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คือ การอ่านใหไ้ว อ่านเฉพาะสิ่งที่เราอยากจะรู้เท่านั้น วันนี้พี่ไอซ์ก็มีหลักในการอ่านมาให้น้องๆ คือ 

     1. การอ่านแบบข้ามคํา (Skimming) 

     2. การอ่านแบบกวาดสายตา (Scanning) 

     3. การอ่านแบบสํารวจ (Surveying) 

     4. การอ่านแบบเข้ม (lntensive Reading) 

 เมื่อเราอ่านเร็วส่ิงที่เราต้องทราบอีกอย่างคือรูปแบบของประโยคและคําต่างๆ ที่ส่ือความให้เราเข้าใจความหมาย
ต่างๆ ที่จะเป็นไปตามผู้เขียนต้องการบอกเรา เนื่องจาก GAT ส่วนคิดวิเคราะห์นั้น ข้อสอบจะเป็นการคิดวิเคราะห์
เชื่อมโยงภาษาไทย ทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์ และสรุปเหตุผลจากเงื่อนไขทางด้านภาษา และความเกี่ยวโยง
ของข้อความที่กําหนดมาให้ หรือบทความที่กําหนดให้ ซ่ึงบทความและข้อความนั้น จะมีบุคคลหรือส่ิงใดๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในลกัษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

     1. ถ้าข้อความที่กําหนดมขี้อความอื่น (ซ่ึงอาจมีได้หลายข้อความ) ที ่เป็นผลโดยตรง หรือ เกิดขึ้นในเวลาต่อมา   

     2. ถ้าข้อความที่กําหนดมขี้อความอื่น (ซ่ึงอาจมีได้หลายข้อความ) เป็นส่วนประกอบ / องค์ประกอบ / ความหมาย        

   3. ถ้าข้อความที่กําหนดส่งผลทําให้ข้อความอื่น (ซ่ึงอาจมีได้หลายข้อความ ) ถูกลด/ยับยั้ง/ป้องกัน/ห้าม/ขัดขวาง/บั่นทอน    

4. ถ้าข้อความที่กําหนด ไม่มีข้อความอื่นที่เป็นผลโดยตรง หรือเกิดขึ้นในเวลาต่อมา ไม่มีข้อความใดมาเป็น  

ส่วนประกอบ องค์ประกอบ ความหมาย สมาชิก ยับยั้ง ห้าม  

ถ้าเราทราบและเข้าใจรูแบบงา่ยๆของประโยคเราก็สามารถทําข้อสอบได้ ดังนั้นมาดูความสัมพันธ์ท่ีมันนิยมใช้กัน 

ลักษณะที่แสดงความสัมพันธ์ของประโยค 

1.  การมีคําสัมพันธ์กัน คือประโยคที่มีความสัมพันธ์กันนั้นใช้คําหรือกลุ่มคําที่หมายถึงสิ่งที่อยู่ในประเภทเดียวกัน  

มีความหมายคล้ายคลึงกัน ตรงกันข้าม หรือคู่กรณีกัน หรือ คําหนึ่งรวมความหมายของอีกคําหนึ่ง 

  2. การซ้ําคํา  คือในประโยคที่สัมพันธ์กันนั้น  มีคํานาม คํากริยา หรือกลุ่มคําที่ซํ้ากัน 

  3. การละคํา  คือในประโยคที่สัมพันธ์กันนั้น  ละคํานาม คํากริยา หรือกลุ่มคําที่ซํ้ากัน  

  4. การแทนคํา คือในประโยคที่สัมพันธ์กันนั้น  ใช้คําหรือกลุ่มคํา แทนคําหรือกลุ่มคําที่ไม่ต้องการกล่าวซ้ํา 

  5. การช้ําคําเชื่อม คือในประโยคที่สัมพันธ์กันนั้น ใช้คําหรือกลุ่มคําเชื่อมประโยคให้ต่อเนื่องกัน 

 

 

เทคนคิพชิิต GAT ใหเตม็ 150 คะแนน
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คําเชื่อมท่ีบอกความหมายเท่ากัน/เหมือน/คล้ายกัน 

หมายถึง, หมายความว่า, คือ, นั่นก็คือ, ราวกับ, ประดุจ, แปลว่า, เปรียบเสมือน, เรียกวา่, อาจกล่าวไดว้่า ฯลฯ 

1. สนับสนุน/ขยายความ 

รวมทั้ง, โดยเฉพาะ, นอกจากนั้น, ตลอดจน, ได้แก่, ตวัอย่างเช่น, เป็นตน้ว่า, พร้อมกันนั้น, เช่นเดียวกัน, ดูเหมือน

จะ, ต่อไปนี้, ในกรีเช่นนี้, อาทิเช่น, และ, กบั, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เปน็ที่น่าสังเกตว่า, ถึงสังเกตว่า, ในขณะเดยีวกนั, 

เท่าที่ได้นําเกล่ามาแล้วนัน้ ฯลฯ 

2. แสดงเหตุหรือผล 

เนื่องมาจาก, จาก,เพราะ, ด้วยเหตวุ่า, ดว้ยเหตุที่, ถึงกับ, เพื่อที่, จะ, ทําให้, จึง, มีผลต่อ, มีผลให้, ดังนัน้, ถ้าหากว่า, 

ถ้าเผื่อว่า, เมื่อ......ก็, หาก.....จะ, ก็ต่อเมื่อ......, ถ้า......แล้ว ฯลฯ 

3. ขัดแยง้/คดัค้าน 

… ถึงแม้กระนัน้,… ถึงแม้เชน่นัน้, … ถึงอย่างนั้น, … ถึงอย่างไรกด็ี / ถึงอยา่งไรก็ตาม , แต่ทว่า, แมแ้ต่, ถึงมาตรว่า, 

ถึงแม้วา่, ไม่วา่จะ, แตว่่า,ถึงกระนัน้กด็ี, ย่างไรก็ด,ี ขณะที่, ทั้งๆที่, ไมเ่ชน่นั้น, ลดลง, ปัน่ทอน, ยบัยั้ง, ขัดขวาง ฯลฯ 

4. ลําดับเวลา/บอกถึงสิ่งท่ีเกิดตามมา 

กระทั่ง, จนกระทั่ง, คร้ันแลว้, ทันใดนัน้เอง, ในที่สุด, ตามไปดว้ย, ก่อนที่จะ, ก่อนหน้าที,่ ตั้งแตค่ร้ังที่, จะพบกบั ฯลฯ 

5. แสดงตัวเลือก 

หรือ, หรือไม่ก,็ ไม่เช่นนั้น, มฉิะนั้น, ไม่....ก,็ ถ้า.....ไม่ ฯลฯ 

            ก่อนที่จะฝึกเชื่อมโยง ก็ควรที่จะทราบว่าทําไมเราต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของสิ่งต่างๆ หรือข้อความต่างๆ จาก

เนื้อเร่ืองที่เราอ่าน เนื่องจาก เป็นการเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล อันเป็นพื้นฐานในการ

เรียนรู้   จัดระเบียบความคิด ทําให้เราจําได้นาน การเขียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ในรูปแบบแผนผังความคิดหรือ ที่ใครๆ 

เรียกว่า Mind map นั้นเอง ซ่ีงความสัมพันธ์กันในข้อสอบ GAT ก็มีดังนี้ 

1. ถ้าข้อความที่กําหนดมีข้อความอื่น ( ซ่ึงอาจมีได้หลายข้อความ ) ที ่เป็นผลโดยตรง หรือ เกิดขึ้นในเวลาต่อมา   

2. ถ้าข้อความที่กาํหนดมีข้อความอื่น ( ซ่ึงอาจมีไดห้ลายข้อความ )เป็นส่วนประกอบ / องคป์ระกอบ / ความหมาย        

3. ถ้าข้อความที่กาํหนดส่งผลทําให้ข้อความอื่น (ซ่ึงอาจมีไดห้ลายข้อความ ) ถูกลด/ยับยัง้/ป้องกัน/ห้าม/ขัดขวาง/บั่นทอน    

4. ถ้าข้อความที่กําหนด ไม่มีขอ้ความอื่นที่เปน็ผลโดยตรง หรือเกิดขึ้นในเวลาต่อมา ไม่มีข้อความใดมาเป็น

ส่วนประกอบ องค์ประกอบ ความหมาย สมาชิก ยับยั้ง หา้ม  

 

 

 

 
 

คําเชือ่มขอความทีค่วรรู
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     ส่วนนี้เป็นส่วนที่จะเห็นว่าสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะถ้าเราสามารถทําแผนภาพเป็น Mind map ได้แล้วนั้นแต่

ยังต้องตอบให้คณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบรู้เร่ืองด้วย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะวาดภาพลงไปในกระดาษคําตอบของ

ทุกคน ดังนั้นจึงต้องกําหนดเกณฑ์การฝนรหัสซึ่ง เกณฑ์ท่ีกําหนด ได้แก่  

 ถ้าข้อความที่กําหนดในข้อความอื่น(ซ่ึงอาจีได้หลายข้อความ) เป็นผลโดยตรง หรือ ท่ีเกิดขึ้นในลําดับ
ถัดมา ให้ระบายตัวเลข 2 หลักหน้าข้อความที่เป็นผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา แล้วามด้วย
อักษร “A” 

 ถ้าข้อความที่กําหนดมีข้อความอื่น(ซ่ึงอาจมีได้หลายข้อความ) เป็นส่วนประกอบ/องค์ประกอบ/
ความหมาย ให้ระบายตัวเลข 2 หลัก หน้าข้อความที่เป็นส่วนประกอบ/องค์ประกอบ/ความหมาย แล้ว
ตามด้วยอักษร“D” 

 ถ้าข้อความที่กําหนดมีข้อความอื่น(ซ่ึงอาจมีได้หลายข้อความ) ถูกลด/ยับยั้ง/ป้องกัน/ห้าม/ขัดขวาง  

ให้ระบายตัวเลข 2 หลักหน้าข้อความถูกลด/ยับยั้ง/ป้องกัน/ห้าม/ขัดขวาง  แล้วตามด้วยอักษร“F” 

 ถ้าข้อความที่กําหนด ไม่มีข้อความอื่นที่เป็นผลโดยตรง หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมาหรือที่เป็นผล
โดยตรง หรือ ที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา เป็นส่วนประกอบ/องค์ประกอบ/ความหมายถูกลด/ยับยั้ง/
ป้องกัน/ห้าม/ขัดขวาง  ดังกล่าวข้างตน้ให้ระบายคําตอบเป็นตัวเลข “99”แล้วตามด้วยอักษร “H” 

 

 

 

เช่น 

แค่คุณดื่มชาวนัละหลายแก้ว ทําให้ท้องผูก 

                                

 

 

ข้อท่ี ข้อความ รหัสคําตอบ 

01 ดื่มชาวันละหลาย  

02 ท้องผูก  

 

 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น ( ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ )  
ท่ี เปนผลโดยตรง หรอื เกดิขึน้ในเวลาตอมา   

ใหเราคดิวาเรากําลังจะไปตอยใคร ถาตอยใครคนนั้นเปน A 

แอบคิด 
 

การฝกแปลรหัสใหถกูตอง
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เช่น  แค่คุณดื่มชาวนัละหลายแก้ว ที่มี คาเฟอีน มากๆ จะทําให้ท้องผูก 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เช่น แค่คุณดื่มชาวนัละแก้ว ก็สามารถยับยั้งการเกิดโรคอัลไซเมอร์ 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

