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 แม้ เทศกาลแห่งความรัก ผ่านพ้นไปแล้ว ทว่า
ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับความรักยังเป็นกระแสที่สังคม

ตอ้งเรยีนรูก้ารเปลีย่นแปลงและรว่มกนัดแูลปอ้งกนั โดยเฉพาะ

ความรักที่ เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ ไม่เหมาะสม

เพราะบ่อยครั้งความรักเช่นนี้มิได้จบแค่เพียงคนสองคน

เท่านั้นแต่กลายเป็นปัญหาสังคมที่ต้องจับตา...

	 ต้นคิด ฉบับนี้ เปิดประเด็นด้วยเรื่อง	 พลิกตำนาน	
“รัก”	ภายใต้สุสานที่ขุดค้นพบซากโครงกระดูกของมนุษย์ที่
สวมกอดกันอย่างแนบชิด ซึ่งเป็นประจักษ์พยานที่แสดงให้

เห็นถึงความรักของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อยู่คู่โลกมานานกว่า

6,000ปี

	 วิถี เสี่ยง เปิดสู่ โลกความรักในหลากหลายแง่มุมที่
นา่สนใจเริม่จาก	“รกั”	ในยคุดจิติอลมาดกูนัวา่ชอ่งทางใด
ที่วัยรุ่นนิยมบอกรัก และบอกเลิก ติดอันดับยอดนิยม
มากที่สุดในยุคปัจจุบันต่อด้วยการสำรวจความคิดเห็นและ

Hi5 Hiso 

สะกดรอย “โรค” แห่งความรัก

นพ.พินิจฟ้าอำนวยผล
สำนักงานพัฒนา

ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

มุมมองของประชาชนจากโพลล์ต่างๆ ใน มอง	
“วาเลนไทน์”	จากหลากหลาย	“โพลล์”		
 เมื่อก้าวล่วงเข้าสู่เรื่องความรัก ประเด็นที่ไม่อาจเลี่ยง

กล่าวถึงคือ เรื่องรักๆ ใคร่ๆของคนกลุ่มต่างๆ ใน	ตาม
รอย	 “วิถีเพศสัมพันธ์”	 คนไทยวันนี้ รวมทั้งเจาะลึก
เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน เกาะติดอุบัติการณ์	
“โรคแห่งความรัก”		
	 วิถีสุข ตามประเด็นน่ารู้ถึงประสิทธิผลในการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆกับการใช้ถุงยางอนามัยใน

ไม่ชัวร์	แต่ดีกว่าไม่ใช้...	เรื่องจริงของถุงยางอนามัย		
 เมื่อความรักเป็นสิ่งที่ดีและงดงามขอให้ทุกคนใช้

พลังแห่งรักในเชิงบวกเติมเต็มให้ชีวิตมีคุณค่าอยู่อย่าง

มีความหวังและสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ร่วมกันครับ...







ต้นคิด 3 ต้นคิด 3
กุมภาพันธ์ 2554 

สรรพชีวิตบนโลกล้วนต้องการความรักเป็นน้ำเลี้ยงหล่อเลี้ยงชีวิต โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง‘มนุษย์’สำหรับมนุษย์เราความรักเป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกขาดกับการดำรง

ชีวิตได้ความรักจึงมีอานุภาพและมีพลังอย่างไม่น่าเชื่อ

แล้วรักแท้มีอยู่จริงหรือไม่

และใครเล่าคือคู่รักคู่แรกของโลก...

จากร่องรอยทางประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า “พลังแห่งรัก” อยู่

คู่โลกมานานเกือบ6,000ปีตั้งแต่สมัยยุคหินใหม่โดยคู่รักรุ่นแรกของโลกถูก

ค้นพบในแหล่งโบราณคดีที่ตั้งอยู่ในเขตชานเมือง “มานตูวา”ทางตอนเหนือ

ของประเทศอิตาลี

ภายใต้สุสานแห่งนี้นักโบราณคดีกล่าวว่า นี่คือโครงกระดูกที่แสดง

ข้อมูลเชิงอารมณ์ของมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์ ด้วยโครงกระดูกชายหญิงที่

วางตวัอยูใ่นอากปักริยิาทีแ่สดงทว่งทา่การสวมกอดกนัและกนัอยา่งแนบแนน่

ที่สำคัญคือ ส่วนกะโหลกศีรษะของคนทั้งสองนั้นหันเข้าหากันจนแทบจะ

แนบชิด

นี่คือประจักษ์พยานที่แสดงให้เห็นถึงความรักของเผ่าพันธุ์มนุษย์

และเป็นหนึ่งในบทพิสูจน์รักแท้ที่ดำรงอยู่เหนือกาลเวลา

แล้วความรักของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเช่นใดผู้คนต่างแสดงความรักกันอยา่งไร

และความรักนำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้างนอกเหนือจากความสุขสดชื่นทางใจ

ติดตามกันได้ณบัดนี้..

ต้นคิดเรื่องเด่น 

Good

พลิกตำนาน

โครงกระดูกหนุ่มสาวจาก
แหล่งโบราณคดีชานเมือง

มานตูวา



“นวด”
วิถเีสี่ยง 

สืบค้นจากบทความ“ความรักในโลกยุคดิจิตอล”สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพwww.hiso.or.th
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“คนรุ่นใหม่” มีช่องทางในการแสดง “ความรัก” ด้วยวิธีต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะ

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคดิจิตอล

มา “อัพเดท” กันว่าช่องทางใดที่วัยรุ่นนิยม “บอกรัก” และ “บอกเลิก” กันมาก

ที่สุด...



กว่า 60% ของคู่รักวัยรุ่นใช้ “SMS” บอกรัก 
จากการศกึษาเรือ่ง รูใ้จวยัรุน่ไทยสือ่รกัวาเลนไทน์2010 โดยสถาบนัสขุภาพจติเดก็

และวัยรุ่นราชนครินทร์พบสถานการณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง นั่นคือ วัยรุ่นชายและหญิง

ในยุคดิจิตอล
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ยุคปัจจุบันนิยมใช้วิธีบอกรักโดยผ่านสื่อเทคโนโลยี

