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วิชา GAT :  ส่วน  

 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 1/1)  
  
ความสามารถในการอา่น เขยีน คิดเชิงวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “เขตควบคุมมลพิษ” ในบทความนี้มีขอความที่กําหนด
ซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 10 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุปขอความ      
ที่กําหนด ซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับตั้งแตเลข 01 ถึง 10 แลวสรุปความ
เชื่อมโยงของขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ ใหสอดคลอง
กับเนื้อหาในบทความ และเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
เกณฑที่กําหนด ไดแก 

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

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

 ถาขอความที่กําหนดมีผลทําใหขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) ถูกลด / 
ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่ถูกลด / 
ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวางนั้น แลวตามดวยตัวอักษร “F” 

 ถาขอความที่กําหนดไมมีขอความอื่นที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา 
หรือที่เปนสวนประกอบ / องคประกอบ / ความหมาย หรือที่ถูกลด / ยับยั้ง / 
ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ดังกลาวขางตน ใหระบายคําตอบเปนตัวเลข “99” แลว
ตามดวยตัวอักษร “H” 
ทั้งนี้ใหใชเลขกํากับขอความที่กําหนด 01, 02, 03, ..., 10 เปนเลขขอ 1, 2, 3, ..., 10 ในกระดาษคําตอบ  
ขอสอบแตละขออาจมีไดหลายคําตอบ หากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคําตอบที่ผิดคําตอบละ 4 คะแนน 

โดยหักจากคะแนนรวมของขอสอบขอนั้นๆ (ไมหักคะแนนขามขอ) ดังนั้นถาไมมั่นใจ อยาเดา 
 บทความ 

