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พบกับสาระความรูน้ วัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับในการทำ�ธุรกิจ
เครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำ�เร็จ ในรายการ TDA Healti Secret
ดำ�เนินรายการโดยพี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช พี่ยุ้ย อาริยา สาริกะภูติ
และอาจารย์ติ๊ก รินทร์ลภัส สิริวัฒน์ธนะ โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุ
ดังต่อไปนี้
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง
- FM 101 RR1 ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30 น.-21.00 น.หรือฟังออนไลน์
ได้ที่ www.vr1media.com
ครอบคุลมพื้นที่ : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
นครปฐม กาญจนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง
อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ราชบุรี เพชรบุรี สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี สระแก้ว จันทบุรี
ประจวบคีรีขันธ์  

ต่างจังหวัด
- FM 102  สุราษฎร์ธานี อสมท. ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 น.-14.30 น.
- FM 90.75 ชุมพร อสมท. ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น.-15.30 น.
- FM 90.75 ขอนแก่น อสมท. ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 น.-14.30 น.
- FM 95.75 พัทลุง อสมท. ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.30 น.-15.00 น.
- FM 90.50 สงขลา สวท. ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 น.-17.00 น.
- FM 93.50 นครศรีธรรมราช สวท. ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.-10.30 น.
- FM 96.50 สงขลา อสมท. ทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 น.-18.00 น

และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ http://www.youtube.com/healtisecret
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บ้ข อาง เนนี
้
รา

ย้อนวัยแบบไทยธรรม

มนุ ษ ย์ พ ยายามค้ น หาปริ ศ นาของการมี ชี วิ ต ที่ ยื น ยาวอย่ า งมี
คุณภาพดี กลไกในการต่อต้านความชรา ยังคงเป็นกลไกที่มนุษย์พยายาม
ค้นคว้าหาทางที่จะเข้าใจ ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเป็นหนึ่งในกำ�ลังสำ�คัญ
ในการค้นคว้าปริศนาของความชรา และการเกิดโรคต่างๆ ที่เกิดจาก
ความเสื่อมร่วมกับท่าน เพื่อที่เราแต่ละคน จะได้มีชีวิตที่ยืนยาว อย่างมี
คุณภาพชีวิตที่ดี รู้สึกดี และดูดี จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต
ในทางวิทยาศาสตร์แล้ว มนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอายุขัยประมาณ
125 ปี มนุษย์ทอ่ี ายุยนื ทีส่ ดุ ในโลก ทีถ่ กู บันทึกไว้ในกินเนสส์บคุ๊ เป็นสุภาพสตรี
ชาวฝรัง่ เศส ชือ่ ว่า “ฌาน กาลม็อง” เกิดวันที่ 21 ก.พ. 1875 และเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 1997 ด้วยอายุ 122 ปี 164 วัน สมาชิกครอบครัว
กาลม็องก็มีอายุยืนกันทุกคน พ่อของคุณยายฌานมีชีวิตจนถึงอายุ 93 ปี

มารดาเสียชีวิตตอน 86 ปี ขณะที่พี่ชายของคุณยายอายุยืนถึง 97 ปี
คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงมาก เพราะชอบดื่มไวน์ และทานช็อกโกแลต
คุณยายออกกำ�ลังกายกลางแจ้งเป็นประจำ�ตั้งแต่ยังสาว โดยกิจกรรมโปรด
คือ เล่นเทนนิส ว่ายน้ำ� ปั่นจักรยาน โรลเลอร์สเก็ต นอกจากนี้คุณยายยัง
ชอบเล่นเปียโน ร้องเพลงโอเปร่า และดื่มไวน์แดงวันละ 2 แก้ว ตอนที่
คุณยายมีอายุ 85 ปี คุณยายยังเล่นฟันดาบ และตอนที่อายุ 100 ปี
คุณยายยังขี่จักรยาน และเดินเหินได้คล่องแคล่วถึงอายุ 114 ปี
องค์ประกอบของการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพดีของมนุษย์
ประกอบด้วยความแข็งแรงของกาย ใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ที่จะสร้างสรรค์
สังคมใหม่ สังคมแห่งมิตรไมตรี ความรัก การให้ และการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีของคนไทย มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา ก้าวเข้ามาอยู่ในเมือง
แห่งมิตรไมตรี และจิตวิญญาณที่ดี สู่ความมั่งคั่ง และมั่นคง ในทุกด้าน
ของชีวิต
ด้วยความจริงใจ

จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com  
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บ้านนี้
เศรษฐกิจดี
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2014
โอ้...คิดถึงเพื่อนไทยธรรมทัว่ ประเทศจังค่ะ  เมือ่ เดือนสิงหาคม
ที่ผ่านมา พวกเราได้มารวมตัวกันในงาน Booming Thaidham XVII งานรวมตัว
ของนักขายไทยธรรมทัว่ ประเทศ ซึง่ จัดเพียงปีละ 2 ครัง้ แต่ครัง้ นีธ้ มี การจัดงาน
โดนหัวใจนักขายอย่างพวกเราจริงๆเลยค่ะ “Change by Thaidham ชีวิตใหม่ที่
ไทยธรรม” สนุกตื่นเต้นทุกนาทีตั้งแต่เริ่มงานจนจบ เพื่อนสมาชิกได้กลับบ้าน
ไปพร้อมความคิดใหม่ ความหวัง และกำ�ลังใจอย่างท่วมท้น งานนี้ให้อะไร
หลายอย่างกับพวกเรา ตัง้ แต่มติ รภาพ ความเสียสละ ความอดทน ความทุ่มเท
ของทัง้ ผูจ้ ดั และผูม้ าร่วมงาน และยังมีมติ ใิ หม่ สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ร่วมงาน
ช่วยสร้างพลังให้กลับไปสามารถสร้างสรรค์ผลงาน สร้างสังคมใหม่ สร้างโลกใหม่
ได้เลยค่ะ
อย่างที่ทุกคนทราบดี เมื่อคุณเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน เมื่อรูปร่าง
หน้าตาคุณเปลีย่ น ชีวติ คุณก็เปลีย่ น เมื่อคุณเปลี่ยนทั้งทัศนคติ เปลีย่ นทัง้ รูปร่าง
หน้าตา มันเป็นการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น สร้างสรรค์ขึ้น คุณอยากทำ�อะไร
บ้างคะ โลกทั้งใบคุณยังเปลี่ยนได้เลย
เปลี่ยนชีวิตที่ตั้งรุกเป็นตั้งรับจะดีไหม ใครๆก็อยากสำ�เร็จ ถ้าอยากสำ�เร็จ
ต้องเปลี่ยนก่อนค่ะ จะบอกให้นะคะ ทุกคนเปลี่ยนได้เช่นกันค่ะ รูปร่างหน้าตา
ความสวย ความสาว หรือความแวววาว อาจต้องใช้เวลาหน่อย การเปลี่ยน
ทัศนคติ  ความคิดให้เป็นบวก  สร้างคลื่นบวกขึ้นมาดึงดูดคลื่นบวกด้วยกัน
จะยิ่งสำ�เร็จอย่างมีความสุขค่ะ เพราะคลื่นบวกมีความหมายว่า ความสะดวก
ความง่าย ความละเอียดอ่อน ความเสียสละ ความสามัคคี จนถึงความสุข
และความสำ�เร็จ  และเมื่อคุณมีคลื่นบวกในตัวตลอดเวลา ร่างกายของคุณ
ก็จะสวยสดงดงามตามพลังบวกนัน้ คนใจดี ก็จะอบอุน่ และดูดี คนไม่เรือ่ งมาก
ก็จะอยู่ที่ไหน อยู่กับใคร ก็ได้เพื่อนมาก ลองสังเกตุกันดูบ้างก็แล้วกันค่ะ
เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน เปลี่ยนแล้วรวยค่ะ นักขายนักบริหาร
เครือข่ายที่ประสบความสำ�เร็จ ร่ำ�รวย มั่งคั่ง มาจากความเชื่อว่าเปลี่ยนได้
ทำ�ได้แน่นอนค่ะ เมื่อคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณคิด และจะทำ�ต่อไปนี้ เป็นเรื่องดี เป็น
เรื่องที่ใช่ ทั้งชีวิต จิตใจคุณพร้อมร่วมมือกัน ไปทางเดียวกัน จิตคิดบวกจะ
นำ�พาร่างกายไปทำ�งาน ใช้ชีวิตในเรื่องบวกๆตลอด คิด และตัดสินใจได้ดี
ถูกต้อง ใช่เลย ดังนั้นคุณต้องเชื่อ 100% เชื่ออย่างสนิทใจว่าคุณเป็นคนดี
คิดดี ทำ�ดี และทำ�ได้ ทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะพิสูจน์ว่าคุณทำ�ดี
ทำ�ได้ ทำ�จริง ทำ�แบบเชื่อ 100%   
พวกเรามาร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมไทย สังคมแห่งมิตรไมตรี ที่มีแต่
การให้ การแบ่งปัน ช่วยเหลือ เอื้ออาทรกัน เริ่มจากตัวเราในสังคมของเรา
สังคมไทยธรรม มีหลักการทำ�งานง่ายๆมาให้คิด ให้ฝึกปฏิบัติกันด้วยค่ะ
คือ คนทีต่ อ้ งการความสำ�เร็จจะต้องเป็นคนเก่ง มาฝึกให้เป็นคนเก่งกันนะคะ
เก่งให้ได้ใน 2 เรื่องก็พอค่ะ

1. เก่งคน คือการทำ�งานของเราต้องเข้าหาผู้คน เราถึงจะเกิดงาน ดังนั้น
เราต้องฝึกการเข้าหาผูค้ น ซึง่ คนแต่ละคนก็มคี วามคิด ความต้องการ ความเชือ่
ความชืน่ ชอบ ความเข้าใจ ความรู้ รสนิยม และอีกมากมายเลยทีแ่ ตกต่างกัน มี
4

