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หนังสือคู่มือ Sahapat Admission (ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 21 นี้ ได้รับการสนับสนุนจาก
บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์ มาม่า บิสชิน มองต์เฟลอ ริชเชส ร่วมกับ บริษัท เนชั่น
บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนสถานที่โดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งนี้โครงการ
สหพัฒน์แอดมิชชั่น จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนมัธยมปลายที่ก�ำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย
โดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าวิธีการรับเข้าศึกษาต่อจะเป็นในรูปแบบใด จาก เอ็นทรานซ์ สู่ แอดมิชชั่น และ TCAS
ในปัจจุบัน  การเตรียมตัวของเราให้พร้อมทุกสนามสอบเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับทุกคนที่จะก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย
สหพัฒน์แอดมิชชัน่ ครัง้ ที่ 21 จัดในวันที่ 1 - 6 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมส่งสัญญาณ
บรอดแบนด์ไปสู่โรงเรียนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ  เพื่อกระจายโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
เนื้อหาวิชาที่รวบรวมไว้ในคู่มือฉบับนี้ จะช่วยให้น้อง ๆ ได้เข้าใจเนื้อหา พร้อมตัวอย่างข้อสอบ เพื่อให้น้อง ๆ
ทุกคนเตรียมพร้อมเพือ่ เข้าสูส่ นามสอบต่อไป นอกจากการเรียนสด ณ สนามกรุงเทพ ฯ แล้ว ยังสามารถใช้ดทู บทวน
ย้อนหลังได้อีก 3 ปี จากเว็บไซต์ www.sahapatadmission.com
ขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกคนโชคดีในทุกสนามสอบ

กองบรรณาธิการ
สหพัฒน์แอดมิชชั่น
(ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์)
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วิชาภาษาไทย (GAT+เชื่อมโยง)

อ.วันชนะ หมั่นงาน
(ครู เมฆ)

ความถนัดทั่วไป (GAT)
ส่วนที่ 1 ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
5 ขั้นตอนในการพิชิตข้อสอบ GAT ความคิดเชื่อมโยง
ขั้นตอนที่ 1 : อ่านและท�ำความเข้าใจค�ำสั่ง
อ่านบทความที่ก�ำหนดให้ (ในบทความมีข้อความที่พิมพ์ด้วยอักษรตัวเข้ม) แล้วสรุปความเชื่อมโยงของ
ข้อความที่ก�ำหนดแต่ละข้อความกับข้อความที่เหลือให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทความ และเป็นไปตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
ค�ำสั่งที่ 1 : ถ้าข้อความที่ก�ำหนดมีข้อความอื่น (ซึ่งอาจมีได้หลายข้อความ) เป็นผลโดยตรง ให้ระบายตัวเลข
2 หลักหน้าข้อความที่เป็นผลโดยตรง แล้วตามด้วยอักษร “A”

ค�ำสั่งที่ 2 : ถ้าข้อความที่ก�ำหนดมีข้อความอื่น (ซึ่งอาจมีได้หลายข้อความ) เป็นองค์ประกอบ / คุณสมบัติ /
ลักษณะ ให้ระบายตัวเลข 2 หลักหน้าข้อความที่เป็นองค์ประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ แล้วตามด้วยอักษร “D”
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ค�ำสั่งที่ 3 : ถ้าข้อความที่ก�ำหนดมีผลท�ำให้ข้อความอื่น (ซึ่งอาจมีได้หลายข้อความ) ถูกลด / ยับยั้ง / ป้องกัน /
ห้าม / ขัดขวาง ให้ระบายตัวเลข 2 หลักหน้าข้อความที่ก�ำหนดที่ถูกลด / ยับยั้ง / ป้องกัน / ห้าม /ขัดขวางนั้น
แล้วตามด้วยอักษร “F”

ค�ำสัง่ ที่ 4 : ถ้าข้อความทีก่ ำ� หนดไม่มขี อ้ ความอืน่ ทีเ่ ป็นผลโดยตรง หรือทีเ่ ป็นองค์ประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ
หรือที่ถูกลด / ยับยั้ง / ป้องกัน / ห้าม / ขัดขวางดังกล่าวข้างต้น ให้ระบายค�ำตอบเป็นตัวเลข “99” แล้วตามด้วย
อักษร “H”
ขั้นตอนที่ 2 : อ่านบทความอย่างละเอียด

