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“Never give up on something you really want.  

However impossible things my seem, 

 There’s always away” 
อย่ายอมแพท้ี่จะท าตามฝัน แม้ว่าอาจจะดูยากเกินจะเป็นจรงิได้  

แต่ทุกอย่างมีหนทางและความเป็นไปได้ด้วยกันทั้งน้ัน  
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ชื่อ-สกุล .................................ชั้น ม.6 ห้อง..........เลขที่........... 
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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
 

1. รหสัวิชา               ท 30213 
2. จ านวนหน่วยกิต               1.0 หน่วยกติ ( 2 คาบ/สปัดาห)์  
3. เวลาเรียน              40  ชัว่โมง/ภาคเรยีน  
4. ช่ือวิชา                ภาษาวิเคราะหเ์ช่ือมโยง   (Language Analysis and Connection :GAT)  
5. ระดบัชัน้ท่ีศึกษา              มธัยมศกึษาปีที ่6 
6. กลุ่มสาระ/โรงเรียน             กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  

 โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พุทธมณฑล  
7. ภาคเรียน/ปีการศึกษา           1 /2562 
8. ช่ือผูส้อน              1. นางสาวนวลฉว ี นาคจนัทร ์   
                                        2. นางศริพิร         มงักรแกว้                                            
                                        3. นายฮาด ี          บนิดู่เหลม็    ผูป้ระสานรายวชิา   
9. ลกัษณะวิชา  

[      ] วชิาพืน้ฐาน    [      ] วชิาเลอืกเพิม่เตมิ  
[  ] วชิาเพิม่เตมิ    [      ] วชิาเลอืกเสร ี 

 10. ค าอธิบายรายวิชา  
 อ่านจบัใจความ ตคีวาม แปลความ และขยายความเรื่องทีอ่่านได ้แสดงความสมัพนัธเ์รื่องทีอ่่าน
และน าความรู้ความคดิจากการอ่านมาพฒันาตน พฒันาการเรียนและพฒันาความรู้ทางอาชพี น าไป
ประยุกตใ์ชแ้กป้ญัหาในการด าเนินชวีติ มมีารยาทและนิสยัรกัการอ่าน โดยใชก้ระบวนการคดิวเิคราะห์
และกระบวนการปฏบิตัจิรงิเป็นเครื่องมอืการเรยีนรู ้เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจสามารถน าไปใชใ้นการ
ด าเนินชวีติ มคีุณธรรมจรยิธรรมค่านิยมทีเ่หมาะสม สามารถด าเนินชวีติไดอ้ย่างมคีวามสุข 

11. ผลการเรียนรู้  
 1.  อ่านจบัใจความส าคญัเรือ่งทีอ่า่นได ้
 2.  ตคีวาม แปลความ เชือ่มโยงความจากเรื่องทีอ่่านได้ 
 3.  เขยีนแสดงความคดิเหน็จากเรื่องทีอ่่านไดอ้ย่างมเีหตุผล 
 4.  เขยีนยอ่ความวเิคราะหค์วามสมัพนัธจ์ากเรือ่งทีอ่่านได ้
 5.  มมีารยาทและนิสยัรกัการอ่าน 
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12. โครงสร้างการสอน 

สปัดาหท่ี์ วนั/เดือน/ปี สาระส าคญั/เน้ือหาท่ีสอน 
(Key Concept) 

จ านวน
ชัว่โมง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  การอ่านสารจบัประเดน็ 6 
1 14 – 17 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศ/ ชีแ้จงแนวทางการจดัการเรยีนการสอนและการวดั

ประเมนิผล 
1 

ลกัษณะทัว่ไปและจุดมุ่งหมายของขอ้สอบวเิคราะหเ์ชือ่มโยง  1 
2 20-24 พ.ค. 62 ความรูพ้ืน้ฐานการอ่าน และการอา่นจบัใจความส าคญั  

แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญั/ ทดสอบเกบ็คะแนนครัง้ที ่1 
4 

3 27 -31 พ.ค. 62 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  จดุเน้นวิเคราะหท์างภาษา  2 

4 3-7 ม.ิย.62 ภาษากบัการแสดงเหตุผล การอนุมานแบบนิรนยัและอุปนยั 2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  ร้อยเรียงประโยคนานา 2 

5 10– 14 ม.ิย. 62 การรอ้ยเรยีงประโยค (การละ การแทน การซ ้า การเชือ่มประโยค) 2 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  GAT ภาษาวิเคราะหเ์ช่ือมโยง   26 

6 17 – 21 ม.ิย. 62 แผนผงัความคดิในภาษาวเิคราะหเ์ชือ่มโยงจากประโยคและบทความ 
เสน้โยงความคดิการเชือ่มโยง : ความสมัพนัธเ์ชงิเดีย่ว 
เสน้โยงความคดิการเชือ่มโยง : ความสมัพนัธเ์ชงิกลุ่ม 
เสน้โยงความคดิการเชือ่มโยง : ความสมัพนัธแ์บบซบัซ้อน 

2 

7 24– 28 ม.ิย. 62 การแปลรหสัค าตอบจากการคดิเชือ่มโยง 2 
หลกัการและเทคนคิการท าขอ้สอบวเิคราะหเ์ชือ่มโยง  

8 1 – 5    ก.ค. 62 ภาษาวเิคราะหเ์ชือ่มโยง : ปฏบิตัแิละเทคนิค ระดบัที ่1 2 
9 8 – 12  ก.ค. 62 ภาษาวเิคราะหเ์ชือ่มโยง : ปฏบิตัแิละเทคนิค ระดบัที ่2 2 

ทดสอบเกบ็คะแนนครัง้ที ่2  
10 15- 19 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรยีนที ่1/2561 1 
11 22 -  26 ก.ค. 62 ภาษาวเิคราะหเ์ชือ่มโยง : ปฏบิตัแิละเทคนิค ระดบัที ่3 2 
12 29 ก.ค.- 2 ส.ค. 62 ภาษาวเิคราะหเ์ชือ่มโยง : ปฏบิตัแิละเทคนิค ระดบัที ่4 2 
13 5 – 9 ส.ค. 62 ขอ้สอบความถนดัภาษาวเิคราะหเ์ชื่อมโยง พ.ศ. 2552 -  2553 2 
14 12 – 16 ส.ค. 62 ขอ้สอบความถนดัภาษาวเิคราะหเ์ชือ่มโยง พ.ศ. 2554 – 2555 2 

ทดสอบเกบ็คะแนนครัง้ที ่3  
15 19- 23  ส.ค. 62 ขอ้สอบความถนดัภาษาวเิคราะหเ์ชือ่มโยง พ.ศ. 2556 – 2557 2 
16 26 -30 ส.ค.62 ขอ้สอบความถนดัภาษาวเิคราะหเ์ชื่อมโยง พ.ศ. 2557 - 2558  2 
17 2 – 6  ก.ย. 62 ขอ้สอบความถนดัภาษาวเิคราะหเ์ชือ่มโยง พ.ศ. 2559 - 2560 2 

ทดสอบเกบ็คะแนนครัง้ที ่4  
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สปัดาหท่ี์ วนั/เดือน/ปี สาระส าคญั/เน้ือหาท่ีสอน 
(Key Concept) 

จ านวน
ชัว่โมง 

18 9 - 13 ก.ย. 62 สรุปทบทวนและเกง็แนวขอ้สอบสอบความถนดัภาษาวเิคราะหเ์ชือ่มโยง 2 
19 16 – 20 ก.ย. 62 ประมวลความรูแ้ละทดสอบดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์รายบุคคล  2 
20 23-27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรยีน 1.5 
13. วิธีการสอน 
      1. แบบบรรยาย        2. การอภปิราย         3. การสาธติ                  4. การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 

14. การวดัและประเมินผล 

หมายเหตุ :    ไม่มภีาระงาน/ชิน้งาน โดยใบงาน/แบบฝึกหดั เรยีนรูแ้ละทดสอบภายในชัว่โมงเรยีนเพื่อลดการบ้าน 
 15. เอกสารประกอบการสอน 
        ฮาด ี บนิดู่เหลม็. เอกสารค าสอนรายวิชา ท 30213 ภาษาวิเคราะห์เช่ือมโยง. 
                    กรุงเทพฯ: โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พุทธมณฑล (เอกสารอดัส าเนา)  2561. 
                                 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วดัผลประเมินผล คะแนน 

1 1.อ่านจบัใจความส าคญัเรือ่งทีอ่่านได้ 
5. มมีารยาทและนสิยัรกัการอ่าน 

 สอบเกบ็คะแนน 1 
 สอบกลางภาค 
 สอบปลายภาค 

 
20 

2 2.ตคีวาม แปลความ เชือ่มโยงความจากเรือ่ง
ทีอ่่านได ้
5. มมีารยาทและนสิยัรกัการอ่าน 

 สอบเกบ็คะแนน 2 
 แบบฝึกหดั/ใบงาน 
 ทดสอบปากเปลา่ 
 สอบกลางภาค 
 สอบปลายภาค 

30 

3 3. เขยีนแสดงความคดิเหน็จากเรือ่งทีอ่่านได้
อย่างมเีหตุผล 
5. มมีารยาทและนสิยัรกัการอ่าน 

 แบบฝึกหดั/ใบงาน 
 สอบเกบ็คะแนน 3 
 สอบกลางภาค 
 สอบปลายภาค 

20 

4 4. เขยีนย่อความวเิคราะห์ความสมัพนัธ์จาก
เรือ่งทีอ่่านได ้
5. มมีารยาทและนสิยัรกัการอ่าน 

 สอบเกบ็คะแนน 4 
 สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

25 

จิตพิสยั  5 

รวม 
คะแนนระหว่างภาค สอบเกบ็คะแนน/ใบงาน 55 

คะแนนสอบกลางภาค 20 
คะแนนปลายภาค คะแนนสอบปลายภาค 20 
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 ชื่อ.......................................................สกุล............................................................. ม.6/........................ เลขที่ ...........  

 บทท่ี 1  ทกัษะพืน้ฐานการอ่าน : การอ่านจบัใจความส าคญั 

              
              ผลการเรียนรู้ 

1. อ่านจบัใจความสําคญัเรื่องทีอ่่านได้  
               สาระส าคญั 

1. การอ่านจบัใจความ 
2. หลกัการอ่านจบัใจความสําคญั 
3. วธิกีารอ่านจบัใจความสําคญั 
 

1.การอ่านจบัใจความส าคญั 
                 การอ่านจบัใจความสําคญั  คือ การอ่านเพื่อจบัใจความหรือข้อคิด ความคิดสําคญัหลกัของ
ขอ้ความ หรอืเรื่องทีอ่่าน เป็นขอ้ความทีค่ลุมขอ้ความอื่น ๆ ในย่อหน้าไวท้ัง้หมด 

            ใจความส าคญั  หมายถงึ ใจความทีส่ําคญั และเด่นทีสุ่ดในย่อหน้า เป็นแก่นของย่อหน้าที่สามารถ
ครอบคลุมเนื้อความในประโยคอื่นๆ ในย่อหน้านัน้หรอืประโยคทีส่ามารถเป็นหวัเรื่องของย่อหน้านัน้ได ้ถา้ตดั
เนื้อความของประโยคอื่นออกหมด หรอืสามารถเป็นใจความหรอืประโยคเดีย่วๆ ได ้โดยไม่ต้องมปีระโยคอื่น
ประกอบ ซึ่งในแต่ละย่อหน้าจะมปีระโยคในความสําคญัเพยีงประโยคเดยีว หรอือย่างมากไม่เกนิ  2 ประโยค 
             ใจความรอง หรอื พลความ หมายถงึ ใจความ หรอืประโยคที่ขยายความประโยคใจความสําคญั 
เป็นใจความสนับสนุนใจความสําคญัให้ชดัเจนขึ้น  อาจเป็นการอธบิายให้รายละเอียด ให้คําจํากดัความ 
ยกตวัอย่าง เปรยีบเทยีบ หรอืแสดงเหตุผลอย่างถีถ่ว้น เพื่อสนบัสนุนความคดิ ส่วนที่มใิช่ใจความสําคญั 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 และเกบ็ใจความสําคญัของแต่ละย่อหน้า 
          3. เมื่ออ่านจบใหต้ัง้คําถามตนเองวา่ เรื่องทีอ่่าน มใีคร ทําอะไร ทีไ่หน เมื่อไหร่ อย่างไร 
          4. นําสิง่ทีส่รุปไดม้าเรยีบเรยีงใจความสําคญัใหม่ดว้ยสํานวนของตนเองเพื่อใหเ้กดิความสละสลวย 
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3.วิธีจบัใจความส าคญั 
        วธิจีบัใจความสําคญัมหีลกัดงันี้ 
          1. พจิารณาทลีะย่อหน้า หาประโยคใจความสําคญัของแต่ละย่อหน้า 
          2. ตดัส่วนที่เป็นรายละเอียดออกได้ เช่น ตวัอย่าง สํานวนโวหาร อุปมาอุปไมย(การเปรยีบเทยีบ) 
ตวัเลข  สถติ ิตลอดจนคําถามหรอืคําพูดของผูเ้ขยีนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความสําคญั 
          3. สรุปใจความสําคญัดว้ยสํานวนภาษาของตนเอง 
          ใจความสําคญัของขอ้ความในแต่ละย่อหน้าจะปรากฏดงันี้ 
             1.   ประโยคใจความสําคญัอยู่ตอนตน้ของย่อหน้า 
             2.   ประโยคใจความสําคญัอยู่ตอนกลางของย่อหน้า 
             3.   ประโยคใจความสําคญัอยู่ตอนทา้ยของย่อหน้า 
             4.   ประโยคใจความสําคญัอยู่ตอนตน้และตอนทา้ยของย่อหน้า 
             5.  ผูอ้่านสรุปขึน้เอง จากการอ่านทัง้ย่อหน้า(ในกรณใีจความสําคญัหรอืความคดิสําคญัอาจอยู่รวม 
                  ในความคดิย่อย ๆ โดยไม่มคีวามคดิทีเ่ป็นประโยคหลกั) 
 

แบบฝึกทกัษะ 
ตอนท่ี 1 อ่านขอ้ความต่อไปนี้แลว้ระบุใจความสําคญัหรอืสาระสาํคญัของขอ้ความ 
1.ความสมบูรณ์ของชวีติมาจากความเขา้ใจชวีติเป็นพืน้ฐาน คอื เขา้ใจธรรมชาต ิเขา้ใจความเป็นมนุษย ์และ
ความสมัพนัธท์ีเ่กือ้กูลกนัระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์และมนุษยก์บัธรรมชาต ิมคีวามรกั ความเมตตาต่อเพือ่น
มนุษยแ์ละธรรมชาตอิย่างจรงิใจ 
 ใจความสําคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
กลวธิกีารขยายความ คอื ........................................................................................................... 
 
      2. ความเครยีดทาํใหเ้พิม่ฮอรโ์มนอะดรนีาลนีในเลอืด  ทําใหห้วัใจเตน้เรว็ เสน้เลอืดบบีตวั กลา้มเนื้อ
เขมง็ตงึ ระบบยอ่ยอาหารผดิปกตเิกดิอาการปวดหวั ปวดทอ้ง ใจสัน่ แขง้ขาอ่อนแรง  ความเครยีดจงึเป็น
ตวัการใหแ้ก่เรว็ 
 

 ใจความสําคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
กลวธิกีารขยายความ คอื ........................................................................................................... 
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3. เมื่อคนอยู่กบัคนดว้ยกนักย็งัตอ้งมศีลีมวีนิยัวางไวแ้ลว้เวลานอยู่ร่วมกบัหมาซึ่งไม่ใชค่นจงึตอ้งกําหนด
ศลีธรรมกําหนดวนิยัไวเ้ชน่เดยีวกนัมฉิะนัน้จะอยู่ร่วมกนัไม่ไดก้ารทีจ่ะใหห้มาอยู่ในศลีนัน้กจ็ําเป็นตอ้งมี
ผูใ้หศ้ลีผูท้ีจ่ะใหศ้ลีหมาไดก้ค็อืผูท้ีห่มาเคารพเหมอืนกบัคนไมย่อมรบัศลีจากฆราวาสดว้ยกนัแต่ยอมรบัศลี
จากพระ ฉะนัน้ก่อนทีใ่ครจะหดัหมาใหอ้ยู่ในกําหนดใดๆไดผู้น้ัน้จะตอ้งอยู่ในฐานะทีเ่คารพของหมาเสยีกอ่น 
 

ใจความสําคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
กลวธิกีารขยายความ คอื .......................................................................................................... 
 

4. ความแตกต่างของมนุษย์และสตัวอ์ีกประการหนึ่งที่เห็นเด่นชดั คือเรื่องของการใชภ้าษา  มนุษย์
สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดออกมาเป็นตวัเขยีน คอื เป็นภาษาหนังสอืสําหรบัให้ผูอ้ ื่นอ่านและ
เขา้ใจตรงตามที่ต้องการ  แต่สตัวใ์ชไ้ด้แต่เสยีงเท่านัน้ในการสื่อสาร     แม้แต่เสยีงหลายท่านกย็งัมี
ความเหน็วา่สตัวจ์ะทําเสยีงเพื่อแสดงความรู้สกึ  เช่น   โกรธ  หวิ  เจบ็ปวด เท่านัน้ เสยีงของสตัวไ์ม่
อาจสื่อความหมายไดล้ะเอยีดลออเท่าภาษาพูดของมนุษย์ 
 

ใจความสําคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................  
กลวธิกีารขยายความ คอื ........................................................................................................... 
 
5. ปจัจุบนันี้ชวีติของเยาวชนตกอยู่ท่ามกลางสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นอบายมขุไดแ้ก่ สุรา  ยาเสพตดิ  การพนนั  
และสถานเรงิรมยต์่างๆ ถา้เยาวชนมเีวลาวา่งมากเกนิไปกอ็าจถูกชกัจูงไปสูอ่บายมุขไดโ้ดยงา่ยหาก
เยาวชนตกเป็นทาสของอบายมุขแลว้กอ็าจจะกลายเป็นอาชญากรในทีสุ่ดกฬีาจงึเป็นกจิกรรมยามวา่งที่
สําคญัซึ่งจะชว่ยป้องกนัไมใ่หเ้ยาวชนหนัเหไปสู่อบายมุขได ้

ใจความสําคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
กลวธิกีารขยายความ คอื ........................................................................................................... 
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6. ปะการงัเป็นแหล่งพกัพงิของปลาตวัเลก็ แตป่จัจุบนัถูกพ่อคา้ปลาตูท้าํลายโดยใชว้ธิฉีีดพน่ยาสลบไปตาม
คอปะการงั เพื่อจบัปลาสสีวยๆไปขาย มผีลทาํใหป้ะการงัตายไปดว้ย เมื่อปะการงัตาย ปลาเลก็ปลาน้อยซึ่ง
เป็นอาหารของปลาใหญ่กถ็ูกทําลาย ปะการงัเปรยีบเสมอืนหมอ้ขา้วของชาวประมง การทําลายปะการงัจงึ
เท่ากบัเป็นการทุบหมอ้ขา้วของชาวประมงจาํนวนมาก 

ใจความสําคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
กลวธิกีารขยายความ คอื ........................................................................................................... 
 

ใจความสําคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................  
กลวธิกีารขยายความ คอื ........................................................................................................... 
 
 

8. ภาษาเป็นเรื่องของการเรยีนรู้ ย่อมจะมสีิง่แวดล้อมเขา้มาเกี่ยวขอ้งเสมอ  สิง่แวดล้อมในที่นี้คอื
สงัคมหรอืกลุ่มของผูใ้ชภ้าษา เชน่ เดก็ไทยคนหนึ่งเมื่อเกิดใหม่ๆ ให้ไปอยู่ในประเทศองักฤษซึ่งไม่มคีนไทย
อยู่เลย  เดก็คนนัน้เมื่อเตบิโตขึน้ย่อมจะพูดภาษาองักฤษได้และถ้าไม่มใีครฝึกพูดภาษาไทยให้ กย็่อมจะพูด
ภาษาไทยไม่ได ้นี่แสดงวา่ภาษาเป็นเรื่องของการเรยีนรูท้ีม่สี ิง่แวดลอ้มเขา้มาเป็นองคป์ระกอบ  ถา้ภาษาเป็น
เรื่องของพนัธุกรรมหรอืสญัชาตญาณเดก็ไทยที่ไปอยู่ในประเทศองักฤษและไม่เคยพบคนไทยมาก่อน  ควร
พูดภาษาไทยไดเ้หมอืนกบัภาษาแม่ของตนเอง 
 
ใจความสําคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
กลวธิกีารขยายความ คอื ........................................................................................................... 
 

7.ทุกคนลว้นมปีระสบการณ์อนัเป็นบทเรยีนใหรู้ว้า่อะไรควรทําอะไรไม่ควรทาํ อะไรทําแลว้ถูก อะไรทีท่าํให้
ผดิพลาด อะไรทีด่ ีอะไรทีเ่ลว สิง่ใดทีท่ําใหทุ้กขแ์ละสิง่ใดทีใ่หค้วามสุขประสบการณ์ทัง้นัน้ทีส่อนเรา ชวีติ
คนอื่นสอนชวีติเรา ชวีติเราเองสอนชวีติตวัเอง ชวีติเราเองกเ็ป็นบทเรยีนแก่ชวีติอื่นเชน่กนั และจะเป็น
เชน่นี้จวบจนวนัตาย 
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9. คาเวยีร ์ ไม่ใชช่ือ่ปลาแต่เป็นชือ่ไขป่ลาชนิดทีเ่อามาดองเคม็แลว้ และไขป่ลาทีจ่ะนํามาดองเคม็ได้นัน้ไม่ใช่
ใชไ้ดทุ้กชนิด ชนิดทีม่าทําไขค่าเวยีรต์อ้งเป็นปลาใหญ่ชนิดโบราณมอีายุมาในโลกตัง้ 400 ล้านปี  สมยัยุคเด
โวเนียนนัน่แหละครบั  ปลาโบราณนี้เรยีกกนัวา่   ปลาสเตอรเ์จยีน 
 
ใจความสําคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
กลวธิกีารขยายความ คอื ........................................................................................................... 
 

    10.  มคีํากล่าวกนัวา่ "คนเรานี้เกดิมาเปล่า แลว้กต็ายไปเปล่า"  แต่กม็คีนที่ไม่ตายเปล่าๆ แต่ตายไปแล้ว
ยงัมคี่า เขาเหล่านัน้อาจเป็นเพยีงคนๆ หนึ่ง คนทีย่ากจนไม่เคยมใีครรู้จกั ไม่เคยมชีื่อเสยีงไม่มมีรดกใดๆ ที่
จะทิ้งเอาไวใ้ห้ลูกหลาน แต่เขากท็ิ้งมรดกอนัมคี่ามหาศาลไวใ้ห้แก่พลโลก  ใกล้ๆ จะสิ้นเรื่องการตายมกีี่วธิ ี 
ทีต่ ัง้ใจเขยีนเอาไวน้ี้แลว้ กค็ดิวา่ควรจะไดพู้ดเรื่องการตายทีม่คี่านี้ไว ้ เพื่อวา่ใครจะคดิตายอย่างไม่สูญเปล่านี้
บา้ง   การตายแบบไหนกต็าม ดงัทีก่ล่าวมานบัรอ้ยๆ อย่างนัน้แลว้  อาจตายอย่างมคี่านี้ได้เสมอ คอื การให้
โรงพยาบาลทําการตรวจศพ หรอืยิง่ไปกวา่นัน้ใหศ้พของตนแก่โรงเรยีนแพทย์ 
 
ใจความสําคญั  คอื
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
กลวธิกีารขยายความ คอื ........................................................................................................... 
 
ตอนท่ี 2 จงอ่านข้อความต่อไปน้ี แล้วเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อท่ีเป็นใจความส าคญั 
               หรือสาระส าคญัของเรื่อง 
1.ดอกไมไ้ทยเป็นดอกไมท้ีส่วยงาม คงทน และมกีลิน่หอม ละมุนรื่นจมูก ชว่ยใหอ้ารมณ์ผอ่นคลายไดเ้ป็น
อย่างดเียีย่ม ดว้ยเหตุนี้ชา่งสตรไีทยจงึใชด้อกไมส้ดมาประดดิประดอยเป็นงานดอกไมรู้ปแบบต่างๆ ไม่วา่จะ
เป็นมาลยัดอกไมส้ด จดัแจกนั จดัพาน เป็นตน้ 

 
 
 
 

 ดอกไมส้ามารถนํามาจดัไดห้ลายรูปแบบ 

 ดอกไมไ้ทยสวย ทน และกลิน่หอม เหมาะสาํหรบัชา่งสตรไีทย 

 ดอกไมไ้ทยมคีุณสมบตัเิหมาะสมสําหรบัการนํามาจดัใหเ้ป็นรูปสวยงาม 
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2. ถงึแมว้า่ชวีติมนุษยจ์ะหนีความทุกขไ์ม่พ้น เรากไ็ม่ควรมชีวีติอยู่อย่างสิ้นหวงั การดิ้นรนต่อสู้และเอาชนะ
ความลม้เหลวทําใหช้วีติมนุษยม์คีุณค่าขึน้  ผูท้ีไ่ม่ต่อสูด้ิน้รนเพราะมองไม่เหน็ความสําเรจ็อยู่ขา้งหน้า และทํา
ตวัเหมอืนกรวดทรายทีไ่หลไปตามกระแสน้ํานัน้ เป็นผูท้ีท่ําตวัไม่สมกบัทีเ่กดิมาเป็นมนุษย ์

 
          
 
 
3. ความโลภเป็นภาวะของความไม่รู้จกัพอ มีความต้องการและความอยากได้ จึงต้องคอยเสาะหาสิ่งที่
ตอ้งการเพื่อใหเ้กดิความพออกพอใจ หากไม่รูจ้กัถ่ายถอน ความอยากกจ็ะมอียู่เรื่อยไป 

 
 
 
 
4. ถ้าคุณต้องการลดน้ําหนักครึ่งกโิลกรมัต่อสปัดาห์ คุณจะต้องลดให้ได้ 500 แคลอรตี่อวนั โดยลดปรมิาณ
อาหารมือ้หนกัลง และเปลีย่นจากของหวานมาเป็นผลไม ้หากตอ้งการเผาผลาญแคลอรโีดยการออกกําลงักาย 
คุณจะตอ้งวิง่ใหไ้ดว้นัละหนึ่งช ัว่โมง แต่ถา้คุณกงัวลเรื่องรูปร่างมากกว่าตวัเลขบนเครื่องชัง่น้ําหนัก การออก
กําลงักายน่าจะเหมาะกวา่ เพราะนอกจากจะชว่ยเผาผลาญไขมนัแลว้ ยงัเสรมิกลา้มเนื้ออกีดว้ย ผูท้ีคุ่มอาหาร
อย่างเดยีวจะสูญเสยีทัง้ไขมนัและกลา้มเนื้อ 

     
 
 
                         
5. ในระยะสัน้เศรษฐกจิไทยยงัอยู่บนพื้นฐานของความอ่อนแอ และขาดความสามารถในการแข่งขนัในระยะ
กลาง ตราบที่การปฏิรูปการศกึษาเพื่อพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เป็นเกมการเมืองเพื่อหาคะแนนนิยมและ
แสวงหาอํานาจทางการเมอืง 

 
 
 
 

 การต่อสูด้ิน้รนเป็นธรรมชาตขิองมนุษย ์

 ชวีติมนุษยย์อ่มมทีัง้ทุกข ์สขุ สมหวงั และสิน้หวงั 

 คุณค่าของชวีติมนุษยอ์ยู่ทีก่ารต่อสูเ้พือ่เอาชนะอุปสรรค 

 ความโลภเป็นสิง่ทีต่อ้งกําจดัใหห้มดสิน้ไป 

 ความโลภและความไม่รูจ้กัพอเป็นสิง่เดยีวกนั 

 ความโลภทาํใหเ้กดิการแสวงหาสิง่ทีต่อ้งการ 

 การออกกําลงักายทําใหน้ํ้าหนกัลดและรูปร่างด ี

 การออกกําลงักายชว่ยเผาผลาญไขมนั ทําใหน้ํ้าหนกัลดลง 

 น้ําหนกัจะลดลงถา้ควบคุมแคลอรแีละวิง่ออกกาํลงักาย 

 นกัการเมอืงสนใจการปฏริูปการศกึษาเพือ่อาํนาจทางการเมอืง 

 ประเทศไทยยงัมเีศรษฐกจิและการศกึษาทีอ่่อนแออยู่มาก 

 เศรษฐกจิไทยจะยงัไม่ดขี ึน้หากไม่มกีารปฏริูปการศกึษาอยา่งจรงิจงั 
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 6. ชวีติประจําวนัในเมอืงหลวงฉุดกระชากเอาความอ่อนโยนในหวัใจใหม้ลายหายไปทลีะน้อยจนแทบไม่รู้ตวั 
ตอ้งรบีตื่นแต่เชา้ เพื่อจะเดนิทางไปถงึที่หมายให้เรว็ที่สุดต้องแย่งโต๊ะว่างเพื่อรบัประทานอาหาร ต้องพกพา
เครื่องมือสื่อสารหลากหลายชนิดสําหรับติดต่อธุรกิจ บริโภคข่าวสารทางวิทยุมากกว่าการอ่านหนังสือ 
จนิตนาการถูกเทคโนโลยตีดัทอนลงไป ชวีติเริม่คลา้ยหุ่นยนตเ์ขา้ไปทุกท ี

 
 
 
                        
 
7. การยอมรบัวา่สื่อมผีลต่อคนดเูป็นการใหค้วามสําคญัแก่สื่อมากเกนิไป สื่ออาจมอีทิธพิลต่อคนดูกจ็รงิ แต่คง
ไม่มากเท่าไร การทีส่ื่อจะมอีทิธพิลต่อคนดไูดน้ัน้ คนดูกต็อ้งพรอ้มทีจ่ะรบัดว้ยหมายความวา่คนดูนัน่เองทีเ่ป็น
ผูเ้ลอืกวา่จะใหม้อีทิธพิลเหนือตนหรอืไม่ 

 
 
 
 
 

8. ระบบการสรา้งหลกัประกนัสุขภาพทัว่หน้า เป็นระบบการเฉลีย่ทุกขใ์นสงัคม คนมชี่วยคนจน คนที่ไม่ป่วย
ชว่ยคนทีป่ว่ย เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศทีม่วีฒันธรรมของประชาคมทีเ่จรญิแลว้ คอืการชว่ยเหลอืซึ่งกนัและ
กนัในสงัคม ไม่ใชอ่ยู่อย่างตวัใครตวัมนัโดยไม่ใส่ใจในสมาชกิทีอ่ยู่รวมสงัคม 
 

 

  
9. ในแต่ละชว่งขณะ ทัง้ในตวัคนเองและสิง่แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องอาศยัการเรยีนรู้ทัง้สิ้น มนุษย์จงึ
สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลี่ยนไปได้ คนที่เรยีนไม่ได้จะประสบความขดัแย้งกบัความเป็น
จรงิทีเ่ปลีย่นไป 

 

 

                 

 คนในเมอืงหลวงใชช้วีติอย่างเร่งรบี 

 คนในเมอืงหลวงตอ้งพึง่พาเทคโนโลยมีาก 

 คนในเมอืงหลวงขาดสุนทรยีใ์นชวีติ 

 สื่อสามารถครอบงาํคนดูได ้

 อทิธพิลของสือ่ขึน้อยูก่บัคนดู 
 คนดูใหค้วามสําคญัแก่สื่อมากเกนิไป 

 แนวคดิหลกัของระบบการสรา้งหลกัประกนัสขุภาพทัว่หน้า 

 การดําเนินงานของระบบการสรา้งหลกัประกนัสุขภาพทัว่หน้า 

 ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากกระบวนการสรา้งหลกัประกนัสุขภาพทัว่หน้า 

 การเรยีนรูค้อืการปรบัตวั 

 มนุษยจ์าํเป็นตอ้งเรยีนรู ้
 มนุษยป์รบัตวัโดยการเรยีนรู ้
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10.  จุดเริม่ต้นที่ทําให้สงัคม องค์กร ชุมชน หรอืระบบต่างๆ มคีุณภาพได้นัน้ มกัจะเริม่จากปจัจยัพื้นฐาน
สําคญัคอื “คนคุณภาพ” แทบทัง้สิ้น คนคุณาพในทนีี้หมายถงึคนดีและคนเก่ง ใช้ความดเีป็นกรอบ และใช้
ความเก่งเป็นพลงัขบัเคลื่อนให้องค์กรหรอืชุมชนนัน้อยู่รอดหรือพฒันาสมาชกิให้เป็นคนคุณภาพ ซึ่งเป็น
ปจัจยัสําคญัทีท่ําใหม้คีนคุณภาพไดก้ค็อืการศกึษา 

 
 
 
 
  11. ท่ามกลางสถานการณ์โลกทีป่ ัน่ปว่นสบัสน มคีวามขดัแยง้ภายในและระหว่างประเทศ มกีารสู้รบระอุไป
ทัว่โลก สิ่งที่เห็นได้ชดัเจนคือประเทศมหาอํานาจมีการร่วมมือ และการแก่งแย่งอํานาจทางภูมิศาสตร์
เศรษฐกจิ ไดแ้ก่ การควบคุมพืน้ทีท่างตลาดทรพัยากร การแขง่ขนักนัเพื่อดงึดูดทุนแรงงานคุณภาพ และเพื่ม
ผลผลติ 

 
 
 
 
 
12. ชา้งเคยร่วมรบเคยีงขา้งกษตัรยิ์เพื่อปกป้องผนืแผ่นดนิไทย วนันี้ชา้งไทยใกล้สูญพนัธุ์ เนื่องจากถูกใช้
แรงงานอย่างหนกั การทารุณและการเลีย้งดูอย่างผดิธรรมชาตทิาํใหช้า้งไทยตอ้งเจบ็ปว่ยพกิารและทยอยตาย
เฉลี่ยปีละ 50 เชอืก จากจํานวนช้างทัว่ประเทศที่มีไม่ถึง 5,000 เชือก ช้างเป็นสตัว์ขนาดใหญ่ การ
รกัษาพยาบาลซบัซ้อนยุ่งยาก มขีอ้จํากดัเรื่องยาและอุปกรณ์ ปญัหาดงักล่าวจงึยิง่ทําใหช้า้งมจีํานวนน้อยลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การศกึษาสามารถพฒันาใหค้นมคีุณภาพ 

 คนคุณภาพคอืจุดเริม่ตน้ในการพฒันาสงัคม 

 การศกึษาเป็นจดุเริม่ตน้ในการพฒันาคนคุณภาพ 

 ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 

 การแขง่ขนัทางอํานาจ 

 การแสวงผลประโยชน์ 

 สาเหตุทีท่าํใหช้า้งไทยลดจํานวนลง 

 ปญัหาเรื่องการรกัษาพยาบาลชา้งไทย 

 สถานภาพของชา้งไทยในปจัจุบนั 
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ข้อสอบพืน้ฐานการอ่านจบัประเดน็ (ตามแนวข้อสอบ O-NET และวิชาสามญั) 
คําสัง่  จงเลอืกคาํตอบทีถู่กตอ้งทีส่ดุเพยีงขอ้เดยีว 

1. ขอ้ใดเป็นสาระสําคญัของขอ้ความตอ่ไปนี้ 
         (1) ปจัจุบนัหตัถกรรมทีผ่ลติจากกระดาษ
เสน้ใยพชืกําลงัไดร้บันิยมอยา่งกวา้งขวาง นอกจาก
กระดาษสาแลว้ ยงัมเีสน้ใยจากพชือื่นๆ อกี เชน่ ใย
สบัปะรด กาบกลว้ย เปลอืกขา้วโพด มูลชา้ง ฟาง
ขา้ว ผกัตบชวา ฯลฯ/ (2) เพราะเป็นผลติภณัฑท์ีแ่ล
เหน็ความสวยงามของเสน้ใยจากธรรมชาต/ิ (3) 
วสัดุจากธรรมชาตเิหล่านี้มอียู่มากมายในเมอืงไทย
เป็นการเพิม่มูลคา่ดว้ยวธิงีา่ยๆจากภูมปิญัญา
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. ขอ้ความตอ่ไปนี้ส่วนใดเป็นใจความสําคญั 
         (1) เมื่อเกดิบาดแผลขึน้ การลา้งทาํความ
สะอาดแผลจะทําใหแ้ผลหายเรว็และลดอกัเสบจาก
การตดิเชือ้ได/้ (2) กรณบีาดแผลเลก็แต่ลกึ การทํา
ความสะอาดสาํคญัมาก/(3) แผลลกึเชน่ตะปตูําตอ้ง
ทําความสะอาดลกึลงไป/(4) บางครัง้ปากแผลปิดแต่
ขา้งในยงัไม่หายอาจจะอกัเสบหรอืเป็นบาดทะยกัได ้
     ก. ส่วนท่ี 1  ข. ส่วนที ่2  
     ค. ส่วนที ่3  ง. ส่วนที ่4 
3. สาระสําคญัของขอ้ความต่อไปนี้อยูท่ีป่ระโยคใด 
        จติและกายมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างแยกไม่
ออก/ ผูท้ีจ่ะมสีุขภาพจติดไีดต้อ้งมรี่างกายทีส่มบูรณ์
และแขง็แรงดว้ย/ ในปจัจุบนันี้เราพบวา่การเล่น
เทนนิส การฝึกโยคะ การวิง่ การวา่ยน้ํา หรอืการ
บรหิารรา่งกายมปีระโยชน์ต่อสขุภาพกายและจติ
มาก/ ถา้ตอ้งการใหม้สีขุภาพและจติดตีอ้งออกกําลงั
กายสมํ่าเสมอ      

       ก. ประโยค 1  ข.ประโยค 2 
       ค. ประโยค 3  ง. ประโยค 4 
4. สาระสําคญัของขอ้ความต่อไปนี้อยูท่ีป่ระโยคใด 
      (1) ความรกันัน้ตอ้งอาศยัการปลูกตน้รกั รดน้ํา
พรวนดนิอย่างดเีพื่อสรา้งชวีติครอบครวั/ (2) การ
ครองคูใ่นสภาพสงัคมปจัจุบนัไม่ใชเ่รื่องงา่ยทีจ่ะ
เขา้ใจกนัตลอดไป/(3) การอยู่ร่วมกนัของคนสองคน
ทีแ่ตกต่างกนัดา้นความคดิ ตอ้งอาศยัการรูจ้กัให้
อภยักนั/ (4) คู่สามภีรรยาจงึจะอยู่ร่วมกนัไดต้ลอด
รอดฝ ัง่ 
       ก. ประโยค 1  ข.ประโยค 2  
       ค. ประโยค 3  ง. ประโยค 4 
5. ขอ้ใดเป็นสาระสําคญัของขอ้ความตอ่ไปนี้ 
        “การแยกทางเดนิใหแ้ก่ความสนใจจากสาย
หนึ่งไปสูอ่กีสายหนึ่งนี้ทํายากเหลอืเกนิ ถา้หากท่าน
ไม่ไดเ้ตรยีมถนนแห่งความสนใจไวห้ลายๆสาย 
ดงันัน้ในการเตรยีมรบัมอืกบัความทุกขท์ีจ่ะเกดิขึน้
ในวนัหน้า จงึตอ้งเตรยีมหาถนนแห่งความสนใจไว้
หลายๆสายตัง้แต่ในเวลาอนัผดุผอ่งชืน่บาน เพือ่วา่
เมื่อถงึภาวะฉุกเฉนิแห่งชวีติท่านจะไดม้ทีางออก
หลายๆทาง” 
  ก. การเตรยีมชวีติใหพ้รอ้มยอ่มจะประสบ 
      ความสําเรจ็ในชวีติ 
 ข. การเปลีย่นแปลงความคดิหรอืความสนใจเป็น 
     เรือ่งยาก 
 ค. ทุกคนยอ่มหาทางออกใหช้วีติไดเ้สมอเมื่อม ี
      ความทุกข ์
 ง. ทุกคนควรพร้อมท่ีจะแก้ปัญหาต่างๆในชีวิต 
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6.ขอ้ใดเป็นสาระสาํคญัของขอ้ความต่อไปนี้ 
          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.  ใจความสาํคญัของขอ้ความต่อไปนี้คอือะไร 
          ขา้ศกึทีม่าประชดิบา้นเมอืง สรา้งความ
เดอืดรอ้นแก่ประชาชนฉนัใด ความโลภทีก่ลุม้รมุ
จติใจกย็งัความรุม่รอ้นแก่จติใจฉนันัน้ และ
ประชาชนจะกลบัอยู่เยน็เป็นสุขกเ็พราะใชก้องทหาร
ตขีา้ศกึใหแ้ตกไปฉนัใด จติใจจะสงบเยน็กเ็พราะได้
กําจดัความโลภ และเผือ่แผค่วามสขุดว้ยการใหท้าน
ฉนันัน้ ทานกบัการรบจงึมลีกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบกนั
ได ้ดงัพุทธศาสนสุภาษติทีย่กมาเป็นบทกระทูว้า่ 
ทานํฺจ ยุทธํฺจ สมานพาห ุท่านวา่ทานและการรบ
เสมอกนั 
     ก. การรบและความโลภ ทําใหจ้ติใจไม่เป็นสุข 
     ข. การรบและการใหท้านไม่มคีวามแตกต่างกนั 
     ค. การรบและการใชก้องทหารไมส่ามารถ 
        เอาชนะขา้ศกึได ้
     ง. การรบและการทําจติใจใหส้งบไม่สามารถ 
        เปรยีบเทยีบกนัได ้
 
 

 8. ขอ้ใดเป็นสารสําคญัของขอ้ความตอ่ไปนี้ 
       ชวีติทีด่ไีม่วา่ระดบัไหนกต็าม ถา้มกีารดําเนิน
ชวีติอย่างเรยีบง่าย ความสุขและความพอใจในชวีติ
จะเกดิขึน้ได ้คนทีม่คีวามเป็นอยู่เรยีบงา่ย ตอ้งมพีอ
แก่ความจาํเป็นแลว้หยุดอยู่ทีต่รงนัน้อยู่อยา่งเรยีบ
ง่ายคอื ไม่เป็นภาระแก่ใคร ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ื่น
รวมทัง้ตนเอง 
   ก. การแสวงหาความสขุในการดํารงชวีติ  
   ข. การรูจ้กัดาํเนินชวีติอย่างมคีวามสุข 
   ค. ลกัษณะการดําเนินชวีติทีเ่รยีบง่าย  
   ง. การใชห้ลกัธรรมในการดาํเนินชวีติทีเ่รยีบง่าย 
  9. ขอ้ใดไมไ่ดก้ลา่วถงึในขอ้ความต่อไปนี้ 
               เท่าทีเ่ดนิดูตามรา้นกเ็หน็วา่อาหาร
สะอาดพอใช ้แต่จะสดหรอืเปล่าไม่แน่ใจ เหน็ปนูึ่ง
อยู่ในซึง้และหอยแครงอยูใ่นถุงพลาสตกิ ทีน่่ากลวัก็
คอืแมค่า้ทัง้หลายอุ่นหอยแครงทัง้ถุงพลาสตกิ เลย
ไม่รูว้า่เนื้อหอยหนึบๆเพราะพลาสตกิหรอืตวัหอย
จรงิๆ 
ก. ความสะอาดของอาหาร  ค. ชนดิของอาหาร 
ข. รสชาตขิองอาหาร     ง. อนัตรายจากอาหาร 
10.                                      
        กระทอ้นเป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ ผลเป็นรูป
กลม เนื้อทีต่ดิกบัเปลอืกผลมรีสหวานอมเปรีย้ว 
กระทอ้นนํามาปรุงเป็นอาหารคาวหวานหลายชนิด 
เชน่ แกงคัว่กระทอ้น กระทอ้นลอยแกว้ คนโบราณ
นํารากกระทอ้นมาสมุไฟพอใหเ้ป็นถ่านแลว้
รบัประทานแกไ้ขตวัรอ้น บําบดัอาการไขร้ากสาด
และโรคบดิ 
 ก. ประโยชน์      ข. ตํารบัยา 
 ค. ลกัษณะทัว่ไป           ง. ฤดกูาลออกผล 
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11.ขอ้ใดไม่ไดก้ล่าวถงึเกีย่วกบัโลมาในขอ้ความ 
        โลมา เป็นสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนมจําพวกหนึ่ง 
อาศยัอยู่ในทะเล, น้ําจืด น้ํากร่อย มีรูปร่างคล้าย
ปลาคอืมีครบี มีหาง แต่โลมาไม่ใช่ปลา เพราะเป็น
สตัว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มรีก ชอบอยู่รวมกนัเป็นฝูง 
วา่ยน้ําไดอ้ย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้โลมาเป็นสตัว์
ทีร่บัรูก้นัดวีา่เฉลยีวฉลาด มคีวามเป็นมติรกบัมนุษย ์
โดยเฉพาะอย่างยิง่จะช่วยเหลือมนุษย์เมื่อยามเรือ
แตก จนกลายเป็นตํานานหรอืเรื่องเล่าขานทัว่ไป 
        1. ลกัษณะ  2. ถิน่ทีอ่ยู่ 
        3. นิสยั                       4. ตํานาน 
12. ข้อใดไม่ได้กล่าวถงึเกี่ยวกบัไม้จนัทน์หอมใน
ขอ้ความต่อไปนี้ 
       จันทน์หอม (Sandalwood) เ ป็นพันธุ์ ไม้ที่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพ์ระบรมราชินีนาถ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นไม้พระราชทานเพื่อ
ปลูกเป็นมงคลในจงัหวดัต่างๆของประเทศไทย โดย
จนัทน์หอมเป็นไมต้น้ ผลดัใบ ความสูง 10-20 เมตร 
เปลือกสีเทาแตกเป็นร่อง ใบเป็นใบเดี่ยว ช่อดอก
เป็นแบบชอ่แยกแขนงออกตามปลายกิง่และซอกใบ 
พบในป่าเบญจพรรณและป่าดบิแล้งตามเขาหนิปูน 
ไม้จันทน์หอมที่ยืนต้นตายจะมีกลิ่นหอมมาก จึง
สามารถนําใช้ทําหีบใส่เสื้อผ้า เครื่องกลึง เครื่อง
แกะสลกั ดอกไมจ้นัทน์ ธูป รวมทัง้เป็นยาแก้ไข ้แก้
โลหติเสยี อกีดว้ย 
        1. ชือ่วทิยาศาสตร ์     2. ลกัษณะทัว่ไป 
        3. นิเวศวทิยา           4. สรรพคุณ 
13. ขอ้ความนี้ใจความสาํคญัอยู่ทีส่่วนใด 
  “ (1) ศลิปะแห่งการฟงันัน้ไม่ไดห้มายถงึการนัง่นิ่ง 
ปล่อยใหค้นอื่นพูดอย่างเดยีว แลว้ฟงัเหมอืนฟงั
เทศน์ (2) การทําเชน่นัน้ง่ายเกนิกวา่ทีจ่ะนบัวา่เป็น
ศลิปะ (3) ศลิปะการฟงัจงึเป็นความสามารถทีช่กัจูง

ผูพู้ด ใหห้นัเหเขา้หาเรื่องทีเ่ขา้ถนดัทีส่ดุ (4) โดย
แสดงใหเ้หน็วา่ตนกาํลงัฟงัคําพดูของเขาดว้ยความ
ตัง้ใจ อยากรู ้อยากฟงัจรงิๆ 
   1. ตอนที ่1     2. ตอนที ่2 
   3. ตอนที ่3   4. ตอนที ่4 
14. ขอ้ใดเป็นจดุประสงคข์องผูเ้ขยีนขอ้ความ 
      วยัรุ่นทีม่ปีญัหาเกีย่วกบัโรคอว้น อาจมี
ภาวะแทรกซอ้นของระบบอวยัวะต่างๆ เชน่ 
โรคเบาหวาน โรคไขมนัในเลอืดสูง  โรคความดนั
โลหติสูง ภาวะไขมนัเกาะตบั เป็นตน้ ดงันัน้วยัรุ่นที่
มโีรคอว้นควรพบแพทยเ์พื่อรบัคาํปรกึษาและ
ตรวจหาภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้  
 1. ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัปญัหาโรคอว้นในวยัรุ่น 
 2. อธบิายสาเหตุการมภีาวะแทรกซ้อนจากโรคอว้น 
 3. แนะนําขอ้ปฏบิตัขิองวยัรุ่นทีม่ปีญัหาโรคอว้น 
 4. เตอืนวยัรุ่นทีม่ปีญัหาโรคอ้วนให้ดาํเนินการรกัษา    
15. ขอ้ใดเป็นจดุประสงคข์องผูเ้ขยีนขอ้ความ 
     ดอกบวบหอมจะมทีัง้ดอกเพศผูแ้ละเพศเมยีใน
ตน้เดยีวกนั โดยเพศผูจ้ะออกเป็นชอ่ ยาวประมาณ 
10-15 เซนตเิมตร ส่วนเพศเมยีมกัจะออกเป็นดอก
เดีย่ว คนไทยเมื่อก่อนหากมอีาการเหงื่ออกมาก จะ
นิยมใชใ้บสดทีต่ดิดอกผสมกบัเมนทอลนํามาใชย้า
ทาหรอืใบพอก และในชนบททีห่า่งไกลเมื่ออดตีจะ
นําน้ํามาคัน้จากใบสด มาหยอดตาเดก็ เพือ่ใชร้กัษา
เยื่อตาอกัเสบ หรอืใชด้อกสดผสมกบัฮัว่เถ่าเชา่สด 
นําไปตําพอกรกัษาโพรงจมูกอกัเสบ  
1. แนะนําใหใ้ชด้อกบวบหอมในการรกัษาโรคตา่งๆ 
2. ชีใ้หเ้หน็คุณค่าและความสาํคญัของดอกบวบหอม 
3. กระตุ้นใหเ้หน็ภูมปิญัญาการแพทยข์องดอกบวมหอม 
4. ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัดอกบวบหอมในดา้นต่างๆ 
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ชื่อ......................................................สกุล......................................................... ม.6/........................ เลขที.่....... 

