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เสื้อกล้ามไวทอป
บุรุษ-สตรี

มิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพ และผิวพรรณ ตลอดช่วง
ทรวงอก และช่องท้อง ผลิตภัณฑ์เสื้อกล้ามไวทอป
ไบโอเอนเนอร์จี จากเส้นใย MBF ให้คลื่นพลังงาน
อินฟราเรด กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ คลายอาการปวดเมื่อย อ่อนล้า ดูแลสุขภาพ
ทรวงอก และช่องท้องตลอด 24 ชั่วโมง

เสื้อกล้ามสตรีไวทอป

ขนาด S, M, L, XL, XXL
ราคาขาย 4,200 บาท
ราคาสมาชิก 3,300 บาท
PV = 3,300 BV = 1,650

เสื้อกล้ามบุรุษไวทอป

ขนาด M, L, XL, XXL
ราคาขาย 4,200 บาท
ราคาสมาชิก 3,300 บาท
PV = 3,300 BV = 1,650
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8ย่างเข้»‚าปีทแห่ีè 9งไทยธรรม
พันธมิตรไทยธรรม
อัลไลแอนซ์
9 ปีที่แล้ว ดิฉัน และกัลยาณมิตรของดิฉันคือ
พี่เปิ้ล จารุณี เดส์แน็ช เราได้พบกันเป็นครั้งแรกในวิถีที่
เหมือนเรื่องบังเอิญ แต่เป็นความตั้งใจ แน่นอนความตั้งใจ
ฝ่ายหนึง่ ย่อมเป็นของดิฉนั เอง ความตัง้ ใจอีกฝ่ายหนึง่ ขอยก
ให้กับสิ่งที่มนุษย์เราเรียกแบบเข้าใจกันว่า พรหมลิขิต แต่
ความหมายที่แท้จริงลึกซึ้ง และกว้างขวางกว่านั้นมาก

เราเห็นสีหน้าของความผิดหวัง ท้อแท้ ในเจ้าที่เราต้องขับ
ผ่านไป เนือ่ งจากจอดไม่ทนั ไปจนถึงสีหน้าทีร่ าวกับถูกล็อตเตอรี่
รางวัลที่ 1 ของผูข้ าย ทีม่ รี ถสักคันจอดลงตรงหน้าแผง ดิฉนั
และพี่เปิ้ล พูดคุยกันว่าบ้านเมืองของเรายังมีพี่น้องชาวไทย
ลำาบากมากเหลือเกิน ในขณะทีเ่ ราขับรถติดแอร์ผา่ นไป พวก
เขายังต้องอยูก่ ลางแดดอีกไม่ตา่ำ กว่า 6 ชัว่ âมง และเรือ่ งก็มา
ถึงไคลแมกซ์ ในวันที่เราสองคนขับรถผ่านหญิงชราคนหนึ่ง
ซึ่งกำาลังคุ้ยของในถังขยะเป็นอาหารเลี้ยงปากท้อง หลังจาก
เราเพิ่งไปงานประชุมที่โรงแรมสุดหรูใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่ง
ขายกาแฟแก้วละ 100 บาท ได้ไม่นาน สถานที่ และผู้คน
ซึ่งอยู่ต่างกันราวกับคนละโลกนี้ อยู่บนถนนเส้นเดียวกัน

หลังจากพบกัน 1 ป‚ ใช้ชีวิตร่วมกันในงานของ
บริษทั หนึง่ ทีเ่ ราทำางานร่วมกัน พีเ่ ปิล้ เป็นคนทีส่ นใจการเมือง
อย่างมาก จนดิฉันคิดว่าหากเธอไม่เป็นนักแสดง เธออาจจะ
ไปเป็นรั้วของชาติ หรือหน่วยปราบปรามสิ่งที่ไม่ชอบด้วย
ธรรมในบ้านเมือง ส่วนดิฉันสนใจบางสิ่งบางอย่างในเรื่อง
ความเป็นธรรมเช่นกัน แต่เป็นความเป็นธรรมในการทีท่ กุ คน
เราสองคนได้ชว่ ยกันร่างต้นแบบของบริษทั ฯ ในฝัน
น่าจะมีสิทธิมีสุขภาพดี มีความสุข มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ และ บริ ษัท ฯ ซึ่ง จะเปรี ย บเสมื อ นการสร้ า งเมื อ งใหม่ เมื อ ง
มีความมั่นคงในชีวิต
เล็ ก ๆ แห่งความดีงาม และศีลธรรมจรรยา มิตรไมตรี
รอยยิ้ม ความอบอุ่น การให้อภัย ความอุดมสมบูรณ์ ความ
จากสิ่งที่สะดุดตาเราอย่างเหลือเกิน เนื่องจาก มั่นคงในชีวิต และที่สำาคัญ ความสุข และความสงบในจิตใจ
อาชีพของทัง้ พีเ่ ปิล้ และดิฉนั ทำาให้เราพอหาเลีย้ งชีพได้อย่าง ให้กับบรรดาผู้ที่มีส่วนร่วม และผู้เข้ามาเป็นสมาชิก และชื่อ
ไม่ลำาบาก เรียกว่า พอเอาตัวรอด มีâอกาสต่างæ มากมาย ของไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ก็เกิดขึ้นในรถนั่นเอง
จากต้นทุนทีเ่ รามี แต่เมือ่ งานของเราทำาให้เราต้องออกต่างจังหวัด
ร่วมกันบ่อยครัง้ หลายครัง้ ทีเ่ รามองเห็นข้างทาง บนเส้นทาง
ด้ ว ยความสามารถในทางศิ ล ปะทุ ก ด้ า นที่ เ ธอมี
ต่างจังหวัด มีการขายของกลางแดดเปรี้ยง ของที่ขายก็ซาำ้ ๆ พีเ่ ปิล้ ได้ลงมือออกแบบโลโก้ของบริษทั ฯ ด้วยตัวเอง เส้นสาย
กัน เรามักจะทายกันว่า เจ้าแรก เจ้ากลางๆ หรือเจ้าสุดท้าย ตราสัญลักษณ์ของไทยธรรม ประกอบด้วย เส้นโค้งรูปคลื่น
ที่จะมีโอกาสในการขายมากกว่ากัน แต่จะเป็นเจ้าไหนก็ตาม แทนสัญลักษณ์ของ “น้าำ ” หัวใจสีแดง แทนคำาว่า “ใจ” และ
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สีสนั ทีเ่ ป็นตัวแทนของแผ่นดินเกิดของเรา คือ แดง ขาว และ วัตถุดิบจากทุกมุมโลก ทดสอบแล้ว ทดสอบเล่า กว่าจะออก
น้าำ เงิน แทนคำาว่า “ไทย” รวมกันเป็นคำาทีเ่ ราตัง้ ใจ “น้าำ ใจไทย” สูต่ ลาด สู่มือพี่น้องไทยธรรม
และที่มาของคำาขวัญประจำาบริษัทฯ “ถึงเวลาน้ำาใจไทย”
พนักงานของไทยธรรมแต่ละชีวิต เป็นทรัพยากร
เมือ่ ถึงเวลาเราก็ควรจะเริม่ ต้นกันเสียที จากจุดเริม่ ต้น อันมีค่ายิ่งสำาหรับบริษัท หัวหน้าฝ่ายสำาคัญต่างๆ ซึ่งเราได้
ของกัลยาณมิตรทีม่ อี ดุ มการณ์เดียวกัน 2 สองคน ไม่ยากเลย คัดเลือกจากความสามารถ ทัศนคติ และความดีงาม ให้
ทีส่ มองของดิฉนั จะมีชอื่ ของอาจารย์รนิ ทร์ลภัส สิรวิ ฒ
ั น์ธนะ เข้ามาเป็นผู้นำาขับเคลื่อนบริการสมาชิกไทยธรรม ที่สำาคัญ
ครูคนแรกในวิชาชีพเครือข่าย ซึ่งถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างให้ พนักงานแต่ละชีวติ ล้วนร่วมอุดมการณ์เดียวกัน กินข้าวหม้อ
ดิฉันเมื่อเกือบ 15 ปี ที่แล้ว อย่างจ้ำาจี้จ้ำาไช และไม่ปิดบัง เดียวกัน และร่วมทุกข์รว่ มสุขกันด้วยรอยยิม้ และกำาลังใจที่ไม่มี
ทำาให้ดิฉันมีวิชาชีพอันน่าอัศจรรย์ หาเลี้ยงตัวเอง และสร้าง คำาว่าท้อถอย และทีส่ าำ คัญอย่างยิง่ ยวด คือ สมาชิกไทยธรรม
องค์กรในฝันได้จนทุกวันนี้ และพี่ติêด มยุเรศ เกียรติพันธุ์ จำานวน 100,000 กว่ารหัส ซึ่งเข้ามาร่วมกับไทยธรรมด้วย
ภรรยานายทหารอากาศตำาแหน่งสูง แห่งกองทัพอากาศ ผู้ หลากหลายเหตุผล แต่เมื่อพบกันแล้วเราได้ร่วมกันสร้าง
มีความเชีย่ วชาญในระบบการเงิน และบัญชี เข้ามาร่วมเป็น สังคมแห่งกัลยาณมิตร จิตวิญญาณทีใ่ ฝ่ในความดี และสังคม
4 ผู้ก่อตั้ง ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ บริษัทฯ ที่ประกาศตั้งแต่ แห่งมิตรไมตรีทจ่ี ะก้าวร่วมกันไป สร้างเมืองในฝันของเราด้วยกัน
ก่อนเปิดว่า “เราจะไม่แบ่งเงินปันผลให้ผถู้ อื หุน้ แต่จะคืนกลับให้ ภายใต้ชอ่ื องค์กรแห่งน้าำ ใจไทย “ไทยธรรม อัลไลแอนซ์”
แผ่นดินไทย และสังคมไทย” ในชือ่ ของ มูลนิธไิ ทยคุณธรรม
ขอแสดงความนับถือ
จากกระดาษร่างโครงการ 1 แผ่น และเงินลงทุนที่
เป็นเงินกู้เกือบทั้งหมดจำานวนหนึ่ง ไทยธรรมได้ 4 โรงงานที่
มีมาตรฐานการผลิตระดับ GMP เข้าร่วมให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูล 4 โรงงานซึ่งประกอบด้วยอาจารย์แพทย์ อาจารย์
เภสัช และสัตว์แพทย์ ล้วนแล้วแต่ขึ้นต้นด้วย ศ. หรือ รศ.
ทั้งสิ้น 4 โรงงานซึ่งเข้าใจในอุดมการณ์ของไทยธรรม และ
จารุณี เดส์แน็ช
อาริยา สาริกะภูติ
ถ่ายทอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เราร่วมกันควานหา
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สวัสดีปใี หม่ 2555 เพือ่ นไทยธรรมทุกคน ควันหลงปีใหม่ยงั คงมี
อยู่ทั่วๆ ไป ด้วยความสุข มิตรภาพ ที่มิอาจจางหายไปได้โดยง่าย เรื่อง
ความสุขของเราเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาให้อยู่กับตัวได้
ตลอดเวลา ไม่จำ�เป็นต้องเฉพาะเทศกาล และความสุขนี้จะเสริมสร้าง
พลังสำ�คัญให้ชีวิตเราดำ�เนินไปได้อย่างราบรื่น เพราะถ้าคุณต้องการ
ความสุขก็คิดเรื่องความสุขเท่านั้น คิดแต่สร้างความสุขแม้แต่สิ่งเล็กๆ
น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเราก็คิดหาความสุขนั้นมาใส่ตัวได้เสมอค่ะ
เคล็ดลับคืออย่าได้เรียกหาความทุกข์เข้ามาในชีวติ ไม่ตอ้ งคิดเผือ่ ไม่ตอ้ ง
คิดว่าเป็นสัจธรรมใดๆ เพราะเมื่อคุณคิดถึงสิ่งใดอย่างจดจ่อสิ่งนั้นก็จะ
เข้ามาในชีวิตเราค่ะ
ได้ข้อคิดดีๆ รับปีใหม่ไปแล้ว เที่ยวก็เที่ยวแล้ว พักผ่อนก็พัก
แล้ว ฉลองก็ฉลองกันแล้ว เรากลับมาทำ�งานกันดีทส่ี ดุ “งานคือเงิน เงินคือ
งาน บันดาลสุข” คำ�คมแต่โบราณ และเป็นความจริงตลอดกาลค่ะ ขณะ
นี้หลายๆ คนก็ตั้งใจทำ�งานกันอยู่ใช่ไหมค่ะ เพราะ “งานคือชีวิต” ของ
เราทุกคน คุณค่าของคนก็อยู่ที่ผลของงานอีกด้วย เพื่อนๆ ค่ะเราทุกคน
จะสำ�เร็จได้ มีผลงานดีเด่นถูกใจตัวเอง ถูกใจทุกคนได้อย่างไร คุณภาพ
งานที่เกิดขึ้นจะได้คุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อยที่ทำ�ไปหรือไม่ ดังนั้นพวก
เราก็ต้องมีหลักการในการทำ�งานสักหน่อย เพื่อความถูกต้อง พวกเราคง
เคยได้ยินคำ�ว่า “มืออาชีพ” หรือ Professional การเป็นมืออาชีพก็คือ
ผูท้ ท่ี �ำ ในหน้าทีก่ ารงานของตนให้สมบูรณ์ทส่ี ดุ ความผิดพลาดลดน้อยลงได้
เนื้องานเพิ่มขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิม หรือน้อยกว่าเดิม ประสานงานกับ
ผู้ร่วมงานได้อย่างราบรื่น เป็นมืออาชีพในงานของเราก็ทำ�งานให้งาน
สำ�เร็จได้งา่ ยๆ รวดเร็ว ทีส่ �ำ คัญสร้างความร่�ำ รวย มัง่ คัง่ ตลอดไป เพราะ
ว่าเป็น “ไทยธรรม” เป็นการตลาดเครือข่ายเป็นครอบครัวแห่งมิตรไมตรี
มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือ เป็นการตลาดสีขาวทีม่ คี ณ
ุ ธรรมนำ�ธุรกิจ ได้เงิน
ได้มิตรภาพ ได้ความสุข คุณต้องการอะไรเพิ่มอีกค่ะ?

