


 

GAT ความคิดเชื่อมโยง (2) _______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 

พิชิตขอสอบ GAT 
 
 ทําไมตองคิดแบบเชื่อมโยง 
 ปจจุบันเปนยุค “ความรูคืออํานาจ” ผูมีความรูความสามารถจะมีอํานาจไดนั้น จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตอง
สามารถปรับขอมูลขาวสารใหอยูในรูปขององคความรูและนํามาใชประโยชนไดอยางดี การปรับขอมูลขาวสาร คือ 
การรูจักเช่ือมโยงเรื่องราวเหตุการณตางๆ ใหสอดคลองสัมพันธกัน นั่นหมายถึง การ “คิดเปน” นั่นเอง  
 ลักษณะขอสอบ GAT 
 1. ใหบทความมาอาน 2 บทความ 
 2. ในแตละบทความมีคําสําคัญ 10-20 คํา 
 3. พิจารณาความเช่ือมโยงคําสําคัญ 
 4. เขียนแผนภูมิความคิด 
 5. เขียนรางคําตอบลงในตารางที่กําหนด 
 6. นําคําตอบระบายในกระดาษคําตอบ  
 พิจารณาความคิดเชื่อมโยง 
 การเขียนแผนภูมิความคิดเช่ือมโยงจะชวยในการวิเคราะห ความสัมพันธของขอความไดเปนอยางดี โดยใช
เครื่องหมายแทนความคิดเช่ือมโยง ดังนี้ 
  เปนผลโดยตรง หรือเกิดในลําดับถัดมา 
   ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความ แลวตามดวย A 
  เปนสวนประกอบ องคประกอบ ความหมาย 
  ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความ แลวตามดวย D 
  ถูกลด ยับยั้ง ปองกัน หาม ขัดขวาง 
   ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความ แลวตามดวย F  
 99H ไมเก่ียวของหรือกอใหเกิดผลกับขอความใด 
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 การพิจารณาความคิดเช่ือมโยงจากคําสันธาน 
 1. แสดงเหตุผล  
   เนื่องจาก จาก เพราะ ดวยเหตุวา ดวยเหตุท่ี เพ่ือท่ี จะ ทําให จึง มีผลตอ มีผลให ดังนั้น     

ถาหากวา ถาเผ่ือวา เมื่อ...ก็ หาก...จะ 
  บอกสิ่งท่ีตามมา  
   กระทั่ง จนกระทั่ง ครั้นแลว ทันใดน้ันเอง ในท่ีสุด ตามไปดวย กอนท่ีจะ กอนหนาท่ี ตั้งแตครั้งท่ี 

จะพบกับ 
 2. บอกความเทา เหมือน คลาย  
   หมายถึง หมายความวา คือ นั่นก็คือ ราวกับ ประดุจ หรือ แปลวา เปรียบเสมือน เรียกวา  

อาจกลาวไดวา 
  สนับสนุน ขยายความ  
   รวมท้ัง โดยเฉพาะ นอกจากนั้น ตลอดจน ไดแก ตัวอยาง เปนตนวา พรอมกันนั้น เชนเดียวกับ 

ดูเหมือนจะ ตอไปนี้ ในกรณีเชนนี้ และ กับ โดยเฉพาะอยางย่ิง เปนท่ีนาสังเกตวา พึงสังเกตวา 
ในขณะเดียวกัน อาทิเชน เทาท่ีไดนํากลาวมาแลวนั้น 

 3. ขัดแยง คัดคาน   
   แตทวา แมแต ถึงมาตรวา ถึงแมวา ไมวาจะ แตวา ถึงกระนั้นก็ดี อยางไรก็ดี ขณะที่ ท้ังๆ ท่ี 

ไมเชนนั้น ลดลง ไม หาม อยา มิควร ไมควร 
 การสังเกตคําเช่ือมเหลานี้ จะเปนตัวชวยสําคัญทําใหเขาใจความสัมพันธของประโยคหรือขอความ และ

ควรสังเกตบริบทรอบประโยค ขอความ จะสามารถสรุปความสัมพันธไดอยางถูกตอง 
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แบบฝกหัดที่ 1 
 
คําส่ัง : จงวิเคราะหขอความในประโยคตอไปนี้วามีความสัมพันธกันในลักษณะใด  
  โดยสังเกตจากคําเชื่อม 
 
 กําหนดให A แทนความสัมพันธแบบเทากัน คลายกัน 
  B แทนความสัมพันธแบบเปนเหตุเปนผลกัน 
  C แทนความสัมพันธแบบเปนสวนขยาย สนับสนุน 
  D แทนความสัมพันธแบบขัดแยง 
 
..........  1. แมวาอากาศจะหนาวจัด ผูคนก็ยังชอบไปทองเท่ียวท่ีภาคเหนือ  
.......... 2. การศึกษา คือ สิ่งท่ีชวยใหพนจากความโงเขลา  
.......... 3. ปรากฏการณพระจันทรย้ิม สรางความสุขใหคนท้ังโลก  
.......... 4. แมวาคําทํานายนั้นจะไมเกิดขึ้น ฉันก็จะระวังตัวเสมอ  
.......... 5. สมุนไพรมีคุณคาในการชวยรักษาโรคภัยใหมนุษยมาแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
.......... 6. ธนาคารตนไมเปนนโยบายระดับชาติ  
.......... 7. สุริยุปราคาเกิดจากเงาของพระจันทรบดบังดวงอาทิตย  
.......... 8. การปลูกกลาไมในแปลงเปนกิจกรรมท่ีชวยลดภาวะโลกรอน  
.......... 9.  การปดไฟท่ีไมจําเปนใชบานละดวง มีผลตอการลดการใชกระแสไฟฟา  
.......... 10. สรางความรักความอบอุนแกครอบครัว เปนการลอมรั้วใหสังคม   
.......... 11.  ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น ฉันจะยังคงรักเธอตลอดไป  
.......... 12. การสอบวัดผลไมสามารถวัดคนวาดีหรือช่ัว  
.......... 13.  ธรรมเปนเครื่องชวยระงับทุกข ศีลเปนเครื่องชวยสรางสุข  
.......... 14. สีเขียวของผืนปาราวกับวาเปนพรมธรรมชาติ  
.......... 15. ทําบุญดวยใจชวยใหจิตดี ชีวิตเกิดสุข 
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แบบฝกหัดที่ 2 
 
คําส่ัง : ใจความของประโยคตอไปนี้มีความสัมพันธกันในลักษณะใด จงแสดงความ

เชื่อมโยงความสัมพันธของขอความ โดยใชสัญลักษณที่กําหนด  
  แสดงความสัมพันธเปนเหตุเปนผลกัน โดยใชขอความท่ีเปนเหตุอยูทางหางลูกศร ขอความท่ีเปนผล

อยูทางหัวลูกศร 
  แสดงความสัมพันธในทางความหมายเดียวกัน เปนสวนขยาย สวนประกอบ 
  แสดงความสัมพันธแบบยับยั้งกัน โดยที่หางลูกศรเปนขอความท่ีเปนเหตุ ซ่ึงมีผลไปยับยั้งขอความ

ทางหัวลูกศร 
 
ตัวอยาง  
 ความขยันหมั่นเพียรยอมนําไปสูความสําเร็จ 
 ความขยันหมั่นเพียร  ความสําเร็จ  
1. ฟาทะลายโจรเปนพืชสมุนไพรท่ีมีประโยชน    
2. ผูไมมีศีลธรรมประจําใจยอมคิดรายตอผูอ่ืนเสมอ    
3. การทําใจใหเบิกบานแจมใจ มีผลลดความเสี่ยงตอการเปนโรคเครียด    
4. การพูดเท็จทําใหไดรับความเชื่อถือลดลง  
5. การใหเปนการทําบุญท่ีวิเศษ    
6. อาหารทะเลทําใหไขมันในเลือดสูง    
7. การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ทําใหรางกายแข็งแรง    
8. ดอกทิวลิปเปนดอกไมเมืองหนาวท่ีสวยงามและบานทนไดหลายวัน    
9. ความรักและปรารถนาดีตอกันเปนสายใยสัมพันธท่ีงดงาม    
10. การจิบน้ําชาอุนๆ ชวยลดอาการเจ็บคอได   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเชื่อมโยง (6) _______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

แบบฝกหัดที่ 3 
 
คําส่ัง : ขอความตอไปนี้มีความสัมพันธกันในลักษณะใด จงแสดงความเชื่อมโยงขอความ

ที่เนนดวยตัวหนาในแตละขอ โดยใชสัญลักษณดังนี้  
  แสดงความสัมพันธเปนเหตุเปนผลกัน โดยใชขอความท่ีเปนเหตุอยูทางหางลูกศร ขอความท่ีเปนผล

อยูทางหัวลูกศร 
  แสดงความสัมพันธในทางความหมายเดียวกัน เปนสวนขยาย สวนประกอบ 
  แสดงความสัมพันธแบบยับยั้งกัน โดยที่หางลูกศรเปนขอความท่ีเปนเหตุ ซ่ึงมีผลไปยับยั้งขอความ

ทางหัวลูกศร 
 
1. เมื่อไดรับขาวราย ควรทําใจใหสงบ ขาวนั้นอาจไมเลวรายอยางท่ีคิด การมีสติจะชวยลดความวิตกกังวล

ได ชวยใหสามารถแกปญหาตางๆ ไดดี 
   รับขาวราย  ทําใจใหสงบ  เลวราย 
  
       การมีสติ  ความวิตกกังวล 
  
       แกปญหา 
2. ความสุขและความสําเร็จ อันเกิดจากความมุงม่ันยอมเปนเครื่องแสดงถึงความต้ังใจจริง ไมวอกแวก

หว่ันไหวตอสิ่งเราตางๆ 
ความสุขและความสําเร็จ  ความมุงมั่น  ความตั้งใจจริง 

       
    วอกแวกหวั่นไหว 
3. ความละอายบาปเปนอาภรณประดับใจ ใหรูสึกผิดทุกครั้งท่ีทําไมดี ควรลดความอยากไดใครดี จะทําให

ชีวิตเปนสุข  
ความละอายบาป  อาภรณประดับใจ  รูสึกผิด 

       
   ความอยากไดใครดี  ชีวิตเปนสุข  
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4. การเกิดสุริยุปราคา หลายคนคิดวาเปนสัญญาณอันตราย แตในขณะเดียวกัน นักดาราศาสตรกลาววาเปน
เพียงปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมมีผลตอสถานการณบานเมือง 

   สุริยุปราคา  สัญญาณอันตราย 
       
   ปรากฏการณทางธรรมชาติ  สถานการณบานเมือง 
5. เรื่องเลาท่ีกลายเปนตํานานอยางเรื่องของซานตาครอส เปนอีกหนึ่งตัวอยางของการสรางจิตนาการท่ีทําให

คนมีความสุข ไมวิตกกังวล 
เรื่องเลา  ตํานาน  การสรางจิตนาการ  มีความสุข 

       
    วิตกกังวล 
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บทความที่ 1 
“ยุทธศาสตรการบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแหงชาติ”  

 อธิบดีกรมการปกครอง กลาววาแนวคิดเก่ียวกับการบุรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแหงชาติ กอน
อื่นตองทําความเขาใจเสียกอนวางานทะเบียนนั้นจะตองพิจารณาประเด็นใดบาง 
 สิ่งท่ีตองใหความสําคัญเปนอันดับแรก คือ การมีขอมูลที่มีคุณภาพ ถูกตองเปนปจจุบัน เช่ือถือไดเปนท่ี
ยอมรับของผูมีสวนไดเสียในสังคมทุกภาคสวน ดวยการสํารวจวาปจจุบันขอมูลท่ีอยูในความรับผิดชอบนั้นมีคุณภาพ
แคไหน ตองแกไขปรับปรุงอยางไร เชน ขอมูลทะเบียนราษฎรของประชาชนไมตรงกับสภาพความเปนจริง 
วิธีการแกไข คือ ตองทําใหการแจงยายที่อยูงายข้ึน อยูท่ีไหนก็ยายได เปนตน การทําขอมูลใหถูกตองนั้นเปน
เรื่องใหญ ตองระดมสมองชวยกันคิด และทําใหเปนรูปธรรมอยางจริงจัง การใหบริการท่ีสํานักทะเบียนตองมี
คุณภาพระบบการใหบริการไดรวดเร็ว มีบุคลากรเพียงพอและมีความเปนมืออาชีพตองมีมิติท่ีไมยึดติดกับระบบ
ราชการ ตองสรางความรูสึกใหกับประชาชนท่ีเขามาขอรับบริการงานทะเบียนรูสึกอบอุนเปนมิตรดวยการปรับ
ภาพลักษณท้ังสํานักงานและบุคลากรใหมีความทันสมัยคลายเอกชนตองสรางวัฒนธรรมขององคกรใหมท่ีทุกคนตอง
รวมแรงรวมใจ เห็นดวยและปฏิบัติตาม ไมใชเปนนโยบายที่ผูบริหารกําหนดใหผูใตบังคับบัญชาตองทํา กาวตอไปมี
แนวคิดท่ีจะตองทําสํานักงานใหเปนสํานักงานไรกระดาษ (Paper Less) และพัฒนาไปสูการหารายไดใหตนเองได
ในลักษณะของ SDU มีการนําขอมูลบัตรใบเดียวไปใชในสังคมได เชน การไปติดตอขอรับบริการหนวยงานตางๆ 
ใชบัตรเขาเว็บไซตหรือใชบัตรเพ่ือรับบริการผานมือถือ หรือแมแตการนําขอมูลของหนวยงานมาใสไวในบัตรประชาชน 
มีความเขาใจและมีวิสัยทัศนเก่ียวกับการบูรณาการงานทะเบียนของชาติ และขับเคลื่อนอยางจริงจัง จึงจะสัมฤทธิ์ผล 
 อธิบดีกรมการปกครอง กลาวเพ่ิมเติมวา การกําหนดเปนยุทธศาสตร การประชาสัมพันธ ขยายความคิดให
คนในกรมการปกครองและสังคมไดมีความเขาใจรับรู เรียนรู มีสวนรวมนั้นตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิด
เปนประโยชนตอสังคมอยางสูงสุด และหากมีความจําเปนท่ีจะตองมีองคกรเฉพาะดานนี้ขึ้นมาใหสังกัดกระทรวง-
มหาดไทย หรือเปนองคกรระดับชาติ ในการขับเคลื่อนภารกิจและบริหารจัดการก็ใหสามารถดําเนินการได หรือมี
หนวยงานสาขาในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ไดแก สํานักงานอําเภอ จึงจะมีโอกาสกําหนดทิศทางหรือเสนอ
ความเห็น หรือเสนอของบประมาณในระดับจังหวัดได ซ่ึงจะทําใหมีเอกภาพในการทํางาน มีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
และมีขอมูลท่ีตั้งอยูบนฐานของการใชประโยชนรวมกันท่ีถูกตอง ไมคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 
 ในท่ีประชุมกรมการปกครอง ท่ีประชุมระดับจังหวัดจะตองมีวาระเพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับงานทะเบียน สราง
ความสําคัญเรื่องงานทะเบียน รายงานการบริการประชาชนดานการทะเบียน ปญหาอุปสรรค ยุทธศาสตรการบูรณาการ
และปฏิรูประบบการทะเบียนแหงชาตินั้นเปนยุทธศาสตรท่ีมีความเก่ียวของกับทุกภาคสวนอยูในระดับท่ีสูงกวา
ระดับกระทรวง บทบาทของคณะกรรมการบูรณาการฯ ตองเขามามีสวนรวมในการพัฒนา รวมกันคิด รวมกัน
วิพากษ ใหไปในทิศทางที่เกิดการยอมรับรวมกันอยางแทจริง และในขณะเดียวกันสิ่งท่ีตองดําเนินการคูขนานกันไป
ก็คือ มีการพัฒนาบุคลากรใหทํางานบริการประชาชนดวยความยิ้มแยมแจมใส มีภาพลักษณดี มีความรับผิดชอบ 
ปรับปรุงระเบียบกฎหมายใหมีความชัดเจนในลักษณะการบูรณาการ ใหมีอํานาจหนาท่ีในการอนุมัติ อนุญาต 
สามารถใหบริการประชาชนไดสะดวก รวดเร็ว 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ________________________GAT ความคิดเชื่อมโยง (9) 

 นอกจากนั้นตองมี มุมมองท่ีจะประสานการทํางานกับหนวยงานตางๆ ท่ีใหบริการงานทะเบียน เชน 
กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเขาเมือง กรุงเทพมหานคร กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ตม. ฯลฯ ซ่ึงหนวยงานเหลานี้ตองถือปฏิบัติใหเปนไปตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร - บัตร ซ่ึงเปนงาน
ในหนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักบริหารการทะเบียนท้ังสิ้น เมื่อพบการทุจริตกระทําผิดดานการทะเบียน เราตอง
สามารถบริหารจัดการแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเชื่อมโยง (10) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

แผนภูมิบทความที่ 1 
 

ระดมสมอง(04)

ขอมูลที่มีคุณภาพ(03)

ขอมูลทะเบียนราษฎร(02)

สํานักทะเบียน(01)

ประชาชน(11)

อบอุนเปนมิตร(12)

วัฒนธรรมองคกรใหม(15)

เปนรูปธรรม(05)

สภาพความเปนจริง(06)การแจงยายที่อยูงายขึ้น(07)

บริการรวดเร็ว(08)

เปนมืออาชีพ(10)มีบุคลากรเพียงพอ(09)

ปรับภาพลักษณ(13)

ทันสมัย(14)

ขอมูลบัตรใบเดียว(17)สนง. ไรกระดาษ(16)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _______________________GAT ความคิดเชื่อมโยง (11) 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 1 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 สํานักทะเบียน 02D 08D 09D 10D 11A 13D
02 ขอมูลทะเบียนราษฎร 03D 06F 07A    
03 ขอมูลท่ีมีคุณภาพ 04D      
04 ระดมสมอง 05A      
05 เปนรูปธรรม 99H      
06 สภาพความจริง 99H      
07 การแจงยายงายขึ้น 99H      
08 บริการรวดเร็ว 99H      
09 มีบุคลากรเพียงพอ 99H      
10 เปนมืออาชีพ 99H      
11 ประชาชน 12A      
12 อบอุนเปนมิตร 99H      
13 ปรับภาพลักษณ 14D 15D     
14 ทันสมัย 16D      
15 วัฒนธรรมองคกรใหม 99H      
16 สํานักงานไรกระดาษ 17D      
17 ขอมูลบัตรใบเดียว 99H      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเชื่อมโยง (12) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

บทความที่ 2 
“สงเสริมการอานตองเร่ิมต้ังแตปฐมวัย”  

 แมการอานหนังสือของคนไทยตื่นตัวมากขึ้นกวาสมัยกอน อยางไรก็ตาม คาเฉลี่ยในการอานหนังสือของคน
ไทยยังอยูในเกณฑท่ีต่ํามากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ 
 ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติโดยเก็บขอมูลเมื่อเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2551 จาก 53,000 
ครัวเรือน พบวา กลุมวัยเด็กมีอัตราการอานหนังสือสูงสุด รองลงมาคือเยาวชน กลุมวัยทํางานและต่ําสุดคือวัย
สูงอายุ โดยกลุมเด็กใชเวลาอานหนังสือนอกเวลาเรียนเฉลี่ย 39 นาทีตอวัน กลุมเยาวชน 46 นาทีตอวัน และวัย
อื่นๆ ใชเวลาอานหนังสือ 37.9 นาทีตอวัน 
 การอานหนังสือของเด็กเล็กท่ีมีอายุต่ํากวา 6 ป ซ่ึงรวมถึงการอานเองและผูปกครองอานใหฟง มีอัตราการ
อานหนังสือรอยละ 36 หรือประมาณ 2.1 ลานคน อานสัปดาหละ 2-3 วัน มากท่ีสุดรอยละ 31.3 โดยอัตราการ
อานหนังสือมีความแตกตางกันระหวางเขตการปกครองและภาค คือ เขตเทศบาลมีอัตราการอานหนังสือสูงกวา
นอกเทศบาล กรุงเทพมหานคร มีอัตราการอานสูงท่ีสุด ต่ําท่ีสุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เมื่อเปรียบเทียบอัตราการอานหนังสือในแตละปพบวา ป 2546 มีอัตรา 61.2 ป 2548 เพ่ิมขึ้นเปน 69.1 
และป 2551 ลดลงเล็กนอยคือรอยละ 66.3 โดยผูชายมีอัตราการอานสูงกวาผูหญิงเล็กนอย 
 จากขอมูลเบื้องตนสรุปไดวา คนไทยอานหนังสือประมาณรอยละ 60 คนอายุนอยจะอานหนังสือมากท่ีสุด 
และลดลงเมื่ออายุเพ่ิมขึ้น โดยเวลาเฉลี่ยในการอานอยูท่ีประมาณ 40 นาทีตอวัน ซ่ึงเปนอัตราท่ีต่ํามาก 
 โดยเฉพาะในเด็กเล็กซ่ึงนาจะมีอัตราการอานหนังสือในระดับเกินรอยละ 80 ดวยซํ้า เพราะวัยนี้เปนวัยแหง
การพัฒนาแบบกาวกระโดดในทุกดาน ท้ังดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา การอานหนังสือจะเปน
หนทางในการแสวงหาความรูเพิ่มเติม เปนการเรียนรูทางลัดท่ีใชเวลานอยที่สุด และสามารถนําความรูใหมท่ี
ไดมาประยุกตใชสรางองคความรูใหมตอไปในอนาคต 
 ถาเด็กไทยไมมีนิสัยรักการอานก็คงยากในการกาวไปสูสังคมแหงการเรียนรู หรือการเรียนรูแบบยั่งยืน
ตลอดชีวิต (Long Live Learning) 
 ดังนั้น ผูท่ีเก่ียวของและมีอิทธิพลในการปลูกฝงนิสัยแกเด็กปฐมวัย คือ ผูปกครองและครูปฐมวัยตองเอา
ใจใสและใหเวลาในการสงเสริมการรักการอานแกเด็กปฐมวัยดวยวิธีการตางๆ อยางเอาจริงเอาจัง 
 ผูปกครองตองมีเวลาในการสอนการบานลูก เพ่ือจะไดรูวาลูกมีความสามารถทางดานภาษา อานหนังสือ
ออก เขียนไดในระดับใด จะไดสอนไดตรงจุด และตองกําหนดเวลาในการดูโทรทัศนท่ีพอเหมาะไมมากเกินไป 
โดยเฉพาะในเด็กเล็กเพราะในโทรทัศนเปนสื่อท่ีมีภาพเคลื่อนไหวเร็วมาก มีผลทําใหเด็กสมาธิสั้น ไมสามารถตั้งใจ
ทําอะไรนานๆ ได โดยเฉพาะการอานหนังสือ  
 พอแมยุคนี้นิยมใหเด็กดูการตูน หรือซ้ือนิทานแบบแผนวีซีดีใหลูกดู เพราะเขาใจวานิทานดี คือ สิ่งท่ีดี
สําหรับเด็กปฐมวัย ท่ีจริงแลวการเลานิทานโดยผูใหญตางหากถึงจะเกิดประโยชน เพราะการเลานิทานจะเปนการ
สรางจินตนาการ กระตุนใหเด็กอยากรู และอยากอานหนังสือเองในอนาคต 
 การเลานิทานมีหลายแบบ ตั้งแตการเลาปากเปลา การเลาประกอบสื่อ รวมถึงการเลือกนิทานท่ีเหมาะสม
กับเด็กแตละวัยก็สําคัญเชนกัน เพราะพอแมจะไดกําหนดประเด็นท่ีจะสอนลูกไดถูกทาง นิทานท่ีดีอาจมีการใชคําซํ้า 
คําคลองจองเพื่อใหเด็กซึมซับภาษาไทยที่สละสลวย 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _______________________GAT ความคิดเชื่อมโยง (13) 

 นอกจากนั้นพอแมตองมีนิสัยท่ีรักการอานเพ่ือลูกจะไดเอาเปนแบบอยาง และตองมีตูหนังสือ หรือช้ันวาง
หนังสือในบานเพ่ือใหลูกนํามาอานไดสะดวก ตองพาลูกไปรานหนังสือ หรือพิพิธภัณฑ เพ่ือสรางนิสัยอยากรู อยาก
เห็น และกระตุนใหเด็กหาความรูเพ่ิมเติมในสิ่งท่ีอยากรูดวยการอานหนังสือ 
 สําหรับครูปฐมวัย ตองใชเวลาสําหรับการปลูกฝงนิสัยรักการอานแกเด็กเล็กเปนพิเศษตองเตรียมตัวในการ
เลานิทานประกอบสื่อเปนอยางดีและตองพัฒนาปรับปรุงสื่อตางๆ ใหทันสมัยและใหม มีความรูใหมๆ มาใช
ประกอบการเลานิทานอยางสม่ําเสมอ 
 นายินดีเปนอยางย่ิงท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซ่ึงเปนหนวยงานที่ดูแลผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดท่ัวประเทศไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กไทย ใหมีนิสัยรักการอาน จึงจัดทํา
โครงการเสริมสรางนิสัยรักการอานดวยสื่อนวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัยชุด “ฉลาดรูภาษาไทยขึ้น” 
เพ่ือใหผูดูแลเด็กเล็กดีเดนและผูนําเครือขาย มีความเขาใจในวิธีการสอนแนวใหมนําไปพัฒนาการเรียนการสอน
ใหกับเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาสื่อชุดนี้เปนนวัตกรรมท่ีบูรณาการภาษาตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัยอยางครบวงจร และ
สอดคลองกับการทํางานของสมอง (Brain Based Learning) ชวยปูพ้ืนฐานเบ้ืองตนใหเรียนภาษาไทยอยาง
สนุกสนานอยางมีสาระที่เอื้อตอการพัฒนาภาษาของเด็ก จากภาษาภาพสูภาษาเขียนผานนิทานคูขนานไปกับการ
พัฒนาภาษาของเด็กอยางเปนองครวม 
 และที่สําคัญการมีกระบวนการเรียนรูผานปฏิสัมพันธระหวางครูและเด็กท่ีชวยกันเสริมสรางความรู และ
ทบทวนเปรียบเทียบ เช่ือมโยง ประยุกตใชความรู ความเขาใจในหลักไวยากรณทางภาษา โดยเนนการเรียนรูแบบ
การประมวลความเขาใจในภาษา (Reading Comprehension) ท่ีแทรกซึมอยูในวิถีชีวิตประจํา 
 ถารวมมือรวมใจสงเสริมเด็กไทยใหมีนิสัยรักการอานในอนาคตอันใกลคาเฉลี่ยการอานหนังสือของคนไทยก็
คงจะสูงกวานี้ และการพัฒนาไปสูการเปนสังคมแหงการเรียนรูก็คงไมไกลเกินฝน 
 นุชฤดี รุยใหม 
 นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเชื่อมโยง (14) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

แผนภูมิบทความที่ 2 
 

สรางองคความรูใหม(04)

การอานหนังสือ(01)แสวงหาความรูเพิ่มเติม(02) เรียนรูทางลัด(03)

ผูปกครอง(05) ครูปฐมวัย(06)สอนการบาน(07)

เลานิทานประกอบสื่อ(11)

พัฒนาปรับปรุงสื่อ(12)

รักการอาน(09)

เปนแบบอยาง(10)

กําหนดเวลา
ดูโทรทัศน(08)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _______________________GAT ความคิดเชื่อมโยง (15) 

 
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 2 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  

เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 
01 การอานหนังสือ 02D 03D 05D 06D 04D 
02 แสวงหาความรูเพ่ิมเติม 99H     
03 เรียนรูทางลัด 99H     
04 สรางองคความรูใหม 99H     
05 ผูปกครอง 07D 08D 09D 10D  
06 ครูปฐมวัย 11D 12D    
07 สอนการบาน 99H     
08 กําหนดเวลาดูโทรทัศน 99H     
09 รักการอาน 99H     
10 เปนแบบอยาง 99H     
11 เลานิทานประกอบสื่อ 99H     
12 พัฒนาปรับปรุงสื่อ 99H     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเชื่อมโยง (16) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

บทความที่ 3 
“บัณฑิตแนวใหม...จุฬาฯ มีจิตอาสา...พัฒนาบานเกิด”  

