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วิชา GAT :  ส่วน  

 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 1/2)  
  
ความสามารถในการอา่น เขยีน คิดเชิงวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการแกปญหาสังคมไทย” ในบทความนี้
มีขอความที่กําหนดซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 10 ขอความ ทายบทความจะมีตาราง
สรุปขอความที่กําหนด ซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับตั้งแตเลข 01 ถึง 10 
แลวสรุปความเชื่อมโยงของขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ 
ใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความ และเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
เกณฑที่กําหนด ไดแก 

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

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

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

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

 
ขอสอบแตละขออาจมีไดหลายคําตอบ หากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคําตอบที่ผิดคําตอบละ 4 คะแนน 

โดยหักจากคะแนนรวมของขอสอบขอนั้นๆ (ไมหักคะแนนขามขอ) ดังนั้นถาไมมั่นใจ อยาเดา 
 

บทความ 
พระพุทธศาสนากับการแกปญหาสังคมไทย  

 สภาพของสังคมไทยปจจุบัน นับวันยิ่งเลวรายลงทุกที ตลอดทั้งปญหาทางดาน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และจริยธรรม การปฏิบัติตนของคนในสังคมปจจุบันมีแต
สภาพของความเห็นแกตัวเอาแตได ไมมีจิตใจเอื้อเฟอตอกัน สังคมไทยเปนสังคม
ของพระพุทธศาสนา แตการอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติในดานจริยธรรม       
ลดนอยลงหรืออาจจะหายไปในบางที ในที่ นี้จะกลาวถึงปญหาทางดานสังคม    
พรอมทั้งเสนอแนวทางทางพระพุทธศาสนามาชวยแก 
 ปญหาทางดานสังคม มีมากมายหลายประการ เชน ปญหาความแตกราวในครอบครัว 
ปญหาอาชญากรรม ปญหาศีลธรรมเสื่อม เปนตน 
 สําหรับปญหาความแตกราวในครอบครัว ครอบครัวนับวาเปนสถาบันมูลฐาน
ของสังคม สมาชิกของสังคมทุกคน ก็ถือกําเนิดเกิดกอจากแตละครอบครัวนั่นเอง 
และเปนสภาพแวดลอมที่ใกลตัวคนมากที่สุดถาสัมพันธภาพ หรือสภาพครอบครัวที่ดี 
ไมพิการ หรือแตกราวปญหาทางสังคมอื่นๆ ก็จะไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นปญหา   
ความแตกราวในครอบครัว จึงนับวาเปนปญหาสังคมที่สําคัญมากที่จะตองไดรับการ
แกไขอีกหลายๆ  ฝายโดยรวดเร็วและถูกตอง เพราะหากสังคมยังเต็มไปดวย
ปญหาความแตกราวในครอบครัว ก็จะเปนเหตุใหเกิดปญหาอาชญากรรม ปญหา
ศีลธรรมเสื่อม และปญหาสังคมอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ปญหาทางดานสังคมที่กลาวมาขางตน สงผลกระทบตอสังคมหลายดาน ในแงของ
ปจเจกบุคคล ยอมทําใหประชาชนมีสุขภาพจิตเสื่อมลง สุขภาพบุคลิกภาพถดถอย 
ขาดสติปญญาความรอบรูในการแกไขปญหาชีวิต เปนตน ในแงของสังคมสวนรวม 
สังคมขาดความสงบสุข ในแงของการเมือง บุคคลในสังคมเปนสวนประกอบสําคัญ
ในสถาบันทั้งปวง ผลอันโยงใยถึงกันยอมกอใหเกิดความไมมั่นคงในการเมือง    
