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วิชา GAT :  ส่วน  

 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 2/2)  
  
ความสามารถในการอา่น เขยีน คิดเชิงวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธในวัยรุน” ในบทความนี้มี
ขอความที่กําหนดซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 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 

ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธในวัยรุน  
 เมื่อไมนานมานี้เราไดยินกระแสขาวเกี่ยวกับเรื่องของอัตราการคลอดลูกของ
วัยรุนไทย ซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงถึงวันละ 370 คน ซึ่งเปนจํานวนมากมายมหาศาล  
เพราะเทากับวา ในแตละวันนั้นเราจะมีคุณแมซึ่งอายุระหวาง 13-19 ป เพิ่มขึ้นวันละ 
370 คน ทั้งๆ ที่ชวงอายุดังกลาวเปนวัยที่ตองตั้งหนาตั้งตาศึกษาเลาเรียนหาความรู
เพื่อนําไปประกอบอาชีพในอนาคตแตกลับตองกลายเปนแมของเด็กตัวนอยๆ ที่ไมได
เกิดมาบนพื้นฐานของความรัก ความอบอุนจากครอบครัวในระดับอายุที่วุฒิภาวะ
เหมาะสม จากสถานการณนี้ประเทศไทยของเราจึงมีคุณแมวัยรุนเปนอันดับสอง
รองจากประเทศลาว 
 หากพิจารณาถึงพัฒนาการทางกายของวัยรุนนั้น จะพบวาเมื่อเด็กผูชายสามารถ
ผลิตน้ําอสุจิได และเด็กผูหญิงมีประจําเดือนก็ยอมเขาสูภาวะของการเจริญพันธุ   
มีแรงขับทางเพศหรืออารมณทางเพศและพรอมที่จะมีเพศสัมพันธและตั้งครรภได 
แตอยางไรก็ดีมนุษยเปนสัตวสังคมและลักษณะพิเศษของมนุษยที่ทําใหแตกตาง
จากสัตวโลกทั้งปวง คือ วัฒนธรรม อันเปนเครื่องแสดงความเจริญของมนุษย     
ในเมื่อวัฒนธรรมไทยนั้นมีคานิยมใหเด็กโดยเฉพาะเด็กวัยรุนมีคานิยมรักนวลสงวนตัว 
โดยพยายามพร่ําสอนให อดเปรี้ยวไวกินหวาน อยาชิงสุกกอนหาม เหลานี้เปนตน 
เมื่อเด็กวัยรุนขาดความยับยั้งชั่งใจหลงละเลิงกับการมีเพศสัมพันธจึงกอใหเกิด
ปญหาจากการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนในที่สุด  
 การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนเปนปญหาที่ทุกคนในสังคมลวนตระหนักถึง     
แตก็มีบุคคลบางกลุมพยายามปดหูปดตาทั้งๆ ที่ขอมูลและสถิติจากกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 
  
