
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันศุกรท์ี่  6  พฤศจิกายน  2558 
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วิชา GAT :  ส่วน  

 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 1/2)  
  
ความสามารถในการอา่น เขยีน คิดเชิงวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “การอานเปนวาระแหงชาติ” ในบทความนี้มีขอความ     
ที่กําหนดซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 10 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุป
ขอความที่กําหนด ซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับตั้งแตเลข 01 ถึง 10 แลว
สรุปความเชื่อมโยงของขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ ให
สอดคลองกับเนื้อหาในบทความ และเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
เกณฑที่กําหนด ไดแก 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนผลโดยตรง 
หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนผลโดยตรง
หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา แลวตามดวยตัวอักษร “A” 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนสวนประกอบ / 
องคประกอบ / ความหมาย ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนสวนประกอบ 
/ องคประกอบ / ความหมาย แลวตามดวยตัวอักษร “D” 

 ถาขอความที่กําหนดมีผลทําใหขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) ถูกลด / 
ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่ถูกลด / 
ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวางนั้น แลวตามดวยตัวอักษร “F” 

 ถาขอความที่กําหนดไมมีขอความอื่นที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา 
หรือที่เปนสวนประกอบ / องคประกอบ / ความหมาย หรือที่ถูกลด / ยับยั้ง / 
ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ดังกลาวขางตน ใหระบายคําตอบเปนตัวเลข “99” แลว
ตามดวยตัวอักษร “H” 
ทั้งนี้ใหใชเลขกํากับขอความที่กําหนด 01, 02, 03, ..., 10 เปนเลขขอ 1, 2, 3, ..., 10 ในกระดาษคําตอบ 

 
ขอสอบแตละขออาจมีไดหลายคําตอบ หากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคําตอบที่ผิดคําตอบละ 4 คะแนน 

โดยหักจากคะแนนรวมของขอสอบขอนั้นๆ (ไมหักคะแนนขามขอ) ดังนั้นถาไมมั่นใจ อยาเดา 
 

บทความ 
การอ่านเป็นวาระแห่งชาต ิ

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 คณะรัฐมนตรีไดมีการพิจารณาเรื่องการ
สงเสริมการอานใหเปนวาระแหงชาติ      เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ แลวมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
 1. กําหนดใหการอานเปนวาระแหงชาติ 
 2. กําหนดใหวันที่ 2 เมษายนของทุกปเปนวันรักการอาน 
 3. กําหนดให พ.ศ. 2552-2561 เปนทศวรรษแหงการอาน 
 4. กําหนดใหมีคณะกรรมการสงเสริมการอาน เพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตเปนกลไกขับเคลื่อนการสงเสริมการอานใหเกิดเปนรูปธรรม 
 ในการพิจารณาการสงเสริมการอานใหเปนวาระแหงชาติเพื่อสรางสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิต มีแนวทางในการดําเนินการ 2 แนวทางดวยกัน คือ การพัฒนา
คนไทยใหมีความสามารถในดานการอาน โดยการรณรงคการอานเขียนภาษาไทย 
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย รวมทั้งบริหารจัดการและ
สรางภาคีเครือขายเพื่อพัฒนาความสามารถในดานการอานของคนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 อีกทั้งมีการพัฒนาคนไทยใหมีนิสัยรักการอาน โดยการปลูกฝงและสราง
ทัศนคติคนไทยใหเห็นคุณคาและประโยชนของการอานหนังสือและสื่อทุกรูปแบบ 
สงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการเปนภาคีเครือขายสงเสริมการอาน 
และกําหนดมาตรการจูงใจใหภาคีเครือขายสงเสริมการอานในสังคมไทย 
 อาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ปจจัยสําคัญของชีวิตก็คือ สติและปญญา ดังที่พระ
พุทธวัจนะและพระธรรมของศาสนาตางๆ มีอยูคลายคลึงกัน สติและปญญาจะชวย
ใหคนเรามองเห็นแสงสวางของชีวิตและกาวเดินไปอยางถูกทาง ผูคนทั้งหลายจึง
ใฝหาความสงบสุขเพื่อใหเกิดวุฒิปญญาและดําเนินชีวิตอยางถูกตองงดงามดวยสติ
ที่เตือนตนอยูเสมอ ดังนั้นการอานจึงเปนอุปกรณที่สําคัญอยางหนึ่งของสังคมแหง
การเรียนรูในปจจุบันนี้ 
 การดําเนินการตามแนวทางในการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกวิธีการ
ดังกลาวขางตนนี้จึงสงผลใหชาวไทยทุกคนไดมีวิจารณญาณในการวินิจฉัยขอมูล
เรื่องราวอยางแยบยล ไมตกเปนเหยื่อของใครอยางงายดาย มีความสามารถในการ
เลือกรับรูขอมูลขาวสารรอบดานอยางเหมาะสม ตลอดจนมีเหตุผลรองรับในการ
ตัดสินเรื่องราวรอบดานอยางชาญฉลาดและรูเทาทัน จึงนับไดวาการอานเปนการติด
อาวุธทางปญญาใหเฉียบคมเพื่อใชในการกลั่นกรองในขณะที่กําลังรับรูขอมูลขาวสาร
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งตอตนเองและตอสังคมไทยตลอดไป  
ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 มีวิจารณญาณในการวินิจฉัยขอมูลเรื่องราว
อยางแยบยล 