มากกว่าการบอกตรงๆ โดยวิธีที่นิยมมากที่สุดเป็น

อันดับหนึ่งได้แก่การส่งข้อความสั้นผ่านโทรศัพท์

มือถือ หรือเอสเอ็มเอส (SMS) มากที่สุด คือ

ร้อยละ 61.8 ของผู้ที่บอกรัก รองลงมา ได้แก่

การบอกรักตรงๆต่อหน้าร้อยละ52.3

วิธีบอกรักลำดับรองๆ ลงมา สื่อดิจิตอลยัง

คงมาแรง ทั้งการใช้โปรแกรม “ไฮไฟว์” เอ็มเอส

เอ็น(MSN)อีเมล์และเฟซบุ๊ค

สำหรับวิธีการบอกรักแบบเดิม อย่างเช่นการ

ส่งจดหมาย และบอกรักผ่านรายการวิทยุ ตามไล่

หลังมาห่างๆ



สื่อที่ใช้บอกเลิกต่อคนรัก ร้อยละ

โทรศัพท์ 50

บอกต่อหน้า 15

ส่งข้อความสั้นSMS 13

อีเมล์ 5

ไม่ระบุ 17

ช่องทางบอกรัก ร้อยละ

ส่งข้อความสั้นSMS 61.8

บอกรักตรงๆต่อหน้า 52.3

Hi5 42.0

MSN 37.7

อีเมล์ 32.0

Facebook 15.1

ส่งจดหมาย 9.60

MMS 8.80

บอกผ่านรายการวิทยุ 3.90

 “โทรศัพท์” รับบทหนักยามเลิกรา 
สำหรับวิธีการบอกเลิกกับคนรัก ผลการ

สำรวจความเห็นของคนโสดในกรุงเทพฯ จำนวน

800 คน โดยบริษัทจัดหาคู่ชั้นนำในประเทศไทย

พบว่า ร้อยละ 50 ของทั้งชายและหญิงเลือกใช้

โทรศัพท์เป็นช่องทางบอกเลิก ขณะที่การบอกเลิก

เมื่อพบหน้ากันมีเพียงร้อยละ15



จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พบว่า

สาเหตุที่ใช้โทรศัพท์บอกเลิกเป็นช่องทางที่นิยมกัน

มาก เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถสื่อสารกันได้อย่าง

ใกล้ชิด แต่ยังมีระยะห่างพอที่จะปกปิดความรู้สึก

หรือสีหน้าของผู้พูดได้ และสามารถขอปลีกตัว

ออกจากการสนทนาได้ง่ายกว่าการพบหน้ากัน

ส่วนการใช้ SMS และอีเมล์สามารถใช้ได้

เหมาะสมในบางกรณีตัวอย่างเช่นคนที่เพิ่งรู้จักกัน

ไม่นานเป็นต้น

สำหรับกลุ่มวัยรุ่นอังกฤษมีวิธีบอกลาคู่รักใน

วิธีที่ต่างออกไปจากของไทย

สำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่ข้อมูลการ

สำรวจของบริษัทจัดหาคู่ในสหราชอาณาจักร

ระบุว่า ร้อยละ 38 เลือกที่จะบอกเลิกต่อหน้า

และมีสัดส่วนไม่มากที่เลือกใช้สื่อเทคโนโลยี

หรือสังคมออนไลน์



ต้นคิด 

6

วิถเีสี่ยง 

วันวาเลนไทน์ กลายเป็นวาระสำคัญสำหรับการแสดงความรักของคนทั้งโลกรวมทั้งคนไทย

ในโอกาสนี้สำนักวิจัยต่างๆให้ความสนใจดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหรือ“โพลล์”ต่อประเด็น

เกี่ยวกับความรักในมุมมองต่างๆอย่างคึกคักเป็นประจำทุกปี

“ต้นคิด”ขอนำบางประเด็นมานำเสนอเพื่อให้การ“จับชีพจรความรัก”ในฉบับนี้มีแง่มุมที่รอบด้านยิ่งขึ้น

“วันพิเศษ” ของวัยรุ่น  
ผลการสำรวจสถานการณ์ทาง เพศของเยาวชนไทยใน  

วันวาเลนไทน์ ปี 2554 โดย สำนักวิจัย “เอแบคโพลล์” ระบุว่า

วยัรุน่ไทยรอ้ยละ39.5เหน็วา่วาเลนไทนเ์ปน็“วนัพเิศษ”(ดงัภาพที่1)

สำหรับกลุ่มอายุที่ให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์มากที่สุดคือ

วัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา อายุ 13-17 ปี โดย ร้อยละ 30.67 หรือ

ประมาณเกือบ หนึ่งในสาม บอกว่าให้ความสำคัญต่อโอกาสนี้ (ดัง

ภาพที่2)

วันวาเลนไทน์เป็นวันพิเศษ

ไม่ใช่วันพิเศษ

ภาพที่ 1 ความคิดเห็น 
เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ 

60.5 
39.5 

สืบค้นจากบทความ“สารพัดโพลล์วันวาเลนไทน์”สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพwww.hiso.or.th

ที่มา:สำรวจสถานการณ์ทางเพศของเยาวชนไทยในวันวาเลนไทน์,2554เอแบคโพลล์

มอง “วาเลนไทน์” 
จากหลากหลาย “โพลล์” 



ควรรักนวลสงวนตัวเป็นแค่แฟนยังไงๆ
ก็ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
เป็นแฟนกันแล้วอาจมีเพศสัมพันธ์กันได้
แต่ต้องรู้จักป้องกันตนเอง(ยาคุมถุงยาง)
การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติ
(เป็นสิทธิส่วนตัว)
ให้ปฏิเสธและควรเลิกคบกับแฟน
อื่นๆอาทิปฏิเสธและเป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นต้น


ที่มา : สิริกรเค้าภูไทยสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
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“รัก” ที่คนไทยอยากเห็นในวันแห่งความรัก 
จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในประเด็น “มิติใหม่” ที่

ประชาชนอยากเห็นในวันวาเลนไทน์ ปี 2554 โดย สำนักวิจัย “สวนดุสิต

โพลล์” ระบุว่า ประชาชนที่ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ 49.86 หรือเกือบ

ครึ่งหนึ่งอยากเห็นการให้ความรักที่จริงใจลดความขัดแย้งแตกแยกสร้าง

ความสามัคคีในสังคมไทย

รองลงมา ร้อยละ 29.15 อยากให้ความรักแก่ทุกคน ไม่จำกัดเฉพาะ

แฟนเช่นพ่อแม่เพื่อนญาติคนที่อยู่ร่วมกัน

อันดับต่อมาร้อยละ15.89ให้ความรักบริสุทธิ์เห็นอกเห็นใจกับคนที่รัก

ไม่มุ่งเน้นแต่เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียว

ส่วนอันดับสุดท้าย ร้อยละ 5.1 อยากให้ผู้ใหญ่ ผู้บริหารบ้านเมือง

ศิลปิน ดารา เป็นตัวอย่างที่ดี แสดงความรักและความห่วงใยประชาชนและ

ประเทศชาติ(ดังตารางที่1)



สร้างคุณค่า “วาเลนไทน์” แทน “เทศกาลเสียตัว” 
จากการสำรวจในประเด็นคำแนะนำที่จะให้เพื่อน หากทราบว่าเพื่อน

ถูกแฟนชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์ โดยสำนักวิจัย “เอแบคโพลล์” ระบุว่า

ประชาชน ร้อยละ 36.2 บอกให้ควรรักนวลสงวนตัว เพราะไม่ควรมี

เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ขณะที่อีก ร้อยละ 34.8 เห็นว่า เมื่อเป็นแฟน

กันแล้วอาจมีเพศสัมพันธ์กันได้แต่ต้องรู้จักป้องกันตนเอง(ดังภาพที่3)

แต่ประเด็นที่น่าคิดคือ กลุ่มคนที่มองว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติ

หรือเป็นเรื่องสิทธิส่วนตัวมีสัดส่วนถึงร้อยละ18

“รักกันจริง” อย่าให้วันแห่งความรักกลายเป็นเครื่องมือในการ

ต่อรองการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่พร้อม หรือร่วมรักแบบไม่ป้องกัน

ตนเอง...

