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แขวงสะหวันนะเขต แขวงคำาม่วน และแขวงบริคำาไชย  

- FM 88.25 MHz. คลื่นวิทยุ Big Love  จ.เพชรบุรี 
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http://www.youtube.com/healtisecret



3

บ้านนี้
ข อ ง เ ร า

หัวใจ
 ปี 2015 ที่กำาลังจะผ่านไป เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่ง
ของไทยธรรม มีเรื่องราวมากมายที่เป็นเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้น 
ต้ังแต่การนำาสมาชิกไทยธรรมไปเย่ียมเยือนสำานักงานใหญ่
ไวทอป ประเทศจีน การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กิจกรรม 
และการอบรมต่างๆ ของผู้นำา และสมาชิก เพื่อพัฒนา
ศักยภาพส่วนบุคคลของแต่ละท่าน เป็นการเปิดโลกทัศน์ 
และมุมมองใหม่ไปด้วยกัน
 
 ไทยธรรม 2015 มีผู้นำาหน้าใหม่ รุ่นใหม่ เกิดขึ้น
มากมาย ส่องแสงกระพริบ ระยิบระยับ วับวาวบนฟากฟ้า
ของไทยธรรม ส่องสว่างให้กำาลังใจกันและกัน ในภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเร่ิมกระเต้ืองข้ึน   และมีแนวโน้มไปในทิศทาง
ท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ ของประเทศไทย ผู้นำาไทยธรรมหลายท่านมี
ค่าคอมมิชชั่นที่เพิ่มขึ้น มีสายงานเพิ่มขึ้น มีความรื่นรมย์ 
และอิ่มใจมากขึ้น กับธุรกิจไทยธรรม ที่เราแต่ละคนใช้
ธรรมนำา
 
 ดิฉัน และพี่เปิ้ล จารุณี ในฐานะตัวแทนของ
ทีมงานเบื้องหลัง  ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที ่ทุกท่าน
นับถือ ทุกศาสนาที่แต่ละท่านนับถือ ได้อำานวยอวยพรให้
ชาวไทยธรรมทุกท่าน และครอบครัว  มีสุขภาพกายที่
สมบูรณ์  และสุขภาพใจที่แข็งแรง ก้าวสู่ปี  2016  แห่ง
การสร้างฐานะ  สร้างมิตรภาพ  และสร้างเครือข่ายแห่ง
มิตรภาพ และความรัก และสร้างสรรค์สังคมรอบตัว 
และประเทศไทยอันเป็นแผ่นดินแม่ของเราไปด้วยกัน

ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ด้วยความจริงใจ

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

จาก
ไทยธรรม
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ชื่อ  อรวรรณ เทพศิริ  (หญิง)
อายุ 42 ปี    จังหวัด  กรุงเทพฯ 
อาชีพ  พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ

 ดิฉันชื่อ อรวรรณ เทพศิริ หรือ หญิง อาชีพ พยาบาลวิชาชีพ
ชำ�น�ญก�ร ดิฉันมีปัญห�เรื่องน้ำ�หนักตัว เคยพย�ย�มออกกำ�ลังก�ย 
เคยไปพบแพทย์ท่ีคลินิกลดน้ำ�หนัก แต่ประสบกับอ�ก�รข้�งเคียงของย�จน
ร่�งก�ยทนไม่ไหว จนกระทั่งได้ม�รู้จักกับบริษัท ไทยธรรมฯ จ�กก�ร
แนะนำ�ของคุณเอ๋ จุฑ�น�ถ สิงห์ถม ให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร
เพื่อก�รเผ�ผล�ญ ผลปร�กฏว�่ ภ�ยในระยะเวล� 3 เดือน น้ำ�หนักตัว
ดิฉันลดลงถึง 8 กิโลกรัม รู้สึกดีใจ และประทับใจในผลิตภัณฑ์ม�ก 
ท่ีนอกจ�กจะทำ�ให้น้ำ�หนักลดแล้ว สุขภ�พยังดีข้ึนด้วย ค่�ไขมันท่ีเคยมีก็
ลดลงจ�กเดิม เคยตรวจวัดแล้วพบว่�ค�่โคเลสเตอรอลในเลือดสูง แต่
เด๋ียวน้ีค่�ปกติแล้วค่ะ อ�ก�รปวดเข่�ก็ลดลง ทำ�ให้ท้ังผอม ท้ังสวย และ
สุขภ�พดี หน้�เด็กลงด้วย จึงเร่ิมหันม�ศึกษ�ผลิตภัณฑ์อย่�งจริงจัง และ
เร่ิมดูแลเร่ืองผิวพรรณ ซ่ึงปกติเป็นคนผิวข�วอยู่แล้ว ก็ส�ม�รถทำ�ให้ข�ว
มีออร่�ม�กย่ิงข้ึน ดูมีน้ำ�มีนวล ผิวอ่อนเย�ว์ข้ึน พอดูแลตัวเองจนผอมลง
สุขภ�พดีขึ้น ผิวพรรณสดใสขึ้น ก็ตัดสินใจที่จะม�ดูแลคนอื่นๆ ด้วย 
เริ่มจ�กลูกช�ยของตัวเอง จ�กที่เคยเป็นเด็กหัวแถว ดิฉันให้รับประท�น
ชุดเด็กอัจฉริยะ และเพิ่มคว�มสูง ระยะเวล� 3 เดือน คว�มสูงเพิ่ม
จ�ก 147 ซม. ม�เป็น 153 ซม. ด�้นคว�มจำ�ในก�รเรียนดีขึ้น เรียนได้
เกณฑ์ดีตลอด และส�มีของดิฉันยังส�ม�รถลดน้ำ�หนักได้ถึง 8 กิโลกรัม 
ในระยะเวล� 3 เดือนด้วยผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมเช่นกัน ทำ�ให้ดิฉัน
ต้องก�รบอกต่อส่ิงดีๆ ให้กับคนท่ีอ้วนอย�กผอมทุกคนต่อไป เพ่ือให้ทุกคน
ผอมลง  และสวยขึ้นอย่�งมีสุขภ�พดี  ไม่ต้องเสี่ยงกับผลข�้งเคียงของ
ย�ลดน้ำ�หนักแบบที่ตัวดิฉันเคยได้ประสบม� ซึ่งผลจ�กก�รลดน้ำ�หนัก

“สุขภ�พที่ดี มีร�ยได้ มีธุรกิจเป็นของ
ตัวเอง และเปิดโอก�สให้แสดงศักยภ�พ
ของตนเองได้ออกม�อย่�งเต็มที่ เป็น
บริษัทที่ตอบโจทย์ชีวิตม�กจริงๆ ค่ะ”

ของดิฉัน ทำ�ให้มีแต่คนทักว่�ไปทำ�อะไรม�สวยข้ึน ผอมลง ทำ�ให้
กล�ยเป็นธุรกิจไปเองโดยปริย�ย ส�ม�รถสร้�งร�ยได้ให้กับตัวดิฉันได้
อีกท�งหน่ึง
 
 ขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ท่ีเปิดโอก�ส
ให้ดิฉันเข้�ม�เป็นส่วนหนึ่งในก�รช่วยดูแล และป้องกันโรคภัย
ต่�งๆที่จะเกิดขึ้นในอน�คต มีสินค้�ที่ใช้แล้วเห็นผลชัด วัดผลได้ มี
คุณภ�พ ปลอดภัย ในร�ค�ท่ีเหม�ะสม ทำ�ให้มีท้ังสุขภ�พท่ีดี มีร�ยได้ 
มีธุรกิจเป็นของตัวเอง และเปิดโอก�สให้แสดงศักยภ�พของตนเองได้
ออกม�อย่�งเต็มที่ เป็นบริษัทที่ตอบโจทย์ชีวิตม�กจริงๆ ค่ะ
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ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รของไทยธรรม
ส�ม�รถพลิกชีวิตได้ อ�ก�รป่วยของ

ดิฉันดีขึ้นอย�่งชัดเจนภ�ยในไม่กี่สัปด�ห์ 
สุขภ�พดีขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุดก็

