นิตยสารแห่งแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้

WWW.SUCCESSMORE.COM

ชุดเสริมภูมคิ มุ้ กัน

ปีที่ 8 ฉบับที่ 49 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564

GREETING

สาส์นจากผู้บริหาร

สวัสดีครับ! นักธุรกิจและสมาชิกซัคเซสมอร์ทกุ ท่าน
ทักทายกันครั้งนี้ เป็นช่วงเวลาแห่งเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือว่า
เป็นเดือนแห่งการเข้าสู่ครึ่งปีหลังของปี 2564 แล้วตั้งแต่
เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันที่เราต้องเผชิญกับปัญหาโควิด
ระลอก 3 ถือว่าท้าทายพลังของพวกเราอย่างยิง่ ยวดสิง่ สำ�คัญ
ที่สุด คือการดูแลตัวเองให้ปลอดภัยและการหาจังหวะให้
ตัวเองได้รับการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตามในส่วนของชีวิตและ
ธุรกิจก็ยังต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อไปครับ

สภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน เราต้องมีความสามารถใน
การแข่งขันจึงจะสามารถเป็นผู้ชนะได้ ซึ่งความสามารถใน
การแข่งขันนั้น ประกอบด้วยความสามารถขององค์กร
ความสามารถของทีมและความสามารถระดับบุคคล เมื่อ
เราใช้ความสามารถทั้งสามส่วนนี้มาทำ�งานร่วมกัน รวม
พลังเป็นหนึง่ เดียว เราจะมีความสามารถในการสร้างชัยชนะ
แบบที่เรียกว่า "ชนะแล้วชนะอีกได้"

พีน่ อ้ งทุกท่านครับ ในช่วงเวลาหลายเดือนทีผ่ า่ นมานัน้ หลาย ๆ
ท่านอาจรู้สึกเหนื่อยล้า ทำ�อะไรไปหลายอย่าง แต่ชีวิตก็ยัง
ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ขอให้จงรับรู้ว่าปัญหานี้เกิดกับคน
ทุก ๆ อาชีพและทุก ๆ ธุรกิจ ไม่ได้เกิดเฉพาะกับเราเท่านั้น
ดังนัน้ จงยืดอก เชิดหน้า ยอมรับความจริงที่เกิดขึน้ หาสาเหตุ
ของปัญหาและออกแบบวิธกี ารแก้ปญ
ั หา ถ้าเราใช้มมุ มองของ
การรับรู้ความจริงและลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีความ
หวัง เราจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้อย่างแน่นอน

ในส่วนของความสามารถขององค์กรนั้น บริษัทจะต้องดูแล
รับผิดชอบในการพัฒนานวัตกรรมสินค้า ระบบการตลาด
ดิจิทัลการยกระดับมาตรฐานในการให้บริการ ระบบการ
พัฒนาคน การยกระดับจิตบริการของพนักงานและความรู้
ความสามารถในการให้บริการ รวมทั้งการยกระดับแบรนด์
องค์กรและแบรนด์สินค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สำ�หรับความ
สามารถของทีมงานนั้น ก็เป็นประเด็นความสามารถในการ
ขยายองค์กรสมาชิก การดูแลให้สมาชิกในองค์กร มีการ
ขาย มีการบริโภคสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการขยาย
ทีมเพื่อการเติบโตของธุรกิจ และทีข่ าดไม่ได้เลยก็คอื ความ
สามารถในระดับบุคคลของพวกเราทุกคน ในด้านการมอง
หากลุ่มตลาด การนำ�เสนอโอกาสทางธุรกิจ การขาย การ
บริหารทีม การสนับสนุนให้คนในทีมมีความก้าวหน้า การ
ให้กำ�ลังใจทีม การสร้างสายสัมพันธ์ การวิเคราะห์ตัวเลข
การวางแผนงานและความสามารถในการสอน ซึ่งแน่นอน
ว่า ความสามารถทั้งหมดนี้ ไม่ใช่ให้เราเก่งขึ้นมาทันที แต่
เราต้องวางแผนในการพัฒนาให้ตัวเราเก่งขึ้นในแต่ละด้าน
ตามลำ�ดับก่อนหลัง
พีน่ อ้ งชาวซัคเซสมอร์ทร่ี กั ทุกท่านครับ เราสองคนยืนยัน
ที่จะทุ่มเททุกสรรพกำ�ลัง เพื่อทำ�ให้ซัคเซสมอร์มีพลัง
ความพร้อมในการพุง่ ทยานสูก่ ารเติบโต เราจะเป็นบริษทั
มหาชนทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน เพื่อเป็นต้นแบบ
ให้แก่อตุ สาหกรรมขายตรง ขอให้ทกุ ท่านมีความเชื่อมัน่
ต่อเครื่องมือเปลีย่ นชีวติ ทีช่ อื่ ซัคเซสมอร์ และมุง่ มัน่ ทุม่ เท
ในการทำ�สิ่งที่ต้องทำ� พร้อม ๆ กับการเรียนรู้ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตนเอง และช่วยให้คนในทีมมีการเปลี่ยน
แปลง เราจะสำ�เร็จอย่างยิง่ ใหญ่ไปด้วยกันอย่างแน่นอน
ครับ
ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี
นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร
CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำ�กัด (มหาชน)
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“ข้อคิด คำ�คม”
...เพื่อพลังใจ

“ผูท้ แ่ี น่วแน่และมุง่ มัน่ จะหาหนทางแก้ปญ
ั หา...
ในขณะทีค่ นอืน่ จะหาหนทางแก้ตวั ”
เมือ่ คุณมีเป้าหมายทีช่ ดั เจนแล้ว การเดินทางไปสูจ่ ดุ หมาย ย่อมมีอปุ สรรคปัญหาทีท่ า้ ทายคุณ

อยู่ หากคุณเป็นคนแน่วแน่ คุณก็จะมุง่ มัน่ เพือ่ เอาชนะความท้าทายต่าง ๆ คุณจะยืนหยัดจนอุปสรรค
ปัญหายอมอ่อนข้อให้กบั คุณ ในขณะทีค่ นอืน่ ๆ จะยอมถอยให้กบั อุปสรรคทีเ่ ข้ามาทดสอบ พร้อม ๆ
กับหาเหตุผลทีฟ่ งั ดูดี เพือ่ บอกว่าการถอยของเขาเป็นเรือ่ งทีถ่ กู ต้องแล้ว...

“อุปสรรคคือสิง่ ทีน่ า่ กลัว ก็ตอ่ เมือ่ คุณละสายตาจาก
เป้าหมาย...ทีม่ คี ณ
ุ ค่าของคุณ”
เป้าหมายทีม่ คี ณ
ุ ค่าของตัวคุณ ทำ�ให้คณ
ุ รูว้ า่ ต้องมุง่ ไปยังทิศทางไหนและยังทำ�ให้คณ
ุ ยืนหยัด

ฮึดสูเ้ มือ่ เจออุปสรรคปัญหา หากคุณรูส้ กึ ว่าอุปสรรคนีช้ า่ งน่ากลัวและยากเกินกว่าทีค่ ณ
ุ จะก้าวข้าม
นั่นแสดงว่า คุณกำ�ลังละสายตาจากเป้าหมายที่มีคุณค่า หากคุณจดจ่อไปที่เป้าหมาย คุณก็จะ
สามารถทำ�ให้ตวั คุณลงมือทำ�ทัง้ ๆ ทีก่ ลัว และในไม่ชา้ คุณก็จะหายกลัวได้
"ข้อคิด คำ�คม" โดย (CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร)
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การประกาศเกียรติคุณ
นักธุรกิจซัคเซสมอร์
เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564

RECOGNITION

นักธุรกิจระดับ Gold

คุณกมล ตุงคะเศรณี		
คุณคิน ซู เป			
คุณนิรมล เกษตรศิลป์ชยั 		
คุณปัชชุดา พงษ์ดว้ ง		

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จ.นนทบุรี
กรุงเทพมหานคร

คุณพลศักดิ์ ช่อมณี		
คุณพีรเทพ นิธสิ มั พันธ์		
คุณฮุน ซาลอง			

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

คุณเนาวนิตย์ จังเจริญกุล		
คุณผกาทิพย์ เพชรบูลย์		
คุณพรพิมล ปูนจีน		
คุณพูวนั แก้วอุดอน		