การเป็นนักขายมืออาชีพเป็นเรื่องที่พวกเราต้อง
พัฒนาตนเอง อย่างที่เคยพูดคุยกันหลายครั้งแล้วว่า ต้อง
ฝƒกฝน อดทน ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้ และลงมือทำาอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะต่อไปนี้คือหน้าที่ของคุณ
1. คุณเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ คุณเป็นดาวน์ไลน์
2. คุณลงมือทำางานคือ แนะนำาคนใหม่เข้ามา คุณเป็นอัปไลน์
หน้าที่นี้ต้องทำาตลอด
3. คุณต้องดูแลดาวน์ไลน์ของคุณให้เข้าใจ ให้ทาำ งานเป็น คือ
แนะนำาคนใหม่ และสร้างยอดขาย
4. คุณต้องค้นให้พบลูกทีมที่เหมือนคุณ ส่งเสริมให้เขาขึ้น
ตำาแหน่ง ทำาให้เขาได้เงิน
5. คุณต้องช่วยให้ลูกทีมของคุณได้ขึ้นตำาแหน่งสูงสุด อย่าง
รวดเร็ว

“หน้าทีèทั้ง 5 ข้อ เปšนเบื้องต้น
ของความสำาเร็จของคุ³
ทำาได้ใช่ไหมค่ะ ทำาซ้ำาæ ทำาทุกวัน”
1. การหาสมาชิกใหม่ เริ่มจากคนรอบตัว ญาติ เพื่อน
เพื่อนบ้าน เพื่อนที่ทำางาน ญาติของญาติ เพื่อนของเพื่อน
แค่นี้ก็ใช้เวลาพักใหญ่ๆ
2. หากได้ครบหมดแล้ว ก็สร้างสังคมใหม่เพื่อขยายตลาด
ของเรา ไปเป็นสมาชิกสมาคมต่างๆ
3. ต้องเป็นครูเป็นพี่เลี้ยงการทำางานให้สมาชิกใหม่ของคุณ
เป็นเพื่อนพาออกปิดการขายสักระยะหนึ่ง
4. ต้องวิเคราะห์ มองหาคนในทีม คนที่เหมือนคุณที่มีความ
ขยัน ต้องการเติบโต ชี้แจงทำาความเข้าใจในแผนการตลาด
เพื่อตั้งเป้าหมาย การสร้างยอดขาย และการขึ้นตำาแหน่ง
ซึ่งหมายถึงการมีรายได้จำานวนมาก
5. ต้องทุ่มเทเวลาช่วยสร้างทีมงานให้ลูกทีมของคุณ เพื่อ
ให้ฐานลูกค้าแน่น ทำางานเป็นทีม วางแผนขึ้นสู่ตำาแหน่ง
ผูบ้ ริหารสูงสุดของไทยธรรม โดยใช้เวลาให้เร็วทีส่ ดุ ด้วยเพือ่
ความก้าวหน้าอย่างมั่นคง

“ทั้ง 5 ข้อนี้ คือ
หนทางสู่ความสำาเร็จ”

เพื่อนๆ สามารถเป็นมืออาชีพได้เมื่อรู้จริงใน
งานที่ทำาจริงๆ ขอบอก เวลาที่ผ่านมากับการทำางานเป็น
ประโยชน์สำาหรับทุกคน สิ่งที่เคยพลาดเคยผิด เมื่อแก้ไข
แล้วก็คือประสบการณ์ที่มีค่าที่ต้องจดจำาไว้ ต่อไปมีแต่
ถูกต้อง คำาพูดทีค่ วรใช้ในงานนีค้ อื สำาเร็จ สำาเร็จ สำาเร็จๆ
ๆๆๆๆ ครั้งนี้ยังมีบทกลอนสอนใจจาก ท่านว.วชิรเมธี ที่
ท่านได้แรงบันดาลใจจากประวัตขิ อง สตีฟ จอปส์ ผูก้ อ่ ตั้ง
Apple Inc.
เมื่อรักจะเปน“มืออาชีพ”
อยาหวั่นอยาไหวเมื่อใครเขาดา
อยาเหนื่อยอยาลาเมื่อโลกไมเห็น
อยาหยุดอยาพักเมื่อรักจะเปน
อยาใจเสาะเตนแมเกือบวางวาย
เราทุกคนมีศักยภาพ
ปญญาเปลงปราบดั่งตะวันฉาย
อาจเหนื่อยหนักหนาแทบประดาตาย
เถอะวันสบายจะตองมีมา
พระโพธิสัตวกอนตรัสรู
พญามารหมูมาขัดขวางหนา
เพียงพระองคเดียวเด็ดเดี่ยวเอกกา
ก็ยังปราบดาพิชิตเอาชัย
ที่ใดมีทุกขที่นั่นมีทาง
เมื่อเมฆหมอกจางตะวันจะใส
ขอเพียงมุงมั่นบากบั่นสูไป
แลววันมีชัยจะเปนของเธอ

ขอให้เพื่อนไทยธรรมนำาพากลอนบทนี้ไว้ข้างกาย
เพือ่ ตอบทุกอารมณ์ ความคิด ทุกคำาถามทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการ
ทำางาน เพื่อเป็นกำาลังใจสำาหรับคนทำาความดีทำาความจริง
เพราะมืออาชีพต้องพบกับสิง่ เหล่านีแ้ น่นอน คุณคือผูน้ าำ
ไม่ใช่ผ้ตู ามอย่าได้ยอมจำานนกับปัญหาใดๆ เด็ดขาด ถ้า
เกิดมาในโลกใบนีเ้ พราะเป็นโลกใบเดียวกันกับ ไทยธรรมค่ะ
ทุกอย่างทำาได้คะ่ ขอเป็นกำาลังใจให้สมาชิกไทยธรรมทีค่ ดิ ดี
ทำาดี แบ่งปันช่วยเหลือ อุทศิ ตนเพือ่ ผู้อื่น และอย่าลืมทำา
ดีเพือ่ สังคมไทยของเรานะค่ะ “คุณคือผู้ที่มีความสุขที่สุด
ในโลกเลย”
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คุ³มินทร์ลดา Îกชุน

เพชรบริหารไทยธรรม จังหวัดปราจีนบุรี
ตลอดระยะเวลาการทำางาน 3 ปี ที่ได้เป็นพนักงานของ
บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ดิฉันได้เรียนรู้ และสะสม
ประสบการณ์ในการทำางาน อย่างมากมายรวมไปถึงความ
ประทับใจในผู้บริหาร รู้สึกเชื่อมั่น และศรัทธาอย่างที่สุด ที่
มีคนดี และคนเก่งไว้ด้วยกัน บริษัทจึงก้าวหน้าเจริญเติบโต
แข็งแรง มั่นคง และยั่งยืน จวบจนทุกวันนี้รวมถึงความ
ประทั บใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ สั ม ผั ส จากประสบการณ์ ผู้ ใ ช้
ผลิตภัณฑ์จาำ นวนมาก ทีม่ ผี ใู้ ช้เกิดการเปลีย่ นแปลงสวยทันตา
สุขภาพดีทนั ใจ เห็นผลชัด วัดผลได้ จึงรูส้ กึ ศรัทธาในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ความประทับใจในแผนการตลาด ที่ทำาจริง ได้
จริง ให้เต็มที่ ให้มากกว่าเท่าทีบ่ ริษทั ฯ จะให้ได้ จ่ายมากทีส่ ดุ
เท่าทีแ่ ผนการตลาดจะจ่ายได้ ทำาง่าย ประสบความสำาเร็จเร็ว
จากทีไ่ ด้เห็นผูป้ ระสบความสำาเร็จสร้างรายได้ 6 หลัก 7 หลัก
ได้อย่างง่ายดาย จึงรู้สึกว่า “นี่แหละคุณธรรมของแผนการ
ตลาด” และจากการที่เห็นหลายๆ คนที่ประสบความสำาเร็จ
โดยผ่านการดูแล ผ่านการทำางาน ด้วยมือของเราเอง เรา
จึงคิดว่าเป็นความสำาเร็จของตัวเราเอง ดิฉันจึงพลิกความ
คิดจากการเป็นพนักงานเงินเดือนประจำา ที่มีความมั่นคงอยู่
แล้ว เข้าสู่การทำาธุรกิจเครือข่ายที่มีความมั่นคงกว่า และ
มั่งคั่งยิ่งกว่า
การประสบความสำาเร็จของพวกเรา คือ เราประสบความ
สำาเร็จตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำา เพราะเราเชื่อในความคิดของเรา
ตัง้ แต่แรกว่าในไม่ชา้ จะต้องประสบความสำาเร็จ พลังแห่งแรง
ศรัทธาก็ดลบันดาลให้เราเป็นอย่างนัน้ จริงๆ ลงมือทำาอย่างต่อ
เนื่อง จริงจัง ทุ่มเท และจริงใจต่อตนเอง
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และผู้อื่น ถ้ายังไม่ถึงเป้าหมาย ไม่หยุดทำา สักวันก็จะเป็นวัน
ของเรา ทุ่มเทมากเท่าไหร่ ผลลัพธ์ก็มาเร็วมากเท่านั้น ถึง
แม้เราจะอยากประสบความสำาเร็จมากเพียงใด เราต้องรูจ้ กั
รอคอยความสำาเร็จ พัฒนาฝƒกฝนตนเองอยูเ่ รือ่ ยๆ ก้าวเหยียบ
หนามบ้าง เพื่อให้รู้ว่าวันที่บรรลุเป้าหมาย มันมีความหมาย
และมีความสุขมากเพียงใด หลักการทำางานเป็นทีม ไม่ยากเลย
เมือ่ เข้าใจธรรมชาติของธุรกิจเครือข่ายแล้ว ตรงไปตรงมา ให้
เป็นธรรมชาติมากทีส่ ดุ โดยทีผ่ ลิตภัณฑ์มนั เดินตลาดของมัน
เอง เพียงเราทำาหน้าที่ เป็นผู้รู้ เข้าใจ เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทุก
ตัว อย่างแท้จริง เพื่อสามารถบอกต่อ อธิบาย และนี่ก็เป็น
สิ่งที่เราทำาความจริงใจอีกวิธีต่อกลุ่มลูกค้าได้ด้วยวิธีที่ไม่ยาก
ธุรกิจเครือข่ายที่เป็นมากกว่าธุรกิจเครือข่าย ย่อมต้องมอง
เห็นความสำาคัญของผู้อื่นก่อน ผลประโยชน์ของตนเอง เรา
ใช้หลักการบริหารแบบเครือญาติ หวังดี ให้โดยไม่ต้องหวัง
สิ่งตอบแทน เพราะรายได้จะเข้ามาเองเราจะเรียกรายได้น่ี
ว่าเงินทีแ่ สนอร่อย เพราะได้โดยไม่ผา่ นการเอารัดเอาเปรียบ
ช่างมีความสุขเหลือเกินการบริหารทีม ต้องอ่านคนออก
วิเคราะห์คนเป็น บอกคนได้ แบ่งกลุ่มลูกค้าให้ออก การ
ทำางานเป็นทีม ต้องรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ ดูแลทีมงาน
อย่างใกล้ชดิ พบปะพูดคุย จัดสัมมนากลุม่ ย่อย อย่างต่อเนือ่ ง
ในขณะเดียวกันเราต้องเป็นนักแก้ไข อย่างสร้างสรรค์วธิ ี ให้
กับทีมงานได้ ให้ทมี งานเกิดความเชือ่ มัน่ ว่าเราจะพาทีมงาน
ประสบความสำาเร็จได้ บทสรุปการทำางานของเรา เราบริหาร
เครือข่ายแบบเครือญาติ โดยมองทุกคนเป็นเหมือนญาติ
พี่น้อง ทุกครั้งที่มีการเริ่มต้น รู้จัก พูดคุย เราใช้ใจมองว่า
เราจะช่วยเหลือพวกเค้าได้อย่างไร เท่าทีค่ วามสามารถเราจะ
ทำาได้ ได้ทั้งมิตรภาพ ได้ทั้งช่วยเหลือผู้อื่นผ่านการช่วยเหลือ
ตนเอง และหลังจากนั้นรายได้ก็ตามมา ดิฉันเชื่อว่า

“โอกาสมีมาให้เห็นอย่างสมèำาเสมอ ขÖ้นอยู่กับ
ว่าจะไขว่คว้ามันมาหรือไม่”¼ู้ทีèมองเห็นโอกาส
ก่อน¼ู้อืèน ก็ย่อมประสบความสำาเร็จก่อน!!!
มนุษย์ทกุ คนเป็นนักสูต้ ง้ั แต่ยงั ไม่ลมื ตาดูโลกเหมือนกัน แต่
ทำาไมเกิดขึน้ มา กลับมีคนทีถ่ กู เรียกว่า นักสูไ้ ม่เหมือนกัน เพราะ
เราใช้มนั ไม่เท่ากัน หากคุณเป็นคนหนึง่ ทีพ่ ร้อมจะนำามันกลับมา
ใช้ในธุรกิจเครือข่ายที่ใครๆ หลายคนมองว่า“ยาก ทำาไม่ได้
เป็นไปไม่ได้” เราขอแสดงความยินดีล่วงหน้าที่คุณกำาลังจะ
กลายเป็นนักสู้ที่จะประสบความสำาเร็จคนต่อไป…….

