
No.40   October - November  2014

โกรท ฮอร์โมน
ย้อนวัยด้วย

SERT-1
ยีนส์แห่งการย้อนวัย

สมุนไพรม้าศึก

สาวสวย

อีกครั้ง

PEURRAด้วย

คึกคัก คึกคัก

ทางเลือกใหม่ ของการรักษาฝ้า

ชีวิตน้ียังมีหวัง

ขาวใสด้วยมุก ไหม ทอง 
และรากโสม

www.thaidham.com

อ่านต่อหน้า 5



2

No.40 : October - November 2014

ศศินันท์ เชิดชู

พรทิพย์ ศรีเพ็ชร

ปนัดดา วิถีพัฒน์

กมลณัฐ ศรีชาย

จุฑาทิพย์ ผงพิลา

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com

เอกวัฒน์ สุวันทโรจน์

สารบัญ 
บ้านนี้ของเรา    3

บ้านนี้เศรษฐกิจดี    4

เรื่องอัศจรรย์	 	 	 	 5

ย้อนวัยด้วยสารกระตุ้นการหลั่งโกรท	ฮอร์โมน					6			

Sert-1	ยีนส์แห่งการย้อนวัย							 	 7

สาวสวยด้วยพูรา	สิบห้าอีกคร้ัง		 	 8

M	Black	สมุนไพรม้าศึก	คึกคักคึกคัก	 	 9

ขาวใสด้วยมุก	ไหม	ทอง	และโสม	 	 10									

การผลัดเซลล์ผิวเพื่อความงาม		 	 11

ประสบการณ์ผู้ใช้	 	 	 	 12-13						

ประมวลภาพ	Booming	Thaidham	XVII	 14	

กิจกรรมการตลาด	 	 	 	 15														

หอเกียรติยศ	/	New	Active	 	 	 16

โปรโมชั่นท่องเที่ยว		 	 	 17

ศูนย์ใหญ่	บ.	ไทยธรรม	 	 	 18

กล่องข่าวสมาชิก	/	สมัครวารสาร	 	 19

พบกับสาระความรู้นวัตกรรมการย้อนวัยโลก	และเคล็ดลับในการทำาธุรกิจ
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-	FM	96.50	สงขลา	อสมท.	ทุกวันเสาร์	เวลา	16.30	น.-18.00	น

ศูนย์ใหญ่	บ.	ไทยธรรมtw	w

และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่	http://www.youtube.com/healtisecret
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มารดาเสียชีวิตตอน	86	ปี	ขณะที่พี่ชายของคุณยายอายุยืนถึง	97	ปี
คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงมาก	 เพราะชอบดื่มไวน์	 และทานช็อกโกแลต	
คุณยายออกกำาลังกายกลางแจ้งเป็นประจำาตั้งแต่ยังสาว	 โดยกิจกรรมโปรด	
คือ	เล่นเทนนิส	ว่ายน้ำา	ปั่นจักรยาน	โรลเลอร์สเก็ต	นอกจากนี้คุณยายยัง
ชอบเล่นเปียโน	ร้องเพลงโอเปร่า	และดื่มไวน์แดงวันละ	2	แก้ว	ตอนที่
คุณยายมีอายุ	 85	ปี	คุณยายยังเล่นฟันดาบ	และตอนที่อายุ	 100	ปี	
คุณยายยังขี่จักรยาน	และเดินเหินได้คล่องแคล่วถึงอาย	ุ114	ปี

องค์ประกอบของการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพดีของมนุษย์	
ประกอบด้วยความแข็งแรงของกาย	 ใจ	 อารมณ์	 สังคม	และจิตวิญญาณ	
ไทยธรรม	 อัลไลแอนซ	์ ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย	 ที่จะสร้างสรรค์
สังคมใหม่	สังคมแห่งมิตรไมตรี	ความรัก	การให้	และการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีของคนไทย	มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา	ก้าวเข้ามาอยู่ในเมือง
แห่งมิตรไมตรี	 และจิตวิญญาณที่ดี	 สู่ความมั่งคั่ง	 และมั่นคง	 ในทุกด้าน
ของชีวิต

บ้านนี้
ข อ ง เ ร า

ดร.ภญ.อาริยา	สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

จารุณี	เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ด้วยความจริงใจ

E-mail	:	thaidhamallianze@hotmail.com		
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ย้อนวัยแบบไทยธรรม
 มนุษย์พยายามค้นหาปริศนาของการมีชีวิตท่ียืนยาวอย่างม ี

คุณภาพดี	 กลไกในการต่อต้านความชรา	 ยังคงเป็นกลไกที่มนุษย์พยายาม
ค้นคว้าหาทางที่จะเข้าใจ	ไทยธรรม	อัลไลแอนซ	์ขอเป็นหนึ่งในกำาลังสำาคัญ	
ในการค้นคว้าปริศนาของความชรา	 และการเกิดโรคต่างๆ	 ที่เกิดจาก
ความเสื่อมร่วมกับท่าน	 เพื่อที่เราแต่ละคน	 จะได้มีชีวิตที่ยืนยาว	 อย่างมี
คุณภาพชีวิตที่ด	ีรู้สึกด	ีและดูดี	จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต

 
ในทางวิทยาศาสตร์แล้ว	 มนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอายุขัยประมาณ	

125	ปี	มนุษย์ท่ีอายุยืนท่ีสุดในโลก	ท่ีถูกบันทึกไว้ในกินเนสส์บุ๊ค	เป็นสุภาพสตรี
ชาวฝร่ังเศส	ช่ือว่า	“ฌาน	กาลม็อง”	เกิดวันท่ี	21	ก.พ.	1875	และเสียชีวิต
เมื่อวันที่	4	ส.ค.	1997	ด้วยอายุ	122	ปี	164	วัน	สมาชิกครอบครัว
กาลม็องก็มีอายุยืนกันทุกคน	 พ่อของคุณยายฌานมีชีวิตจนถึงอาย	ุ 93	 ปี	
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บ้านนี้
เศรษฐกิจดี
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2014
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 โอ้...คิดถึงเพื่อนไทยธรรมท่ัวประเทศจังค่ะ		เม่ือเดือนสิงหาคม
ที่ผ่านมา	พวกเราได้มารวมตัวกันในงาน	Booming	Thaidham	XVII	งานรวมตัว
ของนักขายไทยธรรมท่ัวประเทศ	ซ่ึงจัดเพียงปีละ	2	คร้ัง	แต่คร้ังน้ีธีมการจัดงาน	
โดนหัวใจนักขายอย่างพวกเราจริงๆเลยค่ะ	“Change	by	Thaidham	ชีวิตใหม่ที่
ไทยธรรม”	สนุกตื่นเต้นทุกนาทีตั้งแต่เริ่มงานจนจบ	เพื่อนสมาชิกได้กลับบ้าน
ไปพร้อมความคิดใหม	่ ความหวัง	 และกำาลังใจอย่างท่วมท้น	 งานนี้ให้อะไร
หลายอย่างกับพวกเรา	ต้ังแต่มิตรภาพ	ความเสียสละ	ความอดทน	ความทุ่มเท
ของท้ังผู้จัด	และผู้มาร่วมงาน	และยังมีมิติใหม่	สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ร่วมงาน
ช่วยสร้างพลังให้กลับไปสามารถสร้างสรรค์ผลงาน	สร้างสังคมใหม่	สร้างโลกใหม่
ได้เลยค่ะ  

อย่างที่ทุกคนทราบดี	เมื่อคุณเปลี่ยนความคิด	ชีวิตก็เปลี่ยน	เมื่อรูปร่าง
หน้าตาคุณเปล่ียน	ชีวิตคุณก็เปล่ียน	เมื่อคุณเปลี่ยนทั้งทัศนคต	ิเปล่ียนท้ังรูปร่าง
หน้าตา	มันเป็นการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น	 สร้างสรรค์ขึ้น	 คุณอยากทำาอะไร
บ้างคะ	โลกทั้งใบคุณยังเปลี่ยนได้เลย

เปลี่ยนชีวิตที่ตั้งรุกเป็นตั้งรับจะดีไหม	ใครๆก็อยากสำาเร็จ	ถ้าอยากสำาเร็จ
ต้องเปลี่ยนก่อนค่ะ	จะบอกให้นะคะ	ทุกคนเปลี่ยนได้เช่นกันค่ะ	รูปร่างหน้าตา	
ความสวย	ความสาว	หรือความแวววาว	อาจต้องใช้เวลาหน่อย	การเปลี่ยน
ทัศนคติ		ความคิดให้เป็นบวก		สร้างคลื่นบวกขึ้นมาดึงดูดคลื่นบวกด้วยกัน
จะยิ่งสำาเร็จอย่างมีความสุขค่ะ	เพราะคลื่นบวกมีความหมายว่า	ความสะดวก	
ความง่าย	 ความละเอียดอ่อน	 ความเสียสละ	 ความสามัคค	ี จนถึงความสุข	
และความสำาเร็จ		และเมื่อคุณมีคลื่นบวกในตัวตลอดเวลา	ร่างกายของคุณ
ก็จะสวยสดงดงามตามพลังบวกน้ัน	คนใจดี	ก็จะอบอุ่น	และดูดี	คนไม่เร่ืองมาก	
ก็จะอยู่ที่ไหน	อยู่กับใคร	ก็ได้เพื่อนมาก	ลองสังเกตุกันดูบ้างก็แล้วกันค่ะ

เปลี่ยนความคิด	 ชีวิตก็เปลี่ยน	 เปลี่ยนแล้วรวยค่ะ	 นักขายนักบริหาร
เครือข่ายที่ประสบความสำาเร็จ	 ร่ำารวย	 มั่งคั่ง	 มาจากความเชื่อว่าเปลี่ยนได	้
ทำาได้แน่นอนค่ะ	เมื่อคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณคิด	และจะทำาต่อไปนี้	เป็นเรื่องด	ีเป็น
เรื่องที่ใช่	ทั้งชีวิต	จิตใจคุณพร้อมร่วมมือกัน	ไปทางเดียวกัน	จิตคิดบวกจะ
นำาพาร่างกายไปทำางาน	ใช้ชีวิตในเรื่องบวกๆตลอด	คิด	และตัดสินใจได้ดี
ถูกต้อง	ใช่เลย	ดังนั้นคุณต้องเชื่อ	100%	เชื่ออย่างสนิทใจว่าคุณเป็นคนดี
คิดด	ี ทำาด	ี และทำาได้	 ทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะพิสูจน์ว่าคุณทำาดี	
ทำาได้	ทำาจริง	ทำาแบบเชื่อ	100%			