 บัณฑิตเมื่อจบการศึกษา มีไมมากนักท่ีไดกลับไปพัฒนาชุมชนบานเกิดและทองถิ่นของตน เพราะการอยูใน
พ้ืนท่ีหางไกลความเจริญ เปนขอกังวลวาจะทําใหการพัฒนาองคความรูของตนถดถอย อีกท้ังอาจเกิดจากไมมีจิต
สาธารณะ 
 การอุดมศึกษาของไทยที่ผานมาเนนเนื้อหา (content) มากกวาการสอนบัณฑิตใหมีจิตสํานึก มีจิตวิญญาณ
และอุดมการณในการกลับไปพัฒนาทองถิ่นบานเกิดของตนเอง จึงมักเกิดปญหาการไหลเลื่อนของปญญาชนเขาสู
ในเมืองมากกวาสูชนบท 
 แนวคิดของการสรางบัณฑิตแนวใหมใหเปนผูอยากกลับไปพัฒนาบานเกิด ไดเกิดขึ้นในจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยหลักสูตรน้ีมุงเนนให
องคความรูแบบองครวม ตลอดจนหวงโซคุณคาของผลผลิตการเกษตร โดยเฉพาะอยางย่ิงอาหาร ซ่ึงเปน
เนื้อหาที่จะเนนใหความรูในศาสตรตางๆ เหลาน้ัน เชน การผลิตท้ังสัตวและพืช การแปรรูป การบรรจุภัณฑ    
การขนสง การคา การขาย การตลาด ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวของ และสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายของผลสัมฤทธิ์
ในพันธกิจน้ี คือ ตองการใหบัณฑิตนําองคความรู สหศาสตรดังกลาวกลับไปพัฒนาองคกรเกษตรกรรม เชน 
สหกรณการเกษตร ชุมชนเกษตร องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) หรือเปน
เจาของกิจการการเกษตรขนาดยอมครบวงจรในทองถิ่นชนบทหรือบานเกิดของตน 
 การสรางจิตวิญญาณและทัศนคติในการกลับไปพัฒนาทองถิ่น จะตองถูกหลอหลอมตั้งแตอยูในมหาวิทยาลัย 
แนวคิดของหลักสูตรน้ี คือ นิสิตถูกกําหนดใหเรียนในกรุงเทพฯ ท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพียง 1 ป และจากนั้น
จะไปเรียนท่ีศูนยเรียนรูฯ ของจุฬาฯ ท่ีจังหวัดนานตั้งแตปท่ี 2-ปท่ี 4 โดยอยูในหอพักของมหาวิทยาลัย กิจกรรมใน
หอพักจะจัดใหมีการพบปะสนทนากับปูชนียาจารยอาสาที่มาใหคําแนะนํา คําปรึกษา เลาประสบการณใหฟง 
นอกจากนี้มีกิจกรรมบริการชุมชน ลงพ้ืนท่ีรวมกัน จะทําใหนิสิตไดรับประสบการณตรงในระดับหมูบาน ตําบล และ
อําเภอ การทํางานเปนทีม การบริหารจัดการ และมีความรับผิดชอบตอตนเองทายท่ีสุดคาดหวังวาจะเกิด       
จิตวิญญาณในการอาสาพัฒนาบานเกิด นิสิตสวนหนึ่งไดรับทุนการศึกษาจากจุฬาฯ และสัญญาวาจะกลับไปพัฒนา
ทองถิ่นของตัวเองนั้น ก็เปนสวนหนึ่งของตัวช้ีวัดวาจะประสบความสําเร็จหรือไม 
 นิสิตจะถูกกําหนดใหเรียนรูทางไกลแบบมีปฏิสัมพันธ (interactive distance learning) เพ่ือใหมีทักษะดาน
เทคโนโลยีสื่อสารหรือสืบคนขอมูล เพ่ือท่ีจะไดเปนแนวทางและคุนเคย เมื่อจบการศึกษาเปนบัณฑิตไปปฏิบัติงานใน
ทองถิ่นหางไกลก็ยังสามารถสืบคนขอมูลจากเว็บไซตได หรือแมกับการติดตอกับคณาจารยท่ีจุฬาฯ พรอมจะเปน
ศูนยบมเพาะ (incubator center) หรือเปนศูนยการศึกษาตอเนื่อง (continuing education) ใหกับบัณฑิตไปตลอด 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _______________________GAT ความคิดเชื่อมโยง (17) 

 จุฬาฯ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตรกําลังระดมสรรพกําลัง เพ่ือคนหา 
ปูชนียาจารยอาสาจากหลากหลายอาชีพ ไมวาจะเปนแพทย อาจารย ทหาร ตํารวจ ขาราชการเกษียณอายุ 
ปราชญชาวบาน ผูนําทองถิ่น นักกฎหมาย ฯลฯ ซ่ึงจะเขามาชวยงานโดยไมไดคาตอบแทน แตจะไดความสุขทางใจ
ท่ีไดอบรมแนะนําลูกหลานใหเขาใจชีวิตการทํางาน และไมทอถอยตอปญหาอุปสรรคเมื่อทํางานในทองถิ่นชนบท 
โดยปูชนียาจารยอาสาจะอยูกับนิสิต 3-5 วันตอเทอม สลับกันมา ทําใหมีความหลากหลายในขอมูล นิสิตสามารถ
ซักถามขอคําปรึกษา คําแนะนําได และกอนท่ีปูชนียาจารยอาสาจะกลับ หรือสิ้นสุดการมาเย่ียม จะมีการพบปะเพ่ือ
สนทนากันท้ังช้ันป ในสภาพภายนอกหองเรียนไมวาจะเปนใตถุนตึก ในโรงยิม ใตตนไม หรือรอบกองไฟ เพ่ือเลา
ประสบการณชีวิตท่ีประสบความสําเร็จ ความลมเหลว และสอดแทรกทัศนคติของจิตอาสา จิตสาธารณะ บริการ
ชุมชนเขาไปดวย 
 ท้ังนี้เราตั้งความหวังไวสูงกวา รูปแบบนี้จะเปนตนแบบใหมหาวิทยาลัยตางๆ ไดนําไปดัดแปลงใชตามความ
เหมาะสม เพ่ือเปนของขวัญใหกับประเทศ ท่ีจะมีบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท้ังวิชาการและจิตสํานึกท่ีดีตอชาติบานเมืองใน
ท่ีสุด 
 
  ศ.นสพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษกฤต 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเชื่อมโยง (18) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

แผนภูมิบทความที่ 3 
 

อาจารย(09)

ทหาร(10)ปูชนียาจารยอาสา(07)แพทย(08)

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย(01)

การสรางบัณฑิตแนวใหม(02)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(03)องคความรูแบบองครวม(04) คุณคาของผลผลิตการเกษตร(05)

บัณฑิตนําองคความรู
ไปพัฒนาองคกรเกษตรกรรม(06)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _______________________GAT ความคิดเชื่อมโยง (19) 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 3 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 02D 07D  
02 การสรางบัณฑิตแนวใหม 03D   
03 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 04D 05D 06D 
04 องคความรูแบบองครวม 99H   
05 คุณคาของผลผลิตการเกษตร 99H   
06 บัณฑิตนําองคความรูไปพัฒนาองคกรเกษตร 99H   
07 ปูชนียาจารยอาสา 08D 09D 10D 
08 แพทย 99H   
09 อาจารย 99H   
10 ทหาร 99H   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเชื่อมโยง (20) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

บทความที่ 4 
“การศึกษาดีฟรี 5 อยาง”  

 ผานไปเรียบรอยแลวสําหรับการเลือกตั้งผูแทนครูในองคคณะ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ส. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
รวมท้ังการคัดเลือกผูแทนของ ก.ค.ศ. และคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ก็ยอมมีท้ังผูท่ีสมหวังและ
ผิดหวัง ผูเขียนก็ขอดีใจกับผูท่ีสมหวัง และเปนกําลังใจใหกับผูท่ีผิดหวัง ขอใหกมหนากมตาทําความดีตอไป เพราะ
ในสนามแขงขันเมื่อไมชนะก็ตองแพเปนเรื่องธรรมดา แตขออยาทําตัวเปนผูแพตลอดกาลก็แลวกัน เพราะจะเสีย
ความเปนธรรมชาติของมนุษยหมด ธรรมชาติของมนุษยไมมีใครท่ีชนะไดตลอดกาลและแพตลอดชาติ สวรรคมีตา
ฟายุติธรรมสําหรับคนดีเสมอ 
 ขอกลับมาสูนโยบายดีเรียนฟรี 5 อยาง ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
กันบาง วามีฟรีอะไรบาง 
 ฟรีท่ี 1 คือ เรียนฟรีอยางมีคุณภาพ กรณีนี้จะมีฟรียอยอีก 5 รายการ คือ 1. คาเลาเรียนฟรี 2. ตํารา
เรียนฟรี 3. ชุดนักเรียนฟรี 4. อุปกรณการเรียน สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทัด ฟรี 5. กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนฟรี อีก 4 กิจกรรม เชน กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมทัศนศึกษา อยางนอย 
1 ครั้งตอป กิจกรรมการเรียนคอมพิวเตอรคนละอยางนอย 40 ช่ัวโมงตอป ซ่ึงกิจกรรมเรียนฟรี 15 ป อยางมี
คุณภาพไดดําเนินการและเห็นผลแลวในปการศึกษา 2552 นี้ 
 ฟรีท่ี 2 ติวฟรีอยางมีคุณภาพ (Tutor Channal) เปนการมุงเนนการยกระดับคุณภาพและขยายโอกาส ไม
วาจะอยูท่ีไหนของประเทศ ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกัน หากไมไดมารวมการติวเตอรพรอมเพ่ือนๆ ก็
สามารถรับชมไดทางสถานีโทรทัศนชอง NBT ทุกวันเสาร เวลา 10.00-12.00 น. อยูใกลไกลไมใชปญหาในการ
เรียนอีกตอไป แตการเรียนในชั้นเรียนยังมีความสําคัญอันดับหนึ่งเสมอ ผูปกครองและนักเรียนทุกคนตองอยาลืม 
 ฟรีท่ี 3 นมโรงเรียนฟรี นโยบายนมโรงเรียนเริ่มตนในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี 
นักเรียนดื่มนมฟรีตั้งแตช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาปท่ี 4 และรัฐบาลปจจุบันท่ีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี
ไดขยายจากประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2552 นักเรียนทุกคนท้ัง
โรงเรียนรัฐบาล และเอกชน เพ่ือเพ่ิมความสูงและพัฒนาการทางสมองของเด็ก 
 ฟรีท่ี 4 อาหารกลางวันฟรี ซ่ึงก็เริ่มมาสมัยนายกฯ ชวน หลีกภัย ตั้งแตช้ันอนุบาลถึง ป.6 แตใหเด็กได
เพียงรอยละ 60 ยังมีอีกรอยละ 40 ไมไดรับ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 เด็กโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชนการกุศล 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนของมัสยิด โรงเรียนของมูลนิธิตางๆ ตั้งแตช้ันอนุบาลถึง ป.6 ไดรับงบประมาณ
เปนคาอาหารกลางวันทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _______________________GAT ความคิดเชื่อมโยง (21) 

 ฟรีท่ี 5 ผูพิการทุกคนไดเรียนฟรีจนถึงระดับปริญญาตรีหากเขาตองการท่ีจะเรียน ซ่ึงแตกอนไดเรียนฟรี
เพียงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เทานั้น เรียนฟรีระดับปริญญาตรีนี้สามารถเรียนไดท้ังมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน 
โดยเริ่มในปการศึกษา 2553 ตั้งแตเดือนพฤษภาคมเปนตนไป 
 สําหรับนักเรียนปกติท่ัวไปรัฐบาลก็จัดกองทุนเพ่ือการกูยืมเรียนเพ่ิมจากปละ 26,000 ลานบาท ป 2552 
เพ่ิมใหอีก 10,000 ลานบาท รวมเปนเงินท่ีนักเรียนสามารถกูยืมไดถึง 36,000 ลานบาท ในปจจุบัน 
 จากอดีตถึงปจจุบัน คงมีเพียงรัฐบาลนี้เทานั้นท่ีเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาใหกับเยาวชนของชาติ
ในอันดับแรก ขอแสดงความดีใจกับผูปกครองและนักเรียนทุกคนดวยครับ 
 
  ทรงวุฒิ มลิวัลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเชื่อมโยง (22) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

แผนภูมิบทความที่ 4 
 

ตําราเรียนฟรี(08)

ติวฟรีอยางมีคุณภาพ(03)

นโยบายดีเรียนฟรี 5 อยาง(01)นมโรงเรียนฟร(ี04) อาหารกลางวันฟรี(05)

คาเลาเรียนฟร(ี07)

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนฟร(ี11)

ชุดนักเรียนฟร(ี09)

อุปกรณการเรียนฟร(ี10) ทัศนศึกษา(13)

เรียนคอมพิวเตอร(14)

ผูพิการทุกคนไดเรียนฟร(ี06)เรียนฟรีอยางมีคุณภาพ(02)

พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม(12)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _______________________GAT ความคิดเชื่อมโยง (23) 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 4 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 นโยบายดีเรียนฟรี 5 อยาง 02D 03D 04D 05D 06D 
02 เรียนฟรีอยางมีคุณภาพ 07D 08D 09D 10D 11D 
03 ติวฟรีอยางมีคุณภาพ 99H     
04 นมโรงเรียนฟรี 99H     
05 อาหารกลางวันฟรี 99H     
06 ผูพิการทุกคนไดเรียนฟรี 99H     
07 คาเลาเรียนฟรี 99H     
08 ตําราเรียนฟรี 99H     
09 ชุดนักเรียนฟรี 99H     
10 อุปกรณการเรียนฟรี 99H     
11 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนฟรี 12D 13D 14D   
12 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 99H     
13 ทัศนศึกษา 99H     
14 เรียนคอมพิวเตอร 99H     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเชื่อมโยง (24) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

บทความที่ 5 
“บริหารทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักสมรรถนะ”  

 เมื่อเอยคําวา สมรรถนะ ของขาราชการ ขณะนี้เปนท่ีเขาใจกันแลววา หมายถึง คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ท่ีทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานได
โดดเดนในองคกร 
 เรื่องสมรรถนะนี้ หลายประเทศไดใหความสําคัญ และมีการนํามาใชเปนหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล
มานานแลว สําหรับราชการพลเรือนของไทยก็ไดมีการกําหนดสมรรถนะที่จําเปนสําหรับขาราชการ เชน การมุง
ผลสัมฤทธิ์ การทํางานเปนทีม การมีจิตบริการ เปนตน 
 แตเวลานี้ ก.พ. ไดทําเรื่องการบริหารโดยยึดหลักสมรรถนะใหเปนระบบ ไดมาตรฐาน เปนท่ีรับรูและเขาใจ
กันในหมูขาราชการทุกคนวาเปนเรื่องจําเปนและตองนํามาใชอยางจริงจัง 
 ก.พ. ไดกําหนดสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญไว 3 กลุม คือ สมรรถนะหลัก
อันเปนสมรรถนะพื้นฐานสําหรับขาราชการทุกคน สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ 
 ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหมเพ่ือเลื่อนเงินเดือนนั้น จะตองมีการประเมินสองสวนดวยกัน 
คือ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ซ่ึงมีน้ําหนักไมนอยกวารอยละ 70 และที่เหลือเปนการประเมินสมรรถนะ 
 ในการพัฒนาขาราชการก็เชนกัน หากจะพัฒนาแตความรู ความสามารถ และทักษะ โดยละเลยที่จะพัฒนา
สมรรถนะแลว งานก็จะสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวไดยาก หรืองานเสร็จแตไมเปนท่ีนาพอใจ เพราะสมรรถนะจะ
เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีจําเปนในการขับเคลื่อนผลงานออกมา 
 จึงเปนหนาท่ีของหัวหนางานทุกคน ทุกระดับ ท่ีจะพัฒนาคนของตัวใหมีสมรรถนะตามท่ีหนวยงานตองการ 
สวนคนที่เปนผูปฏิบัตินั้นก็ตองขวนขวายพัฒนาตนเองใหมีสมรรถนะดังกลาวดวยเชนกัน 
 โดยสรุป สมรรถนะ เปนเรื่องท่ีสําคัญ และสามารถสรางสมรรถนะใหเกิดขึ้นไดดวยการมอบหมายงาน 
การพัฒนา การเสนอแนะ การฝกงาน และอื่นๆ 
 เมื่อใดก็ตามท่ีขาราชการทุกคน ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนฟนเฟองของระบบราชการ มีสมรรถนะตามท่ีตองการ
แลวก็จะเปนพลังขับเคลื่อน ทําใหราชการมีคุณภาพ ทํางานตอบสนองตอบานเมืองและประชาชนไดอยางมี
สัมฤทธิผลสูงสุด 
 
  สีมา สีมานนท 
  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
  ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _______________________GAT ความคิดเชื่อมโยง (25) 

แผนภูมิบทความที่ 5 
 

ทักษะ(04)

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม(02)ความรู(03) ความสามารถ(05)

มอบหมายงาน(14)

การทํางานเปนทีม(08)

การมีจิตบริการ(09) ก.พ.(10)

สมรรถนะเฉพาะ(12)

การพัฒนา(15)สมรรถนะ(01)

บุคคลแสดง
พฤติกรรม(13)

สมรรถนะหลัก(11)

การเสนอแนะ(16)

ราชการพลเรือน
ของไทย(06)

การมุงผล
สัมฤทธิ(์07)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเชื่อมโยง (26) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 5 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 สมรรถนะ 02D 06D   
02 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 99H    
03 ความรู 02A    
04 ทักษะ 02A    
05 ความสามารถ 02A    
06 ราชการพลเรือนของไทย 07D 08D 09D 10D 
07 การมุงผลสัมฤทธิ์ 99H    
08 การทํางานเปนทีม 99H    
09 การมีจิตบริการ 99H    
10 ก.พ. 11D 12D 13A  
11 สมรรถนะหลัก 99H    
12 สมรรถนะเฉพาะ 99H    
13 บุคคลแสดงพฤติกรรม 99H    
14 มอบหมายงาน 01A    
15 การพัฒนา 01A    
16 การเสนอแนะ 01A    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _______________________GAT ความคิดเชื่อมโยง (27) 

บทความที่ 6 
“ลุยฝาวิกฤตเศรษฐกิจโลก สศก. แนะทางสวางแกปญหาสินคาเกษตร”  

 ในภาวะที่ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกแทบจะมองไมเห็นแสงสวางท่ีปลายอุโมงค เศรษฐกิจของไทยก็ไดรับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกดวย จนหนวยงานตางๆ ไดออกมาปรับลดประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจของปนี้
ลงไปตามกัน ผลกระทบยอมเกิดขึ้นตามมาเปนระลอก และที่นาเปนหวงอยางย่ิงคือกลุมเกษตรกร ซ่ึงเปนคน  
สวนใหญของประเทศ 
 เมื่อเดือนเมษายนที่ผานมาอันเปนระยะที่ยางเขาไตรมาสที่สองของปนี้ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) ไดสรุปสถานการณภาคการเกษตรของไทยวา ไตรมาสแรกของป 2552 นี้ อัตราการ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551  
 ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลกกอใหเกิดผลกระทบหลายอยาง ท่ีสําคัญตอภาคการเกษตรของไทยก็คือทําใหท่ัว
โลกลดการใชจายเพ่ือการบริโภคลง รวมท้ังทําใหภาพรวมของการสงออกสินคาเกษตรและอาหารลดลง 
นอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจโลกยังทําใหเศรษฐกิจของประเทศคูคาและประเทศไทยชะลอตัวดวยการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจดังกลาวก็สงผลโดยตรงอีกทางหน่ึงท่ีทําใหปญหาการลดคาใชจายเพื่อการบริโภค และปญหาการ
สงออกสินคาเกษตร และอาหารลดลงมีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
 เมื่อสถานการณเปนเชนนี้ เกษตรกรไทยก็ตองลําบากแนนอน เมื่อการใชจายเพ่ือการบริโภคและการ
สงออกสินคาเกษตรและอาหารลดลง สิ่งท่ีตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดก็คือผลกระทบตอราคาพืชผลการเกษตร
ของไทย คือทําใหราคาขาวลดลง รวมท้ังราคายางพารา น้ํามันปาลม และผลิตภัณฑมันสําปะหลัง นอกจากนี้การ
ท่ีภาวะเศรษฐกิจประเทศคูคาและของไทยชะลอตัว ยังทําใหการลงทุนภาคการเกษตรลดลงดวย จากการย่ืนขอรับ
การสงเสริมการลงทุนในภาคสินคาเกษตรในชวงไตรมาสแรกนี้พบวาลดลงถึง 37.3% 
 เลขาธิการ สศก. ยังไดวิเคราะหแนวโนมการสงออกและราคาสินคาในปนี้ พรอมกับแนะมาตรการแกไข
ปญหาราคาสินคาเกษตรตกตํ่าดวย ตัวอยางเชน 
 มาตรการในการลดปญหาขาวและผลิตภัณฑมันสําปะหลังราคาตกตํ่า คือ ตองเรงสงเสริมการสงออกไป
ตลาดที่ยังมีศักยภาพ เชน ตลาดแอฟริกายังคงมีความตองการนําเขาขาวจํานวนมาก สวนมันสําปะหลังก็ควร
ขยายการสงออกสูอินเดีย นิวซีแลนด ออสเตรเลีย รัสเซีย และฟลิปปนส ซ่ึงเปนตลาดท่ียังมีศักยภาพ อีก
มาตรการหนึ่ง คือ สงเสริมการสงออกสินคาเกษตรคุณภาพดีไปยังประเทศที่ตองการสินคาท่ีมีคุณภาพ เชน 
สงเสริมตลาดขาวคุณภาพดีในตะวันออกกลางและจีน ซ่ึงเปนประเทศคูคาท่ียังมีกําลังซ้ือ สวนผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังนอกจากขยายการสงออกดังกลาว ก็ตองเนนการทําใหมีคุณภาพท่ีดี สะอาด และลดการปลอมปน 
รวมท้ังผลักดันการแปรรูปในประเทศเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมดวย ท่ีสําคัญ คือ การขยายการ
ผลิตเอทานอลในประเทศ เพราะจะชวยดึงผลผลิตเขาสูการแปรรูปไดมากขึ้น 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเชื่อมโยง (28) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 นอกจากมาตรการดังกลาวขางตน ยังมีอีกมาตรการหนึ่งท่ีจะชวยลดปญหาราคาขาวและราคาผลิตภัณฑ
มันสําปะหลังตกต่ํา คือ การประกันราคาพืชผลการเกษตร แตเนื่องจากประเทศไทยก็ประสบปญหาเศรษฐกิจ
ชะลอตัวเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ท่ัวโลก รายไดภาครัฐก็ลดลงอยางชัดเจน จึงจําเปนตองใชมาตรการและแนว
ทางแกไขปญหาหลายๆ วิธีไปพรอมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _______________________GAT ความคิดเชื่อมโยง (29) 

แผนภูมิบทความที่ 6 
 

วิกฤตเศรษฐกิจโลก
07

ประกันราคาพืชผลการเกษตร
03

ผลิตภัณฑมันสําปะหลังราคาตกต่ํา
04

ราคาขาวลดลง
06

การสงออกสินคาเกษตร
และอาหารลดลง

02

เศรษฐกิจของประเทศคูคา
และประเทศไทยชะลอตัว

08

สงเสริมการสงออก
ไปตลาดที่ยังมีศักยภาพ

09
มาตรการแกไขปญหา
ราคาสินคาเกษตรตกตํ่า

05
สงเสริมการสงออก

สินคาเกษตรคุณภาพดี

10

การลดคาใชจาย
เพื่อการบริโภค

01
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ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 6 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 การลดคาใชจายเพ่ือการบริโภค 04A 06A   
02 การสงออกสินคาเกษตรและอาหารลดลง 04A 06A   
03 ประกันราคาพืชผลการเกษตร 04F 06F   
04 ผลิตภัณฑมันสําปะหลังราคาตกต่ํา 99H    
05 มาตรการแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา 03D 09D 10D  
06 ราคาขาวลดลง 99H    
07 วิกฤตเศรษฐกิจโลก 01A 02A 08A  
08 เศรษฐกิจของประเทศคูคาและประเทศไทยชะลอตัว 01A 02A   
09 สงเสริมการสงออกไปตลาดที่ยังมีศักยภาพ 04F 06F   
10 สงเสริมการสงออกสินคาเกษตรคุณภาพดี 04F 06F   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _______________________GAT ความคิดเชื่อมโยง (31) 

บทความที่ 7 
“E-learning ยุทธศาสตรการเรียนรูในอนาคต”  

 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรืออี-เลิรนนิ่ง (e-learning) หมายถึง การเรียนรูบนฐานเทคโนโลยี 
(Technology-based learning) ซ่ึงครอบคลุมวิธีการเรียนรู หลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรูบนคอมพิวเตอร 
(computer-based learning) การเรียนรูบนเว็บ (web-based learning) หองเรียนเสมือนจริง (virtual 
classrooms) ความรวมมือดิจิท่ัล (digital collaboration) เปนตน ผูเรียนสามารถเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุก
ประเภท อาทิ อินเทอรเน็ต (internet) อินทราเน็ต (intranet) เอ็กซทราเน็ต (extranet) การถายทอดผาน
ดาวเทียม (satellite broadcast) แถบบันทึกเสียงและวิดีทัศน (audio/video tape) โทรทัศนท่ีสามารถโตตอบกัน
ได (interactive TV) และซีดีรอม (CD-ROM) การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนวิธีการเรียนรูท่ีมีความสําคัญ
มากขึ้นเปนลําดับ 
 ในประเทศที่พัฒนาแลว อี-เลิรนนิ่งแพรขยายเขาไปถึงการศึกษาในระบบการพัฒนาบุคลากรในองคการธุรกิจ 
รวมถึงการเรียนรูสวนบุคคล แตสําหรับประเทศไทยการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสนับวาเปนเรื่องใหมมาก และ
ยังไมมีการนําไปใชประโยชนมากนัก อยางไรก็ตาม ในภาวะที่โลกกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเน่ืองจาก             
แรงขับเคลื่อนจากกระแสโลกาภิวัตน การเปดเสรีทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประเทศไทยจึงมีความจําเปนตองเรงเตรียมความพรอมของประชาชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
อี-เลิรนนิ่งจึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศเพื่อการแขงขัน
ในโลกยุคใหม เนื่องดวยเหตุผลท่ีจะกลาวตอไป 
 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมีตนทุนในการจัดการศึกษาท่ีต่ํากวาการศึกษาในช้ันเรียน ถึงแมวาเงินทุน
ในชวงแรก หรือตนทุนคงท่ี (fixed cost) ของการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะคอนขางสูง แตอี-เลิรนนิ่ง             
จะสามารถตอบสนองตอผูเรียนไดมากกวาการจัดการศึกษาในหองเรียน โดยที่ผูจัดการศึกษามีตนทุนท่ีเพ่ิมขึ้น
หนวยสุดทาย (marginal cost) เกือบเปนศูนย แมวาจะมีการจัดการศึกษาใหแกผูเรียนจํานวนมากขึ้นก็ตาม ท้ังน้ี
หากเปรียบเทียบตนทุนท้ังหมด (total cost) การจัดการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะมีตนทุนท่ีต่ํากวาการเรียนรู
ในช้ันเรียนถึงรอยละ 40 นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถเรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา และทุกคน (anywhere anytime 
anyone) และไมวาจะทําการศึกษา ณ สถานท่ีใด การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะยังคงมีเนื้อหาเหมือนกัน และ
มีคุณภาพท่ีเทาเทียมกัน และยังสามารถวัดผลของการเรียนรูไดดีกวา การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทําให
โอกาสในการศึกษาของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น สงผลทําใหประชาชนมีความรูและทักษะที่สูงขึ้น ซ่ึงเปนผลดีตอการ
พัฒนาประเทศไปสูเศรษฐกิจท่ีตองใหความรูและเทคโนโลยีเขมขนมากขึ้น 
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 การเรียนรูไมจําเปนตองเรียงตามลําดับหรือเปนโปรแกรมแบบเสนตรง แตผูเรียนสามารถขามขั้นตอนที่
ตนเองคิดวาไมจําเปน หรือเรียงลําดับการเรียนรูของตนเองไดตามใจปรารถนา การเรียนรูตามศักยภาพและความ
สนใจของผูเรียนทําใหประชาชนในประเทศเกิดการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงเปนปจจัยที่มีความจําเปนในการแขงขันในเศรษฐกิจบนฐานความรู (knowledge-based 
economy) ในอนาคต การท่ีสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะอินเทอรเน็ตเปนแหลงท่ีรวมความรูจํานวนมหาศาล 
ผูเรียนจึงมีชองทางและวิธีการเรียนรูใหเลือกอยางหลากหลาย 
 ผูเรียนสามารถเลือกสื่อการเรียนการสอนไดตามความถนัดและความสนใจทั้งในรูปแบบของตัวอักษร รูปภาพ 
ภาพสรางสรรคจําลอง (animations) สถานการณจําลอง (simulations) เสียงและภาพเคลื่อนไหว (audio and 
video sequences) กลุมอภิปราย (peer and expert discussion groups) และการปรึกษาออนไลน (online 
mentoring) ดวยเหตุนี้การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทําใหประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียนเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 
30 มากกวาการเรียนรูโดยการฟง การบรรยายในหองเรียน หรือจากการอานหนังสือ และทําใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดรวดเร็วขึ้นถึงรอยละ 60 ของการเรียนรูแบบดั้งเดิม ท้ังน้ีประสิทธิภาพและความรวดเร็วของการเรียนรูมี
ความสําคัญมากสําหรับการแขงขันในระบบเศรษฐกิจโลกในอนาคต เพราะจะทําใหคน องคการ และประเทศ
สามารถปรับตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา และทําใหเกิดความรวดเร็วในการชวงชิง
ความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ รวมท้ังทําใหเกิดการพัฒนาทักษะของแรงงานไดทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
 อี-เลิรนนิ่งไมไดเปนเพียงการเรียนโดยการรับความรูหรือเรียนรูอะไรเทาน้ัน แตเปนการเรียน “วิธีการ
เรียนรู” หรือเรียนอยางไร ผูเรียนในระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะเปนคนที่มีความสามารถแสวงหา
ความรูไดดวยตนเอง เนื่องจากอี-เลิรนนิ่งไมมีผูสอนที่คอยปอนความรูใหเหมือนกับการศึกษาในหองเรียน ดังน้ัน
ผูเรียนจึงไดรับการฝกฝนทักษะในการคนหาขอมูล การเรียนรูวิธีการเขาถึงแหลงความรู การเลือกวิธีการเรียนรู
และวิธีการประมวลความรูดวยตนเอง ท้ังนี้การท่ีคนมีความสามารถในการเรียนรูจะทําใหเกิดการพัฒนาอาชีพ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ซ่ึงหากประเทศชาติมีประชาชนท่ีมีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง 
เปนสวนใหญ จะทําใหเกิดผลดีตอประเทศในแงของการสรางองคความรูของคนไทย การพัฒนาความสามารถใน
การคิด และการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 
 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาทางความคิดมากกวาการฟงการบรรยายใน
หองเรียน เนื่องจากเปนการสื่อสารแบบสองทางและมีรูปแบบของการเรียนรูท่ีหลากหลาย การศึกษาทางไกล 
(distance learning) ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะกระตุนและเอื้อใหเกิดการวิพากษอยางมีเหตุผล (critical reasoning) 
มากกวาการศึกษาในหองเรียนแบบเดิม เพราะมีการปฏิสัมพันธทางความคิดระหวางผูเรียนดวยกันเอง นอกจากนี้ 
การศึกษาช้ินหนึ่งพบวานักศึกษาทางไกลระบบออนไลน (online students) ไดมีการติดตอกับผูเรียนคนอื่นๆ ในช้ัน
เรียนมากกวา เรียนรูดวยความสนุกมากกวา ใหเวลาในการทํางานในช้ันเรียนมากกวามีความเขาใจสื่อการสอน
และการปฏิบัติมากกวา ผูเรียนท่ีไดรับการสอนในชั้นเรียนแบบเดิมโดยเฉลี่ยรอยละ 20 อี-เลิรนนิ่งทําใหเกิดชุมชน
แหงการเรียนรู ผูเรียนจะมีการปฏิสัมพันธกับขอมูล และความรูจํานวนมาก ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการตอยอดความรู 
หรือทําใหเกิดความคิดใหมๆ และการสรางนวัตกรรม อันเปนปจจัยในการแขงขันท่ีสําคัญมากท่ีสุดในการแขงขันใน
เศรษฐกิจยุคใหม 
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 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนชองทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีรัฐบาลและองคการตางๆ ไม
ควรมองขาม เนื่องจากประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรูและความเหมาะสมกับโลกยุคใหม อยางไรก็ตามการ
พัฒนาอี-เลิรนนิ่งในประเทศไทยยังมีขอจํากัดมาก ไมวาจะเปนความไมพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความไมเพียงพอของฮารดแวร (hardware) การขาดแคลนซอฟตแวรท่ีมีคุณภาพและขาดเนื้อหาที่
หลากหลาย และความไมพรอมของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูเรียน รวมท้ังบริบทแวดลอมอื่นๆ ท่ี
ไมเอื้ออํานวย เชน กฎหมายและวัฒนธรรมการเรียนรูในสังคม เปนตน แตท้ังน้ีท้ังน้ัน หากเริ่มตนการพัฒนาการ
เรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันนี้ โดยใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมแลว คงไมสายเกินไปที่คนไทยจะไดรับการ
พัฒนาทันกับพัฒนาการของโลกในอนาคต 

