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ปีที่ 8 ฉบับที่ 49 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564นิตยสารแห่งแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้





สวัสดีครับ! นักธุรกิจและสมาชิกซัคเซสมอร์ทุกท่าน 

ทักทายกันครั้งนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือว่า

เป็นเดือนแห่งการเข้าสู่ครึ่งปีหลังของปี 2564 แล้วตั้งแต่

เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันที่เราต้องเผชิญกับปัญหาโควิด

ระลอก 3 ถือว่าทา้ทายพลงัของพวกเราอยา่งยิง่ยวดส่ิงสำาคญั

ที่สุด คือการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยและการหาจังหวะให้

ตัวเองได้รับการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตามในส่วนของชีวิตและ

ธุรกิจก็ยังต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อไปครับ

พ่ีนอ้งทกุทา่นครับ ในช่วงเวลาหลายเดอืนทีผ่า่นมานัน้หลาย ๆ

ท่านอาจรู้สึกเหนื่อยล้า ทำาอะไรไปหลายอย่าง แต่ชีวิตก็ยัง

ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ขอให้จงรับรู้ว่าปัญหานี้เกิดกับคน

ทุก ๆ อาชีพและทุก ๆ ธุรกิจ ไม่ได้เกิดเฉพาะกับเราเท่านั้น

ดังนัน้จงยดือก เชดิหนา้ ยอมรบัความจรงิที่เกดิขึน้ หาสาเหตุ

ของปญัหาและออกแบบวิธกีารแก้ปญัหา ถ้าเราใช้มมุมองของ

การรับรู้ความจริงและลงมือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างมีความ

หวัง เราจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้อย่างแน่นอน

สภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน เราต้องมีความสามารถใน

การแข่งขันจึงจะสามารถเป็นผู้ชนะได้ ซึ่งความสามารถใน

การแข่งขันนั้น ประกอบด้วยความสามารถขององค์กร

ความสามารถของทีมและความสามารถระดับบุคคล เมื่อ

เราใช้ความสามารถทั้งสามส่วนนี้มาทำางานร่วมกัน รวม

พลงัเปน็หนึง่เดยีว เราจะมคีวามสามารถในการสร้างชัยชนะ

แบบที่เรียกว่า "ชนะแล้วชนะอีกได้"

ในส่วนของความสามารถขององค์กรนั้น บริษัทจะต้องดูแล

รับผิดชอบในการพัฒนานวัตกรรมสินค้า ระบบการตลาด

ดิจิทัลการยกระดับมาตรฐานในการให้บริการ ระบบการ

พัฒนาคน การยกระดับจิตบริการของพนักงานและความรู้ 

ความสามารถในการให้บริการ รวมทั้งการยกระดับแบรนด์

องค์กรและแบรนด์สินค้าให้แข็งแกร่งยิ่งข้ึน สำาหรับความ

สามารถของทีมงานนั้น ก็เป็นประเด็นความสามารถในการ

ขยายองค์กรสมาชิก การดูแลให้สมาชิกในองค์กร มีการ

ขาย มีการบริโภคสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการขยาย

ทมีเพื่อการเตบิโตของธรุกิจ และทีข่าดไมไ่ดเ้ลยก็คอื ความ

สามารถในระดับบุคคลของพวกเราทุกคน ในด้านการมอง

หากลุ่มตลาด การนำาเสนอโอกาสทางธุรกิจ การขาย การ

บริหารทีม การสนับสนุนให้คนในทีมมีความก้าวหน้า การ

ให้กำาลังใจทีม การสร้างสายสัมพันธ์ การวิเคราะห์ตัวเลข 

การวางแผนงานและความสามารถในการสอน ซึ่งแน่นอน

ว่า ความสามารถทั้งหมดนี้ ไม่ใช่ให้เราเก่งขึ้นมาทันที แต่

เราต้องวางแผนในการพัฒนาให้ตัวเราเก่งข้ึนในแต่ละด้าน

ตามลำาดับก่อนหลัง

พ่ีน้องชาวซัคเซสมอร์ท่ีรักทุกท่านครับ เราสองคนยืนยัน

ที่จะทุ่มเททุกสรรพกำาลัง เพื่อทำาให้ซัคเซสมอร์มีพลัง

ความพร้อมในการพุ่งทยานสู่การเติบโต เราจะเป็นบริษัท

มหาชนท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน เพื่อเป็นต้นแบบ

ให้แก่อุตสาหกรรมขายตรง ขอให้ทุกท่านมีความเชื่อม่ัน

ต่อเครื่องมือเปล่ียนชีวิตท่ีชื่อซัคเซสมอร์ และมุ่งม่ันทุ่มเท

ในการทำาส่ิงท่ีต้องทำา พร้อม ๆ กับการเรียนรู้ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงตนเอง และช่วยให้คนในทีมมีการเปลี่ยน

แปลง เราจะสำาเร็จอย่างย่ิงใหญ่ไปด้วยกันอย่างแน่นอน

ครับ

สาส์นจากผู้บริหาร

ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด (มหาชน)
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นิตยสารซัคเซส : ปีที่ 8 ฉบับที่ 49 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564

นิตยสารราย 2 เดือนของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด (มหาชน)

ที่จัดทำาขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์
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บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำ�กัด (มห�ชน) เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2511-5955, โทรสาร 0-2511-5944, www.successmore.com, e-mail : support@successmore.com

ข้อคิด คำาคม



เม่ือคุณมีเป้าหมายท่ีชัดเจนแล้ว การเดินทางไปสู่จุดหมาย  ย่อมมีอุปสรรคปัญหาท่ีท้าทายคุณ
อยู่  หากคุณเป็นคนแน่วแน่  คุณก็จะมุ่งม่ันเพ่ือเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ   คุณจะยืนหยัดจนอุปสรรค
ปัญหายอมอ่อนข้อให้กับคุณ  ในขณะท่ีคนอ่ืน ๆ จะยอมถอยให้กับอุปสรรคท่ีเข้ามาทดสอบ  พร้อม ๆ
กับหาเหตุผลท่ีฟังดูดี เพ่ือบอกว่าการถอยของเขาเป็นเร่ืองท่ีถูกต้องแล้ว...

เป้าหมายท่ีมีคุณค่าของตัวคุณ  ทำาให้คุณรู้ว่าต้องมุ่งไปยังทิศทางไหนและยังทำาให้คุณยืนหยัด  
ฮดึสูเ้มือ่เจออปุสรรคปญัหา  หากคณุรูสึ้กวา่อปุสรรคนีช้า่งนา่กลวัและยากเกนิกว่าทีค่ณุจะกา้วขา้ม
น่ันแสดงว่า คุณกำาลังละสายตาจากเป้าหมายท่ีมีคุณค่า หากคุณจดจ่อไปท่ีเป้าหมาย คุณก็จะ
สามารถทำาให้ตัวคุณลงมือทำาท้ัง ๆ ท่ีกลัว และในไม่ช้าคุณก็จะหายกลัวได้

“ข้อคิด คำ�คม”

...เพื่อพลังใจ

“ผู้ท่ีแน่วแน่และมุ่งม่ัน จะหาหนทางแก้ปัญหา...
                   ในขณะท่ีคนอ่ืนจะหาหนทางแก้ตัว”

“อุปสรรคคือส่ิงท่ีน่ากลัว ก็ต่อเม่ือคุณละสายตาจาก                     
                       เป้าหมาย...ท่ีมีคุณค่าของคุณ”

CEO นพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตรBY : ข้อคิด คำาคม    05

"ข้อคิด คำ�คม" โดย (CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร)



การประกาศเกียรติคุณ
นักธุรกิจซัคเซสมอร์
เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564
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การประกาศเกียรติคุณ
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

คุณกมล ตุงคะเศรณี  กรุงเทพมหานคร

คุณคิน ซู เป   กรุงเทพมหานคร

คุณนิรมล เกษตรศิลป์ชัย  จ.นนทบุรี

คุณปัชชุดา พงษ์ด้วง  กรุงเทพมหานคร

คุณกุลิสรา แก้วพุทธชาติ - คุณกมลภัทร วารวิจิตร

กรุงเทพมหานคร

คุณจตุวรรณ อินทสุวรรณโน จ.สงขลา

คุณเจนวิทย์ ศรีหารักษา  กรุงเทพมหานคร

คุณชัชวาล วิบูลยเสข  กรุงเทพมหานคร

คุณนิสารัตน์ จังเจริญกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณกนกวรรณ พลีนุช  กรุงเทพมหานคร

