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วิชา GAT :  ส่วน  

 ชุดที่ 10   (ตอนที่ 2/2)  
  
ความสามารถในการอา่น เขยีน คิดเชิงวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “สมุนไพรในครัว ยาใกลตัวที่ควรรูจัก” ในบทความนี้มี
ขอความที่กําหนดซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 10 ขอความ ทายบทความจะมีตาราง
สรุปขอความที่กําหนด ซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับตั้งแตเลข 01 ถึง 10 
แลวสรุปความเชื่อมโยงของขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ 
ใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความ 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 
สมุนไพรในครัว ยาใกลตัวที่ควรรูจัก  

 หลายครั้งที่เราไปรานอาหารตามสั่ง อาหารจานเด็ดที่ทุกๆ คนมักสั่งก็คือ     
ผัดกะเพรา หรือบางครั้งอาจสั่งผัดพริกแกงตางๆ หรือแมกระทั่งเวลาที่เราไปตาม
รานอาหารไทย รายการอาหารยอดนิยมก็จะมีหลายอยางเชน แกงปา แกงเขียวหวาน 
ตมยํา แกงคั่ว ผัดเผ็ด พะแนง แกงเลียง ฯลฯ อาหารตางๆ เหลานี้ลวนมีสีสัน    
นารับประทานและกลิ่นหอมจากเครื่องแกงตางๆ อันเปนสมุนไพรชั้นดีที่อยูคูครัวไทย
มานาน 
 ใบกะเพรา ใบโหระพา ใบแมงลัก ใบยี่หรา ใบมะกรูด ลวนเปนใบไมที่เปน
พืชผักสวนครัวคูครัวไทยมาตั้งแตครั้งโบราณ ใบไมเหลานี้มีคุณสมบัติคือ มีกลิ่น
อันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวซึ่งบรรพบุรุษไทยไดคิดประดิษฐรายการอาหารตางๆ   
ที่เหมาะสมกับการใชใบไมเหลานี้เพื่อเปนเครื่องปรุง เครื่องเทศ เครื่องชูรสและ
เครื่องชูกลิ่นหรือดับกลิ่นไดอยางเหมาะสมเปนตนวา แกงปาและผัดกะเพราตองใช
ใบกะเพรา แกงเขียวหวาน แกงคั่วหรือแกงเผ็ดอื่นๆ นิยมใช ใบโหระพา ในกรณี
ของผัดเผ็ดหรือผัดพริกแกงนั้นอาจใชใบกะเพราก็ได สวนแกงเลียง สิ่งที่ขาดไมไดเลย 

 
 
 
 
 
 
 
  
