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พบกับสาระความรูน้ วัตกรรมการย้อนวัยโลก และเคล็ดลับในการทำ�ธุรกิจ
เครือข่ายสุขภาพให้ประสบผลสำ�เร็จ ในรายการ TDA Healti Secret
ดำ�เนินรายการโดยพี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช พี่ยุ้ย อาริยา สาริกะภูติ
และอาจารย์ติ๊ก รินทร์ลภัส สิริวัฒน์ธนะ โดยออกอากาศทางคลื่นวิทยุ
ดังต่อไปนี้
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง
- FM 101 RR1 ทุกวันเสาร์ เวลา 19.30 น.-21.00 น.หรือฟังออนไลน์
ได้ที่ www.vr1media.com
ครอบคุลมพื้นที่ : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
นครปฐม กาญจนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง
อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ราชบุรี เพชรบุรี สระบุรี นครราชสีมา ลพบุรี สระแก้ว จันทบุรี
ประจวบคีรีขันธ์  

ต่างจังหวัด
- FM 90.75 ชุมพร อสมท. ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น.-15.30 น.
- FM 106.25 พิษณุโลก อสมท. ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.30 น.-10.00 น.

และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ http://www.youtube.com/healtisecret
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ล้างพิษหัวใจ
ในขณะที่เรากำ�ลังล้างพิษร่างกายของเรา ด้วยวิธีการใดๆ
ก็ตาม สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญ และจะถูกละเลยไม่ได้เลย คือ
การล้างพิษความกังวล ความหวาดกลัว และความรู้สึกในแง่ลบ
ต่างๆ ออกไปจากสมอง ความคิด และจิตใจของเรา ร่างกาย
ของมนุษย์เป็นเรื่องอัศจรรย์ก็จริง แต่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
จิตใจ แม้กระทั่งสมอง และไขสันหลังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมอง
ซึ่งทำ�หน้าที่ควบคุมการทำ�งานต่างๆของร่างกาย ก็อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของจิตใจด้วย

ในปีงบประมาณ 2554 โรคทางจิตเวชที่พบมากที่สุด
ในประเทศไทย ได้แก่ โรควิตกกังวล รองลงมาคือโรคจิต และ
โรคซึมเศร้าตามลำ�ดับ ในปี 2555 สหพันธ์สขุ ภาพจิตโลก (World
Federation for Mental Health) ได้ตั้งประเด็นหลักที่ใน     
การรณรงค์ต้านโรคซึมเศร้าว่า “โรคซึมเศร้า : วิกฤติโลก” หรือ
“Depression: A Global Crisis” และได้คาดการณ์ว่าในปี 2565
คืออีก 7 ปีข้างหน้า โรคซึมเศร้าอาจจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของ
โรคทางจิตเวชที่ผู้คนเป็นมากที่สุดในโลก
ในการสัมมนาของวงการชะลอวัยโลกที่จัดขึ้นที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาหลายต่อหลายครั้ง ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสาขา
ต่างๆที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัยทั่วโลกมาแบ่งปันความรู้ และ
ประสบการณ์ ได้มีการพูดถึงว่า คนที่มีความสุขที่สุด เป็นคนที่อยู่
กับปัจจุบนั ขณะไม่มอี ดีต ไม่มอี นาคต มีแต่ปจั จุบนั ซึง่ เป็นขณะเดียว
ทีเ่ ราอยูก่ บั ความเป็นจริง ไม่ได้อยูก่ บั ความสุข หรือความทุกข์ในอดีต
ไม่ได้อยู่กับโลกของความฝัน ความกังวล หรือความหวาดกลัวใน
อนาคตที่ยังไม่มาถึง
ขอให้พี่น้องไทยธรรม มีความสุขในปีใหม่ไทย 2558 ที่
กำ�ลังมาถึงนี้ โดยการฝึกจิตใจให้อยู่เฉพาะกับวินาทีปัจจุบันตลอด
เวลา เป็นการล้างพิษความวิตกกังวล ความกลัว ความรูส้ กึ ในแง่
ลบต่างๆ ออกจากหัวใจทุกขณะ อยู่กับตัวเอง และความสงบ
ภายในตัวเอง และถ้าท่านฝึกฝนเป็นประจำ�จนอยู่กับปัจจุบัน ขณะ
ได้ทุกลมหายใจเข้า-ออกแล้ว ขอให้ท่านถ่ายทอดเรื่องราวของ
การล้างพิษหัวใจ ให้กบั คนทีท่ า่ นรัก และปรารถนาดี เพือ่ ให้พวกเรา
แต่ละคนรูส้ ึกดีในทุกวินาทีของชีวิตตามที่ตั้งใจค่ะ
ด้วยความจริงใจ

จารุณี เดส์แน็ช
กรรมการบริหาร

ดร.ภญ.อาริยา สาริกะภูติ
กรรมการบริหาร

E-mail : thaidhamallianze@hotmail.com
Fackbook : wearethaidham
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บ้านนี้
เศรษฐกิจดี
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ความสามารถของตัวเรา และเพือ่ ช่วยสังคมของ ...
เราต่อไป เมือ่ พวกเราสร้างฐานะตนเองให้มน่ั คง ...
มัง่ คัง่ ได้แล้ว  พวกเราจึงจะช่วยผูอ้ น่ื ช่วยเหลือ ...
สังคมต่อไปได้ ดังเนือ้ เพลง “คืนสูแ่ ผ่นดิน” ที่ ...
พวกเราได้รว่ มกันร้องในงานนี้ เสียงเพลงยังก้อง ...
กังวานอยูใ่ นตัวพวกเราตลอดเวลา เมือ่ ช่วยตัวเอง ...
..
สำ�เร็จแล้วต้องคืนสูส่ งั คมประเทศชาติ
.
ดังนั้นพวกเราพร้อมหรือยังที่จะสร้าง ...
ฐานะของตน  โดยการสร้างผลงานการทำ�งาน ...
ให้มีชื่อเสียงจากการเป็นนักขายมือทองของ ...
..
ไทยธรรมกันในครั้งนี้  
.
วิธีที่จะประสบความสำ�เร็จเป็นนักขายมือทอง ...
1.จินตนาการ เพราะจินตนาการไม่มีจำ�กัด ...
ถ้าพวกเราจินตนาการ ก็สามารถทำ�ได้ สรุปว่า ...
ความสามารถของคนเราจึงไม่มีขีดจำ�กัด ความ ...
ยิง่ ใหญ่ของจินตนาการมนุษย์ เป็นสิง่ ทรงพลังมาก ...
ทำ�ให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนสำ�เร็จกับ ...
คนไม่สำ�เร็จ นักขายมือทองที่มีรายได้มหาศาล   ...
สามารถมองเห็นหนทาง และผลลัพธ์ในสมอง ...
ก่อนลงมือทำ�งานเสียอีก ต่อไปนี้ขอให้นักขาย ...
ทุกท่านจินตนาการตามแผนที่ขุมทรัพย์ท่ใี ห้ไป ...
แล้วลงมือทำ�อย่างไม่หยุดยั้ง  เพื่อผลลัพธ์ที่ตั้ง ...
เป้าหมายไว้ ซึ่งมาจากการจินตนาการของตัวเรา ...
2.อย่าเป็นกบในกะลา การเรียนรู้ไม่เคยสิ้นสุด ...
สำ�หรับคนที่ต้องการเป็นนักขายมือทอง ยิ่ง ...
เรียนรูม้ ากเท่าไร ก็รสู้ กึ ว่าตนเองไม่รมู้ ากเท่านั้น ...
ความสุขของเขา คือการได้เรียนรู้ ในงานสาขาที่ ...
ตัวเองรัก ได้ศึกษาหาความรู้ และจากคนเก่ง ...
จากคนทีเ่ ขาประสบความสำ�เร็จมาก่อน เรียนรู้ ...
..
จากคนเก่งซึ่งมีอยู่มากมายในธุรกิจนี้
.
3.ความอึด คนที่ทำ�งาน หรือฝึกทักษะอย่างใด ...
อย่างหนึง่ มาเป็นเวลานานๆ ก็จะมี “ชัว่ โมงบิน” ...
มาก และจะได้เรียนรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่คน ...
อ่อนประสบการณ์จะไม่ได้ จะมีความอึด คือเจอ ...
สถานการณ์แบบไหนก็ไม่กลัว  เพราะประสาท ...
จะแกร่ง ไม่ว่าสถานการณ์จะตึงเครียดแค่ไหน ...
ไม่ว่าจะถูกปฏิเสธกี่ครั้ง ไม่ว่าจะปิดการขายไม่ ...
ได้เลย หรือแม้แต่ไม่ได้รบั การต้อนรับ พวกเราก็ ...
ยังยืนหยัดอยูไ่ ด้เสมอ อย่างสวยงาม และมัน่ คง ...
4.ความสม่�ำ เสมอ ไม่มคี �ำ ว่า “ฟลุค๊ ” สำ�เร็จขึ้น ...
มาได้ ปิดการขายจำ�นวนมากได้ หรือหาลูกทีม ..

เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2015

ย่างเข้าฤดูร้อน ถึงเดือนที่อุณหภูมิ
สูงสุดในรอบปี ความร้อนในอากาศรอบๆตัวเราจะ
ไม่สามารถทำ�อะไรพวกเราได้เลย หากภายในใจ
ของเราเย็นฉ่� 
ำ ชุ่มชื่น และเต็มไปด้วยความสุข
จริงๆแล้วคนทีจ่ ติ ใจเต็มไปด้วยความรัก รักเพือ่ น
มนุษย์ รักตนเอง รักสิ่งแวดล้อม ย่อมมีแต่
ความสุข ความรู้สึก  หรือสิ่งที่มากระทบจาก
ภายนอก จึงไม่สามารถทำ�อันตราย หรือเข้ามา
กล้ำ�กรายผู้นั้นได้  หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงใด
เกิดขึ้น ความหนักก็จะทุเลาเบาบางลงเหมือน
คำ�ที่ว่าเรื่องใหญ่กลับกลายเป็นเรื่องเล็ก และ
เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องขำ�ๆ และเรื่องไม่เป็น
เรื่องต่อไป ที่เริ่มเรื่องนี้เพราะอยากให้เพื่อนๆ
เป็นบุคคลที่เห็นธรรมเป็นอริยะชน ไม่ใช่เป็น
เพียงปุถุชนธรรมดา  แล้วปุถุชนธรรมดาเขา
เป็นอย่างไรกันหรือ เวลาอากาศร้อน เขาก็จะ
ร้อนนอกร้อนใน ร้อนยิ่งกว่าใคร เวลาอากาศเย็น
เขาก็จะหนาวเย็นยิ่งกว่าใคร และเวลามีสิ่งมา
กระทบจากภายนอก ก็จะทำ�ให้เขาทั้งร้อนทั้ง
หนาว ทั้งกระวนกระวายไม่มีความสุข มอง
ปัญหาเล็กเป็นปัญหาใหญ่ ที่แก้ไม่ได้ต้องหา
ผู้รับผิดชอบ หรือหาคนผิดมารับผลความเสีย
หายร่วมกัน หากมีปัญหาใหญ่จริงๆ เขาก็แทบ
จะอยู่ไม่ได้เกิดความทุรนทุราย ปานว่าชีวติ นีจ้ ะ
สูญสลายไปเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น อันนี้แค่
ยกตัวอย่างให้ฟัง  พวกเราเพื่อนๆที่รักคงไม่ทำ�
อย่างนั้นหรอกใช่ไหมคะ สำ�หรับอริยะชนแล้ว
ไม่ได้คิด หรือทำ�เพื่อตนเองแต่เพียงอย่างเดียว
เล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวม  และนึกถึงผู้อื่น
ก่อนเสมอ ทำ�การณ์สิ่งใดเป็นคุณแก่เพื่อน แก่
สังคมไม่ใช้อารมณ์ หรือความคิดของคนธรรมดา
ในการใช้ชีวิต และตัดสินสิ่งใด
พวกเราเพิ่งผ่านงานบูมมิ่งครั้งที่ 18
มีความสุขกันทัว่ ทุกคน เป็นความประทับใจของ
ผองเพื่อนจากทุกหนแห่งของเมืองไทยที่เป็น
ชาวไทยธรรม ได้มาอยูร่ ว่ มกิจกรรม 3 วัน 2 คืน
สนุกสนาน และสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆได้รับ
ความรูใ้ หม่ๆเพิ่มขึ้น และสร้างเป้าหมายร่วมกัน
พวกเรามีเพื่อนร่วมทางที่จะเดินไป  เพื่อความ
ยิง่ ใหญ่ของพวกเราเอง มีแผนทีข่ มุ ทรัพย์ติดมือ
กลับบ้านทุกคน เพือ่ ยกระดับชีวติ ตัวเอง พิสูจน์
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เก่งๆมาเข้าทีมได้ อาจจะมีเพียง 1 หรือ 2 ครัง้ ใน
ชีวติ การทำ�งาน นักขายมือทอง ปิดการขายกี่ครั้ง
ก็ส�ำ เร็จ สร้างทีมงานได้อยูเ่ สมอ เป็นการรักษา
มาตรฐานไว้ได้ สิง่ เหล่านีจ้ ะวัดความแตกต่าง
ระหว่างความ “ฟลุ๊ค” กับ “ความเก่ง” ดังนั้น
พวกเราต้องทำ�งานทุกวัน ทำ�งานอย่างสม่ำ�เสมอ
วางแผนการทำ�งานให้มีการพบปะผู้คนทุกวัน
วิเคราะห์การทำ�งาน และก็สถิตจิ ากงานขายของ
เราอย่างไรดี อย่างไรถูก อย่างไรใช้แล้วนำ�มาทำ�
เป็นคัมภีรค์ วามสำ�เร็จของตัวเอง ทำ�ทุกวันจะพบ
กับความสำ�เร็จที่สม่ำ�เสมอด้วย
5.คนสำ�เร็จ คิดแต่เรื่องอนาคต คนธรรมดาคิด
เรือ่ งอดีต อดีตมีความสำ�คัญน้อยมาก แค่เป็นสิ่ง
ทีใ่ ห้เราได้เรียนรู้ และบางคนก็ชอบโทษอดีต เช่น
เพราะครอบครัวของเรามีปัญหาจึงทำ�ให้เราเป็นคน
มีปญ
ั หา มีคนมากมายที่ประสบความสำ�เร็จอยูใ่ น
ปัจจุบนั อดีตก็เป็นคนต่�ำ ต้อย ครอบครัวยากจน
พ่อแม่หย่าร้าง บางคนเคยอาศัยอยู่ข้างถนน
บางคนได้รบั อุบตั เิ หตุเสียแขนขา และบางคนเป็น
โรคร้าย ดังนั้นพวกเราต้องตระหนักว่าเราไม่ใช่
คนเดียวในโลกที่มีปญ
ั หา สิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ คือการคิด
ในปัจจุบนั เพือ่ สร้างอนาคต พลังสมองส่วนใหญ่ควร
ใช้ไปในการจินตนาการถึงอนาคตที่ดีขึ้น และดีได้
อย่างไม่มขี ดี จำ�กัด การวางแผนอย่างจริงจัง เพือ่ ให้
บรรลุจดุ นี้ เป็นความท้าทาย  และน่าตืน่ เต้นที่สุด
ในชีวิตคนเรา ยิ่งคุณคิดเรื่องอดีตอันแสนเศร้า
และพ่ายแพ้มากเท่าไร ก็มเี วลาคิดเรือ่ งอนาคตที่ดี
ขึน้ น้อยลงเท่านัน้ และยิง่ ทำ�ให้ความรูส้ กึ แย่ลง
ตามกฎแห่งแรงดึงดูด (Low of Attraction)
จิตใต้สำ�นึกจะดึงดูด สิ่งที่เหมือนๆกันเข้ามาใน
ชีวติ ความรูส้ กึ เป็นสิง่ ทีท่ รงพลังมากทีส่ ดุ ทีจ่ ิตใต้
สำ�นึกของเราสามารถทำ�งานด้วยได้ นั่นคือคิด
เรือ่ งแย่ ความรูส้ กึ แย่ ก็จะดึงดูดสิง่ แย่ๆ คิดเรื่อง
อนาคตทีด่ ี ทีต่ อ้ งการความรูส้ กึ ดี ก็จะดึงดูดสิ่ง
ที่ดีๆ คือพวกเราเป็นผู้เลือกวิถีชีวิตของเราเอง
เริ่ม เข้าใจวิธีสร้างชีวิต ที่ ดี ขึ้ น แล้วใช่
ไหมคะ ว่าพวกเราสามารถสร้างมันขึน้ ได้อย่างไร
เราจะพบกันอีกพร้อมวิธปี ระสบความสำ�เร็จเป็น
นักขายมือทองมืออาชีพของไทยธรรมที่มีความ
สุขที่สุดที่เกิดมาบนโลกนีเ้ ลยคะ ขอเป็นกำ�ลังใจ
ให้เพือ่ นทีก่ �ำ ลังแสวงหาหนทางแห่งความสำ�เร็จ
และความสุขในการทำ�งาน และทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือ
ความเป็ น เลิ ศในงานที่ ทำ � เป็นผู้ประสบความ
สำ�เร็จอย่างแท้จริงยาวนาน และตลอดไปค่ะ
อาจารย์ รินทร์ลภัส สิริวัฒน์ธนะ
E-mail : rinrapat_tik@hotmail.com
Facebook :
Rinrapat Sririvatthana@facebook.com
ID LINE : 081-6344693

ชีวิตใหม่

ที่ ไทยธรรม

“ สำ�หรับดิฉนั แล้ว ไทยธรรม

เปรียบเหมือนสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม

ชีวิตนี้ยังมีหวัง

Before
มี.ค. 55

เพราะได้เจริญสติอยูท่ กุ วัน ”

After
มี.ค. 58

ดิ ฉ ั น ชื ่ อ วนาลี เลิศวาทิน (ลี)ค่ะ อดีตเคยทำ�งาน
เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ชีวิตประจำ�วันก็จะอยู่กับงาน
วิชาการ และความเครียดมาเกือบ 10 ปี ทำ�งานหนักมาก
รีบร้อนตลอดเวลา ซึ่งไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อน ทำ�ให้มักจะ
อั้นปัสสาวะ และอั้นอุจจาระเป็ น ประจำ � จึงเกิดอาการท้องผูก
มาก เลือดจาง อาบน้ำ�เย็นไม่ได้ และกล้ามเนื้ออ่อนแรง
หลงลืมง่าย ความจำ�สั้นมาก จนเสียงาน จนวันหนึ่ง ดิฉัน
เริ่มมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงตรงบริเวณท้ายทอย แพทย์
วิ น ิ จ ฉั ย ว่า เป็ น ความดั น สมองสูง มีความจำ � เท่าคนแก่อายุ
60 ได้ไปทำ� MRI ก็ไม่พบอะไร เริ่มเครียดมากขึ้น จึงตัดสินใจ
ลาออกจากมหาวิทยาลัย พร้อมเปลี่ยนอาชีพใหม่ คือทำ�ธุรกิจ
เสื้อผ้า ดิฉันได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนอีกแห่งหนึ่ง
ก็พบว่าดิฉันเป็นโรคธั ยรอยด์แบบไม่มีพิษ แพทย์อธิบายว่า
อาการปวดหัว และหลงลืม เกิดจากธัยรอยด์ ถ้ารักษาธัยรอยด์
หาย อาการเหล่านี้จะดีขึ้นด้วย ดิฉันจึงได้เริ่มรักษาธัยรอยด์
ระหว่างรักษา ก็ทรมานกับอาการที่เป็นอยู่ บวกกับธุรกิจไม่สู้
จะดีนัก จนกระทั่งผ่านไป 2 ปี ธัยรอยด์หายขาดตามกำ�หนด
แต่ตัวก็ยังบวมอยู่บ้าง และอาการปวดหัวกับหลงลืมไม่ดีขึ้นเลย
กลับเป็นหนักขึ้น ขาดความมั่นใจ ไม่อยากรับรู้อะไร อยาก
หยุดคิด จึงตัดสินใจปิดกิจการเสื้อผ้าทันที แม้ว่าการตัดสินใจ
ครั้งนี้ จะทำ�ให้มีภาระหนี้สินหลายล้านบาทก็ตาม

