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 ชื่อ.......................................................สกุล............................................................. ม.5 หอ้ง ................ เลขที ่...........  

 บทท่ี 1  ทกัษะพืน้ฐานการอ่าน : การอ่านจบัใจความส าคญั 

              
              ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านจบัใจความส าคญัเรื่องทีอ่่านได้  
               สาระส าคญั 

1. การอ่านจบัใจความ 
2. หลกัการอ่านจบัใจความส าคญั 
3. วธิกีารอ่านจบัใจความส าคญั 
 

1.การอ่านจบัใจความส าคญั 
                 การอ่านจบัใจความส าคัญ   คือ การอ่านเพื่อจบัใจความหรือข้อคิด ความคิดส าคัญหลักของ
ขอ้ความ หรอืเรื่องทีอ่่าน เป็นขอ้ความทีค่ลุมขอ้ความอื่น ๆ ในย่อหน้าไวท้ัง้หมด 

            ใจความส าคญั  หมายถงึ ใจความทีส่ าคญั และเด่นที่สุดในย่อหน้า เป็นแก่นของย่อหน้าทีส่ามารถ
ครอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่นๆ ในย่อหน้านัน้หรอืประโยคทีส่ามารถเป็นหวัเรื่องของย่อหน้านัน้ได ้ถา้ตดั
เนื้อความของประโยคอื่นออกหมด หรอืสามารถเป็นใจความหรอืประโยคเดีย่วๆ ได้ โดยไม่ตอ้งมปีระโยคอื่น
ประกอบ ซึ่งในแต่ละย่อหน้าจะมปีระโยคในความส าคญัเพยีงประโยคเดยีว หรอือย่างมากไม่เกนิ  2 ประโยค 
             ใจความรอง หรอื พลความ หมายถงึ ใจความ หรอืประโยคที่ขยายความประโยคใจความส าคญั 
เป็นใจความสนับสนุนใจความส าคัญให้ชดัเจนขึ้น  อาจเป็นการอธิบายให้รายละเอียด ให้ค าจ ากัดความ 
ยกตวัอย่าง เปรยีบเทยีบ หรอืแสดงเหตุผลอย่างถีถ่้วน เพื่อสนับสนุนความคดิ ส่วนที่มใิชใ่จความส าคญั และ
มใิชใ่จความรอง แต่ชว่ยขยายความใหม้ากขึน้ คอื รายละเอยีด 
           กลวธิกีารขยายความ ไดแ้ก่  1. การใหน้ิยาม  2.อธบิายรายละเอยีด 
                                               3. แสดงเหตุผล               4. เปรยีบเทยีบ 
                                               5. ยกตวัอย่าง 

2. หลกัการจบัใจความส าคญั 
          1. ตัง้จุดมุ่งหมายในการอ่านใหช้ดัเจน 
          2. อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆ พอเขา้ใจ และเกบ็ใจความส าคญัของแต่ละย่อหน้า 
          3. เมื่ออ่านจบใหต้ัง้ค าถามตนเองวา่ เรื่องทีอ่่าน มใีคร ท าอะไร ทีไ่หน เมื่อไหร่ อย่างไร 
          4. น าสิง่ทีส่รุปไดม้าเรยีบเรยีงใจความส าคญัใหม่ดว้ยส านวนของตนเองเพื่อใหเ้กดิความสละสลวย 
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3.วิธีจบัใจความส าคญั 
        วธิจีบัใจความส าคญัมหีลกัดงันี้ 
          1. พจิารณาทลีะย่อหน้า หาประโยคใจความส าคญัของแต่ละย่อหน้า 
          2. ตดัส่วนที่เป็นรายละเอียดออกได้ เช่น ตวัอย่าง ส านวนโวหาร อุปมาอุปไมย(การเปรยีบเทยีบ) 
ตวัเลข  สถติ ิตลอดจนค าถามหรอืค าพูดของผูเ้ขยีนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความส าคญั 
          3. สรุปใจความส าคญัดว้ยส านวนภาษาของตนเอง 
          ใจความส าคญัของขอ้ความในแต่ละย่อหน้าจะปรากฏดงันี้ 
             1.   ประโยคใจความส าคญัอยู่ตอนตน้ของย่อหน้า 
             2.   ประโยคใจความส าคญัอยู่ตอนกลางของย่อหน้า 
             3.   ประโยคใจความส าคญัอยู่ตอนทา้ยของย่อหน้า 
             4.   ประโยคใจความส าคญัอยู่ตอนตน้และตอนทา้ยของย่อหน้า 
             5.  ผูอ้่านสรุปขึน้เอง จากการอ่านทัง้ย่อหน้า (ในกรณใีจความส าคญัหรอืความคดิส าคญัอาจอยู่รวม 
                  ในความคดิย่อย ๆ โดยไม่มคีวามคดิทีเ่ป็นประโยคหลกั) 
 

แบบฝึกทกัษะ 
ตอนท่ี 1 อ่านขอ้ความต่อไปนี้แลว้ระบุใจความส าคญัหรอืสาระส าคญัของขอ้ความ 
1.ความสมบูรณ์ของชวีติมาจากความเขา้ใจชวีติเป็นพืน้ฐาน คอื เขา้ใจธรรมชาต ิเขา้ใจความเป็นมนุษย ์และ
ความสมัพนัธท์ีเ่กือ้กูลกนัระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์และมนุษยก์บัธรรมชาต ิมคีวามรกั ความเมตตาต่อเพือ่น
มนุษยแ์ละธรรมชาตอิย่างจรงิใจ 
 ใจความส าคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
กลวธิกีารขยายความ คอื ........................................................................................................... 
 
      2. ความเครยีดท าใหเ้พิม่ฮอรโ์มนอะดรนีาลนีในเลอืด  ท าใหห้วัใจเตน้เรว็ เสน้เลอืดบบีตวั กลา้มเนื้อ
เขมง็ตงึ ระบบยอ่ยอาหารผดิปกตเิกดิอาการปวดหวั ปวดทอ้ง ใจสัน่ แขง้ขาอ่อนแรง  ความเครยีดจงึเป็น
ตวัการใหแ้ก่เรว็ 
 

 ใจความส าคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
กลวธิกีารขยายความ คอื ........................................................................................................... 
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3. เมื่อคนอยู่กบัคนดว้ยกนักย็งัตอ้งมศีลีมวีนิยัวางไวแ้ลว้เวลานอยู่ร่วมกบัหมาซึ่งไม่ใชค่นจงึตอ้งก าหนด
ศลีธรรมก าหนดวนิยัไวเ้ชน่เดยีวกนัมฉิะนัน้จะอยู่ร่วมกนัไม่ไดก้ารทีจ่ะใหห้มาอยู่ในศลีนัน้กจ็ าเป็นตอ้งมี
ผูใ้หศ้ลีผูท้ีจ่ะใหศ้ลีหมาไดก้ค็อืผูท้ีห่มาเคารพเหมอืนกบัคนไมย่อมรบัศลีจากฆราวาสดว้ยกนัแต่ยอมรบัศลี
จากพระ ฉะนัน้ก่อนทีใ่ครจะหดัหมาใหอ้ยู่ในก าหนดใดๆไดผู้น้ัน้จะตอ้งอยู่ในฐานะทีเ่คารพของหมาเสยีกอ่น 
 

ใจความส าคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
กลวธิกีารขยายความ คอื .......................................................................................................... 
 

4. ความแตกต่างของมนุษย์และสตัวอ์ีกประการหนึ่งที่เห็นเด่นชดั คือเรื่องของการใช้ภาษา  มนุษย์
สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดออกมาเป็นตวัเขยีน คือ เป็นภาษาหนังสือส าหรบัให้ผู้อื่นอ่านและ
เข้าใจตรงตามที่ต้องการ  แต่สตัวใ์ช้ได้แต่เสยีงเท่านัน้ในการสื่อสาร      แม้แต่เสยีงหลายท่านก็ยงัมี
ความเห็นวา่สตัวจ์ะท าเสยีงเพื่อแสดงความรูส้กึ  เช่น   โกรธ  หวิ  เจบ็ปวด เท่านัน้ เสยีงของสตัวไ์ม่
อาจสื่อความหมายไดล้ะเอยีดลออเท่าภาษาพูดของมนุษย์ 
 

ใจความส าคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................  
กลวธิกีารขยายความ คอื ........................................................................................................... 
 
5. ปัจจุบนันี้ชวีติของเยาวชนตกอยู่ท่ามกลางสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นอบายมขุไดแ้ก่ สุรา  ยาเสพตดิ  การพนนั  
และสถานเรงิรมยต์่างๆ ถา้เยาวชนมเีวลาวา่งมากเกนิไปกอ็าจถูกชกัจูงไปสูอ่บายมุขไดโ้ดยงา่ยหาก
เยาวชนตกเป็นทาสของอบายมุขแลว้กอ็าจจะกลายเป็นอาชญากรในทีสุ่ดกฬีาจงึเป็นกจิกรรมยามวา่งที่
ส าคญัซึ่งจะชว่ยป้องกนัไมใ่หเ้ยาวชนหนัเหไปสู่อบายมุขได้ 

ใจความส าคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
กลวธิกีารขยายความ คอื ........................................................................................................... 
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6. ปะการงัเป็นแหล่งพกัพงิของปลาตวัเลก็ แตปั่จจุบนัถูกพ่อคา้ปลาตูท้ าลายโดยใชว้ธิฉีีดพน่ยาสลบไปตาม
คอปะการงั เพื่อจบัปลาสสีวยๆไปขาย มผีลท าใหป้ะการงัตายไปดว้ย เมื่อปะการงัตาย ปลาเลก็ปลาน้อยซึ่ง
เป็นอาหารของปลาใหญ่กถ็ูกท าลาย ปะการงัเปรยีบเสมอืนหมอ้ขา้วของชาวประมง การท าลายปะการงัจงึ
เท่ากบัเป็นการทุบหมอ้ขา้วของชาวประมงจ านวนมาก 

ใจความส าคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
กลวธิกีารขยายความ คอื ........................................................................................................... 
 

ใจความส าคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................  
กลวธิกีารขยายความ คอื ........................................................................................................... 
 
 

8. ภาษาเป็นเรื่องของการเรยีนรู้ ย่อมจะมีสิง่แวดล้อมเขา้มาเกี่ยวขอ้งเสมอ  สิง่แวดล้อมในที่นี้คือ
สงัคมหรอืกลุ่มของผูใ้ชภ้าษา เช่น เดก็ไทยคนหนึ่งเมื่อเกิดใหม่ๆ ใหไ้ปอยู่ในประเทศองักฤษซึ่งไม่มคีนไทย
อยู่เลย  เดก็คนนัน้เมื่อเตบิโตขึน้ย่อมจะพูดภาษาองักฤษไดแ้ละถา้ไม่มใีครฝึกพูดภาษาไทยให้ กย็่อมจะพูด
ภาษาไทยไม่ได ้นี่แสดงวา่ภาษาเป็นเรื่องของการเรยีนรูท้ีม่สี ิง่แวดลอ้มเขา้มาเป็นองคป์ระกอบ  ถา้ภาษาเป็น
เรื่องของพนัธุกรรมหรอืสญัชาตญาณเดก็ไทยที่ไปอยู่ในประเทศองักฤษและไม่เคยพบคนไทยมาก่อน  ควร
พูดภาษาไทยไดเ้หมอืนกบัภาษาแม่ของตนเอง 
 
ใจความส าคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
กลวธิกีารขยายความ คอื ........................................................................................................... 
 

7.ทุกคนลว้นมปีระสบการณ์อนัเป็นบทเรยีนใหรู้ว้า่อะไรควรท าอะไรไม่ควรท า อะไรท าแลว้ถูก อะไรทีท่ าให้
ผดิพลาด อะไรทีด่ ีอะไรทีเ่ลว สิง่ใดทีท่ าใหทุ้กขแ์ละสิง่ใดทีใ่หค้วามสุขประสบการณ์ทัง้นัน้ทีส่อนเรา ชวีติ
คนอื่นสอนชวีติเรา ชวีติเราเองสอนชวีติตวัเอง ชวีติเราเองกเ็ป็นบทเรยีนแก่ชวีติอื่นเชน่กนั และจะเป็น
เชน่นี้จวบจนวนัตาย 
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9. คาเวยีร ์ ไม่ใชช่ือ่ปลาแต่เป็นชือ่ไขป่ลาชนิดทีเ่อามาดองเคม็แลว้ และไขป่ลาทีจ่ะน ามาดองเคม็ไดน้ัน้ไม่ใช่
ใชไ้ดทุ้กชนิด ชนิดที่มาท าไข่คาเวยีรต์อ้งเป็นปลาใหญ่ชนิดโบราณมอีายุมาในโลกตัง้ 400 ล้านปี  สมยัยุคเด
โวเนียนนัน่แหละครบั  ปลาโบราณนี้เรยีกกนัวา่   ปลาสเตอรเ์จยีน 
 
ใจความส าคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
กลวธิกีารขยายความ คอื ........................................................................................................... 
 

    10.  มคี ากล่าวกนัวา่ "คนเรานี้เกดิมาเปล่า แล้วกต็ายไปเปล่า"  แต่กม็คีนทีไ่ม่ตายเปล่าๆ แต่ตายไปแล้ว
ยงัมคี่า เขาเหล่านัน้อาจเป็นเพยีงคนๆ หนึ่ง คนที่ยากจนไม่เคยมใีครรู้จกั ไม่เคยมชีื่อเสยีงไม่มมีรดกใดๆ ที่
จะทิ้งเอาไวใ้ห้ลูกหลาน แต่เขากท็ิ้งมรดกอนัมคี่ามหาศาลไวใ้ห้แก่พลโลก  ใกล้ๆ จะสิ้นเรื่องการตายมกีี่วธิ ี 
ทีต่ ัง้ใจเขยีนเอาไวน้ี้แลว้ กค็ดิวา่ควรจะไดพู้ดเรื่องการตายทีม่คี่านี้ไว ้ เพื่อวา่ใครจะคดิตายอย่างไม่สูญเปล่านี้
บา้ง   การตายแบบไหนกต็าม ดงัที่กล่าวมานับรอ้ยๆ อย่างนัน้แลว้  อาจตายอย่างมคี่านี้ไดเ้สมอ คอื การให้
โรงพยาบาลท าการตรวจศพ หรอืยิง่ไปกวา่นัน้ใหศ้พของตนแก่โรงเรยีนแพทย์ 
 
ใจความส าคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
กลวธิกีารขยายความ คอื ........................................................................................................... 
 
ตอนท่ี 2 จงอ่านข้อความต่อไปน้ี แล้วเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อท่ีเป็นใจความส าคญั 
               หรือสาระส าคญัของเรื่อง 
1.ดอกไมไ้ทยเป็นดอกไมท้ีส่วยงาม คงทน และมกีลิน่หอม ละมุนรื่นจมูก ชว่ยใหอ้ารมณ์ผอ่นคลายไดเ้ป็น
อย่างดเียีย่ม ดว้ยเหตุนี้ชา่งสตรไีทยจงึใชด้อกไมส้ดมาประดดิประดอยเป็นงานดอกไมรู้ปแบบต่างๆ ไม่วา่จะ
เป็นมาลยัดอกไมส้ด จดัแจกนั จดัพาน เป็นตน้ 

 
 
 
 

 ดอกไมส้ามารถน ามาจดัไดห้ลายรูปแบบ 

 ดอกไมไ้ทยสวย ทน และกลิน่หอม เหมาะส าหรบัชา่งสตรไีทย 

 ดอกไมไ้ทยมคีุณสมบตัเิหมาะสมส าหรบัการน ามาจดัใหเ้ป็นรูปสวยงาม 
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2. ถงึแม้ว่าชวีติมนุษย์จะหนีความทุกขไ์ม่พ้น เรากไ็ม่ควรมชีวีติอยู่อย่างสิน้หวงั การดิ้นรนต่อสู้และเอาชนะ
ความลม้เหลวท าใหช้วีติมนุษยม์คีุณค่าขึน้  ผูท้ีไ่ม่ต่อสูด้ิน้รนเพราะมองไม่เหน็ความส าเรจ็อยู่ขา้งหน้า และท า
ตวัเหมอืนกรวดทรายทีไ่หลไปตามกระแสน ้านัน้ เป็นผูท้ีท่ าตวัไม่สมกบัทีเ่กดิมาเป็นมนุษย ์

 
          
 
 
3. ความโลภเป็นภาวะของความไม่รู้จ ักพอ มีความต้องการและความอยากได้ จึงต้องคอยเสาะหาสิ่งที่
ตอ้งการเพื่อใหเ้กดิความพออกพอใจ หากไม่รูจ้กัถ่ายถอน ความอยากกจ็ะมอียู่เรื่อยไป 

 
 
 
 
4. ถ้าคุณต้องการลดน ้าหนักครึ่งกโิลกรมัต่อสปัดาห์ คุณจะต้องลดให้ได้ 500 แคลอรตี่อวนั โดยลดปรมิาณ
อาหารมือ้หนกัลง และเปลีย่นจากของหวานมาเป็นผลไม ้หากตอ้งการเผาผลาญแคลอรโีดยการออกก าลงักาย 
คุณจะต้องวิง่ให้ได้วนัละหนึ่งช ัว่โมง แต่ถ้าคุณกงัวลเรื่องรูปร่างมากกว่าตวัเลขบนเครื่องชัง่น ้าหนัก การออก
ก าลงักายน่าจะเหมาะกวา่ เพราะนอกจากจะชว่ยเผาผลาญไขมนัแลว้ ยงัเสรมิกลา้มเนื้ออกีดว้ย ผูท้ีคุ่มอาหาร
อย่างเดยีวจะสูญเสยีทัง้ไขมนัและกลา้มเนื้อ 

     
 
 
                         
5. ในระยะสัน้เศรษฐกจิไทยยงัอยู่บนพื้นฐานของความอ่อนแอ และขาดความสามารถในการแขง่ขนัในระยะ
กลาง ตราบที่การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เป็นเกมการเมืองเพื่อหาคะแนนนิยมและ
แสวงหาอ านาจทางการเมอืง 

 
 
 
 

 การต่อสูด้ิน้รนเป็นธรรมชาตขิองมนุษย ์

 ชวีติมนุษยย์อ่มมทีัง้ทุกข ์สขุ สมหวงั และสิน้หวงั 

 คุณค่าของชวีติมนุษยอ์ยู่ทีก่ารต่อสูเ้พือ่เอาชนะอุปสรรค 

 ความโลภเป็นสิง่ทีต่อ้งก าจดัใหห้มดสิน้ไป 

 ความโลภและความไม่รูจ้กัพอเป็นสิง่เดยีวกนั 

 ความโลภท าใหเ้กดิการแสวงหาสิง่ทีต่อ้งการ 

 การออกก าลงักายท าใหน้ ้าหนกัลดและรูปร่างด ี

 การออกก าลงักายชว่ยเผาผลาญไขมนั ท าใหน้ ้าหนกัลดลง 

 น ้าหนกัจะลดลงถา้ควบคุมแคลอรแีละวิง่ออกก าลงักาย 

 นกัการเมอืงสนใจการปฏริูปการศกึษาเพือ่อ านาจทางการเมอืง 

 ประเทศไทยยงัมเีศรษฐกจิและการศกึษาทีอ่่อนแออยู่มาก 

 เศรษฐกจิไทยจะยงัไม่ดขี ึน้หากไม่มกีารปฏริูปการศกึษาอยา่งจรงิจงั 
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 6. ชวีติประจ าวนัในเมอืงหลวงฉุดกระชากเอาความอ่อนโยนในหวัใจใหม้ลายหายไปทลีะน้อยจนแทบไม่รูต้วั 
ตอ้งรบีตื่นแต่เชา้ เพื่อจะเดนิทางไปถงึทีห่มายให้เรว็ที่สุดต้องแย่งโต๊ะว่างเพื่อรบัประทานอาหาร ต้องพกพา
เครื่องมือสื่อสารหลากหลายชนิดส าหรบัติดต่อธุรกิจ บริโภคข่าวสารทางวิทยุมากกว่าการอ่านหนังสือ 
จนิตนาการถูกเทคโนโลยตีดัทอนลงไป ชวีติเริม่คลา้ยหุ่นยนตเ์ขา้ไปทุกท ี

 
 
 
                        
 
7. การยอมรบัวา่สื่อมผีลต่อคนดเูป็นการใหค้วามส าคญัแก่สื่อมากเกนิไป สื่ออาจมอีทิธพิลต่อคนดูกจ็รงิ แต่คง
ไม่มากเท่าไร การทีส่ื่อจะมอีทิธพิลต่อคนดไูดน้ัน้ คนดูกต็อ้งพรอ้มทีจ่ะรบัดว้ยหมายความวา่คนดูนัน่เองทีเ่ป็น
ผูเ้ลอืกวา่จะใหม้อีทิธพิลเหนือตนหรอืไม่ 

 
 
 
 
 

8. ระบบการสรา้งหลกัประกนัสุขภาพทัว่หน้า เป็นระบบการเฉลี่ยทุกขใ์นสงัคม คนมชี่วยคนจน คนที่ไม่ป่วย
ชว่ยคนทีป่่วย เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศทีม่วีฒันธรรมของประชาคมทีเ่จรญิแลว้ คอืการชว่ยเหลอืซึ่งกนัและ
กนัในสงัคม ไม่ใชอ่ยู่อย่างตวัใครตวัมนัโดยไม่ใส่ใจในสมาชกิทีอ่ยู่รวมสงัคม 
 

 

  
9. ในแต่ละช่วงขณะ ทัง้ในตวัคนเองและสิง่แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องอาศยัการเรยีนรู้ทัง้สิ้น มนุษย์จงึ
สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไปได้ คนทีเ่รยีนไม่ได้จะประสบความขดัแย้งกบัความเป็น
จรงิทีเ่ปลีย่นไป 

 

 

                 

 คนในเมอืงหลวงใชช้วีติอย่างเร่งรบี 

 คนในเมอืงหลวงตอ้งพึง่พาเทคโนโลยมีาก 

 คนในเมอืงหลวงขาดสุนทรยีใ์นชวีติ 

 สื่อสามารถครอบง าคนดูได ้

 อทิธพิลของสือ่ขึน้อยูก่บัคนดู 
 คนดูใหค้วามส าคญัแก่สื่อมากเกนิไป 

 แนวคดิหลกัของระบบการสรา้งหลกัประกนัสขุภาพทัว่หน้า 

 การด าเนินงานของระบบการสรา้งหลกัประกนัสุขภาพทัว่หน้า 

 ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากกระบวนการสรา้งหลกัประกนัสุขภาพทัว่หน้า 

 การเรยีนรูค้อืการปรบัตวั 

 มนุษยจ์ าเป็นตอ้งเรยีนรู ้
 มนุษยป์รบัตวัโดยการเรยีนรู ้
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10.  จุดเริม่ต้นที่ท าให้สงัคม องค์กร ชุมชน หรอืระบบต่างๆ มีคุณภาพได้นัน้ มกัจะเริม่จากปัจจยัพื้นฐาน
ส าคญัคือ “คนคุณภาพ” แทบทัง้สิ้น คนคุณาพในทีนี้หมายถึงคนดแีละคนเก่ง ใช้ความดีเป็นกรอบ และใช้
ความเก่งเป็นพลงัขบัเคลื่อนให้องค์กรหรือชุมชนนัน้อยู่รอดหรือพฒันาสมาชกิให้เป็นคนคุณภาพ ซึ่งเป็น
ปัจจยัส าคญัทีท่ าใหม้คีนคุณภาพไดก้ค็อืการศกึษา 

 
 
 
 
  11. ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ปัน่ป่วนสบัสน มคีวามขดัแยง้ภายในและระหว่างประเทศ มกีารสูร้บระอุไป
ทัว่โลก สิ่งที่เห็นได้ชดัเจนคือประเทศมหาอ านาจมีการร่วมมือ และการแก่งแย่งอ านาจทางภูมิศาสตร์
เศรษฐกจิ ไดแ้ก่ การควบคุมพืน้ทีท่างตลาดทรพัยากร การแขง่ขนักนัเพื่อดงึดูดทุนแรงงานคุณภาพ และเพื่ม
ผลผลติ 

 
 
 
 
 
12. ช้างเคยร่วมรบเคยีงข้างกษัตรยิ์เพื่อปกป้องผนืแผ่นดนิไทย วนันี้ชา้งไทยใกล้สูญพนัธุ์ เนื่องจากถูกใช้
แรงงานอย่างหนกั การทารุณและการเลีย้งดูอย่างผดิธรรมชาตทิ าใหช้า้งไทยตอ้งเจบ็ป่วยพกิารและทยอยตาย
เฉลี่ยปีละ 50 เชือก จากจ านวนช้างทัว่ประเทศที่มีไม่ถึง 5,000 เชือก ช้างเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ การ
รกัษาพยาบาลซบัซ้อนยุ่งยาก มขีอ้จ ากดัเรื่องยาและอุปกรณ์ ปัญหาดงักล่าวจงึยิง่ท าใหช้า้งมจี านวนน้อยลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การศกึษาสามารถพฒันาใหค้นมคีุณภาพ 

 คนคุณภาพคอืจุดเริม่ตน้ในการพฒันาสงัคม 

 การศกึษาเป็นจดุเริม่ตน้ในการพฒันาคนคุณภาพ 

 ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

 การแขง่ขนัทางอ านาจ 

 การแสวงผลประโยชน์ 

 สาเหตุทีท่ าใหช้า้งไทยลดจ านวนลง 

 ปัญหาเรื่องการรกัษาพยาบาลชา้งไทย 

 สถานภาพของชา้งไทยในปัจจุบนั 
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ข้อสอบพืน้ฐานการอ่านจบัประเดน็ (ตามแนวข้อสอบ O-NET และวิชาสามญั) 
ค าสัง่  จงเลอืกค าตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีว 

1. ขอ้ใดเป็นสาระส าคญัของขอ้ความตอ่ไปนี้ 
         (1) ปัจจุบนัหตัถกรรมทีผ่ลติจากกระดาษ
เสน้ใยพชืก าลงัไดร้บันิยมอยา่งกวา้งขวาง นอกจาก
กระดาษสาแลว้ ยงัมเีสน้ใยจากพชือื่นๆ อกี เชน่ ใย
สบัปะรด กาบกลว้ย เปลอืกขา้วโพด มูลชา้ง ฟาง
ขา้ว ผกัตบชวา ฯลฯ/ (2) เพราะเป็นผลติภณัฑท์ีแ่ล
เหน็ความสวยงามของเสน้ใยจากธรรมชาต/ิ (3) 
วสัดุจากธรรมชาตเิหล่านี้มอียู่มากมายในเมอืงไทย
เป็นการเพิม่มูลคา่ดว้ยวธิงีา่ยๆจากภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่/ (4) ลงทุนน้อยเกดิประโยชน์ตอ่สิง่แวดลอ้ม 
มกีารสรา้งงานสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ทอ้งถิน่       
     ก. ส่วนที ่ 1 และ 2    ข. ส่วนที ่2 และ 3 
     ค. ส่วนที ่3  และ 4    ง. ส่วนท่ี 1 และ 4 
2. ขอ้ความตอ่ไปนี้ส่วนใดเป็นใจความส าคญั 
         (1) เมื่อเกดิบาดแผลขึน้ การลา้งท าความ
สะอาดแผลจะท าใหแ้ผลหายเรว็และลดอกัเสบจาก
การตดิเชือ้ได/้ (2) กรณบีาดแผลเลก็แต่ลกึ การท า
ความสะอาดส าคญัมาก/(3) แผลลกึเชน่ตะปตู าตอ้ง
ท าความสะอาดลกึลงไป/(4) บางครัง้ปากแผลปิดแต่
ขา้งในยงัไม่หายอาจจะอกัเสบหรอืเป็นบาดทะยกัได้ 
     ก. ส่วนท่ี 1  ข. ส่วนที ่2  
     ค. ส่วนที ่3  ง. ส่วนที ่4 
3. สาระส าคญัของขอ้ความต่อไปนี้อยูท่ีป่ระโยคใด 
        จติและกายมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างแยกไม่
ออก/ ผูท้ีจ่ะมสีุขภาพจติดไีดต้อ้งมรี่างกายทีส่มบูรณ์
และแขง็แรงดว้ย/ ในปัจจุบนันี้เราพบวา่การเลน่
เทนนิส การฝึกโยคะ การวิง่ การวา่ยน ้า หรอืการ
บรหิารร่างกายมปีระโยชน์ต่อสขุภาพกายและจติ
มาก/ ถา้ตอ้งการใหม้สีขุภาพและจติดตีอ้งออกก าลงั
กายสม ่าเสมอ      

       ก. ประโยค 1  ข.ประโยค 2 
       ค. ประโยค 3  ง. ประโยค 4 
4. สาระส าคญัของขอ้ความต่อไปนี้อยูท่ีป่ระโยคใด 
      (1) ความรกันัน้ตอ้งอาศยัการปลูกตน้รกั รดน ้า
พรวนดนิอย่างดเีพื่อสรา้งชวีติครอบครวั/ (2) การ
ครองคูใ่นสภาพสงัคมปัจจุบนัไม่ใชเ่รื่องงา่ยทีจ่ะ
เขา้ใจกนัตลอดไป/(3) การอยู่ร่วมกนัของคนสองคน
ทีแ่ตกต่างกนัดา้นความคดิ ตอ้งอาศยัการรูจ้กัให้
อภยักนั/ (4) คู่สามภีรรยาจงึจะอยู่ร่วมกนัไดต้ลอด
รอดฝัง่ 
       ก. ประโยค 1  ข.ประโยค 2  
       ค. ประโยค 3  ง. ประโยค 4 
5. ขอ้ใดเป็นสาระส าคญัของขอ้ความตอ่ไปนี้ 
        “การแยกทางเดนิใหแ้ก่ความสนใจจากสาย
หนึ่งไปสูอ่กีสายหนึ่งนี้ท ายากเหลอืเกนิ ถา้หากท่าน
ไม่ไดเ้ตรยีมถนนแห่งความสนใจไวห้ลายๆสาย 
ดงันัน้ในการเตรยีมรบัมอืกบัความทุกขท์ี่จะเกดิขึน้
ในวนัหน้า จงึตอ้งเตรยีมหาถนนแห่งความสนใจไว้
หลายๆสายตัง้แต่ในเวลาอนัผดุผอ่งชืน่บาน เพือ่วา่
เมื่อถงึภาวะฉุกเฉนิแห่งชวีติท่านจะไดม้ทีางออก
หลายๆทาง” 
  ก. การเตรยีมชวีติใหพ้รอ้มยอ่มจะประสบ 
      ความส าเรจ็ในชวีติ 
 ข. การเปลีย่นแปลงความคดิหรอืความสนใจเป็น 
     เรือ่งยาก 
 ค. ทุกคนยอ่มหาทางออกใหช้วีติไดเ้สมอเมื่อม ี
      ความทุกข ์
 ง. ทุกคนควรพร้อมท่ีจะแก้ปัญหาต่างๆในชีวิต 
 

เฉลย 
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6.ขอ้ใดเป็นสาระส าคญัของขอ้ความต่อไปนี้ 
          คนส่วนใหญ่ไม่คอ่ยรูต้วั ยงัคงอยากไดอ้ะไร
ทีม่ากๆขึน้ ไม่วา่จะเป็นเงนิทอง เกยีรตยิศ ชื่อเสยีง 
หรอืความรกั และกม็กัจะไมไ่ดด้งัใจนึก ความทกุขก์็
ยิง่มมีากขึน้ ตามวยัทีม่ากขึน้ดว้ย 
       ก. คนเราเมือ่อายุมากขึน้กย็อ่มมคีวามอยาก 
           ไดม้ากขึน้ตามวยั 
       ข. ถา้คนเรามคีวามอยากไดไ้มม่ทีีส่ ิน้สุดกจ็ะ 
           ยิง่มคีวามทุกข ์
       ค. คนส่วนใหญ่อยากไดข้องบางอย่างแลว้ 
          ไมไ่ด ้จงึเกดิความทกุขใ์จ 
       ง. ส่วนใหญ่ความทกุขข์องคนเกดิจากความ 
          อยากไดเ้งนิทองเกยีรตยิศ 
7.  ใจความส าคญัของขอ้ความต่อไปนี้คอือะไร 
          ขา้ศกึทีม่าประชดิบา้นเมอืง สรา้งความ
เดอืดรอ้นแก่ประชาชนฉนัใด ความโลภทีก่ลุม้รมุ
จติใจกย็งัความรุม่รอ้นแก่จติใจฉนันัน้ และ
ประชาชนจะกลบัอยู่เยน็เป็นสุขกเ็พราะใชก้องทหาร
ตขีา้ศกึใหแ้ตกไปฉนัใด จติใจจะสงบเยน็กเ็พราะได้
ก าจดัความโลภ และเผือ่แผค่วามสขุดว้ยการใหท้าน
ฉนันัน้ ทานกบัการรบจงึมลีกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบกนั
ได ้ดงัพุทธศาสนสุภาษติทีย่กมาเป็นบทกระทูว้า่ 
ทานญฺจ ยุทธญฺจ สมานพาห ุท่านวา่ทานและการรบ
เสมอกนั 
     ก. การรบและความโลภ ท าใหจ้ติใจไม่เป็นสุข 
     ข. การรบและการใหท้านไม่มคีวามแตกต่างกนั 
     ค. การรบและการใชก้องทหารไมส่ามารถ 
        เอาชนะขา้ศกึได ้
     ง. การรบและการท าจติใจใหส้งบไม่สามารถ 
        เปรยีบเทยีบกนัได ้
 
 

 8. ขอ้ใดเป็นสารส าคญัของขอ้ความตอ่ไปนี้ 
       ชวีติทีด่ไีม่วา่ระดบัไหนกต็าม ถา้มกีารด าเนิน
ชวีติอย่างเรยีบง่าย ความสุขและความพอใจในชวีติ
จะเกดิขึน้ได ้คนทีม่คีวามเป็นอยู่เรยีบงา่ย ตอ้งมพีอ
แก่ความจ าเป็นแลว้หยุดอยู่ทีต่รงนัน้อยู่อยา่งเรยีบ
ง่ายคอื ไม่เป็นภาระแก่ใคร ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ื่น
รวมทัง้ตนเอง 
   ก. การแสวงหาความสขุในการด ารงชวีติ  
   ข. การรูจ้กัด าเนินชวีติอย่างมคีวามสุข 
   ค. ลกัษณะการด าเนินชวีติทีเ่รยีบง่าย  
   ง. การใชห้ลกัธรรมในการด าเนินชวีติทีเ่รยีบง่าย 
  9. ขอ้ใดไมไ่ดก้ลา่วถงึในขอ้ความต่อไปนี้ 
               เท่าทีเ่ดนิดูตามรา้นกเ็หน็วา่อาหาร
สะอาดพอใช ้แต่จะสดหรอืเปล่าไม่แน่ใจ เหน็ปนูึ่ง
อยู่ในซึง้และหอยแครงอยูใ่นถุงพลาสตกิ ทีน่่ากลวัก็
คอืแมค่า้ทัง้หลายอุ่นหอยแครงทัง้ถุงพลาสตกิ เลย
ไม่รูว้า่เนื้อหอยหนึบๆเพราะพลาสตกิหรอืตวัหอย
จรงิๆ 
ก. ความสะอาดของอาหาร  ค. ชนดิของอาหาร 
ข. รสชาตขิองอาหาร     ง. อนัตรายจากอาหาร 
10. ขอ้ใดไม่ไดก้ล่าวถงึในขอ้ความต่อไปนี้ 
        กระทอ้นเป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ ผลเป็นรูป
กลม เนื้อทีต่ดิกบัเปลอืกผลมรีสหวานอมเปรีย้ว 
กระทอ้นน ามาปรุงเป็นอาหารคาวหวานหลายชนิด 
เชน่ แกงคัว่กระทอ้น กระทอ้นลอยแกว้ คนโบราณ
น ารากกระทอ้นมาสมุไฟพอใหเ้ป็นถ่านแลว้
รบัประทานแกไ้ขตวัรอ้น บ าบดัอาการไขร้ากสาด
และโรคบดิ 
 ก. ประโยชน์      ข. ต ารบัยา 
 ค. ลกัษณะทัว่ไป            ง. ฤดูกาลออกผล 
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11.ขอ้ใดไม่ไดก้ล่าวถงึเกีย่วกบัโลมาในขอ้ความ 
        โลมา เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจ าพวกหนึ่ง 
อาศยัอยู่ในทะเล, น ้ าจืด น ้ ากร่อย มีรูปร่างคล้าย
ปลาคือมคีรบี มีหาง แต่โลมาไม่ใช่ปลา เพราะเป็น
สตัว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีรก ชอบอยู่รวมกนัเป็นฝูง 
วา่ยน ้าไดอ้ย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้โลมาเป็นสตัว์
ทีร่บัรูก้นัดวีา่เฉลยีวฉลาด มคีวามเป็นมติรกบัมนุษย ์
โดยเฉพาะอย่างยิง่จะช่วยเหลอืมนุษย์เมื่อยามเรือ
แตก จนกลายเป็นต านานหรอืเรื่องเล่าขานทัว่ไป 
        1. ลกัษณะ  2. ถิน่ทีอ่ยู่ 
        3. นิสยั                       4. ต านาน 
12. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกบัไม้จนัทน์หอมใน
ขอ้ความต่อไปนี้ 
       จันทน์หอม (Sandalwood) เป็นพันธุ์ ไม้ที่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพ์ระบรมราชนิีนาถ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นไม้พระราชทานเพื่อ
ปลูกเป็นมงคลในจงัหวดัต่างๆของประเทศไทย โดย
จนัทน์หอมเป็นไม้ตน้ ผลดัใบ ความสูง 10-20 เมตร 
เปลือกสีเทาแตกเป็นร่อง ใบเป็นใบเดี่ยว ช่อดอก
เป็นแบบชอ่แยกแขนงออกตามปลายกิง่และซอกใบ 
พบในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งตามเขาหนิปูน 
ไม้จนัทน์หอมที่ยืนต้นตายจะมีกลิ่นหอมมาก จึง
สามารถน าใช้ท าหีบใส่เสื้อผ้า เครื่องกลึง เครื่อง
แกะสลกั ดอกไม้จนัทน์ ธูป รวมทัง้เป็นยาแกไ้ข ้แก้
โลหติเสยี อกีดว้ย 
        1. ชือ่วทิยาศาสตร ์     2. ลกัษณะทัว่ไป 
        3. นิเวศวทิยา           4. สรรพคุณ 
13. ขอ้ความนี้ใจความส าคญัอยู่ทีส่่วนใด 
  “ (1) ศลิปะแห่งการฟังนัน้ไม่ไดห้มายถงึการนัง่นิ่ง 
ปล่อยใหค้นอื่นพูดอย่างเดยีว แลว้ฟังเหมอืนฟัง
เทศน์ (2) การท าเชน่นัน้ง่ายเกนิกวา่ทีจ่ะนบัวา่เป็น
ศลิปะ (3) ศลิปะการฟังจงึเป็นความสามารถทีช่กัจูง

ผูพู้ด ใหห้นัเหเขา้หาเรื่องทีเ่ขา้ถนดัทีส่ดุ (4) โดย
แสดงใหเ้หน็วา่ตนก าลงัฟังค าพดูของเขาดว้ยความ
ตัง้ใจ อยากรู ้อยากฟังจรงิๆ 
   1. ตอนที ่1     2. ตอนที ่2 
   3. ตอนที ่3   4. ตอนที ่4 
14. ขอ้ใดเป็นจดุประสงคข์องผูเ้ขยีนขอ้ความ 
      วยัรุ่นทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัโรคอว้น อาจมี
ภาวะแทรกซอ้นของระบบอวยัวะต่างๆ เชน่ 
โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลอืดสูง  โรคความดนั
โลหติสูง ภาวะไขมนัเกาะตบั เป็นตน้ ดงันัน้วยัรุ่นที่
มโีรคอว้นควรพบแพทยเ์พื่อรบัค าปรกึษาและ
ตรวจหาภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้  
 1. ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัปัญหาโรคอว้นในวยัรุ่น 
 2. อธบิายสาเหตุการมภีาวะแทรกซ้อนจากโรคอว้น 
 3. แนะน าขอ้ปฏบิตัขิองวยัรุ่นทีม่ปัีญหาโรคอว้น 
 4. เตอืนวยัรุ่นทีม่ปัีญหาโรคอ้วนให้ด าเนินการรกัษา    
15. ขอ้ใดเป็นจุดประสงคข์องผูเ้ขยีนขอ้ความ 
     ดอกบวบหอมจะมทีัง้ดอกเพศผูแ้ละเพศเมยีใน
ตน้เดยีวกนั โดยเพศผูจ้ะออกเป็นชอ่ ยาวประมาณ 
10-15 เซนตเิมตร ส่วนเพศเมยีมกัจะออกเป็นดอก
เดีย่ว คนไทยเมื่อก่อนหากมอีาการเหงื่ออกมาก จะ
นิยมใชใ้บสดทีต่ดิดอกผสมกบัเมนทอลน ามาใชย้า
ทาหรอืใบพอก และในชนบททีห่า่งไกลเมื่ออดตีจะ
น าน ้ามาคัน้จากใบสด มาหยอดตาเดก็ เพือ่ใชร้กัษา
เยื่อตาอกัเสบ หรอืใชด้อกสดผสมกบัฮัว่เถ่าเชา่สด 
น าไปต าพอกรกัษาโพรงจมูกอกัเสบ  
1. แนะน าใหใ้ชด้อกบวบหอมในการรกัษาโรคตา่งๆ 
2. ชีใ้หเ้หน็คุณค่าและความส าคญัของดอกบวบหอม 
3. กระตุ้นใหเ้หน็ภูมปัิญญาการแพทยข์องดอกบวมหอม 
4. ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัดอกบวบหอมในดา้นต่างๆ 
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ชื่อ......................................................สกุล......................................................... ม.5 หอ้ง ............... เลขที.่............ 