ข้อท่ี ข้อความ รหัสคําตอบ 

01 ดื่มชาวันละหลาย  

02 คาเฟอีน  

ข้อท่ี ข้อความ รหัสคําตอบ 

01 ดื่มชาวันละหลาย 02F 

02 โรคอัลไซเมอร์ 99H 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น ( ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ ) 
เปนสวนประกอบ / องคประกอบ / ความหมาย        

 

ใหเราคดิวาเรากําลังจะไปจับใคร ถาจับใครคนนัน้เปน D 

 ถาขอความที่กําหนดสงผลทําใหขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ )  
ถกูลด/ยบัยั้ง/ปองกนั/หาม/ขดัขวาง/บัน่ทอน    

ใหเราคดิวาเรากําลังจะไปฆาใคร ถาฆาใครคนนัน้เปน F 

แอบคิด 
 

แอบคิด 
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คําสั่ง :  ข้อความในประโยคที่ทําตวัหนา มีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด จงแสดงความสัมพนัธ์โดยใช้สัญลักษณ์ที่
กําหนดให้ต่อไปนี้ 
  
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการเชือ่มโยง 
1. แค่คุณดื่มชาวนัละแก้ว ก็สามารถยับยั้งการเกิดโรคอัลไซเมอร์ 
                                
 
 
2. ความสําเร็จเกดิมาจากความอดทน และ ความพยายาม 
 
 
 
3. การฆ่าสัตว์ตดัชีวิต ก็คือการทําผิดศีลข้อแรกของศีล 5  
 
 
 
4. คนยุคปัจจุบนัได้รับวิตามินบางชนิดมากเกิดไป ทําให้กระดูกผุเร็วว่าท่ีควร 
 
 
 
5. ผู้ที่ดื่มกาแฟทุกวันมีความเสีย่งต่อโรคมะเร็งตับบางชนดิเพียงครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกันคนอื่น 
 
 
 
 
6. ปัญหาวัยรุ่นหนีออกจากบ้านเกิดขึน้ เพราะในสภาวะปจัจุบันสื่อต่าง ท่ีม่ีอยู่รอบข้างคอยเบี่ยงเบนสนใจมากขึ้น 
 

 

 

ดื่มชาวันละแกว โรคอัลไซเมอร 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น ( ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ ) ท่ี เปนผล
โดยตรง หรอื เกดิขึน้ในเวลาตอมา   

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น ( ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ )เปน
สวนประกอบ / องคประกอบ / ความหมาย        

 ถาขอความที่กําหนดสงผลทําใหขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ ) ถกู
ลด/ยบัยัง้/ปองกนั/หาม/ขดัขวาง/บัน่ทอน    
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7. โปรตีนคอลลาเจนอันเป็นโปรตีนเส้นใยส่วนประกอบสําคัญของกระดกู สามารถจะอยู่คงทนไดย้ิ่ง 

 

 

 

8. แก้ม The Star ชอบร้องเพลงเนื่องมาจากเธอรักในเสียงเพลง 

 

 

 

9. กินผลิตภัณฑจ์ากถั่วเหลืองเพื่อป้องกันการขาดโปรตีนสําหรับคนที่ถือศึลกินเจ 

 

 

 

10. เพราะความอยากมีอยากไดข้องคนนั้น ล้วนแต่จะทําใหเ้กิดความโลภ 

 

 

 

11. พี่เบียร์จะสวยได้ก็ต่อเมื่อไปทําศัลยกรรม  

 

 

 

12. คนส่วนใหญฉ่ดีกลูต้าไธโอนแล้วขาวแต่พีส่ิทธ์ิมีสารต่อต้านความขาวกลูต้าไธโอนจงึถูกทําลาย 

 

 

 

13. นักวิจัยพบในการศึกษาว่าเด็กผู้ชายผู้ท่ีมีนิ้วนางข้างซ้ายยาวกว่านิ้วชี้ จะทําให้เป็นนักว่ิงฝีเท้าดี ในยุคที่มีการศึกษา
หาอัตราส่วน ความยาวของนิ้วดังกล่าว มีความเก่ียวพันกับเรื่องต่างๆ ทั้งดีและร้าย เช่น การมีบุตร ความขี้โรค ไป
จนถึงการทดสอบและลักษณะนิสัยต่างๆ แต่ถึงจะอย่างไรก็ตาม คนเราก็ยังต้องอาศัยนิ้วมือของมือทั้งสองข้างของ
ตนอยู่ดี 
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14. นักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ ศึกษาพบว่า ผู้ท่ีมีตาสีน้ําเงิน มีโอกาสจะประสบความสําเร็จในชีวิต มากกว่าผู้ที่มีดวงตา
สีอ่ืน เพราะจะเรียนเก่งและทําสอบไล่ได้ดีกว่า แต่ไม่ได้พูดถึงคนตาสีดําอย่างชาว  ศาสตราจารย์โจนนา โรว์ 
มหาวิทยาลัยหลุยส์วิลล์แห่งสหรัฐฯผู้ศึกษา ได้บอกออกตัวไว้ก่อนว่า “มันยังเป็นเพียงแค่ผล ของการสังเกต
เท่านั้น ไม่เชิงเป็นการอธิบายถึงสาเหตุ ยังไม่เป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์” รายงานผลการศึกษายังได้พบว่า ผู้ที่มี
ดวงตาสีน้ําเงินนอกจากการมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วยังจะเก่งกับการเล่นกีฬา อย่างฟุตบอลและ
ฮอกก้ี แต่ผู้ที่มีดวงตาสีอ่อนอื่นๆ  ก็ส่อว่าเป็นนักคิดวางแผนที่เหนือกว่า น่าจะชํานาญในกีฬาที่ต้องมีการวางแผน
และมีจังหวะเวลา เช่น การเล่นกอล์ฟและการวิ่งระยะไกล ตลอดจนการศึกษาเพื่อสอบแข่งขันได้ดี 

ที่มา : http://www.thairath.co.th 
 
 
 
 
 
 

15.  หนังสือพิมพ์ เลอ มงด์ (Le Monde) ของฝรั่งเศสรายงานวันนี้ ( 27 ส.ค. ) ว่า เกิดเหตุโทรศัพท์มือถือ iPhone และ
เคร่ืองเล่นเพลง เอ็มพี 3 iPod touch  จากค่าย Apple ระเบิด กระจกหน้าจอแตกกระจาย  เป็นเหตุให้  เศษกระจก
กระเด็นเข้าตา  วัยรุ่นชายวัย 18 ปี ชาวฝร่ังเศส ผู้ใช้โทรมือถือเครื่องดังกล่าว   ด้านมารดาของหนุ่มผู้นี้ ตั้งใจ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากค่ายมือถือต้นสังกัด นอกจากนี้เครื่องเล่นเอ็มพี 3  iPod touch    เกิดเหตุประหลาด
เช่นเดียวกับโทรศัพท์มือถือ  เจ้าของเครื่องเล่นนี้ เป็นเด็กสาวชาวฝรั่งเศส  โดยบิดาของเธอกล่าวต่อส่ือท้องถ่ินว่า
สาเหตุการระเบิดนั้น คือ เครื่องเล่นเพลงร้อนขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นราว 30 วินาที เครื่องจึงระเบิด 

ที่มา : http://www.thairath.co.th 
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บทความจากข้อสอบจรงิ มีนาคม 2552 

 
 

สัตว์อพยพเคลื่อนย้ายกลับถิ่นได้อยา่งไร 
 

              ธรรมชาติมีปรากฏการณ์ที่สร้างความพิศวงงงงวยให้แก่มนุษย์มากมายหลายประการ หนึ่งในนั้นที่ทําให้
ศาสตราจารย์ชีววิทยาKenneth Lohmann แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริการู้สึกทึ่งเป็นอย่างยิ่งก็คือ              
เต่าทะเล ท่านกล่าวกับนักข่าว Voice of America ว่า“เมื่อลูกเต่าทะเลออกมาจากไข่ ก็คลานลงทะเล ท่องเที่ยวหากินไปใน
มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล ซ่ึงมันไม่เคยรู้จักมาก่อน และพอถึงเวลาวางไข่ขยายพันธุ์ก็สามารถว่ายน้ํากลับมายังชายฝั่ง
ทะเลถิ่นกําเนิดได้อย่างถูกต้อง มันทําได้อย่างไร?... มันมีเครื่องมือหรือสัญญาณวิเศษอันใดช่วยนําทางมันกลับบ้าน” 

นอกจากเต่าทะเล ยังมีสัตว์ท่ีมีการเคล่ือนย้ายกลับถิ่นเดิมอยู่อีกหลายอย่าง  เช่น ฝูงวัวในทวีปแอฟริกา 
ปลาแซลมอนและนกบางชนิด มีนกนางแอ่น นกเป็ดน้ํา นกพิราบส่ือสาร เป็นต้น สัตว์เหล่านี้จะมีการอพยพเคลื่อนย้าย
จากถิ่นเดิมไปยังแหล่งต่างๆที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ หรือสถานที่ที่มีภูมิอากาศเหมาะสมต่อการดํารงชีวิต และเมื่อถึง
ฤดูกาลที่เอื้ออํานวยหรือถึงระยะเวลาที่จะขยายพันธุ์ก็จะเดินทางกลับมายังถ่ินฐานเดิม มันทําได้อย่างไร? ทําไมจึงไม่หลงทาง? 

นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า สัตว์เล่านี้อาศัยเครื่องช่วยหลายอย่างแตกต่างกัน เช่น ใช้ตําแหน่งดวงอาทิตย์ ภูมิ
ประเทศ กระแสน้ําอุ่น น้ําเย็นในมหาสมุทร เสียงคลื่นความถี่สูงที่มนุษย์ไม่ได้ยิน ประสาทสัมผัสทางจมูกเช่น กล่ินฝน 
ตลอดจนสนามแม่เหล็กโลก ทั้งนี้สัตว์บางชนิดอาจอาศัยเครื่องช่วยหลายๆอย่างประกอบกัน 
  ในบรรดาสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถ่ินเดิมนี้ ศาสตราจารย์ Lohmann สนใจเต่าทะเลและปลาแซลมอนเป็น
พิเศษเพราะในมหาสมุทรที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่ คงยากที่จะหาสิ่งใดเป็นที่สังเกตสําหรับการเดินทางกลับบ้าน หลังจากที่ได้
ศึกษาเรื่องนี้อยู่นาน ก็ได้เสนอทฤษฎีเบื้องต้นโดยตั้งสมมุติฐานว่า เต่าทะเล ปลาแซลมอน นกนางแอ่น และนกเป็ดน้ํา 
ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษอยู่สองประการ ประการแรก คือ มีparticle ของสารแม่เหล็กในสมอง ซ่ึงสามารถปรับตัวตามแนว
เส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลก ได้คล้ายกับเข็มทิศ  particle นี้ จึงทําให้สามารถรับสัมผัสจากสนามแม่เหล็กโลกได้ และ
สามารถแยกความแตกต่างสนามแม่เหล็กโลกในแต่ละท่ีได้ ส่วนคุณสมบัติอีกประการหนึ่งคือ มีกระบวนการเคมีพิเศษ
เดียวกับการมองเห็น ช่วยให้มองเห็นสนามแม่เหล็กโลก หรือเห็นแสงที่มีลักษณะสีสันต่างกันตามอิทธิพลของ
สนามแม่เหล็กโลก กระบวนการเคมีพิเศษนี้จึงทําให้สามารถรับสัมผัสและแยกความแตกต่างสนามแม่เหล็กโลกในแต่ละ
ที่ได้เช่นกัน  

