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 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

วิชา GAT :  ส่วน  

 ชุดที่ 11   (ตอนที่ 2/2)  
  
ความสามารถในการอา่น เขยีน คิดเชิงวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “ปญหาวัยรุนไทยในศตวรรษที่ 21” 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 
ปญหาวัยรุนไทยในศตวรรษที่ 21  

 เมื่อพูดถึงปญหาวัยรุนที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปจจุบัน หลายคนอาจจะมี
ความรูสึกที่แตกตางกันทั้งที่มองเห็นเปนปญหาสําคัญตออนาคตของประเทศ     
บางคนอาจมองวาเปนความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย บางคนอาจจะรูสึก ไมพอใจ
กับพฤติกรรมตางๆ ของวัยรุน แมกระทั่งตัววัยรุนเองมีทั้งที่มองเห็นวาเปนปญหา 
แตบางกลุมกลับไมรูสึกวาเปนปญหาเลยดวยซ้ํา 
 เ มื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมซึ่ งเปนปญหาที่ เห็นไดชัดเจนของวัยรุนไทย        
ในปจจุบันมีหลายประการ ไดแก การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน การติดยาเสพติด
ประเภทตางๆ การรวมกลุมกันสรางความเดือดรอนบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังมี
ปญหาเด็กติดเกมรวมทั้งปญหาเด็กกาวราวและนิยมความรุนแรงมากขึ้นอีกดวย 
พฤติกรรมตางๆ ดังกลาวมานี้ลวนเปนปญหาที่สังคมไทยกําลังเผชิญและมีแนวโนม
ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนเปนพฤติกรรมที่ไดรับการกลาวถึงมากที่สุด และ
มีหลักฐานอยางชัดเจนตามขอมูลทางสถิติจากกระทรวงสาธารณสุขวา ประเทศไทย
มีคุณแมวัยทีน (วัยรุน) เปนอันดับ 2 รองจากประเทศลาว ขอมูลดังกลาวทําให
หลายหนวยงานเกิดความตื่นตัวในการแกไขปญหา แตก็เหมือนวาไมสามารถจะ
หยุดยั้งพฤติกรรมนี้ไดและมีแนวโนมวาการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนจะกลายเปน
เรื่องปกติและเปนเรื่องที่วัยรุนยอมรับกันไปแลวโดยปริยาย แตสิ่งที่นากังวลยิ่งไป
กวานั้นคือ การมีเพศสัมพันธในวัยเรียนบางครั้งเปนไปโดยความรูเทาไมถึงการณ
จนนําไปสูการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคและการติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดสรวมทั้ง
โรคติดตอทางเพศสัมพันธอื่นๆ เชน หนองใน กามโรค ไดอีกดวย 
 พฤติกรรมอีกอยางหนึ่งที่เปนปญหาใหญคือ การติดยาเสพติด วัยรุนบางกลุม
ใชยาเสพติดเปนเครื่องหาความสําราญ รวมทั้งเพื่อใหเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อน
ดวยกันอาจจะเปนเพราะความรูเทาไมถึงการณหรือความคึกคะนอง การเสพยา
เหลานี้ก็นําไปสูการนิยมความรุนแรงอยางคาดไมถึง สุราก็เปนยาเสพติดอีกประเภท
หนึ่ง เมื่อดื่มสุราจนขาดสติ ก็จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธได จึงอาจกลาวไดวาการ
ติดยาเสพติดก็เปนสาเหตุของการมีความสัมพันธในวัยเรียนอีกทางหนึ่งดวย 
 การรวมกลุมกันสรางความเดือดรอนใหแกบุคคลอื่นสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจาก
การติดยาเสพติด การรวมกลุมที่สรางความเดือดรอนมีหลายรูปแบบแตที่เดนที่สุด
คือ การรวมกลุมกันแขงรถบนถนนสาธารณะที่เรารูจักกันวา เด็กแวนซนั่นเอง 
 สําหรับปญหาเด็กติดเกมก็เปนอีกหนึ่งพฤติกรรมที่สรางความหนักใจใหกับพอ
แมผูปกครอง พฤติกรรมนี้อาจเกิดจากการไมมีเวลาใหกับลูกจนทําใหลูกหันไป
หมกมุนกับการเลนเกม บางคนติดเกมมากจนสงผลเสียตอการเรียนในที่สุด และที่
นาเปนหวงคือ มีการศึกษาวิจัยคนพบวาการติดเกมสงผลใหเด็กชอบใชความรุนแรง
และมีพฤติกรรมกาวราวอีกดวย 
 พฤติกรรมความกาวราวและนิยมความรุนแรงนั้นเปนสิ่งที่พบไดมากในวัยรุน
ปจจุบัน ซึ่งจะมีผลเสียเมื่อโตขึ้นอาจจะกลายเปนปญหาในการอยูรวมกับผูอื่นใน
สังคมได 
 ขณะนี้หลายฝายทั้งหนวยงานของรัฐ สถานศึกษาและครอบครัวไดพยายามหา
วิธีการแกไขปญหาพฤติกรรมของวัยรุนดังกลาวซึ่งวิธีการที่ทุกฝายเห็นรวมกัน 
ไดแก การสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัว พอแมผูปกครองตองมีเวลา
ใสใจบุตรหลานมากขึ้นและมีจิตวิทยาในการเลี้ยงดู อีกวิธีการหนึ่งคือ การสงเสริม
คานิยมที่ถูกตองใหแกวัยรุนไทยใหเด็กวัยรุนมีตนแบบที่ดีในการประพฤติตน 
นอกจากนี้การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเขมงวดและจริงจังก็จะชวยแกไข
ปญหาพฤติกรรมดังกลาวได แนวทางแกไขปญหาประการสุดทายที่จะกลาวถึงคือ 
การสงเสริมใหวัยรุนใชศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ปฏิบัติธรรมตามหลัก
ศาสนาที่ตัวเองนับถือก็จะชวยใหพฤติกรรมที่ ไมพึงประสงคหมดไปได 
 จากที่กลาวมาแลวจะเปนไปไดวาพฤติกรรมตางๆ ของวัยรุนดังที่ไดกลาวมา
ทั้งหมดเปนสิ่งที่สามารถแกไขหรือปองกันไดดวยวิธีการหลายๆ วิธีดังกลาวขางตน 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาเราทุกคน ทุกฝายจะตระหนักถึงความสําคัญและรวมมือกันอยาง
จริงใจหรือไมเทานั้นเอง 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 วิธีการแกไขปญหาพฤติกรรมของวัยรุน     
02 การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 