                            
 
              
 
       
 
 
 
 
1. การตีความ แปลความ ภาษากบัการแสดงเหตุผล 

          เหตุผล คอื ความคดิส าคญัซึง่จะเป็นหลกั เป็นเกณฑห์รอืเป็นขอ้เทจ็จรงิ ซึ่งมขีอ้สรุปรอรบัอยู่ 
ความคดิหลกัดงักลา่ว จะท าใหข้อ้สรุปนัน้หนกัแน่น และน่าเชือ่ถอื 
 โครงสรา้งของการแสดงเหตุผล ตอ้งประกอบดว้ย 

 ข้อสนับสนุน    +  ข้อสรปุ 
 เหตุผล    
 
    ภาษาทีใ่ชใ้นการแสดงเหตุผล ใชใ้นลกัษณะดงันี้ 
           1. ใช้ค าสนัธาน เชน่ เพราะ จงึ ดงันัน้ เพราะฉะนัน้ โดยที่ 
                ใชส้นัธานแสดงเหตุผล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้ 
                1.1  ขอ้สนบัสนุน จงึ   ขอ้สรุป 
      สาเหตุ   จงึ  ผลลพัธ ์
 ..........................................ประธาน+ถงึ............................... 
 โดยเหตุที.่..........................................จงึ.............................. 
 ........................................ดงันัน้........จงึ............................. 
 ..........................................ท าให.้........................................ 
 เพราะวา่.............................เพราะฉะนัน้............................. 
 ถงึ (แม)้ + ประธาน...........แต.่.....................ไม่................. 
 ถา้ (หาก) .............................ก.็............................................. 
 ...........................................กเ็ลย........................................ 

บทท่ี 2 ทกัษะพืน้ฐาน : ภาษากบัการแสดงเหตผุล 

         ผลการเรียนรู้                     
1. ตคีวาม แปลความ เชือ่มโยงความจากเรื่องทีอ่่านได้ 

            สาระส าคญั 
1. การตคีวาม แปลความภาษากบัการแสดงเหตุผล 
2. วธิกีารแสดงเหตุผลและการอนุมาน 
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 ...........................................แล้ว......................................... 
 ...........................................จน........................................... 
 ...........................................เป็นผลท าให.้........................... 
 ...........................................เป็นเหตุใหเ้กดิ.......................... 
 ...........................................จนกระทัง่................................ 
 1.2  ขอ้สรุป   เพราะ  ขอ้สนบัสนุน 
        ผลลพัธ ์  เพราะ  สาเหต ุ
 ...........................................เพราะวา่.................................... 
 ...........................................ดว้ย........................................... 
 ...........................................เนื่องดว้ย................................... 
 ...........................................เนื่องจาก................................... 
 ...........................................ถา้(หาก).................................... 
 ...........................................ถงึ(แม)้ + ประธาน.................. 
 ...........................................ค่าที.่........................................... 
 ...........................................เป็นผลมาจาก............................ 
 ...........................................โดยเหตุที.่................................. 
 ...........................................ดว้ยเหตุที.่................................. 
 ...........................................เกดิจาก...................................... 
       เชน่       - ระยะนี้ตอ้งดูหนงัสอืหนกั เพราะใกลส้อบแลว้ 
                     - โดยทีภ่าพยนตรเ์รื่องนี้ไดร้บัความสนใจจากผูช้มมาก จึงตอ้งฉายนานถงึ 6 เดอืน 
            2. เรียบเรียงข้อความทัง้ 2 ส่วนให้เหมาะสม โดยไม่ตอ้งใชค้ าสนัธาน เชน่ 
                   - เมอืงกาญจน์เป็นเมอืงทีม่ภูีเขามาก อากาศด ีฉนัอยากไปเทีย่วอกี 
                   - เชา้นี้รถตดิมาก ฉนัจงึมาโรงเรยีนสาย 
            3. ใช้กลุ่มค าเพ่ือบ่งช้ีว่าเป็นเหตุหรือเป็นข้อสรปุ เชน่ 
                      - จากการประชมุของคณะกรรมการนกัเรยีน เรามมีตวิา่ ใหก้รรมการแต่ละฝ่ายไปเขยีน
โครงการของตนมาแลว้น ามาส่งทีป่ระธานสปัดาหห์น้า 
             4. ใช้เหตุผลหลาย ๆ ข้อประกอบกนัเพ่ือเพ่ิมน ้าหนักให้แก่ข้อสรปุ เชน่ 
                    “การทีฉ่นัลาออกจากราชการ แลว้มาปลูกตน้ไมข้ายกเ็พราะเบื่อชวีติราชการทีต่อ้งท าตาม
ค าสัง่เจา้นายทัง้ทีไ่ม่อยากท า ชอบปลูกตน้ไมเ้พราะท าใหเ้กดิความเพลดิเพลนิ สบายใจ ตน้ไมท้ าใหส้ดชืน่ 
ผอ่นคลาย ยิง่ปลูกกย็ิง่เพลนิ กเ็ลยมมีากขึน้เรือ่ย ๆ จนพอทีจ่ะขาย” 
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2. วิธีการแสดงเหตุผลและการอนุมาน 
        การอนุมาน หมายถงึ กระบวนการคดิในการหาขอ้สรุปจากเหตุผลทีม่อียู ่การอนุมาน ม ี2 วธิ ีคอื 
  1.) การอนุมานด้วยวิธีนิรนัย 
             การอนุมานดว้ยวธินีิรนยั เป็นการแสดงเหตุผลโดยคดิถงึหลกัความจรงิของส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อย 
เป็นหลกัทีจ่รงิแทแ้น่นอนเป็นอยา่งอื่นไปไมไ่ด ้เหตุผลทีย่กขึน้มาอา้งนัน้เชือ่ถอืไดส้มเหตสุมผลและชดัเจน  
     รวม                ยอ่ย 
  เหตุผล    1. กรณรีวม   ทุกคนตอ้งตาย 
อนุมาน           ขอ้สนบัสนุน   2.กรณเีฉพาะกรณหีนึ่ง ฉนัเป็นคน 
 
  ขอ้สรุป    3.กรณเีฉพาะอกีกรณหีนึ่ง  ฉนักย็่อมตอ้งตาย 
นิรนยัตามขัน้ตอน  ใชส้นัธานกลุ่ม  จงึ 
นิรนยัสลบัข ัน้ตอน  ใชส้นัธานกลุ่ม  เพราะ 
  คุณสมคดิตอ้งเป็นผูห้ญงิแน่เพราะเป็นป้าคุณสมชาย 
      เพราะ  1. ............................................ 
  2. (คุณสมคดิ)เป็นป้าคุณสมชาย 
  3. คุณสมคดิตอ้งเป็นผูห้ญงิแน่ 
นิรนยัละขัน้  คอื นิรนยัทีล่ะข ัน้ทีห่นึ่ง 
นิรนยัขา้มขัน้  คอื นิรนยัทีข่า้มข ัน้ทีส่อง 
นิรนยัขดัแยง้  คอื นิรนยัทีใ่ชส้นัธานกลุ่ม ถงึ +ประธาน…แต.่..ไม่.. 
 
  2. ) การอนุมานด้วยวิธีอปุนัย 
           การอนุมานดว้ยวธิอีุปนยั เป็นการอนุมานจากส่วนใดส่วนหนึ่งไปสู่ส่วนรวมทัง้หมด เป็นการใชข้อ้มูล
หรอืขอ้เทจ็จรงิตา่ง ๆ มาสนบัสนุนขอ้สรุป ขอ้สรุปทีไ่ดม้านัน้ไม่แน่นอนเสมอไป การอนุมานวธิอีุปนยันี้ อาจ
หาขอ้สรุปไดด้ว้ยวธิกีารใชแ้นวเทยีบกไ็ด ้โดยการน าเหตุการณ์ในกรณหีนึ่ง ไปเทยีบเคยีงกบัอกีกรณหีนึ่งที่
คลา้ยคลงึกนั  
        ขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากการอนุมานแบบอุปนยัจงึไดเ้พยีง “น่าจะเป็นเชน่นัน้” เทา่นัน้ ไมใ่ชแ่น่นอนตายตวั
เหมอืนการอนุมานดว้ยวธินีิรนยั ขอ้สนบัสนุนทีน่ ามาอา้งนัน้กไ็ม่สมเหตุสมผลเท่าใดนกั 
       ตวัอย่างเชน่ - คนไทยเป็นคนโอบออ้มอาร ีฉนัสบายใจจรงิ ๆ ทีไ่ดอ้ยูก่บัคนไทย เพราะเขาตอ้งเป็นคน
โอบออ้มอารแีน่        
                                        ยอ่ย      รวม 
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2.1  กรณเีฉพาะกีก่รณกีไ็ด ้
      - เขาเรยีนเก่ง 
  ขอ้สนบัสนุน   - เขาขยนั 
      - เขามคีรูด ี
อนุมาน      - พ่อแม่สนบัสนุนใหเ้รยีน 
         ฯลฯ 
  ขอ้สรุป    เขาน่าจะสอบเขา้มหาวทิยาลยัได ้
      ควรจะ 
      อาจจะ พงึจะ มกัจะ สม 
 2.2  การอนุมานโดยการเปรยีบเทยีบ 
            เพื่อน   เขา 
         
        1. อยู่โรงเรยีน   √ 
  ขอ้สนบัสนุน     2. เรยีนวชิา...........   √ 
        3. คะแนนเฉลีย่ 3.0   3.2 
อนุมาน      เพื่อนสอบเขา้มหาวทิยาลยัได ้
       
      ขอ้สรุป   เขากค็วรจะสอบไดเ้ชน่กนั 
 
   การอนุมานด้วยวิธีอปุนัยนัน้ หากพจิารณาจากเหตุและผลทีส่มัพนัธก์นั จะแบ่งได ้3 ประเภท คอื 

1. สาเหต ุ     ผลลพัธ ์
   อนุมาน 
 

2. ผลลพัธ ์     สาเหต ุ
    อนุมาน 

 
3. ผลลพัธ ์     ผลลพัธ ์

   อนุมาน 
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                                               แบบฝึกหดัทบทวนความเข้าใจ 
ตอนท่ี 1  จงเลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงข้อเดียว 

 1. ขอ้ใดเป็นภาษาแสดงเหตุผล 
        1.  มอืถอืสากปากถอืศลี 
        2.  เรอืล่มเมอืจอดตามบอดเมื่อแก่ 
        3.  น ้าเชีย่วอย่าขวางเรอื 
        4.  มอืไมพ่ายเอามาราน ้า 
2. ขอ้ใดแสดงโครงสรา้งแสดงเหตุผลต่างขอ้อื่น 
        1. งบประมาณเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหนึ่งใน 
            การพฒันาการศกึษา จะชว่ยใหก้าร 
            พฒันานัน้รวดเรว็ 
        2. การจดัการเรยีนรูแ้บบ STEM ไดร้บัการ 
           สนบัสนุน จากรฐับาล ท าใหน้กัเรยีนได้ 
           เรยีนรูอ้ย่างบูรณาการ 
       3. ปัญหาคนไม่รูห้นงัสอืจะหมดไปเพราะ 
           ภาครฐัส่งเสรมิการศกึษาตลอดชวีติ           
        4.สงัคมไทยจะกา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ 
           การศกึษาตลอดชวีติส าหรบัผูสู้งอายุจงึ 
           เป็นเรื่องส าคญั            
 3. ข้อความน้ีมีโครงสร้างการแสดงเหตุผลอย่างไร 
        “ทีผ่า่นมาเราพบวา่เกาะตาชยัเป็นพืน้ที่
สวยงาม เป็นทีน่ิยมของนกัท่องเทีย่ว ทัง้ชาวไทย
และชาวต่างประเทศจ านวนมากจนมปีรมิาณลน้
เกนิกวา่ทีเ่กาะจะรบัสภาพได ้ท าใหห้ลายสิง่หลาย
อย่างเกดิความเสือ่มโทรม มคีวามจ าเป็นตอ้งปิด
เพื่อใหส้ภาพแวดลอ้มบรเิวณเกาะมกีารฟ้ืนตวั 
โดยปราศจากการรบกวนจากนกัทอ่งเทีย่ว” 
       1.  สาเหตไุปหาผลลพัธ ์    
       2.  ผลลพัธไ์ปหาสาเหตุ 
       3.  ผลลพัธไ์ปหาผลลพัธ์     
       4.  สาเหตไุปหาสาเหต ุ

4. ขอ้ใดเป็นโครงสรา้งการแสดงเหตุผลของ 
    ขอ้ความนี้ 
     “การท ากจิกรรมต่างๆของโรงเรยีนเป็นสิง่ทีด่ ี
ดว้ยสิง่เหล่านี้ท าใหน้กัเรยีนไดฝึ้กฝนกบัท างาน
ร่วมกบัผูอ้ ื่น และยงัชว่ยใหก้ลา้แสดงออก มวีนิยั 
รูจ้กัแบบแผนการท างานและกจิกรรมต่างๆของ
โรงเรยีนใหป้ระสบความส าเรจ็อกีดว้ย” 
      1. ขอ้สนบัสนุน  ขอ้สนบัสนุน  ขอ้สรุป 
      2. ขอ้สรุป  ขอ้สนบัสนุน ขอ้สนบัสนุน 
      3. ขอ้สรุป  ขอ้สนบัสนุน  ขอ้สรุป 
      4. ขอ้สนบัสนุน ขอ้สรุป  ขอ้สนบัสนุน 
 5. ขอ้ใดแสดงเหตุผลแตกต่างจากขอ้อื่น 
      1.การดูหนงัสอืใหจ้ าแมน่ วธิทีีด่ทีีสุ่ด ควรตื่น 
        มาดูตอนเชา้ตรู่เพราะเป็นชว่งทีส่มองก าลงั 
        ปลอดโปร่ง 
      2. พวกเราทุกคนเป็นผูร้กัความยุตธิรรม  
         ทา่นเป็นผูร้กัความยุตธิรรม แสดงวา่ท่าน 
         กบัเราเป็นพวกเดยีวกนั 
      3. ความตายเป็นของธรรมดา ทกุคนตอ้ง 
           ตายทัง้นัน้ สกัวนัหนึ่งเรากต็อ้งเจอ 
      4. ธรรมะเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจของคน  
          คนทีม่ ีธรรมะย่อมเป็นคนด ี  
6. ขอ้ใดเป็นการอนุมานดว้ยวธินีิรนยั 
      1. ทุกวนันี้ใครๆกเ็ล่นเฟซบุ๊ค เขากน่็าจะเล่น 
       2. สุดาคงไดท้ี ่1 อกี เพราะไดทุ้กครัง้ 
       3. ทีน่ี่ตอ้งเป็นสถานทีร่าชการแน่ ฉนัเหน็ธง 
           ชาตไิทยอยูห่น้าอาคาร 
       4. เดอืนเมษายนของทกุปีอากาศรอ้น ปีนี้ก ็
          เชน่กนั
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7.ขอ้ใดไม่มโีครงสรา้งภาษาแสดงเหตุผล 
    1. เครื่องส าอางทกุชนิดมสีารเคมผีสมดว้ยกนั 
        ทัง้นัน้ การใชเ้ครื่องส าอางตอ้งระมดัระวงั 
        เป็นพเิศษ 
    2. เชยีงใหม่เป็นเมอืงทีส่วย อากาศด ีฉนัอยาก 
       ไปอกี 
    3. ระยะนี้เศรษฐกจิชาตกิ าลงัตกต ่า เราตอ้ง 
       ประหยดั 
    4. การสอบครัง้นี้นกัเรยีนมเีวลาท าขอ้สอบ 
       น้อยลง แต่จ านวนขอ้เท่าเดมิ 
8.ขอ้ความตอ่ไปนี้มโีครงสรา้งการแสดงเหตุผล
อย่างไร 
          การสวดมนตไ์ม่วา่จะเป็นตอนเชา้หรอื
ก่อนเขา้เรยีน หรอืตอนกลางคนืก่อนนอน ลว้น
แลว้แต่มผีลดตี่อผูส้วดทัง้สิน้ ขณะทีส่วดนัน้จติใจ
ตอ้งจดจอ่อยูก่บับทสวด ตอ้งใชส้มาธเิวลาทีส่วด 
โดยไม่วอกแวกกบัสิง่ทีม่ารบกวน 
      1. ขอ้สนบัสนุน  ขอ้สนบัสนุน  ขอ้สรุป 
      2. ขอ้สรุป  ขอ้สนบัสนุน ขอ้สนบัสนุน 
      3. ขอ้สรุป  ขอ้สนบัสนุน  ขอ้สรุป 
      4. ขอ้สนบัสนุน ขอ้สรุป  ขอ้สนบัสนุน 
9. ขอ้ใดวธิกีารอนุมานแตกตา่งจากขอ้อื่น 
  1. เขาขบัรถขณะเมาน่ากลวัจะเกดิอุบตัเิหตุ 
  2. การรบัประทานอาหารมากเกนิไป จะท าให ้    
     อว้นมาก 
  3. เขารบีกลบับา้นวนันี้ คงมเีรื่องวุน่วายเกดิขึน้ 
  4.  นกัเรยีนคนนี้ขยนั คงจะสอบเขา้ 
       มหาวทิยาลยัได ้
 
 

10.ขอ้ความตอ่ไปนี้มโีครงสรา้งการแสดงเหตุผล
อย่างไร 
  “..ดว้ยมวลมาตยากร วา่นครรามนิทร ์  ผลดั
แผน่ดนิเปลีย่นราช  เยยีวววิาทชงิฉตัร   เพือ่
กษตัรยิส์องสู ้ บ รา้งรูเ้หตุผล  ควรยาตรพลไป
เยอืน  เตอืนประยุทธเ์อาเปรยีบ......” 
    1.  สาเหตุไปหาผลลพัธ ์   
    2.  ผลลพัธไ์ปหาสาเหต ุ
    3.  ผลลพัธไ์ปหาผลลพัธ ์   
    4.  สาเหตุไปหาสาเหตุ 
11.ขอ้ใดเป็นโครงสรา้งการแสดงเหตุผลขอ้ความ 
         ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ในประเทศของเราเป็นสิง่
ส าคญัที ่พวกเราพงึอนุรกัษ์ไวม้ใิหเ้พีย้น กลาย
หรอืสูญไป เพราะภูมปัิญญาทอ้งถิน่เป็นเครื่องบ่ง
บอกถงึขนบธรรมเนียมประเพณ ีวฒันธรรมของ
ทอ้งถิน่นัน้ และยงัท าใหเ้หน็สภาพของทอ้งถิน่นัน้
อกีดว้ย           
        1. ขอ้สรุป ขอ้สรุป ขอ้สนบัสนุน  
        2. ขอ้สนบัสนุน ขอ้สนบัสนุน ขอ้สรุป 
        3. ขอ้สรุป ขอ้สนบัสนุน ขอ้สนบัสนุน   
        4. ขอ้สนบัสนุน ขอ้สรุป ขอ้สนบัสนุน 
12.ขอ้ใดไมใ่ชก่ระบวนการแสดงเหตุผลแบบอปุนยั 
      1. ครูประจ าชัน้ตดิตามนกัเรยีนอย่างใกลช้ดิ  
          นกัเรยีนคงมผีลการเรยีนดขีึน้      
       2. เพราะรฐับาลตอ้งจดังบประมาณเพื่อ 
          อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จงึตอ้งลดงบประมาณ 
          ในส่วนอืน่ๆ    
       3. คุณมคีวามรูค้วามสามารถอยูข่ณะนี้ 
           เพราะคุณจบจากสถาบนัทีม่ชี ือ่เสยีง 
       4.  มนุษยท์กุคนตอ้งการปัจจยัสีเ่พื่อการ 
           ด ารงชวีติอยู่รอด 
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พืน้ฐานภาษาแสดงเหตุผล กบั ข้อสอบ GAT เช่ือมโยง 
ขัน้ตอนการพิจารณา    1. พจิารณาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลของขอ้ความทีก่ าหนด 
               2. ใชห้มายเลขและสญัลกัษณ์                    แทนความหมาย โดย 
                                    เหตุ                   ผล     หรอืจะเขยีน    ผล                เหต ุ 

1. การทีค่นเราไม่ใส่ใจในการดแูลรกัษาผนืป่า01เอาไวก้เ็ท่ากบัเป็นการทีเ่ราก าลงัค่อยๆท ารา้ยตวัเองลงไป
เรื่อยๆ จนวนัหนึ่งเรากจ็ะขาดแหล่งน ้า02ทีจ่ะใชส้อยในการท าการเกษตร เกิดอทุกภยั03อย่างรุนแรงจนสรา้ง
ความเดอืดรอ้นนานปัการ  
 

สาเหตุ ............................................. ผลลพัธ.์..................................... สญัลกัษณ์..................................... 

2. ความรบัผิดชอบต่อหน้าท่ี01ที่ได้รบัมอบหมาย ความขยนัหมัน่เพียร02ฝึกฝนในงานอย่างสม ่าเสมอ 
ตลอดจนความใฝ่รู้ใฝ่เรยีน ติดตามความก้าวหน้าของวทิยาการอยู่ตลอดเวลา ล้วนส่งผลให้คนเราประสบ
ความส าเรจ็และเจริญก้าวหน้า03ในหน้าทีก่ารงานอย่างแน่นอน 

สาเหตุ ............................................. ผลลพัธ.์..................................... สญัลกัษณ์..................................... 

3.Hans Timmer นักเศรษฐศาสตรท์ี่ธนาคารโลกกล่าวว่า สาเหตุที่ท าให้เกดิความไม่สมดุลของการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกิจโลก01ในชว่งปลายปี พ.ศ. 2553 กค็อื สภาพการณ์ทีข่ยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศเอเชยี
เป็นไปอย่างเขม้แขง็ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศตะวนัตกกลบัมีปัญหา02 

สาเหตุ ............................................. ผลลพัธ.์..................................... สญัลกัษณ์..................................... 

4.คงจ ากนัได้ว่าในช่วงต้นปี พ.ศ. 2551 ราคาน ้ามนัพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ01 จนถึงระดบัสูงสุดคือ 147 เหรยีญ
สหรฐัต่อบารเ์รล เมื่อเดอืนกรกฎาคม ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสงูขึน้02แทบทุกประเภทรวมทัง้ตน้ทุน
การผลติสนิคา้จ าพวกอาหาร 

สาเหตุ ............................................. ผลลพัธ.์..................................... สญัลกัษณ์..................................... 

5. ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก01ก่อใหเ้กดิผลกระทบหลายอย่าง  ทีส่ าคญัต่อภาคการเกษตรของไทยกค็อืท า
ให้ทัว่โลกลดการใชจ้่ายเพื่อการบรโิภคลง  รวมทัง้ท าใหภ้าพรวมของการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
ลดลง02  

สาเหตุ ............................................. ผลลพัธ.์..................................... สญัลกัษณ์.....................................  
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บทท่ี 3   การร้อยเรียงประโยค 

 
 
 
หลกัทัว่ไปในการร้อยเรียงประโยค 

                      ประโยคที่ร้อยเรียงกันอยู่นัน้   ทัง้เนื้อความและลักษณะของถ้อยค าในประโยคจะต้องมีส่วน
เกีย่วขอ้งต่อเนื่องกนั  เนื้อความในประโยคคอืความคดิของผูน้ าเสนอ  จะตอ้งมลี าดบัและมคีวามเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดียวกนั  หรือที่เรียกเป็นศพัท์เฉพาะทางวชิาการว่ามีเอกภาพ   ส่วนลกัษณะถ้อยค าที่ท าให้ประโยค
เกีย่วขอ้งต่อเนื่องกนัอาจเกดิจากวธิตี่าง ๆ ไดแ้ก่  การเชือ่ม  การแทน  การละและ การซ ้า 

 

 
 
การเชือ่มประโยคใหต้่อเนื่องกนั อาจใชค้ าเชือ่มหรอืเรยีกวา่ ค าสนัธาน หรอืใชก้ลุ่มค าเชือ่ม หรอืที่

เรยีกวา่ สนัธานวล ี ประกอบดว้ย ขอ้ต่าง ๆดงันี้ 
1. ค าสนัธานบางค าและสนัธานวลบีางวลแีสดงวา่ ประโยคหน้าและประโยคหลงัมเีนื้อความ   คล้อย

ตามกนั เชน่  และ  ทัง้  อนึ่ง  อกีประการหนึ่ง อกีทัง้  รวมทัง้  ตวัอย่างเชน่    ฉนัตดัสนิใจเรยีนหนงัสอืและ
ท างานไปดว้ย 

2. ค าสนัธานบางค าและสนัธานวลบีางวลแีสดงวา่ ประโยคหน้าและประโยคหลงัมเีนื้อความขดัแย้ง
กนั เชน่  แต ่ แต่ทวา่  แม ้ แมแ้ต่  แมว้า่  ตวัอย่างเชน่  ต ารวจรูต้วัผูก้ระท าผดิแลว้ แตย่งัไม่มหีลกัฐาน
เพยีงพอ 

3. ค าสนัธานบางค าและสนัธานวลบีางวลแีสดงวา่ ประโยคหน้าและประโยคหลงัมเีนื้อความให้เลือก
อย่างใดอย่างหน่ึง เชน่  หรอื  หรอืไม่ก ็ตวัอยา่งเชน่  เธอจะอยูก่บัเขาหรอืเธอจะไปกบัฉนั 

4. ค าสนัธานบางค าและสนัธานวลบีางวลแีสดงวา่ประโยคหน้าและประโยคหลงัมเีนื้อความเป็นเหตุ
เป็นผลกนั เชน่ จงึ  เลย  จน  จนกระทัง่ ตวัอยา่งเชน่             เขาท างานอยา่งหนกัสขุภาพจงึทรุดโทรม 

5. ค าสนัธานบางค าและสนัธานวลบีางวลแีสดงวา่ประโยคหน้าและประโยคหลงัมเีนื้อความเก่ียวข้อง
กนัทางเวลา  เชน่  แลว้  แล้วจงึ  และแลว้  ต่อจากนัน้  ต่อมา ตวัอย่างเชน่  เขามางานเลีย้งในตอนเชา้
ต่อจากนัน้ตอนบ่ายเขากก็ลบับา้น 

 6.ค าสนัธานบางค าและสนัธานวลบีางวลแีสดงวา่ประโยคหน้าและประโยคหลงัมเีนื้อความเก่ียวข้อง
กนัในแง่ท่ีเป็นเง่ือนไข เชน่ ถา้   ถา้...แลว้   แมว้า่  หากวา่  เมือ่...ก ็  หาก...ก ็  ตวัอย่างเชน่  ถา้เรามคีวาม
ขยนัอย่างแทจ้รงิเรากไ็ม่สอบตก 

 

1. การเช่ือม 

 

          ผลการเรียนรู้           ตคีวาม แปลความ เชือ่มโยงความจากเรื่องทีอ่่านได้ 
            สาระส าคญั            หลกัทัว่ไปการรอ้ยเรยีงประโยค 
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หากประโยค 2 ประโยค มสี่วนกล่าวถงึบคุคล  สิง่  เหตุการณ์  การกระท าหรอืสภาพ

เดยีวกนั  ประโยคทัง้สองมกัจะมคี าหรอืวลทีีห่มายถงึบุคคล  สิง่  เหตกุารณ์  การกระท าหรอืสภาพนัน้ ๆ 
ปรากฏซ ้า ๆ การซ ้าค าหรอืวลจีงึแสดงความเกีย่วขอ้งของประโยคได ้เชน่  

ฉนัวางกระเป๋ากบัร่มไวบ้นโต๊ะ ประเดีย๋วเดยีวกระเป๋าหายไปแลว้ร่มยงัอยู ่
ประโยคหน้าและประโยคหลงักล่าวถงึสิง่เดยีวกนัคอื กระเป๋ากบัร่มจงึมคี า กระเป๋ากบัร่มซ ้ากนั 

หมายเหตุ 
1. ในกรณทีีม่คี าซ ้ากนัเชน่นี้ ค าทีซ่ ้าอาจมคี าวเิศษณ์บอกความชีเ้ฉพาะ(นิยมวเิศษณ์) 

นี้ นัน้  โน้น  นี่  นัน่  มาขยาย เพือ่ชีเ้ฉพาะวา่เป็นสิง่ทีก่ล่าวถงึไปแลว้  เชน่ 

แหล่งโบราณคดทีีส่ าคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของไทยคอืบรเิวณเมอืงอูท่อง  ในจงัหวดัสุพรรณบุร ี นกั
โบราณคดหีลายทา่นเชือ่วา่บรเิวณนี้  น่าจะเป็นศนูยก์ลางดัง้เดมิของอาณาจกัรฟูนนั 

ประโยคหน้าและประโยคหลงักล่าวถงึสิง่เดยีวกนั คอืบรเิวณนี้เป็นแหล่งโบราณคด ี จงึมคี าวา่ บรเิวณ 
ซ ้ากนัและมคี า  นี้  ขยายบรเิวณ ในประโยคหลงัเพื่อชว่ยระบุวา่เป็นบรเิวณเดยีวกนักบัทีก่ล่าวในประโยคแรก 

2. หากค าวเิศษณ์บอกความชีเ้ฉพาะใชข้ยายค าในประโยคหน้าอยู่แลว้ ค าทีอ่ยู่ในประโยคหลงัมกัจะ
ไม่มคี าวเิศษณ์บอกความชีเ้ฉพาะขยาย เชน่ 

เดก็คนนี้ มูลนิธริบัผดิชอบคา่เล่าเรยีนแม่ของเดก็รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

ประโยคหน้าและประโยคหลงัมสี่วนกล่าวถงึคนคนเดยีวกนัและการกระท าเดยีวกนัจงึมคี านาม  เดก็ซ ้า
กนั ค าวา่นี้ขยายค าวา่ เดก็ ในประโยคหน้าอยู่แลว้จงึไม่ใชใ้นประโยคหลงัและมคี ากรยิา รบัผดิชอบซ ้ากนั 

3. ค าทีข่ยายค าทีซ่ ้ากนันัน้ นอกจากค าวเิศษณ์บอกความชีเ้ฉพาะแลว้ อาจมคี าชนดิอื่นอกีบา้ง 

 

 
            
              ในบางกรณเีมื่อประโยคหน้าและประโยคหลงัมสี่วนกลา่วถงึบุคคล สิง่ เหตกุารณ์ การกระท า หรอื
สภาพเดยีวกนั อาจไม่จ าเป็นตอ้งกล่าวซ ้า   เชน่ 

คนขบัรถ  กระโดดลงจากรถ  ฉวยกระเป๋าได ้ รบีเดนิเขา้บา้น 

ประโยคหน้าและประโยคต่อ ๆไป กล่าวถงึบุคคลเดยีวกนั คอื คนขบัรถ ค านาม คนขบัรถเป็นประธาน
ในประโยคหลงัดว้ยแต่ละไว ้

 
 
 
 
 
 
 

2. การซ า้ 

 

3. การละ 
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  ในกรณทีีผู่พู้ดหรอืผูเ้ขยีนไม่ตอ้งการใชว้ธิซี ้าหรอืวธิลีะเมื่อกล่าวถงึบุคคล สิง่ เหตุการณ์ การกระท า 

หรอืสภาพเดยีวกนั กอ็าจใชว้ธินี าค าหรอืวลอีื่นมาแทน การใชค้ าหรอืวลอีืน่มาแทนจงึแสดงความเกีย่ว
เนื่องกนัของประโยค เชน่ 

 ลูกชายของหญงิชรา  จากบา้นไปนานแลว้  เขา อาจเสยีชวีติไปแลว้กไ็ด ้

 ประโยคหน้าและประโยคหลงักล่าวถงึบุคคลคนเดยีวกนัคอื ลกูชายของหญงิชรา   ค าสรรพนาม เขา 
ในประโยคหลงั หมายถงึ ลูกชายของหญงิชรา  ทีก่ล่าวถงึในประโยคหน้า 

วิเคราะหก์ารร้อยเรียงประโยค 

 วธิที าใหป้ระโยคเกีย่วขอ้งกนัทัง้การเชือ่ม  การซ ้า  การละ และการแทนดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ อาจ
น าไปวเิคราะหข์อ้เขยีนทีป่รากฏในทีต่า่ง ๆได ้การวเิคราะหจ์ะท าใหเ้ราเขา้ใจความหมายของขอ้เขยีนอย่าง
แจ่มแจง้ และยงัเป็นแนวทางในการฝึกทกัษะการรอ้ยเรยีงประโยคดว้ย 

ตวัอย่าง  
ลซีอ เป็นชาวเขาทีม่บีุคลกิภาพงดงาม  มผีวิกายค่อนขา้งขาว มรี่างระหงและใบหน้าเป็นรูป

ไข ่ ชาวเขาเผา่นี้  ยงัชพีดว้ยการปลูกขา้ว  ปลูกขา้วโพด  และฝ่ิน  ลซีอ  ส่วนใหญ่ไม่สูบฝ่ิน ในบรรดาหนุ่ม
ลซีอนัน้ หาคนตดิฝ่ินแทบไม่ไดเ้ลย 

ประโยคแรกกล่าวถงึชาวเขาเผา่ลซีอ  ประโยคทีเ่หลอืทัง้หมดมเีนื้อความเกีย่วกบัชาวเขาเผา่นี้  แต่
ประโยคที ่2 และ 3 ใชว้ธิไีม่เอ่ยชือ่  ประโยคที ่4 ใชว้ล ี ชาวเขาเผา่นี้  แทน  ประโยคที ่5 ใชก้ารซ ้าค า
วา่ ลซีอ  และประโยคที ่6 ใชว้ล ีหนุ่มลซีอนัน้ เพื่อจ ากดัความหมายใหแ้คบเขา้วา่หมายถงึเฉพาะชายหนุ่มเผา่
ลซีอเท่านัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การแทน 
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                                              แบบฝึกหดัทบทวนความเข้าใจ 
พืน้ฐานเรื่อง การร้อยเรียงประโยค กบัการท าข้อสอบ GAT 

ค าช้ีแจง : จงวิเคราะหก์ารร้อยเรียงประโยคของข้อความต่อไปน้ี พร้อมยกตวัอย่าง 
1.ภูมคิุม้กนัทัง้สามประการขา้งตน้นอกจากจะชว่ยป้องกนัปัญหาวยัรุ่นทัง้หลายดงักล่าวขา้งตน้ ยงัจะชว่ยให้
วยัรุ่นมอีนาคตทีส่ดใส และเป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครวั สงัคม ประเทศชาตติ่อไป 
  การเชือ่ม ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การละ    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การซ ้า    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การแทน ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
2. ส่วนหนึ่งของปัญหาการศกึษาไทย คอื การขาดโอกาส การเขา้ถงึทรพัยากรของเดก็บางกลุม่ ซึ่งการมี
โอกาสน้อยหรอืไม่เป็นผลมาจากพืน้ฐานเศรษฐกจิของครอบครวั ของนกัเรยีน 
  การเชือ่ม ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การละ    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การซ ้า    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การแทน ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
3. มลพษิทางอากาศหรอือากาศเสยี ซึ่งหมายถงึภาวะทีม่อีากาศทีม่สีารเจอืปนอยู่ในปรมิาณทีสู่งกวา่ปกตแิละ
เป็นเวลานานพอที่จะท าให้เกิดผลกระทบต่างๆเช่น  อันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช สิงแวดล้อม และ
ทรพัย์  สารเจือปนดงักล่าว ส านักอนามยั กทม.เรยีกว่า สารมลพิษทางอากาศ ซึ่งมีหลายอย่าง เช่น ฝุ่ น
ละออง กลิน่ ควนั ละอองไอ ก๊าซหลายชนิด ฯลฯ 
  การเชือ่ม ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การละ    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การซ ้า    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การแทน ไดแ้ก่......................................................................................................................... 