เนื่องจากสนามแม่เหล็กโลกในบริเวณต่างๆของพื้นโลกมีความแตกต่างกัน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสมองของสัตว์
เหล่านี้สามารถบันทึกและจดจําลักษณะของสนามแม่เหล็กในถิ่นเดิม ซ่ึงเป็นแหล่งที่เกิดของมันไว้ในสมองได้ ดังนั้นเมื่อ
ถึงเวลาเดินทางอพยพกลับถ่ินเดิม จึงใช้สนามแม่เหล็กโลกเป็นเข็มทิศบอกทิศทางและตําแหน่งแห่งที่ได้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาสตราจารย์ Lohmann จงตั้งทฤษฎีในเชิงสมมุติฐานว่า คุณสมบัติของปลาแซลมอน 
เต่าทะเล นกนางแอ่นและนกเป็ดน้ําทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้น ทําให้สามารถรับสัมผัสและแยกความแตกต่างของ
สนามแม่เหล็กโลกในอาณาบริเวณต่างๆได้ และด้วยความสามารถทั้งสองประการนี่เองที่ทําให้สัตว์เหล่านี้สามารถ
เดินทางกลับมาถิ่นเดิมได้ถูกต้อง 

 

แบบฝกทบทวนความจํา

บทความที่  1 
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ตารางสรุปข้อความท่ีกําหนดและเลขกํากับบทความที่  1 และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ 

เลขกํากับ ข้อความที่กําหนด ท่ีว่างสําหรับรา่งรหัสคําตอบ 

01 เดินทางกลับมาถิ่นเดิมได้ถูกต้อง     

02 เต่าทะเล     

03 นกนางแอ่น     

04 นกเป็ดน้ํา     

05 ปลาแซลมอน     

06 มี particle ของสารแม่เหล็กในสมอง     

07 มีกระบวนการเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเหน็     

08 สัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถ่ินเดิม     

09 สามารถแยกความแตกต่างสนามแม่เหล็กโลกในแต่ละที่      

10 สามารถรับสัมผัสจากสนามแม่เหล็กโลก     

 
 
 
 

 

พื้นที่สาํหรับรางแผนผังเชือ่มโยง 
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อนาคตราคาสนิค้าเกษตรของไทย 

คร่ึงปีแรกของพ.ศ. 2551 ถือเป็นปีทองของสินค้าเกษตรไทย ราคาข้าวสูงขึ้นจนชาวนาเร่งปลูกข้าวเป็นการใหญ่ 
ส่วนชาวไร่ต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะราคาข้าวโพดสูงขึ้น รวมทั้งมันสําปะหลังและผลิตผลทางการเกษตรประเภทอื่น 
เช่น ยางพารา แต่พอย่างเข้าช่วงครึ่งปีหลัง ราคาสินค้าเหล่านี้กลับลดลงเรื่อยๆ จนเกษตรกร ทั้งชาวนาและชาวไร่ ต้อง
ออกมาชุมนุมประท้วงปิดถนนเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือ ปัจจัยอะไรช่วยให้ราคาสินค้าเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นใน
ระยะแรก และเพราะเหตุใดราคาจึงตกลงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีใหม่ 2552 ซ่ึงเป็นช่วงที่เสนอบทวิเคราะห์บทนี้ 
  คงจํากันได้ว่า ในช่วงต้นปี พ.ศ.2551 ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นเร่ือยๆจนถึงระดับสูงสุดคือ 147 เหรียญสหรัฐต่อ
บาร์เรลเมื่อเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นแทบทุกประเภท รวมทั้งต้นทุนการผลิตสินค้าจําพวก
อาหาร นอกจากนี้ราคาน้ํามันที่พุ่งขึ้นอย่างคาดเดาไม่ถูกว่าจะไปหยุดที่จุดใด ยังเป็นเหตุให้เกิดการปลูกพืชทดแทนน้ํามันกัน 
เป็นการใหญ่    รวมทั้งเกิดความพยายามหาพลังงานทางเลือกอื่นมาทดแทนพลังงานจากน้ํามัน เช่น   พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม เป็นต้น 
  การปลูกพืชทดแทนน้ํามันที่สามารถนํามาแปรรูปเป็นพลังงานได้  เช่น แอลกอฮอล์ ไบโอดีเซล ทําให้พื้นท่ี
การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง เมื่อเป็นเช่นนี้ส่ิงที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการกักตุนอาหาร เพราะประเทศที่เน้นการผลิต
สินค้าอุตสาหกรรม และประเทศในตะวันออกกลางผู้ผลิตน้ํามันทั้งหลายมีความวิตกว่าในอนาคตโลกจะขาดแคลนอาหาร 

จากที่กล่าวมาข้างต้น คงเห็นได้ชัดเจนว่าเหตุสําคัญที่ทําให้ราคาสินค้าอาหาร ทั้งราคาข้าว ข้าวโพด และราคามัน
สําปะหลังสูงขึ้นเร่ือยๆก็คือ การที่ผลผลิตอาหารลดลงเพราะหันไปใช้พื้นที่ปลูกพืชทดแทนน้ํามัน รวมทั้งการกักตุน
อาหาร และการที่ต้นทุนการผลิตสินค้าจากน้ํามันแพง ดังกล่าวข้างต้น ราคาสินค้าเกษตรที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆทําใหห้วงักนัวา่
อนาคตเกษตรกรไทยกําลังสดใส และชาวนาชาวไร่จะเริ่มลืมตาอ้าปากได้ 
  แต่แล้วความหวังที่วาดไว้ก็จางหายไปเมื่อปัญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯเร่ิมพ่นพิษ สถาบัน
การเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯประสบความหายนะถึงขั้นล้มละลาย ในเดือนกันยายน รัฐบาลสหรัฐฯต้องเข้าควบคุมกิจการ
ของบริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยรายใหญ่ของสหรัฐฯ 2 บริษัท คือ Fannie Mae และFreddie Macเนื่องจากปัญหาการ
ขาดทุนในตลาดสินเชื่อ การเข้าช่วยเหลือสถาบันการเงินทั้งสองแห่งนี้คือสัญญาณของวิกฤตการณ์คร้ังใหญ่ในตลาด
สินเชื่อของสหรัฐฯ ซ่ึงต่อมาได้ส่งผลสะเทือนต่อตลาดการเงินโลกอย่างรุนแรง เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงเรื่อยๆจนถึงขั้น
เศรษฐกิจถดถอย 

ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยซ่ึงเกิดจากปัญหาหนี้เสียดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ราคาน้ํามันลดลงอย่างรวดเร็ว จากที่
เคยขึ้นไปสูงสุดกว่าบาร์เรลละ 147 เหรียญสหรัฐฯ ลงมาเหลือประมาณ 40 เหรียญสหรัฐฯเท่านั้นนอกจากนี้ยังเป็นเหตุให้
ราคาข้าว ข้าวโพด และมันสําปะหลังลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

สําหรับแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรไทยในปี 2552 นี้ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้คาดการณ์ไว้ว่า 
ภาวะวิกฤต เศรษฐกิจโลกถดถอยจะกระทบกับภาคการเกษตรของไทย ในปี 2552 อย่างแน่นอนแต่เนื่องจากสินค้าเกษตร
และอาหารยังมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต ดังนั้นจึงคาดว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ไม่สาหัส
เหมือนภาคอุตสาหกรรม 
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เลขกํากับ ข้อความที่กําหนด ท่ีว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ 
11 การกักตุนอาหาร     
12 ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้น     
13 ปลูกพืชทดแทนน้ํามัน     
14 ปัญหาหนี้เสยีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ     
15 พื้นที่การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง     
16 ราคาข้าวโพดสูงขึ้น     
17 ราคาข้าวสูงขึ้น     
18 ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้น     
19 ราคามันสําปะหลังสูงขึ้น     
20 เศรษฐกิจโลกถดถอย     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พื้นที่สาํหรับรางแผนผังเชือ่มโยง 
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บทความจากข้อสอบจรงิ กรกฎาคม 2552 

 

ลุยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก  สศก.  แนะทางสว่างแก้ปัญหาสินค้าเกษตร 

  ในภาวะที่ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก แทบจะมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์   เศรษฐกิจของไทยก็ได้รับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกด้วยจนหน่วยงานต่าง ๆ ได้ออกมาปรับลดประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจของปีนี้ลงไปตามกัน  
ผลกระทบยิ่งเกิดขึ้นตามมาเป็นระลอก  และที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

  เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอันเป็นระยะที่ย่างเข้าไตรมาสที่สองของปีนี้ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(สศก.) ได้สรุปสถานการณ์ภาคการเกษตรของไทยว่า ไตรมาสแรกของปี 2552 นี้ อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคเกษตรลดลง 1.6 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของทุกปี 2551 

  ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกก่อให้เกิดผลกระทบหลายอย่าง ที่สําคัญต่อภาคการเกษตรของไทยก็คือทําให้ทั่วโลกลด
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคลง  รวมทั้งทําให้ภาพรวมของการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลง  นอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจ
โลกยังทําให้ภาพรวมของการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลง นอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจโลกยังทําให้เศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้าและประเทศไทยชะลอตัวด้วย การชลออตัวของเศรษฐกิจดังกล่าวก็ส่งผลโดยตรงอีกทางหนึ่งที่ทําให้ปัญหาการ
ลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและปัญหาการส่งออกสินค่าเกษตรและอาหารลดลงมีความรุนแรงยิ่งขึ้น 

  เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ เกษตรกรไทยก็ต้องลําบากแน่นอน เมื่อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและการส่งออก
สินค้าเกษตรและอาหารลดลง  ส่ิงที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือผลกระทบต่อราคาพืชผลการเกษตรของไทย คือทําให้
ราคาข้าวลดลง รวมทั้งราคายางพารา น้ํามันปาล์ม และผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง นอกจากนี้การที่ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
และของไทยชะลอตัว ยังทําให้การลงทุนภาคการเกษตรลดลงด้วย จากการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในภาคสินค้า
เกษตรในช่วงไตรมาสแรกนี้ พบว่าลดลงถึง 37.3% 

  เลขาธิการ สศก.ยังไดว้ิเคราะห์แนวโน้มการส่งออกและราคาสินค้าในปีนี้ พร้อมกับแนะมาตรการแก้ไขปัญหา
ราคาสินคา้เกษตรตกต่ําดว้ย ตัวอย่างเชน่ 

  มาตรการในการลดปัญหาข้าวและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังตกต่ํา คือ  ต้องเร่งส่งเสริมการส่งออกไปตลาดที่ยังมี
ศักยภาพ เช่น ตลาดแอฟริกายังคงมีความต้องการนําเข้าข้าวจํานวนมาก ส่วนมันสําปะหลังก็ควรขยายการส่งออกสู่อินเดีย 
นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย รัสเซีย และฟิลิปปินส์ ซ่ึงเป็นตลาดที่ยังมีศักยภาพ อีกมาตรการหนึ่งคือ ส่งเสริมการส่งออกสินค้า
เกษตรคุณภาพดี ไปยังประเทศที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ เช่น ส่งเสริมตลาดข้าวคุณภาพดีในตะวันออกกลางและจีนซึ่ง
เป็นประเทศคู่ค้าที่ยังมีกําลังซื้อ ส่วนผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังนอกจากขยายการส่งออกดังกล่าว ก็ต้องเน้นการทําให้มี
คุณภาพที่ดี สะอาด และลดการปลอมปน รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปในประเทศเพื่อสร้างมูลค้าเพิ่มให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมด้วย ที่สําคัญคือการขยายการผลิตเอทานอลในประเทศเพราะจะช่วยดึงผลผลิตเขข้าสู่การแปรรูปได้มากขึ้น 

