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นาเสียดาย... ที่ การ รณรงค สวดมนต ขาม ป ตอง 

ออนแรง ลง ไป และ กระแส ฉลอง เคาท ดาวน กลับ มาแรง 

อีกครั้ง ทั้งนี้ จาก ความเห็น ของ ผูวาการ สํานักงาน ตรวจ 

เงิน แผนดิน ที่ ระบุ วา สวดมนต ขาม ป เปน ภารกิจ ของ 

กระทรวง วัฒนธรรม ไมใช หนาที่ ของ สสส. ซึ่ง สสส.เห็น

วา เพื่อ ไม ให เกิด ขอถกเถียง ใน สังคม มากกวา นี้ และ 

บทบาท ของ สสส.ใน ฐานะ น้ํามัน หลอลื่น เปน หนวย 

ประสาน พลัง สังคม ก็ได ทําหนาที่ สราง กระแส สวดมนต 

ขาม ป มา หลาย ป หนวยราชการ ท่ี เก่ียวของ รับ ไป ดําเนินการ 

แลว จงึ ระงบั การ สนบัสนนุ การ ถายทอด ผาน ทาง โทรทัศน 

แต ยังคง ให พื้นที่ ดําเนินการ รณรงค รวมกับ ทาง วัด ตางๆ 

และ หนวยราชการ ตอไป

การ เปลี่ยนแปลง คานิยม สังคม ซึ่ง ตอง ใช ความ 

ตอเนื่อง และ มี คูแขง จาก ฟาก ธุรกิจ นั้น ตอง ใช ความ 

พยายาม ความ อดทน สูง เพราะ เปนเรื่อง ทวนกระแส จึง 

หวัง วา สังคม และ หนวยราชการ จะ รักษา กระแส การ จัด 

กิจกรรม สวดมนต ขาม ป แทน การ เมา ขาม ป ให ตอเนื่อง 

และ เขมขน โดย เครือขาย งด เหลา จะ ขอ เปน สวนหน่ึง ใน 

การ รวม สราง การ เปลี่ยนแปลง นี้

สําหรับ การ แกปญหา ใน ชวง เทศกาล ท่ี มี การ ดื่ม 

สูง นั้น เปนหนึ่ง ใน ยุทธศาสตร ของ การ ลด ปญหา ความ 

รุนแรง และ ใน ชวง เทศกาล ตรุษจีน ท่ีผานมา เทศกาล 

วาเลนไทน หรือ เทศกาล สงกรานต ที่จะ ถึง นี้ เปน สิ่ง ที่ เรา 

ทกุ ภาค สวน ตอง ให ความ สาํคญั ยิง่ขึน้ แมวา ยทุธศาสตร 

น้ี อาจ ไมได ลด จํานวน คน ด่ืม โดย ตรง เพราะ การ ลด นัก ด่ืม 

ก็ ตอง ใช ยุทธศาสตร เฉพาะ ดาน อาทิ การ รณรงค งด เหลา 

ครบ พรรษา ตลอดจน การ ชวน ให ลด ละ เลิก ตลอดไป 

หรอื ยทุธศาสตร ชมุชน คน สู เหลา ใน การ ดาํเนนิการ แกไข 

ปญหา ดังน้ัน การ แกปญหา จาก แอลกอฮอล จึง ไมใช ทํา 

อยาง ใด อยาง หนึ่ง หรือ ทํา เฉพาะ อยาง แลวจะ แกไข ได 

แต เรา ตอง ทํา ควบคู กัน ไป ใน หลาย รูปแบบ ดวย 

ผม ขอให ภาคี เครือขาย งด เหลา ทุกคน มี กําลังใจ 

ที่ ดี ทํางาน เพื่อ สังคม ตอไป ครับ

ธีระ วัชร ปราณี

 กุมภาพันธ 2559

 

ผูจัดการ สํานักงาน เครือขาย องคกร งด เหลา

ธีระ วัชร ปราณี การ รณรงค ลด ปญหา จาก เครือ่งดืม่ แอลกอฮอล ใน ชวง ปใหม 2559 ทีผ่านมา 

ม ีนโยบาย การ ยดึ รถ ของ ผูขบัขี ่ที ่ม ีการ ดืม่ แอลกอฮอล ซึง่ มาตรการ เพิม่เตมิ นี ้

จะ มา เสรมิ มาตรการ เดมิ ที ่ม ีอยู เชน การ ตัง้ ดาน บรกิาร และ ดาน ตรวจ ชมุชน 

การ ออกมา รณรงค ให เตรียม ความ พรอม กอน การ เดินทาง รวมทั้ง มาตรการ 

ทางเลือก ใน การ ฉลอง ปใหม เปลี่ยน จาก เมา ขาม ป เปน สวดมนต ขาม ป

Update สถานการณ

ที่ปรึกษา ศ.นพ. อุดมศิลป ศรีแสงนาม, ภก. สงกรานต ภาคโชคดี, ธีระ วัชรปราณี บรรณาธิการ อรพรรณ อัจฉราพันธ์ ์ ์
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ความ รกั ที ่บรสิทุธิ ์เปน สิง่ ที ่สวยงาม เปน พลงั บวก ที ่ทาํให ชวีติ ม ีพลงั เปรยีบดงั ปุย ที ่ทาํให ตนไม 

งอกงาม เปน พลัง แฝง ที่ ทําให เรา มี ความ สุข 

ปจจบุนั เรา มกัจะ ไดยนิ ขาว เกีย่วกบั ความ รกั ที ่อาจจะ ตอง จบลง ดวย ชวีติ ม ีการ ทาํราย กนั เกดิขึน้ เรือ่ยๆ  

และ สวนใหญ มกั เปนความ รกั ที ่มาจาก การ ขาดสต ิขาด การ ยบัยัง้ ชัง่ใจ รกั แบบนี ้จงึ เปนความ รกั ที ่ทาํใหเกดิ ทกุข 

ตาม มา แต หาก เรา ลอง รูจัก รัก ดวย สติ มองเห็น คุณคา ซึ่ง กัน และ กัน มี ความ เอื้ออาทร มี ความ เขาใจ ความ รัก 

แบบนี้ จะ ทําให สุขใจ ทั้ง สองฝาย 

คานิยม ของ ความ รัก มัก ถูก สราง ให เกิด กระแส บางอยาง ขึ้น มา ทั้ง ใน รูปแบบ ของ สินคา กิจกรรม และ 

ยิง่ ไป กวา นัน้ มกั ม ีของมนึเมา เขามา เกีย่วของ ใน เทศกาล ตางๆ มากขึน้ ตาม มา ดวย แม สงัคม อาจ มองวา เปนเรือ่ง 

ปกต ิไป แลว หา กลอง ทบทวนด ูใหม วา ถา ความ รกั เกดิขึน้ มาจาก ความคดิ ความรูสกึ และ การ กระทาํ ที ่ม ีสต ิรูตวั 

เรา ก็ จะ สราง พลัง รัก ไป ยัง คน ที่ เรา รัก ได มากข้ึน แต หาก ความ รัก มา พรอมๆ กับ ความ ขาดสติ ไม รูวา ตน เอง ทํา 

อะไร ลง ไป บาง โดยเฉพาะ เมื่อ หลังจาก ดื่ม แอลกอฮอล เขาไป แลวดวย สิ่ง ที่ เรา เรียก วาความ รัก คง ตรงขาม กัน

เรา จะ เหน็วา ทกุวนันี ้หลาย หนวยงาน พยายาม สราง คานยิม และ คาํ นยิาม“ความ รกั” ที ่ถกูตอง ให เยาวชน 

เกิด เปนความ รัก ที่ ดี มี คุณคา ทั้ง ตอ ตน เอง และ คน รอบขาง เกิด การ สราง กิจกรรม จิต อาสา รณรงค ตางๆ เกิดขึ้น 

เพื่อให พวกเขา เรียนรู ที่จะ รัก และ ให ความ รัก ตอ ผูอื่น ได อยาง บริสุทธิ์ สราง ความ เขาใจ ใน ความ รัก สราง การ ให 

และ การ แบงปน เพือ่ให ความ รกั เตบิ โตขึน้ ไป ท้ัง รางกาย และ จติใจ ดวย เชนกนั และ เรา จะ มองเห็น ประโยชน ของ 

ความ รัก ได มาก ยิ่งขึ้น

เรื่อง จาก ปก  3

“รักดว้ยหัวใจ...
รักไร้แอลกอฮอล”์

����1-16 creat.indd   3 26/2/2559   17:09:44



ประเด็น ขาว

“น้าํเมา”เปน สนิคา อนัตราย การ คาขาย จงึ ตอง ควบคมุ แต 

ถงึ อยาง นัน้ ก ็ยงัคงม ีผูกระทาํ ผดิ กฎหมาย อยู เปนประจาํ ซึง่ ถา ผู ม ี

หนาที ่ดแูล ไม เขมงวด ปญหาสงัคม ทีเ่กดิ จาก น้าํเมา ก ็คง ไม ลดลง

นาย สม ชาย พลู สวสัดิ ์อธบิดี กรม สรรพสามติ เปดเผย วา กรม 

สรรพสามิต ได กําชับ การ ปฏิบัติ งาน เกี่ยวกับ การ ขาย สุรา และ การ ออก 

นาย อรรถ พร สงิ ห วชิยั ผู วาราชการ จงัหวดั สรุนิทร กลาว วา จงัหวดั สรุนิทร 

ไดรับ แจง จาก กระทรวง มหาดไทย วา   ปจจุบัน มี การ รองเรียน ผาน สื่อ ออนไลน 

เกี่ยวกับ พฤติการณ ซึ่ง อางวา เปนการ ฝาฝนพระ ราช บัญญัติ ควบคุม เครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล พ.ศ.2551 ของ สวน ราชการ ตางๆ อัน สงผลกระทบ ตอ ภาพลักษณ ท่ี ดี