4. นอกจากเต่าทะเล   ยงัมสีตัวท์ีม่กีารเคลื่อนยา้ยกลบัถิน่เดมิอยู่อกีหลายอยา่ง   เชน่   ฝงูววัในทวปีแอฟรกิา  
ปลาแซลมอน  และนกบางชนิด  มีนกนางแอ่น  นกเป็ดน ้า  นกพิราบสื่อสาร  เป็นต้น  สตัว์เหล่านี้จะมีการ
อพยพเคลื่อนยา้ยจากถิน่เดมิไปยงัแหล่งต่าง ๆ ทีม่อีาหารอุดมสมบูรณ์ 
  การเชือ่ม ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การละ    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การซ ้า    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การแทน ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
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5. จุดอ่อนประการหนึ่งของคนไทย คอื รู้จกัหน้าที่ของตวัเองต ่ามากโดยเฉพาะหน้าที่ต่อสงัคม ลกัษณะของ
จุดอ่อนข้อนี้ที่เห็นได้ชดัคอื มสี านึกต่อสงัคมส่วนรวมต ่า และมือใครยาวสาวได้สาวเอา หลายคนแสวงหา
อ านาจเพื่อจะตกัตวงผลประโยชน์ จนมคี าพูดวา่ธุรกจิการเมอืง ธุรกจิราชการ ธุรกจิการศกึษา ลกัษณะของ
จุดอ่อนทัง้สองอย่างดงักล่าวท าใหบ้า้นเมอืงเราไม่เจรญิเท่าทีค่วร ประเทศชาตลิา้หลงัไปเรื่อยๆ  
  การเชือ่ม ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การละ    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การซ ้า    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การแทน ไดแ้ก่......................................................................................................................... 

6.ชนวนเหตุส าคญัที่ท าให้เกิดวกิฤต “ชดัดาวน์” นัน้มีที่มาที่ไปจากความขดัแย้ง เรื่อง กฎหมาย Patient 
Protection and Affordable Care Act หรือกฎหมายประกันสุขภาพที่ เรียกกันติดปากว่า “โอบามาแคร์” 
(Obamacare) ซึ่งไม่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบังบประมาณโดยตรง แต่ก าลงัถูกทัง้สองพรรคใชเ้ป็น “เครื่องต่อรอง” 
ทางการเมอืง 

  การเชื่อม ได้แก่............................................................................................... .......................... 
  การละ    ได้แก่.............................................................................................................. ........... 
  การซ ้ า    ได้แก่...................................................................... ................................................... 
  การแทน ไดแ้ก่..................................................................................................................................... 

7. ดร.Wendy Troxel นักวจิยัและนักจติวทิยาจากมหาวทิยาลยัพติต์สเบริก์ สหรฐัอเมรกิาเผยวา่ การได้นอน
หลบัข้างๆ ใครสกัคน โดยเฉพาะการได้นอนหลบัขา้งๆ คนที่รกักนัจะก่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยให้กบั
มนุษย ์และชว่ยลดการหลัง่ฮอรโ์มนคอรต์ซิอลทีก่่อใหเ้กดิความวติกกงัวลได้   

  การเชื่อม ได้แก่.........................................................................................................................  
  การละ    ได้แก่.............................................................................................................. ........... 
  การซ ้ า    ได้แก่.........................................................................................................................  
  การแทน ไดแ้ก่..................................................................................................................................... 
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ชื่อ......................................................สกุล....................................................... ม.6/........................ เลขที.่....... 

บทท่ี 4 : GAT ความถนัดทัว่ไป  
ภาษาวิเคราะหเ์ช่ือมโยง 

            
            ผลการเรียนรู้           1.อ่านจบัใจความส าคญัเรื่องทีอ่่านได้ 
                                     2. ตคีวาม แปลความ เชือ่มโยงความจากเรื่องทีอ่่านได้ 
            สาระส าคญั            1. ความหมายของ GAT  
           2. โครงสรา้งของขอ้สอบ GAT เชือ่มโยง 
                                     3. ลกัษณะการตอบขอ้สอบ GAT เชือ่มโยง 
           4. แนวทางในการอ่านบทความเพือ่การคดิวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชือ่มโยง 
                      5. การเขยีนสญัลกัษณ์และแผนผงัมโนทศัน์การอ่าน 

1. ความหมายของ GAT  
 GAT ย่อมาจากค าวา่ “ General Aptitude Test ” หรอืทีใ่ชช้ือ่ในภาษาไทยว่า “ แบบทดสอบวดัความ
ถนัดทัว่ไป ” กล่าวคือ เป็นการสอบวดัความสามารถด้านการอ่านเพื่อการคิดวเิคราะห์ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  เนื่องจากการอ่านจะเป็นความสามารถขัน้พืน้ฐานในการทีจ่ะเรยีนรูเ้รื่องราวต่างๆ ต่อไป 
2. โครงสร้างและคณุลกัษณะของข้อสอบ GAT 
 ขอ้สอบจะประกอบด้วยบทความ 2 เรื่อง ในแต่ละเรื่องจะมขีอ้ความทีโ่จทยก์ าหนดใหจ้ านวนตัง้แต่ 9-
11  ขอ้ความ แต่จะรวมเป็น 20 ขอ้ความ ผูต้อบจะต้องวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้ความในแต่ละขอ้ที่
โจทยก์ าหนดกบัขอ้ความอืน่ ๆ  ทีเ่หลอือกี 9 ขอ้ความวา่สมัพนัธก์นัในลกัษณะใดตามแบบของความสมัพนัธท์ี่
โจทย์ก าหนดให้  แล้วใส่เป็นรหสัค าตอบไปทลีะขอ้ โดยจะมคีะแนนเตม็ 150 คะแนน และใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 
30นาท ี
3. ลกัษณะของการตอบข้อสอบ GAT 
 การตอบจะเป็นการลงรหสัค าตอบ โดยในแต่ละขอ้ความส าหรบับทความที ่1 จะมเีลขก ากบัตัง้แต่ 01 
, 02 , 03 จนถงึ 10 ในบทความที ่2 กจ็ะมเีลขก ากบัตัง้แต่ 11 , 12 , 13 จนถงึ 20 ในแต่ละขอ้จะมคี าตอบได้
ตัง้แต่ 1 ค าตอบ จนถงึ 4 ค าตอบ 
 ถา้ค าตอบในแต่ละขอ้มคีวามเชือ่มโยงสมัพนัธก์นั ค าตอบกจ็ะเป็นเลขก ากบัขอ้ความอื่น ๆ แลว้ตาม
ดว้ยตวัอกัษร A , D หรอื F แต่ถา้ค าตอบในขอ้นัน้ไมม่คีวามสมัพนัธเ์ชือ่มโยงกบัขอ้ความใดๆ ทีก่ าหนดมา
เลยกจ็ะใส่เลข 99 แลว้ตามดว้ยตวัอกัษร H และหากค าตอบในขอ้นัน้เป็น 99H แลว้กจ็ะไม่มคี าตอบอื่นใดได้
อกี  ขอ้นัน้จะมเีพยีงรหสัค าตอบ 99H เพยีงรหสัค าตอบเดยีวเท่านัน้ 
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4. แนวทางในการอ่านบทความเพ่ือการคิดวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ช่ือมโยง 
           ในการอ่านบทความเพื่อการคดิวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่งขอ้ความในแตล่ะขอ้ทีโ่จทย์
ก าหนดมาให ้10 ขอ้ความในแต่ละเรื่องนัน้ ควรมขี ัน้ตอนในการอ่านดงันี้ 
          ขัน้ท่ี 1  อา่นเนื้อหาบทความทัง้หมดอย่างรวดเรว็หรอือ่านคร่าว ๆ ประมาณ 3 นาท ีในรอบที ่1  
เพื่อเป็นการท าความเขา้ใจวา่เนื้อหาของบทความนี้กลา่วถงึเรื่องอะไร เพือ่เป็นการก าหนดประเดน็หลกัของ
บทความเพือ่ใชเ้ป็นทศิทางในการอ่านในรอบที ่2 อย่างม ีจดุมุ่งหมายต่อไป 
           ขัน้ท่ี 2  อา่นเนื้อหาบทความในรอบที ่2 อย่างละเอยีดโดยพจิารณาในแต่ละย่อหน้าเพื่อพจิารณาไป
ตามประเดน็หลกัของเนื้อหาทลีะประเดน็ วา่มรีายละเอยีดของขอ้มูลในแต่ละประเดน็อย่างไรบา้ง โดยค านึงถงึ 
กรอบของความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงตามทีรู่ปแบบของขอ้สอบก าหนดใน 4 ลกัษณะดว้ยกนั กล่าวคอื 
 1 ) มคีวามสมัพนัธเ์ชือ่มโยงในลกัษณะของความหมาย นยิาม คอื ค าจ ากดัความวา่ สิง่ทีก่ล่าวถงึนัน้
คอือะไร หรอืมลีกัษณะอย่างไร 
 2 ) มคีวามสมัพนัธเ์ชือ่มโยงในลกัษณะขององคป์ระกอบ ส่วนประกอบ หรอืเป็นคุณสมบตัขิองสิง่ที่
กล่าวถงึวา่ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง หรอืมคีุณลกัษณะเป็นอย่างไรบา้ง 
 3 ) มคีวามสมัพนัธเ์ชือ่มโยงในลกัษณะของการเป็นผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ตามมา หรอื  เป็นผลกระทบที่
เกดิขึน้ตามมา หรอืเป็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ตอ่เนื่องตามมาจาก ขอ้ความหลกันัน้อยา่งไร 
 4 ) มคีวามสมัพนัธเ์ชือ่มโยงในลกัษณะของการถูกลดทอนลง การถกูระงบั การถกูยบัยัง้ หรอืไดร้ับ
การป้องกนัไมใ่หส้ิง่นัน้เกดิขึน้อย่างไรบา้ง 

ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะย่อย ตวัอย่างค าเช่ือม 
เป็นผลโดยตรง 
หรอืทีเ่กดิขึน้ใน
ล าดบัถดัมา 

       A 

แสดงเหตุผล เนื่องมาจาก, จาก, เพราะ, ดว้ยเหตุวา่, ดว้ยเหตุที,่ 
ถงึกบั, เพื่อที,่ จะท าให,้ จงึ, มผีลต่อ, มผีลให,้ ดงันัน้, ถา้
หากวา่, ถา้เผือ่วา่, เมื่อ...ก ็

แสดงล าดบัเวลาบอกสิง่
ทีเ่กดิตามมา 

กระทัง่, จนกระทัง่, ครัน้แลว้, ทนัใดนัน้เอง, ในทีสุ่ด, 
ตามไปดว้ย, กอ่นทีจ่ะ, ก่อนหน้าที,่ตัง้แต่ครัง้ที,่ จะพบ
กบั, ท าให,้ ส่งผลให,้ กอ่ใหเ้กดิ 

เป็น
ส่วนประกอบ/ 
องคป์ระกอบ/ 
ความหมาย 

    D 

แสดงส่วนประกอบ/ 
องคป์ระกอบ/ ความหมาย 

หมายถงึ, หมายความวา่, คอื, นัน่กค็อื, ราวกบั, ประดุจ, 
หรอื, แปลวา่. เปรยีบเสมอืน, เรยีกวา่, อาจกลา่วไดว้า่ 

แสดงการสนบัสนุน/
ขยายความ 

รวมทัง้, โดยเฉพาะ,นอกจากนัน้, ตลอดจน, ไดแ้ก่, 
ตวัอย่าง, เป็นตน้วา่, พรอ้มกนันัน้, เชน่เดยีวกนั, ดู
เหมอืนจะ, ต่อไปนี้, ในกรณเีชน่นี้, และ, กบั, โดยเฉพาะ
อย่างยิง่,เป็นทีส่งัเกตวา่, พงึสงัเกตวา่, ในขณะเดยีวกนั, 
อาทเิชน่, ตวัอยา่งเชน่, อาท,ิ เชน่,คอื 
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ความสมัพนัธ ์ ลกัษณะย่อย ตวัอย่างค าเช่ือม 
ถูกลด/ยบัยัง้/ 
ป้องกนั/ หา้ม/
ขดัขวาง 

     F 

แสดงการขดัแยง้/ถูกลด/
ยบัยัง้/หา้ม/ขดัขวาง 

แต่ทวา่, แมแ้ต่, ถงึมาตรวา่, ถงึแมว้า่, ไมวา่จะ, แต่วา่, 
ถงึกระนัน้กด็,ี อย่างไรกด็,ี ขณะที,่ ทัง้ๆที,่ ไม่เชน่นัน้
,ลดลง 

แสดงตวัเลอืก หรอื, หรอืไม่ก,็ ไม่เชน่นัน้, มเิชน่นัน้, มฉิะนัน้, ไม่...ก,็ 
ถา้...ไม่ 

 

แบบฝึกหดัความเข้าใจเก่ียวกบัประโยค1 
ค าสัง่       พิจารณาความสมัพนัธข์องค าท่ีพิมพต์วัหนากบัความหมายในประโยคท่ีก าหนด 
                ใหใ้ส่ตวัอกัษร A เมื่อเป็นประโยคแบบเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกนัและกนั 
            ใหใ้ส่ตวัอกัษร D เมือ่เป็นประโยคประกอบ หรอื ขยายความ 
            ใหใ้ส่ตวัอกัษร F เมื่อเป็นประโยคทีข่ดัขวาง ยบัยัง้ หรอืขดัแยง้ 

1. ข้อสอบ GAT –PAT เป็นตน้เหตุใหนั้กเรียนเครียด  

2. ในทะเลมคีล่ืนเลก็น้อยถึงปานกลาง  

3. น้องฟ้าแอบหลบัในขณะเรียนจงึถูกถ่ายรปูโพสต์ลง Facebook  

4. อลุตร้าแมนหมดแรงเพราะไม่ได้กินข้าว  

5. การรวมพลงัของไอ้มดแดงชว่ยป้องกนัไม่ใหโ้ลกถกูรกุราน  

6. คาเมนไรเดอรป์ระกอบไปดว้ย มดแดง มดเขียว มดด า  

7. ใบเตย อารส์ยาม เป็นนักร้องท่ีได้ฉายาว่าสัน้เสมอห ู  

8. กระโปรงของอัม้เปิดเพราะลมพดัแรง  

9. การกินชอ็กโกแลตมากจนเกนิไปท าใหเ้ลือดก าเดาไหล  

10. ร่มบ่อสร้างคอืของฝากขึน้ช่ือชนิดหนึ่งของจงัหวดัเชยีงใหม ่  

11. การอมทุกบาททุกสตางคข์อง อบต. ท าใหก้ารพฒันาท่ีก าลงัดีขึน้กลบัแย่ลง  

12. การเล่น Facebook ขณะเรียนหนังสือท าใหเ้รียนไม่รู้เรื่อง  

13. โรงเรียนแห่งน้ีเป็นโรงเรยีนประกอบไปดว้ยคร ูและนักเรียนหน้าตาดี  

14. เพราะน ้าท่ีท่วมสนามบอลท าใหก้ารแข่งขนัฟตุบอลระหว่างแมนยกูบัลิเวอรพ์ลูตอ้ง
ยกเลกิ 

 

                                                             
1 วศนิ  ปัญญาวธุตระกลู จ้ีจุดทลาย GAT พิชิต 150 คะแนนเต็ม.พษิณุโลก : รตันสวุรรณการพมิพ์, 2556. 
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15. ของหวานจะไปขดัขวางการดดูกลืนของโปรตีน  

16. สภาพอากาศท่ีร้อนอบอ้าว ท าใหห้ลายคนเกดิอาการเบื่ออาหาร  

17. โฮลเกรน คอื ธญัพืชเตม็เมลด็ไม่ผา่นการขดัสี หรอืขดัสน้ีอยทีส่ดุ  

18. การสดูเอาอากาศท่ีเป็นมลพิษเขา้ไปจะท าใหอ้อกซิเจนในสมองมน้ีอย  

19. การคิดเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสดุในการฝึกสมอง  

20. เตะบอลทกุวนัน ามาซึง่สขุภาพร่างกายแขง็แรง  

21. ส่ิงท่ีวยัรุ่นควรหลีกเหล่ียง ประกอบดว้ยเล่น facebook ทัง้วนัทัง้คืน มีก๊ิก เถียงพ่อแม่  

22. การใช้ข้อเทจ็จริงและการมีเมตตาต่อกนั จะชว่ยแกไ้ขความแตกแยกในสงัคม  

23. อารมณ์ดีชว่ยยบัยัง้การเกิดสิวหวัฮิปโปได ้  

24. น ้าท่วมท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรตกต ่า  

25. ชาวบ้านเดือดร้อนน้อยลงอนัเนื่องมาจากน ้าใจของคนไทย  

26. เกิดความรกัในผนืป่าเป็นผลมาจากการไปเท่ียวอทุยานแห่งชาติ  

27. หน่ึงในห้าบุคคลแห่งปีของ Times ปีนี้ ไดแ้ก ่สตีฟ จอ็บส ์  

28. การอ้อนแม่เป็นหนึ่งในวิธีท าให้ครอบครวัอบอุ่น  

29. ด่ืมนมเปรีย้วเป็นผลใหข้บัถ่ายดี  

30. ความพยายามของท่านนัน้ทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็  

31. ความใกล้ชิดของผูป้กครองหรือบิดามารดากบัวยัรุ่น มสี่วนป้องกนัไม่ใหเ้กดิปัญหา
ร้ายแรง 

 

32. แรงจงูใจต่อการละเมิดลิขสิทธ์ิมหีลายประการ ทีส่ าคญัคอื ผลตอบแทนมหาศาล  

33. น ้าเสียจากการเกษตรกรรม เป็นน ้าเสยีทีเ่กดิจากการปนเป้ือนของสารเคมีลงใน
แหล่งน ้า 

 

34. ความง่วงเป็นอุปสรรคในการอ่านหนังสือ  

35. การสบูบุหรี่ เป็นสาเหตทุีท่ าใหเ้ป็นโรคสมองฝ่อและโรคอลัไซเมอร ์  

36. อาหารประเภทปลาจะชว่ยป้องกนัการเกิดอาการซึมเศร้าในคนเกอืบทุกเชือ้ชาต ิ  

37. อาหารท่ีช่วยสร้างอารมณ์ดีประกอบดว้ยอาหารท่ีมีวิตามินบี 12 กรดโฟลิค   

38. โครงการอีสเทิรน์ซีบอรด์ส่งผลใหเ้กดิปัญหามลพิษในจงัหวดัระยอง  

39. การประกาศเขตควบคมุมลพิษชว่ยหยดุยัง้ปัญหาสตัวน์ ้าล้มตายสญูพนัธุ ์  

40. สาเหตุของปัญหาน ้าท่วมคอืปริมาณฝนท่ีตกหนักติดต่อกนัในช่วงฤดฝูน  

41. การด่ืมสรุาและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จะท าใหค้วามสามารถในการขบัข่ียานพาหนะ 
ลดลง 
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42. นักเรียนดีมคีุณสมบตั ิ2 อย่างคอื เรียนเก่งและเป็นคนดี  

43. คณุภาพการเรียนการสอนขึน้อยูก่บัคณุภาพของอาจารย ์  

44. สิง่ทีจ่ะมาลดทอนความเป็นคนดีคอืการคบเพื่อนเลว  

45. ปัญหาโอกาสการอ่านหนังสือท่ีแตกต่างกนัเกดิจากปัจจยัหลายประการ  

46. เพราะความทีเ่ป็นคนหเูบา พสิทุธิจ์งึถูกสายน ้าผึง้เป่าหไูด้ง่าย  

47. ความสขุ ความทุกข ์ความร้อนรุ่มคอืความอบอุ่นในหวัใจ  

48. การลดรถยนต์ส่วนบคุคลจะชว่ยยบัยัง้ปัญหารถติดและวกิฤตการจราจรในกรุงเทพได ้  

        
          ขัน้ท่ี 3  ใหค้วามส าคญักบัขอ้ความทีโ่จทยก์ าหนดให ้หรอืขอ้ความทีก่ าหนด โดยดจูากตาราง
ขอ้ความทีม่เีลขก ากบั เพือ่จะไดม้องความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่งกนัตามกรอบ ความสมัพนัธใ์นรูปแบบที่
ขอ้สอบก าหนดเป็นแนวทางในการวเิคราะห ์
          ขัน้ท่ี 4  พจิารณาประเดน็หลกัของเนื้อหาในบทความวา่ คอื ประเดน็ใด โดยสามารถจะ ใชช้ือ่เรื่อง
ของบทความเป็นกญุแจในการไขรหสัค าตอบตรงจุดนี้ได ้เพราะชือ่เรื่องของ งานเขยีนทีอ่่าน คอื แนวคดิหลกั
หรอืประเดน็ส าคญัทีผู่เ้ขยีนตอ้งการน าเสนอต่อผูอ้่าน 
          ขัน้ท่ี 5  น าขอ้ความหลกั หรอืขอ้ความทีก่ าหนดทีม่เีลขก ากบัมาเขยีนเป็นผงัมโนทศัน์ เพื่อวเิคราะห์
ความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่งขอ้ความแต่ละขอ้ความ เพื่อท าใหม้องเหน็  ภาพของความสมัพนัธเ์ชือ่มโยง
ระหวา่งขอ้ความอย่างชดัเจน 
           ขัน้ท่ี 6  ใส่รหสัตวัเลขของแต่ละขอ้ความตามโจทยก์ าหนดให ้และใส่ตวัอกัษร A , D ,    หรอื F ใน
แต่ละตอนใหช้ดัเจน เพือ่เป็นการระบุถงึรูปแบบของความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงที ่ เกดิขึน้ในแต่ละขอ้ความ 
           ขัน้ท่ี 7  อา่นผงัมโนทศัน์ทีเ่ขยีนแสดงความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงทีเ่สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ก่อนอกีครัง้หนึ่ง 
ก่อนจะลงรหสัค าตอบในร่างตารางทีก่ าหนดให ้เพื่อเป็นการทบทวนวา่ ความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่ง
ขอ้ความทีก่ าหนดนัน้เป็นไปตามเนื้อหาในบทความที่  ผูเ้ขยีนไดเ้ขยีนไวจ้รงิ ๆ ไมม่สี่วนใดทีเ่ราเชือ่มโยงไป
เองตามความคดิของเราเองอย่างเดด็ขาด จากนัน้จงึจะใส่รหสัค าตอบในแต่ละขอ้ลงในกระดาษร่างรหสั
ค าตอบ 
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การจดัท าผงัมโนทศัน์ 

           การอ่านบทความที่โจทย์ก าหนดใหเ้พื่อจะวเิคราะห์ถงึความสัมพนัธ์เชื่อมโยงระหวา่งขอ้ความตาม
เรื่องราวที่อ่านนัน้ เราสามารถมองเหน็ความสมัพนัธ์ได้ง่ายขึน้ ถ้าเราน าขอ้ความที่ก าหนดให้มาเขยีนเป็น
แผนผงัมโนทัศน์ ( Concept Mapping ) แสดงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความต่าง ๆ ทัง้ 10 
ขอ้ความทีโ่จทยก์ าหนด  เพื่อจะไดม้องเหน็ความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่งขอ้ความไดช้ดัเจนยิง่ข ึน้ 
 การเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างข้อความที่ก าหนดจะใชเ้ส้นตรงและเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น หวั
ลูกศรกากบาท เป็นตวับ่งบอกถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้ความได้อย่างชดัเจน โดยมวีธิกีารก าหนดการโย
ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้ความ ดงันี้ 
             1. ถา้ขอ้ความหลกัมคีวามสมัพนัธก์บัขอ้ความอื่น ๆ ในลกัษณะของการเป็นความหมาย ค าจ ากดั
ความหรอืบทนิยาม หรอืเป็นส่วนประกอบ องคป์ระกอบ หรอืเป็นคุณสมบตั ิจะใชเ้สน้ตรง  และ 
ตวัอกัษร D เป็นเครื่องหมายเชือ่มโยงความสมัพนัธร์ะหวา่ง ขอ้ความ เชน่ 

 

หรอื 

 

   
  2. ถา้ขอ้ความหลกัมคีวามสมัพนัธก์บัขอ้ความอื่น ๆ ในลกัษณะของการเป็นผลลพัธ ์  ผลกระทบ หรอื
เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ตามมา จะใชเ้สน้ตรงทีม่หีวัลูกศร  และตวัอกัษร A เป็นเครื่องหมายเชือ่มโยง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้ความ เชน่ 

 

หรอื 
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3.  ถา้ขอ้ความหลกัมคีวามสมัพนัธก์บัขอ้ความอื่น ๆ ในลกัษณะของการไดร้บั การป้องกนั    หรอืเป็นการถกู
ระงบั ถูกยบัยัง้ ถกูหยดุยัง้ หรอืถูกลดทอนลง จะใชเ้สน้ตรงทีม่หีวัลูกศร พรอ้มทัง้มีเครื่องหมายกากบาทบน
เสน้ตรง  และตวัอกัษร F เป็นเครื่องหมายเชือ่มโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้ความ เชน่ 
 
 

 

หรอื 
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แบบฝึกความเข้าใจเก่ียวกบัการเช่ือมโยงเส้นเพ่ือสร้างแผนผงั2 
ค าสัง่  : ประโยคตวัอย่างทีใ่หม้ามคีวามสมัพนัธใ์นลกัษณะใด จงแสดงความเชือ่มโยงสมัพนัธข์องขอ้ความ
เป็นแผนผงั ทีเ่น้นดว้ยตวัหนาในแต่ละขอ้ โดยใชส้ญัลกัษณ์ต่อไปนี้ 
                                        แสดงความสมัพนัธท์ีม่สี่วนประกอบหรอืส่วนขยาย โดยขอ้ความหลกัจะอยูด่า้น 
                                     หางของหวักลม และขอ้ความทีเ่ป็นส่วนประกอบหรอืส่วนขยายอยู่ทางหวัของ 
                                     หวักลม 

                                     แสดงความสมัพนัธแ์บบเป็นเหตุเป็นผลกนั โดยทีข่อ้ความทีเ่ป็นเหตุจะอยู่ดา้น 
                                     หางของลูกศร และขอ้ความทีเ่ป็นผลอยู่ทางหวัของลกูศร 

                                    แสดงความสมัพนัธแ์บบเป็นเหตุเป็นผลแบบยบัยัง้ หรอืขดัแยง้ โดยทีข่อ้ความที่ 
                                    เป็นเหตุจะอยู่ทางดา้นหางของลูกศร และขอ้ความทีเ่ป็นผลถูกยบัยัง้หรอื 
                                    ขดัขวางอยู่ทางหวัลูกศร 
                            

ชดุท่ี 1 ความสมัพนัธเ์ชิงเด่ียว 

1.แค่คุณด่ืมชาวนัละแก้ว01 กส็ามารถยบัยัง้การเกดิโรคอลัไซเมอร์02ได ้

 

 

2. ความพยายาม01ของท่านเท่านัน้ทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็02 

 

 

3.ปัญหาการเรียนในวยัรุ่น01เกดิขึน้เพราะในสภาวะปัจจุบนัมส่ิีงแวดล้อมภายนอกมาเบี่ยงเบนความ
สนใจ02มาก 

 
 

                                                             
2 วศนิ  ปัญญาวธุตระกลู จ้ีจุดทลาย GAT พิชิต 150 คะแนนเต็ม.พษิณุโลก : รตันสวุรรณการพมิพ์, 2556. 
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4. โปรตนีคอลลาเจน01เป็นโปรตีนเส้นใยส่วนประกอบส าคญัของกระดกู02 สามารถจะอยูค่งทนไดย้ิง่กวา่
ดเีอน็เอ 

 

 
 

 5. เกม Farm Ville01 เป็นเกมท่ีได้รบัความนิยมอนัดบัหน่ึงใน Facebook02 ณ ปัจจุบนั 

 

 

6. เอกสารทางการแพทยร์ะบุวา่การกินกระเทียม01 ชว่ยยบัยัง้การเกดิโรคไขมนัอดุตนัในเส้นเลือด02 ได ้

 

 

7. ความรกัของพ่อแม่นบัวา่เป็นความรกัท่ีแท้จริงและย่ิงใหญ่ มอบใหล้กูโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน 

 

 

8. ผา้คลุมล่องหน01ชว่ยป้องกนัการถกูมองเหน็จากยมทูต02ได ้

 

 
  9. กนิผลติภณัฑจ์ากนม01เพื่อป้องกนัการขาดแคลเซียม02 

 

 
  10. เพราะความฟุ้ งซ่านร าคาญของจิต01นัน้ ลว้นแต่จะท าใหเ้กดิความเดือดร้อน02 
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ชดุท่ี 2 ความสมัพนัธเ์ชิงกลุ่ม 
ตวัอย่าง รปูแบบการวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงกลุ่ม 
1. ทางตรง หรือ ยบัยัง้ 
   ตวัอย่างที ่1   น ้าท่วม01 ท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตร02ตกต ่า 
                     น ้าท่วม01 ท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรตกต า่02 

       ตวัอย่างที ่2   พฤติกรรมการออม01ท าใหปั้ญหาหน้ีสินลดลง02 
                      พฤติกรรมการออม01 ท าใหปั้ญหาหน้ีสิน02ลดลง 

     ตวัอย่างที ่3   โอกาสผิดพลาด01 น้อยลงเป็นผลมาจากการเตรียมตวัท่ีดี02 
                       โอกาสผิดพลาดน้อยลง01เป็นผลมาจากการเตรียมตวัท่ีดี02 
2. ทางตรง หรอื องคป์ระกอบ 
     ตวัอย่างที ่1   หนึ่งในสาเหตุของอบุติัเหตุบนท้องถนน คอื การเมาแล้วขบั 
                       หนึ่งในสาเหตุของอบุติัเหตุบนท้องถนน คอื การเมาแล้วขบั 

      ตวัอย่างที ่2   สาเหตุท่ีน้องปิงเป็นแม่ค้าขายหอยสดุฮอต01 มสีองประการ ไดแ้ก่  
                       หอยของเธอสะอาด02 และอธัยาศยัดี03  
                      สาเหตุทีน้่องปิงเป็นแม่ค้าขายหอยสดุฮอต01 มสีองประการ ไดแ้ก่  
                        หอยของเธอสะอาด02 และอธัยาศยัดี03    

แบบฝึกทกัษะ 

1.เครื่องรางยมทูต01ประกอบไปดว้ย ผา้คลมุล่องหน02  หินชบุวิญญาณ03 และไม้กายสิทธ์ิเอลเดอร0์4 

 

 

2. โรคหวดั01ท าใหเ้กดิอาการ 3 อย่าง ไดแ้ก่ ไอ02 จาม03 และปวดหวั04 

 

 

3. การกินอาหารปรงุสกุ01ชว่ยป้องกนัโรคพยาธิ02 รวมทัง้อหิวาตกโรค03และโรคท้องร่วง04ไดเ้ป็นอย่างด ี
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4. สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิสิว01มหีลายประการ เชน่ ไขมนั02 แบคทีเรีย03 และการอดุตนั04 

 

 

5. ทัง้ความจริงใจ01 ความไว้ใจ02 และความเข้าใจ03 ลว้นแต่เป็นองคป์ระกอบของความรกัท่ีดี04 

 

 

6. ความเรว็01 ความแขง็แกร่ง02 รวมทัง้ความเฉียบคม03 ท าใหก้องหลงักลวั04โรนลัโดเ้ป็นอย่างมาก 

 

 

7. ความเสีย่งตอ่การเกดิโรคหวัใจ01สามารถลดน้อยลงไดห้ากเราไม่ด่ืมเหล้า02 ไม่สบูบุหรี่03 รวมทัง้กิน
กระเทียม04ใหม้ากขึน้ 

 

 

8. หุ่นไล่กาท่ีต้องการสมอง01 หุ่นกระป๋องท่ีต้องการหวัใจ และสิงโตตวัใหญ่ท่ีต้องการความกล้าต่างคอื
เพ่ือนร่วมเดินทางของโดโรธีเพื่อไปพบพ่อมดแห่งออช 

 

 

