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วิชา GAT :  ส่วน  

 ชุดที่ 7   (ตอนที่ 2/2)  
  
ความสามารถในการอา่น เขยีน คิดเชิงวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “ภาษากับสังคม” และ “คุณภาพชีวิตที่ดี” ในบทความนี้มี
ขอความที่กําหนด ซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู ทายบทความจะมีตารางสรุป
ขอความที่กําหนด ซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับ แลวสรุปความเชื่อมโยง
ของขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือใหสอดคลองกับ
เนื้อหาในบทความ 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 
 

บทความที่ 1  ภาษากับสังคม 
 เมื่อกลาวถึง “ภาษา” ไมวาชาติไหนๆ ก็จะมีลักษณะคลายๆ กัน อันไดแก    
ใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม และเปนเอกลักษณ
ของชนชาติ 
 ในสวนของการใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารนั้นถือวาเปนลักษณะอยางหนึ่งที่
สําคัญและมีประโยชนอยางยิ่งเพราะภาษาจัดเปนสื่อกลางที่กอใหเกิดความเขาใจอัน
ดีระหวางสมาชิกในสังคม ลักษณะของภาษาในขอนี้จึงทําใหเกิดความสามัคคีขึ้นใน
ชนชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสังคมกําลังเกิดความวุนวายการใชภาษาเปน
เครื่องมือในการสื่อสารใหเขาใจตรงกันอาจเปนทางออกที่ดีมากกวาทางออกอื่นๆ 
เพราะจะชวยลดความวุนวายลงได 
 นอกจากนี้ภาษายังมีลักษณะเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม กลาวคือ ภาษาเปน
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูและถายทอดทางสังคม เชนเดียวกับวัฒนธรรม  
ทั้งยังมีสวนอยางมากในการถายทอดคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี       
วิถีนิยมตางๆ เห็นไดจากภาษามีสวนเกี่ยวพันกับทุกชวงชีวิตตั้งแต เกิดก็ มี         
บทกลอมเด็ก ไปจนตายก็มีวรรณคดีประเภทกลอนสวดในพิธีศพ การเปนสวนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมนี้เองทําใหเกิดลักษณะอีกลักษณะของภาษานั่นคือ เปนเอกลักษณ
ของชนชาติ 
 เอกลักษณทําใหเกิดความเปนเอกภาพของคนในชาติ เมื่อเกิดเอกภาพปญหา
ความวุนวายตางๆ ก็จะลดนอยลง ในที่ สุดแลวความสามัคคีก็จะทําใหเกิด        
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ความเปนเอกภาพนี้จะชวยทําใหเกิดการเรียนรูและ
ถ ายทอดทางสั งคม  ทํา เกิดปญหาอิท ธิพลของวัฒนธรรมต างชาติ เ ข ามา           
กลืนวัฒนธรรมดั้งเดิมลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 จากลักษณะของภาษาดังที่กลาวมานั้น จะเห็นไดวาภาษากับสังคมเปนสิ่งที่มี
อิทธิพลถึงกันอยางแยกไมได ภาษาทําใหเกิดสังคม และสังคมก็ทําใหเกิดภาษา 
เปนความจริงที่ไมอาจปฏิเสธได  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 1 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 ภาษา     
02 ใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร     
03 เปนเอกลักษณของชนชาติ     
04 ความสามัคคี     
05 ความวุนวาย     
06 เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม     
07 การเรียนรูและถายทอดทางสงัคม     
08 เอกภาพของคนในชาติ     
09 การพัฒนาคุณภาพชีวิต     
10 สังคม     

 
บทความที่ 2  คุณภาพชีวิตที่ดี  

 คุณภาพชีวิตที่ดี เปนอยางไร หากจะกลาวใหสั้นที่สุดก็คือจะตองมีคุณสมบัติ
หรือองคประกอบอยางนอย 3 อยาง คือ เปนคนเกง เปนคนดี และมีความสุข   
เหตุปจจัยที่สงผลใหคุณภาพชีวิตดีนั้นมีหลายอยาง เชน การศึกษา สุขภาพอนามัย 
การประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การมีสวนรวมในการ
พัฒนาบานเมือง และการมีจิตใจในการอยูรวมกันอยางเปนสุข สําหรับดานการ
ประกอบอาชีพ นอกจากเรื่องรายได และสิ่งแวดลอมในที่ทํางานแลวยังขึ้นอยูกับ
การศึกษาดวย เพราะผูที่ ไดรับการศึกษาสูงก็จะสามารถประกอบอาชีพที่ให
คาตอบแทนที่สูงและเพียงพอตอการเลี้ยงชีพได สงผลใหระดับความเปนอยูดีขึ้น 
นอกจากนี้จะตองรูจักหลีกเลี่ยงสิ่งที่กอใหเกิดความเสียหายแกตนเอง เชน การเสพ
ยาเสพติด เพราะยอมสามารถลดบั่นทอนความเปนคนดีและการมีความสุขไดงาย  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 2 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

11 การเสพยาเสพติด     
12 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     
13 การมีสวนรวมในการพัฒนาบานเมือง     
14 การมีจิตใจในการอยูรวมกันอยางเปนสุข     
15 การศึกษา     
16 สุขภาพอนามัย     
17 การประกอบอาชีพ     
18 คุณภาพชีวิตที่ดี     
19 เปนคนเกง     
20 เปนคนดี     
21 มีความสุข     

เฉลย 

แผนภูมิบทความที่ 1  ภาษากับสังคม  

ใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
02

การเรียนรูและ
ถายทอดทางสังคม

07

ภาษา
01

สังคม
10

เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
06

เปนเอกลกัษณของชนชาติ
03

ความสามคัคี
04

ความวุนวาย
05

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
09

เอกภาพของคนในชาติ
08

  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 1 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 ภาษา 02D 03D 06D 10A 
02 ใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร 04A 05F   
03 เปนเอกลักษณของชนชาติ 08A    
04 ความสามัคคี 09A    
05 ความวุนวาย 99H    
06 เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม 03A    
07 การเรียนรูและถายทอดทางสงัคม 01A    
08 เอกภาพของคนในชาติ 05F 07A   
09 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 99H    
10 สังคม 01A    

 
แผนภูมิบทความที่ 2  คุณภาพชีวิตที่ดี  

ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสนิ

12
คุณภาพชีวิตที่ดี

18
การศกึษา
15

การประกอบอาชีพ
17

การมสีวนรวมในการ
พัฒนาบานเมอืง

13

การมจีิตใจใน
การอยูรวมกันอยางเปนสขุ

14

สขุภาพอนามยั

16

เปนคนเกง
19

เปนคนดี
20

มคีวามสุข
21 การเสพยาเสพติด

11

  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความที่ 2 และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

11 การเสพยาเสพติด 20F 21F   
12 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 18A    
13 การมีสวนรวมในการพัฒนาบานเมือง 18A    
14 การมีจิตใจในการอยูรวมกันอยางเปนสุข 18A    
15 การศึกษา 17A 18A   
16 สุขภาพอนามัย 18A    
17 การประกอบอาชีพ 18A    
18 คุณภาพชีวิตที่ดี 19D 20D 21D  
19 เปนคนเกง 99H    
20 เปนคนดี 99H    
21 มีความสุข 99H    
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


