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Radio

Thaidham FM 101

พบกับสาระความรูน้ วัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับในการทำ�ธุรกิจ
เครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำ�เร็จ ในรายการ TDA Healti Secret
ดำ�เนินรายการโดยพี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช พี่ยุ้ย อาริยา สาริกะภูติ
และอาจารย์ติ๊ก รินทร์ลภัส สิริวัฒน์ธนะ โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุ
ดังต่อไปนี้

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง
- FM 101 RR1 ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30 น.-21.00 น.หรือฟังออนไลน์
ได้ที่ www.vr1media.com
ครอบคุลมพื้นที่ : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
นครปฐม กาญจนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง
อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ราชบุรี เพชรบุรี สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี สระแก้ว จันทบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
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ต่างจังหวัด
- FM 102 สุราษฎร์ธานี อสมท. ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 น.-14.30 น.
- FM 90.75 ชุมพร อสมท. ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น.-15.30 น.
- FM 90.75 ขอนแก่น อสมท. ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 น.-14.30 น.
- FM 95.75 พัทลุง อสมท. ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.30 น.-15.00 น.
- FM 90.50 สงขลา สวท. ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 น.-17.00 น.
- FM 93.50 นครศรีธรรมราช สวท. ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.-10.30 น.

บ้ข อาง เนนี
้
รา

FM rr1
101

หลังจากไทยธรรม เปิดดำ�เนินการมาได้ 3 ปี ประมาณปี 2008
เราได้รับการติดต่อจากมงคลชาแนล ช่องเคเบิ้ลทีวีที่เปิดขึ้นใหม่ในขณะนั้น
ซึ่งไทยธรรมได้ตกลงทำ�รายการโทรทัศน์ กึ่ง Talk-Show ภายใต้ชื่อ Healti
Secret ซึ่งภายหลังเราได้จดเครื่องหมายการค้าเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาของ
ไทยธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะประชาสัมพันธ์การแพทย์ทางเลือกในแบบ
ของไทยธรรม ให้คนทัว่ ไปทีต่ อ้ งการความรูด้ า้ นสุขภาพ และความงาม หรือ
คนที่กำ�ลังประสบปัญหาสุขภาพ และความงาม ให้ได้รับรู้ว่า ชีวิตนี้ยังมี
ทางเลือก โดยรูปแบบของรายการ เราได้เชิญแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯจริง มาออกอากาศในแต่ละตอน เดือนละ 8 ตอน
รวมจำ�นวนได้กว่า 400 ตอน ไม่ซ้ำ�กัน
Healti Secret By Thaidham กับมงคลชาแนล ได้ร่วม

ธุรกิจกันยาวนานถึง 5 ปีเต็ม จนปลายปี 2013 มงคลชาแนลได้ติดต่อมายัง
ไทยธรรมว่า ไม่สามารถให้ Healti Secret ออกอากาศได้อีก เนื่องจาก
ช่องมงคล กำ�ลังถูกจับตาจากองค์การอาหาร และยา ซึ่งเข้มงวดกับ
การออกอากาศผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงามทุกชนิด ดิฉันกับพี่เปิ้ล
และ อ.ติ๊กได้ปรึกษากัน และเราทั้งสามก็เห็นว่า Healti Secret เอง
ก็ถงึ จุดอิม่ ตัวแล้ว เราอยากได้รายการใหม่ๆ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ
ทีเ่ ราจะสามารถถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ความรูใ้ นผลิตภัณฑ์ ความรูใ้ นแบบ
แพทย์ทางเลือก และความรู้ในเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัย

ไทยธรรมขอฝากรายการวิทยุ เพื่อคนไทยของเราแห่งนี้ ไว้กับ
พีน่ อ้ งไทยธรรมทุกท่าน และขอให้พน่ี อ้ งทีฟ่ งั แล้วชอบใจ เห็นว่าเป็นประโยชน์
กับส่วนรวม ได้กรุณาช่วยกันประชาสัมพันธ์รายการวิทยุของเรา ให้มีผู้ฟัง
มากขึ้น และมากขึ้น ให้เป็นช่องทางในการรับข่าวสาร งานวิจัยใหม่ๆทาง
เวชศาสตร์ชะลอวัย และแพทย์ทางเลือก เรายินดีเป็นช่องทางของความฝัน
และความหวังให้กับผู้คนที่สนใจสุขภาพ และความงาม ที่สำ�คัญไทยธรรม
มีเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา พร้อมแนะนำ�ให้ท่านไปพบ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ อาจารย์แพทย์ทั้งหมดที่ไทยธรรมแนะนำ� สอนในโรงเรียน
แพทย์ของรัฐบาล ดังนั้นนอกจากท่านจะได้ปรึกษาแพทย์มือทองแล้ว ยัง
เป็นเจตนาบริสทุ ธิข์ องเรา ทีจ่ ะทำ�ตัวเป็นศูนย์กลาง และทีป่ รึกษาให้กบั คนไทย
ในเรื่องของสุขภาพ และความงาม
ด้วยความจริงใจ

จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com

ต้นปี 2014 เราจึงได้ติดต่อพูดคุยกับ FM 101 rr1 และได้ตกลง

ทำ�รายการวิทยุชื่อ Healti Secret by Thaidham ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดย
ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 1 ทุม่ ครึง่ ถึง 3 ทุม่ ภายในเวลาเพียง 1 เดือน
หลังจากการออกอากาศ Healti Secret by Thaidham on Radio FM101 rr1
ได้รับการตอบรับจากผู้ฟังอย่างอบอุ่น ตั้งแต่การออกอากาศเทปแรก
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บ้านนี้
เศรษฐกิจดี
เดือนสิงหาคม - กันยายน 2014
สวัสดีหน้าฝนค่ะเพือ่ นๆ ประเทศไทยของเราโชคดีทค่ี นมีศาสนา
เป็นสิง่ ยึดเหนีย่ วจิตใจ ไม่วา่ จะเป็นศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ฯลฯ พวกเรา
เพิ่งผ่านการทำ�บุญเข้าพรรษา หรือช่วงถือศีลอดของชาวมุสลิมกันมา
ชีวิตคนเรากับการทำ�บุญทำ�ทาน ขอให้อยู่คู่กันตลอดไปนะคะ เพราะ
ผลบุญผลทาน ก็จะส่งให้กจิ การงานทีพ่ วกเราทำ�สำ�เร็จอย่างง่ายดาย ธุรกิจ
ติดต่อสะดวก คล่องตัวทุกที่ที่ไปติดต่อหล่ะค่ะ นอกจากนี้การทำ�สมาธิ
ทำ�จิตว่างก็เป็นปฏิบัติบูชา ส่งผลให้ชีวิตไร้ปัญหา มีอุปสรรคบ้างก็สามารถ
แก้ไขกันได้ ชีวิตที่ดำ�เนินไปตามเวลาแห่งโลก ยังสร้างคุณค่าให้ตัวเอง
เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เราอยู่ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่เรารัก
ต่อไป
มนุษย์เราจะมีคุณค่า มีประโยชน์ ก็ต้องสร้างสรรค์งานให้เกิดเป็น
มูลค่าเพิ่มทั้งกับตนเอง และสังคม พวกเรามาช่วยกันสร้างสรรค์งานที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ และมูลค่าเพิ่มกันดีไหมคะ เหมือนงานที่พวกเรา
ชาวไทยธรรมทำ�กันอยู่ขณะนี้เลยค่ะ เป็นงานสร้างสรรค์สังคมใหม่ ให้คน
มีคณ
ุ ภาพขึน้ ให้มสี ขุ ภาพดี มีความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ อย่างนีห้ ล่ะสร้างสรรค์แล้ว
โดยเราแบ่งปันเรือ่ งราวดีๆ เกีย่ วกับสุขภาพ การสร้างรายได้ ทำ�ให้ครอบครัว
มีความสุขขึ้น ทั้งของพวกเรา และคนทั่วไป
เพื่อพวกเราที่ต้องการความสำ�เร็จในการทำ�งาน ควรฝึกให้มี
อุปนิสัยแห่งความสำ�คัญด้วย

