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พบกับส�ระคว�มรู้นวัตกรรมก�รย้อนวัยโลก	และเคล็ดลับในก�รทำ�ธุรกิจ
เครือข่�ยสุขภ�พให้ประสบผลสำ�เร็จ	ในร�ยก�ร	TDA	Healti	Secret	
ดำ�เนินร�ยก�รโดยพี่เปิ้ล	 จ�รุณี	 เดส์แน็ช	 พี่ยุ้ย	 อ�ริย�	 ส�ริกะภูติ	
และอ�จ�รย์ติ๊ก	รินทร์ลภัส	สิริวัฒน์ธนะ	โดยออกอ�ก�ศท�งคลื่นวิทยุ	
ดังต่อไปนี้

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง
-	FM	101	RR1	ทุกวันเส�ร์	เวล�	19.30	น.-21.00	น.หรือฟังออนไลน์
ได้ที่	www.vr1media.com	
ครอบคุลมพื้นที่	:	กรุงเทพมห�นคร	นนทบุรี	ปทุมธ�นี	สมุทรปร�ก�ร	
นครปฐม	ก�ญจนบุรี	นครน�ยก	ฉะเชิงเทร�	ปร�จีนบุรี	ชลบุรี	ระยอง	
อยุธย�	 สิงห์บุรี	 อ่�งทอง	 สุพรรณบุรี	 สมุทรส�คร	 สมุทรสงคร�ม	
ร�ชบุรี	 เพชรบุรี	 สระบุรี	 นครร�ชสีม�	 ลพบุรี	 สระแก้ว	 จันทบุรี	
ประจวบคีรีขันธ์		
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ต่างจังหวัด
-	FM	102		สุร�ษฎร์ธ�นี	อสมท.	ทุกวันเส�ร์	เวล�	13.00	น.-14.30	น.
-	FM	90.75	ชุมพร	อสมท.	ทุกวันเส�ร์	เวล�	14.00	น.-15.30	น.	
-	FM	90.75	ขอนแก่น	อสมท.	ทุกวันเส�ร์	เวล�	13.00	น.-14.30	น.
-	FM	95.75	พัทลุง	อสมท.	ทุกวันเส�ร์	เวล�	15.00	น.-16.30	น.
-	FM	90.50	สงขล�	สวท.	ทุกวันอ�ทิตย์	เวล�	15.00	น.-17.00	น.
-	FM	93.50	นครศรีธรรมร�ช	สวท.	ทุกวันอ�ทิตย์	เวล�	09.00	น.-10.30	น.
-	FM	96.50	สงขล�	อสมท.	ทุกวันเส�ร์	เวล�	16.30	น.-18.00	น

ศูนย์ใหญ่	บ.	ไทยธรรมtw	w

และส�ม�รถรับฟังย้อนหลังได้ที่	http://www.youtube.com/healtisecret



3

ทุกวันเส�ร์	 เวล�	 19.30	 –	 21.00	น.	 ซ่ึงส�ม�รถรับฟังได้ท�งสถ�นีวิทยุ
โดยตรง	 หรือท�ง	 Internet	 เวล�เดียวกันทั่วประเทศ	 และทั่วโลก	
ต�มเวล�ประเทศไทย	ในปี	2014	นี้	 ไทยธรรมฯ	ได้รับร�งวัลธุรกิจ
หน้�ใหม่ยอดเยี่ยมจ�กกระทรวงอุตส�หกรรม	 ซึ่งติดต�มก�รดำ�เนิน
ธุรกิจของไทยธรรมม�ตลอดระยะเวล�	10	ปี

ปี	 2015	 สำ�หรับช�วไทยธรรม	 ยังคงเป็นปีที่ร่�เริง	 สดใส	
และร้อนแรง	 ด้วยนวัตกรรมด้�นสุขภ�พ	 และคว�มง�มต่�งๆที่เร�
เตรียมทยอยออกตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ที่ตอบโจทย์ทุกปัญห�ของวงก�ร
สุขภ�พ	และคว�มง�ม	 ต้ังแต่เดือนกุมภ�พันธ์	 2015	 เป็นต้นไป	 ก้�ว
สู่ปีที่	 11	 ของไทยธรรม	 อัลไลแอนซ์	 ครอบครัวที่สองที่พวกเร�ช่วย
กันสร้�งร่วมกัน

 
 
เร�เรียนเชิญพี่น้องช�วไทย	ที่รักคว�มดี	รักคว�มถูกต้อง

รักประเทศช�ติ	รักเพ่ือนมนุษย์	และรักโลกใบน้ี	ม�ร่วมกันกับเร�	เมืองแห่ง
นวัตกรรมสุขภ�พ	 และคว�มง�มระดับโลกที่ช�วไทยธรรมสร้�งเมือง
ด้วยสองมือแห่งมิตรภ�พ	 คว�มรัก	 กำ�ลังก�ย	 และกำ�ลังใจ	 ไม่มี
ก�รแข่งขันท่ีเอ�เป็นเอ�ต�ยระหว่�งกัน	 ท่ีน้ีมีแต่ก�รแข่งขันกับตัวเอง	
แข่งขันกับจิตใจตัวเองในก�รสร้�งง�นสุจริต	 ในก�รสร้�งคว�มดีในก�ร
ดำ�รงชีวิตที่มีแต่ก�รช่วยเหลือเกื้อกูล	และแบ่งปัน	เพื่อพัฒน�คุณภ�พ
ชีวิต	และยกระดับจิตวิญญ�ณของเร�แต่ละคน	ท่ีน่ีคือ	ไทยธรรม	

ดร.ภญ.อ�ริย�	ส�ริกะภูติ
กรรมการบริหาร

จ�รุณี	เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ด้วยคว�มจริงใจ

ส่งท้�ยปีมะเมีย	 ต้อนรับปีมะแม	 กับไทยธรรม	 อัลไลแอนซ์	
สังคมแห่งมิตรภ�พ	 คว�มรัก	 และมิตรไมตรีของช�วไทยธรรม	 ในปี	
2014	ที่ผ่�นม�	ไทยธรรมผุดโปรเจ็คต่�งๆขึ้นเป็นดอกเห็ดทั้ง	Defini	
Diets	ผอม	สวย	และรวยม�ก	โปรแกรมลดน้ำ�หนักที่เข้�ใจกลไกของ
ร่�งก�ย	รวมทั้งโปรแกรมฝึกอบรมต่�งๆที่เร�จัดขึ้นม�กม�ย	เพื่อให้พี่
น้องไทยธรรม	นำ�ไปดูแลตัวเอง	ดูแลคนที่ท่�นรัก	และห่วงใยไปจนถึง
สร้�งเป็นอ�ชีพหลัก	หรืออ�ชีพเสริม	ท่ีสร้�งคว�มสมบูรณ์	มั่งคั่ง	และ
ม่ันคงให้ท่�นได้	และร�ยก�ร	Healti	Secret	on	Radio	ท่ี	FM	101	rr1	

บ้านนี้
ข อ ง เ ร า

E-mail	:	thaidhamallianze@hotmail.com		

ต้อนรับปีมะแม
ส่งท้�ยปีมะเมีย
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บ้�นนี้
เศรษฐกิจดี
เดือนธันวาคม 2014- มกราคม 2015

 พบหนท�งแห่งคว�มสุข		คว�มมั่งคั่งแล้ว!!! 
ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะเพ่ือนๆ	 พ่ีน้องท่ีรักทุกท่�น	 คนเร�ส�ม�รถมีคว�มสุข	
และประสบคว�มคว�มสำ�เร็จได้อย่�งที่ต้องก�รเสมอ	 	 ตลอดเวล�ได้	
ไม่ว่�สถ�นก�รณ์สิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่�งไร	 ทุกอย่�งขึ้นอยู่กับก�ร
คิดบวก	คิดดี	คิดถูกของตัวพวกเร�เองค่ะ
	 สมองสั่ง	 ร่�งก�ยทำ�	 เมื่อทุกคนคิดบวกตลอดเวล�	 รูปร่�ง
หน้�ต�เร�จะบวกด้วย	 หม�ยถึง	 สวยง�มเปล่งปล่ัง	 สดใส	 สุขภ�พจิตดี	
สุขภ�พก�ยก็จะดีต�ม	 ชนะคว�มเครียด	 โกรธ	 เกลียด	 ของตัวเร�เอง
ได้	 ก็ชนะทุกอย่�งได้	 ก�รชนะตัวเองยังไม่ย�กค่ะ	 ถ้�เร�ยังไม่ชนะ
ตวัเองแล้วจะไปจัดก�รกับเร่ืองอ่ืนๆ	 คนอ่ืนๆ	 ซ่ึงย�กแสนย�กกว่�ไม่ได้
แน่ค่ะ	 อย�กสำ�เร็จต้องฝึกกันหน่อยนะ	 แล้วทุกอย่�งก็แก้ปัญห�
ได้เองล่ะค่ะ	ถ้�ตัวเร�ข�ดคุณสมบัติที่จะประสบคว�มสำ�เร็จ	มีเรื่อง
อะไรบ้�ง	สำ�รวจดูแล้วห�ท�งเติมเต็มสิ่งที่ยังข�ดอยู่กันจะดีกว่�	ห�ก
เร�พบว่�เร�ยังข�ดคว�มรู้	 เป็นเรื่องง่�ยค่ะที่จะห�คว�มรู้ใส่ตัวเร�		
ห�กเร�ข�ดคว�มน่�เชื่อถือ		ก็ไม่ย�กที่จะปรับปรุงบุคลิกภ�พให้ดูดี
มีรสนิยม	ห�กข�ดก�รนำ�เสนอท่ีถูกวิธี			ก็ต้องฝึกฝน			ข�ดคว�มใส่ใจ
ในเรื่องคว�มเอื้ออ�ทร	 ต่อผู้ร่วมโลก	 ข�ดคว�มอ่อนน้อมถ่อมตนใน
ก�รเข้�ห�กลุ่มคนระดับต่�งๆ	หล�ยท่�นอ�จแปลกใจถึงสิ่งที่กล่�วม�
ว่�สำ�คัญอย่�งไรกับก�รประสบคว�มสำ�เร็จของพวกเร�	มันจะมีผลด้วย	
หรือกับก�รใช้ชีวิตอยู่ของพวกเร�บนโลกใบนี้

อ�จ�รย์	รินทร์ลภัส	สิริวัฒน์ธนะ
E-mail	:	rinrapat_tik@hotmail.com

Facebook	:	Rinrapat	Sririvatthana@facebook.com
ID	LINE	:	081-6344693
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โบวิสเกรพซีด เอ็กซ์แทรค
พลัส โทเมโท เอ็กซ์แทรค

