
28 สุขภาพคนไทย 2557

“หลักในการ ลด ละ เลิก “อ้วน” ที่ส�าคัญ คือ การรักษาสมดุลระหว่างพลังงานเข้า
และพลังงานออกของร่างกาย”
คนไทยมากกว่าร้อยละ 80 เคยอ่านฉลากโภชนาการ แต่เพียง 1 ใน 5 คนเท่านั้นที่คิดว่าเข้าใจ 
เนื้อหาทั้งหมด การให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องโภชนาการของอาหาร 
การกินเป็นสิ่งที่ยังต้องส่งเสริม

รู้ไว้…ไม่อ้วน

ปฏิบัติกำร 3อ. + 2ส. 

เป็นแนวคิดพิชิตอ้วนที่ว่ำด้วย 

กำรมีพฤติกรรมกำรบริโภค

อ ำ ห ำ ร แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ที ่

เหมำะสมตำมหลักโภชนำกำร 

กำรออกก�ำลงักำยอย่ำงเป็นนจิ 

สม� ่ำเสมอ และกำรควบคุม 
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ËÁÒÂàËµØ: 1 ªŒÍ¹ªÒ = 4.2 ¡ÃÑÁ
1 Ê‹Ç¹ÁÒµÃ°Ò¹¢Í§¼Ñ¡à·‹Ò¡Ñº¼Ñ¡ãº»ÃØ§ÊØ¡ 1 ·Ñ¾¾Õ ËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò
1 Ê‹Ç¹ÁÒµÃ°Ò¹¢Í§¼ÅäÁŒà·‹Ò¡ÑºÁÐÅÐ¡ÍÊØ¡ áµ§âÁ ËÃ×ÍÊÑº»ÐÃ´ 6-8 ¤Ó ËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò

·ÕèÁÒ: ¢ŒÍÁÙÅ¹éÓµÒÅ ä¢ÁÑ¹ áÅÐà¡Å×Í ¨Ò¡ÊÓ¹Ñ¡âÀª¹Ò¡ÒÃ ¡ÃÁÍ¹ÒÁÑÂ (¹éÓµÒÅ ¨Ò¡ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÍŒÍÂáÅÐ¹éÓµÒÅ »‚ 2550, ¹éÓÁÑ¹¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÀÒÇÐÍÒËÒÃáÅÐâÀª¹Ò¡ÒÃ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â»‚ 2546, 
à¡Å×Í ¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃÇ¨¡ÒÃºÃÔâÀ¤â«à´ÕÂÁ¤ÅÍäÃ´� »‚ 2550) áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ¼Ñ¡ ¼ÅäÁŒ ¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾
»ÃÐªÒª¹ä·Ââ´Â¡ÒÃµÃÇ¨Ã‹Ò§¡ÒÂ¤ÃÑé§·Õè 4 ¾.È. 2551-2552
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ปริมาณบริโภค น้ำตาล ไขมัน เกลือ และผักและผลไม
ของคนไทย เฉลี่ยเทียบกับปริมาณการบริโภคที่แนะนำตอวัน
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»ÃÔÁÒ³ºÃÔâÀ¤ 

»ÃÔÁÒ³ºÃÔâÀ¤·Õèá¹Ð¹Ó
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ËÁÒÂàËµØ: 1 ªŒÍ¹ªÒ = 4.2 ¡ÃÑÁ
1 Ê‹Ç¹ÁÒµÃ°Ò¹¢Í§¼Ñ¡à·‹Ò¡Ñº¼Ñ¡ãº»ÃØ§ÊØ¡ 1 ·Ñ¾¾Õ ËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò
1 Ê‹Ç¹ÁÒµÃ°Ò¹¢Í§¼ÅäÁŒà·‹Ò¡ÑºÁÐÅÐ¡ÍÊØ¡ áµ§âÁ ËÃ×ÍÊÑº»ÐÃ´ 6-8 ¤Ó ËÃ×Íà·ÕÂºà·‹Ò

·ÕèÁÒ: ¢ŒÍÁÙÅ¹éÓµÒÅ ä¢ÁÑ¹ áÅÐà¡Å×Í ¨Ò¡ÊÓ¹Ñ¡âÀª¹Ò¡ÒÃ ¡ÃÁÍ¹ÒÁÑÂ (¹éÓµÒÅ ¨Ò¡ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÍŒÍÂáÅÐ¹éÓµÒÅ »‚ 2550, ¹éÓÁÑ¹¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÀÒÇÐÍÒËÒÃáÅÐâÀª¹Ò¡ÒÃ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â»‚ 2546, 
à¡Å×Í ¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃÇ¨¡ÒÃºÃÔâÀ¤â«à´ÕÂÁ¤ÅÍäÃ´� »‚ 2550) áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ¼Ñ¡ ¼ÅäÁŒ ¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾
»ÃÐªÒª¹ä·Ââ´Â¡ÒÃµÃÇ¨Ã‹Ò§¡ÒÂ¤ÃÑé§·Õè 4 ¾.È. 2551-2552
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»ÃÔÁÒ³ºÃÔâÀ¤ 