1. สำ�คัญทีส่ ดุ พวกเราต้องมี “แรงบันดาลใจ” บางอย่างที่ขับเคลื่อน
การกระทำ�ของพวกเรา อยากประสบความสำ�เร็จ ค้นหาแรงบันดาลใจให้
เจอ เรามีไหม เมื่อมีแล้วใช้เป็นแรงส่งไปให้ถึงดวงดาว
2. รองลงมาก็เป็นการสร้าง “ระบบ” บางอย่างไว้ เช่น มิตรภาพ
เพื่อนฝูง Connection หรือสุขภาพของครอบครัวที่ดี เป็นการรองรับ
การทำ�งานของพวกเรา เผือ่ เหลือเผือ่ ขาด เมือ่ ผิดพลาดมาจะได้ไม่เจ็บตัวมากนัก
เพราะยังเหลือต้นทุนที่สร้างเป็นระบบรองรับไว้ พร้อมลุกขึ้นได้ทุกเมื่อ
เห็นไหมหล่ะว่า คนเราต้องมีเพื่อน ต้องสร้างมิตรภาพ ต้องช่วยกันไปมา
ทำ�ความรู้จัก และดีกับคนมากมาย หลากหลายอาชีพเข้าไว้ รวมทั้งฐานะ
ทางสังคมที่อาจมีผลในภายภาคหน้าต่อพวกเรา
3. ความสำ�เร็จ หรือทุกสิง่ ทีด่ ๆี ทีเ่ กิดขึน้ ทีพ่ วกเราได้รบั มา ไม่ใช่
เพราะฟล๊คุ แปลว่าพวกเราได้สง่ิ ดีๆนัน้ มาอย่างมี “แบบแผน” มีการวางแผน
รูว้ า่ ทำ�อะไร อย่างไร แล้วจะได้อะไร ดังนัน้ ในการทำ�งานทุกครัง้ จงตัง้ ใจทำ�

จงทำ�อย่างมีการวางแผน จงทำ�ตามเป้าหมาย ตามแผนที่วางเอาไว้
อย่างมุง่ มัน่ เพราะเมือ่ เกิดผลสำ�เร็จ เป็นเพราะฝีมอื ของเราล้วนๆ ยกตัวอย่าง
เช่น พวกเรามีเงิน ร่�ำ รวย นั่นเพราะเราขยันขันแข็ง ลงมือทำ�การงาน
อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ถูกหวยถูกเบอร์ค่ะ รวยเพราะทำ�งานเก่ง ทำ�งานมาก
นั่นเอง

4. ในการทำ�งานอาจมีอุปสรรคปัญหาบ้าง ตลอดเวลาต้องพบ

เรื่องราวต่างๆ มากมาย คนหลากหลายแบบ ระหว่างทางสู่ความสำ�เร็จ
อาจต้องพบเจอเรื่องราวที่ทำ�ให้เราสะดุด หยุดแล้วคิดทบทวน ขอให้
พวกเรายอมรับว่า “ความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของความสำ�เร็จ” พวกเรา
เรียนรู้จากความล้มเหลวนั้น และทำ�ต่อไปอย่างไม่ล้มเลิก จนสำ�เร็จได้

5. ยินดีกับคนอื่นที่เขาได้ดี เขาว่าเป็นระบบความคิดของคนที่

ประสบความสำ�เร็จแล้ว เพราะพวกเรามีดีในตัวเอง ไม่ต้องอิจฉาใคร
ดังนัน้ พวกเราต้องแสดงความยินดีกบั เพือ่ น เริม่ จากความสำ�เร็จเล็กๆน้อยๆ
ก่อน ฝึกจนเป็นนิสัย เห็นใครๆ เขาประสบความสำ�เร็จ พวกเราต้อง
เข้าไปแสดงความยินดีทันที และพิเศษยิ่งกว่าอื่นใด พวกเราจะได้รับพลัง
ความสุข จากผู้ที่ประสบความสำ�เร็จกลับมา

6. ต้องเป็นคน “รักตัวเอง” รักการมีสขุ ภาพดี และดูดี ตลอดเวลา
ไม่วา่ จะไปไหนมาไหน บุคลิกภาพต้องดูแลให้เหมาะสม และอย่าจำ�ต้องยอม
ทำ�ในสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ หรือไม่ควรทำ� พวกเราสามารถปฏิเสธคน หรือสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ
อย่างมีสติ ปฏิเสธอะไรก็ตามที่ไม่ตอบโจทย์ พวกเราจะหนีให้ไกลจากคน
หรือสิ่งใดก็ตามที่จะดึงพวกเราให้ต่ำ�ลง
พวกเรามีความสุขกันอยูห่ รือเปล่าคะ การทีพ่ วกเรามีความสุขได้ทกุ วัน
ก็เท่ากับว่า พวกเราประสบความสำ�เร็จอยู่แล้ว หรือไม่ก็ใกล้เต็มทีแล้วที่
กำ�ลังจะสำ�เร็จ ความสุขของพวกเราเป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนความพึงพอใจ ความรูส้ กึ
ความมั่งมี การได้รับสิ่งดีๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนค้นหากัน พวกเรามาเริ่มต้น
ฝึกอุปนิสยั แห่งความสำ�เร็จด้วยกันนะคะ ฝึกจนเป็นนิสยั ติดตัว ซึง่ จะแสดงออก
มาตามโอกาส โดยอัตโนมัติ ไม่วา่ จะไปไหน จะได้รบั การต้อนรับ ได้รบั ความรัก
และปรารถนาดี ความสนใจเอาใจใส่ ได้รบั มิตรภาพจากผูค้ นทีพ่ บเจอ แค่นก้ี ค็ มุ้
ทีไ่ ด้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วใช่ไหมพวกเรา ขอให้ใฝ่หาความสำ�เร็จ ทำ�ทุกวิถที าง
ให้ได้ดำ�เนินไปตามเป้าหมาย และความสำ�เร็จที่แท้จริงจะเป็นของพวกเรา

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

ทีสะเก็่ ไทยธรรม
ดเงินมีทางออก

เมื่อดิฉันมีอายุประมาณ 13 ปี ดิฉันมีอาการผื่นขึ้นที่ท้ายทอยเต็มไปหมด
ตอนนัน้ รักษาโดยการให้หมอพืน้ บ้านเป่ายาแบบโบราณให้ แต่อาการกลับแย่
ลงไปอีก เพราะผื่นที่เคยขึ้นแค่บริเวณท้ายทอยกลับลุกลามเป็นผื่นอักเสบ
กระจายไปทั่วทั้งตัว ดิฉันรู้สึกทรมานมาก ดิฉันไปพบแพทย์ผิวหนัง และ
ทราบว่าตัวเองเป็นโรคสะเก็ดเงิน จึงพยายามหาวิธีรักษาทุกอย่าง ดิฉัน
ต้องฉีดยาเข้าทีผ่ วิ หนังด้วยตนเองอยูน่ านนับปี จนทำ�ให้เนือ้ บริเวณทีแ่ ทงเข็ม
ยุบเป็นรอยบุ๋มลงไป และยังรับประทานยาทั้งแผนไทย แผนปัจจุบัน และ
ยาต้ม ซึ่งผลจากการรับประทานยาในปริมาณที่เยอะมาก ส่งผลให้ดิฉันเป็น
โรคกระเพาะ และไตอักเสบ และดิฉันยังต้องทนทุกข์ทรมานกับการเข้ารับ
การฉายแสงมาแล้วกว่า 60 ครัง้ ทีท่ �ำ ให้ผวิ ของดิฉนั ไหม้ด�ำ ตัวก็แข็งไปทัง้ ตัว
จะหันคอก็ยังทำ�ไม่ได้ ปวดตามเส้นเอ็น และกระดูกทุกส่วน เล็บก็เปื่อย
และเปราะมาก ต้องทายาโบราณ และขูดผิวทุกวัน รู้สึกทรมาน และ
หมดอาลัยในชีวิตมาก จนเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2014 ที่ผ่านมา ดิฉันไปทำ�ธุระ
ที่ห้างสรรพสินค้าในตัวเมือง จ.จันทบุรี และมีโอกาสได้รู้จักกับคุณเบญ
วิรัลพัชร แสงศิวะฤทธิ์ ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี พอคุณเบญทราบว่า
ดิฉนั เป็นโรคสะเก็ดเงิน จึงแนะนำ�ให้ดฉิ นั ลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากบริษัท ไทยธรรมฯ โดยดิฉันได้รับประทานสารสกัดจากกระดูกอ่อน
ปลาฉลาม น้ำ�มันปลาสูตร EPA เข้มข้น และแร่ธาตุสังกะสี หลังจาก
รับประทานไปได้เพียง 3 วัน ดิฉันรู้สึกว่าสะเก็ดที่ผิวหนังลดลงไปมาก
ดิฉนั เริม่ มีความหวังว่าจะหายจากโรคทีเ่ ป็นอยู่ ต่อมาคุณเบญได้น�ำ เรือ่ งราว
อาการเจ็บป่วยของดิฉนั ไปบอกเล่าผ่าน facebook ในกลุม่ We are Thaidham
ซึ่งดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิไทยคุณธรรม ที่ให้การอนุเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกระดูกปลาฉลาม และสมุนไพรจีน เพือ่ การบำ�รุงร่างกาย
ให้ดิฉันรับประทานเพิ่ม ซึ่งหลังจากที่ดิฉันรับประทานผลิตภัณฑ์ไปได้
ครบ 1 เดือน อาการปวดตามเส้นเอ็นก็เริม่ ลดลง ผิวดีขน้ึ มาก เล็บก็หายเปือ่ ย
ไม่เปราะหักง่าย ปัจจุบันดิฉันรับประทานผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยธรรมฯ
มาได้กว่า 3 เดือนแล้ว อาการป่วยต่างๆที่เคยเป็นก็ดีขึ้นมาก รู้สึกเหมือน
ได้ชีวิตใหม่ รู้สึกแข็งแรงขึ้นมาก ไม่มีอาการเหมือนคนที่ป่วยมานานกว่า
30 ปีอีกเลย ดิฉันตั้งใจว่าจะบอกต่อเรื่องราวดีๆที่ได้รับจากไทยธรรม ให้กับ
ผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกับดิฉัน ให้ได้พ้นจากความทุกข์ทรมานที่เป็นอยู่ ดิฉัน
ขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อช่วย
เพื่อนมนุษย์ให้หายจากอาการเจ็บป่วยค่ะ

