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รไะออืค ์ซนิอเซไูรท ?
 ูทฟอเ์ราอน็อเ ียลโนโคทเยว้ดานฒัพ่ีทวิผงุรำบ์ฑณัภติลผ อืค ม็ทเสิซ ้ีตว้ิบ ์ซนิอเซไูรท

 ปไอ่ตคุยนใวิผงุรำบ์ฑณัภติลผงอขา้นหวา้กมาวคงอขนทแวัตน็ปเง่ึซ
 ณุคงอขา้นหบในบยัวง่หแยอรว้ิรงอ่ืรเนใาหญปัขไก้แถรามาสา่ว้ลแ์นจูสิพรากบัร้ดไ

บัก้หใว์ายเนอ่อมาวคง่หแ์ณษกัลพาภนืครากนในกัมว่รนางำทอ่ืพเามบบแกออ้ดไ้นีบบะร
 น้ึขง่ิยกามน้ืชมุ่ช่ีทวิผะลแ น้ึขง่ิยบัชะรก ,น้ึขง่ิยง่ัลปง่ลปเ่ีทณรรพวิผีมราก ณุค

 น้ึขีดูด้หใวิผนทโบัรป่ีทบักวยีดเะณขนใ

ม็ทเสิซ ้ีตวิบ ์ซนิอเซไูรทงอ้ตงึจมไำท ? 
 นจเดัชนัอ์ธพัลลผบอม ม็ทเสิซ ้ีตวิบ ์ซนิอเซไูรท

 นกัมว่รนางำทอ่ืพเามบบแกออ้ดไ้นีบบะรกาจงอ่ืนเะลแ
 ์ซนิอเซไูรท นกังา่ตกตแ่ีทา้นหำทวัตะล่ตแ์ฑณัภติลผ่ีทะณขนใ

.ณุคงอขจกิรุธก่แ้หใงคน่ัมนัอ้ดไยารง่ลหแนป็เงคงัย

 ้ีนูทฟอเ์ราอน็อเ ียลโนโคทเ
่มไอืรหๆงา่ตดินชิตาชมรรธรพไนุมสกาจามดักส ?

 จทเนวเฟ์ลไงาทงอขกลโว่ัทยา่นหำจงาว่ีทมิดนทแรปโ์ฑณัภติลผบักวยีดเน่ชเ ว้ลแ่ชใ
 ,นัชน้ิมข ,ิมมรพ ,ล้ิทเสิธ ์คล้ิม ยว้ดปไบอกะรป( คภโิรบู้ผา้คกูลบัรหำสยคเน้คุ่ีทนป็เนัอ

 ว้ลแมสผนว่สนป็เูทฟอเ์ราอน็อเ ีมะจกาจกอน )ำดยทไกิรพกาจดักสราสะลแ วยีขเาช
ยว้ดรพไนุมสชืพกาจดกัสงคงัยดมหง้ัท้ีนา่ลหเ์ฑณัภติลผ

ว้ลแง่ขแู่ค์ฑณัภติลผบักบยีทเอ่ืมเ้ีนวัต์ฑณัภติลผ
รไงา่ยอเป็น ?

จทเนวเฟ์ลไงอขะาพฉเรตูสนป็เ่ีทมสผนว่สยว้ดปไบอกะรปน้ันารเงอขวิผลแูด์ฑณัภติลผ
น้ันา่ทเ ้ชใ่ีทงรตยาขมรรกหสตุอนใวยีดเง่ึนหงยีพเ์ฑณัภติลผนป็เารเงอขวิผลแูด์ฑณัภติลผ

ูทฟอเ์ราอน็อเ ียลโนที่ใช้เทคโ
 ารเงอขง่ขแู่คาดรรบ ้ีนกาจกอน

 ๆน้ัน์ฑณัภติลผนใ้ชใ่ีทวยีดเวัตมสผนว่สกาจน้ึขง้ัต่ีทยัจิวรากลผ้ชใ
 ยาขงาว่ีทบักวยีดเวัตปูรจ็รเำส์ฑณัภติลผ้ชใน้ันารเงอขยัจิวราก่ตแ

 งูส่ีทบัดะรนใจใอพงึพมาวคีม้ชใู้ผา่วน็หเ้หใ้ีชยัจิวรากกาจ์ธพัลลผ 93%
 *น่ือนคบกั้ีน์ฑณัภติลผำนะนแะจ่ีทีดนิยมาวคีมงา่ตงอลดทรากบัรา้ขเู้ผงอข

 งอเนตนิมเะรปรากยดโจวรำสบบแบอต้ดไรคัมสาสาอยดโ ์ยทพแรากงาทยัจิวรากลผกาจ*
 ์หาดปัส 8 าลวเนป็เนักอ่ตดิต ์ซนิอเซไูรท ์ฑณัภติลผ้ชใรากกาจ

