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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  

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. ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 น.-16.30 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.
- FM 96.50 สงขลา อสมท. ทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 น.-18.00 น

และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ http://www.youtube.com/healtisecret
2

บ้ข อาง เนนี
้
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ส่งท้ายปีมะเมีย
ต้อนรับปีมะแม
ส่งท้ายปีมะเมีย ต้อนรับปีมะแม กับไทยธรรม อัลไลแอนซ์
สังคมแห่งมิตรภาพ ความรัก และมิตรไมตรีของชาวไทยธรรม ในปี
2014 ที่ผ่านมา ไทยธรรมผุดโปรเจ็คต่างๆขึ้นเป็นดอกเห็ดทั้ง Defini
Diets ผอม สวย และรวยมาก โปรแกรมลดน้ำ�หนักที่เข้าใจกลไกของ
ร่างกาย รวมทั้งโปรแกรมฝึกอบรมต่างๆที่เราจัดขึ้นมากมาย เพื่อให้พี่
น้องไทยธรรม นำ�ไปดูแลตัวเอง ดูแลคนที่ท่านรัก และห่วงใยไปจนถึง
สร้างเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม ทีส่ ร้างความสมบูรณ์ มั่งคั่ง และ
มัน่ คงให้ทา่ นได้ และรายการ Healti Secret on Radio ที่ FM 101 rr1

ทุกวันเสาร์ เวลา  19.30 – 21.00 น. ซึง่ สามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุ
โดยตรง หรือทาง Internet เวลาเดียวกันทั่วประเทศ และทั่วโลก
ตามเวลาประเทศไทย ในปี 2014 นี้ ไทยธรรมฯ ได้รับรางวัลธุรกิจ
หน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งติดตามการดำ�เนิน
ธุรกิจของไทยธรรมมาตลอดระยะเวลา 10 ปี
ปี 2015 สำ�หรับชาวไทยธรรม ยังคงเป็นปีที่ร่าเริง สดใส
และร้อนแรง ด้วยนวัตกรรมด้านสุขภาพ และความงามต่างๆที่เรา
เตรียมทยอยออกตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาของวงการ
สุขภาพ และความงาม ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2015 เป็นต้นไป ก้าว
สู่ปีที่ 11 ของไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ครอบครัวที่สองที่พวกเราช่วย
กันสร้างร่วมกัน
เราเรียนเชิญพี่น้องชาวไทย ที่รักความดี รักความถูกต้อง
รักประเทศชาติ รักเพือ่ นมนุษย์ และรักโลกใบนี้ มาร่วมกันกับเรา เมืองแห่ง
นวัตกรรมสุขภาพ และความงามระดับโลกที่ชาวไทยธรรมสร้างเมือง
ด้วยสองมือแห่งมิตรภาพ ความรัก กำ�ลังกาย และกำ�ลังใจ ไม่มี
การแข่งขันทีเ่ อาเป็นเอาตายระหว่างกัน ทีน่ ม้ี แี ต่การแข่งขันกับตัวเอง
แข่งขันกับจิตใจตัวเองในการสร้างงานสุจริต ในการสร้างความดีในการ
ดำ�รงชีวิตที่มีแต่การช่วยเหลือเกื้อกูล และแบ่งปัน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และยกระดับจิตวิญญาณของเราแต่ละคน ทีน่ ค่ี อื ไทยธรรม
ด้วยความจริงใจ

จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com  
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บ้านนี้
เศรษฐกิจดี
เดือนธันวาคม 2014- มกราคม 2015

พบหนทางแห่งความสุข  ความมั่งคั่งแล้ว!!!

ไม่ตอ้ งสงสัยเลยค่ะเพือ่ นๆ พีน่ อ้ งทีร่ กั ทุกท่าน คนเราสามารถมีความสุข
และประสบความความสำ�เร็จได้อย่างที่ต้องการเสมอ   ตลอดเวลาได้
ไม่ว่าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไร ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการ
คิดบวก คิดดี คิดถูกของตัวพวกเราเองค่ะ
สมองสั่ง ร่างกายทำ� เมื่อทุกคนคิดบวกตลอดเวลา  รูปร่าง
หน้าตาเราจะบวกด้วย หมายถึง สวยงามเปล่งปลัง่ สดใส สุขภาพจิตดี
สุขภาพกายก็จะดีตาม ชนะความเครียด โกรธ เกลียด ของตัวเราเอง
ได้ ก็ชนะทุกอย่างได้ การชนะตัวเองยังไม่ยากค่ะ ถ้าเรายังไม่ชนะ
ตัวเองแล้วจะไปจัดการกับเรือ่ งอืน่ ๆ คนอืน่ ๆ ซึง่ ยากแสนยากกว่าไม่ได้
แน่ค่ะ อยากสำ � เร็ จต้ อ งฝึ ก กั นหน่อยนะ แล้ ว ทุ ก อย่างก็แ ก้ปัญหา
ได้เ องล่ะค่ะ ถ้าตัวเราขาดคุณสมบัติที่จะประสบความสำ�เร็จ มีเรื่อง
อะไรบ้าง สำ�รวจดูแล้วหาทางเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู่กันจะดีกว่า หาก
เราพบว่าเรายังขาดความรู้ เป็นเรื่องง่ายค่ะที่จะหาความรู้ใส่ตัวเรา  
หากเราขาดความน่าเชื่อถือ  ก็ไม่ยากที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดูดี
มีรสนิยม หากขาดการนำ�เสนอทีถ่ กู วิธ   
ี ก็ตอ้ งฝึกฝน   ขาดความใส่ใจ
ในเรื่องความเอื้ออาทร ต่อผู้ร่วมโลก ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนใน
การเข้าหากลุ่มคนระดับต่างๆ หลายท่านอาจแปลกใจถึงสิ่งที่กล่าวมา
ว่าสำ�คัญอย่างไรกับการประสบความสำ�เร็จของพวกเรา มันจะมีผลด้วย
หรือกับการใช้ชีวิตอยู่ของพวกเราบนโลกใบนี้

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

โปรไบโอติก และพรี ไบโอติก

ได้ประมาณ 10 เดือน น้ำ�หนักลดลงไป 24 กิโลกรัม
คุณสิภาพัฒน์ เนตรนาราสวัสดิ์

ชีวิตใหม่

After
56 kg.
ต.ค. 57

Before
80 kg.
ม.ค. 57

ดิฉันชื่อสิภาพัฒน์  เนตรนาราสวัสดิ์  เนื่องจากเมื่อ
ปี 2545 ดิฉนั ป่วยเป็นไข้หวัดจึงไปหาหมอทีค่ ลินกิ ซึง่ หมอได้ตรวจ
และจ่ายยาแก้หวัดมาให้รบั ประทาน   พอรับประทานไปได้ 1 มื้อ
ก็เกิดอาการแพ้ยาที่มีส่วนผสมของเพนนิซิลลิน และซัลฟาอย่าง
รุนแรง ทำ�ให้ผิวหนังที่ร่างกายไหม้ และพองไปหมดทั้งตัว ต้อง
รักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลอยูน่ านกว่าจะหาย แต่ผวิ หนังทีไ่ หม้ เมื่อ
หลุดลอกแล้วก็ยังมีรอยด่างๆ ที่รักษาอยู่นานหลายปีก็ยังไม่หาย
หมอบอกว่าจะต้องเป็นไปตลอดชีวติ ทำ�ให้หมดหวังในการทีจ่ ะรักษา
จนเมื่อปี 2548 ได้พบกับ บริษัท ไทยธรรมฯ เพราะมีผู้ใหญ่
ที่นับถือแนะนำ�ให้ลองรับประทานสารสกัดจากเมล็ดองุ่นผสม
สารสกัดมะเขือเทศ จากทีเ่ คยรักษามาตลอดหลายปีแต่ไม่หาย
จึงคิดว่าจะลองรับประทานดู เพราะคงไม่มีอะไรเสียหาย โดย
ทานสารสกัดจากเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศก่อนนอน
1 แคปซูล ผ่านไป 1 เดือน  รอยด่างๆตามผิวหนังค่อยๆจางลง
ก็ เ ลยรั บ ประทานมาโดยตลอดจนรอยด่ า งนั้น หายไปใช้ เ วลา
ประมาณ 3 เดือนค่ะ นอกจากนั้นดิฉันมีโรคประจำ�ตัวด้วยค่ะ
คือเป็นไทรอยด์ ทำ�ให้รา่ งกายเผาผลาญได้นอ้ ย มีอาการอ่อนเพลีย
ท้องอืด แน่น อึดอัด และมีน้ำ�หนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จากน้ำ�หนัก 55 กิโลกรัม เป็น 80 กิโลกรัม ในเวลาไม่นาน ลอง
มาหลายวิธนี �ำ้ หนักมีแต่จะเพิม่ ขึน้ จนได้มารับประทานสารอาหาร
ทีเ่ รียกว่าโปรไบโอติก พรีไบโอติก ดิฉนั รับประทานมาได้ประมาณ
10 เดือน น้ำ�หนักลดลงไปถึง 24 กิโลกรัม

