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วินาทีแรกที่ได้ยินดีข่าวคลิปนักเรียนมัธยมชายหญิงมั่วเซ็กส์ในโรงภาพยนตร์ออกมาเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต
และนักเรียนเทคนิค-อาชีวะฯกลุ่มหนึ่งพากันไปเปิดห้องพักเพื่อมีเพศสัมพันธ์ในโรงแรมม่านรูด สร้างความสลดใจแก่ผู้เขียนมากที่สุด
จนเกิดคำถามในความคิดว่ามันเกิดความวิบัติอะไรขึ้นถึงทำให้เยาวชนไทยส่วนหนึ่งได้กระทำพฤติกรรมเลวร้ายเช่นนี้
ผู้เขียนมิได้มีเจตนาที่จะโทษเด็กหรือประณามการกระทำดังกล่าว เพราะทุกปัญหาย่อมมีเหตุและผลของมันอยู่ในตัว และคงไม่ใช่เวลาที่จะกล่าวโทษว่าใครผิดใครถูก
ตลอดที่ผ่านมาปัญหาเรื่องนี้ก็ดูเหมือนถูกปล่อยปละละเลยไม่ได้เร่งแก้ไขอย่างจริงจัง พอเกิดปัญหาก็เป็นข่าวและก็พูดกันในสังคม
หลังจากนั้นก็เงียบหายไปเหมือนมิใช่ปัญหาที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไข เมื่อเทียบกับปัญหาทางการเมืองหรือเศรษฐกิจของชาติบ้านเมือง แต่แท้จริงแล้ว
ปัญหาเยาวชนมั่วเซ็กส์ หรือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร คือปัญหาที่วิกฤตหนักทางสังคมถ้าตราบใดที่การเมืองและเศรษฐกิจดีมากแค่ไหน
แต่เยาวชนส่วนหนึ่งของชาติเป็นเช่นนี้ ก็คงยังไม่ใช่ความน่าภาคภูมิใจสักเท่าไรนัก เพราะเยาวชนไทยคือผู้ใหญ่ในวันหน้าและเป็นความหวังในอนาคตของชาติ
ประโยคนี้พูดกันบ่อยจริงหรือไม่

ผู้เขียนได้อ่านรายงานการศึกษาวิจัย การป้องกันและลดการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นและเยาวชน : สถานการณ์ปัจจุบัน (Prevention and Reduction of HIV
Infection Among Young people : Current Situation) โดย รศ.ดร.วารุณี ฟองแก้วและคณะ ได้ทำการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ 5
อันดับแรกของวัยรุ่นชาย-หญิง ได้แก่ เพื่อน แฟน สื่อ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตนเอง นอกจากนี้ผลจากการสำรวจของสถาบันครอบครัวไทย
และการทบทวนวรรณกรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า อายุของการเริ่มมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนไทยมีแนวโน้มลดลงทุกปีจาก 16-17 ปี
มาเป็นอายุ 9-10 ปี (ยิ่งน่าใจหายมากที่สุด) ทั้งนี้เมื่อกล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นจึงขอพิจารณาดังต่อไปนี้

