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ยางเขาหนาฝน... หลายคนเริ่มตั้งคําถาม...
น้ําในเขื่อนมีการบริหารจัดการดีเพียงพอหรือยัง....
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หลายทานที่ติดตาม TQM Update ตั้ งแตฉบับแรก คงจําไดวา
บทความ Sign In ฉบับปฐมฤกษของเรานั้น ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล
ไดใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําที่ตนทางอยาง
เปนระบบ จะชวยประหยั ดงบประมาณ ทําได ทันที และป องกันน้ําท วมได
100% ที่นํามากลาวถึงอีกครั้ง เพราะมีหลายทานถามถึงเรื่องน้ําวาจะทวม
ไหมนะปนี้
บทความ Sign In ฉบับนี้นาจะถูกใจเพื่อนสมาชิกที่ชื่นชม สิ่งใหมๆ
ไอเดี ยใหมๆ ตลอดจนการจัดการสมัยใหม ที่ สอดรับกับภาวะการเปลี่ ยน
แปลงที่ เกิดขึ้ นอยางรวดเร็ว และไมมี ทีท าวาจะลดความเรงรอนลงได เลย
โลกที่แคบลงดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาตางๆ ยอมเปน ทั้งแรงกดดันและแรงกระตุน
ขององคกรคุณภาพทั้งหลาย การบริหารจัดการสิ่งใหมๆ ไดอยางดีจะกอให
เกิดมูลคาเพิ่มในการผลิต สรางความสามารถในการแขงขันของบริษัทใหอยู
ในตลาดไดอยางยั่งยืนตอไป
ความเปนไทยและอยูแบบไทยทําใหการทํางานแบบไทยแตกตาง
จากการทํางานสไตลญี่ปุนอยางไร ทานประธานมูลนิธิฯ ของเราไดแบงปน
ประสบการณที่ไดจากตัวจริงเสียงจริงของผูบริหารญี่ปุนในประเทศไทย
และเมื่ อรวมกั บบทความสุ ดท ายด วยแล ว ขอให ท านผู บริ ห าร
คนไทยเปนผูนําดานนวัตกรรม นําองคกรดวยความคิดแบบยอนกลับ (ถาไม
เขาใจวาหมายความวาอยางไร ตองอานคอลัมน The Exclusive คะ) และ
สร างเสี ยงหั วเราะให ทั้ งตั วเองและคนรอบข า งนะคะ ความสุ ขจากเสี ยง
หัวเราะยอมสรางผลดีอีกมากมายตามมา
แลวพบกันใหมฉบับหนานะคะ

เจาของ มูลนิ ธิสงเสริมทีคิวเอ็ มในประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แหงชาติ 73/1
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 e-mail ftqm@ftqm.or.th www.ftqm.or.th
ที่ ปรึกษา รศ.ดร.ปริ ทรรศน พันธุ บรรยงก คุณสมชาย นิ ราพาธพงษพร คุ ณประไพพรรณ อ อนสมา คุ ณอานนท
ปวีณวัฒน บรรณาธิการบริ หาร ดร.ลดาวั ลย กระแสร ชลบรรณาธิการ คุณเจริญชั ย ฉิ มเนี ยมกองบรรณาธิ การ
คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ดร.วีรพจน ลือประสิทธิ์สกุล คุณสามารถ หงษวิไล
บทความตางๆ เปนทัศนะของผูเขียนโดยตรง >> สนใจติดตอสงบทความและสาระดีๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือติชมไดที่ ftqm@ftqm.or.th
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กอนที่จะไปไกลกวานี้ ขอเริ่มจากเรื่องเบาๆ กอน โดยคุณฝรั่งเลาประสบการณสวนตัวใหฟงวา มีทีม R&D
ของบริษัทใหญแหงหนึ่งคิดสูตรชีสที่อรอยมากๆ แตคาความเปนกรด(pH) ของชีสตองได 5.4 เปะ แตพอผานไปถึงฝายประกัน
คุณภาพ เจาหนาที่ตรวจสอบกลับบอกวา เราตองตั้งคาการตรวจของเราใหไดที่ pH 5.2 เพราะวาเปนคาความคลาดเคลื่อนที่
บวกเผื่อ ความผิดพลาดไว ซึ่ง R&D ก็บอกวา โอเค...พอรับได เพราะถึงเปน pH 5.2 แตก็ยังไดรสชาติที่ดี พอไดขอสรุปดังนั้น
ก็เริ่มไปเจรจากับฝายผลิตและไดรับคําตอบกลั บมาวาในการผลิ ตเราตองปรับคากระบวนการใหไดเปนpH 5.0 เพราะหากเกิด
ความผิดพลาดไมไดตามเกณฑทางฝายประกันคุณภาพจะไดไมวาเรา เมื่อเปนเชนนี้ ทาง R&D เห็นวาชีสที่มี pH 5.0 กับ
pH 5.4 นั้น รสชาติแตกตางกันมาก ผลิตไปก็ขายไมได โครงการจึงโดนลมเลิกไป เปนที่นาเสียดายที่ชีสรสเลิศนี้ไปไมถึง
ฝงเสียแลว จากกรณีที่ไดเลามานี้ ทานผูอานคิดเห็นวาอยางไร โอกาสในการขายผลิตภัณฑใหมถูกจํากัดดวยอะไรบาง คน
กระบวนการ เทคโนโลยีในการผลิต หรือวาปจจัยอื่นๆ ขอทิ้งไวเปนคําถามใหทานผูอานขบคิดกันกอนสักนิด



