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วิชา GAT :  ส่วน  

 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 2/2)  
   
ความสามารถในการอา่น เขยีน คิดเชิงวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “คานิยม 12 ประการ : เราจะสรางสรรคประเทศไทย     
ใหเขมแข็งและมีความสงบสุข” ในบทความนี้มีขอความที่กําหนดซึ่งพิมพดวยอักษร
ตัวเขมอยู 10 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุปขอความที่กําหนด ซึ่งแตละ
ขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับตั้งแตเลข 01 ถึง 10 แลวสรุปความเชื่อมโยงของ
ขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ ใหสอดคลองกับเนื้อหา
ในบทความ 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 
คานิยม 12 ประการ : เราจะสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง 

และมีความสงบสุข  
 นโยบายใหมของรัฐบาลที่มุงเนนเรื่องคานิยม 12 ประการ เพื่อใหประชาชน
ยึดถือปฏิบัติดวยความมุงหวังในการพัฒนาของประเทศ แตกอนที่ประเทศชาติจะ
เขมแข็ง เราตองมาทบทวนความเขมแข็งของประชาชนคนไทยกอน ความเขมแข็ง
ของคนในชาติเปนอยางไร คงสะทอนไดจากแนวคิด “คานิยม 12 ประการของ 
คสช.” 
 หลังจากที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมอบคานิยม 12 ประการ 
ใหแกทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหยึดถือปฏิบัติ เพื่อสรางเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามใหกับสังคมไทย พรอมกับไดสอดแทรกคานิยมนี้
ไวในหลักสูตรทหารรวมถึงใหรณรงคเผยแพรแกประชาชนอยางกวางขวาง  
 การสรางคานิยมใหบังเกิดนั้น จะตองปลูกฝงรากฐานในจิตใจของเยาวชน   
โดยผูใหญจะตองเปนแบบอยางที่ดีดวย ขณะเดียวกัน สื่อมวลชนและโรงเรียน     
ก็ตองรวมกันปลูกฝงดวยการอบรม บมเพาะ โดยอาจเริ่มตนจากการจุดประกายให
คนรับรู จากนั้นนําไปสูการพัฒนาและตอยอดจนกลายเปนวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
  
 คานิยม 12 ประการของ คสช. ที่คนไทยพึงนําไปปฏิบัติ ประกอบดวย 
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติ   
เปนรากฐานสําคัญที่จะทําใหประเทศชาติเขมแข็งและมีความสงบสุข ซึ่งความรักชาติ 
ศาสน กษัตริยนั้น ประกอบดวยคุณลักษณะที่สําคัญ คือ ยึดมั่นในหลักธรรม    
คําสอนของศาสนา เพื่อขจัดกิเลสและขจัดความเห็นแกตัว รวมทั้งยึดมั่นในการ
เคารพรักพรอมทั้งเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยไวอยูเหนือสิ่งใด คุณลักษณะเหลานี้
ลวนทําใหประเทศชาติเขมแข็งและมีความสงบสุข 
 2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม สรุปสั้นๆ 
วา คนไทยตองมีคานิยม จิตสาธารณะ ซื่อสัตยไมคดโกง เสียสละเพื่อสวนรวม 
เพื่อประเทศชาติที่สงบสุขและมีความเขมแข็ง 
 3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
 4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม ประเทศชาติจะ
พัฒนาไดบุคลากรของคนในชาติตองมีคุณภาพ เพื่อทําใหประเทศชาติเขมแข็ง 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม เพราะบูรพกษัตริยไทยแตโบราณ
รักษาสิ่งเหลานี้ไว จนถึงปจจุบันถือเปนความเขมแข็งทางดานวัฒนธรรมอยางหนึ่ง 
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน เพื่อความ
สงบสุขของประเทศชาติ 
 7. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ไดอยางถูกตอง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ คนไทยตอง
ซึมซาบจากการเขาแถว เคารพวินัยและระเบียบ จะสรางการเรียนรูไปถึงการเคารพ
ผูอื่น จากนั้นเราก็จะเคารพกฎหมาย เพื่อความสงบสุขและความเขมแข็งของชาติ 
 9. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ-   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) 
 10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) รูจักอดออม 
เพื่อความสุขของตนเองและครอบครัว 
 11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส 
มีความละอาย เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 
 12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติ มากกวาผลประโยชนของ
ตนเอง มีจิตใจที่เอื้อเฟอตอเพื่อนรวมโลก เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติและ
สรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง 
 ทั้งหมดนี้คือคานิยมหลักของคนไทยที่ควรนําไปปฏิบัติ หากประชาชนปฏิบัติ
ตามคานิยมดังกลาวไดทุกขอประเทศชาติจะตองเขมแข็งและมีความสงบสุข แตถา
เมื่อใดก็ตามความเห็นแกตัวเขามาครอบงําในจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ คานิยม
ทั้ง 12 ประการดังกลาวคงไมสามารถเกิดขึ้นได และประเทศชาติก็จะไมเขมแข็ง
และไมมีความสงบสุขอยางแนนอน 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม 
และตอชาติ 

    

02 ประเทศชาติเขมแข็ง     
03 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย     
04 ซื่อสัตย เสียสละ อดทน     
05 ยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนของศาสนา     
06 ความสงบสุขของประเทศชาติ     
07 คานิยม 12 ประการของ คสช.     
08 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย     
09 ความเห็นแกตัว     
10 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย     

 
เฉลย 

 
แผนภูมิบทความ  คานิยม 12 ประการ : เราจะสรางสรรค

ประเทศไทยใหเขมแข็งและมีความสงบสุข 
 

คานิยม 12 ประการของ คสช.
07

มีความรกัชาต ิศาสนา
พระมหากษัตรยิ

03
คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม

และตอชาติ

01

ซือ่สตัย เสยีสละ อดทน
04

มีระเบยีบวินัย เคารพกฎหมาย
08

ประเทศชาติเขมแขง็
02

ความสงบสขุของประเทศชาติ
06

ยึดมั่นในหลกัธรรมคําสอน
ของศาสนา

05

เทดิทนูสถาบนัพระมหากษัตริย
10

ความเหน็แกตัว
09

  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม 
และตอชาติ 

02A 06A   

02 ประเทศชาติเขมแข็ง 99H    
03 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 02A 05D 06A 10D 
04 ซื่อสัตย เสียสละ อดทน 02A 06A   
05 ยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนของศาสนา 02A 06A 09F  
06 ความสงบสุขของประเทศชาติ 99H    
07 คานิยม 12 ประการของ คสช. 01D 03D 04D 08D 
08 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 02A 06A   
09 ความเห็นแกตัว 01F 03F 04F 08F 
10 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 02A 06A   

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