ไม่เท่ากัน สำ�หรับสิง่ ทีน่ กั ขายผูโ้ ชคดีทอ่ี ยูใ่ นครอบครัวไทยธรรมต้องทำ�  คือเข้าหา
เข้าพบผูค้ นทีแ่ ตกต่างเหล่านีใ้ ห้ได้อย่างลงตัว และทำ�ให้เขาชอบในตัวเราให้ได้
ทุกอย่างก็จะตามมา ถ้าเราเป็นคนไม่ชอบพูดไม่ชอบคุย ก็ต้องปรับเปลี่ยนค่ะ  
ฝึกการพูดคุยในสิง่ ทีเ่ ป็นเรือ่ งจริง และมีประโยชน์กบั เขา หัดเป็นผูฟ้ งั ทีด่ ี เพือ่ จะ
ได้รู้ว่าจะพูดให้เข้าเป้าตรงประเด็นได้อย่างไร การพูดคุยที่พอเหมาะ พอดีจงึ
เป็นเรือ่ งสำ�คัญ สำ�หรับนักขายบางคนทีพ่ ดู มากเกินไป ต้องระวังค่ะ นักขาย
ต้องรู้จักความพอดี รู้จักเวลา รู้จักใช้โอกาส พูดเก่งเป็นเรื่องดีค่ะ แต่อย่าพูด
มากเกิน ต้องจับจังหวะเข้า และออกให้ถูก แล้วท่านจะเป็นนักขายที่น่ารัก
ของลูกค้า เป็นเพื่อนที่อบอุ่นให้กับลูกค้า และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ลูกค้ายอมรับ

2. เก่งงาน คือเป็นคนขยัน ทำ�งานอย่างทุม่ เท ถ้าคิดจะทำ�การสิง่ ใด ต้อง

ทำ�ให้ดีที่สุด ให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่ภาคภูมิใจได้เลย นักขายที่เก่งงานจะ
เป็นนักวางแผนทีด่ ดี ว้ ย เพราะงานจะสำ�เร็จเกิดผลงานได้ตามเป้าหมาย ต้องมี
การวางแผนการทำ�งาน หากทำ�งานตามความขยัน ตามเวลาทีอ่ ยากทำ�  หรือ
ทำ�ๆไปตามคนอืน่ คงคาดหวังความสำ�เร็จได้ยาก ต้องมีแผนการทำ�งาน และ
ทำ�งานอย่างเป็นระบบด้วย เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น จะได้แก้ไขไป
ตามระบบ ถูกต้อง ตรงกับเหตุการณ์ การทำ�งานอย่างเป็นระบบ จากแผน
การทำ�งานที่วางไว้ คือในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน ตัวเราต้องทำ�
อะไรบ้าง ตัง้ แต่ดแู ลตัวเองจนถึงการพบลูกค้า การขายสินค้า การอบรมทีมงาน  
การวางแผนการทำ�งาน ทีต่ อ้ งวางแผนตัง้ แต่การทำ�งานแต่ละวันใน 1 สัปดาห์
แต่ละสัปดาห์ใน 1 เดือน แต่ละเดือนใน 1 ปี แผนการ 1 ปี แผน 3 ปี
แผน 5 ปี อย่างนี้หล่ะค่ะ พวกเราลองฝึกกันดูนะคะ  ไม่มีใครเก่งมาแต่เกิด
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถฝึกฝนจากความเชื่อภายใน นำ�พาตัวเราให้เก่งได้  
ถ้าคุณคิดว่าคุณเก่ง คุณก็จะเก่ง หากคุณเชือ่ ว่าทำ�ได้ คุณก็จะทำ�ได้ ความเชื่อ
อย่างสนิทใจไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็จะนำ�พาร่างกายทำ�ให้สำ�เร็จไปตามนั้นค่ะ  
เพราะสิง่ ดีๆทีจ่ ะเกิดขึน้ กับคุณต่อจากนี้ ตัวคุณเป็นผูส้ รรค์สร้างขึน้ มาเอง
นะคะ จะสุข จะทุกข์ จะมี หรือจน จะได้ หรืออด จะสำ�เร็จหรือไม่ คุณเป็น
ผู้นำ�ทางชีวิตตัวเอง ขอเป็นอีกหนึ่งกำ�ลังใจที่จะช่วยลุ้นคุณๆให้ส�ำ เร็จ สร้าง
ชื่อเสียงเกียรติประวัติให้ตัวเอง และครอบครัว สำ�คัญอยู่ตรงที่ว่า พวกคุณ
จะเชือ่ สิง่ ทีด่ ฉิ นั พูดหรือไม่ อย่าลืมว่าเมือ่ คุณเชือ่ คุณสำ�เร็จ เมือ่ คุณลงมือทำ�
สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นตำ�นานความสำ�เร็จของคุณตลอดไป มาช่วยกันเขียน
ตำ�นานความสำ�เร็จของตัวเราเองกันดีกว่า ไทยธรรม อัลไลแอนซ์  เป็น
บ้านหลังที่สองของคนดี คนรักเพื่อน คนรักบ้าน รักสังคม รักประเทศของ
ตัวเอง รัก เอื้ออาทร และห่วงใยซึ่งกันและกันอย่างจริงใจ คุณจะอยู่อย่าง
มีความสุข สุขภาพดี มั่งคั่ง มั่นคง สมบูรณ์ค่ะ  มาอยู่บ้านไทยธรรมของเรา
ด้วยกันนะคะ

อาจารย์ รินทร์ลภัส สิริวัฒน์ธนะ
E-mail : rinrapat_tik@hotmail.com
Facebook : Rinrapat Sririvatthana@facebook.com
ID LINE : 081-6344693

ชีวิตใหม่

ที่ ไทยธรรม

ชีวิตนี้ยังมีหวัง
คุณณรัณธรภรณ์ เนื่องจำ�นงค์
ศูนย์ย่อยไทยธรรม จ.จันทบุรี

ดิฉันชื่อ ณรัณธรภรณ์ เนื่องจำ�นงค์ เมื่อปลายปี 2005 ดิฉัน
ประสบอุบัติเหตุหงายหลังพลัดตกลงมาจากชั้นลอยของบ้าน หัวฟาดพื้น
และสลบไป 3 วัน หลังจากฟื้นขึ้นมา ดิฉันมีอาการอาเจียน  และปวดหัว
อย่างรุนแรง ซึ่งผลจากอุบัติเหตุ ทำ�ให้ดิฉันมีอาการกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง
ดิฉันไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่ง แพทย์แจ้งว่ามีอาการ
น้ำ�บวมในสมอง ทำ�ให้ระบบสั่งงานของกล้ามเนื้อเสียไปค่ะ  ในช่วงนั้น
แพทย์จ่ายยาแก้ปวด และแก้อักเสบ ซึ่งเป็นยาในกลุ่มสเตียรอยด์ เพราะ
ยังไม่มียารักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยตรง ผลข้างเคียงของยาส่งผลเสีย
ต่อระบบต่างๆในร่างกาย ทั้งตับ ไต รวมทั้งระบบเลือดด้วย ดิฉันเริ่มมี
อาการขาขวาลีบไปในเวลาอันรวดเร็ว การกลืน และระบบขับถ่ายเสียไปหมด
ทำ�ให้ต้องใส่แพมเพิร์สอยู่ตลอดเวลา ทั้งการเดิน และการทรงตัวก็แย่ลง
ไปด้วย จำ�เป็นต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุง เป็นอาการของโรคอัมพฤกษ์ เจ็บปวด
ทรมานมาก   ไปรักษาที่โรงพยาบาลอาการก็แย่ลง มีอาการท้องบวม
ไขมันเกาะตับ ตับ และไตเสีย ความดันไม่ปกติ มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ� 
ทุกอย่างแย่ไปหมดเลยค่ะ ดิฉันจึงตัดสินใจหยุดการรักษาแบบแพทย์
แผนปัจจุบัน หันไปรักษาแบบแพทย์ทางเลือกแทน ซึ่งก็รับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาหลายยี่ห้อ แต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น จนเริ่มท้อ
และหมดหวังในชีวิต จนกระทั่งได้มารู้จักกับไทยธรรม  ทำ�ให้ดิฉันรู้ว่า
ชีวิตนี้ยังมีหวัง ดิฉันได้ชีวิตใหม่จากไทยธรรมจริงๆค่ะ ดิฉันรับประทาน
สารสกัดจากสาหร่ายแดง สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ
น้�ำ มันปลาผสมใบแปะก๊วย สารสกัดเมล็ดองุน่ สกัดเย็นผสมสาหร่ายสไปรูลนิ า่
สมุ นไพรจี น ปรั บ สมดุ ล ร่ า งกาย ค่าตับของดิฉันที่เคยสูงมาตลอด ลดลง
มาเป็นปกติได้ภายใน 3 เดือน ท้องที่เคยบวมเริ่มยุบลง ค่าไขมันเกาะตับ

ค่าตับของดิฉันที่เคยสูงมาตลอด
ลดลงมาเป็นปกติได้ภายใน 3 เดือน
ท้องที่เคยบวมเริ่มยุบลง
ค่าไขมันเกาะตับก็ดีขึ้น
อาการเหนื่อยหอบเริ่มหายไป
ก็ดีขึ้น อาการเหนื่อยหอบเริ่มหายไป ขยับตัวเดินได้คล่องขึ้น  จากที่เคย
ต้องใช้ไม้เท้าพยุงเวลาเดินก็ไม่ต้องใช้  ภายใน 6 เดือนชีวิตมีความสุข
มากขึ้น ดิฉันรัก และศรัทธาในไทยธรรมมากค่ะ ดิฉันขอบพระคุณ
บริษัทไทยธรรมฯ ที่ให้ชีวิตใหม่กับดิฉัน ให้มีสุขภาพแข็งแรง สวย
สดใส ขาว เพรียว และย้อนวัยไปกับไทยธรรมค่ะ

สเต็มแมค
ฟิชเชอร์ โกลด์

เกรพซีด ออยส์
พลัส สไปรูลิน่า
เกรพซีด เอ็กซ์แทรค
พลัส ไลโคปีน

เฟ่ยหลง
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ย้อนวัย
ด้วยสารกระตุ้นการหลั่ง