ที่ ไทยธรรม
ชีวิตนี้ยังมีหวัง

ขอขอบพระคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน
โดยตลอด 9 ปี ที ่ ด ิ ฉั นได้ ม าเป็ นสมาชิ ก ครอบครั วไทยธรรม
ดิฉันรัก และศรัทธาใน บริษัท ไทยธรรมฯ ที่มีความมุ่งมั่นใน
การนำ�ผลิตภัณฑ์ทด่ี มี คี ณ
ุ ภาพ มาให้ผทู้ ม่ี ปี ญ
ั หาสุขภาพได้ใช้ และ
เกิดผลที่ดีตามมา ทำ�ให้หายจากการเจ็บป่วย และดิฉันก็เป็นคน
หนึ่งที่ได้ชีวิตใหม่จากไทยธรรมจริงๆค่ะ

เกรพซีด เอ็กซ์แทรค
พลัส โทเมโท เอ็กซ์แทรค

โบวิส
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้นเดือน มีเงินเข้าบัญชี 5 หลัก ภ า ย ใ น 15 วั น
“ พอสิ
จากการแนะนำ�คนใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำ�หนัก

แ ค่ อ ย่ า ง เ ดี ย ว

“

ไม่มคี นจนในหมูค่ นขยัน เราเกิดในครอบครัวชนบท อาชีพหลัก
คือ เกษตรกร พ่อแม่เลี้ยงลูก 5 คนด้วยความรัก และอบอุ่น พี่น้อง
รักกัน พ่อแม่เป็นแบบอย่างทีด่ ไี ม่เคยคิดว่าตัวเองลำ�บาก หรือแตกต่าง
กับเพื่อนๆ ที่ฐานะแตกต่างกันมาก ตรงกันข้ามการที่เราเป็นคนมี
มนุษยสัมพันธ์ และใส่ใจกับตัวเอง และคนรอบข้างมาตั้งแต่เด็ก เลย
เป็นคนมีเพื่อนรักมาก ตั้งใจเรียนหนังสือได้ทุนเรียนดีแต่ยากจน
มาตัง้ แต่ชน้ั ประถม เป็นผูน้ �ำ ตัง้ แต่ประถมถึงอนุปริญญา  ความยากจน
ไม่ใช่อปุ สรรคเพราะชีวติ คิดดิน้ รนให้ตนเอง และครอบครัวมีความสุข
จึงมีทุกอย่างได้อย่างทุกวันนี้
สำ�หรับเอ๋การที่ได้ทำ�งาน และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับคนทุกคน ทุกอาชีพถือว่าเป็น “กำ�ไรชีวิต” ทุกวันค่ะ ทำ�ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจ เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆตลอดเวลา  ถึงแม้ตนไม่ได้มโี อกาสได้จบปริญญาเหมือนคนอื่นๆ
แต่กภ็ มู ใิ จทีห่ าเงินได้จากอาชีพสุจริต ได้สง่ เสียเลีย้ งดูครอบครัว บิดา
มารดา  และพี่น้องที่ร่วมลำ�บากมาด้วยกันได้ด้วยตนเอง และการที่
ชอบเปิดโอกาสให้ตัวเองตลอดเวลา  วันนี้เราได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์
กับชีวติ อีกครัง้ กับการเปิดใจรับประทานอาหารเสริมรักษาโรคไทรอยด์
หลังจากการผ่าตัดก้อนเนื้อทิ้งไป 1 ข้าง ร่วมกับการรักษาด้วย
แพทย์แผนปัจจุบนั ตลอดระยะเวลา  6 ปี จนมาถึงวันนีแ้ พทย์สง่ั ให้
หยุดทานยาแผนปัจจุบนั เพราะผลตรวจเลือดไทรอยด์เป็นปกติ ดีใจ
มากๆ แต่ทอ่ี ดึ อัดทีส่ ดุ คือตัง้ แต่เป็นโรคนีน้ �ำ้ หนักตัวอ้วนบวมมาก เคย
หนักสุด 85 กิโลกรัม ก็พยามยามทำ�ทุกอย่างลดมาได้ถงึ 78 กิโลกรัม
แล้วก็หยุดไม่ลดอีกเลย เพราะลดผิดวิธมี าตลอด ครัน้ ได้รบั การแนะนำ�
จาก คุณภูดทิ บวรธรรมรักษ์ ให้ลองเข้าสูตร คีโตเจนิคไดเอท ลดน้ำ�หนัก
10 กิ โ ลกรั ม ภายใน 3 เดื อ นของ บริ ษ ั ท ไทยธรรมฯ ตั ้ งใจ
จะลดเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตเลยค่ะ ปรากฏว่าสามารถทำ�ได้ตาม
เป้าหมาย ลดได้ 10 กิโลกรัม ปัจจุบันหนัก 68 กิโลกรัม เป็นผล
ให้ ค วามเปลี่ ย นแปลงครั้ ง นี้ ส ามารถทำ �ให้ ชี วิ ต เราเปลี่ ย นอี ก ครั้ ง

6

Before
78 kg.
ก.ค. 57

After
68 kg.
ก.ย. 57

เพราะในสายตาคนรอบข้างเราหน้าตาดูเด็กขึ้น หุ่นเฟิร์มขึ้น
ผิวสวยขึ้น มีคนทัก และขอสูตรกันทุกวัน ก็ดีใจอยากให้เพือ่ น
ผอมบ้าง พอสิน้ เดือนมีเงินเข้าบัญชี 5 หลัก ภายใน 15 วัน จาก
การแนะนำ�คนใช้ผลิตภัณฑ์แค่ลดน้ำ�หนักอย่างเดียว ก็เลยสนใจ
อยากเรียนรู้เพิ่มเติม พอเข้ามาเรียนรู้จริงๆ บอกได้เลยว่าเป็นงาน
ที่งา่ ย และท้าทายมาก อยากลองทำ�ดูอกี ต้องขอขอบคุณ คุณภูดทิ
ทีแ่ นะนำ� และให้กำ�ลังใจ รวมถึงผู้บริหารที่มีความคิดในการทำ�
ธุรกิจไม่เหมือนใคร และไม่มใี ครเหมือน เป็นเครือข่ายพันธุใ์ หม่ท่ี
เข้าใจง่าย และทำ�ง่ายออกแรงน้อยได้เงินเยอะ อยากให้ทุกท่านที่
กำ�ลังมองหาโอกาสให้กบั ชีวติ ลองเข้ามาเรียนรูก้ บั บริษทั ไทยธรรมฯ
ระบบงานทำ�ง่าย ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วเห็นผล คนพูดต่อ ฝากชีวติ ไว้ทน่ี ่ี
ได้เลยจริงๆ ค่ะ
จุฑานาถ สิงห์ถม
อายุ 40 ปี
อาชีพ ค้าขายอิสระ
ศูนย์ยอ่ ยไทยธรรมฯ หลักสี่

