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ข้อสอบ GAT 14 ชุด + ข้อสอบตวัอย่าง B-GAT  

ทั้งหมดเป็นข้อสอบที่ใช้สอบจริง น ำออกมำเผยแพร่โดย สทศ. ผ่ำนเว็บไซต์ www.niets.or.th 

 ชุดที่ ๑ และ ๒ ใช้สอบเมื่อ มีนำคม ๒๕๕๒ 

 ชุดที่ ๓ และ ๔ ใช้สอบเมื่อ กรกฎำคม ๒๕๕๒ 

 ชุดที่ ๕ และ ๖ ใช้สอบเมื่อ ตุลำคม ๒๕๕๒ 

 ชุดที่ ๗ และ ๘ ใช้สอบเมื่อ มีนำคม ๒๕๕๓ 

 ชุดที่ ๙ และ ๑๐ ใช้สอบเมื่อ กรกฎำคม ๒๕๕๓ 

 ชุดที่ ๑๑ และ ๑๒ ใช้สอบเมื่อ ตลุำคม ๒๕๕๓ 

 ชุดที่ ๑๓ และ ๑๔ ใช้สอบเมื่อ มนีำคม ๒๕๕๔  

 และ B-GAT คือตัวอย่ำงข้อสอบท่ีออกมำในช่วงต้นปี ๒๕๕๒ เพื่อเปน็ตัวอย่ำงให้นักเรียนได้ศึกษำ 

 ต้ังแต่การสอบรอบตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ไม่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สทศ. 

กำรสอบแตล่ะครั้งมีคะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน ใช้เวลำท ำฉบับละ ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นำที (บทควำมละ ๔๕ นำที รวมฝนรหสัค ำตอบด้วย) 

เด็กทุกคนควรศึกษาแนวการออกข้อสอบของ สทศ.ให้เข้าใจ                                                           

โดยลองท าข้อสอบทุกข้อ ข้อที่ยากจะมีแค่ไม่กี่ข้อ (ข้อ ๒, ข้อ ๕, และข้อ ๘)                                       

ถ้าท าผิดเยอะก็ไม่ต้องตกใจ  ค่อยๆ ศึกษาไปเดี๋ยวก็จับทางได้ครับ 

 

 

ฝากทิ้งท้าย 

๑. หำกใครได้รับข้อสอบชุดนี้ รบกวนแจกจ่ำยให้เพ่ือนๆ ให้มำกที่สุดด้วยครับ จะได้ไม่ต้องไปซื้อหนังสือเฉลยข้อสอบ ช่วย
ประหยัดทรัพยำกร แถมได้กุศลกลับคืนอีกต่ำงหำก 

๒. หำกใครเก่งก็ช่วยสอนเพื่อนนะครับ ช่วยกันเรียนช่วยกันเก่ง อย่ำหวงควำมรู้ เพรำะยิ่งสอนเพ่ือนก็จะยิ่งแม่นยิ่งเก่ง ตอน
สอบจะท ำได้ฉลุยเลยครับ 

๓. มีแบบฝึกหัดอีกจ ำนวนมำกอยู่ในเพจ Aj KLUI (เข้าไปดูใน Photo Albums  นะครับ) 

๔. หำกยังไม่เข้ำใจแกทไทย ลองไปศึกษำจำกคลิปติวฟรีใน Youtube โดยค้นหำค ำว่ำ “GAT Aj KLUI” 

๕. สู้ๆ นะครับทุกคน  
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บทความข้อสอบจริงข้อที่ ๑ - สัตว์อพยพเคลื่อนย้ายกลับถิ่นก าเนิดได้อย่างไร 

(1) ธรรมชำติมีปรำกฏกำรณ์ที่สร้ำงควำมพิศวงงงงวยให้แก่มนุษย์มำกมำยหลำยประกำร หนึ่งในนั้นที่ท ำให้

ศำสตรำจำรย์ชีววิทยำ Kenneth Lohmann แห่งมหำวิทยำลัยนอร์ทแคโรไลนำ สหรัฐอเมริกำ รู้สึกท่ึงเป็นอย่ำงยิ่งก็คือ

เต่าทะเล ท่ำนกล่ำวกับนักข่ำว Voice of America ว่ำ “เมื่อลูกเต่ำทะเลออกมำจำกไข่ ก็คลำนลงทะเล ท่องเที่ยวหำกินไป

ในมหำสมุทรอันกว้ำงใหญ่ไพศำลซึ่งมันไม่เคยรู้จักมำก่อน และพอถึงเวลำวำงไข่ขยำยพันธุ์ก็สำมำรถว่ำยน้ ำกลับมำยัง

ชำยฝั่งทะเลถิ่นก ำเนิดได้อย่ำงถูกต้อง มันท ำได้อย่ำงไร? ...มนัมีเครื่องมือหรือญำณวิเศษอันใดช่วยน ำทำงมันกลับบ้ำน” 

 (2) นอกจำกเต่ำทะเล  ยังมีสัตว์ท่ีมีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นเดิมอยู่อีกหลำยอย่ำง เช่น ฝูงวัวในทวีปแอฟริกำ 

ปลาแซลมอน และนกบำงชนิด มีนกนำงแอ่น นกเป็ดน้ ำ นกพิรำบสื่อสำร เป็นต้น  สัตว์เหล่ำนี้จะมีกำรอพยพเคลื่อนย้ำย

จำกถ่ินฐำนเดิมไปยังแหล่งต่ำงๆที่มีอำหำรอุดมสมบูรณ์หรือสถำนที่ที่มีภูมิอำกำศเหมำะสมต่อกำรด ำรงชีวิต และเมื่อถึง

ฤดูกำลที่เอ้ืออ ำนวยหรือถึงระยะเวลำที่จะขยำยพันธุ์ก็จะเดินทำงกลับมำยังถิ่นเดิม มันท ำได้อย่ำงไร? ท ำไมจึงไม่หลงทำง?

  

 (3) นักวิทยำศำสตร์อธิบำยว่ำ  สัตว์เหล่ำนี้อำศัยเครื่องช่วยหลำยอย่ำงแตกต่ำงกัน เช่น ใช้ต ำแหน่งดวงอำทิตย์  

ภูมิประเทศ กระแสน้ ำอุ่นน้ ำเย็นในมหำสมุทร เสียงคลื่นควำมถ่ีสูงที่มนุษย์ไม่ได้ยิน ประสำทสัมผัสทำงจมูก เช่น กลิ่นฝน 

ตลอดจนสนำมแม่เหล็กโลก ทั้งนี้สัตว์บำงชนิดอำจอำศัยเครื่องช่วยหลำยๆอย่ำงประกอบกัน 

 (4) ในบรรดำสัตว์ที่มีกำรเคลื่อนย้ำยกลับถิ่นเดิมนี้ ศำสตรำจำรย์ Lohmann  สนใจเต่ำทะเลและปลำแซลมอน

เป็นพิเศษ  เพรำะในมหำสมุทรที่เวิ้งว้ำงกว้ำงใหญ่คงยำกท่ีจะหำสิ่งใดเป็นที่สังเกตส ำหรับกำรเดินทำงกลับบ้ำน หลังจำกได้

ศึกษำเรื่องนี้อยู่นำน ก็ได้เสนอทฤษฎีเบื้องต้นโดยตั้งเป็นสมมุติฐำนว่ำ เต่ำทะเล ปลำแซลมอน นกนางแอ่น และนกเป็ดน้ า 

ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษอยู่สองประกำร ประกำรแรกคือ มี particle ของสารแม่แหล็กในสมอง ซึ่งสำมำรถปรับตัวตำมแนว

เส้นแรงของสนำมแม่เหล็กโลกได้คล้ำยกับเข็มทิศ particle นี้จึงท ำให้สามารถรับสัมผัสจากสนามแม่เหล็กโลกได้ และ

สามารถแยกความแตกต่างสนามแม่เหล็กโลกในแต่ละท่ี ได้  ส่วนคุณสมบัติอีกประกำรหนึ่งคือ มีกระบวนการเคมีพิเศษ

เกี่ยวกับการมองเห็น ช่วยให้มองเห็นสนำมแม่เหล็กโลกหรือเห็นแสงที่มีลักษณะสีสันต่ำงกันตำมอิทธิพลของสนำมแม่เหล็ก

โลก กระบวนกำรเคมีพิเศษนี้จึงท ำให้สำมำรถรับสัมผัสและแยกควำมแตกต่ำงสนำมแม่เหล็กโลกในแต่ละที่ได้เช่นกัน 

 (5) เนื่องจำกสนำมแม่เหล็กโลกในบริเวณต่ำงๆ ของพ้ืนโลกมีควำมแตกต่ำงกัน  นักวิทยำศำสตร์เชื่อว่ำสมองของ

สัตว์เหล่ำนี้สำมำรถบันทึกและจดจ ำลักษณะของสนำมแม่เหล็กในถิ่นเดิมซึ่งเป็นแหล่งที่เกิดของมันไว้ในสมองได้  ดังนั้นเมื่อ

ถึงเวลำเดินทำงอพยพกลับถิ่นเดิม จึงใช้สนำมแม่เหล็กโลกเป็นเข็มทิศ บอกทิศทำงและต ำแหน่งแห่งที่ได้ 
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 (6) ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น ศำสตรำจำรย์ Lohmann จึงตั้งทฤษฎีในเชิงสมมุติฐำนว่ำ คุณสมบัติของ

ปลำแซลมอน เต่ำทะเล นกนำงแอ่น และนกเป็ดน้ ำทั้งสองประกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ท ำให้สำมำรถรับสัมผัสและแยกควำม

แตกต่ำงของสนำมแม่เหล็กโลกในอำณำบริเวณต่ำงๆ ได้ และด้วยควำมสำมำรถท้ังสองประกำรนี่เองที่ท ำให้สัตว์เหล่ำนี้

สำมำรถเดินทางกลับมาถิ่นเดิมได้ถูกต้อง 

เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 

01 เดินทำงกลับมำถิ่นเดิมได้ถูกต้อง     

02 เต่ำทะเล     

03 นกนำงแอ่น     

04 นกเป็ดน้ ำ     

05 ปลำแซลมอน     

06 มี particle ของสำรแม่เหล็กในสมอง     

07 มีกระบวนกำรเคมีพเิศษเกี่ยวกับกำรมองเห็น     

08 สัตว์ที่มีกำรเคลื่อนย้ำยกลับถิ่นฐำนเดิม     

09 สำมำรถแยกควำมแตกต่ำงสนำมแม่เหล็กโลกในแตล่ะที ่     

10 สำมำรถรับสัมผสัจำกสนำมแม่เหล็กโลก     
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บทความข้อสอบจริงข้อที่ ๒ - อนาคตราคาสินค้าเกษตรของไทย 

(1) ครึ่งปีแรกของ พ.ศ.2551 ถือเป็นปีทองของสินค้ำเกษตรของไทย ราคาข้าวสูงขึ้นจนชำวนำเร่งปลูกข้ำวกัน

เป็นกำรใหญ่ ส่วนชำวไร่ต่ำงก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพรำะราคาข้าวโพดสูงข้ึน  รวมทั้งมันส ำปะหลังและผลผลิตทำงกำรเกษตร

ประเภทอ่ืน  เช่น ยำงพำรำ  แต่พอย่ำงเข้ำช่วงครึ่งปีหลังรำคำสินค้ำเหล่ำนี้กลับลดลงเรื่อยๆจนเกษตรกร ทั้งชำวนำและ

ชำวไร่ ต้องออกมำชุมนุมประท้วงปิดถนนเรียกร้องให้รัฐบำลเร่งช่วยเหลือ  ปัจจัยอะไรช่วยให้รำคำสินค้ำเหล่ำนี้เพิ่มสูงขึ้น

ในระยะแรก และเพรำะเหตุใดรำคำจึงตกลงอย่ำงต่อเนื่องมำจนถึงต้นปีใหม่ 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่เสนอบทวิเครำะห์บทนี้ 

 (2) คงจ ำกันได้ว่ำในช่วงต้นปี พ.ศ.2551  ราคาน้ ามันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับสูงสุดคือ 147 เหรียญสหรัฐต่อ

บำร์เรลเมื่อเดือนกรกฎำคม  ส่งผลให้ต้นทุนการผลติสินค้าสูงขึ้นแทบทุกประเภทรวมทั้งต้นทุนกำรผลิตสินค้ำจ ำพวก

อำหำร  นอกจำกนี้ รำคำน้ ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่ำงคำดเดำไม่ถูกว่ำจะไปหยุดที่จุดใด ยังเป็นเหตุให้เกิดกำรปลูกพืชทดแทน

น้ ามันกันเป็นกำรใหญ่   รวมทั้งเกิดควำมพยำยำมหำพลังงำนทำงเลือกอ่ืนมำทดแทนพลังงำนจำกน้ ำมัน เช่น พลังงำน

แสงอำทิตย์ พลังงำนลม เป็นต้น 

 (3) กำรปลูกพืชทดแทนน้ ำมันที่สำมำรถน ำมำแปรรูปเป็นพลังงำนได้ เช่น แอลกอฮอล์ ไบโอดีเซล ท ำให้พื้นที่

การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตำมมำก็คือการกักตุนอาหาร เพรำะประเทศที่เน้นกำรผลิต

สินค้ำอุตสำหกรรมและประเทศในตะวันออกกลำงผู้ผลิตน้ ำมันทั้งหลำยมีควำมวิตกว่ำในอนำคตโลกจะขำดแคลนอำหำร 

 (4) จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นคงเห็นได้ชัดเจนว่ำเหตุส ำคัญท่ีท ำให้รำคำสินค้ำอำหำร ทั้งรำคำข้ำว ข้ำวโพด และราคา

มันส าปะหลังสูงข้ึนเรื่อยๆ ก็คือกำรที่ผลผลิตอำหำรลดลงเพรำะหันไปใช้พ้ืนที่ปลูกพืชทดแทนน้ ำมัน รวมทั้งกำรกักตุน

อำหำร และกำรที่ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำจำกน้ ำมันแพงดังกล่ำวข้ำงต้น  รำคำสินค้ำเกษตรที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ท ำให้หวังกันว่ำ

อนำคตเกษตรกรไทยก ำลังสดใส และชำวนำชำวไร่จะเริ่มลืมตำอ้ำปำกได้ 

 (5) แต่แล้วควำมหวังที่วำดไว้ก็เริ่มจำงหำยไปเมื่อปัญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯเริ่มพ่นพิษ  

สถำบันกำรเงินขนำดใหญ่ในสหรัฐฯประสบควำมหำยนะถึงขั้นล้มละลำย  ในเดือนกันยำยนรัฐบำลสหรัฐต้องเข้ำควบคุม

กิจกำรของบริษัทสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัยรำยใหญ่ของสหรัฐ 2 บริษัทคือ Fannie Mae และ Freddie Mac เนื่องจำกปัญหำ

กำรขำดทุนในตลำดสินเชื่อ  กำรเข้ำช่วยเหลือสถำบันกำรเงินทั้ง 2 แห่งนี้คือสัญญำณของวิกฤตกำรณ์ครั้งใหญ่ในตลำด

สินเชื่อของสหรัฐ   ซึ่งต่อมำได้ส่งผลสะเทือนต่อตลำดกำรเงินโลกอย่ำงรุนแรง  เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงเรื่อยๆจนถึงข้ัน

เศรษฐกิจถดถอย 
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 (6) ภำวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ซึ่งเกิดจำกปัญหำหนี้เสียดังกล่ำวข้ำงต้น ส่งผลให้รำคำน้ ำมันลดลงอย่ำงรวดเร็ว 

จำกที่เคยขึ้นไปสูงสุดกว่ำบำร์เรลละ 147 เหรียญสหรัฐฯลงมำเหลือประมำณ 40 เหรียญสหรัฐฯเท่ำนั้น นอกจำกนี้ยังเป็น

เหตุให้รำคำข้ำว ข้ำวโพด และมันส ำปะหลังลดลงอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 (7) ส ำหรับแนวโน้มรำคำสินค้ำเกษตรไทยในปี 2552 นี้  เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรได้คำดกำรณ์ไว้

ว่ำ  ภำวะวิกฤติเศรษฐกิจโลดถดถอยจะกระทบกับภำคกำรเกษตรของไทยในปี 2552 อย่ำงแน่นอน  แต่เนื่องจำกสินค้ำ

เกษตรและอำหำรยังมีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต ดังนั้นจึงคำดว่ำจะเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจำกวิกฤติเศรษฐกิจไม่