กรุงเทพมหานคร
จ.สงขลา
จ.กาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร

นักธุรกิจระดับ Silver

คุณกุลสิ รา แก้วพุทธชาติ - คุณกมลภัทร วารวิจติ ร
กรุงเทพมหานคร
คุณจตุวรรณ อินทสุวรรณโน
จ.สงขลา
คุณเจนวิทย์ ศรีหารักษา		
กรุงเทพมหานคร
คุณชัชวาล วิบลู ยเสข		
กรุงเทพมหานคร
คุณนิสารัตน์ จังเจริญกุล		
กรุงเทพมหานคร
นักธุรกิจระดับ Bronze

คุณกนกวรรณ พลีนชุ 		
กรุงเทพมหานคร
คุณกฤษฎา ลิว่ วัฒนะโชตินนั ท์
จ.นนทบุรี
คุณขวันญตา สุกชะดาชะบาไฟ
กรุงเทพมหานคร
คุณจรัล บุญรัศมี			
จ.สงขลา
คุณอักกี้ สุวงยะวงสา		
กรุงเทพมหานคร
คุณจันเพัง อินมะนีส้ อน		
กรุงเทพมหานคร
คุณทศพร แสนองค์การ		
กรุงเทพมหานคร
คุณธนพรรษ สโรบล - คุณทรงกรต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
กรุงเทพมหานคร
คุณธนากูล บุปผะโพธิ		
์
จ.สงขลา
คุณนฤชา โพธิม์ าก		
กรุงเทพมหานคร

คุณดอกมะลิ ไชยะแสง		
กรุงเทพมหานคร
คุณเปา บาน			
กรุงเทพมหานคร
คุณพันมะหา สยุดลาสัก		
กรุงเทพมหานคร
คุณพีรพล ปริยประพันธ์		
กรุงเทพมหานคร
คุณภัชธณษร ช่อมณี		
จ.สมุทรปราการ
คุณศุภากร เตชะบุตร - คุณแดง เจตุ จ.กาญจนบุรี
คุณสมชาย อารมณ์รตั น์		
จ.สงขลา
คุณสาวิกา จันทร์อารี		
จ.นนทบุรี
คุณหลาน แก้วสุลไิ ช		
กรุงเทพมหานคร
คุณอานัน บัวไล ไชยราช		
กรุงเทพมหานคร
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ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

15. ระดับ
Royal Diamond

14. ระดับ
Presidential Diamond

13. ระดับ
Imperial Diamond

12. ระดับ
Crown Diamond
11. ระดับ
Black Diamond
10. ระดับ
Blue Diamond

9. ระดับ
Diamond
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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สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ

"
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Optimal Health
หนึ่งในศาสตร์ของเวชศาสตร์

ชะลอวัยและฟืน้ ฟูสขุ ภาพ

(Anti-Aging) เป็นการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวมในทุกด้าน

"

เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ชะลอ
ความเสื่อม ความชรา และโรคภัยไข้เจ็บ รวม
ถึงโรคมะเร็งร้ายต่าง ๆ เพื่อสุขภาพทีด่ จี นวินาที
สุดท้ายของชีวติ “Optimal Health” จึงเป็นทีน่ ยิ ม
และถูกพูดถึงอย่างมาก เพราะทุกคนย่อมอยากมี
สุขภาพทีด่ ี ดูดี แข็งแรงสมวัย
การมีสขุ ภาพดี เริม่ ได้ดว้ ยตนเองตัง้ แต่วนั นี้ โดย
การเลือกรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ เพื่อให้
ร่างกายได้รบั สารอาหารครบถ้วน ออกกำ�ลังกาย
สม่�ำ เสมอ ปล่อยวางเรื่องความเครียด นอนหลับ
พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
ทำ�งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เริม่ ต้นกันทีก่ ารรับประทานอาหาร

“You are What You Eat” กินอย่างไร ก็ได้ (สุขภาพ) อย่างนัน้
เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่อันดับแรกที่เราทุกคนควรให้ความสำ�คัญ เพราะสาเหตุลำ�ดับต้น ๆ ของโรคภัยไข้เจ็บล้วนมาจาก
อาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันทั้งสิ้น นอกเหนือจากการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่แล้ว ทั้งคาร์ โบไฮเดรต โปรตีน
ไขมันวิตามินและเกลือแร่ ยังต้องรับประทานให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันด้วย เช่น
การได้รับสารอาหารที่มากเกินไป เช่น การได้รับคาร์ โบไฮเดรตมากเกินพอดี คาร์ โบไฮเดรตจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน
สำ�รองในรูปแบบของไขมัน ซึง่ ไขมันเหล่านีจ้ ะค่อย ๆ สะสม
ขึน้ ใต้ชนั้ ผิวหนังและตามอวัยวะภายในต่าง ๆ ทำ�ให้เกิดโรค
"อ้วน" ในขณะเดียวกันการได้รับโปรตีนน้อยเกินไป ส่งผล
ให้ร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่มี
ภูมติ า้ นทานทีแ่ ข็งแรงพอจะไปต่อสูก้ บั เชือ้ โรคทีเ่ ข้าสูร่ า่ งกาย
นอกจากนัน้ โปรตีนยังเป็นองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญของเซลล์
ทุกเซลล์ ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเส้นผม กระดูก เล็บ
กล้ามเนือ้ ผิวหนัง ช่วยสังเคราะห์เอนไซม์ ฮอร์ โมน และ
สารเคมีอนื่ ๆ ทีช่ ว่ ยสร้างความสมดุลของร่างกายอีกด้วย
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Health"

มบูรณ์สงู สุด

ดังนั้นการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการเพื่อให้สุขภาพร่างกาย
ของเราสมบูรณ์แข็งแรง จึงต้องได้รบั อาหารทีถ่ กู ต้อง ทัง้ ชนิดและปริมาณ
อย่างคาร์ โบไฮเดรตก็ตอ้ งคำ�นึงถึงชนิดของคาร์ โบไฮเดรตทีเ่ ราบริโภคด้วย
เช่น คาร์ โบไฮเดรตเชิงซ้อน หรือคาร์บดี อาทิ แป้งไม่ขัดสี ขนมปังไม่ขัดขาว
ที่ให้ไฟเบอร์สูง ช่วยให้กระบวนการย่อยในร่างกายเปลี่ยนเป็นพลังงานอย่าง
ช้า ๆ ดูดซึมช้า ทำ�ให้รู้สึกอิ่มนาน ส่วนคาร์ โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวหรือคาร์บไม่ดี
จะมีไฟเบอร์น้อย เช่น ข้าวขาว แป้งขัดสี เบเกอรี่ ชานมไข่มุก ซึ่งร่างกายจะ
สามารถย่อยได้ง่าย ทำ�ให้เปลี่ยนเป็นพลังงานได้ไว ดูดซึมเร็วจนกลายเป็น
ไขมัน สะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จึงควรรับประทานคาร์ โบไฮเดรต
เชิงซ้อนมากกว่าที่จะรับประทานคาร์ โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว

ในขณะที่การเลือกบริโภคโปรตีนจะขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ เพศและวัย
เช่น โปรตีนจากเนื้อสัตว์เหมาะกับคนวัยหนุ่ม - สาว และผู้ที่ออก
กำ�ลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อมากกว่าผู้สูงอายุ ที่ร่างกายจะ
ดูดซึมโปรตีนจากพืชได้ง่ายกว่าเนื้อสัตว์ โปรตีนจากพืช แม้ขาด
กรดอะมิโนบางชนิดแต่กเ็ ป็นแหล่งโปรตีนทีด่ ี เหมาะสำ�หรับผูส้ งู อายุ
ทีม่ ปี ญ
ั หาระบบการย่อยเพราะร่างกายสามารถดูดซึมได้เร็ว ร่างกาย
สามารถนำ�ไปใช้ได้ไวกว่าโปรตีนจากสัตว์ ในคนสูงวัย ถ้าได้รบั โปรตีน
ไม่เพียงพอ จะส่งผลให้ร่างกาย ลีบ เล็ก แคระแกรนลง เมื่อเทียบ
กับเมื่อสมัยเป็นหนุม่ - สาวในวัยนีจ้ งึ ควรเลือกบริโภคโปรตีนจากพืช
เพราะร่างกายสามารถย่อยง่าย ดูดซึมไว
อีกสารอาหารสำ�คัญทีค่ นส่วนใหญ่ไม่กล้าบริโภคเพราะกลัวอ้วน นัน่ ก็คอื
“ไขมัน” แท้จริงแล้วนอกเหนือจากการสร้างความอบอุน่ ให้กบั ร่างกายแล้ว
ไขมันยังจำ�เป็นต่อกระบวนการต่าง ๆ ของร่างกาย ทั้งกระบวนการเจริญ
เติบโต การทำ�งานของสมอง การผลิตฮอร์ โมนบางชนิด เพียงแต่เราต้อง
แยกให้ออกระหว่างการเลือกรับประทาน “ไขมันดี” อันได้แก่ อัลมอนด์
อะโวคาโด ปลาแซลมอน เพื่อให้ได้กรดไขมันโอเมก้า 3 ซึ่งเป็นกรดไขมัน
ชนิดไม่อิ่มตัว ส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด และงดรับประทานไขมันที่ไม่ดี เช่น ไขมันจากสัตว์ ไขมันทรานส์ เป็นต้น
ขณะที่วิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ก็มีความสำ�คัญต่อการเจริญเติบโตและจำ�เป็นต่อการทำ�งานของเซลล์ ในร่างกาย ช่วยปรับสมดุลการ
ทำ�งานของสารอาหารต่าง ๆ ในร่างกายให้เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ จะมีมากในพืช ผักและผลไม้ ในพืชผัก
ผลไม้ยงั มีไฟโตนิวเทรียนส์หลากหลายชนิดและสารต้านอนุมูลอิสระที่จำ�เป็นต่อร่างกายมากมาย ที่ช่วยให้เซลล์ ในร่างกายแข็งแรง
นอกจากนี้ยังมีไฟเบอร์ ในปริมาณสูงที่ช่วยให้การขับถ่ายดีอีกด้วย
สรุปว่า การรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการนั้น นอกจากต้องรับประทานให้ครบ 5 หมู่แล้ว ต้องมีความหลาก
หลายของสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมด้วย โดยต้องอิ่มทั้งอาหารและอิ่มสารอาหาร ร่างกายถึงจะมีสุขภาพแข็งแรง

