No.42 February - March 2015
www.thaidham.com

ล้างพิษตับ

โลหะหนัก
ล้างพิษแบบไทยธรรม

ผอม สวย รวยเป็
นทีม
อ่านต่อหน้า 6

No.42 : February - March 2015

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
เอกวัฒน์ สุวันทโรจน์

จุฑาทิพย์ ผงพิลา

ปนัดดา วิถีพัฒน์
สุดารัตน์ เนียมทัด

ศศินันท์ เชิดชู
พรทิพย์ ศรีเพ็ชร

สารบัญ
บ้านนี้ของเรา
บ้านนี้เศรษฐกิจดี
ฉันมีชีวิตใหม่ที่ไทยธรรม
เมืองคนเก่ง
ล้างพิษตับ
ล้างพิษโลหะหนัก
ล้างพิษแบบไทยธรรม
ประสบการณ์ผู้ใช้
หอเกียรติยศ / New Active
โปรโมชั่นท่องเที่ยว
ศูนย์ใหญ่ บ. ไทยธรรม
กล่องข่าวสมาชิก / สมัครวารสาร

3
4
5
6
7-10
11-12
13
14-15
16
17
18
19

ศูนย์ใหญ่ บ. ไทยธรรมtw w

พบกับสาระความรูน้ วัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับในการทำาธุรกิจ
เครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำาเร็จ ในรายการ TDA Healti Secret
ดำาเนินรายการโดยพี่เปิ้ล 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 90.75 ชุมพร อสมท. ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น.-15.30 น.
- FM 96.50 สงขลา อสมท. ทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 น.-18.00 น.
- FM 106.75 ประจวบฯ ทุกวันเสาร์ เวลา 16.10 น.-17.30 น.
- FM 106.25 พิษณุโลก อสมท. ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 น.-10.00 น.

และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ http://www.youtube.com/healtisecret
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ก้าวย่างอย่างมั่นใจ
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
ปีที่ 11
TDA Newsletter ฉบับนี้
ออกในช่วงเทศกาลแห่งความรั ก
และทุกๆเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ก็จะเป็นเดือนที่ครบรอบการก่อตั้ง
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ของพวกเรา
ซึ่งไทยธรรมฯเปิดดำาเนินการขึ้นใน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2548 ดิฉัน
และผู้บริหารอีก 2 ท่าน คือพีเ่ ปิล้
จารุณี (สุขสวัสดิ์) เดส์แน็ช และ
อ.รินทร์ลภัส สิรวิ ฒ
ั น์ธนะ จะเรียน
ให้ พี่ น้ อ งทราบเสมอว่ า เราสร้ า ง
ไทยธรรมขึ้นจากกระดาษแผ่นเดียว แต่เป็นกระดาษที่เราร่างโมเดล
ของบริษทั ฯในฝันของเรา ซึง่ เรามัน่ ใจว่าจะเป็นบริษทั ในฝันของคนไทย
ขึ้นมา โมเดลนี้เป็นพิมพ์เขียวของบริษัทในฝัน ที่เราตั้งใจสร้างเป็น
ของขวัญให้คนไทย และประเทศไทย และเป็นพิมพ์เขียวทีเ่ ขียนแผน
ไว้ล่วงหน้ายาวนานถึงร้อยปี ปกโฟลเดอร์แรกของไทยธรรมฯจึงถูก
ออกแบบเป็นรูปของขวัญผูกโบว์สีธงชาติ เขียนว่า It’s Thai Time
ถึงเวลาน้ำาใจไทย

จากกระดาษ 1 แผ่น จนมาถึงวันนี้กับสมาชิกจำานวน
150,000 คน ซึ่งหลอมรวมมิตรไมตรี จิตใจ อุดมคติ และการมอง
ชีวิตแบบไทยธรรมไปด้วยกัน เกิดเป็นองค์กรที่มีบุคลิก ลักษณะ
และวัฒนธรรมของตัวเอง มีคำาศัพท์หลายคำา ที่พวกเราใช้เรียก
ขานกั นเองโดยไม่ ไ ด้ ต ั ้ งใจ แต่ ผ่ า นจิ ตใต้ ส ำ า นึ ก ไม่ ว ่า จะเป็นคำา
ว่า “คนไทยธรรม” หรือ “พี่น้องไทยธรรม” หรือ “แบบไทยธรรม”
ซึง่ คำาสัน้ ๆสองพยางค์แบบไทยธรรม ได้รวมความหมายในจักรวาลที่
ลึกซึง้ ไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีทั้งความเป็นไทย และ
ความเป็นธรรม ความเป็นไทยคือ ความเป็นคนยิ้มง่าย ให้อภัยง่าย
มีมติ รไมตรี มีอารมณ์ขนั มีนาำ้ ใจ เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ส่วนความเป็นธรรม
หมายรวมถึงความเที่ยงตรง ความเที่ยงธรรม ความเป็นธรรมชาติ
และความมีธรรมะในใจ
จากผู้ก่อตั้งจนมาถึงทุกๆมือของพี่น้องไทยธรรมที่ร่วมกัน
สานฝันของไทยธรรมให้ทกุ วันนี้ ไทยธรรมเป็นองค์กรทีม่ ชี วี ติ จิตใจ
และจิตวิญญาณของตัวเอง ก่อเกิดมูลนิธิไทยคุณธรรมขึ้นในปี 2555
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคืนผลกำาไรส่วนหนึ่งกลับสู่แผ่นดินไทย
อันเป็นที่รัก และคนไทยพี่น้องร่วมชาติของเราทุกคน ไทยธรรมใน
วันนีเ้ ติบโตงดงาม มั่นคง อบอุ่น และร่มเย็นไปด้วยร่มเงาของต้นไม้
แห่งมิตรไมตรีที่ทุกคนช่วยกันปลูก รดน้ำาพรวนดิน และกำาลังผลิดอก
ออกผลด้วยมือแห่งมิตรไมตรี น้าำ ใจ และหัวใจของคนไทยธรรมทุกคน
ด้วยความจริงใจ

จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
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บ้านนี้
เศรษฐกิจดี
เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2015
พวกเรามาต้อนรับปีใหม่ดว้ ยการทำาสิง่ ดีๆเพิม่ ขึน้ อีกสัก 1 หรือ
2 อย่าง จะได้ไหม? เป็นคำาถามที่อยากให้ผู้อ่านช่วยกันตอบจริงๆนะคะ
เพราะผู้อ่านทุกท่านเป็นสมาชิกของไทยธรรม สังคมคุณธรรม สังคม
แห่งมิตรไมตรี พวกเราจะทำาความดีอะไรเพิ่มกันดีคะ เพราะที่ทำาอยู่นี้
ก็ว่าดีแล้วนะ ลองขอความคิดเห็นคนข้างๆดูนะคะ เพราะตัวเราย่อม
เข้าข้างตัวเองเสมอ คือว่าทำาดีหมดทุกอย่างแล้ว ยังมีค่ะช่วยกันหา
และทำามันเพื่อต้อนรับปีใหม่กัน
บ้านเราจะมีเศรษฐกิจดีขึ้นได้ ผู้นำาในบ้านต้องทำาธุรกิจที่ดี
งานดี เงินงามด้วยใช่ไหม ที่ถามเพราะอยากให้ทุกคนตอบตัวเองให้ได้
ว่าใช่ค่ะ/ใช่ครับทำางานที่ดี สุจริต มีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมโลก ส่งเสริม
เศรษฐกิจประเทศ ทำางานอย่างทุม่ เทแล้วได้รบั ผลตอบแทนมาก โดยไม่มี
วุฒทิ างการศึกษามากำาหนดรายได้ รายได้ผลตอบแทน ควรเป็นผลจาก
ฝีมอื ความสามารถ ในการทุม่ เททำางานมากกว่า ทุกท่านต้องเห็นด้วยแน่
การทำางานเครือข่ายที่ไทยธรรมฯ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ทุกคนได้อย่างแน่นอน ยิ่งช่วงภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ กระทบคนชั้น
พืน้ ฐานของประเทศเรามาก คนชัน้ กลางอย่างพวกเราต้องเร่งมือเข้าขยาย
ตลาดคนชัน้ กลางขึน้ ไป เพราะกลุม่ นีย้ งั มีกาำ ลังซือ้ และสามารถทำาความ
เข้าใจได้ดี โดยเฉพาะคนมีความรู้ฯลฯ ขอให้พวกเราพัฒนาฝีมือ ความรู้
ความสามารถตัวเองขึ้นให้มากๆ อย่าอยู่กับที่ โลกหมุนไป วิทยาการต่าง
ก้าวหน้า ทัง้ ข้อมูลข่าวสาร ทัง้ ไอทีตา่ งๆมากมาย แค่เราอยู่เฉยๆก็ลา้ หลัง
แล้วค่ะ พัฒนาความรู้แต่ภายนอกยังไม่พอ ภายในยิ่งสำาคัญกว่า การจะ
ประสบความสำาเร็จขั้นสูงได้นั้น ก็ต้องผ่านการประสบความสำาเร็จ
พืน้ ฐานมาก่อน สำาเร็จเป็นขั้นๆ ค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละขั้น จนสามารถสำาเร็จ
ขั้นสูงได้ หรือรวบรวมความสำาเร็จ ทีละเล็กทีละน้อยที่เกิดขึ้น ทุกๆวัน
ก็จะเป็นความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ มีเคล็ดลับความสำาเร็จอยู่อีกข้อหนึ่ง
ถ้าพวกเราทำาได้กจ็ ะพิชติ เป้าหมาย และเดินสูค่ วามสำาเร็จได้อย่างรวดเร็ว
เคล็ดลับนี้คือ “ชนะใจตนเอง”
ก่อนที่พวกเราจะออกไปพิชิตเป้าหมาย ออกไปปิดการขาย
ไปแนะนำาคน และเข้าไปนั่งอยู่ในใจของคนทั่วไปได้ คือก่อนที่จะชนะใจ
ผู้อื่นได้ พวกเราต้องชนะใจตัวเองให้ได้ก่อน เรื่องอะไรบ้างหล่ะ
1.การคิดบวกกับตัวเอง ไม่ว่าในการใช้ชีวิตประจำาวันจะเกิด
เรือ่ งผิดพลาดใดๆขึ้น สัญญานะว่าจะไม่ด่าทอทำาร้ายตัวเอง ไม่โทษ
ตัวเอง เช่นกันก็ไม่โทษใคร ไม่ด่าทอใคร ให้ถือเป็นประสบการณ์ชีวิต
ที่จะต้องจดจำาไว้ ไม่ทำาอีก และสอนคนรัก ลูกทีมที่รักให้หลีกเลี่ยง
จึงจะเป็นประโยชน์
2.การคิดร้ายกับผู้อื่น ต้องยอมรับว่าคนเรามีชีวิตนิสัยใจคอที่
แตกต่างกันชอบคนละแบบ การเลี้ยงดูสังคมคนละอย่างกัน ความแตก
ต่างไม่ใช่สง่ิ เลวร้ายค่ะ ทุกคนทีแ่ ตกต่างจากเราเท่านัน้ ไม่ใช่ความผิด ขอ
อย่าได้คดิ ร้ายคิดไม่ดีต่อกันเลย หรือคิดไม่ชอบเขา มันปิดกั้นมิตรภาพ
ความสำาเร็จที่จะเกิดขึ้น
3.การให้ฝกึ ทีจ่ ะเป็นคนทีม่ จี ติ ใจเป็นผูใ้ ห้ ให้ได้นะคะ เมือ่ เราคิด
แต่จะให้ จะไม่มีความรู้สึกอื่นเข้ามาเลย คิดที่จะช่วยคิดที่จะให้ เป็น
ความรูส้ กึ ของคนระดับจิตใจสูงส่ง เป็นจิตใจของคนทีไ่ ด้พฒ
ั นาจิตมาแล้ว
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4.อย่าคิดว่าเมือ่ เราทำางานแล้วคนอืน่ ได้ เพราะมันไม่มีประโยชน์
อะไรเลยยิง่ คิดยิง่ ไม่พอใจ ยิง่ คิด ยิง่ ไม่มคี วามสุข หากคุณไม่มคี วามสุข
ผลงานของคุณก็ไม่มี ในธุรกิจเครือข่ายมีอัพไลน์ มีดาวน์ไลน์ ใครทำา
ใครได้ ใครไม่ทาำ ไม่ได้ และใครมาก่อน ได้ก่อนเป็นธรรมดา ยุตธิ รรม
ทีส่ ดุ ถ้าไม่ทำาเพราะกลัวคนอื่นได้ มีหวังอดแน่ชาตินี้
5.พลังแห่งการขอบคุณ รูจ้ กั เป็นผูร้ บั ทีด่ ี กตัญญูรคู้ ณ
ุ พ่อแม่
ครูอาจารย์ ผู้ที่ให้การสนับสนุน ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ
ในการทำางานทีร่ าบรืน่ เกิดผลงานเกิดความต่อเนือ่ ง เป็นสายน้าำ ทีห่ ลัง่ ไหล
มาไม่มีขาดสาย ไม่มีวันหมด หรือแห้งขอดอย่างเด็ดขาด เชื่อเถอะว่า
พลังแห่งการขอบคุณนี้ทำาให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ มันเป็น
เรื่องง่ายๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณ
เมื่อพวกเราเข้าใจเคล็ดที่ไม่ลับเพื่อความสำาเร็จที่ง่ายกว่าเช่นนี้
นำาไปใช้นะคะ ต้องชนะใจตัวเองที่จะไม่ให้เกิดความคิดลบในใจ สอน
ทีมงานของเราต่อด้วย สอนพวกเขาอย่างไม่ปิดบัง จะได้ก้าวเดินไป
พร้อมกัน คนเราจะหาความสุข ไม่ต้องยาก หรือหาที่ไหนไกลหรอกค่ะ
อยู่ที่ใจอยู่ที่การกระทำา เป็นคนทำาดี ทำาถูก ทำาเพื่อผู้อื่น ทำาแล้วไม่หวัง
สิง่ ตอบแทน และทีส่ าำ คัญมากๆ คือห้ามอิจฉากัน อิจฉาใคร เพราะจิตใจ
จะร้อนรุ่ม ยิ่งคนที่เราอิจฉา ไม่ชอบ มีความสำาเร็จมากเท่าไร ยิ่งทำาให้
ตัวเราทุกข์ทรมานมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นขอให้ตั้งใจไว้เลยว่า จะต้องรู้สึก
พลอยดีใจไปกับความสำาเร็จของทุกคน ผลแห่งพลังดี และความสำาเร็จ
ก็จะกลับมาเสริมพลังให้แก่คุณ ทำาให้ความสำาเร็จได้มาอย่างง่ายดาย
รวดเร็ว และยั่งยืนด้วยค่ะ
ไทยธรรมฯเป็นเหมือนบ้าน เป็นครอบครัวของเรา พวกเราทำา
ธุรกิจอย่างตั้งใจที่จะสำาเร็จ ทำาให้มาก ทำาให้ดี เพื่อตัวของพวกเราเอง
เพราะความสำาเร็จ คือรายได้จำานวนมาก พวกเราทำาสำาเร็จ บ้านของ
พวกเราไทยธรรมก็มั่นคง สมน้ำาสมเนื้อกันค่ะ พวกเราสัญญาไหมคะว่า
จะมีทัศนคติที่ดี จะทะนุถนอมบ้านของเราไทยธรรมหลังนี้ ให้เป็น
บ้านที่มั่นคง แข็งแรง ใหญ่โต และอบอุ่นเพื่อที่คนรุ่นต่อๆไปที่เข้ามา
จะได้รับสิ่งดีๆไปได้เหมือนพวกเรา บริษัทฯทุ่มเทสนับสนุนพวกเรา
หาผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้เราทำากันอย่างไม่น่าเบือ่ ยิง่ ทำายิง่ ได้ ดังนัน้ พวกเรา
จะเดิ นไปพร้อมกั น “ความสำ า เร็ จของคุ ณ คื อ ความสำา เร็จของเรา”
พวกเรามาร่วมมือร่วมใจ ทำาให้เศรษฐกิจของบ้าน ของสังคม ของประเทศ
เราขยายใหญ่ยิ่งขึ้น ถึงวันนั้นไม่ต้องมีใครมาชมกันหรอก รางวัลของ
ความดีกค็ อื การกินดี อยูด่ ี มีความสุข มีทกุ อย่างทีป่ รารถนา หาทุกอย่างได้
เมือ่ ต้องการ นีแ่ หละชาวไทยธรรมฯ มิตรภาพทีอ่ บอุน่ และยัง่ ยืน มาเป็น
ส่วนหนึ่งของความสำาเร็จของกันและกันนะคะ จากนี้จนตลอดไป

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

ชีวิตใหม่

ำาหนัก
ที่ ไทยธรรม “ ดิ4 ฉเดืันอใช้นเวลาในการลดน้
ทำาให้น้ำาหนักลดลง

ดิฉนั เป็นคนรักสวยรักงามค่ะ ชอบดูดารานางแบบ
ที่หุ่นดีๆหน้าเด็ก ดูมุมไหนก็มั่นใจตลอดค่ะ จนมาวันหนึ่ง
กลับมาดูภาพตอนทีเ่ คยประกวดนางนพมาศ แล้วมาเปรียบเทียบ
กับภาพปัจจุบัน รับไม่ได้กับตัวเอง และเป็นช่วงที่เข้าเรียน
คณะเวชศาตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพด้วย ตอนนั้น
รูปร่าง อ้วน อวบ ดูไม่ดีเลยค่ะ พอดีว่าตอนที่เรียนได้รู้จัก
กับ ดร.อาริยา สาริกะภูติ ก็ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการ
ลดน้ำาหนัก อีกข้อหนึ่งเวลาเจอเพื่อนๆมักจะทักว่าทำาไมเธอ
อวบจั ง ตรงจุ ด นี ้ ค วามมั่นใจหายไปเลยค่ะ เวลาแต่ง ตัว
ออกมาก็ดูไม่ดี ก็เลยคิดปฏิวัติตัวเอง ว่าถึงเวลาที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ว จะต้องกลับมาสวยสุขภาพดี มั่นใจ
ให้ใครๆหันมองให้ได้ แอบดูรูปคุณจารุณี แล้วต่อมอิจฉา
ทำางานเพิ่มขึ้นอีก เพราะพี่เปิ้ลสวยขึ้นตลอดเวลาที่ได้เจอ
อีกเรื่องหนึ่งคือ ดิฉันจะปวดเมื่อยตามตัว ปวดเข่า เพราะ
ร่างกายแบกรับน้ำาหนักมากเกินไป เวลาไปซื้อเสื้อผ้าต้อง
ชุดใหญ่ๆตลอด รู้สึกรับไม่ได้ ไม่ไหวแล้ว จำาเป็นต้องลด
แล้วค่ะ
ดิ ฉั น เริ่ ม รั บ ประทานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องไทยธรรมค่ ะ
และเข้าร่วมสูตรลดน้ำาหนักยอดฮิตในตอนนี้ คือ สูตร
ลดน้ำาหนักแบบคีโตเจนิค ไดเอทค่ะ คือไม่ต้องอดอาหาร
ประกอบกับไม่ต้องมีเวลาออกกำาลังกาย ก็ลดน้ำาหนักลงได้
ซึ่งเหมาะกับตัวเรามากๆค่ะ เมื่อรับประทานผลิตภัณฑ์ของ
ไทยธรรม และรับประทานไขมัน โปรตีน งดผลไม้ และ
ของหวานทุกชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทนม และลดแป้ง

