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 เมื่อวันที่  5  มี.ค. 2014 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยธรรมฯ ได้เปิดบ้านต้อนรับ 
อาจารย์ และนักศึกษาจากสำานักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองสำาอาง สาขาเทคโนโลยีความงาม 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานภายในบริษัทฯ อันเป็น
การเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง ท่ีทำาให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้ และประสบการณ์
ที่ได้รับ กลับไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนต่อไปได้ค่ะ
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ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนพี่น้องไทยธรรม เข้าร่วม
โปรแกรมลดน้ำาหนักของไทยธรรม ภายใต้ชื่อ Defini Diets... Definite 
Weight Loss เดฟินิ ไดเอท... ลดยังไงก็ลง กับโค้ชท่ีผ่านการฝึกอบรมด้าน
โภชนะบำาบัดสำาหรับการควบคุมน้ำาหนักโดยเฉพาะ เข้ามาร่วมโครงการ
ของเรา ปรึกษาโค้ชที่ผ่านการฝึกฝนอย่างดีแล้ว ผอม สวย และรวยมาก
ไปกับเรา เข้ามากด Like พร้อมรับข้อมูลนวัตกรรมการลดน้ำาหนักที่ได้ผล
จากวงการแพทย์โลกที่ www.facebook.com/definidiets และรับข้อมูล 
คำาถาม-คำาตอบผลิตภัณฑ์ไทยธรรมทุกชนิดได้ที่ www.facebook.com/
wearethaidham 

ดร.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : yuiariya@gmail.com

โค้ชโอ๋
ID LINE : jutatip_ao

โค้ชลิตเติ้ล
ID LINE : littlealone

โค้ชมด
ID LINE : modtanoy

โค้ชวิว
ID LINE : 0815752404

ด้วยความปรารถนาดี

ผอม สวย
ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในวงการสุขภาพ และความงาม คือ ตลาดลดน้ำาหนัก 

ซึ่งกินพื้นที่กว้างขวาง ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น  แต่เป็นตลาดที่
กินพ้ืนท่ีกว้างขวางไปท่ัวโลก ในโลกแห่งความงาม มีคำากล่าวว่า “การลดน้ำาหนัก 
เป็นเคร่ืองสำาอางท่ีทรงพลังท่ีสุดสำาหรับผู้หญิง” เม่ือน้ำาหนักลดลง เราจะเห็น
การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี ท่ีเกิดข้ึนกับเราท้ังตัว ต้ังแต่ศีรษะจรดปลายเท้า 
ต้ังแต่หน้าเล็กลง และเรียวข้ึน จมูกโด่งข้ึน ริมฝีปากชัดข้ึน มีคางยาวเรียวข้ึน
แต่งตัวง่ายข้ึน แลดูอ่อนเยาว์ข้ึน ท่ีสำาคัญร่างกายเราจะแข็งแรง และมีพลัง
มากขึ้น สมองแจ่มใสยิ่งขึ้น

 
ทุกกิโลกรัมของน้ำาหนักท่ีลดลง โกรท ฮอร์โมน จะหล่ังออกมามากข้ึน

เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆของร่างกาย และทำาให้เราอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้น 
ทุกกิโลกรัมของน้ำาหนักท่ีลดลง สมองของเราในส่วนพ้ืนท่ีท่ีทำางานเก่ียวข้อง
กับความสุข จะมีขนาดใหญ่ขึ้น ทุกกิโลกรัมของน้ำาหนักที่ลดลง จะทำาให้
ข้อต่อต่างๆของเรา ทั้งข้อต่อกระดูกสันหลัง และข้อเข่า แบกรับน้ำาหนัก
ที่น้อยลง ทำาให้ข้อต่างๆมีโอกาสซ่อมแซมตัวเอง ทุกกิโลกรัมของน้ำาหนัก
ที่ลดลง ทำาให้หัวใจของเราทำางานหนักน้อยลง และฟื้นฟูตัวเองได้มากขึ้น 
ทุกกิโลกรัมของน้ำาหนักที่ลดลง ทำาให้ร่างกายของเราแข็งแรง และมีอายุ
ยืนยาวยิ่งขึ้น สุขภาพดีขึ้น

บ้านนี้
ข อ ง เ ร า

และ รวยมาก

Coach

Healthy Weight Loss
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เพิ่งจะผ่านงานครบรอบ 9 ปีไทยธรรมมา รู้สึกมีชีวิตชีวาที่สุดเลยค่ะ
เพราะงานฉลองของเราได้จัดในงาน  Booming Thaidham  ครั้งที่ 16 
ได้เห็นการพัฒนาการของเหล่าสมาชิก ท้ังเร่ืองพลังคิดบวก เร่ืองการแบ่งปัน  
การส่งคล่ืนแห่งความรักออกไปให้ทุกสรรพส่ิง เพราะเม่ือเราส่งออกคล่ืนแบบใด
ก็จะสะท้อนกลับแบบน้ัน เวลาหลายปีที่ผ่านมา เราสรุปกันได้ว่าเกิดสิ่งต่างๆ
ขึ้นได้จริงๆ เป็นเหตุจากที่พวกเราส่งคลื่นบวกออกไป และได้รับผลที่ดีที่สุด
ดังใจหมาย ทำาให้พวกเรามารวมตัวอยู่ในบ้านไทยธรรมแห่งน้ี สำาหรับสมาชิก
ท่ีมาร่วมงานท้ังหมด นอกจากจะได้รับของขวัญ และรางวัลมากมายแล้ว ส่ิงล้ำาค่า
ท่ีสุดคือ “แรงบันดาลใจ” ทำาให้การกลับบ้านของพวกเราในคร้ังน้ัน มีความสุขย่ิง
มีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าที่มิอาจเลือนหายไปจนหลายวันผ่านมา

พวกเราได้เลือกเส้นทางนักขาย นักการตลาดเครือข่ายกันแล้ว ต้องแน่ใจว่า
อาชีพนี้เหมาะสมกับคุณ มี 3 วิธี ที่จะทำาให้พวกเราแน่ใจว่า อาชีพนี้
เหมาะกับคุณ และคุณจะยึดอาชีพนี้ตลอดไป  

1. เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับ “สิ่งที่คุณสนใจ สิ่งที่คุณรัก” แน่ใจนะว่าคุณ
ทำางานในสิ่งที่ตัวเองสนใจ ไม่ใช่คนรอบข้างสนใจ เพราะเมื่อคุณแน่ใจว่าใช่
ส่ิงน้ีแหล่ะท่ีสนใจ เป็นงานท่ีรัก เม่ือลงมือทำางาน ย่ิงทำาย่ิงมีความสุข แม้จะยัง
ไม่ได้เงินมาก ช่างตรงกับจินตนาการของตัวเราเองจริงๆ ย่ิงฝันไปไกล ย่ิงรู้สึก
เหมือนความจริงที่จะต้องทำาให้สำาเร็จ เป็นอาชีพที่ดูแลครอบครัวได้อย่างดี 
เป็นความรู้สึกสำาเร็จอย่างแท้จริง

2. ถ้าคุณสนใจงานประเภทน้ี คุณก็จะพยายามศึกษาหาความรู้ให้ตัวเอง
อย่างเต็มท่ี อยากหาความรู้เพิ่มเติม จะฝึกฝนตัวเองตลอดเวลา เพ่ือให้เป็นเลิศ
ในด้านน้ี สมองจะจดจำาในเร่ืองน้ันๆได้อย่างง่ายดาย ไม่เบ่ือ มีแต่ความเพลิดเพลิน
ในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆมาใช้ในงาน ค้นคว้าหาวิธีการ และกลยุทธต่างๆ 
มาปรับใช้ในงานของเรา ถ้าคุณเป็นผู้เช่ียวชาญในด้านใด ย่อมสามารถทำาเงิน
ได้มากกว่าคนอื่นที่ไม่เชี่ยวชาญอย่างแน่นอน

3. อาชีพการงานของพวกเราจะมีประโยชน์มากที่สุด 
ก็ต่อเมื่องานนั้นได้เอื้ออาทรต่อผู้อื่น ได้รับใช้สังคม หรือทำาให้ชีวิต
ผู้อื ่นดีขึ้น  ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  แค่ได้ทำางานในสิ่งที่เรารัก
อย่างผู้เชี่ยวชาญ หรือมืออาชีพ ยังไม่เพียงพอที่จะทำาให้เรา
มีรายได้มากเพียงพอ ถ้าพวกเรายังไม่ได้รับใช้ผู้อื ่น
ยิ่งพวกเรารับใช้ผู้อื่นมากเพียงใด หรือยิ่งมีผู้คนได้รับ
ประโยชน์จากเรา รวมท้ังการบริการ และสินค้าจากพวกเรา
มากเพียงใด “พวกเรา จะยิ่งรวยมากเพียงนั้น”

น่ีเป็นวิธีคิดของมืออาชีพค่ะ ทำาในส่ิงท่ีรัก ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
ให้มากที่สุด เป็นวงกว้างให้มากท่ีสุด ก็จะสำาเร็จ ร่ำารวยท่ีสุดด้วยค่ะ ในวิธีคิด
ที่ใช้ตัวเองเป็นที่ตั้ง ที่ได้ทำาในสิ่งที่ชอบ สิ่งที่รัก ให้เกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่
ต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม แล้วย่ิงนำาประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ท้ายสุดเป็นประโยชน์
ต่อตัวเอง อย่าได้คิดนำาประโยชน์ตัวเองไปไว้ข้างหน้าตอนเร่ิมต้นอย่างเด็ดขาด  
เพราะจะไม่มีวันสำาเร็จได้เลย จึงขอให้นักขายอย่างพวกเราระลึกถึงผู้อื่น 
ถึงสังคม ถึงประเทศของเราก่อนตัวเอง เพราะเป็นวิธีที่ถูกต้องที่จะอยู่ร่วมกัน
อย่างมีมิตรไมตรี สังคมของเราจะน่าอยู่ เจริญรุ่งเรือง เป็นที่น่าสนใจ
ของสังคมรอบข้าง และดึงดูดผู้คน และสังคมท่ีเป่ียมด้วยจิตใจท่ีดีเข้ามาหากัน  
ดึงดูดความสำาเร็จ  เรื่องราวดีๆ จากจักรวาลมาอยู่ในมือของพวกเรา จะ
เป็นโลกที่น่าอยู่ เพียบพร้อมไปด้วยคนดี มีสัมมาอาชีวะ ติดต่อสัมพันธ์กัน
อย่างยุติธรรม มีความเห็นอกเห็นใจ เอ้ืออาทรแก่กันและกันเสมอ  ขออวยพร
ให้นักขายไทยธรรมทุกคนประสบความสำาเร็จดังใจหมาย พิสูจน์กันก่อนด้วย
การทำาบัตรฟรีเดินทางท่องเท่ียวญ่ีปุ่นปีหน้านะคะ จะทำาบัตรไปคนเดียว หรือ
พาคนรักไป หรือพาทีมงานที่รักไป ก็ขอให้สำาเร็จได้ดังใจปรารถนาทุกท่าน
เลยค่ะ

บ้านนี้
เศรษฐกิจดี
เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2014

อาจารย์ รินทร์ลภัส สิริวัฒน์ธนะ
E-mail : rinrapat_tik@hotmail.com

Facebook : Rinrapat Sririvatthana@facebook.com
ID LINE : 081-6344693
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ภายใน 3 เดือน กับ
ดิฉันลดน้ำาหนัก10 กก.

