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จากผลการสํารวจของหลายหนวยงานออกมาตรงกันวา วนัวา
เลนไทน เปนวันที่วัยรุนจะมีเพศสัมพันธกันมาก ดวยเหตนุี้ 
หลายหนวยงานจึงตระหนักและหันมาใหความสําคัญกับการให
ความรูและทําความเขาใจเรื่องเซ็กสท่ีถูกตองแกกลุมวัยรุน ซ่ึง
เปนวัยท่ีกําลังอยากรูอยากลอง  

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปน
อีกหนึ่งหนวยงานที่เล็งเห็นความสําคัญของปญหานี้ จึงจัด
เสวนาเรื่อง "เพศไมใชแคเซ็กส" ข้ึน ท่ีโรงเรียนโยธินบูณะ โดย
มีนักเรียนกวารอยคนรวมรับฟงและแสดงความคิดเห็น  

ณัฐยา บุญภักดี ผูจัดการแผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ 
กลาววา แผนงานสรางเสริมสุขภาวะทางเพศ รวมกับคลินกิ
เพื่อนวัยทีน สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี สํานักวิจัย
เอแบคโพลล ศึกษาเยาวชนเขต กทม.และปริมณฑล อายุ

-24 ป จํานวน 1,578 คน เร่ือง "ทัศนคติเร่ืองเพศและพฤติกรรมในวันวาเลนไทน" พบวา 
อมีเพศสัมพันธในวันวาเลนไทน วัยรุน 1 ใน 3 บอกวาไมยอมแมจะตองเลิกคบ เหตุผลที่
สัมพันธ 5 อันดับแรก คือ ความรัก อารมณพาไป 
กลอง ความพอใจ และการแตงงาน ตามลําดับ 

อยางเกือบ 1 ใน 3 คิดวา คนที่มเีพศสัมพันธไดควร
ึ้นไป ซ่ึงไดสํารวจวาชวงวาเลนไทนถาเพื่อนมาขอ
าแฟนขอมีเพศสัมพันธดวยจะใหคําปรึกษาอยางไร 
อกใหเพื่อนรักนวลสงวนตัว เปนแคแฟนไมควรมี
 เร่ืองเพศท่ีวัยรุนอยากรูมากที่สุด ก็เปน เร่ืองมี
ระหวางมีประจําเดือนไดหรือไม มีเพศสัมพันธแต
้ําอสุจิขางนอกจะทองหรือเปลา อวัยวะเพศชาย
ดจึงจะเรียกวาใหญหรือเล็ก โดยพวกเขาจะหาขอมูล
กอินเทอรเน็ตถึง 45.1% รายการโทรทัศน 27.2% คอลัมนตอบปญหาทางเพศในนิตยสาร 
โป 22.2% สวนคนที่พวกเขาจะพูดคุยเร่ืองเพศดวยมากที่สุดคือ เพื่อน รองลงมาคือ พอ
รัก  

ฤษดา เรืองอารียรัชต รองผูจัดการ สสส.กลาววา ใน 10 ปท่ีผานมา ถาพูดถึงเร่ืองปจจัย
เทศไทย จะมีเร่ืองความไมปลอดภัยทางเพศอยูอันดับหนึ่งมาตลอด ปจจุบันนี้อัตราการตั้ง
รุนไทยสูงมาก ถือวาติดอันดับท็อปเท็นของโลก ซ่ึงถาเทียบกับญี่ปุนแลว อัตราการตั้ง
รุนไทยสูงกวาถึง 20 เทา ในประเทศไทย 1 ป จะมีจะมีเด็กผูหญิงประมาณ 5 แสนคน ท่ีตั้ง
งหยุดเรียนโดยไมมีโอกาสไดกลับไปเรียนตอ นี่คือส่ิงท่ีตองรีบแกไข  

รวจพบวา เด็ก 45.1% เรียนรูเร่ืองเพศจากอินเทอรเน็ต ในนั้นมีเร่ืองเพศอยูกวา 400 ลาน
พาะในไทยมี 1.3 ลาน แตถาถามวาเปนเวบไซตท่ีสงเสริมเร่ืองการเรียนรูเร่ืองเพศอยาง
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เหมาะสม โดยสวนตัวคิดวามไีมถึง 1% ท่ีเด็กสามารถเขาถึงขอมูลทางอินเทอรเน็ตไดงาย เพราะไมมี
การควบคุม  