งาม ของ ขาราชการ จังหวัด สุรินทร พิจารณา เห็นวา เพื่อ เปนการ ปองกัน มิ ให มี การ 

ฝาฝน พระ ราช บัญญัติ ควบคุม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ของ สวน ราชการ 
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ใบอนุญาต ขาย สุรา ให เปนไปตาม คํา สั่ง หัวหนา คณะ รักษา ความ สงบ แหงชาติ ซึ่ง ได แตงตั้ง คณะทํางาน เพื่อ กํากับ ดูแล และ แกไข ปญหา สถานที่ 

ขาย สุรา บริเวณ ใกลเคียง สถานศึกษา โดย ให มี อํานาจ หนาที่ ตรวจสอบ การ จําหนาย สุรา ของ รานคา และ สถาน ประกอบการ ตางๆ ทั่วประเทศ  ให 

ปฏิบัติ ตามกฎหมาย และ คํา สั่งของ ทาง ราชการ รวมถึง ตรวจสอบ การ ปฏิบัติ งาน ของ สํานักงาน สรรพสามิต ภาค สํานักงาน สรรพสามิต พื้นที่ ให 

ถูกตอง ตาม กฎ ระเบียบ ของ บังคับ ที่ เกี่ยวของ 

ทัง้นี ้จาก ผล การ สาํรวจ การ จาํหนาย สรุา ของ รานคา และ สถาน ประกอบการ บรเิวณ ใกลเคยีง สถานศกึษา ทัว่ประเทศ ใน ชวง เดือน ตุลาคม 

ป 2558 - มกราคม 2559 พบ วา มี ผูกระทํา ผิด กฎหมาย และ ถูก เพิกถอน ใบอนุญาต ขาย สุรา จํานวน ทั้งสิ้น 126 ราย 

อยางไร กต็าม แม เครือ่งดืม่ มนึเมา จะ เปน ตนเหต ุของ ปญหาสงัคม มากมาย แต ถา คาขาย อยู ใน กรอบ ของ กฎหมาย อยาง นอย 

ก็ ถือวา ควบคุม ได ระดับ หนึ่ง
ขอบคุณ เนื้อหา จาก เว็บไซต INN News http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=676193

ตางๆ จึง ให พิจารณา ดําเนินการ เขมงวด กวดขัน หาม มิ ให มี การ ขาย หรือ บริโภค เครื่องดื่ม แอลกอฮอล ใน สถานที่ หรือ บริเวณ ตองหาม ตามพระ ราช 

บัญญัติ ควบคุม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล พ.ศ.2551 หาก พบ การ กระทํา ที่ ฝา ฝนกฎหมาย ให พนักงาน เจาหนาที่ ซึ่ง มี อํานาจ ตามกฎหมาย ดําเนินคดี 

กับ ผูกระทํา ความ ผิด อยาง เครงครัด 
ขอบคุณ เนื้อหา จาก  OK Nation 

http://www.oknation.net/blog/ThanakornManeesrl/2016/01/30/entry-1
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ประเด็น ขาว 

เม่ือเร็วๆน้ี ศาสตราจารย พิเศษ วิศิษฏ วิศิษฏสร อรรถ อธิบดี กรม พินิจ และ คุมครอง เด็ก และ เยาวชน ใน ฐานะ ฝาย เลขานุการ ดําเนินงาน 

ตาม คํา สั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 นาย รณรงค ทิพย ศิริ ผอ.สวน กํากับ และ ตรวจสอบ กรมการ ปกครอง พรอม เจาหนาที่ ชุด เฉพาะกิจ ตรวจสอบ 

และ จับกุม ผู ฝาฝน คํา สั่ง หัวหนา คสช.ที่ 22 ซึ่ง ประกอบดวย กรม พินิจฯ กรมการ ปกครอง กรม สรรพสามิต และ กรม ควบคุม โรค กวา 30 นาย 

รวม ตรวจสอบ สถาน บริการ ที่ เปด และ จําหนาย เครื่องดื่ม แอลกอฮอล เกิน เวลา ที่ ราน “โกดัง เลา” และ ราน “LABศูนย วิจัย ความ สนุก” ใน ซอย 

มหาดไทย ถนน ลาดพราว 122 กรุงเทพฯ ซึ่ง ทั้งสอง ราน เปดอยู ตรงขาม กัน

 ศาสตจารย พิเศษ วิศิษฏ เปดเผย วา มี ประชาชน รองเรียน วา ทั้งสอง ราน มี การ เปด และ จําหนาย เครื่องดื่ม แอลกอฮอล เกิน เวลา จึง 

บรูณาการ กาํลงั จาก หลาย หนวยงาน เขา ตรวจสอบ สถาน บรกิาร ดงักลาว ตาม ขอ สัง่การ ของ พล.อ.ไพบลูย คุม ฉายา รฐัมนตร ีวาการ กระทรวง 

ยตุธิรรม ใน ฐานะ ผู รบัผดิชอบ ดาํเนนิ นโยบาย ตาม คาํ สัง่ หน.คสช.ที ่22/2558 ที ่กาํชบั ให ม ีการ ตรวจตรา และ จบักมุ ผู ประกอบการ ที ่ฝาฝน ไม 

ปฏิบัติ ตาม คํา สั่ง ซึ่ง จาก การ ตรวจสอบ พบ การ กระทําการ ฝา ฝนกฎหมาย

โดย ราน LAB ศนูย วจิัย ความ สนกุ พบ การ จําหนาย อาหาร และ สุรา โดย จดัให ม ีการ แสดงดนตรี สด และ ยนิยอม หรอื ปลอยปละ ละเลย 

ให พนักงาน นั่ง กับ ลูกคา(นั่ งด ริ้ง) รวมทั้ง ยินยอมให มี การ เตน จึง ทําการ จับกุม และ แจง ขอ กลาวหา แก เจาของ ราน หรือ ผูดูแล วา 

1. ตั้ง สถาน บริการ ไม ไดรับ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.สถาน บริการ พ.ศ.2509  

2. จําหนาย สุรา โดย ไม ไดรับ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493  

3. ขาย เครื่องดื่ม แอลกอฮอล ใน เวลา หาม ขาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล พ.ศ.2551 และ 

4. ขาย เครื่องดื่ม แอลกอฮอล ดวย วิธีการ หรือ ใน ลักษณะ ตองหาม ขาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล พ.ศ.2551 

สวน ที ่ราน โกดงั เลา ก ็ดาํเนนิคด ีใน ขอหา เดยีวกนั อธบิด ีกรม พนิจิฯ กลาว วา จาก การ ตรวจสอบ พบ วา เคย ถกู จบักมุ ดําเนนิคดี ไป แลว 

เมื่อ วันที่ 22 สิงหาคม 2558  แต ยังคงมี พฤติการณ ฝาฝน ตอ บทบัญญัติ ของ กฎหมาย อีก  โดย เจาพนักงาน สรรพสามิต เพิกถอน ใบอนุญาต

 จําหนาย สุรา ไป แลว แต เจาหนาที่ ตํารวจ ยัง ไมได มี การ ออกคําสั่ง ปด ราน ดังกลาว ตาม ประกาศ ของ คณะปฏิวัติ ฉบับ ที่ 50 เพื่อให เปนไปตาม 

คํา สั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 แตอยางใด จึง ทําการ จับกุม เจาของ ราน หรือ ผูดูแล ราน นําสง พนักงาน สอบสวน สน.วังทองหลาง และ แจง ให 

เจาหนาที่ ตํารวจ ผูมีอํานาจ สั่ง ปด สถานที่ ดังกลาว เพื่อ ปฏิบัติ ตาม คํา สั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 ตอไป
ขอบคุณ เนื้อหา จาก เว็บไซต  เดลิ นิวส 

http://www.dailynews.co.th/crime/374732
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งานสรางสุข

งาน โคนม 
ปลอด เหลา

การ จัดงาน ครั้งนี้ ทาง เครือขาย ประชาคม งด เหลา พรอมดวย เยาวชน นัก รณรงค งด เหลา จาก ภาค กลาง 

ได รวม เปน สวนหนึง่ ของ งาน โคนม แหงชาต ิโดย การ ออกบธู กจิกรรม ใน รปูแบบ ของ งาน “บญุ กลาง บานงาน โคนม 

ปลอด เหลา”   ที ่แสดงถงึ การ ม ีสวนรวม ของ ทกุ คนใน สงัคม ที ่กอ ให เกดิ การ จดังาน ที ่สนกุ   ปลอดภยัไร แอลกอฮอล 

เสมือน เปนการ จัด งานบุญ งานวัด ที่ คน มารวมกัน มี ความ สุข สราง สติ รวมกัน ได ผาน การ เลนเกม ที่ สราง การ รับ

