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ปีที่ 7 ฉบับที่ 40 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563นิตยสารแห่งแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้





ทักทายกันฉบับนี้ตรงกับเดือนมกราคม เป็นเดือนปฐมฤกษ์ของปี

พ.ศ.ใหม่ 2563 ซ่ึงถือว่าเป็นเดือนที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำาคัญ หลัง

จากที่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว เป็นเดือนส่งท้ายปี หลายต่อหลายคนก็ได้

เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันพร้อมๆ กับการตั้งจิตอธิษฐาน

ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า "ปีใหม่น้ี ขอให้เป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์ของลูกช้าง

ด้วยเทอญ" ซ่ึงบางคนก็ขออย่างนี้มาเป็นปีที่สิบ ขอมาเป็นสิบคร้ังแล้ว 

แต่ก็ยังไม่สมหวังสักที อย่างไรก็ตาม เราทั้งสองคนก็ขอให้ทุกท่านยังมี

ความหวังอยู่ เพราะชีวิตไม่ได้สร้างจากอดีต แต่สร้างจากปัจจุบันเพื่อไปหา

อนาคต หากคุณเจอเครื่องมือที่ดีพอ พัฒนาการใช้เครื่องมือให้เก่งและ

ทุ่มเทในการลงมือทำา ชีวิตคุณก็มีโอกาสที่จะคว้าความสำาเร็จมาครอบครอง

ได้เร็วขึ้น

ทุกท่านครับ ในส่วนของซคัเซสมอร ์ซึง่เปน็เครื่องมอืท่ีท่านเลอืกใช้ในการ

เปลีย่นแปลงชวิีตน้ัน ปน้ีีเปน็ปท่ีีเราใชพ้ลงัขับเคลื่อน ภายใต้ชื่อว่า “2020 

Dare to Lead” กล้าท่ีจะนำา โดยเร่ิมจาก การเป็นผู้นำาแบรนด์มหาชน

หน่ึงเดียวในอุตสาหกรรม การขยายบุกเจาะตลาด AEC การเตรียมสร้าง

โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานอันนำาไปสู่การพัฒนาสินค้านวัตกรรมต่างๆ การ

เป็นมหาลัยแห่งการสอนวิชาชีวิต และการร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการ

เปลี่ยนแปลงชีวิตและยกระดับไปสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน ทั้งหมดนี้ คือการ

ปฏิรูปเครื่องมือที่ชื่อซัคเซสมอร์ เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการช่วยเหลือเปลี่ยน

แปลงชีวิตผู้คนให้แก่ทุกๆ ท่านครับ

ดังนั้น เราสองคนจึงเชื่อมั่นว่า ในปีพ.ศ.ใหม่ 2563 นี้ เป็นปีที่มีความหวัง

สดใสกว่าปีท่ีผ่านมา ขอเพียงให้ทุกท่าน มีกระบวนการสร้างและเคารพ

ในกระบวนการแห่งการสร้าง ที่เร่ิมต้นตั้งแต่การมีเป้าหมายแห่งปีที่ชัดเจน

มีเป้าหมายรายเดือนที่ต้องการจริงๆ ไม่ใช่แค่อยากได้ จากนั้นค้นหา

แรงปรารถนาให้เจอ วางแผนการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่ต้องใช้ ใน

การพิชิตเป้าหมายและยืนหยัดเรียนรู้ ทำาซ้ำาด้วยความเชื่อที่ไม่สั่นคลอน 

จนรับรู้ถึงความคล่อง ความเป็นธรรมชาติและมีมาตรฐานที่สูงกว่าปัญหา

ที่ท้าทาย โดยคุณจะเร่ิมสร้างผลลัพธ์ได้ดีข้ึนเมื่อคุณรู้สึกดีต่อส่ิงที่คุณต้อง

ทำามากข้ึน ท้ังหมดน้ี เร่ิมต้นจากการท่ียังไม่ค่อยเข้าใจ ไม่เก่ง อึดอัดใจ 

ไปสู่ความเข้าใจ เก่งข้ึนในระดับพอทำาได้ ทำาได้ดี ทำาได้ดีมาก จนถึงระดับ

ทำาได้ยอดเย่ียม และรูสึ้กเปน็ธรรมชาติในการทำา น่ีคือ กระบวนการแหง่การ

สรา้งชวิีตท่ีคนประสบความสำาเรจ็ท่ีต้องผา่น และเมื่อมคีนอื่นท่ีทำาสำาเรจ็

มาแลว้เปน็หมื่นๆ คน คนต่อไปท่ีจะสำาเรจ็คือคุณอย่างแน่นอน ขอสัญญา

ว่าจะทำาทุกสิ่งด้วยความทุ่มเทและเป็นกำาลังใจให้ทุกท่านตลอดไปครับ

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ�ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท์ 0-2511-5955, โทรสาร 0-2511-5944, www.successmore.com, e-mail : support@successmore.com
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15. ระดับ 
    Royal Diamond

ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

14. ระดับ
    Presidential Diamond

13. ระดับ
    Imperial Diamond

12. ระดับ
    Crown Diamond

10. ระดับ
    Blue Diamond

9. ระดับ
   Diamond

11. ระดับ
    Black Diamond

การประกาศเกียรติคุณ นักธุรกิจซัคเซสมอร์

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ DIAMOND

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ PEARL

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ PLATINUM

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ RUBY

เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

คุณรุ่งทิวา - คุณสุนันท์ แก้วเกษ

จ.นครสวรรค์

คุณเพลินทิพย์ กิจพิพัฒน์  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณพสิษฐ์ - คุณวงทิพา เงินถ่ี  จ.แพร่

คุณสามัญ ผิวขาว - คุณกัลยาลักษณ์ เรืองสีใส   จ.สุโขทัย

คุณณัทไชยพิพัฒน์ - กัญญ์ภวิศา หัสกุล จ.สิงห์บุรี

คุณพันธ์ทัย - คุณชมพร เจริญสุข     จ.นครสวรรค์

คุณสนอง มูลตระกูล - คุณคณัสมน ประศรี จ.ศรีสะเกษ

คุณรุ่งราตรี  ณรงค์ศิลป์  จ.พิษณุโลก

คุณโสภิดา บุญประดับ - คุณปิยะชัย มงคล จ.ลำาพูน

คุณเสนีย์ - คุณนัฐริกา  ผลแย้ม  จ.นนทบุรี
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คุณเจตณรงค์ วรรณศิริทวีสุข - คุณสุวรรณี ชาวนา    จ.ขอนแก่น