»ÃÔÁÒ³ºÃÔâÀ¤·Õèá¹Ð¹Ó

แนวคิด ปฏิบัติการ 3อ. และ 2ส.
กินถูกสวน “ลดอวน” 

ตามแบบจำลองจานอาหาร ใน จาน 9 นิ้ว

อ.อารมณ
“3 Ê à¾×èÍ¤Çº¤ØÁÍÒÃÁ³�”
Ê.Ê¡Ñ´  ÊÔè§¡ÃÐµØŒ¹ãËŒÃÙŒÊÖ¡ÍÂÒ¡ ÃÙŒÊÖ¡ËÔÇ
Ê.ÊÐ¡´  ã¨µ¹àÍ§ µÑé§ÊµÔäÁ‹ãËŒ¡Ô¹
Ê.ÊÐ¡Ô´  ¤¹ÃÍº¢ŒÒ§ãËŒª‹ÇÂ¡Ñ¹àµ×Í¹
 àÃ×èÍ§¡ÒÃ¡Ô¹ ªÇ¹¡Ñ¹
 ÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ ãËŒ¡ÓÅÑ§ã¨

อ.ออกกำลังกายอ.ออกกำลังกาย

อ.อาหาร

• ÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂµ‹Íà¹×èÍ§ 30 ¹Ò·Õ 
ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 5 ÇÑ¹/ÊÑ»´ÒË�

• à¾ÔèÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ò§¡ÒÂã¹áµ‹ÅÐÇÑ¹ 
àª‹¹ à´Ô¹¢Öé¹ºÑ¹ä´ à´Ô¹àÃçÇ 
·Ó§Ò¹ºŒÒ¹ ËÃ×Íá¡Ç‹§á¢¹ 
“¢ÂÑºà·‹Ò¡ÑºÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ”

• ãÂÍÒËÒÃ à¡Å×ÍáÃ‹ ÇÔµÒÁÔ¹ 2 Ê‹Ç¹: 
¼Ñ¡µ‹Ò§æ

• ¤ÒÃ�âºäÎà´Ãµ 1 Ê‹Ç¹ : 
ÍÒËÒÃ»ÃÐàÀ·¢ŒÒÇ, á»‡§

• â»ÃµÕ¹ 1 Ê‹Ç¹: à¹×éÍÊÑµÇ� ä¢ÁÑ¹µèÓ 
¶ÑèÇ ÍÒ¨à¾ÔèÁ ¼ÅäÁŒËÇÒ¹¹ŒÍÂ 
1 ¨Ò¹àÅç¡ ËÃ×Í¹Á (»ÃÐàÀ·
¾Ã‹Í§ÁÑ¹à¹Â ¹éÓµÒÅ¹ŒÍÂ)

·ÕèÁÒ: ÃÇºÃÇÁ¨Ò¡àÍ¡ÊÒÃà¼Âá¾Ã‹ à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¤¹ä·ÂäÃŒ¾Ø§

ส.สูบบุหรี่ส.สุรา +
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

ลด ละ เลิก 2ส.

3อ.
ดูแลอำรมณ์ควำมรู้สึกของตนเอง ควบคู่ไปกบั กำรละเว้น 

พฤติกรรมทีท่ �ำลำยสุขภำพจำกกำรดื่มสุรำ เครื ่องดืม่

แอลกอฮอล ์และกำรสูบบุหรี ่ สิ ่งเหล ่ำนี ้ เป ็นเรื ่อง 

ของกำรสร้ำงเสริมและปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมทีต่ ้อง 

เริ่ มจำกตัวบุคคล จำกกำรมีควำมรู ้  และทัศนคต ิ

ท ีเ่หมำะสมในเรื ่องต ่ำงๆ ท ีเ่กี ่ยวข ้อง โดยเฉพำะ 

เรื่องโภชนำกำรของอำหำรกำรกินในแต่ละวัน
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2911 ตัวชี้วัด “โรคอ้วน”