มาถึงเรื่องที่วา เราจะบริหารจัดการอยางไรใหเกิดนวัตกรรม กอนอื่นตองเขาใจกอนวา"นวัตกรรม" เปนกระบวนการ
ทางสังคมที่ตองการการปฏิสัมพันธกับหลายฝาย แตไมใชกระบวนการที่มีขั้นตอน ตรรกะ หรือสูตรสําเร็จที่ชัดเจน จึงไมควร
แยกเป น ขั้ น ตอนย อยๆ รวมถึ งไม ควรตั้ ง KPI ไว ใ นแต ละขั้ นตอน คุ ณฝรั่ งบอกกั บผู บริ หารระดั บ สู งของบริ ษั ทหนึ่ ง ว า
จากประสบการณนั้น งาน R&D ทั้งหมดขององคกร สวนมาก 90% ไมสามารถใชได จากคําบอกเลานี้ทําใหฝาย R&D ตระหนก
ตกใจกันอยู ครู หนึ่ งดวยเกรงวาจะตกงาน แต หากทานมองในแง ดี จริงๆ แล วคุ ณฝรั่ งพยายามบอกผู บริ หารให เ ข าใจถึ ง
ธรรมชาติของงาน R&D และนวัตกรรม เพราะการทํา R&D นั้น ยอมมีการลงทุนสูง มีความเสี่ยงและความไมแนนอนสูง
แตหากทําสําเร็จ ก็จะกอใหเกิดนวัตกรรมที่มีผลตอบแทนอยางคุมคา
การบริหารใหเกิดนวัตกรรมนั้น คุณฝรั่งบอกวาประการแรกผูบริหารตองบริหารตัวเองใหมีการตั้งวิสัยทัศนที่ชัดเจน
เพื่อเปนแนวทางและปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงานในการทํางานเสียกอน บางบริษัทมีวิสัยทัศนเลิศหรู แตเมื่อถามพนักงาน
วารูสึกแบบนั้นหรือไม พนักงานกลับสายหนา เหมือนผูบริหารปากกับใจไมตรงกัน อยางนี้ถือวาผูบริหารสอบตก ประการ
ที่ สองคือจัดเตรียมทรัพยากรที่จําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งความรู เพราะหากจะใหพนักงานทําวิจัยเรื่ องนี้ แตไมใหคนทํา
มีการเรียนรู ไมยอมจายคาคนควาขอมูล ไมใหเครื่องมือ อุปกรณหรือโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน เพราะเกรงวาจะลงทุนไป
แลวไมคุม แบบนี้กลายเปนวาอยากไดแตไมลงทุน ก็สอบตกอีกเชนกัน ประการที่สามคือการใหความไววางใจ เชื่อใจในความ
สามารถของลูกนอง ใหอิสระทางความคิดแกพวกเขา ไมใชคอยจ้ําจี้จําไชใหรายงานอยูตลอดวาทําอะไรไปบาง คิดแบบนี้
ไมไดนะ ตองทําแบบนี้สิ แลวจะวัดผลดวย KPI นะ ทําเสมือนเปนการควบคุมกระบวนการมีพารามิเตอรที่ตองติดตาม ในทาง
กลับกันหากผูบริหารสรางสภาวะแวดลอมใหพนักงานไดใชความคิดสรางสรรอยางเต็มที่ มีความยืดหยุนในการทํางาน ทําให
พนักงานกลาคิดกลาทํา กลาเสนอแนะ แบบนี้ก็เรียกวาสอบผาน
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ประการสุดทายคือ ผูบริหารตองสนับสนุนใหเกิดการพูดคุยสื่อสารกันระหวางพนักงาน
ไมวาจะเปนระหวางแผนกหรือภายในแผนก เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู ขอมูล รวมถึงการ