คุณชบา กันเสนาะ - คุณวีรพล กันเสนาะ  จ.พังงา

คุณณัฐพัชร์ นะรัยรัมย์    กรุงเทพมหานคร

คุณณัฐวัฒน์ พัฒน์ธนาธีร   จ.เชียงใหม่

คุณทวี ใจอินตา    จ.ลำาปาง

คุณทัศนีย์ พิกุลศรี    จ.เพชรบูรณ์

คุณธนกร - คุณศรุชา นนทปภาพงศ์   จ.นครราชสีมา

คุณธนพล อ่ิมพันแบน    กรุงเทพมหานคร

คุณธันยา ฐานกระโทก    จ.สมุทรปราการ

คุณนฤมล บรรจง    จ.มุกดาหาร

คุณนสิยา ศักดาม่ิงมงคล   กรุงเทพมหานคร

คุณพวงเพ็ญ - คุณธวัชชัย   เนียมนาค  จ.พังงา

คุณพัชรินทร์ มัสอาด    จ.พังงา

คุณวิภูนโรดม บุบผาอาจ   กรุงเทพมหานคร

คุณวีรศิลป์ - คุณสรวีย์ เพ็ชรรัตน์   จ.ชลบุรี

คุณวุฒิพร เอ่ียมจิตกุศล  กรุงเทพมหานคร

คุณสมพงษ์ - คุณสมบูรณ์ ประกอบบัว จ.นครราชสีมา

คุณสมยศ ศรีฐาน   จ.นนทบุรี

คุณสมศักด์ิ เกษรจรุง   จ.สุโขทัย

คุณสายชล โพธ์ิศรีทอง  จ.เชียงใหม่

คุณสุภจี ณ พัทลุง   จ.นครศรีธรรมราช

คุณโฮม - คุณณรงค์ วัฒนแย้ม  กรุงเทพมหานคร

คุณจรัญญา มีชำานาญ   จ.ชัยภูมิ

คุณดวงนาลี ตันทะวงศ์ - คุณหิรัญ โตเขียว จ.นครสวรรค์

คุณ นภาพร ศิริหงษ์ทอง - คุณประยูร มีสวัสด   จ.สมุทรปราการ

คุณประยงค์ วงศ์สวัสด์ิ  จ.ระยอง

คุณพจมาน ธงไชย   จ.นครปฐม

ร.ต.ชัยวัฒน์ วันโน   จ.สระบุรี

คุณอาอีซะฮ์ สาและ   จ.สงขลา

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ GOLD

4. ระดับ
   Platinum

7. ระดับ
   Sapphire

1. ระดับ
   Bronze

5. ระดับ
   Pearl

8. ระดับ
   Emerald

2. ระดับ
   Silver

3. ระดับ
   Gold

6. ระดับ
   Ruby

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ SILVER

คุณกุหลาบ - คุณอ้อย เงาไพร    จ.ราชบุรี

คุณจิรวุฒิ ต้ังชีวินศิริกุล   จ.นครราชสีมา

คุณจิระศักด์ิ แก่นแก้ว    จ.ตรัง

คุณนิพนธ์ อินดี    จ.สุโขทัย

คุณบัวล้อม ท้วมอยู่    จ.สุโขทัย

คุณพงศักด์ิ สรวงศิริ    จ.ชลบุรี

คุณพวงเพ็ญ - คุณธวัชชัย เนียมนาค  จ.พังงา

คุณมนต์มิตร ศรีอินกิจ - คุณรพีพรรณ เหลืองละออ จ.กำาแพงเพชร

คุณมูฮำาหมัดอัสลัม หะยีอาแว   จ.ยะลา

คุณลักษมี กาดกลางดอน   จ.นครราชสีมา

คุณสมนาม วรินทรเวช   จ.นครศรีธรรมราช

คุณสำารอง บุญพูล    จ.จันทบุรี

คุณสิริลักษณ์ จันเทร์มะ   จ.สงขลา

คุณอนงค์ แก้วแหวน    จ.แพร่

คุณอภิวัฒน์ โชติอนุสรณ์   จ.ชุมพร

คุณอำาพล สันติ    จ.ตาก

คุณอุทิศ พูนเส็ม - คุณมยุรี พยายาม จ.กระบ่ี

คุณชนาธิป ธรรมสะโร   จ.สงขลา

คุณชไมพร เยินสูงเนิน  จ.นครราชสีมา

คุณณัฐรัช เตชะเกียรติพาณิชย์  กรุงเทพมหานคร

คุณนารีญา นรินทร์   กรุงเทพมหานคร

คุณปภาวี เตชศรีอลงณ์  จ.นนทบุรี

คุณปรียาภรณ์ ย้ิมช้าง   จ.สุโขทัย

คุณพรพิมล มัชฌิมานนกิจ  จ.ลำาพูน

คุณพิมพ์พร พันธ์เข็มทอง - คุณอันชัน จำาปีกลาง   จ.ชลบุรี

คุณพุธ บำาเพ็ญ   จ.สุพรรณบุรี

คุณมรกต บุญญานุรักษ์  จ.นครศรีธรรมราช

คุณศิริวรรณ ชะงัก - คุณศราวุธ มาฆะ จ.ลำาพูน

คุณสี ปอรอด   จ.เชียงใหม่

คุณอมรพรรณ เจาะจง  จ.สระบุรี

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ BRONZE

คุณคุณ ธรรมรวีกุล    จ.เชียงใหม่

คุณญจนลักษณ์ วะนาดร - คุณทศพร พุกยงค์    จ.สุพรรณบุรี

คุณยา ศรีสน    จ.เพชรบูรณ์

คุณกุลนิดา วัตสันกรึก    จ.ยะลา

คุณเกษร สนิทนอก    จ.นครราชสีมา

คุณขนิษฐา เพชรอินทร์   จ.ชลบุรี

คุณคณิศร แดงประเสริฐ   จ.สระบุรี

คุณกรกนก เง่าเก้ียว    จ.สงขลา

คุณกฤติมา มูลลีกาศ   จ.ลำาพูน

คุณกฤษดากร แทนสง่า  จ.ชลบุรี

คุณกวี นาคไธสง   จ.บุรีรัมย์

คุณกัญญาภัค พรหมศิริ  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณกิตติพันธ์ ห้วยสม   จ.สงขลา

คุณกุหลาบ มาลัยศรี   จ.อ่างทอง

คุณคณินทณัชช์ หัสกุล  จ.สิงห์บุรี

คุณคมกฤช ยาสมุทร   จ.พิษณุโลก
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15. ระดับ 
    Royal Diamond

ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

14. ระดับ
    Presidential Diamond

13. ระดับ
    Imperial Diamond

12. ระดับ
    Crown Diamond

10. ระดับ
    Blue Diamond

9. ระดับ
   Diamond

11. ระดับ
    Black Diamond

คุณควง - คุณมนตรี ศรีอินกิจ  จ.กำาแพงเพชร

คุณคูไซพะห์ สาแมโน   จ.ยะลา

คุณงามตา จำาปีกลาง   จ.ชลบุรี

คุณจักริน ศักด์ิเลิศวัชระ  จ.สงขลา

คุณจักริน คำาขุลี   จ.กำาแพงเพชร

คุณจันทร์จิรา แผ่พุ่มทรัพย์  จ.นครสวรรค์

คุณจันทร์ชัย ชัยมุงคุณ   จ.นนทบุรี

คุณจารุพร ชมทรัพย์   กรุงเทพมหานคร

คุณจิรวัฒน์ มงคลวิพัฒน์กุล  จ.พิษณุโลก

คุณเจษฏา แพงไพรี    จ.ชลบุรี

คุณฉวีวรรณ์ ครองวิธี   จ.พังงา

คุณชัญญา อินทรสมหวัง  กรุงเทพมหานคร

คุณชาญชัย ทองทา   จ.อุดรธานี

คุณชุติมา ลยมานุมาน   จ.นครศรีธรรมราช

คุณซูไฮบ๊ะ สาและ   จ.สงขลา

คุณฐิติพร จำาเริญกิจ   จ.ชุมพร

คุณฐิติพรรณ ศุทธางกูร  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณณฐพบ กฤตบวรนันท์  จ.ปทุมธานี

คุณณัฎฐพงศ์ ศรีน้ำาย้อย  จ.ราชบุรี

คุณณัฐวดี เหมืองจา   จ.นครสวรรค์

คุณดวงดาว สุริยันต์   จ.พะเยา

คุณดุลฤทัย น้อยกลม   จ.เพชรบูรณ์

คุณตนุภัทร ณ มงคล   จ.นครศรีธรรมราช

คุณไตรสิทธ์ิ ศิรกิตติสิทธ์ิ  จ.ราชบุรี

คุณไตรสิทธ์ิ รัชตะฐานุพงศ์  จ.อุทัยธานี

คุณถนอมศรี ศรีของชาติ  จ.ราชบุรี

คุณทัศทรวง ชินพันธ์   จ.ลำาพูน

คุณเทอดสกุล จรกา   จ.สงขลา

คุณธนัท ชมภู   จ.เชียงใหม่

คุณธนัสร์ภพ ฟองฟุ้งครุรัตน์  จ.เพชรบุรี

คุณธนิต ฆารเรือง   จ.กาฬสินธ์ุ

คุณธัญจิรา ไพโรจน์ภักด์ิ  จ.สงขลา

คุณธีรวัฒน์ ทองขำา   จ.ยะลา

คุณนภาพร แสงคำาภา   จ.นครราชสีมา

คุณนภาภรณ์ - คุณพิษณุ พรมเกตุ จ.สุโขทัย

คุณนรีรัตน์ มาฆะ   จ.ลำาพูน

คุณนฤมล จ่ากร่าง   จ.พิจิตร

คุณนอม - คุณศรีนวล เพ็ญสุข  จ.นครราชสีมา

คุณนิกร ขจรคำา   จ.เชียงใหม่

คุณเนาวนิตย์ จังเจริญกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณบุญพา บุญคง   จ.ลพบุรี

คุณบุญรอด คำาปัญ   จ.เชียงใหม่

คุณเบ็ญจพร หม่อยหลง  จ.หนองบัวลำาภู

คุณปฏิพล กล่ันแตง   จ.ราชบุรี

คุณประจิตร โลหะรุ่งเรืองกิจ  กรุงเทพมหานคร

คุณประสิทธิชัย ตีหล้า   จ.ชลบุรี

คุณปราณี จันทรต้ัง   จ.กำาแพงเพชร

คุณปราณี นัคราบัณฑิตย์  จ.สงขลา

คุณปัณณวิชญ์ หัสกุล   จ.สิงห์บุรี

คุณปัทมาภรณ์ แม็คกี   จ.ชลบุรี

คุณปิยธิดา เพชรรัตน์   จ.สุราษฎร์ธานี

คุณปุณิกา เทียนใส   จ.ปทุมธานี

คุณพงศธร พุทธไทย   จ.นครราชสีมา

คุณพชลิต กัณหา   จ.กำาแพงเพชร

คุณพลพัทร์  กิติจรัสพงศ์  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณพิสิษฐ์ สุขได้พ่ึงบวรภัค - คุณดนุชภร โพธ์ิบุญมา   จ.สมุทรปราการ

คุณพุฒิพัฒน์ รัชตะฐานุพงศ์  จ.อุทัยธานี

คุณเพ็ญจันทร์ แก้วดง   จ.เชียงใหม่

คุณเพ็ญศรี นิลพัฒน์    จ.อ่างทอง

คุณภัทรกร ชุติกุลธนัน   จ.นครสวรรค์

คุณภัสพล ก้ังโสม   จ.หนองคาย

คุณภาษิต ประกอบกิจ   จ.ราชบุรี

คุณมนู พรหมลิ   จ.ฉะเชิงเทรา

คุณมยุรา เพชรเกิด   จ.ชลบุรี

คุณมะลัยลักษณ์ พิกุลหอม - คุณอดิชาติ ผลเลขา   จ.กาฬสินธ์ุ

คุณเมทัช - คุณสุกฤตา ย่ิงเจริญชาดา จ.สมุทรสาคร

คุณยศรัญธร อินทร์บำารุง  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณเยาวภา ชำานาญฤทธ์ิสิทธา  จ.ลำาปาง

คุณรอมซี หะยีอาซา   จ.ยะลา

คุณรัชฎาภรณ์ ชำานาญเนียม  จ.สงขลา

คุณรัฏิพร ปริศนาดิลก   จ.เชียงใหม่

คุณรุ่งณภา เดชาไชยแสง  จ.ชลบุรี

คุณฤทธิไกร โสบุญมา   จ.หนองบัวลำาภู

คุณละออง - คุณอุ่งล่าย แซ่หง่วน จ.สงขลา

คุณละเอียด กองอุนนท์  จ.นครราชสีมา

คุณลัดดา รัชโลธร   จ.ตราด

คุณวรรณา เจ๊ะเหยง   จ.พังงา

คุณวราภรณ์ แสงป้อง   จ.หนองบัวลำาภู

คุณวราภรณ์ นิยมจินดา  จ.สงขลา

คุณวะริญา ชัยปรีชา   กรุงเทพมหานคร

คุณวันดี แท่นอ่อน   จ.ชุมพร

คุณวันเพ็ญ เช่ียวเขตรการณ์  จ.พังงา

คุณวิเชษ มาปากลัด   จ.เชียงใหม่

คุณวิมลเดช ชัยสิทธ์ิ   จ.ชลบุรี

คุณวิรัช มีแก้ว   จ.พิษณุโลก

คุณวิรัตน์ ใจเท่ียง - คุณวีรพร สอนดี จ.พะเยา

คุณวิศรุต ควันไชย   จ.ฉะเชิงเทรา

คุณศรินทร สุ่นทอง   จ.เชียงใหม่

คุณศรีพลอย อุทัย   จ.เชียงใหม่

คุณศักด์ิ - คุณลมัย วงค์วัน   จ.ลำาปาง

คุณศักด์ิสกุล สุดถ่ิน   จ.ชลบุรี

คุณศิวพร - คุณไสว ฟุ้งธรรมสาร  จ.ตรัง

คุณศุภฤกษ์  ทัศน์เจริญ  จ.มหาสารคาม

คุณศุภวรรณ - คุณนภดล นิกรประเสริฐ จ.ระยอง

คุณสมเกียรติ ทองโสภา  จ.เชียงใหม่

คุณสมคิด - คุณเทียน ขำาขจร  จ.สุโขทัย

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ BRONZE
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4. ระดับ
   Platinum

