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คำ นำ ผูเขียน

 กาวแรกของการเปนอาจารยสอนวิชา GAT ภาษาไทยของผม เร่ิมจากการท่ี           

ตองยายไปทํางานประจําท่ีตางจังหวัดในชวงป พ.ศ. 2551 และมีโอกาสไดพบกับ            

เพื่อนรวมงานรุนพี่คนหนึ่ง แลวพี่เขาก็ชวนผมไปสอนพิเศษในสถาบันกวดวิชาเล็ก ๆ ที่

รวมหุนกันเปดกับเพื่อน  

 ผมยอมรับวาในชวงเริ่มตนสอนยังตองคลําทางอยูพักหนึ่ง เนื่องจากวิชา GAT 

ภาษาไทยถอืเปนเรือ่งใหมสาํหรบัทกุคน  ไมวาจะเปนครอูาจารยหรอืนกัเรยีนมธัยมศึกษา

ก็ตาม แตเมื่อผม “จับจุด” ของขอสอบได  ก็เริ่มมั่นใจในวิธีการสอนของตัวเองวา นาจะ 

ชวยใหลูกศิษยสามารถทําขอสอบวิชานี้ได

 จนเม่ือคุณแมของผม ซึ่งเปนอาจารยสอนวิชาภาษาไทยท่ีโรงเรียนแหงหนึ่ง           

ในกรุงเทพฯ ไดกลาวเปรย ๆ วา นักเรียนที่ไปสอบ GAT ภาษาไทยสวนใหญยังไมเขาใจ

วิธีทํา และผลสอบที่ออกมาก็ไมเปนที่นาพอใจ ผมจึงอาสาวา “เดี๋ยวผมไปติวใหนักเรียน

โรงเรียนแมเองครับ ลองคุยกบัทางโรงเรียนดูนะครับวาสะดวกหรือเปลา ผมติวใหฟรเีลย” 

ตอนนั้นผมมั่นใจอยูลึก ๆ  วา ความรูและวิธีการถายทอดของตัวเองจะชวยนักเรียนกลุมนี้

ไดแนนอน

 จากวันแรกที่เขาสอนในโรงเรียนโดยจุดมุงหมายเพ่ือการกุศล จึงกลายเปน             

จุดเริ่มตนของติวเตอรสมัครเลนคนหนึ่งในนาม “อาจารยขลุย” ซึ่งที่ผานมา ไดรับโอกาส

ไปบรรยายใหความรูวิชา GAT ภาษาไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย          

ตาง ๆ  ทั่วประเทศ ไดเผยแพรความรูและสื่อการสอนผานชองทางโซเชียลเน็ตเวิรกตาง ๆ  

โดยไมคิดมูลคา ปจจุบันผมเช่ือวา มีนักเรียนทั่วประเทศที่เปนลูกศิษยผมทั้งทางตรง           

และทางออมไมตํ่ากวาแสนคน ซึ่งคงพิสูจนไดวา ผมมีความเชี่ยวชาญในการถายทอด         

องคความรูของการทําขอสอบในวิชา GAT ภาษาไทยเปนอยางดี



 สําหรับผมแลว หนังสือคูมือเลมนี้เปนเสมือนของขวัญชิ้นพิเศษท่ีจะมอบใหแก

ลูกศิษย ครูอาจารย ผูปกครอง ตลอดจนผูสนใจทุกคนที่ตองการจะเพิ่มทักษะในการทํา 

ขอสอบ GAT ภาษาไทย และตองการนําความรูไปใชประโยชน ทั้งตออนาคตของตนเอง 

และของผูเปนท่ีรัก ผมมั่นใจอยางยิ่งวา เน้ือหาสาระ เทคนิคการทําขอสอบ รวมไปถึง            

แบบฝกหัดที่ออกแบบมาอยางรอบคอบและมีคุณภาพ จะเปนเคร่ืองมือชวยใหผูอาน 

สามารถควาคะแนน 150 เต็มมาครองไดไมยาก

 ดวยความปรารถนาดี  

  ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุย)

  ติดตาม อ.ขลุยไดที่
  Facebook Page : Aj KLUI
  Twitter : @AjKLUI
  Email : ajarn.klui@gmail.com
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“กอนสอบหนไูมรูเลยอะไรคือ GAT ไทย 
จะสอบอยูแลวยังไมรู จนมีพ่ีคนหนึง่
แนะนําใหดู อ.ขลุยทางยูทูบ อาจารย

สอนดีมาก สอนจนเขาใจ ทุกครั้งที่เรียน
จะโหลดแบบฝกหัดของอาจารยมาทํา ทําไปเร่ือย ๆ จน
ทําไดเกือบทกุอนั และลองโหลดขอสอบจริงมาทําก็ทําได 
ขอสอบของ อ.ขลุยกับของจริงไมตางกันมาก วันสอบจริง
หนูเลยพอทําได และคะแนนก็ออกมาดี เต็ม 150 ได 
146.75 ขอบคุณ อ.ขลุยจริง ๆ  คะ” • ÃÑ¡É� ËÒÞ¨Ñ¹·Ã �  
ชั้น ม. 6/5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 

“สําหรับนักเรียน ม. ปลาย GAT-PAT อาจ
เปรียบเหมอืนฝนรายหรือยาขม แต อ.ขลุย  
มเีทคนคิการสอนท่ีนาสนใจ อธิบายเน้ือหา

โดยเช่ือมโยงกับสิ่งรอบตัว แล วยังคง          
ความถูกตองแมนยําของเน้ือหาไวได มีวิธีสอนที่สั้นแต        
เห็นภาพ อธิบายเขาใจงาย มีทิป ขอสังเกต ตัวอยางตาง ๆ 
การถามตอบ รวมถึงหยิบจุดท่ีคนมักเขาใจผิดมาเนนย้ํา            
ผมวาหนังสือเลมนีจ้ะเปล่ียน GAT ไทยท่ีเปนเร่ืองยาก ให           
กลายเปนเร่ืองงาย ชวยใหคะแนน 150 เต็ม เปนไปไดแนนอน!” 
• ËÑÊ¡ÒÃ ¡ÁÅ¾§È¸Ã โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย

“ผมเคยตวิ GAT กบั อ.ขลุยในโครงการ 
เติมเต็มความรูสูรั้วเหลืองแดง ที่ ม. 
ธรรมศาสตร รูสกึประทับในตัวอาจารย              

ทีส่อนไดไมนาเบ่ือ ทาํใหผมตัง้ใจติวจนทาํ
คะแนนออกมาไดนาพอใจ และขอบคุณอาจารยที่เปน        
สวนหนึง่ทีท่าํใหผมไดเรียนในคณะท่ีมุงหวังไว ผมตดิตาม
อาจารยมาตลอดท้ังไอจแีละเฟซบุกครับ” • à¨μÃÔ¹ ÊÇ‹Ò§ 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

“ไมเคยไปลงคอรสเรียน GAT ที่ ไหนเลย 
ติดตามแคเพจ อ.ขลุยอยางเดียว แลวก็
คอยดูวิดีโอทีอ่าจารยไปตวิตามยูทบู และ

ทําขอสอบยอนหลังทุกปที่ อ.ขลุยเอามาแชร          
ในเพจคะ ตองขอขอบพระคณุอาจารยมาก ท่ีทาํให GAT ไทย
ได 150 เต็ม อ.ขลุยสอนเขาใจงาย และในเพจก็ยังคอย 
เตือนใหมีสติ ใหมีความพยายามในการเรียนอีกดวย”             
• ³Ñ°Ã´Ò ¾ÙÅ·ÃÑ¾Â� โรงเรียนนครสวรรค

“การเรียนกับ อ.ขลุยถือวาเปนตัวชวยสําคัญ         
มาก ๆ สําหรับการสอบ GAT คะ หลายคน
อาจคิดวา GAT งาย จะเรียนทําไม อาน            
แปบเดียวก็เขาใจ แตสําหรับมุกได อ.ขลุย            

นีแ่หละคะท่ีช วยไขขอของใจใน GAT ไทยให  
เพราะอาจารยมีเทคนคิดี ๆ และยังมีแนวขอสอบมากมาย 
ขอบคุณอาจารยมากนะคะท่ีทาํให GAT ไทยไมยากสําหรับหนู” 
• ÇÃÔÈÃÒ »ÃÐàÊÃÔ °»ÃÐÈÒÊ¹ � (ÁØ¡) คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

“เคยเรียนกับ อ.ขลุยตอนอาจารยมาสอนฟรีที่ โรงเรียน อาจารยมีวิธีสอนและอธิบาย รวมถึง
เอกสารประกอบการเรียนที่เขาใจงาย เม่ือตองกลับมาศึกษาทบทวนดวยตนเอง เพราะ
อาจารยจะเนนจุดสําคัญจริง ๆ  และชวงใกลสอบ GAT ก็ไดติดตามแฟนเพจของอาจารย ซึ่ง

จะมทีปิ เทคนคิการทําขอสอบ รวมถงึแนวขอสอบ (ทีห่ลาย ๆ  อนัยากกวาขอสอบจริงเสยีอกี) 
มาฝากเปนประจํา ทําใหตอนสอบเรามีความมัดระวังมากขึ้น รวมถึงคิดวิเคราะหหาตัวเช่ือมไดเร็วข้ึนดวย”               
• ÀÑ¤¾§É� ÅÔ¢ÔμÊØÇÃÃ³ (ºÍÁ) ม. 6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