9. ผา้คลุมล่องหน01 หินชบุวิญญาณ02 และไม้กายสิทธ์ิแอลเดอร0์3 สิง่ของทัง้ 3 สิง่นี้ ชว่ยยบัยัง้การ
ครอบครองโลกเวทยม์นต์04ของลอรด์โวลเดอรม์อร ์และชว่ยปกป้องผูบ้รสิุทธิไ์ดเ้ป็นจ านวนมาก 
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10. การจะสอบไดค้ะแนนดนีัน้ไมม่เีสน้ทางลดั  หากเอาแต่ขีเ้กียจ01ไม่ยอมอ่านหนงัสอื  ละเลยการท า
ข้อสอบเก่า02  และไม่เตรยีมตวัเตรยีมใจใหด้กีอ่นไปสอบ  การจะสอบได้คะแนนดี03คงเป็นแค่ความฝัน
ต่อไป 

 

 

 

ชดุท่ี 3 ความสมัพนัธแ์บบซบัซ้อน 

ประโยคความซ้อน 
ตวัอย่างที ่1ปัญหาน ้าท่วม01 ซึ่งเป็นผลมาจากพายไุต้ฝุ่ น02 ท าใหต้้นไม้เน่าตาย03 

ตวัอย่างที ่2 กลูต้าไธโอน01 ซึ่งเป็นหนึ่งในสารท่ีผลิตจากตบั02 สามารถยบัยัง้การสร้างเมด็สีเมลานิน03  
               ท าใหส้ผีวิอ่อนลง 
   

การย่อค า เปล่ียนค า และรวบค า 

ตวัอย่างท่ี 1   จากปัญหาผูอ้พยพชาวโรฮิงญา01 เป็นสาเหตุหลกัทีท่ าใหป้ระเทศไทยถกูจดัอนัดบัอยู่ใน
กลุ่ม tier302 และจากปัญหาดงักล่าวยงักอ่ใหเ้กดิการถกเถียงเรื่องสิทธิมนุษยชน03อย่างกวา้งขวางใน
สงัคมไทย 

 

 
ตวัอย่างท่ี 2     ส่วนหนึ่งของปัญหาการศึกษาไทย01 คอื การขาดโอกาส02การเขา้ถงึทรพัยากรของเดก็
บางกลุ่ม ซึ่งการมโีอกาสน้อยหรอืไม่เป็นผลมาจากพืน้ฐานเศรษฐกิจของครอบครวั03 ของนกัเรยีน 
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  แบบฝึกทกัษะ 
1.การทดลองขีปนาวธุ01 ของประเทศเกาหลเีหนือส่งผลโดยตรงต่อประเทศเกาหลใีต ้คอื ท าให้
นักท่องเท่ียว ลดลง02 กวา่เท่าตวั รวมไปถงึท าใหร้าคาทองค าท่ีเพ่ิมสงูขึน้03 ในตลาดโลกลดลง 
อย่างน่าใจหาย 

 

 

 
2. เครื่องยนต์ท างานขดัข้อง01 ท าใหม้อีากาศเข้าไปในตวัถงั02จนเกดิการเผาไหม้ไม่สม า่เสมอ03 

 

 

3. การประกาศลดก าลงัการผลิตน ้ามนั01 ของกลุ่ม OPEC มผีลท าใหป้ระเทศไทยขาดดลุการค้าเพ่ิมขึน้
02 อกีทัง้ยงั ท าใหก้ารขยายตวัทางเศรษฐกิจลดลง03 อกีทางหนึ่งดว้ย 
   

 

 

4. นกัศกึษาคงมศีกัยภาพแสดงใหท้ัว่โลกประจกัษ์ และเหน็ถงึความสามารถ รวมถงึคว้าชยับนเวทีระดบั
สากล01 เพราะคณุภาพคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก02 ไม่ใชเ่ป็นเพยีงแค่สิง่คาดหวงั และรอคอยอย่างไร้
วี่แวว03 

 

 
 5. น ้ามนัแพง01เป็นสาเหตุใหต้้นทุนการผลิตสงูขึน้02 และท าใหก้ารฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ03ทีก่ าลงัดขี ึน้ 
กลบัลดลง 
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6. เพราะความหนาว01และการอากาศท่ีช้ืน02 ก่อใหเ้กดิการเบ่งบานของไม้ดอก03แสนสวยงาม 

  

 

 7. น ้าท่วมกรงุเทพ01คราวนี้มสีาเหตุมาจากน ้าเหนือท่ีไหลบ่าลงมา02ประกอบกบัน ้าทะเลท่ีหนุนสงูขึน้03 

 

 
 

  8. ฝนตก01ท าใหข้้าวเจริญเติบโต02ไดด้ ีในขณะทีฝ่นแล้ง03ท าใหข้า้วไม่เจรญิเตบิโตเท่าทีค่วร 

 

 

9. คลอโรฟีลล์01ท าให ้พืชสามารถสงัเคราะหแ์สง02ได ้ความสามารถดงักล่าวท าใหพ้ืชสร้างอาหารได้03 

 

 
 

    10. การปะทุของดวงอาทิตย0์1จะส่งพลงังานจ านวนมหาศาล02ออกมา ท าใหเ้กดิประจไุฟฟ้า03เลด็
ลอดออกมามากมาย กลายเป็นลมสริุยะ04ทีม่คีวามรุนแรงจนถงึข ัน้กลายเป็นพายสุริุยะ05และสามารถ
เดนิทางมาถงึโลกเราไดภ้ายในระยะเวลาเพยีงไม่กีส่บินาท ี
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การแปลงรหสัค าตอบ 
       หลงัจากการท าแผนผงั Mind Mapping ไดแ้ลว้ข ัน้ตอนทีน่บัวา่มคีวามส าคญัมาก คอืการน าแผนผงั 
Mind Mapping มาแปลรหสัค าตอบ  

        1. ถา้ขอ้ความทีก่ าหนดมขีอ้ความอื่นซึ่งอาจมไีดห้ลายขอ้ความ เป็นผลโดยตรง หรอื เกิดขึน้ใน
ล าดบัถดัมาใหร้ะบายเลข 2 หลกัหน้าขอ้ความทีเ่ป็นผลโดยตรงหรอืเกดิขึน้ในล าดบัถดัมาแลว้ตามดว้ย
ตวัอกัษร A 
ตวัอย่างที ่1  คนไทยเชือ่กนัวา่การบูชาแม่โพสพ จะท าใหก้ารท านาไดผ้ลด ีตลอดจนไม่มปัีญหาต่างๆ อาท ิ
ภยัจากธรรมชาต ิศตัรูพชื เป็นตน้ 

 

 

เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
01 การบูชาแม่โพสพ 02A     
02 การท านาไดผ้ลด ี 99H3     

ตวัอย่างที ่2 แสงแดดเป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิโรคมะเรง็ โรคลมแดด และโรคผวิหนงัได้ 
 

 

 

 

เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
01 แสงแดด 02A 03A 04A   
02 โรคมะเรง็ 99H     
03 โรคลมแดด 99H     
04 โรคผวิหนงั 99H     

 

                                                             
3    ถา้ขอ้ความทีก่ าหนด ไม่มขีอ้ความอื่น ทีเ่ป็นผลโดยตรงหรอืเกดิขึน้ในล าดบัถดัมา หรอืทีเ่ป็นส่วนประกอบ 
องคป์ระกอบ ความหมาย หรอื ถูกลด/ ยบัยัง้/ป้องกนั/หา้ม/ขดัขวาง   ดงักล่าวขา้งตน้ใหร้ะบายค าตอบเป็น
ตวัเลข 99H 

01 การบูชาแม่โพสพ 02 การท านาไดผ้ลด ี

01 แสงแดด 

02 โรคมะเรง็ 

03 โรคลมแดด 

04 โรคผวิหนงั 
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       2.  ถา้ขอ้ความทีก่ าหนดมขีอ้ความอื่นซึ่งอาจมไีดห้ลายขอ้ความ เป็นส่วนประกอบ/ องคป์ระกอบ/
ความหมาย  ใหร้ะบายเลข 2 หลกัหน้าขอ้ความทีเ่ป็นส่วนประกอบ/ องคป์ระกอบ/ความหมายแลว้ตาม
ดว้ยตวัอกัษร D 
ตวัอย่าง คนไทยเชือ่วา่ แม่โพสพ เป็นเทวีแห่งข้าวสถติยอ์ยู่กลางทอ้งทุ่งนา เป็นผูท้รงอนุภาพศกัดาเรอืง
ฤทธิช์ว่ยชบุชวีติมนุษยใ์หย้นืยาว 

 

 

เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
01 แม่โพสพ 02D     
02 เทวแีห่งขา้ว 99H     

ตวัอย่างที ่2 แม่สทีางแสงประกอบดว้ยสแีดง สเีขยีว และสนี ้าเงนิ 

 

 

 

 

 

เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
01 แม่สทีางแสง 02D 03D 04D   
02 สแีดง 99H     
03 สเีขยีว 99H     
04 สนี ้าเงนิ 99H     

 
 

 

 

01 แม่โพสพ 02 เทวแีห่งขา้ว 

01 แม่สทีางแสง 

02 สแีดง 

03 สเีขยีว 

04 สนี ้าเงนิ 
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       3. ถา้ขอ้ความทีก่ าหนดมขีอ้ความอื่นซึ่งอาจมไีดห้ลายขอ้ความ ถกูลด/ ยบัยัง้/ป้องกนั/ห้าม/ขดัขวาง  
ใหร้ะบายเลข 2 หลกัหน้าขอ้ความทีถ่กูลด/ ยบัยัง้/ป้องกนั/ห้าม/ขดัขวาง  แลว้ตามดว้ยตวัอกัษร F 
ตวัอย่าง จากวารสารทางการแพทยร์ะบุวา่ การกนิกระเทยีม สามารถชว่ยยบัยัง้การเกดิโรคมะเรง็ไดเ้ป็น
อย่างด ี 

 

 

เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
01 การกนิกระเทยีม 02F     
02 โรคมะเรง็ 99H     

 
ตวัอย่างที ่ความรกัทีด่ ีสามารถชว่ยป้องกนัไมใ่หเ้กดิความอจิฉา ความเหน็แก่ตวั และความแคน้ได้            

 

 

 

 

เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
01 ความรกัทีด่ ี 02F 03F 04F   
02 ความอจิฉา 99H     
03 ความเหน็แก่ตวั 99H     
04 ความแคน้ 99H     

 

 

 

 

 

01 การกนิกระเทยีม 02 โรคมะเรง็ 

01 ความรกัทีด่ ี 03 ความเหน็แก่ตวั 

04 ความแคน้ 

02 ความอจิฉา 
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แบบฝึกทกัษะการแปลงรหสัค าตอบ 

       1. สาเหตุส าคญัท่ีท าให้เราสามารถท าข้อสอบ GAT (ภาษาไทย) ได้คะแนนสูง มีหลายประการ 
ดว้ยกนั กล่าวคอื การรู้จกัโครงสร้างของข้อสอบ เพราะท าใหเ้รามองเหน็ภาพท่ีชดัเจนของโจทยปั์ญหา  
การเข้าใจวิธีการท าข้อสอบ  เพราะจะท าให้เราไม่หลงทิศทางและเกิดความสับสน  นอกจากนี้
ความสามารถในการอ่านอย่างวิเคราะห์เช่ือมโยง ก็เป็นอีกปัจจยัหนึ่งเนื่องจากจะท าให้เรามองเห็น
ประเดน็ของเน้ือเรื่องได้อย่างชดัเจนและครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสั
ค าตอบ 

01 ไม่หลงทศิทางและเกดิความสบัสน      
02 การรูจ้กัโครงสรา้งของขอ้สอบ      
03 มองเหน็ภาพทีช่ดัเจนของโจทยปั์ญหา      
04 สาเหตุส าคญัทีท่ าใหเ้ราสามารถสอบ GAT (ภาษาไทย) ไดค้ะแนนสงู      
05 การเขา้ใจวธิกีารท าขอ้สอบ      
06 ความสามารถในการอ่านอย่างวเิคราะหเ์ชื่อมโยง      
07 มองเหน็ประเดน็ของเนื้อเรื่องไดอ้ย่างชดัเจนครบถว้น      

 

 

 

ท่ีว่างส าหรบัร่างแผนผงัมโนทศัน์ 
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2. การยุตคิวามรนุแรงท่ีก าลงัเกิดขึน้ในสงัคมไทยในขณะนี้ สามารถกระท าไดห้ลายวธิดีว้ยกนั ไม่วา่จะ
เป็นการหนัหน้ามาพดูคยุกนั การสร้างกติกาหรือข้อตกลงร่วมกนั ตลอดจนการยอมลดทิฐิของแต่ละ
ฝ่ายลง แต่อย่างไรกต็ามกจ็ะตอ้งขึน้อยูก่บัทุกฝ่ายจะตอ้งมีความจริงใจ และความปรารถนาดีต่อสงัคม
โดยแท้จริง เสยีก่อน วธิกีารตา่งๆจงึจะเกดิสมัฤทธผิล 

 

 

 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 ความจรงิใจ      
02 ความปรารถนาดตี่อสงัคมโดยแทจ้รงิ      
03 ความรุนแรงทีก่ าลงัเกดิขึน้ในสงัคมไทย      
04 การหนัหน้ามาพูดคุยกนั      
05 การสรา้งกตกิาหรอืขอ้ตกลงร่วมกนั      
06 การยอมลดทฐิขิองแต่ละฝ่ายลง      

 

3.โรคไข้หวดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่ 2009 ป้องกนัไดไ้ม่ยาก เพยีงหมัน่ล้างมือด้วยสบู่และน ้าสะอาด ใช้เจล
แอลกอฮอลลล้์างมือในกรณีท่ีไมม่ีน ้าและสบู่ หลีกเล่ียงการสมัผสัวตัถหุรือสถานท่ีสาธารณะ หรอืไม่
ใช้มือขยีต้าตลอดจนล้วงแคะแกะเกาอวยัวะใดๆ 
 
 
 
 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 โรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่ 2009      
02 หมัน่ลา้งมอืดว้ยสบู่และน ้าสะอาด      
03 ใชเ้จลแอลกอฮอลลล์า้งมอืในกรณทีีไ่มม่นี ้าและสบู่      
04 หลกีเลีย่งการสมัผสัวตัถุหรอืสถานทีส่าธารณะ      
05 ไม่ใชม้อืขยีต้าตลอดจนลว้งแคะแกะเกาอวยัวะใดๆ      

ท่ีว่างส าหรบัร่างแผนผงัมโนทศัน์ 

ท่ีว่างส าหรบัร่างแผนผงัมโนทศัน์ 
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4. ส่ิงท่ีอยู่ในถงัขยะอาจไม่ใชข่ยะทัง้หมด หากลองส ารวจกนัดูแลว้จะพบวา่สิง่ที่เป็นขยะจรงิๆ มเีพยีง “3%” 
เท่านัน้ นัน่คอื ขยะมพีษิหรอืขยะอนัตรายทีค่วรจดัการอยา่งระมดัระวงั สิง่ทีอ่ยู่ในถงัขยะสามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ได้ดงันี้ 46% เป็นส่ิงท่ีย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารน าไปเป็นอาหารสตัวห์รอืท าปุ๋ ยหมกั  42% เป็น
ส่ิงของรีไซเคิลได้ เชน่ ขวดพลาสติก เมื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ไม่ไดแ้ลว้ จงึคดัแยกประเภทเพื่อส่งรไีซเคลิ 9% 
เป็นของท่ีย่อยสลายยาก เช่น ถ่านไฟฉาย ต้องส่งต่อให้กบัเทศบาล ส่งให้โรงเผาปูน หรอืหน่วยงานบาง
แห่งรบัไปเผาเป็นเชือ้เพลงิทดแทน 

 

 

 

 

 

 

 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 สิง่ทีอ่ยู่ในถงัขยะ       
02 ขยะ      
03 สิง่ทีย่่อยสลายได ้      
04 สิง่ของรไีซเคลิได ้      
05 ของทีย่่อยสลายยาก        
06 เศษอาหาร      
07 ขวดพลาสตกิ       
08 ถ่านไฟฉาย      

 

 

ท่ีว่างส าหรบัร่างแผนผงัมโนทศัน์ 
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5.  โรคหวดัท าใหเ้กดิอาการ 3 อยา่ง ไดแ้ก่ ไอ จาม และปวดหวั โดยโรคหวดัมทีีม่าจากหลายสาเหตุ  
เชน่ การติดเช้ือไวรสัสายพนัธุต์า่งๆ ทีม่มีากมายในปัจจุบนั การตากฝนซึ่งท าใหอุ้ณหภูมริ่างกาย
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ตลอดจนภมิูคุ้มกนัอ่อนแอทีบ่างคนมอีาการนี้ตดิตวัมาตัง้แต่เดก็ 

 

 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 โรคหวดั      
02 ไอ      
03 จาม      
04 ปวดหวั      
05 การตดิเชือ้ไวรสั      
06 ภูมคิุม้กนัอ่อนแอ      

  6.   การเข้านอนดึกและต่ืนสายช่วงวนัหยุด ท าใหน้าฬกิาของร่างกายถูกปรบัใหส้ายขึน้ ส่งผลใหรู้ส้กึ
งวัเงยีในชว่งเชา้วนัจนัทร ์ซึ่งท าให้ภาวการณ์เรียนรู้บกพร่องและขาดสมาธิ อกีทัง้ยงัมผีลการวจิยัหลาย
ประเทศระบุชดัเจนวา่ การทีเ่ดก็หรอืวยัรุ่นเขา้นอนดกึและตื่นสายในชว่งวนัหยดุหรอืนอนไม่เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการของร่างกาย มีผลกระทบต่อการเจริญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายดว้ย อาท ิรปูร่างเต้ีย    
ไม่แขง็แรง  
 
 
 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การเขา้นอนดกึ      
02 ตื่นสายชว่งวนัหยุด      
03 ภาวะการณ์เรยีนรูบ้กพร่องและขาดสมาธ ิ      
04 มผีลกระทบต่อการเจรญิต่อการเจรญิเตบิโตของร่างกาย      
05 รูปร่างเตีย้      
06 ไม่แขง็แรง      

ท่ีว่างส าหรบัร่างแผนผงัมโนทศัน์ 

ท่ีว่างส าหรบัร่างแผนผงัมโนทศัน์ 
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7. พระอรหนัต์สมัมาสมัพุทธเจ้าได้ทรงจ าแนกบุคคลในโลกของเรา ดงัปรากฏในพระพุทธคุณบทที่ว่าด้วย
อนุตตโรปุริสทมัมสารถิไวด้้วยกนั 2 จ าพวก จ าพวกแรกคอื ปุรสิทมัมะ หมายถงึ บุคคลท่ีควรฝึกหรือฝึก
ได้ ประกอบด้วยบุคคล 3 ประเภท คือ อุคคติตญัญู  วปิจติญัญู และเนยยะ ส่วนจ าพวกที่สองนัน้คือ ปุริ
สอทมัมะ หมายถึงบุคคลท่ีไม่ควรฝึกฝนหรือฝึกไม่ได้ ได้แก่ บุคคลที่เรียกว่า ปทปรมะ เราและท่าน
ทัง้หลายพงึระลกึวา่ตนเองจดัอยู่ในบุคคลประเภทใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 เนยยะ      
02 บุคคลทีค่วรฝึกหรอืฝึกได้      
03 บุคคลทีไ่ม่ควรฝึกหรอืฝึกไม่ได้      
04 ปทปรมะ      
05 อนุตตโรปรุสิทมัมสารถ ิ      
06 อุคคตติญัญู      
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  8. นักเรียนดีเป็นอย่างไร หากจะกล่าวอย่างสัน้ที่สุดกค็อื นักเรยีนด ีจะต้องมคีุณสมบตัหิรอืองค์ประกอบ
อย่างน้อย 2 อย่าง คอื เรียนเก่ง และ เป็นคนดี เหตุปัจจยัที่ส่งผลให้นักเรยีนดมีหีลายอย่างเช่น พื้นฐาน
จิตใจนักเรียน คณุภาพการเรียนการสอน คณุภาพอาจารยผ์ู้สอน คณุภาพสถานศึกษา ส าหรบัคุณภาพ
การเรยีนการสอนนัน้ นอกจากเรื่องหอ้งสมุด อาคารสถานที ่อุปกรณ์ สื่อการศกึษา ฯลฯ ยงัขึน้อยู่กบัคุณภาพ
อาจารย์ด้วย นอกจากนี้  จะต้องรู้จกัระวงัหลกีเลี่ยงสิง่ที่จะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อตนเอง เช่น การคบ
เพื่อนเลว เพราะย่อมบัน่ทอนความเป็นคนดไีดโ้ดยง่าย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การคบเพื่อนเลว      
02 คุณภาพการเรยีนการสอน      
03 คุณภาพสถานศกึษา      
04 คุณภาพอาจารย ์      
05 นกัเรยีนด ี      
06 เป็นคนด ี      
07 พืน้ฐานจติใจนกัเรยีน      
08 เรยีนเก่ง      
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9.  ส านักข่าวบบีซีขีององักฤษเผยผลการวจิยัที่สร้างความตื่นเตน้ให้วงการแพทยเ์ป็นอย่างมากกว่า ผูท้ี่มโีอ
เมก้า 3 มโีอกาสที่จะท าให้เป็นโรคอลัไซเมอรน้์อยลง ซึ่งตรงกนัขา้มกบัผู้ท่ีนิยมบริโภคอาหารจานด่วน
หรือฟาสต์ฟู้ด ทีท่ าใหก้รดไขมนัสูงขึน้ มโีอกาสทีจ่ะท าใหเ้ป็นโรคดงักล่าวมากขึน้ โดยผลการวจิยัพบวา่จาก
การศกึษาการตรวจหาสารต่างๆ ในเลอืดของกลุ่มตวัอย่างและพฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร ปรากฏวา่ผูท้ี่
มกีรดไขมนัในกระแสเลือดสูง จะแปรผนัตรงกบัการฝ่อตวัของสมอง กล่าวคอื กรดไขมนัในเลอืดทีสู่งจะมี
โอกาสท าให้เกิดการฝ่อตัวของสมอง ที่สูงตามไปด้วย หรอืมโีอกาสที่จะป่วยด้วยโรคอลัไซเมอร์เพิ่มขึ้น
ขณะที่ผลการศกึษาของผูเ้ชีย่วชาญจากสหรฐักอ็อกมาในลกัษณะเดยีวกัน เมื่อศกึษาตวัอย่างเลอืดของกลุ่ม
ตวัอย่าง 104 คน ซึ่งมอีายุเฉลีย่ 87 ปี พบวา่ผูท้ีม่โีอเมก้า 3 ในปรมิาณมากจะมผีลการทดสอบความจ าอยู่ใน
เกณฑ์ทีด่ ีดงันัน้เพื่อสุขภาพควรหนัมาทานอาหารที่มีโอเมก้า 3 และในประเทศไทยกม็สีารชนิดนี้อยู่มากใป
ปลาทูและข้าวกล้องซึ่งเป็นอาหารที่ไม่แพงและหาทานไดง้่ายด้วย ดงันัน้ควรจะหนัมาทานโอเมกา้ 3 กนัทุก
คนนะครบั 
 
 

 

 

 

 

 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 โรคอลัไซเมอร ์      
02 ผูท้ีน่ิยมบรโิภคอาหารจานด่วนหรอืฟาสตฟู้์ด      
03 กรดไขมนัในกระแสเลอืดสูง      
04 การฝ่อตวัของสมอง      
05 โอเมกา้ 3      
06 ปลาทู      
07 ขา้วกลอ้ง      
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     10. ภาวะเงินฝืด หรอืเรยีกว่า Deflation คอื ภาวะที่ระดบัราคาสนิค้าและบรกิารโดยทัว่ไปลดลงเรื่อยๆ
ภาวะเงนิฝืดนัน้มีอยู่ 2 ประเภท คือ ภาวะเงินฝืดจากด้านอุปทาน (Supply side) และภาวะเงินฝืดจาก
ด้านอปุสงค ์(Demand side) โดยภาวะเงนิฝืดจากดา้นอุปทานเกดิจากการเพ่ิมของผลผลิตอย่างมากมาย
ในระยะเวลาอนัสัน้ตวัอย่างเชน่ เราอาจเคยใชค้น 4 คน ผลติแกว้ 4 ใบ แต่ตอนนี้แรงงานของเราเก่งขึน้ ท า
ให้ใชแ้ค่3 คน กผ็ลติแกว้ 4 ใบเท่าเดมิได้ อนันี้กท็ าใหต้้นทุนการผลติแก้วถูกลงและท าให้ราคาแก้วถูกลงแต่
อย่างไรกต็ามภาวะเงนิฝืดจากดา้นอุปทานจะไม่ใชส่ิง่ที่น่ากลวั เพราะเงนิฝืดประเภทนี้จะไม่ท าใหค้นตกงาน
และส่งผลกระทบต่อรายไดข้องคน ซึ่งแตกต่างจากภาวะเงนิฝืดอกีประเภทหนึ่ง คอื ภาวะเงนิฝืดทีม่สีาเหตุมา
จากด้านอุปสงค ์ภาวะเงนิฝืดที่มาจากด้านอุปสงค์ หรอื Demand side คอื สิง่ที่นักเศรษฐศาสตรก์ลวัซึ่งเกดิ
จากความต้องการบริโภคของผู้บริโภคท่ีลดลง อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากคนไม่มีรายได้จบัจ่ายใช้สอย
คนตกงาน รวมถึงภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ท าให้คนขายสินค้าลดราคาสินค้าลงเพื่อให้ยงัขายได้ทัง้นี้เรา
สามารถหลกีเลี่ยงไม่ให้เกดิภาวะเงนิฝืดได้ โดยอาศยัการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆหลายวธิ ีทัง้
การใช้นโยบายการเงิน เช่น การลดอตัราดอกเบี้ย รวมถึงการใช้นโยบายการคลงั เช่น การลดภาษี 
การใช้จ่ายของภาครฐั เพื่อสร้างงานและการลงทุน ซึ่งเท่าที่ทราบขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังก็ได้ด าเนินไปในแนวทางที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดภาวะเงินฝืดใน
ประเทศไทยอยู่แลว้ 
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เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การกระตุน้เศรษฐกจิในรูปแบบต่างๆ      
02 การเพิม่ของผลผลติอย่างมากมายในระยะเวลาอนัสัน้      
03 ความตอ้งการบรโิภคของผูบ้รโิภคทีล่ดลง      
04 การใชน้โยบายการคลงั      
05 การใชน้โยบายการเงนิ      
06 การลดอตัราดอกเบีย้      
07 การลดภาษ ีการใชจ้่ายของภาครฐั      
08 คนไม่มรีายไดจ้บัจ่ายใชส้อย      
09 ภาวะเงนิฝืด      
10 ภาวะเงนิฝืดจากดา้นอุปทาน      
11 ภาวะเงนิฝืดจากดา้นอุปสงค์      
12 ภาวะเศรษฐกจิตกต ่า      
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ประมวลบทความข้อสอบ GAT เช่ือมโยง ปี พ.ศ. 2552– 2560 / โดยครฮูาดี  บินดู่เหลม็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือบทความ ปี พ.ศ. 
สตัวอ์พยพเคลื่อนยา้ยกลบัถิน่ก าเนิดไดอ้ย่างไร  2552 
อนาคตราคาสนิคา้เกษตรของไทย  2552 
ลุยฝ่าวกิฤตเศรษฐกจิโลก สศก. แนะทางสว่างแกปั้ญหาสนิคา้เกษตร  2552 
นกในอเมรกิาหลายชนิดเสีย่งต่อการสญูพนัธุ์  2552 
ทางรอดชวีติของเต่าทะเลสเีขยีวในฮ่องกง  2552 
ปัญหาวยัรุ่น ต้นเหตุและทางแก ้ 2552 
พระราชดารสัในวนัเสดจ็ออกมหาสมาคม  2553 
ปัญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  2553 
เมษายน ปีเสอืดุ  2553 
คลายเครยีดดว้ยการสรา้งความสุข  2553 
วยัรุ่นไทยทาลายสถติเิอเชยี  2553 
จุดอ่อนของคนไทย  2553 
ปีกระต่ายเศรษฐกจิโลกจะฟ้ืนตวัจรงิหรอื  2554 
ใกลส้ิน้ปีเสอื เสอืใกลจ้ะสญูพนัธุ ์ 2554 
อนาคตของประเทศ...บทวเิคราะหแ์ผนพฒันา ฉบบัที ่11 2555 
แผนป้องกนัและแก้ไขปัญหาอุทกภยั 2555 
ป่าพรุควนเครง็ 2555 
อะไรจะเกดินบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 2555 
พษิภยัของมลพษิ 2556 
เดก็ไทยไอทเีดก็ลอ็ค 2556 
เหตุใดจงึคดัคา้นเขื่อนแม่วงก ์ 2557 
ป ญหาทุจรติ 2557 
ปัญหาขา้วไทย 2557 
การล่วงละเมดิทางเพศ ภยัใกลต้วัส าหรบัสตร ี 2558 
ความสุขของคนอาเซยีน 2558 
รา้นเหลา้รอบสถานศกึษา 2558 
ปัญหาขยะลน้เมอืง 2558 
เศรษฐกจิไทย พ.ศ. 2559 2559 
เพิม่พืน้ทีป่่าลดปัญหาภยัแลง้ 2559 
ผลกระทบของ Bretix 2559 
Digital technology เปลีย่นโลก 2559 
ทฤษฎใีหม่ หน่ึงในพระมหากรุณาธคุิณหาทีสุ่ดไม่ได้ 2560 
อาหารรมิทางภยัใกลต้วั 2560 
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สตัวอ์พยพเคล่ือนย้ายกลบัถ่ินก าเนิดได้อย่างไร4 

       ธรรมชาตมิปีรากฏการณ์ทีส่รา้งความพศิวงงงงวยใหแ้ก่มนุษยม์ากมายหลายประการ  หนึ่งในนัน้ที่ท าให ้
ศาสตราจารยช์วีวทิยา Kenneth  Lohmann  แห่งมหาวทิยาลยันอรท์แคโรไลนา  สหรฐัอเมรกิา  รูส้กึทึง่เป็นอย่างยิง่
กค็ือเต่าทะเล  ท่านกล่าวกบันักข่าว Voice  of  America  ว่า  “เมื่อลูกเต่าทะเลออกมาจากไข่  กค็ลานลงทะเล
ท่องเที่ยวหากินไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งมันไม่เคยรู้จ ักมาก่อน  และพอถึงเวลาวางไข่
ขยายพนัธุ์กส็ามารถว่ายน ้ากลบัมายงัชายฝัง่ทะเลถิน่ก าเนิดได้อย่างถูกต้อง  มนัท าได้อย่างไร?  ... มนัมี
เครื่องมอืหรอืญาณวเิศษอนัใดชว่ยน าทางมนักลบับา้น” 
 นอกจากเต่าทะเล   ยงัมีสตัวท่ี์มีการเคล่ือนย้ายกลบัถ่ินเดิมอยู่อกีหลายอย่าง   เช่น   ฝูงววัใน
ทวปีแอฟรกิา  ปลาแซลมอน  และนกบางชนิด  มีนกนางแอ่น  นกเป็ดน ้า  นกพิราบสื่อสาร  เป็นต้น  สตัว์
เหล่านี้จะมีการอพยพเคลื่อนย้ายจากถิ่นเดิมไปยังแหล่งต่าง ๆ ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์หรือสถานที่ที่มี
ภูมอิากาศเหมาะสมต่อการด ารงชวีติ  และเมื่อถงึฤดูกาลที่เอื้ออ านวยหรอืถงึระยะเวลาที่จะขยายพนัธุ์กจ็ะ
เดนิทางกลบัมายงัถิน่เดมิ  มนัท าไดอ้ย่างไร?  ท าไมจงึไม่หลงทาง? 
 นกัวทิยาศาสตรอ์ธบิายวา่  สตัวเ์หล่านี้อาศยัเครื่องชว่ยหลายอย่างแตกต่างกนั  เชน่  ใชต้ าแหน่งดวง
อาทติย์  ภูมปิระเทศ  กระแสน ้าอุ่นน ้าเยน็ในมหาสมุทร  เสยีงคลื่นความถี่สูงทีม่นุษยไ์ม่ไดย้นิ  ประสาทสมัผสัทาง
จมูก  เชน่  กลิน่ฝน  ตลอดจนสนามแม่เหลก็โลก  ทัง้นี้สตัวบ์างชนิดอาจอาศยัเครื่องชว่ยหลาย ๆ อย่างประกอบกนั 
 ในบรรดาสตัวท์ี่มกีารเคลื่อนย้ายกลบัถิน่เดมินี้      ศาสตราจารย์     Lohmann     สนใจเต่าทะเลและ
ปลาแซลมอนเป็นพิเศษ  เพราะในมหาสมุทรที่เวิง้ว้างกวา้งใหญ่คงยากที่จะหาสิง่ใดเป็นที่สงัเกตส าหรบัการ
เดนิทางกลบับา้น  หลงัจากไดศ้กึษาเรื่องนี้อยู่นาน  กไ็ด้เสนอทฤษฎเีบือ้งตน้โดยตัง้เป็นสมมุตฐิานวา่  เต่าทะเล  
ปลาแซลมอน  นกนางแอ่น  และนกเป็ดน ้า  ล้วนมคีุณสมบตัพิเิศษอยู่สองประการ  ประการแรกคอื  มี  particle  
ของสารแม่เหล็กในสมอง  ซึ่งสามารถปรบัตวัตามแนวเส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกได้คล้ายกบัเขม็ทิศ  
particleนี้จึงท าให้สามารถรบัสัมผสัจากสนามแม่เหล็กโลกได้    และ  สามารถแยกความแตกต่าง
สนามแม่เหลก็โลกในแต่ละท่ี  ได้   ส่วนคุณสมบตัอิกีประการหนึ่งคอื  มีกระบวนการเคมีพิเศษเก่ียวกบั
การมองเห็น  ช่วยให้มองเห็นสนามแม่เหล็กโลกหรือเห็นแสงที่มีลกัษณะสีสันต่างกนัตามอิทธิพลของ
สนามแม่เหลก็โลก  กระบวนการเคมพีเิศษนี้จงึท าใหส้ามารถรบัสมัผสัและแยกความแตกต่างสนามแม่เหลก็โลกใน
แตล่ะทีไ่ดเ้ชน่กนั 
 

                                                             
4 ข้อสอบ GAT ฉบบัเดือน มีนาคม 2552 
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 เนื่องจากสนามแม่เหลก็โลกในบรเิวณต่าง ๆ ของพืน้โลกมคีวามแตกต่างกนั  นกัวทิยาศาสตรเ์ชือ่ว่าสมอง
ของสตัวเ์หล่านี้สามารถบนัทึกและจดจ าลกัษณะของสนามแม่เหลก็ในถิน่เดมิซึ่งเป็นแหล่งที่เกดิของมนัไวใ้น
สมองได ้  ดงันัน้เมื่อถงึเวลาเดนิทางอพยพกลบัถิน่เดมิ    จงึใชส้นามแม่เหลก็โลกเป็นเขม็ทศิบอกทศิทางและ
ต าแหน่งแห่งทีไ่ด ้
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ศาสตราจารย ์ Lohmann  จงึตัง้ทฤษฎใีนเชงิสมมุตฐิานวา่   คุณสมบตัขิอง 
ปลาแซลมอน  เต่าทะเล  นกนางแอ่น  และนกเป็ดน ้าทัง้สองประการดงักล่าวขา้งตน้  ท าใหส้ามารถรบัสมัผสัและ 
แยกความแตกต่างของสนามแม่เหลก็โลกในอาณาบรเิวณต่าง ๆ ได ้  และดว้ยความสามารถทัง้สองประการนี่เอง 
ทีท่ าใหส้ตัวเ์หล่านี้สามารถเดินทางกลบัมาถ่ินเดิมได้ถกูต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 เดนิทางกลบัมาถิน่เดมิไดถู้กตอ้ง      
02 เต่าทะเล      
03 นกนางแอ่น      
04 นกเป็ดน ้า      
05 ปลาแซลมอน      
06 ม ีparticle ของสารแม่เหลก็ในสมอง      
07 มกีระบวนการเคมพีเิศษเกีย่วกบัการมองเหน็        

08 สตัวท์ีม่กีารเคลื่อนยา้ยกลบัถิน่เดมิ      
09 สามารถแยกความแตกต่างสนามแม่เหลก็โลกในแต่ละที่      
10 สามารถรบัสมัผสัจากสนามแม่เหลก็โลก      