ขั้นตอนที่ 3 : วาดแผนภูมิประกอบ
ขั้นตอนที่ 4 : ร่างรหัสค�ำตอบ
ขั้นตอนที่ 5 : ระบายรหัสค�ำตอบ
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บทความตัวอย่าง
นักเรียนดี
นักเรียนดี เป็นอย่างไร หากจะกล่าวอย่างสั้นที่สุดก็คือนักเรียนดีจะต้องมีคุณสมบัติหรือองค์ประกอบอย่าง
น้อย 2 อย่าง คือ เรียนเก่ง และ เป็นคนดี เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนดีมีหลายอย่าง เช่น พื้นฐาน
จิตใจนักเรียน คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพอาจารย์ผสู้ อน คุณภาพสถานศึกษา  ส�ำหรับคุณภาพการ
เรียนการสอนนั้น นอกจากเรื่องห้องสมุด อาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการศึกษา ฯลฯ ยังขึ้นกับคุณภาพอาจารย์
ด้วย  และที่ส�ำคัญคือจะต้องรู้จักระวังหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง เช่น  การคบเพื่อนเลว
เพราะย่อมสามารถลดหรือบั่นทอนความเป็นคนดีได้โดยง่าย
วาดแผนภูมิค�ำตอบ

เลขก�ำกับ
ข้อความที่ก�ำหนด
01
การคบเพื่อนเลว
02
คุณภาพการเรียนการสอน
03
คุณภาพสถานศึกษา
04
คุณภาพอาจารย์
05
นักเรียนดี
06
เป็นคนดี
07
พื้นฐานจิตใจนักเรียน
08
เรียนเก่ง
ตะลุยข้อสอบ GAT ความคิดเชื่อมโยง
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รหัสค�ำตอบ

ตะลุยข้อสอบ GAT ความคิดเชื่อมโยง
บทความที่ 1 : ปีกระต่ายเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวจริงหรือ
ในช่วงปลายปี พ.ศ.2553 คลืน่ ความรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจหดตัวทัว่ โลกเริม่ บรรเทาเบาบางลงจนนักธุรกิจ
หลายคน รวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์บางคนตั้งความหวังว่า ปีหน้าฟ้าใหม่ซึ่งเป็นปีกระต่ายน�ำโชค การฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลกจะราบรื่น แต่บรรดานักเศรษฐศาสตร์อีกหลายคนกลับเห็นว่า เศรษฐกิจโลกจะยังคงเปราะ
บางและจะไม่ฟื้นตัวอย่างราบรื่นดังที่คาดการณ์เพราะเกิดภาวะการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกันของเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคต่างๆของโลก
Hans Timmer นักเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคารโลก กล่าวว่า สาเหตุที่ท�ำให้เกิดความไม่สมดุลของการฟื้นตัว
ดังกล่าว ก็คอื สภาพการณ์ทกี่ ารขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียเป็นไปอย่างเข้มแข็งในขณะทีเ่ ศรษฐกิจ
ประเทศตะวันตกกลับมีปัญหา
ในขณะนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศก�ำลังพัฒนาทั้งหลาย โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศในเอเชีย
ขยายตัวเข้มแข็งและคึกคักเป็นอย่างมาก เช่น เศรษฐกิจของจีน และเศรษฐกิจของอินเดีย รวมทัง้ เศรษฐกิจ
ประเทศในอาเซียนหลายประเทศ
หากเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อนาคตเศรษฐกิจโลกก็คงจะ
สดใส แต่ในขณะที่หลายประเทศในเอเชียก�ำลังก้าวไปในทางบวก เศรษฐกิจประเทศตะวันตกกลับมีปัญหา
ซึ่งเกิดจากภาวะว่างงานสูงในสหรัฐอเมริกา และวิกฤตการณ์ด้านหนี้สินในประเทศกรีซ รวมทั้งวิกฤตการณ์
ด้านหนี้สินในประเทศไอร์แลนด์ หลังจากไอร์แลนด์มีวิกฤตการณ์ด้านหนี้สิน จนกลายเป็นประเทศที่สอง
ต่อจากกรีซในเขตใช้เงินยูโรทีต่ อ้ งขอรับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆในการกอบกูฐ้ านะเศรษฐกิจประเทศอืน่ ๆ
ในยุโรปที่มีหนี้สินล้นพ้นก็มีท่าทางว่าจะล่มเช่นกันอย่างโปตุเกสและสเปน
เนือ่ งจากเศรษฐกิจโลกเชือ่ มโยงติดต่อถึงกัน ท�ำให้บรรดาผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์สว่ นใหญ่เริม่ เห็น
พ้องกันมากขึน้ จนเป็นข้อสรุปก่อนย่างเข้าปีกระต่ายว่า การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกจะไม่ราบรืน่ ดังทีต่ งั้ ความหวังไว้
เพราะเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวหรือขยายตัวไม่เท่าเทียมกัน
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วาดแผนภูมิค�ำตอบ