การออกกำ�ลังกายอย่างสม่�ำ เสมอ

นอกเหนือจากการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ถูกสัดส่วนและเหมาะกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันแล้ว การออก
กำ�ลังกายอย่างสม่ำ�เสมอก็มีความจำ�เป็นเช่นกัน การออกกำ�ลังกายในปัจจุบันนี้มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการออก
กำ�ลังกายโดยแบ่งออกเป็น
การออกกำ�ลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของระบบหัวใจ ปอดและกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ด้วยการออกกำ�ลังกาย
อย่างต่อเนื่อง ลดไขมันส่วนเกิน เช่น การเต้นแอโรบิค ปั่นจักรยาน วิ่ง
การออกกำ�ลังกายเพื่อเพิม่ ความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนือ้ เพิม่ ความกระชับของสัดส่วนให้มรี ปู ร่างสวยงาม เช่น เวท
เทรนนิ่ง หรือบอดี้เวท สควอช
การออกกำ�ลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น การยืดกล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆ ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ลดปัญหา
การยึดติดของข้อต่อ
การออกกำ�ลังกายเพื่อเพิม่ การทำ�งานทีป่ ระสานกันของร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหวในชีวติ ประจำ�วันต่าง ๆ ทัง้ ในทีท่ �ำ งาน
ในบ้าน และระหว่างการเดินทาง
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นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ
ร่างกายคนเราควรได้รับการนอนหลับให้เพียงพอไม่น้อยกว่า 7 – 8
ชั่วโมง ต่อวันเพราะการนอนที่มีคุณภาพจะทำ�ให้ร่างกายหลั่ง...
“โกรทฮอร์ โมน” ที่ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตให้เด็ก และเป็น
ฮอร์ โมนที่จะช่วยซ่อมแซมร่างกาย ผ่อนคลายความเครียด และชะลอ
ริ้วรอยก่อนวัย โดยช่วงเวลานอนที่ดีที่สุด คือระหว่างเวลา 22:00 –
06:00 น. หากไม่สามารถเคลียร์ภารกิจได้เสร็จสิ้น อย่างน้อยที่สุดควร
เข้านอนก่อนเที่ยงคืน เพราะการนอนดึก นอนน้อย นอกจากจะรู้สึก
เบลอ อ่อนเพลียแล้ว ยังส่งผลต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกาย เกิด
ริ้วรอยก่อนวัยอันควรอีกด้วย

ปล่อยวางเรื่องความเครียด
ระดับความเครียดส่งผลต่อร่างกาย เมื่อเราอยู่ในภาวะตึงเครียด
ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น หัวใจเต้นแรงและเร็วขึ้น การ
หายใจจะตื้น ๆ แรง และเร็ว มีการหลั่งฮอร์ โมนอะดรีนาลิน และ
ฮอร์ โมนต่าง ๆ เข้าสู่กระแสเลือด ทำ�ให้กล้ามเนื้อหดเกร็ง เหงื่อออกเพราะมีการเผาผลาญอาหารมากขึ้น ทำ�ให้อุณหภูมิของ
ร่างกายเพิ่มขึ้น ความเครียดจะส่งผลให้เกิดอนุมูลอิสระภายในร่างกายเพิ่มขึ้น ไปทำ�ลายเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายได้ เมื่อมี
ความเครียดต่อเนื่อง จะทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทางกายต่าง ๆ เช่น ปวดหัว มีความผิดปกติของหัวใจ เกิดความดัน
โลหิตสูง โรคกระเพาะอักเสบ อาการท้องผูกท้องเสียบ่อย ๆ นอนไม่หลับ ฯลฯ ส่วนผลต่อสุขภาพจิตใจ นำ�ไปสู่ ความวิตก
กังวลซึมเศร้า กลัวอย่างไร้เหตุผล อารมณ์แปรปรวน นอกจากความเครียดจะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทำ�งาน สัมพันธภาพต่อคนในครอบครัวและบุคคลแวดล้อม

วิธคี ลายเครียดอย่างง่าย ๆ ทีเ่ ราสามารถทำ�ได้
ในทุกวัน คือ

การพูดคุย กับคนในครอบครัว เพื่อน หรือคนที่ไว้ ใจมากขึ้น
รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ นอนหลับ
พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำ�ลังกายสม่ำ�เสมอ
อย่าแก้ปัญหาความเครียดด้วยการสูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือใช้ยาเสพติด
เลี่ยงการเสพข่าวลบ
พยายามปล่อยวางและคิดบวก
หากิจกรรมคลายเครียด เช่น อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง จัดสวนเป็นต้น

การดูแลให้ครอบคลุมทัง้ 4 เรื่องทีก่ ล่าวมาข้างต้น เป็นการทำ�ให้รา่ งกายเกิดภาวะทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์
สูงสุด หรือ Optimal Health ซึง่ เปรียบเสมือนการมีวคั ซีนทีด่ ขี องร่างกายนัน่ เอง หากใครสามารถ
ดูแลสุขภาพร่างกายจนมี Optimal Health ผูน้ น้ั ก็จะมีความสุข มีชวี ติ ยืนยาว “คุณต้องการมี

Optimal Health หรือไม่”
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Leaders Seminar Trip To

FRANCE
สิน้ สุดการเก็บคะแนนท่องเทีย่ ว Leader Seminar
Trip to England ในเดือนกรกฎาคม 2564 กันแล้ว
มอร์แมนต้องขอแสดงความยินดีกบั ผูท้ ผ่ี า่ นคุณสมบัติ
ทุกท่านที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างยอดเยี่ยม
เชือ่ ว่าทุก ๆ ท่านเมือ่ สามารถผ่านคุณสมบัตไิ ด้กอ็ ยาก
จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศอังกฤษกัน แต่ด้วย
สถานการณ์โควิด – 19 ทีก่ �ำ ลังระบาดรุนแรงทัว่ โลก
ในขณะนี้ คาดว่าพวกเราคงไม่สามารถจะเดินทางไปได้
ด้วยเหตุน้ี จึงจำ�เป็นที่ต้องชดเชยผู้ท่ผี ่านคุณสมบัติ
ด้ ว ยการโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ธ นาคารเหมื อ นกั บ ทริ ป
ท่องเทีย่ วประเทศฝรัง่ เศสเหมือนทีผ่ า่ นมา...
จากการระบาดของโควิด-19 ทำ�ให้ Leader Seminar Trip ไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งประเทศ
ฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษได้ แต่ทั้ง 2 ประเทศนี้ยังเป็นประเทศที่ทุก ๆ ท่าน ต้องการไปเติมเต็มชีวิต
ดังนัน้ มอร์แมนจึงขอย้อนกลับไปจัดทริปท่องเทีย่ วประเทศฝรัง่ เศสกันอีกครัง้ หวังว่าผูท้ ผี่ า่ นคุณสมบัติ
ในครัง้ ทีแ่ ล้ว จะสามารถผ่านคุณสมบัติใหม่อกี ครัง้ ส่วนผูท้ ี่ไม่ผา่ นคุณสมบัติในครัง้ ทีแ่ ล้วได้โอกาสใหม่อกี
ครั้งหนึ่ง มอร์แมนขอเป็นกำ�ลังใจให้กับทุกท่านที่ตั้งเป้าหมายกับทริปท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศสในครั้งนี้
สามารถประสบความสำ�เร็จผ่านคุณสมบัติกันมาก ๆ ครับ

