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คุณอรรถพล ไชยสง

นักธุรกิจซัคเซสมอร์
ระดับ DIAMOND

ผู้ชนะการประกวด
โครงการ

"หุ่นในฝัน คุณปั้นได้

BODi Design

บทสัมภาษณ์พิเศษ!
ผู้ชนะ 3 อันดับ

คุณอาภาพรรณ ทองจันทร์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

คุณวรุตม์ บริบูรณ์ชัยศิริ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

Challenge 2020"

Create your
Life...
by BODi Design

GREETING

สาส์นจากผู้บริหาร
คุณภาพของบุคลากร ซึ่งบริษัทก็ ได้มีการจัด
งบประมาณ เพื่อการยกระดับอย่างต่อเนื่อง
จึงขอให้ทุกท่านเชื่อมั่น ไว้วางใจและสามารถ
อยู่ด้วยความรู้สึกสบายใจได้ว่า บริษัทไม่เคย
ที่จะละเลยในการปรับปรุงเพื่อให้พวกเราทุก
คนสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้
ทุกท่านครับ การสร้างธุรกิจในยุคปัจจุบนั ทีเ่ รียก
กันว่ายุค “New Normal” นัน้ เราต้องรวมพลัง
ทีมเป็นหนึง่ เดียว เพื่อร่วมกันในการขับเคลื่อน
กลยุทธ์ ผลักดันแผนงานและการพัฒนายก
ระดับความสามารถในการแข่งขันไปด้วยกัน
เนื่องจากโลกธุรกิจข้างนอกมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ดังนั้น จึงไม่มี
ใครสามารถทำ�สิ่งเดิม ๆ แบบเดิม ๆ แล้วเก็บ
ชัยชนะได้ การลงมือทำ�แล้วกลับมาประเมิน
ผลเพื่อเรียนรู้และปรับเปลี่ยนทั้งตนเองและ
แผนงาน จึงเป็นวงจรที่เป็นหัวใจของการทำ�
ธุรกิจในปัจจุบนั

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์

ประธานกรรมการบริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สวัสดีครับ!

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่าน
ทักทายกันฉบับนี้ เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องไปจนถึง
เดือนธันวาคม ซึง่ ถือว่าเป็นคูเ่ ดือนสุดท้ายของปี พ.ศ. 2563
นับวันเวลาก็หมุนเปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น หลักการ
ของความเร็วเป็นเรื่องของการจับคูเ่ ปรียบเทียบ นัน่ ก็คอื ถ้า
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ข้างนอกตัวเรามันเร่งรีบขึน้ ชีวติ เราก็จะเร่ง
รีบขึ้นจนรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปรวดเร็วมากกว่าเก่า ทั้งที่ ใน
หนึ่งวันก็ยังคงมี 24 ชั่วโมงและในหนึ่งปีก็ยังมี 12 เดือนเท่า
เก่าก็ตาม ที่เกริ่นมาทั้งหมดนั้น ต้องการสื่อให้เราตระหนักว่า
อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ เพราะปีต่อปี
มันจะจากเราไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน
นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกท่านครับ ผมเชื่อว่าพวกเราที่อ่านบท
ทักทายนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ตัดสินใจเลือกซัคเซสมอร์เป็น
เครื่องมือในการสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดี ซึง่ ทีมบริหารบริษทั ทุกคน
ตระหนักรู้ดีว่า เราต้องพัฒนาบริษัทให้มีความสามารถในการ
แข่งขันที่ดีขึ้น ทั้งในส่วนของแบรนด์ดิ้ง กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีระบบงาน การตลาด การจัดงาน การให้บริการ และ

ดังนั้น หากท่านใดลงมือทำ�แล้วยังไม่สามารถ
เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ได้ ขอให้ร้วู ่านี่เป็นเรื่องปกติ
ขอเพียงให้เราเรียนรู้ และยืนหยัดทำ�ซ้ำ�ให้
นานพอ เราก็จะสามารถประสบความสำ�เร็จ
เหมือนคนจำ�นวนมากที่ประสบความสำ�เร็จ
ขอให้เราเชื่อในหลักการทีว่ า่ “ความสำ�เร็จนัน้
มาจากการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องควบคูก่ บั
การลงมือทำ�อย่างทุ่มเท จนถึงระดับที่คุณ
มีความสามารถ ในระดับความสำ�เร็จที่คุณ
ต้องการ” เป็นกำ�ลังใจให้ทุกท่าน ก้าวเดิน
ต่อไปอย่างองอาจทรนงและมั่นคงนะครับ
และเนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่านี้ เราสองคน
ขออำ�นวยพรให้ทุกท่าน จงรวบรวมสมาธิ
พลังแห่งความรัก ความสำ�นึกคุณและพลัง
แห่งจิตวิญาณ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจส่งท้าย
ด้วยความเป็นตัวคุณทีด่ ที ส่ี ดุ จากนัน้ จงกลาย
เป็นตัวคุณที่ดีย่ิงๆ ขึ้น และประสบความ
สำ�เร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป ในปีใหม่ที่จะเวียนมาถึง
นีค้ รับ

ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี
นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร
CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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10-12 October 2020
SCM Health Creator Camp ครัง้ ที่ 1 แคมป์ส�ำ หรับผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การออกแบบสุขภาพ ทีย่ กระดับความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่อยอดธุรกิจพร้อมสร้างทีมให้เติบโตอย่างมืออาชีพ

งานนี้ถือเป็นประกาศศักดาของซัคเซสมอร์ ในการเป็นผู้นำ�ธุรกิจที่ยกระดับ
คุณภาพชีวติ และสุขภาพทีด่ ี เพื่อส่งมอบนักธุรกิจสูน่ กั ธุรกิจใหม่ ด้วยการปัน้
บุคลากรคุณภาพผู้ผ่านการเข้าอบรมเป็นนักออกแบบสุขภาพกว่า 150 ท่าน
ที่ได้ร่วมทำ�กิจกรรมและเรียนรู้ การออกแบบสุขภาพแบบเจาะลึกถึงแก่นแท้
ของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ถึง 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน
โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา
เรียกได้วา่ เป็นคอร์สเก็บตัวบ่มความรูท้ อ่ี ดั แน่นไปด้วยเนือ้ หา เติมเต็มทัง้
Mindset และ Skillset พร้อมส่งต่อความรู้ ไขความกระจ่างในศาสตร์แห่ง
การดูแลสุขภาพเพื่อให้นกั ธุรกิจซัคเซสมอร์ได้เรียนรู้ และพร้อมเติบโตไป
ด้วยกัน!

นพ.สิทธิวีร์ เกียรติชวนันต์
ประธานกรรมการบริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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การประกาศเกียรติคุณ
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

เดือนสิงหาคม - กันยายน 2563
นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ Peal

คุณเกรียงไกร - คุณนิภาพร กาติ๊บ
จ.พะเยา

คุณวัญเพ็ญ - คุณวาง ปิ่นมณี
จ.กำ�แพงเพชร

ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

12. ระดับ
Crown Diamond

15. ระดับ
Royal Diamond

14. ระดับ
Presidential Diamond

13. ระดับ
Imperial Diamond

11. ระดับ
Black Diamond

10. ระดับ
Blue Diamond

9. ระดับ
Diamond

RECOGNITION 09

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ Platinum

คุณดารุณี - คุณสมชาติ พรศิริธาดา
จ.ตาก

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ Gold
คุณกัญญนันทน์ ยศรวีเมธากรณ์		
จ.สงขลา
คุณคอน ซอ นิ				
กรุงเทพมหานคร
คุณจริพร ชินวัชรากุล			
กรุงเทพมหานคร
คุณชาญกิจ ทวิวฒ
ั น์ - คุณพิมพร แก้วสินสวัสดิ์ จ.ชลบุรี
คุณฐิตมิ า ศรีเดช				
จ.สงขลา
คุณฐิตริ ตั น์ สินทวีเรืองกุล			
จ.ชัยนาท
คุณธนกร - คุณศรุชา นนทปภาพงศ์
จ.นครราชสีมา
คุณยุพเยาว์ - คุณวีระยุทธ มะโนปา
จ.เชียงราย
คุณรุง่ นภา ทวีเดชตระการ			
จ.ตรัง
คุณเรวดี เพชรศิราสัณห์			
จ.นครศรีธรรมราช
คุณละไม - คุณจิระศักดิ์ ฝัง่ ชลจิตต์
จ.นครศรีธรรมราช
คุณวรรณนิภา สาระพงษ์			
จ.กำ�แพงเพชร
คุณแว่น ไพบูลย์				
จ.ราชบุรี

คุณสัจจา เพชรศิราสัณห์			
จ.ภูเก็ต
คุณสัญญา - คุณนพรัตน์ เรืองแจ่ม
จ.สุโขทัย
คุณสุณรี ตั น์ แสงขาว			
จ.สุราษฎร์ธานี
คุณสุนสิ า - คุณปรัชญา สุรคิ �ำ แดง จ.เชียงราย
คุณเสาวณี - คุณเรวัฒน์ บุษบงค์		
จ.ชุมพร
คุณหนิตอผา หนิจมิ ลุ ดั 			
จ.สงขลา
คุณอรอนงค์ หงษ์ยนต์			
จ.กำ�แพงเพชร
คุณอ่อนจันทร์ ทิพย์สมบัติ - คุณกิตติ ทิพย์สมบัติ
จ.หนองคาย

8. ระดับ
Emerald

7. ระดับ
Sapphire

6. ระดับ
Ruby

5. ระดับ
Pearl

4. ระดับ
Platinum

3. ระดับ
Gold

2. ระดับ
Silver

1. ระดับ
Bronze
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นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ Silver
คุณเก่ต					
ี
คุณคอน ซอนิ				
คุณเตาเฟส บาเหม			
คุณทองเพิม่ ฮะฉัว่ 			
คุณภิษชา เจนใจ				
คุณยศธร สุน่ ทอง			
คุณยุพเยาว์ - คุณวีระยุทธ มะโนปา
คุณวัชระพงษ์ ทิพย์สมบัต			
ิ
คุณวันเพ็ญ - คุณระเด่น พิมพิเสน		

จ.ตาก
กรุงเทพมหานคร
จ.สงขลา
จ.พิจติ ร
จ.นครสวรรค์
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงราย
กรุงเทพมหานคร
จ.พิษณุโลก

คุณศิรดา สังข์อยู่ - คุณประทีป จันทโชติ จ.พิษณุโลก
คุณศุภชัย หนูดว้ ง			
จ.ตรัง
คุณสมพงษ์ - คุณสมบูรณ์ ประกอบบัว จ.นครราชสีมา
คุณสุดเขต ชัยภูม			
ิ
กรุงเทพมหานคร
คุณสุพศิ จันทะนิล - คุณสมชาย จันทร์สนธิ จ.น่าน
คุณหนูจาย - คุณสุวฒ
ั น์ หนูดว้ ง		
จ.ตรัง
คุณอำ�พร อาจอกู				
่
จ.เชียงราย

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ Bronze
คุณกนกวรรณ มหาพรหม			
คุณกมลรส กาวิล				
คุณกันยากร พันธุท์ อง			
คุณกาญจนา เมืองสองชัน้ 			
คุณกาญจนา สมพร			
คุณเกษร สนิทนอก			
คุณเกียรติประวัติ - คุณมัลลิกา บุญงาม
คุณขรินทร์ทพิ ย์ หงษ์สมดี			
คุณขันธ์ชยั - คุณสายพิณ บริบรู ณ์		
คุณขิน่ นุ - คุณตาน หลู			
่
คุณคริษฐา อ้อนกระโทก			
คุณคำ�น้อย จันทรศิร			
ิ

ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

12. ระดับ
Crown Diamond

จ.สงขลา
จ.เชียงราย
จ.สงขลา
จ.ปทุมธานี
จ.กำ�แพงเพชร
จ.นครราชสีมา
จ.นครสวรรค์
จ.ระยอง
จ.ตรัง
จ.เชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
จ.พิจติ ร

