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ABSTRACT 

 

 This research investigate the maceral characteristics and maturation of terrestrial 

petroleum source rocks in Thailand based on the organic geochemical character and 

organic petrography of three oilfield basins (the Fang, Phitsanulok and Suphanburi 

basins) and three outcrops (Na Hong basin, Ban Pa Kha sub-basin, and Mae Sot basin) 

were comparative studied as visible sources. The purposes of this study are to (1) 

determine the compositional variability of the organic matter of the source rock, (2) to 

identify characteristics of the maceral assemblages of the source rocks and (3) to assess 

the petroleum generation potential of source rocks. Geochemical analyses of source 

rocks were conducted using Rock-Eval analysis, Gas Chromatography, Gas 

Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) and Total Organic Carbon (TOC) 

analysis. Maceral characteristics were carried out using coal petrographic microscopes. 

 In the Fang basin, the samples were collected from Mae Sot formation between 

depth of 539.50 and 1,146.05 m of Fang-MS well at 10- m interval. They were 

deposited in a freshwater lake with moderate oxygen availability and were influenced 

by brackish water. TOC contents are low, and the organic matter is mainly composed of 

algal material (lamalginite, Botryococcus-type telalginite, fluorescing AOM, 

liptodetrinite). The organic matter can be classified as Types II and III kerogen. The 

samples are of fair to good petroleum source rock. The source rocks have a potential for 



 vi 

mixed oil/gas and oil generation. The PI, CPI, hopane ratio and sterane ratio indicate 

the drilled section is thermally immature with regard to oil generation. The FANG well 

has been drilled to the top of the oil window which is located at a depth of about 1,100 

m (VR ~0.7%Ro).  

In Phitsanulok basin, samples were collected from Yom, Pratu Tao and Lan 

Krabu formations between depths of 900 and 3,070 m of PH well at 50- m interval. 

They were deposited in a freshwater lake with moderate oxygen availability and 

influenced by brackish water. The presence of oleanane and bicadinane in some sample 

indicates a contribution from higher land plant organic matter. TOC contents are 

moderate with majority having more than 1 wt% TOC, and the organic matter is mainly 

composed of exsudatinite, fluorescing amorphous organic matter, liptodetrinite, 

laminated lamalginite, Botryococcus type telalginite, resinite and sporinite. Huminite 

may be present in subordinate amounts. The organic matter can be classified as Types 

II and III kerogen. The source rocks have a potential for mixed oil/gas and oil 

generation. The PI, CPI, hopane ratio and sterane ratio indicate the drilled section is 

early mature to mature with regard to oil generation (VR~0.40-0.66%Ro). The PH well 

has onset of efficient oil expulsion, which is located at a depth of about 2,800 to 3,000 

m (VR~0.7%Ro).  

In Suphanburi basin, samples were collected from Unit A to D between depths 

of 1,000 and 2,840 m of SP1 well at 15- m interval and from Unit A to D between 

depths of 1,000 and 2,095 m of SP2 well at 5- to 10- m interval. They were deposited in 

a freshwater lake with moderate oxygen availability and highly influenced by brackish 

water. The presence of oleanane and bicadinane in some samples indicates a 

contribution from higher land plant organic matter. TOC contents are moderate with 

majority having more than 1 wt% TOC, and the organic matter is mainly composed of 

laminated lamalginite, liptodetrinite, fluorescing AOM, exsudatinite, Botryococcus type 

telalginite, resinite, sporinite and cutinite. Huminite may be present in subordinate 

amounts. The organic matter can be classified Type II and III kerogen. The source 

rocks have a potential for mixed oil/gas and oil generation. The PI, CPI, hopane ratio 

and sterane ratio indicate the drilled section from SP1 well is thermal maturity with 

regard to oil generation (VR~0.59-1.35%Ro). The drilled section from SP2 well is 

thermal maturity with regard to oil generation (VR~0.45-0.72%Ro). The SP1 well has 
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onset of efficient oil expulsion which is located at a depth of about 2,100 to 2,300 m 

(VR ~0.70%Ro). The SP2 well has been drilled to the top of the oil window (VR 

~0.70%Ro). 