จาก http://www.eschool.su.ac.th 
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แผนภูมิบทความที่ 7 
 

แรงขับเคลื่อนจาก
กระแสโลกาภิวัตน(02)

สามารถปรับตัวและตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลง(10)

ตนทุนในการจัดการศึกษา(05)

การเปดเสรีทางเศรษฐกิจ(03)

ประสิทธิภาพการเรียนรู(09)

การเตรียมความพรอมของ
ประชาชนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต(04)

การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
E-Learning(01)

ประชาชนในประเทศเกิดการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง(06)

ปจจัยที่มีความจําเปนในการ
แขงขันในเศรษฐกิจบนฐานความรู(07)

เสียงและภาพเคลื่อนไหว(08)
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ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 7 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 04D 05D 08D 09A 
02 แรงขับเคลื่อนจากกระแสโลกาภิวัตน 04A    
03 การเปดเสรีทางเศรษฐกิจ 04A    
04 การเตรียมความพรอมของประชาชนเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
99H 

   

05 ตนทุนในการจัดการศึกษา 06A    
06 ประชาชนในประเทศเกิดการพัฒนาความเช่ียวชาญ 

เฉพาะทาง 
07D 

   

07 ปจจัยท่ีมีความจําเปนในการแขงขันในเศรษฐกิจบนฐาน 
ความรู 

99H 
   

08 เสียงและภาพเคลื่อนไหว 99H    
09 ประสิทธิภาพการเรียนรู 10A    
10 สามารถปรับตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลง 99H    

 
 

 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (36) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 

สัญลักษณการเชื่อมโยง 
 
1. การรูจักโครงสรางและคุณลักษณะของขอสอบ GAT   
 GAT ยอมาจากคําวา General Aptitude Test หรือความถนัดท่ัวไป ในท่ีนี้จะกลาวเฉพาะสวนท่ีเปน
ภาษาไทย จะเปนการอานเชิงวิเคราะหเพ่ือมองเห็นความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความจากเน้ือเรื่องท่ีอานวามี
ความเก่ียวของสัมพันธกันในลักษณะใด 
 ขอสอบจะประกอบดวยบทความ 2 เรื่อง ในแตละเรื่องจะมีขอความท่ีโจทยกําหนดใหจํานวน 10 ขอความ 
รวมเปน 20 ขอความ ผูตอบจะตองวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอความในแตขอท่ีโจทยกําหนดกับขอความ
อื่นๆ ท่ีเหลืออีก 9 ขอความวาสัมพันธกันในลักษณะใดตามแบบของความสัมพันธท่ีโจทยกําหนดให แลวใสเปนรหัส
คําตอบไปทีละขอ โดยจะมีคะแนนเก็บ 150 คะแนน และใชเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
 
2. ลักษณะของการตอบขอสอบ GAT   
 การตอบจะเปนการลงรหัสคําตอบ โดยในแตละขอความสําหรับบทความที่ 1 จะมีเลขกํากับตั้งแต 01, 02, 
03 จนถึง 10 ในบทความที่ 2 ก็จะมีเลขกํากับตั้งแต 11, 12, 13 จนถึง 20 ในแตละขอจะมีคําตอบไดตั้งแต 1 
คําตอบ จนถึง 4 คําตอบ 
 ถาคําตอบในแตละขอมีความเช่ือมโยงสัมพันธกัน คําตอบก็จะเปนเลขกํากับขอความอื่นๆ แลวตามดวย
ตัวอักษร A, D หรือ F แตถาคําตอบในขอนั้นไมมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับขอความใดๆ ท่ีกําหนดมาเลยก็จะใส
เลข 99 แลวตามดวยตัวอักษร H และหากคําตอบในขอนั้นเปน 99H แลวก็จะไมมีคําตอบอื่นใดไดอีก ขอนั้นจะมี
เพียงรหัสคําตอบ 99H เพียงรหัสคําตอบเดียวเทานั้น 
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3. การวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงของขอความ   
 ในการอานบทความในแตละเรื่องท่ีขอสอบกําหนดใหจะมีลักษณะของความสัมพันธเช่ือมโยง ดังนี้ 
 
ลักษณะที่ 1 ถาขอความท่ีโจทยกําหนดใหในขอนั้นมีขอความอื่นๆ ท่ีตามมาสัมพันธกันในลักษณะของการเปน  

คํานิยามหรือคําจํากัดความ หรือเปนความหมายของขอความหลักท่ีเรากําลังพิจารณาอยูในขอนั้น 
จะเปนความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความในลักษณะของตัวอักษร D เชน 

 
หนังสือ(01) เปนกระดาษที่บรรจุดวยตัวหนังสือและ/หรือรูปภาพที่เย็บรวมกันเปนรูปเลม(02) เพ่ือใช
สําหรับอานในแตละประโยชนท่ีตองการ  

 
 จากขอความนี้ ถาเราพิจารณาความสัมพันธเช่ือมโยงก็จะพบวา ขอความ 01 มีขอความ 02 เปน
ความหมายหรือนิยามของขอความ ดังนั้นในการตอบรหัสคําตอบของ 2 ขอนี้ จะไดเปน 
 01 คําตอบ คือ 02D ในขณะเดียวกัน 02 คําตอบ คือ 99H เนื่องจากไมมีขอความอื่นใดตามมาท่ีมีลักษณะ
เช่ือมโยงกับขอความ 02 เลย 
 
ลักษณะที่ 2 ถาขอความท่ีโจทยกําหนดใหในขอนั้นมีขอความอื่นๆ ท่ีตามมาสัมพันธกันในลักษณะของการเปน

สวนประกอบ องคประกอบ หรือคุณสมบัติของขอความหลักท่ีเรากําลังพิจารณาอยูในขณะนั้น  จะ
เปนความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความในลักษณะของตัวอักษร D เชน 

 
การเขียนเรียงความ(07) ท่ีดีควรจะตองมี 3 สวนสําคัญดวยกัน กลาวคือ สวนที่เปนคํานํา(08) สวนที่เปน
เนื้อเรื่อง(09)  และสวนสรุปทายเรื่อง(10)   

 
 จากขอความนี้ ถาเราพิจารณาความสัมพันธเช่ือมโยงก็จะพบวา ขอความ 07 มีขอความ 08, 09 และ 10 
เปนสวนประกอบหรือเปนองคประกอบ ดังนั้นในการตอบรหัสคําตอบของ 4 ขอนี้จึงไดเปน 
 07 คําตอบ คือ 08D, 09D และ 10D ในขณะเดียวกัน คําตอบของขอความ 08 คือ 99H คําตอบของ
ขอความ 09 ก็คือ 99H และคําตอบของขอความ 10 ก็คือ H เชนเดียวกัน เนื่องจากไมมีขอความอื่นใดตามมาท่ีมี
ลักษณะเช่ือมโยงกับขอความ 08, 09 และ 10 เลย 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (38) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

ลักษณะที่ 3 ถาขอความท่ีโจทยกําหนดใหในขอนั้นมีขอความอื่นๆ ท่ีตามมาสัมพันธกันในลักษณะของการเปน
ผลลัพธ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาหรือเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นตอเนื่องในลําดับตอมาของขอความ
หลักท่ีเรากําลังพิจารณาอยูในขอนั้น จะเปนความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความในลักษณะของ
ตัวอักษร A เชน 

 
การท่ีมนุษยเรายังคงทําลายธรรมชาติในรูปตางๆ(11)  ไมชวยกันอนุรักษระบบนิเวศ(12) ใหคงสภาพสมบูรณ 
และใชเครื่องใชไฟฟาที่ปลอยสารทําลายชั้นบรรยากาศของโลก(13) จะสงผลใหเกิดภาวะโลกรอน(14) 

มากขึ้นทุกวัน  
 
 จากขอความนี้ถาเราจะพิจารณาความสัมพันธเช่ือมโยงก็จะพบวา ขอความ 11 มีขอความ 14 เปนผลลัพธ
ท่ีเกิดขึ้นตามมา เชนเดียวกับขอความ 12 และขอความ 13 ก็จะมีขอความ 14 เปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา 
เชนกัน ดังนั้นในการตอบรหัสคําตอบของ 4 ขอนี้จึงไดเปน 
 11 คําตอบ คือ 14A  
 12 คําตอบ คือ 14A 
 13 คําตอบ คือ 14A 
 ในขณะเดียวกันคําตอบของขอความ 14 คือ 99H เนื่องจากไมมีขอความอื่นใดตามมาท่ีมีลักษณะเช่ือมโยง
กับขอความ 14 เลย 
 
ลักษณะที่ 4 ถาขอความท่ีโจทยกําหนดใหในขอนั้นมีขอความอื่นๆ ท่ีตามมาสัมพันธกันในลักษณะของการถูก
ยับยั้ง ถูกระงับ ถูกลดทอนลง หรือเปนขอความท่ีไดรับการปองกันของขอความหลักท่ีเรากําลังพิจารณาอยูในขอนั้น 
จะเปนความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความในลักษณะของตัวอักษร F เชน 
 

หากเราลางมือใหสะอาด(15) ทุกครั้ง รับประทานอาหารที่สุกและรอน(16) และใชชอนกลาง(17) ทุกครั้ง
เมื่อตองรับประทานอาหารรวมกับผูอื่นจะชวยปองกันการติดเชื้อโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม(18) ได  

 
 จากขอความนี้ถาเราจะพิจารณาความสัมพันธเช่ือมโยงก็จะพบวา ขอความ 15 มี ขอความ 18 เปนสวนท่ี
ถูกระงับ หรือไดรับการปองกัน เชนเดียวกับขอความ 16 และขอความ 17 ก็จะมีขอความ 18 เปนสวนท่ีถูกระงับ
หรือไดรับการปองกัน เชนเดียวกัน ดังนั้นในการตอบรหัสคําตอบของ 4 ขอนี้จึงไดเปน 
 15 คําตอบ คือ 18 F 
 16 คําตอบ คือ 18 F 
 17 คําตอบ คือ 18 F 
 ในขณะเดียวกันคําตอบของขอความ 18 คือ 99H เนื่องจากไมมีขอความอื่นใดตามมาท่ีมีลักษณะเช่ือมโยง
กับขอความ 18 เลย 
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ลักษณะที่ 5 ถาขอความท่ีโจทยกําหนดใหในขอนั้นไมมีขอความอื่นๆ ท่ีตามมาสัมพันธกันในลักษณะใดๆ เลย   
ใน 4 ลักษณะขางตนท่ีไดกลาวมาแลว จะตองใสรหัสคําตอบในขอนั้น คือ 99H เพียงคําตอบเดียว
เทานั้น เชน 

 
การอานหนังสือเปนประจําจนกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันจะชวยใหคนเราเปนคนฉลาด(05) รอบรู(06)  
ทันโลกและทันเหตุการณ(07) อยูเสมอ 

 
 จากขอความนี้ถาเราจะพิจารณาความสัมพันธเช่ือมโยงก็จะพบวาขอความ 05, 06 และ 07 ไมมีขอความ
อื่นใดตามมาท่ีจะมีความเก่ียวของในลักษณะเช่ือมโยงกับขอความท้ัง 3 ขอความนี้เลย ดังนั้นคําตอบในการเขียน
รหัสคําตอบของ 3 ขอนี้ จึงไดเปน 
 05 คําตอบ คือ 99H 
 06 คําตอบ คือ 99H 
 07 คําตอบ คือ 99H 
 เนื่องจากไมมีขอความอื่นใดตามมาท่ีมีลักษณะเช่ือมโยงกับขอความ 05, 06 และ 07 เลย 
 
4. แนวทางในการอานบทความเพื่อการคิดวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยง 
 ในการอานบทความเพื่อการคิดวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความในแตละขอท่ีโจทยกําหนด
มาให 10 ขอความในแตละเรื่องนั้น ควรมีขั้นตอนในการอานดังน้ี 
 
ข้ันที่ 1  อานเนื้อหาบทความทั้งหมดอยางรวดเร็วในรอบที่ 1 เพ่ือเปนการทําความเขาใจวาเน้ือหาของบทความ
นี้กลาวถึงเรื่องอะไร 
 
ข้ันที่ 2  อานเนื้อหาบทความในรอบที่ 2 อยางละเอียดโดยพิจารณาในแตละยอหนาเพ่ือพิจารณาประเด็นของ
เนื้อหาวามีก่ีประเด็น โดยคํานึงถึงกรอบของความสัมพันธเช่ือมโยงตามที่รูปแบบของขอสอบกําหนดใน 4 ลักษณะ
ดวยกัน กลาวคือ 
 1) มีความสัมพันธเช่ือมโยงในลักษณะของความหมาย นิยาม คือ คําจํากัดความวาสิ่งท่ีกลาวถึงนั้นคือ
อะไร หรือมีลักษณะอยางไร 
 2) มีความสัมพันธเช่ือมโยงในลักษณะขององคประกอบ สวนประกอบ หรือเปนคุณสมบัติของสิ่งท่ีกลาวถึง
วาประกอบไปดวยอะไรบาง 
 3) มีความสัมพันธเช่ือมโยงในลักษณะของการเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา หรือเปนผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตามมา หรือเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นตอเนื่องตามมา 
 4) มีความสัมพันธเช่ือมโยงในลักษณะของการถูกลดทอนลง การถูกระงับ การถูกยับยั้ง หรือปองกันไมให
สิ่งนั้นเกิดขึ้น 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (40) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

ข้ันที่ 3  ใหความสําคัญกับขอความท่ีโจทยกําหนดให โดยดูจากตารางขอความท่ีมีเลขกํากับ เพ่ือจะไดมอง
ความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางกัน 
 
ข้ันที่ 4  พิจารณาประเด็นหลักของเน้ือหาในบทความวา คือ ประเด็นใด โดยสามารถจะใชช่ือเรื่องของบทความ
เปนกุญแจในการไขรหัสคําตอบตรงจุดนี้ได เพราะช่ือเรื่องของขอความ คือ แนวคิดหลักหรือประเด็นสําคัญท่ี
ผูเขียนตองการนําเสนอ 
 
ข้ันที่ 5  นําขอความหลักท่ีมีเลขกํากับมาเขียนเปนผังมโนทัศนเพ่ือวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงระหวาง
ขอความแตละขอความ 
 
ข้ันที่ 6  ใสรหัสตัวเลขของแตละขอความตามโจทยกําหนดให และใสตัวอักษร A, D, หรือ F ในแตละตอนให
ขัดเจน 
 
5. การเขียนผังมโนทัศนเพื่อวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงของขอความ 
 การเขียนผังมโนทัศนเพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอความแตละขอความท่ีโจทยกําหนดให เพ่ือความ
สะดวกและมองเห็นภาพของการเชื่อมความสัมพันธระหวางขอความท่ีงายและชัดเจนขึ้น เราจะใชเสนตรงในการ
โยงระหวางขอความตามตัวอักษร 3 ลักษณะ ดังน้ี 
 
 5.1 การเชื่อมโยงแบบ A 
 

01 02

03

05 04

08
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 5.2 การเชื่อมโยงแบบ D 
 

13 18

16

12
17

18

20
 

 
 5.3 การเชื่อมโยงแบบ F 
 

08 10

05

03

06 09
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6. ตัวอยางในการเชื่อมโยงแผนผังมโนทัศนประกอบการคิดวิเคราะห
เพ่ือมองความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความ 

  
นักเรียนดี 

 นักเรียนดีเปนอยางไร หากจะกลาวอยางสั้นท่ีสุดก็คือนักเรียนดีจะตองมีคุณสมบัติหรือองคประกอบ
อยางนอย 2 อยาง คือ เรียนเกง และ เปนคนดี เหตุปจจัยท่ีสงผลใหนักเรียนเปนนักเรียนดีมีหลายอยางเชน 
พ้ืนฐานจิตใจนักเรียน คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพอาจารยผูสอน คุณภาพสถานศึกษา สําหรับ
คุณภาพการเรียนการสอนนั้น นอกจากเรื่องหองสมุด อาคารสถานที่ อุปกรณ สื่อการศึกษา ฯลฯ ยังขึ้นกับ
คุณภาพอาจารยดวย นอกจากนี้จะตองรูจักระวังหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอตนเอง เชน 
การคบเพื่อนเลว เพราะยอมสามารถลดหรือบั่นทอนความเปนคนดีไดโดยงาย 

 
ขอความท่ีโจทยกําหนดเพ่ือใหวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยง มีดังตารางตอไปนี้ 

 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด 

01 การคบเพ่ือนเลว 

02 คุณภาพการเรียนการสอน 

03 คุณภาพสถานศึกษา 

04 คุณภาพอาจารย 

05 นักเรียนดี 

06 เปนคนดี 

07 พ้ืนฐานจิตใจนักเรียน 

08 เรียนเกง 
 
 ข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อนําสูการวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยง 
 1. หลังจากท่ีอานในรอบที่ 1 จะพบวาเรื่องนี้ผูเขียนกลาวถึง “นักเรียนดี” เปนประเด็นหลัก 
 2. การอานในรอบที่ 2 จะพบวาผูเขียนนําเสนอความคิดเก่ียวกับ “นักเรียนดี” ใน 3 ประเด็น คือ 
  1) คุณสมบัติหรือองคประกอบของนักเรียนดี คือ เปนความสัมพันธแบบตัว D  
  2) สาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความเปนนักเรียนดี คือ ความสัมพันธแบบตัว A  
  3) สิ่งท่ีจะมายับยั้งหรือลดทอนความเปนคนดีใหลดนอยลง คือ ความสัมพันธแบบตัว F  
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 3. พยายามมองความสัมพันธเช่ือมโยงกับประเด็นหลักของบทความ คือ “นักเรียนดี” โดยพิจารณาจาก
ช่ือเรื่องของงานเขียนช้ินนี้ โดยพิจารณาทีละประเด็น ดังนี้ 
  1) นักเรียนดี (05) มีคุณสมบัติหรือองคประกอบ 2 อยาง คือ เรียนเกง (08) และ เปนคนดี (06) 
  2) ปจจัยหรือสาเหตุท่ีทําใหนักเรียนเปน นักเรียนดี (05) ก็คือ พ้ืนฐานจิตใจของนักเรียน (07) 
คุณภาพการเรียนการสอน (02) คุณภาพอาจารย (04) และ คุณภาพสถานศึกษา (03) 
  3) สิ่งท่ีจะมายับยั้งหรือลดทอนความ เปนคนดี (06) ใหลดนอยลงไปก็คือ การคบเพื่อนเลว (01) 
  4) คุณภาพการเรียนการสอน (02) ขึ้นอยูกับ คุณภาพอาจารย (04)  
 4. นําขอความท่ีวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงปรับเขียนใหเปนผังมโนทัศนตามรูปแบบของ เสนและ
ตัวอักษร ตามลักษณะของความสัมพันธเช่ือมโยงท่ีมีอยูใน 4 รูปแบบ ท่ีไดกลาวมาแลว 
  1)  
 
 

นักเรียนดี(05)

เปนคนด(ี06)

เรียนเกง(08)
D

  
  2) 
 

พื้นฐานจิตใจนักเรียน(07)

คุณภาพการเรียนการสอน(02)

คุณภาพอาจารย(04)

คุณภาพสถานศึกษา(03)

นักเรียนด(ี05)A

  
  3) 
 

คุณภาพอาจารย(04) เปนคนดี(06)
F

  
  4) 
 

คุณภาพการเรียนการสอน(02)คุณภาพอาจารย(04)
A
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 5. จากน้ันนําผังมโนทัศนยอยๆ ในแตละตอนมาเขียนเปนผังมโนทัศนรวม เพ่ือจะไดมองเห็นความสัมพันธ
เช่ือมโยงท้ังหมดใหชัดเจน เพ่ือจะไดเห็นแนวทางในการกําหนดรหัสคําตอบของแตละขอไดชัดเจนและถูกตอง  

การเขียนผังมโนทัศนของบทความเรื่อง “นักเรียนดี”  

นักเรียนด(ี05)

เปนคนด(ี06)

เรียนเกง(08)

D

พื้นฐานจิตใจนักเรียน(07)

คุณภาพการเรียนการสอน(02)

คุณภาพอาจารย(04)

คุณภาพสถานศึกษา(03)

A

การคบเพื่อนเลว(01)
F

A

 
 
 การลงรหัสคําตอบก็จะมองจากผังมโนทัศนท่ีเขียนเช่ือมโยงความสัมพันธท่ีเขียนไว  

เลขกํากับ ขอความที่กําหนด รหัสคําตอบ 

01 การคบเพ่ือนเลว 06F     

02 คุณภาพการเรียนการสอน 05A     

03 คุณภาพสถานศึกษา 05A     

04 คุณภาพอาจารย 02A 05A    

05 นักเรียนดี 06D 08D    

06 เปนคนดี 99H     

07 พ้ืนฐานจิตใจนักเรียน 05A     

08 เรียนเกง 99H     
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 จากการเขียนผังมโนทัศนเพ่ือแสดงการวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงของขอความไปสูการเขียนรหัส
คําตอบนั้น สามารถอธิบายถึงความสัมพันธเช่ือมโยงของแตละขอความเพ่ิมเติมไดดังนี้ 
01) การคบเพื่อนเลว จะสงผลใหการ เปนคนดี (06) ลดลง ดังน้ันในขอนี้จึงมีรหัสคําตอบเปน 06F  
02) คุณภาพการเรียนการสอน จะกอใหเกิด หรือสงผลใหเกิด นักเรียนดี (05) ดังน้ันในขอนี้จึงมีรหัสคําตอบเปน 05A  
03) คุณภาพสถานศึกษา จะกอใหเกิด หรือสงผลใหเกิด นักเรียนดี (05) ดังน้ันในขอนี้จึงมีรหัสคําตอบเปน 05A 
04) คุณภาพอาจารย จะกอใหเกิด หรือสงผลใหเกิด คุณภาพการเรียนการสอน (02) และ นักเรียนดี (05) 

ดังนั้นในขอนี้จึงมีรหัสคําตอบเปน 02A และ 05A ตามลําดับ 
06) เปนคนดี ไมมีขอความอื่นเกี่ยวของ หรือสัมพันธเช่ือมโยงท่ีตามมาแตอยางใด ดังน้ันในขอนี้จึงมีรหัส

คําตอบเปน 99H  
07) พ้ืนฐานจิตใจของนักเรียน จะกอใหเกิด หรือ สงผลใหเกิด นักเรียนดี (05) ดังนั้นในขอนี้จึงมีรหัสคําตอบเปน 05A 
08) เรียนเกง ไมมีขอความอื่นเกี่ยวของ หรือสัมพันธเช่ือมโยงท่ีตามมาแตอยางใด ดังน้ันในขอนี้จึงมีรหัส

คําตอบเปน 99H 
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7. ขอควรคํานึงถึงในการอานเพ่ือการวิเคราะหเช่ือมโยง
ความสัมพันธระหวางขอความ 

 ในการอานเพ่ือการวิเคราะหเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางขอความในขอสอบ GAT ตามหลักการและ
ขั้นตอนที่ไดกลาวไปแลวนั้น มีขอควรคํานึงถึงท่ีไมควรมองขาม หรือไมใหความสําคัญในประเด็นตางๆ ดังจะขอ
กลาวถึงตอไปนี้ 
 1) ตองอานเนื้อเรื่องใหครบถวนตลอดทั้งเรื่อง อยามุงอานเฉพาะยอหนาท่ีมีขอความท่ีโจทยกําหนดเทาน้ัน 
เพราะจะทําใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนในประเด็นหลักท่ีผูเขียนตองการจะนําเสนอ 
 2) ควรใหความสําคัญกับขอความท่ีโจทยใหมาท้ัง 10 ขอความใหถ่ีถวน บางครั้งขอความท่ีโจทยกําหนด
อาจจะกลาวถึงในท่ีอื่นๆ นอกจากในสวนของขอความท่ีพิมพตัวเขมเทาน้ัน เพ่ือใหผูอานมองความสัมพันธเช่ือมโยง
ตามขอความนั้น  
 3) การวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงของขอความนั้น จะตองมองที่ขอความท่ีกําลังพิจารณาในขอนั้น
ขณะนั้นเปนหลัก แลวมองวามีขอความอื่นท่ีเหลือท้ังหมด (อีก 9 ขอความ) สัมพันธเช่ือมโยงกับขอความนั้นใน
ลักษณะใด (ตามลักษณะความสัมพันธเช่ือมโยงท้ัง 4 แบบที่กลาวแลวขางตน) จะไมมีการมองความสัมพันธแบบ
ยอนกลับเด็ดขาด 
 4) อานขอความท่ีโจทยกําหนด แลวมองความสัมพันธเช่ือมโยงตามบริบทของเรื่องราวท่ีอานเทาน้ัน 
อยาไดใชความรู ความคิดสวนตัวเขาไปวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงเองอยางเด็ดขาด แมวาในบางครั้งจะมีความ
เปนไปไดก็ตามแตถาเนื้อเรื่องท่ีอานไมไดกลาวถึงวาขอความนั้นมีความสัมพันธเช่ือมโยงกันก็ตองถือวาไมมีความสัมพันธ
เช่ือมโยงกัน 
 5) ในการเขียนรหัสคําตอบในแตละขอความจะมีตั้งแต 1 คําตอบ จนถึง 4 คําตอบเทานั้น และจงระลึกไว
เสมอวา หากในขอความในขอใดท่ีเราตัดสินวา รหัสคําตอบเปน 99H จะไมมีสิทธมีคําตอบอื่นใดไดอีกเด็ดขาด 
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8. ตัวอยางการคิดวิเคราะหท่ีอาจจะกอใหเกิดความผิดพลาดใน
การสรางความสัมพันธเช่ือมโยง 