คุณจตุพร ลลิตตาคม			
คุณจตุรงค์ ยอดระบำ�		
คุณจอ ทาซิน ออง			
คุณจิราห์ ขาวเรือง			
คุณจี เป่า - คุณสาเลม แง็ด		
คุณจุฑากร มาลากุลงั 			
คุณเจเล มะฮี				
่
คุณฉวี ชุนเขตต์				
คุณชนากานต์ เจนใจ			
คุณชวัลนุช เนื่ยงน้อย			
คุณชัยภัทร บุญหนา			
คุณชาตรี บันเทืงยื่ง			

จ.ตาก
จ.นครศรีธรรมราช
จ.ชุมพร
จ.ตรัง
จ.ชลบุรี
จ.ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
จ.ระยอง
จ.ตาก

15. ระดับ
Royal Diamond

14. ระดับ
Presidential Diamond

13. ระดับ
Imperial Diamond

11. ระดับ
Black Diamond

10. ระดับ
Blue Diamond

9. ระดับ
Diamond
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นักธุรกิจซัคเซสมอร์ ระดับ Bronze
คุณเชอรี				
่
คุณโชคชัย มาศสรรค์สกุล			
คุณซอ มิน เทียน				
คุณซอดา				
คุณฌาน - คุณาพจน์ โคตรสีบนั 		
คุณญาติกา ชัยลฎากรณ์			
คุณณนันทพร ธนาภัสสร์			
คุณณัฐธินี ศรีจนั ทร์			
คุณณัฐพล พิมโกทา			
คุณณิชานันทน์ ลลิตสกุลสิทธิ		
์
คุณดวงตา ภาษี				
คุณดา ปูตา้ 				
คุณดารารัตน์ ทาไชยวงค์			
คุณทวี ศรีเดช				
คุณทองดี อุทะกะ - คุณวีระพล อาจเดช
คุณธนัทพัชร์ พิลาแดง			
คุณธนาวรรณ ถาวร			
คุณธัญชนิด ศรีพรหม			
คุณนพดล ถือแก้ว			
คุณนภารัตน์ - คุณสมพงษ์ ศรีวโิ รจน์

จ.ตาก
จ.อุตรดิตถ์
กรุงเทพมหานคร
จ.แม่ฮอ่ งสอน
จ.หนองคาย
จ.พิษณุโลก
จ.นครสวรรค์
จ.บึงกาฬ
จ.ชัยภูมิ
จ.ลำ�ปาง
จ.นครราชสีมา
จ.ราชบุรี
จ.ลำ�ปาง
จ.กำ�แพงเพชร
จ.นครราชสีมา
จ.อุดรธานี
จ.กำ�แพงเพชร
จ.ปัตตานี
จ.พิษณุโลก
จ.กำ�แพงเพชร

คุณนัชษ์ทรงพล นัทธิส์ นุ ทร		
จ.ชลบุรี
คุณนาวิน จังเจริญกุล			
กรุงเทพมหานคร
คุณน้�ำ ผึง้ - คุณสงกรานต์ นุชจันทร์
จ.สุโขทัย
คุณนิชานันท์ นันทศิรศิ รณ์			
จ.นนทบุรี
คุณนิตยา - คุณสุเทพ กลิน่ เจริญ		
จ.อุตรดิตถ์
คุณนิตยา แพหีต				
จ.สุราษฎร์ธานี
คุณนิภารัตน์ นาทมพล - คุณสมควร ชะตารัมย์
จ.ร้อยเอ็ด
คุณนิวฒ
ั น์ ดอเล๊าะลาโมะ			
จ.สงขลา
คุณมึอ ยาลู				
กรุงเทพมหานคร
คุณสุรนิ ทร์ ไชยสง			
จ.ชุมพร

8. ระดับ
Emerald

7. ระดับ
Sapphire

6. ระดับ
Ruby

5. ระดับ
Pearl

4. ระดับ
Platinum

3. ระดับ
Gold

2. ระดับ
Silver

1. ระดับ
Bronze
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สัมภาษณ์พิเศษ!

สำ�หรับผู้ชนะการ

BODi Design Challe
คุณอรรถพล ไชยสง (นักธุรกิจระดับ Diamond)

ผู้ชนะการแข่งขัน อันดับที่ 1 คว้าเงินรางวัล 80,000 บาท

"ผมรู้สึกภาคภูมิใจ...ที่ ได้เป็นตัวแทนในการแสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ที่ดี จากการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควบคู่กับ
โภชนาการที่ถูกต้องและการออกกำ�ลังกายที่เหมาะสม"

1

ชนะเลิศอันดับ

แรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่น
•
•
•
•
•

แรงจูงใจ
การเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ
การตั้งเป้าหมาย
การพิชิตเป้าหมาย
อุปสรรค

Before

• แรงจูงใจ
คุณอรรถพล ไชยสง ผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการ หุ่นในฝัน...
คุณปัน้ ได้มาแรงแห่งปี กล่าวถึงความรูส้ กึ จากการเข้าร่วมโครงการใน
ครัง้ นีว้ า่ “เมื่อบริษทั ฯประกาศว่ามีการแข่งขัน BODi Design Challenge ตนรูส้ กึ

ตื่นเต้นและอยากพิสูจน์ว่าโปรแกรมที่จัดขึ้น โดยเน้นเรื่องโภชนาการที่ถูกต้อง
ควบคู่กับการออกกำ�ลังกายที่ถูกวิธีนั้นได้ผลลัพธ์จริง” เพราะนอกเหนือจากการ
รับประทานผลิตภัณฑ์ ให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดตามทีก่ �ำ หนดไว้ ในโปรแกรม และมี
การคำ�นวนสัดส่วนของไขมันและกล้ามเนือ้ ควบคูไ่ ปด้วย จึงทำ�ให้เรามัน่ ใจอดทีจ่ ะ
ตื่นเต้นและลุน้ ไปกับผลลัพธ์ทจ่ี ะทำ�ให้เราสามารถเปลีย่ นแปลงตัวเองและผูท้ เ่ี ข้า
ร่วมโครงการคนอื่น ๆ ในระยะเวลาเพียง 60 วัน ไม่ได้เลย เรียกว่า “แค่คดิ ก็

รูส้ กึ ตื่นเต้นแล้ว”

• การเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย
และจิตใจ
“เชื่อว่าการเตรียมพร้อมทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจสำ�คัญอย่างมาก
...ต่อผูเ้ ข้าแข่งขัน และผูท้ ต่ี อ้ งการจะเปลีย่ นแปลงตัวเองทุกคน!

After

“วินยั ” เป็นสิง่ จำ�เป็นอย่างยิง่ ทัง้ วินยั ในการปฏิบตั ติ วั ตามโปรแกรม ทัง้ การ
เลือกรับประทานอาหารเสริมควบคูก่ บั การออกกำ�ลังกายอย่างถูกวิธี การมีความ
รูค้ วามเข้าใจในเรื่องของโภชนาการทีถ่ กู ต้องและเปิดใจปรับ Mindset ในการ
เรียนรู้ และทำ�ตามสิง่ ทีโ่ ค้ชบอกตลอด 60 วันทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
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การแข่งขัน!

allenge 2020

“ด้านจิตใจ” ผมมีความพร้อมอยูแ่ ล้ว รูส้ กึ แฮปปีก้ บั กิจกรรมที่ได้ท�ำ ตลอด 60 วัน ตื่นเต้น
ตลอด เพราะเป็นการปรับกิจวัตรประจำ�วันใหม่ทง้ั หมด ไม่ใช่แค่การหันมาออกกำ�ลังกาย
อย่างสม่ำ�เสมอ แต่ต้องปรับเรื่องอาหารการกินต้องบริหารจัดสรรเวลาใหม่ แต่ก็ลงตัว
และนับว่าคุ้มค่ามากที่ทำ�ให้เราได้รับผลลัพธ์ดีเกินคาด จนตัวเองยังรู้สึกทึ่งและคนรอบ
ข้างทักกันขนาดนี้

• การพิชิตเป้าหมาย

• การตั้งเป้าหมาย

ส่วนตัวแล้วไม่ได้คดิ จะแข่งขันกับใคร...
...นอกจากอยากเอาชนะใจตัวเอง!

การแข่งขันในครัง้ นีต้ อ้ งอาศัยวินยั และใจทีเ่ ข้มแข็ง
ไม่ยอมแพ้ตอ่ อุปสรรคและสิง่ ยัว่ ยุตลอดทาง ซึง่ เรา
สามารถพิชติ มันได้ พร้อมกับความ Amazing ของ
สิ่งที่ได้รับกลับมา ทั้งรูปร่างที่ดีข้ึน กระชับขึ้น ซึ่ง
เป็นผลพลอยได้ แต่ส่ิงที่ทำ�ให้เราได้กลับคืนมามัน
มากกว่านั้น มันคือการที่เราได้สุขภาพที่ดีกลับมา
ร่างกายทีแ่ ข็งแรง จิตใจทีก่ ล้าแกร่ง สุขภาพกายใจที่
ดีขน้ึ บุคลิกภาพทีด่ แี ละความมัน่ ใจทีเ่ พิม่ ขึน้ อีกทวีคณ
ู
ซึง่ ทำ�ให้เราสามารถทำ�กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้า
หมายของชีวติ ได้ดขี น้ึ ด้วย

ผมเป็นคนมีวนิ ยั มาก!
ในการทำ�กิจกรรม ผมไม่พลาด
แม้แต่กจิ กรรมเดียวทีเ่ กิดขึน้
ใน 60 วัน

และยังพยายามเปลีย่ นแปลงตัวเองด้วยการสร้างวินยั ใหม่ในแต่ละวัน เอาชนะใจตัวเอง
ให้ได้ ตอนเช้าตื่นมาออกกำ�ลังกาย ตัง้ เป้าการทำ�งานให้เสร็จภายในระยะเวลาทีก่ �ำ หนด
คำ�นวณการกินในแต่ละวันเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่พอเพียง นอนหลับพักผ่อน
ให้เพียงพอกับทีร่ า่ งกายต้องการ เพื่อให้ตวั เองได้ผลลัพธ์ดที ส่ี ดุ ในสองเดือน

• การก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ

อุปสรรคในการแข่งขันครัง้ นีม้ แี ค่ใจของเราเพียงอย่างเดียว ซึง่ ยิง่ ทำ�ให้รสู้ กึ
ว่าเป็นอุปสรรคที่ต้องชนะให้ได้เพราะถ้าเราชนะใจตัวเองได้ ไม่ว่าเราจะเริ่มต้นทำ�อะไร
ใหม่ ๆ เราก็จะรู้สึกถึงการท้าทาย และการพัฒนาตัวเองที่จะเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในทุก ๆ วัน
ผมรูส้ กึ ภาคภูมใิ จที่ ได้เป็นตัวแทนในการแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ทด่ี จี ากการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ควบคูก่ บั โภชนาการทีถ่ กู ต้องและการ
ออกกำ�ลังกายทีเ่ หมาะสม การเข้าร่วมโครงการ BODi Design Challenge ในครัง้ นี้ นับเป็นความภาคภูมใิ จอย่างยื่ง ไม่ใช่เพราะผมชนะ
การแข่งขันในครัง้ นี้ แต่เป็นเพราะผมได้ชวี ติ ใหม่กลับคืนมาอีกครัง้ ทัง้ สุขภาพทีแ่ ข็งแรง ผิวพรรณทีส่ ดใสและดูเด็กลงจนคนรอบข้างทักกับ
บุคลิกภาพใหม่ เรียกความมัน่ ใจจากเดิมให้มมี ากขึน้ ไปอีก ตอนนีผ้ มพร้อมทีจ่ ะออกไปพิชติ ทุกภารกิจแล้วครับ!