“ชอบความเรียบงายในการสอนคะ        
หมายถึงวาเรียนกับ อ.ขลุ ยแลว
เขาใจงาย ไมสบัสน แลวก็ไมลมืดวย 

หนูดี ใจมากท่ีมีคนแบบ อ.ขลุ ยอยู 
จริง ๆ หนูไดคะแนนดีก็เพราะ อ.ขลุยนีแ่หละคะ 
ขอบคุณ อ.ขลุยที่สอนเรื่องที่ตองสอบ แลวก็สอนเร่ือง
การใชชีวิตดวย ติดตามทวิตอาจารยมาปกวาแลวคะ 
อาจจะไมนานแตก็จะติดตามตอไป ขอบคุณคะ”              
• ¸ÑÞÞÒ äªÂà´ª โรงเรียนราชวินติ มัธยม

จากใจลูกศิษย



ผมไปติวมาหลายที่ พอถึงวิชา GAT ไทย  
ก็งง ทําไมได จนเพ่ือนแนะนําใหลองดู
คลิปสอน GAT ของ อ.ขลุ ยในยูทูบ           

ผมก็เข าใจมากข้ึน อ.ขลุ ยมีแบบฝกหัด
มากมาย จากระดับงายไปยาก ทําใหมือใหมแบบผมสามารถ
ทําบทความเหลาน้ันได จากไมรูอะไรเลยกลายเปนเขาใจ          
มาก ๆ  ไมไดอวยนะครับ แต อ.ขลุยสอนดีจริง ๆ  ซึ่งผมก็ได
แนะนําเพ่ือนตอ ๆ กันไป ขอทิ้งทายไววา วิชา GAT ไทย              
ไมไดยาก หากฝกทําบอย ๆ โอกาสไดเต็ม 150 ก็ไมไกล         
เกินเอื้อม” • ̧ ÕÃÇØ²Ô  ¢Ø¹ºØÃÒ³ (μÑÇμ‹Í) โรงเรียนจานกรอง

“ผมเคยเรียนกับพี่ขลุยครับ อาจารย
เชิญพี่มา พี่ขลุยสอนเขาใจงาย มี
เทคนคิชวยใหจําไดดี โจทยของพี่

ไมกํากวม และใกลเคียงกับขอสอบ
จริงครับ ในช วงกอนสอบผมไดแบบฝกหัดของพ่ี             
นีแ่หละ ชวยในการทบทวนกอนสอบ บางขอก็ยากถึงใจ 
แตช วยใหผมแมนข้ึนในขอสอบจริง และจับทางได         
งายข้ึน ตองขอบคณุพี่ขลุยมากครับ สาํหรับแบบฝกหัด
ตาง ๆ ที่ทําใหผมสามารถฝาฟน GAT ไทย ได 150 
เต็มครับ” • ¹Ã¾ÑªÃ� ËÑÊ´§ (»Í¹ �́) ช้ัน ม.  6 โรงเรียน
ลาดปลาเคาพิทยาคม

“ตอนอยู ม. 5 หนูกลัววิชานีม้าก เพราะถาไมรูวาแตละตัวอักษรหมายถึงอะไร ก็ฝนลงกระดาษ          
คําตอบไมได แลวท่ี โรงเรียนก็มีการจัดติว GAT ไทย ติวเตอรคนน้ันคืออาจารยขลุย อาจารย          
สอนดีมาก สอนเทคนคิ สอนวาเวลาท่ีเจอกับดักตองแกยังไง อาจารย ใส ใจรายละเอียดมาก             

รูทุกจุดที่เด็ก ๆ จะพลาด สําหรับเพจของอาจารยเรียกหนูวา “แฟนพันธุแท” ไดเลย เพราะหนูอาน
เกือบทุกวัน ขอสอบก็โหลดมาทําเกือบทุกชดุ ขอบคุณอาจารยมาก ๆ นะคะ ที่ทําใหหนูขามกําแพงที่เคยวางไว ใหแก
ตัวเองได วันนีห้นูทําสําเร็จแลว” • ÇÔÅÒÊÔ¹Õ Ê‹§áÊ§ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

“ไดเจอกับเพจ อ.ขลุ ยทางเฟซบุก เจอ
บทความตาง ๆ ที่อาจารยเขียนไว พอ
อานวิธีการทําก็เขาใจงาย แบบฝกหัด           

ไมกํากวม แยกประเด็นไดชัดเจน ทําไป
เร่ือย ๆ  20 บทความขึน้ไป กจั็บแนวไดแลวคะ หนนูาํเทคนคิ
วิธีการดูและคิดของ อ.ขลุยไปสอบ ผลออกมาไดเต็มคะ!! 
ดี ใจมาก ๆ  ตอนแรกไมมีหนังสือของ อ.ขลุยขาย แตตอนนี ้
กําลังจะมีแลว ดีมาก ๆ คะ ท่ีรวบรวมเปนเลม ไมตอง        
โหลดชีตเองเปนแผน ๆ อีกแลว” • ÀÑ·Ãª¹¡ ¸ÕÃÐ¡ÒÃ³ � 
ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“ผมรูจักอาจารยทางเพจ Aj KLUI จากรุนพ่ีคนหนึง่ที่แนะนําตอนผมอยู ม. 5 เตรียมตัวฝกฝน 
GAT ไทยพอดี เพจของอาจารยมีความรูเยอะมาก โจทย GAT ของอาจารยก็ดี ผมจําไดวาตอนใกล
สอบ GAT-PAT รอบที ่1 ผมไดฝกทําโจทยทีอ่าจารยโพสลงในเฟซบุกและทวิตเตอร และไมไดเรียน

พิเศษที่ ไหนเลย จนคะแนน GAT ไทยปลาสุดออกมาเต็ม 150 ครับ ผมตองขอบคุณอาจารยมาก           
ที่มอบสิ่งดี ๆ ให #ทีม 27/19 #ทีมรัก อ.ขลุย” • ³Ñ°ÇØ²Ô à·‹§ÇÒ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จ.สตูล

ตอน ม. 6 หนูมโีอกาสไดติวกับ อ.ขลุย          
ที่ ม. สงขลานครินทร วิทยาเขต
สรุาษฎรธาน ีจากท่ี ไมเคยรูวา GAT ไทย

คืออะไร เพียงแค 2 ชั่วโมง หนูสามารถ
เขาใจไดงายมาก หนูชอบเทคนคิการสอนของ อ.ขลุย 
ตดิตามเพจ อ.ขลุยมาตลอด อ.ขลุยไมเคยท้ิงพวกเด็กแอด
อยางเรา มีอัปโหลดขอสอบใหม ๆ ใหฝกฝน ตอนสอบ 
หนูทําขอสอบไดคะแนนสวยก็เพราะ อ.ขลุย ขอบคุณมาก 
นะคะ • ÈØÀ¡Ò¹μ� ÅÙ‹μÒÁ โรงเรียนตะก่ัวปา “เสนานกุลู” 



“หนูเปนนสิิตโครงการผลิตแพทยเพ่ิม  
เพ่ือชาวชนบท หรือที่เรียกวา New 
tract จึงไมเคยสอบ GAT 1 มากอน  

ตอนหาขอมูลเอง ลองซื้อหนังสือมาทํา 
ยอมรับวาทอมาก ย่ิงทําย่ิงสับสน จนไดดู อ.ขลุยสอน        
ในยูทูบ ตั้งแตการปูพื้นฐาน การแปลความหมายของ
สัญลักษณตาง ๆ การคิดคํานวณคะแนน โหลดขอสอบ
เกามาลองทํา จากท่ี ไมเขาใจเลยหรือสับสนไมมั่นใจ        
มันหายไปหมด หนูประทับใจมาก วันท่ีคะแนนออก
ปรากฏวาหนูได 150 เต็ม พูดไมออกเลย ขอบคณุจริง ๆ  
คะ” • ¡ÃÃ³Ô¡Ò ·ÃÑ¾Â �»ÃÐàÊÃÔ° ชั้นปที่ 3 คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

 “ผมไดเรียน GAT ไทย รอบการกุศล ที่ 
รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ กอนสอบ
เพียง 4 วนั ตวัผมเองไมเคยเรียนและอาน 

GAT ไทยมากอน ซึ่งขอดีคือ ผมพรอมจะรับ
สิ่งที่คิดวาเพียงพอและเขาใจงายสําหรับการพิชิตขอสอบ        
ในคลาสสนกุและไมเครียด พ่ีขลุยมีเทคนคิ และชี้จุดหลอก
ตาง ๆ ใหเห็นจริง หลังจบคลาส ผมตะลุยทําขอสอบ จน
วนัสอบจริง ผมใชสิง่ทีพ่ี่ขลุยสอน พิชติคะแนน 150 คะแนน               
ไดสาํเร็จครับ” • ³Ñ°ÇÔÈ ËÅÔÁÃÑ¡ÉÒÊÔ¹ ชั้นปที่ 3 คณะ              
สัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หนูไดมารูจักเพจ อ.ขลุยในยูทูบ และไดโหลดขอสอบ GAT ไทย ที่อาจารย ใหมาทํา แตพอลองทํา           
ก็ไมไดเต็มสักครั้ง แคเกือบเต็ม ตอนนั้นก็ ใกลถึงวันสอบแลวคะ เร่ิมทอ แตหนูก็ไมหมดหวังคะ 
เพราะเพจ อ.ขลุย จะมีคําคมใหกําลังใจ ทําใหหนูสูตอไปคะ พอถึงวันสอบ เห็นขอสอบรูสึกใจช้ืน           