ชีวิตใหม่
ที่ ไทยธรรม
ชีวิตนี้ยังมีหวัง

ดิฉันรับประทาน

โปรไบโอติก และพรีไบโอติก
ได้ประมาณ 10 เดือน น้ำาหนักลดลงไป 24 กิโลกรัม

คุณสิภาพัฒน์ เนตรนาราสวัสดิ์

 ดิฉันชื่อสิภ�พัฒน์		เนตรน�ร�สวัสดิ์		เนื่องจ�กเมื่อ
ปี	2545	ดิฉันป่วยเป็นไข้หวัดจึงไปห�หมอท่ีคลินิก	ซ่ึงหมอได้ตรวจ
และจ่�ยย�แก้หวัดม�ให้รับประท�น			พอรับประท�นไปได้	1	มื้อ
ก็เกิดอ�ก�รแพ้ย�ที่มีส่วนผสมของเพนนิซิลลิน	และซัลฟ�อย่�ง
รุนแรง	ทำ�ให้ผิวหนังที่ร่�งก�ยไหม้	และพองไปหมดทั้งตัว	ต้อง
รักษ�ตัวท่ีโรงพย�บ�ลอยู่น�นกว่�จะห�ย	 แต่ผิวหนังท่ีไหม้	 เมื่อ
หลุดลอกแล้วก็ยังมีรอยด่�งๆ	 ที่รักษ�อยู่น�นหล�ยปีก็ยังไม่ห�ย	
หมอบอกว่�จะต้องเป็นไปตลอดชีวิต	ทำ�ให้หมดหวังในก�รท่ีจะรักษ�
จนเมื่อปี	 2548	 ได้พบกับ	 บริษัท	 ไทยธรรมฯ	 เพร�ะมีผู้ใหญ่
ที่นับถือแนะนำ�ให้ลองรับประท�นสารสกัดจากเมล็ดองุ่นผสม
สารสกัดมะเขือเทศ	 จ�กท่ีเคยรักษ�ม�ตลอดหล�ยปีแต่ไม่ห�ย	
จึงคิดว่�จะลองรับประท�นดู	 เพร�ะคงไม่มีอะไรเสียห�ย	 โดย
ท�นสารสกัดจากเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศก่อนนอน
1	แคปซูล	ผ่�นไป	1	เดือน		รอยด่�งๆต�มผิวหนังค่อยๆจ�งลง
ก็เลยรับประท�นม�โดยตลอดจนรอยด่�งน้ันห�ยไปใช้เวล�
ประม�ณ	3	เดือนค่ะ	นอกจ�กนั้นดิฉันมีโรคประจำ�ตัวด้วยค่ะ
คือเป็นไทรอยด์	 ทำ�ให้ร่�งก�ยเผ�ผล�ญได้น้อย	 มีอ�ก�รอ่อนเพลีย	
ท้องอืด	แน่น	อึดอัด	และมีน้ำ�หนักตัวเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว	
จ�กน้ำ�หนัก	55	กิโลกรัม	เป็น	80	กิโลกรัม	ในเวล�ไม่น�น	ลอง
ม�หล�ยวิธีน้ำ�หนักมีแต่จะเพ่ิมข้ึน	จนได้ม�รับประท�นส�รอ�ห�ร
ท่ีเรียกว่�โปรไบโอติก พรีไบโอติก	ดิฉันรับประท�นม�ได้ประม�ณ	
10	เดือน	น้ำ�หนักลดลงไปถึง	24	กิโลกรัม

ขอขอบพระคุณ	 บริษัท	 ไทยธรรมฯ	 และคณะผู้บริห�รทุกท่�น	
โดยตลอด	9	ปี	ที ่ดิฉันได้ม�เป็นสม�ชิกครอบครัวไทยธรรม
ดิฉันรัก	 และศรัทธ�ใน	 บริษัท	 ไทยธรรมฯ	 ที่มีคว�มมุ่งมั่นใน
ก�รนำ�ผลิตภัณฑ์ท่ีดีมีคุณภ�พ	ม�ให้ผู้ท่ีมีปัญห�สุขภ�พได้ใช้	และ
เกิดผลที่ดีต�มม�	ทำ�ให้ห�ยจ�กก�รเจ็บป่วย	และดิฉันก็เป็นคน
หนึ่งที่ได้ชีวิตใหม่จ�กไทยธรรมจริงๆค่ะ

Before
80 kg.
ม.ค. 57

After
56 kg.
ต.ค. 57
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พอสิ้นเดือน มีเงินเข้าบัญชี 5 หลัก ภ า ย ใ น 15 วั น

จากการแนะนำาคนใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำาหนัก

แ ค่ อ ย่ า ง เ ดี ย ว

“
“

ไม่มีคนจนในหมู่คนขยัน	 เร�เกิดในครอบครัวชนบท	 อ�ชีพหลัก	
คือ	เกษตรกร	พ่อแม่เลี้ยงลูก	5	คนด้วยคว�มรัก	และอบอุ่น	พี่น้อง	
รักกัน	พ่อแม่เป็นแบบอย่�งท่ีดีไม่เคยคิดว่�ตัวเองลำ�บ�ก	หรือแตกต�่ง	
กับเพื่อนๆ	 ที่ฐ�นะแตกต่�งกันม�ก	 ตรงกันข้�มก�รที่เร�เป็นคนมี
มนุษยสัมพันธ์	และใส่ใจกับตัวเอง	และคนรอบข้�งม�ตั้งแต่เด็ก	เลย
เป็นคนมีเพื่อนรักม�ก	 ตั้งใจเรียนหนังสือได้ทุนเรียนดีแต่ย�กจน
ม�ต้ังแต่ช้ันประถม	 เป็นผู้นำ�ต้ังแต่ประถมถึงอนุปริญญ�	 คว�มย�กจน	
ไม่ใช่อุปสรรคเพร�ะชีวิตคิดด้ินรนให้ตนเอง	 และครอบครัวมีคว�มสุข	
จึงมีทุกอย่�งได้อย่�งทุกวันนี้	

สำ�หรับเอ๋ก�รที่ได้ทำ�ง�น	 และได้แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์
กับคนทุกคน	 ทุกอ�ชีพถือว่�เป็น	 “กำ�ไรชีวิต”	 ทุกวันค่ะ	 ทำ�ด้วย
คว�มซื่อสัตย์	 สุจริต	 และจริงใจ	 เปิดโอก�สให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆตลอดเวล�	 ถึงแม้ตนไม่ได้มีโอก�สได้จบปริญญ�เหมือนคนอื่นๆ	
แต่ก็ภูมิใจท่ีห�เงินได้จ�กอ�ชีพสุจริต	 ได้ส่งเสียเล้ียงดูครอบครัว	 บิด�
ม�รด�	 และพี่น้องที่ร่วมลำ�บ�กม�ด้วยกันได้ด้วยตนเอง	 และก�รที่
ชอบเปิดโอก�สให้ตัวเองตลอดเวล�	 วันนี้เร�ได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์
กับชีวิตอีกคร้ัง	กับก�รเปิดใจรับประท�นอ�ห�รเสริมรักษ�โรคไทรอยด์
หลังจ�กก�รผ่�ตัดก้อนเนื้อทิ้งไป	 1	 ข้�ง	 ร่วมกับก�รรักษ�ด้วย	
แพทย์แผนปัจจุบันตลอดระยะเวล�	 6	 ปี	 จนม�ถึงวันน้ีแพทย์ส่ังให้
หยุดท�นย�แผนปัจจุบันเพร�ะผลตรวจเลือดไทรอยด์เป็นปกติ	 ดีใจ
ม�กๆ	แต่ท่ีอึดอัดท่ีสุด	คือต้ังแต่เป็นโรคน้ีน้ำ�หนักตัวอ้วนบวมม�ก	เคย
หนักสุด	85	กิโลกรัม	ก็พย�มย�มทำ�ทุกอย่�งลดม�ได้ถึง	78	กิโลกรัม	
แล้วก็หยุดไม่ลดอีกเลย	เพร�ะลดผิดวิธีม�ตลอด	คร้ันได้รับก�รแนะนำ�
จ�ก	คุณภูดิท	บวรธรรมรักษ์	ให้ลองเข้�สูตร	คีโตเจนิคไดเอท ลดน้ำาหนัก 
10	กิโลกรัม	ภ�ยใน	3	เดือนของ	บริษัท	ไทยธรรมฯ	ตั ้งใจ
จะลดเป็นครั้งสุดท้�ยของชีวิตเลยค่ะ	 ปร�กฏว่�ส�ม�รถทำ�ได้ต�ม
เป้�หม�ย	ลดได้	 10	 กิโลกรัม	ปัจจุบันหนัก	 68	กิโลกรัม	 เป็นผล
ให้คว�มเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส�ม�รถทำ�ให้ชีวิตเร�เปลี่ยนอีกครั้ง	

จฑุ�น�ถ	สงิห์ถม
อ�ย	ุ40	ปี
อ�ชพี	ค้�ข�ยอสิระ
ศนูย์ย่อยไทยธรรมฯ	หลกัสี่

เพร�ะในส�ยต�คนรอบข้�งเราหน้�ต�ดูเด็กขึ้น	 หุ่นเฟิร์มขึ้น	
ผิวสวยขึ้น	 มีคนทัก	 และขอสูตรกันทุกวัน	 ก็ดีใจอย�กให้เพ่ือน
ผอมบ้�ง	พอส้ินเดือนมีเงินเข้�บัญชี	5	หลัก	ภ�ยใน	15	วัน	จ�ก
ก�รแนะนำ�คนใช้ผลิตภัณฑ์แค่ลดน้ำ�หนักอย่�งเดียว  ก็เลยสนใจ
อย�กเรียนรู้เพิ่มเติม	พอเข้�ม�เรียนรู้จริงๆ	บอกได้เลยว่�เป็นง�น
ที่ง่�ย	และท้�ท�ยม�ก	อย�กลองทำ�ดูอีก	ต้องขอขอบคุณ	คุณภูดิท
ท่ีแนะนำ�	 และให้กำ�ลังใจ	 รวมถึงผู้บริห�รที่มีคว�มคิดในก�รทำ�
ธุรกิจไม่เหมือนใคร	 และไม่มีใครเหมือน	 เป็นเครือข่�ยพันธ์ุใหม่ท่ี
เข้�ใจง่�ย	 และทำ�ง่�ยออกแรงน้อยได้เงินเยอะ	 อย�กให้ทุกท่�นที่
กำ�ลังมองห�โอก�สให้กับชีวิต	ลองเข้�ม�เรียนรู้กับ	บริษัท	ไทยธรรมฯ	
ระบบง�นทำ�ง่�ย	ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วเห็นผล	คนพูดต่อ	ฝ�กชีวิตไว้ท่ีน่ี
ได้เลยจริงๆ	ค่ะ

Before
78 kg.
ก.ค. 57

After
68 kg.
ก.ย. 57
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ผู้คนจำ�นวนม�กในโลกน้ีลดน้ำ�หนักไม่ลง	 ไม่ว่�จะพย�ย�มใช้
วิธีก�รใดๆก็ต�ม	 ศ�สตร์แห่งเวชศ�สตร์ชะลอวัยพบว่�	 หากเราไม่
สามารถปรับสมดุลจุลชีพในลำาไส้ของเรา  เราจะไม่สามารถลดน้ำาหนัก
ลงอย่างถาวรได้เลย	 วิธีก�รลดน้ำ�หนักส่วนม�กให้ผลในระยะแรก	จ�กน้ัน	
น้ำ�หนักจะลดลงย�กข้ึน	และหล�ยคนก็กลับม�อ้วนใหม่

จำ�นวนเซลล์ในร่�งก�ยมนุษย์มี	10	ล้�นล้�นเซลล์	ส่วนจำ�นวน
จุลชีพในร่�งก�ยมีอยู่จำ�นวน	 100	 ล้�นล้�นเซลล์	 พูดอีกนัยหน่ึงก็คือ	
90%	 ของเซลล์ในร่�งก�ยของเร�ไม่ใช่เซลล์ของมนุษย์	 แต่เป็นเซลล์
ของจุลชีพ	หรือจุลอินทรีย์	หรือแบคทีเรียในร่�งก�ยของเร�	 เร�เรียก
จุลชีพเหล่�น้ีว่�	“ไมโครไบโอม” หรือ Microbiome และจุลชีพ หรือ 
ไมโครไบโอมเหล่านี้ต่างหาก ที่เป็นตัวกำาหนดอัตราการเผาผลาญ
ของเรา ความรู้สึกหิว และอ่ิม และเป็นส่วนสำาคัญท่ีทำาให้เราลดน้ำาหนัก 
ลงได้