7. ระดับ
   Sapphire

1. ระดับ
   Bronze

5. ระดับ
   Pearl

8. ระดับ
   Emerald

2. ระดับ
   Silver

3. ระดับ
   Gold

6. ระดับ
   Ruby

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ BRONZE

คุณสมจิต รุดทัง   จ.สิงห์บุรี

คุณสมจิตร ลีฝ้าย   จ.เพชรบูรณ์

คุณสมพงษ์ ทัพทวี   จ.ชลบุรี

คุณสมยศ พูลพงษ์   จ.นครสวรรค์

คุณสมศักด์ิ ลุงต๊ะ   จ.เชียงใหม่

คุณสมหมาย สร้อยสุวรรณ - คุณบุญฤทธ์ิ พลโยธี   จ.มหาสารคาม

คุณสมหวัง พาดกลาง   จ.พิจิตร

คุณสัณฑวัฒน์ จันเทร์มะ  จ.สงขลา

คุณสิทธิชัย - คุณสุดารัตน์ เพชรจินดา จ.เชียงใหม่

คุณสุชาตา - คุณขุนพลแสวง มาเจริญ จ.ลพบุรี

คุณสุชาติ ถนอมนุช   กรุงเทพมหานคร

คุณสุโชค ศรีเพชร์   จ.ตรัง

คุณสุไบ - คุณเจะสัน สุวรรณวงศ์  จ.สงขลา

คุณสุปราณีย์ ศรีสอาด   จ.ตรัง

คุณสุปินยา เปรมปรี   จ.เพชรบุรี

คุณสุพจน์ กองศรี   จ.สุโขทัย

คุณสุพัฒ หมู่น้อย - คุณปรียานุช แก้วแหวน   จ.แพร่

คุณสุรชัย รักไทรทอง   จ.พังงา

คุณสุริยา ยอดสิงห์ - คุณทองดี  ดัดตนรัมย์   จ.ฉะเชิงเทรา

คุณสุลีวัลย์ - คุณสุชาติ นวนไชย  จ.ปราจีนบุรี

คุณแสงเดือน คูณแรง  จ.นครปฐม

คุณหน่อย ทรัพย์รุ่งเรือง  กรุงเทพมหานคร

คุณหย๊ะเร๊าะ - คุณอุเซ็ง หลงเดวา จ.ยะลา

คุณอนงค์ สายจันทร์   จ.เพชรบุรี

คุณอนุพงษ์ ใจตุ้ย   จ.พะเยา

คุณอภิชาติ เยาวพัฒน์ - คุณณัฎฐิยากรณ์ การอินทร์   กรุงเทพมหานคร

คุณอรุณรุ่ง น้อยสกุล   กรุงเทพมหานคร

คุณอัมรินทร์ สฤษด์ิสุุข   จ.จันทบุรี

คุณอารีรัตน์ จันทร์สุข   จ.พังงา

คุณอิศรา แก้วโต   จ.ราชบุรี

คุณอุทัยทิพย์ เพชรร่วง  จ.กระบ่ี

คุณอุมาวิชนีย์ หงษ์ทอง  จ.นครสวรรค์

คุณอุไร ชัยเจริญ   จ.พังงา

คุณจริยา นรินทร์   กรุงเทพมหานคร

คุณจันจิรา ปาระมี   จ.แพร่

คุณจันที คนเพียร   จ.มุกดาหาร

คุณจารุลักษณ์ สมาคม  จ.สระแก้ว

คุณเฉลียว บุญขลิบ   จ.ชลบุรี

คุณชนินาถ พลวิชัย   กรุงเทพมหานคร

คุณฐิติรัชต์ พรวิเชียรมานิต  จ.ชลบุรี

คุณดวงตา ภาษี   จ.นครราชสีมา

คุณทิพรัตน์ ข่ายม่าน   จ.ตรัง

คุณธนพร แหสกุล   กรุงเทพมหานคร

คุณธัญพร ไพบูลย์   กรุงเทพมหานคร

คุณธัญรัตน์ โคแล   กรุงเทพมหานคร

คุณนภัสราพร บุตรเวียงพันธ์ - คุณปวรศักด์ิ ตาจันทร์ดี   จ.เชียงใหม่

คุณนภาพร มิพล   จ.ลำาพูน

คุณนฤมล เพ็ชรบุญมี   จ.สุโขทัย

คุณนวรัตน์ พุทธศรี   จ.นครศรีธรรมราช

คุณนันท์นภัส สัตตบงกช  จ.นครศรีธรรมราช

คุณนันทาวดี อโนทิพย์   จ.สงขลา

คุณบุญรัตน์ เสียงวังเวง  จ.บุรีรัมย์

คุณบุปผา น้ำาแก้ว   จ.นครสวรรค์

คุณปรินดา เวชประสิทธ์ิ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณพรณชา ฟักมี   จ.สมุทรสาคร

คุณพรทิพย์ ทรัพย์สมาน  จ.นครสวรรค์

คุณพรพิมล มัชฌิมานนกิจ  จ.ลำาพูน

คุณเพชรรัตน์ อากรนิธ์ิ  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณเพ็ญนภา บุญอ่วม   จ.สุโขทัย

คุณภวันรัตน์ กาบแก้ว   จ.เพชรบุรี

คุณภัทรานิษฐ์ หวานวรเสฎฐ์  กรุงเทพมหานคร

คุณภิญญาภัทธ์ิ เหลืองวิลัย  จ.ชัยนาท

คุณมะลิวรรณ ภู่เอ่ียม   จ.สุโขทัย

คุณรุ้งแก้ว ลาสันเทียะ   จ.นครราชสีมา

คุณลมัย น่ิงราวี   จ.ระนอง

คุณลัดดา บ่อม่วง   จ.พังงา

คุณลัดดาวัลย์ ตันติวัฒนารมย์  กรุงเทพมหานคร

คุณลาวัลย์ ทิศลา   จ.เชียงใหม่

คุณลำาใย ปัทถาทุม   จ.สมุทรปราการ

คุณวรรณภา พลตรี   จ.นครสวรรค์

คุณวรินทร์สิรี เรืองโรจน์  จ.นนทบุรี

คุณวันทนี ไพรินทร์   กรุงเทพมหานคร

คุณวิภาภัทร นันทพิเชษฐ์กุล  จ.เชียงใหม่

คุณวิภาวรรณ มลสิริเรืองเดช  กรุงเทพมหานคร

คุณสมัยสุข ชลนาวี   จ.สมุทรปราการ

คุณสินีนาถ วัฒนศิลป์   จ.สมุทรสงคราม

คุณสิริรัฐ เตชะตา   จ.เชียงใหม่

คุณสุกัญญา เฉลิมวงศ์  จ.สุโขทัย

คุณสุกัญญา เติงจันต๊ะ   จ.ลำาพูน

คุณสุธาสิณี ศรีเดช   จ.ตาก

คุณสุนารักษ์ อาษา   กรุงเทพมหานคร

คุณสุภา อยู่เพ็ง   จ.สงขลา

คุณสุรินทร์ คำาคง   จ.สุโขทัย

คุณสุวดี สีอ่อน   จ.หนองบัวลำาภู

คุณโสภา หิรัญคำา   จ.ชัยภูมิ

คุณหนูพิน ลิละคร - คุณพิมพ์ ศรีพลู จ.สระแก้ว

คุณอภิญญา โสประดิษฐ์  จ.พิษณุโลก

คุณอมรรัตน์ ทองแจ่มแจ้ง  จ.สงขลา

คุณอรณัช มีชัย   จ.ชลบุรี

คุณอรฤทัย พงษ์สุขกุล  จ.ชลบุรี

คุณอัจฉรา มงคล   จ.ลำาพูน

คุณอำาภา วงศ์จันทร์   จ.ระยอง

คุณอิสรีย์ ติง   จ.เชียงใหม่

คุณอุบลรัตน์ ชอบมะลัง - คุณมานะ สีสา จ.นครราชสีมา
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ประสบการณ์ 6 ปี ในธุรกิจ SCM 

ทำาให้ตัวผิงได้รู้จัก "คุณค่า"
ท่ีมากกว่าเงิน และเข้าใจคำาว่า... 
"ย่ิงให้ ย่ิงได้"

,,

คุณญดา ธราดลเกริกกุล

นัักธุุรกิจซััคเซัสมอร์
ระดัับ BLUE DIAMOND

ผิงเป็นเด็กศิลปะ จบเพาะช่าง...

ที่เดียวกับพี่โน้ตอุดม แต้พาณิชย ์

เด็กศิลป์มีโลกส่วนตัวสูง ซึ่งดูแล้ว 

ผิงไม่น่าจะเข้ามาทำาธุรกิจเครือข่ายได้เลย...

