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ขอควรรูเกี่ยวกับคุณลักษณะของขอสอบ GAT 
 

1. ขอควรรูเกี่ยวกับคุณลักษณะของขอสอบ GAT (ภาษาไทย) 
1.1 มารูจัก GAT กันกอน 
 นับตั้งแตป 2551 เปนตนมา ระบบการสอบ ADMISSIONS เพ่ือเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาก็ได
เปลี่ยนรูปโฉมใหมในกระบวนการคัดเลือก โดยมีการกําหนดใหมกีารสอบวิชาความถนัดท่ัวไป หรอืท่ีเรียกสั้นๆ กัน
เปนภาษาอังกฤษวา GAT ซ่ึงคํานี้นับวาเปน “ของใหม” สําหรับกลุมบุคคลตางๆ ท่ีเปนผูมสีวนเก่ียวของท้ัง
โดยตรงและโดยออมกับการสอบในครั้งนี้ ไมวาจะเปนตัวนักเรียนเอง ตัวครูผูสอนในสถานศึกษา ฝายวิชาการ 
ผูบริหารโรงเรียน ครูแนะแนว หรือแมแตผูปกครอง บุคคลเหลานี้ลวนแลวแตเปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับการ
เปลี่ยนโฉมหนาการสอบในครั้งนีท้ั้งสิ้น สิ่งสําคัญท่ีสุดก็คือ ทุกคนตางก็มีคําถามเดียวกัน คือ GAT คืออะไร มี
รูปรางหนาตาเปนอยางไร และจะตองมีการเตรียมตวักันอยางไรบาง ถาจะตองไปสอบ GAT 
 “ซุนวู” ปราชญชาวจีนไดกลาวเอาไวอยางนาประทับใจตอนหนึ่งวา “รูเขา รูเรา รบรอยครั้ง ชนะรอยครั้ง” 
ในเมื่อวันนี้เราจะตองสอบ GAT อยางหลีกเลี่ยงไมได เราก็ควรจะตองรูจักกับ GAT ใหถองแทเสียกอนและ
จะตองหาทางเตรียมรับมอืกับการเขาสอบ GAT ใหพรอมอีกดวย 
 GAT ยอมาจากคําวา “General Aptitude Test” หรือท่ีใชช่ือในภาษาไทยวา “แบบทดสอบวัดความถนดั
ทั่วไป” กลาวคือ เปนการสอบวัดความสามารถดานการอานเพื่อการคิดวิเคราะหท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากการอานจะเปนความสามารถขั้นพ้ืนฐานในการท่ีจะเรียนรูเรือ่งราวตางๆ ไดเปนอยางดตีอไป สําหรับ
เนื้อหาสวนนี้จะกลาวถึงเฉพาะ GAT ในสวนท่ีเปนภาษาไทยเทาน้ัน 
 ขอสอบ GAT ในสวนของภาษาไทยจะมีคะแนนเต็ม 150 คะแนน ซ่ึงจะรวมกับสวนท่ีเปนภาษาอังกฤษอีก 
150 คะแนน รวมเปนคะแนนเต็มท้ังสิ้น 300 คะแนน ลักษณะของขอสอบ GAT ในสวนท่ีเปนภาษาไทย จะเปน
การวัดความสามารถในการอานเพื่อการคิดวิเคราะห โดยขอสอบจะกําหนดใหผูสอบอานบทความ 2 เรื่องดวยกนั 
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โดยแตละเรื่องจะมีความยาวประมาณ 2 หนากระดาษ A4 โดยเนือ้หาของบทความที่ใหอานก็จะเปนเรื่องราวตางๆ 
ไดแก สารคดีนารูทางวิทยาศาสตร เรื่องราวเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ในเน้ือหาของบทความที่
กําหนดใหผูสอบอานก็มักจะเปนประเด็นปญหาท่ีกําลังเกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน โดยจะกําหนดเวลาในการสอบทั้งสิ้น 
1 ช่ัวโมง 30 นาที แตนี่ก็ยังไมใชประเด็นหลักของการรับมือกับ GAT เพราะคําถามท่ีจะเกิดขึ้นตอไป คือ เมื่ออาน
บทความจบลงแลว ผูสอบจะตองทําอะไร อยางไรตอไป ประเดน็นี้ตางหาก คือ ประเด็นหลักท่ีทุกคนจะตองรูทัน 
เพ่ือเตรียมตัวรับมือไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 ทันทีท่ีผูสอบไดอานบทความที่โจทยกําหนดใหจบลง ผูสอบจะตองดําเนินการตอไป คือ การคิดวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดจากบทความท่ีอานจบลงไป การวิเคราะหนี้จะเปนไปตามขอความท่ีโจทยกําหนดให 10 ประเด็นในแตละ
เรื่อง ท้ังนี้เพ่ือตองการจะตรวจสอบความสามารถในการคิดวิเคราะหเพ่ือหาความสัมพันธเช่ือมโยงในประเด็นตางๆ 
ท่ีกําหนดใหตามเนื้อหาที่ปรากฏอยูในบทความที่กําหนดให จากน้ันผูสอบก็จะตองจัดกลุมความสัมพันธระหวาง
ขอความท่ีโจทยกําหนดใหในประเด็นตางๆ ท้ัง 10 ประเด็นวาแตละประเด็นมีความสัมพันธเช่ือมโยงกันในลักษณะใด 
 เมื่อพูดถึงตรงนี้แลวหลายคนอาจจะเกิดคําถามในใจขึ้นมาทันทีวา แลวเราจะสามารถวิเคราะหประเด็นท่ี
โจทยกําหนดใหเพ่ือหาความสัมพันธเช่ือมโยงกันไดอยางไร และนี่เองจึงเปนท่ีมาของการเขียนหนังสือเลมนี้ขึ้นมา 
เพ่ือตอบคําถามหลักนี้ และเปนการชวยผูสอบใหเตรียมรับมือกับการสอบ GAT ในสวนของภาษาไทยไดเปนอยางดี 
 
1.2 การรูจักโครงสรางและคุณลักษณะของขอสอบ GAT 
 ดังท่ีไดกลาวแลววา GAT ยอมาจากคําวา General Aptitude Test หรือแบบทดสอบความถนัดท่ัวไป 
โดยในที่นี้จะกลาวเฉพาะสวนท่ีเปนเรื่องราวท่ีเปนภาษาไทย ซ่ึงจะเปนการอานเชิงวิเคราะหเพ่ือมองเห็นความสัมพันธ
เช่ือมโยงระหวางขอความจากเน้ือเรื่องท่ีอานวามีความเกี่ยวของสัมพันธกันในลักษณะใด 
 ขอสอบจะประกอบดวยบทความ 2 เรื่อง ในแตละเรื่องจะมีขอความท่ีโจทยกําหนดใหจํานวน 10 ขอความ 
รวมเปน 20 ขอความ ผูตอบจะตองวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอความในแตละขอท่ีโจทยกําหนดกับขอความ
อื่นๆ ท่ีเหลืออีก 9 ขอความวาสัมพันธกันในลักษณะใดตามแบบของความสัมพันธท่ีโจทยกําหนดให แลวใสเปนรหสั
คําตอบไปทีละขอ โดยจะมีคะแนนเต็ม 150 คะแนน และใชเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
 
1.3 ลักษณะของการตอบขอสอบ GAT 
 การตอบจะเปนการลงรหัสคําตอบ โดยในแตละขอความสําหรับบทความที่ 1 จะมีเลขกํากับตั้งแต 01, 02, 
03 จนถึง 10 ในบทความที่ 2 ก็จะมีเลขกํากับตั้งแต 11, 12, 13 จนถึง 20 ในแตละขอจะมีคําตอบไดตั้งแต 1 
คําตอบ จนถึง 4 คําตอบ 
 ถาคําตอบในแตละขอมีความเช่ือมโยงสัมพันธกัน คําตอบก็จะเปนเลขกํากับขอความอื่นๆ แลวตามดวย
ตัวอักษร A, D หรือ F แตถาคําตอบในขอนั้นไมมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับขอความใดๆ ท่ีกําหนดมาเลยก็จะใส
เลข 99 แลวตามดวยตัวอักษร H และหากคําตอบในขอนั้นเปน 99H แลวก็จะไมมีคําตอบอื่นใดไดอีก ขอนั้นจะมี
เพียงรหัสคําตอบ 99H เพียงรหสัคําตอบเดียวเทาน้ัน 
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1.4 วิธีการคิดวิเคราะหในการอาน  
 การคิดวิเคราะหเปนทักษะกระบวนการคิดในขั้นสูง เพ่ือเปนการมองหาความสัมพันธเช่ือมโยงของขอมูล 
เรื่องราวท่ีมีความเก่ียวของกันในประเด็นตางๆ การวิเคราะหเปนการแสดงความสามารถในการแยกแยะประเด็น 
เรื่องราวเพ่ือมองหาความสัมพันธเช่ือมโยงในมิติตางๆ 
 ทักษะการคิดวิเคราะหไมใชเรือ่งท่ีจะเกิดขึ้นอยางงายดายในตัวบุคคลหนึ่งบุคคลใด แตก็ไมใชเรื่องยากท่ีจะ
ฝกฝน ดังน้ันจึงขอกลาวถึงแนวทางในการอานเพ่ือการคิดวิเคราะหเพ่ือเตรียมรับมือกับการทําขอสอบ GAT ในครั้งน้ี 
โดยมีแนวทางที่ควรปฏิบัติ ดังนี ้
 1. อานขอความทั้งหมดที่โจทยกําหนดใหอยางชาญฉลาด เนื่องจากการสอบในแตละครั้งจะมีเรือ่งของ
เวลาเขามามีสวนสําคัญในการดําเนินการ ดังนั้นเราจะอานไปเรื่อยๆ โดยไมมีจุดมุงหมายไมได เพราะเราจะไมมี
ประเด็นยึดในการอาน เพราะการสอบในครั้งน้ีไมใชการอานเอาเรื่อง หรือจับใจความสําคัญแตอยางไร แตจะเปนการ
อานเพ่ือการคิดวิเคราะห เพ่ือมองหาความสัมพันธของประเด็นท่ีกําหนดให ดังน้ันผูสอบจะตองมองดูท่ี ชื่อเรื่อง 
เสียกอน เพราะช่ือเรื่องจะเปนประเด็นหลักใหเรายึดหรือเกาะไวเปนหลักได เชน 
  ถาบทความมีช่ือเรื่องวา “ผลกระทบของภาวะโลกรอนตอมวลมนุษยชาติ” นั่นก็หมายความวาผูสอบ
จะตองอานโดยมีประเด็นหลักยึดไว คือ ภาวะโลกรอนคืออะไร และภาวะโลกรอนสงผลกระทบตอคนเราอยางไรบาง 
เพราะการตั้งช่ือเรื่องก็มักจะตั้งตามประเด็นหลัก หรือแนวคิดหลักท่ีผูเขียนตองการจะนําเสนอ กลาวคือ ในการ
อานครั้งนี้เปนการอานเพ่ือมองเห็นประเด็นหลักของบทความเพื่อจะไดเปนแนวทางหรือเปนทิศทางกํากับในการอาน
ครั้งท่ี 2 ตอไป 
 2. การใหความสําคัญกบัแตละประเด็นที่ขอความกําหนด ในบทความที่กําหนดใหอานในแตละเรือ่งจะมี
การกําหนดประเด็นหลักเอาไวใหโดยประเด็นเหลานั้นอาจจะเปน คํา กลุมคํา หรือประโยค ท่ีโจทยตองการใหผูสอบ
มองหาความสัมพันธเช่ือมโยงท่ีมตีอกันในลักษณะตางๆ โดยในประเด็นเหลานั้นในขอความจะพิมพไวดวยตวัหนาให
สังเกตเห็นไดอยางชัดเจน ผูอานจะตองรีบใหความสําคัญและพยายามมองความเกี่ยวของกับช่ือเรื่องของบทความ
ท่ีเปนประเด็นหลักเอาไวในขณะที่กําลังอานวามีความเก่ียวของกนัอยางไร เพ่ือจะไดเปนการกําหนดจุดมุงหมาย
และทิศทางของการอานภายในเวลาจํากัดใหชัดเจนขึ้น โดยไมตองเสียเวลามากนัก โดยจะตองใหความสําคัญกับ
ทุกๆ ประเด็นในการอานแตละยอหนา 
 3. การพยายามทําความเขาใจกบัความสัมพันธเชื่อมโยงแตละประเด็นตามที่โจทยตองการใหเกิดข้ึน
ในการอาน 
  ในการสอบอานบทความเพื่อการคิดวิเคราะหนั้น ผูสอบจะถูกกําหนดมาแลวอยางชัดเจนวาใหคิดวิเคราะห
เพ่ือมองหาความสัมพันธในระหวางประเด็นท่ีโจทยกําหนดใหแลว โดยความสัมพันธของประเด็นตางๆ จะมีความ
เก่ียวของกันในหลายลักษณะ ดังนี้ 
  3.1 ประเด็นท่ีโจทยกําหนดมีความสัมพันธเก่ียวของกันในลักษณะเปนคําจํากัดความหรือบทนิยาม 
กลาวคือ จะเปนการอธิบายใหผูอานไดรูวา สิ่งนั้นคืออะไร หรือเปนอยางไร ผูเขียนจะพยายามสรางความเขาใจ
เบ้ืองตนใหผูอานเขาใจในสิ่งนั้นใหชัดเจนเสียกอนเพ่ือจะไดเกิดความเขาใจตรงกัน 
  3.2 ประเด็นท่ีโจทยกําหนดมีความสัมพันธเก่ียวของในลักษณะของการเปนสวนประกอบ หรือเปน
องคประกอบของสิ่งนั้น เปนการใหขอมูลเพ่ิมเตมิแกผูอานหลังจากไดอธิบายไปแลวในเบื้องตนวา คืออะไร แลวยัง
ตองการใหผูอานรูจักสิ่งนั้นใหมากขึ้นไปอีกวา สิ่งนั้นประกอบดวยอะไรบาง หรือมอีะไรเปนองคประกอบอยูบาง 
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  3.3 ประเด็นท่ีโจทยกําหนดมีความสัมพันธเก่ียวของกันในลักษณะของการเปนคุณสมบัติที่สําคัญของ
สิ่งนั้น โดยจะเปนการกําหนดขอมูลสําคัญท่ีเปนการอธิบายถึงคุณลักษณะของสิ่งนั้นในเชิงวิชาการวา สิ่งท่ีกลาวถึง
นี้จะตองประกอบดวยคุณสมบัติหรือคุณลักษณะสําคัญท่ีกําหนดใหเทานั้น จึงจะนับไดวาเปนการกลาวถึงสิ่งน้ี 
  3.4 ประเด็นท่ีโจทยกําหนดมีความสัมพันธเก่ียวของในลักษณะของผลลัพธที่เกิดข้ึนตามมา โดยมี
ประเด็นหลักท่ีโจทยกําหนดเปนสาเหตุสําคัญ โดยจะเปนการอธิบายวาประเด็นหลักน้ันเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําให
เกิดผลอยางไรข้ึนมาบาง ในบางครั้งอาจจะเปนการกลาวถึงผลกระทบที่ไดรับจากประเด็นหลักท่ีโจทยกําหนดใหก็ได 
กลาวคือ เปนความสัมพันธเช่ือมโยงในลักษณะของสิ่งท่ีเกิดขึ้นตามมา วาจะมีอะไรเกิดขึ้นบาง 
  3.5 ประเด็นท่ีโจทยกําหนดมีความสัมพันธเก่ียวของในลักษณะของเหตุการณที่เกิดข้ึนตอเนื่องตามมา 
โดยมีประเด็นหลักท่ีโจทยกําหนดใหเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นมาอยูกอนแลว จากน้ันจึงมีเหตุการณหลังหรือเหตกุารณ
ท่ีสองเกิดขึ้นตอเนื่องตามมา 
  3.6 ประเด็นท่ีโจทยกําหนดมีความสัมพันธเก่ียวของในลักษณะของการระงับ การหยุด การลดทอน 
หรือเปนการปองกันสิ่งท่ีโจทยกําหนดใหอีกประเด็นหนึ่ง กลาวคือ ขอความใน 2 ประเด็นจะเกี่ยวของกันใน
ลักษณะท่ีวา ขอความในประเด็นแรกจะทําใหขอความในประเด็นหลังหยุดชะงักลง หรือจะไมเอื้อตอการเกิด
ขอความในประเด็นหลงั หรอืขอความแรกจะเปนขอความท่ีชวยปองกันหรือระงับไมใหขอความหลงัเกิดขึ้น 
   กรอบการคิดวเิคราะหเพ่ือมองหาความสัมพันธเก่ียวของระหวางขอความท่ีโจทยกําหนดใหตามท่ี
ไดกลาวถึงท้ัง 6 ประเด็นนี้ เปนสิ่งท่ีผูเขาสอบจะตองเขาใจอยางถองแทและชัดเจน เพราะไมเชนนั้นแลว ผูเขาสอบ
ก็จะไมสามารถดําเนินการจัดการกับขอสอบไดเลย 
 4. การนําคําหรือขอความกําหนดของโจทยใน 10 ประเด็นมาเขียนเปนผังมโนทศันงายๆ เพ่ือจะได
มองเห็นความสัมพันธเช่ือมโยงกนัระหวางประเด็นหนึ่งกับอีกประเด็นหนึ่ง โดยความสัมพันธเช่ือมโยงระหวาง
ประเด็นนี้จะเปนไปในลักษณะท่ีโจทยกําหนดไว คือ เก่ียวของกันในลักษณะเปนความหมายหรอืบทนิยาม เปน
องคประกอบ หรือสวนประกอบ เปนคุณสมบัติ เปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้น หรือเปนผลกระทบที่ตามมา หรืออาจจะเปน
การถูกระงับ ยับยั้ง ถูกปองกัน หรือถูกลดทอนสิ่งน้ันก็ได การเขียนผังมโนทัศนท่ีชัดเจนจะชวยทําใหผูเขาสอบ
มองเห็นความสัมพันธไดงายและชัดเจนขึ้น 
 5. การทําความเขาใจกับวิธีการตอบคําถามดวยการใสรหัสคําตอบ ในการสอบครั้งนี้จะลมเหลวโดยสิ้นเชิง
หากผูเขาสอบไมสามารถเขาใจเก่ียวกับวิธีการในการตอบ และระบายรหัสคําตอบลงในกระดาษคําตอบที่จะตองสง
ใหกรรมการตรวจเพ่ือใหไดคะแนน วิธีการตอบคําถามหรือระบายรหัสคําตอบ จะตองดําเนินการโดยคํานึงถึง
ประเด็นตอไปนี้ คือ 
  5.1 ขอความท่ีโจทยกําหนดในชอง “ขอความที่กําหนด” ในตารางจะมีเลขกํากับไว โดยเรียงลําดับ
ตั้งแต 01, 02, 03 จนถึง 20 
  5.2 ในเลขกํากับแตละขอจะเปนอิสระจากกัน เชน ขอความท่ีมีเลขกํากับ 01 ก็จะเปนคําตอบขอท่ี 1 
ซ่ึงเมื่อวิเคราะหความสัมพันธกับขอความอื่นๆ อีก 9 ขอความท่ีเหลือแลว อาจจะไดคําตอบมากกวา 1 คําตอบก็ได 
(บางครั้งอาจจะมีถึง 4 คําตอบก็ได) โดยคําตอบในแตละขอจะมีไดตั้งแต 1 คําตอบจนถึง 4 คําตอบ 
  5.3 การตอบคําถามในแตละขอ (ตามเลขกํากับ 01, 02, ...) จะเปนการมองความสัมพันธเก่ียวของใน
ลักษณะตางๆ (ตามคําอธิบายในขอ 3) โดยเมื่อกําลังทําขอไหนอยูก็ใหยึดขอความในขอนั้นเปนประเด็นหลัก แลว
พิจารณาขอความท่ีเหลือในเลขกาํกับอื่นๆ วามีสวนสัมพันธเช่ือมโยงกับขอความในขอนั้นในลักษณะใดบาง 
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  5.4 การพิจารณาความสัมพันธเช่ือมโยงเกี่ยวของกันนั้นจะมีตัวอักษรกําหนด 4 ตัวดวยกัน คือ A, D, 
F และ H โดยตัวอักษรเหลานี้จะใสตามหลัง เลขกํากับขอความ 01, 02, 03, ... 20 เสมอ (สําหรบัตัวอักษร A, D 
และ F) แตถาเมื่อใดตองใชตัวอกัษร H จะตองใสหมายเลข 99 จึงกลายเปน 99H เทานั้น ฉะนั้นคําตอบอาจจะ
เปน 01A, 02A, 11D, 15D, 06F, 09F หรือ 99H แตหากคําตอบขอใดเปน 99H แลว จะไมสามารถมีคําตอบอื่น
อีกได 
  5.5 ตัวอักษร A, D, F และ H จะมีความหมายในการแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความ
ดังนี้ 
 A หมายถึง ถาพิจารณาขอความท่ีกําหนดอยู แลวพบวามีขอความท่ีกําหนดในเลขกํากับขออื่นๆ เปน

ผลลัพธ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา หรือเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นตามมาจากขอความท่ี
กําหนด ซ่ึงเปนขอความหลักท่ีกําลังพิจารณาอยูในขณะนั้นเปนสาเหตุ หรอืเปนเหตุการณท่ี
เกิดขึ้นมากอนแลว ก็ใหใสคําตอบเปนเลขกํากับในขอความเหลาน้ัน แลวตามดวยตวัอักษร 
A เชน  

เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 
01  03A 06A 09A  

 
 D หมายถึง ถาพิจารณาขอความท่ีกําหนดอยู แลวพบวามีขอความท่ีกําหนดในเลขกํากับขออื่นๆ เปน

ความหมาย คํานิยาม หรือเปนสวนประกอบ หรือเปนองคประกอบ หรือเปนคุณสมบัติของ
ขอความท่ีกําหนด ซ่ึงเปนขอความหลักท่ีกําลังพิจารณาอยูในขณะนั้น ก็ใหใสคําตอบเปนเลข
กํากับในขอความเหลานั้น แลวตามดวยตัวอักษร D เชน  

เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 
05  01D 07D    

 F หมายถึง ถาพิจารณาขอความท่ีกําหนดอยู แลวพบวามีขอความท่ีกําหนดในเลขกํากับขออื่นๆ เปนสิ่ง
ท่ีถูกขอความท่ีกําลังพิจารณาอยูนั้น ระงับ ยับยั้ง หรือทําใหหยดุชะงักลง หรือลดทอนลง 
หรือถูกปองกัน ก็ใหใสคําตอบเปนเลขกํากับในขอความเหลานั้น แลวตามดวยตัวอักษร F 
เชน  

เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 
13  16F 18F 20F  

 
 H หมายถึง ถาพิจารณาขอความท่ีกําหนดอยู แลวพบวาไมมีขอความท่ีกําหนดในเลขกํากับขออื่นๆ มี

ความสัมพันธเก่ียวของกันอยูไมวาจะเปนในประเด็นความสัมพันธแบบใดๆ เลย ใหตอบเลข 
99 แลวตามดวยตัวอักษร H เชน  

เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 
19  99H     

  จะเห็นไดวา หากคําตอบในเลขกํากับขอใดตอบ 99H แลว จะไมมีสิทธ์ิใสคําตอบอื่นไดอีกเลย นั่นคือ ใน
คําตอบในเลขกํากับขอนั้นจะตองมีเพียงคําตอบเดียวเทานั้น 
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 6. การนําคําตอบที่เปนรหัสในตารางไประบายคําตอบในกระดาษคําตอบที่กําหนดให จะเปนหัวใจ
สําคัญ เพราะกระดาษคําตอบแผนนี้จะเปนเครื่องมือสําคัญในการคิดคะแนน ฉะนั้นถึงแมจะตอบในตารางลงรหัส
ในขอ 5 ไดอยางถูกตอง แตไมสามารถระบายรหัสคําตอบในกระดาษแผนนี้ไดอยางถูกตอง ก็เทากับผูสอบไมมีสิทธ์ิ
ไดคะแนนในการสอบครั้งนี้แตอยางใด 
  ในการระบายรหัสคําตอบในแตละขอ (ตามหมายเลขกํากับ 01, 02, ..., 20) จะสามารถระบายได
มากกวา 1 คําตอบ 
  ในแตละคําตอบจะระบายเพียง 3 ชองเทาน้ัน กลาวคือ 2 ชองแรกจะตองเปนตวัเลขเทานั้น โดยเริ่ม
จาก 01, 02 หรืออาจจะเปน 99 ก็ได สวนในชองท่ี 3 จะเปนการระบายตัวอักษร 4 ตัวเทานั้น คือ A, D, F หรอื 
H (โดยตวัอักษร H จะตองระบายรวมกับเลข 99 เทาน้ัน) 
  การระบายคําตอบในแตละขอ จะตองระบายใหเต็มวง และมีความเขมพอ มิฉะนั้นจะไมไดรับการตรวจให
คะแนน 
  หวังเปนอยางย่ิงวาแนวทางท่ีไดแนะนําไวท้ัง 6 ประเด็นนี้ คงจะชวยคลายขอสงสัย และชวยทําใหภาพ
ของการเตรียมตวัสอบ GAT ในสวนท่ีเปนภาษาไทยชัดเจนขึ้น แตอยางไรก็ตามท้ัง 6 แนวทางนี้ ก็คงเปนเพียง
คําอธิบายที่ชวยสรางความเขาใจในเบื้องตนเทาน้ัน การฝกฝนทักษะการอานไปสูการปฏิบัติจริงตามแนวทางทั้ง 6 
ประเด็นนี้ตางหากจะเปนตัวชวยท่ีจะทําใหผูสอบประสบความสําเร็จได 
 

1.5 มาลองฝกคิดวิเคราะหกันดูกอน 
 หลังจากท่ีไดเขาใจหลักการในการตอบขอสอบ และไดรูจักวิธีการคิดวิเคราะหแลว วาจะตองดําเนินการ
อยางไร ตอไปนี้เราก็นาจะไดลองฝกคิดวิเคราะหกันดวูาจะมีความเขาใจมากนอยเพียงใด ดังน้ันจะขอนําเสนอ
ตัวอยางของการคิดวิเคราะหในแตละสวนวาเปนอยางไรเสียกอน จากน้ันจึงคอยเขาสูการอานเพ่ือการคิดวิเคราะห
อยางแทจริงตอไป 
 กอนอื่นเราควรมามองดูความสัมพันธของขอความท่ีกําหนดกับขอความอื่นๆ ในแตละประเด็น ดงัตอไปนี้ 
 1. ความสัมพันธระหวางขอความหลักกับขอความอ่ืนๆ ในลักษณะของคําจํากัดความ 
หรือนิยาม หรือเปนองคประกอบ สวนประกอบ หรือคุณสมบัติของส่ิงนั้น โดยขอความหลักท่ีกําลัง
พิจารณาอยูนั้นมีขอความอื่นๆ เก่ียวของอยูในลักษณะดงักลาว เชน 
  1.1 ความรัก เปนอารมณหรือความรูสึกที่คนเราพึงพอใจกับสิ่งเราที่อยูตรงหนาในขณะนั้นและ
สามารถจะเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา 
 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 ความรัก 02D    
02 อารมณหรอืความรูสึกท่ีคนเราพึงพอใจกับสิง่เราท่ีอยูตรงหนา     

 
   การท่ีใสรหัสคําตอบในเลขกํากับ 01 คือ 02D เนื่องจากขอความในเลขกํากับ 02 เปนความหมาย
หรือบทนิยามของขอความในเลขกํากับ 01 คือ ความรัก เราจึงใสรหัสคําตอบเปนเลขกํากับหนาขอความนั้น แลว
ตามดวยตัวอักษร D 
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  1.2 คนเราจะประสบความสําเร็จในการทํากิจการใดๆ ไดนั้น จําเปนจะตองมีคุณลักษณะสําคัญ คือ 
ความวิริยะอุตสาหะ หรือความขยันหมั่นเพียรเอาใจใสกับสิ่งท่ีกําลังกระทําอยูในขณะนั้น กับความอดทนไมยอทอ
ตออุปสรรคหรอืความยากลําบากใดๆ ในการทํางานนั้นๆ 
 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

05 ความสําเร็จในการทํากิจการใดๆ 06D 07D   
06 ความวิริยะอุตสาหะ     
07 ความอดทน     

 
   การใสรหัสคําตอบในเลขกํากับ 05 คือ 06D และ 07D เนื่องจากขอความในเลขกํากับ 06 และ 
07 นั้น เปนสวนประกอบ หรือองคประกอบของขอความในเลขกาํกับ 05 เราจึงใสรหัสคําตอบในเลขกํากับ 05 คือ 
06 และ 07 แลวตามดวยตัวอักษร D 
  1.3 ธาตุสําคัญในรางกายของเรา ประกอบไปดวย ดิน น้ํา ลม และ ไฟ ซ่ึงธาตุท้ัง 4 นี้ จะคอย
ทํางานอยางประสมประสานกันอยางเหมาะสม 
 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

11 ดิน     
12 น้ํา     
13 ลม     
14 ไฟ     
15 ธาตุสําคัญในรางกาย 11D 12D 13D 14D 

 
   การใสรหัสคําตอบในเลขกํากับ 15 คือ 11D, 12D, 13D และ 14D เนื่องจากขอความในเลข
กํากับ 11, 12, 13 และ 14 ตางก็เปนองคประกอบของขอความในเลขกํากับ 15 เราจึงใสรหัสคําตอบในเลขกํากับ 
15 คือ 11, 12, 13 และ 14 แลวตามดวยตวัอักษร D 
 
 2. ความสัมพันธระหวางขอความหลักกับขอความอ่ืนๆ ในลกัษณะของการเปนผลที่
เกิดข้ึน หรือเปนผลลัพธของส่ิงนั้น หรือเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนตามมาจากขอความหลักนัน้ 
โดยขอความหลักท่ีกําลังพิจารณาอยูนั้นมีขอความอื่นๆ เก่ียวของอยูในลักษณะดังกลาว เชน 
  2.1 การท่ีคนเราไมใสใจในการดูแลรักษาผืนปาเอาไวก็เทากับเปนการท่ีเรากําลังคอยๆ ทํารายตัวเอง
ลงไปเรื่อยๆ แลววันหนึ่งเราก็จะขาดแหลงน้ําท่ีจะใชสอยในการทําการเกษตร เกิดปญหาอุทกภัยอยางรุนแรง  
จนสรางความเดือดรอนนานัปการ 
 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