 1) จากตัวอยางงานเขียนเรื่อง “นักเรียนดี” ท่ีไดนําเสนอการวิเคราะหไปแลวนั้น หากจะมองความสัมพันธ
เช่ือมโยงระหวางขอความท่ีโจทยกําหนดใหวา 
  คุณภาพอาจารย (04) ก็จะสงผลตอ คุณภาพสถานศึกษา (03) และ พ้ืนฐานจิตใจของนักเรียน (07)  
ก็มีความเปนเหตุเปนผลท่ีเปนไปได แตพบวางานเขียนไมมีการกลาวถึงในประเด็นนี้ไว 
  ในขณะเดียวกันอาจจะมองไดอีกวา คุณภาพสถานศึกษา (03) คุณภาพอาจารย (04) และ คุณภาพ
สถานศึกษา (03) ก็จะสงผลตอการท่ีนักเรียนจะ เรียนเกง (08) และการ เปนคนดี (06) ซ่ึงก็จะมีความเปนเหตุ
เปนผลไดเชนเดียวกัน แตพบวาในงานเขียนไมมีการกลาวถึงในประเด็นนี้เอาไวเชนเดียวกัน 
  หรือถาจะมองวา การคบเพื่อนเลว (01) ลดทอน หรือ ยับยั้ง การเปน นักเรียนดี (05) ได ซ่ึงก็จะมี
ความเปนเหตุเปนผลไดเชนเดียวกัน แตพบวาในงานเขียนไมมีการกลาวถึงในประเด็นดังกลาวนี้ไวเชนเดียวกัน 
 
 2) การวิเคราะหความสัมพันธนั้นจะตองเปนความสัมพันธเช่ือมโยงตามเนื้อเรื่องในงานเขียนเทาน้ัน เชน 
  

 การด่ืมสุราและเครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอล(01) จะทําให ความสามารถในการขับข่ียวดยานพาหน(02)  
ของคนเราลดลง 

 
 จากขอความนี้จะเห็นไดวา ความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความ 01 จะมีสวนลดทอน หรือ ยับยั้ง 
ขอความ 02 ลดลง ดังนั้นรหัสคําตอบของขอความนี้จึงเปนดังนี้  
  01 รหัสคําตอบ คือ 02F 
  02 รหัสคําตอบ คือ 99H 
 ในขณะเดียวถาขอความเดียวกัน แตถาขอความหลักตางกัน เชน 
 

การด่ืมสุราและเครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอล(01) จะทําให ความสามารถในการขับข่ียวดยานพาหนะของ
คนเราลดลง(02)   

 
 จากขอความนี้จะเห็นไดวา ความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความ 01 จะเปนสาเหตุท่ีสงผลใหเกิด 02 
ดังนั้นรหัสคําตอบของขอความ จึงเปนดังนี้ 
  01 รหัสคําตอบ คือ 02A 
  02 รหัสคําตอบ คือ 99H 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (48) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 3) การวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงจะมองความสัมพันธตามเนื้อเรื่องท่ีกําหนด และใชขอความหลักท่ี
กําลังพิจารณาอยูในขณะนั้นเปนหลัก เพ่ือมองดูลักษณะของความสัมพันธระหวางขอความวาจะเปนแบบใด จะไม
สามารถยอนศรไดอยางเด็ดขาด เชน 
  

    การท่ีนักเรียนสอบไมผาน(01) นั้นจะมีสาเหตุอยู 2 ประการดวยกัน กลาวคือ การไมต้ังใจเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ(02) กับ การขาดความรูในการทําขอสอบ(03) 

 
 จากขอความนี้ สามารถวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความไดวา 
  สอบไมผาน (01) ประกอบดวยเหตุผล 2 ประการ คือ การไมตั้งใจเรียนอยางสม่ําเสมอ (02) กับการ
ขาดความรูในการทําขอสอบ (03)  
  ดังนั้นความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางประโยค คือ 
 

สอบไมผาน(01)

การขาดความรูในการทําขอสอบ(03)

การไมตั้งใจเรียนอยางสม่ําเสมอ(02)

D

 
 
 การเขียนรหัสเขียนรหัสคําตอบของแตละขอความจึงเปนดังนี้ 
  01 รหัสคําตอบ คือ 02D และ 03D  
  02 รหัสคําตอบ คือ 99H 
  03 รหัสคําตอบ คือ 99H 
 เราไมสามารถวิเคราะหไดวา 
  การไมต้ังใจเรียนอยางสมํ่าเสมอ (02) กับ การขาดความรูในการทําขอสอบ (03) สงผลให สอบไมผาน (01) 
แลวตอบวา ขอความ 02 และขอความ 03 มีรหัสคําตอบเปน 01A เนื่องจากวิธีการนําเสนอความคิดของผูเขียน
ไมไดแสดงความสัมพันธในลักษณะนี้ไวในงานเขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ______________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (49) 

ตัวอยางขอสอบการอานเพ่ือการคิดวิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยง 
 

เลือกเรียนอยางไรจึงจะเรียนอยางมีความสุข และสนุกกับการเรียน 
 ขณะนี้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะชั้น ม.6 คงกําลังเครียดกันมากพอควร ไหนจะตอง
เตรียมตัวสูศึกหนักคือการสอบ Admission ไหนจะตองคิดตัดสินใจวาจะเลือกศึกษาตอสาขาวิชาอะไรดี รวมท้ังจะ
เลือกเรียนท่ีสถาบันไหนดี 
 จากขอมูลท่ีไดจากนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาหลายแหง พบวาปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
เลือกศึกษาตอมีหลากหลายมาก ไดแก เลือกตามกลุมเพ่ือนสนิท เลือกตามแฟน เลือกตามใจพอแม เลือกเพราะ
ครูแนะแนวแนะนํา เลือกเพราะชอบสถาบัน เลือกเพราะคะแนนถึง และที่ฟงดูมีเหตุผลดีก็คือ ตัดสินใจเลือกโดยใช
ขอมูลดานตางๆ และใชวิจารณญาณของตัวนักศึกษาเอง 
 กอนสมัครสอบ Admission นักเรียนหลายคนไมคนหาตัวเองใหพบกอนวาชอบสาขาวิชาอะไรกันแน 
หลายคนเลือกเพราะครูแนะแนว เชน “เธอไดคะแนนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษสูงมาก 
นาจะเลือกคณะแพทยศาสตร หรือวิศวกรรมศาสตร” หรือ “เธอออนวิทย คณิต อยาเรียนสายวิทยเลย สมัคร
เรียนสายศิลปดีกวา เชน นิติศาสตร” เปนตน 
 มีนักเรียนจํานวนไมนอยที่ติดเพ่ือน พอรูวาเพ่ือนสนิทสวนใหญเลือกสาขาวิชาอะไร คณะใด ก็เลือกตาม
กลุมเพื่อนสนิท บางคนก็รักใครใหลหลงแฟนมาก แฟนเลือกเรียนท่ีไหนก็ขอตามไปดวย พอภายหลังเลิกรากันไปก็
เลยเควงควาง ถาไดเรียนในสาขาวิชาท่ีตนเองชอบก็โชคดีไป แตถาไดสาขาวิชาชีพที่ไมชอบเลย ก็จะมีปญหา
ตามมา 
 นักศึกษาหลายคนใหขอมูลวา พอแมมีสวนเปนอยางมากท่ีทําใหเลือกสาขาวิชาท่ีกําลังศึกษาอยูในขณะนี้ 
พอแมบางรายใชวิธีการแทบทุกอยาง ท้ังชักจูง เกลี้ยกลอม ยกเหตุผลตางๆ นานา แมแตบังคับขูเข็ญ หรือเอา
รางวัลช้ินใหญมาลอ เพ่ือใหลูกสมัครเรียนสาขาที่ตนเองชอบหรือเห็นวาดี แตอยางหลายกรณีก็ตองโทษตัว
นักเรียนเองที่ไมรูจักโต คิดเองตัดสินใจเองไมเปน จะทําอะไรก็ตองคอยถามหรือพ่ึงพอแมร่ําไป ตัวเองชอบอะไร
อยากเรียนอะไรก็ไมรู ตองใหพอแมเลือกให พอเรียนไปสักพักเกิดไมชอบใจขึ้นมาก็ปดความผิดไปใหพอแม 
 สถาบันการศึกษาเปนปจจัยอีกอยางหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกสมัครเรียนตอมากพอควร ถาเลือกสถาบัน
ดวยการหาขอมูลวาคณะ / สถาบันหรือมหาวิทยาลัยแหงใดสอนดี ครูบาอาจารยมีความรูความสามารถสูง เอาใจใส
ดูแลนักศึกษา มีเครื่องมืออุปกรณและสื่อการเรียนการสอนพรั่งพรอม บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาเปนท่ียอมรับใน
วงการ ฯลฯ ก็นาจะเปนเรื่องท่ีดี แตปรากฏวานักเรียนหลายคนไมเคยสนใจขอมูลเหลานี้ กลับใหความสําคัญในสิ่ง
ท่ีตรงกันขาม เชน อยากเรียนคณะ / มหาวิทยาลัยนี้เพราะเรียนงายจบงายดี อาจารยไมเขมงวด แตงตัวผิด
ระเบียบอยางไรก็ได หรืออยูทามกลางแหลงบันเทิงเริงรมยและศูนยการคาทันสมัย ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (50) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 การเลือกสมัครเรียนตอดวยปจจัยดังกลาวขางตน ไมวาจะดวยเลือกตามกลุมเพ่ือน เลือกตามใจพอแม 
ตามคําแนะนําของครูแนะแนว หรือเลือกเพราะชอบสถาบัน สิ่งท่ีจะเกิดขึ้นตามมาก็คืออาจไดสาขาวิชาชีพท่ีไม
ชอบเลย หรือท่ีไดสาขาวิชาชีพที่ชอบบางไมชอบบาง และหากโชคเขาขางก็อาจไดสาขาวิชาชีพท่ีชอบ ในสอง
กรณีแรก คือ ไดสาขาวิชาชีพท่ีไมชอบเลยหรือชอบบางไมชอบบางนั้น จะเกิดผลเสียหรือปญหาตามมา กลาวคือ 
บางคนก็ตัดสินใจลาออก สมัครสอบ Admission ใหม โดยอาจเรียนบางวิชาไปสักพักหนึ่งก็ขอลาออกมากวด
วิชารอสอบใหมปหนา แตบางคนก็เรียนตอไปเพราะไหนๆ ก็สอบเขามาแลว แตดวยไมชอบวิชาชีพท่ีเรียนหรือชอบบาง 
จึงสงผลใหการเรียนเปนไปในลักษณะ ฝนใจเรียนและมีปญหาการเรียน ปญหาการเรียนอาจมีไดท้ัง คะแนนไมดี 
สอบตก หรือรายไปกวานั้นก็คือ ถูกรีไทร แตก็มีไมนอยที่เรียนไปไดเรื่อยๆ จนจบการศึกษา แตบางคนถึงจะเรียน
จบแลวกลับหันไปทํางานอยางอื่นท่ีไมตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียนมาเพราะความไมชอบวิชาชีพน้ัน 
 จากท่ีกลาวมานักเรียนคงไดขอคิดท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจเลือกสมัครเรียนตอในระดับอุดมศึกษาวา
หากตัดสินใจเลือกสาขาวิชาชีพ โดยพึ่งแตผูอื่น ไมหาขอมูลดวยตนเองวาสาขาวิชานั้นวาเขาเรียนกันอยางไร 
ทํางานกันอยางไร แตใชวิจารณญาณถามใจตนเองใหถองแทกอนวารักวาชอบลักษณะการเรียนการสอนและการ
ทํางานของสาขาวิชาชีพน้ันจริงหรือไม ผลท่ีออกมาก็อาจเปนดังท่ีกลาวขางตน คือมีปญหาท้ังการเรียน และการ
ทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว 
 ดังนั้นจึงขอแนะนําใหนักเรียนหาขอมูลกอนท่ีจะตัดสินใจเลือกสาขาวิชาท่ีจะสมัครสอบ ขอมูลท่ีจําเปน
อันดับแรก คือ ขอมูลลักษณะการประกอบวิชาชีพ วิชาชีพท่ีเราสนใจนั้นเขาทํางานกันอยางไร ลักษณะงาน
เชนนั้นมีจุดมุงหมายอะไร มีความกาวหนาในวิชาชีพอยางไร เราชอบหรือไมท่ีจะทํางานในลักษณะอยางน้ันดวยจุดมุงหมาย
เชนนั้น การท่ีรูขอมูลไดถูกตองตรงตามสภาพการณจริงก็ตองหาจากแหลงขอมูลท่ีถูกตอง เชน อยากรูวาอาชีพแพทย
ทํางานกันอยางไรก็อาจถามไถญาติพ่ีนองหรือคนรูจักท่ีเปนหมอ เขารวมกิจกรรมแนะแนวสาขาวิชา  หรือแมแต 
ขอเปนอาสาสมัครชวยงานในโรงพยาบาล เปนตน ขอมูลประการที่สอง คือ ขอมูลลักษณะการเรียนการสอนของวิชาชีพ
ท่ีเราสนใจ ไดแก หลักสูตรเปนอยางไร มีวิชาอะไรบาง เรียนภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติอยางไร มีการใหฝกงานหรือไม 
ท่ีใดบาง เปนตน เมื่อไดขอมูลมาแลวก็ตองใชวิจารณญาณถามใจและวิเคราะหตนเองวาวิชาท่ีเรียนในหลักสูตร
และลักษณะรูปแบบวิธีการเรียนการสอนตามที่หาขอมูลมาเหมาะกับตัวเราหรือไม จะเรียนไดตลอดรอดฝงหรือไม 
และที่สําคัญ คือ ลักษณะการทํางานของวิชานั้น ตองใชวิจารณญาณไตรตรองวาเราชอบวิชาชีพน้ันจริงหรือ และ
ชอบเพราะอะไร 
 การตัดสินใจเลือกโดยใชขอมูลและใชวิจารณญาณของตนเองพิจารณาขอมูลท่ีหามาได ซ่ึงประกอบดวย
ขอมูลสําคัญสองอยางดังกลาวขางตน คือ ขอมูลลักษณะการเรียนการสอนและขอมูลลักษณะการประกอบวิชาชีพ 
ผลท่ีตามมาก็คือไดสาขาวิชาชีพที่ชอบจริง (ท้ังนี้ขอมูลตองถูกตองและตัวเราเองก็ตองเกงพอท่ีจะสอบเขาไดดวย) 
สวนการเลือกดวยปจจัยอื่นๆ ดังกลาวมาแลว หากโชคดีก็อาจไดสาขาวิชาชีพท่ีชอบ แตท่ีรายท่ีสุดก็คือไดสาขาท่ีไม
ชอบเลย 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ______________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (51) 

 ผูท่ีสอบเขามหาวิทยาลัยไดสาขาวิชาชีพท่ีตนชอบนั้น ผลท่ีตามมาก็นาจะดีและไมมีปญหาใดๆ ท้ังในดาน
การเรียนและการประกอบวิชาชีพ แตกลับปรากฏวาไมเปนจริงเชนนั้นเสมอไป ทําไมจึงเปนเชนนั้น หากนักเรียน
หรือแมแตนักศึกษาท่ีไดเรียนในสาขาวิชาท่ีตนตองการสมใจแลวไดลองวิเคราะหตนเองอีกขั้นหนึ่งก็นาจะไดคําตอบ 
กลาวคือถาลองถามตัวเองตอไปอีกวา ท่ีไดสาขาวิชาชีพท่ีชอบนั้นเราชอบอะไรกันแน คําตอบจะมีไดสองอยาง คือ 
อยางแรกอาจตอบออกมาวา ชอบผลประโยชนตอบแทนจากวิชาชีพ เชน เปนวิชาชีพท่ีทํางานสบายหาเงินได
คลองดี หรือไดมีโอกาสเปนนักแสดง ไดเปนดารามีช่ือมีเสียง เปนตน สวนอีกคําตอบหนึ่งจะไปคนละทาง คือ ชอบ
จุดมุงหมายที่แทจริงของวิชาชีพ ความชอบเชนนี้บางคนอาจจะสงสัยวาความหมายวาอยางไร โดยทั่วไปวิชาชีพ
แตละอยางยอมมีจุดมุงหมายในอันท่ีจะกอใหเกิดคุณประโยชนแกสังคม เชน อาชีพแพทยมีจุดมุงหมายเพ่ือดูแล
รักษาประชาชนใหมีสุขภาพดี หายจากโรคภัยไขเจ็บ วิศวกรหรือสถาปนิกมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางอาคารบานเรือนท่ี
มั่นคงแข็งแรง อยูอาศัยสะดวกสบายใชสอยใชประโยชนไดคุมคา เปนตน การท่ีเราชอบจุดมุงหมายที่แทจริงของ
วิชาชีพ จะนําไปสูความมุงมั่นปรารถนาและตองการมีความรูตรงตามจุดมุงหมายของวิชาชีพท่ีเราศึกษา ความ
ตองการเชนนี้จะกอใหเกิดกําลังใจและเกิดพลังในการเรียน จะเรียนหนักแคไหนก็ไมยอทอ ไมรูสึกเบ่ือหนาย 
เพราะตองการมีความรูความสามารถเพ่ือไปใชสรางคุณประโยชนตามจุดมุงหมายของวิชาชีพ เมื่อเกิดพลังในการ
เรียนเชนนี้ ผลท่ีตามมาก็คือเรียนอยางมีความสุขและสนุกกับการเรียน ย่ิงทุมเทตั้งใจเรียนก็ย่ิงไดความรูความ
เขาใจมาก และยิ่งไดเรียนรูมากก็ย่ิงมีความสุข 
 สําหรับเรื่องผลประโยชนตอบแทนจากวิชาชีพน้ันก็เปนเรื่องธรรมดาของคนเราที่จะตองทํางานหาเงินมา
จับจายใชสอยเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และพอแมญาติพ่ีนอง เหตุท่ีหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็เพ่ือเตือนใจวาเมื่อได
เรียนในสาขาวิชาชีพท่ีตนชอบแลว ก็อยามุงไปที่ผลประโยชนตอบแทนมากเกินไปจนลืมจุดมุงหมายที่แทจริงของ
วิชาชีพ ขอใหปรับปรุงพัฒนาความอยากความตองการท่ีจะเรียนเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายที่แทจริงของวิชาชีพท่ีเกิดขึ้นใหได 
เพราะหากยังชอบผลประโยชนตอบแทนจากวิชาชีพเปนหลัก จะลดหรือบั่นทอนความมุงมั่นหรือความตองการท่ีจะ
มีความรูความสามารถตรงตามจุดมุงหมายของวิชาชีพ รวมท้ังจะบั่นทอนความเพียรพยายามหรือพลังในการเรียน
อีกดวย คือ จะเรียนเพียงเพ่ือใหจบไปเร็วๆ จะไดรีบไปหาประโยชนเขาตัวเอง ซ่ึงนับวาเสียทีท่ีไดมีโอกาสเขามา
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาท่ีตนเองชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (52) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 1 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 เกิดพลังในการเรียน 14A     

02 ขอมูลลักษณะการประกอบวิชาชีพ 99H     

03 ขอมูลลักษณะการเรียนการสอนของวิชาชีพ 99H     

04 คะแนนไมดี สอบตก 99H     

05 ชอบจุดมุงหมายที่แทจริงของวิชาชีพ 10A     

06 ชอบผลประโยชนตอบแทนจากวิชาชีพ 01F 10F    

07 ไดสาขาวิชาชีพท่ีชอบจริง 05D 06D    

08 ไดสาขาวิชาชีพท่ีชอบบางไมชอบบาง 13A 15A    

09 ไดสาขาวิชาชีพท่ีไมชอบเลย 13A 15A    

10 ตองการมีความรูตรงตามจุดมุงหมายของวิชาชีพ 01A     

11 ถูกรีไทร 99H     

12 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ 16D 17D 18D 19D 20D 

13 ฝนใจเรียนและมีปญหาการเรียน 04D 11D    

14 เรียนอยางมีความสุข 99H     

15 ลาออก สมัครสอบ Admission ใหม 99H     

16 เลือกโดยใชขอมูลและใชวิจารณญาณของตนเอง 02D 03D 07A   

17 เลือกตามกลุมเพ่ือนสนิท 07A 08A 09A   

18 เลือกตามใจพอแม 07A 08A 09A   

19 เลือกเพราะครูแนะแนว 07A 08A 09A   

20 เลือกเพราะชอบสถาบัน 07A 08A 09A   

 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ______________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (53) 

การเขียนผังมโนทัศนประกอบการคิดวิเคราะห 
เลือกเรียนอยางไรจึงจะเรียนอยางมีความสุข และสนุกกับการเรียน 

 

เลือกโดยใชขอมูลและ
วิจารณญาณของตนเอง

16

ขอมูลลักษณะการเรยีน
การสอนของวิชาชีพ

03
ขอมูลลักษณะ

การประกอบอาชีพ

02 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาตอ

12

ลาออก สมัครสอบ Admission ใหม
15

ฝนใจเรยีนและมีปญหาการเรยีน
13

ชอบผลประโยชนตอบแทนจากวิชาชีพ
06

ชอบจุดมุงหมายที่แทจรงิของวิชาชีพ
05

ตองการมีความรูตรงตาม
จุดมุงหมายของวิชาชีพ

10

เรยีนอยางมีความสุข
14

เกิดพลังในการเรยีน
01 เลือกตามใจพอแม

18
เลือกเพราะครูแนะแนว

19
เลือกตามกลุมเพื่อนสนิท

17
เลือกเพราะชอบสถาบัน

20
เลือกโดยใชขอมูลและ
วิจารณญาณของตนเอง

16

คะแนนไมดี สอบตก
04

ถูกรไีทร
11

ไดสาขาวิชาชีพที่ชอบ
07

ไดสาขาวิชาชีพที่
ไมชอบเลย

09

ไดสาขาวิชาชีพที่
ชอบบางไมชอบบาง

08

ไดสาขาวิชาชีพที่ชอบจรงิ
07

ไดสาขาวิชาชีพที่
ไมชอบเลย

09

ไดสาขาวิชาชีพที่
ชอบบางไมชอบบาง

08

 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (54) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

คําอธิบายประกอบการเขียนผังมโนทัศนประกอบการอานเพื่อการคิดวิเคราะห  
สําหรับบทความตัวอยาง เรื่องเลือกเรียนอยางไรจึงจะเรียนอยางมีความสุข และสนุกกับการเรียน  
1. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ (12) ของนักเรียน จะประกอบดวยเลือกตามใจพอแม 

(18), เลือกเพราะครูแนะแนว (19), เลือกตามกลุมเพื่อนสนิท (17), เลือกเพราะชอบสถาบัน (20) และ
เลือกโดยใชขอมูลและใชวิจารณญาณของตนเอง (16) 

2. การท่ีนักเรียนไดเลือกโดยเลือกตามใจพอแม (18), เลือกเพราะครูแนะแนว (19), เลือกตามกลุมเพื่อน
สนิท (17) และเลือกเพราะชอบสถาบัน (20) นั้นจะสงผลใหนักเรียนไดสาขาวิชาชีพที่ชอบบางไมชอบ
บาง (08), ไดสาขาวิชาชีพที่ไมชอบเลย (09) และไดสาขาวิชาชีพที่ชอบจริง (07) 

3. แตหากนักเรียนเลือกโดยใชขอมูลและใชวิจารณญาณของตนเอง (16) แลวจะสงผลใหนักเรียนไดสาขา
วิชาชีพที่ชอบจริง (07) 

4. การท่ีนักเรียนไดสาขาวิชาชีพที่ชอบบางไมชอบบาง (08) และไดสาขาวิชาชีพที่ไมชอบเลย (09) จะสงผล
ใหนักเรียนลาออก สมัครสอบ Admission ใหม (15) และตองฝนใจเรียนและมีปญหาการเรียน (13) ซ่ึง
การฝนใจเรียนและมีปญหาการเรียน (13) ไดแก คะแนนไมดี สอบตก (04) และถูกรีไทร (11) 

5. การท่ีนักเรียนเลือกโดยใชขอมูลและใชวิจารณญาณของตนเอง (16) พบวาขอมูลนั้นจะประกอบดวย
ขอมูลลักษณะการประกอบวิชาชีพ (02) และขอมูลลักษณะการเรียนการสอนของวิชาชีพ (03) 

6. เมื่อนักเรียนไดสาขาวิชาชีพที่ชอบจริง (07) ก็ตองหาคําตอบใหไดวาคําตอบนั้น คือ ชอบผลประโยชนตอบ
แทนจากวิชาชีพ (06) หรือชอบจุดมุงหมายที่แทจริงของวิชาชีพ (05) 

7. หากคําตอบของนักเรียน คือ ชอบจุดมุงหมายที่แทจริงของวิชาชีพ (05) แลวก็จะสงผลใหนักเรียนตองการ
มีความรูตรงตามจุดมุงหมายของวิชาชีพ (10) ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนเกิดพลังในการเรียน (01) และก็จะทํา
ใหเรียนอยางมีความสุข (14) 

8. หากคําตอบของนักเรียน คือ ชอบผลประโยชนตอบแทนจากวิชาชีพ (06) ก็จะบั่นทอนหรือยับยั้งความ
ตองการมีความรูตรงตามจุดมุงหมายของวิชาชีพ (10) และเกิดพลังในการเรียน (01) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ______________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (55) 

คําตอบของแตละเลขกํากับจึงเปนดังนี้ 
(01) 14A เพราะขอความท่ีตามมาเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา 
(02) 99H เพราะไมมีขอความอื่นเกี่ยวของ หรือเกิดขึ้นตามมา 
(03) 99H เพราะไมมีขอความอื่นเกี่ยวของ หรือเกิดขึ้นตามมา 
(04) 99H เพราะไมมีขอความอื่นเกี่ยวของ หรือเกิดขึ้นตามมา 
(05) 10A เพราะขอความท่ีตามมาเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา 
(06) 01F และ 10F เพราะขอความท่ีตามมาเปนขอความท่ีถูกยับยั้ง หรือถูกลดทอน 
(07) 05D และ 06D เพราะขอความท่ีตามมาเปนสวนประกอบ 
(08) 13A และ 15A เพราะขอความท่ีตามมาเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา 
(09) 13A และ 15A เพราะขอความท่ีตามมาเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา 
(10) 01A เพราะขอความท่ีตามมาเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา 
(11) 99H เพราะไมมีขอความอื่นเกี่ยวของ หรือเกิดขึ้นตามมา 
(12) 16D, 17D, 18D, 19D และ 20D เพราะขอความท่ีตามมาเปนองคประกอบ 
(13) 04D และ 11D เพราะขอความท่ีตามมาเปนสวนประกอบ 
(14) 99H เพราะไมมีขอความอื่นเกี่ยวของ หรือเกิดขึ้นตามมา 
(15) 99H เพราะไมมีขอความอื่นเกี่ยวของ หรือเกิดขึ้นตามมา 
(16) 02D, 03D ขอความท่ีตามมาเปนองคประกอบ  
 และ 07A เปนขอความท่ีเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา 
(17) 07A, 08A และ 09A เพราะขอความท่ีตามมาเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา 
(18) 07A, 08A และ 09A เพราะขอความท่ีตามมาเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา 
(19) 07A, 08A และ 09A เพราะขอความท่ีตามมาเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา 
(20) 07A, 08A และ 09A เพราะขอความท่ีตามมาเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (56) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