ห�ยป่วยอย่�งถ�วร

ชีวิตใหม่ที่
ไทยธรรม

 ดิฉันเป็นทั้งอ�จ�รย์    และวิทย�กรชำ�น�ญง�นท�งด้�น
แพทย์แผนไทย และยังมีกิจก�รส่งออกในระดับแนวหน้�เกี่ยวกับ
ลูกประคบสมุนไพร  ดิฉันต้ังท้องลูกคนแรกตอนอ�ยุ 40 ปี และได้ทร�บ
จ�กแพทย์ว่�ดิฉันเป็นโรคเลือดจ�ง คว�มดันโลหิตสูง ข�ดฮอร์โมน   
ร่�งก�ยอ่อนแรง   ทำ�ให้เริ ่มใช้ชีวิตลำ�บ�ก   สุขภ�พทรุดโทรม 
เกิดปัญห�ต่�งๆ ต�มม�ม�กม�ย ในที่สุดชีวิตคู่ก็ล้มเหลว เป็นวันที่
หนักที่สุดของชีวิต ป่วยหนักเกือบต�ย รู้สึกท้อแท้กับชีวิต แต่เพร�ะ
คว�มเป็นแม่ ทำ�ให้ดิฉันอย�กแข็งแรง  อย�กมีชีวิตอยู่กับลูก และ
ปกป้องลูกให้น�นท่ีสุด จนดิฉันได้ม�รับประท�นผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร
ของไทยธรรม เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร 
แต่เช่ือไหมคะว่�ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รของไทยธรรมส�ม�รถพลิกชีวิตได้ 
อ�ก�รป่วยของดิฉันดีขึ้นอย่�งชัดเจนภ�ยในไม่กี่สัปด�ห์ สุขภ�พดีขึ้น
เร่ือยๆ และในท่ีสุดก็ห�ยป่วยอย่�งถ�วร ทำ�ให้เกิดเป็นคว�มประทับใจ
จ�กก�รใช้สินค้� โดยเฉพ�ะสารสกัดเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมมะเขือเทศ 
สารอาหารจำาเป็นสำาหรับสตรีวัยทอง สมุนไพรจีนเพ่ือการบำารุงร่างกาย
จึงเร่ิมต้นแนะนำ� และบอกต่อ จนกล�ยเป็นธุรกิจท่ีเติบโต ขย�ยวงกว้�ง
ออกไปอย่�งไม่รู้ตัว ดิฉันหลงรักธุรกิจไทยธรรม ทั้งมั่นใจในผลิตภัณฑ์ 
และมั่นใจในธุรกิจ และดิฉันเลือกแล้ว ที่จะเป็นนักธุรกิจไทยธรรม
อย่�งเต็มตัว จึงตัดสินใจหยุดง�นอื่นๆ เริ่มเรียนรู้ผลิตภัณฑ์อย�่ง

จริงจัง และถ่�ยทอดประสบก�รณ์ด้วยแนวท�งที่ถูกต้อง ดิฉันทำ�ง�น
อย่�งมีคว�มสุข มีของขวัญเป็นสุขภ�พท่ีดีท้ังของตัวเอง และคนรอบข้�ง 
และมีเป้�หม�ยที่จะทำ�ยอดข�ยให้ม�กขึ้น และเติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป   
 
	 “อุปสรรคเป็นเรื่องรอง	ความสำาเร็จไม่ได้อยู่ที่ใครดวงดี		
แต่เกิดจากความตั้งใจ	 เรียนรู้อย่างสม่ำาเสมอ	 และลงมือทำา	 และ
ดิฉันพิสูจน์มาแล้วค่ะ”

 ขอขอบคุณคว�มรัก คว�มศรัทธ�ที่สม�ชิกส�ยง�นมีให้  
ขอบคุณผู้บริห�รทั้ง 2 ท่�น ที่ให้คว�มรู้ อบรม แนะนำ� เป็นกำ�ลังใจ 
เป็นท่ีปรึกษ� และเป็นแรงหนุนตลอดม� ขอบคุณน้องๆ ทีมง�นบริษัทฯ
ทุกฝ่�ยที่น่�รัก ที่คอยอำ�นวยคว�มสะดวก และห�แนวท�งก�รแก้ไข
ปัญห�ร่วมกัน ทั้งคอยให้กำ�ลังใจ และเติมเต็มเสมอม�  
                                         

ขอบคุณม�กค่ะ

ชื่อ  ธนัทพร   แสงอรุณรัตน์ (หมู) 
อายุ 48 ปี   จังหวัด   กรุงเทพฯ
อาชีพ  นักธุรกิจไทยธรรม
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 ตับเป็นอวัยวะสำ�คัญท่ีเปรียบเสมือนโรงง�นหลักของ
ร่�งก�ย เป็นศูนย์กล�งของก�รแปรรูป ท้ังค�ร์โบไฮเดรต ไขมัน
และโปรตีน และยังทำ�หน้�ท่ีกำ�จัดส�รพิษออกจ�กส่วนต่�งๆ 
ของร่�งก�ย ตับทำ�หน้�ท่ีในก�รสังเคร�ะห์ และทำ�ล�ยไขมัน
สังเคร�ะห์น้ำ�ต�ลขึ้นจ�กไกลโคเจน โปรตีน และไขมัน ให้
ร่�งก�ยนำ�ไปใช้ย�มจำ�เป็น สังเคร�ะห์กรดอะมิโน สังเคร�ะห์
โคเลสเตอรอล สร้�งน้ำ�ดี เปล่ียนโกรท ฮอร์โมนจ�กต่อมใต้สมอง
ให้เป็นรูปท่ีร่�งก�ยนำ�ไปใช้ก�รได้ และทำ�หน้�ท่ีในก�รขับส�รพิษ
ต่�งๆ ออกจ�กร่�งก�ย ส�รพิษท้ังหมดในร่�งก�ย ไม่ว่�จะได้รับ
ม�จ�กที่ไหนก็ต�ม จะถูกส่งไปที่ตับก่อนเพื่อกำ�จัดส�รพิษ
 

 ตับทำ�หน้�ที่ในก�รกำ�จัดส�รพิษด้วย 2 ขั้นตอน โดย
ขั้นตอนแรกเป็นก�รทำ�ให้ส�รพิษ มีคว�มเป็นพิษลดลง และ
ข้ันตอนท่ี 2  เป็นก�รทำ�ให้ส�รพิษท่ีผ่�นจ�กข้ันตอนแรกละล�ยน้ำ�
ได้ ส�รพิษท่ีมีคว�มเป็นพิษน้อยลงจะถูกขับออกท�งไตในรูปของ
ปัสส�วะ  หรือถูกน้ำ�ดีกว�ดลงไปรวมกับอุจจ�ระ ขับออกท�ง
ลำ�ไส้ใหญ่ หรือขับออกท�งเหง่ือ หรือลมห�ยใจออก
 ร่�งก�ยที่เต็มไปด้วยส�รพิษสะสมต�มเนื้อเยื่อ และ
อวัยวะต่�งๆ จะไม่ส�ม�รถลดน้ำ�หนักลงได้ หรือเป็นก�รลดน้ำ�หนัก
ท่ีเต็มไปด้วยคว�มลำ�บ�กย�กเย็น และไม่น�นก็จะกลับม�อ้วนใหม่ 
ตับซ่ึงเต็มไปด้วยส�รพิษ จะไม่ส�ม�รถเผ�ผล�ญ และกำ�จัดไขมัน
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ  ก�รลดน้ำ�หนักในแบบที่ถูกสุขภ�พ 
จึงควรเป็นก�รลดน้ำ�หนักที่เริ ่มต้นด้วยก�รล้�งพิษตับ หรือ 
เป็นก�รลดน้ำ�หนักควบคู่ไปกับก�รล้�งพิษตับ
 ข่�วดีเก่ียวกับตับ คือตับเป็นอวัยวะท่ีส�ม�รถซ่อมแซม
ตัวเองได้ ห�กเร�ตัดตับออกถึง 3 ใน 4 ส่วน ตับก็ส�ม�รถจะ
ซ่อมตัวเองจนสร้�งเป็นตับใหม่ได้ ส�รอ�ห�รท่ีช่วยในกระบวนก�ร
ล้�งส�รพิษจ�กตับมีดังนี้ 