ลคคุบะล่ตแนในักงา่ตกตแจาอ้ดไ่ีท์ธพัลลผ

ยัภดอลป้ีน ม็ทเสิซ ้ีตว้ิบ า่วรไงา่ยอ้ดไู้ระจนัฉ ?
 น้ันจทเนวเฟ์ลไ

างอำสงอ่ืรคเมรรกหาสตุอ
มุคบวครากบักงอ้ขวย่ีกเ่ีทงอ้รกยีรเอ้ขะลแดนหำกอ้ขมาตติับิฏป

 วิผลแูด์ฑณัภติลผนใ
มุกดัรงา่ยอยัภดอลปมาวคบอสดทรากำท้ดไะลแ

 ์ยษุนมนใ้พแรากาอดิกเ้หใำทรากงึถบอสดทรากบัรหำส (HRIPT)
  งอืคเยาคะรรากดิกเ้หใำท้ีน์ฑณัภติลผา่วบพ่มไ

 าตงวดงาทงอืคเยาคะรรากงอขงอ่ืรเบอสดทรากงอขนว่สนใ
 งอืคเยาคะรรากดิกเ้หใำทา่วบพ่มไ็ก

์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผงอขงอลดท์วตัสนใยัจิวรากีม้ดไ่มไมาต็กรไงา่ยอ

ย๊ัมมอหน่ิลกีม์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ ?
 ์นนไมโิล-ลอเ บักมอ้รพาม มีรค ง้ิจจอเ-้ีตนอแ ,น่ัชลโ ง้ิตคฟ็เ์รอพเ ,์รอซเนีลค ลยีชเฟเ

 มิดเง้ัดบบแนใ์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ่กแมอหมาวค้หใง่ึซ
 ม่ัรซเ ยาอ บัรหำส บอชน่ืชะลแกัจู้ร้ชใู้ผ่ีทมอหน่ิลก

าตงวดบอรงาบบอบนัอวิผณิรเวบนใ้ชใงอ้ตกาจงอ่ืนเน่ิลกีม่มไะจน้ัน

นหไ่ทีติลผ้ีน์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ ?
ากิรมเอฐัรหส ศทเะรปนใติลผ ์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ

่มไอืรห์วตัสบักบอสดท้ีนา่ลหเ์ฑณัภติลผ ?
งอลดท์วตัส้ชใม่ไซ์นิอเซไูรท์ฑณัภติลผ

 ,น็ตเูลก ,์สนบเาราพ มสผฯทัษิรบงาทงอข์ฑณัภติลผ
GMO ่มไอืรห์หะารคเงัสีส อืรห ?

 ,น็ตเูลก ,์สนบเาราพ ำนรากกาจศารป ์ซนิอเซไูรทงอขวัตกุท์ฑณัภติลผ GMO  อืรห 
้ชใาม ์หะารคเงัสีส

 ้ีน์ซนิอเซไูรทดุชนใๆงา่ต์ฑณัภติลผ
 ่มไอืรหงลมอ่ืสเะจพาภิธทิสะรป

ว้ลแปไุยาอดมหนัวยลเกาจงัลหยาภ ?
 ว้ลแุยาอดมห่ีท์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ้ชใ้หใำนะนแ่มไ ฯทัษิรบงาท

ยัภดอลปมาวคะลแพาภณุคงอขงอ่ืรเนใด้ไนักะรปบัรถรามาส่มไารเงาทกาจงอ่ืนเ

รไะออืค ์ซนิอเซไูรท ?
 ูทฟอเ์ราอน็อเ ียลโนโคทเยว้ดานฒัพ่ีทวิผงุรำบ์ฑณัภติลผ อคื ม็ทเสิซ ้ีตว้ิบ ์ซนิอเซไูรท

 ปไอ่ตคุยนใวิผงุรำบ์ฑณัภติลผงอขา้นหวา้กมาวคงอขนทแวัตน็ปเง่ึซ
 ณุคงอขา้นหบในบยัวง่หแยอรว้ิรงอ่ืรเนใาหญัปขไก้แถรามาสา่ว้ลแ์นจูสิพรากบัร้ดไ

บัก้หใ์วายเนอ่อมาวคง่หแ์ณษกัลพาภนืครากนในกัมว่รนางำทอ่ืพเามบบแกออ้ดไ้ีนบบะร
 น้ึขง่ิยกามน้ืชมุ่ช่ีทวิผะลแ น้ึขง่ิยบัชะรก ,น้ึขง่ิยง่ัลปง่ลปเ่ีทณรรพวิผีมราก ณุค

 นึ้ขีดูด้หใวิผนทโบัรป่ีทบักวยีดเะณขนใ

ม็ทเสิซ ้ีตวิบ ์ซนิอเซไูรทงอ้ตงึจมไำท ? 
 นจเดัชนัอ์ธพัลลผบอม ม็ทเสิซ ้ีตวิบ ์ซนิอเซไูรท

 นกัมว่รนางำทอ่ืพเามบบแกออ้ดไ้ีนบบะรกาจงอ่ืนเะลแ
 ์ซนิอเซไูรท นกังา่ตกตแ่ีทา้นหำทวัตะล่ตแ์ฑณัภติลผ่ีทะณขนใ

.ณุคงอขจกิรุธก่แ้หใงคน่ัมนัอ้ดไยารง่ลหแน็ปเงคงัย

 ้ีนูทฟอเ์ราอน็อเ ียลโนโคทเ
่มไอืรหๆงา่ตดินชิตาชมรรธรพไนุมสกาจามดกัส ?