                            
 
              
 
       
 
 
 
 
1. การตีความ แปลความ ภาษากบัการแสดงเหตุผล 

          เหตุผล คอื ความคดิสาํคญัซึง่จะเป็นหลกั เป็นเกณฑห์รอืเป็นขอ้เทจ็จรงิ ซึ่งมขีอ้สรุปรอรบัอยู่ 
ความคดิหลกัดงักลา่ว จะทําใหข้อ้สรุปนัน้หนกัแน่น 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 
      สาเหต ุ  จงึ  ผลลพัธ ์
 ..........................................ประธาน+ถงึ............................... 
 โดยเหตุที.่..........................................จงึ.............................. 
 ........................................ดงันัน้........จงึ............................. 
 ..........................................ทําให.้........................................ 
 เพราะวา่.............................เพราะฉะนัน้............................. 
 ถงึ(แม)้ + ประธาน...........แต.่.....................ไม.่................ 
 ถา้(หาก).............................ก.็............................................. 
 ...........................................กเ็ลย........................................ 

บทท่ี 2 ทกัษะพืน้ฐาน : ภาษากบัการแสดงเหตผุล 

         ผลการเรียนรู้                     
1. ตคีวาม แปลความ เชือ่มโยงความจากเรื่องทีอ่่านได้ 

            สาระส าคญั 
1. การตคีวาม แปลความภาษากบัการแสดงเหตุผล 
2. วธิกีารแสดงเหตุผลและการอนุมาน 
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 ...........................................แลว้......................................... 
 ...........................................จน........................................... 
 ...........................................เป็นผลทําให.้........................... 
 ...........................................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 โดยไม่ตอ้งใชค้ําสนัธาน เชน่ 
                   - เมอืงกาญจน์เป็นเมอืงทีม่ภูีเขามาก อากาศด ีฉนัอยากไปเทีย่วอกี 
                   - เชา้นี้รถตดิมาก ฉนัจงึมาโรงเรยีนสาย 
            3. ใช้กลุ่มค าเพ่ือบ่งช้ีว่าเป็นเหตุหรือเป็นข้อสรปุ เชน่ 
                      - จากการประชมุของคณะกรรมการนกัเรยีน เรามมีตวิา่ ใหก้รรมการแต่ละฝา่ยไปเขยีน
โครงการของตนมาแลว้นํามาส่งทีป่ระธานสปัดาหห์น้า 
             4. ใช้เหตุผลหลาย ๆ ข้อประกอบกนัเพ่ือเพ่ิมน ้าหนักให้แก่ข้อสรปุ เชน่ 
                    “การทีฉ่นัลาออกจากราชการ แลว้มาปลูกตน้ไมข้ายกเ็พราะเบื่อชวีติราชการทีต่อ้งทําตาม
คําสัง่เจา้นายทัง้ทีไ่ม่อยากทํา ชอบปลูกตน้ไมเ้พราะทําใหเ้กดิความเพลดิเพลนิ สบายใจ ตน้ไมท้ําใหส้ดชืน่ 
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 
           ขอ้สนบัสนุน   2.กรณเีฉพาะกรณหีนึ่ง ฉนัเป็นคน 
อนุมาน 
  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 ้โดยการนําเหตุการณ์ในกรณหีนึ่ง ไปเทยีบเคยีงกบัอกีกรณหีนึ่งที่
คลา้ยคลงึกนั  
        ขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากการอนุมานแบบอุปนยัจงึไดเ้พยีง “น่าจะเป็นเชน่นัน้” เท่านัน้ ไมใ่ชแ่น่นอนตายตวั
เหมอืนการอนุมานดว้ยวธินีิรนยั ขอ้สนบัสนุนทีนํ่ามาอา้งนัน้กไ็ม่สมเหตุสมผลเท่าใดนกั 
       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.  น้ําเชีย่วอย่าขวางเรอื 
        4.  มอืไมพ่ายเอามาราน้ํา 
2. ขอ้ใดแสดงโครงสรา้งแสดงเหตุผลต่างขอ้อื่น 
        1. งบประมาณเป็นปจัจยัสาํคญัอย่างหนึ่งใน 
            การพฒันาการศกึษา จะชว่ยใหก้าร 
            พฒันานัน้รวดเรว็ 
        2. การจดัการเรยีนรูแ้บบ STEM ไดร้บัการ 
           สนบัสนุน จากรฐับาล ทําใหน้กัเรยีนได้ 
           เรยีนรูอ้ย่างบูรณาการ 
       3. ปญัหาคนไม่รูห้นงัสอืจะหมดไปเพราะ 
           ภาครฐัส่งเสรมิการศกึษาตลอดชวีติ           
        4.สงัคมไทยจะกา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ 
           การศกึษาตลอดชวีติสําหรบัผูสู้งอายุจงึ 
           เป็นเรื่องสาํคญั            
 3. ข้อความน้ีมีโครงสร้างการแสดงเหตุผลอย่างไร 
        “ทีผ่า่นมาเราพบวา่เกาะตาชยัเป็นพืน้ที่
สวยงาม เป็นทีน่ิยมของนกัท่องเทีย่ว ทัง้ชาวไทย
และชาวต่างประเทศจํานวนมากจนมปีรมิาณลน้
เกนิกวา่ทีเ่กาะจะรบัสภาพได ้ทําใหห้ลายสิง่หลาย
อย่างเกดิความเสือ่มโทรม มคีวามจาํเป็นตอ้งปิด
เพื่อใหส้ภาพแวดลอ้มบรเิวณเกาะมกีารฟ้ืนตวั 
โดยปราศจากการรบกวนจากนกัทอ่งเทีย่ว” 
       1.  สาเหตไุปหาผลลพัธ ์    
       2. ผลลพัธไ์ปหาสาเหต ุ
       3.  ผลลพัธไ์ปหาผลลพัธ์     
       4. สาเหตไุปหาสาเหต ุ

4. ขอ้ใดเป็นโครงสรา้งการแสดงเหตุผลของ 
    ขอ้ความนี้ 
     “การทํากจิกรรมต่างๆของโรงเรยีนเป็นสิง่ทีด่ ี
ดว้ยสิง่เหล่านี้ทําใหน้กัเรยีนไดฝึ้กฝนกบัทํางาน
ร่วมกบัผูอ้ ื่น และยงัชว่ยใหก้ลา้แสดงออก มวีนิยั 
รูจ้กัแบบแผนการทํางานและกจิกรรมต่างๆของ
โรงเรยีนใหป้ระสบความสําเรจ็อกีดว้ย” 
      1. ขอ้สนบัสนุน  ขอ้สนบัสนุน  ขอ้สรุป 
      2. ขอ้สรุป  ขอ้สนบัสนุน ขอ้สนบัสนุน 
      3. ขอ้สรุป  ขอ้สนบัสนุน  ขอ้สรุป 
      4. ขอ้สนบัสนุน ขอ้สรุป  ขอ้สนบัสนุน 
 5. ขอ้ใดแสดงเหตุผลแตกต่างจากขอ้อื่น 
      1.การดูหนงัสอืใหจ้ําแมน่ วธิทีีด่ทีีสุ่ด ควรตื่น 
        มาดูตอนเชา้ตรู่เพราะเป็นชว่งทีส่มองกําลงั 
        ปลอดโปร่ง 
      2. พวกเราทุกคนเป็นผูร้กัความยุตธิรรม  
         ทา่นเป็นผูร้กัความยุตธิรรม แสดงวา่ท่าน 
         กบัเราเป็นพวกเดยีวกนั 
       3. ความตายเป็นของธรรมดา ทกุคนตอ้ง 
           ตายทัง้นัน้ สกัวนัหนึ่งเรากต็อ้งเจอ 
       4. ธรรมะเป็นเครือ่งยดึเหนี่ยวจติใจของคน  
           คนทีม่ ีธรรมะย่อมเป็นคนด ี  
6. ขอ้ใดเป็นการอนุมานดว้ยวธินีิรนยั 
      1. ทุกวนันี้ใครๆกเ็ล่นเฟซบุ๊ค เขากน่็าจะเล่น 
       2. สุดาคงไดท้ี ่1 อกี เพราะไดทุ้กครัง้ 
       3. ทีน่ี่ตอ้งเป็นสถานทีร่าชการแน่ ฉนัเหน็ธง 
           ชาตไิทยอยูห่น้าอาคาร 
      4. เดอืนเมษายนของทุกปีอากาศรอ้น ปีนี้ก ็
          เชน่กนั
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7.ขอ้ใดไม่มโีครงสรา้งภาษาแสดงเหตุผล 
    1. เครื่องสําอางทกุชนิดมสีารเคมผีสมดว้ยกนั 
        ทัง้นัน้ การใชเ้ครื่องสําอางตอ้งระมดัระวงั 
        เป็นพเิศษ 
    2. เชยีงใหม่เป็นเมอืงทีส่วย อากาศด ีฉนัอยาก 
       ไปอกี 
    3. ระยะนี้เศรษฐกจิชาตกิําลงัตกตํ่า เราตอ้ง 
       ประหยดั 
    4. การสอบครัง้นี้นกัเรยีนมเีวลาทาํขอ้สอบ 
       น้อยลง แต่จํานวนขอ้เท่าเดมิ 
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 จะทําให ้    
     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.  ผลลพัธไ์ปหาผลลพัธ์    
    4. สาเหตุไปหาสาเหต ุ
11.ขอ้ใดเป็นโครงสรา้งการแสดงเหตุผลขอ้ความ 
         ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในประเทศของเราเป็นสิง่
สําคญัที ่พวกเราพงึอนุรกัษ์ไวม้ใิหเ้พีย้น กลาย
หรอืสูญไป เพราะภูมปิญัญาทอ้งถิน่เป็นเครื่องบ่ง
บอกถงึขนบธรรมเนียมประเพณ ีวฒันธรรมของ
ทอ้งถิน่นัน้ และยงัทําใหเ้หน็สภาพของทอ้งถิน่นัน้
อกีดว้ย           
        1. ขอ้สรุป ขอ้สรุป ขอ้สนบัสนุน  
        2. ขอ้สนบัสนุน ขอ้สนบัสนุน ขอ้สรุป 
        3. ขอ้สรุป ขอ้สนบัสนุน ขอ้สนบัสนุน   
        4. ขอ้สนบัสนุน ขอ้สรุป ขอ้สนบัสนุน 
12.ขอ้ใดไมใ่ชก่ระบวนการแสดงเหตุผลแบบอปุนยั 
      1. ครูประจําชัน้ตดิตามนกัเรยีนอย่างใกลช้ดิ  
          นกัเรยีนคงมผีลการเรยีนดขีึน้      
       2. เพราะรฐับาลตอ้งจดังบประมาณเพื่อ 
          อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม จงึตอ้งลดงบประมาณ 
          ในส่วนอืน่ๆ    
       3. คุณมคีวามรูค้วามสามารถอยูข่ณะนี้ 
           เพราะคุณจบจากสถาบนัทีม่ชี ือ่เสยีง 
      4.  มนุษยท์ุกคนตอ้งการปจัจยัสีเ่พือ่การ 
          ดํารงชวีติอยู่รอด 

 



โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พุทธมณฑล                           
เอกสารประกอบการเรยีนรายวชิา ท 30213 ภาษาวเิคราะหเ์ชื่อมโยง                  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  ภาคเรยีนที ่1                               
   

         หน้าที ่- 18 -        

 

พืน้ฐานภาษาแสดงเหตุผล กบั ข้อสอบ GAT เช่ือมโยง 
ขัน้ตอนการพิจารณา    1. พจิารณาความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลของขอ้ความทีก่ําหนด 
               2. ใชห้มายเลขและสญัลกัษณ์                    แทนความหมาย โดย 
                                    เหตุ                   ผล     หรอืจะเขยีน    ผล                เหต ุ 

1. การทีค่นเราไม่ใส่ใจในการดแูลรกัษาผนืป่า01เอาไวก้เ็ท่ากบัเป็นการทีเ่รากําลงัค่อยๆทํารา้ยตวัเองลงไป
เรื่อยๆ จนวนัหนึ่งเรากจ็ะขาดแหล่งน ้า02ทีจ่ะใชส้อยในการทําการเกษตร เกิดอทุกภยั03อย่างรุนแรงจนสรา้ง
ความเดอืดรอ้นนานปัการ  
 

สาเหต ุ............................................. ผลลพัธ.์..................................... สญัลกัษณ์..................................... 

2. ความรบัผิดชอบต่อหน้าท่ี01ที่ได้รบัมอบหมาย ความขยนัหมัน่เพียร02ฝึกฝนในงานอย่างสมํ่าเสมอ 
ตลอดจนความใฝ่รู้ใฝ่เรยีน ตดิตามความก้าวหน้าของวทิยาการอยู่ตลอดเวลา ล้วนส่งผลให้คนเราประสบ
ความส าเรจ็และเจริญก้าวหน้า03ในหน้าทีก่ารงานอย่างแน่นอน 

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

3.Hans Timmer นกัเศรษฐศาสตรท์ีธ่นาคารโลกกล่าวว่า สาเหตุที่ทําให้เกดิความไม่สมดุลของการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกิจโลก01ในชว่งปลายปี พ.ศ. 2553 กค็อื สภาพการณ์ทีข่ยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศเอเชยี
เป็นไปอย่างเขม้แขง็ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศตะวนัตกกลบัมีปัญหา02 

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

4.คงจํากนัได้ว่าในช่วงต้นปี พ.ศ. 2551 ราคาน ้ามนัพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ01 จนถึงระดบัสูงสุดคือ 147 เหรยีญ
สหรฐัต่อบารเ์รล เมื่อเดอืนกรกฎาคม ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้น02แทบทุกประเภทรวมทัง้ต้นทุน
การผลติสนิคา้จําพวกอาหาร 

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

5. ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก01ก่อใหเ้กดิผลกระทบหลายอย่าง  ทีส่ําคญัต่อภาคการเกษตรของไทยกค็อืทํา
ใหท้ัว่โลกลดการใชจ้่ายเพื่อการบรโิภคลง  รวมทัง้ทําให้ภาพรวมของการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
ลดลง02  

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

 
 
 
หลกัทัว่ไปในการร้อยเรียงประโยค 

                      ประโยคที่ร้อยเรียงกันอยู่นัน้  ทัง้เนื้อความและลักษณะของถ้อยคําในประโยคจะต้องมีส่วน
เกีย่วขอ้งต่อเนื่องกนั  เนื้อความในประโยคคอืความคดิของผูนํ้าเสนอ  จะต้องมลีําดบัและมคีวามเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดียวกนั  หรือที่เรียกเป็นศพัท์เฉพาะทางวชิาการว่ามีเอกภาพ   ส่วนลกัษณะถ้อยคําที่ทําให้ประโยค
เกีย่วขอ้งต่อเนื่องกนัอาจเกดิจากวธิตี่าง ๆ ไดแ้ก่  การเชือ่ม  การแทน  การละและ การซ้ํา 

 

 
 
การเชือ่มประโยคใหต้่อเนื่องกนั อาจใชค้าํเชือ่มหรอืเรยีกวา่ คําสนัธาน หรอืใชก้ลุ่มคําเชือ่ม หรอืที่

เรยีกวา่ สนัธานวล ี ประกอบดว้ย ขอ้ต่าง ๆดงันี้ 
1. คําสนัธานบางคาํและสนัธานวลบีางวลแีสดงวา่ ประโยคหน้าและประโยคหลงัมเีนื้อความ   คล้อย

ตามกนั เชน่  และ  ทัง้  อนึ่ง  อกีประการหนึ่ง อกีทัง้  รวมทัง้  ตวัอย่างเชน่    ฉนัตดัสนิใจเรยีนหนงัสอืและ
ทํางานไปดว้ย 

2. คําสนัธานบางคาํและสนัธานวลบีางวลแีสดงวา่ ประโยคหน้าและประโยคหลงัมเีนื้อความขดัแย้ง
กนั เชน่  แต่  แต่ทวา่  แม ้ แมแ้ต่  แมว้า่  ตวัอย่างเชน่  ตํารวจรูต้วัผูก้ระทําผดิแลว้ แตย่งัไม่มหีลกัฐาน
เพยีงพอ 

3. คําสนัธานบางคาํและสนัธานวลบีางวลแีสดงวา่ ประโยคหน้าและประโยคหลงัมเีนื้อความให้เลือก
อย่างใดอย่างหน่ึง เชน่  หรอื  หรอืไม่ก ็ตวัอยา่งเชน่  เธอจะอยูก่บัเขาหรอืเธอจะไปกบัฉนั 

4. คําสนัธานบางคาํและสนัธานวลบีางวลแีสดงวา่ประโยคหน้าและประโยคหลงัมเีนื้อความเป็นเหตุ
เป็นผลกนั เชน่ จงึ  เลย  จน  จนกระทัง่ ตวัอยา่งเชน่             เขาทํางานอยา่งหนกัสขุภาพจงึทรุดโทรม 

5. คําสนัธานบางคาํและสนัธานวลบีางวลแีสดงวา่ประโยคหน้าและประโยคหลงัมเีนื้อความเก่ียวข้อง
กนัทางเวลา  เชน่  แลว้  แลว้จงึ  และแลว้  ต่อจากนัน้  ต่อมา ตวัอย่างเชน่  เขามางานเลีย้งในตอนเชา้
ต่อจากนัน้ตอนบ่ายเขากก็ลบับา้น 

 6.คําสนัธานบางคาํและสนัธานวลบีางวลแีสดงวา่ประโยคหน้าและประโยคหลงัมเีนื้อความเก่ียวข้อง
กนัในแง่ท่ีเป็นเง่ือนไข เชน่ ถา้   ถา้...แลว้   แมว้า่  หากวา่  เมื่อ...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  การกระทําหรอืสภาพ

เดยีวกนั  ประโยคทัง้สองมกัจะมคีําหรอืวลทีีห่มายถงึบุคคล  สิง่  เหตุการณ์  การกระทาํหรอืสภาพนัน้ ๆ 
ปรากฏซ้ํา ๆ การซ้ําคําหรอืวลจีงึแสดงความเกีย่วขอ้งของประโยคได ้เชน่  

ฉนัวางกระเป๋ากบัร่มไวบ้นโต๊ะ ประเดีย๋วเดยีวกระเป๋าหายไปแลว้ร่มยงัอยู ่
ประโยคหน้าและประโยคหลงักล่าวถงึสิง่เดยีวกนัคอื กระเป๋ากบัร่มจงึมคีํา กระเป๋ากบัร่มซ้ํากนั 

หมายเหตุ 
1. ในกรณทีีม่คีําซ้ํากนัเชน่นี้ คําทีซ้ํ่าอาจมคีําวเิศษณ์บอกความชีเ้ฉพาะ(นิยมวเิศษณ์) 

นี้ นัน้  โน้น  นี่  นัน่  มาขยาย เพือ่ชีเ้ฉพาะวา่เป็นสิง่ทีก่ล่าวถงึไปแลว้  เชน่ 

แหล่งโบราณคดทีีส่ําคญัทีสุ่ดแห่งหนึ่งของไทยคอืบรเิวณเมอืงอูท่อง  ในจงัหวดัสุพรรณบุร ี นกั
โบราณคดหีลายทา่นเชือ่วา่บรเิวณนี้  น่าจะเป็นศนูยก์ลางดัง้เดมิของอาณาจกัรฟูนนั 

ประโยคหน้าและประโยคหลงักล่าวถงึสิง่เดยีวกนั คอืบรเิวณนี้เป็นแหล่งโบราณคด ี จงึมคีําวา่ บรเิวณ 
ซ้ํากนัและมคีํา  นี้  ขยายบรเิวณ ในประโยคหลงัเพื่อชว่ยระบุวา่เป็นบรเิวณเดยีวกนักบัทีก่ล่าวในประโยคแรก 

2. หากคําวเิศษณ์บอกความชีเ้ฉพาะใชข้ยายคาํในประโยคหน้าอยู่แลว้ คําทีอ่ยู่ในประโยคหลงัมกัจะ
ไม่มคีําวเิศษณ์บอกความชีเ้ฉพาะขยาย เชน่ 

เดก็คนนี้ มูลนิธริบัผดิชอบคา่เล่าเรยีนแม่ของเดก็รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

ประโยคหน้าและประโยคหลงัมสี่วนกล่าวถงึคนคนเดยีวกนัและการกระทําเดยีวกนัจงึมคีํานาม เดก็ซ้ํา
กนั คาํวา่นี้ขยายคําวา่ เดก็ ในประโยคหน้าอยู่แลว้จงึไม่ใชใ้นประโยคหลงัและมคีํากรยิา รบัผดิชอบซ้ํากนั 

3. คําทีข่ยายคําทีซ้ํ่ากนันัน้ นอกจากคําวเิศษณ์บอกความชีเ้ฉพาะแลว้ อาจมคีําชนดิอื่นอกีบา้ง 

 

 
            
              ในบางกรณเีมื่อประโยคหน้าและประโยคหลงัมสี่วนกลา่วถงึบุคคล สิง่ เหตกุารณ์ การกระทํา หรอื
สภาพเดยีวกนั อาจไม่จําเป็นตอ้งกล่าวซ้ํา   เชน่ 

คนขบัรถ  กระโดดลงจากรถ  ฉวยกระเป๋าได ้ รบีเดนิเขา้บา้น 

ประโยคหน้าและประโยคต่อ ๆไป กล่าวถงึบุคคลเดยีวกนั คอื คนขบัรถ คํานาม คนขบัรถเป็นประธาน
ในประโยคหลงัดว้ยแต่ละไว ้

 
 
 
 
 
 

2. การซ า้ 

 

3. การละ 
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  ในกรณทีีผู่พู้ดหรอืผูเ้ขยีนไม่ตอ้งการใชว้ธิซ้ํีาหรอืวธิลีะเมื่อกล่าวถงึบุคคล สิง่ เหตุการณ์ การกระทํา 

หรอืสภาพเดยีวกนั กอ็าจใชว้ธินํีาคําหรอืวลอีื่นมาแทน การใชค้ําหรอืวลอีืน่มาแทนจงึแสดงความเกีย่ว
เนื่องกนัของประโยค เชน่ 

 ลูกชายของหญงิชรา  จากบา้นไปนานแลว้  เขา อาจเสยีชวีติไปแลว้กไ็ด ้

 ประโยคหน้าและประโยคหลงักล่าวถงึบุคคลคนเดยีวกนัคอื ลูกชายของหญงิชรา   คําสรรพนาม เขา 
ในประโยคหลงั หมายถงึ ลูกชายของหญงิชรา  ทีก่ล่าวถงึในประโยคหน้า 

วิเคราะหก์ารร้อยเรียงประโยค 

 วธิทีําใหป้ระโยคเกีย่วขอ้งกนัทัง้การเชือ่ม  การซ้ํา  การละ และการแทนดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ อาจ
นําไปวเิคราะหข์อ้เขยีนทีป่รากฏในที่ตา่ง ๆได ้การวเิคราะหจ์ะทําใหเ้ราเขา้ใจความหมายของขอ้เขยีนอย่าง
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 ใชก้ารซ้ําคาํ
วา่ ลซีอ  และประโยคที ่6 ใชว้ล ีหนุ่มลซีอนัน้ เพื่อจํากดัความหมายใหแ้คบเขา้วา่หมายถงึเฉพาะชายหนุ่มเผา่
ลซีอเท่านัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การแทน 
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                                              แบบฝึกหดัทบทวนความเข้าใจ 
พืน้ฐานเรื่อง การร้อยเรียงประโยค กบัการท าข้อสอบ GAT 

ค าช้ีแจง : จงวิเคราะหก์ารร้อยเรียงประโยคของข้อความต่อไปน้ี พร้อมยกตวัอย่าง 
1.ภูมคิุม้กนัทัง้สามประการขา้งตน้นอกจากจะชว่ยป้องกนัปญัหาวยัรุ่นทัง้หลายดงักล่าวขา้งตน้ ยงัจะชว่ยให้
วยัรุ่นมอีนาคตทีส่ดใส และเป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครวั สงัคม ประเทศชาตติ่อไป 
  การเชือ่ม ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การละ    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การซ้ํา    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การแทน ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
2. ส่วนหนึ่งของปญัหาการศกึษาไทย คอื การขาดโอกาส การเขา้ถงึทรพัยากรของเดก็บางกลุม่ ซึ่งการมี
โอกาสน้อยหรอืไม่เป็นผลมาจากพืน้ฐานเศรษฐกจิของครอบครวั ของนกัเรยีน 
  การเชือ่ม ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การละ    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การซ้ํา    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การแทน ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
3. มลพษิทางอากาศหรอือากาศเสยี ซึ่งหมายถงึภาวะทีม่อีากาศทีม่สีารเจอืปนอยู่ในปรมิาณทีสู่งกวา่ปกตแิละ
เป็นเวลานานพอที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่างๆเช่น  อันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช สิงแวดล้อม และ
ทรพัย์  สารเจอืปนดงักล่าว สํานักอนามยั กทม.เรยีกว่า สารมลพษิทางอากาศ ซึ่งมหีลายอย่าง เช่น ฝุ่น
ละออง กลิน่ ควนั ละอองไอ ก๊าซหลายชนิด ฯลฯ 
  การเชือ่ม ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การละ    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การซ้ํา    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การแทน ไดแ้ก่......................................................................................................................... 

4. นอกจากเต่าทะเล   ยงัมสีตัวท์ีม่กีารเคลื่อนยา้ยกลบัถิน่เดมิอยู่อกีหลายอยา่ง   เชน่   ฝงูววัในทวปีแอฟรกิา  
ปลาแซลมอน  และนกบางชนิด  มีนกนางแอ่น  นกเป็ดน้ํา  นกพิราบสื่อสาร  เป็นต้น  สตัวเ์หล่านี้จะมีการ
อพยพเคลื่อนยา้ยจากถิน่เดมิไปยงัแหล่งต่าง ๆ ทีม่อีาหารอุดมสมบูรณ์ 
  การเชือ่ม ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การละ    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การซ้ํา    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การแทน ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
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5. จุดอ่อนประการหนึ่งของคนไทย คอื รู้จกัหน้าที่ของตวัเองตํ่ามากโดยเฉพาะหน้าที่ต่อสงัคม ลกัษณะของ
จุดอ่อนขอ้นี้ที่เห็นได้ชดัคือ มสีํานึกต่อสงัคมส่วนรวมตํ่า และมอืใครยาวสาวได้สาวเอา หลายคนแสวงหา
อํานาจเพื่อจะตกัตวงผลประโยชน์ จนมคีําพูดว่าธุรกจิการเมอืง ธุรกจิราชการ ธุรกจิการศกึษา ลกัษณะของ
จุดอ่อนทัง้สองอย่างดงักล่าวทําใหบ้า้นเมอืงเราไม่เจรญิเท่าทีค่วร ประเทศชาตลิา้หลงัไปเรื่อยๆ  
  การเชือ่ม ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การละ    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การซ้ํา    ไดแ้ก่......................................................................................................................... 
  การแทน ไดแ้ก่......................................................................................................................... 

6.ชนวนเหตุสําคญัที่ทําให้เกิดวกิฤต “ชดัดาวน์” นัน้มีที่มาที่ไปจากความขดัแย้ง เรื่อง กฎหมาย Patient 
Protection and Affordable Care Act หรอืกฎหมายประกนัสุขภาพที่เรียกกนัตดิปากว่า “โอบามาแคร์” 
(Obamacare) ซึ่งไม่มคีวามเกีย่วขอ้งกบังบประมาณโดยตรง แต่กําลงัถูกทัง้สองพรรคใชเ้ป็น “เครื่องต่อรอง” 
ทางการเมอืง 

  การเชื่อม ได้แก่................................................................................................ ......................... 
  การละ    ได้แก่.............................................................................................................. ........... 
  การซ้ํา    ได้แก่....................................................................... .................................................. 
  การแทน ไดแ้ก่..................................................................................................................................... 

7. ดร.Wendy Troxel นกัวจิยัและนกัจติวทิยาจากมหาวทิยาลยัพติตส์เบริก์ สหรฐัอเมรกิาเผยว่า การได้นอน
หลบัขา้งๆ ใครสกัคน โดยเฉพาะการได้นอนหลบัขา้งๆ คนที่รกักนัจะก่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยให้กบั
มนุษย ์และชว่ยลดการหลัง่ฮอรโ์มนคอรต์ซิอลทีก่่อใหเ้กดิความวติกกงัวลได้   

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

บทท่ี 4 : GAT ความถนัดทัว่ไป  
ภาษาวิเคราะหเ์ช่ือมโยง 

            
            ผลการเรียนรู้           1.อ่านจบัใจความสําคญัเรื่องทีอ่่านได้ 
                                    2. ตคีวาม แปลความ เชือ่มโยงความจากเรื่องทีอ่่านได้ 
            สาระส าคญั            1. ความหมายของ GAT  
           2. โครงสรา้งของขอ้สอบ GAT เชือ่มโยง 
                                      3. ลกัษณะการตอบขอ้สอบ GAT เชือ่มโยง 
           4. แนวทางในการอ่านบทความเพือ่การคดิวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชือ่มโยง 
                       5. การเขยีนสญัลกัษณ์และแผนผงัมโนทศัน์การอา่น 

1. ความหมายของ GAT  
 GAT ย่อมาจากคําวา่ “ General Aptitude Test ” หรอืทีใ่ชช้ือ่ในภาษาไทยวา่ “ แบบทดสอบวดัความ
ถนัดทัว่ไป ” กล่าวคอื เป็นการสอบวดัความสามารถด้านการอ่านเพื่อการคดิวเิคราะห์ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  เนื่องจากการอ่านจะเป็นความสามารถขัน้พืน้ฐานในการทีจ่ะเรยีนรูเ้รื่องราวต่างๆ ต่อไป 
2. โครงสร้างและคณุลกัษณะของข้อสอบ GAT 
 ขอ้สอบจะประกอบดว้ยบทความ 2 เรื่อง ในแต่ละเรื่องจะมขีอ้ความทีโ่จทยก์ําหนดใหจ้ํานวนตัง้แต่ 9-
11  ขอ้ความ แต่จะรวมเป็น 20 ขอ้ความ ผูต้อบจะต้องวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้ความในแต่ละขอ้ที่
โจทยก์ําหนดกบัขอ้ความอืน่ ๆ  ทีเ่หลอือกี 9 ขอ้ความวา่สมัพนัธก์นัในลกัษณะใดตามแบบของความสมัพนัธท์ี่
โจทยก์ําหนดให ้ แล้วใส่เป็นรหสัคําตอบไปทลีะขอ้ โดยจะมคีะแนนเตม็ 150 คะแนน และใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 
30นาท ี
3. ลกัษณะของการตอบข้อสอบ GAT 
 การตอบจะเป็นการลงรหสัคําตอบ โดยในแต่ละขอ้ความสําหรบับทความที ่1 จะมเีลขกํากบัตัง้แต่ 01 
, 02 , 03 จนถงึ 10 ในบทความที ่2 กจ็ะมเีลขกํากบัตัง้แต่ 11 , 12 , 13 จนถงึ 20 ในแต่ละขอ้จะมคีําตอบได้
ตัง้แต่ 1 คําตอบ จนถงึ 4 คําตอบ 
 ถา้คําตอบในแต่ละขอ้มคีวามเชือ่มโยงสมัพนัธก์นั คาํตอบกจ็ะเป็นเลขกาํกบัขอ้ความอื่น ๆ แลว้ตาม
ดว้ยตวัอกัษร A , D หรอื F แต่ถา้คําตอบในขอ้นัน้ไมม่คีวามสมัพนัธเ์ชือ่มโยงกบัขอ้ความใดๆ ทีก่ําหนดมา
เลยกจ็ะใส่เลข 99 แลว้ตามดว้ยตวัอกัษร H และหากคําตอบในขอ้นัน้เป็น 99H แลว้กจ็ะไม่มคีาํตอบอื่นใดได้
อกี  ขอ้นัน้จะมเีพยีงรหสัคาํตอบ 99H เพยีงรหสัคําตอบเดยีวเท่านัน้ 
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4. แนวทางในการอ่านบทความเพ่ือการคิดวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ช่ือมโยง 
           ในการอ่านบทความเพื่อการคดิวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่งขอ้ความในแตล่ะขอ้ทีโ่จทย์
กําหนดมาให ้10 ขอ้ความในแต่ละเรื่องนัน้ ควรมขี ัน้ตอนในการอ่านดงันี้ 
          ขัน้ท่ี 1  อา่นเนื้อหาบทความทัง้หมดอย่างรวดเรว็หรอือ่านคร่าว ๆ ประมาณ 3 นาท ีในรอบที ่1  
เพื่อเป็นการทําความเขา้ใจวา่เนื้อหาของบทความนี้กลา่วถงึเรื่องอะไร เพือ่เป็นการกําหนดประเดน็หลกัของ
บทความเพือ่ใชเ้ป็นทศิทางในการอ่านในรอบที ่2 อย่างม ีจดุมุ่งหมายต่อไป 
           ขัน้ท่ี 2  อ่านเนื้อหาบทความในรอบที ่2 อย่างละเอยีดโดยพจิารณาในแต่ละย่อหน้าเพื่อพจิารณาไป
ตามประเดน็หลกัของเนื้อหาทลีะประเดน็ วา่มรีายละเอยีดของขอ้มูลในแต่ละประเดน็อย่างไรบา้ง โดยคํานึงถงึ 
กรอบของความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงตามทีรู่ปแบบของขอ้สอบกําหนดใน 4 ลกัษณะดว้ยกนั กล่าวคอื 
 1 ) มคีวามสมัพนัธเ์ชือ่มโยงในลกัษณะของความหมาย นยิาม คอื คาํจํากดัความวา่ 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
ลําดบัถดัมา 

       A 

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

แสดงลําดบัเวลาบอกสิง่
ทีเ่กดิตามมา 

กระทัง่, จนกระทัง่, ครัน้แลว้, ทนัใดนัน้เอง, ในทีสุ่ด, 
ตามไปดว้ย, กอ่นทีจ่ะ, ก่อนหน้าที,่ตัง้แต่ครัง้ที,่ จะพบ
กบั, ทําให,้ 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 เมื่อเป็นประโยคประกอบ 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. การกินชอ็กโกแลตมากจนเกนิไปทําใหเ้ลือดก าเดาไหล  

10. ร่มบ่อสร้างคอืของฝากขึน้ช่ือชนิดหนึ่งของจงัหวดัเชยีงใหม่  

11. การอมทุกบาททุกสตางคข์อง อบต. ทําใหก้ารพฒันาท่ีก าลงัดีขึน้กลบัแย่ลง  

12. การเล่น Facebook ขณะเรียนหนังสือทําใหเ้รียนไม่รู้เรื่อง  

13. โรงเรียนแห่งน้ีเป็นโรงเรยีนประกอบไปดว้ยคร ูและนักเรียนหน้าตาดี  

14. เพราะน ้าท่ีท่วมสนามบอลทําใหก้ารแข่งขนัฟตุบอลระหว่างแมนยกูบัลิเวอรพ์ลูตอ้ง
ยกเลกิ 

 

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

16. สภาพอากาศท่ีร้อนอบอ้าว ทําใหห้ลายคนเกดิอาการเบื่ออาหาร  

17. โฮลเกรน คอื ธญัพืชเตม็เมลด็ไม่ผา่นการขดัสี หรอืขดัสน้ีอยทีส่ดุ  

18. การสดูเอาอากาศท่ีเป็นมลพิษเขา้ไปจะทําใหอ้อกซิเจนในสมองมน้ีอย  

19. การคิดเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสดุในการฝึกสมอง  

20. เตะบอลทกุวนันํามาซึง่สขุภาพร่างกายแขง็แรง  

21. ส่ิงท่ีวยัรุ่นควรหลีกเหล่ียง ประกอบดว้ยเล่น facebook ทัง้วนัทัง้คืน มีก๊ิก เถียงพ่อแม่  

22. การใช้ข้อเทจ็จริงและการมีเมตตาต่อกนั จะชว่ยแกไ้ขความแตกแยกในสงัคม  

23. อารมณ์ดีชว่ยยบัยัง้การเกิดสิวหวัฮิปโปได ้  

24. น ้าท่วมทําใหผ้ลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า  

25. ชาวบ้านเดือดร้อนน้อยลงอนัเนื่องมาจากน ้าใจของคนไทย  

26. เกิดความรกัในผนืป่าเป็นผลมาจากการไปเท่ียวอทุยานแห่งชาติ  

27. หน่ึงในห้าบุคคลแห่งปีของ Times ปีนี้ ไดแ้ก ่สตีฟ จอ็บส ์  

28. การอ้อนแม่เป็นหนึ่งในวิธีท าให้ครอบครวัอบอุ่น  

29. ด่ืมนมเปรีย้วเป็นผลใหข้บัถ่ายดี  

30. ความพยายามของท่านนัน้ทีจ่ะนําไปสู่ความส าเรจ็  

31. ความใกล้ชิดของผูป้กครองหรือบิดามารดากบัวยัรุ่น มสี่วนป้องกนัไม่ใหเ้กดิปัญหา
ร้ายแรง 

 

32. แรงจงูใจต่อการละเมิดลิขสิทธ์ิมหีลายประการ ทีส่ําคญัคอื ผลตอบแทนมหาศาล  

33. น ้าเสียจากการเกษตรกรรม เป็นน้ําเสยีทีเ่กดิจากการปนเป้ือนของสารเคมีลงใน
แหล่งน ้า 

 

34. ความง่วงเป็นอุปสรรคในการอ่านหนังสือ  

35. การสบูบุหรี่ เป็นสาเหตทุีท่ําใหเ้ป็นโรคสมองฝ่อและโรคอลัไซเมอร ์  

36. อาหารประเภทปลาจะชว่ยป้องกนัการเกิดอาการซึมเศร้าในคนเกอืบทุกเชือ้ชาต ิ  

37. อาหารท่ีช่วยสร้างอารมณ์ดีประกอบดว้ยอาหารท่ีมีวิตามินบี 12 กรดโฟลิค   

38. โครงการอีสเทิรน์ซีบอรด์ส่งผลใหเ้กดิปัญหามลพิษในจงัหวดัระยอง  

39. การประกาศเขตควบคมุมลพิษชว่ยหยดุยัง้ปัญหาสตัวน์ ้าล้มตายสญูพนัธุ ์  

40. สาเหตุของปัญหาน ้าท่วมคอืปริมาณฝนท่ีตกหนักติดต่อกนัในช่วงฤดฝูน  

41. การด่ืมสรุาและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จะทําใหค้วามสามารถในการขบัข่ียานพาหนะ 
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  ใหค้วามสําคญักบัขอ้ความทีโ่จทยก์ําหนดให ้หรอืขอ้ความทีก่ําหนด โดยดจูากตาราง
ขอ้ความทีม่เีลขกาํกบั เพือ่จะไดม้องความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่งกนัตามกรอบ ความสมัพนัธใ์นรูปแบบที่
ขอ้สอบกําหนดเป็นแนวทางในการวเิคราะห ์
          ขัน้ท่ี 4  พจิารณาประเดน็หลกัของเนื้อหาในบทความวา่ คอื ประเดน็ใด โดยสามารถจะ ใชช้ือ่เรื่อง
ของบทความเป็นกญุแจในการไขรหสัคาํตอบตรงจุดนี้ได ้เพราะชือ่เรื่องของ งานเขยีนทีอ่่าน คอื แนวคดิหลกั
หรอืประเดน็สาํคญัทีผู่เ้ขยีนตอ้งการนําเสนอต่อผูอ้่าน 
          ขัน้ท่ี 5  นําขอ้ความหลกั หรอืขอ้ความทีก่ําหนดทีม่เีลขกาํกบัมาเขยีนเป็นผงัมโนทศัน์ เพื่อวเิคราะห์
ความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่งขอ้ความแต่ละขอ้ความ เพื่อทําใหม้องเหน็  ภาพของความสมัพนัธเ์ชือ่มโยง
ระหวา่งขอ้ความอย่างชดัเจน 
           ขัน้ท่ี 6  ใส่รหสัตวัเลขของแต่ละขอ้ความตามโจทยก์าํหนดให ้และใส่ตวัอกัษร A , D ,    หรอื F ใน
แต่ละตอนใหช้ดัเจน เพือ่เป็นการระบุถงึรูปแบบของความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงที ่ เกดิขึน้ในแต่ละขอ้ความ 
           ขัน้ท่ี 7  อ่านผงัมโนทศัน์ทีเ่ขยีนแสดงความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงทีเ่สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ก่อนอกีครัง้หนึ่ง 
ก่อนจะลงรหสัคาํตอบในร่างตารางทีก่ําหนดให ้เพื่อเป็นการทบทวนวา่ ความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่ง
ขอ้ความทีก่าํหนดนัน้เป็นไปตามเนื้อหาในบทความที่  ผูเ้ขยีนไดเ้ขยีนไวจ้รงิ ๆ ไมม่สี่วนใดทีเ่ราเชือ่มโยงไป
เองตามความคดิของเราเองอย่างเดด็ขาด จากนัน้จงึจะใส่รหสัคําตอบในแต่ละขอ้ลงในกระดาษร่างรหสั
คําตอบ 
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การจดัท าผงัมโนทศัน์ 

           การอ่านบทความทีโ่จทยก์ําหนดให้เพื่อจะวเิคราะห์ถงึความสัมพนัธ์เชื่อมโยงระหว่างขอ้ความตาม
เรื่องราวที่อ่านนัน้ เราสามารถมองเหน็ความสมัพนัธ์ได้ง่ายขึน้ ถ้าเรานําขอ้ความที่กําหนดให้มาเขยีนเป็น
แผนผงัมโนทศัน์ ( Concept Mapping ) แสดงถงึความสมัพนัธ์เชื่อมโยงระหว่างข้อความต่าง ๆ ทัง้ 10 
ขอ้ความทีโ่จทยก์ําหนด  เพื่อจะไดม้องเหน็ความสมัพนัธเ์ชือ่มโยงระหวา่งขอ้ความไดช้ดัเจนยิง่ข ึน้ 
 การเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้ความที่กําหนดจะใชเ้ส้นตรงและเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น หวั
ลูกศรกากบาท เป็นตวับ่งบอกถงึความสมัพนัธ์ระหว่างขอ้ความได้อย่างชดัเจน โดยมวีธิกีารกําหนดการโย
ความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้ความ ดงันี้ 
             1. ถา้ขอ้ความหลกัมคีวามสมัพนัธก์บัขอ้ความอื่น ๆ ในลกัษณะของการเป็นความหมาย คําจํากดั
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    หรอืเป็นการถูก
ระงบั ถูกยบัยัง้ ถกูหยดุยัง้ หรอืถูกลดทอนลง จะใชเ้สน้ตรงทีม่หีวัลูกศร พรอ้มทัง้มเีครื่องหมายกากบาทบน
เสน้ตรง  และตวัอกัษร F เป็นเครื่องหมายเชือ่มโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งขอ้ความ เชน่ 
 