Liver
ลดน้ำ�หนัก

ด้วย ก�รล้�ง
พิษตับ
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• กลูต้�ไธโอน (Glutathione) ส�รต้�นอนุมูลอิสระ
ประสิทธิภ�พสูง ท่ีมีคว�มจำ�เป็นต่อก�รล้�งพิษตับท้ังสองข้ันตอน 
ร่�งก�ยมนุษย์ส�ม�รถสังเคร�ะห์กลูต้�ไธโอนเองได้ แต่ถ้�ร่�งก�ย
มีปริม�ณส�รพิษม�กเกินไป จะทำ�ให้ระดับกลูต้�ไธโอนลดลง 
ทำ�ให้เกิดส�รพิษคั่งในตับ และทำ�ให้ก�รทำ�ง�นของตับเสียไป 
ส�รอ�ห�รที่ช่วยเพิ่มระดับกลูต้�ไธโอน มีกระเทียม หัวหอม 
บร็อคโคลี่ี ่  เคล  และกะหล่ำ�  กรดอะมิโนที่เป็นส�รตั้งต้น
ของก�รสร้�งกลูต้�ไธโอนคือ ซีสเทอีน ไกลซีน และกลูต�มีน 
ก�รรับประท�นวิต�มินซีร่วม ทำ�ให้ระดับกลูต้�ไธโอนใน
กระแสเลือดเพิ่มขึ้น

• เอ็น-อะเซทิล ซีสเทอีน (N-Acetyl Cysteine 
หรือ NAC)  มีที ่ใช้ในท�งก�รแพทย์คือ  มีฤทธิ์ทำ�ล�ย
ย�พ�ร�เซต�มอลจ�กตับ เพื่อลดพิษของพ�ร�เซต�มอล 
และเพิ่มระดับกลูต้�ไธโอนในกระแสเลือด มีง�นวิจัยใน
ปี 2006 ลงในว�รส�รก�รแพทย์ชื่อ Journal Apoptosis 
เป็นก�รทดลองในหนูทดลอง พบว่� NAC ปกป้องเซลล์ตับ
จ�กภ�วะตับว�ยได้ ง�นวิจัยอีกชิ้นหนึ่ง ตีพิมพ์ในปี 2008 ใน
ว�รส�รก�รแพทย์ช่ือ Journal Liver Transplantation พบว่�
เด็กท่ีมีภ�วะตับว�ยเฉียบพลัน ท่ีได้รับประท�น NAC มีโอก�ส
รอดชีวิตม�กกว่�เด็กท่ีไม่ได้รับประท�น และมีก�รฟ้ืนฟูสุขภ�พตับ
หลังตับว�ยได้ดีกว่�ด้วย
 NAC ยังทำ�หน้�ท่ีในก�รกำ�จัดส�รพิษท่ีเป็นโลหะหนัก
ออกจ�กร่�งก�ย โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงส�รปรอท และป้องกันไต
จ�กก�รถูกทำ�ล�ยโดยส�รปรอท และโลหะหนักชนิดอ่ืนๆ 
อีกด้วย

• ขม้ินชัน (Turmeric)  ให้ส�รเคอร์คิวมิน (Curcumin)
เป็นส�รต้�นอนุมูลอิสระประสิทธิภ�พสูง และเพิ่มระดับ
กลูต้�ไธโอนในกระแสเลือด และเป็นส�รอ�ห�รต้�นก�รอักเสบ
ที่ทรงพลัง  และยังกำ�จัดปรอทออกจ�กร่�งก�ยได้อีกด้วย 
และยังช่วยในกระบวนก�รกำ�จัดส�รพิษในข้ันตอนท่ี 2 อีกด้วย 
ซึ่งเป็นกลไกสำ�คัญในก�รป้องกันก�รเกิดส�รก่อมะเร็ง

• สมอไทย  (Turminalia Chebula)  สมอไทย
มีคุณสมบัติล้�งส�รพิษออกจ�กเนื้อเยื่อต่�งๆ ของร่�งก�ย 
ช่วยระบ�ย ต้�นอนุมูลอิสระ ต้�นก�รอักเสบ ปกป้องเซลล์ตับ
จ�กก�รถูกทำ�ล�ยโดยส�รพิษ และก�รบ�ดเจ็บ ท้ังเฉียบพลัน 
และเรื้อรัง

• ส�หร่�ยสไปรูลิน่� (Spirulina) ส�หร่�ยสไปรูลิน่�
ช่วยกำ�จัดโลหะหนักออกจ�กร่�งก�ยอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
ได้แก่ ส�รปรอท แคดเมียม อ�ร์เซนิค และตะกั่ว รวมทั้ง
กำ�จัดกัมมันตรังสีตกค้�งในร่�งก�ยด้วย
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ช�ผู่เอ๋อ ในยุคจีนโบร�ณใช้เป็นเครื่อง
บรรณ�ก�ร เทียบเท่�ทองคำ� ปรับสมดุล
น้ำ�ต�ล ไขมัน และคว�มดันโลหิต ช่วยเคลือบ 
และดูแลกระเพ�ะอ�ห�ร

ช�เจียวกู่หล�น นอกจ�กมีคุณสมบัติ
ในก�รปรับสมดุลน้ำ�ต�ล ไขมันในเลือด 
และคว�มดันโลหิตแล้ว ช�เจียวกู่หล�นยังมี
คุณสมบัติคล�ยเครียด ช่วยให้ร่�งก�ยปรับตัว
กับคว�มเครียดจ�กปัจจัยภ�ยนอก และภ�ยใน
ร่�งก�ยได้เป็นอย่�งดี 

เมี่ยงอิงทิ้ง ล้�งส�รพิษออกจ�กร่�งก�ย 
ล้�งส�รพิษออกจ�กตับ และถุงน้ำ�ดี ให้ผลดี
ต่อระบบย่อยอ�ห�ร กระตุ้นก�รสร้�งน้ำ�ดี
ช่วยก�รทำ�ง�นของตับ ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล 
มีฤทธิ์ต�้นเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส  

References :
1.Herba Artemisiae Scopariae:Yin Chen,Artemisia capillaris,folk 
legend and fascinating applications! 
2. Xian Dai Zhong Yao Yao Li Xue (Contemporary Pharmacology 
of Chinese Herbs),1997;881
3. Wu YF: Overweight and obesity in China. BMJ 2006 , 
333:362-363.

ช�
ตำ�รับล้�งพิษ ช่วยระบ�ย

 หลักฐ�นท�งก�รแพทย์
จ�กศ�สตร์ก�รแพทย์แผนจีนกล่�วว่� เคล็ดลับ
คว�มผอมของช�วจีน อยู่ที่ช�จีน ซึ่งมี
คุณสมบัติในก�รกระตุ้นก�รเผ�ผล�ญ ปรับ
สมดุลโคเลสเตอรอล สล�ยไขมัน ควบคุม
คว�มอย�กอ�ห�ร ทำ�ให้ลำ�ไส้ชุ่มช้ืน กระตุ้น
ก�รขับถ่�ย และล้�งพิษ โดยเฉพ�ะก�ร
ล้�งพิษออกจ�กตับ และถุงน้ำ�ดี 

อั่งตัมเซียม กระตุ้นก�รไหลเวียนโลหิต 
ลดภ�วะเลือดหนืด ลดอ�ก�รบวม และค่ังน้ำ� 
มีฤทธิ์สงบจิตใจ ต้�นแบคทีเรีย บำ�รุงตับ 
 
เมล็ดหัวไชเท�้ ช่วยให้ก�รขับถ่�ยดีขึ้น
 
ใบแปะก๊วยสกัด กระตุ้นก�รไหลเวียนโลหิต 
ช่วยคว�มจำ� ช่วยอ�ก�รปวดศีรษะแบบวิงเวียน

ริโซม� อลิสเมทิส ลดอาการบวมน้ำา 
กระตุ้นก�รขับถ่�ย และรักษ�สมดุลน้ำ�ในร่�งก�ย
ทำ�ให้อุจจ�ระน่ิม โดยเพ่ิมคว�มชุ่มช้ืนในลำ�ไส้ 
ช่วยก�รทำ�ง�นของม้�ม

แคชเชีย โทร�  ช่วยระบ�ย ช่วยก�รทำ�ง�น
ของตับ

กำ�เช�่ เพิ่มพลังชีวิต ล้�งพิษ ผ่อนคล�ย
กล้�มเนื้อ ช่วยเรื่องแผลในกระเพ�ะอ�ห�ร 
และก�รอักเสบ