พอเรียนจบ ผิงไปทำางานเป็นพริตต้ีรถยนต์ รายได้วันละ 5,000 

บาท เดือนหน่ึงมีรายได้ 100,000 บาท ข้ึนไป แต่ผิงรู้ว่า อาชีพ

พริตตี้มันมีหมดอายุเหมือนปลากระป๋อง ตอนยังสวยก็

รายได้ดี แต่พอตอนแก่ไม่มีใครจ้าง ผิงจึงไม่เที่ยวและ

เก็บเงินอย่างเดียว จนเปิดโรงเรียนสอนทำาเบเกอร่ีครบวงจร

กับเพื่อนดารา 3 คน

เมื่อมีหุ้นส่วนหลายคน ถึงเวลาธุรกิจมีปัญหา กลายเป็น

หุ้นส่วนเกิดความไม่เข้าใจกัน สุดท้ายก็ต้องปิดร้าน เงินที่

สะสมมาหายหมด ผิงเรียนรู้ว่า... หากคุณพลาดเพียง

ครั้งเดียวในธุรกิจ เงินที่คุณสะสมมาทั้งชีวิต สามารถ

หมดลงไปได้ในพริบตา ในช่วงเจอวิกฤติทางการเงิน 

ผิงต้องทำาธุรกิจขายเสื้อผ้ามือสองตามตลาดนัด ร่วมกับ

คณุพัทข์... ซึง่ชีวิตในช่วงน้ันมคีวามยากลำาบากอย่างมาก
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“ช่วยเหลือผู้อื่น ให้ประสบความสำาเร็จมากพอ

    ...คุณก็จะประสบความสำาเร็จ”

ทำาไมผิงถึงประสบความสำาเร็จ?

เพราะผิงเชื่อม่ันในตัวคุณหมอสิทธวีร์ และอ.นพกฤษฎ์ิ 

ว่าท่านสร้างธุรกิจน้ีมาด้วยแรงบันดาลใจ ด้วยหัวใจ

ที่ต้องการส่งมอบคุณค่า ช่วยเหลือแบ่งปัน โอกาส

เพื่อยกระดับความสุขและความสำาเร็จให้กับผู้คน

จนกระทั่งคุณพัทข์ ได้แนะนำาผิงให้รู้จักกับธุรกิจ 

Successmore ผิงเปิดใจศึกษาเรียนรู้จนค้นพบว่า มันมีธุรกิจ

มหัศจรรยแ์บบนีอ้ยู่ในโลกด้วยหรือ เป็นธุรกิจสำาเร็จรูปท่ีมีแพ็คเกจ

ความสำาเร็จ ไม่มีความเส่ียง No Risk High return ไม่ต้องปวดหัว

เรื่องการทำาบัญชี ทำาสต็อค ไม่มี fix cost รายจ่าย ลงทุนด้วยการ

เรียนรู้และออกไปลงมือทำา โดยใช้หลักคิดที่ว่า...
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...ขอบคุณตัวเองท่ีรักการเรียนรู้ เพราะต้องการ

ที่จะเป็นมืออาชีพในงานที่ทำา ผิงอยากแชร์ 

อยากแบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อช่วยเพิ่มพลังให้กับ

ทุกๆ คน

เพื่อต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาในชีวิต 

เพราะถ้าทุกคนผ่านมันมาได้ คุณก็จะมี

คุณภาพชีวิตที่คุณต้องการอย่างที่ผิง

ได้รับมาแล้ว...

"ถ้าเปลี่ยนจากความอยากได้...
มาเป็นอยากให้ คุณจะรู้ว่ามันง่าย...

และมีความสุขมากขึ้นจริงๆ ค่ะ"

ผิงผิง ญดา ธราดลเกริกกุล

 

ดังน้ัน เมื่อผิงเข้ามาทำาธุรกิจ จึงมุ่งม่ันท่ีจะแบ่งปันเพื่อ

ช่วยเหลือทีมงาน เพราะต้องการให้คนภายใต้องค์กร

สำาเร็จ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนต้องช่วยให้เค้าสำาเร็จ

ให้ได้ แม้จะต้องแลกกับการทำางานท่ีหนักหรือต้อง

อดหลับ อดนอน เหนื่อยแค่ไหนแต่เป็นการทำางานหนัก

ท่ีมี "ความสุข" เพราะผิงรู้ว่าวันท่ีทีมงานสำาเร็จชีวิตมัน

ดีข้ึนมากแค่ไหน หากเรายังมีแรงในการสร้างคุณค่า

ให้กับคนอื่นได้ ก็อยากทำา อยากให้เขามีชีวิตเหมือนเรา
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ขอแสดงความยิินดีกัับ Product Expertise
ผู้้�เชีี่�ยิวชี่าญด�านสุขภาพประจำำาปี 2019

ผู้้�ชนะเลิิศการแข่่งขั่น 
Product Expertise 2019

รองชนะเลิิศการแข่่งขั่น 
Product Expertise 2019

สุุดท้�ายน้�... ข่อแสุดงความยินด้กับ Product Expertise 
ผู้้�เช้�ยวชาญด�านสุุข่ภาพประจำำาปี 2019 (เร้ยงช่�อ..ซ้�ายไปข่วา)

คุณภัสุปัณญ์ รัตนาธรรมวัฒน์ ตอนแรกที่ปัณเข้าร่วมการแข่งขัน Product 

Expertise เพียงเพราะอยากรู้ว่า เรามีความรู้แค่ไหนเกี่ยวกับสินค้าซัคเซสมอร์ แต่เมื่อ

เข้ามาร่วมแข่งขัน สิ่งที่เราได้รับมันเกินคาดมากกว่านั้นไปหลายเท่า เพราะตลอดระยะ

เวลาการแข่งขันทั้งหมดกว่า 3 เดือน ทุกขั้นตอนทำาให้เราได้พัฒนาตัวเองในทักษะ

หลายๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านศาสตร์ชะลอวัยท่ีทำาให้เราเข้าใจสินค้า

แต่ละตัวมากขึ้น ทักษะการนำาเสนอกับกลุ่มคนฟังในหลายๆ รูปแบบ ทักษะในการเป็น

วิทยากรและการเล่าเรื่องของสินค้าแต่ละตัว เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ  สิ่งทีป่ระทับใจ

ท่ีสุด คือการท่ีได้อยู่ในกลุ่ม Expertise ซ่ึงทุกคนได้รับการโค้ชจากคุณก้องณพัฒน์ และการดูแลอย่างดีจากรุ่นพ่ี คุณพิมพ์มาดา คุณนธิป รวมไปถึงการดูแลจาก 

Staff บริษัทเป็นอย่างดี ช่วยดึงศักยภาพของเราที่ไม่เคยคิดว่าจะทำามันได้ เราได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดด ทำาให้ Expertise 

ทุกคนมีพลังงานดีๆ ที่พร้อมจะออกไปแบ่งปันความรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับผู้คน และความรู้ด้านสินค้าของบริษัท ความรู้และความสนุกในการเข้าแข่ง

มัน ทำาให้ปัณทำางานง่ายขึ้น ตอบคำาถามลูกค้าหรือคนในองค์กรได้ดีขึ้น “พูดง่าย คือมั่นใจที่จะพูด กล้าที่จะบอกว่าสินค้าของเราดีแค่ไหน ทำางานง่ายขึน้

อย่างเห็นได้ชัดมาก” เพื่อเพิ่มความมั่นใจสินค้าทุกกลุ่มสินค้า มั่นใจได้แน่นอนว่าเราสามารถนำาพาทีมให้เติบโตในธุรกิจนี้ได้อย่างแน่นอน

คุณนาตยา วระกาญจำน์ ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งสำาหรับรางวัลรองชนะเลิศ 

Product Expertise กับช่วงเวลา 3 เดือนในการแข่งขัน ซึ่งเป็นช่วงเวลา

หนึ่งของชีวิตที่น่าจดจำา... 

ถ้าถามว่า มีความรู้ความเช่ียวชาญระดับไหนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์์บริษัทฯ 

ที่ทำาให้ตัดสินใจลงแข่งขันในวันเริ่มต้นสมัคร ตอบได้เลยว่า "ไม่ได้รู้เกี่ยว

กับผลิตภัณฑ์์ในเชิงลึกอะไรเลย" แต่รักสินค้ากลุ่มนี้แบบจับใจ เพราะ

เป็นผลลัพธ์จากผลิตภัณฑ์ชัดเจนมากๆ และสินค้าในกลุ่มของ Nutrinal 

และสินค้าในหมวดอื่น เป็นสาเหตุหลักๆ ที่ทำาให้เปิดใจและตัดสินใจ

ทำาธุรกิจ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการลงแข่งขัน แค่ต้องการวัดความรู้พื้นฐาน

ของตัวเองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 500 กว่าคนและ

ได้มีผ่านการคัดเลือกให้เหลือ 55 คน 13 คน และ 8 คนในรอบตัดสิน และได้นามสกุล Expertise ในที่สุด สิ่งที่รับรู้และสัมผัสได้จาก

ช่วงเวลาการแข่งขัน 3 เดือน คือความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท ใส่ใจในทุกรายละเอียดของเทรนเนอร์ ทั้ง 3 ท่าน หมอก้อง ไดมอนด์พี่พิม 

และน้องจอส เพื่อต้องการฝึก ต้องการถ่ายทอดและส่งต่อความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถนำาความรู้ทีไ่ด้อย่าง

มืออาชีพ จนทำาให้ทั้ง 13 Expertise พร้อมที่จะทุ่มเท ตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อเป็นการตอบแทนเช่นกัน  ขอบคุณ

ประสบการณ์ดีๆ ที่น่าจดจำา และขอบคุณหมอก้องที่ทำาให้มีการจัดการแข่งขัน Product Expertise

 “เป็นการแข่่งขั่น ท้้�ไม่ได�แข่่งขั่นกับใครเลิย แต่ต�องแข่่ง กับความร้�ข่องตนเองทั้�งนั�นเลิยคะ”

 “เราไม่ร้�เลิยว่า...สุามารถท้ำาบางสิุ�งได�ด้แค่ไหน...ถ�าไม่ได�เริ�มลิงม่อท้ำา”

1. คุณปภาภัทร ทองทวีเตชากร

   (ตุ๊ก เปอร์ติส) รัชโยธิน

2. คุณภัสปัณญ์ รัตนาธรรมวัฒน ์

   (ปัณ เปอร์ติส) รัชโยธิน

3. คุณกัญญนันท์ สุขจิตร

   (นิ่ม เปอร์ติส) บางบอน

4. คุณรวิภัทร จินารักษ์

   (เป้ เปอร์ติส) นครศรีธรรมราช

5. นพพร มะลิรักษ์

   (เอมมี่ เปอร์ติส) เชียงใหม่

6. คุณนาตยา วระกาญจน์

   (ผอ.นาต เปอร์ติส) สุราษฎร์ธานี

7. คุณณรัชพรรณ ถิระศักดิ์

   (เก๋ เปอร์ติส) รัชโยธิน

8. คุณชญารัศม์ ชูแก้ว

   (พิชชี่ เปอร์ติส) สุราษฎร์ธานี

แรงบันดาลใจำ...ส้�ความสำาเร็จำ
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ผ่่านการเก็บคะแนนการเติมเต็มชีีวิิตกับ 

