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วิชา GAT :  ส่วน  

 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 1/2)  
  
ความสามารถในการอา่น เขยีน คิดเชิงวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “อาหาร : เรื่องใกลตัวที่ไมควรมองขาม” ในบทความนี้มี
ขอความที่กําหนดซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 10 ขอความ ทายบทความจะมี
ตารางสรุปขอความที่กําหนด 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 
อาหาร : เรื่องใกลตัวที่ไมควรมองขาม  

 เมื่อพูดถึงปจจัย 4 ซึ่งประกอบดวย อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยา
รักษาโรค ถามีคําถามวา ปจจัย 4 ขอใดมีความสําคัญที่สุด ทุกคนคงจะตอบเปน
เสียงเดียวกันวา “อาหาร” อาหารจึงเปนหนึ่งในปจจัย 4 ที่มีความจําเปนตอมนุษย
ทุกคนและเปนปจจัย 4 ที่มีความสําคัญเปนอันดับแรก เพราะหากไมไดรับประทาน
อาหารก็ไมสามารถดํารงชีวิตอยูได 
 การไดรับประทานอาหารที่ดีและถูกสุขลักษณะจึงเปนสิ่งที่ทําใหชีวิตของเรา
แข็งแรง มีสุขภาพดีและอายุยืนยาว ลักษณะของอาหารที่ดีนั้นตองมีคุณสมบัติ 4 
ประการ ไดแก ความสดใหมของอาหาร ความสะอาดของวัตถุดิบ รสชาติที่อรอย
ถูกปากและกรรมวิธีในการประกอบอาหารที่ดีและถูกตอง  

 
 
 
 
 
 
 
  
 อาหารที่สดใหมนั้นผูบริโภคตองรูจักสังเกตโดยเริ่มตนตั้งแตความสดใหมของ
วัตถุดิบ เชน เนื้อสัตวตองมีสีที่ไมผิดปกติและมีกลิ่นตามธรรมชาติของเนื้อสัตว
นั้นๆ ปลาอาจจะใชวิธีสังเกตจากเนื้อที่แนนและเหงือกที่มีสีแดงสด พืชผักตางๆ ก็
อาจจะพิจารณาจากสีของใบที่เขียวสดหรือสีอื่นๆ ตามธรรมชาติของผัก กานและใบ
มีความเตงตึง สําหรับการเลือกผลไมนั้นควรสังเกตจากสีของผลที่ไมผิดไปจาก
ธรรมชาติ ผลมีความเตงตึง ขั้วยังไมหลุดออกจากผล เปนตน นอกจากนี้อาหาร 
แตละชนิดก็มีวิธีสังเกตอยางละเอียดแตกตางกันไป แตหลักก็คือ พิจารณาจาก
กลิ่นและสีเปนหลัก เมื่อไดวัตถุดิบที่สดใหมมาปรุงอาหารแลวก็ควรรีบรับประทาน
ดวยเชนกัน เพราะความสดใหมของอาหารจะทําใหมีรสชาติที่ดีและอรอย 
 ในสวนของความสะอาดของวัตถุดิบนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่ละเลยไมได   
นั่นก็คือ วัตถุดิบที่นํามาประกอบอาหารตองผานการลางน้ําสะอาด เนื้อสัตวตองลาง
อยางดี ผักและผลไมผานการลางน้ําสะอาดหรืออาจลางดวยดางทับทิม เราคงเคยเห็น
รานอาหารบางรานนําผักมาประกอบอาหารโดยไมไดลางก็ มี นอกจากนั้น        
ควรระมัดระวังไมใหอาหารถูกแมลงวันตอมทั้งอาหารที่ยังเปนวัตถุดิบและอาหารที่
ปรุงเสร็จเรียบรอยแลว 
 อาหารที่ดีนอกจากความสะอาดแลวรสชาติอรอยก็เปนสิ่งสําคัญ เพราะเปนสิ่งที่
เปนเสนหของอาหารเลยทีเดียว ในคําพังเพยโบราณมีคํากลาววา “เสนหปลายจวัก” 
ซึ่งก็หมายถึง ฝมือการปรุงอาหารใหอรอยนั่นเอง อยางไรก็ตามรสชาติที่อรอยมิได
เกิดจากฝมือการปรุงเพียงอยางเดียว แตยังตองอาศัยความสดใหมของอาหารที่   
เราเลือกซื้อมาเปนวัตถุดิบประกอบอาหารดังกลาวไปแลว แตอีกปจจัยหนึ่งที่ไมควร
มองขามคือ ความสะอาดของวัตถุดิบก็มีผลตอรสชาติที่อรอยเชนกัน เพราะถาหาก
รับประทานอาหารที่มีกลิ่นยาฆาแมลงเจือปนหรือกลิ่นอื่นๆ ที่ไมพึงประสงคก็คงจะ
ไมอรอยเทาที่ควร 
 ประการสุดทายคือ กรรมวิธีในการประกอบอาหารนับเปนสวนสําคัญที่ขาดไมได 
กลาวคือ ถึงแมวาจะไดอาหารที่สดใหม วัตถุดิบมีความสะอาด มีรสชาติที่อรอยแต
หากกรรมวิธีนั้นไมเหมาะสมก็อาจกอใหเกิดอันตรายได กรรมวิธีในการประกอบ
อาหารที่ดีและถูกตองนั้นตองมีความสะอาดในทุกขั้นตอนการปรุง ใชเครื่องปรุงที่ดี
และมีคุณภาพ ปราศจากวัตถุปรุงแตงที่กอใหเกิดโทษ เชน ใสผงชูรสมากเกินไป 
ใชสียอมผาแทนสีผสมอาหาร หรือใชขัณฑสกรแทนน้ําตาล เปนตน กรรมวิธี      
ในการประกอบอาหารที่ดีและถูกตองนอกจากจะทําใหอาหารสะอาดถูกหลักอนามัย 
นารับประทานแลวยังจะทําใหไดอาหารที่มีรสชาติอรอยถูกปากผูบริโภคอีกดวย 
 ลักษณะของอาหารที่ดีดังกลาวขางตนจะเกิดขึ้นไดก็ดวยผูผลิตมีคุณธรรม   
ในการผลิตและประกอบอาหาร ผูบริโภคมีองคความรูดานโภชนาการรวมทั้ง
ผูบริโภคตองรูจักเอาใจใสอาหารที่รับประทานดวยและที่สําคัญภาครัฐตองมีบทบาท
ในการรณรงคเรื่องความปลอดภัยของผูบริโภคอีกดวย เมื่ออาหารที่เรารับประทาน
เขาไปมีลักษณะของอาหารที่ดีอยางครบถวน เราก็จะสามารถรับประทานไดอยาง
ปลอดภัยและดีตอสุขภาพ 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 อาหารที่ดีและถูกสุขลักษณะ     
02 ความสดใหมของอาหาร     
03 กรรมวิธีในการประกอบอาหารที่ดีและ 