49.8

ËÁÒÂàËµØ: ¨Ó¹Ç¹µÑÇÍÂ‹Ò§ 1,330 ¤¹ ã¹ 4 ÀÙÁÔÀÒ¤¢Í§»ÃÐà·Èä·Â (äÁ‹ÃÇÁ¡ÃØ§à·¾Ï)

·ÕèÁÒ: »ÃÐä¾ÈÃÕ ÈÔÃÔ¨Ñ¡ÃÇÒÅ »ÃÐÀÒÈÃÕ ÀÙÇàÊ¶ÕÂÃ ÍªÔÃÞÒ ¤Ó¨Ñ¹·Ã�ÈØÀÊÔ¹. ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÑÈ¹¤µÔ ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ à¡ÕèÂÇ¡Ñº¢ŒÍÁÙÅâÀª¹Ò¡ÒÃº¹©ÅÒ¡ÍÒËÒÃ
áÅÐ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ. ÃÒÂ§Ò¹©ºÑºÊÁºÙÃ³� â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§»ÃÐ¡ÒÈÏ Ç‹Ò´ŒÇÂàÃ×èÍ§ ©ÅÒ¡âÀª¹Ò¡ÒÃ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÒËÒÃáÅÐÂÒ, ÁÕ¹Ò¤Á 2551.

กอนซื้อ ดูซักนิด “ฉลากโภชนาการ” 
ก. รูปแบบ Guideline Daily Amounts (GDA)

ข. รูปแบบมาตรฐาน (แบบเต็ม)

»˜¨¨ØºÑ¹ ÊÑÞÅÑ¡É³� GDA ºÑ§¤ÑºãªŒã¹ÍÒËÒÃÊÓàÃç¨ÃÙ» 5 ª¹Ô´ 

1) ÁÑ¹½ÃÑè§·Í´ ËÃ×ÍÍº¡ÃÍº
2) ¢ŒÒÇâ¾´¤ÑèÇ·Í´ ËÃ×ÍÍºà¹Â
3) ¢ŒÒÇà¡ÃÕÂº ËÃ×ÍÍÒËÒÃ¢ºà¤ÕéÂÇª¹Ô´Íº¾Í§
4) ¢¹Á»˜§¡ÃÍº á¤Ã¡à¡ÍÃ�� ºÔÊ¡Ôµ
5) àÇà¿ÍÃ�ÊÍ´äÊŒ

»˜¨¨ØºÑ¹ ÊÑÞÅÑ¡É³� GDA ºÑ§¤ÑºãªŒã¹ÍÒËÒÃÊÓàÃç¨ÃÙ» 5 ª¹Ô´ 

1) ÁÑ¹½ÃÑè§·Í´ ËÃ×ÍÍº¡ÃÍº
2) ¢ŒÒÇâ¾´¤ÑèÇ·Í´ ËÃ×ÍÍºà¹Â
3) ¢ŒÒÇà¡ÃÕÂº ËÃ×ÍÍÒËÒÃ¢ºà¤ÕéÂÇª¹Ô´Íº¾Í§
4) ¢¹Á»˜§¡ÃÍº á¤Ã¡à¡ÍÃ�� ºÔÊ¡Ôµ
5) àÇà¿ÍÃ�ÊÍ´äÊŒ

Ë¹Öè§Ë¹‹ÇÂºÃÔâÀ¤ : ........................ (....................)
¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂºÃÔâÀ¤µ‹Í .......................................
¤Ø³¤‹Ò·Ò§âÀª¹Ò¡ÒÃµ‹ÍË¹Öè§Ë¹‹ÇÂºÃÔâÀ¤
¾ÅÑ§§Ò¹·Ñé§ËÁ´ ............. ¡ÔâÅá¤ÅÅÍÃÕè (¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡ä¢ÁÑ¹ ........... ¡ÔâÅá¤ÅÅÍÃÕè)
   ÃŒÍÂÅÐ¢Í§»ÃÔÁÒ³·Õèá¹Ð¹Óµ‹ÍÇÑ¹*

ä¢ÁÑ¹·Ñé§ËÁ´ ..... ¡. .....%
 ä¢ÁÑ¹ÍÔèÁµÑÇ ..... ¡. .....% 
â¤àÅÊàµÍÃÍÅ ..... Á¡. .....%
â»ÃµÕ¹  ..... ¡. .....%
¤ÒÃ�âºäÎà´Ãµ ..... ¡. .....%
 äÂÍÒËÒÃ ..... ¡. .....%
 ¹éÓµÒÅ ..... ¡. .....%
â«à´ÕÂÁ ..... Á¡. .....%
                         ÃŒÍÂÅÐ¢Í§»ÃÔÁÒ³·Õèá¹Ð¹Óµ‹ÍÇÑ¹*