ชื่อ เบญจวรรณ คำ�แปง
ชื่อเล่น เบญ อายุ 42 ปี
อาชีพ ค้าขาย จังหวัด จันทบุรี

Before
พ.ค. 2014

เซียนฟง

After
ก.ค. 2014

ลาดีน

ฟิชเชอร์ อีพีเอ

ซิงค์ พลัส
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สารสกัดเปลือกองุ่น
กับ
การ

ลดน้ำ�หนัก

จวบจนถึงปัจจุบัน งานวิจัยเรื่องเรสเวอราทรอลจาก

สารสกัดเปลือกองุ่นกับการลดน้ำ�หนัก ยังคงเป็นผลวิจัยที่มาจาก
การทดลองในหลอดทดลอง และในสัตว์ทดลองเป็นส่วนใหญ่ ในปี
2011 มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ชื่อ the
journal BMC Physiology เป็นการทดลองในตัวลีเมอร์ (Lemur)
ซึง่ เป็นสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมซึง่ อยูใ่ นลำ�ดับเดียวกับลิง และมนุษย์ พบว่า
ลีเมอร์ซึ่งถูกเลี้ยงด้วยสารอาหารที่มีเรสเวอราทรอลมีน้ำ�หนักขึ้นใน
ฤดูหนาวน้อยกว่าลีเมอร์ซง่ึ ถูกเลีย้ งด้วยอาหารปกติ ผลวิจยั นีเ้ สนอว่า
การรับประทานเรสเวอราทรอลช่วยป้องกันไม่ให้น้ำ�หนักตัวของ
ลีเมอร์ขึ้น โดยกลไกการเพิ่มอัตราการเผาผลาญซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 29%
และทำ�ให้ตัวลีเมอร์รับประทานได้น้อยลง โดยลดปริมาณแคลอรี่ที่
รับประทานลงถึง 13%
ผลวิจัยที่ได้ สอดคล้อง และไปในทิศทางเดียวกันกับ
การทดลองในหนูทดลอง ซึ่งถูกเลี้ยงด้วยอาหารไขมันสูง และ
รับประทานเรสเวอราทรอลด้วย ซึ่งพบว่าหนูทดลองมีน้ำ�หนักลดลง
ส่วนการทดลองในหลอดทดลองพบว่า เรสเวอราทรอลยับยัง้ การสร้าง
เซลล์ไขมันในหลอดทดลอง
ในปี 2011 นักวิทยาศาสตร์ชื่อทิมเมอร์ เอส และคณะ
ทำ�การศึกษาเรื่องเรสเวอราทรอลกับภาวะการจำ�กัดแคลอรี่ (caloric
restriction) ในมนุษย์ โดยทำ�การศึกษาในผู้ชายอ้วนที่สุขภาพดี
จำ�นวน 11 คน ซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยที่กลุ่มที่ 1 ได้รับ
เรสเวอราทรอลในขนาด 150 มิลลิกรัม/วัน ส่วนกลุ่มที่ 2 ให้
รับประทานยาหลอก เป็นเวลา 30 วัน พบว่า ทำ�ให้ค่าความดัน
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โลหิตลดลง ค่าการอักเสบลดลง และค่าระดับไขมันในเลือดดีขน้ึ โดยที่
ค่าไขมันแอลดีแอล (LDL) และไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลง ซึ่งเป็นผลที่
คล้ายกับการอดอาหาร
นักวิทยาศาสตร์เชือ่ ว่า เรสเวอราทรอล มีโอกาสเป็นสารอาหาร
ตัวใหม่ ทีช่ ว่ ยในการควบคุมน้�ำ หนักในมนุษย์ โดยกลไกการกระตุน้ ยีนส์
แห่งการย้อนวัยทีช่ อ่ื SERT-1 ซึง่ จะให้ผลคล้ายคลึงกับการอดอาหาร
กระตุ้นอัตราการเผาผลาญ และลดปริมาณแคลอรี่ที่รับประทานลง

References :
1. Baur JA, Pearson KJ, Price NL, Jamieson HA, Lerin C,
Kalra A, Prabhu VV, Allard JS, Lopez-Lluch G, Lewis K,
Pistell PJ, Poosala S, Becker KG, Boss O, Gwinn D, Wang M,
et al. Resveratrol improves health and survival of mice on
a high-calorie diet.Nature. 2006; 444: 337-342.
2. Lagouge M, Argmann C, Gerhart-Hines Z, Meziane H,
Lerin C, Daussin F, Messadeq N, Milne J, Lambert P,
Elliott P, Geny B,Laakso M, Puigserver P, and Auwerx J.
Resveratrol improves mitochondrial function and protects
against metabolic disease by activating SIRT1 and PGC-1alpha.
Cell. 2006; 127: 1109-1122.
3. Pearson KJ, Baur JA, Lewis KN, Peshkin L, Price NL,
Labinskyy N, Swindell WR, Kamara D, Minor RK, Perez E,
Jamieson HA, Zhang Y, Dunn SR, Sharma K, Pleshko N,
Woollett LA, et al. Resveratrol delays age-related deterioration
and mimics transcriptional aspects of dietary restriction
without extending life span. Cell Metab. 2008; 8: 157-168.
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คอลลาเจน
สารอาหาร
จำ � เ ป็ น
สำ � ห รั บ
กระดูก และฟัน

	
  

สุขภาพกระดูก กระดูกอ่อน และฟัน เสื่อมลงตามอายุ
นักวิทยาศาสตร์พบว่า สุขภาพกระดูกของมนุษย์เสื่อมลง
เมื่ออายุมากขึ้น ทำ�ให้เกิดความเจ็บปวด และความรู้สึกไม่สบาย
ผู้คนสูงอายุ อาจจะได้รับปริมาณโปรตีนไม่เพียงพอ ทำ�ให้เกิดภาวะ
กระดูกพรุน ร่วมกับการได้รับแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของกระดูก
ไม่เพียงพอ ทำ�ให้มีภาวะเสี่ยงต่อกระดูกหักมากขึ้น
คอลลาเจน Type I เป็นองค์ประกอบถึง 90% ของเนือ้ กระดูก
โครงส่วนเมตริกซ์ของกระดูกประกอบด้วยทัง้ เซลล์ทม่ี ชี วี ติ และเซลล์ท่ี
ตายแล้ว สุขภาพกระดูกไม่เพียงแต่ขน้ึ กับความแข็งแรง และยังขึน้ อยู่
กับความยืดหยุน่ ของเนือ้ กระดูกด้วย ซึง่ ความยืดหยุน่ ของกระดูก ขึน้ กับ
ปริมาณคอลลาเจนในกระดูก
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การรับประทานคอลลาเจนเสริม เพื่อบำ�รุงกระดูก และฟัน
ทำ�ให้มวลกระดูกแน่นขึ้น เป็นการป้องกันภาวะกระดูกพรุน
ลดการสลายตัวของมวลกระดูก และกระตุ้นการสร้างมวลกระดูก
ทำ�ให้กระดูกแข็งแรงขึ้น ลดโอกาสการเกิดกระดูกหัก
กระตุ้นการสร้างเซลล์กระดูกใหม่

สูตรสารอาหารบำ�รุงกระดูก และฟัน

เป็นสูตรสารอาหารทีต่ อ้ งประกอบด้วยคอลลาเจน แคลเซียม
ฟอสฟอรัส โบรอน วิตามินดี วิตามินเค 2 และแร่ธาตุอื่นๆที่จ�ำ เป็น
ต่อการสร้างมวลกระดูก การป้องกันกระดูกพรุนไม่สามารถยับยั้งได้
ด้วยการรับประทานแคลเซียมเสริมแต่เพียงอย่างเดียว แคลเซียมที่
แนะนำ�ควรเป็นแคลเซียมทีจ่ บั กับกรดอะมิโนเรียบร้อยแล้ว ทีเ่ รียกว่า
แคลเซียม อะมิโน แอซิด คีเลท (Calcium Amino Acid Chelate)
เพื่อการดูดซึมสูงสุด