15 ไมใสใจในการดูแลรักษาผืนปา 16A 17A   
16 ขาดแหลงน้ํา     
17 เกิดปญหาอุทกภัย     

 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 ________________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (9) 

   การท่ีใสรหัสคําตอบในเลขกํากับ 15 คือ 16A และ 17A เนื่องจากขอความในเลขกํากับ 16 และ 
17 เปนผลลัพธ หรือผลท่ีจะเกิดขึ้นตามมาจากขอความหลักในเลขกํากับ 15 ท่ีกําหนดให เราจึงใสรหัสคําตอบใน
เลขกํากับ 15 คือ 16 และ 17 แลวตามดวยตวัอักษร A 
  2.2 ความโลภของมนุษยนับไดวาเปนกิเลสสําคัญย่ิงท่ีคอยกัดกรอนจิตใจของเราไมใหมองเห็นสิ่งท่ีดี
งามถูกตอง ความโลภนับเปนอกศุลมูลท่ีจะทําใหคนเราเกิดความหลงผิด ขาดความละอายหรือความกลัวเกรงตอ
บาปกรรม คิดกระทําการใดๆ ท่ีไมคํานึงถึงความถูกตองเหมาะสมเพียงหวังเพ่ือใหไดมาในสิ่งท่ีตนตองการเพียง
อยางเดียว นอกจากนี้หากความโลภเขาครอบงําจิตใจของคนเราจนไมสามารถถายทอนออกไดแลว ก็จะนําพาชีวิต
ของคนคนนั้นไปสูความพินาศหรือพบความหายนะแหงชีวิตได 
 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

08 ขาดความละอาย     
09 พบความหายนะแหงชีวิต     
10 ความโลภ 08A 09A   

 
   การท่ีใสรหัสคําตอบในเลขกํากับ 10 คือ 08A และ 09A เนื่องจากขอความในเลขกํากับ 08 และ 
09 เปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมาจากขอความหลักในเลขกํากับ 10 ท่ีกําหนดให เราจึงใสรหัสคําตอบในเลขกํากับ 10 
คือ 08 และ 09 แลวตามดวยตัวอักษร A 
  2.3 หลังจากมีการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 คนท่ัวโลกก็พากันตื่นตัวและ
เกิดความวิตกกังวลกันอยางมากมาย เพราะมีการรายงานของอุบัติการณของโลกในทวีปตางๆ ตลอดจนอัตราการ
เสียชีวิตของผูติดเชื้อ สําหรับประเทศไทยก็มีรายงานผูติดเช้ือและเสียชีวิตเกิดขึ้นหลายราย กระทรวงสาธารณสุข
วางแผนในการรับมือกับโรคนี้อยางจริงจังและหามาตรการตางๆ ที่จะสกัดกั้นและหยุดยั้งการแพรระบาดของโรค 
 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

05 การแพรระบาดของโรคไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009 06A 07A   
06 อัตราการเสียชีวิตของผูติดเช้ือ     
07 หามาตรการตางๆ ท่ีจะสกัดก้ันและหยุดย้ังการแพรระบาด 

ของโรค 
    

 
   การท่ีใสรหัสคําตอบในเลขกํากับ 05 คือ 06A และ 07A เนื่องจากขอความในเลขกํากับ 06 และ 
07 เปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นตามมาจากการเกิดขอความหลักในเลขกํากับ 05 ท่ีกําหนดให เราจึงใสรหัสคาํตอบในเลขกํากับ 
05 คือ 06 และ 07 แลวตามดวยตัวอักษร A 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (10) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

  2.4 ครั้นเมื่อรถคอยๆ เคลื่อนตัวออกไป ภาพของแมก็คอยๆ เล็กลงเรื่อยๆ ความรูสึกอางวางสะเทือน
ใจคอยๆ คืบคลานเขามาจับหัวใจของฉันอยางเต็มท่ีน้ําตาคอยๆ ไหลเออนองทวมใบหนา ฉันเพ่ิงรูวาน่ีเองคอื  
ความทุกขที่เกิดจากการพลัดพรากจากส่ิงที่รัก 
 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

14 น้ําตาคอยๆ ไหลเออนองทวมใบหนา     
15 ความทุกขท่ีเกิดจากการพลัดพรากจากส่ิงท่ีรัก     
16 รถคอยๆ เคลื่อนตวัออกไป 14A 15A   

 
   การท่ีใสรหัสคําตอบในเลขกํากับ 16 คือ 14A และ 15A เนื่องจากขอความในเลขกํากับ 14 และ 
15 เปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นตามมาจากการเกิดเหตุการณในขอความในเลขกํากับ 16 ท่ีกําหนดให เราจึงใสรหัส
คําตอบในเลขกํากับ 16 คือ 14 และ 15 แลวตามดวยตัวอักษร A 
 
 3. ความสัมพันธระหวางขอความหลักกับขอความอ่ืนๆ ในลักษณะของการถูกระงับ ถูก
หยุดยั้ง ถูกลดทอน หรือไดรับการปองกันจากประเด็นที่เปนขอความหลักนั้น โดยขอความหลักท่ี
กําลังพิจารณาอยูนั้นมีขอความอื่นๆ เก่ียวของอยูในลักษณะดังกลาว เชน 
  3.1 ในขณะที่กําลังเรียนหนังสืออยูในหองเรียน นักเรียนทุกคนควรมสีมาธิในการเรียนอยางแนวแน 
นั่นก็คือ การใสใจเฉพาะคําพูดของอาจารยท่ีกําลังสอนอยู พยายามตั้งใจฟงและคิดตามในสิ่งท่ีอาจารยพูด การ
พูดคุยกับเพื่อนท่ีนั่งอยูขางๆ จะทําใหเราเรียนไมรูเรือ่งและเปนการสรางความรําคาญใหแกเพ่ือนคนอื่นในหอง 
ตลอดจนเปนการบั่นทอนการมีสมาธิของตนเองใหลดนอยลงดวย 
 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 สมาธิในการเรียน     
02 การพูดคุยกับเพ่ือน 01F    

 
   การท่ีใสรหัสคําตอบในเลขกํากับ 02 คือ 01F เนื่องจากขอความในเลขกํากับ 02 เปนสิ่งท่ีไป
ระงับ หรือลดทอนขอความในเลขกํากับ 01 ใหลดลง เราจึงใสรหัสคําตอบในเลขกํากับ 02 คือ 01 แลวตามดวย
ตัวอักษร F 
  3.2 การทิ้งขยะลงในแมน้ําลําคลองนอกจากจะทําใหน้ําสกปรก สงกลิ่นเหม็นเนา ซ่ึงนับวาเปนการ
สรางมลภาวะทางน้ําแลว ยังทําใหวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป แตเดิมเราเคยอาศัยน้ําในแมน้ําลําคลองใน
การอุปโภค บริโภค และใชคมนาคมสัญจรไปมา แตวันนี้ทัศนียภาพสองฝงแมน้ําไดลดคุณคาลงไปอยางนาเสียดาย 
 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

13 การท้ิงขยะลงในแมน้ําลําคลอง 14F    
14 ทัศนียภาพสองฝงแมน้ํา     

 
   การท่ีใสรหัสคําตอบในเลขกํากับ 13 คือ 14F เนื่องจากขอความในเลขกํากับ 13 เปนสิ่งท่ีไป
ระงับ หรือหยดุย้ังการเกิดขอความในเลขกํากับ 14 ได เราจึงใสรหัสคําตอบในเลขกํากับ 13 คือ 14 แลวตามดวย
ตัวอักษร F 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (11) 

 4. ความสัมพันธระหวางขอความหลักกับขอความอื่นๆ ไมมีความเกี่ยวของกันในลักษณะ
ใดๆ เลย โดยขอความหลักท่ีกําลังพิจารณาอยูนั้นไมมีขอความอื่นๆ เก่ียวของสัมพันธเช่ือมโยงในลักษณะใดๆ 
เลย เชน 
  การดูแลรักษาสุขภาพกายและใจเปนสิ่งสําคัญท่ีคนเราไมควรมองขาม เพราะรางกายของเราถูกใชงาน
อยูเปนประจํายอมจะมีโอกาสเสื่อมถอยสมรรถภาพลงไปได ดังน้ันเราควรใหความสําคัญและใสใจในการดูแลรักษา
สุขภาพกายและใจของตนอยางสม่ําเสมอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกายอยางเหมาะสม การ
ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ การผอนคลายความเครียดดวยการทําจิตใจใหผองใสและสงบนิ่งนับไดวาเปน
หัวใจสําคัญในการดูแลรักษาสุขภาพกายและใจอยางชาญฉลาด 
 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

08 การดูแลรักษาสุขภาพกายและใจ 99H    
09 การรับประทานอาหารที่มีประโยชน 99H    
10 การทําจิตใจใหผองใสและสงบนิ่ง 99H    

 
   การท่ีใสรหัสคําตอบในเลขกํากับ 08, 09 และ 10 คือ 99H เนื่องจากเมื่อเราไดพิจารณาขอความ
หลักในเลขกํากับ 08, 09 และ 10 แลว เราไมพบวามีขอความอื่นๆ มาสัมพันธเก่ียวของกับขอความเหลานั้นใน
ลักษณะใดๆ ท้ังสิ้น ดังนั้นในการใสรหัสคําตอบในเลขกํากับ 08, 09 และ 10 คือ 99 แลวตามดวยตัวอักษร H 
 
1.6 แบบฝกหัดการวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงของขอความ 
 อยางงายๆ   
 ในการอานบทความในแตละเรื่องท่ีขอสอบกําหนดใหจะมีลักษณะของความสัมพันธเช่ือมโยง ดังนี ้
 
ลักษณะที่ 1 ถาขอความท่ีโจทยกําหนดใหในขอนั้นมีขอความอื่นๆ ท่ีตามมาสัมพันธกันในลักษณะของการเปน  

คํานิยามหรือคําจํากัดความ หรือเปนความหมายของขอความหลักท่ีเรากําลังพิจารณาอยูในขอนั้น 
คําตอบก็จะเปนความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความในลักษณะของตัวอักษร D เชน 

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

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



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (12) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

ลักษณะที่ 2 ถาขอความท่ีโจทยกําหนดใหในขอนั้นมีขอความอื่นๆ ท่ีตามมาสัมพันธกันในลักษณะของการเปน
สวนประกอบ องคประกอบ หรือคุณสมบัติของขอความหลักท่ีเรากําลังพิจารณาอยูในขณะนั้น
คําตอบก็จะเปนความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความในลักษณะของตัวอักษร D (เหมอืนในกรณี
แรก) เชน 

 
การเขียนเรียงความ (07) ท่ีดีควรจะตองมี 3 สวนสําคัญดวยกัน กลาวคือ สวนที่เปนคํานํา (08) สวนที่
เปนเนื้อเรื่อง (09) และสวนสรุปทายเรื่อง (10)   

 
 จากขอความนี้ ถาเราพิจารณาความสัมพันธเช่ือมโยงก็จะพบวา ขอความ 07 มีขอความ 08, 09 และ 10 
เปนสวนประกอบหรอืเปนองคประกอบ ดังนั้นในการตอบรหัสคําตอบของ 4 ขอนี้จึงไดเปน 
 07 คําตอบ คือ 08D, 09D และ 10D ในขณะเดียวกัน คําตอบของขอความ 08 คือ 99H คําตอบของ
ขอความ 09 ก็คือ 99H และคําตอบของขอความ 10 ก็คือ H เชนเดียวกัน เนื่องจากไมมีขอความอื่นใดตามมาท่ีมี
ลักษณะเช่ือมโยงกับขอความ 08, 09 และ 10 เลย 
  
ลักษณะที่ 3 ถาขอความท่ีโจทยกําหนดใหในขอนั้นมีขอความอื่นๆ ท่ีตามมาสัมพันธกันในลักษณะของการเปน

ผลลัพธ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาหรือเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นตอเนื่องในลําดับตอมาของขอความ
หลักท่ีเรากําลังพิจารณาอยูในขอนั้น คําตอบก็จะเปนความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความใน
ลักษณะของตัวอักษร A เชน 

 
การท่ีมนุษยเรายังคงทําลายธรรมชาติในรูปตางๆ (11) ไมชวยกันอนุรักษระบบนิเวศ (12) ใหคงสภาพ
สมบูรณ และยังคงใชเครื่องใชไฟฟาที่ปลอยสารทําลายชั้นบรรยากาศของโลก (13) จะสงผลใหเกิดภาวะ
โลกรอน (14) มากขึ้นทุกวัน  

 
 จากขอความนี้ถาเราจะพิจารณาความสัมพันธเช่ือมโยงก็จะพบวา ขอความ 11 มีขอความ 14 เปนผลลัพธ
ท่ีเกิดขึ้นตามมา เชนเดียวกับขอความ 12 และขอความ 13 ก็จะมีขอความ 14 เปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา 
เชนกัน ดังนั้นในการตอบรหัสคําตอบของ 4 ขอนี้จึงไดเปน 
 11 คําตอบ คือ 14A  
 12 คําตอบ คือ 14A 
 13 คําตอบ คือ 14A 
 ในขณะเดียวกันคําตอบของขอความ 14 คือ 99H เนื่องจากไมมีขอความอื่นใดตามมาท่ีมีลักษณะเช่ือมโยง
กับขอความ 14 เลย 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (13) 

ลักษณะที่ 4 ถาขอความท่ีโจทยกําหนดใหในขอนั้นมีขอความอื่นๆ ท่ีตามมาสัมพันธกันในลักษณะของการถูก
ยับยั้ง ถูกระงับ ถูกลดทอนลง หรือเปนขอความท่ีไดรับการปองกันของขอความหลักท่ีเรากําลังพิจารณาอยูในขอนั้น 
คําตอบก็จะเปนความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความในลักษณะของตัวอักษร F เชน 
 

หากเราลางมือใหสะอาด (15) ทุกครั้ง รับประทานอาหารที่สกุและรอน (16) และใชชอนกลาง (17) ทุก
ครั้งเมื่อตองรับประทานอาหารรวมกับผูอื่นจะชวยปองกันการติดเชื้อโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม (18) ได  

 
 จากขอความนี้ถาเราจะพิจารณาความสัมพันธเช่ือมโยงก็จะพบวา ขอความ 15 มี ขอความ 18 เปนสวนท่ี
ถูกระงับ หรือไดรับการปองกัน เชนเดียวกับขอความ 16 และขอความ 17 ก็จะมีขอความ 18 เปนสวนท่ีถูกระงับ
หรือไดรับการปองกัน เชนเดียวกนั ดังนั้นในการตอบรหัสคําตอบของ 4 ขอนี้จึงไดเปน 
 15 คําตอบ คือ 18F 
 16 คําตอบ คือ 18F 
 17 คําตอบ คือ 18F 
 ในขณะเดียวกันคําตอบของขอความ 18 คือ 99H เนื่องจากไมมีขอความอื่นใดตามมาท่ีมีลักษณะเช่ือมโยง
กับขอความ 18 เลย 
  
ลักษณะที่ 5 ถาขอความท่ีโจทยกําหนดใหในขอนั้นไมมีขอความอื่นๆ ท่ีตามมาสัมพันธกันในลักษณะใดๆ เลย   

ใน 4 ลักษณะขางตนท่ีไดกลาวมาแลว จะตองใสรหัสคําตอบในขอนั้น คือ 99H เพียงคําตอบเดียว
เทานั้น เชน 

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

 
 จากขอความนี้ถาเราจะพิจารณาความสัมพันธเช่ือมโยงก็จะพบวาขอความ 05, 06 และ 07 ไมมีขอความ
อื่นใดตามมาท่ีจะมีความเก่ียวของในลักษณะเช่ือมโยงกับขอความท้ัง 3 ขอความนี้เลย ดังน้ันคําตอบในการเขียน
รหัสคําตอบของ 3 ขอนี้ จึงไดเปน 
 05 คําตอบ คือ 99H 
 06 คําตอบ คือ 99H 
 07 คําตอบ คือ 99H 
 เนื่องจากไมมีขอความอื่นใดตามมาท่ีมีลักษณะเช่ือมโยงกับขอความ 05, 06 และ 07 เลย 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (14) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

1.7 แนวทางในการอานบทความเพ่ือการคิดวิเคราะหความสัมพันธ
เช่ือมโยง 

 ในการอานบทความเพื่อการคิดวเิคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความในแตละขอท่ีโจทยกําหนด
มาให 10 ขอความในแตละเรื่องนั้น ควรมีขั้นตอนในการอานดังน้ี  
ข้ันที่ 1  อานเนื้อหาบทความทั้งหมดอยางรวดเรว็หรอือานคราวๆ ประมาณ 3 นาที ในรอบที่ 1 เพ่ือเปนการทํา
ความเขาใจวาเนื้อหาของบทความนี้กลาวถึงเรื่องอะไร เพ่ือเปนการกําหนดประเด็นหลักของบทความเพื่อใชเปน
ทิศทางในการอานในรอบที่ 2 อยางมีจุดมุงหมายตอไป  
ข้ันที่ 2  อานเนือ้หาบทความในรอบที่ 2 อยางละเอียดโดยพิจารณาในแตละยอหนาเพ่ือพิจารณาไปตามประเด็น-
หลักของเน้ือหาทีละประเด็น วามีรายละเอียดของขอมูลในแตละประเด็นอยางไรบาง โดยคํานึงถึงกรอบของ
ความสัมพันธเช่ือมโยงตามที่รูปแบบของขอสอบกําหนดใน 4 ลักษณะดวยกัน กลาวคือ 
 1) มีความสัมพันธเช่ือมโยงในลักษณะของความหมาย นิยาม คือ คําจํากัดความวาสิ่งท่ีกลาวถึงน้ันคือ
อะไร หรือมีลักษณะอยางไร 
 2) มีความสัมพันธเช่ือมโยงในลักษณะขององคประกอบ สวนประกอบ หรือเปนคณุสมบัติของสิง่ท่ีกลาวถึง
วาประกอบไปดวยอะไรบาง หรือมีคุณลักษณะเปนอยางไรบาง 
 3) มีความสัมพันธเช่ือมโยงในลักษณะของการเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา หรือเปนผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตามมา หรือเปนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นตอเนื่องตามมาจากขอความหลักน้ันอยางไร 
 4) มีความสัมพันธเช่ือมโยงในลักษณะของการถูกลดทอนลง การถูกระงับ การถูกยับยั้ง หรือไดรับการ
ปองกันไมใหสิ่งนั้นเกดิขึ้นอยางไรบาง  
ข้ันที่ 3  ใหความสําคัญกับขอความท่ีโจทยกําหนดให หรือขอความท่ีกําหนด โดยดูจากตารางขอความท่ีมีเลข-
กํากับ เพ่ือจะไดมองความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางกันตามกรอบความสัมพันธในรูปแบบที่ขอสอบกําหนดเปนแนวทาง
ในการวิเคราะห  
ข้ันที่ 4  พิจารณาประเด็นหลักของเน้ือหาในบทความวา คือ ประเด็นใด โดยสามารถจะใชช่ือเรื่องของบทความ
เปนกุญแจในการไขรหัสคําตอบตรงจุดนี้ได เพราะช่ือเรือ่งของงานเขียนท่ีอาน คือ แนวคิดหลักหรือประเด็นสําคัญ
ท่ีผูเขียนตองการนําเสนอตอผูอาน  
ข้ันที่ 5  นําขอความหลัก หรือขอความที่กําหนดท่ีมีเลขกํากับมาเขียนเปนผังมโนทัศนเพ่ือวิเคราะหความสัมพันธ
เช่ือมโยงระหวางขอความแตละขอความ เพ่ือทําใหมองเห็นภาพของความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความอยาง
ชัดเจน  
ข้ันที่ 6  ใสรหัสตวัเลขของแตละขอความตามโจทยกําหนดให และใสตัวอกัษร A, D, หรือ F ในแตละตอนให
ชัดเจน เพ่ือเปนการระบุถึงรูปแบบของความสัมพันธเช่ือมโยงท่ีเกิดขึ้นในแตละขอความ  
ข้ันที่ 7  อานผังมโนทัศนท่ีเขียนแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงท่ีเสร็จเรียบรอยแลวกอนอีกครั้งหนึ่ง กอนจะลงรหัส
คําตอบในรางตารางท่ีกําหนดให เพ่ือเปนการทบทวนวา ความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความที่กําหนดนั้น
เปนไปตามเน้ือหาในบทความที่ผูเขียนไดเขียนไวจริงๆ ไมมีสวนใดท่ีเราเช่ือมโยงไปเองตามความคิดของเราเอง
อยางเด็ดขาด จากน้ันจึงจะใสรหัสคําตอบในแตละขอลงในกระดาษรางรหัสคําตอบ 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (15) 

1.8 การจัดทําผังมโนทศัน : ตัวชวยที่ทําใหงายขึ้น 
 การอานบทความที่โจทยกําหนดใหเพ่ือจะวิเคราะหถึงความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความตามเรื่องราว
ท่ีอานนั้น เราสามารถมองเห็นความสัมพันธไดงายขึ้น ถาเรานําขอความท่ีกําหนดใหมาเขียนเปนแผนผังมโนทัศน 
(Concept Mapping) แสดงถึงความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความตางๆ ท้ัง 10 ขอความที่โจทยกําหนด   
เพ่ือจะไดมองเห็นความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 การเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางขอความท่ีกําหนดจะใชเสนตรงและเครื่องหมายตางๆ เชน หัวลูกศร 
กากบาท เปนตัวบงบอกถึงความสัมพันธระหวางขอความไดอยางชัดเจน โดยมีวิธีการกําหนดการโยงความสัมพันธ
ระหวางขอความ ดงันี ้
 1. ถาขอความหลักมีความสัมพันธกับขอความอื่นๆ ในลักษณะของการเปนความหมาย คําจํากัดความ 
หรือบทนิยาม หรือเปนสวนประกอบ องคประกอบ หรือเปนคุณสมบัติ จะใชเสนตรง  เปนเครื่องหมาย
เช่ือมโยงความสัมพันธระหวางขอความ เชน 
 

ขอความหลัก ขอความอื่น
D

  
หรือ 

ขอความหลัก ขอความอื่น

ขอความอื่น

ขอความอื่น

D

  
 2. ถาขอความหลักมีความสัมพันธกับขอความอื่นๆ ในลักษณะของการเปนผลลัพธ ผลกระทบ หรอื
เหตุการณท่ีเกิดขึ้นตามมา จะใชเสนตรงท่ีมีหวัลูกศร  เปนเครื่องหมายเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
ขอความ เชน 

ขอความหลัก

ขอความอื่น

A

  
หรือ 

ขอความหลัก

ขอความอื่น

ขอความอื่น
A

 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (16) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

 3. ถาขอความหลักมีความสัมพันธกับขอความอื่นๆ ในลักษณะของการไดรับ การปองกัน หรือเปนการ     
ถูกระงับ ถูกยับยั้ง ถูกหยุดย้ัง หรือถูกลดทอนลง จะใชเสนตรงท่ีมีหวัลูกศรพรอมท้ังมีเครื่องหมายกากบาทบน
เสนตรง  เปนเครื่องหมายเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอความ เชน 

ขอความหลัก ขอความอื่น
F

      หรือ      ขอความหลัก

ขอความอื่น

ขอความอื่น
F

 

 
  บางครั้งเราอาจจะเขียนความเกี่ยวของเช่ือมโยงระหวางความสัมพันธบางขอความหลักกับขอความอื่น
ลงไปดวยก็ได เพ่ือจะไดมองเห็นความสัมพันธระหวางขอความชัดเจนยิ่งขึ้น เชน 
  1. 

ความ
หมาย

ขอความหลัก

ขอความอ่ืน

ขอความอ่ืน

คําจํากัดความ

ประ
กอบ

ดวย

ขอความหลัก

ขอความอ่ืน

ขอความอ่ืน

ขอความอ่ืนมีองคประกอบ

มีคุณสมบัติ

 
   สังเกตจากคําวา คือ, เปน, หมายถึง 
 
  2. 
 

ขอความหลัก ขอความอื่นสงผลใหเกิด

       

ขอความหลัก ขอความอื่นทําใหเกิด
มีผลกระทบตอ

  

ขอความหลัก

ขอความอืน่ ขอความอืน่ขอความอืน่

ผลลั
พธท

ี่ตาม
มา 
คือ

ผลลัพธที่ตามมา คือ

ผลลัพธที่ตามมา คือ
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  3. 

ขอความหลัก ขอความอื่น
เปนการลดทอน

เปนการยับยั้ง, ระงับ, หยุด
 

ขอความหลัก

ขอความอืน่ ขอความอืน่ขอความอืน่

เปน
การ

ปอง
กัน

เปนการลดทอน

เป
นก

าร
บั่น

ทอ
น

  
   ทําใหไมเกิด / ทําใหเกิดนอยลง ลดลง / ถูกระงับ ถูกยับยั้ง หรือไดรับการปองกัน  
1.9 เทคนิคงายๆ ในการตอบขอสอบการคดิวิเคราะห 
 หลังจากท่ีไดรูจักรูปแบบของขอสอบการคิดวิเคราะห วิธีการหาความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความท่ี
อานแลว ก็นาจะมาประมวลสรุปเปนขั้นตอนงายๆ ในการดําเนินการทําขอสอบเพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติได
งายยิ่งขึ้น โดยจะขอประมวลเปนแผนภูมิ ดังนี้  

1.  อานบทความที่โจทยกําหนดใหอยางมีจุดมุงหมาย

2.  มองหาความสัมพันธระหวางขอความที่โจทยกําหนดให

3.  พิจารณาความสัมพันธโดยใชชื่อบทความเปนหลัก หรือการกําหนดประเด็นสําคัญเปนหลัก

4.  เขยีนเปนผังมโนทัศนเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอความ

5.  ตอบคําถามโดยพิจารณาจากขอความที่กําหนดในแตละเลขกํากับตามผังมโนทัศน

ระบายรหัสคําตอบ
ที่รางไวลงใน

กระดาษคําตอบใหถูกตอง
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 1. การอานอยางมีจุดมุงหมาย 
  ในขณะที่กําลังอานเนื้อหาของบทความจะตองตั้งใจ โดยตองอานอยางมีทิศทาง โดยจะตองคํานึงถึง
ประเด็นหลักของขอความเปนแนวทางสําคัญประกอบการอานและเพงดูคําหรือขอความท่ีพิมพดวยตัวหนา เพราะ
จะเปนขอความที่กําหนด ท่ีโจทยจะนํามาถามเปนคําถามในแตละขอ โดยโจทยจะใสเลขกํากับเอาไว ผูสอบจะตอง
ใหความสําคัญกับขอความท่ีกําหนดเปนพิเศษ เพราะจะตองอานแขงกับเวลาที่มีจํากัดเพียงช่ัวโมงครึ่งเทานั้น  
 2. มองหาความสัมพันธระหวางขอความ 
  เมื่อเราใหความสําคัญกับขอความที่กําหนดแลว ในขณะที่อานกจ็ะตองมองวาขอความที่กําหนด นั้นมี
ความสัมพันธเก่ียวของกับขอความที่กําหนดอื่นๆ ของบทความในลักษณะใดบาง โดยเราจะตองแมนยําในประเด็น
ความสัมพันธระหวางขอความใน 4 ลักษณะท่ีไดกลาวถึงอยางชัดเจน  
 3. การใชชื่อบทความเปนหลักในการพิจารณาความสัมพันธของขอความ 
  ในการพิจารณาความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความในแตละขอ (เลขกํากับ) จะตองใหความสําคัญ
กับช่ือเรื่องของบทความท่ีอาน เพราะช่ือของบทความจะเปนประเด็นความคิดหลักท่ีผูเขียนบทความนั้นๆ ตองการ
นําเสนอ และชื่อเรื่องของบทความนี้จะมีความสอดคลองกับขอความที่กําหนดขอความใดขอความหนึ่งท่ีปรากฏใน
เน้ือเรื่อง หรืออาจจะเปนคําหรือขอความท่ีใกลเคียงกันก็ได โดยช่ือเรื่องนั้นจะทําใหทราบถึงประเด็นหลักของเน้ือหา
ในบทความที่จะเปนตนตอโยงใยความสัมพันธกับขอความท่ีกําหนดอื่นๆ วามีความสัมพันธเก่ียวของกันอยางไร  
 4. เขียนผังมโนทัศนเชื่อมโยงระหวางขอความ 
  เปนการนําขอความที่กําหนดในแตละขอมาเขียนในรูปผังมโนทัศน โดยใชเครื่องหมายเสนตรง และ  
หัวลูกศรในแตละแบบ เพ่ือใหเหน็ความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความในแตละขอใหเห็นเดนชัดย่ิงขึ้น การเขียนใน
รูปของผังมโนทัศนจะทําใหสามารถจัดกลุมลักษณะความสัมพันธไดวา ขอความท่ีกําหนดในแตละขอความมีความ
เก่ียวของสัมพันธกันในลักษณะใด  
 5. ตอบคําถามโดยพิจารณาจากขอความที่กําหนดในแตละเลขกํากับ 
  การตอบคําถามในแตละขอ (เลขกํากับ) ท่ีโจทยกําหนดตั้งแต 01, 02 จนถึง 10 ใหยึดขอความท่ี
กําหนดในเลขกํากับท่ีกําลังพิจารณาอยูนั้นเปนหลัก แลวมองขอความที่กําหนดในขออื่นๆ (ขอท่ีเหลือ) วามีความสัมพันธ
เก่ียวของกับขอความท่ีเรากําลังพิจารณาในขอนั้นหรือไม อยางไร โดยใหแยกออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 
  5.1 ถาพบวาไมมีขอความท่ีกําหนดในขออื่นมีความเก่ียวของสัมพันธกับขอความท่ีเรากําลังพิจารณา
ไมวาลักษณะใดๆ เลย ใหเราใสรหัสคําตอบ คือ 99 แลวตามดวยตัวอักษร H คือ 99H ทันที แลวจะไมมคํีาตอบอืน่ใด
มาตอบในขอนี้ไดอีกแลว 
  5.2 แตถาพบวามีขอความท่ีกําหนดในขออื่นมีความเก่ียวของสัมพันธกับขอความท่ีเรากําลังพิจารณา
อยู ใหเราใสรหัสคําตอบ เปนเลขกํากับของขอความนั้นๆ ลงไป (อาจจะมี 1, 2, 3 หรือ 4 คําตอบก็ได) แลวก็มอง
ความสัมพันธตามผังมโนทัศนท่ีเขียนไววามีความเกี่ยวของสัมพันธกันในลักษณะใด เพ่ือจะไดใสตัวอักษร A, D 
หรือ F ตามลักษณะของความสัมพันธท่ีเก่ียวของกัน 
  จากน้ันจึงนํารางรหัสคําตอบในแตละขอ (เลขกํากับ) ไประบายลงในกระดาษคําตอบที่เปนแผน
กระดาษคําตอบที่จะตองสงกรรมการตรวจใหคะแนน โดยตองระบายใหถูกตองตรงขอ มีความเขมตามมาตรฐาน
กําหนด โดยตองตรวจทานใหรอบคอบ และที่สําคัญตองไมทํากระดาษคําตอบยับอยางเด็ดขาด 
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  คราวนี้ก็เปนอันเสร็จสิ้นขั้นตอนในการตอบขอสอบการอานเพ่ือคดิวิเคราะห หรือการทําขอสอบ GAT 
ในสวนของภาษาไทยเพียงเทานี้ จากนั้นก็จะเปนแบบฝกทักษะการอานเพ่ือคิดวิเคราะห เพ่ือใหไดลองฝกฝน ใหเกิด
ความเขาใจในกระบวนการในการอานเพ่ือคิดวิเคราะหเช่ือมโยงความสัมพันธ และเปนการสรางความคุนเคยกอนท่ี
จะลงสนามจริงตอไป 
 