พวกเรามาร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมไทย	สังคมแห่งมิตรไมตรี	ที่มีแต่
การให้	 การแบ่งปัน	 ช่วยเหลือ	 เอื้ออาทรกัน	 เริ่มจากตัวเราในสังคมของเรา	
สังคมไทยธรรม	 มีหลักการทำางานง่ายๆมาให้คิด	 ให้ฝึกปฏิบัติกันด้วยค่ะ 
คือ คนท่ีต้องการความสำาเร็จจะต้องเป็นคนเก่ง มาฝึกให้เป็นคนเก่งกันนะคะ 
เก่งให้ได้ใน 2 เรื่องก็พอค่ะ

1. เก่งคน	คือการทำางานของเราต้องเข้าหาผู้คน	เราถึงจะเกิดงาน	ดังนั้น
เราต้องฝึกการเข้าหาผู้คน	 ซ่ึงคนแต่ละคนก็มีความคิด	 ความต้องการ	 ความเช่ือ	
ความช่ืนชอบ	ความเข้าใจ	ความรู้	รสนิยม	และอีกมากมายเลยท่ีแตกต่างกัน	มี

อาจารย	์รินทร์ลภัส	สิริวัฒน์ธนะ
E-mail	:	rinrapat_tik@hotmail.com

Facebook	:	Rinrapat	Sririvatthana@facebook.com
ID	LINE	:	081-6344693

ไม่เท่ากัน	สำาหรับส่ิงท่ีนักขายผู้โชคดีท่ีอยู่ในครอบครัวไทยธรรมต้องทำา	 คือเข้าหา	
เข้าพบผู้คนท่ีแตกต่างเหล่าน้ีให้ได้อย่างลงตัว	 และทำาให้เขาชอบในตัวเราให้ได้
ทุกอย่างก็จะตามมา	ถ้าเราเป็นคนไม่ชอบพูดไม่ชอบคุย	ก็ต้องปรับเปลี่ยนค่ะ		
ฝึกการพูดคุยในส่ิงท่ีเป็นเร่ืองจริง	และมีประโยชน์กับเขา	หัดเป็นผู้ฟังท่ีดี	เพ่ือจะ
ได้รู้ว่าจะพูดให้เข้าเป้าตรงประเด็นได้อย่างไร	การพูดคุยที่พอเหมาะ	พอดีจึง
เป็นเร่ืองสำาคัญ	 สำาหรับนักขายบางคนท่ีพูดมากเกินไป	 ต้องระวังค่ะ	 นักขาย
ต้องรู้จักความพอด	ีรู้จักเวลา	รู้จักใช้โอกาส	พูดเก่งเป็นเรื่องดีค่ะ	แต่อย่าพูด
มากเกิน	 ต้องจับจังหวะเข้า	 และออกให้ถูก	 แล้วท่านจะเป็นนักขายที่น่ารัก
ของลูกค้า	เป็นเพื่อนที่อบอุ่นให้กับลูกค้า	และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ลูกค้ายอมรับ

2. เก่งงาน	คือเป็นคนขยัน	ทำางานอย่างทุ่มเท	ถ้าคิดจะทำาการส่ิงใด	ต้อง
ทำาให้ดีที่สุด	 ให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่ภาคภูมิใจได้เลย	 นักขายที่เก่งงานจะ
เป็นนักวางแผนท่ีดีด้วย	เพราะงานจะสำาเร็จเกิดผลงานได้ตามเป้าหมาย	ต้องมี
การวางแผนการทำางาน	หากทำางานตามความขยัน	ตามเวลาท่ีอยากทำา	หรือ
ทำาๆไปตามคนอ่ืน	คงคาดหวังความสำาเร็จได้ยาก	ต้องมีแผนการทำางาน	และ
ทำางานอย่างเป็นระบบด้วย	เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น	จะได้แก้ไขไป
ตามระบบ	ถูกต้อง	ตรงกับเหตุการณ์	การทำางานอย่างเป็นระบบ	จากแผน
การทำางานที่วางไว้	คือในแต่ละวัน	แต่ละสัปดาห์	แต่ละเดือน	ตัวเราต้องทำา
อะไรบ้าง	ต้ังแต่ดูแลตัวเองจนถึงการพบลูกค้า	การขายสินค้า	การอบรมทีมงาน		
การวางแผนการทำางาน	ท่ีต้องวางแผนต้ังแต่การทำางานแต่ละวันใน	1	สัปดาห์
แต่ละสัปดาห์ใน	1	เดือน	แต่ละเดือนใน	1	ปี	แผนการ	1	ปี	แผน	3	ปี
แผน	5	ปี	อย่างนี้หล่ะค่ะ	พวกเราลองฝึกกันดูนะคะ		ไม่มีใครเก่งมาแต่เกิด
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถฝึกฝนจากความเชื่อภายใน	 นำาพาตัวเราให้เก่งได้		
ถ้าคุณคิดว่าคุณเก่ง	คุณก็จะเก่ง	หากคุณเช่ือว่าทำาได้	คุณก็จะทำาได้	ความเชื่อ
อย่างสนิทใจไม่ว่าเรื่องใดๆ	ก็จะนำาพาร่างกายทำาให้สำาเร็จไปตามนั้นค่ะ		

เพราะส่ิงดีๆท่ีจะเกิดข้ึนกับคุณต่อจากน้ี	ตัวคุณเป็นผู้สรรค์สร้างข้ึนมาเอง
นะคะ	จะสุข	จะทุกข์	จะมี	หรือจน	จะได้	หรืออด	จะสำาเร็จหรือไม	่คุณเป็น
ผู้นำาทางชีวิตตัวเอง	ขอเป็นอีกหนึ่งกำาลังใจที่จะช่วยลุ้นคุณๆให้สำาเร็จ	สร้าง
ชื่อเสียงเกียรติประวัติให้ตัวเอง	และครอบครัว	สำาคัญอยู่ตรงที่ว่า	พวกคุณ
จะเช่ือส่ิงท่ีดิฉันพูดหรือไม่	 อย่าลืมว่าเม่ือคุณเช่ือ	 คุณสำาเร็จ	 เม่ือคุณลงมือทำา
สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นตำานานความสำาเร็จของคุณตลอดไป	มาช่วยกันเขียน
ตำานานความสำาเร็จของตัวเราเองกันดีกว่า	ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์		เป็น
บ้านหลังที่สองของคนด	ี คนรักเพื่อน	คนรักบ้าน	 รักสังคม	รักประเทศของ
ตัวเอง	รัก	เอื้ออาทร	และห่วงใยซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ	คุณจะอยู่อย่าง
มีความสุข	สุขภาพดี	มั่งคั่ง	มั่นคง	สมบูรณ์ค่ะ		มาอยู่บ้านไทยธรรมของเรา
ด้วยกันนะคะ
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 ดิฉันชื่อ	ณรัณธรภรณ์	 เนื่องจำานงค์	 เมื่อปลายปี	 2005	 ดิฉัน
ประสบอุบัติเหตุหงายหลังพลัดตกลงมาจากชั้นลอยของบ้าน	 หัวฟาดพื้น	
และสลบไป	3	วัน	หลังจากฟื้นขึ้นมา	ดิฉันมีอาการอาเจียน		และปวดหัว
อย่างรุนแรง	ซึ่งผลจากอุบัติเหตุ	ทำาให้ดิฉันมีอาการกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง	
ดิฉันไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่ง	 แพทย์แจ้งว่ามีอาการ
น้ำาบวมในสมอง	ทำาให้ระบบสั่งงานของกล้ามเนื้อเสียไปค่ะ		ในช่วงนั้น
แพทย์จ่ายยาแก้ปวด	และแก้อักเสบ	ซึ่งเป็นยาในกลุ่มสเตียรอยด์	เพราะ
ยังไม่มียารักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยตรง	ผลข้างเคียงของยาส่งผลเสีย
ต่อระบบต่างๆในร่างกาย	ทั้งตับ	ไต	รวมทั้งระบบเลือดด้วย	ดิฉันเริ่มมี
อาการขาขวาลีบไปในเวลาอันรวดเร็ว	 การกลืน	 และระบบขับถ่ายเสียไปหมด	
ทำาให้ต้องใส่แพมเพิร์สอยู่ตลอดเวลา	ทั้งการเดิน	และการทรงตัวก็แย่ลง
ไปด้วย	จำาเป็นต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุง	เป็นอาการของโรคอัมพฤกษ์	เจ็บปวด
ทรมานมาก	 	 ไปรักษาที่โรงพยาบาลอาการก็แย่ลง	 มีอาการท้องบวม	
ไขมันเกาะตับ	ตับ	และไตเสีย	ความดันไม่ปกติ	มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำา	
ทุกอย่างแย่ไปหมดเลยค่ะ	 ดิฉันจึงตัดสินใจหยุดการรักษาแบบแพทย์
แผนปัจจุบัน	 หันไปรักษาแบบแพทย์ทางเลือกแทน	 ซึ่งก็รับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาหลายยี่ห้อ	 แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น	 จนเริ่มท้อ	
และหมดหวังในชีวิต	จนกระทั่งได้มารู้จักกับไทยธรรม		ทำาให้ดิฉันรู้ว่า
ชีวิตนี้ยังมีหวัง	 ดิฉันได้ชีวิตใหม่จากไทยธรรมจริงๆค่ะ	 ดิฉันรับประทาน
สารสกัดจากสาหร่ายแดง สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ
น้ำามันปลาผสมใบแปะก๊วย  สารสกัดเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า
สมุนไพรจีนปรับสมดุลร่างกาย	ค่าตับของดิฉันที่เคยสูงมาตลอด	ลดลง
มาเป็นปกติได้ภายใน	3	เดือน	ท้องที่เคยบวมเริ่มยุบลง	ค่าไขมันเกาะตับ

