
30 วัน 
ของสายฟิต 

กับ อาหารแพลนต์เบสต์ เน้นพืช 100%
เมื่อนักมวยอาชีพเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกอันดับ 2
อยากทดลองกินแพลนต์เบสต์ เป็นเวลา 30 วัน 

อะไรจะเกิดขึ้น?
กล้ามเนื้อจะหายไหม? 

พลังงานและกำ ลังในการเทรนจะเหลือแค่ไหน?
ยังยกเวทได้หนักเท่าเดิมหรือไม่?

เราไปค้นหาคำ ตอบด้วยกันเลย!

เรือ่งราวทีค่ณุกำ ลงัจะอา่นตอ่ไปนี ้คอื เวลา 1 
เดอืนเตม็ ท่ีนักมวยระดบัอาชพีทีก่นิเนือ้ววัและ
ข้าวขาวเป็นหลักมา 5 ปีเต็มๆ ได้หยุดเนื้อสัตว์
ทกุคำ  หยดุเวยผ์งจากนมววัทกุยีห่อ้ ไมท่านไข ่
และหันมาทานโปรตีนจากพืชล้วน 100%

ฟิต & เฟิร์ม ด้วย 
แพลนต์เบสต์



ซ้อมอย่างหนักหน่วง
ถงึ 4 รอบเฉลีย่ 6 – 9
 ชม.ต่อวัน

เปลี่ยนจากเนื้อแดง เป็นเต้าหู้ เทมเป้ ถั่วสารพัดสี และเห็ด

เปลี่ยนจากเวย์ที่ท�าจากนมวัว มาเป็นโปรตีนชงจากถั่วลันเตาสกัดของ Nuzest Pea Protein 

เปลี่ยนจากข้าวขาว มาเป็นข้าวไรซ์เบอรี่ คีนวา ถั่ว 

เปลี่ยนจากไม่ทานผัก มาเป็นทานผักเยอะๆ ทั้งเคี้ยว ทั้งปั่นดื่ม 

และเปลี่ยนจาก ไม่เน้นทานสมุนไพรไทย มาทานขมิ้น ขิง และสารพัดเครื่องแกงไทย ทุกวัน 

 ผลที่ได้รับ น่าทึ่ง ช็อค เซอร์ไพรส์ ทั้งเจ้าตัว และทีมงานทุกคน 

 รวมถึงอาหารก็สามารถทานได้ อร่อย ไม่ฝืนใจ หลังจากปรับตัวกันอยู่สักพัก 

 เป็นเส้นทางที่เปิดหูเปิดตามากมาย

 แต่ท้ังน้ี เราไม่ได้ก�าลังมาบอกคุณให้หยุดกินอาหารจากสัตว์ตลอดชีวิต แต่เราอยากโชว์ความ

น่าท่ึงของอาหารแพลนต์เบสต์ไทยเน้นสมนุไพรเครือ่งแกงไทย รวมถึงอาหารแพลนต์เบสต์เน้นพชื ท่ีงาน

วิจัยทางการแพทย์ท่ีทันสมัยและน่าเช่ือถือท่ีสุดในปัจจุบันได้ค้นพบว่า เป็นแนวทางการบริโภค ท่ีดีท้ัง

กับร่างกายมนุษย์ และดีที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมของโลก

 

เราจะสามารถแก้ไขวิกฤติสุขภาพของเรา และแก้ไขวิกฤติสิ่งแวดล้อมโลกได้ 

ด้วยการหันมาทานเน้นพืชมากขึ้น 

แต่ในการทดลองนี้ เราขอเน้นพิสูจน์ข้อสงสัยในใจนักกีฬาสายฟิตว่า ถ้าเขาจะหันมากินอาหารจากพืช 

กล้ามเขาจะหายไหม และเขายังจะเทรนและแข่งขันได้ดีเท่าเดิมหรือไม่

โดยโฟกัสที่สุขภาพร่างกายมนุษย์ และกล้ามสวยๆ 

บนร่างกายนักกีฬาที่เข้าร่วมการทดลองในครั้งนี้เป็นส�าคัญ 

 ถ้าพร้อมแล้ว ไปอ่านกันเลยค่ะ 

ในการทดลองน้ี คุณเพชรทนงเป็นพระเอกของ

เรื่อง และเป็นหัวใจส�าคัญของการทดลองและ

เน่ืองจากเป็นนักกีฬาอาชีพ หาเล้ียงชีพด้วยการ

ชกมวยในระดบัอินเตอร์ ชกนอกประเทศไทยเป็น

หลัก ความเสี่ยงของการชกแต่ละครั้งมีไม่น้อย

เลย คุณเพชรทนงจึงเป็นคนท่ีมีวินัยสูงมากถึง

มากที่สุด 

การทดลองครั้งนี้ ได้ผล Before & After มาดัง

ท่ีเห็น เหตุผลหลักข้อหน่ึงคือ วินัยอันเป๊ะๆ 

น่ันเอง ใครท่ีหวังจะได้ผลลัพธ์ดีงาม ให้เพื่อนๆ 

ต้องตะลงึแล้วล่ะก็  เรือ่งวินัย เรือ่งการพดูแล้วค�า

ไหนค�าน้ัน เรือ่งเมือ่ต้ังใจไว้แล้วไม่ถอยจนกว่าจะ

ถึงเป้าหมายเวลาท่ีต้ังไว้ เป็นคุณสมบัติท่ีส�าคัญ

มาก ขาดไม่ได้เลยทีเดียว 

คุณเพชรทนงเป็นตวัอย่างท่ีดขีองการสัง่สมวินัยมาแต่

วัยเด็ก วัยรุ่น จนถึงวัยท�างาน และเมื่อตั้งใจไว้แล้วว่า 

จะกินพืช  100% ให้ครบ 30 วัน คุณเพชรก็ท�าจน

ส�าเร็จถึงมื้อสุดท้ายของจริงๆ จึงได้ผลดังที่เห็น 

แม้คุณเพชรจะชอบกินเน้ือวัวมากและก่อนหน้าน้ีก็กิน

เนื้อวัวทุกวัน วันละขั้นต�่า 1 กิโลกรัมมาไม่ต�่ากว่า 5 ปี 

แต่เม่ือต้ังใจจะทดลอง ก็ท�าได้สมบูรณ์แบบไม่มีการ

แอบกลบัไปกินเน้ือให้ผลการทดลองเสยีหายเลยตลอด

ระยะเวลาทั้ง 30 วันของโปรเจ็คต์นี้ 

หวังว่า คุณผูอ่้าน จะได้รบัแรงบันดาลใจจากความต้ัง

ม่ันและการมีวินัยในรูปแบบน้ี เพื่อให้เมื่อลองหันมา

ปรบัอาหารแล้ว ได้ผลดอีย่างน่าประทับใจ ไม่ต่างจาก

ผลของคุณเพชรทนง



 