โกรท ฮอร์โมน

โกรท ฮอร์โมน เป็นฮอร์โมนหลักของร่างกาย  ทำ�หน้าทีใ่ น

การควบคุมการหลัง่ ของฮอร์โมนอีกหลายชนิด โดยเฉพาะกลุม่ ฮอร์โมน
ทีค่ วบคุมการเผาผลาญ และความชรา การลดระดับของโกรท ฮอร์โมน
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากมนุษย์มีอายุได้ 30 ปี
จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น
ความแข็งแรง การสะสมไขมัน  ริว้ รอย และการถดถอยของสมรรถนะ
ในทุกด้าน นักวิทยาศาสตร์ที่ทำ�งานด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยทั่วโลก
ต่างพยายามหาวิธีที่จะดึงระดับโกรท ฮอร์โมนกลับสู่ระดับที่ร่างกาย
เคยมีในวัยหนุ่มสาว
นักวิทยาศาสตร์พบว่า มีสารอาหารจากธรรมชาติหลายชนิด
ที่สามารถกระตุ้นการหลั่งโกรท ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองได้ เพื่อ
คืนกลับวัยหนุม่ สาวให้กบั มนุษย์ และเรียกสารกลุม่ นีว้ า่ โกรท ฮอร์โมน
ซีครีตาก็อก (Growth Hormone Secretagouge) ซึง่ Secretagouge
เป็นภาษาลาติน แปลว่า กระตุน้ อีกนัยหนึง่ ก็คอื สารกระตุน้ การสร้าง
โกรท ฮอร์โมนนั่นเอง
นักวิทยาศาสตร์พบอีกว่า มีกรดอะมิโนหลายชนิดในธรรมชาติ
ซึ่งมีความเข้มข้น และสัดส่วนที่เหมาะสม สามารถกระตุ้นการหลั่ง
โกรท ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองได้ ซึ่งมีประโยชน์ตรงที่ราคาไม่แพง
เหมือนการฉีด และไม่มผี ลข้างเคียงใดๆ ซึง่ อาจจะเกิดขึน้ ได้จากการฉีด
โกรท ฮอร์โมน กรดอะมิโนกลุ่มนี้ได้แก่ กลูตามีน ไลซีน ออร์นิทีน
อาร์จีนีน ไกลซีน ไลซีน ไทโรซีน เป็นต้น
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นักวิทยาศาสตร์ในอดีตเชื่อว่า เมื่ออายุของมนุษย์มากขึ้น
ต่อมใต้สมองจะค่อยๆผลิตโกรท ฮอร์โมนลดลง แต่ไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา
การค้นพบใหม่ๆทำ�ให้มนุษย์ทราบว่า ต่อมใต้สมองยังคงมีประสิทธิภาพ
ในการผลิตโกรท ฮอร์โมนได้เท่าเดิม เหมือนกับที่เคยผลิตได้ใน
วัยหนุ่มสาว และยังคงมีโกรท ฮอร์โมนที่ถูกผลิตขึ้นในต่อมใต้สมอง
ในปริมาณมาก เพียงแต่กลไกอันใดไม่ปรากฏ เมือ่ มนุษย์มอี ายุมากขึน้
ต่อมใต้สมองกลับหลัง่ โกรท ฮอร์โมนน้อยลง การใช้สารกระตุน้ การหลัง่
โกรท ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง จึงเป็นแนวทางการย้อนวัยทีน่ า่ สนใจ
ของมนุษย์ที่ต้องการคงความเป็นหนุ่มสาวในยุคนี้
เมือ่ มีการหลัง่ โกรท ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ออกสูก่ ระแสเลือด
มากขึ้น ไม่เพียงแต่เราจะสามารถชะลอความชรา แต่เข็มนาฬิกา
ในตัวของเราจะหมุนกลับสูค่ วามอ่อนเยาว์ของวัยหนุม่ สาว ไม่วา่ จะเป็น
ผลในการกระตุน้ อัตราการเผาผลาญของร่างกาย  การเผาผลาญไขมัน
การสร้างกล้ามเนือ้ การลดเลือนริว้ รอยจากการผลิตคอลลาเจน และ
อิลาสตินที่เพิ่มขึ้น อวัยวะหลัก ไม่ว่าจะเป็น ตับ ปอด หัวใจ ไต
สมอง ทำ�งานได้ดขี น้ึ มีประสิทธิภาพมากขึน้ ร่างกายซ่อมแซมตัวเอง
ได้ดีขึ้น ผมงอกใหม่มากขึ้น สายตา และการมองเห็นดีขึ้น สมรรถนะ
ทางเพศดีขึ้น ภูมิต้านทานเพิ่มขึ้น ปรับสมดุลไขมันในเลือดได้ดีขึ้น
นอนหลับได้ดีขึ้น และการเจ็บปวดจากความเสื่อมของข้อต่อต่างๆ
ลดน้อยลง

SERT-1
ยีนส์แห่งการย้อนวัย
จากการค้นพบในปี 1935 จวบจนถึงปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์
ได้ค้นพบกลไกของการยืดอายุขัยในสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะถูกกระตุ้นด้วย
การอดอาหาร โดยการลดแคลอรี่ที่บริโภคลงถึง 50% โดยไม่ให้ขาด
สารอาหารจำ�เป็น ทำ�ให้สิ่งมีชีวิตหลายชนิด สามารถยืดอายุขัยออก
ไปได้ถึง 60% และถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการทดลองการลดปริมาณ
แคลอรีต่ อ่ การยืดอายุขยั ในมนุษย์ แต่แนวโน้มในการลดปริมาณแคลอรี่
เพื่อการยืดอายุขัย ก็ยังเป็นแนวโน้มที่เป็นไปได้ และน่าสนใจ
การทดลองการจำ�กัดแคลอรีใ่ นมนุษย์ นำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
ต่างๆในร่างกาย ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการมีสุขภาพที่ดีขึ้น
จากปี 1999 เป็นต้นมา นักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้ว่า การลดแคลอรี่
ที่สิ่งมีชีวิตบริโภคลง ทำ�ให้ยีนส์แห่งการย้อนวัยที่เรียกว่า เซอร์ท-วัน
(SERT-1) หรือ เซอร์ทอู นิ -วัน (Sertuin -1) ถูกกระตุน้ ซึง่ จะก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงทีด่ ตี า่ งๆในร่างกายตามมา เช่น ระดับอินซูลนิ ในเลือด
ลดลง ทำ�ให้ลดการสังเคราะห์ไขมัน อุณหภูมขิ องร่างกายลดลงมีสภาพ
เหมือนกบจำ�ศีล ลดการเกิดอนุมูลอิสระ ลดอัตราการเสียหายของ
ดีเอ็นเอ ทำ�ให้ลดอัตราการเกิดมะเร็ง และลดความเสื่อมของเซลล์
นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่า การที่ยีนส์เซอร์ทูอิน–วันถูกกระตุ้น ทำ�ให้

อัตราการแก่ชราลดลง โอกาสเกิดไขมันสะสมน้อยลง โอกาสเกิด
โรคเบาหวาน โรคอ้วนลงพุง และโรคต่างๆที่เกิดจากความเสื่อมที่มา
กับอายุ เช่น ต้อกระจก ข้อเสื่อม โรคหัวใจ ฯลฯ ลดลง
แต่สงั คมแห่งการบริโภคของมนุษย์ในยุคปัจจุบนั ทำ�ให้การจำ�กัด
แคลอร่ีเพื่อกระตุ้นยีนส์แห่งการย้อนวัยทำ�ได้ยาก โชคดีที่ในปี 2003
นักวิทยาศาสตร์ได้พบสารเคมีในพืชที่มีชื่อว่า เรสเวอราทรอล มีมาก
ในเปลือกองุ่น เปลือกถั่วลิสง และไวน์แดง เมื่อคน หรือสัตว์บริโภค
เข้าไป จะกระตุน้ ยีนส์ SERT-1 ทำ�ให้เกิดขบวนการย้อนวัย แบบเดียว
กับที่ถูกกระตุ้นโดยขบวนการจำ�กัดแคลอรี่ในสิ่งมีชีวิต
งานวิจยั ทีน่ า่ สนใจชิน้ หนึง่ ถูกทดลองขึน้ ในมหาวิทยาลัยฮาร์เวิรด์
(Harvard University) เป็นการทดลองนำ�หนูที่มีอายุเทียบเท่าคน
วัยกลางคน มาแบ่งเป็น 3 กลุม่ โดยทีห่ นูกลุม่ แรกเป็นหนูกลุม่ ควบคุม
รับประทานอาหารปกติ หนูกลุ่มที่ 2 รับประทานอาหารไขมันสูง
ส่วนหนูกลุม่ ที่ 3 รับประทานอาหารไขมันสูง และเรสเวอราทรอลด้วย
หลังการทดลอง พบว่า หนูกลุม่ ที่ 2 กลายเป็นหนูอว้ น เป็นเบาหวาน
โรคหัวใจ โรคไขมันเกาะตับ และตายก่อนอายุขยั ส่วนหนูกลุม่ ที่ 3 ที่
บริโภคเรสเวอราทรอลด้วย มีสภาพร่างกายเหมือนหนูกลุ่มแรก แม้
จะรับประทานอาหารไขมันสูงก็ตาม งานวิจยั อีกหลายชิน้ ถัดมา พบว่า
การบริโภคสารเรสเวอราทรอลจากเปลือกองุน่ ทำ�ให้เซลล์รา่ งกายไวต่อ
ฮอร์โมนอินซูลนิ มากขึน้ ลดน้�ำ ตาลในเลือดลงได้ ทำ�ให้ไมโทคอนเดรีย
ในเซลล์ผลิตพลังงานมากขึน้ ทำ�ให้ระบบประสาททีค่ วบคุมการเคลือ่ นไหว
ทำ�งานได้วอ่ งไวขึน้ งานวิจยั ของเรสเวอราทรอลยังมีมาอย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ถึงผลของการลดขนาดเนื้องอก
ต้านมะเร็ง ป้องกันโรคติดเชื้อ และผลดีอื่นๆต่อร่างกายอีกมากมาย  
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สาวสวย
ด้วยพูรา
สิบห้าอีกครั้ง
คืนความสาวสวยให้สตรีทกุ วัย ด้วยไฟโตเอสโตรเจน