สิ่งใหม่ๆที่อยากเห็นในวันวาเลนไทน์ ร้อยละ

การให้ความรักที่จริงใจลดความขัดแย้งแตกแยก 49.86

สร้างความสามัคคีในสังคมไทย

การให้ความรักแก่ทุกคนไม่จำกัดเฉพาะแฟนเช่นพ่อแม่ 29.15

เพื่อนญาติคนที่อยู่ร่วมกัน

การให้ความรักที่บริสุทธิ์เห็นอกเห็นใจกับคนที่รัก 15.89

ไม่มุ่งเน้นแต่เรื่องเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว

ผู้ใหญ่ผู้บริหารบ้านเมืองศิลปินดาราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี 5.1

ทำตัวที่แสดงความรักความห่วงใยแก่ประชาชนและประเทศชาติ

ที่มา:“มิติใหม่”ที่ประชาชนอยากเห็นในวัน
วาเลนไทน์,2554สวนดุสิตโพลล์

ตารางที่1 แสดงผลสำรวจ “มิติใหม่” ที่ประชาชนอยากเห็นในวันวาเลนไทน์ 

ที่มา:สำรวจสถานการณ์ทางเพศของเยาวชนไทยในวันวาเลนไทน์,2554เอแบคโพลล์

ภาพที่ 3 คำแนะนำที่จะให้เพื่อน หากทราบว่าเพื่อนถูกแฟนชักชวน 
ให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย 

ภาพที่ 2 กลุ่มอายุที่ให้ความสำคัญ 
กับวันวาเลนไทน์ 

ต่ำกว่า13ปี อายุ13-17ปี

อายุ18-20ปี อายุ21-30ปี

อายุสูงกว่า30ปี

30.67 

18.79 
22.34 

16.31 

11.89 

34.8 

36.2 

18.0 

7.0 

4.0 
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วิถเีสี่ยง 

“เพศสัมพันธ์”เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกซึ่งความรักของชีวิตหลาก

เผ่าพันธุ์บนโลกตามครรลองธรรมชาติ

หากแต่ยุคสมัยปัจจุบัน การมีเพศสัมพันธ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์กลายเป็น

ประเด็นทางสังคมที่รัฐต้องหยิบยกขึ้นมาเอาใจใส่ดูแล เพราะผลพวงประการ

หนึง่ทีเ่กดิตามมาคอืโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ไดแ้กภ่ยนัตรายถงึขัน้ครา่

ชีวิตพลโลกไปแล้วนับร้อยล้านพันล้านโดยมีสาเหตุสำคัญจาก“โรคเอดส”์



สัญญาณที่ดี ณ วันนี้ 
จากสถานการณ์การติดเชื้อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.

2520-2552มีแนวโน้มลดลงเกือบ7เท่าโดยปี2529มีประชากรติดเชื้อมาก

ถึง 7.85 ต่อประชากร 1,000 คน และปี 2552 ลดลงเหลือ 0.32 ต่อ

ประชากร1,000คน(ดังภาพที่1)

ปัจจัยสำคัญคือ การรณรงค์เรื่องการป้องกันโรคเอดส์โดยการใช้ถุงยาง

อนามัยที่มีเพิ่มขึ้นส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัด



ป้องกันมากขึ้น เอดส์ลดน้อยลง 
จากการรวบรวมข้อมูลอัตราผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ในปี 2527-2551พบว่า

อตัราการตดิเชือ้เอดสเ์ริม่นอ้ยลง โดยในปี 2541มสีดัสว่นผูต้ดิเชือ้สงูสดุอยูท่ี่

48.81ต่อแสนประชากรเหลือ13.18ต่อแสนประชากรในปี2551(ดังภาพ

ที่2)



ภาคกลางครองอันดับผู้ป่วยเอดส์สูงสุด 
สำหรับสถานการณ์โรคเอดส์ของประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคตั้งแต่ปี

พ.ศ.2537-2551พบว่าพื้นที่ที่มีประชากรป่วยจากการติดเชื้อเอดส์สูงที่สุดใน

ประเทศ เมื่อปี 2551 คือ ภาคกลาง มีอัตราผู้ติดเชื้อ 18.58 ต่อ

แสนประชากร รองลงมาคือ ภาคเหนือ มีอัตรา 16.54 ต่อแสนประชากร

และภาคใต้มีอัตรา 10.46ต่อแสนประชากรส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีอัตรา7.09ต่อแสนประชากร

หากพิจารณาตัวเลขผู้ติดเชื้อเอดส์ตั้งแต่ พ.ศ.2537-2551 พบว่า

ภาคเหนือซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนผู้เชื้อเอดส์มากที่สุดมีอัตราลดลงอย่าง

เห็นได้ชัด โดยในปี2539มีอัตราผู้ติดเชื้อสูงสุดถึง76.66ต่อแสนประชากร

ลดลงเหลือ16.54ต่อแสนประชากรในปี2551(ตารางที่1)

เกาะติดอุบัติการณ์ 

ภาพที่ 1 อุบัติการณ์ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่อประชากร 1,000 คน 
และอัตราการใช้ถุงยางอนามัยในหญิงขายบริการทางเพศ ประเทศไทย 
พ.ศ.2520 - พ.ศ.2552 

ที่มา:กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอ้างในการสาธารณสุขไทย2550-2552
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การรณรงค์เริ่งรัด
การควบคุม
และป้องกันโรค

อุบัติการณ์ต่อประชากร1,000คน
อัตราการใช้ถุงยางอนามัย
ต่อประชากร1,000คน

สืบค้นจากบทความสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์.สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพwww.hiso.or.th



ที่มา : สิริกรเค้าภูไทยสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

ต้นคิด 9
กุมภาพันธ์ 2554 



คาดอีก 10 ปีข้างหน้า 
คนติดเชื้อเอดส์น้อยลง 

แม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเอดส์ตามข้อมูลของสำนักระบาด

วิทยาได้ระบุว่า คนไทยติดเชื้อเอดส์ลดลง ทว่า ข้อมูล

รายงานจำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ปรากฏมักมีจำนวนต่ำกว่า