 

 

หรอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พุทธมณฑล                           
เอกสารประกอบการเรยีนรายวชิา ท 30213 ภาษาวเิคราะหเ์ชื่อมโยง                  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  ภาคเรยีนที ่1                               
   

         หน้าที ่- 31 -        

 

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. ความพยายาม01ของทา่นเท่านัน้ทีจ่ะนําไปสู่ความส าเรจ็02 

 

 

3.ปัญหาการเรียนในวยัรุ่น01เกดิขึน้เพราะในสภาวะปจัจุบนัมส่ิีงแวดล้อมภายนอกมาเบี่ยงเบนความ
สนใจ02มาก 

 
 

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

 

 
 

 5. เกม Farm Ville01 เป็นเกมท่ีได้รบัความนิยมอนัดบัหน่ึงใน Facebook02 ณ ปจัจุบนั 

 

 

6. เอกสารทางการแพทยร์ะบุวา่การกินกระเทียม01 ชว่ยยบัยัง้การเกดิโรคไขมนัอดุตนัในเส้นเลือด02 ได ้

 

 

7. ความรกัของพ่อแม่นบัวา่เป็นความรกัท่ีแท้จริงและย่ิงใหญ่ มอบใหล้กูโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน 

 

 

8. ผา้คลุมล่องหน01ชว่ยป้องกนัการถกูมองเหน็จากยมทูต02ได ้

 

 
  9. กนิผลติภณัฑจ์ากนม01เพื่อป้องกนัการขาดแคลเซียม02 

 

 
  10. เพราะความฟุ้ งซ่านร าคาญของจิต01นัน้ ลว้นแต่จะทําใหเ้กดิความเดือดร้อน02 
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ชดุท่ี 2 ความสมัพนัธเ์ชิงกลุ่ม 
ตวัอย่าง รปูแบบการวิเคราะหค์วามสมัพนัธเ์ชิงกลุ่ม 
1. ทางตรง หรือ ยบัยัง้ 
   ตวัอย่างที ่1   น ้าท่วม01 ทําใหผ้ลผลิตทางการเกษตร02ตกตํ่า 
                     น ้าท่วม01 ทําใหผ้ลผลิตทางการเกษตรตกต า่02 

       ตวัอย่างที ่2   พฤติกรรมการออม01ทําใหปั้ญหาหน้ีสินลดลง02 

                      พฤติกรรมการออม01 ทําใหปั้ญหาหน้ีสิน02ลดลง 

     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 และไม้กายสิทธ์ิเอลเดอร์04 

 

 

2. โรคหวดั01ทําใหเ้กดิอาการ 3 อย่าง ไดแ้ก่ ไอ02 จาม03 และปวดหวั04 

 

 

3. การกินอาหารปรงุสกุ01ชว่ยป้องกนัโรคพยาธิ02 รวมทัง้อหิวาตกโรค03และโรคท้องร่วง04ไดเ้ป็นอย่างด ี
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4. สาเหตุทีท่ําใหเ้กดิสิว01มหีลายประการ เชน่ ไขมนั02 แบคทีเรีย03 และการอดุตนั04 

 

 

5. ทัง้ความจริงใจ01 ความไว้ใจ02 และความเข้าใจ03 ลว้นแต่เป็นองคป์ระกอบของความรกัท่ีดี04 

 

 

6. ความเรว็01 ความแขง็แกร่ง02 รวมทัง้ความเฉียบคม03 ทําใหก้องหลงักลวั04โรนลัโดเ้ป็นอย่างมาก 

 

 

7. ความเสีย่งตอ่การเกดิโรคหวัใจ01สามารถลดน้อยลงไดห้ากเราไม่ด่ืมเหล้า02 ไม่สบูบุหรี่03 รวมทัง้กิน
กระเทียม04ใหม้ากขึน้ 

 

 

8. หุ่นไล่กาท่ีต้องการสมอง01 หุ่นกระป๋องท่ีต้องการหวัใจ และสิงโตตวัใหญ่ท่ีต้องการความกล้า
ทัง้หมดลว้นแลว้แต่เป็นส่วนหนึ่งเพ่ือนร่วมเดินทางของโดโรธีเพื่อไปพบพ่อมดแห่งออช 

 

 

9. ผา้คลุมล่องหน01 หินชบุวิญญาณ02 และไม้กายสิทธ์ิแอลเดอร์03 สิง่ของทัง้ 3 สิง่นี้ ชว่ยยบัยัง้การ
ครอบครองโลกเวทยม์นต์04ของลอรด์โวลเดอรม์อร ์และชว่ยปกป้องผูบ้รสิุทธิไ์ดเ้ป็นจํานวนมาก 
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10. การจะสอบไดค้ะแนนดนีัน้ไมม่เีสน้ทางลดั  หากเอาแต่ขีเ้กียจ01ไมย่อมอ่านหนงัสอื  ละเลยการท า
ข้อสอบเก่า02  และไม่เตรยีมตวัเตรยีมใจใหด้กีอ่นไปสอบ  การจะสอบได้คะแนนดี03คงเป็นแค่ความฝนั
ต่อไป 

 

 

 

ชดุท่ี 3 ความสมัพนัธแ์บบซบัซ้อน 

ประโยคความซ้อน 
ตวัอย่างที ่1ปัญหาน ้าท่วม01 ซึ่งเป็นผลมาจากพายไุต้ฝุ่น02 ทําใหต้้นไม้เน่าตาย03 

ตวัอย่างที ่2 กลูต้าไธโอน01 ซึ่งเป็นหนึ่งในสารท่ีผลิตจากตบั02 สามารถยบัยัง้การสร้างเมด็สีเมลานิน03  
               ทําใหส้ผีวิอ่อนลง 
   

การย่อค า เปล่ียนค า และรวบค า 

ตวัอย่างท่ี 1   จากปัญหาผูอ้พยพชาวโรฮิงญา01 เป็นสาเหตุหลกัทีท่ําใหป้ระเทศไทยถกูจดัอนัดบัอยู่ใน
กลุ่ม tier302 และจากปญัหาดงักล่าวยงักอ่ใหเ้กดิการถกเถียงเรื่องสิทธิมนุษยชน03อย่างกวา้งขวางใน
สงัคมไทย 

 

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

 

 

 
2. เครื่องยนต์ท างานขดัข้อง01 ทําใหม้อีากาศเข้าไปในตวัถงั02จนเกดิการเผาไหม้ไม่สม า่เสมอ03 

 

 

3. การประกาศลดก าลงัการผลิตน ้ามนั01 ของกลุ่ม OPEC มผีลทําใหป้ระเทศไทยขาดดลุการค้าเพ่ิมขึน้
02 อกีทัง้ยงั ทําใหก้ารขยายตวัทางเศรษฐกิจลดลง03 อกีทางหนึ่งดว้ย 
   

 

 

4. นกัศกึษาคงมศีกัยภาพแสดงใหท้ัว่โลกประจกัษ์ และเหน็ถงึความสามารถ รวมถงึคว้าชยับนเวทีระดบั
สากล01 เพราะคณุภาพคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก02 ไม่ใชเ่ป็นเพยีงแค่สิง่คาดหวงั และรอคอยอย่างไร้
วี่แวว03 

 

 
 5. น ้ามนัแพง01เป็นสาเหตุใหต้้นทุนการผลิตสงูขึน้02 และทําใหก้ารฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ03ทีก่ําลงัดขี ึน้ 
กลบัลดลง 
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6. เพราะความหนาว01และการอากาศท่ีช้ืน02 ก่อใหเ้กดิการเบ่งบานของไม้ดอก03แสนสวยงาม 

  

 

 7. น ้าท่วมกรงุเทพ01คราวนี้มสีาเหตุมาจากน ้าเหนือท่ีไหลบ่าลงมา02ประกอบกบัน ้าทะเลท่ีหนุนสงูขึน้03 

 

 
 

  8. ฝนตก01ทําใหข้้าวเจริญเติบโต02ไดด้ ีในขณะทีฝ่นแล้ง03ทําใหข้า้วไม่เจรญิเตบิโตเท่าทีค่วร 

 

 

9. คลอโรฟีลล์01ทําให ้พืชสามารถสงัเคราะหแ์สง02ได ้ความสามารถดงักล่าวทาํให้พืชสร้างอาหารได้03 

 

 
 

    10. การปะทุของดวงอาทิตย์01จะส่งพลงังานจ านวนมหาศาล02ออกมา ทําใหเ้กดิประจไุฟฟ้า03เลด็
ลอดออกมามากมาย กลายเป็นลมสริุยะ04ทีม่คีวามรุนแรงจนถงึข ัน้กลายเป็นพายสุริุยะ05และสามารถ
เดนิทางมาถงึโลกเราไดภ้ายในระยะเวลาเพยีงไม่กีส่บินาท ี
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การแปลงรหสัค าตอบ 
       หลงัจากการทําแผนผงั Mind Mapping ไดแ้ลว้ข ัน้ตอนทีน่บัวา่มคีวามสาํคญัมาก คอืการนําแผนผงั 
Mind Mapping มาแปลรหสัคําตอบ  

        1. ถา้ขอ้ความทีก่ําหนดมขีอ้ความอื่นซึ่งอาจมไีดห้ลายขอ้ความ เป็นผลโดยตรง หรอื เกิดขึน้ใน
ล าดบัถดัมาใหร้ะบายเลข 2 หลกัหน้าขอ้ความทีเ่ป็นผลโดยตรงหรอืเกดิขึน้ในลําดบัถดัมาแลว้ตามดว้ย
ตวัอกัษร A 
ตวัอย่างที ่1  คนไทยเชือ่กนัวา่การบูชาแม่โพสพ จะทาํใหก้ารทํานาไดผ้ลด ีตลอดจนไม่มปีญัหาต่างๆ อาท ิ
ภยัจากธรรมชาต ิศตัรูพชื เป็นตน้ 

 

 

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

ตวัอย่างที ่2 แสงแดดเป็นสาเหตุทีท่ําใหเ้กดิโรคมะเรง็ โรคลมแดด และโรคผวิหนงัได้ 
 

 

 

 

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

 

                                                             
3
    ถา้ขอ้ความทีก่ําหนด ไม่มขีอ้ความอื่น ทีเ่ป็นผลโดยตรงหรอืเกดิขึน้ในลําดบัถดัมา หรอืทีเ่ป็นส่วนประกอบ 

องคป์ระกอบ ความหมาย หรอื ถูกลด/ ยบัยัง้/ป้องกนั/หา้ม/ขดัขวาง   ดงักล่าวขา้งตน้ใหร้ะบายคําตอบเป็น
ตวัเลข 99H 

01 การบูชาแม่โพสพ 02 การทํานาไดผ้ลด ี

01 แสงแดด 

02 โรคมะเรง็ 

03 โรคลมแดด 

04 โรคผวิหนงั 
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       2.  ถา้ขอ้ความทีก่ําหนดมขีอ้ความอื่นซึ่งอาจมไีดห้ลายขอ้ความ 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 และสน้ํีาเงนิ 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

01 แม่โพสพ 02 เทวแีห่งขา้ว 

01 แม่สทีางแสง 

02 สแีดง 

03 สเีขยีว 

04 สน้ํีาเงนิ 



โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พุทธมณฑล                           
เอกสารประกอบการเรยีนรายวชิา ท 30213 ภาษาวเิคราะหเ์ชื่อมโยง                  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  ภาคเรยีนที ่1                               
   

         หน้าที ่- 40 -        

 

       3. ถา้ขอ้ความทีก่ําหนดมขีอ้ความอื่นซึ่งอาจมไีดห้ลายขอ้ความ 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 และความแคน้ได ้           

 

 

 

 

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 เพราะทําให้เรามองเหน็ภาพท่ีชดัเจนของโจทยปั์ญหา  
การเข้าใจวิธีการท าข้อสอบ เพราะจะทําให้เราไม่หลงทิศทางและเกิดความสับสน นอกจากนี้
ความสามารถในการอ่านอย่างวิเคราะห์เช่ือมโยง ก็เป็นอีกปจัจยัหนึ่งเนื่องจากจะทําให้เรามองเห็น
ประเดน็ของเน้ือเรื่องได้อย่างชดัเจนและครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสั
ค าตอบ 

01 ไม่หลงทศิทางและเกดิความสบัสน      
02 การรูจ้กัโครงสรา้งของขอ้สอบ      
03 มองเหน็ภาพทีช่ดัเจนของโจทยป์ญัหา      
04 สาเหตุสาํคญัทีท่าํใหเ้ราสามารถสอบ GAT (ภาษาไทย) ไดค้ะแนนสงู      
05 การเขา้ใจวธิกีารทําขอ้สอบ      
06 ความสามารถในการอ่านอย่างวเิคราะหเ์ชือ่มโยง      
07 มองเหน็ประเดน็ของเนื้อเรื่องไดอ้ย่างชดัเจนครบถว้น      

 

 

 

ท่ีว่างส าหรบัร่างแผนผงัมโนทศัน์ 
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2. การยุตคิวามรนุแรงท่ีก าลงัเกิดขึน้ในสงัคมไทยในขณะนี้ สามารถกระทําไดห้ลายวธิดีว้ยกนั ไม่วา่จะ
เป็นการหนัหน้ามาพดูคยุกนั การสร้างกติกาหรือข้อตกลงร่วมกนั ตลอดจนการยอมลดทิฐิของแต่ละ
ฝ่ายลง แต่อย่างไรกต็ามกจ็ะตอ้งขึน้อยูก่บัทุกฝา่ยจะตอ้งมคีวามจริงใจ และความปรารถนาดีต่อสงัคม
โดยแท้จริง เสยีก่อน วธิกีารตา่งๆจงึจะเกดิสมัฤทธผิล 

 

 

 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 ความจรงิใจ      
02 ความปรารถนาดตี่อสงัคมโดยแทจ้รงิ      
03 ความรุนแรงทีก่ําลงัเกดิขึน้ในสงัคมไทย      
04 การหนัหน้ามาพูดคุยกนั      
05 การสรา้งกตกิาหรอืขอ้ตกลงร่วมกนั      
06 การยอมลดทฐิขิองแต่ละฝา่ยลง      

 

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

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 โรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่ 2009      
02 หมัน่ลา้งมอืดว้ยสบู่และน้ําสะอาด      
03 ใชเ้จลแอลกอฮอลลล์า้งมอืในกรณทีีไ่มม่น้ํีาและสบู่      
04 หลกีเลีย่งการสมัผสัวตัถุหรอืสถานทีส่าธารณะ      
05 ไม่ใชม้อืขยีต้าตลอดจนลว้งแคะแกะเกาอวยัวะใดๆ      

ท่ีว่างส าหรบัร่างแผนผงัมโนทศัน์ 

ท่ีว่างส าหรบัร่างแผนผงัมโนทศัน์ 
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4. ส่ิงท่ีอยู่ในถงัขยะอาจไม่ใชข่ยะทัง้หมด หากลองสํารวจกนัดูแลว้จะพบวา่สิง่ทีเ่ป็นขยะจรงิๆ มเีพยีง “3%” 
เท่านัน้ นัน่คอื ขยะมพีษิหรอืขยะอนัตรายทีค่วรจดัการอยา่งระมดัระวงั สิง่ทีอ่ยู่ในถงัขยะสามารถนํากลบัมาใช้
ใหม่ได้ดงันี้ 46% เป็นส่ิงท่ีย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารนําไปเป็นอาหารสตัวห์รอืทําปุ๋ ยหมกั  42% เป็น
ส่ิงของรีไซเคิลได้ เชน่ ขวดพลาสติก เมื่อนํากลบัมาใชใ้หม่ไม่ไดแ้ลว้ 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.  โรคหวดัทําใหเ้กดิอาการ 3 อย่าง ไดแ้ก่ ไอ จาม และปวดหวั โดยโรคหวดัมทีีม่าจากหลายสาเหตุ  
เชน่ การติดเช้ือไวรสัสายพนัธุต์า่งๆ ทีม่มีากมายในปจัจุบนั การตากฝนซึ่งทําใหอุ้ณหภูมร่ิางกาย
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ตลอดจนภมิูคุ้มกนัอ่อนแอทีบ่างคนมอีาการนี้ตดิตวัมาตัง้แต่เดก็ 

 

 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

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

  6.   การเข้านอนดึกและต่ืนสายช่วงวนัหยุด ทําใหน้าฬกิาของร่างกายถูกปรบัใหส้ายขึน้ ส่งผลใหรู้ส้กึ
งวัเงยีในชว่งเชา้วนัจนัทร ์ซึ่งทาํให้ภาวการณ์เรียนรู้บกพร่องและขาดสมาธิ อกีทัง้ยงัมผีลการวจิยัหลาย
ประเทศระบุชดัเจนวา่ การทีเ่ดก็หรอืวยัรุ่นเขา้นอนดกึและตื่นสายในชว่งวนัหยดุหรอืนอนไม่เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการของร่างกาย มีผลกระทบต่อการเจริญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายดว้ย อาท ิรปูร่างเต้ีย ไม่
แขง็แรง  
 
 
 

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. พระอรหนัต์สมัมาสมัพุทธเจ้าได้ทรงจําแนกบุคคลในโลกของเรา ดงัปรากฏในพระพุทธคุณบทที่ว่าด้วย
อนุตตโรปริุสทมัมสารถิไวด้ว้ยกนั 2 จําพวก จําพวกแรกคอื ปรุสิทมัมะ หมายถงึ บุคคลท่ีควรฝึกหรือฝึก
ได้ ประกอบด้วยบุคคล 3 ประเภท คอื อุคคติตญัํ ู วปิจติญัํู และเนยยะ ส่วนจําพวกที่สองนัน้คอื ปุริ
สอทมัมะ หมายถึงบุคคลท่ีไม่ควรฝึกฝนหรือฝึกไม่ได้ ได้แก่ บุคคลที่เรียกว่า ปทปรมะ เราและท่าน
ทัง้หลายพงึระลกึวา่ตนเองจดัอยู่ในบุคคลประเภทใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 เนยยะ      
02 บุคคลทีค่วรฝึกหรอืฝึกได ้      
03 บุคคลทีไ่ม่ควรฝึกหรอืฝึกไม่ได้      
04 ปทปรมะ      
05 อนุตตโรปรุสิทมัมสารถ ิ      
06 อุคคตติญัํู      

          
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีว่างส าหรบัร่างแผนผงัมโนทศัน์ 
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  8. นักเรียนดีเป็นอย่างไร หากจะกล่าวอย่างสัน้ที่สุดกค็อื นักเรยีนด ีจะต้องมคีุณสมบตัหิรอืองค์ประกอบ
อย่างน้อย 2 อย่าง คอื เรียนเก่ง และ เป็นคนดี เหตุปจัจยัที่ส่งผลให้นักเรยีนดมีหีลายอย่างเช่น พื้นฐาน
จิตใจนักเรียน คณุภาพการเรียนการสอน คณุภาพอาจารยผ์ูส้อน คณุภาพสถานศึกษา สําหรบัคุณภาพ
การเรยีนการสอนนัน้ นอกจากเรื่องหอ้งสมุด อาคารสถานที ่อุปกรณ์ สื่อการศกึษา ฯลฯ ยงัขึน้อยู่กบัคุณภาพ
อาจารย์ด้วย นอกจากนี้ จะต้องรู้จกัระวงัหลกีเลี่ยงสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง 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.  สํานกัขา่วบบีซีขีององักฤษเผยผลการวจิยัทีส่รา้งความตื่นเต้นให้วงการแพทย์เป็นอย่างมากกว่า  ผูท้ี่มโีอ
เมก้า 3 มโีอกาสที่จะทําให้เป็นโรคอลัไซเมอรน้์อยลง ซึ่งตรงกนัขา้มกบัผู้ท่ีนิยมบริโภคอาหารจานด่วน
หรือฟาสต์ฟู้ ด ทีท่ําใหก้รดไขมนัสูงขึน้ มโีอกาสทีจ่ะทําใหเ้ป็นโรคดงักล่าวมากขึน้ โดยผลการวจิยัพบว่าจาก
การศกึษาการตรวจหาสารต่างๆ ในเลอืดของกลุ่มตวัอย่างและพฤตกิรรมการรบัประทานอาหาร ปรากฏวา่ผูท้ี่
มกีรดไขมนัในกระแสเลือดสงู จะแปรผนัตรงกบัการฝ่อตวัของสมอง กล่าวคอื กรดไขมนัในเลอืดที่สูงจะมี
โอกาสทําให้เกดิการฝ่อตวัของสมอง ที่สูงตามไปด้วย หรอืมโีอกาสที่จะป่วยด้วยโรคอลัไซเมอร์เพิม่ขึ้น
ขณะทีผ่ลการศกึษาของผูเ้ชีย่วชาญจากสหรฐักอ็อกมาในลกัษณะเดยีวกนั เมื่อศกึษาตวัอย่างเลอืดของกลุ่ม
ตวัอย่าง 104 คน ซึ่งมอีายุเฉลีย่ 87 ปี พบวา่ผูท้ีม่โีอเมกา้ 3 ในปรมิาณมากจะมผีลการทดสอบความจําอยู่ใน
เกณฑท์ีด่ ีดงันัน้เพื่อสุขภาพควรหนัมาทานอาหารทีม่ีโอเมก้า 3 และในประเทศไทยกม็สีารชนิดนี้อยู่มากใป
ปลาทูและข้าวกล้องซึ่งเป็นอาหารทีไ่ม่แพงและหาทานไดง้่ายดว้ย ดงันัน้ควรจะหนัมาทานโอเมก้า 3 กนัทุก
คนนะครบั 
 
 

 

 

 

 

 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 โรคอลัไซเมอร ์      
02 ผูท้ีน่ิยมบรโิภคอาหารจานด่วนหรอืฟาสตฟู้์ด      
03 กรดไขมนัในกระแสเลอืดสูง      
04 การฝอ่ตวัของสมอง      
05 โอเมกา้ 3      
06 ปลาทู      
07 ขา้วกลอ้ง      
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     10. ภาวะเงินฝืด หรอืเรยีกว่า Deflation คอื ภาวะที่ระดบัราคาสนิค้าและบรกิารโดยทัว่ไปลดลงเรื่อยๆ
ภาวะเงนิฝืดนัน้มอียู่ 2 ประเภท คอื ภาวะเงินฝืดจากด้านอุปทาน (Supply side) และภาวะเงินฝืดจาก
ด้านอปุสงค ์(Demand side) โดยภาวะเงนิฝืดจากดา้นอุปทานเกดิจากการเพ่ิมของผลผลิตอย่างมากมาย
ในระยะเวลาอนัสัน้ตวัอย่างเชน่ เราอาจเคยใชค้น 4 คน ผลติแกว้ 4 ใบ แต่ตอนนี้แรงงานของเราเก่งขึน้ ทํา
ใหใ้ชแ้ค่3 คน กผ็ลติแกว้ 4 ใบเท่าเดมิได้ อนันี้กท็ําให้ต้นทุนการผลติแก้วถูกลงและทําให้ราคาแก้วถูกลงแต่
อย่างไรกต็ามภาวะเงนิฝืดจากดา้นอุปทานจะไม่ใชส่ิง่ที่น่ากลวั เพราะเงนิฝืดประเภทนี้จะไม่ทําให้คนตกงาน
และส่งผลกระทบต่อรายไดข้องคน ซึ่งแตกต่างจากภาวะเงนิฝืดอกีประเภทหนึ่ง คอื ภาวะเงนิฝืดทีม่สีาเหตุมา
จากดา้นอุปสงค ์ภาวะเงนิฝืดทีม่าจากด้านอุปสงค์ หรอื Demand side คอื สิง่ที่นักเศรษฐศาสตร์กลวัซึ่งเกดิ
จากความต้องการบริโภคของผู้บริโภคท่ีลดลง อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากคนไม่มีรายได้จบัจ่ายใช้สอย
คนตกงาน รวมถงึภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ทําให้คนขายสนิค้าลดราคาสนิค้าลงเพื่อให้ยงัขายได้ทัง้นี้เรา
สามารถหลกีเลี่ยงไม่ให้เกดิภาวะเงนิฝืดได้ โดยอาศยัการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆหลายวธิ ีทัง้
การใช้นโยบายการเงิน เช่น การลดอตัราดอกเบี้ย รวมถงึการใช้นโยบายการคลงั เช่น การลดภาษี 
การใช้จ่ายของภาครฐั เพื่อสร้างงานและการลงทุน ซึ่งเท่าที่ทราบขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลงัก็ได้ดําเนินไปในแนวทางที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดภาวะเงินฝืดใน
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 ภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า      
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ประมวลบทความข้อสอบ GAT เช่ือมโยง ปี พ.ศ. 2552– 2560 / โดยครฮูาดี  บินดู่เหลม็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือบทความ ปี พ.ศ. 
สตัวอ์พยพเคลื่อนยา้ยกลบัถิน่กาํเนิดไดอ้ย่างไร  2552 
อนาคตราคาสนิคา้เกษตรของไทย  2552 
ลุยฝา่วกิฤตเศรษฐกจิโลก สศก. แนะทางสว่างแกป้ญัหาสนิคา้เกษตร  2552 
นกในอเมรกิาหลายชนิดเสีย่งต่อการสญูพนัธุ์  2552 
ทางรอดชวีติของเต่าทะเลสเีขยีวในฮ่องกง  2552 
ปญัหาวยัรุ่น ต้นเหตุและทางแก ้ 2552 
พระราชดารสัในวนัเสดจ็ออกมหาสมาคม  2553 
ปญัหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  2553 
เมษายน ปีเสอืดุ  2553 
คลายเครยีดดว้ยการสรา้งความสุข  2553 
วยัรุ่นไทยทาลายสถติเิอเชยี  2553 
จุดอ่อนของคนไทย  2553 
ปีกระต่ายเศรษฐกจิโลกจะฟ้ืนตวัจรงิหรอื  2554 
ใกลส้ิน้ปีเสอื เสอืใกลจ้ะสญูพนัธุ ์ 2554 
อนาคตของประเทศ...บทวเิคราะหแ์ผนพฒันา ฉบบัที ่11 2555 
แผนป้องกนัและแก้ไขปญัหาอุทกภยั 2555 
ป่าพรุควนเครง็ 2555 
อะไรจะเกดินบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2558 2555 
พษิภยัของมลพษิ 2556 
เดก็ไทยไอทเีดก็ลอ็ค 2556 
เหตุใดจงึคดัคา้นเขื่อนแม่วงก ์ 2557 
ปํญหาทุจรติ 2557 
ปญัหาขา้วไทย 2557 
การล่วงละเมดิทางเพศ ภยัใกลต้วัสาํหรบัสตร ี 2558 
ความสุขของคนอาเซยีน 2558 
รา้นเหลา้รอบสถานศกึษา 2558 
ปญัหาขยะลน้เมอืง 2558 
เศรษฐกจิไทย พ.ศ. 2559 2559 
เพิม่พืน้ทีป่่าลดปญัหาภยัแลง้ 2559 
ผลกระทบของ Bretix 2559 
Digital technology เปลีย่นโลก 2559 
ทฤษฎใีหม่ หน่ึงในพระมหากรุณาธคุิณหาทีสุ่ดไม่ได้ 2560 
อาหารรมิทางภยัใกลต้วั 2560 
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สตัวอ์พยพเคล่ือนย้ายกลบัถ่ินก าเนิดได้อย่างไร4 

       ธรรมชาตมิปีรากฏการณ์ทีส่รา้งความพศิวงงงงวยใหแ้ก่มนุษยม์ากมายหลายประการ  หนึ่งในนัน้ทีท่ําให้ 
ศาสตราจารยช์วีวทิยา Kenneth  Lohmann  แห่งมหาวทิยาลยันอรท์แคโรไลนา  สหรฐัอเมรกิา  รูส้กึทึง่เป็นอย่างยิง่
กค็อืเต่าทะเล  ท่านกล่าวกบันักข่าว Voice  of  America  ว่า  “เมื่อลูกเต่าทะเลออกมาจากไข่  กค็ลานลงทะเล
ท่องเที่ยวหากินไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งมันไม่เคยรู้จ ักมาก่อน  และพอถึงเวลาวางไข่
ขยายพนัธุ์ก็สามารถว่ายน้ํากลบัมายงัชายฝ ัง่ทะเลถิน่กําเนิดได้อย่างถูกต้อง  มนัทําได้อย่างไร?  ... มนัมี
เครื่องมอืหรอืญาณวเิศษอนัใดชว่ยนําทางมนักลบับา้น” 
 นอกจากเต่าทะเล   ยงัมีสตัวท่ี์มีการเคล่ือนย้ายกลบัถ่ินเดิมอยู่อกีหลายอย่าง   เช่น   ฝูงววัใน
ทวปีแอฟรกิา  ปลาแซลมอน  และนกบางชนิด  มนีกนางแอ่น  นกเป็ดน้ํา  นกพริาบสื่อสาร  เป็นต้น  สตัว์
เหล่านี้จะมีการอพยพเคลื่อนย้ายจากถิ่นเดิมไปยังแหล่งต่าง ๆ ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์หรือสถานที่ที่มี
ภูมอิากาศเหมาะสมต่อการดํารงชวีติ  และเมื่อถงึฤดูกาลที่เอื้ออํานวยหรอืถงึระยะเวลาที่จะขยายพนัธุ์กจ็ะ
เดนิทางกลบัมายงัถิน่เดมิ  มนัทําไดอ้ย่างไร?  ทําไมจงึไม่หลงทาง? 
 นกัวทิยาศาสตรอ์ธบิายวา่  สตัวเ์หล่านี้อาศยัเครื่องชว่ยหลายอย่างแตกต่างกนั  เชน่  ใชต้ําแหน่งดวง
อาทติย ์ ภูมปิระเทศ  กระแสน้ําอุ่นน้ําเยน็ในมหาสมุทร  เสยีงคลื่นความถีสู่งทีม่นุษยไ์ม่ไดย้นิ  ประสาทสมัผสัทาง
จมูก  เชน่  กลิน่ฝน  ตลอดจนสนามแม่เหลก็โลก  ทัง้นี้สตัวบ์างชนิดอาจอาศยัเครื่องชว่ยหลาย ๆ อย่างประกอบกนั 
 ในบรรดาสตัวท์ี่มกีารเคลื่อนย้ายกลบัถิน่เดมินี้      ศาสตราจารย์     Lohmann     สนใจเต่าทะเลและ
ปลาแซลมอนเป็นพิเศษ  เพราะในมหาสมุทรที่เวิง้วา้งกว้างใหญ่คงยากที่จะหาสิง่ใดเป็นที่สงัเกตสําหรบัการ
เดนิทางกลบับา้น  หลงัจากไดศ้กึษาเรื่องนี้อยู่นาน  กไ็ดเ้สนอทฤษฎเีบือ้งตน้โดยตัง้เป็นสมมุตฐิานว่า  เต่าทะเล  
ปลาแซลมอน  นกนางแอ่น  และนกเป็ดน ้า  ลว้นมคีุณสมบตัพิเิศษอยู่สองประการ  ประการแรกคอื  มี  particle  
ของสารแม่เหลก็ในสมอง  ซึ่งสามารถปรบัตวัตามแนวเส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกได้คล้ายกบัเขม็ทิศ  
particleนี้จึงทําให้สามารถรบัสัมผสัจากสนามแม่เหล็กโลกได้    และ  สามารถแยกความแตกต่าง
สนามแม่เหลก็โลกในแต่ละท่ี  ได ้  ส่วนคุณสมบตัอิกีประการหนึ่งคอื  มีกระบวนการเคมีพิเศษเก่ียวกบั
การมองเห็น  ช่วยให้มองเห็นสนามแม่เหล็กโลกหรือเห็นแสงที่มีลกัษณะสีสนัต่างกนัตามอิทธิพลของ
สนามแม่เหลก็โลก  กระบวนการเคมพีเิศษนี้จงึทําใหส้ามารถรบัสมัผสัและแยกความแตกต่างสนามแม่เหลก็โลกใน
แต่ละทีไ่ดเ้ชน่กนั 
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 เนื่องจากสนามแม่เหลก็โลกในบรเิวณต่าง ๆ ของพืน้โลกมคีวามแตกต่างกนั  นกัวทิยาศาสตร์เชื่อว่าสมอง
ของสตัวเ์หล่านี้สามารถบนัทกึและจดจําลกัษณะของสนามแม่เหลก็ในถิน่เดมิซึ่งเป็นแหล่งที่เกดิของมนัไวใ้น
สมองได ้  ดงันัน้เมื่อถงึเวลาเดนิทางอพยพกลบัถิน่เดมิ    จงึใชส้นามแม่เหลก็โลกเป็นเขม็ทศิบอกทศิทางและ
ตําแหน่งแห่งทีไ่ด ้
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ศาสตราจารย ์ Lohmann  จงึตัง้ทฤษฎใีนเชงิสมมุตฐิานวา่   คุณสมบตัขิอง 
ปลาแซลมอน  เต่าทะเล  นกนางแอ่น  และนกเป็ดน้ําทัง้สองประการดงักล่าวขา้งตน้  ทําใหส้ามารถรบัสมัผสัและ 
แยกความแตกต่างของสนามแม่เหลก็โลกในอาณาบรเิวณต่าง ๆ ได ้  และดว้ยความสามารถทัง้สองประการนี่เอง 
ทีท่ําใหส้ตัวเ์หล่านี้สามารถเดินทางกลบัมาถ่ินเดิมได้ถกูต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

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

08 สตัวท์ีม่กีารเคลื่อนยา้ยกลบัถิน่เดมิ      
09 สามารถแยกความแตกต่างสนามแม่เหลก็โลกในแต่ละที่      
10 สามารถรบัสมัผสัจากสนามแม่เหลก็โลก      

ทีว่่างส าหรบัร่างแผนผงัเชือ่มโยง 



โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พุทธมณฑล                           
เอกสารประกอบการเรยีนรายวชิา ท 30213 ภาษาวเิคราะหเ์ชื่อมโยง                  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  ภาคเรยีนที ่1                               
   

         หน้าที ่- 53 -        

 

 
                                    

                              ใกล้ส้ินปีเสือ เสือใกล้จะสญูพนัธุ์5 
               ช่วงปลายปีเสอื ระหว่างวนัที่ 21-24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 มกีารประชุมนานาชาตเิพื่อการ
อนุรกัษ์เสอื(International Tiger Conservation Forum) ที่เมอืงเซนปีเตอร์สเบกิ ประเทศรสัเซีย ด้วยความ
เป็นห่วงวา่เสือใกล้จะสญูพนัธุจ์นรุ่นลูกรุ่นหลานอาจไม่มโีอกาสเหน็เสอืตวัจรงิ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสตัวป์า่กล่าว
ว่าขณะนี้จํานวนเสอืในโลกลดลงมากจนเหลอืแค่ 3,200 ตวั เมื่อเทยีบกบัศตวรรษที่แล้วซึ่งมอียู่ประมาณ 
100,000 ตวั ท่ีประชุมนานาชาติเพ่ือการอนุรกัษ์เสือดงักล่าว ประกอบด้วย ประเทศรสัเซีย จนี อนิเดยี 
บงัคลาเทศ ภูฐานเนปาล และประเทศในภูมภิาคอาเซียนรวม 13 ประเทศซึ่งรวมทัง้ประเทศไทย ประเทศ
เหล่านี้ลว้นเป็นประเทศทีม่เีสอือาศยัอยู่ในปา่ ผลทีไ่ดจ้ากการประชมุกค็อืมาตรการเพิม่จํานวนเสอื 
         ในปจัจุบนัอวยัวะเสอืเป็นทีต่อ้งการมาก อวยัวะเหล่านี้ได้แก่ กระดูกและเลบ็เสือ ซึ่งนําไปใชป้รุงยา
รกัษาโรคหลายอย่าง เชน่ ขอ้อกัเสบ กะโหลกและหนงัเสอืใชเ้ป็นเครื่องประดบับา้น เน้ือและอวยัวะเพศเสือ 
ใชเ้ป็นอาหารและยาบํารุงกําลงั เขีย้วเสอืใชท้ําเครื่องรางของขลงั เป็นต้น จงึมกีารลบัลอบล่าเสอืจากป่าเพื่อ
นําไปขายในตลาดมดื โดยชําแหละแยกขายเป็นชิน้ส่วนหรอืแม้แต่ขายทัง้ตวักม็ี มขีอ้มูลว่าในตลาดมดืแถบ
เอเชยีใต ้เสอืตวัหนึ่งขายไดถ้งึหนึ่งแสนเหรยีญสหรฐัอเมรกิา การปราบปรามการลกัลอบล่าและคา้เสอืรวมทัง้
สตัวป์า่อื่นๆ ไม่ค่อยไดผ้ล เพราะกําลงัคนและงบประมาณในการดูแลรกัษาผนืป่าและการกวดขนัจบักุมการ
ลักลอบล่าสัตว์มีไม่เพียงพอการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจัดการกับตลาดมืดก็ ไม่มีความเข้มแข็งจริงจัง 
คณะทํางานที่ทําการศกึษาเรื่องนี้รายงาน ผลการสํารวจว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เสอืถูกฆ่าไปมากกว่า 
1,000 ตวัในแถบเอเชยี ส่วนใหญ่คอืประเทศอนิโดนีเซีย ไทย และเวยีดนาม ส่วนตลาดมดืแหล่งใหญ่อยู่
บรเิวณชายแดนพม่ากบัจนีและอนิเดยี ชายแดนไทยกบัมาเลเซีย และชายแดนรสัเซียกบัจนี  การที่อวยัวะ
เสือเป็นท่ีต้องการมาก เพื่อนําไปบรโิภคเป็นอาหาร ใชท้ํายา ทําเครื่องประดบั และใชป้ระโยชน์ต่างๆ 
ดงักล่าวขา้งตน้นี่เอง ทีเ่ป็นตน้เหตุสําคญัทีท่ําใหเ้สอืใกลจ้ะสูญพนัธุ์ นอกจากนี้ สาเหตุสําคญัอกีประการหนึ่งก็
คอืการบุกรุกผนืปา่อนัเป็นทีอ่ยู่อาศยัของมนัเพื่อใชเ้ป็นทีท่ํากนิ ทําถนนหนทาง ทําเขื่อนกกัเกบ็น้ําตลอดจน
ทําเหมอืงแร่และการทําประโยชน์อื่นๆ 
              จากการศกึษาถงึสาเหตุของปญัหา มาตรการเพิม่จํานวนเสอืซึ่งเป็นผลจากการประชุมดงักล่าว
ขา้งต้นจงึประกอบด้วยขอ้ปฏบิตัหิลายประการ ได้แก่ การเพ่ิมพื้นท่ีป่าในประเทศที่มเีสืออาศยัอยู่ การ
ปราบปรามตลาดมืดค้าเสืออย่างจรงิจงั การบงัคบัใชก้ฎหมายห้ามล่าสตัวป์่าที่เป็นสตัวส์งวนอย่างเขม้ขน้ 
การจดัตัง้องคก์รนานาชาตเิพื่อตดิตามดูแลการกระทําผดิกฎหมายและประสานงานใหม้กีารบงัคบัใชก้ฎหมาย
อย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นต้นและเพื่อให้บงัเกดิผลอย่างเป็นรูปธรรม ธนาคารโลกและกองทุน Worldwide 
                                                             
5
 ข้อสอบ GAT ฉบบัเดือน มีนาคม 2554 

แบบฝึกทกัษะข้อสอบจริง ฉบบัท่ี 2 



โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พุทธมณฑล                           
เอกสารประกอบการเรยีนรายวชิา ท 30213 ภาษาวเิคราะหเ์ชื่อมโยง                  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  ภาคเรยีนที ่1                               
   

         หน้าที ่- 54 -        

 

Fund for Nature จงึให้คํามัน่ว่าจะสนับสนุนเงนิในระยะแรกนี้รวม 180 ล้านเหรยีญสหรฐัอเมรกิาเมื่อเหน็
ความเอาจรงิเอาจงัของผูนํ้า 13 ประเทศทีเ่ขา้ร่วมประชมุ ตลอดจนการสนบัสนุนดา้นการเงนิขององคก์รระดบั
โลก จงึเป็นทีน่่ามัน่ใจไดว้า่มาตรการเพ่ิมจ านวนเสือจะช่วยยบัยัง้ปญัหาที่กลวักนัว่าเสอืใกล้จะสูญพนัธุ์ได้
อย่างมปีระสทิธผิล และอาจเป็นไปตามความคาดหวงัของเจา้หน้าทีฝ่า่ยไทยทีไ่ปร่วมประชมุวา่อกี 5 ปีจํานวน
เสอืในประเทศไทยจะเพิม่ขึน้เท่าตวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 กระดูกและเลบ็เสอื      
02 การปราบปรามตลาดมดืคา้เสอื      
03 การเพิม่พืน้ทีป่า่      
04 ทีป่ระชมุนานาชาตเิพื่อการอนุรกัษ์เสอื      
05 เนื้อและอวยัวะเพศเสอื      
06 ประเทศไทย      
07 ประเทศรสัเซยี      
08 มาตรการเพิม่จาํนวนเสอื      
09 เสอืใกลจ้ะสูญพนัธุ ์      
10 อวยัวะเสอืเป็นทีต่อ้งการมาก      

ทีว่่างส าหรบัร่างแผนผงัค าตอบ 
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                              คลายเครียดด้วยการสร้างความสขุ6 
       ชว่งต้นเดอืนพฤษภาคมดฉิันได้หยุดงานตดิต่อกนัสามวนั  คอืเสาร์ อาทติย์ และจนัทร์ซึ่งเป็นวนัหยุด
ชดเชยวนัแรงงาน ปกตหิากหยุดตดิต่อกนัเช่นนี้ดฉิันจะต้องชวนเพื่อนๆ ไปเที่ยวต่างจงัหวดั แต่คราวนี้ไม่มี
กระจติกระใจที่จะไปไหนเพราะความทุกขใ์จกบัเหตุการณ์บ้านเมอืงตลอดเดอืนเมษายนที่เพิง่ผ่านไป หยบิ
หนงัสอืพมิพม์าอ่านเจอคอลมัน์หนึ่งเขยีนเรื่องวธิคีลายเครยีด ทําให้นึกถงึหนังสอืที่คุณลุงให้เมื่อวนัไปรดน้ํา
ขอพรวนัสงกรานต ์เป็นหนังสอืที่รวมบทความดีๆ  ไว ้4-5 เรื่อง หนึ่งในนัน้คอืเรื่อง ความสุข ของพระธรรม
ปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ทราบวา่ขณะนี้ท่านมสีมณศกัดิเ์ป็น พระพรหมคุณาภรณ์ พออ่านจบกอ็ยากเผยแพร่ให้
ท่านผูอ้่านไดร้บัรูบ้า้ง เผือ่จะชว่ยใหพ้อสรา้งความสุขขึน้มาไดบ้า้งท่ามกลางความเครยีดรอบตวั 
           พระพรหมคุณาภรณ์กล่าวไวว้า่ ความสุขของมนุษยส์่วนใหญ่เกดิจากความพงึพอใจทีไ่ดใ้นสิง่ทีอ่ยาก
ได้อยากได้อะไรแล้วได้ตามที่ต้องการกม็ีความสุข  จึงเป็นความสุขต้องแสวงหาให้ได้มาซึ่งสิ่งที่อยากได้ 
ประเดน็ทีน่่าคดิคอื ทําอย่างไรจงึจะสรา้งความสุขใหม้ขี ึน้ไดใ้นตวัเองโดยไม่ตอ้งแสวงหาหรอืพึง่พาเหตุปจัจยั
ภายนอกมากนกัท่านจงึแบ่งความสุขออกเป็น 5 ขัน้ตามเหตุทีม่าของความสุข 
         ความสุขข ัน้ที ่1 เป็นความสุขทีเ่กดิจากการเสพยส่ิ์งท่ีผ่านเข้ามาทาง ตา ห ูจมูก ล้ิน กาย เช่น ลิ้น
ไดล้ิม้รสอาหารทีอ่ร่อยถูกปาก หูไดย้นิเสยีงเพลงอนัไพเราะ ไดย้นิเสยีงสรรเสรญิเยนิยอ ตาเหน็สิง่ที่สวยงาม 
เหน็คนมาพนิอบพเิทาเอาอกเอาใจ เป็นต้น ความสุขขัน้ท่ี 1 จงึขึน้กบัปจัจยัภายนอก ต้องแสวงหาด้วย
วธิกีารต่างๆบางครัง้ถงึกบัตอ้งแย่งชงิเบยีดเบยีนกนัเพื่อใหไ้ดส้ิง่ทีต่นปรารถนามาเสพย์ ดงันัน้ความสุขข ัน้ที่ 
1 จงึมลีกัษณะเป็นความสขุท่ีต้องหา ต้องได้ ต้องเอา รวมทัง้เป็นความสขุท่ีฝ่ายหน่ึงได้ฝ่ายหน่ึงอด 
          ความสุขขัน้ท่ี 2 เป็นความสุขที่เกดิจากการให้ด้วยความเมตตาหรือความศรทัธา เช่น แม่ให้ลูก 
เมื่อเหน็ลูกมคีวามสุขตนเองกม็คีวามสุข หรอืให้เพื่อนมนุษย์ที่เดอืดร้อน เมื่อเขาพ้นทุกขแ์ละมคีวามสุขขึน้ 
เรากพ็ลอยสุขไปด้วย หรอืให้องค์กรการกุศลหรอืให้วดัที่ตนศรทัธาเชื่อถอื กจ็ะรู้สกึมคีวามสุขที่ได้มสี่วนใน
การสรา้งบุญกุศล ไดท้ํานุบํารุงพระศาสนา เป็นตน้ ดงันัน้ความสุขข ัน้นี้จงึมลีกัษณะเป็นความสขุร่วมกนั 
           ความสุขข ัน้ที ่3 เกีย่วขอ้งกบัธรรมชาตขิองมนุษย์ มนุษย์เป็นสตัวส์งัคม ต้องอยู่รวมกนัเป็นหมู่เหล่า 
ดงันัน้การท่ีได้อยู่ในสงัคมท่ีเอ้ือเฟ้ือเกือ้กลูกนั รวมทัง้ไดอ้ยู่ในธรรมชาตแิวดลอ้มทีเ่หมาะสม อุดมสมบูรณ์ 
ปลูกพชืผกัผลไมท้ําไร่ทํานาไดผ้ลด ีจงึเป็นทีม่าของความสขุขัน้ท่ี 3 
          ความสุขข ัน้ที่ 4 เป็นความสุขที่เกดิจากการปรุงแต่งจติใจ ไม่ปรุงแต่งทุกข์ คอืไม่เกบ็เอาเรื่องที่ไม่
พอใจมาครุ่นคดิให้ใจเศร้าหมองขุ่นมวั แต่ให้ปรุงแต่งสุข คอืเกบ็เอาแต่เรื่องที่ดมีาปรุงแต่งใจให้สบาย ส่วน
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ความสุขข ัน้ที ่5เป็นความสุขทีเ่กดิจากการพฒันาจติใจจนเกดิปญัญา รูเ้ท่าทนัสิง่ต่างๆ ตามความเป็นจรงิ ไม่
ยดึตดิกบัสิง่ใด ใจเป็นอสิระ มคีวามสุขสบายกบัทุกสิง่ทกุอยา่ง แมแ้ต่จะเสพยส์ุขข ัน้ที่ 1 กเ็สพยไ์ดอ้ย่างสบาย
ใจ ไม่กงัวลวา่จะมมีาใหเ้สพยต์ลอดไปหรอืไม่ เพราะใจอยู่ในข ัน้ “มกีไ็ด ้ไม่มกีไ็ด”้ หรอืแมแ้ต่ “มกีไ็ด ้ไม่มกีด็”ี 
ตรงขา้มกบัผูท้ีต่ดิสุขข ัน้ที่ 1ซึ่งเป็นขัน้ที ่“ตอ้งมใีหไ้ด้ ไม่มอียู่ไม่ได้” พอได้มาเสพย์สกัพกักเ็กดิความเคยชนิ 
ตอ้งดิน้รนแสวงหามาเสพยใ์หม้ากขึน้ใหว้จิติรพสิดารขึน้ เหมอืนตดิยาเสพยต์ดิทีต่อ้งเพิม่ปรมิาณยาขึน้เรื่อยๆ
พอเขยีนมาถงึตรงนี้ทําใหฉุ้กคดิขึน้มาวา่ รากเหงา้ของปญัหาความวุน่วายในบา้นเมอืงเราน่าจะเป็นเพราะการ
ตดิอยู่ในความสุขข ัน้ที่ 1 ทําให้ต้องหาต้องได้ต้องเอาด้วยวธิกีารต่างๆ แม้แต่ต้องต่อสู้ฆ่าฟนักนั 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 เป็นความสขุทีฝ่า่ยหนึ่งไดฝ้า่ยหนึ่งอด      
10 เป็นความสขุร่วมกนั      