เลขก�ำกับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่ก�ำหนด
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะราบรื่น  
ภาวะการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกัน
ภาวะว่างงานสูงในสหรัฐอเมริกา
วิกฤตการณ์ด้านหนี้สินในประเทศกรีซ
เศรษฐกิจของจีน
เศรษฐกิจของอินเดีย
เศรษฐกิจประเทศตะวันตกกลับมีปัญหา
เศรษฐกิจประเทศในอาเซียน
เศรษฐกิจประเทศในเอเชียขยายตัวเข้มแข็ง
ไอร์แลนด์มีวิกฤตการณ์ด้านหนี้สิน
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รหัสค�ำตอบ

บทความที่ 2 : ลุยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก สศก. แนะทางสว่างแก้ปัญหาสินค้าเกษตร
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกก่อให้เกิดผลกระทบหลายอย่าง ที่ส�ำคัญต่อภาคการเกษตรของไทยก็คือท�ำให้
ทั่วโลกลดการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคลง รวมทั้งท�ำให้ภาพรวมของการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลง
นอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจโลกยังท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและประเทศไทยชะลอตัวด้วย การชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจดังกล่าวก็ส่งผลโดยตรงอีกทางหนึ่งท�ำให้ปัญหาการลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและปัญหา
การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลงมีความรุนแรงยิ่งขึ้น
เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ เกษตรกรไทยต้องล�ำบากแน่นอน เมื่อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและการส่งออก
สินค้าเกษตรและอาหารลดลง สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือผลกระทบต่อราคาพืชผลการเกษตรของไทย
คือท�ำให้ราคาข้าวลดลง รวมทั้งราคายางพารา น�้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง นอกจากนี้การที่ภาวะ
เศรษฐกิจประเทศคูค่ า้ และของไทยชะลอตัว ยังท�ำให้การลงทุนภาคการเกษตรลดลงด้วย จากการยืน่ ขอรับการส่ง
เสริมการลงทุนในภาคสินค้าเกษตรในช่วงไตรมาสแรกนี้ พบว่าลดลงถึง 37.3%
เลขาธิการ สศก.ยังได้วิเคราะห์แนวโน้มการส่งออกและราคาสินค้าในปีนี้ พร้อมกับแนะมาตรการแก้ไข
ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต�่ำด้วย ตัวอย่างเช่น
มาตรการในการลดปัญหาข้าวและผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลังราคาตกต�ำ่ คือ ต้องเร่งส่งเสริมการส่งออกไป
ตลาดที่ยังมีศักยภาพ เช่น ตลาดแอฟริกายังคงมีความต้องการน�ำเข้าข้าวจ�ำนวนมาก ส่วนมันส�ำปะหลังก็ควร
ขยายการส่งออกสูอ่ นิ เดีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย รัสเซีย และฟิลิปปินส์ ซึง่ เป็นตลาดที่ยงั มีศกั ยภาพ อีกมาตรการ
หนึ่งคือ ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพดี ไปยังประเทศที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ เช่น ส่งเสริม
ตลาดข้าวคุณภาพดีในตะวันออกกลางและจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่ยังมีก�ำลังซื้อ ส่วนผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง
นอกจากขยายการส่งออกดังกล่าว ก็ต้องเน้นการค้าให้มคี ณ
ุ ภาพทีด่ ี สะอาด และลดการปลอมปน รวมทั้งผลักดัน
การแปรรูปในประเทศเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรมด้วย ทีส่ ำ� คัญคือการขยายการผลิตเอทานอล
ในประเทศ เพราะจะช่วยดึงผลผลิตเข้าสู่การแปรรูปได้มากขึ้น
นอกจากมาตรการดังกล่าวข้างต้น ยังมีอกี มาตรการหนึง่ ทีจ่ ะช่วยลดปัญหาราคาข้าวและราคาผลิตภัณฑ์มนั
ส�ำปะหลังตกต�ำ 
่ คือ การประกันราคาพืชผลการเกษตร แต่เนือ่ งจากประเทศไทยก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอ
ตัวเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รายได้ภาครัฐก็ลดลงอย่างชัดเจน จึงจ�ำเป็นต้องใช้มาตรการและแนวทาง
แก้ไขปัญหาหลายๆ วิธีไปพร้อมกัน
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วาดแผนภูมิค�ำตอบ