ประเทศฝรัง่ เศส ตัง้ อยู่ ในยุโรปตะวันตก มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 543,935 ตารางกิโลเมตร

มีประชากรประมาณ 65.9 ล้านคน ซึง่ เป็นประเทศที่ ใหญ่ทส่ี ดุ ในกลุม่ สหภาพยุโรป

สภาพภูมิประเทศของฝรั่งเศส มี 3 แบบ คือ แบบชายฝั่งทะเลตะวันตก แบบเมดิเตอร์เรเนียน และแบบภาค
พื้นทวีป เนื่องจากเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่โต ทำ�ให้สภาพอากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศแตกต่างกัน
ออกไป สภาพโดยรวมจะมีอากาศหนาวเย็นและมีหมิ ะตกในช่วงฤดูหนาว ส่วนพืน้ ทีท่ ตี่ ดิ ทะเล อากาศก็จะอบอุน่
เป็นพิเศษ ทำ�ให้มีนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนตากอากาศเป็นจำ�นวนมาก ในส่วนพื้นที่ภูเขาสูงก็จะมีหิมะ
ปกคลุมตลอดทั้งปี เช่น ยอดเขามงต์บลังค์ ทีอ่ ยู่ในเทือกเขาแอลป์ ซึง่ เป็นยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในยุโรป

• นครปารีส (Paris)
ปารีส เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรัง่ เศส ตัง้ อยูบ่ นแม่น�ำ แ้ ซน บริเวณตอนเหนือ
ของประเทศฝรัง่ เศส มีประชากรเกือบ 12 ล้านคน เป็นหนึง่ ในเมืองทีม่ ปี ระชากร
สูงทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในทวีปยุโรป เป็นหนึง่ ในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ทีล่ �ำ ส้ มัยแห่งหนึง่ ของโลก และด้วยความโดดเด่นทางการเมือง การศึกษา แฟชัน่
สือ่ บันเทิง วิทยาศาสตร์และศิลปะ จึงทำ�ให้กรุงปารีสเป็นหนึง่ ในเมืองทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ
แห่งหนึง่ ของโลก กรุงปารีสมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสำ�คัญหลายแห่ง ดังนี้

GUIDE TIP BY : MR. MORE MAN 15

• หอไอเฟล (Eiffel)
ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ตั้งอยู่บนถนนชองป์เดอมารส์
บริเวณแม่นำ�้แซน เป็นหอคอยที่มีโครงสร้างเหล็ก ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก มีความ
สูง 324 เมตร (1,063 ฟุต) หรือสูงเท่ากับตึก 81 ชั้น หอไอเฟล ตั้งชื่อตามสถาปนิกผู้ออกแบบชื่อ
"กุสตาฟ ไอเฟล" สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1889 หากมาถึงปารีสแล้วไม่ได้ไปเยือนหอไอเฟล ถือว่าไปไม่
ถึงฝรั่งเศส ทำ�ให้ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมหอไอเฟลไม่ขาดสาย นักท่องเที่ยวสามารถขึ้น
ไปชมทัศนียภาพบนหอไอเฟลแล้วมองลงมา จะเห็นกรุงปารีสที่มีความสวยงามอย่างยิ่ง

• ประตูชยั ฝรัง่ เศส (Arc de Triomphe)
ประตู ชัย ฝรั่ง เศส หรื อ ประตู ชัย นโปเลี ย น เป็ น ผลงาน
สถาปัตยกรรมทีอ่ อกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า
200 ปี สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1806 หลังจากที่จักรพรรดิน
โปเลียนที่ 1 ได้รับชัยชนะจากสงคราม ใช้เวลาก่อสร้าง
ยาวนานกว่าสามสิบปี โดยใช้ศิลปะคลาสสิคใหม่ท่ดี ัดแปลง
มาจากสถาปัตยกรรมโรมันโบราณ เน้นการใช้รูปปั้นแกะ
สลักจากช่างแกะสลักที่เก่งๆ มีรูปแกะสลักลอยตัวที่เป็น
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ การปลุกใจ รวมทั้ง สดุดีการเสีย
สละแก่วีรชนทหารกล้าที่ทำ�เพื่อประเทศฝรั่งเศสประตูชัย
ฝรัง่ เศส มีความสูง 49.5 เมตร มีความกว้าง 45 เมตร
และมีความลึกถึง 22 เมตร ถูกจัดอันดับเป็นประตูชยั ที่ใหญ่
เป็นอันดับ 2 ของโลก ตัง้ อยูก่ ลางจัตรุ สั ชาร์ล เดอ โกล
(Place Charles de Gaulle) อยูท่ างตะวันตกของถนน
ฌ็อง เซลิเซ่ส์ (Champs Elysees)

• พิพธิ ภัณฑ์ลฟู วร์ (Louvre Museum)
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ และมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารลูฟวร์
เป็นพระราชวังเก่า จึงมีความสวยงาม จนได้รับการขนานนามว่า เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยที่สุดในโลก จุดเด่นคือ ทางเข้า
ของพิพิธภัณฑ์เป็น พีระมิดแก้วที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1988 และมีพีระมิดกลับหัวที่ชั้นใต้ดินอีกเหตุผล
คือ ต้องการสือ่ ถึงความทันสมัยและความเก่าแก่ทอี่ ยูร่ วมกันในพิพธิ ภัณฑ์ ปัจจุบนั นีเ้ ป็นสถานทีจ่ ดั แสดง และเก็บรักษา
ผลงานทางศิลปะทีช่ อื่ ก้องโลกและทรงคุณค่าไว้เป็นจำ�นวนมาก มีทงั้ ภาพโมนาลิซา ซึง่ เป็นผลงานของเลโอนาร์โด ดาวิน
ชี และผลงานชิน้ เอกด้านงานปัน้ จากยุคโบราณของกรีก โรมัน อียปิ ต์ รวมถึงตะวันตกยุคกลาง ก็ยงั ถูกเก็บรวบรวม
ไว้ที่นี่ รวมมีผลงานจัดแสดงกว่า 35,000 ชิ้นในพื้นที่กว่า 60,600 ตารางเมตร มีผู้เข้าเยี่ยมชมแห่งพิพิธภัณฑ์แห่ง
นี้มากถึง 9.7 ล้านคนต่อปี

ม ห า น ค ร ป า ร ีส
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• ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees)
เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในฝรั่งเศส เป็นสวรรค์ของขาช้อปมีย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม เป็น
แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดงั ระดับโลกทุกแบรนด์ ใครเป็นขาช้อป เตรียมความพร้อมสำ�หรับการช็อปปิง้ กระเป๋า เข็มขัด
เสื้อผ้า รองเท้า ที่ถนนสายนี้ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารที่มีความหรูหรา อลังการ และอีกมากมายที่
สร้างความตืน่ ตาตืน่ ใจตลอดสองข้างทาง ถือเป็นย่านการค้าทีม่ คี า่ เช่าแพงทีส่ ดุ ในโลก และยังถูกจัดอันดับให้เป็นถนน
ที่สวยที่สุดในโลก ตึกส่วนใหญ่บนถนนเป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานศิลปะ Art Deco กับการตกแต่งสไตล์
Art Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

• ล่องเรือบาโตมุช
(Bateaux Mouches Cruise)
บาโต มูช เป็นบริษัทที่เป็นหนึ่งในผู้ ให้บริการล่องเรือในกรุงปารีสนักท่องเที่ยวจะนิยมนั่งเรือชมเมืองปารีส ภายใน
เรือจะมีบริเวณที่เปิดและปิดหลังคาให้เลือกนั่งได้ ซึ่งจะล่องเรือไปตามแม่น�ำ ้แซนเพื่อชมสถานที่สวยงามมากมายที่อยู่
ในปารีส เช่น หอไอเฟล มหาวิหารนอร์ทเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 และพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ เป็นต้น

มอร์แมนเชือ่ ว่า มาถึงตรงนีห้ ลาย ๆ ท่าน คงมีแรงบันดาลใจทีอ่ ยากจะไปเปิดประสบการณ์ดว้ ยกัน

ทีป่ ระเทศฝรัง่ เศสเพิม่ ขึน้ มอร์แมนขอเป็นหนึง่ ในกำ�ลังใจให้ทกุ ๆ ท่านสามารถผ่านการเก็บคะแนนได้ ไป
ร่วมทริปด้วยกัน พบกับสถานที่ท่องเที่ยว ณ เมืองต่าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศสในฉบับหน้าครับ
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เมื่อไม่ดแู ลร่างกายให้ม.ี ..

