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สวัสดีครับ! 
นักธุรกิจและสมาชิกซัคเซสมอร์ทุกท่าน 

ทักทายกันคร้ังน้ี เสียงป่ีกลองของจังหวะเวลามันเร่งเร้าข้ึน

ทุกขณะ เหลือเวลาอีก 5 เดือน ก็จะจบฤดูกาลของการสะสม

คะแนนชีวิตในปี 2564 แล้ว ในช่วงเวลา 2 ปีกว่าที่ผ่านมา

พวกเราต่างเจออุปสรรคจากภัยโควิด 19 ทำาเอาการขับเคลื่อน

ชีวิตและธุรกิจยากข้ึน ดังน้ัน การตั้งสติจากความหวังและ

กำาลังใจจึงเป็นเรื่องสำาคัญท่ีขาดไม่ได้ จึงขอให้พวกเราดูแล

ความคิดความรู้สึก ความเชื่อม่ัน กำาลังใจและสุขภาพให้ดีท่ีสุด 

เพื่อท่ีเราจะมีความพร้อมในการเผชิญและเอาชนะความท้าทาย

ต่าง ๆ ในคร้ังน้ีได้

นักธุรกิจทุก ๆ  ท่านครับ ย่ิงสถานการณ์ข้างนอกยากมากข้ึน

เท่าไหร่ เราย่ิงต้องดูแลส่ิงท่ีอยู่ข้างในตัวเราให้ดีมากย่ิงข้ึน

เท่าน้ัน ส่ิงที่อยู่ข้างในตัวเรา ที่เป็นระบบหลักสำาคัญ ได้แก่ 

ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และอารมณ์ความรู้สึก 

ถ้าเราจัดการพลังภายในของเราได้ ทั้งในช่วงเริ่มต้นวันใหม่

และในช่วงเวลาระหว่างวันได้ เราก็จะมีพลังท่ีเพียงพอในการ

คิดหาวิธีการและมีพลังขับเคลื่อนเราไปสู่การลงมือทำาได้อย่าง

ต่อเนื่อง ทุกท่านลองตรวจสอบพลังแห่งความมุ่งม่ันว่าอยู่ใน

ระดับไหน ถ้ามันพร่องไป ก็ขอให้กลับมาปรับปรุงท่ีจุดกำาเนิด

ของพลังท้ังหมด น่ันคือระบบความคิดของเราน่ันเอง

ในขณะท่ีสถานการณ์ข้างนอกยังคงยากและท้าทาย ในส่วน

ของบริษัทก็ปรับสู้ด้วยการใช้สติ และความคิดอ่านท่ีรู้เท่าทัน

และมองเห็นทางออก โดยการออกกลยุทธ์และแผนงานของ

การพัฒนาสินค้า การพัฒนาเครื่องมือออนไลน์ และการจัด

หลักสูตรพัฒนาคน พัฒนาทีมต่าง ๆ ท่ีจำาเป็นและสอดคล้อง

กับสภาวะการณ์ เพื่อให้เราทุกคนมีขีดความสามารถในการ

ขยายตลาด รวมท้ังการดูแลลูกค้า ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ใช้

ความพยายามอย่างสูงสุดในการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างทาง 

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการจัดส่ง หรือปัญหาสินค้าขาดสต็อก

โดยเฉพาะอย่างย่ิงตัวรายการ S VERA Plus ซ่ึงเกิดจากการ

มีกำาลังผลิตที่จำากัดของผู้ผลิต สำาหรับปัญหากำาลังผลิตนั้น 

ผู้ผลิตก็ได้จัดทำาแผนเพ่ิมกำาลังผลิต คาดว่าจะมีกำาลังผลิต

เพ่ิมในเดือนพฤศจิกายน ดังน้ัน จึงขอให้ทุกท่านเชื่อม่ันว่า

ทุก ๆ เรื่องของการให้บริการ จะกลับสู่ภาวะปกติในเร็ว ๆ น้ี

นักธุรกิจทุก ๆ ท่านครับ ในช่วงเวลากันยายนและตุลาคมน้ี 

ขอให้พวกเรารวมศูนย์พลังไปท่ีการเพ่ิมความรู้สินค้า เครื่อง

มือเซลล์เพจและแอปพลิเคช่ัน รวมท้ังการมองกลุ่มลูกค้า

ให้เหมาะกับสินค้าแต่ละกลุ่มและแต่ละรายการ พร้อมท้ัง

เน้นให้ทีมงานของเราทำาส่ิงเดียวกัน เพราะบริษัทจะเปิดตัว

สินค้ารายการใหม่อีกหลายรายการ เราจึงต้องใช้พลังสินค้า

ให้มากรายการท่ีสุดเพื่อขยายตลาดของเรา และท่ีสำาคัญก็

คือ ขอให้พวกเรารวมพลังเข้าร่วมทุก ๆ ฟังค์ช่ันงานท่ีบริษัท

จัดท้ังในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพราะถ้าพวกเราให้

ความร่วมแรงร่วมใจมากเท่าไหร่ พลังแห่งการเปล่ียนแปลง

ก็จะมากข้ึนเท่าน้ัน 

ทุก ๆ ท่านครับ ในวันท่ี 10 เดือน 10 บริษัทและพวกเรา

ทุกคน จะร่วมกันจัดงาน Virtual Event ที่มีชื่องานว่า

WHY Awaken the Great Within เป็นงานประวัติศาสตร์

ท่ีจัดข้ึนมาเพื่อประกาศตนว่า พวกเราเป็นจ้าวแห่งสถาบัน

พัฒนามายด์เซ็ทผู้คนระดับโลก ต้ังเป้าไว้ว่าจะมีคนเข้ามา

อยู่ในงานสัมมนารวม 7 ประเทศ จำานวน 4,000 คน จึงขอ

เรียนเชิญทุก ๆ คนมาเป็นเจ้าภาพร่วม เพื่อต้อนรับแขกชาว

ต่างชาติอีก 6 ประเทศด้วยกัน และหากงานน้ีประสบความ

สำาเร็จตามเป้าหมาย พวกเราทุกคนก็จะมีพลังแห่งความ

ภาคภูมิใจ เมื่อเราสื่อสารออกไปในตลาดภายนอก ผู้คนท่ี

พบเห็นและรับรู้ปรากฎการณ์น้ี จะยอมรับว่าองค์กรของเรา

ไม่ธรรมดาจริง ๆ 

สุดท้ายน้ี ขอเป็นกำาลังใจให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคน มี

ความชัดเจน มีระดับการตัดสินใจเปล่ียนชีวิตท่ีแน่วแน่มี

ความภาคภูมิใจในความเป็นชาวซัคเซสมอร์ และขอให้

รวมพลังทุก ๆ พลัง เพื่อแสดงตนเสนอคุณค่าท่ีจะช่วย

ให้ผู้คนมีสุขภาพท่ีดีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 

และขอให้เชื่อว่า "ชีวิตของคุณจะดีข้ึน เมื่อคุณได้ช่วยให้

ผู้อื่นมีชีวิตท่ีดีข้ึนในจำานวนท่ีมากพอ"

สาส์นจากผู้บริหาร

ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด (มหาชน)

GREETING 



C O N T E N T S
นิตยสารซัคเซส : ปีที่ 8 ฉบับที่ 50 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2564

นิตยสารราย 2 เดือนของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด (มหาชน)

ที่จัดทำาขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์

Recognition

มิถุนายน - กรกฎาคม 2564

Greeting

Cover Story : 
กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่

Health & Beauty : 

ปัญหาผิว...ของคนวัย 30+

Guide Tip : 

Leaders Seminar Trip To France

More Being : Did you Know? เซ็ทผลิตภัณฑ์ 

S MONE  HEMP SEED OIL ช่วยแก้ปัญหาของผิวในเรื่องใด

Q&A : ถาม/ตอบ 

เซ็ทผลิตภัณฑ์ S MONE  HEMP SEED OIL

More Guru : 

5 ขั้นตอน สู่การลุกขึ้นสู้ ใหม่เพื่อชัยชนะ

Successmore Leadership Academy (SLA) :

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ตารางงาน : 
กันยายน - ตุลาคม 2564
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บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำ�กัด (มห�ชน) เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2511-5955, โทรสาร 0-2511-5944, www.successmore.com, e-mail : support@successmore.com

ข้อคิด คำาคม



“ผู้นำ�ท่ีดูแลแต่ธุรกิจ มักลงเอยด้วยก�รสูญเสียผู้คนและธุรกิจ...
           ส่วนผู้นำ�ท่ีดูแลผู้คน...มักจะได้ท้ังใจคนและธุรกิจท่ีรุ่งเรือง”

“มีโอก�สท่ีคุณจะก้�วจ�กคว�มล้มเหลว...ไปสู่คว�มสำ�เร็จ
                   แต่ย�กย่ิงนักท่ีคุณจะ...ก้�วไปสู่คว�มสำ�เร็จจ�กก�รแก้ตัว”

“ผู้ต่ำ�ต้อยชอบพูดนินท�ผู้อ่ืน คนธรรมด�ชอบพูดถึงแต่ตัวเอง...
                  ...ในขณะท่ีผู้ย่ิงใหญ่ พูดถึงแนวคิดก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จ”

ในก�รเป็นผู้นำ�เครือข่�ยเพ่ือสร้�งคว�มสำ�เร็จน้ัน ถ้าคุณสนใจแต่ยอดธุรกิจและยอดคอมมิชช่ันท่ีคุณจะได้รับโดย
ไม่สนใจดูแลผู้คน ไม่นานคุณก็จะสูญเสียผู้คนที่อยู่ในองค์กรของคุณไป ซึ่งส่งผลต่อการสูญเสียยอดธุรกิจในท่ีสุด
แต่ถ้าคุณสนใจใส่ใจความรู้สึกและดูแลผู้คนอย่างเป็นธรรมและสนับสนุนให้ผู้คนท่ีเอาจริงประสบความสำาเร็จ คุณก็จะ
ได้ท้ังใจคนและธุรกิจท่ีรุ่งเรืองย่ังยืน

คว�มสำ�เร็จท่ีมีคุณค่� "ล้วนม�จ�กก�รสร้�งท่ีต้องผ่�นก�รเรียนรู้และลงมือทำ�" และมักจะมีความล้มเหลวใน
บางเร่ืองบางเวลาเป็นองค์ประกอบอยู่  ดังน้ันถ้าคุณล้มเหลวแล้วคุณได้เรียนรู้จากมัน เพ่ือจะไม่ไปผิดซ้ำาเร่ืองเดิม คุณ
ก็จะกลายเป็นคนเก่งข้ึน จนสร้างความสำาเร็จได้ แต่ถ้าคุณไม่เรียนรู้ไม่คิดว่าคุณต้องปรับปรุง ต้องรับผิดชอบ เอ�แต่
แก้ตัวไปวัน ๆ กล่�วโทษคนอ่ืน คุณจะไม่มีวันประสบคว�มสำ�เร็จ!!