เลขก�ำกับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่ก�ำหนด
การลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลง
ประกันราคาพืชผลการเกษตร
ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลังราคาตกต�่ำ
มาตรการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต�่ำ
ราคาข้าวลดลง
วิกฤตเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและประเทศไทยชะลอตัว
ส่งเสริมการส่งออกไปตลาดที่ยังมีศักยภาพ
ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพดี
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รหัสค�ำตอบ

บทความที่ 3 : นกในอเมริกาหลายชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
ในขณะนี้พบว่ามีนกในทุ่งหญ้า 4 ชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เพื่อเทียบกับปี ค.ศ. 1968 ปรากฏว่าจ�ำนวนนก
Northern Bobwhite ลดลง และพบว่านกกระจอก Grasshopper มีจ�ำนวนน้อยลงอย่างชัดเจน ส่วนที่น่าห่วง
คือนก Greater Prairie-Chicken รวมทั้ง เหยี่ยว Aplomado ก�ำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
สาเหตุที่ท�ำให้นกในทุ่งหญ้าทั้งสี่ชนิดลดจ�ำนวนลง และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มีอยู่สองประการ สาเหตุ
ประการแรกคือการขยายพื้นที่ท�ำการเกษตรและปศุสัตว์ เพราะการขยายพื้นที่เพื่อการนี้ท�ำให้พื้นที่ทุ่งหญ้า
ซึง่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของนกเหล่านีน้ อ้ ยลงๆ  ถึงแม้จะมีการท�ำปศุสตั ว์ซงึ่ จะต้องมีการปลูกหญ้าส�ำหรับเลีย้ งสัตว์มาก
พอควร ซึ่งน่าจะช่วยชดเชยพื้นที่ทุ่งหญ้าได้ แต่กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม เพราะหญ้าที่ปลูกไว้ต้องถูกสัตว์
ที่เลี้ยงไว้จ�ำนวนมากกินเป็นอาหารไปเรื่อยๆ รวมทั้งมีการเผาหญ้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์ค่อนข้างบ่อยเพื่อปลูกใหม่ และ
ทีส่ ำ� คัญคือเผาหญ้ากันในช่วงทีน่ กก�ำลังท�ำรัง นอกจากการท�ำการเกษตรพืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหารและปศุสตั ว์ดงั กล่าว
ยังมีการปลูกพืชทดแทนน�้ำมันมากขึ้นด้วย ท�ำให้พื้นที่ทุ่งหญ้าน้อยลง
สาเหตุประการที่สองที่ท�ำให้นกในทุ่งหญ้าทั้งสี่ชนิดลดจ�ำนวนลงก็คือ ภาวะโลกร้อน อากาศที่ร้อนขึ้นท�ำให้
เกิดความแห้งแล้งทุ่งหญ้าอันเป็นที่อยู่อาศัยรวมทั้งอาหารต่างๆ ของนกเหล่านี้จึงลดลง
สาเหตุทั้งสองประการดังกล่าวนี่เองท�ำให้นกในทุ่งหญ้าทั้งสี่ชนิดลดลงหรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
ในรายงานได้เสนอมาตรการแก้ปัญหา ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะผู้เขียนรายงาน
อย่างรอบด้าน มาตรการแรกคือการท�ำการเกษตรแบบอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งหญ้า มาตรการที่สองคือการตัดหญ้า
หรือการเผาหญ้าให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของนก แนวทางทัง้ สองนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนและชดเชยค่าใช้จา่ ยจาก
โครงการ Farm Conservation Program อีกมาตรการหนึ่งที่เสนอไว้คือการขยายโครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน�้ำ
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุ่งหญ้าด้วย เพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งนกในพื้นที่ชุ่มน�้ำและในทุ่งหญ้า
คณะผู้เขียนรายงานเชื่อว่ามาตรการทั้ง 2-3 ประการดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะช่วยกันยับยั้งปัญหาที่นก
ในทุ่งหญ้าทั้งสี่ชนิดมีจ�ำนวนลดลงหรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ยังจะช่วยให้นกเหล่านี้ค่อยๆ เพิ่มจ�ำนวนขึ้นในเวลา
ไม่นานเช่นเดียวกับนกอีกหลายชนิดที่เคยช่วยกันอนุรักษ์มาแล้ว
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วาดแผนภูมิค�ำตอบ