การสอบครั้งท่ี 1 (มีนาคม 2552) 
บทความที่ 1 

สัตวอพยพเคลื่อนยายกลับถิ่นกําเนิดไดอยางไร 
 ธรรมชาติมีปรากฏการณท่ีสรางความพิศวงงงงวยใหแกมนุษยมากมายหลายประการ หนึ่งในนั้นท่ีทําให
ศาสตราจารยชีววิทยา Kenneth Lohmann แหงมหาวิทยาลัยนอรทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา รูสึกท่ึงเปนอยางย่ิงก็
คือ เตาทะเล ทานกลาวกับนักขาว Voice of America วา “เมื่อลูกเตาทะเลออกมาจากไข ก็คลานลงทะเล
ทองเท่ียวหากินไปในมหาสมุทรอันกวางใหญไพศาลซ่ึงมันไมเคยรูจักมากอน และพอถึงเวลาวางไขขยายพันธุก็
สามารถวายน้ํากลับมายังชายฝงทะเลถิ่นกําเนิดไดอยางถูกตอง มันทําไดอยางไร? ... มันมีเครื่องมือหรือญาณวิเศษ
อันใดชวยนําทางมันกลับบาน” 
 นอกจากเตาทะเล ยังมีสัตวที่มีการเคลื่อนยายกลับถิ่นเดิมอยูอีกหลายอยาง เชน ฝูงวัวในทวีปแอฟริกา 
ปลาแซลมอน และนกบางชนิด มีนกนางแอน นกเปดน้ํา นกพิราบสื่อสาร เปนตน สัตวเหลาน้ีจะมีการอพยพ
เคลื่อนยายจากถ่ินเดิมไปยังแหลงตางๆ ท่ีมีอาหารอุดมสมบูรณหรือสถานที่ท่ีมีภูมิอากาศเหมาะสมตอการดํารงชีวิต 
และเมื่อถึงฤดูกาลท่ีเอื้ออํานวยหรือถึงระยะเวลาที่จะขยายพันธุก็จะเดินทางกลับมายังถ่ินเดิมมันทําไดอยางไร? ทําไม 
จึงไมหลงทาง? 
 นักวิทยาศาสตรอธิบายวา สัตวเหลานี้อาศัยเครื่องชวยหลายอยางแตกตางกัน เชน ใชตําแหนงดวงอาทิตย 
ภูมิประเทศ กระแสน้ําอุนน้ําเย็นในมหาสมุทร เสียงคลื่นความถ่ีสูงท่ีมนุษยไมไดยิน ประสาทสัมผัสทางจมูก เชน 
กลิ่นฝน ตลอดจนสนามแมเหล็กโลก ท้ังนี้สัตวบางชนิดอาจอาศัยเครื่องชวยหลายๆ อยางประกอบกัน 
 ในบรรดาสัตวท่ีมีการเคลื่อนยายกลับถิ่นเดิมนี้ ศาสตราจารย Lohmann สนใจเตาทะเลและปลาแซลมอน
เปนพิเศษ เพราะในมหาสมุทรท่ีเวิ้งวางกวางใหญคงยากท่ีจะหาสิ่งใดเปนท่ีสังเกตสําหรับการเดินทางกลับบาน 
หลังจากไดศึกษาเรื่องนี้อยูนาน ก็ไดเสนอทฤษฎีเบ้ืองตนโดยตั้งเปนสมมุติฐานวา เตาทะเล ปลาแซลมอน        
นกนางแอน และ นกเปดน้ํา ลวนมีคุณสมบัติพิเศษอยูสองประการ ประการแรก คือ มี particle ของสาร-
แมเหล็กในสมอง ซ่ึงสามารถปรับตัวตามแนวเสนแรงของสนามแมเหล็กโลกไดคลายกับเข็มทิศ particle นี้จึงทําให
สามารถรับสัมผัสจากสนามแมเหล็กโลกได และสามารถแยกความแตกตางสนามแมเหล็กโลกในแตละทีไ่ด 
สวนคุณสมบัติอีกประการหนึ่ง คือ มีกระบวนการเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็น ชวยใหมองเห็นสนามแมเหล็กโลก
หรือเห็นแสงที่มีลักษณะสีสันตางกันตามอิทธิพลของสนามแมเหล็กโลก กระบวนการเคมีพิเศษนี้จึงทําใหสามารถ
รับสัมผัสและแยกความแตกตางสนามแมเหล็กโลกในแตละที่ไดเชนกัน 
 เนื่องจากสนามแมเหล็กโลกในบริเวณตางๆ ของพ้ืนโลกมีความแตกตางกัน นักวิทยาศาสตรเช่ือวาสมอง
ของสัตวเหลานี้สามารถบันทึกและจดจําลักษณะของสนามแมเหล็กในถิ่นเดิมซ่ึงเปนแหลงท่ีเกิดของมันไวในสมองได 
ดังนั้นเมื่อถึงเวลาเดินทางอพยพกลับถิ่นเดิม จึงใชสนามแมเหล็กโลกเปนเข็มทิศบอกทิศทางและตําแหนงแหงท่ีได 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาสตราจารย Lohmann จึงตั้งทฤษฎีในเชิงสมมุติฐานวา คุณสมบัติของ
ปลาแซลมอน เตาทะเล นกนางแอน และนกเปดน้ําท้ังสองประการดังกลาวขางตน ทําใหสามารถรับสัมผัสและ
แยกความแตกตางของสนามแมเหล็กโลกในอาณาบริเวณตางๆ ได และดวยความสามารถทั้งสองประการนี่เองท่ี
ทําใหสัตวเหลานี้สามารถเดินทางกลับมาถิ่นเดิมไดถูกตอง 
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ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 1 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 เดินทางกลับมาถิ่นเดิมไดถูกตอง     

02 เตาทะเล     

03 นกนางแอน     

04 นกเปดน้ํา     

05 ปลาแซลมอน     

06 มี particle ของสารแมเหล็กในสมอง     

07 มีกระบวนการเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็น     

08 สัตวท่ีมีการเคลื่อนยายกลับถิ่นเดิม     

09 สามารถแยกความแตกตางสนามแมเหล็กโลกในแตละที่     

10 สามารถรับสัมผัสจากสนามแมเหล็กโลก     

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (58) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

บทความที่ 2 
อนาคตราคาสินคาเกษตรของไทย 

 ครึ่งปแรกของ พ.ศ. 2551 ถือเปนปทองของสินคาเกษตรของไทย ราคาขาวสูงข้ึนจนชาวนาเรงปลูกขาว
กันเปนการใหญ สวนชาวไรตางก็ย้ิมแยมแจมใสเพราะราคาขาวโพดสูงข้ึน รวมท้ังมันสําปะหลังและผลผลิต
ทางการเกษตรประเภทอื่น เชน ยางพารา แตพอยางเขาชวงครึ่งปหลังราคาสินคาเหลาน้ีกลับลดลงเรื่อยๆ จน
เกษตรกรท้ังชาวนาและชาวไร ตองออกมาชุมนุมประทวงปดถนนเรียกรองใหรัฐบาลเรงชวยเหลือ ปจจัยอะไรชวย
ใหราคาสินคาเหลานี้เพ่ิมสูงขึ้นในระยะแรก และเพราะเหตุใดราคาจึงตกลงอยางตอเนื่องมาจนถึงตนปใหม 2552 
ซ่ึงเปนชวงท่ีเสนอบทวิเคราะหบทนี้ 
 คงจํากันไดวาในชวงตนป พ.ศ. 2551 ราคาน้ํามันพุงสูงข้ึนเรื่อยๆ จนถึงระดับสูงสุด คือ 147 เหรียญสหรัฐ
ตอบารเรลเมื่อเดือนกรกฎาคม สงผลใหตนทุนการผลิตสินคาสูงข้ึนแทบทุกประเภทรวมทั้งตนทุนการผลิตสินคา
จําพวกอาหาร นอกจากนี้ ราคาน้ํามันท่ีพุงสูงขึ้นอยางคาดเดาไมถูกวาจะไปหยุดท่ีจุดใด ยังเปนเหตุใหเกิดการปลูก
พืชทดแทนน้ํามันกันเปนการใหญ รวมท้ังเกิดความพยายามหาพลังงานทางเลือกอื่นมาทดแทนพลังงานจากน้ํามัน 
เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม เปนตน 
 การปลูกพืชทดแทนน้ํามันท่ีสามารถนํามาแปรรูปเปนพลังงานได เชน แอลกอฮอล ไบโอดีเซล ทําใหพ้ืนที่
การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง เมื่อเปนเชนนี้สิ่งท่ีเกิดขึ้นตามมาก็คือการกักตุนอาหาร เพราะประเทศที่
เนนการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและประเทศในตะวันออกกลางผูผลิตน้ํามันท้ังหลายมีความวิตกวาในอนาคตโลกจะ
ขาดแคลนอาหาร 
 จากท่ีกลาวมาขางตนคงเห็นไดชัดเจนวาเหตุสําคัญท่ีทําใหราคาสินคาอาหาร ท้ังราคาขาว ขาวโพด และ
ราคามันสําปะหลังสูงข้ึนเรื่อยๆ ก็คือการท่ีผลผลิตอาหารลดลงเพราะหันไปใชพ้ืนท่ีปลูกพืชทดแทนน้ํามัน รวมท้ัง
การกักตุนอาหาร และการที่ตนทุนการผลิตสินคาจากน้ํามันแพงดังกลาวขางตน ราคาสินคาเกษตรท่ีพุงสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ทําใหหวังกันวาอนาคตเกษตรกรไทยกําลังสดใส และชาวนาชาวไรจะเริ่มลืมตาอาปากได 
 แตแลวความหวังท่ีวาดไวก็เริ่มจางหายไปเมื่อปญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ เริ่มพนพิษ 
สถาบันการเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ประสบความหายนะถึงขั้นลมละลาย ในเดือนกันยายนรัฐบาลสหรัฐตองเขา
ควบคุมกิจการของบริษัทสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยรายใหญของสหรัฐ 2 บริษัท คือ Fannie Mae และ Freddie Mac 
เนื่องจากปญหาการขาดทุนในตลาดสินเช่ือ การเขาชวยเหลือสถาบันการเงินท้ัง 2 แหงนี้ คือ สัญญาณของ
วิกฤตการณครั้งใหญในตลาดสินเช่ือของสหรัฐ ซ่ึงตอมาไดสงผลสะเทือนตอตลาดการเงินโลกอยางรุนแรง 
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงเรื่อยๆ จนถึงขั้นเศรษฐกิจถดถอย 
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 ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ซ่ึงเกิดจากปญหาหนี้เสียดังกลาวขางตน สงผลใหราคาน้ํามันลดลงอยาง
รวดเร็ว จากท่ีเคยขึ้นไปสูงสุดกวาบารเรลละ 147 เหรียญสหรัฐฯ ลงมาเหลือประมาณ 40 เหรียญสหรัฐฯ เทาน้ัน 
นอกจากนี้ยังเปนเหตุใหราคาขาว ขาวโพด และมันสําปะหลังลดลงอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 สําหรับแนวโนมราคาสินคาเกษตรไทยในป 2552 นี้ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดคาดการณ
ไววา ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกถดถอยจะกระทบกับภาคการเกษตรของไทยในป 2552 อยางแนนอน แตเนื่องจาก
สินคาเกษตรและอาหารยังมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต ดังนั้นจึงคาดวาจะเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤติ
เศรษฐกิจไมสาหัสเหมือนภาคอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (60) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 2 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

11 การกักตุนอาหาร     

12 ตนทุนการผลิตสินคาสูงขึ้น     

13 ปลูกพืชทดแทนน้ํามัน     

14 ปญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ     

15 พ้ืนท่ีการเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง     

16 ราคาขาวโพดสูงขึ้น     

17 ราคาขาวสูงขึ้น     

18 ราคาน้ํามันพุงสูงขึ้น     

19 ราคามันสําปะหลังสูงขึ้น     

20 เศรษฐกิจโลกถดถอย     
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การสอบครั้งท่ี 2 (กรกฎาคม 2552) 
บทความที่ 1 

ลุยฝาวิกฤตเศรษฐกิจโลก สศก. แนะทางสวางแกปญหาสินคาเกษตร 
 ในภาวะที่ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกแทบจะมองไมเห็นแสงสวางท่ีปลายอุโมงค เศรษฐกิจของไทยก็ไดรับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกดวย จนหนวยงานตางๆ ไดออกมาปรับลดประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจของปนี้
ลงไปตามกัน ผลกระทบยอมเกิดขึ้นตามมาเปนระลอก และที่นาเปนหวงอยางย่ิง คือ กลุมเกษตรกรซ่ึงเปนคนสวนใหญ
ของประเทศ 
 เมื่อเดือนเมษายนที่ผานมาอันเปนระยะที่ยางเขาไตรมาสที่สองของปนี้ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) ไดสรุปสถานการณภาคการเกษตรของไทยวา ไตรมาสแรกของป 2552 นี้ อัตราการ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 
 ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกกอใหเกิดผลกระทบหลายอยาง ท่ีสําคัญตอภาคการเกษตรของไทยก็คือ ทําให                  
ท่ัวโลกลดการใชจายเพ่ือการบริโภคลง รวมท้ังทําใหภาพรวมของการสงออกสินคาเกษตรและอาหารลดลง 
นอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจโลกยังทําใหเศรษฐกิจของประเทศคูคาและประเทศไทยชะลอตัวดวย การชะลอตัว
ของเศรษฐกิจดังกลาวก็สงผลโดยตรงอีกทางหนึ่งท่ีทําใหปญหาการลดคาใชจายเพ่ือการบริโภคและปญหาการ
สงออกสินคาเกษตรและอาหารลดลงมีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
 เมื่อสถานการณเปนเชนนี้ เกษตรกรไทยก็ตองลําบากแนนอน เมื่อการใชจายเพ่ือการบริโภคและการ
สงออกสินคาเกษตรและอาหารลดลง สิ่งท่ีตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดก็คือ ผลกระทบตอราคาพืชผลการเกษตร
ของไทย คือ ทําใหราคาขาวลดลง รวมท้ังราคายางพารา น้ํามันปาลม และผลิตภัณฑมันสําปะหลัง นอกจากนี้
การท่ีภาวะเศรษฐกิจประเทศคูคาและของไทยชะลอตัว ยังทําใหการลงทุนภาคการเกษตรลดลงดวย จากการย่ืน
ขอรับการสงเสริมการลงทุนในภาคสินคาเกษตรในชวงไตรมาสแรกนี้ พบวาลดลงถึง 37.3% 
 เลขาธิการ สศก. ยังไดวิเคราะหแนวโนมการสงออกและราคาสินคาในปนี้ พรอมกับแนะมาตรการแกไข
ปญหาราคาสินคาเกษตรตกตํ่าดวย ตัวอยางเชน 
 มาตรการในการลดปญหาขาวและผลิตภัณฑมันสําปะหลังราคาตกตํ่า คือ ตองเรงสงเสริมการสงออกไป
ตลาดที่ยังมีศักยภาพ เชน ตลาดแอฟริกายังคงมีความตองการนําเขาขาวจํานวนมาก สวนมันสําปะหลังก็ควร
ขยายการสงออกสูอินเดีย นิวซีแลนด ออสเตรเลีย รัสเซีย และฟลิปปนส ซ่ึงเปนตลาดท่ียังมีศักยภาพ                   
อีกมาตรการหนึ่ง คือ สงเสริมการสงออกสินคาเกษตรคุณภาพดีไปยังประเทศที่ตองการสินคาท่ีมีคุณภาพ เชน 
สงเสริมตลาดขาวคุณภาพดีในตะวันออกกลางและจีนซ่ึงเปนประเทศคูคาท่ียังมีกําลังซ้ือ สวนผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
นอกจากขยายการสงออกดังกลาว ก็ตองเนนการทําใหมีคุณภาพท่ีดี สะอาด และลดการปลอมปน รวมท้ังผลักดัน
การแปรรูปในประเทศเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมดวย ท่ีสําคัญ คือ การขยายการผลิตเอทานอลใน
ประเทศ เพราะจะชวยดึงผลผลิตเขาสูการแปรรูปไดมากขึ้น 
 นอกจากมาตรการดังกลาวขางตน ยังมีอีกมาตรการหนึ่งท่ีจะชวยลดปญหาราคาขาวและราคาผลิตภัณฑ
มันสําปะหลังตกต่ํา คือ การประกันราคาพืชผลการเกษตร แตเนื่องจากประเทศไทยก็ประสบปญหาเศรษฐกิจ
ชะลอตัวเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ท่ัวโลก รายไดภาครัฐก็ลดลงอยางชัดเจน จึงจําเปนตองใชมาตรการและ             
แนวทางแกไขปญหาหลายๆ วิธีไปพรอมกัน 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (62) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 1 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 การลดคาใชจายเพ่ือการบริโภค     

02 การสงออกสินคาเกษตรและอาหารลดลง     

03 ประกันราคาพืชผลการเกษตร     

04 ผลิตภัณฑมันสําปะหลังราคาตกต่ํา     

05 มาตรการแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา     

06 ราคาขาวลดลง     

07 วิกฤตเศรษฐกิจโลก     

08 เศรษฐกิจของประเทศคูคาและประเทศไทยชะลอตัว     

09 สงเสริมการสงออกไปตลาดที่ยังมีศักยภาพ     

10 สงเสริมการสงออกสินคาเกษตรคุณภาพดี     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ______________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (63) 

บทความที่ 2 
นกในอเมริกาหลายชนิดเสี่ยงตอการสูญพันธุ 

 องคกรท้ังภาครัฐและเอกชนหลายแหงในสหรัฐอเมริกา ไดรวมมือกันสํารวจและเสนอมาตรการในการอนุรักษ
และเพ่ิมจํานวนนกหลายชนิดท่ีกําลังตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุ และไดสรุปออกมาเปนรายงานชื่อ The State 
of the Birds, United States of America, 2009 ซ่ึงมีขอมูลและขอเสนอที่นาสนใจมาก 
 ผลการสํารวจพบวานกในสหรัฐฯ ซ่ึงมีอยูมากมายหลากหลายพันธุกวา 800 ชนิด ท้ังนกปา นกบาน นกใน
ทุงหญา นกชายฝงทะเล นกในพ้ืนท่ีแหงแลง รวมท้ังนกในเกาะฮาวาย ปรากฏวาประมาณ 67 ชนิดกําลังถูกคุกคาม
อยางหนักจนอาจสูญพันธุ และอีก 187 ชนิดมีจํานวนลดลงจนนาเปนหวง ตนเหตุท่ีทําใหนกเหลาน้ีลดจํานวนลงมี
หลายอยาง เชน การขยายพ้ืนท่ีกอสรางอาคารบานเรือน การขยายพ้ืนที่ทําการเกษตรและปศุสัตว การปลูกพืช
ทดแทนพลังงาน การตัดไมทําลายปา การกอมลพิษเพ่ิมขึ้น ตลอดจนภาวะโลกรอน รายงานฉบับนี้ไดวิเคราะห
สาเหตุท่ีทําใหนกแตละประเภทมีจํานวนนอยลง และไดเสนอแนะมาตรการแกไขปญหาไวดวย ในบทความนี้จะ
เลือกกรณีของนกที่อาศัยอยูในทุงหญามานําเสนอ 
 ในขณะนี้พบวามีนกในทุงหญา 4 ชนิดเสี่ยงตอการสูญพันธุ เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1968 ปรากฏวาจํานวน
นก Northern Bobwhite ลดลง และพบวานกกระจอก Grasshopper มีจํานวนนอยลงอยางชัดเจน สวนท่ี
นาหวง คือ นก Greater Prairie-Chicken รวมท้ังเหยี่ยว Aplomado กําลังเสี่ยงตอการสูญพันธุ 
 สาเหตุที่ทําใหนกในทุงหญาทั้งสี่ชนิดลดจํานวนลง และเสี่ยงตอการสูญพันธุมีอยูสองประการ สาเหตุ
ประการแรก คือ การขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรและปศุสัตว เพราะการขยายพื้นท่ีเพ่ือการนี้ทําใหพ้ืนท่ีทุงหญา             
ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของนกเหลานี้นอยลงๆ ถึงแมจะมีการทําปศุสัตวซ่ึงจะตองมีการปลูกหญาสําหรับเลี้ยงสัตวมาก
พอควร ซ่ึงนาจะชวยชดเชยพื้นท่ีทุงหญาได แตกลับเปนไปในทางตรงกันขาม เพราะหญาท่ีปลูกไวก็ตองถูกสัตวท่ี
เลี้ยงไวจํานวนมากกินเปนอาหารไปเรื่อยๆ รวมท้ังมีการเผาหญาท่ีใชเลี้ยงสัตวคอนขางบอยเพ่ือปลูกใหม และที่
สําคัญ คือ เผาหญากันในชวงท่ีนกกําลังทํารัง นอกจากการทําการเกษตรพืชพันธุธัญญาหารและปศุสัตวดังกลาว 
ยังมีการปลูกพืชทดแทนน้ํามันมากขึ้นดวย ทําใหพ้ืนท่ีทุงหญานอยลง 
 สาเหตุประการที่สองท่ีทําใหนกในทุงหญาท้ังสี่ชนิดลดจํานวนลงก็คือ ภาวะโลกรอน อากาศท่ีรอนขึ้นทําให
เกิดความแหงแลง ทุงหญาอันเปนท่ีอยูอาศัยรวมทั้งอาหารตางๆ ของนกเหลานี้จึงลดลงๆ 
 สาเหตุท้ังสองประการดังกลาวน่ีเองท่ีทําใหนกในทุงหญาท้ังสี่ชนิดลดลงหรือเสี่ยงตอการสูญพันธุ 
 ในรายงานไดเสนอมาตรการแกปญหา ซ่ึงไดมาจากการวิเคราะหสถานการณของคณะผูเขียนรายงาน
อยางรอบดาน มาตรการแรก คือ การทําการเกษตรแบบอนุรักษพ้ืนที่ทุงหญา มาตรการท่ีสอง คือ การตัดหญาหรือ
การเผาหญาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของนก แนวทางท้ังสองนี้ไดรับการสนับสนุนและชดเชยคาใชจายจากโครงการ 
Farm Conservation Programs อีกมาตรการหนึ่งท่ีเสนอไวคือการขยายโครงการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ําใหครอบคลุม
พ้ืนท่ีทุงหญาดวย เพ่ือใหไดประโยชนท้ังนกในพื้นท่ีชุมน้ําและในทุงหญา 
 คณะผูเขียนรายงานเช่ือวามาตรการท้ัง 2-3 ประการดังกลาวขางตน นอกจากจะชวยยับยั้งปญหาท่ีนกใน
ทุงหญาท้ังสี่ชนิดมีจํานวนลดลงหรือเสี่ยงตอการสูญพันธุ ยังจะชวยใหนกเหลานี้คอยๆ เพ่ิมจํานวนขึ้นในเวลาไม
นานเชนเดียวกับนกอีกหลายชนิดท่ีเคยชวยกันอนุรักษมาแลว 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (64) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 2 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

11 การขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรและปศุสัตว     

12 การทําการเกษตรแบบอนุรักษพ้ืนท่ีทุงหญา     

13 การเผาหญาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของนก     

14 การวิเคราะหสถานการณของคณะผูเขียนรายงาน     

15 จํานวนนก Northern Bobwhite ลดลง     

16 นกกระจอก Grasshopper มีจํานวนนอยลง     

17 ภาวะโลกรอน     

18 มาตรการแกปญหา     

19 สาเหตุท่ีทําใหนกในทุงหญาท้ังสี่ชนิดลดจํานวนลง     

20 เหยี่ยว Aplomado กําลังเสี่ยงตอการสูญพันธุ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ______________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (65) 

การสอบครั้งท่ี 3 (ตุลาคม 2552) 
บทความที่ 1 

เรื่อง ทางรอดชีวิตของเตาทะเลสีเขียวในฮองกง 
 เมื่อป พ.ศ. 2547 สหภาพอนุรักษธรรมชาติระหวางประเทศจัดใหเตาทะเลสีเขียวอยูในกลุมสัตวท่ีใกลจะ
สูญพันธุ องคกรอนุรักษพันธุสัตว Earthtrust ประเมินวา ปจจุบันท่ัวโลกมีเตาทะเลสีเขียวเพศเมียวัยผสมพันธุอยู
ไมถึง 2 แสนตัว 
 เตาทะเลสีเขียวไดช่ือตามสีของตัวมันเอง เมื่อโตเต็มท่ีอาจมีน้ําหนักมากกวา 150 กิโลกรัม มีแหลงอาศัยใน
นานน้ําประเทศตางๆ ท่ัวโลก แหลงท่ีมีเตาทะเลพันธุนี้อาศัยอยูมากท่ีสุดไดแก ประเทศคอสตาริกา แถบแนว
ปะการังยักษ Great Barrier Reef ในออสเตรเลีย สําหรับท่ีฮองกงนั้นมีเตาทะเลสีเขียวอาศัยอยูไมมากนัก 
 ขณะนี้สถานการณของเตาทะเลสีเขียวในนานน้ําฮองกงตกอยูในภาวะเลวราย รัฐบาลฮองกงเองก็กําลัง
พยายามฟนฟูจํานวนประชากรเตาทะเลสีเขียวใหเพ่ิมขึ้นอีกครั้ง คุณ K.S. Cheung เจาหนาท่ีอนุรักษปาชายเลน
และพันธุสัตวของกระทรวงการเกษตร การประมง และการอนุรักษของฮองกงกลาววา ขณะนี้ไดกําหนด
มาตรการอนุรักษเตาทะเลสีเขียวขึ้นมา คือการหามรุกล้ําพ้ืนที่วางไขของมันในชวงฤดูวางไข ไดแก ชวงตั้งแต
เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม โดยกําหนดพ้ืนท่ีหาด Sham wan บนเกาะแลมมาเปนเขตอนุรักษเพ่ือใหเตาทะเลสีเขียว
ขึ้นไปทํารังและวางไข โดยมีเจาหนาท่ีคอยดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณเขตนั้นเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ 
 คุณ K.S. Cheung เลาวา ภัยคุกคามเตาทะเลสีเขียวมีหลายอยาง ท้ังมลพิษในทะเล การทําประมง               
การดําน้ํา และเรือเร็ว ซ่ึงลวนเปนอันตรายตอตัวเตาในทะเล แตภัยคุกคามสําคัญท่ีสุดของเตาพันธุนี้ก็คือการท่ี
ชาวตางชาตินิยมบริโภคเนื้อและไขเตาทะเลสีเขียวมากนั่นเอง ไมวาจะเปนไขเตาหรือตัวเตาซ่ึงเปนอาหารอัน
โอชะและเปนท่ีนิยมมากของชาวจีนแผนดินใหญ รวมท้ังชาวมาเลเซียและอินโดนีเซีย ผลก็คือนอกจากทําให
จํานวนเตาลดลง จํานวนไขเตาทะเลสีเขียวก็พลอยลดลงดวย สวนการพัฒนาพื้นที่ชายฝงก็เปนภัยคุกคามสําคัญ
เชนกันท้ังตอตัวเตาเองและไขของมัน นอกจากนี้ ไมเฉพาะภัยจากชาวตางชาติเทานั้น ยังมีภัยคุกคามจากชาวบาน
ท่ีเปนคนจนดวย เพราะคนจนในฮองกงบริโภคเนื้อและไขเตาเปนอาหารในยามขาดแคลน แมจะตองลักลอบเขา
ไปในเขตหวงหามซ่ึงเสี่ยงตอการถูกจับกุมก็ตาม 
 นอกจากเหตุดังกลาวขางตน การรุกล้ําพ้ืนท่ีวางไขเตาทะเลสีเขียวก็เปนเหตุสําคัญประการหนึ่ง เพราะไม
เพียงเปนเหตุใหสูญเสียไขเตาเทานั้น แตยังเปนภัยตอตัวเตาเองดวย เพราะมักถูกจับไปพรอมกับไขของมัน ดังเชน
การทําประมงในเขตหวงหาม นอกจากตัวเตาจะติดอวนจับปลา ชาวประมงยังชอบลักลอบขึ้นฝงไปยังชายหาดท่ี
วางไข เพ่ือเอาไขรวมท้ังตัวเตาไปเปนอาหาร จึงเปนอีกเหตุหนึ่งท่ีทําใหเตาทะเลสีเขียวและไขเตามีจํานวนลดลง 
ดังนั้นมาตรการอนุรักษท่ีหามรุกล้ําพ้ืนท่ีวางไขซ่ึงครอบคลุมการหามทําประมงในเขตหวงหาม จึงนาจะชวยลด
ปญหาการสูญเสียไขเตาและตัวเตาอยางไดผล 
 มาตรการอนุรักษเตาทะเลสีเขียวอีกอยางหนึ่งท่ีนาจะชวยยับยั้งปญหาการลดจํานวนเตาและไขเตาไดก็คือ 
การหามขายเนื้อและไขเตาทะเลสีเขียวรวมท้ังผลิตภัณฑอื่นๆ ท่ีผลิตจากมัน มาตรการนี้เปนขอตกลงระหวาง
ประเทศวาดวยการคาสัตวท่ีใกลสูญพันธุ ซ่ึงบรรดานักอนุรักษในฮองกงตางหวังวาความพยายามนี้รวมท้ังมาตรการ
อื่นๆ จะชวยชีวิตและชวยเพ่ิมจํานวนเตาทะเลสีเขียวในฮองกงและทั่วโลกได 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (66) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 1 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 การทําประมงในเขตหวงหาม     