ไมโครไบโอม
ไดเอท
ลดน้ำ�หนักด้วยการ

ปรับสมดุลจุลชีพ

ผูค้ นจำ�นวนมากในโลกนีล้ ดน้�ำ หนักไม่ลง ไม่วา่ จะพยายามใช้
วิธกี ารใดๆก็ตาม ศาสตร์แห่งเวชศาสตร์ชะลอวัยพบว่า  หากเราไม่
สามารถปรับสมดุลจุลชีพในลำ�ไส้ของเรา เราจะไม่สามารถลดน้�ำ หนัก
ลงอย่างถาวรได้เลย วิธกี ารลดน้�ำ หนักส่วนมากให้ผลในระยะแรก จากนัน้
น้�ำ หนักจะลดลงยากขึน้ และหลายคนก็กลับมาอ้วนใหม่
จำ�นวนเซลล์ในร่างกายมนุษย์มี 10 ล้านล้านเซลล์ ส่วนจำ�นวน
จุลชีพในร่างกายมีอยูจ่ �ำ นวน 100 ล้านล้านเซลล์ พูดอีกนัยหนึง่ ก็คอื
90% ของเซลล์ในร่างกายของเราไม่ใช่เซลล์ของมนุษย์ แต่เป็นเซลล์
ของจุลชีพ หรือจุลอินทรีย์ หรือแบคทีเรียในร่างกายของเรา เราเรียก
จุลชีพเหล่านีว้ า 
่ “ไมโครไบโอม” หรือ Microbiome และจุลชีพ หรือ
ไมโครไบโอมเหล่านี้ต่างหาก ที่เป็นตัวกำ�หนดอัตราการเผาผลาญ
ของเรา ความรูส้ กึ หิว และอิม่ และเป็นส่วนสำ�คัญทีท่ �ำ ให้เราลดน้�ำ หนัก
ลงได้

หลักการของการลดน้ำ�หนักด้วย
การปรับสมดุลจุลชีพ

คือการเพิม่ จำ�นวนจุลชีพตัวดีในลำ�ไส้ (โปรไบโอติก) และเติม
อาหารเลีย้ งเชือ้ จุลชีพตัวดีลงไป (พรีไบโอติก) เราจะต้องเรียนรูว้ า 
่ อาหาร
ชนิดใดทีค่ วรหลีกเลีย่ ง เนือ่ งจากรับประทานเข้าไปแล้วเป็นอันตรายต่อ
จุลชีพตัวดีในร่างกาย  และเลือกรับประทานแต่อาหารซึง่ บำ�รุงหล่อเลีย้ ง
จุลชีพตัวดีเท่านัน้
จุลชีพจำ�นวน 100 ล้านล้านตัวทีเ่ รามองไม่เห็นเหล่านีเ้ ป็นตัว
กำ�หนดว่าร่างกายจะดูดซึมสารอาหารทีเ่ รารับประทานเข้าไปได้มากน้อย
เท่าใด รวมทัง้ กำ�หนดบทบาทการใช้ประโยชน์จากสารอาหารทีเ่ รารับประทาน
เข้าไป ทำ�หน้าทีผ่ ลิตสารอาหารหลายชนิดทีร่ า่ งกายต้องการ รวมทัง้
วิตามินจำ�เป็นหลายชนิด ควบคุมระบบภูมติ า้ นทานของร่างกายด้วย จุลชีพ
ในร่างกายยังมีบทบาทในการควบคุมสมดุลฮอร์โมนของร่างกาย ความหิว
และความอิม่ อัตราการเผาผลาญ และมีผลต่อการแสดงออกของยีนส์
ต่างๆในร่างกาย มีบทบาทสำ�คัญต่อสารสือ่ ประสาท ทำ�ให้มผี ลต่อความ
รูส้ กึ อารมณ์ ระดับพลังงาน และสภาวะจิตใจของเรา

บทบาทของจุลชีพ 100 ล้านล้านตัวทีร่ ว่ มชีวติ กับเรา มีความ
สำ�คัญกับทุกอวัยวะ และทุกระบบของร่างกาย ทัง้ หัวใจ หลอดเลือด
สมอง ผิวหนัง และกระดูก เมื่อในร่างกายมีปริมาณจุลชีพชนิดดี
มากพอ เราจะสดชื่น แข็งแรง สมอง และร่างกายสดใส เราจะรู้สึก
ไม่หิว และไม่รู้สึกอยากรับประทานของหวาน หากเรามีจุลชีพชนิด
ดีไม่เพียงพอ นอกจากเราจะรู้สึกหิว และอยากเอาอาหารใส่ปาก
โดยเฉพาะอาหารพวกแป้ง และน้�ำ ตาลตลอดเวลาแล้ว เรายังมักมี
อาการ อืน่ ๆร่วมด้วย เช่น อ่อนเพลีย สมองมึนงง คิดอะไรไม่ออก
เหมือนมีหมอกมัว ตื่นเต้น กระวนกระวาย ไม่สงบสุข ไม่มีสมาธิ
ซึมเศร้า  หดหู่ เป็นสิว เป็นโรคผื่นแพ้ผิวหนังหลายชนิด จุกแน่น
อึดอัด เป็นหวัดบ่อย ติดเชื้อบ่อย เจ็บปวดตามข้อต่อ และกล้ามเนื้อ
การปรับสมดุลจุลชีพ นอกจากจะช่วยให้การลดน้ำ�หนักเป็น
ไปอย่างรวดเร็วแล้ว จุลชีพชนิดดีในร่างกายยังเป็นกุญแจสำ�คัญใน
การป้องกัน และบำ�บัดโรคหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน
โรคหัวใจ โรคอ้วนลงพุง ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคภูมแิ พ้
ตัวเอง ภาวะออทิสติค และสมาธิสั้น เป็นต้น จุลชีพชนิดดีใน
ร่างกาย มีความสำ�คัญต่อหน้าที่ต่างๆ และสุขภาพที่ดีของร่างกาย
อย่างยิ่ง หากปราศจากจุลชีพที่ดี ร่างกายเราไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้
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ขั้นตอนการลดน้�ำ หนักด้วยการปรับสมดุล
ไมโครไบโอม หรือ ปรับสมดุลจุล ชีพใน
ทางเดินอาหาร

1

Remove (กำ�จัด)

กำ�จัดสิ่ง หรือปัจจัยที่เป็น
อันตรายต่อจุลชีพตัวดี รวมทั้งปัจจัยที่จะทำ�ให้เกิด
ภาวะลำ�ไส้อักเสบ หรือลำ�ไส้รั่ว

อาหารทีต่ อ้ งกำ�จัด หรือหลีกเลีย่ ง

คือแป้ง
และน้ ำ � ตาล  และอาหารที่มีส่วนผสมของกลู เ ตน
ไขมันทรานส์ ซึ่งพบมากในขนมขบเคี้ยวสำ�เร็จรูป
และไขมันดัดแปลง เนยเทียม สารกันบูด สารปรุงแต่ง
รสอาหาร อาหารทีท่ �ำ จากพืชทีผ่ า่ นการตัดต่อยีนส์ อาหาร
ซึง่ ทำ�มาจากเนือ้ สัตว์ใหญ่ เช่น หมู หรือวัว เนือ่ งจาก
มีสารแห่งความเครียดของสัตว์กระจายอยูใ่ นเลือดเนื้อ
และปัจจุบันพบว่ามียาปฎิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์ที่
ถูกเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารมนุษย์ อาหารสำ�เร็จรูป

อาหารที่คนแพ้มากที่สุดทั่วโลก

ได้แก่ ไข่
ถัว่ เหลือง นม และผลิตภัณฑ์จากนม หากคุณสังเกตว่า 
คุณรับประทานอาหารเหล่านี้แล้ว รู้สึกท้องอืด แน่น
ไม่สบายท้อง หรือบวม หรืออ้วนขึน้ จากการรับประทาน
เพียงครัง้ เดียว หรือไม่กค่ี รัง้    ต้องหลีกเลีย่ งอาหารเหล่านี้  
อย่างน้อยเป็นระยะเวลาต่อเนือ่ ง 21 วัน เพือ่ กำ�จัดผล
ตกค้างจากการแพ้อาหารเหล่านี  
้ ออกจากทางเดินอาหาร
จากนัน้ ท่านสามารถเริม่ รับประทานได้ใหม่ หลังจากที่
ท่านซ่อมแซมผนังลำ�ไส้ที่อักเสบเรียบร้อยแล้ว โดย
การเริม่ รับประทานในปริมาณน้อย