คุณกฤษฎา ล่ิววัฒนะโชตินันท์ จ.นนทบุรี

คุณขวันญตา สุกชะดาชะบาไฟ กรุงเทพมหานคร

คุณจรัล บุญรัศมี   จ.สงขลา

คุณอักก้ี สุวงยะวงสา  กรุงเทพมหานคร

คุณจันเพัง อินมะน้ีสอน  กรุงเทพมหานคร

คุณทศพร แสนองค์การ  กรุงเทพมหานคร

คุณธนพรรษ สโรบล - คุณทรงกรต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

กรุงเทพมหานคร

คุณธนากูล บุปผะโพธ์ิ  จ.สงขลา

คุณนฤชา โพธ์ิมาก  กรุงเทพมหานคร

คุณพลศักด์ิ ช่อมณี  กรุงเทพมหานคร

คุณพีรเทพ นิธิสัมพันธ์  กรุงเทพมหานคร

คุณฮุน ซาลอง   กรุงเทพมหานคร

คุณดอกมะลิ ไชยะแสง  กรุงเทพมหานคร

คุณเปา บาน   กรุงเทพมหานคร

คุณพันมะหา สยุดลาสัก  กรุงเทพมหานคร

คุณพีรพล ปริยประพันธ์  กรุงเทพมหานคร

คุณภัชธณษร ช่อมณี  จ.สมุทรปราการ

คุณศุภากร เตชะบุตร - คุณแดง เจตุ   จ.กาญจนบุรี

คุณสมชาย อารมณ์รัตน์  จ.สงขลา

คุณสาวิกา จันทร์อารี  จ.นนทบุรี

คุณหลาน แก้วสุลิไช  กรุงเทพมหานคร

คุณอานัน บัวไล ไชยราช  กรุงเทพมหานคร

คุณเนาวนิตย์ จังเจริญกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณผกาทิพย์ เพชรบูลย์  จ.สงขลา

คุณพรพิมล ปูนจีน  จ.กาญจนบุรี

คุณพูวัน แก้วอุดอน  กรุงเทพมหานคร
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นักธุรกิจระดับ Bronze

นักธุรกิจระดับ Gold

นักธุรกิจระดับ Silver



ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

4. ระดับ
   Platinum

7. ระดับ
   Sapphire

1. ระดับ
   Bronze

5. ระดับ
   Pearl

8. ระดับ
   Emerald

08     RECOGNITION

2. ระดับ
   Silver

3. ระดับ
   Gold

6. ระดับ
   Ruby

15. ระดับ 
    Royal Diamond

14. ระดับ
    Presidential Diamond

13. ระดับ
    Imperial Diamond

12. ระดับ
    Crown Diamond

10. ระดับ
    Blue Diamond

9. ระดับ
   Diamond

11. ระดับ
    Black Diamond





"

"

สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สูงสุด

"Optimal Health"

Optimal Health

หน่ึงในศาสตร์ของเวชศาสตร์

ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ

(Anti-Aging) เป็นการดูแล

สุขภาพแบบองค์รวมในทุกด้าน

เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ชะลอ

ความเสื่อม ความชรา และโรคภัยไข้เจ็บ รวม

ถึงโรคมะเร็งร้ายต่าง ๆ เพื่อสุขภาพท่ีดีจนวินาที

สุดท้ายของชีวิต “Optimal Health” จึงเป็นท่ีนิยม

และถูกพูดถึงอย่างมาก เพราะทุกคนย่อมอยากมี

สุขภาพท่ีดี ดูดี แข็งแรงสมวัย 

การมีสุขภาพดี เร่ิมได้ด้วยตนเองต้ังแต่วันน้ี โดย

การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ เพื่อให้

ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน ออกกำาลังกาย

สม่ำาเสมอ ปล่อยวางเรื่องความเครียด นอนหลับ

พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ระบบต่าง ๆ  ในร่างกาย

ทำางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เร่ิมต้นกันท่ีการรับประทานอาหาร 

“You are What You Eat” กินอย่างไร ก็ได้ (สุขภาพ) อย่างน้ัน 

เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่อันดับแรกที่เราทุกคนควรให้ความสำาคัญ เพราะสาเหตุลำาดับต้น ๆ ของโรคภัยไข้เจ็บล้วนมาจาก

อาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันทั้งสิ้น นอกเหนือจากการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่แล้ว ทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน

ไขมันวิตามินและเกลือแร่ ยังต้องรับประทานให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันด้วย เช่น

การได้รับสารอาหารที่มากเกินไป เช่น การได้รับคาร์โบไฮเดรตมากเกินพอดี คาร์โบไฮเดรตจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน

สำารองในรูปแบบของไขมนั ซ่ึงไขมนัเหลา่นีจ้ะคอ่ย ๆ  สะสม

ข้ึนใตช้ั้นผวิหนงัและตามอวัยวะภายในตา่ง ๆ  ทำาใหเ้กิดโรค 

"อ้วน" ในขณะเดียวกันการได้รับโปรตีนน้อยเกินไป ส่งผล

ให้ร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่มี

ภูมิต้านทานท่ีแข็งแรงพอจะไปต่อสู้กับเช้ือโรคท่ีเข้าสู่ร่างกาย

นอกจากน้ัน โปรตีนยังเปน็องค์ประกอบท่ีสำาคญัของเซลล์

ทุกเซลล์ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเส้นผม กระดูก เล็บ 

กลา้มเน้ือ ผวิหนัง ชว่ยสังเคราะหเ์อนไซม ์ฮอร์โมน และ

สารเคมอีื่น ๆ  ท่ีชว่ยสรา้งความสมดุลของร่างกายอีกด้วย
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สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สูงสุด

"Optimal Health"

การออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ
นอกเหนือจากการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หม ู ่ ถูกสัดส่วนและเหมาะกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันแล้ว การออก

กำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอก็มีความจำาเป็นเช่นกัน การออกกำาลังกายในปัจจุบันนี้มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการออก

กำาลังกายโดยแบ่งออกเป็น

ในขณะที่การเลือกบริโภคโปรตีนจะขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ เพศและวัย 

เช่น โปรตีนจากเนื้อสัตว์เหมาะกับคนวัยหนุ่ม - สาว และผู้ที่ออก

กำาลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อมากกว่าผู้สูงอายุ ที่ร่างกายจะ

ดูดซึมโปรตีนจากพืชได้ง่ายกว่าเนื้อสัตว์ โปรตีนจากพืช แม้ขาด

กรดอะมโินบางชนดิแตก็่เปน็แหลง่โปรตนีทีด่ ีเหมาะสำาหรับผูสู้งอาย ุ

ทีม่ปีญัหาระบบการยอ่ยเพราะร่างกายสามารถดดูซึมไดเ้ร็ว ร่างกาย

สามารถนำาไปใช้ได้ไวกว่าโปรตนีจากสตัว์ในคนสูงวัย ถ้าไดรั้บโปรตนี

ไม่เพียงพอ จะส่งผลให้ร่างกาย ลีบ เล็ก แคระแกรนลง เมื่อเทียบ

กับเมื่อสมยัเปน็หนุม่ - สาวในวัยนีจ้งึควรเลอืกบริโภคโปรตนีจากพชื 

เพราะร่างกายสามารถย่อยง่าย ดูดซึมไว

อีกสารอาหารสำาคัญท่ีคนส่วนใหญ่ไมก่ลา้บริโภคเพราะกลวัอ้วน น่ันก็คือ 

“ไขมนั” แทจ้ริงแลว้นอกเหนอืจากการสร้างความอบอุน่ให้กับร่างกายแลว้

ไขมันยังจำาเป็นต่อกระบวนการต่าง ๆ ของร่างกาย ทั้งกระบวนการเจริญ

เติบโต การทำางานของสมอง การผลิตฮอร์โมนบางชนิด เพียงแต่เราต้อง

แยกให้ออกระหว่างการเลือกรับประทาน “ไขมันดี” อันได้แก่ อัลมอนด์

อะโวคาโด ปลาแซลมอน เพื่อให้ได้กรดไขมันโอเมก้า 3 ซึ่งเป็นกรดไขมัน

ชนิดไม่อิ่มตัว ส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด และงดรับประทานไขมันที่ไม่ดี เช่น ไขมันจากสัตว์ ไขมันทรานส์ เป็นต้น 

