
1เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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ปีแห่งความก้าวไกล 
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
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มหัศจรรย์เปลือกองุ่น
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จุดเด่นของเครื่องผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์ 
ไวทอป โมเดล TN400HL

• ผลิตน้ำาอัลคาไลน์ได้ถึง 4 ระดับ คือ 1, 2, 3, H
• มีหลอด UV Lamp ฆ่าเช้ือโรค จดลิขสิทธ์ิการประดิษฐ์โลก
• ระบบการกรองจดลิขสิทธ์ิสิทธิบัตรการประดิษฐ์โลก
• มีระบบ Pre-Filter สำาหรับพ้ืนที่ท่ีน้ำาไม่สะอาด
• หน้าจอ LCD แสดงสถานการณ์ใช้งานของไส้กรอง
• มีระบบท่อคู่ ผลิตน้ำากรดปราศจากเช้ือโรคออกมาพร้อมกัน
  เพ่ือใช้ทำาความสะอาดผิวพรรณ 
• ผลิตน้ำาอัลคาไลน์ โมเลกุลเล็ก ท่ีปราศจากเช้ือโรค ได้ภายใน  
  ระยะเวลา 5 นาที
• ใช้งานง่าย สะดวกสบาย
• คุณภาพมาตรฐานโลก ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
  ให้ใช้ในกระทรวงการกีฬา ประเทศจีน

น้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอป น้ำ�ด่�งเพื่อชีวิต

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น
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บ้านนี้
ข อ ง เ ร า

ปีใหม่ 2013 มาถึงเทศกาล “วันแห่งความรัก” 
เป็นอันว่าเราก้าวเข้ามาในปีที่ 9 ของ ไทยธรรม 
บ้านนี้ของเราแล้ว

ถ้าย้อนกลับไปดูนับแต่ปีแรก เพ่ือน พ่ีน้องท่ีอยู่ร่วม
สร้างบ้านกันมา คงเห็นภาพความเจริญเปรียบเทียบ
ได้ชัดเจน ท้ังทางภาพลักษณ์ภายนอก เราก็มีบ้าน
ใหญ่โตข้ึน ท้ังทางจิตวิญญาณภายในเราพร้อมท่ี
จะดูแลกัน และกันมากข้ึน เป็นความแข็งแรงข้ึน
ทุกวัน  ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนรวมเป็นสถิติท่ีผ่านมากับ
ทุกงานสัมมนา ทุกงานอมรมฯ ทุกความรู้ท่ีผู้ให้ทุ่ม
หัวใจให้ และผู้รับอย่างเรารับไปปฏิบัติ

สวัสดีค่ะ พ่ีน้องครอบครัวไทยธรรมท่ีรักทุกท่าน   

ปี ไทยธรรม 
9
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จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร 

ด้วยความรัก และห่วงใย

อย่างสุดหัวใจเช่นกัน จึงส่งผลให้สมาชิกท่ีเป็น
โรคต่างๆหาย แม้เป็นโรคเร้ือรัง โรคร้ายแรง ฯลฯ 
หรือเรื่องการย้อนวัย ซึ่งเราประสบผลสำาเร็จมา
ตลอด จนสามารถทำาให้เรามีความสุข ความอุ่นใจ
ร่วมกันมา  เพราะหลายคร้ังท่ีผู้นำาของเราแนะนำา
และดูแลสมาชิกจนก้าวผ่านความส้ินหวังในการรักษา 
มาสู่ชีวิตใหม่  สู่สุขภาพที่แข็งแรงขึ้น สู่ความ
สวยงามของใบหน้า และแถมมิตรภาพที่ไม่มีวัน
เส่ือมคลายต่อกัน และกัน สวยงามถึงจิตใจ เป็นแรง
ส่งต่อไปช่วยสมาชิกคนต่อๆไปได้อีก ต้องขอขอบคุณ
ทั้งผู้นำา และสมาชิกทุกภาค ทุกจังหวัดด้วยค่ะ ที่
ร่วมมือร่วมใจกันตลอดมา

สำ�หรับปีที่ 9  เราพร้อมหรือยัง สำาหรับ
การเดินทางสร้างความก้าวหน้า มั่นคง พัฒนา
และความเจริญย่ิงๆข้ึน เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์
ได้อย่างไม่รู้จบ ถ้าพร้อมแล้ว สมาชิกต้องไม่ลืม
ฝึกฝน และจดจำาสูตรอาหารเสริมที่เราจัดไว้เพื่อ
ดูแลตามความต้องการ ต้องติดตามข่าวสารโดย
เฉพาะเข้าปีท่ี 9 นี้ของเรา ท่ีเพ่ิมรูปแบบการทำางาน
เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสะดวกสบายในการทำางาน  
และส่ือสารกับบริษัทได้ง่ายข้ึน เร็วข้ึน ในรูปแบบ 
TDA ONLINE และการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์
อีกหลายด้านที่บริษัทจัดให้ จะเป็นที่มาของความ
สำาเร็จในงานได้อย่างมหาศาลในอนาคตอันใกล้น ี้ 9

ถึงเวลาน้ำาใจไทย  ถึงเวลาที่  “ไทยธรรม” 
จะก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวไปในปีที่ 9 แห่งความ
สำาเร็จ แห่งความหวัง แห่งความฝันของเราร่วมกัน 
แด่ความสำาเร็จของสมาชิกไทยธรรมทุกท่านค่ะ



6 เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น

1. อุปนิสัยหรือลักษณะประจำาใจของเขา
2. โชควาสนาหรือบุญเก่าที่เคยทำามา
3. มิตรสหายหรือศัตรู
4. สภาพแวดล้อมของสังคม

เพื่อนๆเรามาวิเคราะห์กันถึงอุปนิสัยของคนเรา
ดูว่า อุปนิสัยที่ดี และไม่ดี มีส่วนจะส่งเสริมให้
เกิดความสำาเร็จหรือความล้มเหลวได้ ทั้งยังทำาให้
เกิดภาวะทุกข์สุขของชีวิตผู้นั ้นด้วย  ตัวอย่าง
ของอุปนิสัยดี และไม่ดี มีดังนี้

  นิสัยที่ควรปลูกฝัง     นิสัยไม่ดีที่ควรละทิ้ง
  1.ความพยายาม      1.ความท้อถอย
  2.ความเมตตา      2.ความริษยา
  3.ความกล้าหาญ      3.ความขลาดกลัว
  4.ความเข้มแข็ง      4.ความใจอ่อน
 
ความพยายาม หมายถึงความมุมานะที่มุ่ง
กระทำาสิ่งที่ได้ลงมือกระทำาจนบรรลุความสำาเร็จ 
มีความมุ่งม่ัน  ความปรารถนาอันแรงกล้า  ความ
มีศรัทธา  ความสม่ำาเสมอ

ความเมตตา  หมายถึงความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน  
ปรารถนาจะให้เขามีความสุข  ความเมตตานี่เอง
เป็นเหตุให้คนที่เรารู้จัก นิยมชมชอบหรือรักเรา  
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา และมิตรสหาย 
จะช่วยส่งเสริมให้เราบรรลุความสำาเร็จ เพราะ

บ้านน้ีเศรษฐกิจดี เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2013

สวัสดีปีใหม่ เพื่อนสมาชิกไทยธรรมทุกท่าน  
ขอสวัสดีปีใหม่ 2013 อีกครั้งนะคะเพื่อนๆ จะได้
ไม่ตกหล่นเพื่อนคนไหนไป  เพราะปีใหม่ 2013  
เป็นปีที่ผู้คนมากหน้าหลายตาต่างพากันประสบ
ความสำาเร็จ ร่ำารวยเงินทอง มีกิจการงานที่ขยาย
ใหญ่โตขึ้น มีเครือข่ายสายใยที่กว้างขวางมากขึ้น  
พวกเขาเหล่านั้นประสบความสำาเร็จได้อย่างไร  
เขามีปัจจัยอะไรถึงทำาให้พวกเขาสำาเร็จได้ง่ายดาย
นัก  “ทำาอย่างไรจึงจะประสบความสำาเร็จ”  เป็น
คำาถามที่น่าคิดนะคะเพื่อนๆ

ทำาอย่างไรจึงจะประสบความสำาเร็จ 
การที่จะประสบความสำาเร็จในชีวิต  โดยบรรลุ
ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ไม่มีสูตรตายตัว  บางคนอาศัย
ความรู้ ความสามารถ และลักษณะมานะพยายาม
ในจิตใจ  เขาก็อาจจะประสบความสำาเร็จในสิ่งที่
เขาต้องการ  บางคนนอกจากอาศัย 2 อย่างนี้ 
ยังไม่พอ  ต้องอาศัยเหตุการณ์หรือโอกาสอำานวย
ให้ด้วย เขาจึงจะประสบความสำาเร็จอย่างท่ีเรียกว่า 
“บุญมาวาสนาส่ง”  อันที่จริงบุญวาสนาก็ไม่ใช่
อะไรอื่น  คือคุณความดีที่คนเราได้สะสมมาไว้
น่ันเอง  บางคนก็อาจเรียกว่า “บารมี” นอกจากน้ี
สภาพแวดล้อมของสังคม ตลอดจนมิตรสหาย 
หรือศัตรู ก็มีส่วนที่จะช่วยบันดาลความสำาเร็จ
หรือความล้มเหลวให้แก่ตัวเราได้  เม่ือเราวิเคราะห์
ความสำาเร็จของบุคคลใดๆ เราอาจแยกเป็นหัวข้อ
ได้ดังนี้
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รัก และห่วงใยเสมอ  
จากเพื่อนของคุณ อ.ติ๊ก ไทยธรรมค่ะ

อาจารย์ รินทร์ลภัส สิริวัฒน์ธนะ
E-mail : rinrapat_tik@hotmail.com
Facebook : Tik Nice-girl@facebook.com

เมตตาจิตของเรามีอำานาจดึงดูดให้เขาเหล่านั้นมา
ช่วยเหลือ  สนับสนุนการงานของเรา

ความกล้าหาญ หมายถึงความเชื่อมั่นใน
ตนเอง  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ความไม่แคร์
ต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์    ความไม่ลังเลใจใน
การกระทำาส่ิงท่ีถูกต้อง  ความกล้าหาญจะเป็นคุณ
อย่างสูง ถ้าเรากล้าหาญในการทำาสิ่งที่ชอบธรรม 
และไม่เห็นแก่ตัว  เราจะสรรเสริญวีรชนที่
เสียสละชีพเพื่อชาติ  เราจะสรรเสริญผู้ที่เสี่ยง
อันตรายอย่างสูง ในการปฏิบัติภารกิจซึ่งเสียสละ
เพื่อผู้อื ่น  ความกล้าหาญเป็นภาวะจิตที่จะนำา
ความสำาเร็จมาให้แก่ผู้มีนิสัยอย่างนี้

ความเข้มแข็ง หมายถึงความมีขวัญ และ 
กำาลังใจที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ ไม่อ่อนแอ 
ท้อถอยง่ายๆหรือละท้ิงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตน มีสติปัญญาในการเผชิญกับความทุกข์ร้อน
หรือความยากแค้นแสนสาหัสใดๆ  คุณสมบัติ
ข้อนี้จำาเป็นอย่างมากสำาหรับความสำาเร็จ

ส่วนอุปนิสัยที่ไม่ดีทั้ง 4 ประการนั้น ไม่จำาเป็น
ต้องอธิบายก็เห็นๆกันอยู่ว่าความท้อถอย ความริษยา 
ความขลาดกลัว และความใจอ่อนหรืออ่อนแอ
ย่อมนำามาซึ่งความล้มเหลวสู่เจ้าของอุปนิสัย
เหล่านั้นโดยง่าย

ขอฝากเพื่อนๆทุกท่านว่า  “ชีวิต ลิขิตเอง” 
ออกแบบชีวิตท่ีท่านต้องการ ความสุข ความสำาเร็จ 
การเป็นที่ยอมรับของทุกคน เป็นที่รักของทุกคน  
เป็นท่ีพ่ึงพาของผู้อ่อนล้า  เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้คนที่เข้ามาหาท่าน ได้ประสบความสำาเร็จ
ตามท่านไปอย่างสวยงาม  ชีวิตท่ีลิขิตได้น้ี ช่างเป็น
ชีวิตที่น่าพิสมัยเสียนี่กระไร  พวกเรามาเป็นส่วน
ที่ดี ส่วนที่สำาเร็จ ส่วนที่มีความสุขที่สุดของสังคม
ของเรา และสังคมของชาติเราตลอดไปกันนะคะ
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       ผมเป็นผู้อำานวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรม 
จังหวัดปราจีนบุรี อายุ 27 ปี เพ่ิงแต่งงานกับ
ภรรยาสาวสวยได้ไม่ถึงปี และไม่เคยคิดมาก่อนว่า 
จะเจอปัญหาสมรรถภาพทางเพศเส่ือม เน่ืองจาก
คิดว่าตัวเองอายุยังน้อย จนกระท่ังหลังแต่งงาน
เม่ือต้นปีท่ีผ่านมา จึงได้ทราบว่า ตัวเองเป็นหน่ึง
ในคนท่ีมีปัญหาท่ีเรียกกันว่า “ล่มปากอ่าว” ผม
ได้เปิดอกคุยกับภรรยาอย่างตรงไปตรงมา โชคดี
ท่ีภรรยาท่ีแสนน่ารักของผมก็เข้าใจ และเราได้
พยายามแก้ปัญหาร่วมกันมาโดยตลอด  แต่มัน
ก็ไปไม่ถึงไหน จนกระทั่งวันหนึ่ง ผมได้รู ้มาว่า
บริษัทไทยธรรมฯ กำาลังจะมีผลิตภัณฑ์ท่ีออกมาให้
สมาชิกได้ทดลองใช้ในขณะน้ัน ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวกับปัญหาสมรรถภาพทางเพศโดยตรง ผมก็
เลยลองขอมาทดสอบ สารสกัดต่างๆในผลิตภัณฑ์
น้ัน ประกอบด้วย  แอล – อาร์จีนิน โสม น้ำามันปลา 
สารสกัดเมล็ดองุ่น และแร่ธาตุสังกะสี ซ่ึงผมอ่าน
ดูแล้ว ล้วนแล้วแต่ดีต่อร่างกายของผู้ชายด้วยกัน
ทั้งสิ้น ซ่ึงเม่ือผมได้รับประทาน ในช่วงแรกก็รู้สึก
ได้ถึงความสดชื ่น  กระปรี ้กระเปร่า  และเมื่อ
รับประทานครบ 2 อาทิตย์ ลองสังเกตตัวเองดูก็รู้สึก
ว่าอาการท่ีผมประสบอยู่  คือ เร่ืองของล่มปากอ่าว
น้ัน เปล่ียนไป คือ สามารถทำากิจกรรมได้นานข้ึน 

และท่ีสำาคัญทำาให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของ
ผมแน่นแฟ้นมากข้ึนด้วย
 สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากถึงผู้ที่ประสบปัญหา
เหล่านี้ อยากจะบอกว่าท่านไม่ต้องเครียดหรือ
ตกใจนะครับ สำาหรับผมคิดว่าอันดับแรกให้ลอง
หันหน้ามาคุยกันในครอบครัว หรือจะติดต่อมา
ปรึกษากับผมโดยตรงก็ได้นะครับ   ผมยินดีให้
คำาปรึกษาทุกท่านครับ 