  นอกจากนี้มาตรการดังกล่าวข้างต้น ยังมีอีกมาตรการหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาราคาข้าวและราคาผลิตภัณฑ์มัน
สําปะหลังตกต่ําคือ การประกันราคาพืชผลการเกษตร แต่เนื่องจากประเทศไทยก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว
เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆทั่วโลก รายได้ภาครัฐก็ลดลงอย่างชัดเจนจึงจําเป็นต้องใช้มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาหลาย ๆ
วิธีไปพร้อม ๆกัน 

บทความที ่1
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เลขกํากับ ข้อความท่ีกําหนด ท่ีว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ 
01 การลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค     

02 การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลง     

03 ประกันราคาพชืผลการเกษตร     

04 ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังราคาตกต่ํา     

05 มาตรการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรกรตกต่ํา     

06 ราคาข้าวลดลง     

07 วิกฤตเศรษฐกจิโลก     

08 เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและประเทศไทยชะลอตัว     

09 ส่งเสริมการส่งออกไปตลาดที่ยังศักยภาพ     

10 ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพด ี     

 

 

 

 

พื้นที่สาํหรับรางแผนผังเชือ่มโยง 
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นกในอเมริกาหลายชนดิเสี่ยงต่อการสูญพนัธุ์ 

                องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา  ได้ร่วมมือกันสํารวจและเสนอมาตรการในการอนุรักษ์
และเพิ่มจํานวนนกหลายชนิดที่กําลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์   และได้สรุปออกมาเป็นรายงาน ช่ือ The State of 
the Birds, United States of America. 2009 ซ่ึงมีข้อมูลและข้อเสนอที่น่าสนใจมาก 

            ผลการสํารวจพบว่านกในสหรัฐฯซึ่งมีอยู่มากมายหลากหลายพันธุ์กว่า 800 ชนิด ทั้งนกป่า นกบ้าน นกในทุ่ง
หญ้า นกชายฝั่งทะเล นกในพื้นที่แห้งแล้ง  รวมทั้งนกในเกาะฮาวาย ปรากฏประมาณ 67 ชนิด กําลังถูกคุกคามอย่างหนักจน
อาจสูญพันธุ์ และอีก 187 ชนิดมีจํานวนลดลงจนน่าเป็นห่วง  ต้นเหตุที่ทําให้นกเหล่านี้ลดจํานวนลงมีหลายอย่าง เช่น การ
ขยายพื้นที่ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน การขยายพื้นที่ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน การขยายพื้นท่ีทําการเกษตรและปศุสัตว์  การ
ปลูกพืชทดแทนพลังงาน การตัดไม้ทําลายป่า การก่อมลพิษเพิ่มขึ้น ตลอดจนภาวะโลกร้อนรายงานฉบับนี้ได้วิเคราะห์
สาเหตุที่ทําให้นกแต่ละประเภทมีจํานวนน้อยลง และได้เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาไว้ด้วย ในบทความนี้จะเลือกกรณีของ
นกที่อาศัยในทุ่งหญ้ามานําเสนอ  

  ในขณะนี้พบว่ามีนกในทุ่งหญ้า 4 ชนิด เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เมื่อเทียบกับปี ค.ศ.1968  ปรากฏว่าจํานวนนก 
Northern Bobwhite ลดลง และพบว่านกกระจอก Grasshopper มีจํานวนน้อยลง อย่างชัดเจน ส่วนที่น่าห่วงคือ นก 
Greater Prairic –Chicken รวมทั้งเหยี่ยว Aplomado กําลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 

  สาเหตุท่ีทําให้นกในทุ่งหญ้าท้ังสี่ชนิดลดจํานวนลง และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มีอยู่สองประการสาเหตุประการ
แรกคือการขยายพื้นที่ทําการเกษตรและปศุสัตว์ เพราะการขยายพื้นที่เพื่อการนี้ทําให้พื้นที่ทุ่งหญ้าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนก
เหล่านี้น้อยลงๆ ถึงแม้ว่าจะมีการทําปศุสัตว์ซ่ึงจะต้องมีการปลูกหญ้าสําหรับเลี้ยงสัตว์มากพอควรซึ่งน่าจะช่วยชดเชยพื้นที่
ทุ่งหญ้าได้ แต่กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม เพราะหญ้าที่ปลูกไว้ก็ต้องถูกสัตว์ที่เล้ียงไว้จํานวนมากกินเป็นอาหารไปเรื่อย ๆ  
รวมท้ังมีการเผาหญ้าที่ใช้เล้ียงสัตว์ค่อนข้างบ่อยเพื่อปลูกใหม่ และที่สําคัญคือเผาหญ้ากันในช่วงที่นกกําลังทํารัง นอกจาก
การทําการเกษตรพืชพันธุ์ธัญญาหารและปศุสัตว์ดังกล่าวยังมีการปลูกพืชทดแทนน้ํามันมากขึ้นด้วย ทําให้พื้นที่ทุ่งหญ้าน้อยลง 

  สาเหตุประการที่สองที่ทําให้นกในทุ่งหญ้าทั้งสี่ชนิดลดจํานวนลงก็คือภาวะโลกร้อน อากาศที่ร้อนขึ้นทําให้เกิด
ความแห้งแล้ง ทุ่งหญ้าอันเป็นที่อยู่อาศัยรวมทั้งอาหารต่าง ๆของนกเหล่านี้จึงลดลง ๆ  

  สาเหตุทั้งสองประการดังกล่าวนี่เองที่ทําให้นกในทุ่งหญ้าทั้งสี่ชนิดลดลงหรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในรายงานได้
เสนอมาตรการแก้ปัญหา ซ่ึงได้มาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะผู้เขียนรายงานอย่างรอบด้านมาตรการแรกคือการ
ทําการเกษตรแบบอนุรักษ์พื้นท่ีทุ่งหญ้า มาตรการที่สองคือการตัดหญ้าหรือการเผาหญ้าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนก 
แนวทางทั้งสองนี้ได้รับการสนับสนุนและชดเชยค่าใช้จ่ายจากโครงการ Farm Conservation Program อีกมาตรการหนึ่งที่
เสนอไว้คือการขยายโครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําให้ครอบคลุมพื้นที่ทุ่งหญ้าด้วย เพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งนกในพื้นที่ชุ่มน้ํา
และในทุ่งหญ้า 

   คณะผู้เขียนรายงานเชื่อว่ามาตรการทั้ง 2-3 ประการดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะช่วยยับยั้งปัญหาที่นกในทุ่งหญ้า
ทั้งสี่ชนิดมีจํานวนลดลงหรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์  ยังจะช่วยให้นกเหล่านี้ค่อยๆเพิ่มจํานวนขึ้นในเวลาไม่นานเช่นเดียวกับ
นกอีกหลายชนิดที่เคยช่วยกันอนุรักษ์มาแล้ว 

บทความที ่2
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เลขกํากับ ข้อความท่ีกําหนด ท่ีว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ 
01 การขยายพืน้ทีท่ําการเกษตรและปศุสัตว ์     

02 การทําการเกษตรแบบอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งหญ้า     

03 การเผาหญ้าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนก     

04 การวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะผู้เขียนรายงาน     

05 จํานวนนก Northern Bobwhite ลดลง     

06 นกกระจอก Grasshopper มีจํานวนน้อยลง     

07 ภาวะโลกร้อน     

08 มาตรการแก้ปญัหา     

09 สาเหตุที่ทําใหน้กในทุ่งหญ้าทั้งสี่ชนิดลดจาํนวนลง     

10 เหยีย่ว Aplomado กําลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์     

 

 

 

 

 

พื้นที่สาํหรับรางแผนผังเชือ่มโยง 
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บทความจากข้อสอบจรงิ ตุลาคม 2552 

 

เร่ือง ทางรอดชีวิตของเต่าทะเลสีเขียวในฮ่องกง 
 เมื่อปี พ.ศ. 2547 สหภาพอนรัุกษ์ธรรมชาติระหว่างประเทศจัดให้เต่าทะเลอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์
องค์กรอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ Earthtrust ประเมินว่า ปัจจุบันทัว่โลกมีเต่าทะเลสีเขียวเพศเมยีวยัผสมพันธุ์อยู่ไม่ถึง 2 แสนตัว 
 เต่าทะเลสีเขียวได้ช่ือตามสีของตัวมันเอง เมื่อโตเต็มที่อาจมีน้ําหนักมากกว่า 150 กิโลกรัม มีแหล่งอาศัยในน่านน้ํา
ประเทศต่างๆทั่วโลก แหล่งที่มีเต่าทะเลพนัธุ์นี้อาศัยอยูม่ากที่สุดได้แกป่ระเทศคอสตาริกา และแถบแนวปะการังยกัษ์ 
Great Barrier Reef  ในออสเตรเลีย สําหรับที่ฮ่องกงนั้นมีเต่าทะเลสีเขียวอาศัยอยู่ไม่มากนัก 
 ขณะนี้สถานการณ์ของเต่าทะเลสีเขียวในนา่นน้ําฮ่องกงตกอยู่ในสภาวะเลวร้าย รัฐบาลฮ่องกงเองกก็ําลังพยายาม
ฟื้นฟูจํานวนประชากรเต่าทะเลสีเขียวให้เพิม่ขึ้นอีกครั้ง คุณ K.S. Cheung   เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าชายเลนและพันธุ์สัตว์ของ
กระทรวงการเกษตร การประมง และการอนุรักษ์ฮ่องกงกล่าวว่า ขณะนีไ้ด้กําหนด มาตรการอนุรักษเ์ต่าทะเลสีเขียวขึ้นมา  
คือ การห้ามรุกลํ้าพื้นท่ีวางไข่ของมันในช่วงฤดูวางไข่ ได้แก่ช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม โดยกําหนดพื้นที่หาด 
Sham wan บนเกาะแลมม่าเป็นเขตอนุรักษ์เพื่อให้เต่าทะเลสีเขียวขึ้นไปทํารังและวางไข่ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษา
ความปลอดภัยบริเวณเขตนั้นเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
 คุณ K.S. Cheung  เล่าว่า ภัยคุกคามเต่าทะเลสีเขียวมีหลายอย่าง  ทั้งมลพิษในทะเล  การทําประมง  การดําน้ํา 
และเรือเร็วซ่ึงล้วนเป็นอันตรายต่อตัวเต่าในทะเล  แต่ภัยคุกคามสําคัญที่สุดของเต่าพันธุ์นี้ก็คือการที่ ชาวต่างชาตินิยม
บริโภคเนื้อและไข่เต่าทะเลสีเขียวมากนั่นเอง  ไม่ว่าจะเป็นไข่เต่าหรือตัวเต่าซึ่งเป็นอาหารอันโอชะและเป็นที่นิยมมากของ
ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ รวมทั้งชาวมาเลเซียและอินโดนีเซีย  ผลก็คือนอกจากทําให้จํานวนเต่าลดลง จํานวนไข่เต่าทะเลสี
เขียวก็พลอยลดลงด้วย ส่วนการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งก็เป็นภัยคุกคามสําคัญเช่นกันทั้งต่อตัวเต่าเองและไข่ของมัน 
นอกจากนี้ ไม่เฉพาะภัยจากชาวต่างชาติเท่านั้น  ยังมีภัยคุกคามจากชาวบ้าน ที่เป็นคนจนด้วย เพราะคนจนในฮ่องกง
บริโภคเนื้อและไข่เต่าเป็นอาหารในยามขาดแคลน แม้จะต้องลักลอบเข้าไปในเขตหวงห้ามซึ่งเสี่ยงต่อการถูกจับกุมก็ตาม 
 นอกจากเหตุดังกล่าวข้างต้น การรุกลํ้าพื้นที่วางไข่เต่าทะเลสีเขียวก็เป็นเหตุสําคัญประการหนึ่งเพราะไม่เพียงเป็น
เหตุให้สูญเสียไข่เต่าเท่านั้น แต่ยังเป็นภัยต่อตัวเต่าเองด้วยเพราะมักถูกจับไปพร้อมกับไข่ของมัน ดังเช่นการทําประมงใน
เขตหวงห้าม นอกจากตัวเต่าจะติดอวนจับปลา ชาวประมงยังชอบลักลอบขึ้นฝ่ังไปยังชายหาดที่วางไข่ เพื่อเอาไข่รวม
ทั้งตัวเต่าไปเป็นอาหาร จึงเป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทําให้เต่าทะเลสีเขียวและไข่เต่ามีจํานวนลดลง ดั้งนั้นมาตรการอนุรักษ์ที่ห้าม
รุกลํ้าพื้นที่วางไข่ซ่ึงครอบคลุมการห้ามทําประมงในเขตหวงห้าม จึงน่าจะช่วยลดปัญหาการสูญเสียไข่เต่าและตัวเต่า                 
อย่างได้ผล 
 มาตรการอนุรักษ์เต่าทะเลสีเขียวอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะช่วยยับยั้งปัญหาการลดจํานวนเต่าและไข่เต่าได้ก็คือ การ
ห้ามขายเนื้อและไข่เต่าทะเลสีเขียวรวมทั้งผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่ผลิตจากมัน มาตรการนี้เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วย
การค้าสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์  ซ่ึงบรรดานักอนุรักษ์ในฮ่องกงต่างหวังว่าความพยายามนี้รวมทั้งมาตรการอื่นๆจะช่วยชีวิต
และช่วยเพิ่มจํานวนเต่าทะเลสีเขียวในฮ่องกงและทั่วโลกได้ 
 