วิภามล เจริญยิèง

เพชรบริหารไทยธรรม จังหวัดเพชรบุรี
สวัสดีปีมังกรทอง 2555 ค่ะ วิภามล เจริญยิ่ง หรือ (น้อย)
จากจังหวัดเพชรบุรี น้อยเคยเป็นอดีตผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ
อย่างรุนแรงจนต้องพึ่งโรงพยาบาลเป็นประจำา
ครัง้ แรกทีร่ จู้ กั และประทับใจไทยธรรม เพราะผลิตภัณฑ์ของ
ไทยธรรมทำาให้น้อยสุขภาพดีขึ้น หลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์
เพียง 20 วัน จากครั้งนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลา 3 ปีแล้วที่
ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเพราะป่วยอีกเลย น้อยได้มีโอกาสพบ
ท่านผูบ้ ริหาร และได้ทราบถึงเจตนารมณ์ของการก่อตัง้ บริษทั
ไทยธรรม ทีต่ อ้ งการให้ประโยชน์นนั้ คืนกลับสูแ่ ผ่นดิน สังคม
ไทย และคนไทยทุกคน รู้สึกประทับใจมากค่ะ รู้สึกทันทีว่า
“บ้านหลังนี้อบอุ่น ร่มเย็น และน่าอยู่” เพราะเจ้าของบ้าน
มีมิตรไมตรี เอื้ออารีย์กับทุกๆ คนที่ผ่านมา น้อยจึงอยาก
เป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้ สนใจที่จะทำาเป็นธุรกิจ และ
ทราบว่าแผนการตลาดทำาง่าย ไม่สลับซับซ้อน คงจะไม่ยาก
สำาหรับผูท้ ไี่ ม่เคยทำาธุรกิจทางด้านนี้ อย่างน้อยในวันทีเ่ ริม่ ต้น
ก็มีความตัง้ ใจว่า “อยากจะเป็นคนหนึง่ ทีป่ ระสบความสำาเร็จ”
จึงตั้งใจและลงมือทำาอย่างสม่าำ เสมอ และโชคดีทน่ี อ้ ยได้เลือก
เริม่ ต้นและตั้งใจกับบริษัทที่ดีจริง มีผลิตภัณฑ์ที่ดีจริง เป็นที่
พอใจและประทับใจของผู้ใช้ มีโอกาสให้จริงๆ เวลา 1 ปีกับ
2 เดื อ นจึ ง ทำ าให้ น้ อ ยประสบความสำ า เร็ จ อย่ า งสู ง สุ ด ที่
ไทยธรรม
ฝากถึงพี่น้องไทยธรรมที่รักทุกๆ ท่าน ไม่มีอะไรที่ได้มาง่าย
ถ้าเราไม่ลงมือทำา และไม่มอี ะไรยากเกินความพยายามถ้าเรา
ลงมือตั้งแต่วันนี้ เพราะไทยธรรมมีสิ่งดีๆ พร้อมพาเราสู่
ความสำาเร็จ อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นว่าต้องการความสำาเร็จจริงๆ
หรือเปล่า
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เพชรบริหารไทยธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ธุรกิจไทยธรรมเป็นธุรกิจแห่งความสุข
• ความสุขเกิดจากมีบ้าน มีรถยนต์ มีเงิน มีอิสระ
• ความสุขเกิดจากมีกินมีใช้ ไม่ขัดสน ไม่มีหนี้สิน
• ความสุขเกิดจากการได้ช่วยเหลือคนอื่นให้่มีรายได้ มอบ
โอกาส ของขวัญล้ำาค่า มีสุขภาพดี พ้นจากการทุกข์ทรมาน
มอบความสุขแก่ญาติพี่น้องเพื่อนสนิท คนที่เรารัก
จะบอกว่า “รวยเพราะหน้าดำา” อยากขอบคุณทุกคนที่ทำาให้ • ความสุขเกิดจากการช่วยเหลือให้คนอื่นสำาเร็จ
ดิฉนั หน้าดำา ดิฉนั หน้าดำามาก ต้องนอนอยูแ่ ต่ในบ้านเป็นแรม
เดือนไม่กล้าออกสังคมเลย ทุกข์ทรมานจิตใจที่สุด เหมือน ดิฉนั และพวกเราไทยธรรม ภูมใิ จใน “อาชีพบุญ” ของพวกเรา
ฟ้ามาโปรดดิฉันได้เจอกับบริษัทไทยธรรม ดิฉันตัดสินใจทาน สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ไทยธรรม
อาหารเสริมของบริษทั ไทยธรรม รักษาฝ้าจากภายใน และทา ทุกคนและขอให้สิ่งศักดิìสิทธิìในสากลโลกจงคุ้มครองปกป้อง
เพือ่ รักษาจากภายนอก เพียงแค่ 1 เดือน ก็เห็นผลเลยว่าต้อง ดลบั น ดาลให้ บริ ษั ทไทยธรรมเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งอยู่ คู่ ค นไทย
หายแน่นอน ประทับใจมาก เพราะดิฉนั รักษามาหลายปีหมด ตลอดไป
เงินไปเป็นแสนๆ ยิ่งดำาขึ้นเรื่อยๆ ประทับใจจริงๆเพราะเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดมาก คือ หน้าค่อยๆกระจ่างใสขึ้นเรื่อยๆ
โดยทีไ่ ม่ลอกไม่เละ สวยจากภายในสูภ่ ายนอก แถมรักษาตับ
ให้ดว้ ย เพราะสารสกัดจากกลูตา้ ไธâอน เปลือกสน เมล็ดองุน่
รักษาเลือด ยับยั้งการรวมตัวของเม็ดสี บำารุงตับล้างตับขับ
สารพิษในตับ สิง่ ทีไ่ ด้รบั จากการรักษาฝ้าหน้าดำา คือ สุขภาพ
ของตับดีมากๆ ความสวยจะอยูใ่ นร่างกายทีม่ สี ขุ ภาพดีเท่านัน้
คุณวัลทณีย์ ห้องสีปาน อายุ 56 ปี (ตำาแหน่งเพชรบริหาร
บริษัทไทยธรรม อัลไลแอนซ์) ประกอบอาชีพข้าราชการ
บำ า นาญครู จ.นครศรี ธ รรมราช ธุรกิจ เครือ ข่า ยแห่งรัก
ไทยธรรม คือ ธุรกิจแห่งความสุข ความร่ำารวยความมั่นคง
ทางจิตใจ

อยากจะบอกต่อว่า “มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม บริษทั
ไทยธรรม”ช่วยเหลือชีวติ คนมากมาย ตลอดระยะเวลา 4 ปีเศษที่
ดิฉนั ได้รว่ มธุรกิจกับบริษทั ไทยธรรม ดิฉนั ขอนำามาเสนอเพียง
สังเขปเท่านั้นที่จริงแล้วมีผู้ป่วยหายเยอะมาก ดิฉันอยากจะ
บอกว่าลูกทีมดิฉันทีเป็นตำาแหน่ง “เพชร” ติดตัวดิฉัน 8 คน
ทุกคนได้ดูแลช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ทรมาน
จากโรคภัยไข้เจ็บมามาก เราได้ทำาบุญร่วมกันครั้งใหญ่มาก
ในชีวิตของพวกเราขอให้สมาชิก ทุกคนบอกบุญให้คนที่เรา
รัก ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท ที่เราห่วงใย ปรารถนาดีให้
เขาได้มีสุขภาพดีพ้นจากโรคภัยที่เขาทุกข์ทรมานอยู่ นั่นคือ
“มหาบุญ” ที่เรากำาลังทำาอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะ “ศูนย์
ใหญ่ไทยธรรม”ทั่วประเทศ ผอ.ศูนย์ใหญ่ทั่วประเทศ คุณคือ
“ศูนย์รวมความสุข ความร่ำารวย ความมั่นคงทางจิตใจ” ให้
กับคนไทยทุกคน ที่เป็นครอบครัวไทยธรรม ที่มีแต่ความรัก
ความอบอุน่ ความบริสทุ ธิใì จ จริงใจต่อกัน ขอให้แม่ทมี ศูนย์ใหญ่
สมาชิกทุกคน มีความภาคภูมใิ จร่วมกัน เราเรียกว่า “มหาบุญ”
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เพชรบริหารไทยธรรม จังหวัดกรุงเทพÏ
แอลเป็นคนหนีง่ ทีช่ อบทานอาหารเสริมมาตัง้ แต่อายุ 18 ปี แต่
ก็ทานมาเรือ่ ยๆ และเปลีย่ นยีห่ อ้ มาตลอดก็ไม่ได้คดิ อะไรมาก
แค่ไม่อยากให้ตวั เองแก่เร็วกว่าอายุจริงเท่านัน้ เอง ก็รบั ประทานมา
เรือ่ ยๆ จนมาเจอบริษทั ไทยธรรมฯ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคะ
ตอนนัน้ ไม่ได้สนใจผลิตภัณฑ์เท่าไหร่ เพราะทานอาหารเสริม
อยู่แล้ว และก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับหน้าอยู่แล้วคะ
แต่ที่สะดุดก็คือเห็นรูปพี่เปิ้ล (จารุณี) คะ เนื่องจากเป็น
แฟนหนังพี่เปิ้ลมาตั้งแต่เด็กๆ และรู้ข่าวพี่เปิ้ลมาตลอดจน
พักหลังไม่ทราบข่าวใดๆ จึงสงสัย เลยอ่านในคอลัมท์เริงรมณีย์
ในหน้าบันเทิงค่ะ ก็ได้ทราบว่าพี่เปิ้ลมาทำาธุรกิจความงามที่
เรียกชือ่ ว่าไทยธรรมฯ ก็เลยอ่านต่อไปอีก และตอนนัน้ บริษทั
ได้โ¦ษณาเกี่ยวกับเรื่องไบโอเซล ซึ่งมันก็คล้ายกับที่เราใช้
อยู่ หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็เลยโทรเข้ามาที่เบอร์ที่ได้ให้ไว้ใน
หนังสือ และก็ได้คุยกับผู้บริหารฝ่ายขายคะ(อ.ติêก) อ.ติêกก็ได้
อธิบายถึงไบโอเซล ก็สนใจ และก็ติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา

และเรา ซือ้ ตอนแรกขอบอกเลยคะว่าไม่คดิ ว่าจะได้คา่ คอมฯ
มาก เพราะตอนแรกก็ไม่ได้สนใจแผนการตลาดด้วยซ้ำาว่า
ทำาแล้วจะได้มากมายอะไร แต่พอทำาไปได้เงินเยอะก็งงคะ
และก็เลยศึกษาแผนการตลาดว่าทำาแบบไหนถึงดีแล้วได้เงิน
ทั้งสมาชิก และเรา ถ้าเรารู้เราก็สามารถบอกเค้าให้สำาเร็จ
เหมือนกับที่เราสำาเร็จได้ ถ้าถามตอนนี้ว่าเราพอใจในความ
สำาเร็จในขณะนี้ หรือยังก็ยงั คะแค่สาำ เร็จระดับหนึง่ เท่านัน้ ยัง
มีเป้าหมายที่เราต้องการจะทำาให้สำาเร็จยิ่งๆ ขึ้นไปอีกเรื่อยๆ
เพราะไม่มอี ะไรทีส่ ดุ หรอกคะ มันอยูท่ คี่ วามพอใจของเราว่าที่
สุดของเราอยู่ตรงไหนมากกว่าความสำาเร็จขั้นหนี่ง ในวันนี้ก็
ต้องบอกว่าตัวเองมีพลังอยู่ข้างในที่เคยท้อแท้กับอุปสรรคที่
เกิดขึ้น วันนี้แอลรู้สึกว่าอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเหมือน
พลังให้เราได้ทำาในสิ่งที่ฝันไว้ต่อไปค่ะ

ตั้งแต่เดือนพÄศจิกายน พ.ศ. 2550 อ.ติêก ก็ได้แนะนำา
ผลิตภัณฑ์หลายตัว และก็ได้ทดลองทานมาเรือ่ ยๆ ค่ะ ก็รสู้ กึ
ว่าตัวเองดีขึ้น ร่างกายกระฉับกระเฉงขึ้น สดชื่นขึ้น สายตา
เคยแพ้แสงเวลาขับรถดีขึ้น ริ้วรอยลดลงหน้ามีออร่ามากขึ้น
จึงสนใจที่จะทำาธุรกิจ ก็เลยโทรสอบถาม อ.ติêก เรื่องของ
แผนการตลาด ด้วยเวลานัน้ แอลเองก็เป็นเจ้าของคลืน่ วิทยุอยู่
ด้วย ก็เลยลองทำาสปอต และทำาโ¦ษณาในรายการคะ แล้ว
ปราก®ว่ามีการตอบรับดีมากจนงงคะ และทีส่ าำ คัญทีต่ ดั สินใจ
ทำาก็ คือ แผนการตลาดของบริษัทฯ เพราะว่าตัวเราไม่ทำา
ธุรกิจเป็นสมาชิกซื้อทานอย่างเดียว เราก็ได้ส่วนลดคืนกลับ
มาด้วยดีกว่าไปซือ้ ผลิตภัณฑ์ตามห้างฯ ก็มแี ต่เสียเงินไปอย่าง
เดียวไม่มเี งินส่วนลดกลับมา ก็เลยตัดสินใจทานต่อเนือ่ ง และ
ทำาธุรกิจในเวลาต่อมา และก็ประสบผลสำาเร็จในระดับหนึง่ ใน
จังหวัดนครปฐมคะ มีคนหลายคนถามว่าประสบความสำาเร็จ
ได้อย่างไรก็เยอะค่ะ แอลเองก็ไม่เคยทำาเครือข่ายที่ไหนมา
ก่อน แต่ด้วยที่เห็นว่าผลิตภัณฑ์ดีการที่เราจะบอกต่อคนอื่น
ก็ไม่มีอะไรเสียหาย และดีด้วยซ้ำามีแต่ผลดีกลับมาทั้งลูกค้า
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รู้จักไทยธรรมฯ : จากนิตยสารเล่มหนึ่ง เปิดอ่านแล้วสนใจ
ในธุรกิจ โดยส่วนตัวรูส้ กึ ชืน่ ชม คุณเปิล้ จารุณี เดส์แน็ช จึง
ตัดสินใจติดต่อไปที่บริษัทไทยธรรมฯ เพื่อขอเปิดศูนย์ใหญ่
ไทยธรรมฯ จังหวัดจันทบุรี

เทคนิคการทำาธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จ

6. ไม่มคี วามสำาเร็จใดได้มาโดยเพียงข้ามคืน เบือ้ งหลังความ
สำาเร็จของบุคคลที่ประสบความสำาเร็จในชีวิต ไม่ได้เกิดขึ้น
เพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้น พวกเขาล้วนขยัน อดทน และฝƒกฝน
ทักษะทางด้านนั้นๆ อย่างหนัก (คุณทำามากพอที่จะได้รับ
ความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่หรือยัง)