ขณะที่วิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ก็มีความสำาคัญต่อการเจริญเติบโตและจำาเป็นต่อการทำางานของเซลล์ในร่างกาย ช่วยปรับสมดุลการ

ทำางานของสารอาหารต่าง ๆ ในร่างกายให้เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ จะมีมากในพืช ผักและผลไม้ ในพืชผัก

ผลไมย้งัมไีฟโตนิวเทรียนส์หลากหลายชนิดและสารต้านอนุมูลอิสระที่จำาเป็นต่อร่างกายมากมาย ที่ช่วยให้เซลล์ในร่างกายแข็งแรง 

นอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์ในปริมาณสูงที่ช่วยให้การขับถ่ายดีอีกด้วย

สรุปว่า การรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการนั้น นอกจากต้องรับประทานให้ครบ 5 หมู่แล้ว ต้องมีความหลาก

หลายของสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมด้วย โดยต้องอิ่มทั้งอาหารและอิ่มสารอาหาร ร่างกายถึงจะมีสุขภาพแข็งแรง

  การออกกำาลังกายเพื่อเพ่ิมความแข็งแรงของระบบหัวใจ ปอดและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ด้วยการออกกำาลังกาย

อย่างต่อเนื่อง ลดไขมันส่วนเกิน เช่น การเต้นแอโรบิค ปั่นจักรยาน วิ่ง

  การออกกำาลงักายเพื่อเพ่ิมความแข็งแรงทนทานของกลา้มเน้ือ เพ่ิมความกระชับของสัดส่วนให้มรูีปร่างสวยงาม เช่น เวท

เทรนนิ่ง หรือบอดี้เวท สควอช  

  การออกกำาลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น การยืดกล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ลดปัญหา

การยึดติดของข้อต่อ 

  การออกกำาลงักายเพื่อเพ่ิมการทำางานท่ีประสานกันของรา่งกาย เช่น การเคลื่อนไหวในชีวิตประจำาวนัตา่ง ๆ  ทัง้ในทีท่ำางาน 

ในบ้าน และระหว่างการเดินทาง

ดังน้ันการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการเพื่อให้สุขภาพร่างกาย

ของเราสมบรูณ์แข็งแรง จงึต้องได้รบัอาหารท่ีถูกต้อง ท้ังชนิดและปรมิาณ

อย่างคาร์โบไฮเดรตก็ต้องคำานึงถึงชนิดของคาร์โบไฮเดรตท่ีเราบรโิภคด้วย

เช่น คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน หรือคาร์บดี อาทิ แป้งไม่ขัดสี ขนมปังไม่ขัดขาว

ที่ให้ไฟเบอร์สูง ช่วยให้กระบวนการย่อยในร่างกายเปลี่ยนเป็นพลังงานอย่าง

ช้า ๆ ดูดซึมช้า ทำาให้รู้สึกอิ่มนาน ส่วนคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวหรือคาร์บไม่ดี

จะมีไฟเบอร์น้อย เช่น ข้าวขาว แป้งขัดสี เบเกอรี่ ชานมไข่มุก ซึ่งร่างกายจะ

สามารถย่อยได้ง่าย ทำาให้เปลี่ยนเป็นพลังงานได้ไว ดูดซึมเร็วจนกลายเป็น

ไขมัน สะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จึงควรรับประทานคาร์โบไฮเดรต

เชิงซ้อนมากกว่าที่จะรับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว
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นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ

ปล่อยวางเรื่องความเครียด

วิธีคลายเครียดอย่างง่าย ๆ  ท่ีเราสามารถทำาได้

ในทุกวัน คือ 

การดูแลให้ครอบคลุมท้ัง 4 เรื่องท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นการทำาให้ร่างกายเกิดภาวะท่ีแข็งแรงสมบูรณ์

สูงสุด หรือ Optimal Health ซ่ึงเปรียบเสมือนการมีวัคซีนท่ีดีของร่างกายน่ันเอง หากใครสามารถ

ดูแลสุขภาพร่างกายจนมี Optimal Health ผู้น้ันก็จะมีความสุข มีชีวิตยืนยาว “คุณต้องการมี

Optimal Health หรือไม่”

ร่างกายคนเราควรได้รับการนอนหลับให้เพียงพอไม่น้อยกว่า 7 – 8 

ชั่วโมง ต่อวันเพราะการนอนที่มีคุณภาพจะทำาให้ร่างกายหลั่ง...

“โกรทฮอร์โมน” ที่ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตให้เด็ก และเป็น

ฮอร์โมนที่จะช่วยซ่อมแซมร่างกาย ผ่อนคลายความเครียด และชะลอ

ร้ิวรอยก่อนวัย โดยช่วงเวลานอนที่ดีที่สุด คือระหว่างเวลา 22:00 – 

06:00 น. หากไม่สามารถเคลียร์ภารกิจได้เสร็จสิ้น อย่างน้อยที่สุดควร

เข้านอนก่อนเที่ยงคืน เพราะการนอนดึก นอนน้อย นอกจากจะรู้สึก

เบลอ อ่อนเพลียแล้ว ยังส่งผลต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกาย เกิด

ริ้วรอยก่อนวัยอันควรอีกด้วย

การพูดคุย กับคนในครอบครัว เพื่อน หรือคนที่ไว้ ใจมากขึ้น

รกัษาสุขภาพร่างกายใหแ้ข็งแรง รับประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ นอนหลบั

พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ

อย่าแก้ปัญหาความเครียดด้วยการสูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือใช้ยาเสพติด

เลี่ยงการเสพข่าวลบ 

พยายามปล่อยวางและคิดบวก 

หากิจกรรมคลายเครียด เช่น อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง จัดสวนเป็นต้น

ระดับความเครียดส่งผลต่อร่างกาย เมื่อเราอยู่ในภาวะตึงเครียด

ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น หัวใจเต้นแรงและเร็วข้ึน การ

หายใจจะตื้น ๆ แรง และเร็ว มีการหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลิน และ

ฮอร์โมนต่าง ๆ เข้าสู่กระแสเลือด ทำาให้กล้ามเนื้อหดเกร็ง เหงื่อออกเพราะมีการเผาผลาญอาหารมากขึ้น ทำาให้อุณหภูมิของ

ร่างกายเพ่ิมข้ึน ความเครียดจะส่งผลให้เกิดอนุมูลอิสระภายในร่างกายเพ่ิมข้ึน ไปทำาลายเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายได้ เมื่อมี

ความเครียดต่อเนื่อง จะทำาให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทางกายต่าง ๆ เช่น ปวดหัว มีความผิดปกติของหัวใจ เกิดความดัน

โลหิตสูง โรคกระเพาะอักเสบ อาการท้องผูกท้องเสียบ่อย ๆ นอนไม่หลับ ฯลฯ ส่วนผลต่อสุขภาพจิตใจ นำาไปสู่ ความวิตก

กังวลซึมเศร้า กลวัอยา่งไร้เหตผุล อารมณแ์ปรปรวน นอกจากความเครียดจะส่งผลตอ่ร่างกายและจติใจ ยงัส่งผลตอ่ประสิทธิภาพ

การทำางาน สัมพันธภาพต่อคนในครอบครัวและบุคคลแวดล้อม 
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F R A N C E
Leaders  Seminar  Trip To

ส้ินสุดการเก็บคะแนนท่องเท่ียว Leader Seminar 
Trip to England ในเดือนกรกฎาคม 2564 กันแล้ว 
มอร์แมนต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ท่ีผ่านคุณสมบัติ
ทุกท่านท่ีสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างยอดเย่ียม 
เช่ือว่าทุก ๆ  ท่านเม่ือสามารถผ่านคุณสมบัติได้ก็อยาก
จะเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศอังกฤษกัน แต่ด้วย
สถานการณ์โควิด – 19 ท่ีกำาลังระบาดรุนแรงท่ัวโลก
ในขณะน้ี คาดว่าพวกเราคงไม่สามารถจะเดินทางไปได้
ด้วยเหตุน้ี จึงจำาเป็นท่ีต้องชดเชยผู้ท่ีผ่านคุณสมบัติ
ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนกับทริป
ท่องเท่ียวประเทศฝร่ังเศสเหมือนท่ีผ่านมา...