”

”
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คุณอาภาพรรณ ทองจันทร์ (นักธุรกิจระดับ Pearl)
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 คว้าเงินรางวัล 40,000 บาท

มุมมองของเราที่ทำ�ให้เราก้าวมาสู่จุดนี้ ได้คือ

“อุปสรรคทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเพียง...
...บททดสอบศักยภาพของเราแค่นั้นเองค่ะ”

รองชนะเลิศ
อันดับ

1

คุณอาภาพรรณ ทองจันทร์ ผู้ครองตำ�แหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการ
BODi Design Challenge 2020 โครงการสุ ดยอดพิ ชิ ต หุ่ นในฝันแห่ง ปี
ได้มีโอกาสพูดคุยความรู้สึกหลังจากได้เข้าร่วมโครงการว่า “โครงการนี้ ได้จุด
ประกายแรงบันดาลใจในการเอาชนะตัวเอง ก้าวข้ามอุปสรรคในใจตัวเองเรื่องการ
ออกกำ�ลังกายและดูแลสุขภาพให้ด้ ขี น้ึ ต้องขอขอบคุณโครงการดี ๆ จากซัคเซสมอร์
คุณหมอสิทธวีร์ และ CEO นพกฤษฏิ์ ที่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ถ้าไม่มีโครงการนี้ ก็คงยังไม่สามารถก้าวข้ามขีดจำ�กัดของตัวเองได้ขนาดนี้ และ
ขอบคุณโครงการที่ให้ความรู้เรื่องโภชนการที่ดี การเลือกรับประทานอาหารเสริม
ขอบคุณตัวช่วยในเซ็ต BODi Design ทุกวันนีพ้ ดู ได้เต็มปาก ผลิตภัณฑ์ซคั เซสมอร์
ช่วยดูแล กระชับทัง้ รูปร่าง ได้ทง้ั สุขภาพทีด่ จี ริงแท้แน่นอน”

• การขาดความมั่นใจ คือจุดเริ่มต้น
ของปัญหา

อุปสรรค คือ บททดสอบ
•
•
•
•

การขาดความมั่นใจ คือจุดเริ่มต้นของปัญหา
แรงบันดาลใจคือสิ่งสำ�คัญในการก้าวข้ามอุปสรรคนี้
Mindset ในการลุกขึ้นสู้กับใจตนเอง
บุคลิกภาพที่ดีขึ้น นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น

Before

หากได้นึกย้อนกลับไปตอนนั้น ในใจมีแต่คำ�ถามว่า “ทำ�ไมถึงลดน้ำ�หนัก...ไม่่
ลงสักที พยายามแค่ไหนน้�ำ หนักตัวก็ยงั คงเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ” และยังมีปญ
ั หา
ผิวพรรณหย่อนคล้อย ปัญหาไขมันสะสมในร่างกายที่เพิม่ ขึ้นอีก ยิ่งทำ�ให้ไม่มี
ความมั่นใจในรูปร่างมากกว่าเดิม สวมใส่อะไรก็ ไม่สวย ไม่ถูกใจ จึงส่งผลต่อ
ความมั่นใจในภาพลักษณ์ของตัวเองตามไปด้วย ส่วนตัวเคยลองอดอาหาร
เพราะคิดว่าวิธีอดอาหารจะสามารถช่วยเราลดน้ำ�หนักได้ แต่ผลลัพธ์ก็ยังคง
เหมือนเดิม ลองทุกวิถีทางถึงขั้นใช้ยาลดความอ้วนเป็นตัวช่วย ซึ่งเป็นวิธีที่
ผิดมากเพราะตอนทานน้ำ�หนักตัวลดลงจริง แต่หากเริ่มหยุดยา น้�ำ หนักกลับ
พุ่งสูงกว่าเดิม ยิ่งทำ�ให้ความมั่นใจเรื่องรูปร่างของตัวเองลดลงกว่าเดิมไปอีก

โชคดีทซ่ี คั เซสมอร์มีโครงการดี ๆ อย่าง BODi Design Challenge เราจึง
มีโอกาสได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรูเ้ รื่องการเลือกรับประทานอาหาร
After
และอาหารเสริมทีถ่ กู ต้อง รูจ้ กั การออกกำ�ลังกายอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะเรื่อง
อาหารทีเ่ ป็นหัวใจสำ�คัญในการ Transform ร่างใหม่ ด้วยงานและชีวติ ประจำ�
วันทีเ่ ร่งรีบ เป็นเรื่องยากทีเ่ ราจะรับประทานอาหารได้ครบทัง้ 5 หมู่ และได้รบั สารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุอย่างพอเพียงตามที่ร่างกาย
ต้องการ ดังนั้น เซ็ต BODi Design นี้ถือว่าตอบโจทย์มาก ส่วนตัวเราเป็นคนมีเป้าหมายชัดเจน เป็นคนสู้อยูแ่ ล้ว เจอเซ็ตนีเ้ ข้าไป
ทำ�ให้เราไปถึงเป้าหมายทีว่ างไว้ได้เร็วขึน้ เหมือนติดจรวด...
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• แรงบันดาลใจคือสิ่งสำ�คัญ...
ในการก้าวข้ามอุปสรรคครั้งนี้
มุมมองของเราทีท่ �ำ ให้เราก้าวมาสูจ่ ดุ นี้ได้คอื “อุปสรรคทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็นเพียงบททดสอบศักยภาพของเรา
แค่นน้ั เองค่ะ” เมื่อเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้ว ในโครงการมีโค้ชคอยดูแล มีการจัดโปรแกรม มีแบบอย่างทีด่ ี เป็นแรง
ขับเคลื่อนให้ไปต่อ การอยู่ในโครงการ บรรยากาศที่ได้รับ ทำ�ให้เราไม่หลงทาง และไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้เร็วขึ้น
ถ้าถามว่าทำ�ไมครั้งนี้ถึงลดน้�ำ หนักได้ส�ำ เร็จ? ต้องบอกว่ามีแรงบันดาลใจหลักเลยคือ บทบาทการเป็นแม่ เพราะ
เราไม่ได้เลี้ยงลูกเท่าอายุเรา แต่เราเลี้ยงลูกเท่าอายุลูก เราต้องการเป็นคุณแม่ที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้
เราจึงต้องมีทง้ั สุขภาพกาย และสุขภาพใจทีแ่ ข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีสขุ ภาพร่างกายทีด่ ี จะทำ�ให้เราสามารถ
เป็นทีป่ รึกษา เป็นกำ�ลังใจ อยูเ่ คียงข้างลูก รอชื่นชมความสำ�เร็จของลูกได้นานทีส่ ดุ
อีกหนึ่งแรงบันดาลใจสำ�คัญในครั้งนี้ก็คือ การเป็นผู้นำ�ต้นแบบให้กับทีมงานของเรา เคยได้ยินไหมว่าขุนพลจะ
ออกรบได้อย่างไร หากแม่ทพั ยังไม่น�ำ ทัพออกรบให้ขนุ พลเห็นเสียก่อน ในเมื่อเราคิดอยากจะเป็นแม่ทพั ทีด่ แี ละสามารถ
นำ�ทีมงานของเราไปสู่ความสำ�เร็จได้ เราก็ต้องมีทักษะในสนามรบให้มากกว่าการเป็นแค่ขุนพล เราจะต้องเป็นผู้นำ�
ต้นแบบให้คนในทีมเราเห็นว่า ความตั้งใจจริงที่จะทำ�อะไรสักอย่างให้สำ�เร็จนั้นมันไม่ยากเลย โดยเราเริ่มต้นจากเรื่อง
พืน้ ฐานก่อน คือการสร้างสุขภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง มีรปู ร่างทีด่ ขี น้ึ มันเป็นการแสดงให้เห็นถึงรูปธรรมทีเ่ ห็นผลลัพธ์ชดั เจนเลยว่าเราทำ�ได้ส�ำ เร็จ
จริง ๆ และทีมงานก็จะเห็นว่า เรื่องพื้นฐานอย่างการดูแลสุขภาพร่างกายเรายังตั้งใจทำ�ได้ขนาดนี้ ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจ ทีมงานก็จะเชื่อมั่นว่าเรา
จะตัง้ ใจนำ�ทีม และพากันก้าวไปถึงความสำ�เร็จได้อย่างแน่นอน
อีกแรงบันดาลใจที่ขาดไม่ได้เลย คือ แรงบันดาลใจที่มาจากคุณหมอสิทธวีร์ และ CEO นพกฤษฏิ์ ผู้สร้างแรงบันดาลใจที่ทำ�ให้เรา
มีความตั้งใจจริงได้ขนาดนี้ ด้วยโครงการดี ๆ อย่าง BODi Design Challenge 2020 และยื่นโอกาสในการแสดงออกถึงความ
พยายาม ขีดสุดของความสามารถของเราออกมาได้ ขอบคุณมากเลยค่ะ

• Mindset ในการลุกขึ้นสู้
กับ "ใจตนเอง"
“WHY” คือ Mindset ทีเ่ รานำ�มาเป็นต้น
แบบในครัง้ นี้ เราต้องหา WHY ให้ได้วา่ เรา
ลุกขึ้นมาสู้ครั้งนี้ เราทำ�เพื่อใคร และเราก็ ได้
คำ�ตอบว่า เราทำ�เพื่อตัวเอง เพื่อลูก เพื่อคน
• บุคลิกภาพที่ดีขึ้น นำ�ไปสู่...
ที่เรารัก ซึ่งหลายครั้งที่รู้สึกเหนื่อย ท้อ และ
ไปต่อไม่ไหว ภาพลูกก็จะลอยมาตรงหน้า ภาพ
...การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น!
ของตนเองที่แข็งแรงสุขภาพดี จะปรากฎขึ้น
หลังจากเข้าร่วมโครงการรู้สึกได้ทันทีว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น โดยเฉพาะ
ในหัว มันทำ�ให้เรามีแรงฮึดสู้ต่อไปได้ แล้ว
บุ
คลิกภาพที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด เพราะรูปร่างดูดีข้ึน ทำ�ให้การเคลื่อนไหว
เราจะมีคำ�พูดหนึ่งที่ดังก้องอยู่ในหัวตัวเอง
ร่างกายมีความคล่องแคล่ว ว่องไว กระฉับกระเฉงมากขึ้น ซึ่งมันคือส่วนหนึ่งที่ทำ�
อยู่ตลอด คือ "ฉันกำ�ลังทำ�สิ่งที่ดี ให้กับตัว
ให้เรามัน่ ใจมากขึน้ เวลาทำ�งานกับนักธุรกิจท่านอื่น นอกจากนี้ ทีมงานและคนรูจ้ กั ใกล้
เอง ไม่มีใครทำ�แทนฉันได้ ถ้าฉันทำ�สำ�เร็จ
ตัวเรา เมื่อได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสรีระของเราที่ดูดีขึ้น มันส่งผลต่อมุมมอง
ฉันจะภาคภูมิใจในตัวเองที่สุด ฉันเป็นคน
การตลาดและด้านธุรกิจ ทำ�ให้เราสามารถแบ่งปันศักยภาพข้อมูลด้านสุขภาพ และ
เก่ง ฉันคู่ควรกับสิ่งดี ๆ และฉันทำ�ได้" เรา
ธุรกิจได้งา่ ยมากยิง่ ขึน้ มีผลต่อการตัดสินใจต่อการทำ�งานกับนักธุรกิจท่านอื่น ๆ มากขึน้
คิดว่าใจเราต้องเป็นนาย กายเราต้องเป็นบ่าว
ส่
วนการทำ�งานกับนักธุรกิจหน้าใหม่หลาย ๆ ท่าน เราก็มี Before - After เป็นหลัก
ไม่มีอะไรที่คนตั้งใจจริงจะทำ�ไม่ได้ นอกจาก
ฐานยืนยันผลลัพธ์ที่สร้างความเชื่อมั่นได้ชัดเจนขึ้นด้วยค่ะ
เรายังไม่ได้เริ่มทำ�
อยากให้ทกุ คนเริม่ ตัง้ แต่วนั นี้ ลองเชื่อมัน่ ในความพยายามของตนเอง แล้วดึงศักยภาพความตัง้ ใจ และขีดความสามารถของตนเอง
ออกมา ของล้ำ�ค่าที่เราเริ่มดูแลรักษาได้ตั้งแต่วันนี้คือร่างกายของเราเอง รับรองว่าผลลัพธ์ที่ ได้ มีค่ามากกว่าสิ่งของ นั่นคือความ
ภาคภูมิใจในตัวเองที่มากขึ้นกว่าเดิมร้อยเท่าพันเท่า เริ่มได้ ไม่ต้องรอ!
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คุณวรุตม์ บริบูรณ์ชัยศิริ (นักธุรกิจระดับ Blue Diamond)
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 คว้าเงินรางวัล 20,000 บาท