Leaders Seminar Trip To France 

ทริปท่องเที�ยวิประเทศฝรั�งเศส 5 เดือนไปแล้วิ

ผ่ลการเก็บคะแนนของแต่ละท่านเป็นอย่างไร

กันบ้างครับ เชี่อวิ่าบางท่านทำาผ่ลงานได้เข้าเป้า 

มีควิามหวัิงสูง ที�จะผ่่านโปรโมชัี�นได้อย่างแน่นอน

แต่ก็คงมีอีกหลายต่อหลายท่านที�กำาลังพยายาม

อยู่  มอร์แมนขอเป็นกำาลังใจให้ทุกๆ ท่านที�ยังคง

มุ่งมั�นอยู่ สามารถเอาชีนะอุปสรรคปัญหาทุก

ประการ โดยใช้ีเวิลาอีก 7 เดือนที�เหลือส่งมอบ

คุณค่าในการยกระดับควิามสำาเร็จให้กับผู่้คน 

ให้มากเพียงพอ ใชี้เคร่องมือของระบบ SLA 

อย่างเต็มที � ย่อมสามารถบรรลุเป้าหมายไป

เฉลิมฉลองควิามสำาเร็จที �ประเทศฝรั�งเศสได้

อย่างแน่นอนครับ

ภาพความฝััน
ข่องมหานครปาร้สุ
แลิะพระราชวัง 
ในประเท้ศฝัรั�งเศสุได�ผู้่านสุายตา
ข่องพวกเราไปบ�างแลิ�ว
มาในฉบับน้� ยังม้เม่องท้้�สุวยงาม
อ้กหลิายเม่องให�ได�ติดตามกัน
ดังน้�

เป็นหนึ่งในเมืองเอกและเคยเป็นเมือง

หลวงของแคว้นนอร์ม็องดีทำาให้เมืองรูอ็อง

เป็นสถานท่ีท่ีเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและ

ผลงานศิลปะอันโดดเด่นมากมาย ที่ได้รับ

การอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน 

นอกจาก จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญต่างๆ 

ซ่ึงค่อนข้างอยู่รวมกันในตัวเมอืงแล้ว ทำาให้

นักท่องเที่ยวยังสามารถชื่นชมบ้านเรือน

ท่ีอยู่อาศัยของผู้คนภายในเมืองที่มีรูปแบบ

ของตึกที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม และได้

รับการดูแลรักษามายาวนานหลายร้อยปี

อีกด้วย

เมืืองรููอ็อง (Rouen)

มืหาวิิหารูแห่งรููอ็อง

Leaders Seminar Trip To 
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เคยได้ชื่อว่า เป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในประเทศ

ฝรั่งเศส และเคยครองอันดับสิ่งปลูกสร้างที่สูง

ที่สุดในโลกช่วงปี 1876 -1880 ทำาให้มหาวิหาร

แห่งรูอ็องได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นอนุสรณ์สถาน

ทางประวัติศาสตร์แห่งฝร่ังเศส ในปี 1840 สถานท่ี

แห่งนี้ เป็นที่ฝังพระศพหรือชิ้นส่วนของกษัตริย์

และบุคคลสำาคัญในประวัติศาสตร์หลายต่อหลายคน

อาทิ พระเจ้าริชาร์ดมหาวิหารแห่งน้ีเคยโดนระเบิด

เสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ระเบิด

ไม่โดนบริเวณสำาคัญ จึงได้รับการซ่อมแซมให้กลับ

สู่สภาพเดิมได้ในเวลาต่อมามหาวิหารแห่งรูอ็อง

เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานด้วยศิลปะ

อันโดดเด่นในหลายยุคหลายสมัยนักท่องเที่ยวที่

เดินทางมายังมหาวิหารแห่งน้ี สามารถแวะชื่นชมได้

ตั้งแต่โครงสร้างภายนอกและปลายยอดของมหา

วิหารท่ีเคยสูงท่ีสุด เห็นความสวยงามของลวดลาย

แกะสลักที ่ประณีตงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง

บริเวณกรอบซุ้มโค้งเหนือประตู ที่มีการแกะสลัก

เป็นเนื้อหาตามความเชื่อในคริสต์ศาสนา รวมถึง

ประติมากรรมนักบุญที่สำาคัญ ไม่เพียงแค่ภายนอก

ที่สวยงาม แต่ภายในของมหาวิหารแห่งรูอ็องก็ได้

รับการสร้างสรรค์ไว้อย่างวิจิตรงดงามตระการตา

ไม่แพ้กัน

เป็นท่ีต้ังของนาฬิิกาดาราศาสตร์ ซ่ึงมีความเก่าแก่

ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันถือเป็นหนึ่ง

ในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดของ

เมืองรูอ็อง โดยนาฬิกาดาราศาสตร์นั้นเป็นอาคาร

ที่ติดต่อกับหอระฆังสูงตระหง่าน ที่ตั้งคร่อมถนน

สายหลักของเมือง โดยด้านล่างหอนาฬิกาจะเป็น

ซุ้มประตู Renaissance ตัวนาฬิกามีเพียงเข็มเดียว 

บอกเวลา 12 ช่ัวโมง กรอบรอบนอกแสดงตำาแหน่ง

ของดวงจันทร์ที่จะวนรอบทุก 29 วัน ซึ่งนอกจาก

หน้าปัดของนาฬิกาที่งดงามนี้แล้ว ยังมีคำากล่าวว่า 

ต้ังแต่สร้างนาฬิกาเรือนน้ีข้ึนมา นาฬิกาไม่เคยหยุด

เดินเลยสักครั้งเดียว

เป็นเมืองประวัติศาสตร์ริมทะเลทางตะวันตก

เฉียงเหนือของประเทศฝร่ังเศส เคยเป็นเมืองท่า

สำาคัญท่ีเป็นป้อมปราการมาต้ังแต่ยุคกลางและเคย

เป็นศูนย์กลางของ “โจรสลัด” ที่บุกปล้นเรือต่างๆ 

ในช่องแคบอังกฤษด้วย เมืองแซงมาโลตั้งอยู่ริม

ปากแม่นำ้า Rance จึงมีด้านที่ติดแม่นำ้าและด้านที่

ติดทะเล ทำาให้เมืองนี้เป็นเมืองท่าสำาคัญริมทะเล 

ท่ีเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการคมนาคมมาต้ัง

แต่โบราณ

ปัจจุบัน แซงมาโลกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสำาคัญ

ของฝรั่งเศส จุดเด่นของเมืองนี้คือ เป็นเมืองที่ถูก

รายล้อมด้วย “กำาแพง” ขนาดใหญ่ และนักท่องเท่ียว

สามารถขึ้นไปเดินชมเมืองที่มีความสวยงามอย่าง

ยิ่ง เห็นท้องฟ้าและนำ้าทะเลบนกำาแพงได้ครบรอบ 

บรรยากาศบนกำาแพงเมือง สามารถเห็นชายหาด

ตอนนำ้าลด เห็นป้อมปราการต่างๆ ที่อยู่ติดริมทะเล 

เห็นท้องฟ้าและนำ้าทะเลสีฟ้าครามที่มีความสวย

งามมากๆ

เป็นวิหารคริสต์ที่สร้างอยู่บนเกาะกลางทะเลริม

ชายฝั�งแคว้นนอร์มังดี เมื่อนำ้าลดสามารถเดิน

จากชายฝั�งไปยังวิหารแห่งนี้ได้ มงแซงมิเชล

ถูกยกให้เป็น“สิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตก” 

และเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญของประ

เทศฝรั่งเศส ที่มีความสวยงามมากๆ ทำาให้ใน

แต่ละปีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนสถานท่ีแห่งน้ีมาก

กว่า 3 ล้านคน

วิหารมงแซ็งมิแชล เป็นเหมือนปราสาทและป้อม

ปราการขนาดใหญ่ ตัววิหารถูกสร้างต่อๆ กันมา

หลายยุคหลายสมัย เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค

ท่ีสร้างในศตวรรษท่ี 12 ภายในโซนวิหารมีพิพิธภัณฑ์

ที่ให้ดูประวัติความเป็นมาของมงแซ็งมิแชล โดย

มีโมเดลจำาลองสภาพของเกาะและวิหารในแต่ละ

ยุคสมัยที่พัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆ มงแซ็งมิแชล

ได้รับการยกระดับให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ 

ในปี ค.ศ. 1874 และได้รับการรองรับให้เป็นมรดก

โลกจาก ยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1979

เนืื้�อท่ี่�ในื้ฉบัับัน่ื้�หมืดลงแล้วิ...
แต่่ยัังมื่เมืืองและปรูาสาที่ในื้ฝรูั�งเศส 
ที่่�พวิกเรูาจะได้ไปเยัือนื้กันื้อ่กหลายั
แห่ง ไวิ้พบักันื้ใหมื่ในื้ฉบัับัหนื้้าครูับั

มืหาวิิหารูแห่งรููอ็อง

หอนื้าฬิิกาขนื้าดใหญ่่ 
(Gros Horloge)

เมืืองแซงมืาโล 
(Saint-Malo)

มืงแซ็งมิืแชล 
(Mont Saint-Michel)
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ถามตอบ

Vcaps® Capsulesเทคโนโลยี ดีอย่างไร

รับประทานผลิตภััณฑ์์ Right อย่างไร
ให้เกิดประสิทธิภัาพและประโยชน์สูงสุด

ถ้้ารับประทานผลิตภััณฑ์์ Right 
แล้วไม่ออกกำาลังกาย จะให้ผลลัพธ์
ในเร่�องการควบคุมนำ�าหนักหร่อไม่