1.10 ขอควรระวังในการทําขอสอบการอานเพ่ือคิดวิเคราะห 
 การทําขอสอบ GAT ภาษาไทย หรือการอานเพ่ือคิดวิเคราะหนั้นมีขั้นตอนในการหาคําตอบตามที่ไดกลาว
มาแลวนั้น แตก็มีประเด็นท่ีผูสอบไมควรจะละเลยหรอืมองขาม เพราะหากผูสอบไมระมัดระวังในประเด็นท่ีจะ
กลาวถึงตอไปนี้ก็อาจจะทําใหเสียคะแนนไปอยางนาเสียดาย สําหรับขอควรระวังในการทําขอสอบการอานเพ่ือการ
วิเคราะหท่ีผูสอบควรใหความสําคัญมีดังนี้คือ  
 1. ผูสอบตองไมละเลยหรือมองขามขอความทัง้หมดในบทความทีโ่จทยกําหนดใหอาน จริงอยู
ท่ีการสอบการอานเพ่ือการคิดวิเคราะหนั้น ในขอความท่ีอานจะใหความสําคัญกับคําท่ีเปนขอความที่มีเลขกํากับ 
(ซ่ึงสังเกตไดจากการพิมพตัวหนาไว) แตในขณะเดียวกันขอความท่ีอยูในบทความที่ไมไดเปนขอความที่มีเลข
กํากับก็มีความสําคัญดวยเชนกัน เพราะอาจจะเปนการอธิบายความสัมพันธของขอความในเรือ่งใหชัดเจนยิ่งขึ้น  
 2. ผูสอบจะตองพึงระมัดระวังวิธีการเรียบเรียงขอความของบทความที่อาน เพราะบทความ 
ท่ีอานอาจจะมีวิธีการเขียนหรือการเรียบเรียงขอความที่ไมไดแสดงความสัมพันธกันในยอหนาเดียวกันก็ได ในบางครัง้
ความสัมพันธของขอความอาจจะอยูขามยอหนาไป หรืออาจจะกลาวถึงประเด็นท่ีเปนผลลัพธ หรือสวนประกอบ 
หรือคุณสมบัติขึ้นมากอน แตประเด็นหลักหรือขอความหลักอาจจะอยูในยอหนาถัดไปก็ได  
 3. ผูสอบจะตองใหความสําคัญกับถอยคําท่ีอยูระหวางขอความที่มีเลขกํากับกับขอความท่ีผูเขียน
เขียนไว เชน ทําให, จะสงผลให, ประกอบดวย, เปน, คือ, หมายถึง ท้ัง, เปนผลกระทบจาก, สาเหตุสําคัญท่ีทําให, 
ปจจัยท่ีสงผล, ชวยปองกัน, เปนการลดทอน, เปนการยับยั้ง, จะเปนการบั่นทอน เพราะคําเหลานี้จะเปนการแสดงถึง
ความสัมพันธระหวางขอความท่ีเปนขอความที่มีเลขกํากับตามท่ีโจทยกําหนด  
 4. ผูสอบจะตองเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอความที่มีเลขกํากับตามเนื้อหาที่อยูในบทความ 
และตามถอยคําท่ีแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงท่ีปรากฏอยูในบทความที่นําเสนอเทาน้ัน ผูสอบตองไมใชความรู
ความคิดของตนเองมาจับความสมัพันธของขอความ หรอืเช่ือมโยงความสัมพันธของขอความเอาเองอยางเด็ดขาด 
เพราะผูสอบตองไมลืมวา การคิดวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความตามขอความที่มีเลขกํากับตาม
เรื่องราวท่ีอานโดยตองมีถอยคําท่ีแสดงถึงความสัมพันธดังกลาวเปนหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนเทาน้ัน อยาไดคิด
เช่ือมโยงเองอยางเด็ดขาด (แมจะมีความเปนไปไดก็ตาม)  
 5. ผูสอบจะตองอยาลืมมองชองวางที่โจทยกําหนดใหสําหรับรางรหัสคําตอบเวนไว พบวา
ชองวางสําหรับรางรหัสคําตอบม ี 4 ชองเทานั้น นั่นก็หมายความวา คําตอบในขอความท่ีมีเลขกํากับขอนั้น จะ
สามารถมีคําตอบไดมากท่ีสุดเพียง 4 คําตอบเทานั้น จะเกินจากนี้ไมไดอยางเด็ดขาด และหากเมื่อใดท่ีผูสอบ
พิจารณาแลววา ขอความที่มีเลขกํากับนั้นตอบรหัส 99H แลว นั้นก็หมายความวาคําตอบในขอนั้นจะมีเพียง 1 คําตอบ
เทานั้น จะไมมีการใสคําตอบอื่นไดอีกอยางเด็ดขาด 
 สําหรับ 5 ประเด็นสําคัญท่ีกลาวไวท้ังหมดนี้ ผูสอบจะตองไมละเลยหรือมองขามอยางเด็ดขาด เพราะอาจจะ
ทําใหผูสอบเสียคะแนนไปโดยใชเหตุ เพราะทุกคําตอบท่ีเกินมานั้นจะถูกหักคะแนนออกจากคะแนนที่ทําถูกตองแลวเสมอ 
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2. แนวทางในการทําขอสอบการอานเพื่อคิดวิเคราะหเชื่อมโยง 
 (GAT) 
2.1 ตัวอยางในการเชื่อมโยงแผนผังมโนทัศนประกอบการคิดวิเคราะห

เพ่ือมองความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความ 
 

นักเรียนด ี
 นักเรียนดีเปนอยางไร หากจะกลาวอยางสั้นท่ีสุดก็คือนักเรียนดีจะตองมีคุณสมบัติหรือองคประกอบ
อยางนอย 2 อยาง คือ เรียนเกง และ เปนคนดี เหตุปจจัยท่ีสงผลใหนักเรียนเปนนักเรียนดีมีหลายอยาง 
เชน พ้ืนฐานจิตใจนักเรยีน คณุภาพการเรียนการสอน คุณภาพอาจารยผูสอน คุณภาพสถานศกึษา 
สําหรับคุณภาพการเรียนการสอนนั้น นอกจากเรื่องหองสมุด อาคารสถานที่ อุปกรณ สื่อการศึกษา ฯลฯ 
ยังขึ้นกับคุณภาพอาจารยดวย นอกจากนี้จะตองรูจักระวังหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอตนเอง 
เชน การคบเพื่อนเลว เพราะยอมสามารถลดหรือบั่นทอนความเปนคนดีไดโดยงาย 

 
ขอความท่ีโจทยกําหนดเพ่ือใหวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยง มดีังตารางตอไปนี ้

 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด 

01 การคบเพ่ือนเลว 
02 คุณภาพการเรียนการสอน 
03 คุณภาพสถานศึกษา 
04 คุณภาพอาจารย 
05 นักเรียนด ี
06 เปนคนดี 
07 พ้ืนฐานจิตใจนักเรียน 
08 เรียนเกง 

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

นักเรียนดี (05)

เปนคนดี (06)

เรียนเกง (08)
D

 
  2) 
 

พื้นฐานจิตใจนักเรียน (07)

คุณภาพการเรียนการสอน (02)

คุณภาพอาจารย (04)

คุณภาพสถานศึกษา (03)

นักเรียนดี (05)
A

 
  3) 

การคบเพื่อนเลว (01) เปนคนดี (06)
F

 
  4) 

คุณภาพการเรียนการสอน (02)คุณภาพอาจารย (04)
A

  
 5. จากน้ันนําผังมโนทัศนยอยๆ ในแตละตอนมาเขียนเปนผังมโนทัศนรวม เพ่ือจะไดมองเห็นความสมัพันธ
เช่ือมโยงท้ังหมดใหชัดเจน เพ่ือจะไดเห็นแนวทางในการกําหนดรหัสคําตอบของแตละขอไดชัดเจนและถูกตอง  

การเขียนผังมโนทัศนของบทความเรื่อง “นักเรยีนดี” 

นักเรียนดี (05)

เปนคนดี (06)

เรียนเกง (08)
D

พื้นฐานจิตใจนักเรียน (07)

คุณภาพการเรียนการสอน (02)

คุณภาพอาจารย (04)

คุณภาพสถานศึกษา (03)

A

การคบเพื่อนเลว (01)
F

A
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 การลงรหัสคําตอบก็จะมองจากผังมโนทัศนท่ีเขียนเช่ือมโยงความสัมพันธท่ีเขียนไว  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด รหัสคําตอบ 

01 การคบเพ่ือนเลว 06F     
02 คุณภาพการเรียนการสอน 05A     
03 คุณภาพสถานศึกษา 05A     
04 คุณภาพอาจารย 02A 05A    
05 นักเรียนด ี 06D 08D    
06 เปนคนดี 99H     
07 พ้ืนฐานจิตใจนักเรียน 05A     
08 เรียนเกง 99H     

 
 จากการเขียนผังมโนทัศนเพ่ือแสดงการวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงของขอความไปสูการเขียนรหัส
คําตอบนั้น สามารถอธิบายถึงความสัมพันธเช่ือมโยงของแตละขอความเพ่ิมเติมไดดังนี ้
01) การคบเพื่อนเลว จะสงผลใหการ เปนคนดี (06) ลดลง ดังน้ันในขอนี้จึงมีรหัสคําตอบเปน 06F  
02) คุณภาพการเรียนการสอน จะกอใหเกิด หรอืสงผลใหเกิด นักเรยีนดี (05) ดังนั้นในขอนี้จึงมรีหัสคําตอบเปน 05A  
03) คุณภาพสถานศึกษา จะกอใหเกิด หรือสงผลใหเกิด นักเรียนดี (05) ดังน้ันในขอนี้จึงมีรหัสคําตอบเปน 05A 
04) คุณภาพอาจารย จะกอใหเกิด หรือสงผลใหเกิด คุณภาพการเรียนการสอน (02) และ นักเรียนดี (05) 

ดังนั้นในขอนี้จึงมีรหัสคําตอบเปน 02A และ 05A ตามลําดับ 
05) นักเรียนดี มีคุณสมบัติหรือองคประกอบ 2 ประการดวยกัน คือ เรียนเกง (08) และเปนคนดี (06) ดังน้ัน

ในขอนี้จึงมีรหัสคําตอบเปน 06D และ 08D 
06) เปนคนดี ไมมีขอความอื่นเกี่ยวของ หรือสัมพันธเช่ือมโยงท่ีตามมาแตอยางใด ดังน้ันในขอนี้จึงมีรหัส

คําตอบเปน 99H  
07) พ้ืนฐานจิตใจของนักเรียน จะกอใหเกิด หรือ สงผลใหเกิด นกัเรียนดี (05) ดังนั้นในขอนี้จึงมีรหัสคําตอบเปน 05A 
08) เรียนเกง ไมมีขอความอื่นเกี่ยวของ หรอืสัมพันธเช่ือมโยงท่ีตามมาแตอยางใด ดังนั้นในขอนี้จึงมีรหัส

คําตอบเปน 99H  
2.2 ตัวอยางการคิดวิเคราะหท่ีอาจจะกอใหเกิดความผิดพลาดในการ

สรางความสัมพันธเช่ือมโยง 
 1) จากตัวอยางงานเขียนเรื่อง “นักเรียนด”ี ท่ีไดนําเสนอการคิดวิเคราะหเช่ือมโยงไปแลวนั้น หากจะมอง
ความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความท่ีโจทยกําหนดใหวา 
  คุณภาพอาจารย (04) ก็จะสงผลตอ คุณภาพสถานศึกษา (03) และ พ้ืนฐานจิตใจของนักเรียน (07)  
ก็มีความเปนเหตเุปนผลท่ีเปนไปได แตพบวางานเขียนไมมีการกลาวถึงในประเด็นนี้ไว 
  ในขณะเดียวกันอาจจะมองไดอีกวา คุณภาพการเรียนการสอน (02) คุณภาพสถานศึกษา (03) และ
คุณภาพอาจารย (04) ก็จะสงผลตอการท่ีนักเรียนจะ เรียนเกง (08) และการ เปนคนดี (06) ซ่ึงก็จะมีความเปน
เหตุเปนผลไดเชนเดียวกัน แตพบวาในงานเขียนไมมีการกลาวถึงในประเด็นนี้เอาไวเชนเดียวกัน 
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  หรือถาจะมองวา การคบเพื่อนเลว (01) ลดทอน หรือ ยับยั้ง การเปน นักเรียนดี (05) ได ซ่ึงก็จะมี
ความเปนเหตุเปนผลไดเชนเดียวกัน แตพบวาในงานเขียนไมมีการกลาวถึงในประเด็นดังกลาวน้ีไวเชนเดียวกัน 
  ดังนั้นเมื่อไมมีการระบุความสัมพันธในลักษณะดังกลาวขางตนนี้ไวในขอความท่ีอาน ก็ไมสามารถจะ
เช่ือมโยงความสัมพันธของขอความไปตามทิศทางเชนนั้นได 
 
 2) การวิเคราะหความสัมพันธนั้นจะตองเปนความสัมพันธเช่ือมโยงตามเนื้อเรื่องในงานเขียนเทานั้น เชน 
  

 การด่ืมสุราและเครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอล (01) จะทําให ความสามารถในการขับข่ียวดยานพาหนะ 
(02)  ของคนเราลดลง 

 
 จากขอความนี้จะเห็นไดวา ความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความ 01 จะมีสวนลดทอน หรือ ไปยับยั้ง 
ขอความ 02 ใหลดลง ดังนั้นรหสัคําตอบของขอความนี้จึงเปนดงันี้  
  01 รหัสคําตอบ คือ 02F 
  02 รหัสคําตอบ คือ 99H 
 แตถาหากขอความเดียวกันนี้ มีขอความที่กําหนดตางออกไป การวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงก็จะ
เปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน 
  

การด่ืมสุราและเครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอล (01) จะทําให ความสามารถในการขับข่ียวดยานพาหนะ
ของคนเราลดลง (02)   

 
 จากขอความนี้จะเห็นไดวา ความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความ 01 จะเปนสาเหตุท่ีสงผลใหเกิดขอความ 
02 ดังนั้นรหัสคําตอบของขอความ จึงเปนดังนี ้
  01 รหัสคําตอบ คือ 02A 
  02 รหัสคําตอบ คือ 99H 
 
 3) การวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงจะตองมองความสัมพันธตามท่ีเนื้อเรื่องท่ีกําหนด และใชขอความหลัก
ท่ีกําลังพิจารณาอยูในขณะนั้นเปนตัวตั้งหรือตวักําหนด เพ่ือมองดูลักษณะของความสัมพันธระหวางขอความวาจะ
เปนแบบใด แตจะไมสามารถมองความสัมพันธเช่ือมโยงแบบยอนศรอยางเด็ดขาด เชน 
  

    การท่ีนักเรียนสอบไมผาน (01) นั้นจะมีสาเหตุอยู 2 ประการดวยกัน กลาวคือ การไมต้ังใจเรียน
อยางสมํ่าเสมอ (02) กับ การขาดความรูในการทําขอสอบ (03) 

 
 จากขอความนี้ สามารถวิเคราะหความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความไดวา 
  สอบไมผาน (01) ประกอบดวยเหตุผล 2 ประการ คือ การไมต้ังใจเรียนอยางสมํ่าเสมอ (02) กับการ
ขาดความรูในการทําขอสอบ (03)  
  ดังนั้นความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางขอความท่ีกําหนด คือ 
 

สอบไมผาน (01)

การขาดความรูในการทําขอสอบ (03)

การไมต้ังใจเรียนอยางสมํ่าเสมอ (02)
D
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 การเขียนรหัสคําตอบของแตละขอความจึงเปนดังน้ี 
  01 รหัสคําตอบ คือ 02D และ 03D 
  02 รหัสคําตอบ คือ 99H 
  03 รหัสคําตอบ คือ 99H 
 เราไมสามารถวิเคราะหไดวา 
  การไมต้ังใจเรยีนอยางสมํ่าเสมอ (02) กับ การขาดความรูในการทาํขอสอบ (03) สงผลให สอบไมผาน (01) 
แลวตอบวา ขอความ 02 และขอความ 03 มีรหัสคําตอบเปน 01A เนื่องจากวิธีการนําเสนอความคิดของผูเขียน
ไมไดแสดงความสัมพันธในลักษณะนี้ไวในงานเขียน แมวาการคิดวิเคราะหเช่ือมโยงในลักษณะดังกลาวจะมีความ
เปนไปไดก็ตาม แตผูเขียนไมไดมกีารนําเสนอความคิดในทิศทางนี้เอาไวในงานเขียน  
2.3 ประเด็นของขอความที่นาสนใจสําหรับการคิดวิเคราะหเช่ือมโยง 
 การพิจารณาขอความท่ีใชในการอานเพ่ือการคิดวิเคราะหเช่ือมโยงนั้น ไมสามารถจะยึดถอยคํา หรือวลีท่ี
เปนแบบฉบับวา ถามีคํานั้นๆ ปรากฏอยูก็จะตองเปนการแสดงความสัมพันธเช่ือมโยงในลักษณะนั้นเสมอไป แต
จะตองพิจารณาดูบริบทของขอความท่ีกําหนดใหเปนหลักสําคัญในการพิจารณา ดังจะขอนําเสนอตัวอยางของ
ประเด็นขอความท่ีนาสนใจดังตอไปนี้ 
  

 สาเหตุสําคัญที่ทําใหเราสามารถทําขอสอบ GAT (ภาษาไทย) ไดคะแนนสูง (04) มีหลายประการ
ดวยกัน กลาวคือ การรูจักโครงสรางของขอสอบ (02) เพราะจะทําใหเรามองเห็นภาพที่ชัดเจนของโจทย
ปญหา  (03) การเขาใจวิธีการทําขอสอบ (05) เพราะจะทําใหเราไมหลงทิศทางและเกิดความสับสน (01) 
นอกจากนี้ความสามารถในการอานอยางวิเคราะหเชื่อมโยง (06) ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งเน่ืองจากจะทําใหเรา
มองเห็นประเด็นของเนื้อเรื่องไดอยางชัดเจนและครบถวน (07) 

 
 จากขอความขางตนนี้สามารถเขียนผังมโนทัศนประกอบการวิเคราะหเช่ือมโยงไดดังนี ้ 

D

Aการรูจักโครงสราง
ของขอสอบ (02)

การเขาใจวิธี
การทําขอสอบ (05)

ความสามารถ
ในการอานอยาง

วิเคราะหเชื่อมโยง (06)

สาเหตุสําคัญที่ทําใหเราสามารถ
ทําขอสอบ GAT (ภาษาไทย)

ไดคะแนนสูง (04) A

A

มองเห็นภาพที่ชัดเจน
ของโจทยปญหา (03)

ไมหลงทิศทางและ
เกิดความสับสน (01)

มองเห็นประเด็นของ
เนื้อเรื่องไดอยางชัดเจน

และครบถวน (07)  
 D ในท่ีนี้หมายถึง ประกอบดวย 
 A ในท่ีนี้หมายถึง สงผลให 
 ดังนั้นคําตอบของแตละขอความท่ีกําหนดจึงเปนดังนี้ 
  01 รหัสคําตอบ คือ 99H 
  02 รหัสคําตอบ คือ 03A 
  03 รหัสคําตอบ คือ 99H 
  04 รหัสคําตอบ คือ 02D, 05D และ 06D 
  05 รหัสคําตอบ คือ 01A 
  06 รหัสคําตอบ คือ 07A 
  07 รหัสคําตอบ คือ 99H 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (25) 

  
 ปจจัยท่ีสงผลใหเกิดภาวะโลกรอน (05) ในปจจุบันนี้ลวนเปนสิ่งท่ีเกิดจากการกระทําจากน้ํามือของ
มนุษยเราเองท้ังสิ้น ไมวาจะเปนการทําลายระบบนิเวศที่อยูรอบตัว (03) การใชเครื่องใชไฟฟาที่ปลอยสาร
ทําลายชั้นบรรยากาศของโลก (01) ตลอดจนพฤติกรรมการสรางมลพิษใหแกสิ่งแวดลอมในรูปแบบตางๆ 
เชน การปลอยควันดําจากทอไอเสียรถยนตที่ใชขับข่ี (02) และการทิ้งขยะพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส
อยางไมถูกวิธี (04) 

 
 จากขอความขางตนนี้สามารถเขียนผังมโนทัศนประกอบการวิเคราะหเช่ือมโยงไดดังนี ้ 

ภาวะโลกรอน (05)

การทําลายระบบนิเวศที่อยูรอบตวั (03)

การใชเครือ่งใชไฟฟาที่ปลอยสารทําลาย
ชั้นบรรยากาศของโลก (01)

การปลอยควันดาํจากทอไอเสีย
รถยนตท่ีใชขบัขี่ (02)

การทิ้งขยะพิษหรอืขยะอเิล็กทรอนิกส
อยางไมถูกวิธี (04)

A

  
 A ในท่ีนี้หมายถึง สงผลให 
 ดังนั้นคําตอบของแตละขอความท่ีกําหนดจึงเปนดังนี้ 
  01 รหัสคําตอบ คือ 05A 02 รหัสคําตอบ คือ 05A 03 รหัสคําตอบ คือ 05A 
  04 รหัสคําตอบ คือ 05A 05 รหัสคําตอบ คือ 99H 
  

 การยุติความรุนแรงที่กําลังเกิดข้ึนในสังคมไทยในขณะนี้ (03) สามารถกระทําไดหลายวิธีดวยกัน ไมวา
จะเปนการหันหนามาพูดคุยกัน (04) การสรางกติกาหรือขอตกลงรวมกัน (05) ตลอดจนการยอมลดทิฐิ
ของแตละฝายลง (06) แตอยางไรก็ตามก็จะตองขึ้นอยูกับทุกฝายจะตองมีความจริงใจ (01) และความ
ปรารถนาดีตอสังคมโดยแทจริง (02) เสียกอน วิธีการตางๆ จึงจะเกิดสัมฤทธิผล 

 
 จากขอความขางตนนี้สามารถเขียนผังมโนทัศนประกอบการวิเคราะหเช่ือมโยงไดดังน้ี  

A ความรนุแรงที่กําลังเกิดขึน้
ในสังคมไทย (03)

F

การหันหนามาพูดคุยกัน (04)

การสรางกตกิาหรือ
ขอตกลงรวมกัน (05)

การยอมลดทิฐิของ
แตละฝายลง (06)

ความจริงใจ (01)

ความปรารถนาดตีอ
สังคมโดยแทจรงิ (02)

  
 A ในท่ีนี้หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดขึน้ตอเนื่องตามมา 
 F ในท่ีนี้หมายถึง ยับยั้ง หรือปองกนั 
 ดังนั้นคําตอบของแตละขอความท่ีกําหนดจึงเปนดังน้ี 
  01 รหัสคําตอบ คือ 04A, 05A และ 06A 02 รหัสคําตอบ คือ 04A, 05A และ 06A  
  03 รหัสคําตอบ คือ 99H 04 รหัสคําตอบ คือ 03F 
  05 รหัสคําตอบ คือ 03F 06 รหัสคําตอบ คือ 03F 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (26) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

  
 การแตงกายเครื่องแบบนักศึกษาที่ไมเหมาะสม (03) การพูดจาดวยถอยคําไมสุภาพ (02) ตลอดจน
การเสพสิ่งเสพติดใหโทษในขณะที่สวมเครื่องแบบนักศึกษา (04) ลวนเปนการทําลายเกียรติภูมิและ
ศักด์ิศรีของความเปนนิสิต นักศึกษา (01) แหงมหาวิทยาลัยนั้นๆ 

 
 จากขอความขางตนนี้สามารถเขียนผังมโนทัศนประกอบการวิเคราะหเช่ือมโยงไดดังน้ี  

การแตงกายเครื่องแบบนักศึกษา
ที่ไมเหมาะสม (03)

การพูดจาดวยถอยคํา
ไมสุภาพ (02)

การเสพสิ่งเสพติดใหโทษ
ในขณะที่สวมเครื่องแบบ

นักศึกษา (04)

การทําลายเกียรติภูมิ
และศักดิ์ศรีของความเปน

นิสิต นักศึกษา (01)

A

  
 A ในท่ีนี้หมายถึง สงผลให 
 ดังนั้นคําตอบของแตละขอความท่ีกําหนดจึงเปนดังน้ี 
  01 รหัสคําตอบ คือ 99H 02 รหัสคําตอบ คือ 01A  
  03 รหัสคําตอบ คือ 01A 04 รหัสคําตอบ คือ 01A 
   

 การรณรงคใหนิสิตนักศึกษาแตงกายเครื่องแบบนักศึกษาอยางเหมาะสม (01) พูดจาดวยถอยคําที่
สุภาพ (02) ตลอดจนไมยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติดใหโทษทั้งหลายในขณะสวมเครื่องแบบนักศึกษา (03) จะชวย
ปองกันหรือหยุดย้ังการทําลายเกียรติภูมิและศักด์ิศรีของความเปนนิสิต นักศึกษา (04) แหงมหาวิทยาลัย
นั้นๆ ลงได 

 
 จากขอความขางตนนี้สามารถเขียนผังมโนทัศนประกอบการวิเคราะหเช่ือมโยงไดดังน้ี  

แตงกายเครื่องแบบนักศึกษา
อยางเหมาะสม (01)

พูดจาดวยถอยคําที่สุภาพ (02)

ไมยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
ใหโทษทั้งหลายในขณะ

สวมเครื่องแบบนักศึกษา (03)

การทําลายเกียรติภูมิ
และศักดิ์ศรีของความเปน

นิสิต นักศึกษา (04)

F

  
 F ในท่ีนี้หมายถึง ยังย้ัง หรือชวยปองกัน 
 ดังนั้นคําตอบของแตละขอความท่ีกําหนดจึงเปนดังนี้ 
  01 รหัสคําตอบ คือ 04F 02 รหัสคําตอบ คือ 04F  
  03 รหัสคําตอบ คือ 04F 04 รหัสคําตอบ คือ 99H 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (27) 

  
 การแสดงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของวัยรุน (03) ท้ังการแตงกายลอแหลม (01) การยุงเกี่ยวกับ
อบายมุข (02) ตลอดจนสิ่งเสพติดใหโทษท้ังหลาย ลวนสงผลใหวัยรุนมีความเส่ียงตอการเสียคน (04) ไดงาย 

 
 จากขอความขางตนนี้สามารถเขียนผังมโนทัศนประกอบการวิเคราะหเช่ือมโยงไดดังน้ี 
 

ความเสี่ยงตอการเสียคน (04)
A

การแตงกายลอแหลม
(01)

การยุงเกี่ยวกับอบายมุข
(02)

การแสดงพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมของวัยรุน (03)

D

 
 D ในท่ีนี้หมายถึง ประกอบดวย 
 A ในท่ีนี้หมายถึง สงผลให 
 ดังนั้นคําตอบของแตละขอความท่ีกําหนดจึงเปนดังน้ี 
  01 รหัสคําตอบ คือ 04A 02 รหัสคําตอบ คือ 04A  
  03 รหัสคําตอบ คือ 01D และ 02D 04 รหัสคําตอบ คือ 99H 
 