สำหัสเหมือนภำคอุตสำหกรรม 

เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 

11 กำรกักตุนอำหำร     

12 ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำสูงขึ้น     

13 ปลูกพืชทดแทนน้ ำมัน     

14 ปัญหำหนี้เสียของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ในสหรัฐฯ     

15 พื้นที่กำรเกษตรและผลผลติอำหำรลดลง     

16 รำคำข้ำวโพดสูงขึ้น     

17 รำคำข้ำวสูงข้ึน     

18 รำคำน้ ำมันพุ่งสูงขึ้น     

19 รำคำมันส ำปะหลังสูงขึ้น     

20 เศรษฐกิจโลกถดถอย     
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บทความข้อสอบจริงข้อที่ ๓ - ลุยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก สศก.แนะทางสว่างแก้ปัญหาสินค้าเกษตร 

(1) ในภำวะที่ปัญหำวิกฤตเศรษฐกิจโลกแทบจะมองไม่เห็นแสงสว่ำงที่ปลำยอุโมงค์ เศรษฐกิจของไทยก็ได้รับ

ผลกระทบจำกเศรษฐกิจโลกด้วย จนหน่วยงำนต่ำงๆได้ออกมำปรับลดประมำณกำรกำรขยำยตัวเศรษฐกิจของปีนี้ลงไปตำม

กัน ผลกระทบย่อมเกิดข้ึนตำมมำเป็นระลอก และที่น่ำเป็นห่วงอย่ำงยิ่งก็คือกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

 (2) เมื่อเดือนเมษำยนที่ผ่ำนมำอันเป็นระยะที่ย่ำงเข้ำไตรมำสที่สองของปีนี้ เลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจ

กำรเกษตร (สศก.) ได้สรุปสถำนกำรณ์ภำคกำรเกษตรของไทยว่ำ ไตรมำสแรกของปี 2552 นี้ อัตรำกำรเจริญเติบโตของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคเกษตรลดลง 1.6 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2551 

 (3)  ปัญหำวิกฤตเศรษฐกิจโลกก่อให้เกิดผลกระทบหลำยอย่ำง ที่ส ำคัญต่อภำคกำรเกษตรของไทยก็คือท ำให้ทั่ว

โลกลดกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรบริโภคลง  รวมทั้งท ำให้ภำพรวมของการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลง  นอกจำกนี้

วิกฤตเศรษฐกิจโลกยังท ำให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและประเทศไทยชะลอตัวด้วย  กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจดังกล่ำว

ก็ส่งผลโดยตรงอีกทำงหนึ่งที่ท ำให้ปัญหำการลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและปัญหำกำรส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำร

ลดลงมีควำมรุนแรงยิ่งขึ้น 

 (4) เมื่อสถำนกำรณ์เป็นเช่นนี้ เกษตรกรไทยก็ต้องล ำบำกแน่นอน  เมื่อกำรใช้จ่ำยเพ่ือกำรบริโภคและกำรส่งออก

สินค้ำเกษตรและอำหำรลดลง  สิ่งที่ตำมมำอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือผลกระทบต่อรำคำพืชผลกำรเกษตรของไทย คือท ำให้

ราคาข้าวลดลง รวมทัง้รำคำยำงพำรำ น้ ำมันปำล์ม และผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลัง  นอกจำกนี้กำรที่ภำวะเศรษฐกิจประเทศ

คู่ค้ำและของไทยชะลอตัว ยังท ำให้กำรลงทุนภำคกำรเกษตรลดลงด้วย  จำกกำรยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในภำค

สินค้ำเกษตรในช่วงไตรมำสแรกนี้ พบว่ำลดลงถึง 3.73% 

 (5) เลขำธิกำร สศก.ยังไดว้ิเครำะห์แนวโน้มกำรส่งออกและรำคำสินค้ำในปีนี้ พร้อมกับแนะมาตรการแก้ไขปัญหา

ราคาสินค้าเกษตรตกต่ าด้วย ตัวอย่ำงเช่น  

 (6) มำตรกำรในกำรลดปัญหำข้ำวและผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังราคาตกต่ า คือ ต้องเร่งส่งเสริมการส่งออกไปยัง

ตลาดที่ยังมีศักยภาพ เช่น ตลำดแอฟริกำรยังคงมีควำมต้องกำรน ำเข้ำข้ำวจ ำนวนมำก ส่วนมันส ำปะหลังก็ควรขยำยกำร

ส่งออกสู่อินเดีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย รัสเซีย และฟิลิปปินส์  ซึ่งเป็นตลำดที่ยังมีศักยภำพ อีกมำตรกำรหนึ่งคือ ส่งเสริม

การส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพดี ไปยังประเทศท่ีต้องกำรสินค้ำที่มีคุณภำพ เช่น ส่งเสริมตลำดข้ำวคุณภำพดีใน

ตะวันออกกลำงและจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ำที่ยังมีก ำลังซื้อ ส่วนผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังนอกจำกขยำยกำรส่งออกดังกล่ำว ก็

ต้องเน้นกำรท ำให้มีคุณภำพที่ดี สะอำด และลดกำรปลอมปน รวมทั้งผลักดันกำรแปรรูปในประเทศเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้
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เกิดข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วย  ที่ส ำคัญคือกำรขยำยกำรผลิตเอทำนอลในประเทศ เพรำะจะช่วยดึงผลผลิตเข้ำสู่กำรแปรรูป

ได้มำกข้ึน 

 (7) นอกจำกมำตรกำรดังกล่ำวข้ำงต้น  ยังมีอีกมำตรกำรหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหำรำคำข้ำวและรำคำ มันส ำปะหลัง

ตกต่ ำคือ  กำรประกันราคาพืชผลการเกษตร  แต่เนื่องจำกประเทศไทยก็ประสบปัญหำเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นเดียวกับ

ประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก  รำยได้ภำครัฐก็ลดลงอย่ำงชัดเจน  จึงจ ำเป็นต้องใช้มำตรกำรและแนวทำงแก้ไขปัญหำหลำยๆ วิธีไป

พร้อมกัน 

เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 

01 กำรลดค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรบริโภค     

02 กำรส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำรลดลง     

03 ประกันรำคำพืชผลกำรเกษตร     

04 ผลิตภณัฑ์มันส ำปะหลังรำคำตกต่ ำ     

05 มำตรกำรแก้ไขปญัหำรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ     

06 รำคำข้ำวลดลง     

07 วิกฤตเศรษฐกิจโลก     

08 เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำและประเทศไทยชะลอตัว     

09 ส่งเสริมกำรส่งออกไปตลำดที่ยังมศีักยภำพ     

10 ส่งเสริมกำรส่งออกสินค้ำเกษตรคณุภำพด ี     
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บทความข้อสอบจริงข้อที่ ๔ - นกในอเมริกาหลายชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 

(1) องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนหลำยแห่งในสหรัฐอเมริกำ    ได้ร่วมมือกันส ำรวจและเสนอมำตรกำรในกำร

อนุรักษ์และเพ่ิมจ ำนวนนกหลำยชนิดที่ก ำลังตกอยู่ในภำวะเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ และได้สรุปออกมำเป็นรำยงำนชื่อ The 

State of the Birds, United States of America, 2009 ซึ่งมีข้อมูลและข้อเสนอที่น่ำสนใจมำก 

 (2) ผลกำรส ำรวจพบว่ำนกในสหรัฐฯ ซึ่งมีอยู่มำกมำยหลำกหลำยพันธุ์กว่ำ 800 ชนิด ทั้งนกป่ำ นกบ้ำน นกในทุ่ง

หญ้ำ นกชำยฝั่งทะเล นกในพ้ืนที่แห้งแล้ง รวมทั้งนกในเกำะฮำวำย ปรำกฏว่ำประมำณ 67 ชนิดก ำลังถูกคุกคำมอย่ำงหนัก

จนอำจสูญพันธุ์ และอีก 187 ชนิดมีจ ำนวนลดลงจนน่ำเป็นห่วง ต้นเหตุที่ท ำให้นกเหล่ำนี้ลดจ ำนวนลงมีหลำยอย่ำง เช่น 

กำรขยำยพ้ืนที่ก่อสร้ำงอำคำรบ้ำนเรือน  การขยายพื้นที่ท าการเกษตรและปศุสัตว์  กำรปลูกพืชทดแทนพลังงำน กำรตัด

ไม้ท ำลำยป่ำ กำรก่อมลพิษเพ่ิมข้ึน ตลอดจนภำวะโลกร้อน  รำยงำนฉบับนี้ได้วิเครำะห์สำเหตุที่ท ำให้นกแต่ละประเภทมี

จ ำนวนน้อยลง  และได้เสนอแนะมำตรกำรแก้ไขปัญหำไว้ด้วย  ในบทควำมนี้จะเลือกกรณีของนกท่ีอำศัยอยู่ในทุ่งหญ้ำมำ

น ำเสนอ 

 (3) ในขณะนี้พบว่ำมีนกในทุ่งหญ้ำ 4 ชนิดที่เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์  เมื่อเทียบกับปีค.ศ. 1968 ปรำกฏว่ำจ านวนนก 

Northern Bobwhite ลดลงและพบว่ำนกกระจอก Grasshopper มีจ านวนน้อยลงอย่ำงชัดเจน  ส่วนที่น่ำห่วงคือนก  

Greater Prairie-Chicken รวมทั้งเหยี่ยว Aplomado ก าลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 

 (4) สาเหตุที่ท าให้นกในทุ่งหญ้าทั้งสี่ชนิดลดจ านวนลง  และเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์มีอยู่สองประกำร  สำเหตุ

ประกำรแรกคือกำรขยำยพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรและปศุสัตว์  เพรำะกำรขยำยพ้ืนที่เพ่ือกำรนี้ท ำให้พ้ืนที่ทุ่งหญ้ำซึ่งเป็นที่อยู่

อำศัยของนกเหล่ำนี้น้อยลงๆ  ถึงแม้จะมีกำรท ำปศุสัตว์ซึ่งจะต้องมีกำรปลูกหญ้ำส ำหรับเลี้ยงสัตว์มำกพอควร  ซึ่งน่ำจะช่วย

ชดเชยพื้นที่ทุ่งหญ้ำได้  แต่กลับเป็นไปในทำงตรงกันข้ำม เพรำะหญ้ำที่ปลูกไว้ก็ต้องถูกสัตว์ที่เลี้ยงไว้จ ำนวนมำกกินเป็น

อำหำรไปเรื่อยๆ    รวมทั้งมีกำรเผำหญ้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์ค่อนข้ำงบ่อยเพ่ือปลูกใหม่ และที่ส ำคัญคือเผำหญ้ำกันในช่วงที่นก

ก ำลังท ำรัง นอกจำกกำรท ำกำรเกษตรพืชพันธุ์ธัญญำหำรและปศุสัตว์ดังกล่ำว ยังมีกำรปลูกพืชทดแทนน้ ำมันมำกข้ึนด้วย 

ท ำให้พื้นที่ทุ่งหญ้ำน้อยลง 

 (5) สำเหตุประกำรที่สองที่ท ำให้นกในทุ่งหญ้ำทั้งสี่ชนิดลดจ ำนวนลงก็คือภาวะโลกร้อน  อำกำศท่ีร้อนขึ้นท ำให้เกิด

ควำมแห้งแล้ง ทุ่งหญ้ำอันเป็นที่อยู่อำศัยรวมทั้งอำหำรต่ำงๆ ของนกเหล่ำนี้จึงลดลงๆ  

 (6) สำเหตุทั้งสองประกำรดังกล่ำวนี่เองที่ท ำให้นกในทุ่งหญ้ำทั้งสี่ชนิดลดลงหรือเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ 
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 (7) ในรำยงำนได้เสนอมาตรการแก้ปัญหา ซึ่งได้มำจำกการวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะผู้เขียนรายงานอย่ำง

รอบด้ำน มำตรกำรแรกคือกำรท าการเกษตรแบบอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งหญ้า มำตรกำรที่สองคือกำรตัดหญ้ำหรือการเผาหญ้า

ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนก  แนวทำงท้ังสองนี้ได้รับกำรสนับสนุนและชดเชย ค่ำใช้จ่ำยจำกโครงกำร Farm 

Conservation Programs  อีกมำตรกำรหนึ่งที่เสนอไว้คือกำรขยำยโครงกำรอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ ำให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทุ่งหญ้ำ

ด้วย เพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งนกในพื้นที่ชุ่มน้ ำและในทุ่งหญ้ำ 

 (8) คณะผู้เขียนรำยงำนเชื่อว่ำมำตรกำรทั้ง 2-3 ประกำรดังกล่ำวข้ำงต้น  นอกจำกจะช่วยยับยั้งปัญหำที่นกในทุ่ง

หญ้ำทั้งสี่ชนิดมีจ ำนวนลดลงหรือเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์  ยังจะช่วยให้นกเหล่ำนี้ค่อยๆ เพ่ิมจ ำนวนขึ้นในเวลำไม่นำน

เช่นเดียวกับนกอีกหลำยชนิดที่เคยช่วยกันอนุรักษ์มำแล้ว 

เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 

11 กำรขยำยพื้นท่ีท ำกำรเกษตรและปศุสัตว ์     

12 กำรท ำกำรเกษตรแบบอนุรักษ์พ้ืนที่ทุ่งหญ้ำ     

13 กำรเผำหญ้ำใหส้อดคล้องกับวิถีชีวิตของนก     

14 กำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ของคณะผู้เขียนรำยงำน     

15 จ ำนวนนก Northern Bobwhite ลดลง     

16 นกกระจอก Grasshopper มีจ ำนวนน้อยลง     

17 ภำวะโลกร้อน     

18 มำตรกำรแก้ปัญหำ     

19 สำเหตุที่ท ำให้นกในทุ่งหญ้ำทั้งสี่ชนิดลดจ ำนวนลง     

20 เหยี่ยว Aplomado ก ำลังเสี่ยงต่อกำรสญูพันธ์ุ     
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บทความข้อสอบจริงข้อที่ ๕ - ทางรอดชีวิตของเต่าทะเลสีเขียวในฮ่องกง 

(1) เมื่อปี พ.ศ.2547  สหภำพอนุรักษ์ธรรมชำติระหว่ำงประเทศจัดให้เต่ำทะเลสีเขียวอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์  

องค์กรอนุรักษ์พันธ์สัตว์ Earthtrust ประเมินว่ำ  ปัจจุบันทั่วโลกมีเต่ำทะเลสีเขียวเพศเมียวัยผสมพันธุ์อยู่ไม่ถึง  2 แสนตัว 

(2)  เต่ำทะเลสีเขียวได้ชื่อตำมสีของตัวมันเอง เมื่อโตเต็มที่อำจมีน้ ำหนักมำกกว่ำ 150 กิโลกรัม  มีแหล่งอำศัยใน

น่ำนน้ ำประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก  แหล่งที่มีเต่ำทะเลพันธุ์นี้อำศัยอยู่มำกท่ีสุดได้แก่ประเทศคอสตำริกำและ แถบแนวปะกำรัง

ยักษ์ Great Barrier Reef ในออสเตรเลีย  ส ำหรับที่ฮ่องกงนั้นมีเต่ำทะเลสีเขียวอำศัยอยู่ไม่มำกนัก 

(3) ขณะนี้สถำนกำรณ์ของเต่ำทะเลสีเขียวในน่ำนน้ ำฮ่องกงตกอยู่ในภำวะเลวร้ำย รัฐบำลฮ่องกงเองก็ก ำลัง

พยำยำมฟ้ืนฟูจ ำนวนประชำกรเต่ำทะเลสีเขียวให้เพ่ิมขึ้นอีกครั้ง คุณ K.S.Cheung เจ้ำหน้ำที่อนุรักษ์ป่ำชำยเลนและพันธุ์

สัตว์ของกระทรวงกำรเกษตร กำรประมง และกำรอนุรักษ์ของฮ่องกงกล่ำวว่ำ ขณะนี้ได้ก ำหนดมาตรการอนุรักษ์เต่าทะเล

สีเขียวขึ้นมำ คือการห้ามรุกล้ าพื้นที่วางไข่ของมันในช่วงฤดูวำงไข่  ได้แก่ช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนำยนถึงตุลำคม  โดยก ำหนด

พ้ืนที่หำด Sham wan บนเกำะแลมม่ำเป็นเขตอนุรักษ์เพ่ือให้เต่ำทะเลสีเขียวขึ้นไปท ำรังและวำงไข่  โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอย

ดูแลรักษำควำมปลอดภัยบริเวณเขตนั้นเป็นอย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ 

(4)  คุณ K.S.Cheung เล่ำว่ำ  ภัยคุกคามเต่าทะเลสีเขียวมีหลำยอย่ำง  ทั้งมลพิษในทะเล กำรท ำประมง กำรด ำ

