
T อ ยง   ยูู
อ ส � งศ� า-	9	-

เส้นที่เป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ของข้อความที่มีรหัสกำากับในบทความที่กำาหนดมาให้ มีดังนี้

วิธีการวาดแผนภาพ
ในข้อสอบ GAT เชื่อมโยง

สรุปสาระส�าคัญโดย พี่ยู (อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า)
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Ex. แบบฝึกหัดเรียกน้ำาย่อย ร่างแผนภาพ

เถ้าถ่านจากภเูขาไฟ01 ท�าให้ สายการบนิงดเที่ยวบนิ02 อยู่หลาย

ชั่วโมง

นำ้าท่วมกรุงเทพมหานคร03 เกิดจาก ปัญหาขยะอุดตันทาง

ระบายนำ้า04

ความสะดวกรวดเรว็ในการเดนิทาง05 เป็นผลมาจาก 

การเลือกใช้รถไฟฟ้า MRT06

01 02

03 04

05 06

คำาเตอืน : ควรอ่านคำาอธบิายเส้นความสัมพันธ์ในข้อสอบแต่ละฉบับของ สทศ. ก่อนลงมอืทำา

รูปแบบเส้น คำาอธิบาย สรุป Concept

  ชี้จากข้อความที่ก�าหนดไปยัง  

     ข้อความอื่นที่เป็น ผลโดยตรง 
  ใช้ตัวอักษร A แทนเส้น เมื่อแปลง    

     เป็นรหัสค�าตอบ
เส้นที่มหีัวลูกศรที่ปลายข้างใดข้างหนึ่ง

A

A

A

A

ทำาให้เกดิ

เกดิจาก

ผล

ผล เหตุ

เหตุ
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Ex. แบบฝึกหัดเรียกน้ำาย่อย ร่างแผนภาพ

ตรีมูรติ01 ประกอบด้วย พระพรหม พระศวิะและ

พระนารายณ0์2

ประเทศทีม่ดีชันมีวลรวมความสุขมากที่สุดในโลก03 ได้แก่ 

ภูฏาน04 และไทย

มสีารเคมพีเิศษเกีย่วกับการมองเห็น05 เป็นคณุสมบตัขิอง

สตัว์ทีส่ามารถอพยพกลับถื่นกำาเนดิได้06

01 02

03 04

05 06

คำาเตอืน : ควรอ่านคำาอธบิายเส้นความสัมพันธ์ในข้อสอบแต่ละฉบับของ สทศ. ก่อนลงมอืทำา

รูปแบบเส้น คำาอธิบาย สรุป Concept

  ชี้จากข้อความที่ก�าหนดไปยัง  

     ข้อความอื่นที่เป็น ส่วนประกอบ  

    / ลักษณะ / คุณสมบัต ิ
 ใช้ตัวอักษร D แทนเส้น เมื่อแปลง    

     เป็นรหัสค�าตอบ
เส้นที่ไม่มหีัวลูกศร

D

D

D

D

เล็ก
ย่อย

เล็ก
ย่อย

หลัก
ใหญ่

หลัก
ใหญ่
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Ex. แบบฝึกหัดเรียกน้ำาย่อย ร่างแผนภาพ

การฉดีวัคซนี01 ช่วยยับยัง้ ความเสี่ยงที่จะเกดิโรค02 และช่วย

บรรเทาความวติกกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่จะป่วยด้วยโรคนัน้ ๆ

จำานวนเต่าทะเล03 ลดลงเพราะ วกิฤตขยะพลาสตกิ04 

ตลอดจนการล่าและการบุกรุกพื้นที่ขยายพันธุ์ของเต่าทะเล

การปลดลอ็คกญัชา05 ท�าให้ ข้อจำากดัทางการแพทย0์6 ลดลง 

ทัง้ยังช่วยท�าให้กัญชามรีาคาถูกลงกว่าเดมิ

01 02

03 04

05 06

คำาเตอืน : ควรอ่านคำาอธบิายเส้นความสัมพันธ์ในข้อสอบแต่ละฉบับของ สทศ. ก่อนลงมอืทำา