"ทุกสิ่ง...ทุกอย่าง

...ต้องเริ่มที่ Mindset เป็นหลัก "

คุณวรุตม์ บริบรู ณ์ชยั ศิริ รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด
โครงการสุดท้าทาย BODi Design Challenge 2020 หุน่ ในฝัน...
คุณปัน้ ได้ เล่าถึงความรูส้ กึ และแนวคิดก่อนเข้าร่วมโครงการว่า

ในครัง้ แรกทีร่ วู้ า่ บริษทั ฯ มีการประกาศว่าจะมีโครงการปัน้ หุน่ BODi Design Challenge 2020 ผมก็ขอเข้าร่วมเลย เพราะชอบทำ�กิจกรรมกับทางบริษทั ฯ อยูแ่ ล้ว และ
ยิง่ มีโปรเจคดี ๆ แบบนี้ ผมก็ยกมือขอเข้าร่วมเลยครับเพราะเชื่อมัน่ ว่าซัคเซสมอร์สง่
มอบสิง่ ดี ๆ ให้อย่างแน่นอน
และอีกหนึง่ แรงผลักดันทีท่ �ำ ให้ผมเข้าร่วมโครงการครัง้ นีก้ ค็ อื ผูบ้ ริหารทัง้ 2 ท่าน
ได้ลงมาลุย ออกกำ�ลังกาย ควบคุมอาหารและเข้ารวมโครงการไปด้วยกัน ทำ�ให้ผม
รูส้ กึ Amazing มาก กลายเป็นแรงผลักดันให้ผมเองก็ฮดึ สูแ้ ละบอกตัวเองว่าเรา
ทำ�ได้

วินัย การดูแลสุขภาพ
• Mindset ก่อนมีโครงการ BODi Design และ
Mindset ที่เปลี่ยนไปในการดูแลสุขภาพ
• การเป็นแบบอย่างที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
• การเป็นผลลัพธ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์
• แนะนำ�เคล็ดลับการสร้างวินัย

Before

จากนั้นเมื่อผมได้ร่วมโครงการก็ ไม่ผิดหวังครับ เพราะในกลุ่มของผู้เข้าร่วม
โครงการมีการส่งมอบกำ�ลังใจ แชร์ประสบการณ์ความรู้มากมายเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพตลอด และบริษทั ฯ ก็สนับสนุนข้อมูลดี ๆ มาสม่�ำ เสมอ ร่วมถึงมีโค้ช
ผูเ้ ชีย่ วชาญอย่าง โค้ชมิกกี้ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร มาสอนวิธกี ารออกกำ�ลังกาย
ตลอดระยะเวลาของการร่วมโครงการ 2 เดือน ทำ�ให้ผมไม่เบื่อเลยครับ สนุก
และได้ความรูเ้ ยอะมาก

• Mindset ก่อนมีโครงการ BODi Dsign และ
Mindset ทีเ่ ปลีย่ นไปในการดูแลสุขภาพ
เมื่อมองย้อนกลับไปได้เห็นตัวเองย้อนในอดีต ในวันนี้ผมรู้สึกภูมิใจมาก
เพราะผมเคยพยายามลดน้�ำ หนักมาแล้วหลายครัง้ แต่กแ็ พ้ ใจตัวเองทุกครัง้
สำ�หรับครั้งนี้บอกได้เลยว่า Mindset มีผลมาก เพราะผมไม่ได้ลดน้�ำ หนักด้วย
การควบคุมอาหารหรือการออกกำ�ลังกาย แต่ผมเริ่มต้นด้วยการปรับ Mindset
ตัวเองก่อน
ในอดีตผมเชื่อว่าหลายคนมีแนวทางแห่งความสุขที่แตกต่างกันครับ และก่อน
เข้าร่วมโครงการ BODi Design Challenge นัน้ “ความสุขของผมคือการกิน”
ดังนั้น ก่อนเข้าร่วมโครงการผมแทบจะไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยครับ ยิ่งชาบู
หมูกระทะนี่ของโปรดเลย กินทุกอย่างเป็นปกติ ถ้าใครเคยเจอหุ่นผมสมัยก่อน
เข้าโครงการก็จะรู้เลยว่า ผมรักการกินจริง ๆ

After

แต่หลังจากสตาร์ทโครงการแล้ว ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยครับ เพราะโครงการ
BODi Design ไม่ใช่โครงการทีม่ าบอกให้คณ
ุ ลดน้�ำ หนักและออกกำ�ลังกายอย่าง
เดียว! ซัคเซสมอร์ ให้ความสำ�คัญกับการดูแลสุขภาพถึงแก่น เราจึงเริ่มลดน้ำ�
หนักด้วยการปรับ Mindset ครับ ผมเองก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เป็นอย่างมาก
ว่า "ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องเริ่มที่ Mindset เป็นหลัก เมื่อ Mindset เปลี่ยน
ความคิดเปลี่ยน พฤติกรรมของเราก็จะเปลี่ยนตาม"
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ก่อนหน้านี้ ผมได้เรียนเรื่องการจัดลำ�ดับความสำ�คัญกับ CEO นพ
กฤษฏิ์ ซึง่ ผมมักลำ�ดับความสำ�คัญของงานมาเป็นอันดับหนึง่ เสมอ
ครับ ทำ�ให้หลายครัง้ เราก็มองข้ามเรื่องสุขภาพไป จนกระทัง่ มาเข้า
รวมโครงการ ผมได้ปรับ Mindset ใหม่ เอาสุขภาพมาก่อน เพราะ
คุณหมอสิทธวีร์ และ CEO นพกฤษฏิ์ ได้ส่งมอบ Mindset ใหม่
ให้กับทุกคน โดยเราต้องมุ่งเน้นให้ความสำ�คัญกับสุขภาพมาเป็น
อันดับหนึ่ง Wellness & Well Being สุขภาพดีต้องควบคู่มากับ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ซึง่ ท่านเชื่อว่าร่างกายทีด่ ี สุขภาพทีแ่ ข็งแรงคือ
เครื่องมือนำ�พาเราไปสู่ความสำ�เร็จครับ
จากนั้น ผมจึงเริ่มศึกษาข้อมูลโภชนาการโดยดูจากข้อมูลความรู้
ที่ทางบริษัทฯ ส่งให้ พร้อมศึกษาข้อมูลจากเพื่อนที่ร่วมโครงการได้
แชร์มาและเริ่มจัดตารางอาหารใหม่ ปรับพฤติกรรมการกิน สร้าง
วินยั ให้ตวั เองในแต่ละวัน โฟกัสเรื่องแคลลอรี่ โปรตีน ไขมันและ
เรื่องโภชนาการเพิม่ ขึน้ ครับ
สำ�หรับการออกกำ�ลังกายนั้น ผมจัดตารางให้ตัวเองได้ออกกำ�ลัง
กาย 4-5 วัน/สัปดาห์ ในช่วงแรกด้วยน้ำ�หนักตัวที่มาก ผมจึงไม่
สามารถออกกำ�ลังกายหนัก ๆ ได้ จึงเน้นคาร์ดิโอไปก่อน เมื่อ
เข้าสัปดาห์ที่ 4 ก็เริม่ มีความคล่องตัวมากขึน้ จนสามารถออกกำ�ลัง
กายได้อย่างคล่องตัวและทำ�ท่าตามทีโ่ ค้ชมิกกีแ้ นะนำ�ได้

• การเป็นแบบอย่างทีด่ ี ในการ...
เปลีย่ นแปลงตัวเอง
เมื่อสุขภาพเราแข็งแรงขึ้น น้�ำ หนักลดลง แน่นอนครับว่าความมั่นใจ
ต้องมาก่อน ผมเคยน้ำ�หนักตัวเยอะ เรียกง่าย ๆ ว่าอ้วนเลยก็ ได้ พอ
เข้าร่วมโครงการ BODi Design Challenge น้ำ�หนักตัวลดลง เห็นความ
แตกต่างชัดเจน เดินทางไปไหนใคร ๆ ก็ทักว่าดูดีขึ้น แต่ที่รู้สึกดีมากกว่า
นั้นคือ หลังจากที่น้ำ�หนักตัวเราลดลง รูปร่างดีขึ้น ผมมีความคล่องตัว
มากขึ้น ไม่เหนื่อยง่ายแบบแต่ก่อน รับรู้ได้ว่าสุขภาพของเราดีขึ้นจริง ๆ
จากภายใน เพราะใน BODi Design Set ที่ผมกินประจำ�มีโภชนาการ
ครบถ้วน โดยเฉพาะโปรตีน ที่ถือเป็นสารอาหารที่กินให้ครบตามปริมาณ
ที่ร่างกายต้องการในช่วงลดน้�ำ หนักได้ยาก ดังนั้น BODi Design Set จึง
ตอบโจทย์มาก เพราะมีปริมาณโปรตีนที่เพียงพอต่อความต้องการของ
ร่างกายในแต่ละวัน อีกทัง้ ยังครบถ้วนด้วยโภชนาการทีช่ ว่ ยดูแลสุขภาพ
องค์รวมด้วยครับ และนอกจากที่ผมกินแบบชงดื่มปกติ ผมยังนำ�มามิกซ์
ทำ�เป็นสมูทตีเ้ พื่อเพิม่ ความหลากหลายให้กบั รสชาติในแต่ละครัง้ ด้วยครับ

• การเป็นผลลัพธ์ทด่ี ขี องผลิตภัณฑ์

• แนะนำ�เคล็ดลับการสร้างวินยั

สิ่งที่ ได้มาเมื่อเรากลายเป็นผลลัพธ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ คือทีมงานของ
ผมภาคภูมใิ จและมีความเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์มากขึน้ โดยผมเป็นผลลัพธ์
ที่ชัดเจนจากการใช้ผลิตภัณฑ์ BODi Design Set ส่งผลให้ทีมงานกล้า
พูดกล้าขาย ซึ่งทีมงานสามารถนำ�ภาพของผมไปเปิดให้ผู้มุ่งหวังดูได้
การเข้าร่วมโครงการครัง้ นี้ เรียกได้วา่ เป็นประโยชน์รอบด้านและคุม้ ค่ามาก
จริง ๆ ครับ
และสำ�หรับวันนี้ ผมพูดได้เต็มปากว่ารู้สึกภูมิใจที่ ได้เป็นผลลัพธ์ของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีดีอย่าง BODi Design Set ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์ด้าน
โภชนาการอย่างครบถ้วน "ขอบคุณโครงการดี ๆ BODi Design Challenge
และทีมงานซัคเซสมอร์มากครับ" ทีค่ ดั สรรผลิตภัณฑ์และจัดโครงการดี ๆ
อย่างนีข้ น้ึ มา