งานวิจัยเรื่องน้ำ�ด่าง
กัลดน้บำ�หนัการลดน้
ำ
�
หนั
ก
ก 5.5 กิโลกรัมใน 2 เดือน ด้วยน้ำ�ด่าง
น้ำ�ด่าง เป็นที่กล่าวขานถึงในวงการแพทย์ทางเลือก

ในด้านของการเป็นเครือ่ งดืม่ เพือ่ การลดน้�ำ หนัก และการล้างพิษ
มีงานวิจัยในปี 2011 ในเรื่องน้�ำ ดื่มอัลคาไลน์กับการลดน้ำ�หนัก
โดยการให้อาสาสมัครจำ�นวน 4 คน ดืม่ น้�ำ อัลคาไลน์วนั ละ 2 ลิตร
เป็นเวลา 2 เดือน จากนั้นทำ�การวัดดัชนีต่างๆของร่างกาย
ได้แก่ น้ำ�หนักตัว ค่าไขมันในเลือด ค่ามวลน้ำ�ในร่างกาย
ปริมาณสารอาหาร และสารพิษในเลือด และปัสสาวะ ระดับ
สารต้านอนุมลู อิสระในร่างกาย ค่าการสูญเสียมวลกระดูก และ
ระดับฮอร์โมนบางชนิด
อายุเฉลีย่ ของอาสาสมัครในงานวิจยั นี้ คือ 52.2 ปี น้�ำ หนัก
เริ่มต้นตั้งแต่ 105.9 กิโลกรัม ถึง 124.5 กิโลกรัม ค่าดัชนี
มวลกาย ( BMI ) ตั้งแต่ 33 – 50 (ของคนปกติคือ < 30)
ซึ่งบ่งบอกว่า เป็นคนอ้วน
เมื่อเริ่มต้นการทดลอง น้ำ�หนักเฉลี่ยของอาสาสมัครคือ
115.90 กิโลกรัม เมือ่ เวลาผ่านไป 1 เดือน และ 2 เดือน น้�ำ หนัก
เฉลี่ยของอาสาสมัครลดลงเหลือ 113.18 กิโลกรัม และ 110.45
กิโลกรัม ตามลำ�ดับ คือ ลดลงโดยเฉลี่ย 5.45 กิโลกรัม ในระยะ
เวลา 2 เดือน โดยทีอ่ าสาสมัครไม่มกี ารควบคุมอาหารทีร่ บั ประทาน
แต่อย่างใด
อาสาสมัครทัง้ 4 คน ดืม่ น้�ำ อัลคาไลน์ท่ี pH 10.2 – 10.6
ตลอดระยะเวลาการทดลอง นอกจากน้�ำ หนักทีล่ ดลงแล้ว พบว่า
ในปัสสาวะของอาสาสมัครมีระดับโลหะหนักเพิ่มขึ้น หลังจาก
ดืม่ น้�ำ อัลคาไลน์เพียง 1 สัปดาห์ ซึง่ ผูว้ จิ ยั สันนิษฐานว่า เกิดจาก
การล้างสารพิษประเภทโลหะหนักออกจากเนือ้ เยือ่ ของอาสาสมัคร
แม้ว่า งานวิจัยชิ้นนี้ จะทำ�ในอาสาสมัครจำ�นวนน้อยคน
และไม่ได้ท�ำ กลุ่มควบคุมแต่อย่างใด ซึ่งถือได้ว่า เป็นงานวิจัยที่
ไม่สมบูรณ์ แต่มแี นวโน้มบางประการแสดงให้เห็นโอกาสของการ
นำ�น้�ำ ดืม่ อัลคาไลน์มาช่วยในการลดน้�ำ หนัก โดยทฤษฎีทว่ี า่ เลือดที่
เป็นด่าง จะมีปริมาณออกซิเจนละลายอยู่ในเลือดเพิ่มขึ้น ทำ�ให้
กระบวนการเผาผลาญมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น

Alkaline
Water

References :
Abraham, Guy, and Jorge Flebas. “The effect of daily
consumption of 2 liters of electrolyzed water for 2
months on body composition and several physiological parameters in four obese subjects: a preliminary
report.” Highbeam Research. Original Internist, 01 Sep
2011. Web. 2 Jul 2013. <http://www.highbeam.com/
doc/1G1-269433201.html>.
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สารอาหาร
กับ

สุขภาพ
ดวงตา

มีสารอาหารหลายชนิด ที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับ
สุขภาพดวงตาดังนี้
สารสกัดมัลเบอร์รี่ (Mulberry Fruit) หรือผลลูกหม่อน
สารสกัดเมล็ดองุ่น และสารสกัดบิลเบอร์รี่ (Bilberry Extract)
มีสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ช่วยเรื่องสายตาอ่อนล้าหลังการใช้สายตาเป็นเวลานาน สายตาสั้น
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ทำ�ให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดี ป้องกัน
หลอดเลือดแข็ง กระตุน้ ภูมติ า้ นทาน และลดการอักเสบ ปกป้องจอตา
ซึง่ เป็นตำ�แหน่งรับภาพของดวงตา ทำ�ให้การมองเห็นในเวลากลางคืน
ดีขึ้น ทำ�ให้การรับภาพคมชัดขึ้น กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตใน
หลอดเลือดฝอยเล็กๆทีห่ ล่อเลีย้ งจอตา และป้องกันการเกิดต้อกระจก
และต้อหิน
ลูทีน และซีแซนทีน (Lutein and Zeaxanthin)
เป็นสารคาร์โรทีนอยด์ที่พบในบริเวณจอตา (Retina) ซึ่งเป็นบริเวณ
รับภาพจากกระจกตา โดยเฉพาะบริเวณจุดรับภาพ (Macula Lutea)
จะมีลูทีน และซีแซนทีนในปริมาณสูง นอกจากนี้ยังพบบริเวณ
เลนส์ตาด้วย ลูทีน และซีแซนทีน ทำ�หน้าที่เหมือนแว่นกันแดด
ธรรมชาติที่อยู่ภายในดวงตา โดยการสกัดกั้นความอันตรายของแสง
สีน้ำ�เงินซึ่งมีพลังงานสูง และลดจำ�นวนของอนุมูลอิสระที่เซลล์ของ
ตัวรับแสง ลดความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจก และจอตาเสื่อม
โกจิ เบอร์รี่ หรือ เก๋ากี้ (Goji Berry)
มีสารซีแซนทีน (Zeaxanthin) ปริมาณสูง ซึ่งสารนี้ให้ผลลดอาการ
จอประสาทตาเสือ่ ม เนือ่ งจากสูงอายุ และในคนไข้เบาหวาน ลดอาการ
สายตาอ่อนล้า และชะลอการเสื่อมของสายตา
แอสต้าแซนทิน (Astaxanthin)
จากสาหร่ายแดง มีงานวิจัยป้องกัน และฟื้นฟูจอตาที่เสื่อม และช่วย
ทำ�ให้อาการสายตาอ่อนล้าดีขึ้น ป้องกันการเกิดต้อกระจก
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เลือกอาหารเสริมบำ�รุงสุขภาพดวงตา
สายตาสั้น : Optila หรือ Grape Seed Series ตัวใดก็ได้

สายตายาว : Stemmac

สายตาอ่อนล้า : Stemmac หรือ
Fisher Berry

ต้อกระจก ต้อหิน : Grape Seed Series ตัวใดก็ได้ หรือStemmac

NEWS

เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด ได้รับเกียรติเปิดบ้าน
ต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ
คณะ จากประเทศภูฎาน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานที่
ประเทศไทยเพือ่ แสวงหาความร่วมมือด้านการวิจยั ยา และ
สมุนไพรอย่างเป็นทางการ และได้ถอื โอกาสนีม้ าเยีย่ มบ้าน
ไทยธรรม เพือ่ ร่วมกันเเชร์ประสบการณ์ทางการเเพทย์ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อนำ�องค์ความรู้
ไปพัฒนา และต่อยอดต่อไปค่ะ

งานประกาศรางวัลดาวเมขลา
ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2557

พีเ่ ปิล้ จารุณี เดส์แน็ช ผูบ้ ริหารคนเก่งของ บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
และนักแสดงหญิงยอดนิยมตลอดกาล ได้รับรางวัล “ราชินีภาพยนตร์ไทย” ในงาน
ประกาศรางวัลดาวเมขลา ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2557 โดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง
แห่งประเทศไทย (สบท.) ภายใต้โครงการ “รวมใจสื่อมวลชน เทิดทูนชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมกรม
ประชาสัมพันธ์ โดยมีคุณจุฑาทิพย์ ผงพิลา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยธรรมฯ
เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ค่ะ
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ฉันสวย