จากการระบาดของโควิด-19 ทำาให้ Leader Seminar Trip ไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งประเทศ
ฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษได้ แต่ทั้ง 2 ประเทศนี้ยังเป็นประเทศที่ทุก ๆ ท่าน ต้องการไปเติมเต็มชีวิต 
ดงันัน้ มอรแ์มนจงึขอยอ้นกลบัไปจดัทรปิทอ่งเทีย่วประเทศฝรัง่เศสกนัอกีครัง้ หวงัวา่ผูท้ีผ่า่นคณุสมบตัิ
ในครัง้ทีแ่ลว้ จะสามารถผา่นคณุสมบตัิใหมอ่กีครัง้ สว่นผูท้ี่ไมผ่า่นคณุสมบตัิในครัง้ทีแ่ลว้ไดโ้อกาสใหมอ่กี
ครั้งหนึ่ง มอร์แมนขอเป็นกำาลังใจให้กับทุกท่านที่ตั้งเป้าหมายกับทริปท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศสในครั้งนี้ 
สามารถประสบความสำาเร็จผ่านคุณสมบัติกันมาก ๆ ครับ

ประเทศฝร่ังเศส ต้ังอยู่ในยุโรปตะวันตก มีพ้ืนท่ีประมาณ 543,935 ตารางกิโลเมตร

มีประชากรประมาณ 65.9 ล้านคน ซ่ึงเป็นประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มสหภาพยุโรป
สภาพภูมิประเทศของฝรั่งเศส มี 3 แบบ คือ แบบชายฝั่งทะเลตะวันตก แบบเมดิเตอร์เรเนียน และแบบภาค
พื้นทวีป เนื่องจากเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่โต ทำาให้สภาพอากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศแตกต่างกัน
ออกไป สภาพโดยรวมจะมอีากาศหนาวเยน็และมีหมิะตกในชว่งฤดหูนาว สว่นพ้ืนทีท่ีต่ดิทะเล อากาศกจ็ะอบอุ่น
เป็นพิเศษ ทำาให้มีนักท่องเท่ียวนิยมมาพักผ่อนตากอากาศเป็นจำานวนมาก ในส่วนพื้นที่ภูเขาสูงก็จะมีหิมะ
ปกคลุมตลอดทั้งปี เช่น ยอดเขามงต์บลังค์ ท่ีอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ซ่ึงเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป

ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส ต้ังอยู่บนแม่นำา้แซน บริเวณตอนเหนือ
ของประเทศฝร่ังเศส มีประชากรเกือบ 12 ล้านคน เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีประชากร
สูงท่ีสุดแห่งหน่ึงในทวีปยุโรป เป็นหน่ึงในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
ท่ีลำา้สมัยแห่งหน่ึงของโลก และด้วยความโดดเด่นทางการเมือง การศึกษา  แฟช่ัน
ส่ือบันเทิง  วิทยาศาสตร์และศิลปะ  จึงทำาให้กรุงปารีสเป็นหน่ึงในเมืองท่ีสำาคัญท่ีสุด
แห่งหน่ึงของโลก กรุงปารีสมีสถานท่ีท่องเท่ียวสำาคัญหลายแห่ง ดังน้ี

• นครปารีส   (Paris)
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มห า น ค ร ป า ร ีส

• หอไอเฟล  (Eiffel)

• ประตูชัยฝร่ังเศส  (Arc de  Triomphe)

• พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์  (Louvre  Museum)

ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝร่ังเศส ซึ่งเป็นที่รู้จักกันท่ัวโลก ตั้งอยู่บนถนนชองป์เดอมารส์ 
บริเวณแม่นำา้แซน เป็นหอคอยที่มีโครงสร้างเหล็ก ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก มีความ
สูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชั้น หอไอเฟล ตั้งชื่อตามสถาปนิกผู้ออกแบบชื่อ
"กุสตาฟ ไอเฟล" สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1889 หากมาถึงปารีสแล้วไม่ได้ไปเยือนหอไอเฟล ถือว่าไปไม่
ถึงฝรั่งเศส ทำาให้ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมหอไอเฟลไม่ขาดสาย นักท่องเที่ยวสามารถขึ้น
ไปชมทัศนียภาพบนหอไอเฟลแล้วมองลงมา จะเห็นกรุงปารีสที่มีความสวยงามอย่างยิ่ง

ประตูชัยฝร่ังเศส หรือประตูชัยนโปเลียน เป็นผลงาน
สถาปัตยกรรมท่ีออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า
200 ปี สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1806 หลังจากที่จักรพรรดิน
โปเลียนท่ี 1 ได้รับชัยชนะจากสงคราม ใช้เวลาก่อสร้าง
ยาวนานกว่าสามสิบปี โดยใช้ศิลปะคลาสสิคใหม่ท่ีดัดแปลง
มาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณ เน้นการใช้รูปป้ันแกะ
สลักจากช่างแกะสลักท่ีเก่งๆ มีรูปแกะสลักลอยตัวท่ีเป็น
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมท้ัง สดุดีการเสีย
สละแก่วีรชนทหารกล้าท่ีทำาเพ่ือประเทศฝร่ังเศสประตูชัย
ฝร่ังเศส มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตร
และมีความลึกถึง 22 เมตร ถูกจัดอันดับเป็นประตูชัยท่ีใหญ่
เป็นอันดับ 2 ของโลก ต้ังอยู่กลางจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล 
(Place Charles de Gaulle) อยู่ทางตะวันตกของถนน 
ฌ็อง เซลิเซ่ส์ (Champs Elysees)

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ และมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารลูฟวร์
เป็นพระราชวังเก่า จึงมีความสวยงาม จนได้รับการขนานนามว่า เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยที่สุดในโลก จุดเด่นคือ ทางเข้า
ของพิพิธภัณฑ์เป็น พีระมิดแก้วที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1988 และมีพีระมิดกลับหัวที่ชั้นใต้ดินอีกเหตุผล
คอื ตอ้งการสือ่ถงึความทนัสมยัและความเกา่แกท่ีอ่ยูร่วมกนัในพพิิธภณัฑ ์ปจัจุบนันีเ้ปน็สถานทีจ่ดัแสดง และเกบ็รกัษา
ผลงานทางศิลปะทีช่ือ่กอ้งโลกและทรงคณุคา่ไวเ้ปน็จำานวนมาก มทีัง้ภาพโมนาลซิา ซึง่เปน็ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวนิ
ช ีและผลงานชิน้เอกดา้นงานปัน้ จากยคุโบราณของกรกี โรมนั อยีปิต ์รวมถึงตะวนัตกยคุกลาง กย็งัถกูเก็บรวบรวม
ไว้ที่นี่ รวมมีผลงานจัดแสดงกว่า 35,000 ชิ้นในพื้นที่กว่า 60,600 ตารางเมตร มีผู้เข้าเยี่ยมชมแห่งพิพิธภัณฑ์แห่ง
นี้มากถึง 9.7 ล้านคนต่อปี
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มอร์แมนเช่ือว่า มาถึงตรงน้ีหลาย ๆ ท่าน คงมีแรงบันดาลใจท่ีอยากจะไปเปิดประสบการณ์ด้วยกัน
ท่ีประเทศฝร่ังเศสเพ่ิมข้ึน มอร์แมนขอเป็นหน่ึงในกำาลังใจให้ทุก ๆ ท่านสามารถผ่านการเก็บคะแนนได้ไป
ร่วมทริปด้วยกัน พบกับสถานที่ท่องเที่ยว ณ เมืองต่าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศสในฉบับหน้าครับ 

• ถนนฌ็องเซลิเซ่   (Champs  Elysees)

• ล่องเรือบาโตมุช
      (Bateaux Mouches   Cruise)

เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในฝรั่งเศส เป็นสวรรค์ของขาช้อปมีย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม เป็น
แหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์งัระดบัโลกทกุแบรนด ์ใครเปน็ขาชอ้ป เตรยีมความพรอ้มสำาหรบัการชอ็ปปิง้กระเปา๋ เขม็ขดั
เสื้อผ้า รองเท้า ที่ถนนสายนี้ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารที่มีความหรูหรา อลังการ และอีกมากมายที่
สรา้งความตืน่ตาตืน่ใจตลอดสองขา้งทาง ถอืเปน็ยา่นการคา้ทีม่คีา่เชา่แพงทีส่ดุในโลก และยงัถกูจดัอนัดบัใหเ้ปน็ถนน
ที่สวยที่สุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนเป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานศิลปะ Art Deco กับการตกแต่งสไตล์ 
Art Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

