
การกําเนิดปโตรเลียม 

     เมื่อหลายลานป ทะเลเต็มไปดวยสัตว และพืชเล็ก ๆ จําพวกจุลินทรีย เมื่อ

สิ่งมีชีวิตตายลงจํานวนมหาศาล ก็จะตกลงสูกนทะเล และถูกทับถมดวยโคลน และทราย 

    แมนํ้า จะพัดพากรวดทราย และโคลนสูทะเล ปละหลายแสนตัน ซึ่งกรวด 

ทราย และโคลน จะทับถมสัตว และพืชสลับทับซอนกัน เปนช้ัน ๆ อยูตลอดเวลา นับเปนลานป 

     การทับถมของช้ันตะกอนตาง ๆ มากขึ้น จะหนานับรอยฟุต ทําใหเพ่ิม

นํ้าหนักความกดและบีบอัด จนทําใหทราย และช้ันโคลน กลายเปนหินทราย และหินดินดาน ตลอดจนเกิดกล่ันสลายตัว 

ของสัตว และพืชทะเล เปนนํ้ามันดิบ และกาซธรรมชาติ  



  นํ้ามันดิบ และกาซธรรมชาติ มีความเบา จะเคล่ือนยาย ไปกักเก็บอยูในช้ัน

หินเน้ือพรุน เฉพาะบริเวณท่ีสูงของโครงสรางแตละแหง และจะถูกกักไวดวยช้ันหินเน้ือแนน ที่ปดทับอยู  

(รูปจาก หนังสือธรณีวิทยาจังหวัดเชียงใหม และพ้ืนท่ีใกลเคียง, กรมทรัพยากรธรณี 2539, หนา 203) 

 

นักธรณีวิทยาสวนใหญมีแนวความคิดวา ปโตรเลียมนาจะมีแหลงกําเนิดมาจากสารอินทรีย ทําใหการศึกษามุงหากําเนิดของ

นํ้ามันที่เปนแบบอยางหรือตัวแทนของน้ํามันสวนใหญที่พบและผลิตในอุตสาหกรรม ดังน้ันจะเห็นไดวาแหลงปโตรเลียม

สวนใหญในโลกมักมีความเก่ียวของกับหินตะกอนที่สะสมในทะเล แตในประเทศไทยพบทั้งในหินตะกอนที่สะสมในทะเล

และไมไดสะสมในทะเล เน่ืองจากหินตะกอนจะมีสวนประกอบของสารอินทรียมากกวาหินประเภทอื่นๆ พวกส่ิงมีชีวิตแต

ละประเภทจะมีสารอินทรียแตกตางกันเชน  

- Marine&Lacustrine Plankton ประกอบดวย โปรตีน และคารโบไฮเดรต ถึง 50% และ Lipid 25%  

- Bacteria ประกอบดวย โปรตีนและ Lipids  

- Landplant ประกอบดวย Cellulose, Lignin, Waxes, Resin และ Lipid เล็กนอย  

เมื่อสิ่งมีชีวิตสิ้นสภาพและถูกพัดพามาพรอมกับตะกอนลงสูแองสะสมตะกอน บางสวนของซากสิ่งมีชีวิตถูกทําลาย โดย

ขบวนการเติมออกซิเจน(Oxidation) บางก็ถูกทําลาย และเปนอาหารจุลินทรีย สวนที่เหลือจะถูก preserved ไดตองอาศัยการ

ตกทับถมอยางรวดเร็วและลักษณะของตะกอนท่ีปดทับ ซึ่งตองการสภาพแวดลอมแบบไมมีออกซิเจน(Reducing)  

รูปท่ี 1 แสดงการถกูเก็บรักษาและถูกทําลายของสารอินทรีย ในตะกอน

ตางๆ  



สารอินทรียท่ีสะสมดินโคลน ชองวางระหวางเม็ดตะกอนมีขนาดเล็ก ทําใหมีออกซิเจนนอย 

เกิดสภาพแวดลอมแบบ Anaerobic 

 

สารอินทรียท่ีสะสมในตะกอนท่ีมีรูพรุนขนาดใหญ จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น 