7. อดทนรอความสำาเร็จ การทำาธุรกิจก็เหมือนการปลูกต้นไม้
ซื้อใบสมัคร ก็เหมือน ซื้อเมล็ดพันธุ์ ซื้อผลิตภัณฑ์ ก็เหมือน
เริ่มเพาะปลูก เริ่มแนะนำาบอกต่อก็เหมือนเริ่มโตเป็นต้นกล้า
อดทนทำาอย่างต่อเนือ่ ง และแล้วÄดูเก็บเกีย่ วก็มาถึงช่วงนีเ้ ป็น
ช่วงทีค่ นมักรอไม่ถงึ เราปลูกต้นไม้ 1 ต้น ผลของมันจะได้ 1 เท่า
(1 Gm) เราปลูกต้นไม้ 8 ต้น ผลของมันจะได้ 8 เท่า
(8 Gm) เราปลูกต้นไม้ 64 ต้น ผลของมันจะได้ 64 เท่า (64 Gm)
ต้นไม้ต้นที่ 64 ก็ปลูกวิธีเดียวกันกับต้นแรก แต่ผลลัพธ์ต่าง
2. คิ ดใหญ่ ดิ ฉั น คิ ดใหญ่เวลาทำาธุรกิจ เพราะเป็นการ กันตรงที่พอปลูกครบ 64 ต้นแล้ว ผลของมันจะทวีคูณ
ไม่จำากัดโอกาสของตนเอง โอกาสที่เราจะได้พัฒนาความ
ความสำาเร็จมีไว้สำาหรับทุกคน ขึน้ อยูก่ บั ว่าใครจะอดทน
สามารถ และศักยภาพของเราออกมาใช้ รวมถึงโอกาสที่จะ
รอที
จ
่
ะได้มัน ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกคน ประสบความสำาเร็จ
ได้รบั ความสำาเร็จมากขึน้ (อย่าจำากัดความสำาเร็จของคุณด้วย
ตามที่คุณคิด You can do it!
ความคิดเล็กๆ ของคุณเอง)
1. ทำาในสิ่งที่ตนเองรัก และรักในสิ่งที่ตนเองทำา เพราะ
จะทำาให้เราทำาในสิ่งนั้นได้นาน โดยไม่ล้มเลิกความตั้งใจ
ไปเสียก่อน ดิฉันจะรักในสิ่งที่ทำาเสมอ เพราะจะก่อให้เกิด
พลังงานซึ่งเป็นแรงผลักชั้นเลิศ ในการเผชิญหน้ากับปัญหา
และอุ ป สรรคต่ า งๆ ที่ เ ราต้ อ งเจอในระหว่ า งการทำ า งาน
ถ้าเราทำาด้วยความรัก ยากลำาบากแค่ไหน เราก็จะผ่านมันไปได้
เพราะมีความสุขที่ได้ทำา

3. คิดบวก และใส่ความพยายามลงไป ทั้ง 2 อย่างนี้ ต้อง
มาคู่กันเสมอถึงจะประสบความสำาเร็จ เพราะถ้าคิดแต่ไม่
ลงมือทำาความสำาเร็จย่อมไม่เกิด การคิดในแง่ดีในการทำางาน
จะก่อให้เกิดพลังทางด้านบวกไว้ต่อสู้กับพลังงานทางด้านลบ
ถ้าเราคิดบวกมากพอ ความคิดทางด้านลบจะแพ้ทางเราไปเอง
4. พลังแห่งความเชือ่ (พลังแห่งความศรัทธา) ในทุกครัง้ ทีเ่ รา
ทำาอะไรก็ตาม ให้เชือ่ สิง่ ทีเ่ รากำาลังทำาสามารถเป็นไปได้ และ
เราสามารถทำาให้สาำ เร็จได้อย่างแน่นอน (ถ้าคุณมีความเชือ่ ใน
สิ่งที่คุณทำา และเชื่อมั่นในตัวคุณเอง ความสำาเร็จก็เป็นของ
คุณไปครึ่งหนึ่งแล้ว ส่วนอีกครึ่งก็แค่ลงมือทำาตามที่คุณเชื่อ)
5. เป้าหมายของเราต้องชัดเจน และใหญ่พอ เพราะจะ
ทำาให้ปัญหา และอุปสรรคที่เจอจะเป็นเรื่องเล็ก ถ้าเทียบกับ
เป้าหมายของเรา (มันจะช่วยร่นระยะทางความสำาเร็จของ
คุณ ถ้าคุณพุ่งตรงไปที่เป้าหมายเท่านั้น)
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สุภาพร ©ลาดการกิจ

เพชรบริหารไทยธรรม จังหวัดสมุทรปราการ
เริ่มต้นดิฉันเป็นสมาชิกไทยธรรมฯ ตั้งแต่ปี 2550 มีปัญหา
เกี่ยวกับสุขภาพมากมาย ทั้งรับประทาน และใช้ผลิตภัณฑ์
อยูป่ ระมาณ 3 เดือน เริม่ เห็นความเปลีย่ นแปลง จึงตัดสินใจ
ทำาธุรกิจกับไทยธรรมฯ โดยการเปิดศูนย์ใหญ่ไทยธรรมฯ
สาขาสำาโรง จังหวัดสมุทรปราการ และเห็นถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ รับประทานแล้วเห็นผลได้อย่างชัดเจน
ดิฉันจะเริ่มเปิดบูธที่สวนหลวง ร.9 โดยเริ่มตั้งแต่ 6.00 น.
ถึง 11.00 น. ของทุกวัน ทำาการแจกโบว์ชัวร์เพื่อแนะนำา
ผลิตภัณฑ์ ลูกค้าทีส่ นใจก็มหี ลากหลาย ดิฉนั พบลูกค้ามีปญ
ั หา
เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้เป็นเวลานานกว่า 10 ปี ลูกค้าจะมาออก
กำาลังกายทุกวัน พูดคุยขอคำาปรึกษาด้วยทุกครั้ง และจะไม่
ชอบรับประทานอาหารเสริม เนื่องจากลูกค้าดังกล่าวเคย
รับประทานอาหารเสริมหลายตัว แต่อาการต่างๆ ก็ไม่หาย
จึงทำาให้เบือ่ และไม่อยากรับประทาน ผ่านไป 4 เดือน ลูกค้า
กลับมาซือ้ ผลิตภัณฑ์ สารสกัดจากเมล็ดองุน่ และสารอาหาร
สำาหรับหอบหืด – ภูมแิ พ้ เพราะลูกค้าได้ฟงั ข้อมูลขณะทีด่ ฉิ นั
ทำาการแนะนำาให้กบั ลูกค้าทีเ่ ป็นโรคภูมแิ พ้ เช่นกัน จึงทดลอง
รับประทานติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน อาการภูมิแพ้ที่เป็น
อยู่หายไปอย่างไม่น่าเชื่อ
ตอนนี้ลูกค้าไม่ต้องเข้ารับการรักษาอาการภูมิแพ้แล้ว และ
ขอบใจที่ให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้น สิ่งนี้เป็นอะไรที่สุขใจ เต็มใจ
ใส่ใจ ทำาด้วยใจ และจริงใจ เหมือนมาเจอสิง่ ทีใ่ ช่ ดิฉนั เกินร้อย
กับไทยธรรมฯ อยูแ่ ล้ว ดิฉนั ขอให้ลกู ค้าทุกคนมีสภุ าพทีแ่ ข็งแรง
ผลิตภัณฑ์ไทยธรรมฯ ไม่ใช่แค่ใช้ดแี ล้วบอกต่อ ทำาให้สวยจาก
ภายในสู่ภายนอกได้ดั่งใจ และสามารถรวยได้ สร้างดีกว่า
ซ่อม ป้องกันดีกว่ารักษา
ดิฉันขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมฯ ที่นำาสิ่งดีๆ มาให้ “ผู้หญิง
อย่าหยุดสวยนะค่ะ” ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ใหญ่ไทยธรรมฯ
สาขาสำาโรง จังหวัดสมุทรปราการ”
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Glaucoma

มาป้องกันต้อหินกันเถอะ
โรคต้อหิน เป็นสาเหตุตาบอดอันดับที่ 2 ของโลก พบทั่วโลกถึง 70 ล้านคน
ประมาณ 10% ของผู้ป่วยโรคต้อหิน หรือประมาณ 6.7 ล้านคน ต้องตาบอด
หรือสูญเสียการมองเห็นอย่างสิน้ เชิง ในประเทศไทยมีผปู้ ว่ ยประมาณ 2.5 - 3.8%
หรือคิดเป็นจำ�นวนผูป้ ว่ ยประมาณ 1.7 – 2.4 ล้านคน การเกิดต้อหินเริ่มขึ้นเมื่ออายุ
ประมาณ 40 ปี

รู้จักกับโรคต้อหิน
โรคต้อหิน (glaucoma) เป็นโรคตาซึ่งคนที่เป็นส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าตัวเองป่วย
เป็นโรคนี้ โดยเฉพาะในระยะแรกๆ พอทราบว่าเป็นต้อหินตาก็มักจะใกล้บอดแล้ว
ที่อันตรายที่สุดคือ ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตาจะบอดในที่สุด ไม่ช้าก็เร็ว
ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคในแต่ละบุคคล
ต้อหิน เป็นหนึง่ ในกลุม่ โรคต้อตามทีค่ นเรียกกันโดยทัว่ ๆ ไป ทีพ่ บบ่อยๆ มีตอ้ กระจก
ต้อเนือ้ ต้อลม และต้อหิน แต่ตอ้ หินเป็นต้อเพียงชนิดเดียวทีไ่ ม่มตี วั ต้อให้เห็น เพราะ
ต้อหิน เป็นกลุ่มโรคที่มีการทำ�ลายจอตา และขั้วประสาทตาซึ่งเป็นตัวนำ�กระแส
การมองเห็นไปสู่สมอง ซึ่งเมื่อขั้วประสาทตาถูกทำ�ลายจะมีผลทำ�ให้สูญเสีย
ลานสายตา เมื่อเป็นมากๆ ก็สูญเสียการมองเห็นในที่สุด ซึ่งเป็นการสูญเสียชนิด
ถาวร ไม่สามารถรักษาให้กลับคืนมามองเห็นได้
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“วิธีทางธรรมชาติช่วยชะลอ
โรคต้อหิน โดยการบริโภค
สารสกัดจากธรรมชาติ”
ต้อหินถูกเรียกว่า “โจรเงียบ” เนือ่ งจากขบวนการมองไม่เห็น
เริม่ ขึน้ อย่างค่อยเป็นค่อยไป จนผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่จะไม่ได้สงั เกต
ถึงการเปลี่ยนแปลง และเมื่อสังเกตพบอาการก็มักจะเป็นไป
ค่อนข้างรุนแรง และรบกวนการใช้ชีวิตปกติ
สาเหตุส่วนใหญ่ของโรคต้อหิน จะเกิดจากการเสื่อมของ
ร่างกายเอง โรคต้อหินเป็นกลุ่มโรคที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทำาลายของขั้วประสาทตา ไม่มีสาเหตุปัจจัยภายนอก หรือ
พบร่วมกับโรคทางตาอืน่ ๆ ทีแ่ ทรกซ้อนมาจากอุบตั เิ หตุ หรือ
การผ่าตัดรักษาโรคอืน่ ๆ ในดวงตา หรือแม้แต่เกีย่ วพันกับโรค
ทางกายอื่นๆ ปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญที่สุด และเป็นปัจจัยอย่าง
เดียวที่ควบคุมเปลี่ยนแปลงได้ก็ คือ ความดันในลูกตาที่เพิ่ม
สูงขึน้ ซึง่ อาจจะเพิม่ สูงขึน้ เองตามธรรมชาติ เนือ่ งจากความ
เสื่อมข้างในลูกตา หรือเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากยาที่ใช้ อุบัติเหตุ
หรือการผ่าตัด
หลักในการรักษาต้อหินตามแบบแพทย์แผนปัจจุบนั คือ การ
ลดความดันตา เพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างเดียวที่ควบคุมได้
โดยใช้ 3 วิธีหลักๆ คือ การใช้ยา เลเซอร์ และผ่าตัด โดย
ทั่วไปนั้นต้องพยายามควบคุมด้วยยาให้ได้ก่อน เพราะถ้า
ควบคุมด้วยยา หรือเลเซอร์ไม่ได้แล้วจึงผ่าตัดรักษา
อย่างไรก็ตามโชคดีที่กลุ่มแพทย์ทางเลือก ได้ทำาการค้นคว้า
วิจยั ควบคูไ่ ปกับการแพทย์แผนปัจจุบนั และพบว่ามีหลากหลาย
วิธกี ารทางธรรมชาติทเี่ ราสามารถนำามาปฏิบตั ติ วั เพือ่ ป้องกัน
การเกิดต้อหิน ทั้งช่วยทั้งชะลอโรคต้อหินที่เป็นแล้วได้ โดย
การบริโภคสารสกัดจากธรรมชาติ ได้แก่ สารสกัดจากเมล็ดองุ่น
สารสกัดจากเปลือกสน สารบิลเบอร์รี่ สารโคคิวเทน ซึ่งมี
งานวิจยั ว่าช่วยลดความดันในลูกตา ร่วมกับการรักษาโดยยา
ลดความดันลูกตาของแพทย์แผนปัจจุบันสารอาหารป้องกัน
ต้อหิน

โคคิวเทน

นักวิทยาศาสตร์พบว่า สาเหตุหนึง่ ของการเกิดต้อหินเกิดจาก
ไมโตคอนเดีย (Mitochondria) คือ อวัยวะเล็กๆ ที่ใช้สร้าง
พลังงานในเซลล์ทุกเซล์ที่บริเวณจอประสาทตามีการเสื่อม
ทำาให้เซลล์จอประสาทตาไม่มีพลังงานพอที่จะใช้ซ่อมแซม
และ¿ื ้ น ¿ู ต ั ว เองได ้ สาเหตุ ก ารเสื ่ อ มของไมโตคอนเดี ย
เกิดจากอนุมูลอิสระที่เกิดเนื่องจากเซลล์มีความเครียด
(Oxidative Stress)
สารอาหารโคคิวเทน เป็นสารอาหารที่มีบทบาทปกป้องการ
เสื ่อมของไมโตคอนเดียโดยธรรมชาติไม่เพียงแต่ปกป้อง
ไมโตคอนเดียของเซลล์บริเวณจอประสาทตาเท่านั้น การ
บริโภคโคคิวเทนเป็นประจำายังสามารถปกป้องไมโตคอนเดีย
ของเซลล์ทุกเซลล์ ซึ่งช่วยปกป้องเซลล์ร่างกายอื่นๆจาก
ภาวะไมโตครอนเดียเสื่อมเช่นกัน

โอริซอล เทน
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สารสกัดจากเปลือกสน สารสกัด
เมล็ดองุ่น และสารสกัดบิลเบอร์รีè