 จทเนวเ์ฟลไงาทงอขกลโว่ัทยา่นหำจงาว่ีทมิดนทแรปโ์ฑณัภติลผบักวยีดเน่ชเ ว้ลแ่ชใ
 ,นัชน้ิมข ,ิมมรพ ,ล้ิทเสิธ ์คล้ิม ยว้ดปไบอกะรป( คภโิรบู้ผา้คกูลบัรหำสยคเน้คุ่ีทน็ปเนัอ

 ว้ลแมสผนว่สน็ปเูทฟอเ์ราอน็อเ ีมะจกาจกอน )ำดยทไกิรพกาจดักสราสะลแ วยีขเาช
ยว้ดรพไนุมสชืพกาจดกัสงคงัยดมหง้ัท้ีนา่ลหเ์ฑณัภติลผ

็ปเว้ลแงข่แู่ค์ฑณัภติลผบักบยีทเอ่ืมเ้ีนวัต์ฑณัภตลิผ
รไงา่ยอน ?

จทเนวเ์ฟลไงอขะาพฉเรตูสน็ปเ่ีทมสผนว่สยว้ดปไบอกะรปน้ันารเงอขวิผลแูด์ฑณัภติลผ
น้ันา่ทเ

คทเ้ชใ่ีทงรตยาขมรรกหสตุอนใวยีดเงึ่นหงยีพเ์ฑณัภติลผน็ปเารเงอขวิผลแูด์ฑณัภติลผ
ูทฟอเ์ราอน็อเ ียลโนโ

 ารเงอขง่ขแู่คาดรรบ ้ีนกาจกอน
 ๆน้ัน์ฑณัภติลผนใ้ชใ่ีทวยีดเวัตมสผนว่สกาจน้ึขง้ัต่ีทยัจิวรากลผ้ชใ

 ยาขงาว่ีทบักวยีดเวัตปูรจ็รเำส์ฑณัภติลผ้ชใน้ันารเงอขยัจิวราก่ตแ
 งูส่ีทบัดะรนใจใอพงึพมาวคีม้ชใู้ผา่วน็หเ้หใ้ีชยัจิวรากกาจ์ธพัลลผ 93% 

*น่ือนคบัก้ีน์ฑณัภติลผำนะนแะจ่ีทีดนิยมาวคีมงา่ตงอลดทรากบัรา้ขเู้ผงอข

 งอเนตนิมเะรปรากยดโจวรำสบบแบอต้ดไรคัมสาสาอยดโ ์ยทพแรากงาทยัจิวรากลผกาจ*
 ์หาดปัส 8 าลวเน็ปเนักอ่ตดิต ์ซนิอเซไูรท ์ฑณัภติลผ้ชใรากกาจ

ลคคุบะล่ตแนในักงา่ตกตแจาอ้ดไ่ีท์ธพัลลผ

ยัภดอลป้ีน ม็ทเสิซ ้ีตว้ิบ า่วรไงา่ยอ้ดไู้ระจนัฉ ?
 น้ันจทเนวเ์ฟลไ

าอำสงอ่ืรคเมรรกหาสตุอมุคบวครากบักงอ้ขวย่ีกเ่ีทงอ้รกยีรเอ้ขะลแดนหำกอ้ขมาตตับิฏป
 วิผลแูด์ฑณัภติลผนใมุกดัรงา่ยอยัภดอลปมาวคบอสดทรากำท้ดไะลแ์คง

 ์ยษุนมนใ้พแรากาอดิกเ้หใำทรากงึถบอสดทรากบัรหำส (HRIPT) 
 งอืคเยาคะรรากดิกเ้หใำท้ีน์ฑณัภติลผา่วบพ่มไ

 าตงวดงาทงอืคเยาคะรรากงอขงอ่ืรเบอสดทรากงอขนว่สนใ
 งอืคเยาคะรรากดิกเ้หใำทา่วบพ่มไ็ก

์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผงอขงอลดท์วตัสนใยัจิวรากีม้ดไ่มไมาต็กรไงา่ยอ

ย๊ัมมอหน่ิลกีม์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ ?
 ์นนไมโิล-ลอเ บักมอ้รพาม มีรค ง้ิจจอเ-้ีตนอแ ,น่ัชลโ ง้ิตค็ฟเ์รอพเ ,์รอซเนีลค ลยีชเฟเ

 มิดเง้ัดบบแนใ์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ่กแมอหมาวค้หใง่ึซ
 ม่ัรซเ ยาอ บัรหำส บอชน่ืชะลแกัจู้ร้ชใู้ผ่ีทมอหน่ิลก

าตงวดบอรงาบบอบนัอวิผณิรบนใ้ชใงอ้ตกาจงอ่ืนเน่ิลกีม่มไะจน้ัน

นหไ่ีทติลผ้ีน์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ ?
ากิรมเอฐัรหส ศทเะรปนใติลผ ์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ

่มไอืรห์วตัสบักบอสดท้ีนา่ลหเ์ฑณัภติลผ ?
งอลดท์วตัส้ชใ่มไ์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ

 ,น็ตเูลก ,์สนบเาราพ มสผฯทัษิรบงาทงอข์ฑณัภติลผ
GMO ่มไอืรห์หะารคเงัสีส อืรห ?

