รหัสวิชา 85 ความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 1)
สอบวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2553
เวลา 08.30 - 10.00 น.
กรุณาอ่านคาอธิบายให้เข้าใจ ก่อนลงมือทาข้อสอบ
คาอธิบาย
1. ข้อสอบมีจานวน 12 หน้า 150 คะแนน
หน้า 1 - 5 : ตัวอย่างข้อสอบและวิธีการตอบข้อสอบ
หน้า 6 - 10 : บทความที่ใช้ในการสอบ
หน้า 11 - 12 : ที่ว่างสาหรับร่างคาตอบ
2. ให้ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชาสอบในกระดาษคาตอบว่าตรงกับตัว
ผู้สอบหรือไม่ กรณีที่ไม่ตรง ให้แจ้งผู้คุมสอบเพื่อขอกระดาษคาตอบสารอง
กรอกข้อความหรือระบายให้สมบูรณ์
3. ให้ดูคาแนะนาวิธีระบายตัวเลือกในกระดาษคาตอบที่ด้านในของปกหน้าของข้อสอบ
4. ในการตอบ ให้ใช้ดินสอดาเบอร์ 2B ระบายวงกลมที่ต้องการให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง)
ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบให้สะอาดจนหมดรอยดา แล้วจึงระบายวงกลม
ตัวเลือกใหม่
5. เมื่อสอบเสร็จ ให้วางกระดาษคาตอบไว้ด้าน บนข้อสอบ
6. ห้ามนาข้อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบ
7. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ
8. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ
เอกสารนี้ สงวนลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รับอนุญาตสถาบันฯ จะย่อยทาลายข้อสอบและ
กระดาษคาตอบทั้งหมด หลังจากประกาศผลสอบแล้ว 3 เดือน
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หนา 1
เวลา 8:30 - 10:00 น.

คําอธิบายจุดมุงหมายและลักษณะของขอสอบ
ขอสอบฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความสามารถในการอานจับใจความ คิดวิเคราะห และสังเคราะหความเชื่อม
โยงสัมพันธของประเด็นและสาระสําคัญตางๆ สําหรับลักษณะขอสอบและวิธีการตอบขอสอบ ไดแสดงไวในตัวอยาง
เรื่อง “นักเรียนดี” หนา 1 - 5 ในตัวอยางไดแนะนําวิธีสังเคราะหคําตอบโดยเริ่มจากการรางแผนภูมิแสดงความ
เชื่อมโยงสัมพันธของประเด็นตางๆกอน แลวแปลงเปนรหัสคําตอบใสไวในตาราง หลังจากนั้นจึงระบายรหัสคําตอบลง
ในกระดาษคําตอบ เนื่องจากการตรวจใหคะแนน จะตรวจคําตอบที่ระบายไวในกระดาษคําตอบเทานั้น ดังนั้นผู
เขาสอบอาจไมจําเปนตองใชวิธีการตามที่แนะนําในตัวอยางนี้ก็ได

ตัวอยางขอสอบและวิธีการตอบขอสอบ
คําสั่ง
อานบทความเรื่อง “นักเรียนดี” ในบทความมีขอความที่กําหนดซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 8 ขอความ ทาย
บทความจะมีตารางสรุปขอความที่กําหนดซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับ แลวสรุปความเชื่อมโยงของ
ขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆที่เหลือ ใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความ และเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด ดังตอไปนี้
ο ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนผลโดยตรง หรือที่ เกิดขึ้นในลําดับถัดมา ให
ระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา แลวตามดวยตัวอักษร “A”
ο ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนองคประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ ให
ระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนองคประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ แลวตามดวยตัวอักษร “D”
ο ถาขอความที่กําหนดมีผลทําใหขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง
ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวางนั้น แลวตามดวยตัวอักษร “F”
ο ถาขอความที่กําหนดไมมีขอความอื่นที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา หรือที่เปนองคประกอบ /
คุณสมบัติ / ลักษณะ หรือที่ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ดังกลาวขางตน ใหระบายคําตอบเปนตัวเลข
“99” แลวตามดวยตัวอักษร “H”
ทั้งนี้ใหใชเลขกํากับขอความที่กําหนด 01, 02, 03, .... 08 เปนเลขขอ 1, 2, 3, .... 8 ในกระดาษคําตอบ
ขอสอบแตละขออาจมีไดหลายคําตอบ หากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคําตอบที่ผิดคําตอบละ 3 คะแนน
โดยหักจากคะแนนรวมของขอสอบขอนั้นๆ (ไมหักคะแนนขามขอ) ดังนั้นถาไมมั่นใจ อยาเดา