ที่ว่างส าหรับร่างแผนผังเชื่อมโยง 
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                              ใกล้ส้ินปีเสือ เสือใกล้จะสญูพนัธุ์5 
               ช่วงปลายปีเสือ ระหว่างวนัที่ 21-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มีการประชุมนานาชาติเพื่อการ
อนุรกัษ์เสอื(International Tiger Conservation Forum) ที่เมืองเซนปีเตอร์สเบกิ ประเทศรสัเซีย ด้วยความ
เป็นห่วงวา่เสือใกล้จะสญูพนัธุจ์นรุ่นลูกรุ่นหลานอาจไม่มโีอกาสเหน็เสอืตวัจรงิ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสตัวป่์ากล่าว
ว่าขณะนี้จ านวนเสือในโลกลดลงมากจนเหลือแค่ 3,200 ตวั เมื่อเทียบกบัศตวรรษที่แล้วซึ่งมีอยู่ประมาณ 
100,000 ตวั ท่ีประชุมนานาชาติเพ่ือการอนุรกัษ์เสือดงักล่าว ประกอบด้วย ประเทศรสัเซีย จนี อนิเดีย 
บงัคลาเทศ ภูฐานเนปาล และประเทศในภูมภิาคอาเซียนรวม 13 ประเทศซึ่งรวมทัง้ประเทศไทย ประเทศ
เหล่านี้ลว้นเป็นประเทศทีม่เีสอือาศยัอยู่ในป่า ผลทีไ่ดจ้ากการประชมุกค็อืมาตรการเพิม่จ านวนเสอื 
         ในปัจจุบนัอวยัวะเสอืเป็นทีต่้องการมาก อวยัวะเหล่านี้ไดแ้ก่ กระดูกและเลบ็เสือ ซึ่งน าไปใชป้รุงยา
รกัษาโรคหลายอย่าง เชน่ ขอ้อกัเสบ กะโหลกและหนงัเสอืใชเ้ป็นเครื่องประดบับา้น เน้ือและอวยัวะเพศเสือ 
ใชเ้ป็นอาหารและยาบ ารุงก าลงั เขีย้วเสอืใชท้ าเครื่องรางของขลงั เป็นต้น จงึมกีารลบัลอบล่าเสอืจากป่าเพื่อ
น าไปขายในตลาดมดื โดยช าแหละแยกขายเป็นชิน้ส่วนหรอืแม้แต่ขายทัง้ตวักม็ี มขีอ้มูลวา่ในตลาดมดืแถบ
เอเชยีใต ้เสอืตวัหนึ่งขายไดถ้งึหนึ่งแสนเหรยีญสหรฐัอเมรกิา การปราบปรามการลกัลอบล่าและคา้เสอืรวมทัง้
สตัวป่์าอื่นๆ ไม่ค่อยได้ผล เพราะก าลงัคนและงบประมาณในการดูแลรกัษาผนืป่าและการกวดขนัจบักุมการ
ลักลอบล่าสัตว์มีไม่เพียงพอการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการกับตลาดมืดก็ไม่มีความเข้มแข็งจริงจั ง 
คณะท างานที่ท าการศกึษาเรื่องนี้รายงาน ผลการส ารวจว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เสือถูกฆ่าไปมากกว่า 
1,000 ตวัในแถบเอเชยี ส่วนใหญ่คือประเทศอนิโดนีเซีย ไทย และเวยีดนาม ส่วนตลาดมืดแหล่งใหญ่อยู่
บรเิวณชายแดนพม่ากบัจนีและอนิเดยี ชายแดนไทยกบัมาเลเซีย และชายแดนรสัเซียกบัจนี  การที่อวยัวะ
เสือเป็นท่ีต้องการมาก เพื่อน าไปบรโิภคเป็นอาหาร ใช้ท ายา ท าเครื่องประดับ และใช้ประโยชน์ต่างๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้นี่เอง ทีเ่ป็นตน้เหตุส าคญัทีท่ าใหเ้สอืใกลจ้ะสูญพนัธุ์ นอกจากนี้ สาเหตุส าคญัอกีประการหนึ่งก็
คอืการบุกรุกผนืป่าอนัเป็นทีอ่ยู่อาศยัของมนัเพื่อใชเ้ป็นทีท่ ากนิ ท าถนนหนทาง ท าเขือ่นกกัเกบ็น ้าตลอดจน
ท าเหมอืงแร่และการท าประโยชน์อื่นๆ 
              จากการศกึษาถงึสาเหตุของปัญหา มาตรการเพิ่มจ านวนเสอืซึ่งเป็นผลจากการประชุมดงักล่าว
ขา้งต้นจึงประกอบด้วยข้อปฏิบตัิหลายประการ ได้แก่ การเพ่ิมพื้นท่ีป่าในประเทศที่มีเสอือาศยัอยู่ การ
ปราบปรามตลาดมืดค้าเสืออย่างจรงิจงั การบงัคบัใชก้ฎหมายห้ามล่าสตัวป่์าที่เป็นสตัวส์งวนอย่างเขม้ขน้ 
การจดัตัง้องคก์รนานาชาตเิพื่อตดิตามดูแลการกระท าผดิกฎหมายและประสานงานใหม้กีารบงัคบัใชก้ฎหมาย
อย่างมีประสทิธิภาพ เป็นต้นและเพื่อให้บงัเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ธนาคารโลกและกองทุน Worldwide 
                                                             
5 ข้อสอบ GAT ฉบบัเดือน มีนาคม 2554 
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Fund for Nature จงึให้ค ามัน่ว่าจะสนับสนุนเงินในระยะแรกนี้รวม  180 ล้านเหรียญสหรฐัอเมรกิาเมื่อเห็น
ความเอาจรงิเอาจงัของผูน้ า 13 ประเทศทีเ่ขา้ร่วมประชมุ ตลอดจนการสนบัสนุนดา้นการเงนิขององคก์รระดบั
โลก จงึเป็นที่น่ามัน่ใจได้วา่มาตรการเพ่ิมจ านวนเสือจะช่วยยบัยัง้ปัญหาที่กลวักนัว่าเสอืใกล้จะสูญพนัธุไ์ด้
อย่างมปีระสทิธผิล และอาจเป็นไปตามความคาดหวงัของเจา้หน้าทีฝ่่ายไทยทีไ่ปร่วมประชมุวา่อกี 5 ปีจ านวน
เสอืในประเทศไทยจะเพิม่ขึน้เท่าตวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 กระดูกและเลบ็เสอื      
02 การปราบปรามตลาดมดืคา้เสอื      
03 การเพิม่พืน้ทีป่่า      
04 ทีป่ระชมุนานาชาตเิพื่อการอนุรกัษ์เสอื      
05 เนื้อและอวยัวะเพศเสอื      
06 ประเทศไทย      
07 ประเทศรสัเซยี      
08 มาตรการเพิม่จ านวนเสอื      
09 เสอืใกลจ้ะสูญพนัธุ ์      
10 อวยัวะเสอืเป็นทีต่อ้งการมาก      

ที่ว่างส าหรับร่างแผนผังค าตอบ 
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                              คลายเครียดด้วยการสร้างความสขุ6 
       ช่วงต้นเดอืนพฤษภาคมดฉิันได้หยุดงานตดิต่อกนัสามวนั คอืเสาร์ อาทติย์ และจนัทร์ซึ่งเป็นวนัหยุด
ชดเชยวนัแรงงาน ปกตหิากหยุดตดิต่อกนัเช่นนี้ดฉิันจะตอ้งชวนเพื่อนๆ ไปเทีย่วต่างจงัหวดั แต่คราวนี้ไม่มี
กระจติกระใจที่จะไปไหนเพราะความทุกขใ์จกบัเหตุการณ์บ้านเมอืงตลอดเดอืนเมษายนที่เพิง่ผ่านไป  หยบิ
หนังสอืพมิพ์มาอ่านเจอคอลมัน์หนึ่งเขยีนเรื่องวธิคีลายเครยีด ท าใหน้ึกถงึหนังสอืที่คุณลุงให้เมื่อวนัไปรดน ้า
ขอพรวนัสงกรานต์ เป็นหนังสอืที่รวมบทความดีๆ  ไว ้4-5 เรื่อง หนึ่งในนัน้คอืเรื่อง ความสุข ของพระธรรม
ปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ทราบวา่ขณะนี้ท่านมสีมณศกัดิเ์ป็น พระพรหมคุณาภรณ์ พออ่านจบกอ็ยากเผยแพร่ให้
ท่านผูอ้่านไดร้บัรูบ้า้ง เผือ่จะชว่ยใหพ้อสรา้งความสุขขึน้มาไดบ้า้งท่ามกลางความเครยีดรอบตวั 
           พระพรหมคุณาภรณ์กล่าวไวว้า่ ความสุขของมนุษยส์่วนใหญ่เกดิจากความพงึพอใจทีไ่ดใ้นสิง่ทีอ่ยาก
ได้อยากได้อะไรแล้วได้ตามที่ต้องการก็มีความสุข จึงเป็นความสุขต้องแสวงหาให้ได้มาซึ่งสิ่งที่อยากได้ 
ประเดน็ทีน่่าคดิคอื ท าอย่างไรจงึจะสรา้งความสุขใหม้ขี ึน้ได้ในตวัเองโดยไม่ตอ้งแสวงหาหรอืพึง่พาเหตุปัจจยั
ภายนอกมากนกัท่านจงึแบ่งความสุขออกเป็น 5 ขัน้ตามเหตุทีม่าของความสุข 
         ความสุขข ัน้ที่ 1 เป็นความสุขที่เกดิจากการเสพยส่ิ์งท่ีผา่นเข้ามาทาง ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย เชน่ ลิ้น
ไดล้ิม้รสอาหารทีอ่ร่อยถูกปาก หูไดย้นิเสยีงเพลงอนัไพเราะ ไดย้นิเสยีงสรรเสรญิเยนิยอ ตาเหน็สิง่ทีส่วยงาม 
เห็นคนมาพินอบพิเทาเอาอกเอาใจ เป็นต้น ความสุขขัน้ท่ี 1 จึงขึน้กบัปัจจยัภายนอก ต้องแสวงหาด้วย
วธิกีารต่างๆบางครัง้ถงึกบัต้องแย่งชงิเบยีดเบยีนกนัเพื่อใหไ้ด้สิง่ที่ตนปรารถนามาเสพย์ ดงันัน้ความสุขข ัน้ที่ 
1 จงึมลีกัษณะเป็นความสขุท่ีต้องหา ต้องได้ ต้องเอา รวมทัง้เป็นความสขุท่ีฝ่ายหน่ึงได้ฝ่ายหน่ึงอด 
          ความสุขขัน้ท่ี 2 เป็นความสุขที่เกิดจากการให้ด้วยความเมตตาหรือความศรทัธา เช่น แม่ให้ลูก 
เมื่อเห็นลูกมคีวามสุขตนเองกม็คีวามสุข หรอืให้เพื่อนมนุษย์ที่เดอืดร้อน เมื่อเขาพ้นทุกขแ์ละมคีวามสุขขึน้ 
เรากพ็ลอยสุขไปด้วย หรอืให้องค์กรการกุศลหรอืให้วดัที่ตนศรทัธาเชื่อถอื กจ็ะรู้สกึมคีวามสุขที่ได้มสี่วนใน
การสรา้งบุญกุศล ไดท้ านุบ ารุงพระศาสนา เป็นตน้ ดงันัน้ความสุขข ัน้นี้จงึมลีกัษณะเป็นความสขุร่วมกนั 
           ความสุขข ัน้ที่ 3 เกี่ยวขอ้งกบัธรรมชาตขิองมนุษย์ มนุษย์เป็นสตัวส์งัคม ต้องอยู่รวมกนัเป็นหมู่เหล่า 
ดงันัน้การท่ีได้อยู่ในสงัคมท่ีเอ้ือเฟ้ือเกื้อกลูกนั รวมทัง้ไดอ้ยู่ในธรรมชาตแิวดล้อมทีเ่หมาะสม อุดมสมบูรณ์ 
ปลูกพชืผกัผลไมท้ าไร่ท านาไดผ้ลด ีจงึเป็นทีม่าของความสขุขัน้ท่ี 3 
          ความสุขข ัน้ที่ 4 เป็นความสุขที่เกดิจากการปรุงแต่งจิตใจ ไม่ปรุงแต่งทุกข์ คอืไม่เกบ็เอาเรื่องที่ไม่
พอใจมาครุ่นคิดให้ใจเศร้าหมองขุ่นมวั แต่ให้ปรุงแต่งสุข คอืเก็บเอาแต่เรื่องที่ดมีาปรุงแต่งใจให้สบาย ส่วน
                                                             
6 ข้อสอบ GAT ฉบบัเดือนกรกฎาคม 2553 

แบบฝึกทกัษะข้อสอบจริงฉบบัท่ี 3 
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ความสุขข ัน้ที ่5เป็นความสุขทีเ่กดิจากการพฒันาจติใจจนเกดิปัญญา รูเ้ท่าทนัสิง่ต่างๆ ตามความเป็นจรงิ ไม่
ยดึตดิกบัสิง่ใด ใจเป็นอสิระ มคีวามสุขสบายกบัทุกสิง่ทกุอยา่ง แมแ้ต่จะเสพยส์ุขข ัน้ที ่1 กเ็สพยไ์ดอ้ย่างสบาย
ใจ ไม่กงัวลวา่จะมมีาใหเ้สพยต์ลอดไปหรอืไม่ เพราะใจอยู่ในข ัน้ “มกีไ็ด ้ไม่มกีไ็ด”้ หรอืแมแ้ต่ “มกีไ็ด ้ไม่มกีด็”ี 
ตรงขา้มกบัผูท้ี่ตดิสุขข ัน้ที่ 1ซึ่งเป็นขัน้ที ่“ตอ้งมใีห้ได้ ไม่มอียู่ไม่ได้” พอไดม้าเสพยส์กัพกักเ็กดิความเคยชนิ 
ตอ้งดิน้รนแสวงหามาเสพยใ์หม้ากขึน้ใหว้จิติรพสิดารขึน้ เหมอืนตดิยาเสพยต์ดิทีต่อ้งเพิม่ปรมิาณยาขึน้เรื่อยๆ
พอเขยีนมาถงึตรงนี้ท าใหฉุ้กคดิขึน้มาวา่ รากเหงา้ของปัญหาความวุน่วายในบา้นเมอืงเราน่าจะเป็นเพราะการ
ตดิอยู่ในความสุขข ัน้ที่ 1 ท าให้ต้องหาต้องได้ตอ้งเอาด้วยวธิกีารต่างๆ แม้แต่ต้องต่อสู้ฆ่าฟันกนั ดฉิันจงึขอ
เชญิชวนใหห้นัมาสนใจในการ “สรา้งความสุข” ดว้ย แทนทีจ่ะดิน้รน “หาความสุข” แต่เพยีงอย่างเดยีว 
 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การทีไ่ดอ้ยู่ในสงัคมทีเ่อือ้เฟ้ือเกือ้กูลกนั      
02 การเสพยส์ิง่ทีผ่า่นเขา้มาทาง ตา หู จมูก ลิน้ กาย      
03 การใหด้ว้ยความเมตตาหรอืความศรทัธา      
04 ความสขุ      
05 ความสขุข ัน้ที ่1      
06 ความสขุข ัน้ที ่2      
07 ความสขุข ัน้ที ่3      
08 เป็นความสขุทีห่อ้งหา ตอ้งได ้ตอ้งเอา      
09 เป็นความสขุทีฝ่่ายหนึ่งไดฝ่้ายหนึ่งอด      
10 เป็นความสขุร่วมกนั      

 

ที่ว่างส าหรับร่างแผนผังเชื่อมโยง 
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                              อนาคตราคาสินค้าเกษตรของไทย7 

 ครึ่งปีแรกของ  พ.ศ. 2551  ถอืเป็นปีทองของสนิค้าเกษตรของไทย  ราคาข้าวสูงขึ้นจนชาวนาเร่ง
ปลูกขา้วกนัเป็นการใหญ่  ส่วนชาวไร่ต่างกย็ิ้มแยม้แจ่มใสเพราะราคาข้าวโพดสูงขึ้น  รวมทัง้มนัส าปะหลงั
และผลผลติทางการเกษตรประเภทอื่น  เช่น  ยางพารา  แต่พอย่างเขา้ชว่งครึ่งปีหลงัราคาเหล่านี้กลบัลดลง
เรื่อย ๆ จนเกษตรกร  ทัง้ชาวนาและชาวไร่  ต้องออกมาชุมนุมประท้วงปิดถนน เรียกร้องให้รฐับาลเร่ง
ชว่ยเหลอื  ปัจจยัอะไรชว่ยใหร้าคาสนิคา้เหล่านี้เพิม่สูงขึน้ในระยะแรก  และเพราะเหตุใดราคาจงึตกลงอย่าง 
ต่อเนื่องมาจนถงึตน้ปีใหม่ 2552 ซึ่งเป็นชว่งทีเ่สนอบทวเิคราะหบ์ทนี้ 
 คงจ ากนัได้ว่าในช่วงต้นปี พ.ศ. 2551  ราคาน ้ามนัพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงระดบัสูงสุดคือ 147 
เหรยีญสหรฐัต่อบารเ์รลเมื่อเดอืนกรกฎาคม  ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นแทบทุกประเภทรวมทัง้
ตน้ทุนการผลติสนิค้าจ าพวกอาหาร  นอกจากนี้ ราคาน ้ามนัที่พุ่งสูงขึน้อย่างคาดเดาไม่ถูกว่าจะหยุดที่จุดใด  
ยงัเป็นเหตุให้เกิดการปลูกพืชทดแทนน ้ ามันกนัเป็นการใหญ่  รวมทัง้เกิดความพยายามหาพลังงาน
ทางเลอืกอื่นมาทดแทนพลงังานจากน ้ามนั เชน่ พลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม เป็นตน้ 
 การปลูกพชืทดแทนน ้ามนัทีส่ามารถน ามาแปรรูปเป็นพลงังานได ้เชน่ แอลกอฮอล ์ไบโอดเีซล ท าให้
พื้นท่ีการเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง  เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการกกัตุนอาหาร  
เพราะประเทศที่เน้นการผลติสนิค้าอุตสาหกรรมและประเทศในตะวนัออกกลางผูผ้ลติน ้ามนัทัง้หลายมคีวาม
วติกวา่ในอนาคตโลกจะขาดแคลนอาหาร 
 จากที่กล่าวมาขา้งต้นคงเหน็ไดช้ดัเจนว่าเหตุส าคญัทีท่ าให้ราคาสนิค้าอาหาร ทัง้ราคาขา้ว ข้าวโพด 
และราคามนัส าปะหลงัสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก็คอืการที่ผลผลติอาหารลดลงเพราะหนัไปใชพ้ื้นที่ปลูกพืชทดแทน
น ้ามนัรวมทัง้การกกัตุนอาหาร  และการที่ต้นทุนการผลติสนิค้าจากน ้ามนัแพงดงักล่าวขา้งต้น  ราคาสนิค้า
เกษตรที่พุ่งสูงขึน้เรื่อย ๆ ท าใหห้วงักนัว่าอนาคตเกษตรกรไทยก าลังสดใส และชาวนาชาวไร่จะเริม่ลมืตาอ้า
ปากได ้
 แต่แลว้ความหวงัทีว่าดไวก้เ็ริม่จางหายไปเมื่อปัญหาหน้ีเสียของธุรกิจอสงัหาริมทรพัยใ์นสหรฐัฯ
เริม่พ่นพิษ  สถาบนัการเงนิขนาดใหญ่ในสหรฐัฯประสบความหายนะถึงข ัน้ล้มละลาย  ในเดือนกนัยายน
รฐับาลสหรฐัต้องเขา้ควบคุมกจิการของบริษทัสนิเชือ่เพื่อที่อยู่อาศยัรายใหญ่ของสหรฐั 2 บรษิทัคอื Fannie  
Mae และFreddie  Mac  เนื่องจากปัญหาการขาดทุนในตลาดสนิเชือ่  การเขา้ชว่ยเหลอืสถาบนัการเงนิทัง้ 2 
แห่งนี้คือสญัญาณของวกิฤตการณ์ครัง้ใหญ่ในตลาดสินเชื่อของสหรฐั  ซึ่งต่อมาได้ส่งผลสะเทือนต่อตลาด
การเงนิโลกอย่างรุนแรง  เศรษฐกจิโลกชะลอตวัลงเรื่อย ๆ จนถงึข ัน้เศรษฐกจิถดถอย 

                                                             
7 ข้อสอบ GAT ฉบบัเดือน มนีาคม 2552 

แบบฝึกทกัษะข้อสอบจริงฉบบัท่ี 4 
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 ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย  ซึ่งเกดิจากปัญหาหนี้เสยีดงักล่าวขา้งต้น  ส่งผลให้ราคาน ้ามนัลดลง
อย่างรวดเรว็  จากทีเ่คยขึน้ไปสูงสุดกวา่บารเ์รลละ 147 เหรยีญสหรฐัฯลงมาเหลอืประมาณ 40 เหรยีญสหรฐัฯ
เท่านัน้นอกจากนี้ยงัเป็นเหตุใหร้าคาขา้ว  ขา้วโพด และมนัส าปะหลงัลดลงอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 
 ส าหรบัแนวโน้มราคาสนิคา้เกษตรไทยในปี  2552  นี้  เลขาธกิารส านกังานเศรษฐกจิการเกษตรได้ 
คาดการณ์ไวว้่า  ภาวะวกิฤตเิศรษฐกิจโลกถดถอยจะกระทบกบัภาคการเกษตรของไทยในปี 2552 อย่ าง
แน่นอนแต่เนื่องจากสนิค้าเกษตรและอาหารยงัมคีวามจ าเป็นต่อการด ารงชวีติ  ดงันัน้จงึคาดวา่จะเป็นกลุ่มที่
ไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตเิศรษฐกจิไม่สาหสัเหมอืนภาคอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การกกัตุนอาหาร        
02 ตน้ทุนการผลติสนิคา้สูงขึน้      
03 ปลูกพชืทดแทนน ้ามนั      
04 ปัญหาหนี้เสยีของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นสหรฐัฯ      
05 พืน้ทีก่ารเกษตรและผลผลติอาหารลดลง        
06 ราคาขา้วโพดสูงขึน้        
07 ราคาขา้วสูงขึน้      
08 ราคาน ้ามนัพุ่งสูงขึน้      
09 ราคามนัส าปะหลงัสูงขึน้      
10 เศรษฐกจิโลกถดถอย        

ทีว่่างส าหรบัร่างแผนผงัเชือ่มโยง 
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      ลยุฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก สศก. แนะทางสว่างแก้ปัญหาสินค้าเกษตร8 

            ในภาวะที่ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกแทบจะมองไม่เหน็แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์  เศรษฐกจิของ
ไทยกไ็ดร้บัผลกระทบจากเศรษฐกจิโลกดว้ย  จนหน่วยงานต่างๆไดอ้อกมาปรบัลดประมาณการการขยายตวั
เศรษฐกจิของปีนี้ลงไปตามกนั  ผลกระทบย่อมเกดิขึน้ตามมาเป็นระลอก  และที่น่าเป็นห่วงอย่างยิง่คอืกลุ่ม
เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ  
            เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอนัเป็นระยะที่ย่างเข้าไตรมาสที่สองของปีนี้   เลขาธิการส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้สรุปสถานการณ์ภาคการเกษตรของไทยว่า   ไตรมาศแรกของปี 2552 
นี้  อตัราการเจรญิเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมภาคการเกษตรลดลง 1.6%  เมื่อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปี 
2551 
            ปัญหาวกิฤตเศรษฐกจิโลกก่อใหเ้กดิผลกระทบหลายอย่าง  ทีส่ าคญัต่อภาคการเกษตรของไทยกค็อื
ท าให้ทัว่โลกลดการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคลง  รวมทัง้ท าให้ภาพรวมของการส่งออกสินค้าเกษตรและ
อาหารลดลง  นอกจากนี้วกิฤตเศรษฐกจิโลกยงัท าให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและประเทศไทยชะลอ
ตวัดว้ย  การชะลอตวัของเศรษฐกจิดงักล่าวกส็่งผลโดยตรงอกีทางหนึ่งที่ท าให้ปัญหาการลดค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การบริโภคและปัญหาการส่งออกสนิคา้เกษตรและอาหารลดลงมคีวามรุนแรงยิง่ข ึน้ 
            เมื่อสถานการณ์เป็นเชน่นี้  เกษตรการไทยกต็อ้งล าบากแน่นอน  เมื่อการใชจ้่ายเพื่อบรโิภคและการ
ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลง  สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือผลกระทบต่อราคาพืชผล
การเกษตรของไทย  คือท าให้ราคาข้าวลดลง  รวมทัง้ราคายางพารา น ้ ามนัปาล์ม  และผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลงั  นอกจากนี้การที่ภาวะเศรษฐกจิประเทศคู่ค้าของไทยชะลอตวั  ยงัท าให้การลงทุนภาคการเกษตร
ลดลงด้วย  จากการยื่นขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนในภาคสนิค้าเกษตรในช่วงไตรมาสแรกนี้   พบวา่ลดลงถงึ 
37.3% 
            เลขาธกิาร สศก. ยงัไดว้เิคราะหแ์นวโน้มการส่งออกและราคาสนิคา้ในปีนี้  พรอ้มกบัแนะมาตรการ
แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต า่ดว้ย ตวัอย่างเชน่ 
            มาตรการในการลดปัญหาขา้วและผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัราคาตกต ่าคือ  ตอ้งเร่งส่งเสรมิการ
ส่งออกไปตลาดท่ียงัมีศกัยภาพ เช่น ตลาดแอฟรกิายงัคงมคีวามต้องการน าเขา้ขา้วจ านวนมาก   ส่วนมนั
ส าปะหลงักค็วรขยายการส่งออกสู่อนิเดยี นิวซีแลนด ์ออสเตรเลยี รสัเซีย และฟิลปิปินส์  ซึ่งเป็นตลาดที่ยงัมี
ศกัยภาพ อกีมาตรการหนึ่งคอื ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรคณุภาพดี ไปยงัประเทศทีต่อ้งการสนิคา้ที่
มคีุณภาพ เชน่ส่งเสรมิตลาดขา้วคุณภาพดใีนตะวนัออกกลางและจนีซึ่งเป็นประเทศคู่คา้ทีย่งัมกี าลงัซื้อ  ส่วน
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ผลติภณัฑม์นัส าปะหลงันอกจากขยายการส่งออกดงักล่าว  กต็อ้งเน้นการท าใหม้คีุณภาพที่ด ีสะอาด และลด
การปลอมปน รวมทัง้ผลกัดนัการแปรรูปในประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ให้เกดิขึน้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย   ที่
ส าคญัคอืการขยายการผลติเอทานอลในประเทศ  เพราะจะชว่ยดงึผลผลติเขา้สู่การแปรรูปไดม้ากขึน้ 
              นอกจากมาตรการดงักล่าวขา้งต้น  ยงัมอีกีมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาราคาขา้วและราคา
ผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงัตกต ่าคอื  การประกนัราคาพืชผลการเกษตร  แต่เนื่องจากประเทศไทยกป็ระสบ
ปัญหาเศรษฐกจิชะลอตวัเช่นเดยีวกบัประเทศอื่นๆทัว่โลก  รายไดภ้าครฐักล็ดลงอย่างชดัเจน  จงึจ าเป็นต้อง
ใชม้าตรการและแนวทางแกไ้ขปัญหาหลายๆวธิไีปพรอ้มกนั 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ขอ้ความทีก่ าหนด ทีว่า่งส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การลดคา่ใชจ้่ายเพื่อการบรโิภค      
02 การส่งออกสนิคา้เกษตรและอาหารลดลง      
03 ประกนัราคาพชืผลการเกษตร      
04 ผลติภณัฑม์นัส าปะหลงัราคาตกต ่า      
05 มาตรการแกไ้ขปัญหาราคาสนิคา้เกษตรตกต ่า      
06 ราคาขา้วลดลง      
07 วกิฤตเศรษฐกจิโลก      
08 เศรษฐกจิของประเทศคู่คา้และประเทศไทยชะลอตวั      
09 ส่งเสรมิการส่งออกไปตลาดทีย่งัมศีกัยภาพ      
10 ส่งเสรมิการส่งออกสนิคา้เกษตรคุณภาพด ี      

 

ที่ว่างส าหรับร่างแผนผังเชื่อมโยง 
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นกในอเมริกาหลายชนิดเส่ียงต่อการสญูพนัธุ์9 

           องคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนหลายแห่งในสหรฐัอเมรกิา ไดร้่วมมทอส ารวจและเสนอมาตรการในการ
อนุรกัษ์และเพิม่จ านวนนกหลายชนิดทีก่ าลงัตกอยูใ่นภาวะเสีย่งต่อการสูญพนัธแ์ละไดส้รุปออกมาเป็นรายงาน
ชือ่ The State of the birds, United States of America, 2009 ซึ่งมขีอ้มูลและขอ้เสนอทีน่่าสนใจมาก 
               ผลการส ารวจพบว่านกในสหรฐัฯ ซึ่งมอียู่มากมายหลายพนัธุ์กว่า 800 ชนิด ทัง้นกป่า นกบ้าน 
นกในทุ่งหญ้า นกชายฝัง่ทะเล นกในพื้นที่แห้งแล้ง รวมทัง้นกในเกาะฮาวาย ปรากฏว่าประมาณ 67 ชนิด 
ก าลงัถูกคุกคามหนักจนอาจสูญพันธุ์ และอีก 187 ชนิดมีจ านวนลดลงจนน่าเป็นห่วง  ต้นเหตุที่ท าให้นก
เหล่านี้จ านวนลดลงมีหลายอย่าง เช่น การขยายพื้นที่ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน   การขยายพื้นท่ีท า
การเกษตรและปศุสัตว์   การปลูกพืชทดแทนพลังงาน   การตัดไม้ท าลาย ป่า   การก่อมลพิษ
เพิ่มขึ้น  ตลอดจนภาวะโลกร้อน  รายงานฉบับนี้ได้วเิคราะห์สาเหตุที่ท าให้นกแต่ละประเภทมีจ านวน
น้อยลง  และได้เสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาไวด้้วย  ในบทความนี้จะเลือกกรณีของนกที่อาศยัอยู่ในทุ่ง
หญ้ามาน าเสนอ 
            ในขณะนี้ได้พบว่ามนีกในทุ่งหญ้า4ชนิดเสี่ยงต่อการสูญพนัธุ์  เมื่อเทยีบกบั ค.ศ.1968  ปรากฏว่า
จ านวนนก Northern Bobwhite ลดลง  และพบว่านกกระจอก Grasshopper มีจ านวนน้อยลงอย่าง
ชดัเจน  ส่วนที่น่าห่วงคือนก Greater Prairie-Chicken รวมทัง้เหย่ียว Aplomado ก าลงัเส่ียงต่อการสูญ
พนัธุ ์
            สาเหตุท่ีท าให้นกในทุ่ งหญ้าทัง้ส่ีชนิดจ านวนลดลง  และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มีอยู่สอง
ประการ  สาเหตุประการแรกคอืการขยายพืน้ทีท่ าการเกษตรและปศุสตัว์  เพราะการขยายพืน้ทีเ่พื่อการนี้ท า
ใหพ้ืน้ทีทุ่่งหญ้าซึ่งเป็นทีอ่ยู่อาศยัของนกเหล่านี้น้อยลงๆ  ถงึแมจ้ะมกีารท าปศสุตัวซ์ึ่งจะตอ้งปลูกหญ้าส าหรบั
เลีย้งสตัวม์ากพอควร  ซึ่งน่าจะชว่ยชดเชยพื้นทีทุ่่งหญ้าได้  แต่กลบัเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม  เพราะหญ้าที่
ปลูกไว้ก็ต้องถูกสตัว์ที่เลี้ยงไว้จ านวนมากกินเป็นอาหารไปเรื่อยๆ   รวมทัง้มีการเผาหญ้าที่ใช้เลี้ยงสตัว์
ค่อนขา้งบ่อย เพื่อปลูกใหม่  และที่ส าคญัคอืเผาหญ้ากนัในช่วงที่นกก าลงัท ารงั  นอกจากการท าเกษตรพืช
พนัธุ์ธญัญาหาร และปศุสตัว์ดงักล่าว    ยงัมีการปลูกพืชทดแทนน ้ามนัมากขึ้นด้วย  ท าให้พื้นที่ทุ่งหญ้า
น้อยลง 
            สาเหตุประการทีส่องทีท่ าใหน้กในทุ่งหญ้าทัง้สีช่นิดลดจ านวนลง  กค็อืภาวะโลกร้อน  อากาศทีร่อ้น
ขึน้ท าใหเ้กดิความแห้งแลง้  ทุ่งหญ้าอนัเป็นที่อยู่อาศยัรวมทัง้อาหารต่างๆของนกเหล่านี้จงึลดลงๆ สาเหตุทัง้
สองประการดงักล่าวนี้เองทีท่ าใหน้กในทุ่งหญ้าทัง้สีช่นิดลดลงหรอืเสีย่งต่อการสูญพนัธุ์ 
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            ในรายงานไดเ้สนอมาตรการแก้ปัญหา  ซึ่งไดม้าจากการวิเคราะหส์ถานการณ์ของคณะผูเ้ขียน
รายงานอย่างรอบด้าน  มาตรการแรกคอืการท าเกษตรแบบอนุรกัษ์พื้นท่ีทุ่งหญ้า  มาตรการทีส่องคอืการ
ตดัหญ้าหรอื   การเผาหญ้าให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของนก  แนวทางทัง้สองนี้ได้รบัการสนับสนุนและ
ชดเชยค่าใช้จ่ายจากโครงการ Farm Conservation Programs  อีกมาตรการหนึ่งที่เสนอไว้คือการขยาย
โครงการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ทุ่งหญ้าด้วย  เพื่อให้ประโยชน์ทัง้นกในพื้นที่ชุ่มน ้าและในทุ่ง
หญ้าดว้ย 
            คณะผูเ้ขยีนรายงานเชือ่วา่มาตรการทัง้ 2-3 ประการดงักล่าวขา้งตน้  นอกจากจะชว่ยยบัยัง้ปัญหาที่
นกในทุ่งหญ้าทัง้สี่ชนิดมจี านวนลดลงหรอืเสีย่งต่อการสูญพนัธุ์  ยงัจะชว่ยให้นกเหล่านี้ค่อยๆเพิม่จ านวนขึน้
ในเวลาไม่นานเชน่เดยีวกบันกอกีหลายชนิดทีเ่คยชว่ยกนัอนุรกัษ์มาแลว้ 
  

 

 

 

 

 

 

ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การขยายพืน้ทีท่ าการเกษตรและปศสุตัว ์     

