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พบกับสาระความรู้นวัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับในการทำาธุรกิจ
เครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำาเร็จ ในรายการ TDA Healti Secret 
ดำาเนินรายการโดยพี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย ดร.ภญ. อาริยา 
สาริกะภูติ โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุ ดังต่อไปนี้

พบกับรายการ Beauty Secret by Thaidham มหัศจรรย์โลกความงาม 
กับไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ดำาเนินรายการโดย พี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช 
พร้อมแขกรับเชิญท่ีจะมาแชร์ประสบการณ์การลดน้ำาหนัก และเคล็ดลับ
ท่ีทำาให้ท้ังผอม สวย และรวยมาก 

- FM 101 MHz. RR1 ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30-21.00 น.
คลื่นความถี่ครอบคลุมพื้นที่  :  กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ นครปฐม กาญจนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
ชลบุรี ระยอง อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี สระแก้ว 

จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ ์หรือฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr1media.com

พบกับรายการ Reverse Aging By Thaidham ย้อนวัยกับไทยธรรม 
ดำาเนินรายการโดยพี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช และพี่ยุ้ย ดร.ภญ. อาริยา 
สาริกะภูติ ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ 105 MHz. เวลา 09.00-10.00 น. 
ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ หรือติดตามรับฟังออนไลน์ได้พร้อมกันท่ัวโลก
ตามเวลาประเทศไทย

และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่  
http://www.youtube.com/healtisecret

ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.30 - 13.45 น. 
ทางช่อง True Vision 48, 367, CTH 121 
หรือติดตามรับชมได้ทางออนไลน์ www.manager.co.th/entertainment, 
http://www.stationg.com/super, www.stat.or.th 
และ Android สามารถดาวน์โหลดได้ทาง http//stationg.com/sbt.apk
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 ขอเรียนเชิญพ่ีน้องไทยธรรม ท่ีต้องการสัมผัสกับความเป็น      
                  ไทยธรรม แบบใกล้ชิด สัมผัสกับพลังแห่งความรัก

และมิตรภาพของพ่ีน้องไทยธรรม เข้าร่วมงาน
สังสรรค์ และสร้างสรรค์ประจำาปี ท่ีมีช่ือว่า 

Booming Thaidham คร้ังท่ี 21 ใน 
Theme งาน Thaidham the Power 

พบกับ 9 ฐานพลังแห่งไทยธรรม 
ท่ีจะเป็นตัวขับเคล่ือน นำาพา

ทุกท่านในครอบครัวไทยธรรม 
สู่ความสำาเร็จตามท่ีใจแต่ละท่าน

ปรารถนา

ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ด้วยความจริงใจ

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Facebook : wearethaidham 
 ID Line : ariyathaidham 

บ้านนี้
ข อ ง เ ร า

 องค์กรแต่ละองค์กร เปรียบเสมือนบุคคลแต่บุคคล 
ย่อมมีนิสัย มีลักษณะเฉพาะ และมีฐานพลังแห่งความสำาเร็จ
ฐานพลังท่ีจะช้ีทิศทางของชีวิต ฐานพลังท่ีจะบ่งบอกถึง
บุคลิกภาพ ลักษณะ และการดำาเนินชีวิตขององค์กร
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เป็นองค์กรซ่ึงต้ังมายาวนาน
นับต้ังแต่วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2005 ในรอบ 12 ปี
แห่งไทยธรรม มีผู้คนมากมายท่ีผ่านเข้ามา
เป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวไทยธรรม
ผู้คนท่ีมีฐานพลังเดียวกัน มีคล่ืนท่ี
สั่นสะเทือนด้วยความถี่ที ่
ใกล้เคียงกัน มีศีลที่เสมอกัน 
และร้อยกันไว้ด้วยเยื่อใยแห่ง
มิตรภาพ ความปรารถนาดี และ
มิตรไมตรีท่ีมีต่อกัน และมีต่อ
ทุกชีวิตในโลกน้ี

พบกับคล่ืนแห่งความรัก 
อันไม่มีวันส้ินสุดของเรา
ในวันท่ี 19-21 สิงหาคมน้ี 
ท่ี Booming Thaidham 
คร้ังท่ี 21 แล้วพบกันนะคะ 
สิงหาคมน้ี เรามีนัดกัน

ไทยธรรม

POWER

ขุมพลัง

Thaidham The

 “พลังไทยธรรม” 

พลังความอ่อนโยน 
Power of Nice

พลังความหวัง 

Power of
พลังความจริงใจ

Power of
Sincerity

Hope

พลังความดี

Power of
 Dharma

พลังมิตรภาพ 

Power of 
Friendship

พลังความรัก

Power of 
Love

พลังผลิตภัณฑ์

Power of 
Product

พลังแผนการตลาด

Power of 
Plan

พลังเครือข่าย

Power of 
People
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	 จากประสบการณ์ชีวิต	 ดิฉันป่วยด้วยโรคปวดหัวไมเกรน	
และเป็นอัมพฤกษ์ท่ีใบหน้า	เป็นมานานหลายปี	จนได้มาดูแลรักษาตัวเอง
ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท	 ไทยธรรมฯ	 และหายเป็นปกติ
ในที่สุด	 ทำาให้ดิฉันกลายเป็นคนใหม่ที่มีสุขภาพดีขึ้น	 ดิฉันเริ่มสนใจ
ในความคิดของผู้ก่อตั้งบริษัทฯ	รวมไปถึงการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดผล	
จนนำาไปสู่การทำาเป็นธุรกิจ	 ดิฉันเริ่มศึกษาเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆ	
อย่างจริงจัง	 พร้อมเรียนรู้วิธีการนำาผลิตภัณฑ์ไปนำาเสนอกับลูกค้า	
และศึกษาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ	 จนสามารถให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์กับลูกค้าได้	 ทุกวันนี้ดิฉันถือว่าตัวเองก็ประสบความสำาเร็จ
ในระดับหน่ึง	 ซ่ึงความสำาเร็จท่ีเกิดข้ึนน้ัน	 ดิฉันใช้หลักการทำางานง่ายๆ	
2	วิธีค่ะ	วิธีแรก	คือ	เชื่อมั่นในความดี	เพราะดิฉันมีความเชื่อว่า
ตัวเองเป็นคนดี	ถ้าดิฉันเลือกที่จะทำาสิ่งใดๆ	แล้ว		สิ่งนั้นจะต้องดี	
คนน้ันจะต้องเป็นคนดี	หรือใครท่ีจะเข้ามาในชีวิตของดิฉันจะเป็นคนดี
อย่างแน่นอน		วิธีที่	2	คือ	ทำาให้ถูก	เรื่องความถูกต้องในความหมาย
ของดิฉันนั้น	 ดิฉันจะต้องเข้าใจถูกต้องในเรื่องที่จะทำา	 หรือต้องทำา	
และทำาให้ถูก	เมื่อได้ความรู้มา	ดิฉันจะนำาความรู้ที่ได้มา	มาถ่ายทอด
ให้กับทีมงานอย่างถูกต้อง	ถ้าทีมงานเรามีความรู้ท่ีเพียงพอ	และถูกต้อง	
เขาก็สามารถนำาไปขยายต่อได้อย่างถูกต้องเช่นกัน	 นี่คือการทำางาน
ของดิฉัน	ทำาแบบสบายๆ	สนุกไปกับการทำางานทุกๆ	ครั้ง	บวกกับมี
ปรัชญาชีวิตท่ีดิฉันใช้เป็นหลักยึดมาตลอด	คือ	รู้หน้าท่ี		รู้เวลา		ถึงเจริญ
ซึ่งดิฉันคิดว่างานสร้างเครือข่ายเป็นงานที่น่าสนใจ และเป็นงานที่
สร้างความม่ันคง และย่ังยืนได้จริง	ส่วนจะทำาอะไร	และทำากับใครน้ัน	
คงต้องใช้คำาว่าอยู่ที ่การตัดสินใจ		ตัดสินใจถูกรวย		ตัดสินใจผิด
เสียความรู้สึก	และเสียเวลาค่ะ	

ดิฉันคิดว่างานสร้างเครือข่าย
เป็นงานที่น่าสนใจ และ

เป็นงานที่สร้างความมั่นคง 
และยั่งยืนได้จริง

คุณมณฑา  รัตนพันธ์  
ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ใหญ่ไทยธรรม 

อ.ไชย� จ.สุร�ษฎร์ธ�นี    
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น้องโย๋ ใช้เวล�อยู่ในโรงพย�บ�ลทั้งหมด 20 วัน หลังจ�ก
เส้นเลือดในสมองแตก จ�กนั้นก็กลับม�อยู่ที่บ้�น เพียงแค่สัปด�ห์เดียว
น้องก็ส�ม�รถน่ังได้ หลังจ�กดิฉันให้น้องดื่มสมุนไพรจีนบำารุงร่างกาย