คืนนี้

สวัสดีค่ะสาวๆ KRYOLAN ที่รัก ตอนนี้ทุกคนก็คงจะ
สามารถลงรองพื้นแต่งหน้ากันได้แล้วใช่ไหม แต่อย่าลืม
นะคะว่าการล้างหน้าอย่างหมดจดทำ�ให้ผิวสวยเป็นเคล็ด
ที่ไม่ลับสำ�หรับสาวผิวสวยทุกคน และการลงครีมบำ�รุงผิว
และปกป้องแสงแดดในตอนเช้าก็ส�ำ คัญเช่นกันค่ะ เพราะจะช่วย
รั ก ษาสภาพผิ ว ที่ ส วยงามของพวกเราให้ ค งสภาพสวย
อย่างนี้ตลอดไปค่ะ

วันนี้เราขอแนะนำ�การแต่งหน้าสำ�หรับไปงานกลางคืนให้สวยเหมือนเซเลบค่ะ มาเริ่มแต่งหน้าให้โดดเด่นท่ามกลางสายตาหนุ่มๆกันเลยนะคะ
โดยเริม่ เตรียมผิวหน้าด้วยการบำ�รุงผิวให้สดใสด้วยเอควา สแปลช มอยส์เจอร์ไรซ์เซอร์ (Aqua Splash Moisturizer) ก่อนเริม่ ทำ�ให้ผวิ หน้าสว่าง
ด้วยการปรับโทนผิวให้สม่ำ�เสมอด้วย ไครโยแลน อัลตรา เมค-อัพ เบส ไลแลค (Kryolan Ultra Make-up Base:lilac) ทั่วใบหน้าก่อนแล้ว
จึงตามด้วยรองพื้น
วันนีน้ างแบบของเราเป็นสาวผิว “สีน�ำ้ ผึง้ ” เราจึงใช้เดอร์มา่ คัลเลอร์
คาโมฟลาจ รีฟลิ ดี64 (Dermacolor Camouflage Refill : D64)
ซึ่งเป็นสีที่เหมาะกับผิวนางแบบของเราอย่างมาก ลงครีมรองพื้น
ทั่วใบหน้า แล้วใช้เดอร์ม่าคัลเลอร์ คาโมฟลาจ รีฟิล ดี3
(Dermacolor Camouflage Refill : D3) ทาบริเวณใต้ตา เพื่อ
กลบความหมองคล้ำ�ทั้ง 2 ข้าง ลงสีไฮไลท์ ด้วยเดอร์ม่าคัลเลอร์
คาโมฟลาจ รีฟิล ดี0 (Dermacolor Camouflage Refill : D0)
บริเวณกลางหน้าผาก และสันจมูก ใช้เดอร์มา่ คัลเลอร์ คาโมฟลาจ
รีฟลิ ดี19 (Dermacolor Camouflage Refill : D19) แรเงารอบ
กรอบหน้า และปีกจมูก แล้วใช้ฟองน้ำ�กดทั่วใบหน้าที่ลงรองพื้นไว้
เพื่อให้ครีมรองพื้นติดเข้าผิวเป็นสีผิวธรรมชาติไปเลย
ลงแป้งฝุ่นเดอร์ม่าคัลเลอร์ ฟิกซิ่ง พาวเดอร์ พี4 (Dermacolor
Fixing Powder : P4) เพื่อซับความมัน และเซ็ทครีมรองพื้นให้
อยู่ติดทนนาน
Dermacolor Fixing
Powder : P4
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Kryolan Ultra Make-up
Base:lilac

Dermacolor Camouflage Refill : D0, D3, D19, D64

แล้วก็มาถึงวิธแี ต่งคิว้ และตา ซึง่ เป็น
เรือ่ งสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้การไปงานคืนนี้
ของนางแบบดูใบหน้าคมมีมติ ิ ดวงตา
คมชัด มีประกายหวาน และดูเซ็กซี่
แต่งคิ้วด้วยเทคนิคของ KRYOLAN
โดยจะแต่งให้มคี วามเข้มขึน้ กว่าปกติ
(ดูตามรูปหน้าสำ�หรับนางแบบซึ่ง
หน้าผาก และเปลือกตามีพน้ื ทีก่ ว้าง)

1

ใช้ไครโยแลน อาย ชาโดว์ เบส
(Kryolan Eye Shadow Base) ทาทัว่
เปลือกตา แล้วใช้เดอร์ม่าคัลเลอร์
คาโมฟลาจ รีฟลิ ดี0 (Dermacolor
Camouflage Refill : D0) ลงบางๆ
ครึ่งเปลือกตา เพื่อความติดทนนาน

2
4

3

Dermacolor Camouflage
Refill : D0

สไตล์การแต่งตาวันนี้ ต้องการเน้นที่
ดวงตาคมชัด ใช้พู่กันแตะสีเทา ทาที่
จุดพับตาตามแนวจากหางตาไปหัวตา

Kryolan Eye
Shadow Base

ใช้พกู่ นั แตะสีไฮไลท์ฝนุ่ จาก ไครโยแลน
อาย ชาโดว์ เซ็ท 15 สี ทีเอ็น 3
(Kryolan Professional Eye Shadow
Set-15 Colors : TN3) ทาทัว่ เปลือกตา

ใช้สดี �ำ โดยเอาพูก่ นั ลากจากหางตา
ไป 1/3 ของเปลือกตา แล้วลาก
เป็นรูปตัว V ตามภาพ

Kryolan Professional Eye
Shadow Set-15 Colors : TN3

ใช้ไครโยแลน อายไลเนอร์ -แบลค (Kryolan Eyeline : Black) เขี ย นขอบตาบน
โดยใช้เส้นใหญ่ แล้วใช้พู่กันแตะสีดำ�เขียนขอบตาล่างจากหางตา เว้นช่วงกลางตา
แล้วเขียนบริเวณหัวตาเล็กน้อยเพือ่ แต่งหัวตา ใช้สไี ฮไลท์แต่งขอบหัวตาบนล่างเป็น V เชฟ
Kryolan Eyeline
: Black

ใช้พู่กันแตะแป้งเดอร์ม่าคัลเลอร์ ไลท์
ทรานลูเซ่นท์ คอมแพค พาวเดอร์
อีเวนท์ ทีอี1 (Dermacolor Light
Translucent Compact Powder
Event : TE1) ปัดให้เกิดประกายทั่ว
ใบหน้า

แล้วใช้สไี ฮไลท์ปดั วนบริเวณหน้าผาก
จมูก คาง โหนกแก้ม จากนั้นใช้
สี นำ้�ตาลอ่อนทาบริเวณสันจมูกทั้ง
2 ข้างเพื่อสร้างมิติให้กับจมูก แล้ว
เฉดดิ้งรอบกรอบหน้า

Dermacolor Light Translucent
Compact Powder Event : TE1

ปัดแก้มด้วยสีชมพู ผสมสีพที จากบรัชเชอร์ เซ็ท 15 สี
(Kryolan Blusher Set 15 Color) ปัดแก้มเป็นแนวเฉียง
ขึน้ ไปทีห่ ู จากนัน้ ติดขนตาปลอม โดยสามารถเลือกติด 1 ชัน้
หรือ 2 ชั้นก็ได้ค่ะ แล้วทาปากด้วย ไครโยแลน ลิปโร๊ก
มินิ พาเลท 18 เฉดสี (Kryolan Lip Rouge Mini
Palette 18 Color) เลือกสีได้ตามใจชอบ ใช้สีเข้มหน่อย
ก็ได้ค่ะ แล้วทาทับด้วยไครโยแลน ลิป ไชน์ เซอร์เคิล
(Kryolan Lip Shine Circle) เพื่อเพิ่มประกายวาวให้
ริมฝีปาก

Kryolan Lip Rouge Mini
Palette 18 Color

Kryolan Blusher
Set 15 Color

Kryolan Lip
Shine Circle

After
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร.