ข้อมูลตามความเป็นจริง

กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติจงึใชก้ารประมาณการ

จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย โดยวิธี Asian

EpidemicModel (AEM) โดยคาดการณ์ว่าอีกประมาณ

10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์

สะสมประมาณ 1,250,000 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ใหญ่

1,180,000คนและเดก็70,000คนโดยสดัสว่นผูต้ดิเชือ้ใหม่

จะลดลงจากปี2546มจีำนวน21,000คนเหลอื8,000คน

ภาค 2537 2539 2541 2543 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551

เหนือ 55.08 76.66 71.17 62.86 45.73 54.26 57.15 41.31 15.7 24.30 16.54

กลาง 23.97 47.15 54.22 53.65 44.83 44.76 49.28 35.73 16.51 23.23 18.58

ใต้ 12.46 25.81 36.06 35.98 29.15 39.84 43.88 32.18 8.63 14.73 10.46

ตะวันออก 8.82 20.15 23.27 21.74 18.16 27.12 29.66 18.15 5.06 6.50 7.09

เฉียงเหนือ 

รวม 23.49 40.89 44.66 42.06 33.71 40.85 43.32 30.29 11.36 16.57 13.18

ประเภท 2546 2563

ผู้ติดเชื้อสะสม 1,055,000 1,250,000

ผู้เสียชีวิตสะสม 450,000 1,100,000

ติดเชื้อและยังมีชีวิตอยู่ 604,000 157,000

อุบัติการณ์(ติดเชื้อใหม่) 21,000 8,000

ติดเชื้อเริ่มมีอาการ 50,500 16,500

เสียชีวิต 52,000 18,000

ในปี2563(ตารางที่2)

ณวันนี้มนุษยชาติได้ก้าวมาสู่ยุคที่ได้ชื่อว่า“อารยะ”ด้วยการสั่งสมความรู้ไว้มากกว่ายุคใดๆที่ผ่านมา

อย่าปล่อยให้“อารมณ์แห่งรัก”พัดพาเราไปจนหลงลืมป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อที่อาจตามมา..

ตารางที่ 1 แนวโน้มอัตราการรายงานผู้ป่วยโรคเอดส์ต่อแสนประชากร 
แยกตามภาคต่างๆ ประเทศไทย พ.ศ.2537 - พ.ศ.2551 

ที่มา:ระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์(รายงาน
506/1)สำนักระบาดวิทยา
ในการสาธารณสุขไทย
http://www.hiso.or.th/hiso/visualize/



ภาพที่ 2 อัตราผู้ป่วยโรคเอดส์ต่อแสนประชากร 

2527 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551

ที่มา:กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอ้างในการสาธารณสุขไทย2550-2552

ตารางที่ 2 การคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้เสียชีวิต 
และป่วยจากโรคเอดส์ พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2563 

ที่มา:กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
อ้างในการสาธารณสุขไทย2550-25520.08 0 0.
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พ.ศ.

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันสังคมไทยเปิดกว้าง

เรื่องการมีเพศสัมพันธ์กันมากขึ้น รสนิยมในการ

“ร่วมรัก”ก็มีหลากหลายรูปแบบและหลายสถานะ

ทั้งที่เป็นคู่รักแท้ กิ๊ก ชายรักชาย หญิงรักหญิง

รวมไปถึงกลุ่มขายบริการทางเพศการตระหนักถึง

ความสำคัญในการป้องกันตนเองทุกครั้ งที่มี

เพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะการใช้ถุงยางอนามัยใน

กลุ่มคู่นอนประเภทต่างๆ ในสังคมไทยมีแนวโน้ม

ที่ดีขึ้น



“ต้นคิด”ขอนำเสนอข้อมูลสถานการณ์

ล่ า สุ ด ว่ า ด้ ว ยคว าม เ สี่ ย ง ต่ อ โ รคจ าก

เพศสัมพันธ์ของบุคคล 3 กลุ่มที่ภาคการ

สาธารณสุขเฝ้าจับตามองอย่างต่อเนื่องด้วย

ความห่วงใย นั่นคือ หญิงอาชีพบริการ

ทหารเกณฑ์และหนุ่มสาวโรงงาน

“วิถีเพศสัมพันธ์”


หญิงขายบริการตื่นตัวใช้ถุงยางอนามัย 
มากที่สุด 

จากการรณรงค์ในเรื่องผลกระทบจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่

ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะการติดเชื้อเอดส์ ข้อมูล

การศึกษาของสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ระบุว่า อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่ม

หญิงบริการตั้งแต่ปี2532-2552มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น(ดังภาพที่1)

ตามรอย

คนไทยวันนี้

ที่มา:สำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคอ้างในรายงานการสาธารณสุขไทย2551-2552

ภาพที่ 1 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในหญิงขายบริการ พ.ศ.2532- พ.ศ.2552 
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2538 2539 2542254325402541 25442545 2548254925462547 255025512552

45.0

29.4

37.8

25.9
23.0

16.8
19.5

22.3

24.0

18.8

22.1 22.7

22.8

21.8

48.8

52.8
55.7

52.0

38.7

28.9
24.9 27.2

35.7

41.6 43.9

44.2

49.6 47.9

46.0

หญิงขายบริการ

ผู้หญิงอื่นๆ
ร้อยละ

พ.ศ.

23.9
20.1 19.9 20.9

25.5

36.6

32.6

30.9

25.0
35.7

35.3 39.7

40.9 40.9

48.6

69.2

88.6

69.967.066.663.1
59.556.160.163.4

56.760.1
54.7

50.4
55.6

ร้อยละ

พ.ศ.

หญิงขายบริการ

ผู้หญิงอื่นๆ

2538 2539 2542254325402541 25442545 2548254925462547 255025512552

ที่มา:สำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคอ้างในรายงานการสาธารณสุขไทย2551-2552



พ.ศ.

ทหารเกณฑ์ในสมรภูมิ “เสี่ยงเพราะคู่นอน” 
จากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มทหารเกณฑ์ที่

เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย รอบที่ 1-15

พ.ศ.2538-2552 พบว่า ปี 2552 ทหารเกณฑ์มีคู่นอนเป็น

หญิงอื่นที่มิใช่หญิงขายบริการทางเพศเพิ่มมากขึ้นถึง ร้อยละ

46.0 ในขณะที่ เป็นกลุ่มหญิงบริการมีสัดส่วนลดลงเหลือ

ร้อยละ21.8(ดังภาพที่2)
 

ทว่า ข้อพึงระวังคือ กลุ่มทหารเกณฑ์มีสัดส่วนการใช้

ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับผู้หญิงอื่นไม่ถึงครึ่งหรือประมาณ

ร้อยละ 48.6 แต่สัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มหญิง

ขายบริการทางเพศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ

จากปี2551มีรอ้ยละ69.2เพิม่เปน็รอ้ยละ88.6ในปี2552

(ดงัภาพที่3)

 
รักหลากลีลาของกลุ่มคนงานชาย 

กลุ่มคนงานชายในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มที่มี

เพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายลักษณะทั้งหญิงบริการ หญิงอื่น