 

ทีว่่างส าหรบัร่างแผนผงัเชือ่มโยง 
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                              อนาคตราคาสินค้าเกษตรของไทย7 

 ครึง่ปีแรกของ  พ.ศ. 2551  ถอืเป็นปีทองของสนิค้าเกษตรของไทย  ราคาข้าวสูงขึ้นจนชาวนาเร่ง
ปลูกขา้วกนัเป็นการใหญ่  ส่วนชาวไร่ต่างกย็ิ้มแย้มแจ่มใสเพราะราคาข้าวโพดสูงขึ้น  รวมทัง้มนัสําปะหลงั
และผลผลติทางการเกษตรประเภทอื่น  เชน่  ยางพารา  แต่พอย่างเขา้ช่วงครึ่งปีหลงัราคาเหล่านี้กลบัลดลง
เรื่อย ๆ จนเกษตรกร  ทัง้ชาวนาและชาวไร่  ต้องออกมาชุมนุมประท้วงปิดถนนเรียกร้องให้รฐับาลเร่ง
ชว่ยเหลอื  ปจัจยัอะไรชว่ยใหร้าคาสนิคา้เหล่านี้เพิม่สูงขึน้ในระยะแรก  และเพราะเหตุใดราคาจงึตกลงอย่าง 
ต่อเนื่องมาจนถงึตน้ปีใหม่ 2552 ซึ่งเป็นชว่งทีเ่สนอบทวเิคราะหบ์ทนี้ 
 คงจํากนัได้ว่าในช่วงต้นปี พ.ศ. 2551  ราคาน ้ามนัพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงระดบัสูงสุดคือ 147 
เหรยีญสหรฐัต่อบารเ์รลเมื่อเดอืนกรกฎาคม  ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นแทบทุกประเภทรวมทัง้
ตน้ทุนการผลติสนิคา้จําพวกอาหาร  นอกจากนี้ ราคาน้ํามนัที่พุ่งสูงขึน้อย่างคาดเดาไม่ถูกว่าจะหยุดที่จุดใด  
ยงัเป็นเหตุให้เกิดการปลูกพืชทดแทนน ้ามนักันเป็นการใหญ่  รวมทัง้เกิดความพยายามหาพลังงาน
ทางเลอืกอื่นมาทดแทนพลงังานจากน้ํามนั เชน่ พลงังานแสงอาทติย ์พลงังานลม เป็นตน้ 
 การปลูกพชืทดแทนน้ํามนัทีส่ามารถนํามาแปรรูปเป็นพลงังานได ้เชน่ แอลกอฮอล์ ไบโอดเีซล ทําให้
พื้นท่ีการเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง  เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการกกัตุนอาหาร  
เพราะประเทศทีเ่น้นการผลติสนิคา้อุตสาหกรรมและประเทศในตะวนัออกกลางผูผ้ลติน้ํามนัทัง้หลายมคีวาม
วติกวา่ในอนาคตโลกจะขาดแคลนอาหาร 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้คงเหน็ไดช้ดัเจนวา่เหตุสําคญัที่ทําให้ราคาสนิค้าอาหาร ทัง้ราคาขา้ว ขา้วโพด 
และราคามนัส าปะหลงัสูงขึ้นเรื่อย ๆ กค็อืการที่ผลผลติอาหารลดลงเพราะหนัไปใชพ้ื้นที่ปลูกพชืทดแทน
น้ํามนัรวมทัง้การกกัตุนอาหาร  และการที่ต้นทุนการผลติสนิค้าจากน้ํามนัแพงดงักล่าวขา้งต้น  ราคาสนิค้า
เกษตรทีพุ่่งสูงขึน้เรื่อย ๆ ทําใหห้วงักนัวา่อนาคตเกษตรกรไทยกําลงัสดใส และชาวนาชาวไร่จะเริม่ลมืตาอ้า
ปากได ้
 แต่แลว้ความหวงัทีว่าดไวก้เ็ริม่จางหายไปเมื่อปัญหาหน้ีเสียของธุรกิจอสงัหาริมทรพัยใ์นสหรฐัฯ
เริ่มพ่นพิษ  สถาบนัการเงนิขนาดใหญ่ในสหรฐัฯประสบความหายนะถึงข ัน้ล้มละลาย  ในเดือนกนัยายน
รฐับาลสหรฐัต้องเขา้ควบคุมกจิการของบรษิทัสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัรายใหญ่ของสหรฐั 2 บรษิทัคอื Fannie  
Mae และFreddie  Mac  เนื่องจากปญัหาการขาดทุนในตลาดสนิเชือ่  การเขา้ชว่ยเหลอืสถาบนัการเงนิทัง้ 2 
แห่งนี้คือสญัญาณของวกิฤตการณ์ครัง้ใหญ่ในตลาดสนิเชื่อของสหรฐั  ซึ่งต่อมาได้ ส่งผลสะเทอืนต่อตลาด
การเงนิโลกอย่างรุนแรง  เศรษฐกจิโลกชะลอตวัลงเรื่อย ๆ จนถงึข ัน้เศรษฐกจิถดถอย 
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 ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย  ซึ่งเกดิจากปญัหาหนี้เสยีดงักล่าวขา้งต้น  ส่งผลให้ราคาน้ํามนัลดลง
อย่างรวดเรว็  จากทีเ่คยขึน้ไปสูงสุดกวา่บารเ์รลละ 147 เหรยีญสหรฐัฯลงมาเหลอืประมาณ 40 เหรยีญสหรฐัฯ
เท่านัน้นอกจากนี้ยงัเป็นเหตุใหร้าคาขา้ว  ขา้วโพด และมนัสําปะหลงัลดลงอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 
 สําหรบัแนวโน้มราคาสนิคา้เกษตรไทยในปี  2552  นี้  เลขาธกิารสํานกังานเศรษฐกจิการเกษตรได้ 
คาดการณ์ไว้ว่า  ภาวะวกิฤติเศรษฐกิจโลกถดถอยจะกระทบกบัภาคการเกษตรของไทยในปี 2552 อย่าง
แน่นอนแต่เนื่องจากสนิคา้เกษตรและอาหารยงัมคีวามจําเป็นต่อการดํารงชวีติ  ดงันัน้จงึคาดว่าจะเป็นกลุ่มที่
ไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตเิศรษฐกจิไม่สาหสัเหมอืนภาคอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การกกัตุนอาหาร        
02 ตน้ทุนการผลติสนิคา้สูงขึน้      
03 ปลูกพชืทดแทนน้ํามนั      
04 ปญัหาหนี้เสยีของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นสหรฐัฯ      
05 พืน้ทีก่ารเกษตรและผลผลติอาหารลดลง        
06 ราคาขา้วโพดสูงขึน้        
07 ราคาขา้วสูงขึน้      
08 ราคาน้ํามนัพุ่งสูงขึน้      
09 ราคามนัสําปะหลงัสูงขึน้      
10 เศรษฐกจิโลกถดถอย        

ทีว่่างส าหรบัร่างแผนผงัเชือ่มโยง 
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      ลยุฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก สศก. แนะทางสว่างแก้ปัญหาสินค้าเกษตร8 

            ในภาวะที่ปญัหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกแทบจะมองไม่เหน็แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์  เศรษฐกจิของ
ไทยกไ็ดร้บัผลกระทบจากเศรษฐกจิโลกดว้ย  จนหน่วยงานต่างๆไดอ้อกมาปรบัลดประมาณการการขยายตวั
เศรษฐกจิของปีนี้ลงไปตามกนั  ผลกระทบย่อมเกดิขึน้ตามมาเป็นระลอก  และที่น่าเป็นห่วงอย่างยิง่คอืกลุ่ม
เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ  
            เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอันเป็นระยะที่ย่างเข้าไตรมาสที่สองของปีนี้   เลขาธิการสํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้สรุปสถานการณ์ภาคการเกษตรของไทยว่า   ไตรมาศแรกของปี 2552 
นี้  อตัราการเจรญิเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมภาคการเกษตรลดลง 1.6%  เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 
2551 
            ปญัหาวกิฤตเศรษฐกจิโลกก่อใหเ้กดิผลกระทบหลายอย่าง  ทีส่ําคญัต่อภาคการเกษตรของไทยกค็อื
ทําให้ทัว่โลกลดการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคลง  รวมทัง้ทําให้ภาพรวมของการส่งออกสินค้าเกษตรและ
อาหารลดลง  นอกจากนี้วกิฤตเศรษฐกจิโลกยงัทําให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและประเทศไทยชะลอ
ตวัดว้ย  การชะลอตวัของเศรษฐกจิดงักล่าวกส็่งผลโดยตรงอกีทางหนึ่งที่ทําให้ปญัหาการลดค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การบริโภคและปญัหาการส่งออกสนิคา้เกษตรและอาหารลดลงมคีวามรุนแรงยิง่ขึน้ 
            เมื่อสถานการณ์เป็นเชน่นี้  เกษตรการไทยกต็อ้งลําบากแน่นอน  เมื่อการใชจ้่ายเพื่อบรโิภคและการ
ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลง  สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือผลกระทบต่อราคาพืชผล
การเกษตรของไทย  คือทําให้ราคาข้าวลดลง  รวมทัง้ราคายางพารา น้ํามนัปาล์ม  และผลิตภัณฑ์มัน
สําปะหลงั  นอกจากนี้การทีภ่าวะเศรษฐกจิประเทศคู่คา้ของไทยชะลอตวั  ยงัทําให้การลงทุนภาคการเกษตร
ลดลงดว้ย  จากการยื่นขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนในภาคสนิคา้เกษตรในช่วงไตรมาสแรกนี้   พบว่าลดลงถงึ 
37.3% 
            เลขาธกิาร สศก. ยงัไดว้เิคราะหแ์นวโน้มการส่งออกและราคาสนิคา้ในปีนี้  พรอ้มกบัแนะมาตรการ
แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต า่ดว้ย ตวัอย่างเชน่ 
            มาตรการในการลดปญัหาขา้วและผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัราคาตกต ่าคือ  ต้องเร่งส่งเสรมิการ
ส่งออกไปตลาดท่ียงัมีศกัยภาพ เช่น ตลาดแอฟรกิายงัคงมคีวามต้องการนําเขา้ขา้วจํานวนมาก   ส่วนมนั
สําปะหลงักค็วรขยายการส่งออกสู่อนิเดยี นิวซแีลนด ์ออสเตรเลยี รสัเซีย และฟิลปิปินส์  ซึ่งเป็นตลาดที่ยงัมี
ศกัยภาพ อกีมาตรการหนึ่งคอื ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรคณุภาพดี ไปยงัประเทศทีต่อ้งการสนิคา้ที่
มคีุณภาพ เชน่ส่งเสรมิตลาดขา้วคุณภาพดใีนตะวนัออกกลางและจนีซึ่งเป็นประเทศคู่คา้ที่ยงัมกีําลงัซื้อ   ส่วน
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         หน้าที ่- 60 -        

 

ผลติภณัฑม์นัสําปะหลงันอกจากขยายการส่งออกดงักล่าว  กต็อ้งเน้นการทําใหม้คีุณภาพที่ด ีสะอาด และลด
การปลอมปน รวมทัง้ผลกัดนัการแปรรูปในประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ให้เกดิขึน้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย   ที่
สําคญัคอืการขยายการผลติเอทานอลในประเทศ  เพราะจะชว่ยดงึผลผลติเขา้สู่การแปรรูปไดม้ากขึน้ 
              นอกจากมาตรการดงักล่าวขา้งต้น  ยงัมอีกีมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดปญัหาราคาขา้วและราคา
ผลติภณัฑม์นัสําปะหลงัตกตํ่าคอื  การประกนัราคาพืชผลการเกษตร  แต่เนื่องจากประเทศไทยกป็ระสบ
ปญัหาเศรษฐกจิชะลอตวัเชน่เดยีวกบัประเทศอื่นๆทัว่โลก  รายได้ภาครฐักล็ดลงอย่างชดัเจน  จงึจําเป็นต้อง
ใชม้าตรการและแนวทางแกไ้ขปญัหาหลายๆวธิไีปพรอ้มกนั 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขกํากบั ขอ้ความทีก่าํหนด ทีว่า่งสําหรบัร่างรหสัคาํตอบ 

01 การลดคา่ใชจ้่ายเพื่อการบรโิภค      
02 การส่งออกสนิคา้เกษตรและอาหารลดลง      
03 ประกนัราคาพชืผลการเกษตร      
04 ผลติภณัฑม์นัสําปะหลงัราคาตกตํ่า      
05 มาตรการแกไ้ขปญัหาราคาสนิคา้เกษตรตกตํ่า      
06 ราคาขา้วลดลง      
07 วกิฤตเศรษฐกจิโลก      
08 เศรษฐกจิของประเทศคู่คา้และประเทศไทยชะลอตวั      
09 ส่งเสรมิการส่งออกไปตลาดทีย่งัมศีกัยภาพ      
10 ส่งเสรมิการส่งออกสนิคา้เกษตรคุณภาพด ี      

 

ทีว่่างส าหรบัร่างแผนผงัเชือ่มโยง 
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                                   นกในอเมริกาหลายชนิดเส่ียงต่อการสญูพนัธุ์9 

           องคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนหลายแห่งในสหรฐัอเมรกิา ไดร้่วมมทอสํารวจและเสนอมาตรการในการ
อนุรกัษ์และเพิม่จํานวนนกหลายชนิดทีก่ําลงัตกอยูใ่นภาวะเสีย่งต่อการสูญพนัธแ์ละไดส้รุปออกมาเป็นรายงาน
ชือ่ The State of the birds, United States of America, 2009 ซึ่งมขีอ้มูลและขอ้เสนอทีน่่าสนใจมาก 
               ผลการสํารวจพบว่านกในสหรฐัฯ ซึ่งมอียู่มากมายหลายพนัธุ์กว่า 800 ชนิด ทัง้นกป่า นกบ้าน 
นกในทุ่งหญ้า นกชายฝ ัง่ทะเล นกในพื้นที่แห้งแล้ง รวมทัง้นกในเกาะฮาวาย ปรากฏว่าประมาณ 67 ชนิด 
กําลงัถูกคุกคามหนักจนอาจสูญพนัธุ์ และอีก 187 ชนิดมีจํานวนลดลงจนน่าเป็นห่วง  ต้นเหตุที่ทําให้นก
เหล่านี้จํานวนลดลงมีหลายอย่าง เช่น การขยายพื้นที่ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน   การขยายพื้นท่ีท า
การเกษตรและปศุสัตว์  การปลูกพืชทดแทนพลังงาน   การตัดไม้ทํ าลายป่า   การก่อมลพิษ
เพิ่มขึ้น  ตลอดจนภาวะโลกร้อน  รายงานฉบับนี้ได้วิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้นกแต่ละประเภทมีจํานวน
น้อยลง  และได้เสนอแนะมาตรการแก้ไขปญัหาไวด้้วย  ในบทความนี้จะเลือกกรณีของนกที่อาศยัอยู่ในทุ่ง
หญ้ามานําเสนอ 
            ในขณะนี้ไดพ้บว่ามนีกในทุ่งหญ้า4ชนิดเสี่ยงต่อการสูญพนัธุ์  เมื่อเทยีบกบั ค.ศ.1968  ปรากฏว่า
จ านวนนก Northern Bobwhite ลดลง  และพบว่านกกระจอก Grasshopper มีจ านวนน้อยลงอย่าง
ชดัเจน  ส่วนที่น่าห่วงคอืนก Greater Prairie-Chicken รวมทัง้เหย่ียว Aplomado ก าลงัเส่ียงต่อการสูญ
พนัธุ ์
            สาเหตุท่ีท าให้นกในทุ่งหญ้าทัง้ส่ีชนิดจ านวนลดลง  และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มีอยู่สอง
ประการ  สาเหตุประการแรกคอืการขยายพืน้ทีท่ําการเกษตรและปศสุตัว์  เพราะการขยายพื้นที่เพื่อการนี้ทํา
ใหพ้ืน้ทีทุ่่งหญ้าซึ่งเป็นทีอ่ยู่อาศยัของนกเหล่านี้น้อยลงๆ  ถงึแมจ้ะมกีารทําปศสุตัวซ์ึ่งจะตอ้งปลูกหญ้าสําหรบั
เลีย้งสตัวม์ากพอควร  ซึ่งน่าจะชว่ยชดเชยพืน้ทีทุ่่งหญ้าได้  แต่กลบัเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม  เพราะหญ้าที่
ปลูกไว้ก็ต้องถูกสตัว์ที่เลี้ยงไว้จํานวนมากกินเป็นอาหารไปเรื่อยๆ   รวมทัง้มีการเผาหญ้าที่ใช้เลี้ยงสตัว์
ค่อนขา้งบ่อย เพื่อปลูกใหม่  และที่สําคญัคอืเผาหญ้ากนัในช่วงที่นกกําลงัทํารงั  นอกจากการทําเกษตรพชื
พนัธุ์ธญัญาหาร และปศุสตัว์ดงักล่าว    ยงัมีการปลูกพืชทดแทนน้ํามนัมากขึ้นด้วย  ทําให้พื้นที่ทุ่งหญ้า
น้อยลง 
            สาเหตุประการทีส่องทีท่ําใหน้กในทุ่งหญ้าทัง้สีช่นิดลดจาํนวนลง  กค็อืภาวะโลกร้อน  อากาศทีร่อ้น
ขึน้ทําใหเ้กดิความแหง้แลง้  ทุ่งหญ้าอนัเป็นทีอ่ยู่อาศยัรวมทัง้อาหารต่างๆของนกเหล่านี้จงึลดลงๆ สาเหตุทัง้
สองประการดงักล่าวนี้เองทีท่ําใหน้กในทุ่งหญ้าทัง้สีช่นิดลดลงหรอืเสีย่งต่อการสูญพนัธุ์ 
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         หน้าที ่- 62 -        

 

            ในรายงานไดเ้สนอมาตรการแก้ปัญหา  ซึ่งไดม้าจากการวิเคราะหส์ถานการณ์ของคณะผูเ้ขียน
รายงานอย่างรอบดา้น  มาตรการแรกคอืการท าเกษตรแบบอนุรกัษ์พืน้ท่ีทุ่งหญ้า  มาตรการที่สองคอืการ
ตดัหญ้าหรอื   การเผาหญ้าให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของนก  แนวทางทัง้สองนี้ได้รบัการสนับสนุนและ
ชดเชยค่าใช้จ่ายจากโครงการ Farm Conservation Programs  อีกมาตรการหนึ่งที่เสนอไว้คือการขยาย
โครงการอนุรกัษ์พืน้ที่ชุ่มน้ําให้ครอบคลุมพื้นที่ทุ่งหญ้าด้วย  เพื่อให้ประโยชน์ทัง้นกในพื้นที่ชุ่มน้ําและในทุ่ง
หญ้าดว้ย 
            คณะผูเ้ขยีนรายงานเชือ่วา่มาตรการทัง้ 2-3 ประการดงักล่าวขา้งตน้  นอกจากจะชว่ยยบัยัง้ปญัหาที่
นกในทุ่งหญ้าทัง้สีช่นิดมจีํานวนลดลงหรอืเสีย่งต่อการสูญพนัธุ์  ยงัจะช่วยให้นกเหล่านี้ค่อยๆเพิม่จํานวนขึน้
ในเวลาไม่นานเชน่เดยีวกบันกอกีหลายชนิดทีเ่คยชว่ยกนัอนุรกัษ์มาแลว้ 
  

 

 

 

 

 

 

ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การขยายพืน้ทีท่ําการเกษตรและปศสุตัว ์
    

02 การทําการเกษตรแบบอนุรกัษ์พืน้ทีทุ่่งหญา้ 
    

03 การเผาหญ้าใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติของนก 
    

04 การวเิคราะหส์ถานการณ์ของคณะผูเ้ขยีนรายงาน 
    

05 จํานวนนก Northern Bobwhite ลดลง  
    

06 นกกระจอก Grasshopper มจีํานวนน้อยลง 
    

07 ภาวะโลกรอ้น 
    

08 มาตรการแกป้ญัหา 
    

09 สาเหตุทีท่าํใหน้กในทุง่หญ้าทัง้สีช่นิดลดจํานวนลง 
    

10 เหยีย่ว Aplomado กําลงัเสีย่งต่อการสูญพนัธุ ์
    

ท่ีว่างส าหรบัร่างแผนผงัเช่ือมโยง 
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                           ทางรอดชีวิตของเต่าทะเลสีเขียวในฮ่องกง10 
          เมื่อปี พ.ศ. 2547 สหภาพอนุรกัษ์ธรรมชาตริะหวา่งประเทศจดัใหเ้ต่าทะเลสเีขยีวอยู่ในกลุ่มสตัวท์ีใ่กล้
สูญพนัธุ ์องคก์รอนุรกัษ์พนัธุส์ตัว ์Earthtrust ประเมนิวา่ ปจัจุบนัทัว่โลกมเีต่าทะเลสเีขยีวเพศเมยีวยัผสมพนัธุ์
อยู่ไม่ถงึ 2 แสนตวั 
           เต่าทะเลสเีขยีวไดช้ือ่ตามสขีองตวัมนัเอง เมื่อโตเตม็ที่อาจมน้ํีาหนักมากกว่า 150 กโิลกรมั มแีหล่ง
อาศยัในน่านน้ําประเทศต่างๆทัว่โลก แหล่งที่มเีต่าทะเลพนัธุ์นี้อาศยัอยู่มากที่สุดได้แก่ ประเทศคอสตารกิา 
และแถบแนวปะการงัยกัษ์ Great Barrier Reef ในออสเตรยี สําหรบัทีฮ่่องกงนัน้มเีต่าทะเลสเีขยีวอาศยัอยู่ไม่
มากนกั 
          ขณะนี้สถานการณ์ของเต่าทะเลสเีขยีวในน่านน้ําฮ่องกงตกอยู่ในภาวะเลวร้าย รฐับาลฮ่องกงกก็ําลงั
พยายามฟ้ืนฟูจํานวนประชากรเต่าทะเลสเีขยีวใหเ้พิม่ขึน้อกีครัง้ คุณ K.S. Cheung เจา้หน้าที่อนุรกัษ์ป่าชาย
เลนและพนัธ์สตัว์ของกระทรวงเกษตร การประมง และการอนุรกัษ์ของฮ่องกงกล่าวว่า ขณะนี้ได้กําหนด
มาตรการอนุรกัษ์เต่าทะเลสีเขียวขึ้นมา คือ การห้ามรุกล า้พื้นท่ีวางไข่ของมนัในช่วงฤดูวางไข่ ได้แก่ 
ชว่งตัง้แต่เดอืนมถิุนายนถงึตุลาคม โดยกําหนดพืน้ทีห่าด Sham Wan บนเกาะแลมม่าเป็นเขตอนุรกัษ์เพื่อให้
เต่าทะเลสเีขยีวขึน้ไปทํารงัและวางไข ่โดยมเีจา้หน้าทีค่อยดูแลรกัษาความปลอดภยับรเิวณเขตนัน้เป็นอย่างดี
และมปีระสทิธภิาพ 
            คุณ K.S. Cheung เล่าว่า ภยัคุกคามเต่าทะเลสีเขียวมีหลายอย่าง ทัง้มลพษิในทะเล การทํา
ประมง การดําน้ํา และเรอืเรว็ซึ่งล้วนเป็นอนัตรายต่อตวัเต่าในทะเล แต่ภยัคุกคามสําคญัที่สุดของเต่าทะเล
พนัธุน์ี้กค็อืการที่ชาวต่างชาตินิยมบริโภคเน้ือและไข่เต่าทะเลสเีขยีวมากนัน่เอง ไม่วา่จะเป็นไข่เต่าหรอืตวั
เต่าซึ่งเป็นอาหารอนัโอชะและเป็นทีน่ิยมากของชาวจนีแผน่ดนิใหญ่ รวมทัง้ชาวมาเลเซยีและอนิโดนิเซยี ผลก็
คอืนอกจากทําใหจ้  านวนเต่าลดลง จํานวนไขเ่ต่าทะเลสเีขยีวกพ็ลอยลดลงดว้ยส่วนการพฒันาพืน้ท่ีชายฝัง่ 
กเ็ป็นภยัคุกคามสาํคญัเชน่กนัต่อตวัเต่าเองและไขข่องมนั นอกจากนี้ไม่เฉพาะภยัจากชาวต่างชาตเิท่านัน้ยงัมี
ภยัคุกคามจากชาวบ้านที่เป็นคนจนด้วย เพราะคนจนในฮ่องกงบริโภคเน้ือและไข่เต่าเป็นอาหารในยาม
ขาดแคลน แมจ้ะตอ้งลกัลอบเขา้ไปในเขตหวงหา้มซึ่งเสีย่งต่อการถูกจบักุมกต็าม 
             นอกจากเหตุดงักล่าวขา้งตน้ การรุกลํ้าพืน้ทีว่างไขเ่ต่าทะเลสเีขยีวกเ็ป็นสาเหตุสําคญัประการหนึ่ง
เพราะไม่เพยีงเป็นเหตุใหสู้ญเสยีไขเ่ต่านัน้ แต่ยงัเป็นภยัต่อเต่าเองดว้ยเพราะมกัจะถูกจบัไปพร้อมกบัไข่ของ
มนัดงัเชน่ การท าประมงในเขตหวงห้าม นอกจากตวัเต่าจะตดิอวนจบัปลา ชาวประมงยงัชอบลกัลอบขึน้ไป
ฝ ัง่ยงัชายหาดที่วางไข่ เพื่อเอาไข่รวมทัง้ตวัเต้าไปเป็นอาหาร จงึเป็นอีกเหตุหนึ่งทําให้เต่าทะเลสเีขยีวและ
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ไข่เต่ามีจ านวนลดลง ดงันัน้มาตรการอนุรกัษ์ทีห่า้มรุกลํ้าพืน้ทีว่างไขซ่ึ่งครอบคลุมการหา้มทําประมงในเขต
หวงหา้ม จงึน่าจะชว่ยลดปญัหาการสูญเสยีไขเ่ต่าและตวัเต่าอย่างไดผ้ล 
              มาตรการอนุรกัษ์เต่าทะเลสีเขยีวอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะช่วยยบัยัง้ปญัหาการลดจํานวนเต่าและ
ไขเ่ต่าไดก้ค็อื การห้ามขายเน้ือและไข่เต่าทะเลสเีขยีวรวมทัง้ผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ผลติจากม ัมาตรการนี้เป็น
ขอ้ตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าสตัว์ที่ใกล้สูญพนัธุ์ ซึ่งบรรดานักอนุรกัษ์ในฮ่ององต่างหวงัว่าความ
พยายามนี้ รวมทัง้มาตรการอื่นๆ จะชว่ยชวีติและชว่ยเพิม่จํานวนเต่าทะเลสเีขยีวในฮ่องกงและทัว่โลกได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การทําประมงในเขตหวงหา้ม 
    

02 การพฒันาพืน้ทีช่ายฝ ัง่ 
    

03 การหา้มขายเนื้อและไขเ่ต่า 
    

04 การหา้มรุกลํ้าพืน้ทีว่างไข ่
    

05 ไขเ่ต่ามจีํานวนลดลง 
    

06 คนจนในฮอ่งกงบรโิภคเนื้อและไขเ่ต่า 
    

07 จํานวนเต่าลดลง 
    

08 ชาวต่างชาตนิิยมบรโิภคเนื้อและไขเ่ต่า 
    

09 ภยัคกุคามเต่าทะเลสเีขยีว 
    

10 มาตรการอนุรกัษ์เตา่ทะเลสเีขยีว 
    

 

ทีว่่างส าหรบัร่างแผนผงัเชือ่มโยง 
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                                                 ปัญหาวยัรุ่น ต้นเหตแุละทางแก้11  

               เวลารบัรูป้ญัหาของวยัรุ่น หลายคนมคีวามหงุดหงดิ ไม่พอใจ เบื่อ รู้สกึว่าทําไมเดก็ไม่เลอืกสิง่ที่ดี
ใหก้บัตนเอง ท าไมตอ้งสรา้งปญัหา จนมคีนจํานวนหนึ่งอยากจดัการแกป้ญัหาด้วยความรุนแรง แต่ในความ
เป็นจรงิพฤตกิรรมทีป่รากฏให้เหน็มเีหตุปจัจยัหลายอย่างเชื่อมโยงกนั ที่น่าคดิคอืทําไมเดก็บางคนมปีญัหา
พฤตกิรรม เชน่ ติดยาเสพยติ์ด เล่นการพนนั ชอบความรุนแรง มีปัญหาเรื่องเพศ เป็นตน้ แต่ทําไมเดก็บาง
คนไม่มปีญัหาทัง้ๆทีอ่ยู่ในสภาพแวดลอ้มทีเ่สีย่ง  

             ผู้อํานวยการสถาบนัราชานุกูลอธิบายถึงปญัหานี้ว่า ปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้เกิดปัญหาวยัรุ่นมี
มากมาย ที่สําคญัคือปจัจยัเสี่ยงในครอบครวั ปจัจยัเสี่ยงในชุมชนและสงัคม และปจัจยัเสี่ยงในตวัเด็กเอง 
ดงันัน้หากจะแกไ้ขปญัหากต็อ้งลดปจัจยัเสีย่งต่างๆ และสรา้งปจัจยัปกป้องเพิม่ขึน้ซึ่งที่สําคญักค็อืภมิูคุ้มกนั
ในตวัเดก็  
            ปัจจยัเส่ียงในครอบครวัส่วนใหญ่เกดิจากวธิกีารเลีย้งดูเดก็ทีไ่ม่ถูกตอ้ง เชน่ ตามใจลูกมากเกนิไป 
ไม่รูว้ธิทีีจ่ะจูงใจเดก็ใหท้ าตามค าสัง่ของพ่อแม่ บางครอบครวัใชว้ธิบีงัคบัรุนแรงแต่ไม่เคยแก้ปญัหาได้ บาง
ครอบครวัมปีญัหาความขดัแยง้ในครอบครวัจนเดก็ไม่อยากกลบับา้น ในทีสุ่ดกม็กีลุ่มของตนเองและรูส้กึวา่ตน
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมากกวา่ครอบครวั บางครอบครวัส่งเสรมิพฤตกิรรมที่เป็นปญัหา มองว่าปญัหามาจาก
เพื่อนหรอืคนอื่น ปกป้องเดก็ในทางทีผ่ดิ ไม่ฝึกเดก็ให้รบัผดิชอบการกระท าของตนเอง นอกจากนี้การที่ตวั
พ่อแม่เองมปีญัหาทางดา้นพฤตกิรรมดว้ย กเ็ลยกลายเป็นเรื่องของลูกปเูดนิตามพ่อปแูม่ป ู 
                   สําหรบัปจัจยัเสี่ยงในตวัเด็กกเ็ป็นผลมาจากครอบครวัเช่นกนั โดยเฉพาะการไม่ได้รบัการ
ยอมรบัจากคนในครอบครวั ถูกมองวา่เป็นแกะดํา ทําอะไรกไ็ม่ได้เรื่อง จะทําให้เดก็มคีวามคดิต่อต้านสงัคม 
ไม่ยอมรบักตกิาการอยู่ร่วมกนั มองพฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหาวา่เป็นความทนัยุคทนัสมยัและทําให้เป็นที่ยอมรบั
ในกลุ่ม  
          เหตุสําคญัของปญัหาวยัรุ่นอกีอย่างหนึ่งคอืปัจจยัเส่ียงในชุมชนและสงัคม ได้แก่การที่เดก็เขา้ถงึ
อบายมุข เหล้า ยา อาวุธ สื่อลามก และสิง่ยัว่ยุทัง้หลายได้โดยง่าย เมื่อทศันคตขิองชุมชนเองก็ยอมรับสิ่ง
เหล่านี้และผูใ้หญ่เองกท็ําผดิใหเ้ดก็เหน็ เดก็กย็่อมซมึซบัรบัเอาพฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหามาปฏบิตับิา้ง 
          ปจัจยัเสีย่งทัง้สามประการลว้นเป็นเหตุทีท่ําใหเ้กดิปญัหาต่างๆ ทัง้ปญัหาตดิยาเสพย์ตดิ ตดิสุรา ตดิ
การพนนั ชอบความรนุแรง ตลอดจนการมัว่สุมทางเพศ และปญัหาอื่นๆ ดงันัน้หนทางในการแกป้ญัหากค็อื
ตอ้งป้องกนัหรอืลดความเสีย่งต่างๆลง และทีส่ําคญัคอืการสรา้งภูมคิุม้กนัใหเ้ดก็ซึ่งจะเกดิขึน้ได้กด็้วยวิธีการ
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เลี้ยงดเูดก็อย่างถกูต้อง นัน่เอง ภูมคิุม้กนัสําคญัทีจ่ะตอ้งชว่ยกนัสรา้งใหเ้กดิขึน้ในตวัเดก็ได้แก่ การช่วยให้
เดก็มเีป้าหมายในชีวิต มบุีคลกิภาพทีม่ ัน่คง และมคีวามเชื่อในสิง่ที่ถูกต้อง ในวยัรุ่นการมเีป้าหมายในชวีติ
เป็นเรื่องสําคญั ครอบครวัตอ้งชว่ยใหเ้ดก็คน้พบสิง่ทีต่นตอ้งการและมคีวามหวงัในอนาคต จะทําให้เดก็มุ่งมัน่
ในความสําเร็จมากกว่าที่จะใช้เวลากบัสิง่ยัว่ยุ  สําหรบับุคลกิภาพที่ม ัน่คงเป็นผลมาจากการที่เด็กมีความ
เชือ่มัน่ในคนรอบขา้งโดยเฉพาะพ่อและแม่ เชื่อมัน่ว่าพ่อแม่สามารถให้คําแนะนําที่ด ีพูดคุยปญัหากบัพ่อแม่
ได้ ทําให้มัน่ใจในตนเอง ซึ่งจะสมัพนัธ์กบัความมัน่ใจว่าตนสามารถมีชวีติที่ดีแม้จะแวดล้อมด้วยสิง่ที่เป็น
ปญัหา ส่วนการมีความเช่ือในส่ิงท่ีถกูต้องจะเกดิขึน้ได้กด็้วยการปลูกฝงัและอบรมสัง่สอนมาตัง้แต่วยัเดก็ 
ใหเ้ดก็สามารถแยกแยะสิง่ทีถู่กตอ้งได ้แมจ้ะเหน็คนอื่นทําสิง่ทีผ่ดิกย็งัยนืหยดัทีจ่ะทําสิง่ทีถู่กตอ้งต่อไป  
            ภูมคิุม้กนัทัง้สามประการนี้นอกจากจะชว่ยป้องกนัปญัหาวยัรุ่นทัง้หลายดงักล่าวขา้งตน้ ยงัจะชว่ย
ใหว้ยัรุ่นมอีนาคตทีส่ดใส และเป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครวั สงัคม และประเทศชาตติ่อไป 
 

 
 
 
 

ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 ชอบความรุนแรง 
    

02 ตดิยาเสพตดิ 
    

03 ปจัจยัเสีย่งทีท่ําใหเ้กดิปญัหาวยัรุ่น 
    

04 ปจัจยัเสีย่งในครอบครวั 
    

05 ปจัจยัเสีย่งในชมุชนและสงัคม 
    

06 ภูมคิุม้กนัในตวัเดก็ 
    

07 มคีวามเชือ่ในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
    

08 มปีญัหาเรื่องเพศ 
    

09 มเีป้าหมายในชวีติ 
    

10 วธิกีารเลีย้งดูเดก็อย่างถกูตอ้ง 
    

ทีว่่างส าหรบัร่างแผนผงัเชือ่มโยง 
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         หน้าที ่- 67 -        

 

                                 
                  พระราชด ารสัในวนัเสดจ็ออกมหาสมาคม12 

           ในมหามงคลวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัเสดจ็ออกมหาสมาคม เมือ่วนัที ่5 ธนัวาคม พ.ศ. 
2552 อนัเป็นวนัเฉลมิพระชนมายุ 80 พรรษา คนไทยลว้นปิตยินิดทีีเ่หน็พระบาทสมเดจ็พรเจา้อยู่หวั มพีระ
พลานามยัแขง็แรงขึน้ ดฉินัเชือ่วา่ประชาชนชาวไทยทุกคนลว้นมุ่งหวงัใหพ้ระองคท์รงพระเจรญิยิง่ยนืนาน 
ทรงสบายพระราชหฤทยั และทรงมคีวามสุข จงึอยากใหพ้วกเราน้อมนําพระราชด ารสัในวนัเสดจ็ออกมหา
สมาคมมาพนิิจพจิารณา และน้อมรบัมาปฏบิตัอิย่างจรงิจงั 
        หลงัจากสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช นายกรฐัมนตร ีและประธานสภา กราบบงัคมทูลถวายพระพรเสรจ็
แลว้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมพีระราชดํารสัดงันี้  
           "ขอขอบพระทยัและขอบใจท่านทัง้หลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจติพรัง่พร้อมมาให้พรวนัเกดิด้วย
ถอ้ยคําทีเ่ลอืกสรรมาจากใจจรงิ ซึ่งปรารถนาดมีุ่งหมายให้ขา้พเจ้ามคีวามสุขความสวสัดิโ์ดยประการต่างๆ
ความสุขความสวสัดิข์องขา้พเจ้าจะเกดิขึน้ได้ ด้วยบ้านเมอืงของเรามคีวามเจรญิมัน่คงเป็นปกตสิุข ความ
เจรญิมัน่คงทัง้นัน้จะสําเรจ็ผล เป็นจรงิไดก้ด็ว้ยทุกคนทุกฝ่ายในชาตมิุ่งที่จะปฏบิตัหิน้าที่ของตนให้เตม็กําลงั
ดว้ยสตรูิต้วั ดว้ยปญัญารูค้ดิและดว้ยสจัรติจรงิใจ โดยเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมยิง่กวา่ส่วนอื่น 
            จงึขอใหท้่านทัง้หลายในทีน่ี้ซึง่มตีําแหน่งหน้าทีส่ําคญัอยู่ในสถาบนัหลกัของประเทศและชาวไทยทุก
หมู่เหล่าทําความเขา้ใจในหน้าทีต่น และตัง้จติใจใหอ้ยู่ในความสุจรติเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมยิง่กว่าส่วนอื่น 
ขออํานาจคุณพระศรรีตันตรยั...(ทรงอวยพรปิดทา้ย)" 
          หากคนไทยน้อมนําพระราชดํารสัในวนัเสดจ็ออกมหาสมาคมมาตรองจะพบว่า มใีจความสําคญัสอง
ประการ ประการแรกคอืส่ิงท่ีจะท าให้พระองค์มีความสุข และประการที่สอง คอืส่ิงท่ีขอให้คนไทยทุกคน
ปฏิบติั  
         สําหรบัสิง่ทีจ่ะทําใหพ้ระองคม์คีวามสุขไดแ้ก่ การที่บ้านเมืองมีความเจริญมัน่คง และบา้นเมอืงปกติ
สุข ส่วนสิ่งที่ขอให้คนไทยทุกคนปฏิบตัิคือปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มก าลงั ด้วยสติรู้ตวัปฏิบติัหน้าท่ีด้วย
ปัญญารู้คิด ดว้ยความสุจรติจรงิใจและปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือส่วนรวม 
           หากประชาชนคนไทยทุกคนทกุหมูเ่หล่าปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็กําลงั ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความสจุริต
จริงใจ ด้วยสติปญัญาโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมดงักล่าวกบัตวั ย่อมยงัผลให้บ้านเมืองเป็นปกติสุขและมี
ความเจรญิมัน่คงอย่างแน่นอน 
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เอกสารประกอบการเรยีนรายวชิา ท 30213 ภาษาวเิคราะหเ์ชื่อมโยง                  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  ภาคเรยีนที ่1                               
   

         หน้าที ่- 68 -        

 

                    ดฉินัเหน็วา่ สิง่ทีจ่ะทําใหพ้ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงมคีวามสุขทัง้สองประการดงักล่าว
ขา้งตน้ยอ่มอํานวยความสุขใหแ้ก่คนไทยอย่างทัว่หน้าเชน่กนั ดงันัน้สิง่ทีท่รงขอใหพ้วกเราปฏบิตัอินัเป็นสิง่ที่
ทรงปฏบิตัมิาแลว้อย่างต่อเนื่องยาวนาน จงึมใิชก่ารปฏบิตัเิพื่อความสุขของพระองคเ์ท่านัน้ แต่เพื่อความสุข
ของพสกนกิรของพระองคน์ัน่เอง นี่คอืพระมหากรุณาธคิุณอนัยิง่ใหญ่ของพระมหากษตัรยิพ์ระองคน์ี้ 

               ขอพระองคท์รงพระเจรญิยิง่ยนืนาน 

 

 

    

 

 

 

 

 

ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 บา้นเมอืงปกตสิุข 
    

02 บา้นเมอืงมคีวามเจรญิมัน่คง 
    

03 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความสุจรติจรงิใจ 
    

04 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยปญัญารูค้ดิ 
    

05 ปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อประโยชน์ส่วนรวม 
    

06 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็กาํลงั 
    

07 พระราชดํารสัในวนัออกมหาสมาคม 
    

08 สิง่ทีจ่ะทําใหพ้ระองคม์คีวามสุข 
    

09 สิง่ทีท่รงขอใหท้กุคนปฏบิตั ิ
    

 

 

ทีว่่างส าหรบัร่างแผนผงัเชือ่มโยง 
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         หน้าที ่- 69 -        

 

 