ขึน้มาเลยคะ เพราะมันคลาย ๆ  ทีท่าํไป และรูสกึมคีวามหวงั พอเวลาผานไปถึงวันประกาศผล หนดีู ใจ
สุด ๆ เลย เพราะ GAT ไทยหนูเต็ม 150 คะ ภูมิ ใจมากเพราะหนูพยายามจนถึงวินาทีสุดทาย แรงบันดาลใจก็มาจาก    
เพจ อ.ขลุยนีแ่หละ ขอบคุณนะคะ • ³Ñ°ªÂÒ  äÅŒ·Í§¤íÒ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ไดยินช่ืออาจารยครั้งแรกจากรุนพ่ีวา
อาจารยสอนเขาใจงาย เลยติดตาม
มาตลอด และไดมโีอกาสเรียนสดกับ

อาจารย 1 ครั้ง รูสึกชอบมากคะ สอน
ไมชาไมเร็วเกินไป และเขาใจมากดวย ถึงตอนนี้เรียน          
มหาวิทยาลัยแลว ก็ยังติดตามอาจารยตามเพจหรือ         
ทวิตเตอรอยูเหมือนเดิม ชอบขอความที่อาจารยเขียน       
ถึงจะแอบดูแรงไปนดิ แตก็ทําใหเราต้ังใจอานหนังสือนะ  
รักและเคารพอาจารยคะ • ÈÈÔÇÃÃ³ àÅÒËÐ¾ÃÊÇÃÃ¤�          
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารยเปนคนนารักมาก ๆ คะ ยังจํา
บรรยากาศวันน้ันไดดีเลย อาจารยตั้งใจ      
สอนมาก ๆ  เดินรอบหองอยางทั่วถึง แมวา

หองจะใหญ ขอบคุณสาํหรับเทคนคิและขอคิด
เตือนใจตาง ๆ  นะคะ • »ÒÃÔ©ÑμÃ Í‹Í¹á¡ŒÇ คณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

ตอนแรกหนไูมเขาใจ GAT ไทยเลย ตอง
ขอบคุณอาจารยขลุ ยมาก ๆ คะ ท่ี         
เผยแพรคลิปสอนตาง ๆ  ลงยูทูบ และ

แจกแบบฝกหัดตาง ๆ อาจารยสอนดี
มาก ๆ เขาใจงาย มีเทคนคิการจํา ไขขอสงสัยทุกจุดใน           
GAT ไทย ทําใหไมสับสนหรือลังเลเวลาอยู ในหองสอบคะ 
เทคนคิตาง ๆ และแบบฝกหัดของอาจารย ทําใหหนูได
คะแนน GAT พารตภาษาไทยเต็ม 150 (1/59) ดวยคะ 
ขอบคุณมากนะคะ • ÍÃØ³ÈÃÕ àμªÐ¾ÑμÃÒÀÃ³�  โรงเรียน
แมสายประสิทธิ์ศาสตร

“ผมมโีอกาสเรียนกับ อ.ขลุยผานทางเฟซบุก 
และยูทูบครับ รูสึกวาอาจารย ใชภาษาเขาใจ
งาย เช่ือมโยงกับสิ่งท่ีเจอในชีวิตประจําวัน       

ทีช่อบอกีอยางคอื อ.ขลุยมีแบบฝกหัดหลากหลาย
ใหเลือก ตัง้แตงาย ทาํแบบสนกุ ๆ  ไปจนถงึยาก รวมถึงขอสอบ
เกาของหลายปทีผ่ านมา ทาํใหทักษะของเราเปนไปตามลาํดับขัน้ 
จนควาคะแนนเต็ม 150 มาครองได ขอบคุณอาจารยที่ทําใหผม
มีวันนี ้ ขอบคุณเทคนคิดี ๆ ที่ทําใหเด็กบานนอกท่ี ไมไดเรียน
พเิศษ GAT ไทย มโีอกาสเรียนรู จนควาคะแนนเต็มและสานฝน 
ของตัวเองไดสําเร็จ” • ÈÃÑ³ÃÑ¡É�  ÊØ¢ÈÃÕ  (»Í¹´ �) ช้ันปที่ 1  
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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พิชิต 150 คะแนนเต็ม GAT ภาษาไทย10

ขอสอบ GAT คืออะไร? 
 GAT ยอมาจาก General Aptitude Test ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ไดแปล 
คํานี้เปนภาษาไทยวา การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป โดยในทัศนะของ สทศ. เอง ผลคะแนนจากการทดสอบ 
วิชานี้ จะสะทอนศักยภาพดานการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จได หากผลคะแนนวิชา GAT  
ออกมาสูง ก็จะสะทอนวานักเรียนมีความพรอมสูงในการเขาเรียนตอระดับมหาวิทยาลัยนั่นเอง

ขอสอบ GAT กับ PAT ตางกันอยางไร?
 ขอสอบ GAT มีหนาที่เสมือนตัววัดระดับความสามารถทางการเรียนทั่ว ๆ ไปของนักเรียนคนหนึ่ง โดย            
ไมชี้เฉพาะเจาะจงลงไปในสายอาชีพ หรือลงลึกในวิชาเฉพาะใด ๆ ครับ แตเปนการมองทักษะการเรียนรูในเชิง               
การรับสารจากการอาน การคิดวิเคราะห และทักษะทางภาษาของนักเรียนคนนั้น ซึ่ง อ.ขลุยเห็นวา การจะเรียน
ในระดับมหาวิทยาลัยใหประสบความสาํเรจ็ ผูเรยีนจาํเปนตองมทีกัษะการใชภาษาเปนอยางด ีเพราะนสิตินกัศกึษา
ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะตองอานหนังสือ คนควาขอมูล วิเคราะหตอยอด ฯลฯ สิ่งที่อาจารยสอนในหองเรียน
นั้นไมเพียงพอแนนอนครับ ดังน้ันเพ่ือแสดงถึงศักยภาพใหโลกรูวา “เราพรอมจะเรียนมหาวิทยาลัยแลวนะ!!”                           
(ฟงดูฮึกเหิมดีนะครับ ^^) นอง ๆ ทุกคนจึงตองมีคะแนน GAT มายื่นประกอบการพิจารณาในการเขาศึกษาตอ 
ระดับมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนคณะใดสาขาใดก็ตามครับ
 สาํหรับขอสอบ PAT เปนการวดัระดบัความสามารถเฉพาะดาน โดยมแีขนงวิชาตาง ๆ  ทีแ่ยกออกไปตาม 
ความสนใจในสายอาชพีอันหลากหลาย  ตวัอยางเชน หากนองตองการศกึษาตอคณะวศิวกรรมศาสตร นองจําเปน
ตองนาํคะแนน PAT 3 ซึง่เกีย่วของกบัพ้ืนฐานดานวศิวกรรมศาสตรมาประกอบการพิจารณา หรือหากนองตองการ
ศึกษาตอคณะครุศาสตร นองจําเปนตองนําคะแนน PAT 5 ซึ่งเกี่ยวของกับวิชาชีพครูมาประกอบการพิจารณา
 สรุปงาย ๆ คือ คะแนน GAT จะบงชี้ความสามารถในการเรียนรูโดยรวม สวนคะแนน PAT ตาง ๆ จะ 
บงชี้ความสามารถเฉพาะดานนั้น ๆ ครับ

อะไรคือ GAT ไทย? และอะไรคือ GAT อังกฤษ?
 ขอสอบ GAT มีคะแนนเต็ม 300 คะแนน โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ
 สวนที่ 1 เปนการทดสอบความสามารถในการอาน / การเขียน / การคิดเชิงวิเคราะห / และการแก
โจทยปญหา โดยสวนน้ีหลาย ๆ คนต้ังช่ือเรียกไปตาง ๆ นานาครับ เชน GAT เชื่อมโยง GAT คิดวิเคราะห                  
GAT ภาษาไทย ในที่นี้ อ.ขลุยจะเรียกงาย ๆ วา GAT ไทย นะครับ คะแนนเต็มในสวนนี้คือ 150 คะแนนครับ

1 มาทําความรูจักกับขอสอบ GAT กันกอน
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 สวนที่ 2 เปนการทดสอบความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ อันประกอบไปดวย Speaking 
and Conversation / Vocabulary / Structure and Writing / Reading Comprehension โดยสวนนี้               
เรามกัเรียกกันวา GAT องักฤษ หรือถาเรียกแบบทันสมัยหนอยกจ็ะเปน “GAT อิง๊” คะแนนเตม็ก็คอื 150  คะแนน
เทากันครับ

สรุปโครงสรางของขอสอบ GAT

หมายเหตุ : ขอสอบ GAT ทั้งสองสวนไมไดอยูรวมกัน แตจะแจกแยกเปนสองชุด เมื่อหมดเวลาในการทําขอสอบ 
สวนที่ 1 (GAT ไทย) แลว กรรมการคุมสอบจึงจะแจกขอสอบสวนที่ 2 (GAT อังกฤษ) ใหแกนอง ๆ  ครับ ถึงเราทํา           
สวนที่ 1 เสร็จเร็วกวาเวลาที่กําหนด ก็ไมสามารถเริ่มทําสวนที่ 2 ได ตองรอจนหมดเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาทีแรก 
เทานั้น