เลขก�ำกับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่ก�ำหนด
การขยายพื้นที่ท�ำการเกษตรและปศุสัตว์
การท�ำการเกษตรแบบอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งหญ้า
การเผาหญ้าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนก
การวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะผู้เขียนรายงาน
จ�ำนวนนก Northern Bobwhite ลดลง
นกกระจอก Grasshopper มีจ�ำนวนน้อยลง
ภาวะโลกร้อน
มาตรการแก้ปัญหา
สาเหตุที่ท�ำให้นกในทุ่งหญ้าทั้งสี่ชนิดลดจ�ำนวนลง
เหยี่ยว Aplomado ก�ำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
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รหัสค�ำตอบ

บทความที่ 4 : ใกล้สิ้นปีเสือ เสือใกล้จะสูญพันธุ์
ช่วงปลายปีเสือ ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 มีการประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือ
(International Tiger Conservation Forum) ที่เมืองเซนปีเตอร์สเบิก ประเทศรัสเซีย ด้วยความเป็นห่วงว่า
เสือใกล้จะสูญพันธุ์จนรุ่นลูกรุ่นหลานอาจไม่มีโอกาสเห็นเสือตัวจริง ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่ากล่าวว่าขณะนี้
จ�ำนวนเสือในโลกลดลงมากจนเหลือแค่ 3,200 ตัว เมื่อเทียบกับศตวรรษที่แล้วซึ่งมีอยู่ประมาณ 100,000 ตัว
การประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือดังกล่าว ประกอบด้วยประเทศที่เข้าร่วม ได้แก่ ประเทศรัสเซีย
จีน อินเดีย บังคลาเทศ ภูฐาน เนปาล และประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวม 13 ประเทศซึ่งรวมทั้งประเทศไทย
ประเทศเหล่านี้ล้วนเป็นประเทศที่มีเสืออาศัยอยู่ในป่า ผลที่ได้จากการประชุมก็คือ มาตรการเพิ่มจ�ำนวนเสือ
ในปั จจุบนั อวัยวะเสือเป็ นที่ต้องการมาก อวัยวะเหล่านี ้ได้ แก่ กระดูกและเล็บเสือ ซึง่ น�ำไปใช้ ปรุงยารักษา
โรคหลายอย่าง เช่น ข้ ออักเสบ กะโหลกและหนังเสือใช้ เป็ นเครื่ องประดับบ้ าน เนือ้ และอวัยวะเพศเสือ ใช้ เป็ น
อาหารและยาบ�ำรุงก�ำลัง เขี ้ยวเสือใช้ ท�ำเครื่ องรางของขลัง เป็ นต้ น
การที่อวัยวะเสือเป็ นที่ต้องการมาก เพื่อน�ำไปบริ โภคเป็ นอาหาร ใช้ ท�ำยา ท�ำเครื่ องประดับ และใช้ ประโยชน์