จากสมุนไพรธรรมชาติ ตำ�รับแพทย์แผนไทย ด้วย 6 สุดยอด
สมุนไพรชะลอวัย ปรับสมดุลฮอร์โมน คืนความสาว และความสดใส
ของวัยสาว ช่วยอาการปวดท้องประจำ�เดือน รอบเดือนไม่ปกติ และ
สตรีวัยหมดประจำ�เดือน

กวาวเครือขาว

เป็นสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์อย่างมาก
สำ�หรับเพศหญิง แต่สำ�หรับเพศชายก็สามารถรับประทานได้เช่นกัน
เพราะมีสรรพคุณช่วยทำ�ให้ร่างกายกระชุ่มกระชวย  และยังเป็น
ยาอายุวฒ
ั นะ  มีสารออกฤทธิส์ �ำ คัญทีอ่ อกฤทธิค์ ล้ายฮอร์โมนเพศหญิง
ได้แก่ ไมโรเอสตรอล (Miroestrol) และดีออกซีไมโรเอสตรอล
(Deoxymiroestrol)  ทีม่ สี ว่ นช่วยกระตุน้ ให้ลกั ษณะความเป็นเพศหญิง
ออกมา เช่น หน้าอกขยายใหญ่ขึ้น ตึงกระชับขึ้น ผิวพรรณสดใส
เปล่งปลั่งขึ้น ขาวกระจ่างขึ้น นวลเนียนขึ้น รูขุมขนเล็กลง ลดเลือน
ริ้วรอย ช่วยเพิ่มปริมาณเส้นผม ลดการหลุดร่วงของเส้นผม และ
ช่วยให้เส้นผมดกดำ�ขึ้น ลดความมันบนใบหน้า มีส่วนลดการเกิดสิว
ช่วยให้รา่ งกายกระชุม่ กระชวย ป้องกันการสูญเสียแคลเซียมออกจาก
กระดูก ป้องกันกระดูกพรุน  ใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนเพศหญิงใน
วัยหมดประจำ�เดือน ช่วยให้ช่องคลอดชุ่มชื้น และกระชับขึ้น ช่วย
ลดอาการปวดท้องประจำ�เดือน และรอบเดือนไม่ปกติ

โกฐเชียง หรือ ตังกุย มีต้นกำ�เนิดจากประเทศจีน มีสาร
ไฟโตเอสโตรเจน ประโยชน์ของตังกุยนั้นมีมากมาย โดยเฉพาะ
ประโยชน์เพื่อผู้หญิง เช่น กระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต บำ�รุงโลหิต
ช่วยให้ประจำ�เดือนมาเป็นปกติ และแก้อาการปวดประจำ�เดือน
ทำ�ให้กล้ามเนื้อมดลูกกระชับ ปรับสมดุลไขมันในเลือด และกระตุ้น
ระบบภูมิต้านทานของร่างกาย
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โกฐหัวบัว ช่วยอาการปวดท้องประจำ�เดือน และรอบเดือน

มาไม่ปกติ กระตุ้นการไหลเวียนเลือด ให้ผลดีกับโรคหัวใจ และ
หลอดเลือด ตำ�รับไทยใช้ในการบำ�บัดอาการปวดศีรษะไมเกรน

แห้วหมู ต้านอนุมลู อิสระ ป้องกันโรคหัวใจ ช่วยลดความดัน

ในเลือด เป็นยาอายุวัฒนะตามตำ�รับไทย ช่วยทำ�ให้ร่างกายแข็งแรง
กระชุ่มกระชวย ช่วยป้องกันตามัว

กระชายขาว ต้านการอักเสบ กระตุน้ การทำ�งานระบบประสาท

เสริมสมรรถนะทัง้ ชาย และหญิง ปรับสมดุลความดันโลหิต บำ�รุงสมอง
ต้านการอักเสบ

โสม ปรับสมดุลน้�ำ ตาลในเลือด ป้องกันโรคหัวใจ กระตุน้ ระบบ

ภูมคิ มุ้ กัน เสริมสมรรถนะทัง้ ชาย และหญิง ปรับสมดุลความดันโลหิต
บำ�รุงสมอง

สมุนไพรม้าศึก คึกคัก คึกคัก
สมุนไพรม้าศึก ตำ�รับแพทย์แผนไทย บำ�รุงร่างกาย บำ�รุงสมรรถนะ
และปรับสมดุลฮอร์โมนท่านชาย ทุกวัย ทำ�ให้สดชืน่ สดใส มีชวี ติ ชีวา

ม้ากระทืบโรง หรือ ม้าโรงแตก

มีสรรพคุณตามตำ�รับยาไทย ในการบำ�รุงร่างกาย บำ�รุงโลหิต
แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และมีสรรพคุณโดดเด่น นั่นก็คือ
การใช้เป็นยาบำ�รุงกำ�ลัง และบำ�รุงสมรรถนะเพศชาย

กระชายดำ� หรือ โสมไทย หรือ โสมกระชายดำ�

ตำ�รับยาไทยใช้เป็นยาอายุวฒ
ั นะ กินได้ทง้ั ชาย-หญิง ช่วยชะลอความชรา
เพิ่มระบบการไหลเวียนของเลือด ส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศชาย
ปรับสมดุลฮอร์โมนทางเพศ ทำ�ให้สดชื่น มีชีวิตชีวา บำ�รุงประสาท

เห็ดหลินจือ

เป็นราชาสมุนไพรจีน บำ�รุงร่างกาย เป็นสารต้านอนุมลู อิสระ บรรเทา
อาการอ่อนเพลีย แก้หลอดลมอักเสบเรื้อรัง บำ�รุงหัวใจ ช่วยให้
นอนหลับ กระตุ้นภูมิต้านทาน ต้านมะเร็ง ช่วยผ่อนคลายประสาท
และกล้ามเนื้อ  

โสม

ปรับสมดุลน้ำ�ตาลในเลือด ป้องกันโรคหัวใจ กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน  
เสริมสมรรถนะทัง้ ชาย และหญิง ปรับสมดุลความดันโลหิต บำ�รุงสมอง

ตังกุย

กระตุน้ ระบบไหลเวียนโลหิต มีสารไฟโตเอสโตรเจน ออกฤทธิเ์ หมือน
ฮอร์โมนเพศหญิง ในตำ�รับยาจีน ตังกุยใช้บ�ำ รุงร่างกายทัว่ ไป รับประทาน
ได้ทั้งชาย และหญิง ในรากตังกุยมีวิตามินบี 2 เป็นปริมาณมาก
และยังมีสารโฟลิก แอซิด และไบโอติน มีผลต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง
ในร่างกาย นิยมใช้เป็นยาบำ�รุงโลหิต
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ขาวใสด้วยมุก ไหม ทอง
และรากโสม
ผิวขาวใส ด้วยเวชสำ�อางจากประเทศญีป่ นุ่ Pearl & Ginseng

ด้วยส่วนผสมของไข่มกุ โปรตีนไหม ทองคำ�แท้ และโสมสกัด ร่วมกัน
บำ�รุงผิว ให้ความชุม่ ชืน้ ลดเลือนริว้ รอย ฝ้า กระ รอยด่างดำ�  และ
ความหมองคล้�ำ บนผิวหน้า และยังช่วยลดอาการอักเสบ กระตุน้ การผลัด
เซลล์ผิวเก่า และสร้างเซลล์ผิวใหม่ ทำ�ให้ผิวแข็งแรง กระชับ  และ
ตึงเนียนขึน้ จนคุณ และคนรอบข้างรูส้ กึ ได้ ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์
หลังการใช้

ผงไข่มกุ สกัด ( Pearl Powder ) ช่วยให้ผวิ ขาวใสขึน้ ลด

รอยแดง และการอักเสบของผิว ให้ชวี ติ ชีวาแก่เซลล์ผวิ กระชับรูขมุ ขน
กระชับผิวหน้า กระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวเก่า และสร้างเซลล์ผิวใหม่
โดยการออกฤทธิ์ไปยังหน่วยพันธุกรรมของเซลล์ผิว ลดเลือนริ้วรอย
และความหมองคล้ำ�ของผิว

สารสกัดจากรากโสม (Panax Ginseng Root Extract)
คงความยืดหยุ่นของผิว กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ช่วยให้ผิวขาว
กระจ่างใสขึ้น กระตุ้นการผลัดใหม่ของเซลล์ผิว ทำ�ให้ออกซิเจนไป
เลี้ยงเซลล์ผิวมากขึ้น ล้างพิษออกจากเซลล์ผิว

Pearl
&
Ginseng
JAPAN

日本製

60 g.

Pearl & Ginseng
Made in

Made in
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JAPAN

日本製

60 g.

การผลั
ด
เซลล์
ผ
ิ
ว
เพื
่
อ
ความงาม
นวัตกรรมแห่งการแก้ปัญหา สิว ฝ้า รอยด่างดำ� ริ้วรอยเหี่ยวย่น

การผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวเพื่อความงาม  เป็น

ขบวนการลอกผิวหนังชั้นนอก ซึ่งอาจจะเป็นชั้นหนังกำ�พร้า หรือ
ลงลึกถึงชัน้ หนังแท้ เพือ่ เผยผิวใหม่ทส่ี ดใส อ่อนเยาว์กว่าเดิม ลดริว้ รอย
เห็นผลทันใจ สำ�หรับแก้ปัญหา สิว ฝ้า กระ รอยด่างดำ� ผิวเหี่ยวย่น
เนื่องจากความชรา  

สารที่ใช้ในขบวนการผลัดเปลีย่ นเซลล์ผวิ อาจจะ

ใช้สารออกฤทธิ์เพียงหนึ่งชนิด หรือมากกว่าหนึ่งชนิดผสมผสานกัน
ขึน้ อยูก่ บั สภาวะของผิวหนัง และปัญหาทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไข ผิวหนัง
หลังการผลัดเซลล์ จะเป็นผิวใหม่ ที่อ่อนเยาว์ สดใส ริ้วรอย สิว ฝ้า
กระ จุดด่างดำ�หายไป ให้ผิวที่สวย สดใส แก่คนไข้อย่างปลอดภัย
ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ

Peeling Solution 01,02,06   เป็นผลิตภัณฑ์
เวชสำ�อางเพื่อการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวชั้นหนังกำ�พร้าออก อย่าง
นุ่มนวล และค่อยเป็นค่อยไป โดยที่มีผลข้างเคียงหลังการลอกผิว
น้อยมาก หรือแทบจะไม่มีเลย เพื่อที่จะไม่สร้างความรบกวนให้กับ
ชีวิตประจำ�วันของผู้รับการรักษา เป็นการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวที่
ใช้เวลารวดเร็ว ปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพ โดยใช้ส่วนผสม
ของสารสกัดธรรมชาติจากผลไม้ และสารออกฤทธิ์หลายชนิด ผู้ใช้
บางรายอาจจะต้องผ่านการรักษาด้วย Peeling Solution  เป็นระยะเวลา
มากกว่าหนึ่งเดือน เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ

วิธีการใช้ :

1. ผู้ที่ต้องการทำ� Baby Face : ทา Peeling Solution # 01 ลง
ทั่วใบหน้า ทิ้งไว้ 30 นาที แล้วล้างออก ทำ�วันละ 1 ครั้ง และ
ทาผลิตภัณฑ์ Revive เช้า-ก่อนนอน
2. ผู้ที่ต้องการลอกฝ้าตื้น : ทา Peeling Solution # 02 ลงบน
บริเวณทีเ่ ป็นฝ้า ทิง้ ไว้ 30 นาที ทาทับด้วย Peeling Solution # 01
อีก 10 นาที แล้วล้างออก ทุกวัน ทา Anti-Melasma บริเวณ
ที่เป็นฝ้าตื้น เช้า-ก่อนนอน
3. ผู้ที่ต้องการลอกฝ้าลึก : ทา Peeling Solution # 02 ลงบน
บริเวณทีเ่ ป็นฝ้า ทิง้ ไว้ 30 นาที ทาทับด้วย Peeling Solution # 06
อีก 10 นาที แล้วล้างออก ทุกวัน ทา Anti-Melasma บริเวณที่
เป็นฝ้าตืน้ เช้า-ก่อนนอน
4. ผูท้ ่ใี ช้ Peeling Solution จำ�เป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์กนั แดด SPF 15
ขึ้นไป ก่อนการออกจากบ้านทุกครั้ง

Peeling Solution ใช้ได้ผลกับปัญหาผิวพรรณชนิดใดบ้าง

• ใช้ลอกริว้ รอยเหีย่ วย่น จุดด่างดำ�อันเนือ่ งมาจากความชรา ทัง้ ใบหน้า
ลำ�คอ  และรอบดวงตา  ผิวพรรณสดใสเต่งตึงขึ้น เนื่องจากมี
การกระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนใต้ผิวหนังได้ด้วย
• ใช้ลอกฝ้า กระ รอยด่างดำ� 
• ใช้ลอกสิว สิวอุดตัน และแผลเป็นจากสิว
• ใช้ลอกผิวที่ไม่เรียบ รอยนูน
• ใช้ลอกผิวที่ถูกทำ�ลายโดยแสงแดด
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หลังจากรับประทานไปได้เพียง 2 เดือน
รู้สึกได้เลยว่าเข่าเริ่มดีขึ้นเรื่อย
ดิฉนั รูจ้ กั บริษทั ไทยธรรมฯ เนือ่ งจากมีเพือ่ นบ้านมา
แนะนำ�ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมให้นอ้ งสาวของดิฉนั ลอง
รับประทาน เพราะน้องสาวของดิฉันป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม
และกำ�ลังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวหลังการผ่าตัดเต้านม ซึ่งอาการ
ของน้องสาวก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดิฉันจึงเกิดความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ เพราะมีโรคประจำ�ตัวหลายอย่างมาก ทัง้ ข้อเข่าเสือ่ ม
กรดไหลย้อน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และเส้นเลือดขอด
ดิฉนั ได้ลองรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม สารอาหารป้องกันกระดูกเสื่อม
กระดูกพรุน น้ำ�มันปลาสกัดสูตร EPA เข้มข้น โปรตีนสกัดจาก
ถั่วเหลือง สารอาหารเพื่อผิวสวย สารอาหารเพิ่มคลอโรฟิลล์
หลังจากรับประทานได้เพียง 2 เดือน รูส้ กึ ได้เลยว่าเข่าเริม่ ดีขน้ึ เรือ่ ยๆ
และโดยปกติดฉิ นั ต้องรับประทานยาตามแพทย์สั่งวันละ 14 เม็ด
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์น้ำ�ท่วม และยาหมด ดิฉันจึงรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมเพียงอย่างเดียว อาการปวด

ทีบ่ ริเวณเข่าก็หายไป เริม่ เดินได้ไกลขึน้ ไม่มอี าการปวดเหมือน
เมือ่ ก่อน เส้นเลือดขอดก็นอ้ ยลง อาการต่างๆดีขึ้นอย่างรู้สึกได้
จนล่าสุดดิฉนั ไปพบแพทย์ ผลปรากฏว่า ทัง้ ค่าความดันโลหิต และ
ไขมันในเลือดก็ลดลง ทำ�ให้ดฉิ นั รูส้ กึ ศรัทธาใน บริษทั ไทยธรรมฯ
มากยิง่ ขึน้ จึงแนะนำ� และบอกต่อคนใกล้ตวั ทำ�ให้เกิดเป็นธุรกิจ
โดยไม่รตู้ วั นอกจากนีด้ ฉิ นั ยังใช้ที่รัดเข่าไวทอป และที่รัดฝ่าเท้า
และน่องไวทอปเพิม่ ด้วย รูส้ กึ ประทับใจมากเลยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณฉวีวรรณ บุตรคาม

ชื่อเล่น หวี
อายุ 57 ปี
อาชีพ รับราชการ จังหวัด ปราจีนบุรี

ในเดือนแรกที่ดิฉันเริ่มรับประทาน ก็รู้สึกได้เลยว่าน้ํามูกลดลง
ไม่มีอาการคัดจมูก และอาการจามก็น้อยลงด้วย

คุณปนัดดา ชื่นอยู่

ชื่อเล่น เจ้า
อายุ 46 ปี
อาชีพ รับราชการ จังหวัด นครสวรรค์

ดิฉนั ป่วยเป็นโรคภูมแิ พ้มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี จะมี
อาการจามบ่อยๆ มีน�ำ้ มูกไหลตลอดเวลา ผิวแห้ง และหมองคล้�ำ
มีฝา้ ขึน้ ทีใ่ บหน้า ร่างกายมีอาการอ่อนเพลียจากการทำ�งาน เนือ่ งจาก
มีเวลาพักผ่อนน้อยมาก ซึง่ ดิฉนั ก็รบั ประทานยาตามทีแ่ พทย์สั่ง
มาตลอด แต่อาการของโรคภูมแิ พ้กย็ งั ไม่ดขี น้ึ ยังคงจามอยูบ่ อ่ ยๆ
และถ้าฝนตกจะมีอาการคัดจมูก หายใจลำ�บาก แต่ถา้ อากาศร้อนมากๆ
จะทำ�ให้มนี �ำ้ มูกไหล จนดิฉนั มีโอกาสได้รจู้ กั กับ บริษทั ไทยธรรมฯ ซึง่
แนะนำ�ให้ดฉิ นั รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเมล็ดองุน่
ผสมสารสกัดมะเขือเทศ สารสกัดคอลลาเจนจากปลาทะเลน้�ำ ลึก
สารอาหารบำ�รุงตับ และสารสกัดจากมะขามป้อม ในเดือนแรกทีด่ ฉิ นั
เริม่ รับประทาน ก็รสู้ กึ ได้เลยว่าน้�ำ มูกลดลง ไม่มอี าการคัดจมูก และ
อาการจามก็นอ้ ยลงด้วย ซึง่ ดิฉนั ก็ได้ปรับเปลีย่ นเวลาในการพักผ่อน
ให้มากขึน้ ทำ�ให้อาการอ่อนเพลียของดิฉนั ดีขน้ึ และในปัจจุบนั นี้
ดิฉนั ไม่มอี าการคัดจมูก จาม และมีน�ำ้ มูกอีกเลย ดิฉนั รูส้ กึ ดีใจมาก

ทีร่ า่ งกายแข็งแรงขึน้ ไม่ตอ้ งทนทรมานจากอาการของโรคภูมแิ พ้อกี
นอกจากนีผ้ วิ ทีเ่ คยแห้ง และหมองคล้�ำ ก็ดขี น้ึ รูส้ กึ ได้วา่ ผิวไม่แห้ง
และดูกระจ่างใสขึน้ ฝ้าก็จางลง ดิฉนั ดีใจทีส่ ขุ ภาพแข็งแรงขึน้ มาก
ค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ผ่านไปเพียง 20 วัน น้ําหนักตัวดิฉันลดลงไปอีก 4.5 กิโลกรัม
สัดส่วนทุกอย่างเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด
ดิฉนั มีปญ
ั หาเรือ่ งระบบขับถ่ายมาตัง้ แต่เด็กๆ เป็นคนทีม่ ี
อาการท้องผูก 2-3 วันจึงจะถ่าย จนได้มาลองดืม่ สมุนไพรจีนชาชง
ของบริษัท ไทยธรรมฯ อาการท้องผูกก็เริ่มดีขึ้น และน้�ำ หนักตัว
ลดลงจาก 52 กิโลกรัม เหลือ 49.9 กิโลกรัม ทัง้ ๆทีด่ ฉิ นั เคย
พยายามลดน้�ำ หนักมาโดยตลอด ทัง้ ออกกำ�ลังกาย อดอาหาร
แต่น�ำ้ หนักก็ยงั ไม่ลดลงเลย ดิฉนั รูส้ กึ ดีใจมากค่ะ จนเมือ่ ต้นเดือน
เมษายน 2014 ดิฉนั ได้ทดลองเข้าโปรแกรม คีโตเจนิค ไดเอท
โดยดิฉนั รับประทานชุดเผาให้ผอม ประกอบด้วยน้�ำ มันมะพร้าว
สกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และน้�ำ มันปลาสกัดสูตร EPA เข้มข้น
และงดการรับประทานอาหารทีเ่ ป็นแป้ง และน้�ำ ตาล รวมถึงดืม่
สมุนไพรจีนชาชงระหว่างวัน ผ่านไปเพียง 20 วัน น้�ำ หนักตัวดิฉนั
ลดลงไปอีก 4.5 กิโลกรัม สัดส่วนทุกอย่างเล็กลงอย่างเห็นได้ชดั
ปัจจุบันดิฉันหนัก 45.4 กิโลกรัม ซึ่งเป็นน้ำ�หนักที่ดิฉันพอใจ
จึงหยุดรับประทานชุดเผาให้ผอม เหลือดื่มสมุนไพรจีนชาชง
ระหว่างวันเพียงอย่างเดียว ปัจจุบนั ผ่านมา 4 เดือนแล้ว น้�ำ หนัก
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ก็ไม่ขน้ึ ค่ะ ระบบขับถ่ายก็เป็นปกติทุกวัน จึงหันมารับประทาน
สารอาหารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชนิดชงดืม่ รสโกโก้ และ
สารสกัดจากมะขามป้อมเพิม่ ภายใน 14 วัน รูส้ กึ ว่าใบหน้าเล็กลง
มาก ส่วนทีห่ ย่อนคล้อยบริเวณใบหน้าทีเ่ คยมีกห็ ายไป ใครๆต่างก็
ทักว่าไปร้อยไหมมา บอกได้เลยว่าไม่ได้ท�ำ ค่ะ I Love Thaidham
เพราะไทยธรรม ทำ�ให้ดฉิ นั สวย และรวยขึน้ ค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
Before
52 Kg.
มี.ค. 2014