ที่ ไทยธรรม

เฟ่ยหลง

สเต็มแมค

ฟิชเชอร์ โกลด์

เกรพซีด ออยส์
พลัส สไปรูลิน่า

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค
พลัส ไลโคปีน

ค่าตับของดิฉันที่เคยสูงมาตลอด 
ลดลงมาเป็นปกติได้ภายใน 3 เดือน

ท้องที่เคยบวมเริ่มยุบลง 
ค่าไขมันเกาะตับก็ดีขึ้น

อาการเหนื่อยหอบเริ่มหายไป

คุณณรัณธรภรณ์	เนื่องจำานงค์	
ศูนย์ย่อยไทยธรรม	จ.จันทบุรี

ชีวิตใหม่

ชีวิตนี้ยังมีหวัง

ก็ดีขึ้น	อาการเหนื่อยหอบเริ่มหายไป	ขยับตัวเดินได้คล่องขึ้น		จากที่เคย
ต้องใช้ไม้เท้าพยุงเวลาเดินก็ไม่ต้องใช้		ภายใน	6	เดือนชีวิตมีความสุข
มากขึ้น	 ดิฉันรัก	 และศรัทธาในไทยธรรมมากค่ะ	 ดิฉันขอบพระคุณ
บริษัทไทยธรรมฯ	 ที่ให้ชีวิตใหม่กับดิฉัน	 ให้มีสุขภาพแข็งแรง	 สวย	
สดใส	ขาว	เพรียว	และย้อนวัยไปกับไทยธรรมค่ะ
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โกรท ฮอร์โมน	เป็นฮอร์โมนหลักของร่างกาย		ทำาหน้าท่ีใน
การควบคุมการหล่ังของฮอร์โมนอีกหลายชนิด	โดยเฉพาะกลุ่มฮอร์โมน
ท่ีควบคุมการเผาผลาญ	และความชรา	การลดระดับของโกรท ฮอร์โมน
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากมนุษย์มีอายุได้ 30 ปี 
จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น
ความแข็งแรง	การสะสมไขมัน		ร้ิวรอย	และการถดถอยของสมรรถนะ
ในทุกด้าน	นักวิทยาศาสตร์ที่ทำางานด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยทั่วโลก 
ต่างพยายามหาวิธีที่จะดึงระดับโกรท	ฮอร์โมนกลับสู่ระดับที่ร่างกาย
เคยมีในวัยหนุ่มสาว

นักวิทยาศาสตร์พบว่า	 มีสารอาหารจากธรรมชาติหลายชนิด	
ที่สามารถกระตุ้นการหลั่งโกรท	ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองได้	เพื่อ
คืนกลับวัยหนุ่มสาวให้กับมนุษย์	และเรียกสารกลุ่มน้ีว่า	โกรท	ฮอร์โมน	
ซีครีตาก็อก	(Growth	Hormone	Secretagouge)	ซ่ึง	Secretagouge	
เป็นภาษาลาติน	แปลว่า	กระตุ้น	อีกนัยหน่ึงก็คือ	สารกระตุ้นการสร้าง
โกรท	ฮอร์โมนนั่นเอง	

นักวิทยาศาสตร์พบอีกว่า	มีกรดอะมิโนหลายชนิดในธรรมชาติ
ซึ่งมีความเข้มข้น	 และสัดส่วนที่เหมาะสม	 สามารถกระตุ้นการหลั่ง
โกรท	ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองได	้ซึ่งมีประโยชน์ตรงที่ราคาไม่แพง
เหมือนการฉีด	และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ	ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได้จากการฉีด
โกรท	ฮอร์โมน	กรดอะมิโนกลุ่มนี้ได้แก่	กลูตามีน	ไลซีน	ออร์นิทีน
อาร์จีนีน	ไกลซีน	ไลซีน	ไทโรซีน	เป็นต้น

นักวิทยาศาสตร์ในอดีตเชื่อว่า	เมื่ออายุของมนุษย์มากขึ้น 
ต่อมใต้สมองจะค่อยๆผลิตโกรท	ฮอร์โมนลดลง	แต่ไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา
การค้นพบใหม่ๆทำาให้มนุษย์ทราบว่า	ต่อมใต้สมองยังคงมีประสิทธิภาพ
ในการผลิตโกรท	 ฮอร์โมนได้เท่าเดิม	 เหมือนกับที่เคยผลิตได้ใน
วัยหนุ่มสาว	 และยังคงมีโกรท	 ฮอร์โมนที่ถูกผลิตขึ้นในต่อมใต้สมอง
ในปริมาณมาก	เพียงแต่กลไกอันใดไม่ปรากฏ	เม่ือมนุษย์มีอายุมากข้ึน
ต่อมใต้สมองกลับหล่ังโกรท	ฮอร์โมนน้อยลง	การใช้สารกระตุ้นการหล่ัง
โกรท	ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง	จึงเป็นแนวทางการย้อนวัยท่ีน่าสนใจ
ของมนุษย์ที่ต้องการคงความเป็นหนุ่มสาวในยุคนี้

เม่ือมีการหล่ังโกรท	ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง	ออกสู่กระแสเลือด
มากขึ้น	ไม่เพียงแต่เราจะสามารถชะลอความชรา	แต่เข็มนาฬิกา
ในตัวของเราจะหมุนกลับสู่ความอ่อนเยาว์ของวัยหนุ่มสาว	ไม่ว่าจะเป็น
ผลในการกระตุ้นอัตราการเผาผลาญของร่างกาย		การเผาผลาญไขมัน	
การสร้างกล้ามเน้ือ	การลดเลือนร้ิวรอยจากการผลิตคอลลาเจน	และ
อิลาสตินที่เพิ่มขึ้น	 อวัยวะหลัก	 ไม่ว่าจะเป็น	 ตับ	 ปอด	 หัวใจ	 ไต	
สมอง	ทำางานได้ดีข้ึน	มีประสิทธิภาพมากข้ึน	ร่างกายซ่อมแซมตัวเอง
ได้ดีขึ้น	ผมงอกใหม่มากขึ้น	สายตา	และการมองเห็นดีขึ้น	สมรรถนะ
ทางเพศดีขึ้น	 ภูมิต้านทานเพิ่มขึ้น	 ปรับสมดุลไขมันในเลือดได้ดีขึ้น	
นอนหลับได้ดีขึ้น	และการเจ็บปวดจากความเสื่อมของข้อต่อต่างๆ
ลดน้อยลง  

ย้อนวัย
ด้วยสารกระตุ้นการหลั่ง

โกรท ฮอร์โมน
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จากการค้นพบในปี	1935	จวบจนถึงปัจจุบัน	นักวิทยาศาสตร์
ได้ค้นพบกลไกของการยืดอายุขัยในสิ่งมีชีวิต	ซึ่งจะถูกกระตุ้นด้วย
การอดอาหาร	โดยการลดแคลอรี่ที่บริโภคลงถึง	50%	โดยไม่ให้ขาด
สารอาหารจำาเป็น	ทำาให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิด	สามารถยืดอายุขัยออก
ไปได้ถึง	60%	และถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการทดลองการลดปริมาณ
แคลอร่ีต่อการยืดอายุขัยในมนุษย์	แต่แนวโน้มในการลดปริมาณแคลอรี่
เพื่อการยืดอายุขัย	ก็ยังเป็นแนวโน้มที่เป็นไปได	้และน่าสนใจ

การทดลองการจำากัดแคลอร่ีในมนุษย์	นำาไปสู่การเปล่ียนแปลง
ต่างๆในร่างกาย	ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
จากป	ี1999	เป็นต้นมา	นักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้ว่า	การลดแคลอรี่
ที่สิ่งมีชีวิตบริโภคลง	ทำาให้ยีนส์แห่งการย้อนวัยที่เรียกว่า	เซอร์ท-วัน	
(SERT-1)	หรือ	เซอร์ทูอิน-วัน	(Sertuin	-1)	ถูกกระตุ้น	ซ่ึงจะก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีต่างๆในร่างกายตามมา	เช่น	ระดับอินซูลินในเลือด
ลดลง	ทำาให้ลดการสังเคราะห์ไขมัน	อุณหภูมิของร่างกายลดลงมีสภาพ
เหมือนกบจำาศีล	ลดการเกิดอนุมูลอิสระ	ลดอัตราการเสียหายของ
ดีเอ็นเอ	ทำาให้ลดอัตราการเกิดมะเร็ง	และลดความเสื่อมของเซลล์
นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่า	 การที่ยีนส์เซอร์ทูอิน–วันถูกกระตุ้น	 ทำาให้

อัตราการแก่ชราลดลง	โอกาสเกิดไขมันสะสมน้อยลง	โอกาสเกิด
โรคเบาหวาน	โรคอ้วนลงพุง	และโรคต่างๆที่เกิดจากความเสื่อมที่มา
กับอาย	ุเช่น	ต้อกระจก	ข้อเสื่อม	โรคหัวใจ	ฯลฯ	ลดลง

แต่สังคมแห่งการบริโภคของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน	 ทำาให้การจำากัด
แคลอร่ีเพื่อกระตุ้นยีนส์แห่งการย้อนวัยทำาได้ยาก	โชคดีที่ในปี	2003	
นักวิทยาศาสตร์ได้พบสารเคมีในพืชที่มีชื่อว่า	เรสเวอราทรอล	มีมาก
ในเปลือกองุ่น	เปลือกถั่วลิสง	และไวน์แดง	เมื่อคน	หรือสัตว์บริโภค
เข้าไป	จะกระตุ้นยีนส์	SERT-1	ทำาให้เกิดขบวนการย้อนวัย	แบบเดียว
กับที่ถูกกระตุ้นโดยขบวนการจำากัดแคลอรี่ในสิ่งมีชีวิต

งานวิจัยท่ีน่าสนใจช้ินหน่ึง	ถูกทดลองข้ึนในมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด	
(Harvard	University)	เป็นการทดลองนำาหนูที่มีอายุเทียบเท่าคน
วัยกลางคน	มาแบ่งเป็น	3	กลุ่ม	โดยท่ีหนูกลุ่มแรกเป็นหนูกลุ่มควบคุม	
รับประทานอาหารปกติ	 หนูกลุ่มที่	 2	 รับประทานอาหารไขมันสูง	
ส่วนหนูกลุ่มท่ี	3	รับประทานอาหารไขมันสูง	และเรสเวอราทรอลด้วย
หลังการทดลอง	พบว่า	หนูกลุ่มท่ี	2	กลายเป็นหนูอ้วน	เป็นเบาหวาน
โรคหัวใจ	โรคไขมันเกาะตับ	และตายก่อนอายุขัย	ส่วนหนูกลุ่มท่ี	3	ที่
บริโภคเรสเวอราทรอลด้วย	มีสภาพร่างกายเหมือนหนูกลุ่มแรก	แม้
จะรับประทานอาหารไขมันสูงก็ตาม	งานวิจัยอีกหลายช้ินถัดมา	พบว่า
การบริโภคสารเรสเวอราทรอลจากเปลือกองุ่น	ทำาให้เซลล์ร่างกายไวต่อ
ฮอร์โมนอินซูลินมากข้ึน	ลดน้ำาตาลในเลือดลงได้	ทำาให้ไมโทคอนเดรีย
ในเซลล์ผลิตพลังงานมากข้ึน	ทำาให้ระบบประสาทท่ีควบคุมการเคล่ือนไหว
ทำางานได้ว่องไวข้ึน	งานวิจัยของเรสเวอราทรอลยังมีมาอย่างต่อเน่ือง
ตลอดระยะเวลา	10	ปีที่ผ่านมา	ถึงผลของการลดขนาดเนื้องอก 
ต้านมะเร็ง	ป้องกันโรคติดเชื้อ	และผลดีอื่นๆต่อร่างกายอีกมากมาย		