เขตควบคุมมลพิษ 
 จังหวัดระยองไดชื่อวาเปนจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออกที่มีสถานที่ทองเที่ยว
ทางทะเลที่สวยงาม และเปนแหลงของอาหารทะเลที่ อุดมสมบูรณ ภาพ          
หาดทรายขาวละเอียด น้ําทะเลใสแจวเปนสิ่งดึงดูดใหนักทองเที่ยวพากันไปเมือง
ระยองเปนจํานวนมาก และภาพเรือจับปลาลําเล็กลําใหญที่ติดธงสีสดใสโบกสะบัด
พลิ้วทยอยขนปู ปลาเขาฝง คือ ภาพของความเปนเมืองประมงที่สําคัญ 
 แตเมื่อการพัฒนาประเทศเนนไปที่การขยายภาคอุตสาหกรรม โดยตองมี
พลังงานและการคมนาคมมารองรับ จังหวัดระยองซึ่งอยูในโครงการอิสเทิรนซีบอรด
จึงเติบโตอยางรวดเร็ว อุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน โรงไฟฟา, โรงอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมีคัล และอื่นๆ รวมทั้งการสรางทาเรือน้ําลึก การถมดินสรางเขื่อนในทะเล 
และการสรางถนนขนาดใหญเพื่อการเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงทําใหระยอง
เปลี่ยนเปนเมืองอุตสาหกรรมเต็มตัว และสงผลใหวิถีชีวิตของชาวระยองในเขต
อุตสาหกรรมตองเผชิญกับปญหามลพิษทีละเล็กละนอย จนสะสมเปนขั้นรุนแรง   
ที่ตองรีบแกไข 
 ปญหามลพิษในเขตอุตสาหกรรมของระยองที่เห็นไดชัดเจน คือ เขตนิคม-
อุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเคมีจํานวนมาก และ
ทาเรือน้ําลึกทําใหอากาศเสีย มีการรั่วไหลฟุงกระจายของสารเคมี มีการรั่วไหลของ
น้ํามันเตาลงสูทะเลและลําคลองธรรมชาติ มีการปลอยน้ําเสียและน้ําที่มีอุณหภูมิสูง
ลงสูทะเล ทําใหลูกปลาไมเติบโต ตัดหวงโซอาหาร ทําใหสัตวน้ําลมตายสูญพันธุ 
ชาวประมงพื้นบานที่ออกเรือไปไมไกลจากชายฝงตองเลิกอาชีพเพราะไมมีปูปลาให
จับไดคุมคาน้ํามันอีกแลว 
 ความรุนแรงของปญหามลพิษสงผลกระทบถึงสุขภาพของชุมชนเปนอยางมาก 
เด็กนักเรียนพากันเหม็นกลิ่นสารเคมีพากันลมปวยเขาโรงพยาบาลจนมีการยาย
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารออกนอกพื้นที่ในป 2541 และยายโรงพยาบาล  
มาบตาพุดในป 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่ผานมาพบวาคนที่ตองทํางานหรืออาศัยอยูในพื้นที่มาบตาพุดปวยเปนโรค
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง มีความผิดปกติของเด็กแรกเกิด นอกจาก
ปญหาดานสุขภาพตางๆ ยังมีปญหาดานสังคม วัฒนธรรม จากการขยายตัวของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 ผลกระทบเกี่ยวกับสุขภาพชุมชน ทําใหชาวมาบตาพุดตระหนักถึงอันตราย จึงใช
สิทธิ์ในการพิทักษสุขภาพและสิ่งแวดลอมของตนเองโดยฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อ
ขอใหรัฐบาลประกาศเขตควบคุมมลพิษ และในวันที่ 3 มีนาคม 2552 ศาลปกครอง
ระยองไดมีคําพิพากษาใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ประกาศใหบางทองที่ใน
เขตจังหวัดระยองเปนเขตควบคุมมลพิษเพื่อดําเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษ
ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 
 เขตควบคุมมลพิษ (Pollution Control Area) ไดเริ่มประกาศใชตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 59 
ซึ่งวัตถุประสงคในการประกาศเขตควบคุมมลพิษก็คือ การรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอม 
มิใหถูกทําลายลงไปมากกวาที่เปนอยู เนื่องจากพื้นที่นั้นมีปญหามลพิษเกิดขึ้นแลว หรือ
มีแนวโนมวาจะเกิดขึ้นในลักษณะที่วิกฤตและรุนแรงถึงขนาดเปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยของประชาชน หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 การกําหนดวาพื้นที่ใดควรประกาศเปนเขตควบคุมมลพิษ พิจารณาจากประเด็น
สําคัญคือดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือตัวแปรที่บงชี้ภาวะมลพิษดานตางๆ โดย
ตัวแปรเหลานั้นตองวัดได และผลของการวัดสามารถบอกความรุนแรงของปญหาได 
 ในปจจุบันคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไดออกประกาศกําหนดเขตควบคุม
มลพิษแลวจํานวนทั้งสิ้น 17 พื้นที่ใน 12 จังหวัดของประเทศไทยประกอบดวย เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี อําเภอหาดใหญ และอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา หมูเกาะพีพี 
ตําบลอาวนาง จังหวัดกระบี่ อําเภอบานแหลม อําเภอทายาง อําเภอชะอํา อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตําบลหนาพระ
ลาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดภูเก็ต 
สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และนครปฐม 
 การกําหนดเขตควบคุมมลพิษ นับไดวาเปนกลยุทธอยางหนึ่งในการชวยรักษาและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม มีสวนชวยในการอนุรักษและฟนฟูแกไขสิ่งแวดลอมที่เสียไป
ใหกลับคืนมาเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพและยืนยาวของมนุษย  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 การรั่วไหลของน้ํามันเตาลงสูทะเลและ 
ลําคลองธรรมชาติ 

    

02 สัตวน้ําลมตายสูญพันธุ     
03 หมูเกาะพีพี ตําบลอาวนาง จังหวัดกระบี่     
04 ปญหามลพิษในเขตอุตสาหกรรมของระยอง     
05 โครงการอิสเทิรนซีบอรด     
06 สุขภาพของชุมชน     
07 ดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม     
08 ระยองเปลี่ยนเปนเมืองอุตสาหกรรมเต็มตวั     
09 ใชสิทธิ์ในการพิทักษสุขภาพและสิ่งแวดลอม     
10 เขตควบคุมมลพิษ     