 ,น็ตเูลก ,์สนบเาราพ ำนรากกาจศารป ์ซนิอเซไูรทงอขวัตกุท์ฑณัภติลผ GMO  อืรห 
้ชใาม ์หะารคเงัสีส

 ้ีน์ซนิอเซไูรทดุชนใๆงา่ต์ฑณัภติลผ
 ่มไอืรหงลมอ่ืสเะจพาภิธทิสะรป

ว้ลแปไุยาอดมหนัวยลเกาจงัลหยาภ ?
 ว้ลแุยาอดมห่ีท์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ้ชใ้หใำนะนแ่มไ ฯทัษิรบงาท

ยัภดอลปมาวคะลแพาภณุคงอขงอ่ืรเนใ้ดไนักะรปปัรถรามาส่มไารเงาทกาจงอ่ืนเ



รไงา่ยอนาง้ชใ้ีน์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ ?

 ่ีทนอตน้ัข 1:
 ๆาบเดวนน้ันกาจงัลห มฟโอ้ืนเดิกเ้หใำทะลแอืมา่ฝนบงลำ้นดยห :์รอซเนีลค ลยีชเฟเ

น็ยเ ะลแ า้ขเ าลวเนในุ่อำ้นยว้ดกอองา้ลว้ลแกองวรทะลแอคำล ,า้นหณวเิรบว่ัท้หใ

 ่ีทนอตน้ัข 2:
 า้นหบใว่ัท้หใ ๆาบเ้ลไบูล าชนอ้ช 1 ณามิรปนใอืมา่ฝนบงลน่ัชลโทเ :น่ัชลโ ง้ิตค็ฟเ์รอพเ

น็ยเ ะลแ า้ขเ าลวเนใ กองวรทะลแ อคำล

ทนอตน้ัข  ่ี 3: 
 อืมงัลหนบงลยอ้นก็ลเณามิรปม่ัรซเดยห :ม่ัรซเ ยาอ

 ณุคงอขงา้ขงอสง้ัทาตงวดบอรณวเิรบนบงล ๆาบเม่ัรซเอ้ืนเะตแณุคงอขงานว้ิน้ชใ
น็ยเ ะลแ า้ชเาลวเนใ งา่ละลแนบาตกอืลปเง้ัท

่ีทนอตน้ัข  4: 
 า้นหบใว่ัท้หใ้ลไบูลว้ินยาลป้ชใ ณุคอืมา่ฝนบงลง้ัรค 3 มีรคอ้ืนเม๊ัป :มีรค ง้ิจจอเ-้ีตนอแ

น็ยเ ะลแ า้ขเ าลวเนใกองวรทะลแ อคำล

 ้ีตว้ิบ ้ชใถรามาสนัฉ
 น่ชเิทาองันหวิผครโน็ปเนัฉกาห่มไอืรห้ดไ้ีนม็ทเสิซ

ๆน่ือะลแ งัรอ้ืรเ บสเกัองันหวิผครโ ,นิงเด็กเะสครโ ?
 ๆงา่ตงันหวิผครโาทเรรบอืรห าษกัระจ่ีท์คงสะรปดุจีม้ดไ่มไ ์ซนิอเซไูรท

 ์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ้ชใราก บักวย่ีกเ่ีทมาถำคบัรหำส
 น้ันดินชงาบงันหวิผครโีม่ีทะณขนใ

นาง้ชใรากนอก่งาทะาพฉเ์ยทพแกาจาษกึรปำคบัรอขณคุ้หใำนะนแารเงาท

 ม็ทเสิซ ้ีตว้ิบ ้ชใถรามาสนัฉ
วิสน็ปเ่ีทงว่ชนใมหไ้ดไ้ีน ?