เขาใจแกนแทของ GAT ไทย
 ขอสอบ GAT ไทยเปรียบเสมือน “การเลนเกม” ครับ โดยเกมนี้จะมีกติกาที่กําหนดโดยผูออกขอสอบ 
หนาที่ของเราคือ “เลนเกมตามกติกาใหดีที่สุด” เพื่อชนะเกมนี้ใหไดครับ
 การจะชนะเกมนี้ นอง ๆ  ตองศึกษาวิธีการเลนเกมใหเขาใจถองแท ไมใชแคอานคราว ๆ  หรือเขาใจเพียง
ผิวเผินนะครับ เพราะการทําแบบนั้นอาจทําใหนองพลาดทาเสียที และไดคะแนนนอยกวาที่ควรจะเปนครับ ทีนี้ 
เราก็ตองมาดูวาวิธีการเลนเกมที่วานั้น มีกฎกติกาอยางไร
 กฎกตกิาในการเลนเกมของขอสอบ GAT ไทย จะระบอุยางละเอยีดไวทีด่านหนาของชุดขอสอบทีน่อง ๆ  
จะไดรับอยูแลวครับ ผูเลนเกมก็เพียงแคทําตามกฎกติกาน้ันอยางเครงครัดและอยางถูกตองท่ีสุด แตแนนอนวา        
ถาผูเลนเกมเพิง่จะเหน็กฎกตกิาของเกมเปนคร้ังแรกในวนัลงสนามแขงขันคงไมใชเรือ่งดแีน ทางท่ีดเีราตองศกึษา 
มาลวงหนากอนครับวา เราตองทําอะไรอยางไร ในที่นี้ อ.ขลุยขอนํา “วิธีการเลนเกม” มาสรุปแบบยอยงายให
นอง ๆ ไดศึกษากันในหัวขอถัดไปครับ

  ขอสอบ GAT คะแนนเต็ม เวลาในการทําขอสอบ

 สวนที่ 1 (GAT ไทย) เปนขอสอบการอานบทความ 2 บทความ  150  1 ชั่วโมง 30 นาที

 สวนที่ 2 (GAT อังกฤษ) เปนขอสอบปรนัย 5 ตัวเลือก 150  1 ชั่วโมง 30 นาที

  รวม 300  3 ชั่วโมง
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 หลักการทําขอสอบตามแนวทางของ อ.ขลุย มีอยู 2 ขอดวยกัน คือ
 1. เกรด หรือรูปแบบของความสัมพันธ
 2. กลอง หรือขอความที่เราสนใจในการเชื่อมโยง

เกรด คือ รูปแบบความสัมพันธระหวางขอความ

 เกรดที่เราจะใชงานมี 4 เกรด คือ A, F, D, H  สามารถสรุปภาพรวมไดดังตารางดานลางนี้ครับ

2 หลักการทําขอสอบ GAT ไทย

 A  สงผลโดยตรง เหตุ  ผล
  เสนลูกศร  

 F  หาม ลด ยับยั้ง ฆาตกร  เหยื่อ
  เสนกากบาท ปองกัน ขัดขวาง แกไข 

 D  องคประกอบ ลักษณะ คุณสมบัติ แม  ลูก
  เสนลูกตุม 

 H ไมมี ไมมี เมื่อถึงทางตันใหตอบ 99H

 เกรด รูปประจําตัว ความหมาย รูปแบบการใชงาน

 ความสัมพันธทั้งหมดนั้นขึ้นอยูกับ “ความหมายของขอความ/บทความ” ผูอานตองทําความเขาใจ 
วิเคราะห ตีความสิ่งที่ผูเขียนตองการจะบอกใหชัดเจนวา ความสัมพันธระหวางขอความที่กําหนด อยูในกลุมของ 
เกรดใด
 การทําขอสอบวิชา GAT ไทยใหถูกตองนั้น ผูเลนเกมตองเปนผูรับสาร เปนนักวิเคราะหและตีความที่ดี  
โดยหามใสความคิดเห็นสวนตัวใด ๆ ลงไปในกระบวนการนี้เด็ดขาด
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ความสัมพันธแบบเกรด A

 เกรด A เปนเกรดที่ทุกคนอยากทําใหเกิดขึ้นในสมุดพกของเรา เราจะไดเอาผลการเรียนไปอวด                   
คุณพอคุณแม ดังนั้นเราจึงจํางาย ๆ วา เกรด A คือ “ทําใหเกิด”

   คําวา “ทําใหเกิด” เปนคําชวยจําซึ่งมีความหมายแทนคําวา “สงผลโดยตรง” นั่นเอง

 เกรด A เปนสิง่ทีเ่ราชอบ เราชอบคนมเีหตุผล ดงันัน้เราจงึจาํงาย ๆ  วา เกรด A คอืเรือ่งของ “เหตแุละผล” 
เกรด A เปนส่ิงท่ีเราพุงเขาใส (เพราะเราอยากไดเกรดน้ีอยูแลว) ดังน้ันเราจึงใชรูปประจําตัวเกรด A เปนรูป           
“ลูกศร”

A
สงผลโดยตรงเหตุ    ผล

ขอสังเกต
 เกรด A นั้น จะใชเสนลูกศรลากจากเหตุไปหาผล เหตุจะอยูตนเสน สวนผลจะอยูปลายลูกศรครับ          
วิธีจํางาย ๆ คือ “เกรด A ใชเสนลูกศร ตัวเหตุจะอยูตน สวนตัวผลจะอยูปลาย”

ลองสังเกตตัวอยางความสัมพันธในตารางดานลางนะครับ 

ขอความ แผนภาพแสดงรูปแบบความสัมพันธ

ฝนตกหนักทําใหนํ้าทวม  ฝนตกหนัก (เหตุ)  นํ้าทวม (ผล)

 การนอนดึก (เหตุ)  ขอบตาดําคลํ้า (ผล)

 อานหนังสือกอนสอบ (เหตุ)  ทําขอสอบได (ผล)

การนอนดึกสงผลใหขอบตาดําคลํ้า

อานหนังสือกอนสอบจึงทําขอสอบได
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 จากตารางตัวอยางความสัมพันธแบบเกรด A ขางตน นอง ๆ จะเห็นวามีการลากเสนเชื่อมโยงความ-
สัมพันธดวยเสนลูกศรทั้งหมด เปนการลากจาก “เหตุ” ไปหา “ผล” คําถามที่ตามมาคือ เราจะทราบไดอยางไร
วาขอความใดคือเหตุ และขอความใดคือผล คําตอบก็คือ เราตองอานขอความใหเขาใจความหมายและสังเกต   
คําสําคัญที่บงบอกถึงความสัมพันธของขอความ ซึ่งในตารางนี้ไดเนนขอความเอาไวใหเห็นแลวครับ
 รูปแบบการลากเสนในตัวอยางขางตนจะมีสองแบบที่แตกตางกัน แบบแรกคือเสนลูกศรที่ชี้จากซาย             
ไปขวา และแบบที่สองคือเสนลูกศรที่ชี้จากขวาไปซาย แตหากสังเกตใหดีแลวนอง ๆ จะพบวา ทั้งสองแบบคือ             
เสนเดียวกัน เพราะเปนการลากจาก “เหตุ” ไปหา “ผล” ดวยกันทั้งสิ้น

 การปลอยนํ้าเสียลงแหลงนํ้า แมนํ้าลําคลองเนาเสีย
 สาธารณะ (เหตุ)   (ผล)

 กระบวนการที่ซํ้าซอน   ความลาชาของการอนุมัติ 
 และยุงยาก (เหตุ)   โครงการ (ผล)

ขอความ แผนภาพแสดงรูปแบบความสัมพันธ

การปลอยนํ้าเสียลงแหลงนํ้าสาธารณะ
เปนเหตุใหแมนํ้าลําคลองเนาเสีย

กระบวนการที่ซํ้าซอนและยุงยาก
กอใหเกิดความลาชาของการอนุมัติ
โครงการ

การเผชิญปญหารถติดทุกวัน
เปนสาเหตุใหเกิดความเครียดสะสม

สาเหตุที่เราสอบเขามหาวิทยาลัยได
ก็คือความพากเพียรพยายาม

ปญหาสังคมมีมากขึ้นเพราะมนุษย
ขาดศีลธรรม

คาครองชีพที่สูงขึ้นเปนผลมาจาก
ภาวะเงินเฟอ

ประชากรในเขตดังกลาวลดลง
เนื่องจากนโยบายคุมกําเนิด
ของภาครัฐ

 การเผชิญปญหารถติดทุกวัน ความเครียดสะสม
  (เหตุ) (ผล)

 เราสอบเขามหาวิทยาลัยได ความพากเพียรพยายาม
 (ผล) (เหตุ)

 ปญหาสังคมมีมากขึ้น (ผล) มนุษยขาดศีลธรรม (เหตุ)

 คาครองชีพที่สูงขึ้น (ผล) ภาวะเงินเฟอ (เหตุ)

