สุดยอดการติวสด

• พิเศษ เก็งขอสอบกวา 800 ขอ
• รวมสุดยอดติวเตอรชื่อดังระดับประเทศ
• ติวเขม 8 วิชา 6 วันเต็ม 4 ชองทาง วันที่ 1-6 ตุลาคม 2558
1. ติวสด ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และสงสัญญาณผานเครือขายนนทรีเน็ต www.ku.ac.th ไปยังอีก
3 วิทยาเขต คือ นครปฐม ชลบุรี และสกลนคร
2. ติวพรอมกันผานสัญญาณดาวเทียม
- ภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร ม.เชียงใหม
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเภสัชศาสตร ม.ขอนแกน
- ภาคใต คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร (หาดใหญ)
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.ยะลา
3. ติวผานสัญญาณดาวเทียมสามารถเขาดูไดที่ชองทางการรับชมสถานีโทรทัศน
ดาวเทียม MCOT 1 (Live)
- กลอง GMM Z ชอง 279
- กลอง PSI ชอง 227
- กลอง True MPEG 4 ชอง 78
- กลอง True MPEG 2 ชอง 106
- กลอง CTH ชอง 180
- กลอง Sun Box ชอง 83
- กลอง Infosat ชอง 245
4. ติวผานอินเตอรเนตที่ https://www.facebook.com/BRANDSWorldThailand
5. ดูยอนหลังผานทางสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม สศทท.
วังไกลกังวล ชอง สศทท.14 วันที่ 15-20 ตุลาคม 2558

รับรหัสเพื่อดาวนโหลดหนังสือเก็งขอสอบ
แบรนดซัมเมอรแคมปไดที่

สอบครั้งสำคัญ...ทำใหเต็มที่ สู สู

สัญลักษณ์การเชื่อมโยง
1. เป็นผลทางตรง/เกิดขึ้นในเวลาต่อมา
สัญลักษณ์ที่ใช้
คําหลักที่พบ
ตัวอย่างโจทย์แบบผลทางตรง
มาโรงเรียนสาย(01)จึงทําให้ต้อง ยืนร้องเพลงชาติคนเดียว(02)
ร่วมกันทํางานกลุม่ (03)จะช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นได้(04)

เพื่อนเคือง(05)เป็นผลมาจาก ลืมคืนปากกา(06)

เป็นจุดเด่นในห้องเรียน(07)เพราะ ใส่ชุดพละมาผิดวัน(08)

หลักของการเชื่อมโยงแบบทางตรง

GAT ความคิดเชื่อมโยง (2) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

สัญลักษณ์การเชื่อมโยง
2. ส่วนประกอบ/องค์ประกอบ/ความหมาย
สัญลักษณ์ที่ใช้
คําหลักที่พบ

ตัวอย่างโจทย์แบบองค์ประกอบ
เพื่อนๆร่วมชั้นเรียนในห้อง(01)แบ่งออกได้คือ เด็กเนิร์ด(02)
เด็กกิจกรรม(03)เด็กซุ่ม(04)เด็กเกรียน(05)

ประโยคที่สะเทือนใจในชั่วโมงเรียน(06) ได้แก่
วันนี้ครูสอบเก็บคะแนน(07) และส่งการบ้านท้ายคาบ(08)

เสียงออดเลิกเรียน(09) เป็นหนึง่ ในเสียงที่ไพเราะที่สุดของนักเรียน(10)ทุกคน

หลักของการเชื่อมโยงแบบองค์ประกอบ

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27 ________________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง

(3)

สัญลักษณ์การเชื่อมโยง
3. ถูกลด/ยับยั้ง/ป้องกัน/ห้าม/ขัดขวาง
สัญลักษณ์ที่ใช้
คําหลักที่พบ

ตัวอย่างโจทย์ ทางลดทอน ยับยั้ง
ทบทวนเนือ้ หาอยู่เสมอ(01)จะช่วยลดเวลาในการอ่านหนังสือ(02)ได้

ค้นหาตัวเองให้เจอ(03)จะช่วยป้องกัน การเลือกคณะที่เราไม่ชอบได้(04)

ความง่วง(05)ทําให้ ความสามารถในการอ่านหนังสือ(06)ลดลง

หลักของการเชื่อมโยงแบบยับยั้ง

GAT ความคิดเชื่อมโยง (4) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

สัญลักษณ์การเชื่อมโยง
ทางตรงหรือยับยั้ง กันแน่ ??
ปัญหาภัยแล้ง(01)ทําให้ผลผลิตเกษตร(02)ลดลง

ปัญหาภัยแล้ง(03)ทําให้ผลผลิตเกษตรลดลง(04)

เทคนิค..........
คือ แทนคํา แล้ว ดูใจความ ว่า การเชื่อมโยงด้วยสัญลักษณ์แบบไหนที่
สมเหตุสมผล
ปัญหาภัยแล้ง(01) ทําให้ ผลผลิตเกษตร(02) ลดลง

ปัญหาภัยแล้ง .............................. ผลผลิตเกษตร

ปัญหาภัยแล้ง(03) ทําให้ ผลผลิตเกษตรลดลง(04)

ปัญหาภัยแล้ง .............................. ผลผลิตเกษตรลดลง

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27 ________________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง

(5)

สัญลักษณ์การเชื่อมโยง
ปัญหาน้ําท่วม(05)ทําให้ความเป็นอยู่ของประชาชน(06)แย่ลง

ปัญหาน้ําท่วม(07)ทําให้ความเป็นอยู่ของประชาชนแย่ลง(08)

รายได้ธรุ กิจท่องเที่ยว(09)ลดลงเป็นผลมาจากปัญหาคราบน้ํามันในทะเล(10)

รายได้ธรุ กิจท่องเที่ยวลดลง(11)เป็นผลมาจากปัญหาคราบน้ํามันในทะเล(12)

หลักของการเชื่อมโยงแบบยับยั้ง

GAT ความคิดเชื่อมโยง (6) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

โจทย์เน้นเทคนิค...อ่านไป ขีดไป

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27 ________________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง

(7)

เทคนิค อ่านไป...ขีดไป
เทคนิค อ่านไป...ขีดไป
สัญลักษณ์
01

ความหมาย
1. ใส่รหัส บนคําที่โจทย์ให้เชื่อมโยง
2. ขีดตัวหนอน ใต้คําเชื่อมโยงแล้วใส่สัญลักษณ์ด้านบน
3. วงกลม ล้อมรอบ…ไอ้โม่ง
***ไอ้โม่ง คือ คําที่โจทย์ต้องการให้เชื่อมโยง
แต่จะปรากฏให้เห็นในบรรทัดอื่นหรือย่อหน้าอืน่

GAT ความคิดเชื่อมโยง (8) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

โจทย์ฝึกเทคนิคอ่านไป...ขีดไป
บทความที่ 1 เรื่อง ประโยชน์ของ Facebook
ด้วยเวลาเพียงไม่นานก็กลายมาเป็นหน้าเว็บหลักของใครหลายๆคน ที่รักการท่องเว็บไซต์ ด้วยการที่
Facebook(01)มีจุดเด่นสําคัญอันได้แก่ เป็นสือ่ กลางในการสือ่ สาร(02)ซึ่งทําให้สามารถพูดคุยกับเพือ่ นๆ(03)
ผ่านทางตัวอักษร ภาพ หรือแม้กระทั่งภาพเคลื่อนไหวได้จากทั่วทุกมุมโลก นอกจากนัน้ การที่เป็นสื่อกลางใน
การสื่อสารที่ดี ยังทําให้เกิดการซื้อขายสินค้าที่สะดวกมากขึน้ (04) ซึ่งส่งผลให้ผู้ซอื้ มีโอกาสได้ของดีราคาถูก(05)
นั่นเอง ฉะนั้นแล้วควรเลือกใช้งานในสิ่งที่ถูกที่ควร แล้วเราก็จะพบกับประโยชน์มากมายของ Facebook
นั่นเอง

ฝึกร่าง MAP

สิ่งที่ได้เรียนรู้

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27 ________________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง

(9)

ครอบครัว “ไอ้โม่ง”

ไอ้โม่งประเภทที่ 1 : “โม่งโย่ง-แคระ”
ความหมาย : ไอ้โม่งจะใช้คําที่สั้นกว่าหรือยาวกว่าคําที่โจทย์กําหนดมาในตาราง
ลักษณะคํา :
ตัวอย่างที่ 1 ในตาราง
ระบบการเผาผลาญของร่างกาย
ในบทความ ระบบเผาผลาญนี้
ตัวอย่างที่ 2 ในตาราง
ปัญหาสังคม
ในบทความ ปัญหาที่เกิดขึน้ ในสังคม
ไอ้โม่งประเภทที่ 2 : “โม่งรวมร่าง”
ความหมาย : ไอ้โม่งจะใช้คํา 2 คําที่โจทย์กําหนดมาให้ รวมให้เป็นคําเดียว
ลักษณะคํา :
ตัวอย่างที่ 1 ในตาราง
หาข้อมูลลูกค้า, หาความต้องการลูกค้า
ในบทความ การหาข้อมูลและความต้องการของลูกค้า
ตัวอย่างที่ 2 ในตาราง
ผลกระทบทางด้านบวก, ผลกระทบทางด้านลบ
ในบทความ ผลกระทบทางด้านบวกและลบ

GAT ความคิดเชื่อมโยง (10) ______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ครอบครัว “ไอ้โม่ง”

ไอ้โม่งประเภทที่ 3 : “โม่งลูกแม่”
ความหมาย : ไอ้โม่งจะมีคาํ ทีบ่ ่งบอกว่าเป็นตัวแม่หรือตัวลูก ถ้าโยงที่ตัวแม่
จะพูดถึงสั้นๆ แล้วจบเลย แต่ถ้าจะโยงตัวลูก จะมีคําว่า ทั้งหมด
ล้วน,ต่างๆ ดังกล่าว ดังที่กล่าวไป, 2-3 ประการที่กล่าวไป
ลักษณะคํา :
ตัวอย่างที่ 1 ในตาราง
แผนพัฒนาประเทศ
ในบทความ แผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆที่กล่าวไป
ตัวอย่างที่ 2 ในตาราง
วิธีประหยัดน้ํา
ในบทความ วิธีต่างๆ ในการประหยัดน้ํา
ไอ้โม่งประเภทที่ 4 : “โม่งแปลงร่าง”
ความหมาย : ไอ้โม่งจะใช้การเปลี่ยนคําทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
แต่มีความหมายเหมือนเดิม
ลักษณะคํา :
ตัวอย่างที่ 1 ในตาราง
ความขัดแย้งทางการเมือง
ในบทความ ความแตกแยกทางการเมือง
ตัวอย่างที่ 2 ในตาราง
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ในบทความ ศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27 _______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง

(11)

ครอบครัว “ไอ้โม่ง”

ไอ้โม่งประเภทที่ 5 : “โม่งสแวป (swap)”
ความหมาย : ไอ้โม่งจะมีการสลับที่ของคํา หน้ากับหลัง, เหตุกับผล
ลักษณะคํา :
ตัวอย่างที่ 1 ในตาราง
เศรษฐกิจเกิดความเสียหาย
ในบทความ ความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ตัวอย่างที่ 2 ในตาราง
การปฏิรูปประเทศไทย
ในบทความ ประเทศไทยเข้าสู่การปฏิรปู
ไอ้โม่งประเภทที่ 6 : “โม่ง Anti”
ความหมาย : ไอ้โม่งจะเป็นคําที่มีความหมายตรงข้ามกับ
คําที่โจทย์กําหนดมาให้ในตาราง
ลักษณะคํา :
ตัวอย่างที่ 1 ในตาราง
ราคาน้ํามันสูงขึ้น
ในบทความ ราคาน้ํามันลดลง
ตัวอย่างที่ 2 ในตาราง
คุณภาพข้าวไทยแย่ลง
ในบทความ คุณภาพข้าวไทยเพิม่ ขึ้น

GAT ความคิดเชื่อมโยง (12) ______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

โจทย์ฝึกเทคนิคอ่านไป...ขีดไป
บทความที่ 2 เรื่อง เครียดน้อยๆ ส่งผลดี
ศาสตราจารย์ ฮันส์ รอยล์ นักประสาทวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบริสตอล อังกฤษ ได้กล่าวว่า
ร่างกายจะผลิตฮอร์โมน(01)เมื่อเกิดความเครียด(02) ซึ่งฮอร์โมนชนิดแรก คือ คอร์ติซอล(03)จะช่วยให้สมอง
จดจําได้ดีขึ้น(04) ส่วนฮอร์โมนชนิดที่สองก็คือ อะดรีนาลีน(05)ซึ่งส่งผลกระตุ้นให้กลไกการทํางานของ
สมองตื่นตัว(06) ทําให้เกิดการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการที่กลไกการทํางานของสมองตืน่ ตัวและจดจํา
ได้ดีขึ้นก็จะส่งผลให้การเรียนดีขนึ้ (07) นัน่ เอง จะเห็นได้ว่า “ความเครียด” มีเพียงแต่น้อยก็ส่งผลในเรื่องที่ดี
ได้เช่นกัน

ฝึกร่าง MAP

สิ่งที่ได้เรียนรู้

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27 _______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง

(13)

โจทย์ฝึกเทคนิคอ่านไป...ขีดไป
บทความที่ 3 เรื่อง สุขกับปัจจุบัน
ทุกๆ คนย่อมเสาะแสวงหาความสุข ในขณะเดียวกันทุกชีวิตย่อมมีความทุกข์เป็นเครื่องประกอบอัน
เป็นไปตามกฎธรรมชาติ ดังนัน้ เราควรอยู่กับปัจจุบัน ข้อดีของการอยู่กบั ปัจจุบัน(01) นั้น ก็คือ เราจะได้
มีสติ(02) มีปญ
ั ญา(03) รู้เท่าทันความคิด(04) และกิเลศตัณหาภายในใจอยู่เสมอ ซึ่งข้อดีของการอยู่กับ
ปัจจุบนั ต่างๆที่กล่าวไปนัน้ จะทําให้เราเรียนรูถ้ ึงความผิดพลาดที่ผ่านมา(05)แต่ไม่โทษตัวเอง และยังทําให้
ในปัจจุบนั เรามุ่งมัน่ ทําเหตุให้ดดี ว้ ย โดยมีอนาคตเป็นเพียงเป้าหมายแห่งการเดินทางเท่านั้น เมื่อมุ่งมัน่ ทํา
เหตุในปัจจุบันให้ดีที่สุด(06) ไว้แล้ว อนาคตย่อมมีความสดใส เช่น หากวันนี้ตั้งใจเรียน ปลายภาคเรียนย่อม
ทําข้อสอบได้แน่นอน ดังนั้น หันมาอยู่กับปัจจุบนั เพื่อสร้างความสุขที่ถาวรกันดีกว่า

ฝึกร่าง MAP

สิ่งที่ได้เรียนรู้
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การฝนรหัส

ตัวอย่างข้อสอบและวิธีการตอบข้อสอบ
คําสั่ง
อ่านบทความเรื่อง “นักเรียนดี” ในบทความมีข้อความที่พิมพ์ด้วยอักษรตัวเข้มอยู่ 8 ข้อความ ท้ายบทความ
จะมีตารางสรุปข้อความที่กําหนด ซึ่งแต่ละข้อความมีตัวเลข 2 หลักกํากับ แล้วสรุปความเชื่อมโยงของ
ข้อความที่กําหนดแต่ละข้อความกับข้อความอื่นๆ ที่เหลือให้สอดคล้องกับเนือ้ หาในบทความ และเป็นไป
ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
- ถ้าข้อความที่กําหนดมีข้อความอืน่ (ซึ่งอาจมีได้หลายข้อความ) ที่เป็นผลโดยตรงหรือที่เกิดขึน้ ใน
เวลาต่อมา ให้ระบายตัวเลข 2 หลัก หน้าข้อความที่เป็นผลโดยตรงหรือที่เกิดขึน้ ในเวลาต่อมา แล้วตามด้วย
ตัวอักษร “A”
- ถ้าข้อความที่กําหนดมีข้อความอื่น (ซึ่งอาจมีได้หลายข้อความ) เป็นองค์ประกอบ/คุณสมบัติ/ลักษณะ
ให้ระบายตัวเลข 2 หลัก หน้าข้อความที่เป็นองค์ประกอบ/คุณสมบัต/ิ ลักษณะ แล้วตามด้วยตัวอักษร “D”
- ถ้าข้อความที่กําหนดมีผลทําให้ขอ้ ความอืน่ (ซึ่งอาจมีได้หลายข้อความ) ถูกลด/ยับยั้ง/ป้องกัน/
ห้าม/ขัดขวาง ให้ระบายตัวเลข 2 หลัก หน้าข้อความที่ถูกลด/ยับยั้ง/ป้องกัน/ห้าม/ขัดขวาง แล้วตามด้วย
ตัวอักษร “F”
- ถ้าข้อความที่กําหนดไม่มีข้อความอื่นที่เป็นผลโดยตรง หรือที่เป็นองค์ประกอบ/คุณสมบัต/ิ ลักษณะ
หรือที่ถูกลด/ยับยั้ง/ป้องกัน/ห้าม/ขัดขวาง ดังกล่าวข้างต้น ให้ระบายคําตอบเป็นตัวเลข “99” แล้วตาม
ด้วยตัวอักษร “H”
ทั้งนี้ให้ใช้เลขกํากับข้อความที่กาํ หนด 01, 02, 03, ... 08 เป็นเลขข้อ 1, 2, 3, ... 8 ในกระดาษคําตอบ
ข้อสอบแต่ละข้ออาจมีได้หลายคําตอบ หากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคําตอบทีผ่ ิดคําตอบละ 3 คะแนน
โดยหักจากคะแนนรวมของข้อสอบข้อนัน้ ๆ (ไม่หักคะแนนข้ามข้อ) ดังนั้นถ้าไม่มนั่ ใจ อย่าเดา
โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27 _______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง
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ตัวอย่างข้อสอบ สทศ.
นักเรียนดี
นักเรียนดีเป็นอย่างไร หากจะกล่าวอย่างสั้นที่สุดก็คือ นักเรียนดีจะต้องมีคุณสมบัติหรือองค์ประกอบ
อย่างน้อย 2 อย่าง คือ เรียนเก่งและเป็นคนดี เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดมี ีหลายอย่าง เช่น
พื้นฐานจิตใจนักเรียน คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพอาจารย์ผู้สอน คุณภาพสถานศึกษา สําหรับ
คุณภาพการเรียนการสอนนัน้ นอกจากเรื่องห้องสมุด อาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการศึกษา ฯลฯ ยังขึ้นกับ
คุณภาพอาจารย์ด้วย นอกจากนี้จะต้องรู้จักระวังหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง เช่น
การคบเพื่อนเลว เพราะย่อมสามารถลดหรือบัน่ ทอนความเป็นคนดีได้โดยง่าย

ร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

ร่างรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ
คําตอบข้อที่

01
02
03
04
05
06
07
08

1

คําตอบข้อที่

2

คําตอบข้อที่

3

คําตอบข้อที่

4

การคบเพื่อนเลว
คุณภาพการเรียนการสอน
คุณภาพสถานศึกษา
คุณภาพอาจารย์
นักเรียนดี
เป็นคนดี
พื้นฐานจิตใจนักเรียน
เรียนเก่ง

GAT ความคิดเชื่อมโยง (16) ______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

คําตอบข้อที่

5

หลักในการจํา

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27 _______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง
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เทคนิค 4 Step เต็ม GAT เชื่อมโยง

เทคนิค 4 STEPS
เต็ม GAT เชื่อมโยง

1.
2.
3.
4.

อ่านตารางด้านหลังก่อนใส่รหัส
อ่านไป...ขีดไป
ลอกลงทีละ...MAP
ชมวิว อ่านอีกรอบแล้วค่อยฝนรหัส

GAT ความคิดเชื่อมโยง (18) ______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

โจทย์ฝึกซ้อมมือ...น้องรัก
บทความเรื่อง “การนอน” อาวุธลับเสริมความฟิต 
1

คุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ชีวิตประจําวันอัดแน่นไปด้วยรายการสิ่งที่ต้องทํามากมาย จนทําให้ร่างกาย
ของเราเหนื่อยล้าเกินไป ดังนั้นสิง่ แรกที่เราควรทําคือ การเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเอง และในวันนี้จะมีคําแนะนําดีๆ
มาบอกกล่าว นั่นคือ 4 ลักษณะนิสัยที่ดีในการนอน อันประกอบไปด้วย

2

1. การล้างหน้าก่อนนอนด้วยน้ําอุ่นจะสามารถทําให้อารมณ์สงบลงและทําให้ความเครียดที่
สะสมมาทั้งวันนั้นลดลงได้
2. ห้ามเปิดทีวีและคอมพิวเตอร์ทงิ้ ไว้เด็ดขาด ในบางวันที่เรารูส้ ึกเหนื่อยมากๆ เราอาจ
หลับไปโดยเปิดทีวีค้างไว้ แต่อีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมา เราก็จะถูกเสียงจากทีวีปลุกให้ตื่นจากการหลับใหล ให้
เปลี่ยนเป็นหาหนังสือดีๆ สักเล่ม หรือฟังเพลงที่ช่วยให้ผ่อนคลาย น่าจะดีกว่า

3

3. หลีกเลี่ยงอาหารหวานและแอลกอออล์ การทานอาหารรสหวานหรือดืม่ แอลกอฮอล์ก่อน
เข้านอน จะไปรบกวนระบบการทํางานของร่างกายและยังอาจทําให้เราตื่นกลางดึกอีกด้วย เราควรหันไปผ่อน
คลายร่างกายก่อนนอน ด้วยการเล่นโยคะท่าง่ายๆหรือฝึกทําสมาธิ ก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นเดียวกัน

4

4. ควรนอนหลับในห้องที่มืดสนิท แต่ถ้าหากห้องนอนนัน้ อยู่ในสภาพแวดล้อมทีม่ ีแสงส่อง
ถึงตลอดเวลา หรือคุณทํางานในกะดึกแล้วต้องนอนในช่วงกลางวัน คุณอาจจะเลือกติดผ้าม่านที่สามารถ
สามารถกันแสงทะลุผา่ นได้

5

นอกเหนือจากลักษณะนิสัยที่ดีในการนอนทั้ง 4 ประการทีก่ ล่าวไป จะส่งผลให้นอนหลับ
ได้สนิทมากขึ้นแล้ว การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอก็จะทําให้หลับสนิทขึน้ ด้วย ซึ่งต้องทําควบคู่กันไป จึง
จะส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายให้ดียิ่งขึ้น เพื่อมีพลังในการดําเนินชีวิตในทุกๆ วันต่อไป

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27 _______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง
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ร่าง MAP
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ร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

ร่างรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ
คําตอบข้อที่

01
02
03
04
05
06
07

1

คําตอบข้อที่

2

คําตอบข้อที่

3

คําตอบข้อที่

4

คําตอบข้อที่

5

ลักษณะนิสัยที่ดีในการนอน
การล้างหน้าก่อนนอนด้วยน้ําอุน่
ห้ามเปิดทีวีและคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้
หลีกเลี่ยงอาหารหวานและแอลกอออล์
ควรนอนหลับในห้องที่มืดสนิท
นอนหลับได้สนิทมากขึ้น
การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ

สิ่งที่ได้เรียนรู้ และ Trick การออกสอบ
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โจทย์เอาจริงแล้วนะ...น้องรัก
บทความเรื่อง การศึกษาปรากฏการณ์เกาะความร้อน 
1

ปรากฏการณ์เกาะความร้อน (อังกฤษ : urban heat island : UHI) คือปรากฏการณ์ที่ในมหา
นครมีอุณหภูมิสูงขึน้ กว่าบริเวณโดยรอบอย่างมีนัย ซึ่งมีสาเหตุมาจากสมดุลพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
ความแตกต่างของอุณหภูมิดังกล่าวจะชัดเจนในตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวัน

2

มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นี้ อย่างเช่น ความร้อนที่ปล่อยจากอาคาร
ต่างๆ ทั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งก่อความร้อนอื่นๆ หรือ
การพัฒนาเมืองซึ่งวัสดุที่ใช้สร้างอาคารปิดกั้นความร้อนจากพื้นดินไม่ให้แผ่ขึ้นสู่ท้องฟ้าตอนกลางคืน วัสดุที่
ใช้โดยทั่วไป ได้แก่ คอนกรีตที่สามารถจุความร้อนได้เป็น 2,000 เท่าของอากาศในปริมาตรเท่ากัน รวมถึง
อาคารสูงเป็นผิวเชิงอเนก ที่เรียกกันว่า ปรากฏการณ์เรขาคณิต (geometric effects) ที่รับการสะท้อนและ
การดูดซับแสงอาทิตย์เอาไว้

3

ซึ่งปัจ จัยต่า งๆ ที่ ได้กล่ าวไปข้างต้ น นี้ทํา ให้เ กิด การเปลี่ยนความสมดุลของพลั งงาน
(energy balance) ในเขตเมือง ซึ่งเป็นเหตุให้อุณหภูมิในเมืองสูงขึ้น และนอกจากนั้นความสมดุลของ
พลังงานที่เปลี่ยนแปลงยังถูกกระทบจากการขาดพืชพรรณในพื้นที่ในเมืองอีกด้วย

4

จากอุณหภูมใิ นเมืองที่สูงขึน้ ได้ส่งผลเสียหายในหลายด้าน ที่อันตรายที่สุดคือ ได้ส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพของประชากร ซึ่งจากสถิติบอกว่า ในสหรัฐฯประเทศเดียว โดยเฉลี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง 1,000 คนจาก
ความร้อนจัดที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการต่างๆโดยทีน่ ิวยอร์กได้ใช้การปลูกต้นไม้ตามถนน ตามด้วยการ
ปลูกต้นไม้บนอาคารสูงหรือที่เรียกว่า “หลังคาเขียว” ซึ่งการปลูกต้นไม้จะทําให้อณ
ุ หภูมิในเมืองลดลงได้
รวมถึงการเปลี่ยนวัสดุในการสร้างอาคารและเลือกใช้สีขาวกับอาคารหรือสีอ่อนๆ ก็สามารถที่จะช่วยสะท้อน
ความร้อนและลดอุณหภูมิของเมืองให้น้อยลงได้อีกทางหนึ่งด้วยนั่นเอง

GAT ความคิดเชื่อมโยง (22) ______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ร่าง MAP
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ร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

ร่างรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ
คําตอบข้อที่

01
02
03
04
05
06
07
08
09

1

คําตอบข้อที่

2

คําตอบข้อที่

3

คําตอบข้อที่

4

อาคารสูงเป็นผิวเชิงอเนก
สุขภาพของประชากร
วัสดุที่ใช้สร้างอาคารปิดกัน้ ความร้อน
อุณหภูมใิ นเมืองสูงขึ้น
ความร้อนทีป่ ล่อยจากอาคารต่างๆ
การขาดพืชพรรณในพืน้ ทีใ่ นเมือง
ปลูกต้นไม้บนอาคารสูง
การเปลี่ยนความสมดุลของพลังงาน
เลือกใช้สีขาวกับอาคาร

สิ่งที่ได้เรียนรู้ และ Trick การออกสอบ

GAT ความคิดเชื่อมโยง (24) ______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

คําตอบข้อที่
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โจทย์แนวข้อสอบจริง...น้องรัก
แนวข้อสอบจริง GAT รอบ ธ.ค. 57
บทความเรื่อง ความสุขของคนอาเซียน 
1

ใน 10 ประเทศอาเซียน อันได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์
อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์ มีการเติบโตของตัวเลข GDP ที่แตกต่างกัน ทุกประเทศต่างเร่ง
กระตุ้น ต้องการให้ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อ GDP เพิ่มขึ้น จะทําให้ผู้คนในประเทศจะมี
ความสุขเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งในบทความนี้จะอธิบายความสุขของคนอาเซียนโดยจะขออธิบายเฉพาะความสุขของ
คนในประเทศอาเซียน อันได้แก่ ความสุขของคนสิงคโปร์ เวียดนาม และลาว เพียงเท่านั้น

2

สิงคโปร์ เมืองที่สงบสุขที่สุดในอาเซียน และเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดในเอเซีย สิงคโปร์มี
ศั ก ยภาพด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
มี ท รั พ ยากรบุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพสู ง เป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง ในอาเซี ย น
มี ค วามโปร่ ง ใสมากที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ สองของโลก
และเป็ น ประเทศที่ มี ก ารคอร์ รั ป ชั น น้ อ ยที่ สุ ด
ในเอเซีย แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ของสิงคโปร์ที่พบคือ คนสิงคโปร์มีชั่วโมงทํางานต่อสัปดาห์มากที่สุดในโลก
(ทํางานเฉลี่ยสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง) สิงคโปร์มีประชากรที่ประกอบอาชีพมากกว่า 2 ล้านคน แต่คนทํางาน
กว่า 460,000 คนมีรายได้ต่ํา แบ่งเป็นพนักงานแบบประจํา 114,000 คนมีรายได้ต่ํากว่า 1,000 ดอลลาร์
สิงคโปร์ต่อเดือน (25,000 บาท) และหากรวมพนักงานแบบประจํากับแบบกะก็จะมีทั้งหมด 460,000 คน ที่
มีรายได้ต่ํากว่า 1,500 ดอลล่าร์สิงคโปร์ต่อเดือน (37,500 บาท) คิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของคนที่ประกอบ
อาชีพ ซึ่งไม่สามารถอยู่รอดได้ในสังคมของสิงคโปร์ที่เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก

3

นอกจากนั้นแล้ว สถานการณ์ที่สําคัญยิ่งกว่าคือ คนสิงคโปร์กว่าครึ่งหนึ่งอยู่กับความกลัว
ความกลัวเหล่านั้นได้แก่ กลัวว่าถ้าล้มป่วยจะไม่มีเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพราะรัฐบาลไม่ช่วยเหลือ
เงินค่ารักษาพยาบาล กลัวว่าเมื่อเกษียณจะไม่มีเงินจ่ายจนวันสุดท้ายของชีวิต และรัฐบาลเองก็ไม่ช่วยเหลือ
เงิ น บํ า นาญเลี้ ย งชี พ ระบบบํ า นาญเลี้ ย งชี วิ ต นั้ น คนสิ ง คโปร์ ต้ อ งจ่ า ยเงิ น เอง สํ า หรั บ คนที่
ยังมีงานทํา ในอนาคตข้างหน้าต้องภาวนาว่าจะต้องไม่ตกงาน ภาวนาว่าจะต้องไม่เจ็บป่วย ภาวนาว่าจะต้อง
ไม่ประสบอุบัติเหตุ เพราะถ้าเกิดปัญหาต่างๆ เหล่านี้แล้ว จะไม่สามารถจ่ายค่าบ้านได้ เมื่อไม่สามารถจ่ายค่า
บ้านได้ก็ต้องเสียบ้านไป แล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นคนไร้บ้าน ด้วยสถานการณ์ต่างๆ และการต้องอยู่กับความ
กลัวจึงทําให้คนสิงคโปร์มีความสุขลดน้อยลงและยังทําให้คนสิงคโปร์มีรอยยิ้มน้อยที่สุดในโลกด้วย
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โจทย์แนวข้อสอบจริง...น้องรัก
4

ดัชนีแห่งความสุข (The Happy Planet Index : HPI) โดยองค์การอิสระด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมของโลก เผยแพร่ผลวิจัยและสํารวจความสุขที่ไม่ได้วัดจากรายได้ตัวเงินเพียงอย่างเดียว แต่
จะวัดจากปัจจัย 3 อย่าง คือ ความพึงพอใจในการมีชีวิต อัตราการใช้ทรัพยากรของประชากร และอายุไข
เฉลี่ย ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 พบว่าคนสิงคโปร์มีความสุขน้อยที่สุดในอาเซียน (World Happiness Index) ส่วน
ประเทศที่มดี ัชนีความสุขสูงที่สุดในอาเซียนและสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลกก็คือคนเวียดนาม อาชีพครูใน
เวียดนามเป็นอาชีพทีม่ ีเงินเดือนเฉลี่ยเพียง 4,500-5,500 บาท ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในกรุง
โฮจิมินห์ที่เป็นเมืองทีม่ ีค่าครองชีพที่สูงลําดับต้นๆ ของอาเซียน ดังนัน้ ครูหลายๆ คนจึงหารายได้เพิ่มด้วยการ
รับสอนพิเศษ และเมื่อถามถึงนิยามของความสุขก็ได้รบั คําตอบว่า เป็นความสุขจากการได้ทํางานที่ชอบและ
ได้สร้างประโยชน์ให้กับคนอืน่ ๆ

5

ไม่เฉพาะเวียดนาม แต่ประเทศที่ระบบเศรษฐกิจยังไม่เข้มแข็ง ประเทศที่รายได้พลเมืองต่ําอย่าง
“สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ก็มีดัชนีความสุขสูงกว่า มีความสุขมากกว่าประเทศที่ร่ํารวยอย่าง
สิงคโปร์ พลเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์มีวิถีชีวิตที่เนิบช้า ไม่ต้องเร่งรีบเหมือนในนครหลวงของหลาย
ประเทศในอาเซียน หลังจากที่ตนื่ นอนแล้ว ยังเหลือเวลาทํากิจกรรมต่างๆ อีกหลากหลาย สามารถดําเนิน
ชีวิตโดยพึ่งพาตนเองและไม่ฟุ่มเฟือยก็สามารถอยู่ได้ นั่นคือ ความสุขจากการใช้ชีวิตเรียบง่ายของพลเมืองที่นี่
ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่าความสุขของคนเวียดนามและคนลาว คือความสุขที่ได้จากการได้ทาํ งานที่
ชอบและได้ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนั่นเอง

6

ความสุขของประชาชนในแต่ละประเทศนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกันไปตามบริบท
ของแต่ละประเทศ คนรวยไม่จําเป็น ต้องมีความสุข และคนจนไม่จําเป็น ต้องมีแต่ความทุกข์เสมอไป
การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนหลังปี ค.ศ. 2015 จะเป็นโอกาสสําคัญในการกระจายความสุขจาก
ผู้คนที่อยู่ในประเทศหนึ่งไปสู่ผู้คนในอีกประเทศ นั่นคือ โอกาสทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และความมั่นคง
ร่วมกัน

GAT ความคิดเชื่อมโยง (26) ______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ร่าง MAP
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ร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

ร่างรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ
คําตอบข้อที่

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1

คําตอบข้อที่

2

คําตอบข้อที่

3

คําตอบข้อที่

4

คนทํางานกว่า 460,000 คนมีรายได้ต่ํา
คนสิงคโปร์กว่าครึ่งหนึ่งอยู่กับความกลัว
ความสุขของคนเวียดนามและคนลาว
ความสุขของคนสิงคโปร์
ความสุขของคนอาเซียน
ความสุขจากการใช้ชีวิตเรียบง่าย
ความสุขจากการได้ทํางานทีช่ อบ
ชั่วโมงทํางานต่อสัปดาห์มากที่สดุ ในโลก
มีรอยยิม้ น้อยที่สุดในโลก
สถานการณ์ของสิงคโปร์

สิ่งที่ได้เรียนรู้ และ Trick การออกสอบ
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โจทย์ซ้อมที่บ้าน...น้องรัก
แนวข้อสอบจริง GAT รอบ ต.ค. 55
บทความเรื่อง ป่าพรุควนเคร็ง 
1

ป่าพรุควนเคร็ง เป็นป่าพรุที่ยังเหลืออยู่ไม่กี่แห่งแล้วในประเทศไทย ในอดีตเคยเป็นพืน้ ที่ชมุ่ น้ํา
ผืนใหญ่ทมี่ รี ะบบนิเวศน้ําผิวดินเชื่อมติดต่อกับทะเล
มีความอุดมสมบูรณ์และเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ แต่การเปลีย่ นแปลงทีผ่ ่านมาในรอบ 10 ปีมไี ฟป่าเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องปีละ
กว่า 100 จุด และสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในปี 2555 มีไฟไหม้ป่าพรุมาแล้วกว่า 160 จุด
ทําให้พนื้ ที่ปา่ พรุได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า 15,000 ไร่ ซึ่งคาดว่าเป็นฝีมือมนุษย์ และในช่วงหลายปีที่
ผ่านมามีป่าถูกบุกรุกโดยฝีมือมนุษย์มากขึ้นจนทําให้ป่าพรุถกู ทําลายเสียหายอย่างรวดเร็ว

2

เดิมนัน้ ป่าพรุมีความสัมพันธ์ต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆ พื้นที่บริเวณป่าพรุ
เป็นอย่างมาก ป่าพรุควนเคร็งจึงมีสถานะเป็น “ป่าชุมชน” เพื่อการเลี้ยงชีพ ชาวบ้านได้เข้าไปเก็บของป่า
หาต้นกระจูด กก ปรือ ย่านลิเภา เพื่อนําไปแปรรูปเป็นเสื่อ กระสอบ ทําเครื่องจักสาน เครื่องประดับ มีการ
เข้าไปหาพืชผักและของป่ามาเพือ่ การบริโภค เช่น บัว ผักกูด ลําเท็ง ยอดพืชชนิดต่างๆ มีการจับสัตว์น้ําด้วย
เครื่องมือทีท่ ําขึน้ เอง เช่น ไซ ลัน สุ่ม เบ็ด เพื่อนําไปบริโภคกันในครัวเรือน หากจับได้เป็นจํานวนมากก็มีการ
แบ่งปันแจกจ่ายหรือขายออกให้แก่เพื่อนบ้าน หรืออาจแปรรูปเพื่อการบริโภคในโอกาสต่อๆ ไป แต่หลังจากที่
ป่าพรุถูกทําลายก็ส่งผลให้รายได้ของคนในพืน้ ที่ลดลงตามไปด้วย

3

ในรอบ 10 ปีที่ผา่ นมายังมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกนัน้ คือ การสร้างที่ขวางทางน้ํา แม้ว่า
เป็นการป้องกันการลุกล้ําของน้ําเค็มที่จะเข้ามาทําลายพื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ทําให้พื้นที่
ป่าพรุถูกทําลายเช่นกันและยังมีปัญหาระดับน้ําลดลงจากการขุดคลองชลประทานต่างๆ ที่เป็นการเร่งให้น้ํา
ในป่าพรุระบายออกไปเร็วขึน้ ส่งผลให้ป่าพรุเสียหาย

4

จากการที่ปา่ พรุเสียหายจากสาเหตุต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะส่งผลให้ประชาชน
มีรายได้ลดลงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าด้วย โดยทําให้นกป่าใกล้สูญพันธุแ์ ละแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา
ลดลง อย่างเช่น ปลาดุกลําพันที่เคยมีอยู่ในป่าพรุเป็นจํานวนมากแต่ปัจจุบนั นี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว อีกทั้งการที่
ป่าพรุเป็นแก้มลิง เป็นแหล่งบําบัดน้าํ เสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเล ดังนั้นความเสียหายของป่าพรุจึงทําให้
แหล่งเก็บกักน้ําและบําบัดน้ําเสียลดลงด้วย
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โจทย์ซ้อมที่บ้าน...น้องรัก
5

สิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้น หากไม่มีการควบคุมที่ดีพอในเรื่องการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พื้น ที่ป่ าสงวนแห่ง ชาติ ไม่มีการฟื้น ฟูด้วยการสร้างจิตสํา นึกให้ แก่ประชาชนทุกระดับสาขาอาชีพให้รู้สึ ก
หวงแหนและร่วมมือกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง อาทิเช่น ลดการเผาป่าลง ร่วมกันปลูกป่าต้นน้ํา เคารพ
กฎหมายอย่างเคร่งครัดและรัฐเอาจริงเอาจังในเรื่องการถือครองที่ดิน เป็นต้น ก็ยากที่จะทําให้ป่าพรุคนื ความ
อุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิมได้

GAT ความคิดเชื่อมโยง (30) ______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ร่าง MAP

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27 _______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง

(31)

ร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

ร่างรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ
คําตอบข้อที่

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

1

คําตอบข้อที่

2

คําตอบข้อที่

3

คําตอบข้อที่

4

ไฟป่า
การเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี
ป่าถูกบุกรุก
ประชาชนมีรายได้ลดลง
ป่าพรุถูกทําลายเสียหาย
การสร้างที่ขวางทางน้ํา
ปัญหาระดับน้าํ ลดลง
นกป่าใกล้สูญพันธุ์
แหล่งเก็บกักน้ําและบําบัดน้ําเสียลดลง
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นา้ํ ลดลง

GAT ความคิดเชื่อมโยง (32) ______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

คําตอบข้อที่

5

โจทย์ซ้อมที่บ้าน...น้องรัก
แนวข้อสอบจริง GAT รอบ ต.ค. 55
บทความเรื่อง อะไรจะเกิดในวันที่ 1 ม.ค. 2558 
1

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 44 ในวันที่ 25 สิงหาคมถึง 1 กันยายน
2555 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ได้ประสบความสําเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้มีการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า
การดําเนินการตาม AEC Blueprint ของสมาชิกอาเซียน แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค และการจัดลําดับ
มาตรการสําคัญที่ต้องดําเนินการให้ลุล่วงตาม AEC Blueprint ในปี 2558

2

จากการลงนามข้อตกลงอาเซียนในแถลงการณ์ AEC Blueprint เมื่อปี 2550 ทําให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนสามารถขายสินค้าได้อย่างเสรี สามารถเคลือ่ นย้ายแรงงานได้อย่างเสรี และลงทุนได้อย่าง
เสรี รวมทั้งให้ความร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งในวันที่ 1 ม.ค. 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
ดําเนินการเต็มรูปแบบตามข้อตกลงเพื่อการผลักดันให้ก้าวไปสู่ภมู ิภาคที่เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ซึ่งมี
สาระสําคัญดังนี้

3

การขายสินค้าได้อย่างเสรี โดยประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งเก่าและใหม่จะทยอยปรับลดภาษีให้เหลือ
0% พร้อมๆ กับการทยอยยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีอีกด้วย ส่งผลให้ไทยส่งออกสินค้า
ได้มากขึ้น แต่ทว่า ก็ทําให้ประเทศสมาชิกอื่นๆ ส่งออกสินค้าได้มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นอุปสรรคกับการ
ส่งออกสินค้าของไทยได้

4

การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี โดยอาเซียนมีเป้าหมายในการส่งเสริมโดยอํานวยความสะดวก
ในการเดินทางของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า บริการและการลงทุนในด้านต่างๆ อาทิ การตรวจตรา
การออกใบอนุญาตทํางานสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ และแรงงานฝีมืออาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้า ม
พรมแดน ซึ่งการเคลื่อนย้ายแรงงานจะทําให้คนไทยหางานง่ายขึ้น รวมถึงทําให้เกิดการย้ายแรงงานจาก
ต่างประเทศด้วย และแน่นอนว่าจะต้องเกิดการแข่งขันระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานต่างชาติซึ่งจะเป็น
ผลเสียกับการหางานของคนไทย อีกทั้งมีสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุด คือ จุดอ่อนของคนไทยเรื่องภาษาอังกฤษอ่อน
ทําให้ประโยชน์ที่ไทยได้รับลดลง โดยเฉพาะเรื่องการหางาน

5

การลงทุนลงทุนได้อย่างเสรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียนเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนทั้งจาก
ภายในและภายนอกอาเซียน และมีบรรยากาศการลงทุนที่เสรีและโปร่งใส ส่งผลให้ไทยลงทุนได้อย่างเสรี
ทั้งการลงทุนในธุรกิจ 5 สาขาหลัก ทั้งการให้ความคุ้มครอง การส่งเสริม และการอํานวยความสะดวก
ด้านการลงทุน โดยเฉพาะไทยตั้งอยู่ในทําเลที่เป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนและเชื่อมต่อกับจีนและอินเดีย

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27 _______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง

(33)

โจทย์ซ้อมที่บ้าน...น้องรัก
6

ณ ปัจจุบันนี้ อาเซียนก็ยังเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย และเพื่อให้การดําเนินงานบรรลุผลตาม
แผนที่ได้วางไว้ ประเทศไทยได้พัฒนาการติดต่อด้านการขนส่งและคมนาคมกับประเทศอาเซียนอื่นๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ไทยเป็นจุดดึงดูดให้เป็นแหล่งการลงทุนธุรกิจที่น่าสนใจยิ่งขึ้นในสายตาของ
ประชาคมโลก

GAT ความคิดเชื่อมโยง (34) ______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ร่าง MAP

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27 _______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง

(35)

ร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

ร่างรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ
คําตอบข้อที่

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1

คําตอบข้อที่

2

คําตอบข้อที่

3

คําตอบข้อที่

4

สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
ขายสินค้าได้อย่างเสรี
ลงทุนได้อย่างเสรี
ข้อตกลงอาเซียน
ภาษาอังกฤษอ่อน
การย้ายแรงงานจากต่างประเทศ
ไทยส่งออกสินค้าได้มากขึ้น
ไทยลงทุนได้อย่างเสรี
ประเทศสมาชิกอื่นๆ ส่งออกสินค้าได้มากขึ้น
คนไทยหางานง่ายขึน้

GAT ความคิดเชื่อมโยง (36) ______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

คําตอบข้อที่

5

โจทย์ซ้อมที่บ้าน...น้องรัก
แนวข้อสอบจริง GAT รอบ มี.ค. 56
บทความเรื่อง เด็กไทยกับไอที...เด็กล็อค 
1

“ปัญหาเด็กในปี 2556 นี้ ขอเรียกว่า เด็กล็อค คือ ล็อคนิ้ว ล็อคตัวเอง และล็อคเวลา” รศ.ดร.
สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556
การล็อคนิ้ว ล็อคตัวเอง ล็อคเวลา ก็คือการใช้เวลามากเกินควรกับไอที ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ต

2

จากผลวิจัยพบว่า เด็กและเยาวชนใช้ระบบไอทีเพื่อการเรียนรู้เพียงร้อยละ 20 ส่วนร้อยละ 80
ใช้เพื่อการบันเทิงและเกม การล็อคทั้งตัวเองและเวลาเช่น นี้ย่อมเกิดผลเสียตามมาหลายประการจากเวที
“คุมเข้มเด็กเล่นเกม : ลิดรอนสิทธิหรือช่วยสร้างสรรค์” ในการประชุมคณะกรรมการการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ (คจ.สช.) ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2555 สรุปว่าการที่เด็กจํานวนมาก
ใช้เวลามากเกินควรกับไอที ทําให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เกิดผลด้านลบต่อพัฒนาการ และได้รับผลร้ายจาก
การรับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านทางซอฟท์แวร์ เกม เว็บไซต์

3

ที่ว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็คือ ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยง่าย เพราะอยู่กับไอทีจนไม่มีเวลา
ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาอีกทัง้ สายตาก็มักจะเสียไปด้วย เพราะวันๆ จ้องอยู่ที่หน้าจอ นอกจากนี้สุขภาพจิต
อาจแปรปรวนกลายเป็นเด็กที่มพี ฤติกรรมรุนแรง ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
กล่าวในทีป่ ระชุม คจ.สช. ว่า สถิติของการติดเกมและมีพฤติกรรมรุนแรงจนต้องบําบัดรักษาเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง
ทุกปี

4

นอกจากเรื่องสุขภาพแล้ว การล็อคตัวเองหรือล็อคเวลาจนไม่มีเวลาทํากิจกรรมสร้างสรรค์อนื่
เช่น การทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ การร่วมกิจกรรมชมรมต่างๆ ในสถานศึกษา หรือแม้แต่การพบปะ
พูดคุยสร้างสรรค์กับพ่อแม่ ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง ย่อมทําให้เกิดผลลบต่อพัฒนาการของตัวเด็กเอง ซึ่งที่
สําคัญ คือ ทําให้ขาดทักษะทางสังคมและขาดทักษะในการติดต่อสื่อสาร

5

ปัจจุบนั ร้านเกมที่เปิดให้บริการทั่วประเทศกว่า 30,000 ร้าน พอๆ กับจํานวนสถานศึกษา
ร้านเกมเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่จํากัดเวลา ไม่มีการป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ลามก เว็บไซต์ล่อลวง หรือเกมรุนแรง
ที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก ดังนั้นผลร้ายจากการรับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมตามที่ คจ.สช. กล่าวข้างต้นก็คือ
ถูกล่อลวงเพือ่ กระทําทางเพศ ถูกล่อลวงเพื่อประสงค์ทรัพย์สิน และถูกล่อลวงเพื่อค้ามนุษย์

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27 _______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง

(37)

โจทย์ซ้อมที่บ้าน...น้องรัก
6

ทํา ไมเด็ กและเยาวชนไทยจํา นวนมากจึ งกลายเป็น เด็ ก ล็อ ค จนเกิ ดผลเสี ยใหญ่ หลวงเช่ น นี้
ความคิดเห็นจากเวทีในการประชุม คจ.สช. กล่าวว่า ต้นตอที่สําคัญ ก็คือ ภาคธุรกิจร้านเกมเห็นเด็กเป็นเหยือ่
เด็กขาดพื้นที่และกิจกรรมที่เหมาะสม และครอบครัวไม่ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หรือไม่เข้าใจกระทั่งว่า
ปล่อยให้ลูกเล่นเกมจนติดและกลายเป็นเด็กล็อคนั้นส่งผลเสียอย่างไร

7

ที่ประชุม คจ.สช. เสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนช่วยเร่งแก้ไขปัญหาด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ ขจัด
สื่ อ ร้ า ยขยายสื่ อ ดี ซึ่ งจะช่ วยป้ อ งกั น ปั ญ หาการถู กล่ อลวงเพื่ อกระทํ าการทางเพศและการล่ อ ลวงอื่ น ๆ
ปรับปรุงกฎหมายด้านสื่อให้มีความทันสมัย ควบคุมเวลาและเนื้อหาการให้บริการไอทีทั้งในร้านอินเตอร์เน็ต
และเนื้อหาในเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดอาการล็อคตัวเองและเวลา ยังป้องกันการถูกล่อลวงต่างๆ
ดังกล่าว จัดหาพื้ นที่แ ละกิ จกรรมที่ เหมาะสมสําหรับ เด็กและเยาวชน ซึ่งช่วยทําให้การล็อคตัว เองและ
ล็อคเวลากับ ไอที ลดลง เป็น ต้ น แต่อย่ างไรก็ต าม ผู้ที่จ ะแก้ ปัญหาได้ ดีที่สุ ดก็คื อ ตั วเด็ กและเยาวชนเอง
โดยรู้จักผิดชอบชั่วดี และรับผิดชอบในการพัฒนาตนไปในทางที่ถูกที่ควร

GAT ความคิดเชื่อมโยง (38) ______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ร่าง MAP

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27 _______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง

(39)

ร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

ร่างรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ
คําตอบข้อที่

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

1

คําตอบข้อที่

2

คําตอบข้อที่

3

คําตอบข้อที่

4

ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี
ขาดทักษะทางสังคม
ครอบครัวไม่ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
ควบคุมเวลาและเนื้อหาการให้บริการไอที
จัดหาพื้นทีแ่ ละกิจกรรมที่เหมาะสม
ถูกล่อลวงเพื่อกระทําทางเพศ
ภาคธุรกิ จร้านเกมเห็นเด็กเป็นเหยื่อ
ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยง่าย
ล็อคเวลา
ล็อคตัวเอง

GAT ความคิดเชื่อมโยง (40) ______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

คําตอบข้อที่

5

โจทย์ซ้อมที่บ้าน...น้องรัก
แนวข้อสอบจริง GAT รอบ มี.ค. 56
บทความเรื่อง พิษภัยของมลพิษ 
1

ข่าวฮือฮาข่าวหนึ่ง เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 คือ ประกาศขายวัด ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หลวงปู่พุทธอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ขึ้นป้ายขนาด
ยาว 10 เมตร สูง 6 เมตรติดที่รั้ววัดประกาศขายวัดในราคาถูก เนื่องจากทนกลิ่นเหม็นของโรงงานผลิต
อาหารสัตว์ที่อยู่ตรงข้ามวัดไม่ได้

2

เรื่องมลพิษก่อปัญหาให้สังคมไทยมานานและนับวันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ มลพิษมีหลายประเภท
ที่ทําพิษจนวัดทนไม่ได้ก็คือ มลพิษทางอากาศหรืออากาศเสีย ซึง่ หมายถึงภาวะที่มีอากาศทีม่ ีสารเจือปนอยู่ใน
ปริมาณที่สูงกว่าปกติและเป็นเวลานานพอที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่างๆ เช่น อันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ พืช
สิ่งแวดล้อม และทรัพย์ สารเจือปนดังกล่าวกองอนามัยสิ่งแวดล้อมสํานักอนามัย กทม. เรียกว่า สารมลพิษ
ทางอากาศ ซึ่งมีหลายอย่าง เช่น ฝุ่นละออง กลิน่ ควัน ละอองไอ ก๊าซหลายชนิด ฯลฯ

3

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้กรุงเทพฯ และเมืองใหญ่หลายเมือง
เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเข้าขัน้ วิกฤต รถยนต์และยานพาหนะต่างๆ ซึ่งเผาผลาญน้ํามันมากขึน้ จึงเป็นทีม่ า
ของก๊าซหลายชนิดที่เป็นสารมลพิษทางอากาศ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน รวมทั้งสารตะกั่ว กลิ่นท่อไอเสีย และฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งเป็นสารไฮโดรคาร์บอน

4

โรงงานประเภทต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายบริเวณชานเมือง นิคมอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ใน
แหล่งใกล้ชุมชนก็เป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้อากาศเสีย เช่น โรงงานอาหารสัตว์ทําให้เกิดกลิ่นจนต้องประกาศ
ขายวัด โรงงานปูนซีเมนต์ทําให้เกิดฝุ่นละออง โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นที่มาของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โรงงาน
อุตสาหกรรมทําให้เกิดควันฯลฯ

5

ผลกระทบที่เกิดจากสารมลพิษทางอากาศมีมากมาย ที่สําคัญได้แก่ อันตรายต่อมนุษย์ เช่น
ป่วยเป็นโรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ หรือแม้แต่โรคมะเร็ง อันตรายต่อสัตว์โดยหายใจเอาอากาศทีม่ ี
มลพิษปะปนอยู่หรือโดยกินหญ้าหรือพืชที่มีมลพิษทางอากาศตกสะสมอยู่ในปริมาณมาก และอันตรายต่อพืช
เช่น ใบพืชสีจางลง ใบเหลือง ดอกกล้วยไม้เป็นรอยด่าง มีสีจางลงเป็นจุด นอกจากนี้ผลกระทบที่สําคัญอีก
อย่างหนึ่งก็คืออันตรายต่อภาวะแวดล้อมจนบรรยากาศแปรปรวนไปทั่วโลก อุณหภูมิบรรยากาศโลกเฉลี่ย
สูงขึ้น น้ําแข็งที่ขั้วโลกละลาย ระดับน้าํ ทะเลสูงขึ้น เกิดภัยแล้ง น้าํ ท่วม เกิดลมพายุบ่อยและรุนแรงขึ้น ฯลฯ

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27 _______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง

(41)

โจทย์ซ้อมที่บ้าน...น้องรัก
6

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556 กรมคุมมลพิษจัดกิจกรรม D-day ประกาศว่าจะเริม่ บังคับใช้
กฎหมายมาตรา 80 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อย่างจริงจัง ที่จริง
กฎหมาย ประกาศ และกฎกระทรวงเกี่ยวกับมลพิษมีอยู่หลายฉบับ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
จะเป็นมาตรการสําคัญในการลดสารมลพิษในอากาศ รวมทั้งเป็นการป้องกันหรือลดอันตรายต่อ มนุษย์ สัตว์
พืช และอื่นๆ นอกจากนี้ก็ควรเร่งดําเนินการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและสร้างจิตสํานึกที่ดใี ห้ผู้ประกอบการ
ที่เป็นแหล่งก่อมลพิษด้วย

GAT ความคิดเชื่อมโยง (42) ______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ร่าง MAP

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27 _______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง

(43)

ร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

ร่างรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ
คําตอบข้อที่

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1

คําตอบข้อที่

2

คําตอบข้อที่

3

คําตอบข้อที่

4

กลิ่น
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ผลกระทบ
ฝุ่นละออง
ยานพาหนะต่างๆ
โรงงานประเภทต่างๆ
สารมลพิษทางอากาศ
อันตรายต่อพืช
อันตรายต่อมนุษย์

GAT ความคิดเชื่อมโยง (44) ______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

คําตอบข้อที่

5

เฉลยโจทยซอมที่บาน...นองรัก
บทความเรื่อง ป่าพรุควนเคร็ง
ร่าง MAP

ร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

ร่างรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ
คําตอบข้อที่

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ไฟป่า
การเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี
ป่าถูกบุกรุก
ประชาชนมีรายได้ลดลง
ป่าพรุถูกทําลายเสียหาย
การสร้างที่ขวางทางน้ํา
ปัญหาระดับน้าํ ลดลง
นกป่าใกล้สูญพันธุ์
แหล่งเก็บกักน้ําและบําบัดน้ําเสียลดลง
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นา้ํ ลดลง

05A
01D
05A
99H
04A
05A
05A
99H
99H
99H

1

คําตอบข้อที่

2

คําตอบข้อที่

3

คําตอบข้อที่

03D

06D

07D

08A

09A

10A

4

คําตอบข้อที่

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27 _______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง

5

(45)

บทความเรื่อง อะไรจะเกิดในวันที่ 1 ม.ค. 2558
ร่าง MAP

ร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

ร่างรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ
คําตอบข้อที่

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
ขายสินค้าได้อย่างเสรี
ลงทุนได้อย่างเสรี
ข้อตกลงอาเซียน
ภาษาอังกฤษอ่อน
การย้ายแรงงานจากต่างประเทศ
ไทยส่งออกสินค้าได้มากขึ้น
ไทยลงทุนได้อย่างเสรี
ประเทศสมาชิกอื่นๆ ส่งออกสินค้าได้มากขึ้น
คนไทยหางานง่ายขึน้

16A
17A
18A
11A
20F
20F
99H
99H
17F
99H

1

คําตอบข้อที่

2

คําตอบข้อที่

3

คําตอบข้อที่

4

20A
19A
12A

13A

GAT ความคิดเชื่อมโยง (46) ______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

คําตอบข้อที่

5

บทความเรื่อง เด็กไทยกับไอที...เด็กล็อค
ร่าง MAP

ร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

ร่างรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ
คําตอบข้อที่

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี
ขาดทักษะทางสังคม
ครอบครัวไม่ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
ควบคุมเวลาและเนือ้ หาการให้บริการไอที
จัดหาพื้นทีแ่ ละกิจกรรมที่เหมาะสม
ถูกล่อลวงเพื่อกระทําทางเพศ
ภาคธุรกิจร้านเกมเห็นเด็กเป็นเหยื่อ
ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยง่าย
ล็อคเวลา
ล็อคตัวเอง