โบวิส

โคโคนัท คิวเท็น

ไป 15 กิโลกรัม

“

ชีวิตนี้ยังมีหวัง

ได้ผลดีมากค่ะ โดยใช้กลุ่มไขมันตัวดี เข้ามาช่วยในการเผาผลาญ และ
ใช้กลุ่มโพรไบโอติก พรีไบโอติก ช่วยปรับสมดุลลำาไส้ เพราะทุกอย่างเริ่มที่
ลำาไส้คะ่ การลดน้าำ หนักจะประสบความสำาเร็จต้องเริม่ จากจุดนีค้ ะ่ เมือ่ เดือน
มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา มีน้ำาหนักอยู่ที่ 67.5 กิโลกรัมค่ะ และใช้เวลาใน
การลดน้าำ หนัก 4 เดือน ทำาให้นาำ้ หนักลดลงไป 15 กิโลกรัม ตอนนีม้ นี าำ้ หนัก
เพียงแค่ 52 กิโลกรัม ซึ่งชั่งเมื่อตอนเดือนกันยายน 2557 จนตอนนี้เพิ่ง
ชัง่ มา ก็ยงั คงอยูท่ ่ี 52 กิโลกรัมค่ะ คงทีม่ าโดยตลอดน้าำ หนักไม่ขน้ึ เลยค่ะ
กลับมาใส่ชุดเล็กๆได้แล้ว ส่วนระบบการทำางานของร่างกายดีขึ้นมาก
สุ ข ภาพจิ ต ดี เ ยี ่ ย มค่ ะ ไปไหนมีแต่ค นชม
และอิจฉาหุ่นเราค่ะ ที่สำาคัญใครๆก็บอก
ว่าหน้าเราเรียว และหน้าเด็ก ดูเป็นวัยรุน่ ขึน้
ดีใจมากๆอยากบอกว่าไทยธรรมฯ ทำาให้เปลีย่ น
ได้จริงๆ ค่ะ ผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์ไม่มี
เลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมให้ผลดีเยีย่ ม
เลยค่ะ

คุณสุภลักษณ์ จันทร์ยัง
อาชีพ พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ
จ.สุราษฏร์ธานี

Before
67.5 kg.
มิ.ย. 57

After
52 kg.
ก.ย. 57

5

After
42.8 kg.
ต.ค. 57

“น้ำาหนักก็ลดลงเรื่อยๆ
ตามลำาดับ จากเริ่มต้นที่ 50.7
กิโลกรัม จนถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
คือ 42.8 กิโลกรัม เพื่อนๆ ทัก
ว่ า ไปทำ า อะไรมาตั ว เล็ ก ลง”
เมื่อก่อนนิกเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องงานขายเพราะเป็นคนที่พดู
ไม่เก่ง และทีส่ าำ คัญไม่ชอบคำาว่า “ขายตรง” แต่ไทยธรรมทำาให้นกิ
เปลี่ยนไปจนมีวนั นีค้ ะ่ เริ่มต้นด้วยตัวนิกเองเป็นโรคไฮโปธัยรอยด์ และ
อ้วนมาก พยายามทำาทุกวิธีที่มีคนแนะนำาว่าดี และสามารถทำาให้
น้ำาหนักลดลงได้ แต่ติดตรงที่ว่านิกเป็นโรคธัยรอยด์ ไม่สามารถ
รับประทานยาลดน้ำาหนักได้ วันหนึ่งนิกได้มีโอกาสฟังรายการวิทยุ
FM 101 และรูส้ กึ สนใจในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัทไทยธรรม
อัลไลแอนซ์ จึงได้เข้ามาซื้อสินค้าที่บริษัทฯ และได้รบั คำาแนะนำาเรื่อง
อาหารเสริมลดน้ำาหนัก โดยได้รับข้อมูลว่าผู้ป่วยที่เป็น โรคธัยรอยด์
สามารถรับประทานอาหารเสริมลดน้าำ หนักของบริษทั ฯได้ จึงตัดสินใจ
ลองรับประทาน และทำาตามสูตรคีโตเจนิคไดเอท ร่วมไปกับ
น้าำ มัน
มะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น และน้าำ มันปลาสกัดสูตร EPA เข้มข้น
สูตรคีโตเจนิคไดเอทเป็นสูตรลดน้าำ หนักทีม่ คี วามสุขมากๆ คือไม่ตอ้ ง
อดอาหาร และสามารถรับประทานได้เต็มที่ เพียงแต่ให้งดอาหารบาง
ประเภท โดยเน้นรับประทานพวกของทอด ของมันๆได้ นิกทำาตาม
ที่บริษัทแนะนำา แต่ก็คิดในใจว่ารับประทานแบบนี้น้ำาหนักจะลดได้
อย่างไร แต่เมื่อเวลาผ่านไป 1 อาทิตย์น้ำาหนักก็ลดลงไป 1 กิโลกรัม
รูส้ กึ ดีใจมาก และเริม่ รับประทานอาหารประเภทมันๆมากขึน้ น้าำ หนัก
ก็ลดลงเรือ่ ยๆตามลำาดับ จากเริม่ ต้นที่ 50.7 กิโลกรัม จนถึงเป้าหมายที่
ตั้งไว้ คือ 42.8 กิโลกรัม เพื่อนๆทักว่าไปทำาอะไรมาตัวเล็กลง นิกก็

กลุ่มคีโตเจนิค ไดเอท คลับ
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Before
50.7 kg.
พ.ค. 57

ปุณยพร โพธิ์ดีบุศกุล

แนะนำาเพื่อนๆให้ทำาตามสูตรเหมือนนิกบ้าง โดยผลลัพธ์ที่ออกมา
คือทุกคนทีเ่ ข้าร่วมทำาตามสูตรคีโตเจนิคไดเอท สามารถลดน้าำ หนัก
ได้ผลตามเป้าหมายทุกคน ผลจากความสำาเร็จของการลดน้ำาหนัก
ทำาให้นิกเริ่มมีรายได้จากการแนะนำาของนิก จนเพื่อนสนิท และ
คนรอบข้างเริ่มสังเกตเห็นว่าเราใช้ชีวิตเปลี่ยนไป มีเงินใช้จ่าย
มากขึ้น สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้มากกว่าที่เคยเป็น นี่คือ
ความสำาเร็จก้าวแรกของนิกที่เพื่อนสนิทเห็น จึงทำาให้เพื่อนๆอยาก
ลองเข้ามาร่วมทำาธุรกิจ กับบริษัทไทยธรรมฯ แบบนิกบ้าง เริ่มมี
เพื่อนคนที่ 1 คนที่ 2 และคนที่ 3 และอีกหลายคนทีไ่ ด้เข้ามาร่วมทำา
ธุรกิจกับบริษัทไทยธรรมฯโดยทุ ก คนได้ เ ริ่ ม ต้ น จากการใช้ สิ น ค้ า
ของบริษทั ไทยธรรมฯก่อน และเริม่ เห็นผลอย่างชัดเจน ทุกคนจึง
ใช้วิธีเหมือนอย่างที่นิกทำา คือใช้ดีแล้วบอกต่อทำาให้เกิดรายได้
เช่นเดี ย วกั บ นิ ก พวกเราจะมี ท ี มทำ า งาน และตั ้ งกลุ่มไลน์ชื่อ
กลุ่มคีโตเจนิค ไดเอท คลับ ทุกครัง้ ทีม่ สี มาชิกใหม่เข้ามาในกลุม่
พวกเราจะช่วยกันดูแล และคอยตอบทุกปัญหาทีส่ มาชิกสงสัย ซึ่ง
แต่ละคนจะมีความสามารถเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน เช่น ชำานาญ
ด้านการลดน้าำ หนัก ชำานาญด้านสุขภาพ ชำานาญด้านดูแลผิวพรรณ
ชำานาญด้านแผนการตลาด และวางแผนงาน จึงทำาให้เกิดเป็นทีม
แก๊งค์นางฟ้า ซึ่งเป็นความสำาเร็จที่นิกรู้สึกภูมิใจมากๆ ที่สามารถ
ทำาให้ตัวนิกเองประสบความสำาเร็จ และทำาให้คนรอบข้างประสบ
ความสำาเร็จเหมือนนิกเช่นกันค่ะ ปัจจุบันพวกเรามีรายได้ไม่นอ้ ย
กว่า 5 หลักทุกเดือน ต้องขอขอบคุณ คุณอัครรัสมิ์ (คุณโต้ง) ที่
คอยแนะนำา และวางแผนการทำางาน คอยให้กำาลังใจพวกเรา
ทุกคนในทีม ที่สำาคัญคือพวกเราเป็นมือใหม่สำาหรับงานขายตรง
และวันนีพ้ วกเราประสบความสำาเร็จมาได้เพราะมีหวั หน้าทีมทีแ่ ข็งเเกร่ง
แบบคุณโต้งค่ะ และต้องขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมฯ มากๆค่ะ
ทีส่ ร้างแผนการตลาดทีท่ าำ ง่าย ได้เงินเร็วให้กับทีมของพวกเราค่ะ

