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ปีที่ 9 ฉบับที่ 55 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565นิตยสารแห่งแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้



ตลอดเวลาหลายเดือนท่ีผ่านมา สถานการณ์ต่าง ๆ ข้างนอกตัวเรา ล้วนแล้วแต่มีข่าวท่ีไม่เป็นผลบวกกับการดำารง

ชีวิตของคนในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นข่าวภาวะศรษฐกิจโลก การเมือง สงคราม และเรื่องของเช้ือโควิดท่ีอาจไม่หมดไป

จากโลกของเรา ซ่ึงผู้คนต่างต้องการกำาลังใจและแนวคิดท่ีจะช่วยยกระดับพลังงานบวก รวมถึงโอกาสในการหารายได้

เพื่อทำา ให้ชีวิตไปต่อได้ หากมองให้เป็นก็ถือว่าเป็นโอกาสของพวกเราชาวซัคเซสมอร์ทุกคนครับ ในเรื่องเลวร้ายก็ยัง

มีเรื่องดีเข้ามาเสมอ ด้วยจุดเด่นของซัคเซสมอร์กับผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ และมีความหลากหลาย เมื่อซัคเซสมอร์มา

เจาะตลาดกลุ่มเกษตรกรไทยภายใต้แบรนด์ Growing More ผลิตภัณฑ์ชื่อ ทรานส์ฟอร์ม (Transform) ซ่ึงเป็นทาง

เลือกใหม่ให้กลุ่มเกษตรกร หวังช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูก หลังปุ๋ยเคมีราคาปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามภาวะภายนอกท่ีส่งผล

กระทบต่อเกษตรกรไทย ดังนั้นเป็นโอกาสที่ดีของนักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกท่าน ที่หันมาเล่นตลาดทรานฟอร์ม เริ่มจาก

ความม่ันใจในสินค้า และมีความรู้ความเข้าใจต่อผลิตภัณฑ์ทรานฟอร์ม จากน้ันจะทำาให้เรามีพลังท่ีจะถ่ายทอดส่งอารมณ์ 

หรือข้อมูลต่าง ๆ จนทำาให้ผู้มุ่งหวัง สัมผัสและเชื่อม่ันได้ เราสองคนม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์ Transform จะสามารถต่อยอด

และทำาให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ท่ีเลือกทำาตลาดทรานส์ฟอร์มทุกท่านสามารถพิชิตเป้าหมายได้ในท่ีสุด 

"ซัคเซสมอร์ฉลองครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ 1 ทศวรรษ ประกาศหนักแจกจริง ลุ้น BMW โชคหล่นทับท้ังปี รวมมูลค่า

กว่า 4 ล้านบาท!! ซ้ือมาก ย่ิงมีสิทธ์ิมาก" 

ผมอยากให้ทุกท่านมีโอกาสเป็นเจ้าของรางวัลท่ีทางซัคเซสมอร์มอบให้ครับ สุดท้ายน้ีเราสองคนจึงขอส่งพลังให้

พ่ีน้องทุกท่าน มีความกล้าในการนำา ทาง ชีวิต ทำา ส่ิงท่ีต้องทำา ด้วยความเข้าใจและความสามารถท่ีเพ่ิมข้ึนและ

เราจะมีความเร็วพอท่ีจะคว้าความสำาเร็จท่ีมีกล่ินหอมหวานมาเป็นเจ้าของอย่างแน่นอนครับ

สวัสดีครับ! 
นักธุรกิจและสมาชิกซัคเซสมอร์ทุกท่าน 

ทักทายกันในคร้ังน้ี กำาลังเข้าสู่กลางปีเสือ 2565 

เวลาผ่านไปรวดเร็ว ดังน้ันเราไม่ควรละสายตา

จากเป้าหมาย 

"ความวิตกกังวล ความกระวนกระวายและ

ความข้องใจจะเร่ิมเข้าครอบงำา จงมีสติและ

สมาธิต่ออะไรก็ตามท่ีอาจจะส่งผลกับคุณอยู่

เสมอมอบข้ามอุปสรรคท่ีทุกท่านอาจจะพบเจอ

ตลอดเส้นทาง ลองนึกถึงภาพท่ีตัวเองกำาลังทำา

ตามเป้าหมายได้สำาเร็จแล้วนึกถึงความรู้สึกใน

ตอนน้ันดู"