น้ ำ และเรือเร็วซึ่งล้วนเป็นอันตรำยต่อตัวเต่ำในทะเล  แต่ภัยคุกคำมส ำคัญที่สุดของเต่ำพันธุ์นี้ก็คือกำรที่ชาวต่างชาตินิยม

บริโภคเนื้อและไข่เต่าทะเลสีเขียวมำกนั่นเอง  ไม่ว่ำจะเป็นไข่เต่ำหรือตัวเต่ำซึ่งเป็นอำหำรอันโอชะและเป็นที่นิยมมำกของ

ชำวจีนแผ่นดินใหญ่  รวมทั้งชำวมำเลเซียและอินโดนีเซีย  ผลก็คือนอกจำกท ำให้จ านวนเต่าลดลง จ ำนวนไข่เต่ำทะเลสี

เขียวก็พลอยลดลงด้วย ส่วนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งก็เป็นภัยคุกคำมส ำคัญเช่นกันทั้งต่อตัวเต่ำและไข่ของมัน   นอกจำกนี้  

ไม่เฉพำะภัยจำกชำวต่ำงชำติเท่ำนั้น ยังมีภัยคุกคำมจำกชำวบ้ำนที่เป็นคนจนด้วย เพรำะคนจนในฮ่องกงบริโภคเนือ้และ

ไข่เต่าเป็นอำหำรในยำมขำดแคลน แม้จะต้องลักลอบเข้ำไปในเขตหวงห้ำมซึ่งเสี่ยงต่อกำรถูกจับกุมก็ตำม 

(5) นอกจำกเหตุดังกล่ำวข้ำงต้น  กำรรุกล้ ำพ้ืนที่วำงไข่เต่ำทะเลสีเขียวก็เป็นเหตุส ำคัญประกำรหนึ่งเพรำะไม่เพียง

เป็นเหตุให้สูญเสียไข่เต่ำเท่ำนั้น แต่ยังเป็นภัยต่อตัวเต่ำเองด้วยเพรำะมักถูกจับไปพร้อมกับไข่ของมัน ดังเช่นการท าประมง

ในเขตหวงห้าม  นอกจำกตัวเต่ำจะติดอวนจับปลำ  ชำวประมงยังชอบลักลอบขึ้นฝั่งไปยังชำยหำดที่วำงไข่  เพ่ือเอำไข่รวม

ทั้งตัวเต่ำไปเป็นอำหำร  จึงเป็นอีกเหตุหนึ่งที่ท ำให้เต่ำทะเลสีเขียวและไข่เต่ามีจ านวนลดลง  ดังนั้นมำตรกำรอนุรักษ์ท่ีห้ำม

รุกล้ ำพื้นที่วำงไข่ซึ่งครอบคลุมกำรห้ำมท ำประมงในเขตหวงห้ำม จึงน่ำจะช่วยลดปัญหำกำรสูญเสียไข่เต่ำและตัวเต่ำอย่ำง

ได้ผล 
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(6)  มำตรกำรอนุรักษ์เต่ำทะเลสีเขียวอีกอย่ำงหนึ่งที่น่ำจะช่วยยับยั้งปัญหำกำรลดจ ำนวนเต่ำและไข่เต่ำได้ก็คือ 

การห้ามขายเนื้อและไข่เต่าทะเลสีเขียวรวมทั้งผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ผลิตจำกมัน  มำตรกำรนี้เป็นข้อตกลงระหว่ำประเทศว่ำ

ด้วยกำรค้ำสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์  ซึ่งบรรดำนักอนุรักษ์ในฮ่องกงต่ำงหวังว่ำควำมพยำยำมนี้รวมทั้งมำตรกำรอื่นๆ จะช่วยชีวิต

และช่วยเพิ่มจ ำนวนเต่ำทะเลสีเขียวในฮ่องกงและท่ัวโลกได้ 

 

เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 

01 กำรท ำประมงในเขตหวงห้ำม     

02 กำรพัฒนำพ้ืนท่ีชำยฝั่ง     

03 กำรห้ำมขำยเนื้อและไข่เต่ำ     

04 กำรห้ำมรุกล้ ำพื้นที่วำงไข ่     

05 ไข่เต่ำมีจ ำนวนลดลง     

06 คนจนในฮ่องกงบริโภคเนื้อและไข่เต่ำ     

07 จ ำนวนเต่ำลดลง     

08 ชำวต่ำงชำตินิยมบรโิภคเนื้อและไข่เต่ำ     

09 ภัยคุกคำมเต่ำทะเลสีเขียว     

10 มำตรกำรอนุรักษ์เต่ำทะเลสเีขียว     
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บทความข้อสอบจริงข้อที่ ๖ - ปัญหาวัยรุ่น ต้นเหตุ และทางแก้ 

(1) เวลำรับรู้ปัญหำของวัยรุ่น หลำยคนมีควำมหงุดหงิด ไม่พอใจ เบื่อ รู้สึกว่ำท ำไมเด็กไม่เลือกสิ่งที่ดีให้กับตนเอง  

ท ำไมต้องสร้ำงปัญหำ  จนมีคนจ ำนวนหนึ่งอยำกจัดกำรแก้ปัญหำด้วยควำมรุนแรง  แต่ในควำมเป็นจริงพฤติกรรมที่ปรำกฏ

ให้เห็นมีเหตุปัจจัยหลำยอย่ำงเชื่อมโยงกัน  ที่น่ำคิดคือท ำไมเด็กบำงคนมีปัญหำพฤติกรรม เช่น ติดยาเสพย์ติด เลน่กำร

พนัน ชอบควำมรุนแรง มีปัญหาเรื่องเพศ เป็นต้น  แต่ท ำไมเด็กบำงคนไม่มีปัญหำทั้งๆ ที่อยู่ในสภำพแวดล้อมที่เสี่ยง 

(2)  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันรำชำนุกูลอธิบำยถึงปัญหำนี้ว่ำ  ปัจจัยเสี่ยงท่ีท าให้เกิดปัญหาวัยรุ่นมีมำกมำย ที่ส ำคัญ

คือปัจจัยเสี่ยงในครอบครัว ปัจจัยเสี่ยงในชุมชนและสังคม และปัจจัยเสี่ยงในตัวเด็กเอง  ดังนั้นหำกจะแก้ไขปัญหำก็ต้องลด

ปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ และสร้ำงปัจจัยปกป้องเพ่ิมขึ้นซึ่งที่ส ำคัญก็คือภูมิคุ้มกันในตัวเด็ก 

(3)  ปัจจัยเสี่ยงในครอบครัวส่วนใหญ่เกิดจำกวิธีกำรเลี้ยงดูเด็กท่ีไม่ถูกต้อง เช่น ตำมใจลูกมำกเกินไป ไม่รู้วิธีที่จะ

จูงใจเด็กให้ท ำตำมค ำสั่งของพ่อแม่  บำงครอบครัวใช้วิธีบังคับรุนแรงแต่ไม่เคยแก้ปัญหำได้  บำงครอบครัวมีปัญหำควำม

ขัดแย้งในครอบครัวจนเด็กไม่อยำกกลับบ้ำน ในที่สุดก็มีกลุ่มของตนเองและรู้สึกว่ำตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมำกกว่ำ

ครอบครัว  บำงครอบครัวส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นปัญหำ  มองว่ำปัญหำมำจำกเพ่ือนหรือคนอ่ืน  ปกป้องเด็กในทำงที่ผิด 

ไม่ฝึกเด็กให้รับผิดชอบกำรกระท ำของตนเอง  นอกจำกนี้กำรที่ตัวพ่อแม่เองมีปัญหำทำงด้ำนพฤติกรรมด้วย ก็เลยกลำยเป็น

เรื่องของลูกปูเดินตำมพ่อปูแม่ปู 

(4)  ส ำหรับปัจจัยเสี่ยงในตัวเด็กก็เป็นผลมำจำกครอบครัวเช่นกัน  โดยเฉพำะกำรไม่ได้รับกำรยอมรับจำกคนใน

ครอบครัว  ถูกมองว่ำเป็นแกะด ำ  ท ำอะไรก็ไม่ได้เรื่อง  จะท ำให้เด็กมีควำมคิดต่อต้ำนสังคม ไม่ยอมรับกติกำกำรอยู่ร่วมกัน 

มองพฤติกรรมที่เป็นปัญหำว่ำเป็นควำมทันยุคทันสมัยและท ำให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่ม 

(5) เหตุส ำคัญของปัญหำวัยรุ่นอีกอย่ำงหนึ่งคือปัจจัยเสี่ยงในชุมชนและสังคม ได้แก่กำรที่เด็กเข้ำถึงอบำยมุข 

เหล้ำ ยำ อำวุธ สื่อลำมก และสิ่งยั่วยุทั้งหลำยได้โดยง่ำย  เมื่อทัศนคติของชุมชนเองก็ยอมรับสิ่งเหล่ำนี้ และผู้ใหญ่เองก็ท ำ

ผิดให้เด็กเห็น เด็กก็ย่อมซึมซับรับเอำพฤติกรรมที่เป็นปัญหำมำปฏิบัติบ้ำง 

(6)  ปัจจัยเสี่ยงทั้งสำมประกำรล้วนเป็นเหตุที่ท ำให้เกิดปัญหำต่ำงๆ ทั้งปัญหำยำเสพย์ติด  ติดสุรำ ติดกำรพนัน 

ชอบความรุนแรง ตลอดจนกำรมั่วสุมทำงเพศและปัญหำอ่ืนๆ ดังนั้นหนทำงในกำรแก้ปัญหำก็คือต้องป้องกันหรือลดควำม

เสี่ยงต่ำงๆ ลง  และที่ส ำคัญคือกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้เด็กซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยวิธีการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้องนั่นเอง  

ภูมิคุ้มกันส ำคัญท่ีจะต้องช่วยกันสร้ำงให้เกิดขึ้นในตัวเด็กได้แก่  กำรช่วยให้เด็กมีเป้าหมายในชีวิต  มีบุคลิกภำพที่มั่นคง 

และมีควำมเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง  ในวัยรุ่นกำรมีเป้ำหมำยในชีวิตเป็นเรื่องส ำคัญ  ครอบครัวต้องช่วยให้เด็กค้นพบสิ่งที่ตน

ต้องกำรและมีควำมหวังในอนำคต  จะท ำให้เด็กมุ่งมั่นในควำมส ำเร็จมำกกว่ำที่จะใช้เวลำกับสิ่งยั่วยุ  ส ำหรับบุคลิกภำพที่



รวบรวมโดย Aj KLUI  (ปรับปรุง ก.ย.2558)                    Page 13 
 

มั่นคงเป็นผลมำจำกกำรที่เด็กมีควำมเชื่อมั่นในคนรอบข้ำงโดยเฉพำะพ่อและแม่  เชื่อมั่นว่ำพ่อแม่สำมำรถให้ค ำแนะน ำที่ดี 

พูดคุยปัญหำกับพ่อแม่ได้ ท ำให้มั่นใจในตนเอง  ซึ่งจะสัมพันธ์กับควำมม่ันใจว่ำตนสำมำรถมีชีวิตที่ดีแม้จะแวดล้อมด้วยสิ่งที่

เป็นปัญหำ  ส่วนกำรมีความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องจะเกิดข้ึนได้ก็ด้วยกำรปลูกฝังและอบรมสิ่งสอนมำตั้งแต่วัยเด็ก ให้เด็ก

สำมำรถแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องได้   แม้จะเห็นคนอ่ืนท ำสิ่งที่ผิดก็ยังยืนหยัดที่จะท ำสิ่งที่ถูกต้องต่อไป 

(7)  ภูมิคุ้มกันทั้งสำมประกำรนี้นอกจำกจะช่วยป้องกันปัญหำวัยรุ่นทั้งหลำยดังกล่ำวข้ำงต้น  ยังจะช่วยให้วัยรุ่นมี

อนำคตที่สดใส และเป็นสมำชิที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชำติต่อไป 

เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 

11 ชอบควำมรุนแรง     

12 ติดยำเสพย์ตดิ     

13 ปัจจัยเสี่ยงท่ีท ำให้เกิดปัญหำวัยรุ่น     

14 ปัจจัยเสี่ยงในครอบครัว     

15 ปัจจัยเสี่ยงในชุมชนและสังคม     

16 ภูมิคุ้มกันในตัวเด็ก     

17 มีควำมเช่ือในสิ่งท่ีถูกต้อง     

18 มีปัญหำเรื่องเพศ     

19 มีเป้ำหมำยในชีวิต     

20 วิธีกำรเลี้ยงดูเด็กอย่ำงถูกต้อง     
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บทความข้อสอบจริงข้อที่  ๗ - พระราชด ารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม 

(1)  ในมหำมงคลวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จออกมหำสมำคมเมื่อวันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ.2552  

อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  82 พรรษำ  คนไทยทุกคนล้วนมีควำมปิติยินดีเป็นที่สุดที่เห็นพระบำทสมเด็จพระ

เจ้ำอยู่หัวทรงมีพระพลำนำมัยแข็งแรงขึ้น   ดิฉันเชื่อว่ำประชำชนชำวไทยทุกคนล้วนมุ่งหวังให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืน

นำน  ทรงสบำยพระรำชหฤทัย  และทรงมีควำมสุข  จึงอยำกให้พวกเรำน้อมน ำพระราชด ารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม

มำพินิจพิจำรณำ และน้อมรับมำปฏิบัติอย่ำงจริงจัง 

(2)  หลังจำกสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชสยำมมกุฎรำชกุมำร นำยกรัฐมนตรี และประธำนรัฐสภำ กรำบบังคมทูล

ถวำยพระพรเสร็จแล้ว  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชด ำรัสตอบดังนี้ 

(3) “ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิต  พรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิดด้วยถ้อยค าที่

เลือกสรรมาจากใจจริง  ซึ่งปรารถนาดี  มุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุขความสวัสดีโดยประการต่างๆ ความสุขความสวัสดี

ของข้าพเจ้าจะเกิดข้ึนได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคง  เป็นปกติสุข  ความเจริญมั่นคงทั้งนั้นจะส าเร็จผลเป็น

จริงไปได้ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ  มุ่งท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มก าลังด้วยสติรู้ตัว  ด้วยปัญญารู้คิด  และด้วยความ

สุจริตจริงใจ  โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น 

(4)  จึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ซึ่งต าแหน่งหน้าที่ส าคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศ  และชาวไทยทุกคนทุกหมู่

เหล่าท าความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง   แล้วตั้งจิตตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด   

เพ่ือให้ส าเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์  คือชาติบ้านเมืองอันเป็นถิ่นที่อยู่ที่ท ากินของเรา  มีความเจริญมั่นคงยั่งยืนไป 

(5)  ขออ านาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัย  และ

อ านวยสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้ส าเร็จผลขึ้นแก่ท่านทั่วหน้ากัน” 

(6)  หำกคนไทยน้อมน ำพระรำชด ำรัสในวันเสด็จออกมหำสมำคมมำพิจำรณำไตร่ตรองจะพบว่ำ  พระรำชด ำรัสมี

ใจควำมส ำคัญอยู่สองประกำร  ประกำรแรกคือ  สิ่งท่ีจะท าให้พระองค์ทรงมีความสุขสวัสดีตำมค ำกรำบบังคมทูลถวำย

พระพร   ส่วนใจควำมส ำคัญประกำรที่สองเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องโดยตรงกับพวกเรำทุกคนคือ สิ่งที่ทรงขอให้คนไทยทุกคน

ปฏิบัติ 

(7) ส ำหรับสิ่งที่จะท ำให้พระองค์ทรงมีควำมสุขได้แก่กำรที่บ้านเมืองมีความเจริญม่ันคง  และบ้ำนเมืองเป็นปกติ

สุข  ส่วนสิ่งที่ทรงขอให้คนไทยปฏิบัติก็คือ  ทรงขอให้ตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่นที่จะปฏิบัติหน้ำที่ของตนให้ดีที่สุด  ปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเต็มก าลัง  ด้วยสติรู้ตัว  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยปัญญารู้คิด  ด้วยควำมสุจริตจริงใจ  และปฏิบัติหน้าที่เพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่ำส่วนอื่น 
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(8) หำกประชำชนคนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่ำปฏิบัติหน้ำที่ของตนอย่ำงเต็มก ำลัง   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต

จริงใจ  ด้วยสติ ปัญญำ โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมดังกล่ำวข้ำงต้น  ย่อมยังผลให้บ้านเมืองเป็นปกติสุขและมีควำมเจริญ