ต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ นนี่เอง ที่เป็ นต้ นเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ เสือใกล้ จะสูญพันธุ์ นอกจากนี ้ สาเหตุส�ำคัญอีกประการ
หนึง่ ก็คือการบุกรุกผืนป่ าอันเป็ นที่อยูอ่ าศัยของมันเพื่อใช้ เป็ นที่ท�ำกิน ท�ำถนนหนทาง ท�ำเขื่อนกักเก็บน� ้ำ ตลอดจน
ท�ำเหมืองแร่และการท�ำประโยชน์อื่น ๆ
จากการศึกษาถึงสาเหตุของปั ญหา มาตรการเพิ่มจ�ำนวนเสือ ซึง่ เป็ นผลจากการประชุม จึงประกอบด้ วยข้ อ
ปฏิบตั หิ ลายประการ ได้ แก่ การเพิ่มพืน้ ที่ป่าในประเทศที่มีเสืออาศัยอยู่ การปราบปรามตลาดมืดค้ าเสืออย่าง
จริ งจัง การบังคับใช้ กฎหมายห้ ามล่าสัตว์ป่าที่เป็ นสัตว์สงวนอย่างเข้ มข้ น การจัดตังองค์
้ กรนานาชาติเพื่อติดตาม
ดูแลการกระท�ำผิดกฎหมายและประสานงานให้ มีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้ น และเพื่อให้
บังเกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรม ธนาคารโลกและกองทุน Worldwide Fund for Nature จึงให้ ค�ำมัน่ ว่าจะสนับสนุน
เงินในระยะแรกนี ้รวม 180 ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เมื่อเห็นความเอาจริ งเอาจังของผู้น�ำ  13 ประเทศที่เข้ าร่วมประชุม ตลอดจนการสนับสนุนด้ านการเงินของ
องค์กรระดับโลก จึงเป็ นที่นา่ มัน่ ใจได้ วา่ มาตรการเพิ่มจ�ำนวนเสือจะช่วยยับยังปั
้ ญหาที่กลัวกันว่าเสือใกล้ จะ
สูญพันธุ์ได้ อย่างมีประสิทธิผล และอาจเป็ นไปตามความคาดหวังของเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายไทยที่ไปร่ วมประชุมว่าอีก
5 ปี จ�ำนวนเสือในประเทศไทยจะเพิ่มขึ ้นเท่าตัว
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วาดแผนภูมคิ ำ� ตอบ

เลขก�ำกับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่ก�ำหนด
กระดูกและเล็บเสือ
การปราบปรามตลาดมืดค้าเสือ
การเพิ่มพื้นที่ป่า
การประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์เสือ
เนื้อและอวัยวะเพศเสือ
ประเทศไทย
ประเทศรัสเซีย
มาตรการเพิ่มจ�ำนวนเสือ
เสือใกล้จะสูญพันธุ์
อวัยวะเสือเป็นที่ต้องการมาก

โครงการ สหพัฒน์แอดมิชชั่น ครั้งที่ 21 13
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รู ปแบบข้ อสอบ GAT ความคิดเชื่อมโยงที่พบบ่ อย
1. การวิเคราะห์ ปัญหา