เพียงแค่วันเดียว น้องสามารถประคองตัวลุกยืน และก้าวขาได้

20 วันหลังเส้นเลือดแตก

	 ดิฉันชื่อ	กนกธัญรัฐ	บุญญานนท์สิริกุล	หรือน้อย	เข้ามา
เป็นสมาชิกของครอบครัวไทยธรรมได้ระยะหนึ่งแล้ว	 และได้พบ
ความมหัศจรรย์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	ทั้งจากตัวเอง	และเพื่อน
สมาชิกท่านอื่นๆ	 ด้วย	 จนกระทั่งได้พบกับความมหัศจรรย์ที่สุด
ในชีวิตอีกครั้ง	กับลูกสาวของดิฉันเอง	คือน้องโย๋	น.ส.	ปิยนันทิชา	
บุญญานนท์สิริกุล	 อายุ	 20	 ปี	 กำาลังศึกษาชั้นปีที่	 1	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิษณุโลก	 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 น้องโย๋เป็นคนที่มี
ความตั้งใจสูง	 จึงทุ่มเทกับการเรียน	 และกิจกรรม	 ทำาให้ไม่ค่อยมี
เวลาพักผ่อน		จนร่างกายรับไม่ไหว		ในวันที่		10		มีนาคม		2016	
น้องโย๋เกิดเส้นเลือดในสมองแตก	 ขณะทำากิจกรรมกลางสนามกีฬา
เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้น	 เมื่อถึงโรงพยาบาล	 แพทย์ตรวจพบว่ามี
เลือดออกกระจายทั่วทั้งสมอง	 แพทย์ต่างลงความเห็นว่าไม่สามารถ
ทำาการผ่าตัดได้	 ทำาให้น้องต้องอยู่ด้วยความทุรนทุราย	 มีไข้สูงตลอด
เวลา	นานนับ	10	ชั่วโมง	จนแพทย์ท่านหนึ่งตัดสินใจผ่าตัดให้	เพื่อ
ลดแรงดันในกะโหลกศีรษะ	แต่แจ้งว่าไม่ให้หวังใดๆ	ทั้งสิ้น	หลังจาก
ผ่าตัด	น้องไม่มีอาการตอบสนองใดๆ	เลย	นอกจากอาการเกร็งอย่างเดียว	
นานถึง	9	วันในไอซียู	ระหว่างนั้นน้องมีอาการติดเชื้อที่ปอด	แพทย์
ปรับยาฆ่าเชื้อถึง	3	ครั้ง	และมีไข้สูง	40	องศาตลอดเวลา	ในที่สุด
แพทย์แจ้งว่าต้องเจาะคอเพื่อลดการติดเชื้อ	และเพื่อสะดวกในการ
นำาตัวน้องกลับไปดูแลเอง	พร้อมกับให้พยาบาลสอนการทำาความสะอาด
บนเตียง	และสอนให้อาหารทางสายยาง	ซ่ึงทันทีท่ีได้ยินคำาว่าให้อาหาร
ทางสายยาง	ดิฉันรีบปรึกษา	ดร.	ภญ.	อาริยา	สาริกะภูติ	ทันท	ี
ซ่ึงท่านแนะนำาว่าให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยน้อง	ดิฉันเร่ิมให้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเย็นของวันที่	 9	 โดยใช้สารอาหารสูตร

ซ่อมแซมสมองท่ีบาดเจ็บ ถ่ังเช่าผสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือช่วยลด
การติดเช้ือในปอด สารอาหารกระตุ้นภูมิต้านทานป้องกันการติดเช้ือ 
น้ำามันรำาข้าวผสมโคคิวเท็นเพื่อให้พลังงานกับหัวใจ และร่างกาย   
น้ำามันปลาผสมใบแปะก๊วยเพื่อบำารุงสมอง สารอาหารปรับสมดุล
ความดันโลหิต และน้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดจาก
เปลือกองุ่นเพื่อความยืดหยุ่นของหลอดเลือด	 และดิฉันก็ได้พบกับ
ความมหัศจรรย์ครั้งใหญ่	เมื่อ	7	โมงเช้าของวันรุ่งขึ้น	ทันทีที่เข้าไป
หาลูกในไอซียู	 ก็ได้เจอดวงตาใสแป๋วของลูกมองอยู่	 ใบหน้าเป็น
สีชมพูแจ่มใส	 ไม่มีทีท่าของคนป่วยอาการโคม่าเลย	 และสามารถ
สื่อสารกับแม่ได้	 นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดในชีวิต	 หลังจากนั้นก็ได้
ให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางสายยางวันละ	2	ม้ือ	ไข้เร่ิมลดลงเรื่อยๆ	
อาการติดเชื้อลดลงภายใน	3	วัน	น้องโย๋ใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาล
ทั้งหมด 20 วัน หลังจากเส้นเลือดในสมองแตก จากนั้นก็กลับมา
อยู่ที่บ้าน ฟื้นฟูด้านกายภาพ เพียงแคส่ัปดาห์เดียวน้องก็สามารถ
น่ังได้ และความมหัศจรรย์ก็เกิดข้ึนอีกคร้ัง หลังจากดิฉันให้น้องโย๋ด่ืม
สมุนไพรจีนบำารุงร่างกายเพียงแค่วันเดียว น้องสามารถประคองตัว
ลุกยืน และก้าวขาได ้	 ขอขอบคุณบริษัทไทยธรรม	 อัลไลแอนซ์	 ท่ี
มอบโอกาสดีๆ	ให้ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ	

13 มีนาคม 2016     22 มีนาคม 2016     

30 มีนาคม 2016     22 เมษายน 2016     
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Hormone
Growth
อย่�งเป็นธรรมช�ติย้อนวัยไป 10 ปี
กระตุ้นโกรท ฮอร์โมน

      โกรท ฮอร์โมน เป็นฮอร์โมนหลัก
ของร่�งก�ย ได้รับก�รยกย่องจ�ก
วงก�รแพทย์ชะลอวัยว่� เป็นฮอร์โมน
ที่เปรียบได้กับ “น้ำ�พุแห่งคว�มเป็น
หนุ่มส�ว” หรือ The Fountain of 
Youth โกรท ฮอร์โมนถูกผลิตจ�ก
ต่อมใต้สมอง  ทำ�หน้�ที่หลักในก�ร
สร้�งก�รเจริญเติบโต ซ่อมแซม
ส่วนท่ีสึกหรอของร่�งก�ย   และ
เผ�ผล�ญไขมันเป็นพลังง�น

Horm
oneGrow
th

6
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	 โกรท	 ฮอร์โมนมีระดับสูงสุด	 เมื่อเราย่างเข้าสู่วัยรุ่น
ตอนต้น	อายุประมาณ	10-12	ปี	ซ่ึงเป็นช่วงแห่งการเจริญเติบโต	
หรือที่เรียกว่า		Growth		Spurt		ของเด็ก		จากนั้นการหลั่ง
โกรท	ฮอร์โมนจะลดระดับลงเรื่อยๆ	ตอนที่มนุษย์อายุได้	30	ปี	
ระดับโกรท		ฮอร์โมนในร่างกายจะเท่ากับ		80%		ของที่เคยมี
ในระดับสูงสุดตอนวัยรุ่น	แต่หลังจากมนุษย์มีอายุได้	30	ปี	ระดับ	
โกรท	 ฮอร์โมนในเลือดจะลดลงด้วยอัตราประมาณ	 12%-15%	
ทุก	10	ปี	แต่ในหลายคนก็ลดลงด้วยอัตราเร็วกว่านั้นมาก	ซึ่งก็
ดูเหมือนว่าในวัย 30 ปี ปริมาณ โกรท ฮอร์โมนที่ต่อมใต้สมอง
หลั่งออกมา จะไม่เพียงพอกับการซ่อมแซมร่างกายที่สึกหรอไป
ในแต่ละวันเสียแล้ว	ปริมาณโกรท	ฮอร์โมนที่ต่ำาลงเรื่อยๆ	ตาม
อายุที่มากขึ้น	 ทำาให้ร่างกายแสดงออกถึงความเสื่อมถอย	 และ
ชราลงเร่ือยๆ	อัตราการซ่อมแซม	และประสิทธิภาพในการซ่อมแซม
ตัวเองของร่างกายก็ลดลงเรื่อยๆ	ตามอายุที่มากขึ้น
 
	 นักวิทยาศาสตร์ในอดีตเช่ือว่า	เม่ืออายุของมนุษย์มากข้ึน	
ต่อมใต้สมองจะค่อยๆ	ผลิตโกรท	ฮอร์โมนลดลง	แต่ไม่กี่สิบปี
ท่ีผ่านมา	การค้นพบใหม่ๆ	ทำาให้มนุษย์ทราบว่า	ต่อมใต้สมองยังคง
ประสิทธิภาพในการผลิตโกรท	ฮอร์โมนได้เท่าเดิม	เหมือนกับท่ีเคย
ผลิตได้ในวัยหนุ่มสาว	และยังคงมี	โกรท	ฮอร์โมนที่ถูกผลิตขึ้นใน
ต่อมใต้สมองในปริมาณมาก	 เพียงแต่กลไกอันใดไม่ปรากฏ	 เมื่อ
มนุษย์มีอายุมากขึ้นต่อมใต้สมองกลับหลั่งโกรท	 ฮอร์โมนน้อยลง	
การใช้สารกระตุ้นการหล่ังโกรท	ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง	จึงเป็น
แนวทางการย้อนวัยที่น่าสนใจของมนุษย์ที่ต้องการคงความเป็น
หนุ่มสาวในยุคนี้
 