วีก้า

VGA 
            ช่วยได้

“ไม่เคยคิดมาก่อนว่า จะเจอปัญหาสมรรถภาพ
ทางเพศเสื่อม เนื่องจากคิดว่าตัวเองอายุ
ยังน้อย จนกระทั่งหลังแต่งงานเมื่อต้นปี

ที่ผ่านมา จึงได้ทราบว่า ตัวเองเป็นหนึ่งในคน
ที่มีปัญหาที่เรียกกันว่า ล่มปากอ่าว ”

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ (เอิร์ท)
ผู้อำานวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรม ปราจีนบุร ี

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น8
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Alkaline water for Life
น้ำ�ด่�งเพื่อชีวิต

คว�มสำ�คัญของก�รล้�งพิษ 
ร่างกายของมนุษย์ผลิตของเสียตลอดเวลา นับ
ตั้งแต่มนุษย์เป็นตัวอ่อนแรกปฏิสนธิอยู่ในครรภ์
มารดา ขบวนการเผาผลาญสารอาหารเพื่อให้เกิด
พลังงาน ดำาเนินอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา ของ
เสียที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญนี้ จำาเป็น
ต้องถูกกำาจัดออกจากร่างกาย หากของเสียเหล่าน้ี 
ถูกกำาจัดออกจากร่างกาย “อย่�งส้ินเชิง” ร่างกาย
ของมนุษย์ก็จะมีสุขภาพที่ดีเยี่ยม ของเสียที่ถูก
กำาจัดออกไม่หมด จะตกค้าง และถูกสะสมอยู่ใน
ร่างกาย ที่ใดที่หนึ่ง และนี่เองคือจุดเริ่มต้นของ
ขบวนการเสื่อมถอย และแก่ชรา

หากเราต้ังคำาถามแพทย์ผิวหนังว่า คนเราเร่ิมแก่ 
ต้ังแต่เม่ือใด แพทย์ผิวหนังมักจะตอบว่า เราเร่ิมแก่

ตั้งแต่อายุ 18 ปี เมื่อคอลลาเจน และอิลาสติน
ใต้ผิวหนังเริ่มลดระดับลง รวมทั้งโกรท ฮอร์โมน
ก็ลดลงด้วย แต่หากเราต้ังคำาถามแพทย์สาขาย้อนวัย 
เราจะได้รับคำาตอบว่า มนุษย์เรา “แก่ตั้งแต่เกิด” 
เม่ือร่างกายเราเริ่มสะสมของเสียที่กำาจัดออกไป
ไม่หมด คือ จุดเริ่มต้นของขบวนการแก่ชรา

นักจิตวิทยาผู้โด่งดังชาวฝร่ังเศส ช่ือ Alexia Carrell 
เก็บหัวใจที่ยังมีชีวิตของไก่ ไว้ถึง 28 ปี โดยการ
ฟักไข่ที่มีเชื้อในตู้ฟัก แล้วตัดเนื้อเยื่อส่วนหัวใจ
ของลูกไก่ มาใส่ในสารละลายน้ำาเกลือที่มีปริมาณ
แร่ธาตุเท่ากับแร่ธาตุในเลือดของไก่ เขาเปลี่ยน
สารละลายนี้ใหมทุ่กวัน เม่ือเวลาผ่านไปถึง 28 ปี 
เขาตัดสินใจหยุดเปลี่ยนสารละลาย เนื้อเยื่อหัวใจ
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ของลูกไก่จึงตาย เขาสรุปผลวิจัยที่ยาวนานนี้ว่า 
หากเราสามารถกำาจัดของเสียในสารละลายที่
หล่อเลี้ยงเซลล์ได้หมด เราจะสามารถยืดอายุ
ของเซลล์ที่มีชีวิต ให้มีอายุที่ยาวนานได้

เลือด น้ำ�เหลือง และน้ำ�ในเซลล์
น้ำาเป็นตัวทำาละลายที่ลึกลับ และทรงพลังที่สุด
ในโลกนี้ ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยน้ำาถึง 
70% แท้จริงแล้วร่างกายของเราก็เปรียบได้กับ 
ถุงบรรจุน้ำาขนาดใหญ่ ท่ีถูกห่อหุ้มด้วยผิวหนัง น้ำาเลือด
น้ำาเหลือง และน้ำาในเซลล์ ละลายทุกส่ิงทุกอย่าง
ที่อยู่ในนั้น แร่ธาตุ สารอาหาร ออกซิเจน 
คาร์บอนไดออกไซด์ ของเสีย มลภาวะต่างๆ 
เลือดประกอบด้วยน้ำาถึง 90% และสมองประกอบ
ด้วยน้ำาถึง 85%

เลือดของมนุษย์มีค่า pH อยู่ระหว่าง 7.3 – 7.45 
เลือดซึ่งมี pH 7.45 มีออกซิเจนมากกว่าเลือดที่
มีค่า pH 7.3 ถึง 64.9% ค่า pH ระหว่าง 7.3 
และ 7.45 ดูเหมือนไม่แตกต่างกันมากนัก แต่
เป็นความแตกต่างอย่างมหาศาล เมื่อมองในแง่
ของออกซิเจนในเลือดที่เพิ่มขึ้นถึง 64.9%

ก�รผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์
มีวิธีการผลิตน้ำาอัลคาไลน์ได้หลายวิธ ี วิธีการหนึ่ง 
คือ การผลิตน้ำาอัลคาไลน์ด้วยวิธีการแยกประจุ
ของเกลือแร่ท่ีละลายน้ำาด้วยไฟฟ้า (Electrolysis) 
เกลือแร่ ที่สำาคัญคือ แคลเซียมไอออน (Ca2+)  
และแมกนีเซียมไอออน (Mg2+) น้ำากลั่น และ 
น้ำา RO (Reverse Osmosis) จะไม่มีแร่ธาตุ
ละลายน้ำาอยู่เลย จึงไม่มีการเกิดประจุดังกล่าว 

มีผู้ผลิตน้ำาด่างบางราย นำาสารบางชนิดมาหยด
ลงในน้ำา เพื่อให้เกิดน้ำาด่าง ที่นิยมคือ สารกลุ่ม
ไบคาร์บอเนต (Bicarbonates) ซึ่งในการเพิ่ม
ปริมาณที่หยด จะสามารถทำาให้เกิดน้ำาด่างที่ 
pH สูงๆได้ แต่ไม่สามารถทำาให้เลือดเป็นด่างได้ 

เนื่องจากเมื่อสารกลุ่มไบคาร์บอเนต เจอกับกรด
ในกระเพาะอาหาร จะเกิดการสะเทิน (Neutralize) 
ขึ้น ทำาให้เกิดความเป็นกลาง และความเป็นด่าง
หายไป ไม่มีผลใดๆต่อร่างกาย

ก�รทำ�ง�นของเครื่องผลิตน้ำ� 
อัลค�ไลน์ไวทอป
1. ชุดพรีฟิลเตอร์  ปรับคุณภาพน้ำา
>  ชุดกรอง PP (Polypropylene Filter) สำาหรับ
กรองสารเคมี จุลินทรีย์ และโลหะหนักท่ีปนเป้ือน  
กรองตะกอนหยาบ และส่ิงสกปรกท่ีปะปนมากับน้ำา
ทุกชนิด เช่น ผงทรายละเอียด เศษตะกอนโลหะ 
เศษสนิมเหล็ก เศษผง จุลินทรีย์ โดยเย่ือกรองเป็น 
Polypropylene Filter ขนาด 5 ไมครอน เป็นการ
ปรับคุณภาพของน้ำาให้เหมาะสมกับการใช้งานกับชุด
เคร่ืองผลิตน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป 
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> ชุดกรองแอคติเวท คาร์บอน (Activated 
Carbon Filter) กรองสารแขวนลอย อนุภาค
ของแข็ง สารเคมี พวกคลอรีน สารอินทรีย์ในน้ำา 
ผงซักฟอก ฟีนอล ยาฆ่าแมลง  ช่วยเพิ่มคุณภาพ
น้ำา ทั้ง สี กลิ่น และรสของน้ำา 

การทำางาน : น้ำาจะผ่านเข้าสู่ชุดกรองทั้งสองชุด
และสัมผัสกับชุดกรองโดยตรง ก่อนที่จะผ่านเข้า
สู่ชุดเครื่องผลิตน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป 
2. ชุดเครื่องผลิตน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป 
> ชุดกรองแอคติเวท คาร์บอน และธาตุเงิน
บริสุทธิ์ (Inner Filter) กรองสารแขวนลอย 
อนุภาคของแข็ง และทำาลายเชื้อจุลินทรีย์  
> ชุดกำาเนิดแสง UV ทำาลายเชื้อจุลินทรีย์
> ชุด MBF ให้รังสีฟาร์ อินฟราเรด สั่นโมเลกุล
เพื่อให้น้ำากลายเป็นโมเลกุลเล็ก
> ชุดผลิตน้ำาอัลคาไลน์ (Vitop Water Ionizer 
Unit)

การทำางาน : น้ ำาผ่านเข้าไปสัมผัสกับชุดกรอง
แอคติเวท คาร์บอน และธาตุเงินบริสุทธิ์ (Inner 
Filter) โดยตรง เพื่อกรองสารแขวนลอย อนุภาค
ของแข็ง สารเคมี พวกคลอรีน ที่ยังอาจมีตกค้าง 
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการกรอง ขจัดกลิ่น หรือ 
ก๊าซ ที่ยังคงเหลือในน้ำา ช่วยทำาให้รสชาติของน้ำา
เป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งทำาลายจุลินทรีย์ที่มีอยู่
ด้วยคุณสมบัติของธาตุเงินบริสุทธิ์ที่ให้อิออนของ
ธาตุเงิน แล้วผ่านออกทางท่อที่เป็นหลอดแก้ว 
ผ่านมาที่ชุดกำาเนิดแสง UV ที่มีการแปลงไฟฟ้า
จาก 220V ไปเป็น 700V สำาหรับการทำางาน
ของชุดหลอด UV  โดยติดตั้งอยู่ภายนอกรอบ
ท่อน้ำาส่วนนี้ เพื่อทำาลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ยังอาจ
ตกค้างอยู่ แล้วจึงผ่านมาสู่ชุด MBF ให้รังสี
ฟาร์ อินฟราเรด จากการดูดซับพลังงานท่ีได้จาก
สิ่งแวดล้อมภายในเครื่อง สั่นโมเลกุลน้ำาให้เป็น
โมเลกุลเล็ก โดยการผ่านที่จุดนี้ น้ำาจะยังคงอยู่
ในท่อน้ำา โดยมีวัสดุ MBF ที่เป็นเส้นใยหุ้มรอบ

Alkaline water for Life
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ท่อน้ำาทั้งหมด น้ำาจึงไม่ได้สัมผัสกับวัสดุ MBF  โดยตรง จึงทำาให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเสื่อมของ
เส้นใย MBF  หรือการปนเปื้อนของแร่ธาตุ 42 ชนิดจากเส้นใย MBF ลงไปในน้ำา  แล้วจึงเข้าสู่
ชุดผลิตน้ำาอัลคาไลน์ ( Vitop Water Ionizer Unit) ที่มีการแปลงไฟฟ้าจาก 220V เป็น 50V ใน 
electrolysis chamber เพื่อให้ได้น้ำาอัลคาไลน์ ที่ระดับต่างๆ รวมทั้งน้ำาด่าง และน้ำาที่เป็นกลาง  โดย
จากการทดลองใช้น้ำาประปาในกรุงเทพ โดยให้น้ำาผ่านชุดพรีฟิลเตอร์ก่อน พบว่าระดับของน้ำาอัลคาไลน์
ท่ีได้ จะมีค่า pH สูงข้ึน ตามระดับการปรับ จากระดับ 1 2 3 และ H  ตามตารางที่ 1

1

5. 05 .5 6. 06 .5 PH 7. 07 .5 8. 08 .5 9. 0

2

3
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การใช้งานชุดเคร่ืองผลิตน้ำาอัลคาไลน์ไวทอปนั้น 
น้ำาที่ผ่านเข้าเครื่องต้องเป็นน้ำาประปา (City tap 
Water) และต้องไม่เป็นน้ำาที่ผ่านการกรองโดย
ระบบ RO เพราะน้ำาที่ออกมาจะไม่มีแร่ธาตุ ไม่มี
คุณสมบัติที่จะมาผ่าน electrolysis chamber 
เพื่อผลิตน้ำาอัลคาไลน์ได้ ดังนั้นการเกิดตะไคร่
สะสมในไส้กรองเรซินของระบบ RO จึงไม่มี
โอกาสผ่านมาที่ชุดเครื่องผลิตน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป
ได้

จุดเด่นของเครื่องผลิตน้ำ�อัลค�ไลน์ ไวทอป โมเดล TN400HL
• ผลิตน้ำาอัลคาไลน์ได้ถึง 4 ระดับ คือ 1, 2, 3, H
• มีหลอด UV Lamp ฆ่าเชื้อโรค จดลิขสิทธิ์การประดิษฐ์โลก
• ระบบการกรองจดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรการประดิษฐ์โลก
• มีระบบ Pre-Filter สำาหรับพื้นที่ที่น้ำาไม่สะอาด
• หน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำางานของเครื่อง
• มีระบบท่อคู่ ผลิตน้ำากรดปราศจากเชื้อโรคออกมาพร้อมกัน เพื่อใช้ทำาความสะอาดผิวพรรณ 
• ผลิตน้ำาอัลคาไลน์ โมเลกุลเล็ก ที่ปราศจากเชื้อโรค ได้ภายในระยะเวลา 5 นาที
• ใช้งานง่าย สะดวกสบาย
• คุณภาพมาตรฐานโลก ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้ใช้ในกระทรวงการกีฬา ประเทศจีน
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การกำาหนดเพศของทารกน้ัน โอกาสจะได้บุตรชาย 
หรือบุตรสาว ข้ึนอยู่กับฝ่ายชาย เน่ืองจากในน้ำาอสุจิ
ของผู้ชาย จะมีสเปิร์ม (Sperm) อยู่ 2 ประเภท 
ในการกำาหนดเพศ
1. สเปิร์มตัวผู้ (Sperm-y) มีขนาดตัวเล็ก หัวกลม 
เคลื่อนไหวได้รวดเร็ว แต่มีอายุสั้น จะตายเมื่อ
ช่องคลอดมีสภาวะเป็นกรด แต่จะเคลื่อนไหวได้
รวดเร็วขึ้น และมีอายุยาวขึ้น เมื่อช่องคลอดมี
สภาวะเป็นด่าง
2. สเปิร์มตัวเมีย (Sperm-x) มีขนาดตัวอ้วนใหญ่ 
หัวเป็นรูปไข่ เคลื่อนไหวได้ช้า แต่จะทนต่อ
สภาวะเป็นกรดในช่องคลอด

ความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์นี้ นำาไปสู่ทฤษฎี
การกำาหนดเพศบุตร ตัวอย่างเช่น หากผู้หญิงเป็น
ฝ่ายตกไข่ก่อน การมีเพศสัมพันธ์หลังวันไข่ตก ไข่
จะเป็นฝ่ายตั้งรับ และรอคอยสเปิร์มตัวแรกที่จะ
วิ่งมาเจาะ สเปิร์มที่วิ่งเร็วกว่า คือ สเปิร์มตัวผู้ 
(Sperm-y) จะมีโอกาสมากกว่า ในทางตรงกัน
ข้าม การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันไข่ตก สเปิร์มจะ
เป็นฝ่ายไปรอไข่ที่จะตกจากรังไข่ สเปิร์มซึ่งมีอายุ
ยาวกว่า คือ สเปิร์มตัวเมีย (Sperm-x) จะมี
โอกาสรอดชีวิตเพื่อเจาะไข่ได้มากกว่า

คู่สามี-ภรรยาที่ต้องการได้บุตรชาย ควรดื่มน้ำา
อัลคาไลน์ท้ังสองคน ก่อนระยะเวลามีเพศสัมพันธ์ 

สร้�งลูกช�ยด้วยน้ำ�ด�่ง
เพ่ือการมีบุตร เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน 
ทั้งตัวสเปิร์ม และช่องคลอดจะมีความเป็นด่าง
มากกว่า มีการเก็บข้อมูลเรื่องนี้ในประเทศเกาหลี 
จะพบว่าโอกาสในการได้บุตรชายจากการดื่มน้ำาด่าง
ท้ังสามีภรรยาก่อนการมีเพศสัมพันธ์ เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 1 เดือน มีโอกาสถึง 95% ที่จะได้
บุตรชาย

ข้อควรปฎิบัติเพิ่มเติมในกรณี
ต้องก�รบุตรช�ย 
1. ก่อนหน้า ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ อย่างน้อย 
1 สัปดาห์ เพื่อให้สเปิร์มตัวผู้มีปริมาณมาก
2. ขณะหลั่งฝ่ายชายควรสอดใส่อวัยวะ ให้อยู่ลึก
ที่สุด
3. ให้ฝ่ายหญิงมีความรู้สึกทางเพศถึงจุดสุดยอดไป
ก่อนที่ฝ่ายชายจะทำาการหลั่ง เพราะสภาวะด่าง
บริเวณมดลูกจะได้เพิ่มขึ้น เพ่ือให้สเปิร์มตัวผู้ว่ิง
เร็วข้ึน
4. ควรมีเพศสัมพันธ์ หลังวัน
ไข่ตกแล้วประมาณ 12 – 24
ชั่วโมง เพื่อให้ไข่เดินทางมา
ใกล้ที่สุด

เครื่องผลิตน้ำา
อัลคาไลน์
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นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่า การรับประทาน
อาหารที่ให้ผลทำาให้เลือดเป็นด่าง เพื่อกำาจัดของ
เสียซึ่งเป็นกรดสะสมตามเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของ
ร่างกาย ให้ผลได้ไม่เท่าการด่ืมน้ำาอัลคาไลน์ (น้ำาด่าง) 
เพื่อกำาจัดของเสีย นักโภชนาการมีทฤษฎีว่า เรา
สามารถรับประทานอาหารที่หลากหลาย แล้วจึง
ดื่มน้ำาด่างลงไปสะเทินความเป็นกรดในเลือด 

แล้วเราจะต้องดื่มน้ำาด่างในปริมาณอย่างน้อย
กี่แก้วต่อวัน จึงจะมีปริมาณมากพอที่จะกำาจัด
ของเสียที่เป็นกรดสะสมนี้ได้? นักวิทยาศาสตร์
ประมาณว่า เราต้องดื่มน้ำาประมาณ 5 แก้วต่อ
วัน หรือ ประมาณ 1.2 ลิตรต่อวัน เลือดที่มี
ภาวะเป็นกรด จะทำาให้เกิดลิ่มเลือดแข็งตัวได้ง่าย 
บริเวณใดของร่างกายที่มีของเสียที่เป็นกรดสะสม 
จะเกิดหลอดเลือดอุดตันได้ง่ายในบริเวณนั้น ซึ่ง
หมายความว่า  แม้ว่าเราจะดื่มน้ำาอัลคาไลน์จน

ฟ�ร์ อินฟร�เรด      
รังสีแห่งก�รรักษ�
Far Infrared
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เลือดเป็นด่างแล้ว อุปสรรคถัดไปก็คือ ทำาอย่างไร
เลือดท่ีเป็นด่างจึงจะเข้าไปละลายของเสียท่ีเป็นกรด
ในบริเวณที่มีการอุดตันได้ 

การท่ีจะทำาให้เลือดซ่ึงมีความเป็นด่างเข้าไปละลาย
ของเสียที่เป็นกรดในเซลล์ และเนื้อเยื่อต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพขึ้นนั้น เรา
จะต้องทำาให้อุณหภูมิภายในร่างกายสูงขึ้น เพื่อ
ให้หลอดเลือดฝอยเกิดการขยายตัว เลือดก็จะมี
อุณหภูมิที่อุ่นขึ้น ละลายตะกอน ตะกรัน และ
ของเสียต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และผ่านหลอดเลือดได้
ง่ายขึ้น เนื่องจากหลอดเลือดเกิดการขยายตัว

มีหลากหลายวิธีการที่จะทำาให้อุณหภูมิภายในของ
ร่างกายสูงขึ้น ได้แก่
• การออกกำาลังกาย จริงอยู่ที่การออกกำาลังกาย
ทำาให้เกิดการสันดาปที่มากขึ้น และทำาให้เกิดของ

เสียท่ีเป็นกรดมากข้ึน แต่ผลเสียถูกชดเชยด้วยผลดี
ของการท่ีอุณหภูมิร่างกายสูงข้ึน หลอดเลือดฝอย
ขยายตัว  การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น 

• การอาบน้ำาอุ่น การอบซาวน่า การนวด ฯลฯ 
ในบางครั้งการอาบน้ำาอุ่น และการอบซาวน่านาน
เกินไป ทำาให้เรารู้สึกวิงเวียน เน่ืองจากหลอดเลือด
ขยาย การไหลเวียนดีขึ้น ทำาให้ของเสียตาม
เนื้อเย่ือต่างๆของร่างกายละลายออกมาในเลือด 
ทำาให้เรารู้สึกไม่สบาย การดื่มน้ำาอัลคาไลน์ก่อน
และหลังการอาบน้ำาอุ่น หรือ การอบซาวน่าจะ
ช่วยอาการเหล่านี้ได้ การนวดก็ให้ผลในการกำาจัด
สารพิษ และของเสียที่สะสมด้วยทฤษฎีเดียวกัน  

• การอดอาหาร ในขบวนการอดอาหาร จะมีการ
เผาผลาญไขมัน ทำาให้ของเสียซ่ึงสะสมในไขมัน 
ละลายออกสู่กระแสเลือดด้วย ในภาวะนี้ ร่างกาย
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จะมีภาวะเลือดเป็นกรดสูงกว่าปกติ   ควรดื่ม
น้ำาอัลคาไลน์มากๆ ในคนที่อยู่ระหว่างขบวนการ
อดอาหาร เพื่อล้างสารพิษ และลดน้ำาหนัก

•  การนอนบนที่นอนฟาร์  อินฟราเรด  โดย
นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่น เชื่อว่า การนอนบนที่นอน
ฟาร์ อินฟราเรด หรือ การใส่เสื้อผ้าที่ถักทอด้วย
เส้นใยที่ให้รังสีฟาร์ อินฟราเรด เป็นวิธีที่ดีที่สุด
ในการขยายหลอดเลือดฝอย และเพิ่มอุณหภูมิ
ภายในร่างกาย

เส้นใยที่ให้รังสีฟาร์ อินฟราเรด จะทำาให้อุณหภูมิ
ภายใต้บริเวณที่เส้นใยสัมผัสสูงขึ้น 2 C - 3 C 
และหลอดเลือดมีการขยายออกถึง 20% ในขณะ
ที่ความเร็วของการไหลเวียนเลือดในบริเวณนั้น 
เพิ่มขึ้น 2-3 เท่า รังสีฟาร์ อินฟราเรด สามารถ
แผ่ลึกลงไปใต้ผิวหนังได้ถึง 2-3 นิ้ว 

radiated energy

far infrared rays

o o

o o
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ฟาร์ อินฟราเรด รังสีแห่งการรักษา
ฟาร์ อินฟราเรด หรือรังสีใต้แดงระยะไกล อยู่
นอกช่วงคลื่นที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า 
โดยมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 4-14 ไมครอน 
(ไมโครเมตร)เป็นความยาวช่วงคลื่นเดียวกับที่
สิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ด้วย แผ่ออกจากร่างกาย 
เป็นความยาวช่วงคล่ืนเดียวกับท่ีน้ำา และของเหลว
ต่างๆแผ่ออกมา ดังนั้น ร่างกายมนุษย์ สิ่งมีชีวิต 
น้ำา และของเหลวต่างๆ จึงดูดกลืนแสงในช่วงนี้
ได้ง่าย เน่ืองจากเป็นแสงในช่วงคล่ืนเดียวกัน เม่ือ
ดูดกลืนแล้วจะทำาให้ความเข้มข้นของแสงนี้มีมาก
ขึ้น แผ่ได้ลึกลงไปจากใต้ผิวหนัง 2-3 นิ้ว และ
ส่งผ่านต่อลงไปจากเซลล์สู่เซลล์ ลงได้ลึกกว่านั้น
อีกมาก  เนื่องจากเซลล์แต่ละเซลล์ก็มีช่วงคลื่น
ฟาร์ อินฟราเรด อยู่แล้วโดยธรรมชาติ จึงทำาหน้าที่
เสมือนสถานีรับ และสถานีส่งคลื่นนี้ ลงสู่เซลล์
ถัดๆ ลงไป

อุณหภูมิภายในร่างกาย ใต้ผิวหนังบริเวณท่ีสัมผัสกับ
เส้นใยท่ีให้ฟาร์ อินฟราเรดจะร้อนข้ึน 2 C - 3 C 

ซึ่งเพียงพอแล้ว เนื่องจากคลื่นนี้แผ่ได้ลึก โดย
อาศัยหลักการดูดซับ และแผ่ออก คล่ืนความร้อน
ที่เพิ่มขึ้นมีลักษณะสม่ำาเสมอ

คนที่มีคู่รัก ที่นอนร่วมเตียงเดียวกัน และมีความ
ใกล้ชิดกัน จะมีสุขภาพที่แข็งแรงกว่าผู้ที่นอนคน
เดียว เน่ืองจากร่างกายมนุษย์ทำาหน้าท่ีเป็นเสมือน
สถานีรับ และสถานีส่งคล่ืนฟาร์ อินฟราเรด ซ่ึง
กัน และกัน อย่างไรก็ตาม หากเรานอนบนท่ีนอน
ฟาร์ อินฟราเรด เราก็สามารถนอนคนเดียวได้ 
โดยรับ และส่งคล่ืนกลับไปกลับมาให้กับผ้าห่ม และ
ท่ีนอนฟาร์ อินฟราเรดของเรา 

ในบรรดาคลื่นที่สาดแสงส่องมายังโลก โดยมี
แหล่งกำาเนิดพลังงาน คือ ดวงอาทิตย์นั้น  คลื่น
ฟาร์ อินฟราเรด เป็นช่วงคลื่นที่ปลอดภัย และ
มีประโยชน์มากที่สุด ในประเทศญี่ปุ่น ได้มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการใช้คลื่นฟาร์ อินฟราเรด 
กับปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆ ต่อไปนี้o o
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Far Infrared

7. เบาหวาน และน้ำาตาลในเลือดสูง
8. หอบหืด และภูมิแพ้
9. ทำาให้ระบบภูมิต้านทานทำางานดีขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นเชื่อว่า นอกจากผลดีใน
ด้านการซ่อมแซมสุขภาพด้านต่างๆ ดังข้างต้น
แล้ว สิ่งที่คลื่นฟาร์ อินฟราเรด มีประโยชน์อย่าง
ยิ่งยวดต่อร่างกายมนุษย์ คือ ความสามารถใน
การสั่นสะเทือนโมเลกุลของน้ำาในร่างกาย ทำาให้
เลือดเป็นด่าง เปลี่ยนโครงสร้างน้ำาเลือดเป็น
โมเลกุลเล็ก ล้างพิษ และของเสียที่เป็นกรด
สะสมในร่างกาย ขยายหลอดเลือด ช่วยทำาให้
หลอดเลือดไม่อุดตัน ของเสียที่ถูกขับถ่ายออก จะ
ออกไปจากร่างกายทางปัสสาวะ อุจจาระ และ 
เหงื่อ

1. นำามาช่วยในการรักษาร่วมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
เพ่ือหยุดย้ังการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง จาก
ทฤษฎีที่ว่า เมื่ออุณหภูมิภายในของร่างกายร้อน
ขึ้น เซลล์มะเร็งจะหยุดการเจริญเติบโต
2. คลายเครียด จากการที่คลื่นฟาร์ อินฟราเรด 
กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนซีโรโทนินจากสมอง 
ทำาให้เรารู้สึกสงบ และผ่อนคลาย 
3. อาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกาย 
เนื่องจากฟาร์ อินฟราเรด ทำาให้เกิดการคลาย
กล้ามเนื้อ
4. อาการอักเสบ เช่น กล้ามเน้ืออักเสบ ข้ออักเสบ
5. อาการชา และเลือดไหลเวียนไม่สะดวกตาม
ส่วนต่างๆของร่างกาย
6. ความดันโลหิตต่ำา

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น 19
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มีอ�ยุยืนย�วอย่�งมีสุขภ�พดีด้วยเรสเวอร�ทรอล
Amazing Grape Skin
มหัศจรรย์เปลือกองุ่น

ในปี 2003 เหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การชะลอวัย   ต่างตื่นตะลึงกับการค้นพบสารที่
สกัดได้จากเปลือกองุ่น ที่มีชื่อว่า เรสเวอร�ทรอล 
(Resveratrol) ซึ่งมีคุณสมบัติในการยืดอายุขัย
ของยีสต์ให้ยาวนานขึ้นถึง 70% สิ่งที่ดึงดูด
ความสนใจของเหล่านักวิทยาศาสตร์ คือ การ
เปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของยีนส์ในยีสต์ท่ี
ได้รับการหล่อเล้ียงด้วยเรสเวอราทรอล มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับลักษณะการเปล่ียนแปลงของยีนส์
เพื่อการมีอายุยืนยาวขึ้นในมนุษย์

การค้นพบนี้สร้างความตื่นตะลึง และแตกตื่น
ในวงการยาโลกเช่นกัน บริษัทยาชั้นนำาทั่วโลก 
ต่างพากันเสาะแสวงหา และค้นคว้า ในการที่
จะสังเคราะห์สารซ่ึงมีลักษณะโครงสร้างโมเลกุล
เช่นเดียวกับเรสเวอราทรอล เพ่ือท่ีจะจดสิทธิบัตร
การผลิตยาอายุวัฒนะ ซ่ึงมีคุณสมบัติในการรักษา 
ป้องกันโรคเร้ือรัง และรักษายากได้หลากหลายชนิด 
เช่น โรคเบาหวาน โรคความจำาเสื่อมอัลไซเมอร์ 
โรคหัวใจ แต่จนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่มีการเปิดเผย
จากบริษัทใด  ว่ามีผู้ใดทำาการสังเคราะห์สารที่
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เลียนแบบโครงสร้างของเรสเวอราทรอลตาม
ธรรมชาติได้หรือไม่ ธรรมชาติยังคงความอัศจรรย์ 
และลึกลับไว้ได้เสมอ