1. เพื่อน : พ่อแม่และผู้ปกครองคงยากที่จะปฏิเสธว่าตลอด 1 สัปดาห์ลูกจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อนตั้งแต่จันทร์ – ศุกร์ เมื่ออยู่ที่โรงเรียน
พอกลับบ้านก็ยังมีเรื่องคุยกับเพื่อนโดยการแชทผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงระบบโทรศัพท์มือถือ พอวันเสาร์-อาทิตย์ ก็นัดเจอกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
ที่นอกเหนือจากการเรียนพิเศษด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงบอกได้ว่า “เพื่อน” คือบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่จะนำพาให้เยาวชนไปในทางที่ดีและไม่ดี
เพราะด้วยอายุแล้วเยาวชนเองยังไม่สามารถที่จะแยกแยะว่าอะไรควรไม่ควร ดีไม่ดี และด้วยเงื่อนไขด้านเวลาแล้วยิ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า วัยรุ่นใช้เวลาส่วนใหญ่กับเพื่อน
ๆ มากกว่าพ่อแม่ผู้ปกครอง และนอกจากรายงานการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวนี้ที่เป็นสิ่งยืนยันให้เห็นอิทธิพลของเพื่อนแล้ว
ยังมีรายการเชิงข่าวทางสื่อโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวในปัญหานี้อีกจำนวนมาก เช่น เพื่อนชวนเพื่อนไปขายบริการ
เพื่อตีแผ่ให้สังคมไทยได้รับรู้โดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่ต้องตระหนักและเร่งแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อมิให้ปัญหาขยายวงกว้างมากกว่านี้จนยากที่จะเยียวยาได้
และผู้ใหญ่ที่ว่านี้คงไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นใครแต่คือ ทุกคนที่เกี่ยวข้องดูแลเยาวชนทั้งโดยตรง และโดยอ้อม ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง
กรณีที่เยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนที่จับกลุ่มมั่วเซ็กส์ตามโรงแรมต่างๆ เจ้าของโรงแรมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโรงแรมทุกคน คือ
บุคคลแรกที่ต้องตระหนักในความถูกผิดในพฤติกรรมไม่ดีที่เด็กจะกระทำลงไป เพราะผู้ใหญ่ถือว่าเป็นผู้มีจิตสำนึกมากกว่าเด็กหลายเท่าและมักจะอ้างอยู่เสมอว่า
“ผู้ใหญ่อาบน้ำร้อนมาก่อนเด็ก จึงย่อมรู้อะไรดีไม่ดีมากกว่าเด็ก และทำไมเมื่อรู้ว่าเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายเสียหายอย่างมากถึงปล่อยปละละเลยไม่ดูแล
อย่าเพียงแค่เห็นเงินมีอำนาจเหนือทุกสิ่ง เพราะถ้าอาบน้ำร้อนมาก่อนทำไมจึงไม่เตือน.....? ไม่เพียงแต่โรงแรมเท่านั้นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าห่วง คือ “หอพัก”
ปัจจุบันมีเยาวชนชาย-หญิง จำนวนไม่น้อยที่อยู่ด้วยกันเสมือนสามีภรรยาที่เดินเกี่ยวก้อยเข้าออกหอพักทั้งที่อยู่ในคราบชุดนักเรียนและนักศึกษาอย่างเกลื่อนตา

2. แฟน : ถ้าได้ติดตามปัญหาเยาวชน “ คลิปวีดีโอ ” ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษานับวันยิ่งรุนแรงจนกลายเป็นปัญหาสังคม
จะว่าเป็นเพราะความทันสมัยของเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ทำให้เกิดปัญหาเช่นนี้ ก็คงจะไม่ถูกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของคนที่ใช้เป็นสำคัญ
และพอเกิดปัญหาเช่นนี้เมื่อศึกษาต้นเหตุส่วนใหญ่มาจากแฟนหนุ่มที่ล่อลวงแฟนสาวกระทำการละเมิดด้วยการถ่ายภาพลับและนำมาประจานหรือนำมาเปิดเผยผ่านใค
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รต่อใคร จะด้วยสาเหตุของความจงใจ ความโกรธแค้น หรืออะไรก็ตาม แม้หญิงจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม และเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเยาวชนชาย-หญิง
คบหากันเป็นแฟนเร็วขึ้น โอกาสที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก็ย่อมมีมาก (แต่ก็ไม่ใช่จะทุกคนเสมอไป)
อย่างอิทธิพลของแฟนโดยส่วนใหญ่ฝ่ายชายมักจะเป็นฝ่ายเริ่มที่พยายามชักจูงให้ฝ่ายหญิงหลงคารมหรือด้วยวิธีการใดก็ตาม จนฝ่ายหญิงต้องยอมหรือมีบ้างกรณีที่ทั้ง
2 ฝ่าย ตกลงใจพร้อมกันเพราะสภาพแวดล้อมที่อาจเอื้ออำนวยให้ทำในสิ่งที่ไม่ถึงเวลาอันควรสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองถือเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดที่สุดของเยาวชน
ดังนั้นจึงควรให้คำปรึกษา และเข้าใจเขามากที่สุด ในอย่างกรณีที่ว่า เมื่อลูกคบเพื่อนต่างเพศในลักษณะเป็นแฟน
เราคงจะห้ามไม่ให้คบก็คงจะยากแต่จะทำอย่างไรที่ให้เด็กไม่ออกนอกลู่นอกทาง และควรจะวางตัวอย่างไรกับการคบเพื่อนต่างเพศ...?
และปัจจุบันมีข่าวเกี่ยวกับเด็กทำร้ายตนเองด้วยการฆ่าตัวตาย
เพราะอกหักจากความรักเป็นจำนวนมากหรือเป็นความรักสามเส้าที่แย่งชิงจนนำไปสู่จุดจบที่ไม่คาดคิดก็มาก