8



9

 “ถังเช่�” หรือที่รู้จักกันว่� “ไวอากร้า
แห่งเทือกเข�หิม�ลัย”  หรือตังถั่งเช่�  หรือ 
ตังถ่ังแห่เช่� แปลเป็นไทยว่� “ฤดูหน�วเป็นหนอน 
ฤดูร้อนเป็นหญ้�” หรือท่ีเรียกกันว่� “หญ้�หนอน” 
ทั้งนี้เพร�ะว่� ย�สมุนไพรชนิดนี้ประกอบด้วย 
2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นตัวหนอน คือตัวหนอนของ
ผีเสื้อ และบนตัวหนอนมีเห็ดชนิดหนึ่ง มีชื่อ
วิทย�ศ�สตร์ว่� Cordyceps Sinensis “ถังเช่�” 
ที่ใช้ทำ�เป็นย�ก็คือ ตัวหนอน และเห็ดที่แห้งแล้ว
นั่นเอง

 ถังเช่�เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ท�ง
เภสัชวิทย�ม�กม�ย และได้ถูกนำ�ม�วิจัยทั้งใน
หลอดทดลอง  ในสัตว์ทดลอง  และในมนุษย์ 
ง�นวิจัยถังเช่�มีดังนี้ 

Cordyceps Sinensis
งานวิจัยถังเช่�
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1. ถังเช่�กับโรคเบ�หว�น
ถังเช่�มีฤทธ์ิปรับสมดุลน้ำ�ต�ลในเลือด นอกจ�กน้ียังพบว่� ก�รรับประท�น
ถังเช่�  ทำ�ให้ระดับอินซูลินในเลือดของผู้ป่วยเบ�หว�นเพิ่มขึ ้น 
เป็นไปได้ว่� ถังเช่�อ�จมีฤทธ์ิไปกระตุ้นก�รฟ้ืนตัวของตับอ่อน ให้ผลิต
อินซูลินม�กขึ้น  ทำ�ให้น้ ำ�ต�ลในเลือดของผู้ป่วยเบ�หว�นลดลง 
ง�นวิจัยถังเช่�ในก�รลดน้ำ�ต�ลในเลือดเห็นผลท้ังในผู้ป่วยเบ�หว�น
ประเภทที่ 1 และในผู้ป่วยเบ�หว�นประเภทที่ 2 ขน�ดรับประท�น
ในง�นวิจัยอยู่ที่ประม�ณ 3–3.6 กรัม/วัน 

2. ถังเช่�กระตุ้นภูมิต้�นท�น
ถังเช่�กระตุ้นก�รทำ�ง�นของระบบภูมิต�้นท�น โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง
เซลล์เม็ดเลือดข�วที่ชื่อ NK Cell (Natural Killer Cell) ซึ่งทำ�หน้�ที่
ต้�นเชื้อโรค สิ่งแปลกปลอม และทำ�ล�ยเซลล์มะเร็ง หรือเนื้องอกที่
แบ่งตัวออกม�ได้

3. ถังเช่�กับโรคมะเร็ง
ถังเช่�มีง�นวิจัยในก�รยับย้ังก�รเจริญเติบโต และก�รแพร่กระจ�ยของ
เซลล์มะเร็งม�กม�ย โดยเฉพ�ะง�นวิจัยในมะเร็งปอด ซ่ึงถังเช่�ให้ผล
ดีม�ก มะเร็งชนิดอ่ืนๆ ได้แก่ มะเร็งป�กช่องคลอด มะเร็งต่อมลูกหม�ก 

มะเร็งเต้�นม มะเร็งท�งเดินอ�ห�ร มะเร็งตับอ่อน 
มะเร็งต่อมน้ำ�เหลือง มะเร็งตับ มะเร็งกล่องเสียง 
มะเร็งกล้�มเนื้อเรียบ มะเร็งผิวหนัง และยังลด
ผลข้�งเคียงของก�รได้รับเคมีบำ�บัด

4. ถังเช่�กับโรคเอดส์
ถังเช่�กระตุ้นภูมิต้�นท�น โดยก�รกระตุ้นการทำางาน 
และเพิ่มจำ�นวนของเม็ดเลือดข�วชนิด   CD4 
Helper T Cells ซ่ึงเป็นภูมิต้�นท�นที่ถูกไวรัส HIV 
ทำ�ล�ย Helper T-Cells ทำ�หน้�ที่ส่งสัญญ�ณให้
เม็ดเลือดข�วอื่นๆ ม�ทำ�ล�ยเชื้อโรค หรือสิ่ง
แปลกปลอมที่เข้�สู่ร่�งก�ย  

5. ถังเช่�กับโรคภูมิแพ้ตัวเอง
ถังเช่�ช่วยลดภูมิต้�นท�นท่ีสร้�งข้ึนม�ทำ�ล�ยเซลล์
ตัวเอง มีง�นวิจัยในหนูทดลอง พบว่�ทำ�ให้หนูทดลอง
ท่ีเป็น SLE มีชีวิตที่ยืนย�วขึ้น ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้

ตัวเองท่ีได้รับถังเช่�ร่วมมีอ�ก�รอ่อนล้�ลดลง มีคว�มเครียดลดลง 
และมีพลังง�นเพิ่มขึ้น

6. ถังเช่�กับโรคไต
ในผู้ป่วยไตว�ยเรื้อรัง และผู้ป่วยไตว�ยเฉียบพลัน ถังเช่�ทำ�ให้เลือด
ไปเลี้ยงหน่วยไตม�กขึ้น กระตุ้นก�รฟื้นฟู และซ่อมแซมตัวเองของ
เนื้อเยื่อหน่วยไต ทำ�ให้ไตซ่อมแซมตัวเองได้เร็วขึ้น ป้องกันแคลเซียม
เกินในไตส่วนนอก และทำ�ให้เซลล์ไตผลิตพลังง�นได้ม�กข้ึน โดยกระตุ้น
ก�รทำ�ง�นของไมโตคอนเดียร อวัยวะเล็กๆ ที่ทำ�หน้�ที่ผลิตพลังง�น
ในเซลล์ไต ในผู้ป่วยโรคไตท่ีได้รับไตบริจ�ค ถังเช่�ลดผลข้�งเคียงต่อไต
ของย�กดภูมิต้�นท�น ที่ผู้ป่วยต้องรับประท�นเพื่อป้องกันก�รต้�น
ไตบริจ�ค 
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7. ถังเช่�กับโรคตับ
ถังเช่�ปกป้องเซลล์ตับจ�กก�รถูกทำ�ล�ยโดยส�รเคมี ทำ�ให้เอนไซม์
ในตับทำ�ง�นเป็นปกติ ป้องกันเนื้อเยื่อตับถูกทำ�ล�ยในโรคตับแข็ง 
ป้องกันก�รเกิดพังผืด และแผลเป็นในตับ เพ่ิมก�รผลิตพลังง�นของ
เซลล์ตับ กระตุ้นก�รซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ตับ ลดคว�มดันใน
หลอดเลือดดำ�ใหญ่ที่นำ�เลือดออกจ�กตับ ลดก�รถูกทำ�ล�ยของ
เน้ือเย่ือตับจ�กเช้ือไวรัสตับอักเสบ ลดอ�ก�รอ่อนล้�อันเน่ืองม�จ�ก
ก�รทำ�ง�นของตับผิดปกติ  

8. ถังเช่�กับโรคปอด
ถังเช่�ช่วยปรับสมดุลระบบภูมิต้�นท�น  ลดก�รอักเสบ  ทำ�ให้
ก�รถ่�ยเทอ�ก�ศในถุงลมปอดดีข้ึน ตำ�รับแพทย์แผนจีนช่วยบรรเท�
อ�ก�รไอ ขับเสมหะ และทำ�ให้ปอดแข็งแรง ช่วยอ�ก�รถุงลมโป่งพอง 
ช่วยขย�ยหลอดลม ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหอบหืดมีอ�ก�รดีขึ้น โดยลด
ก�รอักเสบในท�งเดินห�ยใจ  

9. ถังเช่�กับโรคหัวใจ และหลอดเลือด
ถังเช่�ช่วยอ�ก�รหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจ และ
ปอดเรื้อรัง ทำ�ให้ผู้ป่วยห�ยใจดีขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยโรคหัวใจว�ย
เร้ือรังมีอ�ก�รดีข้ึน ทำ�ให้ห�ยใจได้ลึก และย�วข้ึน ลดอ�ก�รอ่อนล้� 
และอ�ก�รวิตกจริต ทำ�ให้มีพลังง�น และคว�มอึดม�กข้ึน ช่วยขย�ย
หลอดเลือดหัวใจ ทำ�ให้ออกซิเจนไปเลี้ยงกล้�มเนื้อหัวใจม�กขึ้น 
หัวใจสูบฉีดโลหิตได้ม�กขึ้น ช่วยเรื่องผนังหลอดเลือดหัวใจแข็ง 
ลดอักเสบ ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล 