เรสเวอร�ทรอลคืออะไร     
เรสเวอราทรอล เป็นสารเคมีในพืช (Phytonutrients) 
ในกลุ่มโพลีฟีนอล พบมากในไวน์แดง และ
เปลือกองุ่น นอกจากนี้ ยังพบได้ในเยื่อหุ้มเมล็ด
ของถ่ัวลิสง เบอร์ร่ีบางชนิด เปลือกสนบางชนิด 
เป็นต้น เรสเวอราทรอลในพืช ทำาหน้าที่ป้องกัน
พืชจากอาการบาดเจ็บ การติดเชื้อ  และโรคพืช
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า ชาวฝรั่งเศสที่แม้ว่าจะ
รับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง กลับมี
อัตราการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดที่ต่ำา ซึ่งมี
สมมุติฐานว่า เกิดจากการท่ีชาวฝร่ังเศสด่ืมไวน์แดง
เป็นประจำา ปัจจุบันนี้ เรสเวอราทรอลได้รับ
ความสนใจสูงมาก ในคุณสมบัติเฉพาะของมันที่
เมื่อบริโภคไปแล้ว จะเกิดกลไกเลียนแบบกลไก
ของร่างกายที่ถูกจำากัดแคลอรี่ แม้ว่าสิ่งมีชีวิตที่
บริโภคเรสเวอราทรอล จะรับประทานอาหาร
เป็นปกติ แต่ร่างกายกลับรับรู้ว่า เกิดขบวนการ

อดอาหาร จึงก่อให้เกิดการเผาผลาญ เพื่อนำา
พลังงานสะสมมาใช้ อีกทั้งยังไปกระตุ้นยีนส์ชื่อ 
เซอร์ทูอิน วัน (SERT1) ทำาให้เกิดกระบวนการ
ยืดอายุขัยของสิ่งมีชีวิตนั้นให้ยาวนานขึ้น

นักวิทยาศาสตร์กลุ่มต่างๆในปัจจุบัน ได้ทำาการ
ออกแบบการทดลอง หาแง่มุมต่างๆท่ีเป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพของเรสเวอราทรอล ท้ังการยืดอายุขัยของ
ส่ิงมีชีวิตออกไป การให้ผลในด้านการชะลอความชรา 
โดยทดลองในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่างๆ เช่น 
หนูไมซ์ (Mice) หนูแรท (Rats) สุนัข และลิง 
ผลวิจัยที่ได้ล้วนบ่งบอกว่า ผลที่ได้จากการบริโภค
เรสเวอราทรอลในมนุษย์มีแนวโน้มอย่างสูงที่จะ
ได้ผลเช่นเดียวกัน

เรสเวอร�ทรอล เลียนแบบ
ขบวนก�รจำ�กัดอ�ห�รในธรรมช�ติ
ในปี 2003 งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
พบว่า ยีสต์ที่ได้รับสารเรสเวอราทรอล จะเกิด
ขบวนการเลียนแบบการจำากัดอาหารในยีสต์ ซึ่งมี
ผลให้ยีสต์มีอายุขัยยืนยาวขึ้นถึง 70% ในปีถัดมา

Resveratrol 
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นักวิจัยพบว่า เรสเวอราทรอลยังทำาให้สัตว์
ทดลองอีก 2 ชนิด คือ แมลงวันผลไม้ (Fruit Fly) 
และหนอนตัวกลม (Round Worm) มีอายุยืดยาว
มากขึ้น เช่นเดียวกับการลดแคลอรี่ ผลวิจัยนี้ ทำา
ให้เรสเวอราทรอลกลายเป็นสารชนิดแรกในโลก 
ที่แสดงให้เห็นถึงการชะลอวัย และการยืดอายุขัย
ในสัตว์หลายเผ่าพันธุ์

ในปี 2006 นักวิทยาศาสตร์จากประเทศอิตาลี 
พบว่าผลของการให้เรสเวอราทรอลขนาดสูง 
ในสัตว์ที่วิวัฒนาการสูงขึ้น คือ ปลาสายพันธุ์ 
Nothobranchius furzeri  ทำาให้ยืดอายุขัยของ
ปลาขึ้นมากกว่า 50% ในปีเดียวกันนั้นเอง ที่
นักวิทยาศาสตร์ท่ีประเทศฝร่ังเศสพบว่า การบริโภค
เรสเวอราทรอล ทำาให้หนูซึ่งถูกเหนี่ยวนำาให้เป็น
เบาหวานจากอาหาร ไม่เป็นเบาหวาน และยัง
ทำาให้หนูทดลองมีความทนทานขณะออกกำาลังกาย
มากกว่าเดิม

นักวิทยาศาสตร์พบว่า การให้เรสเวอราทรอล ทำา
ให้ยีนส์เซอร์ทูอิน วัน (SERT1) ในร่างกายสัตว์
ทดลองถูกกระตุ้น ซึ่งยีนส์ SERT1 นี้ เมื่อถูก
กระตุ้นจะไปเหน่ียวนำาการทำางานของไมโตคอนเดรีย
(Mitochondria) ซึ่งเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในเซลล์
ทำาหน้าที่ เปลี่ยนอาหารให้กลายเป็นพลังงาน 

ทำาให้เซลล์เผาผลาญพลังงานมากขึ้นกว่าปกติ 
ทีมวิจัยอธิบายว่า การเผาผลาญพลังงานที่มากข้ึน 
จะช่วยป้องกันการสะสมของไขมัน และการ
เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (โรคเบาหวานที่เกิด
จากพฤติกรรมการรับประทาน และไม่ได้เป็นมา
โดยกรรมพันธุ์ หรือ ไม่ได้เป็นแต่กำาเนิด) การ
เพิ่มการทำางานของไมโตคอนเดรียยังช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำางานของเนื้อเยื่อ โดยเฉพาะ
กล้ามเนื้อที่ยึดติดกับกระดูก ทำาให้ความทนทาน
ของหนูทดลองในการออกกำาลังกายเพิ่มขึ้น

นักวิจัยมีความหวังว่าการบริโภคเรสเวอราทรอล จะ
สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานประเภท
ที่ 2 ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการเผาผลาญผิดปกติ 
โรคอัลไซเมอร ์และโรคพาร์กินสันได้

เรสเวอร�ทรอล ดีต่อสุขภ�พหัวใจ 
และหลอดเลือด
การบริโภคเรสเวอราทรอล ทำาให้ผนังหลอดเลือด
ยืดหยุ่น แข็งแรงขึ้น และยังทำาให้คอเลสเตอรอล
ตัวร้าย (LDL Cholesterol) ในเลือดลดลง ลด
การเกิดล่ิมเลือด ทำาให้ผนังหลอดเลือดฝอยผ่อนคลาย
เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดฝอย ช่วยอาการ
หัวใจเต้นผิดจังหวะ ให้กลับมาเต้นเป็นปกติ 
เรสเวอราทรอล ยังเป็นสารท่ีกระตุ้นให้ไขกระดูก
ผลิตสเต็มเซลล์เพิ่มขึ้น ทำาให้มีสเต็มเซลล์ใน
กระแสเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งสำาคัญต่อการซ่อมแซม
ระบบหัวใจ และหลอดเลือด

หัวใจ และหลอดเลือด

ไมโตคอนเดรีย
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เซลล์ต้นกำาเนิด ของผนังหลอดเลือด เรียกว่า 
Endothelial Progenitor Cells เป็นเซลล์ที่มี
ความสำาคัญต่อการซ่อมแซมผนังหลอดเลือดเป็น
อย่างยิ่ง ยิ่งมีเซลล์ชนิดนี้มากเท่าใด สุขภาพของ
หัวใจ และหลอดเลือดยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น 
ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
และหลอดเลือด และผู้สูงอายุ จะมีเซลล์ชนิดนี้
ในปริมาณต่ำา ทำาให้สุขภาพของหัวใจ และหลอดเลือด
ไม่แข็งแรง หลอดเลือดจะแข็ง และเปราะบาง
ต่อการแตกหัก การบริโภคเรสเวอราทรอล จะ
ช่วยเพิ่มปริมาณเซลล์ชนิดนี้ในกระแสเลือดได้

เรสเวอร�ทรอลกับก�รเผ�ผล�ญ
มีงานวิจัยเรื่องการบริโภคเรสเวอราทรอลในหนู
ทดลอง ตีพิมพ์ในวารสารชื่อ Journal Nature 
โดยการให้หนูทดลอง ที่บริโภคเรสเวอราทรอล 
รับประทานอาหารที่มีแคลอรี่สูง พบว่าหนูยัง
คงมีสุขภาพที่ดี แม้ว่าน้ำาหนักของหนูจะไม่ลด
ก็ตาม การทดลองนี้ ใช้ระยะเวลาถึง 2 ปี และ
พบว่าหนูที่บริโภคเรสเวอราทรอล และรับประทาน
อาหารไขมันสูง มีอายุยืนยาวกว่า หนูที่ไม่ได้รับ
เรสเวอราทรอล ที่รับประทานอาหารไขมันสูงถึง 
15% และยังเป็นหนูสุขภาพดี ที่ไม่มีไขมัน และ 
น้ำาตาลในเลือดสูงอีกด้วย กลไกในการป้องกันโรค
ไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวานที่เกิดจากการ
รับประทานเรสเวอราทรอล ยังไม่ทราบแน่ชัด 
นักวิจัยต้ังสมมุติฐานว่า เกิดจากการท่ีเรสเวอราทรอล
ไปกระตุ้นยีนส์ SERT1 ซึ่งเป็นกลไกที่เลียนแบบ
กลไกการอดอาหาร

งานวิจัยหลายชิ้น พิสูจน์ได้ตรงกันว่า การบริโภค
เรสเวอราทรอล จะไปเพ่ิมจำานวนไมโตคอนเดรีย ซึ่ง
เป็นอวัยวะเล็กๆในเซลล์ ทำาหน้าที่เหมือนโรงงาน
ผลิตพลังงาน และยังซ่อมแซมไมโตคอนเดรียที่
เสื่อมสภาพได้ด้วย การซ่อมแซม และการผลิต
ไมโตคอนเดรียเพิ่มในเซลล์นี้เอง เป็นกลไกสำาคัญ
ที่ทำาให้เกิดการยืดอายุขัยของสิ่งมีชีวิตออกไป

เรสเวอร�ทรอลกับมะเร็ง 
งานวิจัยเร่ืองการบริโภคเรสเวอราทรอลกับโรคมะเร็ง
มีมากมาย แต่เป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ นักวิจัยพบว่า เรสเวอราทรอล
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งหลายชนิด
ในหลอดทดลอง เช่น เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก 
เซลล์มะเร็งเต้านม เซลล์มะเร็งกระเพาะอาหาร 
เซลล์มะเร็งลำาไส้ใหญ่ เซลล์มะเร็งตับอ่อน และ 
เซลล์มะเร็งต่อมไทรอยด์

เรสเวอร�ทรอล ปกป้องกล้�มเนื้อ
หัวใจจ�กคว�มเสื่อม
มีการศึกษาผลวิจัยของการบริโภคเรสเวอราทรอล 
ต่อกล้ามเนื้อหัวใจของหนู พบว่า การบริโภค
เรสเวอราทรอล จะเป็นการป้องกันเรื่องพังผืดที่
เกาะกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งในคนที่เป็นโรคหัวใจ ที่
ผ่านภาวะหัวใจวาย ร่างกายจะมีการสร้างพังผืด
ขึ้นที่ผนังหัวใจ ทำาให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็ง และ
กล้ามเน้ือหัวใจตายได้ การบริโภคเรสเวอราทรอล 
เป็นการป้องกันพังผืดไม่ให้ก่อตัวขึ้น

เซลล์มะเร็ง
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ขั้นตอนแรกของการแต่งหน้าเริ่มด้วยการใช้

รองพื้นผิวหน้าของ Kryolan รองพื้นชั้นนำาของ

โลก ท่ีมีปริมาณเม็ดสีผสมอยู่มากถึง 50% ใช้

เนื้อครีมเพียงเล็กน้อย เกลี่ยทั่วใบหน้า เนื้อครีม

บางเบา ทำาให้ผิวแลดูเป็นธรรมชาติ ติดทนนาน 

ไม่ลอกหลุด ยิ่งมีเหงื่อออก รองพื้นจะยิ่งกลืนกับ

ผิวธรรมชาติมากขึ้น ต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการ

ตกแต่งคิ้ว หลังจากตกแต่งคิ้วให้ได้รูปทรงแล้ว 

ควรลง อาย ชาโดว์ เบส รองพื้นที่เหมาะสำาหรับ

พื้นที่รอบดวงตา เพื่อทำาให้อาย ชาโดว์ ของคุณ

ติดทนนานยิ่งขึ้น

สไตล์ก�รแต่งต� – เพื่อคว�มคมโต 

เน้นดวงต� สวย ดุ เซ็กซี่ 
ของสาวสวยที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง

 เรามาเริ่มแต่งตากันเลยนะคะ

 ทาอาย ชาโดว์ เบส ทั่วเปลือกตาบน จากขอบขนตาไปจนถึงใต้คิ้ว เกลี่ยให้เนียน

 ให้ใช้พู่กันแตะสีเนื้อหรือสีครีม ทาบริเวณเปลือกตาทั้ง 2 ข้าง ทาสีครีมให้เต็มพื้นที ่

 เปลือกตา  ชิดแนวคิ้ว

 ใช้อาย ชาโดว์สีน้ำาตาลอ่อน หรือสีส้มอ่อน ทาให้ท่ัวเปลือกตาอีกคร้ังสูง   ของเปลือกตา /3 4
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ดัดขนตาแล้วปัดมาสคาร่า ทั้งขนตาบน และล่าง หรือจะเพิ่มความคมเข้มของ
ดวงตาด้วยการใช้ขนตาปลอม ที่ทั้งยาว และหนาขึ้น เพิ่มความหวานลงในความ
เซ็กซี่ได้อีกค่ะ

เพียงเท่านั้นคุณจะมีดวงตาที่สวยเซ็กซี่ แต่งได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน เหมาะสำาหรับสาวสวยที่มีความมั่นใจ 
หรือผู้ที่ต้องการเน้นให้ดวงตา ดูกลมโต โดดเด่น และมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น
 
สำาหรับเพื่อนๆที่ฝึกหัดแต่งตาแนวนี้ ต้องมือเบาๆและระวังในการใช้พู่กันแตะอาย ชาโดว์ เพราะอาจทำาให้แตะ
สลับสี และตาของคุณจะเลอะเปรอะเปื้อน ไม่สวยได้ ขยันฝึกแต่งบ่อยๆ ไม่นานก็จะชำานาญมากขึ้น สำาหรับ    
อาย ชาโดว์ ของ Kryolan มีหลายเฉดสีให้คุณได้เลือกใช้อย่างไม่จำากัด สามารถตอบสนองจินตนาการความ
สร้างสรรค์บนเปลือกตาของคุณได้อย่างมืออาชีพ 