 
 

บทความที่  1 
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ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากบัของบทความที่ 1 และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขกํากับ ข้อความที่กําหนด ท่ีว่างสําหรับรา่งรหัสคําตอบ 
01 การทําประมงในเขตหวงห้าม     
02 การพัฒนาพืน้ที่ชายฝ่ัง     
03 การห้ามขายเนื้อและไข่เต่า     
04 การห้ามรุกลํ้าพื้นที่วางไข ่     
05 ไข่เต่ามีจํานวนลดลง     
06 คนจนในฮ่องกงบริโภคเนื้อและไข่เต่า     
07 จํานวนเต่าลดลง     
08 ชาวต่างชาตินยิมบริโภคเนื้อและไข่เต่า     
09 ภัยคุกคามเต่าทะเลสีเขียว     
10 มาตรการอนุรักษ์เต่าทะเลสีเขียว     

 

 

 

 

 

 

พื้นที่สาํหรับรางแผนผังเชือ่มโยง 
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เร่ือง ปัญหาวัยรุ่น ต้นเหตุและทางแก้ 
  เวลารับรู้ปัญหาของวัยรุ่น หลายคนมีความหงุดหงิด ไม่พอใจ เบื่อ รู้สึกว่าทําไมเด็กไม่เลือกในสิ่งที่ดี ให้กับตนเอง 
ทําไมต้องสร้างปัญหา จนมีคนจํานวนหนึ่งอยากจัดการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง แต่ในความเป็นจริงพฤติกรรมที่ปรากฏ
ให้เห็นมีเหตุปัจจัยหลายอย่างเชื่อมโยงกัน ที่น่าคิดคือทําไมเด็กบางคนมีปัญหาพฤติกรรม เช่น ติดยาเสพย์ติด เล่นการ
พนัน ชอบความรุนแรง มีปัญหาเรื่องเพศ เป็นต้น แต่ทําไมเด็กบางคนไม่มีปัญหาทั้งๆที่ยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง 
  ผู้อํานวยการสถาบันราชานุกูลอธิบายถึงปัญหานี้ว่า ปัจจัยเสี่ยงท่ีทําให้เกิดปัญหาวัยรุ่นมีมากมาย ที่สําคัญคือ
ปัจจัยเสี่ยงในครอบครัว ปัจจัยเสี่ยงในชุมชนและสังคม และปัจจัยเสี่ยงในตัวเด็กเอง  ดังนั้น หากจะแก้ไขปัญหาก็ต้องลด
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และสร้างปัจจัยปกป้องเพิ่มขึ้นซึ่งที่สําคัญก็คือภูมิคุ้มกันในตัวเด็ก 
  ปัจจัยเสี่ยงในครอบครัว ส่วนใหญ่เกิดจากวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่ไม่ถูกต้อง เช่น ตามใจลูกมากเกินไป ไม่รู้วิธีที่จะจูง
ใจเด็กให้ทําตามคําสั่งของพ่อแม่ บางครอบครัวใช้วิธีบังคับรุนแรงแต่ไม่เคยแก้ปัญหาได้ บางครอบครัวมีปัญหาความ
ขัดแย้งในครอบครัวจนเด็กไม่ยากกลับบ้าน ในที่สุดก็มีกลุ่มของตนเอง และรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมากกว่าของ
ครอบครัว บางครอบครัวส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นปัญหา มองว่าปัญหามาจากเพื่อนหรือคนอื่น ปกป้องเด็กในทางที่ผิด  
ไม่ฝึกเด็กให้รับผิดชอบการกระทําของตนเอง นอกจากนี้การที่ตัวพ่อแม่เองมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมด้วย ก็เลย
กลายเป็นเรื่องของลูกปูเดินตามพ่อปูแม่ปู 
  สําหรับปัจจัยเสี่ยงในตัวเด็กก็เป็นผลมาจากครอบครัวเช่นกัน โดยเฉพาะการไม่ได้รับการยอมรับจากคน                
ในครอบครัว ถูกมองว่าเป็นแกะดํา ทําอะไรก็ไม่ได้เร่ือง จะทําให้เด็กมีความคิดต่อต้านสังคม ไม่ยอมรับกติกาการ                
อยู่ร่วมกัน มองพฤติกรรมที่เป็นปัญหาว่าเป็นความทันยุคทันสมัยและทําให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่ม 
  เหตุสําคัญของปัญหาวัยรุ่นอีกอย่างหนึ่งคือปัจจัยเสี่ยงในชุมชนและสังคม ได้แก่การที่เด็กเข้าถึงอบายมุข เหล้า 
ยา อาวุธ ส่ือลามก และส่ิงยั่วยุทั้งหลายได้โดยง่าย เมื่อทัศนคติของชุมชนเองก็ยอมรับสิ่งเหล่านี้และผู้ใหญ่เองก็ทําผิดให้
เด็กเห็น เด็กก็ย่อมซึมซับรับเอาพฤติกรรมที่เป็นปัญหามาปฏิบัติบ้าง 
  ปัจจัยเสี่ยงทั้งสามประการล้วนเป็นเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาต่างๆทั้งปัญหาติดยาเสพย์ติด ติดสุรา ติดการพนัน  
ชอบความรุนแรง ตลอดจนการมั่วสุมทางเพศและปัญหาอื่นๆ ดังนั้นหนทางในการแก้ไขปัญหาก็คือต้องป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงต่างๆลง และที่สําคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยวิธีการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้องนั่นเอง 
ภูมิคุ้มกันสําคัญที่จะต้องช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้นในตัวเด็กได้แก่ การช่วยให้เด็กมีเป้าหมายในชีวิต มีบุคลิกภาพที่มั่นคง 
และมีความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง ในวัยรุ่นการมีเป้าหมายในชีวิตเป็นเรื่องสําคัญ ครอบครัวต้องช่วยให้เด็กค้นพบสิ่งที่ตน
ต้องการและมีความหวังในอนาคต จะทําให้เด็กมุ่งมั่นในความสําเร็จมากกว่าที่จะใช้เวลากับสิ่งยั่วยุ สําหรับบุคลิกภาพที่
มั่นคงเป็นผลมาจากการที่เด็กมีความเชื่อมั่นในคนรอบข้างโดยเฉพาะพ่อและแม่ เชื่อมั่นว่าพ่อแม่สามารถให้คําแนะนําที่ดี 
พูดคุยปัญหากับพ่อแม่ได้ ทําให้มั่นใจในตนเอง ซ่ึงจะสัมพันธ์กับความมั่นใจว่าตนสามารถมีชีวิตที่ดีแม้จะแวดล้อมด้วยส่ิง
ที่เป็นปัญหา ส่วนการมีความเชื่อในสิ่งท่ีถูกต้องจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการปลูกฝังและอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่วัยเด็ก ให้เด็ก
สามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องได้ แม้จะเห็นคนอื่นทําสิ่งที่ผิดก็ยังยืนหยัดที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องต่อไป 
  ภูมิคุ้มกันทั้งสามประการนี้นอกจากจะช่วยป้องกันปัญหาวัยรุ่นทั้งหลายดังกล่าวข้างต้น ยังจะช่วยให้วัยรุ่นมี
อนาคตที่สดใส และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป 
 
 

บทความที ่2
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เลขกํากับ ข้อความที่กําหนด ท่ีว่างสําหรับรา่งรหัสคําตอบ 
01 ชอบความรุนแรง      
02 ติดยาเสพย์ติด     
03 ปัจจัยเสีย่งที่ทาํให้เกิดปัญหาวัยรุ่น     
04 ปัจจัยเสีย่งในครอบครัว     
05 ปัจจัยเสีย่งในชุมชนและสังคม     
06 ภูมิคุ้มกันในตวัเดก็     
07 มีความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง     
08 มีปัญหาเรื่องเพศ     
09 มีเป้าหมายในชีวิต     
10 วิธีการเลี้ยงดเูด็กอย่างถูกต้อง     

 

 

 
 
 
 
 
 

 

พื้นที่สาํหรับรางแผนผังเชือ่มโยง 
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บทความที่ 1 : ไข ่

ไข.่..อาหารหลัก 5 หมู่ ที่มนุษย์มีความจําเป็นต้องบริโภค ไข่มีสองส่วน คือ ไข่แดง และ ไข่ขาว ซ่ึงปัจจุบันมีข้อมูลช้ี
ว่า...ไข่แดงมีคอเลสเทอรอลสูง ทําให้ ผู้สูงอายุและคนบางกลุ่มต้องหลีกเลี่ยง สําหรับไข่ขาวมีสารอาหารที่ประกอบด้วยน้ํา
และโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีปัญหาเพราะมีไขมันต่ํา ในการทํา ผลิตภัณฑ์ขนมหวานของไทย เช่น ทองหยิบ ทองหยอด 
ฝอยทอง เป็นต้น มักทํามาจาก ไข่แดงจากไข่เป็ด เป็นส่วนประกอบ ผู้ผลิตรายย่อยจึงทิ้งไข่ขาวหรือขายไปในราคาถูก  