มั่นคงอย่ำงแน่นอน 

(9) ดิฉันเห็นว่ำ   สิ่งที่จะท ำให้พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีควำมสุขทั้งสองประกำรดังกล่ำวข้ำงต้นย่อม

อ ำนวยควำมสุขให้แก่คนไทยอย่ำงทั่วหน้ำเช่นกัน  ดังนั้นสิ่งที่ทรงขอให้พวกเรำปฏิบัติอันเป็นสิ่งที่ทรงปฏิบัติมำแล้วอย่ำง

ต่อเนื่องยำวนำน  จึงมิใช่กำรปฏิบัติเพื่อควำมสุขของพระองค์เท่ำนั้น  แต่เพ่ือควำมสุขของพสกนิกรของพระองค์นั่นเอง  นี่

คือพระมหำกรุณำธิคุณอันยิ่งใหญ่องพระมหำกษัตริย์พระองค์นี้ 

(10)  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนำน 

เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 

01 บ้ำนเมืองเป็นปกตสิุข     

02 บ้ำนเมืองมีควำมเจรญิมั่นคง     

03 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุจรติจริงใจ     

04 ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยปัญญำรู้คดิ     

05 ปฏิบัติหน้ำท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม     

06 ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มก ำลัง     

07 พระรำชด ำรัสในวันเสด็จออกมหำสมำคม     

08 สิ่งที่จะท ำให้พระองค์ทรงมีควำมสขุ     

09 สิ่งที่ทรงขอให้คนไทยทุกคนปฏิบัต ิ     
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บทความข้อสอบจริงข้อที่ ๘ -  ปัญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

(1) วันที่ 29 กันยำยน  พ.ศ.2552   ศำลปกครองกลำงมีค ำสั่งให้ระงับโครงกำร 76 โครงกำร  มูลค่ำกว่ำสี่แสน

ล้ำนบำทที่นิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด คดีนี้สมำคมต่อต้ำนสภำวะโลกร้อน และประชำชนชำวมำบตำพุดฟ้องหน่วยงำน

ของรัฐและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวม  8 รำยว่ำร่วมกันออกค ำสั่งโดยไม่ถูกต้องตำมมำตรำ 67 วรรคสอง   ของรัฐธรรมนูญ  

พ.ศ. 2550  ที่ก ำหนดให้โครงกำรหรือกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง  ทั้งทำงด้ำนคุณภำพ

สิ่งแวดล้อม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้ำนสุขภำพของประชำชนในชุมชน จะกระท ำมิได้  เว้นแต่จะได้ศึกษำ

ผลกระทบในด้ำนต่ำงๆ และจัดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน  รวมทั้งให้องค์กร

อิสระให้ควำมเห็นก่อน  องค์กรอิสระดังกล่ำวประกอบด้วยผู้แทนองค์กรเอกชนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ  และผู้แทน

สถำบันอุดมศึกษำที่จัดกำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม 

(2)  แต่ภำยหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 สิงหำคม พ.ศ.2550  ผู้ถูกฟ้องคดีท้ัง 8 ยังคง

รับเรื่อง  พิจำรณำ หรืออนุมัติ  อนุญำตให้ด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง  

โดยเมื่อถึงปีพ.ศ.2552  มีโครงการที่อนุมัติหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ถึงกว่ำ 76 โครงกำรเช่น  โครงกำรแยกก๊ำซ

ธรรมชำติ และโครงกำรผลิตสำรอะคริโลไนไตรล์  ของเครือกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  โครงการผลิตโพลีเอททีลีน 

และโครงกำรผลิต NBR LATEX ของเครือปูนซีเมนต์ไทย  เป็นต้น 

(3)  ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศำลก ำหนดมำตรกำรหรือวิธีกำรคุ้มครองใดๆ  เพ่ือบรรเทำทุกข์ชั่วครำวก่อนกำรพิพำกษำ  

โดยขอให้ศำลมีค ำสั่งระงับโครงกำรหรือกิจกรรม จ ำนวน 76 โครงกำร ที่ก ำลังด ำเนินกำรในพื้นที่ต ำบลมำบตำพุด  อ ำเภอ

บ้ำนฉำง  และใกล้เคียงจังหวัดระยอง ไว้เป็นกำรชั่วครำวก่อนศำลจะมีค ำพิพำกษำ 

(4)  ศำลพิเครำะห์ว่ำ  จำกค ำชี้แจงของผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องคดี  ประกอบกับรำยงำนกำรประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 

1 และท่ี 2  รวมทั้งกำรประกำศเขตควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2552  แสดงให้เห็นข้อเท็จจริงที่ตรงกันว่ำ 

โครงกำรต่ำงๆ ในนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด  รวมทั้งโครงกำรที่อนุมัติหลังประกำศใช้รัฐธรรมนูญก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ชุมชนอย่างรุนแรงจริง  ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ  และด้านสุขภาพของประชำชนในชุมชน 

(5)  ด้วยเหตุผลสองประกำรคือ โครงกำรที่อนุมัติหลังประกำศใช้รัฐธรรมนูญ  ก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อ

ชุมชน   และท่ีส ำคัญคือมีลักษณะเป็นโครงกำรที่ไม่ท าตามข้อยกเว้นก่อนด าเนินการตำมท่ีรัฐธรรมนูญก ำหนด ซึ่งได้แก่  

ไม่ศึกษาผลกระทบก่อน  ไม่จัดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย และไม่ให้องค์กรอิสระให้

ความเห็นก่อนมีกำรด ำเนินโครงกำรด้วย  ศาลจึงมีค าสั่งให้ระงับโครงการไว้เป็นกำรชั่วครำว  ค ำสั่งนี้จึงยังผลให้โครงกำร



รวบรวมโดย Aj KLUI  (ปรับปรุง ก.ย.2558)                    Page 17 
 

ที่อนุมัติหลังประกำศใช้รัฐธรรมนูญ  ซึ่งครอบคลุมโครงการแยกก๊าซธรรมชาติ  โครงกำรผลิตสำรอะคริโลไนไตรล์  

โครงกำรผลิตโพลีเอททีลีน และโครงกำรผลิต NBR LATEX  ดังกล่ำวข้ำงต้นถูกยับยั้งไว้ทั้งหมด 

(6)  นี่คือบทเรียนรำคำแพงที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนจะต้องตระหนักและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ ำ 

เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 

10 เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง     

11 โครงกำรที่อนุมตัิหลังประกำศใช้รฐัธรรมนญู     

12 โครงกำรผลติโพลเีอททีลีน     

13 โครงกำรแยกก๊ำซธรรมชำต ิ     

14 ด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม     

15 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำต ิ     

16 ด้ำนสุขภำพ     

17 ไม่ท ำตำมข้อยกเว้นก่อนด ำเนินกำร     

18 ไม่ศึกษำผลกระทบก่อน     

19 ไม่ให้องค์กรอิสระให้ควำมเห็นก่อน     

20 ศำลจึงมีค ำสั่งให้ระงับโครงกำร     
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บทความข้อสอบจริงข้อที่ ๙ –  เมษายน ปีเสือดุ 

(1)  เดือนเมษำยนปีนี้กล่ำวได้ว่ำเป็นปีเสือดุ  เพรำะมีเรื่องรำวร้อนแรงเกิดขึ้นมำกมำยทั้งในบ้ำนเรำและบ้ำนเขำ  

วันที่ 10 เมษำยน  เป็นวันที่คนไทยต้องบำดเจ็บล้มตำยจ ำนวนมำกที่สี่แยกคอกวันจำกกำรขอคืนพ้ืนที่ถนนรำชด ำเนิน  

ส่วนกำรชุมนุมท่ีแยกรำชประสงค์ก็ก่อให้เกิดผลกระทบมำกมำย  ทั้งทำงด้ำนกำรค้ำขำย  กำรท่องเที่ยว และด้ำนอ่ืนๆ 

ขณะที่เขียนคอลัมน์นี้ก็ยังมองไม่ออกว่ำปัญหำควำมขัดแย้งในบ้ำนเรำจะจบลงอย่ำงไร  จึงขอพำคุณผู้อ่ำนเปลี่ยนสมองจำก

ควำมเครียดในบ้ำนเรำไปมองดูปัญหำที่อ่ืนบ้ำง 

 (2)  เมื่อสองวันก่อนคือวันที่ 14  เมษำยน  ภูเขำไฟที่ไอซ์แลนด์เกิดระเบิดขึ้นมำ  ภูเขำไฟชื่อเรียกยำก (ชื่อว่ำ 

Eyjafjallajokull) ลูกนี้พ่นเถ้าถ่านจ านวนมหาศาลออกมำและถูกกระแสลมพัดพำไปปกคลุมเกือบทั่วยุโรป  ทั้งประเทศ

อังกฤษ โรมำเนีย ฮังกำรี สโลเวเนีย โครเอเชีย สวิตเซอร์แลนด์ ตลอดจนประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียและอิตำลีตอนเหนือ 

 (3)  เถ้ำถ่ำนจำกภูเขำไฟลูกนี้มีลักษณะพิเศษ คือแทนที่เศษวัสดุที่พวยพุ่งออกมำจะเผำไหม้หมดจนเป็นผงขี้เถ้ำดัง

เถ้ำถ่ำนจำกภูเขำไฟลูกอ่ืนๆ   กลับมีลักษณะเป็นผงเศษแก้วและเศษโลหะ  ซึ่งเป็นอันตรำยมำกต่อเครื่องยนต์และพ้ืนผิว

ด้ำนนอกของเครื่องบินรวมทั้งกลไกของระบบน ำทำง   ดังนั้นเถ้ำถ่ำนจ ำนวนมหำศำลจำกเจ้ำ Eyjafjallajokull จึงสง่ผล

กระทบมำกมำย    ที่ส ำคัญคือท ำให้ต้องหยุดการบินในยุโรปเกือบครึ่งหนึ่ง  นอกจำกนี้ยังท ำให้สุขภาพประชาชนแย่ลง  

เพรำะสูดหำยใจเอำผงเถ้ำถ่ำนเข้ำไป    รวมทั้งท ำให้พืชผลการเกษตรเสียหาย เพรำะถูกเถ้ำถ่ำนปกคลุมไปทั่ว 

 (4)  กำรที่กำรบินในยุโรปต้องหยุดไปอันเป็นผลมำจำกเถ้ำถ่ำนจ ำนวนมำกเช่นนี้   ก่อให้เกิดผลเสียหำยตำมมำ

หลำยประกำร   ที่เห็นผลทันตำก็คือการบินสูญเสียรายได้มหาศาลถึงวันละกว่ำ  200  ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ประกำรต่อมำ

คือกำรท่องเที่ยว   ผู้คนที่เดินทำงไปท่องเที่ยวยุโรปตกค้ำงอยู่ที่สนำมบินจ ำนวนมำก  ผู้ที่วำงแผนจะไปเที่ยวยุโรปก็ต้อง

เปลี่ยนแผน ชำวยุโรปที่ไปเที่ยวที่อื่นก็กลับบ้ำนไม่ได้  ท ำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเสียหายมำก  และท่ีกระทบกระเทือนมำก

อีกประกำรหนึ่งคือท ำให้การขนส่งสินค้าหยุดชะงัก  ทั้งจำกยุโรปไปท่ีอ่ืนและจำกท่ีอ่ืนมำยุโรป 

 (5)  ควำมเสียหำยทั้งสำมประกำรดังกล่ำวข้ำงต้น  ท ำให้เครดิตและค่าเงินยูโรลดลง  และที่น่ำเป็นห่วงคือท ำให้

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มนี้ที่ก ำลังเริ่มดีขึ้นกลับลดลง   จนเกรงกันว่ำจะส่งผลกระทบไปถึงกำรฟ้ืนตัว

ของเศรษฐกิจโลกด้วย 

 (6)  ควำมเสียหำยจำกภูเขำไฟระเบิดครั้งนี้ไม่มีใครพยำกรณ์ได้ว่ำจะสิ้นสุดเมื่อไหร่หรือจะกลับรุนแรงยิ่งขึ้นเพรำะ

เป็นเรื่องของภัยธรรมชำติที่มนุษย์ไม่อำจควบคุมได้    แต่ควำมเสียหำยที่ก ำลังเกิดขึ้นที่บ้ำนเรำเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดจำก

ควำมขัดแย้งของมนุษย์โดยแท้ ไม่ว่ำจะเป็นควำมขัดแย้งทำงควำมคิดหรือผลประโยชน์ใดๆก็ตำม  ผู้ที่จะควบคุมและระงับ
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เหตุกำรณ์ควำมรุนแรงต่ำงๆได้ก็คือมนุษย์   ดังนั้นคนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่ำต้องพร้อมใจช่วยกันหำทำงออกให้ได้  โดยยึด

ประโยชน์ของประเทศชำติเป็นที่ตั้ง  ไม่เช่นนั้น “เรำจะร้องเพลงชำติไทยให้ใครฟัง” 

เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 

01 กำรเกษตรเสยีหำย     

02 กำรขนส่งสินค้ำหยุดชะงัก     

03 กำรบินสญูเสยีรำยไดม้หำศำล     

04 กำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจ     

05 เครดติและค่ำเงินยูโรลดลง     

06 เถ้ำถ่ำนจ ำนวนมหำศำล     

07 ธุรกิจกำรท่องเที่ยวเสียหำย     

08 เป็นผงเศษแก้วและเศษโลหะ     

09 สุขภำพประชำชนแย่ลง     

10 หยุดกำรบินในยโุรปเกือบครึ่งหนึ่ง     
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บทความข้อสอบจริงข้อที่ ๑๐ –  คลายเครียดด้วยการสร้างความสุข 

 (1) ช่วงต้นเดือนพฤษภำคมดิฉันได้หยุดงำนติดต่อกันสำมวัน  คือเสำร์  อำทิตย์  และจนัทร์ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชย

วันแรงงำน   ปกติหำกหยุดติดต่อกันเช่นนี้ดิฉันจะต้องชวนเพื่อนๆ ไปเที่ยวต่ำงจังหวัด   แต่ครำวนี้ไม่มีกระจิตกระใจที่จะไป

ไหนเพรำะควำมทุกข์ใจกับเหตุกำรณ์บ้ำนเมืองตลอดเดือนเมษำยนที่เพ่ิงผ่ำนไป   หยิบหนังสือพิมพ์มำอ่ำนเจอคอลัมน์หนึ่ง

เขียนเรื่องวิธีคลำยเครียด   ท ำให้นึกถึงหนังสือที่คุณลุงให้เมื่อวันไปรดน้ ำขอพรวันสงกรำนต์ เป็นหนังสือที่รวมบทควำมดีๆ

ไว้ 4–5 เรื่อง หนึ่งในนั้นคือเรื่อง ความสุข  ของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)  ทรำบว่ำขณะนี้ท่ำนมีสมณศักดิ์เป็น พระ

พรหมคุณำภรณ์  พออ่ำนจบก็อยำกเผยแพร่ให้ท่ำนผู้อ่ำนได้รับรู้บ้ำง  เผื่อจะช่วยให้พอสร้ำงควำมสุขขึ้นมำได้บ้ำงท่ำมกลำง

ควำมเครียดรอบตัว 

 (2) พระพรหมคุณำภรณ์กล่ำวไว้ว่ำ  ควำมสุขของมนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจำกควำมพึงพอใจที่ได้ในสิ่งที่อยำกได้   

อยำกได้อะไรแล้วได้ตำมที่ต้องกำรก็มีควำมสุข  จึงเป็นควำมสุขที่ต้องแสวงหำให้ได้มำซึ่งสิ่งที่อยำกได้   ประเด็นที่น่ำคิดคือ  

ท ำอย่ำงไรเรำจึงได้สร้ำงควำมสุขให้มีขึ้นได้ในตัวเองโดยไม่ต้องแสวงหำหรือพ่ึงพำเหตุปัจจัยภำยนอกมำกนัก  ท่ำนจึงแบ่ง

ควำมสุขออกเป็น  5  ขั้นตำมเหตุที่มำของควำมสุข 

 (3)  ควำมสุขขั้นที่ 1  เป็นควำมสุขท่ีเกิดจำกการเสพย์ส่ิงที่ผ่านเข้ามาทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย  เช่นลิ้นได้ลิ้มรส

อำหำรที่อร่อยถูกปำก   หูได้ยินเสียงเพลงอันไพเรำะ  ได้ยินเสียงสรรเสริญเยินยอ  ตำเห็นสิ่งที่สวยงำม  เห็นคนมำ

พินอบพิเทำเอำอกเอำใจ เป็นต้น ความสุขขั้นที่ 1  จึงขึ้นกับปัจจัยภำยนอก ต้องแสวงหำด้วยวิธีกำรต่ำงๆ  บำงครั้งถึงกับ

