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ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดเชิงวิเคราะห์ และการแกป้ัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “ภาวะโลกรอนกับอาหาร” ในบทความนี้มีขอความที่
กําหนดซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 10 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุป
ขอความที่กําหนด ซึ่งแตละขอความมตีัวเลข 2 หลักกํากับตั้งแตเลข 01 ถึง 10 แลว
สรุปความเชื่อมโยงของขอความที่กําหนดแตละขอความกบัขอความอื่นๆ ที่เหลือ 
ใหสอดคลองกับเนือ้หาในบทความ และเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
เกณฑทีก่ําหนด ไดแก 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนผลโดยตรง 
หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนผลโดยตรง
หรือที่เกิดขึ้นในลําดบัถัดมา แลวตามดวยตัวอักษร “A” 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนสวนประกอบ 
/ องคประกอบ / ความหมาย ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนสวนประกอบ 
/ องคประกอบ / ความหมาย แลวตามดวยตัวอักษร “D” 

 ถาขอความที่กําหนดมีผลทาํใหขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) ถูกลด / 
ยับยั้ง / ปองกนั / หาม / ขัดขวาง ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความทีถู่กลด / 
ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวางนั้น แลวตามดวยตัวอักษร “F” 

 ถาขอความที่กําหนดไมมีขอความอื่นที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา 
หรือที่เปนสวนประกอบ / องคประกอบ / ความหมาย หรือที่ถูกลด / ยับยั้ง / 
ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ดังกลาวขางตน ใหระบายคาํตอบเปนตัวเลข “99” แลว
ตามดวยตัวอักษร “H” 
ทั้งนี้ใหใชเลขกํากับขอความที่กําหนด 01, 02, 03, ..., 10 เปนเลขขอ 1, 2, 3, ..., 10 ในกระดาษคําตอบ 

 
ขอสอบแตละขออาจมีไดหลายคําตอบ หากตอบผดิจะถูกหักคะแนนคาํตอบที่ผดิคาํตอบละ 4 คะแนน 

โดยหักจากคะแนนรวมของขอสอบขอนั้นๆ (ไมหักคะแนนขามขอ) ดังนั้นถาไมมัน่ใจ อยาเดา 
 

บทความ 
ภาวะโลกรอนกบัอาหาร 

 เพียงในระยะ 15 ปที่ผานมา อัจฉริยภาพของมนุษยเราไดสรางเทคโนโลยีใหมๆ 
ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตตอไรใหมากขึ้น เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาการทํา
การเกษตรตองอาศัยทั้งแสงอาทิตย ปริมาณน้ําฝน ดิน หรือแมกระทั่งอุณหภูมิที่
เหมาะสม ลวนแลวแตเปนสิ่งสําคัญในการเจริญเติบโตของพืชทั้งสิ้น  
 นับตั้งแตยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมา มนุษยเปนผูเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศดวยการปลอยกาซเรือนกระจกเขาสูชั้นบรรยากาศสงผลใหอุณหภูมิโลก
สูงขึ้น กระแสน้ําเปลี่ยนแปลงและสภาพภูมิอากาศแปรปรวน จนสงผลตอการผลิต
อาหารทําใหนักวิทยาศาสตรและผูนําประเทศตางๆ ลวนใหความสนใจและใครรูวา 
เราจะสามารถผลิตอาหารไดเทาไหร และแคไหนจึงจะเพียงพอตอความตองการของ
ประชากร 
 อันที่จริงคําวาสภาพภูมิอากาศแปรปรวนอาจหมายถึง ภาวะโลกรอนอันจะสงผล
ตอภาคเกษตรกรรมหลายดาน ไมวาจะเปนดานชีวะ ฟสิกส ดานระบบนิเวศ และ
ดานเศรษฐกิจอันไดแก การยายที่ทําการเกษตรขึ้นไปดานขั้วโลก การเปลี่ยนรูปแบบ
การผลิตอันเนื่องมาจากอุณหภูมิโลกสูงขึ้น การสงเสริมผลิตภัณฑการเกษตร
เนื่องจากกาซคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะการตกและปริมาณของฝน ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของที่ดินเสื่อมโทรม อันจะ
เห็นไดจากพื้นที่เหนือเสนศูนยสูตรที่เคยมีอากาศหนาวเย็น และมีฤดูเพาะปลูกสั้นก็
กลับมีอุณหภูมิสูงขึ้นทําใหไดผลผลิตมากขึ้น สวนพื้นที่ใกลเสนศูนยสูตรกลับได
ผลผลิตลดลง เพราะอากาศรอนขึ้นมากและเกิดความแหงแลง อีกทั้งสภาพอากาศที่
รอนขึ้นยังอํานวยใหเกิดการติดโรคพืช ความทนตอยาฆาแมลง และวัชพืชอีกดวย . 