02-363-7699

Before
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แค่ชุดแรกก็เห็นผลโดดเด่นมากค่ะ
อาการร้อนวูบวาบหายเป็นปลิดทิ้งเลย
ดิฉนั เป็นคนทีอ่ ว้ นมาก จึงทำ�ให้มปี ญ
ั หาด้านสุขภาพ และความงาม
ตามมา จนมารูจ้ กั กับไทยธรรม ดิฉนั ได้ลองรับประทานทั้งสารสกัด
จากเมล็ดองุน่ ผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ น้�ำ มันเมล็ดองุน่ สกัดเย็น
ผสมสารสกัดเมล็ดองุน่ สารสกัดจากถัว่ เหลืองผสมสารสกัดอัลฟัลฟา
ซึ่งเป็นสารอาหารจำ�เป็น สำ�หรับสตรีวัยทอง แค่ชุดแรกก็เห็นผล
โดดเด่นมากค่ะอาการร้อนวูบวาบหายเป็นปลิดทิ้งเลย จนตอนนี้
ก็กลับมาเป็นประจำ�เดือนใหม่อกี ครัง้ ด้วยค่ะ และดิฉนั ยังได้รบั ประทาน
สารอาหารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ตอนนี้รับประทานมาเป็น
กล่องที่ 3 แล้วค่ะ มีคนทักว่าไขมันใต้คางลดลงอย่างเห็นได้ชดั ผิว
ทีเ่ คยแห้งก็กลับมาชุม่ ชืน้ ขึน้ โดยเวลาทีล่ บู ผิวรูส้ กึ เลยค่ะว่าผิวลืน่ ขึน้
และดิฉนั ยังได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยอัจฉริยะ MBF ทัง้ เสือ้ กล้าม
ไวทอป กางเกงในไวทอป รวมทั้งผ้าห่มไวทอปด้วยค่ะซึ่งก็ใช้ดี
มากๆค่ะ จากทีเ่ คยเป็นหวัดบ่อยๆ และมีอาการเจ็บคอตอนนีก้ ห็ ายไป
เลยค่ะ รูส้ กึ ดีจริงๆค่ะ และยังใส่ทร่ี ดั เข่าไวทอปเมือ่ มีอาการปวดเข่า
ด้วย พอเอามาใส่ก็หายปวดเข่าจริงๆค่ะ เมื่อตัวเองมีสุขภาพดีขึ้น
จึงแนะนำ�และบอกต่อให้กบั เพือ่ นๆได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์จากไทยธรรม

ด้วย ซึง่ หลังจากทีเ่ พือ่ นๆได้ลองใช้กเ็ ห็นผลจริง จึงสมัครสมาชิก
และใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ต้องขอบคุณบริษัท ไทยธรรมฯ
มากค่ะ ที่ทำ�ให้สุขภาพดีขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น
เพราะได้แนะนำ�สิ่งที่ดีให้กับสังคมค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

Before
มี.ค. 2014

After
มิ.ย. 2014

คุณวิภาวัลย์ ถาวรณา

ชื่อเล่น ตู่
อายุ 50 ปี
อาชีพ แม่บ้าน จังหวัด นครสวรรค์

เห็นผลตั้งแต่เดือนแรกที่ดื่ม ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีออร่า ใบหน้าก็ดูเรียวขึ้น

Before
ธ.ค 2013
After
พ.ค 2014

คุณสุจิตรา แดนแก้ว

ชื่อเล่น น้ำ�หวาน อายุ 34 ปี
อาชีพ รับราชการ จังหวัด สุโขทัย

ดิฉนั มีปญ
ั หาเรือ่ งผิวหน้า เป็นกระ และฝ้า เพราะเป็นคนผิวแห้ง
ผิวพรรณไม่สดใส มีปญ
ั หาเรือ่ งปวดหลังเนือ่ งจากผ่าคลอดด้วยการ
บล็อกหลัง ทำ�ให้ปวดหลังตรงกระดูกชิ้นทีโ่ ดนบล็อกตืน่ เช้ามาจะ
ปวดมากๆ จนได้มารูจ้ กั กับ บริษทั ไทยธรรมฯ จึงลองรับประทาน
น้�ำ มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น และสารสกัด
จากเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากมะเขือเทศ ตามด้วยสารสกัด
คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำ�ลึก ประมาณ 2 สัปดาห์ น้องๆ
ที่ทำ�งานทักว่าหน้าใสขึ้น ดูดีขึ้น ทำ�ให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้น
และเพื่อให้ตอบโจทย์ปัญหาฝ้า และกระ จึงรับประทานสารสกัด
เพือ่ ผิวขาวใส ไร้ฝา้ เพิม่ อีก และรับประทานน้�ำ มันปลาสกัดชนิด
EPA เข้มข้น และสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม ประมาณ
2 สัปดาห์ ก็มีความรู้สึกว่าตื่นเช้ามาอาการปวดหลังเริ่มดีขึ้น
และดีขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันรับประทานมาแล้ว 6 เดือนก็ไม่มี
อาการปวดหลังอีกเลย และตอนนี้ก็มีอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ดิฉัน
ชื่นชอบมากๆเลยคือ สารอาหารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน
เห็นผลตั้งแต่เดือนแรกที่ดื่ม ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีออร่า
ใบหน้าก็ดเู รียวลง สามารถเผยผิวจริงได้โดยไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งสำ�อาง

ดิฉนั ตัดสินใจสมัครสมาชิก และเปิดศูนย์ยอ่ ยไทยธรรมสุโขทัยค่ะ
และแนะนำ�ให้น้องๆที่ทำ�งานใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมเกือบ
ทั้งสำ�นักงานแล้วค่ะ ประทับใจไทยธรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์
และผู้บริหารที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนของผลิตภัณฑ์ รู้สึกอบอุ่นกับ
ครอบครัวไทยธรรม เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกัน ทั้งที่ไม่เคย
เห็นหน้ากัน จะรัก และอยู่กับครอบครัวไทยธรรมตลอดไปค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

หลังจากใช้ ได้ 2 สัปดาห์ ผื่นก็เริ่มลดลง และใช้เวลา 1 เดือน ผื่นก็หายไปหมดเลยค่ะ
ช่วงหลังจากคลอดลูก ทุกๆหน้าร้อนเวลาอากาศเปลีย่ นแปลง
ดิฉนั จะมีอาการผืน่ ขึน้ ใต้คอ จะมีอาการแสบ และคันมาก พอเกา
ก็จะเป็นแผล เลือดไหลซิบๆ มองเห็นเป็นผืน่ สะเก็ดดำ�ๆ เต็มรอบคอ
ต้องใช้เวลากว่า 5 เดือน ผืน่ ถึงจะหายไป แต่กจ็ ะกลับมาเป็นซ้�ำ ๆ
แบบนีท้ กุ ปีคะ่ เป็นแบบนีม้ ากว่า 3 ปี จนมาเจอกับ บริษทั ไทยธรรมฯ
และได้รจู้ กั กับพีเ่ จีย๊ บ ธัญญ์นรี และพีห่ นุม่ ภูมพิ ฒ
ั น์ สิทธิโรจน์อมร
ซึ่งได้แนะนำ�ให้ดิฉันลองรับประทานสารสกัดเมล็ดองุ่นผสม
สารสกัดจากมะเขือเทศ น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัด
เมล็ดองุน่ โปรตีนสกัดจากถัว่ เหลืองผสมสารสกัดจากอัลฟัลฟา
และสารสกัดจากพลูคาวผสมสารสกัดจากส้ม และมะนาว หลังจาก
ใช้ได้ 2 สัปดาห์ ผื่นก็เริ่มลดลง และใช้เวลา 1 เดือน ผื่นก็หาย
ไปหมดเลยค่ะ แต่ทด่ี ฉิ นั แปลกใจมากๆ คือ ผิวพรรณ ดูสดใสขึน้
และน้ำ�หนักจาก 53 กก. ก็ลดลงไป 2 กก. ด้วยค่ะ รู้สึกดีมากๆ
และสิ่งดีๆอีกอย่างหนึ่งคือหายป่วยแล้วยังมีรายได้กลับคืนมา
อีกด้วย และดิฉันได้ซื้อเครื่องทำ�น้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป เพื่อให้
คนในครอบครัวได้ดื่ม และใช้น้ำ�ที่มีคุณภาพสูง และดิฉันยัง
14

ได้ลองรับประทานสารอาหารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชนิด
ชงดื่มรสโกโก้ สารสกัดจากมะขามป้อม สารสกัดเบต้ากลูแคน
ผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า และสารสกัดจากพรีไบโอติก และ
โพรไบโอติก เพื่อปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำ�ไส้ จนปัจจุบันน้ำ�หนัก
เหลือ 47 กิโลกรัมแล้วค่ะ หุ่นดีขึ้น ใบหน้าที่เป็นฝ้าหนาๆ ก็
Before
บางลงค่ะ คนเริ่มทักว่าทำ�อะไรมา ดิฉันเริ่มแนะนำ�ให้ญาติพี่น้อง
17
ก.พ.
2014
เพื่อนๆ และคนที่รู้จักใน Facebook Line และ Instagram ได้
ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะ ดิฉันโชคดีที่เจอไทยธรรม และขอบคุณบริษัทฯ
ที่สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่เห็นผลชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

After
ก.ค. 2014

คุณจุฑารัตน์ ตรงดี

ชื่อเล่น เปิ้ล อายุ 31 ปี
อาชีพ แม่บ้าน จังหวัด มหาสารคาม

อาการก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ผ่านไป 3 เดือน ก็ลืมเรื่องผ่าตัดเลย

Before
ก.พ. 2013
After
ก.ค. 2014

คุณกนกธัญรัฐ บุญญานนท์สริ กิ ลุ
ชื่อเล่น น้อย
อายุ 47 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด พิษณุโลก