 In Na Hong basin, samples were collected from outcrops near abundant coal 

mine. The samples consist of mudstone, coaly mudstone and oil shale. They were 

deposited in a freshwater lake with low oxygen availability and influenced by brackish 

water. The presence of oleanane and bicadinane indicate a contribution from higher 

land plant organic matter. TOC contents are high with majority having more than 10 

wt% TOC. The organic matter is mainly composed of lamalginite, liptodetrinite, 

Botryococcus-type telalginite, resinite, fluorescing AOM, sporinite, exsudatinite and 

cutinite. Huminite is present in high proportion and dominated by gelinite and 

dentrinite. The organic matter can be classified as Types II and III kerogen. The sample 

is good to excellent source rock properties with HI values ranging from 174–414 mg 

HC/g TOC. The source rocks have a potential for mixed oil/gas and oil generation. The 

PI, CPI, hopane ratio and sterane ratio indicate the sample is thermally immature 

(VR~0.40-0.49%Ro).  

 In Ban Pa Kha sub-basin, Li basin, the samples were collected from interburden 

of abundant Ban Pa Kha coal mine. The samples consist of mudstone, shale and oil 

shale. They were deposited in a freshwater lake with moderate oxygen availability and 

influenced by brackish water. The presence of oleanane and bicadinane indicates a 

contribution from higher land plant organic matter. TOC contents are high with 

majority having more than 5 wt% TOC. The organic matter is mainly composed of 

lamalginite, Botryococcus-type telalginite, fluorescing AOM, liptodentrinite, sporinite 

and exsudatinite. Huminite may be present in subordinate amounts. The organic matter 

can be classified as Types I, II, and III kerogen. The samples are good to excellent 

source rock properties with HI values ranging from 308–679 mg HC/g TOC. The 

source rocks have a potential for mixed oil/gas and oil generation. The PI, EOM/TOC 

ratio, CPI, hopane ratio and sterane ratio indicate the sample is thermally immature 

(VR~0.36-0.40%Ro). 

In Mae Sot basin, samples were collected from outcrop and consist of oil shales. 

They were deposited in a freshwater lake with low oxygen availability. The presence of 

oleanane and bicadinane indicates a contribution from higher land plant organic matter. 
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TOC contents are high with majority having more than 20 wt% TOC. The organic 

matter is mainly composed of lamalginite, fluorescing AOM, Botryococcus-type 

telalginite and liptodentrinite. Huminite is present in subordinate amounts. The organic 

matter can be classified as Types I and II kerogen. The samples are good to excellent 

source rock properties with HI values ranging from 679–831 mg HC/g TOC. The 

source rocks have a potential for oil generation. The PI, CPI, hopane ratio and sterane 

ratio indicate the sample is thermally immature (VR~0.35-0.37%Ro). 

In summary, all samples were deposited in freshwater with low oxygen 

availability for Na Hong and Mae Sot basins and moderate oxygen availability for 

Fang, Ban Pa Kha sub-basin, Phitsanulok and Suphanburi basins. The Na Hong basin 

and Ban Pa Kha sub-basin are commonly associated with coals and fluvial deposits or 

forest swamp deposits. The organic matter of samples from well Fang-MS, P-SK, SP1 

and SP2 is similar to outcrop samples from Na Hong, Ban Pa Kha and Mae Sot basins. 

The organic matter is consisted of lamalginite, liptodentrinite, fluorescing amorphous 

organic matter, Botryococcus-type telalginite, exsudatinite, resinite, sporinite and 

cutinite. The organic matter is kerogen types II and III except the samples from Ban Pa 

Kha which is kerogen types I, II, and III and the samples from Mae Sot are all kerogen 

type I. The samples from FANG well are fair to good petroleum source rocks whereas 

samples from PH, SP1 and SP2 are poor to good petroleum source rocks but all of them 

have a potential for mixed oil/gas and oil generation. The samples of Na Hong, Ban Pa 

Kha and Mae Sot are excellent source rock. The source rocks of Na Hong and Ban Pa 

Kha have a potential for mixed oil/gas and oil generation where as the source rocks of 

Mae sot have a potential for oil generation. Samples from drilled well is more mature 

than the samples from surface outcrop because of deeper burial. The samples from 

FANG well are thermally immature to early mature where as the samples from PH and 

SP2 well are early mature to mature and the samples from SP1 are thermally mature. 