หนา 2
เวลา 8:30 - 10:00 น.
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นักเรียนดี
นักเรียนดีเปนอยางไร
หากจะกลาวอยางสั้นที่สุดก็คือนักเรียนดีจะตองมีคุณสมบัติหรือองคประกอบ
อยางนอย 2 อยาง คือ เรียนเกง และ เปนคนดี เหตุปจจัยที่สงผลใหนักเรียนเปนนักเรียนดีมีหลายอยางเชน
พื้นฐานจิตใจนักเรียน คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพอาจารยผูสอน คุณภาพสถานศึกษา สําหรับ
คุณภาพการเรียนการสอนนั้น นอกจากเรื่องหองสมุด อาคารสถานที่ อุปกรณ สื่อการศึกษา ฯลฯ ยังขึ้นกับคุณภาพ
อาจารยดวย นอกจากนี้ จะตองรูจักระวังหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตนเอง เชน การคบเพื่อนเลว
เพราะยอมสามารถลดหรือบั่นทอนความเปนคนดีไดโดยงาย
เลขกํากับ
01
02
03
04

ขอความที่กําหนด
การคบเพื่อนเลว
คุณภาพการเรียนการสอน
คุณภาพสถานศึกษา
คุณภาพอาจารย

เลขกํากับ
05
06
07
08

ขอความที่กําหนด
นักเรียนดี
เปนคนดี
พื้นฐานจิตใจนักเรียน
เรียนเกง

คําแนะนําวิธีการทําขอสอบ
นําขอความพรอมหมายเลขกํากับที่สรุปไวในตารางทายบทความ มารางเปนแผนภูมิเพื่อแสดงความเชื่อมโยง
สัมพันธตามบทความเรื่อง นักเรียนดี โดยใชสัญลักษณดังนี้
ο เสนที่มีหัวลูกศร (
) ชี้จากขอความที่กําหนดไปยังขอความที่ เปนผลโดยตรง หรือที่ เกิดขึ้นในลําดับถัด
มา
ο เสนที่ไมมีหัวลูกศร (
) โยงจากขอความที่กําหนดไปยังขอความที่ เปนองคประกอบ / คุณสมบัติ /
ลักษณะ
ο เสนที่มีหัวลูกศรและกากบาท ( X ) ชี้จากขอความที่กําหนดไปยังขอความที่ ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน /
หาม / ขัดขวาง

หนา 3
เวลา 8:30 - 10:00 น.
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ตัวอยางแผนภูมิ

04 คุณภาพอาจารย

02 คุณภาพการเรียนการสอน
01 การคบเพื่อนเลว

03 คุณภาพสถานศึกษา
05 นักเรียนดี

07 พื้นฐานจิตใจนักเรียน

×
06 เปนคนดี

08 เรียนเกง

ขอความ

(05) นักเรียนดี มีองคประกอบหรือคุณสมบัติ 2 ประการ คือ (06) เปนคนดี และ (08) เรียนเกง
ดังนั้นในแผนภูมิจึงเชื่อมโยงดวยเสนที่ไมมีหัวลูกศร
ขอความ
(04) คุณภาพอาจารย เปนเหตุ มีผลโดยตรงตอ (02) คุณภาพการเรียนการสอน และ (05)
นักเรียนดี จึงแสดงความเชื่อมโยงดวยเสนที่มีหัวลูกศร
ขอความ
(01) การคบเพื่อนเลว มีผลลด หรือ บั่นทอน (06) เปนคนดี จึงแสดงความเชื่อมโยงดวยเสนที่มีหัว
ลูกศรและกากบาท
จากแผนภูมิที่รางขางตน สรุปความเชื่อมโยงของขอความที่กําหนดกับขอความอื่นตามเกณฑ เปนรหัสคําตอบใสไวใน
ตารางไดดังนี้
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08