SERT-1
ยีนส์แห่งการย้อนวัย
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คืนความสาวสวยให้สตรีทุกวัย	ด้วยไฟโตเอสโตรเจน
จากสมุนไพรธรรมชาติ	 ตำารับแพทย์แผนไทย	 ด้วย	 6	 สุดยอด
สมุนไพรชะลอวัย	ปรับสมดุลฮอร์โมน	คืนความสาว	และความสดใส
ของวัยสาว	ช่วยอาการปวดท้องประจำาเดือน	รอบเดือนไม่ปกต	ิและ
สตรีวัยหมดประจำาเดือน	

กวาวเครือขาว	 เป็นสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์อย่างมาก
สำาหรับเพศหญิง	 แต่สำาหรับเพศชายก็สามารถรับประทานได้เช่นกัน	
เพราะมีสรรพคุณช่วยทำาให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย		และยังเป็น
ยาอายุวัฒนะ		มีสารออกฤทธ์ิสำาคัญท่ีออกฤทธ์ิคล้ายฮอร์โมนเพศหญิง
ได้แก่  ไมโรเอสตรอล  (Miroestrol)  และดีออกซีไมโรเอสตรอล 
(Deoxymiroestrol)		ท่ีมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ลักษณะความเป็นเพศหญิง
ออกมา	 เช่น	 หน้าอกขยายใหญ่ขึ้น	 ตึงกระชับขึ้น	 ผิวพรรณสดใส	
เปล่งปลั่งขึ้น	ขาวกระจ่างขึ้น	นวลเนียนขึ้น	รูขุมขนเล็กลง	ลดเลือน
ริ้วรอย	 ช่วยเพิ่มปริมาณเส้นผม	 ลดการหลุดร่วงของเส้นผม	 และ
ช่วยให้เส้นผมดกดำาขึ้น	 ลดความมันบนใบหน้า	มีส่วนลดการเกิดสิว	
ช่วยให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย	ป้องกันการสูญเสียแคลเซียมออกจาก
กระดูก	ป้องกันกระดูกพรุน		ใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนเพศหญิงใน
วัยหมดประจำาเดือน	 ช่วยให้ช่องคลอดชุ่มชื้น	 และกระชับขึ้น	 ช่วย
ลดอาการปวดท้องประจำาเดือน	และรอบเดือนไม่ปกติ

 
โกฐเชียง หรือ ตังกุย	มีต้นกำาเนิดจากประเทศจีน	มีสาร

ไฟโตเอสโตรเจน	 ประโยชน์ของตังกุยนั้นมีมากมาย	 โดยเฉพาะ
ประโยชน์เพื่อผู้หญิง	เช่น	กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต	บำารุงโลหิต	
ช่วยให้ประจำาเดือนมาเป็นปกติ	 และแก้อาการปวดประจำาเดือน	
ทำาให้กล้ามเนื้อมดลูกกระชับ	 ปรับสมดุลไขมันในเลือด	 และกระตุ้น
ระบบภูมิต้านทานของร่างกาย

โกฐหัวบัว	ช่วยอาการปวดท้องประจำาเดือน	และรอบเดือน
มาไม่ปกติ	กระตุ้นการไหลเวียนเลือด	 ให้ผลดีกับโรคหัวใจ	และ	
หลอดเลือด	ตำารับไทยใช้ในการบำาบัดอาการปวดศีรษะไมเกรน

แห้วหมู	ต้านอนุมูลอิสระ	ป้องกันโรคหัวใจ	ช่วยลดความดัน
ในเลือด	เป็นยาอายุวัฒนะตามตำารับไทย	ช่วยทำาให้ร่างกายแข็งแรง	
กระชุ่มกระชวย	ช่วยป้องกันตามัว	

กระชายขาว	ต้านการอักเสบ	กระตุ้นการทำางานระบบประสาท
เสริมสมรรถนะท้ังชาย	และหญิง	ปรับสมดุลความดันโลหิต	บำารุงสมอง	
ต้านการอักเสบ

โสม	ปรับสมดุลน้ำาตาลในเลือด	ป้องกันโรคหัวใจ	กระตุ้นระบบ
ภูมิคุ้มกัน	เสริมสมรรถนะท้ังชาย	และหญิง	ปรับสมดุลความดันโลหิต
บำารุงสมอง

สาวสวย

สิบห้าอีกครั้ง
ด้วยพูรา
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สมุนไพรม้าศึก	ตำารับแพทย์แผนไทย	บำารุงร่างกาย	บำารุงสมรรถนะ	
และปรับสมดุลฮอร์โมนท่านชาย	ทุกวัย	ทำาให้สดช่ืนสดใส	มีชีวิตชีวา	

ม้ากระทืบโรง หรือ ม้าโรงแตก 
มีสรรพคุณตามตำารับยาไทย	 ในการบำารุงร่างกาย	 บำารุงโลหิต	
แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย	และมีสรรพคุณโดดเด่น	นั่นก็คือ	
การใช้เป็นยาบำารุงกำาลัง	และบำารุงสมรรถนะเพศชาย

กระชายดำา หรือ โสมไทย หรือ โสมกระชายดำา 
ตำารับยาไทยใช้เป็นยาอายุวัฒนะ	กินได้ท้ังชาย-หญิง	ช่วยชะลอความชรา
เพิ่มระบบการไหลเวียนของเลือด	ส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศชาย	
ปรับสมดุลฮอร์โมนทางเพศ	ทำาให้สดชื่น	มีชีวิตชีวา	บำารุงประสาท

เห็ดหลินจือ 
เป็นราชาสมุนไพรจีน	บำารุงร่างกาย	เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ	บรรเทา
อาการอ่อนเพลีย	แก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง	บำารุงหัวใจ	ช่วยให้
นอนหลับ	 กระตุ้นภูมิต้านทาน	 ต้านมะเร็ง	 ช่วยผ่อนคลายประสาท	
และกล้ามเนื้อ			

โสม 
ปรับสมดุลน้ำาตาลในเลือด	 ป้องกันโรคหัวใจ	 กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน		
เสริมสมรรถนะท้ังชาย	และหญิง	ปรับสมดุลความดันโลหิต	บำารุงสมอง

ตังกุย 
กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต	มีสารไฟโตเอสโตรเจน	ออกฤทธ์ิเหมือน
ฮอร์โมนเพศหญิง	ในตำารับยาจีน	ตังกุยใช้บำารุงร่างกายท่ัวไป	รับประทาน
ได้ทั้งชาย	 และหญิง	 ในรากตังกุยมีวิตามินบี	 2	 เป็นปริมาณมาก	
และยังมีสารโฟลิก	แอซิด	และไบโอติน	มีผลต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง
ในร่างกาย	นิยมใช้เป็นยาบำารุงโลหิต

สมุนไพรม้าศึก คึกคัก คึกคัก
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ผิวขาวใส	ด้วยเวชสำาอางจากประเทศญ่ีปุ่น	Pearl	&	Ginseng	
ด้วยส่วนผสมของไข่มุก	โปรตีนไหม	ทองคำาแท้	และโสมสกัด	ร่วมกัน
บำารุงผิว	ให้ความชุ่มช้ืน	ลดเลือนร้ิวรอย	ฝ้า	กระ	รอยด่างดำา	และ
ความหมองคล้ำาบนผิวหน้า	และยังช่วยลดอาการอักเสบ	กระตุ้นการผลัด
เซลล์ผิวเก่า	และสร้างเซลล์ผิวใหม่	ทำาให้ผิวแข็งแรง	กระชับ		และ
ตึงเนียนข้ึน	จนคุณ	และคนรอบข้างรู้สึกได้	ภายในระยะเวลา	1	สัปดาห์
หลังการใช้

ผงไข่มุกสกัด	(	Pearl	Powder	)	ช่วยให้ผิวขาวใสข้ึน	ลด
รอยแดง	และการอักเสบของผิว	ให้ชีวิตชีวาแก่เซลล์ผิว	กระชับรูขุมขน	
กระชับผิวหน้า	 กระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวเก่า	 และสร้างเซลล์ผิวใหม่	
โดยการออกฤทธิ์ไปยังหน่วยพันธุกรรมของเซลล์ผิว	 ลดเลือนริ้วรอย	
และความหมองคล้ำาของผิว	

สารสกัดจากรากโสม	(Panax	Ginseng	Root	Extract)	
คงความยืดหยุ่นของผิว	 กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต	 ช่วยให้ผิวขาว	
กระจ่างใสขึ้น	 กระตุ้นการผลัดใหม่ของเซลล์ผิว	 ทำาให้ออกซิเจนไป
เลี้ยงเซลล์ผิวมากขึ้น	ล้างพิษออกจากเซลล์ผิว

ขาวใสด้วยมุก ไหม ทอง 
และรากโสม

60 g.

Pearl
Ginseng&

Made in JAPAN 日本製

60 g.Made in JAPAN 日本製

Pearl & Ginseng
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การผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวเพื่อความงาม		เป็น
ขบวนการลอกผิวหนังชั้นนอก	 ซึ่งอาจจะเป็นชั้นหนังกำาพร้า	 หรือ	
ลงลึกถึงช้ันหนังแท้	 เพ่ือเผยผิวใหม่ท่ีสดใส	 อ่อนเยาว์กว่าเดิม	ลดร้ิวรอย
เห็นผลทันใจ	สำาหรับแก้ปัญหา	สิว	ฝ้า	กระ	รอยด่างดำา	ผิวเหี่ยวย่น
เนื่องจากความชรา		

สารท่ีใช้ในขบวนการผลัดเปล่ียนเซลล์ผิว อาจจะ
ใช้สารออกฤทธิ์เพียงหนึ่งชนิด	หรือมากกว่าหนึ่งชนิดผสมผสานกัน
ข้ึนอยู่กับสภาวะของผิวหนัง	และปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไข	ผิวหนัง
หลังการผลัดเซลล์	จะเป็นผิวใหม	่ที่อ่อนเยาว์	สดใส	ริ้วรอย	สิว	ฝ้า	
กระ	 จุดด่างดำาหายไป	 ให้ผิวที่สวย	 สดใส	 แก่คนไข้อย่างปลอดภัย	
ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
 