หลักการของการลดน้ำาหนักด้วย
การปรับสมดุลจุลชีพ 
	 คือก�รเพ่ิมจำ�นวนจุลชีพตัวดีในลำ�ไส้	 (โปรไบโอติก)	 และเติม
อ�ห�รเล้ียงเช้ือจุลชีพตัวดีลงไป	(พรีไบโอติก)	เร�จะต้องเรียนรู้ว่�	อ�ห�ร
ชนิดใดท่ีควรหลีกเล่ียง	 เน่ืองจ�กรับประท�นเข้�ไปแล้วเป็นอันตร�ยต่อ
จุลชีพตัวดีในร่�งก�ย		และเลือกรับประท�นแต่อ�ห�รซ่ึงบำ�รุงหล่อเล้ียง
จุลชีพตัวดีเท่�น้ัน	

จุลชีพจำ�นวน	 100	 ล้�นล้�นตัวท่ีเร�มองไม่เห็นเหล่�น้ีเป็นตัว
กำ�หนดว่�ร่�งก�ยจะดูดซึมส�รอ�ห�รท่ีเร�รับประท�นเข้�ไปได้ม�กน้อย
เท่�ใด	รวมท้ังกำ�หนดบทบ�ทก�รใช้ประโยชน์จ�กส�รอ�ห�รท่ีเร�รับประท�น	
เข้�ไป	 ทำ�หน้�ท่ีผลิตส�รอ�ห�รหล�ยชนิดท่ีร่�งก�ยต้องก�ร	 รวมท้ัง
วิต�มินจำ�เป็นหล�ยชนิด	ควบคุมระบบภูมิต้�นท�นของร่�งก�ยด้วย	จุลชีพ
ในร่างกายยังมีบทบาทในการควบคุมสมดุลฮอร์โมนของร่างกาย ความหิว 
และความอ่ิม อัตราการเผาผลาญ	 และมีผลต่อก�รแสดงออกของยีนส์
ต่�ง ใๆนร่�งก�ย	 มีบทบ�ทสำ�คัญต่อส�รส่ือประส�ท	 ทำ�ให้มีผลต่อคว�ม
รู้สึก	อ�รมณ์	ระดับพลังง�น	และสภ�วะจิตใจของเร�

บทบ�ทของจุลชีพ	100	ล้�นล้�นตัวท่ีร่วมชีวิตกับเร�	มีคว�ม	
สำ�คัญกับทุกอวัยวะ	 และทุกระบบของร่�งก�ย	 ท้ังหัวใจ	 หลอดเลือด	
สมอง	 ผิวหนัง	 และกระดูก	 เมื่อในร่�งก�ยมีปริม�ณจุลชีพชนิดดี
ม�กพอ	เร�จะสดชื่น	แข็งแรง	สมอง	และร่�งก�ยสดใส	เร�จะรู้สึก
ไม่หิว	 และไม่รู้สึกอย�กรับประท�นของหว�น	 ห�กเร�มีจุลชีพชนิด
ดีไม่เพียงพอ	 นอกจ�กเร�จะรู้สึกหิว	 และอย�กเอ�อ�ห�รใส่ป�ก	
โดยเฉพ�ะอ�ห�รพวกแป้ง	 และน้ำ�ต�ลตลอดเวล�แล้ว	 เร�ยังมักมี
อ�ก�ร	 อ่ืนๆร่วมด้วย	 เช่น	 อ่อนเพลีย	 สมองมึนงง	 คิดอะไรไม่ออก	
เหมือนมีหมอกมัว	 ตื่นเต้น	 กระวนกระว�ย	 ไม่สงบสุข	 ไม่มีสม�ธิ	
ซึมเศร้�	 หดหู่	 เป็นสิว	 เป็นโรคผื่นแพ้ผิวหนังหล�ยชนิด	 จุกแน่น	
อึดอัด	เป็นหวัดบ่อย	ติดเชื้อบ่อย	เจ็บปวดต�มข้อต่อ	และกล้�มเนื้อ

ก�รปรับสมดุลจุลชีพ	 นอกจ�กจะช่วยให้ก�รลดน้ำ�หนักเป็น
ไปอย่�งรวดเร็วแล้ว	 จุลชีพชนิดดีในร่�งก�ยยังเป็นกุญแจสำ�คัญใน
ก�รป้องกัน	 และบำ�บัดโรคหล�ยชนิด	 ไม่ว่�จะเป็นโรคเบ�หว�น	
โรคหัวใจ	โรคอ้วนลงพุง	ไขมันในเลือดสูง	คว�มดันโลหิตสูง	โรคภูมิแพ้
ตัวเอง	 ภ�วะออทิสติค	 และสม�ธิสั้น	 เป็นต้น	 จุลชีพชนิดดีใน
ร่�งก�ย	 มีคว�มสำ�คัญต่อหน้�ที่ต่�งๆ	 และสุขภ�พที่ดีของร่�งก�ย
อย่�งยิ่ง	ห�กปร�ศจ�กจุลชีพที่ดี	ร่�งก�ยเร�ไม่อ�จมีชีวิตอยู่ได้

 

ลดน้ำ�หนักด้วยก�ร

ไมโครไบโอม
ไดเอท

ปรับสมดุลจุลชีพ
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Remove (กำ�จัด)	 กำ�จัดสิ่ง	 หรือปัจจัยที่เป็น
อันตร�ยต่อจุลชีพตัวดี	 รวมทั้งปัจจัยที่จะทำ�ให้เกิด
ภาวะลำาไส้อักเสบ หรือลำาไส้รั่ว 

อ�ห�รท่ีต้องกำ�จัด หรือหลีกเล่ียง	 คือแป้ง 
และน้ำ�ต�ล		และอ�ห�รที ่มีส่วนผสมของกลูเตน
ไขมันทร�นส์	 ซึ่งพบม�กในขนมขบเคี้ยวสำ�เร็จรูป	
และไขมันดัดแปลง	เนยเทียม	ส�รกันบูด	ส�รปรุงแต่ง
รสอ�ห�ร	อ�ห�รท่ีทำ�จ�กพืชท่ีผ่�นก�รตัดต่อยีนส์	อ�ห�ร
ซ่ึงทำ�ม�จ�กเน้ือสัตว์ใหญ่	เช่น	หมู	หรือวัว	เน่ืองจ�ก
มีส�รแห่งคว�มเครียดของสัตว์กระจ�ยอยู่ในเลือดเนื้อ	
และปัจจุบันพบว่�มีย�ปฎิชีวนะตกค้�งในเนื้อสัตว์ที่
ถูกเลี้ยงเพื่อเป็นอ�ห�รมนุษย์	อ�ห�รสำ�เร็จรูป	

อ�ห�รที่คนแพ้ม�กที่สุดทั่วโลก	 ได้แก่	 ไข่	
ถ่ัวเหลือง	นม	และผลิตภัณฑ์จ�กนม	ห�กคุณสังเกตว่�	
คุณรับประท�นอ�ห�รเหล่�นี้แล้ว	รู้สึกท้องอืด	แน่น
ไม่สบ�ยท้อง	หรือบวม	หรืออ้วนข้ึนจ�กก�รรับประท�น
เพียงคร้ังเดียว	 หรือไม่ก่ีคร้ัง	 	 ต้องหลีกเล่ียงอ�ห�รเหล่�น้ี		
อย่�งน้อยเป็นระยะเวล�ต่อเน่ือง	21	วัน	เพ่ือกำ�จัดผล
ตกค้�งจ�กก�รแพ้อ�ห�รเหล่�น้ี		ออกจ�กท�งเดินอ�ห�ร	
จ�กน้ันท่�นส�ม�รถเร่ิมรับประท�นได้ใหม่	หลังจ�กที่
ท่�นซ่อมแซมผนังลำ�ไส้ที่อักเสบเรียบร้อยแล้ว	 โดย
ก�รเร่ิมรับประท�นในปริม�ณน้อย

กลูเตนในอ�ห�ร	กลูเตนสกัดได้จ�กแป้งข้�วส�ลี	
หรือข้�วไรย์	 	 และข้�วบ�ร์เลย์	 	 กลูเตนส�ม�รถเก็บ
ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์	 ท่ีผลิตข้ึนโดยยีสต์	 หรือผงฟู	
เอ�ไว้ได้	ทำ�ให้รักษ�รูปทรงของผลิตภัณฑ์	เช่น	ขนมปัง
โดนัท	 ขนมเค้ก	 กลูเตนนิยมใช้เป็นส่วนประกอบแทนท่ี
เน้ือสัตว์	 ในอ�ห�รเจ	 และอ�ห�รมังสวิรัติ	 กลูเตนเป็น
หน่ึงในส�รอ�ห�รท่ีมีคนแพ้ม�กท่ีสุดในโลก

กำ�จัดย�ปฎิชีวนะออกจ�กชีวิต		ย�ปฎิชีวนะ
ทำ�ล�ยท้ังจุลชีพตัวดี	 และตัวร้�ย	 อย่�กินย�ปฎิชีวนะ	
พร่ำ�เพรื่อ	 หรือกินโดยไม่จำ�เป็น	 และถ้�จำ�เป็นต้อง
กินย�ปฎิชีวนะ	 จำ�เป็นอย่�งย่ิงท่ีจะต้องกินจุลชีพตัวดี	
(โปรไบโอติก)	และอ�ห�รเล้ียงเช้ือจุลชีพตัวดี	(พรีไบโอติก)	
ลงไปด้วย

1

ขั้นตอนก�รลดน้ำ�หนักด้วยก�รปรับสมดุล
ไมโครไบโอม หรือ ปรับสมดุลจุลชีพใน
ท�งเดินอ�ห�ร
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Reinocculate ( ก�รเติมเช้ือจุลชีพตัวดี ) 
ท้ังจุลชีพส�ยพันธ์ุไบฟิโดแบคทีเรีย	 (Bifidobacteria)	
และแลคโตบ�ซิลไล	 (Lactobacilli)	 หล�ยชนิดเป็น
จุลชีพตัวดีท่ีมีประโยชน์ในร่�งก�ย	 เร�เรียกจุลชีพ	
กลุ่มนี้ว่�	 โปรไบโอติก	 โปรไบโอติกในสูตรที่ดีควรมี
ทั้ง	 Bifidobacteria	 และLactobacilli	 หล�ยๆส�ย
พันธุ์อยู่รวมกัน	เพื่อให้เกิดคว�มหล�กหล�ย	

Repair ( ซ่อมแซม )	 ซ่อมแซมผนังลำ�ไส้ที่รั่ว
ด้วยน้ำ�มันปล�สกัดสูตร	EPA	เข้มข้น	คือ	Fisher	EPA		
หรือใช้ส�รอ�ห�รกลูต�มีน	โดยรับประท�น	GT	Mac	
หรือ	GT	Gold

ก�รปรับสมดุลจุลชีพ	 และก�รดูแลสุขภ�พ
ท�งเดินอ�ห�ร	 เป็นปัจจัยสำ�คัญของก�รลดน้ำ�หนัก
อย่�งปลอดภัย	ได้ผล	และไม่กลับม�อ้วนซ้ำ�	