ไมเปนที่ยอมรับในสายตาของชาวโลก ในแงของเศรษฐกิจ ยอมเปนปญหาระยะยาว
อันเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลในสังคม การวางงาน การขาดรายได การประกอบอาชีพ
ไมสุจริต คุณภาพของบุคคลในสังคมยอมสงผลกระทบกับเศรษฐกิจของสังคมดวย 
 สําหรับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจาไดเสนอแนวทางการ
แกปญหาไวหลายหลักธรรม แตในที่ นี้จะนําเสนอหลักฆราวาสธรรม มาเปน
แนวทางในการแกปญหา เพราะฆราวาสธรรม เปนธรรมของผูครองเรือนที่ตอง
ยึดถือปฏิบัติ หากรูจักวิธีการครองเรือนอยางถูกตองแลวปญหาตางๆ ก็จะไมเกิด 
 หลักฆราวาสธรรม 4 ประการ ประกอบดวย 
 1. สัจจะ ความจริงใจ คือ ซื่อสัตยตอกัน ทั้งจริงใจ จริงวาจา และจริงในการ
กระทํา 
 2. ทมะ ฝกตน คือ รู จักควบคุมจิตใจ ฝกหัดตัดนิสัยแกไขขอบกพรอง      
ขอขัดแยง ปรับตัวปรับใจเขาหากัน 
 3. ขันติ อดทน คือ มีจิตใจเขมแข็งหนักแนน ไมวูวาม ทนตอความลวงล้ํา
ก้ําเกินกัน และรวมกันอดทนตอความเหนื่อยยาก ลําบากตรากตรํา ฝาฟนอุปสรรค  
ไปดวยกัน 
 4. จาคะ เสียสละ คือ มีน้ําใจ สามารถเสียสละความสุขสําราญ ความพอใจ
สวนตนเพื่อคูครองได เชน อดหลับอดนอนพยาบาลกันในยามเจ็บไข เปนตน 
ตลอดจนมีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผตอญาติมิตรสหายของคูครองไมใจแคบ 
 หลักฆราวาสธรรมทั้ง 4 ประการ นอกจากจะชวยแกปญหาความแตกราวใน
ครอบครัวแลว ยังจะชวยใหปญหาอาชญากรรม และปญหาศีลธรรมเสื่อมลดลงไปดวย 
และสิ่งสําคัญอีกสองประการที่ทุกคนควรนําไปปฏิบัติก็คือ ประการแรก พยายามหัด
หรือปลูกฝงใหเกิดความฝงใจในการรังเกียจความชั่วชาตางๆ  และประทับใจ      
ในความนิยมชมชอบในคุณงามความดีทั้งในที่ลับและที่แจง อาจจะโดยวิธีพิจารณา
ใหเห็นวา ความชั่วเปนตัวสกปรกเปนของเสียของเหม็นสาบ ไมมีใครชอบ        
อีกประการหนึ่งคือ พิจารณาถึงเหตุผลในเรื่องเอาใจเขามาใสใจเรา เทียบเคียงกัน
และกัน คนที่จะเห็นอกเห็นใจผูอื่นไดนั้น มักจะรูเทียบเคียงอกเขาอกเราเสมอ     
จะเปนการฝกไมลืมตน และยังสามารถทําตนใหเปนที่นิยมรักใครของคนทั้งหลายได 
เพราะคนที่ลืมตนนั้น เมื่อตนเองเปนฝายไดเปรียบ เปนฝายเหนือคนอื่นก็มักจะขมขู
หรือเหยียบผูอื่น โดยปราศจากความปรานี 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 สัจจะ     
02 ทมะ     
03 ขันติ     
04 จาคะ     
05 ปญหาทางดานสังคม     
06 ปญหาความแตกราวในครอบครัว     
07 ปญหาอาชญากรรม      
08 ปญหาศีลธรรมเสื่อม      
09 สังคมขาดความสงบสุข      
10 ความไมมั่นคงในการเมือง     

 
เฉลย 

 
แผนภูมิบทความ  พระพุทธศาสนากับการแกปญหาสังคมไทย 
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ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 สัจจะ 06F 07F 08F  
02 ทมะ 06F 07F 08F  
03 ขันติ 06F 07F 08F  
04 จาคะ 06F 07F 08F  
05 ปญหาทางดานสังคม 06D 07D 08D  
06 ปญหาความแตกราวในครอบครัว 07A 08A 09A 10A 
07 ปญหาอาชญากรรม  09A 10A   
08 ปญหาศีลธรรมเสื่อม  09A 10A   
09 สังคมขาดความสงบสุข  99H    
10 ความไมมั่นคงในการเมือง 99H    

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