After
45.4 Kg.
เม.ย. 2014

คุณพิไลวรรณ เมฆแจ้ง

ชื่อเล่น แอม
อาย 26 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด สุโขทัย

ผ่านไปเพียงแค่ 7 วัน น้ําหนักลดลงไปถึง 2.7 กิโลกรัม

Before 86.4 Kg
15 ส.ค. 2014

After 81.8 Kg.
5 ก.ย. 2014

คุณภริตา แสงสุคนธ์

เมือ่ ก่อนดิฉนั เคยมีน�ำ้ หนักเกือบ 100 กิโลกรัม และ
ก็ลดลงมาจนเหลือ 86.4 กิโลกรัม แต่น�ำ้ หนักก็ไม่ลดลงอีกเลย
จนเมือ่ เดือนสิงหาคม 2014 พีช่ ายของดิฉนั ได้แนะนำ�ให้ลอง
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพือ่ เป็นตัวช่วยในการลดน้�ำ หนัก
โดยดิฉนั ได้ลองทำ�ตามสูตรที่ บริษทั ไทยธรรมฯ แนะนำ� เรียกว่า
Ketogenic Diets ดิฉนั รับประทานชุดเผาให้ผอม มีน�ำ้ มันมะพร้าว
สกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และน้�ำ มันปลาสกัดชนิด EPA เข้มข้น
ควบคูก่ บั การออกกำ�ลังกาย งดแป้ง งดน้�ำ ตาล ช่วยให้น�ำ ้ หนักลดลง
ได้เร็วมากค่ะ เวลาออกกำ�ลังกายรูส้ กึ ว่าเหงือ่ จะออกเยอะกว่า
เมือ่ ก่อนมาก และในกรณีทอ่ี อกกำ�ลังกายหนักๆ ก็ไม่มอี าการ
หน้ามืด หรือวูบเลย สัดส่วนในจุดเจ้าปัญหา ทัง้ แขน ขา และพุง
ลดลงอย่างเห็นได้ชดั ดิฉนั ใช้ระยะเวลาในการใช้ผลิตภัณฑ์ชดุ นี้
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 สิงหาคม 2014 น้�ำ หนัก 86.4 กิโลกรัมค่ะ

ผ่านไปเพียงแค่ 7 วัน น้ำ�หนักลดลงไปถึง 2.7 กิโลกรัม เหลือ
83.7 กิโลกรัม และปัจจุบันน้ำ�หนักของดิฉันลดลงมาเหลือ
81.8 กิโลกรัมแล้วค่ะ ดิฉันตั้งใจว่าจะทำ�ตามสูตรนี้ไปเรื่อยๆ
คิดว่าน้�ำ หนักก็จะลดลงไปได้อกี ค่ะ ชอบคอร์สลดน้�ำ หนัก Defini
Diets มากๆ ค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ชื่อเล่น พู
อายุ 38 ปี
อาชีพ พนักงานบริษัทฯ จังหวัด กรุงเทพฯ

ภายในระยะเวลา 1 เดือน ดิฉันสามารถลดน้ําหนักได้ถึง 4 กิโลกรัม
เมือ่ ปี 2008 ดิฉนั เริม่ ป่วยเป็นโรคไทรอยด์ น้�ำ หนักตัวเพิม่ ขึน้
มาถึง 25 กิโลกรัม จากน้�ำ หนัก 60 กิโลกรัม ก็ขน้ึ มาเป็น 85 กิโลกรัม
หลังจากผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกไป 1 ข้าง ก็ได้รบั ประทานยาตามแพทย์สง่ั
ร่วมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ บริษทั ไทยธรรมฯ คือ สารสกัดจาก
ผลส้มแขก และเปลือกสน สารสกัดจากน้�ำ มันรำ�ข้าวผสมโคคิวเท็น
สารสกัดเมล็ดองุน่ ผสมสารสกัดมะเขือเทศ โดยรับประทานต่อเนือ่ ง
มานานกว่า 5 ปี จนกระทัง่ เดือนพฤศจิกายน 2013 ไปพบแพทย์ตามนัด
ผลปรากฏว่า ผลการตรวจเป็นปกติ แพทย์จงึ งดการจ่ายยา ซึง่ หลังจาก
สุขภาพแข็งแรงเป็นปกติแล้ว ดิฉนั จึงหันมาให้ความสนใจในเรือ่ งของ
การลดน้�ำ หนัก ดิฉนั ได้มาลองใช้สตู รการลดน้�ำ หนักแบบคีโตเจนิค ไดเอท
ของบริษทั ไทยธรรมฯ คือสามารถรับประทานได้ทกุ อย่าง ยกเว้นแป้ง
น้�ำ ตาล และผลไม้ ร่วมกับการรับประทานน้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็นผสม
โคคิวเท็น น้�ำ มันปลาสกัดชนิด EPA เข้มข้น และสารอาหารกระตุน้
การสร้างคอลลาเจนชนิดชงดืม่ รสโกโก้ ภายในระยะเวลา 1 เดือน ดิฉนั

สามารถลดน้�ำ หนักได้ถงึ 4 กิโลกรัม จากเดิม 73.5 กิโลกรัม
ปัจจุบนั นีด้ ฉิ นั หนัก 69.5 กิโลกรัมแล้วค่ะ ทุกคนรอบข้างทักว่า
รูปร่างดีขน้ึ มาก ใบหน้าเรียวเล็กลงด้วยค่ะ ขอบคุณผลิตภัณฑ์
ดีๆ จากไทยธรรมค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

Befor
73.5 Kg.
ก.ค. 2014

After
69.5 Kg.
ส.ค. 2014

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม
ชื่อเล่น เอ๋
อาชีพ ค้าขาย

อายุ 40 ปี
จังหวัด กรุงเทพฯ

หลังจากรับประทานไปได้ 3 เดือน ผลปรากฏว่า
ก้อนเนื้องอกก็ยุบลงโดยที่ ไม่ต้องผ่าตัด

คุณประภาภัทร รุ่งโรจน์
ชื่อเล่น เอื้อม
อายุ 41 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด สุโขทัย

ดิฉนั ประกอบธุรกิจหลายอย่าง ไม่คอ่ ยมีเวลาพักผ่อน ทำ�ให้
เกิดปัญหาเรือ่ งสุขภาพ คือมีคา่ ความดันโลหิตสูงถึง 160 มิลลิเมตรปรอท
และมีคา่ ไขมันในเส้นเลือดสูงมาก มีอาการปวดศีรษะ ซึง่ ก็รบั ประทานยา
ตามแพทย์สง่ั มาตลอด และเมือ่ ปี 2010 ดิฉนั มีเนือ้ งอกบริเวณปากมดลูก
จึงตัดสินใจโทรไปสอบถามคุณปุก๊ มินทร์ลดา ฮกชุน ตามเบอร์ตดิ ต่อ
จากหนังสือเส้นทางทำ�มาหากิน ซึง่ ได้รบั คำ�แนะนำ�ให้ลองรับประทาน
สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศ สารสกัดเมล็ดองุ่น
สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น น้�ำ มันปลาสกัดชนิด EPA เข้มข้น
น้�ำ มันปลาผสมใบแปะก๊วย หลังจากรับประทานไปได้ 3 เดือน ผลปรากฏว่า
ก้อนเนือ้ งอกก็ยบุ ลงโดยทีไ่ ม่ตอ้ งผ่าตัด จนกระทัง่ เมือ่ ไม่นานมานี้ ดิฉนั
เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง ติดต่อกันนานกว่า 3 วัน ดิฉันจึง
รับประทานสารอาหารเพิม่ สมรรถนะ บำ�รุงสมอง และปรับสมดุลโลหิต
หลังจากรับประทานได้เพียง 2 วัน อาการปวดศีรษะก็ดขี น้ ึ มากเลยค่ะ
ดิฉันประทับใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากๆเลยค่ะ และล่าสุดดิฉันไปพบ

แพทย์ ผลปรากฏว่า ค่าความดันโลหิตลดลง และค่าไขมันในเลือดก็อยู่
ในเกณฑ์ปกติแล้วค่ะ และดิฉนั ยังรับประทานสารอาหารกระตุน้ การสร้าง
คอลลาเจนชนิดชงดืม่ รสโกโก้ และสารสกัดจากมะขามป้อมเพิม่
เพราะต้องการดูแลในเรื่องของผิวพรรณ และการย้อนวัยอีกด้วย
ต้องขอขอบคุณ บริษทั ไทยธรรมฯ มากค่ะ ทีท่ �ำ ให้ดฉิ นั มีสขุ ภาพทีด่ ขี น้ึ
ค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