Peeling Solution 01,02,06 		เป็นผลิตภัณฑ์
เวชสำาอางเพื่อการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวชั้นหนังกำาพร้าออก	อย่าง
นุ่มนวล	และค่อยเป็นค่อยไป	โดยที่มีผลข้างเคียงหลังการลอกผิว
น้อยมาก	หรือแทบจะไม่มีเลย	เพื่อที่จะไม่สร้างความรบกวนให้กับ
ชีวิตประจำาวันของผู้รับการรักษา	 เป็นการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวที่
ใช้เวลารวดเร็ว	 ปลอดภัยสูง	 และมีประสิทธิภาพ	 โดยใช้ส่วนผสม
ของสารสกัดธรรมชาติจากผลไม	้ และสารออกฤทธิ์หลายชนิด	 ผู้ใช้
บางรายอาจจะต้องผ่านการรักษาด้วย	Peeling Solution		เป็นระยะเวลา
มากกว่าหนึ่งเดือน	เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ

Peeling Solution ใช้ได้ผลกับปัญหาผิวพรรณชนิดใดบ้าง
•	ใช้ลอกร้ิวรอยเห่ียวย่น	จุดด่างดำาอันเน่ืองมาจากความชรา	ท้ังใบหน้า
ลำาคอ		และรอบดวงตา		ผิวพรรณสดใสเต่งตึงขึ้น	เนื่องจากมี
การกระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนังได้ด้วย

•	ใช้ลอกฝ้า	กระ	รอยด่างดำา	
•	ใช้ลอกสิว	สิวอุดตัน	และแผลเป็นจากสิว
•	ใช้ลอกผิวที่ไม่เรียบ	รอยนูน
•	ใช้ลอกผิวที่ถูกทำาลายโดยแสงแดด

วิธีการใช้ : 
1.	ผู้ที่ต้องการทำา	Baby	Face	:	ทา	Peeling	Solution	#	01	ลง

ทั่วใบหน้า	ทิ้งไว้	30	นาที	แล้วล้างออก	ทำาวันละ	1	ครั้ง	และ
ทาผลิตภัณฑ์	Revive	เช้า-ก่อนนอน

2.	ผู้ที ่ต้องการลอกฝ้าตื้น	:	ทา	Peeling	Solution	#	02	ลงบน
บริเวณท่ีเป็นฝ้า	ท้ิงไว้	30	นาที	ทาทับด้วย	Peeling	Solution	#	01	
อีก	10	นาที	แล้วล้างออก	ทุกวัน	ทา	Anti-Melasma	บริเวณ
ที่เป็นฝ้าตื้น	เช้า-ก่อนนอน

3.	ผู้ที ่ต้องการลอกฝ้าลึก	:	ทา	Peeling	Solution	#	02	ลงบน
บริเวณท่ีเป็นฝ้า	ท้ิงไว้	30	นาที	ทาทับด้วย	Peeling	Solution	#	06
อีก	10	นาที	แล้วล้างออก	ทุกวัน	ทา	Anti-Melasma	บริเวณที่	
เป็นฝ้าต้ืน	เช้า-ก่อนนอน

นวัตกรรมแห่งการแก้ปัญหา สิว ฝ้า รอยด่างดำา ริ้วรอยเหี่ยวย่น
การผลัดเซลล์ผิวเพื่อความงาม

4. ผู้ท่ีใช้ Peeling Solution จำาเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด SPF 15 
ขึ้นไป ก่อนการออกจากบ้านทุกครั้ง



1212

 

 ดิฉันมีปัญหาเร่ืองระบบขับถ่ายมาต้ังแต่เด็กๆ เป็นคนท่ีมี
อาการท้องผูก 2-3 วันจึงจะถ่าย  จนได้มาลองด่ืมสมุนไพรจีนชาชง 
ของบริษัท ไทยธรรมฯ อาการท้องผูกก็เริ่มดีขึ้น และน้ำาหนักตัว
ลดลงจาก 52 กิโลกรัม เหลือ 49.9 กิโลกรัม ท้ังๆท่ีดิฉันเคย
พยายามลดน้ำาหนักมาโดยตลอด ท้ังออกกำาลังกาย อดอาหาร 
แต่น้ำาหนักก็ยังไม่ลดลงเลย ดิฉันรู้สึกดีใจมากค่ะ จนเม่ือต้นเดือน 
เมษายน 2014 ดิฉันได้ทดลองเข้าโปรแกรม คีโตเจนิค ไดเอท 
โดยดิฉันรับประทานชุดเผาให้ผอม ประกอบด้วยน้ำามันมะพร้าว
สกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และน้ำามันปลาสกัดสูตร EPA เข้มข้น 
และงดการรับประทานอาหารท่ีเป็นแป้ง และน้ำาตาล รวมถึงด่ืม
สมุนไพรจีนชาชงระหว่างวัน ผ่านไปเพียง 20 วัน น้ำาหนักตัวดิฉัน
ลดลงไปอีก 4.5 กิโลกรัม สัดส่วนทุกอย่างเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด 
ปัจจุบันดิฉันหนัก 45.4 กิโลกรัม ซึ่งเป็นน้ำาหนักที่ดิฉันพอใจ 
จึงหยุดรับประทานชุดเผาให้ผอม   เหลือดื่มสมุนไพรจีนชาชง
ระหว่างวันเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันผ่านมา 4 เดือนแล้ว น้ำาหนัก

ก็ไม่ข้ึนค่ะ ระบบขับถ่ายก็เป็นปกติทุกวัน จึงหันมารับประทาน
สารอาหารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชนิดชงด่ืมรสโกโก้ และ
สารสกัดจากมะขามป้อมเพ่ิม ภายใน 14 วัน รู้สึกว่าใบหน้าเล็กลง
มาก ส่วนท่ีหย่อนคล้อยบริเวณใบหน้าท่ีเคยมีก็หายไป ใครๆต่างก็
ทักว่าไปร้อยไหมมา บอกได้เลยว่าไม่ได้ทำาค่ะ I Love Thaidham  
เพราะไทยธรรม ทำาให้ดิฉันสวย และรวยข้ึนค่ะ   

ผลิตภัณฑ์ที่ใช ้                     

 ดิฉันป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี จะมี
อาการจามบ่อยๆ มีน้ำามูกไหลตลอดเวลา  ผิวแห้ง  และหมองคล้ำา
มีฝ้าข้ึนท่ีใบหน้า ร่างกายมีอาการอ่อนเพลียจากการทำางาน  เน่ืองจาก
มีเวลาพักผ่อนน้อยมาก    ซ่ึงดิฉันก็รับประทานยาตามท่ีแพทย์สั่ง
มาตลอด แต่อาการของโรคภูมิแพ้ก็ยังไม่ดีข้ึน ยังคงจามอยู่บ่อยๆ 
และถ้าฝนตกจะมีอาการคัดจมูก หายใจลำาบาก แต่ถ้าอากาศร้อนมากๆ
จะทำาให้มีน้ำามูกไหล จนดิฉันมีโอกาสได้รู้จักกับ บริษัท ไทยธรรมฯ ซ่ึง
แนะนำาให้ดิฉันรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเมล็ดองุ่น
ผสมสารสกัดมะเขือเทศ  สารสกัดคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำาลึก
สารอาหารบำารุงตับ และสารสกัดจากมะขามป้อม  ในเดือนแรกท่ีดิฉัน
เร่ิมรับประทาน ก็รู้สึกได้เลยว่าน้ำามูกลดลง  ไม่มีอาการคัดจมูก  และ
อาการจามก็น้อยลงด้วย   ซ่ึงดิฉันก็ได้ปรับเปล่ียนเวลาในการพักผ่อน
ให้มากข้ึน ทำาให้อาการอ่อนเพลียของดิฉันดีข้ึน และในปัจจุบันน้ี
ดิฉันไม่มีอาการคัดจมูก จาม และมีน้ำามูกอีกเลย  ดิฉันรู้สึกดีใจมาก

ท่ีร่างกายแข็งแรงข้ึน ไม่ต้องทนทรมานจากอาการของโรคภูมิแพ้อีก 
นอกจากน้ีผิวท่ีเคยแห้ง และหมองคล้ำาก็ดีข้ึน รู้สึกได้ว่าผิวไม่แห้ง 
และดูกระจ่างใสข้ึน  ฝ้าก็จางลง ดิฉันดีใจท่ีสุขภาพแข็งแรงข้ึนมาก
ค่ะ

ในเดือนแรกที่ดิฉันเริ่มรับประทาน ก็รู้สึกได้เลยว่าน้ํามูกลดลง

ผ่านไปเพียง 20 วัน น้ําหนักตัวดิฉันลดลงไปอีก 4.5 กิโลกรัม

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 ดิฉันรู้จัก บริษัท ไทยธรรมฯ  เน่ืองจากมีเพ่ือนบ้านมา
แนะนำาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมให้น้องสาวของดิฉันลอง
รับประทาน   เพราะน้องสาวของดิฉันป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม
และกำาลังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวหลังการผ่าตัดเต้านม  ซึ่งอาการ
ของน้องสาวก็ดีขึ ้นอย่างเห็นได้ชัด ดิฉันจึงเกิดความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์  เพราะมีโรคประจำาตัวหลายอย่างมาก ท้ังข้อเข่าเส่ือม 
กรดไหลย้อน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และเส้นเลือดขอด
ดิฉันได้ลองรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม  สารอาหารป้องกันกระดูกเสื่อม
กระดูกพรุน น้ำามันปลาสกัดสูตร EPA เข้มข้น โปรตีนสกัดจาก
ถั่วเหลือง สารอาหารเพื่อผิวสวย สารอาหารเพิ่มคลอโรฟิลล ์ 
หลังจากรับประทานได้เพียง 2 เดือน   รู้สึกได้เลยว่าเข่าเร่ิมดีข้ึนเร่ือยๆ  
และโดยปกติดิฉันต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งวันละ 14 เม็ด 
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์น้ำาท่วม และยาหมด ดิฉันจึงรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมเพียงอย่างเดียว อาการปวด

ท่ีบริเวณเข่าก็หายไป เร่ิมเดินได้ไกลข้ึน ไม่มีอาการปวดเหมือน
เม่ือก่อน เส้นเลือดขอดก็น้อยลง   อาการต่างๆดีขึ้นอย่างรู้สึกได้ 
จนล่าสุดดิฉันไปพบแพทย์ ผลปรากฏว่า ท้ังค่าความดันโลหิต และ
ไขมันในเลือดก็ลดลง ทำาให้ดิฉันรู้สึกศรัทธาใน บริษัท ไทยธรรมฯ 
มากย่ิงข้ึน จึงแนะนำา และบอกต่อคนใกล้ตัว ทำาให้เกิดเป็นธุรกิจ
โดยไม่รู้ตัว นอกจากน้ีดิฉันยังใช้ที่รัดเข่าไวทอป และที่รัดฝ่าเท้า
และน่องไวทอปเพ่ิมด้วย รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะ

12

หลังจากรับประทานไปได้เพียง 2 เดือน

คุณปนัดดา  ชื่นอยู่
ชื่อเล่น เจ้า                อายุ 46 ปี  

อาชีพ รับราชการ     จังหวัด นครสวรรค์

Before 
52 Kg. 