 ประชากรในเขตดังกลาว นโยบายคุมกําเนิด
 ลดลง (ผล) ของภาครัฐ (เหตุ)
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 จากขอความ “ฝนตกหนกัทําใหนํา้ทวม” นัน้ แทจริงแลวสามารถเขียนเปนเสนลูกศรทีช่ี้จากซายไปขวา  
หรอืชีจ้ากขวาไปซายไดเชนกนั เพยีงแตวาจะตองเริม่จาก ฝนตกหนกั (ซึง่เปนเหต)ุ และไปจบทีน่ํา้ทวม (ซึง่เปนผล)  
เพราะความสัมพันธแบบเกรด A จะใชเสนลูกศรลากจากเหตุไปหาผล ตัวเหตุจะอยูตนเสน สวนผลจะอยูปลาย
ลูกศรครับ
 
 สังเกตแผนภาพดานขวาของตารางดานลางนี้ นอง ๆ จะพบวาแผนภาพทั้งสองแบบคือสิ่งเดียวกันครับ

 ปกติแลวการวาดแผนภาพแทนความสัมพันธ เรานิยมกําหนดรหัสเปนตัวเลขสองหลัก ใชแทนขอความ          
ตาง ๆ เพ่ือใหสะดวกตอการเขียนคําตอบ ในท่ีนี้ขอความท่ีขีดเสนใต จะแทนคาดวยตัวเลขสองหลักท่ีวงเอาไว          
ดานหลัง ดังนี้

ขอความ

ขอความ

แผนภาพแสดงรูปแบบความสัมพันธ

แผนภาพแสดงรูปแบบความสัมพันธ

ฝนตกหนักทําใหนํ้าทวม

ฝนตกหนัก①ทําใหนํ้าทวม②

 ฝนตกหนัก (เหตุ) นํ้าทวม (ผล)

หรือ

 นํ้าทวม (ผล) ฝนตกหนัก (เหตุ)

 นโยบายคุมกําเนิด ประชากรในเขตดังกลาว
 ของภาครัฐ (เหตุ) ลดลง (ผล)

หรือ

 ประชากรในเขตดังกลาว นโยบายคุมกําเนิด
 ลดลง (ผล) ของภาครัฐ (เหตุ)

ประชากรในเขตดังกลาวลดลง
เนื่องจากนโยบายคุมกําเนิด
ของภาครัฐ

 หลังจากไดทําความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธเร่ืองเกรด A กันแลว อ.ขลุยขอสรุปอีกครั้งนะครับวา        
การจะเขียนแผนภาพแบบเกรด A นั้น เราตองอานใหเขาใจกอนวา ขอความใดเปน “เหตุ” และขอความใดเปน 
“ผล” แลวจึงลากเสนลูกศรจากเหตุไปหาผล ขอเตือนวาอยาจับจองไปที่คําเช่ือมมากเกินไป เพราะสิ่งที่สําคัญ 
ที่สุด คืออานใหเขาใจความหมายที่ผูเขียนตองการจะสื่อครับ

01 02
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 ถาม : เวลาอานบทความแบบฝกหัด บางทีไมกลาเขียนแผนภาพเชื่อมโยง เพราะขอมูลใน
บทความนั้นไมเหมือนกับที่เคยทราบมา หรือรูสึกวาขอมูลไมนาเชื่อถือ ควรทําอยางไรดีครับ/คะ?

 ตอบ : นอง ๆ ตองเขาใจวา การทําขอสอบ GAT ไทย คือการแปลงเนื้อหาในบทความให           
กลายเปนคําตอบที่ถูกตอง (ตามเจตนาของผูออกขอสอบ) ดังน้ันจึงหามใสความคิดเห็นสวนตัวใด ๆ            
ลงไปในกระบวนการทําขอสอบเด็ดขาด แมจะพบขอมูลที่ไมนาเชื่อถือหรือแตกตางจากท่ีเราเคยทราบ 
ตัวอยางเชน

“ฮิปโปโปเตมัส① เปนสัตวใหญที่อันตรายที่สุดในแอฟริกา พวกมันทําใหผูคนเสียชีวิตมากมาย②”

 จากขอความขางตน เราอาจจะสงสัยวา “ฮิปโปโปเตมัสมันไมกินคนนี่นา แลวพวกมันทําใหผูคน
เสียชีวิตมากมายไดอยางไร?” “แลวสิงโต เสือ จระเขไมอันตรายกวาหรือ?” ฯลฯ
 อยางไรก็ตาม เราไมจําเปนตองตั้งคําถามหรือสงสัยเนื้อหาในบทความ ขอใหเราทําหนาที่                 
“ผูรับสาร” ใหครบถวนสมบูรณที่สุด นั่นคือ “เขาใจเน้ือหาใหถูกตอง ตรงตามที่ผูเขียนตองการสื่อ”                  
แคนั้นก็พอครับ
 ดังนั้นเราจึงวาดแผนภาพไดดังนี้

01 02

แบบฝกหัด : จงเขียนรูปแบบความสัมพันธแบบ A ลงในชองวางใหถูกตอง

หากพักผอนไมเพียงพอ①จะสงผลใหรางกายมีภูมิตานทานโรคตํ่ากวาปกต②ิ 

ฉันตั้งใจเรียนมาก③จึงทําใหผลการเรียนในเทอมนี้ดีขึ้น④ 

มะนาวขาดความเชื่อมั่นในตนเอง⑤เปนเพราะวามะนาวกังวลเรื่องที่ตัวเอง
มีสวนสูงมากเกินไป⑥ 

ขอความโจทย แผนภาพแสดงรูปแบบ
ความสัมพันธ
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หมายเหตุ : ดูเฉลยที่หนา 169

ขอความโจทย แผนภาพแสดงรูปแบบ
ความสัมพันธ

ความมุมานะอยางไมยอทอ⑦สงผลใหเขาประสบความสําเร็จ
ทางดานการงานอยางยิ่ง⑧

ผูปวยอาการดีขึ้นมาก⑨เนื่องจากทานยาตามแพทยสั่งอยางเครงครัด⑩ 

นองเทยาไมไปโรงเรียนในวันนี⑪้ สาเหตุมาจากอาการปวดหัวตัวรอน⑫ 

กฎที่เครงครัดและบทลงโทษที่เฉียบขาด⑬เปนเหตุใหนักเรียนทุกคน
ในโรงเรียนแหงนี้มีระเบียบวินัยมาก⑭

เพื่อนรังเกียจแมน⑮เพราะแมนเปนคนเห็นแกตัวและไมเอื้อเฟอเผื่อแผ⑯

ออกกําลังกายทุกวัน⑰ รางกายจึงแข็งแรงด⑱ี

ปญหาความขัดแยงทางการเมืองในประเทศ⑲กอใหเกิดผลเสียตอ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว⑳

ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาขยะลนโลก㉑ก็คือการบริโภค
ที่มากเกินความจําเปน㉒

ราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกดีดตัวสูงขึ้น㉓เปนสาเหตุของสภาวการณ
ราคานํ้ามันในประเทศที่พุงสูงขึ้น㉔

การหักโหมออกกําลังกายอยางหนัก㉕ทําใหมีอาการเจ็บกลามเนื้อ㉖ 
และอัตราการเตนของหัวใจในขณะพักสูงกวาปกต㉗ิ

เมื่อวานนี้กินบุฟเฟตปงยาง㉘ทําใหเกิดอาการทองอืดอยางมาก㉙
จนทําใหอาเจียน㉚
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ความสัมพันธแบบเกรด F

 เกรด F หมายถึงการสอบตก เปนเกรดที่แยที่สุด เปนเกรดที่ทุกคนอยากกําจัดออกไปจากสมุดพก        
ของเรา ดังนั้นเราจึงจํางาย ๆ วา เกรด F คือ “กําจัดใหหมดไป”
 นิยามแท ๆ ของเกรด F ที่ระบุไวในโจทยขอสอบ GAT นั้นคือคําวา “หาม ลด ยับยั้ง ปองกัน ขัดขวาง 
แกไข” ซึ่งคําในกลุมนี้ นอง ๆ ตองพยายามทองจําใหแมนยํานะครับ

   คาํวา “กาํจดั” เปนคาํชวยจาํ มคีวามหมายแทนคาํวา “หาม ลด ยบัย้ัง ปองกนั ขดัขวาง แกไข”

 เกรด F เปนสิ่งที่เราไมชอบ เราอยากกําจัดทิ้ง ดังนั้นเราจึงจํางาย ๆ วา เกรด F คือเรื่องของ “ฆาตกร
กําจัดเหยื่อ”
 เกรด F เปนส่ิงท่ีเราอยากทาํลาย อยากขดีฆา อยากกากบาททิง้ ดงัน้ันเราจงึใชรปูประจาํตัวเกรด F เปน
รูปเสน “กากบาท”

F
หาม ลด ยับยั้ง 

ปองกัน ขัดขวาง แกไข
ฆาตกร    เหยื่อ

ขอสังเกต
 เกรด F  นั้น จะลากจากตัวฆาตกรไป “กําจัด” ตัวเหยื่อ ฆาตกรจะอยูตนเสนกากบาท สวนเหยื่อจะอยู
ปลายเสนกากบาทครับ 
 ฆาตกร คือ ขอความที่ไปทําลายหรือกําจัดอีกขอความหนึ่ง
 เหยื่อ คือ ขอความที่ “ถูกหาม ถูกลด ถูกยับยั้ง ถูกปองกัน ถูกขัดขวาง ถูกแกไข” หรือพูดงาย ๆ คือ           
“ถูกทําลายหรือถูกกําจัดออกไป” น่ันเอง
 วิธีจํางาย ๆ คือ “เกรด F ใชเสนกากบาท ตรงปลายเสนเปนเหยื่อที่ถูกกําจัด”
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ลองสังเกตตัวอยางความสัมพันธดังตอไปนี้