มนุษย์ในโลกใบน้ี ส�ม�รถแบ่งต�มคว�มสูงของจิตได้ 3 ระดับ น่ันคือ คนท่ีจิตต่ำา ชอบพูดคุยนินทาชาวบ้าน
คนจิตปานกลางชอบพูดเรื่องของตัวเองหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว ส่วนคนจิตสูง ชอบแบ่งปันพูดคุยแนวคิดใน
การสร้างชีวิตให้ประสบความสำาเร็จ ซึ่งแน่นอนที่สุด มีเพียงคนจิตสูงเท่านั้นที่จะประสบความสำาเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้
คุณเป็นคนระดับไหนครับ?

“ข้อคิด คำ�คม”

เพื่อพลังใจ...

CEO นพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตรBY : ข้อคิด คำ�คม    05

"ข้อคิด คำาคม" โดย (CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร)



การประกาศเกียรติคุณ
นักธุรกิจซัคเซสมอร์
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564

คุณสุมิตรา ศรีวิชัย   จ.สมุทรสาคร

คุณปีติชา เรืองเนตร   จ.ลำาพูน

06     RECOGNITION

นักธุรกิจระดับ Sapphire

นักธุรกิจระดับ Ruby



คุณกุลิสรา แก้วพุทธชาติ - คุณกมลภัทร วารวิจิตร

กรุงเทพมหานคร

คุณจุรีรัตน์ วงค์สถาน - คุณเพ็ญ เพ็ชรอินทร์   จ.ลำาพูน

คุณชนมณี ยอดเมธา  จ.ลำาพูน

คุณชัชวาล วิบูลยเสข  กรุงเทพมหานคร

คุณธนพล สวยงาม   จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณธรรมศาสตร์ มะเริงสิทธ์ิ  จ.นครราชสีมา

คุณธัญญา เพ็ญพิบูลรัตนา  จ.ราชบุรี

คุณสุพชัย ซ้ายซา  จ.นครพนม

คุณวิโรจน์ รูปสม - คุณภูสวรรค์  แสนปะติ

จ.สมุทรสาคร

คุณประทุม วงค์เพ่ิม  จ.เชียงใหม่

คุณปัณฑิฏา เกตุเกิดเกล้า  จ.พังงา

คุณผ่องพรรณ - คุณสมคิด แก้วคำา   จ.เชียงใหม่

คุณภูมิพัฒน์ ปานสูตร  จ.นครปฐม

คุณภูษณิศา กรภัทรพิชิต  กรุงเทพมหานคร

คุณสมชาย อารมณ์รัตน์  จ.สงขลา

คุณสมพร ทองตะนุนาม  กรุงเทพมหานคร

คุณอุทัย สาลี   จ.สุรินทร์
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นักธุรกิจระดับ Platinum



คุณกชณิภา ณฐณารักษ์   กรุงเทพมหานคร

คุณกรณิศ นาคศรีทอง - คุณมานพ มากบุญ   จ.นครสวรรค์

คุณกฤษฎา คงเขตวณิช  กรุงเทพมหานคร

คุณกันต์ระพี มีแสง   จ.สุราษฎร์ธานี

คุณกันยารัตน์ หมื่นกระโทก  จ.จันทบุรี

คุณกาญจนา ย้ิมแก้ว  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณจักรกฤษณ์ คำาคง  จ.สงขลา

คุณจันทรา นิลวดี   จ.ชุมพร

คุณจารุวรรณ ดวงศรี  จ.มุกดาหาร

คุณจินตนา สงวนแก้ว  จ.เชียงใหม่

คุณจิรพรรณ ศรีคง   จ.ชุมพร

คุณเฉลิม เพียรเสมอ  กรุงเทพมหานคร

คุณชนากานต์ มณี   จ.พะเยา

คุณชุติณัสพร รอดประเสริฐ  จ.สมุทรสงคราม

คุณซียะห์ แซมะเร๊ะ  จ.นราธิวาส

คุณฐิติพงศ์ จำาใจ   จ.เชียงใหม่

คุณทองดี มัธยม   จ.สระแก้ว

คุณทิญาตา คงประพันธ์  จ.สมุทรสงคราม

คุณธนู ชูเพชร   จ.ยะลา

คุณธีมาพร จันทคาท  จ.ชลบุรี

คุณธีร์ภัทร์ ปัญญาหาร  จ.เชียงใหม่

คุณนรวรา ซื่อย่ิงกาญจน์  กรุงเทพมหานคร

คุณนิพพิชฌน์ บินซอและฮ์  จ.ลำาพูน

คุณบุญนาค งามศิริ   จ.ชลบุรี

คุณบุญเลิศ ศรีจันทร์ทอง  จ.นครราชสีมา

คุณเบญจรัตน์ โปธิปัน  จ.เชียงใหม่

คุณปรารถนา เพ็ญพิบูลรัตนา  จ.ราชบุรี

คุณปิยฉัตร มุขวัฒน์  จ.ร้อยเอ็ด

คุณปิยชนก แตงทรัพย์  จ.นครสวรรค์

คุณแป๊ะ ชัดเจนกิจ   จ.ราชบุรี

คุณผัด ลำาวุฒิ   กรุงเทพมหานคร

คุณพรรณพร กาทอง  จ.ชุมพร

คุณพรรณวิสาข์ ยุกตะฑัต  จ.เชียงใหม่

คุณพลอยพรม ศิริธนศาสตร์  จ.สมุทรสงคราม

คุณพิเชษฐ์ ศรีปา   จ.เชียงใหม่

คุณพิษณุชัย มีสุข   จ.พิษณุโลก

คุณพีรดา รัตนธรรม  จ.เชียงใหม่

คุณภัทรนันท์ กัมมารังกูร  กรุงเทพมหานคร

คุณภัทรีรัตน์ วงศ์ทองธนันต์  จ.นครราชสีมา

คุณภูดิส ภิรมย์ภู่   จ.สมุทรสาคร

คุณมยุรี พานประศรี  จ.นครสวรรค์

คุณเมริสา เนียมทอง  จ.ตาก

คุณยุภา นาดอน   จ.นครราชสีมา

คุณรชภัค อยู่เย็น   จ.สงขลา

คุณรวีภัทร์ แก้วบุญคำา  จ.สุรินทร์

คุณรัชกร แก้วพุทธชาติ  กรุงเทพมหานคร

คุณราตรี อรรคธรรม  จ.ชัยภูมิ

คุณเรวัต เทพกำาแหง  กรุงเทพมหานคร

คุณเรือนแก้ว ธวัชชัยนันท์  จ.มุกดาหาร

คุณลัทธพล ช่วยทองหอม  จ.ระนอง

คุณกัญากร วงค์ผงทอง  จ.นครราชสีมา

คุณกันยา ตาเจริญเมือง  จ.ลำาพูน

คุณโชติพงษ์ ปฐมฉายาวัง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณดาวใจ โสภาพันธ์  จ.สมุทรสงคราม

คุณทิพวรรณ กันทะอุโมงค์  จ.ลำาพูน

คุณธงรพ เเก้วงาม - คุณภัทราพร ศรีใส   จ.นครศรีธรรมราช

คุณปริญญา ศรีปา   จ.เชียงใหม่

คุณพิกุล เรืองไชย   จ.เชียงใหม่

คุณพิมลกร - คุณรุจิภาส เทพชาติ จ.เชียงราย

คุณภูดิส ภิรมย์ภู่   จ.สมุทรสาคร

คุณวันเพ็ญ ชาวโคกหม้อ  จ.กำาแพงเพชร

คุณวิลาวรรณ อร่ามจิต  จ.เชียงใหม่

คุณสัจจาพร นามเหลา  จ.ยโสธร

คุณสุดตรี ใจคุ้ม   กรุงเทพมหานคร

คุณอธิโมก ประสุข   จ.สุโขทัย
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ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

คุณวรวดี เอสทริดจ์   กรุงเทพมหานคร

คุณวันวิสาข์ อานันท์  จ.เชียงใหม่

คุณวาสนา จุลใส   จ.ชุมพร

คุณวินัย มณีพรโชค  จ.กาญจนบุรี

คุณวิมล มะโนคำา   จ.ลำาพูน

คุณวิยะดา ขุนพระเดิม  จ.กาญจนบุรี

คุณวิรัตน์ เงินแก้ว   จ.นครศรีธรรมราช

คุณวิไลวรรณ ยอดเมธา  จ.ลำาพูน

คุณศรัณพร มีศรีสวัสด์ิ  จ.กำาแพงเพชร

คุณศิวพร พลกลาง   จ.อุดรธานี

คุณศุภานัน กาญชนะ  จ.สุโขทัย

คุณสมใจ มะลิพันธ์ุ - คุณชัยชาญ วารวิจิตร   จ.นครปฐม

คุณสมยศ สังข์ขาว   จ.สงขลา

คุณสมหญิง อรรคธรรม  จ.ชัยภูมิ

คุณสรจักร ปฐมฉายาวัง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสาวิตรี บินซอและฮ์  กรุงเทพมหานคร

คุณสุนทรี สนสาย   จ.บุรีรัมย์

คุณสุนิษา มากเก้ือ   จ.สงขลา

คุณสุพร จินา   จ.เชียงใหม่

คุณอนงค์ภัทร์ กีรติเรขา  จ.นครราชสีมา

คุณอนันต์ จันทนามล  จ.นครสวรรค์

คุณอำานาจ บุญประทักษ์เวช  จ.อุดรธานี

คุณอำาภัย ภู่เกตุ   จ.นครสวรรค์

คุณเอ่ียมลออ ปารมี  จ.ลำาพูน

4. ระดับ
   PLATINUM

7. ระดับ
   SAPPHIRE

1. ระดับ
   BRONZE

5. ระดับ
   PEARL

8. ระดับ
   EMERALD

2. ระดับ
   SILVER

3. ระดับ
   GOLD

6. ระดับ
   RUBY

15. ระดับ ROYAL
    DIAMOND

14. ระดับ PRESIDENTIAL
    DIAMOND

13. ระดับ IMPERIAL
    DIAMOND

12. ระดับ CROWN
    DIAMOND

10. ระดับ BLUE
     DIAMOND

9. ระดับ
   DIAMOND

11. ระดับ BLACK
    DIAMOND

นักธุรกิจระดับ Bronze
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จากการวิจัยเรื่อง “กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่โอกาสและความท้าทาย” 