ถูกตอง 
    

04 รสชาติอรอย     
05 ความสะอาดของวัตถุดิบ     
06 ปราศจากวัตถุปรุงแตงที่กอใหเกิดโทษ     
07 ความสะอาดในทุกขั้นตอนการปรุง     
08 ผูผลิตมีคุณธรรมในการผลิตและ 

ประกอบอาหาร 
    

09 ผูบริโภคมีองคความรูดานโภชนาการ     
10 ภาครัฐตองมีบทบาทในการรณรงค 

เรื่องความปลอดภัยของผูบริโภค 
    

 
เฉลย  

แผนภูมิบทความ  อาหาร : เรื่องใกลตัวที่ไมควรมองขาม  

อาหารทีด่ีและถูกสุขลักษณะ
01

ผูผลิตมีคุณธรรมในการผลิต
และประกอบอาหาร

08

รสชาตอิรอย
04

ผูบรโิภคมีองคความรูดานโภชนาการ
09

ภาครัฐตองมีบทบาทในการรณรงค
เรื่องความปลอดภัยของผูบริโภค

10

ความสะอาดของวัตถดุิบ
05

ปราศจากวัตถปุรงุแตง
ทีก่อใหเกดิโทษ

06

07
ความสะอาด

ในทุกขัน้ตอนการปรุง

ความสดใหมของอาหาร
02 กรรมวิธีในการประกอบอาหาร

ทีด่ีและถูกตอง

03

  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 อาหารที่ดีและถูกสุขลักษณะ 02D 03D 04D 05D 
02 ความสดใหมของอาหาร 04A    
03 กรรมวิธีในการประกอบอาหารที่ดีและ 

ถูกตอง 
04A 06D 07D  

04 รสชาติอรอย 99H    
05 ความสะอาดของวัตถุดิบ 04A    
06 ปราศจากวัตถุปรุงแตงที่กอใหเกิดโทษ 99H    
07 ความสะอาดในทุกขั้นตอนการปรุง 99H    
08 ผูผลิตมีคุณธรรมในการผลิตและ 

ประกอบอาหาร 
02A 03A 04A 05A 

09 ผูบริโภคมีองคความรูดานโภชนาการ 02A 03A 04A 05A 
10 ภาครัฐตองมีบทบาทในการรณรงค 

เรื่องความปลอดภัยของผูบริโภค 
02A 03A 04A 05A 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