ดิฉนั เดินทางบ่อย ขับรถบ่อยมาก จนเริม่ มีอาการปวดต้นคอ
ไปพบแพทย์หลายที่ ต้องฉีดยา ฝังเข็ม และรับประทานยา
เยอะมาก จนตัวบวมไปหมด รักษาแบบนีอ้ ยู่ 3 ปี จนดิฉนั เริม่ มี
อาการชาที่แขน และมีอาการปวดศีรษะข้างเดียวตลอดเวลา
บางครั้งขยับศีรษะไม่ได้เลย ขยับแล้วจะเกิดอาการวูบ เหมือน
ตกจากทีส่ งู จนต้องทำ�การตรวจวินจิ ฉัยโรคด้วยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า
ผลปรากฏว่า ดิฉันเป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมกดทับ
เส้นประสาทแพทย์จงึ รักษาด้วยการให้ยา แต่อาการก็ยงั ไม่ดขี น้ึ
จนตัดสินใจว่าจะผ่าตัดเดือนเมษายน 2013 ซึ่งระหว่างนั้น
ได้มีโอกาสติดตามไทยธรรมใน Facebook จนได้รู้จักกับ
พันตรีหญิงกรวรรณ มีสิทธิ์ ซึ่งได้แนะนำ�ให้รับประทาน
สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม และน้�ำ มันปลาสกัดชนิด
EPA เข้มข้น โดยให้ลองรับประทานให้ครบ 3 เดือนก่อน
ตัดสินใจผ่าตัด ช่วงแรกทีร่ บั ประทานมีอาการปวดมากกว่าเดิม
ดิฉันอดทนรับประทานอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นอาการก็เริ่ม
ดีขน้ึ เรือ่ ยๆ ผ่านไป 3 เดือน ก็ลมื เรือ่ งผ่าตัดเลย ขับรถไปไกลๆได้

แขนก็หายชา ศีรษะก็ไม่ปวดอีกแล้ว ไม่มีอาการวูบอีกเลย จึง
ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆอีก โดย เพิ่มสมุนไพรจีน เพื่อการ
เสริมสมรรถนะ บำ�รุงร่างกาย ดื่มได้ 2 เดือน อาการปวดตรง
พังผืดบริเวณไหล่ก็หายไป ปัญหาเรื่องการนอนก็หายไปด้วย
หลับสบาย รูส้ กึ แจ่มใส คนทีเ่ คยเห็นดิฉนั ตอนป่วย ก็ทกั ว่าดูดขี น้ึ
ดิฉันได้ติดตามกิจกรรมของบริษัทฯ รู้สึกได้ถึงความจริงใจ
สายสัมพันธ์ที่ดี ไม่ได้มุ่งแต่ธุรกิจ และผลประโยชน์ แต่ยังได้
ช่วยเหลือผู้คน ทำ�ให้มั่นใจ และกล้าเปิดปากบอกต่อไปยัง
คนอื่นๆค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

หลังจากใช้สูตรคีโตเจนิคไดเอทไปได้ 1 สัปดาห์
น้ำ�หนักลดลงไป 1 กิโลกรัม รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะ
เดิมทีน�ำ้ หนักของดิฉนั อยูท่ ่ี 45 กก. แล้วก็ขน้ึ มาเรือ่ ยๆจนมากสุดที่
50.7 กก. เนือ่ งจากดิฉนั เป็นโรคไทรอยด์ ได้มารูจ้ กั บริษทั ไทยธรรมฯ
จากการฟังวิทยุ FM 101 ได้ฟงั เรือ่ งสารตัง้ ต้นในการสร้างคอลลาเจน
ที่ช่วยทำ�ให้หน้าเรียว กระชับ และไม่มีเหนียง ดิฉันเข้ามาที่
บริษทั ไทยธรรมฯซึง่ ก็ได้รบั การแนะนำ�ว่ามีผลิตภัณฑ์ลดน้�ำ หนักทีด่ ฉิ นั
สามารถรับประทานได้ โดยไม่มีผลกับโรคไทรอยด์ที่เป็นอยู่ และ
ไม่ต้องออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�ก็สามารถลดน้ำ�หนักได้ โดยมื้อเช้า
ดิฉันรับประทานน้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเทน น้�ำ มันปลา
สกัดชนิด EPA เข้มข้น สารสกัดจากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก
เพื่อช่วยปรับจุลินทรีย์ในลำ�ไส้ สารสกัดจากส้มแขกผสมสารสกัด
จากเปลือกสน ร่วมกับการใช้สูตร คีโตเจนิคไดเอท คือ งดแป้ง
น้ำ�ตาล และผลไม้ ดิฉันได้กินเนื้อสัตว์ หมูติดมัน เบคอน ชีส
เนย กินได้ทั้งวัน น้ำ�หนักก็ไม่ขึ้น ส่วนก่อนนอนก็จะดื่มสารอาหาร
กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชนิดชงดื่มรสโกโก้ ซึ่งเป็นสารตั้งต้น
ในการผลิตคอลลาเจนของร่างกาย และผลลัพธ์ที่ได้คือ ผิวใส และ
นุ่มลื่นขึ้น ผมไม่ร่วงเหมือนที่ผ่านมา หน้าเรียวกระชับขึ้น และหลัง

จากใช้สตู รคีโตเจนนิคไดเอทไปได้ 1 สัปดาห์ น้�ำ หนักลดลงไป
1 กิโลกรัม รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะ หลังจากนั้นก็เริ่มมีคนทักว่า
ผอมลง ขาเล็กลง ดีใจสุดๆ ดิฉนั เริม่ ใช้สตู รคีโตเจนนิคไดเอท
ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 57 น้�ำ หนัก 50.7 กก. รอบเอว 31 นิ้ว
กางเกงไซส์ XL ปัจจุบันน้ำ�หนักอยู่ที่ 46.5 กก. รอบเอว
28 นิว้ กางเกงเปลีย่ นมาใส่ไซส์ M แล้วค่ะ จนเพือ่ นๆเข้ามา
สอบถาม ดิฉันก็ได้แนะนำ�สูตรคีโตเจนิคไดเอทให้ทุกคน
ลองใช้ ซึ่งก็ได้ผลทุกคนค่ะ ประทับใจในแผนการตลาด
ที่ทำ�ง่ายได้เงินเร็ว ต้องขอขอบคุณโค้ชทุกท่าน และ
บริษัทไทยธรรมฯ ที่ทำ�ให้ดิฉันผอม สวย และรวยมากค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

Befor
พ.ค. 2014

After
ก.ย. 2014

คุณปุณยพร โพธิ์ดีบุศกุล

ชื่อเล่น นู๋นิก
อายุ 31 ปี
อาชีพ พนักงานบริษัท จังหวัด กรุงเทพฯ

ตอนนี้ผมสามารถลุกนั่งเองได้แล้ว นั่งเก้าอี้ ได้ อาการเป็นหนองก็แห้งหายเป็นปกติ

คุณจำ�นงค์ บัวแดง

ชื่อเล่น จำ�นงค์ อายุ 62 ปี
อาชีพ ช่างซ่อมเครื่องใช้ ไฟฟ้า จังหวัด ชลบุรี

ผมเคยประสบอุบตั เิ หตุรถชนทำ�ให้ขาลีบ 1 ข้าง แต่ยงั สามารถเดิน
และทำ�งานได้ ต่อมาระหว่างทีผ่ มกำ�ลังทำ�งานบนหลังคา ผมพลัดตก
จากหลังคา อุบัติเหตุในครั้งนี้ทำ�ให้ผมเดินไม่ได้ ต้องใช้มือพยุงและ
ถัดตัวไปกับพื้นแทน ทำ�ให้เกิดอาการปวดหัวเข่า ข้อมือ และตาตุ่ม
จนตาตุ่มบวม และเป็นหนอง จึงไปพบแพทย์ และพบว่าผมเป็น
โรครูมาตอยด์ และอาการมีหนองที่ตาตุ่มนั้น แพทย์ก็ไม่กล้าเจาะ
เนื่องจากกลัวว่าจะติดเชื้อ และอาจทำ�ให้ต้องตัดขา เวลาตาตุ่มบวม
จะทำ�ให้ผมมีไข้ หนาวสั่น กินข้าวไม่ได้ เบื่ออาหาร หมดแรง ขาชา
ไม่มีความรู้สึกที่ขาทั้ง 2 ข้าง จน ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี ซึ่งแนะนำ�ให้ผมดื่มสมุนไพรจีนเพื่อการเสริมสมรรถนะ
และบำ�รุงร่างกาย หลังจากนั้น 3 วัน อาการขาชาก็หายไป และขา
เริม่ กลับมามีความรูส้ กึ อีกครัง้ ต่อมาผมก็ได้รบั ประทานน้�ำ มันเมล็ดองุน่
สกัดเย็น ผสมสารสกัดเมล็ด สารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม
น้�ำ มันปลาสกัดชนิด EPA เข้มข้น และใช้ที่รัดฝ่าเท้า และน่อง
จากเส้นใยอัจฉริยะไวทอป ทำ�ให้อาการปวดที่ข้อ และเข่าดีขึ้นมาก
ส่วนแผลบริเวณตาตุ่มที่เป็นหนองก็แห้งภายใน 1 สัปดาห์ และก็ได้
รับประทานสารสกัดจากโคคิวเทนผสมน้�ำ มันรำ�ข้าว โดยใช้วธิ เี คีย้ วเลย