บาโต มูช เป็นบริษัทที่เป็นหนึ่งในผู้ ให้บริการล่องเรือในกรุงปารีสนักท่องเที่ยวจะนิยมน่ังเรือชมเมืองปารีส ภายใน
เรือจะมีบริเวณที่เปิดและปิดหลังคาให้เลือกนั่งได้ ซึ่งจะล่องเรือไปตามแม่นำา้แซนเพื่อชมสถานที่สวยงามมากมายที่อยู่
ในปารีส เช่น หอไอเฟล มหาวิหารนอร์ทเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 และพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ เป็นต้น
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"Optimal Health"

พฤติกรรม

การรับประทานอาหารท่ีไม่ถูกต้อง

สุขภาพของเราจะดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับอาหารท่ีเรารับประทานเข้า

สู่ร่างกาย พฤติกรรมการ “กินตามใจปาก” ท้ังรับประทานอาหาร

ท่ีมีไขมันสูง อาหารป้ิงย่าง อาหารแปรรูป อาหารรสจัด เช่น หวาน

จัด เค็มจัด การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุสำาคัญนำาไปสู่เส้นทาง

ความเจ็บป่วยต่าง ๆ   ถือเป็น ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) 

ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารหรือพลังงาน ในปริมาณที่

ไมเ่หมาะสมท้ังคุณภาพและปริมาณ โดยครอบคลุมท้ัง

สังเกตุได้จากน้ำาหนักตัวท่ีเกิดเกณฑ์มาตรฐาน มีไขมัน

ส่วนเกินสะสมอยู่ในร่างกายปริมาณมาก หายใจติดขัด

นอนกรนจากปัญหาเรื่องการหายใจ เหงื่อออกง่าย

อึดอัด เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก

สังเกตุได้จากอาการเวียนศีรษะ เพลีย อ่อนแรงเจ็บ

ป่วยง่าย แผลสมานช้า มีปัญหาในการย่อยอาหารและ

การหายใจในเด็กอาจทำาให้การเจริญเติบโตช้า หรือมี

น้ำาหนักตัวต่ำากว่าเกณฑ์

• ภาวะโภชนาการต่ำาหรือภาวะท่ีร่างกายได้รับสาร

อาหารท่ีจำาเป็นไม่เพียงพอ

• ภาวะโภชนาการเกินหรือภาวะท่ีร่างกายได้รับสาร

อาหารในปริมาณท่ีมากเกินไปจนทำาให้เกิดภาวะอ้วน

เคยสงสัยกันไหมว่า?

ทำาไมคนไทยในวัยทำางาน เมื่ออายุมากข้ึน

ถึงเป็นโรคเร้ือรังต่าง ๆ กันมาก!

จึงเกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ตามมา

เมื่อไม่ดูแลร่างกายให้มี...

สาเหตุมาจากคนส่วนมากเกิดภาวะพรอ่งสุขภาพ

(Sub-Optimal Health)

หรือเกิดความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย ซ่ึง

ด้วยความเสื่อมของร่างกายน้ีเกิดข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ในข้ันต้นร่างกายยังไม่แสดงความผิดปกติออกมา แค่มี

สัญญาณเตือนเบา ๆ ทำาให้หลายคนมองข้ามภัยใกล้ตัวนี้

จนต่อมาอาการแสดงความผิดปกติจะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ 

จนในท่ีสุดจะป่วยเป็นโรคเร้ือรังชนิดต่าง ๆ ตามมา

โดยรูปแบบของอาการผิดปกติต่าง ๆ มีความหลากหลายมาก ต้องหมั่นสังเกตุว่ามีความผิดปกติหรือไม่ โดยอาการที่พบได้บ่อย คือ

อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ตื่นมาไม่สดชื่น ผิวพรรณหมองคล้ำา เป็นหวัดบ่อย อ้วนง่าย เป็นภูมิแพ้ และผื่นแพ้ง่าย ความจำาไม่ดี อาหาร

ไม่ย่อย ท้องอืด นอนไม่หลับ เป็นเหน็บชาบ่อย ๆ อารมณ์แปรปรวน เป็นต้น เนื่องจากมีผู้ป่วยด้วยโรคเร้ือรังเพ่ิมมากข้ึนท่ัวโลกและเป็น

เหตุที่ทำาให้เสียชีวิต จึงมีการศึกษาสาเหตุต่าง ๆ ที่ส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายของเราเสื่อมลงก่อนวัยอันควร พบว่าสาเหตุ

สำาคัญหลัก ๆ มีดังต่อไปน้ี

18    HEALTH&BEAUTY BY : นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์์



• อาหารท่ีอุดมไปด้วยไขมัน

ไม่ควรบริโภคเน้ือหมูติดมันคากิ หนังไก่ เบคอน ส่งผลให้มีไขมันในเลือดสูง เกิดไขมัน

อุดตันในหลอดเลือด เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคเส้น

โลหิตในสมองตีบ เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ตามมา 

• ขนมหวาน

ไอศกรีม เค้ก โดนัท ท่ีอุดมไปด้วยน้ำาตาลปริมาณสูง ทำาให้ผิวหนัง

เห่่ียวย่นและเกิดร้ิวรอยได้เร็วย่ิงข้ึน

• น้ำาอัดลม

ทำาให้ภูมิต้านทานอ่อนแอ จากภาวะความเป็นกรดในร่างกายท่ีมีกรด

กำามะถัน มีความเป็นกรดอยู่สูงมาก นอกจากอันตรายต่อร่างกาย

แล้วยังทำาให้น้ำาหนักตัวเพ่ิมข้ึนเร็วจนเกิดโรคอีกด้วย

ดังน้ัน การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ท้ังคาร์โบไฮเดรต

โปรตีน ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุในสัดส่วนที่เหมาะสม พร้อมเพิ่มความหลากหลายของชนิดอาหารให้เพียง

พอต่อความต้องการของร่างกาย และหลีกเลี่ยงอาหารที่อันตราย เช่น ของทอด อย่างปาท่องโก๋ ไก่ทอด เฟรนช์

ฟราย เนื่องจากการบริโภคของทอดให้ลดน้อยลงจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งของทอดเหล่านี้

จะทอดกันที่อุณหภูมิสูง และอาจจะทอดโดยน้ำามันที่ผ่านการทอดมาแล้วหลายครั้ง ทำาให้มีสารเคมีอะคริลิ

ไมด์ (Acrylimides) ซึ่งเป็นสารก่อโรคมะเร็ง นอกจากนั้น ควรลดอาหารแปรรูป อาหารเนื้อสัตว์ ปิ้งย่างที่

ปิ้งด้วยไฟแรง ๆ จนทำาให้เนื้อสัตว์ไหม้เกรียม เมื่อบริโภคดเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปก็มีความเสี่ยงที่จะเกิด

เซลล์มะเร็งได้เช่นกัน 

จะเห็นได้ว่า อาหารยอดนิยมท่ีหลายคนชอบรับประทาน แฝงไว้ด้วยสารพิษท่ีส่งผล

เสียต่อร่างกายนานาประการ จึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารให้ถูก

หลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มน้ำาสะอาดให้ได้ 2 ลิตรต่อวัน และเลือกใช้

ตัวช่วยอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากอย. จึงเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง

เมื่อขาดการออกกำาลังกาย กระบวนการเมตาบอลิซ่ึม

ของร่างกายจะทำางานหากได้ปรับปริมาณแคลอร่ีจากอาหาร

มากกว่าปริมาณแคลอร่ีท่ีใช้ในแต่ละวัน และไม่ออกกำาลัง

กายก็จะเกิดโรคอ้วน ส่งผลต่อระบบการเผาผลาญไขมัน

ที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดไขมันสะสมในร่างกาย 

ส่งผลแย่ต่อสุขภาพหัวใจไม่แข็งแรง กล้ามเน้ือ ข้อต่อ ไม่

แข็งแรง กระดูกอ่อนแอแตกหักได้ง่าย และเส่ียงต่อการ

เป็นโรคต่าง ๆ ตามมามากมาย

โดยปกติร่างกายของเราน้ันจะอาศัยช่วงท่ีเรานอนหลับในการฟ้ืนฟู

ร่างกายส่วนท่ีสึกหรอ หากเราพักผ่อนไม่เพียงพอ จะส่งผลต่อสภาวะ

อารมณ์และประสิทธิภาพในการทำากิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างวัน ขาดสมาธิ

