
แหลง่น ้ำมันสิริกติิ์ 
 
 

 ปิโตรเลียม  เป็นเชื อเพลิงชนิดหนึ่งที่เกิดจำกซำกพืช ซำกสัตว์ ทั งบนบกและในทะเล เมื่อเวลำผ่ำนไป
หลำยสิบหลำยร้อยล้ำนปี ในสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม ซำกสิ่งมีชีวิตเหล่ำนี ได้ย่อยสลำย กลำยเป็นสำรอินทรีย์
สะสมรวมตัวอยู่กับตะกอนดิน  เมื่อเปลือกโลกเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในเวลำต่อมำ  ชั นตะกอนนี จะจมลงเรื่อย ๆ  
พร้อมกับเกิดกระบวนกำรเปลี่ยนสภำพของสำรอินทรีย์ไปตำมล้ำดับขั นตอน โดยมีควำมร้อน และควำมดันภำยใน
โลกเป็นปัจจัยส้ำคัญในกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง  จนกระทั่งเป็นปิโตรเลียม 

“น ้ำมันดิบเพชร”  พลังงำนอันมีค่ำที่ฝังตัวอยู่ใต้พื นแผ่นดินของอ้ำเภอลำนกระบือ ลึกลงไปประมำณสอง
กิโลเมตร ทุกวันนี เรำสำมำรถน้ำน ้ำมันดิบเพชรมำใช้ได้วันละกว่ำ สองหมื่นบำร์เรลทีเดียว 

 ในอดีต คนใช้น ้ำมันมะพร้ำวเป็นเชื อเพลิงในกำรให้แสงสว่ำง จนต่อมำยุคอุตสำหกรรมปิโตรเลียมหลุมแรก
ของโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกำ ในปี พ.ศ.2402 ตั งแต่นั นมำชีวิตควำมเป็นอยู่ ของผู้คนทั่วโลกก็เกิดควำม
สะดวกสบำย มีกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้ปิโตรเลียมอย่ำงแพร่หลำย 

 ในประเทศไทยได้มีกำรส้ำรวจและขุดเจำะน ้ำมันดิบขึ น โดยในปี  พ.ศ.2522 บริษัทไทยเชลล์เอกซพลอ
เรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จ้ำกัด ได้รับสัมปทำน เอส 1 ส้ำรวจและขุดเจำะครอบคลุมจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย 
ก้ำแพงเพชร อุตรดิตถ์ และประสบผลส้ำเร็จ โดยในปี พ.ศ.2524 สำมำรถพบน ้ำมันในปริมำณมำกพอที่จะใช้ในเชิง
พำณิชย์ ที่หลุมลำนกระบือ เอ – 01 ที่กิ่งอ้ำเภอลำนกระบือ  จังหวัดก้ำแพงเพชร  สำมำรถผลิตน ้ำมันดิบเพชรใน
เชิงพำณิชย์ ในเดือนธันวำคม พ.ศ.2525 นับเป็นครั งแรกในประวัติศำสตร์ไทยที่มีกำรผลิตน ้ำมันใช้ได้เอง และในปี 
พ.ศ.2526 ในวันที่ 12 มกรำคม สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ฯ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 ได้เสด็จพระรำช
ด้ำเนินเป็นองค์ประธำนในพิธีเปิดแหล่งน ้ำมันและพระรำชทำนนำม “สิริกิติ”์ 

 ในปี พ.ศ.2547 บริษัท ปตท.สผ. ซื อหุ้นทั งหมดของบริษัทไทยเชลล์ฯ และเข้ำเป็นผู้ด้ำเนินกำรส้ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมจำกแหล่งน ้ำมันสิริกิติ์ ภำยใต้ชื่อ บริษัท ปตท.สผ.สยำมจ้ำกัด และผลิตน ้ำมันดิบครบ 250 ล้ำน
บำร์เรล ในปี พ.ศ.2558 