ล้างพิษตับ

ตับเป็นอวัยวะที่สำาคัญที่สุดอวัยวะหนึ่งในร่างกาย ตับเป็น

ศูนย์กลางของการแปรรูปสารสำาคัญ ทัง้ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน
และเป็นอวัยวะศูนย์กลางในการกำาจัดสารพิษต่างๆออกจากร่างกาย
ในการลดน้ำาหนัก หากไม่ควบคู่ไปกับการล้างพิษ การลดน้าำ หนัก
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ร่างกายจะเต็มไปด้วยสารพิษจะมีการเผาผลาญ
ไขมันต่ำา บวมน้ำา และมีการสะสมสารพิษตามเซลล์ไขมัน เนื้อเยื่อ
และข้อต่อ
ขบวนการกำาจัดสารพิษออกจากตับ เป็นขบวนการทางเคมี
ที่ซับซ้อน ซึ่งมีทั้งสารอาหาร และเอนไซม์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง
มากมาย เอนไซม์หลายชนิดในตับทำาหน้าทีเ่ ปลีย่ นสารพิษทีล่ ะลายได้
ในไขมัน ให้กลายเป็นสารพิษที่ละลายได้ในน้ำา ซึ่งจะถูกนำาไปกำาจัด
ต่อทางไตออกไปทางปัสสาวะ หรือออกไปทางน้ำาดีทางอุจจาระ หาก
สารสุดท้ายไม่สามารถละลายน้ำาได้
สารพิษหลายชนิดที่เข้าสู่ร่างกาย เป็นสารพิษที่ละลาย
ได้ในไขมัน ทำาให้ยากต่อการกำาจัด สารพิษเหล่านี้จะสะสมอยู่ใน
เซลล์ไขมันนานนับปี และจะถูกกำาจัดออกไปได้ในการออกกำาลังกาย
หรือการเคลื่อนไหวร่างกาย การลดน้ำาหนัก หรือการอดอาหารใน
ขบวนการกำาจัดสารพิษออกจากร่างกายจะมีช่วงหนึ่งที่สารพิษละลาย
ออกมาอยู่ในกระแสเลือด ก่อนจะถูกนำาไปกำาจัดที่ตับ ช่วงนี้จะทำาให้
อาจมีอาการปวดศีรษะ มึนงง ความจำาไม่ดี ปวดท้อง คลืน่ ไส้ อ่อนล้า
เวียนศีรษะ หรือหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ

กระบวนการกำาจัดสารพิษของตับ

การกำาจัดสารพิษของตับมี 2 ขัน้ ตอน เราเรียกว่า เฟส 1 และ
เฟส 2 ในขั้นตอนที่ 1 (เฟส 1) เป็นการทำาให้สารพิษที่เข้ามาสู่
ตับกลายเป็นสารไม่มีพิษ ส่วนขั้นตอนที่ 2 (เฟส 2) เป็นการทำาให้
สารที่เป็นพิษน้อยลงแล้ว ละลายน้ำาได้ ก่อนจะถูกขับถ่ายออกทาง
ปัสสาวะ หรืออุจจาระต่อไป
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กระบวนการกำาจัดสารพิษในเฟส 1

ในเฟส 1 จะเป็นการทำาให้สารพิษกลายเป็นสารไม่มีพิษ
หรือมีความเป็นพิษน้อยลง โดยใช้เอนไซม์ไซโตโครม พี 450
(Cytochrome P450) โดยผ่านปฎิกิริยาเคมีหลายขั้นตอน ทั้ง
ออกซิเดชั่น รีดักชั่น และไฮโดรไลซิส ในการทำาให้สารที่เป็นพิษ
กลายเป็นสารไม่มีพิษ ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระมากมาย และถ้า
กำาจัดออกไม่ทัน อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นก็จะทำาลายเซลล์ตับ ดังนัน้ ใน
ขบวนการล้างพิษตับ จำาเป็นต้องรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระ
เพิ ่ ม เติ ม เพื ่ อ กำ า จั ด อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในกระบวนการล้างพิษ
หากสารพิษมีปริมาณมาก หรือสารต้านอนุมูลอิสระมีน้อยเกินไป
สารพิษบางส่วนจะแปลงสภาพต่อไปเป็นสารก่อมะเร็งได้
กระบวนการกำาจัดสารพิษออกจากตับทัง้ สองเฟส จำาเป็นต้อง
ทำางานสอดคล้องกัน หากเฟส 1 ทำางานได้ดีในการแปลงสารพิษ
แต่เฟส 2 กำาจัดสารพิษทีแ่ ปลงแล้วออกไม่ทนั จะทำาให้เกิดสารพิษ
ล้นในเฟส 1 ซึ่งบางทฤษฎีเชื่อว่า จะนำาไปสู่โรคภูมิแพ้ตัวเอง
อาการดื้อยา โรคอ่อนเพลีย และโรคปวดเรื้อรัง
ในคนที่การกำาจัดสารพิษในเฟส 1 ทำางานได้ไม่ดี จะมีอาการ
ไวต่อคาเฟอีน น้ำาหอม และสิ่งแวดล้อมที่มีสารเคมีเจือปน และมี
โอกาสเพิ่มขึ้นที่จะเป็นโรคตับ ส่วนคนที่กระบวนการกำาจัดสารพิษ
ในเฟส 1 ทำางานมากเกินไป จะมีอาการทนต่อคาเฟอีนปริมาณมาก
เราสามารถใช้คาเฟอีน เป็นตัวบ่งการทำางานของกระบวนการกำาจัด
สารพิษในเฟส 1 ของตับได้ เพราะคาเฟอีนเป็นสารที่จะถูกทำาให้
เป็นสารที่ไม่มีพิษโดยสิ้นเชิงตั้งแต่เฟสแรก

สารที่ช่วยการทำางานของกระบวนการ
กำาจัดสารพิษเฟส 1 ในตับ
อาหาร : กะหล่าำ ปลี กะหล่าำ ชนิดต่างๆ บร็อกโคลี่ ส้ม อาหารโปรตีนสูง
สารอาหาร : กลูต้าไธโอน สารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินบีชนิดต่างๆ
วิตามินซี กรดโฟลิก สารแคโรทีนอยด์ มิลล์ ทิซเซล (Milk Thistle)
วิตามินอี วิตามินซี
อาหารเสริม Leva, Macwite

กระบวนการกำาจัดสารพิษในเฟส 2

เฟส 2 จะเป็นกระบวนการที่ทำาให้สารพิษจากเฟส 1
ละลายน้าำ ได้ โดยกระบวนการคอนจูเกชัน่ (Conjugation Pathway)
โดยการนำาสารบางชนิดมาเชื่อมต่อกับสารพิษจากเฟส 1 เช่น
ซีสเทอีน ไกลซีน หรือกลุ่มสารที่มีโมเลกุลของธาตุกำามะถัน ทำาให้
สารพิษเหล่านี้ลดความเป็นพิษลงไปอีก และละลายน้ำาได้ ซึ่งจะ
ถูกกำาจัดต่อไปทางไตโดยปัสสาวะ หรือผ่านทางน้ำาดีโดยอุจจาระ
กระบวนการกำาจัดสารพิษในเฟส 2 ต้องใช้เอนไซม์หลายชนิด

สารที่ช่วยการทำางานของกระบวนการ
กำาจัดสารพิษเฟส 2 ในตับ
อาหาร : กระเทียม กะหล่ำาดอก บร็อกโคลี่
สารอาหาร : กลูต้าไธโอน กรดอะมิโนชนิดต่างๆ ได้แก่ กลูตามีน
ไกลซีน ทอรีน เมไธโอนีน ซีสเทอีน กลูตามิค แอซิด แอสพาติค
แอซิด สารอาหารโคลีน อิโนซิทอล วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามิน บี ซี อี และซีลีเนียม
อาหารเสริม Leva, Macwite, GT Mac
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ผลข้างเคียงทีส่ าำ คัญในกระบวนการกำาจัดสารพิษเฟส 1 คือ
การเกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งถ้ามีมากเกินไปก็จะเป็นอันตรายต่อเซลล์ตบั
สารต้านอนุมลู อิสระจะช่วยลดอันตรายดังกล่าวได้ หากสารตัวกลาง
ที่เกิดจากเฟส 1 ไม่ถูกกำาจัดต่อในเฟส 2 สารเหล่านั้นจะกลายเป็น
สารก่อมะเร็ง คนทีม่ เี ฟส 1 ทำางานดี แต่เฟส 2 ติดขัด จะทำาให้เกิด
อาการเจ็บป่วยจากสารพิษ ดังนั้นอัตราการกำาจัดสารพิษออกจาก
เฟส 1 และเฟส 2 จำาเป็นต้องสมดุลกัน ซึ่งความไม่สมดุลกันของ
อัตราการกำาจัดสารพิษในเฟส 1 และเฟส 2 จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราได้
รับสารพิษในปริมาณมาก หรือได้รับสารพิษอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานาน ในกรณีเช่นนี้สารอาหารจำาเป็นที่ต้องใช้ในกระบวนการ
กำาจัดสารพิษในเฟสที่ 2 จะหมดไป ทำาให้เกิดสารพิษตกค้างจาก
เฟส 1 สะสม ซึ่งสารเหล่านั้นจะกลายเป็นสารก่อมะเร็ง
การกำาจัดสารพิษของตับเป็นสิ่งสำาคัญในการป้องกันการเกิด
โรคมะเร็ง เพราะราว 90 % ของมะเร็งเกิดจากสารพิษที่ได้รับ
ในสิ่งแวดล้อม ทั้งควันบุหรี่ อาหาร น้ำา และอากาศ ร่วมกับการ
ขาดสารอาหารจำาเป็นในกระบวนการกำาจัดสารพิษทั้งสองเฟส และ
การมีภาวะภูมิต้านทานบกพร่อง
การได้ รั บ สารก่ อ มะเร็ ง จากมลภาวะเป็ น ระยะเวลานาน
ร่ ว มกั บ การขาดสารอาหารสำ า คั ญในกระบวนการกำ า จั ด สารพิ ษ
จากตับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเฟส 2 ทำาให้ร่างกายของเราเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคมะเร็งมากขึ้น
หากกระบวนการกำาจัดสารพิษออกจากตับ เป็นไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตับจะสามารถกำาจัด 99% ของแบคทีเรียที่ทำาให้
เกิดโรค และสารพิษอื่นๆออกจากตับได้ตั้งแต่เฟส 1 อย่างไรก็ตาม
ผู้ที่ตับได้รับความเสียหาย หรือถูกทำาลาย สารพิษในตับของเฟส 1
จะพุ่งขึ้นถึงประมาณ 10 เท่าของผู้ที่ตับมีการทำางานปกติ
ในการกำาจัดสารพิษออกจากตับเฟสที่ 2 เกี่ยวข้องกับ
การสร้าง และการหลั่งน้ำาดี ในแต่ละวันตับจะผลิตน้ำาดีออกมา
ประมาณ 1.13 ลิตร ซึ่งนอกจากจะทำาหน้าที่ให้ไขมันแตกตัวเป็น
โมเลกุลเล็กๆ ง่ายต่อการย่อยแล้ว น้ำาดียังทำาหน้าที่เป็นตัวพา
สารพิษหลายชนิดไปกำาจัดออกที่ลำาไส้ใหญ่ ซึ่งทั้งน้ำาดี และสารพิษ
จะถูกดูดซึมไว้ด้วยสารอาหารเส้นใย และถูกกำาจัดออกไปพร้อมกับ
อุจจาระ ดังนั้นการรับประทานอาหารเส้นใยสูง จะเป็นตัวช่วยใน
การกำาจัดสารพิษอีกทางหนึง่ หากเราไม่รบั ประทานพืชผัก หรือได้
รับเส้นใยอาหารไม่เพียงพอในแต่ละวัน ปัญหานี้จะยิ่งทวีความ
รุนแรง เมื่อแบคทีเรียตัวร้ายในลำาไส้แปลงสารพิษตกค้างในลำาไส้
ให้กลายเป็นสารพิษที่ร้ายแรงกว่าเดิม
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สารอาหารที่ช่วยกระบวนการกำาจัด
สารพิษทั้งเฟส 1 และ เฟส 2
กลูตา้ ไธโอน และสารกระตุน้ การสร้างกลูตา้ ไธโอน สารต้าน
อนุมูลอิสระที่สำาคัญที่สุดในเฟส 1 คือกลูต้าไธโอน แต่ถ้าสารพิษใน
เฟส 1 มีมาก จะทำาให้กลูตา้ ไธโอนถูกใช้ไปมาก ทำาให้เฟส 2 ซึง่ ต้อง
ใช้กลูต้าไธโอนเช่นกันเกิดการชะงักงัน ทำาให้สารอนุมูลอิสระเกิด
การสะสม และเป็นอันตรายต่อเซลล์ตับ กลูต้าไธโอนช่วยปกป้อง
ร่างกายจากอันตรายของควันบุหรี่ รังสี เคมีบาำ บัด และสารพิษอืน่ ๆ
เช่น แอลกอฮอล์
อาหารจำาพวกกะหล่ำาปลี บร็อกโคลี่ มีสารอาหารที่ช่วย
กระตุ้นการกำาจัดสารพิษออกจากตับทั้งเฟส 1 และเฟส 2 โดยมี
สารสำาคัญ อย่างเช่น อินโดล ทรี คาร์บินอล (indole-3-carbinol)
ซึ่งช่วยปกป้องอันตรายจากสารพิษต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สารก่อมะเร็ง เช่นเดียวกับสารลีโมนีน (limonene) ที่พบในผลไม้
ประเภทส้มก็ออกฤทธิ์เช่นเดียวกัน