นักวิจัยจึงฉวยโอกาสนี้ นําไข่ขาวมาศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ โดย รศ.ดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร อาจารย์ภาควิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การศึกษาถึง 
องค์ประกอบ และ สมบัติของไข่ขาวสด ทําให้สามารถนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ซ่ึงพบว่า ไข่ขาวจาก ไข่ 
โดยเฉพาะไข่เป็ดสด มีน้ํา และ โปรตีน เท่ากับ ร้อยละ 85.75 และ 12.15 ตามลําดับ มี ไขมัน และ คาร์โบไฮเดรต รวมกันไม่
มากกว่าร้อยละ 2  อีกทั้งไข่ขาวยังประกอบด้วย กรดอะมิโนอย่างน้อย 18 ชนิด ซ่ึงจําเป็นสําหรับร่างกายมนุษย์ครบทุกชนิด 

รศ.ดร.วรรณวิบูลย์ กล่าวอีกว่า ผลิตภัณฑ์ศึกษาและพัฒนา ที่ได้จากไข่ขาวนั้น ประกอบด้วย ไส้กรอกไข่ขาวพาสเจอไรส์ 
ผ่านขั้นตอนการให้ความร้อนเพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์ เมื่อเก็บ ในที่เย็น 4-8 องศาเซลเซียส จะเก็บได้นาน ประมาณ 90 วัน 
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสะดวกในการบริโภคประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น ใส่ในสลัด ซุป บะหมี่ เป็นต้น 
นอกจากนั้นยังมี เต้าหู้ไข่ขาวอบแห้ง ผ่านขั้นตอนการทําแห้ง จนสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องปกติ นาน 3 เดือนโดย
ไม่เน่าเสียและมีสีเปลี่ยนแปลงน้อยมาก นํามาต้มเพื่อคืนน้ําให้ผลิตภัณฑ์ ก่อนผสมในผักสลัด หรือ ยําต่างๆ หรือต้มในซุป 
หรือ บะหมี่ ฯลฯ 

ยังมีอีกผลิตภัณฑ์ คือ เส้นก๋วยเตี๋ยวเสริมโปรตีนจากไข่ขาว ปกติเส้นก๋วยเตี๋ยวในท้องตลาดทําจากแป้งข้าวเจ้า มี
สารอาหารหลักคือ คาร์โบไฮเดรต เพื่อเพิ่มสารอาหารโปรตีน จึงเติมไข่ขาวเป็นส่วนผสมในการทําเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นสดมี 
โปรตีนเพิ่มขึ้นจาก 2 เป็น 4 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ําหนัก จึงเป็นการ เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ โดย กระบวนการผลิตไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งก็เห็นจะเป็น ผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วน เป็นขนมที่ทําจาก แป้งสาลี ไข่ 
และ กะทิ การทํา ทองม้วน มักใช้ทั้งไข่แดง จึงทําให้มี คอเลสเทอรอลสูง ตามปริมาณสัดส่วนที่ใช้การเพิ่มสัดส่วนของไข่ขาว
แทนที่ส่งผลให้คอเลสเทอรอลในทองม้วนลดลง 
  ผลงานทั้งหมดนี้นับเป็นการทําให้มูลค่าไข่ขาวของไข่เป็ดเพิ่มสูงขึ้น ในการนํามาประยุกต์ผลิตเป็นอาหารของคน
ไทยที่ยังคงอุดมไปด้วยสารอาหารที่ร่างกายต้องการด้วย และนอกจากการเพิ่มมูลค่าแล้วประโยชน์ทางอ้อมอีกอย่างก็คือ ลด
ปริมาณไข่ขาวในท้องตลาด ซ่ึงผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรแล้ว ใครสนใจไปชมได้ที่งานเกษตรแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน. 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางโจทยที่ทาํไดจะประเสริฐที่สุด เจอกี่ครั้งแลว แตตองทําใหไดเต็ม 
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ท่ีมา : http://www.thairath.co.th/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขกํากับ ข้อความที่กําหนด ท่ีว่างสําหรับรา่งรหัสคําตอบ 
01 เส้นก๋วยเตีย๋วเสริมโปรตีนจากไข่ขาว     
02 มูลค่าไข่ขาวของไข่เป็ดเพิ่มสูงขึ้น     
03 ผลิตภัณฑ์ศึกษาและพัฒนา     
04 ไข่ขาว     
05 ไข่     
06 ไส้กรอกไข่ขาวพาสเจอไรส ์     
07 คอลเลสเทอรอล     
08 ไข่แดง     
09 กรดอะมิโนอยา่งน้อย 18 ชนดิ     
10 เต้าหู้ไข่ขาวอบแห้ง     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่สาํหรับรางแผนผังเชือ่มโยง 
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บทความที่ 2 : เลือกเรียนอย่างไรจึงจะเรียนอย่างมีความสุข และสนุกกับการเรียน 
 ขณะนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะชั้น ม.6 คงกําลังเครียดกันมากพอสมควร ไหนจะต้องเตรียม
ตัวสู้ศึกหนัก คือการสอบ Admission ไหนจะต้องคิดตัดในใจว่าจะเลือกศึกษาต่อสาขาวิชาอะไรดี รวมทั้งจะเลือกเรียนที่
สถาบันไหนดี 
 จากข้อมูลที่ได้จากนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งพบว่าปัจจัยท่ีเก่ียวข้อกับการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อมีหลากหลายมาก ได้แก่ เลือกตามกลุ่มเพื่อนสนิท เลือกตามแฟน เลือกตามใจพ่อแม่ เลือกเพราะครูแนะแนว 
เลือกเพราะชอบสถาบัน เลือกเพราะคะแนนถึง และที่ฟังดูมีเหตุผลดีก็คือ ตัดสินใจเลือกโดยใช้ข้อมูลด้านต่างๆ และใช้
วิจารณญาณของตัวนักศึกษาเอง 

 ก่อนสมัตรสอบ Admission นักเรียนหลายคนไม่ค้นหาตัวเองให้พบก่อนว่าชอบสาขาวิชาอะไรกันแน่ หลายคน
เลือกเพราะครูแนะแนว เช่น “เธอได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอังกฤษสูงมากน่าจะเลือกคณะแพทศาสตร์ 
หรือวิศวกรรมศาสตร์” หรือ “เธออ่อนวิทย์ คณิต อย่างเรียนสายวิทย์เลย สมัครเรียนสายศิลป์ดีกว่า เช่น นิติศาสตร์” เป็นต้น 

นักเรียนจํานวนไม่น้อยที่ตดิเพื่อน พอรู้วา่เพื่อนสนิทส่วนใหญ่เลือกเรยีนสาขาวิชาอะไร คณะใด ก็เลือกตามกลุ่ม
เพื่อนสนิท บางคนก็รักใคร่ไหลหลงแฟน แฟนเลือกเรียนที่ไหนก็ขอตามไปด้วย พอภายหลักเลิกรากันไปหาก็เลยเคว้ง
คว้าง ถ้าได้เรียนในสาขาวิชาที่ตนเองชอบกโ็ชคดีไป แต่ถ้าได้สาขาวิชาชพีท่ีไม่ชอบเลย ก็จะมีปัญหาตามมา 

นักศึกษาหลายคนให้ข้อมูลว่า พ่อแม่มีส่วนเป็นอย่างมากที่ทําให้เลือกสาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยู่ในขณะนี้ พ่อแม่
บางรายใช้วิธีการแทบทุกอย่าง ทั้งชักจูงเกลี้ยกล่อม ยกเหตุผลต่างๆ นานา แม้แต่บังคับขู่เข็ญ หรือเอารางวัลช้ินใหญ่มาล่อ 
เพื่อให้ลูกสมัครเรียนสาขาที่ตนเองชอบหรือเห็นว่าดี แต่หลายกรณีก็ต้องโทษที่ตัวนักเรียนเองที่ไม่รู้จักโต คิดตัดสินใจเอง
ไม่เป็นทําอะไรก็ต้องคอยถามหรือพึ่งพ่อแม่รํ่าไป ตัวเองชอบอะไรอย่างเรียนอะไรก็ไม่รู้ ต้อให้พ่อแม่เลือกให้ พอเรียนไป
สักพักเกิดไม่ชอบใจขึ้นมาก็ปัดความผิดไปให้พ่อแม่ 

สถาบันการศึกษาเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสมัครเรียนต่อมากพอสมควร ถ้าเลือกสถาบัน
ด้วยการหาข้อมูลว่าคณะ/สถาบันหรือมหาวิยาลัยแห่ใดสอนดี ครูบาอาจารย์มีความรู้ความสามารถสูง เอาใจใส่ดูแล
นักศึกษามีเร่ืองเครื่องมืออุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนพรั่งพร้อมบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเป็นที่ยอมรับในวงการ 
ฯลฯ ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี แต่ปรากฏว่านักเรียนหลายคนไม่เคยสนใจข้อมูลเหล่านี้กลับให้ความสําคัญในสิ่งที่ตรงกันข้าม 
เช่น อยากเรียนคณะ/มหาวิทยาลัยนี้เพราะจบง่ายดี อาจารย์ไม่เข้มงวด แต่ตัวผิดระเบียบอย่าไรก็ได้ หรือยู่ท่ามกลางแหล่ง
บันเทองเริงรมย์และศูนย์การค้าทันสมัย  

การเลือกสมัครเรียนต่อด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะดว้ยเลือกตามกลุ่มเพื่อน เลือกตามใจพ่อแม่ ตามคําแนะนํา
ของครูแนะแนว หรือเลือกเพราะชอบสถาบัน ส่ิงที่เกิดขึน้ตามมาก็คืออาจได้สขาวิชาชีพที่ไม่ชอบเลยหรือ ได้สาขาวิชาชีพ
ท่ีชอบบ้างไมช่อบบ้าง และหากโชคเข้าข้อก็อาจได้สาขาวิชาชีพที่ชอบ ในสองกรณีแรกคือได้สาขาวิชาชีพที่ไมช่อบเลย
หรือชอบบ้างไม่ชอบบ้านงนัน้ จะเกิดผลเสียหรือปัญหาตามมา กล่าวคือ บางคนตัดสินใจลาออก สมัครสอบ Admission 
ใหม่ โดยอาจเรียนบางวิชาไปสักพักหนึ่งกข็อลาออกมากวดวิชารอสอบใหม่ปีหน้า แต่บางคนก็เรียนต่อไปเพราะไหนๆ ก็
สอบเข้ามาแล้ว แตด่้วยไม่ชอบวิชาชีพที่เรียนหรือชอบบา้งไม่ชอบบ้าง จึงส่งผลให้การเรียนเป็นไปใสลักษณะ ฝนืใจเรียน
และมีปัญหาการเรียน ปัญหาการเรียนอาจมีได้ทั้ง คะแนนไม่ดี สอบตก หรือร้ายไปกว่านัน้ก็คือ ถกูรีไทร์ แต่ก็มไีม่น้อยที่
เรียนไปไดเ้ร่ือยๆ จนจบการศึกษา แตบ่างคนถึงจะเรียนจบแล้วกห็ันไปทํางานอย่างอื่นที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา
เพราะความไมช่อบวิชาชีพนัน้ 
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จากที่กล่าวมานักเรียนคงได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกสมัครเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาว่า 

หากตัดสินใจเลือกสาขาวิชาชีพโดยพึงแต่ผู้อ่ืน ไม่หาข้อมูลด้วยตนเองว่าสาขาวิชานั้นว่าเขาเรียนกันอย่างไร ทํางานกัน

อย่างไร แล้วใช้วิจารณญาณถามใจตนเองให้ถ่องแท้ก่อนว่ารักว่าชอบลักษณะการเรียนการสอนและการทํางานของ