และเราสองคนม่ันใจและเชื่อม่ันว่า ทุกท่านยังคง

มุ่งม่ันเดินทางไปสู่จุดหมายอย่างมีความหวัง ว่า

สามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปสู่เป้าหมายท่ีต้ัง

ไว้ได้อย่างแน่นอน 

สาส์นจากผู้บริหาร

ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด (มหาชน)

GREETING
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C O N T E N T S
นิตยสารซัคเซส : ปีที่ 9 ฉบับที่ 55 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565

นิตยสารราย 2 เดือนของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด (มหาชน)

ที่จัดทำาขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์

Recognition :

เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565

Greeting

Cover Story :
นักธุรกิจซัคเซสมอร์
จากรางวัลนักขายดีเด่นปีจำาปี 2565
(สมาคมการขายตรงไทย)

Health & Beauty :

การดูแลกลิ่นตัว

Guide Tip : 

Leaders Seminar Trip To England
พาเที่ยวเมืองลอนดอน

More Being : Did you Know? 
รู้หรือไม่ว่า  สุขภาพช่องปากและฟัน จะเกิด
อะไรข้ึน เม่ือหลายคนมองข้าม

Q&A : ถาม/ตอบ
ผลิตภัณฑ์ benfite' natural care

More Guru : 
5 เร่ืองท่ีคนประสบความสำาเร็จ
เขาจะ (ไม่) ทำากัน !

Successmore 

Leadership

Academy (SLA) :

9 เคล็ดลับในการทำาธุรกิจให้ประสบความ
สำาเร็จด้วยตนเอง 

ตารางงาน : 
เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565
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อ่านนิตยสารออนไลน์และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.successmore.com

e-mail : support@successmore.com

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2511-5955, โทรสาร 0-2511-5944

ข้อคิด คำาคม

Activity Update





“ข้อคิด คำ�คม”

เพื่อพลังใจ...

CEO นพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร BY : ข้อคิด คำ�คม       05

"ข้อคิด คำ�คม" โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร





บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จำากัด มหาชน 

ได้รับรางวัลส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก 

ระดับเหรียญทอง

ในฐานะองค์กรท่ีมุ่งเน้นเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงอย่าง

ต่อเนื่อง จากงาน “TDSA AWARD 2022” ภายใต้ชื่อ

“THE RICE OF SUCCESS” ได้รับเกียรติจาก นายธสรณ์อัฑฒ์ 

ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ 

นพ.สิทธิวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร ข้ึนรับรางวัล

ในคร้ังน้ี พร้อมท้ังร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลอันทรงเกียรติ

จากสมาคมการขายตรงไทย เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักธุรกิจขาย

ตรงดีเด่นท่ีประสบความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยา

บรรณและจริยธรรมท่ีดีกับรางวัลขายตรงดีเด่น ประจำาปี 2565 

ท้ัง 3 ท่าน ได้แก่

  1. คุณกัญญารัตน์ เกตุพิบูลย์ 

  2. คุณวเรศชัย อ่อนทรัพย์   

  3. คุณภัคภณ ค่ายสงคราม

เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 3 กรกฎาคม 2565 ท่ีผ่านมา

ณ ห้องเวิร์ด บอลรูม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด



เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565

คุณ YE MAUNG

กรุงเทพมหานคร

คุณสมพงษ์ - คุณสมบูรณ์ ประกอบบัว

จ.นครราชสีมา

คุณ NAN WIN LAY PU

กรุงเทพมหานคร
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นักธุรกิจระดับ RUBY