 ขับรถตามกฎ  อุบัติเหตุ (ถูกลด)

 นอนดึกบอย ๆ  ประสิทธิภาพความจําของ 
   สมอง (ถูกทําใหลดลง)

ขอความ แผนภาพแสดงรูปแบบความสัมพันธ

ขับรถตามกฎชวยลดอุบัติเหตุ

นอนดึกบอย ๆ จะทําใหประสิทธิภาพ
ความจําของสมองลดลง

การสวมหนากากอนามัยเมื่ออยูในที่
ชุมชนสามารถปองกันการแพรเชื้อ
ไขหวัดได

นโยบายประกันราคาพืชผลทาง
การเกษตรชวยแกไขปญหาปากทอง
ของชาวไรชาวนาได

การใชจายอยางสุรุยสุราย
เปนอุปสรรคตอการสรางเนื้อสรางตัว

ความขี้เกียจเปนตัวขัดขวาง
ความกาวหนาทางการศึกษา

กรดแอบไซซิกเปนฮอรโมนพืช
ชนิดหนึ่งที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง
การเจริญเติบโตของพืช

คําพูดดุดาวากลาวอยางรุนแรงของ
ผูใหญจะบั่นทอนกําลังใจของเด็ก

สะพานขามทางแยกที่กําลังกอสราง
จะชวยแกไขปญหารถติดบริเวณนี้
ใหหมดไป

 การสวมหนากากอนามัย    การแพรเชื้อไขหวัด 
 เมื่ออยูในที่ชุมชน  (ถูกปองกัน)

 นโยบายประกันราคาพืชผล  ปญหาปากทองของชาวไร
 ทางการเกษตร  ชาวนา (ถูกแกไข)

 การใชจายอยางสุรุยสุราย  การสรางเนื้อสรางตัว 
   (ถูกยับยั้งไมใหเกิดขึ้นได)

 ความขี้เกียจ  ความกาวหนาทางการศึกษา 
   (ถูกขัดขวาง)

 กรดแอบไซซิก  การเจริญเติบโตของพืช 
   (ถูกยับยั้ง)

 คําพูดดุดาวากลาวอยาง  กําลังใจของเด็ก 
 รุนแรงของผูใหญ  (ถูกบั่นทอน)

 สะพานขามทางแยกที่กําลัง  ปญหารถติดบริเวณนี้ 
 กอสราง  (ถูกแกไข)
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 จากตารางตัวอยางความสัมพันธแบบเกรด F ขางตน นอง ๆ จะเห็นวาตัวอยางท้ังหมดเปนการเริ่ม          
กลาวถึงตัวฆาตกรกอน แลวจึงกลาวถึงตัวเหยื่อที่ถูกกําจัดไวดานหลัง อยางไรก็ตาม เราสามารถเขียนขอความที่
มีความสัมพันธแบบเดียวกับขางตน โดยเปลี่ยนตําแหนงของขอความได ดังตัวอยางในตารางดานลางนี้

 ปุกกี้นอนตื่นสาย  ดูการตูนเรื่องโปรด 
   (ถูกยับยั้ง/ขัดขวาง)

 พฤติกรรมอื้อฉาวของเขา  ชื่อเสียงที่เขาสั่งสมมานาน 
   (ถูกทําลายจนหมดสิ้น)

ขอความ แผนภาพแสดงรูปแบบความสัมพันธ

ปุกกี้นอนตื่นสาย ทําใหอดดูการตูน
เรื่องโปรด

พฤติกรรมอื้อฉาวของเขาไดทําลาย
ชือ่เสยีงทีเ่ขาสัง่สมมานานเสียไมมีชิ้นดี

 อุบัติเหตุ (ถูกลด)  ขับรถตามกฎ

ซึ่งก็คือแผนภาพเดียวกับ

 ขับรถตามกฎ  อุบัติเหตุ (ถูกลด)

 ประสิทธิภาพความจํา  เรานอนดึกบอย ๆ
 ของสมอง (ถูกลด)

ซึ่งก็คือแผนภาพเดียวกับ

 เรานอนดึกบอย ๆ  ประสิทธิภาพความจํา
   ของสมอง (ถูกทําใหลดลง)

ขอความ แผนภาพแสดงรูปแบบความสัมพันธ

อุบัติเหตุลดลงไดหากขับรถตามกฎ

ประสิทธิภาพความจําของสมองจะ
ลดลงมากหากเรานอนดึกบอย ๆ

เราสามารถปองกันการแพรเชื้อ
ไขหวัดไดโดยการสวมหนากาก
อนามัยเมื่ออยูในที่ชุมชน

 การแพรเชื้อไขหวัด  การสวมหนากากอนามัย
 (ถูกปองกัน)  เมื่ออยูในที่ชุมชน

ซึ่งก็คือแผนภาพเดียวกับ

 การสวมหนากากอนามัย  การแพรเชื้อไขหวัด
 เมื่ออยูในที่ชุมชน  (ถูกปองกัน)
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ระวังเกรด A หักมุมตอนทายกลายเปน F

 จากตัวอยางขอความ
 “เหตุการณนํ้าทวมครั้งใหญเมื่อป พ.ศ. 2554 ทําใหการฟนตัวทางเศรษฐกิจของอําเภอเราซึ่งมี
ทีทาวาจะคึกคักอีกครั้ง กลับตองซบเซาลงไปอีก”

 เมื่ออานรอบแรก นอง ๆ มักจะจับจองไปที่คําวา “ทําให” และนึกถึงภาพของเกรด A ไวในหัว  
แตหากนอง ๆ อานอยางละเอียดถี่ถวน จะพบวา เกรด A นั้นเปนเพียงตัวหลอก เพราะแทที่จริงแลว คํา
ที่บงบอกความสัมพันธระหวางกลองคูนี้ไมใชคําวา “ทําให” แตเปนคําวา “ทําให.........ซบเซาลง” ซึ่งมี
ความหมายในเชิงขัดขวาง/ยับยั้ง (เหตุการณนํ้าทวมฯ ขัดขวาง/ยับยั้งการฟนตัวทางเศรษฐกิจของ         
อําเภอเรา) ความสัมพันธที่ถูกตองจึงเปนแบบเกรด F ซึ่งวาดแผนภาพไดดังนี้ครับ

เหตุการณนํ้าทวมครั้งใหญเมื่อป พ.ศ. 2554    การฟนตัวทางเศรษฐกิจในอําเภอของเรา

 ขอฝากนอง ๆ ทุกคนนะครับ อานใหละเอียดรอบคอบกอนตอบ เพื่อใหมั่นใจวาปลายเสนเปน            
“ผลที่เกิดขึ้น” หรือ “เหยื่อที่ถูกกําจัด” กันแน

แบบฝกหัด : จงเขียนรูปแบบความสัมพันธแบบ F ลงในชองวางใหถูกตอง

ขอความโจทย แผนภาพแสดงรูปแบบ
ความสัมพันธ

ตั้งใจเรียนสมํ่าเสมอ①ชวยลดโอกาสการสอบตก②ลงได

การแปรงฟนอยางถูกวิธ③ีจะทําใหกลิ่นปาก④ลดลงได

อาการทองผูก⑤บรรเทาลงมาก หลังจากที่นองเนยกินผักและผลไมเปนประจํา
ทุกวัน⑥

เมื่อเห็นความตั้งใจเรียนของลูก ๆ ทุกคน⑦ ความเหนื่อยของพอแม⑧ก็หายไป
ในทันที 
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หมายเหตุ : ดูเฉลยที่หนา 170

ขอความโจทย แผนภาพแสดงรูปแบบ
ความสัมพันธ

กลิ่นตัว⑨นั้นกําจัดใหหมดไปไดถาเราอาบนํ้าใหสะอาด⑩ 

มัวแตดูซีรีสเกาหล⑪ีจึงไมไดลงมือทําแบบฝกหัดแกต⑫ซักที

คุณแมมีคําสั่งเด็ดขาด⑬หามไมใหเราเลนอินเทอรเน็ตหลังสี่ทุม⑭

ปญหาความขัดแยงทางการเมือง⑮ยุติลงไดดวยความรักและความสามัคคีของ
คนในชาต⑯ิ

หมอกควันที่ปกคลุมเขตสนามบิน⑰นั้นลดความคลองตัวของการจราจร
ทางอากาศ⑱เปนอยางมาก

ประชาชนหันมาใชพื้นที่ปลูกพืชทดแทนนํ้ามันกันมากขึ้น⑲ จึงเปนเหตุให
พื้นที่ทําการเกษตรและผลผลิตอาหาร⑳ลดลง

คําสั่งศาล㉑ยังผลใหโครงการสรางโรงงานในพื้นที่ดังกลาว㉒ถูกยับยั้งไวทั้งหมด

ความแตกสามัคคีของประชาชนในประเทศ㉓ทําใหความหวังที่ไทยเรา
จะกาวสูความเปนผูนําในอาเซียน㉔นั้นไมมีวันเปนจริงขึ้นมาได