ดิ ฉั นได้มารู้จัก กั บ บริ ษ ั ท ไทยธรรมฯ และเริ่มทดลอง
รับประทานน้ำ�มันปลาผสมสารสกัดจากใบแปะก๊วย และสารสกัด
เมล็ดองุ่นผสมสารไลโคปีนในมะเขือเทศ ก็รู้สึกว่านอนหลับดีขึ้น
อารมณ์ดีขึ้น ไม่ค่อยหงุดหงิด ไม่ค่อยปวดหัว ในเดือนที่ 3 ความจำ�
เริ่มฟื้นคืนอย่างเห็นได้ชัด สมองก็เริ่มคิดได้เร็วขึ้น พู ดเร็ว ขึ้น
อารมณ์เย็นขึ้น ผลพลอยได้จากอาหารเสริมไทยธรรมครั้งนี้ ก็คือ
รูปร่างผอมลง กระชับขึ้น จนเพื่อนๆ และลูกศิษย์ต่างจำ�ไม่ได้
เดินไปไหนก็มีแต่คนทักว่า หุ่นดี สวยขึ้น หน้าตาสดใส ดูเด็กลง
ไปทำ�อะไรมา จนได้เปิดศูนย์ย่อยไทยธรรมที่บ้าน และช่วยสร้าง
รายได้ 5 หลักต่อเดือน ภายในเวลาสั้นๆ เป็นธุรกิจที่ทำ�แล้ว
ไม่มีความกดดันเลย กลับมีแต่ความสุขทุกครั้ง เพราะเป็นการ
ส่งความปรารถนาดีต่อผู้อื่นให้ได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ
ราคาไม่แพง และเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์แล้วยังได้เงินคืนอีกด้วย
สำ�หรับดิฉันแล้ว ไทยธรรมเปรียบเหมือนสถานที่ปฏิบัติ
ธรรม เพราะได้เจริญสติอยู่ทุกวัน ไม่ว่าจากข้อความ ข้อคิด ข้อพึง
ปฏิบัติ ที่ผู้บริหารไทยธรรมส่งผ่า นสมาชิกในสื่อต่างๆ ให้พวกเรา
มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำ �งาน หรือจากการที่ดิฉัน
ได้เห็นลูกค้าที่ป่วยด้วยโรคต่างๆ  เมื่อพวกเขาได้ทดลองผลิตภัณฑ์
แล้วมีอาการดีขึ้น จนหายเป็นปกติ หรือลูกค้าน้ำ�หนักตัวลดลง
และผิวพรรณสวย สดใส เต่งตึง หน้าเด็กลง ดิฉันก็มีความสุข
ไปกั บ พวกเขาด้วย ประทั บใจมาก กั บ ผลงานวิ จั ย และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องของไทยธรรม รวมทั้งนโยบายการบริหาร
ที่เน้น “คุณธรรม นำ�ธุรกิจ” และที่สำ�คัญที่สุด คือช่วยให้ดิฉัน
ได้พบกับ “ชีวิตใหม่ ที่ไทยธรรม” ค่ะ

ฟิชเชอร์ โกลด์

เกรพซีด
เอ็กซ์แทรค พลัส
โทเมโท เอ็กซ์แทรค
5

โรคที่เป็นอยู่ก็เริ่มบรรเทาลง
นอกจากนั้นยังทำ�ให้
ดิฉันมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

คุณมณฑา รัตนพันธ์

ชื่อเล่น ตู่ อายุ 47 ปี
ผู้อำ�นวยการศูนย์ ใหญ่ ไชยา
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
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สวัสดีค่ะ ดิฉันมณฑา รัตนพันธ์ ถือว่ามีบุญที่สุดที่ได้มา
รู้จักอาหารเสริมของ บริษัท ไทยธรรมฯ ซึ่งดิฉันมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
มาตั้งแต่เด็กๆเท่าที่จำ�ได้ก็ตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แล้วค่ะ คือ
มีอาการปวดหัว ปวดอยู่เป็นประจำ�  พอโตเป็นผู้ใหญ่จึงได้ไปพบ
แพทย์ และได้ทราบว่าตัวเองเป็นโรคไมเกรน เป็นหนักมาก แล้วพอ
ตรวจทำ�ให้พบว่ามีภาวะน้ำ�ท่วมประสาทบังคับหน้า ส่งผลให้ไม่
สามารถควบคุมใบหน้าได้ เกิดอาการปากเบี้ยว และตาขวาหลับ
ไม่ลง ต่อมาเมือ่ ปี พ.ศ.2552 ก็มอี าการน้�ำ ในหูไม่เท่ากัน เกิดอาการ
บ้านหมุน ทรงตัวไม่อยู่ ซึ่งทั้ง 3 โรคนี้ แพทย์ก็ให้ยามารับประทาน
แต่ก็ไม่หาย จนได้มารู้จักกับอาหารเสริมของไทยธรรม เมื่อประมาณ
ต้นปี พ.ศ.2553 ดิฉันจึงได้รับประทาน น้ำ�มันปลาผสมใบแปะก๊วย
และสมุนไพรจีน เพื่อการเสริมสมรรถนะ บำ�รุงร่างกาย สารสกัด
จากน้ำ�มันรำ�ข้าวผสมโคคิวเท็น และสารสกัดจากเมล็ดองุ่นผสม
สารสกัดจากมะเขือเทศ ซึ่งสามารถทำ�ให้โรคที่เป็นอยู่เริ่มบรรเทาลง
จนเป็นปกติเลยค่ะ นอกจากนี้ยังทำ�ให้ดิฉันมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
เหมือนถูกรางวัลเลยค่ะ ดิฉันก็ลงมือทำ�ธุรกิจกับไทยธรรม โดยไม่
ต้องลังเล เดินหน้าแนะนำ�ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพแบบถึงบ้าน และถ้ามี
ใครต้องการผลิตภัณฑ์ แต่ไม่สามารถมาที่ศูนย์ได้ก็จะไปหา และส่ง
ผลิตภัณฑ์ให้แบบเร็วที่สุด และตัวดิฉันเองก็หมั่นเข้าอบรมความรู้กับ
ทาง บริษัท ไทยธรรมฯ อยู่ตลอดเวลา เพราะคิดว่าเป็นประโยชน์
กับลูกค้า และธุรกิจของเราไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ตอนนี้ดิฉันเปิด
ศูนย์ใหญ่ไทยธรรมไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้ว
สำ�หรับดิฉันคิดว่าการที่จะประสบความสำ�เร็จได้นั้น พื้นฐาน
ต้องมาจากร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง เพราะเป็นต้นทุนที่จะทำ�ให้
เราได้พบกับความสำ�เร็จอย่างแท้จริง ขอบคุณ บริษัท ไทยธรรม
อัลไลแอนซ์ ที่ให้สุขภาพที่ดี และรายได้ที่งดงามกับดิฉันค่ะ

ล้างพิษ
ตำ�รับไทย
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การกำ�จัดสารพิษออกจากเซลล์ ออกจากระบบเลือด ระบบเนือ้ เยือ่
และออกจากร่างกายในที่สุด เป็นกุญแจสำ�คัญสู่การมีสุขภาพดี ชีวิต
มนุษย์ในปัจจุบันมีโอกาสสัมผัสกับสารพิษมากมายที่ปนเปื้อนมากับ
อาหาร น้ำ� เครื่องดื่ม สารพิษที่ใช้ในอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
เกษตร ตำ�รับยาไทยมีสมุนไพรหลายชนิดที่ใช้กันมาแต่โบราณใน
การกำ�จัดสารพิษตกค้างต่างๆออกจากร่างกาย

ย่านางแดง ส่วนที่ใช้คือ ต้น ใบ ราก ดอก เถา ย่านางมีรสจืด

เย็น มีสรรพคุณในการดับพิษร้อน รากย่านางสามารถใช้แก้ไข้ได้ทกุ ชนิด
ทั้งไข้พิษ ไข้เหนือ ไข้หัด ไข้ฝีดาษ ไข้กาฬ ไข้ทับระดู ในสมัยก่อน
ชาวบ้านใช้รากย่านางแดงล้างพิษยาสัง่ ยาเบือ่ หรือถอนพิษจากพวก
กินพิษสำ�แดงหรือกินของแสลง ถอนพิษเห็ดเมา พิษเมาสุรา ปัจจุบัน
มีการนำ�รากมาต้มดืม่ ใช้ลา้ งพิษในร่างกาย ขับพิษโลหิต และน้�ำ เหลือง
แก้ทอ้ งผูก หรือใช้เถา หรือใบย่านางแดง ล้างสารพิษจากยาฆ่าแมลง
และสารเคมีตกค้าง แก้อาการแพ้ตา่ งๆ ล้างพิษยาเสพติด แก้ทอ้ งผูก
ไม่ถา่ ย ย่านางแดง มีสรรพคุณเหมือนกับย่านางเขียว หรือย่านางขาว
ทุกประการ แต่จะมีฤทธิ์ที่แรงกว่า และดีกว่า

ชิงชี่ ส่วนทีใ่ ช้คอื ราก รากรสขมขืน่ แก้โรคทีเ่ กิดในท้อง โรคกระเพาะ

ขับลมภายใน แก้ไข้ร้อนทุกชนิด แก้ไข้พิษ แก้โรคตา โรคกระเพาะ
รากชิงชี่ใช้ในตำ�รับ “ยาห้าราก” หรือตำ�รับยา “เบญจโลกวิเชียร”
มีสรรพคุณแก้ไข้ต่างๆ แก้พิษ กระทุ้งพิษ หรือ ถอนพิษต่างๆ แก้หืด
แก้เจ็บในทรวงอก เป็นยาระงับความร้อน กระทุ้งพิษไข้ออกหัด
อีสุกอีใส แก้หืด ขับปัสสาวะ ขับน้ำ�เหลืองเสีย ตำ�รายาไทยใช้รักษา
มะเร็ง แผลเรือ้ รัง เน่าลุกลาม รักษายาก ใช้เป็นยาบำ�รุงหลังคลอดบุตร

เท้ายายม่อม ส่วนที่ใช้คือ ราก เป็นยาแก้ไข้ หรือใช้ปรุงเป็นยา

แก้พิษไข้ พิษกาฬ กระทุ้งพิษไข้หวัด ไข้เหนือ ไข้พิษ ไข้เพื่อดีพิการ
ถอนพิษไข้ทกุ ชนิด ช่วยลดความร้อนในร่างกาย แก้รอ้ นในกระหายน้� 
ำ
ขับเสมหะ แก้หืด แก้ไอ แก้พิษทุกชนิด แก้อาเจียน ดับพิษฝี แก้
อาการแพ้ อักเสบ ปวด บวม เป็นยาถอนพิษไข้กาฬ หรืออาการไข้
ที่มีตุ่มบนผิวหนัง เป็นตัวยาในตำ�รับ “เบญจโลกวิเชียร” ประกอบ
ไปด้วยรากเท้ายายม่อม รากคนทา รากชิงชี่ รากย่านาง และราก
มะเดื่อชุมพร  มีสรรพคุณโดยรวมคือเป็นแก้ไข้พิษ ไข้กาฬ ไข้ต่างๆ
แก้ไข้เพื่อดี และโลหิต และช่วยถอนพิษผิดสำ�แดง