02 การท าการเกษตรแบบอนุรกัษ์พืน้ทีทุ่่งหญา้     

03 การเผาหญ้าใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติของนก     

04 การวเิคราะหส์ถานการณ์ของคณะผูเ้ขยีนรายงาน     

05 จ านวนนก Northern Bobwhite ลดลง      

06 นกกระจอก Grasshopper มจี านวนน้อยลง     

07 ภาวะโลกรอ้น     

08 มาตรการแกปั้ญหา     

09 สาเหตุทีท่ าใหน้กในทุง่หญ้าทัง้สีช่นิดลดจ านวนลง     

10 เหยีย่ว Aplomado ก าลงัเสีย่งต่อการสูญพนัธุ ์     

ท่ีว่างส าหรบัร่างแผนผงัเช่ือมโยง 
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                           ทางรอดชีวิตของเต่าทะเลสีเขียวในฮ่องกง10 
          เมื่อปี พ.ศ. 2547 สหภาพอนุรกัษ์ธรรมชาตริะหวา่งประเทศจดัใหเ้ต่าทะเลสเีขยีวอยู่ในกลุ่มสตัวท์ีใ่กล้
สูญพนัธุ ์องคก์รอนุรกัษ์พนัธุส์ตัว ์Earthtrust ประเมนิวา่ ปัจจุบนัทัว่โลกมเีต่าทะเลสเีขยีวเพศเมยีวยัผสมพนัธุ์
อยู่ไม่ถงึ 2 แสนตวั 
           เต่าทะเลสเีขยีวได้ชือ่ตามสขีองตวัมนัเอง เมื่อโตเตม็ทีอ่าจมนี ้าหนักมากกวา่ 150 กโิลกรมั มแีหล่ง
อาศยัในน่านน ้าประเทศต่างๆทัว่โลก แหล่งที่มเีต่าทะเลพนัธุ์นี้อาศยัอยู่มากที่สุดได้แก่ ประเทศคอสตารกิา 
และแถบแนวปะการงัยกัษ์ Great Barrier Reef ในออสเตรยี ส าหรบัที่ฮ่องกงนัน้มเีต่าทะเลสเีขยีวอาศยัอยู่ไม่
มากนกั 
          ขณะนี้สถานการณ์ของเต่าทะเลสเีขยีวในน่านน ้าฮ่องกงตกอยู่ในภาวะเลวรา้ย รฐับาลฮ่องกงกก็ าลงั
พยายามฟ้ืนฟูจ านวนประชากรเต่าทะเลสเีขยีวใหเ้พิม่ขึน้อกีครัง้ คุณ K.S. Cheung เจา้หน้าทีอ่นุรกัษ์ป่าชาย
เลนและพนัธ์สตัวข์องกระทรวงเกษตร การประมง และการอนุรกัษ์ของฮ่องกงกล่าวว่า ขณะนี้ได้ก าหนด
มาตรการอนุรกัษ์เต่าทะเลสีเขียวขึ้นมา คือ การห้ามรุกล า้พื้นท่ีวางไข่ของมนัในช่วงฤดูวางไข่ ได้แก่ 
ชว่งตัง้แต่เดอืนมถิุนายนถงึตุลาคม โดยก าหนดพื้นทีห่าด Sham Wan บนเกาะแลมม่าเป็นเขตอนุรกัษ์เพื่อให้
เต่าทะเลสเีขยีวขึน้ไปท ารงัและวางไข ่โดยมเีจา้หน้าทีค่อยดูแลรกัษาความปลอดภยับรเิวณเขตนัน้เป็นอย่างดี
และมปีระสทิธภิาพ 
            คุณ K.S. Cheung เล่าว่า ภัยคุกคามเต่าทะเลสีเขียวมีหลายอย่าง ทัง้มลพิษในทะเล การท า
ประมง การด าน ้า และเรอืเรว็ซึ่งล้วนเป็นอนัตรายต่อตวัเต่าในทะเล แต่ภยัคุกคามส าคญัที่สุดของเต่าทะเล
พนัธุน์ี้กค็อืการที่ชาวต่างชาตินิยมบริโภคเน้ือและไข่เต่าทะเลสเีขยีวมากนัน่เอง ไม่วา่จะเป็นไขเ่ต่าหรอืตวั
เต่าซึ่งเป็นอาหารอนัโอชะและเป็นทีน่ิยมากของชาวจนีแผน่ดนิใหญ่ รวมทัง้ชาวมาเลเซยีและอนิโดนิเซีย ผลก็
คอืนอกจากท าใหจ้  านวนเต่าลดลง จ านวนไขเ่ต่าทะเลสเีขยีวกพ็ลอยลดลงดว้ยส่วนการพฒันาพืน้ท่ีชายฝัง่ 
กเ็ป็นภยัคุกคามส าคญัเชน่กนัต่อตวัเต่าเองและไขข่องมนั นอกจากนี้ไม่เฉพาะภยัจากชาวต่างชาตเิท่านัน้ยงัมี
ภยัคุกคามจากชาวบ้านที่เป็นคนจนด้วย เพราะคนจนในฮ่องกงบริโภคเน้ือและไข่เต่าเป็นอาหารในยาม
ขาดแคลน แมจ้ะตอ้งลกัลอบเขา้ไปในเขตหวงหา้มซึ่งเสีย่งต่อการถูกจบักุมกต็าม 
             นอกจากเหตุดงักล่าวขา้งตน้ การรุกล ้าพืน้ที่วางไขเ่ต่าทะเลสเีขยีวกเ็ป็นสาเหตุส าคญัประการหนึ่ง
เพราะไม่เพยีงเป็นเหตุใหสู้ญเสยีไขเ่ต่านัน้ แต่ยงัเป็นภยัต่อเต่าเองดว้ยเพราะมกัจะถูกจบัไปพรอ้มกบัไขข่อง
มนัดงัเชน่ การท าประมงในเขตหวงห้าม นอกจากตวัเต่าจะตดิอวนจบัปลา ชาวประมงยงัชอบลกัลอบขึน้ไป
ฝัง่ยงัชายหาดที่วางไข่ เพื่อเอาไข่รวมทัง้ตวัเต้าไปเป็นอาหาร จงึเป็นอกีเหตุหนึ่งท าให้เต่าทะเลสเีขยีวและ
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ไข่เต่ามีจ านวนลดลง ดงันัน้มาตรการอนุรกัษ์ทีห่า้มรุกล ้าพืน้ทีว่างไขซ่ึ่งครอบคลุมการหา้มท าประมงในเขต
หวงหา้ม จงึน่าจะชว่ยลดปัญหาการสูญเสยีไขเ่ต่าและตวัเต่าอย่างไดผ้ล 
              มาตรการอนุรกัษ์เต่าทะเลสีเขยีวอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะช่วยยบัยัง้ปัญหาการลดจ านวนเต่าและ
ไขเ่ต่าได้กค็อื การห้ามขายเน้ือและไข่เต่าทะเลสเีขยีวรวมทัง้ผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ผลติจากม ัมาตรการนี้เป็น
ขอ้ตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสตัว์ที่ใกล้สูญพนัธุ์ ซึ่งบรรดานักอนุรกัษ์ในฮ่ององต่างหวงัว่าความ
พยายามนี้ รวมทัง้มาตรการอื่นๆ จะชว่ยชวีติและชว่ยเพิม่จ านวนเต่าทะเลสีเขยีวในฮ่องกงและทัว่โลกได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การท าประมงในเขตหวงหา้ม     

02 การพฒันาพืน้ทีช่ายฝัง่     

03 การหา้มขายเนื้อและไขเ่ต่า     

04 การหา้มรุกล ้าพืน้ทีว่างไข ่     

05 ไขเ่ต่ามจี านวนลดลง     

06 คนจนในฮอ่งกงบรโิภคเนื้อและไขเ่ต่า     

07 จ านวนเต่าลดลง     

08 ชาวต่างชาตนิิยมบรโิภคเนื้อและไขเ่ต่า     

09 ภยัคกุคามเต่าทะเลสเีขยีว     

10 มาตรการอนุรกัษ์เตา่ทะเลสเีขยีว     

 

ทีว่่างส าหรบัร่างแผนผงัเชือ่มโยง 
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                                                 ปัญหาวยัรุ่น ต้นเหตแุละทางแก้11  

               เวลารบัรูปั้ญหาของวยัรุ่น หลายคนมคีวามหงุดหงดิ ไม่พอใจ เบื่อ รู้สกึว่าท าไมเดก็ไม่เลอืกสิง่ที่ดี
ใหก้บัตนเอง ท าไมตอ้งสรา้งปัญหา จนมคีนจ านวนหนึ่งอยากจดัการแกปั้ญหาดว้ยความรุนแรง แต่ในความ
เป็นจรงิพฤตกิรรมที่ปรากฏให้เหน็มเีหตุปัจจยัหลายอย่างเชื่อมโยงกนั ที่น่าคดิคอืท าไมเดก็บางคนมปัีญหา
พฤตกิรรม เชน่ ติดยาเสพยติ์ด เล่นการพนนั ชอบความรุนแรง มีปัญหาเรื่องเพศ เป็นตน้ แต่ท าไมเดก็บาง
คนไม่มปัีญหาทัง้ๆทีอ่ยู่ในสภาพแวดลอ้มทีเ่สีย่ง  

                   ผูอ้ านวยการสถาบนัราชานุกูลอธบิายถงึปัญหานี้ว่า ปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้เกิดปัญหาวยัรุ่นมี
มากมาย ที่ส าคญัคอืปัจจยัเสี่ยงในครอบครวั ปัจจยัเสี่ยงในชุมชนและสงัคม และปัจจยัเสี่ยงในตวัเด็กเอง 
ดงันัน้หากจะแกไ้ขปัญหากต็้องลดปัจจยัเสี่ยงต่างๆ และสรา้งปัจจยัปกป้องเพิม่ขึน้ซึ่งทีส่ าคญักค็อืภมิูคุ้มกนั
ในตวัเดก็  
                   ปัจจยัเส่ียงในครอบครวัส่วนใหญ่เกดิจากวธิกีารเลีย้งดูเดก็ที่ไม่ถูกต้อง เชน่ ตามใจลูกมาก
เกนิไป ไม่รูว้ธิทีี่จะจูงใจเดก็ใหท้ าตามค าสัง่ของพ่อแม่ บางครอบครวัใชว้ธิบีงัคบัรุนแรงแต่ไม่เคยแก้ปัญหา
ได้ บางครอบครวัมปัีญหาความขดัแย้งในครอบครวัจนเดก็ไม่อยากกลบับา้น ในทีสุ่ดกม็กีลุ่มของตนเองและ
รู้สกึว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมากกว่าครอบครวั บางครอบครวัส่งเสรมิพฤตกิรรมที่เป็นปัญหา มองว่า
ปัญหามาจากเพื่อนหรือคนอื่น ปกป้องเด็กในทางที่ผิด ไม่ฝึกเด็กให้รบัผิดชอบการกระท าของตนเอง 
นอกจากนี้การทีต่วัพ่อแม่เองมปัีญหาทางดา้นพฤตกิรรมดว้ย กเ็ลยกลายเป็นเรื่องของลูกปเูดนิตามพ่อปแูม่ป ู 
                   ส าหรบัปัจจยัเสี่ยงในตวัเด็กกเ็ป็นผลมาจากครอบครวัเช่นกนั โดยเฉพาะการไม่ได้รบัการ
ยอมรบัจากคนในครอบครวั ถูกมองว่าเป็นแกะด า ท าอะไรกไ็ม่ได้เรื่อง จะท าใหเ้ดก็มคีวามคดิต่อต้านสงัคม 
ไม่ยอมรบักตกิาการอยู่ร่วมกนั มองพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาวา่เป็นความทนัยุคทนัสมยัและท าใหเ้ป็นทีย่อมรบั
ในกลุ่ม  
                  เหตุส าคญัของปัญหาวยัรุ่นอกีอย่างหนึ่งคอืปัจจยัเส่ียงในชุมชนและสงัคม ไดแ้ก่การที่เดก็
เขา้ถงึอบายมุข เหลา้ ยา อาวธุ สื่อลามก และสิง่ยัว่ยุทัง้หลายได้โดยง่าย เมื่อทศันคตขิองชุมชนเองกย็อมรับ
สิง่เหล่านี้และผูใ้หญ่เองกท็ าผดิใหเ้ดก็เหน็ เดก็กย็่อมซมึซบัรบัเอาพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหามาปฏบิตับิา้ง 
                   ปัจจยัเสี่ยงทัง้สามประการล้วนเป็นเหตุที่ท าให้เกดิปัญหาต่างๆ ทัง้ปัญหาตดิยาเสพยต์ดิ ตดิ
สุรา ติดการพนัน ชอบความรุนแรง ตลอดจนการมัว่สุมทางเพศ และปัญหาอื่นๆ ดงันัน้หนทางในการ
แกปั้ญหากค็อืตอ้งป้องกนัหรอืลดความเสีย่งต่างๆลง และทีส่ าคญัคอืการสรา้งภูมคิุม้กนัใหเ้ดก็ซึ่งจะเกดิขึน้ได้
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กด็้วยวิธีการเลี้ยงดูเด็กอย่างถกูต้อง นัน่เอง ภูมิคุ้มกนัส าคญัที่จะต้องช่วยกนัสร้างให้เกดิขึ้นในตวัเด็ก
ไดแ้ก่ การช่วยใหเ้ดก็มีเป้าหมายในชีวิต มบีุคลกิภาพที่ม ัน่คง และมคีวามเชื่อในสิง่ที่ถูกตอ้ง ในวยัรุ่นการมี
เป้าหมายในชวีติเป็นเรื่องส าคญั ครอบครวัต้องช่วยให้เดก็ค้นพบสิง่ที่ตนต้องการและมคีวามหวงัในอนาคต 
จะท าใหเ้ดก็มุ่งมัน่ในความส าเรจ็มากกวา่ทีจ่ะใชเ้วลากบัสิง่ยัว่ยุ  ส าหรบับุคลกิภาพทีม่ ัน่คงเป็นผลมาจากการ
ที่เด็กมคีวามเชื่อมัน่ในคนรอบขา้งโดยเฉพาะพ่อและแม่ เชื่อมัน่ว่าพ่อแม่สามารถให้ค าแนะน าที่ดี พูดคุย
ปัญหากบัพ่อแม่ได ้ท าให้มัน่ใจในตนเอง ซึ่งจะสมัพนัธ์กบัความมัน่ใจวา่ตนสามารถมชีวีติที่ดแีม้จะแวดล้อม
ดว้ยสิง่ที่เป็นปัญหา ส่วนการมีความเช่ือในส่ิงท่ีถกูต้องจะเกดิขึน้ได้กด็ว้ยการปลูกฝังและอบรมสัง่สอนมา
ตัง้แต่วยัเด็ก ให้เด็กสามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องได้ แม้จะเห็นคนอื่นท าสิ่งที่ผดิก็ยงัยืนหยดัที่จะท าสิ่ งที่
ถูกตอ้งต่อไป  
            ภูมคิุม้กนัทัง้สามประการนี้นอกจากจะชว่ยป้องกนัปัญหาวยัรุน่ทัง้หลายดงักล่าวขา้งตน้ ยงัจะชว่ย
ใหว้ยัรุ่นมอีนาคตทีส่ดใส และเป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครวั สงัคม และประเทศชาตติ่อไป 
 

 
 
 
 

ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 ชอบความรุนแรง     

02 ตดิยาเสพตดิ     

03 ปัจจยัเสีย่งทีท่ าใหเ้กดิปัญหาวยัรุ่น     

04 ปัจจยัเสีย่งในครอบครวั     

05 ปัจจยัเสีย่งในชมุชนและสงัคม     

06 ภูมคิุม้กนัในตวัเดก็     

07 มคีวามเชือ่ในสิง่ทีถู่กตอ้ง     

08 มปัีญหาเรื่องเพศ     

09 มเีป้าหมายในชวีติ     

10 วธิกีารเลีย้งดูเดก็อย่างถกูตอ้ง     

ทีว่่างส าหรบัร่างแผนผงัเชือ่มโยง 
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                  พระราชด ารสัในวนัเสดจ็ออกมหาสมาคม12 

           ในมหามงคลวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัเสดจ็ออกมหาสมาคม เมือ่วนัที ่5 ธนัวาคม พ.ศ. 
2552 อนัเป็นวนัเฉลมิพระชนมายุ 80 พรรษา คนไทยลว้นปิตยินิดทีีเ่หน็พระบาทสมเดจ็พรเจา้อยู่หวั มพีระ
พลานามยัแขง็แรงขึน้ ดฉินัเชือ่วา่ประชาชนชาวไทยทุกคนลว้นมุ่งหวงัใหพ้ระองคท์รงพระเจรญิยิง่ยนืนาน 
ทรงสบายพระราชหฤทยั และทรงมคีวามสุข จงึอยากใหพ้วกเราน้อมน าพระราชด ารสัในวนัเสดจ็ออกมหา
สมาคมมาพนิิจพจิารณา และน้อมรบัมาปฏบิตัอิย่างจรงิจงั 
        หลงัจากสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช นายกรฐัมนตร ีและประธานสภา กราบบงัคมทูลถวายพระพรเสรจ็
แลว้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมพีระราชด ารสัดงันี้  
           "ขอขอบพระทยัและขอบใจท่านทัง้หลายเป็นอย่างยิง่ที่มีไมตรจีิตพรัง่พร้อมมาให้พรวนัเกิดด้วย
ถ้อยค าที่เลอืกสรรมาจากใจจรงิ ซึ่งปรารถนาดมีุ่งหมายให้ขา้พเจา้มคีวามสุขความสวสัดิโ์ดยประการต่างๆ
ความสุขความสวสัดิข์องขา้พเจ้าจะเกดิขึน้ได้ ด้วยบ้านเมอืงของเรามีความเจรญิมัน่คงเป็นปกตสิุข ความ
เจรญิมัน่คงทัง้นัน้จะส าเรจ็ผล เป็นจรงิได้กด็้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาตมิุ่งที่จะปฏบิตัหิน้าทีข่องตนให้เตม็ก าลงั
ดว้ยสตริูต้วั ดว้ยปัญญารูค้ดิและดว้ยสจัรติจรงิใจ โดยเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมยิง่กวา่ส่วนอื่น 
            จงึขอใหท้่านทัง้หลายในทีน่ี้ซึง่มตี าแหน่งหน้าทีส่ าคญัอยู่ในสถาบนัหลกัของประเทศและชาวไทยทุก
หมู่เหล่าท าความเขา้ใจในหน้าทีต่น และตัง้จติใจใหอ้ยู่ในความสุจรติเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมยิง่กว่าส่วนอื่น 
ขออ านาจคุณพระศรรีตันตรยั...(ทรงอวยพรปิดทา้ย)" 
          หากคนไทยน้อมน าพระราชด ารสัในวนัเสดจ็ออกมหาสมาคมมาตรองจะพบว่า มใีจความส าคญัสอง
ประการ ประการแรกคอืส่ิงท่ีจะท าให้พระองค์มีความสุข และประการที่สอง คอืส่ิงท่ีขอให้คนไทยทุกคน
ปฏิบติั  
         ส าหรบัสิง่ทีจ่ะท าใหพ้ระองคม์คีวามสุขไดแ้ก่ การที่บ้านเมืองมีความเจริญมัน่คง และบา้นเมอืงปกติ
สุข ส่วนสิ่งที่ขอให้คนไทยทุกคนปฏิบตัิคือปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มก าลัง ด้วยสติรู้ตวัปฏิบติัหน้าท่ีด้วย
ปัญญารู้คิด ดว้ยความสุจรติจรงิใจและปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือส่วนรวม 
           หากประชาชนคนไทยทุกคนทกุหมูเ่หล่าปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ก าลงั ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความสจุริต
จริงใจ ด้วยสตปัิญญาโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมดงักล่าวกบัตวั ย่อมยงัผลให้บ้านเมืองเป็นปกติสุขและมี
ความเจรญิมัน่คงอย่างแน่นอน 
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                    ดฉินัเหน็วา่ สิง่ทีจ่ะท าใหพ้ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงมคีวามสุขทัง้สองประการดงักล่าว
ขา้งตน้ยอ่มอ านวยความสุขใหแ้ก่คนไทยอย่างทัว่หน้าเชน่กนั ดงันัน้สิง่ทีท่รงขอใหพ้วกเราปฏบิตัอินัเป็นสิง่ที่
ทรงปฏบิตัมิาแลว้อย่างต่อเนื่องยาวนาน จงึมใิชก่ารปฏบิตัเิพื่อความสุขของพระองคเ์ท่านัน้ แต่เพื่อความสุข
ของพสกนกิรของพระองคน์ัน่เอง นี่คอืพระมหากรุณาธคิุณอนัยิง่ใหญ่ของพระมหากษตัรยิพ์ระองคน์ี้ 

               ขอพระองคท์รงพระเจรญิยิง่ยนืนาน 

 

 

    

 

 

 

 

 

ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 บา้นเมอืงปกตสิุข     

02 บา้นเมอืงมคีวามเจรญิมัน่คง     

03 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความสุจรติจรงิใจ     

04 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยปัญญารูค้ดิ     

05 ปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อประโยชน์ส่วนรวม     

06 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ก าลงั     

07 พระราชด ารสัในวนัออกมหาสมาคม     

08 สิง่ทีจ่ะท าใหพ้ระองคม์คีวามสุข     

09 สิง่ทีท่รงขอใหท้กุคนปฏบิตั ิ     

 

 

ทีว่่างส าหรบัร่างแผนผงัเชือ่มโยง 
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                                    ปัญหานิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ13 

             วนัที ่29 กนัยายน พ.ศ.2552 ศาลปกครองมคี าสัง่ใหร้ะงบัโครงการ 76 โครงการ มูลค่ากว่าสี่แสน
บาทที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คดนีี้สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และประชาชนชาวมาบตาพุดฟ้อง
หน่วยงานของรฐัและรฐัมนตรทีเีกี่ยวขอ้งรวม 8 ราย ว่าร่วมกนัออกค าสัง่โดยไม่ถูกตอ้งตามมาตรา 67 วรรค
สอง ของรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2550 ทีก่ าหนดให้โครงการหรอืกจิกรรมที่อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทัง้ทางดา้นคุณภาพสิง่แวดล้อม ด้านทรพัยากรธรรมชาติ และด้านสุขภาพของประชาชนในชมุชน 
จะกระท ามิได้ เวน้แต่จะได้ศกึษาผลกระทบในด้านต่างๆ และจดัให้มกีระบวนการรบัฟัง ความคิดเหน็ของ
ประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีก่อน รวมทัง้ใหอ้งคก์รอสิระใหค้วามเหน็ก่อน องคก์ารอสิระดงักล่าวประกอบดว้ย
ผูแ้ทนองคก์รเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ดัการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม 
          แต่ภายหลงัรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2550 มผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที่ 24 สงิหาคม พ.ศ.2550 ผูถู้กฟ้องคดทีัง้ 8 
ยงัคงรบัเรื่อง พิจารณา หรืออนุมตัิ อนุญาตให้ด าเนินโครงการหรอืกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง โดยเมื่อถงึปี พ.ศ.2552 มีโครงการท่ีอนุมติัหลงัประกาศใช้รฐัธรรมนูญ ถงึกว่า 76 
โครงการเชน่ โครงการแยกก๊าซธรรมชาต ิและโครงการผลติสารอะครโิลไนไตรล ์ของเครอืการปิโตรเลยีมแห่ง
ประเทศไทย โครงการผลิตโพลีเอททีลีน และโครงการผลติ NBR LATEX ของเครอืปนูซเีมนตไ์ทย เป็นตน้ 
            ผูฟ้้องคดจีงึขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรอืวธิกีารคุ้มครองใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขช์ ัว่คราวก่อนการ
พพิากษา โดยขอให้ศาลมคี าสัง่ระงบัโครงการหรอืกจิกรรม จ านวน 76 โครงการ ทีก่ าลงัด าเนินการในพื้นที ่       
ต าบลมาบตาพุด อ าเภอบา้นฉาง และใกลเ้คยีงจงัหวดัระยอง ไวเ้ป็นการชัว่คราวก่อนศาลจะมคี าพพิากษา  
               ศาลพเิคราะห์วา่ จากค าชีแ้จงของผูฟ้้องและผูถู้กฟ้องคด ีประกอบกบัรายงานการประชุมของผู้
ถูกฟ้องคดทีี ่1 และที ่2 รวมทัง้การประกาศเขตควบคุมมลพษิ เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ.2552 แสดงใหเ้หน็
ข้อเท็จจริงที่ตรงกันว่า โครงการต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทัง้โครงการที่อนุมัติหลัง
ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญก่อให้เกดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรนุแรงจริง ทัง้ด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ด้าน
ทรพัยากรธรรมชาต ิและด้านสขุภาพของประชาชนในชมุชน  
             ดว้ยเหตุผลสองประการคอื โครงการทีอ่นุมตัหิลงัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญ ก่อให้เกดิผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อชุมชน และที่ส าคัญคือมีลกัษณะเป็นโครงการที่ไม่ท าตามข้อยกเว้นก่อนด าเนินการตามที่
รฐัธรรมนูญก าหนด ซึ่งได้แก่ ไม่ศึกษาผลกระทบก่อน ไม่จดัให้มกีระบวนการรบัฟังความคดิเหน็ประชาชน
และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และไม่ให้องคก์รอิสระให้ความเหน็ก่อน มกีารด าเนินโครงการดว้ย ศาลจึงมีค าสัง่
ให้ระงบัโครงการไว้เป็นการชัว่คราว ค าสัง่นี้จึงยงัผลให้โครงการที่อนุมตัิหลงัประกาศใช้รฐัธรรมนูญ ซึ่ง
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ครอบคลุมโครงการแยกกา๊ซธรรมชาติ โครงการผลติสารอะครโิลไนไตรล ์โครงการผลติโพลเีอททลีนี และ
โครงการผลติ NBR LATEX ดงักล่าวขา้งตน้ถูกยบัยัง้ไวท้ัง้หมด  
        นี่คอืบทเรยีนราคาแพงทีผู่เ้กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนจะตอ้งตระหนกัและป้องกนัไม่ใหเ้กดิซ ้า 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 เกดิผลกระทบต่อชมุชนอยา่งรุนแรงจรงิ     

02 โครงการทีอ่นุมตัหิลงัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญ     

03 โครงการผลติโพลเีอททลีนี     

04 โครงการแยกก๊าซธรรมชาต ิ     

05 ดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม     

06 ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ     

07 ดา้นสขุภาพ     

08 ไม่ท าตามขอ้ยกเวน้กอ่นด าเนินการ     

09 ไม่ศกึษาผลกระทบก่อน     

10 ไม่ใหอ้งคก์รอสิระใหค้วามเหน็ก่อน     

11 ศาลจงึมคี าสัง่ใหร้ะงบัโครงการ     

 

 

ที่ว่างส าหรับร่างแผนผังเชื่อมโยง 
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เมษายน ปีเสือดุ14 

            เดอืนเมษายนปีนี้กล่าวได้วา่เป็นปีเสอืดุ เพราะมเีรื่องราวรอ้นแรงเกดิขึน้มากมายทัง้ในบ้านเราและ
บ้านเขา วนัที่ 10 เมษายน เป็นวนัที่คนไทยต้องบาดเจบ็ล้มตายจ านวนมากที่สี่แยกคอกววัจากการขอคืน
พืน้ทีถ่นนราชด าเนิน ส่วนการชมุนุมทีแ่ยกราชประสงคก์ก็อ่ใหเ้กดิผลกระทบมากมาย ทัง้ดา้นการคา้ขาย การ
ท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ ขณะที่เขยีนคอลมัน์นี้ก็ยงัมองไม่ออกว่าปัญหาความขดัแย้งในบ้านเราจะจบลง
อย่างไรจงึขอพาคุณผูอ้่านเปลีย่นสมองจากความเครยีดในบา้นเราไปมองดูปัญหาทีอ่ื่นบา้ง  

            เมื่องสองวนัก่อนคอืวนัที่ 14 เมษายน ภูเขาไฟที่ไอซ์แลนด์เกดิระเบดิขึน้มา ภูเขาไฟชื่อเรยีกยาก 
(ชือ่วา่ Eyjafjallajokull) ลูกนี้พ่นเถ้าถ่านจ านวนมหาศาลออกมาและถูกกระแสลมพดัพาไปปกคุลมเกอืบทัว่
ยุโรป ทัง้ประเทศองักฤษ ฮงัการ ีสโลวเีนีย โครเอเชยี สวสิเซอร์แลนด์ ตลอดจนประเทศกลุ่มสแกนดเินเวยี
และอติาลตีอนเหนือ 

              เถ้าถ่านจากภูเขาไฟลูกนี้มลีกัษณะพเิศษ คอืแทนที่เศษวสัดุทีพ่วยพุ่งออกมาจะเผาไหมห้มดจน
เป็นผงขีเ้ถา้ดงัเถา้ถ่าน จากภูเขาไปลูกอื่นๆ กลบัมาลักษณะเป็นผงเศษแก้วและเศษโลหะ ซึ่งเป็นอนัตราย
มากต่อเครื่องยนต์และพื้นผวิด้านนอกของเครื่องบนิรวมทัง้กลไกของระบบน าทาง ดงันัน้เถ้าถ่านจ านวน
มหาศาลจากเจา้ Eyjafjallajokull จงึส่งผลกระทบมากมาย ที่ส าคญัคอืท าให้ตอ้งหยุดการบินในยุโรปเกือบ
ครึ่งหน่ึง นอกจากนี้ยงัท าใหส้ขุภาพของประชาชนแย่ลง เพราะสูดหายใจเอาผลเถา้ถ่านเขา้ไป รวมทัง้ท า
ใหพ้ชืผลการเกษตรเสียหาย เพราะถูกเถา้ถ่านปกคลุมไปทัว่  

              การที่การบินในยุโรปต้องหยุดไปอันเป็นผลมาจากเถ้าถ่านจ านวนมากเช่นนี้  ก่อให้เกิดผล
เสยีหายตามมาหลายประการ ที่เหน็ผลทนัตากค็อืการบินสูญเสียรายได้มหาศาลถงึวนัละกว่า 200 ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ ประการต่อมาคือการท่องเที่ยว ผู้คนที่เดนิทางไปท่องเที่ยวยุโรปตกค้างอยู่ที่สนามบินเป็น
จ านวนมาก ผู้ที่วางแผนจะไปเที่ยวยุโรปกต็้องเปลี่ยนแผน ชาวยุโรปที่ไปเที่ยวที่อื่นกก็ลบับ้านไม่ได้ ท าให้
ธุรกิจการท่องเท่ียวเสียหายมาก และที่กระทบกระเทือนมากอกีประการหนึ่งคือท าให้การขนส่งสินค้า
หยดุชะงกั ทัง้จากยุโรปไปทีอ่ื่นและจากทีอ่ื่นมายุโรป  

         ความเสยีหายทัง้สามประการดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหเ้ครดิตและค่าเงินยโูรลดลง และทีน่่าเป็นห่วงคอื
ท าใหก้ารฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนี้ที่ก าลงัเริม่ดขี ึน้กลบัลดลง จนเกรงกนัวา่จะส่งผลกระทบ
ไปถงึการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกดว้ย 
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             ความเสยีหายจากภูเขาไฟระเบดิครัง้นี้ไม่มใีครพยากรณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่หรอืจะกลบัรุนแรง
ยิง่ขึน้เพราะเป็นเรื่องของภยัธรรมชาตทิี่มนุษย์ไม่อาจควบคุมได้ แต่ความเสยีหายที่ก าลงัเกดิขึน้ที่บ้านเรา
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากความขัดแย้งของมนุษย์โดยแท้ ไม่ว่าจะเป็นความขดัแย้งทางความคิดหรือ
ผลประโยชน์ใดๆกต็าม ผูท้ีจ่ะควบคุมและระงบัเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ ได้กค็อืมนุษย์ ดงันัน้คนไทยทุก
คนทุกหมู่เหล่าต้องพร้อมใจช่วยกนัหาทางออกให้ได้ โดยยดึประโยชน์ของประเทศชาตเิป็นที่ตัง้ ไม่เช่นนัน้ 
“เราจะรอ้งเพลงชาตไิทยใหใ้ครฟัง”  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การเกษตรเสยีหาย     

02 การขนส่งสนิคา้หยุดชะงกั     

03 การบนิสูญเสยีรายไดม้หาศาล     

04 การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ     

05 เครดติและค่าเงนิยูโรลดลง     

06 เถา้ถ่านจ านวนมหาศาล     

07 ธุรกจิการทอ่งเทีย่วเสยีหาย     

08 เป็นผงเศษแกว้และเศษโลหะ     

09 สุขภาพประชาชนแย่ลง     

10 หยุดการบนิในยุโรปเกอืบครึง่หนึ่ง     

 

ที่ว่างส าหรับร่างแผนผังเชื่อมโยง 
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วยัรุ่นไทยท าลายสถิติเอเชีย15 

             เมื่อวนัที ่25 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ผูอ้ านวยการสถาบนัแห่งชาตเิพื่อการพฒันาเดก็และครอบครวั
มหาวทิยาลยัมหดิล กล่าวต่อที่ประชุมเวท ี“ศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ” ครัง้ที่6 เรื่อง “แม่วยัใสเรื่อง
ใหญ่    ตอ้งร่วมใจหาทางออก ” วา่ องคก์ารอนามยัโลกระบุวา่  ค่าเฉลีย่ของหญงิตัง้ครรภ์ ทีม่อีายุต ่ากวา่ 20 
ปีทัว่โลกอยู่ที่ 65 ต่อ 1,000 คน ทวปีเอเชยีอยู่ที่ 56 ต่อ 1,000 คน โดยประเทศไทยมคี่าเฉลี่ยสูงสุดในทวปี
เอเชยีคอื 70 ต่อ1,000 คน  

          ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นมีมากมาย ข้อมูลจากแหล่งต่างๆพบว่าามีปัญหาและผลกระทบที่
ตามมาม ี   หลายอย่าง เชน่ ต้องหยุดการเรยีน ตดิโรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์อื่นๆรวมทัง้เชือ้
ไวรสัตบัอกัเสบบหีลายคนไปท าแท้งกบัหมอเถื่อนจนเกดิภาวะแทรกซ้อนรุนแรงตามมา เช่นตดิเชื้อโรคจน
ตอ้งตดัมดลูกทิง้ ผูท้ีต่ ัง้ครรภ์ต่อไปกม็กัมคีวามผดิปกตไิดแ้ก่ครรภ์เป็นพษิ (ความดนัโลหติสูง การท างานของ
ไตผดิปกต ิและอาจมอีาการชกัได้) คลอดก่อนก าหนด คลอดล าบากเพราะกระดูกเชงิกรานยงัเจรญิเตบิโตไม่
สมบูรณจนตอ้งผา่ทอ้งคลอด อตัราการตายของเดก็ทีค่ลอดสูง มภีาวะซงึเศร้าหลงัคลอด หรอืมปัีญหารุนแรง
ถงึกบัฆา่ตวัตาย  

           จากขอ้มูลขา้งต้นคงเหน็ได้ชดัเจนว่าตอ้งหาทางแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน ส่ิงท่ีจะต้องท าความ
เข้าใจกบั ปัญหาน้ีทีส่ าคญัคอื ปัจจยัเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ ในวยัรุ่น และแนวทางป้องกนัปัญหา  

             พบวา่ปัจจยัเส่ียงต่อการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นมหีลายประการ ที่ส าคญัได้แก่ มกีารศกึษาเล่าเรยีน
น้อยเนื่ องจากครอบครัวยากจน ขาดความรู้เรื่องเพศศึกษาและเรื่องการคุมก าเนิด ค่านิยมทางเพศ
เปล่ียนไป ถอืวา่การได้มเีพศสมัพนัธ์เรว็เป็นเรื่องทนัสมยั ด่ืมเหล้าหรือเสพสารเสพติด ท าให้ขาดสตแิละ
ความยัง้คดิหรอืถูกล่อลวงชกัจูงไดง้่าย ขาดการเอาใจใส่จากพ่อแม่ ไม่เหน็คุณค่าของตนเอง ตอ้งการความ
รกั ท าให้ตดัสินใจมีเพศสมัพันธ์ เป็นต้น ปัจจยัทัง้ 4-5 ประการดงักล่าวนี้เองที่เป็นสาเหตุของปัญหาการ
ตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น  

            เมื่อรูส้าเหตุ เรากส็ามารถก าหนดแนวทางป้องกนัปัญหาไดด้ว้ยวธิกีารหลายๆอย่าง ทีส่ าคญัคอืพ่อ
แม่             ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ดูแล ให้ความรกัความอบอุ่น วางตวัให้ลูกรู้สึกสนิทสนม สามารถ
ปรกึษาหารอืปัญหาต่างๆได ้นอกจากนี้ทางบา้นและทางโรงเรยีนจะตอ้งชว่ยกนัอบรมสัง่สอน ให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษาขอ้ควรระวงัในการพบเพื่อนต่างเพศ ชีใ้ห้เหน็ปัญหาและผลกระทบที่จะเกดิขึน้ตามมาจากการมี
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เพศสมัพนัธ์ และการตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร แนะน าใหห้ลีกเล่ียงเครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอลแ์ละยาเสพตดิ
ตา่งๆ เป็นตน้ วธิกีารต่างๆเหล่านี้จะชว่ยป้องกนัและลดปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นลงไดม้าก             

             แต่อย่างไรกต็าม ผูม้บีทบาทส าคญัที่สุดในการลดหรอืเพิ่มปัญหากค็อืตวัวยัรุ่นเอง ปัจจุบนัวยัรุ่น
ไทยรบัเอาวฒันธรรม วถิีชวีติ และเทคโนโลยจีากต่างประเทศมาใช้กนัอย่างแพร่หลาย แต่เราขาดการคดั
กรองสิง่ทีเ่รารบัเขา้มาวา่ดหีรอืไม่อยา่งไร เชน่ เราละเลยวฒันธรรมไทยเรื่องการรกันวลสงวนหนัไปตามอย่าง
วยัรุ่นอเมรกินัเรื่องการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน รบัเอาแฟชัน่และกจิกรรมบนัเทงิเรงิรมย์จากวยัรุ่นเกาหลี
และญี่ปุ่ น แต่สิง่ดีๆ ของเค้าเรากลบัไม่เอามาใช ้เชน่ ความรบัผดิชอบต่อตนเองของวยัรุ่นอเมรกินัซึ่งจะต้อง
ท างานหาเงนิเล่าเรยีนเองหลงัจากจบมธัยมปลาย ความขยนัขนัแขง็มุมานะพยายามของวยัรุ่นญี่ปุ่ น ดงันัน้จงึ
ขอฝากขอ้คดิในประเดน็นี้ใหว้ยัรุ่นไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาตไิดน้ าไปพจิารณาไตร่ตรอง 