รู ถึง พิษภัย ของ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล โดย มี การ ทดลอง ใส แวน จําลอง การ เมา การ เตน บี บอย และ การ แสดง ทาง 

วัฒนธรรม จาก กลุม เยาวชน ตลอดจน การ แจก น้ําดื่ม เพื่อ สุขภาพ ไร แอลกอฮอล

โคนม ไทย-เดน มารค อาํเภอ มวกเหลก็ จงัหวดั สระบรุ ีม ีรปูแบบ การ จดังาน ที ่ปลอด เหลา เปน ป ที ่3 

พรอม รณรงค และ สราง การ รบัรู แก ประชาชน ไม ให ม ีการ ด่ืม – ขาย แอลกอฮอล ใน งาน โดย ได รวมกบั 

องคการ สงเสริม กิจการ โคนม แหง ประเทศ ไทย (อ.ส.ค.) หรือ  นม ไทย – เดน มารค  ซึ่ง เปนเจาภาพ 

ใน การ จดั งานหลกั ใน ครัง้นี ้ที ่นอม ราํลกึถงึ พระ มหา กรณุาธคิณุ ของ พระบาท สมเดจ็ พระเจาอยูหวัฯ 

ที ่พระราชทาน อาชพี การ เลีย้ง โคนม ให แก พสกนกิร ชาวไทย และ ม ีการ แสดงผล งาน ความ กาวหนา 

สาํนกังาน เครอืขาย องคกร งด เหลา (สคล.) โดย การ สนบัสนนุ จาก สาํนกังาน กองทนุ สนบัสนนุ การ สรางเสรมิ สขุภาพ (สสส.) ชวน ประชาชน 

รวม สราง สุขภาพ ดี ใน งาน เทศกาล โคนม แหงชาติ ประจําป 2559 งาน นี้ จัด ขึ้น ระหวาง วันที่ 27 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ 2559 ที่ผานมา ณ ฟารม 

ทาง วิทยา การ ดาน การ เล้ียง โคนม และ อุตสาหกรรม นม ท้ัง ยัง 

เผยแพร ความรู ทาง วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี การ เกษตร 

สมัยใหม สู เกษตรกร รวมถึง การ รณรงค ให คน ไทย ดื่ม นม เพื่อ 

สุขภาพ ที่ แข็งแรง

บุญ กลาง บาน

เครือขาย งด เหลา และ สสส. รวมงาน โคนม แหงชาติ ป 2559 

ชวน สราง สุขภาพ ดี ด่ืม นม เพื่อ สุขภาพ พรอม สานตอ งาน 

เทศกาล ที ่ปลอด เหลา เพือ่ สราง ความ สขุ และ ความ ปลอดภยั 

ให ประชาชน
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ทั้งนี้ ภายใน งาน มี กิจกรรม อีก มากมาย อาทิ กิจกรรม ทองเที่ยว เชิง เกษตร “ชิม นม-ชม 

ฟารม” ชม การ ประกวด โคนม ประเภท ตางๆ การ จัด นิทรรศการ ดาน โคนม เก่ียวกับ วิทยา การ กาวหนา 

ใน การ เลี้ยง โคนม และ พัฒนา อุตสาหกรรม นม ไทย ใน รูปแบบ ทันสมัย การ จัด สัมมนา ทาง 

วิชาการ เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม โคนม ไทย การ จําหนาย ผลิตภัณฑ นม เมือง คาวบอย คอนเสิรต 

จาก ศิลปน และ เลือก ซื้อ สินคา OTOP

งานสรางสุข

สําหรับ การ จัดงาน เทศกาล โคนม แหงชาติ นั้น ถือ 

เปนงาน ประจําป ของ จ.สระบุรี ที่ ทุก ภาค สวน ทั้ง กลุม เกษตร 

บริษัท ผูผลิต นม โค กลุม อุตสาหกรรม โคนม ตางๆ และ หาก มี 

การ จดังาน ที ่ปลอด เหลา อยาง ตอเนือ่ง ตอไป นัน้ จะ ถอืไดวา ทกุ 

ภาค สวน ได มา รวม กัน สราง สุขภาพ ให ประชาชน โดย จะ ได ทั้ง 

สุขภาพกาย คือ ชวน ให ประชาชน ด่ืม นม เพ่ือให มี รางกาย แข็งแรง 

ได สุขภาพ ใจ คือ มาแลว สบายใจ ไม เกิด การ ทะเลาะ วิวาท 

จาก การ เมาสุรา และ ยัง ได ความรู ดาน วิชาการ ตางๆ เพื่อ นําไป 

ปรับใช ใน ชีวิต ประจําวัน ถือไดวา เปนการ รวม พลัง รวมกัน ของ 

องคกร ดาน สงเสริม ให ประชาชน เที่ยว ได อยาง สนุก ปลอดภัย 

เสมือน การ รวมกัน ทําบุญ รวมกัน ให มี สุขภาพกาย และ ใจ ที่ ดี

ใน การ เลี้ยง โคนม และ พัฒนา อุตสาหกรรม นม ไทย ใน รูปแบบ ทันสมัย การ จัด สัมมนา ทาง 

วิชาการ เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม โคนม ไทย การ จําหนาย ผลิตภัณฑ นม เมือง คาวบอย คอนเสิรต 

ทั้งนี้ ภายใน งาน มี กิจกรรม อีก มากมาย อาทิ กิจกรรม ทองเที่ยว เชิง เกษตร “ชิม นม-ชม 

ฟารม” ชม การ ประกวด โคนม ประเภท ตางๆ การ จัด นิทรรศการ ดาน โคนม เก่ียวกับ วิทยา การ กาวหนา 

ใน การ เลี้ยง โคนม และ พัฒนา อุตสาหกรรม นม ไทย ใน รูปแบบ ทันสมัย การ จัด สัมมนา ทาง ใน การ เลี้ยง โคนม และ พัฒนา อุตสาหกรรม นม ไทย ใน รูปแบบ ทันสมัย การ จัด สัมมนา ทาง 

วิชาการ เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม โคนม ไทย การ จําหนาย ผลิตภัณฑ นม เมือง คาวบอย คอนเสิรต 
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เยาวชน

วัยรุน หรือ กลุม เยาวชน สมัยน้ี ถา ไมต้ังใจ เรียน หนังสือ หรือ เช่ือฟง 

ผูปกครอง ครู อาจารย ทําหนาท่ี ของ ตน เอง ให ดี ก็ มี ความ เส่ียง สูง ท่ี

จะ เกิด ปญหา ข้ึน ใน สังคม ได และ หาก ไมมี ภูมิ คุม กันท่ี ดี สําหรับ ตน 

เอง เพียง พอแลว แนนอน วา ผล กระทบ อยู แค เอ้ือมมือ เรา น่ีเอง

วันน้ี เรา จะ ไป พูดคุย กับ เยาวชน ไทย อีก คน หน่ึง ท่ี มากความ สามารถ 

อาร ติน – ปริญญา มอญ เกา นอกจาก จะ เปน นัก เตน บี บอย และ ทํา 

กจิกรรม ดาน พฒันา สงัคม ใน หลายๆ ดาน แลว ในอดตี ใคร จะ รูวา เดก็หนุม 

คน นี้ เคย ติดเหลา สูบบุหร่ี มี เร่ือง ทะเลาะ วิวาท และ ปลนทรัพย แต เขา 

สามารถ กลบั ใจ กลา เปลีย่นแปลง ตน เอง ให เปน คน ใหม ที ่ม ีคุณคา ได เพยีง

แค เอา ชนะใจ ตน เอง ข้ึน มา และ ยงั เผือ่แผ ความ ตัง้ใจ ความ หวงัด ีสราง สิง่ 

ที่ ดี ไป สู คน รอบขาง ได อีก มาก ทีเดียว

“ตัว ผม เอง เปน เด็ก มี ปญหา ตั้งแต เลือก คบ กลุม เพื่อนจน ทําให 

ชีวิต เปลี่ยน จาก หนา มือ เปน หลังมือ เรียน ไม จบ ดื่มเหลา สูบบุหรี่ ลอง 

มา หมด ทุก อยาง เมื่อกอน นี่ ไมสนใจ โลก เลย เอาแต เสเพล กับ เพื่อน ไป 

วันๆ แต พอ มา วันหนึ่ง ก็ เลย คิด ทบทวน กับ ตัวเอง วา ถา เรา ยังเปน แบบนี้ 

อยู มัน ก็ ไมมี อะไร ดีขึ้น พอแม ก็ เสียใจ ที่ ผม ทําตัว แบบนี้ เปน โชคดี ที่ ผม 

ยงั ได พบ กบั เพือ่น กลุม ใหม ที ่พาไป ในทาง ที ่ด ีเหน็ คณุคา ของ ตวัเรา เอง วา 

ชวีติ เรา สามารถ ทาํ อะไรได มากกวา การ เทีย่วเตร ไป วนัๆ เลย คดิวา มนั ไม 

ทําให เรา ดีขึ้น ได แนๆ ตอง ขอบคุณ ชวงเวลา ดีๆ และ โอกาส ณ ชวง หนึ่ง 

ของ ชีวิต รวมถึง ได เจอ กลุม เพื่อน จาก สภา เด็ก จังหวัด สมุคร สาคร กลุม 

บี บอย ที่ ใหโอกาส ผม ได มา ลอง ฝก จน เกิด เปน ความชอบ และ พัฒนา ตน 

เอง อยาง ดี ที่ ทําให ผม ได เปลี่ยน ตัวเอง ผม เชื่อ วา เมื่อ มี วิกฤต ก็ ยอม มี 

โอกาส เมื่อ มี โอกาส เรา ตอง รีบ ควา มา มัน คงจะ มี แบบนี้ ไมบอย แต ถา 

เรา ลอง ริเริ่ม เรา ก็ จะ มี ความ สุข อยาง นอย คน รอบขาง โดยเฉพาะ พอแม 

คน ที่ เรา รัก ก็ จะ ดีใจ”