การสวมหมวกกันน็อก㉕รวมทั้งการคาดเข็มขัดนิรภัย㉖สามารถลด
จํานวนผูเสียชีวิตบนทองถนน㉗ลงไดมาก

 
ดื่มนํ้าเปลาบอย ๆ㉘ชวยลดอาการไมเกรน㉙ และชวยปองกัน
การเปนตะคริว㉚ 



พิชิต 150 คะแนนเต็ม GAT ภาษาไทย 23

ความสัมพันธแบบเกรด D

 เกรด D นั้นมีความหลากหลายในสายตาของนักเรียน โดยสามารถแจกแจงไดดังนี้
 สําหรับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนมาก ๆ ยอมหวังผลการเรียนที่ดีเยี่ยม จึงรูสึกเสียใจที่ไดเกรด D แตสําหรับ 
นักเรียนที่ไมใสใจในการเรียนเลยแมแตนอย การสอบผานก็ยอมทําใหเขาพอใจแลว (แมจะไดเกรด D ก็ยังดีกวา 
ไดเกรด F)   
 ดังนั้นวิธีจํางาย ๆ ก็คือ เกรด D คือ “การแจกแจง”
 นิยามแท ๆ ของเกรด D ที่ระบุไวในโจทยขอสอบ GAT คือคําวา “องคประกอบ ลักษณะ คุณสมบัติ” 
ซึ่งคําในกลุมนี้นอง ๆ ตองพยายามทองจําใหแมนยําอีกเชนกัน

D
 แม (ตัวใหญ)  ลูก (ตัวยอย)

 ตัวหลัก  องคประกอบ

 ตัวหลัก  ลักษณะ

 ตัวหลัก  คุณสมบัติ

ขอสังเกต
 เกรด D นั้น จะลากเสนลูกตุมออกจาก “ตัวใหญ” ไปหา “ตัวยอย” หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ตัวแม”  
ไปหา “ตัวลูก” โดยลูกตุมจะชี้ไปยัง “ตัวยอย” หรือ “ตัวลูก” เสมอครับ 
 การลากเสนลูกตุมลักษณะน้ีเปรียบเสมือนการแจกแจงวา “ตัวใหญ” หรือ “ตัวแม” ดังกลาวนั้นมี             
“องคประกอบ ลักษณะ คุณสมบัติ” อะไรบาง
 ขอความที่อยูปลายลูกตุมนั้นก็คือ “องคประกอบ ลักษณะ คุณสมบัติ” ของตัวที่อยูตนเสนนั่นเองครับ

   วิธีจํางาย ๆ คือ “เกรด D ใชเสนลูกตุม แจกแจงจากแมไปหาลูก แจกแจงจากใหญไปหายอย”
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ขอความ แผนภาพแสดงรูปแบบความสัมพันธ

แมสีทางแสงมีทั้งหมดสามสี ไดแก 
สีแดง สีนํ้าเงิน และสีเหลือง

สินคาขายดีของรานเรา 
ประกอบดวย ขนมปงเนยสด 
และขนมปงสังขยา 

พืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกในภาคใต 
ไดแก ยางพาราและปาลมนํ้ามัน

ลักษณะของผูนําที่ดีคือ 
ตองเปนคนเกงและเปนคนดี

สิงคโปรเปนประเทศสมาชิกหนึ่งใน
ประชาคมอาเซียน

คําอธิบาย : แมสีทางแสงมีองคประกอบสามอยางคือ สีแดง สีนํ้าเงิน สีเหลือง

คําอธิบาย : สินคาขายดีของรานเรามีองคประกอบสองอยางคือ
ขนมปงเนยสดและขนมปงสังขยา

คําอธิบาย : พืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกในภาคใตมีองคประกอบยอย
สองอยางคือ ยางพาราและปาลมนํ้ามัน

คําอธิบาย : ผูนําที่ดีมีลักษณะคือ เปนคนเกงและเปนคนดี

คําอธิบาย : ประชาคมอาเซียนมีองคประกอบยอยประเทศหนึ่งคือ สิงคโปร

แมสีทางแสง

ประชาคมอาเซียน

สินคาขายดีของรานเรา

พืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกในภาคใต

ผูนําที่ดี

สีแดง

ขนมปงเนยสด

ยางพารา

เปนคนเกง

สีนํ้าเงิน

สิงคโปร

สีเหลือง

ขนมปงสังขยา

ปาลมนํ้ามัน

เปนคนดี

ลองสังเกตตัวอยางความสัมพันธดังตอไปนี้
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ขอความ แผนภาพแสดงรูปแบบความสัมพันธ

คุณแมของนองนํ้าหวาน
มีรูปรางลักษณะสูงโปรง

อาหารบรรจุกระปองที่มีคุณภาพ
ตองมีลักษณะ กระปองไมบุบ 
กระปองไมบวม และฉลากไมฉีกขาด

โทรศัพทมือถือเครื่องนี้มีคุณสมบัติ
พิเศษคือ กันนํ้าและกันกระแทก

นอกจากวันจันทรแลว วันที่มีลูกคา
นอยกวาปกติก็คือวันพุธ

พะยูนถือเปนสัตวปาสงวนชนิดหนึ่ง

 จากตารางตัวอยางความสัมพันธแบบเกรด D ขางตน นอง ๆ จะเห็นวาตัวอยางทั้งหมดจะแปลงเปน
แผนภาพทีอ่ยูในรูปแบบ ตวัแม / ตวัใหญ / ตวัหลกั แลวกระจายลกูตุมหรอืแจกแจงลูกตุมไปยงั ตวัลกู / ตวัยอย / 
องคประกอบ / ลักษณะ / คุณสมบัติ บางครั้งตัวลูกอาจมีหลายตัว และบางครั้งก็อาจมีตัวเดียวไดเชนกันครับ

คําอธิบาย : คุณแมของนองนํ้าหวานมีลักษณะคือ สูงโปรง 

คําอธิบาย : อาหารบรรจุกระปองที่มีคุณภาพมีลักษณะสามอยางคือ
กระปองไมบุบ กระปองไมบวม และฉลากไมฉีกขาด

คําอธิบาย : ขอนี้ตรงตัวเลยครับ

คําอธิบาย : วันที่มีลูกคานอยกวาปกติมีองคประกอบคือ วันจันทรและวันพุธ

คําอธิบาย : สัตวปาสงวนมีองคประกอบอยางหนึ่งคือ พะยูน

โทรศัพทมือถือเครื่องนี้

วันที่มีลูกคานอยกวาปกติ

กันนํ้า

วันจันทร

กันกระแทก

วันพุธ

คุณแมของนองนํ้าหวาน

สัตวปาสงวน

สูงโปรง

พะยูน

อาหารบรรจุกระปองที่มีคุณภาพ

กระปองไมบุบ

กระปองไมบวม

ฉลากไมฉีกขาด
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 จุดสังเกตที่สําคัญคือ “ตัวลูก / ตัวยอย” ที่อยูปลายตุมจะเปนสวนหนึ่งของ “ตัวแม / ตัวใหญ” เสมอ           
วิธีทองจํางาย ๆ คือ “ลูกจะเปนสวนหนึ่งของแมเสมอ” ดังตัวอยางในตารางดานลางครับ

ขอความ แผนภาพแสดงรูปแบบความสัมพันธ

ภาคใตมีจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยว
สําคัญหลายจังหวัดดวยกัน เชน 
ภูเก็ต กระบี่ สงขลา

ลักษณะของยางชนิดน้ีที่ทําใหสามารถ
เกาะถนนไดดีเปนพิเศษคือมีดอกยาง
ที่ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษ

เปนคนดีและขยันทํามาหากินคือ
คุณสมบัติของลูกเขยที่พอแมตองการ

“ภูเก็ต” “กระบี่” “สงขลา” เปนสวนหนึ่งของ “ภาคใต”

ลักษณะ “มีดอกยางที่ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษ”
เปนสวนหนึ่งของ “ยางชนิดนี้”

คุณสมบัติ “เปนคนดี” และ “ขยันทํามาหากิน”
เปนสวนหนึ่งของ “ลูกเขยที่พอแมตองการ”

 หลังจากไดทําความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธเรื่องเกรด D กันแลว จึงสรุปไดวาการจะเขียนแผนภาพ
แบบเกรด D ไดนั้น เราจะตองอานใหเขาใจกอนวา ขอความใดเปน “ตัวแม / ตัวใหญ” ซึ่งครอบคลุม “ตัวลูก /                
ตัวยอย” แลวจึงลากเสนลูกตุมเพื่อแจกแจงจากตัวใหญกระจายไปหาตัวยอยครับ

 แมจะมีคําเชื่อมจําพวก “ประกอบดวย” “ไดแก” “ตัวอยางเชน” ฯลฯ ก็ไมจําเปนตองเปน
เกรด D เสมอไป เราตองอานโดยรอบวา มีการระบุถึงเกรดอื่นดวยหรือไม

 ตัวอยาง : ขอความตอไปนี้คือความสัมพันธแบบใด?