4

3

2

กำ�จัดมลภ�วะ  โดยก�รหลีกเลี่ยงสถ�นท่ีที่มี
มลภ�วะสูง	และทำ�ก�รกำ�จัดส�รพิษออกจ�กระบบ
เลือด	ตับ	ไต	ผิวหนัง	และร่�งก�ย	โดยก�รล้�งพิษ

กำ�จัดคว�มเครียด	 คว�มเครียดเป็นส�เหตุหลัก
ส�เหตุหนึ่งของคว�มอ้วน	 คว�มเครียดทำ�ล�ยจุลชีพ
ชนิดดีออกจ�กระบบร่�งก�ย	คว�มเครียดเพียง	24	ชม.	
ทำ�ล�ยประช�กรของจุลชีพชนิดดี	 และระบบนิเวศน์
ของจุลชีพทั ้งหมด		คว�มเครียดกระตุ ้นก�รหลั ่ง
สเตียรอยด์ฮอร์โมนจ�กต่อมหมวกไต	 ทำ�ให้เกิดก�ร
สร้�งน้ำ�ต�ล	และก�รสังเคร�ะห์ไขมันขึ้นในร่�งก�ย	

Replace ( แทนที่ หรือเติมเต็ม ) 
เติมเต็มกรดในกระเพ�ะด้วยน้ำ�ส้มส�ยชูหมักจ�กผลไม้	
รับประท�นน้ำ�ส้มส�ยชูหมักจ�กผลไม้	(Fruit	Vinegar)	
ก่อนอ�ห�ร	 เพื่อเพิ่มปริม�ณกรดในกระเพ�ะอ�ห�ร	
เพ่ือช่วยในก�รย่อยอ�ห�รในกระเพ�ะให้สมบูรณ์	นอกจ�ก
ทำ�หน้�ท่ีช่วยย่อยแล้ว	ในน้ำ�ส้มส�ยชูหมักจ�กผลไม้	ยัง
เป็นอ�ห�รเลี้ยงเชื้อจุลชีพตัวดี	 (พรีไบโอติก)	 และ	
ยังมีเอนไซม์หล�ยชนิดในก�รช่วยย่อยอ�ห�รอีกด้วย

แทนที่ก�รรับประท�นอ�ห�รอย่�งเร่งรีบ
ด้วยก�รรับประท�นอ�ห�รอย่�งช้�ๆ 
ก�รรับประท�นอ�ห�รอย่�งช้�ๆ	อิ่มเอมในรสอ�ห�ร	
ทำ�ให้อิ่มเร็ว	กระตุ้นฮอร์โมนเลปตินแห่งคว�มอิ่ม	ซึ่ง
จะทำ�ง�นเมื่อรับประท�นอ�ห�รน�น	20	น�ทีขึ้นไป	
และจะทำ�ให้อิ่มได้น�นขึ้น

แทนท่ีคว�มรู้สึกผิดในก�รรับประท�น
อ�ห�ร ด้วยคว�มรู้สึกขอบคุณในอ�ห�ร
ท่ีเร�รับประท�น คว�มรู้สึกขอบคุณทำ�ให้ก�รย่อย
อ�ห�รดีข้ึน	ก�รรับประท�นอ�ห�รจะกล�ยเป็นกิจกรรม
พักผ่อนม�กกว่�กิจกรรมเคร่งเครียด	 ทำ�ให้คว�มอิ่ม
เร็วขึ้น	 และคว�มพึงพอใจในก�รรับประท�นอยู่ได้
น�นขึ้น
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สุขภ�พดีเยี่ยมด้วย

น้ำ�อัลค�ไลน์
ประจุพลัง

ร่�งก�ยมนุษย์ประกอบด้วยน้ำ�ถึง	70%	ในเลือดมีน้ำ�เป็นองค์ประกอบถึง	92%	ในสมองมีน้ำ�เป็นองค์ประกอบถึง	85%		เซลล์แต่ละเซลล์
มีน้ำ�เป็นองค์ประกอบอยู่	 60%	 ห�กปร�ศจ�กน้ำ�	 เซลล์ทุกเซลล์จะไม่ได้รับออกซิเจน	 ส�รอ�ห�ร	 และไม่ส�ม�รถขับถ่�ยของเสียออกจ�ก
ร่�งก�ยได้	 ระดับฮอร์โมน	 และส�รสื่อประส�ทในร่�งก�ยจะตกลงอย่�งรวดเร็ว	 ทำ�ให้เกิดภ�วะฮอร์โมนตก	 และก�รทำ�ง�นของสมอง	 และ
ระบบประส�ททั้งร่�งก�ยบกพร่อง	เร�จะรู้สึกเหนื่อยล้�	อ่อนเพลีย	ไร้เรี่ยวแรง	สมองมึนงง

น้ำ�อัลค�ไลน์ประจุพลัง	(Alkaline	lonized	Water)	ในท�งก�รแพทย์	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเวชศ�สตร์ชะลอวัยได้ให้นิย�มว่�		เป็น	
“น้ำ�ที่มีคุณสมบัติพิเศษ”	 หรือ	 Functional	 Water	 ในธรรมช�ติเองก็มีหล�ยแหล่งน้ำ�ของโลกที่น้ำ�มีสภ�พเป็นน้ำ�อัลค�ไลน์ที่มีประจุโดย
ธรรมช�ติ	แต่ในท�งวิทย�ศ�สตร์	 เร�ส�ม�รถใช้กระบวนก�รแยกน้ำ�ด้วยไฟฟ้�	ทำ�ให้แยกโมเลกุลของน้ำ�ออกเป็น	H+	และ	OH-	แยกส่วน
ด้วยเมมเบรน	หรือเย่ือบ�งๆในเคร่ืองผลิตน้ำ�	ทำ�ให้ได้น้ำ�ด่�งประจุพลัง	 (OH-)	และน้ำ�กรดประจุพลัง	 (H+)	 ออกม�คนละท่อ	 ซ่ึงมีประโยชน์ต่อ
ร่�งก�ยต่�งกัน	

น้ำ�อัลค�ไลน์ประจุพลัง	หรือน้ำ�ด่�งประจุพลัง	 เป็นน้ำ�ที่มีไฮดรอกซีไอออน	 (OH-)	อยู่สูง	ทำ�ให้มีคุณสมบัติเป็นด่�ง	 ไฮดรอกซีไอออน	
(OH-)	เป็นโมเลกุลที่มีพลังง�นของชีวิตอยู่ในนั้น	มีคุณสมบัติในก�รต้�นอนุมูลอิสระสูง	ทำ�ให้นักวิทย�ศ�สตร์เรียกน้ำ�อัลค�ไลน์ประจุพลัง
ว่�	“	น้ำ�ที่มีชีวิต”	หรือ“	The	Living	Water”
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คุณสมบัติของน้ำาอัลคาไลน์ประจุพลัง 
(Alkaline lonized Water)

มีโครงสร้างโมเลกุลเกาะกลุ่มกันขนาดเล็กกว่าโมเลกุลของน้ำาท่ัวไป 
โดยที่น้ำ�ทั่วไปจะมีโมเลกุลของน้ำ�ล้อมรอบอยู่	 10-15	 โมเลกุล	
ในขณะท่ีโมเลกุลของน้ำ�ประจุพลัง	 จะมีโมเลกุลของน้ำ�ล้อมรอบอยู่	
4-6	 โมเลกุล	 ทำ�ให้น้ำ�ประจุพลัง	 มีคว�มส�ม�รถในก�รซึมผ่�น
เซลล์ต่�งๆของร่�งก�ยได้เป็นอย่�งดี	 เป็นส�รละล�ยในก�รล้�งพิษ
ออกจ�กเซลล์ชั้นเยี่ยม	 และมุมของโครงผนึกน้ำ�	 ทำ�ให้เพิ่มคว�ม
ส�ม�รถในก�รนำ�ออกซิเจนเข้�สู่เซลล์ด้วย

น้ำาประจุพลังเป็นน้ำาชนิดเดียวท่ีมีประจุไฟฟ้า ทำาให้มันมีพลังงานชีวิตสูง  
และเป็นตัวนำ�ไฟฟ้�ได้ดี	มีคว�มส�ม�รถในก�รนำ�พ�ส�รอ�ห�ร	และ
ออกซิเจนไปยังเซลล์ต่�งๆของร่�งก�ย	ได้ม�กกว่�น้ำ�ท่ัวไป

น้ำาประจุพลังมีโครงสร้างโมเลกุล 6 เหล่ียม (Hexagonal Shape) 
ทำาให้โมเลกุลของน้ำาเคล่ือนไหวได้รวดเร็ว	ทำ�ให้ทำ�หน้�ท่ีในก�รเป็น
ตัวทำ�ละล�ยส�รพิษต่�งๆออกจ�กเซลล์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	
ทำ�ให้ขบวนก�รชีวเคมีต่�ง ใๆนร่�งก�ย	เป็นไปได้อย่�งว่องไวข้ึน	ทำ�ให้
เซลล์ต่�งๆทำ�หน้�ที่ได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ	และมีพลังง�น

น้ำาประจุพลังมีพันธะไฮโดรเจน (Hydrogen Bond) ซึ่งทำาให้
น้ำาประจุพลังสนับสนุนหน้าที่สำาคัญของเซลล์ทุกชนิดในร่างกาย

น้ำาประจุพลังมีโครงสร้างโมเลกุลท่ีหมุนไปด้านซ้าย (Leftward Spin) 
ในขณะที่โครงสร้างโมเลกุลของน้ำาทั่วไปจะหมุนไปด้านขวา 
(Rightward Spin)  ทำาให้น้ำาประจุพลังมีความตื่นตัวมากกว่า
มีชีวิตม�กกว่�	ทำ�ให้เซลล์สดช่ืน	และมีชีวิตชีว�ม�กกว�่

น้ำาประจุพลังมีแรงตึงผิวน้อยกว่าน้ำาทั่วไป	 ทำ�ให้โมเลกุลของน้ำ�
ประจุพลังเคลื่อนไหวได้อย่�งมีอิสระม�กกว่�โมเลกุลของน้ำ�ทั่วไป

คุณสมบัติในก�รดูแลสุขภ�พของน้ำ�อัลค�ไลน์ประจุพลัง 
นอกจ�กมีคว�มส�ม�รถในก�รเป็นตัวทำ�ละล�ยท่ีดีเย่ียม		เป็นส�รละล�ย
ที่ใช้ล้�งพิษออกจ�กเซลล์ได้ดี	และนำ�อ�ห�ร	น้ำ�	และออกซิเจน	ไปยัง
เซลล์ต่�งๆได้ดีแล้ว	 น้ำ�ประจุพลังยังมีง�นวิจัยในก�รป้องกัน	 และร่วม
บำ�บัดโรคต่�งๆต่อไปน้ี	คือ	โรคภูมิแพ้	โรคแพ้ภูมิตัวเอง	โรคข้อเจ็บปวด	
ข้ออักเสบ	โรคมะเร็ง		โรคหัวใจและหลอดเลือด	อ�ก�รท้องผูก	อ�ก�ร
บวมน้ำ�	อ�ก�รอ่อนล้�	หมดแรง	เพลีย	โรคไขมันในเลือดสูง	โรคคว�มดัน
โลหิตสูง	ภ�วะแก่ก่อนวัย	ภ�วะข�ดน้ำ�	ภ�วะเลือดเป็นกรด	เป็นต้น