ÇÔµÒÁÔ¹àÍ .....% ÇÔµÒÁÔ¹ºÕ 1 .....%
ÇÔµÒÁÔ¹ºÕ 2 .....% á¤Åà«ÕÂÁ .....%
àËÅç¡  .....% 
*ÃŒÍÂÅÐ¢Í§»ÃÔÁÒ³ÊÒÃ·Õèá¹Ð¹ÓãËŒºÃÔâÀ¤µ‹ÍÇÑ¹ÊÓËÃÑº¤¹ä·ÂÍÒÂØµÑé§áµ‹ 6 »‚¢Öé¹ä» 
(Thai RDI) â´Â¤Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ÇÑ¹ÅÐ 2,000 ¡ÔâÅá¤ÅÅÍÃÕè
¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§áµ‹ÅÐºØ¤¤Åáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ ¼ÙŒ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ÇÑ¹ÅÐ 
2,000 ¡ÔâÅá¤ÅÍÃÕè ¤ÇÃä´ŒÃÑºÊÒÃÍÒËÒÃµ‹Ò§æ ´Ñ§¹Õé
ä¢ÁÑ¹·Ñé§ËÁ´ ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 65 ¡.
 ä¢ÁÑ¹ÍÔèÁµÑÇ ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 20 ¡. 
â¤àÅÊàµÍÃÍÅ ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 300 Á¡.
¤ÒÃ�âºäÎà´Ãµ·Ñé§ËÁ´  300 ¡.
 äÂÍÒËÒÃ  25 ¡.
â«à´ÕÂÁ ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 2,400 ¡..
¾ÅÑ§§Ò¹ (¡ÔâÅá¤ÅÍÃÕè) µ‹Í¡ÃÑÁ ä¢ÁÑ¹ -9 : â»ÃµÕ¹ -4 : ¤ÒÃ�âºäÎà´Ãµ -4

»ÃÔÁÒ³¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡ ¹éÓµÒÅ ä¢ÁÑ¹ â«à´ÕÂÁ ã¹ÍÒËÒÃ¹Õé
¤Ø³¤‹Ò·Ò§âÀª¹Ò¡ÒÃµ‹Í 1 Ë¹‹ÇÂºÃÃ¨ØÀÑ³±� (àª‹¹ «Í§, ¶Ø§, ¡Å‹Í§)

¤ÇÃáº‹§¡Ô¹…………….¤ÃÑé§

»ÃÔÁÒ³ ¹éÓµÒÅ ä¢ÁÑ¹ â«à´ÕÂÁ 
(ËÇÒ¹ ÁÑ¹ à¤çÁ) ·Õèä´Œ¨Ò¡ÍÒËÒÃ¹Õé à·ÕÂºà»š¹
ÃŒÍÂÅÐ¢Í§»ÃÔÁÒ³ÊÙ§ÊØ´·ÕèºÃÔâÀ¤ä´Œµ‹ÍÇÑ¹

»ÃÔÁÒ³¾ÅÑ§§Ò¹
¨Ò¡ ¹éÓµÒÅ ä¢ÁÑ¹ 
â«à´ÕÂÁ ã¹ÍÒËÒÃ¹Õé

พลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม

∗  %

∗¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ
¢Í§»ÃÔÁÒ³
ÊÙ§ÊØ´·ÕèºÃÔâÀ¤
ä´Œµ‹ÍÇÑ¹∗  % ∗  % ∗  %

¡ÔâÅá¤ÅÅÍÃÕè ¡ÃÑÁ ¡ÃÑÁ ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ

¢ŒÍÁÙÅâÀª¹Ò¡ÒÃ

�
�

�

�

� »ÃÔÁÒ³·Õè¡Ô¹µ‹Í¤ÃÑé§

� ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§·Õè¡Ô¹ä Œ́
µ‹Í 1 ºÃÃ Ø̈ÀÑ³±� 
(à»š¹«Í§ ¡Å‹Í§ ¡ÃÐ»‰Í§)

� »ÃÔÁÒ³ÊÒÃÍÒËÒÃ·Õè¨Ð
ä´ŒÃÑºµ‹Í¤ÃÑé§ (áÅÐ % 
¢Í§»ÃÔÁÒ³¹éÓÁÑ¹µ‹ÍÇÑ¹)

� ¢ŒÍÁÙÅ»ÃÔÁÒ³ÊÒÃÍÒËÒÃ
·Õè¤¹ä·Â¤ÇÃä´ŒÃÑºµ‹ÍÇÑ¹

ฉลากโภชนาการ กับ “คนไทย”
(ข) รอยละของผูที่มีความรู ความเขาใจ “ถูกตอง” 