 /4

ใช้ดินสอเนื้อครีมสีดำา วาดแนวแบ่งสีเปลือกตา โดยลากดินสอจากหัวตาไปหางตา 
ประมาณ   ของขอบตาบน แล้วลากขึ้นเป็นรูปตัวซี เป็นแนวโค้งไปยังจุดพับตา 
สำาหรับผู้ที่มีตาสองชั้น ลากดินสอตามแนวพับมาทางหัวตาประมาณ ¾

ใช้พู่กันแตะอาย ชาโดว์สีดำา แตะบริเวณหลังแนวดินสอ ดังรูป แล้วเบลนตามแนว
ดินสอ เพ่ือเพ่ิมความหนาให้ช้ันพับตาจนตลอดถึงปลายหางตา การใช้พู่กันเบลนสีดำา  
พึงระวังอย่าให้สีดำาล้ำาขอบแนวดินสอเข้ามาภายในเปลือกตา ใช้พู่กันอายชาโดว์
ฝุ่นสีดำา เบลนตามแนวของตาล่าง ประมาณ ¾    ของขอบตาล่าง เบลนขึ้นไปยัง
หางตา ทำามุมขึ้นรับกับจุดปลายหางคิ้ว

ไฮไลท์บริเวณใต้คิ้ว สามารถใช้นิ้วถูกับอาย ชาโดว์สีอ่อนเนื้อวาวแล้วถูขึ้นไปที่
โหนกคิ้วได้เลย (ขาว, ชมพู, ทองอ่อน, ฯลฯ หรือไฮไลท์/ที่ปัดแก้ม) จุดประสงค์
เพื่อเล่นแสง สร้างมิติให้กับตา

เติมอาย ชาโดว์ เฉดสีอ่อนหรือโทนสว่างตรงกลางเปลือกตา ดังในภาพ

ลงอาย ชาโดว์สีดำาที่บริเวณหางตาจนถึงกลางเปลือกตาล่าง ลงอีกนิดหน่อยที่
บริเวณขอบตาล่างของครึ่งแรก เพื่อเบลนอายไลน์เนอร์

เขียนขอบตาล่างด้วยอายไลน์เนอร์สีดำา(สาวตาตี่ไม่ควรเขียนเต็มเส้นล่าง เพราะ
จะทำาให้ตาดูแคบลง) เขียนเส้นหนาไปบางจากหางตามากลางตา ดังในภาพ ลากเส้น
ที่หางตาให้เชื่อมกับเส้นที่ขอบตาบน

 /3 4

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
อิสราวดี พ่วงพี (ไบร์ด) Kryolan Product Manager

โทร. 02-363-7699
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แชร์ประสบการณ์

ช่ือเล่น จุก               อายุ    43 ปี
อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว        จังหวัด  นครนายก

คุณชุติมา คำาเสน 

    เมื่อปี 2010  เวลาที่ดิฉันมีประจำาเดือนจะรู้สึก
ปวดท้องมาก ปวดมากถึงกับเวลาลุกข้ึนจะเป็นลม 
นอนตัวงอทั้งวันทั้งคืน จนสามีพาไปพบแพทย์   
แพทย์จึงจ่ายยามาให้รับประทานแล้วกลับบ้าน   
พอรับประทานยาที่แพทย์ให้มาก็หาย  พอหมด
ฤทธ์ิยาก็ยังมีอาการปวดอีก ปวดจนกว่าประจำาเดือน
จะหมด สามีจึงตัดสินใจพาไปพบแพทย์อีกครั้ง  
แพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อบริเวณมดลูก  แพทย์จึง
ได้ตัดเอาช้ินเน้ือไปตรวจ ผลปรากฏว่าไม่ใช่เน้ือร้าย 
แต่แพทย์ลงความเห็นว่าให้ตัดมดลูกออก แต่
ผลกระทบที่ตามมา คือ  จะมีอาการเหมือนคน
วัยทอง หงุดหงิดง่าย ร้อนๆ หนาวๆ วูบวาบๆ 
ขาดฮอร์โมน โดยหลังจากที่ตัดมดลูกอาการต่างๆ 
ก็ตามมา ทั้งหงุดหงิดง่าย กลัวเสียงดัง กลัวตาย 
เหงื่อออกมาก ปวดหัว หลงลืมง่าย สมาธิสั้น 
ความจำาไม่ดี ท้องอืดบ่อย ท้องผูก 4 วันถ่าย 1 คร้ัง
ดิฉันรู้ตัวดีว่าดิฉันไม่เต็มร้อยเท่าไร ไม่มั่นใจตัวเอง 

ระแวงไปหมด นอนไม่ค่อยหลับ กรามแข็ง พูด
ไม่ค่อยชัด มือสั่นเวลาหิว จนกระทั่ง วันที่ 2 
มิถุนายน 2012 คุณทองใบ ประจวบมูล ได้ชวน
มาฟังสัมมนาที่  อบต.ทรายมูล จ.นครนายก จึง
ตัดสินใจรับประทานน้ำามันปลาผสมใบแปะก๊วย  
และสารอาหารจำาเป็นสำาหรับสตรีวัยทอง  ผ่านไป 
1 เดือนก็รู้สึกได้ว่าอาการต่าง ๆ หายไป ความจำาดี
ข้ึน สมาธิดี ไม่มึนงง ม่ันใจข้ึน ไม่ปวดหัว นอนหลับ  
กล้าเดินคนเดียว    ดิฉันดีใจมากที่กลับมาเป็น
เหมือนเดิมอีกคร้ัง ดิฉันขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมฯ 
อย่างยิ่งที่ทำาให้ดิฉันมีชีวิตใหม่ เป็นคนใหม่

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ฟิชเชอร์ โกลด์  เฟมินิ  

   “หลังจากที่ตัดมดลูก อาการต่าง ๆ 
ก็ตามมา ทั้งหงุดหงิดง่าย กลัวเสียงดัง 

กลัวตาย เหง่ือออกมาก ปวดหัว หลงลืมง่าย 
สมาธิสั้น ความจำาไม่ดี ท้องอืดบ่อย 

ท้องผูก ”
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แชร์ประสบการณ์

ช่ือเล่น แมว       อายุ   27 ปี 
อาชีพ  ข้าราชการ  จังหวัด ชลบุรี

คุณสาวิตรี พงศ์จตุรวิทย์

 ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบแต่งหน้า โดยจะ
แต่งเฉพาะช่วงเวลาสำาคัญหรือวันที่จำาเป็นเท่าน้ัน 
ปกติแล้วดิฉันเป็นคนที่ไม่มีสิวบนใบหน้าเลย แต่
เมื่อประมาณ เดือนสิงหาคม  2012 ดิฉันเข้า
รับปริญญา และต้องแต่งหน้าติดต่อกัน 3 วัน จึง
ทำาให้ดิฉันแพ้เครื่องสำาอาง และเกิดสิวอักเสบขึ้น
ทั่วบริเวณใบหน้า ดิฉันทรมานใจมาก พยายามหา
ทุกวิถีทางท่ีจะทำาให้ใบหน้ากลับไปเป็นเหมือนเดิม 
เพราะดิฉันไม่เคยเป็นสิวเลย สรรหาผลิตภัณฑ์มา
ใช้ทุกชนิด ไม่ว่าครีมที่ใครว่าดีใช้หมด ถึงจะแพง
ก็ไม่เป็นไรขอให้หายเป็นพอ  แต่พอใช้หน้าก็ไม่ได้
ดีขึ้น มีแต่แย่ลง และยิ่งอักเสบมากขึ้นเรื่อยๆ จน
กระทั่งประมาณกลางเดือน ตุลาคม 2012 ดิฉัน
ได้มีโอกาสไปเจอกับคุณณัฐชา วิทยพิเชฐสกุล และ
มีโอกาสพูดคุยเร่ืองใบหน้าที่เปลี่ยนไป คุณณัฐชา จึง
ได้แนะนำาให้รับประทาน สารสกัดเมล็ดองุ่นผสม
สารสกัดจากมะเขือเทศ หลังจากรับประทานไป
ประมาณ 3-4 วัน สิวอักเสบบนใบหน้าเริ ่ม
แห้งลง และประมาณ 7 วันยิ ่งแห้งลงอย่าง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ฟิชเชอร์ โกลด์  เกรพซีด ออยล์ พลัส 
เกรพซีด เอ็กซ์แทรค

เห็นได้ชัดเจนแบบไม่น่าเชื่อ  และสิวเริ่มหลุดหาย
ไปเองโดยที่ดิฉันไม่ได้แกะอะไร คุณณัฐชาแนะนำา
ให้รับประทาน น้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสม
สารสกัดเมล็ดองุ่น และน้ำามันปลาผสมใบแปะก๊วย
เพิ่ม หลังจากที่รับประทานไปได้ประมาณ 1 เดือน
ผลปรากฏว่า ใบหน้าของดิฉันดีข้ึน ไม่มีสิวอีกต่อไป 
และผิวใสข้ึน ก่อนหน้าน้ีดิฉันมีประจำาเดือนท่ีไม่ค่อย
ปกติเท่าไร คือมาไม่ค่อยเยอะ และมาเดือนเว้นเดือน 
แต่หลังจากท่ีดิฉันรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของ บริษัทไทยธรรมฯ ประจำาเดือนของดิฉัน
มาเป็นปกติ ขอขอบคุณ บริษัทไทยธรรมฯ ที่มี
ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค 
พลัส ไลโคปีน

   “หลังจากรับประทานไปประมาณ 3-4 วัน   
      สิวอักเสบบนใบหน้าเร่ิมแห้งลง และประมาณ
      7 วันยิ่งแห้งลงอย่างเห็นได้ชัดเจน”

ส.ค. 2012 ธ.ค. 2012
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แชร์ประสบการณ์

ช่ือเล่น อ้อย        อายุ     45 ปี 
อาชีพ  รับราชการ   จังหวัด  ชุมพร  
 

    ดิฉันเริ่มมีปัญหาเรื่อง น้ำาหนักตั้งแต่ปี 2010 
จากน้ำาหนักที่เคย 52 กก. ก็เริ ่มขึ้นมาเรื่อยๆ
จนกระทั่งเมื่อต้นปี 2012 ดิฉันมีน้ำาหนักตัวถึง 
63 กก. ตอนนั้นดิฉันตัวใหญ่มาก  ไม่สามารถ
ใส่เสื้อผ้าเก่าๆได้เลย โดยเฉพาะชุดข้าราชการ  
จึงตัดสินใจลดน้ำาหนัก และพยายามหาทุกวิถีทาง 
ในการลดน้ำาหนัก เช่น เปิดหนังสือพิมพ์ หา
ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อต่างๆมาลองรับประทาน แต่พอ
รับประทานไปได้ 2 เดือนก็เลิก เพราะเราไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เรารับประทาน   และ
ขาดความม่ันใจในผลิตภัณฑ์น้ันๆ  จนกระท่ัง  ดิฉัน
ได้มีโอกาสคุยกับเพ่ือน ว่าอยากจะลดน้ำาหนัก แต่
ร่างกายไม่โทรม เพื่อนของดิฉันจึงแนะนำาให้
ดิฉันรู้จักกับ  คุณเนตรชนก  เจียรณาสาธิต หรือ
คุณชมพู่ พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่เคย
อ้วนแล้วกลับมาผอม แต่ร่างกายไม่โทรม คุณชมพู่
แนะนำาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้รับประทาน คือ  
คอลลาเจนเปปไตด์ 100%  แอล คาร์นิทีน 
สมุนไพรจีนชาชง สารอาหารกระตุ้นโกรทฮอร์โมน
แบบชง ซึ่งหลังจากที่รับประทานได้เพียง 1 เดือน 
ผลปรากฏว่า กระโปรงจากที่เคยใส่อยู่กลับ
หลวมลงจนรู้สึกได้  และดิฉันจึงรับประทานอย่าง

ต่อเนื่องมาจนครบ  6  เดือน น้ำาหนักของดิฉัน
ลดลงไป  10  กก.  และร่างกายก็ไม่โทรม โดย
น้ำาหนักก่อนรับประทานผลิตภัณฑ์อยู่ที่  63  กก.
เหลือเพียง 53  กก.  ดูผอมเพรียว และมีรูปร่าง
ที่ได้สัดส่วนมากขึ้น  โดยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ถึง
ดิฉันจะหนัก 52 กก. แต่รูปร่างก็ไม่กระชับเท่า
ตอนนี้  จึงทำาให้ดิฉันรู้สึกผูกพันกับไทยธรรมมาก
เพราะนอกจากจะทำาให้ดิฉันรูปร่างดีขึ้นแล้ว ยัง
ทำาให้ดิฉันมีรายได้จากการซ้ือรับประทานแล้วบอกต่อ
ดิฉันต้องขอบคุณ บริษัทไทยธรรมฯ มากๆค่ะ 
ที่ทำาให้ดิฉันมีรูปร่างที่ดีขึ ้น และมีรายได้จาก
การบอกต่อสิ่งดีๆค่ะ  

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

คุณวรรณธนา   พรมเล็ก

พ.ค. 2012
63 กก.

พ.ย. 2012
53 กก.

แอล คาร์นิทีน
 พลัส

บีดริงคส์
คอลลาเจน ปลา

จีที แมค                      

ชาโอบ ี                     

   “ดิฉันก็รับประทานต่อเนื่องมาจนครบ 
     6  เดือน น้ำาหนักของดิฉันลดลงไป  10  กก.  