                                    ปัญหานิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ13 

             วนัที ่29 กนัยายน พ.ศ.2552 ศาลปกครองมคีําสัง่ใหร้ะงบัโครงการ 76 โครงการ มูลค่ากว่าสี่แสน
บาทที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คดนีี้สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และประชาชนชาวมาบตาพุดฟ้อง
หน่วยงานของรฐัและรฐัมนตรทีเีกี่ยวขอ้งรวม 8 ราย วา่ร่วมกนัออกคําสัง่โดยไม่ถูกต้องตามมาตรา 67 วรรค
สอง ของรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2550 ทีก่ําหนดให้โครงการหรอืกจิกรรมที่อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทัง้ทางดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ด้านทรพัยากรธรรมชาติ และด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
จะกระทํามิได้ เวน้แต่จะได้ศกึษาผลกระทบในด้านต่างๆ และจดัให้มีกระบวนการรบัฟงั ความคดิเห็นของ
ประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีก่อน รวมทัง้ใหอ้งคก์รอสิระใหค้วามเหน็ก่อน องคก์ารอสิระดงักล่าวประกอบดว้ย
ผูแ้ทนองคก์รเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ดัการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม 
          แต่ภายหลงัรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2550 มผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที่ 24 สงิหาคม พ.ศ.2550 ผูถู้กฟ้องคดทีัง้ 8 
ยงัคงรบัเรื่อง พิจารณา หรืออนุมตั ิอนุญาตให้ดําเนินโครงการหรือกจิกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง โดยเมื่อถงึปี พ.ศ.2552 มีโครงการท่ีอนุมติัหลงัประกาศใช้รฐัธรรมนูญ ถงึกว่า 76 
โครงการเชน่ โครงการแยกก๊าซธรรมชาต ิและโครงการผลติสารอะครโิลไนไตรล ์ของเครอืการปิโตรเลยีมแห่ง
ประเทศไทย โครงการผลิตโพลีเอททีลีน และโครงการผลติ NBR LATEX ของเครอืปนูซเีมนตไ์ทย เป็นตน้ 
           ผูฟ้้องคดจีงึขอใหศ้าลกําหนดมาตรการหรอืวธิกีารคุ้มครองใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขช์ ัว่คราวก่อนการ
พพิากษา โดยขอใหศ้าลมคีําสัง่ระงบัโครงการหรอืกจิกรรม จ านวน 76 โครงการ ที่กําลงัดําเนินการในพื้นที ่       
ตําบลมาบตาพุด อําเภอบา้นฉาง และใกลเ้คยีงจงัหวดัระยอง ไวเ้ป็นการชัว่คราวก่อนศาลจะมคีําพพิากษา  
               ศาลพเิคราะหว์า่ จากคําชีแ้จงของผูฟ้้องและผูถู้กฟ้องคด ีประกอบกบัรายงานการประชุมของผู้
ถูกฟ้องคดทีี ่1 และที ่2 รวมทัง้การประกาศเขตควบคุมมลพษิ เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ.2552 แสดงให้เหน็
ข้อเท็จจริงที่ตรงกันว่า โครงการต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทัง้โครงการที่อนุมัติหลัง
ประกาศใชร้ฐัธรรมนูญก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงจริง ทัง้ด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ด้าน
ทรพัยากรธรรมชาต ิและด้านสขุภาพของประชาชนในชมุชน  
             ดว้ยเหตุผลสองประการคอื โครงการทีอ่นุมตัหิลงัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญ ก่อให้เกดิผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อชุมชน และที่สําคัญคือมีลักษณะเป็นโครงการที่ไม่ท าตามข้อยกเว้นก่อนด าเนินการตามที่
รฐัธรรมนูญกําหนด ซึ่งไดแ้ก่ ไม่ศึกษาผลกระทบก่อน ไม่จดัใหม้กีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ประชาชน
และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และไม่ให้องคก์รอิสระให้ความเหน็ก่อน มกีารดําเนินโครงการดว้ย ศาลจึงมีค าสัง่
ให้ระงบัโครงการไว้เป็นการชัว่คราว คําสัง่นี้จึงยงัผลให้โครงการที่อนุมตัหิลงัประกาศใชร้ฐัธรรมนูญ ซึ่ง
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เอกสารประกอบการเรยีนรายวชิา ท 30213 ภาษาวเิคราะหเ์ชื่อมโยง                  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  ภาคเรยีนที ่1                               
   

         หน้าที ่- 70 -        

 

ครอบคลุมโครงการแยกกา๊ซธรรมชาติ โครงการผลติสารอะครโิลไนไตรล์ โครงการผลติโพลเีอททลีนี และ
โครงการผลติ NBR LATEX ดงักล่าวขา้งตน้ถูกยบัยัง้ไวท้ัง้หมด  
        นี่คอืบทเรยีนราคาแพงทีผู่เ้กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนจะตอ้งตระหนกัและป้องกนัไม่ใหเ้กดิซ้ํา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 ไม่ทําตามขอ้ยกเวน้กอ่นดําเนินการ 
    

09 ไม่ศกึษาผลกระทบก่อน 
    

10 ไม่ใหอ้งคก์รอสิระใหค้วามเหน็ก่อน 
    

11 ศาลจงึมคีําสัง่ใหร้ะงบัโครงการ 
    

 

 

ทีว่่างส าหรบัร่างแผนผงัเชือ่มโยง 
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เมษายน ปีเสือดุ14 

            เดอืนเมษายนปีนี้กล่าวไดว้า่เป็นปีเสอืดุ เพราะมเีรื่องราวรอ้นแรงเกดิขึน้มากมายทัง้ในบ้านเราและ
บ้านเขา วนัที่ 10 เมษายน เป็นวนัที่คนไทยต้องบาดเจบ็ล้มตายจํานวนมากที่สี่แยกคอกววัจากการขอคืน
พืน้ทีถ่นนราชดําเนิน ส่วนการชมุนุมทีแ่ยกราชประสงคก์ก็อ่ใหเ้กดิผลกระทบมากมาย ทัง้ดา้นการคา้ขาย การ
ท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ ขณะที่เขยีนคอลมัน์นี้ก็ยงัมองไม่ออกว่าปญัหาความขดัแย้งในบ้านเราจะจบลง
อย่างไรจงึขอพาคุณผูอ้่านเปลีย่นสมองจากความเครยีดในบา้นเราไปมองดูปญัหาทีอ่ื่นบา้ง  

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

              เถา้ถ่านจากภูเขาไฟลูกนี้มลีกัษณะพเิศษ คอืแทนที่เศษวสัดุที่พวยพุ่งออกมาจะเผาไหม้หมดจน
เป็นผงขีเ้ถา้ดงัเถา้ถ่าน จากภูเขาไปลูกอื่นๆ กลบัมาลกัษณะเป็นผงเศษแก้วและเศษโลหะ ซึ่งเป็นอนัตราย
มากต่อเครื่องยนต์และพื้นผวิด้านนอกของเครื่องบินรวมทัง้กลไกของระบบนําทาง ดงันัน้เถ้าถ่านจํานวน
มหาศาลจากเจา้ Eyjafjallajokull จงึส่งผลกระทบมากมาย ที่สําคญัคอืทําให้ต้องหยุดการบินในยุโรปเกือบ
ครึ่งหน่ึง นอกจากนี้ยงัทําใหส้ขุภาพของประชาชนแย่ลง เพราะสูดหายใจเอาผลเถ้าถ่านเขา้ไป รวมทัง้ทํา
ใหพ้ชืผลการเกษตรเสียหาย เพราะถูกเถา้ถ่านปกคลุมไปทัว่  

              การที่การบินในยุโรปต้องหยุดไปอันเป็นผลมาจากเถ้าถ่านจ านวนมากเช่นนี้ ก่อให้เกิดผล
เสยีหายตามมาหลายประการ ที่เหน็ผลทนัตากค็อืการบินสูญเสียรายได้มหาศาลถงึวนัละกว่า 200 ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ ประการต่อมาคอืการท่องเที่ยว ผู้คนที่เดนิทางไปท่องเที่ยวยุโรปตกค้างอยู่ที่สนามบินเป็น
จํานวนมาก ผูท้ี่วางแผนจะไปเที่ยวยุโรปกต็้องเปลี่ยนแผน ชาวยุโรปที่ไปเที่ยวที่อื่นกก็ลบับ้านไม่ได้ ทําให้
ธุรกิจการท่องเท่ียวเสียหายมาก และที่กระทบกระเทือนมากอีกประการหนึ่งคอืทําให้การขนส่งสินค้า
หยดุชะงกั ทัง้จากยุโรปไปทีอ่ื่นและจากทีอ่ื่นมายุโรป  

         ความเสยีหายทัง้สามประการดงักล่าวขา้งตน้ ทําใหเ้ครดิตและค่าเงินยโูรลดลง และทีน่่าเป็นห่วงคอื
ทําใหก้ารฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนี้ทีก่ําลงัเริม่ดขี ึน้กลบัลดลง จนเกรงกนัวา่จะส่งผลกระทบ
ไปถงึการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกดว้ย 
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             ความเสยีหายจากภูเขาไฟระเบดิครัง้นี้ไม่มใีครพยากรณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่หรอืจะกลบัรุนแรง
ยิง่ข ึน้เพราะเป็นเรื่องของภยัธรรมชาตทิี่มนุษย์ไม่อาจควบคุมได้ แต่ความเสยีหายที่ก าลงัเกดิขึน้ที่บ้านเรา
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากความขัดแย้งของมนุษย์โดยแท้ ไม่ว่าจะเป็นความขดัแย้งทางความคิดหรือ
ผลประโยชน์ใดๆกต็าม ผูท้ีจ่ะควบคุมและระงบัเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ ได้กค็อืมนุษย์ ดงันัน้คนไทยทุก
คนทุกหมู่เหล่าตอ้งพร้อมใจช่วยกนัหาทางออกให้ได้ โดยยดึประโยชน์ของประเทศชาตเิป็นที่ตัง้ ไม่เช่นนัน้ 
“เราจะรอ้งเพลงชาตไิทยใหใ้ครฟงั”  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การเกษตรเสยีหาย 
    

02 การขนส่งสนิคา้หยุดชะงกั 
    

03 การบนิสูญเสยีรายไดม้หาศาล 
    

04 การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ 
    

05 เครดติและค่าเงนิยูโรลดลง 
    

06 เถา้ถ่านจํานวนมหาศาล 
    

07 ธุรกจิการทอ่งเทีย่วเสยีหาย 
    

08 เป็นผงเศษแกว้และเศษโลหะ 
    

09 สุขภาพประชาชนแย่ลง 
    

10 หยุดการบนิในยุโรปเกอืบครึง่หนึ่ง 
    

 

ทีว่่างส าหรบัร่างแผนผงัเชือ่มโยง 
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วยัรุ่นไทยท าลายสถิติเอเชีย15 

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

          ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นมีมากมาย ข้อมูลจากแหล่งต่างๆพบว่าามีปญัหาและผลกระทบที่
ตามมาม ี   หลายอย่าง เชน่ ต้องหยุดการเรยีน ตดิโรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์อื่นๆรวมทัง้เชื้อ
ไวรสัตบัอกัเสบบหีลายคนไปทําแท้งกบัหมอเถื่อนจนเกดิภาวะแทรกซ้อนรุนแรงตามมา เช่นตดิเชือ้โรคจน
ตอ้งตดัมดลูกทิง้ ผูท้ีต่ ัง้ครรภ์ต่อไปกม็กัมคีวามผดิปกตไิดแ้ก่ครรภ์เป็นพษิ (ความดนัโลหติสูง การทํางานของ
ไตผดิปกต ิและอาจมอีาการชกัได้) คลอดก่อนกําหนด คลอดลําบากเพราะกระดูกเชงิกรานยงัเจรญิเตบิโตไม่
สมบูรณจนตอ้งผา่ทอ้งคลอด อตัราการตายของเดก็ทีค่ลอดสูง มภีาวะซงึเศร้าหลงัคลอด หรอืมปีญัหารุนแรง
ถงึกบัฆา่ตวัตาย  

           จากขอ้มูลขา้งตน้คงเหน็ได้ชดัเจนว่าต้องหาทางแก้ไขปญัหานี้อย่างเร่งด่วน ส่ิงท่ีจะต้องท าความ
เข้าใจกบั ปัญหาน้ีทีส่ําคญัคอื ปจัจยัเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ ในวยัรุ่น และแนวทางป้องกนัปัญหา  

             พบวา่ปัจจยัเส่ียงต่อการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นมหีลายประการ ที่สําคญัได้แก่ มกีารศกึษาเล่าเรยีน
น้อยเนื่องจากครอบครัวยากจน ขาดความรู้ เรื่องเพศศึกษาและเรื่องการคุมกําเนิด ค่านิยมทางเพศ
เปล่ียนไป ถอืวา่การไดม้เีพศสมัพนัธเ์รว็เป็นเรื่องทันสมยั ด่ืมเหล้าหรือเสพสารเสพติด ทําให้ขาดสตแิละ
ความยัง้คดิหรอืถูกล่อลวงชกัจูงไดง้่าย ขาดการเอาใจใส่จากพ่อแม่ ไม่เหน็คุณค่าของตนเอง ตอ้งการความ
รกั ทําให้ตดัสินใจมเีพศสมัพนัธ์ เป็นต้น ปจัจยัทัง้ 4-5 ประการดงักล่าวนี้เองที่เป็นสาเหตุของปญัหาการ
ตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น  

            เมื่อรูส้าเหตุ เรากส็ามารถกําหนดแนวทางป้องกนัปญัหาไดด้ว้ยวธิกีารหลายๆอย่าง ทีส่ําคญัคอืพ่อ
แม ่ผูป้กครองต้องเอาใจใส่ดแูล ใหค้วามรกัความอบอุ่น วางตวัให้ลูกรู้สกึสนิทสนม สามารถปรกึษาหารอื
ปญัหาต่างๆได ้นอกจากนี้ทางบา้นและทางโรงเรยีนจะต้องช่วยกนัอบรมสัง่สอน ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
ขอ้ควรระวงัในการพบเพื่อนต่างเพศ ชีใ้หเ้หน็ปญัหาและผลกระทบที่จะเกดิขึน้ตามมาจากการมเีพศสมัพนัธ ์
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และการตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร แนะนําใหห้ลีกเล่ียงเครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอลแ์ละยาเสพตดิต่างๆ เป็นต้น 
วธิกีารต่างๆเหล่านี้จะชว่ยป้องกนัและลดปญัหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นลงไดม้าก             

             แตอ่ยา่งไรกต็าม ผูม้บีทบาทสําคญัที่สุดในการลดหรอืเพิม่ปญัหากค็อืตวัวยัรุ่นเอง ปจัจุบนัวยัรุ่น
ไทยรบัเอาวฒันธรรม วถิีชวีติ และเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใชก้นัอย่างแพร่หลาย แต่เราขาดการคดั
กรองสิง่ทีเ่รารบัเขา้มาวา่ดหีรอืไม่อยา่งไร เชน่ เราละเลยวฒันธรรมไทยเรื่องการรกันวลสงวนหนัไปตามอย่าง
วยัรุ่นอเมรกินัเรื่องการมเีพศสมัพนัธก์่อนแตง่งาน รบัเอาแฟชัน่และกจิกรรมบนัเทงิเรงิรมย์จากวยัรุ่นเกาหลี
และญี่ปุน่ แต่สิง่ดีๆ ของเคา้เรากลบัไม่เอามาใช ้เช่น ความรบัผดิชอบต่อตนเองของวยัรุ่นอเมรกินัซึ่งจะต้อง
ทํางานหาเงนิเล่าเรยีนเองหลงัจากจบมธัยมปลาย ความขยนัขนัแขง็มุมานะพยายามของวยัรุ่นญี่ปุน่ ดงันัน้จงึ
ขอฝากขอ้คดิในประเดน็นี้ใหว้ยัรุ่นไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาตไิดนํ้าไปพจิารณาไตร่ตรอง 

 

 

 

 

 

 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 ขาดการเอาใจใส่จากพอ่แม ่
    

02 ค่านิยมทางเพศเปลีย่นไป 
    

03 ดื่มเหลา้หรอืเสพสารเสพตดิ 
    

04 แนวทางป้องกนัปญัหา 
    

05 ปจัจยัเสีย่งตอ่การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น 
    

06 ปญัหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น 
    

07 พ่อแม่ผูป้กครองตอ้งเอาใจใส่ดูแล 
    

08 สิง่ทีจ่ะตอ้งทําความเขา้ใจกบัปญัหานี้ 
    

09 หลกีเลีย่งเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล ์
    

10 ใหค้วามรูเ้รือ่งเพศศกึษา 
    

 

ทีว่่างส าหรบัร่างแผนผงัเชือ่มโยง 
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จดุอ่อนของคนไทย16 

     
               ในโอกาสวนัแม่แห่งชาต ิ12 สงิหาคม ดฉินัและเพื่อนๆอกี 4 คนนดักนัชวนคุณแม่มารบัประทาน
อาหารและสงัสรรค์กนัที่บ้านดิฉัน ขณะที่คุณแม่ทัง้ห้าคนนัง่ดูละครทีวเีรื่องโปรด พวกลูกๆก็คุยกนัเรื่อง
สพัเพเหระต่อทีโ่ต๊ะอาหาร พอหมดเรื่องคุยกห็นัมาวจิารณ์เหตุการณ์บา้นเมอืงวา่มปีญัหาไม่หยุดไม่หย่อน ลง
ท้ายก็มาโทษกนัเองว่าเป็นเพราะคนไทยมีจุดอ่อนอย่างนัน้อย่างนี้  เรื่องนี้คงติดอยู่ในหวัเพื่อนคนหนึ่ง 
วนัรุ่งขึน้จงึส่งบทความทีเ่อามาจาก internet มาให ้เป็นเรื่อง จดุอ่อนของคนไทย 10 ประการ ในมุมมองของ 
คุณวกิรม กรมดษิฐ ์(คุณวกิรม กรมดษิฐ ์เป็นผูก้่อตัง้และเป็นประธานบรหิารบรษิทัอมตะ คอร์ปอเรชนั จํากดั 
เป็น เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร รวมทัง้บริษทัในเครืออมตะอีกหลายแห่ง) แม้จะมี บาง
ประการทีด่ฉินัไม่เหน็ดว้ยนกั แต่กต็อ้งเปิดใจกวา้งรบัฟงัไวเ้พื่อน ามาใคร่ครวญไตร่ตรองดูภายหลงั  
                จุดอ่อนดงักล่าวไดแ้ก่ รู้จกัหน้าท่ีของตวัเองต า่มาก การศกึษายงัไม่ทนัสมยั มองอนาคตไม่
เป็น ไม่จรงิจงัในความรบัผดิชอบต่อหน้าที่ การกระจายความเจริญยงัไม่เต็มที่ การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่
เขม้แขง็ อจิฉาตารอ้น เอน็จโีอบา้นเราคา้นลูกเดยีว ยงัไม่พรอ้มในเวทโีลก และสุดทา้ยคอื คนไทยเลี้ยงลูกไม่
เป็น จุดอ่อนทัง้ 10 นี้ ดฉินัขอน ามาขยายความเพยีงบางส่วนบางประการเท่าทีเ่นื้อทีจ่ะอํานวย  
                 ประการแรกคอื รูจ้กัหน้าทีข่องตวัเองต่ ามากโดยเฉพาะหน้าทีต่่อสงัคม ลกัษณะของจดุอ่อนขอ้
นี้ที ่เหน็ไดช้ดัคอื มสี านึกต่อสงัคมส่วนรวมต า่ และมือใครยาวสาวได้สาวเอา หลายคนแสวงหาอํานาจ
เพื่อจะ ตกัตวงผลประโยชน์ จนมคีําพูดวา่ธุรกจิการเมอืง ธุรกจิราชการ ธุรกจิการศกึษา ลกัษณะของจุดออ่น
ทัง้สองอย่างดงักล่าวทาํใหบ้้านเมืองเราไม่เจริญเท่าทีค่วร ประเทศชาตลิา้หลงัไปเรื่อยๆ  
               ประการต่อมาคือการศึกษายงัไม่ทนัสมยั ซึ่งที่สําคญัคอืเรื่องภาษา เป็นเหตุให้คนไทยขาด
โอกาสในการแข่งขนักบัต่างชาติในเวทตี่างๆ ประเทศอื่นๆรูจ้กัคนไทยน้อยมากเนื่องจากคนไทยขีอ้าย ไม่
กล้าแสดงออก ไม่มัน่ใจในตัวเอง การที่คนไทยมีโอกาสในการแข่งขนักับต่างชาติน้อยหรือไม่มี ทําให้
บา้นเมอืงเราไม่เจรญิพอทีจ่ะแขง่ขนักบัชาตอิื่นๆ ในเวทโีลก  
                จุดอ่อนของคนไทยประการสดุทา้ยทีข่อนํามาอธบิายในทีน่ี้คอื คนไทยมองอนาคตไม่เป็น โดยมี
ลกัษณะเด่นเท่าทีส่งัเกตเหน็คอื คนไทยกวา่รอ้ยละ 70 ไมม่ีเป้าหมายท่ีชดัเจนในอนาคต  ทํางานกนัแบบ 
วนัต่อวนั แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวนัๆ น้อยนกัทีจ่ะวางแผนใหต้วัเองอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นขัน้เป็น
ตอน ชอบพึง่พาสิง่งมงายและโชคชะตา พอใจทํางานแบบตําขา้วสารกรอกหมอ้ ลกัษณะเชน่นี้ทําใหบ้า้นเมอืง
เรา ไม่เจรญิเชน่กนั  
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              ดฉินัจงึมคีวามเหน็วา่คนเราถา้รูต้วัวา่มจีุดออ่นอย่างไร กย็่อมหาทางปรบัปรุงแกไ้ขจุดออ่นนัน้ได ้ 
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 แกป้ญัหาเฉพาะหน้าไปวนัๆ 
    

03 ขาดโอกาสในการแขง่ขนักบัต่างชาต ิ
    

04 จุดอ่อนของคนไทย 
    

05 บา้นเมอืงเราไม่เจรญิ 
    

06 มองอนาคตไม่เป็น 
    

07 มสีํานกึต่อสงัคมส่วนรวมตํ่า 
    

08 มอืใครยาวสาวไดส้าวเอา 
    

09 ไม่มเีป้าหมายทีช่ดัเจนในอนาคต 
    

10 รูจ้กัหน้าทีข่องตวัเองตํ่ามาก 
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                                  ปีกระต่ายเศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตวัจริงหรือ17               

             ในชว่งปลายปี พ.ศ. 2553 คลื่นความรุนแรงของภาวะเศรษฐกจิหดตวัทัว่โลกเริม่บรรเทาเบาบางลง
จนนกัธุรกจิหลายคน รวมทัง้นกัเศรษฐศาสตร์บางคนตัง้ความหวงัว่า ปีหน้าฟ้าใหม่ซึ่งเป็นปีกระต่ายนําโชค 
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกจะราบรื่น แต่บรรดานักเศรษฐศาสตร์อกีหลายคนกลบัเหน็ว่า เศรษฐกจิโลก
จะยงัคงเปราะบางและจะไม่ฟ้ืนตวัอย่างราบรื่นดงัทีค่าดการณ์ เพราะเกดิภาวะการฟ้ืนตวัท่ีไม่เท่าเทียมกนั
ของเศรษฐกจิในภูมภิาคต่างๆของโลก  
               Hans Timmer นกัเศรษฐศาสตรท์ีธ่นาคารโลก กล่าววา่ สาเหตุทีท่ําใหเ้กดิความไม่สมดุลของการ
ฟ้ืนตวัดงักล่าว กค็อืสภาพการณ์ที่การขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศในเอเชยีเป็นไปอย่างเขม้แขง็ใน
ขณะทีเ่ศรษฐกิจประเทศตะวนัตกกลบัมีปัญหา  
           ในขณะนี้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในประเทศกําลงัพฒันาทัง้หลาย โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศใน
เอเชียขยายตัวเข้มแขง็ และคึกคกัเป็นอย่างมาก เช่น เศรษฐกิจของจีน และเศรษฐกิจของอินเดีย 
รวมทัง้เศรษฐกิจประเทศในอาเซียนหลายประเทศ  
            หากเศรษฐกจิของประเทศในภูมภิาคต่างๆ ทัว่โลกเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อนาคตเศรษฐกจิโลกก็
คงจะสดใส แต่ในขณะที่หลายประเทศในเอเชยีก าลงัก้าวไปในทางบวก เศรษฐกจิประเทศตะวนัตกกลบัมี
ปญัหา ซึ่งเกดิจากภาวะว่างงานสงูในสหรฐัอเมริกา และวิกฤติการณ์ด้านหน้ีสินในประเทศกรีซ รวมทัง้
วกิฤติการณ์ด้านหนี้สนิในประเทศไอร์แลนด์ หลงัจากไอรแ์ลนด์มีวิกฤติการณ์ด้านหน้ีสิน จนกลายเป็น
ประเทศทีส่องรองจากกรซีในเขตใชเ้งนิยูโรทีต่อ้งขอรบัความช่วยเหลอืจากประเทศต่างๆ ในการกอบกู้ฐานะ
เศรษฐกจิประเทศอื่นๆ ในยุโรปทีม่หีนี้สนิลน้พน้กม็ที่าทางวา่จะล่มเชน่กนั อย่าง ปอรต์ุเกสและสเปน  
            เนื่องจากเศรษฐกจิโลกเชือ่มโยงตดิต่อถงึกนั ท าให้บรรดาผูเ้ชีย่วชาญด้านเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่
เริม่เหน็พอ้งกนัมากขึน้จนเป็นขอ้สรุปก่อนย่างเขา้ปีกระต่ายว่า การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกจะไม่ราบรื่นดงั
ที่ตัง้ความหวงัไว้ เพราะเศรษฐกิจมีการฟ้ืนตวัหรือขยายตวัไม่เท่าเทียมกนั   สําหรบัประเทศไทย ภาวะ
เศรษฐกจิทีก่ําลงัดขี ึน้อย่างชา้ๆ หลงัจากได้รบัผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์วุ่นวายในบ้านเมอืง กค็ง
ไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิโลกทีม่ทีที่าวา่จะไมฟ้ืนตัวอย่างราบรื่น เพราะการขยายตวัทางเศรษฐกจิ
ของไทยขึน้อยู่กบัการส่งออกสนิคา้ในสดัส่วนค่อนขา้งสูง ถา้เศรษฐกจิโลกมปีญัหา เรากย็่อมได้รบัผลกระทบ
ไปด้วย ดงันัน้ทัง้ภาครฐั เอกชน นักการเมือง และประชาชนทุกๆ ฝ่ายไม่ว่าจะมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั
อย่างไร กต็อ้งระวงัอย่าให้เกดิเหตุการณ์วุน่วายดงัทีผ่า่นมาอนัเป็นปจัจยัภายในทีม่ผีลลบอย่างรุนแรงต่อการ
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ขยายตวัทางเศรษฐกจิของบา้นเรา จะไดเ้ตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัศกึภายนอกแต่เพยีงดา้นเดยีว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกจะราบรื่น 
    

02 ภาวะการฟ้ืนตวัทีไ่ม่เท่าเทยีมกนั 
    

03 ภาวะวา่งงานสูงในสหรฐัอเมรกิา 
    

04 วกิฤตการณ์ดา้นหนี้สนิในประเทศกรซี 
    

05 เศรษฐกจิของจนี 
    

06 เศรษฐกจิของอนิเดยี 
    

07 เศรษฐกจิประเทศตะวนัตกกลบัมปีญัหา 
    

08 เศรษฐกจิประเทศในอาเซยีน 
    

09 เศรษฐกจิประเทศในเอเชยีขยายตวัเขม้แขง็ 
    

10 ไอรแ์ลนดม์วีกิฤตกิารณ์ดา้นหนี้สนิ 
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                   อนาคตของประเทศ...บทวิเคราะหแ์ผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1118 

        แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 ไดถู้กกําหนดขึน้ ภายใต้สถานการณ์ตลอดจนการ
เปลีย่นแปลงใหญ่ๆ ทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก่ เศรษฐกิจโลกแบบหลายศนูยก์ลาง จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิใน
ภูมภิาคต่างๆของโลก กฎกตกิาใหม่ของโลกในหลายๆดา้น ทัง้ดา้นการคา้และการลงทุน การเงนิ สิง่แวดลอ้ม
และสงัคม ในอกีดา้นหนึ่ง ปัญหาความมัน่คงทางอาหาร จากความต้องการทัง้อาหารและพลงังานของโลก
เพิม่ขึน้ กเ็ป็นหนึ่งทีส่ําคญัของสถานการณ์สําคญัทีเ่กดิขึน้นี้ นอกจากนัน้การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศโลกทําให้
มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิภยัธรรมชาตทิีรุ่นแรงขึน้และบ่อยครัง้ข ึน้ เกดิโรคระบาด โรคอุบตัใิหม่ 
       นอกจากสถานการณ์ปัจจุบนัและอนาคตในภาพรวมของโลกแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การ
เปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของไทยเอง ทัง้ดา้นการคา้และการลงทุน การเงนิ และสงัคม กเ็ป็นอกีหนึ่ง
สิง่ทีแ่ผนพฒันาให้ความสําคญั แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ต่างๆ ที่ว่ามาทัง้หมดนี้ทําให้ ไทย
ประสบกบัความเส่ียงในการพฒันาประเทศในหลายมติ ิได้แก่ การบริหารภาครฐัอ่อนเอ โครงสร้างทาง
เศรษฐกจิไม่สามารถรองรบัการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื โครงสร้างประชากรไม่สมดุล  ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรมอย่างรุนแรง แต่ในอกีดา้นหนึ่งการเปลีย่นแปลงและสถานการณ์ต่างๆ ทีไ่ดก้ล่าวมา
นี้กนํ็ามาซึ่งโอกาสในการพฒันาประเทศเชน่กนั 
         แผนพฒันาฯฉบบัที ่11 จงึไดก้ําหนดยุทธศาสตรใ์นการพฒันาในดา้นต่างๆ โดยมุ่งที่จะลดความเสี่ยง
ในการพัฒนาประเทศเป็นเบื้องต้น อันได้แก่ การ ส่งเสริมภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยัง่ยืนเพิ่ม
ประสทิธภิาพการผลติภาคเกษตร และสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่สนิคา้เกษตร สรา้งความมัน่คงในอาชพีและรายได้
ใหแ้ก่เกษตรกร การสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม ครอบคลุมการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคมให้
ทุกคนสามารถจดัการความเสีย่ง และสรา้งโอกาสในชวีติใหแ้ก่ตนเองได ้การจดับรกิารทางสงัคมใหทุ้กคนตาม
สทิธิท์ีพ่งึได ้
 การพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างยัง่ยนื ทัง้การพฒันาคุณภาพคนไทยทกุชว่งวยัให้
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการ ส่งเสริมค่านิยมและ
วฒันธรรมไทยท่ีดี 
 การพฒันาความรู้และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สรา้งเศรษฐกจิฐานความรูแ้ละการสร้างปจัจยัแวดล้อม 
ครอบคลุมการพฒันาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ การพฒันาภาคการค้าและการลงทุน การพฒันา
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส ์
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 การสร้างความเชื่อมโยงกบัเศรษฐกิจในภูมภิาค ครอบคลุมสร้างความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน การขยายความร่วมมอืภายใต้กรอบความร่วมมอืต่างๆ เป็นหุ้นส่วนกบัประเทศคู่ค้าของไทยใน
ภูมภิาคต่างๆ ตลอดจนสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนท้องถ่ิน การสนับสนุนการเปิดการค้าเสรแีละวาง
แนวทางป้องกนัผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ 
           ทัง้นี้หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และประชาสงัคม ผนึกกําลงัอย่างแน่นแฟ้นในการ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ เชื่อว่า ยุทธศาสตร์และแนวทางต่างๆ ที่ว่ามานี้จะสามารถสร้างโอกาสที่จะพฒันา
ประเทศของเราเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของคนไทย และเพื่อเสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศใหเ้กดิความยัง่ยนืต่อไปไดใ้นระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิของไทย      
02 ความเสีย่งในการพฒันาประเทศ      
03 ปญัหาความมัน่คงดา้นอาหาร      
04 พฒันาความรูแ้ละเทคโนโลยทีีท่นัสมยั      
05 เศรษฐกจิโลกแบบหลายศนูยก์ลาง      
06 ส่งเสรมิค่านิยมและวฒันธรรมทีด่ ี      
07 ส่งเสรมิภาคการเกษตร      
08 สถานการณ์ปจัจุบนัและอนาคต      
09 สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนทอ้งถิน่      
10 โอกาสในการพฒันาประเทศ      

ทีว่่างส าหรบัร่างแผนผงัเชือ่มโยง 



โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พุทธมณฑล                           
เอกสารประกอบการเรยีนรายวชิา ท 30213 ภาษาวเิคราะหเ์ชื่อมโยง                  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  ภาคเรยีนที ่1                               
   

         หน้าที ่- 81 -        

 

                                  
 

                                     แผนป้องกนัและแก้ไขปัญหาอทุกภยั19 

 เมื่อกลางเดอืน ม.ค. 2555 ทีผ่า่นมา เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตใิห้
สมัภาษณ์กบัสื่อมวลชน เรื่องแผนระยะสัน้และยาว เพื่อป้องกนัและแก้ไขปญัหาน้ําท่วม ซึ่งที่ประชุมให้ความ
เหน็ชอบ เมื่อวนัที ่6 มกราคม โดยอธบิายว่า เริม่ต้นด้วยการพจิารณาปัญหาท่ีท าให้เกิดอุทกภยัครัง้ใหญ่
เมื่อปีก่อน ได้แก่ ปรมิาณน ้าฝนมากขึ้นถึงร้อยละ 40 พื้นท่ีแถบตันน ้าถกูบุกรุกท าลาย ระบบข้อมูล
ทรพัยากรน้ําของประเทศยงัไม่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอ และแหล่งกกัเกบ็น ้าตามธรรมชาติถกูบุกรุก ซึ่งได้
สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทัง้ที่เป็นมูลค่าความเสียหายและค่าเสียโอกาสจากการเกิด
อุทกภยัดา้นการจดัการน้ํา การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ แหล่งศลิปวฒันธรรม  ภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
ความสูญเสยีดา้นสงัคม บา้นเรอืนประชาชนและความเสยีหายดา้นสิง่แวดลอ้ม 
           จากปญัหาทัง้ 4 ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นที่มาของแผนระยะสัน้และยาว ซึ่งมีทัง้หมด 8 แผน
ประกอบดว้ย 

1. แผนงานฟ้ืนฟอูนุรกัษ์ป่าและระบบนิเวศน์ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว โดยเป็นการฟ้ืนฟูปา่เพื่อดูดซบั 
และชะลอน้ํา รวมถงึพฒันาแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใหส้อดคลอ้งกบัสภาพภูมสิงัคม อาท ิการจดัทําโครงการ
อนุรกัษ์ดนิและน้ํา การส่งเสรมิให้มกีารปลูกป่าเศรษฐกจิ และจดัทําป่าชุมชน นอกจากนี้ยงัจะมกีารยกร่าง
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอกีดว้ย 

2. แผนงานการบรหิารจดัการเขือ่นเกบ็น้ําหลกั และจดัทําแผนบรหิารจดัการน้ําของประเทศประจําปี 
เป็นแผนปฏบิตักิารเพื่อบรรเทาปญัหาในระยะเร่งด่วน เพื่อใหส้ามารถป้องกนัและบรรเทาปญัหาอุทกภยัที่จะ
เกดิขึน้ในแต่ละปีได ้โดยจะพฒันาแผนการบรหิารจดัการน้ําในเขือ่นทีส่ําคญั จดัทําแผนการบรหิารน้ําในกรณี
ต่างๆ (Scenario) และนําเสนอขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งสู่สาธารณชน 

3. แผนงานฟ้ืนฟแูละปรบัปรงุประสิทธิภาพส่ิงก่อสร้างเดิม หรอืตามแผนทีว่างไวเ้ป็นแผนปฏบิตั ิ
การทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพื่อป้องกนัและบรรเทาปญัหาน้ําท่วม ทัง้การปรบัปรุงคนักัน้น้ํา ขุดคลองการ
ดําเนินการตามแนวพระราชดําร ิ การเพิม่ประสทิธิภาพในการระบายน้ําและบรหิารจดัการน้ําหลากในพื้นที่
เฉพาะ 

4. แผนงานพฒันาคลงัขอ้มูล ระบบพยากรณ์และเตอืนภยั ซึ่งเป็นแผนทีส่รา้งขึน้มาเพื่อบรรเทาปญัหา 
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพื่อให้มขีอ้มูลที่จําเป็นในการบริหารจดัการน้ํา และมีแบบจําลองเตอืนภยัที่มี
ประสทิธภิาพ รวมถงึมีองค์กรที่มกีารเตอืนภยัที่มเีอกภาพ ซึ่งมีแนวทางการดําเนินการโดยการจดัตัง้ศูนย์
คลงัขอ้มูลน้ําแห่งชาตทิีม่เีอกภาพ ซึ่งมแีนวทางการดําเนินการ โดยการจดัตัง้ศนูยค์ลงัขอ้มูลน้ําแห่งชาติ 
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5. แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะท่ี โดยเฉพาะระบบป้องกนับรรเทาอุทกภยัในพืน้ทีท่ีม่คีวามสําคญัโดยม ี
แนวทาง อาท ิการจดัเตรยีมแผนคมนาคมเมื่อเกดิอุทกภยั การแกไ้ขน้ําเน่าเสยีจากน้ําท่วมขงั และจดัทําแผน
ชว่ยเหลอืฟ้ืนฟู ผูไ้ดร้บัผลกระทบ ซึ่งแผนงานเผชญิเหตุเฉพาะนี้เป็นแผนระยะสัน้และระยะยาว 

6. แผนงานก าหนดพืน้ท่ีรองรบัน ้า เป็นแผนระยะสัน้และแผนระยะยาว เพื่อกําหนดพืน้ที่รองรบั 
น้ํานองในเขตเจ้าพระยาตอนบนและตอนล่าง รวมถงึการกําหนดมาตรการชดเชยความเสียหายเป็นกรณี
พเิศษสําหรบัพืน้ทีท่ีถู่กกําหนดเป็นพืน้ทีร่บัน้ํา 

7. แผนงานปรบัปรุงองคก์รเพื่อบรหิารจดัการน้ํา ใหม้อีงคก์รบรหิารจดัการแบบบูรณาการทีส่ามารถ 
ตดัสนิใจไดอ้ย่างฉบัพลนัในยามวกิฤติในลกัษณะ Single Command 

8. แผนงานสรา้งความเขา้ใจ การยอมรบัและการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการอุทกภยัขนาดใหญ่ 
ของทุกภาคส่วน เพื่อไม่ให้เกิดปญัหาการต่อต้านการดําเนินงานของภาครฐัในการแก้ปญัหาอุทกภัยใน
ภาพรวม 
       อย่างไรกต็ามรฐับาลเองกบ็อกวา่ถงึจะมหีลายแผนทีเ่ริม่ดําเนินการไปบา้งแลว้ แต่กไ็ม่อาจรบัประกนัได้
ว่าจะไม่มีปญัหาน้ําท่วม แต่ถึงมีก็จะไม่รุนแรงเหมือนปีก่อน ดังนัน้เราจะต้องไม่ประมาท ต้องติดตาม
สถานการณ์อย่างใกลช้ดิจะไดว้างแผนและสามารถรบัมอืไดท้นัท่วงที 
 

 
 
 

 

ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีวา่งส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 น้ําฝนมากขึน้รอ้ยละ 40      
02 ปญัหาทีท่ําใหเ้กดิอุทกภยัครัง้ใหญ่      
03 แผนงานกําหนดพืน้ทีร่องรบัน้ํา      
04 แผนงานฟ้ืนฟูอนุรกัษ์ปา่และระบบนิเวศน์      
05 แผนงานเผชญิเหตุเฉพาะที ่      
06 แผนงานฟ้ืนฟูและปรบัปรุงประสทิธภิาพสิง่ก่อสรา้งเดมิ      
07 แผนระยะยาว      
08 แผนระยะสัน้      
09 พืน้ทีแ่ถบตน้น้ําถูกบุกรุกทําลาย      
10 แหล่งกกัเกบ็น้ําตามธรรมชาตถิูกบุกรุก      
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                                                          ป่าพรคุวนเครง็ 20 
                    ชื่อ “พรุควนเครง็” เรยีกตามสภาพภูมศิาสตร์ คอื พรุ หมายถงึพื้นที่มน้ํีาตลอดเวลา ควน
หมายถงึทีสู่ง เครง็ หมายถงึ แหล่งน้ํา อยู่ในเขตอําเภอเชยีงใหม่ เฉลมิพระเกยีรต ิร่อนพบิูลย ์ชะอวด หวัไทร 
จงัหวดันครศรธีรรมราช และอําเภอควนชนุน จงัหวดัพทัลุง มพีืน้ทีป่ระมาณ 223,320 ไร่ มกีระจูด ปรอื และ
เสมด็ขึน้อยู่ทัว่ไป พืน้ทีส่่วนน้อยทีเ่ป็นทีสู่งเป็นทีอ่ยู่อาศยัของคณะราษฎร ทรพัยากรสําคญัคอืกระจูด ชาวพรุ
ควนเครง็แทบทุกครวัเรอืนทําเสน้กระจูดขาย และสานเป็นผลติภณัฑเ์พื่อใชเ้องและจําหน่าย รายไดห้ลกัจงึมา
จากกระจูด  เมื่อเดอืนสงิหาคมที่ผ่านมา ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่เป็นที่สนใจกนัมากคอื ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง 
เสยีหายไปกวา่หมื่นไร่ ซึ่งรวมพืน้ทีข่องโครงการศกึษาพนัธุไ์ม้เสมด็ขาวครบวงจรในพระราชดํารขิองสมเดจ็
พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีเกอืบ 2,000 ไร่ จากการให้สมัภาษณ์สื่อมวลชนโดยผูใ้หญ่จาก
หน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง พอสรุปไดว้า่ ขณะนี้ ปา่พรุควนเครง็เสยีหายมาก ยงัผลให ้สญูเสียแหล่งรายได้
ส าคญัของชาวบา้น  
                     ผูว้่าราชการจงัหวดันครศรีธรรมราชคนปจัจุบนั กล่าวว่า เมื่อ 12 ปี ก่อนสภาพป่าพรุควร
เคร็งยงัอุดมสมบูรณ์มาก การบุกรุกป่าาทําสวนปาล์มน้ํามนัก็เพิ่งเริ่มมีประปราย แต่เมื่อกลบัมาเป็นผู้ว่า
ราชการจงัหวดักพ็บว่ามีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในช่วง 10 ปี เศษมากมาย ที่ดกีม็ีเช่น การคมนาคม
ขนส่งดขี ึน้ มสีิง่อํานวยความสะดวกที่ทนัสมยัเพิม่ขึน้ แต่ที่ทําให้ป่าพรุเสยีหายกม็มีากเช่นกนั ที่เหน็ชดัคอื
เกิดไฟป่าบ่อยและรนุแรงขึน้ พืน้ท่ีป่าจ านวนมากถกูบุกรกุทําการเกษตร เช่น การทําสวนปาล์มและสวน
ยางพารารวมทัง้มกีารปิดกัน้เส้นทางไหลเวียนน ้าในป่าพรุจากการตดัถนนป่าพรุแต่ไม่ทําสะพานหรอืท่อ
ระบายน้ําใตถ้นนใหเ้พยีงพอ และจากการทําร่องสวนแลยกคูดนิเพื่อปลูกพชื นอกจากนี้ย ังมปีญัหาระดบัน ้า
ในป่าพรลุดลง เนื่องจากตอ้งแบ่งน้ําไปใชเ้พื่อการเกษตรมากขึน้ และจากการที่มฝีนน้อยมากโดยเฉพาะปีนี้ 
จนจงัหวดันครศรธีรรมราชประสบภยัแลง้ ซึ่งผูว้า่ราชการจงัหวดักล่าววา่เป็นปรากฏการณ์ทีไ่ม่เคยมมีาก่อน  
                  สําหรบัเรื่องไฟปา่นัน้ เหตุสําคญัทีท่ําให ้เกดิไฟปา่บ่อยและรุนแรงขึน้คอืการลกัลอบเผา่ปา่ดว้ย
จุดประสงคต์่างๆ เชน่ เพื่อสะดวกในการหาปลาเนื่องจากพืน้ทีส่่วนทีไ่ฟไม่ไหมจ้ะเป็นหลุมเป็นบ่อทีม่น้ํีาขงัซึ่ง
มปีลาอยู่อาศยัและหลบภยัเป็นจํานวนมาก หรอืเพื่อเผาหญ้าและวชัพชืในพื้นที่ที่เป็นกรรมสทิธิข์องเอกชน 
แต ่
ควบคุมไฟไม่ดทีําให้ไฟลุกลามออกมานอกพื้นที่  การที่ป่าพรุเสียหายมากจากเหตุต่างๆ ดงักล่าวขา้งต้น 
นอกจากทําใหแ้หล่งรายไดห้ลกัของชาวพรุควนเครง็คอืกระจูดสูญเสยีไป ยงัทําให้แหล่งเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า
ลดลง และนกป่าไม่มีท่ีอย่อาศยัและแพร่พนัธุ ์เพราะปา่พรุเป็นทีอ่ยู่อาศยัของนกน้ําเป็นจํานวนมากจนได้
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เป็นพืน้ทีชุ่ม่น้ําทีม่คีวามสําคญัระดบันานาชาตติามสนธสิญัญาแรมซาร์ นอกจากนี้ยงัทําให้แหล่งกกัเกบ็น ้า
และช่วยบ าบดัน ้าเสียลดลง เพราะปา่พรุควนเครง็เป็นเหมอืนแกม้ลงิรองรบักกัเกบ็น้ําและช่วยบําบดัน้ําเสยี
ก่อนทีจ่ะไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ขณะนี้ทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกําลงัวางแผนแกไ้ขปญัหา เช่น เร่งจดัการกบัผูท้ี่
เขา้ไปบุกรุกพืน้ที ่ป้องปรามและดําเนินคดอีย่างจรงิจงักบัผูล้กัลอบเผาปา่ สรา้งท่อระบายน้ําใตถ้นนที่ตดัผ่าน
ปา่พรุ บรหิารจดัการเรื่องน้ําไม่ใหน้ํ้าาในป ่าพรุตํ่ากวา่ระดบัน้ําทะเลเกนิ 20 เซนตเิมตร หากทุกฝ่ ายร่วมมอื
กนัแกป้ญัหาอย่างจรงิจงัในระยะยาวนาจะสามารถฟ้ืนฟูปา่พรุใหก้ลบัมาอยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์ไดด้งัเดมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การปิดกัน้เสน้ทางไหลเวยีนน้ํา      
02 การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชว่ง 10 ปีเศษ      
03 เกดิไฟปา่บ่อยและรุนแรงขึน้      
04 นกปา่ไม่มทีีอ่ยู่อาศยัและแพร่พนัธุ ์      
05 ปา่พรุควนเครง็เสยีหายมาก      
06 พืน้ทีป่า่จํานวนมากถูกบุกรุก      
07 ระดบัน้ําในปา่พรุลดลง      
08 สูญเสยีแหล่งรายไดส้ําคญั      
09 แหล่งกกัเกบ็น้ําและชว่ยบําบดัน้ําเสยี      
10 แหล่งเพาะพนัธุส์ตัวน้ํ์าลดลง      