เราได้ท�าการตรวจร่างกายคุณเพชรทนงชุดใหญ่ท้ังก่อนและหลงัการทดลอง โดยท�าการตรวจท่ีโรงพยาบาล

แม่ฟ้าหลวง ทั้งค่าเลือด ค่าอักเสบ และเข้าเครื่อง DEXA scan เพื่อเก็บข้อมูล มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก 

และมวลไขมัน เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล ก่อน และหลัง อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 

• คอเลสเตอรอล
ลดจาก 319  เหลือ 164

• ไขมันเลว (LDL) 
ลดจาก 363 เหลือ 107

• ไขมันดี (HDL)
เพิ่มจาก 51 เป็น 55 

(ดียิ่งขึ้น) 

• ไตรกลีเซอรไรด์ (TG)
ลดจาก 124 เป็น 67 

• ค่าอักเสบ hsCRP
ลดจาก 55.17  เหลือ 0.97 

(ค่าปกติของคนสุขภาพดี ผลควรอยู่ท่ีไม่

เกิน 1 แต่คุณเพชรทนงพุ่งทะยานไปท่ี 55 

เศษ สูงกว่าคา่อกัเสบทีค่วรเปน็ไปหลาย 10 

เท่า นับว่าท�าให้เสี่ยงโรค มากทีเดียว การที่

ลดลงมาเหลือไม่ถึง 1 ได้ใน 1 เดือน จึงนับ

เป็นเคสที่มหัศจรรย์จริงๆ ค่ะ ) 

ผลการทดลอง กินแพลนต์เบสต์
อาหารไทยต้านอักเสบ 1 เดือนเต็ม 
หรือ 30 วัน 
ของคุณเพชรทนงเป็นดังนี้ 

เป็นอย่างไรบ้างคะ เห็นค่าต่างๆ กัน

แล้วคงมีค�าถามว่า แล้วค่ามวลไขมัน 

มวลกล้ามเนื้อล่ะ

ตรงน้ีต้องบอกว่า ค่าแทบคงเดิมท้ัง

สองค่า โดยคุณเพชรทนงผอมลง ลี

นข้ึน อย่างเห็นได้ชัด ท้ังยังรักษา

กล้ามเน้ือไว้ได้โดยสมบูรณ์ พลังงาน

ไม่ลด ไม่หาย ยกเวทได้หนักเท่าเดิม 

ไม่มีผลเสยีต่อการเทรนน่ิงใดๆ เลยค่ะ แต่ภายในร่างกายน้ัน 

อาการอักเสบและค่าคอเลสเตอรอลท่ีน่ากังวล ได้หายไปแล้ว 

ถ้าเรายังสามารถเทรนได้ปกติ ชีวิตยังดีเหมือนเดิม แถม

ภายในร่างกายยังไม่เสี่ยงโรคภัยท่ีคร่าชีวิตคนไทยและคน

อเมริกันจ�านวนมาก ท้ัง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความ

ดันโลหิตและหลอดเลือด ก็นับว่า การทานในรูปแบบน้ี 

ส�าหรบันักกีฬามืออาชีพสายฟิตสดุๆ ก็ถือว่า น่าสนใจไม่เบา

เลยค่ะ 



มารู้จักคุณเพชรทนงกันสักนิด 

คุณเพชรทนงเดิมเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีเริ่มต้นก้าว

สู่สังเวียนชกมวยหาเล้ียงชีพตั้งแต่อายุ 8 ขวบจนถึง

ปัจจุบันขณะท�าการทดลอง มีอายุ 35 ปี คือ เริ่มฝึก

การชกตัง้แต่วยัเด็กและก้าวเข้าสู่วงการนกัมวยอาชพี

ในวัยรุ่น คุณเพชรทะนงจึงพูดเสมอว่า “ผมเริ่มลดน�้า

หนักมาตั้งแต่เด็กๆ” 

ส�าหรับเพื่อนๆ ท่ีงงว่า นักมวยท�าไมต้องลดน�้าหนัก

ล่ะ? จรงิๆ นักมวยต้องสร้างกล้ามไม่ใช่เหรอ? แล้วจะ

ลดน�้าหนักไปท�าไม?  เดี๋ยวกล้ามก็หายหมดหรอก!!