กลูเตนในอาหาร

กลูเตนสกัดได้จากแป้งข้าวสาลี
หรือข้าวไรย์   และข้าวบาร์เลย์   กลูเตนสามารถเก็บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทีผ่ ลิตขึน้ โดยยีสต์ หรือผงฟู
เอาไว้ได้ ทำ�ให้รกั ษารูปทรงของผลิตภัณฑ์ เช่น ขนมปัง
โดนัท ขนมเค้ก กลูเตนนิยมใช้เป็นส่วนประกอบแทนที่
เนือ้ สัตว์ ในอาหารเจ และอาหารมังสวิรตั ิ กลูเตนเป็น
หนึง่ ในสารอาหารทีม่ คี นแพ้มากทีส่ ดุ ในโลก

กำ�จัดยาปฎิชีวนะออกจากชีวิต  ยาปฎิชวี นะ

ทำ�ลายทัง้ จุลชีพตัวดี และตัวร้าย อย่ากินยาปฎิชวี นะ
พร่ำ�เพรื่อ หรือกินโดยไม่จำ�เป็น และถ้าจำ�เป็นต้อง
กินยาปฎิชวี นะ จำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องกินจุลชีพตัวดี
(โปรไบโอติก) และอาหารเลีย้ งเชือ้ จุลชีพตัวดี (พรีไบโอติก)
ลงไปด้วย
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กำ�จัดมลภาวะ

โดยการหลีกเลี่ยงสถานท่ีที่มี
มลภาวะสูง และทำ�การกำ�จัดสารพิษออกจากระบบ
เลือด ตับ ไต ผิวหนัง และร่างกาย โดยการล้างพิษ

กำ�จัดความเครียด

ความเครียดเป็นสาเหตุหลัก
สาเหตุหนึ่งของความอ้วน ความเครียดทำ�ลายจุลชีพ
ชนิดดีออกจากระบบร่างกาย ความเครียดเพียง 24 ชม.
ทำ�ลายประชากรของจุลชีพชนิดดี และระบบนิเวศน์
ของจุ ล ชี พ ทั ้ ง หมด  ความเครีย ดกระตุ้น การหลั ่ ง
สเตียรอยด์ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต ทำ�ให้เกิดการ
สร้างน้ำ�ตาล และการสังเคราะห์ไขมันขึ้นในร่างกาย

2

Replace ( แทนที่ หรือเติมเต็ม )

เติมเต็มกรดในกระเพาะด้วยน้�ำ ส้มสายชูหมักจากผลไม้
รับประทานน้�ำ ส้มสายชูหมักจากผลไม้ (Fruit Vinegar)
ก่อนอาหาร เพื่อเพิ่มปริมาณกรดในกระเพาะอาหาร
เพือ่ ช่วยในการย่อยอาหารในกระเพาะให้สมบูรณ์ นอกจาก
ทำ�หน้าทีช่ ว่ ยย่อยแล้ว ในน้�ำ ส้มสายชูหมักจากผลไม้ ยัง
เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลชีพตัวดี (พรีไบโอติก) และ
ยังมีเอนไซม์หลายชนิดในการช่วยย่อยอาหารอีกด้วย

3

Reinocculate ( การเติมเชือ้ จุลชีพตัวดี )

4

Repair ( ซ่อมแซม )

ทัง้ จุลชีพสายพันธุไ์ บฟิโดแบคทีเรีย (Bifidobacteria)
และแลคโตบาซิลไล (Lactobacilli) หลายชนิดเป็น
จุลชีพตัวดีทม่ี ปี ระโยชน์ในร่างกาย เราเรียกจุลชีพ
กลุม่ นี้ว่า  โปรไบโอติก โปรไบโอติกในสูตรที่ดีควรมี
ทั้ง Bifidobacteria และLactobacilli หลายๆสาย
พันธุ์อยู่รวมกัน เพื่อให้เกิดความหลากหลาย
ซ่อมแซมผนังลำ�ไส้ที่รั่ว
ด้วยน้�ำ มันปลาสกัดสูตร EPA เข้มข้น คือ Fisher EPA  
หรือใช้สารอาหารกลูตามีน โดยรับประทาน GT Mac
หรือ GT Gold

การปรับสมดุลจุลชีพ

และการดูแลสุขภาพ
ทางเดินอาหาร เป็นปัจจัยสำ�คัญของการลดน้ำ�หนัก
อย่างปลอดภัย ได้ผล และไม่กลับมาอ้วนซ้ำ�

แทนที่การรับประทานอาหารอย่างเร่งรีบ
ด้วยการรับประทานอาหารอย่างช้าๆ
การรับประทานอาหารอย่างช้าๆ อิ่มเอมในรสอาหาร
ทำ�ให้อิ่มเร็ว กระตุ้นฮอร์โมนเลปตินแห่งความอิ่ม ซึ่ง
จะทำ�งานเมื่อรับประทานอาหารนาน 20 นาทีขึ้นไป
และจะทำ�ให้อิ่มได้นานขึ้น

แทนที่ ค วามรู้ สึ ก ผิ ด ในการรั บ ประทาน
อาหาร ด้วยความรู้สึกขอบคุณในอาหาร
ทีเ่ รารับประทาน ความรูส้ กึ ขอบคุณทำ�ให้การย่อย
อาหารดีขน้ึ การรับประทานอาหารจะกลายเป็นกิจกรรม
พักผ่อนมากกว่ากิจกรรมเคร่งเครียด ทำ�ให้ความอิ่ม
เร็วขึ้น และความพึงพอใจในการรับประทานอยู่ได้
นานขึ้น
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สุขภาพดีเยี่ยมด้วย

น้ำ�อัลคาไลน์

ประจุพลัง

ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้�ำ ถึง 70% ในเลือดมีน�ำ้ เป็นองค์ประกอบถึง 92% ในสมองมีน�ำ้ เป็นองค์ประกอบถึง 85%  เซลล์แต่ละเซลล์
มีน้ำ�เป็นองค์ประกอบอยู่ 60% หากปราศจากน้ำ� เซลล์ทุกเซลล์จะไม่ได้รับออกซิเจน สารอาหาร และไม่สามารถขับถ่ายของเสียออกจาก
ร่างกายได้ ระดับฮอร์โมน และสารสื่อประสาทในร่างกายจะตกลงอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้เกิดภาวะฮอร์โมนตก และการทำ�งานของสมอง และ
ระบบประสาททั้งร่างกายบกพร่อง เราจะรู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ไร้เรี่ยวแรง สมองมึนงง
น้ำ�อัลคาไลน์ประจุพลัง (Alkaline lonized Water) ในทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวชศาสตร์ชะลอวัยได้ให้นิยามว่า  เป็น
“น้ำ�ที่มีคุณสมบัติพิเศษ” หรือ Functional Water ในธรรมชาติเองก็มีหลายแหล่งน้ำ�ของโลกที่น้ำ�มีสภาพเป็นน้ำ�อัลคาไลน์ที่มีประจุโดย
ธรรมชาติ แต่ในทางวิทยาศาสตร์ เราสามารถใช้กระบวนการแยกน้ำ�ด้วยไฟฟ้า  ทำ�ให้แยกโมเลกุลของน้ำ�ออกเป็น H+ และ OH- แยกส่วน
ด้วยเมมเบรน หรือเยือ่ บางๆในเครือ่ งผลิตน้�ำ ทำ�ให้ได้น�ำ้ ด่างประจุพลัง (OH-) และน้�ำ กรดประจุพลัง (H+) ออกมาคนละท่อ ซึง่ มีประโยชน์ตอ่
ร่างกายต่างกัน
น้ำ�อัลคาไลน์ประจุพลัง หรือน้ำ�ด่างประจุพลัง เป็นน้ำ�ที่มีไฮดรอกซีไอออน (OH-) อยู่สูง ทำ�ให้มีคุณสมบัติเป็นด่าง ไฮดรอกซีไอออน
(OH-) เป็นโมเลกุลที่มีพลังงานของชีวิตอยู่ในนั้น มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสูง ทำ�ให้นักวิทยาศาสตร์เรียกน้ำ�อัลคาไลน์ประจุพลัง
ว่า “ น้ำ�ที่มีชีวิต” หรือ“ The Living Water”
10