รางจืด ส่วนที่ใช้คือ ราก ตำ�รายาไทย ราก รสจืดเย็น ถอนพิษ มะเดื่อชุมพร ส่วนที่ใช้คือ ราก ใช้เป็นยาแก้ไข้ ถอนพิษไข้
แก้ไข้ ถอนพิษยาเบือ่ เมา แก้รอ้ นใน กระหายน้�ำ ใช้รกั ษาพิษร้อนทัง้ ปวง
แก้ประจำ�เดือนไม่ปกติ แก้ปวดหู แก้อกั เสบ แก้ปวดบวม แก้เมาค้าง
แก้อาการปวดหัว มึนหัวเนื่องจากพิษสุรา ถอนพิษสุรา พิษตกค้าง
ในร่างกาย ล้างพิษสารเสพติด ต้านสารเสพติด ใช้รากเข้ายารักษา
โรคอักเสบ และปอดบวม ล้างพิษยาฆ่าแมลง และยากำ�จัดศัตรูพืช
หลายชนิด ยาเบื่อชนิดต่างๆ รากรางจืดมีตัวยามากกว่าใบ 4-7 เท่า
มีการศึกษาฤทธิ์ต้านพิษของสารกำ�จัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
และคาร์บาเมต และยาฆ่าหญ้าพาราควอตในสัตว์ทดลอง พบว่า
ทำ�ให้อัตราการตายของสัตว์ที่ได้รับสารพิษลดลง ลดพิษพาราไธออน
ในหนูขาว ล้างพิษสารกำ�จัดแมลงเมโทมิล ล้างพิษตะกั่วต่อสมอง

กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้หัว ไข้กาฬ หรือไข้พิษทุกชนิด ขับกล่อมเสมหะ
และ โลหิต แก้อาการร้อนใน เป็นยาบำ�รุงหลังการคลอดบุตร

ตำ�รับยาเบญจโลกวิเชียร ในทางสมุนไพร มีตัวยาใช้แก้

โรคไข้หวัดติดเชือ้ และใช้กนั มาแต่โบราณ ได้ผลดีระดับหนึง่ เรียกว่า
“ยาห้าราก” หรือ “เบญจโลกวิเชียร” หรือ“แก้วห้าดวง” ใช้รากของ
สมุนไพร 5 ชนิด มีรากคนทา รากย่านาง รากชิงชี่ รากเท้ายายม่อม
และรากมะเดื่อชุมพร มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้พิษได้ทุกชนิด แก้ร้อนใน
กระหายน้� 
ำ แก้ผดผื่นคัน แก้อักเสบ แก้ฝี
ผลวิจยั จากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่า
สารสกัดเอทานอลจากรากคนทา รากย่านาง และตำ�รับยาห้าราก
คนทา ส่วนที่ใช้คือ ราก รากคนทาจัดอยู่ในตำ�รับ “ยาห้าราก” มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ และฤทธิต์ า้ นเซลล์มะเร็งเต้านม และมะเร็งปอด
หรือตำ�รับยา “เบญจโลกวิเชียร” มีสรรพคุณลดไข้แก้อาการปวด
ได้เช่นเดียวกับยาพาราเซตามอล และเป็นตำ�รับยาที่ไม่มีอันตราย
ต่อตับหลังการใช้ในระยะยาว รากมีสรรพคุณแก้ไข้ รักษาอาการ
ไข้เพื่อเส้น ไข้เหนือ ไข้จับสั่น ไข้ตักศิลา ไข้พิษ ไข้กาฬ ดับพิษหัวไข้
กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้ทุกชนิด ช่วยป้องกันอหิวาตกโรค แก้กระหายน้�ำ
แก้ร้อนใน แก้ตาเจ็บ ขับลม แก้ท้องเสีย แก้บิด แก้โรคทางเดินลำ�ไส้
ช่วยสมานบาดแผล แก้อาการปวด บวม พอง แก้อาการปวดเมื่อย
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ขมิ้นชัน

สมุนไพรต้านมะเร็ง

ขมิ้นชัน (Turmeric) เป็นพืชสมุนไพรเก่าแก่ ในประเทศแถบเอเชีย ใช้สำ�หรับปรุงรส

อาหาร และแต่งสี มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Turmeric มีสารสำ�คัญเรียกว่า Curcumin ซึง่ เป็น Curcumenoid
3 ชนิด การออกฤทธิส์ �ำ คัญคือ กลไกการป้องกันการอักเสบ และการป้องกันเซลล์จากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายทุกชนิดรวมทั้งสารเคมีที่อาจ
เป็นอันตรายต่อเซลล์ ที่เรียกว่า ฤทธิ์ Chemoprotective ขมิน้ ชันมีกลไกในการป้องกันการเกิดมะเร็งถึง 10 กลไก การขวางเพียงแค่กลไกเดียว
เซลล์มะเร็งก็เกิดยากแล้ว ยิ่งขวางหลายกลไก โอกาสที่เซลล์ปกติจะพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็งยิ่งยากขึ้นไปอีก เฉพาะในปี 2010 ปีเดียว มี
งานวิจัยขมิ้นชันในการป้องกัน และกำ�จัดเซลล์มะเร็งถึง 240 งานวิจัย สมาคมมะเร็งสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาเรื่องขมิ้นชันกับการต้านมะเร็ง
อย่างกว้างขวาง และบอกว่ามะเร็งเกิดจากหลายสาเหตุ และขมิ้นชัน เป็นสมุนไพรที่เหมาะสมที่สุดในการรับประทานเพื่อป้องกันการเกิด
มะเร็งจากหลายสาเหตุหลายแง่มุม เพราะขมิ้นชันมีกลไกในการกำ�จัดเซลล์มะเร็งถึง 10 กลไก

กลไกที่ 1

กลไกที่ 6

กลไกที่ 2

กลไกที่ 7

กลไกที่ 3

กลไกที่ 8

กลไกที่ 4

กลไกที่ 9

ขมิ้นชันไปบล็อคโมเลกุลซึ่งทำ�ให้เกิดอาการอักเสบตัวหลักที่เรียกว่า
Nuclear Factor – Kappa B ทำ�ให้ลดอาการอักเสบทั้งร่างกาย
ขมิ้นชันไปยับยั้งการสร้างสารที่ชื่อ AGE ที่เกิดเมื่อมีโมเลกุลของ
น้ำ�ตาลเชื่อมกับโปรตีน ที่ทำ�ให้เกิดการอักเสบ และการทำ�ลายผนัง
หลอดเลือด
ขมิ้นชันมีกลไกที่ป้องกันการแบ่งเซลล์ปกติ ไม่ให้แบ่งมากกว่าปกติ
ยับยั้งการเกิดเนื้องอก และมะเร็ง
ขมิ้นชันกระตุ้นการฆ่าตัวตายของเซลล์ที่แบ่งตัวออกมาแล้วผิดปกติ
ไม่ให้แบ่งตัวต่อ แต่ให้ฝ่อตายไปเอง ที่เรียกว่า Apoptosis

กลไกที่ 5

ขมิน้ ชันทำ�ให้เซลล์มะเร็งถูกฆ่าได้งา่ ยขึน้ โดยยาฆ่าเซลล์มะเร็งทีใ่ ช้กนั
อยูใ่ นวงการแพทย์แผนปัจจุบัน

ขมิ้นชันไปกระตุ้นกลไกการป้องกันการแบ่งตัวของเนื้องอก
ขมิ้นชันกระตุ้นการฝ่อของเซลล์มะเร็งที่เป็นแล้ว โดยทำ�ให้ไมโตคอน
เดียรทีค่ วบคุมการหายใจของเซลล์มะเร็งหยุดทำ�งาน
ขมิน้ ชันยับยัง้ กลไกการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะข้างเคียง
ขมิ้นชันตัดทางเดินของเส้นเลือดซึ่งเอาอาหารไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง

กลไกที่ 10

ขมิ้นชันยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปทั่วร่างกาย
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กวาวเครือขาว

ย้อนวัยระดับโลก
กวาวเครือขาว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Pueraria mirifica
ส่วนรากของกวาวเครือขาวมีที่ใช้ในประเทศไทยมากว่า 700 ปีแล้ว
แหล่งกำ�เนิดของกวาวเครือขาว คือ ภาคเหนือของประเทศไทย มี
จารึกไว้ในตำ�ราใบลานของล้านนาในปี 1931 ว่า “รากของกวาวเครือขาว
ทำ�ให้ผิวของผู้ใช้ อ่อนเยาว์ดังผิวเด็กอายุ 6 ปี และมีอายุยืนยาวเป็น
1,000 ปี ป้องกันร่างกายจากโรคต่างๆ และเพิ่มความทรงจำ�”
สารเคมีในกวาวเครือขาวทีเ่ ป็นตัวออกฤทธิม์ ชี อ่ื ว่าไมโรเอสทรอล
(Miroestrol) มีฤทธิค์ ล้ายฮอร์โมนที่ชื่อเอสไตรออล (Estriol) ในเพศหญิง
ซึ่งเอสโตรเจนในเพศหญิงมี 3 ชนิด คือเอสตร้าไดออล (Estradiol)
ซึ่งมีฤทธิ์มากที่สุด หากมีมากเกินไปจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ เอสโตรน
(Estrone) มีฤทธิ์ลดลง และเอสไตรออล (Estriol) มีฤทธิ์น้อยที่สุด
ในร่างกายเอสไตรออลจะเป็นฮอร์โมนที่ไปจับกับตัวรับเอสโตรเจน
(Estrogen Receptor) เพือ่ ป้องกันเนือ้ งอก และมะเร็ง สารไฟโตเอส
โตรเจนในกวาวเครือมีฤทธิ์เหมือนเอสไตรออลก็จะไปแย่งจับที่ตัวรับ
เอสโตรเจน ทำ�หน้าที่ป้องกันมะเร็งฮอร์โมน ไม่วา่ จะเป็นมะเร็งเต้านม
ปากมดลูก ปีกมดลูก รังไข่ ในขณะที่ป้องกันมะเร็ง ก็ยังให้ผลของ
ฮอร์โมนเอสโตรเจน คือ ผิวดีขน้ึ นุม่ นวลขึน้ ผมดกขึน้ ช่องคลอดชุมชืน้
กระชับขึ้น ความทรงจำ�ดีขึ้น ป้องกันกระดูกผุ กระดูกพรุน ซึ่งเป็น
ผลจากฮอร์โมนเอสโตรเจน
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ในเวชศาสตร์ชะลอวัย กวาวเครือขาว เป็นสมุนไพรแนะนำ�
ในสตรี ว ั ย หมดประจำ� เดื อ น เพื ่ อ ทดแทนฮอร์ โ มนเอสโตรเจน
จากรังไข่ที่หยุดผลิตไปหลังจากรังไข่ฝ่อ คือหลังจากผู้หญิงมีอายุ
ประมาณ 40 ปี งานวิจัยกวาวเครือขาวในมนุษย์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
การแพทย์โลก มีตั้งแต่ผลการลดอาการทางร่างกาย และจิตใจ ใน
สตรีวยั หมดประจำ�เดือน ผลวิจัยการลด LDL–โคเลสเตอรอล หรือ
โคเลสเตอรอลตัวร้ายในสตรีวัยหมดประจำ�เดือน ผลวิจัยการเพิ่ม
มวลกระดู กในสตรี ว ั ย หมดประจำ�เดือน ผลวิจยั การเพิม่ ความชุม่ ชืน้
ให้กบั ช่องคลอดของสตรี ผลการลดกลุ่มอาการต่างๆของวัยทอง ทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ
สำ�หรับผลวิจัยในจานเพาะเซลล์ กวาวเครือขาวมีฤทธิ์ในการ
ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์ประสาทจากความเครียด
ฤทธิ์ในการทำ�ให้เซลล์ประสาทตื่นตัว และมีปริมาณความเข้มข้นของ
สารสื่อประสาทมากขึ้น มีงานวิจัยเรื่อง การโปรโมทการเพิ่มจำ�นวน
เซลล์กระดูกตัวอ่อนในจานเลีย้ งเซลล์ และมวลกระดูกของสัตว์ทดลอง
เพิม่ ขึน้ จากการกินกวาวเครือขาวเป็นระยะเวลา 2 เดือน และมีงานวิจัย
ในคน พบว่า การรับประทานกวาวเครือขาวลดอัตราการสลายมวล
กระดูกในอาสาสมัครวัยหมดประจำ�เดือน