แต่ในความเป็นจรงิแล้ว นักมวยต้องมีการเพิม่น�า้หนัก 

ลดน�้าหนัก สลับไปมาแบบน้ีจนเป็นไลฟ์สไตล์ค่ะ 

เพราะก่อนข้ึนชกต้องมีการวัดน�า้หนักเลือกรุน่ และน�า้

หนักของเรานั่นเองค่ะจะเป็นตัวก�าหนดว่า เราจะต้อง

ข้ึนชกกับคู่แข่งท่ีรูปร่าง น�้าหนัก ความก�าย�าต่างๆ 

ท่ีใกล้เคียงกัน ท้ังน้ี ก็เพื่อความยุติธรรมในการ

แข่งขันนั่นเอง 

ดังน้ัน เม่ือมีการช่ังน�้าหนักแล้ว เพื่อให้เราไม่เสีย

เปรยีบในการแข่งขันในรอบของวันท่ีจะข้ึนชก เราจะ

ต้องคุมน�้าหนักของเราให้ต�่าสุดหรือต�่าเหมือนวันท่ี

ช่ังน�้าหนักไว้ เพราะถ้าเราดันไปเผลอตามใจปาก  

น�้าหนักข้ึนแต่ท่ีข้ึนมาน้ันดั๊นไพล่ไปเป็นน�้าหนัก      

ไขมันแทน เราอาจโดนไปชกกับคนท่ีน�้าหนัก

มากกว่าให้เสียเปรียบหรืออาจเสียโอกาสการชกไป

ก็เป็นได้ค่ะ แถม การวัดน�้าหนักยังท�าตอนเช้า แต่

มักจะไปชกกันตอนเย็นด้วย ท�าให้นักมวยหลายๆ 

คนเลือกอดข้าวอดน�า้ก่อนช่ังน�า้หนักรอบเช้า แล้วไป

โหมกินให้อ่ิมเท่ียงๆ บ่ายๆ ก่อนข้ึนชกในยามเย็น

อีกด้วยค่ะ ทราบตามน้ีแล้ว ก็คงพอนึกภาพชีวิตคุณ

เพชรทนง ออกแล้วใช่ไหมคะว่า การเพิ่มน�้าหนัก   

ลดน�้าหนัก เพิ่มกล้าม สร้างกล้าม มันอยู่ควบคู่กัน

ไปกับการฝึกซ้อม ฝึกฝน ทักษะนักมวยให้ข้ึนถึง

ระดับแชมป ์โลกมาโดยตลอด คุณเพชรทนง           

คร�่าหวอดอยู่ในวงการมวยมากว่า 20 ปีเดินสายชก

มาแล้วกว่า 10 ประเทศท่ัวโลกมีดีกรีเป็นถึงแชมป์

โลกมวยไทยและ Kick Boxing 6 สมัย เจ้าของ

เข็มขัดแชมป์ 16 เส้น คุณเพชรทนงได้รับการคัด

เลือกให้เป็น 1 ใน 16 นักชกจากทั่วโลกที่ได้เข้าร่วม 

Tournament ใหญ่ WLF ของจีนและสามารถคว้า

ชัยชนะได้เป็นแชมป์โลกรายการน้ีในปี 2562 และ

ติด Ranking เป็นอันดับที่ 2 ของโลกอีกด้วย

ถ้าใครติดตามเส้นทางคุณเพชรผ่านอินสตาแกรมมาหลายปี ก็คงจะได้เห็นว่า เส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบ

กุหลาบ แต่มันแทบจะถูกละเลงไว้ด้วยเลือดเลยทีเดียว เพราะเราจะเห็นท้ังภาพค้ิวแตก เน้ือเปิด จมูกหัก 

เบ้าตาแตก ซึ่งถ้าตลอดเส้นทางนักมวยนี้นับกันเป็นเข็มที่หมอต้องเย็บลงไปบนใบหน้าคุณเพชรทนงแล้ว

ละก็ นับรวมได้ ไม่ต่ำกว่า 400 เข็มเลยทีเดียวค่ะ ล�าพังจมูกก็หักไปหลายรอบ ไม่รวมเบ้าตาที่ยุบและแตก

อีกหลายครั้ง

เนื่องจากใช้ชีวิตที่ต้องทนต่อการทำร้ายร่างกาย การเจ็บปวด 
มีบาดแผล เลือด รอยเย็บและกระดูกที่หักเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน 

คุณเพชรทนงจึงมีความอดทนต่อความเจ็บปวดทางกายได้สูงกว่าคนปกติทั่วไป 
ซึ่งสิ่งนี้ อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณเพชรทนง ทนค่าอักเสบเรื้อรังในร่างกายที่พุ่งสูงกว่า

คนปกติไปนับ 10 เท่าได้มาตลอดหลายป ี

petchtanong



ก่อนการทดลองนี้ นักมวยสายกล้ามคนนี้ กินเนื้อแดงทุกวัน! วันละกิโล!

ในฐานะนักมวยอาชีพคุณเพชรทนงมีโปรแกรมการซ้อมอย่างหนักหน่วงถึง 4 รอบ เฉลีย่ 6 – 9 

ชม. ต่อวัน อาหารท่ีได้รบัในแต่ละวันแบ่งเป็น 3-5 ม้ือ ซ่ึงอาหารหลกัท่ีได้รบัต้องสอดคล้องกับ

กิจกรรมการซ้อมที่ต้องใช้พลังงานสูง ตัวอย่างอาหารมีดังนี้

• โปรตีน เนื้อแดงโดยเน้นที่เนื้อวัว 
(Red Meat) ปริมาณ 1 – 1.5 kg/วัน

(บริโภคเนื้อสัตว์อื่นค่อนข้างน้อย เช่นปลา กุ้ง 
ไก่ และหมู ทานบ้างเป็นครั้งคราว) 

• คาร์โบไฮเดรต ข้าว 

(ข้าวสวย หรือข้าวเหนียว) 
ปริมาณ 700 – 1 kg/วัน

(เน้นบริโภคเฉพาะข้าวขาว 
ไม่นิยมทานข้าวกล้อง 

ข้าวซ้อมมือ)

• ไขมันจากน้ำมันมะกอก 
อโวคาโด และถั่วเปลือกแข็ง 

ชนิดต่างๆ  ปริมาณ 70g / วัน

*มีทานอาหารเสรมิประเภทวิตามินและโปรตีน

ชงเป็นประจ�าในกรณท่ีีบรโิภคสารอาหารหลัก

ไม่ถึงเกณฑ์ โดยเลือกท่ีจะบริโภคอาหารหลัก

ให้ครบก่อน ส่วนของหวานไม่นิยมทานทุกชนิด 

ถ้าอยากหวานจะทานกล้วยหรือขนมปังเป็น

บางครั้งก่อนออกก�าลังกาย 

คุณเพชรทนงเคร่งครัดในการเลือกรับประทาน

อาหารมาก และสามารถทานเมนูเดมิท่ีทานซ�า้ๆ 

กันได้ยาวนานโดยไม่เบ่ือ  เช่น เน้ือย่าง (Grill) 

เน้ือผัด สเต็ก โดยย่างและผัดกับน�้ามันมะกอก 

เน้ือส่วนท่ีเลือกจะเป็นเน้ือวัวส่วนนุ่มไขมันน้อย 

(Lean Meat)  เช่น Tenderloin และ T Bone 

Steak  นานๆ ครั้งถึงจะทานเน้ือติดมันบ้าง 

วัตถุดิบประเภทเน้ือได้จาก Foodland และ 

Golden Place 

คุณเพชรทนงไม่ชอบทานผักทุกชนิดเพราะเน้น

ทานแป้งจากข้าวขาว โปรตีนจากเน้ือวัว และไข

มันจนเต็มอ่ิมแล้ว ผักท่ีพอจะทานได้บ้างนานๆ 

ครั้งคือ ผักบุ้ง บร็อคโคล่ี และหน่อไม้ฝรั่ง โดย

เมนูที่ชอบทาน เช่น ผักบุ้งผัดน�้ามันหอย เป็นต้น 

อาหารทุกชนิดที่ทานจะต้องผ่านการชั่ง ตวง วัด

และมีการค�านวณปริมาณอาหารท่ีจะทานอย่าง

แม่นย�าตามกิจกรรมและพลังงานท่ีต้องใช้ใน

แต่ละวัน เช่นข้าว 300 กรัม เนื้อ 300 กรัม เพื่อ

ท่ีว่าเมื่อถึงเวลาข้ึนชกแล้วต้องมีการเพิ่มหรือลด

น�า้หนักจะได้ก�าหนดปรมิาณอาหารท่ีจะเพิม่หรอื

ลดได้อย่างถูกต้องเพื่อให้น�้าหนักเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ต้องการ 