ทั้งสารสกัดจากเปลือกสน และสารสกัดบิลเบอร์รี่ มีสาร
สำาคัญ คือ โปรแอนโทไซยานิน (Proanthocyanins) ซึ่ง
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง ในปี 2010 มีงาน
วิจัยการใช้สารสกัดจากเปลือกสนซึ่งให้สารสำาคัญคือ OPC
(Oligomeric Proanthocyanidin) เช่นเดียวกับสารสกัด
จากเมล็ดองุ่นร่วมกับยาแผนปัจจุบัน ชื่อ Latanoprost ซึ่ง
ใช้ลดความดันในลูกตา พบว่าการให้สารสกัดจากเปลือกสน
และสารสกัดบิลเบอรรี่ทำาให้ความดันในลูกตาลดลงอย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการให้ยาแต่เพียงอย่างเดียว นักวิจัย
ตัง้ สมมุตฐิ านว่าสารสกัดจากเปลือกสน และสารสกัดบิลเบอรี่
ทำาให้การผลิตของเหลวในลูกตาลดลง เพิม่ ความยืดหยุน่ ของ
ผนังหลอดเลือดเล็กๆ ที่นำาเลือดไปหล่อเลี้ยงจอประสาทตา
ลดภาวะเลือดหนืด และช่วยให้การระบายของเหลวออกจาก
ลูกตาทำาได้ดีขึ้น

คอลลาเจน และวิตามินซี

วิตามินซีเป็นวัตถุดิบสำาคัญในการผลิตเส้นใยคอลลาเจน
คอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของผนังหลอดเลือด จอตา
ผิวหนัง ผม เล็บ กระดูก และกระดูกอ่อน

วิตามินเอ
เกรพซีด พลัส

ออปทิลลา
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วิตามินเอ มีความจำาเป็นในการผลิตโรดอปซิน (Rhodopsin)
ซึ่งเป็นเม็ดสีในเซลล์จอตาทำาหน้าที่ทำาให้ตามองเห็นในที่มี
แสงสลัวได้ อาการของการขาดวิตามินเอมีตง้ั แต่ตาแห้ง คันตา
หรือตาอักเสบ หรือตาบอดในเวลากลางคืน วิตามินเอ มีอยู่ใน
รูปอาหารเสริม หรือหาได้จากธรรมชาติ โดยการรับประทาน
ผักใบเขียว เครื่องในสัตว์ เช่น ตับ ไต ไข่แดง เนย แครอท
มะเขือเทศ เป็นต ้น) หรือการรับประทานเบต ้าแคโรทีน
ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการผลิตวิตามินเอ

สารสกัดจากใบแปะกวย

สารสกัดจากใบแปะก๊วย มีคุณสมบัติในการพิทักษ์เซลล์
ประสาท และเส้นประสาทที่มาหล่อเลี้ยงจอตา และยังมี
คุณสมบัตใิ นการต้านอนุมลู อิสระ นอกจากนีย้ งั ขยายหลอดเลือด
ฝอยเล็กๆ ทีไ่ ปเลีย้ งจอตา ทำาให้การระบายน้าำ ออกจากลูกตาดี
ขึ้น มีรายงานว่าการบริโภคสารสกัดจากใบแปะก๊วย ทำาให้
การมองเห็นในผู้ป†วยต้อหินดีขึ้นด้วย

แมกนีเซียม โครเมียม ซีลเี นียม สังกะสี
แมกนีเซียมทำางานร่วมกับแคลเซียมในการรักษาสมดุล การ
ทำางานของแคลเซียมในการรักษาผู้ป่วยต้อหินมีการใช้ยาใน
กลุม่ แคลเซียม บล็อกเกอร์ (Calcium Blocker) ด้วย มีงาน
วิจยั ที่ University of Eye Clinic ทีป่ ระเทศสวิสเซอร์แลนด์
ทดลองให้แมกนีเซียม 121.5 มก. วันละ 2 ครั้ง กับผู้ป่วย
โรคต้อหิน เป็นเวลา 1 เดือน ผลการวิจัยพบว่า แมกนีเซียม
ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในหลอดเลือด½อยส่วนปลาย
และทำาให้สายตา และการมองเห็นของผู้ป่วยโรคต้อหินดีขึ้น
โครเมียมช่วยให้สายตาโฟกัสได้ดขี นึ้ และช่วยระบายน้าำ ออก
จากลูกตา ซีลีเนียมช่วยให้อาการต้อหินดีขึ้น และสังกะสี
ช่วยให้การมองเห็นดีขึ้นในโรคที่เกี่ยวกับสายตา และการ
มองเห็นหลายชนิด โดยเฉพาะเรื่องจอประสาทตาเสื่อม
เนื่องจากสูงอายุ

ฟชเชอร โกลด

References:

http://th.wikipedia.org/wiki/ต้อหิน” http://th.wikipedia.
org/wiki/ต้อหิน
AGIS [9]. The AGIS Investigators. The Advanced
Glaucoma Intervention Study (AGIS): 9. Comparison
of glaucoma outcomes in black and white patients
within treatment groups. Am J Ophthalmol. 2001
Sep;132(3): 311-20.
American Academy of Ophthalmology. www.
geteyesmart.org/eyesmart/eye-health-news/pressreleases/20110401.cfm, accessed 11-18-11.
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แมงกานีส

ป้องกันกระดูกพรุน
มีงานวิจัยจาก University of Castilla-La Mancha ใน
ประเทศสเปน ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อ Frontiers
of Bioscience Elite Edition มีเนื้อหาว่าการขาดแร่ธาตุ
แมงกานีสเป็นสาเหตุสำ�คัญของภาวะกระดูกพรุน เนื่องจาก
แมงกานี ส เป็ น แร่ ธ าตุ ที่ มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การดู ด ซึ ม ของ
แคลเซียม
งานวิจยั ชิน้ นี้ เป็นการวิจยั ในเขากวาง และพบความเกีย่ วข้อง
ระหว่างการขาดแร่ธาตุแมงกานีสในอาหาร กับภาวะเขาเปราะ
ง่ายของเขากวาง งานวิจัยชิ้นนี้ทำ�โดยการให้แคลเซียมใน
ปริมาณทีเ่ พียงพอกับกวางแต่ให้อาหารทีม่ ปี ริมาณแมงกานีส
ไม่เพียงพอ พบว่าเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งเขากวางจะ
เปราะ และหักง่าย

ไวต้าแคล
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ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ และโรคพาร์กินสันจะมีระดับแมงกานีส
ในเลือดต่ำ� เนื่องจากสมองดึงเอาแมงกานีสไปใช้ ทำ�ให้
แมงกานีสที่เหลืออยู่ในกระแสเลือดไม่เพียงพอต่อการช่วย
กระดูกดูดซึมแร่ธาตุแคลเซียม ทำ�ให้ผู้ป่วยพาร์กินสัน และ
อัลไซเมอร์มแี นวโน้มทีจ่ ะเกิดภาวะกระดูกพรุนด้วยสมมุตฐิ าน
นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนโดยงานวิจยั ในหนูทดลอง ทีถ่ กู เหนีย่ วนำ�ให้
เป็นอัลไซเมอร์โดยการให้อะลูมินมั่ ขนาดสูงจนเกิดความเป็น
พิษต่อสมอง พบว่าหนูทเี่ ป็นอัลไซเมอร์มปี ริมาณแมงกานีสใน
กระแสเลือดน้อยกว่าหนูปกติ
สูตรสารอาหารป้องกันกระดูกพรุนจึงไม่อาจประกอบด้วย
แคลเซียมแต่เพียงอย่างเดียว อย่างเช่น สูตรไวต้าแคลของ
ไทยธรรมประกอบด้วย แคลเซียม แมกนีเซียม สารสกัด
หญ้าหางม้า แร่ธาตุเหล็ก สังกะสี แมงกานีส โบรอน
ทองแดง วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 วิตามินซี วิตามินเค
โฟลิคแอซิด โปแตสเซียม ไอโอไดด์ ล้วนแล้วแต่เป็นสาร
จำ�เป็นในการช่วยการทำ�งานของแคลเซียม และป้องกันภาวะ
กระดูกพรุนทั้งสิ้น

แร่ธาตุแมกนีเซียม
ป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก

มีงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารทางการแพทย์ ชือ่ The American
Journal of Clinical Nutrition ในวันที่ 28 ธันวาคม 2011
ระบุวา่ การรับประทานแร่ธาตุแมกนีเซียม ช่วยลดอัตราเสีย่ ง
ของการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกชนิด Ishchemic Stroke
ซึง่ เป็นเส้นเลือดฝอยในสมองแตกชนิดทีพ่ บมากทีส่ ดุ Ischemic
Stroke เกิดจากหลอดเลือดแดงแข็ง เนื่องจากมีคราบไขมัน
เกาะตามผนังหลอดเลือด และทำ�ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันใน
หลอดเลือด อีกสาเหตุหนึ่งคือ เส้นเลือดในสมองแตกจาก
ผู้ป่วยโรคหัวใจเกิดในหัวใจที่วาย หรือหัวใจที่เต้นผิดปกติ
ลิ่มเลือดจะลอยไปติดที่เส้นเลือดในสมองทำ�ให้เส้นเลือดใน
สมองอุดตัน และแตกออก
ในงานวิจัยนี้ ดร.Susanna C. Larsson และทีมงานได้
ทำ�งานวิจัยถึง 7 ชิ้นต่อเนื่องกัน โดยใช้จำ�นวนอาสาสมัคร
ถึง 241,378 ราย และคนไข้เส้นเลือดในสมองแตก 6,477 ราย
ผลงานวิจยั ได้ถกู ทำ�การวิเคราะห์ และระบุวา่ การรับประทาน

แมกนีเซียมอย่างน้อยวันละ 100 มก. ช่วยลดอัตราการเกิด
เส้นเลือดในสมองแตกชนิด Ischemic Stroke ลงถึง 8%
ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง และในผู้ป่วยเบาหวาน
ดร. Susanna ได้อธิบายกลไกในการลดความเสี่ยงของ
ภาวะเส้นเลือดฝอยในสมองแตกชนิด Ischemic Stroke
จากการรับประทานแมกนีเซียมว่าแมกนีเซียมมีผลในการลด
ความดันโลหิต ลดน้ำ�ตาลในเลือด ลดไขมันในเลือด และ
การลดปฏิกิริยา Lipoprotein Peroxidation (ปฏิกิริยาการ
สันดาปกับออกซิเจนบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ และทำ�ให้เยื่อหุ้ม
เซลล์เสื่อม) และรวมทั้งมีผลในการลดโอกาสเกิดเบาหวาน
ชนิดที่ 2 (เบาหวานที่ไม่ได้เกิดจากพันธุกรรม แต่เกิดจาก
การรับประทานแป้ง และน้ำ�ตาลมากเกินไป) ดร. Susanna
แนะนำ�ให้รับประทานแร่ธาตุแมกนีเซียมอย่างน้อยวันละ
100 มิลลิกรัมทุกวันเพื่อป้องกันเส้นเลือดฝอยในสมองแตก
จากสาเหตุดังกล่าว
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น้ำ�ด่างใช้ป้องกัน
และร่วมบำ�บัดมะเร็ง
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น้าำ ด่างโมเลกุลเล็กมีÄทธิตì า้ นอนุมลู อิสระ มีผลลดความ
เสื่อมของเซลล์ เซลล์มะเร็งไม่ชอบสภาพแวดล้อม
ที่เป็นด่าง และไม่อาจเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่
เป็นด่าง
สำาหรับผูท้ มี่ สี ขุ ภาพปกติ ควรทำาให้เลือดมีภาวะเป็นด่าง
อยูต่ ลอดเวลา โดยการดืม่ น้าำ ด่าง และการรับประทาน
ผัก และผลไม้เป็นประจำา มีอาหารหลายชนิดที่มีผลให้
เลือดเป็นกรด เช่น การรับประทานเนื้อสัตว์ใหญ่ เช่น
เนื้อหมู เนื้อวัว น้ำาอัดลม น้ำาตาล นมสัตว์
ในการรักษาโรคมะเร็งในการแพทย์แผนปัจจุบนั จะให้
ความสำาคัญกับเซลล์มะเร็งราวกับว่าเซลล์มะเร็งคือ
เชื้อโรคชนิดหนึ่ง และทำาการกำาจัดเชื้อโรคนั้นด้วยวิธี
เคมีบำาบัด หรือการฉายแสง หรือการผ่าตัด แต่เมื่อ
ทำาเสร็จแล้วสภาพแวดล้อมรอบเซลล์ก็ยังคงเป็นกรด
อยู่นั่นเอง ทำาให้เซลล์อื่นๆ มีโอกาสพัฒนาเป็นเซลล์
มะเร็ง หรือมีการกลับซ้ำาของเซลล์มะเร็ง การแพทย์
ผสมผสานให้ความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ เซลล์
มะเร็ง และบำาบัดโดยการทำาให้เลือดเป็นด่าง และ
กระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายเพื่อให้ภูมิต้านทานไป
¦่าเซลล์มะเร็ง

ปั จ จุ บั น ความรู้ ใ นการทางแพทย์ ที่ ว่ า เซลล์ ม ะเร็ ง เติ บโต
ได้ดีในสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นกรด ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง วงการแพทย์พบว่าไม่เพียงแต่เท่านัน้ เซลล์มะเร็ง
แต่ละเซลล์ยังมีคุณสมบัติที่ผลิตกรดแลคติค (Lactic Acid)
ได้ในตัวเอง แต่เนื่องจากปริมาณกรดแลคติคที่มากเกินไป
ในเซลล์มีผลทำาให้เซลล์ตาย เซลล์มะเร็งจึงปัมกรดแลคติค
ออกมาภายนอกเซลล์ มีผลให้สภาพแวดล้อมภายนอกเซลล์
ยิ่งมีความเป็นกรดมากขึ้น และยิ่งสภาพแวดล้อมรอบๆ
เซลล์มีความเป็นกรดมากเท่าไร การกระจาย และความ การที่มีสารพิษสะสมมากในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของ
รุนแรงในการแพร่ของเซลล์มะเร็งยิ่งรวดเร็ว และรุนแรง ร่างกายเป็นอีกสาเหตุหนึง่ ของการกลายพันธุจ์ ากเซลล์
มากขึ้นเท่านั้น
ปกติกลายเป็นเซลล์มะเร็ง น้ำาด่างโมเลกุลเล็กจะมี
ความสามารถในการซึมเข้าเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย
มีผลงานวิจัยมากมายสนับสนุนว่าเซลล์มะเร็งไม่อาจเติบโต ละลาย และนำาพาสารพิษออกจากเซลล์เพื่อไปกำาจัด
ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เป็นด่าง น้ำาด่างโมเลกุลเล็กซึ่งมี ออกทางตับผ่านทางอุจจาระ กำาจัดออกทางไตผ่านทาง
โครงสร้างโมเลกุลทีเ่ ล็กกว่าน้าำ ธรรมดา จะมีความสามารถใน ปัสสาวะ และกำาจัดออกทางผิวหนัง ผ่านทางต่อมเหงือ่
การต้านอนุมลู อิสระสูง น้าำ ด่างโมเลกุลเล็กออกÄทธิยì บั ยัง้ การ ต่อไป การกำาจัดสารพิษออกจากร่างกายอย่างสม่าำ เสมอ
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้จาก 3 กลไกหลักดังนี้
เป็นการป้องกัน และการร่วมบำาบัดมะเร็งที่จำาเป็นอีก
ประการหนึ่ง
น้ำ า ด่ า งโมเลกุ ล เล็ ก มี อ อกซิ เ จนละลายอยู่ ใ นปริ ม าณสู ง
ออกซิเจนปริมาณสูงในน้ำาด่างให้ผลยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเซลล์มะเร็ง และในหลายกรณีมีผลให้เกิดการตายของ
เซลล์มะเร็ง
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แชร์ประสบการณ์