    

02 มีความสามารถในการเลือกรับรูขอมูล
ขาวสารรอบดานอยางเหมาะสม 

    

03 การรณรงคการอานเขียนภาษาไทย     
04 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียน 

การสอนภาษาไทย 
    

05 การสงเสริมการอานใหเปนวาระแหงชาต ิ     
06 การปลูกฝงและสรางทัศนคติคนไทยใหเห็น

คุณคาและประโยชนของการอานหนังสือ 
    

07 กําหนดมาตรการจูงใจใหภาคีเครือขาย
สงเสริมการอานในสังคมไทย 

    

08 มีเหตุผลรองรับในการตัดสินเรื่องราว 
รอบดานอยางชาญฉลาดและรูเทาทัน 

    

09 การพัฒนาคนไทยใหมีความสามารถ 
ในดานการอาน 

    

10 การพัฒนาคนไทยใหมีนิสัยรักการอาน     

เฉลย 
แผนภูมิบทความ  การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ  

การสงเสริมการอาน
ใหเปนวาระแหงชาติ

05

การพัฒนาคนไทย
ใหมีความสามารถ
ในดานการอาน

09

การพัฒนาคนไทย
ใหมีนิสัยรักการอาน

10

มีวจิารณญาณใน
การวนิิจฉัยขอมูล

เรื่องราวอยางแยบยล

01

มีความสามารถใน
การเลือกรับรูขอมูล
ขาวสารรอบดาน
อยางเหมาะสม

02

มีเหตุผลรองรับใน
การตัดสินเรื่องราว
รอบดานอยางชาญ
ฉลาดและรูเทาทัน

08

การรณรงคการอานเขียน
ภาษาไทย

03

การปลูกฝงและสรางทัศนคติ
คนไทยใหเห็นคุณคาและ

ประโยชนของการอานหนังสือ

06

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทย

04

กําหนดมาตรการจูงใจให
ภาคีเครือขายสงเสริม
การอานในสังคมไทย

07

  
จากแผนภูมิการคิดวิเคราะหบทความ  สามารถอธิบายไดวา 
1. การสงเสริมการอานใหเปนวาระแหงชาติ (05) มีแนวทางในการดําเนินการ 2 แนวทาง

ดวยกันคือ การพัฒนาคนไทยใหมีความสามารถในดานการอาน (09) และ    
การพัฒนาคนไทยใหมีนิสัยรักการอาน (10) จึงมีรหัสคําตอบ คือ 09D, 10D 

2. การพัฒนาคนไทยใหมีความสามารถในดานการอาน (09) สามารถดําเนินการไดโดย
การรณรงคการอานเขียนภาษาไทย (03) และปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาไทย (04) จึงมีรหัสคําตอบ คือ 03D, 04D 

3. การพัฒนาคนไทยใหมีนิสัยรักการอาน (10) สามารถดําเนินการไดโดยการปลูกฝง
และสรางทัศนคติคนไทยใหเห็นคุณคาและประโยชนของการอานหนังสือ (06) 
และกําหนดมาตรการจูงใจใหภาคีเครือขายสงเสริมการอานในสังคมไทย (07) 
จึงมีรหัสคําตอบ คือ 06D, 07D 

4. และจากการดําเนินการใน 4 แนวทาง คือ การรณรงคการอานเขียนภาษาไทย (03) 
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย (04) การปลูกฝงและสราง
ทัศนคติคนไทยใหเห็นคุณคาและประโยชนของการอานหนังสือ (06) และกําหนด
มาตรการจูงใจใหภาคีเครือขายสงเสริมการอานในสังคมไทย (07) จะสงผลใหคนไทย 
มีวิจารณญาณในการวินิจฉัยขอมูลเรื่องราวอยางแยบยล (01) มีความสามารถในการ
เลือกรับรูขอมูลขาวสารรอบดานอยางเหมาะสม (02) และมีเหตุผลรองรับในการตัดสิน
เรื่องราวรอบดานอยางชาญฉลาดและรูเทาทัน (08) จึงมีรหัสคําตอบ คือ 01A, 02A, 08A 

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 มีวิจารณญาณในการวินิจฉัยขอมูลเรื่องราว
อยางแยบยล 

99H    

02 มีความสามารถในการเลือกรับรูขอมูล
ขาวสารรอบดานอยางเหมาะสม 

99H    

03 การรณรงคการอานเขียนภาษาไทย 01A 02A 08A  
04 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียน 

การสอนภาษาไทย 
01A 02A 08A  

05 การสงเสริมการอานใหเปนวาระแหงชาต ิ 09D 10D   
06 การปลูกฝงและสรางทัศนคติคนไทยใหเห็น

คุณคาและประโยชนของการอานหนังสือ 
01A 02A 08A  

07 กําหนดมาตรการจูงใจใหภาคีเครือขาย
สงเสริมการอานในสังคมไทย 

01A 02A 08A  

08 มีเหตุผลรองรับในการตัดสินเรื่องราว 
รอบดานอยางชาญฉลาดและรูเทาทัน 

99H    

09 การพัฒนาคนไทยใหมีความสามารถในดานการอาน 03D 04D   
10 การพัฒนาคนไทยใหมีนิสัยรักการอาน 06D 07D   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