คุณเพชรทนงมเีครือ่งช่ังดจิิตอลขนาดกลางไว้ช่ัง

น�้าหนักอาหารโดยเฉพาะ ซึ่งคุณเพชรแนะน�าว่า 

หากเราซีเรียสเรื่องอาหาร น�้าหนักตัว และการ

สร้างกล้ามเน้ือแล้ว เราควรฝึกนิสัยการช่ังตวง

อาหารท่ีทานอย่างสม�่าเสมอจนท�าได้ทุกวัน ทุก

มื้อ 

คุณเพชรทนงมกัใช้เวลา 1 เดอืนโดยเฉล่ียในการ

เพิ่มหรือลดน�้าหนักโดยกล่าวว่าการเพิ่มน�้าหนัก

มีความยากกว่าการลดน�้าหนัก ซ่ึงการเพิ่ม       

น�้าหนักท่ีดีคือการเพิ่มมวลกล้ามเน้ือซ่ึงต้องใช้

เวลาในการสร้าง ส่วนการลดน�้าหนักค่อนข้าง

ง่ายเพราะเมื่อลดปริมาณอาหารกล้ามเนื้อ ไขมันก็จะ

หายไปด้วยจึงท�าให้น�า้หนักลดลงอย่างรวดเรว็ ในช่วง

ท่ีเพิ่มน�้าหนักจะไม่เกิดอาการโหยอาหารเพราะทาน

เยอะอยู่แล้ว ส่วนในช่วงลดน�้าหนักมีอาการโหยหรือ

อยากอาหารบ้างแต่ต้องอดทนเพือ่น�า้หนักจะได้ลดลง

ตามเป้าหมาย

ความอดทนและมีวินัย เป็นสิ่งส�าคัญมากส�าหรับผู้ท่ี

ต้องการกล้ามเน้ือของร่างกายในแบบท่ีต้ังเป้าหมาย

ไว้ ถ้าไม่มวีนัิยก็จะไม่สามารถท�าต่อเน่ืองได้จนส�าเรจ็

ไลฟ์สไตล์ท่ัวไป นอกเหนือจากการออกก�าลงักายและ

ซ้อมตามโปรแกรมแล้ว จะมีการพกัผ่อนนอนหลบัปกติ 

แต่ในช่วงท่ีเกิดวิกฤต Covid19 ท่ัวโลก ท�าให้การแข่ง

ขันแมตช์มวยแทบท่ัวโลกหยุดชะงกัไปด้วย ไม่สามารถ

เดินทางไปต่างประเทศได้จึงท�าให้โปรแกรมการซ้อม

ลดลงเหลือวันละ 1 ครั้ง และใช้เวลาที่เหลือในการรับ

เป็นเทรนเนอร์ในฟิตเนส เพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

และได้มีโอกาสเจอพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้คนท่ัวไป 

คุณเพชรทนงอาศัยช่วงเวลาว่างงีบหลับในเวลากลาง

วันจึงท�าให้นอนน้อยลงในเวลากลางคืน
เมื่อก่อน
กินเนื้อ
เยอะมาก!!!

อดีต!!

อด
ีต!!

อดีต!!



เมื่อเข้าร่วมโปรเจกต์ 
อาหารแพลนต์เบสต์ไทยต้านอักเสบ 30 วัน

คุณเพชรทนงเป็นนักกีฬาท่ีดมีูร่างกายแข็งแรงและลีนมาก ภายนอกไม่มี

โรคประจ�าตัวใดๆ ท่ีเป็นอันตรายเฉียบพลนั น�า้หนักตัวเม่ือท�าการทดลอง 

อยู่ที่ 75 กก. 

แต่ภายในร่างกายแล้ว ปัญหาที่มีมาตลอดของคุณเพชรทนงคือค่าเลือด

ที่ไม่ปกติ เช่น มีค่าคอเลสเตอรอล ประมาณ 300 กว่าเสมอๆ  ค่าไขมัน

เลว (LDL) 200 กว่ามาโดยตลอด และมีค่าอักเสบอยู่ที่ประมาณ 55 ซึ่ง

เปรียบเทียบกับคนปกติทั่วไปแล้ว ค่านี้ควรอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 1 จึงจะ

ถือว่าดีและปลอดภัย  

ซึง่ทีผ่่านมาคณุเพชรทนงไม่ได้ให้ความสนใจค่าอกัเสบในร่างกายเท่าใด

นัก เน่ืองจากมีการใช้ร่างกายท่ีหนักหน่วงมาโดยตลอดท้ังจากการบาด

เจ็บจากการแข่งขัน ความเหน็ดเหน่ือยเมือ่ยล้าจากการซ้อมจึงมีความคุ้น

ชินกับความเจ็บปวดและการอักเสบเป็นเรือ่งปกติ  การสนใจเรือ่งอาการ

อักเสบภายในร่างกายท่ีอาจส่งผลต่อโรคเรื้อรังอ่ืนๆ เช่น โรคหัวใจ โรค

เบาหวาน โรคหลอดเลอืด จึงไม่ใช่สิง่ท่ีอยู่ในล�าดบัความส�าคัญในปัจจุบัน 

ส่วนค่าคอเลสเตอรอลและไขมนัเลว (LDL) ท่ีสงูน้ัน เข้าใจว่ามาจากการ

บริโภคเน้ือสัตว์ในปริมาณมากในแต่ละวันท่ีคุณเพชรทนงทานอย่างต่อ

เน่ืองมาโดยตลอดหลายปี และเน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีดูปกติ จึงไม่ได้คิดจะ

เปลี่ยนแปลงอะไร 

เม่ือคุณเพชรทนงมีความตั้งใจท่ีจะเข้าร่วมโปรแกรมทาน Plant Based  

30 วันน้ัน ก็เน่ืองจากเหน็ว่ามคีวามท้าทายและมีความต้องการท่ีจะพสิจูน์

ว่าค่าเลือดท่ีไม่ดีมาตลอดปรับจะดีข้ึนได้จริงไหมโดยท่ีไม่สูญเสียมวล

กล้ามเนื้อที่สร้างสมมา

รวมถึงช่วงท่ีท�าการทดลอง คุณเพชรทนงเองอยู่ในช่วงท่ีต้องลดน�้าหนัก 

แต่ก็อยากลดน�า้หนัก ลดไขมัน โดยไม่สญูเสยีมวลกล้ามเน้ือ ซ่ึงปกติแล้ว

คนท่ีลดน�้าหนักจะต้องสูญเสียท้ังมวลไขมันและกล้ามเน้ือเป็นเรื่องปกติ 

แต่หนนี้คุณเพชรทะนงอยากพิสูจน์อาหารเน้นพืชว่า จะท�าสิ่งที่ยากมาก

ได้ไหม นั่นคือ สูญมวลไขมัน โดยเก็บมวลกล้ามเนื้อไว้ให้ได้มากที่สุด 



โปรเจกท์ 
Plant Based
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นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังได้รับแรงบันดาลใจจาก