06F
99H
09A
06F
09F
99H
09A
99H
02A
02A

1

คําตอบข้อที่

10A
09F
10F

2

คําตอบข้อที่

3

คําตอบข้อที่

4

คําตอบข้อที่

5

10F

10A
06A
06A

08A
08A

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27 _______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง

(47)

บทความเรื่อง พิษภัยของมลพิษ
ร่าง MAP

ร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

ร่างรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ
คําตอบข้อที่

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กลิ่น
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ผลกระทบ
ฝุ่นละออง
ยานพาหนะต่างๆ
โรงงานประเภทต่างๆ
สารมลพิษทางอากาศ
อันตรายต่อพืช
อันตรายต่อมนุษย์

99H
99H
18F
19D
99H
11A
11A
11D
99H
99H

1

คําตอบข้อที่

2

คําตอบข้อที่

19F
20D

20F

12A
12A
12D

15A
15A
14A

3

คําตอบข้อที่

4

15D



GAT ความคิดเชื่อมโยง (48) ______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

คําตอบข้อที่

5

ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะห การเขียนเชิงวิเคราะห
การคิดเชิงวิเคราะห และการแกปญหา
ความถนัดทั่วไป หรือ GAT (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัย
ให้ประสบความสําเร็จแยกได้ 2 ส่วน คือ
1. ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ เขียนเชิงวิเคราะห์ คิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
2. ความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
GAT ส่วนที่ 1 ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ เขียนเชิงวิเคราะห์ คิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
หรือที่หลายคน เรียกว่า “ความคิดเชื่อมโยง” จุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความสามารถในการอ่านจับใจความ
คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของประเด็นและสาระสําคัญต่างๆ โดยเริ่มจากการร่างแผนภูมิ
แสดงความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของประเด็นต่างๆ ก่อน แล้วแปลงเป็นรหัสคําตอบใส่ไว้ในตาราง หลังจากนั้นจึง
ระบายรหัสคําตอบลงในกระดาษคําตอบ ข้อสอบแต่ละข้ออาจมีได้หลายคําตอบ (แต่ไม่เกิน 4 คําตอบ) หากตอบผิด
จะถูกหักคะแนนคําตอบที่ผิดคําตอบละ 3 คะแนน โดยหักจากคะแนนรวมของข้อสอบข้อนั้นๆ (ไม่หักคะแนนข้ามข้อ)
ดังนั้นถ้าไม่มั่นใจ อย่าเดา
ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย GAT มีความสําคัญมากๆ เพราะต้องใช้เป็น องค์ประกอบในการคัดเลือก
ทั้งระบบสอบตรงและระบบแอดมิชชันกลาง โดยเฉพาะในส่วน “ความคิดเชื่อมโยง” เป็นส่วนที่สามารถทํา
คะแนนได้เต็ม 150 คะแนน ได้ไม่ยาก หากทําความเข้าใจและฝึกฝนทําข้อสอบ โอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยก็อยู่
ไม่ไกลเกินเอื้อม
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_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (49)

6 ขั้นตอนการพิชิตขอสอบ GAT
ขั้นตอนที่ 1 : อ่านและทําความเข้าใจคําสั่ง
อ่านบทความที่กําหนดให้ (ในบทความมีข้อความที่พมิ พ์ด้วยอักษรตัวเข้ม) แล้วสรุปความเชื่อมโยงของ
ข้อความที่กําหนดแต่ละข้อความกับข้อความที่เหลือให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทความ
และเป็นไปตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้

คําสั่งที่ 1 : ถ้าข้อความที่กําหนดมีข้อความอืน่ (ซึ่งอาจมีได้หลายข้อความ) เป็นผลโดยตรง ให้ระบายตัวเลข
2 หลักหน้าข้อความที่เป็นผลโดยตรง แล้วตามด้วยอักษร “A”

คําสั่งที่ 2 : ถ้าข้อความที่กําหนดมีข้อความอืน่ (ซึ่งอาจมีได้หลายข้อความ) เป็นองค์ประกอบ / คุณสมบัติ /
ลักษณะ ให้ระบายตัวเลข 2 หลัก หน้าข้อความทีเ่ ป็นองค์ประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ แล้วตามด้วยอักษร

“D”
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คําสั่งที่ 3 : ถ้าข้อความที่กําหนดมีผลทําให้ขอ้ ความอืน่ (ซึ่งอาจมีได้หลายข้อความ) ถูกลด / ยับยั้ง /
ป้องกัน / ห้าม / ขัดขวาง ให้ระบายตัวเลข 2 หลัก หน้าข้อความที่กําหนดที่ถูกลด / ยับยั้ง / ป้องกัน / ห้าม /
ขัดขวางนัน้ แล้วตามด้วยอักษร “F”

คําสั่งที่ 4 : ถ้าข้อความที่กําหนดไม่มีขอ้ ความอืน่ ที่เป็นผลโดยตรง หรือที่เป็นองค์ประกอบ / คุณสมบัติ /
ลักษณะ หรือที่ถูกลด / ยับยั้ง / ป้องกัน / ห้าม / ขัดขวาง ดังกล่าวข้างต้น ให้ระบายคําตอบเป็นตัวเลข “99”
แล้วตามด้วยอักษร “H”
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_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (51)

ขั้นตอนที่ 2 : เขียนตัวเลขกํากับแต่ละข้อความ
ขั้นตอนที่ 3 : อ่านบทความอย่างละเอียด

ขั้นตอนที่ 4 : วาดแผนภูมิประกอบ
ขั้นตอนที่ 5 : ร่างรหัสคําตอบ
ขั้นตอนที่ 6 : ระบายรหัสคําตอบ
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บทความตัวอยาง
นักเรียนดี
นักเรียนดี เป็นอย่างไร หากจะกล่าวอย่างสั้นที่สุดก็คือนักเรียนดีจะต้องมีคุณสมบัติหรือองค์ประกอบ
อย่างน้อย 2 อย่าง คือ เรียนเก่ง และ เป็นคนดี เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนดีมีหลายอย่าง เช่น
พื้นฐานจิตใจนักเรียน คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพอาจารย์ผู้สอน คุณภาพสถานศึกษา สําหรับ
คุณภาพการเรียนการสอนนั้น นอกจากเรื่องห้องสมุด อาคารสถานที่ อุปกรณ์ สื่อการศึกษา ฯลฯ ยังขึ้น กับ
คุณภาพอาจารย์ด้วย และที่สําคัญจะต้องรู้จักระวังหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง เช่น
การคบเพื่อนเลว เพราะย่อมสามารถลดหรือบั่นทอนความเป็นคนดีได้โดยง่าย

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ
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_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (53)

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความตัวอย่าง และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08

ข้อความที่กําหนด

รหัสคําตอบ

การคบเพื่อนเลว
คุณภาพการเรียนการสอน
คุณภาพสถานศึกษา
คุณภาพอาจารย์
นักเรียนดี
เป็นคนดี
พื้นฐานจิตใจนักเรียน
เรียนเก่ง
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ตะลุยโจทย GAT ความคิดเชื่อมโยง
บทความที่ 1
อนาคตราคาสินค้าเกษตรของไทย
ครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2551 ถือเป็นปีทองของสินค้าเกษตรของไทย ราคาข้าวสูงขึ้นจนชาวนาเร่งปลูกข้าว
กันเป็นการใหญ่ ส่วนชาวไร่ต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะราคาข้าวโพดสูงขึ้น รวมทั้งมันสําปะหลังและผลผลิต
ทางการเกษตรประเภทอื่น เช่น ยางพารา แต่พอย่างเข้าช่วงครึ่งปีหลังราคาสินค้าเหล่านี้กลับลดลงเรื่อยๆ จน
เกษตรกร ทั้งชาวนาชาวไร่ ต้องออกมาชุมนุมประท้วงปิดถนนเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือ ปัจจัยอะไรช่วยให้
ราคาสินค้าเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นในระยะแรก และเพราะเหตุใดราคาจึงตกลงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีใหม่ 2552
ซึ่งเป็นช่วงที่เสนอบทวิเคราะห์บทนี้
คงจํากันได้ว่าในช่วงต้นปี พ.ศ. 2551 ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับสูงสุด คือ 147 เหรียญ
สหรัฐ ต่อ บาร์ เรลเมื่ อเดือ นกรกฎาคม ส่ งผลให้ ต้น ทุ นการผลิต สิน ค้า สู งขึ้ นแทบทุ กประเภทรวมทั้ง ต้น ทุ น
การผลิตสินค้าจําพวกอาหาร นอกจากนี้ ราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างคาดเดาไม่ถูกว่าจะไปหยุดที่จุดใด ยังเป็น
เหตุให้เกิดการปลูกพืชทดแทนน้ํามันกันเป็นการใหญ่ รวมทั้งเกิดความพยายามหาพลังงานทางเลือกอื่นมา
ทดแทนพลังงานจากน้ํามัน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น
การปลูกพืชทดแทนน้ํามันที่สามารถนํามาแปรรูปเป็นพลังงานได้ เช่น แอลกอฮอล์ ไบโอดีเซล ทําให้
พื้ น ที่ ก ารเกษตรและผลผลิ ต อาหารลดลง เมื่ อ เป็ น เช่ น นี้ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามมาก็ คื อ การกั ก ตุ น อาหาร
เพราะประเทศที่เน้นการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและประเทศในตะวันออกกลางผู้ผลิตน้ํามันทั้งหลายมีความวิตก
ว่าในอนาคตโลกจะขาดแคลนอาหาร
จากที่กล่าวมาข้างต้นคงเห็นได้ชัดเจนว่าเหตุสําคัญที่ทําให้ราคาสินค้าอาหาร ทั้งราคาข้าว ข้าวโพด และ
ราคามันสําปะหลังสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็คือการที่ผลผลิตอาหารลดลงเพราะหันไปใช้พื้นที่ปลูกพืชทดแทนน้ํามันรวมทั้ง
การกักตุนอาหาร และการที่ต้นทุนการผลิตสินค้าจากน้ํามันแพงดังกล่าวข้างต้น ราคาสินค้าเกษตรที่พุ่งสูงขึ้น
เรื่อยๆ ทําให้หวังกันว่าในอนาคตเกษตรกรไทยกําลังสดใส และชาวนาชาวไร่จะเริ่มลืมตาอ้าปากได้
แต่แล้วความหวังที่วาดไว้ก็เริ่มจางหายไปเมื่อปัญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ เริ่ม
พ่นพิษ สถาบันการเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ประสบความหายนะถึงขั้นล้มละลาย ในเดือนกันยายนรัฐบาลสหรัฐ
ต้องเข้าควบคุมกิจการของบริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยรายใหญ่ของสหรัฐ 2 บริษัท คือ Fannie Mae และ
Freddie Mac เนื่องจากปัญหาการขาดทุนในตลาดสินเชื่อ การเข้าช่วยเหลือสถาบันการเงินทั้ง 2 แห่งนี้ คือ
สัญญาณของวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ในตลาดสินเชื่อของสหรัฐ ซึ่งต่อมาได้ส่งผลสะเทือนต่อตลาดการเงินโลก
อย่างรุนแรง เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงเรื่อยๆ จนถึงขั้นเศรษฐกิจถดถอย

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (55)

ภาวะเศรษฐกิ จ โลกถดถอย ซึ่ ง เกิ ด จากปั ญ หาหนี้ เ สี ย ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ส่ ง ผลให้ ร าคาน้ํ า มั น ลดลง
อย่างรวดเร็ว จากที่เคยขึ้นไปสูงสุดกว่าบาร์เรลละ 147 เหรียญสหรัฐฯ ลงมาเหลือประมาณ 40 เหรียญสหรัฐฯ
เท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นเหตุให้ราคาข้าว ข้าวโพด และมันสําปะหลังลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สํ า หรั บ แนวโน้ ม ราคาสิ น ค้ า เกษตรไทยในปี 2552 นี้ เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรได้
คาดการณ์ ไว้ ว่ า ภาวะเศรษฐกิ จโลกถดถอยจะกระทบกั บ ภาคการเกษตรของไทยในปี 2552 อย่ า งแน่ น อน
แต่เนื่อ งจากสิ น ค้าเกษตรและอาหารยังมีค วามจํา เป็น ต่อ การดํา รงชีวิต ดังนั้น จึงคาดว่าจะเป็น กลุ่ม ที่ได้รั บ
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจไม่สาหัสเหมือนภาคอุตสาหกรรม
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ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ
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_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (57)

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 1 และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

การกักตุนอาหาร
ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึน้
ปลูกพืชทดแทนน้ํามัน
ปัญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ
พื้นที่การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง
ราคาข้าวโพดสูงขึ้น
ราคาข้าวสูงขึ้น
ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้น
ราคามันสําปะหลังสูงขึน้
เศรษฐกิจโลกถดถอย

รหัสคําตอบ
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บทความที่ 2
ลุยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก สศก. แนะทางสว่างแก้ปัญหาสินค้าเกษตร
ในภาวะที่ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกแทบจะมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เศรษฐกิจของไทยก็ได้รับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกด้วย จนหน่วยงานต่างๆ ได้ออกมาปรับลดประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจของปีนี้
ลงไปตามกัน ผลกระทบย่อมเกิดขึ้นตามมาเป็นระลอกและที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง คือ กลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอันเป็นระยะที่ย่างเข้าไตรมาสที่สองของปีนี้ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) ได้ ส รุ ป สถานการณ์ ภ าคการเกษตรของไทย ไตรมาสแรกของปี 2552 นี้ อั ต ราการ
เจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2551
ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกก่อให้เกิดผลกระทบหลายอย่าง ที่สําคัญต่อภาคการเกษตรของไทยก็คือ ทําให้
ทั่วโลกลดการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคลง รวมทั้งทําให้ภาพรวมของการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลง
นอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจโลกยังทําให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและประเทศไทยชะลอตัวด้วย การชะลอตัว
ของเศรษฐกิจดังกล่าวก็ส่งผลโดยตรงอีกทางหนึ่ง ทําให้ปัญหาการลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและปัญหา
การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลงมีความรุนแรงยิ่งขึ้น
เมื่อสถานการณ์เป็นเช่น นี้ เกษตรกรไทยต้ องลําบากแน่น อน เมื่อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและการ
ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลง สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือผลกระทบต่อราคาพืชผลการเกษตร
ของไทย คือ ทําให้ราคาข้าวลดลง รวมทั้งราคายางพารา น้ํามันปาล์ม และผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง นอกจากนี้
การที่ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและของไทยชะลอตัว ยังทําให้การลงทุนภาคการเกษตรลดลงด้วย จากการยื่น
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในภาคสินค้าเกษตรในช่วงไตรมาสแรกนี้ พบว่าลดลงถึง 37.3%
เลขาธิการ สศก. ยังได้วิเคราะห์แนวโน้มการส่งออกและราคาสินค้าในปีนี้ พร้อมกับแนะมาตรการแก้ไข
ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ําด้วย ตัวอย่างเช่น
มาตรการในการลดปัญหาข้าวและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังราคาตกต่ํา คือ ต้องเร่งส่งเสริมการส่งออก
ไปตลาดที่ยังมีศักยภาพ เช่น ตลาดแอฟริกายังคงมีความต้องการนําเข้าข้าวจํานวนมาก ส่วนมันสําปะหลังก็ควร
ขยายการส่ ง ออกสู่ อิ น เดี ย นิ ว ซี แ ลนด์ ออสเตรเลี ย รั ส เซี ย และฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ซึ่ ง เป็ น ตลาดที่ ยั ง มี ศั ก ยภาพ
อีกมาตรการหนึ่ง คือ ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพดี ไปยังประเทศที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ
เช่น ส่งเสริมตลาดข้าวคุณภาพดีในตะวันออกกลางและจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่ยังมีกําลังซื้อ ส่วนผลิตภัณฑ์
มันสําปะหลังนอกจากขยายการส่งออกดังกล่าว ก็ต้องเน้นการค้าให้มีคุณภาพที่ดี สะอาด และลดการปลอมปน
รวมทั้งผลักดันการแปรรูปในประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วย ที่สําคัญคือ การขยาย
การผลิตเอทานอลในประเทศ เพราะจะช่วยดึงผลผลิตเข้าสู่การแปรรูปได้มากขึ้น
นอกจากมาตรการดังกล่าวข้างต้น ยังมีอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาราคาข้าวและราคาผลิตภัณฑ์
มันสําปะหลังตกต่ํา คือ การประกันราคาพืชผลการเกษตร แต่เนื่องจากประเทศไทยก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจ
ชะลอตัวเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก รายได้ภาครัฐก็ลดลงอย่างชัดเจน จึงจําเป็น ต้องใช้มาตรการและ
แนวทางแก้ไขปัญหาหลายๆ วิธีไปพร้อมกัน

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (59)

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ

GAT ความคิดเชื่อมโยง (60) ________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 2 และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

การลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลง
ประกันราคาพืชผลการเกษตร
ผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลังราคาตกต่ํา
มาตรการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา
ราคาข้าวลดลง
วิกฤตเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและประเทศไทยชะลอตัว
ส่งเสริมการส่งออกไปตลาดที่ยังมีศักยภาพ
ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพดี

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

รหัสคําตอบ

_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (61)

บทความที่ 3
นกในอเมริกาหลายชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมมือกันสํารวจและเสนอมาตรการในการ
อนุรักษ์และเพิ่มจํานวนนกหลายชนิดที่กําลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และได้สรุปออกมาเป็นรายชื่อ
The State of the Birds, United States of America, 2009 ซึ่งมีข้อมูลและข้อเสนอที่น่าสนใจมาก
ผลการสํารวจพบว่านกในสหรัฐฯ ซึ่งมีอยู่มากมายหลากหลายพันธุ์กว่า 800 ชนิด ทั้งนกป่า นกบ้าน
นกในทุ่งหญ้า นกชายฝั่งทะเล นกในพื้นที่แห้งแล้ง รวมทั้งนกในเกาะฮาวาย ปรากฏว่าประมาณ 67 ชนิดกําลัง
ถูกคุกคามอย่างหนักจนอาจสูญพันธุ์ และอีก 187 ชนิดมีจํานวนลดลงจนน่าเป็นห่วง ต้นเหตุที่ทําให้นกเหล่านี้
ลดจํานวนลงมีหลายอย่าง เช่น การขยายพื้นที่สร้างอาคารบ้านเรือน การขยายพื้นที่ทําการเกษตรและปศุสัตว์
การปลูกพืชทดแทนพลังงาน การตัดไม้ทําลายป่า การก่อมลพิษเพิ่มขึ้น ตลอดจนภาวะโลกร้อน รายงานฉบับนี้
ได้ วิ เ คราะห์ส าเหตุ ที่ ทํ าให้ น กแต่ ล ะประเภทมี จํา นวนน้อ ยลง และได้ เ สนอแนะมาตรการแก้ ไ ขปั ญ หาไว้ ด้ ว ย
ในบทความนี้จะเลือกกรณีของนกที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้ามานําเสนอ
ในขณะนี้ พบว่ ามี น กในทุ่ง หญ้า 4 ชนิด เสี่ย งต่อ การสู ญ พัน ธุ์ เพื่ อเที ยบกั บปี ค.ศ. 1968 ปรากฏว่ า
จํานวนนก Northern Bobwhite ลดลง และพบว่านกกระจอก Grasshopper มีจํานวนน้อยลงอย่างชัดเจน
ส่วนที่น่าห่วง คือ นก Greater Prairie-Chicken รวมทั้งเหยี่ยว Aplomado กําลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
สาเหตุที่ทําให้นกในทุ่งหญ้าทั้งสี่ชนิดลดจํานวนลง และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มีอยู่สองประการ สาเหตุ
ประการแรก คือ การขยายพื้นที่ทําการเกษตรและปศุสัตว์ เพราะการขยายพื้นที่เพื่อการนี้ทําให้พื้นที่ทุ่งหญ้า
ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกเหล่านี้น้อยลงๆ ถึงแม้จะมีการทําปศุสัตว์ซึ่งจะต้องมีการปลูกหญ้าสําหรับเลี้ยงสัตว์มาก
พอควร ซึ่งน่าจะช่วยชดเชยพื้นที่ทุ่งหญ้าได้ แต่กลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม เพราะหญ้าที่ปลูกไว้ที่ต้องถูกสัตว์
ที่เลี้ยงไว้จํานวนมากกิน เป็นอาหารไปเรื่อยๆ รวมทั้งมีการเผาหญ้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์ค่อนข้างบ่อยเพื่อปลูกใหม่
และที่สําคัญ คือ เผาหญ้ากันในช่วงที่นกกําลังทํารัง นอกจากการทําการเกษตรพืชพันธุ์ธัญญาหารและปศุสัตว์
ดังกล่าว ยังมีการปลูกพืชทดแทนน้ํามันมากขึ้นด้วย ทําให้พื้นที่ทุ่งหญ้าน้อยลง
สาเหตุประการที่สองที่ทําให้นกในทุ่งหญ้าทั้งสี่ชนิดลดจํานวนลงก็คือ ภาวะโลกร้อน อากาศที่ร้อนขึ้น
ทําให้เกิดความแห้งแล้งทุ่งหญ้าอันเป็นที่อยู่อาศัยรวมทั้งอาหารต่างๆ ของนกเหล่านี้จึงลดลงๆ
สาเหตุทั้งสองประการดังกล่าวนี่เองที่ทําให้นกในทุ่งหญ้าทั้งสี่ชนิดลดลงหรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

GAT ความคิดเชื่อมโยง (62) ________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ในรายงานได้เสนอมาตรการแก้ปัญหา ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะผู้เขียนรายงาน
อย่างรอบด้าน มาตรการแรก คือ การทําการเกษตรแบบอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งหญ้า มาตรการที่สอง คือ การตัดหญ้า
หรือการเผาหญ้าให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนก แนวทางทั้งสองนี้ได้รับการสนับสนุนและชดเชยค่าใช้จ่ายจาก
โครงการ Farm Conservation Program อีกมาตรการหนึ่งที่เสนอไว้ คือ การขยายโครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ํา
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุ่งหญ้าด้วย เพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งนกในพื้นที่ชุ่มน้ําและในทุ่งหญ้า
คณะผู้เขียนรายงานเชื่อว่ามาตรการทั้ง 2-3 ประการดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะช่วยกันยับยั้งปัญหาที่
นกในทุ่งหญ้าทั้งสี่ชนิดมีจํานวนลดลงหรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ยังจะช่วยให้นกเหล่านี้ค่อยๆ เพิ่มจํานวนขึ้นใน
เวลาไม่นานเช่นเดียวกับนกอีกหลายชนิดที่เคยช่วยกันอนุรักษ์มาแล้ว

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (63)

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ

GAT ความคิดเชื่อมโยง (64) ________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 3 และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

การขยายพื้นทีท่ ําการเกษตรและปศุสัตว์
การทําการเกษตรแบบอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งหญ้า
การเผาหญ้าให้สอดคล้องกับวิถชี ีวิตของนก
การวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะผู้เขียนรายงาน
จํานวนนก Northern Bobwhite ลดลง
นกกระจอก Grasshopper มีจํานวนน้อยลง
ภาวะโลกร้อน
มาตรการแก้ปัญหา
สาเหตุที่ทําให้นกในทุ่งหญ้าทั้งสี่ชนิดลดจํานวนลง
เหยี่ยว Aplomado กําลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
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รหัสคําตอบ

_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (65)

บทความที่ 4
จุดอ่อนของคนไทย
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ดิฉันและเพื่อนๆ อีก 4 คนนัดกันชวนคุณแม่มารับประทานอาหาร
และสังสรรค์กันที่บ้านดิฉัน ขณะที่คุณแม่ทั้งห้าคนนั่งดูละครทีวีเรื่องโปรด พวกลูกๆ ก็คุยกันเรื่องสัพเพเหระต่อที่
โต๊ะอาหาร พอหมดเรื่องคุยก็หัน มาวิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองว่ามีปัญหาไม่หยุดไม่หย่อน ลงท้ายก็มาโทษ
กันเองว่าเป็นเพราะคนไทยมีจุดอ่อนอย่างนั้นอย่างนี้ เรื่องนี้คงติดอยู่ในหัวเพื่อนคนหนึ่ง วันรุ่งขึ้นจึงส่งบทความ
ที่เอามาจาก Internet มาให้ เป็น เรื่อง จุดอ่อนของคนไทย 10 ประการ ในมุมมองของคุณวิกรม กรมดิษฐ์
(คุณวิกรม กรมดิษฐ์ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานบริหารบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จํากัด เป็นเจ้าของโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร รวมทั้งบริษัทในเครืออมตะอีกหลายแห่ง) แม้จะมีบางประการที่ดิฉันไม่เห็นด้วยนัก
แต่ก็ต้องเปิดใจกว้างรับฟังไว้เพื่อนํามาใคร่ครวญไตร่ตรองดูภายหลัง
จุด อ่ อนดั งกล่ าว ได้ แ ก่ รู้ จัก หน้า ที่ ของตัว เองต่ํ ามาก การศึ กษายัง ไม่ทั น สมั ย มองอนาคตไม่ เ ป็ น
ไม่จริงจังในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่ การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็ง อิจฉา
ตาร้อน เอ็นจีโอบ้านเราค้านลูกเดียว ยังไม่พร้อมในเวทีโลก และสุดท้าย คือ คนไทยเลี้ยงลูกไม่เป็น จุดอ่อนทั้ง 10 นี้
ดิฉันขอนํามาขยายความเพียงบางส่วนบางประการเท่าที่เนื้อที่จะอํานวย
ประการแรก คือ รู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ํามากโดยเฉพาะหน้าที่ต่อสังคม ลักษณะของจุดอ่อนข้อนี้ที่เห็นได้ชัด
คือ มีสํา นึกต่ อ สัง คมส่ วนรวมต่ํา และ มือ ใครยาวสาวได้ สาวเอา หลายคนแสวงหาอํานาจเพื่อจะตัก ตวง
ผลประโยชน์ จนมีคําพูดว่าธุรกิจการเมือง ธุรกิจราชการ ธุรกิจการศึกษา ลักษณะของจุดอ่อนทั้งสองอย่าง
ดังกล่าวทําให้บ้านเมืองเราไม่เจริญเท่าที่ควร ประเทศชาติล้าหลังไปเรื่อยๆ
ประการต่อมา คือ การศึกษายังไม่ทันสมัย ซึ่งที่สําคัญคือเรื่องภาษา เป็นเหตุให้คนไทยขาดโอกาสใน
การแข่งขันกับต่างชาติในเวทีต่างๆ ประเทศอื่นๆ รู้จักคนไทยน้อยมากเนื่องจากคนไทยขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก
ไม่มั่นใจในตัวเอง การที่คนไทยมีโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติน้อยหรือไม่มี ทําให้บ้านเมืองเราไม่เจริญพอที่จะ
แข่งขันกับชาติอื่นๆ ในเวทีโลก
จุดอ่อนของคนไทยประการสุดท้ายที่ขอนํามาอธิบายในที่นี้ คือ คนไทยมองอนาคตไม่เป็น โดยมีลักษณะ
เด่นเท่าที่สังเกตเห็น คือ คนไทยกว่าร้อยละ 70 ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในอนาคต ทํางานกันแบบวัน ต่อวัน
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ น้อยนักที่จะวางแผนให้ตัวเองอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ชอบพึ่งพา
สิ่งงมงายและโชคชะตา พอใจทํางานแบบตําข้าวสารกรอกหม้อ ลักษณะเช่นนี้ทําให้บ้านเมืองเราไม่เจริญเช่นกัน
ดิฉันจึงมีความเห็นว่าคนเราถ้ารู้ตัวว่ามีจุดอ่อนอย่างไร ก็ย่อมหาทางปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนนั้นได้ จึงขอ
เชิญชวนท่ านที่ สนใจหารายละเอียดเรื่อ งจุด อ่อนของคนไทย 10 ประการจาก Internet มาอ่า นเพิ่ มเติ ม
หากพบว่าเรายังมีจุดอ่อนอยู่ก็จะได้นํามาพิจารณาหาวิธีปรับปรุงพัฒนาตนเอง รวมทั้งนําไปอบรมสั่งสอน
ลูกหลานด้วย เพื่อจะได้แก้จุดอ่อนประการสุดท้ายที่คุณวิกรมว่าไว้ คือ คนไทยเลี้ยงลูกไม่เป็น

GAT ความคิดเชื่อมโยง (66) ________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ
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_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (67)

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 4 และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่กําหนด

รหัสคําตอบ

การศึกษายังไม่ทันสมัย
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
ขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติ
จุดอ่อนของคนไทย
บ้านเมืองเราไม่เจริญ
มองอนาคตไม่เป็น
มีสํานึกต่อสังคมส่วนรวมต่าํ
มือใครยาวสาวได้สาวเอา
ไม่มีเป้าหมายทีช่ ัดเจนในอนาคต
รู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ํามาก

GAT ความคิดเชื่อมโยง (68) ________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