 นักวิทยาศาสตร์พบว่า มีสารอาหารจากธรรมชาติ
หลายชนิด ที่สามารถกระตุ้นการหลั่งโกรท ฮอร์โมนจาก
ต่อมใต้สมองได้ เพื่อคืนกลับวัยหนุ่มสาวให้กับมนุษย์ และเรียก
สารกลุ่มน้ีว่า โกรท ฮอร์โมน ซีครีตาก็อก (Growth Hormone
Secretagouge) ซ่ึง Secretagouge เป็นภาษาลาติน แปลว่า 
กระตุ้น อีกนัยหน่ึงก็คือ สารกระตุ้นการสร้างโกรท ฮอร์โมนนั่นเอง
 
	 นักวิทยาศาสตร์พบอีกว่า	 มีกรดอะมิโนหลายชนิดใน
ธรรมชาติ	 ซึ่งมีความเข้มข้น	 และสัดส่วนที่เหมาะสม	 สามารถ
กระตุ้นการหล่ังโกรท	 ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองได้	 ซ่ึงมีประโยชน์
ตรงที่ราคาไม่แพงเหมือนการฉีด	 และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ	 ซึ่ง
อาจจะเกิดขึ้นได้จากการฉีดโกรท	 ฮอร์โมน	 กรดอะมิโนกลุ่มนี้
ได้แก่	 กลูตามีน	 ไลซีน	 ออร์นิทีน	 อาร์จีนีน	 ไกลซีน	 ไทโรซีน	
เป็นต้น
 
 แต่การรับประทานกลุ่มสารที่กระตุ้นการหลั่ง
โกรท	 ฮอร์โมนแต่เพียงอย่างเดียว	 ยังไม่ใช่คำาตอบแต่เพียง
อย่างเดียว	การเพิ่มปริมาณโกรท	ฮอร์โมนในกระแสเลือด	ต้อง
ประกอบไปด้วย	การปรับเปลี่ยนสารอาหาร	การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม	 การออกกำาลังกาย	 และการให้สารอาหารกระตุ้น
การหล่ังโกรท	ฮอร์โมน	เป็น	4	ปัจจัยหลัก	ท่ีนำาไปสู่การเพ่ิมระดับ
ของโกรท	ฮอร์โมน	ที่จะนำาไปสู่การย้อนวัยได้ถึง	10-20	ปี
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ในคนอ้วน ต่อมใต้สมองจะหลั่งโกรท ฮอร์โมนได้น้อยกว่า
ในคนผอม ปริมาณไขมันสะสมที่มีมากมายในร่างกายจะ
ยับยั้งการหลั่งโกรท ฮอร์โมน	ยิ่งมีปริมาณไขมันสะสมใน
ร่างกายมากเท่าไร	ระดับโกรท	ฮอร์โมนในร่างกายจะน้อยลง
เท่าน้ัน	และเม่ือโกรท	ฮอร์โมน	ซ่ึงเป็นฮอร์โมนแห่งการสลาย
ไขมันลดลง	เราจะก็ลดน้ำาหนัก	และเผาไขมันยากข้ึนไปอีก

น้ำาตาลในเลือดยับย้ังการหล่ังโกรท ฮอร์โมน	โกรท	ฮอร์โมน
ในรูปแบบที่ออกฤทธิ์ในร่างกายมีชื่อว่า	 IGF-1	 (Insulin-
linked	Growth	Factor)	ซ่ึงมีหน้าตาเหมือนอินซูลิน	น้ำาตาล
เป็นตัวกระตุ้นอินซูลิน	 ทำาให้ต่อมใต้สมองเข้าใจผิด	 ว่ามี
โกรท	 ฮอร์โมนมากแล้วในกระแสเลือด	 จึงยับยั้งการหลั่ง
โกรท	ฮอร์โมนเพิ่ม

การรับประทานอาหารจุกจิก หรือบ่อยครั้งเกินไป ระหว่าง
มื้ออาหารหลัก ยับยั้งการหลั่งโกรท ฮอร์โมน	 ในขณะที่
การอดอาหาร	กระตุ้นการหล่ังโกรท	ฮอร์โมน	และเป็นวิธีการ
ที่มีประสิทธิภาพ	ในการกระตุ้นการหลั่งโกรท	ฮอร์โมน

การนอนดึกเกินเที่ยงคืน รวมทั้งการนอนไม่หลับ ยับยั้ง
การหลั่งโกรท ฮอร์โมน	 โกรท	 ฮอร์โมนจะหลั่งในภาวะ
หลับลึกเท่าน้ัน	 ซ่ึงคล่ืนสมองของเราจะเปล่ียนเป็นคล่ืนทีต้า	
หรือเดลต้า	จึงจะกระตุ้นให้มีการหลั่งโกรท	ฮอร์โมน	

การเพิ่มระดับโกรท ฮอร์โมน ไม่ได้ก่อให้เกิดมะเร็ง ไม่มี
งานวิจัยทางการแพทย์ใดๆ ที่จะเชื่อมโยงได้ว่า การเพิ่ม
ระดับโกรท ฮอร์โมนทำาให้เกิดโรคมะเร็ง

อาหาร 
สัดส่วนของการรับประทานอาหารเพ่ือ	เพ่ิมระดับ	โกรท	ฮอร์โมน 
คือ

โกรท ฮอร์โมน
1

1

2

3

4

5

คว�มเป็นจริงเกี่ยวกับ

งด ข้าวที่ขัดสีแล้ว แป้ง น้ำาตาล และ
คาร์โบไฮเดรตแปรรูปทุกชนิด

คาร์โบไฮเดรตไม่ขัดสี (ธัญพืชไม่ขัดสี)  10% 
ผัก ผลไม้ ที่ไม่มีรสหวาน   40%
โปรตีน     30%
ไขมันชนิดดี    20%

รับประทานอาหารเส้นใยมากๆ และ
ดื่มน้ำา 2.4–3 ลิตร/วัน
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ก�รหลั่งโกรท ฮอร์โมน
โปรแกรม 4 อ กระตุ้น
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อารมณ์ หรือ พฤติกรรม 
 •	นอนก่อนเท่ียงคืน	และทำาสมาธิก่อนนอน	เพ่ือ
ให้หลับลึก
	 •	 สมาธิ และวิปัสสนา	 กระตุ้นการหลั่งโกรท	
ฮอร์โมน	การทำาวิปัสสนาในชีวิตประจำาวัน	ทำาได้โดยการ
อยู่กับปัจจุบันขณะ	ทุกลมหายใจเข้าออก	ไม่พะวงถึงอนาคต
ไม่อาวรณ์กับอดีต
	 •	 กำาจัดความเครียด	 ความเครียดกระตุ้นให้มี
การหล่ังฮอร์โมนคอร์ติซอลจากต่อมหมวกไต	ฮอร์โมนคอร์ติซอล	
ทำาให้เกิดการสะสมไขมัน	ไขมันที่สะสมในร่างกาย	ยับยั้ง
การหลั่งโกรท	ฮอร์โมน
	 •	 กำาจัดสารพิษจากตับ	 โกรท	 ฮอร์โมนที่หลั่ง
จากต่อมใต้สมอง		ไม่ใช่รูปแบบที่ออกฤทธิ์ได้		จะต้องมา
ถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับ	 ให้เป็นโกรท	 ฮอร์โมนในรูปแบบที่
ออกฤทธิ์ได้	 มีชื่อว่า	 IGF-1	 ดังนั้น	 ตับที่แข็งแรง	 และ
ปราศจากสารพิษ	จำาเป็นอย่างยิ่งต่อการเพิ่มระดับ	IGF-1	
ในกระแสเลือด
	 •	เว้นช่วงการรับประทานอาหาร ให้ห่างกัน
อย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 • งดการรับประทานอาหารใดๆ ก่อนนอน 
อย่างน้อย 4 ชั่วโมง ยกเว้นกลุ่มสารกระตุ้นการหลั่ง
โกรท ฮอร์โมน
 • การลดน้ำาหนัก กระตุ้นการหล่ังโกรท ฮอร์โมน
 • การหัวเราะ กระตุ้นการหลั่งโกรท ฮอร์โมน
 • การโดนแสงแดดบ้างเป็นสิ่งจำาเป็น วิตามินดี 
กระตุ้นการหลั่งโกรท ฮอร์โมน

2

4

3 ออกกำาลังกาย
 •	การออกกำาลังกายแบบเดินเร็วๆ บนสายพาน 
หรือการเต้นแอโรบิค	อย่างน้อยวันละ	30-45	นาที	ทุกวัน	
หรือวันเว้นวัน	กระตุ้นการหลั่งโกรท	ฮอร์โมน
	 •	การปั่นจักรยานออกกำาลังกาย	โดยปรับระดับ
ให้มีแรงต้านพอสมควร	กระตุ้นการหลั่งโกรท	ฮอร์โมน
	 •	การยกน้ำาหนักที่ต้องออกแรงต้านพอสมควร 
และการออกกำาลังกายแบบทานน้ำาหนัก	เช่น	โยคะ	กระตุ้น
การหลั่งโกรท	ฮอร์โมน
 •	การรับประทานสารกระตุ้นการหลั่งโกรท 
ฮอร์โมนก่อนการออกกำาลังกาย	กระตุ้นการหล่ังโกรท	ฮอร์โมน