สารอาหารที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะใน
การกำาจัดสารพิษออกจากตับ

ขมิน้ ชัน มีสารสำาคัญคือ เคอร์คิวมินอยด์ ขมิ้นชันมีกลไก
สำาคัญคือ ไปยับยั้งการกำาจัดสารพิษจากเฟส 1 ในขณะที่กระตุ้น
การทำางานของเฟส 2 กลไกเช่นนี้ เป็นกลไกของการป้องกัน
การเกิดมะเร็งหลายชนิด นอกจากนีข้ มิน้ ชันยังไปยับยัง้ การออกฤทธิ์
ของสารก่อมะเร็งหลายชนิด เช่น สารเบโซไพรีน (Benzopyrene)
ในเนื้อสัตว์รมควัน และยังช่วยเร่งการกำาจัดสารก่อมะเร็งเหล่านี้
ออกจากตับในเฟส 2 อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกลไกยับยั้งการแบ่งตัว
ของเซลล์มะเร็งโดยตรง
สารอาหารอื่นๆ คือ กลุ่มวิตามินที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
อย่างเช่น วิตามินซี เบต้าแคโรทีน วิตามินอี นอกจากเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระป้องกันเซลล์ตับถูกทำาลายแล้ว ยังช่วยในกระบวนการ
กำาจัดสารพิษ หากร่างกายเราได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอจะทำาให้
กระบวนการกำาจัดสารพิษจากตับหยุดชะงักลง กลุ่มวิตามินบี
แคลเซียม และแร่ธาตุสำาคัญชนิดเทรสมิเนอรัล (Trace Mineral)
หลายชนิด มีความสำาคัญในกระบวนการกำาจัดโลหะหนัก และพา
สารอื่นๆออกจากร่างกาย สารอาหารที่ละลายในน้ำามันที่เรียกว่า
สารพวกไลโปโทรปิก (Lipotropic) เช่นโคลีน บีเทน เมไธโอนีน
วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 กรดโฟลิก มีประโยชน์ในการกำาจัดสาร
พิษที่ละลายในไขมันออกจากตับทางน้ำาดี และมีการนำามาใช้รักษา
อาการตับอักเสบ โรคตับแข็ง และตับที่ถูกทำาลายจากสารเคมี
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ล้โลหะหนั
างพิกษ
การได้รับสารโลหะหนักปริมาณน้อยๆ และสะสมเป็นเวลานานๆ เป็นสิ่งที่เกิดเป็นประจำาวันก่อให้เกิดโรคแห่งความเสื่อมต่างๆ โดย
เฉพาะโรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคสมองเสือ่ ม และโรคมะเร็ง ถึงแม้วา่ โลหะหนักในปริมาณเพียงเล็กน้อย แม้จะไม่อยูใ่ นระดับทีเ่ ป็นพิษ แต่กลับ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ร่างกายหลายประการ เนื่องจากโลหะหนักจะไปแย่งแร่ธาตุสำาคัญอื่นๆจับกับโมเลกุลของเอนไซม์ต่างๆในร่างกาย ทำาให้
ระบบการทำางานของเซลล์ร่างกายต่างๆหยุดชะงักลง อีกประการหนึ่งคือ โลหะหนักทำาให้เกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งจะเข้าไปเร่งกระบวนการอักเสบ
ในหลอดเลือด และกระตุ้นให้เกิดการก่อตัวของลิ่มเลือด จนกระทั่งเข้าไปอุดตันหลอดเลือดในที่สุด ปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า การสะสม
สารพิษโลหะหนัก มีความเกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคสมองเสื่อม โรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง
และหากว่ามีการพิสูจน์ได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกัน การรักษา หรือป้องกันโรคด้วยวิธีการขับสารโลหะหนักออก อาจเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุด
โดยมุ่งแก้ไปยังต้นกำาเนิดของปัญหา
การแพทย์ทางเลือกมีการกำาจัดโลหะหนักออกจากร่างกาย โดยวิธีการที่เรียกว่า คีเลชั่นเทอราปี (Chelation Therapy) เป็นการให้
สารละลายทางเส้นเลือดดำาไปจับโลหะหนักออกจากร่างกาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน และรักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือด การบำาบัด
แบบคีเลชั่นจะช่วยปรับการทำางานของเซลล์ เพิ่มการไหลเวียนของเลือด และเปิดทางให้กับเส้นเลือดที่อุดตันทั่วร่างกาย ลดการอุดตันของ
หลอดเลือด และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด
สารทีว่ งการแพทย์ใช้ในการจับโลหะหนักออกจากร่างกาย ถูกเรียกว่า คีเลตติง้ เอเจนท์ (Chelating Agent) หรือคีเลเตอร์ (Chelator)
ได้แก่สาร EDTA สาร DMPS สาร DMSA เป็นต้น การรักษาด้วยวิธีการใส่สารละลายเหล่านี้ เข้าทางหลอดเลือดดำา จำาเป็นต้องอยู่ภายใต้
การดูแลรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น
ในธรรมชาติแล้ว สารอาหารหลายชนิดมีคุณสมบัติในการจับโลหะหนัก และสามารถจับโลหะหนักออกจากร่างกาย โดยการ
รับประทานเป็นคีเลเตอร์ชนิดรับประทาน ที่เรียกว่า ออรัล คีเลเตอร์ (Oral Chelators) ดังตาราง
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คีเลเตอร์ชนิดรับประทาน

โลหะหนัก

ขมิ้นชัน

ล้างพิษสารปรอท ตะกั่ว เหล็ก แคดเมียม

อัลฟา ไลโปอิค แอซิด

ล้างพิษสารปรอท ทองแดง ตะกั่ว

กรดมาลิกจากแอปเปิ้ล

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
Grape Seed
Plus Turmeric

Macwite

ล้างพิษสารปรอท อะลูมินั่ม ตะกั่ว สโตรเนียม
Fruit Vinegar

เส้นใยอาหาร

ล้างพิษสารปรอท และโลหะหนักหลายชนิด

สาหร่ายสไปรูลิน่า

ล้างพิษสารปรอท แคดเมียม ตะกั่ว สารหนู
กัมมันตรังสีตกค้าง มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เมื่อใช้ร่วมกับสังกะสี

ซีสเทอีน

ล้างพิษสารปรอท

กลูต้าไธโอน

ล้างพิษสารปรอท แคดเมียม อาร์เซนนิค

อัลฟัลฟา

ล้างพิษสารปรอท

สังกะสี

เพิ่มการทำางานของเมทิโอนีน ล้างพิษตะกั่ว
อะลูมินั่ม สารหนู พลวง และโลหะหนักอีก
หลายชนิด