3. ตัวอยางขอสอบการอานเพื่อคิดวิเคราะหเชือ่มโยง (GAT) 
บทความที่ 1 

กําลังใจ 
 เพราะเหตุใดคนเราจึงตองแขงขนักันดวย คําตอบนั้นสั้นเพียงนิดเดียวเทาน้ัน นั่นก็คือ การชนะ การ
แขงขัน คือ การคนหาผูชนะเหนือคนอื่น จุดเริ่มตนของการแขงขันก็คือ การท่ีทุกคนเสมอภาคกันแลวนํามา
เปรียบเทียบกัน โดยอยูภายใตเงื่อนไขและกฎกติกาเดียวกัน และสุดทายเมื่อการแขงขันจบลงความเสมอภาคนั้น   
ก็จะไมมีอยูอีกตอไป เราจะไดผูชนะมาพรอมๆ กับผูแพ 
 ทฤษฎีวิวัฒนาการของชารลส ดารวิน กลาววา ผูท่ีแข็งแรงท่ีสุดและเหมาะสมที่สุดเทานั้นจึงจะอยูรอดได
กลายมาเปนพ้ืนฐานความคิดของสังคมรวมสมัย แทนท่ีคําสอนของศาสนาและหลักจริยธรรมแบบอื่นๆ ทําให
ปจจุบัน เราจึงหมกมุนอยูกับการแกงแยงแขงขันกันจนหลงลืมการมีชีวิตท่ีดีงามตามแนวทางอื่นๆ 
 แลวเราจะมีทางออกจากวังวนนี้ไดอยางไร คําตอบก็คงจะสั้นนิดเดียว ก็คือ กําลังใจ 
 หลวงวิจิตรวาทการไดเขียนไวในหนังสือเรือ่ง กําลังใจ วา การท่ีคนเราจะเผชิญชีวิตหรือฟนฝาอนาคตให
ลุลวงไปดวยดีไดนั้น เราจะตองมีกําลังใจ 3 ประการ คือ กําลังกาย กําลังความคิด และกําลังใจ กําลังกาย 
หมายถึง สุขภาพแข็งแรง กําลังความคิด หมายถึง วิชาความรู สวนกําลังใจ หมายถึง ความสามารถของดวงจิตท่ี
เปนเครื่องสงเสริมและควบคุมใหทุกสิ่งทุกอยางดําเนินไปโดยเรียบรอยและเหมาะสม กําลังใจเปนเรื่องของนามธรรม 
มีอยูภายในจิตใจของเราทุกคน มันมีพลังย่ิงใหญ ใหความชุมช่ืน เบิกบาน ราเริง และเปนกําลังผลักดันอันสําคัญใน
การดําเนินชีวิต และการมีกําลังใจท้ังสามประการนี้เองจะสงผลใหคนเราสามารถจะฟนฝาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดข้ึน
ในชีวิตไปไดดวยดีและยังจะชวยใหเราหลีกหนอีอกจากสังคมอีกดวย 
 ดังนั้นถาชีวิตนี้เปรียบเหมือนการเขาประกวดนางงามครั้งแลวครั้งเลาจริงๆ ไมวาเราเจตนาจะเขาประกวด
ดวยหรอืไมก็ตาม และไมวาเราจะชนะหรือแพการประกวดนี้ก็ตาม สิ่งท่ีจะทําใหชีวิตดําเนินตอไปก็คือ การสราง
กําลังใจใหตนเอง และการใหกําลังใจแกผูอื่น 
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 เอกสารจากกลุมประชาสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ อธิบายถึงวิธกีารสราง
กําลังใจแบบงายๆ ใหกับคนไทยเราในหวงยามที่สังคมรอบตัวเตม็ไปดวยความขัดแยงรุนแรง และอีกสารพันปญหา
ท่ีรุมเราเขามาจากรอบโลก 
 เริ่มตนดวยการขจัดความกลัว พระพุทธองคทรงสอนวา การขจัดความกลัวท่ีดีท่ีสุด คือ การแผเมตตาจิต 
คิดดีตอผูอื่นตลอดเวลา และสิ่งนี้จะเปนเครื่องคุมกันชีวิตของเรา และทําใหเราหายจากความกลัวได หรือถาจะใช
วิธีแบบนักจิตวิทยาแนะนํา คือ การเผชิญหนาและคนหาความจริงเก่ียวกับตวัเขามากขึ้น ซ่ึงก็คือ การหัดเอาใจเขา
มาใสใจเรานั่นเอง 
 การแผเมตตา คิดดีและเอาใจเขามาใสใจเรา จะทําใหเรามองโลกและชีวิตนี้ไมใชการแกงแยงแขงขัน และ
ผูอื่นไมใชศัตรูฝายตรงขามท่ีเราจะตองไปห้ําหั่น เอาชนะคะคาน 
 ขจัดความหวาดวติก ความลังเล ความซึมเศรา แอนโทนี่ รอบบินส Motivator ช่ือดังระดับโลก กลาววา 
เมื่อคนเราพบความพายแพผิดหวัง ไมประสบความสําเร็จ สิ่งท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของคนสวนใหญ คือ ความเศราและ
ความวิตกตอปญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นซํ้าอีก ในความเปนจริงแลว การเริ่มตนทําสิ่งใหมในแตละครั้งน้ัน มักจะไม
มีความเก่ียวเนื่องจากความลมเหลวครั้งกอนเลย แตความวิตกจากครั้งกอนจะบั่นทอนกําลังใจตนเองไปเรื่อยๆ 
ดังนั้นสิ่งท่ีเราควรจะเรียนรูจากความลมเหลวไมใชความหวาดวิตก แตเปนบทเรียนของชีวิตมากกวา 
 ความเปนตัวของตัวเอง คือ การมีความคิดอานของตนในทางทีม่ีเหตุมีผล มีความเหมาะสมมาสูจุดหมาย
ปลายทางท่ีดีงามของตนเอง ไมยอมใหใครชักจูงใหผันผวนไปจากแนวทางของตน การเปนตัวของตัวเองไดจะตอง
ผานการฝกฝนและใครครวญกับชีวิตมาระยะหนึ่ง 
 การเปนตัวของตัวเองทําใหเรายืนหยัดกับการพัฒนาตนเอง ถือวาความสุขและความสําเร็จเปนสิ่งท่ีอยู
ภายในตน มากกวาการไปมองและอิจฉาความสําเร็จของผูอื่น ถือวาการลงมือทําใหดีจนสุดความสามารถ คือ ชัยชนะ
ท่ีแทจริงจากการลงแขงขัน ไมใชผลรางวัลจากภายนอกที่คนอื่นมอบให 
 หัดมองโลกในแงดี คิดในทางบวกเสมอ สรางนิสัยสดช่ืนรื่นเริง เปนสิ่งท่ีแสดงออกถึงความสามารถที่จะมี
ชีวิตอยู และพรอมเติบโตกาวหนาในการทํางาน และทางจิตวิญญาณตอไป แมวาในความเปนจริง เราอาจกําลัง
เปนทุกขแสนสาหัส แตหากเราเอาแตจมอยูกับอารมณโศกเศรา นอกจากจะทําใหรางกายและจิตใจของเราออนแอ
ลงแลว ผูคนรอบขางก็จะพลอยหดหูไปดวย ความสดช่ืนรื่นเรงิในตัวเรา จะเปนกําลังใจใหตัวเราเอง และสง
กําลังใจใหกับผูอื่น 
 กําลังใจจึงสรางไดไมยาก และสงใหกันไดทุกๆ วัน เริม่ตนจากการมีกิจวัตรประจําวันท่ีดีและเหมาะสม เชน 
ปลูกไมดอกในบาน ทํางานอดิเรกท่ีสรางสรรค อานหนังสือท่ีใหแงคิด หัดสรางอารมณขันใหตนเอง พัฒนาตนเอง
อยางสม่ําเสมอ คิดบวก ประกอบคุณงามความดี เชน การทําบุญทําทาน และการเอื้อเฟอเผ่ือแผแกผูอื่น 
 ในบางครั้งแคการจับมือ โอบไหล และยื่นผาเช็ดหนาใหเพ่ือนของคุณเช็ดน้ําตา ก็ถือเปนกําลังใจท่ีมากพอ
ในจังหวะเวลานั้น จุดมุงหมายที่แทจริงของการมีกําลังใจไมใชเพ่ือทําใหเราเกิดความแข็งแกรงเหนือกวาผูอื่น หรือ
เพ่ือท่ีจะเอาชนะผูอื่นไดมากขึ้น 
 แตจุดมุงหมายที่แทจริงของกําลงัใจ คือ เพ่ือใหเปนผูชนะใหไดและพายแพใหเปน เมื่อชนะก็ชวยปลอบ
ประโลม ใหกําลังใจผูอื่นได เมือ่แพก็ไมจมอยูกับความโศกเศราเสียใจ และสามารถสรางกําลังใจใหตนเองลุกขึ้น
กาวเดินตอไป 
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 กําลังใจจะทําใหชีวิตดําเนินตอไปไดอยางดีงาม ทามกลางสังคมท่ีเต็มไปดวยความตึงเครียดจากการแกงแยง
แขงขัน กําลังใจจะชวยใหเราไมตองหลีกหนีออกจากสังคมในขณะเดียวกัน ก็อยูในสังคมนี้ไดอยางรูเทาทัน เราจะ
ลุกขึ้นทุกครั้ง ไมวาจะแพหรือชนะและมีชีวิตแบบไมหมกมุนกับชัยชนะ ขณะเดียวกันเราก็ไมใชผูแพ ดังสุภาษิต 
ของญ่ีปุน กลาววา “ถาลม 7 ครั้ง ก็ตองลม 8 ครัง้” ดังนั้นหากเราไดรูจักวิธีการสรางกําลังใจใหตนเองตามวิธีการ
ตางๆ ท่ีไดกลาวมาแลวก็จะชวยใหเราสามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวติไดและยังจะชวยใหเราไมตอง
หลีกหนีออกจากสังคมท่ีเราดําเนนิชีวิตอยูแตอยางใดอีกดวย 
 ท่ีมา : วารสารไทยประกันชีวิต 
 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 1 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 การเปนตัวของตัวเอง     
02 วิธีการสรางกําลังใจ     
03 การขจัดความกลัว     
04 กําลังใจ     
05 ฟนฝาอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิต     
06 การแผเมตตา     
07 คิดในทางบวกเสมอ     
08 หลีกหนีออกจากสังคม     
09 กําลังกาย     
10 กําลังความคิด     
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บทความที่ 2 
เด็กอวน 

 
 เด็กท่ัวโลกกําลังอวนขึ้นเรื่อยๆ ไมเวนแมแตเด็กไทย พอแมผูปกครองอาจจะมองวา เด็กอวนดูแลวตุยนุย
นารักดี แถมคนสวนใหญยังเช่ือกันวา เด็กอวนมักจะมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงมากกวาเด็กผอม จึงชอบเห็น     
ลูกหลานตนเองอวนทวนสมบูรณมากกวาผอมแหงแรงนอย 
 เด็กอวนดแูลวนารักนากอดก็จริง แตผลเสียกลับมีมากจนนาตกใจ เด็กอวนมักจะเคลื่อนไหวชาไมทันเพ่ือน 
หรือบางทีทํากิจกรรมรวมกับเพือ่นไมได ทําใหถูกเพ่ือนลอเปนปมดอย สงผลกระทบตอจิตใจโดยตรง สวนดาน
สุขภาพนั้น จะสังเกตเห็นเลยวาเด็กอวนมักมีปญหาหายใจลําบาก เหนื่อยงาย และการท่ีตองแบกรับน้ําหนักตัวมากๆ 
ก็อาจทําใหกระดูกขาโคงงอ ขอเขาเสื่อมกอนวัยและในอนาคตมีโอกาสเติบโตเปนผูใหญอวนไดมากกวาเด็กปกต ิ
และมีปจจัยเสี่ยงตอโรคตางๆ อาทิ ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหติสูง เปนตน 
 แตท่ีนาตระหนกกวานั้นก็คือ ปจจุบันพบอุบัติการณของโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในเด็กอวนมากขึ้นเรื่อยๆ 
พอแมผูปกครองอาจสงสัยวา โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 คืออะไร จะอธิบายใหเขาใจงายๆ ดังน้ี โดยทั่วไป
โรคเบาหวานแบงเปน 2 ชนิด คือ โรคเบาหวานชนิดท่ีเกิดกับเด็ก หรือเบาหวานชนิดท่ี 1 และโรคเบาหวานชนิดท่ี
เกิดกับผูใหญ หรือเบาหวานชนิดท่ี 2 ซ่ึงเปนชนิดท่ีเปนกันสวนใหญ และผูปวยท่ีเปนเบาหวานชนิดนี้มักพบวามีอาย ุ
40 ปขึ้นไป ดังนั้น การท่ีพบอุบัติการณของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเด็กอวนมากขึ้นจึงเปนเรื่องท่ีพอแม
ผูปกครองไมควรเพิกเฉย 
 เพราะเหตุใดเด็กจึงอวน ก็คงตองบอกวาแบบแผนชีวิตท่ีเปลี่ยนไปของสังคมเมอืงทุกวันนี้นั่นแหละ คือ   
ตัวแปรสําคัญ เด็กในเมืองไมคอยมีโอกาสไดออกกําลังกาย หรือเลนกีฬาท่ีเคลื่อนไหวรางกายสักเทาไร เพราะ    
มัวขลุกอยูกับของเลนยุคใหมอยางเกมกด เกมคอมพิวเตอร หรือไมก็ถูกโทรทัศนชวงชิงเวลาไปวันละหลายๆ 
ช่ัวโมง ดูโทรทัศนไปก็มักจะรับประทานขนมกรุบกรอบ น้ําหวาน น้ําอัดลมไปดวย แถมพฤติกรรมการรับประทานใน
แตละมื้อยังไมถูกตอง คือ รับประทานอาหารลนเกินและรับประทานผิดสวนดวย อาหารที่เด็กรับประทานมากมักจะ
เปนพวกอาหารขยะ อาหารฟาสตฟูด ซ่ึงทําจากแปงท่ีขัดสีเอาเสนใยและวิตามินออกหมด หรอืไมก็อุดมไปดวย
ไขมัน น้ําตาลฟอกขาว สารแตงสี แตงกลิ่น และผงชูรส รางกายจึงไดรับพลังงานมากเกินกวาความตองการ จึง
เปลี่ยนเปนไขมันสะสมในรางกายกลายเปนเด็กอวนอยางท่ีเห็นกนัท่ัวไป 
 ดังนั้นหากพอแมผูปกครองไมตองการใหลูกหลานของตนกลายเปนโรคอวน คงตองลุกขึ้นมาปฏิวัติแบบแผน 
การดําเนินชีวิตของเด็กๆ เสียใหมโดยมีการดําเนินการใน 3 ประเด็นสําคัญดวยกัน กลาวคือ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการรับประทานของเด็กใหถูกตองตามหลักโภชนาการ โดยพอแมผูปกครองจะตองหันมาดูแลจัดการ
ในเรื่องการรับประทานอาหารใหแกลูกในหลายๆ ประเด็นดวยกันโดยตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญดงัตอไปนี้ คือ จัดเตรียม
อาหารแตละมื้อใหครบสัดสวน เพ่ือใหเด็กไดรับสารอาหารครบถวนและถูกตองตามหลักโภชนาการ 
 หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ไดแก ของทอด อาหารท่ีปรุงดวยกะทิ เนื้อสัตวติดมันติดหนัง หรือเครื่องในสัตว 
และลดอาหารประเภทแปงลง เชน ขาว กวยเตี๋ยว ขนมปง เปนตน 
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 ควรงดอาหารที่มีรสหวาน เชน น้ําอัดลม ทอฟฟ ไอศกรีม หรือขนมกรุบกรอบตางๆ ท่ีอุดมไปดวยแปง 
ไขมัน และน้ําตาล เด็กอาจงอแงขอกินก็อนุโลมไดบาง แตตองไมเยอะหรือบอยเกินไป 
 ควรฝกใหเด็กรับประทานอาหารประเภทผัก ผลไมใหมากๆ เด็กสวนใหญไมชอบกินผักและผลไม เพราะรูสึก
วาไมอรอยถูกปาก พอแมตองอยาตามใจ ควรฝกใหลูกหัดกินผัก ผลไม และทําเปนตัวอยางใหเขาเห็นดวย 
 ฝกใหเด็กรับประทานอาหารชาๆ โดยเคี้ยวใหละเอียด 
 ไมควรปรุงอาหารคราวละมากๆ ควรคะเนใหพอดีกับจํานวนสมาชิกในครอบครัว  
 ควรรับประทานอาหารเฉพาะที่โตะอาหารเทานั้น ไมควรรับประทานในหองนั่งเลน หองนอน และไมทํา
กิจกรรมอื่นๆ ในขณะรับประทานอาหาร เชน การดูโทรทัศน อานหนังสือ เลนเกมคอมพิวเตอร เพราะย่ิงทํา
กิจกรรมเหลานี้นานเทาไหร โอกาสที่จะรับประทานขนมหรืออาหารอื่นๆ ก็จะเพ่ิมมากขึ้น 
 นอกจากนี้ตองคํานึงถึงเรื่องของการออกกําลังกายเพ่ือใหเกิดการใชพลังงานดวย ควรสงเสรมิใหเด็กๆ ทํา
กิจกรรมอยางอื่นท่ีเปนการออกกาํลังกายมากกวาการนั่งหนาจอโทรทัศน หรือจอคอมพิวเตอร ชักชวนใหเด็กหันไป
ออกกําลังกายท่ีชอบและเหมาะสม หันเหความสนใจการรับประทานในยามวางไปเปนการเดินเลน หรือทํางาน
อดิเรกท่ีชอบ ลดการใชเครือ่งทุนแรง เชน เดินไปตลาดใกลๆ แทนการนั่งรถ ใหชวยงานบานตางๆ เปนตน 
 สวนประการสุดทายท่ีจะตองดําเนินการก็คือ พอแมผูปกครองควรใหกําลังใจเด็ก และปฏิบัติตนใหเปน
ตัวอยางที่ดี ท้ังเรื่องการรับประทาน เรื่องออกกําลังกาย ไมใชหามเด็กรับประทานแตเรารับประทานเสียเอง หรือ
วันๆ พอแมนั่นแหละที่นั่งเฝาแตหนาจอโทรทัศนแถมรับประทานขนม น้ําอัดลมเปนเรือ่งปกติ อยางนี้ก็คงไมแคลว
อวนไปตามๆ กันอยางแนนอน หากปฏิบัติตามแผนการ 2-3 ประการ ดังกลาวมาแลวไดก็คงจะชวยปญหาตางๆ ท่ี
จะเกิดขึ้นมาจากการเปนเด็กอวนลงไดอยางแนนอน 
 ท่ีมา : สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 
 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 2 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 ปฏิวัติแบบแผนการดําเนินชีวิตของเด็กๆ     
02 เกมคอมพิวเตอร     
03 ทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนไมได     
04 อาหารฟาสตฟูด     
05 โรคเบาหวานชนิดท่ี 2     
06 เด็กอวน     
07 การออกกําลังกาย     
08 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรบัประทานของเด็กให

ถูกตองตามหลักโภชนาการ 
    

09 ขอเขาเสื่อมกอนวัย     
10 ใหกําลังใจเด็ก และปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางท่ีดี     



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (32) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

เฉลยคําตอบบทความที่ 1 
กําลังใจ 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 1 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 การเปนตัวของตัวเอง 05A 08F   
02 วิธีการสรางกําลังใจ 01D 03D 06D 07D 
03 การขจัดความกลัว 05A 08F   
04 กําลังใจ 09D 10D   
05 ฟนฝาอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิต 99H    
06 การแผเมตตา 05A 08F   
07 คิดในทางบวกเสมอ 05A 08F   
08 หลีกหนีออกจากสังคม 99H    
09 กําลังกาย 05A 08F   
10 กําลังความคิด 05A 08F   

 
การเขียนผังมโนทัศนประกอบการคิดวิเคราะห  

หลีกหนีออกจากสังคม

08

การเปนตัวของตัวเอง

01

การขจัดความกลัว

03

วิธีการสรางกําลังใจ

02

คิดในทางบวกเสมอ

07

การแผเมตตา

06

กําลังความคิด

10กําลังใจ

04 กําลังกาย

09 ฟนฝาอุปสรรคตางๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิต

05

 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (33) 

คําอธิบายประกอบการเขียนผังมโนทัศนประกอบการอานเพ่ือการคิดวิเคราะห สําหรับบทความที่ 1 เรื่องกําลังใจ  
1. กําลังใจ (04) ประกอบไปดวย 2 สวนสําคัญ คือ กําลังกาย (09) และกําลังความคิด (10) 
2. และกําลังกาย (09) และกําลังความคิด (10) จะสงผลใหคนเราสามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดข้ึนใน

ชีวิต (05) และยังชวยยับยั้ง หรือปองกันไมใหคนเราตองหลีกหนอีอกจากสังคม (08) 
3. วิธีการสรางกําลังใจ (02) มีหลายวิธีดวยกัน ไดแก การเปนตัวของตัวเอง (01) การขจัดความกลัว (03) การ

แผเมตตา (06) และการคิดในทางบวก (07) 
4. และทั้ง 4 วิธีท่ีกลาวมา คือ การเปนตัวของตัวเอง (01) การขจัดความกลัว (03) การแผเมตตา (06) 

และการคิดในทางบวกเสมอ (07) ลวนสงใหเกิดผลสําคัญ 2 ประการ คือ จะทําใหคนเราสามารถ        
ฟนฝาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิต (05) และยังชวยยับยั้ง หรือชวยปองกันไมใหคนเราตองหลีกหนีออก
จากสังคม (08) 

 
ดังนั้นคําตอบของแตละเลขกํากับจึงเปนดังนี้ 
(01) 05A และ 08F เพราะขอความท่ีตามมา ขอความแรกเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา สวนขอความหลังเปน

ขอความท่ีถูกยับยั้ง หรือไดรับการปองกัน 
(02) 01D, 03D, 06D และ 07D เพราะขอความท่ีตามมาเปนสวนประกอบ หรือองคประกอบ 
(03) 05A และ 08F เพราะขอความท่ีตามมา ขอความแรกเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา สวนขอความหลังเปน

ขอความท่ีถูกยับยั้ง หรือไดรับการปองกัน 
(04) 09D และ 10D เพราะขอความท่ีตามมาเปนสวนประกอบ หรือองคประกอบ 
(05) 99H เพราะไมมีขอความอื่นตามมา หรือเกี่ยวของเลย 
(06) 05A และ 08F เพราะขอความท่ีตามมา ขอความแรกเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา สวนขอความหลังเปน

ขอความท่ีถูกยับยั้ง หรือไดรับการปองกัน 
(07) 05A และ 08F เพราะขอความท่ีตามมา ขอความแรกเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา สวนขอความหลังเปน

ขอความท่ีถูกยับยั้ง หรือไดรับการปองกัน 
(08) 99H เพราะไมมีขอความอื่นตามมา หรือเกี่ยวของเลย 
(09) 05A และ 08F เพราะขอความท่ีตามมา ขอความแรกเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา สวนขอความหลังเปน

ขอความท่ีถูกยับยั้ง หรือไดรับการปองกัน 
(10) 05A และ 08F เพราะขอความท่ีตามมา ขอความแรกเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา สวนขอความหลังเปน

ขอความท่ีถูกยับยั้ง หรือไดรับการปองกัน 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (34) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

เฉลยคําตอบบทความที่ 2 
เด็กอวน 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 2 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 ปฏิวัติแบบแผนการดําเนินชีวิตของเด็กๆ 07D 08D 10D  
02 เกมคอมพิวเตอร 06A    
03 ทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนไมได 99H    
04 อาหารฟาสตฟูด 06A    
05 โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 99H    
06 เด็กอวน 03A 05A 09A  
07 การออกกําลังกาย 03F 05F 09F  
08 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรบัประทานของเด็ก   

ใหถูกตองตามหลักโภชนาการ 
03F 05F 09F  

09 ขอเขาเสื่อมกอนวัย 99H    
10 ใหกําลังใจเด็ก และปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางท่ีดี 03F 05F 09F  

 
การเขียนผังมโนทัศนประกอบการคิดวิเคราะห  

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน
ของเด็กใหถูกตองตามหลักโภชนาการ

08

ปฏิวัติแบบแผน
การดําเนินชีวิตของเด็กๆ

01

ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนไมได
03

ขอเขาเสื่อมกอนวัย
09

โรคเบาหวานชนิดที่ 2
05

การออกกําลังกาย

07

เด็กอวน

06

อาหารฟาสตฟูด

04

เกมคอมพิวเตอร

02

ใหกําลังใจเด็ก
และปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางที่ดี

10

 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (35) 

คําอธิบายประกอบการเขียนผังมโนทัศนประกอบการอานเพ่ือการคิดวิเคราะห สําหรับบทความที่ 2 เรื่องเด็กอวน  
1. เด็กอวน (06) จะสงผลใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา คือ ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนไมได (03) ขอเขาเสื่อมกอน

วัย (09) และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (05) 
2. เกมคอมพิวเตอร (02) และอาหารฟาสตฟูด (04) ลวนเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหาเด็กอวน (06) ขึ้น 
3. ไดมีการเสนอแนวทางปฏิวัติแบบแผนการดําเนินชีวิตของเด็กๆ (01) ซ่ึงประกอบไปดวยการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการรับประทานของเด็กใหถูกตองตามหลักโภชนาการ (08) การออกกําลังกาย (07) และการให
กําลังใจเด็ก และปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางที่ดี (10) 

4. และหากปฏิบัติไดตาม 3 แนวทางดังกลาวก็จะชวยยับยั้งปญหาท่ีเกิดขึ้น คือ ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนไมได 
(03) ขอเขาเสื่อมกอนวัย (09) และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (05) ใหลดลงหรือหมดไปไดในท่ีสุด 

 
ดังนั้นคําตอบของแตละเลขกํากับจึงเปนดังนี้ 
(01) 07D, 08D และ 10D เพราะขอความท่ีตามมาเปนสวนประกอบ หรือเปนองคประกอบ 
(02) 06A เพราะขอความท่ีตามมาเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา 
(03) 99H เพราะไมมีขอความอื่นตามมา หรือเกี่ยวของเลย 
(04) 06A เพราะขอความท่ีตามมาเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา 
(05) 99H เพราะไมมีขอความอื่นตามมา หรือเกี่ยวของเลย 
(06) 03A, 05A และ 09A เพราะขอความท่ีตามมาเปนผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตามมา 
(07) 03F, 05F และ 09F เพราะขอความท่ีตามมาเปนขอความท่ีถูกยับยั้ง หรือถูกระงับ 
(08) 03F, 05F และ 09F เพราะขอความท่ีตามมาเปนขอความท่ีถูกยับยั้ง หรือถูกระงับ 
(09) 99H เพราะไมมีขอความอื่นตามมา หรือเกี่ยวของเลย 
(10) 03F, 05F และ 09F เพราะขอความท่ีตามมาเปนขอความท่ีถูกยับยั้ง หรือถูกระงับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (36) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

4. ขอสอบจรงิ (GAT) 
เร่ือง ทางรอดชีวิตของเตาทะเลสีเขียวในฮองกง 

 เมื่อป พ.ศ. 2547 สหภาพอนุรักษธรรมชาติระหวางประเทศจดัใหเตาทะเลสีเขียวอยูในกลุมสัตวท่ีใกลจะ
สูญพันธุ องคกรอนุรักษพันธุสัตว Earthtrust ประเมินวา ปจจุบันท่ัวโลกมีเตาทะเลสีเขียวเพศเมียวัยผสมพันธุอยู
ไมถึง 2 แสนตัว 
 เตาทะเลสีเขียวไดช่ือตามสีของตวัมันเอง เมื่อโตเต็มท่ีอาจมีน้ําหนักมากกวา 150 กิโลกรัม มีแหลงอาศัยใน
นานน้ําประเทศตางๆ ท่ัวโลก แหลงท่ีมีเตาทะเลพันธุนี้อาศัยอยูมากท่ีสุดไดแก ประเทศคอสตาริกา และแถบแนว
ปะการังยักษ Great Barrier Reef ในออสเตรเลีย สําหรับท่ีฮองกงนั้นมีเตาทะเลสีเขียวอาศัยอยูไมมากนัก 
 ขณะนี้สถานการณของเตาทะเลสีเขียวในนานน้ําฮองกงตกอยูในภาวะเลวราย รัฐบาลฮองกงเองก็กําลัง
พยายามฟนฟูจํานวนประชากรเตาทะเลสีเขียวใหเพ่ิมขึ้นอีกครั้ง คุณ K.S. Cheung เจาหนาท่ีอนุรักษปาชายเลน
และพันธุสัตวของกระทรวงการเกษตร การประมง และการอนุรกัษของฮองกงกลาววา ขณะนี้ไดกําหนดมาตรการ
อนุรักษเตาทะเลสีเขียวขึ้นมา คือการหามรุกลํ้าพ้ืนที่วางไขของมันในชวงฤดูวางไข ไดแก ชวงตั้งแตเดือนมิถุนายน
ถึงตุลาคม โดยกําหนดพ้ืนท่ีหาด Sham wan บนเกาะแลมมาเปนเขตอนุรักษเพ่ือใหเตาทะเลสีเขียวขึ้นไปทํารังและ
วางไข โดยมีเจาหนาท่ีคอยดูแลรกัษาความปลอดภัยบริเวณเขตนัน้เปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ 
 คุณ K.S. Cheung เลาวา ภัยคุกคามเตาทะเลสีเขียวมีหลายอยาง ท้ังมลพิษในทะเล การทําประมง               
การดําน้ํา และเรือเร็ว ซ่ึงลวนเปนอันตรายตอตวัเตาในทะเล แตภัยคุกคามสําคัญท่ีสุดของเตาพันธุนี้ก็คือการท่ี
ชาวตางชาตินิยมบริโภคเนื้อและไขเตาทะเลสีเขียวมากนั่นเอง ไมวาจะเปนไขเตาหรอืตัวเตาซ่ึงเปนอาหารอัน
โอชะและเปนท่ีนิยมมากของชาวจีนแผนดินใหญ รวมท้ังชาวมาเลเซียและอินโดนีเซีย ผลก็คือนอกจากทําให
จํานวนเตาลดลง จํานวนไขเตาทะเลสีเขียวก็พลอยลดลงดวย สวนการพัฒนาพื้นทีช่ายฝงก็เปนภัยคุกคามสําคัญ
เชนกันท้ังตอตัวเตาเองและไขของมัน นอกจากนี้ ไมเฉพาะภัยจากชาวตางชาติเทานั้น ยังมีภัยคุกคามจากชาวบาน
ท่ีเปนคนจนดวย เพราะคนจนในฮองกงบริโภคเนื้อและไขเตาเปนอาหารในยามขาดแคลน แมจะตองลักลอบเขา
ไปในเขตหวงหามซ่ึงเสี่ยงตอการถูกจับกุมก็ตาม 
 นอกจากเหตุดังกลาวขางตน การรุกล้ําพ้ืนท่ีวางไขเตาทะเลสีเขียวก็เปนเหตุสําคัญประการหนึ่ง เพราะไม
เพียงเปนเหตุใหสูญเสียไขเตาเทานั้น แตยังเปนภัยตอตัวเตาเองดวย เพราะมักถูกจับไปพรอมกับไขของมัน ดังเชน
การทําประมงในเขตหวงหาม นอกจากตัวเตาจะติดอวนจับปลา ชาวประมงยังชอบลักลอบขึ้นฝงไปยังชายหาดท่ี
วางไข เพ่ือเอาไขรวมท้ังตัวเตาไปเปนอาหาร จึงเปนอีกเหตุหนึ่งท่ีทําใหเตาทะเลสีเขียวและไขเตามีจํานวนลดลง 
ดังนั้นมาตรการอนรุักษท่ีหามรุกล้ําพ้ืนท่ีวางไขซ่ึงครอบคลุมการหามทําประมงในเขตหวงหาม จึงนาจะชวยลด
ปญหาการสูญเสียไขเตาและตัวเตาอยางไดผล 
 มาตรการอนุรักษเตาทะเลสีเขียวอีกอยางหนึ่งท่ีนาจะชวยยับยั้งปญหาการลดจํานวนเตาและไขเตาไดก็คือ 
การหามขายเนื้อและไขเตาทะเลสีเขียวรวมท้ังผลิตภัณฑอื่นๆ ท่ีผลิตจากมัน มาตรการน้ีเปนขอตกลงระหวาง
ประเทศวาดวยการคาสัตวท่ีใกลสูญพันธุ ซ่ึงบรรดานักอนุรักษในฮองกงตางหวังวาความพยายามนี้รวมท้ังมาตรการ
อื่นๆ จะชวยชีวิตและชวยเพ่ิมจํานวนเตาทะเลสีเขียวในฮองกงและทั่วโลกได 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (37) 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (38) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