The outcrop samples are all thermally immature. The FANG and SP2 wells have been 

drilled to the top of the oil window. The P-SK well has onset of efficient oil expulsion 

which is located at a depth of about 2,800 to 3,000 m. The SP1 well has onset of 

efficient oil expulsion which is located at a depth of about 2,100 to 2,300 m. 
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บทคัดย่อ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นการศึกษาลกัษณะของมาซีรอลและสภาวะได้ท่ีของหินตน้ก าเนิด
น ้ ามนับนบกในประเทศไทยโดยการศึกษาลกัษณะธรณีอินทรียเ์คมีและศิลาวรรณนาอินทรีย ์ของ 3 
แอ่งท่ีผลิตน ้ ามนั ไดแ้ก่ แอ่งฝาง, แอ่งพิษณุโลกและแอ่งสุพรรณบุรี และ 3 แอ่งท่ีมีหินโผล่เป็นหิน
น ้ามนั ไดแ้ก่ แอ่งนาฮ่อง, แอ่งล้ีและแอ่งแม่สอด วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี (1) เพื่อตรวจสอบ
ความเปล่ียนแปลงของส่วนประกอบอินทรียข์องหินตน้ก าเนิด, (2) เพื่อจ าแนกลกัษณะกลุ่มของมาซี
ราลของหินตน้ก าเนิดและ (3) ประเมินศกัยภาพของหินตน้ก าเนิดน ้ามนั การวเิคราะห์ธรณีเคมีของหิน
ตน้ก าเนิดโดยใชก้ารวิเคราะห์ รอกอีวาลไพโรไลซีส, แกสโครมาโตกราฟฟี, แกสโครมาโตกราฟฟี-
แมสสเปกโตรมิเตอร์และปริมาณอินทรียค์าร์บอนและการศึกษาชนิดและลกัษณะของมาซีราลโดยใช้
กลอ้งศิลาวรรณนาถ่านหิน 
 ในแอ่งฝาง เก็บตวัอย่างจากหลุมเจาะ Fang-MS จากหมวดหินแม่สอดความลึกระหว่าง 
539.50 ถึง 1,146.05 เมตร ในช่วงความลึกทุกๆ 10 เมตร พบวา่มีการตกสะสมตวัของตะกอนเป็นแบบ
ในทะเลสาบน ้ าจืด มีระดบัออกซิเจนปานกลางพบโอลีแนและไบคาดิแนนในบางตวัอย่างแสดงว่า
ไดรั้บอิทธิพลจากพืชบก ปริมาณอินทรียค์าร์บอนต ่าและกลุ่มมาซีราลประกอบดว้ยสาหร่าย (แลมอลั
จิไนต์, บอทริโอคอกคสั เทลอลัจิไนต์, สารอินทรียเ์รืองแสงและลิบโตแดทริไนต์) กลุ่มมาซีราล
สามารถจดัประเภทเป็นเคอโรเจนชนิดสองและสาม เป็นหินตน้ก าเนิดน ้ ามนัพอใชถึ้งดี มีศกัยภาพใน
การให้น ้ ามนัผสมแก๊สและน ้ ามนั จากค่าดชันีผลิตได้, อตัราส่วนสารอินทรียท่ี์สกดัได้ต่ออินทรีย์
คาร์บอน, ดชันีซีพีไอ, อตัราส่วนโฮเพนและอตัราส่วนสเตอเรนบ่งช้ีว่าตวัอย่างจากหลุมเจาะน้ีอยู่
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ในช่วงก่อนสภาวะไดท่ี้ในการให้น ้ ามนั หลุมเจาะ Fang-MS เจาะถึงดา้นบนของช่วงท่ีให้น ้ ามนัอยูท่ี่
ความลึกประมาณ 1,100 เมตร (ค่าแสงสะทอ้นวติริไนต ์~ 0.7% Ro) 

ในแอ่งพิษณุโลก ตวัอย่างท่ีเก็บมาจากหมวดหินยม, ประดู่เฒ่าและลานกระบือระหว่างลึก 
900 ถึง 3,070 เมตรของหลุมเจาะ P-SK ในช่วงความลึกทุกๆ 50 เมตร โดยมีการตกสะสมตวัของ
ตะกอนในทะเลสาบน ้ าจืด มีระดบัออกซิเจนปานกลางไดรั้บผลกระทบจากน ้ ากร่อย พบโอลีแนน
และไบคาดิแนนในบางตวัอย่างแสดงวา่ไดรั้บอิทธิพลจากพืชบก ปริมาณอินทรียค์าร์บอนปานกลาง
ส่วนใหญ่มีค่ามากกวา่ 1% และกลุ่มมาซีราลประกอบดว้ยเอกซูดาทีไนต,์ สารอินทรียเ์รืองแสง, ลิบโต
เดทริไนต,์ เลมอลัจิไนตช์ั้นบางๆ, บอทริโอคอกคสั เทลอลัจิไนต์, เรซิไนตแ์ละสปอริไนต์ มีปริมาณ 
ฮิวมิไนตไ์ม่มาก กลุ่มมาซีราลสามารถจดัประเภทเป็นเคอโรเจนชนิดสองและสามมีศกัยภาพในการ
ให้น ้ ามนัผสมแก๊สและน ้ ามนั จากค่าดชันีผลิตได,้ ดชันีซีพีไอ, อตัราส่วนโฮเพนและอตัราส่วนสเตอ
เรนบ่งช้ีวา่ตวัอยา่งอยูใ่นช่วงตน้สภาวะไดท่ี้ถึงสภาวะไดท่ี้โดยมีค่าแสงสะทอ้นวิตริไนต์ 0.40-0.66% 
Ro หลุมเจาะ PH มีประสิทธิภาพของให้น ้ ามนัท่ีความลึกประมาณ 2,800-3,000 เมตร (แสงสะทอ้นวิ
ตริไนต ์~ 0.70% Ro) 