 วิสดิกเรากอ่ตลผีม่มไ้หใำทง่ึซนัตดุอรากดกิเ้หใำท่ีทมสผนว่สีม่มไ ์ซนิอเซไูรท
 อืรหงันหวิผ์ยทพแกาจาษกึรปำคอขาณุรก มิตเม่ิพเยัสงสอ้ขีมงัยณุคกาหมาต็กรไงา่ยอ

งาทะาพฉเ์ยทพแ

่มไอืรหยา่ง้พแวิผบัรหำสงัวะรรวคอ้ขีม ?
 ยา่ง้พแ่ีทวิผีมณคุกาห

บงลยอ้นก็ลเณามิรปนใมีรคอ้ืนเ้ชใรากยดโวัตะล่ตแ์ฑณัภติลผบอสดท้หใำนะนแารเงาท
 ณุคงอขา้นหวิผบัก้ชใามำนะจ่ีทนอ่กนในา้ดนขแน

 งัลห้หใีทานมาสงึถงอสงัลหยาภน้ึขดิกเงอืคเยาคะรรากาอีม่มไกาห
ำนะนแำคมาติตกปมาต้ดไนาง้ชใถรามาสณุค

นหไ่คแว็รเดวราลวเนใ้ดไ์ธพัลลผงึถน็หเถรามาสนัฉ ?
 ยาลหกาลหจาอลคคุบะล่ตแบัรหำส์ธพัลลผ

 า่วน็หเ้หใงดสแ์ธพัลลผะลแ ามน้ึข์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผบอสดทรากำท้ดไารเ
 ,น่ยวย่ีหเยอร ,ๆงาบยอรว้ิร( ยัวง่หแณาญญัสนอืลเดลรากนใพาภิธทิสะรปีม

 )ๆน่ือะลแ ดยีรคเงึตมาวคอ่ตนท ,นุ่ยหดืยมาวคม่ิพเ
*นัว 82 งอ่ืนเอ่ตาลวเน็ปเ น็ยเ า้ขเาลวเนในัวอ่ตง้ัรคงอสนักอ่ตดิต้ชใอ่ืมเ

 งอเนตนิมเะรปรากยดโจวรำสบบแบอต้ดไรคัมสาสาอยดโ ์ยทพแรากงาทยัจิวรากลผกาจ*
 ์หาดปัส 8 าลวเน็ปเนักอ่ตดิต ์ซนิอเซไูรท ์ฑณัภติลผ้ชใรากกาจ

ลคคุบะล่ตแนในักงา่ตกตแจาอ้ดไ่ีท์ธพัลลผ

 ยัวง่หแยอรว้ิรีม่มไนัฉกาห
ิอเซไูรท้ชใรากกาจ์นชยโะรปบัร้ดไงคงัยะจนัฉงอขวิผ

รไงา่ยอ้ดไ ้ดไา้ถ ?่มไอืรห์ซน ?
 นอน่นแงา่ยอ้ดไ

 ์วายเนอ่อมาวคงคน้ันณุคงอขวิผ้หใยว่ชรากบัรหำสปไนิกเว็รเ่ีทาลวเงว่ชีม่มไ
ใอ่ืพเ์นชยโะรปีม่ีทราหาอนาทะรปบัรม่ิรเรากนใปไนิกเว็รเ่ีทาลวเงว่ชีม่มไ่ีทบักวยีดเบบแ

่ีทม็ตเงา่ยอ์ณรูบมส่ีทพาภสนใู่ยอยากงา่ร้ห

กุท์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ้ชใ่มไนัฉกาหรไงา่ยอน็ปเะจ
วัต ?

 ลคคุบะล่ตแบักู่ยอน้ึข
ง่หแณาญญัสบักรกอ่ตณุคงอขวิผ้หใยว่ชรากนใพาภิธทิสะรปีมน้นั์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ

 ้ดไุตกเงัส่ีท ๆงา่ตบบแปูรยัว
ภิธทิสะรปงรท่ีท์ธพัลลผ้ดไ้หใอ่ืพเนักมว่รนางำทอ่ืพเามบบแกออ้ดไ้ีนา่ลหเ์ฑณัภติลผ่ตแ

 นักงา่ต่ีทดุจนในางำทรากนใยามหา้ปเีมวัตะล่ตแ์ฑณัภติลผ ดุส่ีทพา
นักะลแนักง่ึซมิรสเง่ส็ก์ธพัลลผะลแ

อืรหงา่ยอา้นหวิผบักะาพฉเ้ดไ้ชใ ?
 ,์รอซเนีลค ลยีชเฟเ า้นหวิผะาพฉเ้ชใอ่ืพเามงา้รสน้ัน ม่ัรซเ ยาอ ์ฑณัภติลผบักู่ยอน้ึข

 อคำล ,า้นหวิผบัก้ชใถรามาสน้ัน มีรค ง้ิจจอเ ้ีตนอแะลแ ,น่ัชลโ ง้ิตค็ฟเ์รอพเ
 นขแ ,อืมงัลหณวเิรบบัก้ดไ้ชใถรามาสงคงัย น่ัชลโ ง้ิตค็ฟเ์รอพเ ้ีนกาจกอน กองวรทะลแ

และ ขา

้ัรค่ีกดุส่ีทกาม้ดไ้ชใถรามาส้ีนา่ลหเวิผลแูด์ฑณัภติลผ
วัตะล่ตแ์ฑณัภติลผบัรหำส ?นัวอ่ตง ?