 

 

 

 

 

 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 ขาดการเอาใจใส่จากพอ่แม ่     

02 ค่านิยมทางเพศเปลีย่นไป     

03 ดื่มเหลา้หรอืเสพสารเสพตดิ     

04 แนวทางป้องกนัปัญหา     

05 ปัจจยัเสีย่งตอ่การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น     

06 ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่     

07 พ่อแม่ผูป้กครองตอ้งเอาใจใส่ดูแล     

08 สิง่ทีจ่ะตอ้งท าความเขา้ใจกบัปัญหานี้     

09 หลกีเลีย่งเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล ์     

10 ใหค้วามรูเ้รือ่งเพศศกึษา     

 แบบฝึกทักษะข้อสอบจริงฉบับที่ 13 
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จดุอ่อนของคนไทย16 

     
               ในโอกาสวนัแม่แห่งชาต ิ12 สงิหาคม ดฉินัและเพื่อนๆอกี 4 คนนดักนัชวนคุณแม่มารบัประทาน
อาหารและสงัสรรค์กนัที่บ้านดิฉัน ขณะที่คุณแม่ทัง้ห้าคนนัง่ดูละครทีวเีรื่องโปรด พวกลูกๆก็คุยกนัเรื่อง
สพัเพเหระต่อทีโ่ต๊ะอาหาร พอหมดเรื่องคุยกห็นัมาวจิารณ์เหตุการณ์บา้นเมอืงวา่มปัีญหาไม่หยุดไม่หย่อน ลง
ท้ายก็มาโทษกันเองว่าเป็นเพราะคนไทยมีจุดอ่อนอย่างนัน้อย่างนี้  เรื่องนี้คงติดอยู่ในหัวเพื่ อนคนหนึ่ง 
วนัรุ่งขึน้จงึส่งบทความทีเ่อามาจาก internet มาให ้เป็นเรื่อง จดุอ่อนของคนไทย 10 ประการ ในมุมมองของ 
คุณวกิรม กรมดษิฐ ์(คุณวกิรม กรมดษิฐ ์เป็นผูก้่อตัง้และเป็นประธานบรหิารบรษิทัอมตะ คอรป์อเรชนั จ ากดั 
เป็น เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร รวมทัง้บรษิัทในเครอือมตะอกีหลายแห่ง) แม้จะมี บาง
ประการทีด่ฉินัไม่เหน็ดว้ยนกั แต่กต็อ้งเปิดใจกวา้งรบัฟังไวเ้พื่อน ามาใคร่ครวญไตร่ตรองดูภายหลงั  
                จุดอ่อนดงักล่าวได้แก่ รู้จกัหน้าท่ีของตวัเองต ่ามาก การศกึษายงัไม่ทนัสมยั มองอนาคตไม่
เป็น ไม่จริงจงัในความรบัผดิชอบต่อหน้าที่ การกระจายความเจรญิยงัไม่เตม็ที่ การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่
เขม้แขง็ อจิฉาตารอ้น เอน็จโีอบา้นเราคา้นลูกเดยีว ยงัไม่พรอ้มในเวทโีลก และสุดท้ายคอื คนไทยเลี้ยงลูกไม่
เป็น จุดอ่อนทัง้ 10 นี้ ดฉินัขอน ามาขยายความเพยีงบางส่วนบางประการเท่าทีเ่นื้อทีจ่ะอ านวย  
                 ประการแรกคอื รูจ้กัหน้าทีข่องตวัเองต่ ามากโดยเฉพาะหน้าทีต่่อสงัคม ลกัษณะของจดุอ่อนขอ้
นี้ที ่ 
เหน็ไดช้ดัคอื มสี านึกต่อสงัคมส่วนรวมต า่ และมือใครยาวสาวได้สาวเอา หลายคนแสวงหาอ านาจเพื่อจะ 
ตกัตวงผลประโยชน์ จนมคี าพูดวา่ธุรกจิการเมอืง ธุรกจิราชการ ธุรกจิการศกึษา ลกัษณะของจุดอ่อนทัง้สอง
อย่างดงักล่าวท าใหบ้้านเมืองเราไม่เจริญเท่าทีค่วร ประเทศชาตลิา้หลงัไปเรื่อยๆ  
               ประการต่อมาคือการศึกษายงัไม่ทนัสมยั ซึ่งที่ส าคญัคือเรื่องภาษา เป็นเหตุให้คนไทยขาด
โอกาสในการแข่งขนักบัต่างชาติในเวทตี่างๆ ประเทศอื่นๆรู้จกัคนไทยน้อยมากเนื่องจากคนไทยขีอ้าย ไม่
กล้าแสดงออก ไม่มัน่ใจในตัวเอง การที่คนไทยมีโอกาสในการแข่งขนักับต่างชาติน้อยหรือไม่มี ท าให้
บา้นเมอืงเราไม่เจรญิพอทีจ่ะแขง่ขนักบัชาตอิื่นๆ ในเวทโีลก  
                จุดอ่อนของคนไทยประการสดุทา้ยทีข่อน ามาอธบิายในทีน่ี้คอื คนไทยมองอนาคตไม่เป็น โดยมี
ลกัษณะเด่นเท่าทีส่งัเกตเหน็คอื คนไทยกวา่รอ้ยละ 70 ไมม่ีเป้าหมายท่ีชดัเจนในอนาคต  ท างานกนัแบบ 
วนัต่อวนั แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวนัๆ น้อยนกัทีจ่ะวางแผนใหต้วัเองอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นขัน้เป็น
ตอน ชอบพึง่พาสิง่งมงายและโชคชะตา พอใจท างานแบบต าขา้วสารกรอกหมอ้ ลกัษณะเชน่นี้ท าใหบ้า้นเมอืง
เรา ไม่เจรญิเชน่กนั  
              ดฉินัจงึมคีวามเหน็วา่คนเราถา้รูต้วัวา่มจีุดออ่นอย่างไร กย็่อมหาทางปรบัปรุงแกไ้ขจุดออ่นนัน้ได ้ 

                                                             
16 ข้อสอบ GAT ฉบบัเดือนตุลาคม  2553 
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จงึขอเชญิชวนท่านทีส่นใจหารายละเอยีดเรื่องจดุอ่อนของคนไทย 10 ประการจาก Internet มาอ่านเพิม่เตมิ  
หากพบวา่เรายงัมจีุดออ่นอยู่กจ็ะไดน้ ามาพจิารณาหาวธิปีรบัปรุงพฒันาตนเอง รวมทัง้น าไปอบรมสัง่สอน 
ลูกหลานดว้ย เพือ่จะไดแ้กจ้ดุอ่อนประการสุดทา้ยทีคุ่ณวกิรมวา่ไวค้อื คนไทยเลีย้งลูกไม่เป็น 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การศกึษายงัไมท่นัสมยั     

02 แกปั้ญหาเฉพาะหน้าไปวนัๆ     

03 ขาดโอกาสในการแขง่ขนักบัต่างชาต ิ     

04 จุดอ่อนของคนไทย     

05 บา้นเมอืงเราไม่เจรญิ     

06 มองอนาคตไม่เป็น     

07 มสี านกึต่อสงัคมส่วนรวมต ่า     

08 มอืใครยาวสาวไดส้าวเอา     

09 ไม่มเีป้าหมายทีช่ดัเจนในอนาคต     

10 รูจ้กัหน้าทีข่องตวัเองต ่ามาก     

 

 

ที่ว่างส าหรับร่างแผนผังเชื่อมโยง 
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                                  ปีกระต่ายเศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตวัจริงหรือ17               
             ในชว่งปลายปี พ.ศ. 2553 คลื่นความรุนแรงของภาวะเศรษฐกจิหดตวัทัว่โลกเริม่บรรเทาเบาบางลง
จนนักธุรกจิหลายคน รวมทัง้นักเศรษฐศาสตร์บางคนตัง้ความหวงัว่า ปีหน้าฟ้าใหม่ซึ่งเป็นปีกระต่ายน าโชค 
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกจะราบรื่น แต่บรรดานกัเศรษฐศาสตร์อกีหลายคนกลบัเหน็ว่า เศรษฐกจิโลก
จะยงัคงเปราะบางและจะไม่ฟ้ืนตวัอย่างราบรื่นดงัที่คาดการณ์ เพราะเกดิภาวะการฟ้ืนตวัท่ีไม่เท่าเทียมกนั
ของเศรษฐกจิในภูมภิาคต่างๆของโลก  
               Hans Timmer นกัเศรษฐศาสตรท์ีธ่นาคารโลก กล่าววา่ สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิความไม่สมดุลของการ
ฟ้ืนตวัดงักล่าว กค็ือสภาพการณ์ที่การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชยีเป็นไปอย่างเข้มแขง็ใน
ขณะทีเ่ศรษฐกิจประเทศตะวนัตกกลบัมีปัญหา  
           ในขณะนี้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศก าลงัพฒันาทัง้หลาย โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศใน
เอเชียขยายตัวเข้มแขง็ และคึกคกัเป็นอย่างมาก เช่น เศรษฐกิจของจีน และเศรษฐกิจของอินเดีย 
รวมทัง้เศรษฐกิจประเทศในอาเซียนหลายประเทศ  
            หากเศรษฐกจิของประเทศในภูมภิาคต่างๆ ทัว่โลกเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อนาคตเศรษฐกจิโลกก็
คงจะสดใส แต่ในขณะที่หลายประเทศในเอเชยีก าลงัก้าวไปในทางบวก เศรษฐกจิประเทศตะวนัตกกลบัมี
ปัญหา ซึ่งเกดิจากภาวะว่างงานสงูในสหรฐัอเมริกา และวิกฤติการณ์ด้านหน้ีสินในประเทศกรีซ รวมทัง้
วกิฤติการณ์ด้านหนี้สนิในประเทศไอร์แลนด์ หลงัจากไอรแ์ลนด์มีวิกฤติการณ์ด้านหน้ีสิน จนกลายเป็น
ประเทศที่สองรองจากกรซีในเขตใชเ้งนิยูโรที่ต้องขอรบัความชว่ยเหลอืจากประเทศต่างๆ ในการกอบกู้ฐานะ
เศรษฐกจิประเทศอื่นๆ ในยุโรปทีม่หีนี้สนิลน้พน้กม็ที่าทางวา่จะล่มเชน่กนั อย่าง ปอรต์ุเกสและสเปน  
            เนื่องจากเศรษฐกจิโลกเชื่อมโยงตดิต่อถงึกนั ท าให้บรรดาผูเ้ชีย่วชาญด้านเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่
เริม่เหน็พ้องกนัมากขึน้จนเป็นขอ้สรุปก่อนย่างเขา้ปีกระต่ายว่า การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกจะไม่ราบรื่นดงั
ทีต่ ัง้ความหวงัไว ้เพราะเศรษฐกจิมกีารฟ้ืนตวัหรอืขยายตวัไม่เท่าเทยีมกนั  
            ส าหรบัประเทศไทย ภาวะเศรษฐกจิที่ก าลงัดขี ึน้อย่างชา้ๆ หลงัจากได้รบัผลกระทบอย่างหนักจาก
เหตุการณ์วุน่วายในบา้นเมอืง กค็งไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิโลกทีม่ทีที่าว่าจะไมฟ้ืนตวัอย่างราบรื่น 
เพราะการขยายตวัทางเศรษฐกจิของไทยขึน้อยู่กบัการส่งออกสนิค้าในสดัส่วนค่อนขา้งสูง ถ้าเศรษฐกจิโลกมี
ปัญหา เรากย็่อมไดร้บัผลกระทบไปดว้ย ดงันัน้ทัง้ภาครฐั เอกชน นักการเมอืง และประชาชนทุกๆ ฝ่ายไม่ว่า
จะมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างไร กต็อ้งระวงัอย่าใหเ้กดิเหตุการณ์วุน่วายดงัทีผ่า่นมาอนัเป็นปัจจยัภายใน
ทีม่ผีลลบอย่างรุนแรงต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิของบ้านเรา จะได้เตรยีมพร้อมรบัมอืกบัศกึภายนอกแต่
เพยีงดา้นเดยีว  
                                                             
17 ข้อสอบ GAT ฉบบัเดือน มนีาคม  2554 
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ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกจะราบรื่น     

02 ภาวะการฟ้ืนตวัทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั     

03 ภาวะวา่งงานสูงในสหรฐัอเมรกิา     

04 วกิฤตการณ์ดา้นหนี้สนิในประเทศกรซี     

05 เศรษฐกจิของจนี     

06 เศรษฐกจิของอนิเดยี     

07 เศรษฐกจิประเทศตะวนัตกกลบัมปัีญหา     

08 เศรษฐกจิประเทศในอาเซยีน     

09 เศรษฐกจิประเทศในเอเชยีขยายตวัเขม้แขง็     

10 ไอรแ์ลนดม์วีกิฤตกิารณ์ดา้นหนี้สนิ     
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                   อนาคตของประเทศ...บทวิเคราะหแ์ผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1118 
        แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 ไดถู้กก าหนดขึน้ ภายใต้สถานการณ์ตลอดจนการ
เปลีย่นแปลงใหญ่ๆ ที่เกดิขึน้ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยก์ลาง จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิใน
ภูมภิาคต่างๆของโลก กฎกตกิาใหม่ของโลกในหลายๆดา้น ทัง้ดา้นการคา้และการลงทุน การเงนิ สิง่แวดลอ้ม
และสงัคม ในอกีดา้นหนึ่ง ปัญหาความมัน่คงทางอาหาร จากความต้องการทัง้อาหารและพลงังานของโลก
เพิม่ขึน้ กเ็ป็นหนึ่งทีส่ าคญัของสถานการณ์ส าคญัทีเ่กดิขึน้นี้ นอกจากนัน้การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศโลกท าให้
มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิภยัธรรมชาตทิีรุ่นแรงขึน้และบ่อยครัง้ข ึน้ เกดิโรคระบาด โรคอุบตัใิหม่ 
       นอกจากสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคตในภาพรวมของโลกแล้วสถานการณ์ที่เกดิขึ้น เช่น การ
เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของไทยเอง ทัง้ดา้นการคา้และการลงทุน การเงนิ และสงัคม กเ็ป็นอกีหนึ่ง
สิง่ที่แผนพฒันาให้ความส าคญั แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ต่างๆ ที่วา่มาทัง้หมดนี้ท าให้ไทย
ประสบกบัความเส่ียงในการพฒันาประเทศในหลายมติิ ได้แก่ การบรหิารภาครฐัอ่อนเอ โครงสร้างทาง
เศรษฐกจิไม่สามารถรองรบัการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื โครงสร้างประชากรไม่สมดุล  ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรมอย่างรุนแรง แต่ในอกีดา้นหนึ่งการเปลีย่นแปลงและสถานการณ์ต่างๆ ทีไ่ดก้ล่าวมา
นี้กน็ ามาซึ่งโอกาสในการพฒันาประเทศเชน่กนั 
         แผนพฒันาฯฉบบัที่ 11 จงึไดก้ าหนดยุทธศาสตรใ์นการพฒันาในด้านต่างๆ โดยมุ่งที่จะลดความเสีย่ง
ในการพัฒนาประเทศเป็นเบื้องต้น อันได้แก่ การส่งเสริมภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยัง่ยืนเพิ่ม
ประสทิธภิาพการผลติภาคเกษตร และสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่สนิคา้เกษตร สรา้งความมัน่คงในอาชพีและรายได้
ใหแ้ก่เกษตรกร การสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม ครอบคลุมการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมให้
ทุกคนสามารถจดัการความเสีย่ง และสรา้งโอกาสในชวีติใหแ้ก่ตนเองได ้การจดับรกิารทางสงัคมใหทุ้กคนตาม
สทิธิท์ีพ่งึได ้
 การพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างยัง่ยนื ทัง้การพฒันาคุณภาพคนไทยทกุชว่งวยัให้
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการส่งเสริมค่านิยมและ
วฒันธรรมไทยท่ีดี 
 การพฒันาความรู้และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สรา้งเศรษฐกจิฐานความรูแ้ละการสรา้งปัจจยัแวดลอ้ม 
ครอบคลุมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคบรกิาร การพฒันาภาคการค้าและการลงทุน การพัฒนา
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส ์
 การสร้างความเชื่อมโยงกบัเศรษฐกจิในภูมิภาค ครอบคลุมสร้างความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน การขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เป็นหุ้นส่วนกบัประเทศคู่ค้าของไทยใน
                                                             
18 ข้อสอบ GAT ฉบบัเดือนมีนาคม 2555 
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ภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนท้องถ่ิน การสนับสนุนการเปิดการค้าเสรแีละวาง
แนวทางป้องกนัผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ 
           ทัง้นี้หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาสงัคม ผนึกก าลงัอย่างแน่นแฟ้นในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เชื่อว่า ยุทธศาสตร์และแนวทางต่างๆ ที่ว่ามานี้จะสามารถสร้างโอกาสที่จะพฒันา
ประเทศของเราเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของคนไทย และเพื่อเสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศใหเ้กดิความยัง่ยนืต่อไปไดใ้นระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิของไทย      
02 ความเสีย่งในการพฒันาประเทศ      
03 ปัญหาความมัน่คงดา้นอาหาร      
04 พฒันาความรูแ้ละเทคโนโลยทีีท่นัสมยั      
05 เศรษฐกจิโลกแบบหลายศนูยก์ลาง      
06 ส่งเสรมิค่านิยมและวฒันธรรมทีด่ ี      
07 ส่งเสรมิภาคการเกษตร      
08 สถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคต      
09 สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนทอ้งถิน่      
10 โอกาสในการพฒันาประเทศ      
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                                     แผนป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยั19 

 เมื่อกลางเดอืน ม.ค. 2555 ที่ผา่นมา เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตใิห้
สมัภาษณ์กบัสื่อมวลชน เรื่องแผนระยะสัน้และยาว เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาน ้าท่วม ซึ่งที่ประชมุใหค้วาม
เหน็ชอบ เมื่อวนัที ่6 มกราคม โดยอธบิายวา่ เริม่ต้นด้วยการพจิารณาปัญหาท่ีท าให้เกิดอุทกภยัครัง้ใหญ่
เมื่อปีก่อน ได้แก่ ปริมาณน ้าฝนมากขึ้นถึงร้อยละ 40 พื้นท่ีแถบตันน ้าถูกบุกรุกท าลาย ระบบข้อมูล
ทรพัยากรน ้าของประเทศยงัไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอ และแหล่งกกัเกบ็น ้าตามธรรมชาติถกูบุกรกุ ซึ่งได้
สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทัง้ที่เป็นมูลค่าความเสียหายและค่าเสียโอกาสจากการเกิด
อุทกภยัดา้นการจดัการน ้า การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ แหล่งศลิปวฒันธรรม  ภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
ความสูญเสยีดา้นสงัคม บา้นเรอืนประชาชนและความเสยีหายดา้นสิง่แวดลอ้ม 
           จากปัญหาทัง้ 4 ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นที่มาของแผนระยะสัน้และยาว ซึ่งมีทัง้หมด 8 แผน
ประกอบดว้ย 

1. แผนงานฟ้ืนฟอูนุรกัษ์ป่าและระบบนิเวศน์ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว โดยเป็นการฟ้ืนฟูป่าเพื่อดูดซบั 
และชะลอน ้า รวมถงึพฒันาแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพภูมสิงัคม อาท ิการจดัท าโครงการ
อนุรกัษ์ดินและน ้า การส่งเสรมิให้มกีารปลูกป่าเศรษฐกจิ และจดัท าป่าชุมชน นอกจากนี้ยงัจะมกีารยกร่าง
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอกีดว้ย 

2. แผนงานการบรหิารจดัการเขือ่นเกบ็น ้าหลกั และจดัท าแผนบรหิารจดัการน ้าของประเทศประจ าปี 
เป็นแผนปฏบิตักิารเพื่อบรรเทาปัญหาในระยะเร่งด่วน เพื่อใหส้ามารถป้องกนัและบรรเทาปัญหาอุทกภยัทีจ่ะ
เกดิขึน้ในแต่ละปีได ้โดยจะพฒันาแผนการบรหิารจดัการน ้าในเขือ่นทีส่ าคญั จดัท าแผนการบรหิารน ้าในกรณี
ต่างๆ (Scenario) และน าเสนอขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งสู่สาธารณชน 

3. แผนงานฟ้ืนฟูและปรบัปรุงประสิทธิภาพส่ิงก่อสร้างเดิม หรอืตามแผนที่วางไวเ้ป็นแผนปฏบิตัิ
การทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพื่อป้องกนัและบรรเทาปัญหาน ้าท่วม ทัง้การปรบัปรุงคนักัน้น ้า ขุดคลองการ
ด าเนินการตามแนวพระราชด าร ิ การเพิม่ประสทิธภิาพในการระบายน ้าและบรหิารจดัการน ้าหลากในพื้นที่
เฉพาะ 

4. แผนงานพฒันาคลงัขอ้มูล ระบบพยากรณ์และเตอืนภยั ซึ่งเป็นแผนทีส่รา้งขึน้มาเพื่อบรรเทาปัญหา 
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้มีขอ้มูลที่จ าเป็นในการบรหิารจดัการน ้า และมแีบบจ าลองเตอืนภัยที่มี
ประสทิธภิาพ รวมถงึมีองค์กรที่มกีารเตอืนภยัที่มเีอกภาพ ซึ่งมแีนวทางการด าเนินการโดยการจดัตัง้ศูนย์
คลงัขอ้มูลน ้าแห่งชาตทิีม่เีอกภาพ ซึ่งมแีนวทางการด าเนินการ โดยการจดัตัง้ศนูยค์ลงัขอ้มูลน ้าแห่งชาติ 

5. แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะท่ี โดยเฉพาะระบบป้องกนับรรเทาอุทกภยัในพืน้ทีท่ีม่คีวามส าคญัโดยม ี

                                                             
19 ข้อสอบ GAT ฉบบัเดือนมีนาคม 2555 

แบบฝึกทักษะข้อสอบจริงฉบับที่ 16 



โรงเรยีนสตรวีทิยา                            
เอกสารแบบฝึกหดัท าขอ้สอบ GAT เชือ่มโยง              รายวชิา ท32101 ภาษาไทย 9                  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5                                 
   

        หน้าที ่- 82 -      

 

แนวทาง อาท ิการจดัเตรยีมแผนคมนาคมเมื่อเกดิอุทกภยั การแกไ้ขน ้าเน่าเสยีจากน ้าท่วมขงั และจดัท าแผน
ชว่ยเหลอืฟ้ืนฟู ผูไ้ดร้บัผลกระทบ ซึ่งแผนงานเผชญิเหตุเฉพาะนี้เป็นแผนระยะสัน้และระยะยาว 

6. แผนงานก าหนดพืน้ท่ีรองรบัน ้า เป็นแผนระยะสัน้และแผนระยะยาว เพื่อก าหนดพืน้ทีร่องรบั 
น ้านองในเขตเจ้าพระยาตอนบนและตอนล่าง รวมถึงการก าหนดมาตรการชดเชยความเสียหายเป็นกรณี
พเิศษส าหรบัพืน้ทีท่ีถู่กก าหนดเป็นพืน้ทีร่บัน ้า 

7. แผนงานปรบัปรุงองคก์รเพื่อบรหิารจดัการน ้า ใหม้อีงคก์รบรหิารจดัการแบบบูรณาการทีส่ามารถ 
ตดัสนิใจไดอ้ย่างฉบัพลนัในยามวกิฤตใินลกัษณะ Single Command 

8. แผนงานสรา้งความเขา้ใจ การยอมรบัและการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการอุทกภยัขนาดใหญ่ 
ของทุกภาคส่วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการต่อต้านการด าเนินงานของภาครฐัในการแก้ปัญหาอุทกภัยใน
ภาพรวม 
       อย่างไรกต็ามรฐับาลเองกบ็อกวา่ถงึจะมหีลายแผนที่เริม่ด าเนินการไปบา้งแล้ว แต่กไ็ม่อาจรบัประกนัได้
ว่าจะไม่มีปัญหาน ้ าท่วม แต่ถึงมีก็จะไม่รุนแรงเหมือนปีก่อน ดังนัน้เราจะต้องไม่ประมาท ต้องติดตาม
สถานการณ์อย่างใกลช้ดิจะไดว้างแผนและสามารถรบัมอืไดท้นัท่วงที 

 
 
 
 
 

 
 ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 น ้าฝนมากขึน้รอ้ยละ 40      
02 ปัญหาทีท่ าใหเ้กดิอุทกภยัครัง้ใหญ่      
03 แผนงานก าหนดพืน้ทีร่องรบัน ้า      
04 แผนงานฟ้ืนฟูอนุรกัษ์ป่าและระบบนิเวศน์      
05 แผนงานเผชญิเหตุเฉพาะที ่      
06 แผนงานฟ้ืนฟูและปรบัปรุงประสทิธภิาพสิง่ก่อสรา้งเดมิ      
07 แผนระยะยาว      
08 แผนระยะสัน้      
09 พืน้ทีแ่ถบตน้น ้าถูกบุกรุกท าลาย      
10 แหล่งกกัเกบ็น ้าตามธรรมชาตถิูกบุกรุก      

ที่ว่างส าหรับร่างแผนผังเชื่อมโยง 
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                                                          ป่าพรคุวนเครง็ 20 
                    ชื่อ “พรุควนเครง็” เรียกตามสภาพภูมิศาสตร์ คือ พรุ หมายถงึพื้นที่มีน ้ าตลอดเวลา ควน
หมายถงึทีสู่ง เครง็ หมายถงึ แหล่งน ้า อยู่ในเขตอ าเภอเชยีงใหม่ เฉลมิพระเกยีรต ิร่อนพบิูลย ์ชะอวด หวัไทร 
จงัหวดันครศรธีรรมราช และอ าเภอควนชนุน จงัหวดัพทัลุง มพีื้นที่ประมาณ 223,320 ไร่ มกีระจูด ปรอื และ
เสมด็ขึน้อยู่ทัว่ไป พืน้ทีส่่วนน้อยทีเ่ป็นทีสู่งเป็นทีอ่ยู่อาศยัของคณะราษฎร ทรพัยากรส าคญัคอืกระจูด ชาวพรุ
ควนเครง็แทบทุกครวัเรอืนท าเสน้กระจูดขาย และสานเป็นผลติภณัฑเ์พื่อใชเ้องและจ าหน่าย รายไดห้ลกัจงึมา
จากกระจูด  เมื่อเดอืนสงิหาคมที่ผ่านมา ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่เป็นที่สนใจกนัมากคอื ไฟไหม้ป่าพรุควนเครง็ 
เสยีหายไปกวา่หมื่นไร่ ซึ่งรวมพื้นที่ของโครงการศกึษาพนัธุ์ไม้เสมด็ขาวครบวงจรในพระราชด ารขิองสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีเกอืบ 2,000 ไร่ จากการให้สมัภาษณ์สื่อมวลชนโดยผูใ้หญ่จาก
หน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง พอสรุปไดว้า่ ขณะนี้ ป่าพรุควนเครง็เสยีหายมาก ยงัผลให้ สญูเสียแหล่งรายได้
ส าคญัของชาวบา้น  
                     ผูว้่าราชการจงัหวดันครศรธีรรมราชคนปัจจุบนั กล่าวว่า เมื่อ 12 ปี ก่อนสภาพป่าพรุควร
เครง็ยงัอุดมสมบูรณ์มาก การบุกรุกป่าาท าสวนปาล์มน ้ามันก็เพิ่งเริม่มีประปราย แต่เมื่อกลบัมาเป็นผู้ว่า
ราชการจงัหวดัก็พบว่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในช่วง 10 ปี เศษมากมาย ที่ดกี็มเีช่น การคมนาคม
ขนส่งดขี ึน้ มสีิง่อ านวยความสะดวกที่ทนัสมยัเพิม่ขึน้ แต่ที่ท าให้ป่าพรุเสยีหายกม็มีากเช่นกนั ที่เหน็ชดัคือ
เกิดไฟป่าบ่อยและรนุแรงขึน้ พืน้ท่ีป่าจ านวนมากถกูบุกรกุท าการเกษตร เชน่ การท าสวนปาล์มและสวน
ยางพารารวมทัง้มีการปิดกัน้เส้นทางไหลเวียนน ้าในป่าพรุจากการตดัถนนป่าพรุแต่ไม่ท าสะพานหรอืท่อ
ระบายน ้าใตถ้นนให้เพยีงพอ และจากการท าร่องสวนแลยกคูดนิเพื่อปลูกพชื นอกจากนี้ยงัมปัีญหาระดบัน ้า
ในป่าพรุลดลง เนื่องจากตอ้งแบ่งน ้าไปใชเ้พื่อการเกษตรมากขึน้ และจากการที่มฝีนน้อยมากโดยเฉพาะปีนี้ 
จนจงัหวดันครศรธีรรมราชประสบภยัแลง้ ซึ่งผูว้า่ราชการจงัหวดักล่าววา่เป็นปรากฏการณ์ทีไ่ม่เคยมมีาก่อน  
                  ส าหรบัเรื่องไฟป่านัน้ เหตุส าคญัทีท่ าให ้เกดิไฟป่าบ่อยและรุนแรงขึน้คอืการลกัลอบเผา่ป่าดว้ย
จุดประสงคต์่างๆ เชน่ เพื่อสะดวกในการหาปลาเนื่องจากพืน้ทีส่่วนทีไ่ฟไม่ไหมจ้ะเป็นหลุมเป็นบ่อทีม่นี ้าขงัซึ่ง
มปีลาอยู่อาศยัและหลบภยัเป็นจ านวนมาก หรอืเพื่อเผาหญ้าและวชัพชืในพื้นที่ที่เป็นกรรมสทิธิข์องเอกชน 
แตค่วบคุมไฟไม่ดที าใหไ้ฟลุกลามออกมานอกพื้นที ่ การทีป่่าพรเุสียหายมากจากเหตุต่างๆ ดงักล่าวขา้งต้น 
นอกจากท าให้แหล่งรายได้หลกัของชาวพรุควนเครง็คอืกระจูดสูญเสยีไป ยงัท าให้แหล่งเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า
ลดลง และนกป่าไม่มีท่ีอย่อาศยัและแพร่พนัธุ ์เพราะป่าพรุเป็นทีอ่ยู่อาศยัของนกน ้าเป็นจ านวนมากจนได้
เป็นพืน้ที่ชุม่น ้าทีม่คีวามส าคญัระดบันานาชาตติามสนธสิญัญาแรมซาร์ นอกจากนี้ยงัท าใหแ้หล่งกกัเกบ็น ้า
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และช่วยบ าบดัน ้าเสียลดลง เพราะป่าพรุควนเครง็เป็นเหมอืนแก้มลงิรองรบักกัเกบ็น ้าและชว่ยบ าบดัน ้าเสยี
ก่อนทีจ่ะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกีย่วขอ้งก าลงัวางแผนแกไ้ขปัญหา เชน่ เร่งจดัการกบัผูท้ี่
เขา้ไปบุกรุกพืน้ที ่ป้องปรามและด าเนินคดอีย่างจรงิจงักบัผูล้กัลอบเผาป่า สรา้งท่อระบายน ้าใตถ้นนทีต่ดัผา่น
ป่าพรุ บรหิารจดัการเรื่องน ้าไม่ให้น ้าาในป่ าพรุต ่ากวา่ระดบัน ้าทะเลเกนิ 20 เซนตเิมตร หากทุกฝ่ ายร่วมมอื
กนัแกปั้ญหาอย่างจรงิจงัในระยะยาวนาจะสามารถฟ้ืนฟูป่าพรุใหก้ลบัมาอยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์ไดด้งัเดมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การปิดกัน้เสน้ทางไหลเวยีนน ้า      
02 การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชว่ง 10 ปีเศษ      
03 เกดิไฟป่าบ่อยและรุนแรงขึน้      
04 นกป่าไม่มทีีอ่ยู่อาศยัและแพร่พนัธุ์      
05 ป่าพรุควนเครง็เสยีหายมาก      
06 พืน้ทีป่่าจ านวนมากถูกบุกรุก      
07 ระดบัน ้าในป่าพรุลดลง      
08 สูญเสยีแหล่งรายไดส้ าคญั      
09 แหล่งกกัเกบ็น ้าและชว่ยบ าบดัน ้าเสยี      
10 แหล่งเพาะพนัธุส์ตัวน์ ้าลดลง      

 

ที่ว่างส าหรับร่างแผนผังเชื่อมโยง 
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                                อะไรจะเกิดขึ้นนับตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2558 21 
           ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีผลอย่างจรงิจงัในวนัที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2558 นับตัง้แต่วนันัน้ภูมภิาคนี้จะเปลี่ยนไปมากอย่างที่หลายคนอาจคิดไม่ถึง เมื่อประเทศ
สมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ข้อตกลงของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้การเคลื่อนยา้ยสนิคา้ การลงทุนท าธุรกจิต่างๆและการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือ
ท าได้อย่างเสรี บรรยากาศการคา้การลงทุนจะสะดวกมากขึน้จากการลด/เลกิขอ้จ ากดั และกฎระเบยีบทีเ่ป็น
ขอ้อุปสรรคต่างๆ  
             เมื่อการเคล่ือนย้ายสินค้าท าได้อย่างเสรี จะท าให้ไทยขยายการส่งออกสินค้าได้เพิ่มขึ้น เช่น 
เกษตรกรไทยจะส่งออกสนิค้าได้มากขึน้ไม่ใชจ่ าหน่ายเฉพาะตลาดภายในประเทศที่มปีระชากร 69 ลา้นคน 
แต่จะเพิม่สูงถงึ 590 ล้านคนในตลาดอาเซยีน แต่ในขณะเดยีวกนั การเปิดเสรใีนการเคลื่อนยา้ยสนิค้ากจ็ะท า
ให้ประเทศอาเซียนอ่ืนขยายการส่งออกสินค้าได้มากขึ้นเช่นกนั ท าให้ข้อดีที่ไทยจะเพ่ิมการส่งออก
สินค้าให้มากขึน้นัน้ลดลง เพราะสนิค้าประเทศอื่นที่มคีวามหลากหลาย และหรอื มคีุณภาพดกีว่า และหรอื 
ราคาถูกกว่าจะแข่งขนักบัสนิค้าส่งออกของไทยหรอืแม้แต่แย่งตลาดภายในประเทศ ไทยจงึจ าเป็นต้องเร่ง
ปรบัปรุงประสทิธภิาพและคุณภาพการผลติ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนักบัสนิคา้ของประเทศอื่น  
            การทีแ่รงงานฝี มอืหรอืกลุ่มวชิาชพี เช่น แพทย์ พยาบาล วศิวกร สถาปนิก นักบญัชขีองประเทศ
ต่างๆในกลุ่มอาเซียนสามารถไปท างานในประเทศสมาชกิอาเซียนอื่นได้อย่างเสร ีผลที่ตามมากจ็ะเป็นไปใน
ท านองเดยีวกนักบัการส่งออกสนิคา้ คอื แรงงานของไทยจะหางานท าได้ง่ายขึน้ แต่กจ็ะมอีุปสรรคขดัขวาง
ที่ส าคญัคอืคนไทยมีจุดอ่อนเรื่องภาษาองักฤษประการหนึ่ง และอกีประการหนึ่ง คือ ชาติอาเซียนอ่ืนก็
เคล่ือนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีเช่นเดยีวกนั หากไทยไม่เก่งพอ ภาษาไม่ดพีอ แทนทีเ่ราจะหางานไดง้่าย
ขึ้นกลบัจะถูกชาติอื่นแย่งงาน ส าหรบัเรื่องการลงทุนท าธุรกิจ ไทยสามารถลงทุนท าธุรกิจในประเทศ
อาเซียนอ่ืนได้ เนื่องจากม ีการเปิดเสรีในการลงทุน แต่อย่าลมืวา่คนอื่นกท็ าไดเ้ชน่กนั จงึตอ้งวางแผนและ
เตรยีมการใหพ้รอ้มอย่างเตม็ทีก่่อนเริม่เปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
              เมื่อต้นเดอืนสงิหาคมที่ผ่านมา ดร.สุรนิทร์ พศิสุวรรณ เลขาธกิารอาเซียนได้ไปบรรยายพเิศษที่
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม เรื่อง”กลยุทธ์การรบัมอืกบัประชาคมอาเซียน” มผีูเ้ขา้ร่วมรบัฟังกว่า 1,000คน 
ประเดน็หนึ่งที่ดร.สุรนิทร์ ย ้าเตือนคอื ภาษาองักฤษจะเป็น”Working language of ASEAN” เมื่อเรารู้ตวัว่า 
คนไทยมจีุดอ่อนเรื่องภาษาองักฤษ ถา้เราไม่เร่งปรบัปรุงแก้ไขพฒันาตนเอง ประโยชน์ที่คนไทยควรจะไดจ้ะ
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ลดลง โดยเฉพาะเรื่องการหางานท า เพราะคนของเราจะตอ้งแขง่ขนักบัคนชาตอิื่นในตลาดที่โตกวา่ตลาดไทย
เกอืบ 10 เท่า และตอ้งมทีกัษะทีเ่ป็นเลศิจรงิๆจงึจะเอาตวัรอดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การเคลื่อนยา้ยแรงงานฝีมอืท าไดอ้ย่างเสร ี      
02 การเคลื่อนยา้ยสนิคา้ท าไดอ้ย่างเสร ี      
03 การเปิดเสรใีนการลงทุน      
04 ขอ้ตกลงของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน      
05 คนไทยมจีุดอ่อนเรื่องภาษาองักฤษ      
06 ชาตอิาเซยีนอื่นกเ็คลื่อนยา้ยแรงงานไดอ้ย่างเสร ี      
07 ไทยจะเพิม่การส่งออกสนิคา้ใหม้ากขึน้      
08 ไทยสามารถลงทุนท าธุรกจิในประเทศอาเซยีนอื่นได ้      
09 ประเทศอาเซยีนอื่นขยายการส่งออกสนิคา้ไดม้ากขึน้      
10 แรงงานของไทยจะหางานท าไดง้่ายขึน้      
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                                                        พิษภยัของมลพิษ22 
         ข่าวฮอืฮาขา่วหนึ่งเมื่อเดอืนมกราคม พ.ศ.2556 คอืประกาศขายวดั ดงัภาพและค าบรรยายภาพจาก
หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั 
        หลวงปู่ พุทธอสิระ เจ้าอาวาสวดัอ้อน้อย(ธรรมอสิระ) อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม ขึน้ป้าย ขนาดยาว 10 
เมตร สูง 6 เมตรตดิที่ร ัว้วดัประกาศขายวดัในราคาถูก เนื่องจากทนกลิน่เหมน็ของโรงงานผลติอาหารสตัวท์ี่
อยู่ตรงขา้มวดัไม่ได ้          
        เรื่องมลพิษก่อปัญหาให้สงัคมไทยมานาน และนับวนัจะรุนแรงขึน้เรื่อยๆ มลพษิมหีลายประเภทที่ท า
พษิจนวดัทนไม่ได้กค็ือมลพิษทางอากาศหรอือากาศเสีย ซึ่งหมายถงึภาวะที่มอีากาศที่มีสารเจือปนอยู่ใน
ปรมิาณที่สูงกว่าปกตแิละเป็นเวลานานพอทีจ่ะท าให้เกดิผลกระทบต่างๆเช่น อนัตรายต่อมนุษย ์สตัว ์พชื สงิ
แวดลอ้ม และทรพัย ์ สารเจอืปนดงักล่าวกองอนามยัสิง่แวดลอ้ม ส านกัอนามยั กทม.เรยีกวา่ สารมลพิษทาง
อากาศ ซึ่งมหีลายอย่างเชน่ฝุ่ นละออง กล่ิน ควนั ละอองไอ ก๊าซหลายชนิด ฯลฯ 

        ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจที่เพิม่ขึ้นอย่างรวดเรว็ ท าให้กรุงเทพฯและเมืองใหญ่หลายเมอืงเกิด
ปัญหาการจราจรตดิขดัเขา้ข ัน้วกิฤต รถยนต์และยานพาหนะต่างๆ ซึ่งเผาผลาญน ้ามนัมากขึน้จงึเป็นที่มา
ของก๊าซหลายชนิดที่เป็นสารมลพิษทางอากาศ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ 
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน รวมทัง้สารตะกัว่ กลิ่นท่อไอเสีย  และฝุ่ นละอองขนาดเล็กซึ่งเป็นสาร
ไฮโดรคารบ์อน 

        โรงงานประเภทต่างๆ ทีเ่พิม่ขึน้อย่างมากมายบรเิวณชานเมอืง นิคมอุตสาหกรรมหรอืแมแ้ต่ในแหล่ง
ใกล้ชุมชนกเ็ป็นต้นเหตุส าคญัที่ท าให้อากาศเสยี เช่น โรงงานอาหารสตัวท์ าให้เกดิกลิน่จนต้องประกาศขาย
วดั  โรงงานปนูซเีมนตท์ าให้เกดิฝุ่ นละออง โรงไฟฟ้าถ่านหนิเป็นทีม่าของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ โรงงาน
อุตสาหกรรมท าใหเ้กดิควนั ฯลฯ 

      ผลกระทบทีเ่กดิจากสารมลพษิทางอากาศมมีากมาย  ทีส่ าคญัไดแ้ก่ อนัตรายต่อมนุษย ์เชน่ ป่วยเป็น
โรคผวิหนัง โรคระบบทางเดนิหายใจ หรอแม้แต่โรคมะเรง็ อนัตรายต่อสตัวโ์ดยหายใจเอาอากาศที่มมีลพิษ
ปะปนอยู่หรอืโดยกนิหญ้าหรอืพชืที่มมีลพษิทางอากาศตกสะสมอยู่ในปรมิาณมากและอนัตรายต่อพืช เช่น
ใบพชืสจีางลง ใบเหลอืง ดอกกล้วยไม้เป็นรอยด่าง มสีจีางลงเป็นจุด  นอกจากนี้ผลกระทบที่ส าคญัอกีอย่าง
หนึ่งกค็ืออนัตรายต่อภาวะแวดล้อมจนบรรยากาศแปรปรวนไปทัว่โลก อุณหภูมบิรรยากาศโลกเฉลี่ยสูงขึ้น 
น ้าแขง็ทีข่ ัว้โลกละลาย ระดบัน ้าทะเลสูงขึน้ เกอดภยัแลง้ น ้าท่วม เกดิลมพายุบ่อยและรุนแรงขึน้ฯลฯ 
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        เมื่อวนัที่21 มกราคม พ.ศ.2556 กรมคุมมลพษิจดักจิกรรม D-day ประกาศวา่จะเริม่บงัคบัใชก้ฎหมาย
มาตรา 80 พ.ร.บ.ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 อย่างจรงิจงั ที่จรงิกฎหมาย 
ประกาศ และกฎกระทรวงเกี่ยวกับมลพิษมีอยู่หลายฉบับ  การบงัคับใช้กฎหมายอย่างจริงจงัจะเป็น
มาตรการส าคญัในการลดสารมลพิษในอากาศ รวมทัง้เป็นการป้องกนัหรอืลดอนัตรายต่อ มนุษย์ สตัว ์พืช 
และอื่นๆ นอกจากนี้กค็วรเร่งด าเนินการแกปั้ญหาการจราจรตดิขดั และสร้างจติส านึกที่ดใีหผู้ป้ระกอบการที่
เป็นแหล่งก่อมลพษิดว้ย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 กลิน่      
02 ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์      
03 การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจงั      
04 ผลกระทบ      
05 ฝุ่ นละออง      
06 ยานพาหนะต่างๆ      
07 โรงงานประเภทต่างๆ      
08 สารมลพษิทางอากาศ      
09 อนัตรายตอ่พชื      
10 อนัตรายตอ่มนุษย ์      
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                                         เดก็ไทยกบัไอที...เดก็ลอ็ค23 

        "ปัญหาเดก็ในปี 2556นี้ ขอเรยีกวา่เดก็ลอ็ค คอืลอ็คนิ้ว ลอ็คตวัเอง และลอ็คเวลา" รศ.ดร. สมพงษ์ จติ
ระดบั อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กล่าวเมื่อวนัที่10 มกราคม 2556 การลอ็คนิ้ว ลอ็ค
ตวัเอง ลอ็คเวลา กค็อืการใชเ้วลามากเกนิควรกบัไอท ีไม่วา่จะเป็นคอมพวิเตอร ์สมารท์โฟน หรอืแทบ็เลต็ 
        จากผลวจิยัพบว่าเดก็และเยาวชนใชร้ะบบไอทเีพื่อการเรยีนรู้เพียงรอ้ยละ 20 ส่วนร้อยละ 80 ใชเ้พื่อ
การบนัเทงิและเกมส์  การลอ็คทัง้ตวัเองและเวลาเชน่นี้ย่อมเกดิผลเสยีตามมาหลายประการ จากเวท"ีคุมเขม้
เดก็เล่นเกมส์ : ลดิรอนสทิธ ิหรอืช่วยสรา้งสรรค์" ในการประชุมคณะกรรมการการจดัสมชัชาสุจภาพแห่งชาติ
(คจ.สช.) ครัง้ที่5 ซึ่งจดัขึน้ระหว่างวนัที่ 18-20 ธนัวาคม 2555 สรุปวา่การที่เดก็จ านวนมากใชเ้วลามากเกนิ
ควรกบัไอท ีท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เกดิผลดา้นลบต่อพมันาการ และได้รบัผลรา้ยจากการรบัเนื้อหาที่
ไม่เหมาะสมผา่นทางซอฟทแ์วร ์เกมส ์เวบ็ไซต์ 
          ที่ว่าเป็นอนัตรายต่อสุขภาพกค็อืร่างกายอ่อนแอเจบ็ป่วยง่าย เพราะอยู่กบัไอทีจนไม่มเีวลาออก
ก าลงักายหรอืเล่นกฬีา อกีทัง้สายตากม็กัจะเสยีไปดว้ย เพราะวนัๆจอ้งอยู่ทีห่น้าจอ นอกจากนี้สุขภาพจติอาจ
แปรปรวนกลายเป็นเด็กที่มีพฤตกิรรมรุนแรง  ผู้อ านวยการสถาบนัสุขภาพจติเด็กและวยัรุ้นราชนครนิทร์
กล่าวในทีป่ระชุม คจ.สช.วา่ สถติขิองการตดิเกมส์และมพีฤตกิรรมรุนแรงจนต้องบ าบดัรกัษาเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง
ทุกปี 
        นอกจากเรื่องสุขภาพแลว้ การลอ็คตวัเองหรอืลอ็คเวลาจนไม่มเีวลาท ากจิกรรมสรา้งสรรคอ์ื่น เชน่ การ
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ การร้วมกิจกรรมชมรมต่างๆ ในสถานศกึษา หรือแม้แต่การพบปะพูดคุย
สรา้งสรรคก์บัพ่อแม่ญาตพิี่น้องหรอืเพื่อนฝูง ย่อมท าใหเ้กดิผลลบต่อพฒันาการของตวัเดก็เอง ซึ่งที่ส าคยัคอื 
ท าใหข้าดทกัษะทางสงัคมและขาดทกัษะในการตดิต่อสื่อสาร 
        ปัจจุบนัร้านเกมส์ที่เปิดให้บรกิารทัว่ประเทศกว่า 30,000 ร้าน พอๆกบัจ านวนสถานศกึษา รา้นเกมส์
เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่จ ากดัเวลา ไม่มกีารป้องกันการเขา้ถงึเวบไซตล์ามก เวบไซตล์่อลวง หรอืเกมสร์ุนแรงทีไ่ม่
เหมาะสมกบัเดก็ ดงันัน้ผลรา้ยจากการรบัเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมตามที่ คจ.สช. กล่าวขา้งต้นกค็อื  ถกูล่อลวง
เพื่อกระท าทางเพศ ถูกล่อลวงเพื่อประสงคท์รพัยส์นิ และถูกล่อลวงเพื่อคา้มนุษย์ 
        ท าไมเดก็และเยาวชนไทยจ านวนมากจงึกลายเป็นเดก็ลอ็คจนเกดิผลเสยีใหญ่หลวงเชน่นี้ ความคดิเหน็
จากเวทใีนการประชมุ คจ.สช.กล่าววา่ ตน้ตอทีส่ าคญั กค็อื ภาคธรุกิจร้านเกมสเ์หน็เดก็เป็นเหย่ือ เดก็ขาด
พืน้ทีแ่ละกจิกรรมทีเ่หมาะสม และครอบครวัไม่ดแูลบุตรหลานอย่าางใกล้ชิด หรอืไม่เขา้ใจกระทัง่วา่ปล่อย
ใหลู้กเล่นเกมสจ์นตดิและกลายเป็นเดก็ลอ็คนัน้ส่งผลเสยีอย่างไร 
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        ทีป่ระชมุ คจ.สช. เสนอใหผู้เ้กี่ยวขอ้งทุกภาคส่วนชว่ยเร่งแกไ้ขปัญหาดว้ยวธิตี่างๆ ไดแ้ก่ ขจดัส่ือร้าย
ขยายส่ือดี ซึ่งจะช่วยป้องกนัปัญหาการถูกล่อลวงเพื่อกระท าการทางเพศและการล่อลวงอืนๆ ปรบัปรุง
กฎหมายด้านสื่อใหม้คีวามทนัสมยั  ควบคุมเวลาและเน้ือหาการให้บริการไอทีทัง้ในรา้นอนิเตอร์เน็ตและ
เนื้อหาในเวบไซต์ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดอาการล็อคตวัเองและเวลา ยงัป้องกนัการถูกล่อลวงต่างๆ
ดงักล่าว จดัหาพืน้ท่ีและกิจกรรมท่ีเหมาะสมส าหรบัเดก็และเยาวชน ซึ่งชว่ยท าใหก้ารลอ็คตวัเองและลอ็ค
เวลากบัไอทลีดลง เป็นตน้ แต่อย่างไรกต็าม ผูท้ีจ่ะแกปั้ญหาไดด้ทีี่สุดกค็อืตวัเดก็และเยาวชนเอง โดยรูจ้กัผดิ
ชอบชวัด ีและรบัผดิชอบในการพฒันาตนไปในทางทีถู่กทีค่วร         
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 ขจดัสือ่รายขยายสื่อด ี      
02 ขาดทกัษะทางสงัคม      
03 ครอบครวัไม่ดูแลบุตรหลานอย่างใกลช้ดิ      
04 ควบคุมเวลาและเนื้อหาการใหบรกิารไอท ี      
05 จดัหาพืน้ทีแ่ละกจิกรรมทีเ่หมาะสม      
06 ถูกล่อลวงเพื่อกระท าทางเพศ      
07 ภาคธุรกจิรา้นเกมเหน็เดก็เป็นเหยื่อ      
08 ร่างกายอ่อนแอเจบ็ป่วยง่าย      
09 ลอ็คเวลา      
10 ลอ็คตวัเอง      

  

ท่ีว่างส าหรับร่างแผนผังเชื่อมโยง 
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                                เหตใุดจึงคดัค้าน เข่ือนแม่วงก์24 
 เรื่องราวที่ก าลงัเป็นประเดน็อยู่ในขณะนี้ส าหรบัการรณรงค์คดัค้านโครงการสร้า งเข่ือนแม่วงก์ จ.
นครสวรรค์ ซึ่งมปีระชาชนและกลุ่มนักอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมจากหลายภาคส่วนออกมาเคลื่อนไหว โดยเฉพาะ
การเดนิเท้าคดัค้าน การอนุมตัริายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เขือ่นแม่วงก ์
388 กโิลเมตร จากป่าสู่เมอืง ซึ่งน าโดย นายศศนิ เฉลมิลาภ เลขาธกิารมูลนิธสิบื นาคะเสถยีร ซึ่งจากขอ้มูล
ของเครอืขา่ยองคก์รอนุรกัษ์ดา้นสิง่แวดลอ้มไดใ้หข้อ้มูลไวว้า่ 
  เขือ่นแม่วงกเ์ป็นโครงการก่อสรา้งในความรบัผดิชอบของกรมชลประทานกัน้แม่น ้าวงกบ์รเิวณเขาชน
กนั หรอืเขาสบกก ในเขตอุทยานแห่งชาตแิม่วงก ์อ าเภอแม่วงก์ จงัหวัดนครสวรรค์ ได้รบัอนุมตังิบประมาณ
ก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อว ันที่  10 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นเงิน 13,280 ล้านบาท ผูกพัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2562 เขื่อนแม่วงก์เป็นโครงการสร้างเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวขนาดใหญ่ ใช้
ระยะเวลาก่อสร้าง 8 ปี ซึ่งวางแผนการก่อสร้างที่บรเิวณเขาสบกก ต. แม่เล่ย์ อ.แม่วงก ์จ.นครสวรรค์ โดย
เขื่อนแม่วงก์มคีวามสูง 57 เมตร สนัเขื่อนยาว 730 เมตร กวา้ง 10 เมตร ความจุของอ่างสามารถเกบ็น ้าได้
ประมาณ 250 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
              โดยประโยชน์หรอืขอ้ดขีองการสรา้งเขือ่นแม่วงก ์มหีลายประการ เชน่ เพื่อแก้ปัญหาภยัแลง้และ
ช่วยลดปัญหาน ้าท่วม โดยรฐับาลอ้างว่าเขื่อนจะสามารถป้องกนัน ้าท่วมในลุ่มน ้าแม่วงในเขต อ.แม่วงก ์
และอ.ลาดยาว จ. นครสวรรค ์และสามารถเกบ็กกัน ้าไวใ้ชใ้นการเกษตรในพืน้ทีข่อง อ.ลาดยาว และ อ. สวา่ง
อารมณ์ เพื่อทีจ่ะไดม้นี ้าไวใ้ชย้ามหน้าแลง้ได้ 
  ทางดา้นเครอืขา่ยองค์กรอนุรกัษ์ด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยนืหยดัคดัค้านโครงการดงักล่าวมา
โดยตลอด เหน็ว่าเขื่อนมผีลเสยีหายอย่างมาก โดยยกข้อเสียและผลกระทบเพื่อที่จะคดัคา้นการสรา้งเขือ่น
ด้วยเหตุผลส าคญั 2 ด้าน คือ ด้านระบบนิเวศกับด้านเศรษฐกิจและสงัคม โดยระบบนิเวศทัง้หมดจะถูก
คุกคาม เกดิการท าลายป่าตน้น ้า และอาจเกดิการลกัลอบตดัไมโ้ดยเฉพาะบรเิวณรมิอ่างเกบ็น ้า ซึ่งเป็นเรื่องที่
ควบคุมได้ยาก และยงัท าให้ลกัลอบล่าสตัว์ป่าได้ง่าย อีกทัง้ยงัท าให้สตัวป่์าสูญเสียที่อยู่อาศยั สูญเสีย
แหล่งอาหารของสตัวป่์าและยงัเป็นการท าลายโอกาสการฟ้ืนฟูของอุทยาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อป่ามรดก
โลก “หว้ยขาแขง้” 
            เนื่องจากพืน้ที่อุทยานแห่งชาตแิม่วงกน์ัน้ มคีวามส าคญัในฐานะเป็นป่าหน้าด่านของป่าหว้ยขาแขง้
เป็นพืน้ทีค่วามหวงัของการแพร่กระจายสตัวป่์า และเป็นทีท่ีพ่บเสอืโคร่งจากหวยขาแขง้ออกมาหากนิดว้ย 
           ป่าแม่วงก์ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแม่วงก์มา 25 ปีแล้ว และเป็นพื้นที่แห่งโอกาสของสตัวป่์า
เนื่องจากเป็นป่าที่สมบูรณ์ จงึเป็นบ้านและแหล่งอาหารของสตัวป่์าที่หากนินอกเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าห้วยขา

                                                             
24 ข้อสอบ GAT ฉบบัเดือนมีนาคม 2557 

แบบฝึกทักษะข้อสอบจริงฉบับที่ 21 
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แขง้ แต่ในช่วงที่ต้องก่อสร้างเขื่อนตลอดระยะเวลา 8 ปีนัน้จะยิง่ท าให้เกดิการลกัลอบตดัไม้จ านวนมาก 
รวมถงึง่ายต่อการลกัลอบสตัวป่์าและท าใหส้ตัวป่์าสูญเสยีทีอ่ยู่อาศยัอกีทัง้ยงัท าให้เกดิการเขา้ยดึพืน้ที่รมิอ่าง
และการเกบ็หาของป่าอกีดว้ย 
          ดา้นเศรษฐกจิและสงัคมกเ็ชน่กนั นายอดศิกัดิ ์จนัทวชิานุวงษ์ เลขาธกิารคณะกรรมการสิง่แวดล้อม
ภาคเหนือตอนล่าง ได้กล่าวว่า ข้อมูลจากการกรมชลประทานเมื่อปีที่แล้วระบุว่า มีน ้ าไหลผ่านจังหวดั
นครสวรรค์ 44,000 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ทว่า ตัวเขื่อนแม่วงก์สามารถ เกบ็น ้าได้ประมาณ 250 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรเท่านัน้ ซึ่งก็เท่ากบัว่า เป็นการแก้ปัญหาเพียง 1% เท่านัน้ ดงันัน้จงึท าให้ลดขอ้ดีของการ
สรา้งเขือ่นซึ่งกค็อื การแก้ปัญหาภยัแล้งและน ้าท่วม 
         ในปัจจุบนัเขื่อนแม่วงก ์กย็งัมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอยู่ ถงึความจ าเป็นที่วา่ควรจะมหีรอืไม่มเีขือ่น
แม่วงก์ ดงันัน้จงึควรมกีารเจรจาและพร้อมที่จะรบัฟังความคดิเหน็และปัญหาต่างๆ จากทุกฝ่ายอย่างจรงิจงั 
รวมถงึพจิารณาทางเลอืกอื่นในการบรหิารจดัการน ้าและแก้ปัญหาอุทกภยัเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดอย่าง
แทจ้รงิ 
 
 
 
 
 
 

  ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 เกบ็น ้าไดป้ระมาณ 250 ลา้นลกูบาศกเ์มตร      
02 การลกัลอบตดัไมจ้ านวนมาก      
03 ลดปัญหาน ้าท่วม      
04 ขอ้เสยีและผลกระทบ      
05 เขือ่นแม่วงก ์      
06 ลกัลอบล่าสตัวป่์าไดง้่าย      
07 ประโยชน์      
08 ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้ง 8 ปี      
09 แกปั้ญหาภยัแลง้      
10 สูญเสยีแหล่งอาหารของสตัวป่์า      

ที่ว่างส าหรับร่างแผนผังเชื่อมโยง 
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                                ปฏิรปูประเทศไทย25 

  ชว่งตน้เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2557 บา้นเมอืงก าลงัตกอยู่ในความขดัแยง้ทางการเมอืงอย่างรุนแรง ผูท้ี่
สนใจตดิตามข่าวสารทางการเมอืงคงทราบดวี่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไร แต่ในที่นี้จะกล่าวถงึ  เรื่องการปฏริูป
ประเทศไทยซึ่งหยบิยกขึน้มาเป็นขอ้ขดัแยง้ส าคญั ฝ่ายรฐับาลรกัษาการณ์ตอ้งการใหเ้ลอืกตัง้ก่อนปฏริูป ส่วน
ฝ่าย กปปส. ตอ้งการใหป้ฏริูปก่อนการเลอืกตัง้ 
 เมื่อกลางปีทีแ่ล้ว มกีารประชมุสมชัชาปฏริูประดบัชาต ิครัง้ที ่3 พ.ศ. 2556 ทีศ่นูยอ์นุรกัษ์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค ไดม้กีารพจิารณาและมมีตริวม 7 เรื่อง ซึ่งเรื่องทีน่ ามากล่าวนี้เป็นเรื่องของการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต      การทุจริตหรือที่ เรียกว่า คอร์รัปชัน นั ้นองค์กรความโปร่งใสสากล 
(Transparency International) ไดจ้ าแนกรูปแบบการคอรร์ปัชนัของภาครฐัไวอ้ย่างน่าสนใจ กล่าวคอื การคอร์
รปัชันขนาดใหญ่ เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่รฐัในระดับสูง เพื่อให้ผู้น าหรือผู้บริหารประเทศได้รับ
ผลประโยชน์จากการใชท้รพัยากรของชาต ิถ้าเป็นการกระท าของเจา้หน้าทีร่ะดบักลางและระดบัล่างทีก่ระท า
ต่อประชาชนทัว่ไป จดัเป็นคอร์รปัชัน่ขนาดเลก็ ต่อมาเป็นการยกัยอกคอื การที่เจ้าหน้าที่น าเงนิหรอืสิง่ของ
ราชการมาใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั ส่วนการมผีลประโยชน์ทบัซ้อน กค็อื การขดักนัของผลประโยชน์ส่วนตวั
กบัผลประโยชน์ส่วนรวม การอุปถมัภ์และการเลอืกทีร่กัมกัทีช่งัเป็นการเล่นพวกโดยไม่ค านึงถงึคุณสมบตัแิละ
ความเหมาะสม สุดทา้ยการตดิสนิบนเป็นการเสนอหรอืใหผ้ลประโยชน์เพื่อจูงใจใหเ้กดิการท าผดิกฎหมาย 
        ผลปรากฏว่า การคอร์รปัชนัที่จ าแนกไว ้โดยองค์กรความโปร่งใสสากลนัน้พบในประเทศไทย
ครบถ้วนทัง้ 7 รูปแบบ ซึ่งภาพลกัษณ์คอร์รปัชนัไทยในสายตาของต่างชาตอิยู่ในระดบัที่ย ่าแย่มาก ตลอด
ระยะเวลา 15 ปี ที่องค์กร Transparency International จัดดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน เปรียบเทียบกัน
ระหว่างประเทศต่างๆ ทัว่โลก ประเทศไทยมคีะแนนอยู่ระหว่าง 2.8-3.8 จากคะแนนเตม็ 10 มาตลอด ไม่
เพยีงแค่นัน้มหาวทิยาลยัหอการค้าส ารวจความเหน็ประชาชนและเจ้าหน้าที่รฐัในปี พ.ศ. 2555 พบว่า กลุ่ม
ผูป้ระกอบการรอ้ยละ 85.9 ตอบวา่ ตอ้งจ่ายเงนิใตโ้ต๊ะใหข้า้ราชการ โดยตอ้งจ่ายเงนิใตโ้ต๊ะรอ้ยละ 30-35 ของ
วงเงนิงบประมาณโครงการ เมื่อได้ศกึษาขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติในแง่มุมต่างๆ สมชัชาปฏริูปฯ จงึได้
มตเิรื่องการป้องกนัและปราบปรามคอรร์ปัชนั 5 มาตรการดงันี้ (1) ให้ใชพ้ลงังานทางสงัคมเป็นกลไกหลกัใน
การสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง ใหจ้ดัตัง้กลไกคณะกรรมการร่วม
ภาครฐัภาคธุรกจิเอกชน ภาคประชาสงัคม และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
 (2) ใช้มาตรการทางกฎหมายภาษีอากรในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติอย่างจรงิจงั เช่น 
ตรวจสอบความสุจรติของการประเมนิภาษี เปิดเผยแบบแสดงรายการภาษีเงนิได ้5 ปีย้อนหลงั ของผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมืองทัง้ระดบัชาติและท้องถิน่ รวมทัง้ขา้ราชการระดบัสูง (3) ปฏริูประบบงานปราบปราม

                                                             
25 ข้อสอบ GAT ฉบบัเดือนเมษายน 2557 

แบบฝึกทักษะข้อสอบจริงฉบับที่ 22 
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การทุจรติของชาตอิย่างเร่งด่วน เช่น ให้ ป.ป.ช. ปฏริูปกระบวนการท างานทัง้ระบบอย่างจรงิจงัให้สนับสนุน
กลุ่มเครอืขา่ยอาสาสมคัรแจง้เตอืนเหตุทุจรติ ใหพ้ฒันาระบบงานดา้นสนิบนน าจบัอย่างเป็นรูปธรรม 
        (4)  เปิดเผยขอ้มูลการจดัซื้อจดัจ้างของรฐั เพื่อสงัคมสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้โดยง่าย เช่น 
ขอ้มูลและสญัญาการจดัซื้อจดัจา้งทุกโครงการทีม่วีงเงนิหนึ่งแสนบาทขึน้ไป ใหภ้าคประชาชนที่มสี่วนไดส้่วน
เสยีได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบ ตัง้แต่เริม่โครงการจนเสรจ็สิ้นโครงการ และมาตรการขอ้นี้นัน้เองที่จะช่วย
ลดปัญหาการจ่ายเงนิใตโ้ต๊ะดงักล่าวขา้งตน้ลงได้มาก สุดท้าย (5) ใหป้ฏริูปกระบวนการคดัสรรบุคคลผูท้ี่เขา้
มาใช้อ านาจรฐัทุกต าแหน่งให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เช่น กระบวนการสรรหา แต่งตัง้ โยกย้าย
ขา้ราชการระดบัสูง  
โดยมาตรการทัง้ 5 ข้อ ที่สมชัชาปฏริูปฯ มีมติออกมานี้ จะช่วยป้องกนัรูปแบบการคอร์รปัชนัทุกรูปแบบที่
องคก์รความโปร่งใสสากลไดจ้ าแนกไวด้งักล่าวขา้งตน้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และไม่วา่ปัญหาความขดัแย้ง
ทางการเมอืงในขณะนี้จะเป็นอย่างไร แต่สุดทา้ยการปฏริูปประเทศไทยกค็งตอ้งเกดิขึน้ อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้
แน่นอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 คอรร์ปัชนัขนาดเลก็      
02 การคอรร์ปัชนัทีจ่ าแนกไว ้      
03 การตดิสนิบน      
04 การมผีลประโยชน์ทบัซ้อน      
05 จ่ายเงนิใตโ้ต๊ะรอ้ยละ 30-35      
06 ใชม้าตรการทางกฎหมายภาษอีากร      
07 ปฏริูประบบงานปราบปรามทุจรติ      
08 เปิดเผยขอ้มูลการจดัซื้อจดัจา้งของรฐั      
09 มตเิรื่องการป้องกนัและปราบปรามคอรร์ปัชนั      
10 ใหใ้ชพ้ลงังานทางสงัคมเป็นกลไกหลกั      

ที่ว่างส าหรับร่างแผนผังเชื่อมโยง 
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      ปัญหาข้าวไทย26 
 

 ปัญหาเรื่องขา้วเป็นปัญหาที่มมีานานหลายสบิปี ชาวนาส่วนใหญ่ของประเทศขายขา้วเปลอืกได้ใน
ราคาต ่า อกีทัง้จากปัญหาโครงการรบัจ าน าขา้วที่ขาดทุนหลายล้านบาทกส็่งผลให้มชีาวนาจ านวนมากที่ยงั
ไม่ไดร้บัเงนิของตน จนตอ้งตกเป็นหนี้ทัง้ในและนอกระบบ 

 นกัวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญเรื่องขา้วหลายคน ไดว้เิคราะหปั์ญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องข้าว 
แต่ละปัญหาไวอ้ย่างครอบคลุม ตัง้แต่การผลติจนถึงการส่งออกซึ่งต่างก็ไม่เหน็ด้วยกบัการแก้ปัญหาราคา
ขา้วเปลอืกตกต ่าด้วยวธิกีารรบัจ าน าหรอืชดเชยหรอืการประกนัราคาขา้ว โดยนักวชิาการหลายท่านได้มอง
ภาพรวมของปัญหาไวด้งันี้ 
  ปัญหาข้าวไทยมหีลายอย่าง ถ้ามองต้นทางกค็ือการปลูกขา้ว ซึ่งผลผลติต่อไร่ของเราต ่ามาก เมื่อ
เทียบกบัคู่แข่งส าคญัคือ เวยีดนาม เช่น ช่วงปี พ.ศ. 2552-2553 เวยีดนามท าได้ 803.2 กิโลกรมัต่อไร่ ซึ่ง
มากกวา่เราเกอืบครึง่หนึ่ง นัน่เป็นเพราะวา่รฐับาลเวยีดนามทุ่มงบประมาณหลายพนัลา้นต่อปีในการสนบัสนุน
การวจิยัและพัฒนาพันธุ์ข้าว และช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มปริมาณผลผลิต ดังนัน้การแก้ไขปัญหา
ผลผลิตต่อไร่ต ่า ก็คือต้องมาจากการวจิยัพัฒนาเพื่อปรบัปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพด ี
รวมทัง้พฒันาพืน้ทีป่ลูกขา้วใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

 นอกจากเรื่องปริมาณผลผลิต ปัญหาส าคญัต่อมา คือ ต้นทุนการผลติของเราสูง  ได้แก่ ต้นทุนค่า
ปุ๋ ยเคมี ค่ายาฆ่าแมลงและโรคพืช ค่าแรงงาน เป็นต้น ส่วนต้นทุนการผลิตของเวยีดนามนัน้ถูกกว่าไทย 
เนื่องจากใชแ้รงงานเป็นคนในครวัเรอืนเป็นหลกั และการใชปุ้๋ ยกบัยาปราบศตัรูพชืยงัมปีรมิาณน้อยกว่าไทย
มาก 
  ปัจจุบนัเรามรีะบบชลประทานอยู่ในพื้นที่ปลูกขา้วเพียงประมาณรอ้ยละ 30 ของพื้นที่ปลูกขา้ว ส่วน
พื้นที่อีกร้อยละ 70 ต้องพึ่งพาน ้าฝนเป็นหลกั ในขณะที่เวยีดนามมีระบบชลประทานกระจายอยู่ในพื้นที่
เพาะปลูกมาถงึรอ้ยละ 50 ดงันัน้ปัญหาเรื่องขา้วอกีอย่างกค็อื ระบบชลประทานในพืน้ท่ีเพาะปลูกมีจ ากดั 
  จากนัน้เมื่อมองผา่นไปจนถงึการส่งออก กพ็บวา่ปัญหาใหญ่อกีอย่างหนึ่งกค็อื ราคาส่งออกข้าวไทย
สงูกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน โดยในปี พ.ศ. 2552 ราคาส่งออกเวยีดนามต ่ากวา่ไทยถงึ 169 เหรยีญสหรฐัฯต่อ
ตนั ท าใหเ้วยีดนามแย่งตลาดขา้วไทยได ้และประเดน็เรื่องการคา้ขา้วในตลาดโลกนี้ท าใหเ้หน็ไปถงึปัญหาขา้ว
ไทยอกีประการคอื ขาดการสรา้งตราสนิคา้ขา้วไทยใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในกลุ่มผูบ้รโิภคในต่างประเทศ 
 ในการแก้ไขปัญหานัน้ อย่างที่ได้กล่าวไปบ้างแล้ว ก็เช่น การ วิจยัเพ่ือปรบัปรุงพนัธุ์ข้าวให้ได้
ผลผลติสูงและมคีุณภาพด ีทีจ่ะเพิม่เตมิกค็อื ปัญหาต้นทุนการผลิตสงูทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้จะตอ้งแกอ้ยา่งไร ซึ่ง

                                                             
26 ข้อสอบ GAT ฉบบัเดือนเมษายน 2557 

แบบฝึกทักษะข้อสอบจริงฉบับที่ 23 
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กไ็ด้แก่ รณรงค์ให้ใช้ปุ๋ ยอินทรียม์ากขึ้น ให้มกีารรวมกลุ่มของเกษตรกรให้กวา้งขวางมากขึน้และจดัหา
เครื่องจกัรให้กลุ่มเกษตรกรใชร้่วมกนั เป็นตน้ 
        ดงันัน้รฐับาลตลอดจนหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน จะต้องร่วมมอืแกไ้ขปัญหานี้อย่างจรงิจงั  
ใหข้า้วไทยกลบัมาเป็นสนิคา้ส่งออกทีส่รา้งรายไดใ้หก้บัประเทศเหมอืนเชน่ในอดตี และทีส่ าคญัคอืใหช้าวนาผู้
ที่ล าบากผลติขา้วเลี้ยงคนไทยและคนชาตอิื่นทัว่โลก ให้ได้สามารถลมืตาอ้าปากและไม่ล าบากอย่างที่เคย
เป็นมาอย่างยาวนาน 
 
  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 ค่ายาฆา่แมลงและโรคพชื      
02 จดัหาเครื่องจกัรใหก้ลุ่มเกษตรกร      
03 ตน้ทุนการผลติสูง      
04 แนวทางแกไ้ขปัญหาเรื่องขา้ว      
05 ปัญหาขา้วไทย      
06 ผลผลติต่อไร่ต ่า      
07 รณรงคใ์หใ้ชปุ้๋ ยอนิทรยีม์ากขึน้      
08 ระบบชลประทานในพืน้ทีเ่พาะปลูกมจี ากดั      
09 ราคาส่งออกขา้วไทยสูงกวา่ประเทศเพื่อนบา้น      
10 วจิยัพฒันาเพื่อปรบัปรุงพนัธุข์า้ว      

ที่ว่างส าหรับร่างแผนผังเชื่อมโยง 
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ตัวอย่างกระดาษค าตอบ  
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