อยางเขมงวดและจริงจัง 
    

03 การติดยาเสพติด     
04 พฤติกรรมความกาวราวและนิยม 

ความรุนแรง 
    

05 พฤติกรรมตางๆ ของวัยรุน     
06 การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน     
07 การรวมกลุมกันสรางความเดือดรอน

บุคคลอื่น 
    

08 การตั้งครรภที่ไมพึงประสงค     
09 การสงเสริมใหวัยรุนใชศาสนาเปน 

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
    

10 การสรางความเขมแข็งใหแกสถาบัน
ครอบครัว 

    

 
เฉลย  

แผนภูมิบทความ  ปญหาวัยรุนไทยในศตวรรษที่ 21  

พฤติกรรมตางๆ ของวัยรุน
05

พฤติกรรมความกาวราว
และนิยมความรุนแรง

04

การติดยาเสพติด
03

การรวมกลุมกันสราง
ความเดือดรอนบุคคลอืน่

07

การมีเพศสมัพันธ
ในวยัเรียน

06

การตั้งครรภ
ที่ไมพึงประสงค

08

การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
อยางเขมงวดและจริงจัง

02
การสงเสริมใหวยัรุนใชศาสนา
เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

09
การสรางความเขมแข็ง
ใหแกสถาบันครอบครัว

10

วิธีการแกไขปญหาพฤติกรรมของวยัรุน
01

  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 วิธีการแกไขปญหาพฤติกรรมของวัยรุน 02D 09D 10D  
02 การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 

อยางเขมงวดและจริงจัง 
03F 04F 06F 07F 

03 การติดยาเสพติด 04A 06A 07A  
04 พฤติกรรมความกาวราวและนิยม 

ความรุนแรง 
99H    

05 พฤติกรรมตางๆ ของวัยรุน 03D 04D 06D 07D 
06 การมีเพศสัมพันธในวัยเรียน 08A    
07 การรวมกลุมกันสรางความเดือดรอน

บุคคลอื่น 
99H    

08 การตั้งครรภที่ไมพึงประสงค 99H    
09 การสงเสริมใหวัยรุนใชศาสนาเปน 

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
03F 04F 06F 07F 

10 การสรางความเขมแข็งใหแกสถาบัน
ครอบครัว 

03F 04F 06F 07F 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