แบงปนประสบการณ อยางที่กลาวมาแลววา นวัตกรรม เปนกระบวนการทางสังคม ยิ่งเรา
มี เครื อข ายความรู มากเทาใด ก็ จะสามารถเปดโลกทั ศนมุมมองในการทํางานไดมาก
เทานั้น
คุณฝรั่ งบอกว าตั วเขาเองนั้ นไมจําเปนตองเก งทุกเรื่ อง แตเขารู วาใครเก งเรื่ องอะไร
ถาเขามีปญหาดานนี้ เขาจะตองไปหาใครไดบาง ทั้งสี่ประเด็นที่บอกเลาใหทานผูอานไดทราบนั้น
เปนมุมมองของคุณฝรั่งที่ไดเขามาสัมผัสพรอมกับผูเขียนในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งผูอานแตละ
ทานอาจมีมุมมองที่แตกตางออกไป จะวาไปแลว เนื้อหาทั้งสี่ขอนี้ก็ใน ISO 9001 และ TQM ก็มี
การอางถึงแทรกไวเหมือนกันนะคะ
นอกจากนี้คุณฝรั่งไดมองวาการทํา R&D ของประเทศไทยโดยเฉพาะดาน SMEs นั้น
ยังมีจุดออนในเรื่องของการเขาถึงขอมูล บางเรื่องมีคนทําไวมากมายและสามารถสืบคนไดทาง
อินเตอรเน็ต ตามบทความวิชาการ และหนังสือตางๆ แตขอมูลที่ทันสมัยเหลานี้ สวนมากมักเปน
ภาษาอั งกฤษ เราจึ ง ต อ งมองว าเราจะสามารถเข าถึ งและใช ป ระโยชน สู งสุ ดจากข อมู ลนั้ น
ไดอยางไร
ทายที่สุดแลวการตั้งวิสัยทัศนขององคกรก็นับวาเปนสิ่งสําคัญประการแรก เปาหมาย
ควรท าทายเหมื อนหลั กการตั้ ง KPI ทั่ วไป คุ ณ ฝรั่ งอี ก ท า นยั ง ได ก ล าวทิ้ งท ายไว ว า
"อยางไรก็ตาม...ลักษณะของความทาทายที่ยิ่งใหญ (Grand Challenge) คือ แทบจะเปน
ไปไมได มองดูแลวทําไดยาก มีการตั้งเปาระยะยาว (อาจจะมากกวา10 ปก็เปนไปได)
แตต องชั ดเจน สามารถอธิบายให ทุกคนเข าใจไดอย างง ายๆ ดูแลวจู งใจใหอยากทํา
และเมื่อทําสําเร็จแลว ตองสงผลกระทบเชิงบวกตอมนุษยชาติดวย"
ฟงแลวอาจดูยิ่งใหญไปสักหนอยสําหรับบริษัทเล็กๆ อยาง SMEs แตในฐานะเจาของ
บริษัทหรือผูนําประเทศคงไมใชสิ่งไกลตัวอีกตอไป เพราะการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ในป พ.ศ. 2558 ที่กําลังจะถึงนี้ อะไรก็เปนไปได
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เครดิต คุณฝรั่ง Dr.Pieter Steeg (PUM Netherland Senior Experts) และ Dr.
Edward Rubesch และขอบคุณทีมงานกลุมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพ โครงการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช.
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รศ.ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
ประธานมูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
SPS Instructor and Consultant
paritud@gmail.com