นักธุรกิจระดับ PEARL
นักธุรกิจระดับ PLATINUM



คุณ HAN LIN SOE  กรุงเทพมหานคร

คุณ KAY THWEL WIN  กรุงเทพมหานคร

คุณ MG MIN KO  จ.ชลบุรี

คุณ MG THEIN ZAN  กรุงเทพมหานคร

คุณ MI KHIN SU HLAING กรุงเทพมหานคร

คุณ SAMBAT BUNHOEURN กรุงเทพมหานคร

คุณ MU K    กรุงเทพมหานคร

คุณ NANG KHAM PHONE  กรุงเทพมหานคร

คุณ NAW MEE MEE OO  กรุงเทพมหานคร

คุณ POE SHEE   กรุงเทพมหานคร

คุณ RIDA EA   กรุงเทพมหานคร

คุณ SAW PALAT  กรุงเทพมหานคร

คุณ SAW PHOE KHWAR LAY กรุงเทพมหานคร

คุณ SAW SA KHAM MAUNG กรุงเทพมหานคร

คุณ TA POH POH  กรุงเทพมหานคร

คุณ THEIN ZAW WIN  กรุงเทพมหานคร

คุณ TUN MIN LATT  กรุงเทพมหานคร

คุณ WONE SIN MAWE  กรุงเทพมหานคร

คุณ จ่อ    กรุงเทพมหานคร

คุณ ธิติกาญจน์ เงินคง  จ.สุโขทัย

คุณ นำาเลื่อน บังพิมาย  จ.นครราชสีมา

คุณพิมพา สุดตลอด  จ.สุรินทร์

คุณอรุณรัชช์ พ่ึงวัชนะ  จ.กำาแพงเพชร

คุณ CHO THAT KHING  จ.สมุทรปราการ

คุณ HTUU SHE   กรุงเทพมหานคร

คุณ IN SOKAU   กรุงเทพมหานคร

คุณ MAR MAR WIN  กรุงเทพมหานคร

คุณ MOEURNG VITY   กรุงเทพมหานคร

คุณ PER HSER PAW SHEE  กรุงเทพมหานคร

คุณ POV LAY   กรุงเทพมหานคร

คุณ SAN HTET AUNG  กรุงเทพมหานคร

คุณ SAW HAI AUNG AYE กรุงเทพมหานคร

คุณ SAW KYAW WAR  กรุงเทพมหานคร

คุณ SUNTHEA I   กรุงเทพมหานคร

คุณ WIN ZAW   จ.กระบ่ี

คุณ XONE DOUANGPANYA กรุงเทพมหานคร

คุณ กรรณิการ์ พร้อมสุข  จ.พะเยา

คุณ ดวงตา โพธิยาน  กรุงเทพมหานคร

คุณ ปริยานุช เตชะวงค์  จ.กำาแพงเพชร

คุณ ปารมี ปล้ืมสลุด  จ.พิษณุโลก

คุณ อาจารีย์ คงมณี  จ.นครราชสีมา
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นักธุรกิจระดับ GOLD