ต้องแย่งชิงเบียดเบียนกันเพ่ือให้ได้สิ่งที่ตนปรำรถนำมำเสพย์  ดังนั้นควำมสุขขั้นที่  1 จึงมีลักษณะเป็นความสุขที่ต้องหา 

ต้องได้ ต้องเอา  รวมทั้งเป็นความสุขที่ฝ่ายหนึ่งได้ฝ่ายหนึ่งอด 

 (4)  ความสุขขั้นที่ 2  เป็นควำมสุขท่ีเกิดจำกการให้ด้วยความเมตตาหรือความศรัทธา  เช่นแม่ให้ลูกเมื่อเห็นลูก

มีควำมสุขตนเองก็มีควำมสุข หรือให้เพ่ือนมนุษย์ที่เดือดร้อน  เมื่อเขำพ้นทุกข์และมีควำมสุขข้ึน  เรำก็พลอยสุขไปด้วย 

หรือให้องค์กรกำรกุศลหรือให้วัดที่ตนศรัทธำเชื่อถือ  ก็จะรู้สึกมีควำมสุขทีได้มีส่วนในกำรสร้ำงบุญกุศล  ได้ท ำนุบ ำรุงพระ

ศำสนำ  เป็นต้น  ดังนั้นควำมสุขขั้นนี้จึงมีลักษณะเป็นความสุขร่วมกัน 

 (5)  ควำมสุขขั้นที่  3  เกี่ยวข้องกับธรรมชำติของมนุษย์  มนุษย์เป็นสัตว์สังคม  ต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่ำ ดังนั้น

การได้อยู่ในสังคมที่เอ้ือเฟื้อเกื้อกูลกัน  รวมทั้งได้อยู่ในธรรมชำติแวดล้อมที่เหมำะสม  อุดมสมบูรณ์  ปลูกพืชผักผลไม้ท ำ

ได้ท ำนำได้ดี  จึงเป็นที่มำของความสุขขั้นที่ 3 

 (6)  ควำมสุขขั้นที่ 4  เป็นควำมสุขท่ีเกิดจำกกำรปรุงแต่งจิตใจ ไม่ปรุงแต่งทุกข์ คือไม่เก็บเอำเรื่องที่ไม่พอใจมำ

ครุ่นคิดให้ใจเศร้ำหมองขุ่นมัว  แต่ให้ปรุงแต่งสุข  คือเก็บเอำแต่เรื่องที่ดีมำปรุงแต่งใจให้สบำย  ส่วนควำมสุขข้ันที่ 5 เป็น
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ควำมสุขที่เกิดจำกกำรพัฒนำจิตใจจนเกิดปัญญำ  รู้เท่ำทันสิ่งต่ำงๆตำมควำมเป็นจริง  ไม่ยึดติดกับสิ่งใด  ใจเป็นอิสระ  มี

ควำมสุขสบำยกับทุกสิ่งทุกอย่ำง  แม่แต่จะเสพย์สุขข้ันที่  1  ก็เสพย์ได้อย่ำงสบำยใจ  ไม่กังวลว่ำจะมีมำให้เสพย์ตลอด

หรือไม่  เพรำะใจอยู่ในขั้น “มีก็ได้  ไม่มีก็ได้” หรือแม้แต่ “มีก็ได้  ไม่มีก็ดี” ตรงข้ำมกับผู้ที่ติดสุขขั้นที่ 1  ซ่ึงเป็นขั้นที่  

“ต้องมีให้ได้  ไม่มีอยู่ไม่ได้”  พอได้เสพย์สักพักก็เกิดควำมเคยชิน   ต้องดิ้นรนแสวงหำมำเสพย์ให้มำกข้ึน  ให้วิจิตรพิสดำร

ขึ้น  เหมือนติดยำเสพย์ติดที่ต้องเพ่ิมปริมำณยำขึ้นเรื่อยๆ 

 (7) พอเขียนมำถึงตรงนี้ท ำให้ฉุกคิดขึ้นมำว่ำ   รำกเหง้ำของปัญหำควำมวุ่นวำยในบ้ำนเมืองเรำน่ำจะเป็นเพรำะ

กำรติดอยู่ในควำมสุขขั้นที่ 1 ท ำให้ต้องหำต้องได้ต้องเอำด้วยวิธีกำรต่ำง แม้แต่ต้องต่อสู้ฆ่ำฟันกัน  ดิฉันจึงขอเชิญชวนให้หัน

มำสนใจในกำร “สร้ำงควำมสุข” ด้วย แทนที่จะดิ้นรน “หำควำมสุข” แต่เพียงอย่ำงเดียว 

เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ทีว่่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 

11 กำรที่ได้อยู่ในสังคมที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน     

12 กำรเสพยส์ิ่งที่ผ่ำนเข้ำมำทำง ตำ หู จมูก ลิ้น กำย     

13 กำรให้ด้วยควำมเมตตำหรือควำมศรัทธำ     

14 ควำมสุข     

15 ควำมสุขข้ันท่ี 1     

16 ควำมสุขข้ันท่ี 2     

17 ควำมสุขข้ันท่ี 3     

18 เป็นควำมสุขท่ีต้องหำ ต้องได้ ต้องเอำ     

19 เป็นควำมสุขท่ีฝ่ำยหนึ่งได้ฝำ่ยหนึ่งอด     

20 เป็นควำมสุขร่วมกัน     
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บทความข้อสอบจริงข้อที่ ๑๑  - วัยรุ่นไทยท าลายสถิติเอเชีย  

(1)  เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ.2553  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว 

มหำวิทยำลัยมหิดล กล่ำวต่อที่ประชุมเวที “ศำลำยำเสวนำนโยบำยสำธำรณะ” ครั้งที่ 6 เรื่อง “แม่วัยใสเรื่องใหญ่ต้องร่วม

ใจหำทำงออก” ว่ำ องค์กำรอนำมัยโลกระบุว่ำ ค่ำเฉลี่ยของหญิงตั้งครรภ์ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปีทั่วโลกอยู่ที่ 65 ต่อ 1,000 

คน  ทวีปเอเชียอยู่ที่ 56 ต่อ 1,000 คน โดยประเทศไทยมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดในทวีปเอเชียคือ 70 ต่อ 1,000 คน 

 (2)  ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีมำกมำย ข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆพบว่ำปัญหำและผลกระทบที่ตำมมำมีหลำย

อย่ำง เช่น ต้องหยุดกำรเรียน  ติดโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์อ่ืนๆรวมทั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  หลำยคนไปท ำ

แท้งกับหมอเถื่อนจนเกิดภำวะแทรกซ้อนรุนแรงตำมมำ  เช่น ติดเชื้อโรคจนต้องตัดมดลูกท้ิง  ผู้ที่ตั้งครรภ์ต่อไปก็มักมีควำม

ผิดปกติได้แก่  ครรภ์เป็นพิษ (ควำมดันโลหิตสูง   กำรท ำงำนของไตผิดปกติ  และอำจมีอำกำรชักได้) คลอดก่อนก ำหนด  

คลอดล ำบำกเพรำะกระดูกเชิงกรำนยังเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์จนต้องผ่ำท้องคลอด  อัตรำตำยของเด็กที่คลอดสูง  มีภำวะ

ซึมเศร้ำหลังคลอด  หรือมีปัญหำรุนแรงถึงกับฆ่ำตัวตำย 

 (3)  จำกข้อมูลข้ำงต้นคงเห็นได้ชัดเจนว่ำต้องหำทำงแก้ไขปัญหำนี้อย่ำงเร่งด่วน   สิ่งท่ีจะต้องท าความเข้าใจกับ

ปัญหานี้ที่ส ำคัญคือ  ปัจจัยเสี่ยงต่อกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และแนวทางป้องกันปัญหา 

 (4)  พบว่ำปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีหลำยประกำร ที่ส ำคัญได้แก่ มีกำรศึกษำเล่ำเรียนน้อยเนื่องจำก

ครอบครัวยำกจน  ขำดควำมรู้เรื่องเพศศึกษำและเรื่องกำรคุมก ำเนิด  ค่านิยมทางเพศเปลี่ยนไป ถือว่ำกำรได้มีเพศสัมพันธ์

เร็วเป็นเรื่องทันสมัย  ดื่มเหล้าหรือสารเสพติด  ท ำให้ขำดสติและควำมยั้งคิดหรือถูกล่อลวงชักจูงได้ง่ำย  ขาดการเอาใจใส่

จากพ่อแม่  ไม่เห็นคุณค่ำของตนเอง  ต้องกำรควำมรัก ท ำให้ตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น  ปัจจัยทั้ง 4-5 ประกำรนี้เองที่

เป็นสำเหตุของปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

 (5)  เมื่อรู้สำเหตุ  เรำก็สำมำรถก ำหนดแนวทำงป้องกันปัญหำได้ด้วยวิธีกำรหลำยๆอย่ำง  ที่ส ำคัญคือพ่อแม่

ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ดูแล  ให้ควำมรักควำมอบอุ่น  วำงตัวให้ลูกรู้สึกสนิทสนม สำมำรถปรึกษำหำรือปัญหำต่ำงๆได้    

นอกจำกนี้ทำงบ้ำนและทำงโรงเรียนจะต้องช่วยกันอบรมสั่งสอน  ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา  ข้อควรระวังในกำรคบเพ่ือน

ต่ำงเพศ  ชี้ให้เห็นปัญหำและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตำมมำจำกกำรมีเพศสัมพันธ์และกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  แนะน ำ

ให้หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์และยำเสพติดต่ำงๆ เป็นต้น  วิธีกำรต่ำงๆเหล่ำนี้จะช่วยป้องกันและลดปัญหำกำร

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลงได้มำก 

 (6)  แต่อย่ำงไรก็ตำม  ผู้มีบทบำทส ำคัญที่สุดในกำรลดหรือเพ่ิมปัญหำก็คือตัววัยรุ่นเอง   ปัจจุบันวัยรุ่นไทยรับเอำ

วัฒนธรรม  วิถีชีวิต และเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศมำใช้กันอย่ำงแพร่หลำย  แต่เรำขำดกำรคัดกรองสิ่งที่เรำรับเข้ำมำว่ำดี
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หรือไม่อย่ำงไร เช่น เรำละเลยวัฒนธรรมไทยเรื่องกำรรักนวลสงวนตัว  หันไปตำมอย่ำงวัยรุ่นอเมริกันเรื่องกำรมีเพศสัมพันธ์

ก่อนแต่งงำน    รับเอำแฟชั่นและกิจกรรมบันเทิงเริงรมย์จำกวัยรุ่นเกำหลีและญี่ปุ่น  แต่สิ่งดีๆของเขำเรำกลับไม่เอำมำใช้  

เช่น ควำมรับผิดชอบต่อตนเองของวัยรุ่นอเมริกันซึ่งจะต้องท ำงำนหำเงินเล่ำเรียนเองหลังจบมัธยมปลำย  ควำมขยันขันแข็ง

มุมำนะพยำยำมของวัยรุ่นญี่ปุ่นเป็นต้น  ดังนั้นจึงขอฝำกข้อคิดในประเด็นนี้ไว้ให้วัยรุ่นไทยซึ่งเป็นอนำคตของชำติได้น ำไป

พิจำรณำไตร่ตรอง 

 

เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 

01 ขำดกำรเอำใจใสจ่ำกพ่อแม ่     

02 ค่ำนิยมทำงเพศเปลี่ยนไป     

03 ดื่มเหล้ำหรือเสพสำรเสพตดิ     

04 แนวทำงป้องกันปัญหำ     

05 ปัจจัยเสี่ยงต่อกำรตั้งครรภ์ในวัยรุน่     

06 ปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น     

07 พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเอำใจใสดู่แล     

08 สิ่งที่จะต้องท ำควำมเข้ำใจกับปญัหำนี้     

09 หลีกเลี่ยงเครื่องดืม่ผสมแอลกอฮอล ์     

10 ให้ควำมรู้ทำงเพศศึกษำ     
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บทความข้อสอบจริงข้อที่ ๑๒ – เรื่อง จุดอ่อนของคนไทย 

 (1)  ในโอกำสวันแม่แห่งชำติ  12 สิงหำคม  ดิฉันและเพ่ือนๆอีก 4 คนนัดกันชวนคุณแม่มำรับประทำนและ

สังสรรค์กันที่บ้ำนดิฉัน  ขณะที่คุณแม่ทั้งห้ำคนนั่งดูละครทีวีเรื่องโปรด  พวกลูกๆก็คุยกันเรื่องสัพเพเหระต่อที่โต๊ะอำหำร  

พอหมดเรื่องคุยก็หันมำวิจำรณ์เหตุกำรณ์บ้ำนเมืองว่ำมีปัญหำไม่หยุดไม่หย่อน  ลงท้ำยก็มำโทษกันเองว่ำเพรำะคนไทยมี

จุดอ่อนอย่ำงนั้นอย่ำงนี้  เรื่องนี้คงติดอยู่ในหัวเพ่ือนคนหนึ่ง  วันรุ่งขึ้นจึงส่งบทควำมท่ีเอำมำจำก internet มำให้  เป็นเรื่อง  

จุดอ่อนของคนไทย  10 ประกำร  ในมุมมองของคุณวิกรม  กรมดิษฐ์ (คุณวิกรม กรมดิษฐ์  เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธำน

บริหำรบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จ ำกัด เป็นเจ้ำของโครงกำรนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร  รวมทั้งมีบริษัทในเครืออมตะอีก

หลำยแห่ง) แม้จะมีบำงประกำรที่ดิฉันไม่เห็นด้วยนัก  แต่ก็ต้องเปิดใจกว้ำงรับฟังไว้เพ่ือน ำมำใคร่ครวญไตร่ตรองดูใน

ภำยหลัง 

 (2)  จุดอ่อนดังกล่ำวได้แก่  รู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ ามาก กำรศึกษำยังไม่ทันสมัย  มองอนาคตไม่เป็น  ไม่จริงจัง

ในควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่  กำรกระจำยควำมเจริญยังไม่เต็มที่  กำรบังคับใช้กฎหมำยไม่เข้มแข็ง  อิจฉำตำร้อน  เอ็นจีโอ

บ้ำนเรำค้ำนลูกเดียว  ยังไม่พร้อมในเวทีโลก  และสุดท้ำยคือ  คนไทยเลี้ยงลูกไม่เป็น  จุดอ่อนทั้ง  10 นี้ดิฉันของน ำมำ

ขยำยควำมเพียงบำงประกำรเท่ำท่ีเนื้อที่จะอ ำนวย 

 (3)  ประกำรแรกคือ  รู้จักหน้ำที่ของตัวเองต่ ำมำกโดยเฉพำะหน้ำที่ต่อสังคม  ลักษณะของจุดอ่อนข้อนี้ที่เห็นได้ชัด

คือ  มีส านึกต่อสังคมส่วนรวมต่ า และ มือใครยาวสาวได้สาวเอา  หลำยคนแสวงหำอ ำนำจเพ่ือจะตักตวงผลประโยชน ์ 

จนมีค ำพูดว่ำธุรกิจกำรเมือง ธุรกิจรำชกำร ธุรกิจกำรศึกษำ  ลักษณะของจุดอ่อนทั้งสองอย่ำงดังกล่ำวท ำให้บ้านเมืองเราไม่

เจริญเท่ำท่ีควร  ประเทศชำติล้ำหลังไปเรื่อยๆ 

 (4)  ประกำรต่อมำคือการศึกษายังไม่ทันสมัยซึ่งที่ส ำคัญคือเรื่องภำษำ  เป็นเหตุให้คนไทยขาดโอกาสในการ

แข่งขันกับต่างชาติในเวทีต่ำงๆ    ประเทศอ่ืนๆรู้จักคนไทยน้อยมำกเนื่องจำกคนไทยขี้อำย  ไม่กล้ำแสดงออก  ไม่ม่ันใจใน

ตัวเอง  กำรที่คนไทยมีโอกำสในกำรแข่งขันกับต่ำงชำติน้อยหรือไม่มี  ท ำให้บ้ำนเมืองเรำไม่เจริญพอที่จะแข่งขันกับชำติ

อ่ืนๆในเวทีโลก 

 (5)  จุดอ่อนของคนไทยประกำรสุดท้ำยที่ขอน ำมำอธิบำยในที่นี้คือ   คนไทยมองอนำคตไม่เป็น  โดยมีลักษณะเด่น