คุณฐิติพัชร พลีไพล (พัชร)
อายุ 48 ป‚ จังหวัดเพชรบุรี

“ดิฉันมีปัญหาประจำาเดือนมามากผิดปกติ โดยจะมา
นานประมาณ 1 เดือน ทำาให้เกล็ดเลือดต่ำาจนถูกนำาตัวส่ง
โรงพยาบาลซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่าฮอร์โมนทำางานผิดปกติ หลัง
จากนั้ น ดิ ฉั น เข้ า พบแพทย์ เ พื่ อ ทำ า การตรวจร่ า งกายอย่ า ง
ละเอียดอีกครั้งพบว่าเป็นพังผืดในปีกมดลูก แพทย์ได้ทำาการ
รักษาâดยการขูดมดลูกแต่อาการดังกล่าวก็ไม่ดีขึ้น จึงตัด
สินใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช แพทย์ตรวจพบ

จีที แมค

ก้อนเนื้อที่ปีกมดลูกทั้ง 2 ข้าง และก้อนเนื้อที่โพรงมดลูก
และทำาการรักษาโดยการขูดมดลูกอีกครั้ง ในช่วงที่ทำาการ
รักษาจำาเป็นต้องทำางานตลอด เนื่องจากเป็นงานราชการ
ต้องทนอยูก่ บั ปัญหาสุขภาพทีส่ ร้างความทุกข์ทรมาน จึงทำาให้
เกิ ด ภาวะซึ ม เศร้ า เก็ บ ตั ว มี อ าการแพ ้ เ ลื อ ด อาการคั น
ตัวบวมจากน้ำาเกลือ ไม่อยากคุยกับใคร หน้าตาหมองคล้ำา
จนทำาให้เพื ่อนæ และลูกน้องไม ่กล ้าเข้ามาคุย ทุกคนให้
กำาลังใจด้วยการชวนคุยทุกวัน จนดิฉันเริ่มมีกำาลังใจหันมา
ดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้น ต่อมาได้มีโอกาสรู้จักกับผลิตภัณฑ์
ของไทยธรรมฯ จากการแนะนำาของเพือ่ น โดยเริม่ รับประทาน
สารอาหารเพือ่ กระตุน้ การสร้างฮอร์โมน และสารสกัดเมล็ดองุน่
เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ปรากฏว่าประจำาเดือนมาตรง
ตามปกติ ผิวพรรณดีขึ้น และโรคกรดไหลย้อนที่เคยเป็นอยู่
ก็หายไปด้วย ดิฉันประทับใจมากค่ะ ต่อมาได้รับประทาน
สารอาหารกระตุ้นการสร้าง โกรทฮอร์โมน และสารอาหาร
บำ า รุ ง ผิ ว ที ่ ม ี ส ารสกั ด ธรรมชาติ ท ี ่ เ กี ่ ย วกั บ ผิ ว 14 ชนิ ด
รับประทานประมาณ 2 เดือน ผิวพรรณดูสดใสอ่อนวัยขึ้น
สุ ข ภาพแข็ ง แรง ต้ อ งขอขอบคุ ณ บริ ษั ทไทยธรรมฯ ที่ มี
ผลิตภัณฑ์ดีๆ มอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคม และทำาให้ดิฉันกลับ
มาเป็นคนเดิมที่สุขภาพดีอีกครั้ง”

เกรพซีด พลัส

เดมาโกลด เอ็กซ
เฟมินิ
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แชร์ประสบการณ์

คุณสุกัญญา ศักดาณรงค (สุ)
อายุ 44 ปี จังหวัดพัทลุง

“ดิฉันเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำาปี แพทย์แนะนำาว่า
ให้ผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปี ต้องตรวจหามะเร็งเต้านมทุกเดือน
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ดิฉันได้ตรวจหามะเร็งเต้านม
ด้วยตนเอง พบก้อนเนื้อบริเวณเต้านมทั้งสองข้าง จึงเข้ารับ
การตรวจโดยการตรวจแบบแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์
ปรากฏว่ า ก้ อ นเนื้ อ ดั ง กล่าวเป็นแค่ถุงน้ำาที่เกิดขึ้นบริเวณ
เต้านมเกิดจากเซลล์ในร่างกายแตกตัวผิดปกติซึ่งจะหายเอง

โดยไม่ต้องรับยา ต่อมาดิฉันเริ่มมีอาการเจ็บระบมที่บริเวณ
เต้ า นมด้ า นซ้ า ย และได้ มี โ อกาสรู้ จั ก กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
ไทยธรรมฯ จากการแนะนำาของรุ่นน้องที่ทำางาน ดิฉันเริ่ม
รับประทานน้ำามันเมล็ดองุ่นสกัดเย็นผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า
โคคิวเทนผสมน้ำามันรำาข้าว และจมูกข้าว น้ำามันปลาผสม
สารสกัดจากใบแปะก๊วย สมุนไพรจีนสำาหรับบำารุงร่างกาย
และสารสกั ด จากกระดู ก อ่ อ นปลาฉลาม รั บ ประทานไป
ประมาณ 2 สั ป ดาหì พบว่ า อาการเจ็ บ ระบมบริ เ วณเต ้า
นมหายไป จึงเข้ารับการตรวจทีโ่ รงพยาบาลสงขลานครินทร์ พบ
ก้อนเนือ้ บริเวณเต้านมทัง้ สองข้าง แพทย์จงึ นัดทำาแมมโมแกรม
และอัลตราซาวด์ ซึง่ ในระหว่างนีย้ งั รับประทานอาหารเสริม
อยู่ ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ดิฉนั เข้ารับการตรวจอีกครัง้
ระหว่างนี้ก็ได้รับประทานอาหารเสริมเพิ่ม คือ สารอาหาร
เพื่อการซ่อมแซมร่างกาย และสารอาหารต้านมะเร็ง ซึ่งผล
การตรวจพบว่าเต้านมด้านซ้ายเป็นแค่ถุงน้ำา แต่เต้านมด้าน
ขวาพบก้อนเนื้อรูปร่างผิดปกติจึงรอดูอาการ จากนั้นก็เข้า
พบแพทย์เพื่อตรวจอาการอีกครั้ง ปรากฏว่าไม่พบก้อนเนื้อ
ดังกล่าว แต่ดิฉันยังคงยืนยันนัดผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกตาม
ผลตรวจของเครื่องแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์ เพื่อนำา
ชิน้ เนือ้ ไปตรวจหาสิง่ ผิดปกติ ดิฉนั ประทับใจในผลิตภัณฑ์ของ
ไทยธรรมฯ มากที่ทำาให้ดิฉันมีอาการที่ดีขึ้น และมีสุขภาพที่
แข็งแรงค่ะ”

ฟชเชอร โกลด

โอริซอล เทน

ลาดีน

เกรพซีด ออยล พลัส
เกรพซีด เอ็กแทรค

สเต็มแมค

ไฟโตรเจน

สมุนไพรจีนเซี่ยนฟง
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แชร์ประสบการณ์

นางกานดา หิ้มทอง (ดา)
อายุ 47 ปี จังหวัดสุราษ®์ธานี

“ดิฉันมีอาการปวดกระดูก ปวดข้อ ผมร่วง จึงเข้ารับ
การตรวจแต่แพทย์วินิจฉัยว่าดิฉันไม่ได้เป็นโรค จนอาการ
ดังกล่าวเริ่มหนักขึ้น มีอาการผมร่วง ผอมแห้ง น้ำาหนักลด
อย่างรวดเร็ว รับประทานอาหารไม่ได้ เจ็บกระดูก และข้อต่อ
ผิวหนังจะมีลักษณะเขียวเป็นจ้ำา และดำาคล้ำา ปลายเล็บมี
สีเขียว ใบหน้าบวม และมีปัญหาเกี่ยวกับไต จึงตัดสินใจ
เข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียด แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น
“โรค SLE หรือโรคพุ่มพวง” และมะเร็งเม็ดเลือดขาว ดิฉัน
รู้สึกกลัว วิตกกังวลมาก คนในครอบครัว และเพื่อนๆ ให้
กำาลังใจ ดิฉนั รับประทานยาตามทีแ่ พทย์สงั่ งดอาหารจำาพวก
เนือ้ อาหารรสจัด และมีโอกาสได้รจู้ กั ผลิตภัณฑ์ของไทยธรรมฯ
จากการแนะนำาของเพือ่ น โดยแนะนำาให้รบั ประทานสารสกัด
เมล็ดองุ่น สมุนไพรจีนสำาหรับบำารุงร่างกาย และน้ำามันปลา
ผสมสารสกัดจากใบแปะก๊วย หลังจากรับประทานได้ 1 เดือน
อาการปวดกระดูก และปวดตามร่างกายก็ลดลง ตัวเบาขึ้น
นอนหลับดีขึ้น และรับประทานอาหารได้มากขึ้น หลังจาก
นั้นผ่านไป 2 เดือน อาการปวดตามตัวก็ดีขึ้นมาก ค่าเลือดดี
ขึ้นเรื่อยๆ จากที่ต้องพบแพทย์อาทิตย์ละครั้ง เสียค่าใช้จ่าย
ในรั ก ษาในแต่ ล ะเดื อ นรวมหมื่นกว ่าบาท ก็เปลี่ยนเป็น
24

ฟชเชอร โกลด
เกรพซีด พลัส

สมุนไพรจีนเซี่ยนฟง

2 อาทิตย์ครั้ง เดือนละครั้งตามลำาดับ สุดท้ายดิฉันก็ไม่ต้อง
เข้าพบแพทย์อีก แพทย์บอกว่าค่าเลือดเป็นปกติ สุขภาพ
แข็งแรงขึ้น ในระหว่างที่รักษาตัวหยุดรับประทานยาตาม
ที่แพทย์สั่ง และรับประทานแต่อาหารเสริมของไทยธรรมฯ
อย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันร่างกายปกติดีทุกอย่าง สุดท้ายนี้
ขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมฯ ที่มีอาหารเสริมดีๆ ช่วยเหลือ
ชีวิตดิฉันให้รอดพ้นจากโรคร้ายค่ะ”

แชร์ประสบการณ์

Before

After

คุณปาริฉัตร คําลุน (ฉัตร)
อายุ 48 ปี จังหวัดสุราษ®ร์ธานี

“ดิฉนั เป็นสมาชิกของบริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
ได้รบั ประทานอาหารเสริมทีเ่ ป็นสารสกัดจากเมล็ดองุน่ และ
น้าำ มันปลาผสมสารสกัดจากใบแปะก๊วยเป็นประจำาเพือ่ รักษา
ตุ่มที่ขึ้นบริเวณคอ ต่อมาไม่นานดิฉันประสบอุบัติเหตุรถชน
มีอาการปวดหลัง ปวดเมือ่ ยตามตัว มีแผลถลอก และบวมช้ำา
เจ็บทรมานมาก หลังจากประสบอุบัติเหตุได้ 2 วัน เพื่อน
แนะนำ าให้ เ ข้ า ร่ ว มฟั ง สั ม มนาเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ วทอปที่
จังหวัดสุราษ®ร์ธานี จึงตัดสินใจทดลองใช้ผ้ารัดเอวไวทอป
หลังจากใส่ได้ 3 วัน อาการปวดหลังก็หายไป สามารถลุกขึ้น
เดินได้ตามปกติ ดิฉันประทับใจในผลิตภัณฑ์ไวทอปมาก จึง
ตัดสินใจใช้ผ้าห่มไวทอป และถุงเท้าไวทอปเพิ่ม อาการที่
เคยเป็นทัง้ หมดก็หายไปแบบไม่นา่ เชือ่ นอนหลับสนิทขึน้ จึง
แนะนำาให้พี่สาวซึ่งมีอาการมือชา เท้าชาทดลองใช้ อาการ
ดังกล่าวก็หายไป และได้แนะนำาให้หลานทีป่ ว่ ยเป็นไข้เลือดออก
รับประทานสารสกัดจากเมล็ดองุ่น สมุนไพรตำารับแพทย์
แผนไทย และผ้าห่มไวทอป อุณหภูมใิ นร่างกายลดลงเป็นปกติ
อย่างรวดเร็ว และเกร็ดเลือดทีถ่ กู ทำาลายจากเชือ้ ไข้เลือดออก
ก็มคี า่ เป็นปกติ ดิฉนั คิดว่าผลิตภัณฑ์ไวทอปสามารถบำาบัดโรค
ได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณบริษัทไทยธรรมฯ ที่ทำาให้ดิฉัน
มีสุขภาพที่ดีขึ้น”

ผาหมไวทอป

ผารัดเอวไวทอป

ถุงเทาไวทอป
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บีดริ้งคอลลาเจน (ปลา)