2. การแตกประเด็น
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บทความที่ 5 : จุดอ่ อนของคนไทย
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ดิฉนั และเพื่อนๆอีก 4 คนนัดกันชวนคุณแม่มารับประทานอาหาร
และสังสรรค์กนั ที่บ้านดิฉนั ขณะที่คณ
ุ แม่ทงห้
ั ้ าคนนัง่ ดูละครทีวีเรื่ องโปรด พวกลูกๆก็คยุ กันเรื่ องสัพเพเหระต่อ
ที่โต๊ ะอาหาร พอหมดเรื่ องคุยก็หนั มาวิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองว่ามีปัญหาไม่หยุดไม่หย่อน ลงท้ ายก็มาโทษกันเอง
ว่าเป็ นเพราะคนไทยมีจดุ อ่อนอย่างนันอย่
้ างนี ้เรื่ องนี ้คงติดอยูใ่ นหัวเพื่อนคนหนึง่ วันรุ่งขึ ้นจึงส่งบทความที่เอามา
จาก internet มาให้ เป็ นเรื่ อง จุดอ่ อนของคนไทย 10 ประการ ในมุมมองของคุณวิกรม กรมดิษฐ์ (คุณวิกรม
กรมดิษฐ์   เป็ นผู้กอ่ ตังและเป็
้
นประธานบริหารบริษัทอมตะ คอร์ ปอเรชัน จ�ำกัด เป็ น เจ้ าของโครงการนิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร รวมทังบริ
้ ษัทในเครื ออมตะอีกหลายแห่ง) แม้ จะมีบางประการที่ดิฉนั ไม่เห็นด้ วยนัก แต่ก็ต้องเปิ ดใจ
กว้ างรับฟั งไว้ เพื่อน�ำมาใคร่ครวญไตร่ตรองดูภายหลัง
จุดอ่อนดังกล่าวได้ แก่ รู้จกั หน้ าที่ของตัวเองต�่ำมาก  การศึกษายังไม่ทนั สมัย มองอนาคตไม่ เป็ น ไม่จริ งจัง
ในความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ การกระจายความเจริ ญยังไม่เต็มที่ การบังคับใช้ กฎหมายไม่เข้ มแข็ง อิจฉาตาร้ อน
เอ็นจีโอบ้ านเราค้ านลูกเดียว ยังไม่พร้ อมในเวทีโลก และสุดท้ ายคือ คนไทยเลี ้ยงลูกไม่เป็ น จุดอ่อนทัง้ 10 นี ้
ดิฉนั ขอน�ำมาขยายความเพียงบางส่วนบางประการเท่าที่เนื ้อที่จะอ�ำนวย
ประการแรกคือ รู้จกั หน้ าที่ของตัวเองต�่ำมากโดยเฉพาะหน้ าที่ตอ่ สังคม ลักษณะของจุดอ่อนข้ อนี ้ที่เห็นได้ ชดั
คือ มีสำ� นึกต่ อสังคมส่ วนรวมต�่ำ และมือใครยาวสาวได้ สาวเอา หลายคนแสวงหาอ�ำนาจเพื่อจะตักตวงผล
ประโยชน์ จนมีค�ำพูดว่าธุรกิจการเมือง ธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ลักษณะของจุดอ่อนทังสองอย่
้
างดังกล่าว
ท�ำให้ บ้านเมืองเราไม่ เจริญเท่าที่ควร ประเทศชาติล้าหลังไปเรื่ อยๆ
ประการต่อมาคือการศึกษายังไม่ทันสมัยซึ่งที่ส�ำคัญคือเรื่องภาษา เป็นเหตุให้คนไทยขาดโอกาสในการ
แข่งขันกับต่างชาติในเวทีต่างๆ ประเทศอื่นๆรู้จักคนไทยน้อยมากเนื่องจากคนไทยขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก
ไม่มั่นใจในตัวเอง การที่คนไทยมีโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติน้อยหรือไม่มี ท�ำให้บ้านเมืองเราไม่เจริญพอ
ที่จะแข่งขันกับชาติอื่นๆ ในเวทีโลก
จุดอ่อนของคนไทยประการสุดท้ายที่ขอน�ำมาอธิบายในที่นี้คือ คนไทยมองอนาคตไม่เป็น โดยมีลักษณะเด่น
เท่าทีส่ งั เกตเห็นคือ คนไทยกว่าร้อยละ 70 ไม่มเี ป้าหมายทีช่ ดั เจนในอนาคต ท�ำงานกันแบบวันต่อวัน แก้ปญ
ั หา
เฉพาะหน้าไปวันๆ น้อยนักทีจ่ ะวางแผนให้ตวั เองอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน ชอบพึง่ พาสิง่ งมงาย
และโชคชะตา พอใจท�ำงานแบบต�ำข้าวสารกรอกหม้อ ลักษณะเช่นนี้ท�ำให้บ้านเมืองเราไม่เจริญเช่นกัน
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เลขก�ำกับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่ก�ำหนด
การศึกษายังไม่ทันสมัย
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
ขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติ
จุดอ่อนของคนไทย
บ้านเมืองเราไม่เจริญ
มองอนาคตไม่เป็น