สาขาวิชาชั้นจริงหรือไม่ ผลที่ออกมาก็อาจเป็นดังที่กล่าวข้างต้น คือมีปัญหาทั้งการเรียน และการทํางานหลังจากสําเร็จ

การศึกษาแล้ว 

ดังนั้นจึงขอแนะนําให้นักเรียนหาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชาที่จะสมัครสอบ ข้อมูลที่จําเป็น

อันดับแรกคือข้อมูลลักษณะการประกอบวิชาชีพ วิชาชีพที่เราสนใจนั้นเขาทํางานกันอย่างไร ลักษณะงานเช่นนั้นมี

จุดมุ่งหมายอะไร มีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างไร เราชอบหรือไม่ที่จะทํางานในลักษณะอย่างนั้นด้วยจุดมุ่งหมาย

เช่นนั้น การที่จะรู้ข้อมูลได้ถูกต้องตรงตามสภาพการจริงก็ต้องหาจากแหล่องข้อมูลที่ถูกต้อง เช่นอยากรู้ว่าอาชีพแพทย์

ทํางานกันอย่างไรก็อาจถามไถ่ญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่เป็นหมอ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวสาขาวิชา หรือแม้แต่ขอเป็น

อาสาสมัครช่วยงานในโรงพยาบาล เป็นต้น ข้อมูลประการที่สองคือ ข้อมูลลักษณะการเรียนการสอนของวิชาชีพที่เรา

สนใจ ได้แก่ หลักสูตรเป็นอย่างไร มีวิชาอะไรบ้าง เรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างไร มีการให้ฝึกงานหรือไม่ ที่ไหน

บ้าง เป็นต้น เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณถามใจและวิเคราะห์ด้วยตนเองว่าวิชาที่เรียนในหลักสูตรและ

ลักษณะรูปแบวิธีการเรียนการสอนตามที่หาข้อมูลเหมาะกับตัวเราหรือไม่ จะเรียนได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ และที่สําคัญ

คือลักษณะการทํางานชองวิชาชีพนั้น ต้องใช้วิจารณญาณไตร่ตรองดุว่าเราชอบวิชาชีพนั้นจริงหรือ และชอบเพราะอะไร 

การตัดสินใจเลือกโดยข้อมูลและใช้วิจารณญาณของตนเองพิจารณาข้อมูลที่หามาได้ ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูล

สําคัญสองอย่างดังเกล่าข้างต้น คือข้อมูลลักษณะการเรียนการสอน และข้อมูลลักษณะการประกอบวิชาชีพ ผลที่ตามมา

ก็คือได้สาขาวิชาชีพท่ีชอบจริง ทั้งนี้ข้อมูลต้องถูกต้องและตัวเราเองก็ต้องเก่งพอที่จะสอบเข้าได้ด้วย ส่วนการเลือกด้วย

ปัจจัยอ่ืนๆ ดังเกล่ามาแล้ว หาโชคดีก็อาจได้สาขาที่ตนชอบ 

ผู้ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้สาขาวิชาชีพที่ตนชอบนั้น ผลที่ตามมาก็น่าจะดีและไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งในด้าน

กาเรียนและการประกอบวิชาชีพ แต่กลับปรากฏว่าไม่เป็นจริงเช่นนั้นเสมอไป ทําไมขึงเป็นเช่นนั้น หากนักเรียนหรือ

แม้แต่นักศึกษาที่ได้เรียนในสาขาที่ตนต้องการแล้วได้ลองวิเคราะห์ตนเองอักขั้นหนึ่งก็จะน่าได้คําตอบ กล่าวคือถ้าลอง

ถามตนเองต่อไปอีกว่า ที่ได้สขาวิชาชีพที่ชอบนั้นเราชอบอะไรกันแน่ คําตอบจะมีได้สองอย่างคือ อย่างแรกออกมาว่า 

ชอบผลประโยชน์ตอบแทนจากวิชาชีพ เช่น เป็นวิชาชีพที่ทํางานสบาย หาเงินได้คล่องดี หรือได้มีโอกาสเป็นนักแสดง 

ได้เป็นดาราที่มีช่ือเสียง เป็นต้น ส่วนอีกคําตอบหนึ่งจะไปคนละทางคือ ชอบจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของวิชาชีพ ความชอบ

นี้บางคนอาจจะสงสัยว่าหมายความว่าอย่างไร โดยทั่วไปวิชาชีพแต่ละอย่างย่อมมีจุดมุ่งหมายในอันที่จะก่อให้เกิด

คุณประโยชน์แก่สังคม เช่น อาชีพแพทย์มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลรักษาประชาชนให้มีสุขภาพดีหายจากโรคภัยไขเ้จบ็วศิวกร

หรือสถาปนิกมีจุดมุ่งหมายาเพื่อสร้างอาคารให้มั่นคงแข็งแรง เป็นต้น การที่เราชอบจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของวิชาชีพจะ

นําไปสู่ความมุ่งมั่นปรารถนาและต้องการมีความรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายของวิชาชีพที่เราศึกษา ความต้องากรเช่นนี้จะ

ก่อให้เกิดกําลังใจและเกิดพลังในการเรียน จะเรียนหนักแค่ไหนก็ไม่ย่อท้อ ไม่รู้สึกเบื่อ เพราะต้องการมีความรู้

ความสามารถเพื่อนําไปใช้สร้างคุณประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายของวิชาชีพ เมื่อเกิดลังในการเรียนเช่นนี้ ผลที่ตามมาก็คือ 

เรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียน ยุ่งทุ่มเทตั้งใจเรียนก็ยิ่งได้ความรู้ความเข้าใจมาก และยิ่งได้เรียนรู้มาก็ยิ่งมี

ความสุข 
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สําหรับเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนจากวิชาชีพนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนเราที่ต้องทํางานหาเงินมาจับจ่ายใช้

สอยเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และพ่อแม่ญาติพี่น้อง เหตุที่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็เพื่อนเตือนใจว่าเมื่อได้เรียนในสาขา

วิชาชีพที่ตนชอบแล้ว ก็อย่ามุ่งไปที่ผลประโยชน์ตอบแทนมากเกินไปจนลืมจุดมุ่งหมายที่แก้จริงของวิชาชีพ ขอให้

ปรับปรุงพัฒนาความอยาก ความต้องการที่จะเรียนเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของวิชาชีพให้เกิดขึ้นให้ได้เพราะหายัง

ชอบผลประโยชน์ตอบแทนจากวิชาชีพเป็นหลัก จะลดหรือบั่นทอนความมุ่งมั่นหรือความต้องการที่จะมีความรู้

ความสามารถตรงตามจุดมุ่งหมายของวิชาชีพ รวมทั้งบั่นทอนความเพียรพยายามหรือพลังในการเรียนอีกด้วย คือจะ

เรียนเพียงเพื่อให้จบไปเร็วๆ  จะได้ รีบไปหาประโยชน์ เข้าตัวเอง  ซ่ึงนับว่าเสียทีที่ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองชอบ 

 
ที่มา : ข้อสอบ BGAT รหัส71 

 

 

 

 

 

 

 

เลขกํากับ ข้อความที่กําหนด ท่ีว่างสําหรับรา่งรหัสคําตอบ 
01 เกิดพลังในการเรียน     
02 ข้อมูลลักษณะการประกอบวชิาชีพ     
03 ข้อมูลลักษณะการเรียนการสอนของวิชาชพี     
04 คะแนนไม่ดี สอบตก     
05 ชอบจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของวิชาชีพ     
06 ชอบผลประโยชน์ตอบแทนจากวิชาชีพ     
07 ได้สาขาวิชาชพีที่ชอบ     
08 ได้สาขาวิชาชพีที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้าง     
09 ได้สาขาวิชาชพีที่ไม่ชอบเลย     
10 ต้องการมีความรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายของวชิาชีพ     
11 ถูกรีไทร์     
12 ปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการตัดสนิใจเลือกศึกษาต่อ     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่สาํหรับรางแผนผัง
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เลขกํากับ ข้อความที่กําหนด ท่ีว่างสําหรับรา่งรหัสคําตอบ 
13 ฝืนใจเรียนและมีปัญหาการเรียน     
14 เรียนอย่างมีความสุข     
15 ลาออก สมัครสอบ Admission ใหม่     
16 เลือกโดยใช้ข้อมูลและใช้วิจารณญาณของตนเอง     
17 เลือกตามกลุ่มเพื่อนสนิท     
18 เลือกตามใจพอ่แม่     
19 เลือกเพราะครแูนะแนว     
20 เลือกเพราะชอบสถาบัน     

 
บทความจรงิจากข้อสอบจริง มีนาคม 2553 

 
 

เร่ือง พระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม 
 ในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 อัน

เป็นวันเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา คนไทยล้วนปิติยินดีที่เห็นพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว มีพระพลานามัยแข็งแรงขึ้น 
ดิฉันเชื่อว่าประชาชนชาวไทยทุกคนล้วนมุ่งหวังให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงสบายพระราชหฤทัย และทรงมี
ความสุข  จึงอยากให้พวกเราน้อมนําพระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคมมาพินิจพิจารณา และน้อมรับมาปฏิบัติ
อย่างจริงจัง 

  หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช นายกรัฐมนตรี และประธานสภา กราบบังคมทูลถวายพระพรเสร็จแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดํารัสดังนี้ "ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพร่ัง
พร้อมมาให้พรวันเกิดด้วยถ้อยคําที่เลือกสรรมาจากใจจริง ซ่ึงปรารถนาดีมุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุขความสวัสดิ์โดย
ประการต่างๆความสุขความสวัสดิ์ของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุข ความ
เจริญมั่นคงทั้งนั้นจะสําเร็จผล เป็นจริงได้ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกําลังด้วยสติรู้ตัว 
ด้วยปัญญารู้คิดและด้วยสัจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น จึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ซ่ึงมี
ตําแหน่งหน้าที่สําคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศและชาวไทยทุกหมู่เหล่าทําความเข้าใจในหน้าที่ตน และตั้งจิตใจให้
อยู่ในความสุจริตเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย...(ทรงอวยพรปิดท้าย)" 
       หากคนไทยน้อมนําพระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคมมาตรองจะพบว่า มีใจความสําคัญสองประการ 
ประการแรกคือสิ่งท่ีจะทําให้พระองค์มีความสุข และประการที่สอง คือสิ่งท่ีขอให้คนไทยทุกคนปฏิบัติ สําหรับสิ่งที่จะทํา
ให้พระองค์มีความสุขได้แก่ การที่บ้านเมืองมีความเจริญมั่นคง และบ้านเมืองปกติสุข ส่วนสิ่งที่ขอให้คนไทยทุกคน
ปฏิบัติคือปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกําลัง ด้วยสติรู้ตัว ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยปัญญารู้คิด ด้วยความสุจริตจริงใจและปฏิบัติหน้าท่ี
เพื่อส่วนรวม หากประชาชนคนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริตจริงใจ            
ด้วยสตปัญญาโดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าวกับตัว ย่อมยังผลให้บ้านเมืองเป็นปกติสุข และมีความเจริญมั่นคง              
อย่างแน่นอน 