บทความที่ 5
อะไรจะเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีผลอย่างจริงจังในวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2558 นับตั้งแต่วันนั้นภูมิภาคนี้จะเปลี่ยนไปมากอย่างที่หลายคนอาจคิดไม่ถึง
เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมตัวกัน เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ข้อ ตกลงของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทําให้การเคลื่อนย้ายสินค้า การลงทุนทําธุรกิจต่างๆ และการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ฝีมือทําได้อย่างเสรี บรรยากาศการค้าและการลงทุนจะสะดวกมากขึ้นจากการลด/เลิกข้อจํากัด และกฎระเบียบที่
เป็นอุปสรรคต่างๆ
เมื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าทําได้อย่างเสรี จะทําให้ไทยขยายการส่งออกสินค้าได้เพิ่มขึ้น เช่น เกษตรกรไทย
จะส่งออกสินค้าได้มากขึ้น ไม่ใช่จําหน่ายเฉพาะตลาดภายในประเทศที่มีประชากร 69 ล้านคนแต่จะเพิ่มสูงถึง
590 ล้านคนในตลาดอาเซียน แต่ในขณะเดียวกัน การเปิดเสรีในการเคลื่อนย้ายสินค้าก็จะทําให้ประเทศอาเซียน
อื่นขยายการส่งออกสินค้าได้มากขึ้นเช่นกัน ทําให้ข้อดีที่ไทยจะเพิ่มการส่งออกสินค้าได้มากขึน้ นัน้ ลดลง เพราะ
สินค้าประเทศอื่น ที่มีความหลากหลาย และ/หรือ มีคุณภาพดีกว่า และ/หรือ ราคาถูกกว่าจะแข่งขัน กับสินค้า
ส่งออกของไทยหรือแม้แต่แย่งตลาดภายในประเทศ ไทยจึงจําเป็นต้องเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ
การผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าของประเทศอื่น
การที่แรงงานฝีมือหรือกลุ่มวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ของประเทศต่างๆ
ในกลุ่มอาเซียนสามารถไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได้อย่างเสรี ผลที่ตามมาก็จะเป็นไปในทํานองเดียวกัน
กับเรื่องการส่งออกสินค้า คือ แรงงานฝีมือของไทยจะหางานทําได้ง่ายขึ้น แต่ก็จะมีอุปสรรคขัดขวางที่สําคัญ
คือ คนไทยมีจุดอ่อนเรื่องภาษาอังกฤษประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง คือ ชาติอาเซียนอื่นก็เคลื่อนย้ายแรงงาน
ได้อย่างเสรีเช่นเดียวกัน หากไทยไม่เก่งพอ ภาษาไม่ดีพอ แทนที่เราจะหางานได้ง่ายขึ้นกลับจะถูกคนชาติอื่นแย่งงาน
สําหรั บเรื่ องการลงทุน ทํ าธุรกิ จ ไทยสามารถลงทุนทํา ธุรกิ จในประเทศอาเซีย นอื่น ได้ เนื่องจากมี
การเปิดเสรีในการลงทุน แต่อย่าลืมว่าคนอื่นก็ทําได้เช่นกัน จึงต้องวางแผนและเตรียมการให้พร้อมอย่างเต็มที่
ก่อนเริ่มเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เมื่ อ ต้ น เดื อ นสิ ง หาคมที่ ผ่ า นมา ดร.สุ ริ น ทร์ พิ ศ สุ ว รรณ เลขาธิ ก ารอาเซี ย นได้ ไ ปบรรยายพิ เ ศษที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง “กลยุทธ์การรับมือกับประชาคมอาเซียน” มีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน
ประเด็นหนึ่งที่ ดร.สุรินทร์ ย้ําเตือน คือ ภาษาอังกฤษจะเป็น “Working language of ASEAN” เมื่อเรารู้ตัวว่า
คนไทยมีจุดอ่อนเรื่องภาษาอังกฤษ ถ้าเราไม่เร่งปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเอง ประโยชน์ที่คนไทยควรจะได้จะ
ลดลง โดยเฉพาะเรื่องการหางานทํา เพราะคนของเราจะต้องแข่งขันกับคนชาติอื่นในตลาดที่โตกว่าตลาดไทย
เกือบสิบเท่า เราต้องเก่งจริงดีจริง และต้องมีทักษะที่เป็นเลิศจริงๆ จึงจะเอาตัวรอดได้

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (69)

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ

GAT ความคิดเชื่อมโยง (70) ________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 5 และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือทําได้อย่างเสรี
การเคลื่อนย้ายสินค้าทําได้อย่างเสรี
การเปิดเสรีในการลงทุน
ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คนไทยมีจุดอ่อนเรื่องภาษาอังกฤษ
ชาติอาเซียนอืน่ ก็เคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
ไทยจะเพิ่มการส่งออกสินค้าได้มากขึ้น
ไทยสามารถลงทุนทําธุรกิจในประเทศอาเซียนอื่นได้
ประเทศอาเซียนอื่นขยายการส่งออกสินค้าได้มากขึ้น
แรงงานฝีมือของไทยจะหางานทําได้ง่ายขึน้

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

รหัสคําตอบ

_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (71)

บทความที่ 6
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบต่อไทย
หลายคนคงไม่รู้ว่าอาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of
South East Asian Nations ตัวย่อ คือ ASEAN) มีบทบาทมากน้อยเพียงใดต่อไทยซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในบรรดา
สมาชิกสิบประเทศ อาเซียนมีผลต่อเราหลายด้าน ที่ผ่านมาเร็วๆ นี้ก็คือ ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ
อาฟต้า (AFTA) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ตามข้อตกลงนี้ ไทยต้องยกเลิกโควตาสินค้าเกษตร
23 รายการและลดภาษีเป็น 0% เช่น น้ํานมดิบ กระเทียม พริกไทย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ น้ํามันถั่วเหลือง และ
บางรายการลดภาษีเ ป็น 5% เช่น เมล็ดกาแฟ มั นฝรั่ ง เนื้ อมะพร้าวแห้ง โชคดี ที่เมื่อ ปีที่ผ่ า นมา ปรากฏว่ า
ในภาพรวมไทยสามารถส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนได้มากขึ้น แต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้า
เราจะใจเย็น อยู่ไม่ได้เพราะประชาคมอาเซียนกําลังจะเกิดขึ้น ผู้นําอาเซียนได้เห็น พ้องกันให้จัดตั้งประชาคม
อาเซียนที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมือ งและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ประชาคมที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อเราทั้ง
ผลทางด้านบวกและผลทางด้านลบมากที่สุดก็คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพราะมีข้อตกลงที่เรียกว่า
ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน (Asean Trade in Goods Agreement - ATIGA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ว่า
“เพื่อให้ประสบผลสําเร็จในการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีภายในอาเซียนซึ่งเป็นหลักการสําคัญหลักการหนึ่งใน
การรวมตัวเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เพื่อให้มีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในเชิงลึกยิ่งขึ้น” การยกเลิกภาษี
หรือโควตาสินค้าต่างๆ ตามข้อตกลง AFTA ดังกล่าวข้างต้นเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง
ดังนั้นเมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การค้าขาย การลงทุน และการประกอบธุรกิจต่างๆ จะเปิด
กว้างในหมู่สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ สินค้าออกของเราจะมีตลาดใหญ่ขึ้น และคนไทยจะสามารถไปลงทุนทําธุรกิจ
หรือไปทํางานได้ในประเทศสมาชิกทุกประเทศ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
ทั้งสองประการนี้ คือ ผลทางด้านบวกที่เห็นได้ชัดเจนจากการตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ยังมีผล
ด้านบวกอื่นๆ อีกหลายอย่างซึ่งจะไม่ขอกล่าวในที่นี้
เมื่อมีผลทางด้านบวกก็มักจะมีผลทางด้านลบด้วย ประการแรก คือ ประเทศสมาชิกอื่นก็ส่งสินค้าออก
ได้อ ย่างเสรีเช่น กัน ซึ่งจะทําให้ความหวังของเราที่จะมีตลาดสิน ค้าส่งออกใหญ่ขึ้นไม่เป็นไปตามคาด เพราะ
สินค้าออกของเรามีคู่แข่งสําคัญหลายรายการ เช่น ข้าว คู่แข่งก็คือ เวียดนามและพม่า ยางพาราก็มีมาเลเซียและ
อิ น โดนี เ ซี ย เป็ น คู่ แ ข่ ง แม้ แ ต่ ต ลาดข้ า วในประเทศก็ อ าจถู ก โจมตี ด้ ว ยข้ า วจากประเทศอื่ น ที่ มี ร าคาถู ก กว่ า
แต่คุณภาพใกล้เคียงกัน ผลลบอีกอย่างหนึ่งก็คือ คนชาติอื่นก็ไปทํางานได้ในทุกประเทศของอาเซียน ทําให้
ความหวังที่ว่าโอกาสในการประกอบอาชีพของเราเพิ่มขึ้นกลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามได้ แม้แต่งานดีๆ ใน
บ้านเราก็อาจถูกคนชาติอื่นในอาเซียนเข้ามาแย่งงาน
อีกไม่น านก็จะถึงปี พ.ศ. 2558 ในเวลาที่เหลืออีกเพียง 3-4 ปีเราจะต้องเตรียมความพร้อมอย่าง
จริงจัง ไม่เช่นนั้นผลในด้านดีทั้งสองอย่างก็จะเจออุปสรรคขัดขวางดังกล่าวข้างต้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนจะ
เตรียมความพร้อมกันอย่างไรคงต้องพูดกันยืดยาว

GAT ความคิดเชื่อมโยง (72) ________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (73)

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 6 และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่กําหนด

รหัสคําตอบ

คนชาติอนื่ ก็ไปทํางานได้ในทุกประเทศของอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประเทศสมาชิกอืน่ ก็ส่งสินค้าออกได้อย่างเสรี
ผลทางด้านบวก
ผลทางด้านลบ
สินค้าออกของเราจะมีตลาดใหญ่ขึ้น
โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยจะเพิ่มขึ้น

GAT ความคิดเชื่อมโยง (74) ________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

บทความที่ 7
เหตุใดจึงคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์
ข่าวที่หลายคนให้ความสนใจคือการคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ โดยเมื่อวัน ที่ 10 กันยายน 2556
นายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พร้อมด้วยกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ ได้ออกเดินทางจากอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นจุดก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ มุ่งหน้าไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อ
คัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์
เขื่อนแม่วงก์เป็นโครงการสร้างเขื่อนที่บริเวณเขาสบกก ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ มีลักษณะ
เป็ น เขื่ อ นหิ น ทิ้ ง แกนดิ น เหนี ย ว สู ง 57 เมตร กว้ า ง 10 เมตร สั น เขื่ อ นยาว 730 เมตร เก็ บ น้ํ า ได้ 250
ล้านลูกบาศก์เมตร ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 13,280 ล้านบาท เป็นเขื่อนที่จะใช้เวลาก่อสร้าง 8 ปี
เมื่อสร้างเสร็จจะมีพื้นที่น้ําท่วมอย่างน้อย 12,375 ไร่
เขื่อนแม่วงก์มีประโยชน์หรือข้อดีอย่างไรจึงทําให้รัฐบาลพยายามผลักดัน ให้สร้างเขื่อนนี้ ที่จริงกรม
ชลประทานริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 แต่ถูกตีกลับจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลายครั้งให้ไปศึกษา
ผลกระทบต่างๆ เพิ่มเติม ครั้งหลังสุดคือปี พ.ศ. 2545 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติยังไม่เห็นชอบต่อ
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้กรมชลประทานหาทางเลือกของที่ตั้งโครงการ และศึกษาเพิ่มเติม
การบริหารจัดการลุ่มน้ําทั้งระบบในลักษณะบูรณาการ แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากน้ําท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 เห็นชอบในหลักการให้ดําเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์
โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารจัดการน้ํามูลค่า 350,000 ล้านบาทของรัฐบาล ทั้งนี้ด้วยเห็นว่าเขือ่ นนี้
มีข้อดีคือ จะช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วม และจะช่วยลดปัญหาภัยแล้งได้อีกด้วย
ส่วนกลุ่มผู้คัดค้านการสร้างเขื่อน คือเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยองค์กร
ต่างๆ 24 องค์กร โดยมีน ายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร เป็น แกนนําในการเดินคัดค้าน
เขื่อนแม่วงก์ ได้หยิบยกข้อเสียหรือผลกระทบของเขื่อนแม่วงก์ขึ้นมาคัดค้านการสร้างเขื่อน โดยเฉพาะคัดค้าน
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA : Environment and Health Impact Assessment)
ที่ยังละเลยข้อมูลสําคัญทางธรรมชาติและระบบนิเวศเป็นอย่างมาก
จากเรื่อง “ทําไม!!!...ต้องคัดค้านเขื่อนแม่วงก์” ของเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม และเรื่อง
“เมื่อแก้น้ําท่วมไม่ได้ แก้ภัยแล้งไม่ได้ แล้วเหตุผลของ ‘เขื่อนแม่วงก์’ คืออะไร?” ของมูลนิธิโลกสีเขียว
ซึ่งเผยแพร่เมื่อปีกลาย ได้กล่าวถึงข้อเสียของเขื่อนไว้หลายประการ เช่น ทําลายป่าต้นน้ํา ง่ายต่อการลักลอบ
ล่าสัตว์ป่า จะเกิดการลักลอบตัดไม้จํานวนมาก และสูญเสียแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ตัวอย่าง
ข้อเสียดังกล่าวเกิดเนื่องจากเหตุต่างๆ กล่าวคือ บริเวณที่น้ําจะท่วมกว่า 12,000 ไร่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ในบริเวณ
ที่ราบต่ําริมน้ําซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจํานวนมาก การที่ใช้เวลาก่อสร้างถึง 8 ปี จะทําให้
เกิดการลักลอบตัดไม้จํานวนมาก โดยเฉพาะส่วนที่นอกเหนือจากไม้ในบริเวณที่น้ําจะท่วม รวมทั้งทําให้ลักลอบ
ล่าสัตว์ป่าได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีเหตุผลสําคัญอีกข้อหนึ่งคือ การที่เก็บน้ําได้ 250 ล้านลูกบาศก์เมตรนั้นถือว่า
น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้ําที่ท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2554 คือเพียงร้อยละ 1 และสามารถจ่ายน้ําให้พื้นที่ทํา
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_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (75)

การเกษตรบริเวณใต้เขื่อนได้เพียงบางส่วน ไม่คุ้มการลงทุนและการสูญเสียระบบนิเวศ การที่เก็บน้ําได้น้อย
ดังกล่าวทําให้ลดข้อดีของเขื่อนทั้งสองข้อที่กล่าวข้างต้นคือ แก้ปัญหาน้ําท่วมและลดปัญหาภัยแล้ง
ส่วนรัฐบาลและกลุ่มผู้สนับสนุนให้สร้างเขื่อนก็ได้แย้งว่า เรื่องการแก้ปัญหาน้ําท่วมต้องมองในภาพรวม
ของโครงการบริหารจัดการน้ําทั้งหมด ซึ่งมีทั้งเขื่อนขนาดใหญ่และเล็กหลายๆ เขื่อน รวมทั้งเขื่อนแม่วงก์ พื้นที่
ป่าเหนือเขื่อนที่น้ําจะท่วมก็ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับผืนป่าตะวันตกทั้งหมด ส่วนการโจมตีเรื่องการให้ความ
เห็นชอบกับรายงาน EHIA นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ออกมาชี้แจงเมื่อ
วันที่ 16 กันยายนว่า คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีมติให้
กรมชลประทานกลั บ ไปทํ า รายงานเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง จะมี ก ารนํ า รายงานฉบั บ ดั ง กล่ า วเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการอีกครั้ง

GAT ความคิดเชื่อมโยง (76) ________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ
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_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (77)

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 7 และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่กําหนด

รหัสคําตอบ

เก็บน้ําได้ 250 ล้านลูกบาศก์เมตร
เกิดการลักลอบตัดไม้จํานวนมาก
แก้ปัญหาน้ําท่วม
ข้อเสียหรือผลกระทบ
เขื่อนแม่วงก์
ง่ายต่อการลักลอบล่าสัตว์ปา่
ประโยชน์
เป็นเขื่อนที่จะใช้เวลาก่อสร้าง 8 ปี
ลดปัญหาภัยแล้ง
สูญเสียแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

GAT ความคิดเชื่อมโยง (78) ________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

บทความที่ 8
ปีกระต่ายเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวจริงหรือ
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2553 คลื่นความรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจหดตัวทั่วโลกเริ่มบรรเทาเบาบางลงจน
นักธุรกิจหลายคน รวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์บางคนตั้งความหวังว่า ปีหน้าฟ้าใหม่ซึ่งเป็นปีกระต่ายนําโชค การฟื้นตัว
ของเศรษฐกิ จ โลกจะราบรื่ น แต่ บ รรดานั ก เศรษฐศาสตร์ อี ก หลายคนกลั บ เห็ น ว่ า เศรษฐกิ จ โลกจะยั ง คง
เปราะบางและจะไม่ฟื้นตัวอย่างราบรื่นดังที่คาดการณ์ เพราะเกิดภาวะการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกันของเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคต่างๆของโลก
Hans Timmer นักเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคารโลก กล่าวว่า สาเหตุที่ทําให้เกิดความไม่สมดุลของการฟื้นตัว
ดังกล่า ว ก็ คือ สภาพการณ์ที่การขยายตั วทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชี ยเป็น ไปอย่างเข้ ม แข็งในขณะที่
เศรษฐกิจประเทศตะวันตกกลับมีปัญหา
ในขณะนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศในเอเชีย
ขยายตัวเข้มแข็งและคึกคักเป็นอย่างมาก เช่น เศรษฐกิจของจีน และเศรษฐกิจของอินเดีย รวมทั้งเศรษฐกิจ
ประเทศในอาเซียนหลายประเทศ
หากเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อนาคตเศรษฐกิจโลกก็คงจะ
สดใส แต่ในขณะที่หลายประเทศในเอเชียกําลังก้าวไปในทางบวก เศรษฐกิจประเทศตะวันตกกลับมีปัญหา ซึ่งเกิด
จากภาวะว่างงานสูงในสหรัฐอเมริกา และวิกฤตการณ์ด้านหนี้สินในประเทศกรีซ รวมทั้งวิกฤตการณ์ด้าน
หนี้สินในประเทศไอร์แลนด์ หลังจากไอร์แลนด์มีวิกฤตการณ์ด้านหนี้สิน จนกลายเป็นประเทศที่สองต่อจากกรีซ
ในเขตใช้เงินยูโรที่ต้องขอรับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ ในการกอบกู้ฐานะเศรษฐกิจประเทศอื่นๆ ในยุโรป
ที่มีหนี้สินล้นพ้นก็มีท่าทางว่าจะล่มเช่นกันอย่างโปตุเกสและสเปน
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงติดต่อถึงกัน ทําให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เริ่ม
เห็นพ้องกัน มากขึ้นจนเป็นข้อสรุปก่อนย่างเข้าปีกระต่ายว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะไม่ราบรื่นดังที่ตั้ง
ความหวังไว้ เพราะเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวหรือขยายตัวไม่เท่าเทียมกัน
สํา หรั บ ประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ กํ า ลั ง ดี ขึ้ น อย่ า งช้ า ๆ หลั ง จากได้ รั บ ผลกระทบอย่ า งหนั ก จาก
เหตุการณ์วุ่นวายในบ้านเมือง ก็คงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีท่าว่าจะไม่ฟื้น ตัวอย่างราบรื่น
เพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยขึ้นอยู่กับการส่งออกสินค้าในสัดส่วนค่อนข้างสูง ถ้าเศรษฐกิจโลกมีปญ
ั หา
เราก็ย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้นทั้งภาครัฐ เอกชน นักการเมือง และประชาชนทุกๆ ฝ่ายไม่ว่าจะมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างไร ก็ต้องระวังอย่างให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายดังที่ผ่านมาอันเป็นปัจจัยภายในที่มีผลลบ
อย่างรุนแรงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของบ้านเรา จะได้เตรียมพร้อมรับมือกับศึกภายนอกแต่เพียงด้านเดียว
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_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (79)

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ
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ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 8 และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่กําหนด

รหัสคําตอบ

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะราบรืน่
ภาวะการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกัน
ภาวะว่างงานสูงในสหรัฐอเมริกา
วิกฤตการณ์ด้านหนี้สินในประเทศกรีซ
เศรษฐกิจของจีน
เศรษฐกิจของอินเดีย
เศรษฐกิจประเทศตะวันตกกลับมีปัญหา
เศรษฐกิจประเทศในอาเซียน
เศรษฐกิจประเทศในเอเชียขยายตัวเข้มแข็ง
ไอร์แลนด์มีวิกฤตการณ์ด้านหนีส้ ิน
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_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (81)

บทความที่ 9
การล่วงละเมิดทางเพศ…ภัยใกล้ตัวสตรี
การล่วงเกินหรือการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรีเป็นปัญหาที่มีมานาน ข่าวครึกโครมที่สะเทือน
สังคมในช่วงที่ผ่านมาคือการข่มขืนฆ่าเด็กหญิงในขบวนรถไฟแล้วโยนศพทิ้งลงข้างทาง และข่าวการข่มขืนฆ่า
นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่จริง ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ ประกอบด้วยการกระทําหลายอย่าง ไม่ได้จํากัดเฉพาะ
การข่มขืนกระทําชําเรา หรือข่มขืนฆ่าดังตัวอย่างเหตุการณ์ที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึง การทําอนาจาร
ตั้งแต่เบาไปหาหนัก เช่น การล่วงเกินทางเพศด้วยท่าที ท่าทาง คําพูด หรือด้วยสายตาตลอดจนการกระทําที่ส่อ
เจตนาล่วงละเมิดทางเพศ ได้แก่ การถูกเนื้อต้องตัว การแตะต้องลูบคลําบริเวณของสงวน การกอดจูบ เป็นต้น
นอกจากนี้ การล่วงละเมิดทางเพศไม่ได้เกิดกับผู้หญิงเท่านั้น แม้ผู้ชายก็ถูกกระทําได้ แต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเหตุ
ปัจจัยและแนวทางป้องกันแก้ไขการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง โดยจะสรุปสาระสําคัญบางประเด็นที่
คุณสมชาย เจริญอํานวยสุข ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ แสดงความเห็นเมื่อเร็วๆ นี้ในรายการเจาะข่าวเช้านี้ (ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก) ของสถานี
วิทยุจุฬา ซึ่งดําเนินรายการโดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
สําหรับเหตุปัจจัยนั้นมีอยู่หลายอย่าง แต่ละอย่างล้วนมีส่วนก่อให้เกิดการกระทําที่ถือว่าเป็น การล่วง
ละเมิดทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นการทําอนาจาร การข่มขืนกระทําชําเรา จนรุนแรงถึงขั้นข่มขืนฆ่าดังเหตุการณ์ที่เป็น
ข่าวครึกโครมไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ เหตุโดยพื้นฐานคือ เรื่องค่านิยมทางด้านเพศที่มี ทัศนคติว่าผู้ชายมีอํานาจ
มากกว่าหญิง เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า อยู่ในอาณัติของผู้ชาย จะกระทําอะไรอย่างไรก็ได้ และเมื่อมี
เหตุปัจจัยอื่นประกอบ ได้แก่ สถานที่เอื้ออํานวย เช่น เป็นที่เปลี่ยว แสงสว่างไม่เพียงพอ หรือประจวบกับโอกาส
เหมาะ เช่น ผู้ ห ญิ ง เดิ น มาคนเดี ย ว หรื อ มีสิ่ ง กระตุ้ น จนทํ า ให้ ขาดความยั บยั้ ง ชั่ ง ใจ ซึ่ ง ที่ สํ า คั ญคื อ สุ ร าและ
ยาเสพติด เป็นต้น
การล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากในบ้านเรา เป็นเพราะการลงโทษผู้กระทําผิดเบาเกินไป
หรืออย่างไร ประเด็นนี้คุณอํานวยมีความเห็นว่า โทษที่กฎหมายกําหนดเหมาะสมแล้ว เพราะโทษขั้นสูงสุดก็คือ
ประหารชีวิต ดังที่ศาลได้ตัดสิน ให้ประหารชีวิตจําเลยที่ข่ม ขืน ฆ่าเด็กหญิงบนรถไฟ แต่จุดอ่อนในขณะนี้ก็คือ
กระบวนการที่จะนําผู้กระทําผิดขึ้นมาถึงศาลยุติธรรม เช่น มีการยอมความกันได้ หรือไกล่เกลี่ยให้ยอมรับเงิน
ตอบแทน อย่างไรก็ตาม เรื่องการเพิ่มโทษหรือแก้จุดอ่อนดังกล่าวยังนับว่าเป็นการตั้งรับ ที่สําคัญกว่าคือต้อง
เน้นเรื่องแนวทางการป้องกันไม่ให้มีการกระทําที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้น ที่สําคัญคือการปรับปรุง
แก้ไขพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้มีสถานที่เอื้ออํานวยต่อการล่วงละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ
เช่น บนรถไฟ รถโดยสารสาธารณะ ถนนหนทางที่เปลี่ยว มืด แสงสว่างไม่เพียงพอ ผู้รับผิดชอบต้องดูแลแก้ไข
อย่างเช่นเร็วๆ นี้ก็มีการจัดให้มีขบวนรถไฟตู้นอนเฉพาะเด็กและสตรี ซึ่งแม้จะถูกสังคมต่อว่าว่าวัวหายล้อมคอก
ก็ถือว่าดีกว่าไม่ทําอะไร กรุงเทพมหานครก็ต้องดูแลถนน สวนสาธารณะ สถานที่เปลี่ยวที่มืดให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ เรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การให้ความรู้เรื่องการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็น ต้น ว่า
ให้ รู้ ว่ า การกระทํ า อย่ า งไรเป็ น ความเสี่ ย งหรื อ เป็ น การเอื้ อ อํ า นวยต่ อ การถู ก ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ เช่ น
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การไม่รักนวลสงวนตัว การแต่งกายที่ล่อแหลม การแสดงท่าทีกิริยาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ระมัดระวังที่ส่อถึงการ
ยั่วยุ การเดินบนถนนตรอกซอกซอยที่มืดและเปลี่ยว บริเวณที่ดินหรือตึกรกร้าง โดยเฉพาะเวลากลางคืน
แนวทางการป้องกันทั้งสองประการดังกล่าวนี้ จะช่วยลดปัญหาการกระทําทุกอย่างที่จัดเป็นการล่วงละเมิด
ทางเพศลงได้
คุณอํานวยย้ําในช่วงท้ายว่า ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ต้องเน้นเรื่องการป้องกัน
โดยเริ่มจากจุดเล็กที่สุดคือครอบครัว ให้มีความรู้ในการป้องกัน ให้สื่อสารกันระหว่างสมาชิกครอบครัว ช่วยให้
ครอบครัวมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ มีอาชีพ ไม่มียาเสพติดและอบายมุข ชุมชนต้องมีหน่วยงานต่างๆ จัดการ
ให้ความรู้และดูแลให้ทุกพื้นที่มีความปลอดภัย ปราศจากปัจจัยเสี่ยง ทั้งนี้มีความมั่นใจว่า “ตําบลเข้มแข็งไร้ความ
รุนแรง” ซึ่งกําลังพยายามดําเนินการให้เกิดขึ้นให้ได้ 1,000 ตําบลภายในปีงบประมาณ 2558 นี้ จะเป็นกําลัง
สําคัญในการป้องกันแก้ปัญหาความรุนแรง ซึ่งรวมถึงปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศด้วย
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_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (83)

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ
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ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 9 และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่กําหนด

รหัสคําตอบ

การข่มขืนกระทําชําเรา
การข่มขืนฆ่า
การทําอนาจาร
การปรับปรุงแก้ไขพื้นที่เสี่ยง
การให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ
ทัศนคติว่าผู้ชายมีอํานาจมากกว่าหญิง
แนวทางป้องกันแก้ไข
สถานที่เอื้ออํานวย
เหตุปัจจัย
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_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (85)