ในแอ่งสุพรรณบุรี ตวัอยา่งเก็บมาจากหน่วยหิน A ถึง D ระหวา่งความลึก 1,000-2,840 เมตร
ของหลุมเจาะ SP1 ในช่วงความลึกทุกๆ 15 เมตรและจากหน่วยหิน A ถึง D ระหวา่งความลึก 1,000-
2,095 เมตรของ SP2 ในช่วงความลึกทุกๆ 5-10 เมตร พบว่าเป็นการตกสะสมตวัของตะกอนใน
ทะเลสาบน ้าจืด มีระดบัออกซิเจนปานกลางไดรั้บผลกระทบจากน ้ ากร่อยสูง พบโอลีแนนแและไบคา
ดิแนนในบางตวัอยา่ง แสดงวา่ไดรั้บอิทธิพลจากพืชบก ปริมาณอินทรียค์าร์บอนปานกลางส่วนใหญ่มี
ค่ามากกวา่ 1% และกลุ่มมาซีราลประกอบดว้ยเลมอลัจิไนตช์ั้นบางๆ, ลิบโตเดทริไนต์, สารอินทรีย์
เรืองแสง, เอกซูดาทีไนต์, บอทริโอคอกคสั เทลอลัจิไนต์, เรซิไนต์, สปอริไนต์ และ คิวติไนต ์มี
ปริมาณฮิวมิไนตไ์ม่มาก กลุ่มมาซีราลสามารถจดัประเภทเป็นเคอโรเจนชนิดสองและสามมีศกัยภาพ
ในการให้น ้ ามันผสมแก๊สและน ้ ามัน จากค่าดัชนีผลิตได้, ดัชนีซีพีไอ, อัตราส่วนโฮเพนและ
อตัราส่วนสเตอเรนบ่งช้ีวา่ตวัอยา่งจากหลุมเจาะ SP1 อยูใ่นช่วงสภาวะไดท่ี้โดยมีค่าแสงสะทอ้นวิตริ
ไนต ์0.59-1.35% Ro และตวัอยา่งจากหลุมเจาะ SP2 อยูใ่นช่วงสภาวะไดท่ี้โดยมีค่าแสงสะทอ้นวิตริ
ไนต ์ 0.45-0.72% Ro หลุมเจาะ SP1 มีประสิทธิภาพในการให้น ้ ามนัอยู่ในช่วงความลึกประมาณ 
2,100-2,300 เมตร (แสงสะทอ้นวิตริไนต์ ~ 0.70% Ro)และหลุมเจาะ SP2 พึ่งเจาะถึงดา้นบนของช่วง
ท่ีใหน้ ้ามนั (แสงสะทอ้นวติริไนต ์~ 0.70% Ro) 