และในสวนการเก็บขอมูลการคนหาคําในอินเทอรเน็ตของไทย คําวา "แอบถาย" เปนคํายอดฮิตอันดับ 
4 ท่ีถูกคนหามากที่สุด ตอนนี้คลิปวิดีโอลามกมีเยอะมาก ในอนาคตถามวาเด็กจะเรียนรูเร่ืองเพศ
อยางไรไมมีใครตอบได แตปญหาเรื่องเพศนาจะรุนแรงขึ้น คิดวาถึงเวลาแลวที่ตองนาํปญหาเอา
ปญหาเหลานี้มาตีแผและหาแนวทางแกไขที่ถูกตอง  

คุณหมอยังบอกอีกวา การที่จะทําใหวัยรุนเขาใจเรื่องเพศ ผูใหญจะตองทําความเขาใจที่ถูกตองใหแก
เด็ก ไมใชเพียงแตเนนเรื่องการมีเพศสัมพันธอยางปลอดภยัเพียงอยางเดียว  

"การมีแฟนในวัยรุน 90% ตองเลิกกัน ไปไมถึงการแตงงาน ท่ีไดแตงงานกันถึงจะมี แตนอยมาก กวา
จะไปเจอคูครองจริงๆ สวนใหญจะมีอายุ 20 กวาปข้ึนไป ในชวงวาเลนไทนมีตัวเลขจากหลาย
หนวยงานบอกตรงกันวา ในวันนี้เด็กจะมีเพศสัมพันธกันมาก ส่ิงท่ีพยายามรณรงคกัน คงไมเนนวาใหมี
เพศสัมพันธอยางปลอดภัยเพียงอยางเดียว แตตองทําใหวัยรุนเขาใจวา วัยใดท่ีสมควรมีเพศสัมพันธ 
แลวความหมายของมันคืออะไร ความรักคืออะไร เพราะการมีแฟนไมใชเร่ืองผิด" คุณหมอแนะนํา
ทางออก  

ดานตัวแทนวัยรุน ชุมพร โชตกํิาเกิง นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนโยธินบูรณะ บอกวา เร่ืองของเพศกับ
วัยรุนตอนนี้มีความสัมพันธกันมาก โดยเฉพาะเรื่องความรัก ทุกคนรูวาความรักเปนส่ิงท่ีสวยงาม แต
ความรักในวัยรุนเปนเพียงอารมณชั่ววูบ พอเลิกกันก็จะทําส่ิงตรงกันขามกับตอนที่รักกัน  

"การแสดงออกถึงความรักของวัยรุนสมัยนี้ แทนที่จะแสดงออกทางดานจิตใจ แตกลับกลายเปนการ
แสดงออกทางดานรางกาย จับมือ หอมแกม กอดกัน เหตุผลก็เพราะวาสังคมไทยรับวัฒนธรรม
ตะวันตกเขามาโดยไมไดคัดกรองวาส่ิงนั้นเหมาะสมหรือไม เวลาที่ผูใหญเห็นเด็กเดินจูงมือกัน จูบกัน 
เขาจะมองวาทําไมถึงทําแบบนั้น มันไมสมควร แตมุมมองของวัยรุนกลับมองวาผูใหญไมเขาใจเขา 
เพราะการกระทําแบบนี้ใครๆ ก็ทํากัน" เพื่อนนักเรียนบอกพฤติกรรมรักในวัยเรียน  

การแกปญหาเรื่องเหลานี้ ทางที่ดีท่ีสุดคงมิใชการหามไมใหวัยรุนมีความรัก เพราะความรักคือส่ิง
สวยงาม ท่ีชวยสรางสรรคส่ิงสวยงามใหแกโลกใบนี้ วิธีการที่ดีท่ีสุดในการยุติปญหาที่นับวันจะทวี
ความรุนแรงขึน้เรื่อยๆ นี้ คงหนีไมพนการใหความรู และทําความเขาใจเรื่องเพศท่ีถูกตองใหแกกลุม
เยาวชน เพื่อเขาจะไดมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเร่ืองเซ็กส  
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