สารคดี ใน Netflix เรื่อง “Game Changers The 

Documentary” ซ่ึงในภาพยนตร์ได้แบ่งนักกีฬาเป็น 

2 กลุ่ม คือกลุม่ท่ีทานเน้ือสตัว์ และกลุม่ท่ีไม่ทานเน้ือ

สัตว์ (ทานโปรตีนจากพืชทดแทน) ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มได้

ท�าการเจาะเลือดก่อนและหลังกินอาหาร และน�า

เลือดมาปั่นรวมกันเป็นพลาสม่า ให้มีการแยกช้ัน

เห็นส่วนประกอบของเลือดชัดเจน ซึ่งผลที่ได้รับ จะ

เห็นได้ว่ากลุ่มท่ีทานเน้ือสัตว์ เลือดจะมีลักษณะท่ี

ขุ่นมาก ในขณะท่ีกลุ่มท่ีไม่บริโภคเน้ือสัตว์เลือดจะ

มีลักษณะใสกว่า 

นักกีฬาคนไหนเหน็แบบน้ี ก็จะรูด้กีว่า เขาควรเลอืก

เลือดที่ไม่ขุ่นข้น ไหลเวียนดี เพราะผลที่ได้คือ การ

แข่งขันและฝึกซ้อมท่ีได้ประสทิธิผลมากท่ีสดุ ดงัน้ัน 

หลังจากดูสารคดีจบแล้ว จึงเป็นเรื่องท่ีไม่ยากเกิน

ไปเลยท่ีจะเปิดใจทดลองทานอาหารตามแนวทาง

นักกีฬาในสารคดี 

อีกท้ังในสารคดี ก็จะมีนักกีฬาระดับโลก ระดับ

ประเทศ มาเล่าถึงประสบการณ์เปลี่ยนมากิน       

แพลนต์เบสต์ แล้ว ยกน�า้หนักได้มากข้ึน ท�าเวลาท�า

รอบได้ดข้ึีน แข่งขันได้ดมีากข้ึน ซ่ึงขอแนะน�าท่านผู้

เริม่ต้นทีก่ารตรวจวดัค่าด้วยแพทย์

เราอยากแนะน�าเพื่อนๆ ว่า ในการทดลองของเพื่อนๆ 

หากมีการวัดค่าต่างๆ โดยแพทย์ ท้ังค่าผลเลือด ค่า

อักเสบ ค่ามวลกระดกู กล้ามเน้ือ ไขมัน ในวันแรกท่ีเริม่

ทดลอง และวันสุดท้ายทันทีท่ีโปรเจ็กต์จบ เพื่อนๆ จะ

ได้พิสูจน์ด้วยค่าทางวิทยาศาสตร์ โดยไม่ได้ใช้เพียง

ความรู้สึกหรือการสังเกตภายนอกอย่างเดียว 

เพราะบางค่า ก็ต้องใช้เครื่องวัดเท่านั้น 
เราถึงจะทราบผล เช่นค่าอักเสบ

ดังนั้น หากเป็นไปได้ เราขอแนะน�าอย่างยิ่ง ให้เพื่อนๆ 

หาเวลาและโอกาส ในการไปตรวจท้ัง 2 รอบน้ี ให้ได้ค่ะ 

ส�าหรับการตรวจของการทดลองครั้งน้ี เบ้ืองต้นคุณ    

เพชรทนงได้ท�าการตรวจร่างกายวันแรกท่ีเริม่กินอาหาร

แพลนต์เบสต์เลย จากผลเลือดและค่าต่างๆ  ท่ีวัดได้ใน

วันแรก ดร. ชลิดา มีความเห็นว่าคุณเพชรทนงมีค่า

อักเสบที่สูงมากเกินคนปกติทั่วไป 

และการอักเสบแบบเรื้อรังในระดับเซลล์แบบท่ี     

คุณเพชรทนงเป็นอยู่ตอนน้ี อาจมีผลกระทบให้เป็น

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( NCDs หรือโรคในกลุ ่ม 

Non-Communicable Diseases ) เช่น เบาหวาน 

หัวใจ หลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตผิดปกติ 

มะเร็งบางชนิด หรือ อื่นๆ ได้ในที่สุดเมื่อเหตุปัจจัย

สุกงอม

ดร.ชลิดา จึงได้วางแพลนก�าหนดอาหารให้มีส่วน

ผสมของอาหารไทยแพลนต์เบสต์ต้านอักเสบ เป็น

หลัก เน่ืองจากสมุนไพรไทยพื้นบ้านมีฤทธิ์ต้าน

อักเสบสูงมาก เช่น ขม้ิน ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด 

หอมแดง เป็นต้น พูดง่ายๆ ก็คือ สิ่งสมุนไพรไทยที่

เราเอามาต�าเป็นเครือ่งแกงแบบไทยๆ ท่ีกินกันต้ังแต่

เหนือจรดแดนใต้นั่นเอง

เมนูอาหารปรับเปลี่ยนไปในแต่ละวันให้ไม่เบื่อ และ

ใช้โปรตีนจากพืชครบส่วน แทนเน้ือหมู เน้ือไก่ ไข่ 

หรือ ปลา เช่น น�้าพริกเทมเป้ แกงเผ็ดเต้าหู้ ข้าว

ไรซ์เบอรี่ แกงเหลืองปักษ์ใต้ใส่ขม้ินแน่นๆ และอีก

สารพัดความแซ่บ เผ็ด ร้อน แต่เม่ือเวลาผ่านไปสัก

สัปดาห์หน่ึง คุณเพชรทนงก็ขอปรับเมนูนานาชาติ

เข้ามาปนบ้าง เพราะชอบอาหารแบบ Wrap หรือ  

แซนวิชแบบม้วน เราจึงปรับให้ยังมีสมุนไพรไทยอยู่

ไม่ขาด แต่รปูแบบการน�าเสนอจะมีการเป็นฟิวช่ันมาก

ขึ้น ให้ถูกปากผู้ทานนั่นเอง

อ่านว่า หากยังไม่ได้ดูสารคดีเรื่องนี้ ขอแนะ

น�ามากๆ  เพราะเป็นสารคดีท่ีท�าได้ดีและ

เปิดหูเปิดตามากๆ เรื่องหนึ่งเลยทีเดียว 

โปรแกรม
Plant Based 

30 วัน



น่ีคือตัวอย่างท่ีน่าสนใจ กล่าวคือ อาหารน้ันๆ หากมีวัตถุดิบท่ีดีแล้ว 