3. สื่อ : สื่อมักจะถูกเป็นจำเลยของสังคมเสมอ ๆ เมื่อมีการกล่าวถึงปัญหาของวัยรุ่นไม่ว่า นักเรียนตีกัน แก๊งค์ซิ่งมอเตอร์ไซด์ หรือการมั่วเซ็กส์ของนักเรียน เป็นต้น
โดยอ้างว่า สื่อนี่แหละ! นำเสนอภาพและเนื้อหาที่ล่อแหลมส่งผลให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวเลียนแบบ จริง ๆ แล้วถ้าจะกล่าวเช่นนี้ก็ไม่ผิด
แต่ขอย้ำสื่อที่ดีและสร้างสรรค์ ก็มีอยู่มากจะเหมารวมไม่ได้ อย่างทุกวันนี้เดินไปไหนมาไหนจะพบสื่อลามกเกลื่อนตาไม่ว่าจะซีดีหนังโป๊
เพลงคาราโอเกะประกอบภาพหวือหวา นิตยสารที่เสนอภาพเรื่องราวล่อแหลมทางเพศ รวมถึงหนังสือการ์ตูนลามกที่วางขายตามแผงหนังสืออีกจำนวนมาก
จะว่าไปแล้วหลายรัฐบาลชุดแล้วชุดเล่าก็มีนโยบายปราบปรามสื่อลามกแต่มีคำถามน่าเอ๊ะใจว่าทำไมยังแก้ไขไม่ได้เสียที
อย่างปัจจุบันเรามีการจัดแบ่งรายการทางโทรทัศน์เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ชมในแต่ละวัย
นับเป็นแนวทางการพัฒนาสื่อให้มีเนื้อหา-ภาพที่เหมาะสมกับผู้รับสารโดยเฉพาะเยาวชน แต่จะพัฒนาให้ดีอย่างไร ถ้าสื่อลามกยังครองเมือง
และผู้ผลิตสื่อประเภทนี้ยังลอยนวลอยู่ในสังคม สื่อดี ๆ ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เต็มร้อย
และมีงานวิจัยจำนวนไม่น้อยที่ศึกษาถึงเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนประมาณนี้
โดยเฉพาะสื่อลามกประเภทสิ่งพิมพ์ที่วางแผงขายอย่างท้าทายอำนาจรัฐ
ซึ่งมีให้พบเห็นเกือบทุกแผงกรณีหนังสือการ์ตูนลามกถือเป็นภัยร้ายแรงต่อเยาวชนมากที่สุดเพราะนอกจากจะเข้าถึงเยาวชนง่ายที่สุดแล้ว
ลักษณะเด่นที่หลอกล่อผู้ใหญ่ได้ดีก็คือหน้าปกดูใส ๆ เหมือนไม่มีอะไร แต่เปิดหน้าในกลับแฝงด้วยอสรพิษที่ทำให้เด็กใจแตก
และซ้ำร้ายอาจเป็นพฤติกรรมที่นำไปเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดี จะปราบก็ต้องเร่งปราบอย่างจริงจัง วางโทษอย่างรุนแรง เพราะโทษของสื่อลามกเป็นภัยรุนแรงพอ ๆ
กับปัญหายาเสพติด และการพนัน ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมักพูดเสมอว่าเด็กคืออนาคตของชาติ และถ้าเด็กถูกมอมเมาด้วยสิ่งเหล่านี้ อนาคตของชาติจะเป็นอย่างไร....?
ณ ปัจจุบันนี้ สื่อออนไลน์มีอิทธิผลและบทบาทสำคัญต่อเยาวชน เพราะเข้าถึงสื่อและเปิดรับข้อมูลได้ง่าย มีทั้งสาระที่ดีและไม่ดีปะปนกัน ความจริงคือ
เราไม่สามารถหยุดโลกออนไลน์ได้ แต่ต้องสอนให้เด็กรู้ เข้าใจถึงข้อดี ข้อเสียของสื่อออนไลน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยความรักและจริงใจ เด็กพร้อมจะรับฟัง
ขอเพียงผู้ใหญ่ให้เวลาที่จะสอนเขาอย่างสม่ำเสมอ เพราะสิ่งนี้จะค่อย ๆ ซึมซับและหล่อหลอมเข้าสู่จิตสำนึกเด็ก เริ่มต้นวันนี้ยังไม่สาย

4. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์: เป็นที่น่าตกใจเมื่อรายงานการศึกษาวิจัยของ รศ.ดร.วารุณี ฟองแก้วและคณะ
ได้เสนอว่าการดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดก่อนการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ นับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
และอาจมีผลถึงขั้นเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ เพราะเมื่อดื่มสุราจะทำให้ขาดสติสัมปชัญญะ
และเกิดอารมณ์ทางเพศได้ง่าย เป็นผลให้ตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ โดยมีตัวอย่างคำพูดของวัยรุ่น ดังต่อไปนี้