และผู้ชายด้วยกัน จากการศึกษาสัดส่วนของคู่นอนในรอบ

1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ.2538-2552 โดยกรมควบคุมโรค

พบว่า กลุ่มคนงานชายมีเพศสัมพันธ์กับกลุ่มหญิงอื่นมากที่สุด

โดยในปี 2552 มีสัดส่วน ร้อยละ 23.1 ลดลงจากปี 2538

ซึ่งมีประมาณร้อยละ45.2(ดังภาพที่5)

ส่วนการใช้บริการทางเพศจากหญิงขายบริการก็มี

แนวโน้มน้อยลงเช่นกัน โดยในปี 2538 มีสัดส่วนถึง ร้อยละ

30.6เหลือร้อยละ13.5ในปี2552

ภาพที่ 2 สัดส่วนของคู่นอนในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาของทหารเกณฑ์จากการสำรวจพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย รอบที่ 1 - 15 พ.ศ.2538 - พ.ศ. 2552 

ภาพที่ 3 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ในการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนประเภทต่าง ๆ 
ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาของทหารเกณฑ์ จากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ใน
ประเทศไทย รอบที่ 1-15 พ.ศ.2538 - พ.ศ.2552 
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ร้อยละ

พ.ศ.

หญิงขายบริการ

ผู้หญิงอื่นๆ

ผู้ชาย
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38.6
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43.953.1
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ร้อยละ

พ.ศ.

หญิงขายบริการ

ผู้หญิงอื่นๆ

ผู้ชาย

ภาพที่ 5 สัดส่วนของคู่นอนในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาของคนงานชายในโรงงานอุตสาหกรรม 
จากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย รอบที่ 1 - 15 
พ.ศ.2538 - พ.ศ.2552 

ภาพที่ 6 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ในการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนประเภทต่างๆ 
ในรอบปีที่ผ่านมา ของคนงานชายในโรงงานอุตสาหกรรม จากการสำรวจพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย รอบที่ 1 - 15 พ.ศ.2538 - พ.ศ.2552 

“ต้นคิด”
ขอนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ล่าสุด

ว่าด้วยความเสี่ยงต่อโรคจากเพศสัมพันธ์
ของบุคคล3กลุ่มที่ภาคการสาธารณสุข

เฝ้าจับตามองอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความห่วงใยนั่นคือ

หญิงอาชีพบริการทหารเกณฑ์
และหนุ่มสาวโรงงาน

ที่มา:สำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคอ้างในรายงานการสาธารณสุขไทย2551-2552
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ในขณะที่กลุ่มคู่นอนชายด้วยกันมีสัดส่วนไม่มากนัก แต่หากเปรียบ

เทียบอัตราส่วนจะพบว่า มีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย โดยปี 2539มี

ร้อยละ6.8เหลือร้อยละ3.5ในปี2552



ชายรักชายเสี่ยงเพราะไม่ ใช้ถุงยาง 
หากพิจารณาพฤติกรรมเสี่ยงจากการไม่ใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่ม

คนงานชายในโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า คู่นอนที่เป็นเพศเดียวกันมี

สัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งน้อยที่สุดประมาณ ร้อยละ 40

ในปี2552ซึ่งมีสัดส่วนลดลงจากปี2551คือร้อยละ46.2(ดังภาพที่6)

นอกจากนี้ ยังพบว่าสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ งที่มี

เพศสัมพันธ์มีแนวโน้มลดน้อยลง ในกลุ่มที่มีคู่นอนเป็นหญิงอื่นจากปี

2551มีร้อยละ56.1เหลือร้อยละ43.9ในปี2552ส่วนกลุ่มที่มีคู่นอน

เป็นหญิงขายบริการมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน แต่ถือว่ามีสัดส่วนที่มากกว่า

กลุ่มอื่นๆโดยปี2551มีร้อยละ75.8เหลือร้อยละ69.7ในปี2552

 
สาวโรงงานงาน : มั่วชายน้อยลง 

จากการศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอื่นของหญิงที่

ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ามีแนวโน้มลดลงมากจากปี2540มี

ประมาณร้อยละ38.6เหลือเพียงร้อยละ4.9ในปี2552(ดังภาพที่7)

แต่ประเด็นที่น่ากังวลคือพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่ม

ผู้หญิงในโรงงานอุตสาหกรรมพบว่ากลุ่มหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับชายอื่นมี

การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งมีสัดส่วนลดลง โดยปี 2551มี ร้อยละ26.3

เหลือร้อยละ20ในปี2552(ดังภาพที่8)

ณยุคสมัยที่มนุษยชาติได้ก้าวมาสู่จุดที่ได้สั่งสมความรู้และ

อารยธรรมไว้มากยิ่งกว่าช่วงเวลาใดที่ผ่านมาคงน่าเศร้านักหาก

ยังปล่อยให้อารมณ์เป็นเหตุนำพาในการร่วมรัก

การยับยั้งชั่งใจโดยคำนึงถึงผลที่ตามมาโดยเฉพาะการป้องกัน

ตนเองจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงจากโรคร้ายที่อาจตามมาได้





ภาพที่ 7 สัดส่วนของคนงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม ที่เคยมีเพศสัมพันธ์
กับผู้ชายอื่นในรอบปีที่ผ่านมา จากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เอดส์ในประเทศไทย รอบที่ 1 - 15 พ.ศ.2538 - พ.ศ.2552 

ภาพที่ 8 อัตราการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ในการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอื่น 
ในรอบปีที่ผ่านมาของคนงานหญิงในโรงงานอุตสาหกรรม จากการสำรวจ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย รอบที่ 1 - 15 
พ.ศ.2538 - พ.ศ.2552 

13



วิถ ีสุข 

ต้นคิด 

14

สืบค้นได้จากบทความสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพwww.hiso.or.th

ที่ผ่านมา “ถุงยางอนามัย” ถูกมองเป็นของที่น่าละอายอย่างมากหากมีติดอยู่กระเป๋า

ของใครแต่สถานการณ์การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือความรุนแรงจากโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ทำให้สังคมไทยต้องปรับทัศนะต่อถุงยางอนามัยในแง่บวกกันมากขึ้น...