    และร่างกายก็ไม่โทรม ”
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ช่ือเล่น  ชาย          อายุ   55 ปี 
อาชีพ   ธุรกิจรถยนต์   จังหวัด จันทบุรี

 ผมเป็นคนชอบรับประทานอาหารจำาพวกแป้ง 
ขนมหวาน และของทอดทุกชนิด ตอนท่ีอายุยัง
น้อยระบบการเผาผลาญของร่างกายดี จึงทำาให้
รับประทานแล้วไม่อ้วน  แต่พออายุเข้าเลข 4 ก็มี
อาการอ่อนเพลียง่าย ปวดตึงบริเวณหลัง บ่า ไหล่ 
เป็นหวัดง่าย จามบ่อย มีทั้งน้ำามูก และเสมหะ
ในลำาคอ และมีอาการอักเสบที่ตา รักษาทั้งที่
โรงพยาบาล และแพทย์ทางเลือกด้วยยาสมุนไพร
แพทย์แผนไทย และแผนจีน แต่เป็นเพียงแค่
บรรเทาอาการเท่าน้ัน ท่ีสำาคัญ คือ รูปร่างเปล่ียน
ไปมาก อ้วน บวม และลงพุงเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ หมดเงิน
ไปกับการดูแลรักษาตนเองมาก จนเริ่มปลงตก 
หลังจากนั้นได้มีโอกาสรู้จัก บริษัทไทยธรรมฯ  
และตัดสินใจรับประทาน   สารสกัดเมล็ดองุ่น
ผสมสารสกัดมะเขือเทศ     สารสกัดจากผล
มัลเบอร์รี่สูตรบำารุงสุขภาพดวงตาและสายตา 
แอสต้าแซนตินจากสาหร่ายแดง เพื ่อการ
ซ่อมแซมร่างกาย และสมุนไพรจีน ซ่ึงคราวน้ีรู้สึก
ได้ว่าอาการปวดตามตัว  ต้องไปนวดได้หายไป 
ผลตรวจเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ สุขภาพเร่ิมแข็งแรง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

2010 2012

คุณธัญวิวรรธน์  แสงศิวะฤทธ์ิ     

ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อสุขภาพดี  คนรอบตัวเริ่มทักว่า
เปลี่ยนไป หน้าตาสดใสดูหนุ่มขึ้น  ทำาให้เกิด
แรงบันดาลใจในการท่ีจะลดน้ำาหนัก จึงรับประทาน
สารสกัดจากสมอไทย    เพื่อช่วยควบคุมน้ำาหนัก 
สารอาหารเพื่อช่วยกระตุ้นการเผาผลาญของ
ร่างกาย สารอาหารเพ่ือการสร้างกล้ามเน้ือ ร่วม
กับใส่ผลิตภัณฑ์กางเกงใน เส้นใยอัจฉริยะ MBF 
ทุกวัน ผ่านไป 3 เดือน ปรากฏว่า เอวลดลงไป
2 น้ิว กล้ามเน้ือกระชับมากข้ึน จากท่ีเคยใส่เส้ือ 
ไซด์ XL เปลี่ยนเป็น ไซด์ M ต้องขอขอบคุณ 
บริษัทไทยธรรมฯ มากๆ ที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพ
ไว้ดูแลให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันครับ

แอล คาร์นิทีน
 พลัส

เฟ่ยหลง

ออปทิลลา

ไพน์สลีน

กางเกงในไวทอป สเต็มแมค                     

แมคทริม                      

“ผ่านไป 3 เดือน ปรากฏว่า เอวลดลงไป
 2 นิ้ว    กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้น จากที่
เคยใส่เสื้อ ไซด์ XL เปลี่ยนเป็น ไซด์ M ”

®

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค 
พลัส ไลโคปีน
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ช่ือเล่น  นก              อายุ    47 ปี 
อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว       จังหวัด  พัทลุง

คุณมณฑกานต์ บวรจงกลนี  

     ปี 2007 ดิฉันป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ได้เข้า

รักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยเคมีบำาบัด  ภายหลัง

จากการรักษาก็พบโรคเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงอย่าง  คือพบ

ถุงน้ำาท่ีมดลูก และหินปูนท่ีเต้านมอีกข้าง   แพทย์

จึงให้เฝ้าดูอาการอย่างต่อเน่ืองทุก  3  เดือน ดิฉัน

มีความกังวลใจมาก กลัวอาการจะกำาเริบ  เพราะ

ได้ยินมาว่าคนท่ีเป็นมะเร็งส่วนใหญ่มักจะมีอาการ

กำาเริบตอนเข้าสู่ปีท่ี  5 และเสียชีวิตในท่ีสุด   ในปี 

2011  ดิฉันมีโอกาสได้รู้จักกับ บริษัทไทยธรรมฯ

และได้รับคำาแนะนำาให้รับประทาน สารอาหาร

ป้องกันกระดูกพรุน โดยได้รับประทานต่อเน่ืองมา

โดยตลอด และรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสม

สารสกัดมะเขือเทศ  น้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็น

ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า น้ำามันปลา 1,000 มิลลิกรัม 

สารอาหารเพ่ือการซ่อมแซมร่างกาย สารอาหาร

ต้านมะเร็ง และกระดูกอ่อนปลาฉลามเพ่ิม และวันที่  

9  สิงหาคม 2012 แพทย์นัดตรวจ อัลตร้าซาวด์ 

และเอ็กซเรย์ปอด พร้อมทำาแมมโมแกรม ตรวจเลือด 

ผลปรากฏว่า เชื้อมะเร็งของดิฉันหายไปค่ะ  รู้สึก

ดีใจมากค่ะ เหมือนกับได้ชีวิตใหม่อีกครั้ง  จากนั้น

แพทย์จึงนัดตรวจปีละครั้งเท่านั้น  ขอขอบคุณ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ บริษัทไทยธรรมฯ และ

กำาลังใจจากทุกๆท่านนะคะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ฟิชเชอร์ ฟิชลาดีน  เกรพซีด ออยล์
พลัส สไปรูลิน่า  

ไวต้าแคล

สเต็มแมค                     

ไฟโตเจน

   “แพทย์นัดตรวจ อัลตร้าซาวด์ และ
เอ็กซเรย์ปอด พร้อมทำาแมมโมแกรม 

ตรวจเลือด ผลปรากฏว่า เชื้อมะเร็งของ
ดิฉันหายไปค่ะ  รู้สึกดีใจมากค่ะ เหมือนกับ

ได้ชีวิตใหม่อีกครั้ง ”

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค 
พลัส ไลโคปีน
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ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ช่ือเล่น น้องภูมิ     อายุ   5 ปี 
อาชีพ  นักเรียน    จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คุณธนัทพร แสงอรุณรัตน์
ด.ช.ธนัท ทองสายบัว
              

  เมื่อประมาณปลายปี 2011 ขณะที่ดิฉันปั่น
จักรยานพาน้องภูมิลูกชายของดิฉันออกไปซื้อ
อาหารเพื่อกลับมารับประทานที่บ้าน ก็เกิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝัน มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเร่ง
เครื่องตามหลังดิฉันมา เขาพยายามที่จะขึ้นแซง
ด้านซ้ายของรถยนต์ที่อยู่ด้านขวาของจักรยาน
ที่ดิฉันปั่นอยู่ เพียงเสี้ยววินาทีที่เขาแซงขึ้นมา
มอเตอร์ไซค์คันนั้นก็ได้เฉี่ยวจักรยานที่ดิฉันปั่นอยู่ 
จนดิฉันเสียหลักล้มลงบนถนน ตอนนั้นดิฉันรู้สึก
เจ็บท่ีสะโพกมาก เพราะตอนล้มสะโพกได้กระแทก
กับพื้นถนน จักรยานก็ได้ทับตัวดิฉัน และลูก ดิฉัน
ได้ยินเสียงของน้องภูมิที่ร้องออกมาด้วยความ
เจ็บปวด    ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นก็รีบเข้ามา 
ช่วยเหลือดิฉันกับลูก และพบว่าเท้าของน้องภูมิ
เข้าไปติดอยู่ในล้อจักรยาน ชาวบ้านพยายาม
ช่วยกัน เอาเครื่องตัดเหล็กมาตัดล้อเพื่อดึงเอา
เท้าน้องออกมา พอดึงออกมาก็พบว่าตั้งแต่ตาตุ่ม
ไปจนถึงนิ้วเท้าทุกนิ้วของน้องนั้นบวมมาก และ
เป็นสีเขียวช้ำาๆ  วันรุ่งขึ้นน้องภูมิเท้าบวมมาก 

ฟิชเชอร์ ฟิช

ปวดอักเสบ และเร่ิมมีไข้ ไม่สามารถขยับเท้าได้เลย 
ยืนก็ไม่ได้ เดินก็ไม่ได้ จากนั้นดิฉันโทรปรึกษา
อาจารย์รินทร์ลภัส  สิริวัฒน์ธนะ หลังจากนั้น 
อาจารย์ให้คุณภูดิท บวรธรรมรักษ์ ผู้อำานวยการ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรม สาขาสายไหม  นำาถุงเท้า
เส้นใยอัจฉริยะ MBF มาใส่ให้น้องภูมิทันที พร้อมให้
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำามันปลา 
1,000 มก. และสารอาหารเพื่อการซ่อมแซม
ร่างกาย  เวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ น้องภูมิเริ่มมี
อาการดีขึ้น เท้าของน้องเริ่มกระดิกได้ และรอย
เขียวช้ำาน้ันก็จางลง อาการบวมลดลงอย่างรวดเร็ว 
ซ่ึงในตอนแรกดิฉันคิดว่าน้องจะต้องเจ็บปวด และ
ทรมานเป็นเดือนๆ  ขอขอบคุณ บริษัทไทยธรรมฯ 
มากๆค่ะท่ีทำาให้ลูกชายของดิฉันหายเป็นปกติได้
อย่างรวดเร็ว

ถุงเท้าไวทอป                        สเต็มแมค                     

   “ดิฉันได้ยินเสียงของน้องภูมิที่ร้องออก
มาด้วยความเจ็บปวด และพบว่าเท้าของ

น้องภูมิเข้าไปติดอยู่ในล้อจักรยาน ”

®
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ประมวลภาพบรรยากาศงาน Colorful TDA New Year 2013 ปีแห่งสีสัน ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ เมื่อวันที่ 
22 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมสอยดาว เกมส์ชิงรางวัลต่างๆ การร้องเพลงคาราโอเกะ หรือแม้แต่การประชุมสัมมนา ท่ีทุกท่านได้หอบ
เอาความรู้ ความสนุกสนาน และของรางวัล กลับไปบ้านแบบเต็มไม้เต็มมือ ในงานยังเต็มไปด้วยสีสันอันสดใส
ของเสื้อผ้าที่เหล่าบรรดาแม่ทีมและสมาชิกทุกท่านจัดเต็มมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะได้สมกับ Theme งานจริงๆค่ะ

3 ผู้บริหารคนเก่ง ทีมงานของคุณนันท์นิชา เมฆฉาย เพชรบริหารคนสวย

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม ภาษีเจริญ 
ศูนย์ย่อยชลบุรี และฉะเชิงเทรา

ทีมงานของเพชรบริหาร มินทร์ลดา ฮกชุน

ทีมงานชุมพรมาอวยพรปีใหม่เหล่าผู้บริหารค่ะ

คุณน้อย วิภากมล เจริญยิ่ง เพชรบริหาร
จากศูนย์ใหญ่ไทยธรรมเพชรบุรี

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรมสมุทรปราการ

ทีมงานสมุทรปราการ-ชุมพร รวมตัว

คุณธัญญ์นรี สิทธิโรจน์อมร ศูนย์ย่อย
สมุทรปราการ  ขอเก็บภาพคู่กับผู้บริหาร
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3 สาว ผู้อำานวยการศูนย์ 
คุณวีณา คุณมินทร์ลดา และคุณภัทรปภา

ศูนย์นครสวรรค์ก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมงานนี้

คุณนันทิตา มัธยมชาติ 
ศูนย์ย่อยจันทบุรี และทีมงาน

ทีมงานศูนย์ย่อยจันทบุรี ของ
คุณวิรัลพัชร แสงศิวะฤทธิ์ สวัสดีปีใหม่ 2013

คุณการ จันทร์ครบ และทีมงานนครนายก

ก็ไม่พลาดมาร่วมงานนี้ค่ะ

ทีมงานศูนย์บางคอแหลม 

กับ 3 ผู้บริหารไทยธรรม

อ.ธกร กันฒะวงษ์ ร่วมอวยพรปีใหม่ 
ให้กับไทยธรรม

พี่เปิ้ลแจกลายเซ็นต์

ทีมงานปราจีนบุรี นักขายหัวใจทองคำา

คุณนันทิตา คุณวิรัลพัชร คุณธัญญ์นรี 
ศูนย์ย่อยไทยธรรม

คุณภูดิท บวรธรรมรักษ์ 
ศูนย์ใหญ่ไทยธรรมสาขาสายไหม

ครอบครัวแสงศิวะฤทธิ์



เซี๊ยะเหมิน มลฑลฮกเกี๊ยน 

สายสัมพันธ์ ไทย-จีน

กติกาท่องเที่ยว
1. เป็นผู้นำาที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำาหน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ MBF และเครื่องทำาน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป) ตั้งแต่วันที่ 
   6 ตุลาคม 2012 ถึง 5 ตุลาคม 2013 (12 เดือน) 1,008,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 84,000 คะแนน)
3. ผู้ที ่ยื ่นความจำานงทริป Hi-Light China ครั้งที่ 3 ไม่สามารถนำายอดผลิตภัณฑ์ไวทอป ไปรวมกับโปรโมชั่น
 ยอดศูนย์ประจำาเดือนได้
4. ต้องย่ืนใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2013
 สุดพิเศษ! 
1. คะแนนทุกคะแนน นำาไปรวมทริปใหญ่ต่างประเทศ และคะแนน Booming ThaiDham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำามาคำานวณเป็นตั๋วฟรี หรือ ส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3. หากท่านตัดสินใจไม่ไปกับทริป คะแนนทุกคะแนน สามารถคืนกลับเป็นโปรโมช่ันยอดศูนย์ และโปรโมชั่นของรางวัล  
 ในเดือนกันยายน 2013 ได้

 ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผู้นำา 
ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย เย่ียมชม เซ๊ียะเหมิน 
มลฑลฮกเกี้ยน เมืองที่เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ 1 ใน 
5 ของประเทศจีน ชมหอจักรพรรดิสวรรค์ นมัสการ
พระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันมือ เยี่ยมชมเกาะเปียโน ซึ่ง
ปราศจากมลพิษ และยานพาหนะที่ใช้น้ำามัน ชมสวน
ดอกไม้ซูจวง ช้อปปิ้งจุใจบนถนนจงซาน ซึ่งมีสินค้าให้
เลือกซื้อเกือบทุกประเภท ในเดือนตุลาคม 2013 ด้วย
เงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย
เท่านั้น

Hi-Light China ครั้งที่ 3 

สานสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอป

34 เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น34
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2014 ดอกทิวลิปบานท่ียุโรป
สู่เส้นทางในฝันของเนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม 

Netherlands - Belgium

เท่ียวยุโรป 7 วัน 5 คืนกับครอบครัวไทยธรรม ในช่วงเทศกาลดอกทิวลิปบาน บนพ้ืนท่ีกว่า 80 ไร่ ณ สวนเคอเคนฮอฟ 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ท่านจะได้เดินชมทิวลิปนานาพันธ์ุ ชูช่ออวดความสวยงามท่ามกลางแสงแดดท่ีอบอุ่น บนเส้นทางใน
ฝันของประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเย่ียม ชมความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ล่องเรือหลังคากระจกชมกรุงอัมสเตอดัม ชมการ
เจียระไนเพชร ท่องเบลเย่ียม ดินแดนช็อคโกแล็ตโลกอย่างจุใจ กับร้านช็อคโกแล็ตกว่า 2,000 ร้าน  ชมจตุรัสกรองปลาซ 
อันงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของยุโรป และได้รับการยกย่องจากนักท่องเท่ียวท่ัวโลก

พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา 
ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำาได้

กติกาท่องเท่ียว
มีตำาแหน่งโกเมนข้ึนไป 
เก็บคะแนน 12 เดือน 
(กุมภาพันธ์ 2013 – มกราคม 2014) ท่องเที่ยว              
ประมาณ มีนาคม 2014 
คะแนนยอดซ้ือกลุ่มส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน      
396,000 คะแนน (เฉล่ียเดือนละ 33,000 คะแนน)  
และคะแนนยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกัน        
3,168,000 คะแนน (เฉล่ียเดือนละ 264,000 คะแนน   
หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอด กลุ่มคนละ 33,000 
คะแนนต่อเดือน)
ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อน
วันที่ 31 พฤศจิกายน 2013

กฎเกณฑ์การคิดคะแนน
ผู้สมัครทุกท่านจำาเป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซ้ือกลุ่ม
ส่วนตัวสะสม 12 เดือน รวมกัน 396,000 คะแนน) และ 
มียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกช้ันท่ี 1 สะสมเกินกว่า 50% 
(คะแนนกลุ่มลูกโกเมนช้ันท่ี 1 สะสมเกิน 1,584,000 
คะแนน) มีสิทธ์ิรับการ Roll Up คะแนนจาก Downline 
คะแนนท่ีผ่านการ Roll Up จนเสร็จส้ินแล้วสามารถนำา
มาตีเป็นมูลค่าต๋ัวท่องเท่ียวได้ เช่น ทำาคะแนนได้ 80% จาก
กติกา จ่ายเงินสดค่าต๋ัวเป็นมูลค่า 20% ของค่าต๋ัว เป็นต้น
คะแนนของผู้สมัครท่ีทำาคะแนนเกิน 50% ของกฎเกณฑ์ข้อ 
1 แต่ไม่ถึง 100% จะถูก Roll-Up ข้ึนไปเป็นคะแนนท่องเที่ยว
ของ Up-Line ท่ีผ่านกฎเกณฑ์การคิดคะแนนในข้อ 1

1.