ขอความที่กําหนด
การคบเพื่อนเลว
คุณภาพการเรียนการสอน
คุณภาพสถานศึกษา
คุณภาพอาจารย
นักเรียนดี
เปนคนดี
พื้นฐานจิตใจนักเรียน
เรียนเกง

รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ
06F
05A
05A
02A
05A
06D
08D
99H
05A
99H

จากรหัสคําตอบที่รางไวในตาราง นําไประบายคําตอบในกระดาษคําตอบดังตัวอยางในหนา 5
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ขอความ
ขอความ
ขอความ
ขอความ

หนา 4
เวลา 8:30 - 10:00 น.

(04) คุณภาพอาจารย เปนเหตุ สวน (02) คุณภาพการเรียนการสอน และ (05) นักเรียนดี เปน
ผลโดยตรง ดังนั้นจึงมีคําตอบ 2 คําตอบคือ รหัส 02A และ 05A
(05) นักเรียนดี มีองคประกอบหรือคุณสมบัติอยู 2 ประการ คือ (06) เปนคนดี และ (08) เรียน
เกง จึงมี 2 คําตอบเชนกัน คือ รหัส 06D และ 08D
(01) การคบเพื่อนเลว มีผลลด หรือ บั่นทอน (06) เปนคนดี จึงมี 1 คําตอบ คือ 06F
(08) เรียนเกง ไมมีขอความใดเปนผลโดยตรง หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา หรือที่เปนองคประกอบ /
คุณสมบัติ / ลักษณะ หรือที่ ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง คําตอบจึงเปน 99H

วิธีระบายคําตอบในกระดาษคําตอบ
ใหดูตัวอยางกระดาษคําตอบในหนา 5 ซึ่งเปนหนาแรกของกระดาษคําตอบ จะเห็นไดวากระดาษคําตอบมี
จํานวนขออยู 10 ขอ คือขอ 1 - 10 (สวนขอ 11 - 20 อยูหนาหลัง) ขอสอบแตละขอมีกลุมวงกลมสําหรับระบายคําตอบ
ได 4 คําตอบ คือคําตอบที่ 1, 2, 3 และ 4 เรียงลําดับตามแนวตั้ง
สําหรับวิธีการระบายคําตอบ ไดแสดงตัวอยางการระบายคําตอบขอ 4 ของขอสอบเรื่อง นักเรียนดี ซึ่งมีสอง
คําตอบ คือ 02A และ 05A ดังนั้นคําตอบที่ 1 จึงระบาย 0, 2 และ A และคําตอบที่ 2 จึงระบาย 0, 5 และ A ดังนี้
ระบาย 0

ระบาย A

ขอ 4 คําตอบที่ 1 คือ 02A
ระบาย 2

ระบาย 0

ขอ 4 คําตอบที่ 2 คือ 05A
ระบาย 5

สวนการระบายคําตอบขออื่นๆ ใหดูตัวอยางในหนา 5

ระบาย A
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หนา 5
เวลา 8:30 - 10:00 น.

ตัวอยางกระดาษคําตอบและวิธีการระบายคําตอบ เรื่อง นักเรียนดี
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หนา 6
เวลา 8:30 - 10:00 น.