ในแอ่งนาฮ่อง ตวัอยา่งเก็บมาจากหินโผล่ใกลเ้หมืองถ่านเก่า ตวัอยา่งประกอบดว้ยหินโคลน, 
หินโคลนปนถ่านและหินน ้ ามันโดยมีการตกสะสมตัวของตะกอนในทะเลสาบน ้ าจืด มีระดับ
ออกซิเจนต ่าและไดรั้บผลกระทบจากน ้ ากร่อยซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัแหล่งถ่านหินและการสะสมตวั
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ของตะกอนทางน ้าหรือสะสมตวัของตะกอนในสภาพป่าช้ืนแฉะ พบโอลีแนนและไบคาดิแนนในบาง
ตวัอยา่ง แสดงวา่ไดรั้บอิทธิพลจากพืชบก ปริมาณอินทรียค์าร์บอนสูงโดยส่วนใหญ่มีค่ามากกวา่ 10% 
และกลุ่มมาซีราลประกอบดว้ย เลมอลัจิไนต์, ลิบโตเดทริไนต์, บอทริโอคอกคสั เทลอลัจิไนต์, เรซิ
ไนต,์ สารอินทรียเ์รืองแสง, สปอริไนต์, เอกซูดาทีไนต์และคิวติไนต ์มีปริมาณ ฮิวมิไนตใ์นสัดส่วนท่ี
สูงและส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเจลิไนตแ์ละเดตริไนต์ กลุ่มมาซีราลสามารถจดัประเภทเป็นเคอโรเจน
ชนิดสองและสาม มีคุณสมบติัเป็นหินตน้ก าเนิดน ้ ามนัดีถึงดีมากโดยมีค่าดชันีไฮโดรเจน 174-414 
มิลลิกรัมโฮโดรคาร์บอน/กรัมอินทรียค์าร์บอน มีศกัยภาพในการให้น ้ ามนัผสมแก๊ส และน ้ ามนั จาก
ค่าดชันีผลิต, ดชันีซีพีไอ, อตัราส่วนโฮเพนและอตัราส่วนสเตอเรนบ่งช้ีว่าตวัอย่างอยู่ในช่วงก่อน
สภาวะไดท่ี้โดยมีค่าแสงสะทอ้นวติริไนต ์0.40-0.49% Ro  

ในแอ่งล้ี ตัวอย่างเก็บมาจากหินโผล่ของชั้นระหว่างถ่านของเหมืองถ่านเก่า ตัวอย่าง
ประกอบดว้ยหินโคลน, หินดินดานและหินน ้ ามนัโดยมีการตกสะสมตวัของตะกอนในทะเลสาบน ้ า
จืด มีระดบัออกซิเจนปานกลางและไดรั้บผลกระทบจากน ้ ากร่อยซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัแหล่งถ่านหิน
และการสะสมตวัของตะกอนทางน ้ าหรือสะสมตวัของตะกอนในสภาพป่าช้ืนแฉะ พบโอลีแนน
และไบคาดิแนนในบางตวัอย่างแสดงว่าได้รับอิทธิพลจากพืชบก ปริมาณอินทรียค์าร์บอนสูงส่วน
ใหญ่มีค่ามากกวา่ 5% และกลุ่มมาซีราลประกอบดว้ยเลมอลัจิไนต,์ บอทริโอคอกคสั เทลอลัจิไนต์, 
สารอินทรียเ์รืองแสง, ลิบโตเดทริไนต์, สปอริไนต์และเอกซูดาทีไนต์ มีปริมาณฮิวมิไนตไ์ม่มาก กลุ่ม
มาซีราลสามารถจดัประเภทเป็นเคอโรเจนชนิดหน่ึง, สองและสาม มีคุณสมบติัเป็นหินตน้ก าเนิด
น ้ ามนัดีถึงดีมากโดยมีค่าดชันีไฮโดรเจน 308-679 มิลลิกรัมโฮโดรคาร์บอน/กรัมอินทรียค์าร์บอน มี
ศกัยภาพในการใหน้ ้ามนัผสมแก๊ส และน ้ ามนั จากค่าดชันีผลิตได,้ ดชันีซีพีไอ, อตัราส่วนโฮเพนและ
อตัราส่วนสเตอเรนบ่งช้ีว่าตวัอย่างอยู่ในช่วงก่อนสภาวะไดท่ี้โดยมีค่าแสงสะทอ้นวิตริไนต์ 0.36-
0.40% Ro  