คุณสมบัติของน้ำ�อัลคาไลน์ประจุพลัง
(Alkaline lonized Water)

1

มีโครงสร้างโมเลกุลเกาะกลุม่ กันขนาดเล็กกว่าโมเลกุลของน้�ำ ทัว่ ไป
โดยที่น้ำ�ทั่วไปจะมีโมเลกุลของน้ำ�ล้อมรอบอยู่ 10-15 โมเลกุล
ในขณะทีโ่ มเลกุลของน้�ำ ประจุพลัง จะมีโมเลกุลของน้�ำ ล้อมรอบอยู่
4-6 โมเลกุล ทำ�ให้น้ำ�ประจุพลัง มีความสามารถในการซึมผ่าน
เซลล์ตา่ งๆของร่างกายได้เป็นอย่างดี เป็นสารละลายในการล้างพิษ
ออกจากเซลล์ชั้นเยี่ยม และมุมของโครงผนึกน้ำ� ทำ�ให้เพิ่มความ
สามารถในการนำ�ออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ด้วย

2

น้�ำ ประจุพลังเป็นน้�ำ ชนิดเดียวทีม่ ปี ระจุไฟฟ้า ทำ�ให้มนั มีพลังงานชีวติ สูง
และเป็นตัวนำ�ไฟฟ้าได้ดี มีความสามารถในการนำ�พาสารอาหาร และ
ออกซิเจนไปยังเซลล์ตา่ งๆของร่างกาย ได้มากกว่าน้�ำ ทัว่ ไป

3

น้�ำ ประจุพลังมีโครงสร้างโมเลกุล 6 เหลีย่ ม (Hexagonal Shape)
ทำ�ให้โมเลกุลของน้�ำ เคลือ่ นไหวได้รวดเร็ว ทำ�ให้ท�ำ หน้าทีใ่ นการเป็น
ตัวทำ�ละลายสารพิษต่างๆออกจากเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำ�ให้ขบวนการชีวเคมีตา่ งๆในร่างกาย เป็นไปได้อย่างว่องไวขึน้ ทำ�ให้
เซลล์ต่างๆทำ�หน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีพลังงาน

4

น้ำ�ประจุพลังมีพันธะไฮโดรเจน (Hydrogen Bond) ซึ่งทำ�ให้
น้ำ�ประจุพลังสนับสนุนหน้าที่สำ�คัญของเซลล์ทุกชนิดในร่างกาย

5

น้�ำ ประจุพลังมีโครงสร้างโมเลกุลทีห่ มุนไปด้านซ้าย (Leftward Spin)
ในขณะที่ โ ครงสร้ า งโมเลกุ ล ของน้ำ � ทั่ วไปจะหมุ นไปด้ า นขวา
(Rightward Spin) ทำ�ให้น้ำ�ประจุพลังมีความตื่นตัวมากกว่า
มีชวี ติ มากกว่า ทำ�ให้เซลล์สดชืน่ และมีชีวิตชีวามากกว่า

6

น้ำ�ประจุพลังมีแรงตึงผิวน้อยกว่าน้ำ�ทั่วไป ทำ�ให้โมเลกุลของน้ำ�
ประจุพลังเคลื่อนไหวได้อย่างมีอิสระมากกว่าโมเลกุลของน้ำ�ทั่วไป

คุณสมบัตใิ นการดูแลสุขภาพของน้�ำ อัลคาไลน์ประจุพลัง

นอกจากมีความสามารถในการเป็นตัวทำ�ละลายทีด่ เี ยีย่ ม  เป็นสารละลาย
ที่ใช้ล้างพิษออกจากเซลล์ได้ดี และนำ�อาหาร น้ำ� และออกซิเจน ไปยัง
เซลล์ต่างๆได้ดีแล้ว น้ำ�ประจุพลังยังมีงานวิจัยในการป้องกัน และร่วม
บำ�บัดโรคต่างๆต่อไปนี้ คือ โรคภูมแิ พ้ โรคแพ้ภมู ติ วั เอง โรคข้อเจ็บปวด
ข้ออักเสบ โรคมะเร็ง  โรคหัวใจและหลอดเลือด อาการท้องผูก อาการ
บวมน้�ำ อาการอ่อนล้า หมดแรง เพลีย โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดัน
โลหิตสูง ภาวะแก่กอ่ นวัย ภาวะขาดน้�ำ ภาวะเลือดเป็นกรด เป็นต้น
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กาแฟพรีไบโอติก

ปรับสมดุลจุลอินทรีย์

ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์จำ�นวน 10 ล้านล้านเซลล์ และ
มีจลุ ชีพ หรือ จุลอินทรียต์ วั เล็กๆอยูใ่ นร่างกายเราจำ�นวน 100 ล้านล้านตัว
จุลชีพในตัวเราเป็นประชากรส่วนใหญ่ในตัวมนุษย์ และเป็นตัวกำ�หนดอัตรา
การเผาผลาญ ความหิว และความอิ่ม ระบบภูมิต้านทาน และสุขภาพ
ร่างกายของเรา  การรับประทานอาหารที่หล่อเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดี
ในร่างกายของเราเป็นเรือ่ งสำ�คัญมาก สารอาหารกลุม่ นี้ เรียกว่า  พรีไบโอติก
ซึ่งมีหลากหลายชนิด
Defini Bowie ทำ�จากผงกาแฟรสเลิศ หอมกรุน่ จากเมล็ดกาแฟแท้
ผสมโอลิโกฟรุกโตส และสารสกัดจากกระบองเพชร ปราศจากนม และ
น้ำ�ตาล

โอลิโกฟรุกโตส หรือฟรุกโต-โอลิโกแซคคาไรด์

เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึง่ ซึง่ ไม่สามารถถูกย่อยโดยเอนไซม์ของมนุษย์ได้
เมื่อลงไปถึงลำ�ไส้ใหญ่ จะเกิดกระบวนการหมักโดยแบคทีเรียในลำ�ไส้ใหญ่
กระตุน้ ให้แบคทีเรียเจริญเติบโต เกิดก๊าซ และกรดไขมันสายสัน้ ซึง่ มีประโยชน์
ต่อร่างกาย เป็นเส้นใยอาหารซึง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการละลายน้�ำ ดีมาก ช่วยเพิม่
ปริมาณอุจจาระในลำ�ไส้ และทำ�ให้อจุ จาระอ่อนนุม่ ขึน้ การขับถ่ายดีขน้ึ

จุดเด่นของโอลิโกฟรุกโตส

คือเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
ชนิดดีในลำ�ไส้ สามารถเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ชนิดดีในลำ�ไส้ ได้แก่ ไบฟิโด
แบคทีเรีย และแลคโตบาซิลไล และช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีที่
ก่อโรคได้ เป็นเส้นใยที่ละลายน้ำ�ได้ ช่วยลดสารพิษหลายชนิดที่อาจสะสม
ตามผนังลำ�ไส้ มีกลไกช่วยป้องกันมะเร็งในลำ�ไส้ใหญ่ ช่วยเพิ่มการดูดซึม
แคลเซียม ป้องกัน หรือลดความรุนแรงของโรคติดเชื้อในทางเดินอาหาร
กระตุ้นภูมิต้านทาน ปรับสมดุลน้ำ�ตาล และไขมันในเลือด

สารสกัดจากกระบองเพชร ให้ปริมาณเส้นใยสูงมาก ช่วยควบคุม

ความอยากอาหาร มีคุณสมบัติพิเศษในการจับกับไขมันในกระเพาะอาหาร
ลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกาย เพิ่มปริมาณอุจจาระในลำ�ไส้ ช่วยระบาย
ปรับสมดุลน้ำ�ตาล 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
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เข้าโปรแกรมผ่านไป 1 เดือน น้ำ�หนักดิฉันลงไป 10 กิโลกรัม

Before
81 kg.
มิ.ย. 57

After
71 kg.
ก.ค. 57

คุณวลัยพร มลเปีย่ ม

ชื่อเล่น แอน
อายุ 29 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด นครสวรรค์

