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video transcript 
 

Erawan historic milestones 
 
 

  

ภาษาไทย 

 

จากจดุเร่ิมต้นเล็ก ๆ ของการสํารวจและผลิตก๊าซธรรมชาตใินอ่าวไทยเม่ือสามสิบปีก่อน “แหลง่ก๊าซธรรมชาตเิอราวณั” 

ซึง่เป็นแหลง่ก๊าซธรรมชาตแิหง่แรกของประเทศไทย ได้ยืนหยดัอยู่คูก่ารพฒันาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิตของประเทศ

ไทยมาเป็นเวลายาวนาน 

 

พ.ศ. 2511 บริษัท ยโูนแคลไทยแลนด์ จํากดั (ตอ่มาเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากดั) 

และบริษัทผู้ ร่วมทนุ บริษัท SEAPEC (ตอ่มาเปล่ียนช่ือเป็น บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซโปลเรชัน่ จํากดั) ได้รับสมัปทาน

สํารวจปิโตรเลียมแปลงหมายเลข 12 จากรัฐบาลไทย 

 

พ.ศ. 2516 หลมุสํารวจหมายเลข 12-1 ซึง่ได้รับการขนานนามวา่ โครงสร้างทางธรณีวิทยา “เอ” ค้นพบแหลง่ก๊าซ

ธรรมชาตเิชิงพาณิชย์ และได้รับการพฒันาเป็นหลมุแรกในอา่วไทย 

 

พ.ศ. 2519 การเจรจาซือ้ขายก๊าซธรรมชาตเิร่ิมขึน้ระหวา่ง บริษัท ยโูนแคลไทยแลนด์ จํากดั และองค์การก๊าซธรรมชาติ

แหง่ประเทศไทย (ตอ่มาเปล่ียนช่ือเป็น ปตท.) 

 

พ.ศ. 2521 ลงนามในสญัญาซือ้ขายก๊าซฉบบัแรก โดยได้ตัง้ช่ือแหลง่วา่ “เอราวณั” เป็นช่ือช้างสามเศียรของพระอินทร์

จากวรรณคดีเร่ือง รามเกียรติ์ 

ปตท. ได้เปิดใช้งานทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตใินทะเล (ซึง่เป็นท่อสง่ก๊าซ ฯ ในทะเลท่ียาวท่ีสดุในโลก ณ เวลานัน้) เช่ือมแหลง่

เอราวณักบัจงัหวดัระยอง  
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พ.ศ. 2522 ในชว่งแรก การพฒันาแหลง่กําหนดให้มีแท่นหลมุผลิต 5 แทน่ แทน่ผลิตกลาง 1 แทน่ แท่นท่ีอยูอ่าศยั 1 

แทน่ และเรือกกัเก็บปิโตรเลียม 1 ลํา โดยมีหลมุพฒันาจํานวน 60 หลมุ ซึง่ออกแบบให้ผลิตก๊าซทัง้หมดจากโครงสร้าง

ทางธรณีวิทยาท่ีคาดวา่ไมซ่บัซ้อนในเวลานัน้ 

 

พ.ศ. 2524 การผลิตท่ีแหลง่ก๊าซธรรมชาตเิอราวณัเร่ิมขึน้เป็นครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ด้วยปริมาณ 

35 ล้านลกูบาศก์ฟตุตอ่วนั โดยมีพลเอก เกรียงศกัดิ ์ชมะนนัทน์ นายกรัฐมนตรีในสมยันัน้ให้เกียรตเิป็นประธานเปิด

แหลง่ในวนัท่ี 12 กนัยายน นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของยคุ “โชติชว่งชชัวาลย์” ของประเทศไทย 

 

พ.ศ. 2527 การพฒันาแหลง่เอราวณัเปล่ียนแนวทางการผลิตเป็นการตดิตัง้แทน่หลมุผลิตจํานวนมาก เพ่ือเช่ือมตอ่กบั

แทน่ผลิตกลาง เน่ืองจากโครงสร้างทางธรณีวิทยาของอา่วไทย ก๊าซธรรมชาตกิระจายเป็นกระเปาะเล็ก ๆ โดยได้มีการ

ตดิตัง้หลมุและแทน่จํานวนมากมายในระยะเวลาตอ่มา 

 

พ.ศ. 2532 ติดตัง้แทน่ท่ีอยู่อาศยัหมายเลข 2 เพ่ือสนบัสนนุการผลิตก๊าซท่ีเพิ่มขึน้ 

 

พ.ศ. 2533 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงเย่ียมชมฐานปฏิบตักิารเอราวณัในอ่าวไทย และเม่ือ

วนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2533 เอราวณัได้มีการตดิตัง้แท่นอปุกรณ์เพิ่มแรงดนัเพ่ือเพิ่มการผลิต  

 

พ.ศ. 2535 ปริมาณก๊าซท่ีจะต้องสง่มอบตามสญัญาเพิ่มขึน้เป็น 160 ล้านลกูบาศก์ฟุตตอ่วนั 

 

พ.ศ. 2537 ปริมาณก๊าซท่ีจะต้องสง่มอบตามสญัญาเพิ่มขึน้เป็น 230 ล้านลกูบาศก์ฟุตตอ่วนั 

 

พ.ศ. 2537 ผลิตก๊าซธรรมชาตคิรบ 1,000 ล้านลกูบาศก์ฟตุ 

 

พ.ศ. 2540 เร่ิมใช้ระบบฉีดนํา้ภายในหลมุเจาะเป็นครัง้แรกในอา่วไทยท่ีแท่นหลมุผลิตเอราวณัเดลตา    