Before

After

จีที แมค

คุณกรคณา เพชรรัตน (กลวย)
อายุ 38 ป จังหวัดพัทลุง

“ดิฉันมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผาตองใชสายตามาก จึงทําให
มีอาการปวดหัวขางซาย คลื่นไส ตลอดระยะเวลาถึง 5 ป
จึงเขารับการตรวจแพทยวินิจฉัยวาเปน โรคกระเพาะอาหาร
และกรดไหลยอน รับประทานยาทุกชนิดที่มีคนแนะนําวาดี
แตอาการดังกลาวก็ไมหาย มีโอกาสไดรูจักกับผลิตภัณฑของ
ไทยธรรมฯ จากการแนะนําของเพื่อนสมาชิกคนหนึ่ง โดย
เริ ่ ม ทดลองรั บ ประทานสารสกัดจากเมล็ดองุ ่ น หลังจาก
รับประทานได 1 อาทิตย อาการปวดหัวลดลง และมีผิว
พรรณที่ใสขึ้นแบบไมนาเชื่อ จึงศรัทธาในสารสกัดเมล็ดองุน
มาก ตอมาไดรับประทานสารอาหารเพิ่มคลอโรฟลล และ
ไดขอคําแนะนําจากผูอํานวยการศูนยใหญไทยธรรมฯ สาขา
พัทลุง เรื่องผิวพรรณ และการลดน้ําหนัก จึงแนะนําให
ดิฉนั รับประทานคอลลาเจนเปปไตด สารอาหารเพื่อผิวขาว
สารสกัดจากเมล็ดองุน และมันเมล็ดองุน สกัดเย็น รับประทาน
ไดประมาณ 1 อาทิตย ผิวดูใสขึ้น รอยคลําใตตาดูจางลง
รางกายสดชื่นขึ้น อาการปวดหัวที่เปนมานานก็หายไป หลัง
จากนั้นก็รับประทานนํามันปลาผสมสารสกัดจากใบแปะกวย
สารอาหารบํารุงสมอง สารอาหารกระตุนการสราง โกรท
ฮอรโมน และสารอาหารเพื่อกระตุนการสรางฮอรโมน
รับประทานประมาณ 45 วัน อาการกรดไหลยอนที่เปนมา
นาน 3 ป ก็หายไป จากที่นําหนัก 62 กิโลกรัม ลดเหลือ
54 กิโลกรัม จนคนรอบขางทักวา สุขภาพดีขึ้น ซึ่งปจจุบัน
ดิฉันรับประทานอาหารเสริมประมาณ 16 ตัว
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ฟชเชอร โกลด

เกรพซีด พลัส

-

เฟมินิ

เกรพซีด ออยล พลัส เกรพซีด เอ็กแทรค

ไวตากรีน

แมคไวท

ฟชเชอรฟช

เนื่องจากชอบในอาหารเสริมของไทยธรรมฯ เห็นผลชัดเจน
และประกอบเปนธุรกิจสวนตัว ดิฉันยังแนะนําใหเพื่อนๆ
รั บ ประทานอาหารเสริ ม ของไทยธรรมฯ ซึ่ ง เป น ผลดี ต อ
สุขภาพ และเปนการสรางรายไดใหกับตัวดิฉันเองดวยคะ

ผาหมไวทอป

คุณเยาวลักษณ นันทวงศ

ผารัดเอวไวทอป

ถุงเทาไวทอป

อายุ 74 ป จังหวัดตรัง
“ดิฉันเปนโรคภูมิแพเวลาอากาศเย็นจะมีนํามูกไหล
ตลอดเวลา และยังมีโรคประจําตัวที่เปนมานานกวา 15 ป
จะมีอาการมือบวม เทาบวม และชา โดยเฉพาะเวลาเดินทาง
ไกล ตองนั่งรถเปนเวลานานๆ รับประทานยาตามที่แพทยสั่ง
ทุกครั้ง อาการดังกลาวยังคงเปนเหมือนเดิม จนมีโอกาสได
รูจ กั กับผลิตภัณฑของไทยธรรมฯ จากการแนะนําของคนรูจ กั
โดยเริ่มรับประทานโคคิวเทนผสมนํามันรําขาว และจมูกขาว
และนาํ มันเมล็ดองุน สกัดเย็นผสมสาหรายสไปรูลนิ า หลังจาก
รับประทานไปไดไมนานจึงเขารับการตรวจโรคเบาหวาน แพทย
บอกวาอาการดีขึ้น ในระหวางนั้นดิฉันสนใจในผลิตภัณฑ
ไวทอป จึงทดลองใชถุงเทาไวทอป ผานไป 7 วัน อาการมือ
บวม เทาบวม และชาก็หายไป จากนัน้ จึงใชผา รัดเอวไวทอปเพิ่ม
เพือ่ รักษาอาการปวดหลัง ปวดเอว ผานไป 15 วัน อาการปวด
ตางๆ ก็ดขี น้ึ มาก ดิฉนั เห็นวาผลิตภัณฑของไทยธรรมฯ ใชดมี าก
จึงตัดสินใจใชผาหมไวทอป ปรากฏวาเปนผาอัจฉริยะจริงๆ
หมเพียงไมกวี่ นั อาการปวดเมือ่ ยตามตัวทีเ่ ปนมานานก็หายไป
อยางไมนา เชือ่ ดิฉนั มีความสุข และประทับใจมาในผลิตภัณฑ
ไวทอป จึงแนะนําใหเพื่อนๆ และญาติ ใชผลิตภัณฑเสนใย
อัจฉริยะไวทอป เพือ่ สุขภาพทีด่ คี ะ และขอขอบคุณไทยธรรมฯ
ที่ทําใหฉัน และครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรง”
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รวมภาพบรรยากาศงาน
ออกบูธของ ไทยธรรม

บริษทั ไทยธรรม อัลไลแอนซ จํากัด รวมจัดกิจกรรมออกบูธ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑ พรอมใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับสุขภาพ
และความงาม เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการสรางทางเลือก
ใหมๆ ใหกับผูท่สี นใจ กิจกรรมออกบูธที่ผานมาไทยธรรมฯ
ไดรบั การตอบรับเปนอยางดีจากผูท ส่ี นใจในสุขภาพ และความ
งาม เรียกไดวา เปนกิจกรรมทีม่ อบแตสาระทีเ่ ปนประโยชนตอ
สุขภาพ และความงาม เพือ่ ใหผทู เี่ ขารวมงานมีสขุ ภาพทีด่ ยี มิ้
รับกับปใหม 2555 ไดอยางภาคภูมิ
ภาพบรรยากาศกิจกรรมออกบูธ ในงาน 3E IFSCC 2011
CONFERENCE ณ โรงแรมดุสิต ธานี เมื่อวันที่ 12-14
ธ.ค. 2554

ภาพบรรยากาศกิจกรรมออกบูธ ในงาน THAILAND MEGA
SHOW 2012 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 14-22
ม.ค. 2555

ทีมงานที่ให้รายละเอี ย ดผลิ ต ภั ณฑ์ ข องไทยธรรมฯ
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ทีมงานสาวสวย ที่มากไปดวยประสบการณ

วิทยากรในงานกําลังสัมภาษณเกี่ยวขอมูลผลิตภัณฑ

อาจารยรินทรลภัส กําลังบรรยายขอมูล
อันเปนประโยชนตอผูรวมงาน

ในบู ธ มี ก ารจั ด แสดงผลิ ต ภั ณ ฑ ข องไทยธรรมฯ เพื่ อ ให ผู ร ว มงาน
ไดเขา มาเลือกชม

ภาพขาวเลาเรื่อง
กิจกรรมงาน

Booming 12

สุดอิม่ ใจ กับความสุข 2 ตอ กับงานสัมมนาระดับผูน าํ ทีบ่ ริษทั
ไทยธรรม อัลไลแอนซ จํากัด (BOOMING THAIDHAM
SEMINAR 2012) จัดขึน้ เปนครัง้ ที่ 12 ณ ภูเขางามพาโนรามา
จังหวัดนครนายก ภายใตชื่องาน White Ocean การตลาด
สีขาว ซึ่งนําธรรมะเขามาผสมผสานกับการตลาดไดอยาง
ลงตัว อีกทั้งยังสรางความสนุกสนาน ผอนคลายอารมณไป
กับกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นเพื่อใหเหลาสมาชิกไดรับความสุข
สดชื่นกันแบบเต็มอรรถรส และปดทายดวยกิจกรรมปารตี้
สวัสดีปใหม 2555 เรียกไดวาเปนการทิ้งทายป 2554 ที่ชาว
ไทยธรรมฯ อิ่มใจกันทุกคน

คุณเปลไดมอบของที่ระลึกใหกับเหลาสมาชิก

ในงานไดเชิญแมชีพรลพัชร นรารัตนวันชัย มาบรรยายในหัวขอ
“สูงสุดสูสามัญ”

รวมพลังไทยธรรมฯ

รอยยิ้มแหงความสุข

รอยยิ้มแหงความสุข สนุกสนาน กับกิจรรมของไทยธรรม

ปนนําใจไทยธรรม

สูตายคะ!!!
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ลาผูนําไทยธรรมฯ

อีกมุมหนึ่งของเห

สาวๆ ไทยธรรมชุดนี้.............สดใสเหนือ
คําบรรยายจริงๆ

ภาพถายในบรรยากาศแบบไทยๆ

ุษจีนเลยแลวกัน

ตอนรับปใหมไปแลว ตอนรับตร

แบบวายึด concept สบายๆ โพสททาก็ยังดูสบายๆ

จะบอกวาทีมนี้เรื่องชุด ไมเคยยอมแพใคร

ักไทยธรรมฯ”

“ซารางเฮโย เราร

ข่าว... ประชาสัมพันธ์
“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว

ไทยธรรม”

ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ มีนโยบายในการกระจาย
ศูนย์ใหญ่ทวั่ ประเทศ เพือ่ รองรับโครงการใหม่ที่
เตรียมเปิดตัวในปี 2012 นี้ จึงขอแจ้งให้พี่นอ้ ง
ไทยธรรมฯ ทราบถึงจังหวัดที่ยังไม่มีศูนย์ใหญ่
พี่น้องท่านใด หรือสายงานของพี่น้องท่านใดที่
สนใจ สามารถยืน่ แบบฟอร์มแสดงความจำ�นง
เป็นศูนย์ใหญ่ได้ท่ี ผูจ้ ดั การเขต (Area Manager)
และผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การเขต (Assistant Area
Manager) ทุกท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. คุณปนัดดา วิถีพัฒน์ (มด)
โทร. 08-3013-9490
2. คุณรัชชาภา ไชยมล (วิว)
โทร. 08-6312-8125
3. คุณอรณิชา สายยนต์ (อุ๊)
โทร. 08-6367-7804

ต้องการศูนย์ใหญ่ในจังหวัดต่อไปนี้
ภาคกลาง
• กรุงเทพฯ (เขตละ 1 ศูนย์)
• กาญจนบุรี
• ฉะเชิงเทรา
• ชัยนาท
• นครนายก
• นนทบุรี
• ปทุมธานี
• พระนครศรีอยุธยา
• สมุทรสงคราม
• สระแก้ว
• สระบุรี
• สิงห์บุรี
• อ่างทอง
• ลพบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• กาฬสินธ์ุ
• ขอนแก่น
• ชัยภูมิ
• นครราชสีมา (อ.ปากช่อง)  
• บุรีรัมย์
• บึงกาฬ
• มหาสารคาม
• มุกดาหาร
• ยโสธร
• เลย
• ศรีสะเกษ
• สกลนคร
• สุรินทร์
• หนองคาย
• หนองบัวล�ำภู
• อ�ำนาจเจริญ
• อุดรธานี
• อุบลราชธานี
• ร้อยเอ็ด

ภาคเหนือ

• เชียงราย
• เชียงใหม่
• ตาก
• น่าน
• พะเยา
• เพชรบูรณ์
• แม่ฮ่องสอน
• ล�ำปาง
• ล�ำพูน
• สุโขทัย
• อุตรดิตถ์
• ก�ำแพงเพชร
• พิจิตร

ภาคใต้
• ประจวบคีรีขันธ์

• ปัตตานี
• พังงา
• ภูเก็ต
• ระนอง
• สงขลา (อ.เมือง)
• สตูล
• สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะพะงัน)
• ยะลา (อ.เมือง)  
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2013 ใบไม้¼ลิทีèสวิสเซอร์แลนด์

ดินแดนทีèสวยงามดัèงความ½˜น

สมกับทีèรอคอย! สุดยอด Promotion ท่องเที่ยว

ไปกับไทยธรรม 2013 ท่องเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ดินแดนที่
สวยงามราวกับเทพนิยายในฝัน 6 วัน 4 คืน เยี่ยมชมสวน
ดอกไม้แห่งเมืองเจนีวา ถ่ายภาพกับนาิกาดอกไม้อันลือชื่อ
เทีย่ วเมืองโลซานน์ ชมมหาวิหาร นัง่ กระเช้าสูย่ อดเขาทิตลิส ก®เก³±์การคิดคะแนน
ยอดเขาซึง่ สูงทีส่ ดุ ในตอนกลางของประเทศ สัมผัสกับดอกไม้ 1. ผู้สมัครทุกท่านจำาเป็นต้องผ่านกติกาข้อแรก (ยอดซื้อ
งาม และหิมะสีขาวในทริปเดียวกัน ไปด้วยกันให้ได้นะคะ กลุม่ ส่วนตัวสะสม 12 เดือน รวมกัน 396,000 คะแนน)
แล้วอย่าลืมพาคนรักของคุณไปด้วย
และมียอดกลุ่มส่วนตัวของลูกชั้นที่ 1 สะสมเกินกว่า 50%
(คะแนนกลุ่ ม ลู กโกเมนชั้ น ที่ 1 สะสมเกิ น 1,584,000
กติกาท่องเทีèยว
คะแนน) มีสิทธิรับการ Roll Up คะแนนจาก Downline
- มีตำาแหน่งโกเมนขึ้นไป
2. คะแนนที่ผ่านการ Roll Up จนเสร็จสิ้นแล้วสามารถนำา
- เก็บคะแนน 12 เดือน (กุมภาพันธ์ 2555 – มกราคม 2556) มาคำานวณเป็นมูลค่าตัวë ท่องเทีย่ วได้ เช่น ทำาคะแนนได้ 80%
ท่องเที่ยวประมาณ มีนาคม 2556
จากกติกาจ่ายเงินสดค่าตัวë เป็นมูลค่า 20% ของค่าตัวë เป็นต้น
- คะแนนยอดซื้อกลุ่มส่วนตัว 12 เดือน สะสมรวมกัน
396,000 คะแนน (เฉลีย่ เดือนละ 33,000 คะแนน) และคะแนน 3. คะแนนของผูส้ มัครทีท่ าำ คะแนนเกิน 50% ของก®เกณฑ์
ยอดกลุ่มของลูกโกเมนชั้นที่ 1 รวมกัน 3,168,000 คะแนน ข้อ 1 แต่ไม่ถึง 100% จะถูก Roll-Up ขึ้นไปเป็นคะแนน
(เฉลี่ยเดือนละ 264,000 คะแนน หากมีโกเมน 8 คน เฉลี่ย ท่องเทีย่ วของ Up-Line ทีผ่ า่ นก®เกณฑ์การคิดคะแนนในข้อ 1
ยอดกลุ่มคนละ 33,000 คะแนนต่อเดือน)
- ต้องยื่นใบสมัคร Promotion ท่องเที่ยวก่อนวันที่
ãËŒÃÒ§ÇÑÅ¡ÑºµÑÇàÍ§ áÅÐ¤¹·Õè¤Ø³ÃÑ¡ä»ÊÇÔÊà«ÍÃáÅ¹´¡Ñº
31 มกราคม 2556
ä·Â¸ÃÃÁ¹Ð¤Ð
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ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ ขอเชิญชวนท่านผู้นำ�
ผู้เป็นเจ้าของศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อย เยี่ยมชมดินแดน
แห่งอารยธรรมเก่าแก่กว่า 5,000 ปี ของประเทศจีน
ท่องเที่ยวเมืองเซี่ยงไฮ้ นมัสการพระใหญ่แห่งวัดเขา
หลิงซาน วัดทีม่ นี กั แสวงบุญจากทุกสารทิศมาเจริญภาวนา
เยีย่ มชมตำ�หนักฝันกง สถานทีจ่ ดั การประชุมพุทธศาสนาโลก
นั่งเรือแจวชมเมืองเก่าโจวจวง “สุดยอดหมู่บ้านกลาง
น้ำ�แห่งเจียงหนาน” ฯลฯ พร้อมช้อปปิ้งสนุกสนานกับ
ครอบครัวไทยธรรม ในเดือนตุลาคม 2555 ด้วยเงื่อนไข
สุดพิเศษเฉพาะศูนย์ใหญ่ และศูนย์ย่อยเท่านั้น

กติกาท่องเที่ยว

1. เป็นผู้นำ�ที่เปิดศูนย์ใหญ่ หรือศูนย์ย่อย
2. มียอดจำ�หน่ายไวทอป (รวมผลิตภัณฑ์เส้นใยอัจฉริยะ MBF และเครื่องทำ�น้ำ�อัลคาไลน์ไวทอป) ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2554 ถึง
5 ตุลาคม 2555 (12 เดือน) 1,008,000 คะแนน (เฉลี่ยเดือนละ 84,000 คะแนน)
3. ผู้ที่ยื่นความจำ�นงทริป Hi-Light China ครั้งที่ 2 ไม่สามารถนำ�ยอดผลิตภัณฑ์ไวทอป ไปรวมกับโปรโมชั่นยอดศูนย์ประจำ�เดือนได้

สุดพิเศษ!