เข�ช่ือ  การ

ฟิชเชอร์ อีพีเอโคโคนัท คิวเท็น โบวิส

ชาโอบี

ดิฉันเคยมีน้ำาหนักตัวเพิ่มขึ้นถึง 17 กก. จากเดิมเคยหนัก 55 กก. 
กลายเป็น 72 กก. จากเดิมเอว 29 นิ้ว กลายเป็น 36 นิ้ว เสื้อผ้าต้อง
เปลี่ยนขนาดใหม่หมด ร่างกายประสบปัญหาจากน้ำาหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้น   
ท้ังอาการปวดหลัง ปวดขา ปวดเข่า จึงเร่ิมลดน้ำาหนักด้วยวิธีงดอาหารเย็น  
หลีกเล่ียงไขมัน ม้ือกลางวันจะรับประทานข้าวให้เยอะท่ีสุด เพ่ือตอนเย็น
จะได้ไม่หิว วิธีน้ีทำาอยู่ 1 ปี น้ำาหนักลดลงไป 6 กก. แต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่มี
ความสุขเลย  เพราะบางวันจะรู้สึกแสบท้อง  นอนไม่หลับ เพราะไม่ได้
รับประทานอาหารเย็น จนบางทีต้องลุกข้ึนมารับประทานตอนดึก จึงทำาให้
น้ำาหนักไม่ลดตามเป้าหมาย จึงพยายามหาวิธีอ่ืนๆมาทดลอง จนในที่สุดก็พบ
กับวิธีที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่ทำามา วิธีนี้ยิ่งกิน ยิ่งผอม คือ การลดน้ำาหนักแบบ
Defini Diets โดยใช้คีโตเจนิคไดเอท งดแป้ง น้ำาตาล และผลไม้ อย่างอื่น
รับประทานได้หมด รับประทานได้บ่อยเท่าที่เราต้องการ โดยมีตัวช่วย
สำาคัญคือ Bowis วันละ 4 แคปซูล ในตอนเช้า Coconut Q10 2 แคปซูล 
Fisher EPA 2 แคปซูล ก่อนออกกำาลังกาย และชา OB ตอนแรกก็รู้สึก
สงสัยว่าจะลดได้จริงๆหรือ ในเมื่อเรายังรับประทานของมัน ของทอด 
เพราะความรู้ที่เรามี คืออาหารประเภทนี้ต้องงด  แต่ข้อสงสัยก็หมดไป
เพราะทุกๆ อาทิตย์ที่ชั่งน้ำาหนัก จะลดลง 0.5 กก. ทุกอาทิตย์ ซ่ึงกลไกท่ี
ทำาให้น้ำาหนักลด คือ การรับประทานไขมันกองเล็ก เอาไปเผาไขมันกองใหญ่
ในร่างกาย เม่ือร่างกายไม่มีแป้ง และน้ำาตาล ก็จะดึงไขมันมาเผาผลาญ
แทน ยิ่งควบคู่ไปกับการออกกำาลังกายทุกวัน วันละคร่ึงช่ัวโมง จะย่ิงเพ่ิม
อัตราการเผาผลาญมากขึ้น ปัจจุบันดิฉันน้ำาหนัก 56 กก. รู้สึกพอใจ
กับรูปร่างขณะนี้มาก ที่สำาคญัไม่ต้องนอนแสบท้องอีกต่อไปค่ะ อยากให้
ทุกๆคน ที่อยากลดน้ำาหนัก มาใช้วิธีน้ีนะคะรับรองได้ผลแน่นอนค่ะ
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นางสาว จุฑาทิพย์ ผงพิลา 
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

Before 
72 kg.

After 
56 kg.

ผมชื่อการ จันทร์ครบ อายุ 43 ปี เกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน 
ได้เรียนหนังสือแค่ช้ันประถมปีท่ี 4 เพราะไม่ค่อยได้ไปโรงเรียน เม่ือผมอายุได้ 
14 ปี ได้ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างร้านส่งเหล้า ได้เงินเดือน เดือนละ 800 บาท
ทำางานเป็นระยะเวลา 20 กว่าปี เงินเดือนสูงสุดอยู่ท่ี 6,500 บาท ผมจึง
เปิดร้านขายของชำา ธุรกิจไปได้ดี แต่มีปัญหาเร่ืองสุขภาพ ภรรยาผมก็เร่ิมป่วย 
รักษาตัวก็ไม่ดีขึ้น เลยคิดจะหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารับประทาน ผม
รู้จักไทยธรรมจากหนังสือเส้นทางทำามาหากิน ซึ่งทำาให้ทั้งภรรยา ผม 
และลูกชายมีสุขภาพที่ดีขึ้นมาก ผมก็เลยตัดสินใจเปิดศูนย์ใหญ่ประจำา 
จ.นครนายก เพราะผมเชื่อมั่นใน บริษัท ไทยธรรมฯ ทั้งผู้บริหาร และ
ตัวผมเองก็มีความตั้งใจที่จะทำาให้ชีวิตทุกคนเปลี่ยนแปลง โดยเพิ่มเติมจาก
งานประจำามามีอาชีพเสริม เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น แค่เราซื้อกินซื้อใช้
แล้วบอกต่อ แค่นี้ชีวิตของเราทุกคนก็เปลี่ยนได้แล้ว 

“การทำางานอะไรก็ตามหากเรามุ่งม่ัน ต้ังใจ เช่ือม่ัน และศรัทธาในงานน้ันๆ  
ลงมือทำาอย่างจริงจัง เชื่อว่าทุกคนจะประสบความสำาเร็จได้อย่างแน่นอน
บางคร้ังการทำางานก็ต้องประสบกับปัญหา และอุปสรรคบ้าง ขออย่าย่อท้อ
และอย่ายอมแพ้กับอุปสรรค   ถ้าไม่มีอุปสรรคความสำาเร็จก็ไม่อาจเกิดข้ึนได้
การทำางานเครือข่ายก็เช่นเดียวกัน คุณอย่ามองว่าเป็นงานท่ีไร้ค่า ไม่เหมือน
งานประจำาที่คุณทำาอยู่ คุณก็ไม่ประสบความสำาเร็จได้ แต่ถ้าคุณมองงาน
เครือข่ายเป็นงานประจำา เป็นอาชีพ เป็นธุรกิจของเราที่พร้อมจะแนะนำา
บอกต่อตลอดเวลาที่เจอผู้คน  เพียงแค่นี้คุณก็สามารถประสบความสำาเร็จ
ได้อย่างแน่นอน”

การ จันทร์ครบ
ผู้อำานวยการศูนย์ใหญ่ไทยธรรม

อ.เมือง จ.นครนายก
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อัลแลนโทอิน (Allantoin) 
ช่วยในการบำารุงผิว ปรับสภาพผิวหนัง และสมานแผล

ทองคำา (Gold Flake)
ทองคำาบริสุทธ์ิ ขนาดอนุภาคนาโน มีคุณสมบัติในการฆ่าเช้ือ 

ลดการอักเสบ และสมานผิว 

ไฮโดรไลซ์ โอ๊ต โปรตีน (Hydrolyzed Oat Protein) 
ทำาให้ผิวอ่อนนุ่ม เรียบเนียน และต้านการอักเสบของเซลล์ผิว

ไนอาซินาไมด์ (Niacinamide) 
วิตามินบี 3 กระตุ้นความยืดหยุ่นของเซลล์ผิว ลดเลือนร้ิวรอย

ด่างดำา ปรับสีผิวท่ีไม่สม่ำาเสมอ ปรับโครงสร้างผิว ทำาให้ผิวแข็งแรง มี
ชีวิตชีวา

เหมาะสำาหรับผู้ท่ีต้องการสร้างเซลล์ผิวใหม่ ผู้ท่ีลอกฝ้า กระ รอยด่างดำา 
ด้วยกรดผลไม้ ผู้ท่ีต้องการทำาเบบ้ี เฟส รวมท้ังซ่อมแซมผิวท่ีผ่านสารเคมี 
หรือผิวท่ีเสียจากสภาวะแวดล้อม ให้ Revive ฟ้ืนฟูสภาพผิวหน้าให้คุณ
ใหม่ เพ่ือผิวท่ีแข็งแรง สดใส และอ่อนเยาว์กว่าเดิม

มีคุณสมบัติเหมือน  EGF (EGF – Like Activity)  ขจัด
ความหยาบกร้านของเซลล์ผิวหน้า  กระตุ้นการสร้างกรดไฮยารูโลนิค
ใต้ผิวหนัง ทำาให้ผิวอ่อนนุ่มชุ่มชื้นขึ้น กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน 
ช่วยลดริ้วรอย เพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิว และช่วยให้ผิวกระจ่างใส

EGF (Epidermal Growth Factor) 
เป็นสารโปรตีนในร่างกาย ทำาหน้าท่ีกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน 

และการเจริญเติบโตของเส้นเลือด และถูกนำามาใช้ในวงการแพทย์ เช่น 
การปลูกถ่ายเน้ือเย่ือ สมานแผลของเซลล์ท่ีถูกทำาลายไป อย่างแผลไฟไหม้ 
และเร่งการฟ้ืนตัวของแผลท่ีมีเน้ือเย่ือฉีกขาด สาร EGF ในร่างกาย
มนุษย์จะลดปริมาณลงเรื่อยๆ ตามอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิด
ร้ิวรอยแห่งวัย EGF สามารถกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ ให้ผิวดูชุ่มช้ืน 
มีน้ำามีนวล สามารถต่อต้านร้ิวรอยแห่งวัยได้ และยังมีคุณสมบัติลดเลือน
จุดด่างดำา ลดการสร้างเม็ดสี และยังทำาให้ผิวกระชับยืดหยุ่นได้อีกด้วย