โดยได้ประมาณการมูลค่าอุตสาหกรรมกัญชงของไทย พิจารณาจากมูลค่า

ของอุตสาหกรรมปลายน้ำาที่มีศักยภาพในการนำากัญชงไปใช้ เพื่อเป็น

ฐานในการประเมินร่วมกับสัดส่วนกัญชง ที่คาดว่าจะถูกนำาไปใช้ ในแต่ละ

อุตสาหกรรม โดยประเมินผลได้ดังน้ี

ในช่วงปลายปี 2564 คาดว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มท่ีมีกัญชง

ผสมจะมีมูลค่า 280 ล้านบาท รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร

จากกัญชง 240 ล้านบาท ยา เครื่องสำาอาง อาหารเสริมจาก

กัญชง 50 ล้านบาท เครื่องแต่งกายท่ีทำาด้วยใยกัญชง 30 ล้าน

บาท และผลิตภัณฑ์ดูและส่วนบุคคล เช่น ครีมขัดผิว สบู่ แชมพู 

20 ล้านบาท รวมมูลค่าประมาณ 620 ล้านบาท

ประเมินว่าผลิตภัณฑ์กัญชงไทยจะเติบโตอย่างมากในช่วง 5 

ปีแรก หลังรัฐปลดล็อกการประกอบธุรกิจ โดยตลาดกัญชงไทย

จะมีมูลค่าสูงถึง 15,770 ล้านบาท ณ ส้ินปี 2568 หรือเติบโต

เฉล่ีย (CAGR) 126% ต่อปี

คนส่วนใหญ่ ได้ยินช่ือ กัญชงและกัญชามาแล้ว
แต่ ไม่รู้ว่าแตกต่างอย่างไร...

กัญชาและกัญชงแตกต่างกันดังต่อไปน้ี

• กัญชงมีชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Hemp ส่วนกัญชา เรียก

ว่า marijuana

• รูปร่าง ลำาต้น ต้นกัญชง จะสูงเรียวใหญ่ในขณะท่ีกัญชา

เต้ียเป็นพุ่ม ในส่วนของใบกัญชงจะมีขนาดใหญ่กว่ากัญชา

มีการเรียงสลับของใบท่ีห่างกัน ลักษณะของใบกัญชงจะมี

ประมาณ 7-11แฉก กัญชามี 5-7 แฉก โดยสีของใบกัญชง

จะเป็นสีเขียวอ่อน ส่วนกัญชาจะมีสีเขียวเข้ม

• กัญชง มีสารสำาคัญท้ัง THC (Tetrahydrocannabinol) 

และ CBD (Cannabidiol) ต่ำามาก ไม่เกิน 1% จึงไม่จัดอยู่

ในประเภทสารเสพติด ส่วนกัญชามีสาร THC และ CBD 

มากกว่า 1% เป็นสารเสพติดใช้เป็นยาและช่วยให้ผ่อนคลาย

• กัญชงมีเส้นใยคุณภาพสูงมัก ถูกนำามาใช้แปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ได้ เช่น เส้ือผ้า เยื่อกระดาษ เชือก เป็นต้น

โดยมีความแข็งแรงของเส้นใยมากกว่าฝ้ายถึง 2 เท่า ส่วน

กัญชามีเส้นใยท่ีคุณภาพต่ำากว่า

กัญชง!กัญชง!
พืชเศรษฐกิจใหม่พืชเศรษฐกิจใหม่

สมุนไพรไทย ได้รับการยอมรับ

มากข้ึนต่อเนื่อง ท้ังในระดับประเทศ

และระดับสากล ก่อนหน้าท่ีโควิด-19

จะระบาดอย่างรุนแรง สมุนไพรไทยท่ีถูก

ปลุกกระแสรอวันปลดล๊อกจากรัฐบาลน่ัน

ก็คือ กัญชงและกัญชา จนหลังโควิด-19 

ระบาดรุนแรงมากข้ึน มีผู้ได้รับเช้ือและ

เสียชีวิตต่อวันสูงข้ึน สมุนไพรไทย ท้ัง

ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขิง ขมิ้น

ก็ถูกยกระดับเป็นสมุนไพรท่ีต้องมีติด

บ้านใช้รับประทานเพื่อป้องกันหรือได้

รับเช้ือแล้ว จนสมุนไพรเหล่าน้ีมีราคา

สูงข้ึนจนแทบจะขาดตลาดเลยทีเดียว

ในช่วงเวลาเดียวกัน ท่ีรัฐบาลเร่ิมปลด

ล๊อกกัญชงและกัญชา โดยเร่ิมต้น

จากกัญชง ก่อน จึงเกิดกระแสความ

ต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีพัฒนาจากกัญชง
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- ช่อดอก ใช้เป็นยาแผนปัจจุบัน หรือ ยาแผนไทย

- เมล็ด น้ำามัน และสารสกัดจากเมล็ดกัญชง ใช้ทำาอาหารและเครื่องสำาอาง

- ใบ ใช้เป็นสมุนไพร อาหาร และเครื่องสำาอาง

- เปลือก ลำาต้น เส้นใย ใช้เป็นเครื่องสำาอาง ครีมขัดผิว สบู่ แชมพู

- ก้ิงก้าน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำาอาง

- ราก เครื่องสำาอาง

**สารสกัดจากกัญชงมี CBD และมี THC ไม่เกิน 0.2% ใช้ทำาเวชสำาอาง 

สมุนไพรภายนอก ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

1. เมล็ดกัญชง มีคุณค่าทางโปรตีนสูง สามารถนำาไปผลิตเพื่อ

ใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เช่น เนย ชีส เต้าหู้ โปรตีน

เกษตร นม ไอศกรีม น้ำามันสลัดอาหารว่าง อาหารเสริม ฯลฯ

2. น้ำ�มันจ�กเมล็ดกัญชง เป็นแหล่งอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์ มี

โอเมก้า 3 สูงนอกจากนี้ยังมีโอเมก้า 6 โอเมก้า 9 และวิตามินอี

ซ่ึงมีคุณประโยชน์ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ช่วย

ลดการเกิดโรคมะเร็งได้

3. น้ำ�มันจ�กเมล็ดกัญชง ส�ม�รถนำ�ไปผลิตเคร่ืองสำ�อ�ง
ครีมกันแดด แชมพู สบู่ โลช่ันบำ�รุงผิว และพัฒน�เป็นผลิตภัณฑ์

สกินแคร์ท่ีช่วยกระตุ้นก�รสร้�งคอลล�เจน ช่วยลดเลือนร้ิวรอย 

ให้คว�มชุ่มชื่น บำ�รุงผิวพรรณ

จะเห็นได้ว่าส่วนต่าง ๆ ของกัญชง สามารถนำามาใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้มากมาย และท่ีมีผลงานวิจัยมากท่ีสุดในขณะน้ี
คือเมล็ดกัญชง ซ่ึงมีคุณค่าอย่างย่ิง โดยเมล็ดกัญชงมี
คุณประโยชน์ดังต่อไปน้ี

"กัญชง" ใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้มากมายโดยส่วนต่าง ๆ   
 ของกัญชงสามารถนำามาพัฒนาแปรรูปได้ดังน้ี
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โดยใหค้วามสำาคัญต้ังแต่กระบวนการเลอืกกัญชง ท่ีมาจากแหลง่

เพาะปลูกท่ีดีท่ีสุดของประเทศไทย น่ันคือภาคเหนือตอนบนท่ีมี

สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม ใช้วิธีสกัดเย็น (Cold Pressed) เพื่อให้ได้

น้ำามันเมล็ดกัญชงที่มีโอเมก้า 3 ในปริมาณที่สูงสุด น้ำามันเมล็ดกัญชง

มคีวามบริสทุธิส์งูและไมส่ามารถทำาลายสารสำาคญัในน้ำามนัเมลด็กัญชง

ให้อ่อนลงไป ทำาให้เซ็ทผลิตภัณฑ์ของ S MONE’ HEMP SEED OIL 

มีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุดในการช่วยลดเลือนร้ิวรอย ยกกระชับผิวหน้า เพ่ิม

ความชุ่มชื่นให้กับผิว ช่วยให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ เผยผิวสุขภาพดี สามารถ

สังเกตผลลัพธ์และการเปล่ียนแปลงของผิวได้ภายใน 14 - 30 วัน

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จำ�กัด (มห�ชน) 

เล็งเห็นโอก�สท�งมูลค่�ตล�ดของ ของ 

              “กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่” 

จึงได้ทำ�ก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่�สุด โดยได้นำ�เอ�ส�ร

สกัดจ�กน้ำ�มันเมล็ดกัญชงม�เปนส�รสกัดหลักในเซ็ทผลิตภัณฑ์ 

S MONE’ HEMP SEED OIL ซ่ึงประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์ S MONE’ HEMP SEED OIL ESSENCE

    ลดร้ิวรอย ยกกระชับผิว เพ่ิมความแข็งแรงให้กับผิวและช่วย

    เติมน้ำาให้กับผิว

2. S MONE’ HEMP SEED OIL SERUM

    ลดร้ิวรอย ยกกระชับผิว รูขุมขนกระชับ ร้ิวรอยเล็กดูจางลง 

3. S MONE’ HEMP SEED OIL CREAM

    ลดร้ิวรอย ยกกระชับผิว เพ่ิมความชุ่มช้ืน ผิวขาวกระจ่างใส
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Leaders  Seminar  Trip To
เร่ิมเก็บคะแนนท่องเท่ียวสำาหรับ Leaders Seminar Trip To France กันไปบ้างแล้ว มอร์แมนขอเป็นกำาลัง

ใจให้กับทุก ๆ ท่านท่ีต้ังเป้าหมาย ท่ีจะไปเต็มเติมชีวิตกับทริปพิเศษน้ี ขอให้ประสบความสำาเร็จ ทำาความฝันให้

กลายเป็นความจริง แล้วเราจะไปฉลองความสำาเร็จท่ีประเทศฝร่ังเศสด้วยกัน และขอให้ทุก ๆ ท่าน มีสุขภาพ

ท่ีแข็งแรง สามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด-2019 กันทุกคนครับ

ฉบับท่ีแล้ว มอร์แมนได้ขยายภาพความฝันของมหานครปารีสไปแล้ว มาในฉบับน้ีจะขอขยายภาพความฝันเก่ียวกับ

พระราชวังของประเทศฝร่ังเศส ท่ีมีความสวยงามอย่างย่ิงและโด่งดังไปท่ัวโลก น่ันก็คือ...