อย่างทีผ่ มบอกไปตอนแรกนะครับว่า Mindset คือ หัวใจสำ�คัญ
ในการสร้าง “วินัย” เมื่อ Mindset เปลี่ยน พฤติกรรมก็จะ
เปลี่ยนตามครับ และสิ่งสำ�คัญอีกหนึ่งอย่างคือ ความมีวินัยนั้น
อาศัยความต่อเนื่อง เมื่อเราทำ�สิ่งใดอย่างต่อเนื่อง อดทนและ
พัฒนาตนเองอย่างสม่�ำ เสมอ ก็จะเกิดผลลัพธ์ได้ดั่งที่เราคาดหวัง
ครับ
การหารายได้ถือเป็นเรื่องสำ�คัญ แต่สุขภาพก็สำ�คัญไม่น้อยไปกว่ากัน คนเราไม่ได้ทำ�งานเพื่อหาเงินมารักษาตัว ดังนั้น ต้องบาลานซ์
สุุขภาพและการทำ�งานให้ดี ซึ่งในปัจจุบันการดูแลสุขภาพนั้นมีข้อจำ�กัดอยู่บ้าง โดยเฉพาะในยุคที่ทุกอย่างต้องการความรวดเร็วแบบนี้
ซึ่งบางคนอาจไม่มีเวลาพิถีพิถันในการปรุงอาหารเท่าที่ควร ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสุขภาพที่ช่วยลดข้อจำ�กัดใน
ด้านนี้ ส่วนทีเ่ หลือคือตัวเราทีต่ อ้ งมีวนิ ยั และอดทนทำ�อย่างต่อเนื่องเพื่อสุขภาพทีด่ ีในระยะยาวครับ "สำ�หรับใครทีต่ งั้ ใจรักษาสุขภาพหรือดูแล
รูปร่างองค์รวม ผมแนะนำ� BODi Design Set เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากครับ"

17

8
1
2
3
4
5
6
7
8

เรือ่ งทีค่ ณ
ุ จะได้จากการไป

MINDSET

การดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง

ความรูแ้ น่น ๆ เรือ่ งการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่การรับประทาน
อาหาร พักผ่อน ออกกำ�ลังกายและการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกต้อง

หลักการรับประทานอาหาร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบ “โภชนบำ�บัด”
รวมถึงการออกกำ�ลังกาย ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค

เทคนิคการขาย

เหนือชั้นจากกูรูตัวจริง

ประกาศนียบัตรรับรองการเป็น “SCM Health Creator”

นักออกแบบสุขภาพตัวจริง
เป็น วิทยากรพิเศษ
บรรยายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

เทคนิคการติดตาม

และวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสนุก

แบบจัดเต็มในรูปแบบที่คุณไม่เคยได้

20 INFO OVERSEAS

SCM
กัมพูชา สิงคโปร์ คึกคัก!
นำ�เข้าสวนกระแส...วิกฤติเศรษฐกิจ
ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสำ�หรับตลาดกัมพูชา และสิงคโปร์
ล่าสุดเติบโตหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ สวนทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
คาดว่า เป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง จากการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำ�ให้ผู้บริโภคมีความใส่ใจในการดูแล
สุขภาพและให้ความสำ�คัญ “การป้องกันมากกว่าการรักษา” ซึ่งคาดว่า
แนวโน้มนี้ จะส่งผลบวกต่อการเติบโตของตลาดอาหารเสริมสุขภาพ
ในระยะยาวอย่างยั่งยืน
พร้อมกันนี้ ยังได้รับการส่งต่อความรู้ ความคิด และแนวทางการ
ขยายธุรกิจจาก 2 ผู้บริหาร ที่ทุ่มเท เวลา แรงกาย และแรงใจให้กับ
นักธุรกิจโดยผ่านช่องทางการให้ความรู้และส่งมอบคุณค่าผ่านช่องทาง
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยทัง้ หลายเหล่านีค้ อื สุดยอดแห่งการเติบโต
แบบฉุดไม่อยู่เลยทีเดียว

Q&A
ทำ�ไมต้อง

Q: ทำ�ไมทาน ไฟโตวี่ลีฟ

แล้วต้องทานน้ำ�ตาม
มาก ๆ ?

A: เนื่่องจากใน ไฟโตวีีลีฟี มีีปริิมาณ

ไฟเบอร์์สููงมาก ซึ่่�งไฟเบอร์์แต่่
ละชนิิดจะพองตััวและทำำ�งานได้้ดีี
ต้้องใช้้น้ำ��ำ ปริิมาณมาก

Q: ทำ�ไมบางคนทาน

ไฟโตวี่ลีฟ แล้วถึง
ไม่ถ่าย?

A: กรณีีที่่� 1 อาจจะดื่่มน้ำำ��ตามน้้อย

ควรดื่่มน้ำำ��ให้้มากกว่่าเดิิม ทานผััก
และผลไม้้เพิ่่�มขึ้้�น ออกกำำ�ลังั กาย
เพื่่อให้้ลำำ�ไส้้ได้้มีีการเคลื่่อนไหว
ที่่�ดีีขึ้้�น สำำ�หรัับบางรายที่่�ธาตุุหนััก
มาก ๆ สามารถทาน 2 ซองต่่อวััน
และควรทานต่่อเนื่่อง จะทำำ�ให้้
ขัับถ่่ายดีีขึ้้�นอย่่างแน่่นอน
กรณีีที่่� 2 ระบบการทำำ�งานของ
ลำำ�ไส้้บางรายไม่่ปกติิหรืือมีีเมืือก
ไขมัันเกาะอยู่่�จำ�ำ นวนมาก จึึงควร
ทานติิดต่่อกัันทุุกวััน ไฟโตวี่่�ลีีฟ
จะช่่วยล้้างคราบเมืือกไขมัันออก
และปรัับสมดุุลการทำำ�งานของ
ลำำ�ไส้้ ทำำ�ให้้ถ่า่ ยเป็็นปกติิได้้

Q: ทำ�ไมทาน ไฟโตวี่ลีฟ
แล้วถ่ายท้องบ่อย?

A: สำำ�หรัับคนธาตุุอ่อ่ นหลัังทานแล้้ว

ถ้้ามีีถ่า่ ยหลายรอบให้้ลดการทาน
ให้้น้้อยลงเหลืือครึ่่�งซองก็็เพีียง
พอ

Q: ไฟโตวี่ลีฟ เด็กทาน
ได้ ไหม?

A: เด็็กอายุุ 7 ขวบขึ้้�น ไปสามารถ

ทานได้้ แนะนำำ�ให้้ทานครั้้�งละ
ครึ่่�งซองก็็เพีียงพอ เพื่่อให้้เด็็ก
ได้้รับั สารอาหารในปริิมาณที่่�พอดีี
ต่่อร่่างกาย

ถามตอบ Q&A 21

"ดีทอ็ กซ์"

�ไมบางคนทาน
Q: หากทานยาหรืออาหาร
Q: ทำไฟโตวี
่ลีฟ ถึงปวดบิด?
A: ถ้้ามีีมวลอุุจจาระเยอะ อาจเกิิด

อาการปวดบิิดได้้ สำำ�หรัับบางคน
ซึ่่�งเป็็นเรื่่องปกติิ แต่่ใน ไฟโตวี่่�
ลีีฟ ไม่่มีีส่่วนผสมของยาถ่่ายที่่�
ไปกระตุ้้�นให้้ลำ�ำ ไส้้บีีบตัั วอย่่ า ง
รุุนแรง

Q: ไฟโตวี่ลีฟ ช่วยเรื่อง

ควบคุมน้ำ�หนักได้ ไหม
เพราะอะไร?

A: ไฟโตวี่่�ลีีฟ มีีส่่วนประกอบของ

ไฟเบอร์์และโพรไบโอติิค ที่่�ช่่วย
ในเรื่่องการปรัับสมดุุลระบบการ
เผาผลาญของร่่างกาย ช่่วยลด
การดููดซึึมไขมัันในลำำ�ไส้้และช่่วย
ให้้ระบบเมตาบอลิิซึมึ เผาพลาญ
พลัังงานดีีขึ้้�น จึึงช่่วยควบคุุม
น้ำำ��หนัักได้้เป็็นอย่่างดีี

เสริมตัวอื่นก่อนนอน
แล้วต้องทาน ไฟโตวีล่ ฟี
ก่อนนอนร่วมด้วย ต้อง
รับประทานอย่างไร?

A: ทานอาหารเสริิมก่่อน 1/2– 1 ชม.

แล้้วค่่อยทาน ไฟโตวี่่�ลีีฟ แล้้ว
เข้้านอนทัันทีี

Q: คนเป็นเบาหวานทาน

ไฟโตวี่ลีฟ ได้หรือไม่ ?

A: ทานได้้ เนื่่องจากส่่วนผสมของ

ไฟโตวี่่�ลีฟี เป็็นน้ำำ��ตาล Sucralose
ซึ่่�งไม่่สามารถถููกย่่อยโดยน้ำำ��ย่อ่ ย
ของร่่างกาย ร่่างกายจึึงไม่่ได้้รัับ
พลัังงานเพิ่่�มและไม่่กระทบต่่อ
ระดัับของฮอร์์โมนอิินซููลินิ ไม่่ทำ�ำ
ให้้ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดเพิ่่�มขึ้้�น
จึึงเหมาะกัับการใช้้กัับบุุคคลทั่่�ว
ไปและกัับผู้้�ป่่วยโรคเบหวาน

Q: สามารถหยุดทาน ไฟโต Q: คนทานเจทาน
วีล่ ฟี ได้หรือไม่ เมือ่ ถ่าย
เป็นปกติแล้ว หรือต้อง
ทาน ไฟโตวี่ลีฟ อย่าง
ต่อเนื่อง?

A: สามารถหยุุดทานได้้เมื่่อขัับถ่่าย

เป็็นปกติิ แต่่เนื่่องจากคนเรามััก
ทานอาหารที่่�ไม่่มีกี ากใยหรืือทาน
แต่่ของมััน ๆ และเนื้้�อสััตว์์ที่่�มาก
เกิินไป จึึงทำำ�ให้้ระบบขัับถ่่ายมีี
ปััญหาอีีก ดัังนั้้�น เพื่่อสุุขภาพที่่�
ดีีสามารถทาน ไฟโตวี่่�ลีีฟ เป็็น
ประจำำ�ต่่อเนื่่องได้้ เพื่่อปรัับสม
ดุุลการทำำ�งานของลำำ�ไส้้ ช่่วยดีี
ท็็อกซ์์ลำ�ำ ไส้้และตัับเพื่่อสุุขภาพที่่�
แข็็งแรง

ไฟโตวี่ลีฟ ได้ ไหม?

A: ทานได้้ เนื่่องจากเป็็นไคโตซาน
จากพืืชที่่�สกััดมาจากเห็็ดที่่�นำำ�เข้้า
มาจากประเทศเบลเยี่่�ยม ไม่่ใช่่
ไคโตซานจากเปลืือกกุ้้�ง คนทาน
เจก็็สามารถทานได้้

Q: คนทีม่ โี รคประจำ�ตัวอะไร

ที่ ไม่ควรทาน ไฟโตวีล่ ฟี ?

A: คนมีีโรคประจำำ�ตัวั ก็็สามารถทาน

ไฟโตวี่่�ลีีฟ ได้้ เช่่น คนที่่�เป็็นโรค
เบาหวาน โรคหััวใจ ไทรอยด์์และ
ความดัันโลหิิตสููง
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LEADERS SEMINAR TRIP TO...

Success Magazine จะออกปรากฎ

สูส่ ายตาพวกเราสมาชิก Successmore
ในทุกๆ 2 เดือน เวลาช่างผ่านไปรวดเร็ว
เหลือเกิน...