อาหารเสริม กระตุ้น
การหลั่งโกรท ฮอร์โมน
 •	กรดอะมิโนหลายชนิด	ได้แก่	กลูตามีน	ไลซีน	
ออร์นิทีน	อาร์จีนีน	ไกลซีน	ไทโรซีน	เป็นต้น
	 •	เมลาโทนิน
	 •	กลูต้าไธโอน
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ภูมิแพ้อาหารแฝง

	 สาเหตุหนึ่งที่คนหลายคนลดน้ำาหนักไม่ลง	ไม่ว่าจะด้วย
วิธีการใดๆ	 ก็ตาม	 อาจจะเป็นเพราะเขาเหล่านั้น	 ตกเป็นเหยื่อ
ของโรค	 “ภูมิแพ้อาหารแฝง”	 ซึ่งมีผลทำาให้เกิดอาการอักเสบ	
อาการ	และโรคต่างๆ	ตามมาหลายชนิด	รวมท้ังน้ำาหนักตัวท่ีเพ่ิมข้ึน	
และอาการบวมน้ำา 
 ส่วนโรคภูมิแพ้อาหารแฝงนั้น		 ไม่ได้แสดงอาการ
เฉียบพลันทันทีทันใด	 แต่จะค่อยๆ	 สะสมเป็นภัยคุกคามอย่าง
เงียบๆ		โดยอาหารจะไปกระตุ้น	อิมมูโนโกลบูลินชนิด	จี	(IgG)
แต่จะไม่ได้ไปกระตุ้น	Mast	Cells	ให้หลั่งฮีสตามีน	ซึ่งจะเป็น
การแพ้ชนิดเฉียบพลัน	 	 ทำาให้ไม่แสดงอาการแพ้	 	 แต่ปัญหาอยู่
ตรงที่		เมื่อเรารับประทานอาหารวนเวียนซ้ำาๆ  ในแบบเดิมอยู่
เรื่อยๆ	ร่างกายเราก็จะได้รับสารอาหารชนิดเดิมๆ	ซึ่งจะเป็นการ
ไปกระตุ้น	IgG	ให้มีการสร้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง		
 ภูมิแพ้อาหารแฝง	จึงเป็นสาเหตุของโรคเร้ือรังหลายชนิด 
เช่น	หวัดเรื้อรัง	หูน้ำาหนวกเรื้อรัง	ไซนัสอักเสบเรื้อรัง	หอบหืด	
ภูมิแพ้	ภาวะแพ้ภูมิตัวเอง	หรืออาจพบร่วมกับภาวการณ์อักเสบ
เรื้อรังที่จุดอื่น	เช่น	ข้ออักเสบเรื้อรัง	กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง	หรือ
บางกรณีพบร่วมกับความผิดปกติทางอารมณ์	หรือพฤติกรรม	
เช่น	 ภาวะซึมเศร้าเรื้อรัง	 ภาวะสมาธิสั้น	 หรือภาวะออทิสติก	
รวมทั้งโรคอ้วน	 และน้ำาหนักที่ลดไม่ลง	 จำาเป็นต้องรักษาภูมิแพ้
อาหารแฝง ร่วมกับการรักษาลำาไส้รั่ว จึงจะลดน้ำาหนักลงได ้	

กำาจัด
เพื่อก�รลดน้ำ�หนัก

10



11

5 Rs รักษาภูมิแพ้อาหารแฝง และลำาไส้รั่ว
1. Remove กำาจัดสาเหตุของการแพ้ 
 90% ของภูมิแพ้อาหารแฝงเกิดจากอาหารดังต่อไปนี้ Tree nut เช่น ถั่วอัลมอนต์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และวอลนัท ไข่ ข้าวสาลี 
นม ปลา ถั่วลิสง ถั่วเหลือง สัตว์น้ำาจำาพวกมีเปลือก เช่น หอย กุ้ง ปู และอื่นๆ ส่วนสาเหตุหลักของการแพ้อาหารแฝงในเด็ก คือ นมวัว 
	 เราต้องลองสังเกตุอาการต่างๆ	 ท่ีอาจจะเกิดจากแพ้อาหารท่ีไม่ได้อยู่ในรายการข้างต้น	 คือ	 เป็นอาการท่ีเกิดหลังจากกินอาหารท่ีเราแพ้แฝง	
ได้แก่	อาการอึดอัด	แน่น	หรือไม่สบายในท้อง	ชีพจรเต้นเร็วขึ้น	
	 เราอาจไปตรวจหารายการอาหารที่เราแพ้ได้	 จากการไปตรวจเลือดตามโรงพยาบาล	 หรือคลินิก	 เป็นการตรวจที่เรียกว่า	 Food	
Intolerance	Test	หรือ	การตรวจหาภูมิแพ้อาหารแฝง	เมื่อเราทราบรายการอาหารที่เราแพ้	จะจากการตรวจเลือด	หรือสังเกตุอาการตัวเอง	
หลังรับประทานอาหารบางชนิด	เราจะต้องงดอาหารที่เราแพ้	เป็นเวลาประมาณ	3-6	เดือน	

2. Replace การแทนที่กรดในกระเพาะด้วย
การดื่มน้ำาส้มสายชูหมักจากผลไม้
ก่อนอาหารประมาณ	15	นาที	สาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำาให้ลำาไส้รั่ว
ลำาไส้อักเสบ	 ลำาไส้แปรปรวน	 เกิดจากการย่อยอาหารท่ีไม่สมบูรณ์	
เราจึงต้องแก้ไขท่ีสาเหตุ	ต้ังแต่การเค้ียวอาหารให้ละเอียด	ไม่น้อยกว่า	
20	คร้ังต่ออาหาร	1	คำา	หากเรารู้สึกว่า	กระเพาะอาหารของเรา
ทำางานได้ไม่ดี	 ซึ่งจะสังเกตได้จากการที่เรารับประทานอาหาร
จำาพวกโปรตีน	แล้วเรารู้สึกว่าอาหารไม่ย่อย	การด่ืม	Fruit	Vinegar	
ก่อนการรับประทานอาหารจะช่วยได้มาก

5. Rebalance 
การรักษาสมดุลทางเดินอาหาร	 ด้วยการเว้นระยะให้มีช่วงท้องว่าง	
ติดต่อกันอย่างน้อย	12	ชั่วโมงต่อวัน

4. Repair 
การซ่อมแซมผนังลำาไส้	ด้วย	Fisher	EPA	2	แคปซูล/วัน	และ	
Zinc	Pluz	 1	แคปซูล/วัน	การรับประทานชาเขียว	กะหล่ำาปลี	
จะช่วยลดอาการอักเสบ	และซ่อมแซมผนังลำาไส้ที่เสียหายได้

3. Repopulate การเติมจุลชีพตัวดีลงในลำาไส้
ด้วยการรับประทาน	 Bowis	 3-4	 แคปซูล/วัน	 เป็นการปรับ
สมดุลลำาไส้	 รักษาอาการลำาไส้แปรปรวน	 และเป็นการจำากัด
การเจริญเติบโตของเชื้อยีสต์ในลำาไส้	สาเหตุของอาหารแน่นท้อง	
ความอยากอาหารจำาพวก	แป้ง	และน้ำาตาล	และความอ้วน

เราจะพบว่า การเข้าร่วมโปรแกรมรักษาภาวะภูมิแพ้อาหารแฝง และการซ่อมผนังลำาไส้ร่ัว จะช่วยให้
สุขภาพร่างกายดีขึ้น ภาวะภูมิแพ้ดีขึ้น โรคผิวหนังต่างๆ ดีขึ้น ผิวสวยขึ้น ระบบย่อยอาหารดีขึ้น 
ท้องไม่อืด แน่น อึดอัด เราจะรู้สึกสบายตัวมากขึ้น น้ำาหนักลดลง อย่างมีสุขภาพดี
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 ปกติผมเป็นคนแข็งแรงมาก	แต่เป็นคนท่ีนอนดึก	เพราะ
ด้วยอาชีพค้าขาย	ต้องต่ืนแต่เช้าไปจ่ายตลาดเองทุกวัน	เป็นระยะเวลา
เกือบๆ	10	ปี	แต่เรื่องราวที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้น	เมื่อปี	2014	ผม
มีอาการอ่อนแรง		สลับกับอาเจียน		และง่วงนอนมาก		เป็นอยู่
อย่างน้ันประมาณ		4		ช่ัวโมง		จนทนไม่ไหว		ผมจึงรีบไปพบแพทย์
ท่ีโรงพยาบาล		แพทย์แจ้งว่าน้ำาตาลในเลือดสูง		เส้นเลือดตีบ		และ
ติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยครับ	ซึ่งอาการหนักมาก	คือ	ก้าวขา
แทบไม่ได้	เบลอ	และมีอาการหายใจติดขัดเหมือนจะขาดใจ	ต้อง
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถึง	4	วัน	และกลับมาพักฟื้นอยู่ที่
บ้านญาติ	คือคุณณพิชญา	เลิศวาทิน	ซ่ึงแนะนำาให้ผมลองรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท	ไทยธรรมฯ	ควบคู่ไปกับการรักษา
ด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน	ตอนน้ันได้รับประทานผลิตภัณฑ์น้ำามันปลา
เพ่ือบำารุงสมอง และปรับสมดุลโคเลสเตอรอล สารสกัดเมล็ดองุ่น
ผสมมัลเบอร์ร่ี ลดภาวะเลือดหนืด	และป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก
น้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น และสารอาหาร
เพ่ือซ่อมแซมสมองท่ีบาดเจ็บแอสต้าแซนทิน	ทำาให้อาการอ่อนแรง