02 การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝง     

03 การหามขายเนื้อและไขเตา     

04 การหามรุกล้ําพ้ืนท่ีวางไข     

05 ไขเตามีจํานวนลดลง     

06 คนจนในฮองกงบริโภคเนื้อและไขเตา     

07 จํานวนเตาลดลง     

08 ชาวตางชาตินิยมบริโภคเนื้อและไขเตา     

09 ภัยคุกคามเตาทะเลสีเขียว     

10 มาตรการอนุรักษเตาทะเลสีเขียว     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ______________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (67) 

บทความที่ 2 
เรื่อง ปญหาวัยรุน ตนเหตุและทางแก 

 เวลารับรูปญหาของวัยรุน หลายคนมีความหงุดหงิด ไมพอใจ เบ่ือ รูสึกวาทําไมเด็กไมเลือกสิ่งท่ีดีใหกับ
ตนเอง ทําไมตองสรางปญหา จนมีคนจํานวนหนึ่งอยากจัดการแกปญหาดวยความรุนแรง แตในความเปนจริง
พฤติกรรมท่ีปรากฏใหเห็นมีเหตุปจจัยหลายอยางเช่ือมโยงกัน ท่ีนาคิดคือทําไมเด็กบางคนมีปญหาพฤติกรรม เชน 
ติดยาเสพติด เลนการพนัน ชอบความรุนแรง มีปญหาเรื่องเพศ เปนตน แตทําไมเด็กบางคนไมมีปญหาท้ังๆ ท่ีอยู
ในสภาพแวดลอมท่ีเสี่ยง 
 ผูอํานวยการสถาบันราชานุกูลอธิบายถึงปญหานี้วา ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดปญหาวัยรุนมีมากมาย ท่ีสําคัญ
คือปจจัยเสี่ยงในครอบครัว ปจจัยเสี่ยงในชุมชนและสังคม และปจจัยเสี่ยงในตัวเด็กเอง ดังน้ันหากจะแกไขปญหาก็
ตองลดปจจัยเสี่ยงตางๆ และสรางปจจัยปกปองเพ่ิมขึ้น ซ่ึงท่ีสําคัญก็คือภูมิคุมกันในตัวเด็ก 
 ปจจัยเสี่ยงในครอบครัวสวนใหญเกิดจากวิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีไมถูกตอง เชน ตามใจลูกมากเกินไป ไมรูวิธีท่ี
จะจูงใจเด็กใหทําตามคําสั่งของพอแม บางครอบครัวใชวิธีบังคับรุนแรงแตไมเคยแกปญหาได บางครอบครัวมี
ปญหาความขัดแยงในครอบครัวจนเด็กไมอยากกลับบาน ในท่ีสุดก็มีกลุมของตนเองและรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่ง
ของกลุมมากกวาของครอบครัว บางครอบครัวสงเสริมพฤติกรรมท่ีเปนปญหา มองวาปญหามาจากเพ่ือนหรือคนอื่น 
ปกปองเด็กในทางท่ีผิด ไมฝกเด็กใหรับผิดชอบการกระทําของตนเอง นอกจากนี้การท่ีตัวพอแมเองมีปญหา
ทางดานพฤติกรรมดวย ก็เลยกลายเปนเรื่องของลูกปูเดินตามพอปูแมปู 
 สําหรับปจจัยเสี่ยงในตัวเด็กก็เปนผลมาจากครอบครัวเชนกัน โดยเฉพาะการไมไดรับการยอมรับจากคนใน
ครอบครัว ถูกมองวาเปนแกะดํา ทําอะไรก็ไมไดเรื่อง จะทําใหเด็กมีความคิดตอตานสังคม ไมยอมรับกติกาการอยู
รวมกัน มองพฤติกรรมท่ีเปนปญหาวาเปนความทันยุคทันสมัยและทําใหเปนท่ียอมรับในกลุม 
 เหตุสําคัญของปญหาวัยรุนอีกอยางหนึ่งคือปจจัยเสี่ยงในชุมชนและสังคม ไดแกการท่ีเด็กเขาถึงอบายมุข 
เหลา ยา อาวุธ สื่อลามก และสิ่งย่ัวยุท้ังหลายไดโดยงาย เมื่อทัศนคติของชุมชนเองก็ยอมรับสิ่งเหลาน้ี และผูใหญ
เองก็ทําผิดใหเด็กเห็น เด็กก็ยอมซึมซับรับเองพฤติกรรมท่ีเปนปญหามาปฏิบัติบาง 
 ปจจัยเสี่ยงท้ังสามประการลวนเปนเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตางๆ ท้ังปญหาติดยาเสพติด ติดสุรา ติดการพนัน 
ชอบความรุนแรง ตลอดจนการมั่วสุมทางเพศและปญหาอื่นๆ ดังน้ันหนทางในการแกปญหาก็คือตองปองกันหรือ
ลดความเสี่ยงตางๆ ลง และที่สําคัญคือการสรางภูมิคุมกันใหเด็ก ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ดวยวิธีการเลี้ยงดูเด็กอยาง
ถูกตองนั่นเอง ภูมิคุมกันสําคัญท่ีจะตองชวยกันสรางใหเกิดขึ้นในตัวเด็ก ไดแก การชวยใหเด็กมีเปาหมายในชีวิต 
มีบุคลิกภาพท่ีมั่นคง และมีความเช่ือในสิ่งท่ีถูกตอง ในวัยรุนการมีเปาหมายในชีวิตเปนเรื่องสําคัญ ครอบครัวตอง
ชวยใหเด็กคนพบสิ่งท่ีตนตองการและมีความหวังในอนาคต จะทําใหเด็กมุงมั่นในความสําเร็จมากกวาท่ีจะใชเวลา
กับสิ่งย่ัวยุ สําหรับบุคลิกภาพท่ีมั่นคงเปนผลมาจากการท่ีเด็กมีความเช่ือมั่นในคนรอบขาง โดยเฉพาะพอและแม 
เช่ือมั่นวาพอแมสามารถใหคําแนะนําท่ีดี พูดคุยปญหากับพอแมได ทําใหมั่นใจในตนเอง ซ่ึงจะสัมพันธกับความ
มั่นใจวาตนสามารถมีชีวิตท่ีดีแมจะแวดลอมดวยสิ่งท่ีเปนปญหา สวนการมีความเชื่อในสิ่งที่ถูกตองจะเกิดขึ้นไดก็
ดวยการปลูกฝงและอบรมสั่งสอนมาตั้งแตวัยเด็ก ใหเด็กสามารถแยกแยะสิ่งท่ีถูกตองได แมจะเห็นคนอื่นทําสิ่งท่ี
ผิดก็ยังยืนหยัดท่ีจะทําสิ่งท่ีถูกตองตอไป 
 ภูมิคุมกันท้ังสามประการนี้นอกจากจะชวยปองกันปญหาวัยรุนท้ังหลายดังกลาวขางตน ยังจะชวยใหวัยรุนมี
อนาคตที่สดใส และเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติตอไป 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (68) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 2 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

11 ชอบความรุนแรง     

12 ติดยาเสพติด     

13 ปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิดปญหาวัยรุน     

14 ปจจัยเสี่ยงในครอบครัว     

15 ปจจัยเสี่ยงในชุมชนและสังคม     

16 ภูมิคุมกันในตัวเด็ก     

17 มีความเช่ือในสิ่งท่ีถูกตอง     

18 มีปญหาเรื่องเพศ     

19 มีเปาหมายในชีวิต     

20 วิธีการเลี้ยงดูเด็กอยางถูกตอง     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ______________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (69) 

 

สัญลักษณการเชื่อมโยง 
 
1. เปนผลทางตรง/เกิดขึ้นในเวลาตอมา 
 สัญลักษณท่ีใช 
 
 คําหลักท่ีพบ 
 
ตัวอยางโจทย ผลทางตรง 
  เลนบาสมากๆ(01) นํามาซ่ึง สุขภาพท่ีแข็งแรง(02) 
 
 
  ความฮึดสู(03) ทําให เอาชนะอุปสรรคได(04) 
 
 
  ไดบุญเยอะ(05) เนื่องมาจาก ดูแลแมอยางดี(06) 
 
 
  เขาคณะที่ตั้งใจ(07) เพราะ คะแนน GAT ดี(08) 
 
  
 หลัก 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (70) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

2. สวนประกอบ/องคประกอบ/ความหมาย 
 สัญลักษณท่ีใช 
 
 คําหลักท่ีพบ 
 
ตัวอยางโจทย องคประกอบ 
  ความรัก(01) มีหลายแบบ เชน รักคุณพอคุณแม(02) รักสาวขางบาน(03) รักเจาตูบ(04) 
 
 
 
  ดงบังชินกิ(05) ประกอบดวย U-KNOW ชอง ยุนโฮ(06), MICKY ปารค ยูชอน(07), HERO คิม แจจุง(08), 

MAX ชิม ชางมิน(09) 
 
 
 
  ภาพยนตรยอดฮิต(10) ไดแก วงศคําเหลา(11), Transformers, Spiderman, จ้ีจา ดื้อสวยด(ุ12) 
 
 
 
  
 หลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ______________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (71) 

3. ถูกลด/ยับยั้ง/ปองกัน/หาม/ขัดขวาง 
 สัญลักษณท่ีใช 
 
 คําหลักท่ีพบ 
 
ตัวอยางโจทย ทางลดทอน ยับยั้ง 
  ความงวง(01) เปนอุปสรรคใน การอานหนังสือ(02) 
 
 
  การผายลม(03) บ่ันทอน การติว GAT ในหองแอรได(04) 
 
 
  ปญหาความรูสึก(05) แกไขไดโดย การพูดคุยกัน(06) 
 
 
 
Case ทางตรง หรือยับยั้งกันแน 
  น้ําทวม(01) ทําให ผลผลิตขาว(02) ลดลง 
 
 
  น้ําทวม(01) ทําให ผลผลิตขาวลดลง(02) 
 
 
  การเมืองไมนิ่ง(03) ทําให เศรษฐกิจ(04) ตกต่ํา 
 
 
  การเมืองไมนิ่ง(03) ทําให เศรษฐกิจตกต่ํา(04) 
 
  
 หลัก 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (72) ______________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

โจทย...แปบเดียว 
 
การขับรถฝาไฟแดง(01) เปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหต(ุ02) 
 
 
 
แตงโมผลใหญๆ(03) เกิดขึ้นไดจากเมล็ดแตงเล็กๆ(04) 
 
 
 
เมาไมขับ(05) ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ(06) 
 
 
 
การงดใชถุงพลาสติก(07) ชวยลดภาวะโลกรอน(08) ได 
 
 
 
กีฬาประเภทลาน(09) เชน ขวางจักร(10) พุงแหลน กระโดดไกล(11) กระโดดสูง 
 
 
 
การปนจักรยาน(12) ทําให น้ําหนัก(13) ลดลง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ______________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (73) 

โจทย...พื้นๆ แบบเด็กๆ 
 
ผูนําที่ดี 
 การเปนผูนําที่ดี(01) ตองมีคุณสมบัติพ้ืนฐานอยู 2 ประการ คือ การรักผูอ่ืน(02) และการทําตนเปน
แบบอยางที่ดี(03) โดยการท่ีจะเปนผูนําท่ีดีนั้นมักไมไดเกิดขึ้นเอง แตเกิดจากการฝกฝนตนเอง(04) อยูเสมอ สิ่งท่ี
มักฉุดรั้งการเปนผูนําท่ีดีคือ ความเห็นแกตัว(05) และความหลงตนเอง(06) ดังน้ัน ผูนําทุกคนควรพิจารณาตนเอง
และฝกฝนตนเองอยูเสมอ 
 
 
 
 
 
 
ไอศกรีม 
 ไอศกรีม(01) เปนของหวาน ซ่ึงมีสวนประกอบของครีม(02) ไข(03) กะท(ิ04) น้ําตาล(05) ท่ีทําใหแข็งดวย
ความเย็น สวนประกอบตางๆ ลวนแตเพิ่มน้ําหนักใหกับผูบริโภค(06) ท้ังสิ้น ซ่ึงมีผลทําใหระดับคลอเรสเตอรอล 
สูงข้ึน(07) ทําใหเกิดปญหาสุขภาพ(08) ตามมา ผูท่ีมีปญหาทางดานโภชนาการ จึงควรพิจารณาเลือกรับประทาน
ไอศกรีมตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
สิว 
 สิว(01) เปนโรคสําหรับหนุมสาวเพราะมักพบมากในหมูวัยรุน สาเหตุในการเกิดสิวไมแจมชัดนัก เพราะมี
เหตุปจจัยเกี่ยวของหลายประการ แตในแงความสัมพันธกับอาหาร เราพอทราบวาอาหารแบบตะวันตก(02) 
อาหารขัดขาว อาหารที่ผลิตเชิงอุตสาหกรรม(03) สามารถกระตุนใหสิวกําเริบในคนบางคน อยางไรก็ตามการ   
กินผักผลไม(04) กินขาวซอมมือ(05) จะชวยบรรเทาอาการสิวแลว มันยังชวยปกปองคุณจากมะเร็ง(06) บางชนิด
อีกดวย 
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การฝนรหัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางขอสอบและวิธีการตอบขอสอบ 
 
คําสั่ง 
 อานบทความเรื่อง “นักเรียนดี” ในบทความมีขอความที่พิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 8 ขอความ ทาย
บทความจะมีตารางสรุปขอความท่ีกําหนดซ่ึงแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับ แลวสรุปความเชื่อมโยงของ
ขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ ใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความ และเปนไป
ตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 
  ถาขอความท่ีกําหนดมีขอความอื่น (ซ่ึงอาจมีไดหลายขอความ) เปนผลโดยตรง หรือท่ีเกิดข้ึนในเวลา

ตอมา ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความท่ีเปนผลโดยตรง หรือท่ีเกิดขึ้นในเวลาตอมา แลวตามดวย
ตัวอักษร “A” 

  ถาขอความท่ีกําหนดมีขอความอื่น (ซ่ึงอาจมีไดหลายขอความ) เปนสวนประกอบ / องคประกอบ / 
ความหมาย ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความท่ีเปนสวนประกอบ / องคประกอบ / ความหมาย 
แลวตามดวยตัวอักษร “D” 

  ถาขอความท่ีกําหนดมีผลทําใหขอความอื่น (ซ่ึงอาจมีไดหลายขอความ) ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / 
หาม / ขัดขวาง ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความท่ีถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง
นั้น แลวตามดวยตัวอักษร “F” 

  ถาขอความท่ีกําหนดไมมีขอความอื่นท่ีเปนผลโดยตรงหรือท่ีเกิดขึ้นในลําดับถัดมา หรือท่ีเปนสวนประกอบ 
/ องคประกอบ / ความหมาย หรือท่ีถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ดังกลาวขางตน     
ใหระบายคําตอบเปนตัวเลข “99” แลวตามดวยตัวอักษร “H” 

ทั้งนี้ใหใชเลขกํากับขอความที่กําหนด 01, 02, 03, ... 08 เปนเลขขอ 1, 2, 3, ... 8 ในกระดาษคําตอบ 
ขอสอบแตละขออาจมีไดหลายคําตอบ หากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคําตอบที่ผิดคําตอบละ 2.5 คะแนน 

โดยหักจากคะแนนรวมของขอสอบขอนั้นๆ (ไมหักคะแนนขามขอ) ดังนั้นถาไมม่ันใจ อยาเดา 
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ตัวอยางแผนภูมิ 
 

คุณภาพอาจารย04

คุณภาพการเรียนการสอน02

การคบเพื่อนเลว01 นักเรียนดี05

คุณภาพสถานศึกษา03

พื้นฐานจิตใจนักเรียน07

เปนคนดี06 เรียนเกง08
 

 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

เลขกํากับ ขอความที่กําหนด รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ 
01 การคบเพ่ือนเลว      
02 คุณภาพการเรียนการสอน      
03 คุณภาพสถานศึกษา      
04 คุณภาพอาจารย      
05 นักเรียนดี      
06 เปนคนดี      
07 พ้ืนฐานจิตใจนักเรียน      
08 เรียนเกง      
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โจทย...เอาจริง 
 

บทความเรื่อง พืชผักที่ดีตอสุภาพสตรีโดยตรง 
 
 1. ผูคนสวนใหญตางรูประโยชนของผลไมหรือผักวามีวิตามินและแรธาตุมากมายแตเช่ือไหมวาผลไมบาง
ชนิดมีแรวิตามินและแรธาตุท่ีพิเศษแตกตางกันออกไปมีพืชผักผลไมที่ดีตอสุภาพสตรมีีอยูหลายชนิดดวยกัน 
 
 2. ถั่ว : อุดมไปดวยโปรตีน เหล็ก และวิตามินบี นักวิทยาศาสตรคนพบวา เมื่อรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร
ชนิดท่ีละลายน้ําได (ซ่ึงมีในถั่วมาก) ไฟเบอรจะเคลือบผิวกระเพาะ ทําใหรูสึกอิ่มเร็ว อิ่มนาน ความอยากอาหาร
ลดนอยลง 
  บรอคโคล ี : เปนแหลงซีลีเนียมตามธรรมชาติ ซ่ึงชวยบํารุงผิวพรรณและชวยเพ่ิมความยืดหยุนใหกับ
ผิวหนัง ทําใหผิวดูออนนุมมีน้ํามีนวลเหมือนหนุมสาว แถมยังชวยลดริ้วรอยเหี่ยวยนได  
 
 3. กลวย : ในกลวยไขมีสารเบตาแคโรทีนท่ีมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ เมื่อเราอายุเลย 22 ปไปแลว ความ
เจริญเติบโตของรางกาย จะเริ่มหยุดชะงัก ความเสื่อมของรางกายเริ่มมาเยือนชาๆ ทําใหเซลลในรางกายทุกเซลล
ผลิตอนุมูลอิสระมากขึ้น นอกจากนั้นเมื่อรางกายเสื่อมสภาพ ความสามารถในการซอมแซมสวนท่ีสึกหรอก็จะ
ลดลงเรื่อยๆ พรอมกันนั้นความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระก็ลดลงอยางตกใจ ดังนั้นสาวๆ ควรสนใจ
รับประทานกลวย โดยเฉพาะกลวยไขใหมากขึ้นก็จะยอดมาก!  
 
 4. ฝร่ัง : เช่ือหรือไมวาฝรั่ง 1 ขีด มีวิตามินซ ีสูงถึง 180 มิลลิกรัม ซ่ึงวิตามินซีนี้มีบทบาทในการสราง 
“คอลลาเจน” ท่ีทําให ผิวพรรณเตงตึง ยืดหยุน ไมหยอนยานกอนวัย  
 

ขอมูลบางสวนจาก : http://www.thaireaderclub.com  
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แสดงแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 พืชผักผลไมท่ีดีตอสุภาพสตรี      
02 ถ่ัว      
03 ไฟเบอร      
04 ไฟเบอรจะเคลือบผิวกระเพาะ      
05 ความอยากอาหารนอยลง      
06 บรอคโคลี      
07 ซีลีเนียม      
08 บํารุงผิวพรรณ      
09 กลวย      
10 สารเบตาแคโรทีน      
11 อนุมูลอิสระ      
12 ฝรั่ง      
13 วิตามินซี      
14 คอลลาเจน      
15 ผิวพรรณเตงตึง      
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บทความเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 1. การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีรากฐานมาจาก หลักการเรื่องทางสายกลางและหลัก
ความไมประมาท หลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ประกอบดวย 3 คุณลักษณะ ซ่ึงตองไปพรอมๆ กัน กลาวคือ 
  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและ
ผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 
 
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การกระทําในเรื่องตามหลักการความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ันๆ อยาง
รอบคอบ 
  การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ 
ท่ีจะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล 
 
 3. หลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนําไปสูกระบวนการตัดสินใจและดําเนินการใหอยูในระดับพอเพียงนั้น 
กระบวนการดังกลาวตองประกอบดวยพ้ืนฐาน 2 ประการ 
  การใชความรูประกอบดวยความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางรอบดาน ความ
รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ 
 
 4. การมีคุณธรรมท่ีจะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริตและ
มีความอดทน มีความเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชีวิตการตัดสินใจ 
  ซ่ึงกระบวนการตัดสินใจและดําเนินการดังกลาว จึงนําไปสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ท้ังในดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี 
 

ขอมูลบางสวนจาก : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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แสดงแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 หลักเศรษฐกิจพอเพียง      
02 หลักการเรื่องทางสายกลาง      
03 หลักความไมประมาท      
04 ความพอประมาณ      
05 ความมีเหตุผล      
06 การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว      
07 กระบวนการตัดสินใจและดําเนินการใหอยูใน

ระดับพอเพียง 
     

08 การใชความรู      
09 การมีคุณธรรม      
10 การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน      
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โจทย...เตรียมตัวเต็ม 
 

บทความที่ 1  อุตสาหกรรมการขนสงที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
 
 1. ประเทศไทยตองนําเขาน้ํามันกวา 90% ของน้ํามันท่ีใชในประเทศ ดังน้ันไทยจึงไรอํานาจตอรองกับ
ประเทศผูผลิตน้ํามันเพ่ือการสงออก เมื่อราคาน้ํามันสูงขึ้นกอใหเกิดผลกระทบตอประเทศไทยอยางรุนแรง 
  ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นดานหนึ่งราคาน้ํามันท่ีสูงขึ้นสงผลตอตนทุนการผลิตสูงข้ึนในวงกวาง ทําใหกําลัง
ซ้ือลดลง ซ่ึงเปนตัวการสําคัญในการทําใหเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวลง 
 
 2. ในอีกดานหนึ่งยังทําใหความเปนอยูของประชาชนแยลง เพราะน้ํามันเปนตนทุนทางตรงและทางออม
สําหรับสินคาบริการท่ีประชาชนใชอยู ทางตรงก็คือทําใหคาโดยสารรถ เรือ เครื่องบินสูงขึ้น ทางออมก็คือแบก
รับภาระตนทุนและราคาสินคาตางๆ เพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน 
  ท้ังนี้ท้ังนั้นเรายอมไมสามารถปองกันมิใหราคาน้ํามันที่สูงข้ึน แตเราจะสามารถปกปอง มิใหมีการปรับ
ขึ้นของราคาน้ํามันเปนชนวนตนเหตุทําใหราคาสินคาและบริการอ่ืนๆ ตองปรับตัวขึ้นอยางกวางขวางได 
 
 3. เพ่ือเปนการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ํามัน ท้ังในดานการทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นและความ
เปนอยูของประชาชนที่แยลง ทางออกแรกคือการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด อีกประการหนึ่ง
คือการใชพลังงานทดแทนมากข้ึน ไดแก แกสโซฮอลและไบโอดีเซล ซ่ึงเปนการนําพืชใหพลังงานท่ีประเทศไทย
สามารถปลูกไดมาผสมเปนพลังงานทดแทน อยางท่ีทราบกันวาเมื่อนําเอทานอลที่ไดจากพืชไปผสมกาซโซลีนหรือ
เบนซินจะไดแกสโซฮอล และขณะที่น้ํามันท่ีไดจากพืช เชน ปาลม สบูดํา ไปผสมกับดีเซลจะไดไบโอดีเซล ชวยลด
การนําเขาน้ํามันไดทางหนึ่ง 
 
 4. สวนเรื่องของการพัฒนาการขนสง ซ่ึงประกอบดวยการพัฒนาการขนสงทางถนน รัฐบาลที่ผานๆ มา
ไดมุงเนนการพัฒนาในดานดังกลาว สวนหนึ่งเปนเพราะการขนสงทางถนนสามารถใหบริการในลักษณะ door-to-
door ไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหผูใชบริการสามารถเขาถึงแหลงผลิต ทาเรือ และประตูของผูรับ/ผูสงไดดวย
ความสะดวก รวดเร็ว แตรัฐตองรับภาระจัดสรรงบประมาณจํานวนมากในแตละป เพ่ือซอมบํารุงถนนใหอยูใน
สภาพใชงานได รวมท้ังยังตองสูญเสียเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้นจากการนําเขาน้ํามันเช้ือเพลิง ประชาชนตอง
ประสบปญหาการจราจรติดขัด มลพิษจากควันฝุนและเสียงยานพาหนะและจํานวนอุบัติเหตุทางถนนที่เพ่ิมสูงขึ้น 
เปนตน 
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 5. นอกจากการพัฒนาการขนสงทางถนนแลว การพัฒนาการขนสงอีกดานท่ีสําคัญคือ การพัฒนาการ
ขนสงคร้ังละมากๆ หรือท่ีเรียกวา mass transportation อันไดแก การขนสงทาง รถไฟและการขนสงทางน้ํา ซ่ึง
เปนสวนสําคัญหนึ่งในดานขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศกลับไดรับการพัฒนาไมเทาท่ีควร 
 
 6. กระทรวงคมนาคมซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงสวนใหญ
ของประเทศไดเล็งเห็นปญหาในการพัฒนาดานขนสงท่ีผานมา รัฐบาลจึงไดดําเนินการพัฒนาการขนสงครั้งละ
มากๆ อันประกอบไปดวย การเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐาน (intermodal linkage) ท้ังรถไฟ เรือ ถนน และ
บริการการขนสงสาขาตางๆ ท่ีมีอยูใหสามารถเช่ือมตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบทั้งในประเทศและ
กับประเทศเพื่อนบาน รวมถึงการสงเสริมการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (multimodal transport operators) 
อันไดแก การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงพิธีการศุลกากรระบบธนาคาร 
ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือ EDI ฯลฯ ใหเอื้อตอธุรกิจการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ซ่ึง
ตองการความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เช่ือถือได 
 
 7. ซ่ึงการพัฒนาดานการขนสงครั้งละมากๆ ท้ังสองประการดังกลาวขางตน จะทําใหตนทุนสินคาต่ําลง 
ตลอดจนทําใหสรางความเปนอยูท่ีดีขึ้นใหกับประชาชนได ซ่ึงเปนแนวทางท่ีสําคัญในการชวยใหประเทศไทยมี
ความสามารถแขงขันในตลาดโลก ตลอดจนสรางความยั่งยืนในการพัฒนาใหกับประเทศชาติดวย 
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แสดงแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 ตนทุนการผลิตสูงขึ้น      
02 ความเปนอยูของประชาชนแยลง      
03 ราคาน้ํามันท่ีสูงขึ้น      
04 การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด      
05 การใชพลังงานทดแทนมากขึ้น      
06 การพัฒนาการขนสงทางถนน      
07 การพัฒนาการขนสง      
08 การเช่ือมโยงโครงสรางพ้ืนฐาน      
09 การสงเสริมการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ      
10 การพัฒนาการขนสงครั้งละมากๆ      
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บทความที่ 2  เตามะเฟองนักทองโลก 
 
 1. เตามะเฟอง (leatherback turtle) ขึ้นช่ือวาเปนยอดนักเอาตัวรอด นอกจากจะมีลักษณะเดน คือ 
กระดองที่ยืดหยุนและพอดีกับลําตัวนั้น ทําใหสามารถดําน้ําไดลึกกวาหนึ่งกิโลเมตร วายน้ําขามมหาสมุทรได ท่ี
สําคัญคือมันสามารถปรับตัวไดเสมอ โดยฉกฉวยประโยชนจากสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยซ่ึงพวกมันไปพบเขา ไม
วาจะเปนชายหาดวางไขท่ียังไมถูกรุกล้ําหรือแหลงท่ีมีแมงกะพรุนซ่ึงเปนอาหารหลักชุกชุม 
 
 2. เตามะเฟองไดช่ือวาเปนสัตวท่ีไดรับการออกแบบเชิงอุทกพลศาสตรอยางดีท่ีสุดชนิดหนึ่งของโลก 
นอกจากคุณสมบัติของกระดองขางตนท่ีชวยบังคับทิศทางไปตามกระแสน้ําไดอยางราบร่ืน พวกมันยังมีสิ่งท่ี
เรียกวา ระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรางกาย (gigantothemy) ซ่ึงคุณลักษณะพิเศษนี้ชวยรักษา
อุณหภูมิรางกายของเตามะเฟองใหสูงกวาอุณหภูมิน้ําท่ีพวกมันแหวกวายอยูหลายองศา ทําใหสามารถเดินทางใน
มหาสมุทรที่มีอุณหภูมิตํ่าได เชนเดียวกับวาฬและแมวน้ํา 
 
 3. แมวาพวกมันจะมีความสามารถทางรางกายท่ีโดดเดน ท้ังการท่ีมีกระดองท่ียืดหยุนและมีระบบควบคุม
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ซ่ึงชวยใหเตามะเฟองสามารถอยูรอดและเพิ่มประชากรของพวกมันไดนานรวมรอยลาน
ป แตตลอด 25 ปท่ีผานมา การเพ่ิมประชากรของเตามะเฟองเปนท่ีนาเปนหวงอยางย่ิง ตัวอยางเชนตาม
ชายหาดเขตรอนและกึ่งเขตรอนท่ีนักวิจัยไดพบสัญญาณเตือนภัยถึงจํานวนประชากรที่ลดลงอยางฮวบฮาบ จากท่ี
เคยมีอยูหลายหมื่นหรือแมกระทั่งหลายแสนตัวตลอดแนวชายหาดมหาสมุทรแปซิฟกของเม็กซิโกและอเมริกากลาง 
ปจจุบันกลับเหลือเพียงไมก่ีรอยตัว และจากหลายพันตัวในมาเลเซียก็เหลือเพียงแคหยิบมือเดียว 
 