มี.ค. 2014

คุณพิไลวรรณ เมฆแจ้ง
ชื่อเล่น  แอม                อาย     26 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว    จังหวัด สุโขทัย   

คุณฉวีวรรณ  บุตรคาม 
ชื่อเล่น หวี                   อายุ 57 ปี

อาชีพ   รับราชการ      จังหวัด ปราจีนบุรี

After 
45.4 Kg. 

เม.ย. 2014

รู้สึกได้เลยว่าเข่าเริ่มดีขึ้นเรื่อย

ไม่มีอาการคัดจมูก และอาการจามก็น้อยลงด้วย

สัดส่วนทุกอย่างเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด
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หลังจากรับประทานไปได้ 3 เดือน ผลปรากฏว่า

ผ่านไปเพียงแค่ 7 วัน น้ําหนักลดลงไปถึง 2.7 กิโลกรัม

 เม่ือก่อนดิฉันเคยมีน้ำาหนักเกือบ 100 กิโลกรัม และ
ก็ลดลงมาจนเหลือ  86.4  กิโลกรัม แต่น้ำาหนักก็ไม่ลดลงอีกเลย
จนเม่ือเดือนสิงหาคม  2014   พ่ีชายของดิฉันได้แนะนำาให้ลอง
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  เพ่ือเป็นตัวช่วยในการลดน้ำาหนัก
โดยดิฉันได้ลองทำาตามสูตรท่ี บริษัท ไทยธรรมฯ แนะนำา เรียกว่า 
Ketogenic Diets  ดิฉันรับประทานชุดเผาให้ผอม มีน้ำามันมะพร้าว
สกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และน้ำามันปลาสกัดชนิด EPA  เข้มข้น
ควบคู่กับการออกกำาลังกาย งดแป้ง งดน้ำาตาล ช่วยให้น้ำาหนักลดลง
ได้เร็วมากค่ะ เวลาออกกำาลังกายรู้สึกว่าเหง่ือจะออกเยอะกว่า
เม่ือก่อนมาก และในกรณีท่ีออกกำาลังกายหนักๆ ก็ไม่มีอาการ
หน้ามืด หรือวูบเลย สัดส่วนในจุดเจ้าปัญหา ท้ังแขน ขา และพุง
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ดิฉันใช้ระยะเวลาในการใช้ผลิตภัณฑ์ชุดน้ี
เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 15 สิงหาคม 2014  น้ำาหนัก 86.4 กิโลกรัมค่ะ 

 เม่ือปี 2008 ดิฉันเร่ิมป่วยเป็นโรคไทรอยด์ น้ำาหนักตัวเพ่ิมข้ึน
มาถึง 25 กิโลกรัม จากน้ำาหนัก 60 กิโลกรัม ก็ข้ึนมาเป็น 85 กิโลกรัม 
หลังจากผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกไป 1 ข้าง ก็ได้รับประทานยาตามแพทย์ส่ัง
ร่วมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ บริษัท ไทยธรรมฯ คือ สารสกัดจาก
ผลส้มแขก และเปลือกสน  สารสกัดจากน้ำามันรำาข้าวผสมโคคิวเท็น
สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ  โดยรับประทานต่อเนือ่ง
มานานกว่า 5 ปี จนกระท่ังเดือนพฤศจิกายน 2013 ไปพบแพทย์ตามนัด
ผลปรากฏว่า ผลการตรวจเป็นปกติ แพทย์จึงงดการจ่ายยา ซ่ึงหลังจาก
สุขภาพแข็งแรงเป็นปกติแล้ว  ดิฉันจึงหันมาให้ความสนใจในเร่ืองของ
การลดน้ำาหนัก ดิฉันได้มาลองใช้สูตรการลดน้ำาหนักแบบคีโตเจนิค ไดเอท 
ของบริษัท ไทยธรรมฯ คือสามารถรับประทานได้ทุกอย่าง ยกเว้นแป้ง 
น้ำาตาล และผลไม้ ร่วมกับการรับประทานน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นผสม
โคคิวเท็น  น้ำามันปลาสกัดชนิด EPA เข้มข้น และสารอาหารกระตุ้น
การสร้างคอลลาเจนชนิดชงด่ืมรสโกโก้ ภายในระยะเวลา 1 เดือน ดิฉัน

ผ่านไปเพียงแค่ 7 วัน น้ำาหนักลดลงไปถึง 2.7 กิโลกรัม เหลือ 
83.7 กิโลกรัม   และปัจจุบันน้ำาหนักของดิฉันลดลงมาเหลือ
81.8 กิโลกรัมแล้วค่ะ  ดิฉันตั้งใจว่าจะทำาตามสูตรนี้ไปเรื่อยๆ
คิดว่าน้ำาหนักก็จะลดลงไปได้อีกค่ะ  ชอบคอร์สลดน้ำาหนัก Defini 
Diets มากๆ ค่ะ

สามารถลดน้ำาหนักได้ถึง 4 กิโลกรัม จากเดิม 73.5  กิโลกรัม  
ปัจจุบันน้ีดิฉันหนัก 69.5 กิโลกรัมแล้วค่ะ ทุกคนรอบข้างทักว่า
รูปร่างดีข้ึนมาก ใบหน้าเรียวเล็กลงด้วยค่ะ ขอบคุณผลิตภัณฑ์
ดีๆ จากไทยธรรมค่ะ

คุณจุฑานาถ   สิงห์ถม
ชื่อเล่น   เอ๋                     อายุ 40 ปี 

อาชีพ ค้าขาย                จังหวัด   กรุงเทพฯ 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 ดิฉันประกอบธุรกิจหลายอย่าง ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อน  ทำาให้
เกิดปัญหาเร่ืองสุขภาพ   คือมีค่าความดันโลหิตสูงถึง 160 มิลลิเมตรปรอท 
และมีค่าไขมันในเส้นเลือดสูงมาก  มีอาการปวดศีรษะ   ซ่ึงก็รับประทานยา
ตามแพทย์ส่ังมาตลอด และเม่ือปี 2010  ดิฉันมีเน้ืองอกบริเวณปากมดลูก
จึงตัดสินใจโทรไปสอบถามคุณปุ๊ก มินทร์ลดา  ฮกชุน ตามเบอร์ติดต่อ
จากหนังสือเส้นทางทำามาหากิน ซ่ึงได้รับคำาแนะนำาให้ลองรับประทาน
สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ   สารสกัดเมล็ดองุ่น
สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น น้ำามันปลาสกัดชนิด EPA เข้มข้น
น้ำามันปลาผสมใบแปะก๊วย  หลังจากรับประทานไปได้ 3 เดือน ผลปรากฏว่า
ก้อนเน้ืองอกก็ยุบลงโดยท่ีไม่ต้องผ่าตัด จนกระท่ังเม่ือไม่นานมาน้ี ดิฉัน
เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง ติดต่อกันนานกว่า 3 วัน ดิฉันจึง
รับประทานสารอาหารเพ่ิมสมรรถนะ บำารุงสมอง และปรับสมดุลโลหิต  
หลังจากรับประทานได้เพียง 2 วัน อาการปวดศีรษะก็ดีข้ึนมากเลยค่ะ 
ดิฉันประทับใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากๆเลยค่ะ และล่าสุดดิฉันไปพบ

แพทย์ ผลปรากฏว่า ค่าความดันโลหิตลดลง และค่าไขมันในเลือดก็อยู่
ในเกณฑ์ปกติแล้วค่ะ และดิฉันยังรับประทานสารอาหารกระตุ้นการสร้าง
คอลลาเจนชนิดชงด่ืมรสโกโก้ และสารสกัดจากมะขามป้อมเพ่ิม 
เพราะต้องการดูแลในเรื่องของผิวพรรณ  และการย้อนวัยอีกด้วย 
ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ มากค่ะ ท่ีทำาให้ดิฉันมีสุขภาพท่ีดีข้ึน
ค่ะ 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      
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ภายในระยะเวลา 1 เดือน ดิฉันสามารถลดน้ําหนักได้ถึง 4 กิโลกรัม

Befor
73.5 Kg.
ก.ค. 2014

After
69.5 Kg. 
ส.ค. 2014

คุณประภาภัทร   รุ่งโรจน์
ชื่อเล่น  เอื้อม               อายุ     41  ปี 
อาชีพ   ธุรกิจส่วนตัว  จังหวัด  สุโขทัย

คุณภริตา  แสงสุคนธ์     
ชื่อเล่น พู                        อายุ 38 ป ี

อาชีพ พนักงานบริษัทฯ  จังหวัด กรุงเทพฯ

ก้อนเนื้องอกก็ยุบลงโดยที่ไม่ต้องผ่าตัด

Before 86.4 Kg
15 ส.ค. 2014

After 81.8 Kg.
5 ก.ย. 2014
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   ประมวลภาพความประทับใจกับ Booming Thaidham  คร้ังท่ี 17 
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Change By Thaidham” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 
22-24 ส.ค. 2014 ที่ผ่านมา ณ ภูเขางามพาโนรามา จ.นครนายก เพื่อ
ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนได้ทำากิจกรรมร่วมกัน   เป็นการเรียนรู้ที่จะ
เปล่ียนเเปลงชีวิต และพัฒนาบุคลิกภาพให้สมบูรณ์เเบบ  พร้อมสนุกสนาน
ไปกับปาร์ตี้ “คืนใสใส หัวใจวัยรุ่น” ที่ทุกคนต่างจัดเต็มมาเพื ่องานนี ้
โดยเฉพาะ ที ่ท ำาให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสดใส 
เเต่สำาหรับใครท่ีพลาดงานน้ีไป ไว้รอพบกันใหม่ใน Booming คร้ังท่ี 18 
แล้วมาสนุกด้วยกันนะคะ

Thaidham
BOOMING

ทีมสีส้ม ทำางานเป็นทีมกันมากค่ะ

โฉมหน้าทีมสีฟ้า ผู้ที่ยิ้มแล้วสดใสทีมสีชมพู เต้นมันส์กันทุกคนเลยค่ะ ได้เวลาให้ ทีมสีแดงออกมาโชว์ความสามารถแล้วล่ะ