พระราชวังแวร์ซายส์
(Versailles Palace)

หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดของประเทศฝร่ังเศส 

ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองปารีส เป็นพระราชวังท่ีมีความ

ย่ิงใหญ่และงดงามอลังการมาก จนได้รับการข้ึนทะเบียนให้เป็นมรดก

ทางวัฒนธรรม ภายในพระราชวังประกอบด้วยห้องถึง 700 ห้อง และ

มีรูปภาพทรงคุณค่า 6,123 ภาพ และงานแกะสลักจากศิลปินช้ันเอก

15,034 ช้ิน โดยมีห้องกระจก (The Hall of Mirrors) ท่ีโด่งดังจาก

การเป็นห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิ

เยอรมันในสงครามโลกคร้ังที่ 1 ในประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงเมือง

แวร์ซายส์ว่าเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ ท่ีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เต็มไปด้วยป่าเขา 

เมื่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี 13 ผู้ซ่ึงชื่นชอบการล่าสัตว์ เล็งเห็นว่าแวร์ซายส์

เป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสำาหรับการล่าสัตว์เป็นอย่างย่ิง จึงสร้างพระตำาหนัก

ขนาดเล็กไว้เพื่อเป็นท่ีพักช่ัวคราว ในการออกล่าสัตว์เท่าน้ัน ภายหลัง

ในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ได้สร้างพระตำาหนักแห่งน้ี เพื่อให้

กลายเป็นพระราชวัง เพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองของพระองค์ 

โดยใช้เวลาการสร้างถึง 30 ปี พระราชวังน้ี จึงมีความสมบูรณ์อย่าง

มาก ถูกสร้างข้ึนด้วยหินอ่อนสีขาว ทุกห้องถูกตกแต่งอย่างประณีต

และประดับด้วยภาพเขียนของศิลปินชื่อดังระดับโลก เช่น โบสถ์หลวง

ประจำาพระราชวัง ท้องพระโรงท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตระการ

ตามีห้องต่าง ๆ ที่ตกแต่งอย่างสวยงามมากมาย เช่น ห้องอพอลโล 

ห้องเมอคิวร่ี ห้องกระจกท่ีมีความยาวถึง 73 เมตร

ซ่ึงเป็นห้องท่ีพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช เคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 อีกท้ัง

ยังเป็นห้องท่ีใช้สำาหรับจัดงานเล้ียงและเต้นรำาของพระนางมารี

อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 ห้องวีนัสสำาหรับเหล่า

คณะราชทตูทีเ่ดนิทางมา ไดพั้กก่อนเข้าเฝา้ ซ่ึงหอ้งนีแ้ตกตา่งจาก

ห้องอื่น ๆ คือ บนเพดานมีภาพเขียนท่ีแสนงดงามทรงคุณค่าและ

ห้องไดอาน่าท่ีผนังท้ังสองด้านจะเต็มไปด้วยภาพวาดเทพีไดอาน่า

อีกส่วนหน่ึงท่ีเป็นไฮไลท์ไม่แพ้กัน น่ันก็คือ สวนแวร์ซายส์ ท่ีถือว่า

ย่ิงใหญ่และงดงาม ซ่ึงเป็นผลงานช้ินเอกของนักแต่งสวนชื่อก้อง

โลกนามว่า “เลอโนทด์” มีพ้ืนท่ีถึง 14,820 เอเคอร์ มีแม้กระท่ัง

ทะเลสาบจำาลอง มีรูปป้ันของสัตว์นานาชนิดและเทพเจ้ากรีกตาม

จุดต่าง ๆ และยังมีสวนดอกไม้ท่ีจะเปล่ียนไปตามแต่ละฤดูกาลใน

เฉพาะช่วงไฮซีซ่ันจะมีการแสดงน้ำาพุดนตรีท่ีสวยงาม 

ดังน้ัน การมาเยือนพระราชวังแวร์ซายส์จึงเปรียบเสมือน การมา

เยือนวิมานจักรพรรดิ ท่ีนับเป็นมรดกโลกตะวันตกอย่างแท้จริง
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พระราชวังฟงแตนโบล 
(Fontainebleau Palace)

เป็นพระราชวังหลวง ท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศฝร่ังเศส

ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็น

มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโกในปี 1981 ซึ่งสิ่งก่อสร้างที่เห็นอยู่

ในปัจจุบัน เป็นงานที่สร้างข้ึนและต่อเติมเปลี่ยนแปลงโดยกษัตริย์

ฝร่ังเศสหลายพระองค์ แต่ยุครุ่งเรืองที่สุดของพระราชวังคือ ยุค

จักรพรรดินโปเลียนโบนาปาต หลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสนโปเลียน

รุ่งเรืองอำานาจ และเดินทางมายังพระราชวังฟงแตนโบล โดยพบว่า

ตัวพระราชวังว่างเปล่า จึงตั้งโรงเรียนการทหารที่นี่ ซ่ึงนับตั้งแต่ปี 

1804 นโปเลียนให้ตกแต่งฟงแตนโบล เพื่อต้อนรับพระสันตะปาปา

และใช้เป็นที่พำานักเพื่อใช้ส่วนตัวกับมเหสี กษัตริย์ฝร่ังเศส และ

กษัตริยต์า่งแดนหลายพระองค์มีความเกี่ยวข้อง กับพระราชวังฟง

แตนโบล เช่น พระเจ้าฟิลิปที่ 4 พระเจ้าอองรีที่ 3 พระเจ้าหลุยส์

ที่ 13 ประสูติ ที่ฟงแตนโบลและพระเจ้าฟิลิปสวรรคตที่นี่ พระราช

อาคันตุกะสำาคัญ ๆ ของพระราชวัง เช่น สมเด็จพระราชินีนาถคริส

ติน่าแห่งสวีเดน เสด็จมาประทับอยู่หลายปีหลังสละราชสมบัติ รวม

ทั้งพระเจ้าปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซีย พระเจ้าคริสเตียนท่ี 7 แห่ง

เดนมาร์ก และพระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 แห่งสเปน หลังจากสละราช

บัลลังก์ ก็เคยมาประทับที่นี่

ส่ิงทีเ่ปน็สัญลกัษณ์ใหผู้ค้นจดจำา พระราชวังฟงแตนโบล คอืบนัได

เกือกมา้ทีห่นา้พระราชวัง ซ่ึงเปน็สถานทีท่ีน่โปเลยีนทรงมพีระราช

บญัชาการรบ เพื่อขยายแสนยานภุาพทัว่ทวีปยโุรปก่อนจะพ่ายแพ้

ต่อกองทัพอังกฤษในสงครามวอเตอร์ลู และนโปเลียน ก็บอกลาก

องทหารคนสนิทเป็นครั้งสุดท้าย ณ ที่บันไดแห่งนี้ เมื่อวันที่ 20

เมษายน ค.ศ.1814 ก่อนจะโดนเนรเทศไปยังเกาะเอลบ้า (Elba) 

ของอิตาลี ปิดฉากชีวิตบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของโลกฟงแตนโบล ซึ่งเป็น

สถาปตัยกรรมช้ินแรก ทีฝ่ร่ังเศสเข้าสูย่คุของแมนเนอริสม ์(Man-

nerism) ที่รวมทั้งงานประติมากรรม งานโลหะ จิตรกรรมงานปูน

ปัน้ และงานไมเ้ข้าดว้ยกัน ภายในตวัพระราชวัง มโีถงระเบยีงพระ

เจ้าฟรองซัวส์ที่ 1 ที่ตลอดปีกหนึ่งของวัง ที่ตกแต่งด้วยจิตรกรรม

ฝาผนังในกรอบปูนปั้นแบบต่าง ๆ ที่สวยงามมาก ห้องจัดเลี้ยง

หรือห้องบอลรูม เป็นห้องที่มีความสวยงามอย่างมาก คำาว่า อลัง

การและงดงามยังนับว่าน้อยไป ภายในห้องตกแต่งด้วยเฟรสโก

(ภาพปูนเปียก) และภาพเขียนมากมาย ส่วนใหญ่เป็นฝีมือช่าง

อิตาเลยีน ภาพที่ประดับมีทั้งลวดลายนนูสงู นูนต่ำาที่มีความปราณี

ตอย่างมาก อาทิเช่น

• ห้องกาลาครี เดส์ ซาสซีแยตต์ (Galarie des Assiettes) 

เป็นผนังไม ท่ีประดับด้วยจานพอร์ซเลน จากเมืองแซฟวร์ (Sevres) 

รวมท้ังส้ิน 128 ใบ ลวดลายเป็นประวัติความเป็นมาของพระราชวังฟง

แตนโบล    

• ห้องกาลาครี ดิอาน ท่ีแสดงถึลเรื่องราวของไดอาน่า (เทพแห่งการ

ล่าสัตว์) ห้องน้ีมีความยาว 80 เมตร กว้าง 7 เมตร ต่อมา นโปเลียนท่ี 

3 แปลงเป็นห้องสมุด ภายในมีหนังสือของนโปเลียนท่ี 1 จำานวน16,000

เล่ม   

• ห้องการ์ด เป็นห้องรับรองของผู้ท่ีจะเข้าเฝ้า ก่อนเข้าไปสู่ตัวบริเวณ

ท่ีพักของกษัตริย์ ระหว่างทางเดินจะมีภาพจิตรกรรมท่ีแสดงฤดูต่าง ๆ

 ของฝร่ังเศส

• ห้องของจักรพรรดินี ซ่ึงเคยเป็นท่ีบรรทมของราชินีของฝร่ังเศส เช่น 

พระนางแอนน์ แห่งออสเตรีย หรือพระนางมารี อังตัวเนตต์ ในยุคของ

จักรพรรดินโปเลียนห้องน้ีก็เป็นท่ีบรรทมของพระนางโจเซฟีน

นอกจากน้ัน ยังมีอีกหลายต่อหลายห้องท่ีน่าสนใจ เช่น ห้องของพระเจ้า

หลุยส์ท่ี 18 ห้องท่ีแสดงผ้าทอ ซ่ึงมีผ้าทอหลายผืนท่ีสวยงามมาก ๆ  และ

ยังมีนาฬิกาโบราณท่ียังเดินได้อยู่สามารถบอกท้ังเวลาวันเดือนและฤดูได้

ยังมีสถานท่ีท่องเท่ียวใน "ประเทศฝร่ังเศส" อีกหลายเมืองแต่เน้ือท่ีในฉบับน้ีหมดแล้ว