10. ถังเช่�กับอ�ก�รอ่อนล�้
ช่วยให้ผู้ท่ีมีอ�ก�รอ่อนล้�เร้ือรังมีอ�ก�รดีข้ึน ทำ�ให้เซลล์มีพลังง�น
ม�กข้ึน โดยกระตุ้นก�รทำ�ง�นของไมโตคอนเดียร อวัยวะท่ีทำ�หน้�ท่ี
ผลิตพลังง�นในเซลล์

11. ถังเช่�บำ�รุงสมรรถภ�พท�งเพศ
ศ�สตร์ก�รแพทย์แผนจีนใช้ถังเช่�บำ�รุงสมรรถภ�พท�งเพศม�กว่� 
2,000  ปี  และมีง�นวิจัยในก�รเพิ่มสมรรถภ�พท�งเพศ  และ
เพิ่มคว�มต้องก�รท�งเพศทั้งช�ย และหญิง ถังเช่�ทำ�ให้สเปิร์ม
แข็งแรงข้ึน เพ่ิมจำ�นวนสเปิร์มในน้ำ�อสุจิ ทำ�ให้มีโอก�สมีบุตรม�กข้ึน
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 ดิฉันมีปัญหาเรื่องฝ้าค่ะ เป็นมานานกว่า 5 ปีแล้วค่ะ 
พยายามรักษามาหลายวิธีแล้ว ทั้งไปรักษาที่คลินิก ทั้งทาครีม 
ทายา ใครแนะนำาตัวไหนว่าดี ก็ทดลองใช้ แต่ก็ไม่ดีข้ึน เพ่ือนก็ทักว่า
เป็นฝ้า หน้าไม่สวย รู้สึกอายมาก ขาดความมั่นใจไปเลย พยายาม
แก้ปัญหาเรื่องฝ้ามาตลอด  5  ปี  จนกระทั่งได้มารู้จักกับบริษัท 
ไทยธรรมฯ จากการแนะนำาของคุณเอ้ียง สุมลรัตน์ บุญร่ืน ศูนย์ย่อย
ไทยธรรม อ.หลังสวน จ.ชุมพร ซึ่งเป็นเพ่ือนกันมาตอนสมัยเรียน 
คุณเอ้ียงเห็นว่าใบหน้าของดิฉันเป็นฝ้า และรู้สึกว่าใบหน้าหมองคล้ำา 
จึงได้แนะนำาให้ดิฉันรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัด
เมล็ดองุ่นผสมมะเขือเทศ  สารสกัดคอลลาเจนจากปลาทะเล
น้ำาลึก รับประทานต่อเน่ืองตลอด 3 เดือน ผลปรากฏว่าฝ้าจางลง
อย่างเห็นได้ชัด ผิวพรรณก็นิ่มขึ้นด้วย  ไม่ค่อยหยาบกร้านเหมือน
เม่ือก่อน และยังรู้สึกว่าร่างกายสดช่ืน กระปร้ีกระเปร่ามากข้ึนด้วย 
จนมีคนทักว่าไปทำาอะไรมาทำาไมหน้าดีขึ้น ทำาใหด้ิฉันยิ่งมั่นใจใน

ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมมากๆ ค่ะ ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ 
จากไทยธรรมค่ะ 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 ดิฉันมักมีอาการแสบตา เจ็บตา จะอยู่ในท่ีท่ีมีแสงสว่างมากๆ
ไม่ค่อยได้ ตาจะแดงมากช่วงบ่ายของวัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะดิฉัน
ทำางานหน้าคอมพิวเตอร์มาหลายปี แต่เพ่ิงจะมีอาการเม่ือกลางปี 2015 
นี้เอง  ซึ่งดิฉันรับประทานมังสวิรัติ  ทำาให้รับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารไม่ได้  ดิฉันเลยลองปรึกษากับพี่ตู่  มณฑา  รัตนพันธ์ 
พ่ีตู่แนะนำาให้ลองใช้ผ้าปิดตาไวทอป ท่ีผลิตจากเส้นใยอัจฉริยะ MBF
พอใช้ได้ประมาณ 2 สัปดาห์ อาการดังกล่าวก็เริ่มดีขึ้น ดิฉันดีใจ
มากๆ เลยค่ะ และยังได้ลองสั่งกางเกงในไวทอปมาใช้ด้วย  ทำาให้
สามารถนั่งทำางานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ ได้โดยไม่รู้สึกเมื่อยก้นเลย 
และอาการหน่วงๆ ก่อนมีรอบเดือนก็หายไปด้วยค่ะ ดีใจมากๆ ที่ปัญหา
สุขภาพเร่ิมหมดไป ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเส้นใยอัจฉริยะไวทอป 

รับประทานต่อเนื่องตลอด	3	เดือน	ผลปรากฏว่า
	ฝ้าจางลงอย่างเห็นได้ชัด

คุณจันทิมา		รักบำารุง		
อายุ   36 ปี      อาชีพ รับราชการ    
จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

ปัญหาสุขภาพเริ่มหมดไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า	
เส้นใยอัจฉริยะไวทอป	เรียกได้ว่าอัจฉริยะสมชื่อจริงๆค่ะ		

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

คุณเยาวเรษฐ์		จาตุกรณี							
อายุ 41 ปี    อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว  

จังหวัด  ชุมพร

 ดิฉันมีปัญหาอ้วนหลังคลอดบุตรค่ะ ช่วงที่ตั้งครรภ์น้ำาหนัก
สูงสุดอยู่ที่ 72 กิโลกรัม หลังจากคลอดบุตรแล้วน้ำาหนักก็ลดลงเหลือ 
55 กิโลกรัม แต่ไม่นานน้ำาหนักก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ เป็นเพราะพฤติกรรม
การรับประทานของตัวดิฉันเองค่ะ น้ำาหนักก็ขึ้นมาเป็น 63 กิโลกรัม 
โคเลสเตอรอลสูง น้ำาตาลในเลือดมากกว่าปกติ ดิฉันพยายามสรรหา
วิธีลดน้ำาหนัก ลองมาแล้วทุกวิธี แต่ก็ยังไม่ได้ผล  จนวันหนึ่งได้พบกับ 
พี่กุ้ง สุปราณี เห็นว่าพี่เขาผอมลง ก็เลยสอบถามวิธีการ พี่กุ้งบอกว่า
ตัวเองใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมอยู่ ก็รู้สึกสนใจ ได้มีโอกาสเจอกับ
โค้ชนิก และโค้ชโต้งที่บ้านพี่กุ ้งด้วย โค้ชนิกแนะนำาให้รับประทาน
สารสกัดจากพรีไบโอติก  และโปรไบโอติก  สมุนไพรจีนชาชง รวมท้ัง
น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น  และน้ำามันปลาสกัดชนิดกรด
ไขมัน EPA เข้มข้น พร้อมใช้สูตรลดน้ำาหนักคีโตเจนิก ไดเอท ควบคู่ไปด้วย
ย่ิงได้รู้จักสูตรน้ี ก็ย่ิงประหลาดใจ ว่าเพียงแค่งดแป้ง น้ำาตาล และผลไม้
ทุกชนิด   แต่สามารถรับประทานอาหารประเภทไขมันได้ไม่จำากัด จะ
ลดน้ำาหนักได้อย่างไร แต่ก็ตัดสินใจลองทำาดู  7-10 วันแรก ทรมานมาก 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

หลังจากทำาตามสูตรได้	15	วัน	น้ำาหนักดิฉันลดลงไป	3	กิโลกรัม	
อาการปวดเข่า	ปวดขาก็ดีขึ้นด้วยค่ะ	ทั้งโคเลสเตอรอล	

และน้ำาตาลก็ลดลงตามลำาดับค่ะ

Before
มิ.ย. 58  63 Kg.      