คือใบแมงลัก สวนอาหารที่ตองการกลิ่นและรสจัดๆ เชนแกงปาบางชนิด หรือ
อาหารที่มีกลิ่นคาวมากๆ ก็จะนิยมเลือกใชใบยี่หรา และใบไมยอดนิยมที่ขาดไมได
เลยสําหรับตมยําทุกหมอก็คือใบมะกรูดนั่นเอง นอกจากนี้เรายังพบใบมะกรูด     
ในเมนูอาหารไทยหลายเมนู ไมวาจะเปน แกงปา แกงเขียวหวาน แกงคั่ว แกงเผ็ด 
แกงพะแนง เปนตน การจะใชใบมะกรูดนี้จะใชทั้งใบแลวฉีกกานใบทิ้งหรือจะใช
แบบหั่นฝอยก็ตามถนัดของผูปรุงอาหาร 
 คุณสมบัติที่สําคัญอีกประการหนึ่งของใบไมสมุนไพรเหลานี้ที่นอกเหนือจาก
กลิ่นอันเปนเอกลักษณแลวก็คือชวยเพิ่มรสชาติอาหารไดเปนอยางดี กลาวคือ  
ชวยใหอาหารมีรสชาติกลมกลอมหรือจัดจานไดอยางลงตัว ในแกงกะทิถาขาดใบไม
บางชนิดอยางโหระพาและใบมะกรูดจะทําใหรสชาติไมอรอยเทาที่ควรและเมื่อ
รับประทานจะรูสึกเลี่ยนๆ เสียดวยซ้ํา 
 นอกเหนือจากรสชาติและกลิ่นอันเปนเอกลักษณของใบไมตางๆ เหลานี้แลว 
เรื่องของสรรพคุณทางยาก็มีความโดดเดนอยางยิ่งและเกี่ยวของกับระบบทางเดิน
อาหารโดยตรงกลาวกันวา ใบกะเพรา ใบโหระพา ใบแมงลัก ใบยี่หรา ใบมะกรูด 
ลวนมีประโยชนในการชวยขับลม แกทองอืด ทองเฟอและบรรเทาอาการจุกเสียดได
อีกดวย  
 คุณสมบัติสําคัญอีกประการหนึ่งของใบกะเพรา ใบโหระพา ใบแมงลัก        
ใบยี่หรา ใบมะกรูด ก็คือเปนพืชที่ปลูกไดงายและใชพื้นที่ไมมากนัก สามารถปลูก
ใสกระถางได สําหรับบานที่ มี พื้นที่ จํากัด นอกจากปลูกเปนพืชผักสวนครัว        
แลวบางบานยังนํามาปลูกเปนไมประดับอีกดวยซึ่งก็เปนการใชประโยชนที่คุมคา 
 ดวยคุณสมบัติดังกลาวขางตนไมวาจะเปนเรื่องของกลิ่น รสชาติ สรรพคุณ  
หรือเรื่องของการปลูกและการดูแลรักษา ทําใหใบกะเพรา ใบโหระพา ใบแมงลัก  
ใบยี่หราและใบมะกรูดไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางกวางขวางจะเห็นไดจาก
การที่เปนพืชผักสวนครัวที่มีคนรูจักคอนขางมาก ทําใหเกิดการสงเสริมการปลูกพืช
เหลานี้อยางกวางขวาง เพื่อประโยชนทั้งในดานการบริโภคเปนอาหารหรือแมกระทั่ง
นํามาประกอบเปนตัวยาสมุนไพรในรูปแบบตางๆ และที่สําคัญคุณสมบัติตางๆ   
ของพืชเหลานี้ทําใหบรรพบุรุษของไทยเราเลือกสรรมาเปนวัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร เพราะนอกจากจะหางายแลวยังมีประโยชนมหาศาล เพราะอาหารเปนสิ่งที่
เราตองรับประทานกันทุกวัน สิ่งที่เราควรบริโภคเขาสูรางกายคือสิ่งที่มีประโยชนที่
เปนทั้งอาหารและยาในเวลาเดียวกัน นาขอบคุณบรรพบุรุษที่สรางสรรคภูมิปญญา
เหลานี้ใหตกทอดมาจนถึงรุนของเรา 
 อีกประการหนึ่งที่ สําคัญเปนอยางยิ่งคือคุณสมบัติตางๆ ของใบกะเพรา        
ใบโหระพา ใบแมงลัก ใบยี่หราและ ใบมะกรูดทั้งหมดนี้ถาหากคนไทยไดรับรูขอดี
ตางๆ ของพืชสมุนไพรใกลตัวจะทําใหความไมใสใจอาหารไทยและสมุนไพรไทย
ของคนไทยลดลง และคนไทยหันมาใสใจอาหารไทยและสมุนไพรไทยมากขึ้น   
และดวยความนิยมอาหารชาติตะวันตกวามีความหรูหราและแสดงออกถึงความ
ทันสมัยไดดีกวาอาหารไทย บางทีคุณสมบัติตางๆ ของพืชเหลานี้อาจชวยลดอาการ
คลั่งไคลเหอของนอกและความนิยมตางชาติในวัยรุนไทยไดเปนอยางดีอีกดวย 
อยางนอยคุณสมบัติที่ยิ่งใหญของพืชธรรมดาๆ เหลานี้ก็ไดประกาศใหโลกรูวา 
“เมืองไทยมีดี” ไดอยางชัดเจน 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 ใบโหระพา     
02 การสงเสริมการปลูกพืชเหลานี้ 

อยางกวางขวาง 
    

03 บรรพบุรุษของไทยเราเลือกสรรมาเปน
วัตถุดิบในการประกอบอาหาร 

    

04 ความไมใสใจอาหารไทยและสมุนไพรไทย 
ของคนไทย 

    

05 ใบกะเพรา     
06 อาการคลั่งไคลเหอของนอกและ 

ความนิยมตางชาติในวัยรุน 
    

07 มีกลิ่นอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัว     
08 ปลูกไดงายและใชพื้นที่ไมมากนัก     
09 ชวยเพิ่มรสชาติอาหารไดเปนอยางดี     
10 ใบแมงลัก     

 
เฉลย 

 
แผนภูมิบทความ  สมุนไพรในครัว ยาใกลตัวที่ควรรูจัก  

ใบโหระพา
01

การสงเสรมิการปลูกพชืเหลานี้
อยางกวางขวาง

02

มีกลิน่อันเปนเอกลกัษณเฉพาะตัว
07

ปลกูไดงายและใชพืน้ทีไ่มมากนัก
08

ชวยเพิ่มรสชาติอาหารไดเปนอยางดี
09

บรรพบรุุษของไทยเราเลือกสรร
มาเปนวตัถุดิบในการประกอบอาหาร

03

ความไมใสใจอาหารไทย
และสมุนไพรไทยของคนไทย

04
อาการคลัง่ไคลเหอของนอก

และความนิยมตางชาติในวยัรุน

06

ใบกะเพรา
05

ใบแมงลัก
10

  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 ใบโหระพา 07D 08D 09D  
02 การสงเสริมการปลูกพืชเหลานี้ 

อยางกวางขวาง 
99H    

03 บรรพบุรุษของไทยเราเลือกสรรมาเปน
วัตถุดิบในการประกอบอาหาร 

99H    

04 ความไมใสใจอาหารไทยและสมุนไพรไทย 
ของคนไทย 

99H    

05 ใบกะเพรา 07D 08D 09D  
06 อาการคลั่งไคลเหอของนอกและ 

ความนิยมตางชาติในวัยรุน 
99H    

07 มีกลิ่นอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 02A 03A 04F 06F 
08 ปลูกไดงายและใชพื้นที่ไมมากนัก 02A 03A 04F 06F 
09 ชวยเพิ่มรสชาติอาหารไดเปนอยางดี 02A 03A 04F 06F 
10 ใบแมงลัก 07D 08D 09D  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