1
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ร่�งก�ยมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์จำ�นวน	10	ล้�นล้�นเซลล์	และ
มีจุลชีพ	หรือ	จุลอินทรีย์ตัวเล็กๆอยู่ในร่�งก�ยเร�จำ�นวน	100	ล้�นล้�นตัว	
จุลชีพในตัวเร�เป็นประช�กรส่วนใหญ่ในตัวมนุษย์	และเป็นตัวกำ�หนดอัตร�
ก�รเผ�ผล�ญ	 คว�มหิว	 และคว�มอิ่ม	 ระบบภูมิต้�นท�น	 และสุขภ�พ
ร่�งก�ยของเร�		ก�รรับประท�นอ�ห�รที่หล่อเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดี
ในร่�งก�ยของเร�เป็นเร่ืองสำ�คัญม�ก	 ส�รอ�ห�รกลุ่มน้ี	 เรียกว่�	 พรีไบโอติก	
ซึ่งมีหล�กหล�ยชนิด	

Defini	Bowie	ทำ�จ�กผงก�แฟรสเลิศ	หอมกรุ่นจ�กเมล็ดก�แฟแท้	
ผสมโอลิโกฟรุกโตส	 และส�รสกัดจ�กกระบองเพชร	 ปร�ศจ�กนม	 และ	
น้ำาตาล

โอลิโกฟรุกโตส หรือฟรุกโต-โอลิโกแซคค�ไรด ์ 
เป็นค�ร์โบไฮเดรตชนิดหน่ึง	 ซ่ึงไม่ส�ม�รถถูกย่อยโดยเอนไซม์ของมนุษย์ได้	
เมื่อลงไปถึงลำ�ไส้ใหญ่	 จะเกิดกระบวนก�รหมักโดยแบคทีเรียในลำ�ไส้ใหญ่
กระตุ้นให้แบคทีเรียเจริญเติบโต	เกิดก๊�ซ	และกรดไขมันส�ยส้ันซ่ึงมีประโยชน์
ต่อร่�งก�ย	เป็นเส้นใยอ�ห�รซ่ึงมีคุณสมบัติในก�รละล�ยน้ำ�ดีม�ก	ช่วยเพ่ิม	
ปริม�ณอุจจ�ระในลำ�ไส้	และทำ�ให้อุจจ�ระอ่อนนุ่มข้ึน	ก�รขับถ่�ยดีข้ึน

จุดเด่นของโอลิโกฟรุกโตส	 คือเป็นอ�ห�รเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
ชนิดดีในลำ�ไส้	ส�ม�รถเพิ่มปริม�ณจุลินทรีย์ชนิดดีในลำ�ไส้	ได้แก่	ไบฟิโด	
แบคทีเรีย	 และแลคโตบ�ซิลไล	 และช่วยลดปริม�ณจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีที่
ก่อโรคได้	เป็นเส้นใยที่ละล�ยน้ำ�ได้	ช่วยลดส�รพิษหล�ยชนิดที่อ�จสะสม
ต�มผนังลำ�ไส้	 มีกลไกช่วยป้องกันมะเร็งในลำ�ไส้ใหญ่	 ช่วยเพิ่มก�รดูดซึม
แคลเซียม	 ป้องกัน	 หรือลดคว�มรุนแรงของโรคติดเชื้อในท�งเดินอ�ห�ร	
กระตุ้นภูมิต้�นท�น	ปรับสมดุลน้ำ�ต�ล	และไขมันในเลือด

ส�รสกัดจ�กกระบองเพชร	ให้ปริม�ณเส้นใยสูงม�ก	ช่วยควบคุม
คว�มอย�กอ�ห�ร	มีคุณสมบัติพิเศษในก�รจับกับไขมันในกระเพ�ะอ�ห�ร	
ลดก�รดูดซึมไขมันเข้�สู่ร่�งก�ย	เพิ่มปริม�ณอุจจ�ระในลำ�ไส้	ช่วยระบ�ย	
ปรับสมดุลน้ำ�ต�ล	และไขมันในเลือด	

Refernces	:	
1.	Stahl,	Lesley.	“African	Plant	May	Help	Fight	Fat”.	CBS	News	60	Minutes,	November	21,	2004.
2.	Hartemink,	R.:	Prebiotic	effects	of	Non-digestible	oligo-	and	polysaccharides.	PhD	thesis,	Wageningen		
			University,	the	Netherlands,	1999,	218	p.
3.	Zafar,	T.A.,	C.M.	Weaver,	et	al.	(2004).	“Nondigestible	oligosaccharides	increase	calcium	absorption	and	
			suppress	bone	resorption	in	ovariectomized	rats”.	Journal	of	Nutrition	134	(2):	399–402

ก�แฟพรีไบโอติก
ปรับสมดุลจุลอินทรีย์
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พอทานไปแค่ 2 เดือนกว่าๆ อาการปวดหัวก็บรรเทาลง อาการหลงลืมก็ลดลงมาก

เข้าโปรแกรมผ่านไป 1 เดือน น้ำาหนักดิฉันลงไป 10 กิโลกรัม

 เม่ือก่อนดิฉันมีน้ำาหนัก 81 กิโลกรัม จนเม่ือดิฉันได้
มาเข้าร่วมสัมมนากับทางศูนย์ใหญ่ จ.นครสวรรค์ ท่ีจัดข้ึนเม่ือ
ปลายเดือน  มิถุนายน  2557  ที่ผ่านมา   ดิฉันได้เห็นคุณกิ๊ก
ฉัตรปวีน์ คำาชุ่ม ออกมาแชร์ประสบการณ์เร่ืองการลดน้ำาหนัก 
ด้วยโปรแกรม คีโตเจนิค และได้เห็นการเปล่ียนแปลงอย่าง
ชัดเจนภายในเวลาไม่ถึงเดือน ดิฉันจึงต้ังใจท่ีจะลดความอ้วน
ด้วยวิธีการเดียวกัน โดยใช้ตัวช่วยคือ น้ำ�มันปล�ชนิดกรดไขมัน
EPA เข้มข้น น้ำ�มันมะพร้�วสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และ
ส�รอ�ห�รบำ�รุง และล้�งพิษตับ ซ่ึงน่าอัศจรรย์มากค่ะ ผ่าน
ไปแค่ 1 เดือน น้ำาหนักของดิฉันลดลงไปถึง 10 กิโลกรัม ท้ัง
เพ่ือน และญาติต่างก็พากันทักว่าดิฉันไปทำาอะไรมา ถึงผอมลง 
สวยข้ึนมาก จนปัจจุบันผ่านไปเพียง 45 วัน น้ำาหนักของดิฉันก็
หายไปถึง 15 กิโลกรัมแล้วค่ะ ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ 
ที่มอบสิ่งดีๆ ทั้งสุขภาพ และความงามที่มาพร้อมกับความ
ปลอดภัยให้กับดิฉันค่ะ

 ดิฉันเคยป่วย และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หลายวัน หลังจากได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วน้ำาหนักตัวของดิฉันก็
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ จนเมื่อช่วงประมาณเดือนมีนาคม 2557 น้ำาหนัก
เพิ่มขึ้นเยอะที่สุดในชีวิตถึง 75 กิโลกรัม ซึ่งไม่เคยอ้วนเท่านี้มาก่อน
เลยค่ะ รู ้สึกแย่มากๆ ก็เลยลองตัดสินใจเอาจริงเอาจังกับการ
ลดน้ำาหนัก และได้เข้าร่วมการลดน้ำาหนักแบบคีโตเจนิค ไดเอท กับ
โครงการ Deffififififififiini diets ของไทยธรรม พอเดือนแรกผ่านไป น้ำาหนัก
ลดลงไปถึง 5.9 กิโลกรัม ทั้งที่ไม่ได้ออกกำาลังกายสักเท่าไหร่ ทำาให้
รู้สึกมีความหวังมากขึ้น ปัจจุบันผ่านไปเกือบๆสามเดือน น้ำาหนัก
ลดลงไปถึง 11 กิโลกรัมแล้วค่ะ ดีใจมาก หลายคนทักว่าผอม ทำา
อย่างไร  อยากบอกว่าทำาตามสูตรลดน้ ำ�หนักแบบคีโตเจนิค
ของไทยธรรมควบคู่กับการรับประทานอาหารเสริมตามโปรแกรม
อย่างเคร่งครัด ย่ิงตอนน้ีกำาลังใจในการลดน้ำาหนักมีเพ่ิมมากข้ึน ทำาให้
ยังคงลดน้ำาหนักอย่างต่อเนื่อง  และตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะกลับไปมี
น้ำาหนักที่ 56 เช่นเดิมให้ได้ค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 เมื่อประมาณกลางปี 2554 ดิฉันเริ่มมีอาการปวดหัว
อย่างรุนแรง และหลงลืมเป็นอย่างมาก  รู้สึกเหมือนโดนเข็มท่ิมแทง
ที่ท้ายทอยตลอดเวลา รู้สึกทรมานมาก ขับรถไม่ได้ เพราะจำา
เส้นทางไม่ค่อยได้เหมือนเดิม จึงลองไปตรวจที่โรงพยาบาลของ
รัฐแห่งหนึ่ง เบื้องต้นคุณหมอวินิจฉัยว่า ดิฉันเป็นความดันใน
สมองสูง และมีความจำาเท่ากับคนแก่อายุ 60 ปี คุณหมอจึง
แนะนำาให้ลองเจาะไขสันหลัง ซึ่งเป็นวิธีที่จะทราบสาเหตุได้ แต่
ดิฉันไม่ได้เลือกวิธีนั้น จึงลองไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเอกชน
อีกแห่งหนึ่ง จึงพบว่าตัวเองเป็นโรคไทรอยด์แบบไม่มีพิษ   หมอ
บอกว่าอาการปวดหัว และหลงลืมอาจเป็นอาการหนึ่งที่เกิดจาก
โรคไทรอยด์ ดิฉันจึงเริ่มรักษาโรคไทรอยด์ตั้งแต่ปลายปี 2554 
จนกระทั่งเดือน มกราคม 2557 หมอยืนยันว่า โรคไทรอยด์หาย
แล้ว ส่วนอาการหลงลืมก็ยังไม่หายดี   และยิ่งลืมมากขึ้นเรื่อยๆ
คำานวณตัวเลขหลักสิบด้วยสมองไม่ได้ จนกระทั่งพี่ชายได้

แนะนำาให้ลองรับประทานอาหารเสริมไทยธรรม 2 ตัว คือน้ำ�มันปล� 
ผสมใบแปะก๊วย ช่วยบำ�รุงสมอง เพ่ิมคว�มจำ� และส�รสกัด
เมล็ดองุ่นผสมไลโคปีนในมะเขือเทศ  ช่วยขย�ยหลอดเลือด พอ
รับประทานไปแค่ 2 เดือนกว่าๆ ก็สามารถคำานวณตัวเลข หลักพัน 
และหลักหม่ืนได้เอง  โดยไม่ต้องใช้เคร่ืองคิดเลข  อาการปวดหัว
ก็บรรเทาลง อาการหลงลืมก็ลดลงมาก ดิฉันต้องขอขอบคุณพ่ีชาย 
และบริษัท ไทยธรรมฯ เป็นอย่างสูง ท่ีช่วยให้ดิฉันมีชีวิตใหม่ 
รู้สึกศรัทธา และประทับใจในผลิตภัณฑ์ไทยธรรม มากๆค่ะ
 