ทีว่่างส าหรบัร่างแผนผงัเชือ่มโยง 



โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พุทธมณฑล                           
เอกสารประกอบการเรยีนรายวชิา ท 30213 ภาษาวเิคราะหเ์ชื่อมโยง                  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  ภาคเรยีนที ่1                               
   

         หน้าที ่- 85 -        

 

 
 

                                อะไรจะเกิดขึ้นนับตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2558 21 
           ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน และมผีลอย่างจรงิจงัในวนัที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2558 นับตัง้แต่วนันัน้ภูมภิาคนี้จะเปลี่ยนไปมากอย่างที่หลายคนอาจคิดไม่ถงึ เมื่อประเทศ
สมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ข้อตกลงของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะทําใหก้ารเคลื่อนยา้ยสนิคา้ การลงทุนทําธุรกจิต่างๆและการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือ
ท าได้อย่างเสรี บรรยากาศการคา้การลงทุนจะสะดวกมากขึน้จากการลด/เลกิขอ้จํากดั และกฎระเบยีบที่เป็น
ขอ้อุปสรรคต่างๆ  
             เมื่อการเคล่ือนย้ายสินค้าท าได้อย่างเสรี จะทําให้ไทยขยายการส่งออกสนิค้าได้เพิม่ขึน้ เช่น 
เกษตรกรไทยจะส่งออกสนิคา้ไดม้ากขึน้ไม่ใช่จําหน่ายเฉพาะตลาดภายในประเทศที่มปีระชากร 69 ล้านคน 
แต่จะเพิม่สูงถงึ 590 ลา้นคนในตลาดอาเซยีน แต่ในขณะเดยีวกนั การเปิดเสรใีนการเคลื่อนย้ายสนิค้ากจ็ะทํา
ให้ประเทศอาเซียนอ่ืนขยายการส่งออกสินค้าได้มากขึ้นเช่นกนั ทําให้ข้อดีที่ไทยจะเพ่ิมการส่งออก
สินค้าให้มากขึน้นัน้ลดลง เพราะสนิคา้ประเทศอื่นที่มคีวามหลากหลาย และหรอื มคีุณภาพดกีว่า และหรอื 
ราคาถูกกว่าจะแข่งขนักบัสินค้าส่งออกของไทยหรอืแม้แต่แย่งตลาดภายในประเทศ ไทยจงึจําเป็นต้องเร่ง
ปรบัปรุงประสทิธภิาพและคุณภาพการผลติ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนักบัสนิคา้ของประเทศอื่น  
            การทีแ่รงงานฝี มอืหรอืกลุ่มวชิาชพี เช่น แพทย์ พยาบาล วศิวกร สถาปนิก นักบญัชขีองประเทศ
ต่างๆในกลุ่มอาเซยีนสามารถไปทํางานในประเทศสมาชกิอาเซียนอื่นได้อย่างเสร ีผลที่ตามมากจ็ะเป็นไปใน
ทํานองเดยีวกนักบัการส่งออกสนิคา้ คอื แรงงานของไทยจะหางานท าได้ง่ายขึน้ แต่กจ็ะมอีุปสรรคขดัขวาง
ที่สําคญัคอืคนไทยมีจุดอ่อนเรื่องภาษาองักฤษประการหนึ่ง และอกีประการหนึ่ง คอื ชาติอาเซียนอ่ืนก็
เคล่ือนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีเชน่เดยีวกนั หากไทยไม่เก่งพอ ภาษาไม่ดพีอ แทนที่เราจะหางานได้ง่าย
ขึน้กลบัจะถูกชาติอื่นแย่งงาน สําหรบัเรื่องการลงทุนทําธุรกิจ ไทยสามารถลงทุนท าธุรกิจในประเทศ
อาเซียนอ่ืนได้ เนื่องจากม ีการเปิดเสรีในการลงทุน แต่อย่าลมืวา่คนอื่นกท็ําไดเ้ชน่กนั จงึตอ้งวางแผนและ
เตรยีมการใหพ้รอ้มอย่างเตม็ทีก่่อนเริม่เปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
              เมื่อตน้เดอืนสงิหาคมที่ผ่านมา ดร.สุรนิทร์ พศิสุวรรณ เลขาธกิารอาเซียนได้ไปบรรยายพเิศษที่
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม เรื่อง”กลยุทธก์ารรบัมอืกบัประชาคมอาเซียน” มผีูเ้ขา้ร่วมรบัฟงักว่า 1,000คน 
ประเดน็หนึ่งที่ดร.สุรนิทร์ ยํ้าเตอืนคอื ภาษาองักฤษจะเป็น”Working language of ASEAN” เมื่อเรารู้ตวัว่า 
คนไทยมจีุดอ่อนเรื่องภาษาองักฤษ ถา้เราไม่เร่งปรบัปรุงแกไ้ขพฒันาตนเอง ประโยชน์ที่คนไทยควรจะได้จะ
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ลดลง โดยเฉพาะเรื่องการหางานทํา เพราะคนของเราจะตอ้งแขง่ขนักบัคนชาตอิื่นในตลาดทีโ่ตกวา่ตลาดไทย
เกอืบ 10 เท่า และตอ้งมทีกัษะทีเ่ป็นเลศิจรงิๆจงึจะเอาตวัรอดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

 
เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การเคลื่อนยา้ยแรงงานฝีมอืทําไดอ้ย่างเสร ี      
02 การเคลื่อนยา้ยสนิคา้ทําไดอ้ย่างเสร ี      
03 การเปิดเสรใีนการลงทุน      
04 ขอ้ตกลงของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน      
05 คนไทยมจีุดอ่อนเรื่องภาษาองักฤษ      
06 ชาตอิาเซยีนอื่นกเ็คลื่อนยา้ยแรงงานไดอ้ย่างเสร ี      
07 ไทยจะเพิม่การส่งออกสนิคา้ใหม้ากขึน้      
08 ไทยสามารถลงทุนทําธุรกจิในประเทศอาเซยีนอื่นได ้      
09 ประเทศอาเซยีนอื่นขยายการส่งออกสนิคา้ไดม้ากขึน้      
10 แรงงานของไทยจะหางานทําไดง้่ายขึน้      
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                                                        พิษภยัของมลพิษ22 
         ขา่วฮอืฮาขา่วหนึ่งเมื่อเดอืนมกราคม พ.ศ.2556 คอืประกาศขายวดั ดงัภาพและคําบรรยายภาพจาก
หนงัสอืพมิพไ์ทยรฐั 
        หลวงปูพุ่ทธอสิระ เจา้อาวาสวดัออ้น้อย(ธรรมอสิระ) อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ขึน้ป้าย ขนาดยาว 10 
เมตร สูง 6 เมตรตดิทีร่ ัว้วดัประกาศขายวดัในราคาถูก เนื่องจากทนกลิน่เหมน็ของโรงงานผลติอาหารสตัวท์ี่
อยู่ตรงขา้มวดัไม่ได้           
        เรื่องมลพษิก่อปญัหาให้สงัคมไทยมานาน และนับวนัจะรุนแรงขึน้เรื่อยๆ มลพษิมหีลายประเภทที่ทํา
พษิจนวดัทนไม่ได้ก็คอืมลพษิทางอากาศหรอือากาศเสยี  ซึ่งหมายถึงภาวะที่มีอากาศที่มสีารเจือปนอยู่ใน
ปรมิาณทีสู่งกวา่ปกตแิละเป็นเวลานานพอทีจ่ะทําใหเ้กดิผลกระทบต่างๆเชน่ อนัตรายต่อมนุษย์ สตัว ์พชื สงิ
แวดลอ้ม และทรพัย ์ สารเจอืปนดงักล่าวกองอนามยัสิง่แวดลอ้ม สํานกัอนามยั กทม.เรยีกวา่ สารมลพิษทาง
อากาศ ซึ่งมหีลายอย่างเชน่ฝุน่ละออง กล่ิน ควนั ละอองไอ ก๊าซหลายชนิด ฯลฯ 

        ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิที่เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ทําให้กรุงเทพฯและเมอืงใหญ่หลายเมอืงเกดิ
ปญัหาการจราจรตดิขดัเขา้ข ัน้วกิฤต รถยนต์และยานพาหนะต่างๆ ซึ่งเผาผลาญน้ํามนัมากขึน้จงึเป็นที่มา
ของก๊าซหลายชนิดที่เป็นสารมลพษิทางอากาศ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ 
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน รวมทัง้สารตะกัว่ กลิ่นท่อไอเสีย  และฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งเป็นสาร
ไฮโดรคารบ์อน 

        โรงงานประเภทต่างๆ ทีเ่พิม่ขึน้อย่างมากมายบรเิวณชานเมอืง นิคมอุตสาหกรรมหรอืแม้แต่ในแหล่ง
ใกลช้มุชนกเ็ป็นตน้เหตุสําคญัที่ทําให้อากาศเสยี เช่น โรงงานอาหารสตัวท์ําให้เกดิกลิน่จนต้องประกาศขาย
วดั  โรงงานปนูซเีมนตท์ําใหเ้กดิฝุ่นละออง โรงไฟฟ้าถ่านหนิเป็นทีม่าของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์  โรงงาน
อุตสาหกรรมทําใหเ้กดิควนั ฯลฯ 

      ผลกระทบทีเ่กดิจากสารมลพษิทางอากาศมมีากมาย  ทีส่ําคญัไดแ้ก่ อนัตรายต่อมนุษย ์เชน่ ปว่ยเป็น
โรคผวิหนงั โรคระบบทางเดนิหายใจ หรอแม้แต่โรคมะเรง็ อนัตรายต่อสตัวโ์ดยหายใจเอาอากาศที่มมีลพษิ
ปะปนอยู่หรอืโดยกนิหญ้าหรอืพชืทีม่มีลพษิทางอากาศตกสะสมอยู่ในปรมิาณมากและอนัตรายต่อพืช เช่น
ใบพชืสจีางลง ใบเหลอืง ดอกกล้วยไม้เป็นรอยด่าง มสีจีางลงเป็นจุด  นอกจากนี้ผลกระทบที่สําคญัอกีอย่าง
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หนึ่งกค็อือนัตรายต่อภาวะแวดล้อมจนบรรยากาศแปรปรวนไปทัว่โลก อุณหภูมบิรรยากาศโลกเฉลี่ยสูงขึน้ 
น้ําแขง็ทีข่ ัว้โลกละลาย ระดบัน้ําทะเลสูงขึน้ เกอดภยัแลง้ น้ําท่วม เกดิลมพายุบ่อยและรุนแรงขึน้ฯลฯ 

        เมื่อวนัที2่1 มกราคม พ.ศ.2556 กรมคุมมลพษิจดักจิกรรม D-day ประกาศว่าจะเริม่บงัคบัใชก้ฎหมาย
มาตรา 80 พ.ร.บ.ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ.2535 อย่างจรงิจงั ที่จรงิกฎหมาย 
ประกาศ และกฎกระทรวงเกี่ยวกบัมลพิษมีอยู่หลายฉบบั การบงัคับใช้กฎหมายอย่างจริงจงัจะเป็น
มาตรการสําคญัในการลดสารมลพษิในอากาศ รวมทัง้เป็นการป้องกนัหรอืลดอนัตรายต่อ มนุษย์ สตัว ์พชื 
และอื่นๆ นอกจากนี้กค็วรเร่งดําเนินการแกป้ญัหาการจราจรตดิขดั และสร้างจติสํานึกที่ดใีห้ผูป้ระกอบการที่
เป็นแหล่งก่อมลพษิดว้ย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

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

        "ปญัหาเดก็ในปี 2556นี้ ขอเรยีกวา่เดก็ลอ็ค คอืลอ็คนิ้ว ลอ็คตวัเอง และลอ็คเวลา" รศ.ดร. สมพงษ์ จติ
ระดบั อาจารยค์ณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กล่าวเมื่อวนัที่10 มกราคม 2556 การลอ็คนิ้ว ลอ็ค
ตวัเอง ลอ็คเวลา กค็อืการใชเ้วลามากเกนิควรกบัไอท ีไม่วา่จะเป็นคอมพวิเตอร ์สมารท์โฟน หรอืแทบ็เลต็ 
        จากผลวจิยัพบว่าเดก็และเยาวชนใชร้ะบบไอทเีพื่อการเรยีนรู้เพยีงร้อยละ 20 ส่วนร้อยละ 80 ใชเ้พื่อ
การบนัเทงิและเกมส ์ การลอ็คทัง้ตวัเองและเวลาเชน่นี้ย่อมเกดิผลเสยีตามมาหลายประการ จากเวท"ีคุมเขม้
เดก็เล่นเกมส ์: ลดิรอนสทิธ ิหรอืชว่ยสรา้งสรรค"์ ในการประชมุคณะกรรมการการจดัสมชัชาสุจภาพแห่งชาติ
(คจ.สช.) ครัง้ที5่ ซึ่งจดัขึน้ระหว่างวนัที่ 18-20 ธนัวาคม 2555 สรุปว่าการที่เดก็จํานวนมากใชเ้วลามากเกนิ
ควรกบัไอท ีทําใหเ้ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เกดิผลดา้นลบต่อพมันาการ และได้รบัผลร้ายจากการรบัเนื้อหาที่
ไม่เหมาะสมผา่นทางซอฟทแ์วร ์เกมส ์เวบ็ไซต์ 
          ที่ว่าเป็นอนัตรายต่อสุขภาพกค็อืร่างกายอ่อนแอเจบ็ป่วยง่าย เพราะอยู่กบัไอทจีนไม่มเีวลาออก
กําลงักายหรอืเล่นกฬีา อกีทัง้สายตากม็กัจะเสยีไปดว้ย เพราะวนัๆจอ้งอยู่ทีห่น้าจอ นอกจากนี้สุขภาพจติอาจ
แปรปรวนกลายเป็นเดก็ที่มีพฤติกรรมรุนแรง  ผู้อํานวยการสถาบนัสุขภาพจติเด็กและวยัรุ้นราชนครนิทร์
กล่าวในทีป่ระชมุ คจ.สช.วา่ สถติขิองการตดิเกมสแ์ละมพีฤตกิรรมรุนแรงจนต้องบําบดัรกัษาเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง
ทุกปี 
        นอกจากเรื่องสุขภาพแลว้ การลอ็คตวัเองหรอืลอ็คเวลาจนไม่มเีวลาทํากจิกรรมสรา้งสรรคอ์ื่น เช่น การ
ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ การร้วมกิจกรรมชมรมต่างๆ ในสถานศกึษา หรือแม้แต่การพบปะพูดคุย
สรา้งสรรคก์บัพ่อแม่ญาตพิีน้่องหรอืเพื่อนฝงู ย่อมทําใหเ้กดิผลลบต่อพฒันาการของตวัเดก็เอง ซึ่งที่สําคยัคอื 
ทําใหข้าดทกัษะทางสงัคมและขาดทกัษะในการตดิต่อสื่อสาร 
        ปจัจุบนัรา้นเกมส์ที่เปิดให้บรกิารทัว่ประเทศกว่า 30,000 ร้าน พอๆกบัจํานวนสถานศกึษา ร้านเกมส์
เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่จํากดัเวลา ไม่มกีารป้องกนัการเขา้ถงึเวบไซตล์ามก เวบไซตล่์อลวง หรอืเกมส์รุนแรงที่ไม่
เหมาะสมกบัเดก็ ดงันัน้ผลรา้ยจากการรบัเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมตามที่ คจ.สช. กล่าวขา้งต้นกค็อื  ถกูล่อลวง
เพื่อกระท าทางเพศ ถูกล่อลวงเพื่อประสงคท์รพัยส์นิ และถูกล่อลวงเพื่อคา้มนุษย์ 
        ทําไมเดก็และเยาวชนไทยจํานวนมากจงึกลายเป็นเดก็ลอ็คจนเกิดผลเสยีใหญ่หลวงเชน่นี้ ความคดิเหน็
จากเวทใีนการประชมุ คจ.สช.กล่าววา่ ตน้ตอทีส่ําคญั กค็อื ภาคธรุกิจร้านเกมสเ์หน็เดก็เป็นเหย่ือ เดก็ขาด
พืน้ทีแ่ละกจิกรรมทีเ่หมาะสม และครอบครวัไม่ดแูลบุตรหลานอย่าางใกล้ชิด หรอืไม่เขา้ใจกระทัง่วา่ปล่อย
ใหลู้กเล่นเกมสจ์นตดิและกลายเป็นเดก็ลอ็คนัน้ส่งผลเสยีอย่างไร 
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        ทีป่ระชมุ คจ.สช. เสนอใหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกภาคส่วนชว่ยเร่งแกไ้ขปญัหาดว้ยวธิตี่างๆ ได้แก่ ขจดัส่ือร้าย
ขยายส่ือดี ซึ่งจะช่วยป้องกนัปญัหาการถูกล่อลวงเพื่อกระทําการทางเพศและการล่อลวงอืนๆ ปรบัปรุง
กฎหมายดา้นสื่อใหม้คีวามทนัสมยั  ควบคมุเวลาและเน้ือหาการให้บริการไอทีทัง้ในร้านอนิเตอร์เน็ตและ
เนื้อหาในเวบไซต์ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดอาการลอ็คตวัเองและเวลา ยงัป้องกนัการถูกล่อลวงต่างๆ
ดงักล่าว จดัหาพืน้ท่ีและกิจกรรมท่ีเหมาะสมสําหรบัเดก็และเยาวชน ซึ่งช่วยทําให้การลอ็คตวัเองและลอ็ค
เวลากบัไอทลีดลง เป็นตน้ แต่อย่างไรกต็าม ผูท้ีจ่ะแกป้ญัหาไดด้ทีีสุ่ดกค็อืตวัเดก็และเยาวชนเอง โดยรู้จกัผดิ
ชอบชวัด ีและรบัผดิชอบในการพฒันาตนไปในทางทีถู่กทีค่วร         
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 ขจดัสือ่รายขยายสื่อด ี      
02 ขาดทกัษะทางสงัคม      
03 ครอบครวัไม่ดูแลบุตรหลานอย่างใกลช้ดิ      
04 ควบคุมเวลาและเนื้อหาการใหบรกิารไอท ี      
05 จดัหาพืน้ทีแ่ละกจิกรรมทีเ่หมาะสม      
06 ถูกล่อลวงเพื่อกระทําทางเพศ      
07 ภาคธุรกจิรา้นเกมเหน็เดก็เป็นเหยื่อ      
08 ร่างกายอ่อนแอเจบ็ปว่ยง่าย      
09 ลอ็คเวลา      
10 ลอ็คตวัเอง      
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                                เหตใุดจึงคดัค้าน เข่ือนแม่วงก์24 

 เรื่องราวที่กําลงัเป็นประเดน็อยู่ในขณะนี้สําหรบัการรณรงค์คดัค้านโครงการสร้าง เข่ือนแม่วงก ์จ.
นครสวรรค ์ซึ่งมปีระชาชนและกลุ่มนกัอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมจากหลายภาคส่วนออกมาเคลื่อนไหว โดยเฉพาะ
การเดนิเทา้คดัคา้น การอนุมตัริายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เขื่อนแม่วงก ์
388 กโิลเมตร จากปา่สู่เมอืง ซึ่งนําโดย นายศศนิ เฉลมิลาภ เลขาธกิารมูลนิธสิบื นาคะเสถยีร ซึ่งจากขอ้มูล
ของเครอืขา่ยองคก์รอนุรกัษ์ดา้นสิง่แวดลอ้มไดใ้หข้อ้มูลไวว้า่ 
  เขือ่นแม่วงกเ์ป็นโครงการก่อสรา้งในความรบัผดิชอบของกรมชลประทานกัน้แม่น้ําวงก์บรเิวณเขาชน
กนั หรอืเขาสบกก ในเขตอุทยานแห่งชาตแิม่วงก ์อําเภอแม่วงก์ จงัหวดันครสวรรค์ ได้รบัอนุมตังิบประมาณ
ก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็นเงิน 13,280 ล้านบาท ผูกพัน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2562 เขื่อนแม่วงก์เป็นโครงการสร้างเขื่อนหนิทิ้งแกนดินเหนียวขนาดใหญ่ใช้
ระยะเวลาก่อสร้าง 8 ปี ซึ่งวางแผนการก่อสรา้งทีบ่รเิวณเขาสบกก ต. แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ โดย
เขือ่นแม่วงกม์คีวามสูง 57 เมตร สนัเขื่อนยาว 730 เมตร กวา้ง 10 เมตร ความจุของอ่างสามารถเกบ็น้ําได้
ประมาณ 250 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
              โดยประโยชน์หรอืขอ้ดขีองการสรา้งเขือ่นแม่วงก ์มหีลายประการ เชน่ เพื่อแก้ปญัหาภยัแล้งและ
ช่วยลดปัญหาน ้าท่วม โดยรฐับาลอ้างว่าเขื่อนจะสามารถป้องกนัน้ําท่วมในลุ่มน้ําแม่วงในเขต อ.แม่วงก ์
และอ.ลาดยาว จ. นครสวรรค ์และสามารถเกบ็กกัน้ําไวใ้ชใ้นการเกษตรในพืน้ทีข่อง อ.ลาดยาว และ อ. สว่าง
อารมณ์ เพื่อทีจ่ะไดม้น้ํีาไวใ้ชย้ามหน้าแลง้ได้ 
  ทางดา้นเครอืขา่ยองคก์รอนุรกัษ์ด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยนืหยดัคดัค้านโครงการดงักล่าวมา
โดยตลอด เหน็วา่เขือ่นมผีลเสยีหายอย่างมาก โดยยกข้อเสียและผลกระทบเพื่อที่จะคดัค้านการสร้างเขื่อน
ด้วยเหตุผลสําคญั 2 ด้าน คือ ด้านระบบนิเวศกบัด้านเศรษฐกิจและสงัคม โดยระบบนิเวศทัง้หมดจะถูก
คุกคาม เกดิการทําลายปา่ตน้น้ํา และอาจเกดิการลกัลอบตดัไมโ้ดยเฉพาะบรเิวณรมิอ่างเกบ็น้ํา ซึ่งเป็นเรื่องที่
ควบคุมได้ยาก และยงัทําให้ลกัลอบล่าสตัว์ป่าได้ง่าย อกีทัง้ยงัทําให้สตัวป์่าสูญเสียที่อยู่อาศยั สูญเสีย
แหล่งอาหารของสตัวป่์าและยงัเป็นการทําลายโอกาสการฟ้ืนฟูของอุทยาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อป่ามรดก
โลก “หว้ยขาแขง้” 
            เนื่องจากพืน้ทีอุ่ทยานแห่งชาตแิม่วงกน์ัน้ มคีวามสําคญัในฐานะเป็นปา่หน้าด่านของป่าห้วยขาแขง้
เป็นพืน้ทีค่วามหวงัของการแพร่กระจายสตัวป์า่ และเป็นทีท่ีพ่บเสอืโคร่งจากหวยขาแขง้ออกมาหากนิดว้ย 
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           ป่าแม่วงก์ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาตแิม่วงก์มา 25 ปีแล้ว และเป็นพื้นที่แห่งโอกาสของสตัวป์่า
เนื่องจากเป็นปา่ทีส่มบูรณ์ จงึเป็นบา้นและแหล่งอาหารของสตัวป์า่ทีห่ากนินอกเขตรกัษาพนัธุ์สตัวป์่าห้วยขา
แขง้ แต่ในช่วงที่ต้องก่อสร้างเขื่อนตลอดระยะเวลา 8 ปีนั ้นจะยิง่ทําให้เกดิการลกัลอบตดัไม้จ านวนมาก 
รวมถงึง่ายต่อการลกัลอบสตัวป์า่และทําใหส้ตัวป์า่สูญเสยีทีอ่ยู่อาศยัอกีทัง้ยงัทําใหเ้กดิการเขา้ยดึพื้นที่รมิอ่าง
และการเกบ็หาของปา่อกีดว้ย 
          ดา้นเศรษฐกจิและสงัคมกเ็ชน่กนั นายอดศิกัดิ ์จนัทวชิานุวงษ์ เลขาธกิารคณะกรรมการสิง่แวดล้อม
ภาคเหนือตอนล่าง ได้กล่าวว่า ข้อมูลจากการกรมชลประทานเมื่อปีที่แล้วระบุว่า มีน้ําไหลผ่านจังหวดั
นครสวรรค์ 44,000 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ทว่า ตวัเขื่อนแม่วงก์สามารถ เกบ็น ้าได้ประมาณ 250 ล้าน
ลูกบาศกเ์มตรเท่านัน้ ซึ่งกเ็ท่ากบัว่า เป็นการแก้ปญัหาเพยีง 1% เท่านัน้ ดงันัน้จงึทําให้ลดขอ้ดขีองการ
สรา้งเขือ่นซึ่งกค็อื การแก้ปัญหาภยัแล้งและน้ําท่วม 
         ในปจัจุบนัเขือ่นแม่วงก ์กย็งัมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอยู่ ถงึความจําเป็นที่ว่าควรจะมหีรอืไม่มเีขื่อน
แม่วงก ์ดงันัน้จงึควรมกีารเจรจาและพร้อมที่จะรบัฟงัความคดิเหน็และปญัหาต่างๆ จากทุกฝ่ายอย่างจรงิจงั 
รวมถงึพจิารณาทางเลอืกอื่นในการบรหิารจดัการน้ําและแก้ปญัหาอุทกภยัเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดอย่าง
แทจ้รงิ 
 
 
 
 

ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 เกบ็น้ําไดป้ระมาณ 250 ลา้นลกูบาศกเ์มตร      
02 การลกัลอบตดัไมจ้ํานวนมาก      
03 ลดปญัหาน้ําท่วม      
04 ขอ้เสยีและผลกระทบ      
05 เขือ่นแม่วงก ์      
06 ลกัลอบล่าสตัวป์า่ไดง้่าย      
07 ประโยชน์      
08 ใชร้ะยะเวลาก่อสรา้ง 8 ปี      
09 แกป้ญัหาภยัแลง้      
10 สูญเสยีแหล่งอาหารของสตัวป์า่      

ทีว่่างส าหรบัร่างแผนผงัเชือ่มโยง 
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                                ปฏิรปูประเทศไทย25 

  ชว่งตน้เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2557 บา้นเมอืงกําลงัตกอยู่ในความขดัแยง้ทางการเมอืงอย่างรุนแรง ผูท้ี่
สนใจตดิตามขา่วสารทางการเมอืงคงทราบดวี่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไร แต่ในที่นี้จะกล่าวถงึ เรื่องการปฏิรูป
ประเทศไทยซึ่งหยบิยกขึน้มาเป็นขอ้ขดัแยง้สําคญั ฝา่ยรฐับาลรกัษาการณ์ตอ้งการใหเ้ลอืกตัง้ก่อนปฏรูิป ส่วน
ฝา่ย กปปส. ตอ้งการใหป้ฏรูิปก่อนการเลอืกตัง้ 
 เมื่อกลางปีทีแ่ลว้ มกีารประชมุสมชัชาปฏริูประดบัชาต ิครัง้ที ่3 พ.ศ. 2556 ทีศ่นูยอ์นุรกัษ์นิทรรศการ
และการประชมุไบเทค ไดม้กีารพจิารณาและมมีตริวม 7 เรื่อง ซึ่งเรื่องทีนํ่ามากล่าวนี้เป็นเรื่องของการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ  การทุจรติหรอืทีเ่รยีกวา่ คอรร์ปัชนั นัน้องค์กรความโปร่งใสสากล (Transparency 
International) ไดจ้ําแนกรูปแบบการคอรร์ปัชนัของภาครฐัไวอ้ย่างน่าสนใจ กล่าวคอื การคอรร์ปัชนัขนาดใหญ่ 
เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รฐัในระดบัสูง เพื่อให้ผูนํ้าหรอืผูบ้ริหารประเทศได้รบัผลประโยชน์จากการใช้
ทรพัยากรของชาติ ถ้าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ระดบักลางและระดบัล่างที่กระทําต่อประชาชนทัว่ไป 
จดัเป็นคอรร์ปัชัน่ขนาดเลก็ ต่อมาเป็นการยกัยอกคอื การที่เจ้าหน้าที่นําเงนิหรอืสิง่ของราชการมาใชเ้พื่อ
ประโยชน์ส่วนตวั ส่วนการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน กค็อื การขดักนัของผลประโยชน์ส่วนตวักบัผลประโยชน์
ส่วนรวม การอุปถมัภ์และการเลอืกทีร่กัมกัทีช่งัเป็นการเล่นพวกโดยไม่คํานึงถงึคุณสมบตัแิละความเหมาะสม 
สุดทา้ยการติดสินบนเป็นการเสนอหรอืใหผ้ลประโยชน์เพื่อจูงใจใหเ้กดิการทําผดิกฎหมาย 
        ผลปรากฏวา่ การคอรร์ปัชนัท่ีจ าแนกไว้ โดยองคก์รความโปร่งใสสากลนัน้พบในประเทศไทย
ครบถ้วนทัง้ 7 รูปแบบ ซึ่งภาพลกัษณ์คอร์รปัชนัไทยในสายตาของต่างชาตอิยู่ในระดบัที่ยํ่าแย่มาก ตลอด
ระยะเวลา 15 ปี ที่องค์กร Transparency International จดัดชันีภาพลกัษณ์คอร์รปัชนั เปรียบเทียบกนั
ระหว่างประเทศต่างๆ ทัว่โลก ประเทศไทยมคีะแนนอยู่ระหว่าง 2.8-3.8 จากคะแนนเตม็ 10 มาตลอด ไม่
เพยีงแค่นัน้มหาวทิยาลยัหอการค้าสํารวจความเหน็ประชาชนและเจ้าหน้าที่รฐัในปี พ.ศ. 2555 พบว่า กลุ่ม
ผูป้ระกอบการรอ้ยละ 85.9 ตอบว่า ต้องจ่ายเงนิใต้โต๊ะให้ขา้ราชการ โดยต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะร้อยละ 30-35 
ของวงเงนิงบประมาณโครงการ 
      เมื่อได้ศกึษาขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกบัการทุจริตในแง่มุมต่างๆ สมชัชาปฏิรูปฯ จึงได้มติเรื่องการ
ป้องกนัและปราบปรามคอร์รปัชนั 5 มาตรการดงันี้ (1) ให้ใช้พลงังานทางสงัคมเป็นกลไกหลกัในการ
สนับสนุนการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติอย่างจริงจงัและต่อเนื่อง ให้จดัตัง้กลไกคณะกรรมการร่วม
ภาครฐัภาคธุรกจิเอกชน ภาคประชาสงัคม และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
 (2) ใช้มาตรการทางกฎหมายภาษีอากรในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติอย่างจรงิจงั เช่น 
ตรวจสอบความสุจรติของการประเมนิภาษี เปิดเผยแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้ 5 ปีย้อนหลงั ของผูด้ํารง
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ตําแหน่งทางการเมอืงทัง้ระดบัชาตแิละทอ้งถิน่ รวมทัง้ขา้ราชการระดบัสูง (3) ปฏิรูประบบงานปราบปราม
การทุจริตของชาตอิย่างเร่งด่วน เช่น ให ้ป.ป.ช. ปฏริูปกระบวนการทํางานทัง้ระบบอย่างจรงิจงัให้สนับสนุน
กลุ่มเครอืขา่ยอาสาสมคัรแจง้เตอืนเหตุทุจรติ ใหพ้ฒันาระบบงานดา้นสนิบนนําจบัอย่างเป็นรูปธรรม 
        (4)  เปิดเผยข้อมูลการจดัซ้ือจดัจ้างของรฐั เพื่อสงัคมสามารถเขา้ถงึและตรวจสอบได้โดยง่าย เช่น 
ขอ้มูลและสญัญาการจดัซื้อจดัจา้งทุกโครงการทีม่วีงเงนิหนึ่งแสนบาทขึน้ไป ใหภ้าคประชาชนที่มสี่วนได้ส่วน
เสยีไดม้สี่วนร่วมในการตรวจสอบ ตัง้แต่เริม่โครงการจนเสรจ็สิ้นโครงการ และมาตรการขอ้นี้นัน้เองที่จะช่วย
ลดปญัหาการจ่ายเงนิใตโ้ต๊ะดงักล่าวขา้งตน้ลงไดม้าก สุดท้าย (5) ให้ปฏริูปกระบวนการคดัสรรบุคคลผูท้ี่เขา้
มาใช้อํานาจรฐัทุกตําแหน่งให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เช่น กระบวนการสรรหา แต่งตัง้ โยกย้าย
ขา้ราชการระดบัสูง  โดยมาตรการทัง้ 5 ขอ้ ทีส่มชัชาปฏรูิปฯ มมีตอิอกมานี้ จะชว่ยป้องกนัรูปแบบการคอรร์ปั
ชนัทุกรูปแบบที่องค์กรความโปร่งใสสากลได้จําแนกไว้ดงักล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ว่า
ปญัหาความขดัแยง้ทางการเมอืงในขณะนี้จะเป็นอย่างไร แต่สุดท้ายการปฏรูิปประเทศไทยกค็งต้องเกดิขึน้ 
อย่างหลกีเลีย่งไม่ไดแ้น่นอน 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

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

ทีว่่างส าหรบัร่างแผนผงัเชือ่มโยง 
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      ปัญหาข้าวไทย26 
 

 ปญัหาเรื่องขา้วเป็นปญัหาที่มมีานานหลายสบิปี ชาวนาส่วนใหญ่ของประเทศขายขา้วเปลอืกได้ใน
ราคาตํ่า อกีทัง้จากปญัหาโครงการรบัจํานําขา้วที่ขาดทุนหลายล้านบาทกส็่งผลให้มชีาวนาจํานวนมากที่ยงั
ไม่ไดร้บัเงนิของตน จนตอ้งตกเป็นหนี้ทัง้ในและนอกระบบ 

 นกัวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญเรื่องขา้วหลายคน ไดว้เิคราะหป์ญัหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องข้าว 
แต่ละปญัหาไวอ้ย่างครอบคลุม ตัง้แต่การผลิตจนถึงการส่งออกซึ่งต่างกไ็ม่เหน็ด้วยกบัการแก้ปญัหาราคา
ขา้วเปลอืกตกตํ่าดว้ยวธิกีารรบัจํานําหรอืชดเชยหรอืการประกนัราคาขา้ว โดยนักวชิาการหลายท่านได้มอง
ภาพรวมของปญัหาไวด้งันี้ 
  ปัญหาข้าวไทยมหีลายอย่าง ถ้ามองต้นทางกค็อืการปลูกขา้ว ซึ่งผลผลติต่อไร่ของเราตํ่ามาก เมื่อ
เทยีบกบัคู่แข่งสําคญัคอื เวยีดนาม เช่น ช่วงปี พ.ศ. 2552-2553 เวยีดนามทําได้ 803.2 กโิลกรมัต่อไร่ ซึ่ง
มากกวา่เราเกอืบครึง่หนึ่ง นัน่เป็นเพราะวา่รฐับาลเวยีดนามทุ่มงบประมาณหลายพนัลา้นต่อปีในการสนบัสนุน
การวจิยัและพฒันาพนัธุ์ข้าว และช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มปริมาณผลผลิต ดงันัน้การแก้ไขปญัหา
ผลผลิตต่อไร่ต ่า ก็คือต้องมาจากการวจิัยพฒันาเพื่อปรบัปรุงพนัธุ์ข้าวให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพด ี
รวมทัง้พฒันาพืน้ทีป่ลูกขา้วใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

 นอกจากเรื่องปรมิาณผลผลิต ปญัหาสําคญัต่อมา คอื ต้นทุนการผลิตของเราสูง ได้แก่ ต้นทุนค่า
ปุ๋ ยเคม ีค่ายาฆ่าแมลงและโรคพืช ค่าแรงงาน เป็นต้น ส่วนต้นทุนการผลติของเวยีดนามนัน้ถูกกว่าไทย 
เนื่องจากใชแ้รงงานเป็นคนในครวัเรอืนเป็นหลกั และการใชปุ้๋ ยกบัยาปราบศตัรูพชืยงัมปีรมิาณน้อยกว่าไทย
มาก 
  ปจัจุบนัเรามรีะบบชลประทานอยู่ในพื้นที่ปลูกขา้วเพยีงประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ปลูกขา้ว ส่วน
พื้นที่อกีร้อยละ 70 ต้องพึ่งพาน้ําฝนเป็นหลกั ในขณะที่เวยีดนามมรีะบบชลประทานกระจายอยู่ในพื้นที่
เพาะปลูกมาถงึรอ้ยละ 50 ดงันัน้ปญัหาเรื่องขา้วอกีอย่างกค็อื ระบบชลประทานในพืน้ท่ีเพาะปลูกมีจ ากดั 
  จากนัน้เมื่อมองผา่นไปจนถงึการส่งออก กพ็บวา่ปญัหาใหญ่อกีอย่างหนึ่งกค็อื ราคาส่งออกข้าวไทย
สงูกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน โดยในปี พ.ศ. 2552 ราคาส่งออกเวยีดนามตํ่ากวา่ไทยถงึ 169 เหรยีญสหรฐัฯต่อ
ตนั ทําใหเ้วยีดนามแย่งตลาดขา้วไทยได ้และประเดน็เรื่องการคา้ขา้วในตลาดโลกนี้ทําใหเ้หน็ไปถงึปญัหาขา้ว
ไทยอกีประการคอื ขาดการสรา้งตราสนิคา้ขา้วไทยใหเ้ป็นทีรู่จ้กัในกลุ่มผูบ้รโิภคในต่างประเทศ 
 ในการแก้ไขปญัหานัน้ อย่างที่ได้กล่าวไปบ้างแล้ว ก็เช่น การวิจยัเพ่ือปรบัปรุงพนัธุ์ข้าวให้ได้
ผลผลติสูงและมคีุณภาพด ีทีจ่ะเพิม่เตมิกค็อื ปญัหาต้นทุนการผลิตสงูทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้จะตอ้งแกอ้ยา่งไร ซึ่ง
                                                             
26

 ข้อสอบ GAT ฉบับเดือนเมษายน 2557 

แบบฝึกทกัษะข้อสอบจริงฉบบัท่ี 23 
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กไ็ด้แก่ รณรงค์ให้ใช้ปุ๋ ยอินทรียม์ากขึ้น ให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้กวา้งขวางมากขึน้และจดัหา
เครื่องจกัรให้กลุ่มเกษตรกรใชร้่วมกนั เป็นตน้ 
        ดงันัน้รฐับาลตลอดจนหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน จะต้องร่วมมอืแก้ไขปญัหานี้อย่างจรงิจงั 
ใหข้า้วไทยกลบัมาเป็นสนิคา้ส่งออกทีส่รา้งรายไดใ้หก้บัประเทศเหมอืนเชน่ในอดตี และทีส่ําคญัคอืใหช้าวนาผู้
ที่ลําบากผลิตขา้วเลี้ยงคนไทยและคนชาติอื่นทัว่โลก ให้ได้สามารถลมืตาอ้าปากและไม่ลําบากอย่างที่เคย
เป็นมาอย่างยาวนาน 
 
  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 ค่ายาฆา่แมลงและโรคพชื      
02 จดัหาเครื่องจกัรใหก้ลุ่มเกษตรกร      
03 ตน้ทุนการผลติสูง      
04 แนวทางแกไ้ขปญัหาเรื่องขา้ว      
05 ปญัหาขา้วไทย      
06 ผลผลติต่อไร่ตํ่า      
07 รณรงคใ์หใ้ชปุ้๋ ยอนิทรยีม์ากขึน้      
08 ระบบชลประทานในพืน้ทีเ่พาะปลูกมจีาํกดั      
09 ราคาส่งออกขา้วไทยสูงกวา่ประเทศเพื่อนบา้น      
10 วจิยัพฒันาเพื่อปรบัปรุงพนัธุข์า้ว      

ที่ว่างส าหรับร่างแผนผังเชื่อมโยง 
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                   การล่วงละเมิดทางเพศ....ภยัใกล้ตวัส าหรบัสตรี27 

             การล่วงเกนิหรอืการล่วงละเมดิทางเพศต่อเด็กและสตรีเป็นปญัหาที่มามานาน ข่าวครกึโครมที่
สะเทอืนสงัคมในชว่งที่ ผา่นมาคอืการขม่ขนืฆา่เดก็หญงิในขบวนรถไฟแล้วโยนศพทิ้งขา้งทาง  และข่าวการ
ข่มขืนฆ่านกัท่องเทีย่วชาวองักฤษทีเ่กาะเต่า จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  
               ทีจ่รงิ ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ ประกอบดว้ยการกระทําหลายอย่าง ไม่ไดจ้ํากดั
เฉพาะการขม่ขนืกระทําชาํเรา หรอืขม่ขนืฆา่ดงัตวัอย่างเหตุการณ์ทีก่ล่าวขา้งตน้เท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการท า
อนาจาร ตัง้แต่เบาไปหาหนกั เชน่ การล่วงเกนิ ทางเพศดว้ยท่าท ีท่าทาง คําพูด หรอืด้วยสายตา ตลอดจน
การกระทําทีส่่อเจตนาล่วงละเมดิทางเพศ ไดแ้ก่ การถูกเนื้อตอ้งตวั การแตะตอ้งลูบคลําบรเิวณของสงวน การ
กอดจูบ เป็นตน้ นอกจากนี้ การล่วงละเมดิทางเพศไม่ไดเ้กดิกบัผูห้ญิงเท่านัน้ แม้ผูช้ายกถ็ูกกระทําได้ แต่ใน
ทีน่ี้จะกล่าวเฉพาะเหตุปจัจยัและแนวทางป้องกนัแก้ไขการล่วงละเมดิทางเพศทีเ่กดิขึน้กบัผูห้ญงิ โดยจะสรุป 
สาระสําคญับางประเดน็ทีคุ่ณสมชาย เจรญิอํานวยสุข ผูอ้ํานวยการสํานกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์แสดงความเหน็ เมื่อเรว็ๆนี้ในรายการเจาะข่าวเชา้นี้ ( ช่วง
วเิคราะหเ์จาะลกึ ) ของสถานีวทิยุจุฬา ซึ่งดําเนินรายการโดย ดร.ธรีารตัน์ พนัทว ี 
               สําหรบัเหตุปัจจยันัน้มอียู่หลายอย่าง แต่ละอย่างลว้นมสี่วนก่อใหเ้กดิการกระทําที่ถอืว่าเป็นการ
ล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นการทําอนาจาร การข่มขืนกระท าช าเรา จนรุนแรงถึงข ัน้ข่มขืนฆ่าดัง
เหตุการณ์ที่เป็นข่าวครึกโครมไปทัว่โลกอยู่ในขณะนี้ เหตุโดยพื้นฐานคือ เรื่องค่านิยมทางด้านเพศที่มี
ทศันคติว่าผู้ชายมีอ านาจมากกว่าผู้หญิง เพราะผูห้ญิงเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า อยู่ในอาณัตขิองผู้ชาย จะ
กระทําอะไรอย่างไรกไ็ด ้และเมื่อมเีหตุปจัจยัอื่นประกอบ ได้แก่ สถานท่ีเอ้ืออ านวย เช่น เป็นที่เปลี่ยว แสง
สว่างไม่เพยีงพอ หรอืประจวบกบัโอกาสเหมาะ เช่น ผูห้ญิงเดินมาคนเดียว หรือมีสิง่กระตุ้นจนทําให้ขาด
ความยบัยัง้ช ัง่ใจ ซึ่งที่ สําคญัคอืสุราและยาเสพตดิ เป็นตน้ 
                การล่วงละเมดิทางเพศทีเ่กดิขึน้เป็นจํานวนมากในบา้นเรา เป็นเพราะการลงโทษผูก้ระทําผดิเบา
เกนิไปหรอือย่างไร ประเดน็นี้คุณอํานวยมคีวามเหน็วา่ โทษที่กฎหมายกําหนดเหมาะสมแล้ว เพราะโทษขัน้
สูงสุดกค็อืประหารชวีติ ดงัที่ศาลได้ตดัสนิให้ประหารชวีติจําเลยที่ข่มขนืฆ่าเดก็หญิงบนรถไฟ แต่จุดอ่อนใน
ขณะนี้คอื กระบวนการทีจ่ะนําผูก้ระทําผดิขึน้มาถงึศาลยุตธิรรม เชน่ มกีารยอมความกนัได้ หรอืไกล่เกลี่ยให้
ยอมรบัเงนิตอบแทน อย่างไรกต็าม เรื่องการเพิม่โทษหรอืแกจุ้ดอ่อนดงักล่าวยงันบัวา่เป็น การตัง้รบั ทีส่ําคญั
กวา่คอืตอ้งเน้นเรื่องแนวทางการป้องกนัไม่ให้มกีารกระทําที่เป็นการล่วงละเมดิทางเพศเกดิขึน้ ที่สําคญัคอื
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การปรบัปรงุแก้ไขพืน้ท่ีเส่ียง เพื่อป้องกนัไม่ให้มสีถานที่เอื้ออํานวยต่อการล่วงละเมดิทางเพศ โดยเฉพาะ
พื้นที่สาธารณะ เช่น บนรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ ถนนหนทางที่เปลี่ยว มดื แสงสว่างไม่เพยีงพอ เรื่อง
สําคญัอีกอย่างหนึ่งคอื การให้ความรู้เรื่องการป้องกนัการถูกล่วงละเมดิทางเพศ เป็นต้นว่า ให้รู้ว่าการ
กระทําอย่างไรเป็นความเสีย่งหรอืเป็นการเอือ้อํานวยต่อการถูกล่วงละเมดิทางเพศ เช่น  การไม่รกันวลสงวน
ตวั การแต่งกายทีล่่อแหลม การแสดงท่าทกีริยิาทีไ่ม่เหมาะสมหรอืไม่ระมดัระวงัที่ส่อถงึการยัว่ยุ การเดนิบน  
ถนนตรอกซอกซอยทีม่ดืและเปลีย่ว บรเิวณทีด่นิหรอืตกึรกร้าง โดยเฉพาะเวลากลางคนื 
          แนวทางการป้องกนัทัง้สองประการดงักล่าวนี้ จะช่วยลดปญัหาการกระทําทุกอย่างที่จดัเป็นการล่วง
ละเมดิทางเพศลงได ้คุณอํานวยยํ้าในชว่งทา้ยวา่ ทุกหน่วยงานทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาสงัคม ต้องเน้น
เรื่องการป้องกนั โดยเริม่จาก จุดเลก็ทีสุ่ดคอืครอบครวั ใหม้คีวามรูใ้นการป้องกนั ใหส้ื่อสารกนัระหวา่งสมาชกิ
ครอบครวั ชว่ยใหค้รอบครวัมคีวามเขม้แขง็ทาง เศรษฐกจิ มอีาชพี ไม่มยีาเสพตดิและอบายมุข ชุมชนต้องมี
หน่วยงานต่างๆ จดัการให้ความรู้และดูแลให้ทุกพื้นที่มคีวามปลอดภยั  ปราศจากปจัจยัเสี่ยง ทัง้นี้มคีวาม
มัน่ใจว่า “ตําบลเขม้แขง็ไร้ความรุนแรง” ซึ่งกําลงัพยายามดําเนินการให้เกดิขึน้ให้ได้ 1000 ตําบล ภายใน
ปีงบประมาณ 2558 นี้ จะเป็นกําลงัสําคญัในการป้องกนัแก้ปญัหาความรุนแรง ซึ่งรวมถงึปญัหาการล่วง
ละเมดิทางเพศดว้ย 