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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ปัญหาผิวของคน...
วัย 30+

เมื่ออายุเข้าสู่วัย 30+ หลายคนมักพบกับปัญหาสภาพผิวที่เปลี่ยนไป
ผิวหน้า ผิวพรรณที่เคยสดใส เรียบเนียน ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะ
คอลลาเจนและอิลาสตินในร่างกายเริ่มลดน้อยลง ทำาให้เกิดปัญหาของผิว
ตามมา ดังนี้ 

เห็นได้ชัดบริเวณหน้าผาก ร่องแก้ม ร่องค้ิวและ

หางตา สาเหตมุาจากปจัจยัภายใน เช่นความเครียด

อายุที่เพ่ิมข้ึน กรรมพันธ์ุ การพักผ่อนไม่เพียงพอ

และปัจจัยภายนอก เช่น แสงแดด มลภาวะ การดื่ม

แอลกอฮอล์ การสูบบุหร่ี ปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ี ล้วน

ทำาให้เกิดริ้วรอยล่องลึกได้ง่าย เกิดการเสื่อมสภาพ

ของเซลล์ผิวตามมา รวมถึงเมื่อเข้าสู่วัย 30 ผิวหนัง

จะเร่ิมบางลง จึงเกิดร้ิวรอยได้ง่ายย่ิงข้ึน 

มักพบบริเวณ T-Zone ของใบหน้า เมื่อผิวเริ่มหย่อนคล้อยตามวัย

ส่งผลให้ปริมาณคอลลาเจนใต้ชั้นผิวน้อยลงไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้ผิว

สูญเสียความชุ่มช้ืนไป ต่อมไขมันจึงทำางานหนักมากข้ึน ทำาให้เกิด

ปัญหารูขุมขนกว้าง และยิ่งผิวหน้าที่มักเผชิญกับแสงแดด และ

มลภาวะต่าง ๆ ก็จะยิ่งพบปัญหารูขุมขนกว้างได้มากขึ้น     

ย่ิงอายุมากข้ึน สัญญาณความร่วงโรย และสีผิวท่ี

ไม่สม่ำาเสมอของผิว ยิ่งเห็นได้ชัด เพราะการผลัดเซลล์

ผิวเริ่มช้าลง และกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินเพิ่ม

มากข้ึน ทำาให้สีผิวดูคล้ำาข้ึน เกิดจุดด่างดำา สีผิวไม่

สม่ำาเสมอ แลดูไม่กระจ่างใสเหมือนเดิม

จะเห็นได้ว่าปัญหาผิวตามท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

เกิดข้ึนตามอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะวัย 30+ ข้ึน

ไป ดังน้ันจึงจำาเป็นต้องใส่ใจดูแลผิวเพื่อชะลอการ

เกิดร้ิวรอยล่องลึกและการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิว

ออกไปให้นานท่ีสุด ด้วยเทคนิคการดูแลผิว ดังต่อ

ไปน้ี

เมื่ออายุมากข้ึนผิวจะผลิตน้ำามันและคอลลาเจน

ออกมาได้น้อยลง ทำาให้ผิวแห้งกร้าน ขาดความ

ชุ่มช้ืนทำาให้เกิดร้ิวรอยง่ายข้ึน บางคร้ังผิวแห้งทำาให้

รู้สึกคัน ผิวอาจลอกเป็นขุย เกิดอาการแดงและ

อักเสบตามมา

ร้ิวรอย :
Wrinkles1.

4.

2.

3.

ผิวแห้งกร้าน :
Dry skin

รูขุมขนกว้าง :
large pores

จุดด่างดำาและความหมองคลำา้
Black spots & Dull skin 
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หลีกเล่ียงแสงแดด ในช่วงเวลา 10.00 -17.00 น. 

เพราะช่วงเวลาดังกล่าว เต็มไปด้วยรังสี UV ที่ทำา

ร้ายผิว ทำาให้เกิด ผิวคล้ำาเสีย ผิวไหม้ เกิดอาการ

แสบลอก เกิดเป็นฝ้า กระ จุดด่างดำา รวมไปถึงทำาให้

ผิวแก่ก่อนวัย

ควรออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อช่วยกระตุ้น

การไหลเวียนโลหิต ทำาให้เลือดสูบฉีด ช่วยให้ผิวหนัง

กระชับ ยืดหยุ่น แลดูอ่อนเยาว์ ดังน้ันจึงควรออก

กำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอและไม่หักโหมจนเกินไป

การเลือกผลิตภัณฑ์บำารุงผิวท่ีดี เป็นหลักพ้ืนฐานท่ี

สำาคัญในการช่วยรักษาผิวพรรณในระยะยาว โดยให้

เน้นผลิตภัณฑ์เพื่อการบำารุงผิวท่ีมีคุณสมบัติในการ

ช่วยลดเลือนร้ิวรอย กักเก็บความชุ่มช้ืน เพ่ิมความ

แข็งแรงให้กับผิว ช่วยให้ผิวแลดูอ่อนกว่าวัย

การนอนหลับและพักผ่อนท่ีเพียงพอ ทำาอารมณ์

ให้แจ่มใส ไม่เครียด จะทำาให้ร่างกายซ่อมแซมเซลล์

ท่ีสึกหรอได้อย่างเต็มท่ีในเวลานอนหลับ รวมท้ังช่วย

ให้ร่างกายหล่ังโกรทฮอร์โมน (Growth Hormone)  

ช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นของผิว ช่วยให้ผิวเรียบเนียน 

เพ่ิมความชุ่มช้ืน ลดรอยเห่ียวย่นบนผิวหน้า ลดรอย

ตีนกา ช่วยฟ้ืนฟูผิวให้กลับมาย้อนวัยและมีสุขภาพดี

การเลือกรับประทานอาหารที่มีปริมาณวิตามินสูง

เช่น ผักใบเขียวหรือผลไม้ตระกูลเบอร์ร่ี ท่ีมีปริมาณ

วิตามินซีสูง และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ท่ีมี

คุณสมบัติช่วยบำารุงผิวให้เปล่งปลั่งมีสุขภาพดี ป้อง

กันการเกิดร้ิวรอยก่อนวัย  และควรหลีกเล่ียงอาหาร

รสเค็มจัด หวานจัด ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทำาให้ผิวหน้าเกิด

ร้ิวรอยหมองคล้ำาและเป็นสิวได้ง่าย 

ผิวที่ขาดน้ำา จะมีลักษณะแห้งกระด้าง ไม่สดใส

เพราะฉะนั้นควรดื่มน้ำาให้เพียงพอในแต่ละวัน เพื่อ

เติมความชุ่มชื้นให้กับผิว การดื่มน้ำาในปริมาณที่

ร่างกายต้องการให้เพียงพอในแต่ละวัน ยังช่วยผลัด

เซลล์ผิวเก่า เผยผิวใหม่ ให้ดูกระจ่างใส อิ่มน้ำา ผิว

พรรณสดใสสุขภาพดี

1.

5.

6.

2.

3.

4.

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำารุงผิว ถ้าเลือก

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสารสกัดจากธรรมชาติ (Natural) 

ทำาให้รู้สึกปลอดภัย และเพ่ิมความมั่นใจใน

การใช้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์บำารุงผิวมีสารสกัด

จากธรรมชาติ (Natural) ไม่มีส่วนผสมของ

สารท่ีก่อให้เกิดการแพ้ระคายเคือง ไม่ได้ใช้

สีสังเคราะห์ ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

น้ำาหอม สารกันเสีย พาราเบนส์หรือซัลเฟต ท่ี

ทำาลายผิวเพื่อการดูแลผิวท่ีดีสำาหรับคนวัย 30 ปี

ข้ึนไป ต้องป้องกันปัญหาท่ีมีผลต่อผิวและหม่ัน

ดูแลผิวหน้าอย่างจริงจัง ก็จะช่วยให้ผิวยังคงมี

สุขภาพดี ดูอ่อนเยาว์กว่าวัย แม้อายุเข้าสู่วัย

30+ ไปแล้ว

ป้องกันผิวจากแสงแดด

ออกกำาลังกายสมำาเสมอ่

เลือกผลิตภัณฑ์บำารุงผิวท่ีดี

พักผ่อนให้เพียงพอ

รับประทานอาหารท่ีดีต่อผิว

ด่ืมนำา้ในปริมาณท่ีร่างกาย
ต้องการ ให้เพียงพอในแต่
ละวัน
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Q&A เซ็ทผลิตภัณฑ์

1

3

2

สาเหตุท่ีทำาให้เกิดร้ิวรอยบนผิวหน้า มีสาเหตุจากปัจจัย
ใดบ้าง?

ผลิตภัณฑ์ S MONE HEMP SEED OIL แต่ละชนิดมี
คุณสมบัติหลักและคุณสมบัติรองอะไรบ้าง?

เซ็ทผลิตภัณฑ์ S MONE’ HEMP SEED 
OIL ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง?

บอกลาร้ิวรอยเห่ียวย่นแห่งวัย...ช่วยพลิกฟ้ืนบำารุงผิว
ให้เปล่งประกาย คืนความอ่อนเยาว์ข้ันสุด ภายใน 2 สัปดาห์*

• เกิดจากปัจจัยภายใน : กรรมพันธุ์ ความเครียด และอายุท่ีสูงข้ึน
• ปัจจัยภายนอก : แสงแดด มลภาวะ การด่ืมแอลกอฮอล์ การสูบบุหร่ี
        และท่านอน การนอนตะแคงมีโอกาสทำาให้เกิดร้ิวรอยบนใบหน้า

ในเซ็ทผลิตภัณฑ์ S MONE’ HEMP SEED OIL 
ผลิตภัณฑ์ท้ังหมด 3 ชนิด ได้แก่
• ผลิตภัณฑ์นำา้ตบ S MONE  HEMP 
        SEED OIL ESSENCE 
• ผลิตภัณฑ์เซร่ัม  S MONE  HEMP
       SEED OIL SERUM 
• ผลิตภัณฑ์ครีม S MONE  HEMP
       SEED OIL CREAM

คุณสมบัติหลัก

ลดร้ิวรอย ยกกระชับผิว 1. เพ่ิมความแข็งแรงให้กับผิว 
2. เติมนำา้ให้กับผิว

ลดร้ิวรอย ยกกระชับผิว 1. รูขุมขนกระชับ
2. ร้ิวรอยเล็กดูจางลง

ลดร้ิวรอย ยกกระชับผิว 1. เพ่ิมความชุ่มช้ืน
2. ผิวขาวกระจ่างใส

ผลิตภัณฑ์น้ำาตบ : 
S MONE HEMP SEED OIL ESSENCE

ผลิตภัณฑ์เซร่ัม : 
S MONE  HEMP SEED OIL SERUM

ผลิตภัณฑ์ครีม : 
S MONE  HEMP SEED OIL CREAM

คุณสมบัติรอง
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Q&A เซ็ทผลิตภัณฑ์
บอกลาร้ิวรอยเห่ียวย่นแห่งวัย...ช่วยพลิกฟ้ืนบำารุงผิว
ให้เปล่งประกาย คืนความอ่อนเยาว์ข้ันสุด ภายใน 2 สัปดาห์* 4

5

6

เซ็ทผลิตภัณฑ์ S MONE  HEMP SEED OIL แต่ละชนิดประกอบด้วย
สารสกัดหลักอะไรท่ีเหมือนกันและสารสกัดอะไรท่ีแตกต่างกัน?