  


เมื่ อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผานมาชวงบาย ๆ ผมไดไปเปนผู ดําเนินการอภิปรายเรื่ อง "การบริหารขาม
วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน" จัดที่ไบเท็คบางนา เปนการอภิปรายภาษาญี่ปุนสําหรับผูบริหาร ผูสนใจที่เปนคนญี่ปุน หรือ
ฟงญี่ปุนรูเรื่องโดยเฉพาะ
วิทยากรประกอบดวยทานอาจารยรังสรรค เลิศในสัตย ศิษยเกาญี่ปุน และปจจุบันเปนคณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน หรือ TNI Mr.Toyoharu Fujimoto อดีตผูบริหารระดับสูงของบริษัทโตโยตา
มอเตอร ประเทศไทย ปจจุบันอยูเมืองไทยจนเปนบานที่สองแลว พูดภาษาไทยไดดี และMr.Kentaro Sato กรรมการ
ผูจัดการใหญของบริษัท Thai Parkerizing จํากัด ผูมาอยูเมืองไทยได 9 ปแลว และชอบเมืองไทยมากๆ
ผมนําเอาขอสังเกตุ 11 ประการจากผูบริหารชาวตางประเทศเกี่ยวกับพนักงานไทยสงใหวิทยากรทุกคน
โดยข อสั งเกตุ นี้ ทั้ งหมดเป นจุดอ อนของพนั กงานไทยทั้ งนั้ น เช น ไมมี วิ นั ย ไม ซื่ อสั ตย ไมชอบศึ กษาหาความรู
ไมรายงานสิ่งที่เปนปญหา ไมกลาโตแยง ไมชอบการเปลี่ยนแปลง ไมพูดสิ่งที่ควรพูด ชอบระบบพวกพอง แยกไมออก
ระหวางเรื่องงานกับเรื่องสวนตัว เปนตน
ที่นาแปลกใจและนายินดี (กระมังครับ?) ก็คือ วิทยากรทั้งสามทาน โดยเฉพาะจากญี่ปุนทั้งสองทานบอก
ตอที่ประชุมดวยเสียงหนักแนนวา ขอสังเกตุแทบทั้งหมดนั้นไมจริง และหลายขอก็เปนลักษณะนิสัยของคนหลายๆ
ชาติไมเฉพาะคนไทยเทานั้น
สาระหนึ่ งที่ นาสนใจจาก Fujimoto San คือ การวิเคราะหวาวัฒนธรรมระหว างไทยกับญี่ ปุ นที่ต างกัน
อยางเห็นไดชัด คือ วัฒนธรรมการคิดไปขางหนาแบบอนุกรม(คนไทย) และวัฒนธรรมการคิดยอนกลับจากเปาหมาย
(คนญี่ปุน)
ผมไดยินเรื่องนี้มานานแลวเหมือนกันละครับ โดยมีผูบริหารระดับสูงชาวญี่ปุนของบริษัทสาขาในเมืองไทย
เลาวา ไดลองแบงลูกนองผูบริหารระดับกลางที่เปน ญี่ปุนกับคนไทยเปนสองกลุม เปนญี่ปุนลวนกับไทยลวน แลวให
ลองทํากิจกรรมกลุมโดย ตั้งโจทยใหวา
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"หากตองการลงเรือจากกรุงเทพไปอยุธยา จะใชเวลาสั้นที่สุดกี่ชั่วโมง
แลวเดินทางดวยความเร็วเทาไหรดี?”
ใหเวลาทํากิจกรรมทั้งหมด 1 ชั่วโมง
ผลปรากฏวากลุมไทยพรอมมารายงานโดยใชเวลาประมาณ 45 นาที ในขณะ
ที่กลุมญี่ปุนใชเวลาเต็มเหยียด 1 ชั่วโมงกอนจะกระหืดกระหอบมารายงาน
กลุมไทยแจงว า ใหไปที่ ทาเรือไปเชาเรือ แลวแจ งเจาของเรือวาตองการไป
ใหเร็วที่สุด แลวก็ขึ้นเรือไป หากชาเกินไป ก็เรงรัดเจาของเรือ โดยอาจจะมีคาใชจายเพิ่ม
ใหเปนพิเศษ
กลุมญี่ปุนแจงวา จากขอมูลกระแสน้ําพบวา ชวงนี้แมน้ําเจาพระยาจะไหล
ดวยความเร็วเทานี้ และพบวาบริษัทที่ใหเชาเรือ มีเรือที่ เร็วที่สุดวิ่งไดความเร็วเทานี้
บวกลบความเร็วเรือและกระแสน้ําแลวจะไดวาระยะเวลาสั้นที่สุดที่ใชคือเทานี้ เสนทาง
ระหวางกรุงเทพถึงอยุธยามีสะพานอยูจํานวนเทานี้สะพาน หากตองการไปถึงอยุธยาใน
เวลาเทานี้ ตองถึงสะพานสุดทายกอนอยุธยาในเวลาเทานี้ สะพานกอนหนานั้นในเวลา
เทานี้ และสะพานถัดๆ ขึ้นมาจนถึงสะพานแรกหลังจากออกเรือในเวลาเทานี้