 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      
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ผ่านไปเกือบๆสามเดือน น้ำาหนักลดลงไป 11 กิโลกรัม แล้วค่ะ

คุณวลัยพร มลเป่ียม
ชื่อเล่น แอน                อ�ยุ 29 ปี 

อ�ชีพ ธุรกิจส่วนตัว   จังหวัด นครสวรรค์

Before
75 Kg.
มี.ค 57

After
64 Kg.
มิ.ย 57 

คุณวีณา สุวรรณรักษ์  
ชื่อเล่น บุ๋ม       อ�ยุ 40 ปี

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ไทยธรรม จ.สุร�ษฎร์ธ�นี

คุณวนาลี เลิศวาทิน
ชื่อเล่น ลี                   อ�ยุ 41 ปี

อ�ชีพ ธุรกิจส่วนตัว  จังหวัด กรุงเทพฯ

Before
81 kg.
มิ.ย. 57

After
71 kg.
ก.ค. 57
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 ดิฉันมีอาการของโรคภูมิแพ้  มาเป็นระยะเวลา 2 ปี
จะมีอาการไอ และจามบ่อยๆ มีน้ำามูกไหล และมีอาการปวดศีรษะ
ร่วมด้วย แพทย์จึงแนะนำาให้รับประทานยา  อาการก็ดีข้ึนแต่เฉพาะ
ท่ีรับประทานยาเข้าไปเท่าน้ัน แต่พอหมดฤทธิ์ยาก็จะมีอาการไอ จาม
และมีน้ำามูกเหมือนเดิม จนดิฉันได้มีโอกาสรู้จักกับ  บริษัท ไทยธรรมฯ
จากรายการวิทยุของอาจารย์ธกร กันฒะวงศ์ โดยได้พูดถึงอาหารเสริม 
ท่ีเก่ียวกับอาการของโรคภูมิแพ้ ดิฉันตัดสินใจโทรไปหาตามเบอร์
ท่ีให้ไว้ โดยอาจารย์ธกรได้แนะนำาให้ดิฉันรับประทาน ส�รสกัด
จ�กมะข�มป้อม ส�รอ�ห�รกระตุ้นภูมิต้�นท�น และส�รสกัด
เมล็ดองุ่นผสมส�หร่�ยสไปรูลิน่� ดิฉันทานไปประมาณ 1 เดือน 
อาการไอ จาม น้ำามูกไหล และอาการปวดศีรษะก็ดีข้ึน ไม่มีน้ำามูก 
อาการไอ จามน้อยลง ดิฉันจึงตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก และซ้ือ
รับประทานต่อในชุดที่ 2 และได้ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำ�มันเมล็ดองุ่น

สกัดเย็นผสมส�รสกัดเมล็ดองุ่นเพิ่มด้วย ดิฉันต้องขอขอบคุณ
อาหารเสริมของ บริษัท ไทยธรรมฯ ท่ีทำาให้สุขภาพของดิฉันดีข้ึนค่ะ   

ผลิตภัณฑ์ที่ใช ้                     

 ดิฉันมีอาการปวดหลัง ปวดไหล่เวลาน่ังทำางานค่ะ เรียกว่า
โรคออฟฟิศซินโดรม ซ่ึงเป็นมา 5 ปีแล้วก็ไม่หายค่ะ เวลาปวด
จะปวดบริเวณท้ายทอยถึงหน้าผากมากๆเลยค่ะ และยังทำาให้เกิด
อาการเพลียเวลาทำางาน ง่วงนอนขณะทำางาน ดิฉันก็ใช้วิธีการ
รักษาตัวเองด้วยวิธีการนวด นวดอย่างเดียว      โดยนวดสัปดาห์
ละ 1 คร้ัง แต่ถ้าอาทิตย์ไหนปวดมาก ก็จะไปนวดสัปดาห์ละ 2-3 
คร้ังเลยค่ะ จนวันหน่ึงได้เจอกับคุณแหวว พรวรา นิธิกรภักดี ท่ี
เกษตร จ.พัทลุง พ่ีแหววก็แนะนำาให้เราได้รู้จักกับอาหารเสริมของ 
บริษัท ไทยธรรมฯ ตอนน้ันก็ได้รับประทานส�รสกัดจ�กเมล็ดองุ่นผสม
ส�รสกัดจ�กมะเขือเทศ กับส�รอ�ห�รบำ�รุงสมอง ระบบประส�ท
เพ่ิมคว�มทรงจำ� สมุนไพรจีนเพ่ือก�รเสริมสมรรถนะ และบำ�รุง
ร่�งก�ย รับประทานได้ 2 เดือน ก็รู้สึกกระปร้ีกระเปร่าข้ึน ไม่ง่วงนอน
หรือเพลียในเวลาทำางานอีกเลยค่ะ และอาการปวดหลัง ไหล่  ท่ีต้อง
คอยนวด  ก็ไม่ต้องไปนวดทุกอาทิตย์แล้วค่ะ จากที่ต้องไปนวด 

2 อาทิตย์ต่อครั้ง จนตอนนี้เหลือเพียง 2 เดือนครั้งแล้วค่ะ 
รู้สึกมีความสุขมากๆ เลยค่ะ  

รับประทานมาได้ 2 เดือน ก็รู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้น ไม่เพลียเวลาทำางาน  
 และอาการปวดหลัง ไหล่ ที่ต้องนวด ก็ไม่ต้องไปนวดทุกอาทิตย์แล้ว

ดิฉันทานไปประมาณ 1 เดือน  อาการไอ จาม น้ำามูกไหล
 และอาการปวดศีรษะก็ดีขึ้น ไม่มีน้ำามูก ไอ จามน้อยลง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

 ผมได้รู้จักกับ บริษัท ไทยธรรมฯ จากภรรยาของผม 
ทำาให้ผมได้มีโอกาสรู้จักกับผลิตภัณฑ์ไวทอป และด้วยการทำางานของ
ผมท่ีต้องขับรถออกต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆ กลับถึงบ้านทีไรต้องคอยนวด
ฝ่าเท้า ทายาบ้าง  นวดบ้างเป็นอย่างน้ีอยู่ประจำา  ผมจะรู้สึกปวดเม่ือย
และชาบริเวณเท้าอยู่ตลอดเวลา จนวันหน่ึงภรรยาของผมก็ได้ให้ผม
ลองสวมใส่ถุงเท้�ไวทอป   ซ่ึงตอนแรกก็คิดว่าแค่ถุงเท้าจะช่วยอะไรได้
แต่เม่ือลองสวมใส่ตามคำาแนะนำาของภรรยาแล้ว  ไม่อยากเช่ือเลยครับ 
เพียงแค่วันแรกท่ีผมได้ใส่ถุงเท้า ก็รู้สึกได้ถึงความเบาสบายท่ีฝ่าเท้า 
และเม่ือใส่เวลาขับรถไม่ว่าระยะทางไกลแค่ไหน ก็ไม่มีอาการชาเกิดข้ึน
ย่ิงเวลาได้ใส่นอน ย่ิงรู้สึกสบาย หลับสบายมากเลยครับ และท่ี
สำาคัญใส่ถุงเท้าไวทอปแล้วเท้าไม่เหม็นด้วยครับ ผมยืนยันได้ว่าช่วย
ได้ดีจริงๆ เพราะถุงเท้าไวทอป ถักทอจากเส้นใย MBF โดยมีแร่ธาตุ 
42 ชนิด ให้คล่ืนฟาร์อินฟราเรด รังสีแห่งชีวิต กระตุ้นการไหลเวียน
โลหิต จึงทำาให้ผมรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เคยปวดเม่ือยเท้าอีกเลยครับ และ
ที่บ้านของผมก็มีเครื่องทำ�น้ำ�อัลค�ไลน์ประจุพลัง ผมจึงได้เปลี่ยน

จากการด่ืมน้ำาธรรมดามาด่ืมน้ำาอัลคาไลน์ประจุพลังทุกวัน
เลยครับ เวลาเดินทางไปไหนไกลๆ ก็จะพกติดรถไปด้วยตลอด
และตอนน้ีรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายของผมดีข้ึนครับ ขอบคุณ 
บริษัท ไทยธรรมฯ ท่ีมอบส่ิงดีๆให้กันโดยตลอด
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คุณพรรณธิดา หนูรักษ์
ชื่อเล่น ด�                       อ�ยุ 42 ปี 

อ�ชีพ เจ้�หน้�ที่เกษตร   จังหวัด พัทลุง  

ผมได้ลองใส่ถุงเท้าไปเพียงแค่วันแรก ก็รู้สึกได้ถึงความเบาสบายฝ่าเท้ามากๆครับ  
            ยิ่งใส่เวลาขับรถ ทางไกลแค่ไหน ก็ไม่มีอาการชา

คุณตรัยพัทธ์ คำาชุ่ม       
ชื่อเล่น เบนซ์               อ�ยุ 31 ปี

อ�ชีพ ธุรกิจส่วนตัว   จังหวัด นครสวรรค์

คุณขวัญจิตร ประเสริฐ
ชื่อเล่น ขวัญ              อ�ยุ 46 ปี                
อ�ชีพ รับจ้�ง            จังหวัด นครสวรรค ์  
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คุณตรัยพัทธ์ คำาชุ่ม       
ชื่อเล่น เบนซ์               อ�ยุ 31 ปี

อ�ชีพ ธุรกิจส่วนตัว   จังหวัด นครสวรรค์

ผอม สวย และ รวยม�ก” 
13-15 กุมภาพันธ์ 2015

รุ่น “ 

Booming Thaidham ครั้งที่ XVIIIขอเรียนเชิญพ่ีน้องครอบครัวไทยธรรม	 เข้�ร่วมง�น	 Booming	
ThaiDham	คร้ังท่ี	 18	 ซ่ึงเป็นเดือนเกิดย่�งเข้�ปีท่ี	 11	 ของครอบครัว
ไทยธรรม	ใน	Theme	ง�น	“Defini Diets” ผอม สวย  และรวยมาก 
ท่�มกล�งบรรย�ก�ศธรรมช�ติของท้องทุ่ง	 คว�มรัก	 แมกไม้	 และ
ส�ยลม	ณ	อิงธ�รรีสอร์ท	จังหวัดนครน�ยก	พบกับเพ่ือนใหม่	ร่ืนรมย์กับ	
มิตรภ�พเก่�แก่	รับฟังคว�มรู้เร่ืองก�รบริห�รสมอง	หรือ	Brain	Exercise	
จ�กแพทย์ผู้เช่ียวช�ญด้�นเวชศ�สตร์ชะลอวัย	รวมท้ังเปิดตัวหล�กหล�ย
ผลิตภัณฑ์รับปี	 2015	และกิจกรรมสนุกสน�น		 โดยทีมวิทย�กร	
ผูช้ำ�น�ญ	พบกับโปรแกรมก�รลดน้ำ�หนักแบบใหม่	Defini	Diets	 ท่ีจะ
ให้คุณมีหุ่นสวย	 และร่ำ�รวยได้ดังใจ	 ละล�นต�กับ	 “ราตรีสี Defini …
Defini Night”	แต่งก�ยด้วยสีชมพู	–	ส้ม	สี	Logo	ของ	Defini		
ธุรกิจลดน้ำ�หนัก	ระดับโลก	ท่ีจะทำ�ให้คุณสวย	และรวยไปด้วยกัน	ด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย	และได้ผล		ลุ้นรับของร�งวัลม�กม�ย		สมกับ
เป็นเดือนเกิดของไทยธรรมของเร�	พบกับ	Buddy	คนใหม่	เพียงเพื่อ	
ให้แน่ใจว่�พรหมลิขิตมีจริง		