อะดรีโนซีน ไตรฟอสเฟต (Adenosine Triphosphate) 
ได้จากขบวนการสลายของยีสต์ ให้พลังงานแก่เซลล์ผิว และลด

การอักเสบของผิว

อาร์จินีน (Arginine) 
ต้านอนุมูลอิสระ และช่วยในการสมานแผล

เซรั่มคุณสมบัติพิเศษ กระตุ้นการสร้างผิวหน้าใหม่ใน 30 วัน 
ด้วยสารโปรติโอไกลแคน จากจมูกปลาแซลมอน (Soluble Proteoglycan 
from Salmon Nasal Cartilage)  และสารออกฤทธิ์สำาคัญอื่นๆ
อีกหลายชนิด ร่วมกันกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ ซ่อม สร้าง และ
บำารุงผิวหน้า ลดเลือนร้ิวรอยด่างดำา ให้ผิวของคุณอ่อนเยาว์ กระจ่างใส
อย่างเป็นธรรมชาติ

สร้างผิวใหม่ใน

วัน

โปรติโอไกลแคน จากจมูกปลาแซลมอน 
(Soluble Proteoglycan)
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ไขมัน เป็นสารท่ีจำาเป็นต่อร่างกาย นอกจากเป็นแหล่งพลังงาน
สำารองแล้ว ไขมันยังเป็นแหล่งของกรดไขมันจำาเป็น เช่น กรดไลโนเลอิก
กรดไลโนเลนิก ซ่ึงจำาเป็นต่อการเจริญเติบโต การรักษาสมดุลของผิวหนัง
ไขมันทำาหน้าท่ีห่อหุ้ม ป้องกัน และรองรับอวัยวะภายใน เป็นส่วนประกอบ
สำาคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ เส้นประสาท เยื่อหุ้มสมอง และยังมีหน้าที่
ในการลำาเลียง และการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ 
วิตามินเอ ดี อี และเค

ไขมันมีความสำาคัญขนาดนี้ ร่างกายเราจึงพยายามสงวนไขมัน
ไว้จนถึงท่ีสุด และจะไม่ได้สลายไขมันสะสมออกมาใช้เป็นแหล่งพลังงาน 
เว้นแต่น้ำาตาลในกระแสเลือด และแป้งในกล้ามเนื้อถูกใช้หมดไป
ในขบวนการลดน้ำาหนัก และการเผาผลาญไขมันแบบคีโตเจนิคไดเอทน้ัน
จะมีการบริโภคไขมันชนิดดีหลายชนิด เพื่อเป็นแหล่งพลังงาน และ 
กระตุ้นให้ขบวนการเผาผลาญไขมันสะสมเกิดเร็วข้ึน เรียกได้ว่า เผามัน
กองเล็ก เพ่ือล่อให้เผามันกองใหญ่ มีตำาราหลายเล่มในเวชศาสตร์ชะลอวัย
ท่ีพูดถึงทฤษฎี Eat Fat to Burn Fat หรือ กินไขมันเพ่ือเผาไขมัน ซ่ึง
ได้ผลดีย่ิง เม่ือเรางดอาหารพวกข้าว แป้ง น้ำาตาล โดยส้ินเชิง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใน 2 สัปดาห์แรกของการลดน้ำาหนัก

ไขมันดีที่แนะนำาชนิดหนึ่ง คือ น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น ซึ่งเป็น
กรดไขมันขนาดกลาง สามารถเข้าสู่เซลล์ เพ่ือถูกเผาใช้เป็นแหล่งพลังงาน
ได้ทันที โดยไม่ต้องอาศัยโปรตีนแอล คาร์นิทีน เป็นตัวพาเข้าเซลล์  
นอกจากน้ันแล้ว  น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นยังมีบางตำาราบอกว่าสามารถ
กระตุ้นอัตราการเผาผลาญได้ถึง 48% เป็นเวลาถึง 24 ชั่วโมง 
น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นยังมีคุณประโยชน์ในการล้างพิษออกจาก
ร่างกาย ช่วยกำาจัดยีสต์ส่วนเกินในระบบทางเดินอาหาร สาเหตุที่ทำาให้
ทางเดินอาหารอักเสบ และน้ำาหนักเพิ่มขึ้น 
 

ไขมันจำาเป็นอีกชนิดหน่ึงคือ กรดไขมันโอเมก้า 3 ซ่ึงมีท้ัง DHA 
และ EPA เป็นองค์ประกอบ แต่ EPA มีคุณสมบัติในการต้านอาการอักเสบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยไม่ให้หิวอีกด้วย

หากต้องการให้การลดน้ำาหนักเห็นผลเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รับประทาน Coconut Q10  2 แคปซูล + Fisher EPA 
2 แคปซูล ทันทีก่อนออกกำาลังกายประจำาวัน หลังการออกกำาลังกาย งด
อาหารใดๆเป็นเวลาหน่ึงช่ัวโมง ยกเว้นน้ำาเปล่า เพื่อกระตุ้นการเผาผลาญ
ไขมันออกจากร่างกาย 

คู่จิ้นเผาให้ผอมCOCONUTQ10

7
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ลดนำ�้หนัก เดือนละ 3 กก.

กินให้ผอม
ด้วยคีโตเจนิคไดเอท

หลายคนคงเคยได้ยิน “คีโตเจนิคไดเอท” 
เป็นคร้ังแรก แล้วก็คงสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่ นักโภชนาการ
หลายคนพบว่า คีโตเจนิคไดเอท เป็นวิธีการลดน้ำาหนัก
ที่นุ่มนวลที่สุด เห็นผลรวดเร็วที่สุด  สามารถลดน้ำาหนัก
ได้ตั้งแต่เดือนละ 3 กก. – 10 กก. ในเดือนแรกเลยทีเดียว
โดยไม่ต้องผ่านขบวนการอดอยาก หิวโหยของการนับแคลอรี่
ไม่ต้องผ่านขบวนการล้ินห้อย เสียเหง่ือของการออกกำาลังกาย 
กฎของคีโตเจนิคไดเอท คือ การงดสารอาหารพวกข้าว 
แป้ง น้ำาตาล โดยสิ้นเชิงใน 2 สัปดาห์แรก และกินได้บ้าง
ในสัปดาห์ถัดๆมา แต่ก็ไม่เกินวันละ 50 กรัม  หรือข้าวเปล่า
ครึ่งทัพพี  แต่รับประทานไขมันเท่าไรก็ได้ ยิ่งมากยิ่งดี
และรับประทานโปรตีนได้บ้าง หลักการของคีโตเจนิคไดเอท 
คือ การเปลี่ยนแหล่งพลังงานหลักที่ร่างกายใช้ ซึ่งจากเดิม
เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรต คือ บรรดาข้าว แป้ง และน้ำาตาล 
มาเป็นการเผาผลาญไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ร่างกาย
ใช้แทน 
 

เรารู้ว่าสารอาหารที่ร่างกายต้องการมี 5 หมู่ คือ 
ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โปรตีน เกลือแร่ และวิตามิน ปกติแล้ว
ร่างกายของมนุษย์จะใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลัก 
โดยเร่ิมจากการใช้น้ำาตาลในกระแสเลือด มาเผาผลาญให้เกิด
พลังงาน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ร่างกายหาได้ง่าย และใช้ได้
ง่ายดายท่ีสุด เม่ือใช้น้ำาตาลในกระแสเลือดจนหมดแล้ว เราก็
จะใช้แป้งในกล้ามเน้ือ ซ่ึงจะถูกสลายกลายเป็นน้ำาตาลกลูโคส
ให้เซลล์ได้ใช้ เป็นแหล่งพลังงานสำารองที่ 2 แต่ขบวนการ
ใช้แป้งในกล้ามเนื้อ จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราออกกำาลังกาย
เท่าน้ัน เม่ือใช้แป้งในกล้ามเน้ือจนหมด ร่างกายจึงจะเผาผลาญ
ไขมันสะสม มาใช้เป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงาน
สำารองที่ 3 แต่ขบวนการนี้เกิดขึ้นได้ยากมาก เพราะเมื่อเรา
ใช้น้ำาตาลในกระแสเลือด จนน้ำาตาลตกลงไป ระดับน้ำาตาล
ในเลือดที่ลดลง จะไปกระตุ้นต่อมวัดระดับน้ำาตาลในสมอง 
ทำาให้เรารู้สึกหิว และหาอะไรเข้าปาก ทำาให้แหล่งพลังงานท่ี 
2 คือ แป้งในกล้ามเน้ือ และแหล่งพลังงานที่ 3 คือ ไขมัน 
ไม่เคยถูกใช้เลย เพราะเมื่อน้ำาตาลตก มนุษย์ก็จะหาอะไร
เข้าปากตลอดเวลา เพื่อให้รู้สึกดีขึ้น 
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น้ำาตาล คือ
ย�พิษ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในร่างกาย ซับซ้อนไปกว่านั้น เพราะเมื่อ
ร่างกายได้รับสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ
ใดก็ตาม คาร์โบไฮเดรตจะถูกย่อยสลายจนกลายเป็นน้ำาตาลกลูโคส 
ซึ่งน้ำาตาลกลูโคสนี่เอง เป็นสารที่กระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนอินซูลิน
จากตับอ่อน ให้หล่ังสู่กระแสเลือด ฮอร์โมนอินซูลินทำาหน้าท่ีดึงน้ำาตาล
จากเลือดเข้าสู่เซลล์ เพื่อให้เซลล์นำาไปเผาผลาญให้เป็นพลังงาน แต่
อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทสำาคัญในการสังเคราะห์ไขมัน ทุกครั้ง
ท่ีอินซูลินหล่ังออกมา ไขมันในร่างกายจะถูกสร้างข้ึน น้ำาตาลท่ีเหลือใช้
จากการบริโภค และกิจกรรมต่างๆของร่างกาย ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น
ไขมันสะสม ด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนอินซูลินนี้เอง ทำาให้เกิดทฤษฎี
วา่คนเราอ้วนจากน้ำาตาล และการหล่ังอินซูลิน ไม่ได้อ้วนจากไขมัน 
เหมือนที่คนส่วนใหญ่เข้าใจไขมันผิดๆมาโดยตลอด
 