หากเปนไปตามเวลานี้ ก็จะถึงอยุธยาไดตามเวลาเปาหมายที่กําหนดไว ......
ละเอียดยิบเลยครับ...
เห็นความแตกตางไหมครับ?
นี่ แหละครั บ เป น ตั ว อย า งความแตกต า งทางวั ฒ นธรรมระหว า งคนไทย
กับคนญี่ปุน
ที่เรียกกันวาวัฒนธรรมคิดไปขางหนา กับวัฒนธรรมคิดยอนกลับ
การบริหารจัดการใหเกิดคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการนั้น เราจะตองรู
กอนวาเปาหมายคุณภาพที่เปนสิ่งที่ลูกคาตองการ คือ อะไร?
จากเปาหมายคุณภาพ ก็จะตองคิดยอนกลับมาวา กระบวนการผลิตจะตอง
ทําอยางไร? ควบคุมที่จุดไหนบาง?
จากนั้นก็ยอนขึ้นไปตนน้ําถึงวัตถุดิบ คน เครื่องจักรอุปกรณ และวิธีการ จะตอง
มีคุณลักษณะอยางไร จึงจะทําใหไดคุณภาพตามตองการ
นี่ก็เปนวัฒนธรรมคิดยอนกลับเชนกันครับ
จึงนาจะเปนสาเหตุที่ว า ทําไมบริษัทหรือองคกรต างๆ ในญี่ปุ นถึงสามารถ
พัฒนาสรางผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมได
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การหัวเราะกระตุนใหเกิดการหลั่ งฮอรโมนโดพามีน ซึ่งเปนสารที่เกี่ยวกับ
การเรียนรู การเคลื่อนไหว และความจํา สงผลใหพัฒนาการทางสมองที่ดี ชวยบํารุง
ระบบประสาท
ที่สําคัญคือ โดพามีน เปนฮอรโมนที่ลดความเครียด เมื่อความเครียดลดลง
ระดับของฮอรโมนคอรติซอล (หากมีมากเกินไปอาจทําใหเกิดโรค) จะปรับลงมาอยูใน
ระดับที่สมดุล ระบบภูมิคุมกันของรางกายก็จะแข็งแกรงขึ้นโดยอัตโนมัติ
การหัวเราะชวยสรางภูมิคุมกันของคนเราได 2 ทาง คือ เพิ่มระดับความ
เขมขนของแอนตี้บอดี้ ซึ่งเปนภูมิคุมกันหมุนเวียนในกระแสเลือด และเพิ่มระดับเม็ด
เลือดขาว ซึ่งเปนตัวกําจัดสิ่งแปลกปลอมในรางกาย จึงทําใหเรามีภูมิคุมกันโรคตางๆ
มากขึ้นนั่นเอง
ผู ป วยเบาหวานมั กกั งวลกั บการควบคุ มอาหาร การออกกํา ลั งกายและ
รักษาระดับน้ําตาลใหพอดี ความเครียดนี่แหละตัวการที่จะทําใหระดับน้ําตาลสูงขึ้นได
ไมเชื่อก็ตองเชื่อครับวาการมีอารมณเบิกบานจากการหัวเราะ ชวยใหระดับน้ําตาล
ลดต่ําได พรอมๆ กันนั้น รางกายจะเผาผลาญคอเลสเตอรอลชนิดดี ชวยปองกันและ
ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ อันเปนภาวะแทรกซอนของผูปวยเบาหวาน
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เมื่อความเครียดผอนคลาย ทําใหเสนประสาทและกลามเนื้อบริเวณใบหนา
ยืดหยุ น ไมตึ งหรือเกร็ง ทําใหรางกายเกิดการพักผ อน นอนหลับสนิ ท ผิวพรรณดี
ชวยทําใหรางกายและจิตใจสงบ มีสมาธิมากขึ้น
ในระหวางที่ หัวเราะ ร างกายมี การหายใจเข า กลั้ นหายใจ และหายใจออกยาวๆ
ทําใหรางกายไดรับออกซิเจนไปเลี้ ยงสมองและเซลลตางๆ ในรางกายไดมาก ฟอกเลือดดํา
ใหเปนเลือดแดง ชวยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ทําใหเซลลประสาทหัวใจ ปอดและคอแข็งแรงขึ้น
การหัวเราะทําใหชีพจรหัวใจเตนเร็วกวาปกติเล็กนอย ขณะหัวเราะ ตับไตใสพุงมีการ
เคลื่อนไหว ชวยระบบยอยอาหารทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และการขับถายทํางานดีขึ้น
ปองกันโรคอวน โรคเบื่ออาหาร โรคกระเพาะ และโรคลําไส เมื่อหยุดหัวเราะ รางกายจะคอยๆ
คืนสูสภาพปกติ หัวใจทํางานเปนระบบขึ้น คุณจึงรูสึกผอนคลาย