ทำาไมการทานผลิตภััณฑ์์ Right 
จึงมีอาการตัวร้อนมากขึ�น หร่อมีเหง่�อออก

Vcaps® Capsules เป็นเทคโนโลยีของการทำาแคปซููลจากผักท่ีผลิตมาจากประเทศฝร่ังเศส มีคุณสมบัติท่ีดี โดยมีความคงทนและแข็งแรง
ในการรักษาสารอาหารท่ีบรรจุอยู่ในแคปซููลให้มีประสิทธิภัาพสูงสุด ไม่ถู้กทำาลายง่ายโดยกรดในกระเพาะอาหาร เพ่�อให้ผ่านเข้าไปแตกตัวในลำาไส้
เล็กส่วนต้น จึงทำาให้ร่างกายสามารถ้ดูดซึูมสารอาหารในบริเวณลำาใส้เล็กได้เพ่ิมมากขึ�น และ Vcaps® Capsules ยังดีสำาหรับผู้ท่ีทานมังสวิรัติ 
ท่ีไม่สามารถ้ทานแคปซููลท่ีทำาจากสัตว์ได้

ควรรับประทานผลิิตภััณฑ์์ Right 1-2 แคปซููลิ ช่่วงเวลาเช้่าหรืือ
เที่่�ยงวัน ก่่อนหรืือหลังอาหารืก่็ได้้ หลังจาก่รืับปรืะที่านแล้วสามารืถ
ด้ำาเนินช่่วิตปรืะจำาวันได้้ตามปก่ติ หรืือถ้าม่ก่ารืออก่ก่ำาลังก่ายควบค่่
ไปด้้วยในรืะหว่างวัน ก่็จะยิ �งเพิ่ิ �มปรืะสิที่ธิิภาพิ่ในก่ารืเผาผลาญ
ไขมันมาก่ยิ �งข้ �น ที่ำาให้เก่ิด้ปรืะสิที่ธิิภาพิ่ในก่ารืควบคุมนำ �าหนัก่ 
และลด้ไขมันส่วนเกิ่นได้้ด่้ข้�น

ผลิิตภััณฑ์์ Right ถููกพััฒนาข้ึ้�นมา เพ่ั�อช่่วยในการเผาผลิาญ
ไขึ้มันท่�อยู่ในร่างกาย แม้ขึ้นาดนั�งพัักหร่อไม่ได้ปฏิิบัติกิจกรรม
ใดๆ ก็ตาม นั�นหมายความว่า ก่ารืที่ำางานของผลิตภัณฑ์์ Right 
จะช่่วยเผาผลาญไขมันอย่างต่อเนื �อง แต่ถ้าออก่ก่ำาลังก่าย
ร่ืวมด้้วยก็่จะยิ�งที่ำาให้เกิ่ด้ผลลัพิ่ธ์ิในก่ารืสลายไขมันให้ม่ปรืะสิที่ธิิภาพิ่
มาก่ยิ�งข้�น

เน่�องจากผลิิตภััณฑ์์ Right จะช่่วยเพิั�มการเผาผลิาญไขึ้มัน
ในร่างกายให้เปลิ่�ยนไปเป็นพัลิังงานเพัิ�มมากขึ้้�น เมื�อรื่างก่าย
ม่ก่ารืเผาผลาญมาก่ข้�น จ้งที่ำาให้เก่ิด้อาก่ารืตัวรื้อนหรืือม่เหงื�อ
ออก่ได้้ ซ้ึ่�งเป็นอาก่ารืปก่ติหลังก่ารืรัืบปรืะที่านผลิตภัณฑ์์ Right

ถ้ามตอบ Q&A     23



24    HEALTH&BEAUTY BY : นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ภัาวะพร่องวิตามิน
ร่างกายจำาเป็นต้องได้รับสารอาหารต่างๆ  เพั่�อรักษาสมดลุิ การทำางานขึ้องอวัยวะ
แลิะระบบต่างๆ ขึ้องร่างกาย นอก่เหนือจาก่สารือาหารืที่่� ให้พิ่ลังงานแก่่รื่างก่าย และเป็นส่วนปรืะก่อบของรื่างก่าย 
เช่่น คารื์โบไฮเด้รืต โปรืต่น และไขมันแล้วเรืายังต้องก่ารืสารือาหารืที่่� ไม่ได้้ให้พิ่ลังงาน แต่ม่ความสำาคัญอย่างมาก่ต่อรื่างก่าย เช่่น 
วิตามิน และแรื่ธิาตุที่่�จำาเป็น... 

เม่�อร่างกายอยู่ในภัาวะพัร่องวิตามิน 
จะม่สัญญาณบางอย่างท่ี่�เตือนให้รัืบร้่ืว่าก่รืะบวนก่ารืที่ำางานและอวัยวะ
ต่างๆ ภายในรื่างก่ายเรืิ�มไม่ปก่ติ เช่่น ผิวหนังแห้ง หยาบก่รื้าน 
ผมรื่วง เล็บเปรืาะ เหน็บช่า นอนไม่หลับและอ่อนเพิ่ล่ย เป็นต้น

ในยุคสมัยปัจจุบัน...คนส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้าดสารอาหาร
ในกลุ่ิมท่�ให้พัลัิงงาน แต่มักจะได้รับสารอาหาร ท่�ให้
พัลัิงงานมากจนเกินไป ที่ั�งคารื์โบไฮเด้รืตและไขมัน จนเก่ิด้เป็น
โรืคอ้วนกั่นเพิิ่�มมาก่ข้�น แต่ก่ลับขาด้สารือาหารืในก่ลุ่มท่ี่�ไม่ให้พิ่ลังงาน
โด้ยขาด้ทัี่�งวิตามิน และแร่ืธิาตุ เนื�องจาก่บริืโภคอาหารืจานด้่วนที่่�ม่
แป้ง น�ำาตาล และไขมันส่ง รืวมถ้ง เด้็ก่รืุ่นใหม่ไม่ค่อยช่อบก่ินผัก่และ
ผลไม้สด้ ที่ำาให้รื่างก่ายขาด้วิตามิน จนเก่ิด้ภาวะพิ่รื่องวิตามินข้�น
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วิตามินแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ค่อ

เม่�อวิตามินจำาเป็นต่อการทำางานของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่้�งส่งผล
ให้รื่างก่ายม่สุขภาพิ่ที่่�แข็งแรืง ถ้าหาก่ขาด้วิตามินเป็นเวลานานๆ จะส่งผลต่อสุขภาพิ่จน
อาจก่่อให้เก่ิด้โรืคเรืื�อรืังต่างๆ ข้�นได้้

ด้ังนั�น จ้งควรืเลือก่รัืบปรืะที่านวิตามินให้เพิ่่ยงพิ่อต่อความต้องก่ารืของร่ืางก่ายเพืิ่�อให้
คุณม่สุขภาพิ่รื่างก่ายที่่�แข็งแรืง และม่อายุที่่�ยืนยาว

วิตามินท่�ลิะลิายในน�ำา
ได้แก่ วิตามินบี 1, บี 2, บี 3, บี 5, บี 6, บี 7, บี 9, บี 12 และวิตามินซูี จะอย่่ในรื่างก่าย 2 - 4 ช่ั�วโมง ส่วนที่่�เหลือ
จาก่ก่ารืใช่้งานจะถ่ก่ขับออก่มาที่างปัสสาวะ
 
วิตามินทั�ง 2 กลุ่ม ที่ั�งที่่�ละลายในน�ำาและละลายในไขมัน ล้วนม่ความสำาคัญต่อรื่างก่ายที่ั�งสิ�น ถ้ารื่างก่ายขาด้วิตามิน
ช่นิด้ใด้ช่นิด้หน้�ง จะส่งผลเส่ยด้ังต่อไปน่�
 1. ขาดวิตามิน A ส่งผลให้ ตาพิ่รื่ามัว ตาแห้ง ตาบอด้ก่ลางคืน
 2. ขาดวิตามิน B1 ส่งผลให้ เป็นโรืคเหน็บช่า ก่ล้ามเนื�ออ่อนแรืง ความจำาเสื�อม 
 3. ขาดวิตามิน B2 ส่งผลให้ เป็นโรืคปาก่นก่ก่รืะจอก่
 4. ขาดวิตามิน B3 ส่งผลให้ อ่อนเพิ่ล่ย ซึ่้มเศรื้า นอนไม่หลับ ความจำาเสื�อม ปลายปรืะสาที่อัก่เสบ 
 5. ขาดวิตามิน B5 ส่งผลให้ ที่้องอืด้ ผิวหนังอัก่เสบ 
 6. ขาดวิตามิน B6 ส่งผลให้ เก่ิด้ภาวะโลหิตจาง ปลายปรืะสาที่อัก่เสบ ซึ่้มเศรื้า
 7. ขาดวิตามิน B7 ส่งผลให้ ผมรื่วง เบื�ออาหารื ก่ารืเผาผลาญไม่สมบ่รืณ์
 8. ขึ้าดวิตามิน B9 ส่งผลให้ เป็นสิว เพิ่ิ�มความเส่�ยงต่อรืะบบปรืะสาที่ที่่�ผิด้ปก่ติของที่ารืก่
 9. ขาดวิตามิน B12 ส่งผลให้ หนังตาก่รืะตุก่ โลหิตจาง ไขก่รืะด้่ก่ไม่สามารืถผลิตเม็ด้เลือด้แด้งให้เจรืิญเต็มที่่�  
           เป็นโรืคโลหิตจาง 
 10. ขาดวิตามิน C ส่งผลให้ ภ่มิต้านที่านอ่อนแอ ที่้องอืด้ ที่้องเฟ้อ เลือด้ออก่ตามไรืฟัน ผิวพิ่รืรืณหมองคล�ำา
 11. ขาดวิตามิน E ส่งผลให้ รืิมฝีปาก่อัก่เสบ เพิ่ิ�มความเส่�ยงของภาวะหัวใจล้มเหลว 
 12. ขาดวิตามิน K ส่งผลให้ เลือด้ออก่ได้้ง่าย เลือด้ไหลไม่หยุด้ เลือด้แข็งตัวช่้า

วิตามินท่�ลิะลิายในไขึ้มัน 
ได้แก่ วิตามินเอ ดี อี และเค จะละลายในไขมันหรืือน�ำามันเที่่านั�น ไม่สามารืถขับออก่มาที่างปัสสาวะได้้ หาก่ได้้รืับมาก่เก่ิน
จะเก่็บสะสมไว้ในรื่างก่าย



26    MORE BEING BY : นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

KNOW?
คุณรู้หร่อไม่ว่า? 
         คุณจะไม่ขาดวิตามินเลย
ถ้ารื่้วิธิ่เลือก่ช่นิด้ของอาหารืที่่�จะรืับปรืะที่าน...