บทความที่ 10
ความสุขของคนอาเซียน
เมื่อไม่นานมานี้ผู้เขียนได้ดูรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเรื่อง ความสุขของคนอาเซียน ซึ่งเคย
ออกอากาศมาแล้ว รู้สึกแปลกใจว่าทําไมประเทศที่ร่ํารวยที่สุดในโลกประเทศหนึ่งคือสิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่
พลเมืองมีความสุขน้อยที่สุดในโลก ในขณะที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งประชากรมีรายได้น้อยกว่ามากมายหลายเท่า
จึงมีความสุขมากที่สุดเป็นหนึ่งของอาเซียน และเป็นอันดับสองของโลก ทําให้รู้สึกข้องใจจนต้องตามไปดูรายการ
ย้อนหลังของไทยพีบีเอส คือรายการ Asean Beyond 2015 ซึ่งออกอากาศครั้งแรกเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์
ปีนี้
ความสุขของคนอาเซียน ที่จะเล่าสู่กันฟังเป็นข้อสรุปของ The Happy Planet Index (HPI) ซึ่งเป็น
องค์กรที่สํารวจประชากรโลกแต่ละประเทศว่ามีความสุขมากน้อยเพียงใด ปรากฏว่า 40 อันดับแรกของโลกเป็น
ประเทศในกลุ่มอาเซียนถึง 5 ประเทศ คือ เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และลาวโดยอยู่ในอันดับ 2, 14,
20, 24 และ 37 ตามลําดับ แต่ความสุขของคนอาเซียนที่จะกล่าวในบทความนี้จะไม่ครอบคลุมประเทศอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศ จะพูดถึงเฉพาะความสุขของคนสิงคโปร์ และความสุขของคนเวียดนามและคนลาว
เกิดอะไรขึ้นกับความสุขของคนสิงคโปร์ ทําไม HPI จึงสรุปว่าประชากรสิงคโปร์มีความสุขน้อยที่สุด
ชาวสิงคโปร์ชื่อ เลียง เซ เฮียง ซึ่งเป็นชายวัยเกษียณอายุจากการทํางาน เจ้าของบล็อกชื่อดังวิจารณ์การทํางาน
ของรัฐบาลสิงคโปร์ โดยเน้นประเด็นเรื่องคนยากจนและคนไร้บ้าน และมีชาวสิงคโปร์ติดตามงานเขานับล้านคน
ให้สัมภาษณ์ทีมงานผู้จัดทํารายการถึงสถานการณ์ของสิงคโปร์ว่า มีคนทํางานราว 2 ล้านคน แต่ คนทํางาน
กว่า 460,000 คนมีรายได้ต่ํา คือต่ํากว่า 1,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน คนทํางานชาวสิงคโปร์มีชั่วโมง
ทํางานต่อ สัปดาห์มากที่สุดในโลก คือ 48 ชั่วโมง ในขณะสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก
เพียง 2 สถานการณ์ก็ลดความสุขของคนสิงคโปร์ลงมากมายอยู่แล้ว แต่ยังมีอีกสถานการณ์หนึ่งคือ คนสิงคโปร์
กว่ าครึ่ง หนึ่ ง อยู่ กับ ความกลัว ความกลั วที่ ฝัง ลึก อยู่ ใ นใจก็ คือ กลั วว่ าหากล้ม ป่ วยลงจะไม่ มี เงิ น พอเสีย ค่ า
รัก ษาพยาบาล เพราะรั ฐ บาลจะไม่ ช่ว ยเลย กลั วว่ าหากเกษี ยณอายุจ ากการทํา งานจะไม่ มีเ งิน ใช้จ่ ายจนถึ ง
วันสุดท้ายของชีวิต เพราะเงินบํานาญเป็นเงินของตัวเองทั้งสิ้น ไม่มีเงินสมทบจากรัฐบาล ต้องภาวนาว่าอย่าให้
ตกงาน อย่าให้เจ็บป่วย เพราะถ้าเป็นเช่นนั้น ก็อาจต้องขายทรัพย์สินขายบ้าน กลายเป็นคนไร้บ้านอยู่อาศัย
นอกจากนี้ยังกลัวถูกปรับเงิน เพราะสิงคโปร์เป็นเมืองแห่งการถูกปรับ มีป้ายห้ามกระทําการต่างๆ พร้อมบอก
ค่าปรับมากมาย สูงสุดคือ 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ถ้าให้อาหารลิง แท็กซี่ทําผิดกฎจราจรจะถูกปรับครั้งละ 300
ดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของรายได้แต่ละวัน สถานการณ์แต่ละอย่างที่กล่าวมานี่เองบั่นทอนความสุข
ของคนสิ ง คโปร์ และทํ า ให้ ค นสิ ง คโปร์ มี ร อยยิ้ ม น้ อ ยที่ สุ ด ในโลก จนรั ฐ บาลต้ อ งทุ่ ม เงิ น จํ า นวนมากเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนยิ้มให้กัน
ส่วนประเทศเวียดนามและลาวนั้น ถึงแม้จะเป็นประเทศกําลังพัฒนาและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
หรือ GDP เทียบไม่ได้เลยกับสิงคโปร์ แต่ผู้คนกลับมีความสุขมากกว่าคนสิงคโปร์ จากการติดตามชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คน สัมภาษณ์ครูสอนดนตรีและสอนคณิตศาสตร์ชาวเวียดนาม 2 คน และครูสอนวรรณคดีชาวลาว
อีก 1 คนโดยทีมงานผู้ทํารายการ เห็นชัดเจนว่าความสุขของคนเวียดนามและคนลาวมีอยู่ 2 ประการเป็นอย่างน้อย
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ที่สําคัญคือความสุขจากการได้ทํางานที่ชอบ ครูทั้งสามคนเล่าว่ามีความสุขมากขณะที่สอนนักเรียน ได้เห็น
นักเรียนเข้าใจและทําได้ในสิ่งที่สอนก็ยิ่งมีความสุข ครูทั้ง 3 คนยืนยันว่ามีความสุขทั้งๆ ที่เงินเดือนค่อนข้างน้อย
เมื่อถามว่าทําอย่างไรถึงจะพอค่าใช้จ่าย คําตอบคือครูเวียดนามหารายได้เสริมจากการสอนพิเศษ ส่วนครูลาวได้
จากการรับทําพิธีสู่ขวัญในโอกาสต่างๆ และลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารการกินโดยปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงไก่ไว้กินไข่
สําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนทั้งสองประเทศ คนในทีมงานที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆ อย่างกรุงเทพฯ
บอกว่ า รู้ สึ ก อิ จ ฉามากเพราะตนเองต้ อ งเร่ ง รี บ ออกจากบ้ า นตั้ ง แต่ เ ช้ า มื ด เดิ น ทางฝ่ า การจราจรอั น คั บ คั่ ง
นานนับชั่วโมงกว่าจะถึงที่ทํางาน ตรงข้ามกับครูลาวท่านนั้น พอตื่นเช้าก็นึ่งข้าวเหนียว เดินตามสบายกับลูกสาว
ออกจากบ้านซึ่งอยู่ในซอยเล็กๆ มารอตักบาตรที่ริมถนน ขอรับพรจากพระเสร็จก็เดินกลับบ้าน ช่วยทํากับข้าว
แล้วรับประทานข้าวเช้าร่วมกัน เสร็จแล้วจึงแต่งตัวเดินทางด้วยรถเมล์ไปสอนหนังสือ เมื่อมองโดยภาพรวมแล้ว
สรุปได้ว่า ความสุขจากการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย คือความสุขอีกประการหนึ่งของคนเวียดนามและคนลาว
หวังว่าผู้มีโอกาสได้อ่านบทความนี้ คงได้ข้อคิดบางอย่างที่เป็น ประโยชน์ต่ อตนเองบ้างไม่มากก็น้อ ย
โดยเฉพาะเรื่องการดําเนิน ชีวิตให้มีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุและปัจจัยภายนอกมากนัก หากท่านสนใจ
ผู้เขียนบทความนี้ขอแนะนําให้หาหนังสือที่กล่าวถึงเรื่องความสุข ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เขียนไว้
หลายเล่มมาอ่าน แล้วท่านจะรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้น
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_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (87)

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ
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ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 10 และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่กําหนด

รหัสคําตอบ

คนทํางานกว่า 460,000 คนมีรายได้ต่ํา
คนสิงคโปร์กว่าครึ่งหนึ่งอยู่กับความกลัว
ความสุขของคนเวียดนามและคนลาว
ความสุขของคนสิงคโปร์
ความสุขของคนอาเซียน
ความสุขจากการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย
ความสุขจากการได้ทํางานทีช่ อบ
ชั่วโมงทํางานต่อสัปดาห์มากที่สดุ ในโลก
มีรอยยิม้ น้อยที่สุดในโลก
สถานการณ์ของสิงคโปร์
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_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (89)

เฉลยบทความตัวอยาง
แผนภูมิบทความตัวอยาง
นักเรียนดี
04

03

คุณภาพอาจารย์

คุณภาพสถานศึกษา

02

05

07

คุณภาพการเรียนการสอน

นักเรียนดี

พื้นฐานจิตใจนักเรียน

08

06

01

เรียนเก่ง

เป็นคนดี

การคบเพื่อนเลว
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นักเรียนดี
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08

ข้อความที่กําหนด
การคบเพื่อนเลว
คุณภาพการเรียนการสอน
คุณภาพสถานศึกษา
คุณภาพอาจารย์
นักเรียนดี
เป็นคนดี
พื้นฐานจิตใจนักเรียน
เรียนเก่ง
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รหัสคําตอบ
06F
05A
05A
02A
06D
99H
05A
99H

05A
08D

_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (91)

เฉลยโจทย GAT ความคิดเชื่อมโยง
แผนภูมิบทความที่ 1
อนาคตราคาสินค้าเกษตรของไทย
08

03

ราคาน้ํามันพุ่ง
สูงขึ้น

ปลูกพืชทดแทน
น้ํามัน

04
ปัญหาหนี้เสีย
ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
ในสหรัฐฯ

10

02

เศรษฐกิจโลก
ถดถอย

ต้นทุนการผลิต
สินค้าสูงขึ้น

05
พื้นที่การเกษตร
และผลผลิต
อาหารลดลง

06

07

ราคาข้าวโพดสูงขึ้น

ราคาข้าวสูงขึ้น

01
การกักตุน
อาหาร

09
ราคามันสําปะหลัง
สูงขึ้น
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บทความที่ 1
อนาคตราคาสินค้าเกษตรของไทย
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

การกักตุนอาหาร
ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึน้
ปลูกพืชทดแทนน้ํามัน
ปัญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ
พื้นที่การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง
ราคาข้าวโพดสูงขึ้น
ราคาข้าวสูงขึ้น
ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้น
ราคามันสําปะหลังสูงขึน้
เศรษฐกิจโลกถดถอย
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รหัสคําตอบ
06A
06A
05A
10A
01A
99H
99H
02A
99H
06F

07A
07A

09A
09A

06A

07A

09A

08F

09F

03A
07F

_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (93)

แผนภูมิบทความที่ 2
ลุยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก สศก. แนะทางสว่างแก้ปัญหาสินค้าเกษตร

07
วิกฤตเศรษฐกิจโลก

08
เศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้าและ
ประเทศไทยชะลอตัว

05
มาตรการแก้ไขปัญหา
ราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา

01

02

03

การลดค่าใช้จ่าย
เพื่อการบริโภค

การส่งออกสินค้าเกษตร
และอาหารลดลง

ประกันราคาพืชผล
การเกษตร

09
04

06

ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง
ราคาตกต่ํา

ราคาข้าวลดลง

ส่งเสริมการส่งออก
ไปตลาดที่ยังมีศักยภาพ
10
ส่งเสริมการส่งออก
สินค้าเกษตรคุณภาพดี
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บทความที่ 2
ลุยฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก สศก. แนะทางสว่างแก้ปัญหาสินค้าเกษตร
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่กําหนด
การลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลง
ประกันราคาพืชผลการเกษตร
ผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลังราคาตกต่ํา
มาตรการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา
ราคาข้าวลดลง
วิกฤตเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและประเทศไทยชะลอตัว
ส่งเสริมการส่งออกไปตลาดที่ยังมีศักยภาพ
ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพดี

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

รหัสคําตอบ
04A
04A
04F
99H
03D
99H
01A
01A
04F
04F

06A
06A
06F
09D

10D

02A
02A
06F
06F

08A

_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (95)

แผนภูมิบทความที่ 3
นกในอเมริกาหลายชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

09

04

สาเหตุที่ทําให้นกในทุ่งหญ้า
ทั้งสี่ชนิดลดจํานวนลง

การวิเคราะห์สถานการณ์
ของคณะผู้เขียนรายงาน

01

07

08

การขยายพื้นที่ทํา
การเกษตรและปศุสัตว์

ภาวะโลกร้อน

มาตรการแก้ปัญหา

05

02

จํานวนนก
Northern Bobwhite ลดลง

การทําการเกษตร
แบบอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งหญ้า

06

10

03

นกกระจอก Grasshopper
มีจํานวนน้อยลง

เหยี่ยว Aplomado
กําลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

การเผาหญ้าให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของนก

GAT ความคิดเชื่อมโยง (96) ________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

บทความที่ 3
นกในอเมริกาหลายชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

การขยายพื้นทีท่ ําการเกษตรและปศุสัตว์
การทําการเกษตรแบบอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งหญ้า
การเผาหญ้าให้สอดคล้องกับวิถชี ีวิตของนก
การวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะผู้เขียนรายงาน
จํานวนนก Northern Bobwhite ลดลง
นกกระจอก Grasshopper มีจํานวนน้อยลง
ภาวะโลกร้อน
มาตรการแก้ปัญหา
สาเหตุที่ทําให้นกในทุ่งหญ้าทั้งสี่ชนิดลดจํานวนลง
เหยี่ยว Aplomado กําลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

รหัสคําตอบ
05A
05F
05F
08A
99H
99H
05A
02D
01D
99H

06A
06F
06F

10A
10F
10F

06A
03D
07D

10A

_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (97)

แผนภูมิบทความที่ 4
จุดอ่อนของคนไทย
04
จุดอ่อนของคนไทย

01

06

10

การศึกษายังไม่ทันสมัย

มองอนาคตไม่เป็น

รู้จักหน้าที่ของตัวเอง
ต่ํามาก

02

07

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ

มีสํานึกต่อสังคมส่วนรวมต่ํา

03
ขาดโอกาสในการแข่งขัน
กับต่างชาติ

09
ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
ในอนาคต

08
มือใครยาวสาวได้สาวเอา

05
บ้านเมืองเราไม่เจริญ

GAT ความคิดเชื่อมโยง (98) ________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

บทความที่ 4
จุดอ่อนของคนไทย
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่กําหนด
การศึกษายังไม่ทันสมัย
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ
ขาดโอกาสในการแข่งขันกับต่างชาติ
จุดอ่อนของคนไทย
บ้านเมืองเราไม่เจริญ
มองอนาคตไม่เป็น
มีสํานึกต่อสังคมส่วนรวมต่าํ
มือใครยาวสาวได้สาวเอา
ไม่มีเป้าหมายทีช่ ัดเจนในอนาคต
รู้จักหน้าที่ของตัวเองต่ํามาก

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

รหัสคําตอบ
03A
05A
05A
01D
99H
02D
05A
05A
05A
07D

06D

10D

09D

08D

_______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (99)

แผนภูมิบทความที่ 5
อะไรจะเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
04
ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

01
การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
ทําได้อย่างเสรี

10
แรงงานฝีมือ
ของไทยจะหางานทํา
ได้ง่ายขึ้น

05
คนไทยมีจุดอ่อน
เรื่องภาษาอังกฤษ

03
การเปิดเสรีในการลงทุน

06
ชาติอาเซียนอื่น
ก็เคลื่อนย้าย
แรงงานได้อย่างเสรี

07
ไทยจะเพิ่ม
การส่งออก
สินค้าได้มากขึ้น

02
การเคลื่อนย้ายสินค้า
ทําได้อย่างเสรี

09
ประเทศอาเซียนอื่น
ขยายการส่งออก
สินค้าได้มากขึ้น

08
ไทยสามารถลงทุนทําธุรกิจ
ในประเทศอาเซียนอื่นได้

GAT ความคิดเชื่อมโยง (100) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

แผนภูมิบทความที่ 5
อะไรจะเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือทําได้อย่างเสรี
การเคลื่อนย้ายสินค้าทําได้อย่างเสรี
การเปิดเสรีในการลงทุน
ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คนไทยมีจุดอ่อนเรื่องภาษาอังกฤษ
ชาติอาเซียนอืน่ ก็เคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี
ไทยจะเพิ่มการส่งออกสินค้าได้มากขึ้น
ไทยสามารถลงทุนทําธุรกิจในประเทศอาเซียนอื่นได้
ประเทศอาเซียนอื่นขยายการส่งออกสินค้าได้มากขึ้น
แรงงานฝีมือของไทยจะหางานทําได้ง่ายขึน้

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

รหัสคําตอบ
06A
07A
08A
01A
10F
10F
99H
99H
07F
99H

10A
09A
02A

03A

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (101)

แผนภูมิบทความที่ 6
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบต่อไทย

05
ประชาคมอาเซียน

02
ประชาคมเมือง
และความมั่นคงอาเซียน

09

03

04
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรม
อาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

07

08

ผลทางด้านบวก

ผลทางด้านลบ

10

สินค้าออกของเรา โอกาสในการประกอบอาชีพ
จะมีตลาดใหญ่ขึ้น
ของคนไทยจะเพิ่มขึ้น

01

06

คนชาติอื่นก็ไปทํางานได้
ในทุกประเทศของอาเซียน

ประเทศสมาชิกอื่น
ก็ส่งสินค้าได้อย่างเสรี

GAT ความคิดเชื่อมโยง (102) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

บทความที่ 6
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบต่อไทย
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

คนชาติอนื่ ก็ไปทํางานได้ในทุกประเทศของอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
ประเทศสมาชิกอืน่ ก็ส่งสินค้าออกได้อย่างเสรี
ผลทางด้านบวก
ผลทางด้านลบ
สินค้าออกของเราจะมีตลาดใหญ่ขึ้น
โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยจะเพิ่มขึ้น

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

รหัสคําตอบ
10F
99H
07A
99H
02D
09F
09D
01D
99H
99H

08A
03D

04D

10D
06D

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (103)

บทความที่ 7
เหตุใดจึงคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์
07

05

04

ประโยชน์

เขื่อนแม่วงก์

ข้อเสียหรือผลกระทบ

01

08

10

เก็บน้ําได้ 250
ล้านลูกบาศก์เมตร

เป็นเขื่อนที่จะใช้
เวลาก่อสร้าง 8 ปี

สูญเสียแหล่งอาหาร
และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

03

02

แก้ปัญหาน้ําท่วม

เกิดการลักลอบตัดไม้
จํานวนมาก

09
ลดปัญหาภัยแล้ง

06
ง่ายต่อการลักลอบ
ล่าสัตว์ป่า

GAT ความคิดเชื่อมโยง (104) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

บทความที่ 7
เหตุใดจึงคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่กําหนด
เก็บน้ําได้ 250 ล้านลูกบาศก์เมตร
เกิดการลักลอบตัดไม้จํานวนมาก
แก้ปัญหาน้ําท่วม
ข้อเสียหรือผลกระทบ
เขื่อนแม่วงก์
ง่ายต่อการลักลอบล่าสัตว์ปา่
ประโยชน์
เป็นเขื่อนที่จะใช้เวลาก่อสร้าง 8 ปี
ลดปัญหาภัยแล้ง
สูญเสียแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

รหัสคําตอบ
03F
99H
99H
02D
01D
99H
03D
02A
99H
99H

09F

06D
04A

10D
07A

08D

09D
06A

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (105)

บทความที่ 8
ปีกระต่ายเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวจริงหรือ
07

02

09

เศรษฐกิจประเทศตะวันตก
กลับมีปัญหา

ภาวะการฟื้นตัว
ที่ไม่เท่าเทียมกัน

เศรษฐกิจประเทศ
ในเอเชียขยายตัวเข้มแข็ง

03

01

05

ภาวะว่างงานสูง
ในสหรัฐอเมริกา

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
จะราบรื่น

เศรษฐกิจของจีน

04

06

วิกฤตการณ์ด้านหนี้สิน
ในประเทศกรีซ

เศรษฐกิจของอินเดีย

10

08

ไอร์แลนด์มีวิกฤตการณ์
ด้านหนี้สิน

เศรษฐกิจประเทศในอาเซียน

GAT ความคิดเชื่อมโยง (106) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

บทความที่ 8
ปีกระต่ายเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวจริงหรือ
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่กําหนด
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะราบรืน่
ภาวะการฟื้นตัวที่ไม่เท่าเทียมกัน
ภาวะว่างงานสูงในสหรัฐอเมริกา
วิกฤตการณ์ด้านหนี้สินในประเทศกรีซ
เศรษฐกิจของจีน
เศรษฐกิจของอินเดีย
เศรษฐกิจประเทศตะวันตกกลับมีปัญหา
เศรษฐกิจประเทศในอาเซียน
เศรษฐกิจประเทศในเอเชียขยายตัวเข้มแข็ง
ไอร์แลนด์มีวิกฤตการณ์ด้านหนีส้ ิน

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

รหัสคําตอบ
99H
01F
07A
07A
99H
99H
02A
99H
02A
07A

05D

06D

08D

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (107)

บทความที่ 9
การล่วงละเมิดทางเพศ…ภัยใกล้ตัวสตรี
07

06

05

ทัศนคติว่าผู้ชายมีอํานาจ
มากกว่าหญิง

ความหมายของการ
ล่วงละเมิดทางเพศ

การให้ความรู้
เรื่องการป้องกัน

10
เหตุปัจจัย

01
การข่มขืนกระทําชําเรา

08
แนวทางป้องกันแก้ไข

02
การข่มขืนฆ่า
03
การทําอนาจาร
09
สถานที่เอื้ออํานวย

04
การปรับปรุงแก้ไขพื้นที่เสี่ยง

GAT ความคิดเชื่อมโยง (108) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

บทความที่ 9
การล่วงละเมิดทางเพศ…ภัยใกล้ตัวสตรี
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่กําหนด
การข่มขืนกระทําชําเรา
การข่มขืนฆ่า
การทําอนาจาร
การปรับปรุงแก้ไขพื้นที่เสี่ยง
การให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศ
ทัศนคติว่าผู้ชายมีอํานาจมากกว่าหญิง
แนวทางป้องกันแก้ไข
สถานที่เอื้ออํานวย
เหตุปัจจัย

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

รหัสคําตอบ
99H
99H
99H
01F
01F
01D
01A
04D
01A
07D

02F
02F
02D
02A
05D
02A
09D

03F
03F
03D
03A

09F

03A

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (109)

บทความที่ 10
ความสุขของคนอาเซียน
03

05

04

ความสุขของคนเวียดนาม
และคนลาว

ความสุขของคนอาเซียน

ความสุขของคนสิงคโปร์

06

10

01

ความสุขจากการ
ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย

สถานการณ์ของสิงคโปร์

คนทํางานกว่า
460,000 คนมีรายได้ต่ํา

07

02

ความสุขจากการ
ได้ทํางานที่ชอบ

คนสิงคโปร์กว่าครึ่งหนึ่ง
อยู่กับความกลัว
08
ชั่วโมงทํางานต่อสัปดาห์
มากที่สุดในโลก

09
มีรอยยิ้มน้อยที่สุดในโลก

GAT ความคิดเชื่อมโยง (110) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

บทความที่ 10
ความสุขของคนอาเซียน
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่กําหนด
คนทํางานกว่า 460,000 คนมีรายได้ต่ํา
คนสิงคโปร์กว่าครึ่งหนึ่งอยู่กับความกลัว
ความสุขของคนเวียดนามและคนลาว
ความสุขของคนสิงคโปร์
ความสุขของคนอาเซียน
ความสุขจากการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย
ความสุขจากการได้ทํางานทีช่ อบ
ชั่วโมงทํางานต่อสัปดาห์มากที่สดุ ในโลก
มีรอยยิม้ น้อยที่สุดในโลก
สถานการณ์ของสิงคโปร์

รหัสคําตอบ
04F
04F
06D
99H
03D
99H
99H
04F
99H
01D

09A
09A
07D
04D

09A
02D

08D
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______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (111)

GAT เชื่อมโยงเหตุผล
ขั้นตอนการสอบ
1. แจกบทความให้อ่านและทํา
2. ในแต่ละบทความนัน้ จะมีคาํ ที่ขีดเส้นใต้ไว้ให้
นําคําเหล่านี้มาเชื่อมโยงเป็นแผนภาพโดยใช้ตัวเชื่อม 3 แบบ คือ
ส่วนประกอบ, ตัวอย่าง, เช่น
คําที่ใช้ในการตรวจคําตอบ คือ
ส่งผลโดยตรง, ลําดับก่อน-หลัง
คําที่ใช้ในการตรวจคําตอบ คือ
ยับยั้ง, ลดลง, ป้องกัน
คําที่ใช้ในการตรวจคําตอบ คือ
3. นําแผนภาพมาตอบลงในแบบทดสอบ

เคล็ดลับในการทําข้อสอบ “เชื่อมโยงเหตุผล” ให้ได้คะแนนดี

GAT ความคิดเชื่อมโยง (112) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

แบบทดสอบความรูค
 วามเขาใจเกี่ยวกับการใชสัญลักษณ
ข้อสอบ GAT มีส่วนประกอบด้วยกัน 2 ส่วน คือ อังกฤษ เชื่อมโยงเหตุผล

นอกจากช้างแล้ว ยังมีสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกหลายชนิดได้แก่ เสือ ลิง สิงโต เป็นต้น

ทั้งเธอและฉัน
รับผิดชอบต่อสังคม

เราต่างก็มีความรับผิดชอบซึ่งประกอบไปด้วย

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

การรับผิดชอบต่อตนเอง

และการ

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (113)

Growth hormone ผลิตขึ้นโดยต่อมใต้สมอง เพื่อที่จะนําไปใช้เพือ่ การเจริญเติบโตของร่างกาย

ความรักนอกจากจะทําให้คนมีความสุขมากขึ้นแล้ว ก็สามารถทําให้เกิดความทุกข์ต่างๆ ตามมาได้เหมือนกัน
อาทิเช่น ร้องไห้ฟูมฟาย ความคิดฆ่าตัวตาย เป็นต้น

การเกิดแผ่นดินไหวจะทําให้เกิดความเสียหายเกิดขึน้ มากมาย อาทิเช่น บ้านเรือนพังทลาย, ผู้คนล้มตาย
เป็นต้น

GAT ความคิดเชื่อมโยง (114) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

สุราและของมึนเมาจะทําให้ความสามารถในการขับขี่ของผู้ที่ขบั ขี่บนท้องถนนลดน้อยลง

หากสอนให้เด็กเรียนรู้วิธีการว่ายน้ําที่ถูกต้องแล้วนั้นจะเป็นการยับยั้งการเสียชีวิตทางน้ําของเด็กได้เป็น
อย่างดี

หากทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้จะทําให้ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึน้ ลดน้อยลง
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______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (115)

ภัยธรรมชาติมีอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม ล้วนแล้วแต่ทําให้เกิดความเสียหาย
ต่างๆ มากมายอาทิเช่น บ้านเรือนเสียหาย ผู้คนล้มตาย เป็นต้น

GAT ความคิดเชื่อมโยง (116) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

หลักในการตอบลงในกระดาษคําตอบ
A
D
F
99H ไม่มคี วามสัมพันธ์ใดเลย

เชื่อมโยงเหตุผล
ข้อสอบ GAT

อังกฤษ

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่ว่างสําหรับคําตอบ
เลขกํากับ
01
02
03

ข้อความที่กําหนด

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ

ข้อสอบ GAT
เชื่อมโยงเหตุผล
อังกฤษ

ความขยันหมั่นเพียร

ความสําเร็จ

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่ว่างสําหรับคําตอบ
เลขกํากับ
01
02

ข้อความที่กําหนด

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ

ความขยันหมัน่ เพียร
ความสําเร็จ

การใช้สนับแข้ง

อุบัติเหตุขณะเล่นฟุตบอล

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่ว่างสําหรับคําตอบ
เลขกํากับ
01
02

ข้อความที่กําหนด

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ

การใช้สนับแข้ง
อุบัติเหตุขณะเล่นฟุตบอล
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______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (117)

ลองทําบทความสั้นๆ กันกอนดีกวา
ตังถังเฉามีคุณสมบัติทมี่ ปี ระโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมากมาย
ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ซึ่งมีผลทําให้ร่างกายแข็งแรง นอกจากนี้แล้ว ตังถังเฉายังมีคุณสมบัติเป็นยาปฏิชีวนะจากธรรมชาติซึ่งยา
ปฏิชีวนะนี้จะสามารถช่วยยับยั้งพิษของแบคทีเรียหลายชนิด เช่น พิษของแบคทีเรียชนิด Pneumococcus,
พิษของแบคทีเรียชนิด Streptococcus และพิษของแบคทีเรียชนิด Staphylococcusaureus

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ

A
D
F
99H ไม่มคี วามสัมพันธ์ใดเลย
ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่ว่างสําหรับคําตอบ
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06

ข้อความที่กําหนด

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ

ตังถังเฉา
การสร้างภูมิคมุ้ กันโรค
ร่างกายแข็งแรง
ยาปฏิชีวนะจากธรรมชาติ
พิษของแบคทีเรียชนิด Pneumococcus
พิษของแบคทีเรียชนิด Streptococcus