นักธุรกิจระดับ SILVER



คุณ AUNG AUNG  จ.ชลบุรี

คุณ AUNG THU HLAING  กรุงเทพมหานคร

คุณ CHAR MOTE TE  กรุงเทพมหานคร

คุณ CHHOEU CHHAIYA  กรุงเทพมหานคร

คุณ EH SOE   กรุงเทพมหานคร

คุณ HEIN KHANT AUNG  กรุงเทพมหานคร

คุณ HENG HOEUN  กรุงเทพมหานคร

คุณ KHAING THIN NWE  กรุงเทพมหานคร

คุณ KHEANG SAEYNAN  กรุงเทพมหานคร

คุณ KHET KEOMANY   กรุงเทพมหานคร

คุณ KHIN AYE   กรุงเทพมหานคร

คุณ KHIN THIDAR HTWE กรุงเทพมหานคร

คุณ KHUN MYO KHANT  กรุงเทพมหานคร

คุณ KRAM SOKHOM  กรุงเทพมหานคร

คุณ KYAW MOE NAING  กรุงเทพมหานคร

คุณ KYAW TUN OO  กรุงเทพมหานคร

คุณ LAE LAE NAING  กรุงเทพมหานคร

คุณ LEM RADY   กรุงเทพมหานคร

คุณ MA AYE HSENG SHWE กรุงเทพมหานคร

คุณ MA KHAM SEET  กรุงเทพมหานคร

คุณ MA LAO HSENG  กรุงเทพมหานคร

คุณ MA MHONE THWE  จ.ชลบุรี

คุณ MA NWE MAR WIN  จ.ชลบุรี

คุณ MA PHYU   กรุงเทพมหานคร

คุณ MARY TUN   กรุงเทพมหานคร

คุณ MG AIKE AU  กรุงเทพมหานคร

คุณ MIN SWE LATT  กรุงเทพมหานคร

คุณ CHROCH CHHUONG กรุงเทพมหานคร

คุณ CHUN ETH   จ.ฉะเชิงเทรา

คุณ THA KEK   กรุงเทพมหานคร

คุณ TOL NIMOL   กรุงเทพมหานคร

คุณ MULIA BROWN  กรุงเทพมหานคร

คุณ MYINT AYE   กรุงเทพมหานคร

คุณ MYINT ZAW LIN  กรุงเทพมหานคร

คุณ NAING LIN HTIKE  กรุงเทพมหานคร

คุณ NAN KYI LIN  กรุงเทพมหานคร

คุณ NAN NWAE NWAE AUNG กรุงเทพมหานคร

คุณ NAN SAN SAN PYO กรุงเทพมหานคร

คุณ NAN SHWE YI MYINT กรุงเทพมหานคร

คุณ NANG AYE MEE  กรุงเทพมหานคร

คุณ NANG KHAM HTI  กรุงเทพมหานคร

คุณ NANG KHAM SAY  กรุงเทพมหานคร

คุณ NANG MO KHAY  จ.กระบ่ี

คุณ NANG NOON KHAM กรุงเทพมหานคร

คุณ NAW CHO THIN  กรุงเทพมหานคร

คุณ NAW JA   กรุงเทพมหานคร

คุณ NAW LA LAR PHAW กรุงเทพมหานคร

คุณ NAW MU TA DAR  กรุงเทพมหานคร

คุณ NAW NU NU YIN  กรุงเทพมหานคร

คุณ NAW YADANAR THEIN กรุงเทพมหานคร

คุณ NAY TUN   กรุงเทพมหานคร

คุณ NER MU   กรุงเทพมหานคร

คุณ OHN SHWE   กรุงเทพมหานคร

คุณ PAI WAH   กรุงเทพมหานคร

คุณ PAING SOE   กรุงเทพมหานคร

คุณ PHAN SAVORN  กรุงเทพมหานคร

คุณ PHORCH PIL  กรุงเทพมหานคร

คุณ PHTINTHILATH  จ.สมุทรสาคร

คุณ ROTANA KHOEM  กรุงเทพมหานคร

คุณ SAI KHAM   กรุงเทพมหานคร

นักธุรกิจระดับ BRONZE
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คุณ SAI LAO MAIN  กรุงเทพมหานคร