ถุงยางอนามัยในประวัติศาสตร์ 
การใช้ถุงยางอนามัยมีมาแต่ครั้งโบราณกาลแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการคุมกำเนิด

เอกสารทางประวัติศาสตร์ของอียิปต์ กรีก และโรมันบันทึกถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการคุมกำเนิดที่

ใช้กับสตรี เนื่องจากในยุคนั้นมีความเชื่อว่าการป้องกันการตั้งครรภ์เป็นภาระหน้าที่ของ

เพศหญิง

ช่วงก่อนศตวรรษที่15ในภูมิภาคเอเชียมีการบันทึกถึงการใช้ถุงยางอนามัยในฐานะที่ใช้

เป็นอุปกรณ์เพื่อการคุมกำเนิดเป็นที่รู้จักกันเฉพาะในหมู่ชนชั้นสูง อย่างในประเทศจีน วัสดุที่

ใช้ในการผลิตถุงยางอนามัยทำจากเส้นไหม กระดาษหรือลำไส้ลูกแกะ ส่วนในญี่ปุ่นผลิต

จากกระดองเต่าหรือเขาสัตว์

เรื่องจริงของถุงยางอนามัย
ไม่ชัวร์แต่ดีกว่าไม่ใช้...
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ถุงยางอนามัย : ของดีที่ ไม่ชัวร์ แต่ดีกว่าไม่ ใช้ 
แม้ว่าการใช้ถุงยางอนามัยเป็นวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ได้รับความนิยม

มากที่สุด และน่าจะเป็นวิธีการป้องกันตนเองที่ปลอดภัยมากที่สุด ทว่า ในทางการแพทย์

การใช้ถุงยางอนามัยสามารถทำได้คือ ลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคที่ติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์มิใช่ว่าป้องกันได้ทั้งหมดหรือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

จากการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพของถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์พบว่า กลุ่มโรคที่สามารถป้องกันโรคได้มากกว่า ร้อยละ 90 ได้แก่

โรคเอดส์ ไวรัสตับอักเสบ บี หนองในแท้ และพยาธิในช่องคลอด ส่วนโรค

หนองในเทียมและซีฟิลิสป้องกันโรคได้ ร้อยละ 50-90สำหรับโรคเริมและแผลริม

อ่อนป้องกันได้ร้อยละ10-50(ตารางที่1)เรื่องจริงของถุงยางอนามัย
ไม่ชัวร์แต่ดีกว่าไม่ใช้...

โรค ประสิทธิภาพ

เอดส์ ป้องกันได้มากกว่า90%

ไวรัสตับอักเสบบี ป้องกันได้มากกว่า90%

หูดหงอนไก่ ไม่ได้ผลหรือน้อยกว่า10%

หนองในเทียม ป้องกันได้50-90%

หนองในแท้ ป้องกันได้มากกว่า90%

พยาธิในช่องคลอด ป้องกันได้มากกว่า90%

ซิฟิลิส ป้องกันได้50-90%

โรคเริม ป้องกันได้10-50%

แผลริมอ่อน ป้องกันได้10-50%

ทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การไม่มีเพศสัมพันธ์ แต่เมื่อ

มีเพศสัมพันธ์มีข้อแนะนำเพื่อเพิ่มความปลอดภัยดังนี้

1.การไม่เปลี่ยนคู่นอนให้มีสามีหรือภรรยาเดียว

2.ใส่ถุงยางอนามัย

3.อย่ามีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อยเพราะจากสถิติหากมี

เพศสัมพันธ์อายุน้อยมีโอกาสติดโรคสูง

4. ให้ตรวจประจำปีเพื่อหาเชื้อโรค แม้ว่าจะไม่มี

อาการโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการแต่งงานใหม่

5.เรียนรู้อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

6. อย่าร่วมเพศขณะมีประจำเดือน เพราะทำให้

เกิดโรคติดต่อได้ง่าย

7.อย่ามีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหากจำเป็น

ให้สวมถุงยางอนามัย

8. อย่าสวนล้างช่องคลอด เพราะทำให้

เกิดการติดเชื้อได้ง่าย

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกัน 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์

แม้ว่าการใช้ถุงยางอนามัยจะมิได้รับรองความปลอดภัยได้เต็มร้อยทว่านี่คือวิธีหนึ่งที่

ลดโอกาสเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ดีที่สุดอย่างน้อยกันไว้ดีกว่าเป็นแล้วต้องรักษา...



ที่มา:ป้องกันปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ http://health.in.th/categories/healthful/
news/16

ที่มา : สิริกรเค้าภูไทยสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
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เมื่อความรู้ออนไลน์ขยายผลสู่ชีวิตจริง

คนต้นคิด 

ในยุคที่สื่อออนไลน์อย่าง facebook กำลังมาแรง ผู้ที่อยู่ในสังคมออนไลน์ต่างใช้

ประโยชน์จากการสื่อสารผ่านช่องทางนี้ตอบสนองเป้าหมายต่างๆมากมาย

บางคนใช้เพื่อให้ได้พูดคุยกับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานับสิบปี

บางคนใช้เพื่อหาเพื่อนใหม่ที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน

บางคนใช้เพื่อติดต่อธุรกิจการงานบางคนใช้เพื่อนำเสนอมุมมองความคิดแสดงตัวตนที่

เป็นเอกลักษณ์ให้โลกออนไลน์ได้รู้จักผ่านการโพสต์ข้อความรูปภาพคลิปวิดีโอและ

สิ่งที่ตนเองชื่นชอบอย่างเพลงภาพยนตร์หนังสือฯลฯ

และมีบางคนเลือกที่จะสร้างกลุ่มขึ้นมาใน facebook เพื่อให้

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง...

อย่างเช่น “ชมรมคนรักมวลเมฆ” ที่นอกจากจะมีการแลก

เปลี่ยนความรู้ในกลุ่มคนที่สนใจเรื่องเมฆด้วยกันแล้ว ยัง

สามารถกระจายความรู้ออกไปสู่สังคมได้อย่างกว้างขวางและ

เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง

ดร.บัญชาธนบุญสมบัตินักวิชาการ สำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คือ

แกนนำหลักที่สร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาในfacebook

ปัจจุบันชมรมชื่อโรแมนติกนี้มีสมาชิกกว่า 3,000คน

และมีรูปเมฆนับ 10,000 รูปที่สมาชิกนำมาโพสต์ไว้ ซึ่ง

สุธิดาวงษ์อนันต์

เรื่องเล่าจาก

“ชายผู้หลงรักมวลเมฆ” 
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ล้วนเป็นเมฆที่มีรูปร่างลวดลายแปลกๆและหาดู

ได้ยาก เช่น เมฆลายกนก เมฆรูปจานบิน เมฆ

รปูไก่เมฆรปูนกยงูเมฆรปูเสอืเผน่ฯลฯ

สมาชิกชมรมคนรักมวลเมฆส่วนหนึ่งได้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมานานแล้วก่อนที่จะเปิดตัว

กลุ่มใน facebook เมื่อประมาณปี 2553 โดย

ก่อนหน้านี้ได้ใช้พื้นที่บล็อก http://gotoknow.