 ำ่คนอตะลแา้ชเนอตนใง้ัรคง่ึนห์ฑณัภติลผ้ชใ้หใำนะนแารเ
นานู่ยองค่มไะจนัม นัวอ่ตง้ัรคง่ึนหา่วกกาม์ฑณัภติลผ้ชใะจ่ีทยัภดอลปรากน็ปเะจา่ว้มแ

 รากกาจงัลห้ชใถรามาส้ีน์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ
 อืรห ีมคเราสยว้ดวิผ์ลลซเดัลผ ,า้นหวิผงุรำบ ,วิผดัข

ง่ิซก็วแบบแนขดัจำก ?
 จทเนวเ์ฟลไงาท

์ฑณัภติลผ้ชในอ่กณุครากิรบ้หใู้ผงาทะาพฉเ์ยทพแบักาษกึรปรากำทณุค้หใำนะนแ

้ีน์ฑณัภติลผ้ชใถรามาส่มไนคู้ผ้หใำท่ีทรไะอขไนอ่ืงเีม
่มไอืรห้ดไ ?

 ู่ยอ์ยทพแบักาษกัรรากีมงันหวิผงาทาหญัปีม่ีทมาต็กดใู้ผ
์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ้ชในอ่กงาทะาพฉเ์ยทพแกาจาษกึรปำคอข้หใำนะนแารเ

ง้ัท้ชใรากนใยัภดอลปมาวคีม้ีน์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ
่มไอืรห์คงาอำสงอ่ืรคเ้ชใรากน้ัขงัลหะลแ นอ่ก าลวเ ?
 ,ยาหยีสเณุคงอขวิผกาห ์คงาอำสงอ่ืรคเ้ชในอ่กน้ัขอ่ตยัภดอลป์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ

 ยา่ง้พแวิผอืรห ,งดแยอรีม
์ซนิอเซไูรท้ชในอ่กงาทะาพฉเ์ยทพแบักาษกึรปำคบัรอข้หใำนะนแารเงาท

 ่ีทนอตน้ัข

 ่ีทนอตน้ัข

 ่ีทนอตน้ัข
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รไงา่ยอนาง้ชใ้ีน์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ ?

 ่ีทนอตน้ัข 1:
 ๆาบเดวนน้ันกาจงัลห มฟโอ้ืนเดิกเ้หใำทะลแอืมาฝ่นบงลำ้นดยห :์รอซเนีลค ลยีชเฟเ

น็ยเ ะลแ าช้เ าลวเนในุ่อำ้นยว้ดกอองา้ลว้ลแกองวรทะลแอคำล ,า้นหณวเิรบว่ัท้หใ

2:
 า้นหบใว่ัท้หใ ๆาบเ้ลไบูล าชนอ้ช 1 ณามิรปนใอืมาฝ่นบงลน่ัชลโทเ :น่ัชลโ ง้ิตค็ฟเ์รอพเ

น็ยเ ะลแ าช้เ าลวเนใ กองวรทะลแ อคำล

3: 
 อืมงัลหนบงลยอ้นก็ลเณามิรปม่ัรซเดยห :ม่ัรซเ ยาอ

 ณุคงอขงา้ขงอสง้ัทาตงวดบอรณวเิรบนบงล ๆาบเม่ัรซเอ้ืนเะตแณคุงอขงานว้ิน้ชใ
น็ยเ ะลแ า้ชเาลวเนใ งา่ละลแนบาตกอืลปเง้ัท

 4: 
 า้นหบใว่ัท้หใ้ลไบูลว้ินยาลป้ชใ ณุคอืมาฝ่นบงลง้ัรค 3 มีรคอ้ืนเม๊ปั :มีรค ง้ิจจอเ-้ีตนอแ

น็ยเ ะลแ าช้เ าลวเนใกองวรทะลแ อคำล

 ้ีตว้ิบ ้ชใถรามาสนัฉ
 น่ชเิทาองันหวิผครโนป็เนัฉกาห่มไอืรห้ดไ้นีม็ทเสิซ

ๆน่ือะลแ งัรอ้ืรเ บสเกัองันหวิผครโ ,นิงเด็กเะสครโ ?
 ๆงา่ตงันหวิผครโาทเรรบอืรห าษกัระจ่ีท์คงสะรปดุจีม้ดไ่มไ ์ซนิอเซไูรท

 ์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ้ชใราก บักวย่ีกเ่ีทมาถำคบัรหำส
 น้ันดินชงาบงันหวิผครโีม่ีทะณขนใ

นาง้ชใรากนอก่งาทะาพฉเ์ยทพแกาจาษกึรปำคบัรอขณคุ้หใำนะนแารเงาท

 ม็ทเสิซ ้ีตว้ิบ ้ชใถรามาสนัฉ
วิสนป็เ่ีทงว่ชนใมหไ้ดไ้ีน ?