 4. สหภาพสากลวาดวยการอนุรักษธรรมชาติ (International Union for the Conservation of Nature 
: IUCN) จึง ขึ้นบัญชีเตามะเฟองเปนสัตวท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุอยางย่ิง และเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุพบวาการติด
เครื่องมือประมง การกลืนกินถุงพลาสติกท่ีลอยอยูในทะเลจนหายใจไมออก การถูกลาเพื่อเอาเนื้อ แมกระทั่งพบ
จุดจบกอนท่ีจะฟกออกจากไขเสียอีก เมื่อรังถูกขุดขึ้นมาและไขถูกนําไปขายเปนอาหารหรือยากระตุนความตองการ
ทางเพศ ลวนแตทําใหประชากรของพวกมันลดลง 
 
 5. แตขณะเดียวกัน ณ อีกมุมหนึ่งของโลก ประชากรเตามะเฟองกําลังเพ่ิมจํานวนขึ้นอยาง เห็นไดชัดท่ี
แหงนั้นคือ ชายหาดมาตูรา ชายฝงทางดานตะวันออกของตรินิแดด เตามะเฟองขึ้นมาวางไขท่ีชายหาดแหงนี้มา
เนิ่นนานจนแทบไมมีใครจําได ไมเวนแมแตชวงเวลาเลวรายในทศวรรษ 1970 และ 1980 เมื่อชายหาดเหม็นคลุง
ไปดวยซากเตาท่ีถูกชําแหละเนาเปอยอยูกลางแดดและหาดทรายพรุนไปดวยหลุดท่ีคนหาไขเตาขุดท้ิงไว แตทุก
วันนี้รังเตาไมถูกคุกคามแลวเพราะอาณาเขตของมันไดรับการตรวจตราจากกลุมเนเจอร ซีกเกอรส (nature 
seekers) ซ่ึงเปนองคกรอนุรักษธรรมชาติในทองถิ่น จํานวนรังเตาจึงเพ่ิมจํานวนขึ้นมาก จากปละไมก่ีรอยรังเมื่อ
สิบปกอน ปจจุบันอาจเพ่ิมขึ้นถึงราว 3,000 รัง ทําใหประชากรของพวกมันเพ่ิมขึ้นอยางนาดีใจ 
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 6. อีกดานหนึ่งของฝงหางไกลของมหาสมุทรแอตแลนติก ประชากรเตามะเฟองก็กําลังเพ่ิมจํานวนขึ้น
เชนกันเพราะการเพ่ิมข้ึนของแมงกะพรุน ซ่ึงเปนอาหารโปรดของพวกมัน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ทําใหสารอาหารถูกพัดพาเขามามากขึ้น สงผลใหแมงกะพรุนแพรพันธุมากขึ้น จึงเปนสาเหตุทําให
เตาเพ่ิมจํานวนขึ้นดวย 
 
 7. หันมาดูดานฝงตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟก ซ่ึงแนวโนมกลับเปนไปในทางรายตอจํานวนประชากร
เตามะเฟอง ไมวาจะมาจากการรุกล้ําชายหาดของนักพัฒนา พวกลักลอบลา การทําประมงแบบอวนลอยและเบ็ด
ราวในทะเล หรือแมกระทั่งตัวมหาสมุทรเอง รวมไปถึง ปรากฏการณเอลนีโญ ซ่ึงเปนผลมาจากปรากฏการณ
เรือนกระจก ทําใหกระแสน้ําเปลี่ยนแปลง สงผลใหการลอยตัวขึ้นของสารอาหารหยุดชะงักลง พวกมันจึงขาด
แคลนอาหารเพิ่มขึ้น จนใน ปจจุบันประชากรเตาเหลาน้ีใกลภาวะสูญพันธุเขาไปทุกที 
 
 8. การท่ีจํานวนเตามะเฟองลดลงอยางฮวบฮาบนี้อาจชวยเตือนสติเราวา การกระทําของมนุษยนั้นสงผล
กระทบตอมหาสมุทรไดรวดเร็วเพียงไร และเมื่อผนวกกับปจจัยทางธรรมชาติดวย แลวจะกอใหเกิดผลลัพธท่ีคาด
ไมถึง เวลารวมรอยลานปมาแลวท่ีเตามะเฟองสามารถผานพน อุปสรรคนานัปการมาได ท้ังๆ ท่ีมีเหตุการณตางๆ 
เกิดขึ้นมากมาย ไมวาจะเปนดาวเคราะหนอยขนาดมหึมาตกจากฟากฟา พ้ืนน้ําแข็งแผขยายและพังทลาย ก็ยัง
สามารถดํารงเผาพันธุได แตมนุษยเราอาจกลายเปนเพียงอุปสรรคเพียงอยางเดียวของการอยูรอดของพวกมันก็
เปนได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ______________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (85) 

แสดงแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

11 ระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรางกาย      
12 บังคับทิศทางไปตามกระแสน้ําไดอยางราบรื่น      
13 กระดองท่ียืดหยุนและพอดีกับลําตัว      
14 สามารถเดินทางในมหาสมุทรท่ีมีอุณหภูมิต่ําได      
15 การเพ่ิมประชากรของเตามะเฟอง      
16 เตามะเฟอง      
17 การถูกลาเพ่ือเอาเนื้อ      
18 การตรวจตราจากกลุมเนอเจอร ซีกเกอรส      
19 การเพ่ิมขึ้นของแมงกะพรุน      
20 ปรากฏการณเอลนีโญ      
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ขอสอบจริง GAT (มีนาคม 2552) 
 

บทความที่ 1  สัตวอพยพเคลื่อนยายกลับถิ่นกําเนิดไดอยางไร 
 
 1. ธรรมชาติมีปรากฎการณท่ีสรางความพิศวงงงงวยใหแกมนุษยมากมายหลายประการหนึ่งในนั้นท่ีทําให
ศาสตราจารยชีววิทยา Kenneth Lohmann แหงมหาวิทยาลัยนอรทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา รูสึกท่ึงเปนอยาง
ย่ิงก็คือ เตาทะเล ทานกลาวกับนักขาว Voice of America วา “เมื่อลูกเตาทะเลออกมาจากไขก็คลานลงทะเล 
ทองเท่ียวหากินไปในมหาสมุทรอันกวางใหญไพศาล ซ่ึงมันไมเคยรูจักมากอนและพอถึงเวลาวางไขขยายพันธุก็
สามารถวายน้ํากลับมายังชายฝงทะเลถิ่นกําเนิดไดอยางถูกตอง มันทําไดอยางไร ? ... มันมีเครื่องมือหรือญาณ
วิเศษอันใดชวยนําทางมันกลับบาน” 
 
 2. นอกจากเตาทะเล ยังมีสัตวที่มีการเคล่ือนยายกลับถิ่นเดิมอยูอีกหลายอยาง เชน ฝูงวัวในทวีปแอฟริกา 
ปลาแซลมอนและนกบางชนิด มีนกนางแอน นกเปดน้ํา นกพิราบสื่อสาร เปนตน สัตวเหลาน้ีจะมีการอพยพ
เคลื่อนยายจากถ่ินเดิมไปยังแหลงตางๆ ท่ีมีอาหารอุดมสมบูรณหรือสถานที่ท่ีมีภูมิอากาศเหมาะสมตอการ
ดํารงชีวิตและเมื่อถึงฤดูกาลท่ีเอื้ออํานวยหรือถึงระยะเวลาที่จะขยายพันธุก็จะเดินทางกลับมายังถ่ินเดิม มันทําได
อยางไร ? ทําไมจึงไมหลงทาง ? 
 
 3. นักวิทยาศาสตรอธิบายวา สัตวเหลาน้ีอาศัยเครื่องชวยหลายอยางแตกตางกัน เชน ใชตําแหนงดวง
อาทิตย ภูมิประเทศ กระแสน้ําอุนน้ําเย็นในมหาสมุทร เสียงคลื่นความถ่ีสูงท่ีมนุษยไมไดยิน ประสาทสัมผัสทางจมูก 
เชน กลิ่นฝน ตลอดจนสนามแมเหล็กโลก ท้ังนี้สัตวบางชนิดอาจอาศัยเครื่องชวยหลายๆ อยางประกอบกัน 
 
 4. ในบรรดาสัตวท่ีมีการเคลื่อนยายกลับถิ่นเดิมนี้ ศาสตราจารย Lohmann สนใจเตาทะเลและ
ปลาแซลมอนเปนพิเศษ เพราะในมหาสมุทรท่ีเวิ้งวางกวางใหญคงยากท่ีจะหาสิ่งใดเปนท่ีสังเกตสําหรับการเดินทาง
กลับบาน หลังจากไดศึกษาเรื่องนี้อยูนานก็ไดเสนอทฤษฎีเบ้ืองตน โดยตั้งเปนสมมติฐานวา เตาทะเล ปลาแซลมอน 
นกนางแอนและนกเปดน้ํา ลวนมีคุณสมบัติพิเศษอยูสองประการ ประการแรกคือ มี particle ของสารแมเหล็ก
ในสมอง ซ่ึงสามารถปรับตัวตามแนวเสนแรงของสนามแมเหล็กโลกไดคลายกับเข็มทิศ particle นี้จึงทําให
สามารถรับสัมผัสจากสนามแมเหล็กโลกไดและสามารถแยกความแตกตางสนามแมเหล็กโลกในแตละที่ได 
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 5. สวนคุณสมบัติอีกประการหนึ่งคือ มีกระบวนการเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็นชวยใหมองเห็น
สนามแมเหล็กโลกหรือเห็นแสงที่มีลักษณะสีสันตางกันตามอิทธิพลของสนามแมเหล็กโลก กระบวนการเคมีพิเศษนี้ 
จึงทําใหสามารถสัมผัสและแยกความแตกตางสนามแมเหล็กโลกในแตละที่ไดเชนกัน 
  เนื่องจากสนามแมเหล็กโลกในบริเวณตางๆ ของพ้ืนโลกมีความแตกตางกันนักวิทยาศาสตรเช่ือวาสมอง
ของสัตวเหลานี้สามารถบันทึกและจดจําลักษณะของสนามแมเหล็กในถิ่นเดิม ซ่ึงเปนแหลงท่ีเกิดของมันไวในสมองได 
ดังนั้นเมื่อถึงเวลาเดินทางอพยพกลับถิ่นเดิมจึงใชสนามแมเหล็กโลกเปนเข็มทิศบอกทิศทางและตําแหนงแหงท่ีได 
 
 6. ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาสตราจารย Lohmann จึงตั้งทฤษฎีในเชิงสมมติฐานวา คุณสมบัติของ
ปลาแซลมอน เตาทะเล นกนางแอน และนกเปดน้ํา ท้ังสองประการดังกลาวขางตน ทําใหสามารถรับสัมผัสและ
แยกความแตกตางของสนามแมเหล็กโลกในอาณาบริเวณตางๆ ได และดวยความสามารถทั้งสองประการนี้เองท่ี
ทําใหสัตวเหลานี้สามารถเดินทางกลับมาถิ่นเดิมไดถูกตอง 
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แสดงแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 เดินทางกลับมาถิ่นเดิมไดถูกตอง      
02 เตาทะเล      
03 นกนางแอน      
04 นกเปดน้ํา      
05 ปลาแซลมอน      
06 มี particle ของสารแมเหล็กในสมอง      
07 มีกระบวนการเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็น      
08 สัตวท่ีมีการเคลื่อนยายกลับถิ่นเดิม      
09 สามารถแยกความแตกตางสนามแมเหล็กโลก 

ในแตละที่ 
     

10 สามารถรับสัมผัสจากสนามแมเหล็กโลก      
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บทความที่ 2  อนาคตราคาสินคาไทย 
 
 1. ครึ่งปแรกของ พ.ศ.2551 ถือเปนปทองของสินคาเกษตรของไทย ราคาขาวสูงข้ึน จนชาวนาเรงปลูก
ขาวกันเปนการใหญ สวนชาวไรตางก็ย้ิมแยมแจมใสเพราะราคาขาวโพดสูงข้ึน รวมท้ังมันสําปะหลังและผลผลิต
ทางการเกษตรประเภทอื่น เชน ยางพารา แตพอยางเขาชวงครึ่งปหลังราคาสินคาเหลาน้ีกลับลดลงเรื่อยๆ จน
เกษตรกร ท้ังชาวนาและชาวไรตองออกมาชุมนุมประทวงปดถนนเรียกรองใหรัฐบาลเรงชวยเหลือ ปจจัยอะไรชวย
ใหราคาสินคาเหลานี้เพ่ิมสูงขึ้นในระยะแรก และเพราะเหตุใดราคาจึงตกลงอยางตอเนื่องมาจนถึงตนปใหม 2552 
ซ่ึงเปนชวงท่ีเสนอบทวิเคราะหบทนี้ 
 
 2. คงจํากันไดวาในชวงตนป พ.ศ.2551 ราคาน้ํามันพุงสูงข้ึนเรื่อยๆ จนถึงระดับสูงสุดคือ 147 เหรียญ
สหรัฐตอบารเรลเมื่อเดือนกรกฎาคม สงผลใหตนทุนการผลิตสินคาสูงข้ึนแทบทุกประเภทรวมทั้งตนทุนการผลิต
สินคาจําพวกอาหาร นอกจากนี้ราคาน้ํามันท่ีพุงสูงขึ้นอยางคาดเดาไมถูกวาจะไปหยุดท่ีจุดใด ยังเปนเหตุใหเกิดการ
ปลูกพืชทดแทนน้ํามันกันเปนการใหญ รวมท้ังเกิดความพยายามหาพลังงานทางเลือกอื่นมาทดแทนพลังงานจาก
น้ํามัน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม เปนตน 
 
 3. การปลูกพืชทดแทนน้ํามันท่ีสามารถนํามาแปรรูปเปนพลังงานได เชน แอลกอฮอล ไบโอดีเซล ทําให
พ้ืนที่การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง เมื่อเปนเชนนี้สิ่งท่ีเกิดขึ้นตามมาก็คือ การกักตุนอาหาร เพราะ
ประเทศที่เนนการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและประเทศในตะวันออกกลางผูผลิตน้ํามันท้ังหลายมีความวิตกวาใน
อนาคตโลกจะขาดแคลนอาหาร 
 
 4. จากท่ีกลาวมาขางตนคงเห็นไดชัดเจนวา เหตุสําคัญท่ีทําใหราคาสินคาอาหาร ท้ังราคาขาว ขาวโพด 
และราคามันสําปะหลังสูงข้ึนเรื่อยๆ ก็คือ การท่ีผลผลิตอาหารลดลง เพราะหันไปใชพ้ืนท่ีปลูกพืชทดแทนน้ํามัน 
รวมท้ังการกักตุนอาหารและการที่ตนทุนการผลิตสินคาจากนํ้ามันแพงดังกลาวขางตน ราคาสินคาเกษตรท่ีพุง
สูงขึ้นเรื่อยๆ ทําใหหวังกันวาอนาคตเกษตรกรไทยกําลังสดใส และชาวนาชาวไรจะเริ่มลืมตาอาปากได 
 
 5. แตแลวความคาดหวังท่ีวาดไวก็เริ่มจางหายไป เมื่อปญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ 
เริ่มพนพิษ สถาบันการเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ประสบความหายนะถึงขั้นลมละลาย ในเดือนกันยายนรัฐบาล
สหรัฐตองเขาควบคุมกิจการของบริษัทสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยรายใหญของสหรัฐ 2 บริษัท คือ Fannie Mae และ 
Freddie Mac เนื่องจากปญหาการขาดทุนในตลาดสินเช่ือ การเขาชวยเหลือสถาบันการเงินท้ัง 2 แหงนี้คือ 
สัญญาณของวิกฤตการณครั้งใหญในตลาดสินเช่ือของสหรัฐ ซ่ึงตอมาไดสงผลสะเทือนตอตลาดการเงินโลกอยาง
รุนแรง เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงเรื่อยๆ จนถึงขั้นเศรษฐกิจถดถอย 
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 6. ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ซ่ึงเกิดจากปญหาหนี้เสียดังกลาวขางตน สงผลใหราคาน้ํามันลดลงอยาง
รวดเร็ว จากท่ีเคยขึ้นไปสูงสุดกวาบารเรลละ 147 เหรียญสหรัฐฯ ลงมาเหลือประมาณ 40 เหรียญสหรัฐฯ เทาน้ัน 
นอกจากนี้ยังเปนเหตุใหราคาขาว ขาวโพด และมันสําปะหลังลดลงอยางหลีกเลี่ยงไมได 
  สําหรับแนวโนมราคาสินคาเกษตรไทยในป 2552 นี้ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได
คาดการณไววา ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกถดถอยจะกระทบกับภาคการเกษตรของไทยในป 2552 อยางแนนอน แต
เนื่องจากสินคาเกษตรและอาหาร ยังมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต ดังน้ันจึงคาดวาจะเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบ
จากวิกฤติเศรษฐกิจไมสาหัสเหมือนภาคอุตสาหกรรม 
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แสดงแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

11 การกักตุนอาหาร      
12 ตนทุนการผลิตสินคาสูงขึ้น      
13 ปลูกพืชทดแทนน้ํามัน      
14 ปญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ      
15 พ้ืนท่ีการเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง      
16 ราคาขาวโพดสูงขึ้น      
17 ราคาขาวสูงขึ้น      
18 ราคาน้ํามันพุงสูงขึ้น      
19 ราคามันสําปะหลังสูงขึ้น      
20 เศรษฐกิจโลกถดถอย      
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ขอสอบจริง GAT (กรกฎาคม 2552) 
 
บทความที่ 1  ลุยฝาวิกฤตเศรษฐกิจโลก สศก.แนะทางสวางแกปญหาสินคาเกษตร 
 
 1. ในภาวะที่ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกแทบจะมองไมเห็นแสงสวางท่ีปลายอุโมงค เศรษฐกิจของไทยก็
ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกดวย จนหนวยงานตางๆ ไดออกมาปรับลดประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจ
ของปนี้ลงไปตามกัน ผลกระทบยอมเกิดขึ้นตามมาเปนระลอกและที่นาเปนหวงอยางย่ิงคือ กลุมเกษตรกรซ่ึงเปน
คนสวนใหญของประเทศ 
 
 2. เมื่อเดือนเมษายนที่ผานมาอันเปนระยะที่ยางเขาไตรมาสที่สองของปนี้ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) ไดสรุปสถานการณภาคการเกษตรของไทยวา ไตรมาสแรกของป 2552 นี้ อัตราการ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2551 
 
 3. ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกกอใหเกิดผลกระทบหลายอยาง ท่ีสําคัญตอภาคการเกษตรของไทยก็คือทําให
ท่ัวโลกลดการใชจายเพ่ือการบริโภคลง รวมท้ังทําใหภาพรวมของการสงออกสินคาเกษตรและอาหารลดลง 
นอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจโลกยังทําใหเศรษฐกิจของประเทศคูคาและประเทศไทยชะลอตัว ดวยการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจดังกลาวก็สงผลโดยตรงอีกทางหนึ่งท่ีทําใหปญหาการลดคาใชจายเพ่ือการบริโภคและปญหาการ
สงออกสินคาเกษตรและอาหารลดลงมีความรุนแรงยิ่งขึ้น 
 
 4. เมื่อสถานการณเปนเชนนี้ เกษตรกรไทยก็ตองลําบากแนนอน เมื่อการใชจายเพ่ือการบริโภคและการ
สงออกสินคาเกษตรและอาหารลดลง สิ่งท่ีตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดก็คือ ผลกระทบตอราคาพืชผลการเกษตร
ของไทย คือทําใหราคาขาวลดลง รวมท้ังยางพารา น้ํามันปาลม และผลิตภัณฑมันสําปะหลัง นอกจากนี้การท่ี
ภาวะเศรษฐกิจประเทศคูคาและของไทยชะลอตัว ยังทําใหการลงทุนภาคการเกษตรลดลงดวย จากการย่ืนขอรับ
การสงเสริมการลงทุนในภาคสินคาการเกษตรในชวง ไตรมาสแรกนี้ พบวาลดลงถึง 37.3% 
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 5. เลขาธิการ สศก.ยังไดวิเคราะหแนวโนมการสงออกและราคาสินคาในปนี้ พรอมกับแนะมาตรการแกไข
ปญหาราคาสินคาเกษตรตกตํ่าดวย ตัวอยางเชน 
  มาตรการในการลดปญหาขาวและผลิตภัณฑมันสําปะหลังราคาตกตํ่าคือ ตองเรงสงเสริมการสงออก
ไปตลาดที่ยังมีศักยภาพ เชน ตลาดแอฟริกายังคงมีความตองการนําเขาขาวจํานวนมาก สวนมันสําปะหลังก็ควร
ขยายการสงออกสูอินเดีย นิวซีแลนด ออสเตรเลีย รัสเซีย และฟลิปปนส ซ่ึงเปนตลาดท่ียังมีศักยภาพ อีก
มาตรการหนึ่งคือ สงเสริมการสงออกสินคาเกษตรคุณภาพดี ไปยังประเทศที่ตองการสินคาท่ีมีคุณภาพ เชน 
สงเสริมตลาดขาวคุณภาพดีในตะวันออกกลางและจีน ซ่ึงเปนประเทศคูคาท่ียังมีกําลังซ้ือ สวนผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังนอกจากขยายการสงออกดังกลาว ก็ตองเนนการทําใหมีคุณภาพท่ีดี สะอาดและสด การปลอมปน  
รวมท้ังผลักดันการแปรรูปในประเทศเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมดวย ท่ีสําคัญคือ การขยาย
การผลิตเอทานอลในประเทศ เพราะจะชวยดึงผลผลิตเขาสูการแปรรูปไดมากขึ้น 
 
 6. นอกจากมาตรการดังกลาวขางตน ยังมีอีกมาตรการหนึ่งท่ีจะชวยลดปญหาราคาขาวและราคา
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังตกต่ําคือการประกันราคาพืชผลการเกษตร แตเนื่องจากประเทศไทยก็ประสบปญหา
เศรษฐกิจชะลอตัวเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ท่ัวโลก รายไดภาครัฐก็ลดลงอยางชัดเจน จึงจําเปนตองใชมาตรการ
และแนวทางแกไขปญหาหลายๆ วิธีไปพรอมกัน 
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แสดงแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 การลดคาใชจายเพ่ือการบริโภค      
02 การสงออกสินคาเกษตรและอาหารลดลง      
03 ประกันราคาพืชผลการเกษตร      
04 ผลิตภัณฑมันสําปะหลังราคาตกต่ํา      
05 มาตรการแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา      
06 ราคาขาวลดลง      
07 วิกฤตเศรษฐกิจโลก      
08 เศรษฐกิจของประเทศคูคาและประเทศไทย

ชะลอตัว 
     

09 สงเสริมการสงออกไปตลาดที่ ยังมีศักยภาพ      
10 สงเสริมการสงออกสินคาเกษตรคุณภาพดี      
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บทความที่ 2  นกในอเมริกาหลายชนิดเสี่ยงตอการสูญพันธุ 
 
 1. องคกรท้ังภาครัฐและเอกชนหลายแหงในสหรัฐอเมริกา ไดรวมมือกันสํารวจและเสนอมาตรการในการ
อนุรักษและเพ่ิมจํานวนนกหลายชนิดท่ีกําลังตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุ และไดสรุปออกมาเปนรายงานชื่อ 
The State of the Birds, United States of America, 2009 ซ่ึงมีขอมูลและขอเสนอที่นาสนใจมาก 
 
 2. ผลการสํารวจพบวานกในสหรัฐฯ ซ่ึงมีอยูมากมายหลากหลายพันธุกวา 800 ชีวิต ท้ังนกปา นกบาน นก
ในทุงหญา นกชายฝงทะเล นกในพ้ืนท่ีแหงแลง รวมท้ังนกในเกาะฮาวาย ปรากฏวาประมาณ 67 ชนิดกําลังถูก
คุกคามอยางหนักจนอาจสูญพันธุ และอีก 1,887 ชนิด มีจํานวนลดลงจนนาเปนหวง ตนเหตุท่ีทําใหนกเหลาน้ีลด
จํานวนลงมีหลายอยาง เชน การขยายพ้ืนท่ีกอสรางอาคารบานเรือน การขยายพ้ืนที่ทําการเกษตรและปศุสัตว 
การปลูกพืชทดแทนพลังงาน การตัดไมทําลายปา การกอมลพิษ เพ่ิมขึ้น ตลอดจนภาวะโลกรอน รายงานฉบับนี้ได
วิเคราะหสาเหตุท่ีทําใหนกแตละประเภทมีจํานวนนอยลง และไดเสนอแนะมาตรการแกไขปญหาไวดวย ในบทความนี้ 
จะเลือกกรณีของนกที่อาศัยอยูในทุงหญามานําเสนอ 
 
 3. ในขณะนี้พบวามีนกในทุงหญา 4 ชนิด เสี่ยงตอการสูญพันธุ เมื่อเทียบกับป ค.ศ.1968 ปรากฏวา 
จํานวนนก Northern Bobwhite ลดลง และพบวา นกกระจอก Grasshopper มีจํานวนนอยลงอยางชัดเจน 
สวนท่ีนาหวงคือนก Greater Prairic-Chicken รวมท้ังเหยี่ยว Aplomado กําลังเสี่ยงตอการสูญพันธุ 
 
 4. สาเหตุที่ทําใหนกในทุงหญาทั้งสี่ชนิดลดจํานวนลง และเสี่ยงตอการสูญพันธุมีอยูสองประการ สาเหตุ
ประการแรกคือ การขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรและปศุสัตว เพราะการขยายพื้นท่ีเพ่ือการนี้ทําใหพ้ืนท่ีทุงหญาซ่ึงเปน
ท่ีอยูอาศัยของนกเหลานี้นอยลงๆ ถึงแมจะมีการทําปศุสัตว ซ่ึงจะตองมีการปลูกหญาสําหรับเลี้ยงสัตวมากพอควร 
ซ่ึงนําจะชวยชดเชยพื้นท่ีทุงหญาได แตกลับเปนไปในทางตรงกันขามเพราะหญาท่ีปลูกไวก็ตองถูกสัตวท่ีเลี้ยงไว
จํานวนมากกินเปนอาหารไปเรื่อยๆ รวมท้ังมีการเผาหญาท่ีใชเลี้ยงสัตวคอนขางบอย เพ่ือปลูกใหม และที่สําคัญคือ
เผาหญากันในชวงท่ีนกกําลังทํารัง นอกจากการทําการเกษตรพืชพันธุธัญญาหารและปศุสัตว ดังกลาวยังมีการ
ปลูกพืชทดแทนน้ํามันมากขึ้นดวย ทําใหพ้ืนท่ีทุงหญานอยลง 
 
 5. สาเหตุประการที่สองท่ีทําใหนกในทุงหญาท้ังสี่ชนิดลงจํานวนลงก็คือ ภาวะโลกรอน อากาศท่ีรอนขึ้น
ทําใหเกิดความแหงแลง ทุงหญาอันเปนท่ีอยูอาศัยรวมทั้งอาหารตางๆ ของนกเหลาน้ีจึงลดลงๆ 
  สาเหตุท้ังสองประการดังกลาวน้ีเองท่ีทําใหนกในทุงหญาท้ังสี่ชนิดลดลงหรือเสี่ยงตอการสูญพันธุ 
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 6. ในรายงานไดเสนอมาตรการแกปญหา ซ่ึงไดมาจากการวิเคราะหสถานการณของคณะผูเขียน
รายงานอยางรอบดาน มาตรการแรกคือ การทําการเกษตรแบบอนุรักษพ้ืนที่ทุงหญา มาตรการท่ีสองคือการ    
ตัดหญาหรือการเผาหญาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของนก แนวทางทั้งสองนี้ไดรับการสนับสนุนและชดเชยคาใชจาย
จากโครงการ Farm Conservation Programs อีกมาตรการหนึ่งท่ีเสนอไวคือการขยายโครงการอนุรักษพ้ืนท่ี      
ชุมน้ําใหครอบคลุมพ้ืนท่ีทุงหญาดวยเพ่ือใหไดประโยชนท้ังนกในพื้นท่ีชุมน้ําและในทุงหญา 
 
 7. คณะผูเขียนรายงานเช่ือวามาตรการท้ัง 2-3 ประการดังกลาวขางตน นอกจากจะชวยยับยั้งปญหาท่ี
นกในทุงหญาท้ังสี่ชนิดมีจํานวนลดลงหรือเสี่ยงตอการสูญพันธุ ยังจะชวยใหนกเหลานี้คอยๆ เพ่ิมจํานวนขึ้นในเวลา
ไมนานเชนเดียวกับนกอีกหลายชนิดท่ีเคยชวยกันอนุรักษมาแลว 
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แสดงแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