ผู้เข้าร่วมโครงการ Change by Thaidham

  ทีมสีเหลือง ขอโชว์มาดเท่ห์ในการเต้นค่ะ

ทีมสีเขียว ก็มันส์ไม่แพ้ทีมสีชมพูเลยนะคะ

ส่งเสียงเฮกับ Booming ในครั้งนี้หน่อยจ้า
พี่เปื้ล และพี่ยุ้ย ถ่ายภาพความประทับใจ

ร่วมกับทีมสุดแนวค่ะ
ต้องยกนิ้วให้กับความสวยงาม 

และสีสันจัดเต็มของทีมนี้จริงๆค่ะ
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งานประกาศรางวัล

        เมื่อวันอังคารที่  9  กันยายน  2557  ที่ผ่านมา
พี่เปิ้ล จารุณี (สุขสวัสดิ์) เดส์แน็ช ผู้บริหารคนเก่งของ

บริษัท ไทยธรรมฯ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล  NEC Award
ประจำาปี  2557  ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”
( New Entrepreneurs Creation : NEC )  ณ  ห้อง
Infinity 1-2  Ballroom โรงแรม Pullman Bangkok
King Power  

ประจำาปี 2557
NEC Award 

พี่เปิ้ล จารุณี กับรางวัล NEC Award 2557

ผู้ได้รับรางวัล NEC Award ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก 

สามผู้บริหารบริษัท ไทยธรรมฯ 
เข้าร่วมงานรับรางวัล NEC Award 2557

บริษัท ไทยธรรมฯ ออกบูธแสดงสินค้า
ในงาน NEC Award 

ผู้บริหารคนเก่งของ 
บริษัท ไทยธรรม  อัลไลแอนซ์

พี่เปิ้ล จารุณี  ขึ้นรับรางวัลกับ  ดร. อรรชกา  สีบุญเรือง 
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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เดือน พฤษภาคม 2014

เดือน สิงหาคม 2014

เดือน กรกฎาคม 2014

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน สิงหาคม 2014
คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,201,817 บาท

คุณนเรศ  จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,043,701 บาท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน กรกฎาคม 2014

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน สิงหาคม 2014

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน กรกฎาคม 2014

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
 ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 493,760 บาท

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
 ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 463,250 บาท

คุณอภิญญาวุฒิ   วิโรจน์เวชภัณฑ์ 
ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด ประจำาเดือน

สิงหาคม  2014 มียอด New Active Recruit 
จำานวน 27 ท่าน

New Active

คุณฉัตรชัย   บุญมี
ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด ประจำาเดือน 
กรกฎาคม  2014  มียอด New Active Recruit 

จำานวน 20 ท่าน
16
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ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผู้นำา ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย    ในเดือนตุลาคม   2015   ด้วยทริปพิเศษ   เย่ียม
ชมสํานักงานใหญ่ของไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี แหล่งผลิตเส้นใยอัจฉริยะ และเคร่ืองทํานํ้าอัลคาไลน์ไวทอป ท่ีเมืองเศรษฐกิจ
พิเศษจูไห่  ช้อปป้ิงท่ีตลาดใต้ดินกงเป่ย  แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ของเมืองจูไห่ จากน้ันนำาท่านสู่มาเก๊า ชม “โบสถ์เซนต์ปอล”  สัญลักษณ์
แห่งเมืองมาเก๊า   ช้อปป้ิงท่ี เซนาโด้สแควร์ แหล่งช้อปป้ิงอันเล่ืองช่ือของมาเก๊า ชม ความย่ิงใหญ่อลังการของ THE VENETIAN  
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย เดินทางไปฮ่องกงด้วยเรือเฟอร์ร่ี ไปจุดชมวิว “วิคทอเรียพีค Victoria Peak”  ชมความสวยงาม
ของอ่าววิคทอเรีย แวะนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป็นสถานท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิของฮ่องกงด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ใหญ่ 
และศูนย์ย่อยเท่านั้น

สุดพิเศษ! 
1.	คะแนนทุกคะแนน		นำาไปรวมทริปใหญ่ต่างประเทศ			
		และคะแนน	Booming	Thaidham
2.	คะแนนทุกคะแนน	สามารถนำามาคำานวณเป็นต๋ัวฟรี
		หรือส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3.	หากท่านตัดสินใจไม่ไปกับทริป		คะแนนทุกคะแนน
			สามารถคืนกลับเป็นโปรโมช่ันยอดศูนย์	และโปรโมช่ัน
		ของรางวัลในเดือนพฤศจิกายน	2015	ได้

ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เยี่ยมชมสำานักงานใหญ่ไวทอป
สานสัมพันธ์ ไทย-จีน สายสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอปChina

Hi-light

ครั้งที่ 5

กติกาท่องเที่ยว
1.	เป็นผู้นำาที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2.	มียอดจำาหน่ายไวทอป	(รวมผลิตภัณฑ์เส้นใย
			อัจฉริยะ	MBF	และเคร่ืองทำาน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป)		
				ต้ังแต่วันท่ี	6	สิงหาคม	2014	ถึง	5	กันยายน	2015
		(13	เดือน)	1,152,000	คะแนน	(เฉลี่ยเดือนละ				
			88,616	คะแนน)
3.	ผู้ท่ีย่ืนความจำานงทริป	Hi-Light	China	คร้ังท่ี	5	
			ไม่สามารถ	นำายอดผลิตภัณฑ์ไวทอป		ไปรวมกับ
			โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำาเดือนได้

R

เยือนประเทศ ญี่ปุน

¡µÔ¡Ò·‹Í§à·ÕèÂÇ

¡®à¡³±�¡ÒÃ¤Ô´¤Ðá¹¹

มีนาคม 2015  เบปปุ-คุมาโมโต-ฟ�คูโอกะ

1. ÁÕµÓáË¹‹§â¡àÁ¹¢Öé¹ä» 
2. à¡çº¤Ðá¹¹ 12 à ×́Í¹ (¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2014 – Á¡ÃÒ¤Á 2015) ·‹Í§à·ÕèÂÇ
  »ÃÐÁÒ³ ÁÕ¹Ò¤Á 2015
3. ¤Ðá¹¹ÂÍ´«×éÍ¡ÅØ‹ÁÊ‹Ç¹µÑÇ 12 à ×́Í¹ ÊÐÊÁÃÇÁ¡Ñ¹ 396,000 ¤Ðá¹¹ 
   (à©ÅÕèÂà ×́Í¹ÅÐ 33,000 ¤Ðá¹¹) áÅÐ¤Ðá¹¹ÂÍ´¡ÅØ‹Á¢Í§ÅÙ¡â¡àÁ¹ªÑé¹·Õè 1   
   ÃÇÁ¡Ñ¹ 2,352,000 ¤Ðá¹¹ (à©ÅÕèÂà ×́Í¹ÅÐ 196,000 ¤Ðá¹¹ËÒ¡ÁÕâ¡àÁ¹ 
   8 ¤¹ à©ÅÕèÂÂÍ´¡ÅØ‹Á¤¹ÅÐ 24,500 ¤Ðá¹¹µ‹Íà´×Í¹)
4. µŒÍ§Â×è¹ãºÊÁÑ¤Ã Promotion ·‹Í§à·ÕèÂÇ¡‹Í¹ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2014

1. ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã·Ø¡·‹Ò¹¨Óà»š¹µŒÍ§¼‹Ò¹¡µÔ¡Ò¢ŒÍáÃ¡ (ÂÍ´«×éÍ¡ÅØ‹Á
   Ê‹Ç¹µÑÇÊÐÊÁ 12 à´×Í¹ ÃÇÁ¡Ñ¹ 396,000 ¤Ðá¹¹)   
   áÅÐÁÕÂÍ´¡ÅØ‹ÁÊ‹Ç¹µÑÇ¢Í§ÅÙ¡ªÑé¹·Õè 1 ÊÐÊÁà¡Ô¹¡Ç‹Ò 50%  
  (¤Ðá¹¹¡ÅØ‹ÁÅÙ¡â¡àÁ¹ªÑé¹·Õè 1 ÊÐÊÁà¡Ô¹ 1,176,000  
  ¤Ðá¹¹)ÁÕÊÔ· Ô̧ÃÑº¡ÒÃ Roll Up ¤Ðá¹¹¨Ò¡ Down-Line 
2. ¤Ðá¹¹·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃ Roll Up ̈ ¹àÊÃç̈ ÊÔé¹áÅŒÇ ÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒ
  µÕà»š¹ÁÙÅ¤‹ÒµÑëÇ·‹Í§à·ÕèÂÇä Œ́ àª‹¹ ·Ó¤Ðá¹¹ä Œ́ 80% ¨Ò¡
   ¡µÔ¡Ò ‹̈ÒÂà§Ô¹Ê´¤‹ÒµÑëÇà»š¹ÁÙÅ¤‹Ò 20% ¢Í§¤‹ÒµÑëÇ à»š¹µŒ¹
3. ¤Ðá¹¹¢Í§¼ÙŒÊÁÑ¤Ã·Õè·Ó¤Ðá¹¹à¡Ô¹ 50% ¢Í§¡®à¡³±�
   ¢ŒÍ 1 áµ‹äÁ‹¶Ö§ 100% ¨Ð¶Ù¡ Roll-UP ¢Öé¹ä»à»š¹¤Ðá¹¹
   ·‹Í§à·ÕèÂÇ¢Í§ Up-Line ·Õè¼‹Ò¹¡®à¡³±�¡ÒÃ¤Ố ¤Ðá¹¹
   ã¹¢ŒÍ 1