ควอซิทิน ในชาเขียว และองุ่น

Fullla
Spirumac
Zinc Pluz

Leva

Macwite

Vitagreen

Zinc Pluz

ล้างพิษโลหะหนักหลายชนิด

Fruit Vinegar
เอกสารเพื่อการบรรยายภายในบริษัทฯเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ทาง Line และ Facebook
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ล้างพิษแบบไทยธรรม
ตำารับล้างพิษออกจากร่างกายมีหลายสูตร ไทยธรรมนำาขอเสนอ ตำารับล้างพิษแบบไทยธรรม ทำาเพียง 1 วัน ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้
เวลาร่างกายได้พกั ผ่อนจากการย่อยอาหาร การเผาผลาญ และได้มเี วลาในการกำาจัดสารพิษออกจากส่วนต่างๆของร่างกาย การล้างพิษเพียง 1 วัน
ต่อสัปดาห์ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆในด้านดีในร่างกายของท่าน ทั้งสุขภาพ ความงาม การเผาผลาญ และการลดน้ำาหนัก เรามาเริ่ม
กันเลยค่ะ

สารอาหารตัวช่วย

ส่วนประกอบ

การออกฤทธิ์

GT Mac

แอล-กลูตามีน แอล-ไลซีน แอล-ออร์นทิ นี แอล-อาร์จนิ นี
แอล-ไกลซีน โครเมียม และแมงกานีส

Leva

เลซิทิน แอล-กลูตามีน ไกลซีน
เอน-อะเซทิล แอล-ซีสเทอีน

Macwite

แอล-กลูต้าไธโอน อัลฟา ไลโปอิค แอซิด สารสกัด เพิ่มกลูต้าไธโอน และ ล้างพิษตับ เฟส 1
มะขามป้อม สารสกัดเมล็ดองุน่ สารสกัดจากเปลือกสน และ เฟส 2 กำาจัดโลหะหนัก

Pineslene
Grape Seed
Plus Turmeric
Fruit Vinegar

ล้างพิษตับเฟส 2
เพิ่มกลูต้าไธโอน และล้างพิษตับ เฟส 1
และเฟส 2

สารสกัดจากสมอไทย สารสกัดจากเปลือกสน
สารสกัดจากส้มแขก แอล-คาร์นิทีน โครเมียม

ต้านอนุมูลอิสระ ล้างพิษออกจากระบบ
เลือด และเนือ้ เยือ่ ล้างพิษสารเคมีตกค้าง
ยากำาจัดศัตรูพชื ช่วยระบาย

สารสกัดเมล็ดองุ่น สารสกัดขมิ้นชัน

ต้านอนุมูลอิสระ ล้างพิษจากตับเฟส 2
กำาจัดโลหะหนัก

น้ำาส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล องุ่น พลัม ส้ม มะนาว ล้างพิษจากระบบเลือด สารเคมีตกค้าง
ยา กำาจัดโลหะหนัก ช่วยระบาย
ล้างพิษจากไต ตับ ถุงน้ำาดี ช่วยระบาย

ชา OB

ดอกเก็กฮวย ใบชา ชะเอมเทศ เมี่ยงอิงทิ้ง
อั่งตังเซียม ไลฮกกี้(เมล็ดหัวไชเท้า) ใบแป๊ะก๊วย

Vitagreen

สารสกัดอัลฟัลฟา วีทกลาส สไปรูลิน่า เลซิทิน
น้ำามันรำาข้าว

ล้างพิษจากระบบเลือด และกำาจัดโลหะ
หนัก

Spirumac

สาหร่ายสไปรูลิน่า แมงกานีส โครเมียม ทองแดง ล้างพิษจากระบบเลือด และกำาจัดโลหะ
สังกะสี ซีลีเนียม
หนัก

ตำารับล้างพิษแบบไทยธรรม

เช้า ดื่มน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป และGT Mac
กลางวัน ดื่มน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป และGT Mac
เย็น ดื่มน้ำาอัลคาไลน์ไวทอป และGT Mac
เครื่องดื่มตลอดวัน : น้ำามะนาว อาจเพิ่ม Fruit Vinegar ผสมน้ำา และชา OB
อาหารเสริมตัวช่วยหลัก : Grape Seed Plus Turmeric 2 caps/d + Leva 2 caps/d +
Pineslene 2 caps/d
อาหารเสริมตัวช่วยอื่นๆขึ้นกับความต้องการ : Macwite 2 caps/d / Spirumac 4 caps/d
/ Vitagreen 2 caps/d

ดื่มน้ำาอัลคาไลน์ ไวทอปอย่างน้อย 3 ลิตร ต่อวัน
เอกสารเพื่อการบรรยายภายในบริษัทฯเท่านั้น ห้ามเผยแพร่ทาง Line และ Facebook
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หลังจากเข้าโปรแกรมเดือนแรก น้ำาหนักตัวดิฉันหายไปถึง 4 กิโลกรัม ทั้งที่ ไม่ค่อย
ได้ออกกำาลังกาย ผ่านไปอีก 2 เดือน น้ำาหนักหายไป 7.9 กิโลกรัม
ก่อนหน้านี้ดิฉันมีน้ำาหนักอยู่ที่ 66.9 กิโลกรัม และมี
สะโพก ต้นแขน ต้นขาที่ใหญ่มาก ดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมงาน
Booming ที่บริษัทไทยธรรมฯจัดขึ้น ซึ่งมีการแนะนำาโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
คีโตเจนิคไดเอท หลังจากทีก่ ลับมาจากการเข้าร่วมงาน Booming แล้ว
ดิฉันจึงตัง้ ใจในการลดน้ำาหนักด้วยสูตรคีโตเจนิคไดเอท พร้อมกับ
การรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริม คือ น้ำามันปลาชนิด
กรดไขมัน EPA เข้มข้น น้าำ มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น
พรีไบโอติก และโพรไบโอติก หลังจากเข้าโปรแกรมเดือนแรก
น้ำาหนักตัวดิฉันหายไปถึง 4 กิโลกรัม ทั้งที่ไม่ค่อยได้ออกกำาลังกาย
ผ่านไปอีก 2 เดือน น้ำาหนักหายไป 7.9 กิโลกรัม ทำาให้เอวจาก
34 นิว้ ลดลงเหลือ 30 นิว้ ดิฉนั คิดว่าเป็นอะไรทีอ่ ศั จรรย์มาก ไม่
เคยคิ ด เลยว่ า ตั ว เองจะลดน้ำ า หนั ก ได้ เ ยอะขนาดนี้ ม าก่ อ นเลย
แถมยังได้สุขภาพที่แข็งแรง ต้องขอขอบคุณ บริษัทไทยธรรมฯ
ที่ได้มอบโอกาสดีๆ สิ่งดีๆ และมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีให้กับ
สมาชิกทุกท่านได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ประทับใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ไทยธรรมฯมากๆเลยค่ะ

Before
98.5 kg.
มี.ค. 57

After
90 kg.
พ.ย. 57

Before
66.9 kg.
ส.ค. 57

After
59 kg.
พ.ย. 57

คุณปาริฉตั ร มีจนิ ดาวงษ์

ชื่อเล่น บี
อายุ 27 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัดกรุงเทพฯ

น้ำาหนักของผมลดลงไปถึง 8 กิโลกรัม จนเหลือ 90 กิโลกรัมแล้ว ในเวลา 2 เดือน
เท่านั้น โดยที่ ไม่ต้องออกกำาลังกายเลย เท่ากับน้ำาหนักเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

คุณบรรจงเกียรติ เชาวน์ดี

ชื่อเล่น แมน
อายุ 34 ปี
อาชีพ พนักงานบริษัท จังหวัด กรุงเทพฯ

เมื่อก่อนผมมีน้ำาหนัก 98.5 กิโลกรัม และไม่เคยใช้ยา
ลดน้ำาหนักใดๆเลย ผมได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมจาก
แฟนของผมเอง ในช่วงเดือนแรกเธอลองเลือกคู่จิ้นเผาให้ผอม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ก่อนออกกำาลังกายมาให้รับประทาน และเข้าร่วมโปรแกรม
คีโตเจนิคไดเอท ด้วย คืองดแป้ง น้าำ ตาล และผลไม้ พอเดือนทีส่ อง
ก็รับประทานพรีไบโอติก และโพรไบโอติก เพื่อช่วยในเรื่องของ
ระบบลำาไส้ และได้เพิ่มสารอาหารที่สูตรกระตุ้นการเผาผลาญ
ไขมัน น้ำาหนักของผมลดลงไปถึง 8 กิโลกรัม จนเหลือ 90
กิโลกรัมแล้ว ในเวลา 2 เดือนเท่านัน้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งออกกำาลังกาย
เลย เท่ากับน้ำาหนักเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ผมรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามารู้จัก
ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทีด่ ี
และมีประโยชน์แบบนี้ โปรแกรมคีโตเจนิคไดเอท จากไทยธรรม
ทำาให้การลดน้ำาหนักของผมเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ

2 เดือนผ่านไป น้ำาหนักลดลงไปถึง 10 กิโลกรัม ผ่านไปเพียงแค่ 2 อาทิตย์
น้ำาหนักลดลงอีก 3 กิโลกรัม รวมเป็น 13 กิโลกรัม
ดิฉันมีน้ำาหนักที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากคลอดลูก
น้าำ หนักเพิ่มขึ้นมา 30 กิโลกรัม จนถึง 89.5 กิโลกรัม ก่อนหน้านี้
ใครแนะนำาผลิตภัณฑ์อะไรก็ลองรับประทานหมด ยาลดความอ้วน
รับประทานหมด แต่นาำ้ หนักก็ไม่ลดลงเลย และยังเคยเข้าคอร์ส
ลดความอ้วนตามสถาบันชื่อดังต่างๆมาแล้วด้วย จนได้มารู้จัก
ผลิ ต ภั ณฑ์ ข องบริ ษ ั ท ไทยธรรม และมี โค้ ชซิ นที ่ น ่ า รั ก คอย
ให้คำาปรึกษา ดิฉันจึงเริ่มปฏิบัติการลดความอ้วน โดยเข้าสูตร
คีโตเจนิค ไดเอท ลองเริ่มรับประทานสารอาหารที่ช่วยกระตุ้น
การเผาผลาญ และสารสกัดจากพรีไบโอติก และโพรไบโอติก โดย
ไม่ต้องออกกำาลังกายเลยค่ะ เข้าสูตรอย่างเคร่งครัด จน 2 เดือน
ผ่านไป น้ำาหนักลดลงไปถึง 10 กิโลกรัม พอเข้าสู่เดือนที่ 3 ก็
ลองตรวจสุขภาพพบว่าเริ่มมีภาวะไขมันเกาะตับ จึงรับประทาน
สารอาหารบำารุง และล้างพิษตับ เสริมด้วยสมุนไพรจีนชาชง
ผ่านไปเพียงแค่ 2 อาทิตย์ น้ำาหนักลดลงอีก 3 กิโลกรัม รวม
เป็น 13 กิโลกรัม เป้าหมายต่อไปของดิฉนั คือต้องการลดน้าำ หนัก
14

ลงอีก 10 กิโลกรัม รู้สึกประทับใจโค้ชทุกคนในทีม Thaidham
Bangkok ทำาให้รู้สึกว่าเหมือนมีบา้ นอีกหลัง ทีพ่ ร้อมให้คาำ ปรึกษา
และตอบคำาถามแบบ ไม่เบื่อเรา และขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมฯ
ที่มอบชีวิตใหม่ให้กับดิฉันค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

Before
89.5 kg.
ก.ย. 57

คุณอิษฏา รัชตนันทิ

After
76 kg.
พ.ย. 57

ชื่อเล่น ส้ม
อายุ 37 ปี
อาชีพ นักวิชาการเงินและบัญชี จังหวัด กรุงเทพฯ

รับประทานได้ประมาณ 1 สัปดาห์ น้ำาหนักลดลงไป 3 กิโลกรัมเลยค่ะ ดิฉันรู้สึก
มหัศจรรย์มาก รับประทานต่อในสัปดาห์ที่ 2 น้ำาหนักของดิฉันลดลงไปอีก 2 กิโลกรัม

Before
65 kg.
ต.ค. 57

ดิ ฉั น เป็ น คนหนึ่ ง ที่ มี ปั ญ หาเรื่ อ งน้ำ า หนั ก เกิ น
เนื่องจากชอบรับประทานผลไม้ ดิฉันออกกำาลังกาย เช่น
เล่นโยคะ ปัน่ จักรยาน แต่นาำ้ หนักก็ไม่ลดลงเลย จนน้าำ หนัก
เพิ่มขึ้นถึง 65 กิโลกรัมเมื่อดิฉันได้พบกับ คุณอภิญญาวุฒิ
วิโรจน์เวชภัณฑ์ หรือน้องโอ๊ต กับโปรแกรมคีโตเจนิคไดเอท
วันแรกของการลดน้าำ หนัก หักดิบเลยค่ะ ไม่รบั ประทานแป้ง
ทุ ก ชนิ ด ไม่ ร ั บ ประทานผลไม้ และน้ ำ า ตาล แต่ จ ะเลื อ ก
รับประทานผักกับเนือ้ สัตว์ และกาแฟดำา ทำาให้การลดน้าำ หนัก
ของดิฉันในครั้งนี้ รู้สึกมีความสุขมากๆ เพราะสามารถ
รับประทานครบทั้ง 3 มื้อ ได้รับประทานอาหารที่ชอบ เช่น
สเต็ก สลัด กุง้ ทอด ปลาทอด หมูทอด สุก้ี ฯลฯ พร้อมทัง้
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากบริษทั ไทยธรรมฯ คือ พรีไบโอติก
และโพรไบโอติก น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น
และน้ำามันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น รับประทาน
ได้ประมาณ 1 สัปดาห์ น้ำาหนักลดลงไป 3 กิโลกรัมเลยค่ะ

After
60 kg.
พ.ย. 57

คุณปริชาติ ปรองดอง

ดิฉันรู้สึกมหัศจรรย์มาก รับประทานต่อในสัปดาห์ที่ 2
น้าำ หนักของดิฉนั ลดลงไปอีก 2 กิโลกรัม ดิฉนั ดีใจมาก ไม่รสู้ กึ
อึดอัด และทำาให้ดฉิ นั กลับมาใส่กางเกงยีนส์ตวั โปรดได้อกี ครัง้
ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ จากบริษัทไทยธรรมฯ มากค่ะ
ที่ทำาให้ดิฉันรู้สึกดี และกลับมาดูดีอีกครั้ง
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ชื่อเล่น หมี่
อายุ 48 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ภายในระยะเวลา 2 เดือน น้ำาหนักที่เกินก็ลดลงไปถึง 7 กิโลกรัม
อาการภูมิแพ้ที่เป็นมา 3 ปีก็หายไป
ดิฉนั เป็นโรคภูมแิ พ้มาเป็นระยะเวลา 3 ปี ทุกครัง้ ทีอ่ ากาศ
เปลี่ยนแปลง จะมีอาการคันตามตัว แขนขา และเป็นผื่นแดงยิ่งคัน
นอกจากอาการภูมแิ พ้แล้ว น้าำ หนักตัวของดิฉนั ยังเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จนมี
น้ำาหนัก 72 กิโลกรัม จนเพื่อนของดิฉัน คือคุณจุฑานาถ สิงห์ถม
หรือคุณเอ๋ แนะนำาให้ดฉิ นั รูจ้ กั ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไทยธรรมฯ ดิฉนั จึง
ได้ลองรับประทานน้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น
สารสกัดจากน้าำ มันรำาข้าวผสมโคคิวเท็น น้าำ มันปลาผสมใบแปะก๊วย
ช่วยบำารุงสมอง เพิ่มความจำา โดยรับประทานก่อนนอนอย่างละ
1 เม็ด และรับประทานชุดน้าำ มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น
น้าำ มันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น และพรีไบโอติก และโพรไบโอติก
ก่อนอาหารเช้า และลดน้ำาหนักด้วยสูตรคีโตเจนิคไดเอท อีกด้วย
เดือนแรกน้าำ หนักลดลงไป 2 กิโลกรัม และอาการของโรคภูมแิ พ้กด็ ขี น้ึ
ดิฉันจึงรับประทานต่ออีกประมาณ 1 เดือนกว่าๆ ภายในระยะเวลา

Before
68 kg.
พ.ย. 57

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
After
62 Kg.
ธ.ค 57

Before
72 Kg.
ต.ค 57

คุณพรทิพย์ แก้วมณี

ชื่อเล่น ทิพ
อายุ 40 ปี
อาชีพ เจ้าของร้านเสริมสวย จังหวัด กรุงเทพฯ

ดิฉันมีน้ำาหนักอยู่ที่ 68 กิโลกรัม พอเริ่มรับประทานผลิตภัณฑ์สูตรลดน้ำาหนักของ
ไทยธรรมฯ ได้เพียง 1 เดือน กับ15 วัน น้ำาหนักลดลงไปเหลือ 62 กิโลกรัม

After
62 kg.
ม.ค. 58

คุณรัญชน์รดา ทองสุข

2 เดือน น้าำ หนักทีเ่ กินก็ลดลงไปถึง 7 กิโลกรัม อาการภูมแิ พ้
ทีเ่ ป็นมา 3 ปีกห็ ายไป ดิฉนั ขอขอบคุณ คุณเอ๋ทแ่ี นะนำาให้
ดิฉันรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่ดีๆ จนคนรอบข้างทักว่าดูดีขึ้น
และทำาให้ดฉิ นั มีรายได้เพิม่ ขึน้ นอกจากนีข้ อขอบคุณบริษทั
ไทยธรรมฯ ที่ทำาให้ดิฉันกลับมาดูดี และรู้สึกดีอีกครั้งค่ะ

ชื่อเล่น ตาล
อายุ 30 ปี
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จังหวัด ลพบุรี

ดิฉนั ประสบกับปัญหาน้าำ หนักเยอะ และมีไขมันส่วนเกิน
ลองออกกำาลังกายทุกวัน โดยเต้น T25 ภายใน 1 เดือน น้ำาหนัก
ลดลงไปแค่ 3 ขีด วันหนึ่งได้มาพบศูนย์ตรวจสุขภาพไทยธรรม
โคกสำาโรง จ.ลพบุรี ได้ลองเข้าไปตรวจ และพบว่าตัวเองมีระบบ
การเผาผลาญทีไ่ ม่ดี และมีภาวะไขมันเกาะตับ จึงได้รบั คำาแนะนำา
ว่าให้รบั ประทานสารอาหารบำารุง และล้างพิษตับ และสมุนไพร
จี นชาชงสู ต รล้ า งพิ ษ พอรั บ ประทานไปได้ เพี ย ง 1 อาทิ ต ย์
น้าำ หนักลดลงไป 1 กิโลกรัม ดิฉนั จึงได้เข้าร่วมสูตรคีโตเจนิคไดเอท
รับประทานคู่จิ้นเผาให้ผอม ร่วมกับสารอาหารที่ช่วยกระตุ้น
การเผาผลาญ และงดรับประทานอาหารประเภทแป้ง น้ำาตาล
และผลไม้ทกุ ชนิด ทำาให้ดฉิ นั สามารถรับประทานหมู 3 ชั้นที่ชอบ
ได้เหมือนเดิม ดิฉันชอบสูตรนี้มาก เพราะไม่ต้องอดอาหารเลย
ก่อนเข้าโปรแกรม ดิฉันมีน้ำาหนักอยู่ที่ 68 กิโลกรัม พอเริ่ม
รับประทานผลิตภัณฑ์สตู รลดน้าำ หนักของไทยธรรมฯ ได้เพียง 1 เดือน