คุณ SAI SAI THU  กรุงเทพมหานคร

คุณ SAI SINC   กรุงเทพมหานคร

คุณ SAN HLA WAI  กรุงเทพมหานคร

คุณ SAN SAN OO  กรุงเทพมหานคร

คุณ SAW HTI MU  กรุงเทพมหานคร

คุณ SAW THAN TUN  กรุงเทพมหานคร

คุณ SAW THAN MYINT KHAING   กรุงเทพมหานคร

คุณ SHWE WAH  กรุงเทพมหานคร

คุณ SOMPHU SRISULAT กรุงเทพมหานคร

คุณ SU LAT YEE  กรุงเทพมหานคร

คุณ SUNLENG Y  กรุงเทพมหานคร

คุณ TAMLA HTOO  กรุงเทพมหานคร

คุณ THEINGI MYO  กรุงเทพมหานคร

คุณ THET THET WAI  กรุงเทพมหานคร

คุณ THI DAR WIN  จ.กาญจนบุรี

คุณ THI THI CHO  กรุงเทพมหานคร

คุณ THIEP CHAHUOY  กรุงเทพมหานคร

คุณ THIN THIN AYE  กรุงเทพมหานคร

คุณ TIN TUN NAING  กรุงเทพมหานคร

คุณ TUN AYE SAW  กรุงเทพมหานคร

คุณ WAI YAN AUNG  กรุงเทพมหานคร

คุณ WAI YAN SOE  จ.อุทัยธานี

คุณ WIN MOE KYAW  กรุงเทพมหานคร

คุณ WIN WIN MAW  กรุงเทพมหานคร

คุณ YADANAR   กรุงเทพมหานคร

คุณ YIN MIN KYAW  จ.กาญจนบุรี

คุณ YIN MU YAR SOE  จ.กาญจนบุรี

คุณ ZIN MAR HIANG  กรุงเทพมหานคร

คุณ กัญจน์ชลิตา ปุญญาวัฒน์สาคร   กรุงเทพมหานคร

คุณ ขจี รจนาพิกุล   กรุงเทพมหานคร

คุณ ขยาย แสงระวี  จ.นครศรีธรรมราช

คุณ จิรวนา แซ่ล้ี   จ.นครราชสีมา

คุณ ชาติชาย จิตกระโทก  จ.นครราชสีมา

คุณ ซอ ตา โพ   กรุงเทพมหานคร

คุณ เดนุวัฒน์ คำาจีน  จ.เชียงใหม่

คุณ ทานตะวัน มายูร  จ.กำาแพงเพชร

คุณ บรรเจิด แสวงผล - คุณวนิดา เจ๊กตะมะ   จ.ตาก

คุณ บุญญาดา ฉิมประเสริฐ  จ.สงขลา

คุณ บุญเลย ฉัตรเงิน  จ.กำาแพงเพชร

คุณ ประณยา ขุนอักษร  จ.พัทลุง

คุณ พาเอ   กรุงเทพมหานคร

คุณ โม ซาน   กรุงเทพมหานคร

คุณ ยินดี สิงห์นุ้ย   กรุงเทพมหานคร

คุณ ล่ิมประภาพร บังพิมาย  จ.นครปฐม

คุณ วรัญญา บุญก้อน  จ.สุโขทัย

คุณ วสันต์ มีฟัก - คุณรุ่งฟ้า ภูชมชื่น   จ.กาฬสินธ์ุ

คุณ วิลาวรรณ พรหมจักร  จ.พะเยา

คุณสมาภรณ์ พินธุ  จ.กำาแพงเพชร

คุณ สราวุธ จรรยาพงษ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณ สันทนา มนต์คาถา  จ.นครพนม

คุณ สุชาวดี ชัยภูมิ  จ.สงขลา

คุณเสง่ียม พูลทวี   จ.พิษณุโลก

คุณหมวย พานิชชา  จ.บุรีรัมย์

คุณ อภิรดี แมคเคนชี  จ.กำาแพงเพชร

คุณ อรนภา นิเวศน์ศิลป์  จ.สุโขทัย

คุณ เเขก หงสา   จ.กระบ่ี
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คุณกัญญารัตน์ เกตุพิบูลย์ (หนูเล็ก)

นักธุรกิจระดับ Blue Diamond

เล็ก เป็นคนจังหวัดนครราชสีมา ด้านการศึกษาจบช้ันประถมศึกษาปี

ท่ี 6 ด้วยความท่ีฐานะทางบ้านยากจนมีอาชีพกรรมกรก่อสร้าง ไม่สามารถ

เรียนต่อได้จึงต้องออกจากโรงเรียนมาทำางานก่อสร้าง จนถึงอายุ16 ปี

 ตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพ มาทำางานเป็นลูกจ้างร้านขายขนมปัง มี