GAT ความคิดเชื่อมโยง (118) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็น
อากาศบริ เวณใกล้ ผิวโลกและน้ํา ในมหาสมุทรในช่ว ง 100 ปีที่ผ่า นมาอุณหภูมิเ ฉลี่ย ของโลกสู งขึ้น ถึง 0.74
องศาเซลเซียส และจากแบบจําลองการคาดคะเนภูมิอากาศพบว่าในปี พ.ศ.2544-2643 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
จะเพิ่มขึ้นถึง 1.1-6.4 องศาเซลเซียส การทํากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น การเผาผลาญถ่านหินและ
เชื้อเพลิงรวมไปถึงสารเคมีที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ใช้และอื่นๆ อีกมากมาย จึงทําให้ก๊าซเรือนกระจกลอยตัวขึ้นไปจับตัวหนาอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก ทําให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับ
ออกไปในปริมาณที่เหมาะสมกลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ทําให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆ สูงขึ้นจากเดิม
ซึ่งเรียกว่า ภาวะโลกร้อนนั่นเอง
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้น ก็ มีให้เราเห็ น กัน อยู่บ่อ ยๆ สภาพลมฟ้าอากาศที่ผิดแปลกไปจากเดิ ม
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น้ําท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อนผิดปกติจนมีคนเสียชีวิตรวมไปถึง
โรคระบาดชนิดใหม่ๆ หรือโรคระบาดที่เคยหายไปจากโลกนี้แล้วก็กลับมาให้เราได้เห็นใหม่และพาหะนําโรคที่เพิ่ม
จํานวนมากขึ้น เมื่อก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้จับตัวหนาอยู่บนชั้นบรรยากาศก็ทําให้รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์
ถูกเก็บสะสมบนโลก โลกเราก็เลยเปรียบเหมือนเตาอบที่อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผล
ให้น้ําแข็งที่อยู่ตรงขั้วโลก และที่ธารน้ําแข็งต่างๆ ละลายเร็วเกินไป ปกติน้ําแข็งจะสะสมไว้ในฤดูฝนเพื่อที่จะ
ค่อยๆ ละลายออกมาไหลลงเป็นแม่น้ําต่างๆ อย่างเช่น แม่น้ําคงคา 70% เป็น น้ําที่ไหลมาจากการละลายของ
น้ําแข็งที่เทือกเขาหิมาลัย
เมื่อน้ําแข็งละลายเร็วเกินไปก็ส่งผลกระทบมากมายให้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกอย่างเช่น หมีขั้วโลกก็จะ
ไม่มีน้ําแข็งไว้เหยียบ ต้องว่ายน้ําเป็นระยะทางไกลๆ เพื่อหาอาหารและอาหารของมันก็หายากมากขึ้นทุกทีทําให้
หมีขั้วโลกใกล้จะสูญพันธุ์ส่วนผลกระทบที่มีต่อพวกเรานั้นก็ได้เห็นกันไปมากมายแล้วพอน้ําแข็งละลายอย่าง
รวดเร็วก็ทําให้อุณหภูมิของมหาสมุทรเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบกับ สภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงทําให้เกิดภัย
พิบัติมากมาย พอน้ําในมหาสมุทรเปลี่ยนไปก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเล พวกปะการังก็จะค่อยๆ ตาย
แนวปะการังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ํา ถ้าไม่มีปะการังสัตว์น้ํามากมายก็จะสูญพันธุ์ไป ตัวที่ยังอยู่ก็ไม่สามารถ
ฟักไข่ได้เพราะอุณหภูมิในน้ําไม่เหมาะสม อนาคตถ้าเรายังไม่ช่วยกันลดภาวะโลกร้อน เราอาจจะไม่มีปลากินแล้วก็ได้
น้ําแข็งที่ละลายอย่างรวดเร็วยังทําให้น้ําในมหาสมุทรสูงขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้เฉลี่ย 3 มิลลิเมตรต่อปี แถมแผ่นดิน
ก็เกิดการทรุดตัวลงมาอีกด้วย แถวชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพทรุดตัวลงมา 5-10 ซม. ต่อปี ถ้าเรายัง
ไม่ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนต่อไปคงจะได้เล่นน้ําในกรุงเทพกันเป็นทะเลกรุงเทพของแท้เลย
เราสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อนได้โดยการหลีกเลี่ยงการใช้ตู้เย็นเก่าๆ ที่ใช้สาร
ทําความเย็น CFCs, ลดการใช้พวกสเปรย์และยาฆ่าแมลงที่มีสารพวกนี้ หรืออาจจะไม่บริโภคสิน ค้าที่ใช้
ยาฆ่ าแมลง นอกจากจะดี ต่อโลกแล้วยั งดีต่ อตัว เองอีกด้ วยและวิ ธีที่ดี ม ากๆ นั่ น ก็คื อการช่ว ยกัน ปลูก ต้นไม้
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธีที่คุณก็ทําได้มาช่วยกันเถอะครับ คนละนิดคนละหน่อยเพื่อโลกของเรานั่นเอง
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______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (119)

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ

GAT ความคิดเชื่อมโยง (120) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่ว่างสําหรับคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

01

น้ําแข็งที่อยู่ตรงขั้วโลกและที่ธารน้ําแข็งต่างๆ
ละลายเร็วเกินไป
ช่วยกันปลูกต้นไม้
หลีกเลี่ยงการใช้ตู้เย็นเก่าๆ ทีใ่ ช้สารทําความเย็น
CFCs
ลดการใช้พวกสเปรย์และยาฆ่าแมลง
กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
หมีขั้วโลกใกล้จะสูญพันธ์
รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ถูกเก็บสะสมบนโลก
น้ําในมหาสมุทรสูงขึน้ เรื่อยๆ
ก๊าซเรือนกระจกลอยตัวขึ้นไปจับตัวหนา
อยู่บนชัน้ บรรยากาศของโลก
อุณหภูมิของมหาสมุทรเปลี่ยนไป

02
03
04
05
06
07
08
09
10

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (121)

ไททาเนีย
การประยุกต์ใช้งานไททาเนีย
ไททาเนีย หรือไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นสารประกอบออกไซด์ของโลหะไททาเนียมซึ่งอยู่ในกลุ่ม
โลหะทรานซิชัน ไททาเนียได้รับความสนใจเป็น อย่างมากในการนํามาประยุกต์สําหรับการใช้งานด้านต่างๆ
เนื่องจากมีความเสถียรต่อสารเคมี, ไม่มีความเป็นพิษสูง, ราคาไม่แพงมาก, และมีคุณสมบัติพิเศษที่เป็น
ประโยชน์อีกหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไททาเนียมีคุณสมบัติใ นการเปลี่ ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็ น
พลังงานรูปอื่น เช่น เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าในเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) และเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมี
ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วม (Photocatalysis) เป็นต้น เนื่องจากไททาเนียมีค่าดรรชนีการหักเหสูง
จึงถูกนํามาใช้เป็นสารเคลือบป้องกันการสะท้อนของแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอน (Silicon solar cell)
และในอุปกรณ์ทางด้านการมองเห็นชนิดแผ่นบาง (Thin film optical device) หลายชนิด ไททาเนียยัง
ถูกนํามาใช้เป็นตัวตรวจสอบก๊าซ (Gas sensor) เนื่องมาจากมีค่าการนําไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปได้ตาม
องค์ประกอบของก๊าซที่สภาวะบรรยากาศ เช่น สามารถใช้ตรวจสอบก๊าซออกซิเจน, คาร์บอนมอนอกไซด์, และ
มีเทน เป็นต้น นอกจากนี้ เนื่องจากไททาเนียสามารถเข้ากับร่างกายมนุษย์ได้ จึงถูกนํามาใช้เป็นวัสดุทางชีวภาพ
เช่น กระดูกเทียม เป็นต้น
นอกจากไททาเนี ยจะมีประสิทธิภ าพสูงในกระบวนการเร่ง ปฏิกิริยาแบบใช้ แสงร่วมแล้ว ยัง สามารถ
นํามาใช้ใ นกระบวนการเร่งปฏิกิ ริยาแบบปกติ (ไม่ ใช้แ สงร่ว ม) ได้ ดีอี กด้ วย โดยมี คุณ สมบัติเ ป็น ทั้ง ตัว เพิ่ ม
ความสามารถในการทําปฏิกิริยา (Promoter) และตัวรองรับ (Supporter) ซึ่งนําไปใช้ในกระบวนการต่างๆ
เช่น การกําจัดสารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx), การกําจัดสารประกอบสารอินทรีย์ระเหยง่าย
(เช่น ไดออกซิน, สารประกอบคลอรีน), การผลิตไฮโดรเจนด้วยปฏิกิริยา Gas shift reaction, กระบวนการ
สังเคราะห์สาร Fischer-Tropsch, การกําจัดสารประกอบซัลเฟอร์ (H2S, SO2) เป็นต้น

GAT ความคิดเชื่อมโยง (122) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (123)

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่ว่างสําหรับคําตอบ
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

ข้อความที่กําหนด

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ

ไททาเนีย
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานรูปอื่น
เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าในเซลล์แสงอาทิตย์
เปลี่ยนเป็นพลังงานเคมี
มีค่าดรรชนีการหักเหสูง
สารเคลือบป้องกันการสะท้อนของแสง
ตัวตรวจสอบก๊าซ
มีค่าการนําไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปได้ตาม
องค์ประกอบของก๊าซที่สภาวะบรรยากาศ
เข้ากับร่างกายมนุษย์ได้
วัสดุทางชีวภาพ
กระดูกเทียม
เป็นทั้งตัวเพิ่มความสามารถในการทําปฏิกริ ิยา
(Promoter) และตัวรองรับ (Supporter)
การกําจัดสารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน
การกําจัดสารประกอบสารอินทรีย์ระเหยง่าย
การกําจัดสารประกอบซัลเฟอร์

GAT ความคิดเชื่อมโยง (124) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

แบบทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) รหัสวิชา 85 ตอนที่ 1 (150 คะแนน)
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2552 เวลา 09:00-10:30 น.

บทความที่ 1
สัตว์อพยพเคลื่อนที่ย้ายกลับถิ่นกําเนิดได้อย่างไร
ธรรมชาติมีปรากฏการณ์ที่สร้างความพิศวงงงงวยให้แก่มนุษย์มากมายหลายประการ หนึ่งในนั้นที่ทําให้
ศาสตราจารย์ชีววิทยา Kenneth Lohmann แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา รู้สึกทึ่งเป็นอย่างยิ่ง
ก็คือเต่าทะเล ท่านกล่าวกับนักข่าว Voice of America ว่า “เมื่อลูกเต่าทะเลออกมาจากไข่ ก็คานลงทะเล
ท่องเที่ยวหากินไปในมหาสมุทรอันกว่าใหญ่ไพศาลซึ่งมันไม่เคยรู้จักมาก่อน และพอถึงเวลาวางไข่ขยายพันธุ์ก็
สามารถว่ายน้ํากับมายังชายฝั่งทะเลถิ่นกําเนิดได้อย่างถูกต้อง มันทําได้อย่างไร?... มันมีเครื่องมือหรือญาณ
วิเศษอันใดช่วยนําทางมันกลับบ้าน”
นอกจากเต่าทะเลยังมีสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นเดิมอยู่อีกหลายอย่าง เช่น ฝูงวัวในทวีปแอฟริกา
ปลาแซลมอน และนกบางชนิด มีนกนางแอ่น นกเป็ดน้ํา นกพิราบสื่อสาร เป็นต้น สัตว์เหล่านี้จะมีการอพยพ
เคลื่อนย้ายจากถิ่นเดิมไปยังแหล่งต่างๆ ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์หรือสถานที่ที่มีภูมิอากาศเหมาะสมต่อการ
ดํารงชีวิตและเมื่อถึงฤดูกาลที่เอื้ออํานวยหรือถึงระยะเวลาที่จะขยายพันธุ์ก็จะเดินทางกลับมายังถิ่นเดิมมันทําได้
อย่างไร? ทําไมจึงไม่หลงทาง?
นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า สัตว์เหล่านี้อาศัยเครื่องช่วยหลายอย่างแตกต่างกัน เช่น ใช้ตําแหน่งดวงอาทิตย์
ภูมิประเทศ กระแสน้ําอุ่นน้ําเย็นในมหาสมุทร เสียงคลื่นความถี่สูงที่มนุษย์ไม่ได้ยิน ประสาทสัมผัสทางจมูก เช่น
กลิ่นฝน ตลอดจนสนามแม่เหล็กโลก ทั้งนี้สัตว์บางชนิดอาจอาศัยเครื่องช่วยหลายๆ อย่างประกอบกัน
ในบรรดาสัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นเดิมนี้ ศาสตราจารย์ Lohmann สนใจเต่าทะเล ปลาแซลมอน
เป็นพิเศษเพราะในมหาสมุทรที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่คงยากที่จะหาสิ่งใดเป็นที่สังเกตสําหรับการเดินทางกลับบ้าน
หลังจากได้ศึกษาเรื่องนี้อยู่นาน ก็ได้เสนอทฤษฏีเบื้องต้น โดยตั้งเป็น สมมุติฐานว่า เต่าทะเล ปลาแซลมอน
นกนางแอ่น และนกเป็ดน้ํา ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษอยู่สองประการ ประการแรกคือ มี particle ของสาร
แม่เหล็กในสมอง ซึ่งสามารถปรับตัวตามแนวเส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกได้คล้ายกับเข็มทิศ particle นี้จึง
ทําให้สามารถรับสัมผัสจากสนามแม่เหล็กโลกได้และสามารถแยกความแตกต่างสนามแม่เหล็กโลกในแต่ละที่ได้
ส่วนคุณสมบัติอีกประการหนึ่งคือ มีกระบวนการเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็น ช่วยให้มองเห็นสนามแม่เหล็ก
โลกหรือเห็นแสงที่มีลักษณะสีสันต่างกันตามอิทธิพลของสนามแม่เหล็กโลก กระบวนการเคมีนี้จึงทําให้สามารถ
รับสัมผัสและแยกความแตกต่างสนามแม่เหล็กโลกในแต่ละที่ได้เช่นกัน
เนื่องจากในสนามแม่เหล็กโลกในบริเวณต่างๆ ของพื้นที่โลกมีความแตกต่างกันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า
สมองของสัตว์เหล่านี้สามารถบันทึกและจดจําลักษณะของสนามแม่เหล็กในถิ่นเดิมซึ่งเป็นแหล่งที่เกิดของมันไว้
ในสมองได้ ดังนั้นเมื่อถึงเวลาเดิน ทางอพยพกลับถิ่นเดิม จึงใช้สนามแม่เหล็กโลกเป็นเข็มทิศบอกทิศทางและ
ตําแหน่งแห่งที่ได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ ศาสตราจารย์ Lomann จึงตั้งทฤษฏีในเชิงสมมุติฐานว่า คุณสมบัติของ
ปลาแซลมอน เต่าทะเล นกนางแอ่น และนกเป็ดน้ําทั้งสองประการดังกล่าวข้างต้น ทําให้สามารถรับสัมผัสและ
แยกความแตกต่างของแม่เหล็กโลกในอาณาบริเวณต่างๆ ได้ และด้วยความสามารถทั้งสองประการนี้เองที่ทําให้
สัตว์เหล่านี้สามารถเดินทางมาถิ่นเดิมได้ถูกต้อง
โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (125)

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ

GAT ความคิดเชื่อมโยง (126) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่ว่างสําหรับคําตอบ
เลขกํากับ
01
02
03
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05
06
07
08
09
10

ข้อความที่กําหนด

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ

เต่าทะเล
สัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิน่ เดิม
ปลาแซลมอน
นกนางแอ่น
นกเป็ดน้ํา
มี particle ของสารแม่เหล็กในสมอง
สามารถรับสัมผัสจากสนามแม่เหล็กโลก
สามารถแยกความแตกต่างสนามแม่เหล็กโลก
ในแต่ละที่
มีกระบวนการเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็น
สามารถเดินทางกลับมาถิ่นเดิมได้ถูกต้อง

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (127)

บทความที่ 2
อนาคตราคาสินค้าเกษตรของไทย
ครึ่งปีแรกของ พ.ศ. 2551 ถือเป็นปีทองของสินค้าเกษตรของไทย ราคาข้าวสูงขึ้นจนชาวนาเร่งปลูกข้าว
กันเป็นการใหญ่ ส่วนชาวไร่ต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะราคาข้าวโพดสูงขึ้น รวมทั้งมันสําปะหลังและผลผลิต
ทางการเกษตรประเภทอื่น เช่น ยางพารา แต่พอย่างเข้าช่วงครึ่งปีหลังราคาสิน ค้าเหล่านี้กลับลดลงเรื่อยๆ
จนเกษตรกร ทั้งชาวนาและชาวไร่ต้องออกมาชุมนุมประท้วงปิดถนนเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือ ปัจจัยอะไร
ช่วยให้ราคาสินค้าเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นในระยะแรกและเพราะเหตุใดราคาจึงตกลงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีใหม่
2552 ซึ่งเป็นช่วงที่เสนอบทวิเคราะห์บทนี้
คงจํากัน ได้ว่าในช่วงต้น ปี พ.ศ. 2551 ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับสูงสุดคือ 147 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรล เมื่อเดือนกรกฎาคมส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นแทบทุกประเภทรวมทั้งต้นทุนการ
ผลิตสินค้าจําพวกอาหาร นอกจากนี้ราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างคาดเดาไม่ถูกว่าจะไปหยุดที่จุดใด ยังเป็นเหตุให้
เกิดการปลูกพืชทดแทนน้ํามันกันเป็นการใหญ่ รวมทั้งเกิดความพยายามหาพลังงานทางเลือกอื่นมาทดแทน
พลังงานจากน้ํามัน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น
การปลูกพืชทดแทนน้ํามันที่สามารถนํามาแปรรูปเป็นพลังงานได้ เช่น แอลกอฮอล์ ไบโอดีเซล ทําให้พนื้ ที่
การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ การกักตุนอาหาร เพราะประเทศที่
เน้นการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและประเทศในตะวันออกกลางผู้ผลิตน้ํามันทั้งหลายมีความวิตกว่าในอนาคตโลก
จะขาดแคลนอาหาร
จากที่กล่าวมาข้างต้นคงเห็นได้ชัดเจนว่าเหตุสําคัญที่ทําให้ราคาสินค้าอาหาร ทั้งราคาข้าว ข้าวโพด และ
ราคามันสําปะหลังสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็คือการที่ผลผลิตอาหารลดลงเพราะหันไปใช้พื้นที่ปลูกพืชทดแทนน้ํามันรวมทั้ง
การกักตุนอาหารและการที่ต้นทุนการผลิตสินค้าจากน้ํามันแพงดังกล่าวข้างต้น
แต่แล้วความหวังที่วาดไว้ก็เริ่มจางหายไปเมื่อปัญหาหนี้เสียของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ เริ่มพ่นพิษ
สถาบันการเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯประสบความหายนะถึงขั้นล้มละลาย ในเดือนกันยายนรัฐบาลสหรัฐต้องเข้า
ควบคุมกิจการของบริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยรายใหญ่ของสหรัฐ 2 บริษัทคือ Fannie Mae และ Freddie
Mac เนื่องจากปัญหาการขาดทุนในตลาดสินเชื่อ การเข้าช่วยเหลือสถาบันการเงินทั้ง 2 แห่งนี้คือสัญญาณของ
วิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ในตลาดสินเชื่อของสหรัฐ ซึ่งต่อมาได้ส่งผลสะเทือนต่อตลาดการเงินโลกอย่างรุนแรง
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงเรื่อยๆ จนถึงขั้นเศรษฐกิจถดถอย
ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ซึ่งเกิดจากปัญหาหนี้เสียดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ราคาน้ํามันลดลงสูงขึ้น
เรื่อยๆ ทําให้หวังกันว่าอนาคตเกษตรกรไทยกําลังสดใส และชาวนาชาวไร่จะเริ่มลืมตาอ้าปากได้อย่างรวดเร็ว จาก
ที่เคยขึ้นไปสูงสุดกว่าบาร์เรลละ 147 เหรียญสหรัฐฯลงมาเหลือประมาณ 40 เหรียญสหรัฐฯ เท่านั้น นอกจากนี้
ยังเป็นเหตุให้ราคาข้าว ข้าวโพด และมันสําปะหลังลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สํ า หรั บ แนวโน้ ม ราคาสิ น ค้ า เกษตรไทยในปี 2552 นี้ เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรได้
คาดการณ์ไว้ว่าภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกถดถอยจะกระทบกับภาคการเกษตรของไทยในปี 2552 อย่างแน่นอน แต่
เนื่องจากสินค้าเกษตรและอาหารยังมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิต ดังนั้นจึงคาดว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤติเศรษฐกิจไม่สาหัสเหมือนภาคอุตสาหกรรม

GAT ความคิดเชื่อมโยง (128) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (129)

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่ว่างสําหรับคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ราคาข้าวสูงขึ้น
ราคาข้าวโพดสูงขึ้น
ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้น
ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึน้
ปลูกพืชทดแทนน้ํามัน
พื้นที่การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง
การกักตุนอาหาร
ราคามันสําปะหลังสูงขึน้
ปัญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ
เศรษฐกิจโลกถดถอย

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ

GAT ความคิดเชื่อมโยง (130) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ปฏิรูปประเทศไทย (ข้อสอบจริง ปี 57)
ขณะที่เขียนบทความนี้คือช่วงต้น เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 บ้านเมืองกําลังตกอยู่ในความขัดแย้งทาง
การเมืองอย่างรุนแรง ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารทางการเมืองคงทราบดีว่า เรื่องราวเป็นมาอย่างไร แต่ในที่นี้จะ
กล่าวถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อขัดแย้งสําคัญ ฝ่ายรัฐบาลรักษาการต้องการให้
เลือกตั้งก่อนปฏิรูป ส่วนฝ่าย กปปส. ซึ่งมีชื่อเต็มยาวมาก คือ คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ต้องการให้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง
ที่จริงเรื่องการปฎิรูปประเทศมีการพูดถึงและพยายามดําเนินการมาหลายปี เมื่อกลางปีที่แล้วก็มีการ
ประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ พ.ศ. 2556 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคมีการพิจารณาและมีมติ
รวม 7 เรื่อง ในบทความนี้จะสรุปสาระสําคัญบางประการของเรื่องแรก คือ การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยสรุปจากเอกสารหลักและมติของการประชุม
การทุจริตหรื อที่เรียกกัน ติดปากว่า คอรัปชั่น นั้น องค์กรความโปร่งใสสากลจําแนกรูป แบบของการ
คอรัปชั่นของภาครัฐไว้น่าสนใจ กล่าวคือ การคอรัปชั่นขนาดใหญ่ เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ระดับสูง เพื่อให้
ผู้นําหรือผู้บริหารประเทศได้รับผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรของชาติ ถ้าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐ
ระดับกลางและระดับล่างต่อประชาชนทั่วไป จัดเป็นการคอรัปชั่นขนาดเล็ก การยักยอก คือ การที่เจ้าหน้าที่นํา
เงินหรือสิ่งของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน การมีผลประโยชน์ทับซ้อน คือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม การอุปถัมภ์และการเลือกที่รักมักที่ชัง เป็นการเล่นพวกโดยไม่คํานึงถึงคุณสมบัติ
และความเหมาะสม ส่วนการติดสินบนเป็นการเสนอหรือการให้ผลประโยชน์เพื่อจูงใจให้เกิดการกระทําที่ผิด
กฎหมาย
ปรากฏว่าการคอรัปชั่นที่จําแนกไว้โดยองค์กรความโปร่งใสสากล พบได้ในบ้านครบถ้วนทั้ง 7 รูปแบบ
ภาพลั ก ษณ์ ค อรั ป ชั่ น ไทยในสายตาของต่ า งชาติ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย่ํ า แย่ ม าก ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ อ งค์ ก ร
Transparency International จัดทําดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่น เปรียบเทียบกันระหว่างประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ประเทศไทยมีคะแนนอยู่ระหว่าง 2.8-3.8 จากคะแนนเต็ม 10 มาโดยตลอด มหาวิทยาลัยหอการค้าสํารวจความ
คิดเห็นประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในปี พ.ศ. 2555 พบว่านับวันสถานการณ์ยิ่งเลวร้าย เช่น กลุ่มผู้ประกอบการ
ร้อยละ 85.9 ตอบว่าจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ข้าราชการ โดยต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะ ร้อยละ 30-35 ของวงเงินงบประมาณ
โครงการ
เมื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในแง่มุมต่างๆ ดังตัวอย่างที่กล่าวมาเพียงมาส่วน สมัชชาปฏิรูปฯ
จึงมีมติเรื่องการป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่น 5 มาตรการดังนี้
ให้ใช้พลังทางสังคมเป็นกลไกหลักในการสนับสนุน การป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยระบุวิธีการไว้ชัดเจน คือ ให้จัดตั้งกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชา
สังคม และองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยให้
สนับสนุนการดําเนินการในด้านต่างๆ รวมทั้งงบประมาณ
ใช้มาตรการทางกฎหมาย ภาษีอากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง เช่น ตรวจสอบ
ความสุจริตของการประเมินภาษี และเปิดเผยแบบแสดงรายงานการเสียภาษีเงินได้ 5 ปีย้อนหลังของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองทั้งระดับชาติและท้องถิ่น รวมทั้งข้าราชการระดับสูง

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (131)

ปฏิรูประบบงานปราบปรามการทุจริตของชาติอย่างเร่งด่วน เช่น ให้ ป.ป.ช. ปฏิรูปกระบวนการทํางาน
ทั้งระบบอย่างจริงจัง ให้สนับสนุนกลุ่มเครือข่าย อาสาสมัครแจ้งเตือนเหตุทุจริต ให้พัฒนาระบบงานด้านสินบน
นําจับอย่างเป็นรูปธรรม
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐเพื่อสังคมสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้โดยง่ายเช่น ข้อมูลและ
สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการที่มีวงเงิน 100,000 บาทขึ้นไป ให้ภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ มาตรการข้อนี้แหละจะช่วยลดปัญหาการจ่ายเงิน
ใต้โต๊ะดังกล่าวข้างต้นลงได้มาก
มาตรการสุดท้ายคือ ให้ปฏิรูปกระบวนการคัดสรรบุคคลผู้ที่จัดเข้ามาใช้อํานาจรัฐทุกตําแหน่งให้มีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ เช่น กระบวนการสรรหา แต่งตั้ง และโยกย้ายข้าราชการระดับสูง
มาตรการทั้ง 5 ข้อที่สมัชชาปฏิรูปมีมติออกมานี้ จะช่วยป้องกันรูปแบบการคอรัปชั่นทุกรูปแบบที่องค์กร
โปร่งใสสากลจําแนกไว้ดังกล่าวข้างต้น ได้อย่างมีประสิทธิผล
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้ไม่ว่าจะลงเอยอย่างไรการปฏิรูปประเทศก็คงจะต้องเกิดขึ้น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่สมัชชาปฏิรูประดับชาติสรุปไว้ครั้งที่ 3 นี้ รวมทั้ง 2 ครั้งก่อน ควรได้รับการพิจารณา
อย่างจริงจัง

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ

GAT ความคิดเชื่อมโยง (132) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่ว่างสําหรับคําตอบ
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่กําหนด

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ

การคอรัปชัน่ ขนาดเล็ก
การคอรัปชัน่ ที่จําแนกไว้
การติดสินบน
การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
การจ่ายเงินใต้โต๊ะร้อยละ 30-35
ใช้มาตรการทางกฎหมายภาษีอากร
ปฏิรูประบบงานปราบปรามทุจริต
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ
มติเรื่องการป้องกันและปราบปรามคอรัปชัน่
ให้ใช้พลังทางสังคมเป็นกลไกหลัก
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______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (133)

ปัญหาเรื่องข้าว (ข้อสอบจริง ปี 57)
นอกจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในขณะนี้คือปัญหาที่เกิดจากโครงการ
รับจํานําข้าว ชาวนาจํานวนมากยังไม่ได้รับเงิน เพราะรัฐบาลรักษาการไม่ได้เตรียมเงินกู้ไว้ก่อนทีจ่ ะยุบสภา ทัง้ ๆ ที่
โครงการนี้ขาดทุนหลายแสนล้าน ที่จริงปัญหาเรื่องข้าวมีมานานหลายสิบปีแล้ว ชาวนาส่วนใหญ่ของประเทศ
ขายข้าวเปลือกได้ในราคาต่ํา ต้องตกเป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบ บางทีถึงกับต้องขายที่นาและเช่าที่ทํากิน การค้า
ข้าวในตลาดโลกที่ไทยครองตําแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดมานาน ก็ต้องเสียแชมป์ให้อินเดียและเวียดนาม
ไปแล้ว 2 ปีซ้อน ส่วนตลาดข้าวในอาเซียนนั้น เวียดนามชนะไทยมาตั้งแต่ ปี 2548
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญข้าวหลายคนได้วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวแต่ละปัญหา
ไว้อย่างครอบคลุมตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งออก ต่างก็ไม่เห็น ด้วยกับการแก้ปัญหาเฉพาะจุด คือ เน้นการ
แก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ําด้วยวิธีการรับจํานํา หรือชดเชย หรือประกันราคาข้าวเท่านั้น บทความนี้จะสรุป
สาระสําคั ญจากเอกสารที่เกี่ ยวข้ องของ ดร.อั ทธ์ พิศาลวานิ ช นายปราโมทย์ วานิ ชานนท์ และนั กวิช าการ
อีกหลายท่าน ว่ามองปัญหาในภาพรวมทั้งระบบอย่างไร
ปัญหาข้าวไทยมีหลายอย่าง ถ้ามองตั้งแต่ต้นทางก็คือการปลูกข้าว ปรากฏว่าผลผลิตต่อไร่ของเราต่ํามาก
เมื่อเทียบกับคู่แข่งสําคัญก็คือเวียดนาม เช่น ช่วงปี พ.ศ. 2552-2553 เราผลิตได้เฉลี่ย 454.4 กก./ไร่ ในขณะที่
เวียดนามทําได้ 803.2 กก./ไร่ เพราะรัฐบาลเวียดนามทุ่มงบประมาณหลายพันล้านบาทต่อปีในการสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มปริมาณการผลิต โดยพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวให้มีศักยภาพ
มากขึ้น ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ํา เราจําเป็นต้องวิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้ผลผลิตสูง
และมีคุณภาพดี รวมทั้งพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกข้าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
นอกจากปริ มาณผลผลิต ปัญหาสําคั ญต่อมาคือ ต้น ทุ นการผลิตของเราสูง ได้แก่ ต้น ทุ น ค่าปุ๋ ยเคมี
ค่ายาฆ่าแมลง และโรคพืช ค่าเช่าเครื่องจักร เช่น รถไถนา และค่าแรงงาน เป็นต้น
ส่วนต้นทุนการผลิตของเวียดนามนั้นต่ํากว่าไทย เนื่องจากยังคงใช้แรงงานคนในครัวเรือนเป็นหลัก การใช้
ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชก็ยังมีปริมาณน้อยกว่าชาวนาไทยมาก
ปัจจุบันมีระบบชลประทานอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวเพียงประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่ปลูกข้าว ส่วนอีก
ร้อยละ 70 ต้องพึ่งพาน้ําฝนเป็นหลัก ในขณะที่เวียดนามมีระบบชลประทานกระจายอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกมากถึง
ร้อยละ 50 ดังนั้นปัญหาเรื่องข้าวเราอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบชลประทานในพื้นที่เพาะปลูกมีจํากัด
เมื่อมองต่อจากปัญหาการผลิตไปจนถึงการส่งออกก็พบว่า ปัญหาใหญ่ของเราอีกประการหนึ่งก็คือ ราคา
ส่งออกข้าวไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เห็นได้จากราคาข้าวสารชนิด 5% ในปี พ.ศ. 2550 ราคาส่งออกของ
เวียดนามต่ํากว่าไทยอยู่เพียง 20 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่ในปี พ.ศ. 2552 เวียดนามต่ํากว่าไทยถึง 169 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน ทําให้เวียดนามสามารถแย่งตลาดข้าวจากไทยได้ ถ้าเราหันกลับมาเน้นกลยุทธ์ทางการตลาดข้าวที่ผู้
ซื้อนิยมบริโภค เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุมธานี ซึ่งผู้บริโภคพร้อมจัดซื้อในราคาที่แพงกว่าข้าวทั่วไป ก็จะ
ช่วยลดปัญหาเรื่องการแข่งขันราคาข้าวได้ ประเด็นเรื่องการค้าข้าวในตลาดโลกนี้ ทําให้มองเห็นไปถึงปัญหาข้าว
ไทยอีกข้อหนึ่งคือ เราขาดการสร้างตราสินค้าข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคในต่างประเทศ ว่าข้าวไทยมี
สายพันธุ์ที่ดีอยู่มากมาย
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ที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างบางประการของปัญหาข้าวไทย ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาได้เสนอไปบ้างแล้ว
เช่น การวิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตต่อไร่ต่ํา ที่จะ
เพิ่มเติมก็คือปัญหาต้นทุนการผลิตสูงดังกล่าวไว้นั้นจะแก้ไขอย่างไร เมื่อรู้ว่าต้นทุนเรามีหลายอย่าง ทั้งค่าปุ๋ยเคมี
ค่ายาฆ่าแมลงและโรคพืช ค่าเช่าเครื่องจักรเช่น รถไถนาและค่าแรงงาน เป็นต้น ก็ต้องแก้ไขโดยลดต้นทุนให้
ตรงจุด ได้แก่ รณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยอินทรียม์ ากขึน้ ผลักดันให้มีการรวมกลุม่ เกษตรชาวนากว้างขวางขึ้น และจัดหา
เครื่องจักรให้กลุม่ เกษตรใช้ร่วมกัน ไม่ต้องต่างคนต่างซื้อหาหรือหาเช่ามาใช้เองเป็นต้น
รัฐบาลชุดต่อไปตลอดจนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องร่วมมือร่วมใจกัน
แก้ปัญหาเรื่องข้าวไทยอย่างจริงจัง ให้ข้าวไทยกลับมาเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้ประเทศไทยเป็นลําดับต้นๆ
ดังเช่นในอดีต ให้คนไทยได้บริโภคข้าวที่มีคณ
ุ ภาพ และที่สําคัญคือ ให้ชาวนาไทย ผู้ทนลําบากตรากตรําผลิตข้าว
เพื่อชาวไทยและชาวโลกจํานวนมากสามารถลืมตาอ้าปากได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ พ้นจากความทุกข์ยากที่ได้รับ
มาช้านาน และอย่าลืมคํากล่าวที่ว่า “ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของแผ่นดิน”