ทั้งเวียนหัว ทั้งหงุดหงิด ในใจคิดว่าร่างกายคงต้องการ
น้ำาตาล แต่โค้ชนิกบอกว่าร่างกายกำาลังขาดน้ำา ให้ดื่มน้ำา
เยอะๆ 3-4 ลิตรต่อวัน อาการก็ดีขึ้น หลังจากทำาตาม
สูตรได้ 15 วัน น้ำาหนักดิฉันลดลงไป 3 กิโลกรัม อาการ
ปวดเข่า ปวดขาก็ดีขึ้นด้วยค่ะ ทั้งโคเลสเตอรอล    และ
น้ำาตาลก็ลดลงตามลำาดับค่ะ รับประทานต่อเนื่องตลอด 
4 เดือน น้ ำาหนักลดลงถึง 14 กิโลกรัม เหลือ 48.7 
กิโลกรัม ผอมแล้วแถมยังสุขภาพดีด้วยนะคะ

After
ก.ย. 58  49 Kg.

คุณรุ่งทิวา	ตาใจ		
อายุ  29  ปี      อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว       

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา   

Before After

เรียกได้ว่าอัจฉริยะสมช่ือจริงๆ ค่ะ ดิฉันต้องขอขอบคุณพ่ีตู่
ที่แนะนำาสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตดิฉัน และขอขอบคุณบริษัท 
ไทยธรรมฯ ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆ ไว้ใช้รักษาสุขภาพค่ะ
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 ดิฉันรู้สึกว่าตัวเองน้ำาหนักเกินมาตรฐาน ตอนน้ัน
หนัก 57 กิโลกรัม แต่สูงเพียง 152 เซนติเมตร พยายามลด
น้ำาหนักอยู่หลายวิธี แต่น้ำาหนักก็ไม่ลดเลย รู้สึกอึดอัดตัวเอง
มาก ใส่เสื้อผ้าตัวเดิมไม่ได้แล้ว จากไซส์ M ต้องมาใส่ไซส์ L 
จนไปเห็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมโพสต์เฟสบุ๊ค เห็นเขาสวยข้ึน 
ผอมลง  ก็เลยลองทักเข้าไปสอบถามดู เพ่ือนแนะนำาให้ลอง
รับประทานผลิตภัณฑ์กลุ่มลดน้ำาหนักของบริษัท ไทยธรรมฯ 
เลยตัดสินใจลองใช้สารอาหารสูตรกระตุ้นการเผาผลาญ
ของร่างกายจากซีแอลเอ สมุนไพรจีนชาชง สารสกัดจาก
เมล็ดกาแฟเขียว และดิฉันยังมีอาการปวดเอว ปวดหน่วงๆ 
บริเวณมดลูก และมีตกขาวบ้างบางคร้ังค่ะ เคยซ้ือว่านชักมดลูก
มารับประทาน แต่อาการก็ไม่ดีข้ึน เพ่ือนแนะนำาให้เพ่ิมสารสกัด
แอลคานิทีนเพ่ือกระชับสัดส่วน ท่ีนอกจากจะช่วยกระชับรูปร่าง
แล้ว ยังช่วยกระชับมดลูกอีกด้วย หลังจากลองใช้ผลิตภัณฑ์
ไปได้เพียง 1 เดือน ผลปรากฏว่า น้ำาหนักลดลงไป 2.5 กิโลกรัม  

หลังจากลองใช้ผลิตภัณฑ์ไป	1	เดือน	ผลปรากฏว่า
	น้ำาหนักลดลงไป	2.5	กิโลกรัม		อาการปวดหน่วงๆ	ก็ดีขึ้นมากเลยค่ะ		

คุณณัชชา		พรมบุตร	
อายุ 43 ปี     อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว      

จังหวัด ปราจีนบุรี     

ลดไปถึง	14		กิโลกรัม	ในระยะเวลาเพียงแค	่
3	เดือนกว่าๆเท่านั้น	แถมสุขภาพดีขึ้นมาก

  ดิฉันเป็นคนที่อ้วนง่ายมากค่ะ  น้ำาหนักสูงสุด
คือ 72 กิโลกรัม พยายามลองลดน้ำาหนักอยู่หลายวิธี ก็
ยังไม่ผอม จนเร่ิมมีปัญหาสุขภาพตามมา รู้สึกปวดแขนมาก 
และเริ่มมีอาการเมื่อยที่ใบหน้า เหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรง 
ซ่ึงถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่าปากเร่ิมเบ้ียว บางคร้ังก็จะมีอาการ
มึนหัวมาก เม่ือเพ่ือนแนะนำาให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของไทยธรรม ดิฉันก็สนใจเพราะอยากลดน้ำาหนักอยู่แล้ว 
จึงลองรับประทานสารสกัดจากโปรไบโอติก และพรีไบโอติก 
สารอาหารสูตรกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายจาก
ซีแอลเอ น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น   และ
น้ำามันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น สารสกัด
เมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมมะเขือเทศ ในตอนแรกน้ำาหนัก
ยังไม่ลด แต่สัดส่วนเร่ิมลดลง ก็รับประทานต่อเน่ืองมาตลอด 
และเพิ่มสมุนไพรจีนชาชง สารอาหารเพ่ือการล้างพิษตับ 
และด่ืมน้ำาด่างจากเคร่ืองผลิตน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป  น้ำาหนัก
ก็เร่ิมลดลง จึงเพ่ิมเคร่ืองด่ืมชาเขียวมัทฉะเพ่ือการลดน้ำาหนัก 
และสารอาหารกระตุ้นโกรทฮอร์โมนเพื่อการย้อนวัยด้วย 

Before
ก.ค. 58  58 Kg.      

อาการปวดหน่วงๆ ก็ดีขึ้นมากเลยค่ะ  จึงใช้อย่างต่อเนื่อง อาการ
ปวดหน่วงก็ค่อยๆ หายไป ตกขาวก็หายไปด้วย ซึ่งในตอนนั้นดิฉัน
เน้นการลดน้ำาหนักเป็นหลัก แต่ได้ผลพลอยได้เร่ืองสุขภาพไปด้วย ดิฉัน
ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองมา 5 เดือนแล้ว น้ำาหนักลดลงไปถึง 8.5 กิโลกรัม 
ปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่ก็หายไปด้วย มีความสุขมากเลยค่ะ 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

After
พ.ย. 58   48.5 Kg.

ปัจจุบันน้ำาหนักลดเหลือ 57.5 กิโลกรัมแล้วค่ะ ลดไปถึง 
14  กิโลกรัม ในระยะเวลาเพียงแค่ 3 เดือนกว่าๆ เท่านั้น 
แถมสุขภาพดีขึ้นมาก จากคนที่ขี้เกียจออกกำาลังกาย ก็
กลายเป็นชอบออกกำาลังกายไปเลยค่ะ อาการปวดแขน และ
ที่เคยรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ดีขึ้น อาการมึนหัว
ก็หายไปเลย  ทั้งสวยขึ้น  สุขภาพก็ดีขึ ้น  โดยที่ไม่ต้อง
อดอาหาร ไม่ต้องทนหิว ขอแค่มีวินัยการกินเท่านั้น 
เป็นสูตรลดน้ำาหนักที่มีความสุขมากค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

คุณเอมสินี			วันใจ	
อายุ 33 ปี    อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว       

จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

Before
มิ.ย. 58  72 Kg.      

After
ต.ค. 58   57.5  Kg.