กับ 15 วัน น้ำาหนักลดลงไปเหลือ 62 กิโลกรัม ดิฉันจึงถาม
คุณไกด์หวั หน้าศูนย์โคกสำาโรงว่ามีสนิ ค้า ตัวไหนทีร่ กั ษาโรคไซนัส
ได้บา้ ง จึงมีคนแนะนำาให้ลองรับประทานผลิตภัณฑ์ชุดบอกลา
ภูมิแพ้ รับประทานได้เพียง 3 วัน อาการเป็นหวัดก็เริ่มดีขึ้น
ดิฉนั แนะนำาอาหารเสริมของไทยธรรมฯ ให้กบั ลูกค้าทุกคน และ
คนในครอบครัว สุดท้ายนีด้ ฉิ นั ขอขอบคุณ คุณโต้ง คุณนิก คุณไกด์
ที่เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพฟรีที่โคกสำาโรง จ.ลพบุรี ทำาให้ฉันได้มา
รูจ้ กั กับไทยธรรมฯ และกลับมามีรปู ร่างทีด่ ขี น้ึ เหมือนได้ชวี ติ ใหม่คะ่
ผลิตภัณฑ์ทใ่ี ช้
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พฤศจิกายน 2014
ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน พฤศจิกายน 2014

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน พฤศจิกายน 2014

ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 661,500 บาท

คุณเกณิกา วิทยผโลทัย

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,226,920 บาท

เดือน พฤษภาคม 2014

ธันวาคม 2014
ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน ธันวาคม 2014

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำาเดือน ธันวาคม 2014

ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ สายไหม จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,039,330 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 715,900 บาท

คุณภูดิท บวรธรรมรักษ์

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม

New Active Recruit 2014
พฤศจิกายน 2014

คุณนิศากร คงทัพ

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด ประจำาเดือน
พฤศจิกายน 2014 มียอด New Active Recruit
จำานวน 28 ท่าน
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ธันวาคม 2014

คุณฉัตรปวีน์ คำาชุ่ม

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด ประจำาเดือน
ธันวาคม 2014 มียอด New Active Recruit
จำานวน 12 ท่าน

2016 สู่ดินแดนแสนโรแมนติก

แกรนด์ออสเตรีย

สู่ดินแดนแสนโรแมนติก กับโปรแกรมแกรนด์ ออสเตรีย 6 วัน 4 คืนกับครอบครัวไทยธรรม “Graz เมืองมรดกโลก”ทางธรรมชาติแห่ง
ทวีปยุโรป ในประเทศออสเตรีย ชมความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของ ฮัลล์ชตัทท์ ชมความสวยงามของ “พระราชวังเชินบรุนน์” พระราชวัง
ฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหลากหลาย ณ Outlet เมือง McArthurlen Designer Parndorf
พาคนที่คุณรัก ท่องเที่ยวไปกับเรา ครอบครัวไทยธรรม ด้วยกติกาที่คุณทำาได้
กติกาท่องเที่ยว
1. มีตำาแหน่งโกเมนขึ้นไป
2. เก็บคะแนน 12 เดือน (กุมภาพันธ์ 2558 – มกราคม 2559)
ท่องเที่ยวประมาณ มีนาคม 2559
3. คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน 396,000
คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 33,000 คะแนน) และคะแนนยอดกลุ่มของ
ลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกั น 3,250,000 คะแนน (เฉลี ่ ย เดื อนละ
270,840 คะแนน หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ยยอดกลุ่มคนละ
33,855 คะแนนต่อเดือน)
4. ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่ 31 ตุลาคม
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Hi-light

China
ครั้งที่ 5

กฏเกณฑ์การคิดคะแนน
1. ผู้สมัครทุกท่านจำาเป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซื้อกลุ่มส่วนตัวสะสม
12 เดือน รวมกัน 396,000 คะแนน) และมียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกชั้นที่ 1 สะสม
เกินกว่า 50% (คะแนนกลุ่มลูกโกเมนชั้นที่ 1 สะสมเกิน 1,625,000 คะแนน)
มีสิทธิรับการ Roll Up คะแนนจาก Downline
2. คะแนนที ่ ผ ่ า นการ Roll Up จนเสร็ จ สิ ้ นแล้วสามารถนำ า มาตี เป็ นมู ล ค่ า
ตั๋วท่องเที่ยวได้เช่น ทำาคะแนนได้ 80% จากกติกา จ่ายเงินสดค่าตัว๋ เป็นมูลค่า
20% ของค่าตั๋ว เป็นต้น
3. คะแนนของผู้สมัครที่ทำาคะแนนเกิน 50% ของกฏเกณฑ์ข้อ 1 แต่ไม่ถึง 100%
จะถู ก Roll-Up ขึ ้ นไปเป็ นคะแนนท่ อ งเที ่ ย วของ Up-Line ที่ผ่านกฏเกณฑ์
การคิดคะแนนในข้อ 1
ให้รางวัลกับตัวเอง และคนที่คุณรัก
ไปท่องเที่ยวออสเตรียดินแดนในฝันกับไทยธรรมนะคะ

ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า เยี่ยมชมสำานักงานใหญ่ไวทอป
สานสัมพันธ์ ไทย-จีน สายสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอป
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผูน้ าำ ผูเ้ ป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ยอ่ ย ในเดือนตุลาคม 2015 ด้วยทริปพิเศษ เยีย่ ม
ชมสำานักงานใหญ่ของไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี แหล่งผลิตเส้นใยอัจฉริยะ และเครือ่ งทำาน้าำ อัลคาไลน์ ไวทอป ทีเ่ มืองเศรษฐกิจ
พิเศษจูไห่ ช้อปปิง้ ทีต่ ลาดใต้ดนิ กงเป่ย แหล่งช้อปปิง้ ใหญ่ของเมืองจูไห่ จากนัน้ นำาท่านสูม่ 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 องฮ่องกงด้วยเงือ่ นไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ ใหญ่
และศูนย์ย่อยเท่านั้น
กติกาท่องเที่ยว

1. เป็นผู้นำาที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำาหน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใย
อัจฉริยะ MBF และเครือ่ งทำาน้าำ 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 ความจำานงทริป Hi-Light China ครัง้ ที่ 5
ไม่สามารถ นำายอดผลิตภัณฑ์ไวทอป ไปรวมกับ
โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำาเดือนได้
R

สุดพิเศษ!

1. คะแนนทุกคะแนน นำาไปรวมทริปใหญ่ตา่ งประเทศ
และคะแนน Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำามาคำานวณเป็นตัว๋ ฟรี
หรือส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3. หากท่านตัดสินใจไม่ไปกับทริป คะแนนทุกคะแนน
สามารถคืนกลับเป็นโปรโมชัน่ ยอดศูนย์ และโปรโมชัน่
ของรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2015 ได้
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ศูนย์ ใหญ่
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ศูนย์บางคอแหลม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789 ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 998-3866
ศูนย์ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพฯ โทร. (081) 924-2551 ศูนย์สำาโรงเหนือ 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.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 สามารถยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำานงเป็นศูนย์ใหญ่ได้ที่ 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
• นครนายก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กาฬสินธ์ุ • ร้อยเอ็ด
• ขอนแก่น
• ชัยภูมิ
• นครพนม
• นครราชสีมา
• บุรีรัมย์
• บึงกาฬ
• มหาสารคาม
• มุกดาหาร
• ยโสธร

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

ภาคเหนือ

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

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

ภาคใต้

• สุราษฎร์ธานี
• กระบี่
(อ.เกาะพะงัน)
• นราธิวาส
• 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 หมายเลขประจำาตัวประชาชน........................................ชื่อ.................................นามสกุล.................................วัน/เดือน/ปีเกิด...................อาชีพ........................

มาเป็นสมาชิก TDA Newsletter กันเถอะ

สถานที่จัดส่งวารสาร
เลขที่.........................บริษัท/อาคาร........................................ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................................แขวง/ตำาบล..........................................................................
เขต/อำาเภอ...............................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์ (บ้าน)..................................................................
โทรศัพท์ (มือถือ)....................................................โทรสาร........................................................E-mail..............................................................................................
การชำาระค่าสมัคร
ชำาระเป็นเงินสด
ชำาระค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
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 หรือถ่ายสำาเนาส่งมาที่ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด โครงการพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284 ซ.นวลจันทร์ 50
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 โทร. 02-363-7699 โทรสาร 02-363-4422 www.thaidham.com

1. เวลาทำาการของบริษทั ฯ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษทั ฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธกี ารชำาระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
2.1 ชำาระเป็นเงินโอน
โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษทั ฯ ตามราคาสินค้า
และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการทีส่ ง่ั มาที่
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีชอ่ื ...บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
• 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 ชำาระเป็นเงินสด
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
2.3 ชำาระด้วยบัตรเครดิต
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
• ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม กรณีชาำ 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)
วั
นทำาการถัดไป)
• สัง่ ซือ้ ต่าำ 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 ต่าำ กว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
1.2 ทีอ่ ยูส่ าำ หรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
• จัดส่งโดย บริษทั ขนส่ง NTC
1.3 หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ะดวกในการติดต่อ
- สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.4 เลขทีบ่ ตั รประชาชน พร้อมแนบสำาเนา
- สัง่ ซือ้ ต่าำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
1.5 เลขทีบ่ ญ
ั ชีออมทรัพย์ของผูส้ มัคร พร้อมแนบ
4.3 จัดส่งโดย Messenger
สำ
า
เนา
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.6 ชือ่ สปอนเซอร์ (ผูแ้ นะนำา)
• สัง่ ซือ้ ต่าำ 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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