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



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (39) 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

11 การกักตุนอาหาร     
12 ตนทุนการผลิตสินคาสูงขึ้น     
13 ปลูกพืชทดแทนน้ํามัน     
14 ปญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหารมิทรัพยในสหรัฐฯ     
15 พ้ืนท่ีการเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง     
16 ราคาขาวโพดสูงขึ้น     
17 ราคาขาวสูงขึ้น     
18 ราคาน้ํามันพุงสูงขึ้น     
19 ราคามันสําปะหลังสูงขึ้น     
20 เศรษฐกิจโลกถดถอย     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (40) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

เร่ือง ปญหาวัยรุน ตนเหตุและทางแก 
 เวลารับรูปญหาของวัยรุน หลายคนมีความหงุดหงดิ ไมพอใจ เบ่ือ รูสึกวาทําไมเด็กไมเลอืกสิ่งท่ีดีใหกับ
ตนเอง ทําไมตองสรางปญหา จนมีคนจํานวนหนึ่งอยากจัดการแกปญหาดวยความรุนแรง แตในความเปนจริง
พฤติกรรมท่ีปรากฏใหเห็นมเีหตุปจจัยหลายอยางเช่ือมโยงกัน ท่ีนาคิดคือทําไมเด็กบางคนมีปญหาพฤติกรรม เชน 
ติดยาเสพติด เลนการพนัน ชอบความรุนแรง มีปญหาเรื่องเพศ เปนตน แตทําไมเด็กบางคนไมมีปญหาท้ังๆ ท่ีอยู
ในสภาพแวดลอมท่ีเสี่ยง 
 ผูอํานวยการสถาบันราชานุกูลอธิบายถึงปญหานี้วา ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดปญหาวัยรุนมีมากมาย ท่ีสําคัญ
คือปจจัยเสี่ยงในครอบครัว ปจจัยเสี่ยงในชุมชนและสังคม และปจจัยเสี่ยงในตัวเด็กเอง ดังนั้นหากจะแกไขปญหาก็
ตองลดปจจัยเสี่ยงตางๆ และสรางปจจัยปกปองเพ่ิมขึ้น ซ่ึงท่ีสําคัญก็คือภูมิคุมกันในตัวเด็ก 
 ปจจัยเสีย่งในครอบครัวสวนใหญเกิดจากวิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีไมถูกตอง เชน ตามใจลูกมากเกินไป ไมรูวิธีท่ี
จะจูงใจเด็กใหทําตามคําสั่งของพอแม บางครอบครัวใชวิธีบังคับรุนแรงแตไมเคยแกปญหาได บางครอบครัวมี
ปญหาความขัดแยงในครอบครวัจนเด็กไมอยากกลับบาน ในท่ีสุดก็มีกลุมของตนเองและรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่ง
ของกลุมมากกวาของครอบครัว บางครอบครัวสงเสริมพฤติกรรมท่ีเปนปญหา มองวาปญหามาจากเพื่อนหรือคนอื่น 
ปกปองเด็กในทางท่ีผิด ไมฝกเด็กใหรับผิดชอบการกระทําของตนเอง นอกจากนี้การท่ีตัวพอแมเองมีปญหา
ทางดานพฤติกรรมดวย ก็เลยกลายเปนเรื่องของลูกปูเดินตามพอปูแมปู 
 สําหรับปจจัยเสี่ยงในตัวเด็กก็เปนผลมาจากครอบครัวเชนกัน โดยเฉพาะการไมไดรับการยอมรบัจากคนใน
ครอบครัว ถูกมองวาเปนแกะดํา ทําอะไรก็ไมไดเรือ่ง จะทําใหเด็กมีความคิดตอตานสังคม ไมยอมรับกติกาการอยู
รวมกัน มองพฤติกรรมท่ีเปนปญหาวาเปนความทันยุคทันสมัยและทําใหเปนท่ียอมรับในกลุม 
 เหตุสําคัญของปญหาวัยรุนอีกอยางหนึ่งคือปจจัยเสี่ยงในชุมชนและสังคม ไดแกการท่ีเด็กเขาถึงอบายมุข 
เหลา ยา อาวุธ สื่อลามก และสิ่งย่ัวยุท้ังหลายไดโดยงาย เมื่อทัศนคติของชุมชนเองก็ยอมรับสิ่งเหลาน้ี และผูใหญ
เองก็ทําผิดใหเด็กเห็น เด็กก็ยอมซึมซับรับเอาพฤติกรรมท่ีเปนปญหามาปฏิบัติบาง 
 ปจจัยเสี่ยงท้ังสามประการลวนเปนเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาตางๆ ท้ังปญหาติดยาเสพติด ติดสุรา ติดการพนัน 
ชอบความรุนแรง ตลอดจนการมั่วสุมทางเพศและปญหาอื่นๆ ดังน้ันหนทางในการแกปญหาก็คือตองปองกันหรือ
ลดความเสี่ยงตางๆ ลง และทีส่ําคัญคือการสรางภูมิคุมกันใหเดก็ ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดก็ดวยวิธีการเลี้ยงดูเด็กอยาง
ถูกตองนั่นเอง ภูมิคุมกันสําคัญท่ีจะตองชวยกันสรางใหเกิดขึ้นในตัวเด็ก ไดแก การชวยใหเด็กมีเปาหมายในชีวิต 
มีบุคลิกภาพท่ีมั่นคง และมีความเช่ือในสิ่งท่ีถูกตอง ในวัยรุนการมีเปาหมายในชีวิตเปนเรือ่งสําคัญ ครอบครัวตอง
ชวยใหเด็กคนพบสิ่งท่ีตนตองการและมีความหวังในอนาคต จะทําใหเด็กมุงมั่นในความสําเร็จมากกวาท่ีจะใชเวลา
กับสิ่งย่ัวยุ สําหรับบุคลิกภาพท่ีมั่นคงเปนผลมาจากการท่ีเด็กมีความเช่ือมั่นในคนรอบขาง โดยเฉพาะพอและแม 
เช่ือมั่นวาพอแมสามารถใหคําแนะนําท่ีดี พูดคุยปญหากับพอแมได ทําใหมั่นใจในตนเอง ซ่ึงจะสัมพันธกับความ
มั่นใจวาตนสามารถมีชีวิตท่ีดีแมจะแวดลอมดวยสิง่ท่ีเปนปญหา สวนการมีความเชื่อในสิ่งที่ถูกตองจะเกิดขึ้นไดก็
ดวยการปลูกฝงและอบรมสั่งสอนมาตั้งแตวัยเด็ก ใหเด็กสามารถแยกแยะสิ่งท่ีถูกตองได แมจะเห็นคนอื่นทําสิ่งท่ี
ผิดก็ยังยืนหยัดท่ีจะทําสิ่งท่ีถูกตองตอไป 
 ภูมิคุมกันท้ังสามประการนี้นอกจากจะชวยปองกันปญหาวัยรุนท้ังหลายดังกลาวขางตน ยังจะชวยใหวัยรุนมี
อนาคตที่สดใส และเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติตอไป 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (41) 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

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

 
 

 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (42) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

 

GAT พาทย เชื่อมโยงความเปนเหตุเปนผล 
 
ขอควรระวัง 
 สทศ. ย้ํา คุณสมบัติผูมีสิทธ์ิสอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 1/2554 (เดือนมีนาคม 2554) เตือนนักเรียน ม.5   
ภาคเรียนท่ี 2 อยาสมัคร เพราะผิดคุณสมบัติ 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ขอแจงวา ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
(ทปอ.) ไดกําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิสอบ GAT/PAT ครั้งท่ี 1/2554 (สอบเดือนมีนาคม 2554) วา จะตองเปน
ผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา ม.6 หรือสูงกวา ม.6 ขึ้นไป (ณ วันสอบ) ดังน้ันนักเรียนท่ีกําลัง
ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ไมสามารถสมัครสอบได เนื่องจากในวันสอบ (วันท่ี 5 ถึง 8 มีนาคม 
2554) นักเรียนไมไดกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 (นักเรียนจะเปนผูท่ีกําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ตั้งแต
วันท่ี 16 พฤษภาคม 2554 เปนตนไป) ดังนั้นจึงถือวา คุณสมบัติไมตรงตามท่ีกําหนดไว 
 
ความสําคัญของ GAT พาทยเช่ือมโยงเหตุผล 
 

สายศิลป คะแนน GAT ในการถวงน้ําหนัก
รัฐศาสตร 50 

นิเทศศาสตร 40 
นิติศาสตร 40 

อักษรศาสตร 40 
สังคมศาสตร 40 
ศิลปศาสตร 40 
เศรษฐศาสตร 30 

บัญชี 30  
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สายวิทย คะแนน GAT ในการถวงน้ําหนัก
สถาปตย ธรรมศาสตร 50 
ทันตแพทยศาสตร 30 

สัตวแพทย 20 
เภสัชศาสตร 20 

วิศวกรรมศาสตร 15 
วิทยาศาสตร 10 

สถาปตยกรรมศาสตร 10 
 
ขั้นตอนการสอบ 
 1. แจกบทความใหอานและทํา 2 บทความ เวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
 2. โดยในแตละบทความนั้นจะมีคําท่ีขีดเสนใตไว 10 คํา 
  นําคําเหลานี้มาเช่ือมโยงเปนแผนภาพโดยใชตัวเช่ือม 3 แบบ คือ 
  สวนประกอบ, ตัวอยาง, เชน  
  เหตุ-ผล, ลําดับกอน-หลัง  
  ยับยั้ง, ลดลง, ปองกัน   
 3. นําแผนภาพมาตอบลงในแบบทดสอบ 
 
หลักในการใชเครื่องหมายแตละชนิด 
  สวนประกอบ, ตัวอยาง, เชน, องคประกอบ, คุณสมบัติ 
 
 ยกตัวอยางบทความ 
 
 คําที่ใชในการตรวจคําตอบ = 
 
 รางกายของมนุษยมีสวนประกอบตางๆ ดังน้ี แขน ขา จมูก ปาก 
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 ขอสอบ GAT มีประกอบดวย 2 สวนดวยกัน คือ อังกฤษ เชื่อมโยงเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ต้ังใจเรียน กตัญู ขยัน เปนลักษณะท่ีดีของลูกกตัญ ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 มะเร็งในเด็ก ไดแก มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งตอมน้ําเหลือง มะเร็งสมอง เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลักในการจํา 
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  เปนเหตุเปนผลกัน, ลําดับกอน-หลัง 
 
 ยกตัวอยางบทความ 
 
 คําที่ใชในการตรวจคําตอบ = 
 
 ความขยันหม่ันเพียรจะนํามาซ่ึงความสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การกอวินาศกรรมเปนเหตุใหเกิดมลภาวะทางอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การกินจุกกินจิกจะทําใหเกิดโรคอวน 
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 บานรกเพราะหนูเยอะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น้ําทวมในหลายจังหวัดเกิดจากพายุพัดโหมกระหน่ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กาแฟนั้นเริ่มจากการปลูกตนกาแฟแลวจึงนําไปคั่วจึงออกมาเปนกาแฟท่ีหอมหวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สาเหตุของการเกิดโรคตาข้ีเกียจ คือ การถูกบดบังภาพที่เขาสูจอประสาทตา 
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 Growth Hormone ผลิตขึ้นโดยตอมใตสมอง เพ่ือท่ีจะนําไปใชเพ่ือการเจริญเติบโตของรางกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลักในการจํา 
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  ยับยั้ง, ลดลง, ปองกัน, ไมทําใหเกิด 
 
 ยกตัวอยางบทความ 
 
 คําที่ใชในการตรวจคําตอบ = 
 
 การกินวิตามิน B จะไปลดความเสี่ยงในการเกิดโรคปากนกกระจอกได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมาไมขับจะเปนการปองกันอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนบนทองถนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การสวมถุงยางอนามัยจะไมทําใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
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 การใชสนับแขงชวยปองกันการเกิดอุบัติเหตุขณะเลนฟุตบอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หากสอนใหเด็กเรียนรูวิธีการวายน้ําที่ถูกตองแลวนั้นจะเปนการยับยั้งการเสียชีวิตทางน้ําของเด็กไดเปน
อยางดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลักในการจํา 
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 ตัวอยางขอความที่มักจะใชเครื่องหมายผิด 
 
 เมื่อลมถูกบรรจุเขาไปในจรวดขวดน้ํา ทําใหเกิดการขับดันน้ําพนออกทางทายจรวด และสงผลใหเกิด
แรงในทิศทางตรงกันขาม เรียกวา แรงผลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เสนใยอาหารทําใหลดการหมักหมมของกากอาหารในลําไส ซ่ึงทําใหมีโอกาสในการเปนมะเร็งในลําไส
นอยลงดวย 
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 ไททาเนียมีคุณสมบัติ คือ เปนทั้ง Promoter และ Supporter และดวยคุณสมบัตินี้เองจึงถูกนําไปใชใน
กระบวนการตางๆ เชน กระบวนการกําจัดสารประกอบของไนโตรเจน, กระบวนการกําจัดสารซัลเฟอร 
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเขากับรางกายของมนุษยได จึงถูกนํามาใชเปนวัสดุทางชีวภาพ เชน กระดูกเทียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คว่ันออยที่มีปริมาณมากในแตละปนั้นเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตน้ําออย ซ่ึงชาวไรจะเอาควั่นออยมา
ผานเครื่องบด ซ่ึงเรียกวิธีนี้วา การแยกน้ํา แลวทําใหไดน้ําออย และกากออย ซ่ึงกากออยนั้นนิยมเอาไปทําเปน
อาหารสัตว แตหากเปนฤดูที่แหงแลงแลวออยก็จะไมโต และเปนเหตุใหวัตถุดิบสําคัญในการผลิตน้ําออยมีจํานวน
ลดนอยลงไปอีกดวย 
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 เครื่องหมายในการใช คือ 
 A   
 D   
 F    
 99H ไมมีความสัมพันธใดเลย 
 
 วิธีการตอบลงในกระดาษคําตอบ 
 คว่ันออยที่มีปริมาณมาก01 ในแตละปนั้นเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตน้ําออย ซ่ึงชาวไรจะเอาควั่นออยมา
ผานเครื่องบด ซ่ึงเรียกวิธีนี้วา การแยกน้ํา02 แลวทําใหไดน้ําออย03 และกากออย04 แตกากออยนั้นนิยมเอาไปทํา
เปนอาหารสัตว05 ซ่ึงหากเปนฤดูที่แหงแลง06 แลวออยก็จะไมโต และเปนเหตุใหวัตถุดิบสําคัญในการผลิตออยมี
จํานวนลดนอยลงไปอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับคําตอบ 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 ควั่นออยที่มีปริมาณมาก                 
02 การแยกน้ํา                 
03 น้ําออย                 
04 กากออย                 
05 อาหารสัตว                 
06 ฤดูท่ีแหงแลง                 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (53) 

 ลองฝกทําบทความสั้นๆ กันกอนดีกวา 
 ตับแข็ง01 (Cirrhosis) เปนภาวะซึ่งเปนผลจากโรคตับเรื้อรัง มีลักษณะเฉพาะ เชน การมีเนื้อเยื่อพังผืด
เกิดขึ้นในเนื้อตับ ดึงรั้งเนื้อตับดีจนเปนผิวตะปุมตะปา ทําใหตับเสียการทํางานลงไป ตับแข็งเปนผลจากพิษสุรา
เรื้อรัง02 ตับอักเสบจากไวรัส03 (โดยเฉพาะจากไวรัสตับอักเสบบีและซี) และโรคตับคั่งไขมัน04 รวมถึงสาเหตุ
อื่นๆ อีกหลายอยาง 
 โรคตับแข็งจะทําใหเกิดอาการตางๆ ดังนี้ จะมีอาการออนเพลีย ตาเหลือง05 ปสสาวะเหลือง ทองโตข้ึน06   
ขาบวม แตในรายที่มีอาการยังไมมากอาจมีแคออนเพลีย แตอาจยังไมมีตาเหลือง ทองโตขึ้นก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับคําตอบ 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 ตับแข็ง                 
02 พิษสุราเรื้อรัง                 
03 ตับอักเสบจากไวรัส                 
04 โรคตับคั่งไขมัน                 
05 ตาเหลือง                 
06 ทองโตขึ้น                 
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 เอดส หรือ กลุมอาการภูมิคุมกันเสื่อม (Acquired Immune Deficiency Syndrome - AIDS) เปนกลุม
อาการเจ็บปวยท่ีเกิดขึ้นเพราะรางกายไดรับเชื้อไวรัสเอชไอวี01 (HIV) ซ่ึงจะเขาไปทําลายเม็ดเลือดขาว02 ท่ีเปน
แหลงสรางภูมิคุมกันโรค ทําใหภูมิคุมกันโรคลดนอยลง จึงทําใหเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส03 เขาสูรางกายไดงายขึ้น 
เชน วัณโรค04, เยื่อหุมสมองอักเสบจากเชื้อรา05 ซ่ึงแตละโรคเปนสาเหตุของการเสียชีวิต06 ในผูปวยโรคเอดส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับคําตอบ 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 เช้ือไวรัสเอชไอวี                 
02 ทําลายเม็ดเลือดขาว                 
03 โรคติดเช้ือฉวยโอกาส                 
04 วัณโรค                 
05 เย่ือหุมสมองอักเสบจากเช้ือรา                 
06 เสียชีวิต                 
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ลองมาดูตัวอยางขอสอบ GAT กันดีกวา 
 

รหัสวิชา 85  ความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 1) 
สอบวันเสารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553    เวลา 08.30-10.00 น. 

 
กรุณาอานคําอธิบายใหเขาใจ กอนลงมือทําขอสอบ 

คําอธิบาย 
1. ขอสอบมีจํานวน 12 หนา 150 คะแนน 
 หนา 1-5 : ตัวอยางขอสอบและวิธีการตอบขอสอบ 
 หนา 6-10 : บทความที่ใชในการสอบ 
 หนา 11-12 : ท่ีวางสําหรับรางคําตอบ 
2. ใหตรวจสอบ ช่ือ-นามสกุล เลขท่ีนั่งสอบ รหัสวิชาสอบในกระดาษคําตอบวาตรงกับตัวผูสอบหรือไม กรณีท่ีไมตรง 

ใหแจงผูคุมสอบเพ่ือขอกระดาษคําตอบสํารอง กรอกขอความหรือระบายใหสมบูรณ 
3. ใหดูคําแนะนําวิธีระบายตัวเลือกในกระดาษคําตอบที่ดานในของปกหนาของขอสอบ 
4. ในการตอบใหใชดินสอดําเบอร 2B ระบายวงกลมท่ีตองการใหเต็มวง (หามระบายนอกวง) ถาตองการเปลี่ยน 

ตัวเลือกใหม ตองลบใหสะอาดจนหมดรอยดํา แลวจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม 
5. เมื่อสอบเสร็จใหวางกระดาษคําตอบไวดานบนขอสอบ 
6. หามนําขอสอบและกระดาษคําตอบออกจากหองสอบ 
7. ไมอนุญาตใหผูเขาสอบออกจากหองสอบ กอนหมดเวลาสอบ 
8. ไมอนุญาตใหผูคุมสอบเปดอานขอสอบ 
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คําอธิบายจุดมุงหมายและลักษณะของขอสอบ 
 ขอสอบฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือทดสอบความสามารถในการอานจับใจความ คิดวิเคราะห และสังเคราะห
ความเช่ือมโยงสัมพันธของประเด็นและสาระสําคัญตางๆ สําหรับลักษณะขอสอบและวิธีการตอบขอสอบ ไดแสดง
ไวในตัวอยางเรื่อง “นักเรียนดี” หนา 1-5 ในตัวอยางไดแนะนําวิธีสังเคราะหคําตอบโดยเริ่มจากการรางแผนภูมิ
แสดงความเช่ือมโยงสัมพันธของประเด็นตางๆ กอน แลวแปลงเปนรหัสคําตอบใสไวในตาราง หลังจากนั้นจึงระบาย
รหัสคําตอบลงในกระดาษคําตอบ เน่ืองจากการตรวจใหคะแนน จะตรวจคําตอบที่ระบายไวในกระดาษคําตอบเทานั้น 
ดังนั้นผูเขาสอบอาจไมจําเปนตองใชวิธีการตามท่ีแนะนําในตัวอยางนี้ก็ได 
 
ตัวอยางขอสอบและวิธีการตอบขอสอบ 
คําสั่ง 
 อานบทความเรื่อง “นักเรียนดี” ในบทความมีขอความที่กําหนดซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 8 ขอความ 
ทายบทความจะมีตารางสรุปขอความท่ีกําหนดซ่ึงแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับ แลวสรุปความเชื่อมโยง
ของขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ ใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความ และ
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ดังตอไปนี้ 
  ถาขอความท่ีกําหนดมีขอความอื่น (ซ่ึงอาจมีไดหลายขอความ) เปนผลโดยตรง หรือท่ีเกิดข้ึนในลําดับ

ถัดมา ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความท่ีเปนผลโดยตรงหรือท่ีเกิดขึ้นในลําดับถัดมา แลวตามดวย
ตัวอักษร “A” 

  ถาขอความท่ีกําหนดมีขอความอื่น (ซ่ึงอาจมีไดหลายขอความ) เปนองคประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ 
ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความท่ีเปนองคประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ แลวตามดวยตัวอักษร 
“D” 

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

  ถาขอความท่ีกําหนดไมมีขอความอื่นท่ีเปนผลโดยตรงหรือท่ีเกิดขึ้นในลําดับถัดมา หรือท่ีเปนองคประกอบ / 
คุณสมบัติ / ลักษณะ หรือท่ีถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ดังกลาวขางตน ใหระบาย
คําตอบเปนตัวเลข “99” แลวตามดวยตัวอักษร “H” 

 
ทั้งนี้ใหใชเลขกํากับขอความที่กําหนด 01, 02, 03, ... 08 เปนเลขขอ 1, 2, 3, ... 8 ในกระดาษคําตอบ 

 
ขอสอบแตละขออาจมีไดหลายคําตอบ หากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคําตอบที่ผิดคําตอบละ 3 คะแนน 

โดยหักจากคะแนนรวมของขอสอบขอนั้นๆ (ไมหักคะแนนขามขอ) ดังนั้นถาไมม่ันใจ อยาเดา 
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ตัวอยางในการเชื่อมโยงแผนผังมโนทัศนประกอบการคิดวิเคราะหเพื่อมองความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง
ขอความ 
 
 

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

 

คําแนะนําวิธีการทําขอสอบ 
 นําขอความพรอมหมายเลขกํากับท่ีสรุปไวในตารางทายบทความ มารางเปนแผนภูมิเพ่ือแสดงความเช่ือมโยง
สัมพันธตามบทความเรื่อง นักเรียนดี โดยใชสัญลักษณดังนี้ 
  เสนที่มีหัวลูกศร ( ) ช้ีจากขอความท่ีกําหนดไปยังขอความท่ี เปนผลโดยตรง หรือท่ี เกิดข้ึนใน

ลําดับถัดมา 
  เสนที่ไมมีหัวลูกศร ( ) โยงจากขอความท่ีกําหนดไปยังขอความท่ี เปนองคประกอบ / คุณสมบัติ 

/ ลักษณะ 
  เสนที่มีหัวลูกศรและกากบาท ( ) ช้ีจากขอความท่ีกําหนดไปยังขอความท่ี ถูกลด / ยับยั้ง / 

ปองกัน / หาม / ขัดขวาง 
 
 

ตัวอยางแผนภูมิ 
คุณภาพอาจารย04

คุณภาพการเรียนการสอน02

การคบเพื่อนเลว01 นักเรียนดี05

คุณภาพสถานศึกษา03

พื้นฐานจิตใจนักเรียน07

เปนคนดี06 เรียนเกง08
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เลขกํากับ ขอความที่กําหนด  เลขกํากับ ขอความที่กําหนด 
01 การคบเพ่ือนเลว  05 นักเรียนดี 
02 คุณภาพการเรียนการสอน  06 เปนคนดี 
03 คุณภาพสถานศึกษา  07 พ้ืนฐานจิตใจนักเรียน 
04 คุณภาพอาจารย  08 เรียนเกง 

 
 จากแผนภูมิท่ีรางขางตน สรุปความเช่ือมโยงของขอความท่ีกําหนดกับขอความอื่นตามเกณฑ เปนรหัส
คําตอบใสไวในตารางไดดังนี้ 
 

เลขกํากับ ขอความที่กําหนด รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ 
01 การคบเพ่ือนเลว 06F     
02 คุณภาพการเรียนการสอน 05A     
03 คุณภาพสถานศึกษา 05A     
04 คุณภาพอาจารย 02A 05A    
05 นักเรียนดี 06D 08D    
06 เปนคนดี 99H     
07 พ้ืนฐานจิตใจนักเรียน 05A     
08 เรียนเกง 99H     

 
 จากรหัสคําตอบที่รางไวในตาราง นําไประบายคําตอบในกระดาษคําตอบดังตัวอยางในหนา 5 
 
ขอความ (05) นักเรียนดี มีองคประกอบหรือคุณสมบัติ 2 ประการ คือ (06) เปนคนดี และ (08) เรียนเกง 

ดังนั้นในแผนภูมิจึงเช่ือมโยงดวยเสนท่ีไมมีหัวลูกศร 
ขอความ (04) คุณภาพอาจารย เปนเหตุ มีผลโดยตรงตอ (02) คุณภาพการเรียนการสอน และ (05) 

นักเรียนดี จึงแสดงความเช่ือมโยงดวยเสนท่ีมีหัวลูกศร 
ขอความ (01) การคบเพื่อนเลว มีผลลด หรือ บ่ันทอน (06) เปนคนดี จึงแสดงความเช่ือมโยงดวยเสนท่ีมี   

หัวลูกศรและกากบาท 
ขอความ (04) คุณภาพอาจารย เปนเหตุ สวน (02) คุณภาพการเรียนการสอน และ (05) นักเรียนดี เปนผล

โดยตรง ดังนั้นจึงมีคําตอบ 2 คําตอบ คือ รหัส 02A และ 05A 
ขอความ (05) นักเรียนดี มีองคประกอบหรือคุณสมบัติอยู 2 ประการ คือ (06) เปนคนดี และ (08) เรียนเกง 

จึงมี 2 คําตอบเชนกัน คือ รหัส 06D และ 08D 
ขอความ (01) การคบเพื่อนเลว มีผลลด หรือ บ่ันทอน (06) เปนคนดี จึงมี 1 คําตอบ คือ 06F 
ขอความ (08) เรียนเกง ไมมีขอความใดเปนผลโดยตรง หรือท่ีเกิดขึ้นในลําดับถัดมา หรือท่ีเปนองคประกอบ / 

คุณสมบัติ / ลักษณะ หรือท่ี ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง คําตอบจึงเปน 99H 
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วิธีระบายคําตอบในกระดาษคําตอบ 
 ใหดูตัวอยางกระดาษคําตอบในหนา 5 ซ่ึงเปนหนาแรกของกระดาษคําตอบ จะเห็นไดวากระดาษคําตอบมี
จํานวนขออยู 10 ขอ คือ ขอ 1-10 (สวนขอ 11-20 อยูหนาหลัง) ขอสอบแตละขอมีกลุมวงกลมสําหรับระบาย
คําตอบได 4 คําตอบ คือ คําตอบที่ 1, 2, 3 และ 4 เรียงลําดับตามแนวตั้ง 
 สําหรับวิธีการระบายคําตอบ ไดแสดงตัวอยางการระบายคําตอบขอ 4 ของขอสอบเรื่อง นักเรียนดี ซ่ึงมี
สองคําตอบ คือ 02A และ 05A ดังนั้นคําตอบที่ 1 จึงระบาย 0, 2 และ A และคําตอบท่ี 2 จึงระบาย 0, 5 และ A 
ดังนี้ 

ตัวอยางกระดาษคําตอบและวิธีการระบายคําตอบ เรื่อง นักเรียนดี 

 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (60) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

เคล็ดลับในการทําขอสอบ GAT พาทยเชื่อมโยงเหตุผลใหไดคะแนนดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (61) 

แบบทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)  รหัสวิชา 85 ตอนที่ 1 (150 คะแนน) 
วันเสารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2552    เวลา 09.00-10.30 น. 