วิตามิน A

วิตามิน B1

วิตามิน B2

วิตามิน B3

วิตามิน B5

วิตามิน B6

ช่วยบำารุงสายตา ช่วยให้การมองเห็นดีขึ�น 
ม่อย่่ใน นม เนย ไข่แด้ง ผัก่ตำาล้ง ก่ล้วย เป็นต้น

ช่วยบำารุงประสาท รักษาอาการเหน็บชา ม่อย่่ใน 
ธิัญพิ่ืช่ ถั�วต่าง ๆ ข้าวโพิ่ด้ ข้าวซึ่้อมมือ ข้าวโอ๊ต 
ข้าวบารื์เลย์ ล่ก่เด้ือย รืวมที่ั�งเนื�อหม่ ไข่แด้ง ตับ 
โยเก่ิรื์ต นม เป็นต้น

ป้องกันโรคปากนกกระจอก และไมเกรน ม่อย่่ใน
ไข่ นม เครืื�องในสัตว์ เป็นต้น

ช่วยบำารุงผิวพรรณ ม่อย่่ใน เนื�อสัตว์ ข้าวโอ๊ต 
ถั�ว จม่ก่ข้าว ย่สต์ ผัก่ใบเข่ยว เป็นต้น

ช่วยสร้างภัูมิต้านทาน ม่อย่่ใน ไก่่ เนื�อวัว ตับ 
มันฝรืั�ง เป็นต้น

ช่วยแก้อาการตะคริว ช่วยเสริมภัูมิต้านทาน 
ม่อย่่ใน เนื�อสัตว์ ปลา ไก่่ ตับ ก่ล้วย แตงโม รืำาข้าว 
เมล็ด้งา เป็นต้น
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KNOW? การขาดวิตามินจนร่างกายเกิดภัาวะพร่อง

ทำาให้ส่งผลเสียต่ออวัยวะ และระบบต่าง ๆ ของร่างกาย...

จากชนิดของอาหาร

ในแต่ละวันท่ีควรรับประทาน

ต้องรับประทานทั้งเนือ้สัตว์ นม

ไข่ ผัก และผลไม้ชนิดต่างๆ ให้

เพียงพอ แต่ถ้าไม่สามารถจัดหา

อาหารหลากหลายชนิด เพื่อ

รับประทานในแต่ละวันให้ได้

ปริมาณวิตามินที่มากเพียงพอ 

คุณสามารถเลือกรับประทาน

วิตามินเสริมอาหารที่ให้ปริมาณ

วิตามินที่ครบต่อความต้องการ

ของร่างกายในแต่ละวันได้ ซึ่ง

เหมาะกับคนยุคใหม่ที่ไม่มีเวลา

จัดเตรียมมื้ออาหาร ได้รับความ

สะดวกสบายมากขึ้น ร่างกายได้

รับวิตามินเพียงพอ ที่จะช่วย

ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณให้

แข็งแรงอยู่เสมอได้เช่นกัน

วิตามิน B7

วิตามิน B9

วิตามิน B12

วิตามิน C

วิตามิน E

วิตามิน K

ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง ช่วยเสริมสร้างระบบส่บพันธุ์ 
ม่อย่่ใน ถั�ว ก่ล้วย ด้อก่ก่ะหล�ำา ไข่ ปลาแซึ่ลม่อน เป็นต้น

ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ป้องกันการพิการ
ของทารก ช่วยรักษาภัาวะซีูด หร่อโลหิตจาง ม่อย่่ ใน 
ผัก่โขม บรือก่โคล่ คะน้า ผัก่บุ้ง ส้ม สตรือว์เบอรื์รื่ เป็นต้น

ช่วยปรับสภัาพอารมณ์ ช่วยให้เซูลล์ประสาททำางาน
อย่างมีประสิทธิภัาพ ม่อย่่ใน เนื�อสัตว์ ตับ ไข่ นม เป็นต้น

ช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง ช่วยส่งเสริมระบบ
ขับถ้่าย ช่วยบำารุงผิวพรรณ ม่อย่่ใน ส้ม ฝรืั�ง สับปะรืด้
พิ่รืิก่ แตงโม มะนาว ผัก่โขม มะเขือเที่ศ มะละก่อ เป็นต้น

ช่วยป้องกันการแข็งตัวของเล่อด ตามผนังของหลอด
เล่อด ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ม่อย่่ ใน น�ำามันพิ่ืช่ ถั�วเหลือง 
ข้าวโพิ่ด้ น�ำามันตับปลา เป็นต้น

ชว่ยในกระบวนการสรา้งลิม่เลอ่ด ชว่ยป้องกันไม่ใหก้ระดูก
เปราะบาง ม่อย่่ใน ใบบัวบก่ ผัก่โขม เซึ่เลอรื่� ก่ะหล�ำาปล่ ตับ 
ไข่ เป็นต้น
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วลีที่ว่า “ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน” ใช้ได้กับทั้งชีวิตส่วนตัว

และชีวิตธุรกิจในโลกธุรกิจทุกวันน้ี มีความคิดสร้างสรรค์จากผู้คนมากมาย

เพื่อจะเอาชนะใจผู้บริโภค และผู้คนสมัยใหม่ มีแนวคิดในการทดลอง

สร้างสิ่งใหม่ๆ ที่มีความกล้ามากกว่าคนสมัยก่อน ดังนั้น จึงมีอาวุธใหม่ๆ

ในเชิงการค้าออกมาอยู่ตลอดเวลา เช่น การสร้างแพลตฟอร์ม

การสื่อสาร การซ้ือขายแบบใหม่ๆ ดังนั้น คุณจึงจำาเป็นต้องประเมิน

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนข้างนอกองค์กรของคุณอยู่ตลอดเวลา เพื่ออา่นเกมให้ออก

ว่ามีอะไรที่จะเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจของคุณในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

5 คำาถ้ามจำาเป็นสำาหรับ... 
“ผู้นำาในยุค Disruption”
สวัสดีครับ นักธุรกิจชาวซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่าน ยุคสมัยนี้ เป็น

ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว องค์กรที่จะอยู่รอดได้ตลอด

รอดฝัง่ ตอ้งมผีูน้ำาทีรู้่ลว่งหนา้และมองเห็นส่ิงทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต

สมัยนี้เรียกว่า แค่รู้เท่าทันยังไม่พอ

ดังน้ัน หากคุณยังคงเลือกท่ีจะเป็นผู้นำาองค์กรต่อไป จึงจำาเป็นที่

จะต้องทำาความเข้าใจ...

อะไร คือสิ�งที�คุณประเมินจากสภาพ

การแข่งขันทางธุรกิจ ซึ�งอาจเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

ในอีกไม่กี�ปีข้างหน้า?

ใครคือคู่แข่งรูปแบบใหม่ ที�อาจจะเป็นผู่้เข้ามา

เปลี�ยนเกมทางธุรกิจ ต่อองค์กรของคุณ?
คุณเคยตกหลุมพราง ของการมองข้าม 

ไม่สนใจสิ�งเหล่านี้อย่างไร? และได้บทเรียนอะไรบ้าง?

คุณจะสามารถสร้างควิามต่นตัวิ ในการทำา

ควิามเข้าใจและตระหนักรู้ภัยคุกคามเหล่านี้ 

และสามารถปรับตัวิเพ่อไปต่อ เม่อภัยเหล่านี้ปรากฎขึ้น

จริงได้อย่างไร?

นี�คือ “5 คำาถามจำาเป็นสำาหรับผู่้นำาในยุค Disruption” ใครต้องการไปต่อ เริ�มต้นถามตอบตัวิเองอย่าง

สม�ำาเสมอ ตั้งแต่วิันนี้ รับประกันวิ่า “คุณจะยังคงเป็นผู่้นำา” ที�มีคุณค่าต่อไปอย่างแน่นอนครับ

เม่อพิจารณาถึงควิามท้าทายที�เกิดจาก

รูปแบบใหม่ ของการใช้ีพลังงานเทคโนโลยีด้านรถยนต์ 

ส่อดิจิทัล สังคมไร้เงินสด กลุ่มอายุคนที�มีอิทธิพลต่อ

เศรษฐกิจ และโมเดลธุรกิจใหม่ๆ  การเปลี�ยนแปลงของ

สิ�งเหล่านี้ ส่งผ่ลกระทบอย่างไรกับธุรกิจของคุณ?

1.

2.
4.

3.

5.

โมเดลธุรกิจท่ีคุณใช้บริการลูกค้าในปัจจุบัน อาจถูกโมเดลใหม่ๆ 

ท่ีตรงใจผู้บริโภคมากกว่าทำาลายล้างได้ เช่น โมเดลธุรกิจให้เช่า 

DVD ของบล็อกบัสเตอร์ ถูกฆ่าโดยเน็ตฟลิกซ์ โมเดลโทรศัพท์มือถือ 

ถูกฆ่าโดยสมาร์ทโฟน เป็นต้น คำาถามที่คุณต้องถามอยู่บ่อยๆ ก็คือ ใคร

หรือโมเดลธุรกิจแบบไหนที่จะฆ่าโมเดลของคุณ?