เมล็ดกาแฟเขียว

ทำ�ได้มากกว่า
การเผาผลาญไขมัน

กรีน คอฟฟี่ บีน (Green Coffee Bean) หรือเมล็ดกาแฟเขียว
คือ เมล็ดกาแฟที่ไม่ผ่านการคั่ว มีสารสำ�คัญชื่อ คลอโรเจนิค แอซิด
(Chlorogenic Acid) ซึ่งมีงานวิจัยอย่างกว้างขวาง ทั้งในคน และ
ในสัตว์ทดลอง ในการนำ�มาให้อาสาสมัครรับประทาน ก่อนอาหาร
ประมาณ 30 นาที พบว่า  หลังจากการรับประทานอย่างต่อเนื่อง
อาสาสมัครมีน�ำ้ หนักลดลง และเปอร์เซ็นต์ไขมันของร่างกายลดลงด้วย
นอกจากนัน้ ยังทำ�ให้การดูดซึมของน้�ำ ตาลเข้าไปในกระแสเลือดช้าลง
นอกจากนั้น ยังพบกลไกยับยั้งการดูดซึมไขมันเข้าสู่ทางเดินอาหาร
ยับยัง้ การสร้างไขมันสะสม และกระตุน้ การเผาผลาญไขมันในหนูทดลอง
ขนาดรับประทานแนะนำ�มีตั้งแต่ 700 – 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน โดย
รับประทานครั้งละ 250 – 400 มิลลิกรัม ก่อนอาหาร ครึ่งชั่วโมง
งานวิจัยกลไกของกรีน คอฟฟี่ บีน ต่อการลดน้ำ�หนัก มีผล
การกระตุน้ อัตราการเผาผลาญร่างกายได้ถงึ 3% – 11% และมีผล
ในการลดการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรตจากทางเดินอาหาร ทำ�ให้ไม่
กระตุ้นอินซูลิน เหมาะสำ�หรับคนที่ชอบรับประทานแป้ง และน้ำ�ตาล
มีงานวิจัยในหนูทดลอง พบว่า คลอโรเจนิค แอซิด สามารถ
ทำ�ให้หนูทดลองมีน้ำ�หนักลดลงได้ รวมทั้งลดการดูดซึมไขมันจาก
ทางเดินอาหารของหนูทดลอง ลดไขมันในตับของหนูทดลอง และ
กระตุน้ การทำ�งานของฮอร์โมนอะดิโปเนคติน (Adiponectin) ซึง่ เป็น
ฮอร์โมนในการเผาผลาญไขมัน นอกจากนี้ ยังทำ�ให้หนูทดลองมี
ระดับโคเลสเตอรอลในเลือด และระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ลดลง

งานวิจัยทดสอบผลของกรีน คอฟฟี่ บีนในการลดน้ำ�หนัก
ในมนุษย์มหี ลายการทดลอง ผลล้วนออกมาตรงกันว่า การรับประทาน
กรีน คอฟฟี่ บีนในขนาดเริ่มต้นตั้งแต่ 200 มก./วัน มีผลทำ�ให้
น้�ำ หนักอาสาสมัครทีเ่ ข้ารับการทดสอบลดลง อย่างไรก็ตาม งานวิจยั
กรีน คอฟฟี่ บีน ในการลดน้�ำ หนัก ยังต้องการงานวิจยั ทีก่ ว้างขวางกว่านี้
จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ทั้งหมดสรุปได้ว่า
กรีน คอฟฟี่ บีน เป็นสารสกัดที่น่าสนใจ ในการนำ�มารักษาร่วม ใน
ผู้ที่ต้องการลดน้ำ�หนัก กระตุ้นการเผาผลาญ ผู้มีน้ำ�ตาลในเลือดสูง
และที่มีโคเลสเตอรอลในเลือดสูง ร่วมกับการออกกำ�ลังกาย และ
การปรับอาหารที่รับประทาน
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ล้1วันากับงพิ
ษ
ไทยธรรม
Healthy Weight Loss

ตำ�รับล้างพิษออกจากร่างกายมีหลายสูตร ไทยธรรมขอนำ�เสนอ ตำ�รับล้างพิษ
แบบไทยธรรม ทำ�เพียง 1 วัน ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เวลาร่างกายได้พักผ่อนจากการย่อย
อาหาร การเผาผลาญ และได้มีเวลาในการกำ�จัดสารพิษออกจากส่วนต่างๆของร่างกาย
การล้างพิษเพียง 1 วันต่อสัปดาห์ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆในด้านดีในร่างกาย
ของท่าน ทัง้ สุขภาพ ความงาม การเผาผลาญ และการลดน้�ำ หนัก เรามาเริม่ กันเลยค่ะ

สารอาหารตัวช่วยในการล้างพิษแบบไทยธรรม
สารอาหารตัวช่วย

กลไกการล้างพิษ

ส่วนประกอบ

GT Mac

แอล-กลูตามีน แอล-ไลซีน แอล-ออร์นิทีน แอล-อาร์จินีน
แอล-ไกลซีน โครเมียม และแมงกานีส

ล้างพิษตับเฟส 2

Leva

เลซิทิน แอล-กลูตามีน ไกลซีน เอน-อะเซทิล-แอล-ซีสเทอีน

เพิ่มกลูต้าไธโอน และ ล้างพิษ
ตับ เฟส 1 และ เฟส 2

Grape Seed
Plus Turmeric

สารสกัดเมล็ดองุ่น สารสกัดขมิ้นชัน

ต้านอนุมูลอิสระ ล้างพิษจากตับ
เฟส 2 กำ�จัดโลหะหนัก

Fruit Vinegar

น้ำ�ส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล องุ่น พลัม ส้ม มะนาว

ล้างพิษจากระบบเลือด สารเคมีตกค้าง
ยา กำ�จัดโลหะหนัก ช่วยระบาย

ชาOB

ชาเจียวกู่หลาน ชาผู่เออร์ เมี่ยงอิงทิ้ง  ใบบัว อั่งตัมเซียม
เมล็ดหัวไชเท้า ใบแปะก๊วยสกัด ริโซมา อลิสเมทิส ชุมเห็ดไทย
หล่อฮั้งก้วย กำ�เช่า  

ล้างพิษจากไต ตับ ถุงน้�ำ ดี ช่วย
ระบาย

ตำ�รับล้างพิษแบบไทยธรรม
เครื่องดื่มตลอดวัน : น้ำ�มะนาว โดยใช้มะนาวอย่างน้อย 6 ลูก Fruit Vinegar ผสมน้�ำ และชา OB
อาหารเสริมตัวช่วยอื่นๆขึ้นกับความต้องการ : Pineslene 2-4 Caps Redoxy 3 – 6 Caps
ดื่มน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอปอย่างน้อย 3 ลิตร ต่อวัน
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แล้วพรหมลิขิตจะนำ�ครอบครัวไทยธรรม มาพบกันอีกครั้งใน Booming ครั้งที่ 19 นะคะ

กลุ่มนี้ก็เป๊ะเวอร์สมชื่อกลุ่มที่ตั้งไว้จริงๆค่ะ

กลุ่มร่ำ�รวย ก็ขอให้ร่ำ�รวยตามชื่อกลุ่มที่ตั้งไว้เลยนะคะ

กลุ่มเก้าๆ ไม่แพ้ใคร พกความสดใสมาเพียบเลยค่ะ

ได้เวลารวมทีมเฮงๆกันแล้วค่ะ มีใครกันบ้างเอ่ย

ดี๋ดี กลุ่มนี้ก็สวยใสไม่แพ้ใครเลยค่ะ

กลุ่มนี้มีชื่อว่าโคตรรวย รวยสมชื่อเลยนะคะ

ประมวลภาพความประทับใจกับ Booming
Thaidham Seminar 2015 ครั ้ ง ที ่ 18 ภายใต้
Concept “ Defini Diets ผอม สวย และรวยมาก”
ซึง่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-15 ก.พ. ทีผ่ า่ นมา ณ อิงธาร
รี สอร์ท จ.นครนายก ที่ผู้เข้าร่วมสั ม มนาได้มาทำ�
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อเรียนรู้ในการเป็นผู้นำ� พร้อม
สนุกสนาน ครื้น เครงไปกับการเเสดงในค่ำ�คืนแห่ง
ราตรีสี Defini...Defini Night ที่ทุกคนต่างจัดเต็ม
มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ทำ�ให้บรรยากาศภายในงาน
เต็ ม ไปด้วยสี ส ั น ของดาวเด่นที่ต่างมาพร้อมใจกัน
จรัสเเสงให้ค่ำ�คืนดูสดใส เเต่สำ�หรับใครที่พลาดงานนี้
ไว้รอพบกันใหม่ใน Booming ครัง้ ที่ 19 ค่ะ แล้วมา
สนุกด้วยกันนะคะ

ไก่จ๋า สมชื่อจริงๆเลยค่ะ พกความมั่นใจมาเต็มร้อย

ขนาดเปิดตัวนะเนี่ย!!
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สาวสวยไทยธรรม ขึ้นรับรางวัล