ในแอ่งแม่สอด ตวัอยา่งเก็บมาจากหินโผล่และเป็นตวัอยา่งหินน ้ ามนั โดยมีการตกสะสมตวั
ของตะกอนในทะเลสาบน ้ าจืด มีระดบัออกซิเจนต ่าพบโอลีแนนและไบคาดิแนนในบางตวัอย่าง 
แสดงว่าไดรั้บอิทธิพลจากพืชบก ปริมาณอินทรียค์าร์บอนสูงโดยส่วนใหญ่มีค่ามากกวา่ 20% และ
กลุ่มมาซีราลประกอบดว้ย เลมอลัจิไนต์, สารอินทรียเ์รืองแสง, บอทริโอคอกคสั เทลอลัจิไนต์และ 
ลิบโตเดทริไนต์ มีปริมาณฮิวมิไนตไ์ม่มากกลุ่มมาซีราลสามารถจดัประเภทเป็นเคอโรเจนชนิดหน่ึง
และสอง มีคุณสมบติัเป็นหินตน้ก าเนิดน ้ ามนัดีถึงดีมากโดยมีค่าดชันีไฮโดรเจน 679-831 มิลลิกรัมโฮ
โดรคาร์บอน/กรัมอินทรียค์าร์บอน มีศกัยภาพในการให้น ้ ามนั จากค่าดชันีผลิตได้, ดชันีซีพีไอ, 
อตัราส่วนโฮเพนและอตัราส่วนสเตอเรนบ่งช้ีว่าตวัอย่างอยู่ในช่วงก่อนสภาวะได้ท่ีโดยมีค่า แสง
สะทอ้นวติริไนต ์0.35-0.37% Ro  
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โดยสรุปตวัอย่างทั้งหมดสะสมตวัในสภาวะแวดลอ้มแบบน ้ าจืด กลุ่มมาซีราลของตวัอย่าง
จากหลุมเจาะ Fang-MS, P-SK, SP1 และ SP2 เหมือนกบัตวัอยา่งหินโผล่จากแอ่งนาฮ่อง, ล้ี และแอ่ง
แม่สอด กลุ่มมาซีราลประกอบดว้ยพวกแลมแอลจิไนต,์ ลิปโตเดทริไนต,์ สารอินทรียเ์รืองแสง, บอทริ
โอคอกคสั เทลอลัจิไนต์, เอกซูดาทีไนต์, เรซิไนต,์ สปอริไนต์และคิวติไนต ์กลุ่มมาซีราลสามารถจดั
ประเภทเป็นเคอโรเจนชนิดสองและสามยกเวน้ตวัอยา่งจากล้ีเป็นเป็นเคอโรเจนชนิดหน่ึง, สองและ
สามและตวัอยา่งจากแม่สอดเป็นเคอโรเจนชนิดหน่ึง ตวัอยา่งจาก Fang-MS มีคุณสมบติัเป็นหินตน้
ก าเนิดน ้ ามนัพอใชถึ้งดี ตวัอยา่งจาก P-SK, SP1 และ SP2 มีคุณสมบติัเป็นหินตน้ก าเนิดน ้ ามนัต ่าถึงดี 
มีศกัยภาพในการให้น ้ ามนัผสมแก๊สและน ้ ามนั ตวัอย่างท่ีมาจากหินโผล่จากแอ่งนาฮ่อง, ล้ีและแม่
สอดมีคุณสมบติัเป็นหินตน้ก าเนิดน ้ ามนัดีถึงดีมาก มีศกัยภาพในการให้น ้ ามนัผสมแก๊สและน ้ ามนั 
สภาวะไดท่ี้ของหินตน้ก าเนิดน ้ามนัของตวัอยา่งจากหลุมเจาะสูงกวา่ตวัอยา่งหินโผล่เน่ืองจากมีการฝัง
ลึกมากวา่ตวัอยา่งหินโผล่ โดยตวัอยา่งจาก Fang-MS อยูใ่นช่วงก่อนสภาวะไดท่ี้ถึงตน้สภาวะไดท่ี้ใน
การให้น ้ ามนั ตวัอยา่งจาก P-SK และ SP2 อยูใ่นช่วงตน้สภาวะไดท่ี้ถึงสภาวะไดท่ี้ในการให้น ้ ามนั 
ตวัอยา่งจาก SP1 อยูใ่นช่วงสภาวะไดท่ี้ในการให้น ้ ามนั ตวัอยา่งหินโผล่สภาวะไดท่ี้ไม่ถึงในสภาวะ
ไดท่ี้ในการใหน้ ้ามนั หลุมเจาะ Fang-MS และ SP2 เจาะไดเ้พียงดา้นบนของช่วงท่ีให้น ้ ามนัท่ีความลึก
ประมาณ 1,100 เมตร และประมาณ 2,100 เมตร ตามล าดบั หลุมเจาะ P-SK เจาะถึงชั้นท่ีให้น ้ ามนัท่ี
ความลึกประมาณ 2,300-2,500 เมตรและหลุมเจาะ SP1 เจาะถึงชั้นท่ีให้น ้ ามนัท่ีความลึกประมาณท่ี
ความลึกประมาณ 2,100-2,300 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