“ มีเซ็กส์ครั้งแรกเพราะเมา มันเหมือนเป็นแรงขับให้เรากล้าขึ้นพี่ ”

“ ผมว่าเหล้ามีส่วนมากที่สุด ดื่มเหล้าแล้วเกิดอารมณ์ นำไปสู่การมีเซ็กส์มากกว่าอันอื่น มัน(อารมณ์เพศ) เป็นสิ่งที่ขึ้นง่าย ”
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“ บางทีหนูได้ยินเพื่อน (หญิง) เล่าว่า ไปเที่ยวกับแฟน พอกินเหล้าเมาก็มีอารมณ์ทุกที อยากให้แฟนทำอะไรให้มากเลย ”

เพียงแค่คำพูดตัวอย่างของวัยรุ่นเท่านี้ก็สุดจะใจหาย สังคมไทยเคยหยิบยกประเด็นการไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
ซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่ก็ยังมีหลุดรอดขายให้เด็กจนได้ หรือไม่ขายให้เด็ก แต่เด็กซื้อหามาดื่มได้อย่างไร
คงเป็นเรื่องยากถ้าจะให้สังคมไทยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ให้ขายไม่ให้นำเข้าจนถึงไม่ให้ดื่ม
อย่างมากก็คงเพียงทำภาพเบลอเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏในละครหรือภาพยนตร์ หรือนโยบายในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อโทรทัศน์ เป็นต้น
แนวทางการแก้ไขคงต้องร่วมกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ผลิต ผู้ขาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่จะทำอย่างไรไม่ให้เยาวชนแตะต้องสิ่งมึนเมาเหล่านี้ เหมือนอย่างที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 49 หน้า 1 พาดหัวข่าวว่า “
ทลายหอพักเถื่อนมั่วเซ็กส์! รวบนร.-นศ. 51 คน เล่นกามหมู่เย้ยอเวจี เสพกัญชายาเมาเฟะ ล้วนศึกษาสถาบันดัง นร.สาว 16 รับขายตัว
ชุดเฉพาะกิจตำรวจและสารวัตรนักเรียน จ.นครศรีธรรมราช นำหมายจับจู่โจมเข้าค้นหอพักเถื่อนใจกลางเมือง
พบกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาหลายสถาบันแอบหนีเรียนมา ” หรืออีกข่าว “ นร.หญิง 5 – นร.ชาย 8 เซ็กส์หมู่ ตร.บุกรวบคาม่านรูด ” ของหนังสือพิมพ์ข่าวสด
ฉบับวันที่ 13 ธันวาคม 2549 จากเนื้อข่าวที่อ่านผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจบุกจับ นักเรียนชาย-หญิง 13 คน ที่หนีเรียนไปเปิดโรงแรมเล่นเซ็กส์หมู่
พบในสภาพเปลือยกายล่อนจ้อน ภายในห้องพบเหล้าเบียร์และถุงยางอนามัยตกเกลื่อนห้องทั้งที่ใช้แล้วและยังไม่ใช้จำนวนกว่า 30 อัน
โดยอายุเฉลี่ยของนักเรียนอยู่ระหว่าง 14-18 ปี เพียงรายละเอียดโดยคราวนี้ ก็พอจะเห็นภาพอย่างน่าหดหู่ใจไม่น้อยทีเดียว บอกได้คำเดียวว่า “ ใจหายและอนาถใจ
”

5. ตนเอง : เมื่อกล่าวถึงตนเอง หมายถึง เยาวชนควรต้องมีจิตสำนึกในการแยกแยะว่าอะไรดี ไม่ดี ทำอะไรต้องตระหนักถึงพ่อแม่ ว่าถ้าเกิดพลาดพลั้งอะไรในชีวิต
พ่อแม่จะเสียใจมากเพียงใด ต้องยอมรับในโลกกว้างนี้มีอะไรอีกมายมายที่เด็กยังไม่รู้หรือรู้แต่ทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ด้วยเหตุนี้ผู้ใหญ่ควรให้ความดูแลเอาใจใส่
และให้เวลาแก่เด็ก เป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่อง และปัญหาของเยาวชนในหลายประเด็นคงจะเบาบางลงได้
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันจะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาเยาวชนในหลาย ๆ เรื่อง แต่ถ้าผู้ใหญ่ให้ความใกล้ชิดเป็นอย่างดีแล้ว
เชื่อว่าปัญหาของเยาวชนจะหมดไปแม้ต้องใช้ระยะเวลานานก็ตาม โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครองที่อยู่ใกล้ชิดตัวเด็กมากที่สุด