รูปแบบเส้น คำาอธิบาย สรุป Concept

  ชี้จากข้อความที่ก�าหนดไปยัง  

     ข้อความอื่นที่เป็น ถูกลด / 

   ถูกยับย้ัง / ถูกป้องกัน / 

   ถูกขัดขวาง / ถูกบรรเทา /  

   ถูกบั่นทอน / ถูกห้าม / 

   ถูกแก้ไข 

  ใช้ตัวอักษร F แทนเส้น เมื่อแปลง    

      เป็นรหัสค�าตอบ

เส้นที่มหีัวลูกศรและ

เครื่องหมายกากบาท

F ผล

ผล เหตุ

เหตุ
ไม่ทำาให้เกดิ

ไม่เกดิเพราะ

F

F

F
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1)  ตัง้ต้นจากข้อรหัสที่จะหาค�าตอบ

2) นับจ�านวนค�าตอบของข้อรหัสนัน้จากจ�านวนเส้นที่โยงออกไปหารหัสอื่น

3) เมื่อรหัสใดก็ตามไม่มเีส้นโยงออกไปหารหัสอื่น ๆ แล้ว ให้ตอบ 99H

4)  ค�าตอบของรหัสใด ๆ คอื เลขรหัสปลายทางที่เส้นโยงไปหา + ตัวอักษร  A  D  F  (แทนเส้นที่โยงไปหา)

 ดังนัน้ รหัสค�าตอบ 1 ค�าตอบ จะม ี3 หลัก เช่น  01D  02A  03F  99H

ตัวอย่างแผนภาพทีไ่ม่เขยีนข้อความกำากับรหัส ตัวอย่างแผนภาพทีเ่ขยีนข้อความกำากับรหัส

แผนภาพนี้มจีำานวนคำาตอบ           คำาตอบ21                

เลขกำากับ ข้อความที่กำาหนด
ร่างรหัสคำาตอบที่จะระบายในกระดาษคำาตอบ

คำาตอบที่ 1 คำาตอบที่ 2 คำาตอบที่ 3 คำาตอบที่ 4

01 เกดิความสะดวกและคล่องตัวในพื้นที่ท้องถนนที่จ�ากัด 99H

02 ช่วยประหยัดเวลาในการเดนิทาง 05F

03 ตารางเดนิรถไฟฟ้ามรีะบบ ตรงเวลา และปลอดภัย 02A 08A

04 ประหยัดค่าใช้จ่าย 05F

05 ปัญหาสุขภาพจติในการเดนิทาง 99H

06 เลอืกเดนิทางด้วยรถไฟฟ้า 02A 04A 08A

07 เลอืกปั่นจักรยานในระยะทางที่ไม่ไกลเกนิก�าลัง 01A 02A 04A 08A

08 วางแผนการเดนิทางในแต่ละวันได้ง่ายขึ้น 05F

09 วธิกีารเพื่ออยู่ร่วมกันกับปัญหาการจราจร 06D 07D 10D

10 หันไปใช้รถจักรยานยนต์แทนรถยนต์ส่วนบุคคล 01A 02A 04A 08A

อยู่รวมกันกับปัญหา

ใช้รถจักรยานยนต์
แทนรถยนต์

เลือกปั่น
จักรยาน

เลือกเดินทาง
ด้วยรถไฟฟ้า

สะดวก
คล่องตัว

วางแผน
เดินทาง

ประหยัด
เวลาเดินทาง

รถไฟฟ้าตรง
เวลาปลอดภัย

ประหยัด
ค่าใช้จ่าย

ปัญหา
สุขภาพจิต
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สรุปสาระส�าคัญโดย พี่ยู (อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า)

สรุปวิธีการแปลงแผนภาพเป็นรหัสค�าตอบ