2.

3.

1.
2.

4.

3.

ให้รางวัลกับตัวเอง และคนท่ีคุณรัก ไปเทศกาลทิวลิปท่ียุโรปกับไทยธรรมนะคะ
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เดือน พฤศจิก�ยน 2012

เดือน ธันว�คม 2012

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน�่ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤศจิก�ยน 2012
คุณนเรศ จันทร�พัฒนะ
ศูนย์จำ�หน�่ยไทยธรรมฯ จ.ปร�จีนบุรี

มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์ 1,029,280  บ�ท

ศูนย์ย่่อยที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤศจิก�ยน 2012

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ สำ�โรงเหนือ จ.สมุทรปร�ก�ร
มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์ 442,900  บ�ท

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ธันว�คม 2012

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน�่ยผ�่นศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ธันว�คม 2012
คุณเกณิก� วิทยผโลทัย

ศูนย์จำ�หน�่ยไทยธรรมฯ ส�ข�สำ�โรงเหนือ 
จ.สมุทรปร�ก�ร

มียอดจำ�หน่�ยผ่�นศูนย์ 1,179,955   บ�ท

 คุณจินตน� เทวโรทร
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ ศรีนครินทร์-บ�งเมือง  

จ.สมุทรปร�ก�ร
มียอดจำ�หน่�ยผ�่นศูนย์ 480,620 บ�ท

เอกสารเพื่อการอบรมภายในบริษัทฯเท่านั้น36
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บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 
1 ใน 46 บริษัท นวัตกรรมยอดเย่ียมแห่งชาติ ประจำาปี 2012 ซ่ึง
ได้รับการสนับสนุนให้นำาผลิตภัณฑ์ของไทยเข้าสู่ ASEAN จาก
สำานักนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร�งวัลเกียรติยศ

บริษัทเอทิกา จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ
บริษัทไทยธรรมฯ โดยทำางานวิจัยผลิตภัณฑ์
ของไทยธรรม ได้รับรางวัล 1 ใน 10 สุดยอด
นวัตกรรมประจำาป ี 2012 จากผลิตภัณฑ์ 
Silk Acne ครีมลดการอักเสบของสิว จาก
โปรตีนไหม จากสำานักนวัตกรรมแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไทยธรรม 1 ใน 46 บริษัท 
นวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งช�ติ ประจำ�ปี 2012

บริษัทเอทิก� 1 ใน 10 สุดยอดนวัตกรรมประจำ�ปี 
2012 จ�กผลิตภัณฑ์ Silk Acne
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 รางวัลผู้พิชิต
          รหัสลับ 86

ขอแสดงความยินดีกับ “พันตรีหญิงสุรกิจ ดีสุคนธ์”
ที่พิชิตรางวัลในการอบรมศูนย์ย่อยรหัสลับ 86
ได้สำาเร็จ รับคูปองผลิตภัณฑ์มูลค่า 3,000 บาท

 

Reward Model 1
การสร้างรายได้แบบศูนย์ย่อย

ศูนย์ย่อยสร้างศูนย์ย่อย
แนะนำาศูนย์ย่อย 5 ศูนย์ 

ให้ทำายอดเดือนละ 15,000 บาท

พันตรีหญิงสุรกิจ ดีสุคนธ์ 
พยาบาลวิชาชีพ 
ผู้อำานวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรมฯ จ.ชุมพร
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พันตรีหญิงสุรกิจ ดีสุคนธ์ 
พยาบาลวิชาชีพ 
ผู้อำานวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรมฯ จ.ชุมพร

รวยแบบศูนย์ย่อย

กับรหัสลับ 
รหัสลับสู่อิสรภาพทางการเงิน 86

เม่ือวันท่ี 19 - 20 มกราคม 2013  ท่ีผ่านมา 
บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด  ได้จัดอบรม
ศูนย์ย่อยรหัสลับ 86 ทีมที่ 4 ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ  
โรงแรมเลอคาซา บางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี 
นำาทีมโดย 3  สาว เพชรบริหาร สวย รวย เก่ง 
คุณนันท์นิชา  เมฆฉาย  คุณสุภาพร  ฉลาดการกิจ 
และคุณบุษยพรรณ   ประทุมราช   

รหัสลับ 86 - ทีมที่ 4

บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด 
21/281-284 โครงการพรีเมี่ยม เพลส 

ซ.นวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
โทร. 02-363-7699 แฟกซ์ 02-363-4422 www.thaidham.com  



www.thaidham.com
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อัศจรรย์เมล็ดองุ่น All about grapes

ย้อนวัยด้วยน้ำ�ด่�ง

รักษาดวงตา ด้วยผ้าปิดตาไวทอป
ถุงเท้าไวทอปกับโรคของเท้า

Shading ให้หน้าเรียวด้วย Kryolan Concealer Circle

www.Thaidham.com

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนสมาชิกไทยธรรมทุกท่าน ส่ง E-Mail ของท่านมายังบริษัทฯ 
ท่ี thaidhamallianze@hotmail.com เพ่ือการรับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯอย่างใกล้ชิด โดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

  รับ TDA News, TDA Updates ข่าวสาร
   และความรู้ทางการแพทย์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
  ไทยธรรม ทุกสัปดาห์
  รับข่าวสาร การอบรมทั่วประเทศของบริษัทฯ

อีเมล์น้ัน สำาคัญฉะน้ี
E-Mail

รับชม Healti Secret ตอนล่าสุดบน Internet
และอุปกรณ์ไร้สายทุกชนิด
ติดตามประสบการณ์ผู้ใช้ และงานวิจัยใหม่ๆ
ของบริษัทฯ

ให้ TDA News เป็นช่องทางการสื่อสาร อย่างใกล้ชิดในครอบครัวไทยธรรมของเรา

®



รายการ Healti Secret มหัศจรรย์โลกสุขภาพ ออกอากาศ 
ทางช่อง “มงคล ชาแนล” ทุกวันจันทร์  วันพุธ และวันศุกร์ 
เวลา 11.00 - 11.30 น. วันเสาร์ เวลา 06.30 - 07.00 น.
(รีรัน) และ เวลา 12.30 -13.00 น.(รีรัน) วันอาทิตย์ เวลา 
06.30 - 07.00 น.(รีรัน) ผ่านดาวเทียมระบบ C-Band คลื่น
ความถี่ 3545 MHz, Symbol rate 30,000
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 สนใจสอบถามข้อมูล 
โทร. 02-363-7699, 085-920-6609

www.thaidham.com

New Active
        Recruit 2012

คุณรุจาภา  นิธิภัทรโกศล
ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด

ประจำาเดือน พฤศจิกายน 2012
มียอด New Active Recruit จำานวน 14  ท่าน 

คุณปานมุก    มหิทธิวาณิชชา
ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด

ประจำาเดือน ธันวาคม 2012
มียอด New Active Recruit จำานวน 15 ท่าน 

เดือน พฤศจิกายน 2012 

เดือน ธันวาคม 2012 

®รายการ  Healti Secret   มหัศจรรย์โลกสุขภาพ 
เปิดตัวช่องทางใหม่ในการรับชม กับการสัมภาษณ์ 
ประสบการณ์ผู้ใช้จริงจากทางบ้าน   ท้ังเร่ืองราวของ
สุขภาพ และความงาม พร้อมความรู้ และเร่ืองราว
อีกมากมาย ติดตามรับชมได้แล้ววันนี้ทาง

®



ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

      ครอบครัว ไทยธรรม”

ข่�ว... ประช�สัมพันธ์

1. คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (มด)  

   โทร. 08-6367-7804 

2. คุณรัชชาภา ไชยมล (วิว)  

   โทร. 08-6358-8052

3. คุณกัณฐิกา การะวงษ์ (ทราย)

    โทร. 08-6367-7806

         

ภาคกลาง
•	กรุงเทพฯ	(เขตละ	1	ศูนย์)
•	กาญจนบุรี
•	ฉะเชิงเทรา
•	ชัยนาท
•	ประจวบคีรีขันธ์
•	นนทบุรี
•	ปทุมธานี
•	พระนครศรีอยุธยา
•	ราชบุรี
•	ลพบุรี
•	สมุทรสงคราม
•	สมุทรสาคร
•	สุพรรณบุรี
•	สระบุรี
•	สิงห์บุรี
•	อ่างทอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
•	กาฬสินธ์ุ
•	ขอนแก่น
•	ชัยภูมิ
•	นครพนม
•	นครราชสีมา	(อ.ปากช่อง)		
•	บุรีรัมย์
•	บึงกาฬ
•	มหาสารคาม
•	มุกดาหาร
•	ยโสธร
•	ร้อยเอ็ด
•	เลย
•	ศรีสะเกษ
•	สกลนคร
•	สุรินทร์
•	หนองคาย
•	หนองบัวล�าภู
•	อ�านาจเจริญ
•	อุดรธานี
•	อุบลราชธานี

ภาคเหนอื
•	เชียงราย
•	เชียงใหม่	
•	ตาก
•	น่าน 
•	พะเยา
•	เพชรบูรณ์
•	แม่ฮ่องสอน
•	ล�าปาง
•	ล�าพูน
•	สุโขทัย
•	อุตรดิตถ์
•	ก�าแพงเพชร
•	พิจิตร
•	อุทัยธานี

ภาคใต้
•	ปัตตานี
•	พังงา
•	ภูเก็ต
•	ระนอง
•	สงขลา	(อ.เมือง)
•	สุราษฎร์ธาน	ี
		(อ.เกาะพะงัน)	
•	สุราษฎร์ธาน	ี
		(อ.เกาะสมุย)		
•	ยะลา	(อ.เมือง)

 

  

 

 

2013

ภาคตะวันออก
•	ชลบุร	ี(อ.เมือง)
•	ตราด
•	นครนายก
•	ระยอง
•	สระแก้ว
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การขายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัทฯ ในราคาที่

ต่ำากว่าราคาสมาชิก ถือเป็นการผิดกฎระเบียบ

ข้อบังคับในการทำาธุรกิจกับบริษัทฯ เนื่องจากขัด

กับหลักจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ที่ว่าด้วยการดำาเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม และ

ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้ร่วม

ธุรกิจด้วยกัน 

ประกาศ
ห้ามการขายผลิตภัณฑ์ต่ำากว่าราคาสมาชิก

Thaidham Announcement

กราบเรียน พ่ีน้องไทยธรรมท่ีรัก และนับถือทุกท่าน

ชุดโปรโมชั่นประจำาเดือนของบริษัทฯ ถูกออกแบบ

มาจากความรัก และความปรารถนาดี ต้องการให้

พี่น้องไทยธรรม และคนที่ท่านหวังดี และห่วงใย 

มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ดูดี ตาม

ที่ท่านต้องการ ในราคาที่ประหยัดลง มิได้มีไว้

เพื่อให้มีการนำาไปขายปลีกในราคาที่ต่ำากว่าราคา

สมาชิกที่บริษัทฯ กำาหนด

ขอให้พี่น้องไทยธรรมร่วมกันสอดส่องพฤติกรรม

การขายผลิตภัณฑ์ต่ำากว่าราคาสมาชิก และกรุณา

ส่งข้อมูลมายัง unique21th@yahoo.com  หรือ 

unique21th@hotmail.com หรือแจ้งพฤติกรรม

ดังกล่าวมายังพนักงานฝ่ายขาย (Area) ของบริษัทฯ

ได้ทุกคน บริษัทฯจะทำาการตรวจสอบ สืบค้น 

โดยบริษัทฯ จะปกปิดพยานบุคคลทุกคนไว้ และหาก

บริษัทฯ พบว่า พฤติกรรมของสมาชิกไทยธรรม

ท่านใดเป็นเช่นนั้นจริง บริษัทฯ จะกระทำาการ 

3 ขั้นตอน คือ 1. การตักเตือนด้วยวาจา 2. การ

ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หากการตักเตือน

ด้วยวาจาไม่เป็นผล 3. การตัดรหัสสมาชิก หาก

บริษัทฯทำาการตักเตือนด้วยวาจา และลายลักษณ์

อักษรแล้ว แต่ยังไม่เป็นผล

  

  

ขอแสดงความนับถือ

     

      อาริยา สาริกะภูติ

            ตัวแทนกรรมการบริหาร

 บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

     

    

สุดท้ายนี้บริษัทฯ ขอกราบขอบพระคุณ ในความ

อุปการคุณที่พี่น้องไทยธรรมมีให้บริษัทฯ เสมอมา

และขอเชิญชวนพี่น้องไทยธรรมมาร่วมสร้างสรรค์

สังคมใหม่แห่งมิตรไมตรี คุณธรรม และจริยธรรม

ร่วมกัน  
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ประก�ศปรับร�ค�สินค้� 
Kryolan Professional Eye Shadow Set 15 
Color
 เนื่องจากบริษัท Kryolan เยอรมัน ได้มีการปรับเพิ่มราคา
ต้นทุนของผลิตภัณฑ์  Kryolan Professional Eye Shadow Set 15 
Color  Kryolan ประเทศไทยจึงจำาเป็นต้องทำาการปรับราคาผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวใหม่ เป็น ราคาเต็ม 7,500 บาท ราคาสมาชิก 6,000 บาท 
(จากราคาเดิม คือ ราคาเต็ม 6,500 บาท ราคาสมาชิก 5,500 บาท)  
  

ประก�ศปรับ BV ของผลิตภัณฑ์ลีว�
 เน่ืองจากวัตถุดิบทีบ่ริษัทไทยธรรมฯ ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
ลีวา เดิมเป็นการนำาเข้าวัตถุดิบบางชนิดจากประเทศในแถบเอเชีย 
ในระยะเวลาประมาณ 2 เดือนท่ีผ่านมา พบว่า วัตถุดิบดังกล่าวมีการ
ดูดซับความชื้นอย่างรวดเร็ว  ทำาให้ผลิตภัณฑ์จับตัวกันเป็นก้อน  
บริษัทฯ จึงได้ปรับเปล่ียนโดยนำาเข้าวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ลีวา จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีต้นทุนสูงกว่าเดิมมาก 
 บริษัทฯจึงขอความกรุณา ในการปรับค่า BV ของผลิตภัณฑ์
ลีวาลง 20 คะแนน จากเดิม 1,000 PV/700 BV เป็น 1,000 PV/680 BV 
โดยมิได้เปล่ียนแปลงราคาขาย และราคาสมาชิกแต่อย่างใด
       