"Optimal Health"

จึงเกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ตามมา
เคยสงสัยกันไหมว่า?

ทำ�ไมคนไทยในวัยทำ�งาน เมื่ออายุมากขึน้
ถึงเป็นโรคเรือ้ รังต่าง ๆ กันมาก!
สาเหตุมาจากคนส่วนมากเกิดภาวะพร่องสุขภาพ

(Sub-Optimal Health)
หรือเกิดความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย ซึง่
ด้วยความเสื่อมของร่างกายนีเ้ กิดขึน้ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
ในขั้นต้นร่างกายยังไม่แสดงความผิดปกติออกมา แค่มี
สัญญาณเตือนเบา ๆ ทำ�ให้หลายคนมองข้ามภัยใกล้ตัวนี้
จนต่อมาอาการแสดงความผิดปกติจะเพิม่ มากขึน้ เรื่อย ๆ
จนในทีส่ ดุ จะป่วยเป็นโรคเรือ้ รังชนิดต่าง ๆ ตามมา
โดยรูปแบบของอาการผิดปกติต่าง ๆ มีความหลากหลายมาก ต้องหมั่นสังเกตุว่ามีความผิดปกติหรือไม่ โดยอาการที่พบได้บ่อย คือ
อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ตื่นมาไม่สดชื่น ผิวพรรณหมองคล้ำ� เป็นหวัดบ่อย อ้วนง่าย เป็นภูมิแพ้ และผื่นแพ้ง่าย ความจำ�ไม่ดี อาหาร
ไม่ยอ่ ย ท้องอืด นอนไม่หลับ เป็นเหน็บชาบ่อย ๆ อารมณ์แปรปรวน เป็นต้น เนื่องจากมีผปู้ ว่ ยด้วยโรคเรือ้ รังเพิม่ มากขึน้ ทัว่ โลกและเป็น
เหตุที่ท�ำ ให้เสียชีวิต จึงมีการศึกษาสาเหตุต่าง ๆ ที่ส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายของเราเสื่อมลงก่อนวัยอันควร พบว่าสาเหตุ
สำ�คัญหลัก ๆ มีดงั ต่อไปนี้

พฤติกรรม

การรับประทานอาหารที่ ไม่ถกู ต้อง
สุขภาพของเราจะดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับอาหารที่เรารับประทานเข้า
สูร่ า่ งกาย พฤติกรรมการ “กินตามใจปาก” ทัง้ รับประทานอาหาร
ทีม่ ไี ขมันสูง อาหารปิง้ ย่าง อาหารแปรรูป อาหารรสจัด เช่น หวาน
จัด เค็มจัด การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุสำ�คัญนำ�ไปสู่เส้นทาง
ความเจ็บป่วยต่าง ๆ ถือเป็น ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition)
ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายได้รับสารอาหารหรือพลังงาน ในปริมาณที่
ไม่เหมาะสมทัง้ คุณภาพและปริมาณ โดยครอบคลุมทัง้
• ภาวะโภชนาการต่ำ�หรือภาวะที่ร่างกายได้รับสาร
อาหารทีจ่ �ำ เป็นไม่เพียงพอ
สังเกตุได้จากอาการเวียนศีรษะ เพลีย อ่อนแรงเจ็บ
ป่วยง่าย แผลสมานช้า มีปญ
ั หาในการย่อยอาหารและ
การหายใจในเด็กอาจทำ�ให้การเจริญเติบโตช้า หรือมี
น้�ำ หนักตัวต่�ำ กว่าเกณฑ์

• ภาวะโภชนาการเกินหรือภาวะที่ร่างกายได้รับสาร
อาหารในปริมาณทีม่ ากเกินไปจนทำ�ให้เกิดภาวะอ้วน
สังเกตุได้จากน้�ำ หนักตัวทีเ่ กิดเกณฑ์มาตรฐาน มีไขมัน
ส่วนเกินสะสมอยู่ในร่างกายปริมาณมาก หายใจติดขัด
นอนกรนจากปัญหาเรื่องการหายใจ เหงื่อออกง่าย
อึดอัด เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก
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ดังนัน้ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้รา่ งกายได้รบั สารอาหารครบ 5 หมู่ ทัง้ คาร์ โบไฮเดรต
โปรตีน ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุในสัดส่วนที่เหมาะสม พร้อมเพิ่มความหลากหลายของชนิดอาหารให้เพียง
พอต่อความต้องการของร่างกาย และหลีกเลี่ยงอาหารที่อันตราย เช่น ของทอด อย่างปาท่องโก๋ ไก่ทอด เฟรนช์
ฟราย เนื่องจากการบริโภคของทอดให้ลดน้อยลงจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งของทอดเหล่านี้
จะทอดกันที่อุณหภูมิสูง และอาจจะทอดโดยน้ำ�มันที่ผ่านการทอดมาแล้วหลายครั้ง ทำ�ให้มีสารเคมีอะคริลิ
ไมด์ (Acrylimides) ซึ่งเป็นสารก่อโรคมะเร็ง นอกจากนั้น ควรลดอาหารแปรรูป อาหารเนื้อสัตว์ ปิ้งย่างที่
ปิ้งด้วยไฟแรง ๆ จนทำ�ให้เนื้อสัตว์ไหม้เกรียม เมื่อบริโภคดเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปก็มีความเสี่ยงที่จะเกิด
เซลล์มะเร็งได้เช่นกัน

• อาหารทีอ่ ดุ มไปด้วยไขมัน

ไม่ควรบริโภคเนือ้ หมูตดิ มันคากิ หนังไก่ เบคอน ส่งผลให้มไี ขมันในเลือดสูง เกิดไขมัน
อุดตันในหลอดเลือด เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด หรือโรคเส้น
โลหิตในสมองตีบ เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ตามมา

• ขนมหวาน

ไอศกรีม เค้ก โดนัท ทีอ่ ดุ มไปด้วยน้�ำ ตาลปริมาณสูง ทำ�ให้ผวิ หนัง
เหีย่ วย่นและเกิดริว้ รอยได้เร็วยิง่ ขึน้

• น้�ำ อัดลม

ทำ�ให้ภมู ติ า้ นทานอ่อนแอ จากภาวะความเป็นกรดในร่างกายทีม่ กี รด
กำ�มะถัน มีความเป็นกรดอยู่สูงมาก นอกจากอันตรายต่อร่างกาย
แล้วยังทำ�ให้น�ำ้ หนักตัวเพิม่ ขึน้ เร็วจนเกิดโรคอีกด้วย
จะเห็นได้ว่า อาหารยอดนิยมที่หลายคนชอบรับประทาน แฝงไว้ด้วยสารพิษที่ส่งผล
เสียต่อร่างกายนานาประการ จึงควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารให้ถูก
หลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มน้ำ�สะอาดให้ได้ 2 ลิตรต่อวัน และเลือกใช้
ตัวช่วยอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากอย. จึงเป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่ง

การไม่ออกกำ�ลังกาย

เมื่อขาดการออกกำ�ลังกาย กระบวนการเมตาบอลิซึ่ม
ของร่างกายจะทำ�งานหากได้ปรับปริมาณแคลอรีจ่ ากอาหาร
มากกว่าปริมาณแคลอรีท่ ่ีใช้ ในแต่ละวัน และไม่ออกกำ�ลัง
กายก็จะเกิดโรคอ้วน ส่งผลต่อระบบการเผาผลาญไขมัน
ที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดไขมันสะสมในร่างกาย
ส่งผลแย่ตอ่ สุขภาพหัวใจไม่แข็งแรง กล้ามเนือ้ ข้อต่อ ไม่
แข็งแรง กระดูกอ่อนแอแตกหักได้งา่ ย และเสีย่ งต่อการ
เป็นโรคต่าง ๆ ตามมามากมาย

การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ

โดยปกติ ร่ า งกายของเรานั้ น จะอาศั ย ช่ ว งที่ เ รานอนหลั บ ในการฟื้ น ฟู
ร่างกายส่วนที่สึกหรอ หากเราพักผ่อนไม่เพียงพอ จะส่งผลต่อสภาวะ
อารมณ์และประสิทธิภาพในการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างวัน ขาดสมาธิ
ในการทำ�งานผู้ที่อดนอนติดต่อกันเป็นเวลานาน จะเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นได้
ง่าย เนื่องจากร่างกายหลั่งฮอร์ โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์ โมนความเครียด
ออกมาย่อยสลายคอลลาเจนและโปรตีนที่ช่วยให้ผิวเรียบตึงหายไป และยัง
ส่งผลต่อการหลั่งโกรทฮอร์ โมน (Growth Hormone) ที่ช่วยเรื่องการเจริญ
เติบโตอีกด้วย
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ความเครียด
เป็นภาวะของอารมณ์ หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสภาพจิตใจทาง
ด้านลบ ทำ�ให้รู้สึกถูกกดดัน ไม่สบายใจ ตื่นกลัว วิตกกังวล ส่งผล
กระทบทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น เมื่อมีอาการเครียดแล้วปวดหัว
อ่อนเพลีย เครียดลงกระเพาะทำ�ให้ปวดท้อง หรือเครียดจนนอนไม่
หลับทำ�ให้รา่ งกายพักผ่อนน้อย โดยความเครียดมีทงั้ แบบเฉียบพลัน
(Acute stress) เมื่อความเครียดหายไป ร่างกายจะกลับสู่สภาวะ
ปกติ และความเครียดแบบเรื้อรัง (Chronic stress) เกิดจากการ
สะสมความเครียดต่อเนื่องยาวนานอันจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย
จนเป็นสาเหตุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังอื่น ๆ ตามมาได้

ภาวะพร่องสุขภาพ
ทั้งพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ที่ ไม่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ การไม่ออกกำ�ลังกาย นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ
และความเครียดทำ�ให้รา่ งกายขาดความสมดุล จนเกิดภาวะพร่อง
สุขภาพ (Sub Optimal Health) เสีย่ งต่อการเจ็บป่วย เกิดโรค
เรื้อรังต่าง ๆ ตามมา และอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต บางคน
ไม่เคยเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำ�ปี พอรู้ตัวอีกทีโรคต่าง ๆ ก็
มาเยือนแล้ว ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างต่อเนื่องเสีย
ทั้งสุขภาพ ทั้งการงาน เวลา ค่าใช้จ่ายและยังต้องผจญกับ
ความเครียด ดังนั้น เมื่อเรารู้สาเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังที่มี
ความเสี่ยงต่อชีวิต ทำ�ให้คุณ ภาพชีวิตแย่ลงเราจึงควรดูแล
สุขภาพตนเองให้ดี เพราะสุขภาพของคุณอยู่ในกำ�มือคุณและ
คุณสามารถเลือกใช้ชีวิตให้ห่างไกลโรคได้

อย่าลืมดูแลสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้นะครับ
เพราะป้องกันย่อมดีกว่ารักษา
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การรับประทานอาหารให้เกิด

"ภาวะสุขภาพสมบูรณ์สงู สุด"
ต้องทำ�อย่างไร?

แนวคิดการเลือกรับประทานอาหารให้มีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดหรือ "Optimal Health" นั้น นอกจากจะต้อง

รับประทานให้ครบ 5 หมูแ่ ล้ว ต้องรับประทานอาหารทีม่ คี วามหลากหลายของสารอาหารในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมด้วย

โดยต้องอิม่ ทัง้ อาหารที่ให้พลังงานและอิม่ สารอาหารทีจ่ �ำ เป็นต่อร่างกายเช่น คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามินและเกลือแร่
สารไฟโตนิวเทรียนท์จากพืชและสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ชนิดต่าง ๆ ที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ในร่างกาย
เมื่อร่างกายได้รบั สารอาหารเหล่านี้ได้ครบถ้วนทัง้ ปริมาณและคุณภาพ ร่างกายก็จะทำ�งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถ
ป้องกันตัวเองจากการเกิดโรคต่างๆ สามารถชะลอความเสื่อมหรือภาวะแก่กอ่ นวัยจากการถูกทำ�ลายจากมลภาวะต่าง ๆ ได้

เรามาดูกนั ว่า

"สารอาหารหลักทัง้ 5 หมู"่ ประกอบด้วยอะไรบ้าง...
คาร์โบไฮเดรต
เป็นสารอาหารหลักชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำ�คัญของร่างกาย
ร่างกายจะย่อยคาร์ โบไฮเดรตให้กลายเป็นกลูโคส เพื่อดูดซึมสู่กระแสเลือด
และนำ�ไปใช้เป็นพลังงาน อาหารจำ�พวกแป้ง ข้าว ธัญพืช เป็นแหล่งสำ�คัญ
ของคาร์ โบไฮเดรตให้ที่พลังงานแก่ร่างกาย นอกจากนี้ พืชผลไม้บางชนิด
ก็มีคาร์ โบไฮเดรตเช่นกัน เช่น เผือก มัน กล้วย เป็นต้น โดยทั่วไปร่างกาย
ต้องการคาร์ โบไฮเดรตเฉลี่ยวันละ 150 - 200 กรัมต่อวัน โดยผู้ที่ควบคุม
น้�ำ หนักควรรับประทานคาร์ โบไฮเดรตเฉลีย่ วันละ 50 – 100 กรัม (คำ�นวนจาก
เพศหญิง น้ำ�หนักตัว 60 กรัม) โดยสัดส่วนของการรับประทานต้องคำ�นึงถึง
เพศ อายุ และกิจกรรมในแต่ละวันด้วย
หากบริโภคคาร์ โบไฮเดรตในปริมาณที่มากเกินไป แป้งจะถูกย่อยเป็น
น้�ำ ตาลและเมื่อร่างกายนำ�คาร์โบไฮเดรตไปใช้ไม่ทนั จะเกิดเป็นไขมันสะสม
ตามร่างกาย ทำ�ให้เกิดโรคอ้วน รวมถึง ทำ�ให้ระดับน้�ำ ตาลกลูโคสในเลือด
สูงขึน้ ซึง่ เป็นปัจจัยให้เกิดโรคเบาหวานตามมาได้ ดังนั้น จึงไม่ควรบริโภค
คาร์ โบไฮเดรตมากเกินความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน
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โปรตีน
เป็นแหล่งพลังงานให้กบั ร่างกาย ร่างกายได้รบั โปรตีนจากทัง้ พืชและสัตว์ โปรตีนจากสัตว์
จัดเป็นโปรตีนคุณภาพดี เพราะมีกรดอะมิโนจำ�เป็นครบถ้วน ร่างกายสามารถนำ�ไปใช้
ประโยชน์ได้เต็มที่ ได้แก่ เนือ้ หมู เนือ้ ปลา เนือ้ ไก่ ไข่ อาหารทะเล นม เป็นต้น
โปรตีนจากพืช เป็นแหล่งโปรตีนทีด่ ี มีกรดอะมิโนจำ�เป็นบางชนิด แหล่งโปรตีน
จากพืช ได้แก่ ถัว่ เขียว ถัว่ แดง ลูกเดือย ข้าวโอ๊ต ควินวั ถัว่ เหลือง เป็นต้น

โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี

หน้าที่สำ�คัญของโปรตีนคือช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ช่วยซ่อมแซม
เนื้อเยื่อ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน โดยทั่วไปแล้วร่างกายต้องการโปรตีน
1 กรัมต่อน้ำ�หนักตัว 1 กิโลกรัมเช่น ผู้ที่หนัก 60 กิโลกรัมต้องการ
โปรตีน 60 กรัม ส่วนผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อควรรับประทาน
โปรตีนที่ 1.5 – 2.5 กรัมต่อน้ำ�หนักตัว 1 กิโลกรัม

หากบริโภคน้อยเกินไปจะส่งผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หากขาดโปรตีนอย่างต่อเนื่องจะเกิด
การสลายของกล้ามเนือ้ ทำ�ให้ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ลดลง กล้ามเนือ้ ลีบลง รวมถึงการเผาผลาญของร่างกายจะลดลงอีกด้วย
ส่งผลกับสารสื่อประสาท อารมณ์แปรปวน ผมเปราะ ผมบาง ผิวแห้งได้