 ย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายน  2015  ดิฉันมี
น้ำาหนักตัว  85  กิโลกรัม  จนกระทั่งเพื่อนของดิฉัน  คุณปุ๊ก
มินทร์ลดา ฮกชุน ได้แนะนำาให้ทดลองใช้สูตรคีโตเจนิค ไดเอท
ร่วมกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำามันมะพร้าว
สกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และน้ำามันปลาสกัดชนิดกรดไขมัน 
EPA เข้มข้น ดิฉันตัดสินใจลองใช้สูตรนี้ดู เพราะชอบที่ไม่ใช่
ยาลดความอ้วน หลังจากรับประทานไปได้ 1 เดือน ผลปรากฏว่า 
น้ำาหนักลดลงไปถึง 4 กิโลกรัม ทั้งดีใจ และประหลาดใจมาก 
ไม่คิดว่าการรับประทานอาหารประเภทไขมัน ท้ังหมูทอด ไก่ย่าง 
อาหารท่ีดูเหมือนจะย่ิงเพ่ิมน้ำาหนัก จะกลับทำาให้น้ำาหนักลดลงได้ 
ดิฉันจึงใช้สูตรนี้ต่อเนื่องตลอด 3 เดือน สามารถลดน้ำาหนักได้
ถึง 10 กิโลกรัม และเดือนต่อมาทั้งเดือน ดิฉันต้องหยุดใช้สูตร
คีโตเจนิค ไดเอทเลย เนื่องจากป่วย  กลับมารับประทานข้าว 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ดิฉันจึงใช้สูตรนี้ต่อเนื่องตลอด	3	เดือน	สามารถ
ลดน้ำาหนักได้ถึง	10	กิโลกรัม

คุณตวงพร	ปัญญามัง
อายุ   38  ปี     อาชีพ พนักงานบริษัทฯ

จังหวัด  กรุงเทพฯ  

และขนมเหมือนปกติ แต่น้ำาหนักไม่ขึ้นเลย คงที่ 75 กิโลกรัม
เหมือนเดิม หลงรักชุดคู่จิ้นจากไทยธรรมมากเลยค่ะ แนะนำา
ให้น้องๆ ที่ทำางานลองใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมด้วย ทุกคน
ก็ติดใจเหมือนกับดิฉันเลยค่ะ ดีใจที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆ และยัง
ได้บอกต่อให้คนที่เรารักได้ลองใช้ ถึงจะรู้ว่าความสวย ผอม 
นั้นไม่ยากอย่างที่คิด ขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ มากๆ ค่ะ

After
ก.ค. 58 75 kg.

Before
เม.ย 58  85 kg.
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ตุลาคม	2015 ตุลาคม	2015

กันยายน	2015 กันยายน	2015

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันย�ยน 2015

คุณยลสุภัสสร  วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์  487,950 บาท

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,384,616 บาท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน�่ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันย�ยน 2015

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,306,695  บาท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน�่ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุล�คม 2015

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุล�คม 2015

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม
 ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.กรุงเทพฯ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 400,245 บาท

กันยายน 2015
ธนัทพร			แสงอรุณรัตน์
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน กันยายน 2015
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 24 ท่าน

ตุลาคม 2015
ธนัทพร			แสงอรุณรัตน์
ผู้ที่มียอด New Active Recruit 
สูงสุด ประจำาเดือน ตุลาคม 2015
มียอด New Active Recruit 
จำานวน 24 ท่าน

14
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China
Hi-Light

ครั้งที่ 5

ประมวลภ�พทริปท่องเท่ียวฮ่องกง-
จูไห่-เซินเจ้ิน-ม�เก๊� เม่ือวันท่ี 21-24 
ต.ค. 2015 โดยบริษัท ไทยธรรมฯ 
นำ�ทีมโดย พี่เปิ้ล  จ�รุณี เดส์แน็ช 
และพ่ียุ้ย ดร.ภญ.อ�ริย� ส�ริกะภูติ 
กรรมการบริหาร ได้พ�เหล่�ผู้นำ� 
บินลัดฟ้�ส�นสัมพันธ์ ไทย-จีน 
ส�ยสัมพันธ์  ไทยธรรม-ไวทอป 
ที่พิเศษยิ่งกว่�ครั้งไหนๆ กับก�ร
เข้�เยี่ยมชมสำ�นักง�นใหญ่ไวทอป 
ไบโอเอนเนอร์จี บริษัทผู้ผลิตเส้นใย
อัจฉริยะ และเคร่ืองทำ�น้ำ�อัลค�ไลน์
ไวทอป พร้อมขนท้ังคว�มสนุกสน�น 
ภ�พประทับใจ มิตรภ�พดีๆ และ
ของฝ�กจ�กไวทอปกลับบ้�นม�แบบ
เต็มกระเป๋�อีกด้วย แล้วพบกันใหม่
ในทริปท่องเท่ียว We Love Vitop 
2016 ที่เก�หลีนะคะ

ช้อป กิน เที่ยว ไปกับไทยธรรม

ณ สวนหยวนหมิงหยวน ประเทศจีน สดใสรับเช�้วันใหม่ 

เสื้อชั้นในไวทอป ป้องกันมะเร็งเต้�นมแล้วพบกันใหม่นะคะ เยี่ยมชมสำ�นักง�นผู้ผลิต

ทีมไทยธรรมเยี่ยมชมสำ�นักง�นใหญ่ไวทอป ตุล�คม 2015 

ถ่�ยภ�พร่วมกับผู้บริห�รไวทอป ประเทศจีน 

ผ้�ห่มไวทอป เส้นใยอัจฉริยะ

เก็บภ�พประทับใจร่วมกัน
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ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผู้นำา ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย ผู้รักเส้นใยอัจฉริยะเพื่อสุขภาพไวทอป 
ไบโอเอนเนอร์จี ในเดือนตุลาคม 2016 ด้วยทริปท่องเท่ียวสุดประทับใจ เยือนประเทศเกาหลี 4 วัน 3 คืน ท่องเท่ียวไปท่ีเกาะนามิ 
เกาะสำาหรับคู่รัก สถานท่ีถ่ายทำาละครดัง “เพลงรักในสายลมหนาว” เย่ียมชมหมู่บ้านฝร่ังเศส ชมเทศกาลดอกไม้นับล้านต้นท่ี
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ช้อปป้ิงสุดประทับใจท่ีตลาดทงแดมูน และตลาดเมียนดง เย่ียมชมหอคอยแห่งกรุงโซล ชมความสวยงาม
ของคลองชองเกชอน อายุ 600 ปี ท่ีลือช่ือของเกาหลี ด้วยเง่ือนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อยเท่าน้ัน

สุดพิเศษ! 
1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวมทริปใหญ่ต่�งประเทศ 
  และคะแนน Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน ส�ม�รถนำ�ม�คำ�นวณเป็นต๋ัวฟรี  
  หรือส่วนหน่ึงของต๋ัว Vitop Trip 2016 ได้
3. ห�กท่�นตัดสินใจไม่ไปกับทริป คะแนนทุกคะแนน
ส�ม�รถคืนกลับเป็นโปรโมชั่นยอดศูนย์ได ้ของร�งวัล
ท่ีจะคืนกลับจะเป็นของร�งวัลของโปรโมชั่นยอดศูนย์
ประจำ�เดือนตุล�คม 2016 

ไปเก�หลีกับ Vitop Trip 2016 
We love VITOP 2016

Korea

Hi-light

กติกาการท่องเที่ยวกับ	Vitop	Trip	2016
1. เป็นผู้นำ�ที่เปิดศูนย์ใหญ่ หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำ�หน่�ยไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใย
อัจฉริยะ MBF และเคร่ืองผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอป 
ตั้งแต่วันที่ 6 กันย�ยน 2015 ถึง 5 กันย�ยน 
2016 (12 เดือน) 1,000,000 คะแนน (เฉลี่ย
เดือนละ 83,333 คะแนน) 
3. ผู้ยื่นคว�มจำ�นงเข้�ร่วม Vitop Trip 2016 
ไม่ส�ม�รถนำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป ไปรวมกับ
โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้  

R

Thaidham go to Korea

ขอเรียนเชิญพี่น้องครอบครัวไทยธรรม เข�้ร่วมง�น Booming 
Thaidham คร้ังท่ี 20 ซ่ึงเป็นเดือนเกิดย่�งเข้�ปีท่ี 12 ของครอบครัวไทยธรรม 
ใน Theme ง�น “Together ซ่ึงกันและกัน” พบกับเพ่ือนใหม่ ร่ืนรมย์กับ
มิตรภ�พเก่�แก่ รับฟังคว�มรู้เรื่องก�รใช้ชีวิตแบบพลังคลื่นบวก ก�รสร้�ง
คว�มสำ�เร็จด้วยพลังจิต ก�รสร้�ง และก�รบริห�รทีมข�ย ด้วยคว�มรัก 
คว�มจริงใจ และมิตรภ�พ จ�กวิทย�กรมืออ�ชีพ พบกับกลยุทธ์ไทยธรรมปี
2016  ผลิตภัณฑ์ใหม่ไทยธรรม  และก�รเปิดตัว Defini House แฟรนไชส์
เคร่ืองด่ืมอัจฉริยะเพ่ือก�รควบคุมน้ำ�หนัก และก�รย้อนวัย พร้อมสิทธิพิเศษ
สำ�หรับสม�ชิกไทยธรรมเท่�น้ัน พบกับ Buddy คนใหม่ เพียงเพื่อให้แน่ใจ
ว�่พรหมลิขิตมีจริง    