ทฤษฎีของคีโตเจนิคไดเอทมีว่า หากเรางดบริโภคสารอาหาร
ประเภทคาร์โบไฮเดรตโดยส้ินเชิง และแป้งในกล้ามเน้ือก็ถูกใช้ไปหมดแล้ว
จากการงดสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตไประยะหนึ่ง  อย่างน้อย 
12 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน ร่างกายก็จะหันมาหาแหล่งพลังงานที่ 3 คือ 
การเผาผลาญไขมันสะสม ให้เป็นพลังงาน เพื่อให้ร่างกายนำาไปใช้ 
หลักโภชนาการของคีโตเจนิคไดเอท  ใน  2 สัปดาห์แรก จึงเป็น

การรับประทานอาหาร  ในสัดส่วนที่แปลกประหลาดพิสดาร  คือ 
รับประทานไขมันถึง 50%-70% ของอาหาร และอีก 30% เป็น
โปรตีน ใน 2 สัปดาห์แรก ผู้ท่ีต้องการลดน้ำาหนักแบบคีโตเจนิคไดเอท
ต้องงดคาร์โบไฮเดรต คือ ข้าว แป้ง น้ำาตาล รวมท้ังผลไม้โดยส้ินเชิง 
รับประทานผักได้เกือบทุกชนิด คือ เว้นผักที่มีหัว เช่น แห้ว แครอท
หรือเผือกมัน เราต้องระลึกไว้เสมอว่า เรากำาลังรับประทานอาหาร
แบบคีโตเจนิคไดเอท เพ่ือการเผาผลาญไขมันสะสมในร่างกาย คีโตเจนิค 
ไม่ใช่โภชนาการที่เหมาะสมกับภาวะปกติของร่างกาย เราจะใช้มันใน
ช่วงสั้นๆ ประมาณ 3-4 เดือนแรกของการลดน้ำาหนักเท่านั้น
 

เม่ือไขมันถูกย่อยสลาย มันจะก่อให้เกิดสารประเภทหน่ึง เรียกว่า 
“คีโตนบอด้ี” ซ่ึงสมองสามารถนำาไปใช้เป็นแหล่งพลังงานแทนน้ำาตาลได้ 
และไม่ทำาให้เรารู้สึกหิว แต่คีโตนบอด้ี มีคุณสมบัติเป็นกรด การเผาผลาญ
ไขมัน และโปรตีนน้ัน จะทำาให้เลือดเป็นกรด ทำาให้ผู้ท่ีใช้การลดน้ำาหนัก
โดยวิธีคีโตเจนิคไดเอท จะปวดเมื่อย และอ่อนเพลีย มีวิธีแก้ คือ 
ด่ืมน้ำาด่างมากๆ เกินกว่า 2 ลิตรต่อวัน ผลอีกอย่างหน่ึงของคีโตเจนิค
คือ ทำาให้ท้องผูก การรับประทานผักที่มีกากใยมากๆ การดื่มน้ำามากๆ 
และการใช้พรีไบโอติก และโปรไบโอติกร่วมด้วย จะช่วยแก้ไขผลข้างเคียง
เหล่านี้ได้

ในโปรแกรมการลดน้ำาหนักแบบคีโตเจนิคไดเอท สารอาหาร
จำาพวกคาร์โบไฮเดรต คือ ข้าว แป้ง และน้ำาตาล ถูกละเว้นโดยส้ินเชิง
ใน 2 สัปดาห์แรกของการเข้าโปรแกรม หลังจากน้ันจะเพ่ิมการรับประทาน
คาร์โบไฮเดรตได้บ้าง ประมาณวันละ 50 กรัมต่อวัน หรือเท่ากับข้าวสวย
ประมาณคร่ึงทัพพี ในรูปแบบของคาร์โบไฮเดรตท่ีไม่ผ่านการขัดสี เช่น 
ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีท ธัญพืชต่างๆที่ไม่ผ่านการขัดสี เป็นต้น 

มีคำากล่าวในศาสตร์การแพทย์แผนจีนว่า น้ำาตาลคือยาพิษ 
และในปัจจุบันการแพทย์แผนตะวันตก ก็พบแล้วว่า สารอาหารจำาพวก
แป้ง และน้ำาตาล คือ สาเหตุหลักของภาวะอ้วน และไขมันส่วนเกิน หาใช่
ไขมันเป็นผู้ร้าย อย่างท่ีคนส่วนใหญ่เข้าใจไม่ ในหนังสือช่ือ Suicide by 
Sugar หรือ ฆ่าตัวตายโดยใช้น้ำาตาล เขียนโดย Nancy Appleton ได้
พูดถึงผลเสียจากการบริโภคน้ำาตาลไว้มากมายหลายประการ  ซ่ึงนำามาสรุป
รวบยอดได้ดังน้ี 
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1. น้ำาตาลกดระบบภูมิต้านทาน  และทำาให้กลไกการป้องกัน
การติดเชื้อแบคทีเรียของร่างกายลดลง ร่างกายจะติดเชื้อ
ได้ง่ายข้ึน

2. น้ำาตาลทำาให้การดูดซึมแร่ธาตุ และการใช้แร่ธาตุของร่างกาย
แปรปรวน เช่น ทำาให้เกิดภาวะการขาดแร่ธาตุคอปเปอร์ 
หรือแร่ธาตุทองแดง ทำาให้ไม่สามารถสร้างเอนไซม์ทำาลาย
ความแก่ในเซลล์ได้ ทำาให้เกิดภาวะการขาดโครเมียม อันนำาไปสู่
โรคอ้วน และเบาหวาน น้ำาตาลแทรกแซงกระบวนการดูดซึม
แร่ธาตุแคลเซียม และแมกนีเซียม

3. น้ำาตาลทำาให้เกิดภาวะไฮเปอร์ในเด็ก  ทำาให้เด็กกระวนกระวาย
ซนผิดปกติ ไม่มีสมาธิ และก้าวร้าว

4. น้ำาตาลทำาให้ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดเพ่ิมข้ึน โคเลสเตอรอล
ตัวร้าย (LDL) เพ่ิมข้ึน และโคเลสเตอรอลตัวดี (HDL) ลดลง

5. น้ำาตาลทำาให้เนื้อเยื่อ และผิวหนังสูญเสียความยืดหยุ่น

6. น้ำาตาลอาจนำาไปสู่โรคมะเร็งรังไข่

7. น้ำาตาลทำาให้ระดับน้ำาตาลในเลือดขึ้น และตกอย่างรวดเร็ว 
อันนำาไปสู่ความหิวบ่อยๆ ทุก 2-3 ชั่วโมง และนำาไปสู่
ภาวะน้ำาตาลตกได้

8. น้ำาตาลทำาให้จอตาเสื่อมง่าย และเร็วขึ้น รวมทั้งนำาไปสู่
โรคต้อกระจก

9. น้ำาตาลทำาให้ระดับสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุล 

10. น้ำาตาลทำาให้มีการหล่ังกรดในกระเพาะเพ่ิมข้ึน และทำาให้อาการ
ของผู้เป็นโรคกระเพาะแย่ลง

11. น้ำาตาลทำาให้เกิดการเจริญเติบโตของยีสต์มากเกินไปในลำาไส้
อันนำาไปสู่ภาวะลำาไส้แปรปรวน และโรคอ้วน

12. น้ำาตาลนำาไปสู่ภาวะลำาไส้อักเสบ

13. น้ำาตาลอาจนำาไปสู่ภาวะข้ออักเสบ ผนังหลอดเลือดอักเสบ และ
ภาวะการอักเสบตามส่วนต่างๆของร่างกาย

14. น้ำาตาลอาจนำาไปสู่โรคภูมิแพ้ และหอบหืด

15. น้ำาตาลนำาไปสู่ฟันผุ กลิ่นปาก และโรคเหงือกอักเสบ

16. น้ำาตาลทำาให้เกิดภาวะด้ือต่ออินซูลิน นำาไปสู่โรคเบาหวาน
ประเภทที่ 2 คือ เบาหวานชนิดที่ไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์ 
แต่เกิดจากการบริโภคคาร์โบไฮเดรตมากเกินไป และโรคอ้วน 
ในท่ีสุด

17. น้ำาตาลเหนี่ยวนำาให้เกิดภาวะการแพ้อาหารหลายชนิด

18. น้ำาตาลกระตุ้นให้เกิดผื่นแพ้ผิวหนัง และสิวเห่อ

19. น้ำาตาลก่อให้เกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดตามมา

20. น้ำาตาลเป็นอาหารหลักที่หล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง

21. น้ำาตาลทำาให้โครงสร้างของโปรตีนเสียไป รวมถึงโครงสร้าง
ของคอลลาเจนโปรตีน อันทำาให้ผิวเหี่ยว และไม่ยืดหยุ่น

22. น้ำาตาลทำาให้การทำางานของเอนไซม์ต่างๆในร่างกายลด
ประสิทธิภาพลง

23. น้ำาตาล ทำาให้เกิดภาวะไขมันเกาะตับ

24. น้ำาตาลทำาให้เกิดผลเสียต่อตับ ตับอ่อน และไต

25. น้ำาตาลทำาให้เกิดภาวะค่ัง และบวมน้ำา

26. น้ำาตาลทำาให้เส้นเอ็นต่างๆในร่างกายเปราะ และขาด
  ความยืดหยุ่น

27. น้ำาตาลกระตุ้นอาการปวดศีรษะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงไมเกรน

28. น้ำาตาลอาจนำาไปสู่ภาวะสมองเส่ือมแบบอัลไซเมอร์ 

29. น้ำาตาลทำาให้ระดับฮอร์โมนแปรปรวน ไม่สมดุล

30. น้ำาตาลทำาให้เกิดการยับย้ังกระบวนการหล่ังโกรท ฮอร์โมน 
ฮอร์โมนเพื่อการซ่อมแซมร่างกาย และย้อนวัย 

ยังมีโทษของการบริโภคคาร์โบไฮเดรต ในรูปของข้าว แป้ง และน้ำาตาล
อีกมากมายนับร้อยข้อ เราทุกคนที่ต้องการสุขภาพดี และผอมเพรียว
จึงควรหลีกเล่ียงการบริโภคน้ำาตาลตรงๆ ในปริมาณท่ีมากเกินไป ไม่ควร
รับประทานคาร์โบไฮเดรตท่ีผ่านการแปรรูปแล้ว เช่น ขนมขบเค้ียว ข้าว 
หรือขนมปังที่ผ่านการขัดสี เป็นต้น 

SUGAR is a poison
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โพรไบโอติกกับการปราบยีสต์
 ร่างกายของมนุษย์    เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ
อีกจำานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ทั้งชนิดมีประโยชน์ และไม่มี
ประโยชน์ และเช้ือยีสต์ ในโลกของการแพทย์ได้มีการศึกษาเร่ือง การมี
ยีสต์เติบโตมากเกินไปในร่างกาย หรือ Yeast Overgrowth ซึ่งเป็น
หนึ่งในปัจจัยที่ทำาให้น้ำาหนักตัวเพิ่มขึ้น และลดน้ำาหนักยาก
 