ไขมัน
เป็นสารอาหารที่จำ�เป็นต่อร่างกาย เพราะเป็นหนึ่งในสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่ ร่างกายใช้ ในการดูดซึมวิตามินที่ละลาย
ในไขมันได้ดี ได้แก่ วิตามิน A D E K ไขมันมีอยู่ 2 รูปแบบ รูปแบบที่เป็นของแข็งคือไขมัน ส่วนที่เป็นของเหลวก็คือ น้ำ�มัน
สิ่งที่เราควรให้ความสนใจ คือ ปริมาณและชนิดของไขมันที่เราบริโภค ไขมันที่ ไม่ดี เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน ไขมันทรานส์
เป็นต้น ไขมันดี เช่น ถั่วชนิดต่าง ๆ อะโวคาโด น้ำ�มันรำ�ข้าว น้�ำ มันมะกอก น้ำ�มันปลา โดยทั่วไปร่างกายควรได้รับไขมัน
ดีวันละ 50 – 60 กรัม (คำ�นวณจากเพศหญิง น้ำ�หนักตัว 60 กิโลกรัม)
ร่างกายต้องการปริมาณไขมันที่เพียงพอ เพื่อเป็นแหล่งพลัง
งานกระตุน้ ระบบเผาผลาญในร่างกาย ส่งเสริมระบบภูมคิ มุ้ กัน
ช่วยในการผลิตฮอร์ โมนและการดูดซึมวิตามินให้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ยังช่วยปกป้องอวัยวะต่าง ๆ และช่วยทำ�ให้
ร่างกายอบอุ่น หากบริโภคมากเกินไป อาจมีคอเลส
เตอรอล (Cholesterol) หรือ ไตรกลีเซอไรด์
(Triglyceride) ในเลือดสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เกิด
เส้นเลือดตีบ เลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะ
ต่าง ๆ ของร่างกายไม่เพียงพอและเป็น
อันตรายถึงแก่ชีวิตได้
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วิตามินและแร่ธาตุ
วิตามิน

เป็นสารอินทรียท์ ่ี ไม่ให้พลังงานแก่รา่ งกาย แต่เป็นสิง่ ทีร่ า่ งกายต้องการ เพื่อควบคุมการทำ�งาน
ของร่างกายทั้งระบบประสาท ระบบย่อยอาหารและระบบภูมิค้มุ กัน นอกจากนี้ วิตามินยังมีส่วนสำ�คัญในการ
ทำ�งานร่วมกับฮอร์ โมน วิตามินบางชนิดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่แล้วร่างกายไม่สามารถสร้างวิตามิน
ได้เอง ต้องได้รบั จากอาหารทีร่ บั ประทานเข้าไป
แหล่งของวิตามินที่สำ�คัญคือพืช เพราะพืชสามารถผลิตวิตามินได้ทุกชนิด ส่วนสัตว์ไม่สามารถผลิตวิตามิน
ส่วนใหญ่ได้ ยกเว้น วิตามินดีที่ผลิตได้ที่ผิวหนัง วิตามินบี 12 จากแบคทีเรียในลำ�ไส้ ใหญ่ วิตามินมีประโยชน์
ต่อร่างกายหลายประการ เช่น ระบบย่อยอาหารระบบประสาท สร้างภูมิคุ้มกัน และมีบทบาทในการเปลี่ยน
อาหารไปเป็นพลังงานโดยผ่านขบวนการทางเคมี

แร่ธาตุ เป็นสารอนินทรีย์ ร่างกายต้องการเพื่อนำ�ไปใช้เป็นส่วนประกอบของสารอินทรีย์ แร่ธาตุบางชนิด

เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์และโปรตีนต่าง ๆ ทีจ่ �ำ เป็นต่อการทำ�งานของร่างกายเป็นส่วนประกอบของเซลล์
กระดูก ฟัน กล้ามเนือ้ และช่วยให้การทำ�งานของอวัยวะต่าง ๆ ทำ�งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ร่างกายสามารถได้รับวิตามินและแร่ธาตุด้วยการรับประทานอาหารสด โดยเฉพาะผักและผลไม้หรืออาหาร
ที่ไม่ได้ผา่ นการแปรรูป เพราะในผักผลไม้แต่ละสีจะมีปริมาณและชนิดของไฟโตนิวเทรียนท์ ทีม่ ปี ระโยชน์แตก
ต่างกัน ควรรับประทานผักและผลไม้ ให้ได้ 5 สี อย่างน้อยวันละ 400 กรัม หากบริโภคน้อยเกินไป ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ จะเกิดความเสีย่ งการเกิดโรคต่าง ๆ ได้

การมีสขุ ภาพดีเป็นรากฐานของการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี เริม่ ต้นได้จาก
การดูแลตนเอง ไม่รอจนเจ็บป่วยแล้วจึงค่อยไปรักษา เริม่ ต้นง่าย ๆ
ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ได้รับสารอาหารครบ
ถ้วน เพือ่ ป้องกันก่อนเกิดโรค เพราะ “ป้องกันย่อมดีกว่ารักษา”

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Nutrinal ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพคุณ!
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7

ปัจจัยห่งความสำ�เร็จ
ในการทำ�ธุรกิจ

KEY
SUCCESS
FACTORS
MORE GURU
ฉบับนี้ เรามาเรียนรู้ในเรื่องเกีย่ วกับปัจจัยแห่งความ
สำ�เร็จในการสร้างธุรกิจเครือข่ายแบบซัคเซสมอร์กนั ดีกว่า มันเป็นข้อเท็จ

จริงทีว่ า่ "ไม่วา่ คุณจะทำ�อะไร หากคุณต้องการทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จ
คุณต้องทำ�ได้ดีในปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสำ�เร็จในงานนัน้ ๆ เสมอ" เช่น
ถ้าคุณเปิดร้านอาหาร ปัจจัยทีค่ ณ
ุ จะทำ�ให้รา้ นของคุณขายดีและมีก�ำ ไร
คือรสชาติอาหารทีอ่ ร่อย ราคาทีเ่ หมาะสม มีความสะอาด การให้บริการ
ทีด่ ี บรรยากาศร้านทีเ่ ข้าท่าและอยู่ในทีท่ ่ีไม่หา่ งไกลการสัญจรของผูค้ น
จนเกินไป หากคุณทำ�ธุรกิจร้านอาหารแล้วไม่สามารถทำ�ปัจจัยเหล่านี้
ได้ดี คุณก็ยากทีจ่ ะประสบความสำ�เร็จอย่างยิง่ ใหญ่ได้
ซึง่ นอกจากประเมินจากระดับปัจจัยแห่งความสำ�เร็จแล้ว ยังมีปจั จัยทีเ่ ข้มข้นขึน้ ทีเ่ ราเรียกว่า ปัจจัยวิกฤติแห่ง
ความสำ�เร็จนั่น หมายถึงเป็นปัจจัยที่พลาดไม่ได้ หากพลาด หมายถึงความล้มเหลวทันที ถ้าเป็นธุรกิจร้านอาหาร
ข้างต้น ก็คือ ปัจจัยรสชาติอาหารที่อร่อยและราคาที่เหมาะสมนั่นเอง หากทำ�สองปัจจัยนี้ ได้ไม่ดี ก็ยากที่จะประสบความ
สำ�เร็จจาก ตัวอย่างธุรกิจที่ยกขึ้นมาเพื่อทำ�ให้คุณมองเห็นภาพและเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ ทีนี้เรา
มาเชื่อมเข้ากับเรื่องราวของปัจจัยแห่งความสำ�เร็จในธุรกิจซัคเซสมอร์ ในบทบาทของนักธุรกิจ เพื่อที่คุณจะได้ทำ�ปัจจัย
เหล่านั้นให้ได้ดี และสามารถสร้างความสำ�เร็จที่ยิ่งใหญ่ได้

1

การเรียนรูเ้ กีย่ วกับงานพืน้
ฐานด้านการขาย ขยายและบริหาร

2

การผลักดัน ให้คนในองค์กรของคุณ

3

องค์กร ในระดับทีม่ คี วามเข้าใจและทำ�เป็น
จนตัวคุณเองจับรายได้ได้ภายใน 3 เดือน

เกิดการเรียนรู้ และทำ�เป็นจนเกิดผลลัพธ์
เหมือนคุณตามข้อ 1

4
การรักษาสายสัมพันธ์ทด่ี ี
5 ต่อกัน
บภาวะความเป็น
6 การยกระดั
ผูน้ �ำ
การช่วยสนับสนุน
7

การผลักดันให้คนในองค์กร
ของคุณเกิดการเรียนรูเ้ พื่อการสอนต่อ
เหมือนทีค่ ณ
ุ ทำ�ในข้อ 3