ในการทำางานผู้ที่อดนอนติดต่อกันเป็นเวลานาน จะเกิดร้ิวรอยเหี่ยวย่นได้

ง่าย เนื่องจากร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซ่ึงเป็นฮอร์โมนความเครียด

ออกมาย่อยสลายคอลลาเจนและโปรตีนที่ช่วยให้ผิวเรียบตึงหายไป และยัง

ส่งผลต่อการหลั่งโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) ที่ช่วยเรื่องการเจริญ

เติบโตอีกด้วย

การไม่ออกกำาลังกาย 

การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ 
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เป็นภาวะของอารมณ์ หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสภาพจิตใจทาง

ด้านลบ ทำาให้รู้สึกถูกกดดัน ไม่สบายใจ ตื่นกลัว วิตกกังวล ส่งผล

กระทบทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น เมื่อมีอาการเครียดแล้วปวดหัว

ออ่นเพลยี เครียดลงกระเพาะทำาใหป้วดทอ้ง หรือเครียดจนนอนไม่

หลบัทำาให้ร่างกายพักผอ่นนอ้ย โดยความเครียดมทีัง้แบบเฉยีบพลนั

(Acute stress) เมื่อความเครียดหายไป ร่างกายจะกลับสู่สภาวะ

ปกติ และความเครียดแบบเรื้อรัง (Chronic stress) เกิดจากการ

สะสมความเครียดต่อเนื่องยาวนานอันจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย 

จนเป็นสาเหตุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังอื่น ๆ ตามมาได้ 

ท้ังพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ท่ีไม่ถูกต้องตามหลัก

โภชนาการ การไม่ออกกำาลังกาย นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ

และความเครียดทำาให้ร่างกายขาดความสมดุล จนเกิดภาวะพร่อง

สุขภาพ (Sub Optimal Health) เส่ียงต่อการเจ็บป่วย เกิดโรค

เรื้อรังต่าง ๆ ตามมา และอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต บางคน

ไม่เคยเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำาปี พอรู้ตัวอีกทีโรคต่าง ๆ ก็

มาเยือนแล้ว ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างต่อเนื่องเสีย

ท้ังสุขภาพ ท้ังการงาน เวลา ค่าใช้จ่ายและยังต้องผจญกับ

ความเครียด ดังนั้น เมื่อเรารู้สาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังที่มี

ความเสี่ยงต่อชีวิต ทำาให้คุณภาพชีวิตแย่ลงเราจึงควรดูแล

สุขภาพตนเองให้ดี เพราะสุขภาพของคุณอยู่ในกำามือคุณและ

คุณสามารถเลือกใช้ชีวิตให้ห่างไกลโรคได้  

อย่าลืมดูแลสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้นะครับ

เพราะป้องกันย่อมดีกว่ารักษา

ความเครียด

ภาวะพร่องสุขภาพ
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การรับประทานอาหารให้เกิด
"ภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด" 

ต้องทำาอย่างไร?
แนวคิดการเลือกรับประทานอาหารให้มีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดหรือ "Optimal Health" นั้น นอกจากจะต้อง

รับประทานให้ครบ 5 หมู่แล้ว ต้องรับประทานอาหารท่ีมีความหลากหลายของสารอาหารในสัดส่วนท่ีเหมาะสมด้วย

โดยต้องอ่ิมท้ังอาหารท่ีให้พลังงานและอ่ิมสารอาหารท่ีจำาเป็นต่อร่างกายเช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามินและเกลือแร่

สารไฟโตนิวเทรียนท์จากพืชและสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ชนิดต่าง ๆ  ที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย

เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารเหล่าน้ีได้ครบถ้วนท้ังปริมาณและคุณภาพ ร่างกายก็จะทำางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถ

ป้องกันตัวเองจากการเกิดโรคต่างๆ สามารถชะลอความเสื่อมหรือภาวะแก่ก่อนวัยจากการถูกทำาลายจากมลภาวะต่าง ๆ ได้

เรามาดูกันว่า
 "สารอาหารหลักท้ัง 5 หมู่" ประกอบด้วยอะไรบ้าง...

คาร์โบไฮเดรต
เป็นสารอาหารหลักชนิดหน่ึงซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำาคัญของร่างกาย

ร่างกายจะย่อยคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นกลูโคส เพื่อดูดซึมสู่กระแสเลือด

และนำาไปใช้เป็นพลังงาน อาหารจำาพวกแป้ง ข้าว ธัญพืช เป็นแหล่งสำาคัญ

ของคาร์โบไฮเดรตให้ที่พลังงานแก่ร่างกาย นอกจากนี้ พืชผลไม้บางชนิด

ก็มีคาร์โบไฮเดรตเช่นกัน เช่น เผือก มัน กล้วย เป็นต้น โดยทั่วไปร่างกาย

ต้องการคาร์โบไฮเดรตเฉลี่ยวันละ 150 - 200 กรัมต่อวัน โดยผู้ที่ควบคุม

น้ำาหนกัควรรับประทานคาร์โบไฮเดรตเฉลีย่วันละ 50 – 100 กรัม (คำานวนจาก

เพศหญิง น้ำาหนักตัว 60 กรัม) โดยสัดส่วนของการรับประทานต้องคำานึงถึง

เพศ อายุ และกิจกรรมในแต่ละวันด้วย 

หากบริโภคคาร์โบไฮเดรตในปริมาณท่ีมากเกินไป แป้งจะถูกย่อยเป็น

น้ำาตาลและเมื่อร่างกายนำาคาร์โบไฮเดรตไปใช้ไม่ทัน จะเกิดเป็นไขมันสะสม

ตามร่างกาย ทำาให้เกิดโรคอ้วน รวมถึง ทำาให้ระดับน้ำาตาลกลูโคสในเลือด

สูงข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจัยให้เกิดโรคเบาหวานตามมาได้ ดังนั้น จึงไม่ควรบริโภค

คาร์โบไฮเดรตมากเกินความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน
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โปรตีน

ไขมัน

เป็นแหล่งพลังงานให้กับร่างกาย ร่างกายได้รับโปรตีนจากท้ังพืชและสัตว์  โปรตีนจากสัตว์ 

จัดเป็นโปรตีนคุณภาพดี เพราะมีกรดอะมิโนจำาเป็นครบถ้วน ร่างกายสามารถนำาไปใช้

ประโยชน์ได้เต็มท่ี ได้แก่ เน้ือหมู เน้ือปลา เน้ือไก่ ไข่ อาหารทะเล นม เป็นต้น

 โปรตีนจากพืช เป็นแหล่งโปรตีนท่ีดี มีกรดอะมิโนจำาเป็นบางชนิด แหล่งโปรตีน

จากพืช ได้แก่ ถ่ัวเขียว ถ่ัวแดง ลูกเดือย ข้าวโอ๊ต ควินัว ถ่ัวเหลือง เป็นต้น

เป็นสารอาหารที่จำาเป็นต่อร่างกาย เพราะเป็นหนึ่งในสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่ ร่างกายใช้ ในการดูดซึมวิตามินที่ละลาย

ในไขมันได้ดี ได้แก่ วิตามิน A D E K ไขมันมีอยู่ 2 รูปแบบ รูปแบบที่เป็นของแข็งคือไขมัน ส่วนที่เป็นของเหลวก็คือ น้ำามัน 

สิ่งที่เราควรให้ความสนใจ คือ ปริมาณและชนิดของไขมันที่เราบริโภค ไขมันที่ไม่ดี เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน ไขมันทรานส์

เป็นต้น ไขมันดี เช่น ถั่วชนิดต่าง ๆ อะโวคาโด น้ำามันรำาข้าว น้ำามันมะกอก น้ำามันปลา โดยทั่วไปร่างกายควรได้รับไขมัน

ดีวันละ 50 – 60 กรัม (คำานวณจากเพศหญิง น้ำาหนักตัว 60 กิโลกรัม)