สีสันของดาวเด่น

พอได้ห่มเวลานอน แล้วรู้สึกอัศจรรย์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก
อาการชาตามร่างกายของดิฉันก็ ไม่มีเลยค่ะ และยังนอนหลับลึกขึ้นอีกด้วย
ดิฉนั มีปญ
ั หาเกีย่ วกับสุขภาพ เพราะดิฉนั เป็นโรคเบาหวาน
จึงทำ�ให้มีอาการชาตามตัว แขน และขา อยู่บ่อยๆ พอดิฉันได้มา
รู้จักกับ บริษัท ไทยธรรมฯ ดิฉันจึงได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
เส้นใยอัจฉริยะผ้าห่มไวทอป พอได้ห่มเวลานอน แล้วรู้สึก
อัศจรรย์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก อาการชาตามร่างกายของ
ดิฉนั ก็ไม่มเี ลยค่ะ แถมยังทำ�ให้ดิฉันนอนหลับลึกขึ้นอีกด้วย ตื่นเช้า
มาก็ยังรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ทำ�ให้ดิฉันมั่นใจ และประทับ
ใจในผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น และเมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์อกี หลายตัว ไม่วา่
จะเป็น ถุงเท้า ทีป่ ดิ ตา ทีร่ ดั เอว เมือ่ ดิฉนั ใส่แล้วรูส้ กึ สบาย ผ่อนคลาย
มากค่ะ ยังรวมไปถึงเครื่องผลิตน้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป ซึ่งตอนนี้
ดิฉันได้ทำ�การติดตั้งเรียบร้อย สำ�หรับไว้ดื่มทั้งครอบครัว รู้สึกว่า
ดื่มแล้วสดชื่น ปลอดภัย มั่นใจมากๆเลยค่ะ เพราะน้�ำ ด่างทำ�ให้
ดิฉันร่างกายแข็งแรงมากขึ้น รสชาติดี ดื่มง่าย สะอาด ดิฉันจึง
มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยธรรมฯ ทุกตัว เพราะว่าดิฉัน
เชือ่ มั่น และกล้าทีจ่ ะบอกต่อในผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างนี้ และขอบคุณ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากบริษัท ไทยธรรมฯค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

คุณลัดดา สวนดอกไม้

ชื่อเล่น ลัดดา อายุ 57 ปี
อาชีพ นักธุรกิจ จังหวัด นครสวรรค์

หลังจากที่ดิฉันรับประทานไปประมาณ 1 เดือน สิวก็เริ่มลดลง ผิวพรรณเริ่มดีขึ้น
และนอกจากนี้อาการปวดท้องประจำ�เดือนที่ดิฉันเคยปวดอยู่ ก็ ไม่ปวดอีกแล้วค่ะ

Before
ต.ค. 57

คุณกิฤติยา คงทัพ

After
มี.ค. 58

ชื่อเล่น อาย
อายุ 23 ปี
อาชีพ นักศึกษา จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ดิฉนั มีปญ
ั หาเรือ่ งของสิวทีเ่ ป็นสิวฮอร์โมน และจะมีสิว
ขึ้นมากที่สุดในช่วงที่เป็นประจำ�เดือน นอกจากสิวแล้วดิฉันมี
อาการปวดท้องประจำ�เดือนจนทำ�ให้ดฉิ นั ไม่สามารถทำ�งานได้ และ
ทุกครัง้ ทีป่ วดท้องประจำ�เดือน ดิฉนั ก็ได้แต่ซอ้ื ยามารับประทานเอง
แต่ก็แค่ได้บรรเทาอาการปวดเท่านั้น และในส่วนเรื่องของสิวนั้น
ดิฉนั ได้ไปพบแพทย์ อาการของสิวก็แค่บรรเทาลงเล็กน้อย แต่ไม่
หายขาด จนทำ�ให้ดฉิ นั รูส้ กึ เครียดมาก จนเพือ่ นๆ และคนรอบข้าง
เริ่มทักว่าทำ�ไมหน้าดำ�คล้ำ�มากขึ้น ดิฉันจึงตัดสินใจไปพบแพทย์
อีกครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งที่ฉันไปพบแพทย์จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ
2,000 บาทต่อครั้ง ดิฉันทำ�การรักษามาเป็นระยะเวลา 2 ปี ก็ยัง
ไม่หาย จึงได้ปรึกษาแพทย์ แพทย์จึงแนะนำ�ให้รับประทานยา
ปรับฮอร์โมน และหลังจากที่ดิฉันรับประทานยาปรับฮอร์โมน
ตามที่แพทย์สั่ง ริมฝีปากของดิฉันก็เริ่มแห้ง และลอกเป็นแผ่น
ใบหน้าดำ�คล้ำ�ยิ่งกว่าเดิมอีก จนดิฉันได้พบกับ คุณอภิญญาวุฒิ
วิโรจน์เวชภัณฑ์ (คุณโอ๊ต) ได้แนะนำ�ให้ดิฉันรู้จักกับผลิตภัณฑ์

ของ บริษทั ไทยธรรมฯ ดิฉนั ได้รบั ประทานตามทีค่ ณ
ุ โอ๊ตแนะนำ�
คือตำ�รับแพทย์แผนไทย ด้วย 6 สุดยอดสมุนไพรชะลอวัย
น้ำ�มันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสารสกัดเมล็ดองุ่น และสารสกัด
จากมะขามป้อม และหลังจากที่ดิฉันรับประทานไปประมาณ 1
เดือน สิวก็เริ่มลดลง ผิวพรรณเริ่มดีขึ้น และนอกจากนี้อาการ
ปวดท้องประจำ�เดือนที่ดิฉันเคยปวดอยู่ ก็ไม่ปวดอีกแล้วค่ะ ดิฉัน
จึงรับประทานต่อในชุดที่สอง และจนถึงปัจจุบันเป็นชุดที่ห้า
เพื่อนๆ และคนรอบข้างทักว่าไปทำ�อะไรมา ทำ�ไมไม่เป็นสิวเลย
และผิวพรรณดูสดใสขึ้น ดิฉันจึงมั่นใจมากยิ่งขึ้น และดิฉันขอ
ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆของ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่ทำ�ให้ดิฉันกลับ
มาสดใส และดูดีมากกว่าเดิมอีกครั้งค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

สิ่งที่ดิฉันได้จากการรับประทานผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม คือ ดิฉันรู้สึกมั่นใจ และดูดีเหมือน
ได้กลับมาเป็นสาวแรกรุ่นอีกครั้ง และมีผิวพรรณที่สว่าง ขาวใส หน้าเด็กมาถึงทุกวันนี้
เมื่อก่อนดิฉันเป็นคนมีผิวขาวมาก ขาวจนซีดเหมือน
ผีดบิ เลยค่ะ และทีใ่ บหน้าของดิฉนั ก็มกี ระขึน้ ชัดเจน รักษาอย่างไร
ก็ไม่ดขี น้ึ จนเพือ่ นของดิฉนั คุณปุณยพร โพธิ์ดีบุศกุล (คุณนุกนิก)
ได้แนะนำ�ให้รจู้ กั ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยธรรมฯ โดยคุณนุกนิก
แนะนำ�ให้ดฉิ นั รับประทาน ชุดทัง้ ใส ทัง้ ตึง คือสารสกัดเมล็ดองุ่น
ผสมไลโคปีนในมะเขือเทศ กับสารสกัดคอลลาเจนจากปลา
ทะเลน้ำ�ลึก และสารสกัดเพื่อผิวขาวใส ไร้ฝ้า ร่วมกับสารสกัด
จากมะขามป้อม เพียง 1 เดือน หลังจากที่ดิฉันรับประทานไป
ผิ ว ของฉั นที่ เคยขาวเหมื อ นผี ดิ บ ก็ ก ลั บ มามี ผิ ว ขาวอมชมพู
สุขภาพดี จนเพื่อนๆ และคนรอบข้างต่างร้องทักว่าผิวพรรณดู
สดใสขึ้น และที่สำ�คัญกระที่เคยมีอยู่ตามใบหน้าของดิฉันอย่าง
เห็นได้ชัดก็เริ่มจางลงไป ทำ�ให้ดิฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้น ดิฉัน
จึงเริ่มรับประทานผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆเพิ่มอีก คือสารอาหาร
บำ�รุงผิวพรรณ เพื่อผิวที่เปล่งปลั่งจากภายใน สารอาหาร
บำ�รุงเส้นผม บำ�รุงผิว รักษาสิว สารอาหารกระตุน้ การสร้าง
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คอลลาเจนชนิดชงดื่มรสโกโก้ และสารอาหารเพื่อกระตุ้น
โกรทฮอร์โมนเพื่อการย้อนวัย เป็นประจำ�ทุกวันเลยค่ะ ทำ�ให้
ดิฉนั หลงรักผลิตภัณฑ์ของ บริษทั ไทยธรรมฯ ทุกตัว และสิง่ ที่ดิฉัน
ได้จากการรับประทานผลิตภัณฑ์ของไทยธรรม ทำ�ให้ดิฉันรู้สึก
มั่นใจ และดูดีเหมือนได้กลับมาเป็นสาวแรกรุ่นอีกครั้ง และมี
ผิวพรรณที่สว่าง ขาวใส หน้าเด็กมาถึงทุกวันนี้ ดิฉันขอขอบคุณ
คุณนุกนิกที่แนะนำ�ให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่ดี และมีคุณภาพ และที่
สำ�คัญต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ ที่ผลิตสิ่งดีๆให้กับ
Before
คนไทย ทั้งในเรื่องของสุขภาพ และความงาม ขอบคุณมากค่ะ
พ.ค. 57
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

After
ก.พ. 58

คุณศุภินทรา ปัญจชัย

ชื่อเล่น แนน
อายุ 32 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด กรุงเทพฯ

ลองใช้ ไปได้ประมาณ 3 เดือน
ซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกได้ว่ากลิ่นก็หายไป ระดูขาวก็ ไม่มีอีกแล้ว