เราจะปรับเป็นอาหารชาติไหน เสิร์ฟแบบไหน ให้ถูกปากเราก็ได้ ผลที่

ได้รับต่อร่างกายก็ยังเป็นผลดีอยู่น่ันเอง โดยไม่จ�าเป็นต้องยึดติดกับ

สัญชาติอาหาร

สารอาหารหลักทั้งหมด มาจากพืชครบส่วนไม่แปรรูป ได้แก่ เต้าหู้ ถั่ว

สารพดัชนิดเท่าท่ีหาได้ ธญัพชืหลากหลาย เช่น ลกูเดอืย คีนวา ผกั ผล

ไม้หลากส ีหลายชนิด เป็นต้น ซ่ึงอาหารจากพชืเหล่าน้ีมีครบท้ังโปรตีน 

คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และไฟเบอร์ ผสมรวมกันในสัดส่วนท่ีสมบูรณ์

แบบ โดยการปรุงอาหารแบบไม่ใช้น�้ามันพืชน้ี ทานได้ตามสบาย อ่ิม

แล้วจึงหยุด ไม่ต้องนับแคลอรีก็่ไม่อ้วนแน่นอน เพราะสดัส่วนไขมันต�า่

มากอยู่แล้ว แถมไม่มีคอเลสเตอรอลเลย สบายมากจริงๆ 

ก่อนหน้าน้ี เดิมทีคุณเพชรทนงไม่นิยมบริโภคผักใบเขียวสักเท่าไหร่ 

เพราะบอกว่า กินผกัไปมันเปลอืงท่ีในกระเพาะอาหารจะได้ แต่อาหาร 

Plantbased มีผักสีเขียว เหลือง แดง เป็นส่วนประกอบถึง 20%  จึง

ใช้วิธีการน�าผักในเมนูอาหาร ผสมน�้าหรือนมพืช เข้าเครื่องปั่น ผสม

กับนูเซสต์ (Nuzest Pea Protein) ซ่ึงเป็นโปรตีนสกัดจากถ่ัวลันเตา

ยุโรปสีทอง แล้วดื่มในวันท่ีข้ีเกียจเค้ียวผักเหล่าน้ี ซ่ึงมันก็คือ แทบทุก

วันนั่นเอง 

ซึ่งการมีวินัยไม่โยนผักทิ้ง แต่เอามาปั่นดื่มให้มันจบๆ ไปนั้น อาจดูไม่

เหมือนคนอ่ืนๆ แต่มันได้ผลด ีเพราะผกัก็ได้กินมากข้ึน แต่ก็ไม่ต้องน่ัง

เค้ียวนานๆ ให้เสียเวลา และยังได้โปรตีนจากถ่ัวไปด้วยเต็มๆ เลย 

ถือว่า วินๆ 

ตารางการทานอาหารในหนึง่วนั 

คุณเพชรทนงจะทานอาหารมื้อแรก

ตอน 6:00 เช ้า  โดยดื่มโปรตีน        

Nuzest Pea Protein ครั้งละ 2 ช้อน

ตวง (จะได้โปรตีนบริสุทธิประมาณ 

20 กรัม) เชคกับน ำดื่ม ทานแบบ

ง่ายๆ ด่วนๆ วันละ 2 ครั้ง ตอนเช้า

หลังตื่นนอน 1 ครั้ง และก่อนนอนอีก 

1 ครั้ง  ซึ่งการดื่มโปรตีนชงจากพืชนี้ 

ท�าให้สะดวก ดูดซึมง่าย ค�านวณ

โปรตีนง่าย เหมาะกับท้ังนักกีฬาและ

คนท่ัวไปท่ีต้องการเติมโปรตีนเสริม

ในระหว่างวันหรือระหว่างม้ืออาหาร

หลักค่ะ 

คุณเพชรทนงทานอาหารท่ีจัดไว้ตาม

โปรแกรมของเชฟขวัญ โดยจะมีเสรมิ

อาหารม้ือค่ำท่ีนอกเหนือไปจาก

โปรแกรมคือซุปเต้าหู้มิโซะซ่ึงจะท�า

ทานเองทุกวัน และดื่มน�้ า เปล ่า

หลายๆ แก้ว

อีกท้ัง ยังมีการเติมชอตโบนัส คือ นมขม้ิน หรือ น�้าขม้ิน โดยการผสมขม้ินผง 1 ช้อนโต๊ะในน�้าเปล่าเฉยๆ 

หรือ ผสมนมอัลมอนด์ ดื่มช่วงบ่ายทุกวัน ซึ่งจริงๆ แล้ว ดร.ชลิดา แนะน�าให้ทานขมิ้นผงเพียงวันละปลาย

ช้อนชา ก็ได้ผลดีแล้ว แต่คุณเพชรทนงตัดสินใจ ลองทานครั้งละ 1  ช้อนกินข้าวเลยทีเดียว คนๆๆๆ ให้เข้า

กันกับน�า้เปล่า แล้วกระดกดืม่เพยีวๆ เลย ก็พบว่า ไม่เหม็นอย่างท่ีคิด (ใครท่ีสูก้ล่ินขมิน้ไม่ไหวก็ไม่ต้องลอง

แบบนี้ที่บ้านนะคะ เพราะบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นขมิ้นผงเอาซะเลย ก็ไม่ผิด เพราะการกินในแกงก็ได้ผลดีเช่น

กัน อะไรไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปฝืน) 

สอบถาม/สั่งซื้อ 
ไลน์ @nuzest หรือ

www.nuzest-thailand.com/shop



คุณเพชรทนงเอง แอบคิดว่า ท่ีผลสรปุค่าอักเสบในวันท่ี 

30 ลดลงอย่างมากแบบกระชากลงน้ัน อาจเป็นเพราะ

การดืม่น�า้ขม้ิน หรอื นมขม้ินแบบไม่ก๊ักน้ีด้วยหรอืไม่ ซ่ึง

ก็ต้องบอกว่า เราท�าเพยีงการทดลอง โดยไม่ได้ข้ึนถึงข้ัน

ท�าวิจัยจริงจังทางการแพทย์ จึงไม่สามารถสรุปอะไร

แบบฟันธงได้ขนาดน้ัน แต่ถ้าดูตามสมมติฐานสารต้าน

อักเสบ เคอร์คิวมิน ในขม้ินแล้ว ก็คิดว่า น่าจะมีความ

เป็นไปได้ทีเดยีวค่ะ เพือ่นๆ คนไหนอ่านมาถึงตรงน้ีแล้ว 

จิตใจไม่รังเกียจกลิ่นขม้ินผง อยากจะลองดู ก็น่าสนใจ

ดีนะคะ อย่างไรก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรเพราะขม้ินก็คือ 