กับคนในองค์กรของคุณและบริษทั

ของคุณให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง

การเรียนรูเ้ พื่อการสอนต่อ
ของตัวคุณ เพื่อส่งต่อแนวคิด ทักษะ
พลัง วินยั และภาวะผูน้ �ำ ให้แก่คนในองค์กร

ให้คนในองค์กร
ของคุณมีการเติบโตในเชิงธุรกิจ

หากคุณทำ� 7 ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จในธุรกิจได้ดี คุณก็จะมีความก้าวหน้าที่ดี และในบรรดาปัจจัยทั้งเจ็ดข้อนี้

มี 3 ปัจจัยสำ�คัญทีเ่ ป็นปัจจัยวิกฤติแห่งความสำ�เร็จ นัน่ ก็คอื ปัจจัยข้อที่ (1), (2) และ (3) หากคุณไม่สามารถทำ� 3 ปัจจัยนี้ได้ดี
นัน่ หมายถึง คุณจะไม่สามารถประสบความสำ�เร็จอย่างยิง่ ใหญ่ในธุรกิจซัคเซสมอร์ได้
ดังนัน้ หากคุณต้องการความสำ�เร็จทีย่ ง่ิ ใหญ่ สิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องทำ�ก็คอื จดจ่ออยูก่ บั ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จทัง้ เจ็ดและฝึกฝน
ตนจนเก่งและเชีย่ วชาญ ในการทำ�เพียงแค่นค้ี ณ
ุ ก็จะพบกับความสำ�เร็จทีม่ ากกว่าในซัคเซสมอร์แล้วครับ

BY : CEO นพกฤษฏิ์ นิธเิ ลิศ วิจติ ร SLA 27

4 ระบบ SLA
เสาหลัก

สวัสดีครับ นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทรี่ กั ทุกท่าน SLA ฉบับนี้ ขอนำ�เสนอระบบการขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับความสำ�เร็จในโมเดล

ทีม่ กี ารอัพเกรดใหม่ ภายใต้แนวความคิด “เรียบง่าย แต่ทรงประสิทธิผล” โดยจะรวมระบบ Code Master เข้าเป็นหนึง่ เดียวกับระบบ
SLA ซึ่งต่อไปนี้ จะมีแค่ระบบเดียวคือระบบ SLA ดังนี้ครับ

ระบบ SLA จะกระจายใช้เป็นระบบทีม่ มี าตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ และมีจดุ เด่นคือ เรียบง่าย
แต่ทรงประสิทธิผล

1 2

เสาหลักที่

ระบบการเคลื่อนคน

ระบบการเคลื่อนคน
ประกอบไปด้วยระบบราย
วัน คือการออกไปแบ่งปัน
โอกาสแบบหนึ่ ง ต่ อ หนึ่ ง
หรือการจัดประชุมตามบ้าน
จากนั้นเคลื่อนคนมาสู่ราย
สัปดาห์ ที่เรียกว่า Restart
ตามต่อด้วยการเคลื่อนคน
มาสู่งานรายเดือ นที่เ รี ย ก
ว่างาน Inspiration และ
เคลื่อนคนมาสู่งานประจำ�
สี่เดือน ทีเ่ รียกว่างาน The
Success ทัง้ หมดนีถ้ อื เป็น
วงจรเคลื่อนคนเข้าสู่ การ
เติบโต เพื่อความสำ�เร็จที่
มากกว่า

เสาหลักที่

ระบบการพัฒนาทักษะ

เป็นระบบทีม่ งุ่ เน้นในการ
พัฒนาทักษะของนักธุรกิจ
เพื่อให้มที กั ษะพืน้ ฐานและ
ทักษะต่อยอดที่จำ�เป็นต่อ
การเป็นมืออาชีพ พร้อม
ทั้งเป็นระบบที่ช่วยในการ
ส่งต่อทักษะไปเป็นทอด ๆ
เพื่อให้องค์กรขยายตัวได้
อย่างรวดเร็วและมีคณ
ุ ภาพ
การจัดงานพัฒนาทักษะมี
ทัง้ จัดแบบรายสัปดาห์และ
รายเดือน เช่น การสัมมนา
หลักสูตร Get Start หรือ
หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะ
อื่น ๆ ทีต่ อ้ งใช้ ในการขยาย
ตลาด

เสาหลักที่

ระบบการพัฒนาภาวะ
ผู้นำ�และการบริหาร

3 4

เป็นระบบที่มุ่งเน้นในการ
พัฒนาแนวคิด ภาวะผูน้ �ำ
และการบริหารจัดการ เพื่อ
ให้ผู้คนมีแนวคิดมุมมองที่
ถู ก ต้ อ งทั้ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ ชี วิ ต
และธุรกิจ การมีวิสัยทัศน์
การยกระดับภาวะผูน้ �ำ ให้สงู
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการ
พัฒนาความสามารถในการ
บริหารจัดการองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง

เสาหลักที่

ระบบสื่อการเรียนรู้
การทำ�งานและ
การขยายตลาด

เป็นส่วนที่มุ่งเน้น ในการ
พัฒนาสื่อต่าง ๆ ให้เท่าทัน
ปัจจุบนั อยูต่ ลอดเวลา รวม
ทั้งยังมีหนังสือและเครื่อง
มือเจาะขยายตลาดต่าง ๆ
ทัง้ นีเ้ พื่อให้นกั ธุรกิจสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้ได้สะดวก
และเหมาะสมกับกลุ่มเป้า
หมายแต่ละกลุ่ม และการ
พัฒนาเครื่องมือ ที่ช่วยให้
การขยายธุรกิจของทุกท่าน
มีประสิทธิผลสูงขึน้

สรุปสุดท้าย ระบบ SLA จะกระจายใช้เป็นระบบทีม่ มี าตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ และมีจดุ เด่นคือ เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิผล
เป็นระบบที่สามารถทำ�ให้คนไปช่วยกันสอนต่อได้ง่ายและรวดเร็ว จึงสามารถจัดสัมมนาในวันเดียวได้หลาย ๆ จุดทั่วประเทศ
ซึ่งส่งผลต่อการขยายความสำ�เร็จของนักธุรกิจทุก ๆ ท่าน

28 ตารางการประชุม

กรกฎาคม / JULY
วันที่
วันอังคาร ที่ 6
วันศุกร์ ที่ 9
วันจันทร์ ที่ 12
วันศุกร์ ที่ 16
วันจันทร์ ที่ 19
วันพฤหัสบดี ที่ 22
วันอังคาร ที่ 27

               งานประชุม
- President Talk
- SCM Leaders Forum
- Passion Talk
- Diamond Town Hall
- Alkamag Training
- Passion Talk
- เพือ่ นคูใ่ จเกษตรกร Transform PLUS
- Product Training

         เวลา
19.00 - 20.00 น.
19.00 - 20.00 น.
13.00 - 14.00 น.
20.00 - 21.00 น.
19.00 - 20.00 น.
13.00 - 14.00 น.
19.00 - 20.00 น.
19.00 - 20.00 น.

       สถานที่
- ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)
- ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)
- FB Page: SCM ACADEMY
- ZOOM
- FB Page: SCM ACADEMY
- FB Page: SCM ACADEMY
- FB Page: SCM ACADEMY
- FB Page: SCM ACADEMY

สิงหาคม / AUGUST
วันที่
วันอังคาร ที่ 3
วันพฤหัสบดี ที่ 5
วันจันทร์ ที่ 9
วันอังคาร ที่ 10
วันศุกร์ ที่ 13
วันจันทร์ ที่ 16
วันพฤหัสบดี ที่ 19
วันศุกร์ ที่ 20
วันพฤหัสบดี ที่ 26
วันจันทร์ ที่ 30

               งานประชุม
- President Talk
- SCM Leaders Forum
- Diamond Town Hall
- Charge Your Power
- เทคนิคการขาย
- Passion Talk
- เพือ่ นคูใ่ จเกษตรกร Transform PLUS
- บันทึกหมอสัง่
- Alkamag Training
- Passion Talk

         เวลา
19.00 - 20.00 น.
19.00 - 20.00 น.
20.00 - 21.00 น.
19.00 - 20.30 น.
19.00 - 20.00 น.
13.00 - 14.00 น.
19.00 - 20.00 น.
19.00 - 20.00 น.
19.00 - 20.00 น.
13.00 - 14.00 น.

       สถานที่
- ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)
- 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: บันทึกหมอสั่ง
- FB Page: SCM ACADEMY
- FB Page: SCM ACADEMY

หมายเหตุ : ตารางการประชุมอาจมีการเปลีย่ นแปลงสามารถตรวจสอบได้ท่ี www.successmore.com		