 วิสดกิเรากอ่ตลผีม่มไ้หใำทง่ึซนัตดุอรากดกิเ้หใำท่ีทมสผนว่สีม่มไ ์ซนิอเซไูรท
 อืรหงันหวิผ์ยทพแกาจาษกึรปำคอขาณุรก มิตเม่ิพเยัสงสอ้ขีมงัยณคุกาหมาต็กรไงา่ยอ

งาทะาพฉเ์ยทพแ

่มไอืรหยา่ง้พแวิผบัรหำสงัวะรรวคอ้ขีม ?
 ยา่ง้พแ่ีทวิผีมณคุกาห

งลยอ้นก็ลเณามิรปนใมีรคอ้ืนเ้ชใรากยดโวัตะล่ตแ์ฑณัภติลผบอสดท้หใำนะนแารเงาท
 ณุคงอขา้นหวิผบกั้ชใามำนะจ่ีทนอ่กนในา้ดนขแบน

 งัลห้หใีทานมาสงึถงอสงัลหยาภน้ึขดกิเงอืคเยาคะรรากาอีม่มไกาห
ำนะนแำคมาติตกปมาต้ดไนาง้ชใถรามาสณุค

นหไ่คแว็รเดวราลวเนใ้ดไ์ธพัลลผงึถน็หเถรามาสนัฉ ?
 ยาลหกาลหจาอลคคุบะล่ตแบัรหำส์ธพัลลผ

 า่วน็หเ้หใงดสแ์ธพัลลผะลแ ามน้ึข์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผบอสดทรากำท้ดไารเ
 ,น่ยวย่ีหเยอร ,ๆงาบยอรว้ิร( ยัวง่หแณาญญัสนอืลเดลรากนใพาภิธทิสะรปีม

 )ๆน่ือะลแ ดยีรคเงึตมาวคอ่ตนท ,นุ่ยหดืยมาวคม่ิพเ
*นัว 82 งอ่ืนเอ่ตาลวเนป็เ น็ยเ าช้เาลวเนในัวอ่ตง้ัรคงอสนักอ่ตดิต้ชใอ่ืมเ

 งอเนตนิมเะรปรากยดโจวรำสบบแบอต้ดไรคัมสาสาอยดโ ์ยทพแรากงาทยัจิวรากลผกาจ*
 ์หาดปัส 8 าลวเนป็เนักอ่ตดิต ์ซนิอเซไูรท ์ฑณัภติลผ้ชใรากกาจ

ลคคุบะล่ตแนในักงา่ตกตแจาอ้ดไ่ีท์ธพัลลผ

 ยัวง่หแยอรว้ิรีม่มไนัฉกาห
ิอนซ์เซไูรท้ชใรากกาจ์นชยโะรปบัร้ดไงคงัยะจนัฉงอขวิผ

รไงา่ยอ้ดไ ้ดไา้ถ ?่มไอืรห ?
 นอน่นแงา่ยอ้ดไ

 ์วายเนอ่อมาวคงคน้ันณุคงอขวิผ้หใยว่ชรากบัรหำสปไนิกเว็รเ่ีทาลวเงว่ชีม่มไ
ใอ่ืพเ์นชยโะรปีม่ีทราหาอนาทะรปบัรม่ิรเรากนใปไนิกเว็รเ่ีทาลวเงว่ชีม่มไ่ทีบักวยีดเบบแ

่ีทม็ตเงา่ยอ์ณรูบมส่ีทพาภสนใู่ยอยากงา่ร้ห

กุท์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ้ชใ่มไนัฉกาหรไงา่ยอนป็เะจ
วัต ?

 ลคคุบะล่ตแบักู่ยอน้ึข
ง่หแณาญญัสบักรกอ่ตณุคงอขวิผ้หใยว่ชรากนใพาภิธทิสะรปีมน้ัน์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ

 ้ดไุตกเงัส่ีท ๆงา่ตบบแปูรยัว
ภิธทิสะรปงรท่ีท์ธพัลลผ้ดไ้หใอ่ืพเนักมว่รนางำทอ่ืพเามบบแกออ้ดไ้นีา่ลหเ์ฑณัภติลผ่ตแ

 นักงา่ต่ีทดุจนในางำทรากนใยามหาป้เีมวัตะล่ตแ์ฑณัภติลผ ดุส่ีทพา
นักะลแนักง่ึซมิรสเง่ส็ก์ธพัลลผะลแ

อืรหงา่ยอา้นหวิผบักะาพฉเ้ดไ้ชใ ?
 ,์รอซเนีลค ลยีชเฟเ า้นหวิผะาพฉเ้ชใอ่ืพเามงา้รสน้ัน ม่ัรซเ ยาอ ์ฑณัภติลผบักู่ยอน้ึข

 อคำล ,า้นหวิผบัก้ชใถรามาสน้ัน มีรค ง้ิจจอเ ้ีตนอแะลแ ,น่ัชลโ ง้ิตคฟ็เ์รอพเ
 นขแ ,อืมงัลหณวเิรบบัก้ดไ้ชใถรามาสงคงัย น่ัชลโ ง้ิตคฟ็เ์รอพเ ้ีนกาจกอน กองวรทะลแ

และ ขา

้ัรงค่ีกดุส่ีทกาม้ดไ้ชใถรามาส้ีนา่ลหเวิผลแูด์ฑณัภติลผ
วัตะล่ตแ์ฑณัภติลผบัรหำส ?นัวอ่ต ?