ลำาดับข้ันตอนและวิธีการใช้เซ็ทผลิตภัณฑ์ 
S MONE  HEMP SEED OIL เป็นอย่างไร?

เซ็ทผลิตภัณฑ์ S MONE HEMP SEED OIL มีสารท่ีก่อให้เกิด
อาการแพ้ระคายเคืองหรือไม่

1. ผลิตภัณฑ์น้ำาตบ (S MONE  HEMP SEED OIL ESSENCE) หยดนำาตบลงบน   
    ฝ่ามือ ตบเบา ๆ บริเวณใบหน้าและลำาคอ เป็นประจำา เช้า-เย็น
2. ผลิตภัณฑ์เซร่ัม (S MONE  HEMP SEED OIL SERUM) หยดเซร่ัม 2-3 หยด   
    บริเวณผิวหน้าและลำาคอ ลูบไล้ท่ัวท้ังผิวหน้าและลำาคอ เป็นประจำา เช้า-เย็น
3. ผลิตภัณฑ์ครีม (S MONE  HEMP SEED OIL CREAM) ทาครีมผิวหน้าและลำาคอ   
     ลูบไล้ท่ัวท้ังผิวหน้าและลำาคอ เป็นประจำา เช้า-เย็น

ให้เรียงจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเข้มข้นน้อยไปผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเข้มข้นมาก ข้ันตอน
การใช้เซ็ทผลิตภัณฑ์ S MONE’ HEMP SEED OIL เพ่ือประสิทธิภาพการซึมลงสู่ผิว
สูงสุดดังน้ี

ไม่มีส่วนผสมของสารท่ีก่อให้เกิดการแพ้ระคายเคือง ไม่มีแอลกอฮอล์ นำาหอม 
สารกันเสีย (พาราเบน) SLS SLES และไม่มีสารกันแดด

สารสกัดหลักท่ีเหมือนกัน
1. DEFENSIL A PLUS  (ดีเฟนซิล เอ พลัส)
2. WITCH HAZEL EXTRACT (วิช ฮาเซล เอ็กซ์
     แทรค)  

1. ALTEROMONAS FERMENT EXTRACT 
   (อัลเทอโรโมนัส เฟอเม้น เอ็กซ์แทรค)
2. OUBISEI (โออุบิเซอิ)

1. MELAZERO (เมลาซีโร่)
2. CENTELLA EXTRACT  (เซนเทลล่า เอ็กซ์แทรค)

1. HEMP SEED OIL 
    (นำา้มันจากเมล็ดกัญชง)
2. LIFTONIN® - XPRESS
    (ลิฟโทนิน เอ็กเพรส)
3. GLYCOLIFT® (ไกลโคลิฟ)
4. QUORA NONIPRCF

    (ควอรา โนนิ)
5. BIFIDA FERMENT LYSATE 
    (ไบฟีด้า เฟอเม้น ไลเลส) 

ผลิตภัณฑ์น้ำาตบ : 
S MONE  HEMP SEED OIL ESSENCE

ผลิตภัณฑ์เซร่ัม : 
S MONE  HEMP SEED OIL SERUM

ผลิตภัณฑ์ครีม : 
S MONE  HEMP SEED OIL CREAM

คุณสมบัติรอง

้
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1 สัปดาห์

1 สัปดาห์

1 สัปดาห์

2 สัปดาห์

2 สัปดาห์

2 สัปดาห์

4 สัปดาห์

4 สัปดาห์

4 สัปดาห์

ผลิตภัณฑ์น้ำาตบ

ผลิตภัณฑ์เซร่ัม

ผลิตภัณฑ์ครีม

7

9

8

หากใช้ผลิตภัณฑ์ S MONE  HEMP SEED OIL ไม่
ครบเซ็ท โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รายการใดรายการหน่ึง 
จะทำาให้ผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ลดลงหรือไม่?

ต้องใช้เซ็ทผลิตภัณฑ์ S MONE  HEMP SEED OIL 
ระยะเวลานานเท่าไหร่ ถึงจะเร่ิมเห็นผล?

เซ็ทผลิตภัณฑ์ S MONE  HEMP SEED OIL
เหมาะกับสภาพผิวแบบใด

เซ็ทผลิตภัณฑ์ S MONE  HEMP SEED OIL ทุกรายการมีคุณสมบัติ
หลัก คือ ช่วยยกกระชับผิวหน้า ลดเลือนร้ิวรอยเช่นเดียวกัน แต่มีคุณสมบัติ
รองท่ีแตกต่างกัน จึงสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ S MONE  HEMP SEED OIL 
แต่ละรายการ ตามความเหมาะสมของปัญหาผิวของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ แต่เพ่ือ
ประสิทธิภาพสูงสุดแนะนำาให้ใช้ผลิตภัณฑ์ครบเซ็ทท้ัง 3 รายการ

เหมาะสำาหรับทุกสภาพผิว ท้ังผิวแห้ง ผิวมัน และผิวผสม

ผิวหน้าชุ่มช่ืน

ผิวหน้ายกกระชับทันทีต้ังแต่คร้ังแรกท่ีใช้ภายใน 15 นาที รูขุมขนกระชับข้ึน

ผิวหน้าชุ่มช่ืน

ผิวดูอ่ิมนำา นุ่มชุ่มช่ืน ผิวแข็งแรงข้ึน ผิวหน้ายกกระชับและเรียบเนียน

รูขุมขนกระชับข้ึน ผิวหน้ายกกระชับและเรียบเนียนข้ึน ร้ิวรอยดูจางลง

ผิวหน้าชุ่มช่ืน ผิวกระจ่างใส ผิวหน้ายกกระชับและเรียบเนียน

ผิวดูอ่ิมนำา  นุ่มชุ่มช่ืน ผิวแข็งแรงข้ึน ผิวหน้ายกกระชับและเรียบเนียน ร้ิวรอยดูต้ืนข้ึน

รูขุมขนกระชับเล็กลง ผิวหน้ายกกระชับและเรียบเนียนข้ึน ร้ิวรอยดูจางลง

ผิวหน้าชุ่มช่ืน ผิวกระจ่างใสข้ึน ผิวหน้ายกกระชับและเรียบเนียน ร้ิวรอยดูต้ืนข้ึน

้

้
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บอกลาร้ิวรอยเห่ียวย่นแห่งวัย...ช่วยพลิกฟ้ืนบำารุงผิว
ให้เปล่งประกาย คืนความอ่อนเยาว์ข้ันสุด ภายใน 2 สัปดาห์*

เซ็ทผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวหน้ากัญชง
S�MONE’�HEMP�SEED�OIL�

แต่ละสูตรช่วยแก้ปัญหาของผิวในเร่ืองใด..จากสาร
สกัดอะไรและมีวิธีใช้ให้ได้ผลลัพธ์ดีท่ีสุดอย่างไร?�

เซ็ทผลิตภัณฑ์ S MONE  HEMP SEED OIL ประกอบด้วย
3 ผลิตภัณฑ์  ได้แก่
• 	ผลิตภัณฑ์น้ำ�ตบ	S	MONE		HEMP	SEED	OIL	ESSENCE	
• ผลิตภัณฑ์เซร่ัม	S	MONE		HEMP	SEED	OIL	SERUM	
• ผลิตภัณฑ์ครีม	S	MONE		HEMP	SEED	OIL	CREAM

ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์  มีคุณสมบัติหลัก คือช่วยยกกระชับผิวหน้า 
ลดเลือนริ้วรอยเช่นเดียวกัน และมีคุณสมบัติรองอื่น ๆ ที่แตก
ต่างกันออกไป  โดยสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ S MONE  HEMP 
SEED OIL น้ำาตบ เซร่ัม ครีม ตามความเหมาะสมของปัญหา
ผิวของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยยก
กระชับผิวหน้า ลดเลือนร้ิวรอย แนะนำาให้ใช้ครบเซ็ทท้ัง 3 
ผลิตภัณฑ์
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ผลิตภัณฑ์น้ำาตบ S MONE  HEMP SEED OIL ESSENCE 
สูตรน้ำ�เนื้อเบ�บ�ง ซึมลงสู่ผิวอย่�งรวดเร็ว ช่วยเพิ่มคว�มแข็งแรง
ให้กับผิว เติมน้ำ�ให้ผิว ฟื้นคืนคว�มชุ่มชื้นให้ผิวกลับม�เด้งฟู อิ่มน้ำ�
ลดเลือนริว้รอย ปลอบประโลมผวิ เพือ่เตรียมผวิใหพ้ร้อมรับก�รบำ�รุง
ในขั้นตอนต่อไป

ผลิตภัณฑ์เซรั่ม  S MONE  HEMP SEED OIL SERUM 
เซร่ัมสูตรเข้มข้นทรงประสิทธิภ�พ ช่วยยกกระชับหน้�ให้เต่งตึงขึ้น
กระชับรูขุมขนให้เล็กลง ลดเลือนร้ิวรอยและร่องลึกให้ตื้นขึ้นอย่�ง
ชัดเจน ช่วยเสริมคว�มแข็งแรงให้ช้ันผิว ด้วยก�รกระตุ้นก�รสร้�ง 
Hyaluronic Acid และ Lipid ในชั้นผิว เพื่อผิวที่ดูอ่อนเย�ว์  

ผลิตภัณฑ์ครีม S MONE  HEMP SEED OIL CREAM  
มอยเจอร์ ไรเซอร์บ�งเบ� ช่วยลดเลือนริ้วรอย เติมคว�มชุ่มชื่นอย�่ง
ล้ำ�ลึก ช่วยลดคว�มหมองคล้ำ� ฝ้� กระ จุดด่�งดำ� ปรับผิวให้ข�ว
กระจ่�งใส เรียบเนียนดูอ่อนเย�ว์ 