ทําใหสารอินทรียถูกทําลาย 

(รูปจาก Petroleum Formation and Occurrence 2nd editor, Tissot & Welte, 1984) 

 

พวกอินทรียสารที่มากับตะกอนทับถมตัวแลวจะถูกทําลายโดยพวกจุลินทรีย การเปลี่ยนแปลงน้ีจะกอใหเกิดกาซ CO2, 
H2O, CH4, H2S สุดทายจะได Insoluble Kerogen ซึ่งเปน Common form ของสารอินทรีย ไปเปนคีโรเจน มี 3 ขั้นตอน รูปที่ 
2  

1. Microbial Activity กระบวนการเหลาน้ีเกิดเปนขั้นตอนแรกในระดับใกลพ้ืนผิว เปนขั้นตอนที่จุลินทรียทําลาย 
ยอยสลาย สารอินทรียเริ่มตนในตะกอน ถาโดยวิธี Aerobic จะเปนการทําลายสารอินทรียโดยตรง จะไดกาซ CO2 
และ H2O แตถาเปน Anaerobic Method จะสลายสารอินทรียบางสวนโดยวิธี Fermentation จะไดกาซ CH4, 
Amino Acids และน้ําตาล  

2. Polycondendsation เมื่อเวลาผานไประดับลึกลงมากขึ้น กรดอะมิโนและน้ําตาล ไมสามารถทนสภาพที่เปล่ียนไปก็
จะรวมตัวกันเปนโมเลกุลใหญขึ้น  

3. Insolubilization เปนขบวนการที่ทําใหโพลีเมอร ที่เกิดขึ้นกลายเปนกรดอิวมิกและฟลูวิก และจะเปล่ียนเปนฮิวมิน 
เมื่อมีการอัดแนนเพ่ิมมากขึ้น ขั้นตอนน้ีจะเกิดที่ระดับความลึกหลายรอยเมตร และใชเวลาหลายลานป และผล
สุดทายจะได ที่เรียกวา Kerogen  

รูปท่ี 2 รูปแบบท่ัวไปของวิวัฒนาการของสารอินทรีย จากการสะสมตัวในตะกอน 
จากขบวนการ Diagenesis, Catagenesis จนถึง Metagenesis  



 

(รูปจาก Petroleum Formation and Occurrence 2nd editor, Tissot & Welte, 1984)  

ประเภทของ Kerogen จะเปนตัวกําหนดชนิดของปโตรเลียม รูปที่ 3 เชน  
Type I เปน Kerogen ที่มีสวนประกอบ H/C สูงและคา O/C ตํ่า เปน Kerogen ที่มาจากสารอินทรียพวก Algae ใน
สภาวะแวดลอมแบบทะเลสาบ หรือบริเวณชายฝง ที่สามารถเกิด Algal Bloom ได จะใหนํ้ามันชนิดพาราฟน Type 
II เปน Kerogen ที่มีสวนประกอบ H/C ปานกลาง และอัตราสวน O/C คอนขางตํ่า มักจะพบในพวกหิน ตะกอนที่
สะสมในทะเล ไดอินทรียสารพวกสาหราย Organism และ Higher Plants จะใหนํ้ามันชนิดแนฟทาและอะโรมาติก 
Type III เปน Kerogen ชนิด H/C และ O/C ในอัตราตํ่า สารอินทรียสวนใหญเปนพวก Land Plants โดยเฉพาะ
พวกเซลลูโลส และ woody materials Kerogen ชนิดน้ีจะใหกาซ  

รูปท่ี 3 สวนประกอบพื้นฐานและชวงการเกิดของกรด Humic และ Kerogen  
จากเร่ิมแรก (Immature Ancient Sediment)  



 

(รูปจาก Petroleum Formation and Occurrence 2nd editor, Tissot & Welte, 1984)  