 ำ่คนอตะลแา้ชเนอตนใง้ัรคง่ึนห์ฑณัภติลผ้ชใ้หใำนะนแารเ
แต่มันจะหมดเร็ว นัวอ่ตง้ัรคง่ึนหา่วกกาม์ฑณัภติลผ้ชใะจ่ีทยัภดอลปรากนป็เะจา่ว้มแ

 รากกาจงัลห้ชใถรามาส้ีน์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ
 อืรห ีมคเราสยว้ดวิผ์ลลซเดัลผ ,า้นหวิผงุรำบ ,วิผดัข

ง่ิซก็วแบบแนขดัจำก ?
 จทเนวเฟ์ลไงาท

์ฑณัภติลผ้ชในอ่กณุครากิรบ้หใู้ผงาทะาพฉเ์ยทพแบักาษกึรปรากำทณุค้หใำนะนแ

้ีน์ฑณัภติลผ้ชใถรามาส่มไนคู้ผ้หใำท่ีทรไะอขไนอ่ืงเีม
่มไอืรห้ดไ ?

 ู่ยอ์ยทพแบักาษกัรรากีมงันหวิผงาทาหญปัีม่ีทมาต็กดใู้ผ
์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ้ชในอ่กงาทะาพฉเ์ยทพแกาจาษกึรปำคอข้หใำนะนแารเ

ง้ัท้ชใรากนใยัภดอลปมาวคีม้ีน์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ
่มไอืรห์คงาอำสงอ่ืรคเ้ชใรากน้ัขงัลหะลแ นอ่ก าลวเ ?
 ,ยาหยีสเณุคงอขวิผกาห ์คงาอำสงอ่ืรคเ้ชในอ่กน้ัขอ่ตยัภดอลป์ซนิอเซไรูท์ฑณัภติลผ

 ยา่ง้พแวิผอืรห ,งดแยอรีม
์ซนิอเซไูรท้ชในอ่กงาทะาพฉเ์ยทพแบักาษกึรปำคบัรอข้หใำนะนแารเงาท



คำถามที่พบบ่อย
THAILAND MARKET

0

FOR MORE INFORMATION:  จำกัด )ยทไศทเะรป( จทเนวเ ฟ์ลไ ทัษิรบ

33/4  มาระรพ ์ดนรกแ ์รอวเวาท ์นนไะอดเราคาอ 9  น้ัช 14  มาระรพนนถ 30-10 ีบน็อเีท ่ีทขลเงอ้ห 9 รคนาหมพทเงุรก งาวขยว้หตขเ งาวขยว้หงวขแ  10310  

02-018-1999  •  th-th.lifevantage.com ©2018 LifeVantage Corporation  •  171206.01

์ซนิอเซไูรท ์ฑณัภติลผ้ชใรวคนัฉ่ีทนหไาลวเ ?
นืคงาลกาลวเะลแ า้ชเาลวเนใ นัวอ่ตง้ัรคงอส้ชใอ่ืพเามบบแกออ้ดไ ์ซนิอเซไูรท

 นอืดเง่ึนหปไ้ชใกาจงัลหอ่ืรเะรูพมชีสีมม่ิรเวิผกาห
ย๊ัมิตกปรากาอน็ปเ ?

 น้ึขกามุยาอารเอ่ืมเ ีดพาภขุสีมน้ันณุคงอขวิผา่วน็หเ้หใงดสแ่ีทง่ิสอืคูพมชีส นอน่นแิตกป
น้ึขลาตำ้นีสนทโีมอืรห ม้ขเงอืลหเีสน็ปเนย่ีลปเม่ิรเะจ็การเงอขงันหวิผ

 า่คีม ้ีนา่ลหเ์ฑณัภติลผ SPF ่มไอืรห ?
ดดแนกัราสงอขมสผนว่สีม้ดไ่มไ ์ซนิอเซไูรทกาจงอ่ืนเ ีม่มไ

างอำสงอ่ืรคเงา้ละรำช์ฑณัภติลผ้ชใถรามาส/น็ปเำจนัฉ
่มไอืรห ?

 ้ดไๆาบเ์คงาอำสงอ่ืรคเงา้ลถรามาสน้ัน ์รอซเนีลค ลยีชเฟเ ์ซนิอเซไูรท
 นหไ่คแยอ้นกามณามิรป์คงาอำสงอ่ืรคเ้ชใณคุา่วบักู่ยอน้ึข

ยว่ชน่ือวัต์คงาอำสงอ่ืรคเงา้ล์ฑณัภติลผ้ชใงอ้ตนป็เำจจาอณุค

รไงา่ยอ้ีน์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผาษกัรบ็กเะจรวคนัฉ ?
 ๆ่ีทอืรหดดแงสแน้พ้หใบ็กเรวค ิตกปิมูภณุอีม่ีทงอ้หนใบ็กเรวค ์ซนิอเซไูรท์ฑณัภติลผ

ปไนิกเงูสิมูภณุอีม


