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วิชา GAT :  ส่วน  

 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 1/2)  
  
ความสามารถในการอา่น เขยีน คิดเชิงวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “การพัฒนาสุขภาพ” ในบทความนี้มีขอความที่กําหนด 
ซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 10 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุปขอความที่
กําหนด ซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับตั้งแตเลข 01 ถึง 10 แลวสรุปความ
เชื่อมโยงของขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ ใหสอดคลอง
กับเนื้อหาในบทความ 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 
การพัฒนาสุขภาพ  

 องคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ไดใหความหมาย
ของ สุขภาพไวในธรรมนูญขององคการอนามัยโลกเมื่อป ค.ศ. 1948 วา “สุขภาพ 
หมายถึง สภาวะแหงความสมบูรณของรางกายและจิตใจ รวมถึงการดํารงชีวิตอยู
ในสังคมไดอยางปกติสุข และมิไดหมายความเฉพาะเพียงแตการปราศจากโรคและ
ทุพพลภาพเทานั้น” 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาคํากลาวขางตน “สุขภาพ” ไมไดหมายความถึงเพียง 
สุขภาพกายเทานั้น ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาไมสามารถที่จะให
ความสําคัญเฉพาะสุขภาพรางกายที่ดีเทานั้นปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันมีเรื่องของ
สุขภาพใจที่ดีดวย 

 
 
 
 
 
 
 
  
 หัวใจสําคัญของการดูแลสุขภาพ เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยที่ตองปรับปรุง
สงเสริมใหตัวเอง ประกอบดวย สุขภาพกายที่ดีและสุขภาพใจหรือสุขภาพจิตที่ดี 
เรื่องนี้จึงเปนเรื่องจําเปนที่ตองเรียนรูและใหความสําคัญในอันดับแรกของชีวิต 
บุคคลที่แสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติหรือลักษณะของสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ไดแก เปนผูที่เห็นคุณคาของชีวิต เมื่อเราเห็นคุณคาของชีวิตเราจะรูวาชีวิตของ
ตนเองมีประโยชนทั้งกับตนเองและกับผูอื่น เมื่อเราเห็นประโยชนนั้นยอมทําใหเรา
เต็มใจที่จะพัฒนาปรับปรุงสุขภาพใหดียิ่งขึ้นและขวนขวายหาวิธีการที่จะทําให    
ชีวิตยืนยาว คุณสมบัติตอมาคือ ปรับตัวตามสภาพแวดลอม เ มื่อเราอยูใน
สภาพแวดลอมที่สงเสริมการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ เรายอมไดรับอิทธิพลใน
เรื่องนั้นดวย เชน ถาคุณอยูทามกลางคนที่นิยมออกกําลังกาย คุณก็จะถูกผลักดัน
ใหออกกําลังกายดวยเชนกัน คุณสมบัติตอมา คือ มีความรับผิดชอบ ความ
รับผิดชอบที่จะกลาวถึงเปนความรับผิดชอบที่มีตอตนเองและครอบครัว กรณีที่
หากเรามีสมาชิกครอบครัวที่ตองดูแล ไมวาจะเปน พอแม พี่นอง ลูก หรือญาติ
ผูใหญ เมื่อเราเล็งเห็นถึงหนาที่ที่เราจะเปนผูดูแลเขาเหลานั้น เรายิ่งตองเตรียม
สุขภาพกายและใจของเราใหแข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อพรอมที่จะทําหนาที่ใหดีที่สุด 
 นอกจากนั้น การมีวินัยตอตนเอง ก็เปนอีกคุณลักษณะของผูที่มีสุขภาพกาย
และจิตที่ดี หากเรามีวินัยในการออกกําลัง สัปดาหละครั้ง สองครั้ง สามครั้ง     
เมื่อทําจนเปนนิสัยแลวก็จะทําใหทั้งกายและจิตใจมีความสมบูรณ มีความมั่นคง 
 คุณสมบัติหรือคุณลักษณะดังกลาวเปนกุญแจสําคัญที่ทําใหการทํางานการ
เรียนประสบผลสําเร็จ มีความกาวหนาทางการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น เปนที่
ยอมรับของคนในสังคม และสรางเสริมบุคลิกภาพ เมื่อในอนาคตเราไดรับแรง
สะทอนจากปญหาทางสังคม สิ่งแวดลอม พันธุกรรม หรือพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ 
หรือการขาดความรูความเขาใจทางดานสุขอนามัย 
 คุณสมบัติตางๆ ที่กลาวมาขางตนจะเปนเกราะคุมกันใหสุขภาพกายและ      
จิตของเราไมหวั่นไหวกับสิ่งเราที่มากระทบ และปญหาสุขภาพก็จะไมมีความสําคัญ 
อีกตอไป 
 
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับขอความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 เห็นคุณคาของชีวิต     

02 มีความรับผิดชอบ     

03 ปรับตัวตามสภาพแวดลอม     

04 มีวินัยตอตนเอง     

05 สุขภาพกายที่ดี     

06 สุขภาพใจที่ดี      

เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 
07 การทํางานการเรียนประสบผลสําเร็จ     

08 หัวใจสําคัญของการดูแลสุขภาพ     

09 เปนที่ยอมรับของคนในสังคม     

10 สรางเสริมบุคลิกภาพ     

 
เฉลย 

 
แผนภูมิบทความ  การพัฒนาสุขภาพ 

 

หวัใจสําคญัของการดูแลสขุภาพ
08

สขุภาพกายทีด่ี
05

สขุภาพใจทีด่ี
06

เห็นคณุคาของชีวติ
01

มีความรับผิดชอบ
02

ปรับตัวตาม
สภาพแวดลอม

03
มวีินยัตอตนเอง

04

การทํางานการเรียน
ประสบผลสําเร็จ

07
เปนทีย่อมรับของ

คนในสงัคม

09
สรางเสริมบุคลกิภาพ

10

 
 
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับขอความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 เห็นคุณคาของชีวิต 07A 09A 10A  
02 มีความรับผิดชอบ 07A 09A 10A  
03 ปรับตัวตามสภาพแวดลอม 07A 09A 10A  
04 มีวินัยตอตนเอง 07A 09A 10A  
05 สุขภาพกายที่ดี 01D 02D 03D 04D 
06 สุขภาพใจที่ดี 01D 02D 03D 04D 
07 การทํางานการเรียนประสบผลสําเร็จ 99H    
08 หัวใจสําคัญของการดูแลสุขภาพ 05D 06D   
09 เปนที่ยอมรับของคนในสังคม 99H    
10 สรางเสริมบุคลิกภาพ 99H    

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