ความฝันท่ีจะหาเงินเพื่อสร้างบ้านให้แม่ เล็กเป็นลูกจ้างมากว่า 6 ปี

 แต่ชีวิตยังไม่ประสบความสำาเร็จ หรือเป็นอย่างท่ีหวังมาก ด้วย

สภาวะต่าง ๆ ทำาให้เล็กมองหาเครื่องมือใหม่ ผันตัวเองมาเป็น

เจ้าของกิจการเล็ก ๆ  น่ันคือ แม่ค้าขายปอเป๊ียะทอดตามตลาด

นัด พยายามทำาความฝันเพื่อครอบครัว  เป็นแม่ค้ามากว่า

 8 ปี เล็กยังไม่เจอหนทางที่นำาไปสู่เป้าหมายท่ีเล็กวางไว้ได้ 

คือ การมีบ้านให้ครอบครัวของเล็กเอง...

     "ด้วยอาชีพค้าขายไม่มีความแน่นอน" บางวันก็มีรายได้            

         เข้ามาหรือบางวันแทบไม่มีรายได้เลย จึงไม่สามารถควบคุม

            เรื่องรายได้อย่างชัดเจนได้ และปัจจัยความเสี่ยงภายนอก

                    ท่ีเราก็ไม่สามารถควบคุมได้เช่นกัน 

"
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เล็กจึงเกิดคำ�ถ�มกับตัวเองว่� ....ทำ�ไมเร�ก็ขยัน 
มุ่งม่ันต้ังใจ มีเป้�หม�ยกับชีวิต แต่ชีวิตไม่ดีสักที!!

บวกกับเจอพิษเศรษฐกิจย่ำาแย่ในขณะน้ัน ท้อแท้และส้ินหวัง

ไม่รู้จะไปทำาอะไรดี ถึงจะให้ความฝันของเราได้ ความรู้ก็น้อย

ไม่รู้จะไปทำาอะไรให้ชีวิตดีกว่าเดิม

ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอ และโอกาสก็มาจากผู้ท่ีเปิดโอกาส 

เป็นรุ่นพ่ีท่ีรู้จัก ได้โทรมาให้คำาแนะนำาทำาให้ได้รู้จักกับธุรกิจซัคเซสมอร์

และเล็กเห็นโอกาสจากสินค้าที่มีคุณภาพ ทั้งด้านสุขภาพและของ

ใช้จำาเป็นต่าง ๆ  รวมถึงการทำาความเข้าใจกับแผนรายได้ มีระบบพัฒนา

คนท่ีเรียกว่า SLA ทำาให้เราสามารถทำางานอย่างมีแบบแผนและรายได้

ท่ีดีข้ึนเรื่อย ๆ หากเราลงมือและต้ังใจอย่างแท้จริง และตลอดเส้น

ทางท่ีเล็กร่วมตัดสินใจเป็นหน่ึงในนักธุรกิจของซัคเซสมอร์ มีโค้ชอย่าง

คุณหมอและคุณนพคอยให้คำาแนะนำาตลอดเส้นทางรวมท้ังเพื่อนร่วม

ทีมด้วย 

เล็กเรียนรู้พร้อมลงมือทำาทุกข้ันตอน ควบคู่กับการค้าขายไป

ด้วย เพียง 7 เดือน ก็สามารถ พิชิตรายได้ 100,000 บาท

ต่อเดือน จึงตัดสินใจเลิกอาชีพค้าขายและออกมาต้ังหลัก

จริงจังกับธุรกิจซัคเซสมอร์ 2 ปีแรก ก็มีรายได้ถึง 800,000 

บาทต่อเดือน ปัจจุบันเล็กมีรายได้มากกว่า1ล้านบาท ต่อ

เดือน รับรายได้รวมมาแล้ว 60 ล้านบาท 

ในปัจจุบันเล็กสามารถซ้ือบ้านให้ครอบครัวมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท 