เชื้อแคนดิดา (Candida) เป็นเชื้อยีสต์ที่มีในลำาไส้ของมนุษย์
เป็นปกติ และตัวมันเองก็มีบทบาทสำาคัญในการช่วยระบบย่อยอาหาร 
อย่างไรก็ตาม ในสภาวะที่จุลินทรีย์ในลำาไส้ไม่สมดุล ทำาให้เกิดการ
เจริญเติบโตของแคนดิดาท่ีมากเกินไป จะทำาให้เกิดปัญหาในทางเดินอาหาร
ไม่ว่าจะเป็นการเกิดแก๊ส ทำาให้แน่น ไม่สบายตัว และพุงป่องออกมา 
นอกจากน้ียังมีอาการอ่ืนๆร่วม เช่น อาการอ่อนเพลีย อ่อนล้า ปวดศีรษะ 
สมองมึนงง คิดอะไรไม่ออก เป็นต้น

มีการศึกษาพบความสัมพันธ์กัน ระหว่างภาวะยีสต์เจริญเติบโต
มากเกินไปในทางเดินอาหาร และความอ้วน และการลดน้ำาหนักยาก 
พบว่า  ยีสต์เป็นสิ่งมีชีวิตที่กินน้ำาตาลเป็นอาหาร  ในผู้ที ่มียีสต์ใน
ทางเดินอาหารมากเกินไป จะมีอาการ “หิวแป้ง และน้ำาตาล”  ซ่ึงเกิดจาก
ความต้องการของยีสต์ในร่างกาย และเมื่อรับประทานคาร์โบไฮเดรต
เข้าไป ก็จะย่ิงเป็นการใส่ปุ๋ยเร่งให้ยีสต์ท่ีมีมากเกินไปอยู่แล้ว เจริญเติบโต
เร็วข้ึนไปอีก ไม่เฉพาะน้ำาตาลเท่าน้ันท่ียีสต์โปรดปราน ยีสต์ท่ีมากเกินไป
ยังทำาให้เรามีความต้องการในการดื่มแอลกอฮอล์ด้วย  ทำาให้หลายคน
ที่ติดแอลกอฮอล์ เลิกการติดได้ลำาบาก จนกว่าจะรักษาภาวะยีสต์เกิน
ในลำาไส้ได้เสียก่อน

การรับประทานโพรไบโอติก และพรีไบโอติก ทำาให้เกิดภาวะสมดุล
ของจุลินทรีย์ในลำาไส้ได้  และใช้แก้ปัญหาการเจริญเติบโตท่ีมากเกินไป
ของเชื้อยีสต์ในลำาไส้ได้ ลดปัญหาพุงป่อง ท้องอืด ท้องบวมที่
เกิดการย่อยอาหารท่ีไม่สมบูรณ์ และแก๊สในทางเดินอาหาร ทำาให้เรามี
พลังงานเพิ่มขึ้น หายอ่อนเพลีย และลดน้ำาหนักได้ง่ายขึ้น

โบวิส

โพรไบโอติกกับการลดน้ำาหนัก
มีงานวิจัยใหม่ๆหลายช้ิน ทำาการศึกษาพบว่าการใช้โพรไบโอติก 

และพรีไบโอติก  ในการช่วยลดน้ำาหนัก และลดปริมาณไขมันสะสม
ในร่างกาย สามารถทำาให้น้ำาหนักของอาสาสมัครที่เข้าโครงการลดลง
ได้ถึงเดือนละ 3 - 5 กิโลกรัม และปริมาณไขมันในร่างกายลดลง 
ซึ่งเป็นผลมาจากกลไกในการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำาไส้ การลด
ความอยากอาหาร การลดไขมันหน้าท้องลง และการทำาให้ผนังเย่ือบุลำาไส้
แข็งแรงมากขึ้น และลดการอักเสบลง

References :
1. 1. Hays NP, Galassetti PR, Coker RH. Prevention and 
treatment of type 2 diabetes: Current role of lifestyle, natural 
product, and pharmacological interventions. Pharmacol 
Ther. 2008;118:181–91.
2. 6. Cani PD, Bibiloni R, Knauf C, Waget A, Neyrinck 
AM, Delzenne NM, et al. Changes in gut microbiota control 
metabolic endotoxemia-induced inflammation in high-
fat diet-induced obesity and diabetes in mice. Diabetes. 
2008;57:1470–81.
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ข้ันตอนท่ี 2 สาวน้อยคนน้ีผิวขาว เราจะเลือกใช้ไครโยแลน ทินท์ มอยซ์เจอร์ไรเซอร์ ทีเอ็ม4 (Kryolan Tinted 
Moisturizer : TM4) เป็นมอยซ์เจอร์ไรเซอร์ที่ผสมรองพื้น จะรู้สึกบางเบามากๆ เมื่อเกลี่ยทั่วใบหน้า ไม่รู้สึก
หนักหน้าเวลาเหงื่อออก ซึ่งเราจะปกปิดเฉพาะจุดรอยดำา รอยแดงด้วยเดอร์ม่าคัลเลอร์ คาโมฟลาจ รีฟิล ดี3
(Dermacolor Camouflage Refill : D3) สีออกเหลือง เป็นคอนซิลเลอร์ และใช้เดอร์ม่าคัลเลอร์ คาโมฟลาจ 
รีฟิล ดี19 (Dermacolor Camouflage Refill : D19)  เฉดดิ้งกรอบหน้าตามที่เคยแนะนำา หลังจากนั้นใช้
ไครโยแลน เค้ก เมค-อัพ เอ็นบี (Kryolan Cake make-up : NB) โดยใช้แปรงสำาหรับปัดแป้ง ปัดแป้งจาก
ตลับมาปัดทั่วใบหน้า  เราจะไม่ใช้ฟองน้ำาทา เพราะจะทำาให้เป็นคราบ ปัดคอด้วยนะคะ

ก่อนจะสวยใส เริงร่ารับหน้าร้อน ขอแนะนำาการป้องกัน
ผิวหน้าก่อนออกไปเจอแสงแดด หลังจากทำาความสะอาด และ
ทาครีมบำารุงผิวหน้าเรียบร้อยแล้ว ต้องไม่ลืมใช้ครีมกันแดดที่มี
คุณสมบัติป้องกันแสงแดดได้ทั้ง UVA และ UVB ซึ่งขอแนะนำา 
Superblock SPF 50 ซ่ึงซึมซาบเร็ว เรียบเนียน ไม่ท้ิงคราบขาว 
หรือความมันแต่อย่างใด

เทคนิคการแต่งหน้าสดใสไปรับลมร้อน 
วันน้ีเราจะใช้เคร่ืองสำาอาง Kryolan

ข้ันตอนท่ี 1
ใช้อัลตร้า อันเดอร์ เบส พลัส  
(Kryolan Ultra Underbase Plus) 
ทาบางๆ ท่ัวใบหน้า เพ่ือช่วยให้รองพ้ืน
ติดทนนาน          

ขอแนะนำ�วิธีดูแลผิวหน้� และแต่งหน้�ให้สวย
ติดทนน�น กล�งแจ้งกล�งฤดูร้อน 40oC ของปีนี้

นุช บุญชู
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บ.ไทยธรรมฯ

Kryolan Ultra  
Underbase Plus

Dermacolor 
Camouflage Refill 

: D3

Dermacolor 
Camouflage Refill 

: D19

Kryolan Cake 
make-up : NB

Kryolan Professional Eye Shadow 
set 15 Colors : TN1

Kryolan Tinted 
Moisturizer : TM4

Superblock
SPF 50

ข้ันตอนท่ี 3 เขียนค้ิวก่อน
ใช้ดินสอเขียนค้ิวสีน้ำาตาลดำาเขียนกรอบก่อน แล้วใช้ไครโยแลน อาย ชาโดว์ 
เซ็ท 15 สี ทีเอ็น1  (Kryolan Professional Eye Shadow set 15 
Colors : TN1) ใช้สีน้ำาตาลอ่อนทาบริเวณหัวคิ้ว และใช้สีน้ำาตาลเข้มทา
บริเวณหางคิ้ว

สวยใสๆ รับลมร้อน
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Dermacolor 
Cleansing Milk

Kryolan Skin 
Tonic Rose

ใช้พู่กันแตะสีมรกตทาครึ่งเปลือกตาให้เข้มตามชอบ

ใช้พู่กันแตะสีดำาเขียนตามแนวขนตาล่าง และใช้
พู่กันแตะสีมรกตทาทับสีดำา 

ปัดขนตาด้วยเดอร์ม่าคัลเลอร์ ไลท์ มาสคาร่า แบล็ค 
(Dermacolor Light Mascara : Black)

วันน้ีเราจะเลือกสีเปลือกตาเป็นสีเขียวมรกต หลังจาก
ทาเปลือกตาด้วยสีครีมโดยท่ัวแล้ว แตะสีมรกต (เคาะสี
ท่ีเกินออกก่อน) แล้วทาบริเวณเปลือกตา ตามภาพ

ใช้พู่กันแตะสีชมพูจากชุดเดอร์ม่าคัลเลอร์ ไลท์ 
บรัชเชอร์ ไทรโอ เซ็ท ดีบี2 (Dermacolor Light 
Blusher Trio Set : DB2)  เบลนขอบสีชมพู
ต้ังแต่หัวตาถึงหางตา

ใช้พู่กันแตะสีครีม ปัดเปลือกตา เป็นการทำาความสะอาด
โหนกค้ิว และหัวตา ปัดเก็บสีท่ีตกบริเวณใต้ตาด้วย 
เขียนขอบตาบนด้วยไครโยแลน อาย ไลเนอร์ แบล็ค 
(Kryolan Eye Liner : Black)

Dermacolor Light 
Blusher Trio Set

Kryolan Lip Rouge 
Palette 18 Color

Kryolan Lip 
Shine Circle

ข้ันตอนท่ี 4 
ใช้เดอร์ม่าคัลเลอร์ ไลท์ บรัชเชอร์ ไทรโอ เซ็ท 
ดีบี 2 และดีบี 5 (Dermacolor Light Blusher 
Trio Set : DB2, DB5) ปัดบริเวณโหนกแก้ม 
อย่าให้เลยขึ้นไปถึงใต้ตานะคะ จะทำาให้ดูเหมือน
ถูกต่อย