เมือ่ ก่อนดิฉนั มีน�ำ้ หนัก 81 กิโลกรัม จนเมือ่ ดิฉนั ได้
มาเข้าร่วมสัมมนากับทางศูนย์ใหญ่ จ.นครสวรรค์ ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่
ปลายเดือน มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ดิฉันได้เห็นคุณกิ๊ก
ฉัตรปวีน์ คำ�ชุม่ ออกมาแชร์ประสบการณ์เรือ่ งการลดน้�ำ หนัก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ด้วยโปรแกรม คีโตเจนิค และได้เห็นการเปลีย่ นแปลงอย่าง
ชัดเจนภายในเวลาไม่ถงึ เดือน ดิฉนั จึงตัง้ ใจทีจ่ ะลดความอ้วน
ด้วยวิธกี ารเดียวกัน โดยใช้ตวั ช่วยคือ น้ำ�มันปลาชนิดกรดไขมัน
EPA เข้มข้น น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และ
สารอาหารบำ�รุง และล้างพิษตับ ซึง่ น่าอัศจรรย์มากค่ะ ผ่าน
ไปแค่ 1 เดือน น้�ำ หนักของดิฉนั ลดลงไปถึง 10 กิโลกรัม ทัง้
เพือ่ น และญาติตา่ งก็พากันทักว่าดิฉนั ไปทำ�อะไรมา ถึงผอมลง
สวยขึน้ มาก จนปัจจุบนั ผ่านไปเพียง 45 วัน น้�ำ หนักของดิฉนั ก็
หายไปถึง 15 กิโลกรัมแล้วค่ะ ต้องขอขอบคุณ บริษทั ไทยธรรมฯ
ที่มอบสิ่งดีๆ ทั้งสุขภาพ และความงามที่มาพร้อมกับความ
ปลอดภัยให้กบั ดิฉนั ค่ะ

ผ่านไปเกือบๆสามเดือน น้ำ�หนักลดลงไป 11 กิโลกรัม แล้วค่ะ
ดิฉันเคยป่วย และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
หลายวัน หลังจากได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วน้ำ�หนักตัวของดิฉันก็
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ จนเมื่อช่วงประมาณเดือนมีนาคม 2557 น้ำ�หนัก
เพิ่มขึ้นเยอะที่สุดในชีวิตถึง 75 กิโลกรัม ซึ่งไม่เคยอ้วนเท่านี้มาก่อน
เลยค่ ะ รู ้ ส ึ ก แย่ ม ากๆ ก็ เ ลยลองตั ด สิ น ใจเอาจริ ง เอาจั ง กั บ การ
ลดน้ำ�หนัก และได้เข้าร่วมการลดน้ำ�หนักแบบคีโตเจนิค ไดเอท กับ
โครงการ Deffifiini diets ของไทยธรรม พอเดือนแรกผ่านไป น้ำ�หนัก
ลดลงไปถึง 5.9 กิโลกรัม ทั้งที่ไม่ได้ออกกำ�ลังกายสักเท่าไหร่ ทำ�ให้
รู้สึกมีความหวังมากขึ้น ปัจจุบันผ่านไปเกือบๆสามเดือน น้ำ�หนัก
ลดลงไปถึง 11 กิโลกรัมแล้วค่ะ ดีใจมาก หลายคนทักว่าผอม ทำ�
อย่ า งไร อยากบอกว่ า ทำ � ตามสู ต รลดน้ ำ � หนั ก แบบคี โตเจนิ ค
ของไทยธรรมควบคู่กับการรับประทานอาหารเสริมตามโปรแกรม
อย่างเคร่งครัด ยิง่ ตอนนีก้ �ำ ลังใจในการลดน้�ำ หนักมีเพิม่ มากขึน้ ทำ�ให้
ยังคงลดน้ำ�หนักอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะกลับไปมี
น้ำ�หนักที่ 56 เช่นเดิมให้ได้ค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

Before
75 Kg.
มี.ค 57

After
64 Kg.
มิ.ย 57

คุณวีณา สุวรรณรักษ์

ชื่อเล่น บุ๋ม อายุ 40 ปี
ผู้อำ�นวยการศูนย์ ไทยธรรม จ.สุราษฎร์ธานี

พอทานไปแค่ 2 เดือนกว่าๆ อาการปวดหัวก็บรรเทาลง อาการหลงลืมก็ลดลงมาก

คุณวนาลี เลิศวาทิน

ชื่อเล่น ลี
อายุ 41 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด กรุงเทพฯ

เมื่อประมาณกลางปี 2554 ดิฉันเริ่มมีอาการปวดหัว
อย่างรุนแรง และหลงลืมเป็นอย่างมาก รูส้ กึ เหมือนโดนเข็มทิม่ แทง
ที่ท้ายทอยตลอดเวลา รู้สึกทรมานมาก ขับรถไม่ได้ เพราะจำ�
เส้นทางไม่ค่อยได้เหมือนเดิม จึงลองไปตรวจที่โรงพยาบาลของ
รัฐแห่งหนึ่ง เบื้องต้นคุณหมอวินิจฉัยว่า ดิฉันเป็นความดันใน
สมองสูง และมีความจำ�เท่ากับคนแก่อายุ 60 ปี คุณหมอจึง
แนะนำ�ให้ลองเจาะไขสันหลัง ซึ่งเป็นวิธีที่จะทราบสาเหตุได้ แต่
ดิฉันไม่ได้เลือกวิธีนั้น จึงลองไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเอกชน
อีกแห่งหนึ่ง จึงพบว่าตัวเองเป็นโรคไทรอยด์แบบไม่มีพิษ หมอ
บอกว่าอาการปวดหัว และหลงลืมอาจเป็นอาการหนึ่งที่เกิดจาก
โรคไทรอยด์ ดิฉันจึงเริ่มรักษาโรคไทรอยด์ตั้งแต่ปลายปี 2554
จนกระทั่งเดือน มกราคม 2557 หมอยืนยันว่า โรคไทรอยด์หาย
แล้ว ส่วนอาการหลงลืมก็ยังไม่หายดี และยิ่งลืมมากขึ้นเรื่อยๆ
คำ�นวณตัวเลขหลักสิบด้วยสมองไม่ได้ จนกระทั่งพี่ชายได้

แนะนำ�ให้ลองรับประทานอาหารเสริมไทยธรรม 2 ตัว คือน้�ำ มันปลา
ผสมใบแปะก๊วย ช่วยบำ�รุงสมอง เพิม่ ความจำ� และสารสกัด
เมล็ดองุน่ ผสมไลโคปีนในมะเขือเทศ ช่วยขยายหลอดเลือด พอ
รับประทานไปแค่ 2 เดือนกว่าๆ ก็สามารถคำ�นวณตัวเลข หลักพัน
และหลักหมืน่ ได้เอง โดยไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งคิดเลข อาการปวดหัว
ก็บรรเทาลง อาการหลงลืมก็ลดลงมาก ดิฉนั ต้องขอขอบคุณพีช่ าย
และบริษทั ไทยธรรมฯ เป็นอย่างสูง ทีช่ ว่ ยให้ดฉิ นั มีชวี ติ ใหม่
รูส้ กึ ศรัทธา และประทับใจในผลิตภัณฑ์ไทยธรรม มากๆค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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ผมได้ลองใส่ถุงเท้าไปเพียงแค่วันแรก ก็รู้สึกได้ถึงความเบาสบายฝ่าเท้ามากๆครับ
				