คอนโดหรูกลางใจเมือง 7 ล้านบาท รถหรูในฝัน ท่องเท่ียวต่างประเทศมากกว่า 20ประเทศ ท้ังหมดน้ีเกินฝันของเล็ก 

แต่มันเป็นจริงได้เพราะเล็กลงมือทำาอย่างต้ังใจ ท่ีสำาคัญทำาให้ครอบครัวภูมิใจในตัวเล็ก และเป็นต้นแบบให้กับทีมงาน

และคนอื่น ๆ เห็นว่าชีวิตเราดีได้ด้วยเครื่องมือ ท่ีชื่อว่าซัคเซสมอร์

"

"
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คุณภัคภณ ค่ายสงคราม (ภณ)

นักธุรกิจระดับ Diamond

สวัสดีครับ... ผมภัคภณ ค่ายสงคราม

ก่อนเข้าสู่ธุรกิจซัคเซสมอร์ ผมทำาธุรกิจเปิดร้านขายส่งอาหาร

เสริมมาก่อนและเคยทำาธุรกิจเครือข่ายขายตรงมาก่อนด้วยครับ 

คุณสมพล ทองขุนดำา ไปแนะนำาธุรกิจซัคเซสมอร์ ผมท่ีบ้าน ผม

ลองศึกษาดูท้ังหมด และเดินทางไปฟังคุณหมอและ CEO พูด

วิสัยทัศน์ ผมเองเปิดใจกับธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้ว แต่มองหา

บริบทท่ีเจ้าของต้องการทำาระยะยาว และเจ้าของต้องเป็นคนเก่ง

เป็นมืออาชีพ

สินค้าต้องมีหลากหลาย ราคาต้องคุ้มค่า และท่ี

สำาคัญระบบการพัฒนาคนต้องมี และต้องเป็น

ระบบท่ีสร้างให้คนสำาเร็จได้อย่างแท้จริง
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หลังจากน้ันก็ให้อัฟไลน์ คือ คุณสมพลสอนระบบ SLA  และลงมือทำาตามระบบ 

เจอปัญหา เจออุปสรรค เจอคำาปฏิเสธคำาดูถูก จากคนท่ีไม่เห็นด้วยกับเรา แต่เป้าหมายและความเชื่อท่ี

ชัดเจนว่าเราสามารถประสบความสำาเร็จได้ในธุรกิจ SCM จึงรวบรวมพลัง ลงมือทำาต่อเนื่อง ก็สามารถ

พิชิตเป้าหมายตำาแหน่ง Bronze Silver Gold ตามลำาดับ

ส่ิงท่ีใช้เป็นเคล็ดลับในการสร้างทีมคือ ตัวเราต้องมีความเป็นผู้นำา "คิด พูด ทำา" เชิงบวก และต้องสามารถ

ส่งพลังกำาลังใจ แก้ปัญหาให้ทีมงานได้ พลังเราต้องไม่ตกแม้เกิดวิกฤตปัญหาอะไรก็แล้วแต่ ต้องแสดงให้ทีมงานเห็น

ว่าเราเป็นหลักคอยสนับสนุนแก้ปัญหาให้เขาได้ตลอดเวลา และการเติบโตของทีมงานผมใช้หลักการสอนผู้นำาให้

เขาสอนต่อได้ หรือใช้หลัก 5 ข้ัน 1.ทำาให้เขาดู 2.สอนให้เขาทำา 3.ดูเขาทำา 4.สอนเขาสอน 5.ดูเขาสอน

ผมทำาตามข้ันตอนน้ีท่ีได้เรียนรู้จากระบบ SLA มา ก็เลยทำาใหที้มงานมคีวามเปน็ผูน้ำาจำานวนมากและผูน้ำาแตล่ะทา่น