บทความที่ใชในการสอบ
คําสั่ง
อานบทความ 2 เรื่อง ไดแก
1) เรื่อง “พระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม” ในบทความนี้มีขอความที่กําหนดซึ่งพิมพดวยอักษรตัว
เขมอยู 9 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุปขอความที่กําหนดซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับ
ตั้งแตเลข 01 ถึง 09 แลวสรุปความเชื่อมโยงของขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆที่
เหลือใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความ และเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2) เรื่อง “ปญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด” ในบทความนี้มีขอความที่กําหนดซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู
11 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุปขอความที่กําหนดซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับตั้งแตเลข
10 ถึง 20 แลวสรุปความเชื่อมโยงของขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆที่เหลือให
สอดคลองกับเนื้อหาในบทความ และเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
เกณฑที่กําหนด ไดแก
ο ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนผลโดยตรง หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา ให
ระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา แลวตามดวยตัวอักษร “A”
ο ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนองคประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ ให
ระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนองคประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ แลวตามดวยตัวอักษร “D”
ο ถาขอความที่กําหนดมีผลทําใหขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม /ขัดขวาง
ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง แลวตามดวยตัวอักษร “F”
ο ถาขอความที่กําหนดไมมีขอความอื่นที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา หรือที่เปนองคประกอบ /
คุณสมบัติ / ลักษณะ หรือที่ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ดังกลาวขางตน ใหระบายคําตอบเปนตัวเลข
“99” แลวตามดวยตัวอักษร “H”
ทั้งนี้ใหใชเลขกํากับขอความที่กําหนด 01, 02, 03, .... 20 เปนเลขขอ 1, 2, 3, .... 20 ในกระดาษคําตอบ
ขอสอบแตละขออาจมีไดหลายคําตอบ หากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคําตอบที่ผิดคําตอบละ 3 คะแนน
โดยหักจากคะแนนรวมของขอสอบขอนั้นๆ (ไมหักคะแนนขามขอ) ดังนั้นถาไมมั่นใจ อยาเดา

หนา 7
เวลา 8:30 - 10:00 น.
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บทความที่

1

เรื่อง พระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม
ในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออกมหาสมาคมเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.
2552 อันเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา คนไทยทุกคนลวนมีความปติยินดีเปนที่สุดที่เห็น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงขึ้น ดิฉันเชื่อวาประชาชนชาวไทยทุกคนลวนมุงหวัง
ใหพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงสบายพระราชหฤทัย และทรงมีความสุข จึงอยากใหพวกเรานอมนํา
พระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคมมาพินิจพิจารณา และนอมรับมาปฏิบัตอิ ยางจริงจัง
หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี และประธานรัฐสภา กราบ
บังคมทูลถวายพระพรเสร็จแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงมีพระราชดํารัสตอบดังนี้
“ขอขอบพระทัยและขอบใจทานทั้งหลายเปนอยางยิ่งที่มีไมตรีจิต พรั่งพรอมกันมาใหพรวันเกิดดวย
ถอยคําที่เลือกสรรมาจากใจจริง ซึ่งปรารถนาดี มุงหมายใหขาพเจามีความสุขความสวัสดีโดยประการตางๆ
ความสุขความสวัสดีของขาพเจาจะเกิดขึ้นไดก็ดวยบานเมืองของเรามีความเจริญมั่นคง เปนปกติสุข ความ
เจริญมั่นคงทั้งนั้นจะสําเร็จผลเปนจริงไปไดก็ดวยทุกคนทุกฝายในชาติ มุงที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนใหเต็มกําลัง
ดวยสติรูตัว ดวยปญญารูคิด และดวยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนอื่น
จึงขอใหทานทัง้ หลายในที่นี้ซึ่งมีตําแหนงหนาที่สําคัญอยูในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทยทุก
คนทุกหมูเหลาทําความเขาใจในหนาที่ของตนใหกระจาง
แลวตั้งจิตตั้งใจใหเที่ยงตรงหนักแนนที่จะปฏิบัติ
หนาที่ของตนใหดีที่สุด เพื่อใหสําเร็จประโยชนสวนรวมอันไพบูลย คือชาติบา นเมืองอันเปนถิ่นที่อยูที่ทํากินของ
เรา มีความเจริญมั่นคงยั่งยืนไป
ขออํานาจแหงคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุมครองรักษาทานใหปราศจากทุกขปราศจากภัย
และอํานวยสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลใหสําเร็จผลขึ้นแกทานทั่วหนากัน”
หากคนไทยนอมนําพระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคมมาพิจารณาไตรตรองจะพบวา พระราช
ดํารัสมีใจความสําคัญอยูสองประการ ประการแรกคือสิ่งที่จะทําใหพระองคทรงมีความสุขสวัสดีตามคํา
กราบบังคมทูลถวายพระพร สวนใจความสําคัญประการที่สองเปนเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับพวกเราทุกคนคือ
สิ่งที่ทรงขอใหคนไทยทุกคนปฏิบัติ