ข้ันตอนท่ี 5 
ใช้ไครโยแลน ลิป โร๊ก มินิ-พาเลท 18 เฉดสี 
แอลซี (Kryolan Lip Rouge Mini set 18 
Col. : LC) สีชมพู สามารถผสมสีให้ดูสดสว่าง
แตกต่างจากสีท่ัวไปได้ตามชอบใจ เติมความอวบอ่ิม
ด้วยไครโยแลน ลิป ไชน์ เซอร์เคิล (Kryolan 
Lip Shine Circle)

เทคนิคการแต่งหน้าให้ติดทน ใช้ไครโยแลน อัลตร้า อันเดอร์ เบส พลัส (Kryolan Ultra Underbase 
Plus ) ลงบางๆท่ัวใบหน้าเพ่ือให้รองพ้ืนติดทนนาน และใช้ไครโยแลน ทินท์ มอยซ์เจอร์ไรเซอร์ ทีเอ็ม 4 
(Kryolan Tinted Moisturizer : TM4) ปรับสภาพสีผิว แต่ให้ความรู้สึกที่บางเบาจริงๆ และใช้
ไครโยแลน เค้ก เมค-อัพ เอ็นบี (Kryolan Cake make-up : NB) มาเป็นตัวเซ็ทรองพื้นที่จะทำาให้
การเกาะของแป้งอยู่ติดทนนาน

เม่ือเราออกไปเริงร่ารับลมร้อน กลับมาอย่าลืมล้างหน้าให้สะอาดนะคะ หน้าร้อนสังเกตได้ว่าผิวหน้า
ของเราส่วนใหญ่จะรู้สึกเหมือนเป็นคล่ืนๆไม่เรียบ เพราะรูขุมขนเปิดขยายใหญ่ข้ึน มีไขมันขับออกมามาก 
การล้างหน้าจึงเป็นเร่ืองสำาคัญมากๆ ผิวหน้าของเราจะได้เรียบเนียน โดยใช้ชุดล้างหน้าของไครโยแลน

Dermacolor Light 
Mascara Kryolan Eye liner

 : Black

AfterBefore
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
โทร. 02-363-7699

1

3

5 6

2

4

แล้วผิวของคุณก็จะสวยสดใสรับหน้าร้อนได้
ยาวนาน โดยไม่ต้องหลบหน้าใครค่ะ

เดอร์ม่าคัลเลอร์ คลีนซิ่ง มิลค์ 
(Dermacolor Cleansing Milk)

ไครโยแลน สกิน โทนิค โรส 
(Kryolan Skin Tonic Rose)

13
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คุณฉัตรปวีณ์    คำาชุ่ม       
ชื่อเล่น  กิ๊ก                   อายุ 34 ปี 
อาชีพ นักธุรกิจ                        จังหวัด นครสวรรค์

ดิฉันมีรูปร่างไม่สูงมาก  ส่วนสูง 156 ซม. อายุ 48 ปี หลังจาก
คลอดลูกคนที่ 2 หุ่นก็เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะ “พุง”  
พออายุเริ่มมากขึ้น  เอวยิ่งไม่มีเลย จนกระทั่งไทยธรรมได้เริ่ม
มีโปรแกรมลดน้ำาหนักด้วยการกินแบบไม่ต้องควบคุมแคลอรี่
ให้ทรมาน  กินได้ทุกอย่าง ยกเว้นแต่แป้ง และน้ำาตาล ซึ่งเป็น
โปรแกรมพิเศษสุดให้สาวอวบแบบเรา Defini diets by Thaidham 
Phase 1 โดยใช้คีโตเจนิคไดเอท 3 เดือน ซึ่งมีท้ังหมด 4 Phase 
ค่ะ หลังจากได้ทำาความเข้าใจ ดิฉันตัดสินใจเข้าโปรแกรมทันที ก่อน
เข้าโปรแกรม น้ำาหนัก 55 กก. ผ่านไป 19 วัน น้ำาหนักลดลงเหลือ 
52 กก. ลดไป 3 กก. ค่ะ รอบเอวลดลงไป 3 น้ิว จาก 33 น้ิว เหลือ 
30 น้ิว  มีความสุขกับการกินมากๆค่ะ แถมหน้าตาสดใส ผิวพรรณ
นุ่มนวลข้ึน แค่ไม่ถึงเดือนก็มีคนทักว่าทำาไมเพรียวข้ึนมากๆ  และ
ยังรู้สึกตัวเบาสบาย  ขับถ่ายปกติ  โดยคอร์สที่ใช้จะรับประทาน
สารสกัดน้ำามนัมะพร้าวสกัดเย็น ผสมโคคิวเท็น น้ำามันปลาสูตร 
EPA เข้มข้น 1,000 มก. เป็นตัวช่วยเผาผลาญ และรับประทาน

สารสกัดจากพรีไบโอติก และโปรไบโอติก เพ่ือดีทอกซ์ และ
ปรับสมดุลลำาไส้ค่ะ ทำาให้การกลับมาไม่มีพุง และ
หุ่นดีเหมือนตอนสาวๆ  ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป  
ด้วย “Defini Diets by Thaidham Allianze” ค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช ้                     

ผ่านไป 19 วัน น้ำาหนักลดลงเหลือ 52 กก.

พันตรีหญิงกรวรรณ มีสิทธิ์    
ชื่อเล่น อ้อย                      อายุ  48 ปี 
อาชีพ นักธุรกิจ           จังหวัด ชุมพร

เร่ิมต้นจากน้ำาหนักตัวท่ีมีแต่เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ แบบไม่มีวันหยุด จน
สูงสุดถึง 64.5 กก. ห่วงยางท่ีอยู่รอบตัว ก้าวล้ำาไปเป็น 34 น้ิว  ดิฉัน
พยายามหาวิธีกำาจัดอยู่หลายวิธี ท้ังออกกำาลังกาย  และอดอาหาร 
แต่ก็ไม่ได้ทำาให้เอวของดิฉันเล็กลงเลย จนได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน 
Booming Thaidham ครั้งที่ 16  และได้รู ้จักกับโปรแกรม
ลดน้ำาหนักแบบใหม่ท่ีเรียกว่า Defini Diets  โดยใช้หลักการของ
คีโตเจนิคไดเอทในช่วงแรก  ซึ่งโปรแกรมนี้จะต้องงดแป้ง และ
น้ำาตาลโดยส้ินเชิงใน 2 สัปดาห์แรก และใช้สารสกัดน้ำามันมะพร้าว
สกัดเย็น ผสมโคคิวเท็น  และน้ำามันปลาสูตร EPA เข้มข้น 
1,000 มก. เป็นตัวช่วยเร่งการเผาผลาญไขมัน ซ่ึงเป็นโปรแกรม
ลดความอ้วนที่สามารถรับประทานได้ตลอดทั้งวัน รับประทาน
เน้ือสัตว์ได้ทุกชนิด รับประทานของมันๆได้ทุกประเภท  รวมไปถึง
ชีสด้วยค่ะ ซ่ึงหลังจากท่ีดิฉันเข้าโปรแกรมน้ีได้ 5 วันแรก น้ำาหนัก
ก็ลงไปแบบสบายๆมากถึง 3 กก. และหลังจากเข้าโปรแกรมนี้

ได้ครบ 1 เดือนเต็ม น้ำาหนักตัวจาก 64.5 กก. ก็ลดลงเหลือ 59 กก. 
รอบเอวจาก 34 น้ิว ลดลงเหลือ 32 น้ิว แต่ท่ีประทับใจมากท่ีสุด 
ก็คือสะโพกจาก 41 น้ิว  ลดลงมาเหลือ 38.5 น้ิว ดิฉันดีใจ และ
ประทับใจในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยธรรมฯ มากจริงๆ ค่ะ  รู้สึก
อัศจรรย์มาก ท่ีสามารถรับประทานอาหารได้แบบไม่จำากัด แต่
น้ำาหนักยังคงลดลงเรื่อยๆ ทั้งๆที่ไม่ได้ออกกำาลังกายเลยค่ะ

หลังจากที่ดิฉันเข้าโปรแกรมนี้ได้ 5 วันแรก 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

จากการที่ดิฉันละเลยการดูแลสุขภาพ    และพฤติกรรมใน
การรับประทานอาหาร ทำาให้น้ำาหนักของดิฉันขึ้นมา 58 กก. 
ส่วนสูงอยู่ท่ี 155 ซม. ดิฉันก็หาวิธีลดน้ำาหนักมาเร่ือยๆค่ะ จนเม่ือ
บริษัท ไทยธรรมฯ ได้มีโปรแกรม Defini Diets ออกมา และมีผู้ที่
ใช้โปรแกรมนี้ลดน้ำาหนักได้เฉลี่ย 2-3 กก./ เดือน  แถมไม่ต้อง
อดอาหาร และรับประทานได้อย่างเต็มที่ ดิฉันจึงตัดสินใจเข้า
โปรแกรมทันที ซึ่งเป็นการปรับพฤติกรรมการรับประทานควบคู่
กับการใช้สารสกัดจากธรรมชาติในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
คือการปรับสมดุลแบคทีเรียในลำาไส้ด้วยสารสกัดจากพรีไบโอติก 
และโปรไบโอติก รับประทานสารอาหารกระตุ้นการเผาผลาญ 
และสารอาหารเพ่ือล้างพิษตับ และสิ่งสำาคัญ คือการงดอาหาร
ประเภทแป้ง และน้ำาตาล นอกนั้นสามารถรับประทานได้เต็มที่
ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโปรตีน ผัก และไขมัน ที่สำาคัญเลยคือเราไม่ต้อง
อดอาหาร ไม่ต้องกังวลเรื่องแคลอรี่ นอกจากเราจะสามารถ
ลดน้ำาหนักได้แล้ว ยังรู้สึกว่าร่างกายไม่โทรม ผิวพรรณสดใส และ
สุขภาพดีขึ้นเยอะเลยค่ะ ดิฉันเร่ิมโปรแกรมน้ีมาต้ังแต่วันท่ี 17 ก.พ. 
2014 จากน้ำาหนัก 58 กก. ลดลงเหลือ 55 กก. ภายในระยะเวลา 

1 เดือน แถมสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน้าท้อง เอว ต้นแขน  ต้นขา  
ก็ลดด้วยค่ะ การลดน้ำาหนักไม่มีทางลัด การปรับพฤติกรรม
การรับประทานเป็นส่ิงสำาคัญ ออกกำาลังกายบ้าง และรับประทาน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นตัวช่วยจะให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้นค่ะ 
อยากผอม สวย และรวยมาก  Defini Diets คือ
คำาตอบของคุณค่ะ

จากน้ำาหนัก 58 กก. ลดลง เหลือ 55 กก. 
ภายในระยะเวลา 1 เดือน

After 55 Kg.
9 มี.ค. 2014

After 59 Kg.
9 มี.ค. 2014

After 52 Kg.
9 มี.ค. 2014

น้ำาหนักก็ลงไปแบบสบายๆมากถึง 3 กก.