ค่อยๆ ดีข้ึน จากท่ีเคยใช้ไม้เท้าแบบ 4 ขา ก็เปล่ียนมาใช้ไม้เท้า
ธรรมดา อาการมึนงง และหายใจไม่สะดวกก็เริ่มดีขึ้น	ก็
รับประทานต่อเน่ืองมาโดยตลอด	 อาการที่เคยเป็นก็ดีขึ้นมาก	
จนสามารถกลับไปขายของ	 และใช้ชีวิตได้ตามปกติ	 สามารถ
ไปไหนมาไหนได้	ขับรถไปต่างจังหวัดก็ได้	พอผมหายเป็นปกติ	
ก็เร่ิมมีคนสนใจเข้ามาทัก	ผมจึงแนะนำาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของไทยธรรมฯ	ให้ลองรับประทาน	หลายคนท่ีมีปัญหาสุขภาพ
ก็ดีขึ ้น	 และแข็งแรงมากขึ้น	 ผมต้องขอขอบคุณบริษัท	
ไทยธรรมฯ	ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆ	ที่ทำาให้ผม	และอีกหลายๆ	คน
หายป่วยจากโรคที่เป็น	 ทำาให้ผมเหมือนกลับมามีชีวิตใหม่	
สดใสกว่าเดิมครับ	

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

	 เม่ือกลางปี	2014	ดิฉันมีการปวดเม่ือยตามตัว	แน่นหน้าอก	
ปวดหลัง	นอนไม่ค่อยหลับ	และเป็นลมบ่อย	เพราะว่าดิฉันพักผ่อน
ไม่เป็นเวลา	 เนื่องจากหน้าที่การงานที่ทำาอยู่	 ดิฉันจึงไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาล		ต้องนอนให้น้ำาเกลือ		และรับวิตามินที่โรงพยาบาล
ถึง	3	วัน	อาการก็เริ่มดีขึ้น	แพทย์จึงให้กลับบ้าน	แต่อาการดีขึ้น
ไม่นาน	ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีก	เป็นแบบน้ีมาโดยตลอด	จนกระท่ัง
พี่ชายของดิฉัน	 คือคุณสุพรรณ	 รัตนพันธ์	 หรือคุณอู๊ด	 ได้แนะนำา
ให้ดิฉันลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท	ไทยธรรมฯ	แต่ดิฉัน
สอบถามว่ามีผลิตภัณฑ์แบบท่ีไม่ต้องรับประทานไหม	คุณอู๊ดจึงแนะนำา
ให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ไวทอป	ซ่ึงมีคุณสมบัติกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต 
ก็รู้สึกสนใจ	ดิฉันจึงลองใช้ผ้าห่มขนหนูไวทอป หลังจากใช้ไปเพียง 
20 วัน ผลปรากฏว่า อาการแน่นหน้าอก และอาการปวดเม่ือยตามตัว
เริ่มดีขึ้น		ก็รู้สึกประทับใจ		และเริ่มสนใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	
จึงลองรับประทานสมุนไพรจีนเพ่ือการเสริมสมรรถนะ บำารุงร่างกาย 
สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมมะเขือเทศ และน้ำามันปลาผสมสารสกัด
จากใบแปะก๊วย	ปรากฏว่า	อาการที่ดิฉันเป็นอยู่ดีขึ้นมากๆ	และยัง

อาการอ่อนแรงค่อยๆ ดีขึ้น จากที่เคยใช้ไม้เท้าแบบ 4 ขา ก็เปลี่ยนมาใช้
ไม้เท้าธรรมดา อาการมึนงง และหายใจไม่สะดวกก็เริ่มดีขึ้น

คุณกรรณิกา   หอมหวล     
อ�ยุ   46 ปี      อ�ชีพ ธุรกิจส่วนตัว    
จังหวัด  นครศรีธรรมร�ช   

ดิฉันจึงลองใช้ผ้าห่มขนหนูไวทอป   หลังจากใช้ไปเพียง 20 วัน
 ผลปรากฏว่า อาการแน่นหน้าอก และอาการปวดเมื่อย

ตามตัวเริ่มดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 ดิฉันเป็นคนอ้วนง่าย	เลยลองใช้ยาลดน้ำาหนัก	พอหยุดใช้ยา 
น้ำาหนักตัวก็จะกลับข้ึนมามากข้ึนกว่าเดิม	 แถมมีผลข้างเคียงจากยาด้วย	
ทำาให้ดิฉันเริ่มเหนื่อยกับการลดน้ำาหนัก	เลยละเลยการดูแลตัวเอง	จน
มีน้ำาหนักตัวถึง	86.7	กิโลกรัม	ผิวพรรณก็หมองคล้ำา	ดูแก่กว่าวัย	จน
ดิฉันมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณมนัสนันท์	 ศฤงฆ์อนันต์	 หรือโค้ชหนึ่ง	
ที่แนะนำาให้ดิฉันรู้จักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท	ไทยธรรมฯ	
และการลดน้ำาหนักด้วยสูตรคีโตเจนิค	 ไดเอท	 โดยการเน้นกินอาหาร
ประเภทไขมัน	งดแป้ง	และน้ำาตาล	ดิฉันทำาตามสูตรอย่างเคร่งครัด	และ
มีวินัยมาก	ควบคู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	สารอาหารเพ่ือการบำารุง
และล้างพิษตับ  น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น น้ำามันปลาสกัด
ชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น	ผ่านไปเพียง	1	เดือน	น้ำาหนักลดลง	ไป
ถึง	7	กิโลกรัม	ดิฉันจึงเพิ่มสารสกัดฟูโคแซนทินจากสาหร่ายสีน้ำาตาล 
สมุนไพรจีนชาชงล้างพิษช่วยระบาย สารสกัดจากพริกเพื่อกระตุ้น
การเผาผลาญ สารสกัดซีแอลเอเพ่ือกระตุ้นการเผาผลาญ และกระชับ
สัดส่วน สารสกัดจากสมอไทยสูตรลดน้ำาหนักล้างพิษ และสารอาหาร
เพ่ือปรับสมดุลฮอร์โมน	หลังจากรับประทานไปได้	2	เดือนน้ำาหนักก็ลดลง
อย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือนร่วมงานเร่ิมทักว่าไปทำาอะไรมาผิวพรรณดูสดใสข้ึน	

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 4 เดือน น้ำาหนักตัวของดิฉันลดไปถึง 20 กิโลกรัม

มิถุนายน 2015
86.7 Kg.      

หน้าตาไม่โทรม	 ถ่ายรูปมาก็ดูผอมลง	 และสวยขึ้นอย่าง
ชัดเจนด้วย	ใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 4 เดือน น้ำาหนักตัวของ
ดิฉันลดไปถึง 20 กิโลกรัม	เหลือ	66.7	กิโลกรัม	ไซส์เส้ือจาก	
44	น้ิว	เหลือ	38	น้ิว	กางเกงไซส์	38-40	น้ิว	ปัจจุบันเหลือ	
32	 นิ้ว	 และที่น่าทึ่งที่สุด	 คือดิฉันไม่ได้ใช้สูตรคีโตเจนิค	
ไดเอทมา	4	เดือนแล้ว	แค่ควบคุมปริมาณอาหาร	แต่น้ำาหนัก
ดิฉันยังคงที่	ไม่โยโย่แบบที่เคยกินยาลดน้ำาหนักเลย	ต้อง
ขอขอบคุณบริษัท	ไทยธรรมฯ	และโค้ชหนึ่งมากๆ	ค่ะ

ตุลาคม 2015
66.7 Kg.