การฝกหัวเราะเฉพาะปากไมใชวิธีที่ถูกตอง
จริงๆ แลวรางกายตองหัวเราะตามไปดวย อันไดแก สมอง ขา แขน ไหล อก และทอง
โดยเริ่ มแรกให ฝกหัวเราะโดยมีสิ่งกระตุ น เชน ดูภาพยนตร ตลกแล วหัวเราะออกมาใหดังๆ
จากนั้นฝกหัวเราะโดยไมมีสิ่งกระตุน โดยแยกอารมณขันออกจากเสียงหัวเราะ
ตองเข าใจกอนวาการหัวเราะไมจําเป นตองมาจากความรู สึกตลกเสมอไปนะครับ
การหั วเราะโดยไม มีเหตุผลนี้ เริ่ มจากการหั วเราะคิกคั ก หั วเราะเสียงดังด วยการเปล งเสียง
ออกมาจากทองผานลําคอและริมฝปาก
การเปลงเสียงหัวเราะเพื่อเคลื่อนไหวอวัยวะภายในดวยเสียงตางๆ กัน เชน เสียง “โอ”
ทําใหภายในทองขยับ เสียง “อา” เพื่อใหอกขยาย เสียง “อู” และ “เอ” ทําใหลําคอเปดโลงและ
ชวยบริหารใบหนา
เริ่มจากการหายใจเขาลึกๆ กลั้นไวสักครู เปลงเสียงเปนจังหวะ เชน โอ โอ โอ โอ ยาวๆ
จนกวาจะหมดอากาศที่เปนเก็บไว จากนั้นสูดหายใจเขาใหม สงเสียงหัวเราะเชนนี้วันละ 3 ครั้ง
หลังจากอวัยวะภายในทุกอยางไดขับเคลื่อน การหัวเราะจะทําใหสมองผอนคลาย
และสมดุลมากขึ้น สงผลใหอารมณดี อาการไมสบายตางๆ ก็จะหายไปดวยและความสดชื่น
ก็จะมาแทนที่
โยคะหัวเราะ...การปฏิวัติทางความคิดที่เรียบงายและลึกซึ้ง เปนการบําบัด
ที่ไมตองเสียสตางคสักแดง...เยี่ยมจริงๆ ครับ

ที่มาของขอมูล Men’s Health July 2012
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ftqm@ftqm.or.th

แผนการจัดกิจกรรมของ FTQM

3 พฤศจิกายน 2555 งานสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
โดยจะเปดรับ ลงทะเบียนในเดือนตุลาคม 2555
10-11 ตุลาคม 2555 งานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The
13th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand โดยจะเปดรับลงทะเบียนไดใน
เดือนกรกฏาคม 2555
 




Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices :
เว ที แ ลกเ ปลี่ ยน เรี ยน รู สู สั ง คมคุ ณ ภ าพ


- TQM-Best Practices
- ผลงานคุณภาพเดนจากหนวยงาน
ภาคราชการ และรัฐวิสากิจ
- ผลงานการปรับปรุงคุณภาพจากภาคเอกชน



ลงทะเบียนไดแลววันนี้
ดูรายละเอียดไดที่ www.ftqm.or.th