 
บทความที่ 1 

สัตวอพยพเคลื่อนยายกลับถิ่นกําเนิดไดอยางไร 
 
 ธรรมชาติมีปรากฏการณท่ีสรางความพิศวงงงงวยใหแกมนุษยมากมายหลายประการ หนึ่งในนั้นท่ีทําให
ศาสตราจารยชีววิทยา Kenneth Lohmann แหงมหาวิทยาลัยนอรทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา รูสึกท่ึงเปนอยางย่ิง 
ก็คือเตาทะเล01ทานกลาวกับนักขาว Voice of America วา “เมื่อลูกเตาทะเลออกมาจากไข ก็คลานลงทะเล
ทองเท่ียวหากินไปในมหาสมุทรอันกวางใหญไพศาลซ่ึงมันไมเคยรูจักมากอน และพอถึงเวลาวางไขขยายพันธุก็
สามารถวายน้ํากลับมายังชายฝงทะเลถิ่นกําเนิดไดอยางถูกตอง มันทําไดอยางไร? ... มันมีเครื่องมือหรือญาณ
วิเศษอันใดชวยนําทางมันกลับบาน” 
 นอกจากเตาทะเล ยังมีสัตวที่มีการเคลื่อนยายกลับถิ่นเดิม02อยูอีกหลายอยาง เชน ฝูงวัวในทวีปแอฟริกา 
ปลาแซลมอน03 และนกบางชนิด มีนกนางแอน นกเปดน้ํา นกพิราบสื่อสาร เปนตน สัตวเหลานี้จะมีการอพยพ
เคลื่อนยายจากถ่ินเดิมไปยังแหลงตางๆ ท่ีมีอาหารอุดมสมบูรณหรือสถานที่ท่ีมีภูมิอากาศเหมาะสมตอการดํารงชีวิต 
และเมื่อถึงฤดูกาลท่ีเอื้ออํานวยหรือถึงระยะเวลาที่จะขยายพันธุก็จะเดินทางกลับมายังถ่ินเดิมมันทําไดอยางไร? ทําไม
จึงไมหลงทาง? 
 นักวิทยาศาสตรอธิบายวา สัตวเหลานี้อาศัยเครื่องชวยหลายอยางแตกตางกัน เชน ใชตําแหนงดวงอาทิตย 
ภูมิประเทศ กระแสน้ําอุนน้ําเย็นในมหาสมุทร เสียงคลื่นความถ่ีสูงท่ีมนุษยไมไดยิน ประสาทสัมผัสทางจมูก เชน 
กลิ่นฝน ตลอดจนสนามแมเหล็กโลก ท้ังนี้สัตวบางชนิดอาจอาศัยเครื่องชวยหลายๆ อยางประกอบกัน 
 ในบรรดาสัตวท่ีมีการเคลื่อนยายกลับถิ่นเดิมนี้ ศาสตราจารย Lohmann สนใจเตาทะเลและปลาแซลมอน
เปนพิเศษ เพราะในมหาสมุทรท่ีเวิ้งวางกวางใหญคงยากท่ีจะหาสิ่งใดเปนท่ีสังเกตสําหรับการเดินทางกลับบาน 
หลังจากไดศึกษาเรื่องนี้อยูนาน ก็ไดเสนอทฤษฎีเบ้ืองตนโดยตั้งเปนสมมุติฐานวา เตาทะเล ปลาแซลมอน        
นกนางแอน04 และนกเปดน้ํา05 ลวนมีคุณสมบัติพิเศษอยูสองประการ ประการแรก คือ มี particle ของสาร-
แมเหล็กในสมอง06 ซ่ึงสามารถปรับตัวตามแนวเสนแรงของสนามแมเหล็กโลกไดคลายกับเข็มทิศ particle นี้จึงทําให
สามารถรับสัมผัสจากสนามแมเหล็กโลก07ได และสามารถแยกความแตกตางสนามแมเหล็กโลกในแตละที0่8ได 
สวนคุณสมบัติอีกประการหนึ่ง คือ มีกระบวนการเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็น09 ชวยใหมองเห็นสนามแมเหล็ก-
โลกหรือเห็นแสงที่มีลักษณะสีสันตางกันตามอิทธิพลของสนามแมเหล็กโลก กระบวนการเคมีพิเศษนี้จึงทําให
สามารถรับสัมผัสและแยกความแตกตางสนามแมเหล็กโลกในแตละที่ไดเชนกัน 
 เนื่องจากสนามแมเหล็กโลกในบริเวณตางๆ ของพ้ืนโลกมีความแตกตางกัน นักวิทยาศาสตรเช่ือวาสมอง
ของสัตวเหลานี้สามารถบันทึกและจดจําลักษณะของสนามแมเหล็กในถิ่นเดิมซ่ึงเปนแหลงท่ีเกิดของมันไวในสมองได 
ดังนั้นเมื่อถึงเวลาเดินทางอพยพกลับถิ่นเดิม จึงใชสนามแมเหล็กโลกเปนเข็มทิศบอกทิศทางและตําแหนงแหงท่ีได 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ศาสตราจารย Lohmann จึงตั้งทฤษฎีในเชิงสมมุติฐานวา คุณสมบัติของ
ปลาแซลมอน เตาทะเล นกนางแอน และนกเปดน้ําท้ังสองประการดังกลาวขางตน ทําใหสามารถรับสัมผัสและ
แยกความแตกตางของสนามแมเหล็กโลกในอาณาบริเวณตางๆ ได และดวยความสามารถทั้งสองประการนี่เองท่ี
ทําใหสัตวเหลานี้สามารถเดินทางกลับมาถิ่นเดิมไดถูกตอง10 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (62) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

 A   
 D   
 F    
 99H ไมมีความสัมพันธใดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (63) 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับคําตอบ 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (64) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

บทความที่ 2 
อนาคตราคาสินคาเกษตรของไทย 

 
 ครึ่งปแรกของ พ.ศ. 2551 ถือเปนปทองของสินคาเกษตรของไทย ราคาขาวสูงข้ึน01จนชาวนาเรงปลูก
ขาวกันเปนการใหญ สวนชาวไรตางก็ย้ิมแยมแจมใสเพราะราคาขาวโพดสูงข้ึน02 รวมท้ังมันสําปะหลังและผลผลิต
ทางการเกษตรประเภทอื่น เชน ยางพารา แตพอยางเขาชวงครึ่งปหลังราคาสินคาเหลาน้ีกลับลดลงเรื่อยๆ จน
เกษตรกรท้ังชาวนาและชาวไร ตองออกมาชุมนุมประทวงปดถนนเรียกรองใหรัฐบาลเรงชวยเหลือ ปจจัยอะไรชวย
ใหราคาสินคาเหลานี้เพ่ิมสูงขึ้นในระยะแรก และเพราะเหตุใดราคาจึงตกลงอยางตอเนื่องมาจนถึงตนปใหม 2552 
ซ่ึงเปนชวงท่ีเสนอบทวิเคราะหบทนี้ 
 คงจํากันไดวาในชวงตนป พ.ศ. 2551 ราคาน้ํามันพุงสูงข้ึน03เรื่อยๆ จนถึงระดับสูงสุด คือ 147 เหรียญ
สหรัฐตอบารเรลเมื่อเดือนกรกฎาคม สงผลใหตนทุนการผลิตสินคาสูงข้ึน04แทบทุกประเภทรวมทั้งตนทุนการผลิต
สินคาจําพวกอาหาร นอกจากนี้ราคาน้ํามันท่ีพุงสูงขึ้นอยางคาดเดาไมถูกวาจะไปหยุดท่ีจุดใด ยังเปนเหตุใหเกิดการ
ปลูกพืชทดแทนน้ํามัน05กันเปนการใหญ รวมท้ังเกิดความพยายามหาพลังงานทางเลือกอื่นมาทดแทนพลังงาน
จากนํ้ามัน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม เปนตน 
 การปลูกพืชทดแทนน้ํามันท่ีสามารถนํามาแปรรูปเปนพลังงานได เชน แอลกอฮอล ไบโอดีเซล ทําใหพ้ืนที่
การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง06 เมื่อเปนเชนนี้สิ่งท่ีเกิดขึ้นตามมาก็คือการกักตุนอาหาร07 เพราะประเทศ
ท่ีเนนการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและประเทศในตะวันออกกลางผูผลิตน้ํามันท้ังหลายมีความวิตกวาในอนาคตโลก
จะขาดแคลนอาหาร 
 จากท่ีกลาวมาขางตนคงเห็นไดชัดเจนวาเหตุสําคัญท่ีทําใหราคาสินคาอาหาร ท้ังราคาขาว ขาวโพด และราคา
มันสําปะหลังสูงข้ึน08เรื่อยๆ ก็คือการท่ีผลผลิตอาหารลดลงเพราะหันไปใชพ้ืนท่ีปลูกพืชทดแทนน้ํามัน รวมท้ังการ
กักตุนอาหาร และการท่ีตนทุนการผลิตสินคาจากน้ํามันแพงดังกลาวขางตน ราคาสินคาเกษตรท่ีพุงสูงขึ้นเรื่อยๆ ทํา
ใหหวังกันวาอนาคตเกษตรกรไทยกําลังสดใส และชาวนาชาวไรจะเริ่มลืมตาอาปากได 
 แตแลวความหวังท่ีวาดไวก็เริ่มจางหายไปเมื่อปญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ09 เริ่มพนพิษ 
สถาบันการเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ประสบความหายนะถึงขั้นลมละลาย ในเดือนกันยายนรัฐบาลสหรัฐตองเขา
ควบคุมกิจการของบริษัทสินเช่ือเพ่ือท่ีอยูอาศัยรายใหญของสหรัฐ 2 บริษัท คือ Fannie Mae และ Freddie Mac 
เนื่องจากปญหาการขาดทุนในตลาดสินเช่ือ การเขาชวยเหลือสถาบันการเงินท้ัง 2 แหงนี้ คือ สัญญาณของ
วิกฤตการณครั้งใหญในตลาดสินเช่ือของสหรัฐ ซ่ึงตอมาไดสงผลสะเทือนตอตลาดการเงินโลกอยางรุนแรง 
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงเรื่อยๆ จนถึงขั้นเศรษฐกิจถดถอย 
 ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย10 ซ่ึงเกิดจากปญหาหนี้เสียดังกลาวขางตน สงผลใหราคาน้ํามันลดลงอยาง
รวดเร็ว จากท่ีเคยขึ้นไปสูงสุดกวาบารเรลละ 147 เหรียญสหรัฐฯ ลงมาเหลือประมาณ 40 เหรียญสหรัฐฯ เทาน้ัน 
นอกจากนี้ยังเปนเหตุใหราคาขาว ขาวโพด และมันสําปะหลังลดลงอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 สําหรับแนวโนมราคาสินคาเกษตรไทยในป 2552 นี้ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดคาดการณ
ไววา ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกถดถอยจะกระทบกับภาคการเกษตรของไทยในป 2552 อยางแนนอน แตเนื่องจาก
สินคาเกษตรและอาหารยังมีความจําเปนตอการดํารงชีวิต ดังนั้นจึงคาดวาจะเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบจากวิกฤติ
เศรษฐกิจไมสาหัสเหมือนภาคอุตสาหกรรม 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (65) 

 A   
 D   
 F    
 99H ไมมีความสัมพันธใดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (66) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับคําตอบ 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 ราคาขาวสูงขึ้น     
02 ราคาขาวโพดสูงขึ้น     
03 ราคาน้ํามันพุงสูงขึ้น     
04 ตนทุนการผลิตสินคาสูงขึ้น     
05 ปลูกพืชทดแทนน้ํามัน     
06 พ้ืนท่ีการเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง     
07 การกักตุนอาหาร     
08 ราคามันสําปะหลังสูงขึ้น     
09 ปญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในสหรัฐฯ     
10 เศรษฐกิจโลกถดถอย     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (67) 

แบบฝกแนวขอสอบ GAT 
ตด 

 
 ตด01 

 จริงๆ แลวคนเราตด (หรือเรียกอยางสุภาพวาผายลม) วันละราวๆ 14 ครั้ง ตดเกิดมาจากสองแหลง 
แหลงแรก คือ ลมที่ปากเรากลืนเขาไปแลวไมไดเรอออกมา02 อีกแหลงเกิดจากน้ําตาลที่แบคทีเรียในลําไส
สลายอาหารที่ยอยไมได03 ของแถมจากการสลายอาหารนี้คือกาซกล่ินคลายไขเนา ซ่ึงสวนใหญจะถูกลําไสดูดซึม 
มีเพียงบางสวนเทานั้นท่ีหลุดออกไปสรางกลิ่นเหม็นแกโลกภายนอก  
  รูหรือเปลาวาทําไมกินถั่วเปนอาหารแลวจึงตดน่ันเพราะในถั่วมีน้ําตาลชนิดหนึ่งท่ีเรียกวา ราฟฟโนน04 
(raffinose) ซ่ึงรางกายยอยไมไดดังนั้นเมื่อเรากินถั่วเขาไปจึงมีราฟฟโนนอยูในรางกายเยอะจนกําจัดออกไมได 
 ฟลักโทส05 (fructose) คือ น้ําตาลชนิดท่ียอยสลายไมไดท่ีผลิตกาซกลิ่นเหม็นๆ น้ําอัดลม น้ําผลไมชนิดกลอง
หรือกระปอง ก็มีน้ําตาลชนิดนี้อยูเยอะ  
 ไมเพียงแคชนิดอาหารเทานั้นท่ีทําใหเกิดอาการตด ความเร็วในการกินก็เก่ียวดวย ลองหม่ําถ่ัวชามใหญ
อยางรวดเร็วดูสิ แลวจะรูวากลิ่นมรณะเปนอยางไรนอกจากนี้แมทุกคนจะกินอาหารอยางเดียวกัน แตอาจจะมี
เพียงบางคนที่ตดก็ได 
 วิธีหนึ่งท่ีจะลดการตดได นั่นคือการออกกําลังกาย06  
 การออกกําลังกายทําใหมีกลามเนื้อที่แข็งแรง07 กลามเนื้อท่ีคํ้าจุนลําไสเล็กแข็งแรงลําไสเล็กก็จะแข็งแรง
ไปดวยและการออกกําลังกายชวยใหการทํางานของระบบยอยอาหารราบรื่น08 ท้ัง 2 สิ่งนี้ทําใหลดการตดลงได 
 ในตดมีอะไรบาง 
 ในตดมีสวนผสมของกาซ 5 ชนิด คือ ออกซิเจน09(O2), ไนโตรเจน10(N2), ไฮโดรเจน11(H), 
คารบอนไดออกไซด12(CO2) และมีเทน13(CH4) แตบางครั้งก็มีกาซไฮโดรเจนซัลไฟด14(H2S) มีช่ือเลนวากาซ
ไขเนา 
 ทําไมจึงตดดัง 
 ปกติผนังลําไสเล็กจะบีบตัวเปนลูกคลื่น ทําใหอาหารและกาซเคลื่อนท่ีแตอาหารที่ยอยยากจะทําใหลําไส
ปนปวนเกิดคลื่นลูกใหญ ซ่ึงเคลื่อนท่ีเร็วมาก กาซท่ีถูกพาไปดวยจะไมถูกดูดซึมเขาผนังลําไสและจะเคลื่อนท่ีไปท่ัว 
ในท่ีสุดก็พุงออกจากประตู (ทวารหนัก) ดวยความเร็วสูงพรอมเสียงดังสนั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (68) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

 A   
 D   
 F    
 99H ไมมีความสัมพันธใดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (69) 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับคําตอบ 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 ตด     
02 ลมท่ีปากเรากลืนเขาไปแลวไมไดเรอออกมา     
03 น้ําตาลท่ีแบคทีเรียในลําไสสลายอาหารที่ยอยไมได     
04 ราฟฟโนน     
05 ฟลักโทส     
06 การออกกําลังกาย     
07 กลามเนื้อท่ีแข็งแรง     
08 ระบบยอยอาหารราบรื่น     
09 ออกซิเจน     
10 ไนโตรเจน     
11 ไฮโดรเจน     
12 คารบอนไดออกไซด     
13 มีเทน     
14 กาซไฮโดรเจนซัลไฟด     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (70) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

อหิวาตกโรค 
 
 อหิวาตกโรค01เกิดจากแบคทีเรียท่ีมีช่ือวา วิบริโอ คอเลอรา (Vibrio Cholerae) ติดตอโดยเสนทาง 
feacal-Oral Route (โดยการกิน-ดื่ม) เช้ือวิบริโอ คอเลอรา ที่เขาสูรางกาย02จะเขามาทางปาก แตเช้ือโรคพวกนี้
จะไวตอกรดและจะตายสวนมากในกระเพาะอาหาร และที่มีชีวิตรอดก็จะเกาะและก็จะไปตั้งถ่ินฐานในลําไสเล็กแลว
จะปลอย cholerae enterotoxin  
 อหิวาตกโรคทําใหเกิดอาการดังนี้ 
 1. อาการไมรุนแรง03 มีลักษณะอาการดังนี้ พวกน้ีมักหายภายใน 1 วัน หรืออยางชา 5 วัน มีอาการถาย
อุจจาระเหลวเปนน้ํา วันละหลายครั้ง แตจํานวนอุจจาระไมเกินวันละ 1 ลิตร04 ซ่ึงถาในอาการที่รุนแรงจะ
อุจจาระมากกวา 1 ลิตร ตอวัน05 ในอาการไมรุนแรงผูใหญอาจมีปวดทองหรือคลื่นไสอาเจียน06ได 
 2. อาการรุนแรง07 มีลักษณะอาการดังน้ี อาการระยะแรก มีทองเดิน มีเนื้ออุจจาระมาก ตอมามีลักษณะ
เปนน้ําซาวขาว เพราะวามีมูกมาก มีกล่ินเหม็นคาว08 ถายอุจจาระไดโดยไมมีอาการปวดทอง บางครั้งไหลพุง
ออกมาโดยไมรูสึกตัว แตถาไดน้ําและเกลือแรทดแทนไมทันกับท่ีเสียไป จะมีอาการขาดน้ําอยางมาก ลุกนั่งไมไหว 
ปสสาวะนอย หรือไมมีเลย  
 การปองกัน 
 1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหมๆ09 และดื่มน้ําสะอาด เชน น้ําตมสุก ภาชนะที่ใสอาหารควรลาง
สะอาดทุกครั้งกอนใช หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง สุกๆ ดิบๆ อาหารที่ปรุงท้ิงไวนานๆ อาหารที่มีแมลงวันตอม 
 2. ลางมือฟอกสบูใหสะอาด10 ทุกครั้งกอนกินอาหารหรือกอนปรุงอาหาร และหลังเขาสวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (71) 

 A   
 D   
 F    
 99H ไมมีความสัมพันธใดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (72) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับคําตอบ 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 อหิวาตกโรค     
02 วิบริโอ คอเลอรา ท่ีเขาสูรางกาย     
03 อาการไมรุนแรง     
04 อุจจาระไมเกินวันละ 1 ลิตร     
05 อุจจาระมากกวา 1 ลิตรตอวัน     
06 คลื่นไสอาเจียน     
07 อาการรุนแรง     
08 มีมูกมาก มีกลิ่นเหม็นคาว     
09 รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหมๆ     
10 ลางมือฟอกสบูใหสะอาด     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (73) 

ชั้นหินที่อุมนํ้า 
 
 ชั้นหินที่อุมน้ํา01 คุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุดของช้ันหินคือจะเก็บน้ําไวจนอิ่มตัวได เชน ชองวางท่ีเกิดขึ้นในหิน 
ชองวางในหินท่ีทําใหเกิดช้ันหินอุมน้ํามีอยูหลายแบบ เชน ชองวางระหวางเม็ดตะกอน02ท่ีสะสมกันอยางในกรณี
กรวดหรือทราย ชองวางระหวางชั้นตอของหิน03 ชองวางที่เกิดจากรอยแตกของหิน04 ชองวางท่ีเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ พรอมๆ กับการเกิดหินบางชนิด เชน หินภูเขาไฟ และชองวางประเภทโพรงหินปูน05 เปนตน หิน
ท่ีจะเก็บน้ําไดดีมีปริมาณมากจะตองมีจํานวนชองวางมาก ชองวางแตละชองตองมีขนาดใหญ และติดตอถึงกัน
เพ่ือใหน้ําบาดาลไหลถายเทได หินท่ีมีชองวางขนาดใหญแตไมติดตอถึงกัน ถึงแมเก็บน้ําไวไดมากก็ไมมีประโยชนใน
การเปนแหลงน้ําบาดาล06 เพราะเปรียบเหมือนน้ําท่ีกักขังอยูในแองลําธาร ซ่ึงน้ําไมไหลในฤดูแลง น้ําในแอง
เหลานี้เมื่อถูกใชไปช่ัวระยะเวลาหนึ่งก็จะหมดไป ไมเหมือนน้ําในลําธารท่ีมีน้ําไหลตลอดปมีโอกาสที่จะสูบหรือตักไปใชได
ตลอดเวลา 
 ประเภทของชั้นหินอุมน้ํา 
 สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
 1. ชั้นหินอุมน้ําไรแรงดัน07 (Unconfined Aquifer) หมายถึง ช้ันหินอุมนํ้าอิสระที่ไมไดอยูภายใตความ
กดดัน และมีระดับน้ําบาดาลอยูตอนบนของสวนท่ีอิ่มตัวดวยน้ํา ระดับน้ําบาดาลจะมีความลาดชันไมแนนอน 
อาจจะอยูสูงขึ้นหรือต่ําลงข้ึนอยูกับปริมาณน้ําท่ีถูกเก็บจะอยูในสวนท่ีอิ่มตัวดวยการไหลของน้ําบาดาลจะไหลไปตาม
ความลาดชัน หรือเอียงเทของระดับน้ําบาดาล โดยทั่วไปจะสัมพันธกับลักษณะภูมิประเทศ กลาวคือจะไหลไปตาม
ความดันน้ําและแรงดึงดูดของโลกในพื้นท่ีท่ีต่ํากวา 
 2. ชั้นหินอุมน้ํามีแรงดัน08 (Confined Aquifer) หมายถึง ช้ันหินอุมน้ําท่ีอยูภายใตแรงดันหรือกักขัง ซ่ึง
เกิดจากช้ันหินเนื้อแนนวางปดทับอยูท้ังขางบนและขางลางซ่ึงจากผลของแรงกดดันมากกวาหนึ่งบรรยากาศ ระดับน้ํา
ท่ีปรากฏในบอท่ีเจาะผานช้ันหินอุมนํ้าภายใตแรงดันนี้ จะมีระดับสูงกวาสวนท่ีอิ่มตัวดวยน้ําของช้ันหินอุมนํ้าอิสระเสมอ 
แนวหรือระดับสมมติ ท่ีแสดงความกดดันท่ีเทากันนี้เรียกวา ระดับความกดดัน (Piezometric Surface) 
 3. ชั้นหินอุมน้ําปลอม09 (Perch Aquifer) หมายถึง ช้ันดินเหนียวหรือดินดานวางตัวโคงงอเปนแองกัก
เก็บน้ําอยูตอนใดตอนหนึ่ง ในสวนท่ีสัมผัสอากาศเหนือสวนท่ีอิ่มตัวดวยน้ํา บางสวนจะถูกกักเก็บอยูในแองนี้เหมือน
น้ําบาดาลทั่วไป แตเมื่อสูบน้ํามากๆ นานๆ เขาน้ําก็จะหมด 
 ถึงแมวาช้ันหินอุมน้ําจะมีอยูหลายประเภท ขึ้นอยูกับองคประกอบของพื้นท่ี แตก็ลวนทําใหเกิดการกักเก็บน้ํา
อยูใตดิน จึงทําใหเกิดน้ําบาดาล 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (74) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

 A   
 D   
 F    
 99H ไมมีความสัมพันธใดเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (75) 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับคําตอบ 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 ช้ันหินท่ีอุมน้ํา     
02 ชองวางระหวางเม็ดตะกอน     
03 ชองวางระหวางช้ันตอของหิน     
04 ชองวางท่ีเกิดจากรอยแตกของหิน     
05 ชองวางประเภทโพรงหินปูน     
06 น้ําบาดาล     
07 ช้ันหินอุมน้ําไรแรงดัน     
08 ช้ันหินอุมน้ํามีแรงดัน     
09 ช้ันหินอุมน้ําปลอม     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (76) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

 

สัญลักษณการเชื่อมโยง 
 
1. เปนผลทางตรง/เกิดขึ้นในลําดับถัดมา 
 สัญลักษณท่ีใช 
 
 คําหลักท่ีพบ 
 
ตัวอยางโจทย ผลทางตรง 
  กินแตพอด(ี01) ทําให สุขภาพดี(02) 
 
 
  นอนหลับเพียงพอ(03) นํามาซ่ึง สมองปลอดโปรง(04) 
 
 
  สังคมสงบสุข(05) เพราะ รูจักใหอภัย(06) 
 
 
  ติดคณะในฝน(07) เนื่องมาจาก ได GAT เช่ือมโยงเต็ม(08) 
 
  
 หลัก 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 _______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (77) 

2. องคประกอบ/คุณสมบัติ/ลักษณะ 
 สัญลักษณท่ีใช 
 
 คําหลักท่ีพบ 
 
ตัวอยางโจทย องคประกอบ 
  ของขวัญวันพอ(01) ปนี้ ไดแก ตั้งใจเรียน(02) เช่ือฟง(03) และกอดสองที(04) 
 
 
 
 
  วงดนตรีในดวงใจของวัยรุน(05) ประกอบดวยบอดี้สแลม(06), Big Ass, 2PM(07) และสุนทราภรณ(08) 
 
 
 
 
  ความกตัญู(09) และความเชื่อฟง(10) เปนคุณสมบัติของลูกท่ีดี(11) 
 
 
 
 
 
  
 หลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (78) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

3. ถูกลด/ยับยั้ง/ปองกัน/หาม/ขัดขวาง 
 สัญลักษณท่ีใช 
 
 คําหลักท่ีพบ 
 
ตัวอยางโจทย ทางลดทอน ยับยั้ง 
  กินผักเยอะๆ(01) ลดความเสี่ยง การเปนมะเร็ง(02) 
 
 
 
 
  การติดยาเสพติด(03) สามารถปองกันไดดวย การเลิกคบเพ่ือนเลว(04) 
 
 
 
 
  เขื่อน(05) และการจัดการนํ้าท่ีด(ี06) ยับยั้ง การเกิดน้ําทวม(07) 
 
 
 
 
 
  
 หลัก 
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4. Case ทางตรงหรือยับยั้งกันแน 
 
  ตั้งใจอานหนังสือ(01) ทําให คุณแมบน(02)นอยลง 
 
 
 
 
  ตั้งใจอานหนังสือ(03) ทําให คุณแมบนนอยลง(04) 
 
 
 
 
  เศรษฐกิจด(ี05) ทําให ความยากจน(06) ลดนอยลง 
 
 
 
 
  เศรษฐกิจด(ี07) ทําให ความยากจนลดนอยลง(08) 
 
 
 
 
 
  
 หลัก 
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โจทย...พ้ืนๆ แบบเด็กๆ 
 
การมองเห็น  
 ดวงตา(01) ทําใหเราสามารถมองเห็น(02) สิ่งตางๆ รอบตัวได แตแสงแดด(03) และสารพิษตางๆ อาจเปน
ภัยใหการมองเห็นของเรามีประสิทธิภาพลดลงได ซ่ึงปองกันอันตรายนี้ไดโดยการสวมใสแวนกันแดด(04) ท่ีสามารถ
ปองกันรังสี UV ท้ังยังแนะนําใหงดสูบบุหรี่(05) เพราะสารนิโคติน(06) ในบุหรี่เปนสารที่ทําใหความสามารถในการ
มองเห็นเสื่อมกอนวัยอันควรอีกดวย 
 
 
 
 
 
เปลือกทับทิมตานมะเร็ง 
 เปลือกทับทิม(01) ตากแหงตามตํารายาไทย ใชรักษาโรคทองเดินและโรคบิดไดอีกดวย จากการศึกษาวิจัย
พบวาในเปลือกทับทิมมีสารในกลุมแทนนิน(02) สูง 22-25% ซ่ึงชวยลดอาการอักเสบ(03) และตานอนุมูลอิสระ(04) 
ซ่ึงอนุมูลอิสระนี้เปนตัวการทําใหเกิดมะเร็ง(05) เชน มะเร็งผิวหนัง(06) มะเร็งลําไส(07) มะเร็งหลอดอาหาร(08) 
เปนตน 
 
 
 
 
 
ปาทองโก  
 เบ้ืองหลังความอรอยของปาทองโก(01) นั้น มีภัยเงียบจากไขมันชนิดทรานส(02) ในปาทองโก ท่ีอาจ
กอใหเกิดอันตรายกับผูบริโภคไดอยางคาดไมถึง โดยไขมันชนิดนี้ไมเพียงแตทําลายไขมันชนิดดี(03) ท่ีมีประโยชนใน
รางกายเทานั้น แตยังไปเพ่ิมไขมันชนิดราย(04) ใหมากขึ้นดวย ซ่ึงไขมันรายท่ีวานี้ ทําใหเกิดโรคเรื้อรังตางๆ 
มากมาย ไมวาจะเปนโรคหัวใจ(05) โรคเบาหวาน โรคอวน โรคมะเร็ง(06) และโรคระบบภูมิตานทานใหทํางาน
ผิดปกติทางปองกันโรคทั้งหลายคือเลือกกินอาหารที่มีประโยชน(07) และครบหาหมูตามท่ีรางกายตองการจะดีท่ีสุด 
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การฝนรหัส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําสั่ง 
 อานบทความเรื่อง “นักเรียนดี” ในบทความมีขอความที่พิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 8 ขอความ ทาย
บทความจะมีตารางสรุปขอความท่ีกําหนดซ่ึงแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับ แลวสรุปความเช่ือมโยงของ
ขอความท่ีกําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆ ท่ีเหลือ ใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความ และเปนไปตามเกณฑ 
ท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 
  ถาขอความท่ีกําหนดมีขอความอื่น (ซ่ึงอาจมีไดหลายขอความ) เปนผลโดยตรง หรือท่ีเกิดข้ึนในลําดับ

ถัดมา ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความท่ีเปนผลโดยตรง หรือท่ีเกิดขึ้นในลําดับถัดมา แลวตามดวย
ตัวอักษร “A” 

  ถาขอความท่ีกําหนดมีขอความอื่น (ซ่ึงอาจมีไดหลายขอความ) เปนองคประกอบ / คุณสมบัติ / 
ลักษณะ ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความท่ีเปนองคประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ แลวตามดวย
ตัวอักษร “D” 

  ถาขอความท่ีกําหนดมีขอความอื่น (ซ่ึงอาจมีไดหลายขอความ) ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / 
ขัดขวาง ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความท่ีถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวางน้ัน แลว
ตามดวยตัวอักษร “F” 

  ถาขอความท่ีกําหนดไมมีขอความอื่นท่ีเปนผลโดยตรงหรือท่ีเกิดขึ้นในลําดับถัดมา หรือท่ีเปนองคประกอบ 
/ คุณสมบัติ / ลักษณะ / ยับยั้ง หรือท่ีถูกลด / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ดังกลาวขางตน ใหระบาย
คําตอบเปนตัวเลข “99” แลวตามดวยตัวอักษร “H” 

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

โดยหักจากคะแนนรวมของขอสอบขอนั้นๆ (ไมหักคะแนนขามขอ) ดังนั้นถาไมม่ันใจ อยาเดา 
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นักเรียนดี 

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

 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ 

01 การคบเพ่ือนเลว      
02 คุณภาพการเรียนการสอน      
03 คุณภาพสถานศึกษา      
04 คุณภาพอาจารย      
05 นักเรียนดี      
06 เปนคนดี      
07 พ้ืนฐานจิตใจนักเรียน      
08 เรียนเกง      

 
 