ฉบับนี้พบกันใหม่อีกครั้ง ต่อจากฉบับที่แล้ว มอร์แมน ได้
เปิดภาพความฝันสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงลอนดอนประเทศ
อังกฤษให้เห็นกันอย่างจุใจแล้ว ซึง่ ในครัง้ นี้ ข้ามจากประเทศ
อังกฤษไปยังประเทศทีอ่ ยูใ่ กล้ ๆ กันแต่ยงั อยูใ่ นกลุม่ ประเทศ
สหราชอาณาจักร นัน่ คือประเทศเวลส์
(Wales) ไปชมความงดงามของเมือง
บาธ (ฺBath) เมืองมรดกโลก 2,000 ปี
ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ กับพิพิธ
ภั ณ ฑ์ นำ้�แร่ร้อนโรมัน และเที่ยวเยี่ยม
ชมเมืองคาร์ดฟิ ฟ์ เมืองหลวงแห่งเวลส์
กันครับ

B AT H

(เมืองบาธ)
เมืองมรดกโลก 2,000 ปี

เป็นเมืองเล็ก ๆ อยูท่ างตะวันตกของกรุงลอนดอน ตัง้ อยู่
บริเวณหุบเขาริมแม่น�ำ้ เอวอน (Avon) มีจดุ เด่นในความเป็น
เมืองแห่งน้�ำ แร่และน้�ำ พุรอ้ น ซึง่ ได้รบั ความนิยมจากนักท่อง
เที่ยวตลอดทั้งปี เพราะเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม
มีร่องรอยอารยธรรม สถาปัตยกรรมของชาวโรมันอยู่มาก
และสมบูรณ์มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มา
เยือนเมืองนี้
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์อันดับหนึ่งของเมืองบาธ
คือโรงอาบน้�ำ โรมัน (Roman Bath) เป็นโรงอาบน้�ำ โบราณ
ขนาดใหญ่ สร้างขึน้ ในยุคทีเ่ กาะอังกฤษถูกปกครองโดยชาว
โรมัน
ปัจจุบนั ยังให้บริการแช่น�้ำ แร่ ซึง่ มีทงั้ สระว่ายน้�ำ บ่อน้�ำ แร่
เย็น-ร้อน และห้องอบไอน้ำ� นอกจากนี้ ยังมีส่วนที่เป็น
Turkish Bath ซึง่ เป็นการอาบน้�ำ แบบโบราณให้นกั ท่องเทีย่ ว
ได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า สำ�หรับใครที่อยากลิ้มรสชาติ
น้ำ�แร่ธรรมชาติก็มีให้ชิมเช่นกัน
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(เมืองคาร์ดฟ
ิ ฟ์)
เมืองหลวงแห่งเวลส์ เป็นเมืองท่าทีม่ เี สน่ห...
์

WA L E S

CARDIFF

เมืองคาร์ดิฟฟ์ เมืองหลวงแห่งเวลส์ เป็นเมืองท่าที่มีเสน่ห์ เป็นที่ต้ังของ
ปราสาทยุคกลางในสวนที่สวยงามและมีสนามกีฬาอันยิ่งใหญ่ พร้อมกับย่าน
บันเทิงริมน้ำ�ที่มีสีสันแพรวพราว ทำ�ให้คุณต้องมนต์สะกดแห่งความศิวิไลซ์ได้
อย่างง่าย ๆ ความพิเศษของเมืองคาร์ดิฟฟ์ คือ การผสมผสานความงดงาม
ของสถานทีส่ �ำ คัญจากยุคกลางอันมีประวัตศิ าสตร์ยาวนานนับ 2,000 ปี เข้ากับ
ภูมิทัศน์เขียวขจี งดงามและตื่นตาตื่นใจของสถานบันเทิงยุคใหม่เอาไว้ได้อย่าง
ลงตัว
• ปราสาทคาร์ดฟิ ฟ์ แลนด์มาร์คของเมืองคาร์ดฟิ ฟ์ เป็น 1 ใน 5 ปราสาทของ
เมืองที่ถือเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมโรมันที่น่าทึ่ง มีเอกลักษณ์ท่สี วยงามแบบ
เฉพาะตัว บ่งบอกความเป็นมาของเมืองคาร์ดิฟฟ์ท่ีมีความมั่งคั่งและสงบสุข
ถ่ายทอดผ่านการตกแต่งอันหรูหราและความสมบรูณข์ องปราสาททีถ่ กู ดูแลรักษา
มายาวนานได้เป็นอย่างดี
• อ่าวคาร์ดิฟฟ์ เป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าเก่าแก่ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,700
เอเคอร์ ปัจจุบนั ถูกพัฒนาเป็นย่านการค้าและบันเทิง มีทง้ั บาร์ ร้านอาหาร ร้าน
ค้าบูตกิ และร้านเสือ้ ผ้า กระจัดกระจายอยู่ในอาเขตสไตล์วคิ ตอเรียนหลายแห่ง
ถือเป็นแหล่งช้อปปิง้ สำ�คัญของชาวคาร์ดฟิ ฟ์
• พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์แห่งชาติ St. Fagans เป็นพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดง
อาคารดัง้ เดิมของเวลส์มากกว่า 40 อาคาร คล้าย ๆ เมืองโบราณของประเทศไทย
เพื่อให้นกั ท่องเทีย่ วได้เพลิดเพลินไปกับวิถชี วี ติ ชาวเวลส์ ในยุคต่าง ๆ
• พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะแห่งชาติคาร์ดฟิ ฟ์ สถานทีผ่ อ่ นคลายสายตาสำ�หรับคนรัก
งานศิลปะ เพื่อเสพงานศิลป์ ชมความงดงามของศิลปะทีถ่ กู รวบรวมและดูแล
รักษาเป็นอย่างดี
• สนามกีฬามิลเลียนเนียมสเตเดียม (Millennium) เป็นสนามกีฬาทีม่ คี วาม
สวยงาม มีขนาดใหญ่ สามารถจุผชู้ มได้ถงึ 74,500 คน บ่งบอกถึงความหลงใหล
ในกีฬาของชาวเวลส์ได้เป็นอย่างดี
ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทุก ๆ ท่าน มาร่วมเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตไปพร้อมกันใน
Successmore World Experience to England รวมถึงการไปเทีย่ วชมประเทศ
เวลส์ ในครัง้ นีด้ ว้ ยกัน มอร์แมนเชื่อว่าสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วในฝันของคุณจะอยู่ใกล้
แค่เอือ้ ม ถ้าคุณมีใจปรารถนาอย่างแรงกล้า และลงมือทำ�อย่างจดจ่อจนบรรลุ
ผลลัพธ์
ฉบับนี้ขอลาไปก่อน ฉบับหน้ามาพบกันใหม่พร้อมกับความตระการตาของ
เมืองอื่น ๆ ของประเทศอังกฤษ เช่น เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองลิเวอร์พูล
เมืองอ๊อกฟอร์ด และเมืองวินเดอร์เมียร์ แล้วพบกันครับ
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โรคมะเร็งตับ
ตับ

คืออวัยวะภายในที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ของร่างกาย เปรียบเทียบประมาณหนึ่งใน

50 ของน้�ำ หนักตัว ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราน้�ำ หนักตัว 50 กก.
ตับจะมีขนาด 1 กก. ตับทีส่ ขุ ภาพดีจะมีผวิ นุม่ สีชมพูอมน้�ำ ตาล
ตำ�แหน่งของตับจะอยู่ในช่องท้องด้านขวาใต้กระบังลม

ตับ มีหน้าที่ที่สำ�คัญหลัก ๆ คือ
เป็นแหล่งสะสมพลังงาน สารอาหาร และวิตามินต่าง ๆ
ในร่างกาย
ขับสารพิษหรือท็อกซิน ที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงาน
ภายในร่างกายช่วยขับ แอลกอฮอล์ ยาบางชนิด และสาร
พิษอื่น ๆ
ต่อสูก้ บั เชือ้ โรคและสิง่ แปลกปลอม ทีเ่ ข้ามาในร่างกาย
สร้างโปรตีน ทีม่ สี ว่ นช่วยทำ�ให้เลือดแข็งตัว
สร้างน้�ำ ดี เพื่อช่วยย่อยไขมันและลดสภาพความเป็นกรด
ในลำ�ไส้ เพื่อให้กระบวนการดูดซึมดีขน้ึ

หากเราละเลยความสำ�คัญ ไม่ได้สนใจทีจ่ ะดูแลตับ เพื่อให้ ใช้งานได้
ตามปกติ ปล่อยให้ตบั ทำ�งานหนัก นานไปตับจะค่อย ๆ เสื่อมสภาพ ความ
สามารถในการต่อต้านสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ จะเริ่มเสื่อม
ถอยลง เมื่อเซลล์ตับถูกทำ�ลายเพิ่มขึ้น ก็จะเข้าสู่สภาวะตับอักเสบ
เป็นโรคตับแข็งตามมา และพัฒนาต่อไปเป็นโรคมะเร็งตับในท้าย
ทีส่ ดุ ได้...
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สาเหตุเริม่ ต้น
โรคมะเร็ ง ตั บ เป็ น สาเหตุ
ของการเสียชีวต
ิ สูงสุดใน
ประเทศไทยเมื่อเทียบกับ
มะเร็งในอวัยวะอืน
่ ๆ

(ข้อมูลจากสถิตกิ ระทรวงสาธารณะสุข ปี 2561)

ถึงแม้วา่ จะมีการรณรงค์อย่างหนัก ให้ตระหนักถึง
โทษและความอันตรายของโรคมะเร็งตับ อย่าง
ต่อเนื่อง แต่จากพฤติกรรมความเคยชินบางอย่าง
ทีท่ �ำ บ่อย ๆ จนติดเป็นนิสัยของผู้คนในยุคปัจจุบัน
จึงก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
ตับสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง...

ของการเกิดโรคมะเร็งตับ!!
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบ B หรือ C
ซึ่งติดต่อกันได้จากการ
ไม่ใช้ช้อนกลางในการ
รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น หรือใช้ของส่วนตัวที่มีโอกาสเปื้อน
เลือดร่วมกัน เช่น มีดโกน หรือกรรไกรตัดเล็บ และการมีเพศสัมพันธ์
กับผูท้ เ่ี ป็นพาหะของเชือ้ ไวรัสชนิดนี้

สัญญาณอันตรายจากความ
ผิดปกติของ "ตับ"
อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
เบื่ออาหาร
ท้องอืด อาหารไม่ย่อย

ผู้ที่ชื่นชอบเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็นประจำ�ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะทำ�ให้เนือ้ เยื่อ
ของเซลล์ตบั ถูกทำ�ลายมากขึน้ ส่งผลให้เกิดภาวะตับอักเสบหรือตับ
แข็ง และอาจพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งตับในทีส่ ดุ

ผิวแห้ง คันยุบยิบตามตัว
เจ็บบริเวณชายโครงด้านขวา
มี ไข้ต่ำ� ๆ ตลอดเวลา
ตาเหลือง ตัวเหลือง
ท้องโต

ผู้ท่ีชอบรับประทาน
อาหารสำ�เร็จรูปหรือ
อาหารรสจัด ที่ถูกปรุงแต่งด้วย หวาน มัน เค็ม อาหารยอดนิยม
สั่งง่ายหรืออาหารจังก์ฟดู้ ทีม่ ากไปด้วยแป้ง ไขมันและน้�ำ ตาล เช่น
มันฝรัง่ ทอด ไก่ทอด พิซซ่า โดนัท น้�ำ อัดลม เป็นต้น