 
 
 
 
 
 
  
ซึ่งกระทบทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กําลังพัฒนา ถึงแมวาประเทศที่
พัฒนาแลวจะมีความสามารถในการจัดการกับเรื่องดังกลาวมากกวาก็ตาม 
 นอกจากนี้ไมวาจะสภาพภูมิอากาศแปรปรวน หรือภาวะโลกรอนเอง ตางก็ใหผล
บั่นทอนตอความมั่นคงทางอาหาร โดยธนาคารโลกไดใหคําจํากัดความของคําวา 
Food Security หรือความมั่นคงทางอาหารเอาไววา เปนการที่มนุษยทุกคนสามารถ
บริโภคอาหารไดทุกครั้งที่ตองการในปริมาณที่มากพอเพื่อสุขภาพที่ดีของชีวิต โดยมี
การคาดการณวาสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนจะเปนตัวการสําคัญที่จะกอใหเกิดผูที่
อดอยากและหิวโหยเพิ่มมากขึ้น 
 สิ่งที่เห็นไดอยางชัดเจนในขณะนี้ก็คือ ราคาอาหารที่สูงขึ้นมีผลกระทบตอผูคน
นับลานทั่วโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่อาศัยอยูในพื้นที่ยากจน นอกจากนี้ World 
Food Programme ขององคการสหประชาชาติกลาววา ทรัพยากรอาหารและ
พลังงานเริ่มถึงจุดที่ขาดแคลน เปนเรื่องดวนที่ตองแกไขในระดับโลกซึ่งมีเรื่องหลักๆ 
ที่ตองพิจารณาในหลายประเด็นดวยกัน 
 ในประเด็นแรกราคาอาหารแพงในปจจุบันก็คือ คนที่ยากจนที่สุดในโลกตองใช
เงินสวนใหญไปกับการซื้ออาหาร นั่นหมายความวา ดวยรายรับที่เทาเดิมพวกเขาอาจ
ซื้ออาหารไดนอยลง หรือซื้ออาหารไดแตมีคุณคานอยลง หรือไมก็ตองขอความ
ชวยเหลือจากบุคคลอื่น เพื่อใหไดมาซึ่งอาหารที่มีคุณคาพอ 
 ในขณะที่ประเทศที่มีผลกระทบมากตอราคาอาหารที่สูงขึ้น ก็คือประเทศที่นําเขา
อาหารจากประเทศอื่น ประชากรในประเทศใชรายรับสวนใหญของครอบครัวเพื่อซื้อ
อาหาร และมีอัตราเงินเฟอสูง เปนประเทศที่มีอาหารไมแนนอน ประกอบกับมี
ประชากรหมูมากอยูในพื้นที่ชนบท 
 และในประเด็นทายสุดก็คือ ในประเทศที่ร่ํารวย ประชากรจะใชรายรับเพียงรอยละ 
10-20 ในการซื้ออาหาร ผูคนเหลานี้มีกําลังซื้อสูง หลายประเทศที่ยากจนประชากร
ใชเงินรายรับกวารอยละ 60 หรืออาจถึงรอยละ 80 ในการซื้ออาหาร 
 อยางไรก็ตามผลกระทบจากภาวะโลกรอนยังกอใหเกิดการเพิ่มชองวางระหวาง
ประเทศที่ร่ํารวยและประเทศที่ยากจนในเรื่องของรายรับ ความมีอันจะกินและ
สุขภาพที่ดี อีกทั้งยังจะสงผลไปถึงระบบเศรษฐกิจทั่วโลกดวย เนื่องจากการซื้อขายที่
นอยลงแตหิวโหยมากขึ้น มีการอพยพเพราะสภาพอากาศวิปริต และถึงแมเมืองไทย
จะเปนประเทศที่อุดมสมบูรณ แตก็ยังมีประชากรที่ยากจนและยากไรที่จะเขาถึง
ทรัพยากรอันอุดมสมบูรณดังกลาว ถึงเวลาแลวที่เราจะตองสรางจิตสํานึกใหทุกคน
เห็นคุณคาของอาหารที่เราทานกันอยูทุกวันนี้ใหมากขึ้น  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกาํกับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 การผลิตอาหาร     
02 กระแสน้ําเปลี่ยนแปลง     
03 ภาวะโลกรอน     
04 ความมั่นคงทางอาหาร     
05 ผูที่อดอยากและหิวโหยเพิ่มมากขึ้น     
06 การเพิ่มขึ้นของที่ดินเสื่อมโทรม     
07 การปลอยกาซเรือนกระจก 