จาก วนัท่ี เคย ผิด พลาด 

สู การ เปลี่ยนแปลง ตน เอง ครั้ง 

ใหญ เพียง เริ่มจาก การ ชนะ

ใจ ตน เอง ให ไดเสีย กอน ทําให 

อาร ติน เปน เยาวชน คน หนึ่ง ที่ 

ไม เพียงแค ตอ สูกับ ความรูสึก 

และ การ กระทํา ของ ตน เอง ได 

แลว จบ แคนัน้ แต ยงั เอาใจ ของ 

เพื่อนๆ นองๆ ท่ี มี ปญหา ใน การ ดําเนิน ชีวิต เชน อดีต เหมือนกัน กับ เขา 

เขามา รวม พลัง ให เกิด เปน เด็ก วัยรุน กลุม ใหญ ที่ นํา ศักยภาพ ของ ตน เอง 

มา ใช ประโยชน อยาง ถกูทาง ไม สราง ความ เดอืดรอน แก ใครๆ อกี ที ่สาํคญั 

อาร ติน ยัง บอก วาการ เปด พื้นท่ี สําหรับ เยาวชน เปน สิ่ง ที่ สังคม ตอง สราง

ข้ึน มา ให มากๆ เพราะ ทุกวันน้ี ส่ิงแวดลอม ทําให เยาวชน เปนไปตาม สิ่ง 

นัน้ และ ถาหาก เคา เดนิ ไป ผดิ ทาง เมือ่ไหร หาก ไมมใีคร คอย ดงึ พวกเขา ขึน้ 

มา แนนอน วา ตอง กลาย เปน ปญหาสงัคม อยาง แนนอน หาก ยงั ไม ชวยกนั

“ผม ได มี โอกาส ไป 

ทํา กิจกรรม กับ สภา เด็กฯ 

งาน จิต อาสา ช วยเหลือ 

สังคม เปน โชคดี ของ ผม ที่ 

มี ผู ใหญ ท่ี ใหการ ยอมรับ 

และ สนบัสนนุ ให ทาํ กจิกรรม 

ตางๆ ผม ยึด การ เตน บี บอย 

เปน จุด ศูนยรวม และ ยึดเหน่ียว จิตใจ ของ เด็ก เยาวชน ใน พื้นที่ ที่ มี ปญหา 

เพราะ เมื่อ ผม เปลี่ยน ได เยาวชน ที่ มี ปญหา อื่นๆ ก็ ตอง เปลี่ยน ได เหมือน

กัน ทุกวันนี้ มี สมาชิก 30- 40 คน สวนใหญ เปน เด็ก นอก ระบบ การ ศึกษา 

และ เคย ตดิคกุ มาแลว ผม วา เดก็ เยาวชน สวนใหญ ตองการ พืน้ที ่แสดงออก 

และ เมื ่อ เขา รู สึกวา ตัวเอง มี คุณคา ใน การ ทํา กิจกรรม ที ่ สรางสรรค

พฤติกรรม ท่ี ไมดี เขา ก็ คง ไม อยาก กลับ ไป ทํา แบบน้ัน อีก เพราะ คน ไมยอมรับ” 

“ทกุวนันี ้หลาย คนใน กลุม บ ีบอย ของ ผม กลบั มา รบัผดิชอบ ตวั เอง 

มากขึน้ ไม กอ ภาระ ใน สงัคม รูจกั ทาํมาหากนิ ตนทนุ ชวีติ ของ แตละคน ไม 

เทากัน การ ใชชีวิต ของ แตละคน จึง ตางกัน เปนเรื่อง ธรรมดา เยาวชน จึง 

อยากรู อยาก ลอง ท้ัง เพื่อ ตอบสนอง ความสง ใส ของ ตัวเอง หรือ เพื่อ สราง 

การ ยอมรบั ใน กลุม เพือ่น และ ถา ความ อยากรู อยาก ลอง นัน้ นาํมาซึง่ ความ 

ผิด พลาด ครั้ง สําคัญ ใน ชีวิต มัน ก็ ไม คุมกัน เลย เพราะฉะนั้น กอน จะ ทํา 

อะไร อยากจะ ให นองๆ เยาวชน คิด และ ทบทวน ให ดี กอน ครับ ที่ สําคัญ ไม 

แพ กนั คอื สงัคม ตอง เปดโอกาส และ ม ีพืน้ที ่สรางสรรค ให แกพว เขา ได รวม 

กัน สราง สิ่ง ดีๆ รวม กัน มากขึ้น”

ÃÑ¡ÊÃŒÒ§ä Œ́́ ŒÇÂ¡Ó ÅÑ§ã¨
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เยาวชน

ใน เทศกาล แหง ความ รัก ท่ีผานมา  เครือขาย เยาวชน ปอง กัน ปญหา จาก เคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล  และ สารเสพติด ใน จังหวัด เชียง ใหม  ภาย ใต การ สนับสนุน จาก มูลนิธิ ภูมิ พลัง 

ชุมชน ไทย  และ โครงการทู บี นัมเบอร วัน จังหวัด เชียง ใหม  จัด กิจกรรม รณรงค ใน พ้ืน ท่ี

สาธารณะ  โดย ส่ือสาร และ สงเสียง ของ เด็ก เยาวชน ตอ ประชาชน ใน จังหวัด เชียง ใหม  

ใน ชวง เทศกาล วัน วาเลนไทน  พบ วา  เปน เทศกาล ท่ี มี หลาย ความ เช่ือ และ เยาวชน สวน

หน่ึง ยัง มอง วาการ ด่ืม เคร่ืองด่ืม แอลกอฮอล ใน วัน วาเลนไทน ยังเปน คานิยม ท่ี นา สน ใจ

 เครอืขาย เยาวชน นกัศกึษา  4   มหาวทิยาลยั ใน จงัหวดั เชยีง ใหม  ได แก  มหาวทิยาลยั 

เชียง ใหม  มหาวิทยาลัย แมโจ  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราช มงคล ลาน นา  และ มหาวิทยาลัย 

ราชภฏั เชยีง ใหม  ซึง่ รวมกลุม กนั ใน การ จัด กจิกรรม สรางสรรค ใน พืน้ ที ่ถนน คน เดนิ วนัอาทติย 

จังหวัด เชียง ใหม  เพื่อ สื่อสาร ประเด็น ที่ พยายาม ขับ เคลื่อน โดยเฉพาะ การ เปลี่ยน แปลง  

คานยิม ลด ความ เสีย่ง โดย การ ลด การ ดืม่ เครือ่งดืม่ แอลกอฮอล และ ม ีความ รกั แบบ ปลอดภยั  

และ รูเทาทัน ธุรกิจ และ สื่อ สังคม ออนไลน

 นางสาว กัญญา รัตน  อินทะนี  แกนนํา ชมรม สรางเสริม 

สขุภาพ มหาวิทยาลยั ราชภฏั เชยีง ใหม ตัว แทน เครอืขาย ปอง กนั ปญหา 

จาก เครื่องด่ืม แอลกอฮอล  และ สารเสพติด ใน จังหวัด เชียง ใหม  กลาว วา  

กิจกรรม ใน ครั้งน้ี เปนการ จัด อยาง ตอเน่ือง เปน ป ท่ี  3   ยัง เนน การ ลด การ 

บริโภค เครื่องดื่ม แอลกอฮอล  รวม ไป ถึง การ หา กิจกรรม สรางสรรค และ 

กิจกรรม ทางเลือก ใน การ   ลดผลกระทบ จาก การ ดื ่ม ใน ชวง เทศกาล

 วัน วาเลนไทน โดย ใน ปน้ี ใช แคม เปญภาย ใต แนวคิด  o r a n g e   i n   l o v e   รัก 

เทาเทยีม รูเทาทนั  ซึง่ เปนการ กระตุน ให ม ีวธิ ีคดิ ใน การ ที ่จะ ม ีความ รกั แบบ 

ปลอดภัย และ ไม ทําราย ผูหญิง และ ใช ความรุน แรง  โดย กิจกรรม น้ี จะ มี การ ทํา อยาง ตอเน่ือง รวม ไป ถึง จะ เชื่อมโยง  ไป ใน กิจกรรม วัน รณรงค สตรี 

สากล โดย พยายาม ที่ จะ สื่อสาร มิติ การ ดื่ม มี ผล กระทบ ตอ การ ใชชีวิต ของ ผูหญิง รวม ไป ถึง ผูหญิง อาจ จะ ไดรับ ความรุน แรง จาก การ ดื่ม ก็ เปนได 