บอกลาร้ิวรอยเห่ียวย่นแห่งวัย...ช่วยพลิกฟ้ืนบำารุงผิว
ให้เปล่งประกาย คืนความอ่อนเยาว์ข้ันสุด ภายใน 2 สัปดาห์*
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 สารสกัดหลักสำ�คัญ�5�ชนิด�ท่ีช่วยแก้ปัญหา...
ของผิวมีดังต่อไปน้ี�คือ

1.�HEMP�SEED�OIL�(น้ำ�มันจากเมล็ดกัญชง)
ประกอบดว้ยสาร CBD (Cannabidiol) มีสารต้านอนุมูลอสิระ รวมท้ังกรด
ไขมันโอเมก้า 3, 6, 9 และวิตามินอี บี บี1 บี2 ที่มีประโยชน์ต่อผิว ช่วยยับยั้ง
ความเสื่อมของเซลล์ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว

2.�LIFTONIN®�-�XPRESS�(ลิฟโทนิน�เอ็กเพรส)
สาหร่ายทะเลสีแดง จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ช่วยยกกระชับผิวหน้า 
โดยใช้เทคโนโลยี ฟิล์มเมทริกซ์ พอลิเมอร์ที่ทำาให้ผิวตึงกระชับทันทีภายใน
เวลา 15 นาที ช่วยลดเลือนริ้วรอยได้อย่างรวดเร็ว จากผลการวิจัยพบ
ว่าสามารถช่วยลดริ้วรอยรอบดวงตา ได้สูงสุดถึง 74% ภายใน 1 ชั่วโมง

3.�GLYCOLIFT®�(ไกลโคลิฟ)
จากประเทศฝรั่งเศส เป็นโพลีแซ็กคาไรด์ท่ีมีโครงสร้างแบบแตกแขนง เกิด
จากการหมักของจุลินทรีย์ ซอร์บิทอลของพืชและสารสกัดจากยีสต์ ช่วย
ลดเลือนริ้วรอย ทำาให้ผิวกระชับทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้

4.�QUORA�NONIPRCF�(ควอรา�โนนิ)
สารสกัดจากลูกยอฮาวาย สามารถยับย้ังและบล็อคการสื่อสารระหว่าง
เชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ดีบนผิวคือ C.Ance และเชื้อ S.Aureus  โดยควบคุมการ
เพิ่มจำานวนของเชื้อท่ีไม่ดีบนผิวหน้า คงความสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์ท่ีดี
ช่วยเป็นเกราะป้องกันผิว ปกป้องผิวจากการโดนทำาร้าย ทำาให้ผิวแข็งแรง 

5.�BIFIDA�FERMENT�LYSATE�(ไบฟีด้า�เฟอเม้น�ไลเลส)
จากประเทศเกาหลี เป็นโพรไบโอติก (Probiotic) สายพันธุ์ Bifida Fer-
ment Filtrate เกิดจากกระบวนการหมักของแบคทีเรียชนิด Bifidobac-
terium อุดมไปด้วยโปรตีน แลคโตส แลคติกแอซิด วิตามิน และแร่ธาตุ
 ช่วยฟื้นฟูผิวท่ีอ่อนแอทำาให้ผิวมีความแข็งแรง ช่วยให้ผิวเรียบเนียน
 ผิวขาวกระจ่างใส ปกป้องผิวจากมลภาวะ ป้องกันการแพ้ระคายเคือง

เพือ่ประสทิธิภาพในการบำารงุผิวหน้า
ของเซ็ทผลิตภัณฑ์ S MONE  HEMP 
SEED OIL สูงสุด ให้เรียงลำาดับการ
ใช้ผลิตภัณฑ์โดยเรียงจากผลิตภัณฑ์
ท่ีมีความเข้มข้นน้อยไปผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเข้มข้นมาก

ผลิตภัณฑ์นำ�ตบ
(S MONE   HEMP SEED OIL ESSENCE)
หยดนำ�ตบลงบนฝ่�มือ ตบเบ� ๆ บริเวณ
ใบหน้�และลำ�คอ เป็นประจำ� เช้�-เย็น

ผลิตภัณฑ์เซรั่ม
(S MONE  HEMP SEED OIL SERUM)
หยดเซรั่ม 2-3 หยด บริเวณผิวหน้าและ
ลำาคอ ลูบไล้ท่ัวทั้งผิวหน้าและลำาคอ เป็น
ประจำา เช้า-เย็น

ผลิตภัณฑ์ครีม
(S MONE  HEMP SEED OIL CREAM)
ทาครีมบนผิวหน้าและลำาคอ ลูบไล้ให้ทั่ว
ทั้งผิวหน้าและลำาคอ เป็นประจำา เช้า-เย็น

ลำ�ดับท่ี��1

ลำ�ดับท่ี��2

ลำ�ดับท่ี��3

้

้
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สวัสดีครับพ่ีน้องชาวซัคเซสมอร์ท่ีรักทุกท่าน ในช่วงน้ีถือเป็นช่วงเวลาท่ีท้าทาย

อย่างย่ิง เราต่างต้องใช้พลังงานและความตั้งใจที่มากกว่าเดิม เพื่อให้ได้ผลงานที่

เท่าเดิม หลายต่อหลายคร้ัง ท่านอาจรู้สึกท้อแท้จนหมดความเชื่อในการก้าวเดิน

More Guru คร้ังน้ี ผมจึงเสนอแนวคิดท่ีสามารถช่วยให้เราต่างฮึดสู้อีกคร้ังและอีก

คร้ังจนกว่าจะถึงเป้าหมายได้ น่ันคือ

เรื่องราวการเดินทางของชีวิตคนเราแต่ละคนนั้น เนื้อหาชีวิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน การทำาอาชีพหรือการทำาธุรกิจนั้น มีสัดส่วนที่มากเลยทีเดียว

เพราะมันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาทรัพยากรเงินมาดูแลบริหารชีวิตทั้งของตัวคุณเองและครอบครัว ซึ่งหากคุณทำาหน้าหน้าที่ในบทบาทนี้ได้ดี คุณก็

จะมีรายได้ที่ดีตามมาด้วย แต่ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือพวกเขาไม่มีความก้าวหน้าและรู้สึกห่อเหี่ยวกับงานเดิม อีกทั้งยังมีความกลัวและกังวลในการทำาสิ่ง

ใหม่ ๆ ที่แตกต่าง  ถ้าคุณต้องการความสำาเร็จในชีวิตอย่างแท้จริง และต้องการเป็นคนที่สามารถลุกขึ้นสู้ ใหม่ไดอี้กคร้ังและอีกคร้ัง น่ีคือ “5 ข้ันตอนสู่การ

ลุกข้ึนสู้ใหม่เพื่อชัยชนะ” ท่ีคุณต้องอ่านครับ

ทุกวันน้ีโลกเปล่ียนแปลงเร็วมาก หากคุณยังใช้

สไตล์ต้องม่ันใจแน่ใจร้อยเปอร์เซ็น จึงจะลงมือ

ทำาคุณแทบจะไม่มีโอกาสท่ีจะคลำาถูกเป้า เพราะ

รอบหมุนของการลองทำาของคุณจะต่ำา ซ่ึงในยุคน้ี 

คุณต้องผิดพลาดให้เร็วเพื่อท่ีจะปรับให้มันถูกต้อง

ได้เร็ว โดยท่ีคุณต้องยอมรับว่า ความผิดพลาด

เป็นส่วนหน่ึงของชัยชนะ หากจะดูตัวอย่างในเชิง

กีฬาทีมฟุตบอลท่ีลงแข่ง 90 นาทีและได้รับชัยชนะ

น้ัน  ก็มีการทำาผิดพลาดอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่มี

บางนาทีท่ีทำาถูกต้อง ก็ส่งผลต่อการสร้างชัยชนะได้ 

และในส่วนของการงานธุรกิจหรือชีวิตก็ไม่ต่างกัน

หากคุณล้มแล้วก้าวข้ามมันไปไม่ได้ ย้ำาคิดย้ำาทำา

แต่ความผิดพลาด คุณจะขาดพลัง ขาดความเชื่อ

ม่ัน คุณจะนอนให้คนอื่นเหยียบหรือไม่ก็เหยียบย่ำา

ตัวของคุณเอง คำาถามท่ีคุณถามไม่ได้อยู่ท่ีคุณจะ

เจอปัญหาหรือไม่? แต่อยู่ท่ีว่า คุณจะจัดการมัน

อย่างไร? ดังน้ัน ต่อไปน้ี เมื่อไหร่ก็ตาม ท่ีคุณเจอ

ความผิดหวัง บอกตัวเองไปเลยสองคำาว่า “สู้โว้ย”

สถานการณ์ท่ียากลำาบากเสมือนหน่ึงเป็นคู่ซ้อมท่ี

มีฝีมือของคุณ มันจะทำาให้คุณมีความตระหนักต่อ

ชีวิต มีสำานึกรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะท่ีเติบโตและมี

ความแข็งแกร่ง คุณคงเคยได้ยินเรื่องราวของเด็ก

ยากจนท่ีด้ินรนต่อสู้ชีวิตมาต้ังแต่เด็ก เด็กท่ีต้อง

ช่วยพ่อแม่ทำามาหากิน ซ่ึงจะโตและมีความรับผิด

ชอบเกินวัย ดังน้ัน หากคุณเจอความลำาบากอยู่ ขอ

ให้ใช้มันเป็นพลังในการว่ิงหนีความเจ็บปวด คุณก็

จะสามารถพลิกเกมชีวิตได้

ไม่มีใครเก่งมาต้ังแต่เกิด คนเก่งได้จากการเรียนรู้

จากความผิดพลาดและการทำาซ้ำาด้วยความรู้ความ

เข้าใจระดับใหม่ ความผิดพลาดจะเกิดซ้ำา ๆ  จนกว่า

คุณจะได้เรียนรู้ และความผิดพลาดจะลดลงเมื่อ

คุณเก่งข้ึน ดังน้ัน ประเด็นสำาคัญคือการก้าวออกไป

ผิดพลาดแล้วเรียนรู้ให้เร็ว คุณก็จะสร้างผลลัพธ์ได้

มากกว่าคนท่ีไม่ยอมท่ีจะผิดพลาดเลย

ความผิดพลาดแบบเดียวกันท่ีเกิดข้ึนกับคนสอง

คน ไม่จำาเป็นต้องส่งผลต่อชีวิตในรูปแบบเดียวกัน

ความแตกต่างของผลลัพธ์น้ันเกิดจากมุมมองท่ี

มีต่อความผิดพลาด หากคุณมองความผิดพลาด

เป็นการหมดหนทางก้าวต่อ คุณจะหยุดค้นหาและ

จะไม่พยายามต่อไป แต่หากคุณมองมันเป็นบท

เรียน มองว่ามันมีโอกาสซ่อนอยู่ มองว่ามันกำาลัง

บอกให้คุณพัฒนาตนให้เก่งข้ึน คุณก็จะมีพลังใน

การลุกข้ึนสู้ ใหม่ จนสร้างผลลัพธ์ท่ียอดเย่ียมได้

ในท่ีสุด

ท้ังหมดน้ีคือ 

“5 ข้ันตอนสู่การลุกข้ึนสู้ใหม่เพ่ือ
ชัยชนะ” พ่ีน้องซัคเซสมอร์ลองเอาไปใช้

ดูครับ ผมมั่นใจว่าภายในส้ินปีน้ี ผลลัพธ์

ของทุกท่านจะเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี

ข้ึนอย่างแน่นอนครับ

ข้ันตอน
สู่การลุกข้ึนสู้ใหม่ "เพ่ือชัยชนะ"