คุณสัณห์สติ า เวชนารายณ์
ชื่อเล่น เหลียว อายุ 53 ปี
อาชีพ แม่บ้าน จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โดยปกติแล้วดิฉนั เป็นคนทีม่ ขี นาดหน้าท้อง และรอบ
เอวทีใ่ หญ่มากค่ะ พอเวลาสวมใส่กางเกงในแบบธรรมดา แล้วจะ
เกิดรอยกดตามเนื้อบริเวณรอบเอว และรอบขา ซึ่งทำ�ให้ดิฉัน
รู้สึกไม่สบายตัวเวลาใช้ชีวิตประจำ�วันค่ะ และอีกหนึ่งปัญหา
ที่ดิฉันต้องการแก้ไขเป็นอย่างมาก ก็คือภาวะตกขาว หรือที่เรียก
กันทั่วไปว่าระดูขาว ซึ่งดิฉันก็มีอาการไม่มากค่ะ แต่แค่มีกลิ่น
เท่านั้น ทำ�ให้ดิฉันขาดความมั่นใจในระหว่างวันมากๆเลยค่ะ
ตอนแรกไม่รู้จะรักษาอย่างไรดี แต่เมื่อได้พบ และใช้กางเกงใน
ไวทอปของไทยธรรมฯแล้ว โดยลองใช้ไปได้ประมาณ 3 เดือน
ซึง่ ตอนนัน้ ก็รู้สึกได้ว่ากลิ่นก็หายไป ระดูขาวก็ไม่มอี กี แล้ว แถมผิว
ที่บริเวณรอบเอว และรอบขาที่เกิดจากรอยกดของกางเกงใน
ที่สวมใส่นั้นก็ดูเรียบเนียน ลื่นขึ้นด้วยค่ะ จากวันนั้นจนถึงวัน
นี้ ดิฉนั ใส่กางเกงในไวทอป ของไทยธรรมฯ มาแล้ว 2 ปี กับ 3
เดือนค่ะ บอกได้เลยว่าหายกลุ้ม มีความสุข รักไทยธรรมที่สุด
เลยค่ะ ขอบคุณไทยธรรมจริงๆค่ะ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ดิฉันรับประทานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจนถึง 3 เดือน
ทำ�ให้อาการวัยทองเริ่มหายไป น้ำ�หนักตัวก็ลดลงไปถึง 9 กิโลกรัม
เดิมดิฉนั ไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพเลย เพราะดิฉันเป็น
คนทีค่ อ่ นข้างเลือกในการรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพ
แต่พอดิฉันเริ่มเข้าสู่วัยทองก็มีอาการนอนไม่ค่อยหลับ หงุดหงิดง่าย
ร้อนวูบวาบตามตัว ทำ�ให้น�้ำ หนักตัวจากเดิม 65 กิโลกรัม ก็เพิ่มขึ้น
เป็น 72 กิโลกรัม ทำ�ให้รู้สึกอึดอัดมาก ดิฉันจึงไปพบแพทย์ในเรื่อง
ของวัยทอง แต่อาการที่เป็นอยู่ก็ไม่หาย ยังคงต้องรับประทานยา
ตามแพทย์สง่ั อยูต่ ลอด แต่ดิฉันไม่อยากรับประทานยาตามทีแ่ พทย์สั่ง
เนือ่ งจากทางแพทย์แจ้งดิฉนั ว่าถ้าเรารับประทานฮอร์โมนสังเคราะห์
เป็นเวลานานจะมีโอกาสเสีย่ งต่อการเป็นมะเร็งเต้านมได้ จนดิฉันได้
มาพบกับ คุณจุฑานาถ สิงห์ถม (คุณเอ๋) และได้พูดคุยกัน คุณเอ๋จงึ
ได้แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ของ บริษทั ไทยธรรมฯ ให้ดิฉัน นั่นคือสารอาหาร
จำ�เป็นสำ�หรับสตรีวยั ทอง น้�ำ มันปลาชนิดกรดไขมัน EPA เข้มข้น
น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเท็น สมุนไพรจีนชาชง และสารสกัด
จากพรีไบโอติก และโปรไบโอติก หลังจากที่ดิฉันรับประทานไปได้ 1
อาทิตย์แรก อาการในเรื่องของวัยทองก็ดีขึ้น และที่สำ�คัญน้ำ�หนัก

ตัวก็ลดลง เพราะดิฉันใช้สูตรลดน้ำ�หนักตามที่คุณเอ๋ได้
แนะนำ� ทำ�ให้น้ำ�หนักของดิฉันลดลงไปถึง 2 กิโลกรัม ดิฉัน
รูส้ กึ ดีใจมาก จึงรับประทานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ งจนถึง 3
เดือน ทำ�ให้อาการวัยทองเริม่ หายไป น้�ำ หนักตัวก็ลดลงไปถึง
9 กิโลกรัม ภายใน 3 เดือน ทำ�ให้คนรอบข้างทักว่าไปทำ�
อะไรมา ทำ�ไมผิวดูดีขึ้น และก็ผอมลงด้วย ดิฉันรู้สึกมัน่ ใจ
มากยิง่ ขึน้ และเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของ บริษทั ไทยธรรมฯ
ดิฉันขอขอบคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ มากเลยค่ะ และตอนนี้
ดิฉันตัดสินใจรับประทานผลิตภัณฑ์อีกหลายตัว เพราะเมื่อ
ยิ่งรับประทานยิ่งสวยขึ้นจริงๆ ไม่น่าเชื่อว่าอายุขนาดนี้
รับประทานอาหารเสริมเพียงไม่กี่ตัว ก็สามารถผอมลงได้
แถมหน้าเด็กลงอีกด้วยค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

Before After
72Kg. 63 Kg.
ส.ค. 55 พ.ย. 57

คุณเวียงคำ� ราชาวงศ์

ชื่อเล่น เวียง
อายุ 51 ปี
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว จังหวัด กรุงเทพฯ

ผ่านไปเพียง 1 สัปดาห์ น้ำ�หนักลดลงไปถึง 2 กิโลกรัม
ผ่านไปเพียง 3 สัปดาห์ น้ำ�หนักลดลงอีก 5 กิโลกรัม

Before
115 kg.
ต.ค. 57

คุณสุทธิพร ดอนอีสวน
ชื่อเล่น นุ้ย
อายุ 25 ปี
อาชีพ รับจ้าง จังหวัด กรุงเทพฯ

After
103 kg.
ม.ค. 58

ในอดีตดิฉันอ้วนมากๆเลยค่ะ หลังคลอดบุตรคนแรก
ทำ�ให้ดิฉันมีน�้ำ หนักตัวถึง 115 กิโลกรัม พอดีมีพี่สาวแนะนำ�ให้
รับประทานสมุนไพรจีนชาชง เพือ่ ลดความอยากอาหาร เพราะ
เคยได้รบั ฟังรายการวิทยุเกีย่ วกับคนทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งความอ้วน จึง
ลองทำ�ตามสูตรลดน้ำ�หนัก คีโตเจนิคไดเอท และรับประทาน
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของ บริษัท คือ สมุนไพรจีนชาชง วันละ
2 ซอง พร้อมทัง้ งด แป้ง และของหวานๆ โดยเด็ดขาด ไม่นา่ เชื่อ
เลย หลังจากทีท่ รมานกับการลดน้ำ�หนักมาสารพัดวิธี และทุกข์
ทรมาน กับร่างกายที่หนักเป็นร้อยๆกิโลกรัม มากว่า 2-3 ปี แต่
นี่แค่ผ่านไปเพียง 1 สัปดาห์ น้ำ�หนักลดลงไปถึง 2 กิโลกรัม รู้สึก
ดีใจมาก และยังกลัวว่าจะโยโย่หรือเปล่า แต่เมือ่ รับประทานอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านไปเพียง 3 สัปดาห์ น้�ำ หนักลดลงอีก 5 กิโลกรัม
จากน้ำ�หนัก 115 กิโลกรัม เหลือเพียง 110 กิโลกรัม ดิฉัน
รู้สึกมหัศจรรย์มาก และพอเข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 ได้เปลี่ยนมา
รับประทาน สารอาหารสูตรกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน ผ่าน
ไป 3 สัปดาห์ น้ำ�หนักก็ลดลงอีก จาก 109 เหลือ 105 กิโลกรัม

เมื่อยิ่งกิน น้ำ�หนักก็ลดลงเรื่อยๆ รู้สึกว่าตัวเบาขึ้น และดิฉัน
ก็เปลี่ยนมารับประทาน เครื่องดื่มผลไม้หมักจากน้ำ�ส้มสายชู
ผ่านไปเพียง 3 สัปดาห์ จากน้�ำ หนัก 105 กิโลกรัม เหลือเพียง
103 กิโลกรัม ปัจจุบันนี้ถึงรูปร่างจะยังไม่ชัดเจนว่ามีเอว แต่
ดิฉนั รูส้ กึ ได้ดว้ ยตัวเองเลยค่ะว่าตัวเองสวยขึน้ และลูกสาวทีไ่ ม่
ค่อยสบายลองรับประทาน สารอาหารบำ�รุงสมอง ระบบประสาท
เพิม่ ความทรงจำ�เพือ่ พัฒนาการทีด่ ขี องเด็ก และน้�ำ มันเมล็ดองุน่
สกัดเย็น ผสมโสมสกัด และวิตามินบี1 บี6 บี12 สุดยอดสาร
อาหารบำ�รุงสมอง ทำ�ให้มพี ฒ
ั นาการทีย่ อดเยีย่ มจริงๆค่ะ ดิฉนั
ขอบพระคุณ บริษัท ไทยธรรมฯ มากๆที่ทำ�ให้ดิฉันได้สร้าง
โอกาส เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ให้ครอบครัวของดิฉันค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
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มกราคม 2015
ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มกราคม 2015

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน มกราคม 2015

ศูนย์จำ�หน่ายไทยธรรมฯ สำ�โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 992,690 บาท

คุณเกณิกา วิทยผโลทัย

มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย 1,391,325 บาท

เดือน พฤษภาคม 2014

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

กุมภาพันธ์ 2015
ศูนย์ใหญ่ที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2015

ศูนย์ย่อยที่มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ 2015

ศูนย์จ�ำ หน่ายไทยธรรมฯ สายไหม จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 1,090,245 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ จ.กรุงเทพฯ
มียอดจำ�หน่ายผ่านศูนย์ 637,510 บาท

คุณภูดิท บวรธรรมรักษ์

คุณจุฑานาถ สิงห์ถม

New Active Recruit 2015
มกราคม 2015

คุณฉัตรปวีน์ คำ�ชุ่ม

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด ประจำ�เดือน
มกราคม 2015 มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 15 ท่าน
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กุมภาพันธ์ 2015

คุณธีระพร พานิชเจริญ

ผู้ที่มียอด New Active Recruit สูงสุด ประจำ�เดือน
กุมภาพันธ์ 2015 มียอด New Active Recruit
จำ�นวน 15 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 ด้วยกติกาที่คุณทำ�ได้
กติกาท่องเที่ยว
1. มีตำ�แหน่งโกเมนขึ้นไป
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
2558