org/blog/weather/toc

ที่นี่เป็นทั้งแหล่งสร้างความรู้และมิตรภาพ

ผ่านการที่เพื่อนๆชาว“บล็อกเกอร์”จำนวนหนึ่ง

จากการเขียนบันทึกเรื่องสัพเพเหระ บางทีก็เอา

เรื่องสำคัญๆมาแลกเปลี่ยนกัน รวมทั้งเรื่องของ

ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ ต่อมา

ดร.บัญชา คิดว่าถ้าเอาเฉพาะเรื่องหนักๆมาลง

เช่น เรื่องฟ้าผ่า น้ำท่วม คนก็จะมองเห็นแต่ใน

แง่ลบ

“จริงๆแล้วทุกเรื่องในโลกมีความสวยงามอยู่

อย่างกรณีท้องฟ้ามีเมฆสวยๆ เราก็เอาภาพมาลง

และใส่ความรู้วิทยาศาสตร์เข้าไปด้วย”ดร.บัญชา

กล่าว

หลังจากที่เขียนบล็อกไประยะหนึ่ง พบว่า

การค้นหาข้อมูลในบล็อกทำได้ยาก เพราะข้อมูลที่

เขียนไว้จะเรียงต่อๆ กันไปยาวมาก จึงมีการใช้

ระบบportal.in.th เป็นเครื่องมือในการสร้างเว็บ

ซึ่งนำมาใช้กับ GotoKnow ได้ง่ายมากโดยใช้

password เดียวกับของ GotoKnow คือ มี

account ของGotoKnowอยู่แล้วก็ไปสร้างเว็บ

ในportal.in.thได้เลยจากนั้นก็นำข้อมูลมาเรียบ

เรียงจัดกลุ่มใหม่ใน http://portal.in.th/cloud-

lover(ปัจจุบันยกเลิกURLนี้ไปแล้ว)และในที่สุด

ชมรมคนรักมวลเมฆก็ได้จด domain เป็นของ

ตัวเอง ทำเว็บไซต์ของชมรมขึ้นมา คือ www.

CloudLoverClub.com

“พอมาถึงช่วงที่ facebook เติบโตขึ้นเราก็

ไปใช้ facebook ด้วย แต่ผมยังประทับใจ

GotoKnow มากกว่า โดยมองว่า GotoKnow

เอาไว้บันทึกความรู้ เชิงลึก facebook เอาไว้

โต้ตอบอย่างรวดเร็ว ส่วน www.CloudLover

Club.com เอาไว้จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

สามอย่างนี้มันไปด้วยกันได้ดีมาก ในขณะที่เรา

โต้ตอบกันทาง facebook เราก็เขียนบอกไปด้วย

ว่าถ้าอยากรู้ลึกกว่านี้ให้ตามไปอ่านลิงค์นี้นะ”

สรุปว่า ชมรมคนรักมวลเมฆเติบโตจาก

GotoKnow แล้วไปสร้างการจัดเก็บความรู้อย่าง

เป็นระบบในportal จากนั้นเปิดเว็บไซต์www.

CloudLoverClub.comและใช้ facebook เป็น

เครื่องมือในการสื่อสารอย่างรวดเร็ว

การใช้พื้นที่ในสังคมออนไลน์สำหรับการ

แลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้กันในกลุ่มคนผู้หลงใหล

มวลเมฆมีประโยชน์อย่างไรดร.บัญชากล่าวว่า

“สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนจำนวนไม่น้อยที่ถ่ายภาพ

เมฆสวยๆ แปลกๆ ได้แล้วเขามาโพสต์ไว้ ทีนี้

นอกจากจะได้ดูภาพสวยๆ แล้วเราก็เติมความรู้

เข้าไปมันสามารถต่อยอดได้ อย่างกรณีตัวอย่าง

สมาชิกคนหนึ่งโพสต์ภาพเมฆขึ้นมาไม่ถึง5นาที

ก็มีสมาชิกอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่จังหวัดยโสธรเข้ามา

ตอบว่า ทางบ้านเขาเรียกเมฆแบบนี้ว่า ‘ฟ้าลาย

เห็ดบด’ คนแถวบ้านเขาถ้าเห็นท้องฟ้าแบบนี้จะ

ดีใจมากแล้วจะพากันเข้าป่าไปเก็บเห็ดผมก็มานั่ง

นึกดูแล้วไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่ามีนักวิทยา-

จากการสือ่สารทางออนไลนท์ัง้สามชอ่งทางดงักลา่วไดน้ำไปสูก่ารนดัพบกนัจรงิๆของสมาชกิ
ชมรมฯแล้ว4ครั้งเพื่อไปดูเมฆด้วยกันทำให้เกิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นมาในโลก
ของความเป็นจริงด้วยไม่ใช่เพียงรู้จักกันในสังคมออนไลน์
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ศาสตร์ที่พยายามจะเชื่อมโยงลักษณะเมฆแบบนี้

กับภูมิปัญญาของคนอีสานว่า เป็นไปได้ไหมว่า

เมฆแบบนี้มันมีความชื้นหากในอากาศมีความชื้น

ขนาดนี้แล้วเห็ดก็อาจจะเกิดได้ ซึ่งเป็นกรณีที่น่า

สนใจมากว่าภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นอย่างไรแล้วก็

มาตรวจสอบดู เราสามารถเติมเต็มความรู้ให้กัน

ได้ทั้งวิทยาศาสตร์แบบตะวันตกและภูมิปัญญา

แบบไทยๆ”

นอกจากนี้ จากการสื่อสารทางออนไลน์ทั้ง

สามช่องทางดังกล่าวได้นำไปสู่การนัดพบกันจริงๆ

ของสมาชิกชมรมฯแล้ว4ครั้งเพื่อไปดูเมฆด้วย

กันทำให้เกิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นมาใน

โลกของความเป็นจริงด้วย ไม่ใช่เพียงรู้จักกันใน

สังคมออนไลน์

สิ่งที่ดึงดูดให้คนเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมฯ

จำนวนมากดร.บัญชากล่าวว่าเป็นเพราะ“หนึ่ง 

คนส่วนใหญ่ชอบดูของสวยๆ งามๆท้องฟ้าโดย

เฉพาะยามเชา้และยามเยน็จะสวยมากสองคนเรา

มีจินตนาการ บางทีเห็นเมฆรูปร่างแปลกๆ ก็

จะจินตนาการไปต่างๆ นานาว่ามันคล้ายอะไร

เมื่อมีความงามและจินตนาการแล้วหากเสริมด้วย

ความรู้มันจะมีพลังมากคือคนที่เอาภาพมาโพสต์

ไวเ้ขาอาจจะไมม่คีวามรูเ้รือ่งเมฆแตเ่หน็วา่มนัสวยดี

จินตนาการว่ามันคล้ายนั่นคล้ายนี่แล้วชอบจึง

ถา่ยภาพมาสาม เรากเ็ตมิความรูใ้หเ้ขาไปดงันัน้

ความงาม จินตนาการ และความรู้ สามอย่างนี้

ทำให้ชมรมเราเติบโตขึ้นมาได้”