13

BOOMING

Thaidham

ประมวลภาพความประทับใจกับ Booming Thaidham ครัง้ ที่ 17
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Change By Thaidham” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่
22-24 ส.ค. 2014 ที่ผ่านมา ณ ภูเขางามพาโนรามา จ.นครนายก เพื่อ
ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนได้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน เป็นการเรียนรู้ที่จะ
เปลีย่ นเเปลงชีวติ และพัฒนาบุคลิกภาพให้สมบูรณ์เเบบ พร้อมสนุกสนาน
ไปกับปาร์ตี้ “คืนใสใส หัวใจวัยรุ่น” ที่ทุกคนต่างจัดเต็มมาเพื ่ อ งานนี ้
โดยเฉพาะ ที ่ ท ำ � ให้ บ รรยากาศภายในงานเต็ ม ไปด้วยความสดใส
เเต่ส�ำ หรับใครทีพ่ ลาดงานนีไ้ ป ไว้รอพบกันใหม่ใน Booming ครัง้ ที่ 18
แล้วมาสนุกด้วยกันนะคะ

ทีมสีเหลือง ขอโชว์มาดเท่ห์ในการเต้นค่ะ

ทีมสีเขียว ก็ม

ันส์ไม่แพ้ทีมสีช

ส่งเสียงเฮกับ Booming ในครั้งนี้หน่อยจ้า

พี่เปื้ล และพี่ยุ้ย ถ่ายภาพความประทับใจ
ร่วมกับทีมสุดแนวค่ะ

มพูเลยนะคะ

ต้องยกนิ้วให้กับความสวยงาม
และสีสันจัดเต็มของทีมนี้จริงๆค่ะ

ทีมสีส้ม ทำ�งานเป็นทีมกันมากค่ะ

ผู้เข้าร่วมโครงการ Change by Thaidham
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ทีมสีชมพู เต้นมันส์กันทุกคนเลยค่ะ

ได้เวลาให้ ทีมสีแดงออกมาโชว์ความสามารถแล้วล่ะ

โฉมหน้าทีมสีฟ้า ผู้ที่ยิ้มแล้วสดใส

งานประกาศรางวัล

NEC Award
ประจำ�ปี 2557

พี่เปิ้ล จารุณี กับรางวัล NEC Award 2557

พี่เปิ้ล จารุณี ขึ้นรับรางวัลกับ ดร. อรรชกา สีบุญเรือง
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา
พี่เปิ้ล จารุณี (สุขสวัสดิ์) เดส์แน็ช ผู้บริหารคนเก่งของ
บริษทั ไทยธรรมฯ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล NEC Award
ประจำ�ปี 2557 ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างผูป้ ระกอบการใหม่”
( New Entrepreneurs Creation : NEC ) ณ ห้อง
Infinity 1-2 Ballroom โรงแรม Pullman Bangkok
King Power
ผู้ได้รับรางวัล NEC Award ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ผู้บริหารคนเก่งของ
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

บริษัท ไทยธรรมฯ ออกบูธแสดงสินค้า
ในงาน NEC Award

สามผู้บริหารบริษัท ไทยธรรมฯ
เข้าร่วมงานรับรางวัล NEC Award 2557
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เดือน กรกฎาคม 2014

เดือน พฤษภาคม 2014

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2014

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กรกฎาคม 2014

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,043,701 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 463,250 บาท

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

เดือน สิงหาคม 2014

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน สิงหาคม 2014

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน สิงหาคม 2014

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,201,817 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 493,760 บาท

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

New Active
คุณฉัตรชัย บุญมี
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ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด ประจำ�เดือน
กรกฎาคม 2014 มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 20 ท่าน

คุณอภิญญาวุฒิ วิโรจน์เวชภัณฑ์

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด ประจำ�เดือน
สิงหาคม 2014 มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 27 ท่าน

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

เยือนประเทศ

ญี่ปุน

มีนาคม 2015 เบปปุ-คุมาโมโต-ฟ�คูโอกะ

¢ÍàªÔÞ¾Õè¹ŒÍ§¤ÃÍº¤ÃÑÇä·Â¸ÃÃÁ àÂ×Í¹á´¹»ÅÒ´Ôº ´ŒÇÂâ»Ãá¡ÃÁ
5 ÇÑ¹ 3 ¤×¹ ÊÙ¿‹ ¤Ø âÙ Í¡Ð àÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§à¡ÒÐ¤ÔÇªÙ àÂÕÂè ÁªÁ¿Ø¤âÙ Í¡Ð ·ÒÇàÇÍÃ
¢Í¾Ã·ÕèÈÒÅà¨ŒÒ¤Òä«¿Ø ·ÕÁè ÍÕ ÒÂØÂÒÇ¹Ò¹¡Ç‹Ò¾Ñ¹»‚ àÂÕÂè ÁàÁ×Í§àº»»Ø áËÅ‹§¹éÓáÃ‹ ¡®à¡³±¡ÒÃ¤Ô´¤Ðá¹¹
áÅÐ¹éÓ¾ØÃÍŒ ¹·ÕÁè ªÕ Íè× àÊÕÂ§·ÕÊè ´Ø ¢Í§à¡ÒÐ¤ÔÇªÙ ÊÑÁ¼ÑÊ¡Ñº¡ÒÃÍÒº¹éÓáÃ‹ ËÃ×Í 1. ¼ÙÊŒ ÁÑ¤Ã·Ø¡·‹Ò¹¨Óà»š¹µŒÍ§¼‹Ò¹¡µÔ¡Ò¢ŒÍáÃ¡ (ÂÍ´«×éÍ¡ÅØ‹Á
ÍÍ¹à«ç¹ áººÞÕ»è ¹†Ø á·Œ ªÁÀÙà¢Òä¿ÍÐâÊÐ ÀÙà¢Òä¿·Õãè ËÞ‹·ÊèÕ ´Ø ¡ÅÒ§à¡ÒÐ¤ÔÇªÙ
Ê‹Ç¹µÑÇÊÐÊÁ 12 à´×Í¹ ÃÇÁ¡Ñ¹ 396,000 ¤Ðá¹¹)
ªÁÊÇ¹«ØÂà«¹¨Ô ÍØ·ÂÒ¹¢¹Ò´ãËÞ‹ ·ÕèµÔ´ÍÑ¹´Ñº 1 ã¹ 3 ÊÇ¹ÊÇÂ·ÕèÊØ´
áÅÐÁÕÂÍ´¡ÅØÁ‹ Ê‹Ç¹µÑÇ¢Í§ÅÙ¡ªÑ¹é ·Õè 1 ÊÐÊÁà¡Ô¹¡Ç‹Ò 50%
ã¹»ÃÐà·ÈÞÕ»è ¹†Ø ªŒÍ»»§œ ÍÂ‹Ò§¨Øã¨ ·Ñ§é ã¹Â‹Ò¹¤ÒÁÔâµÃÔ Â‹Ò¹ªÔâÁâµÃÔ Â‹Ò¹à·¹¨Ô¹
(¤Ðá¹¹¡ÅØ‹ÁÅÙ¡â¡àÁ¹ªÑé¹·Õè 1 ÊÐÊÁà¡Ô¹ 1,176,000
¤Ðá¹Å«ÔµÕé áÅÐâ·ÊØàÍŒÒ·àÅ· ªÁ»ÃÒÊÒ·¤ØÁÒâÁâµŒÍÑ¹àÅ×Í§ª×èÍ ¾ÃŒÍÁ
¤Ðá¹¹)ÁÕÊ·Ô ¸ÔÃºÑ ¡ÒÃ Roll Up ¤Ðá¹¹¨Ò¡ Down-Line
»ÃÐÊº¡ÒÃ³¹Ñè§Ã¶ä¿ªÔ¹¤Ñ§à«¹Ã¶ä¿¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§¢Í§ÞÕè»Ø†¹ ´ŒÇÂ¡µÔ¡Ò 2. ¤Ðá¹¹·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃ Roll Up ¨¹àÊÃç¨ÊÔ¹é áÅŒÇ ÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒ
µÕà»š¹ÁÙÅ¤‹ÒµÑÇë ·‹Í§à·ÕÂè Çä´Œ àª‹¹ ·Ó¤Ðá¹¹ä´Œ 80% ¨Ò¡
·ÕèàÃÒÁÑè¹ã¨Ç‹Ò ¤Ø³·Óä´Œ ´Ñ§¹Õé
¡µÔ¡Ò ¨‹ÒÂà§Ô¹Ê´¤‹ÒµÑÇë à»š¹ÁÙÅ¤‹Ò 20% ¢Í§¤‹ÒµÑÇë à»š¹µŒ¹
¡µÔ¡Ò·‹Í§à·ÕèÂÇ
3. ¤Ðá¹¹¢Í§¼ÙÊŒ ÁÑ¤Ã·Õ·è Ó¤Ðá¹¹à¡Ô¹ 50% ¢Í§¡®à¡³±
¢ŒÍ 1 áµ‹äÁ‹¶§Ö 100% ¨Ð¶Ù¡ Roll-UP ¢Ö¹é ä»à»š¹¤Ðá¹¹
1. ÁÕµÓáË¹‹§â¡àÁ¹¢Öé¹ä»
·‹Í§à·ÕÂè Ç¢Í§ Up-Line ·Õ¼è Ò‹ ¹¡®à¡³±¡ÒÃ¤Ô´¤Ðá¹¹
2. à¡çº¤Ðá¹¹ 12 à´×Í¹ (¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2014 – Á¡ÃÒ¤Á 2015) ·‹Í§à·ÕÂè Ç
ã¹¢ŒÍ 1
»ÃÐÁÒ³ ÁÕ¹Ò¤Á 2015
3. ¤Ðá¹¹ÂÍ´«×Íé ¡ÅØÁ‹ Ê‹Ç¹µÑÇ 12 à´×Í¹ ÊÐÊÁÃÇÁ¡Ñ¹ 396,000 ¤Ðá¹¹
ãËŒÃÒ§ÇÑÅ¡ÑºµÑÇàÍ§ áÅÐ¤¹·Õ¤è ³
Ø ÃÑ¡
(à©ÅÕÂè à´×Í¹ÅÐ 33,000 ¤Ðá¹¹) áÅÐ¤Ðá¹¹ÂÍ´¡ÅØÁ‹ ¢Í§ÅÙ¡â¡àÁ¹ªÑ¹é ·Õè 1
ä»·‹
Í
§à·Õ
Â
è
Çá´¹»ÅÒ´Ô
º
¡Ñ
º
ä·Â¸ÃÃÁ¡Ñ
¹¹Ð¤Ð
ÃÇÁ¡Ñ¹ 2,352,000 ¤Ðá¹¹ (à©ÅÕÂè à´×Í¹ÅÐ 196,000 ¤Ðá¹¹ËÒ¡ÁÕâ¡àÁ¹
8 ¤¹ à©ÅÕèÂÂÍ´¡ÅØ‹Á¤¹ÅÐ 24,500 ¤Ðá¹¹µ‹Íà´×Í¹)
4. µŒÍ§Â×¹è ãºÊÁÑ¤Ã Promotion ·‹Í§à·ÕÂè Ç¡‹Í¹ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2014