ลดไป 3 กก. รอบเอวลดลงไป 3 นิ้ว

18 ก.พ. 2014
Before 64.5 Kg.

22 ก.พ. 2014
Before 55 Kg.

14

คุณธัญญ์นรี  สิทธิโรจน์อมร
ชื่อเล่น เจี๊ยบ       อายุ  35 ปี  
อาชีพ นักธุรกิจ  จังหวัด  สมุทรปราการ  

17 ก.พ. 2014
Before 58 Kg.
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จนเข้าเดือนที่ 4 น้ำาหนักตัวของดิฉันลดลงไป 10 กก. รอบเอวจาก

คุณสิภาพัฒน์  เนตรนาราสวัสด์ิ     
ชื่อเล่น ตุ่น              อายุ     50 ปี   
อาชีพ นักธุรกิจ     จังหวัด ราชบุร ี

ดิฉันเป็นไทรอยด์มานานกว่า 5 ปี จึงทำาให้ระบบการเผาผลาญ
ของร่างกายทำางานได้น้อยลง และยังมีอาการอ่ืนๆร่วมด้วย เช่น
อ่อนเพลีย  ท้องอืดมาก ผิวแห้ง และมีน้ำาหนักตัวที่เพิ่มขึ้น
จาก 55 กก. เป็น 80 กก. ในระยะเวลาไม่กี่ปี ดิฉันพยายามหา
วิธีลดน้ำาหนักมาหลายวิธี แต่ก็ไม่ประสบผลสำาเร็จ  จนกระท่ังดิฉัน
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากพรีไบโอติก 
และโปรไบโอติก จากตอนแรกเพ่ือต้องการท่ีจะช่วยย่อยอาหาร
ในลำาไส้  โดยไม่ได้คิดถึงเรื่องการลดน้ำาหนักเลย   แต่หลังจาก
รับประทานไปได้ประมาณ 1 เดือน อาการท้องอืดก็็ดีข้ึน กางเกง
เร่ิมหลวมข้ึน จึงรับประทานต่อไปเร่ือยๆ จนเข้าเดือนท่ี 2 ดิฉัน
ลองชั่งน้ำาหนักดู ผลปรากฏว่า น้ำาหนักลดลงไป 4 กก. ดิฉัน
ตกใจ และดีใจมาก จึงหันมาลดน้ำาหนักอย่างจริงจังอีกครั้ง  
โดยการรับประทานสารสกัดจากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก  
ตอนเช้า  2  แคปซูล และก่อนนอน 1 แคปซูล งดชา กาแฟ 
หรือของหวานๆ แต่มื้อเช้าก็รับประทานข้าวตามปกติ  ส่วนใน

เม่ือ Booming คร้ังท่ี 16 ท่ีผ่านมา ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ได้นำาเสนอ 
โครงการ Defini Diets by Thaidham เพื่อให้ชาวไทยธรรมทุกท่าน 
ผอม สวย และรวยมาก  ดิฉันตื่นเต้นกับโครงการนี้มาก เพราะว่า
ดิฉันเองมีมีน้ำาหนักตัวถึง 78 กก.  หลังกลับมาจาก Booming  เมื่อ
วันที่ 16 ก.พ. 2014 ดิฉันก็เริ่มปฏิบัติตัวใหม่ ตามคำาแนะนำาจาก
ท่านผู้บริหาร คืองดรับประทานอาหารประเภทแป้ง และน้ำาตาล 
ร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือการลดน้ำาหนัก  โดยเร่ิมต้ังแต่
ดิฉันต่ืนนอนตอนตี 5 คร่ึง จะรับประทานสารสกัดจากพรีไบโอติก 
และโปรไบโอติก   น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น  ผสมโคคิวเท็น และ
น้ำามันปลาสูตร EPA เข้มข้น 1,000 มก. จากน้ันจะแกว่งแขน 100 คร้ัง 
และทำาอาหารรับประทานเอง  โดยจะรับประทานอาหารเช้า ตอน 7.00 น.
ซึ่งจะเป็น  ไข่  และผัดผักเป็นหลัก  มื้อกลางวันจะรับประทาน
สลัดคลุกน้ำามันงา กับน้ำาพริก มื้อเย็นจะเป็นปลาทอด  และผัดผัก
เป็นหลัก บางคร้ังก็มีแกงจืดบ้าง  ระหว่างม้ือจะทอดปลาตัวเล็กๆไว้เป็น
อาหารทานเล่น แทนของว่างอ่ืนๆ และด่ืมสมุนไพรชาชงสูตรล้างพิษ 
ช่วยระบายตลอดวัน และหลังจากปฏิบัติตัวแบบน้ี 5 วัน ดิฉันจึงลอง
ช่ังน้ำาหนักดู ผลปรากฏว่า น้ำาหนักลดลงไป 3 กก. เลยค่ะ ดิฉันรู้สึก

มื้อเย็นก็จะเน้นรับประทานผักสลัด  ดิฉันทำาแบบนี้เรื่อยมาจน
เข้าเดือนที่ 4 น้ำาหนักตัวของดิฉันลดลงไป 10 กก. รอบเอว
จาก 38 นิ้ว ลดลงเหลือ 32 นิ้ว ไม่มีอาการท้องอืด และ
อ่อนเพลียอีกเลย ผิวที่เคยแห้งก็ดีขึ้นมาก  ดิฉันรู้สึกประทับใจ
ในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยธรรมฯ จริงๆค่ะ ต้ังใจว่าจะรับประทาน
ไปเร่ือยๆ และคิดว่าจะลดน้ำาหนักให้เหลือ 55 กก. เท่าเดิมให้ได้
เลยค่ะ

ดีใจมาก ซ่ึงหลังจากน้ำาหนักลดลงไป 3 กก. ดิฉันจึงเข้มงวด
กับตัวเองน้อยลง แต่น้ำาหนักก็ยังลดลงอีก 2 กก. สรุปคือ
ในระยะเวลาไม่ถึง 1 เดือน น้ำาหนักตัวของดิฉันลดลงไป 5 กก.
ค่ะ จากน้ำาหนัก 78 กก. ปัจจุบันเหลือ 73 กก. แล้วค่ะ
ดิฉันต้ังเป้าหมายไว้ว่า จะมีน้ำาหนัก 65 กก. ในวันท่ี
3 พ.ค. 2014 ค่ะ แล้วรอพบกับดิฉันที่จะผอม 
สวย และรวยมาก ในงาน  Booming  
เดือนสิงหาคม 2014 นะคะ

คุณปาจรีย์   จุฑามณี         
ชื่อเล่น เดือน            อายุ 50 ปี  
อาชีพ นักธุรกิจ        จังหวัด กรุงเทพฯ  

ในระยะเวลา ไม่ถึง  1 เดือน  น้ำาหนักตัวของดิฉันลดลงไป 5  กก. ค่ะ  

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ดิฉันเร่ิมลดน้ำาหนักต้ังแต่วันท่ี  19 ก.พ. 2014 ด้วยโปรแกรม Ketogenic
Diets น้ำาหนักก่อนเข้าโปรแกรม 55.6 กก. รอบเอว 31.5 น้ิว โดย
ตอนเช้ารับประทานสารสกัดพรีไบโอติก และโปรไบโอติก 4 แคปซูล 
น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น ผสมโคคิวเท็น 2 แคปซูล และน้ำามันปลา
สูตร EPA เข้มข้น 1,000 มก. 2 แคปซูล และรับประทานอาหารเช้า 
ประเภทหมูแฮม ไข่ดาว  ชีส ไข่เจียวหมูสับ  ต้มเลือดหมู กลางวัน
รับประทานกับข้าวเปล่าๆ เช่น กระเพราทูน่า ไข่ดาว ไข่เจียวหมูสับ
ต้มยำา ต้มข่าไก่ ค่ัวกล้ิง ไก่ย่าง และในม้ือเย็น จะรับประทานหมูกระทะ 
แคปหมู น้ำาพริกหนุ่ม ยำารวมมิตร (เนื้อสัตว์+ผัก) ปลาทอด ไก่ทอด 
หมูทอด (ไม่ชุบแป้ง) ระหว่างวันจะด่ืมน้ำาด่างจากเคร่ืองทำาน้ำาอัลคาไลน์
ไวทอปตลอด  และชงคอลลาเจนเปปไตด์ 100% ดื่มก่อนนอน ใน
ช่วง 2 อาทิตย์แรก มีปัญหาเรื่องท้องผูก จึงรับประทานสารสกัด
เพ่ือการล้างพิษตับเพ่ิมในตอนเช้า และด่ืมสมุนไพรชาชงสูตรล้างพิษ 
ช่วยระบาย โดยที่ดิฉันไม่ได้ออกกำาลังกายเลย หลังจากครบ 1 เดือน
น้ำาหนักอยู่ท่ี 52 กก. น้ำาหนักลดไป 3.6 กก. รอบเอววัดได้ 29.5 น้ิว 

ลดไป 2 นิ้ว ดิฉันอยากจะบอกว่าการลดน้ำาหนักในครั้งนี้
เป็นการลดน้ำาหนักที่มีความสุขแบบสุดๆเลยค่ะ เพราะดิฉัน
ได้รับประทานแต่ของชอบ และไม่รู้สึกทรมาน ถึงแม้จะต้อง
งดแป้ง  น้ำาตาล  และผลไม้ทุกชนิดก็ตาม  แต่ก็ไม่นึก
อยากรับประทานอีกเลยค่ะ 

คุณวรรณภา  ช้อนทอง        
ชื่อเล่น เก่ง                                 อายุ  40 ปี 
อาชีพ  รับราชการ         จังหวัด นครนายก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้                      

ดิฉันอยากจะบอกว่าการลดน้ำาหนักครั้งนี้ เป็นการลดน้ำาหนัก
ที่มีความสุขแบบสุดๆเลยค่ะ เพราะได้รับประทานแต่ของชอบ

After 70 Kg.

After 75 Kg.

ธ.ค. 2013

22 ก.พ. 2014

มี.ค. 2014

9 มี.ค. 2014

Before 80 Kg.

Before 78 Kg.

After 52 Kg.
19 ก.พ. 201419 มี.ค. 2014

Before 55.6 Kg.

