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วิชา GAT :  ส่วน  

 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 2/2)  
  
ความสามารถในการอา่น เขยีน คิดเชิงวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “การอนุรักษทรัพยากร” ในบทความนี้มีขอความที่กําหนด
ซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 10 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุปขอความที่
กําหนด 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 
การอนุรักษทรัพยากร  

 ปจจุบันโลกกาวเขาสูยุคสมัยที่ประชากรเนนความสะดวกสบายโดยการใช
เทคโนโลยี วิทยาการสมัยใหมในการดํารงชีวิตมากขึ้น เมื่อพิจารณาพบวาเราใช
ธรรมชาติเปนพื้นฐานในการพัฒนาความเจริญดานตางๆ ทั้งสิ้น ไมวาจะเปนถนน 
ไฟฟา แหลงกักเก็บน้ําหรือพลังงานธรรมชาติ ดังนั้นถือไดวาปจจัยตางๆ มีความ
เกื้อหนุนกันอยางไมสามารถแยกได เ มื่อเราทําลายทรัพยากรเหลานั้น ความ
สะดวกสบายก็จะหมดไป 
 ปาไมเปนทรัพยากรทางธรรมชาติที่สําคัญของชาติ ปาใหประโยชนแกมนุษยทั้ง
ทางตรงและทางออม เปนกุญแจสําคัญในการรักษาสมดุลของสภาวะแวดลอมตางๆ 
แตเมื่อปาไมถูกทําลายลงไปเรื่อยๆ ความสมดุลของทุกสิ่งทุกอยางก็อาจถึงขั้นแตกสลาย 
เมื่อปญหานี้เกิดขึ้นไดมีการกําหนดใหวันที่  14  มกราคมของทุกปเปนวันอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมแหงชาติ โดยมุงเนนการสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนเรื่องผลจาก
การตัดไมทําลายปาและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทุกภาคสวนมีหนาที่
รณรงค ปลูกฝง จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธอบรมใหการศึกษาแกประชาชนเพื่อ
สงเสริมใหประชาชนมีความสํานึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 หลักสําคัญของการอนุรักษทรัพยากร ไดแก การวางแผนการใชประโยชน  
จากตนไม การวางแผนมาตรการคุมครองปาและสัตวปาในบริเวณที่ยังคงมีความ
สมบูรณ การกําหนดมาตรการควบคุมไฟปา วิธีการพัฒนาการเกษตรและการ
ประชาสัมพันธอบรมใหการศึกษาแกประชาชน ซึ่งหลักสําคัญตางๆ ของการ
อนุรักษทรัพยากรยอมยังผลใหเกิดประโยชนมหาศาลตอมวลมนุษยชาติ ไมเพียง
ในประเทศไทยเทานั้น เชน ทําใหเกิดการอนุรักษปาตนน้ํา แหลงน้ํา หวย หนอง 
คลอง บึง ทําใหสัตวมีที่อยูอาศัย มีแหลงน้ํามีแหลงอาหาร แทจริงแลว เมื่อเกิดการ
อนุรักษปาตนน้ําทําใหปาตนน้ํามีความอุดมสมบูรณก็ยอมเปนผลโดยตรงอีกทางหนึ่ง
ที่ทํ าให สัตว มีที่อยู อาศัยมีอาหารกิน และมนุษยก็ มีแหลงอุปโภคบริโภคที่        
อุดมสมบูรณเชนเดียวกัน 
 นอกจากนั้นผลดีที่เกิดจากหลักสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติก็ยัง   
ทําใหมนุษยมีแหลงอุปโภคและบริโภค อีกทั้งยังมีผลเปนการลดภาวะโลกรอนที่  
เกิดจากวิถีชีวิตของมนุษย และที่สําคัญทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากรไทยและประชากรโลกไดในที่สุด เพราะเมื่อมนุษยยังคงใชวิถีชีวิตเชนเดิม
ทรัพยากรธรรมชาติทรุดโทรมและถูกทําลายลงไปเรื่อยๆ จึงจําเปน ตองอนุรักษฟนฟู 
สรางทดแทนเพื่อความยั่งยืนในที่สุด 
 เราตองยอมรับวาในปจจุบันถึงแมจะมีหนวยงานที่กระตุนเตือนปลุกจิตสํานึก
หรือรณรงคใหเราอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติแตก็ยังมีกลุมคนที่ใชชองโหวของ
กฎหมายหรือเพิกเฉยตอกฎหมาย มุงมั่นในการทํารายสัตวปาและทําลายปา ไมวา
จะเปนการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อสรางที่พักอาศัย การคอรรัปชันจากเจาหนาที่รัฐ การลา
สัตวอยางผิดกฎหมาย การเผาปาโดยขาดความรู การตัดไมทําลายปาเพื่อการคา 
การทําผิดกฎหมายอื่นๆ หากสิ่งตางๆ เหลานี้เกิดขึ้น แนนอนวาผลดีที่เกิดจากหลัก
สําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตองถูกบั่นทอนลงไปอยางนาเสียดาย 
 เราในฐานะที่เปนหนึ่งในประชากรโลก ทุกคนมีสวนเกี่ยวของมีสวนรับผิดชอบ
กับผลของการกระทําของมนุษย ดังนั้นถึงเวลาแลวที่เราควรจะรวมกันอนุรักษปาไม 
สัตวปา และทรัพยากรธรรมชาติกอนที่จะสายเกินไป  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับขอความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 การกําหนดมาตรการควบคุมไฟปา     
02 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ     
03 การอนุรักษปาตนน้ํา     
04 สัตวมีที่อยูอาศัย     
05 การวางแผนการใชประโยชนจากตนไม     
06 การประชาสัมพันธอบรมใหการศึกษาแก

ประชาชน 
    

 

เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 
07 การลาสัตวอยางผิดกฎหมาย     
08 การบุกรุกพื้นที่ปา     
09 การคอรรัปชันจากเจาหนาที่รัฐ     
10 มนุษยมีแหลงอุปโภคและบริโภค     

 

เฉลย 
 

แผนภูมิบทความ  การอนุรักษทรัพยากร  

การคอรรัปชันจากเจาหนาที่รฐั
09

การลาสตัวอยางผิดกฎหมาย
07

การอนุรกัษปาตนน้ํา
03

การบกุรกุพื้นทีป่า
08

การวางแผนการ
ใชประโยชนจากตนไม

05

มนุษยมีแหลงอุปโภคและบรโิภค
10

การอนุรกัษ
ทรพัยากรธรรมชาติ

02

การกาํหนดมาตรการ
ควบคุมไฟปา

01
การประชาสัมพันธอบรม
ใหการศึกษาแกประชาชน

06

สตัวมีที่อยูอาศัย
04

  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับขอความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 การกําหนดมาตรการควบคุมไฟปา 03A 04A 10A  
02 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 01D 05D 06D  
03 การอนุรักษปาตนน้ํา 04A 10A   
04 สัตวมีที่อยูอาศัย 99H    
05 การวางแผนการใชประโยชนจากตนไม 03A 04A 10A  
06 การประชาสัมพันธอบรมใหการศึกษาแก

ประชาชน 
03A 04A 10A  

07 การลาสัตวอยางผิดกฎหมาย 03F 04F 10F  
08 การบุกรุกพื้นที่ปา 03F 04F 10F  
09 การคอรรัปชันจากเจาหนาที่รัฐ 03F 04F 10F  
10 มนุษยมีแหลงอุปโภคและบริโภค 99H    

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