ดัง นั้น จึง เปน วิธีการ ที่ เยาวชน จะ สื่อสาร ไป ยัง คน รุน ใหม และ คน ใน สังคม ให ตระหนัก ถึง ผล กระทบ จาก การ ดื่มสุรา การ มี เพศสัม พัน ที่ ไม ปลอดภัย 

การ ใช สือ่ สงัคม ออนไลน รวม ไป ถงึ การ ยตุ ิความรนุ แรง ตอ สตร ี และ กจิกรรม รณรงค ดงักลาว ยงัม ีการ ขบั เคลือ่น พรอม กนั กบั เยาวชน ใน  4   ประเทศ  

ได แก  ประเทศ ไทย  ประเทศ ลาว  ประเทศ กัมพูชา  และ ประเทศ เวียดนาม

 นกัศกึษา ทัง้  4   มหาวทิยาลยั ม ีการ จัดทาํ ปาย คาํ ความ รณรงค ที ่หลากหลาย เพือ่ กระตุน เตอืน ให กบั ผูคน ที ่เดนิทาง มา ใน บรเิวณ ถนน คน เดนิ 

จงัหวดั เชยีง ใหม และ ประชา สมัพนัธ กจิกรรม ใน เครอืขาย  พรอม ทัง้ ม ีการ เตรยีม ของขวญั ทีร่ะลกึ  ถงุยาง อนามยั  และ ดอกกหุลาบ มอบ ให กบั ผูคน 

ที่ เดินทาง มา บริเวณ ถนน คน เดิน จังหวัด เชียง ใหม  โดยเฉพาะ มี ขอความ รณรงค เพื่อ กระตุน เตือน ถึง ผล กระทบ จาก การ ด่ืม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล  

พรอม ทั้ง มี การ แสดงดนตรี เพื่อ สราง สีสัน และ บรรยากาศ ใน เทศกาล แหง ความ รัก
 ขอบคุณ ที่ มาจาก  เครือขาย ปอง กัน ปญหา จาก เครื่องดื่ม แอลกอฮอล และ สารเสพติด ใน จังหวัด เชียง ใหม

àÂÒÇª¹ ¹.È. àªÕÂ§ãËÁ‹ 
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รูทันการตลาดน้ำ เมา

ใคร จะ คิดวา เรื่อง สี ของ ขวด 

น้าํเมา จะ ม ีผล กบั การ ดืม่ และ ยอดขาย 

แต ก็ เปน เรื่องจริง ที่ กําลัง ขับเคี่ยว กัน 

อยู  ซึ่ง คุณสร กล อดุล ยา นนท เขียน 

เลา เกี่ยวกับ เรื่อง นี้ ใน คอลัมน Market-

Think ประชาชาติ ธุรกิจ ออนไลน วา

ผม ก็ ไดยิน ขาว เรื่อง นี้ จาก คนใน 

แวดวง ธุรกิจ อาหาร และ เคร่ืองดื่ม มา 

เหมือนกัน แต เนื่องจาก เปนการ พูดคุย 

แบบ ผานๆ ก็ เลย ไมได ซักถาม อยาง จริงจัง 

มา กระตุก อีกคร้ัง เม่ือ มี คน เลา วา เพื่อน 

ที่ เปน เอ เยนต เบียร ชาง บอกวา ยอดขาย 

ตอนนี้ ดีมาก แต ผม ก็ ยัง ไม เชื่อ นัก เพราะ 

เบียร ชาง เพิ่ง เจอ กระแส โจมตี เร่ือง การ 

ใช ดารา โฆษณา สินคา แบบ เนียนๆ ยอด

ขาย จะ เพิ่ม ได อยางไร แต พอ เห็น สกูปขาว 

ของ“ประชาชาต ิธรุกจิ” ผม จงึ เริม่ หา ขอมลู 

อยาง จริงจัง...สถานการณ เปลี่ยนไป จริงๆ 

ครับ 

กลยุทธ ของ“เบียร ชาง”ไดผล จริงๆ 

นอกเหนอื จาก กลยทุธ การ ตลาด ตางๆ แลว 

สิ่ง ที่ เขา ทํา ก็ คือ... 

1. โฟกัส ยกเลิก เบียร ชาง รสชาติ 

ตางๆ หมด เหลือ เพียง หนึ่งเดียว คือ ชาง 

คลาสสกิ ไมม ีชาง ไลท หรอืชาง เอก็ซ ปอรต 

อีกแลว 

¾ÅÑ§áË‹§ “ÊÕ” 
ÈÖ¡¡ÒÃµÅÒ´
º¹¢Ç´àºÕÂÃ�!!!

2. ลดปริมาณ แอลกอฮอล ลง จาก 

6% เปน 5.5% รสชาติ ก็ เปลี่ยนไป ดวย 

3.เปลีย่นส ีขวด ใหม จาก“สนี้าํตาล” 

เปน“สีเขียว” ประเด็น นี้ นาสนใจ ครับ

สําหรับ สินคา “เบียร” เรื่อง“สี”ของ 

ขวด กลาย เปนตัว แบง ชน ชั้นวรรณะ เวลา 

เรา นึกถึง เบียร พรีเมี่ยม ราคาแพง ตั้งแต 

ในอดีต จนถึง ปจจุบัน สวนใหญ จะ เปน “สี

เขยีว”  ต้ังแต“คลอ สเตอร”จนถงึ“ไฮ เนเกน” 

“สีเขียว” ท้ังน้ัน ทั้งที่ ขวด สีเขียว ตนทุน ต่ํา

กวา ขวด สีน้ําตาล แต “ความรูสึก”ของ 

คน ทั่วไป รูสึกวา เบียร ขวด สีเขียว ราคา

แพง กวา นัก ธุรกิจ อาหาร คน หนึ่ง เคย บอก 

ผม วา คน เริ่มตน กอน จะ เปน คน กําหนด 

มาตรฐาน เชน ถา ใคร ทํา“ตมยํา”เปนราย 

แรก และ ไดรับ ความ นิยม รสชาติ น้ี ก็ จะ 

เปน มาตรฐาน เหมือน ถา บาน ไหน คุณแม 

ทํา “พะโล”รสเค็ม ไม หวาน ลูก ก็ จะ ติด 

วา“พะโล”ท่ี อรอย ตอง“เค็ม” หรอื ที ่คน ทัว่ไป 

รูสึกวา“เบยีร”เกรด สูงกวา “เหลาขาว”  บน 

โตะ ที่ มี เบียร วางอยู ดู เท กวา เหลาขาว ทั้งที่ 

ราคา เหลาขาว อาจ แพง กวา มัน เปนเรื่อง 

ของ“ความรูสึก”

ดังนั้น เมื่อ“คลอ สเตอร ” และ 

เบียร พรีเมี่ยม ยี่หอ ตางๆ เลือก ใช“ขวด สี

เขียว”เปนหลัก คน ดื่ม เบียร ก็ จะ รู สึกวา 

เบียร ขวด สีเขียว เปน เบียร พรีเมี่ยม  “ชาง” 

จงึ ใช จติวทิยา เรือ่ง นี ้มา ยกระดบั“เบยีร 

ชาง” และ กลาย เปน “จุด เปลี่ยน”ที่ 

สําคัญ ของ เกม นี้ นอกจากนั้น กระแส 

โจมตี เรื่อง ดารา โปรโมท เบียร ขวด สีเขียว 

ที่ โดน กระหน่ํา อยาง หนัก กรณี ดังกลาว 

ภาพลักษณ อาจจะ เสียไป บาง แต การ รับ

รู กวางขวาง อยางย่ิง ใน มุม การ ตลาด อาจ

จะ เปนความ ผิด พลาด ครั้ง ใหญ ของ เบียร 

สิงห ท่ี หยิบยก เรื่อง น้ี ขึ้น มา  แต ถา มอง ใน 

เชิง ความ ถูกตอง เบียร สิงห ไมผิด แต อาจ 

ผิด พลาด ในทาง การ ตลาด เพราะ เมื่อ 

คูแขง ตองการ โฆษณา วา เปลีย่น ขวด เปน“สี

เขยีว” การ หยบิยก เรือ่ง นี ้ขึน้ มา เปน ประเดน็ 

กลับ ทํา ใหขาว นี้ ดังขึ้น คน แทบ ทั้งประเทศ 

รูวา เบยีร ชาง เปลีย่น เปน ขวด สเีขยีว แลว สม

ประสงค ของ “เบียร ชาง” ครับ  นา จับตา 

มองวา “เบียร สิงห” จะ แก เกม เรื่อง นี้ อยาง

ไร เพราะ สงคราม ครั้งนี้ เพิ่ง เริ่ม ยก ใหม  

สําหรับ คน ดื่ม แลว ไมวา จะ ขวด 

ส ีใด น้าํเมา ก ็เปน สิง่ ที ่ทาํลาย สตปิญญา 

อยู นั่นเอง 

ขอบคุณ เน้ือหา จาก เว็บไซต ประชาชาติ

http://m.prachachat.net/news_de-

tail.php?newsid=1453706501
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จากนวัตกรรมชุดนิทานตนแบบระดับปฐมวัยสูโครงการ “พลังจิต