ตัวอยางแผนภูมิ 
 

คุณภาพอาจารย04

คุณภาพการเรียนการสอน02

การคบเพื่อนเลว01 นักเรียนดี05

คุณภาพสถานศึกษา03

พื้นฐานจิตใจนักเรียน07

เปนคนดี06 เรียนเกง08
 

  
 Remark 
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โจทย...เอาจริง 
 

บทความที่ 1  หอมหัวใหญ 
 
 หอมหัวใหญ (Allium cepa) เปนพืชในตระกูลเดียวกับกระเทียม ซ่ึงพืชตระกูลนี้จะอุดมไปดวยธาตุ
แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม กํามะถัน ซีลีเนียม บีตาแคโรทีน กรดโฟลิก และเควอเซทิน ซ่ึง
ลวนแลวมีประโยชนตอรางกายท้ังสิ้น 
 
 เพราะประกอบไปดวยสารอาหารที่เหมือนๆ กัน ดังน้ันหอมหัวใหญจึงมีสรรพคุณท่ีคลายกับกระเทียม เชน 
สารไซโคลอัลลิอิน ท่ีมีอยูในพืชท้ัง 2 ชนิดนี้ สามารถละลายลิ่มเลือดท่ีจับตัวอุดขวางทางเดินเลือดได ทําใหลด
โคเลสเตอรอลและลดความดันเลือดลงมาได นอกจากนี้ในหอมหัวใหญยังมีฤทธ์ิฆาเช้ือ ลดอาการกระตุกของ
กลามเนื้อ มีฤทธ์ิมากในการขับสารพิษท้ังท่ีเปนโลหะหนักและพยาธิ หรือเควอเซทินในพืชตระกูลนี้ก็เปนสารตาน
อนุมูลอิสระที่ดีมาก 
 
 มีผลการศึกษายืนยันในเรื่องนี้ โดยการศึกษาในกลุมคนกินมังสวิรัติในประเทศอินเดียท่ีกินกระเทียมและกิน
หอมหัวใหญเปนประจําจะมีปริมาณโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรดนอยกวากลุมท่ีไมไดทานเลย ซ่ึงเราจะพบ
สารอาหารชนิดนี้มากท่ีสุดในผิวช้ันตนๆ ของหอมหัวใหญ และพบมากกวาในหอมหัวใหญสีมวงและหอมแดง 
 
 นอกจากนี้หอมหัวใหญยังอุดมไปดวยธาตุแมกนีเซียม ซ่ึงเปนธาตุท่ีมักพบไดนอยในอาหารประจําวัน มี
ความสําคัญในการสรางคอมพลีเมนต ซ่ึงมีความสําคัญในการทําลายเซลลมะเร็งและกําจัดไวรัสหรือจะเปน
สารอาหารที่หลายคนรูจักกันดีอยางแคลเซียมท่ีมีอยูมากมายท้ังในกระเทียมและหอมหัวใหญ ท่ีปกติจะไดมาจาก
ผลิตภัณฑนม แตในนมจะมีไขมันอิ่มตัวอยูมาก ซ่ึงมีผลในเชิงลบกับระบบภูมิคุมกัน การกินหอมหัวใหญจึงได
แคลเซียมโดยปราศจากไขมัน (ถาไมกินเปนหอมใหญชุบแปงทอด) รวมท้ังแคลเซียมยังชวยใหเกิดการสังเคราะห
เอนไซมที่ที-เซลล (T-cells) ท่ีใชในการตอสูและทําลายสิ่งมีชีวิตแปลกปลอมไมใหเขาสูระบบในรางกาย และ
ชวยเม็ดเลือดขาวในการทําลายและยอยสลายไวรัส นอกจากนี้หอมหัวใหญยังมีธาตุกํามะถันท่ีชวยใหเอนไซมตับ
ทํางานขับสารพิษไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งไดอีกดวย 
 
 ดวยความท่ีหอมหัวใหญเปนพืชท่ีมีกลิ่นและความฉุนนอยกวากระเทียม คนท่ัวไปจึงนาท่ีจะเพ่ิมปริมาณการ
กินไดโดยไมตองฝนใจมากนักเมื่อเทียบกับกระเทียม และจากประโยชนอันมากมายของหอมหัวใหญนี้และเพ่ือ
สุขภาพท่ีดีของเราตอไป จึงสมควรพิจารณาหอมหัวใหญเปนพืชหลักประจําโตะอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีของเราตอไป 
 

ขอมูลบางสวนจาก : นิตยสารหมอชาวบาน 
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แสดงแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 หอมหัวใหญ      
02 สิ่งมีชีวิตแปลกปลอม      
03 ปริมาณโคเลสเตอรอล      
04 ความดันเลือด      
05 เควอเซทิน      
06 สังเคราะหเอนไซมท่ีที-เซลล      
07 แคลเซียม      
08 กํามะถัน      
09 สารไซโคลอัลลิอิน      
10 กระเทียม      
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บทความที่ 2  ยิ่งนอนดึก ยิ่งเรงวันตาย 
 
 การนอนดึกเปนเหตุใหอายุสั้นเทากับเรงวันตายใหตัวเองและยังทําใหรางกายพักผอนไมเพียงพอ นอกจากนี้
ยังทําใหระบบตางๆ ภายในรางกายจะรวน อธิบายได ดังนี้ 
 
 1. ระบบการยอยอาหารผิดปกติ โดยจะมีอาการผิดปกติหลายๆ ประการ เชน ทองอืด ทองเฟอ และที่
สําคัญ คือ อุจจาระหยาบ ซ่ึงหมายถึงอาหารท่ีทานเขาไป ถาไมนอนดึกอุจจาระจะสวยไมมีเศษอาหารติดอยู
เหมือนกับแทงทอง แตถาอดนอนแลวอุจจาระจะหยาบจะมีเศษอะไรตางๆ ติดอยูเหมือนกับรถท่ีมีเขมาติด เกิดจาก
การท่ีรางกายยอยไมหมดเพราะรางกายออนลา แนวทางแกไขอาการอุจจาระหยาบ คือ ใหลดอาหารประเภท
เนื้อสัตว อาหารเหนียวๆ มิฉะนั้นลําไสจะทํางานหนัก 
 
 ย่ิงนอนดึก แมเราหลับไปแลวแตลําไสไมหลับ ยังคงยอยอยูตอไป พอตื่นขึ้นมาเพลียใหทานไข นม แทน
พวกเนื้อสัตวก็จะพอถูไถไปได มิฉะนั้นทองจะผูกเปนประจําริดสีดวงทวารจะถามหา 
 
 2. ระบบปสสาวะแปรปรวน ถานอนไมดึก ประมาณ 3-4 ทุม พอตื่นเชาขึ้นมาจะปสสาวะครั้งเดียวจบ 
แตถานอนดึกย่ิงนอนตีหนึ่ง กลางคืนจะตองลุกเขาหองนํ้าถ่ี ระบบปสสาวะแปรปรวนนี้ เกิดจาก รางกาย overload 
ตองการนํ้ามาก กลามเนื้อขางในจะบีบคั้นเอาพลังงานออกมาใช จึงตองใชนํ้ามาก ผลก็คือปสสาวะบอย 
ทางแกไขระบบปสสาวะที่ผิดปกตินี้ คือ ใหทานแคลเซียมเม็ดได แตอยามากแค 1 เม็ดก็พอ ถาทานมากจะทําให
เกิดแคลเซียมพอก คือ อาการท่ีกระดูกงอกทับเสนประสาท 
 
 3. ระบบหายใจเสีย รางกายจะเอาออกซิเจนไปแลกเลือดดําใหเปนเลือดแดงไดตองมีความช้ืน ถาความช้ืน
นอยมันจะไมแลก ทําใหอึดอัดเพราะความช้ืนไมพออากาศแหงเลยเอาความชื้นในตัวเราไปทําใหปอดทํางานไมสะดวก
และฟอกออกซิเจนไมได แนวทางแกไขใหเอานํ้าใสกะละมังไวขางตัว ย่ิงเปนนํ้ารอนยิ่งดี ถาอึดอัดใหเอาผาหนุนเทา
ใหสูง การด่ืมนํ้าหวานๆ แตอยาหวานมากจะทําใหอวน 
 

ขอมูลบางสวนจาก : http://heyhaparty.blogspot.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (86) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

แสดงแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

11 การนอนดึก      
12 รางกายพักผอนไมเพียงพอ      
13 ระบบตางๆ ภายในรางกายจะรวน      
14 ระบบการยอยอาหารผิดปกติ      
15 ทองเฟอ      
16 อุจจาระหยาบ      
17 รางกายยอยไมหมด      
18 รางกายออนลา      
19 ใหลดอาหารประเภทเนื้อสัตว      
20 ระบบปสสาวะแปรปรวน      
21 รางกาย overload ตองการนํ้ามาก      
22 ใหทานแคลเซียมเม็ดได      
23 ระบบหายใจเสีย      
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โจทย...เตรียมตัวเต็ม 
 
บทความที่ 1  รถยนตนั่งขนาดเล็ก...แรงกระตุนสําคัญตอตลาดรถยนตในประเทศป 53 
 
 หลังจากงานมอเตอรโชวครั้งท่ี 31 ไดสิ้นสุดลง โดยนอกเหนือจากจะประสบความสําเร็จกับตัวเลขยอดจอง
ท่ีสูงถึง 27,878 คันในงานแลว ซ่ึงปนี้ทิศทางของแนวทางการทําตลาดของคายรถยนตตางๆ ท่ีมุงจับตลาด
รถยนตนั่งขนาดเล็กรุนตางๆ นี้มากขึ้น ซ่ึงก็ไดรับผลตอบรับท่ีดีจากผูบริโภคเพราะปจจัยบวกที่สนับสนุนมากมาย 
ไดแก การฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ การปรับขึ้นของราคาสินคาเกษตร การเปดเสรี
การคา รวมถึงการแขงขันกันระหวางบริษัทสินเช่ือ สงผลใหกําลังซ้ือของผูบริโภคเพ่ิมสูงขึ้น และตนทุนการซ้ือ
รถยนตของผูบริโภคลดต่ําลง ซ่ึงปจจัยตางๆ เหลาน้ีคาดวาจะเปนแรงขับเคลื่อนตลาดรถยนตนั่งขนาดเล็กใหไดรับ
การตอบรับท่ีดี จนทําใหสามารถเปลี่ยนทิศทางของอุตสาหกรรมรถยนตไดในปนี้  
 
 นอกจากปจจัยบวกท้ังสี่ประการที่กลาวมาแลว, ในสวนของตัวสินคาเอง ในดานของความประหยัดพลังงาน 
มีสวนสําคัญท่ีชวยใหตลาดรถยนตประเภทนี้ไดรับการตอบรับท่ีดี ในยุคท่ีราคาน้ํามันผันผวนและมีโอกาสปรับเพ่ิม
สูงขึ้นเชนนี้ คายรถตางๆ ไดพยายามออกแบบและพัฒนารถไมใหมีขนาดเล็กจนเกินไป เมื่อเทียบกับความประหยัด
ในเรื่องคาใชจายและวัตถุประสงคหลักในการใชงานของกลุมลูกคา ประกอบกับการแขงขันกันของบริษัทผูให
สินเชื่อสําหรับเชาซื้อรถยนต ทําใหตนทุนในการกูลดลง รวมท้ังการทําตลาดของคายรถท่ีตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย 
โดยเฉพาะการเลือกใชพรีเซนเตอร และการออกแบบรูปลักษณะของรถยนต เชน โครงรถ และสีรถ ท่ีตรงกับ
ความช่ืนชอบของกลุมลูกคาเปาหมาย ท้ังหมดนี้ทําใหความสามารถในการครอบครองรถยนตของกลุมลูกคา
เปาหมายสูงขึ้น 
 
 อนึ่ง พฤติกรรมในการซ้ือรถของผูบริโภคยุคปจจุบันท่ีนิยมซ้ือรถยนตนั่งขนาดเล็กมากขึ้นสงผลตอทิศทาง
ของอุตสาหกรรมรถยนตเปลี่ยนไป ท่ีมีท้ังการปรับแนวทางการทําตลาดของคายรถยนตตางๆ โดยมุงทําตลาด
รถยนตนั่งขนาดเล็กมากขึ้น และการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เชน อุตสาหกรรมรถยนตมือสอง
อุตสาหกรรมชิ้นสวนและอะไหล และอุตสาหกรรมอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ เปนตน  
 
 จากปจจัยบวกที่ทําใหตลาดรถยนตนั่งขนาดเล็กไดรับการตอบรับที่ดีนั้น คาดวาจะสงผลทําใหตลาด
รถยนตในประเทศชวงไตรมาสแรกของป 2553 นี้สามารถขยายตัวไดมากกวารอยละ 50 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน อยางไรก็ตาม แมตลาดรถยนตในประเทศจะยังคงมีปจจัยสนับสนุนท่ีดีอยางตอเนื่อง แตหาก
ปญหาทางการเมืองภายในประเทศยังคงมีอยูมาก ยอมจะสงผลกระทบใหปจจัยบวกทั้งสี่ประการขางตนมี
ประสิทธิภาพนอยลง และมีผลตอความเช่ือมั่นและกําลังซ้ือของผูบริโภคโดยตรง โดยในกรณีเลวรายท่ีสุดคาดวา
จะทําใหยอดขายรถยนตในประเทศตลอดทั้งป 2553 นี้ ขยายตัวไดท่ีระดับรอยละ 16 ถึง 20 โดยตลาดรถเพ่ือการ
พาณิชยคาดวาจะเปนตลาดท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณทางการเมืองดังกลาวมากกวาตลาดรถยนตนั่ง สวนอีก
กรณีท่ีปญหาการเมืองสามารถคลี่คลายไปไดคาดวาตลาดรถยนตในประเทศของไทยอาจจะสามารถขยายตัวไดสูง
ถึงรอยละ 21 ถึง 25 เลยทีเดียว 

ขอมูลบางสวนจาก : ศูนยวิจัยกสิกรไทย  



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (88) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

แสดงแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 การฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ      
02 อุตสาหกรรมช้ินสวนและอะไหล      
03 ความประหยัดพลังงาน      
04 เปลี่ยนทิศทางของอุตสาหกรรมรถยนต      
05 แนวทางการทําตลาดของคายรถยนตตางๆ      
06 ปญหาทางการเมืองภายในประเทศ      
07 การแขงขันกันของบริษัทผูใหสินเช่ือสําหรับ 

เชาซ้ือรถยนต 
     

08 ตลาดรถยนตนั่งขนาดเล็กไดรับการตอบรับท่ีดี      
09 การขยายตัวของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง      
10 การเปดเสรีการคา      
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บทความที่ 2  ตลาดเคร่ืองปรับอากาศ : ระดมแคมเปญสูอากาศรอน 
 
 สภาพอากาศที่รอนมากข้ึนเรื่อยๆ ในขณะนี้ทําใหตลาดเครื่องปรับอากาศเติบโตมากขึ้นและมีภาวะ การแขงขัน
ท่ีรุนแรงไมแพกับสภาพอากาศ แตในชวงฤดูการขายเครื่องปรับอากาศนี้ ผูผลิตและตัวแทนจําหนายไดปรับกลยุทธ
การตลาดและงัดออกมาใชกันอยางเขมขน เพ่ือแยงชิงกันเปนผูนําตลาดกอนท่ีปญหาการเมืองจะสงผลกระทบ   
ตอตลาดเครื่องปรับอากาศมากไปกวานี้ โดยไดมีการนําสินคาท่ีเหลือคางสตอกจากปกอนมาจัดโปรโมช่ันพิเศษ   
ลดราคา มีการใชกลยุทธการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับรานคาจัดจําหนายและยังมีการชูนวัตกรรมสําหรับเครื่องปรับ-
อากาศรวมถึงการเปดตัวสินคารุนใหมเขาสูตลาดกันอยางคึกคัก 
 
 นอกจากการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศจะมีปจจัยหนุนจากสภาวะอากาศที่รอนอบอาวอยางมากใน
ปนี้แลว ศูนยวิจัยกสิกรไทยมีความเห็นวาตลาดยังไดรับปจจัยหนุนจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ีคาดวา
จะมีโครงการใหมเปดตัวเพ่ิมขึ้นจากในปท่ีผานมาสงผลดีอยางมากตอตลาดเครื่องปรับอากาศ ซ่ึงการเติบโตของ
การลงทุนในธุรกิจดานนี้เปนผลตอเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟนตัวอยางชัดเจนและคาดวาจะฟนตัวตอเนื่อง
ในระยะขางหนา และการดําเนินนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเนื่องของรัฐบาลนําไปสูการกระตุนการลงทุน
ของภาคเอกชน โดยเฉพาะการลงทุนในดานอสังหาริมทรัพยท่ีเริ่มกลับมาคึกคักกันอีกครั้ง นอกจากนี้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจท่ีกระเตื้องขึ้นนาจะสงผลตอกําลังซ้ือของผูบริโภครวมทั้งความมั่นใจตอรายไดใหปรับตัวดีขึ้น ซ่ึงท้ังหมด
เปนปจจัยสนับสนุนการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศในปนี้ ทําใหผูผลิตคงจะเผชิญกับการแขงท่ีรุนแรงอยาง
หลีกเลี่ยงไมได 
 
 อยางไรก็ตามแนวโนมตลาดเครื่องปรับอากาศในป 2553 นี้ ยังมีปจจัยเสี่ยงท่ีอาจสงผลตอการเติบโตของ
ตลาด ไดแก ปญหาการเมืองในประเทศ ซ่ึงปญหานี้ไดสงผลกระทบอยางมากกับการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยท้ัง
ภาคการคาขายและการทองเท่ียวของประเทศ และถาหากการชุมนุมของกลุมผูชุมนุมตอตานรัฐบาล ยังคงยืดเย้ือ 
ปญหานี้อาจสงผลกระทบตอการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศได เพราะเหตุการณบานเมืองมีผลตออารมณ
การจับจายใชสอยของผูบริโภค โดยเฉพาะผูบริโภคที่มีความตองการจะเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหมในชวงน้ี  
 
 นอกจากนี้ปฏิเสธไมไดวา การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีผานมานั้นสงผลโดยตรงตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย 
แตแมวาตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจในสหรัฐและในยุโรปบางประเทศเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นก็ตาม แตปญหา
ของสมาชิกยูโรโซนบางประเทศ ทําใหเรายังคงตองติดตามสถานการณอยางใกลชิด 
 
 ดังนั้นผูผลิตอาจตองปรับกลยุทธการตลาดเพ่ือดึงดูดใหผูบริโภคมาจับจายกันมากขึ้น และตัดสินใจซ้ือเร็วขึ้น 
ท้ังกลยุทธการเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย ท่ีมีจําหนายผานทางรานคาตัวแทนจําหนายและผานชองทางเว็บไซต 
การจัดกิจกรรมรวมมือกับรานคาตัวแทนจําหนาย มีการคิดวิธีเสนอนวัตกรรมใหมๆ ในผลิตภัณฑสินคาท่ีแตกตาง
จากคูแขงมาเปนจุดขาย เชน เทคโนโลยีท่ีประหยัดพลังงานมากขึ้น ประสิทธิภาพระบบฟอกอากาศที่สามารถ  
ขจัดกลิ่น และยับยั้งการกระจายตัวของเช้ือโรค ไวรัส เช้ือรา และเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ฯลฯ 
รวมถึงกลยุทธการตลาดท่ีออกแบบรูปลักษณใหเขากลับไลฟสไตลของผูบริโภคมากขึ้น ท้ังหมดนี้ก็เพ่ือกระตุนและ
จูงใจผูบริโภค 
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 โดยกลยุทธตางๆ ท่ีทางผูผลิตและผูประกอบการจัดจําหนายเครื่องปรับอากาศไดสรางสรรคและคิดหา
หลากหลายวิธีดังกลาวน้ัน โดยหวังวาจะชวยกระตุนการเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศ แตจะไดผลมากนอย
สักเพียงใดคงตองขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูบริโภคและสถานการณรอบดานเปนสวนสําคัญ 
 

ขอมูลบางสวนจาก : ศูนยวิจัยกสิกรไทย 
แสดงแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก      
02 การลงทุนในดานอสังหาริมทรัพย      
03 สภาพอากาศที่รอนมากขึ้น      
04 ภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีฟนตัวอยางชัดเจน      
05 การจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับรานคาจัดจําหนาย      
06 ผูผลิตและตัวแทนจําหนายไดปรับกลยุทธ 

การตลาด 
     

07 การเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศ      
08 เสนอนวัตกรรมใหมๆ ในผลิตภัณฑสินคา      
09 ปญหาการเมืองในประเทศ      
10 การเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย      
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ขอสอบจริง GAT (ตุลาคม 2553) 
 

บทความที่ 1  วัยรุนไทยทําลายสถิติเอเชีย  
 เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ผูอํานวยการสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล กลาวตอท่ีประชุมเวที “ศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ” ครั้งท่ี 6 เรื่อง “แมวัยใสเรื่องใหญ
ตองรวมใจหาทางออก” วาองคการอนามัยโลกระบุวา คาเฉลี่ยของหญิงตั้งครรภท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ปท่ัวโลกอยูท่ี 
65 ตอ 1,000 คน ทวีปเอเชียอยูท่ี 56 ตอ 1,000 คน โดยประเทศไทยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในทวีปเอเชีย คือ 70 ตอ 
1,000 คน  
 ปญหาการต้ังครรภในวัยรุนมีมากมาย ขอมูลจากแหลงตางๆ พบวาปญหาและผลกระทบที่ตามมามีหลาย
อยาง เชน ตองหยุดการเรียน ติดโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ รวมท้ังเช้ือไวรัสตับอักเสบบีหลาย
คนไปทําแทงกับหมอเถื่อนจนเกิดภาวะแทรกซอนรุนแรงตามมา เชน ติดเช้ือโรคจนตองตัดมดลูกท้ิง ผูท่ีตั้งครรภ
ตอไปก็มักมีความผิดปกติ ไดแก ครรภเปนพิษ (ความดันโลหิตสูง การทํางานของไตผิดปกติ และอาจมีอาการชักได) 
คลอดกอนกําหนด คลอดลําบากเพราะกระดูกเชิงกรานยังเจริญเติบโตไมสมบูรณจนตองผาทองคลอด อัตราตาย
ของเด็กท่ีคลอดสูง มีภาวะซึมเศราหลังคลอด หรือมีปญหารุนแรงถึงกับฆาตัวตาย  
 จากขอมูลขางตนคงเห็นไดชัดเจนวาตองหาทางแกไขปญหานี้อยางเรงดวน สิ่งที่จะตองทําความเขาใจกับ
ปญหานีท่ี้สําคัญ คือ ปจจัยเสี่ยงตอการตั้งครรภในวัยรุนและแนวทางปองกันปญหา  
 พบวาปจจัยเสี่ยงตอการต้ังครรภในวัยรุนมีหลายประการ ท่ีสําคัญไดแก มีการศึกษาเลาเรียนนอย 
เนื่องจากครอบครัวยากจน ขาดความรูเรื่องเพศศึกษาและเรื่องการคุมกําเนิด คานิยมทางเพศเปลี่ยนไป ถือวา
การไดมีเพศสัมพันธเร็วเปนเรื่องทันสมัย ด่ืมเหลาหรือเสพสารเสพติด ทําใหขาดสติและความยั้งคิดหรือถูกลอลวง
ชักจูงไดงาย ขาดการเอาใจใสจากพอแม ไมเห็นคุณคาของตนเอง ตองการความรัก ทําใหตัดสินใจมีเพศสัมพันธ 
เปนตน ปจจัยท้ัง 4–5 ประการดังกลาวน่ีเองท่ีเปนสาเหตุของปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  
 เมื่อรูสาเหตุเราก็สามารถกําหนดแนวทางปองกันปญหาไดดวยวิธีการหลายๆ อยาง ท่ีสําคัญ คือ พอแม
ผูปกครองตองเอาใจใสดูแล ใหความรักความอบอุน วางตัวใหลูกรูสึกสนิทสนม สามารถปรึกษาหารือปญหา
ตางๆ ได นอกจากนี้ทางบานและทางโรงเรียนจะตองชวยกันอบรมสั่งสอน ใหความรูเรื่องเพศศึกษา ขอควรระวัง
ในการคบเพื่อนตางเพศ ช้ีใหเห็นปญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการมีเพศสัมพันธและการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร แนะนําใหหลีกเลี่ยงเครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอลและยาเสพติดตางๆ เปนตน วิธีการตางๆ เหลานี้
จะชวยปองกันและลดปญหาการตั้งครรภในวัยรุนลงไดมาก  
 แตอยางไรก็ตาม ผูมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการลดหรือเพ่ิมปญหาก็คือ ตัววัยรุนเอง ปจจุบันวัยรุนไทยรับเอา
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และเทคโนโลยีจากตางประเทศมาใชกันอยางแพรหลาย แตเราขาดการคัดกรองสิ่งท่ีเรารับเขามา
วาดีหรือไมอยางไร เชน เราละเลยวัฒนธรรมไทยเรื่องการรักนวลสงวนตัว หันไปตามอยางวัยรุนอเมริกันเรื่อง 
การมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน รับเอาแฟช่ันและกิจกรรมบันเทิงเริงรมยจากวัยรุนเกาหลีและญี่ปุน แตสิ่งดีๆ ของ
เขาเรากลับไมเอามาใช เชน ความรับผิดชอบตอตนเองของวัยรุนอเมริกันซ่ึงจะตองทํางานหาเงินเลาเรียนเองหลัง
จบมัธยมปลาย ความขยันขันแข็งมุมานะพยายามของวัยรุนญ่ีปุน เปนตน ดังนั้นจึงขอฝากขอคิดในประเด็นนี้ไวให
วัยรุนไทยซึ่งเปนอนาคตของชาติไดนําไปพิจารณาไตรตรอง 
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แสดงแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 ขาดการเอาใจใสจากพอแม      
02 คานิยมทางเพศเปลี่ยนไป      
03 ดื่มเหลาหรือเสพสารเสพติด      
04 แนวทางปองกันปญหา      
05 ปจจัยเสี่ยงตอการตั้งครรภในวัยรุน      
06 ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน      
07 พอแมผูปกครองตองเอาใจใสดูแล      
08 สิ่งท่ีจะตองทําความเขาใจกับปญหานี้      
09 หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล      
10 ใหความรูเรื่องเพศศึกษา      
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บทความที่ 2  จุดออนของคนไทย 
 
 ในโอกาสวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม ดิฉันและเพ่ือนๆ อีก 4 คน นัดกันชวนคุณแมมารับประทานอาหาร
และสังสรรคกันท่ีบานดิฉัน ขณะที่คุณแมท้ังหาคนนั่งดูละครทีวีเรื่องโปรด พวกลูกๆ ก็คุยกันเรื่องสัพเพเหระตอท่ี
โตะอาหาร พอหมดเรื่องคุยก็หันมาวิจารณเหตุการณบานเมืองวามีปญหาไมหยุดไมหยอน ลงทายก็มาโทษกันเองวา
เปนเพราะคนไทยมีจุดออนอยางนั้นอยางนี้ เรื่องนี้คงติดอยูในหัวเพ่ือนคนหนึ่ง วันรุงขึ้นจึงสงบทความท่ีเอามาจาก 
inter net มาใหเปนเรื่อง จุดออนของคนไทย 10 ประการ ในมุมมองของคุณวิกรม กรมดิษฐ (คุณวิกรม กรมดิษฐ เปน
ผูกอตั้งและเปนประธานบริหารบริษัทอมตะ คอรปอเรชัน จํากัด เปนเจาของโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
รวมท้ังมีบริษัทในเครืออมตะอีกหลายแหง) แมจะมีบางประการที่ดิฉันไมเห็นดวยนัก แตก็ตองเปดใจกวางรับฟงไว
เพ่ือนํามาใครครวญไตรตรองดูในภายหลัง 
 
 จุดออนดังกลาว ไดแก รูจักหนาที่ของตัวเองตํ่ามาก การศึกษายังไมทันสมัย มองอนาคตไมเปน ไมจริงจัง
ในความรับผิดชอบตอหนาท่ี การกระจายความเจริญยังไมเต็มท่ี การบังคับใชกฎหมายไมเขมแข็ง อิจฉาตารอน 
เอ็นจีโอบานเราคานลูกเดียว ยังไมพรอมในเวทีโลก และสุดทายคือคนไทยเลี้ยงลูกไมเปน จุดออนท้ัง 10 นี้ ดิฉัน
ขอนํามาขยายความเพียงบางประการเทาท่ีเนื้อท่ีจะอํานวย 
 
 ประการแรก คือ รูจักหนาท่ีของตัวเองต่ํามากโดยเฉพาะหนาท่ีตอสังคม ลักษณะของจุดออนขอนี้ท่ีเห็นไดชัด 
คือ มีสํานึกตอสังคมสวนรวมตํ่า และมือใครยาวสาวไดสาวเอา หลายคนแสวงหาอํานาจเพ่ือจะตักตวง
ผลประโยชน จนมีคําพูดวาธุรกิจการเมือง ธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ลักษณะของจุดออนท้ังสองอยาง
ดังกลาวทําใหบานเมืองเราไมเจริญเทาท่ีควร ประเทศชาติลาหลังไปเรื่อยๆ 
 
 ประการตอมา คือ การศึกษายังไมทันสมัย ซ่ึงท่ีสําคัญ คือ เรื่องภาษา เปนเหตุใหคนไทยขาดโอกาสใน
การแขงขันกับตางชาติในเวทีตางๆ ประเทศอื่นๆ รูจักคนไทยนอยมากเนื่องจากคนไทยขี้อาย ไมกลาแสดงออก 
ไมมั่นใจในตัวเอง การท่ีคนไทยมีโอกาสในการแขงขันกับตางชาตินอยหรือไมมี ทําใหบานเมืองเราไมเจริญพอท่ีจะ
แขงขันกับชาติอื่นๆ ในเวทีโลก 
 
 จุดออนของคนไทยประการสุดทายท่ีขอนํามาอธิบายในที่นี้ คือ คนไทยมองอนาคตไมเปน โดยมีลักษณะเดน
เทาท่ีสังเกตเห็น คือ คนไทยกวารอยละ 70 ไมมีเปาหมายที่ชัดเจนในอนาคต ทํางานกันแบบวันตอวัน แกปญหา
เฉพาะหนาไปวันๆ นอยนักท่ีจะวางแผนใหตัวเองอยางเปนระบบและอยางเปนขั้นเปนตอน ชอบพึ่งพาสิ่งงมงาย
และโชคชะตา พอใจทํางานแบบตําขาวสารกรอกหมอลักษณะเชนนี้ทําใหบานเมืองเราไมเจริญ เชนกัน 
 