ก้�วเข้�สู่ปีท่ี	11	ร่วมกับครอบครัวไทยธรรม	ร่วมเป็นส่วนสำ�คัญ	
ในง�นสัมมน�ท่ีแสนอบอุ่นไปด้วยไมตรีจิต	มิตรภ�พ	และคว�มรัก	ด้วย	
2	เงื่อนไขที่ท่�นทำ�ได้แน่นอน	

1.	เป็นผู้นำ�ระดับโกเมนขึ้นไป
2.	มียอดกลุ่มส่วนตัว	(PGPV-แผนหลัก)	100,000	บ�ท	สะสมใน

ระยะเวล�	2	เดือน	ต้ังแต่เดือน	พ.ย.	-	ธ.ค.	2014

แลกเปลี่ยนคว�มรู้	 และประสบก�รณ์สู่คว�มสำ�เร็จกับพี่ๆ
น้องๆไทยธรรม	 สร้�งสรรค์สังคมแห่งคว�มดีง�ม	 	 ม�ร่วมเป็น
ครอบครัวท่ี	 2	 กับเร�	 เปิดโอก�สดีๆ	 ให้กับชีวิต	 เปิดโลกธุรกิจอิสระ	
สัมผัสคว�มรัก	และพลังแห่งรัก	จ�กไทยธรรม	อัลไลแอนซ์

สนใจสอบถ�มร�ยละเอียด	 และแจ้งคว�มจำ�นงค์เข้�ร่วม
ง�นได้ที่แผนกลูกค้�สัมพันธ์	โทร	:	02-363-7699

เรียนสมาชิกไทยธรรมท่ีรักทุกท่าน

           ขอแสดงคว�มนับถือ
ดร.อาริยา สาริกะภูติ

กรรมก�รผู้จัดก�ร

เน่ืองจ�กบริษัท	Vitop	ประเทศจีน	ได้ขอปรับร�ค�ผลิตภัณฑ์บ�งชนิดข้ึน	
บริษัทไทยธรรม	 อัลไลแอนซ์	 จำ�กัด	 จึงมีคว�มจำ�เป็นต้องขอคว�มกรุณ�ปรับร�ค�
ผลิตภัณฑ์	Vitop	รวม	3	ร�ยก�ร

เน่ืองจ�กบริษัทฯ	ผู้ส่งวัตถุดิบ	Bedrinks	
Collagen	 ท้ังจ�กปล�	 และจ�กข้อวัวประเทศ
ญ่ีปุ่นได้ขอปรับร�ค�วัตถุดิบข้ึน	ซ่ึงเกิดจ�กต้นทุน
ต่�งๆท่ีสูงข้ึน	ในประเทศญ่ีปุ่น

บริษัท	 ไทยธรรม	 อัลไลแอนซ์	 จำ�กัด	 จึงมี
คว�มจำ�เป็นต้องขอคว�มกรุณ�ปรับร�ค�ผลิตภัณฑ์
เสริมอ�ห�ร	Bedrinks	Collagen	รวม	4	ร�ยก�ร

																				220	กรัม	(110	กรัม	X	2	ถุง)					4,000	บ�ท					3,200	บ�ท				3,200			2,030

																					90	กรัม	(3	กรัม	X	30	ซอง)					2,000	บ�ท					1,600	บ�ท				1,600			1,005

220	กรัม	(110	กรัม	X	2	ถุง)					3,500	บ�ท					2,800	บ�ท				2,800			1,735

																				90	กรัม	(3	กรัม	X	30	ซอง)					1,880	บ�ท					1,500	บ�ท				1,500				945

ผลิตภัณฑ์												ขน�ดบรรจุ									ร�ค�ข�ย			ร�ค�สม�ชิก			PV				BV

คุณขวัญจิตร ประเสริฐ
ชื่อเล่น ขวัญ              อ�ยุ 46 ปี                
อ�ชีพ รับจ้�ง            จังหวัด นครสวรรค ์  

ท้ังน้ี ต้ังแต่วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2015 เป็นต้นไป

1,500	บ�ท				1,200	บ�ท				1,200				720

4,500	บ�ท				3,600	บ�ท				3,600			1,800

12,500	บ�ท				9,900	บ�ท				9,900			2,770 

ผลิตภัณฑ์					ร�ค�ข�ย			ร�ค�สม�ชิก										BV

	ปรับร�ค�ทันที

PV

Diets

15

Bedrinks
Collagen
(ปล�)

Bedrinks
Collagen
(วัว)

หมวกไวทอป

หมอนกายภาพ
และหมอนสุขภ�พไวทอป

ไวทอปเพียวริฟ�ยอ้ิง	คิง
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เดือน พฤษภาคม 2014
ตุลาคม 2014

กันยายน 2014 ตุลาคม 2014

กันยายน 2014

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน กันยายน 2014

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย
 ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 556,240 บาท

16

คุณอภิญญาวุฒิ   วิโรจน์เวชภัณฑ์ และ คุณธนันท์ธร ธนาพุฒิศิษฐ์
ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด ประจำาเดือน

ตุลาคม 2014 มียอด New Active Recruit 

จำ�นวน 20 ท่�น

คุณอภิญญาวุฒิ   วิโรจน์เวชภัณฑ์ 
ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด ประจำาเดือน 

กันยายน 2014  มียอด New Active Recruit 
จำ�นวน 37 ท่�น

คุณเกณิกา วิทยผโลทัย
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,008,125 บาท

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน กันยายน 2014

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน ตุลาคม 2014
คุณภูดิท บวรธรรมรักษ์

ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ สายไหม จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,275,025 บาท

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน ตุลาคม 2014
คุณจุฑานาถ สิงห์ถม

 ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 723,530 บาท

New Active Recruit 2014
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New Active Recruit 2014
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่�นผู้นำ� ผู้เป็นเจ้�ของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย    ในเดือนตุล�คม   2015   ด้วยทริปพิเศษ   เย่ียม
ชมสำานักงานใหญ่ของไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี แหล่งผลิตเส้นใยอัจฉริยะ และเคร่ืองทำาน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป ท่ีเมืองเศรษฐกิจ
พิเศษจูไห่  ช้อปป้ิงท่ีตลาดใต้ดินกงเป่ย  แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ของเมืองจูไห่ จ�กน้ันนำ�ท่�นสู่ม�เก๊� ชม “โบสถ์เซนต์ปอล”  สัญลักษณ์
แห่งเมืองม�เก๊�   ช้อปป้ิงท่ี เซนาโด้สแควร์ แหล่งช้อปป้ิงอันเล่ืองช่ือของม�เก๊� ชม คว�มย่ิงใหญ่อลังก�รของ THE VENETIAN  
ล�สเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย เดินท�งไปฮ่องกงด้วยเรือเฟอร์ร่ี ไปจุดชมวิว “วิคทอเรียพีค Victoria Peak”  ชมความสวยงาม
ของอ่าววิคทอเรีย แวะนมัสก�ร เจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป็นสถ�นท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิของฮ่องกงด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพ�ะศูนย์ใหญ่ 
และศูนย์ย่อยเท่�นั้น

สุดพิเศษ! 
1.	คะแนนทุกคะแนน		นำ�ไปรวมทริปใหญ่ต่�งประเทศ			
		และคะแนน	Booming	Thaidham
2.	คะแนนทุกคะแนน	ส�ม�รถนำ�ม�คำ�นวณเป็นต๋ัวฟรี
		หรือส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3.	ห�กท่�นตัดสินใจไม่ไปกับทริป		คะแนนทุกคะแนน
			ส�ม�รถคืนกลับเป็นโปรโมช่ันยอดศูนย์	และโปรโมช่ัน
		ของร�งวัลในเดือนพฤศจิก�ยน	2015	ได้

ฮ่องกง-จูไห่-ม�เก๊� เยี่ยมชมสำ�นักง�นใหญ่ไวทอป
ส�นสัมพันธ์ ไทย-จีน ส�ยสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอปChina

Hi-light

ครั้งที่ 5

กติกาท่องเที่ยว
1.	เป็นผู้นำ�ที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2.	มียอดจำ�หน่�ยไวทอป	(รวมผลิตภัณฑ์เส้นใย
			อัจฉริยะ	MBF	และเคร่ืองทำ�น้ำ�อัลค�ไลน์ไวทอป)		
				ต้ังแต่วันท่ี	6	สิงห�คม	2014	ถึง	5	กันย�ยน	2015
		(13	เดือน)	1,152,000	คะแนน	(เฉลี่ยเดือนละ				
			88,616	คะแนน)
3.	ผู้ท่ีย่ืนคว�มจำ�นงทริป	Hi-Light	China	คร้ังท่ี	5	
			ไม่ส�ม�รถ	นำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป		ไปรวมกับ
			โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้

R

เยือนประเทศ ญี่ปุน

¡µÔ¡Ò·‹Í§à·ÕèÂÇ

¡®à¡³±�¡ÒÃ¤Ô´¤Ðá¹¹

มีนาคม 2015  เบปปุ-คุมาโมโต-ฟ�คูโอกะ

1. ÁÕµÓáË¹‹§â¡àÁ¹¢Öé¹ä» 
2. à¡çº¤Ðá¹¹ 12 à ×́Í¹ (¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2014 – Á¡ÃÒ¤Á 2015) ·‹Í§à·ÕèÂÇ
  »ÃÐÁÒ³ ÁÕ¹Ò¤Á 2015
3. ¤Ðá¹¹ÂÍ´«×éÍ¡ÅØ‹ÁÊ‹Ç¹µÑÇ 12 à ×́Í¹ ÊÐÊÁÃÇÁ¡Ñ¹ 396,000 ¤Ðá¹¹ 
   (à©ÅÕèÂà ×́Í¹ÅÐ 33,000 ¤Ðá¹¹) áÅÐ¤Ðá¹¹ÂÍ´¡ÅØ‹Á¢Í§ÅÙ¡â¡àÁ¹ªÑé¹·Õè 1   
   ÃÇÁ¡Ñ¹ 2,352,000 ¤Ðá¹¹ (à©ÅÕèÂà ×́Í¹ÅÐ 196,000 ¤Ðá¹¹ËÒ¡ÁÕâ¡àÁ¹ 
   8 ¤¹ à©ÅÕèÂÂÍ´¡ÅØ‹Á¤¹ÅÐ 24,500 ¤Ðá¹¹µ‹Íà´×Í¹)
4. µŒÍ§Â×è¹ãºÊÁÑ¤Ã Promotion ·‹Í§à·ÕèÂÇ¡‹Í¹ÇÑ¹·Õè 30 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2014