รหัสวิชา 85 ความถนัดทั่วไป
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หนา 8
เวลา 8:30 - 10:00 น.

สําหรับสิ่งที่จะทําใหพระองคทรงมีความสุขไดแกการที่บานเมืองมีความเจริญมั่นคง และบานเมือง
เปนปกติสุข สวนสิ่งที่ทรงขอใหคนไทยปฏิบัติก็คือ ทรงขอใหตั้งใจใหเที่ยงตรงหนักแนนที่จะปฏิบัติหนาที่ของตน
ใหดีที่สุด ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง ดวยสติรูตัว ปฏิบัติหนาที่ดวยปญญารูคิด ดวยความสุจริตจริงใจ
และปฏิบตั ิหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนอื่น
หากประชาชนคนไทยทุกคนทุกหมูเหลาปฏิบตั ิหนาที่ของตนอยางเต็มกําลัง ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
สุจริตจริงใจ ดวยสติ ปญญา โดยมุงประโยชนสวนรวมดังกลาวขางตน ยอมยังผลใหบา นเมืองเปนปกติสุข
และมีความเจริญมั่นคงอยางแนนอน
ดิฉันเห็นวา สิ่งที่จะทําใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความสุขทั้งสองประการดังกลาวขางตน
ยอมอํานวยความสุขใหแกคนไทยอยางทั่วหนาเชนกัน ดังนั้นสิ่งที่ทรงขอใหพวกเราปฏิบตั ิอันเปนสิ่งที่ทรงปฏิบัติ
มาแลวอยางตอเนื่องยาวนาน จึงมิใชการปฏิบัติเพื่อความสุขของพระองคเทานั้น แตเพื่อความสุขของพสกนิกร
ของพระองคนั่นเอง นี่คือพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันยิ่งใหญของพระมหากษัตริยพระองคนี้
ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับของบทความที่ 1 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ขอความที่กําหนด

