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            24ก.ย.2555 นพ.ทว ีตั Dงเสร ีรองอธบิดกีรมสขุภาพจติ กลา่วถงึกรณีที0สื0อตา่งประเทศรายงานความนยิมการมผีวิขาวใสของ
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 สภาการหนังสอืพมิพฯ์

 ประกาศเจตนารมณ ์
ชมรมผูผ้ลติขา่วออนไลน์

The Nation World Film BKK เนชั0นแชนแนล เนชั0นสดุสปัดาห์ ขา่วดว่น

เนชั0นโมบายนวิส์ 247 เฟรนด์ โอเคเนชั0น Nation Book กรงุเทพธรุกจิ
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โอกาส และความสําเร็จในชวีติ
        

            บรรดาผลติภณัฑท์ี0รับประกนัวา่จะชว่ยใหใ้บหนา้ ผวิกายและรักแรข้าว มขีายอยู่ทั0วไป ขณะที0ธรุกจิอาหารเสรมิและยาปรับสี
ผวิใหก้ระจา่งใสกไ็ปไดส้วย แตน่ี0เป็นครั DงแรกของการทําตลาดนํDายาทําความสะอาดจดุซอ่นเรน้สตรทีี0มสีรรพคณุเพิ0มความขาว 
         
            โฆษณาผลติภณัฑท์ี0วา่นีD ซึ0งเผยแพรท่ั Dงทางโทรทศัน ์เว็บไซตแ์ละวทิย ุเป็นภาพผูห้ญงินุ่งยนีสฟิ์ตๆคนหนึ0ง กวาดสายตาหา
เสืDอผา้ชดุใหมพ่รอ้มเสยีงบรรยายวา่ ใครๆกอ้ยากดดู ีแตก่ารสวมยนีสฟิ์ตฟ อาจทําใหส้ผีวิหมองคลํDาได ้จากนัDนกลอ้งกซ็มูไปยงั
กางเกงตวัใหมเ่ป็นขาสั Dนสขีาว พรอ้มกบัเสยีงบรรยายคณุสมบตัผิลติภณัฑท์ี0อา้งวา่ชว่ยใหผ้วิบรเิวณนัDน กระจา่งใส  
          
            การออกผลติภณัฑแ์บบเดยีวกนัในอนิเดยี ในปีนีD ตอ้งเผชญิกบัการเหยยีดหยามจากนานาชาต ิเพราะเนืDอหาในโฆษณามี
การระบเุป็นนัยวา่ บรเิวณจดุซอ่นเรน้ที0ขาวกระจา่งขึDนจะชว่ยดงึดดูบรุษุเพศ แตน่ายหลยุส ์เซบาสเตยีน โอหล์  จาก พับบลซิสิ ไทย
แลนด ์ผูทํ้าโฆษณาชดุนีDระบวุา่ ผลวจัิยยนืยนัวา่ ผูห้ญงิสนใจผลติภณัฑก์ลุ่มนีD 
          
            หลายประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ การมผีวิกระจา่งใส เทา่กบัการอยู่ในชนชั DนสงูขึDนไปอกีระดบั เนื0องจากเป็นสิ0งบง่
บอกวา่เจา้ของผวิพรรณเชน่นั Dน ไมไ่ดต้รากตรํากลางแดดในทุ่งนา ภาษาไทยมกีารเปรยีบเทยีบเชงิเหยยีดๆคนผวิคลํDา อาท ิดําเหมอืน
อกีา ขณะในทกุวนันีD ชาวนาปลกูขา้ว สวมเสืDอแขนยาว กางเกงแขนยาว หมวกปีกกวา้งและถงุมอื 
         
            DRAFTFCB บรษัิทเบืDองหลงัโฆษณาผลติภณัฑเ์พิ0มความกระจา่งใสยี0หอ้หนึ0งในประเทศไทย ระบวุา่แรงงานกลุ่มนีD ถอืเป็น
ลกูคา้กลุ่มใหญใ่นตลาดกลุ่มผลติภณัฑเ์พิ0มความขาวทั Dงผวิหนา้และผวิกายของบรษัิท 
         
            นติยสารผูห้ญงิในไทย ใชด้าราเกาหล ีญี0ปุ่ น และชาวเอเชยีผวิขาวใสโฆษณาผลติภณัฑอ์วดอา้งความขาวกระจา่ง เสรมิดว้ย
สโลแกนเพิ0มความมั0นใจ อาท ิฉายออโรราของคณุออกมา และ รูจั้กกบัมหศัจรรยแ์หง่ผวิขาว เชน่เดยีวกบัสื0อโฆษณาเกอืบทั Dงภมูภิาค
เอเชยี-แปซฟิิคกใ็ชร้ปูแบบเดยีวกนั และคาดวา่ ธรุกจิสนิคา้เพิ0มความขาวใสในภมูภิาค จะทะลหุลกั 2,000 ลา้นดอลลารใ์นปีนีD โดย
ตลาดที0มกีารเตบิโตเร็วที0สดุคอื จนีกบัอนิเดยี   
          
            แตก่ระแสคลั0งความขาวมามาพรอ้มกบัความเสี0ยงตอ่สขุภาพ เนื0องจากสนิคา้หลายชนดิมสีว่นผสมของไฮโดรควนินิ และ
ปรอท ที0อาจทําใหผ้วิกระดํากระดา่งถาวร หรอืทําลายไต ผลติภณัฑบ์างชนดิยงัผดิกฎหมาย

       

ขา่วดว่น

10:26 น. ผบก.ระนองงัด8มาตรการเขม้สกดัแกง๊
โจรกรรมรถ10:18 น. มอืปืนควงคารบ์นิบกุยงิถลม่บา้น19นัดกลาง
เมอืงตรัง10:03 น. "บญุทรง" อา้งไมรู่เ้รื0อง "โกรง่" คา้นจํานํา
ขา้ว09:56 น. จนท.เรง่เปลี0ยนนสิยัเยาวชนในศนูยฝึ์กฯ
หลงัยกพวกตกีนั09:51 น. ทองลง 100 บาท รปูพรรณขาย 26,200
09:44 น. บกุยงิผูใ้หญบ่า้นรอืเสาะตาย ฉกปืนหนี

อา่นตอ่หนา้ใน
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