ไม่เกิน 10 นาทีจากทีเ่ คยเหม็นอาหาร เบือ่ อาหาร กินอะไรไม่ได้
ก็กลับมาสามารถกินอาหารหมดชามภายในวันนั้นเลย ผม
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยธรรมมาตั้งแต่
วันที่ 1 พ.ค. 2014 จนถึงปัจจุบนั ตอนนีผ้ มสามารถลุกนัง่
เองได้แล้ว นัง่ เก้าอีไ้ ด้ อาการเป็นหนองก็แห้งหายเป็นปกติ
กินข้าวได้ปกติ แต่ยังเหลือแค่ปวดข้อมือ และหัวเข่าบ้าง
นิดหน่อย เพราะต้องใช้มอื ค้�ำ ตอนลุกนัง่ ตอนนีก้ �ำ ลังหัดยืน
และออกกำ�ลังกายขา ทีส่ �ำ คัญคือผมสามารถกลับมาทำ�งาน
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แล้ว ผมขอขอบคุณบริษัทไทยธรรม
และป้าแดง ครับทีใ่ ห้ชวี ติ ใหม่ ขอให้บริษทั ไทยธรรมฯ เจริญๆ
ค้าขายดี และช่วยชีวิตคนต่อไปด้วยครับ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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เดือน พฤษภาคม 2014

เดือน พฤษภาคม 2014

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2014

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน พฤษภาคม 2014

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 941,578 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.จันทบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 330,010 บาท

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

คุณธิดารัตน์ ประทุมราช

เดือน มิถุนายน 2014

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มิถุนายน 2014

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มิถุนายน 2014

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,046,204 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 392,040 บาท

คุณนเรศ จันทราพัฒนะ

New Active
พันตรีหญิงกรวรรณ มีสิทธิ์
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ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด ประจำ�เดือน
พฤษภาคม 2014 มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 15 ท่าน

คุณฉัตรปวีน์ คำ�ชุ่ม

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด ประจำ�เดือน
มิถุนายน 2014 มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 21 ท่าน

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

เยือนประเทศ

ญี่ปุน

มีนาคม 2015 เบปปุ-คุมาโมโต-ฟ�คูโอกะ

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

Hi-light

China
ครั้งที่ 4

ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เยี่ยมชมสำ�นักงานใหญ่ไวทอป
สานสัมพันธ์ ไทย-จีน สายสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอป
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผูน้ �ำ ผูเ้ ป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ยอ่ ย ในเดือนตุลาคม 2014 ด้วยทริปพิเศษ เยีย่ ม
ชมสำ�นักงานใหญ่ของไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี แหล่งผลิตเส้นใยอัจฉริยะ และเครือ่ งทำ�น้�ำ อัลคาไลน์ ไวทอป ทีเ่ มืองเศรษฐกิจ
พิเศษจูไห่ ช้อปปิง้ ทีต่ ลาดใต้ดนิ กงเป่ย แหล่งช้อปปิง้ ใหญ่ของเมืองจูไห่ จากนัน้ นำ�ท่านสูม่ าเก๊า ชม “โบสถ์เซนต์ปอล” สัญลักษณ์
แห่งเมืองมาเก๊า ช้อปปิง้ ที่ เซนาโด้สแควร์ แหล่งช้อปปิง้ อันเลือ่ งชือ่ ของมาเก๊า ชม ความยิง่ ใหญ่อลังการของ THE VENETIAN
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย เดินทางไปฮ่องกงด้วยเรือเฟอร์ร่ี ไปจุดชมวิว “วิคทอเรียพีค Victoria Peak” ชมความสวยงาม
ของอ่าววิคทอเรีย แวะนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ซึง่ เป็นสถานทีอ่ นั ศักดิส์ ทิ ธิข์ องฮ่องกงด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ ใหญ่
และศูนย์ย่อยเท่านั้น
กติกาท่องเที่ยว

1. เป็นผู้นำ�ที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำ�หน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใย
อัจฉริยะ MBF และเครือ่ งทำ�น้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป)
ตัง้ แต่วนั ที่ 6 ตุลาคม 2013 ถึง 5 ตุลาคม 2014
(12 เดือน) 1,152,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ
96,000 คะแนน)
3. ผูท้ ย่ี น่ื ความจำ�นงทริป Hi-Light China ครัง้ ที่ 4
ไม่สามารถ นำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป ไปรวมกับ
โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้
R

17

สุดพิเศษ!

1. คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวมทริปใหญ่ตา่ งประเทศ
และคะแนน Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำ�มาคำ�นวณเป็นตัว๋ ฟรี
หรือส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3. หากท่านตัดสินใจไม่ไปกับทริป คะแนนทุกคะแนน
สามารถคืนกลับเป็นโปรโมชัน่ ยอดศูนย์ และโปรโมชัน่
ของรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2014 ได้
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ศูนย์ ใหญ่
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

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

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด
ศูนย์ อ.เมือง (โรบินสัน) จ.จันทบุรี โทร. (039) 327-352
ศูนย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. (038) 338-854
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครนายก โทร. (037) 315-952
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. (034) 253-789

ศูนย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102
ศูนย์ อ.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.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. (055) 253-377

ศูนย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685
ศูนย์ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. (054) 623-322
ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (089) 408-7480
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026

ข่าว... ประชาสัมพันธ์
“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว ไทยธรรม”

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

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

ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
• กรุงเทพฯ

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

• สุพรรณบุรี
• สระบุรี
• สิงห์บุรี
• อ่างทอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กาฬสินธ์ุ • ร้อยเอ็ด

• ขอนแก่น • เลย
• ศรีสะเกษ
• ชัยภูมิ
• นครพนม • สกลนคร
• นครราชสีมา • สุรินทร์
  (อ.ปากช่อง)  • หนองคาย
• หนองบัวล�ำภู
• บุรีรัมย์
• อ�ำนาจเจริญ
• บึงกาฬ
• มหาสารคาม • อุดรธานี
• มุกดาหาร • อุบลราชธานี
• ยโสธร

ภาคเหนือ

• เชียงราย
• ก�ำแพงเพชร
• เชียงใหม่
• พิจิตร
• ตาก (อ.เมือง) • อุทัยธานี
• น่าน
• พะเยา
• เพชรบูรณ์
• แม่ฮ่องสอน
• ล�ำปาง
• ล�ำพูน
• สุโขทัย
• อุตรดิตถ์

ภาคใต้

• สุราษฎร์ธานี
• กระบี่
  (อ.เกาะพะงั
น)
• นราธิวาส
•
สุ
ร
าษฎร์
ธ
านี
• ปัตตานี
  (อ.เกาะสมุย)  
• ตรัง
•
ยะลา
• พังงา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สตูล
• สงขลา (อ.เมือง)

ภาคตะวันออก

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

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

ใบสมัครสมาชิกวารสาร TDA Newsletter
สมัครใหม่

ต่ออายุ (หมายเลขสมาชิก)...................................................................

ข้อมูลสมาชิก
เพศ

ชาย

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

มาเป็นสมาชิก TDA Newsletter กันเถอะ

สถานที่จัดส่งวารสาร
เลขที่.........................บริษัท/อาคาร........................................ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................................แขวง/ตำ�บล..........................................................................
เขต/อำ�เภอ...............................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์ (บ้าน)..................................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................โทรสาร........................................................E-mail..............................................................................................
การชำ�ระค่าสมัคร
ชำ�ระเป็นเงินสด
ชำ�ระค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
ธนาคาร กรุงเทพ
สาขาอินทรารักษ์
เลขที่ 212-0-81073-0
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาพระราม 9
เลขที่ 713-2-33215-5
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาสุขาภิบาล 1 เลขที่ 265-1-22092-8
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนนวมินทร์ เลขที่ 077-2-43476-3

ส่งใบสมัคร หรือถ่ายสำ�เนาส่งมาที่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด โครงการพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284 ซ.นวลจันทร์ 50
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โทร. 02-363-7699 โทรสาร 02-363-4422 www.thaidham.com

1. เวลาทำ�การของบริษทั ฯ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษทั ฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธกี ารชำ�ระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
2.1 ชำ�ระเป็นเงินโอน
โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษทั ฯ ตามราคาสินค้า
และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการทีส่ ง่ั มาที่
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีชอ่ื ...บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
• ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 212-0-81073-0
• ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 713-2-33215-5
• ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 265-1-22092-8
• ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 077-2-43476-3
2.2 ชำ�ระเป็นเงินสด
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
2.3 ชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
• ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม กรณีช�ำ ระ 1,000 บาทขึน้ ไป
3.วิธกี ารส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
3.1 ส่งทางไปรษณีย์
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)

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