ใตสํานึก หนูนอยใจเขมแข็ง” ท่ีบูรณาการและรอยเรียงออกมาเปนตนทุน

ชีวิตเสริมพลังความม่ันใจของตนเองในทางท่ีดี กลาท่ีจะปฏิเสธไมของแวะ

ส่ิงท่ีเปนพิษภัย เปนอีกหน่ึงในการทํางานขับเคล่ือนประเด็นลดปจจัยเส่ียง

ต้ังแตเด็กในระดับปฐมวัย และเปนเร่ืองใหมในสังคมไทยท่ีสามารถพัฒนา

ไปสูส่ือประกอบการเรียนการสอนสําหรับครู พอ แม ผูปกครอง นักพัฒนา

การดานเด็ก โดยใชกับเด็กเล็กต้ังแตในครรภถึงอายุ 12 ขวบ  ซ่ึงทีมนักวิชา

การและผูเช่ียวชาญท่ีสรางสรรคส่ือไดนําไปขยายผลเพ่ือเปดมุมมองและ

สามารถใชไดจริงสําหรับเด็กปฐมวัย

สาํหรบัการอบรมเชงิปฏบิตักิารครปูฐมวยั เฟสที ่1 ป 2558 ไดรบั

ความสนใจจากครโูรงเรยีนอนบุาลและครผููดแูลเดก็จากศนูยเดก็เลก็และ

ครพูีเ่ลีย้ง รวมแลว 18 รุน คอื กรงุเทพมหานคร 6 รุน, กาํแพงเพชร 1 รุน, 

ภูเก็ต 1 รุน, สงขลา 1 รุน, ยโสธร 5 รุน, เชียงใหม 3 รุน และ ศรีสะเกษ 1 รุน 

รวมจํานวนครูผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 1,211 คน

นางม าลัย มินศรี ผูประสานงานโครงการ 

กลาววา “การอบรมครูในครั้งนี้เปนการเปดโอกาส 

ใหครูที่เขารับการอบรมไดยอนคิดถึงเบ้ืองลึกของการ

ออกแบบและผลิตสื่อสําหรับเด็ก ไดเรียนรูถึงกระบวน

การใชสื่ออยางมีความหมาย ไดฝกทักษะการใชสื่อ

ดวยตนเอง จนเขาใจและเปดกระบวนทัศนใหมในการ

วิเคราะห ใครครวญ และสังเคราะหสื่อ สามารถ ใชสื่อ

ไดเต็มศักยภาพ   เปนการเปดโลกแหงการเรียนรู  

ที่ไมจําเปนตองพูดถึงเรื่องการหาม ขู  หรือโทษภัย

ของเหลา บุหรี่ แตการเรียนรูผานสื่อแบบนี้ทําใหรูจัก

เรื่องราวของเหลา บุหรี่อยางนาสนใจ ทําใหเด็กๆ 

ไดเขาใจชีวิต พรอมรับมือตอความเสี่ยงตางๆ  โดยมี

การเช่ือมโยงจากนิทาน

สูชีวิตจริง หรือในขณะ

ที่ร องเลนเตนไปนั้น ก็

ซึ ม ซั บ วิ ธี คิ ด ที่ สื่ อ ถึ ง

ความเปนตัวเอง ความ

กลาที่จะบอกสิ่งที่คิดออ

กมาอยางม่ันใจผานสื่อ

ตางๆ   เปนการกระตุน

อาจารยคมคาย พฤกษากร โรงเรียนวัดพระนอน

หนอนผ้ึง สพป.เชียงใหมเขต 4 ครูผูเขารับการอบรมเปดเผย

ความรูสกึวา “ไดผานการอบรมมาเยอะ ประทบัใจเทคนคิการ

ผลติสือ่จากวทิยากร วธิกีารนาํเขาสูเรือ่งการละลายพฤตกิรรม

เดก็ซึง่สาํคญัมาก คอื การใสใจกบัเดก็ เชน เรือ่งลมหายใจ เขา

ยงัสามารถคดิไดอยางสรางสรรค นาํความละเอยีดของเนือ้หา 

มาสรางความเขาใจใหทราบถึงความสนใจจากเด็ก เขาถึงวา

นิทานเรื่องนี้ สวนนี้ บรรทัดนี้ควรจะใหเด็กไดรับรูอะไรมาก

ทีส่ดุ จะนาํเขาชวงไหนจะหยดุตอนไหนทีจ่ะใหเดก็ไดคดิไดพดูตออยางไร หรอืสือ่สารกลบั

มาอยางไร คิดวาทางเครือขายงดเหลาและ สสส. เลือกวิทยากรไดดีมานําเสนอนาสนใจ

มาก โครงการนีด้มีาก ไมอยากใหหายไป และควรจะมกีารตดิตามผลวา ครทูีอ่บรม เรยีนรู

ไปแลวจะตอยอดหรือ นําไปใชอยางไร”

ครูนันรุจา แพทยวงศ (ครูน้ํา) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตาํบลสนักําแพง จ.เชยีงใหม ครอูกีหนึง่ทานทีเ่ขารบัการอบรมในครัง้

นีก้ลาววา “เปนโครงการทีด่มีาก ทาํไหไดทราบเทคนคิในการเลานทิาน

ที่ดี สําคัญมากที่สุด จะตองมีจังหวะ ประกอบกับการเนนคํา คําพูด

บางคํา การเวนวรรค  สามารถนํามาบูรณาการการเลาเรื่องตางๆไดดี 

ชอบสื่อที่ทําเปนกระดาษแผนเดียวแลวแบงเปนหกชอง เกาชอง คิด

วานาจะสามารถนํามาใชผลิตสื่อไดหลากหลาย  สรางเปนเกมการ

ศึกษา และสื่อเพื่อการสรางเสริมประสบการณก็ไดดวย อยากจะนํา

สื่อสําหรับการอบรมกลับไปทดลองใช สําหรับกลุมครู เราคุยกันวาจะ

นาํไปชวยกนัผลติเปนสือ่การเรยีนการสอนทีโ่รงเรยีนของพวกเราตอไป”

ใหเกดิพลวตัรการเรยีนรู และบมนสิยัพฤตกิรรมเชงิบวก

ทั้งโดยรูตัวและไมรูตัว”

นักสรางสุข11
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พื้นที่สรางสุข

ยอนกลับไปปท่ีผานมา รานเหลา

รอบสถานศึกษาตางๆ ตองปฏิบัติตาม

กฎหมาย หลังรัฐบาลออกกฎหมาย

หามขายแอลกอฮอลใกลสถานศึกษา

ตํ่ากวา 300 เมตร ...มหาวิทยาลัย

รังสิต เป นอีกหน่ึงสถานศึกษาท่ี

นํารองเปนตนแบบและพรอมปฏิบัติ

ตามกฎหมายควบคุมเค ร่ือง ด่ืม

แอลกอฮอลอยางเครงคร ัด โดยไดมี

การสรางพ้ืนท่ีความสุขทดแทน มีแนวคิด

วา เม่ือเราเอาอะไรออกไป ก็ตองหา

อะไรเขามาทดแทนส่ิงท่ีขาด ดังน้ัน 

รานเหลาเม่ือเอาออกไปแลว ทําอยาง

ไรท่ีนักศึกษาจะไดมีกิจกรรมหลังเลิก

เรียนท่ีสนุก มีบรรยากาศดีๆน่ังปารต้ี

กับเพ่ือนโดยไมตองไปรานเหลา 

“จัดงานนี้ขึ้นมาครั้งที่ 2 แลว ปรากฎวา

นักศึกษาติดตอเขามาขอรวมกิจกรรมเองเลย 

เคาอยากโชวความสามารถของกลุ ม โปรโมท

กิจกรรมของคณะ ทีมงานก็เลยคุยกันวา อยาก

ใหมีการจัดเปนประจําทุกๆเดือน มีการใชสื่อ

เพื่อการประชาสัมพันธ โดยทําใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย ตอนน้ีเรามีเฟสบุค ก็ใชชองทาง

นี้ในการชวยเผยแพร ทําแบบสตอรี่เปนรูปหมี

สญัลกัษณของงานเพือ่บอกเลาเรือ่งราว ปรากฏวา

มีคนแชรกันเยอะมาก เพราะความนารัก นาสนใจ 

และดึงคนมาเที่ยวงานมากขึ้น เปนอีกศุกรนึงที่

ทาํใหคนไมไปรานเหลา แตเคามางานเราแทน แคนี้

ก็สุขใจแลวคะ”

กจิกรรมภายในงานมทีัง้เสือ้ผา รานอาหาร

แบบ  Food  Truck  เนนวาใครมีไอเดียดีๆก็เขามา

รวมออกบูธ ที่สําคัญยังมีพื้นที่ Wall Art ใหระบาย

สีเติมจินตนาการ ซึ่งเปนธีมในแตละเดือนวาเปน

เรื่องอะไร สัญลักษณของงานนี้ จุดเดนอยูที่ “หมี” 

ซึ่งเปนตัวแทนของการดูแล ใสใจกัน และเปนที่มา

ของลานแบร (BEAR) ซึง่มาจาก ลานเบยีร (BEER) 

แตไมมีเบียรขายในมหาวิทยาลัย โดยใชแนวคิด

วา ไมมีเบียรก็ไดเอ เปนการเลนตัวอักษร เลนคํา

นอกจากนี้ยังมีการนําความรักมอบใหคนอื่นดวย

การทําบุญ โดยทําสมุดแฮนเมดขึ้นมา ไมหัก

คาใชจายเพื่อเอาเงินน้ีไปมอบใหนองดอยโอกาส 

ดวย 

กิจกรรมนารักแบบนี้ ใครที่สนใจ ติดตาม

ขาวสารการจดังาน  “ลานแบร”  เดือนตอไปไดทาง 

FB : ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาย - พัชราพร ทุมโคตร ครีเอทีฟ จากสํานักงานพัฒนาสังคม และ ศาลาดนตรี

สุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต หน่ึงในทีมงานเจาของโปรเจค “ลานแบร” พ้ืนท่ีสุดครีเอท เปนตัวแทน

บอกเลาเรื่องราวพื้นที่ความสุขในครั้งนี้วา เปนการโปรโมทพื้นที่สรางสรรค เพราะนอกจากการ

ออกบูธขายของแบบ Art Box มีของขายแบบเนนขายไอเดียกันแลว ยังเปดเวทีแสดงความสามารถ

ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และที่สําคัญงานนี้ไมจําเปนตองมีแอลกอฮอล 

“กอนที่จะมีลานแบรเกิดขึ้น  เดือนที่ผานมาเราไดจัดคอนเสิรต  ชื่อ  “นั่งลานเลา”  คือมี

หลากหลายเรื่องราวมาเลาสูกันฟงแบบบันเทิง  สบายๆ ผอนคลาย  บรรยากาศเหมือนไปเที่ยว

รานเหลา ไปนั่งที่ลานเบียร แตเราไมมีเหลาเบียรขายในงาน สุดทายดวยเวลาจํากัด เลยจัดเปน

ลานกจิกรรม มดีนตรสีดมาเลน มกีารออกบธูขายสนิคา แตกไ็มใชแบบขายทกุอยาง เพราะตอง

เลอืกรานทีม่าออกบธูดวย วาตองไมขายแอลกอฮอล กลุมทีน่กัศกึษาทีช่อบเทีย่ว แตละวนัอาจจะ

ดืม่มาก ดืม่นอย หรอืไมไดดืม่กต็าม แตบรรยากาศทีคุ่นชนิกบักลุมเพือ่น เปนสิง่ทีเ่ขายงัคงตอง

การ วงดนตรี ก็เปนวงที่เคยเลนในรานเหลา แตพอเขาไมมีที่ใหเลน ก็ตองชวยกันหาทางออก 

อยาบบีบงัคบัเคาในการเขารวมกจิกรรม แคมพีืน้ทีใ่หเคามตัีวตน และแสดงออกในทางท่ีเหมาะ

สม เราก็จะลดปญหาที่เกิดจากความเสี่ยงตางๆในสังคมได”
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พื้นที่สรางสุข 

เปนอีกหนึ่งงานที่มีกิจกรรมนารัก และ

อมยิ้มกันตั้งแตเขามาในงานเลยก็วาได เพราะ

เปนการเปดพื้นที่สรางสรรคใหทุกเพศ  ทุกวัย

เขามารวมทํากิจกรรมกันไดแบบสบายใจ โดย

ในงานนี้ จังหวัดอุตรดิตถรวม กับเครือขาย 

อุตรดิตถติดยิ้ม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

อุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และ

องคกรภาคีเครือขายในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ 

กวา 30 องคกร ไดร วมกันจัดงานเทศกาล

อุตรดิตถติดยิ้มและดีจังฟอรั่ม ภายใตแนวคิด 

“ศิลปะเลาเรื่องเมืองอุตรดิตถ” เมื่อวันที่ 13 – 14 

กุมภาพันธ 2559 ณ บริเวณหอนาฬิกา – สวน

สาธารณะริมนาน ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง

อุตรดิตถ เพื่อเปดพื้นที่เรียนรูและสรางสรรคให

กบัเดก็และเยาวชน ประชาชน และผูสนใจทัว่ไป

ÍØµÃ´Ôµ¶�µÔ´ÂÔ้Á ¾×้¹·Õ่¹Õ้´Õ¨Ñ§…
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ในงานน้ีมเีครอืขายจากตางประเทศมารวมดวย อาท ิปนงั บาหล ีลาว และ

ญี่ปุน เดินทางมารวมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พรอมจัดใหมีการแสดงวัฒนธรรม ทั้ง

การเรยีนรูวฒันธรรมของอาเซยีน ภาพถายเลาเรือ่งราวของคนในชมุชนสมยักอน 

การสราง งานศิลปะบนพื้นถนน ฯลฯ งานนี้เปนพื้นที่ที่ทําใหครอบครัว กลุมเพื่อน 

ตลอดจนคูรกั ไดพากนัมาเลนเดนิ ไดใชเวลารวมกนั และเปนแหลงเรยีนรูทีม่ชีีวติ

ที่นาสนใจในชวงเทศกาลวันแหงความรัก เพื่อสรางความสุขรวมกันใหมากขึ้น

กิจกรรมรวมจัดภายในงานเทศกาลอุตรดิตถติดยิ้มและดีจังฟอร่ัม มีความ

หลากหลายมาก เพราะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท่ีนาสนใจ แกลเลอรี่ภาพถาย

ชุมชนยิ้มได การแสดงแลกเปล่ียนดานวัฒนธรรมอาเซียน ทั้งโขนไทย ระบําจีน 

เตนรํา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของประเทศลาว รวมไปถึงละครเรื่อง “เงาะ” จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ การประชันกลองไทย สะบัดชัย มังคละ กลองยาว ปูเส่ือ

ดูหนังตลุง เลเลออีสาน “กลองขาวนอยฆาแม” การเชิดหุนเลานิทาน เปดจินตนาการ

เบิกบานท้ังครอบครัว เติมแตงลวดลายบนถนนใหมีสีสันดวยเม็ดทราย และอ่ิมอรอย

ไปกับเมนูอาหารอาเซียน

นอกจากน้ีภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่นาสนใจอื่นๆ อาทิ 

กลุมแมลงปอปกแกวรวมกับเครือขายงดเหลาจังหวัดอุตรดิตถรวมจัดกิจกรรม

รณรงคสรางการรบัรูและเชญิชวนใหผูมารวมงานไดรบัความรูเกีย่วกบัพษิภยัของ

แอลกอฮอล ทีส่าํคญัสิง่ทีผู่มารวมงานจะไดรบักลบัไป มคีวามสขุและสนกุกนัแลว 

ยงัปลอดภยัเพราะงานนีจ้ดัแบบไมตองมเีครือ่งดืม่แอลกอฮอลมาเกีย่วของในงาน

ÅÒ¹áºÃ�....äÁ‹ÁÕàºÕÂÃ�¡็ÊØ¢ä Œ́
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วันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 พระ สาธิต  ธีรปฺโญ ประธาน เครือขาย 

ประชาคม งด เหลา จงัหวดั ลาํปาง รวมกบั ทมี วทิยากร ทหาร ตํารวจ ปกครอง 

สรรพสามิต และ สาธารณสุข จัด อบรม ให ความ รูเร่ือง พ.ร.บ.ควบคุม เคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอลฯ และ กฎหมาย อื่นๆ ที่ เกี่ยวของ แก กํานัน ผูใหญ บาน จังหวัด 

ลําปาง รุน ที่1 จํานวน 310 คน ณ  โรงแรม บุษน้ํา ทอง

กิจกรรม รณรงค งด เหลา

Åí  Ò»Ò§¨Ñ´ÍºÃÁ¤ÇÒÁÃÙŒàÃ×èÍ§¡®ËÁÒÂ
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“¾ÐàÂÒ” Ã‹ÇÁ MOU á¡Œ ä¢»˜ÞËÒáÍÅ¡ÍÎÍÅ�¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´

เม่ือ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2559 เจาหนาท่ี สาธารณสุข เจาหนาท่ี 

สคร.นครราชสีมา สรรพสามิต เจาหนาที่ ตํารวจ และ เครือขาย ส่ือ 

อาสา สุรินทร ได ออก ตรวจ ประชา สัมพันธ และ บังคับใช กฎหมาย 

พ.ร.บ.ยาสบู และพ.ร.บ.ควบคมุ เครือ่งดืม่ แอลกอฮอล ใน โรงเรยีน บขส. 