Hi-light

China
ครั้งที่ 5

ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เยี่ยมชมสำ�นักงานใหญ่ไวทอป
สานสัมพันธ์ ไทย-จีน สายสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอป
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผูน้ �ำ ผูเ้ ป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ยอ่ ย ในเดือนตุลาคม 2015 ด้วยทริปพิเศษ เยีย่ ม
ชมสำ�นักงานใหญ่ของไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี แหล่งผลิตเส้นใยอัจฉริยะ และเครือ่ งทำ�น้ำ�อัลคาไลน์ ไวทอป ทีเ่ มืองเศรษฐกิจ
พิเศษจูไห่ ช้อปปิง้ ทีต่ ลาดใต้ดนิ กงเป่ย แหล่งช้อปปิง้ ใหญ่ของเมืองจูไห่ จากนัน้ นำ�ท่านสูม่ าเก๊า ชม “โบสถ์เซนต์ปอล” สัญลักษณ์
แห่งเมืองมาเก๊า ช้อปปิง้ ที่ เซนาโด้สแควร์ แหล่งช้อปปิง้ อันเลือ่ งชือ่ ของมาเก๊า ชม ความยิง่ ใหญ่อลังการของ THE VENETIAN
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย เดินทางไปฮ่องกงด้วยเรือเฟอร์ร่ี ไปจุดชมวิว “วิคทอเรียพีค Victoria Peak” ชมความสวยงาม
ของอ่าววิคทอเรีย แวะนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ซึง่ เป็นสถานทีอ่ นั ศักดิส์ ทิ ธิข์ องฮ่องกงด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ ใหญ่
และศูนย์ย่อยเท่านั้น
กติกาท่องเที่ยว

1. เป็นผู้น�ำ ที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำ�หน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใย
   อัจฉริยะ MBF และเครือ่ งทำ�น้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป)  
   ตัง้ แต่วนั ที่ 6 สิงหาคม 2014 ถึง 5 กันยายน 2015
  (13 เดือน) 1,152,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ    
   88,616 คะแนน)
3. ผูท้ ย่ี น่ื ความจำ�นงทริป Hi-Light China ครัง้ ที่ 5
   ไม่สามารถ นำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป  ไปรวมกับ
   โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้
R

สุดพิเศษ!

1. คะแนนทุกคะแนน  นำ�ไปรวมทริปใหญ่ตา่ งประเทศ   
  และคะแนน Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำ�มาคำ�นวณเป็นตัว๋ ฟรี
  หรือส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3. หากท่านตัดสินใจไม่ไปกับทริป  คะแนนทุกคะแนน
   สามารถคืนกลับเป็นโปรโมชัน่ ยอดศูนย์ และโปรโมชัน่
  ของรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2015 ได้
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ศูนย์ ใหญ่
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ศูนย์บางคอแหลม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789 ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 998-3866
ศูนย์ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพฯ โทร. (081) 924-2551 ศูนย์สำ�โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 394-2959

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด
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

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 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

ข่าว... ประชาสัมพันธ์
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ มีนโยบายในการกระจายศูนย์ใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับโครงการใหม่ที่เตรียมเปิดตัว
ในปี 2014 นี้ จึงขอแจ้งให้พี่น้องไทยธรรมฯ ทราบถึงจังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์ใหญ่ พี่น้องท่านใด หรือสายงานของ
พี่น้องท่านใดที่สนใจ สามารถยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำ�นงเป็นศูนย์ใหญ่ได้ที่ ผู้จัดการเขต (Area Manager)
และผู้ช่วยผู้จัดการเขต (Assistant Area Manager) ทุกท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว ไทยธรรม”

1. คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (มด)
   โทร. 08-6367-7804
2. คุณรัชชาภา ไชยมล (วิว)
   โทร. 08-6358-8052

ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
• กรุงเทพฯ

  (เขตละ 1 ศูนย์)
• กาญจนบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ชัยนาท
• ประจวบคีรีขันธ์
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• พระนครศรีอยุธยา
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• ราชบุรี
• ลพบุรี
• สมุทรสงคราม
• สมุทรสาคร

• สุพรรณบุรี
• สระบุรี
• สิงห์บุรี
• อ่างทอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กาฬสินธ์ุ • ร้อยเอ็ด

• ขอนแก่น
• ชัยภูมิ
• นครพนม
• นครราชสีมา
• บุรีรัมย์
• บึงกาฬ
• มหาสารคาม
• มุกดาหาร
• ยโสธร

• เลย
• ศรีสะเกษ
• สกลนคร
• สุรินทร์
• หนองคาย
• หนองบัวล�ำภู
• อ�ำนาจเจริญ
• อุดรธานี
• อุบลราชธานี

ภาคเหนือ

• เชียงราย
• เชียงใหม่
• ตาก (อ.เมือง)
• น่าน
• พะเยา
• เพชรบูรณ์
• แม่ฮ่องสอน
• ล�ำปาง
• ล�ำพูน
• สุโขทัย

• อุตรดิตถ์
• ก�ำแพงเพชร
• พิจิตร
• อุทัยธานี

ภาคใต้

• สุราษฎร์ธานี
• กระบี่
• นราธิวาส   (อ.เกาะพะงัน)
• สุราษฎร์ธานี
• ปัตตานี
  (อ.เกาะสมุย)  
• ตรัง
• ยะลา
• พังงา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สตูล
• สงขลา (อ.เมือง)

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

วารสารราย 2 เดือนของ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
บ้านของเรา บอกข่าวคราวความเคลื่อนไหว  โปรแกรมการบรรยายทั่วประเทศ  ข่าวสารทันสมัย และแพทย์ทางเลือก
รวมประสบการณ์จริงจากผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ทว่ั ประเทศ  เพียงสมัครสมาชิกเล่มละ  25 บาท (รวมค่าจัดส่ง) ปีละ 150 บาท หรือ
เพียงเดือนละ 12.50 บาท ท่านก็จะได้รบั วารสาร 4 สี ขนาด A4 ความหนา 20 หน้า ส่งตรงถึงบ้านทุกฉบับ

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

ข้อมูลสมาชิก
เพศ    ชาย    หญิง หมายเลขประจำ�ตัวประชาชน........................................ชื่อ.................................นามสกุล.................................วัน/เดือน/ปีเกิด...................อาชีพ........................

มาเป็นสมาชิก TDA Newsletter กันเถอะ

สถานที่จัดส่งวารสาร
เลขที่.........................บริษัท/อาคาร........................................ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................................แขวง/ตำ�บล..........................................................................
เขต/อำ�เภอ...............................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์ (บ้าน)..................................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................โทรสาร........................................................E-mail..............................................................................................
การชำ�ระค่าสมัคร
        ชำ�ระเป็นเงินสด
        ชำ�ระค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
        ธนาคาร กรุงเทพ     สาขาอินทรารักษ์     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 หรือถ่ายสำ�เนาส่งมาที่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด 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. เวลาทำ�การของบริษทั ฯ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษทั ฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธกี ารชำ�ระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
2.1 ชำ�ระเป็นเงินโอน
โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษทั ฯ ตามราคาสินค้า
และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการทีส่ ง่ั มาที่
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีชอ่ื ...บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
• ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 212-0-81073-0
• ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 713-2-33215-5
• ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 265-1-22092-8
• ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 077-2-43476-3
2.2 ชำ�ระเป็นเงินสด
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
2.3 ชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
• ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม กรณีช�ำ ระ 1,000 บาทขึน้ ไป
3.วิธกี ารส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
3.1 ส่งทางไปรษณีย์
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
1. ซือ้ สินค้าในราคาสมาชิก
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)
2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
3.3 ส่งโดย Messenger
ทัง้ หมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดทีม่ ี
เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สัง่ ซือ้ ล่วงหน้า
ณ ปัจจุบนั )
อย่างน้อย 1 วัน
3.
ได้
รบั บัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เริม่ 7 มี.ค. 2008)
4.
ผลประโยชน์
ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
บริ
ษ
ท
ั
ฯ
ซึ
ง
่
จะโอนเข้
าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
• สัง่ ซือ้ 3,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
ของทุกเดือน(กรณีทต่ี รงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (EMS)
วันทำ�การถัดไป)
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท (EMS)
5.
สิ
ทธิพเิ ศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษทั
• สัง่ ซือ้ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
เงื
อ
่
นไขการสมั
ครสมาชิก
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่านัน้ โดยระบุรายละเอียด
• ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
ที
่
ถ
ก
ู
ต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
- สัง่ ซือ้ 10,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.1
ชือ่ -สกุล
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
1.2
ที
อ่ ยูส่ �ำ หรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
• จัดส่งโดย บริษทั ขนส่ง NTC
1.3 หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ะดวกในการติดต่อ
- สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.4 เลขทีบ่ ตั รประชาชน พร้อมแนบสำ�เนา
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
1.5 เลขทีบ่ ญ
ั ชีออมทรัพย์ของผูส้ มัคร พร้อมแนบ
4.3 จัดส่งโดย Messenger
สำ
�
เนา
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.6 ชือ่ สปอนเซอร์ (ผูแ้ นะนำ�)
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีทส่ี มัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีทไ่ี ม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
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