เขาสูชั้นบรรยากาศ 
    

08 มนุษยทุกคนสามารถบริโภคอาหาร 
ไดทุกครั้งที่ตองการ 

    

09 การเพิ่มชองวางระหวางประเทศที่ร่ํารวย 
และประเทศที่ยากจนในเรื่องของรายรับ 

    

10 สภาพภูมิอากาศแปรปรวน     

เฉลย 
 

แผนภูมิบทความ  ภาวะโลกรอนกับอาหาร 
 

การเพิ่มขึ้นของที่ดินเสื่อมโทรม
06

กระแสน้ําเปลี่ยนแปลง
02

การปลอยกาซเรือนกระจกเขาสูชั้นบรรยากาศ
07

ภาวะโลกรอน
03

การผลิตอาหาร
01

ความมั่นคงทางอาหาร
04

การเพิ่มชองวางระหวางประเทศที่ร่ํารวยและ
ประเทศที่ยากจนในเรื่องของรายรับ

09

มนุษยทุกคนสามารถบริโภคอาหาร
ไดทุกครั้งที่ตองการ

08

สภาพภูมิอากาศแปรปรวน
10

ผูที่อดอยากและหิวโหยเพิ่มมากขึ้น
05

  
จากแผนภูมกิารคิดวิเคราะหบทความ  สามารถอธิบายไดวา 
1. การปลอยกาซเรือนกระจกเขาสูชั้นบรรยากาศ (07) จะสงผลใหเกิดกระแสน้ํา

เปลี่ยนแปลง (02) และสภาพภูมิอากาศแปรปรวน (10) 
2. และทั้งการที่กระแสน้ําเปลี่ยนแปลง (02) และสภาพภูมิอากาศแปรปรวน (10) นี้

เองยังมีผลตอการผลิตอาหาร (01) 
3. ประเด็นหนึง่ของสภาพภูมิอากาศแปรปรวน (10) ไดแก ภาวะโลกรอน (03) นัน่เอง 
4. และภาวะโลกรอน (03) จะกอใหเกิดการเพิ่มชองวางระหวางประเทศที่ร่ํารวย

และประเทศที่ยากจนในเรื่องของรายรับ (09) และกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นของที่ดิน
เสื่อมโทรม (06) ตามมาอีกดวย แตจะทําใหไปหยุดยั้งความมั่นคงทางอาหาร (04) 

5. ความมั่นคงทางอาหาร (04) ก็คือ การที่มนุษยทกุคนสามารถบริโภคอาหารได
ทุกครั้งที่ตองการ (08) 

6. นอกจากนี้ผลของสภาพภูมิอากาศแปรปรวน (10) ยังกอใหเกิดผลตามมา คือ การ
ผลิตอาหาร (01) และผูที่อดอยากและหิวโหยเพิ่มมากขึ้น (05) แตจะมีสวนยับยั้ง
หรือลดทอนในเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร (04) ใหลดลง 

 
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกาํกับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 การผลิตอาหาร 99H    
02 กระแสน้ําเปลี่ยนแปลง 01A    
03 ภาวะโลกรอน 04F 06A 09A  
04 ความมั่นคงทางอาหาร 08D    
05 ผูที่อดอยากและหิวโหยเพิ่มมากขึ้น 99H    
06 การเพิ่มขึ้นของที่ดินเสื่อมโทรม 99H    
07 การปลอยกาซเรือนกระจก 

เขาสูชั้นบรรยากาศ 
02A 10A   

08 มนุษยทุกคนสามารถบริโภคอาหาร 
ไดทุกครั้งที่ตองการ 

99H    

09 การเพิ่มชองวางระหวางประเทศที่ร่ํารวย
และประเทศที่ยากจนในเรื่องของรายรับ 

99H    

10 สภาพภูมิอากาศแปรปรวน 01A 03D 04F 05A 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.dailynews.co.th 

www.bunditnaenaew.com 