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ
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______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (135)

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่ว่างสําหรับคําตอบ
เลขกํากับ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ข้อความที่กําหนด

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ

ค่ายาฆ่าแมลงและโรคพืช
จัดหาเครื่องจักรกลุ่มเกษตรกร
ต้นทุนการผลิตสูง
แนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องข้าว
ปัญหาข้าวไทย
ผลผลิตต่อไร่ต่ํา
รณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยอินทรียม์ ากขึน้
ระบบชลประทานในพื้นที่เพาะปลูกมีจํากัด
ราคาส่งออกข้าวไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
วิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าว

GAT ความคิดเชื่อมโยง (136) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

เฉลย
ภาวะโลกร้อน
05 กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
หลีกเลี่ยงการใช้ตู้เย็นเก่าๆ ที่ใช้สาร
03 ทําความเย็น CFCs
ก๊าซเรือนกระจกลอยตัวขึ้นไปจับตัวหนา
09 อยู่บนชั้นบรรยากาศของโลก

04 ลดการใช้พวกสเปรย์และยาฆ่าแมลง
02 ช่วยกันปลูกต้นไม้

รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ถูกเก็บ
07 สะสมบนโลก
06 หมีขั้วโลกใกล้จะสูญพันธุ์
น้ําแข็งที่อยู่ตรงขั้วโลกและที่ธารน้ําแข็ง
01 ต่างๆ ละลายเร็วเกินไป

08 น้ําในมหาสมุทรสูงขึ้นเรื่อยๆ
10 อุณหภูมิของมหาสมุทรเปลี่ยนไป
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______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (137)

ภาวะโลกร้อน
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

01

น้ําแข็งที่อยู่ตรงขั้วโลกและที่ธารน้ําแข็งต่างๆ
ละลายเร็วเกินไป
ช่วยกันปลูกต้นไม้
หลีกเลี่ยงการใช้ตู้เย็นเก่าๆ ทีใ่ ช้สารทําความเย็น
CFCs
ลดการใช้พวกสเปรย์และยาฆ่าแมลง
กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
หมีขั้วโลกใกล้จะสูญพันธ์
รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ถูกเก็บสะสมบนโลก
น้ําในมหาสมุทรสูงขึน้ เรื่อยๆ
ก๊าซเรือนกระจกลอยตัวขึ้นไปจับตัวหนา
อยู่บนชัน้ บรรยากาศของโลก
อุณหภูมิของมหาสมุทรเปลี่ยนไป

02
03
04
05
06
07
08
09
10

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
06A

08A

10A

09F
09F
09F
09A
99H
01A
99H
07A
99H
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การกําจัดสารประกอบ
13 ออกไซด์ของไนโตรเจน

15 การกําจัดสารประกอบซัลเฟอร์

11 กระดูกเทียม

10 วัสดุทางชีวภาพ

07 ตัวตรวจสอบก๊าซ

มีค่าการนําไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปได้
08 ตามองค์ประกอบของก๊าซที่สภาวะ
บรรยากาศ

09 เข้ากับร่างกายมนุษย์ได้
เป็นทั้งตัวเพิ่มความสามารถ
12 ในการทําปฏิกิริยา (Promoter)
และตัวรองรับ (Supporter)

การกําจัดสารประกอบสาร
14 อินทรีย์ระเหยง่าย

05 มีค่าดรรชนีการหักเหสูง

เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
03 ในเซลล์แสงอาทิตย์

สารเคลือบป้องกันการ
06 สะท้อนของแสง

เปลี่ยนเป็น
04 พลังงานเคมี

เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์
02 เป็นพลังงานรูปอื่น

01 ไททาเนีย

ไททาเนีย

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (139)

ไททาเนีย
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

ข้อความที่กําหนด
ไททาเนีย
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานรูปอื่น
เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าในเซลล์แสงอาทิตย์
เปลี่ยนเป็นพลังงานเคมี
มีค่าดรรชนีการหักเหสูง
สารเคลือบป้องกันการสะท้อนของแสง
ตัวตรวจสอบก๊าซ
มีค่าการนําไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปได้ตาม
องค์ประกอบของก๊าซที่สภาวะบรรยากาศ
เข้ากับร่างกายมนุษย์ได้
วัสดุทางชีวภาพ
กระดูกเทียม
เป็นทั้งตัวเพิ่มความสามารถในการทําปฏิกริ ิยา
(Promoter) และตัวรองรับ (Supporter)
การกําจัดสารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจน
การกําจัดสารประกอบสารอินทรีย์ระเหยง่าย
การกําจัดสารประกอบซัลเฟอร์

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
02D
03D
99H
99H
06A
99H
99H
07A
10A
11D
99H
13A

05D
04D

08D

14A

15A

09D

99H
99H
99H

GAT ความคิดเชื่อมโยง (140) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

12D

บทความที่ 1
สัตว์อพยพเคลื่อนย้ายกลับถิ่นกําเนิดได้อย่างไร
02 สัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิ่นเดิม

03 ปลาแซลมอน

01 เต่าทะเล

04 นกนางแอ่น

05 นกเป็ดน้ํา

06 มี particle ของสารแม่เหล็กในสมอง

09 มีกระบวนการเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็น

07 สามารถรับสัมผัสจากสนามแม่เหล็กโลก

สามารถแยกความแตกต่างสนามแม่เหล็กโลก
08 ในแต่ละที่

10 สามารถเดินทางกลับมาถิ่นเดิมได้ถูกต้อง

เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่กําหนด
เต่าทะเล
สัตว์ที่มีการเคลื่อนย้ายกลับถิน่ เดิม
ปลาแซลมอน
นกนางแอ่น
นกเป็ดน้ํา
มี particle ของสารแม่เหล็กในสมอง
สามารถรับสัมผัสจากสนามแม่เหล็กโลก
สามารถแยกความแตกต่างสนามแม่เหล็กโลก
ในแต่ละที่
มีกระบวนการเคมีพิเศษเกี่ยวกับการมองเห็น
สามารถเดินทางกลับมาถิ่นเดิมได้ถูกต้อง
โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
06D
01D
06D
06D
06D
07A
10A
10A

09D
03D
09D
09D
09D
08A

07A
99H

08A

04D

05D

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (141)

บทความที่ 2
อนาคตราคาสินค้าเกษตรของไทย
09 ปัญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ

03 ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้น

10 เศรษฐกิจโลกถดถอย
02 ราคาข้าวโพดสูงขึ้น

04 ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้น
05 ปลูกพืชทดแทนน้ํามัน
01 ราคาข้าวสูงขึ้น
พื้นที่การเกษตรและ
06 ผลผลิตอาหารลดลง

07 การกักตุนอาหาร

08 ราคามันสําปะหลังสูงขึ้น

เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ราคาข้าวสูงขึ้น
ราคาข้าวโพดสูงขึ้น
ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้น
ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึน้
ปลูกพืชทดแทนน้ํามัน
พื้นที่การเกษตรและผลผลิตอาหารลดลง
การกักตุนอาหาร
ราคามันสําปะหลังสูงขึน้
ปัญหาหนี้เสียของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ
เศรษฐกิจโลกถดถอย

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
99H
99H
04A
01A
06A
01A
01A
99H
10A
01F

05A
02A

08A

02A
02A

07A
08A

08A

02F

03F

08F

GAT ความคิดเชื่อมโยง (142) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ปฏิรูปประเทศไทย ข้อสอบจริง ปี 57
02 การคอรัปชั่นที่จําแนกไว้

01 การคอรัปชั่นขนาดเล็ก

เปิดเผยข้อมูล
08 การจัดซื้อ
จัดจ้างของรัฐ

การจ่ายเงินใต้โต๊ะ
05 ร้อยละ 30-35

เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

03 การติดสินบน

ใช้มาตรการ
06 ทางกฎหมาย
ภาษีอากร

04 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ปฏิรูประบบงาน
07 ปราบปราม
ทุจริต

ให้ใช้พลัง
10 ทางสังคม
เป็นกลไกหลัก

09 มติเรื่องการป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่น

ข้อความที่กําหนด
การคอรัปชัน่ ขนาดเล็ก
การคอรัปชัน่ ที่จําแนกไว้
การติดสินบน
การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
การจ่ายเงินใต้โต๊ะร้อยละ 30-35
ใช้มาตรการทางกฎหมายภาษีอากร
ปฏิรูประบบงานปราบปรามทุจริต
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ
มติเรื่องการป้องกันและปราบปรามคอรัปชัน่
ให้ใช้พลังทางสังคมเป็นกลไกหลัก
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ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
99H
01D
99H
99H
99H
01F
01F
01F
06D
01F

03D

04D

03F
03F
03F
07D
03F

04F
04F
04F
08D
04F

05F
10D

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (143)

ปัญหาเรื่องข้าว (ข้อสอบจริง ปี 57)
14 แนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องข้าว

จัดหาเครื่องจักร
12 กลุ่มเกษตรกร

รณรงค์ให้ใช้
17 ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น

วิจัยพัฒนาเพื่อ
20 ปรับปรุงพันธุ์ข้าว

13 ต้นทุนการผลิตสูง
16 ผลผลิตต่อไร่ต่ํา

11 ค่ายาฆ่าแมลงและโรคพืช

ระบบชลประทาน
18 ในพื้ นที่ เพาะปลู ก
มีจํากัด

15 ปัญหาข้าวไทย

ราคาส่งออกข้าวไทย
19 สูงกว่าประเทศ
เพื่อนบ้าน

เลขกํากับ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ข้อความที่กําหนด
ค่ายาฆ่าแมลงและโรคพืช
จัดหาเครื่องจักรกลุ่มเกษตรกร
ต้นทุนการผลิตสูง
แนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องข้าว
ปัญหาข้าวไทย
ผลผลิตต่อไร่ต่ํา
รณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยอินทรียม์ ากขึน้
ระบบชลประทานในพื้นที่เพาะปลูกมีจํากัด
ราคาส่งออกข้าวไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
วิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าว

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
99H
13F
11D
12D
13D
99H
13F
99H
99H
16F

17D
16D

20D
18D

19D
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เก็งขอสอบ
ชุดที่ 1
เก็งแนวข้อสอบจริง...น้องรัก

บทความที่ 1
เรื่องหลากปัจจัยกระทบต่างชาติเที่ยวไทยลดลง 
1

ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยที่หดตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยหลายประการ คือ (1) สถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองในประเทศที่ยืดเยื้อมาจากช่วง
ปลายปีทแี่ ล้ว (2) เหตุความไม่สงบในภาคใต้ จากเหตุระเบิดหลายจุดในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ ซึ่งทั้งเหตุ
ชุมนุมและการก่อความไม่สงบล้วนเป็นหนึ่งในสถานการณ์ทยี่ ืดเยื้อภายในประเทศ (3) ภัยธรรมชาติ อาทิ
เหตุแผ่นดินไหวและอาฟเตอร์ช็อคในจังหวัดเชียงราย ซึ่งส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ยอดนิยมในภาคเหนือ รวมถึงสภาพคลื่นลมแรงตามฤดูกาลในหลายพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันของภาคใต้
ด้วย แล้วนอกจากปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวไปนัน้ การเข้ามาควบคุมอํานาจการบริหารประเทศของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผา่ นมาก็ส่งผลให้บางประเทศมีประกาศเตือนให้
พลเมืองมีความระมัดระวังต่อสถานการณ์ในประเทศไทย
ซึ่งสถานการณ์นี้ส่งผลเสียต่อความเชื่อมัน่ ของ
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

2

ทั้งนี้ส่งผลให้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยหดตัวลง
ประมาณร้อยละ 4.4 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยจํานวนนักท่องเที่ยวระยะใกล้จากภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก เป็นกลุ่มที่ถดถอยลงมากเป็นอันดับ 1 ที่ระดับร้อยละ 12.6 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งตลาด
หลักของภูมิภาคนี้ ก็คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน ส่วนตลาดสําคัญรองลงมาก็ยังคงลดลงต่อเนื่อง อาทิ ฮ่องกง
ไต้หวัน มาเลเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ตามลําดับ

3

ในขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลจากภูมิภาคยุโรป ซึ่งตลาดหลักเป็นของนักท่องเที่ยวชาว
รัสเซีย ที่เคยมีการเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา กลับมีจํานวนลดน้อยถอยลง เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจของรัสเซียมีสัญญาณการชะลอตัวลงหลังจากเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน
โดย IMF ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดทั้งปี 2557 ของรัสเซียเหลือเพียงร้อยละ 0.2 แต่
อย่างไรก็ดีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศในภูมิภาคยุโรปเริ่มมีทิศทางฟื้นตัวขึ้นตามลําดับ หลังจากได้รับ
ผลกระทบจากวิก ฤตเศรษฐกิจ โลกในช่ วงหลายปีที่ผ่ านมา ซึ่ งเหตุนี้เ องเป็น อี กปัจ จัยที่ ทําให้จํา นวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวในไทยลดลง

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (145)

เก็งแนวข้อสอบจริง...น้องรัก
4

สําหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 ตามที่ได้คาดการณ์ไว้ มี
แนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น การที่ยกเลิกประกาศเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักร (เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
2557) จะส่งผลดีทําให้ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปี 2557 กลับมา และหากไม่มี
เหตุการณ์ใดมากระทบการท่องเที่ยวของไทยแล้ว คาดว่า ในช่วงไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวระยะไกลโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวยุ โรปยังคงเลือกเดินทางมาพักผ่อนในเมืองท่องเที่ย ว
ชายทะเลยอดนิยมของไทย (อาทิ ภูเก็ต กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี เป็นต้น) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลายทาง
ท่องเที่ยวที่มีความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเที่ยวบินประจําและเที่ยวบินเช่าเหมาลํา

5

ประกอบกับผลพวงจากการที่ทกุ ภาคส่วนของไทยต่างเร่งดําเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้ความ
เชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวกลับมา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวของไทยที่หดตัวให้กลับฟื้นคืนได้ มาตรการ
เหล่านัน้ ก็ประกอบไปด้วย
การที่เอกอัครราชทูตไทยเดินทางชี้แจงต่อนานาประเทศและองค์กรระหว่าง
ประเทศ การสื่อความถึงสถานการณ์ที่เป็นข้อเท็จจริงของไทยให้กับธุรกิจนําเที่ยวคู่คา้ สําคัญในต่างประเทศ
การผลิตสื่อเพื่ออธิบายถึงสถานการณ์และมาตรการด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ควบคู่กับการจัด
กิจกรรมทางการตลาดในประเทศเป้าหมายอย่างเข้มข้น
โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อใน
ประเทศเป้าหมาย ทั้งในภูมิภาคเอเชีย (ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์) และภูมภิ าค
อื่นๆ (อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี เป็นต้น) รวมถึงต่างชาติที่เดินทางมาไทยเพื่อติดต่อธุรกิจก็น่าจะมี
ความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาไทยเพิ่มขึน้

6

ทั้งนี้จึงคาดการณ์ได้ว่า จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยประมาณ 26.6
ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในระดับร้อยละ 0.2 (จากเดิมคาดการณ์ว่าจะเติบโตร้อยละ 4.7) และสร้าง
เม็ดเงินสะพัดสู่ธุรกิจต่างๆ คิดเป็นมูลค่า 1.2 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปีทแี่ ล้ว แต่
สถานการณ์ทางการเมืองของไทยยังคงเป็นประเด็นภายในของไทยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
ส่วนปัจจัย
ภายนอกประเทศ เช่น ภาวะเศรษฐกิจของตลาดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของไทย(อาทิ รัสเซีย) รวมถึง
ปัญหาความไม่สงบภายในประเทศของหลายประเทศ ซึ่งอาจจะส่งผลทางจิตวิทยาต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
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ร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

ร่างรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ
คําตอบข้อที่

01
02
03

04
05
06
07
08
09
10

1

คําตอบข้อที่

2

คําตอบข้อที่

3

คําตอบข้อที่

4

เอกอัครราชทูตไทยเดินทางชีแ้ จงต่อ
นานาประเทศ
เหตุความไม่สงบในภาคใต้
การเข้ามาควบคุมอํานาจการบริหาร
ประเทศของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวกลับมา
สถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทาง
การเมืองในประเทศ
ยกเลิกประกาศเคอร์ฟิวทั่ว
ราชอาณาจักร
การจัดกิจกรรมทางการตลาดใน
ประเทศเป้าหมายอย่างเข้มข้น
สถานการณ์ที่ยืดเยื้อภายในประเทศ
ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยหด
ตัวลง
วิกฤตเศรษฐกิจโลก
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คําตอบข้อที่
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บทความที่ 2
เรื่องร่างกฎหมาย “อุ้มบุญ”
1

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) จัดงานเสวนา 360 องศากับกับปัญหาแม่อุ้มบุญ ณ อาคาร สวทช. ถนนโยธี โดยมี
ศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นพ.สมชาย สุวจนกรณ์ สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วม
เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์หรือ ร่างกฎหมายอุ้มบุญ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ

2

ร่ า งกฎหมายอุ้ ม บุ ญ ฉบั บ นี้ มี ก ารกํ า หนดให้ ตั้ ง คณะกรรมการคุ้ ม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด โดยอาศั ย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (กคพ.) ขึ้นมา เพื่อควบคุมกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามที่
แพทยสภาเป็นผู้กําหนด ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันจะมีประกาศแพทยสภาฉบับที่ 1/2540 และ 2/2540 เรื่อง
มาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อยู่แล้ว แต่การออกกฎหมายก็จะช่วยให้มีการ
ควบคุมดูแล และมีบทลงโทษที่ชัดเจนมากขึ้น โดยสาระสําคัญของร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับนี้หลักๆ ประการ
แรกคือ ข้อกําหนดของแพทยสภา เช่น คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือแพทย์ผู้ให้บริการ
เป็นต้น ประการต่อมา คู่สมรสที่เข้ารับบริการต้องเป็นสามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
และประการสุดท้ายคือ หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องไม่ใช่บุตรของสามีหรือภริยาและต้องผ่านการมีบุตร
มาแล้ว เพื่อให้มีประสบการณ์ในการดูแลครรภ์ และป้องกันความผูกพันหรืออยากได้บุตรไปเลี้ยงเอง

3

สําหรับการดําเนินการให้ตั้งครรภ์ ตัวอ่อนที่ใช้ต้องเกิดจากอสุจิและไข่ของสามีและภริยาที่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากไข่หรืออสุจิของผู้ที่จะทําอุ้มบุญกับไข่หรืออสุจิที่มาจากการบริจาคได้
แต่ห้ามใช้ไข่จากผู้ที่มารับตั้งครรภ์แทนโดยเด็ดขาด ส่วนในเรื่องเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่หญิงที่มา
ตั้งครรภ์แทน เนื่องด้วยการตั้งครรภ์จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลตนเอง ค่าเดินทาง รวมถึงค่าชดเชยที่ต้อง
หยุดงานในช่วงก่อนคลอดและหลังคลอดนั้น ค่าตอบแทนตรงจุดนี้จะเป็นหนึ่งในข้อกําหนดของทางแพทยสภา
ที่จะเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการกระทําในรูปของการว่าจ้างหรือประโยชน์ทางการค้า
และเมื่อเด็กคลอดออกมา ร่างกฎหมายทั้งสามข้อนี้จะส่งผลคือ จะรับรองว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของคู่สมรสที่
ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารตั้ ง ครรภ์ แ ทนที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและมี สิ ท ธิ ใ นการรั บ มรดกโดยชอบธรรม
ซึ่งเป็นการสร้างหลักประกันให้กับเด็กด้วย
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4

ศ.นพ.วิฑูรย์ กล่าวต่ออีกว่า สามีภริยาที่ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ก็ได้รบั
ประโยชน์จากร่างกฎหมายทั้งสามข้อนีด้ ้วยเช่นกัน ก็คือ จะได้ช่วยเหลือคู่สมรสที่มีบุตรยาก และได้มีสถานะ
เป็นบิดามารดาของเด็กได้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายปัจจุบนั นั้นจะถือว่าหญิงทีค่ ลอดบุตรคือ
มารดา ขณะที่บิดามารดาซึ่งมีพนั ธุกรรมที่สมั พันธ์กันกลับเป็นได้แค่พ่อแม่บุญธรรมเท่านัน้

5

ประโยชน์ตอ่ เด็กและคู่สมรสที่ได้กล่าวไปทั้งการได้สิทธิ์อย่างชอบธรรมในมรดก การช่วยเหลือผู้
มีบุตรยาก และการได้สิทธิ์เป็นพ่อแม่ที่ถูกต้องนัน้ ทางด้านนายแพทย์สมชายก็กล่าวในทํานองเดียวกันว่า
ด้วยกฎหมายเดิมที่ยังมีช่องว่าง อีกทั้งคนไข้ทมี่ ีบุตรยากยังถูกมองข้ามจากนโยบายด้านสาธารณสุขที่ไม่เห็น
ความสําคัญ แต่หากร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านออกมาบังคับใช้ได้จริง ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก อย่างน้อยใน
แง่ของความรู้สึกความเป็นพ่อเป็นแม่ ที่จะได้เห็นใบแจ้งเกิดของลูกระบุว่า พวกเขาได้รับสิทธิ์ความเป็นพ่อ
แม่ที่แท้จริง มิใช่เพียงพ่อแม่บญ
ุ ธรรมเหมือนกฎหมายปัจจุบันระบุไว้ และนอกจากนี้การได้รบั สิทธิ์ความเป็น
พ่อแม่ทแี่ ท้จริงยังเอื้อให้เขาได้รบั สิทธิประโยชน์ทเี่ ขาควรได้รบั เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น พร้อม
กันนี้ก็ยังเป็นการควบคุมไม่ให้มกี ารนําอสุจิ ไข่หรือตัวอ่อนที่เหลือไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องได้ด้วย

6

นอกจากนั้นยังมีสิ่งที่ต้องควรระมัดระวังและอาจยังเป็นช่องว่างทางกฎหมายก็คือ การที่มี
บุคคลใช้วิธีการหลอกจดทะเบียนสมรสมาขอใช้บริการ ซึ่งตรงนี้ควรระมัดระวัง ดังนั้นจึงต้องกําหนดให้คู่
สมรสที่มาขอใช้บริการต้องมีการจดทะเบียนกันตามกฎหมายและมีการตรวจสอบอย่างรัดกุม ซึ่งจะสามารถ
ช่วยป้องกันการจดทะเบียนแบบหลอกๆ ได้ อย่างไรก็ดีร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้ในทันที
ต้องรอให้สํานักงานคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณาก่อนจะนําเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป ซึ่งคาดว่ายังต้องใช้เวลาตรวจสอบอีกนานพอสมควรกว่าจะได้ประกาศใช้จึงต้องมีการติดตาม
อย่างต่อเนื่อง
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ร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

ร่างรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ
คําตอบข้อที่

11
12
13
14
15

สิทธิ์ในการได้รับมรดกโดยชอบธรรม
การหลอกจดทะเบียนสมรส
ร่างกฎหมายอุม้ บุญ
ข้อกําหนดของทางแพทย์สภา
ได้รับสิทธิ์เป็นพ่อแม่ทแี่ ท้จริงตาม
กฎหมาย

16

เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่หญิง
ที่มาตั้งครรภ์แทน
คู่สมรสที่เข้ารับบริการต้องเป็นสามี
ภริยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตาม
กฎหมาย
ประโยชน์ต่อเด็กและคู่สมรส
ช่วยเหลือคู่สมรสทีม่ ีบุตรยาก
หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องไม่ใช่บุตร
ของสามีหรือภริยาและต้องผ่านการมี
บุตรมาแล้ว

17

18
19
20

1

คําตอบข้อที่

2

คําตอบข้อที่

3

คําตอบข้อที่

4
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5

ชุดที่ 2
บทความที่ 3
หญ้าแฝก พืชจากพระราชดําริ คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน
“...ทุกคนควรจะได้สนใจสังเกต ศึกษาเรื่องราว บุคคลและสิ่งต่างๆ ที่แวดล้อมและเกี่ยวข้องกับตัวเองให้มาก
อย่ าละเลยหรือ มองข้า มแม้ แต่ สิ่ง เล็ก น้อ ย เช่น ต้ น หญ้ า ซึ่ง ถ้ าศึ กษาพิจ ารณาให้ดี ก็จ ะก่อ ให้ เกิ ด ปัญ ญาได้
หญ้านั้นมีทั้งหญ้าที่เป็นวัชพืชซึ่งเป็นโทษ และหญ้าที่มีคุณอย่าง “หญ้าแฝก” ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การ
อนุรักษ์ดินและน้ํา เพราะมีรากที่หยั่งลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆ ทําให้อุ้มน้ําและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงและมีลําต้น
ชิดติดกันแน่นหนา ทําให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี...” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2540
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ได้แก่
การชะล้างพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญอย่างหนึ่งของประเทศ
สําหรับสาเหตุของปัญหาดิน ทั้งสองดังกล่าวข้างต้นมาจากการตัดไม้ทําลายป่า ทําให้ดินขาดการยึดเหนี่ยว
ประกอบกับ ความลาดชันของพื้นที่ จึงทําให้เกิดการพังทลายและสูญเสียของหน้าดินได้ง่ายขึ้น
พระองค์ทรงตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงทรง
พระราชทานแนวทางพระราชดําริในการอนุรักษ์ดินและน้ํา ด้วยการนําหญ้าแฝกมาใช้เพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดิน
หญ้าแฝก เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญ้าชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ซึ่งพบกระจาย
อยู่ทั่วไปหลายพื้นที่ตามธรรมชาติ จากการสํารวจพบว่า มีกระจายอยู่ทั่วโลกประมาณ 12 ชนิด และสํารวจพบใน
ประเทศไทย 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าแฝกลุ่ม และหญ้าแฝกดอน
หญ้าแฝกเป็นหญ้าที่ขึ้นเป็นกอ หน่อเบียดกันแน่น มีลักษณะเด่นคือ ใบแคบยาว ขอบขนานปลายสอบ
แหลม ด้านท้องใบจะมีสีจางกว่าด้านหลังใบ และรากสานกันแน่นยาวหยั่งลึกในดิน มีช่อดอกตั้ง ประกอบด้วย
ดอกขนาดเล็กดอกจํานวนครึ่งหนึ่งเป็นหมัน
หญ้าแฝกนอกจากช่วยป้องกันปัญหาดินดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกมากมาย เช่น
ใช้ประโยชน์มุงหลังคา ตับหลังคาที่ทําจากหญ้าแฝกสามารถผลิตและจําหน่ายได้ ส่วนรากที่มีความหอมนั้นคน
ไทยรุ่นเก่าเคยนํามาแขวนในตู้เสื่อผ้า ทําให้มีกลิ่นหอม และมีสรรพคุณช่วยขับลมในลําไส้ แก้อาการท้องอืด
ท้องเฟ้อ และแก้ไข้ได้
นอกจากหญ้าแฝกแล้ว การอนุรักษ์ดินและน้ําอีกอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยป้องกันปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดิน ดังกล่าวข้างต้น ก็คื อ การปลูกพืชขั้น บันได เพราะจะช่วยการชะลอการไหลของน้ําทํ าให้การ
พังทลายและสูญเสียหน้าดินน้อยลง
ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาญาณอันยาวไกลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทย ทรงศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาหนทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยที่กําลังถูกทําลายไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อความมั่งคั่งสมบูรณ์พูนสุข
ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (153)