เมื่อตะกอนที่สะสมตัวจมลึกลงไปเรื่อยๆ ตามเวลาน้ันจะมีการเปลี่ยนแปลงของอินทรียสารในตะกอนตามไปดวย การ
เปลี่ยนแปลงน้ีแบงออกไดเปน 3 ชวง คือ Diagenesis, Catagenesis และ Metagenesis รูปที่ 4 ซึ่งจะเปนตัวกําหนดอายุของ 
Kerogen วานอยหรือมากเกินไปที่จะใหปโตรเลียม Kerogen ที่อยูภายใตสภาวะการสะสมตัวที่จัดวาเปน Mature Kerogen 
คือ อุณหภูมิ ระหวาง 60-120oC จะสามารถผลิตนํ้ามันและกาซไดดี และถาอุณหภูมเิพ่ิมสูงขึ้นเปน 120-225 oC ตามระดับ
ความลึกน้ัน จะเปนการผลิตกาซเปนหลัก ถาอุณหภูมิสูงกวาน้ีก็จะไมสามารถผลิตไดอีกตอไป คือสิ้นสภาพของ Kerogen 
กลายเปนสาร inert หรือ graphite ตอไป Organic Diagenesis จัดเปนชวงที่เรียกไดวา Immature stage เกิดในชวงระดับความ
ลึกจากพ้ืนผิวลงไปจนถึงระดับความลึกประมาณ 1,000 เมตร หรือ กวาไมมากนักระดับความกดดันและอุณหภูมิคอนขางตํ่า 
คือ ตํ่ากวา 50-60 oC เริ่มตนดวย Microbial Degradation เปลี่ยนแปลงสารอินทรียเริ่มตน ตามดวย Polymerzation และ 
Condensation แปลงสารเริ่มตนไปเปน Fulvic acids, Humic Acids และ Humins และได Products พวก CH4, CO2, H2O 
และ H2S ออกมาดวย Catagenesis จัดอยูในชวงที่เรียกวา mature stage มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับ Kerogen ที่จะ
ผลิตนํ้ามันออกมา นอกจากนี้ถายังมีพวก Humin เหลืออยู ก็จะถูกแปลงไปเปน Kerogen และผลิตเปนนํ้ามันตอไป ระดับ
ความลึกของ Catagenesis หรือบางทีก็เรียกเปน oil window จะอยูต้ังแต 1,000 เมตร กวาไปจนถึงระดับ 3,000 เมตร 
Metagenesis เปนชวงที่เรียกวา Over mature stage เกิดขึ้นในระดับที่ลึกมากทั้งความกดดัน และอุณหภูมิมากกวา 150 oC ซึ่ง
จะทําใหปริมาณ Oxygen และ Hydrogen ที่เคยมีอยูใน Kerogen สลายออกไปเกือบหมด จึงไมสามารถแยกชนิด Kerogen วา
เปน Type I, II หรือ III ได เพราะสารสวนใหญที่เหลือคือ คารบอน เมื่อ Kerogen ใหปโตรเลียมแลวจะตองเคล่ือนที่ออกจาก
แหลงกําเนิดไปยังหินกักเก็บปโตรเลียม ซึ่งมี ความสามารถในการซึมผานที่ดีกวาและสะสมตัวตอไป การเคล่ือนที่จาก
แหลงกําเนิดจนกวาจะพนจากหินตนกําเนิดน้ีจัดเปน primary migration เมื่อเคล่ือนเขาสูหินกักเก็บแลว และเคล่ือนตอไป
จนกวาจะถูกโครงสรางกักเก็บ เปนการเคล่ือนที่แบบ secondary migration สวนการเคล่ือนที่จากแหลงเก็บกักแรกไปยัง
แหลงกักเก็บอื่นๆ หรือตอๆ ไป อาจเรียกไดวาเปน Tertiary Migration  



รูปท่ี 4 รูปแบบท่ัวไปของการวิวัฒนาการของ Kerogen  

 

(รูปจาก Petroleum Formation and Occurrence 2nd editor, Tissot & Welte, 1984)  

แสดงแหลงท่ีมาของสารประกอบไฮโดรคารบอน  



 

(รูปจาก Petroleum Formation and Occurrence 2nd editor, Tissot & Welte, 1984)  

 