อาหารบ้านๆ ของเรานั่นเองค่ะ 

ผลดีอีกข้อคอื มกีารขบัถ่ายทีด่ีขึน้อย่างมาก เดิมคณุเพ

ชรทนงไม่มีปัญหาเรื่องท้องผูกอยู่แล้ว แต่หลังจากทาน

อาหารตามการทดลองน้ี ปรากฎว่ามกีารขับถ่ายดย่ิีงข้ึน

กว่าเดิม เสมือนร่างกายได้ท�าการล้างสารพิษชุดใหญ่

ออกจากร่างกายทุกวัน รู้สึกร่างกายเบาและโล่งขึ้นกว่า

เดิมอย่างมาก มีการขับถ่ายเพิ่มขึ้น และแต่ละครั้งที่ขับ

ถ่ายจะรูส้กึโล่งกว่าเดมิอย่างมาก คุณเพชรทนงใช้ค�าว่า 

“เข้าห้องน�้าแต่ละที มันเหมือนลากไส้ออกมาเลยครับ 

มันโล่งมาก” 

หลังจากครบโปรแกรม 30 วันแล้ว คุณเพชรทนงได้มี

การปรับอาหารโดยเน้นพืชมากกว่าเดิม แม้ยังคงทาน

เน้ือสัตว์อยู่ แต่ในปริมาณท่ีน้อยลงตามสัดส่วน มีการ

ผลสรุปของการทดลอง 30 วัน 

เราทุกคนสรปุว่า ผลการทดลองครัง้น้ี เป็นท่ีน่าพงึ

พอใจอย่างมาก เพราะท้ังคุณเพชรทนงเอง และ

เชฟขวัญได้มีการปรึกษา ปรับเมนู จนสามารถ

ท�าได้จริง ทานได้อร่อย ดีกับผู้ท่ีต้องการสร้าง

กล้ามเน้ือและดแูลน�า้หนัก ลดไขมันไปพร้อมๆ กัน

สุดท้ายนี้ เราขอส่งกำ ลังใจและความรัก

ให้เพื่อนๆ ทุกคนที่อ่านมาถึงตรงนี้

 ขอให้เพื่อนๆ มีสุขภาพที่ดี ที่แข็งแรง 

มีหุ่นในฝันดังที่ปรารถนา 

 มีความสนุกสนานกับการทดลอง

เมนูใหม่ๆ ที่มาจากพืชที่แสนอร่อย

 ซึ่งไม่เพียงแต่ดีกับสุขภาพของเรา

เท่านั้น แต่ยังดีกับสุขภาพของโลกใบนี้ด้วย

 ขอให้ทุกคนมีความสุขและ

ความสำ เร็จดังที่ตั้งใจ 

 โชคดีค่ะ 

รสชาติของอาหาร อร่อยถูกใจ

ระดับความอิ่ม ความรู้สึกว่าอาหารอยู่ทน 
อยู่ท้อง ถือว่า ดีมาก

กล้ามเนื้อยังคงอยู่ครบ ไม่ฟีบ ไม่แบนไม่หาย 

แรงในการยกเวท การเทรนประจำวัน ไม่ตกเลย
แม้แต่นิดเดียว ยกเวทได้หนักเท่าตอนกินเนื้อ

สัตว์แบบเต็มสูบ ทั้งๆ ที่โปรตีนทุกคำ
มาจากพืช 100% 

แถมผลเลือด สวยงามขึ้นเหมือนอยู่
กันคนละโลก กับเมื่อ 30 วันที่แล้ว 

ความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานประเภท โรคหัวใจ 
โรคหลอดเลือด ได้หายไปเป็นที่เรียบร้อย

ไม่ต้องกังวลว่า จะเป็นคนกล้ามใหญ่ที่ล้มลง
หัวใจวายตายในยิมแบบข่าวที่เราเห็นบ่อยๆ 

ที่ข้างนอกกล้ามใหญ่ แต่ข้างในหลอดเลือด
สกปรก อุดตัน แก่ชรา เปราะบาง 

เราหวังว่า ผลการทดลองเล็กๆ นี้ ที่ไม่ใช่
งานวิจัยใหญ่โตอะไร 

มีนักกีฬาเข้าร่วมเพียงคนเดียว 
และทำเพียงหนึ่งเดือน 

ทานโปรตีนจากเต้าหูเ้พิม่ข้ึนเป็นประจ�า เมนูโปรด

คือ ชอบน�าเต้าหู้มาต้มกับกิมจิและซอสโคชูจัง ท�า

เป็นซุปกิมจิเกาหลีกินเองท่ีบ้านแบบง่ายๆ เมนูน้ี 

นอกจากจะโปรตนีสงูแล้ว ยังมีจุลนิทรย์ีดจีากกิมจิ 

ติดมาเป็นของแถมด้วย แถมแค่ฟัง ก็น่าทานมากๆ 

แล้วค่ะ 

จะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้เพื่อนๆ 
ทั้งชายและหญิง ที่สนใจอยากหันมาออกกำลัง 

อยากฟิตแอนเฟิร์ม ได้ หายกลัวการกินเน้นพืชว่า 
จะช่วยให้ฟิตเฟิร์มจริงไหม

รวมถึงเพื่อนๆ ที่เป็นนักกีฬามืออาชีพ 
หาเลี้ยงชีพด้วยกีฬาอยู่แล้ว 

จะได้ลองเพิ่มอาหารแพลนต์เบสต์
เข้าไปในเมนูอาหารด้วย

เพราะนอกจากทุกอย่างจะดีเหมือนเดิมแล้ว 
สิ่งที่เพิ่มมาคือ ร่างกายจะลดการอักเสบ

ส่งผลให้ Recovery Time หรือ 
ช่วงฟื้นฟูการอักเสบ หดสั้นลง 

ทำให้กลบัไปฝึกหรือเทรนได้เรว็ขึน้ ซึง่ดมีากและจำเป็น
มากสำหรับนักกีฬามืออาชีพทุกคน



ผลที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน 
หลังการทดลองได้จบลง
1. แนวคิด มุมมอง ทัศนคติ คุณเพชรทนงพบว่า มุม

มองต่ออาหารกับนักกีฬา เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง จากท่ีเคยคิดว่า 