คุณนริศรา   อินทร์ประสิทธิ์              
อ�ยุ  37  ปี     อ�ชีพ พนักง�นบริษัทเอกชน

จังหวัด กรุงเทพฯ  

นอนหลับสบายขึ้นด้วย			ดิฉันเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท	ไทยธรรมฯ	มากค่ะ	ว่าสามารถช่วยรักษาสุขภาพ
ของดิฉันได้จริง	 ต้องขอบคุณบริษัท	 ไทยธรรมฯ	 ที่มี
ผลิตภัณฑ์ดีๆ	เพ่ือคนไทย	และขอบคุณอู๊ด	พ่ีชายของดิฉัน
ที่แนะนำาสิ่งดีๆ	ให้	ขอบคุณค่ะ

12

คุณดอกรัก   ภู่ระหงษ์      
อ�ยุ 52 ปี    อ�ชีพ ธุรกิจส่วนตัว

จังหวัด  กรุงเทพฯ  
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 ดิฉันเป็นคนท่ีมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ	เพราะว่า
ชอบออกกำาลังกาย	แต่ปัญหาที่ดิฉันพบ	คือผิวหน้าจะมี
ริ้วรอยมาก	อาจจะเป็นเพราะชอบเล่นกีฬากลางแจ้ง
มาตลอด	 และไม่ค่อยได้ใส่ใจดูแลเรื่องผิวพรรณ	 และ	
ยังนอนไม่ค่อยเป็นเวลา	จนได้มีโอกาสไปพบปะสังสรรค์
ในงานรวมรุ่น	และต้องถ่ายรูปร่วมกัน	ดิฉันก็สังเกตว่า
ตัวเองมีริ้วรอยที่เด่นชัดกว่าเพื่อนๆ	 ทำาให้รู้สึกไม่มั่นใจ
ในตัวเอง	จนได้มีโอกาสพูดคุยกับ	พ.ต.	หญิง	กรวรรณ		
มีสิทธ์ิ	หรือคุณอ้อย	ท่ีเจอกันในงานเล้ียงรุ่น	ดิฉันรู้สึกว่า
คุณอ้อยดูเป็นคนที่สุขภาพดี	ผิวพรรณอ่อนเยาว์	ซึ่ง
คุณอ้อยแนะนำาให้รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัท	ไทยธรรมฯ 
โดยแนะนำาให้ดิฉันลองรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่น
ผสมมะเขือเทศ และน้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสม
สารสกัดเมล็ดองุ่น	หลังจากรับประทานไปได้	3	เดือน	
ดิฉันเริ่มสังเกตเห็นว่าตัวเองมีผิวพรรณที่กระจ่างใสขึ้น	
ดูขาวใส	ดิฉันจึงเพิ่มสารอาหารเพื่อกระตุ้นการสร้าง

รับประทานไปได้ประมาณ 1-2 เดือน เพื่อนๆ เริ่มทักว่าผอมลง 
แต่ความจริงแล้ว เป็นเพราะหน้าเรียวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ

หลังจากรับประทานไปได้ประมาณ 2 เดือน อาการปวดเกร็ง
บริเวณท้องลดลง ท้องที่ป่องเริ่มยุบลงตามลำาดับ

								ดิฉันมีอาการปวดท้อง		บางครั้งก็ท้องบวม		คล้ายกับ
คนตั้งครรภ์ประมาณ	2-3	เดือน	อาการจะเป็นหนักช่วงก่อนที่จะ
มีประจำาเดือน		2-3		วัน		และยังมีอาการปวดหัว		ปวดเมื่อย
ตามร่างกาย	อารมณ์แปรปรวน	และหงุดหงิดง่าย	แพทย์ได้จ่ายยา
คลายเส้น		และยาลดอาการปวด		ซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดได้
เพียงชั่วคราวเท่านั้น	จึงลองไปอัลตร้าซาวด์	พบว่ามีพังผืดเกาะ
บริเวณหน้าท้องทั้งสองข้าง	แต่แพทย์ไม่แนะนำาให้ผ่าตัดเพราะว่า
จะทำาให้พังผืดเพิ่มปริมาณมากขึ้น	 แต่ต้องไม่ทำางานหนัก	 เพราะ
การออกแรงท่ีทำาให้เกร็งบริเวณหน้าท้อง	 จะทำาให้เกิดอาการอักเสบ
ย่ิงข้ึน	จนดิฉันได้มีโอกาสปรึกษาเก่ียวกับอาการป่วยกับคุณตู่	มณฑา
รัตนพันธ์	 ซึ่งได้แนะนำาให้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของบริษัท	 ไทยธรรมฯ	 ดิฉันรับประทานสมุนไพรจีนเพ่ือปรับสมดุล
ฮอร์โมนสตรี น้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น
ควบคู่กับการใช ้กางเกงในไวทอป  และผ้าปิดตาไวทอปกระตุ้น
การไหลเวียนโลหิต		ผลปรากฏว่า		หลังจากรับประทานไปได้
ประมาณ 2 เดือน อาการปวดเกร็งบริเวณท้องลดลง ท้องท่ีป่อง
เร่ิมยุบลงตามลำาดับ และเวลาใส่กางเกงในไวทอป	เม่ือเดินทางไกล
จะไม่ปวดเม่ือยตามร่างกายเลย	ทำาให้ไม่ต้องกังวลเวลามีประจำาเดือน

คอลลาเจนชนิดชงด่ืมรสโกโก้ และสารอาหารเพ่ือกระตุ้นโกรทฮอร์โมน
เพื่อการย้อนวัย	 หลังจากรับประทานไปได้ประมาณ 1-2 เดือน 
เพ่ือนๆ เร่ิมทักว่าผอมลง แต่ความจริงแล้ว เป็นเพราะหน้าเรียวข้ึน
อย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ	ผิวหน้าก็ดูสดใสข้ึน	ทำาให้ดิฉันม่ันใจมากกว่าเดิม
ต้องขอขอบคุณบริษัท	 ไทยธรรมฯ	 ท่ีมีผลิตภัณฑ์ดีๆ	 ไว้ใช้ดูแลสุขภาพ	
และผิวพรรณ	 และขอบคุณคุณอ้อย	 ที่แนะนำาผลิตภัณฑ์ดีๆ	 ให้ค่ะ	
ขอบคุณค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

อีกต่อไป	ดิฉันรู้สึกม่ันใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท	ไทยธรรมฯ	มาก	
จึงเพ่ิมสารอาหารเพ่ือการบำารุง และล้างพิษตับ น้ำามันเมล็ดองุ่น
สกัดเย็นผสมสารสกัดจากเปลือกองุ่น สารสกัดจากมะขามป้อม 
และยาสีฟันไวทอปด้วย	เพื่อนๆ	และคนใกล้ชิดก็ทักว่าดูดีขึ้น	
ทั้งผิวพรรณ	รูปร่าง	และหน้าตาก็สดใสขึ้น ทำาให้ดิฉันรู้มั่นใจ
มากยิ่งขึ้น	และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณบริษัท	ไทยธรรมฯ	ที่มี
ผลิตภัณฑ์ดีๆ	ให้ดิฉัน	และคนในครอบครัวไว้ใช้ดูแลสุขภาพค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

	 ดิฉันเป็นคนอ้วนมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะ	เพราะไม่ระวัง
เร่ืองการรับประทาน	ตอนอายุ	12	ปี	น้ำาหนักตัวมากถึง	60	กิโลกรัม	
เร่ิมมีอาการปวดหัวบ่อย	จนอายุ	24	ปี	ตรวจพบว่าเป็นโรคความดัน
โลหิตสูง	 ไขมันเลือดสูง	ตอนนั้นมีน้ำาหนักตัว	100	กิโลกรัม	 เอว	
38	นิ้ว	แพทย์สั่งให้ลดน้ำาหนัก	เพราะเริ่มมีอาการแทรกซ้อน	เป็น
โรคกระเพาะ	 ปวดหลัง	 ปวดเอว	 ปวดต้นคอ	 ปวดหัวเข่า	 หรือ
บางคร้ังมีอาการปวดขาจนเดินไม่ได้	จนอายุ	29	ปี	เข้ารับการผ่าตัด
ไส้ติ่ง	 ได้รับการให้น้ำาเกลือไป	10	กระปุก	 จนทำาให้น้ำาหนักตัวข้ึน
มาเรื่อยๆ	จนถึง	113	กิโลกรัม	เอว	40-42	นิ้ว	ดิฉันลดน้ำาหนัก
ด้วยการอดอาหาร		ไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลย		ประมาณ		2		ปี	
น้ำาหนักลดมา	10	กิโลกรัม	แต่สุขภาพก็ไม่ดีขึ้น	หน้าตาหมองคล้ำา
ผิวหยาบกร้าน	 เหนื่อยง่าย	 หายใจไม่สะดวก	 และเสี่ยงเป็น
เส้นเลือดอุดตัน	 เส้นเลือดตีบด้วย	 ระหว่างน้ันน้ำาหนักก็กลับข้ึนไปท่ี	
113	กิโลกรัมเท่าเดิม	จนเมื่อเดือนกันยายน	2015	ดิฉันได้	 รู้จัก
บริษัท	ไทยธรรมฯ	จากการแนะนำาของโค้ชปุ๊ก	มินทร์ลดา	ฮกชุน 
โดยให้ดิฉันทดลองใช้ชุดล้างพิษ 1 วัน และใช้สูตรคีโตเจนิค ไดเอท 
ควบคู่กับการรับประทานน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น 
น้ำามันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น น้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ดิฉันสามารถลดน้ำาหนักได้ถึง 42 กิโลกรัม ใน 8 เดือน

คุณรสจรินทร์   บุญอยู่คง   
อ�ยุ   34  ปี     อ�ชีพ พนักง�นบริษัทเอกชน

จังหวัด   ปร�จีนบุรี  

ผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น  และสารอาหารเพ่ือการบำารุง และ
ล้างพิษตับ	ผ่านไป	2	เดือน	น้ำาหนักก็ลดเหลือ	103	กิโลกรัม	
อาการปวดหัว	 และปวดตามตัวก็ดีขึ้น	 เสื้อผ้าหลวมขึ้น	
นอนหลับสนิท		ผิวพรรณสดใสขึ้น		และได้ไปตรวจเลือด	
ค่าความดันโลหิต	และค่าไขมันก็ดีขึ ้น	ดิฉันยังคงใช้สูตร
คีโตเจนิค	ไดเอท	ควบคู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างต่อเน่ือง 
จนปัจจุบัน	ดิฉันสามารถลดน้ำาหนักได้ถึง 42 กิโลกรัมแล้วค่ะ  
น้ำาหนักตัวเหลือ 71 กิโลกรัม ภายใน 8 เดือน	ดิฉันต้อง
ขอขอบคุณบริษัท		ไทยธรรมฯ		ท่ีมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆ 
ท่ีใช้แล้วได้ผลจริง	และขอบคุณโค้ชปุ๊กท่ีคอยแนะนำามาตลอด	
ขอบคุณจริงๆ	ค่ะ

พฤษภาคม 2016
71 Kg.