    

                                 ขอแสดงความนับถือ
    
    
                                 ภ.ญ.อาริยา สาริกะภูติ
      กรรมการผู้จัดการ

ประก�ศ Annoucement

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2013 เป็นต้นไป 
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
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6 กุมภาพันธ์ 2013 – 5 เมษายน 2013
โปรโมชั่นประจำ�เดือน

โปรโมชั่น ชุดกระตุ้นภูมิต�้นท�น 
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
    Spirumac 

 1,300 บาท 
จากราคาเต็ม 1,660 บาท
(1,300 PV/910 BV)

โปรโมชั่น ชุดสมอง-หัวใจ-ไต-กระตุ้นภูมิต้�นท�น
•  Grape Seed Oil Plus Spirulina + 
    Orezol Ten + Fisher Gold  

ราคาพิเศษ 
1,800 บาท
จากราคาเต็ม 1,980 บาท
(1,800 PV/1,260 BV)

โปรโมชั่น ชุดสมอง-หัวใจ-ไต-ผิวพรรณ 
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + 
    Orezol Ten + Fisher Gold 

ราคาพิเศษ 
1,500 บาท
จากราคาเต็ม 1,880 บาท
(1,500 PV/1,050 BV)

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงสมอง และหลอดเลือด
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + 
   Fisher Gold

ราคาพิเศษ 
1,000 บาท
จากราคาเต็ม 1,180 บาท
(1,000 PV/700 BV)

โปรโมชั่น ชุดป้องกัน-ร่วมบำ�บัดมะเร็ง
• Grape Seed Extract Plus Turmeric Extract +
     Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract 

ราคาพิเศษ
1,200 บาท
จากราคาเต็ม 1,560 บาท
(1,200 PV/840 BV)

2,100  บาท
จากราคาเต็ม 2,230 บาท
(2,100 PV/1,470 BV)

โปรโมชั่น ชุดลดข้ออักเสบ ลดบวม
•  Ladene (L) + Fisher EPA

1,000  บาท
จากราคาเต็ม 1,330 บาท
(1,000 PV/700 BV)

โปรโมชั่น ชุดลดอักเสบ ลดบวม
•  Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +                  
    Fisher EPA

ราคาพิเศษ

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + 
    Orezol Ten

1,000 บาท
จากราคาเต็ม 1,380 บาท
(1,000 PV/700 BV)

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงหัวใจ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

โปรโมชั่น ชุดทั้งใส-ทั้งตึง
• Grape Seed Plus Lycopene + Collagen V

1,100 บาท
จากราคาเต็ม 1,330 บาท
(1,100 PV/635 BV)

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

1,850   บาท
จากราคาเต็ม 2,080 บาท
(1,850 PV/1,295 BV)

โปรโมชั่น ชุดเสริมสร้�งสมรรถนะ 
•  VGA + Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract 

ราคาพิเศษ

2,300   บาท
จากราคาเต็ม 2,580 บาท
(2,300 PV/1,610 BV)

โปรโมชั่น ชุดเสริมสร้�งสมรรถนะ-กระตุ้นก�รไหลเวียน 
• VGA + Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract 
  + Fisher Gold  

ราคาพิเศษ

1,000  บาท
จากราคาเต็ม 1,330 บาท
(1,000 PV/700 BV)

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงสมอง เพิ่มสม�ธิ
•  Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +                  
    Fisher Fish

ราคาพิเศษ

โปรโมช่ัน ชุด Double Grape Seed หน้�ใส - ไร้ฝ้�
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + 
    Grape Seed Plus Lycopene

 

1,000 บาท
จากราคาเต็ม 1,330 บาท
(1,000 PV/700 BV)

ราคาพิเศษ
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โปรโมชั่น ชุดย้อนวัย
• Grape Seed Oil Plus Spirulina +
    GT Mac (30 ซอง) 

2,800 บาท
จากราคาเต็ม 3,180 บาท
(2,800 PV/1,960 BV)

ราคาพิเศษ

โปรโมชั่น ชุดเสริมสร้�งสมรรถนะ-กระตุ้นก�รไหลเวียน 
• VGA + Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract 
  + Fisher Gold  

โปรโมชั่น ชุดควบคุมน้ำ�ต�ลในเลือด สำ�หรับผู้ที่มีน้ำ�ต�ลในเลือดสูง
•  Sukar + Sweet Secret + Grape Seed Extract Plus Mulberry
   (รับประทาน Sukar  1 แคปซูล/วัน + Sweet Secret 2 เม็ด/วัน + 
    Grape Seed Extract  Plus Mulberry 1 แคปซูล/วัน)

•  Sukar (2) + Sweet Secret + Grape Seed Extract Plus Mulberry
   (รับประทาน Sukar  2 แคปซูล/วัน + Sweet Secret 2 เม็ด/วัน +    
   Grape Seed Extract Plus Mulberry 1 แคปซูล/วัน)

•  ยอดศูนย์ย่อยทุก 30,000 บาท ได้รับผลิตภัณฑ์ 
   Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract 
   มูลค่า 1,400 บาท ฟรี 1 ขวด

(โปรโมชั่นทุก 30,000 บ�ท และ ทุก 60,000 บ�ท
 ไม่ซ้อนกัน ให้เลือกอย่�งใดอย่�งหนึ่ง)

•  ยอดศูนย์ย่อยทุก 60,000 บาท ได้รับผลิตภัณฑ์
   GT Mac มูลค่า  2,400 บาท 

2,400 บาท
จากราคาเต็ม 2,480 บาท
(2,400 PV/1,645 BV)

3,480  บาท
จากราคาเต็ม 3,580 บาท
(3,480 PV/2,400 BV)

โปรโมชั่น ชุดบำ�รุงสมอง สร�้งคว�มสูง ลูกรัก
• GT Gold (L) + Fisher Pluzz  

• GT Gold (L) + Fisher Pluzz + Vitacal  

2,400  บาท
จากราคาเต็ม 2,700 บาท
(2,400 PV/1,680  BV)

3,000  บาท
จากราคาเต็ม 3,580 บาท
(3,000  PV/2,100 BV)

โปรโมชั่นสุดพิเศษ สำ�หรับนักรีครูทคนเก่ง
แนะนำาสมาชิกใหม่ทุก 3 คน มียอดซื้อคนละ 3,000 บาท
ได้รับ PC Plant Stem Cells สเต็มเซลล์จากพืช  บำารุง
ฟื้นฟู และซ่อมแซมผิวหน้า 1 ขวด มีถึง 5 ชนิดให้เลือก
ตามความต้องการเฉพาะบุคคล มูลค่าขวดละ 600 บาท

โปรโมชั่นศูนย์ย่อย 

• Chola (2) + Fisher Fish (2)

3,000 บาท
จากราคาเต็ม 3,500 บาท
(3,000 PV/2,025 BV)

โปรโมชั่น ชุดลดคอเลสเตอรอล
• Chola + Fisher Fish

1,550 บาท
จากราคาเต็ม 1,750 บาท
(1,550 PV/1,040 BV)

โปรโมชั่น ชุดควบคุมน้ำ�หนัก-ป้องกันมะเร็ง 
• Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract + 
    Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract  
 

1,800  บาท
จากราคาเต็ม 2,080 บาท
(1,800 PV/1,260 BV)

2,000  บาท
จากราคาเต็ม 2,180 บาท
(2,000 PV/1,400 BV)

โปรโมช่ัน ชุดควบคุมน้ำ�หนัก ป้องกันมะเร็ง-กระตุ้นภูมิต้�นท�น
• Grape Seed Oil Plus Grape Skin Extract + 
     Grape Seed Oil Plus Spirulina  

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ
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1. เวลาทำาการของบริษัทฯ
   วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
    วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษัทฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธีการชำาระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
   2.1 ชำาระเป็นเงินโอน
        โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทฯ ตามราคาสินค้า
        และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการที่สั่งมาที่
        แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีชื่อ...บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
        • ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์

           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 212-0-81073-0

        • ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9

           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 713-2-33215-5

        • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1

           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 265-1-22092-8

        • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์

           ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 077-2-43476-3

   2.2 ชำาระเป็นเงินสด
        • ซื้อสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ

   2.3 ชำาระด้วยบัตรเครดิต
        • ซื้อสินค้าด้วยตนเองที่บริษัทฯ 

        • ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีชำาระ 1,000 บาทขึ้นไป

3.วิธีการส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
   3.1 ส่งทางไปรษณีย์
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

   3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

   3.3 ส่งโดย Messenger
        เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สั่งซื้อล่วงหน้า

        อย่างน้อย 1 วัน กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ

4.ค่าจัดส่งสินค้า (เริ่ม 7 มี.ค. 2008)

     4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
        • สั่งซื้อ 3,000 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)

        • สั่งซื้อ 5,000 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรี (EMS)                 

        • ส่ังซ้ือต่ำากว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท (EMS)

        • ส่ังซ้ือ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)

4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
     • ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
     - สั่งซื้อ 10,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     - สั่งซื้อต่ำากว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
     • จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง NTC
     - สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     - สั่งซื้อต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
4.3 จัดส่งโดย Messenger
     • สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     • สั่งซื้อต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีท่ีสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีที่ไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
    1. ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก
    2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
       ทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดที่มี
       ณ ปัจจุบัน)
    3. ได้รับบัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
    4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
       บริษัทฯ ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
       ของทุกเดือน(กรณีท่ีตรงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
       วันทำาการถัดไป)
    5. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
    กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่าน้ัน โดยระบุรายละเอียด
ท่ีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
    1.1 ชื่อ-สกุล

    1.2 ที่อยู่สำาหรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด

    1.3 หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ

    1.4 เลขที่บัตรประชาชน พร้อมแนบสำาเนา

    1.5 เลขที่บัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร พร้อมแนบ

         สำาเนา

    1.6 ชื่อสปอนเซอร์ (ผู้แนะนำา)

    1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
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4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
     • ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
     - สั่งซื้อ 10,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     - สั่งซื้อต่ำากว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
     • จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง NTC
     - สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     - สั่งซื้อต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
4.3 จัดส่งโดย Messenger
     • สั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี
     • สั่งซื้อต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีท่ีสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีที่ไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
    1. ซื้อสินค้าในราคาสมาชิก
    2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
       ทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดที่มี
       ณ ปัจจุบัน)
    3. ได้รับบัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
    4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
       บริษัทฯ ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
       ของทุกเดือน(กรณีท่ีตรงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
       วันทำาการถัดไป)
    5. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
    กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่าน้ัน โดยระบุรายละเอียด
ท่ีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
    1.1 ชื่อ-สกุล

    1.2 ที่อยู่สำาหรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด

    1.3 หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ

    1.4 เลขที่บัตรประชาชน พร้อมแนบสำาเนา

    1.5 เลขที่บัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร พร้อมแนบ

         สำาเนา

    1.6 ชื่อสปอนเซอร์ (ผู้แนะนำา)

    1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท

          บ้านของเรา บอกข่าวคราวความเคลื่อนไหว โปรโมชั่นราย 2 เดือน โปรแกรมการบรรยาย
ทั่วประเทศ ข่าวสารทันสมัย และแพทย์ทางเลือก รวมประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ
          เพียงสมัครสมาชิกเล่มละ 25 บาท (รวมค่าจัดส่ง) ปีละ 150 บาท หรือเพียงเดือนละ 12.50 บาท 
ท่านก็จะได้รับวารสาร 4 สี ขนาด A5 ความหนา 52 หน้า ส่งตรงถึงบ้านทุกฉบับ

์



ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ศูนย์บางคอแหลม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789
ศูนย์ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 802-1656
ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 998-3866

ศูนย์ใหญ่ 
      บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด
ศูนย์ อ.เมือง จ.กระบี่ โทร. (075) 621-016
ศูนย์ อ.เมือง (โรบินสัน) จ.จันทบุรี โทร. (039) 327-352
ศูนย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. (038) 338-854
ศูนย์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร. (038) 244-197
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โทร. (053) 442-374
ศูนย์ อ.เมือง จ.ตรัง โทร. (075)  219-550
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
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. (044) 341-387
ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 423-468

ศูนย์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 358-178
ศูนย์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร. (073) 516-195
ศูนย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. (055) 253-377
ศูนย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685
ศูนย์ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. (054) 623-322
ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.แม่ขรี จ.พัทลุง โทร. (074) 616-047
ศูนย์ อ.เบตง จ.ยะลา โทร. (073) 231-920
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 275-386
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026
ศูนย์ อ.เมือง จ.สตูล โทร. (074) 723-287

ศูนย์ศรีนครินทร์-บางเมือง จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 702-6504
ศูนย์สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 394-2959
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บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
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ถักทอจากเส้นใย MBF   โดยมีแร่ธาตุ 42 ชนิด ให้คล่ืนฟาร์ อินฟราเรด 
รังสีแห่งชีวิต กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต  ซ่อมแซมเซลล์ ทำาให้ออกซิเจน
ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อมากขึ้น ลดอาการอักเสบ  ลดบวม คลายกล้ามเนื้อ 
ลดอาการเจ็บปวด และอ่อนล้า

www.thaidham.com

ท่ีรัดเข่าไวทอป : กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณข้อเข่า
ทำาให้เลือดไปเลี้ยงข้อเข่ามากขึ้น ลดอาการอักเสบ บวม
เม่ือยล้า คลายกล้ามเน้ือ ลดเส้นเลือดขอด เหมาะสำาหรับ
ผู้ท่ีข้อเส่ือม เข่าเส่ือม และข้ออักเสบรูมาตอยด์

ที่รัดข้อมือไวทอป : กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณ
ข้อมือ  ลดอาการเมื่อยล้า  ลดอาการอักเสบ  บวม 
คลายกล้ามเน้ือ เหมาะสำาหรับผู้ท่ีข้อมืออักเสบ เจ็บข้อมือ 
หรือ ใช้ข้อมือมากในชีวิตประจำาวัน

ที่รัดเอวไวทอป : 
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณเอว
ตับ ไต กระเพาะ ลำาไส้ ลดอาการ
ปวดหลัง เมื่อยล้า คลายกล้ามเนื้อ 
เหมาะสำาหรับผู้ที่ปวดหลัง  ปวดเอว 
ผู้ป่วยโรคกระเพาะ โรคตับ โรคไต

ที่รัดข้อศอกไวทอป : 
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริ เวณ
ข้อศอก ลดอาการเมื่อยล้า ลดอาการ
อักเสบ บวม คลายกล้ามเนื้อ เหมาะ
สำาหรับผู้ที่ข้อศอกอักเสบ เจ็บข้อศอก 
หรือใช้กล้ ามเนื้ อแขนมากในชีวิต
ประจำาวัน
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