“ผลดีของความขยันมีหลายประการ ไดแก เกรดดีขึ้น พอแมรัก และครูชื่นชม” 

 ตัวอยางนี้ มีนอง ๆ หลายคนเขาใจผิด คิดวาเปนความสัมพันธแบบเกรด D เพราะสังเกตเห็น        
คําวา “หลายประการ ไดแก” ซึ่งนาจะหมายถึงการแจกแจงองคประกอบของความขยัน

ภาคใต

ยางชนิดนี้

ลูกเขยที่พอแมตองการ

ภูเก็ต

เปนคนดี

ขยันทํามาหากิน

กระบี่

มีดอกยางที่ไดรับการออกแบบ
มาเปนพิเศษ

สงขลา
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แบบฝกหัด : จงเขียนรูปแบบความสัมพันธแบบ D ลงในชองวางใหถูกตอง

 แตหากลองสังเกตดานหนาประโยคจะพบคําวา “ผลดี” ซึ่งส่ือความหมายถึงเรื่องของ “เหตุ              
และผล” และหากเราลองสลับคํานิด ๆ หนอย ๆ เราสามารถปรับประโยคขางตนไดวา

“ความขยันมีผลดีหลายประการ ไดแก เกรดดีขึ้น พอแมรัก และครูชื่นชม”

 จะเห็นไดวา “ความขยัน” ถือเปนสาเหตุ และ “เกรดดีขึ้น” “พอแมรัก” “ครูชื่นชม” เปนผลที่
เกิดขึ้นจากความขยัน แทจริงแลวขอความนี้จึงเปนความสัมพันธแบบเกรด A  เขียนแผนภาพไดดังนี้

ความขยัน

เกรดดีขึ้น

ครูชื่นชม

พอแมรัก

ขอความโจทย แผนภาพแสดงรูปแบบ
ความสัมพันธ

หนาที่ของครูที่มีตอเด็ก① ก็คือ อบรมความรู②และปลูกฝงจริยธรรม③

นอกจากผงชาเขียว④แลว ในชาเขียวขวดนี⑤้ยังมีสวนประกอบอีกหลายอยาง
คือ นํ้าเปลา นํ้าตาลฟรักโทส⑥ สารแตงกลิ่น⑦ 

วิธีกลับบานของฉัน⑧มีตั้งหลายวิธี ปกติจะใหคุณพอมารับ⑨ แตบางทีที่คุณพอ
ไมวางฉันก็จะน่ังแท็กซี่⑩กลับบานเอง หรือถาอยากประหยัดหนอยก็นั่งรถเมล⑪

นโยบายบรรเทาความเดือดรอนจากเงินเฟอ⑫ ที่สําคัญคือ การควบคุมราคาสินคา
อุปโภคบริโภค⑬

สาเหตุที่ทําใหฉันเครียด⑭ ไดแก การแขงขันที่มากขึ้น⑮ และพอแมคาดหวัง
ในตัวฉันสูง⑯ 
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ขอความโจทย แผนภาพแสดงรูปแบบ
ความสัมพันธ

หมายเหตุ : ดูเฉลยที่หนา 172

เกรด H ใชตอบเมื่อถึงทางตัน

 เกรด H นัน้ไมมอียูในสารบบการศึกษา และสาํหรบัขอสอบ GAT ไทย เกรด H จงึไมมคีวามหมายประจําตวั 
ไมมีรูปหรือเสนประจําตัวแตอยางใด ที่จริงแลวเกรดนี้เปนเครื่องมือสําหรับใชในการตอบเพียงเทานั้น โดยใชวิธี 
จําวา “เมื่อถึงทางตันใหตอบ 99H” ซึ่งเราจะกลับมายํ้าเรื่องนี้ในลําดับถัดไปครับ 

กลอง คือ ขอความที่เราสนใจและใสรหัสกํากับ

 เมื่อจบเรื่อง “เกรด” ไปแลว เรื่องตอมาที่เราตองทราบคือเรื่อง “กลอง” ครับ นอง ๆ อาจจะสงสัยกัน
วา “กลอง” คืออะไร อ.ขลุยขอยกตัวอยางดังนี้ครับ

 ถาม : จากขอความ “การอานหนังสือทําใหโอกาสสอบตกลดนอยลง” ขอความนี้มีความสัมพันธ           
แบบใด?
 ตอบ : ไมสามารถระบคุวามสัมพนัธไดครบั เพราะไมทราบวาถามความสมัพนัธระหวางขอความใด หรอื
พูดงาย ๆ ก็คือ ไมทราบวาถามระหวางคูไหน ซึ่งอาจเปนไปไดอยางนอย 2 กรณีดังนี้

ตนตาลตัวผู⑰จะมีลักษณะแตกตางจากตนตาลตัวเมีย นั่นก็คือออกงวงเปนชอ⑱
และไมมีผล⑲

กลวยนํ้าวา⑳ กะทิ㉑ นํ้าตาล㉒ เกลือ㉓ เปนสวนประกอบของ
กลวยบวชช㉔ี

นํ้าบริสุทธิ㉕์มีคุณสมบัติหลายประการ ไดแก ใส㉖ ไมมีส㉗ี และไมมีกลิ่น㉘
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 ปกติแลว “กลอง” หรือขอความที่เราตองสนใจและใสรหัสจะถูกระบุอยูในตารางดานลางของขอความ
ที่เราตองหาความสัมพันธเชื่อมโยง ดังตัวอยางตอไปนี้

 “กอนนอนดูขาวขบวนการกอการราย เลยคดิมากจนนอนไมหลบั เชานีฉ้นัจงึตืน่สายมาก แถมฝนตกหนกั
แตเชามืดอีก รถติดเปนอัมพาตทั่วกรุงเทพฯ ทําใหฉันมาโรงเรียนสายนี่แหละ”

 แมวาขอความดังกลาวขางตนจะมีรายละเอียดยืดยาวมาตั้งแตการดูขาว ไลมาจนถึงการนอนไมหลับ           
การตื่นสาย แตสิ่งที่เราตองใหความสนใจคือ “กลอง” ที่กําหนดรหัสไวในตารางดานลาง 

กรณีที่ 1 “การอานหนังสือทําใหโอกาสสอบตกลดนอยลง”

หากมี “การอานหนังสือ” ผลโดยตรงที่เกิดขึ้นคือจะทําให “โอกาสสอบตกลดนอยลง”
นั่นแสดงถึงความสัมพันธแบบเกรด A (สงผลโดยตรง) โดยเราสามารถแปลงเปนแผนภาพไดดังนี้ 

การอานหนังสือ (เหตุ)    โอกาสสอบตกลดนอยลง (ผล)

กรณีที่ 2 “การอานหนังสือทําใหโอกาสสอบตกลดนอยลง”

หากมี “การอานหนังสือ” จะไปลด “โอกาสสอบตก” ใหนอยลง
นั่นแสดงถึงความสัมพันธแบบเกรด F (กําจัดใหลดลงหรือหมดไป) โดยเราสามารถแปลงเปนแผนภาพ             
ไดดังนี้ 

การอานหนังสือ    โอกาสสอบตก (ถูกทําใหลดลง)

เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ท่ีวางสําหรับรางรหัสคําตอบ
 01 รถติดเปนอัมพาตทั่วกรุงเทพฯ  

 02 ฉันมาโรงเรียนสาย
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 หนาท่ีของเราคือ “ใสกลองและติดรหัส” ใหแกตัวเขมในบทความ เพ่ือใหเราทราบวาเรากําลังสนใจ          
ความสัมพันธของขอความคูใด ดังนี้

 “กอนนอนดูขาวขบวนการกอการราย เลยคดิมากจนนอนไมหลบั เชานีฉ้นัจงึตืน่สายมาก แถมฝนตกหนกั
แตเชามืดอีก รถติดเปนอัมพาตทั่วกรุงเทพฯ①ทําให ฉันมาโรงเรียนสาย②นี่แหละ”

 หลังจากทําความเขาใจบทความในสวนที่ตีกรอบไว จะพบวา “รถติดเปนอัมพาตทั่วกรุงเทพฯ①” สง
ผลโดยตรงให “ฉันมาโรงเรียนสาย②” นั่นเอง ซึ่งเปนเรื่องของ “เหตุและผล” สื่อถึงความสัมพันธแบบเกรด A
 ดังนั้นเราจึงสามารถเขียนแผนภาพของความสัมพันธไดวา

หรือ

01 02

รถติดเปนอัมพาตทั่วกรุงเทพฯ ฉันมาโรงเรียนสาย

หากลองที่มองไมเห็น

 ปกติแลวผูออกขอสอบจะระบุตําแหนงของกลองไวในบทความดวยวิธีการทําตัวเขม จํานวนของตัวเขม
ที่กระจัดกระจายอยูในบทความจะเทากับจํานวนรหัสที่ระบุไวในตารางดานลางเสมอครับ
 แตบางคร้ังผูออกขอสอบอาจจะซอนกลองไวในบทความโดยไมไดทาํตวัเขมใหเราเห็น ดงันัน้นอง ๆ  ตอง
อาศัยการอานใหเขาใจความหมายเพื่อหาใหพบวา “กลองที่มองไมเห็น” นั้นอยูตรงไหนบาง ดังตัวอยางตอไปนี้

 “แผลเปนตรงหนาผาก  เน่ียมีมาต้ังแตสมัย ป. 2 แลวละ เร่ืองของเรื่องก็คือ ตอนนั้นเลนว่ิงไลจับกับ              
เพื่อน ๆ แถวบาน วิ่งไมดูตามาตาเรือไปชนขอบตูเลยไดแผลมานี่แหละ”

เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ
 01 รถติดเปนอัมพาตทั่วกรุงเทพฯ  

 02 ฉันมาโรงเรียนสาย
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