ต้องกินเน้ือสัตว์ทุกวันเพื่อรักษากล้ามเน้ือให้ลีนสวย ก็ได้พิสูจน์

ด้วยตวัเองเอง โปรตีนจากพชืน้ัน รกัษากล้ามเน้ือให้ลนีสวยได้เท่า

กัน แถมแรงในการเล่นเวทและฝึกซ้อมก็ถือว่า แรงดีไม่มีตก ไม่

ต่างกันเลย แต่...ผลในร่างกายท่ีตามองไม่เหน็น่ีส ิมนัได้โบนัส ได้

เอ็กซ์ตร้า เครดิต เสริมมาเพียบเลย ท้ังคอเลสเตอรอลท่ีหายวับ

ไปเหมือนเสก แล้วยังค่าอักเสบเรือ้รงัอีก ไม่ว้าววันน้ี ก็นึกไม่ออก

ว่าจะว้าวกันวันไหน 

2. ปรับจากการดื่มเวย ์
นมวัว มาเป็นเวย์จากพืช 
100%
คุณเพชรทนงดื่มโปรตีนชง Nuzest 

Pea Protein วันละ 2 ครั้งตอนเช้า

หลังจากต่ืนนอนและก่อนนอน โดย

จะใช้เชคเกอร์ ของ Nuzest ใส่

โปรตีนชงกับน�า้เปล่า นมพชื หรอืน�า้

เต้าหู้ แล้วดื่มทันที รสชาติที่ชื่นชอบ

จะเป็น Coffee Coconut MCT หรอื 

รสกาแฟมะพร้าว ใส่ MCT Oil ท่ีช่วย

ในการเผาผลาญและดูแลกล้ามเนื้อ

คุณเพชรทนงดื่มเป็นประจ�าเพราะ

รู้สึกย่อยง่าย มีกรดอะมิโนจ�าเป็น

ครบ 9 ชนิดที่ร่างกายต้องการ ก่อน

หน้าน้ีได้ดื่ม Whey โปรตีนเป็น

ประจ�าอยู่แล้ว ได้มาลอง Nuzest 

โปรตีนจากถ่ัวลันเตายุโรปสีทอง 

รู ้สึกเป็นตัวเลือกท่ีดีกว่า เพราะ

ร่างกายมีพลงัเหมอืนเดมิ แต่ย่อยง่า

ยกว่าเวย์จากนมวัวมาก ไม่เป็นสิว

ผืน่จากการดืม่เวย์ด้วย รสชาตอิร่อย 

ทานง่ายมาก จึงต้ังใจดื่มอย่างต่อ

เนื่องเป็นประจ�าทุกวัน แทนเวย์จาก

นมวัว 

3. ปรับสัดส่วนอาหาร ให้มีโปรตีนจากพืชร่วม
ด้วย และกินผักทุกวัน 
สิง่ท่ีน่าสนใจคือ ในทุกๆ วันน้ี หลายเดอืนหลงัจากโปรเจ็ค วัน 

ของเราได้จบลงไปแล้ว แต่ไลฟ์สไตล์ของคุณเพชรทนง ได้

เปล่ียนไปแล้วในบางส่วน เช่น แทนท่ีจะทานเน้ือวัวร่วมกับข้าว

ขาวทุกมื้ออาหารและไม่ทานผัก คุณเพชรก็ปรับมาทานเต้าหู้ 

โปรตีนพืช ในบางมื้อ และทานเนื้อสัตว์ในบางมื้อ ในทุกๆ วัน 

ส่วนผักก็มีการทานเป็นประจ�าทุกวันเช่นกัน และเจ้าน�้าขมิ้น 

นมขมิ้นนั้น ถึงแม้ไม่ได้ชงทานวันละช้อนทุกวันแล้ว แต่ก็ยังมี

การชงทานเรือ่ยๆ เป็นประจ�าในทุกสปัดาห์ ซ่ึงนับว่า เป็นการ

ปรับตัวที่น่าทึ่งและน่าชื่นชมมากทีเดียว

4. ในปัจจุบัน ในฐานะหัวหน้าทีมเพาะกาย ฟิตเนส คุณเพชรทนง ยังคอยให้ค�าแนะน�า

และสนับสนุนให้ลูกทีมและผู้ท่ีมาฝึกกีฬา ฝึกเวทด้วย ให้ทานโปรตีนจากพืชเพิ่มมากข้ึน เพราะนอกจาก

เสริมกล้ามได้ไม่แพ้เนื้อสัตว์แล้ว ยังย่อยง่ายกว่า ไม่มีคอเลสเตอรอล ลดอักเสบได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักกีฬามือ

อาชีพต้องการมากจริงๆ 

อาหารกล่อง
       @healthyplantbased



• ไขมันเลว (LDL) 
ลดจาก 363 เหลือ 107

ผลการทดลอง กินแพลนต์เบสต์
อาหารไทยต้านอักเสบ 1 เดือนเต็ม 
หรือ 30 วัน 
ของคุณเพชรทนงเป็นดังนี้ 

• ค่าอักเสบ hsCRP
ลดจาก 55.17  เหลือ 0.97 

(ค่าปกติของคนสุขภาพดี ผลควรอยู่ท่ีไม่

เกิน 1 แต่คุณเพชรทนงพุ่งทะยานไปท่ี 55 

เศษ สูงกว่าคา่อกัเสบทีค่วรเปน็ไปหลาย 10 

เท่า นับว่าท�าให้เสี่ยงโรค มากทีเดียว การที่

ลดลงมาเหลือไม่ถึง 1 ได้ใน 1 เดือน จึงนับ

เป็นเคสที่มหัศจรรย์จริงๆ ค่ะ ) 

• ไตรกลีเซอรไรด์ (TG)
ลดจาก 124 เป็น 67 

• คอเลสเตอรอล
ลดจาก 319  เหลือ 164

• ไขมันดี (HDL)
เพิ่มจาก 51 เป็น 55 

(ดียิ่งขึ้น) 

ถ้าชอบ E Book เล่มนี้
อย่าลืมแวะไปรับชมคลิปเต็มๆ ที่ช่อง  

Noodee    Brainworks
EP.1

ฟิต & เฟิร์ม ด้วย 
แพลนต์เบสต์
คุณเพชรทนง

EP. 2
แพลนต์เบสต์ เมนูโปรตีนสูง 
เพื่ิอสร้างกล้ามเนื้อ 
กับ เชฟขวัญ แก้วขวัญ ธนโชติ

EP. 3
ชะลอวัย คุมน�า้หนัก ต้านอักเสบ
ด้วย แพลนต์เบสต์ 
ดร. นก ชลิดา เถาว์ชาลี ตันติพภิพ