1. ¼ÙŒÊÁÑ¤Ã·Ø¡·‹Ò¹¨Óà»š¹µŒÍ§¼‹Ò¹¡µÔ¡Ò¢ŒÍáÃ¡ (ÂÍ´«×éÍ¡ÅØ‹Á
   Ê‹Ç¹µÑÇÊÐÊÁ 12 à´×Í¹ ÃÇÁ¡Ñ¹ 396,000 ¤Ðá¹¹)   
   áÅÐÁÕÂÍ´¡ÅØ‹ÁÊ‹Ç¹µÑÇ¢Í§ÅÙ¡ªÑé¹·Õè 1 ÊÐÊÁà¡Ô¹¡Ç‹Ò 50%  
  (¤Ðá¹¹¡ÅØ‹ÁÅÙ¡â¡àÁ¹ªÑé¹·Õè 1 ÊÐÊÁà¡Ô¹ 1,176,000  
  ¤Ðá¹¹)ÁÕÊÔ· Ô̧ÃÑº¡ÒÃ Roll Up ¤Ðá¹¹¨Ò¡ Down-Line 
2. ¤Ðá¹¹·Õè¼‹Ò¹¡ÒÃ Roll Up ̈ ¹àÊÃç̈ ÊÔé¹áÅŒÇ ÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒ
  µÕà»š¹ÁÙÅ¤‹ÒµÑëÇ·‹Í§à·ÕèÂÇä Œ́ àª‹¹ ·Ó¤Ðá¹¹ä Œ́ 80% ¨Ò¡
   ¡µÔ¡Ò ‹̈ÒÂà§Ô¹Ê´¤‹ÒµÑëÇà»š¹ÁÙÅ¤‹Ò 20% ¢Í§¤‹ÒµÑëÇ à»š¹µŒ¹
3. ¤Ðá¹¹¢Í§¼ÙŒÊÁÑ¤Ã·Õè·Ó¤Ðá¹¹à¡Ô¹ 50% ¢Í§¡®à¡³±�
   ¢ŒÍ 1 áµ‹äÁ‹¶Ö§ 100% ¨Ð¶Ù¡ Roll-UP ¢Öé¹ä»à»š¹¤Ðá¹¹
   ·‹Í§à·ÕèÂÇ¢Í§ Up-Line ·Õè¼‹Ò¹¡®à¡³±�¡ÒÃ¤Ố ¤Ðá¹¹
   ã¹¢ŒÍ 1

ãËŒÃÒ§ÇÑÅ¡ÑºµÑÇàÍ§ áÅÐ¤¹·Õè¤Ø³ÃÑ¡ 
ä»·‹Í§à·ÕèÂÇá´¹»ÅÒ´Ôº¡Ñºä·Â¸ÃÃÁ¡Ñ¹¹Ð¤Ð

  ¢ÍàªÔÞ¾Õè¹ŒÍ§¤ÃÍº¤ÃÑÇä·Â¸ÃÃÁ àÂ×Í¹á´¹»ÅÒ´Ôº ´ŒÇÂâ»Ãá¡ÃÁ 
5 ÇÑ¹ 3 ¤×¹ ÊÙ‹¿Ø¤ÙâÍ¡Ð àÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§à¡ÒÐ¤ÔÇªÙ àÂÕèÂÁªÁ¿Ø¤ÙâÍ¡Ð ·ÒÇàÇÍÃ�
¢Í¾Ã·ÕèÈÒÅà Œ̈Ò¤Òä«¿Ø ·ÕèÁÕÍÒÂØÂÒÇ¹Ò¹¡Ç‹Ò¾Ñ¹»‚ àÂÕèÂÁàÁ×Í§àº»»Ø áËÅ‹§¹éÓáÃ‹
áÅÐ¹éÓ¾ØÃŒÍ¹·ÕèÁÕª×èÍàÊÕÂ§·ÕèÊǾ ¢Í§à¡ÒÐ¤ÔÇªÙ ÊÑÁ¼ÑÊ¡Ñº¡ÒÃÍÒº¹éÓáÃ‹ ËÃ×Í
ÍÍ¹à«ç¹ áººÞÕè»Ø†¹á·Œ ªÁÀÙà¢Òä¿ÍÐâÊÐ ÀÙà¢Òä¿·ÕèãËÞ‹·ÕèÊǾ ¡ÅÒ§à¡ÒÐ¤ÔÇªÙ
ªÁÊÇ¹«ØÂà«¹¨Ô ÍØ·ÂÒ¹¢¹Ò´ãËÞ‹ ·ÕèµÔ´ÍÑ¹´Ñº 1 ã¹ 3 ÊÇ¹ÊÇÂ·ÕèÊØ´
ã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ ªŒÍ»»�œ§ÍÂ‹Ò§ Ø̈ã¨ ·Ñé§ã¹Â‹Ò¹¤ÒÁÔâµÃÔ Â‹Ò¹ªÔâÁâµÃÔ Â‹Ò¹à·¹ Ô̈¹
¤Ðá¹Å«ÔµÕé áÅÐâ·ÊØàÍŒÒ·�àÅ· ªÁ»ÃÒÊÒ·¤ØÁÒâÁâµŒÍÑ¹àÅ×Í§ª×èÍ ¾ÃŒÍÁ
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¹Ñè§Ã¶ä¿ªÔ¹¤Ñ§à«¹Ã¶ä¿¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§¢Í§ÞÕè»Ø†¹ ´ŒÇÂ¡µÔ¡Ò
·ÕèàÃÒÁÑè¹ã¨Ç‹Ò ¤Ø³·Óä´Œ ´Ñ§¹Õé 
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ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ศูนย์บางคอแหลม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789

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

ศูนย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร. (056) 222-102
ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 423-468
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 358-178
ศูนย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685
ศูนย์ อ.เมือง จ.แพร่ โทร. (054) 623-322

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

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

ศูนย์สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 394-2959

ศูนย์ใหญ่
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

ศูนย์ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 275-386
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

      ครอบครัว ไทยธรรม”

ข่าว... ประชาสัมพันธ์

ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
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
•	บุรีรัมย์
•	บึงกาฬ
•	มหาสารคาม

•	มุกดาหาร
•	ยโสธร

•	ร้อยเอ็ด
•	เลย
•	ศรีสะเกษ
•	สกลนคร
•	สุรินทร์
•	หนองคาย
•	หนองบัวล�าภู
•	อ�านาจเจริญ
•	อุดรธานี
•	อุบลราชธานี

ภาคเหนอื
•	เชียงราย
•	เชียงใหม ่

•	ตาก	(อ.เมือง)
•	น่าน 

•	พะเยา
•	เพชรบูรณ์
•	แม่ฮ่องสอน
•	ล�าปาง
•	ล�าพูน
•	สุโขทัย

ภาคใต้
•	กระบี่

•	นราธิวาส
•	ปัตตานี
•	ตรัง
•	พังงา
•	ภูเก็ต
•	ระนอง
•	สตูล
•	สงขลา	(อ.เมือง)

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

•	สุราษฎร์ธานี	
		(อ.เกาะพะงัน)	
•	สุราษฎร์ธานี	
		(อ.เกาะสมุย)		
•	ยะลา

•	อุตรดิตถ์
•	ก�าแพงเพชร
•	พิจิตร
•	อุทัยธานี
•	พิษณุโลก

1.	คุณปนัดด�	วิถีพัฒน์	(มด)	 

			โทร.	08-6367-7804	

2.	คุณรัชช�ภ�	ไชยมล	(วิว)	 

			โทร.	08-6358-8052     

ไทยธรรม	 อัลไลแอนซ์	 มีนโยบ�ยในก�รกระจ�ยศูนย์ใหญ่ทั่วประเทศ	 เพื่อรองรับโครงก�รใหม่ที่เตรียมเปิดตัว

ในปี	2014	นี้	จึงขอแจ้งให้พี่น้องไทยธรรมฯ	ทร�บถึงจังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์ใหญ่	พี่น้องท่�นใด	หรือส�ยง�นของ

พี่น้องท่�นใดที่สนใจ	ส�ม�รถยื่นแบบฟอร์มแสดงคว�มจำ�นงเป็นศูนย์ใหญ่ได้ที่	ผู้จัดก�รเขต	(Area	Manager)	

และผู้ช่วยผู้จัดก�รเขต	(Assistant	Area	Manager)	ทุกท่�น	ดังร�ยชื่อต่อไปนี้
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เพศ				ช�ย				หญิง	หม�ยเลขประจำ�ตัวประช�ชน........................................ชื่อ.................................น�มสกุล.................................วัน/เดือน/ปีเกิด...................อ�ชีพ........................

วารสารราย 2 เดือนของ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

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

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

ข้อมูลสม�ชิก

สถานที่จัดส่งวารสาร

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

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

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

ม�เป็นสม�ชิก	TDA	Newsletter	กันเถอะ

การชำาระค่าสมัคร

								ชำ�ระเป็นเงินสด

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

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

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

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

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

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

1. เวล�ทำ�ก�รของบริษัทฯ
   วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
    วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษัทฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธีก�รชำ�ระค่�สินค้�มี 3 วิธี ดังน้ี
   2.1 ชำ�ระเป็นเงินโอน
        โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทฯ ตามราคาสินค้า
        และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการท่ีส่ังมาท่ี
        แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้�บัญชีช่ือ...บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
        • ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 212-0-81073-0
        • ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 713-2-33215-5
        • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 265-1-22092-8
        • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
           ออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี 077-2-43476-3
   2.2 ชำ�ระเป็นเงินสด
        • ซ้ือสินค้าด้วยตนเองท่ีบริษัทฯ
   2.3 ชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
        • ซ้ือสินค้าด้วยตนเองท่ีบริษัทฯ 
        • ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีชำาระ 1,000 บาทข้ึนไป
3.วิธีก�รส่งสินค้�มี 3 วิธี ดังน้ี
   3.1 ส่งท�งไปรษณีย์
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)

   3.2 ส่งท�งรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
        (กรณีท่านโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ)
   3.3 ส่งโดย Messenger
        เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่ังซ้ือล่วงหน้า
        อย่างน้อย 1 วัน
4.ค่�จัดส่งสินค้� (เร่ิม 7 มี.ค. 2008)
     4.1 จัดส่งท�งไปรษณีย์
        • ส่ังซ้ือ 3,000 บาท ข้ึนไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
        • ส่ังซ้ือ 5,000 บาท ข้ึนไป จัดส่งฟรี (EMS)                 
        • ส่ังซ้ือต่ำากว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท (EMS)
        • ส่ังซ้ือ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS)
4.2 จัดส่งท�งรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
     • ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
     - ส่ังซ้ือ 10,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     - ส่ังซ้ือต่ำากว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
     • จัดส่งโดย บริษัทขนส่ง NTC
     - ส่ังซ้ือ 5,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     - ส่ังซ้ือต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
4.3 จัดส่งโดย Messenger
     • ส่ังซ้ือ 5,000 บาทข้ึนไป จัดส่งฟรี
     • ส่ังซ้ือต่ำากว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
หม�ยเหตุ : กรณีท่ีสมัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีท่ีไม่สามารถสมัครด้วยตนเอง

สิทธิประโยชน์ของสม�ชิก
    1. ซ้ือสินค้าในราคาสมาชิก
    2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
       ท้ังหมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดท่ีมี
       ณ ปัจจุบัน)
    3. ได้รับบัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
    4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
       บริษัทฯ ซ่ึงจะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันท่ี 15
       ของทุกเดือน(กรณีท่ีตรงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
       วันทำาการถัดไป)
    5. สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
เง่ือนไขก�รสมัครสม�ชิก
    กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่าน้ัน โดยระบุรายละเอียด
ท่ีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
    1.1 ช่ือ-สกุล
    1.2 ท่ีอยู่สำาหรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
    1.3 หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสะดวกในการติดต่อ
    1.4 เลขท่ีบัตรประชาชน พร้อมแนบสำาเนา
    1.5 เลขท่ีบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัคร พร้อมแนบ
         สำาเนา
    1.6 ช่ือสปอนเซอร์ (ผู้แนะนำา)
    1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
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