 

 

 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสั

ค าตอบ 
01 การขม่ขนืกระทําชาํเรา     
02 การขม่ขนืฆา่     
03 การทําอนาจาร     
04 การปรบัปรุงแกไ้ขพืน้ทีเ่สีย่ง     
05 การใหค้วามรูเ้รื่องการป้องกนั     
06 ความหมายของการล่วงละเมดิทางเพศ     
07 ทศันคตวิา่ผูช้ายมอีํานาจมากกวา่เพศหญงิ     
08 แนวทางป้องกนัแกไ้ข     
09 สถานทีเ่อือ้อํานวย     
10 เหตุปจัจยั     

ท่ีว่างส าหรบัร่างแผนผงัเช่ือมโยง 
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             รายการของสถานโีทรทศัน์ไทยพบีเีอสไดนํ้าเสนอเรือ่ง ความสขุของคนอาเซยีน ซึง่เคยออกอากาศมาแลว้ 
รูส้กึแปลกใจวา่ทําไมประเทศทีร่ํ่ารวยทีสุ่ดในโลกประเทศหนึ่งคอืสงิคโปร์จงึเป็นประเทศทีม่พีลเมอืงมคีวามสุขน้อย
ทีสุ่ดในโลก ในขณะทีป่ระเทศเวยีดนามซึง่ประชากรมรีายได้น้อยกว่ามากมายหลายเท่าจงึมคีวามสุขมากทีสุ่ดเป็น
หนึง่ของอาเซยีนและเป็นอนัดบัสองของโลก ทําใหรู้ส้กึขอ้งใจจนต้องตามไปดูรายการย้อนหลงัของไทยพบีเีอส  คอื
รายการ Asean Beyond 2015 ซึง่ออกอากาศครัง้แรกเมือ่ปลายเดอืนกมุภาพนัธ์ปีนี้  
               ความสุขของคนอาเซียน ทีจ่ะเล่าสู่กนัฟงัเป็นขอ้สรุปของ The Happy Planet Index (HPI) ซึง่เป็น
องค์กรทีส่ํารวจประชากรโลกแต่ละประเทศว่ามคีวามสุขมากน้อยเพยีงใด  ปรากฏว่า 40 อนัดบัแรกของโลกเป็น
ประเทศกลุ่มอาเซยีนถงึ 5 ประเทศ คอืเวยีดนาม อนิโดนีเซยี ไทย ฟิลปิปินส์ และลาว โดยอยู่ในอนัดบั 2, 14, 20, 
24 และ 37 ตามลําดบั แต่ความสุขของคนอาเซยีนทีจ่ะกล่าว ในบทความนี้จะไม่ครอบคลุมประเทศอาเซยีนทัง้ 10 
ประเทศ จะพดูถงึเฉพาะความสขุของคนสงิคโปร์ และความสุขของคนเวียดนามและคนลาว  
            เกดิอะไรขึน้กบัความสุขของคนสิงคโปร ์ทาํไม HPI จงึสรปุวา่ประชากรสงิคโปร์มคีวามสุขน้อยทีสุ่ด ชาว
สงิคโปร์ชือ่ เลยีง เซ เฮยีง ซึง่เป็นชายวยัเกษยีณอายุจากการทํางาน เจ้าของบลอ็กชือ่ดงัทีว่จิารณ์การทํางานของ
รฐับาลสงิคโปร์ โดยเน้นประเด็นเรือ่งคนยากจนและคนไรบ้้าน และมชีาวสงิคโปร์ตดิตามงานเขานับลา้นคน ให้
สมัภาษณ์ทมีงานผูจ้ดัทา้รายการถงึสถานการณ์ของสิงคโปร์ว่ามคีนทํางานราว 2 ลา้นคน แต่ คนท างานกว่า 
460,000 คนมีรายได้ต า่ คอืตํ่ากวา่ 1,500 ดอลลารส์งิคโปรต์่อเดอืน คนทาํงานชาวสงิคโปร์มชีัว่โมงการท างานต่อ
สปัดาห์มากท่ีสุดในโลก คอื 48 ชัว่โมง ในขณะทีส่งิคโปร์เป็นประเทศทีม่คี่าครองชพีสูงทีสุ่ดในโลก เพยีง 2 
สถานการณ์ก็ลดความสุขของคนสงิคโปร์ลงมากมายอยู่แล้ว แต่ยงัมอีีกสถานการณ์หนึ่งคอื คนสิงคโปร์กว่า
ครึ่งหน่ึงอยู่กับความกลัว ความกลัวที่ฝงัลึกอยู่ในจิตใจคือ กลัวว่าหากล้มป่วยลงจะไม่มีเงินพอเสียค่า
รกัษาพยาบาล เพราะรฐับาลจะไมช่ว่ยเลย กลวัวา่หากเกษยีณอายุจากการทํางานจะไม่มเีงนิใชจ้่ายจนถงึวนัสุดทา้ย
ของชวีติ เพราะเงนิบํานาญเป็นเงนิของตวัเองทัง้สิ้น ไม่มเีงนิสมทบจากรฐับาล ต้องภาวนาว่าอย่าใหต้กงาน อย่าให้
เจ็บป่วย เพราะถ้าเป็นเช่นนัน้กอ็าจต้องขายทรพัย์สนิขายบ้าน กลายเป็นคนไรบ้้านอยู่อาศยั นอกจากนี้ยงักลวัถูก
ปรบัเงนิ เพราะสงิคโปรเ์ป็นเมอืงแหง่การถูกปรบั มป้ีายหา้มกระทา้การต่าง ๆ พรอ้มบอกค่าปรบัมากมาย สูงสุดคอื 
10,000 ดอลลาร์สงิคโปร์ถ้าใหอ้าหารลงิ แทก็ซีท่ําผดิกฎจราจรจะถูกปรบัครัง้ละ 300 ดอลลาร์สงิคโปร์ซึง่กค็อื
ครึง่หนึง่ของรายไดแ้ต่ละวนั สถานการณ์แต่ละอย่างทีก่ล่าวมานี่เองทีบ่ัน่ทอนความสุขของคนสงิคโปร์ และทําใหค้น
สงิคโปรมี์รอยย้ิมน้อยท่ีสุดในโลก จนรฐับาลตอ้งทุม่เงนิจํานวนมากเพือ่ประชาสมัพนัธ์ใหผู้ค้นยิ้มใหก้นั  
              สว่นประเทศเวยีดนามและลาวนัน้ ถงึแมจ้ะเป็นประเทศกําลงัพฒันาและมผีลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ
หรอื GDP เทยีบไมไ่ดเ้ลยกบัสงิคโปร ์แต่ผูค้นกลบัมคีวามสขุมากกกวา่คนสงิคโปร ์จากการตดิตามชวีติความเป็นอยู่
ของผูค้น สมัภาษณ์ครสูอนดนตรแีละสอนคณติศาสตรช์าวเวยีดนาม 2 คนและครูสอนวรรณคดชีาวลาวอกี 1 คนโดย
ทมีงานผูท้ํารายการ เหน็ชดัเจนว่าความสุขของคนเวยีดนามและคนลาวมอียู่ 2 ประการเป็นอย่างน้อย ทีส่ําคญัคอื
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ความสุขจากการท างานท่ีชอบ ครทูัง้สามคนเลา่วา่มคีวามสขุมากขณะทีส่อนนกัเรยีน ได้เหน็นักเรยีนเขา้ใจและทํา
ไดใ้นสิง่ทีส่อนกย็ิง่มคีวามสขุ ครทูัง้ 3 คนยนืยนัวา่มคีวามสุขทัง้ๆ ทีเ่งนิเดอืนค่อนขา้งน้อย เมือ่ถามว่าทําอย่างไรจงึ
จะพอค่าใชจ้่าย คําตอบคอืครูเวยีดนามหารายได้เสรมิจากการสอนพเิศษ ส่วนครูลาวได้จากการรบัทําพธิสีู่ขวญัใน
โอกาสต่างๆ และลดค่าใชจ้่ายเรือ่งอาหารการกนิโดยปลูกพชืผกัสวนครัง้และเลี้ยงไก่ไวก้นิไข่  สําหรบัการดําเนิน
ชวีติประจําวนัของคนทัง้สองประเทศ คนในทมีงานทีอ่ยู่ในเมอืงใหญ่ๆ อย่างกรุงเทพฯ บอกว่ารูส้กึอจิฉามากเพราะ
ตนเองตอ้งเรง่รบีออกจากบา้นตัง้แต่เชา้มดื เดนิทางฝา่การจราจรอนัคบัคัง่นานนับชัว่โมงกว่าจะถงึทีท่ํางาน ตรงขา้ม
กบัครูลาวท่านนัน้ พอตื่นเชา้กน็ึ่งขา้วเหนียว เดนิตามสบายกบัลูกสาวออกจากบ้านซึง่อยู่ในซอยเลก็ ๆ มารอตกั
บาตรทีร่มิถนน พอรบัพรจากพระเสรจ็กเ็ดนิกลบับ้าน ช่วยทํากบัขา้วแลว้รบัประทานขา้วเชา้ร่วมกนั เสรจ็แลว้จงึ
แต่งตวัเดนิทางดว้ยรถเมลไ์ปสอนหนงัสอื เมือ่มองโดยภาพรวมแลว้สรปุไดว้า่ ความสุขจากการใช้ชีวิตท่ีเรียบง่าย
คอืความสขุอกีประการหนึง่ของคนเวยีดนามและคนลาว 
          หวงัว่าผู้มโีอกาสได้อ่านบทความนี้  คงได้ข้อคดิบางอย่างทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองบ้างไม่มากก็น้อย 
โดยเฉพาะเรือ่งการดําเนนิชวีติใหม้คีวามสขุโดยไมต่อ้งพึง่พาวตัถุและปจัจยัภายนอกมากนัก หากท่านสนใจ ผูเ้ขยีน
บทความนี้ขอแนะนําใหห้าหนังสอืทีก่ล่าวถงึเรือ่งความสุข ซึง่พระพรหมคุณาภรณ์    (ป.อ.ปยุตฺโต) เขยีนไวห้ลาย
เลม่มาอ่าน แลว้ทา่นจะรูส้กึวา่มคีวามสขุมากขึน้ 
 

 
 
 
 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสั

ค าตอบ 
01 คนทํางานกวา่ 460,000 คนมรีายไดต้ํ่า     
02 คนสงิคโปรก์วา่ครึง่หนึ่งอยู่กบัความกลวั      
03 ความสขุของคนเวยีดนามและคนลาว      
04 ความสขุของคนสงิคโปร ์     
05 ความสขุของคนอาเซยีน      
06 ความสขุจากการใชช้วีติทีเ่รยีบง่าย      
07 ความสขุจากการไดท้ํางานทีช่อบ      
08 ชัว่โมงทํางานต่อสปัดาหม์ากทีสุ่ดในโลก      
09 มรีอยยิม้น้อยทีส่ดุในโลก      
10 สถานการณ์ของสงิคโปร ์     

ท่ีว่างส าหรบัร่างแผนผงัเช่ือมโยง 
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ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา29 

              รา้นเหลา้รอบสถานศกึษา สถานบรกิารทีจ่าํหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลห์รอืรา้นเหลา้ทีต่ ัง้อยู่รอบ ๆ หรอืบรเิวณ
ใกลเ้คยีง สถานศกึษา เป็นเรื่องทีพ่ดูกนัมานานแลว้ว่าเป็นแหล่งทาํลายเยาวชนของชาต ิแทบทุกคนืจะมนิีสตินกัศกึษา มัว่สุม
ในรา้นเหลา้ใกลม้หาวทิยาลยัเป็นจาํนวนมาก ซึง่ทาํใหเ้กดิผลเสยีตามมามากมาย ทีเ่หน็ชดัเจนกค็อืทําให้ เสียสุขภาพ และที่
น่ากลวักค็อืทาํใหเ้กิดการทะเลาะวิวาททัง้ระหว่างนกัศกึษาดว้ยกนัเองหรอืกบัวยัรุ่นกลุ่มอื่นทีม่าใชบ้รกิาร และมหีลายครัง้ที่
รุนแรงจนถงึขัน้บาดเจด็ลม้ตายดงัเป็นข่าวครกึโครมเมื่อปลายเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คอืนักศกึษามหาวทิยาลยัรงัสติ
คนหน่ึงซึง่เป็นนกัฟุตบอลดาวรุ่ง ถูกกลุ่มวยัรุ่นขบั รถจกัรยานยนต์ไล่ยงิจนเสยีชวีติทัง้ ๆ ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน ส่วนเพื่อนอกี 3 
คนบาดเจบ็จากโดนมดีแทง 1 คน และถูกฟนั 2 คน 
           ทีจ่รงิมคีวามพยายามรณรงค์ต่อต้านร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศกึษามานานแล้ว คุณชูวทิย์ จนัทรส 
เลขานุการเครอืข่ายรณรงคป้์องกนัภยัแอลกอฮอล ์(ครปอ.) ให้สมัภาษณ์สถานีวทิยุจุฬาเมื่อต้น เดอืนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่า 
ครปอ. เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2549 จากการรวมตวัของภาคีองค์กรจํานวนมาก เช่น องค์กรผู้ได้รบัผลกระทบจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์องค์กรงดเหล้า ฯลฯ ได้ดําเนินการรณรงค์ต่อต้านการดื่ม แอลกอฮอล์และผลกระทบที่ตามมาอย่างต่อเน่ือง ที่
สําคญัคอืการผลกัดนัจนมกีารประกาศใช้พระราชบญัญตัิ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ข้อดีประการหน่ึงของ
พระราชบญัญตัฉิบบัน้ีคอื ใหอ้อกประกาศ เพิม่เติมได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ครปอ. อาศยัข้อดขี้อน้ีผลกัดนัให้เกดิมาตรการขึ้น
หลายอย่าง เช่น หา้มดื่ม แอลกอฮอลบ์นรถ หา้มจาํหน่ายสุราในวนัสาํคญัทางพุทธศาสนา ล่าสุดคอืหา้มจาํหน่ายสุราบนรถไฟ
และสถานีรถไฟ สาหรบัรา้นเหลา้ใกลเ้คยีงสถานศกึษานัน้ไดร้ณรงค์ต่อต้านมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 พยายามเสนอรฐับาล ทุก
ยุคใหก้าํหนดเขตหา้มขายเหลา้รอบสถานศกึษา แต่ไม่รฐับาลไหนกลา้ทาํอย่างจรงิจงั ทาง ครปอ. ได้ศกึษาวจิยัผลกระทบมา
นานและต่อเน่ือง พบว่ารา้นเหลา้เหล่าน้ีมกีลยุทธห์ลายรปูแบบทีจ่ะดงึดดูใหนิ้สตินกัศกึษามา อุดหนุนร้านของตน เช่น มโีปร
โมชนั “ลดแลกแจกแถม” มกีารแจกใบปลวิโฆษณาอย่างเปิดเผยทัง้หน้าทางเขา้ มหาวทิยาลยักระทัง่ในหอพกันกัศกึษา บ้างก็
มุ่งเป้าหมายไปที่นักศกึษาหญงิ เช่น ถ้ารวมกลุ่มกนัมา 4 คนจะ แถมเหล้าให้ 1 ขวด หลายร้านเปิดจนเกอืบสว่าง โดยพอ
เทีย่งคนืกปิ็ดหน้ารา้นแต่หนัไปเปิดหลงัรา้นแทน ทาํใหน้กัศกึษาหลายคนเมาจนหวัราน้า ต้องลากถูลู่ถูกงักนักลบัหอพกัอย่าง
หมดสภาพ ผลเสยีจากการทีน่กัศกึษา มัว่สุมกนัในรา้นเหลา้รอบมหาวทิยาลยัเช่นน้ี นอกจากที่กล่าวข้างต้น ยงัทําให้ผลการ
เรียนตกต า่จนบางคน เรยีนไม่จบ รวมทัง้มเีรื่องรา้ย ๆ ตามมาคอืการพนนัและยาเสพตดิ ช่วงทีคุ่ณชวูทิยใ์หส้มัภาษณ์คอืต้น
เดือนกรกฎาคมนัน้ ทาง ครปอ. กําลงัร่วมมอืกบัหลายกลุ่ม ช่วยกนัเร่งรดัผลกัดนัให้กําหนดเขตห้ามจําหน่าย เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา และในที่สุด พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี ก็ได้ลงนามใน ประกาศส านัก
นายกรฐัมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรอืบรเิวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศกึษา เมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม 
พ.ศ.2558 และอกีสองวนัต่อมาคอืวนัที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 กม็คีําสัง่หวัหน้า คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที ่
22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกนัและแก้ไขปญัหาการแข่ง รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถาน
บรกิารหรอืสถานประกอบการทีเ่ปิดใหบ้รกิารในลกัษณะทีค่ลา้ยกบัสถานบรกิาร  
               คําสัง่ คสช.ที่ 22/2558 ครอบคลุมสองเรื่องใหญ่ ๆ คือเรื่องการแข่งรถยนต์และจกัรยานยนต์ กบัเรื่อง การ
ควบคุมสถานบริการ ซึ่งจะรวมถึงร้านจําหน่ายสุราทัง้หลายไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลสถานศึกษา สําหรบั คําสัง่ คสช.ที ่
                                                             
29

 ข้อสอบ GAT ปี พ.ศ.2558 

แบบฝึกทกัษะข้อสอบจริงฉบบัท่ี 26 
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22/2558 ทีเ่กีย่วกบัการควบคุมสถานบรกิารประกอบดว้ยสาระสาํคญัหลายขอ้ ทีส่าํคญัคอื ห้ามผู้มีอายตุ า่กว่าย่ีสิบปีเข้าไป
ใช้บริการ ขอ้น้ีจะรวมสถานบรกิารทุกประเภท คอืไม่ใช่หา้มเฉพาะรา้นขายเหลา้ เท่านัน้ เช่นเดยีวกบัข้อต่อไปคอื ห้ามเปิด
ท าการเกินเวลา ส่วนขอ้ทีเ่กีย่วกบัรา้นขายเหลา้กค็อื หา้มขายสุรา เกนิเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด ห้ามขายสรุาแก่ผู้มีอายุต ่า
กว่าย่ีสิบปี สําหรบัข้อที่ ครปอ. เรียกร้องมาหลายปีคือ กําหนดเขตปลอดร้านเหล้ารอบสถานศึกษานัน้ ปรากฏว่าเป็น
สาระสาํคญัทัง้ในค าสัง่ คสช.ท่ี 22/2558 และใน ประกาศสานกันายกรฐัมนตรทีีก่ล่าวข้างต้น คอื ห้ามมีสถานท่ีขายสุราอยู่
ใกล้สถานศึกษาหรอืหอพกัในบรเิวณ ใกล้เคยีงสถานศกึษา สาหรบัประกาศสํานักนายกรฐัมนตรมีขี้อกําหนดด้วยว่าห้าม
ขายสุราในสถานที่หรือ บริเวณซึ่งอยู่ในระยะ 300 เมตร จากรัว้หรือแนวเขตของสถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษาหรือ
สถาบนัอุดมศกึษา ทัง้ของรฐัและเอกชน 
              นอกจากทีก่ล่าวมา คาํสัง่ คสช.ที ่22/2558 ยงัมบีทลงโทษผู้ฝ่าฝืนค่อนข้างรุนแรง เช่น ให้ปิดสถาน บรกิาร 5 ปี 
หากอยู่ใกล้สถานศกึษาให้ปิดอย่างถาวร ถ้าเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย ให้ดาเนินการลงโทษทัง้ ทางแพ่ง อาญา และทาง
ปกครอง สาระสําคัญแต่ละข้อดังกล่าวข้างต้น ย่อมมีผลชัดเจนที่จะลดปญัหานักศึกษามัว่สุมในร้านเหล้ารอบ
มหาวิทยาลยั รวมทัง้ผลเสยีทีต่ามมา และถ้าเยาวชนอนัเป็นอนาคตของชาตมิจีติใจเขม้แขง็ ไม่ยุ่งเกีย่วกบัสุรา และอบายมุข
ทัง้ปวง ปญัหาเหล่าน้ีย่อมหมดไปแน่นอน 
 
 
 
 
 
 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสั

ค าตอบ 
01 เกดิการทะเลาะววิาทกนั     

02 คําสัง่ คสช.ที ่22/2558     

03 นกัศกึษามัว่สุมในรา้นเหลา้รอบมหาวทิยาลยั     

04 ประกาศสํานกันายกรฐัมนตร ี     

05 ผลการเรยีนตกตํ่า     

06 เสยีสุขภาพ     

07 หา้มขายสุราแก่ผูม้อีายุตํ่ากวา่ยีส่บิปี     

08 หา้มเปิดทาํการเกนิเวลา     

09 หา้มผูม้อีายุตํ่ากวา่ยีส่บิปีเขา้ไปใชบ้รกิาร     

10 หา้มมสีถานทีข่ายสุราอยู่ใกลส้ถานศกึษา     

ท่ีว่างส าหรบัร่างแผนผงัเช่ือมโยง 
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ปัญหาขยะล้นเมือง30 

 

  ข่าวใหญ่ข่าวหน่ึงที่ปรากฏในหน้าหนังสอืพมิพ์และในโทรทศัน์เมื่อต้นเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2558 คอืชาวบ้าน ใน
ตําบลเชยีงรากใหญ่และตําบลใกลเ้คยีงในอําเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานีจาํนวนกว่า 200 คน ร่วมกนัแห่โลงศพ และเผาโลง
ศพแสดงการคดัค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะในพื้นที่ โดยให้เหตุผลว่าพื้นที่ที่กําหนดจะสร้างโรงไฟฟ้า ไม่เหมาะสม 
เพราะอยู่ใกลชุ้มชนทีม่ผีู้อยู่อาศยักว่า 2,000 ครวัเรอืน อยู่ใกล้แม่น้าเจ้าพระยา มคีลองย่อยโดยรอบถึง 21 สาย อีกทัง้เป็น
แหล่งอนุรกัษ์เพื่อผลติน้ําประปาด้วย เรื่องขยะล้นเมอืงเป็นปญัหาที่มมีาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน กองขยะที่สะสมจนสูงเป็น
ภูเขาเลากาในทีต่่าง ๆ ก่อใหเ้กดิผลเสยีมากมาย ไดแ้ก่ มลพิษทางอากาศ ดงัเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะบนเน้ือที่ 150 ไร่ใน
ซอยแพรกษา 8 จงัหวดัสมุทรปราการ ทาใหเ้กดิควนัพษิสงูเกนิมาตรฐานหลายเท่า ควนัไฟทีค่ละคลุ้งเป็นบรเิวณกว้าง ทาให้
ต้องอพยพ ผูค้นทีอ่ยู่ละแวกใกลเ้คยีงไปอยู่ในทีพ่กัพงิชัว่คราว หรอืน้ําเน่าเสยีจากองขยะไหลลงแม่น้าลําคลอง หรอืการแพร่ 
ระบาดของเชือ้โรค เป็นต้น  
               สถานการณ์ขยะในปัจจุบ ันเป็นอย่างไร มีคําตอบที่ช ัดเจนมากในรายการเดินหน้าประเทศไทยเรื่อง 
“สถานการณ์ขยะของไทย” ซึง่เผยแพร่เมื่อ 3-4 เดอืนก่อน รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา ให้
ขอ้มลูว่า ปจัจุบนัมีขยะตกค้างจ านวนมหาศาลถงึ 30 ลา้นตนั ซึ่งด้วยงบประมาณแผ่นดนิที่จดัสรรไว้ในแต่ละปี จะต้องใช้
เวลา 3 ถงึ 5 ปีจงึจะจดัการได้หมด และที่น่าเป็นห่วงคอืแต่ละปีมขียะเกดิใหม่ถึงกว่า 23 ล้านตนัโดยที่ ไม่นับรวมขยะของ
กรุงเทพมหานคร ขยะที่ตกค้างและขยะท่ีเกิดข้ึนใหม่จ านวนมากในแต่ละปีน่ีเองที่ทําให้เกิดผลเสยีที่กล่าวข้างต้น ทัง้
มลพษิทางอากาศ น ้าเน่าเสีย รวมทัง้เป็นแหล่งแพร่ของเชือ้โรค 
             รฐับาลในยุคคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จดัให้การแก้ปญัหาเรื่องขยะเป็นวาระแห่งชาติ ดงันัน้ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ในระดบักระทรวง กรม และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชน จะต้องร่วมมอืกนั อย่าง
จริงจงั นโยบายของรฐับาลในการแก้ปัญหาขยะประกอบด้วยมาตรการหลายอย่าง หน่ึงในนัน้คือสร้างโรงไฟฟ้าใช้
พลงังานจากขยะซึ่งทําให้เกิดปญัหาการแห่และเผาโลงศพประท้วงคดัค้านการสร้างโรงไฟฟ้าในตําบล เชียงรากใหญ่
ดงักล่าว ทีจ่รงิการกาํจดัขยะโดยนํามาใชป้ระโยชน์ เช่น ทาํปุ๋ ย ผลติก๊าซสาหรบัการหุงต้ม หรอืนํามา เผาให้ได้พลงังานความ
ร้อนเพื่อผลติกระแสไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่เพราะไม่ทําความเข้าใจหรือไม่รบัฟงัความเหน็ ของประชาชนผู้อาจได้รบั
ผลกระทบ หรอืแมแ้ต่มผีลประโยชน์ทบัซอ้นดงัทีม่กีารกล่าวหาว่ามกีารแกผ้งัเมอืงใหพ้ืน้ที่ ตําบลรากใหญ่สร้างโรงไฟฟ้าขยะ
ไดน้ัน้ ทาํใหโ้ครงการนี้ต้องสะดุดลง  
            มาตรการต่อมาคอืกาํหนดใหพ้ื้นท่ีท่ีสร้างขยะต้องรบัผิดชอบก าจดัขยะ จะไดไ้ม่ต้องถกเถยีงกนัว่าจะเอา ขยะไป
กาํจดัในพืน้ทีใ่ด คอืทอ้งถิน่แต่ละแห่งต้องรบัผดิชอบขยะทีค่นในชุมชนของตนก่อขึน้ โดยกาํหนดเป็นมาตรการ อีกข้อหน่ึงคอื 
ต้องดําเนินการฝงักลบขยะอย่างถูกวธิี ถ้าไม่มพีื้นที่พอที่จะฝงักลบขยะ กต็้องทําการเผาขยะด้วยวิธกีาร ที่ถูกต้องโดยไม่
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม หากขยะในชุมชนมน้ีอยและไม่คุ้มที่จะดําเนินการฝงักลบหรอื เผาขยะ กใ็ห้รวมกลุ่ม
กนัเพื่อบรหิารจดัการขยะร่วมกนั อธบิดกีรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายวลัลภ พริ้ง พงษ์ ให้ข้อมูลว่าปจัจุบนัมี
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อยู่ 7,851 องคก์ร แต่ละทอ้งถิน่สรา้งขยะมากน้อยต่างกนั หากมขียะเกนิ 500 ตนัต่อวนัถอืว่าเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ ระหว่าง 300-500 ตนัต่อวนัเป็นขนาดปานกลาง น้อยกว่า 300 ตนัต่อวนัจดัเป็นขนาดเล็ก จงึให้มกีาร
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รวมกลุ่มกนั ขณะน้ีรวมกลุ่มกนัได้ 151 กลุ่ม ทัง้น้ีแต่ละกลุ่มต้องหาพื้นที่เพื่อ ดําเนินการกําจดัขยะด้วยวธิทีี่เหมาะสมกบั
บรบิทของกลุ่ม ซึง่อาจใชว้ธิเีผาขยะทิง้ เผาขยะเพื่อเอาพลงังานความร้อน มาผลติกระแสไฟฟ้า ทําก๊าซหุงต้ม หรอืฝงักลบ
อย่างถูกวธิ ี
        มตีวัอย่างการด าเนินการฝังกลบขยะอย่างถกูวิธี คอืศนูย์จดัการขยะอย่างคํานึงถึงสิง่แวดล้อมของชุมชนที ่
ตาบลมหาพราหมณ์ อําเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ผูว้่าราชการจงัหวดัคอืนายอภิชาติ โตดลิกเวชช์ เล่าให้ฟงัว่า 
ขยะตกคา้งสะสมในจงัหวดัถือว่ามจีานวนมากเป็นลําดบัต้น ๆ ของประเทศ คอืประมาณกว่าสองแสนสาม หมื่นตนั รฐับาล
มอบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทยดาํเนินการใหเ้ป็นต้นแบบในการกาํจดัขยะ โดยตัง้ศนูยก์าํจดัขยะ ดงักล่าวขึ้นเพื่อทําการฝงั
กลบอย่างถูกวธิแีละเผาขยะเพื่อผลติกระแสไฟฟ้า ขณะน้ีไดข้นยา้ยขยะตกคา้งในกลางเมอืง มาฝงักลบหมดแล้ว ที่น่ีมบ่ีอฝงั
กลบขยะ 2 บ่อ ๆ ละ 125 ไร่ ลกึ 11 เมตร ฝงักลบขยะได ้4 ชัน้ ๆ ละ 2 เมตร รองรบัขยะเกดิใหม่วนัละพนัตนัได้ 30 กว่าปี 
กน้บ่อเป็นดนิสงัเคราะหท์ีน้ํ่าผ่านเขา้ออกไม่ได ้ปากบ่อคลุมดว้ยวสัดุ สงัเคราะห์กนัน้ํา น้ําเสยีที่ออกจากบ่อขยะจะไหลไปลง
บ่อบําบดัน้ําเสยีและนําน้ํามาใชใ้หม่ได ้สาํหรบัโรงไฟฟ้า พลงังานขยะกาํลงัเริม่ก่อสรา้ง  
  มาตรการทีก่ล่าวมาจะลดขยะตกคา้งและขยะเกดิใหม่ ส่วนอกีมาตรการหนึ่งคอืการรณรงคใ์ห้แต่ละคนช่วยกนัลด
ขยะ จะช่วยลดขยะที่เกดิขึ้นใหม่ในแต่ละปี ดงันัน้ในฐานะที่เป็นพลเมอืงของประเทศ ทุกคนต้องม ีจติสํา นึกร่วมกนัในการ
แกป้ญัหาขยะลน้เมอืง แต่ละคนจะต้องลดการสรา้งขยะลงใหไ้ดม้ากที่สุด ต้องช่วยกนัแยกขยะ ที่สามารถนํามาใช้ซํ้าได้ ต้อง
พยายามเลกิใชถุ้งพลาสตกิและกล่องโฟมซึง่ใชเ้วลานานมากกว่าจะย่อสลายหมด หากทุก คนร่วมมอืร่วมใจกนั ประเทศเราจะ
สามารถแกป้ญัหาขยะไดอ้ย่างยัง่ยนื 

 

 

 

 

ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 ขยะทีเ่กดิขึน้ใหม่จาํนวนมากในแต่ละปี     
02 ดาํเนินการฝงักลบขยะอย่างถูกวธิ ี     
03 นโยบายของรฐับาลในการแกป้ญัหาขยะ     
04 น้ําเน่าเสยี     
05 พืน้ทีท่ีส่รา้งขยะตอ้งรบัผดิชอบกาํจดัขยะ     
06 มลพษิทางอากาศ     
07 มขียะตกคา้งจาํนวนมหาศาล     
08 รณรงคใ์หแ้ต่ละคนช่วยกนัลดขยะ     
09 สถานการณ์ขยะในปจัจุบนั     
10 สรา้งโรงไฟฟ้าใชพ้ลงังานจากขยะ     

 

ท่ีว่างส าหรบัร่างแผนผงัเช่ือมโยง 
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ผลกระทบของ Brexit31 
ข่าวใหญ่สะเทอืนโลกข่าวหนึ่งเมื่อเดอืนมถิุนายน พ.ศ.2559 คอืผลการลงประชามติของประชาชน 

สหราชอาณาจกัรที่ออกมาให้ออกจากสหภาพยุโรป สหราชอาณาจกัร (United Kingdom ตวัย่อคือ UK) 
ประกอบดว้ยองักฤษสกอตแลนด ์เวลส ์และไอส์แลนด์เหนือ ขอ้ความในบทความหลงัจากนี้ จะใชต้วัย่อ UK 
แทนคําว่าสหราชอาณาจกัรส่วนคําว่าสหภาพยุโรป (European Union ตวัย่อคอื EU) จะใชต้วัย่อ EU แทน 
สํา หรบัผลประชามติที่สรุปว่าให้ออกจากสหภาพยุโรป จะใช้คําที่นิยมใชก้นัคือ Brexit ซึ่งมาจากคําสอง 
คํารวมกนั คอื British กบั exit 
  ก่อนวนัที ่23 มถิุนายนอนัเป็นวนัลงประชามต ิการสํารวจความเหน็ของประชาชนโดยโพลต่างๆ มี
แนวโน้มว่า UK จะอยู่กบั EU ต่อไปซึ่งคงไม่มผีลกระทบอะไรตามมา แต่ทนัททีี่ผลออกมาผดิคาด บรรดา
นกัวเิคราะหจ์ํานวนมากกว็เิคราะหถ์งึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ ทัง้ต่อ UK และ EU เอง ต่อเศรษฐกจิโลก และต่อ
ประเทศไทย บทความนี้จะสรุปผลกระทบต่างๆ ทีม่ผีูว้เิคราะห์ไวห้ลงั Brexit ไม่กี่วนั ให้พอทราบแนวโน้มว่า
ในอนาคตอาจจะเกดิอะไรขึน้บา้ง และจะมผีลกระทบต่อประเทศเราอย่างไร มากน้อยเพยีงใด 
        ผลของ Brexit ต่อ UK และ EU ซึ่งเป็นคู่กรณี ส่วนใหญ่คาดการณ์ไปในทางเดยีวกนัว่า ในปีนี้จะทํา
ใหเ้ศรษฐกจิ UK เตบิโตลดลงร้อยละ 0.7 คอืจากเดมิที่ประเมนิไวร้้อยละ 1.9 จะเหลอืร้อยละ 1.2 และทําให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจของ EU ลดลง เชน่กนั จากรอ้ยละ 1.4 เหลอืร้อยละ 1.2 นอกจาก Brexit จะมผีล
ต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ยงัจะทําใหค้่าเงนิอ่อนลงดว้ย คอืค่าเงนิยูโรอ่อนลงรอ้ยละ 5-20 (ยูโรเป็นสกุลเงนิ
ของ EU) ส่วนเงินปอนดข์อง UK อ่อนค่าลงรอ้ยละ 3-10 เมื่อเทยีบกบัเงนิดอลลารส์หรฐัฯ 
           ในระยะสัน้ผลกระทบทีก่ล่าวขา้งตน้ทําใหต้ลาดเงนิตลาดทุนผนัผวนไปทัว่ เชน่ ตลาดหุน้ในเอเชยีเท
ขายหุน้ ทําใหร้าคาหุน้ตก ค่าเงนิมาเลเซยี เกาหลใีต้ อนิโดนีเซียปรบัลดลง เงนิทุนไหลเขา้ไปในญี่ปุ่นทําให้
เงนิเยนแขง็ค่าขึน้ 
         ส่วนผลกระทบต่อเราจะเป็นอย่างไรกต็้องดูก่อนว่า แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทยก่อน Brexit เป็น
อย่างไรเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายงานแนวโน้มภาวะเศรษฐกจิไทย 2559 ว่า ภาพรวมเศรษฐกจิไทยจะขยายตวัประมาณร้อยละ 3.0 - 3.5 
เพิม่ขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 2.8 ในปี 2558 โดยมปีจัจยัสนับสนุนคอืการขยายตวัในการใชจ้่ายและการ
ลงทุนภาครฐั ร่วมกบัแรงขบัเคลื่อนของมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐัทีไ่ดจ้ดัทําเพิม่เตมิ และแนวโน้ม
เริ่มเห็นชดัเจนขึ้นคือ จ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมาไทยจะเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นปจัจัยสําคัญที่ทําให้ภาพรวม
เศรษฐกจิไทยจะขยายตวัดว้ย นอกจากนี้กม็ปีจัจยัราคาน้ํามนัทีค่าดวา่จะอยู่ในระดบัตํ่า การปรบัตวัดขี ึน้ของ
การผลติภาคเกษตรในช่วงครึ่งปีหลงั รวมทัง้การบรโิภคของครวัเรอืนและการลงทุนรวมจะขยายตวัร้อยละ 
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2.3 และรอ้ยละ 4.2 ตามลําดบั แต่สําหรบัมูลค่าการส่งออกสนิคา้คาดวา่จะลดลงรอ้ยละ 1.7 ส่วนอตัราเงนิเฟ้อ
ทัว่ไปจะอยู่ในชว่งรอ้ยละ 0.1 - 0.6 และบญัชเีดนิสะพดัเกนิดุลรอ้ยละ 9.4 ของ GDP  
                  ย้อนกลบัมาดูว่าผลกระทบจาก Brexit ต่อ UK และ EU จะมผีลต่อไทยอย่างไร สําหรบัด้าน
เศรษฐกจิของ UK และ EU นัน้ การทีเ่ศรษฐกจิของ EU และ เศรษฐกิจ UK เติบโตลดลง จะลดแนวโน้มที่ดี
ของเราทีว่า่ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะขยายตวั แต่ผลกระทบตรงนี้จะไม่มากนักเพราะเราค้าขายกบั UK 
และ EU ค่อนขา้งน้อยเมื่อเทยีบ กบัประเทศอื่น ๆ แต่ในระยะยาวทัง้ปญัหาเศรษฐกจิของ UK และเศรษฐกจิ
ของ EUที่เติบโตลดลงจะทําให้ภาวะเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตวัช้าลง  ซึ่งจะเป็นภาวะที่มีผลมากที่จะทําให้การ
ขยายตวัของเศรษฐกจิไทยในภาพรวมลดลงรวมทัง้มผีลมากทีจ่ะลดแนวโน้มทีค่าดวา่จาํนวนนกัท่องเทีย่วทีม่า
ไทยจะเพิม่ขึน้ 
        เรื่องการท่องเที่ยวของเรายงัมีอกีสองปจัจยัที่จะมผีลลดจํานวนนักท่องเที่ยวที่มาไทย คอืการที่เงิน
ปอนดข์อง UK อ่อนค่าลงและค่าเงนิยูโรอ่อนลง กล่าวคอืในระยะสัน้ เงนิปอนดข์อง UK ที่อ่อนค่าลงร้อยละ 3 
-10 จะทําให้นักท่องเที่ยวจากองักฤษลดลงร้อยละ 1 -5 และเงินยูโรที่อ่อนค่าลงร้อยละ 5 –20 จะทําให้
นกัท่องเทีย่วจาก EU ลดลง รอ้ยละ 5 
        สําหรบัค่าเงนิยูโรและเงนิปอนดท์ีอ่่อนค่าลง ยงัทําให้เงินดอลลารส์หรฐัแขง็ค่าขึน้ ซึ่งจะมผีลโดยตรง
ในการส่งเสรมิแนวโน้มที่ดีของไทยสองประการที่กล่าวข้างต้นคือ ภาพรวมเศรษฐกจิไทยจะขยายตวัและ
นกัท่องเทีย่วจะมาไทยเพิม่ขึน้ ทัง้นี้เพราะค่าเงนิบาทของเราซึ่งองิกบัค่าเงนิดอลล่ารส์หรฐัฯ จะมคี่าอ่อนลง จงึ
น่าจะจูงใจใหน้กัท่องเทีย่วจากประเทศอื่นๆ มาเทีย่วไทยมากขึน้ และสนิคา้ส่งออกของเรากจ็ะมรีาคาลดลง 

ผลกระทบของ Brexit ที่กล่าวมาเป็นการสรุปจากบทวเิคราะห์ที่กระทํากนัเพยีง 1- 2 วนัหลงัจาก
ทราบผลประชามตวิ่า UK จะออกจาก EU ส่วนผลกระทบที่แท้จรงิจะเป็นอย่างไร จะมากน้อยกว่านี้หรอืไม่ 
เป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจตดิตาม เพราะยุคสมยันี้เหตุการณ์สําคญัที่เกดิขึน้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก
มกัจะส่งผลกระทบเป็นวงกวา้ง 
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ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสั
ค าตอบ 

01 การเตบิโตทางเศรษฐกจิของ EU ลดลง     
02 ค่าเงนิยูโรลดลง     
03 เงนิปอนดข์อง UK อ่อนค่าลง     
04 ดอลลารส์หรฐัฯ แขง็ค่าขึน้     
05 นกัท่องเทีย่วทีม่าไทยจะเพิม่ขึน้     
06 แนวโน้มภาวะเศรษฐกจิไทยก่อน Brexit     
07 ผลของ Brexit ต่อ UK และ EU     
08 ภาพรวมเศรษฐกจิไทยจะขยายตวั     
09 เศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวัชา้ลง     
10 เศรษฐกจิ UK เตบิโตลดลง     
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เพ่ิมพืน้ท่ีป่าลดปัญหาภยัแล้ง32 
 

ขณะนี้ภยัแล้งในประเทศไทยกําลงัรุนแรงขึน้เรื่อยๆ น้ําที่เกบ็กกัไวใ้นเขื่อนใหญ่เหลอืน้อยเต็มท ีมี
เพยีงพอสําหรบัการอุปโภคบรโิภคและการผลกัดนัน้ําเคม็เท่านัน้ ชว่งนี้จะเหน็ขา่วชาวนาชาวไร่ประสบความ
เดอืดรอ้นจํานวนมาก บา้งกพ็ยายามชว่ยตนเองดว้ยการลงทุนขดุเจาะหาน้ําบาดาล บ้างกล็กัลอบสูบน้ํา จาก
แม่น้ําลําคลองเพื่อเลีย้งตน้ขา้วใหอ้ยู่รอดถงึฤดูเกบ็เกีย่ว สาเหตุที่ทําใหเ้กดิภยัแลง้รุนแรงมากในปีนี้กค็อืภาวะ 
Super El Ninos และภาวะโลกรอ้นซึ่งทําใหด้นิฟ้าอากาศวปิรติแปรปรวนไปทัว่โลก เหตุทัง้สองนี้อยู่เหนือการ
ควบคุมของเรา แม้ว่าเราเองก็มีส่วนทําให้โลกร้อน แต่ยงัมีอีกสาเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราซึ่งคนไทย
สามารถร่วมมอืชว่ยกนัแกไ้ขได ้คอืเรื่องการบุกรุกทําลายปา่ บทความนี้จงึขอกล่าวถงึสภาพการณ์ป่าไม้ของ
ไทยในปัจจุบนัว่าเป็นอย่างไร โดยสรุปจากเนื้อหาสาระที่พลเอกสุรศกัดิ ์กาญจนรตัน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมัภาษณ์ในรายการเดินหน้าประเทศไทยเมื่อวนัที่ 30 
พฤศจกิายน พ.ศ.2558 
        ปา่ไมข้องไทยในปจัจุบนัมสีภาพการณ์หรอืปญัหาทีน่่าเป็นห่วงอยู่หลายประการ ประการแรกคอืขณะนี้
เราเหลือพ้นท่ีป่าท่ีอดุมสมบูรณ์เพียง 102 ล้านไร่ ป่าส่วนนี้เรยีกว่าป่าอนุรกัษ์ประเทศไทยมพีื้นที่ทัง้หมด
ประมาณ 320ลา้นไร่ หากคดิเป็นรอ้ยละเราจะมปีา่อนุรกัษ์รอ้ยละ 31.5 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด ซึ่งตามหลกัวชิาการ
ถอืว่าไม่ได้มาตรฐานเพราะอย่างน้อยต้องมีป่าร้อยละ 40 ดงันัน้ปญัหาประการที่สองก็คอืขณะนี้เรา มีป่า
อนุรกัษ์ต า่กว่ามาตรฐานถึง 26ล้านไร่ ปญัหาประการสุดท้ายคอืขณะนี้ยงัมีการบุกรุกป่าอย่างต่อเน่ือง
ซึ่งเป็นปญัหาทีท่ําใหเ้กดิปญัหาสองประการแรกดว้ย 

ปญัหาทัง้สามประการ มสีาเหตุส าคญัหลายอย่าง ได้แก่ การบุกรุกป่าของคนยากจนที่ไม่มทีี่ทํากนิ
จรงิๆ การบุกรุกปา่ของคน “อยากจน” ซึ่งเป็นกลุ่มคนทีไ่ม่ไดย้ากจนจรงิและมกัมทีี่ดนิทํากนิอยู่แล้วแต่อยาก
ได้ที่ดินเพิ่ม ถดัมาคือการบุกรุกป่าของกลุ่มนายทุน และกลุ่มสุดท้ายคือการบุกรุกป่าของคนยากจนที่มี
นายทุนหนุนหลงั การบุกรุกปา่ของแต่ละกลุ่มนี่เองทีท่ําใหป้า่ไมข้องประเทศไทยเกดิปญัหาดงักล่าวขา้งตน้ 