 38 นิ้ว ลดลงเหลือ 32 นิ้ว ไม่มีอาการท้องอืด และอ่อนเพลียอีกเลย
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   ผ่านไปอย่างงดงามกับ Booming Thaidham Seminar 
2014 ครั้งที่ 16 ภายใต้ Concept  “Over the Rainbow 
เส้นทางสายรุ้ง” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที ่ 14-16 ก.พ. 2014 ที่ผ่านมา 
ณ บ้านนารีสอร์ท จ.นครนายก  ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทำากิจกรรมร่วมกัน
เพ่ือกระชับมิตรภาพ พร้อมการเเสดงในค่ำาคืนแห่งราตรีสีรุ้ง TDA Rainbow 
Night ที่ทุกคนจัดเต็มมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ทำาให้บรรยากาศภายในงาน
เต็มไปด้วยสีสันเเห่งสายรุ้ง เเต่สำาหรับใครท่ีพลาดงานน้ีไป ไว้รอพบกันใหม่
ใน Booming ครั้งที่ 17 นะคะ

จบลงอย่างสวยงาม กับภาพแห่งความประทับใจของเส้นทางแห่งสายรุ้งค่ะ

แก๊งค์นี้พกแต่ความสุขมาในงานขอปรบมือให้กับทีมสีเหลือง ได้รางวัลที่ 1 มาครอบครอง

ต้องยกนิ้วให้เลยกับงานนี้

ทีมสีชมพูแม้ว่าชื่อจะหวาน 
แต่ลูกทีมก็แข็งแกร่ง

แก๊งค์สาวสวย ขึ้นรับรางวัลจาก
พี่เปิ้ลคนสวยค่ะ

ทีมสีแดงพกความสดใสเต็ม 100 ขึ้น
รับรางวัลจากพี่ยุ้ยค่ะ

สาวๆชุดสดใส ร่วมรับรางวัลจาก
พี่ยุ้ยกันค่ะ

เริ่ด เชิด สวยค่ะ 3 สาว

โอ้โห อลังการจริงๆ สาวๆชุดนี้

ทีมสีส้มก็ไม่ยอมใครแน่นอน ทีมสีเขียวสู้อยู่แล้วจ้า
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เดือน มกราคม 2014

เดือน กุมภาพันธ์ 2014

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน กุมภาพันธ์ 2014
คุณนเรศ  จันทราพัฒนะ

ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,003,110 บาท

คุณนเรศ  จันทราพัฒนะ
ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ จ.ปราจีนบุรี

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 972,120 บาท

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน มกราคม 2014

ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน มกราคม 2014

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน กุมภาพันธ์ 2014

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย 
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ  สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 398,760 บาท

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย 
ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ  สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 332,620 บาท

New 
Active

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด
ประจำาเดือน มกราคม  2014  
มียอด New Active Recruit 

จำานวน 21 ท่าน

ประจำาเดือน กุมภาพันธ์  2014  
มียอด New Active Recruit 

จำานวน 21 ท่าน

   พันตรีหญิงกรวรรณ    มีสิทธิ์

THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR 2014
ตารางสัมมนา เมษายน 2014

ตารางสัมมนา พฤษภาคม 2014

   วัน/เดือน/ปี         เวลา                           หัวข้อ                                            สถานที่                     วิทยากร

   วัน/เดือน/ปี         เวลา                           หัวข้อ                                            สถานที่                     วิทยากร

อาทิตย์ 27 เม.ย. 2014

อาทิตย์ 4 พ.ค. 2014

13.00-17.00 น.

13.00-17.00 น.

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

TOS : THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
ก้าวสู่โอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

ณ ห้องจุลมณี 4 โรงแรมเคพี แกรนด์
อ.เมือง จ.จันทบุรี

ณ ห้องประชุม โรงแรมลำาพูนวิลล์
อ.เมือง จ.ลำาพูน

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท
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ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผู้นำา ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย    ในเดือนตุลาคม   2014   ด้วยทริปพิเศษ   เย่ียม
ชมสำานักงานใหญ่ของไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี แหล่งผลิตเส้นใยอัจฉริยะ และเคร่ืองทำาน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป ท่ีเมืองเศรษฐกิจ
พิเศษจูไห่  ช้อปป้ิงท่ีตลาดใต้ดินกงเป่ย  แหล่งช้อปป้ิงใหญ่ของเมืองจูไห่ จากน้ันนำาท่านสู่มาเก๊า ชม “โบสถ์เซนต์ปอล”  สัญลักษณ์
แห่งเมืองมาเก๊า   ช้อปป้ิงท่ี เซนาโด้สแควร์ แหล่งช้อปป้ิงอันเล่ืองช่ือของมาเก๊า ชม ความย่ิงใหญ่อลังการของ THE VENETIAN  
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย เดินทางไปฮ่องกงด้วยเรือเฟอร์ร่ี ไปจุดชมวิว “วิคทอเรียพีค Victoria Peak”  ชมความสวยงาม
ของอ่าววิคทอเรีย แวะนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ซ่ึงเป็นสถานท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิของฮ่องกงด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ใหญ่ 
และศูนย์ย่อยเท่านั้น

สุดพิเศษ! 
1. คะแนนทุกคะแนน  นำาไปรวมทริปใหญ่ต่างประเทศ   
  และคะแนน Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำามาคำานวณเป็นต๋ัวฟรี
  หรือส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3. หากท่านตัดสินใจไม่ไปกับทริป  คะแนนทุกคะแนน
   สามารถคืนกลับเป็นโปรโมช่ันยอดศูนย์ และโปรโมช่ัน
  ของรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2014 ได้

ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เยี่ยมชมสำานักงานใหญ่ไวทอป
สานสัมพันธ์ ไทย-จีน สายสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอปChina

Hi-light

ครั้งที่ 4

กติกาท่องเที่ยว
1. เป็นผู้นำาที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำาหน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใย
   อัจฉริยะ MBF และเคร่ืองทำาน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป)  
  ต้ังแต่วันท่ี 6 ตุลาคม 2013 ถึง 5 ตุลาคม 2014
  (12 เดือน) 1,152,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ    
   96,000 คะแนน)
3. ผู้ท่ีย่ืนความจำานงทริป Hi-Light China คร้ังท่ี 4 
   ไม่สามารถ นำายอดผลิตภัณฑ์ไวทอป  ไปรวมกับ
   โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำาเดือนได้

R

เยือนประเทศญี่ปุน

¡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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เยือนประเทศญี่ปุน

¡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 

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล

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

ศูนย์ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 802-1656

ศูนย์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. (044) 341-387
ศูนย์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 423-468
ศูนย์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร. (075) 358-178
ศูนย์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร. (073) 516-195
ศูนย์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร. (037) 213-502
ศูนย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. (055) 253-377
ศูนย์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. (032) 493-685

ศูนย์ อ.เมือง (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

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

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

ศูนย์ใหญ่
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

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

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต�่งจังหวัด

“ม�ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

      ครอบครัว ไทยธรรม”

ข่าว... ประชาสัมพันธ์

ต้องก�รศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
•	กรุงเทพฯ	
		(เขตละ	1	ศูนย์)
•	กาญจนบุรี
•	ฉะเชิงเทรา
•	ชัยนาท
•	ประจวบคีรีขันธ์
•	นนทบุรี
•	ปทุมธานี
•	พระนครศรีอยุธยา

•	ราชบุรี
•	ลพบุรี
•	สมุทรสงคราม
•	สมุทรสาคร
•	สุพรรณบุรี
•	สระบุรี
•	สิงห์บุรี
•	อ่างทอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
•	กาฬสินธ์ุ
•	ขอนแก่น
•	ชัยภูมิ
•	นครพนม
•	นครราชสีมา
		(อ.ปากช่อง)		
•	บุรีรัมย์
•	บึงกาฬ
•	มหาสารคาม
•	มุกดาหาร
•	ยโสธร

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

ภาคเหนอื
•	เชียงราย
•	เชียงใหม	่
•	ตาก	(อ.เมือง)
•	น่าน 
•	พะเยา
•	เพชรบูรณ์
•	แม่ฮ่องสอน
•	ล�าปาง
•	ล�าพูน
•	สุโขทัย
•	อุตรดิตถ์

ภาคใต้
•	กระบี่

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

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

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

•	ก�าแพงเพชร
•	พิจิตร
•	อุทัยธานี

1. คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (มด)  

   โทร. 08-6367-7804 

2. คุณรัชชาภา ไชยมล (วิว)  

   โทร. 08-6358-8052     

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ มีนโยบายในการกระจายศูนย์ใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับโครงการใหม่ที่เตรียมเปิดตัว

ในปี 2014 นี้ จึงขอแจ้งให้พี่น้องไทยธรรมฯ ทราบถึงจังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์ใหญ่ พี่น้องท่านใด หรือสายงานของ

พี่น้องท่านใดที่สนใจ สามารถยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำานงเป็นศูนย์ใหญ่ได้ที่ ผู้จัดการเขต (Area Manager) 

และผู้ช่วยผู้จัดการเขต (Assistant Area Manager) ทุกท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
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ไครโยแลน
เครื่องสำ�อ�งระดับโลก
จ�กเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส

ก่อน

 ผลิตภัณฑ์สุดพิเศษ จ�ก

Dermacolor 
Cleansing Milk

Kryolan Skin 
Tonic Rose

Dermacolor Cleansing Milk 
เดอร์ม่าคัลเลอร์ คลีนซิ่ง มิลค์ 
ใช้เช็ดทำ�คว�มสะอ�ดเครื่องสำ�อ�งออกจ�กใบหน้� และใช้ได้ดีกับ 
เดอร์ม่�คัลเลอร์ ค�โมฟล�จ ครีม เหม�ะสำ�หรับทุกสภ�พผิว

Kryolan Skin Tonic Rose 
ไครโยแลน สกิน โทนิค โรส 
ให้คว�มสดชื่นคืนสู่ผิวหน้� หลังจ�กล้�งเครื่องสำ�อ�งออกแล้ว ด้วยส่วนผสม
ของฮ�ม�เมลิส เมื่อใช้เป็นประจำ� จะปกป้องผิวจ�กก�รระค�ยเคือง และคืน
คว�มสมดุลให้แก่ผิวหน้�

ให้การปกปิดที่สมบูรณ์
เพื่อความงามอย่างเป็นธรรมชาติ

บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
โครงก�รพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284 ซอยนวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
โทร. 02-363-7699, 085-920-6609    แฟกซ์ 02-363-4422
www.thaidham.com www.KryolanThailand.com E-mail : kryolanthailand@gmail.com

หลัง