บทความที ่1
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เลขกํากับ ข้อความที่กําหนด ท่ีว่างสําหรับรา่งรหัสคําตอบ 
1 บ้านเมืองเป็นปกติสุข     
2 บ้านเมืองมีความเจริญมั่นคง     
3 ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความสุจริตจริงใจ     
4 ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยปัญญารู้คิด     
5 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนส่์วนรวม     
6 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลัง     
7 พระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม     
8 ส่ิงที่ทําให้พระองค์ทรงมีความสุข     
9 ส่ิงที่ขอให้คนไทยทุกคนปฏิบตัิ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่สาํหรับรางแผนผังเชือ่มโยง 
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เร่ือง ปัญหานคิมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2552 ศาลปกครองกลางมีคําสั่งให้ระงับโครงการ 76 โครงการ มูลค่ากว่าสี่แสนล้านบาทที่

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คดีนี้สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และประชาชนชาวมาบตาพุดฟ้องหน่วยงานของรัฐและ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวม 8 รายว่าร่วมกันออกคําสั่งโดยไม่ถูกต้องตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ที่
กําหนดให้โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาผลกระทบในด้านต่างๆ
และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งให้องค์กรอิสระให้ความเห็นก่อน 
องค์การอิสระดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

แต่ภายหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 8 ยังคงรับเรื่อง 
พิจารณา หรืออนุมัติ อนุญาตให้ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง โดยเมื่อถึง
ปีพ.ศ.2552 มีโครงการที่อนุมัติหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ถึงกว่า 76 โครงการเช่น โครงการแยกก๊าซธรรมชาติ และ
โครงการผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ ของเครือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  โครงการผลิตโพลีเอททีลีน และโครงการ
ผลิต NBR LATEX ของเครือปูนซีเมนต์ไทย เป็นต้น 

ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อนการพิพากษา โดย
ขอให้ศาลมีคําสั่งระงับโครงการหรือกิจกรรม จํานวน 76 โครงการ ที่กําลังดําเนินการในพื้นที่ตําบลมาบตาพุด อําเภอบ้าน
ฉาง และใกล้เคียงจังหวัดระยอง ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนศาลจะมีคําพิพากษาศาลพิเคราะห์ว่า จากคําชี้แจงของผู้ฟ้องและผู้
ถูกฟ้องคดี ประกอบกับรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 รวมทั้งการประกาศเขตควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 
30 เมษายน พ.ศ.2552 แสดงให้เห็นข้อเท็จจริงที่ตรงกันว่า โครงการต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งโครงการ
ที่อนุมัติหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงจริง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

ด้วยเหตุผลสองประการคือ โครงการที่อนุมัติหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ชุมชน และที่สําคัญคือมีลักษณะเป็นโครงการที่ไม่ทําตามข้อยกเว้นก่อนดําเนินการตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด ซ่ึงได้แก่  
ไม่ศึกษาผลกระทบก่อน ไม่จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ให้องค์กรอิสระ
ให้ความเห็นก่อนมีการดําเนินโครงการด้วย ศาลจึงมีคําสั่งให้ระงับโครงการไว้เป็นการชั่วคราว คําสั่งนี้จึงยังผลให้
โครงการที่อนุมัติหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซ่ึงครอบคลุมโครงการแยกก๊าซธรรมชาติ โครงการผลิตสารอะคริโลไน
ไตรล์ โครงการผลิตโพลีเอททีลีน และโครงการผลิต NBR LATEX ดังกล่าวข้างต้นถูกยับยั้งไว้ทั้งหมด 

นี่คือบทเรียนราคาแพงที่ผู้เกีย่วข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องตระหนักและป้องกนัไม่ให้เกิดซ้ํา 
 
 
 
 
 

บทความที ่2
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เลขกํากับ ข้อความที่กําหนด ท่ีว่างสําหรับรา่งรหัสคําตอบ 
01 เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง     
02 โครงการที่อนุมัติหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ     
03 โครงการผลิตโพลีเอททีลีน     
04 โครงการแยกก๊าซธรรมชาติ     
05 ด้านคุณภาพสิง่แวดล้อม     
06 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ     
07 ด้านสุขภาพ     
08 ไม่ทําตามข้อยกเวน้ก่อนดําเนินการ     
09 ไม่ศึกษาผลกระทบก่อน     
10 ไม่ให้องค์กรอสิระให้ความเห็นก่อน     
11 ศาลจึงมีคําสั่งให้ระงับโครงการ     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่สาํหรับรางแผนผังเชือ่มโยง 
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ข้อสอบ มีนาคม 2552 
บทความที่ 1 สัตว์อพยพเคลื่อนย้ายกลับถ่ินได้อย่างไร 
 

เลขกํากับ ข้อความ ร่างรหัสคําตอบ 
01 เดินทางกลับมาถิ่นเดิมได้ถูกต้อง 99H    
02 เต่าทะเล 06D 07D   
03 นกนางแอ่น 06D 07D   
04 นกเป็ดน้ํา 06D 07D   
05 ปลาแซลมอน 06D 07D   
06 มีparticle ของสารแม่เหล็กในสมอง 09A 10A   
07 มีกรบวนการพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็น 09A 10A   
08 สัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับสู่ถ่ิน 02D 03D 04D 05D 
09 สามารถแยกความแตกต่างสนามแม่เหล็กโลก 01A    
10 สามารถรับสัมผัสจากสนามแม่เหล็กโลก 01A    

 
บทความที่ 2 อนาคตราคาสินค้าเกษตรของไทย 

เลขกํากับ ข้อความ ร่างรหัสคําตอบ 
01 การกักตุนอาหาร 16A 17A 19A  
02 ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้น 16A 17A 19A  
03 ปลูกพืชทดแทนน้ํามัน 15A    
04 ปัญหาหนี้เสยีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐ 20A    
05 พื้นที่การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง 11A 16A 17A 19A 
06 ราคาข้าวโพดสูงขึ้น 99H    
07 ราคาข้าวสูง 99H    
08 ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้น 12A 13A   
09 ราคามันสําปะหลังสูงขึ้น 99H    
10 เศรษฐกิจโลกถดถอย 16F 17F 18F 19F 

 

 
 
 

เฉลยขอสอบและบทความ 
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ข้อสอบ กรกฎาคม 2552 
    บทความที่ 1 ลุยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก  สศก.  แนะทางสว่างแก้ปัญหาสินค้าเกษตร 

เลขกํากับ ข้อความที่กําหนด ท่ีว่างสําหรับรา่งรหัสคําตอบ 

01 การลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค 04A 06A   

02 การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลง 04A 06A   

03 ประกันราคาพชืผลการเกษตร 04F 06F   

04 ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังราคาตกต่ํา 99H    

05 มาตรการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรกรตกต่ํา 03D 09D 10D  

06 ราคาข้าวลดลง 99H    

07 วิกฤตเศรษฐกจิโลก 01A 02A 08A  

08 เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและประเทศไทยชะลอตัว 01A 02A   

09 ส่งเสริมการส่งออกไปตลาดที่ยังศักยภาพ 04F 06F   

10 ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพด ี 04F 06F   

 

     บทความที่  2 นกในอเมรกิาหลายชนดิเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 

เลขกํากับ ข้อความที่กําหนด ท่ีว่างสําหรับรา่งรหัสคําตอบ 

01 การขยายพืน้ทีท่ําการเกษตรและปศุสัตว ์ 15A 16A 20A  

02 การทําการเกษตรแบบอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งหญ้า 15F 16F 20F  

03 การเผาหญ้าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนก 15F 16F 20F  

04 การวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะผู้เขียนรายงาน 18A    
05 จํานวนนก Northern Bobwhite ลดลง 99H    
06 นกกระจอก Grasshopper มีจํานวนน้อยลง 99H    

07 ภาวะโลกร้อน 15A 16A 20A  
08 มาตรการแก้ปญัหา 12D 13D   
09 สาเหตุที่ทําใหน้กในทุ่งหญ้าทั้งสี่ชนิดลดจาํนวนลง 11D 17D   
10 เหยีย่ว Aplomado กําลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 99H    
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ข้อสอบ ตุลาคม 2552 
บทความที่ 1 ทางรอดชีวิตของเต่าทะเลสีเขียวในฮ่องกง 

เลขกํากับ ข้อความที่กําหนด สําหรับร่างรหสัคําตอบ 

01 การทําประมงในเขตหวงห้าม 05A 07A   

02 การพัฒนาพืน้ที่ชายฝ่ัง 05A 07A   

03 การห้ามขายเนื้อและไข่เต่า 05F 07F   

04 การห้ามรุกลํ้าพื้นที่วางไข ่ 01F 05F 07F  
05 ไข่เต่ามีจํานวนลดลง 99H    
06 คนจนในฮ่องกงบริโภคเนื้อและไข่เต่า 05A 07A   

07 จํานวนเต่าลดลง 99H    
08 ชาวต่างชาตินยิมบริโภคเนื้อและไข่เต่า 05A 07A   
09 ภัยคุกคามเต่าทะเลสีเขียว 01D 02D 06D 08D 
10 มาตรการอนุรักษ์เต่าทะเลสีเขียว 03D 04D   

 
บทความที่ 2 ปัญหาวัยรุ่น ตน้เหตแุละทางแก ้

 
 
 
 
 
 
 

เลขกํากับ ข้อความที่กําหนด สําหรับร่างรหสัคําตอบ 
01 ชอบความรุนแรง  99H    
02 ติดยาเสพย์ติด 99H    
03 ปัจจัยเสีย่งที่ทาํให้เกิดปัญหาวัยรุ่น 14D 15D   
04 ปัจจัยเสีย่งในครอบครัว 11A 12A 18A  
05 ปัจจัยเสีย่งในชุมชนและสังคม 11A 12A 18A  
06 ภูมิคุ้มกันในตวัเดก็ 17D 19D   
07 มีความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง 11F 12F 18F  
08 มีปัญหาเรื่องเพศ 99H    
09 มีเป้าหมายในชีวิต 11F 12F 18F  
10 วิธีการเลี้ยงดเูด็กอย่างถูกต้อง 16A    
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ข้อสอบ มีนาคม 2553 
บทความที่ 1 พระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม 

 
บทความที่ 2 ปัญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 
 
 
 

 

เลขกํากับ ข้อความที่กําหนด สําหรับร่างรหสัคําตอบ 
01 บ้านเมืองเป็นปกติสุข 99H    
02 บ้านเมืองมีความเจริญมั่นคง 99H    
03 ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความสุจริตจริงใจ 01A 02A   
04 ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยปัญญารู้คิด 01A 02A   
05 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนส่์วนรวม 01A 02A   
06 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลัง 01A 02A   
07 พระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม 08D 09D   
08 ส่ิงที่ทําให้พระองค์ทรงมีความสุข 01D 02D   
09 ส่ิงที่ขอให้คนไทยทุกคนปฏิบตัิ 03D 04D 05D 06D 

เลขกํากับ ข้อความที่กําหนด สําหรับร่างรหสัคําตอบ 
01 เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 14D 15D 16D  
02 โครงการที่อนุมัติหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 10A  12D 13D 17D 
03 โครงการผลิตโพลีเอททีลีน 10A  17D   
04 โครงการแยกก๊าซธรรมชาติ 10A  17D   
05 ด้านคุณภาพสิง่แวดล้อม 99H    
06 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 99H    
07 ด้านสุขภาพ 99H    
08 ไม่ทําตามข้อยกเวน้ก่อนดําเนินการ 18D  19D   
09 ไม่ศึกษาผลกระทบก่อน 20A    
10 ไม่ให้องค์กรอสิระให้ความเห็นก่อน 20A    
11 ศาลจึงมีคําสั่งให้ระงับโครงการ 11F  12F 13F  
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