ร่างกายต้องการปริมาณไขมันที่เพียงพอ เพื่อเป็นแหล่งพลัง

งานกระตุ้นระบบเผาผลาญในร่างกาย ส่งเสริมระบบภมูคิุม้กัน 

ช่วยในการผลิตฮอร์โมนและการดูดซึมวิตามินให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังช่วยปกป้องอวัยวะต่าง ๆ และช่วยทำาให้

ร่างกายอบอุ่น หากบริโภคมากเกินไป อาจมีคอเลส

เตอรอล (Cholesterol) หรือ ไตรกลีเซอไรด์

(Triglyceride) ในเลือดสูง ซ่ึงเป็นปัจจัยเส่ียง

ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เกิด

เส้นเลือดตีบ เลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะ

ตา่ง ๆ  ของร่างกายไมเ่พียงพอและเปน็

อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 

โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี

หน้าที่สำาคัญของโปรตีนคือช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ช่วยซ่อมแซม

เนื้อเยื่อ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน โดยทั่วไปแล้วร่างกายต้องการโปรตีน

1 กรัมต่อน้ำาหนักตัว 1 กิโลกรัมเช่น ผู้ที่หนัก 60 กิโลกรัมต้องการ

โปรตีน 60 กรัม ส่วนผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อควรรับประทาน

โปรตีนที่ 1.5 – 2.5 กรัมต่อน้ำาหนักตัว 1 กิโลกรัม

หากบริโภคน้อยเกินไปจะส่งผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หากขาดโปรตีนอย่างต่อเนื่องจะเกิด

การสลายของกล้ามเน้ือ ทำาให้ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือลดลง กล้ามเน้ือลีบลง รวมถึงการเผาผลาญของร่างกายจะลดลงอีกด้วย 

ส่งผลกับสารสื่อประสาท อารมณ์แปรปวน ผมเปราะ ผมบาง ผิวแห้งได้

BY : นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์์ MORE BEING    23



วิตามินและแร่ธาตุ

วิตามิน เป็นสารอินทรีย์ท่ีไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่เป็นส่ิงท่ีร่างกายต้องการ เพื่อควบคุมการทำางาน

ของร่างกายท้ังระบบประสาท ระบบย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกัน นอกจากน้ี วิตามินยังมีส่วนสำาคัญในการ

ทำางานร่วมกับฮอร์โมน วิตามินบางชนิดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่แล้วร่างกายไม่สามารถสร้างวิตามิน

ได้เอง ต้องได้รับจากอาหารท่ีรับประทานเข้าไป

แหล่งของวิตามินที่สำาคัญคือพืช เพราะพืชสามารถผลิตวิตามินได้ทุกชนิด ส่วนสัตว์ไม่สามารถผลิตวิตามิน

ส่วนใหญ่ได้ ยกเว้น วิตามินดีที่ผลิตได้ที่ผิวหนัง วิตามินบี 12 จากแบคทีเรียในลำาไส้ ใหญ่ วิตามินมีประโยชน์

ต่อร่างกายหลายประการ เช่น ระบบย่อยอาหารระบบประสาท สร้างภูมิคุ้มกัน และมีบทบาทในการเปลี่ยน

อาหารไปเป็นพลังงานโดยผ่านขบวนการทางเคมี

แร่ธาต ุเปน็สารอนินทรย์ี ร่างกายตอ้งการเพื่อนำาไปใช้เปน็ส่วนประกอบของสารอนิทรีย ์แร่ธาตบุางชนดิ

เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์และโปรตีนต่าง ๆ ท่ีจำาเป็นต่อการทำางานของร่างกายเป็นส่วนประกอบของเซลล์ 

กระดูก ฟัน กล้ามเน้ือ และช่วยให้การทำางานของอวัยวะต่าง ๆ ทำางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ร่างกายสามารถได้รับวิตามินและแร่ธาตุด้วยการรับประทานอาหารสด โดยเฉพาะผักและผลไม้หรืออาหาร

ท่ีไม่ได้ผ่านการแปรรูป เพราะในผักผลไม้แต่ละสีจะมีปริมาณและชนิดของไฟโตนิวเทรียนท์ ท่ีมีประโยชน์แตก

ต่างกัน ควรรับประทานผักและผลไม้ให้ได้ 5 สี อย่างน้อยวันละ 400 กรัม หากบริโภคน้อยเกินไป ไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการ จะเกิดความเส่ียงการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ 

การมสีขุภาพดีเปน็รากฐานของการมคีณุภาพชวีติท่ีด ีเริม่ตน้ไดจ้าก
การดูแลตนเอง ไมร่อจนเจบ็ปว่ยแลว้จงึคอ่ยไปรกัษา เริม่ตน้งา่ย ๆ
ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ได้รับสารอาหารครบ
ถว้น เพือ่ปอ้งกนักอ่นเกดิโรค เพราะ “ปอ้งกนัย่อมดกีวา่รกัษา” 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Nutrinal ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพคุณ!
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MORE GURU ฉบับน้ี เรามาเรียนรู้ในเรื่องเก่ียวกับปัจจัยแห่งความ

สำาเร็จในการสร้างธุรกิจเครือข่ายแบบซัคเซสมอร์กันดีกว่า มันเป็นข้อเท็จ

จริงท่ีว่า "ไม่ว่าคุณจะทำาอะไร หากคุณต้องการทำาให้ประสบความสำาเร็จ

คุณต้องทำาได้ดีในปจัจยัท่ีมผีลต่อความสำาเร็จในงานน้ัน ๆ  เสมอ" เช่น 

ถ้าคุณเปิดร้านอาหาร ปัจจัยท่ีคุณจะทำาให้ร้านของคุณขายดีและมีกำาไร 

คือรสชาติอาหารท่ีอร่อย ราคาท่ีเหมาะสม มีความสะอาด การให้บริการ

ท่ีดี บรรยากาศร้านท่ีเข้าท่าและอยู่ในท่ีท่ีไม่ห่างไกลการสัญจรของผู้คน

จนเกินไป หากคุณทำาธุรกิจร้านอาหารแล้วไม่สามารถทำาปัจจัยเหล่านี้

ได้ดี คุณก็ยากท่ีจะประสบความสำาเร็จอย่างย่ิงใหญ่ได้

KEY SUCCESS FACTORS

ปัจจัยห่งความสำาเร็จ

ในการทำาธุรกิจ

ซึง่นอกจากประเมนิจากระดับปจัจยัแหง่ความสำาเรจ็แลว้ ยังมปีจัจยัท่ีเข้มข้นข้ึนท่ีเราเรยีกว่า ปจัจยัวิกฤติแห่ง

ความสำาเร็จนั่น หมายถึงเป็นปัจจัยที่พลาดไม่ได้ หากพลาด หมายถึงความล้มเหลวทันที ถ้าเป็นธุรกิจร้านอาหาร

ข้างต้น ก็คือ ปัจจัยรสชาติอาหารที่อร่อยและราคาที่เหมาะสมนั่นเอง หากทำาสองปัจจัยนี้ได้ไม่ดี ก็ยากที่จะประสบความ

สำาเร็จจาก ตัวอย่างธุรกิจที่ยกขึ้นมาเพื่อทำาให้คุณมองเห็นภาพและเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำาเร็จ ทีนี้เรา

มาเชื่อมเข้ากับเรื่องราวของปัจจัยแห่งความสำาเร็จในธุรกิจซัคเซสมอร์ในบทบาทของนักธุรกิจ เพื่อที่คุณจะได้ทำาปัจจัย

เหล่านั้นให้ได้ดี และสามารถสร้างความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้

การยกระดับภาวะความเป็น

ผู้นำาของคุณให้สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง

หากคุณทำา 7 ปัจจัยแห่งความสำาเร็จในธุรกิจได้ดี คุณก็จะมีความก้าวหน้าที่ด ี และในบรรดาปัจจัยทั้งเจ็ดข้อนี้ 

มี 3 ปัจจัยสำาคัญท่ีเป็นปัจจัยวิกฤติแห่งความสำาเร็จ น่ันก็คือ ปัจจัยข้อท่ี (1), (2) และ (3) หากคุณไม่สามารถทำา 3 ปัจจัยน้ีได้ดี