Hi-light

China
ครั้งที่ 5

กฏเกณฑ์การคิดคะแนน
1. ผู้สมัครทุกท่านจำ�เป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (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� มาตี เป็ นมู ล ค่ า
ตั๋วท่องเที่ยวได้เช่น ทำ�คะแนนได้ 80% จากกติกา จ่ายเงินสดค่าตั๋วเป็นมูลค่า
20% ของค่าตั๋ว เป็นต้น
3. คะแนนของผู้สมัครที่ท�ำ คะแนนเกิน 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 เยี่ยมชมสำ�นักงานใหญ่ไวทอป
สานสัมพันธ์ ไทย-จีน สายสัมพันธ์ ไทยธรรม – ไวทอป
ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผูน้ �ำ ผูเ้ ป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ยอ่ ย ในเดือนตุลาคม 2015 ด้วยทริปพิเศษ เยีย่ ม
ชมสำ�นักงานใหญ่ของไวทอป ไบโอเอนเนอร์จี แหล่งผลิตเส้นใยอัจฉริยะ และเครือ่ งทำ�น้�ำ อัลคาไลน์ ไวทอป ทีเ่ มืองเศรษฐกิจ
พิเศษจูไห่ ช้อปปิง้ ทีต่ ลาดใต้ดนิ กงเป่ย แหล่งช้อปปิง้ ใหญ่ของเมืองจูไห่ จากนัน้ นำ�ท่านสูม่ าเก๊า ชม “โบสถ์เซนต์ปอล” สัญลักษณ์
แห่งเมืองมาเก๊า ช้อปปิง้ ที่ เซนาโด้สแควร์ แหล่งช้อปปิง้ อันเลือ่ งชือ่ ของมาเก๊า ชม ความยิง่ ใหญ่อลังการของ THE VENETIAN
ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย เดินทางไปฮ่องกงด้วยเรือเฟอร์ร่ี ไปจุดชมวิว “วิคทอเรียพีค Victoria Peak” ชมความสวยงาม
ของอ่าววิคทอเรีย แวะนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ซึง่ เป็นสถานทีอ่ นั ศักดิส์ ทิ ธิข์ องฮ่องกงด้วยเงื่อนไขสุดพิเศษ เฉพาะศูนย์ ใหญ่
และศูนย์ย่อยเท่านั้น
กติกาท่องเที่ยว

1. เป็นผู้น�ำ ที่เปิดศูนย์ใหญ่หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำ�หน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใย
   อัจฉริยะ MBF และเครือ่ งทำ�น้�ำ อัลคาไลน์ไวทอป)  
   ตัง้ แต่วนั ที่ 6 สิงหาคม 2014 ถึง 5 กันยายน 2015
  (13 เดือน) 1,152,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ    
   88,616 คะแนน)
3. ผูท้ ย่ี น่ื ความจำ�นงทริป Hi-Light China ครัง้ ที่ 5
   ไม่สามารถ นำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป  ไปรวมกับ
   โปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้
R

สุดพิเศษ!

1. คะแนนทุกคะแนน  นำ�ไปรวมทริปใหญ่ตา่ งประเทศ   
  และคะแนน Booming Thaidham
2. คะแนนทุกคะแนน สามารถนำ�มาคำ�นวณเป็นตัว๋ ฟรี
  หรือส่วนหนึ่งของตั๋วทัวร์ประเทศจีนครั้งนี้ได้
3. หากท่านตัดสินใจไม่ไปกับทริป  คะแนนทุกคะแนน
   สามารถคืนกลับเป็นโปรโมชัน่ ยอดศูนย์ และโปรโมชัน่
  ของรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2015 ได้
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ศูนย์ ใหญ่
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ศูนย์บางคอแหลม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 291-8789 ศูนย์สายไหม จ. กรุงเทพฯ โทร. (02) 998-3866
ศูนย์ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพฯ โทร. (081) 924-2551 ศูนย์สำ�โรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โทร. (02) 394-2959

ศูนย์ใหญ่ไทยธรรม : ต่างจังหวัด
ศูนย์ อ.เมือง (โรบินสัน) จ.จันทบุรี โทร. (039) 327-352
ศูนย์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. (038) 338-854
ศูนย์ อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. (077) 576-677
ศูนย์ อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. (055) 535-299
ศูนย์ อ.เมือง จ.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 2015 นี้ จึงขอแจ้งให้พี่น้องไทยธรรมฯ ทราบถึงจังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์ใหญ่ พี่น้องท่านใด หรือสายงานของ
พี่น้องท่านใดที่สนใจ สามารถยื่นแบบฟอร์มแสดงความจำ�นงเป็นศูนย์ใหญ่ได้ที่ ผู้จัดการเขต (Area Manager)
และผู้ช่วยผู้จัดการเขต (Assistant Area Manager) ทุกท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว ไทยธรรม”

1. คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (มด)
   โทร. 08-6367-7804
2. คุณรัชชาภา ไชยมล (วิว)
   โทร. 08-6358-8052

ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
• กรุงเทพฯ

  (เขตละ 1 ศูนย์)
• กาญจนบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ชัยนาท
• ประจวบคีรีขันธ์
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• พระนครศรีอยุธยา
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• ราชบุรี
• ลพบุรี
• สมุทรสงคราม
• สมุทรสาคร

• สุพรรณบุรี
• สระบุรี
• สิงห์บุรี
• อ่างทอง
• นครนายก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กาฬสินธ์ุ • ร้อยเอ็ด

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

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

ภาคเหนือ

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

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

ภาคใต้

• สุราษฎร์ธานี
• กระบี่
• นราธิวาส   (อ.เกาะพะงัน)
• สุราษฎร์ธานี
• ปัตตานี
  (อ.เกาะสมุย)  
• ตรัง
• ยะลา
• พังงา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สตูล
• สงขลา (อ.เมือง)

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

วารสารราย 2 เดือนของ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์
บ้านของเรา บอกข่าวคราวความเคลื่อนไหว  โปรแกรมการบรรยายทั่วประเทศ  ข่าวสารทันสมัย และแพทย์ทางเลือก
รวมประสบการณ์จริงจากผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ทว่ั ประเทศ  เพียงสมัครสมาชิกเล่มละ  25 บาท (รวมค่าจัดส่ง) ปีละ 150 บาท หรือ
เพียงเดือนละ 12.50 บาท ท่านก็จะได้รบั วารสาร 4 สี ขนาด A4 ความหนา 20 หน้า ส่งตรงถึงบ้านทุกฉบับ

ใบสมัครสมาชิกวารสาร TDA Newsletter
สมัครใหม่               ต่ออายุ (หมายเลขสมาชิก)...................................................................
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มาเป็นสมาชิก TDA Newsletter กันเถอะ
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การชำ�ระค่าสมัคร
ชำ�ระเป็นเงินสด
        ชำ�ระค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
        ธนาคาร กรุงเทพ     สาขาอินทรารักษ์     เลขที่ 212-0-81073-0
        ธนาคาร กสิกรไทย    สาขาพระราม 9     เลขที่ 713-2-33215-5
        ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาสุขาภิบาล 1    เลขที่ 265-1-22092-8
        ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขาถนนนวมินทร์   เลขที่ 077-2-43476-3

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

1. เวลาทำ�การของบริษทั ฯ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดบริการ 10.00 – 19.00 น.
วันอาทิตย์ และวันหยุดบริษทั ฯ หยุดตามวันนักขัตฤกษ์
2. วิธกี ารชำ�ระค่าสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
2.1 ชำ�ระเป็นเงินโอน
โดยท่านโอนเงินเข้าบัญชี บริษทั ฯ ตามราคาสินค้า
และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมกับรายการทีส่ ง่ั มาที่
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์แฟกซ์ 02-363-4422
โอนเข้าบัญชีชอ่ื ...บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
• ธนาคาร กรุงเทพ สาขา อินทรารักษ์
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 212-0-81073-0
• ธนาคาร กสิกรไทย สาขา พระราม 9
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 713-2-33215-5
• ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนสุขาภิบาล 1
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 265-1-22092-8
• ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนนวมินทร์
ออมทรัพย์ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 077-2-43476-3
2.2 ชำ�ระเป็นเงินสด
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
2.3 ชำ�ระด้วยบัตรเครดิต
• ซือ้ สินค้าด้วยตนเองทีบ่ ริษทั ฯ
• ไม่คดิ ค่าธรรมเนียม กรณีช�ำ ระ 1,000 บาทขึน้ ไป
3.วิธกี ารส่งสินค้ามี 3 วิธี ดังนี้
3.1 ส่งทางไปรษณีย์
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก
3.2 ส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
1. ซือ้ สินค้าในราคาสมาชิก
(กรณีทา่ นโอนเงินเข้าบัญชีบริษทั ฯ)
2. โฟลเดอร์ 1 ชุด (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
3.3 ส่งโดย Messenger
ทัง้ หมด รวมถึงรายละเอียดแผนการตลาดทีม่ ี
เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สัง่ ซือ้ ล่วงหน้า
ณ
ปัจจุบนั )
อย่างน้อย 1 วัน
3.
ได้
ร
บั บัตรสมาชิก โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
4.ค่าจัดส่งสินค้า (เริม่ 7 มี.ค. 2008)
4. ผลประโยชน์ตอบแทนตามแผนการตลาดของ
4.1 จัดส่งทางไปรษณีย์
บริษทั ฯ ซึง่ จะโอนเข้าบัญชีสมาชิกในวันที่ 15
• สัง่ ซือ้ 3,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (ลงทะเบียน)
ของทุกเดือน(กรณีทต่ี รงกับวันหยุดจะโอนให้ใน
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาท ขึน้ ไป จัดส่งฟรี (EMS)
วันทำ�การถัดไป)
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 3,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท (EMS)
• สัง่ ซือ้ 3,000 – 4,999 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท (EMS) 5. สิทธิพเิ ศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษทั
เงือ่ นไขการสมัครสมาชิก
4.2 จัดส่งทางรถทัวร์ รถตู้ และ NTC
กรอกใบสมัครด้วยตนเองเท่านัน้ โดยระบุรายละเอียด
• ระบุรถทัวร์ หรือรถตู้
ที
่
ถ
ก
ู
ต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยเฉพาะ
- สัง่ ซือ้ 10,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.1 ชือ่ -สกุล
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 10,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
1.2 ทีอ่ ยูส่ �ำ หรับจัดส่งเอกสาร และสินค้าอย่างละเอียด
• จัดส่งโดย บริษทั ขนส่ง NTC
1.3 หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ะดวกในการติดต่อ
- สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.4 เลขทีบ่ ตั รประชาชน พร้อมแนบสำ�เนา
- สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 150 บาท
1.5 เลขทีบ่ ญ
ั ชีออมทรัพย์ของผูส้ มัคร พร้อมแนบ
4.3 จัดส่งโดย Messenger
สำ
�
เนา
• สัง่ ซือ้ 5,000 บาทขึน้ ไป จัดส่งฟรี
1.6 ชือ่ สปอนเซอร์ (ผูแ้ นะนำ�)
• สัง่ ซือ้ ต่�ำ กว่า 5,000 บาท ค่าจัดส่ง 250 บาท
1.7 ค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ 250 บาท
หมายเหตุ : กรณีทส่ี มัครสมาชิกเพียงอย่างเดียว ค่าสมัคร
สมาชิก 250 บาท ตลอดชีพ เสียค่าจัดส่งเอกสาร 50 บาท
(ลงทะเบียน) กรณีทไ่ี ม่สามารถสมัครด้วยตนเอง
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