คะแนนทุกคะแนน นำ�ไปรวมทริปใหญ่ต่างประเทศ และคะแนน Booming ThaiDham
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Thaidham Announcement

ประกาศ

ห้ามการขาย¼ลิตภั³±์ตèำากว่าราคาสมาชิก
กราบเรียน พี่น้องไทยธรรมที่รัก และนับถือทุกท่าน
ชุดโปรโมชัน่ ประจำาเดือนของบริษทั ฯ ถูกออกแบบมาจาก
ความรัก และความปรารถนาดี ต้องการให้พี่น้องไทยธรรม
และคนทีท่ า่ นหวังดี และห่วงใย มีสขุ ภาพทีด่ ขี นึ้ มีรปู ลักษณ์
ทีส่ วยงาม ดูดี ตามทีท่ า่ นต้องการ ในราคาทีป่ ระหยัดลง มิได้
มีไว้เพือ่ ให้มกี ารนำาไปขายปลีกในราคาทีต่ า่ำ กว่าราคาสมาชิกที่
บริษัทฯ กำาหนด
การขายผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัทฯ ในราคาที่ต่ำากว่าราคา
สมาชิก ถือเป็นการผิดก®ระเบียบข้อบังคับในการทำาธุรกิจ
กับบริษทั ฯ เนือ่ งจากขัดกับหลักจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯที่ว่าด้วยการดำาเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม และ
ปราศจากจากเอารัดเอาเปรียบระหว่างผู้ร่วมธุรกิจด้วยกัน

ขอให้พี่น้องไทยธรรมร่วมกันสอดส่องพÄติกรรมการขาย
ผลิตภัณฑ์ต่ำากว่าราคาสมาชิก และกรุณาส่งข้อมูลมายัง
unique21th@yahoo.com หรือแจ้งพÄติกรรมดังกล่าว
มายังพนักงานฝ่ายขาย (Area Manager) ของบริษัทฯ
ได้ทกุ คน บริษทั ฯจะทำาการตรวจสอบ สืบค้น โดยบริษทั ฯ
จะปกปิดพยานบุคคลทุกคนไว้ และหากบริษัทฯ พบว่า
พÄติกรรมของสมาชิกไทยธรรมท่านใดเป็นเช่นนั้นจริง
บริษัทฯ จะกระทำาการ 3 ขั้นตอน คือ 1. การตักเตือน
ด้วยวาจา 2. การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หากการ
ตักเตือนด้วยวาจาไม่เป็นผล 3. การตัดรหัสสมาชิกหาก
บริษัทฯทำาการตักเตือนด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษร
แล้ว แต่ยังไม่เป็นผล
สุดท้ายนีบ้ ริษทั ฯ ขอกราบขอบพระคุณ ในความอุปการคุณ
ที่พี่น้องไทยธรรมมีให้บริษัทฯ เสมอมา และขอเชิญชวน
พีน่ อ้ งไทยธรรมมาร่วมสร้างสรรค์สงั คมใหม่แห่งมิตรไมตรี
คุณธรรม และจริยธรรมร่วมกัน
ขอแสดงความนับถือ

อาริยา สาริกะภูติ
ตัวแทนกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำากัด
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หอเกียรติยศ
เดือนพÄศจิกายน

2554

ศูนย์ใหญ่ ที่มียอดจําหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2554

ศูนย์ย่อย ที่มียอดจําหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2554

ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ สาขา จ.พัทลุง
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,356,815 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ ศรีนครินทร์ บางเมือง
จ.สมุทรปราการ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 331,610 บาท

คุณพรวรา สังขมาศ

เดือนธันวาคม

2554

ศูนย์ใหญ่ ที่มียอดจําหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจําเดือน ธันวาคม 2554

ศูนย์ย่อย ที่มียอดจําหน่ายผ่านศูนย์สูงสุด
ประจําเดือน ธันวาคม 2554

ศูนย์จำาหน่ายไทยธรรมฯ สาขา จ.พัทลุง
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 1,422,700 บาท

ศูนย์ย่อยไทยธรรมฯ สำาโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
มียอดจำาหน่ายผ่านศูนย์ 385,265 บาท

คุณพรวรา สังขมาศ
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คุณชมพูนุช โชคบุญเปยม

คุณยลสุภัสสร วิทยผโลทัย

ตารางสัมมนา กุมภาพันธ์ 2555
วัน/เดือน/ป

เวลา

หัวขอ

เสาร 11 ก.พ. 55

13.00 -17.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR

13-17 ก.พ. 55

8.00 -17.00 น. เรียนแตงหนา (Kryolan)

เสาร 18 ก.พ. 55

13.00 - 16.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR

กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

22 - 23 ก.พ. 55

กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
13.00 - 16.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
10.00 - 17.00 น. Bussiness Training

เสาร 25 ก.พ. 55

13.00 -16.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR

อาทิตย 19 ก.พ. 55

อาทิตย 26 ก.พ. 55

กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
13.30 -16.30 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

สถานที่
ณ หองประชุม บริษทั ไทยธรรมฯ โครงการพรีเมียม
เพลส ซ.นวลจันทร 50 แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม
กทม.
ณ หองทรัพยสมบูรณ โรงแรมทาวน อิน ทาวน กรุงเทพฯ
ถ.ศรีวรา ทาวน อิน ทาวน (เลียบทางดวนรามอินทรา)
แขวง/เขตวังทองหลาง กทม.
ณ หองไอยรา ชัน้ 2 โรงแรมนครแพรทาวเวอร
อ.เมือง จ.แพร
ณ หอง Executive Ballroom ชัน้ 9 โรงแรมมณ�นาคารา
อ. เมือง จ.เชียงใหม
ณ หองประชุม บริษทั ไทยธรรมฯ โครงการพรีเมียม
เพลส ซ.นวลจันทร 50 แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม
กทม.
ณ หองเพชรสุกานต1 โรงแรมชัยคณาธาน� อ.เมือง
จ.พัทลุง
ณ หองประชุมเบญจมาศ โรงแรมทักษิณ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช

วิทยากร
ทีมงานบริษัท
ทีมงานบริษัท
ทีมงานบริษัท
ทีมงานบริษัท
ทีมงานบริษัท
ทีมงานบริษัท
ทีมงานบริษัท

ตารางสัมมนา มีนาคม 2555
วัน/เดือน/ป

เวลา

หัวขอ

สถานที่

วิทยากร

พฤหัสบดี 1 มี.ค. 55 18.00 - 21.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR

ณ หองสายนที โรงแรมริเวอร อ.เมือง จ.นครปฐม

ทีมงานบริษัท

เสาร 3 มี.ค. 55

ณ หองชอนตะวัน ชัน้ 1 โรงแรมตนน้าํ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ณ หองจุลมณ� 9 โรงแรม เคพีแกรนด จันทบุรี
อ.เมือง จ. จันทบุรี
ณ หองน้าํ บุษย โรงแรมนานาบุรี อ.เมือง จ.ชุมพร

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

ณ หองเพทาย โรงแรมรอยัลไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ทีมงานบริษัท

ณ หองจิตบํารุง โรงแรมเพชรเกษม แกรนด
อ.เมือง จ.สุรนิ ทร
ณ หองพิมาย โรงแรมสีมาธาน� อ.เมือง จ.นครราชสีมา
(โคราช)
ณ หองโสตศึกษา โรงเรียนสตรีทง ุ สง จ.นครศรีธรรมราช
(ทุง สง)

ทีมงานบริษัท

ณ หองประชุมโรงแรมคริสตัล โรงแรมคริสตัล
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
ณ หองทองกวาว ชัน้ ลาง โรงแรมเวสเทิรน แกรนด
อ.เมือง จ.ราชบุรี

ทีมงานบริษัท

อาทิตย 4 มี.ค. 55
เสาร 10 มี.ค. 55
อาทิตย 11 มี.ค. 55
เสาร 17 มี.ค. 55
อาทิตย 18 มี.ค. 55
เสาร 24 มี.ค. 55

กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
13.00 -16.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
13.00 - 16.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

13.00 - 16.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR

กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
13.00 - 16.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
13.00 - 17.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
13.00 - 16.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

13.00 - 16.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR

กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
อาทิตย 25 มี.ค. 55 13.00 - 17.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ
พฤหัสบดี 29 มี.ค. 55 18.00 - 21.00 น. TOS: THAIDHAM OPPORTUNITY SEMINAR
กาวสูโอกาสทางธุรกิจ กับไทยธรรมฯ

ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท
ทีมงานบริษัท

ทีมงานบริษัท

พบกันรายการ “Healti Secret” มหัศจรรย์โลกสุขภาพ เวลา 11.30-12.00 น.
กับการสัมภาษณ์ ประสบการณ์ผใู้ ช้จากทางบ้าน เกีย่ วกับเรือ่ งความสวยงาม
และเรือ่ งสุขภาพ พร้อมทัง้ สาระน่ารูข้ องวิทยาศาสตร์ ความงาม สุขภาพ อีก
มากมาย สามารถติดตามชมได้ทุกวันทาง “มงคล ชาแนล” ผ่านดาวเทียม
ระบบ C-Band คลื่นความถี่ 3545 MHz symbol rate 30,000

สำาหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลกันได้ที่ลูกค้าสัมพันธ์

โทร. 02-363-7699, 085-920-6609
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โปรโมชัèนประจำาเดือน
6 กุมภาพันธ 2012 – 5 เมษายน 2012
โปรโมชัèนชุด ทั้งใส-ทั้งตÖง

• Grape Seed Plus lycopene + Collagen V

• Grape Seed Oil Plus Spirulina + Orezol Ten +
Fisher Gold

ราคาพ�เศษ
บาท

1,000
จากราคาเต็ม 1,230 บาท
(1,000 PV/620 BV)

โปรโมชัèนชุดสมอง-หัวใจ-ไต-¼ิวพรร³

โปรโมชัèนชุดบำารุงหัวใจ

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Orezol Ten

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Orezol Ten
+ Fisher Gold

ราคาพ�เศษ
บาท

ราคาพ�เศษ
บาท

(1,000 PV/700 BV)

(1,500 PV/1,050 BV)

1,500
จากราคาเต็ม 1,880 บาท

1,000
จากราคาเต็ม 1,380 บาท
โปรโมชัèนชุดบำารุงสมอง และหลอดเลือด

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Fisher Gold

โปรโมชัèนชุดย้อนวัย

• GT Mac (30 ซอง) + Grape Seed Oil Plus Spirulina

ราคาพ�เศษ
บาท

ราคาพ�เศษ
บาท

(1,000 PV/700 BV)

(2,800 PV/1,960 BV)

1,000
จากราคาเต็ม 1,180 บาท

2,800
จากราคาเต็ม 3,180 บาท

โปรโมชัèนชุด Double Grape Seed หน้าใส - ไร้½้า
• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
Grape Seed Plus lycopene

ราคาพ�เศษ
บาท

1,000
จากราคาเต็ม 1,230 บาท
(1,000 PV/700 BV)

โปรโมชัèนชุดเ¼า¼ลาญไขมัน-กระชับสัดส่วน
• GT Mac (30 ซอง) + L-Carnitine Plus

ราคาพ�เศษ
บาท

3,000
จากราคาเต็ม 3,360 บาท
(3,000 PV/1,980 BV)
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ห่ ว งใยสุ ข ภาพ ใส่ ใ จคุ ณ กั บ

นู ท ราเฮอร์ เ บิ ล
lycopene

โปรโมชัèนชุดซ่อมแซมร่างกาย-กระตุ้นภูมิต้านทาน
• Grape Seed Oil Plus Spirulina + Stemmac

ราคาพ�เศษ
บาท

1,630
จากราคาเต็ม 1,880 บาท
(1,630 PV/1,140 BV)

lycopene

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract + Stemmac

ราคาพ�เศษ
บาท

1,400
จากราคาเต็ม 1,780 บาท

จากราคาเต็ม 2,950 บาท
(2,600 PV/1,690 BV)

(1,400 PV/980 BV)

โปรโมชัèนชุดลดโคเลสเตอรอล

• Grape Seed Oil Plus Grape Seed Extract +
Fisher Fish (2) + Orezol Ten

ราคาพ�เศษ
บาท

2,200
จากราคาเต็ม 2,680 บาท

ไดรับผลิตภัณฑ Ladene

850 บาท ฟร�!

(2,200 PV/1,540 BV)
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