ยิ่งใส่เวลาขับรถ ทางไกลแค่ ไหน ก็ ไม่มีอาการชา
ผมได้รจู้ กั กับ บริษทั ไทยธรรมฯ จากภรรยาของผม
ทำ�ให้ผมได้มโี อกาสรูจ้ กั กับผลิตภัณฑ์ไวทอป และด้วยการทำ�งานของ
ผมทีต่ อ้ งขับรถออกต่างจังหวัดอยูบ่ อ่ ยๆ กลับถึงบ้านทีไรต้องคอยนวด
ฝ่าเท้า ทายาบ้าง นวดบ้างเป็นอย่างนีอ้ ยูป่ ระจำ� ผมจะรูส้ กึ ปวดเมือ่ ย
และชาบริเวณเท้าอยูต่ ลอดเวลา จนวันหนึง่ ภรรยาของผมก็ได้ให้ผม
ลองสวมใส่ถงุ เท้าไวทอป ซึง่ ตอนแรกก็คดิ ว่าแค่ถงุ เท้าจะช่วยอะไรได้
แต่เมือ่ ลองสวมใส่ตามคำ�แนะนำ�ของภรรยาแล้ว ไม่อยากเชือ่ เลยครับ
เพียงแค่วนั แรกทีผ่ มได้ใส่ถงุ เท้า ก็รสู้ กึ ได้ถงึ ความเบาสบายทีฝ่ า่ เท้า
และเมือ่ ใส่เวลาขับรถไม่วา่ ระยะทางไกลแค่ไหน ก็ไม่มอี าการชาเกิดขึน้
ยิง่ เวลาได้ใส่นอน ยิง่ รูส้ กึ สบาย หลับสบายมากเลยครับ และที่
สำ�คัญใส่ถงุ เท้าไวทอปแล้วเท้าไม่เหม็นด้วยครับ ผมยืนยันได้วา่ ช่วย
ได้ดจี ริงๆ เพราะถุงเท้าไวทอป ถักทอจากเส้นใย MBF โดยมีแร่ธาตุ
42 ชนิด ให้คลืน่ ฟาร์อนิ ฟราเรด รังสีแห่งชีวติ กระตุน้ การไหลเวียน
โลหิต จึงทำ�ให้ผมรูส้ กึ ผ่อนคลาย ไม่เคยปวดเมือ่ ยเท้าอีกเลยครับ และ
ที่บ้านของผมก็มีเครื่องทำ�น้ำ�อัลคาไลน์ประจุพลัง ผมจึงได้เปลี่ยน

จากการดื่มน้ำ�ธรรมดามาดื่มน้ำ�อัลคาไลน์ประจุพลังทุกวัน
เลยครับ เวลาเดินทางไปไหนไกลๆ ก็จะพกติดรถไปด้วยตลอด
และตอนนีร้ สู้ กึ ว่าสุขภาพร่างกายของผมดีขน้ึ ครับ ขอบคุณ
บริษทั ไทยธรรมฯ ทีม่ อบสิง่ ดีๆให้กนั โดยตลอด
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณตรัยพัทธ์ คำ�ชุ่ม

ชื่อเล่น เบนซ์
อายุ 31 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด นครสวรรค์

รับประทานมาได้ 2 เดือน ก็รู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้น ไม่เพลียเวลาทำ�งาน
และอาการปวดหลัง ไหล่ ที่ต้องนวด ก็ ไม่ต้องไปนวดทุกอาทิตย์แล้ว

คุณพรรณธิดา หนูรักษ์

ชื่อเล่น ดา
อายุ 42 ปี
อาชีพ เจ้าหน้าที่เกษตร จังหวัด พัทลุง

ดิฉนั มีอาการปวดหลัง ปวดไหล่เวลานัง่ ทำ�งานค่ะ เรียกว่า 2 อาทิตย์ต่อครั้ง จนตอนนี้เหลือเพียง 2 เดือนครั้งแล้วค่ะ
โรคออฟฟิศซินโดรม ซึง่ เป็นมา 5 ปีแล้วก็ไม่หายค่ะ เวลาปวด รู้สึกมีความสุขมากๆ เลยค่ะ
จะปวดบริเวณท้ายทอยถึงหน้าผากมากๆเลยค่ะ และยังทำ�ให้เกิด
อาการเพลียเวลาทำ�งาน ง่วงนอนขณะทำ�งาน ดิฉนั ก็ใช้วธิ กี าร
รักษาตัวเองด้วยวิธกี ารนวด นวดอย่างเดียว
โดยนวดสัปดาห์
ละ 1 ครัง้ แต่ถา้ อาทิตย์ไหนปวดมาก ก็จะไปนวดสัปดาห์ละ 2-3 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ครัง้ เลยค่ะ จนวันหนึง่ ได้เจอกับคุณแหวว พรวรา นิธกิ รภักดี ที่
เกษตร จ.พัทลุง พีแ่ หววก็แนะนำ�ให้เราได้รจู้ กั กับอาหารเสริมของ
บริษทั ไทยธรรมฯ ตอนนัน้ ก็ได้รบั ประทานสารสกัดจากเมล็ดองุน่ ผสม
สารสกัดจากมะเขือเทศ กับสารอาหารบำ�รุงสมอง ระบบประสาท
เพิม่ ความทรงจำ� สมุนไพรจีนเพือ่ การเสริมสมรรถนะ และบำ�รุง
ร่างกาย รับประทานได้ 2 เดือน ก็รสู้ กึ กระปรีก้ ระเปร่าขึน้ ไม่งว่ งนอน
หรือเพลียในเวลาทำ�งานอีกเลยค่ะ และอาการปวดหลัง ไหล่ ทีต่ ้อง
คอยนวด ก็ไม่ต้องไปนวดทุกอาทิตย์แล้วค่ะ จากที่ต้องไปนวด

ดิฉันทานไปประมาณ 1 เดือน อาการไอ จาม น้ำ�มูกไหล
และอาการปวดศีรษะก็ดีขึ้น ไม่มีน้ำ�มูก ไอ จามน้อยลง
ดิฉันมีอาการของโรคภูมิแพ้ มาเป็นระยะเวลา 2 ปี สกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่นเพิ่มด้วย ดิฉนั ต้องขอขอบคุณ
จะมีอาการไอ และจามบ่อยๆ มีน�ำ้ มูกไหล และมีอาการปวดศีรษะ อาหารเสริมของ บริษทั ไทยธรรมฯ ทีท่ �ำ ให้สขุ ภาพของดิฉนั ดีขน้ึ ค่ะ
ร่วมด้วย แพทย์จงึ แนะนำ�ให้รบั ประทานยา อาการก็ดขี น้ึ แต่เฉพาะ
ทีร่ บั ประทานยาเข้าไปเท่านัน้ แต่พอหมดฤทธิ์ยาก็จะมีอาการไอ จาม
และมีน�ำ ้ มูกเหมือนเดิม จนดิฉนั ได้มโี อกาสรูจ้ กั กับ บริษทั ไทยธรรมฯ
จากรายการวิทยุของอาจารย์ธกร กันฒะวงศ์ โดยได้พดู ถึงอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ทีเ่ กีย่ วกับอาการของโรคภูมแิ พ้ ดิฉนั ตัดสินใจโทรไปหาตามเบอร์
ทีใ่ ห้ไว้ โดยอาจารย์ธกรได้แนะนำ�ให้ดฉิ นั รับประทาน สารสกัด
จากมะขามป้อม สารอาหารกระตุน้ ภูมติ า้ นทาน และสารสกัด
เมล็ดองุน่ ผสมสาหร่ายสไปรูลนิ า่ ดิฉนั ทานไปประมาณ 1 เดือน
อาการไอ จาม น้�ำ มูกไหล และอาการปวดศีรษะก็ดขี น้ึ ไม่มนี �ำ้ มูก
อาการไอ จามน้อยลง ดิฉนั จึงตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก และซือ้
รับประทานต่อในชุดที่ 2 และได้ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำ�มันเมล็ดองุ่น
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คุณขวัญจิตร ประเสริฐ
ชื่อเล่น ขวัญ
อาชีพ รับจ้าง

อายุ 46 ปี
จังหวัด นครสวรรค์

Diets

รุ่น “

ผอม สวย และ รวยมาก”