เฉลย 
 

แผนภูมิบทความ  เขตควบคุมมลพิษ  
โครงการอสิเทิรนซีบอรด

05

การรั่วไหลของน้ํามันเตาลงสูทะเลและลําคลองธรรมชาติ
01

ปญหามลพิษในเขตอตุสาหกรรมของระยอง
04

ใชสิทธิ์ในการพิทักษสุขภาพและสิ่งแวดลอม
09

สุขภาพของชุมชน
06

ดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
07

ระยองเปลี่ยนเปนเมืองอุตสาหกรรมเต็มตัว
08

เขตควบคุมมลพิษ
10

สัตวน้ําลมตายสูญพันธุ
02

หมูเกาะพีพี ตําบลอาวนาง จังหวัดกระบี่
03

  
จากแผนภูมิการคิดวิเคราะหบทความที่ 1  สามารถอธิบายไดวา 
1. โครงการอิสเทิรนซีบอรด (05) เปนเรื่องที่สงผลใหระยองเปลี่ยนเปนเมือง

อุตสาหกรรมเต็มตัว (08) และยังสงผลใหเกิดปญหามลพิษในเขตอุตสาหกรรม
ของระยอง (04) ตามมาอีกดวย รหัสคําตอบ คือ 04A, 08A 

2. ปญหามลพิษในเขตอุตสาหกรรมของระยอง (04) มีหลายกรณี ไดแก การ
รั่วไหลของน้ํามันเตาลงสูทะเลและลําคลองธรรมชาติ (01) รหัสคําตอบ คือ 01D 
และปญหามลพิษในเขตอุตสาหกรรมของระยอง (04) นี้เองยังทําใหเกิดการ
ลดลงหรือบั่นทอนตอสุขภาพของชุมชน (06) รหัสคําตอบ คือ 06F 

3. นอกจากนี้การรั่วไหลของน้ํามันเตาลงสูทะเลและลําคลองธรรมชาติ (01) ยังมี
ผลทําใหสัตวน้ําลมตายสูญพันธุ (02) รหัสคําตอบ คือ 02A 

4. และจากการที่ชาวระยองมีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน (06) นี้เอง จึงสงผลใหเกิด
การใชสิทธิ์ในการพิทักษสุขภาพและสิ่งแวดลอม (09) ตามมา รหัสคําตอบ คือ 09A 

5. การที่ชาวระยองขอใชสิทธิ์ในการพิทักษสุขภาพและสิ่งแวดลอม (09) ทําใหเกิด
การประกาศเขตควบคุมมลพิษ (10) รหัสคําตอบ คือ 10A 

6. โดยเขตควบคมุมลพิษ (10) นั้น ก็จะพิจารณาประเด็นสําคัญ คือ ดัชนีชีว้ัดคณุภาพ
สิ่งแวดลอม (07) รหัสคําตอบ คือ 07D 

7. พื้นที่ที่อยูในเขตควบคุมมลพิษ (10) ก็คือ หมูเกาะพีพี ตําบลอาวนาง จังหวัด
กระบี่ (03) รหัสคําตอบ คือ 03D 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 การรั่วไหลของน้ํามันเตาลงสูทะเลและ 
ลําคลองธรรมชาติ 

02A    

02 สัตวน้ําลมตายสูญพันธุ 99H    
03 หมูเกาะพีพี ตําบลอาวนาง จังหวัดกระบี่ 99H    
04 ปญหามลพิษในเขตอุตสาหกรรมของระยอง 01D 06F   
05 โครงการอิสเทิรนซีบอรด 04A 08A   
06 สุขภาพของชุมชน 09A    
07 ดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 99H    
08 ระยองเปลี่ยนเปนเมืองอุตสาหกรรมเต็มตวั 99H    
09 ใชสิทธิ์ในการพิทักษสุขภาพและสิ่งแวดลอม 10A    
10 เขตควบคุมมลพิษ 03D 07D   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