แนวทางการแก้ไขจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ที่ทุกฝ่ายต้องพร้อมร่วมกันหามาตรการอย่างจริงจังเสียที เริ่มจากหน่วยเล็กที่สุดแต่มีพลังมากที่สุดคือสถาบันครอบครัว
พ่อแม่เมื่อทำให้เด็กเกิดมาจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ จะต้องห่วงใย เลี้ยงดู และขัดเกลาบุตรให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง
อย่านำปัญหาทางเศรษฐกิจมาเป็นข้ออ้างในการแสดงความรับผิดชอบต่อบุตร ผู้เขียนมีความเชื่อเสมอว่า ถ้าพ่อแม่ดีอย่างไร ลูกก็ดีอย่างนั้น
แม้ว่าอาจมีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจชักจูงเด็กให้กระทำในทางเลวร้าย แต่ถ้าเกราะป้องกันแข็งแกร่งก็สามารถเป็นภูมิต้านทานที่ดี ผู้ปกครองไม่ว่าปู่ ย่า ตา
ยาย และญาติผู้ใหญ่ก็มีส่วนสำคัญในการขัดเกลาบุตรหลานได้เป็นอย่างดี ปลูกฝังเด็กตั้งแต่เขาเป็นต้นกล้าต้นเล็กจะเป็นการสร้างรากฐานจิตสำนึกที่ดีอันยาวนาน
ทั้งนี้การนำหลักศาสนาที่ครอบครัวศรัทธาเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการขัดเกลาบุตรย่อมเป็นแนวทางที่ดีและสร้างความงดงามด้านจิตใจและชีวิตแก่เด็ก

นอกจากนี้หน่วยงานของรัฐบาลทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องถิ่นหรือชุมชน ต้องเร่งจัดหาพื้นที่กิจกรรมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ของชุมชน
รวมถึงสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งสถานบริการห้องพักไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ม่านรูด หอพัก ต้องคิดมาตรการแก้ไขอย่างร่วมด้วยช่วยกัน
และที่จะเกี่ยวข้องไม่น้อยไปกว่ากันคือ สถานบริการตั้งแต่โรงแรม ม่านรูด หอพัก ตลอดจนโรงภาพยนตร์ แหล่งสวนสาธารณะ หรือจุดอับของพื้นที่ต่าง ๆ
ที่เด็กจะใช้เป็นจุดมีเพศสัมพันธ์ จะมีมาตรการอย่างไรบ้างนอกจากการติดกล้องวงจรปิด ทั้งนี้บทบาทของสื่อนอกจากเผยแพร่ข่าวสารความรู้และบันเทิง
ก็มีส่วนสำคัญที่จะหล่อหลอมให้เยาวชนกระทำการดีอันควรได้ สรุปว่าเมื่อทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันปัญหา “ เยาวชนมั่วเซ็กส์ วิกฤตหนักของสังคมไทย ” ก็จะหมดไป
การลงโทษเด็กไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามไม่ใช่ทางออกที่ดีในเบื้องต้น แต่ต้องแก้ที่ต้นเหตุ การตระหนักว่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรง
และการจับมือรวมพลังของทุกฝ่ายในสังคมไทยช่วยกัน ผู้เขียนเชื่อมั่นว่าจะเกิดผลสำเร็จอย่างแน่นอน เหมือนอย่างเช่นโครงการดี ๆ อย่างกิจกรรม Love say yes
Sex say no : คิดให้ได้ รักให้เป็น ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรือ STOP TEEN MOM หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
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เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

จากสิ่งที่ผู้เขียนได้นำเสนอทั้งหมดนี้ก็มุ่งหวังที่จะเห็นเยาวชนของชาติมีชีวิตที่สดใสมิใช่พ่อแม่วัยใสและเป็นพลังสำคัญ
ที่จะขับเคลื่อนนำพาประเทศชาติพัฒนาให้ก้าวไกลทัดเทียมกับอารยประเทศที่เจริญแล้ว อย่างคำกล่าวที่ว่า “ จะพัฒนาชาติต้องพัฒนาที่คนก่อน ”
แม้ว่าวันนี้สังคมไทยจะพูดถึงและให้ความสำคัญกับเรื่องประชาคมอาเซียน แต่เรื่องของเยาวชนก็สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน.

(ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วารุณี ฟองแก้ว และคณะที่ผู้เขียนได้อ้างงานวิจัยบางตอนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมา ณ โอกาสนี้)

ภาพประกอบจาก: http://icare.kapook.com/abort.php?ac=detail&s_id=45&id=2038
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