13-15 กุมภาพันธ์ 2015
ขอเรียนเชิญพีน่ อ้ งครอบครัวไทยธรรม เข้าร่วมงาน Booming
ThaiDham ครัง้ ที่ 18 ซึง่ เป็นเดือนเกิดย่างเข้าปีท่ี 11 ของครอบครัว
ไทยธรรม ใน Theme งาน “Defini Diets” ผอม สวย และรวยมาก
ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของท้องทุง่ ความรัก แมกไม้ และ
สายลม ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก พบกับเพือ่ นใหม่ รืน่ รมย์กบั
มิตรภาพเก่าแก่ รับฟังความรูเ้ รือ่ งการบริหารสมอง หรือ Brain Exercise
จากแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย รวมทัง้ เปิดตัวหลากหลาย
ผลิตภัณฑ์รับปี 2015 และกิจกรรมสนุกสนาน  โดยทีมวิทยากร
ผูช้ �ำ นาญ พบกับโปรแกรมการลดน้�ำ หนักแบบใหม่ Defini Diets ทีจ่ ะ
ให้คณ
ุ มีหน่ ุ สวย และร่�ำ รวยได้ดงั ใจ ละลานตากับ “ราตรีสี Defini …
Defini Night” แต่งกายด้วยสีชมพู – ส้ม สี Logo ของ Defini  
ธุรกิจลดน้ำ�หนัก ระดับโลก ทีจ่ ะทำ�ให้คณ
ุ สวย และรวยไปด้วยกัน ด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และได้ผล  ลุ้นรับของรางวัลมากมาย  สมกับ
เป็นเดือนเกิดของไทยธรรมของเรา พบกับ Buddy คนใหม่ เพียงเพื่อ
ให้แน่ใจว่าพรหมลิขิตมีจริง  

Booming Thaidham ครั้งที่ XVIII
ก้าวเข้าสูป่ ที ่ี 11 ร่วมกับครอบครัวไทยธรรม ร่วมเป็นส่วนสำ�คัญ
ในงานสัมมนาทีแ่ สนอบอุน่ ไปด้วยไมตรีจติ มิตรภาพ และความรัก ด้วย
2 เงื่อนไขที่ท่านทำ�ได้แน่นอน
1. เป็นผู้นำ�ระดับโกเมนขึ้นไป
2. มียอดกลุ่มส่วนตัว (PGPV-แผนหลัก) 100,000 บาท สะสมใน
ระยะเวลา 2 เดือน ตัง้ แต่เดือน พ.ย. - ธ.ค. 2014
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์สู่ความสำ�เร็จกับพี่ๆ
น้องๆไทยธรรม สร้างสรรค์สังคมแห่งความดีงาม   มาร่วมเป็น
ครอบครัวที่ 2 กับเรา  เปิดโอกาสดีๆ ให้กบั ชีวติ เปิดโลกธุรกิจอิสระ
สัมผัสความรัก และพลังแห่งรัก จากไทยธรรม อัลไลแอนซ์
สนใจสอบถามรายละเอียด และแจ้งความจำ�นงค์เข้าร่วม
งานได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร : 02-363-7699

เรียนสมาชิกไทยธรรมทีร่ กั ทุกท่าน
ผลิตภัณฑ์            ขนาดบรรจุ         ราคาขาย   ราคาสมาชิก   PV    BV
                    220
กรัม (110 กรัม X 2 ถุง)     4,000 บาท     3,200 บาท    3,200   2,030
Bedrinks
Collagen
(ปลา)
                     90
กรัม (3 กรัม X 30 ซอง)     2,000 บาท     1,600 บาท    1,600   1,005

220 กรัม (110 กรัม X 2 ถุง)     3,500 บาท     2,800 บาท    2,800   1,735
Bedrinks
Collagen
(วัว)
                    90
กรัม (3 กรัม X 30 ซอง)     1,880 บาท     1,500 บาท    1,500    945

PV
ผลิตภัณฑ์     ราคาขาย   ราคาสมาชิก          BV
หมวกไวทอป
หมอนกายภาพ
และหมอนสุขภาพไวทอป

1,500 บาท    1,200 บาท    1,200    720
ปรับราคาทันที

4,500 บาท    3,600 บาท    3,600   1,800

เนือ่ งจากบริษทั ฯ ผูส้ ง่ วัตถุดบิ Bedrinks
Collagen ทัง้ จากปลา  และจากข้อวัวประเทศ
ญีป่ นุ่ ได้ขอปรับราคาวัตถุดบิ ขึน้ ซึง่ เกิดจากต้นทุน
ต่างๆทีส่ งู ขึน้ ในประเทศญีป่ นุ่
บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด จึงมี
ความจำ�เป็นต้องขอความกรุณาปรับราคาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร Bedrinks Collagen รวม 4 รายการ

เนือ่ งจากบริษทั Vitop ประเทศจีน ได้ขอปรับราคาผลิตภัณฑ์บางชนิดขึน้
บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด จึงมีความจำ�เป็นต้องขอความกรุณาปรับราคา
ผลิตภัณฑ์ Vitop รวม 3 รายการ
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2015 เป็นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ

ดร.อาริยา สาริกะภูติ

12,500 บาท    9,900 บาท    9,900   2,770

กรรมการผูจ้ ดั การ

ไวทอปเพียวริฟายอิง้ คิง
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กันยายน 2014
ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันยายน 2014

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กันยายน 2014

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ สำ�โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 556,240 บาท

คุณเกณิกา วิทยผโลทัย

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,008,125 บาท

เดือน พฤษภาคม 2014

ตุลาคม 2014
ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุลาคม 2014

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน ตุลาคม 2014

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ สายไหม จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,275,025 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 723,530 บาท

คุณภูดิท บวรธรรมรักษ์

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม

New Active Recruit 2014
กันยายน 2014

ตุลาคม 2014

คุณอภิญญาวุฒิ วิโรจน์เวชภัณฑ์

คุณอภิญญาวุฒิ วิโรจน์เวชภัณฑ์ และ คุณธนันท์ธร ธนาพุฒิศิษฐ์

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด ประจำ�เดือน
กันยายน 2014 มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 37 ท่าน
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ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด ประจำ�เดือน
ตุลาคม 2014 มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 20 ท่าน

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¢Œ
Í1
»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·ÕèÂÇá´¹»ÅÒ´Ôº¡Ñºä·Â¸ÃÃÁ¡Ñ¹¹Ð¤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 5

ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เยี่ยมชมสำ�นักงานใหญ่ไวทอป
สานสัมพันธ์ ไทย-จีน สายสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอป
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผูน้ �ำ ผูเ้ ป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ยอ่ ย ในเดือนตุลาคม 2015 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 สิงหาคม 2014 ถึง 5 กันยายน 2015
  (13 เดือน) 1,152,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ    
   88,616 คะแนน)
3. ผูท้ ย่ี น่ื ความจำ�นงทริป Hi-Light China ครัง้ ที่ 5
   ไม่สามารถ นำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป  ไปรวมกับ
   โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้
R

สุดพิเศษ!

1. คะแนนทุกคะแนน  นำ�ไปรวมทริปใหญ่ตา่ งประเทศ   
  และคะแนน Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำ�มาคำ�นวณเป็นตัว๋ ฟรี
  หรือส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3. หากท่านตัดสินใจไม่ไปกับทริป  คะแนนทุกคะแนน
   สามารถคืนกลับเป็นโปรโมชัน่ ยอดศูนย์ และโปรโมชัน่
  ของรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2015 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.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 จ.พัทลุง โทร. (074) 615-599
ศูนย์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. (077) 275-386
ศูนย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 552-026

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

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว ไทยธรรม”

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
• ชัยภูมิ
• นครพนม
• นครราชสีมา
• บุรีรัมย์
• บึงกาฬ
• มหาสารคาม
• มุกดาหาร
• ยโสธร

• เลย
• ศรีสะเกษ
• สกลนคร
• สุรินทร์
• หนองคาย
• หนองบัวล�ำภู
• อ�ำนาจเจริญ
• อุดรธานี
• อุบลราชธานี

ภาคเหนือ

• เชียงราย
• เชียงใหม่
• ตาก (อ.เมือง)
• น่าน
• พะเยา
• เพชรบูรณ์
• แม่ฮ่องสอน
• ล�ำปาง
• ล�ำพูน
• สุโขทัย

• อุตรดิตถ์
• ก�ำแพงเพชร
• พิจิตร
• อุทัยธานี
• พิษณุโลก

ภาคใต้

• สุราษฎร์ธานี
• กระบี่
• นราธิวาส   (อ.เกาะพะงัน)
• สุราษฎร์ธานี
• 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
ร
บั บัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เริม่ 7 มี.ค. 2008)
4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
บริษทั ฯ ซึง่ จะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 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)
• สัง่ ซือ้ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS) 5. สิทธิพเิ ศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษทั
เงือ่ นไขการสมัครสมาชิก
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 ทีอ่ 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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