ความผิดพลาดเป็นส่วนหน่ึง ของ
การสร้างชัยชนะ มีทางชนะหลายทางแต่มีทางไปสู่การ

เป็นผู้แพ้มีแค่ทางเดียว น่ันก็คือ เม่ือ
ล้มเหลวแล้วไม่ก้าวข้าม

การก้าวสู่ความเป็นเลิศ เกิดจาก
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และการ
ปรับปรุงเร่ิมต้นท่ีความผิดพลาด

มุมมองท่ีคุณมีต่อความผิดพลาด มี
ผลต่อการยอมหรือลุกข้ึนสู้ใหม่ของ
คุณ

ความลำาบากก่อให้เกิดการพลิกกลับ
ท่ีดีกว่า

5
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สวัสดีครับ นักธุรกิจซัคเซสมอร์สายการเรียนรู้ทุกท่าน พบกันใน SLA ฉบับน้ี ผมขอแบ่งปันในส่วนของความเข้าใจเรื่องการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการสร้างและรักษาความสำาเร็จท่ีย่ังยืนนะครับเชิญติดตามได้เลยครับ 

คนเราทุกคนจะดำารงชีวิตอยู่ได้ต้องมีการส่งมอบคุณค่าบางส่ิงบางอย่างออกไปจากตัวเอง ถ้าส่งมอบคุณค่าได้น้อย ก็จะได้รับรางวัลกลับมา

น้อย ดังนั้น ใครก็แล้วแต่ ที่ต้องการความสำาเร็จ จึงจำาเป็นต้องยกระดับความสามารถในการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้คน คุณค่าที่ยิ่งใหญ่คือ

การส่งมอบการแก้ปัญหาให้แก่ผู้อื่น ซึ่งคุณจะทำาได้ก็ต่อเมื่อคุณมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนั่นเอง และการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง

ท่ีครบวงจรน้ัน ต้องผ่านกระบวนการ ท่ีครบถ้วนส่ีข้ันตอน ดังน้ีครับ

การพัฒนาด้านแนวคิด เป็นจุดเร่ิม

ต้นของการพัฒนาตัวคุณ เพราะ

แนวคิดคือตัวกำากับเกมชีวิตและ

กำากับงานท้ังหมดของตัวคุณ ถ้า

แนวคิดเพ้ียน ก็จะทำาให้คุณเดินผิด

ทางได้ ดังน้ัน คนท่ีไม่พัฒนาด้าน

แนวคิด จึงยากท่ีจะเป็นคนท่ีประสบ

ความสำาเร็จอย่างย่ิงใหญ่ได้ ซ่ึง

คุณสามารถ พัฒนาได้ท้ังจากการ

อ่านหนังสือ การฟังซีดีหรือการพูด

คุยแลกเปล่ียนแนวคิดกับคนท่ีเขา

ประสบความสำาเร็จในชีวิต

คนท่ีไม่พัฒนาด้านแนวคิด จึงยากท่ีจะเป็นคนท่ีประสบความสำาเร็จอย่างย่ิงใหญ่ได้ ซ่ึงคุณสามารถพัฒนาได้ท้ังจาก

การอ่านหนังสือการฟังซีดีหรือการพูดคุยแลกเปล่ียนแนวคิดกับคนท่ีเขาประสบความสำาเร็จในชีวิต

เพื่อน ๆ  นักธุรกิจซัคเซสมอร์ครับ วันน้ีคุณใส่ใจกับการพัฒนาตนเองหรือยัง? ถ้ายังขอให้คุณเร่ิมต้นเด๋ียวน้ี ถ้าใส่ใจแล้ว

ก็ให้ถามต่อว่า พัฒนาเรื่องอะไรบ้าง ครบถ้วนหรือไม่และทำาครบส่ีข้ันตอนหรือไม่ ชีวิตน้ีเป็นของคุณ จงรับผิดชอบชีวิตคุณครับ

การมีแนวคิดดีอย่างเดียว อาจไม่

สามารถทำาให้คุณส่งมอบคุณค่าได้

อย่างเต็มท่ี ถ้าบทบาทของคุณยัง

ไม่ได้อยู่ในระดับท่ีจะส่งมอบด้วย

ความคิดเป็นหลัก คุณจึงจำาเป็น

ต้องพัฒนาตนให้มีความรู้ ความ

สามารถและทักษะในงาน เพื่อให้

คุณเป็นคนท่ีเก่งงานมากข้ึน ให้

สามารถเอาชนะปัญหาท่ียากข้ึน

และให้คุณมีความแตกต่างจากผู้คน

อื่น ๆ ท่ีมีอยู่ในตลาด และท่ีสำาคัญ

ความรู้ท่ีคุณมีอยู่เดิม มันล้าสมัยได้ 

คุณต้องอัพเกรดอยู่ตลอดเวลาเพื่อ

ให้คุณมีความรู้ใหม่ ๆ ท่ีจะทำางาน

เพื่อแก้ปัญหาและเอาชนะใจผู้คน

การเรียนรู้ท่ีแท้จริงคือการนำาความ

รู้ท่ีได้มาท้ังแนวคิดและวิธีการไป

ใช้ด้วยความเข้าใจ ถ้าเรียนรู้แล้ว

ไม่นำาไปใช้ จึงมีค่าเท่ากับไม่ได้

เรียนรู้ และมีค่าเท่ากับการยังคง

เป็นคนเดิมท่ีไม่เปล่ียนแปลงไป

ในทางท่ีดีข้ึน ดังน้ัน คุณจึงต้อง

ตระหนักเสมอว่า ต้องเรียนรู้ ให้

เข้าใจและนำาความรู้ไปใช้จนกระท่ัง

ตัวคุณกับความรู้เป็นหน่ึงเดียวกัน 

เพราะชีวิตคุณจะเปล่ียนเมื่อตัวคุณ

เปล่ียนเท่าน้ัน

ทุกคร้ังท่ีคุณนำาวิชาไปใช้ คุณต้อง

วัดผลท่ีเกิดข้ึน ประเมินเพื่อเรียนรู้

บางส่ิงบางอย่างจากผลน้ัน ๆ  ทุก ๆ

ผลลัพธ์ท่ีได้ มันจะสอนบางส่ิงบาง

อย่างแก่คุณเสมอ เมื่อคุณได้เรียน

รู้ คุณก็ต้องปรับแก้องค์ประกอบท่ี

เก่ียวข้องให้ดีข้ึน ซ่ึงอาจเป็นได้ท้ัง

ปรับแก้แนวคิด ข้อสมมุติฐาน หรือ

ปรับแก้ท่ีวิธีการก็ได้ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ

การประเมินท่ีถูกต้องของคุณ ถ้า

คุณทำาวงจรน้ีอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่

การอัพเกรดความรู้การนำาความรู้

ไปใช้ การวัดผล การประเมินและ

การปรับแก้ คุณก็จะกลายเป็น

คนท่ีสามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่

ผู้คนได้จำานวนมากและแตกต่าง

ความสำาเร็จท่ีย่ิงใหญ่ก็จะเป็นของ

คุณครับ

PERSONAL
DEVELOP
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง

การวัดผล การประเมิน 
เรียนรู้และปรับแก้

การนำ าความ รู้ ท่ี ไ ด้ ไป
ลงมือปฏิบั ติอย่างสม
นำา เสมอจนเกิดความ
ชำานาญ

ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้
และ ทักษะของงาน ท่ี
เก่ียวข้อง

การพัฒนาด้านแนวคิดท้ัง
ด้านแนวคิดชีวิตและงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4
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หมายเหตุ : ตารางการประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงสามารถตรวจสอบได้ท่ี www.successmore.com 

วันที่                 งานประชุม            เวลา         สถานที่

วันที ่                 งานประชุม            เวลา         สถานที่

วันอังคาร ที่ 7

วันจันทร์ ที่ 13

วันศุกร์ ที่ 10

วันพฤหัสบดี ที่ 9

วันพฤหัสบดี ที่ 23

วันอังคาร ที่ 14

วันอังคาร ที่ 5

วันพฤหัสบดี ที่ 7

19.00  -  20.00 น.

20.00  -  21.00 น.

13.00  -  14.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

- เทคนิคการขาย

- Passion Talk

- Diamond Town Hall

- SCM Leaders Forum

- เทคนิคการขาย

- เทคนิคการขาย

- Alkamag Training

- Alkamag Training

- President Talk

- President Talk

- SCM Leaders Forum

 - ZOOM

 - ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)

- Diamond Town Hall

- WHY Awaken The Great Within

- Passion Talk

- Charge Your Power 

- เพ่ือนคู่ใจเกษตรกร Transform PLUS

- Passion Talk

- ZOOM

- ZOOM

 - ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

 - Online

- FB Page: SCM ACADEMY

 - ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

วันศุกร์ ที่ 8

วันอาทิตย์ ที่ 10

วันจันทร์ ที่ 11

วันอังคาร ที่ 12

วันอังคาร ที่ 19

วันอังคาร ที่ 26

วันจันทร์ ที่ 18

วันพฤหัสบดี ที่ 21

วันพฤหัสบดี ที่ 14

20.00  -  21.00 น.

13.00  -  18.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.30 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

กันย�ยน / SEPTERBER

ตุล�คม / OCTOBER
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