น่ันหมายถึง คุณจะไม่สามารถประสบความสำาเร็จอย่างย่ิงใหญ่ในธุรกิจซัคเซสมอร์ได้

ดังน้ัน หากคุณต้องการความสำาเร็จท่ีย่ิงใหญ่ ส่ิงท่ีคุณต้องทำาก็คือ จดจ่ออยู่กับปัจจัยแห่งความสำาเร็จท้ังเจ็ดและฝึกฝน

ตนจนเก่งและเช่ียวชาญ ในการทำาเพียงแค่น้ีคุณก็จะพบกับความสำาเร็จท่ีมากกว่าในซัคเซสมอร์แล้วครับ

1

2
3

4
5
6
7

การเรียนรู้เก่ียวกับงานพ้ืน

ฐานด้านการขาย ขยายและบริหาร

องค์กร ในระดับท่ีมีความเข้าใจและทำาเป็น 

จนตัวคุณเองจับรายได้ได้ภายใน 3 เดือน

การผลักดัน ให้คนในองค์กรของคุณ

เกิดการเรียนรู้ และทำาเป็นจนเกิดผลลัพธ์

เหมือนคุณตามข้อ 1

การเรียนรู้เพื่อการสอนต่อ

ของตัวคุณ เพื่อส่งต่อแนวคิด ทักษะ 

พลัง วินัย และภาวะผู้นำาให้แก่คนในองค์กร

การผลักดันให้คนในองค์กร

ของคุณเกิดการเรียนรู้เพื่อการสอนต่อ

เหมือนท่ีคุณทำาในข้อ 3

การรักษาสายสัมพันธ์ท่ีดี

ต่อกัน กับคนในองค์กรของคุณและบริษัท

การช่วยสนับสนุน ให้คนในองค์กร

ของคุณมีการเติบโตในเชิงธุรกิจ
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สวัสดคีรบั นกัธรุกจิซัคเซสมอรท์ีร่กัทกุทา่น SLA ฉบบันี ้ขอนำาเสนอระบบการขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดบัความสำาเร็จในโมเดล

ท่ีมีการอัพเกรดใหม่ ภายใต้แนวความคิด “เรยีบงา่ย แตท่รงประสิทธผิล” โดยจะรวมระบบ Code Master เข้าเป็นหน่ึงเดยีวกับระบบ 

SLA ซึ่งต่อไปนี้ จะมีแค่ระบบเดียวคือระบบ SLA ดังนี้ครับ

เสาหลัก4ระบบ SLA

ระบบ SLA จะกระจายใช้เป็นระบบท่ีมีมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ และมีจุดเด่นคือ เรียบง่าย

แต่ทรงประสิทธิผล

เสาหลักที่

ระบบการเคลื่อนคน

ระบบการเคลื่อนคน 

ประกอบไปด้วยระบบราย

วัน คือการออกไปแบ่งปัน

โอกาสแบบหน่ึงต่อหน่ึง

หรือการจัดประชุมตามบ้าน

จากนั้นเคลื่อนคนมาสู่ราย

สัปดาห์ ที่เรียกว่า Restart 

ตามต่อด้วยการเคลื่อนคน

มาสู่งานรายเดือนท่ีเรียก

ว่างาน Inspiration และ

เคลื่อนคนมาสู่งานประจำา

ส่ีเดือน ท่ีเรียกว่างาน The

Success ท้ังหมดน้ีถือเป็น

วงจรเคลื่อนคนเข้าสู่ การ

เติบโต เพื่อความสำาเร็จที่

มากกว่า

เป็นระบบท่ีมุ่งเน้นในการ

พัฒนาทักษะของนักธุรกิจ

เพื่อให้มีทักษะพ้ืนฐานและ

ทักษะต่อยอดท่ีจำาเป็นต่อ

การเป็นมืออาชีพ พร้อม

ท้ังเป็นระบบท่ีช่วยในการ

ส่งต่อทักษะไปเป็นทอด ๆ

เพื่อให้องค์กรขยายตัวได้

อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 

การจัดงานพัฒนาทักษะมี

ท้ังจัดแบบรายสัปดาห์และ

รายเดือน เช่น การสัมมนา

หลักสูตร Get Start หรือ

หลักสูตรท่ีเก่ียวกับทักษะ

อื่น ๆ  ท่ีต้องใช้ในการขยาย

ตลาด

เป็นระบบท่ีมุ่งเน้นในการ

พัฒนาแนวคิด ภาวะผู้นำา

และการบริหารจัดการ เพื่อ

ให้ผู้คนมีแนวคิดมุมมองท่ี

ถูกต้องท้ังท่ีเก่ียวกับชีวิต

และธุรกิจ การมีวิสัยทัศน์

การยกระดับภาวะผู้นำาให้สูง

ข้ึนอย่างต่อเนื่อง และการ

พัฒนาความสามารถในการ

บริหารจัดการองค์กรอย่าง

ต่อเนื่อง

เป็นส่วนท่ีมุ่งเน้น ในการ

พัฒนาสื่อต่าง ๆ  ให้เท่าทัน

ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา รวม

ท้ังยังมีหนังสือและเคร่ือง

มือเจาะขยายตลาดต่าง ๆ

ท้ังน้ีเพื่อใหน้กัธรุกิจสามารถ

เข้าถึงการเรียนรู้ได้สะดวก

และเหมาะสมกับกลุ่มเป้า

หมายแต่ละกลุ่ม และการ

พัฒนาเครื่องมือ ท่ีช่วยให้

การขยายธุรกิจของทุกท่าน

มีประสิทธิผลสูงข้ึน

เสาหลักที่

ระบบการพัฒนาทักษะ

เสาหลักที่

ระบบการพัฒนาภาวะ

ผู้นำาและการบริหาร

เสาหลักที่

ระบบสื่อการเรียนรู้ 

การทำางานและ

การขยายตลาด1 2 3 4 

สรุปสุดท้าย ระบบ SLA จะกระจายใช้เป็นระบบท่ีมีมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ และมีจุดเด่นคือ เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิผล

เป็นระบบที่สามารถทำาให้คนไปช่วยกันสอนต่อได้ง่ายและรวดเร็ว จึงสามารถจัดสัมมนาในวันเดียวได้หลาย ๆ จุดทั่วประเทศ 

ซ่ึงส่งผลต่อการขยายความสำาเร็จของนักธุรกิจทุก ๆ ท่าน
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หมายเหตุ : ตารางการประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงสามารถตรวจสอบได้ท่ี www.successmore.com  

วันที่	 	 															งานประชุม	 	 	 									เวลา	 	 							สถานที่

วันที่	 	 															งานประชุม	 	 	 									เวลา	 	 							สถานที่

วันอังคาร ที่ 6

วันศุกร์ ที่ 16

วันจันทร์ ที่ 12

วันศุกร์ ที่ 9

วันจันทร์ ที่ 19

วันพฤหัสบดี ที่ 22

วันอังคาร ที่ 27

วันอังคาร ที่ 3

วันพฤหัสบดี ที่ 5

19.00  -  20.00 น.

13.00  -  14.00 น.

13.00  -  14.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

20.00  -  21.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

- Alkamag Training

- Passion Talk

- Diamond Town Hall

- เพ่ือนคู่ใจเกษตรกร Transform PLUS

- Product Training

- Passion Talk

- SCM Leaders Forum

- Alkamag Training

- Passion Talk

- President Talk

- President Talk

- SCM Leaders Forum

 - ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)

 - ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)

- Diamond Town Hall

- Charge Your Power 

- Passion Talk

- เทคนิคการขาย

- เพ่ือนคู่ใจเกษตรกร Transform PLUS

- บันทึกหมอส่ัง

 - ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)

- FB Page: SCM ACADEMY

 - ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

- ZOOM

- FB Page: SCM ACADEMY

 - ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: บันทึกหมอสั่ง

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

วันจันทร์ ที่ 9

วันอังคาร ที่ 10

วันจันทร์ ที่ 16

วันพฤหัสบดี ที่ 26

วันศุกร์ ที่ 20

วันจันทร์ ที่ 30

วันศุกร์ ที่ 13

วันพฤหัสบดี ที่ 19

20.00  -  21.00 น.

19.00  -  20.30 น.

13.00  -  14.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

13.00  -  14.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

กรกฎาคม / JULY

สิงหาคม / AUGUST

28    ตารางการประชุม



หมายเหตุ : ตารางการประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงสามารถตรวจสอบได้ท่ี www.successmore.com  