มะเร็งตับในระยะแรกจะไม่มสี ญ
ั ญาณเตือนใด ๆ ก่อนทีต่ บั จะมีปญ
ั หาจนนำ�ไปสูก่ ารเป็น มะเร็งตับ
ใช้เวลาดำ�เนินโรคค่อนข้างนาน ต้องผ่านการสะสมสารพิษ และของเสียมากมายจากเครื่องดื่มหรือ
อาหารทีร่ บั ประทานเข้าไป จนตับมีลกั ษณะโตขึน้ มีไขมันปกคลุมไปทัว่ พืน้ ทีข่ องตับ จนเริม่ เกิดการอักเสบ
จากนั้น กระบวนการของร่างกายจะพยายามเข้าซ่อมแซมบริเวณที่อักเสบ ขณะที่กำ�ลังซ่อมแซมอยู่
นัน้ ก็จะมีการเพิม่ คอลลาเจนในตับเพื่อยึดโครงสร้างต่าง ๆ ของตับให้กลับมาดีทส่ี ดุ แต่การซ่อมแซม
ที่เรื้อรังต่อเนื่องนั้น ก็จะเกิดพังผืดขึ้นในตับ ผิวของตับก็จะเริ่มมีลักษณะขรุขระและแข็งตัวมากขึ้น
จนเป็นตับแข็ง เมื่อเซลล์ตบั เสื่อมลงต่อเนื่องและตับแข็งมากขึน้ ก็จะพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งตับในทีส่ ดุ
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การ Detox ตับ

จำ�เป็น...ต่อร่างกายจริงหรือไม่

"ตับ" เป็นอวัยวะที่สำ�คัญในร่างกายที่ต้องดูแล เนื่องจากตับมีความเกี่ยวเนื่องกับระบบ

ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ตับ ช่วยในการสะสมสารอาหารไว้ ให้ร่างกาย เพื่อดึงออกมาใช้ ในยามจำ�เป็นและ
การสร้างน้ำ�ดี ซึ่งจะทำ�การลำ�เลียงน้ำ�ดีเหล่านั้นไปตามท่อน้ำ�ดีโดยปลายทางคือลำ�ไส้เล็ก และจะ
ทำ�หน้าที่ในการช่วยย่อยสารอาหารประเภทไขมันที่ลำ�ไส้เล็ก ซึ่งในขณะเดียวกัน ตับ ก็ใช้ท่อน้ำ�ดีเป็น
ช่องทางจำ�กัดของเสียและสารพิษที่ตับเก็บไว้ ให้ออกไปพร้อมน้ำ�ดี

ปัจจุบนั เราบริโภคอาหารแปรรูปหรือบริโภคอาหาร Junk food อาหารที่ ไม่มคี ณ
ุ ภาพทางโภชนาการและ
ให้พลังงานสูงมากเกินความต้องการของร่างกาย ซึ่งเราก็ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ ได้ ในทุกวัน
ถ้าหากเราบริโภคบ่อย ๆ เป็นเวลานาน ไม่เพียงแต่จะส่งผลเสียกับร่างกาย แต่ยังส่งผลทำ�ให้ลำ�ไส้และตับนั้น
ทำ�งานหนัก อีกทั้งยังสะสมสารพิษไว้ท่ตี ับโดยที่ไม่ร้ตู ัว เมื่อตับได้รับสารพิษที่มีปริมาณมากจนขับสารพิษออก
ไม่ทัน สารพิษเหล่านั้นก็จะถูกปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด สุดท้ายแล้วตับก็จะเสื่อมสภาพลง เป็นเหตุให้เกิดโรค
ต่าง ๆ ได้ เช่น ไขมันพอกตับ ตับอักเสบ โรคตับแข็ง และสุดท้ายกลายเป็นโรคมะเร็งตับ

“

“

หลายคนมองข้ามเรื่องการขับสารพิษออกจากร่างกาย เพราะคิดว่ายุ่งยากและไม่จำ�เป็น
แต่ทราบหรือไม่ว่า สาเหตุเบื้องต้นของอาการเจ็บป่วยมักมาจากการที่ร่างกายสะสม
สารพิษมากเกินไป...

อีกทัง้ ยังมีภาวะของระบบขับถ่ายที่ไม่ดรี ว่ มด้วย เนื่องจาก
ระบบขับถ่ายกับระบบกำ�จัดของเสียมีความสัมพันธ์กัน
เพราะกากอาหารที่ถูกย่อยอยู่ภายในลำ�ไส้ และเมื่อ
ร่างกายมีการกระตุ้นให้ล�ำ ไส้บีบตัว กากอาหารจะถูกขับ
เคลื่อนลงไปรวมกันที่ลำ�ไส้และขับถ่ายออกจากร่างกาย
ไป แต่ถา้ หากขับถ่ายไม่ปกติและมีอาการท้องผูกบ่อย ๆ
อาหารย่อยยาก สุดท้าย! ของเสียที่ ไม่ได้ถกู ขับออกมา
จะย้อนกลับเข้าไปในกระแสเลือดและตับก็จะทำ�หน้าที่
เก็บสารพิษเหล่านัน้ ไว้ จนทำ�อันตรายกับร่างกายและ
ตับในทีส่ ดุ !
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การรับประทานอาหารทีม่ ีไฟเบอร์
ร่วมกับสารอาหาร ที่มีโพรไบโอติกส์

หรื อ กลุ่ ม จุ ลิ น ทรี ย์ ข นาดเล็ ก ที่ช่วยเพิ่ม

จำ�นวนแบคทีเรียทีม่ ปี ระโยชน์ ทำ�ให้ล�ำ ไส้เกิดความ
สมดุลและช่วยเพิ่มการนำ�สารอาหารที่จำ�เป็นไป
ใช้ดึงเอากากอาหารที่เน่าเสียอยู่ภายในลำ�ไส้ออก
มาในรูปของอุจจาระ เพื่อการกระตุ้นระบบลำ�ไส้
ให้การขับถ่ายทำ�งานเป็นปกติ ลดการเกาะตัวของ
ไขมันที่ผนังหลอดเลือด และลดการสะสมของ
ไขมันที่ตับ

ประโยชน์ของการ Detox ตับ
• ช่วยให้ตบั ฟืน้ ตัวได้เร็วขึน้ ช่วยเร่งการขับสารพิษตกค้างออกจากร่างกาย
• ช่วยเสริมสร้างระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกายให้แข็งแรง
• ช่วยลดการสะสมของไขมันทีต่ บั และลดการเกาะตัวของไขมันทีผ
่ นังหลอดเลือด
• ช่วยการดูดซึมเอาสารอาหารไปใช้ประโยชน์จะทำ�ได้ดยี ง่ิ ขึน้ ทำ�ให้ระบบเผาผลาญ
ภายในร่างกายดีขน้ึ ด้วย ซึง่ มีผลต่อการควบคุมน้�ำ หนัก
• ช่วยย่อยอาหารจำ�พวกไขมันได้ดยี ง่ิ ขึน้
• ยังช่วยกระตุน้ การบีบตัวของลำ�ไส้ เพราะการผลิตน้�ำ ดีนอ้ ยอาจทำ�ให้ล�ำ ไส้แปรปรวน

รู้อย่างนี้แล้วจึงควรรีบ Detox ตับ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ ต้อง

รับประทานยาบางชนิดบ่อย ๆ รับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับได้ง่ายมาก
ดังนั้น เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพตับและร่างกายของคุณ การดูแลสุขภาพตับไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแค่รับประทาน
อาหารให้ครบหมู่ ควบคุมน้ำ�หนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ และรับประทานอาหารที่ช่วยให้ตับไม่ท�ำ งานหนักขับสารพิษ
ได้ง่ายขึ้น
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ตอนที่

แรงขับเคลื่อนพื้นฐาน
สู่ชัยชนะ...!!

สวัสดีครับ นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกท่าน พบกับ More Guru ครั้งนี้ เป็นงวดเดือนพฤศจิกายนแล้ว ถ้าเป็นมวยชก 12 ยก นี่คือ การชก
ในยกที่ 11 แล้วครับ 10 ยกที่ผ่านมาการชกและผลคะแนนเป็นอย่างไรกันบ้างครับ สถานการณ์เป็นต่อหรือเป็นรอง หรือเสมอไหนเสมอกัน
อย่างไรก็ตาม อย่าลืมที่จะประเมินผลและแก้เกมการชกใน 2 ยกที่เหลือด้วยนะครับ และเพื่อให้นักธุรกิจทุกท่านมีพลังในการขับเคลื่อนอย่าง
เต็มที่ในช่วงโค้งสุดท้าย ครั้งนี้ ผมจึงขอแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับ “5 แรงขับเคลื่อนพื้นฐานสู่ชัยชนะ” ดังนี้ครับ

1

แรงขับเคลื่อนที่ ใช้ ในการควบคุม

การนำ�พาตนเอง ทีมงานหรือองค์กรไปในทิศทางที่เราต้องการ
นัน้ มีแรงขับเคลื่อนบางแรงทีเ่ ราจำ�เป็นต้องควบคุมมันได้ จึงจะ
ส่งผลให้เราสามารถเคลื่อนตัวไปสู่เป้าหมายที่ต้งั ไว้ ซึ่งแรงขับ
เคลื่อนหลัก ๆ ทีเ่ ราต้องควบคุมให้ได้ มี 3 แรงหลัก ดังนี้

1.1 การควบคุมทัศนคติและนิสัยของตัวเอง

ทัศนคติ เป็นเรื่องของความคิดทีม่ ตี อ่ ตนเอง ต่อผูอ้ นื่ ต่อเหตุการณ์ ต่อ
ปัญหาและต่อสิง่ อื่น ๆ ทีเ่ ข้ามากระทบในชีวติ ส่วนนิสยั เป็นส่วนของการ
ปฏิบัติต่อทั้งตนเอง ต่อผู้อื่นและต่องาน ถ้าเราควบคุมสองแรงนี้ ไม่ได้
เราจะไม่มีความแน่นอน ไม่มีความคงเส้นคงวา และประเด็นสำ�คัญคือ
ถ้าเราควบคุมทัศนคติที่ดีและนิสัยที่ส่งเสริมของตัวเองไม่ได้ ทัศนคติ
และนิสัยด้านตรงข้ามที่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตจะเข้าแทรกแซง จนส่งผล
กระทบต่อการเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าของเรา ดังนั้น เราจึงจำ�เป็นต้อง
ควบคุมทัศนคติและนิสยั ของตัวเองให้ได้

1.2 ควบคุมให้ชีวิตได้พบกับความแปลกใหม่
กฎแห่งการสร้างชีวติ ทีเ่ ป็นความจริงแท้วา่ ไว้วา่ “ชีวติ คุณจะไม่เปลีย่ น
ถ้าตัวคุณไม่เปลีย่ น ผลลัพธ์ของคุณจะไม่เปลีย่ น ถ้าคุณมัวแต่ท�ำ สิง่
เดิม ๆ” ในขณะที่ธรรมชาติของคนก็ติดกับดักของความกลัวและการ
ติดยึดอยู่ในพื้นที่สบายใจ การที่เราจะก้าวข้ามความกลัวเพื่อขยายพื้นที่
สบายใจให้ ใหญ่ขน้ึ ได้นน้ั จำ�เป็นต้องควบคุมให้ชวี ติ ได้พบกับความแปลก
ใหม่ ในรูปแบบของแนวคิด การเรียนรู้ สถานที่ กลุม่ สินค้า กลุม่ ลูกค้า
และการลงมือทำ�ในสิง่ ทีแ่ ปลกใหม่ ซึ่งมาจากความคิดสร้างสรรค์จนก่อ
เกิดเป็นนวัตกรรมได้

1.3 ควบคุมกระบวนการทำ�งาน
การสร้างผลลัพธ์ ในเรื่องใด ๆ ก็ตาม ไม่ใช่สง่ิ ทีเ่ กิดขึน้ ได้จากเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หนึ่ง ทุกสิ่งที่เกิดล้วนเกิดขึ้นจากกระบวนการทำ�ที่ต่อเนื่อง
มีตน้ น้�ำ มีกลางน้�ำ และปลายน้�ำ หากเราไม่สามารถควบคุมต้นน้�ำ กลางน้�ำ
เราก็ไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ทเ่ี กิดได้ ดังนัน้ การเอาใจใส่และควบคุม
มาตรฐานการทำ�งานในทุก ๆ จุดของกระบวนการ จึงเป็นหัวใจสำ�คัญของ
การขับเคลื่อนสูเ่ ป้าหมาย