01

บานเมืองเปนปกติสุข

02

บานเมืองมีความเจริญมั่นคง

03

ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตจริงใจ

04

ปฏิบัติหนาที่ดวยปญญารูคิด

05

ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม

06

ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง

07

พระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม

08

สิ่งที่จะทําใหพระองคทรงมีความสุข

09

สิ่งที่ทรงขอใหคนไทยทุกคนปฏิบัติ

ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ

หนา 9
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บทความที่

2

เรื่อง ปญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2552 ศาลปกครองกลางมีคําสั่งใหระงับโครงการ 76 โครงการ มูลคากวาสี่
แสนลานบาทที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คดีนี้สมาคมตอตานสภาวะโลกรอน และประชาชนชาวมาบตาพุด
ฟองหนวยงานของรัฐและรัฐมนตรีที่เกี่ยวของรวม 8 รายวารวมกันออกคําสั่งโดยไมถูกตองตามมาตรา 67 วรรค
สอง ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ที่กําหนดใหโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากรธรรมชาติ และดานสุขภาพของประชาชนในชุมชน จะ
กระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาผลกระทบในดานตางๆและจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นประชาชนและ
ผูมีสวนไดเสียกอน รวมทั้งใหองคกรอิสระใหความเห็นกอน องคการอิสระดังกลาวประกอบดวยผูแทนองคกร
เอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
แตภายหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีผลใชบงั คับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ผูถูกฟองคดีทั้ง 8
ยังคงรับเรื่อง พิจารณา หรืออนุมัติ อนุญาตใหดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรง โดยเมื่อถึงปพ.ศ.2552 มีโครงการที่อนุมัติหลังประกาศใชรฐั ธรรมนูญ ถึงกวา 76 โครงการเชน
โครงการแยกกาซธรรมชาติ และโครงการผลิตสารอะคริโลไนไตรล ของเครือการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
โครงการผลิตโพลีเอททีลีน และโครงการผลิต NBR LATEX ของเครือปูนซีเมนตไทย เปนตน
ผูฟองคดีจงึ ขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษา โดยขอใหศาลมีคําสั่งระงับโครงการหรือกิจกรรม จํานวน 76 โครงการ ที่กําลังดําเนินการในพื้นที่
ตําบลมาบตาพุด อําเภอบานฉาง และใกลเคียงจังหวัดระยอง ไวเปนการชั่วคราวกอนศาลจะมีคําพิพากษา
ศาลพิเคราะหวา จากคําชี้แจงของผูฟองและผูถูกฟองคดี ประกอบกับรายงานการประชุมของผูถูก
ฟองคดีที่ 1 และที่ 2 รวมทั้งการประกาศเขตควบคุมมลพิษ เมือ่ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2552 แสดงใหเห็น
ขอเท็จจริงที่ตรงกันวา โครงการตางๆในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งโครงการที่อนุมัติหลังประกาศใช
รัฐธรรมนูญกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงจริง ทั้งดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากร
ธรรมชาติ และดานสุขภาพของประชาชนในชุมชน
ดวยเหตุผลสองประการคือ โครงการที่อนุมัติหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ กอใหเกิดผลกระทบอยาง
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รุนแรงตอชุมชน
และที่สําคัญคือมีลักษณะเปนโครงการที่ไมทําตามขอยกเวนกอนดําเนินการตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนด ซึ่งไดแก ไมศึกษาผลกระทบกอน ไมจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นประชาชน
และผูมีสวนไดเสีย และไมใหองคกรอิสระใหความเห็นกอนมีการดําเนินโครงการดวย ศาลจึงมีคําสั่งให
ระงับโครงการไวเปนการชั่วคราว
คําสั่งนี้จึงยังผลใหโครงการที่อนุมัติหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ
ซึ่ง
ครอบคลุมโครงการแยกกาซธรรมชาติ โครงการผลิตสารอะคริโลไนไตรล โครงการผลิตโพลีเอททีลีน และ
โครงการผลิต NBR LATEX ดังกลาวขางตนถูกยับยั้งไวทั้งหมด
นี่คือบทเรียนราคาแพงที่ผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนจะตองตระหนักและปองกันไมใหเกิดซ้ํา
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับของบทความที่ 2 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ขอความที่กําหนด

10

เกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง

11

โครงการที่อนุมัติหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ

12

โครงการผลิตโพลีเอททีลีน

13

โครงการแยกกาซธรรมชาติ

14

ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม

15

ดานทรัพยากรธรรมชาติ

16

ดานสุขภาพ

17

ไมทําตามขอยกเวนกอนดําเนินการ

18

ไมศึกษาผลกระทบกอน

19

ไมใหองคกรอิสระใหความเห็นกอน
ศาลจึงมีคําสั่งใหระงับโครงการ

20

ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ

รหัสวิชา 85 ความถนัดทั่วไป
วันเสารที่ 6 มีนาคม 2553
ที่วางสําหรับรางแผนภูมิหรือคําตอบ

หนา 11
เวลา 8:30 - 10:00 น.

รหัสวิชา 85 ความถนัดทั่วไป
วันเสารที่ 6 มีนาคม 2553
ที่วางสําหรับรางแผนภูมิหรือคําตอบ

หนา 12
เวลา 8:30 - 10:00 น.