กันยายน 2015
113 Kg.

13

คุณรุ่งเรือง   หอมจันทร์         
อ�ยุ 41 ปี    อ�ชีพ  ธุรกิจส่วนตัว       

จังหวัด สุร�ษฎร์ธ�นี

คุณจรีรัตน์   แซ่อ่อง
อ�ยุ 49 ปี     อ�ชีพ  พย�บ�ลวิช�ชีพ    

จังหวัด สมุทรสงคร�ม  

คุณดอกรัก   ภู่ระหงษ์      
อ�ยุ 52 ปี    อ�ชีพ ธุรกิจส่วนตัว

จังหวัด  กรุงเทพฯ  
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เมษายน  2016 เมษายน  2016

มีนาคม  2016 มีนาคม  2016

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน มีนาคม 2016

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน มีนาคม 2016

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,340,325  บาท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน เมษายน  2016

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน เมษายน  2016

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ  จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 333,590  บาท

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ  จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 357,950  บาท

ธนัทพร   แสงอรุณรัตน์
มีน�คม 2016
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน มีนาคม 2016
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 15 ท่าน

เมษ�ยน  2016
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน เมษายน  2016
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 16 ท่าน

14

Recruit
New Active

2016

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,301,185  บาท
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ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่�นผู้นำ� ผู้เป็นเจ้�ของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย ผู้รักเส้นใยอัจฉริยะเพื่อสุขภ�พไวทอป 
ไบโอเอนเนอร์จี ในเดือนตุล�คม 2016 ด้วยทริปท่องเที่ยวสุดประทับใจ เยือนประเทศเก�หลี 4 วัน 3 คืน ท่องเที่ยวไปที่
เก�ะน�มิ เก�ะสำ�หรับคู่รัก สถ�นที่ถ่�ยทำ�ละครดัง “เพลงรักในส�ยลมหน�ว” เยี่ยมชมหมู่บ้�นฝรั่งเศส ชมเทศก�ล
ดอกไม้นับล้�นต้นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้งสุดประทับใจที่ตล�ดดงแดมูน และตล�ดเมียนคง เยี่ยมชมหอคอยแห่ง
กรุงโซล ชมคว�มสวยง�มของ คลองชองเกชอน อ�ยุ 600 ปี ที่ลือชื่อของเก�หลี ด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพ�ะศูนย์ใหญ่ 
และศูนย์ย่อยเท่�นั้น

สุดพิเศษ! 
1.	คะแนนทุกคะแนน	นำาไปรวมทริปใหญ่ต่างประเทศ	
และคะแนน	Booming	Thaidham
2.	คะแนนทุกคะแนน	สามารถนำามาคำานวณเป็นต๋ัวฟรี		
หรือส่วนหน่ึงของต๋ัว	Vitop	Trip	2016	ได้
3.	เมื่อสิ้นสุดการนับคะแนน	Vitop	Trip	ในวันที่	5	
กันยายน	2016	ท่านสามารถนำาคะแนน	1,000,000	
คะแนน	มาแลกเป็นตั๋วไปท่องเที่ยว	หรือผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม	หรือเวชสำาอางมูลค่าเท่าตั๋วท่องเที่ยว

ไปเกาหลีกับ Vitop Trip 2016 
We love VITOP 2016

Korea

Hi-light

กติกาการท่องเที่ยวกับ Vitop Trip 2016
1.	เป็นผู้นำาที่เปิดศูนย์ใหญ่	หรือศูนย์ย่อย
2.	มียอดจำาหน่ายไวทอป	(รวมผลิตภัณฑ์เส้นใย
อัจฉริยะ	MBF	และเคร่ืองผลิตน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป	
ตั้งแต่วันที่	6	กันยายน	2015	ถึง	5	กันยายน	
2016	(12	เดือน)	1,000,000	คะแนน	(เฉลี่ย
เดือนละ	83,333	คะแนน)	
3.	 ผู้ยื่นความจำานงเข้าร่วม	 Vitop	 Trip	 2016	
ไม่สามารถนำายอดผลิตภัณฑ์ไวทอป	 ไปรวมกับ
โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำาเดือนได้		

R

Thaidham go to Korea

เยี่ยมชมกรุงเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก สวนส�ธ�รณะคิงส์ป�ร์ค เมืองแห่งประวัติศ�สตร์ฟรีแมนเทิล แม่น้ำ�สวอน แม่น้ำ�ส�ยหลักของเมือง
เพิร์ธโชว์ก�รตัดขนแกะ ชิมไวน์ช้ันเลิศท่ีไร่ไวน์ซ�นดัลฟอร์ด พร้อมเลือกซ้ือช็อกโกแลต และนูก�ร์เป็นของฝ�ก เข้�ชมสวนสัตว์แคเวอร์แชมป์ไวด์ไลฟ์ 
ป�ร์ค ชมสัตว์น่�รักน�น�ชนิดที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย เช่น โคอ�ล่� จิงโจ้ วอมแบท และอื่นๆ อีกม�กม�ย

กฏเกณฑ์การคิดคะแนน
1.	ผู้สมัครทุกท่านจำาเป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก	(ยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัวสะสม	19	เดือน	
รวมกัน	396,000	คะแนน)	เพื่อรับสิทธิ์การไปท่องเที่ยวกับไทยธรรม
2.	ผู้สมัครที่ผ่านกฎกติกาข้อแรก	 สามารถนำาคะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวชั้นที่	 1		
มาคำานวณมูลค่าตั๋วตามจริง		เช่นทำาคะแนนได้		40	%	จากกติกา	จะต้องจ่าย
ค่าตั๋วมูลค่า	60	%
3.	หากมียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกชั้นที่	1	สะสมเกินกว่า	50	%		(	คะแนนกลุ่ม
ลูกโกเมนชั้นที่	 1	สะสมเกิน	1,375,000	คะแนน	 )		มีสิทธิ์รับการ	Roll	Up	
คะแนนจาก	Downline
4.	คะแนนยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัวท่ีทำาคะแนนเกิน	 50	%	ของกฎเกณฑ์ข้อ	 1	 จะถูก	
Roll	Up		ข้ึนไปเป็นคะแนนท่องเท่ียวของ	Up-Line	ท่ีสมัครท่องเท่ียวต่างประเทศ

กติกาท่องเที่ยว
1.	มีตำาแหน่งโกเมนขึ้นไป 
2.	เก็บคะแนน	19	เดือน	(กุมภาพันธ์	2559	–	สิงหาคม	2560)	ท่องเท่ียว
ประมาณ	ตุลาคม	2560	
3.	คะแนนยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัว	19	เดือน	สะสมรวมกัน	396,000	คะแนน	
และ	คะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนช้ันท่ี	1	รวมกัน	2,750,000	คะแนน
4.	ต้องย่ืนใบสมัคร	Promotion	ท่องเท่ียวก่อนวันท่ี	30	มิถุนายน	2560

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำาได้ 

ให้ร�งวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก ไปท่องเที่ยวออสเตรเลีย
 ดินแดนในฝันกับไทยธรรมนะคะ

5 4แกรนด์ออสเตรเลีย
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	 ประมวลภาพทริปไทยธรรมท่องโลก	 “แกรนด์	
ออสเตรีย”	 เมื่อวันที่	 20-25	มีนาคม	2016	ที่ผ่านมา	
นำาทีมโดย	2	ผู้บริหาร	พี่เปิ้ล	จารุณี	เดส์แน็ช	และพี่ยุ้ย	
ดร.ภญ.	 อาริยา	 สาริกะภูติ	 พาเหล่าสมาชิกครอบครัว
ไทยธรรม	บินลัดฟ้าสัมผัสอากาศหนาวที่อุณหภูมิติดลบ	
พร้อมดื่มด่ำากับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของยุโรป
ตะวันออกกันอย่างเต็มอ่ิม	จุใจ	แล้วพบกันใหม่ในทริปหน้า	
เยี่ยมแดนจิงโจ้	 ประเทศออสเตรเลีย	 เดือนตุลาคม	
2017	นะคะ

AUSTRIA 
Trip

Grand
ประมวลภาพ

เก็บภาพหน้าร้านอาหารสไตล์พ้ืนเมืองกันหน่อย

อ่ิมอร่อยกับม้ือเช้า	โรงแรมโนโวเทล	มิวนิค	แอร์พอร์ต

2	ผู้บริหาร	และคุณนิก	คุณโต้ง	พร้อมด้วยเพ่ือนบ่าวสาว	เก็บภาพร่วมกัน	ณ	สวนมิราเบล

	เช้าอันสดใส	ณ	มิวนิค	เยอรมัน

เช้าวันใหม่	กับปุยหิมะโปรยปราย

ท่ามกลางหิมะโปรยปราย	บนยอดเขาสตูไบ	แอลป์

Congratulations!	
N&T	Wedding

16
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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 50 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