 ปัจจุบัน บริษัท ปตท.สผ. ส้ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ้ำกัด (มหำชน) ผลิตน ้ำมันดิบเพชร เป็นปริมำณ
ประมำณร้อยละ 3 ของปริมำณน ้ำมันดิบที่บริโภคในประเทศ และแหล่งน ้ำมันสิริกิติ์ เป็นแหล่งน ้ำมันดิบบนบก
ขนำดใหญ่ที่สุดส่งขำยให้กับบริษัท ปตท. จ้ำกัด (มหำชน) แล้วน้ำไปกลั่นที่โรงกลั่น เป็นน ้ำมันส้ำเร็จรูป  ผลพลอย
ได้ คือ ก๊ำซธรรมชำติที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตน ้ำมันดิบซึ่ งน้ำไปผลิตเป็นก๊ำซปิโตรเลียมเหลว  (แอลพีจี) ขำย
ให้กับบริษัท ปตท.จ้ำกัด (มหำชน) ใช้เป็นเชื อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ำ ที่โรงไฟฟ้ำลำนกระบือ  ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลิตแห่งประเทศไทย นับเป็นควำมภำคภูมิใจของคนลำนกระบือ ที่มีแหล่งน ้ำมันดิบ  บนบกที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ นำม “แหล่งน ้ำมันสิริกิติ์” อีกทั งยังสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพให้คนในชุมชน และให้ควำมส้ำคัญกับกำรจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย และอนำมัยของสิ่งแวดล้อม 

 

 

 



บันทึกควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  ชั น ประถมศึกษำปีท่ี 6  ครั งท่ี........... 

ชื่อ..............................................................................................เลขท่ี.................. 

โรงเรียน..............................................................................................กลุ่มโรงเรียนลำนกระบือ 

1. กำรอ่ำนออกเสียง 

ค้ำชี แจง  ทดสอบทักษะกำรอ่ำนออกเสียงของนักเรียน โดยให้นักเรียนอ่ำนคนละ 5 นำที 
(หมดเวลำให้หยุด) อ่ำนถูกต้องให้ 1 คะแนน  อ่ำนไม่ถูกต้องให้ 0 คะแนน 
 

ก้ำหนด 25 ค้ำ ค้ำละ 1 คะแนน  (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) คะแนนที่ได ้
 
แหล่งน ้ำมัน / สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ / พระบรมรำชินีนำถ / พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ / 
เสด็จพระรำชด้ำเนิน / ลำนกระบือ / สิริมงคล / พระรำชทำน / กำรค้นพบ /        
บริษัทไทยเชลล์ / ปริมำณ / เชิงพำณิชย์ / หลุมส้ำรวจ / ประวัติศำสตร์ / ปัจจุบัน / 
ขนำดใหญ่ / จังหวัดก้ำแพงเพชร / ประเทศไทย / บริษัท ปตท.สผ. / ปิโตรเลียม /   
พื นที่สัมปทำน / ถือหุ้น / ผลิตและพัฒนำ / ผู้ด้ำเนินกำร / ควำมภำคภูมิใจ 
 

 
 
……………………     

คะแนน 

 

2. กำรอ่ำนจับใจควำมส้ำคัญเรื่องท่ีอ่ำน 

 ค้ำชี แจง  ครูตั งค้ำถำมให้นักเรียนตอบปำกเปล่ำคนละ 1 – 2 ข้อ  แล้วบันทึกผลกำรตอบค้ำถำมตลอดจน
ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรอ่ำนต่อไป  และมอบหมำยให้นักเรียนค้นหำตอบให้ครบทุกข้อ
ค้ำถำม 

 ค้ำถำมกำรจับใจควำมส้ำคัญ 

1) ท้ำไมจึงมีชื่อว่ำ “แหล่งน ้ำมันสิริกิติ์” 
2) ท้ำไมเมื่อส้ำรวจหลุม “ลำนกระบือ เอ 01” จึงด้ำเนินกำรส้ำรวจต่อไปอีก 
3) ท้ำไม ปตท.สผ. เป็นผู้ด้ำเนินกำรส้ำรวจ ผลิตและพัฒนำเพียงบริษัทเดียว 
4) กำรค้นพบแหล่งน ้ำมันที่อ้ำเภอลำนกระบือมีประโยชน์อย่ำงไร 

บันทึกผลกำรตอบค้ำถำมและข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