นักธุรกิจทุกท่านครับ!
เป็นยังไงบ้างครับ อ่านแล้วพอได้แรงขับเคลื่อนบ้างไหมครับ ถ้าได้
เดี๋ยวเรามาว่ากันต่ออีกสามแรงขับเคลื่อนในฉบับหน้ากันนะครับ
สำ�หรับครัง้ นี้ ลองนำ�สองแรงขับนี้ ไปใช้กอ่ น ผมเชื่อว่าถ้าแต่ละ
ท่านใช้มันด้วยความเข้าใจ จะสามารถช่วยให้ท่านเคลื่อนตัวเอง
และทีมไปสูเ่ ป้าหมายได้ดขี น้ึ อย่างแน่นอนครับ
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แรงขับเคลื่อนที่ ใช้ ในการแสดง
ความสามารถ

การสร้างผลผลิตนัน้ มีตน้ เหตุมาจากความสามารถในการสร้าง
ผลผลิต ดังนั้น แรงขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความ
สามารถและการดึงความสามารถออกมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ
จึงเป็นหัวใจสำ�คัญ โดยเราต้องดูแลใน 3 เรื่อง ดังนี้

2.1 ดูแลความปรารถนาและแผนงานในการเรียนรู้
ของตัวคุณ
โจทย์ข้างนอกที่เราต้องแก้มันยากขึ้นทุกวัน มีหนทางเดียวที่เรา
ยังคงมีโอกาสแก้ โจทย์ได้คือ การอัพเกรดแนวคิด ความรู้ ความ
สามารถและเพิ่มพูนทักษะในส่วนที่เกี่ยวกับโจทย์ของเราอย่างต่อ
เนื่อง ทัง้ หมดนีจ้ ะเกิดขึน้ เมื่อเราตระหนักรูว้ า่ ทำ�ไมเราต้องพัฒนาตน
มีแรงปรารถนาและมีแผนงานเรียนรูพ้ ฒ
ั นา จากนัน้ ก็ควบคุมตนเอง
ให้ลงมือพัฒนาตามแผนงาน

2.2 มีเป้าหมายที่ท้าทาย วางแผนและยืนหยัดจนกว่า
จะบรรลุเป้าหมาย

ทุกคนที่ต้องการความสำ�เร็จ ต้องผ่านขั้นตอนของการขยายตัว
ซึ่งทำ�ได้ โดยการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย วางแผน ลงมือทำ� หาโค้ช
ให้คำ�ปรึกษาและประเมินเรียนรู้จากอุปสรรคของปัญหา ที่สำ�คัญ
คือการยืนหยัดทีน่ านพอ จนบรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมัน่
ระดับใหม่ของตัวเราและของทีม ถ้าเรายืนหยัดจนสร้างผลงาน
ระดับใหม่ได้ เราจะมีโอกาสสร้างผลงานในระดับที่สูงถัดขึ้นไป
ได้อกี แต่ถา้ เรายอมไปก่อนก็ตอ้ งถอยกลับไปสูก่ ารยอมรับผลลัพธ์
ระดับเดิม

2.3 รวมความสำ�เร็จกับตัวตนของคุณเข้าด้วยกัน
จงอย่าให้ความสำ�เร็จแยกส่วนกับตัวคุณ ซึง่ คุณจะรวมพลังแห่ง
การสร้างได้ คุณต้องเข้าใจหลักของการเป็นคนสำ�เร็จ อย่าเข้าใจ
แค่ระดับการได้ความสำ�เร็จ การเป็นคนสำ�เร็จ หมายถึง การมี
ความรู้สึกแบบคนสำ�เร็จ การเรียนรู้ ให้มีความคิด ความสามารถ
แบบที่คนสำ�เร็จมี การลงมือทำ�ที่กระตือรือร้นและเชื่อมั่นอย่างที่
คนสำ�เร็จทำ� การมีจังหวะหายใจและแววตาอย่างที่คนสำ�เร็จเป็น
ถ้าคุณพัฒนาตนจนเป็นเครื่องส่งความสำ�เร็จ ในที่สุดคุณก็จะ
สามารถบรรลุเป้าหมายในระดับทีท่ า้ ทายยิง่ ๆ ขึน้ ไป

BY : นพกฤษฏิ์ นิธเิ ลิศวิจติ ร SLA
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กรอบความคิดเพื่อเพิ่มปัญญา
และการมีอิสระที่แท้จริง

จงมีกรอบความคิด
ที่ ให้ความสำ�คัญกับความหมาย

อย่าทำ�อะไรเพื่ออยู่ไปวัน ๆ เราต้องเลือกทำ�สิ่งที่
มีความหมายต่อชีวิตของตัวเราและมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อชีวิตผู้อื่น

จงยึดถือกรอบความคิด
แบบเข้าหา
อย่ามัวแต่นง่ั รอคอยวาสนาหรือเอาแต่วง่ิ หนีปญ
ั หา
จงเป็นคนเชิงรุกที่เป็นผู้กำ�หนดกำ�กับควบคุมและ
เคลื่อนไปหาเป้าหมาย

7
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จงมีกรอบความคิด “ที่นี่ ตอนนี้”
อย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งหรือเดี๋ยวก่อน รอ
ให้พร้อมกว่านี้ค่อยเริ่ม จงเป็นคนลงมือทำ�ทันที
เดี๋ยวนี้กับเรื่องที่มีความสำ�คัญต่อชีวิต

จงทิ้งกรอบความคิด...แบบ
“เปรียบเทียบ”
อย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นจนเกินไป ถ้าจะเปรียบ
เทียบ ก็เอาแค่เป็นแรงบันดาลใจ จากนัน้ ให้เปรียบ
เทียบกับตัวเราเมื่อวาน เอาชนะตัวเราเมื่อวานให้
ได้ทกุ ๆ วัน ชีวติ จะรุง่ โรจน์แน่นอน

จงพูดภาษาเชิงบวก
อย่าใช้ภาษาลบ ๆ เพราะ ภาษาลบมาพร้อมกับ
พลังงานทีต่ �ำ่ จงใช้ภาษาบวก เช่น เป็นไปได้ ฉันทำ�
ได้ ฉันรู้สึกยอดเยี่ยม พลังงานในตัวเราจะถูกยก
ระดับขึ้นทันที

จงหาคนที่อยากเป็นเหมือนเขา
อย่าย่ำ�อยู่กับที่ จงมองหาคนต้นแบบและศึกษา
เบือ้ งหลังแห่งความสำ�เร็จของเขา เพื่อเรียนรูแ้ ละ
ลอกแบบในสิง่ ทีม่ นั ได้ผลสำ�หรับคุณ

9
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จงเปลี่ยนสิ่งของที่อยู่รอบตัว
อย่าจมอยูก่ บั สิง่ แวดล้อมเดิม ๆ ที่ไม่สง่ เสริมชีวติ
ไม่วา่ จะเป็นเพื่อนทีค่ บหา ข่าวสารทีร่ บั รูอ้ ยูป่ ระจำ�
หนังสือที่อ่านหรือคนที่คุณขอคำ�ปรึกษา จงดูแล
สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำ�วันของคุณให้ดีที่สุด
ในทุก ๆ วัน เพราะทุกสิ่งในชีวิตของคุณจะเชื่อม
โยงหากันโดยแยกกันไม่ออก

จงมีกรอบความคิดประสบการณ์
มากกว่ากรอบความคิดการยึดติด
อย่ายึดติดกับความคิดเดิม ๆ หรือการกระทำ�
เดิม ๆ จงเรียนรูค้ วามรูท้ ท่ี นั สมัยกว่าและนำ�ความรู้
นั้นมาลงมือทำ�เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ขึ้นจนเข้าสู่สถานะที่ตัวเรามีท้ังวิชาความรู้และมี
ประสบการณ์ทผ่ี า่ นการลงมือทำ�จริง

จงมีกรอบความคิด “กับใคร”
อย่าคิดสร้างความสำ�เร็จในชีวิตด้วยตัวคุณคน
เดียว อย่าคิดถึงแค่วา่ คุณทำ�อะไรและอย่างไร จง
คิดถึงขัน้ ว่าจะทำ�กับใคร จะร่วมมือกับใครเพื่อสร้าง
ความสำ�เร็จไปด้วยกัน

จงขัดเกลากรอบความคิดซ้ำ� ๆ
ให้ยิ่งใหญ่
อย่าคิดไปเรื่อยเปื่อย ต้องคิดให้ชัดเจนในเป้า
หมายที่คุณต้องการจริง ๆ และจดจ่อในกรอบ
ความคิดข้อ 1-9 ซ้�ำ ๆ จนกรอบความคิดนีอ้ ยูก่ บั
ตัวเราและกลายเป็นนิสยั การคิดแบบใหม่ทส่ี ง่ เสริม
ชีวติ คุณ

จงลดคำ�วิเศษณ์ของชีวิต
ให้เหลือน้อยที่สุด
อย่ามีแต่น�ำ้ ในชีวติ อย่าเอาแต่ไร้สาระ จงมีสาระ
รู้ว่าอะไรคือสิ่งสำ�คัญของชีวิต มีแก่นสาร มีแบบ
แผน มีการลงมือทำ�ในสิ่งท่่ีเป็นประโยชน์กับชีวิต
ในทุก ๆ วัน
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30 ตารางการประชุม

ตารางการประชุม
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

พฤศจิกายน November
วันที่		
วันที่ 2-3
วันเสาร์ ที่ 7
วันอาทิตย์ ที่ 8
วันที่ 9-10

งานประชุม			
- Successmore League
- Personal Branding
- President Talk On Tour
- Successmore League
- President Talk
- Successmore League
- Successmore League
- Trip เขาใหญ่
- Success Night Party

เวลา		

วันที่ 23-24

- The Success #19
- Successmore League

20.00 - 22.00 น.
18.00 - 20.00 น.
14.00 - 17.00 น.
20.00 - 22.00 น.
16.00 - 18.00 น.
18.00 - 19.00 น.
20.00 - 22.00 น.
12.00 - 22.00 น.
17.00 - 22.00 น.
09.00 - 22.00 น.
20.00 - 22.00 น.

วันพฤหัสบดี ที่ 26
วันจันทร์ ที่ 30

- Special Training
- Successmore League

18.00 - 19.00 น.
20.00 - 22.00 น.

วันพุธ ที่ 11
วันพฤหัสบดี ที่ 12
วันที่ 16-17
วันที่ 18-20
วันเสาร์ ที่ 21
วันอาทิตย์ ที่ 22

สถานที่
- สนาม The Stadium Football
- FB Group : Personal Branding
- สาขาระยอง
- สนาม The Stadium Football
- สำ�นักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
- สำ�นักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
- สนาม The Stadium Football
- Hotel Labaris @ Khaoyai
- ST.Tropez ราชพฤกษ์
- Show DC Hall
- สนาม The Stadium Football
- สำ�นักงานใหญ่ รัชโยธิน ห้อง 301
- สนาม The Stadium Football

ธันวาคม December
วันที่		
วันพฤหัสบดี ที่ 3
วันอาทิตย์ ที่ 13
วันอาทิตย์ ที่ 20

งานประชุม			
- พลังคุณ พลังทีม สูช่ ยั ชนะ
- Start Your Business with “WHY”
- Start Your Business with “WHY”

เวลา		
19.00 - 20.00 น.
08.00 - 17.00 น.
08.00 - 17.00 น.

สถานที่
- สาขาระยอง
- โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก
- สยามนครินทร์ (อาคารวินเชอร์) หาดใหญ่

***หมายเหตุ : สถานทีจ่ ดั งานต่างๆ อาจมีการเปลีย่ นแปลงสามารถเช็คสถานทีจ่ ดั งานได้ท่ี www.successmore.com ในหน้าตารางการประชุม