ท่ีผ่านมาคุณเคยละเลย มองข้ามการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงอะไร

บ้าง จนทำาให้คุณเสียโอกาสหรือถึงขั้นเสียหาย? คุณอาจมองข้าม

เพราะมีอัตตาหรือหลอกตัวเอง เพราะไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง มันคือ

บทเรียนที่คุณต้องเรียนรู้ และต้องไม่ให้เกิดซ้ำาอีก

ถ้าคุณเป็นผู้นำาทัพตัวจริง คุณต้องมีสำานึกรับผิดชอบในการนำาพา

องค์กร นำาพาชีวิตผู้คนไปสู่ชัยชนะร่วมกัน ดังนั้น คุณจำาเป็นต้องศึกษา

เรียนรู้เรื่องราวของอนาคตควบคู่กับการบริหารปัจจุบันไปด้วย คุณไม่

สามารถอยู่กับแต่ปัจจุบันโดยไม่สนใจอนาคต และไม่สามารถสนใจแต่

อนาคตโดยไม่ดูแลปัจจุบัน  เมื่อคุณมองเห็นภัยที่จะเกิด และไม่หลีกภัย 

คณุจะมเีวลาเตรียมการเพื่อการเปลีย่นแปลงไดท้นัเวลา คณุก็จะสามารถ

นำาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้

เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน นวัตกรรมเปลี่ยน กลุ่มคนที่มีอิทธิพลเปลี่ยน 

หากธรุกิจของคณุผกูโยงอยูกั่บส่ิงเดมิ คณุตอ้งปรับเปลีย่นอะไรบ้าง เพื่อ

ให้มันสอดคล้องต้องกันกับสิ่งเชื่อมโยงที่เปลี่ยนไป

คุณคือ ผู้นำาในยุค Disruption ?
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5 เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจ
“พิชิตความสำาเร็จปี 2020”

นี่ค่อ 5 เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจ “พิชิตความสำาเร็จปี 2020”
ขอให้ปีนี�เป็นปีแห่งความสำาเร็จของทุกท่านนะครับ

โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ปรืะธิานเจ้าหน้าที่่�บรืิหารื 

สวัสดีครับ นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่าน...

พบกับฉบับนี้เป็นเดือนมกราคมของปี 2020 ซึ่งถือว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นปีใหม่ มีคำากล่าวว่า “เริ่มต้นดีเท่ากับสำาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง” ดังนั้น เพื่อ

ให้คุณมีพลังพุ่งทยานสู่การสร้างชีวิตใหม่ที่เพียงพอ ขอให้คุณเร่ิมต้นด้วยความเข้าใจที่ว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าชีวิตคุณจะเป็นอย่างไร ไม่เป็นไร 

คุณสามารถเร่ิมต้นกันใหม่ได้ เพราะชีวิตคุณไม่ได้สร้างจากอดีต แต่เรียนรู้จากอดีตและเร่ิมต้นสร้างจากวันนี้ ที่ผ่านมาถ้าคุณมีอาการเบื่องาน เบื่อคน 

อยากหยุดมากกว่าไปทำางาน ถ้าคุณกำาลังเป็นคนคนนี้ แสดงว่าคุณกำาลังมีชีวิตแบบอยู่ไปวันๆ มีหนทางเดียวที่คุณจะมีชีวิตที่ดีข้ึน คือการหาแรงบันดาลใจ

ให้เจอ ในฐานะที่ผมใช้แรงบันดาลใจเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตจนได้ดีมาแล้ว จึงขอแนะนำา “5 เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจพิชิตความสำาเร็จปี 2020” 

เพื่อให้คุณใช้เป็นอาวุธคู่กาย ดังนี้ครับ

ค้นหาควิามรักและ

แรงปรารถนา

ต่อเป้าหมายที�คุณตั้งไวิ้

ความรักและแรงปรารถนา เป็นส่วน

ของอารมณ์ความรู้สึก ชีวิตคุณไม่ได้

สร้างจากเหตุผลแต่สร้างจากอารมณ์

ความรู้สึก ดงันัน้ คณุจงึตอ้งมอีารมณ์

รัก และแรงปรารถนาต่อเป้าหมาย

เหมอืนทีค่ณุรักใครบางคนหรือเหมอืน

ที่คุณปรารถนาอ๊อกซิเจนไว้หายใจ 

ทั้งสองอารมณ์นี้ จะทำาให้คุณรักษา

คำามั่นสัญญาเพื่อทำาในสิ่งที่ต้องทำา หาต�นแบบแลิะโค�ชเพ่�อให�คุณ
มค้วามเช่�อแลิะม้แนวท้างท้้�ถ้กต�อง
คนต้นแบบ ช่วยทำาให้คุณรับรู้ว่ามีคน

ที่ทำาได้และเพิ่มความเช่ือให้กับตัว

คณุ ในขณะทีโ่คช้ จะช่วยให้คณุเรียน

รู้แนวทางที่ถูกต้องและดึงศักยภาพ

ของคุณออกมา คนต้นแบบนั้นเราไม่

จำาเปน็ตอ้งรู้จกั เพยีงศกึษาความเปน็

ไปและแนวคิดของเขาผ่านสื่อก็ใช้ได้ 

และในส่วนโค้ช อาจเป็นคนท่ีเราให้โค้ช

ผ่านทางยูทูปหรือหนังสือก็ได้เช่นกัน

มองการท้ำางานไปท้้�ระดับอาช้พ
แลิะพันธกิจำ ไม�ใช�แคงาน 
การวางระดับพลังของคุณไปท่ีการ

ทำางานน้ันคุณจะมีพลังงานท่ีต่ำาและ

รู้สึกเบื่อ คุณจำาเป็นต้องวางไปที่การ

ทำาอาชีพซ่ึงจะทำาให้คุณมีมุมมองของ

การยกระดับตนไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 

คุณจะมองไปตลอดเส้นทางเดินไปอีก

หลายๆ ปี และหากคุณมองส่ิงท่ีคุณ

ทำาเป็นพันธกิจ มันจะช่วยยกระดับส่ิง

ท่ีคุณทำาน้ันให้มีความหมายมากย่ิงข้ึน 

จากระดับวัตถุ ไปสู่ระดับจิตวิญญาณ 

จากระดับเพื่อตัวเอง ไปสู่การทำาเพื่อ

ช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นและการช่วย

สร้างสังคมท่ีดีข้ึน

พัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นทุกวิัน ทำางานอย่างทุ่มเท

และหาเวิลาเฉลิมฉลอง

คุณต้องพัฒนาตนเองในความรู้ ความสามารถและทักษะที่เก่ียวข้องทุกๆ วัน เพื่อให้ตัวคุณมีระดับความเก่ง

ที่เพียงพอในการส่งมอบงานที่มีคุณค่า ยิ่งพัฒนายิ่งเข้าใจและยิ่งเก่ง คุณจะสร้างผลลัพธ์ได้ดีจนคุณรู้สึกดีกับ

ตนเอง จากนั้นให้เฉลิมฉลองเล็กๆ กลางๆ และฉลองใหญ่ตามความเหมาะสม จงจำาไวว้า่ สิ่งที่คุณต้องได้จากการ

เฉลิมฉลองคือ ความรู้สึกถึงความก้าวหน้าและความสำาเร็จอีกข้ัน ซ่ึงไม่จำาเป็นต้องไปผูกเงื่อนไว้กับการใข้เงิน

มากน้อย

หาฝันและเป้าหมายชีีวิิตที�มี

ควิามหมายของตัวิเองให้เจอ

ฝันคือภาพในอนาคตที่คุณต้องการ

ให้ชีวิตคุณเป็น เป้าหมายคือหลักชัย

ในแต่ละชว่งเวลาที่เมื่อคุณทำาได้แล้ว 

มันทำาให้คุณเข้าใกล้ภาพฝันของตัว

เอง ทั้งสองส่วนนี้จะทำาให้คุณมีพลั

งขับเคลื่อน หากคุณมีเหตุผลในการ

บรรลุที่มีความหมายต่อชี วิตคุณ 

ซ่ึงวัดจากการนั่งคิดถึงภาพฝันและ

อ่านเป้าหมายแล้วคุณรู้สึกดีกับชีวิต

1.

2. 4.

3.

5.
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ตารางการประชมุ
ประจำำาเดืือนมกราคม - กุมภาพัันธ์์ 2563

มกราคม January

กุมภาพัันธ์์ February

วัันพัุธ์ ที่่� 8
วัันที่่� 13  -21

วัันที่่� 1-3
วัันอังคาร ที่่� 4
วัันพัุธ์ ที่่� 5
วัันเสาร์ ที่่� 8
วัันอาที่ิตย์์ ที่่� 9

วัันอาที่ิตย์์ ที่่� 16

วัันที่่� 21-22

วันที ่                 งานประชุม     เวลา                  สถานที่

วันที ่                 งานประชุม     เวลา                  สถานที่

16.00  -  18.00 น.
16.00  -  18.00 น.
13.00  -  17.00 น.
08.00  -  17.00 น.

13.00  -  17.00 น.
08.00  -  17.00 น.

-

โรงแรม ทราวดีี จ.ปราจีนบุุรี
สำำานักงานใหญ่่ รัชโยธิิน ห้อง 301
สำำานักงานใหญ่่ รัชโยธิิน ห้อง 301
เซ็็นทรัลแจ้งวัฒนะ กทม.
เซ็็นทรัลแจ้งวัฒนะ กทม.

มาเลเซ็ีย
กัมพููชา

โรงเรียนสำามัคคีสำันม่วง จ.เชียงใหม่

PRESIDENT TALK
ที่ริปที่่องเที่่�ย์วั Turkey

สำำานักงานใหญ่่ รัชโยธิิน ห้อง 301
9 วัน 8 คืน

16.00  -  18.00 น.
-

DISCOVER YOUR DESTINY #2
PLATINUM MEET CEO
PRESIDENT TALK
INSPIRATION @BKK
START YOUR BUSINESS WITH 
“WHY” @BKK
INSPIRATION @Malaysia
START YOUR BUSINESS WITH 
“WHY” @Combodia
CSV หน่วัย์แพัที่ย์์เคลืื่�อนที่่� ครั�งที่่� 12

***หมำยเหตุ : สถำนทีจ่ดังำนต่ำงๆ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงสำมำรถเชค็สถำนทีจ่ดังำนได้ท่ี www.successmore.com ในหน้ำตำรำงกำรประชมุ