มีส�ำนึกต่อสังคมส่วนร่วมต�่ำ
มือใครยาวสาวได้สาวเอา
ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคต
รู้จักหน้าที่ของตัวเองต�่ำมาก
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บทความที่ 6 : อะไรจะเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีผลอย่างจริงจังในวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 นับตั้งแต่วันนั้นภูมิภาคนี้จะเปลี่ยนไปมากอย่างที่หลายคนอาจคิดไม่ถึง
เมือ่ ประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวข้อตกลงของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะท�ำให้การเคลื่อนย้ายสินค้า การลงทุนท�ำธุรกิจต่าง ๆ และการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
ท�ำได้อย่างเสรี บรรยากาศการค้าและการลงทุนจะสะดวกมากขึ้นจากการลด/เลิกข้อจ�ำกัด และกฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรคต่าง ๆ
เมือ่ การเคลือ่ นย้ายสินค้าท�ำได้อย่างเสรี จะท�ำให้ไทยขยายการส่งออกสินค้าได้เพิม่ ขึน้ เช่น เกษตรกรไทย
จะส่งออกสินค้าได้มากขึ้น ไม่ใช่จ�ำหน่ายเฉพาะตลาดภายในประเทศที่มีประชากร 69 ล้านคน แต่จะเพิ่มสูงถึง
590 ล้านคนในตลาดอาเซียน แต่ในขณะเดียวกัน  การเปิดเสรีในการเคลือ่ นย้ายสินค้าก็จะท�ำให้ประเทศอาเซียน
อื่นขยายการส่งออกสินค้าได้มากขึ้นเช่นกัน ท�ำให้ข้อดีที่ไทยจะเพิ่มการส่งออกสินค้าได้มากขึ้นนั้นลดลง
เพราะสินค้าประเทศอืน่ ทีม่ คี วามหลากหลาย และ/หรือ มีคณ
ุ ภาพดีกว่า และ/หรือ ราคาถูกกว่าจะแข่งขันกับสินค้า
ส่งออกของไทยหรือแม้แต่แย่งตลาดภายในประเทศ ไทยจึงจ�ำเป็นต้องเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ
การผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าของประเทศอื่น
การที่แรงงานฝีมือหรือกลุ่มวิชาชีพเช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ของประเทศต่าง ๆในกลุ่ม
อาเซียนสามารถไปท�ำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนอืน่ ได้อย่างเสรี ผลทีต่ ามมาก็จะเป็นไปในท�ำนองเดียวกันกับ
เรื่องการส่งออกสินค้า คือ แรงงานฝีมือของไทยจะหางานท�ำได้ง่ายขึ้น แต่ก็จะมีอุปสรรคขัดขวางที่ส�ำคัญ
คือคนไทยมีจุดอ่อนเรื่องภาษาอังกฤษประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งคือชาติอาเซียนอื่นก็เคลื่อนย้าย
แรงงานได้อย่างเสรีเช่นเดียวกัน หากไทยไม่เก่งพอ ภาษาไม่ดีพอ แทนที่เราจะหางานได้ง่ายขึ้นกลับจะถูกคน
ชาติอื่นแย่งงาน
ส�ำหรับเรือ่ งการลงทุนท�ำธุรกิจ ไทยสามารถลงทุนท�ำธุรกิจในประเทศอาเซียนอืน่ ได้ เนือ่ งจากมีการเปิด
เสรีในการลงทุน แต่อย่าลืมว่าคนอื่นก็ท�ำได้เช่นกัน จึงต้องวางแผนและเตรียมการให้พร้อมอย่างเต็มที่ก่อนเริ่ม
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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เลขก�ำกับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่ก�ำหนด
การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือท�ำได้อย่างเสรี
การเคลื่อนย้ายสินค้าท�ำได้อย่างเสรี
การเปิดเสรีในการลงทุน
ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คนไทยมีจุดอ่อนเรื่องภาษาอังกฤษ
ชาติอาเซียนอื่นก็เคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
ไทยจะเพิ่มการส่งออกสินค้าได้มากขึ้น
ไทยสามารถลงทุนท�ำธุรกิจในประเทศอาเซียนอื่นได้
ประเทศอาเซียนอื่นขยายการส่งออกสินค้าได้มากขึ้น
แรงงานฝีมือของไทยจะหางานท�ำได้ง่ายขึ้น
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