ในการอานฉลากโภชนาการ
(ก) รอยละของผูที่เคยอานกอนเลือกซื้อผลิตภัณฑ

ÃŒÍÂÅÐ 85.7 à¤ÂÍ‹Ò¹©ÅÒ¡âÀª¹Ò¡ÒÃ¡‹Í¹àÅ×Í¡«×éÍ¼ÅÔµÀÑ³±�
ã¹¨Ó¹Ç¹¹Õé
- 3 ã¹ 4 ¤Ô´Ç‹Ò “à¢ŒÒã¨ºÒ§Ê‹Ç¹”
- à¾ÕÂ§ÃŒÍÂÅÐ 20 ¤Ô´Ç‹Ò “à¢ŒÒã¨·Ñé§ËÁ´”

(ก) รอยละของผูที่เคยอานกอนเลือกซื้อผลิตภัณฑ

ÃŒÍÂÅÐ 85.7 à¤ÂÍ‹Ò¹©ÅÒ¡âÀª¹Ò¡ÒÃ¡‹Í¹àÅ×Í¡«×éÍ¼ÅÔµÀÑ³±�
ã¹¨Ó¹Ç¹¹Õé
- 3 ã¹ 4 ¤Ô´Ç‹Ò “à¢ŒÒã¨ºÒ§Ê‹Ç¹”
- à¾ÕÂ§ÃŒÍÂÅÐ 20 ¤Ô´Ç‹Ò “à¢ŒÒã¨·Ñé§ËÁ´”

¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§
âÀª¹Ò¡ÒÃ

ÊÒÃÍÒËÒÃ
·Õèä´ŒÃÑº

Ë¹‹ÇÂºÃÔâÀ¤ ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§
©ÅÒ¡âÀª¹Ò¡ÒÃ

49.8 48.5
61.1

66.9

¡ÓÅÑ§¢ÂÒÂä»áÊ´§ã¹ ª�Í¤â¡áÅµ ¢¹ÁÍº ÍÒËÒÃÊÓàÃç¨ÃÙ» 
ÍÒËÒÃÁ×éÍËÅÑ¡áª‹á¢ç§ áÅÐÍÒËÒÃ¢ºà¤ÕéÂÇÍ×è¹æ 

»˜¨¨ØºÑ¹ÂÑ§¤§à»š¹¡ÒÃáÊ´§©ÅÒ¡ GDA â´ÂÊÁÑ¤Ãã¨

ข้อมูลรำยงำนและกำรส�ำรวจที่ผ่ำนมำ แสดงให้เห็นว่ำ คนไทยยังคงบริโภคน�้ำตำล ไขมันและโซเดียม (อำหำรหวำน 

มนั เคม็) มำกกว่ำปรมิำณท่ีแนะน�ำต่อวนัถงึ 2-3 เท่ำ ขณะท่ี บรโิภคผกัและผลไม้ค่อนข้ำงน้อยหรอืเพยีง 3 ใน 5 ของปรมิำณ

ที่แนะน�ำ ปัญหำพฤติกรรมกำรบริโภคขำดๆ เกินๆ นี้ ส่วนหนึ่งมีสำเหตุมำจำกควำม “ไม่รู้” และกำร “ไม่ตระหนัก” ถึง 

หลักโภชนำกำรเกี่ยวกับปริมำณสำรอำหำรและพลังงำนที่คนเรำจะได้รับจำกกำรอำหำรและเครื่องดื่มแต่ละประเภท 

จำกกำรสอบถำมเกีย่วกบัพฤตกิรรมในกำรเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์อำหำรและเครือ่งดืม่ของคนไทย แม้ส่วนใหญ่จะบอกว่ำ

เคยอ่ำนฉลำกโภชนำกำร แต่สัดส่วนของผู้ทีค่ิดว่ำตนเองเข้ำใจเนื้อหำทัง้หมด และมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจทีถู่กต้องจริงๆ  

เกี่ยวกับควำมส�ำคัญของฉลำกโภชนำกำร หน่วยบริโภค สำรอำหำรท่ีได้รับ และ ควำมรู้ด้ำนโภชนำกำรยังถือว่ำต�่ำ  

กำรออกแบบสื่อในกำรให้ควำมรู้และข้อมูลโภชนำกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ รวมถึงรูปแบบของฉลำกโภชนำกำรทีมี่ลักษณะ

ดึงดูดและเข้ำใจง่ำยโดยคนทั่วไป เป็นเรื่องที่ควรพิจำรณำ
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