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ

GAT ความคิดเชื่อมโยง (154) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 3 และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่กําหนด

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
การชะล้างพังทลายของดิน
การสูญเสียหน้าดิน
การอนุรักษ์ดินและน้าํ
การปลูกพืชขัน้ บันได
หญ้าแฝก
ใบแคบยาว
รากสานกันแน่นยาวหยั่งลึกในดิน
การตัดไม้ทําลายป่า
ความลาดชันของพืน้ ที่

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (155)

บทความที่ 4
จับตาวิกฤตเศรษฐกิจกรีซ และการเตรียมตัวรับมือ
เมื่อพูดถึงรัฐสวัสดิการทําให้นึกถึงเรื่องเมื่อไม่นานมานี้ที่เกิดขึ้นทางแถบทวีปยุโรป คือ วิกฤตเศรษฐกิจกรีซ
เหตุผลที่ทําให้คิดถึงกรีซขึ้นมาก็เพราะ สาเหตุที่ทําให้เกิดวิกฤตดังกล่าวเกิดมาจากการใช้จ่ายเกินตัวของรัฐบาล
ไปกับนโยบายสวัสดิการนั่นเอง ในเมื่อปัจจุบันภาครัฐกําลังพยายามที่จะทําประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการแล้ว
ดังนั้นเราจึงต้องจับตาวิกฤตเศรษฐกิจกรีซไว้เป็นตัวอย่าง
สิ่งที่คนไทยต้องรู้เกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจกรีซ คือ สาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจกรีซ ผลกระทบที่มีต่อ
ประเทศไทย และแผนการรับมือกับผลกระทบดังกล่าว
สาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจกรีซนั้น สาเหตุแรกมาจาก การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับที่สูงมาก
จากการประเมินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) อยู่ที่ประมาณ 14% ของ GDP สาเหตุต่อมาคือ
รัฐบาลกรีซใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย ขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการสูงๆ มีโครงการต่างๆ มากมาย ในขณะที่รายได้จาก
การเก็บภาษีนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ เนื่องจากคนกรีซโดยเฉพาะชนชั้นกลางมักจะหลีกเลี่ยงภาษี
และสาเหตุอื่นๆ เช่น ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้น ทําให้ความสามารถในการส่งออกลดลง อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ทําให้
รัฐบาลมีภาระจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้น หรือแม้กระทั่งความหวาดกลัวเรื่องการก่อการร้าย ส่งผลให้อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ
ผลกระทบจากวิ ก ฤตเศรษฐกิ จกรี ซ มีทั้ ง ผลกระทบต่ อ ประเทศกรี ซ เอง ผลกระทบต่ อสหภาพยุ โ รป
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก และที่สําคัญที่จะนําเสนอในบทความนี้ก็คือ ผลกระทบที่มีต่อประเทศไทย
หากวิกฤตเศรษฐกิจของกรีซหนักขึ้นเรื่อยๆ และขยายแผ่วงกว้างไปยังประเทศในสหภาพยุโรป ก็จะส่งผล
กระทบต่อไทย คือ การส่งออกสินค้าเกษตรลดลง อาทิ อาหาร ข้าว ผักและผลไม้ การส่งออกกลุ่ม แฟชั่น
มีปัญหา อาทิ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องหนัง เครื่องนุ่งห่ม และที่สําคัญการส่งออกอุตสาหกรรมหนักก็
ลดลงด้วย อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ยานยนต์และชิ้นส่วน
สําหรับแนวทางการแก้ปัญหา สหภาพยุโรป (EU) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ออก
มาตรการให้ความร่วมมือฉุกเฉิน 7.5 แสนล้านยูโร เพื่อสกัดวิกฤตหนี้ไม่ให้ลุกลามออกไป และหนุนเสถียรภาพ
ค่าเงินยูโร ที่สําคัญธนาคารยุโรป (ECB) ได้เข้าซื้อตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนจากตลาดเงิน เพื่อแก้ไขปัญหา
สภาพคล่องของตราสารหนี้ของประเทศสมาชิกที่กําลังประสบปัญหา
ส่ ว นประเทศไทยก็ ต้ อ งหาวิ ธี รั บ มื อ กั บ ปั ญ หาการส่ ง ออกที่ ล ดลง ล่ า สุ ด กระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด้ เ สนอ
แผนการรับมือกับผลกระทบดังกล่าวโดยเน้นแก้ไขปัญหารายกลุ่มสินค้าแทนที่จะกําหนดมาตรการช่วยเหลือผู้
ส่งออกเป็นการทั่วไป ซึ่งตามแผนจะเน้นส่งออกไปยังกลุ่มตลาดเดิมที่ยังมีศักยภาพ เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส
เนเธอร์แ ลนด์ เบลเยี่ยม ขยายส่งออกไปยังกลุ่ม ตลาดใหม่ ได้แก่ อาเซียน ตะวัน ออกกลาง รัสเซีย รวมทั้ง
ผลักดันการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
แผนการรับมือทั้งสามประการดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการส่งออกทั้งสิน ค้าเกษตร
สินค้าแฟชั่น และสินค้าอุตสาหกรรมหนัก ยังจะช่วยแก้ปัญหาค่าเงินบาทของไทยที่กําลังอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องได้
อีกด้วย

GAT ความคิดเชื่อมโยง (156) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (157)

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 4 และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ข้อความที่กําหนด
สิ่งที่คนไทยต้องรู้เกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจกรีซ
ผลกระทบทีม่ ีต่อประเทศไทย
การส่งออกสินค้าเกษตรลดลง
การส่งออกอุตสาหกรรมหนักก็ลดลง
การใช้จา่ ยเกินตัวของรัฐบาล
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับที่สูงมาก
สาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจกรีซ
แปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ส่งออกไปยังกลุ่มตลาดเดิมที่ยังมีศักยภาพ
แผนการรับมือกับผลกระทบ

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ

GAT ความคิดเชื่อมโยง (158) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ชุดที่ 3
บทความที่ 5
การแพทย์ทางเลือก Alternative medicine
การแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine)
การแพทย์ผสมผสาน (Integrated medicine)
การแพทย์แบบองค์รวม (Holistic medicine)
เราลองมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับทางเลือกในการดูแลสุขภาพอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์ของเรา ให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ
การเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนในอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นผลมาจากการดําเนินชีวิตโดยไม่ค่อยสนใจต่อ
สุขภาพของตนเอง มีการใช้ร่างกายอย่างฟุ่มเฟือย เมื่อเจ็บป่วยก็จะปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของแพทย์ในการ
ค้นหาและดําเนินการรักษาบ่อยครั้งจําเป็นต้องใช้การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วย เพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพความแม่นยําในการรักษามากยิ่งขึ้นแม้การแพทย์ของเราจะได้มีการพัฒนาความก้าวหน้าไปอย่างมาก
ทั้งด้านบุคคลากร อุปกรณ์และเทคโนโลยีในทุกสาขา แต่ในขณะเดียวกันความเจริญทางโลกยุคโลกาภิวัฒน์มีผล
ทําให้มีการพัฒนาของโรค คือ มีโรคใหม่ที่เป็นอันตราย เช่น โรคเอดส์ มีโรคเดิมที่เคยควบคุมได้กําลังกลับมา
ระบาดใหม่ เช่น วัณโรค มาลาเรีย โรคเท้าช้าง มีโรคเกี่ยวกับการบริโภค เช่น โรคอ้วนไขมันในเลือ ดสูง
โรคหัวใจ โรคมะเร็ง เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงโรคแบบเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
เมื่อมีการพัฒนาของโรคที่เกิดขึ้นจึงเริ่มมีการมองถึงปัญหาต่างๆ ข้างต้น แล้วเห็นว่าการที่ต้องการมี
สุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ วิธีการแรกคือจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจําเป็นต้องปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้มีภูมิชีวิตของแต่ละบุคคลมีความแข็งแรง ร่างกายจะมีภูมิต้านทานต่อโรค ร่างกายก็ไม่
เจ็บป่วยง่าย และอีกวิธีหนึ่งคือการแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์แบบผสมผสาน อาจมีรายละเอียดปลีกย่อย
และแตกต่างกันไปบ้าง แต่ประเด็นสําคัญใหญ่ๆ ก็คือ การเลือกสรรอาหาร พืชผัก สมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย การออกกําลังกายเสริมสร้างสุขภาพ การพักผ่อน การฝึกควบคุมอารมณ์และจิตใจ เหล่านี้ล้วนเป็นวิถี
เพื่อสุขภาพที่ประหยัดและเป็นธรรมชาติเพื่อให้มีการสร้างเสริมภูมิชีวิตให้แข็งแรง ที่จะทําให้เกิดการป้องกันไม่ให้
เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายเข้ามาทําอันตรายต่อร่างกาย
การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) คือการรักษาพยาบาลอีกรูปแบบหนึ่ง แตกต่างไปจาก
การแพทย์แผนปัจจุบัน (Conventional Medicine) ซึ่งผู้ที่ให้การรักษา จะต้องสําเร็จการศึกษาวิชาชีพแพทย์
และได้รับใบประกอบโรคศิลปะ เป็น แพทย์ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทาง ส่วนแพทย์ทางเลือก เป็น วิทยาการ
ผสมผสานให้ใกล้เคียงกับการดํารงชีวิตของมนุษย์ มิใช่การแพทย์ที่ให้การรักษาโดยใช้ยาแผนปัจจุบัน ผู้ให้การ
รักษา ไม่จําเป็นต้องจบวุฒิทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรม และได้รับการฝึกฝนจนเป็นที่
ชํานาญในแต่ละสาขา เช่น Acupressure Acupuncture Aromatherapy Ayurvedic Medicine

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (159)

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ

GAT ความคิดเชื่อมโยง (160) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 5 และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ข้อความที่กําหนด

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ

การแพทย์ทางเลือก
ยุคโลกาภิวัฒน์
การพัฒนาของโรค
โรคใหม่ที่เป็นอันตราย
โรคเอดส์
โรคเดิมที่เคยควบคุมได้กาํ ลังกลับมาระบาดใหม่
วัณโรค
มาลาเรีย
โรคเกี่ยวกับการบริโภค
โรคอ้วนไขมันในเลือดสูง
โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง
มีการมองถึงปัญหาต่างๆ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่
ภูมิชีวิต ของแต่ละบุคคลมีความแข็งแรง
Acupressure
Aromatherapy
ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เป็น
อันตรายเข้ามาทําอันตรายต่อร่างกาย
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______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (161)

บทความที่ 6
ทางรอดชีวิตของเต่าทะเลสีเขียวในฮ่องกง
เมื่อปี พ.ศ.2547 สหภาพอนุรักษ์ธรรมชาติระหว่างประเทศจัดให้เต่าทะเลสีเขียวอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่ใกล้จะ
สูญพันธุ์ องค์กรอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ Earthtrust ประเมินว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีเต่าทะเลสีเขียวเพศเมียวัยผสมพันธุ์
อยู่ไม่ถึง 2 แสนตัว
เต่าทะเลสีเขียวได้ชื่อตามสีของตัวมันเอง เมื่อโตเต็มที่อาจมีน้ําหนักมากกว่า 150 กิโลกรัม มีแหล่งอาศัย
ในน่านน้ําประเทศต่างๆทั่วโลก แหล่งที่มีเต่าทะเลพันธุ์นี้อาศัยอยู่มากที่สุดได้แก่ประเทศคอสตาริกา และแถบแนว
ปะการังยักษ์ Great Barrier Reef ในออสเตรเลีย สําหรับที่ฮ่องกงนั้นมีเต่าทะเลสีเขียวอาศัยอยู่ไม่มากนัก
ขณะนี้สถานการณ์ของเต่าทะเลสีเขียวในน่านน้ําฮ่องกงตกอยู่ในภาวะเลวร้าย รัฐบาลฮ่องกงเองก็กําลัง
พยายามฟื้นฟูจํานวนประชากรเต่าทะเลสีเขียวให้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง คุณ K.S. Cheung เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าชายเลน
และพั น ธุ์ สั ตว์ ข องกระทรวงการเกษตร การประมง และการอนุ รั ก ษ์ ข องฮ่อ งกงกล่ าวว่ า ขณะนี้ ไ ด้ กํ า หนด
มาตรการอนุรักษ์เต่าทะเลสีเขียวขึ้นมา คือการห้ามรุกล้ําพื้นที่วางไข่ของมันในช่วงฤดูวางไข่ ได้แก่ ช่วงตั้งแต่
เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม โดยกําหนดพื้นที่หาด Sham wan บนเกาะแลมม่าเป็นเขตอนุรักษ์เพื่อให้เต่าทะเล
สีเขียวขึ้นไปทํารังและวางไข่ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณเขตนั้นเป็น อย่างดีแ ละมี
ประสิทธิภาพ
คุณ K.S. Cheung เล่าว่า ภัยคุกคามเต่าทะเลสีเขียวมีหลายอย่าง ทั้งมลพิษในทะเล การทําประมง การ
ดําน้ํา และเรื อเร็วซึ่งล้วนเป็น อัน ตรายต่อตัวเต่าในทะเล แต่ภัยคุ กคามสําคัญที่ สุดของเต่าพั น ธุ์นี้ก็คือการที่
ชาวต่างชาตินิยมบริโภคเนื้อและไข่เต่าทะเลสีเขียวมากนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นไข่เต่าหรือตัวเต่าซึ่งเป็นอาหาร
อันโอชะและเป็นที่นิยมมากของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ รวมทั้งชาวมาเลเซียและอินโดนีเซีย ผลก็คือนอกจากทําให้
จํานวนเต่าลดลง จํานวนไข่เต่าทะเลสีเขียวก็พลอยลดลงด้วย ส่วนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งก็เป็นภัยคุกคาม
สําคัญเช่นกันทั้งต่อตัวเต่าเองและไข่ของมัน นอกจากนี้ ไม่เฉพาะภัยจากชาวต่างชาติเท่านั้น ยังมีภัยคุกคามจาก
ชาวบ้านที่เป็นคนจนด้วย เพราะคนจนในฮ่องกงบริโภคเนื้อและไข่เต่าเป็นอาหารในยามขาดแคลน แม้จะต้อง
ลักลอบเข้าไปในเขตหวงห้ามซึ่งเสี่ยงต่อการถูกจับกุมก็ตาม
นอกจากเหตุดังกล่าวข้างต้น การลุกล้ําพื้นที่วางไข่เต่าทะเลสีเขียวก็เป็นเหตุสําคัญประการหนึ่งเพราะไม่
เพียงเป็นเหตุให้สูญเสียไข่เต่าเท่านั้น แต่ยังเป็นภัยต่อตัวเต่าเองด้วยเพราะมักถูกจับไปพร้อมกับไข่ของมัน ดังเช่น
การทําประมงในเขตหวงห้าม นอกจากตัวเต่าจะติดอวนจับปลา ชาวประมงยังชอบลักลอบขึ้นฝั่งไปยังชายหาด
ที่วางไข่ เพื่อเอาไข่รวมทั้งตัวเต่าไปเป็นอาหาร จึงเป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทําให้เต่าทะเลสีเขียวและไข่เต่ามีจํานวน
ลดลง ดังนั้นมาตรการอนุรักษ์ที่ห้ามรุกล้ําพื้นที่วางไข่ซึ่งครอบคลุมการห้ามทําประมงในเขตหวงห้าม จึงน่าจะ
ช่วยลดปัญหาการสูญเสียไข่เต่าและตัวเต่าอย่างได้ผล
มาตรการอนุรักษ์เต่าทะเลสีเขียวอีกอย่างหนึ่งที่น่าจะช่วยยับยั้งปัญหาการลดจํานวนเต่าและไข่เต่าได้ก็คือ
การห้ามขายเนื้อและไข่เต่าทะเลสีเขียว รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตจากมัน มาตรการนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการค้าสัตว์ที่ใกล้สูญพัน ธุ์ ซึ่งบรรดานักอนุรักษ์ในฮ่องกงต่างหวังว่าความพยายามนี้ รวมทั้ง
มาตรการอื่นๆ จะช่วยชีวิตและช่วยเพิ่มจํานวนเต่าทะเลสีเขียวในฮ่องกงและทั่วโลกได้

GAT ความคิดเชื่อมโยง (162) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

ที่ว่างสําหรับร่างแผนภูมิคําตอบ
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______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (163)

ตารางสรุปข้อความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 6 และที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่กําหนด

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ

การทําประมงในเขตหวงห้าม
การพัฒนาพืน้ ที่ชายฝั่ง
การห้ามขายเนื้อและไข่เต่าทะเลสีเขียว
การห้ามรุกล้ําพืน้ ที่วางไข่
ไข่เต่ามีจาํ นวนลดลง
คนจนในฮ่องกงบริโภคเนื้อและไข่เต่า
จํานวนเต่าลดลง
ชาวต่างชาตินิยมบริโภคเนื้อและไข่เต่า
ภัยคุกคามเต่าทะเลสีเขียว
มาตรการอนุรักษ์เต่าทะเลสีเขียว

GAT ความคิดเชื่อมโยง (164) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

เฉลย
ชุดที่ 1
บทความที่ 1
เรื่องหลากปัจจัยกระทบต่างชาติเที่ยวไทยลดลง
ร่าง MAP
02 เหตุ ค วามไม่ ส งบในภาคใต้

08 สถานการณ์ ที่ ยื ด เยื้ อ
ภายในประเทศ

05 สถานการณ์ การชุ ม นุ ม เรี ย กร้ อ งทาง
การเมื อ งในประเทศเสี ย หาย
03 การเข้ า มาควบคุ ม อํ า นาจ
การบริ ห ารประเทศของ
คณ ะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ

04 ความเชื่ อ มั่ น ของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลั บ มา

06 ยกเลิ ก ประกาศเคอร์ ฟิ ว
ทั่ ว ราชอาณ าจั ก ร

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

10 วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โลก

09 ตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่ า งชาติ ข องไทยหดตั ว ลง
07 การจั ด กิ จ กรรมทางการตลาดใน
ประเทศเป้ า หมายอย่ า งเข้ ม ข้ น

01 เอกอั ค รราชทู ต ไทยเดิ น ทางชี้ แ จง
ต่ อ นานาประเทศ

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (165)

ร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

ร่างรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ
คําตอบข้อที่

01
02
03

04
05
06
07
08
09
10

เอกอัครราชทูตไทยเดินทางชีแ้ จงต่อ
นานาประเทศ
เหตุความไม่สงบในภาคใต้
การเข้ามาควบคุมอํานาจการบริหาร
ประเทศของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ
ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวกลับมา
สถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทาง
การเมืองในประเทศ
ยกเลิกประกาศเคอร์ฟิวทั่ว
ราชอาณาจักร
การจัดกิจกรรมทางการตลาดใน
ประเทศเป้าหมายอย่างเข้มข้น
สถานการณ์ที่ยืดเยื้อภายในประเทศ
ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยหด
ตัวลง
วิกฤตเศรษฐกิจโลก

1

คําตอบข้อที่

2

คําตอบข้อที่

3

คําตอบข้อที่

4

04A
09A
04F

09F
09A
04A
04A
02D
99H

05D

09A

GAT ความคิดเชื่อมโยง (166) _______________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

คําตอบข้อที่

5

บทความที่ 2
เรื่องร่างกฎหมาย “อุ้มบุญ”
ร่าง MAP
17 คู่ สม รสที่ เข้ ารั บ บ ริ ก ารต้ อ ง
เป็ น สามี ภ ริ ย าที่ จ ดทะเบี ย นสมรส
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย

13 ร่ า งกฎหมายอุ้ ม บุ ญ
14 ข้ อ กํ า หนดของ
ทางแพทย์ ส ภา

20 หญิ งที่ รั บ ตั้ ง ครรภ์ แ ทนต้ อ ง
ไม่ ใ ช่ บุ ต รของสามี ห รื อ ภริ ย าและ
ต้ อ งผ่ า นการมี บุ ต รมาแล้ ว
16 เกณ ฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทน
ให้ แ ก่ ห ญิ งที่ ม าตั้ ง ครรภ์ แ ทน

12 การหลอกจด
ทะเบี ย นสมรส
19 ช่ ว ยเหลื อ คู่ ส มรส
ที่ มี บุ ต รยาก

11 สิ ท ธิ์ ใ นการได้ รั บ
มรดกโดยชอบธรรม

15 ได้ รั บ สิ ท ธิ์ เ ป็ น พ่ อ แม่
ที่ แ ท้ จ ริ ง ตามกฎหมาย

18 ประโยชน์ ต่ อ เด็ ก และคู่ ส มรส

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (167)

ร่างรหัสคําตอบ
เลขกํากับ

ข้อความที่กําหนด

ร่างรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ
คําตอบข้อที่

11
12
13
14
15

สิทธิ์ในการได้รับมรดกโดยชอบธรรม
การหลอกจดทะเบียนสมรส
ร่างกฎหมายอุม้ บุญ
ข้อกําหนดของทางแพทย์สภา
ได้รับสิทธิ์เป็นพ่อแม่ทแี่ ท้จริงตาม
กฎหมาย

99H
99H
14D
11A
99H

16

เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่หญิง
ที่มาตั้งครรภ์แทน
คู่สมรสที่เข้ารับบริการต้องเป็นสามี
ภริยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตาม
กฎหมาย
ประโยชน์ต่อเด็กและคู่สมรส
ช่วยเหลือคู่สมรสทีม่ ีบุตรยาก
หญิงที่รับตั้งครรภ์แทนต้องไม่ใช่บุตร
ของสามีหรือภริยาและต้องผ่านการมี
บุตรมาแล้ว

99H

17

18
19
20

1

คําตอบข้อที่

2

คําตอบข้อที่

3

คําตอบข้อที่

17D
15A

20D
16D

19A

11A

15A

16D

19A

11D
11D
11A

12F
15D
15A

15A
19D
19A

19A

4
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คําตอบข้อที่

5

ชุดที่ 2
แผนภูมิบทความที่ 3
หญ้าแฝก พืชจากพระราชดําริ คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน
05

04

การปลูกพืชขั้นบันได

การอนุรักษ์ดินและน้ํา

09

02

06

การตัดไม้ทําลายป่า

การชะล้างพังทลายของดิน

หญ้าแฝก

10

03

ความลาดชันของพื้นที่

การสูญเสียหน้าดิน

07
ใบแคบยาว
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01

08

ปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรดิน

รากสานกันแน่น
ยาวหยั่งลึกในดิน

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (169)

บทความที่ 3
หญ้าแฝก พืชจากพระราชดําริ คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่กําหนด
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
การชะล้างพังทลายของดิน
การสูญเสียหน้าดิน
การอนุรักษ์ดินและน้าํ
การปลูกพืชขัน้ บันได
หญ้าแฝก
ใบแคบยาว
รากสานกันแน่นยาวหยั่งลึกในดิน
การตัดไม้ทําลายป่า
ความลาดชันของพืน้ ที่

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
02D
99H
99H
05D
02F
02F
99H
99H
02A
02A

03D

06D
03F
03F

07D

03A
03A
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08D

แผนภูมิบทความที่ 4
จับตาวิกฤตเศรษฐกิจกรีซ และการเตรียมตัวรับมือ
11
สิ่งที่คนไทยต้องรู้เกี่ยวกับ
วิกฤตเศรษฐกิจกรีซ

17

12

20

สาเหตุของ
วิกฤตเศรษฐกิจกรีซ

ผลกระทบ
ที่มีต่อประเทศไทย

แผนการรับมือกับผลกระทบ

15

13

18

การใช้จ่ายเกินตัว
ของรัฐบาล

การส่งออกสินค้าเกษตร
ลดลง

แปรรูปผลผลิต
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

16

14

19

การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
ในระดับที่สูงมาก

การส่งออก
อุตสาหกรรมหนักก็ลดลง

ส่งออกไปยังกลุ่มตลาดเดิม
ที่ยังมีศักยภาพ

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 27

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (171)

บทความที่ 4
จับตาวิกฤตเศรษฐกิจกรีซ และการเตรียมตัวรับมือ
เลขกํากับ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ข้อความที่กําหนด
สิ่งที่คนไทยต้องรู้เกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจกรีซ
ผลกระทบทีม่ ีต่อประเทศไทย
การส่งออกสินค้าเกษตรลดลง
การส่งออกอุตสาหกรรมหนักก็ลดลง
การใช้จา่ ยเกินตัวของรัฐบาล
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับที่สูงมาก
สาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจกรีซ
แปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ส่งออกไปยังกลุ่มตลาดเดิมที่ยังมีศักยภาพ
แผนการรับมือกับผลกระทบ

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
12D
17D
20D
13D
14D
99H
99H
99H
99H
15D
16D
13F
14F
13F
14F
18D
19D
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ภูมิชีวิตของแต่ละบุคคล
15 มีความแข็งแรง

14 ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่

02 ยุคโลกาภิวัฒน์

ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือ
สิ่งแปลกปลอมที่เป็น
18 อันตรายเข้ามาทําอันตราย
ต่อร่างกาย

01 การแพทย์ทางเลือก

13 มีการมองถึงปัญหาต่างๆ

03 การพัฒนาของโรค

17 Aromatherapy

16 Acupressure

09 โรคเกี่ยวกับการบริโภค

โรคเดิมที่เคยควบคุมได้
06 กําลังกลับมาระบาดใหม่

04 โรคใหม่ที่เป็นอันตราย

12 โรคมะเร็ง

11 โรคหัวใจ

โรคอ้วน
10 ไขมันในเลือดสูง

08 มาลาเรีย

07 วัณโรค

05 โรคเอดส์

ชุดที่ 3
แผนภูมิบทความที่ 5

การแพทย์ทางเลือก Alternative medicine

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (173)

บทความที่ 5
การแพทย์ทางเลือก Alternative medicine
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ข้อความที่กําหนด
การแพทย์ทางเลือก
ยุคโลกาภิวัฒน์
การพัฒนาของโรค
โรคใหม่ที่เป็นอันตราย
โรคเอดส์
โรคเดิมที่เคยควบคุมได้กาํ ลังกลับมาระบาดใหม่
วัณโรค
มาลาเรีย
โรคเกี่ยวกับการบริโภค
โรคอ้วนไขมันในเลือดสูง
โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง
มีการมองถึงปัญหาต่างๆ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่
ภูมิชีวิตของแต่ละบุคคลมีความแข็งแรง
Acupressure
Aromatherapy
ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เป็น
อันตรายเข้ามาทําอันตรายต่อร่างกาย

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
15A
3A
4D
5D
99H
7D
99H
99H
10D
99H
99H
99H
1A
15A
18A
99H
99H
99H

16D

17D

6D

9D

13A

8D

11D

12D

14A
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แผนภูมิบทความที่ 6
ทางรอดชีวิตของเต่าทะเลสีเขียวในฮ่องกง
09 ภัยคุกคามเต่าทะเลสีเขียว

การทําประมง
01 ในเขตหวงห้าม

การพัฒนา
02 พื้นที่ชายฝั่ง

คนจนในฮ่ อ งกง
06 บริโภคเนื้อ
และไข่เต่า

05 ไข่เต่ามีจํานวนลดลง

ชาวต่างชาตินิยม
08 บริโภคเนื้อ
และไข่เต่า

07 จํานวนเต่าลดลง

04 การห้ามรุกล้ําพื้นที่วางไข่

10 มาตรการอนุรักษ์เต่าทะเลสีเขียว
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03 การห้ามขายเนื้อและไข่เต่าทะเลสีเขียว

______________________________ GAT ความคิดเชื่อมโยง (175)

บทความที่ 6
ทางรอดชีวิตของเต่าทะเลสีเขียวในฮ่องกง
เลขกํากับ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ข้อความที่กําหนด
การทําประมงในเขตหวงห้าม
การพัฒนาพืน้ ที่ชายฝั่ง
การห้ามขายเนื้อและไข่เต่าทะเลสีเขียว
การห้ามรุกล้ําพืน้ ที่วางไข่
ไข่เต่ามีจาํ นวนลดลง
คนจนในฮ่องกงบริโภคเนื้อและไข่เต่า
จํานวนเต่าลดลง
ชาวต่างชาตินิยมบริโภคเนื้อและไข่เต่า
ภัยคุกคามเต่าทะเลสีเขียว
มาตรการอนุรักษ์เต่าทะเลสีเขียว

ที่ว่างสําหรับร่างรหัสคําตอบ
05A
05A
05F
01F
99H
05A
99H
05A
01D
03D

07A
07A
07F
05F

07F

07A
07A
02D
04D

06D

08D
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