เท่ำท่ีสังเกตเห็นคือ  คนไทยกว่ำร้อยละ 70  ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคต  ท ำงำนกันแบบวันต่อวัน  แก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าไปวันๆ  น้อยนักท่ีจะวำงแผนให้ตัวเองอย่ำงเป็นระบบและอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน  ชอบพึ่งพำสิ่งงมงำยและโชคชะตำ  

พอใจท ำงำนแบบต ำข้ำวสำรกรอกหม้อ  ลักษณะเช่นนี้ท ำให้บ้ำนเมืองเรำไม่เจริญเช่นกัน 
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 (6)  ดิฉันมีควำมเห็นว่ำคนเรำถ้ำรู้ตัวว่ำมีจุดอ่อนอย่ำงไร  ก็ย่อมหำทำงปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนนั้นได้  จึงขอเชิญ

ชวนท่ำนที่สนใจหำรำยละเอียดเรื่องจุดอ่อนของคนไทย  10  ประกำรจำก  internet มำอ่ำนเพ่ิมเติม  หำกพบว่ำเรำยังมี

จุดอ่อนอยู่ก็จะได้น ำมำพิจำรณำหำวิธีปรับปรุงพัฒนำตนเอง  รวมทั้งน ำไปอบรมสั่งสอนลูกหลำนด้วย เพ่ือจะได้แก้จุดอ่อน

ประกำรสุดท้ำยที่คุณวิกรมว่ำไว้คือ  คนไทยเลี้ยงลูกไม่เป็น 

เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 

11 กำรศึกษำยังไม่ทันสมัย     

12 แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำไปวันๆ     

13 ขำดโอกำสในกำรแข่งขันกับต่ำงชำต ิ     

14 จุดอ่อนของคนไทย     

15 บ้ำนเมืองเรำไม่เจรญิ     

16 มองอนำคตไมเ่ป็น     

17 มีส ำนึกต่อสังคมส่วนรวมต่ ำ     

18 มือใครยำวสำวไดส้ำวเอำ     

19 ไม่มเีป้ำหมำยที่ชัดเจนในอนำคต     

20 รู้จักหน้ำท่ีของตัวเองต่ ำมำก     
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บทความข้อสอบจริงข้อที่ ๑๓  -  ปีกระต่ายเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวจริงหรือ 

(1)  ในช่วงปลำยปี พ.ศ. 2553  คลื่นควำมรุนแรงของภำวะเศรษฐกิจหดตัวทั่วโลกเริ่มบรรเทำเบำบำงลงจนนัก

ธุรกิจหลำยคน  รวมทั้งนักเศรษฐศำสตร์บำงคนตั้งควำมหวังว่ำ   ปีหน้ำฟ้ำใหม่ซึ่งเป็นปีกระต่ำยน ำโชค การฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจโลกจะราบรื่น  แต่บรรดำนักเศรษฐศำสตร์อีกหลำยคนกลับเห็นว่ำ เศรษฐกิจโลกจะยังคงเปรำะบำงและจะไม่ฟ้ืน

ตัวอย่ำงรำบรื่นดังที่คำดกำรณ์  เพรำะเกิดภาวะการณ์ฟื้นตัวท่ีไม่เท่าเทียมกันของเศรษฐกิจในภูมิภำคต่ำงๆ ของโลก 

 (2)  Hans Timmer นักเศรษฐศำสตร์ที่ธนำคำรโลก กล่ำวว่ำ  สำเหตุที่ท ำให้เกิดควำมไม่สมดุลของกำรฟ้ืนตัว

ดังกล่ำว   ก็คือสภำพกำรณ์ที่กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียเป็นไปอย่ำงเข้มแข็งในขณะที่เศรษฐกิจ

ประเทศตะวันตกกลับมีปัญหา 

 (3)  ในขณะนี้กำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในประเทศก ำลังพัฒนำทั้งหลำย  โดยเฉพำะเศรษฐกิจประเทศในเอเชีย

ขยายตัวเข้มแข็งและคึกคักเป็นอย่ำงมำก  เช่น  เศรษฐกิจของจีน  และเศรษฐกิจของอินเดีย  รวมทั้งเศรษฐกิจประเทศ

ในอาเซียนหลำยประเทศ 

 (4)  หำกเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภำคต่ำงๆ ทั่วโลกเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  อนำคตเศรษฐกิจโลกก็คงจะ

สดใส  แต่ในขณะที่หลำยประเทศในเอเชียก ำลังก้ำวไปในทำงบวก   เศรษฐกิจประเทศตะวันตกกลับมีปัญหำ  ซึ่งเกิดจำก

ภาวะว่างงานสูงในสหรัฐอเมริกา  และวิกฤติการณ์ด้านหนี้สินในประเทศกรีซ  รวมทั้งวิกฤติกำรณ์ด้ำนหนี้สินในประเทศ

ไอร์แลนด์   หลังจำกไอร์แลนด์มีวิกฤติการณ์ด้านหนี้สิน  จนกลำยเป็นประเทศที่สองต่อจำกกรีซในเขตใช้เงินยูโรที่ต้อง

ขอรับควำมช่วยเหลือจำกประเทศต่ำงๆ ในกำรกอบกู้ฐำนะเศรษฐกิจ  ประเทศอ่ืนๆ ในยุโรปที่มีหนี้สินล้นพ้นก็มีท่ำทำงว่ำ

จะล่มเช่นกัน  อย่ำง ปอร์ตุเกสและสเปน 

 (5)  เนื่องจำกเศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงติดต่อถึงกัน   ท ำให้บรรดำผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ส่วนใหญ่เริ่มเห็น

พ้องกันมำกข้ึนจนเป็นข้อสรุปก่อนย่ำงเข้ำปีกระต่ำยว่ำ  กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะไม่รำบรื่นดังที่ตั้งควำมหวังไว้ เพรำะ

เศรษฐกิจมีกำรฟ้ืนตัวหรือขยำยตัวไม่เท่ำเทียมกัน 

 (6)  ส ำหรับประเทศไทย  ภำวะเศรษฐกิจที่ก ำลังดีขึ้นอย่ำงช้ำๆ  หลังจำกได้รับผลกระทบอย่ำงหนักจำกเหตุกำรณ์

วุ่นวำยในบ้ำนเมือง    ก็คงได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจโลกที่มีทีท่ำว่ำจะไม่ฟ้ืนตัวอย่ำงรำบรื่น เพรำะกำรขยำยตัว

ทำงเศรษฐกิจของไทยขึ้นอยู่กับกำรส่งออกสินค้ำในสัดส่วนค่อนข้ำงสูง   ถ้ำเศรษฐกิจโลกมีปัญหำ  เรำก็ย่อมได้รับ

ผลกระทบไปด้วย  ดังนั้นทั้งภำครัฐ  เอกชน  นักกำรเมือง  และประชำชนทุกๆ ฝ่ำยไม่ว่ำจะมีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกัน

อย่ำงไร  ก็ต้องระวังอย่ำให้เกิดเหตุกำรณ์วุ่นวำยดังที่ผ่ำนมำอันเป็นปัจจัยภำยในที่มีผลลบอย่ำงรุนแรงต่อกำรขยำยตัวทำง

เศรษฐกิจของบ้ำนเรำ   จะได้เตรียมพร้อมรับมือกับศึกภำยนอกแต่เพียงด้ำนเดียว 
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เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ทีว่่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 

01 กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะรำบรื่น     

02 ภำวะกำรฟื้นตัวที่ไม่เท่ำเทียมกัน     

03 ภำวะว่ำงงำนสูงในสหรัฐอเมริกำ     

04 วิกฤติกำรณด์้ำนหนีส้ินในประเทศกรีซ     

05 เศรษฐกิจของจีน     

06 เศรษฐกิจของอินเดีย     

07 เศรษฐกิจประเทศตะวันตกกลับมปีัญหำ     

08 เศรษฐกิจในประเทศอำเซยีน     

09 เศรษฐกิจประเทศในเอเชียขยำยตวัเข้มแข็ง     

10 ไอร์แลนด์มีวิกฤติกำรณด์้ำนหนีส้ิน     
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บทความข้อสอบจริงข้อที่ ๑๔  - ใกล้สิ้นปีเสือ  เสือใกล้จะสูญพันธ์ 

(1)  ช่วงปลำยปีเสือ  ระหว่ำงวันที่ 21 – 24 พฤศจิกำยน  พ.ศ.2553 มีกำรประชุมนำนำชำติเพ่ือกำรอนุรักษ์เสือ 

(International Tiger Conservation Forum) ที่เมืองเซนปีเตอร์สเบิก ประเทศรัสเซีย   ด้วยควำมเป็นห่วงว่ำเสือใกล้จะ

สูญพันธ์จนรุ่นลูกรุ่นหลำนอำจไม่มีโอกำสเห็นเสือตัวจริง    ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสัตว์ป่ำกล่ำวว่ำขณะนี้จ ำนวนเสือในโลกลดลง

มำกจนเหลือแค่  3,200 ตัว  เมื่อเทียบกับศตวรรษท่ีแล้วซึ่งมีอยู่ประมำณ 100,000 ตัว  ที่ประชุมนานาชาติเพื่อการ

อนุรักษ์เสือดังกล่ำว  ประกอบด้วย  ประเทศรัสเซีย จีน อินเดีย บังคลำเทศ ภูฐำน เนปำล และประเทศในภูมิภำคอำเซียน

รวม 13 ประเทศซึ่งรวมทั้งประเทศไทย  ประเทศเหล่ำนี้ล้วนเป็นประเทศท่ีมีเสืออำศัยอยู่ในป่ำ  ผลที่ได้จำกกำรประชุมก็

คือมำตรกำรเพ่ิมจ ำนวนเสือ 

 (2)  ในปัจจุบันอวัยวะเสือเป็นที่ต้องกำรมำก  อวัยวะเหล่ำนี้ได้แก่   กระดูกและเล็บเสือ  ซึ่งน ำไปใช้ปรุงยำรักษำ

โรคหลำยอย่ำง  เช่น ข้ออักเสบ  กะโหลกและหนังเสือใช้เป็นเครื่องประดับบ้ำน  เนื้อและอวัยวะเพศเสือใช้เป็นอำหำร

และยำบ ำรุงก ำลัง  เขี้ยวเสือใช้ท ำเครื่องรำงของขลัง  เป็นต้น  จึงมีกำรลักลอบล่ำเสือจำกป่ำเพ่ือน ำไปขำยในตลำดมืด  

โดยช ำแหละแยกขำยเป็นชิ้นส่วนหรือแม่แต่ขำยทั้งตัวก็มี  มีข้อมูลว่ำในตลำดมืดแถบเอเชียใต้ เสือตัวหนึ่งขำยได้รำคำถึง

หนึ่งแสนเหรียญสหรัฐอเมริกำ  กำรปรำบปรำมกำรลักลอบล่ำและค้ำเสือรวมทั้งสัตว์ป่ำอ่ืนๆ ไม่ค่อยได้ผล  เพรำะก ำลังคน

และงบประมำณในกำรดูแลรักษำผืนป่ำและกำรกวดขันจับกุมกำรลักลอบล่ำสัตว์มีไม่เพียงพอ  กำรบังคับใช้กฎหมำยเพื่อ

จัดกำรกับตลำดมืดก็ไม่มีควำมเข้มแข็งจริงจัง  คณะท ำงำนที่ท ำกำรศึกษำเรื่องนี้รำยงำนผลกำรส ำรวจว่ำ  ในช่วง 10 ปีที่

ผ่ำนมำ  เสือถูกฆ่ำไปมำกกว่ำ 1,000 ตัวในแถบเอเชีย  ส่วนใหญ่คือประเทศอินโดนีเซีย ไทยและเวียดนำม  ส่วนตลำดมืด

แหล่งใหญ่อยู่บริเวณชำยแดนพม่ำกับจีนและอินเดีย  ชำยแดนไทยกับมำเลเซีย และชำยแดนรัสเซียกับจีน 

 (3)  กำรที่อวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมาก เพ่ือน ำไปบริโภคเป็นอำหำร ใช้ท ำยำ ท ำเครื่องประดับ และใช้ประโยชน์

ต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นนี่เอง ที่เป็นต้นเหตุส ำคัญที่ท ำให้เสือใกล้จะสูญพันธุ์  นอกจำกนี้ สำเหตุส ำคัญอีกประกำรหนึ่งก็คือ

กำรบุกรุกผืนป่ำอันเป็นที่อยู่อำศัยของมันเพ่ือใช้เป็นที่ท ำกิน  ท ำถนนหนทำง  ท ำเขื่อนกักเก็บน้ ำ ตลอดจนท ำเหมืองแร่

และกำรท ำประโยชน์อื่นๆ  

 (4)  จำกกำรศึกษำถึงสำเหตุของปัญหำ    มำตรกำรเพิ่มจ ำนวนเสือซึ่งเป็นผลจำกกำรประชุมดังกล่ำวข้ำงต้นจึง

ประกอบด้วยข้อปฏิบัติหลำยประกำร ได้แก่  การเพิ่มพื้นที่ป่าในประเทศที่มีเสืออำศัยอยู่  การปราบปรามตลาดมืดค้าเสือ

อย่ำงจริงจัง   กำรบังคับใช้กฎหมำยห้ำมล่ำสัตว์ป่ำที่เป็นสัตว์สงวนอย่ำงเข้มข้น  กำรจัดตั้งองค์กรนำนำชำติเพ่ือติดตำม

ดูแลกำรกระท ำผิดกฎหมำยและประสำนงำนให้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เป็นต้น  และเพ่ือให้บังเกิดผล

อย่ำงเป็นรูปธรรม  ธนำคำรโลกและกองทุน Worldwide Fund for Nature จึงให้ค ำมั่นว่ำจะสนับสนุนเงินในระยะแรกนี้

รวม 180 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
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 (5)  เมื่อเห็นควำมเอำจริงเอำจังของผู้น ำ 13 ประเทศทีเ่ข้ำร่วมประชุม  ตลอดจนกำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินของ

องค์กรระดับโลก  จึงเป็นที่น่ำมั่นใจได้ว่ำมาตรการเพิ่มจ านวนเสือจะช่วยยับยั้งปัญหำที่กลัวกันว่ำเสือใกล้จะสูญพันธุ์ได้

อย่ำงมีประสิทธิผล  และอำจเป็นไปตำมควำมคำดหวังของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยไทยที่ไปร่วมประชุมว่ำ อีก 5 ปี จ ำนวนเสือใน

ประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนเท่ำตัว 

เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 
11 กระดูกและเล็บเสือ     
12 กำรปรำบปรำมตลำดมืดค้ำเสือ     
13 กำรเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำ     
14 ที่ประชุมนำนำชำติเพ่ือกำรอนุรักษ์เสือ     
15 เนื้อและอวัยวะเพศเสือ     
16 ประเทศไทย     
17 ประเทศรัสเซีย     
18 มำตรกำรเพ่ิมจ ำนวนเสือ     
19 เสื้อใกล้จะสูญพันธุ์     
20 อวัยวะเสือเป็นที่ต้องกำรมำก     
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ตัวอย่างข้อสอบ B-GAT    >>>เลือกเรียนอย่างไรจึงจะเรียนอย่างมีความสุข และสนกุกับการเรียน<<< 

(1)  ขณะนี้นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยโดยเฉพำะช้ัน ม.6  คงก ำลังเครียดกันมำกพอควร ไหนจะต้องเตรียมตัวสู้ศึกหนักคือ

กำรสอบ Admission ไหนจะต้องคิดตัดสินใจว่ำจะเลือกศึกษำต่อสำขำวิชำอะไรดี รวมทั้งจะเลือกเรียนท่ีสถำบันไหนดี 

 (2)  จำกข้อมูลที่ได้จำกนสิิตนักศกึษำของสถำบันอุดมศึกษำหลำยแห่ง  พบว่ำปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมี

หลำกหลำยมำก ได้แก ่เลือกตำมกลุ่มเพื่อนสนิท เลือกตำมแฟน เลอืกตามใจพ่อแม่ เลือกเพรำะครูแนะแนวแนะน ำ เลือกเพรำะชอบสถำบัน 

เลือกเพรำะคะแนนถึง และที่ฟังดูมีเหตผุลดีก็คือ ตัดสินใจเลือกโดยใช้ข้อมูลด้ำนต่ำงๆและใช้วิจำรณญำณของตัวนักศึกษำเอง 

 (3)  ก่อนสมัครสอบ Admission นักเรียนหลำยคนไม่ค้นหำตัวเองให้พบเสียก่อนว่ำชอบสำขำวิชำอะไรกันแน่ หลำยคนเลือก

เพราะครูแนะแนว เช่น “เธอได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษสูงมาก น่าจะเลือกคณะแพทย์ศาสตร ์ หรือ