ดร.บัญชา เชื่อว่าสิ่งที่สื่อสารออกไปผ่าน

สื่อออนไลน์หากมี “ความจริง” อยู่ในเรื่องราว

เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นความจริงแบบวิชาการล้วนๆ

หรือจากประสบการณ์ มันจะส่งผลดีไม่วันใดก็

วันหนึ่ง ดังเช่นกรณีตัวอย่างที่ เคยเกิดขึ้นแล้ว

จากการที่ชมรมคนรักมวลเมฆพยายามสื่อสาร

เรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของท้องฟ้าและเมฆ

ออกไปสู่สังคม

“เรือ่งฟา้ผา่ในสงัคมไทยเรามคีวามเชือ่เกีย่วกบั

เรื่องนี้ต่างๆนานา เช่นมือถือล่อฟ้าผ่าซึ่งไม่จริง

มันมีผลข้างเคียงอย่างอื่นที่ทำร้ายเราได้ แต่ไม่ใช่

ล่อฟ้าผ่า ส่วนฝรั่งเขาบอกว่าหากมีฝนฟ้าคะนอง

อย่าเล่นน้ำในสระหรือไปตกปลา เพราะฟ้าอาจจะ

ผ่าลงมาแล้วช็อตเราได้ เพราะฟ้าผ่าไม่ใช่จะผ่า

แนวตรงจากเมฆสู่พื้นเท่านั้น มันผ่าออกนอกเมฆ

ได้ และรัศมีมันไกลมากถึง 40 กิโลเมตรดังนั้น

แม้ว่าเมฆจะไม่ได้ครึ้มอยู่บนหัว แต่ถ้าเห็นมัน

ตัง้เคา้มาแลว้ใหเ้ขา้สูท่ีป่ลอดภยัไวเ้ลยผมพยายาม

เขียนอธิบายเรื่องนี้มา3ปีแล้ว

“จนกระทั่งเมื่อปีก่อน มีน้องคนหนึ่งซึ่งเป็น

วิศวกรอยู่เชียงใหม่โทรศัพท์มาหาผมอย่างตื่นเต้น

เก็บสาระจาก เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ จัดโดย สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และ

วิเทศสัมพันธ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)โทร02-298-0500ต่อ1907,1908ผู้สนใจเนื้อหาโดยละเอียดในเรื่องนี้อ่านได้

จากhttp://gotoknow.org/blog/hci/428946?utm_source=BenchmarkEmail&utm_campaign=Thaihealth_E_Newsletter_March2011

ว่า สิ่งที่ผมเตือนไว้นั้นเขาเจอมากับตัวเองและ

สามารถช่วยชีวิตหลานไว้ได้ 2คนอายุประมาณ

7ขวบ เขาบอกว่าพาหลานไปเล่นน้ำในสระ เป็น

สระเด็กอยู่ข้างๆ สระผู้ใหญ่ พอเริ่มมองเห็นฝน

ฟ้าคะนองตั้งเค้ามาแต่ไกลผู้ใหญ่แต่ละคนก็ยังพา

กันเล่นน้ำต่อไป แต่เขาบอกให้หลานหยุดเล่นน้ำ

แล้วขึ้นมาก่อน เพราะเขาได้อ่านเรื่องฟ้าผ่าที่ผม

เขียนอธิบายไว้ในบล็อกมาก่อนปรากฏว่าพอเด็ก

ขึ้นมาได้ไม่นานฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมาในน้ำตรงนั้น

จนน้ำกระจายเลย ผู้ใหญ่ที่เล่นน้ำอยู่ข้างๆ สระ

เด็กจึงพากันหนีออกไปพอเขาเล่าให้ฟังผมก็บอก

ว่าให้เขียนขึ้นบล็อกGotoKnow เลย เขาก็เขียน

ทันทีประมาณ 1หน้า อธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็น

อย่างไรแล้วดึงภาพที่ผมทำไว้ไปประกอบ

“ดังนั้น หากเราสื่อสารด้วยเจตนาดีและ

ข้อมูลเป็นจริง ต่อให้เป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นยาก

แคไ่หนกต็ามวนัหนึง่มนัอาจจะเกดิผลดกีไ็ด้ตอนนี้

ผมถอืวา่GotoKnowไดช้ว่ยชวีติเดก็ไวแ้ลว้2คน”

เรื่องราวที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับที่ ดร.บัญชา

ยืนยันว่า

ชมรมคนรักมวลเมฆจะไม่ปล่อยให้

ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับท้องฟ้า

และมวลเมฆผ่านไปโดยที่สังคมไทยไม่ได้

อะไรเลย...







ข่าวล่า 
หน้าสุดท้าย 

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ปี 2550 มีการ

เฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอดส์

ในกลุ่มนัก เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

จำนวน 18,802 คน พบว่า อายุเฉลี่ยของการมี

แนวโน้มเด็กไทยมีเซ็กส์อายุน้อยลง 
เพศสัมพันธ์ครั้งแรก คือ 13 ปีเท่านั้น โดยเป็น

เด็กชายร้อยละ3และเด็กหญิงร้อยละ2

จากการสำรวจดังกล่าวยังพบว่า สัดส่วนของ

วัยรุ่นที่เคยมีเพศสัมพันธ์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตาม

อายุ โดยกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็น

ชายร้อยละ21และหญิงร้อยละ13ส่วนระดับ

นักเรียน อาชีวศึกษาปีที่ 2 เป็นผู้ชายมีมากถึง

ร้อยละ 40 และผู้หญิง ร้อยละ 28 ซึ่งข้อมูลระบุ

เพิ่มเติมว่านักเรียนหญิงกว่า ร้อยละ 96 มี

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคู่รักหรือแฟน


จากการศึกษาของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข ระบุว่า การตั้งครรภ์และคลอดบุตร

ในกลุ่มวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ในปี 2547 มี

จำนวน 152,562 คน จากจำนวนการคลอด

ทั้งหมด 822,572คนคิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ

18.5 และปี 2552 มีจำนวน 155,978 คน จาก

จำนวนทัง้หมด811,384คนคดิเปน็รอ้ยละ19.2

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการทำแท้งในกลุ่ม

วยัรุน่ทีต่ัง้ครรภแ์บบไมพ่งึประสงคจ์ำนวนมาก โดย

ร้อยละ46.8เป็นคุณแม่อายุต่ำกว่า25ปีและอีก

รอ้ยละ30ทีเ่ปน็คณุแมอ่ายตุำ่กวา่20ปี

แม่วัยเด็กท้อง-แท้งพุ่งสูง 

ที่มา:สำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสืบค้นจากhttp://info.thaihealth.or.th/situation/risk/12493

ที่มา:กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขสืบค้นจากhttp://info.thaihealth.or.th/situation/risk/12495

สาเหตุประการสำคัญที่วัยรุ่นตั้งครรภ์แบบไม่

พร้อม และนำไปสู่การทำแท้ง เนื่องจากการขาด

ความรู้ความเข้าใจ และขาดความมั่นใจในตนเอง

ที่จะกล้าปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ และกลัวคนรัก

จะทิ้ง

ส่วนสถานที่ที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์มาก

ที่สุดคือ หอพักหรืออพาร์ทเมนต์ ร้อยละ 44

อันดับสองคือ โรงแรมหรือที่พักหลังจากการจัด

งานเลีย้งหรอืเทีย่วกลางคนืรอ้ยละ28และสถานที่

ท่องเที่ยวต่างจังหวัดร้อยละ15






