อาชีพนี้เกี่ยวกับอะไร

เส้ นทางสู่อาชีพ วิศวกรปิ โตรเลียม

เป็ นผู้ที่ทำงำนเกี่ยวกับ กำรเจำะและกำรผลิตนำ้ มันหรื อก๊ ำชธรรมชำติขึน้ มำจำกแหล่งกั กเก็บใต้ ผิวดินที่
สำรวจพบ นั่นคือหำกมีกำรสำรวจพบชันหิ
้ นกักเก็บปิ โตรเลียมที่มีศักยภำพเพียงพอที่จะผลิตได้ ก็จะเป็ นหน้ ำที่ของวิศวกรที่จะ
พิจำรณำและพัฒนำหำวิธีกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพสูงสุดเพื่อให้ สำมำรถผลิตปิ โตรเลียมได้ ในปริมำณที่ให้ ผลตอบแทน
ที่ค้ มุ ค่ำที่สดุ ต่อเงินลงทุนมหำศำลที่ลงทุนไป
เพรำะในควำมเป็ นจริ งน ้ำมันดิบและก๊ ำซธรรมชำติที่ถกู กักเก็บอยู่ในชันหิ
้ นกักเก็บปิ โตรเลียมมีเพียงส่วนน้ อย
เท่ำนันที
้ ่จะสำมำรถผลิตได้ โดยแรงดันตำมธรรมชำติ ดังนันเพื
้ ่อให้ สำมำรถนำปิ โตรเลียมที่มีสะสมอยู่ใต้ พื ้นดินขึน้ มำใช้
ประโยชน์ได้ มำกที่สดุ วิศวกรปิ โตรเลียมจึงต้ องพัฒนำและใช้ วิธีกำรที่หลำกหลำยเพื่อเพิ่มปริ ม ำณกำรผลิต ซึ่ง ได้ แก่
กำรสูบอัดนำ้ /สำรเคมี/ไอนำ้ เข้ ำไปในชันหิ
้ นกักเก็บปิ โตรเลียมใต้ พื ้นดิน เพื่อเพิ่มแรงดันในชันหิ
้ นให้ น ้ำมันไหลออกมำ
นอกจำกนี ้กำรขุดเจำะตำมแนวนอน หรือกำรสร้ ำงรอยแตกในชันหิ
้ นเพื่อให้ เกิดกำรเชื่อมโยงในชันหิ
้ นกักเก็บ ปิ โตรเลียม
เป็ นบริเวณกว้ ำงยิ่งขึ ้น เพื่อให้ กำรใช้ ประโยชน์หลุมผลิตเป็ นไปอย่ำงคุ้มค่ำที่สดุ ถึงแม้ วำ่ วิศวกรปิ โตรเลียมจะใช้ วิธีกำร
ที่ดีที่สดุ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั แต่ก็ยงั สำมำรถผลิตน ้ำมันดิบและก๊ ำซธรรมชำติจำกชันหิ
้ น กักเก็บปิ โตรเลียมได้ เพียงส่วนหนึ่ง
ของปริมำณปิ โตรเลียมที่สะสมอยูท่ งหมดเท่
ั้
ำนัน้ ดังนันวิ
้ ศวกรปิ โตรเลียมจึงยังต้ องพัฒนำวิ ธีกำรใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มสัดส่วน
กำรผลิตนี ้ให้ มำกยิ่งขึ ้น

อัตราเงินเดือน
วิศวกรปิ โตรเลียม มีรำยได้ ทวั่ ไปอยู่ที่ประมำณ 25,000 - 35,000 บำท/เดือน ถ้ ำออก field ก็มี
เงินพิเศษให้ อีก หลำยคนบริษัทจองตัวล่วงหน้ ำถึง 4 เดือนก่อนจบ แถมให้ sign-up bonus อีกนับ
แสนบำท หำกได้ ทำงำนกับบริษัทต่ำงชำติ หำกทำงำนต่ำงประเทศก็จะได้ เงินเดือนรำวๆ 200,000 บำท

คณะ/สาขาที่ตอ้ งเรี ยน
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร่และปิ โตรเลียม
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิชำเทคโนโลยีธรณี

ความก้าวหน้าในการทางาน

คณะ/สาขา มหาวิทยาลัยที่เปิ ดสอน

ควำมก้ ำ วหน้ ำ ในอำชีพนี ม้ ีแน่ น อน เพรำะสำมำรถพัฒนำตนเองในแนวทำงที่ ต นเองพอใจได้ ซึ่งต่ำ งจำก
บำงอำชีพที่บคุ คลก้ ำวหน้ ำได้ เพรำะคุณสมบัติเฉพำะในอำชีพนันเท่
้ ำนัน้ ที่สำคัญคือกำรพัฒนำทำงด้ ำนอุตสำหกรรม
และเทคโนโลยีของประเทศที่ทำให้ วิชำชีพนี ้ ถูกพัฒนำออกไปอย่ำงไม่มีขีดจำกัด นอกจำกควำมก้ ำวหน้ ำในสำยงำน
จะสูง แล้ ว รำยได้ ที่ไ ด้ รับ ก็ สูงด้ ว ยเนื่ องจำกเป็ น อำชีพ ที่ ช่ว ยสร้ ำงควำมเจริ ญ ต่อ เศรษฐกิ จของประเทศ จึ ง เป็ น ที่
ต้ องกำรสูง



คณะครุศำสตร์ อตุ สำหกรรมและเทคโนโลยี สำขำเทคโนโลยีปิโตรเลียม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชยั วิทยำเขตสงขลำ



คณะเทคโนโลยี สำขำเทคโนโลยีธรณี มหำวิทยำลัยขอนแก่น



คณะวิทยำศำสตร์ สำขำธรณีศำสตร์ ปิโตรเลียม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย



คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมปิ โตรเลียม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย



คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมเหมืองแร่ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์



คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมเหมืองแร่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่



วิทยำลัยปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี สำขำเทคโนโลยีปิโตรเคมี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย



วิทยำลัยปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี สำขำเทคโนโลยีปิโตรเลียม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย



วิทยำลัยปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี สำขำวิทยำศำสตร์ พอลิเมอร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย



สำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ สำขำเทคโนโลยีธรณี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุ นำรี

แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ
1. รำชกำร หรือ หน่วยงำนในกำกับของรัฐ ได้ แก่ กองเชื ้อเพลิง กรมทรัพยำกรธรณี
กรมพลังงำนทหำร, อำจำรย์มหำวิทยำลัย
2. บริษัทน ้ำมัน ได้ แก่ ปตท. สำรวจและผลิต, Thai Shell, Unocal, Chevron
3. บริษัทเกี่ยวเนื่องกับอุตสำหกรรมน ้ำมัน บริษัทจำพวก service companies ได้ แก่
Schlumberger, Halliburton, Baker Hugh, BJ Service, Scientific
Drilling และอื่น ๆ