วิศวกรรมศาสตร์” หรือ “เธออ่อนวิทย์ คณิต อย่าเรียนสายวิทย์เลย สมัครเรียนสายศิลปด์ีกว่า เช่น นิติศาสตร์” เป็นต้น 

 (4)  มีนักเรียนจ ำนวนไม่น้อยท่ีตดิเพื่อน พอรู้ว่ำเพื่อนสนิทส่วนใหญ่เลือกสำขำวิชำอะไร คณะใด ก็เลือกตามกลุ่มเพ่ือนสนิท บำง

คนก็รักใคร่ใหลหลงแฟนมำก แฟนเลือกเรยีนที่ไหนก็ขอตำมไปด้วย พอภำยหลังเลิกรำกันไปก็เลยเควง้คว้ำง  ถ้ำได้เรียนในสำขำวิชำที่ตนเอง

ชอบก็โชคดีไป แต่ถ้ำได้สาขาวิชาชีพที่ไม่ชอบเลย ก็จะมีปัญหำตำมมำ 

 (5)  นักศึกษำหลำยคนให้ข้อมลูว่ำ พ่อแม่มีส่วนเป็นอย่ำงมำกท่ีท ำให้เลือกสำขำวิชำที่ก ำลังศึกษำอยู่ในขณะนี้ พ่อแม่บำงรำยใช้

วิธีกำรแทบทุกอย่ำง ทั้งชักจูง เกลี้ยกล่อม ยกเหตผุลต่ำง ๆ นำนำ แม้แต่บังคับขู่เข็ญ หรือเอำรำงวัลชิ้นใหญ่มำล่อ เพื่อให้ลูกสมัครเรียนสำขำ

ที่ตนเองชอบหรือเห็นว่ำดี  แต่หลำยกรณีกต็้องโทษตัวนักเรยีนเองที่ไม่รู้จักโต คดิเองตัดสินใจเองไม่เปน็ จะท ำอะไรก็ต้องคอยถำมหรือพึง่พ่อ

แม่ร่ ำไป ตัวเองชอบอะไรอยำกเรยีนอะไรกไ็มรู่้ ต้องให้พ่อแม่เลือกให้ พอเรียนไปสักพักเกิดไม่ชอบใจขึ้นมำก็ปัดควำมผิดไปให้พ่อแม่ 

 (6)  สถำบันกำรศึกษำเป็นปจัจัยอีกอย่ำงหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อกำรเลอืกสมัครเรียนต่อมำกพอควร ถ้ำเลือกสถำบันด้วยกำรหำข้อมลู

ว่ำคณะ/สถำบันหรือมหำวิทยำลัยแห่งใดสอนดี ครูบำอำจำรย์มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง เอำใจใส่ดูแลนักศึกษำ  มีเครื่องมืออุปกรณ์และสื่อ

กำรเรยีนกำรสอนพรั่งพร้อม บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นที่ยอมรบัในวงกำร ฯลฯ ก็น่ำจะเป็นเรื่องที่ดี แต่ปรำกฏว่ำนักเรียนหลำยคนไม่เคย

สนใจข้อมูลเหล่ำนี ้ กลับให้ควำมส ำคัญในสิ่งตรงกันข้ำมเช่น อยำกเรียนคณะ/มหำวิทยำลัยนี้เพรำะเรียนง่ำยจบง่ำยดี อำจำรยไ์ม่เขม้งวด 

แต่งตัวผิดระเบยีบอย่ำงไรก็ได้ หรอือยู่ท่ำมกลำงแหล่งบันเทิงเริงรมย์และศูนย์กำรค้ำทันสมัย ฯลฯ 

 (7)  กำรเลือกสมัครเรยีนต่อด้วยปัจจัยดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่ว่ำจะด้วยเลือกตำมกลุม่เพื่อน เลือกตำมใจพ่อแม่ ตำมค ำแนะน ำของครู

แนะแนว หรือเลือกเพราะชอบสถาบัน  สิ่งที่จะเกดิขึ้นตำมมำก็คืออำจไดส้ำขำวิชำชีพท่ีไม่ชอบเลยหรือที่ได้สาขาวิชาชีพท่ีชอบบ้างไมช่อบ

บ้าง และหำกโชคเข้ำข้ำงก็อำจได้สำขำวิชำชีพท่ีชอบ  ในสองกรณีแรกือได้สำขำวิชำชีพท่ีไม่ชอบเลยหรือชอบบ้ำงไม่ชอบบ้ำงนั้น  จะเกิด

ผลเสียหรือปัญหำตำมมำ กล่ำวคอื  บำงคนก็ตัดสินใจลาออก สมัครสอบ Admission ใหม ่โดยอำจเรียนบำงวิชำไปสักพักหนึ่งก็ขอลำออก

มำกวดวิชำรอสอบใหมป่ีหน้ำ แตบ่ำงคนก็เรียนต่อไปเพรำะไหนๆ ก็สอบเข้ำมำแล้ว  แต่ด้วยไม่ชอบวิชำชีพท่ีเรียนหรือชอบบ้ำงไม่ชอบบ้ำง 

จึงส่งผลให้กำรเรยีนเป็นไปในลักษณะ ฝืนใจเรียนและมปีัญหาการเรียน  ปัญหำกำรเรียนอำจมีได้ทั้ง คะแนนไม่ดี สอบตก หรือร้ำยไปกว่ำ

นั้นก็คือ ถูกรีไทร์  แต่ก็มีไม่น้อยที่เรียนไปได้เรื่อยๆ จนจบกำรศกึษำ แต่บำงคนถึงจะเรยีนจบแลว้กลับหันไปท ำงำนอย่ำงอ่ืนท่ีไม่ตรงกับ

สำขำวิชำที่เรียนมำเพรำะควำมไมช่อบวิชำชีพน้ัน 
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 (8)  จำกท่ีกล่ำวมำนักเรียนคงได้ขอ้คิดที่เป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจเลือกสมคัรเรียนต่อในระดับอุดมศึกษำว่ำ หำกตัดสินใจเลือก

สำขำวิชำชีพโดยพึ่งแต่ผู้อื่น  ไมห่ำข้อมูลด้วยตนเองว่ำสำขำวิชำนัน้ว่ำเขำเรียนกันอยำ่งไร  ท ำงำนกันอย่ำงไร แล้วใช้วิจำรณญำณถำมใจ

ตนเองให้ถ่องแท้ก่อนว่ำรักว่ำชอบลักษณะกำรเรียนกำรสอนและกำรท ำงำนของสำขำวิชำนั้นจริงหรือไม่  ผลที่ออกมำก็อำจเป็นดังท่ีกลำ่วข้ำง

ตัน คือมีปัญหำทั้งกำรเรียน และกำรท ำงำนหลังจำกส ำเรจ็กำรศึกษำแล้ว 

 (9)  ดังนั้นจึงขอแนะน ำให้นักเรียนหำข้อมูลก่อนท่ีจะตดัสินในเลือกสำขำวิชำที่จะสมัครสอบ  ข้อมูลที่จ ำเป็นอันดับแรกคือ ข้อมูล

ลักษณะการประกอบวิชาชีพ  วิชำชีพท่ีเรำสนใจนั้นเขำท ำงำนกนัอย่ำงไร  ลักษณะงำนเช่นนั้นมจีุดมุ่งหมำยอะไร  มีควำมก้ำวหน้ำใน

วิชำชีพอย่ำงไร  เรำชอบหรือไม่ทีจ่ะท ำงำนในลักษณะอย่ำงน้ันด้วยจุดมุ่งหมำยเช่นนั้น  กำรที่จะรู้ข้อมูลได้ถูกต้องตรงตำมสภำพกำรณจ์ริงก็

ต้องหำจำกแหล่งข้อมลูที่ถูกต้อง  เช่น  อยำกรู้ว่ำอำชีพแพทย์ท ำงำนกันอย่ำงไรก็อำจถำมไถ่ญำตพิี่น้องหรือคนรู้จักท่ีเป็นหมอ  เข้ำร่วม

กิจกรรมแนะแนวสำขำวิชำ หรือแม้แต่ขอเป็นอำสำสมคัรช่วยงำนในโรงพยำบำล  เป็นต้น  ข้อมูลประกำรที่สองคือ  ข้อมูลลักษณะการเรียน

การสอนของวิชาชีพที่เรำสนใจ ได้แก่ หลักสูตรเป็นอย่ำงไร  มีวิชำอะไรบ้ำง  เรยีนภำคทฤษฎภีำคปฏิบัติอย่ำงไร  มีกำรใหฝ้ึกงำนหรือไม่ ที่

ใดบ้ำง เป็นต้น  เมื่อได้ข้อมูลมำแล้วก็ต้องใช้วิจำรณญำณถำมใจและวิเครำะห์ตนเองว่ำวิชำที่เรียนในหลักสูตรและลักษณะรูปแบบวิธีกำร

เรียนกำรสอนตำมที่หำข้อมลูมำเหมำะกับตัวเรำหรือไม่  จะเรยีนได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ และที่ส ำคญัคือลักษณะกำรท ำงำนของวิชำชีพน้ัน 

ต้องใช้วิจำรณญำณไตรต่รองดูว่ำเรำชอบวิชำชีพน้ันจริงหรือ  และชอบเพรำะอะไร 

 (10)  กำรตัดสินใจเลือกโดยใช้ขอ้มูลและใช้วิจารณญาณของตนเองพิจำรณำข้อมลูที่หำมำได้  ซึ่งประกอบด้วยข้อมลูส ำคัญสอง

อย่ำงดังกล่ำวข้ำงต้น  คือข้อมูลลักษณะกำรเรียนกำรสอนและข้อมูลลักษณะกำรประกอบวิชำชีพ ผลที่ตำมมำก็คือได้สาขาวิชาชีพที่ชอบ

จริง (ท้ังนี้ข้อมูลต้องถูกต้องและตวัเรำเองก็ต้องเก่งพอท่ีจะสอบเข้ำได้ด้วย) ส่วนกำรเลือกด้วยปัจจัยอืน่ๆ ดังกล่ำวมำแล้ว  หำกโชคดีกอ็ำจได้

สำขำวิชำชีพท่ีชอบ แต่ที่ร้ำยที่สุดก็คือได้สำขำวิชำชีพท่ีไม่ชอบเลย 

 (11)  ผู้ที่สอบเข้ำมหำวิทยำลัยได้สำขำวิชำชีพท่ีตนชอบนั้น ผลทีต่ำมมำก็น่ำจะดีและไม่มีปญัหำใดๆ ทั้งในด้ำนกำรเรยีนและกำร

ประกอบวิชำชีพ แต่กลับปรำกฏวำ่ไม่เป็นจริงเช่นนั้นเสมอไป  ท ำไมจึงเป็นเช่นนั้น หำกนักเรยีนหรือแม้แต่จักศึกษำท่ีได้เรียนในสำขำวชิำที่

ตนต้องกำรสมใจแล้วไดล้องวิเครำะห์ตนเองอีกข้ันหนึ่งก็น่ำจะได้ค ำตอบ  กล่ำวคือถ้ำลองถำมตัวเองตอ่ไปอีกว่ำ ที่ไดส้ำขำวิชำชีพท่ีชอบนั้น

เรำชอบอะไรกันแน่  ค ำตอบจะมไีด้สองอย่ำงคือ อย่ำงแรกอำจออกมำว่ำ ชอบผลประโยชน์ตอบแทนจากวิชาชีพ เช่นเป็นวิชำชีพท่ีท ำงำน

สบำย หำเงินได้คล่องดี หรือไดม้ีโอกำสเป็นนักแสดง ได้เป็นดำรำที่มีช่ือเสียง เป็นต้น  ส่วนอีกค ำตอบหนึ่งจะไปคนละทำงคือ  ชอบ

จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของวิชาชีพ  ควำมชอบเช่นนี้บำงคนอำจจะสงสยัว่ำหมำยควำมว่ำอย่ำงไร  โดยทั่วไปวิชำชีพแต่ละอย่ำงย่อมมี

จุดมุ่งหมำยในอันที่จะก่อใหเ้กิดคณุประโยชน์แก่สังคม  เช่น อำชีพแพทย์มีจุดมุ่งหมำยเพื่อดูแลรักษำประชำชนให้มีสุขภำพดี  หำยจำก

โรคภยัไข้เจ็บ  วิศวกรหรือสถำปนิกมีจุดมุ่งหมำยที่แท้จริงของวิชำชีพ จะน ำไปสู่ควำมมุ่งมั่นปรำรถนำและต้องการมีความรู้ตรงตาม

จุดมุ่งหมายของวิชาชีพที่เรำศึกษำ  ควำมต้องกำรเช่นนี้จะก่อใหเ้กิดก ำลังใจและเกิดพลังในการเรียน จะเรียนหนักแคไ่หนก็ไม่ย่อท้อ ไม่

รู้สึกเบื่อหน่ำย เพรำะต้องกำรมคีวำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อน ำไปใช้สร้ำงคุณประโยชนต์ำมจดุมุ่งหมำยของวิชำชีพ เมื่อเกิดพลังในกำรเรียน

เช่นนี้ ผลที่ตำมมำก็คือเรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับกำรเรียน ยิ่งทุ่มเทตั้งใจเรียนก็ยิ่งได้ควำมรู้ควำมเข้ำใจมำก และยิ่งไดเ้รียนรู้มำก็ยิ่งมี

ควำมสุข 

 (12)  ส ำหรับเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนจำกวิชำชีพน้ันก็เป็นเรื่องธรรมดำของคนเรำที่จะต้องท ำงำนหำเงินมำจับจ่ำยใช้สอยเลี้ยง

ตนเอง ครอบครัว และพ่อแมญ่ำตพิี่น้ีอง เหตุที่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมำก็เพื่อเตือนใจว่ำเมื่อไรเรียนใจสำขำวิชำชีพท่ีตนชอบแล้ว ก็อย่ำมุ่งไปท่ี
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ผลประโยชน์ตอบแทนมำกเกินไปจนลืมจดุมุ่งหมำยที่แท้จริงของวิชำชีพ  ขอให้ปรับปรุงพัฒนำควำมอย่ำงควำมต้องกำรที่จะเรยีนเพื่อจะ

บรรลจุุดมุ่งหมำยที่แท้จริงของวิชำชีพให้เกิดขึ้นให้ได้ เพรำะหำกยังชอบผลประโยชน์ตอบแทนจำกวิชำชีพเป็นหลัก จะลดหรือบั่นทอนควำม

มุ่งมั่นหรือควำมต้องกำรที่จะมคีวำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมจดุมุ่งหมำยของวิชำชีพ รวมทั้งจะบั่นทอนควำมเพียรพยำยำม หรือพลังในกำร

เรียนอีกด้วย คือจะเรยีนเพียงเพื่อให้จบไปเร็วๆ  จะไดร้ีบไปหำประโยชน์เข้ำหำตัวเอง ซึ่งนับว่ำเสียทีท่ีได้มีโอกำสเข้ำมำศึกษำใน

ระดับอุดมศึกษำในสำขำวิชำที่ตนเองชอบ 

เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ร่างรหัสค าตอบที่จะระบายในกระดาษค าตอบ 

01 เกิดพลังในกำรเรียน      

02 ข้อมูลลักษณะกำรประกอบวิชำชีพ      

03 ข้อมูลลักษณะกำรเรยีนกำรสอนของวิชำชีพ      

04 คะแนนไมด่ี สอบตก      

05 ชอบจุดมุ่งหมำยที่แท้จริงของวิชำชีพ      

06 ชอบผลประโยชน์ตอบแทนจำกวิชำชีพ      

07 ได้สำขำวิชำชีพท่ีชอบ      

08 ได้สำขำวิชำชีพท่ีชอบบ้ำงไม่ชอบบ้ำง      

09 ได้สำขำวิชำชีพท่ีไม่ชอบเลย      

10 ต้องกำรมีควำมรู้ตรงตำมจดุมุ่งหมำยของวิชำชีพ      

11 ถูกรีไทร ์      

12 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรตดัสินใจเลือกศึกษำต่อ      

13 ฝืนใจเรียนและมีปัญหำกำรเรียน      

14 เรียนอย่ำงมีควำมสุข      

15 ลำออก สมัครสอบ Admission ใหม ่      

16 เลือกโดยใช้ข้อมูลและใช้วิจำรณญำณของตนเอง      

17 เลือกตำมกลุ่มเพื่อนสนิท      

18 เลือกตำมใจพ่อแม ่      

19 เลือกเพรำะครูแนะแนว      

20 เลือกเพรำะชอบสถำบัน      
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บทความข้อสอบจริง ๑ - สัตว์อพยพเคลื่อนย้ายกลับถิน่ก าเนิดได้อย่างไร 

 ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับรา่งรหัสค าตอบ 
01 เดินทำงกลับมำถิ่นเดิมได้ถูกต้อง 99H    
02 เต่ำทะเล 06D 07D   
03 นกนำงแอ่น 06D 07D   
04 นกเป็ดน้ ำ 06D 07D   
05 ปลำแซลมอน 06D 07D   
06 มี particle ของสำรแม่เหล็กในสมอง 09A 10A   
07 มีกระบวนกำรเคมีพิเศษเกี่ยวกับกำรมองเห็น 09A 10A   
08 สัตว์ที่มีกำรเคลื่อนย้ำยกลับถิ่นฐำนเดิม 02D 03D 04D 05D 
09 สำมำรถแยกควำมแตกต่ำงสนำมแม่เหล็กโลกในแต่ละที ่ 01A    
10 สำมำรถรับสัมผัสจำกสนำมแม่เหล็กโลก 01A    

 

บทความข้อสอบจริง ๒ - อนาคตราคาสินค้าเกษตรของไทย 

 ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับรา่งรหัสค าตอบ 
11 กำรกักตุนอำหำร 16A 17A 19A  
12 ต้นทุนกำรผลิตสินค้ำสูงขึ้น 16A 17A 19A  
13 ปลูกพืชทดแทนน้ ำมัน 15A    
14 ปัญหำหนี้เสียของธุรกิจอสังหำริมทรัพยใ์นสหรัฐฯ 20A    
15 พื้นที่กำรเกษตรและผลผลิตอำหำรลดลง 11A 16A 17A 19A 
16 รำคำข้ำวโพดสูงขึ้น 99H    
17 รำคำข้ำวสูงขึ้น 99H    
18 รำคำน้ ำมันพุ่งสูงขึ้น 12A 13A   
19 รำคำมันส ำปะหลังสูงขึ้น 99H    
20 เศรษฐกิจโลกถดถอย 16F 17F 18F 19F 

 

บทความข้อสอบจริง ๓ - ลุยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก สศก.แนะทางสว่างแก้ปัญหาสินค้าเกษตร 

 ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับรา่งรหัสค าตอบ 
01 กำรลดค่ำใช้จ่ำยเพือ่กำรบริโภค 04A 06A   
02 กำรส่งออกสินค้ำเกษตรและอำหำรลดลง 04A 06A   
03 ประกันรำคำพืชผลกำรเกษตร 04F 06F   
04 ผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังรำคำตกต่ ำ 99H    
05 มำตรกำรแก้ไขปัญหำรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ ำ 03D 09D 10D  
06 รำคำข้ำวลดลง 99H    
07 วิกฤตเศรษฐกิจโลก 01A 02A 08A  
08 เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำและประเทศไทยชะลอตัว 01A 02A   
09 ส่งเสริมกำรส่งออกไปตลำดที่ยังมีศักยภำพ 04F 06F   
10 ส่งเสริมกำรส่งออกสินค้ำเกษตรคุณภำพดี 04F 06F   
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บทความข้อสอบจริง ๔ - นกในอเมริกาหลายชนิดเสี่ยงต่อการสญูพันธุ ์

 ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับรา่งรหัสค าตอบ 
11 กำรขยำยพื้นที่ท ำกำรเกษตรและปศุสัตว์ 15A 16A 20A  
12 กำรท ำกำรเกษตรแบบอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งหญ้ำ 15F 16F 20F  
13 กำรเผำหญ้ำให้สอดคล้องกับวิถีชวีิตของนก 15F 16F 20F  
14 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของคณะผู้เขียนรำยงำน 18A    
15 จ ำนวนนก Northern Bobwhite ลดลง 99H    
16 นกกระจอก Grasshopper มีจ ำนวนนอ้ยลง 99H    
17 ภำวะโลกร้อน 15A 16A 20A  
18 มำตรกำรแกป้ัญหำ 12D 13D   
19 สำเหตุที่ท ำให้นกในทุ่งหญ้ำทั้งสี่ชนิดลดจ ำนวนลง 11D 17D   
20 เหยี่ยว Aplomado ก ำลังเส่ียงต่อกำรสญูพันธุ ์ 99H    

 

บทความข้อสอบจริง ๕ - ทางรอดชีวิตของเต่าทะเลสีเขียวในฮ่องกง 

 ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับรา่งรหัสค าตอบ 
01 กำรท ำประมงในเขตหวงหำ้ม 05A 07A   
02 กำรพัฒนำพื้นที่ชำยฝั่ง 05A 07A   
03 กำรห้ำมขำยเนื้อและไข่เต่ำ 05F 07F   
04 กำรห้ำมรุกล้ ำพื้นทีว่ำงไข่ 01F 05F 07F  
05 ไข่เต่ำมีจ ำนวนลดลง 99H    
06 คนจนในฮ่องกงบริโภคเนื้อและไข่เต่ำ 05A 07A   
07 จ ำนวนเต่ำลดลง 99H    
08 ชำวต่ำงชำตินยิมบริโภคเนื้อและไข่เต่ำ 05A 07A   
09 ภัยคุกคำมเต่ำทะเลสีเขียว 01D 02D 06D 08D 
10 มำตรกำรอนุรักษ์เต่ำทะเลสีเขียว 03D 04D   

 

บทความข้อสอบจริง ๖ - ปัญหาวัยรุ่น ต้นเหตุ และทางแก้ 

 ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับรา่งรหัสค าตอบ 
11 ชอบควำมรุนแรง 99H    
12 ติดยำเสพย์ติด 99H    
13 ปัจจัยเส่ียงที่ท ำให้เกิดปัญหำวัยรุ่น 14D 15D   
14 ปัจจัยเส่ียงในครอบครัว 11A 12A 18A  
15 ปัจจัยเส่ียงในชุมชนและสังคม 11A 12A 18A  
16 ภูมิคุ้มกันในตัวเด็ก 17D 19D   
17 มีควำมเชือ่ในสิ่งที่ถูกต้อง 11F 12F 18F  
18 มีปัญหำเร่ืองเพศ 99H    
19 มีเป้ำหมำยในชวีิต 11F 12F 18F  
20 วิธีกำรเลี้ยงดูเด็กอย่ำงถกูต้อง 16A    
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บทความข้อสอบจริง ๗ – พระราชด ารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม 

 ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับรา่งรหัสค าตอบ 
01 บ้ำนเมืองเป็นปกติสุข 99H    
02 บ้ำนเมืองมีควำมเจริญมั่นคง 99H    
03 ปฏิบัติหน้ำที่ดว้ยควำมสุจริตจริงใจ 01A 02A   
04 ปฏิบัติหน้ำที่ดว้ยปัญญำรู้คิด 01A 02A   
05 ปฏิบัติหน้ำที่เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม 01A 02A   
06 ปฏิบัติหน้ำทีอ่ยำ่งเต็มก ำลัง 01A 02A   
07 พระรำชด ำรัสในวันเสด็จออกมหำสมำคม 08D 09D   
08 สิ่งที่จะท ำให้พระองค์ทรงมีควำมสุข 01D 02D   
09 สิ่งที่ทรงขอให้คนไทยทุกคนปฏิบัติ 03D 04D 05D 06D 

 

บทความข้อสอบจริง ๘ -  ปัญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

 ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับรา่งรหัสค าตอบ 
10 เกิดผลกระทบต่อชุมชนอยำ่งรุนแรง 14D 15D 16D 20A 
11 โครงกำรที่อนุมัติหลังประกำศใช้รัฐธรรมนูญ 10A 12D 13D 17D 
12 โครงกำรผลิตโพลีเอททีลีน 99H    
13 โครงกำรแยกก๊ำซธรรมชำต ิ 99H    
14 ด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม 99H    
15 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำต ิ 99H    
16 ด้ำนสุขภำพ 99H    
17 ไม่ท ำตำมข้อยกเว้นกอ่นด ำเนินกำร 18D 19D 20A  
18 ไม่ศึกษำผลกระทบก่อน 99H    
19 ไม่ให้องค์กรอิสระให้ควำมเห็นก่อน 99H    
20 ศำลจึงมีค ำสั่งให้ระงับโครงกำร 11F 12F 13F  

 

บทความข้อสอบจริงข้อที่ ๙ –  เมษายน ปีเสือดุ 

 ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับรา่งรหัสค าตอบ 
01 กำรเกษตรเสียหำย 99H    
02 กำรขนส่งสินค้ำหยุดชะงัก 04F 05A   
03 กำรบินสูญเสียรำยได้มหำศำล 04F 05A   
04 กำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจ 99H    
05 เครดิตและค่ำเงินยูโรลดลง 99H    
06 เถ้ำถ่ำนจ ำนวนมหำศำล 01A 08D 09A 10A 
07 ธุรกิจกำรท่องเท่ียวเสียหำย 04F 05A   
08 เป็นผงเศษแก้วและเศษโลหะ 99H    
09 สุขภำพประชำชนแย่ลง 99H    
10 หยุดกำรบินในยุโรปเกือบคร่ึงหนึ่ง 02A 03A 07A  
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บทความข้อสอบจริง ๑๐ –  คลายเครียดด้วยการสร้างความสุข 

 ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับรา่งรหัสค าตอบ 
11 กำรที่ได้อยู่ในสังคมที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน 17A    
12 กำรเสพย์สิ่งที่ผ่ำนเข้ำมำทำง ตำ หู จมกู ลิ้น กำย 15A    
13 กำรให้ด้วยควำมเมตตำหรือควำมศรัทธำ 16A    
14 ควำมสุข 15D 16D 17D  
15 ควำมสุขขั้นที่ 1 18D 19D   
16 ควำมสุขขั้นที่ 2 20D    
17 ควำมสุขขั้นที่ 3 99H    
18 เป็นควำมสุขที่ต้องหำ ตอ้งได้ ต้องเอำ 99H    
19 เป็นควำมสุขที่ฝ่ำยหนึ่งได้ฝ่ำยหนึ่งอด 99H    
20 เป็นควำมสุขร่วมกัน 99H    

 

บทความข้อสอบจริง ๑๑  - วัยรุ่นไทยท าลายสถิติเอเชีย  

 ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับรา่งรหัสค าตอบ 
01 ขำดกำรเอำใจใส่จำกพ่อแม ่ 06A    
02 ค่ำนิยมทำงเพศเปลี่ยนไป 06A    
03 ดื่มเหล้ำหรือเสพสำรเสพติด 06A    
04 แนวทำงป้องกันปญัหำ 07D 09D 10D  
05 ปัจจัยเส่ียงต่อกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 01D 02D 03D  
06 ปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 99H    
07 พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเอำใจใส่ดูแล 06F    
08 สิ่งที่จะต้องท ำควำมเข้ำใจกับปัญหำนี ้ 04D 05D   
09 หลีกเล่ียงเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ 06F    
10 ให้ควำมรู้ทำงเพศศึกษำ 06F    

 

บทความข้อสอบจริง ๑๒ – เร่ือง จุดอ่อนของคนไทย 

 ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับรา่งรหัสค าตอบ 
11 กำรศึกษำยังไม่ทันสมัย 13A    
12 แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำไปวันๆ 15A    
13 ขำดโอกำสในกำรแข่งขันกับต่ำงชำต ิ 15A    
14 จุดอ่อนของคนไทย 11D 16D 20D  
15 บ้ำนเมืองเรำไม่เจริญ 99H    
16 มองอนำคตไม่เป็น 12D 19D   
17 มีส ำนึกต่อสังคมส่วนรวมต่ ำ 15A    
18 มือใครยำวสำวได้สำวเอำ 15A    
19 ไม่มีเป้ำหมำยที่ชัดเจนในอนำคต 15A    
20 รู้จักหน้ำที่ของตัวเองต่ ำมำก 17D 18D   
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บทความข้อสอบจริง ๑๓  -  ปีกระต่ายเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวจริงหรือ 

 ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับรา่งรหัสค าตอบ 
01 กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะรำบรื่น 99H    
02 ภำวกำรณ์ฟื้นตัวที่ไม่เท่ำเทียมกัน 01F    
03 ภำวะวำ่งงำนสูงในสหรัฐอเมริกำ 07A    
04 วิกฤติกำรณ์ด้ำนหนี้สินในประเทศกรีซ 07A    
05 เศรษฐกิจของจีน 99H    
06 เศรษฐกิจของอินเดีย 99H    
07 เศรษฐกิจประเทศตะวันตกกลับมีปัญหำ 02A    
08 เศรษฐกิจในประเทศอำเซียน 99H    
09 เศรษฐกิจประเทศในเอเชียขยำยตัวเข้มแข็ง 02A 05D 06D 08D 
10 ไอร์แลนด์มวีิกฤติกำรณ์ด้ำนหนี้สิน 07A    

 

บทความข้อสอบจริง ๑๔  - ใกล้สิ้นปีเสือ  เสือใกลจ้ะสูญพันธ ์

 ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับรา่งรหัสค าตอบ 
11 กระดูกและเล็บเสือ 99H    
12 กำรปรำบปรำมตลำดมืดค้ำเสือ 99H    
13 กำรเพิ่มพื้นที่ป่ำ 99H    
14 ที่ประชุมนำนำชำติเพือ่กำรอนุรักษ์เสือ 16D 17D 18A  
15 เนื้อและอวยัวะเพศเสือ 99H    
16 ประเทศไทย 99H    
17 ประเทศรัสเซีย 99H    
18 มำตรกำรเพิ่มจ ำนวนเสือ 12D 13D 19F  
19 เส้ือใกล้จะสูญพันธุ ์ 99H    
20 อวัยวะเสือเป็นที่ต้องกำรมำก 11D 15D 19A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รวบรวมโดย Aj KLUI  (ปรับปรุง ก.ย.2558)                    Page 38 
 

ตัวอย่างข้อสอบ B-GAT    >>>เลือกเรียนอย่างไรจึงจะเรียนอย่างมีความสุข และสนกุกับการเรียน<<< 

เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ร่างรหัสค าตอบที่จะระบายใน

กระดาษค าตอบ 01 เกิดพลังในกำรเรียน 14A     
02 ข้อมูลลักษณะกำรประกอบวิชำชีพ 99H     
03 ข้อมูลลักษณะกำรเรียนกำรสอนของวิชำชีพ 99H     
04 คะแนนไม่ดี สอบตก 99H     
05 ชอบจุดมุ่งหมำยทีแ่ท้จริงของวิชำชพี 10A     
06 ชอบผลประโยชน์ตอบแทนจำกวิชำชีพ 01F 10F    
07 ได้สำขำวิชำชพีที่ชอบ 05D 06D    
08 ได้สำขำวิชำชพีที่ชอบบำ้งไม่ชอบบ้ำง 13A 15A    
09 ได้สำขำวิชำชพีที่ไม่ชอบเลย 13A 15A    
10 ต้องกำรมีควำมรู้ตรงตำมจุดมุ่งหมำยของวิชำชีพ 01A     
11 ถูกรีไทร ์ 99H     
12 ปัจจัยที่เกีย่วข้องกับกำรตัดสินใจเลือกศึกษำต่อ 16D 17D 18D 19D 20D 
13 ฝืนใจเรียนและมีปัญหำกำรเรียน 04D 11D    
14 เรียนอย่ำงมีควำมสุข 99H     
15 ลำออก สมัครสอบ Admission ใหม่ 99H     
16 เลือกโดยใช้ข้อมูลและใช้วิจำรณญำณของตนเอง 02D 03D 07A   
17 เลือกตำมกลุ่มเพื่อนสนิท 07A 08A 09A   
18 เลือกตำมใจพ่อแม ่ 07A 08A 09A   
19 เลือกเพรำะครูแนะแนว 07A 08A 09A   
20 เลือกเพรำะชอบสถำบัน 07A 08A 09A   

 

ท าอย่างไรให้ได้คะแนนเต็ม 150? 

 ท าโจทย์สม่ าเสมอ และเรียนรู้จากข้อผิดพลาด 

 ติดตามอ่านสรุปเนื้อหาและDownloadแบบฝึกหัดเพิ่มเติมโดย 
1. เข้ำไปในเพจ “Aj KLUI” (www.facebook.com/ajarn.klui) ใช้คอมพิวเตอร์ 

2. เข้ำดู Photo Albums เลือกอัลบั้มท่ีต้องกำร 

3. คลิกลิ้งค์ท่ี Comment แรกของแต่ละภำพ 

4. คลิกปุ่ม “Download” มุมบนขวำมือ 

 
 
 
 
 

“จงตั้งใจฝึกฝน และขอให้ประสบความส าเร็จนะครับ” 

http://www.facebook.com/ajarn.klui