ãËŒÃÒ§ÇÑÅ¡ÑºµÑÇàÍ§ áÅÐ¤¹·Õè¤Ø³ÃÑ¡ 
ä»·‹Í§à·ÕèÂÇá´¹»ÅÒ´Ôº¡Ñºä·Â¸ÃÃÁ¡Ñ¹¹Ð¤Ð

  ¢ÍàªÔÞ¾Õè¹ŒÍ§¤ÃÍº¤ÃÑÇä·Â¸ÃÃÁ àÂ×Í¹á´¹»ÅÒ´Ôº ´ŒÇÂâ»Ãá¡ÃÁ 
5 ÇÑ¹ 3 ¤×¹ ÊÙ‹¿Ø¤ÙâÍ¡Ð àÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§à¡ÒÐ¤ÔÇªÙ àÂÕèÂÁªÁ¿Ø¤ÙâÍ¡Ð ·ÒÇàÇÍÃ�
¢Í¾Ã·ÕèÈÒÅà Œ̈Ò¤Òä«¿Ø ·ÕèÁÕÍÒÂØÂÒÇ¹Ò¹¡Ç‹Ò¾Ñ¹»‚ àÂÕèÂÁàÁ×Í§àº»»Ø áËÅ‹§¹éÓáÃ‹
áÅÐ¹éÓ¾ØÃŒÍ¹·ÕèÁÕª×èÍàÊÕÂ§·ÕèÊǾ ¢Í§à¡ÒÐ¤ÔÇªÙ ÊÑÁ¼ÑÊ¡Ñº¡ÒÃÍÒº¹éÓáÃ‹ ËÃ×Í
ÍÍ¹à«ç¹ áººÞÕè»Ø†¹á·Œ ªÁÀÙà¢Òä¿ÍÐâÊÐ ÀÙà¢Òä¿·ÕèãËÞ‹·ÕèÊǾ ¡ÅÒ§à¡ÒÐ¤ÔÇªÙ
ªÁÊÇ¹«ØÂà«¹¨Ô ÍØ·ÂÒ¹¢¹Ò´ãËÞ‹ ·ÕèµÔ´ÍÑ¹´Ñº 1 ã¹ 3 ÊÇ¹ÊÇÂ·ÕèÊØ´
ã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ ªŒÍ»»�œ§ÍÂ‹Ò§ Ø̈ã¨ ·Ñé§ã¹Â‹Ò¹¤ÒÁÔâµÃÔ Â‹Ò¹ªÔâÁâµÃÔ Â‹Ò¹à·¹ Ô̈¹
¤Ðá¹Å«ÔµÕé áÅÐâ·ÊØàÍŒÒ·�àÅ· ªÁ»ÃÒÊÒ·¤ØÁÒâÁâµŒÍÑ¹àÅ×Í§ª×èÍ ¾ÃŒÍÁ
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¹Ñè§Ã¶ä¿ªÔ¹¤Ñ§à«¹Ã¶ä¿¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§¢Í§ÞÕè»Ø†¹ ´ŒÇÂ¡µÔ¡Ò
·ÕèàÃÒÁÑè¹ã¨Ç‹Ò ¤Ø³·Óä´Œ ´Ñ§¹Õé 
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ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ศูนย์บางคอแหลม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789

ศูนย์ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพฯ โทร. (081) 924-2551

ศูนย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102
ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 423-468
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 358-178
ศูนย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. (055) 253-377
ศูนย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685

ศูนย์ อ.เมือง (โรบินสัน) จ.จันทบุรี โทร. (039) 327-352
ศูนย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. (038) 338-854
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครนายก โทร. (037) 315-952
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. (034) 253-789

ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 998-3866

ศูนย์สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 394-2959

ศูนย์ใหญ่
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จํากัด

ศูนย์ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. (054) 623-322
ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (089) 408-7480
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

      ครอบครัว ไทยธรรม”

ข่าว... ประชาสัมพันธ์

ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
•	กรุงเทพฯ	
		(เขตละ	1	ศูนย์)
•	กาญจนบุรี
•	ฉะเชิงเทรา
•	ชัยนาท
•	ประจวบคีรีขันธ์
•	นนทบุรี
•	ปทุมธานี
•	พระนครศรีอยุธยา

•	ราชบุรี
•	ลพบุรี
•	สมุทรสงคราม
•	สมุทรสาคร
•	สุพรรณบุรี
•	สระบุรี
•	สิงห์บุรี
•	อ่างทอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
•	กาฬสินธ์ุ
•	ขอนแก่น
•	ชัยภูมิ

•	นครพนม
•	นครราชสีมา
•	บุรีรัมย์
•	บึงกาฬ
•	มหาสารคาม

•	มุกดาหาร
•	ยโสธร

•	ร้อยเอ็ด
•	เลย
•	ศรีสะเกษ
•	สกลนคร
•	สุรินทร์
•	หนองคาย
•	หนองบัวล�าภู
•	อ�านาจเจริญ
•	อุดรธานี
•	อุบลราชธานี

ภาคเหนอื
•	เชียงราย
•	เชียงใหม ่

•	ตาก	(อ.เมือง)
•	น่าน 

•	พะเยา
•	เพชรบูรณ์
•	แม่ฮ่องสอน
•	ล�าปาง
•	ล�าพูน
•	สุโขทัย

ภาคใต้
•	กระบี่

•	นราธิวาส
•	ปัตตานี
•	ตรัง
•	พังงา
•	ภูเก็ต
•	ระนอง
•	สตูล
•	สงขลา	(อ.เมือง)

ภาคตะวันออก
•	ชลบุรี	(อ.เมือง)
•	ตราด
•	ระยอง
•	สระแก้ว

•	สุราษฎร์ธานี	
		(อ.เกาะพะงัน)	
•	สุราษฎร์ธานี	
		(อ.เกาะสมุย)		
•	ยะลา

•	อุตรดิตถ์
•	ก�าแพงเพชร
•	พิจิตร
•	อุทัยธานี

1.	คุณปนัดดา	วิถีพัฒน์	(มด)	 

			โทร.	08-6367-7804	

2.	คุณรัชชาภา	ไชยมล	(วิว)	 

			โทร.	08-6358-8052     

ไทยธรรม	 อัลไลแอนซ์	 มีนโยบายในการกระจายศูนย์ใหญ่ทั่วประเทศ	 เพื่อรองรับโครงการใหม่ที่เตรียมเปิดตัว

ในปี	2014	นี	้จึงขอแจ้งให้พี่น้องไทยธรรมฯ	ทราบถึงจังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์ใหญ	่พี่น้องท่านใด	หรือสายงานของ

พี่น้องท่านใดที่สนใจ	สามารถยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำานงเป็นศูนย์ใหญ่ได้ที	่ผู้จัดการเขต	(Area	Manager)	

และผู้ช่วยผู้จัดการเขต	(Assistant	Area	Manager)	ทุกท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้
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เพศ				ชาย				หญิง	หมายเลขประจำาตัวประชาชน........................................ชื่อ.................................นามสกุล.................................วัน/เดือน/ปีเกิด...................อาชีพ........................

วารสารราย 2 เดือนของ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

บ้านของเรา	บอกข่าวคราวความเคลื่อนไหว		โปรแกรมการบรรยายทั่วประเทศ		ข่าวสารทันสมัย	และแพทย์ทางเลือก	
รวมประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ัวประเทศ		เพียงสมัครสมาชิกเล่มละ		25	บาท	(รวมค่าจัดส่ง)	ปีละ	150	บาท	หรือ
เพียงเดือนละ	12.50	บาท	ท่านก็จะได้รับวารสาร	4	สี	ขนาด	A4	ความหนา	20	หน้า	ส่งตรงถึงบ้านทุกฉบับ

ใบสมัครสมาชิกวารสาร	TDA	Newsletter
สมัครใหม่															ต่ออายุ	(หมายเลขสมาชิก)...................................................................

ข้อมูลสมาชิก

สถานที่จัดส่งวารสาร

เลขที่.........................บริษัท/อาคาร........................................ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................................แขวง/ตำาบล..........................................................................

เขต/อำาเภอ...............................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์	(บ้าน)..................................................................

โทรศัพท์	(มือถือ)....................................................โทรสาร........................................................E-mail..............................................................................................

มาเป็นสมาชิก	TDA	Newsletter	กันเถอะ

การชำาระค่าสมัคร

								ชำาระเป็นเงินสด

								ชำาระค่าสมัคร	โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชีออมทรัพย์	บริษัท	ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	จำากัด

								ธนาคาร	กรุงเทพ					สาขาอินทรารักษ	์				เลขที่	212-0-81073-0

								ธนาคาร	กสิกรไทย				สาขาพระราม	9					เลขที่	713-2-33215-5

								ธนาคาร	กรุงศรีอยุธยา	สาขาสุขาภิบาล	1				เลขที่	265-1-22092-8

								ธนาคาร	ไทยพาณิชย์		สาขาถนนนวมินทร์			เลขที่	077-2-43476-3

ส่งใบสมัคร หรือถ่ายสำาเนาส่งมาที่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด โครงการพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284 ซ.นวลจันทร์ 50 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โทร. 02-363-7699 โทรสาร 02-363-4422 www.thaidham.com

1. เวลาทำาการของบริษัทฯ
   วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
    วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษัทฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธีการชำาระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังน้ี
   2.1 ชำาระเป็นเงินโอน
        โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทฯ ตามราคาสินค้า
        และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการท่ีส่ังมาท่ี
        แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีช่ือ...บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
        • ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 212-0-81073-0
        • ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 713-2-33215-5
        • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 265-1-22092-8
        • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 077-2-43476-3
   2.2 ชำาระเป็นเงินสด
        • ซ้ือสินค้าด้วยตนเองท่ีบริษัทฯ
   2.3 ชำาระด้วยบัตรเครดิต
        • ซ้ือสินค้าด้วยตนเองท่ีบริษัทฯ 
        • ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีชำาระ 1,000 บาทข้ึนไป
3.วิธีการส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังน้ี
   3.1 ส่งทางไปรษณีย์
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

   3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)
   3.3 ส่งโดย Messenger
        เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่ังซ้ือล่วงหน้า
        อย่างน้อย 1 วัน
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เร่ิม 7 มี.ค. 2008)
     4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
        • ส่ังซ้ือ 3,000 บาท ข้ึนไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
        • ส่ังซ้ือ 5,000 บาท ข้ึนไป จัดส่งฟรี (EMS)                 
        • ส่ังซ้ือต่ำากว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท (EMS)
        • ส่ังซ้ือ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
     • ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
     - ส่ังซ้ือ 10,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     - ส่ังซ้ือต่ำากว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
     • จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง NTC
     - ส่ังซ้ือ 5,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     - ส่ังซ้ือต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
4.3 จัดส่งโดย Messenger
     • ส่ังซ้ือ 5,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     • ส่ังซ้ือต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีท่ีสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีท่ีไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
    1. ซ้ือสินค้าในราคาสมาชิก
    2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
       ท้ังหมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดท่ีมี
       ณ ปัจจุบัน)
    3. ได้รับบัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
    4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
       บริษัทฯ ซ่ึงจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันท่ี 15
       ของทุกเดือน(กรณีท่ีตรงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
       วันทำาการถัดไป)
    5. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
เง่ือนไขการสมัครสมาชิก
    กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่าน้ัน โดยระบุรายละเอียด
ท่ีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
    1.1 ช่ือ-สกุล
    1.2 ท่ีอยู่สำาหรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
    1.3 หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสะดวกในการติดต่อ
    1.4 เลขท่ีบัตรประชาชน พร้อมแนบสำาเนา
    1.5 เลขท่ีบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร พร้อมแนบ
         สำาเนา
    1.6 ช่ือสปอนเซอร์ (ผู้แนะนำา)
    1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
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