ก้�วเข�้สู่ปีที่ 12 ร่วมกับครอบครัวไทยธรรม ร่วมเป็นคนพิเศษ 
ในง�นสัมมน�ที่แสนอบอุ่น ไปด้วยไมตรีจิต มิตรภ�พ และคว�มรัก ด้วย 
2 เงื่อนไขที่ท่�นทำ�ได้แน่นอน 

1. เป็นผู้นำ�ระดับโกเมนขึ้นไป
2. มียอดกลุ่มส่วนตัว (PGPV-แผนหลัก) 100,000 บ�ท สะสมในระยะเวล� 2 เดือน 
ตั้งแต่เดือนพฤศจิก�ยน-ธันว�คม 2015

แลกเปลี่ยนคว�มรู้ และประสบก�รณ์สู่คว�มสำ�เร็จกับพี่ๆ น้องๆ
ไทยธรรม สร้�งสรรค์สังคมแห่งคว�มดีง�ม ม�ร่วมเป็นครอบครัวท่ี 2 กับเรา 
เปิดโอก�สดีๆ ให้กับชีวิต เปิดโลกธุรกิจอิสระ สัมผัสคว�มรัก และพลังแห่งรัก 
จ�กไทยธรรม อัลไลแอนซ์ 

รุ่น	“ซึ่งกันและกัน”	
			12-14	กุมภาพันธ์	2016

สนใจสอบถามรายละเอียด	 และแจ้งความจำานงเข้าร่วมงานได้ที	่
แผนกลูกค้าสัมพันธ	์โทร	02-363-7699

Booming

20ครั้งที่

ThaiDham
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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    ช�ย    หญิง หม�ยเลขประจำ�ตัวประช�ชน........................................ชื่อ.................................น�มสกุล.................................วัน/เดือน/ปีเกิด...................อ�ชีพ........................

วารสารราย	2	เดือนของ	บริษัท	ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์

บ้�นของเร� บอกข่�วคร�วคว�มเคลื่อนไหว  โปรแกรมก�รบรรย�ยทั่วประเทศ  ข่�วส�รทันสมัย และแพทย์ท�งเลือก 
รวมประสบก�รณ์จริงจ�กผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ัวประเทศ  เพียงสมัครสม�ชิกเล่มละ  25 บ�ท (รวมค่�จัดส่ง) ปีละ 150 บ�ท หรือ
เพียงเดือนละ 12.50 บ�ท ท่�นก็จะได้รับว�รส�ร 4 สี ขน�ด A4 คว�มหน� 20 หน้� ส่งตรงถึงบ้�นทุกฉบับ

ใบสมัครสม�ชิกว�รส�ร TDA Newsletter
สมัครใหม่               ต่ออ�ยุ (หม�ยเลขสม�ชิก)...................................................................

ข้อมูลสม�ชิก

สถ�นที่จัดส่งว�รส�ร

เลขที่.........................บริษัท/อ�ค�ร........................................ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................................แขวง/ตำ�บล..........................................................................

เขต/อำ�เภอ...............................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์ (บ้�น)..................................................................

โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................โทรส�ร........................................................E-mail..............................................................................................

ม�เป็นสม�ชิก TDA Newsletter กันเถอะ

ก�รชำ�ระค่�สมัคร

        ชำ�ระเป็นเงินสด

        ชำ�ระค่�สมัคร โดยก�รโอนเงินเข้�ท�งบัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

        ธน�ค�ร กรุงเทพ     ส�ข�อินทร�รักษ์     เลขที่ 212-0-81073-0

        ธน�ค�ร กสิกรไทย    ส�ข�พระร�ม 9     เลขที่ 713-2-33215-5

        ธน�ค�ร กรุงศรีอยุธย� ส�ข�สุข�ภิบ�ล 1    เลขที่ 265-1-22092-8

        ธน�ค�ร ไทยพ�ณิชย์  ส�ข�ถนนนวมินทร์   เลขที่ 077-2-43476-3

ส่งใบสมัคร หรือถ่�ยสำ�เน�ส่งม�ที่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด โครงก�รพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284 ซ.นวลจันทร์ 50 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โทร. 02-363-7699 โทรส�ร 02-363-4422 www.thaidham.com
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ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ศูนย์บางคอแหลม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789

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.แพร่ โทร. (054) 623-322

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
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102

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

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 : ต่�งจังหวัด

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

1. ก�รตักเตือนด้วยว�จ� 
2. ก�รตักเตือนเป็นล�ยลักษณ์อักษร ห�กก�รตักเตือนด้วยว�จ�
   ไม่เป็นผล 
3. ก�รตัดรหัสสม�ชิก ห�กบริษัทฯ ทำ�ก�รตักเตือนด้วยว�จ� และ
   ล�ยลักษณ์อักษรแล้ว แต่ยังไม่เป็นผล

 บริษัทฯ ขอกร�บขอบพระคุณในคว�มอุปก�รคุณท ี ่
พี่น้องไทยธรรมมีให้บริษัทฯ เสมอม� และขอเชิญชวนพี่น้อง
ไทยธรรมม�ร่วมสร้�งสรรค์สังคมใหม่แห่งมิตรไมตรี คุณธรรม 
และจริยธรรมร่วมกัน  
                            ขอแสดงคว�มนับถือ
                             

                             ปนัดด� วิถีพัฒน์
                           ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ย
                       บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ บริษัท	ไทยธรรม	อัลไลแอนซ์	จำากัด

 ก�รข�ยผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัทฯ ในร�ค�ที่ต่ำ�กว่�
ร�ค�สม�ชิก ถือเป็นก�รผิดกฎระเบียบข้อบังคับในก�รทำ�ธุรกิจ
กับบริษัทฯ เนื่องจ�กขัดกับหลักจริยธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ที่ว่�ด้วยก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งเที่ยงธรรม และ
ปร�ศจ�กก�รเอ�รัดเอ�เปรียบระหว่�งผู้ร่วมธุรกิจด้วยกัน
 
 ห�กพี่น้องไทยธรรมท่�นใดพบเห็นพฤติกรรมดังกล่�ว 
ขอให้ท่�นกรุณ�ส่งข้อมูลม�ที่ thaidhamallianze@hotmail.com 
หรือ unique21th@hotmail.com หรือแจ้งพฤติกรรมดังกล่�วม�
ท่ีพนักง�นฝ่�ยข�ยของบริษัทฯ ได้ทุกคน บริษัทฯ จะทำ�ก�รตรวจสอบ 
สืบค้น  โดยบริษัทฯ  จะปกปิดพย�นบุคคลทุกคนไว้  และห�ก
บริษัทฯ พบว่� พฤติกรรมของสม�ชิกไทยธรรมท่�นใดเป็นเช่นน้ันจริง 
บริษัทฯ จะกระทำ�ก�ร 3 ขั้นตอนคือ

ประกาศ
ห้�มก�รข�ยผลิตภัณฑ์ต่ำ�กว่�ร�ค�สม�ชิก
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กับทีมผู้บริหารงานขายที่เราภาคภูมิใจ
ก้าวไกลแค่ไหน ก้าวไปด้วยกัน 

Together we can

คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (โค้ชมด)
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ย
(Executive Sales Manager)

โทร 086-367-7804  
ID Line :  modtanoy18

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว) 
ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ย
(Sales Manager)

โทร 086-358-8052 
ID Line : v_view555

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋) 
ผู้จัดก�รฝ่�ยปฏิบัติก�ร 
(Operation Manager)

โทร 093-956-2659 
ID Line : jutatip_ao

ก้าวสู่ปีที	่12

“ม�ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

      ครอบครัว ไทยธรรม
           กับเร�สิคะ”

กับไทยธรรม	อัลไลแอนซ	์

19
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ต้องก�รศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
• 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) 

• จันทบุรี

• 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
คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (โค้ชมด)
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ย
(Executive Sales Manager)

โทร 086-367-7804  
ID Line :  modtanoy18

คุณรัชชาภา ไชยมล (โค้ชวิว) 
ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ย
(Sales Manager)

โทร 086-358-8052 
ID Line : v_view555

คุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา (โค้ชโอ๋) 
ผู้จัดก�รฝ่�ยปฎิบัติก�ร 
(Operation Manager)

โทร 093-956-2659 
ID Line : jutatip_ao