11 การขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรและปศุสัตว      
12 การทําการเกษตรแบบอนุรักษพ้ืนท่ีทุงหญา      
13 การเผาหญาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของนก      
14 การวิเคราะหสถานการณของคณะผูเขียน

รายงาน 
     

15 จํานวนนก Northern Bobwhite ลดลง      
16 นกกระจอก Grasshopper มีจํานวนนอยลง      
17 ภาวะโลกรอน      
18 มาตรการแกปญหา      
19 สาเหตุท่ีทําใหนกในทุงหญาท้ังสี่ชนิดลดจํานวนลง      
20 เหยี่ยว Aplomado กําลังเสี่ยงตอการสูญพันธุ      
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ขอสอบจริง GAT (ตุลาคม 2552) 
 

บทความที่ 1  ทางรอดชีวิตของเตาทะเลสีเขียวในฮองกง 
 
 1. เมื่อป พ.ศ. 2547 สหภาพอนุรักษธรรมชาติระหวางประเทศจัดใหเตาทะเลสีเขียวอยูใน กลุมสัตวท่ีใกล
จะสูญพันธุ องคกรอนุรักษพันธุสัตว Earth trust ประเมินวา ปจจุบันท่ัวโลกมีเตาทะเลสีเขียวเพศเมียวัยผสมพันธุ
อยูไมถึง 2 แสนตัว 
  เตาทะเลสีเขียวไดช่ือตามสีของตัวมันเอง เมื่อโตเต็มท่ีอาจมีน้ําหนักมากกวา 150 กิโลกรัมมีแหลง
อาศัยในนานน้ําประเทศตางๆ ท่ัวโลก แหลงท่ีมีเตาทะเลพันธุนี้อาศัยอยูมากท่ีสุดไดแก ประเทศคอสตาริกาและ
แถบแนวปะการังยักษ Great Barrier Reef ในออสเตรเลีย สําหรับท่ีฮองกงนั้นมีเตาทะเลสีเขียวอาศัยอยูไมมากนัก 
 
 2. ขณะนี้สถานการณของเตาทะเลสีเขียวในนานน้ําฮองกงตกอยูในภาวะเลวรายรัฐบาลฮองกงเองก็กําลัง
พยายามฟนฟูจํานวนประชากรเตาทะเลสีเขียวใหเพ่ิมขึ้นอีกครั้ง คุณ K.S.Cheung เจาหนาท่ีอนุรักษปาชายเลน
และพันธุสัตวของกระทรวงการเกษตร การประมง และการอนุรักษ ของฮองกงกลาววา ขณะนี้ไดกําหนด
มาตรการอนุรักษเตาทะเลสีเขียวขึ้นมา คือ การหามรุกลํ้าพ้ืนที่วางไขของมันในชวงฤดูวางไข ไดแกชวงตั้งแต
เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม โดยกําหนดพ้ืนท่ีหาด sham wan บนเกาะแลมมาเปนเขตอนุรักษเพ่ือใหเตาทะเลสีเขียว
ขึ้นไปทํารังและวางไข โดยมีเจาหนาท่ีคอยดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณนั้นเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ 
 
 3. คุณ K.S.Cheung เลาวา ภัยคุกคามเตาทะเลสีเขียวมีหลายอยาง ท้ังมลพิษในทะเล การทําประมง 
การดําน้ํา และเรือเร็วซ่ึงลวนเปนอันตรายตอตัวเตาในทะเล แตภัยคุกคามสําคัญท่ีสุดของเตาพันธุนี้ก็คือ การท่ี
ชาวตางชาตินิยมบริโภคเนื้อและไขเตาทะเลสีเขียวมากนั่นเอง ไมวาจะเปนไขเตาหรือตัวเตาซ่ึงเปนอาหารอัน
โอชะและเปนท่ีนิยมมากของชาวจีนแผนดินใหญ รวมท้ังชาวมาเลเซียและอินโดนีเซีย ผลก็คือนอกจากทําให
จํานวนเตาลดลง จํานวนไขเตาทะเลสีเขียวก็พลอยลดลงดวย สวนการพัฒนาพื้นที่ชายฝงก็เปนภัยคุกคามสําคัญ
เชนกันท้ังตอตัวเตาเองและไขของมัน นอกจากนี้ไมเฉพาะภัยจากชาวตางชาติเทานั้น ยังมีภัยคุกคามจากชาวบานท่ี
เปนคนจนดวย เพราะคนจนในฮองกงบริโภคเนื้อและไขเตาเปนอาหารในยามขาดแคลน แมจะตอง  
ลักลอบเขาไปในเขตหวงหามซ่ึงเสี่ยงตอการถูกจับกุมก็ตาม 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ______________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (99) 

 4. นอกจากเหตุดังกลาวขางตนการรุกล้ําพ้ืนท่ีวางไขเตาทะเลสีเขียวก็เปนเหตุสําคัญประการหนึ่งเพราะไม
เพียงเปนเหตุใหสูญเสียไขเตาเทานั้น แตยังเปนภัยตอตัวเตาเองดวย เพราะมักถูกจับไปพรอมกับไขของมัน ดังเชน
การทําประมงในเขตหวงหาม นอกจากตัวเตาจะติดอวนจับปลา ชาวประมงยังชอบลักลอบขึ้นฝงไปยังชายหาดท่ี
วางไข เพ่ือเอาไขรวมท้ังตัวเตาไปเปนอาหาร จึงเปนอีกเหตุหนึ่งท่ีทําใหเตาทะเลสีเขียวและไขเตามีจํานวนลดลง 
ดังนั้นมาตรการอนุรักษท่ีหามรุกล้ําพ้ืนท่ีวางไข ซ่ึงครอบคลุมการหามทําประมงในเขตหวงหาม จึงนาจะชวยลด
ปญหาการสูญเสียไขเตาและตัวเตาอยางไดผล 
 
 5. มาตรการอนุรักษเตาทะเลสีเขียวอีกอยางหนึ่งท่ีนาจะชวยยับยั้งปญหาการลดจํานวนเตาทะเลและไขเตา
ไดก็คือ การหามขายเนื้อและไขเตาทะเลสีเขียวรวมถึงผลิตภัณฑอื่นๆ ท่ีผลิตจากมัน มาตรการนี้เปนขอตกลง
ระหวางประเทศวาดวยการคาสัตวท่ีใกลสูญพันธุ ซ่ึงบรรดานักอนุรักษในฮองกงตางหวังวาความพยายามน้ีรวมถึง
มาตรการอื่นๆ จะชวยชีวิตและชวยเพ่ิมจํานวนเตาทะเลสีเขียวในฮองกงและทั่วโลกได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (100) _____________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

แสดงแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 การทําประมงในเขตหวงหาม      
02 การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝง      
03 การหามขายเนื้อและไขเตา      
04 การหามรุกล้ําพ้ืนท่ีวางไข      
05 ไขเตามีจํานวนลดลง      
06 คนจนในฮองกงบริโภคเนื้อและไขเตา      
07 จํานวนเตาลดลง      
08 ชาวตางชาตินิยมบริโภคเนื้อและไขเตา      
09 ภัยคุกคามเตาทะเลสีเขียว      
10 มาตรการอนุรักษเตาทะเลสีเขียว      

 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _____________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (101) 

บทความที่ 2  ปญหาวัยรุน ตนเหตุ และทางแก 
 
 1. เวลารับรูปญหาของวัยรุน หลายคนมีความหงุดหงิด ไมพอใจ เบ่ือ รูสึกวาทําไมเด็กไมเลือกสิ่งท่ีดีใหกับ
ตนเอง ทําไมตองสรางปญหา จนมีคนจํานวนหนึ่งอยากจัดการแกปญหาดวยความรุนแรง แตในความเปนจริง
พฤติกรรมท่ีปรากฏใหเห็นมีเหตุปจจัยหลายอยางเช่ือมโยงกัน ท่ีนาคิดคือทําไมเด็กบางคนมีปญหาพฤติกรรม เชน 
ติดยาเสพติด เลนการพนัน ชอบความรุนแรง มีปญหาเรื่องเพศ เปนตน แตทําไมเด็กบางคนไมมีปญหาท้ังๆ ท่ีอยู
ในสภาพแวดลอมท่ีเสี่ยง 
  ผูอํานวยการสถาบันราชานุกูลอธิบายถึงปญหานี้วา ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดปญหาวัยรุน มีมากมายท่ี
สําคัญคือ ปจจัยเสี่ยงในครอบครัว ปจจัยเสี่ยงในชุมชนและสังคม และปจจัยเสี่ยงในตัวเด็กเอง ดังนั้นหากจะแกไข
ปญหาก็ตองลดปจจัยเสี่ยงตางๆ และสรางปจจัยปกปองเพ่ิมขึ้น ซ่ึงท่ีสําคัญก็คือ ภูมิคุมกันในตัวเด็ก 
 
 2. ปจจัยเสี่ยงในครอบครัวสวนใหญเกิดจากวิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีไมถูกตอง เชน ตามใจลูกมาก เกินไป ไม
รูวิธีท่ีจะจูงใจเด็กใหทําตามคําสั่งของพอแม บางครอบครัวใชวิธีบังคับรุนแรงแตไมเคยแกปญหาได บางครอบครัว
มีปญหาขัดแยงในครอบครัวจนเด็กไมอยากกลับบาน ในท่ีสุดก็มีกลุมของตนเองและรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของ
กลุมมากกวาครอบครัว บางครอบครัวสงเสริมพฤติกรรมท่ีเปนปญหา มองวาปญหามาจากเพ่ือนหรือคนอื่น 
ปกปองเด็กในทางท่ีผิด ไมฝกเด็กใหรับผิดชอบการกระทําของตนเอง นอกจากนี้การท่ีตัวพอแมเองมีปญหา
ทางดานพฤติกรรมดวยก็เลยเปนเรื่องของลูกปูเดินตามพอปูแมปู 
 
 3. สําหรับปจจัยเสี่ยงในตัวเด็กก็เปนผลมาจากครอบครัวเชนกัน โดยเฉพาะการไมรับการ ยอมรับจากคน
ในครอบครัว ถูกมองวาเปนแกะดํา ทําอะไรก็ไมไดเรื่อง จะทําใหเด็กมีความคิดตอตานสังคม ไมยอมรับกติกาการ
อยูรวมกัน พฤติกรรมท่ีเปนปญหาวาเปนความทันยุคทันสมัย และทําใหเปนท่ียอมรับในกลุม 
  เหตุสําคัญของปญหาวัยรุนอีกอยางหนึ่งคือ ปจจัยเสี่ยงในชุมชนและสังคม ไดแกการท่ีเด็กเขาถึง
อบายมุข เหลา ยา อาวุธ สื่อลามก และสิ่งย่ัวยุท้ังหลายไดโดยงาย เมื่อทัศนคติของชุมชนเองก็ยอมรับสิ่งเหลาน้ี
และผูใหญก็ทําผิดใหเด็กเห็น เด็กก็ยอมซึมซับรับเอาพฤติกรรมท่ีเปนปญหามาปฏิบัติบาง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (102) _____________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 4. ปจจัยเสี่ยงท้ังสามประการลวนเปนเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตางๆ ท้ังปญหาติดยาเสพติด ติดสุรา ติดการ
พนัน ชอบความรุนแรง ตลอดจนการมั่วสุมทางเพศและปญหาอื่นๆ ดังนั้น หนทางในการแกปญหาก็คือ ตอง
ปองกันหรือลดความเสี่ยงตางๆ ลง และที่สําคัญคือการสรางภูมิคุมกันใหเด็ก ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ดวยวิธีการเลี้ยงดู
เด็กอยางถูกตองนั่นเอง ภูมิคุมกันสําคัญท่ีจะตองชวยกันสรางใหเกิดขึ้นในตัวเด็ก ไดแก การชวยใหเด็กมี
เปาหมายในชีวิต มีบุคลิกภาพท่ีมั่นคง และมีความเช่ือในสิ่งท่ีถูกตอง ในวัยรุนการมีเปาหมายในชีวิตเปนเรื่อง
สําคัญ ครอบครัวตองชวยใหเด็กคนพบสิ่งท่ีตนตองการและมีความหวังในอนาคต จะทําใหเด็กมุงมั่นในความสําเร็จ
มากกวาจะใชเวลากับสิ่งย่ัวยุ สําหรับบุคลิกภาพท่ีมั่นคงเปนผลมาจากการท่ีเด็กมีความเช่ือมั่นในคนรอบขาง
โดยเฉพาะพอและแม เช่ือมั่นวาพอแมสามารถใหคําแนะนําท่ีดี พูดคุยปญหากับพอแมได ทําใหมั่นใจในตนเอง ซ่ึง
จะสัมพันธกับความมั่นใจวาตนสามารถมีชีวิตท่ีดีแมจะแวดลอมดวยสิ่งท่ีเปนปญหา สวนการมีความเชื่อในสิ่งที่
ถูกตองจะเกิดขึ้นไดก็ดวยการปลูกฝงและอบรมสั่งสอนมาตั้งแตวัยเด็ก ใหเด็กสามารถแยกแยะสิ่งท่ีถูกตองได แม
จะเห็นคนอื่นทําสิ่งท่ีผิดก็ยังยืนหยัดทําสิ่งท่ีถูกตองตอไป 
 
 5. ภูมิคุมกันท้ังสามประการนี้ นอกจากจะชวยปองกันปญหาวัยรุนท้ังหลายดังกลาวขางตน ยังจะชวยให
วัยรุนมีอนาคตที่สดใสและเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติตอไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _____________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (103) 

แสดงแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

11 ชอบความรุนแรง      
12 ติดยาเสพติด      
13 ปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิดปญหาวัยรุน      
14 ปจจัยเสี่ยงในครอบครัว      
15 ปจจัยเสี่ยงในชุมชนและสังคม      
16 ภูมิคุมกันในตัวเด็ก      
17 มีความเช่ือมั่นในสิ่งท่ีถูกตอง      
18 มีปญหาเรื่องเพศ      
19 มีเปาหมายในชีวิต      
20 วิธีการเลี้ยงดูเด็กอยางถูกวิธี      

 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (104) _____________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

เฉลย 
 
โจทย...เตรียมตัวเต็ม 

บทความที่ 1  อุตสาหกรรมการขนสงที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
แสดงแผนภูมิ 

 

ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น(03)

ความเปนอยูของ
ประชาชนแยลง(02) ตนทุนการผลิตสูงขึ้น(01) การพัฒนาการขนสง

ครั้งละมากๆ(10)
การพัฒนาการขนสง
ทางถนน(06)

การพัฒนาการขนสง(07)

การใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
และประหยัด(04)

การเชื่อมโยงโครงสราง
พื้นฐาน(08)

การสงเสริมการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ(09)

การใชพลังงานทดแทน
มากขึ้น(05)

 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 ตนทุนการผลิตสูงขึ้น 99H     
02 ความเปนอยูของประชาชนแยลง 99H     
03 ราคาน้ํามันท่ีสูงขึ้น 01A 02A    
04 การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 01F 02F    
05 การใชพลังงานทดแทนมากขึ้น 01F 02F    
06 การพัฒนาการขนสงทางถนน 99H     
07 การพัฒนาการขนสง 06D 10D    
08 การเช่ือมโยงโครงสรางพ้ืนฐาน 01F 02F    
09 การสงเสริมการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 01F 02F    
10 การพัฒนาการขนสงครั้งละมากๆ 08D 09D    



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _____________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (105) 

บทความที่ 2  เตามะเฟองนักทองโลก 
แสดงแผนภูมิ 

 

เตามะเฟอง(16)

กระดองที่ยืดหยุน
และพอดีกับลําตัว(13)

ระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิในรางกาย(11)

การตรวจตราจากกลุม
เนเจอร ซีกเกอรส(18)

การถูกลาเพื่อเอาเนื้อ(17)

บังคับทิศทางไปตาม
กระแสน้ําไดอยาง
ราบรื่น(12) การเพิ่มประชากร

ของเตามะเฟอง(15)

การเพิ่มข้ึนของ
แมงกะพรุน(19)

สามารถเดินทางใน
มหาสมุทรที่มีอุณหภูมิ
ต่ําได(14)

ปรากฏการณเอลนีโญ(20)

 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

11 ระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในรางกาย 14A 15A    
12 บังคับทิศทางไปตามกระแสน้ําไดอยางราบรื่น 99H     
13 กระดองท่ียืดหยุนและพอดีกับลําตัว 12A 15A    
14 สามารถเดินทางในมหาสมุทรท่ีมีอุณหภูมิต่ําได 99H     
15 การเพ่ิมประชากรของเตามะเฟอง 99H     
16 เตามะเฟอง 11D 13D    
17 การถูกลาเพ่ือเอาเนื้อ 15F     
18 การตรวจตราจากกลุมเนอเจอร ซีกเกอรส 15A     
19 การเพ่ิมขึ้นของแมงกะพรุน 15A     
20 ปรากฏการณเอลนีโญ 15F     

 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (106) _____________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

ขอสอบจริง GAT (มีนาคม 2552) 
บทความที่ 1  สัตวอพยพเคลื่อนยายกลับถิ่นกําเนิดไดอยางไร 

แสดงแผนภูมิ 
 

นกเปดน้ํา(04)

สัตวที่มีการเคลื่อน
ยายกลับถิ่นเดิม(08)

มีกระบวนการ
เคมีพิเศษ เกี่ยวกับ
การมองเห็น(07)

เดินทางกลับมาถิ่นเดิม
ไดถูกตอง(01)

สามารถรับสัมผัสจาก
สนามแมเหล็กโลก(10)

มี particle ของ
สารแมเหล็ก
ในสมอง(06)

นกนางแอน(03)

เตาทะเล(02)

ปลาแซลมอน(05) สามารถแยกความแตก
ตางสนามแมเหล็กโลก
ในแตละที่(09)

 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 เดินทางกลับมาถิ่นเดิมไดถูกตอง 99H     
02 เตาทะเล 06D 07D    
03 นกนางแอน 06D 07D    
04 นกเปดน้ํา 06D 07D    
05 ปลาแซลมอน 06D 07D    
06 มี particle ของสารแมเหล็กในสมอง 09A 10A    
07 มีกระบวนการเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็น 09A 10A    
08 สัตวท่ีมีการเคลื่อนยายกลับถิ่นเดิม 02D 03D 04D 05D  
09 สามารถแยกความแตกตางสนามแมเหล็กโลก 

ในแตละที่ 
01A     

10 สามารถรับสัมผัสจากสนามแมเหล็กโลก 01A     

 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _____________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (107) 

บทความที่ 2  อนาคตราคาสินคาไทย 
แสดงแผนภูมิ 

 

พื้นที่การเกษตรและ
ผลผลิตอาหารลดลง(15)

ตนทุนการผลิตสินคาสูงข้ึน(12)

ปลูกพืชทดแทนน้ํามัน(13)

ราคาน้ํามันพุงสูงข้ึน(18)ปญหาหนี้เสียของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ(14)

ราคาขาวสูงขึ้น(17)

เศรษฐกิจโลกถดถอย(20)

ราคามันสําปะหลังสูงข้ึน(19)

ราคาขาวโพดสูงข้ึน(16)

การกักตุนอาหาร(11)

 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

11 การกักตุนอาหาร 16A 17A 19A   
12 ตนทุนการผลิตสินคาสูงขึ้น 16A 17A 19A   
13 ปลูกพืชทดแทนน้ํามัน 15A     
14 ปญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ 20A     
15 พ้ืนท่ีการเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง 11A 16A 17A 19A  
16 ราคาขาวโพดสูงขึ้น 99H     
17 ราคาขาวสูงขึ้น 99H     
18 ราคาน้ํามันพุงสูงขึ้น 12A 13A    
19 ราคามันสําปะหลังสูงขึ้น 99H     
20 เศรษฐกิจโลกถดถอย 16F 17F 18F 19F  

 
 
  
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (108) _____________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

ขอสอบจริง GAT (กรกฎาคม 2552) 
บทความที่ 1  ลุยฝาวิกฤตเศรษฐกิจโลก สศก.แนะทางสวางแกปญหาสินคาเกษตร 

แสดงแผนภูมิ 
 

ประกันราคาพืชผล
การเกษตร(03)

วิกฤตเศรษฐกิจโลก(07)

สงเสริมการสงออกไป
ตลาดที่ยังมีศักยภาพ(09)

การสงออกสินคาเกษตร
และอาหารลดลง(02)

การลดคาใชจาย
เพื่อการบริโภค(01)

เศรษฐกิจของประเทศ
คูคาและประเทศไทย
ชะลอตัว(08)

ราคาขาวลดลง(06)

มาตรการแกไขปญหาราคา
สินคาเกษตรตกต่ํา(05)

สงเสริมการสงออก
สินคาเกษตรคุณภาพดี(10)

ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
ราคาตกต่ํา(04)

 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 การลดคาใชจายเพ่ือการบริโภค 04A 06A    
02 การสงออกสินคาเกษตรและอาหารลดลง 04A 06A    
03 ประกันราคาพืชผลการเกษตร 04F 06F    
04 ผลิตภัณฑมันสําปะหลังราคาตกต่ํา 99H     
05 มาตรการแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา 03D 09D 10D   
06 ราคาขาวลดลง 99H     
07 วิกฤตเศรษฐกิจโลก 01A 02A 08A   
08 เศรษฐกิจของประเทศคูคาและประเทศไทย

ชะลอตัว 
01A 02A    

09 สงเสริมการสงออกไปตลาดที่ ยังมีศักยภาพ 04F 06F    
10 สงเสริมการสงออกสินคาเกษตรคุณภาพดี 04F 06F    

 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _____________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (109) 

บทความที่ 2  นกในอเมริกาหลายชนิดเสี่ยงตอการสูญพันธุ 
แสดงแผนภูมิ 

 

มาตรการแกปญหา(18)

การทําการเกษตรแบบ
อนุรักษพื้นที่ทุงหญา(12)

ภาวะโลกรอน(17)

สาเหตุที่ทําใหนกในทุงหญา
ทั้งสี่ชนิดลดจํานวนลง(19)

การเผาหญาใหสอดคลอง
กับวิถีชีวิตของนก(13)

การขยายพื้นที่ทําการ
เกษตรและปศุสัตว(11)

การวิเคราะหสถานการณ
ของคณะผูเขียนรายงาน(14)

นกกระจอก Grasshopper
มีจํานวนนอยลง(16)

เหยี่ยว Aplomado
กําลังเสี่ยงตอการสูญพันธุ(20)

จํานวนนก Northern Bobwhite
ลดลง(15)

 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

11 การขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตรและปศุสัตว 15A 16A 20A   
12 การทําการเกษตรแบบอนุรักษพ้ืนท่ีทุงหญา 15F 16F 20F   
13 การเผาหญาใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของนก 15F 16F 20F   
14 การวิเคราะหสถานการณของคณะผูเขียน

รายงาน 
18A     

15 จํานวนนก Northern Bobwhite ลดลง 99H     
16 นกกระจอก Grasshopper มีจํานวนนอยลง 99H     
17 ภาวะโลกรอน 15A 16A 20A   
18 มาตรการแกปญหา 12D 13D    
19 สาเหตุท่ีทําใหนกในทุงหญาท้ังสี่ชนิดลดจํานวนลง 11D 17D    
20 เหยี่ยว Aplomado กําลังเสี่ยงตอการสูญพันธุ 99H     

 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (110) _____________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

ขอสอบจริง GAT (ตุลาคม 2552) 
บทความที่ 1  ทางรอดชีวิตของเตาทะเลสีเขียวในฮองกง 

แสดงแผนภูมิ 
 

ไขเตามีจํานวนลดลง(05)ภัยคุกคาม
เตาทะเลสีเขียว(09)

จํานวนเตาลดลง(07)

การทําประมง
ในเขตหวงหาม(01)

การพัฒนาพื้นที่
ชายฝง(02)

ชาวตางชาตินิยม
บริโภคเนื้อ
และไขเตา(08)

คนจนในฮองกง
บริโภคเนื้อ
และไขเตา(06)

การหามขายเนื้อ
และไขเตา(03)

มาตรการอนุรักษ
เตาทะเลสีเขียว(10)

การหามรุกล้ํา
พื้นที่วางไข(04)

 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 การทําประมงในเขตหวงหาม 05A 07A    
02 การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝง 05A 07A    
03 การหามขายเนื้อและไขเตา 05F 07F    
04 การหามรุกล้ําพ้ืนท่ีวางไข 01F 05F 07F   
05 ไขเตามีจํานวนลดลง 99H     
06 คนจนในฮองกงบริโภคเนื้อและไขเตา 05A 07A    
07 จํานวนเตาลดลง 99H     
08 ชาวตางชาตินิยมบริโภคเนื้อและไขเตา 05A 07A    
09 ภัยคุกคามเตาทะเลสีเขียว 01D 02D 06D 08D  
10 มาตรการอนุรักษเตาทะเลสีเขียว 03D 04D    

 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 _____________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (111) 

บทความที่ 2  ปญหาวัยรุน ตนเหตุ และทางแก 
แสดงแผนภูมิ 

 
ปจจัยเสี่ยงที่ทําให
เกิดปญหาวัยรุน(13)

ปจจัยเสี่ยงใน
ครอบครัว(14)

ปจจัยเสี่ยงในชุมชน
และสังคม(15)

ติดยาเสพติด(12)

ชอบความรุนแรง(11)

มีปญหาเรื่องเพศ(18)

มีเปาหมายในชีวิต(19)

มีความเชื่อมั่นในสิ่ง
ที่ถูกตอง(17)

วิธีการเลี้ยงดูเด็ก
อยางถูกวิธ(ี20)

ภูมิคุมกันใน
ตัวเด็ก(16)

 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

11 ชอบความรุนแรง 99H     
12 ติดยาเสพติด 99H     
13 ปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิดปญหาวัยรุน 14D 15D    
14 ปจจัยเสี่ยงในครอบครัว 11A 12A 18A   
15 ปจจัยเสี่ยงในชุมชนและสังคม 11A 12A 18A   
16 ภูมิคุมกันในตัวเด็ก 17D 19D    
17 มีความเช่ือมั่นในสิ่งท่ีถูกตอง 11F 12F 18F   
18 มีปญหาเรื่องเพศ 99H     
19 มีเปาหมายในชีวิต 11F 12F 18F   
20 วิธีการเลี้ยงดูเด็กอยางถูกวิธี 16A     

 
 

 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (112) _____________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 
ถึง นองรัก 
 
 ชวงนี้เปนชวงมันสๆ กดดันๆ เหมือนมีอะไรมาขัดๆ ตัวเรา เรื่องธรรมดานะนอง พี่ๆ ทุกคนก็
ผานมาแบบเดียวกันครับ ถือเปนรสชาติหนึ่งของชีวิต เอาไวโมตอนผานเวลานั้นมาแลว              
อีกอยาง พี่วามันเปนชวงเวลาที่ดีที่จะทําใหตัวเอง พอแม คนที่รักเราภาคภูมิใจครับ ทําใหเต็มที่ ผล
เปนอยางไร คนรอบขางเขาใจอยูแลว 
 
 ที่สําคัญในชวงนี้ คือ การเลือกคณะครับ พี่หมายถึง ใหเลือกในใจตั้งแตตอนนี้เลย แลวดูวา
ใชคะแนนอะไรเยอะ แลวเนนตรงนั้นกอนนะครับ อยาอานไปเรื่อยๆ แบบไมมีจุดหมายนะ     อันนี้
คือหัวใจในการไดคณะที่ตองการนะครับ 
 
 เลือกคณะที่เรารักจะทําเปนสิ่งแรกนะครับ เลือกคณะที่ไดเงินดีเปนเรื่องรองนะครับ ทํา
ในสิ่งที่ไมไดรักก็จะทําไดไมดีครับ ทําไดไมดี เงินก็ไมมาครับ แตถาทําในสิ่งที่รักก็จะทําไดดีครับ 
แลวผลประโยชนก็จะตามมา ที่สําคัญมีความสุขดวยนะครับ  
 
 สิ่งที่เปนอุปสรรคของนองสวนใหญชวงนี้ คือ ความกังวล ความไมแนใจครับ 
 
 พี่มีคาถาดีที่ไดผลชะงัดครับคือ “หยุดคิดครับ ต้ังสติแลวลุยเลย” 
 
 เวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มตนก็คือ เดี๋ยวนี้ครับ 
 
 อานหนังสือมามาก แลวทอ ก็พักหนอย แลวลุยใหม 
 อานหนังสือมานอย ไมตองพักแลวครับ ลุยเลย 
 Ent. ไมติดหรือไดคณะที่ไมชอบ ก็ Ent. ใหมครับ ชาปเดียวดีกวาชาไปหลายๆ ปครับ  
 
 ไมมีอะไรสายไปหรอกครับนองรัก สนุกกับมันแลวกัน ลุย...  
 
 
 ขอใหไดคณะที่ต้ังใจนะครับ โชคดี...นองรัก 
 พี่เตอ 
 