 ดิฉันมีความเห็นวาคนเราถารูตัววามีจุดออนอยางไร ก็ยอมหาทางปรับปรุงแกไขจุดออนนั้นได จึงขอเชิญชวน
ทานท่ีสนใจหารายละเอียดเรื่องจุดออนของคนไทย 10 ประการจาก internet มาอานเพ่ิมเติม หากพบวาเรายังมี
จุดออนอยูก็จะไดนํามาพิจารณาหาวิธีปรับปรุงพัฒนาตนเอง รวมท้ังนําไปอบรมสั่งสอนลูกหลานดวย เพ่ือจะได  
แกจุดออนประการสุดทายท่ีคุณวิกรมวาไว คือ คนไทยเลี้ยงลูกไมเปน  
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แสดงแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

11 การศึกษายังไมทันสมัย      
12 แกปญหาเฉพาะหนาไปวันๆ      
13 ขาดโอกาสในการแขงขันกับตางชาติ      
14 จุดออนของคนไทย      
15 บานเมืองเราไมเจริญ      
16 มองอนาคตไมเปน      
17 มีสํานึกตอสังคมสวนรวมต่ํา      
18 มือใครยาวสาวไดสาวเอา      
19 ไมมีเปาหมายที่ชัดเจนในอนาคต      
20 รูจักหนาท่ีของตัวเองต่ํามาก      
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ขอสอบจริง GAT (กรกฎาคม 2553) 
 

บทความที่ 1  เมษายน ปเสือดุ 
 
 เดือนเมษายนปนี้กลาวไดวาเปนปเสือดุ เพราะมีเรื่องราวรอนแรงเกิดขึ้นมากมายทั้งในบานเราและบานเขา 
วันท่ี 10 เมษายน เปนวันท่ีคนไทยตองบาดเจ็บลมตายจํานวนมากท่ีสี่แยกคอกวัวจากการขอคืนพ้ืนท่ีถนนราชดําเนิน 
สวนการชุมนุมท่ีแยกราชประสงคก็กอใหเกิดผลกระทบมากมาย ท้ังทางดานการคาขาย การทองเท่ียว และดานอื่นๆ 
ขณะที่เขียนคอลัมนนี้ก็ยังมองไมออกวาปญหาความขัดแยงในบานเราจะจบลงอยางไร จึงขอพาคุณผูอานเปลี่ยน
สมองจากความเครียดในบานเราไปมองดูปญหาท่ีอื่นบาง 
 
 เมื่อสองวันกอน คือ วันท่ี 14 เมษายน ภูเขาไฟท่ีไอซแลนดเกิดระเบิดขึ้นมาภูเขาไฟช่ือเรียกยาก (ช่ือวา 
Eyjafjallajokulll) ลูกน้ีพนเถาถานจํานวนมหาศาลออกมา และถูกกระแสลมพัดพาไปปกคลุมเกือบทั่วยุโรป ท้ัง
ประเทศอังกฤษ โรมาเนีย ฮังการี สโลเวเนีย โครเอเชีย สวิสเซอรแลนด ตลอดจนประเทศกลุมสแกนดิเนเวีย และ
อิตาลีตอนเหนือ 
 
 เถาถานจากภูเขาไฟลูกนี้มีลักษณะพิเศษ คือ แทนท่ีเศษวัสดุท่ีพวยพุงออกมาจะเผาไหมหมดจนเปนผงข้ีเถา-
ถานจากภูเขาไฟลูกอื่นๆ กลับมีลักษณะเปนผงเศษแกวและเศษโลหะ ซ่ึงเปนอันตรายมากตอเครื่องยนตและ
พ้ืนผิวดานนอกของเครื่องบินรวมท้ังกลไกของระบบนําทาง ดังนั้นเถาถานจํานวนมหาศาลจากเจา Eyjafjallajokull 
จึงสงผลกระทบมากมาย ท่ีสําคัญ คือ ทําใหตองหยุดการบินในยุโรปเกือบครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังทําใหสุขภาพ
ประชาชนแยลง เพราะสูดหายใจเอาผงเถาถานเขาไป รวมท้ังทําใหพืชผลการเกษตรเสียหาย เพราะถูกเถาถาน
ปกคลุมไปทั่ว 
 
 การท่ีการบินในยุโรปตองหยุดไปอันเปนผลมาจากเถาถานจํานวนมากเชนนี้ กอใหเกิดผลเสียหายตามมา
หลายประการ ท่ีเห็นผลทันตาก็คือ การบินสูญเสียรายไดมหาศาลถึงวันละกวา 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ ประการ
ตอมา คือ การทองเท่ียว ผูคนท่ีเดินทางไปทองเท่ียวยุโรปตกคางอยูท่ีสนามบินจํานวนมาก ผูท่ีวางแผนจะไปเท่ียว
ยุโรปก็ตองเปลี่ยนแผน ชาวยุโรปที่ไปเท่ียวท่ีอื่นก็กลับบานไมได ทําใหธุรกิจการทองเที่ยวเสียหายมากและท่ี
กระทบกระเทือนมากอีกประการหนึ่ง คือ ทําใหการขนสงสินคาหยุดชะงัก ท้ังจากยุโรปไปที่อื่นและจากที่อื่นมายุโรป 
 
 ความเสียหายทั้งสามประการดังกลาวขางตน ทําใหเครดิตและคาเงินยูโรลดลง และที่นาเปนหวง คือ ทําให
การฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุมนี้กําลังเริ่มดีขึ้นกลับลดลง จนเกรงกันวาจะสงผลกระทบไปถึงการ 
ฟนตัวของเศรษฐกิจโลกดวย 
 
 ความเสียหายจากภูเขาไฟระเบิดครั้งน้ีไมมีใครพยากรณไดวาจะสิ้นสุดเมื่อไหรหรือจะกลับรุนแรงยิ่งขึ้น เพราะ
เปนเรื่องของภัยธรรมชาติท่ีมนุษยไมอาจควบคุมได แตความเสียหายที่กําลังเกิดขึ้นท่ีบานเราเปนเหตุการณท่ีเกิด
จากความขัดแยงของมนุษยโดยแท ไมวาจะเปนความขัดแยงทางความคิดหรือผลประโยชนใดๆ ก็ตาม ผูท่ีจะควบคุม
และระงับเหตุการณความรุนแรงตางๆ ไดก็คือ มนุษย ดังน้ันคนไทยทุกคนทุกหมูเหลาตองพรอมใจชวยกันหาทาง
ออกใหได โดยยึดประโยชนของประเทศชาติเปนท่ีตั้งไมเชนนั้น “เราจะรองเพลงชาติใหใครฟง”  



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (96) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

แสดงแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 การเกษตรเสียหาย      
02 การขนสงสินคาหยุดชะงัก      
03 การบินสูญเสียรายไดมหาศาล      
04 การฟนตัวทางเศรษฐกิจ      
05 เครดิตและคาเงินยูโรลดลง      
06 เถาถานจํานวนมหาศาล      
07 ธุรกิจการทองเท่ียวเสียหาย      
08 เปนผงเศษแกวและเศษโลหะ      
09 สุขภาพประชาชนแยลง      
10 หยุดการบินในยุโรปเกือบครึ่งหนึ่ง      
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บทความที่ 2  คลายเครียดดวยการสรางความสุข 
 
 ชวงตนเดือนพฤษภาคมดิฉันไดหยุดงานติดตอกันสามวัน คือ เสาร อาทิตย และจันทร ซ่ึงเปนวันหยุด
ชดเชยวันแรงงาน ปกติหากหยุดติดตอกันเชนนี้ดิฉันจะตองชวนเพ่ือนๆ ไปเท่ียวตางจังหวัด แตคราวนี้ไมมีกระจิต
กระใจที่จะไปไหนเพราะความทุกขใจกับเหตุการณบานเมืองตลอดเดือนเมษายนที่เพ่ิงผานไป หยิบหนังสือพิมพอาน
เจอคอลัมนหนึ่งเขียนเรื่องวิธีคลายเครียด ทําใหนึกถึงหนังสือท่ีคุณลุงใหเมื่อวันไปรดนํ้าขอพรวันสงกรานต เปน
หนังสือท่ีรวมบทความดีๆ ไว 4-5 เรื่อง หนึ่งในนั้นคือ เรื่อง ความสุขของพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) ทราบวา
ขณะนี้ทานมีสมณศักดิ์เปน พระพรหมคุณาภรณ พออานจบก็อยากเผยแพรใหทานผูอานไดรับรูบาง เผ่ือจะชวยให
พอสรางความสุขขึ้นมาไดบางทามกลางความเครียดรอบตัว 
 
 พระพรหมคุณาภรณกลาวไววา ความสุขของมนุษยสวนใหญเกิดจากความพึงพอใจที่ไดในสิ่งท่ีอยากได 
อยากไดอะไรแลวไดตามท่ีตองการก็มีความสุข จึงเปนความสุขตองแสวงหาใหไดมาซ่ึงสิ่งท่ีอยากได ประเด็นท่ีนาคิด
คือ ทําอยางไรเราจึงจะสรางความสุขใหมีขึ้นไดในตัวเองโดยไมตองแสวงหาหรือพ่ึงพาเหตุปจจัยภายนอกมากนัก
ทานจึงแบงความสุขออกเปน 5 ขั้นตามเหตุท่ีมาของความสุข 
 
 ความสุขขั้นท่ี 1 เปนความสุขท่ีเกิดจากการเสพยสิ่งที่ผานเขามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เชน ลิ้นไดลิ้มรส
อาหารท่ีอรอยถูกปาก หูไดยินเสียงเพลงอันไพเราะไดยินเสียงสรรเสริญเยินยอ ตาเห็นสิ่งท่ีสวยงาม เห็นคนมา
พินอบพิเทาเอาอกเอาใจ เปนตน ความสุขข้ันที่ 1 จึงขึ้นกับปจจัยภายนอก ตองแสวงหาดวยวิธีการตางๆ บางครั้ง
ถึงกับตองแยงชิงเบียดเบียนกันเพ่ือใหไดสิ่งท่ีตนปรารถนามาเสพย ดังน้ันความสุขขั้นท่ี 1 จึงมีลักษณะเปนความสุข
ที่ตองหา ตองได ตองเอา รวมท้ังเปนความสุขที่ฝายหนึ่งไดฝายหนึ่งอด 
 
 ความสุขข้ันที่ 2 เปนความสุขท่ีเกิดจากการใหดวยความเมตตาหรือความศรัทธา เชน แมใหลูก เมื่อเห็น
ลูกมีความสุข ตนเองก็มีความสุข หรือใหเพ่ือนมนุษยท่ีเดือดรอน เมื่อเขาพนทุกขและมีความสุขขึ้น เราก็พลอยสุข
ไปดวย หรือใหองคกรการกุศลหรือใหวัดท่ีตนศรัทธาเช่ือถือก็จะรูสึกมีความสุขท่ีไดมีสวนในการสรางบุญกุศล ได
ทํานุบํารุงพระศาสนา เปนตน ดังนั้นความสุขขั้นนี้จึงมีลักษณะเปนความสุขรวมกัน 
 
 ความสุขขั้นท่ี 3 เก่ียวของกับธรรมชาติของมนุษย มนุษยเปนสัตวสังคม ตองอยูรวมกันเปนหมูเหลา ดังน้ัน
การที่ไดอยูในสังคมที่เอ้ือเฟอเกื้อกูลกัน รวมท้ังไดอยูในธรรมชาติแวดลอมท่ีเหมาะสม อุดมสมบูรณปลูกพืชผักผลไม
ทําไรทํานาไดผลดี จึงเปนท่ีมาของความสุขข้ันที่ 3 
 
 ความสุขขั้นท่ี 4 เปนความสุขท่ีเกิดจากการปรุงแตงจิตใจ ไมปรุงแตงทุกข คือ ไมเก็บเอาเรื่องท่ีไมพอใจมา
ครุนคิดใหใจเศราหมองขุนมัว แตใหปรุงแตสุข คือ เก็บเอาแตเรื่องท่ีดีมาปรุงแตงใจใหสบาย สวนความสุขขั้นท่ี 5 
เปนความสุขท่ีเกิดจากการพัฒนาจิตใจจนเกิดปญญา รูเทาทันสิ่งตางๆ ตามความเปนจริง ไมยึดติดกับสิ่งใด ใจเปน
อิสระ มีความสุขสบายกับทุกสิ่งทุกอยาง แมแตจะเสพยสุขขั้นท่ี 1 ก็เสพยไดอยางสบายใจ ไมกังวลวาจะมีมาให
เสพยตลอดไปหรือไม เพราะใจอยูในขั้น “มีก็ได ไมมีก็ได” หรือแมแต “มีก็ได ไมมีก็ดี” ตรงขามกับผูท่ีติดสุขขั้นท่ี 1  
ซ่ึงเปนขั้นท่ี “ตองมีใหได ไมมีอยูไมได” พอไดมาเสพยสักพักก็เกิดความเคยชิน ตองดิ้นรนแสวงหามาเสพยใหมากขึ้น
ใหวิจิตรพิสดารขึ้น เหมือนติดยาเสพติดท่ีตองเพ่ิมปริมาณยาขึ้นเรื่อยๆ 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (98) _______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

 พอเขียนมาถึงตรงนี้ทําใหฉุกคิดขึ้นมาวา รากเหงาของปญหาความวุนวายในบานเมืองเรานาจะเปน เพราะ
การติดอยูในความสุขขั้นท่ี 1 ทําใหตองหาตองไดตองเอาดวยวิธีการตางๆ แมแตตองตอสูฆาฟนกัน ดิฉันจึงขอเชิญชวน
ใหหันมาสนใจในการ “สรางความสุข” ดวยแทนที่จะดิ้นรน “หาความสุข” แตเพียงอยางเดียว 

 
แสดงแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

11 การท่ีไดอยูในสังคมท่ีเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน      
12 การเสพยสิ่งท่ีผานเขามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย      
13 การใหดวยความเมตตาหรือความศรัทธา      
14 ความสุข      
15 ความสุขขั้นท่ี 1      
16 ความสุขขั้นท่ี 2      
17 ความสุขขั้นท่ี 3      
18 เปนความสุขท่ีตองหา ตองได ตองเอา      
19 เปนความสุขท่ีฝายหนึ่งไดฝายหนึ่งอด      
20 เปนความสุขรวมกัน      
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ขอสอบจริง GAT (มีนาคม 2553) 
 

บทความที่ 1  พระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม 
 
 ในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออกมหาสมาคม เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
อันเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา คนไทยทุกคนลวนมีความปติยินดีเปนท่ีสุดท่ีเห็นพระบาทสมเด็จ-   
พระเจาอยูหัวมีพระพลานามัยแข็งแรงขึ้น ดิฉันเช่ือวาประชาชนชาวไทยทุกคนลวนมุงหวังใหพระองคทรงพระเจริญ-
ย่ิงยืนนาน ทรงสบายพระราชหฤทัยและทรงมีความสุข จึงอยากใหพวกเรานอมนําพระราชดํารัสในวันเสด็จออก
มหาสมาคมมาพินิจพิจารณาและนอมรับมาปฏิบัติอยางจริง 
 
 หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี และประธานรัฐสภา กราบบังคม
ทูลถวายพระพรเสร็จแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสตอบดังน้ี 
 
 “ขอขอบพระทัยและขอบใจทานท้ังหลายเปนอยางย่ิงท่ีมีไมตรีจิต พรั่งพรอมกันมาใหพรวันเกิดดวยถอยคํา
ท่ีเลือกสรรมาจากใจจริงซ่ึงปรารถนาดี มุงหมายใหขาพเจามีความสุขความสวัสดีโดยประการตางๆ ความสุขความ
สวัสดีของขาพเจาจะเกิดขึ้นไดก็ดวยบานเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเปนปกติสุข ความเจริญมั่นคงท้ังน้ันจะ
สําเร็จผลเปนจริงไปไดก็ดวยทุกคนทุกฝายในชาติ มุงท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีของตนใหเต็มกําลังดวยสติรูตัว ดวยปญญารูคิด 
และดวยสุจริตจริงใจ โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนอื่น 
 
 จึงขอใหทานท้ังหลายในที่นี้ซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีสําคัญอยูในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทยทุกคน    
ทุกหมูเหลาทําความเขาใจในหนาท่ีตนใหกระจาง และตั้งจิตตั้งใจใหเท่ียงตรงหนักแนนท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีของตนใหดี
ท่ีสุด เพ่ือใหสําเร็จประโยชนสวนรวมอันไพบูลย คือ ชาติบานเมืองอันเปนถิ่นท่ีอยูท่ีทํากินของเรา มีความเจริญ
มั่นคงยั่งยืนไป 
 
 ขออํานาจแหงคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ จงคุมครองรักษาทานใหปราศจากทุกข ปราศจากภัย และ
อํานวยสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลใหสําเร็จผลขึ้นแกทานท่ัวหนากัน” 
 
 หากคนไทยนอมนําพระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคมมาพิจารณาไตรตรองจะพบวา พระราชดํารัสมี
ใจความสําคัญอยูสองประการ ประการแรก คือ สิ่งที่จะทําใหพระองคทรงมีความสุขสวัสดีตามคํากราบบังคมทูล
ถวายพระพร สวนใจความสําคัญประการท่ีสองเปนเรื่องท่ีเก่ียวของโดยตรงกับพวกเราทุกคน คือ สิ่งที่ทรงขอให
คนไทยทุกคนปฏิบัติ 
 
 สําหรับสิ่งท่ีจะทําใหพระองคทรงมีความสุข ไดแก การท่ีบานเมืองมีความเจริญม่ันคง และบานเมืองเปน
ปกติสุข สวนสิ่งท่ีทรงขอใหคนไทยปฏิบัติก็คือ ทรงขอใหตั้งใจใหเท่ียงตรงหนักแนนท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีของตนใหดีท่ีสุด 
ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง ดวยสติรูตัว ปฏิบัติหนาที่ดวยปญญารูคิด ดวยความสุจริตจริงใจและปฏิบัติหนาที่
เพื่อประโยชนสวนรวมย่ิงกวาสวนอื่น 
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 หากประชาชนคนไทยทุกคนทุกหมูเหลาปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตจริงใจ 
ดวยสติปญญา โดยมุงประโยชนสวนรวมดังกลาวขางตน ยอมยังผลใหบานเมืองเปนปกติสุขและมีความเจริญ
มั่นคงอยางแนนอน 
 
 ดิฉันเห็นวาสิ่งท่ีจะทําใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความสุขท้ังสองประการดังกลาวขางตนยอมอํานวย
ความสุขใหแกคนไทยอยางท่ัวหนาเชนกัน ดังน้ันสิ่งท่ีทรงขอใหพวกเราปฏิบัติอันเปนสิ่งท่ีทรงปฏิบัติมาแลวอยาง
ตอเนื่องยาวนานจึงมิใชการปฏิบัติเพ่ือความสุขของพระองคเทาน้ัน แตเพ่ือความสุขของพสกนิกรของพระองคนั่นเอง 
นี่คือพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญของพระมหากษัตริยพระองคนี้ 
 
 ขอพระองคทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน 
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แสดงแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 บานเมืองเปนปกติสุข      
02 บานเมืองมีความเจริญมั่นคง      
03 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริตจริงใจ      
04 ปฏิบัติหนาท่ีดวยปญญารูคิด      
05 ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวม      
06 ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง      
07 พระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม      
08 สิ่งท่ีจะทําใหพระองคทรงมีความสุข      
09 สิ่งท่ีทรงขอใหคนไทยทุกคนปฏิบัติ      
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บทความที่ 2  ปญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 
 วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2552 ศาลปกครองกลางมีคําสั่งใหระงับโครงการมูลคากวาสี่แสนลานบาทที่นิคม-
อุตสาหกรรมมาบตาพุด คดีนี้สมาคมตอตานสภาวะโลกรอนและประชาชนมาบตาพุดฟองหนวยงานของรัฐและรัฐมนตรี 
ท่ีเก่ียวของรวม 8 ราย วารวมกันออกคําสั่งโดยไมถูกตองตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ท่ี
กําหนดใหโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ดานทรัพยากรธรรมชาติ และดานสุขภาพของประชาชนในชุมชนจะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาผลกระทบใน
ดานตางๆ และจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมท้ังใหองคกรอิสระให
ความเห็นกอน องคกรอิสระดังกลาวประกอบดวยผูแทนองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม 
 
 แตภายหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ผูถูกฟองคดีท้ัง 8 
ยังคงรับเรื่อง พิจารณา หรืออนุมัติ อนุญาตใหดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรง โดยเมื่อถึงป พ.ศ. 2552 มีโครงการที่อนุมัติหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญถึงกวา 76 โครงการ เชน 
โครงการแยกกาซธรรมชาติ และโครงการผลิตสารอะคริโลไนไตรลของเครือการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
โครงการผลิตโพลีเอททีลีน และโครงการผลิต NBR LATEX ของเครือปูนซีเมนตไทย เปนตน 
 
 ผูฟองคดีจึงขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองใดๆ เพ่ือบรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการพิพากษา
โดยขอใหศาลมีคําสั่งระงับโครงการหรือกิจกรรมจํานวน 76 โครงการที่กําลังดําเนินการในพ้ืนท่ีตําบลมาบตาพุด 
อําเภอบานฉาง และใกลเคียงจังหวัดระยองไวเปนการช่ัวคราว กอนศาลจะมีคําพิพากษา 
 
 ศาลพิเคราะหวา จากคําช้ีแจงของผูฟองและผูถูกฟองคดี ประกอบกับรายงานการประชุมของผูถูกฟองคดี
ท่ี 1 และที่ 2 รวมท้ังการประกาศเขตควบคุมมลพิษเมื่อวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2552 แสดงใหเห็นขอเท็จจริงท่ี
ตรงกันวา โครงการตางๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมท้ังโครงการท่ีอนุมัติหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงจริง ท้ังดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากรธรรมชาติ และดาน
สุขภาพของประชาชนในชุมชน 
 
 ดวยเหตุผลสองประการ คือ โครงการที่อนุมัติหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง
ตอชุมชนและที่สําคัญ คือ มีลักษณะเปนโครงการท่ีไมทําตามขอยกเวนกอนดําเนินการตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด
ซ่ึงไดแก ไมศึกษาผลกระทบกอน ไมจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นประชาชนและผูมีสวนไดเสียและไมให
องคกรอิสระใหความเห็นกอนมีการดําเนินโครงการดวย ศาลจึงมีคําสั่งใหระงับโครงการไวเปนการช่ัวคราว 
คําสั่งน้ีจึงยังผลใหโครงการท่ีอนุมัติหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ ซ่ึงครอบคลุมโครงการแยกกาซธรรมชาติ โครงการ
ผลิตสารอะคริโลไนไตรล โครงการผลิตโพลีเอททีลีน และโครงการผลิต NBR LATEX ดังกลาวขางตน ถูกยับยั้ง
ไวท้ังหมด 
 
 นี่คือบทเรียนของที่ผูเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนจะตองตระหนักและปองกันไมใหเกิดซํ้า 
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แสดงแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

10 เกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง      
11 โครงการที่อนุมัติหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ      
12 โครงการผลิตโพลีเอททีลีน      
13 โครงการแยกกาซธรรมชาติ      
14 ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม      
15 ดานทรัพยากรธรรมชาติ      
16 ดานสุขภาพ      
17 ไมทําตามขอยกเวนกอนดําเนินการ      
18 ไมศึกษาผลกระทบกอน      
19 ไมใหองคกรอิสระใหความเห็นกอน      
20 ศาลจึงมีคําสั่งใหระงับโครงการ      
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เฉลย 
 
โจทย...เตรียมตัวเต็ม 
บทความที่ 1  รถยนตนั่งขนาดเล็ก...แรงกระตุนสําคัญตอตลาดรถยนตในประเทศป 53 

แสดงแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 การฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ 08A     
02 อุตสาหกรรมช้ินสวนและอะไหล 99H     
03 ความประหยัดพลังงาน 08A     
04 เปลี่ยนทิศทางของอุตสาหกรรมรถยนต 05D 09D    
05 แนวทางการทําตลาดของคายรถยนตตางๆ 99H     
06 ปญหาทางการเมืองภายในประเทศ 01F 07F 10F   
07 การแขงขันกันของบริษัทผูใหสินเช่ือสําหรับ 

เชาซ้ือรถยนต 
08A     

08 ตลาดรถยนตนั่งขนาดเล็กไดรับการตอบรับท่ีดี 04A     
09 การขยายตัวของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 02D     
10 การเปดเสรีการคา 08A     



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 ______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (105) 

บทความที่ 2  ตลาดเคร่ืองปรับอากาศ : ระดมแคมเปญสูอากาศรอน 
แสดงแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 การฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 04A     
02 การลงทุนในดานอสังหาริมทรัพย 07A     
03 สภาพอากาศที่รอนมากขึ้น 07A     
04 ภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีฟนตัวอยางชัดเจน 02A     
05 การจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับรานคาจัดจําหนาย 07A     
06 ผูผลิตและตัวแทนจําหนายไดปรับกลยุทธ 

การตลาด 
05D 08D 10D   

07 การเติบโตของตลาดเครื่องปรับอากาศ 99H     
08 เสนอนวัตกรรมใหมๆ ในผลิตภัณฑสินคา 07A     
09 ปญหาการเมืองในประเทศ 04F 07F    
10 การเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย 07A     



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (106) ______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

ขอสอบจริง GAT (ตุลาคม 2553) 
 

บทความที่ 1  วัยรุนไทยทําลายสถิติเอเชีย 
แสดงแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 ขาดการเอาใจใสจากพอแม 06A     
02 คานิยมทางเพศเปลี่ยนไป 06A     
03 ดื่มเหลาหรือเสพสารเสพติด 06A     
04 แนวทางปองกันปญหา 07D 09D 10D   
05 ปจจัยเสี่ยงตอการตั้งครรภในวัยรุน 01D 02D 03D   
06 ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 99H     
07 พอแมผูปกครองตองเอาใจใสดูแล 06F     
08 สิ่งท่ีจะตองทําความเขาใจกับปญหานี้ 04D 05D    
09 หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล 06F     
10 ใหความรูเรื่องเพศศึกษา 06F     



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 ______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (107) 

บทความที่ 2  จุดออนของคนไทย 
แสดงแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

11 การศึกษายังไมทันสมัย 13A     
12 แกปญหาเฉพาะหนาไปวันๆ 15A     
13 ขาดโอกาสในการแขงขันกับตางชาติ 15A     
14 จุดออนของคนไทย 11D 16D 20D   
15 บานเมืองเราไมเจริญ 99H     
16 มองอนาคตไมเปน 12D 19D    
17 มีสํานึกตอสังคมสวนรวมต่ํา 15A     
18 มือใครยาวสาวไดสาวเอา 15A     
19 ไมมีเปาหมายที่ชัดเจนในอนาคต 15A     
20 รูจักหนาท่ีของตัวเองต่ํามาก 17D 18D    

 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (108) ______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

ขอสอบจริง GAT (กรกฎาคม 2553) 
 

บทความที่ 1  เมษายน ปเสือดุ 
แสดงแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 การเกษตรเสียหาย 99H     
02 การขนสงสินคาหยุดชะงัก 04F 05A    
03 การบินสูญเสียรายไดมหาศาล 04F 05A    
04 การฟนตัวทางเศรษฐกิจ 99H     
05 เครดิตและคาเงินยูโรลดลง 99H     
06 เถาถานจํานวนมหาศาล 01A 08D 09A 10A  
07 ธุรกิจการทองเท่ียวเสียหาย 04F 05A    
08 เปนผงเศษแกวและเศษโลหะ 99H     
09 สุขภาพประชาชนแยลง 99H     
10 หยุดการบินในยุโรปเกือบครึ่งหนึ่ง 02A 03A 07A   



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 ______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (109) 

บทความที่ 2  คลายเครียดดวยการสรางความสุข 
แสดงแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

11 การท่ีไดอยูในสังคมท่ีเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน 17A     
12 การเสพยสิ่งท่ีผานเขามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 15A     
13 การใหดวยความเมตตาหรือความศรัทธา 16A     
14 ความสุข 15D 16D 17D   
15 ความสุขขั้นท่ี 1 18D 19D    
16 ความสุขขั้นท่ี 2 20D     
17 ความสุขขั้นท่ี 3 99H     
18 เปนความสุขท่ีตองหา ตองได ตองเอา 99H     
19 เปนความสุขท่ีฝายหนึ่งไดฝายหนึ่งอด 99H     
20 เปนความสุขรวมกัน 99H     

 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (110) ______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

ขอสอบจริง GAT (มีนาคม 2553) 
 

บทความที่ 1  พระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม 
แสดงแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

01 บานเมืองเปนปกติสุข 99H     
02 บานเมืองมีความเจริญมั่นคง 99H     
03 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริตจริงใจ 01A 02A    
04 ปฏิบัติหนาท่ีดวยปญญารูคิด 01A 02A    
05 ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวม 01A 02A    
06 ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง 01A 02A    
07 พระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม 08D 09D    
08 สิ่งท่ีจะทําใหพระองคทรงมีความสุข 01D 02D    
09 สิ่งท่ีทรงขอใหคนไทยทุกคนปฏิบัติ 03D 04D 05D 06D  



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 ______________________________ GAT ความคิดเช่ือมโยง (111) 

บทความที่ 2  ปญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
แสดงแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางรหัสคําตอบ 
 

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ เลข
กํากับ ขอความที่กําหนด คําตอบ 

ขอที่ 1 
คําตอบ 
ขอที่ 2 

คําตอบ 
ขอที่ 3 

คําตอบ 
ขอที่ 4 

คําตอบ 
ขอที่ 5 

10 เกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 14D 15D 16D 20A  
11 โครงการที่อนุมัติหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ 10A 12D 13D 17D  
12 โครงการผลิตโพลีเอททีลีน 99H     
13 โครงการแยกกาซธรรมชาติ 99H     
14 ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 99H     
15 ดานทรัพยากรธรรมชาติ 99H     
16 ดานสุขภาพ 99H     
17 ไมทําตามขอยกเวนกอนดําเนินการ 18D 19D 20A   
18 ไมศึกษาผลกระทบกอน 99H     
19 ไมใหองคกรอิสระใหความเห็นกอน 99H     
20 ศาลจึงมีคําสั่งใหระงับโครงการ 11F 12F 13F   

 
 



 

GAT ความคิดเช่ือมโยง (112) ______________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

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