 ขณะนี้รฐับาลยบัยัง้การบุกรุกปา่ของคนกลุ่มต่างๆ โดยใชม้าตรการทางกฎหมายดําเนินการอย่าง
จรงิจงัเพื่อยดึพืน้ทีป่า่คนืมาเป็นสมบตัขิองชาต ิมาตรการนี้ใชก้บัการบุกรุกปา่ของคนทุกกลุ่ม ส่วนการบุกรุก
ป่าของคนยากจนยงัมมีาตรการยบัยัง้โดยใชว้ธิใีหค้นอยู่ร่วมกบัปา่ได ้เพื่อช่วยเหลอืให้คนที่ยากจนจรงิๆ มี
ทีท่ํากนิ จะไดไ้ม่บุกรุกปา่แห่งอื่นอกี 

                                                             
32

 ข้อสอบ GAT ปี พ.ศ.2559 

แบบฝึกทกัษะข้อสอบจริงฉบบัท่ี 29 
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        สําหรบัมาตรการให้คนอยู่ร่วมกบัป่าได้นัน้ จะใชว้ธิจีดัสรรพืน้ทีท่ีย่ดึมาได้และเหมาะสมที่จะใชท้ํามา
หากนิใหผู้บุ้กรุกปา่ทีย่ากจน โดยมเีงื่อนไขใหช้ว่ยดูแลรกัษาปา่ทีเ่หลอือยู่และทีป่ลูกเพิม่เตมิ ดงัตวัอย่างแปลง
ปลูกป่าเชงิอนุรกัษ์ระบบนิเวศตามแนวพระราชดํารใินสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
นอกจากนี้ยงัไดเ้ร่งดําเนินการโครงการปา่ชมุชนของกรมป่าไม้ซึ่งมเีป้าหมายว่าจะทําให้ได้ 20,000 หมู่บ้าน 
ขณะนี้ดําเนินการสําเรจ็ไปแลว้กวา่ 3,000 หมู่บา้น โครงการปา่ชมุชนนี้เป็นประโยชน์มากทัง้ต่อประชาชนใน
ชมุชนและต่อการอนุรกัษ์ปา่ เพราะประชาชนในชุมชนที่ได้ใชป้ระโยชน์จากป่าเป็นกําลงัที่สําคญัมากในการ
ดูแลรกัษาปา่ 
 การดําเนินการทวงคนืผนืปา่มปีญัหาอุปสรรคพอสมควร โดยเฉพาะการบุกรุกป่าของกลุ่มนายทุน 
ทัง้นี้เพราะนอกจากกลุ่มนายทุนมกัจะเป็นกลุ่มที่มอีทิธพิล ยงัมเีงนิทองมากพอที่จะต่อสู้ในทางกฎหมายกบั
เจา้หน้าทีป่ญัหาอุปสรรคอกีอย่างหนึ่งคอืความเขา้ใจของคนในสงัคมที่เหน็ภาพเจ้าหน้าที่ตดัต้นยางในพื้นที่
ปา่ทีถู่กบุกรุกวา่เจา้หน้าทีใ่จรา้ย แต่ทีจ่รงิทางการมแีนวทางดําเนินการตามหลกัวชิาการในการฟ้ืนฟูป่า คอื
หากพืน้ทีป่า่ทีย่ดึคนืมาไดเ้ป็นสวนยางพารา จะมวีธิกีารดําเนินการตามอายุของตน้ยาง ถา้อายุตน้ยางไม่เกนิ 
4 ปี จะตดัฟนัทัง้หมดแลว้เร่งปลูกปา่ทดแทนตามหลกัวชิาการ หากอายุอยู่ระหวา่ง 4-20 ปี จะตดัทิ้งบางส่วน
ประมาณรอ้ยละ 60 แลว้ปลูกไมป้า่และพชืทอ้งถิน่เสรมิเพื่อฟ้ืนคนืสภาพปา่ แต่หากอายุต้นยางเกนิ 20 ปี จะ
เกบ็ไวเ้พราะมขีนาดใหญ่พอทีจ่ะเสรมิความเป็นสภาพป่าได้ แล้วปลูกไม้ป่าท้องถิน่ที่เหมาะสมเพิม่เตมิ และ
หากพืน้ทีท่ีย่ดึคนืมาไดม้คีวามเหมาะสม กจ็ะจดัสรรใหค้นยากจนจรงิๆ ไดใ้ชท้ํามาหากนิ 
  สําหรบัผลการดําเนินการทวงคนืผนืปา่ปรากฏวา่เป็นทีน่่าพอใจมาก ก่อนรฐับาลชดุนี้จะเขา้มาบรหิาร 
ประเทศ สามารถทวงคนืผนืปา่ไดป้ระมาณปีละ 60,000 ไร่ แต่ขณะนี้ทําไดถ้งึปีละกวา่สองแสนไร่ 

หากเราสามารถฟ้ืนคนืปา่ทีอุ่ดมสมบูรณ์ไดถ้งึรอ้ยละ 40 ของพืน้ทีป่ระเทศไทยหรอืไดม้ากกวา่ คงลด
ปญัหาจากภยัธรรมชาตลิงไดม้ากพอควร ไม่วา่จะเป็นปญัหาภยัแลง้ น้ําท่วม หรอืมลภาวะทางอากาศจากการ
เผาป่า ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนไทยทัว่ประเทศไม่ว่าจะเป็นคนรวย คนจน คนในชนบทหรอืคนในเมอืงใหญ่ 
ดงันัน้คนไทยทุกคนตอ้งร่วมมอืร่วมใจกนัดูแลรกัษาปา่ไมข้องประเทศใหม้คีวามอุดมสมบูรณ์อย่างยัง่ยนื 
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ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสั
ค าตอบ 

11 การบุกรุกปา่ของกลุ่มนายทุน     
12 การบุกรุกปา่ของคนยากจน     
13 การบุกรุกปา่ของคน “อยากจน”     
14 มาตรการทางกฎหมาย     
15 มปีา่อนุรกัษ์ตํ่ากวา่มาตรฐานถงึ 26 ลา้นไร่     
16 มสีาเหตุสําคญั     
17 ยงัมกีารบุกรุกปา่อย่างต่อเนื่อง     
18 สภาพการณ์ปา่ไมข้องไทยในปจัจุบนั     
19 เหลอืพืน้ทีป่า่ทีอุ่ดมสมบูรณ์เพยีง 102 ลา้นไร่     
20 ใหค้นอยู่ร่วมกบัปา่ได ้     
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เศรษฐกิจไทย พ.ศ. 255933 
 
          ขณะที่เขยีนบทความนี้ย่างเข้าปีใหม่มาได้ 1 สปัดาห์แล้ว ประเด็นที่กล่าวถึงกนัมากเ รื่องหนึ่งทัง้
ในช่วงก่อนและหลงัปีใหม่คอื ในปี พ.ศ. 2559 นี้เศรษฐกจิของประเทศเราจะเป็นอย่างไรเพราะเป็นเรื่องที่
เกีย่วขอ้งและมผีลต่อประชาชนในวงกวา้ง ผูเ้ขยีนจงึขอนําขอ้มูลความเหน็ที่ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เกรยีง
ศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ ์นักวชิาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ให้สมัภาษณ์สถานีวทิยุจุฬาเมื่อวนัที่ 29 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2558 มาวเิคราะหแ์ละสรุปใหท้่านผูอ้่านพอไดเ้หน็แนวโน้มดา้นเศรษฐกจิของเราวา่จะเป็นอย่างไร  
           เศรษฐกจิปี 2559 น่าจะดกีว่าปี 2558 เลก็น้อย แต่ไม่ดเีท่าที่ควร ทัง้ ๆ ที่น่าจะดีกว่ากนัมาก คือ 
ศกัยภาพด้านเศรษฐกิจของไทยมีปจัจยับวกหลายอย่าง ปจัจยัเหล่านี้น่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวม
เติบโตได้ 4-5 % แต่เนื่องจากเรายงัมผีลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประกอบด้วยปจัจยัลบหลาย
ประการ ปจัจยัลบต่างๆที่จะกล่าวต่อไปจะเป็นอุปสรรคขดัขวางหรอืเป็นตวัถ่วง ทําให้เศรษฐกิจของเราไม่
สามารถเตบิโตไดถ้งึ 4-5 %  ตามทีค่วรจะเป็น คอืรวมแลว้จะโตไดแ้ค่ 2-3 % 
           ปจัจยับวกประการแรกที่เหน็ได้ชดัคอืการลงทุนของภาครฐัที่เป็นโครงการใหญ่ๆ เช่น การลงทุน
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน มีรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วปานกลาง เป็นต้น การลงทุนของภาครัฐ
ดงักล่าว ยงัจะทําให้นักลงทุนภาคเอกชนของไทยกล้านําเงนิมาลงทุนมากขึน้ การที่นักลงทุนภาคเอกชน
ของไทยลงทุนมากขึน้ถอืเป็นปจัจยับวกอกีอย่างหนึ่งทีม่ผีลต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิของเรา 

เมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมการกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ ( IMF) ประกาศรบัเงินหยวนของ
ประเทศจนีเป็นส่วนหนึ่งในตะกร้าหน่วยสทิธเิบกิถอนพเิศษ (Special Drawing Rights หรอื SDR) เคยีง
ขา้งเงนิดอลล่ารส์หรฐั เงนิยูโร เงนิปอนดส์เตอรล์งิ และเงนิเยน โดยจะมผีลในเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2559 เหตุนี้
ค่าเงนิหยวนของจนีจงึน่าจะแขง็ขึน้ ซึ่งจะทําใหเ้กดิปจัจยับวกต่อเศรษฐกจิไทยเพิม่ขึน้มาอกี ประการหนึ่ง คอื 
นักท่องเท่ียวจะเพ่ิมขึน้มากเนื่องจากนกัท่องเทีย่วจากจนีมสีดัส่วนสูงมากเมื่อเทยีบกบัจากประเทศอื่น และ
เมื่อเงนิหยวนแขง็ค่าขึน้กจ็ะแลกเป็นเงนิบาทได้มากขึน้ ทําให้ค่าใชจ้่ายของชาวจนีที่มาท่องเที่ยวไทยถูกลง  
สําหรบันกัท่องเทีย่วจากประเทศอื่นกจ็ะเพิม่ขึน้เชน่กนัแต่ไม่มากเท่าจากจนี คาดว่ารวมแล้วปีนี้นักท่องเที่ยว
ทีม่าไทยน่าจะเกนิ 30 ลา้นคน โดยอาจมากถงึ 34 ลา้นคนนอกจากนี้ การทีน่กัท่องเทีย่วมามากขึน้ยงัจะทําให้
นักลงทุนภาคเอกชนของไทยลงทุนมากขึ้นด้วย เพราะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัการท่ องเที่ยวหลายอย่างจะ
ขยายตวั 
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 ข้อสอบ GAT ปี พ.ศ.2559 

แบบฝึกทกัษะข้อสอบจริงฉบบัท่ี 30 
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             ศกัยภาพด้านเศรษฐกิจของไทยมปีจัจยับวกอกีอย่างหนึ่งคอื ไทยจะส่งสินค้าออกได้มากขึ้น 
สาเหตุเป็นเพราะสหรฐัอเมรกิาขึน้ดอกเบีย้เงนิฝากทําให้ค่าเงนิแขง็ขึน้ ค่าเงนิบาทของไทยจงึอ่อนตวัลงเมื่อ
เทยีบกบัเงนิดอลล่าร์ของสหรฐัอเมรกิารวมทัง้เมื่อเทยีบกบัเงนิหยวนของจีน สนิค้าส่งออกของไทยจงึจะมี
ราคาถูกลง นอกจากนี้การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน กเ็ป็นโอกาสดทีี่เราจะส่งสนิค้าไปขายให้ประเทศ
ในกลุ่มอาเซยีนไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะประเทศใกล้เคยีงที่เศรษฐกจิยงัขยายตวัได้ด ีเช่น ลาว กมัพูชา เมยีน
มาร ์และเวยีดนาม และเมื่อการส่งออกสนิคา้ของไทยเพิม่ขึน้ จะส่งผลให้นักลงทุนภาคเอกชนของไทยลงทุน
มากขึน้ดว้ย 
              สําหรบัปจัจยัลบทีเ่ป็นผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศประการแรก คอืภยัแล้งท่ีรุนแรงมาก
ขึน้ในปีนี้เมื่อขาดแคลนน้าทีจ่ําเป็นต่อการทํานา และปลูกพชืผลต่างๆ ชาวนาและเกษตรกรซึ่งเป็นพลเมอืง
ส่วนใหญ่ของประเทศจะขาดรายได ้หรอืมรีายไดล้ดลง หรอืยากจนลง เงนิหมุนเวยีนที่เกดิจากการจบัจ่ายใช้
สอยของประชาชนเพื่อการบริโภคสินค้าภายในประเทศก็จะลดลง เป็นผลเสียต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 
               ปจัจยัลบประการต่อมาคอืเศรษฐกิจโลกเติบโตไม่ดีเท่าทีค่วร โดยเฉพาะเศรษฐกจิของประเทศ
ใหญ่ๆทีเ่ป็นแหล่งเงนิทุนและคู่คา้สําคญั เชน่ สหรฐัอเมรกิามแีนวโน้มว่าน่าจะดขีึน้แต่กไ็ม่แน่ว่าจะดขีึน้มาก
นกั ประเทศในยุโรปแมจ้ะดขี ึน้แต่กน้็อย ญี่ปุน่กเ็ชน่กนั ส่วนจนีนัน้การเตบิโตทางเศรษฐกจิชะลอตวัเหน็ไดช้ดั 
จากที่เติบโตเป็นตวัเลขสองหลกัขณะนี้เหลือเพียง 6.5 % เมื่อเศรษฐกิจโลกเป็นเช่นนี้  การนําเงินจาก
ต่างประเทศมาลงทุนในประเทศเรา ซึ่งจะกระตุน้การเตบิโตทางเศรษฐกจิกจ็ะลดลง นอกจากนี้ ปจัจยัลบขอ้นี้
ยงัจะลดปจัจยับวกทีว่า่การส่งสนิคา้ออกของเราเพิม่ขึน้อกีดว้ย 
               ปจัจยัลบประการสุดท้ายคือความขดัแย้งทางการเมืองในระดบัโลก ที่สําคญัคือสงครามใน
ตะวนัออกกลางทีม่หีลายฝกัหลายฝา่ยเกีย่วขอ้ง และมปีระเทศมหาอํานาจเช่นสหรฐัอเมรกิาและรสัเซียหนุน
หลงัแต่ละฝ่าย ความขดัแย้งที่สําคญัอกีแห่งหนึ่งคอืขอ้พพิาทในทะเลจนีใต้ระหว่างจนีกบัอกีหลายประเทศ
รวมทัง้สหรฐัอเมริกา ความขดัแย้งทางการเมืองในระดบัโลกเช่นนี้ ยงัมผีลทําให้เศรษฐกจิโลกเตบิโตไม่ดี
เท่าที่ควร อีกด้วย เพราะจะทําลายบรรยากาศการกระจายความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการ
เคลื่อนยา้ยเงนิลงทุนระหวา่งประเทศการทีเ่รารูแ้นวโน้มดา้นเศรษฐกจิของประเทศเรา น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
การเตรยีมตวัรบัมอืสมดงัทีอ่าจารยเ์กรยีงศกัดิอ์วยพรใหค้นไทยกา้วพน้สภาพการณ์เชน่นี้ไปไดอ้ย่างมสีตแิละ
มัน่คง 
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ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสั
ค าตอบ 

01 การลงทุนของภาครฐั     
02 ความขดัแยง้ทางการเมอืงในระดบัโลก     
03 ไทยจะส่งสนิคา้ออกไดม้ากขึน้     
04 นกัท่องเทีย่วจะเพิม่มากขึน้     
05 นกัลงทุนภาคเอกชนของไทยลงทุนมากขึน้     
06 ผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศ     
07 ภยัแลง้ทีจ่ะรุนแรงมากขึน้     
08 ศกัยภาพดา้นเศรษฐกจิของไทย     
09 เศรษฐกจิโดยรวมเตบิโตได ้4-5%     
10 เศรษฐกจิโลกเตบิโตไม่ด ี     
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Digital technology เปล่ียนโลก34 
 

    โลกเรากําลงัเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าของ ICT (information and 
communication technology – เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) มสีิง่ใหม่ๆ เกดิขึน้มากมายจนยากที่จะ
ตดิตามและปรบัตวัทนั ปจัจยัสําคญัอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงคอื Digital technology ซึ่งกลุ่ม
วศิวกรอเมริกนัพัฒนาขึ้นเมื่อกลางศตวรรษที่ 20 โดยอาศยัแนวคิดของนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อ 
Gottfried Wilhelm Leibniz ซึ่งเสนอระบบการใช ้digits หรอืตวัเลข 2 ตวัคอืเลข 0 กบัเลข 1 แทนคําหรอื
รูปภาพไวต้ัง้แต่ศตวรรษที ่17 เมื่อ Digital technology มาประจวบหรอืบูรณาการกบัการพฒันาความเรว็ของ
ระบบ internet การพฒันาเทคโนโลยีการบบีอดัข้อมูล ความก้าวหน้าของวดีิทศัน์ และการพฒันาระบบ 
Internet of Things ซึ่งช่วยให้เครื่องมอือุปกรณ์ อเิลก็ทรอนิกส์ต่างๆ สามารถสื่อสารขอ้มูลกนัได้ผ่านระบบ 
sensors ความก้าวหน้าของ ICT ก็รุดหน้าไปอย่างก้าวกระโดดจนทําให้โลกและการดําเนินชวีติมนุษย์
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เชน่ เกดิการด าเนินธรุกิจรปูแบบใหม่ ลกัษณะอาชพีการงานเปลีย่นไป ฯลฯ 
  ผูฉ้ายภาพให้เหน็การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวได้ชดัเจนคอื พนัเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลสิุวรรณ รอง
ประธานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ซึ่งพูด
ไวใ้นหลายโอกาสเช่น ในการกล่าวเปิดงาน The EmDistric BearTai BestBuy | Digital Revolution เมื่อ
ปลายเดอืนมิถุนายน 2559 และพูดเรื่องความสําคญัของยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ในโอกาสเขา้รบัรางวลั 
Executive of the Year เมื่อวนัที่ 7 กรกฎาคม 2559 บทความนี้จะสรุปสาระสําคญับางประการมาเสนอ
เพื่อใหต้ระหนกัวา่ทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนตอ้งพฒันาตนใหท้นัโลก 

ผลจากความก้าวหน้าของ ICT ทําให้การดําเนินธุรกิจรูปแบบใหม่เกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น การ
ให้บริการออนไลน์ และการขายสินค้าออนไลน์ ธุรกจิรูปแบบเดิมหลายประเภทในปจัจุบนักําลงัประสบ
ปญัหาอย่างหนกัWalmart หา้งสรรพสนิคา้ยิง่ใหญ่ระดบัโลกกําลงัปิดตวัลง หนัมาเน้นการขายสนิค้าออนไลน์ 
ร้านหนังสอืใหญ่ ๆ ในสหรฐัอเมรกิา เช่น Barnes & Noble ได้ปิดตวัลง และจะลดสาขาลงจนหมด โดยจะ
เปลีย่นเป็นรา้นหนงัสอืออนไลน์ขณะนี้ยอดขายหนงัสอืพมิพ์ในสหรฐัอเมรกิาลดลงประมาณ 50 % เพราะคน
หนัมาอ่านหนงัสอืจากคอมพวิเตอร ์สมารท์โฟน หรอืแทปเลต็มากขึน้ ในประเทศไทยหนงัสอืดงั ๆ เริม่ปิดตวั
ลง เช่น คอสโมโพลแิตน ส่วนหนังสอืพมิพ์เลก็ๆ ก็คงอยู่ไม่นาน การถ่ายรูปด้วยระบบ digital ทําให้ร้าน
ถ่ายรูปลดลงเรื่อยๆ ร้านขายหนังสอืกจ็ะค่อย ๆ หายไป แม้แต่หนังสือแฟชัน่กเ็ริ่มจะอยู่ไม่ได้ เพราะคอล
เลคชัน่ใหม่ ๆไปอยู่ใน Facebook และ Youtube 
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         การให้บริการออนไลน์กเ็ป็นธุรกจิรูปแบบใหม่ทีแ่พร่หลายมากในขณะนี้ เชน่ การบรกิารจองตัว๋ จอง
ทีพ่กั จองโรงแรม บรกิารจดัหาคนทํางาน บรกิารรบัส่งของ บรกิารด้านธุรกรรมการเงนิทัง้การโอนเงนิ ฝาก
เงนิ ถอนเงนิขณะนี้การทําธุรกรรมการเงนิผ่านระบบออนไลน์ทําให้ธนาคารต้องวางแผนปรบัตวัเป็น อย่าง
มาก เมื่อเร็ว ๆ นี้ธนาคารแจ้ง กสทช.ว่าตู้เอทีเอม็จะลดจํานวนน้อยลงจนหมดไป เพราะคนนิยมทําเรื่อง
การเงนิผา่นสมารท์โฟนมากขึน้ ในต่างประเทศถงึกบัจะยกเลกิการใชธ้นบตัร เช่น ประเทศนอร์เวย์ประกาศ
เมื่อเดอืนกุมภาพนัธท์ีผ่า่นมาวา่จะไม่มกีารใชธ้นบตัรภายในสิน้ปีนี้ 
          ความก้าวหน้าของ ICT กําลงัเป็นอุปสรรคขดัขวางการทําธุรกจิรูปแบบเดมิ ที่เหน็ได้ชดัเจน ได้แก่ 
ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ์และธุรกิจการธนาคาร ทัง้สองธุรกจินี้เป็นตวัอย่างธุรกิจท่ีได้รบัผลกระทบดงัที่กล่าว
ขา้งตน้ผูป้ระกอบธุรกจิสื่อสิง่พมิพต์อ้งรบีปรบัตวัใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จาก ICT ให้ได้มากที่สุด ส่วนธุรกิจ
การธนาคารกก็ําลงัเร่งปรบัตวั บางธนาคารเปิดสาขาใหม่ลดลง บางธนาคารไม่เปิดสาขาใหม่อกีแล้ว และ
กําลงัตอ้งคดิวางแผนวา่จะเอาพนกังานจํานวนมากทีม่อียู่ไปทําอะไรทีไ่หน 
        หนัมาดูการประกอบอาชพีการงานของคนแต่ละคนบา้ง ผลจากความก้าวหน้าของ ICT รวมทัง้ผลจาก
การดําเนินธุรกจิรูปแบบใหม่ ทําให้ลกัษณะการท างานเปล่ียนไป ซึ่งที่เหน็ตวัอย่างมากขึน้คอื คนรุ่นใหม่
ทํางานอิสระผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น และท างานประจ ารูปแบบเดิมน้อยลง คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้
ความสามารถดา้น ICT และเชีย่วชาญเฉพาะดา้น จะไม่ค่อยสนใจสถานทีท่ํางานวา่จะใหญ่โตสวยหรูมากน้อย
แค่ไหนและจะได้รบัตําแหน่งสําคญั อย่างไร เพราะเบื่อรูปแบบการทํางานประจําที่ต้องเริม่และเลกิงานเป็น
เวลา แม้วนัที่งานน้อยหรอืไม่มงีานกต็้องอยู่ในที่ทํางาน คนเหล่านี้จงึใชค้วามรู้ความสามารถของตนหนัมา
ท างานอสิระผา่นระบบออนไลน์มากขึ้น พนัเอก ดร. เศรษฐพงค์ ยกตวัอย่างนิสติคนหนึ่งว่า เมื่อจบจาก
คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้ทํางานที่บรษิทัแห่งหนึ่งในตําแหน่งสําคญั แต่ไม่นานกข็อ
ลาออก เพราะเบื่อระบบงานประจํา เอาเงนิที่เกบ็ออมได้ไปเรยีนโยคะซึ่งเป็นของชอบ ขณะนี้ได้เป็นอาจารย์
สอนโยคะและรบังานแปลหนงัสอืใหเ้อกชนและหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ กสทช. มรีายไดจ้ากงาน แปลเดอืนละ
กวา่สองแสนบาท 
  ผูเ้ขยีนหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าบทความนี้ จะมีส่วนกระตุ้นเตอืนให้เยาวชนซึ่งเป็นกําลงัสําคญัและเป็น
อนาคตของชาต ิวางแผนพฒันาความรู้ความสามารถของตนให้ก้าวทนัโลกซึ่งกําลงัเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเรว็ 
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ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลข
ก ากบั 

ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสั
ค าตอบ 

11 การขายสนิคา้ออนไลน์     
12 การดําเนินธุรกจิรูปแบบใหม่     
13 การใหบ้รกิารออนไลน์     
14 ความกา้วหน้าของ ICT     
15 ตวัอย่างธุรกจิทีไ่ดร้บัผลกระทบ     
16 ทํางานประจํารูปแบบเดมิน้อยลง     
17 ทํางานอสิระผา่นระบบออนไลน์มากขึน้     
18 ธุรกจิการธนาคาร     
19 ธุรกจิสื่อสิง่พมิพ ์     
20 ลกัษณะการทํางานเปลีย่นไป     
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ทฤษฎีใหม่...หน่ึงในพระมหากรณุาธิคณุหาท่ีสดุมิได้35 

  วนัที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นวนัที่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชฯ ในหลวงรชักาลที่ 9   
เสดจ็สวรรคตเป็นวนัทีป่ระชาชนชาวไทยทัว่ทัง้ประเทศหลัง่น้ําตาดว้ยความโศกเศร้าด้วยความอาลยั และด้วยความสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์พระองค์ทรงงานหนักเป็นอย่างยิ่งเพื่อพสกนิกร ได้
พระราชทานโครงการในพระราชดาํร ิพระบรมราโชวาท และพระราชดํารสั ไว้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมากมายเหลอื
คณานับ หน่ึงในนัน้ที่จะอัญเชญิมาเผยแพร่ในบทความน้ีคือ การท าเกษตรด้วยทฤษฎีใหม่ ซึ่งสรุปจากบทความทาง
วชิาการในเวบ็ไซต์มลูนิธชิยัพฒันา และจากวดีทิศัน์ในเวบ็ไซต์บ้านสวนพอเพยีง 
 เกษตรกรในประเทศส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีที่ดินทํากนิเฉลี่ยครอบครวัละประมาณ 15 ไร่ ปัญหาท่ี
เกษตรกรส่วนใหญ่เผชิญอยู่อนัดบัแรก คอื ปญัหาขาดแคลนน ้าท าการเกษตร เน่ืองจากพืน้ทีอ่ยู่นอกเขตชลประทาน ถดั
มาคอืสามารถเพาะปลกูได้เพียงปีละครัง้ในช่วงฤดูฝน เพราะเมื่อไม่มน้ํีาจากระบบชลประทานมาช่วยกต็้องพึ่งพาน้ําฝน
อย่างเดยีว ปีใดฝนแลง้หรอืฝนทิง้ช่วง พชืผลกจ็ะยิง่เสยีหาย ปญัหาแต่ละอย่างน่ีเองที่ทําให้เกษตรอยู่ในภาวะไม่พออยู่กิน 
และภาวะตกเป็นหน้ีเป็นสนิเพราะต้องไปกู้ยืมเงินมาเป็นค่ากนิอยู่ ค่าเมลด็พนัธุ์ และค่าปุ๋ ยค่ายากําจดัศตัรูพืช ปีใดไม่ได้
ผลผลติหรอืไดน้้อยหน้ีสนิกย็ิง่เพิม่พนูมากขึน้ๆ 
 ดว้ยพระมหากรุณาธคุิณลน้เกลา้ลน้กระหม่อมของในหลวงรชักาลที ่9 จงึไดพ้ระราชทานพระราชดํารเิพื่อช่วยเหลอื
เกษตรกรทีป่ระสบความยากลาํบากดงักล่าว  พระราชดํารน้ีิทรงเรยีกว่า “ทฤษฎีใหม่” เพื่อเป็นแนวทางหรอืหลกัการในการ
บรหิารการจดัการทีด่นิ และน้ํา เพื่อใชท้าํการเกษตร ในทีด่นิขนาดเลก็ให้เกดิประโยชน์สูงสุด โดยใช้ตวัเลขร้อยละ 30,30,30 
และ 10 เป็นแนวทางในการแบ่งสดัส่วนพืน้ที ่
  การทาํการเกษตรดว้ยทฤษฎใีหม่ ประกอบดว้ยการแบ่งที่ดนิที่เกษตรกรมอียู่ออกเป็นส่วนๆ เพื่อใช้ประโยชน์ดงัน้ี 
ส่วนแรกขดุสระเกบ็น ้าในพ้ืนท่ีร้อยละ 30 ไว้ใช้ในหน้าแล้ง ตวัเลขรอ้ยละทีก่ล่าวในทีน้ี่จะเป็นตวัเลขโดยประมาณ หากอยู่
ใกลแ้หล่งน้ําทีส่ามารถนํามาเตมิสระไดก้อ็าจใชพ้ืน้ทีไ่ม่ถงึรอ้ยละ 30 เช่น ถ้ามทีีด่นิอยู่ 15 ไร่ อาจใชพ้ื้นที่ส่วนน้ี 3 ไร่ ขุดสระ
ลกึประมาณ 4 เมตร จะจุน้ําไดป้ระมาณ 19,000 ลกูบาศกเ์มตร น้ําปรมิาณน้ีเพยีงพอทีจ่ะสาํรองไว้ใช้ฤดูแล้งและใช้เลี้ยงปลา 
สาํหรบัพืน้ทีส่่วนทีส่องและสาม กาํหนดใหใ้ช้พ้ืนท่ีท านาร้อยละ 30 และปลกูพืชร้อยละ 30 พืน้ทีส่่วนทีเ่หลอื อีกร้อยละ 10 
ประมาณ 2 ไร่ ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยัและอื่นๆ เช่น ถนน คนัดนิ กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ ย หมกั โรงเรอืน โรงเพาะเหด็ คอกสตัว ์
ไมด้อกไมป้ระดบั พชืผกัสวนครวัหลงับ้าน 
 การใชป้ระโยชน์พืน้ทีด่ว้ยทฤษฎใีหม่ดงักล่าวน้ี ก่อนทีจ่ะทรงเผยแพร่ พระองคท์รงศกึษาคํานวณและทดลองปฏิบตัิ
จนแน่พระทยั เช่น พืน้ทีท่าํนาหรอืเพาะปลกูพชืจะใชน้ํ้าในช่วงฤดแูลง้ประมาณ 1,000 ลกูบาศกเ์มตรต่อพืน้ที ่1 ไร่ 
       ถ้าพื้นที่ส่วนน้ีม ี10 ไร่ กต็้องใช้น้ํา 10,00 ลูกบาศก์เมตร สระขนาดดงักล่าวข้างต้นซึ่งจุน้ําได้ 19,000 ลูกบาศก์เมตร 
เมื่อคาํนวณการสญูเสยีน้ําจากการระเหยและอื่นๆ จะเหลอืเพยีงพอกบัการทํานาและปลูกพชืต่างๆในฤดูแล้ง ดงันัน้การขุด
สระเกบ็น้ําในพืน้ทีร่อ้ยละ 30 ไวใ้ชห้น้าแลง้ ย่อมสามารถแก้หรอืลดปญัหาที่เกษตรส่วนใหญ่เผชญิอยู่ได้ทัง้สองประการและ
เมื่อดภูาพรวมทัง้หมดของการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิส่วนต่างๆ  จะเหน็ว่าการทาํการเกษตรดว้ยทฤษฎใีหม่จะทําให้เกษตรกร มี
อาหารพอกินตลอดปีทัง้ครอบครวั  ได้รวมทัง้จะมีรายได้จากผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภค ผลทัง้สองประการน้ี
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ย่อมจะสามารถลดภาวะไม่พออยู่พอกนิและภาวะตกเป็นหน้ีเป็นสินได้อย่างแน่นอน ดงัที่เกษตรกรทัง้หลายครอบครวัได้
น้อมนําไปปฏบิตัจินประสบความสาํเรจ็มาแลว้  พืน้ทีท่ีเ่ป็นต้นแบบของทฤษฎใีหม่คอืทีด่นิอําเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ ์และ
พื้นที่ใกล้วดัมงคลชยัพฒันา จงัหวดัสระบุร ีหากใครได้มโีอกาสดูวีดทิศัน์เรื่ องทฤษฎีใหม่ ในเวบ็ไซต์บ้านสวนพอเพยีงซึ่ง
เผยแพร่ใน youtube จะได้รบัรู้และรู้สกึซาบซึ้งในพระวริยิะอุตสาหะ และความตัง้พระทยัมัน่ของในหลวงรชักาลที่ 9 ที่จะ
พระราชทานความช่วยเหลอืพสกนิกรของพระองค ์เพราะกว่าจะเสดจ็ไปถงึทีแ่ปลงทดลองในทีด่นิอําเภอ เขาวง ต้องทรงผจญ
กบัการเดนิทางทีย่ากลาํบากมาก ทรงเรยีกถนนทีเ่สดจ็ดว้ยรถยนต์พระทีน่ัง่ว่าถนนดสิโก้ซึ่งปจัจุบนัได้กลายเป็นชื่อของถนน
เสน้น้ี แลว้ต้องเสดจ็พระราชดาํเนินต่อดว้ยพระบาทผ่านเสน้ทางทีแ่คบ คดเคีย้ว ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ 
             การดาํเนินการดงักล่าวมาเป็นทฤษฎใีหม่ขัน้ต้น เมื่อเกษตรกรเข้าใจและได้ลงมอืปฏิบตัิจนได้ผลแล้ว เพื่อให้มผีล
สมบูรณ์ยิง่ขึน้กค็วรดาํเนินการต่อไปตามทฤษฎขีัน้ทีส่องและสามจะไดพ้ฒันาตนเองไปสู่ข ัน้พออยู่พอกนิ และมคุีณภาพชวีติที่
ดยีิง่ขึน้ต่อไป ซึง่จะไม่กล่าวรายละเอยีดในทีน้ี่ 

             เรื่องทฤษฎีใหม่เป็นเพยีงตัวอย่างหน่ึงใน “พระมหากรุณาธคุิณหาที่สุดมิได้” ของในหลวงรชักาลที่ 9  ดงันัน้
ขอ้ความ “ ธ สถติในดวงใจไทยทัง้ชาต”ิ  จงึจะสถติอยู่คู่แผ่นดนิไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 การทาํเกษตรดว้ยทฤษฎใีหม่      
02 ขาดแคลนน้ําทาํการเกษตร      
03 ขุดสระเกบ็น้ําในพืน้ทีร่อ้ยละ 30 ไวใ้ชห้น้าแลง้      
04 ใชพ้ืน้ทีท่าํนารอ้ยละ 30 และปลกูพชืรอ้ยละ 30      
05 ตกเป็นหน้ีเป็นสนิ      
06 ปญัหาทีเ่กษตรกรส่วนใหญ่เผชญิอยู่      
07 เพาะปลกูไดเ้พยีงปีละครัง้ในช่วงฤดฝูน      
08 มรีายไดจ้ากผลติผลทีเ่หลอืจากการบรโิภค      
09 มอีาหารพอกนิตลอดปีทัง้ครอบครวั      
10 ไม่พออยู่พอกนิ      

ท่ีว่างส าหรบัร่างแผนผงัเช่ือมโยง 
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อาหารริมทางภยัใกล้ตวั36 

       ช่วงกลางปีทีแ่ลว้ สาํนกัข่าว CNN ของสหรฐัอเมรกิาได้จดัอนัดบัเมอืงที่ม ีStreet Food หรอือาหารรมิทางที่ดี
ทีสุ่ดในโลกว่ามเีมอืงโดยกรุงเทพฯ ได้รบัการจดัอนัดบัให้เป็นท่ีหน่ึงของโลก เมอืงทีไ่ดร้บัการจดัอนัดบัรองลงๆ ไป ได้แก่ 
โตเกยีวของญีปุ่่น ฮอนโนลลูขูองฮาวาย เดอบานของแอฟรกิาใต้ เป็นต้น ส่วนเมอืงทีไ่ดอ้นัดบัที ่23 คอืปกักิง่ของจนี 
       นอกจากผู้เขยีนบทความชาวกรุงเทพฯ และคนไทยหลายคนคงปลื้มใจกบัข่าวน้ี แต่เมื่อได้อ่านบทวเิคราะห์
เกีย่วกบัอาหารริมทางในกรงุเทพฯ เรื่อง ตแีผ่ดา้นมดื... “สตรทีฟู้ด เมอืงกรุง ในโพสต์ทเูดยอ์อนไลน์ วนัที ่7 มกราคม พ.ศ. 
2560 ซึ่งสมัภาษณ์อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรกึษากระทรวงสาธารณสุข และนักวชิาการด้านโภชนาการ กบั ดร.วลัลภ 
สุวรรณด ีประธานทีป่รกึษาผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร  รวมทัง้เมื่อได้ฟงัการสมัภาษณ์อาจารย์สง่า  ดามาพงษ์ เกี่ยวกบั
เรื่องน้ีในรายการแชรเ์ล่าข่าวเดด็  สถานีวทิยุ FM 100.5 เมื่อวนัที ่12 มกราคม พ.ศ. 2560 ทําให้ผู้เขยีน บทความรู้สกึตกใจ
และกงัวลเรื่องสุขภาพอนามยัของคนกรุงและนกัท่องเทีย่ว  จงึขอสรุปสาระสาํคญัใหม้าอ่านกนั 
       ดว้ยลกัษณะเด่นของอาหารรมิทางในกรุงเทพฯ คอื รสชาติอร่อยราคาไม่แพง และ มีให้เลือกหลากหลาย
ทัง้กลางวนักลางคืน จงึทาํใหเ้ป็นท่ีนิยมชมชอบในหมู่นักท่องเท่ียว ตลอดจนคนไทยจํานวนมาก และทําให้ได้รบัการจดั
อนัดบัใหเ้ป็นทีห่น่ึงของโลก ซึง่ถอืเป็นดา้นบวก แต่ในทางกลบักนั อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ กลบัไม่หลงใหลได้ปลื้มกบัข่าวน้ี 
เพราะห่วงเรื่องสุขภาพอนามยัของผูบ้รโิภค ลองอ่านบทสมัภาษณ์อาจารยส์ง่าบางตอน 
      “… ปญัหาทีน่่าห่วงทีสุ่ดคอืเรื่องสุขอนามยั สาเหตุสาํคญัทีสุ่ดคอืเจา้ของรา้น ผูส้มัผสัอาหารและปรุงอาหารขาด
ความรูท้างทกัษะ เช่น ผดัผกับุ้งไฟแดงจะต้องล้างผกัให้สะอาดก่อน 2-3 น้ํา เพราะผกับุ้งมสีารเป้ือนเยอะ บางร้านเอาปลา
กระป๋องหมดอายุมาผดั บ้างร้านกเ็อาเดก็ลูกจ้างมาเสริ์ฟโดยไม่เคยฝึกเลยว่าจบัแก้วน้ําไม่ควรจบัปากแก้วบางร้านมน้ํีาแค่
กะละมงัเดยีวใชล้า้งจานเป็นรอ้ยใบ ผูบ้รโิภคมกัง่าย กนิอะไรกไ็ดท้ีม่นัอยู่ใกลต้วัทีม่นัอร่อยโดยไม่เลอืกร้าน ไม่สนว่าร้านน้ีจะ
ใชผ้า้ขีร้ ิว้กบัผา้เชด็เขยีงผนืเดยีวกนั ยอมใหค้นขายขา้วมนัไก่ใชม้อืเปล่าหยบิชิ้นไก่โปะลงไปบนข้าว แล้วใช้มอืข้างเดยีวกนั
นัน้หยิบเงินทอนให้ลูกค้า ร้านก๋วยเตี๋ยวหลายร้านมีแค่น้ําถงัเดยีว ไม่มีก๊อกน้ําต่อสายมาลงถงั พอเรากนิเสรจ็ก็เอาชาม 
ตะเกยีบ ชอ้นไปจุ่มๆในถงั แลว้ไปใส่ก๋วยเตีย๋วใหค้นอื่นกนิต่อ 
                 จะเหน็ว่าสาเหตุทีม่าของปญัหาดา้นลบกค็อื คนขายอาหารขาดความรู้ขาดทกัษะ หรอือาจเป็นความมกัง่าย
ของคนขายอาหาร ปญัหาด้านลบมอีะไรบ้าง อนัดบัแรกหากใครใส่ใจสงัเกตบ้างกจ็ะเหน็ชดัคอื ภาชนะใส่อาหารสกปรก 
นอกจากน้ียงัมปีญัหาอื่นอกีดงัทีอ่าจารยส์ง่ากล่าวว่า 
                 “… อกีอย่างคอือาหารรมิทางทีป่รุงไม่ถูกสุขอนามยัอาจเตม็ไปดว้ยสารก่อมะเรง็ เชื้อโรค หรพืยาธใินลาบก้อย 
สุกๆ ดบิๆ ผลรา้ยทีเ่กดิขึน้อนัดบัแรกคอืทอ้งร่วง ต่อมาคอืโรคทางเดนิอาหารตดิเชือ้ เช่น อาหารเป็นพษิ โคมะเรง็จากโลหะ
หนกัปนเป้ือนในผกัทีล่า้งไม่ด ีไหนจะโรคอ้วนเพราะอาหารรมิทาง ส่วนใหญ่เป็นพวกผัดกบัทอด มนัระยบัเลย เช่น ไก่ทอด 
หมทูอด ผดัซอีิว๊ ผดัไทย ผดักระเพรา รวมทัง้อาหารรสเคม็จดจากการใส่ผงชรูสและเครื่องปรุงทีม่โีซเดยีมมากๆนําไปสู่ความ
ดนัโลหติสงู” 
                  ดงันัน้ปญัหาถดัมาซึง่รา้ยขึน้ไปอกีขึน้กค็อื อาหารมีเช้ือโรคและพยาธิปะปน มสีารพิษก่อมะเรง็ในอาหาร 
และเป็นอาหารทีอ่าจนําไปสู่โรคหลายโรค เช่นโรคอ้วน ความดนัโลหติสงู อย่างไรกต็าม สาเหตุของปญัหาดงักล่าวอาจไม่ใช่

                                                             
36

 ข้อสอบ GAT ปี พ.ศ.2560 

แบบฝึกทกัษะข้อสอบจริงฉบบัท่ี 33 



โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา พุทธมณฑล                           
เอกสารประกอบการเรยีนรายวชิา ท 30213 ภาษาวเิคราะหเ์ชื่อมโยง                  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  ภาคเรยีนที ่1                               
   

         หน้าที ่- 120 -        

 

แค่ว่าคนขายอาหารขาดความรูข้าดทกัษะและความมกัง่ายของคนขายอาหารเท่านัน้ เขาอาจจะมคีวามรู ้แต่สถานที่และสิง่
อํานวยความสะดวกในการปรุงและการขายอาหารไม่พร้อม ทําให้ดูว่าเขามกัง่าย หากมีการให้ความรู้และจัดที่ทางให้
เหมาะสม สภาพการณ์คงดีขึ้น ดงัที่ ดร.วลัลภ สุวรรณด ีประธานที่ปรกึษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าราชการ
กรุงเทพมหานครกล่าวว่า   “ผูค้า้อาหารรมิทางกไ็ม่ต่างจากผูค้า้หาบเร่แผงลอยอื่นๆ ทีต่ ัง้รา้นเกะกะกดีขวางบนทางเท้า และ
ทีห่นกักว่าเพื่อนกค็อืมกีารปรุงอาหาร ตัง้วางเตา หมอ้ก๋วยเตีย๋ว กระทะ และเตาร้อนๆ บนทางเท้า ประชาชนที่ผ่านมาต้อง
เสีย่งอนัตราย ครัน้จะลงไปเดนิบนถนนกเ็สี่ยงถูกรถชน  …  อาหารรมิทางที่ดสีําหรบัผมคอืไปรวมเป็นสดัเป็นส่วนเหมอืน
ตลาดโต้รุ่ง โดยเช่าเจา้ของทีด่นิทีเ่ขามทีีท่ิง้ขยะ มหีอ้งน้ําหอ้งท่า มทีีล่า้งชาม มก๊ีอกน้ําครบครนั …”   ปญัหาด้านลบดงักล่าว
ขา้งต้นย่อมลดหรอืทาํลายสิง่ทีภู่มใิจ ทัง้การทีก่รุงเทพฯไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นทีห่น่ึงของโลกในด้านอาหารรมิทาง รวมทัง้
การเป็นที่นิยมชมชอบในหมู่นักทองเที่ยว ดงันัน้ผู้ค้าอาหารรมิทางทัง้หลายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไขอย่าง
จรงิจงั 
         ในขณะทีส่าเหตุของปญัหายงัไม่ไดร้บัการแก้ไข ผู้ที่จําเป็นต้องฝากท้องหลายมื้อไว้กบัอาหารรมิทางควรปฏิบตัิตาม
คาํแนะนําของอาจารยส์ง่า  “ต้องมคีวามรูแ้ละทกัษะในการเลอืกรา้น สงัเกตจากตวัรา้นน่าไว้ใจได้ เช่น ช้อนส้อมจานชามล้าง
สะอาดวางเป็นระเบยีบ คนขายสวมผา้กนัเป้ือน ผา้คลุมศรีษะ โต๊ะเกา้อี้ เครื่องปรุงวางดดู ีผา้ขีร้ ิว้ไม่ดาํป๊ิดป๋ี ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตารางส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 
เลขก ากบั ข้อความท่ีก าหนด ท่ีว่างส าหรบัร่างรหสัค าตอบ 

01 คนขายอาหารขาดความรูข้าดทกัษะ      
02 ความมกัง่ายของคนขายอาหาร      
03 ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นทีห่น่ึงของโลก      
04 เป็นทีนิ่ยมชมชอบในหมู่นกัท่องเทีย่ว      
05 ภาชนะใส่อาหารสกปรก      
06 มสีารพษิและสารก่อมะเรง็ในอาหาร      
07 มใีหเ้ลอืกหลากหลายทัง้กลางวนักลางคนื      
08 รสชาตอิร่อยราคาไม่แพง      
09 อาหารมเีชือ้โรคและพยาธ ิ      
10 อาหารรมิทางในกรุงเทพฯ      

ท่ีว่างส าหรบัร่างแผนผงัเช่ือมโยง 
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ตวัอย่างกระดาษค าตอบ  
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