สาธารณสุขยืนยันอยางชัดเจน และประเด็นที่นาตกใจคือ วัยรุนรอยละ 70 ใชบาน
ของตัวเองเปนสถานที่มีเพศสัมพันธ และวัยรุนที่มีปญหาจากการมีเพศสัมพันธใน
วัยเรียนและการติดโรคติดตอจากการมีเพศสัมพันธนั้นเปนเด็กเรียนเกงมากกวา
เด็กเกเร ปญหาจากการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน มีหลายประการ เชน การตั้งครรภ
ในวัยเรียนและนําไปสูการทําแทง การติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน เอดส 
หนองใน กามโรค เปนตน หรือแมกระทั่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตกต่ําลงหรือ
อาจลามไปถึงการขาดเรียนจนเวลาเรียนไมพอ การทะเลาะวิวาทเพื่อแยงชิงเพื่อน
ชายหรือเพื่อนหญิงที่นิยมเรียกกันวาแฟนก็เปนกรณีที่พบไดบอย ยังไมนับรวมถึง 
การขายบริการทางเพศ หรือการถูกขมขืนกระทําชําเรา รวมไปถึงการถูกเพื่อนชายที่
เคยมีเพศสัมพันธดวยกันแลวบังคับใหมีเพศสัมพันธกับชายอื่นเนื่องจากแฟนติดหนี้
การพนัน หรือการที่เคยบันทึกภาพขณะมีเพศสัมพันธไวเพื่อเปนหลักฐานในการ
ขมขูเมื่อมีปญหาเหลานี้สะสมมากจนเกินแก ผลจากการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน
เหลานี้ลวนเปนที่มาของปญหาสังคมและปญหาของประเทศชาติไดในที่สุด 
 การตั้งครรภในวัยเรียนนั้นเด็กบางคนตัดสินใจทําแทงโดยพลการเพราะ   
ความรูเทาไมถึงการณ หรือโดนฝายชายทอดทิ้งและบังคับใหทําแทง หรืออาจจะอับ
อายตอสังคมจึงไปทําแทง ซึ่งจากสถิติพบวากลุมนี้มักเสียชีวิตหรือพบความปกติ
เกี่ยวกับระบบสืบพันธุในภายหลัง และที่สําคัญฝายชายมักบอกเลิกและทอดทิ้งไปหา
ผูหญิงคนใหมแทบทุกราย บางครั้งก็นําไปสูโศกนาฏกรรมก็มีใหเห็นอยู เสมอ     
สวนบางครอบครัวยังพอมีคุณธรรมและจริยธรรมไมสงเสริมการทําแทงยอมแบก
ภาระตางๆ ไว โดยหวังวาเมื่อคลอดลูกแลวจะไดกลับไปสูระบบการศึกษาดังเดิม แต 
หลายครั้งปญหามันก็ไมไดจบเพียงเทานั้น ฝายชายก็พยายามตีตัวออกหางทิ้งปญหา
และภาระใหกับครอบครัวฝายหญิงเพียงลําพัง มีนอยครอบครัวที่ฝายชายจะคํานึงถึง
จริยธรรมทางสังคมมาแกปญหารวมกัน เพราะในสังคมไทยมีคานิยมผิดๆ ที่มองวา
ฝายชายยอมไมเสียหาย นั่นเอง 
 สําหรับการติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธนั้น เพราะขาดความรูและความเขาใจวาแต
ละฝายยังเปนวัยรุนอยูจึงไมนาจะเสี่ยงตอโรค อาศัยความไววางใจและความเขาใจผดิใน
เรื่องการปองกันโรคจึงกอใหเกิดปญหาตามมา หากนับรวมปญหาอื่นๆ ไมวาจะเปน
การขายบริการทางเพศ การทะเลาะวิวาทเพื่อแยงชิงคูรัก รวมไปถึงการถูกขมขืนและ
ถูกบังคับใหมีเพศสัมพันธลวนมีสาเหตุเริ่มตนจากการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนทั้งสิ้น  
 เมื่อการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนสงผลกระทบตางๆ ดังกลาวไปแลว จะพบได
วาผลกระทบดังกลาวไมเพียงแตทําใหเกิดปญหาสวนตัวของวัยรุนเองและปญหาใน
ครอบครัวเทานั้น แตยังเปนปญหาสังคมและยังลุกลามไปจนถึงขั้นเปนปญหา
ระดับชาติดวย เมื่อเยาวชนลวนเปนกําลังของชาติและอยูในครอบครัวที่เปนหนวย
ยอยที่ สําคัญที่สุดของสังคมกําลังมีปญหา สังคมและประเทศชาติยอมไดรับ
ผลกระทบอยางแนนอน เพราะหากการเพิ่มของประชากรมีมากขึ้นแตการพัฒนา
คุณภาพของประชากรกลับชะงักลงและมีปญหาที่ซับซอนยิ่งขึ้น เมื่อเหตุการณ   
เปนเชนนี้แลวจะเห็นวาปญหานี้ไมใชเรื่องที่เราจะเพิกเฉยอีกตอไป เพราะปญหาใน
ระดับตางๆ ที่เกิดจากผลกระทบของการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนนั้น กําลังสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพของประชากรใหมีศักยภาพลดลงและเปนตัวฉุดรั้งความ
เจริญของประเทศชาติอยางแนนอน เพราะประเทศไทยนั้นบริบททางสังคมไม
เหมือนประเทศในแถบยุโรปที่วัฒนธรรมการดํารงชีวิตจะสอนใหเด็กพึ่งพาตนเองได 
มีทักษะในการเอาตัวรอด แมการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนจะมีเชนบานเราแตกลับ
ไมกอใหเกิดปญหารุนแรงเชนที่ประเทศของเรากําลังเผชิญ ดังนั้น ถาหากถามหา
วิธีแกไข ก็อาจจะมีสองวิธี คือ ดึงเอาวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยเรา
กลับคืนสูจิตใจของวัยรุน กับสอนใหมีทักษะชีวิตเชนเดียวกับเด็กในสังคมตะวันตก 
ซึ่งก็ไมแนใจวาวิธีไหนจะตอบโจทยขอนี้ไดดีกวากัน 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 การตั้งครรภในวัยเรียน     
02 การติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ     
03 การทะเลาะวิวาทเพื่อแยงชิงคูรัก     
04 การพัฒนาคุณภาพของประชากรใหมี 

ศักยภาพลดลง 
    

05 ความเจริญของประเทศชาติ     
06 ปญหาสวนตัวของวัยรุนเอง     
07 ปญหาในครอบครัว     
08 ปญหาสังคม     
09 ปญหาของประเทศชาติ     
10 ปญหาจากการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน     

 
เฉลย 

 
แผนภูมิบทความ  ผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธในวัยรุน 

 

การติดโรคติดตอทางเพศสัมพนัธ
02

ปญหาสวนตัวของวัยรุนเอง
06

ปญหาจากการมเีพศสัมพนัธในวัยเรยีน
10

การทะเลาะวิวาทเพือ่แยงชงิคูรัก
03

การตั้งครรภในวัยเรียน
01

ปญหาในครอบครัว
07

ปญหาของประเทศชาติ
09

ความเจรญิของประเทศชาติ
05

การพัฒนาคณุภาพของประชากรใหมศีักยภาพลดลง
04

ปญหาสังคม
08

 
 
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 การตั้งครรภในวัยเรียน 06A 07A 08A 09A 
02 การติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 06A 07A 08A 09A 
03 การทะเลาะวิวาทเพื่อแยงชิงคูรัก 06A 07A 08A 09A 
04 การพัฒนาคุณภาพของประชากรใหมี 

ศักยภาพลดลง 
99H    

05 ความเจริญของประเทศชาติ 99H    
06 ปญหาสวนตัวของวัยรุนเอง 04A 05F   
07 ปญหาในครอบครัว 04A 05F   
08 ปญหาสังคม 04A 05F   
09 ปญหาของประเทศชาติ 04A 05F   
10 ปญหาจากการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน 01D 02D 03D  

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