รานคา ฯลฯ รอบ เขตเทศบาล เมือง สุรินทร  จังหวัด สุรินทร

เมือ่ วนัที ่6 กมุภาพนัธ 2559 เครอืขาย สือ่ อาสา สรุนิทร รวมกบั 

เจาหนาที ่ตาํรวจ สภ.เมอืง สรุนิทร ได ลง พืน้ที ่เพือ่ ตรวจ  ประชา สมัพนัธ 

และ บังคับใช กฎหมายฯ ตาม พ.ร.บ.ควบคุม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล 

พ.ศ. 2551   แก ร านคา  และ ผู   ที ่มา ทองเที ่ยว ใน งาน ประจําป 

ณ วัด เทพ สุรินทร

เมื่อ วันที่ 28 มกราคม 2559 ที่ หองประชุม ภูกามยาว ศาลา

กลาง จังหวัด พะเยา นาย ธงชัย ยง ยืน หัวหนา ศูนย ประสานงาน เครือขาย 

องคก ร งด เหลา ภาคเหนือ ตอน บน เปน สักขีพยาน จัด ลงนาม ความ รวมมือ 

MOU    กับ ทุก หนวย ใน การ แกไข ปญหา แอลกอฮอล ของ จังหวัด 

ใน การ ประชุม หัวหนาสวน ราชการ ครั้งแรก ของ จังหวัด พะเยา   โดย มี 

นายศภุ ชยั เอีย่ม สวุรรณ ผู วาราชการ จงัหวดั ประธาน คณะกรรมการ 

ควบคมุ เครือ่งดืม่ แอลกอฮอล และ นาย ศร ีโรจน น ิมาน พชั ร ีประธาน ศนูย 

แกไข ปญหา การ บริโภค แอลกอฮอล จังหวัดเยา 

โดย มี ขอตกลง รวมกัน 4 ขอ ดังนี้

1.ให ขาราชการ เปน แบบอยาง ใน การ ปฏบิตั ิตาม พ.ร.บ.ควบคมุ 

เครื่องดื่ม แอลกอฮอล พ.ศ. 2551

2. ควบคุม กํากับ ไม ให มี การ จําหนาย หรือ บริโภค เครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล ใน สถานท่ี หรือ บริเวณ ตองหาม ตามพ.ร.บ.ควบคุม เคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551

3.ให สวน ราชการ ที ่ม ีอาํนาจ หนาที ่ตาม พ.ร.บ.ควบคมุ เครือ่งดืม่ 

แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 บังคับใช กฎหมาย อยาง เขมงวด และ เครงครัด

4. สนับสนุน สงเสริม กิจกรรม จัดงาน ประเพณี ระดับ จังหวัด 

อําเภอ ปลอด แอลกอฮอล

ทั้งนี้ ทุก หนวยงาน จะ ประสาน ความ รวมมือ ระหวาง กัน และ จะ 

สนับสนุน การ ดําเนินงาน ตลอดจน ติดตาม ประเมินผล การ ดําเนินงาน 

ตาม บันทึก ขอตกลง ให เกิด โยชน สูงสุด ตอไป
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เรื่องนารู

เครือ่งดืม่ทีม่ปีระโยชน เชน น้าํผลไมตางๆ ดืม่แลว

ทาํใหรูสกึสดชืน่กระปรีก้ระเปรา แตดืม่“น้าํเมา” นอกจาก

จะทําใหขาดสติ การรับรูไมเต็มรอยแลว ยังสงผลกระทบ

ตอรางกายมากมาย ซึ่งอาการที่พบบอยก็คือ“เมาคาง”

อาการเมาคาง เปนภาวะหรอือาการทีค่ลายกบัไขหวดั

ใหญ คือ การที่รางกายขาดน้ํา เปนผลที่เกิดหลังจากการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในปริมาณที่มากเกินรางกายจะสามารถ

รบัได สงผลใหเสยีสมดลุของฮอรโมน เกดิการเปลีย่นแปลงของ

สารสื่อประสาท และสารทางชีวภาพอื่นๆในรางกาย

ปฏกิริยิาของรางกายเมือ่เกดิอาการเมาคาง ไดแก ปวด

หัว มึนหัว เวียนศีรษะ คอแหง ผิวหนาแหง 

ริมฝปากแหง หนาบวม ตาบวมผื่นแดง รอยแดง หนา

ซีดเซียว คลื่นเหียน คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง ทองขึ้น ทองเฟอ 

หรอืทองรวง ถายเหลว รบัประทานอาหารไมได เบือ่อาหาร นอน

ไมได สะลึมสะลือ กระเพาะอาหารเกิดการระคายเคือง มือสั่น 

ใจสัน่ เหนือ่ย เหงือ่ออก หรอืออนเพลยี หมดแรงลกุไมขึน้ ตวัเยน็ 

กลามเนือ้เกรง็(ตะครวิ) ความดนัโลหติลดลง และรูสกึไมสบาย 

สะดุง ตกใจงาย 

ทั้งนี้ นอกเหนือจากอาการที่มองเห็นทางรางกายแลว  

อาการเมาคางยังมีผลทําใหหัวใจเตนเร็วขึ้น คนที่เปน

โรคหัวใจจึงมีอัตราการเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากการเมา

คางงายกวาคนปกติดวย เปนการเพิ่มการทํางานของหัวใจ 

ปรากฏการณนี้มีผลตอการตายจากโรคหัวใจ    นอกจากนี้ 

“àÁÒ¤ŒÒ§”
àÃ×่Í§¸ÃÃÁ´Ò
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อาการเมาคางยังสงผลเสียตอประสาท โดยทําใหการ

แพรของคลื่นสมองชากวาปกติเปนเวลาหลายชั่วโมง หลังจาก 

รางกายขจัดแอลกอฮอลออกไปแลว และการทาํงานของกลาม

เนื้อรวมกับประสาทบกพรองเปนเวลานาน แมวาจะไมปรากฏ

แอลกอฮอลในเลือดแลวก็ตาม ซึ่งนอกเหนือจากผลกระทบ

อื่นๆแลว อาการเมาคางยังทําใหเกิดภาวะขาดน้ําและขาดสาร

อาหารดวย

อาการเมาคางเกิดจากหลายปจจัย และอาการที่เกิด

ขึ้นไมไดสัมพันธกับปริมาณแอลกอฮอลที่ดื่มแตเพียงอยาง

เดียว แตยังขึ้นอยูกับปจจัยเสริมอื่นๆดวย เชน กระเพาะอาหาร

วางกอนด่ืม อดนอนมากอนหรือนอนหลับไมเพียงพอ มีความ

เครียดเปนทุนเดิม ปจจัยทางดานสังคมจิตวิทยา การเพิ่มการ

การเคล่ือนไหวรางกายขณะด่ืม หรอือยูในภาวะขาดน้าํ เปนตน 

และยังขึ้นอยูกับปริมาณการดื่มในชวงเวลาหนึ่งๆตอน้ําหนัก

ของคนดืม่ พดูงายๆวาน้าํหนกันอยมสีทิธิไ์ปไว และสดุทายเปน

เรื่องของอายุ นั่นคือยิ่งแกยิ่งเมาคางไดงาย

อยางไรกต็าม แมจะมวีธิแีกอาการเมาคางมากมาย

สารพดัวธิ ีแตทีไ่ดผลรอยเปอรเซน็ต คอืเลกิดืม่ไปเลย จะ

ไดไมตองมาพบเจอกับอาการที่แสนทรมาน ซึ่งไมคุมกับ

ความสนุกสนานเล็กนอยที่ไดรับระหวางดื่ม
ขอบคุณที่มาจาก กรมสุขภาพจิต

 http://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=967
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àÁÒ¤ŒÒ§!!!
มี หลาย คน ที่ “เมา” โดย ไมตั้งใจ และ ไมใช นัก ดื่ม แต เพราะ ทน 

เพือ่นๆ ชกัชวน ไมไหว ก ็เลย ลมืตวั ดืม่ เกนิ กวา ระดบั ที ่รางกาย จะ รบัไหว จน 

เกิด อาการ“เมาคาง” สําหรับ วิธี บรรเทา อาการ เมาคาง นั้น มี มากมาย มาย 

สารพัด วิธี ทั้ง กิน ยา บ ําบัด ดวย กลิ่น หอม กินอาหาร บางชนิด ดื่ม น้ําผลไม 

ตางๆ หรือ น้ํา สมุนไพร แต ที่ ทุกคน สามารถ หาได งาย ที่สุด ก็ คือ น้ํา มะพราว 

ซึ่ง ปจจุบัน มี ขาย ทั่วไป ทั้งเปน ลูก สด บรรจุ กระปอง บรรจุ ขวด ฯลฯ แต ถา 

เปนน้ํา มะพราว สดใหม ก็ ยิ่ง ดี

น้ํา มะพราว มี คุณคา ทาง โภชนาการ สูง เพราะ อุดม ไป ดวย แรธาตุ 

หลาก หลายชนิด  ทั้ง แคลเซียม  โพแทสเซียม  แมกนีเซียม  วิตามิน ซี  บี 2 

บี 5 และ บี 6 กรด โฟลิก และ กรด อะมิโน ตางๆ ที่ สําคัญ รางกาย สามารถ 

ดูดซึม กลูโคส จาก น้ํา มะพราว ไป ใชได อยาง รวดเร็ว ทําให รางกาย สดชื่น 

ซึ่ง นอกจาก จะ ชวย ลด อาการ ขาด น้ํา จาก การ เมาคาง แลว น้ํา มะพราว ยังมี 

ประโยชน อื่นๆ อีก มากมาย เชน 

ชวย ชะลอ อาการ อัลไซเมอร  มี ฮอรโมน เอส โตร เจน ชวย เสริม การ 

สราง คอลลาเจน และ อี ลา สติน ชวย ชะลอ ร้ิวรอย กอน วัย อัน ควร ชวย กระตุน 

การ เจริญ เติบโต และ แบง เซลล ไดดี มี ฤทธ์ิ ขับ ปสสาวะ ขับ ของเสีย และ 

สารพิษ ออกจาก รางกาย ทําให ผิวพรรณ เปลงปลั่ง สดใส มี ปริมาณ 

เกลือแร ท่ี จําเปน สูง ชวย บรรเทา ความ ออนเพลีย จาก อาการ ทองเสีย 

หรือ ทองรวง ได 

  ขอบคุณ เนื้อหา จาก เว็บไซต  Sanook

http://men.sanook.com/4089/
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