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					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 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
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ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล

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.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685

ศูนย์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร. (094) 929-6956
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.นครปฐม โทร. (034) 253-789

ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 973-9271

ศูนย์ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. (054) 623-322
ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (084) 057-3922
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด

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

1.	การตักเตือนด้วยวาจา	
2.	การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร	หากการตักเตือนด้วยวาจา
			ไม่เป็นผล	
3.	การตัดรหัสสมาชิก	หากบริษัทฯ	ทำาการตักเตือนด้วยวาจา	และ
			ลายลักษณ์อักษรแล้ว	แต่ยังไม่เป็นผล

	 บริษัทฯ	ขอกราบขอบพระคุณในความอุปการคุณที่
พี่น้องไทยธรรมมีให้บริษัทฯ	 เสมอมา	 และขอเชิญชวนพี่น้อง
ไทยธรรมมาร่วมสร้างสรรค์สังคมใหม่แห่งมิตรไมตรี	 คุณธรรม	
และจริยธรรมร่วมกัน		
																												ขอแสดงความนับถือ
                             

                             ปนัดดา	วิถีพัฒน์
																											ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
																							บริษัท	ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	จำากัด

ศูนย์ใหญ่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

	 การขายผลิตภัณฑ์ใดๆ	 ของบริษัทฯ	 ในราคาที่ต่ำากว่า
ราคาสมาชิก	 ถือเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับในการทำาธุรกิจ
กับบริษัทฯ	เนื่องจากขัดกับหลักจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ	 ที่ว่าด้วยการดำาเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม	 และ
ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้ร่วมธุรกิจด้วยกัน
 
	 หากพี่น้องไทยธรรมท่านใดพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว	
ขอให้ท่านกรุณาส่งข้อมูลมาที่	thaidhamallianze@hotmail.com	
หรือ	unique21th@hotmail.com	หรือแจ้งพฤติกรรมดังกล่าวมา
ท่ีพนักงานฝ่ายขายของบริษัทฯ	ได้ทุกคน	บริษัทฯ	จะทำาการตรวจสอบ	
สืบค้น		โดยบริษัทฯ		จะปกปิดพยานบุคคลทุกคนไว้		และหาก
บริษัทฯ	พบว่า	พฤติกรรมของสมาชิกไทยธรรมท่านใดเป็นเช่นน้ันจริง	
บริษัทฯ	จะกระทำาการ	3	ขั้นตอนคือ

ประกาศ
ห้ามการขายผลิตภัณฑ์ต่ำากว่าราคาสมาชิก

18



19

	 ขอเรียนเชิญพี่น้องครอบครัวไทยธรรม	เข้าร่วมงาน	Booming	
Thaidham	ครั้งที่	21	ใน	Theme	งาน	“Thaidham the Power” 
ขุมพลังไทยธรรม	ค้นพบ	9	พลังไทยธรรม	9	พลังสู่ความสำาเร็จแบบมั่งคั่ง	
และยั่งยืน	พบกับเพื่อนใหม่	รื่นรมย์กับมิตรภาพเก่าแก่	และวิทยากรพิเศษ
ท่ีเราคัดสรรมาเฉพาะพ่ีน้องครอบครัวไทยธรรม	เรียนรู้เร่ืองการออกกำาลังกาย
เพ่ือการลดน้ำาหนักกับวิทยากรมืออาชีพ	เรียนรู้เร่ืองราวของขุมทรัพย์ภายใน
เพ่ือความสำาเร็จ	 เข้าใจการสร้าง	 และการบริหารทีมขาย	 ด้วยความรัก	
ความจริงใจ	และมิตรภาพ	จากวิทยากรมืออาชีพ	พบกับกลยุทธ์ไทยธรรม
ปี	2016/2	ผลิตภัณฑ์ใหม่ไทยธรรม	สนุกสนานกับค่ำาคืนแห่ง	I am my 
hero	แต่งแฟนซีเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่คุณชื่นชอบในแบบฉบับของตัวคุณเอง	
พบกับ	Buddy	คนใหม่	เพียงเพื่อให้แน่ใจว่าพรหมลิขิตมีจริง	

	 มาร่วมเป็นคนพิเศษในครอบครัวไทยธรรม	กับงานสัมมนา
ที่แสนอบอุ่น	ไปด้วยไมตรีจิต	มิตรภาพ	และความรัก	ด้วย	2	เงื่อนไข
ที่ท่านทำาได้แน่นอน

1.	เป็นผู้นำาระดับโกเมนขึ้นไป
2.	มียอดกลุ่มส่วนตัว	(PGPV-แผนหลัก)	100,000	บาท	สะสมในระยะเวลา	2	เดือน	
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	2016

แลกเปลี่ยนความรู้	 และประสบการณ์สู่ความสำาเร็จกับพี่ๆ	น้องๆ
ไทยธรรม	สร้างสรรค์สังคมแห่งความดีงาม	มาร่วมเป็นครอบครัวท่ี	 2	 กับเรา	
เปิดโอกาสดีๆ	ให้กับชีวิต	เปิดโลกธุรกิจอิสระ	สัมผัสความรัก	และพลังแห่งรัก	
จากไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	

สนใจสอบถามรายละเอียด และแจ้งความจำานงเข้าร่วมงานได้ที่ 
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-363-7699

Booming Thaidham XXI

กับทีมผู้บริห�รง�นข�ย
ที่เร�ภ�คภูมิใจก้�วไกลแค่ไหน
ก้�วไปด้วยกัน 

Together we can

คุณปนัดด� วิถีพัฒน์ (โค้ชมด)
ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
(Executive Sales Manager)

โทร 086-367-7804  
ID Line :  modtanoy18

คุณรัชช�ภ� ไชยมล (โค้ชวิว) 
ผู้จัดการฝ่ายขาย
(Sales Manager)

โทร 086-358-8052 
ID Line : v_view555

คุณจุฑ�ทิพย์ ผงพิล� (โค้ชโอ๋) 
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 
(Operation Manager)

โทร 093-956-2659 
ID Line : jutatip_ao

ก้าวสู่ปีที่ 12

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

      ครอบครัว ไทยธรรม
           กับเราสิคะ”

กับไทยธรรม อัลไลแอนซ์ 

TheThaidham

POWER
รุ่น “พลังไทยธรรม” 19-21 สิงหาคม 2016
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ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
• กรุงเทพฯ 

  (เขตละ 1 ศูนย์)

• กาญจนบุรี

• ฉะเชิงเทรา

• ชัยนาท

• ประจวบคีรีขันธ์

• นนทบุรี

• ปทุมธานี

• พระนครศรีอยุธยา

• ราชบุรี

• กาฬสินธ์ุ

• ขอนแก่น

• ชัยภูมิ

• นครพนม

• นครราชสีมา

• บุรีรัมย์

• บึงกาฬ

• มหาสารคาม

• มุกดาหาร

• ยโสธร

• เชียงราย

• เชียงใหม่ 

• ตาก (อ.เมือง)

• น่าน 

• พะเยา

• เพชรบูรณ์

• แม่ฮ่องสอน

• ลำาปาง

• ลำาพูน

• สุโขทัย

• กระบี่

• นราธิวาส

• ปัตตานี

• ตรัง

• พังงา

• ภูเก็ต

• ระนอง

• สตูล

• สงขลา (อ.เมือง)

• สุราษฎร์ธานี 
  (อ.เกาะพะงัน) 

• ชลบุรี (อ.เมือง)

• ตราด

• ระยอง

• สระแก้ว

• ลพบุรี

• สมุทรปราการ

• สมุทรสงคราม

• สมุทรสาคร

• สุพรรณบุรี

• สระบุรี

• สิงห์บุรี

• อ่างทอง

• นครนายก

• ร้อยเอ็ด

• เลย

• ศรีสะเกษ

• สกลนคร

• สุรินทร์

• หนองคาย

• หนองบัวลำาภู

• อำานาจเจริญ

• อุดรธานี

• อุบลราชธานี

• อุตรดิตถ์

• กำาแพงเพชร

• พิจิตร

• อุทัยธานี

• พิษณุโลก

• สุราษฎร์ธานี 

  (อ.เกาะสมุย)

• สุราษฎร์ธานี 

  (อ.เมือง)  

• ยะลา

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก

แจ้งความจ�านงการเปิดศูนย์ใหญ่ได้ที่
คุณปนัดด� วิถีพัฒน์ (โค้ชมด)
ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
(Executive Sales Manager)

โทร 086-367-7804  
ID Line :  modtanoy18

คุณรัชช�ภ� ไชยมล (โค้ชวิว) 
ผู้จัดการฝ่ายขาย
(Sales Manager)

โทร 086-358-8052 
ID Line :	v_view555

คุณจุฑ�ทิพย์ ผงพิล� (โค้ชโอ๋) 
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ 
(Operation Manager)

โทร 093-956-2659 
ID Line :	jutatip_ao