 

พ.ศ. 2547 ผลิตก๊าซธรรมชาตคิรบ 2,000 ล้านลกูบาศก์ฟตุ 

 

พ.ศ. 2549 ติดตัง้แทน่กําจดัสารปรอทเพ่ือกําจดัสารปรอทจากก๊าซท่ีสง่มอบ 
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พ.ศ. 2550 ได้รับการตอ่อายสุมัปทานการผลิตในอา่วไทยจนถึงปี 2565 

 

พ.ศ. 2553 ผลิตก๊าซธรรมชาตเิหลวครบ 100 ล้านบาร์เรล 

 

พ.ศ. 2554 ครบรอบ 30 ปี เอราวณั 

 

พ.ศ. 2555 ปริมาณก๊าซท่ีจะต้องสง่มอบตามสญัญาเพิ่มขึน้เป็น 305 ล้านลกูบาศก์ฟุตตอ่วนั ผลิตก๊าซธรรมชาติครบ 

3,000 ล้านลกูบาศก์ฟุต ผลิตก๊าซธรรมชาตเิท่ีแหลง่บรรพตใต้ได้เป็นครัง้แรก 

 

พ.ศ. 2556 การผลิตก๊าซธรรมชาตสํิาหรับแทน่ผลิตกลางเอราวณัเร่ิมขึน้เป็นครัง้แรกท่ีปะการังใต้ เรือกกัเก็บปิโตรเลียม

เอราวณั 2 เร่ิมปฏิบตังานในอา่วไทย 

 

พ.ศ. 2557 พฒันาแทน่หลมุผลิตครบ 40 แทน่ และหลมุผลิตกวา่ 1,000 หลมุ โครงการพฒันากระบวนการผลิตแหลง่

เอราวณับรรพตเร่ิมขึน้ 

 

พ.ศ. 2558 ผลิตก๊าซธรรมชาตเิท่ีแหลง่ดาราได้เป็นครัง้แรก 

 

พ.ศ. 2560 ครบรอบ 36 ปี เอราวณั ผลิตก๊าซได้สงูสดุ 407.8 ล้านลกูบาศก์ฟุตตอ่วนั 
 
 

English  

From humble beginnings in the early days of natural gas exploration and production in the Gulf of 
Thailand, ‘Erawan’ has become the first commercial natural gas field in Thailand, fueling the country’s 
economic growth and improving the quality of life for Thai people.  
 
1968: The government awarded concession block 12 to Union Oil Company (later renamed Unocal) 
and its partner SEAPEC (later renamed MOECO). 
 
1973: The first exploration well, 12-1, struck natural gas. Geologically known as “A” structure, it was 
the first to be developed in the Gulf of Thailand. 
 
1976: The first gas sales negotiation kicked off between Union Oil and the Natural Gas Organization of 
Thailand (later changed to PTT). 
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1978: The first gas sales agreement was signed.  The field was officially named “Erawan”, a mythical 
three-headed elephant symbolizing power in Ramayana.   
 
PTT launched a 425-km submarine pipeline project (the world’s then-longest submarine pipeline) 
linking Erawan to Rayong. 
 
1979: Field development envisioned initial development of five sets of wellhead and processing 
platforms, one living-quarter platform, and one floating storage tanker. Sixty development wells were 
designed to drain all in-place gas from what was believed to be a simple geological structure. 
 
1981: First gas supply of 35 million cubic feet per day (mmcfd) came from the Erawan-A Platform on 
August 17th.  Prime Minister General Kriengsak Chamanan presided over the field inauguration on 
September 12, ushering in Thailand’s “glowing prosperity” era. 
 
1984: Recognizing the complex geology and gas reservoir distribution, Erawan’s development 
underwent drastic modifications to numerous remote wellhead platforms connected to the central 
processing platform (CPP).  Since then, numerous wells and platforms have added to the original 
design. 
 
1989: Living Quarter 2 was installed to support expansion of the gas production. 
 
1990: HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn visited Erawan facilities in the Gulf of Thailand. On 
August 12, Erawan installed Compression Platform to increase production. 
 
1992: Daily Contract Quantity (DCQ) increased to 160 million cubic feet per day (mmcfd). 
 
1994: Daily Contract Quantity (DCQ) increased to 230 million cubic feet per day (mmcfd). 
 
1994: Cumulative gas production reached 1 trillion cubic feet (tcf). 
 
1997: First water injection in Gulf of Thailand at Erawan Wellhead Platform at Delta (ERWD). 
 
2004: Cumulative gas production reached 2 trillion cubic feet (tcf). 
 
2006: Erawan Mercury Remove Platform (ERMRP) was installed to remove mercury content from the 
sales gas. 
 
2007: Production Period Extension to 2022. 
 
2010: Cumulative condensate production reached 100 MMbbls. 
 
2011: 30th Anniversary of Erawan.   
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2012: DCQ increased to 305 mmcfd. Cumulative gas production reached 3 tcf. First gas was achieved 
in South Baanpot area. 
 
2013: Pakarang South produced first gas for Erawan CPP. The FSO Erawan 2 commenced 
operations in the Gulf of Thailand. 
 
2014: 40 WHPs &>1,000 wells have been developed for use.  Erawan-Baanpot Interfunnel Project 
was online. 
 
2015: First gas in Dara area was achieved. 
 
2017: 36th Anniversary of Erawan.  All-time highest daily gas production reached at 407.8 mmcfd 
 
 