ก็ไปสอนต่อ จนมีผู้นำาซ้อนผู้นำา ซ่ึงมีผู้นำาเยอะ ผู้นำาก็จะสร้างองค์กร องค์กรก็จะสร้างยอดขายจำานวนมากทำาให้ทีม

งานและเราสำาเร็จ และสินค้าซัคเซสมอร์ เป็นสินค้าท่ีดีมีคุณภาพ คนซ้ือซ้ำาเยอะ  ส่งผลให้ยอดธุรกิจเยอะและม่ันคง

ตลอดไปครับ

เม่ือโฟกัสและลงมือทำ� บวกกับเรียนรู้ในระบบอย่�งต่อเน่ือง
 ...จนส�ม�รถพิชิตตำ�แหน่ง ไดมอนด์ได้สำ�เร็จภ�ยใน 1 ปี "

"

ดังน้ันส่ิงท่ีผมต้องการมี ท่ีซัคเซสมอร์

ครบท้ังหมด ผมเลยตัดสินใจท่ีจะทำา

ธุรกิจและต้องการทำาสำาเร็จระยะยาว

พร้อมต้ังเป้าหมายว่า จะต้องเป็นคน

สำาเร็จในระดับ Top 10%  ให้ได้...

ต้องขอขอบคุณคุณหมอและ CEO นพ ท่ีสร้างบริษัทท่ี

พร้อมเลยทำาให้เราประสบความสำาเร็จได้จริง ขอบคุณ

อัฟไลคุณสมพล ขอบคุณอัฟไลทุกระดับช้ัน และขอบคุณ

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกคนท่ีส่งพลังให้กัน

ท้ายสุดน้ีขอฝากไว้ว่า ขอแค่คุณมีความเชื่อ 100% ว่า

ธุรกิจซัคเซสมอร์ สามารถเปล่ียนแปลงชีวิตได้จริง ๆ  

หลังจากน้ันลงมือทำาปรึกษาอัฟไลในสายงาน อดทน ผ่าน

ปัญหาอุปสรรคให้ได้ เรียนรู้และลงมือทำาอย่างเนื่อง ม่ันใจ

ว่าเพื่อน ๆ ทุกคนก็สามารถประสบความสำาเร็จอย่างย่ิง

ใหญ่ได้ในธุรกิจซัคเซสมอร์ครับ

COVER STORY      17



คุณวเรศชัย อ่อนทรัพย์ (เทรน)

นักธุรกิจระดับ Diamond

อดีตผมเป็นข่างเเต่งรถมอเตอร์ไซค์ เคยทำาเครือข่ายมาก่อน... 

เเต่ไม่เคยสำาเร็จใด ๆ กับธุรกิจท่ีทำามาเลย แต่ในใจยังเชื่อว่าเครือข่ายน้ันดี

สามารถเปล่ียนเเปลงชีวิตได้จริงเพียงเเค่เรายังไม่เจอเครือข่ายในอุดมคติ

เท่าน้ัน

วันหน่ึงเพื่อนเเนะนำาโอกาสให้มาฟัง ท่ีชื่อว่าซัคเซสมอร์ ส่ิงท่ี

เห็นคือ ประธานผู้ก่อต้ังท้ัง 2 ท่าน เป็นคนท่ีมีประสบการณ์และ

ความรู้ความสามารถ ท่ีสำาคัญเคยเป็นนักธุรกิจเครือข่ายมาก่อน

ประสบความสำาเร็จมีรายได้หลักล้านบาทต่อเดือน ผมจึงมีความ

เชื่อว่า ท่านท้ัง 2 จะสามารถนำาพาผมเเละทีมงาน รวมท้ังคนใน

องค์กรสำาเร็จได้เเน่นอน ประกอบกับวิสัยทัศน์ของท่าน ท่ีต้องการ

สร้างธุรกิจระยะยาวเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้เปล่ียนแปลงชีวิตได้จริง  

ผมจึงไม่ลังเล ตัดสินใจเข้าร่วมสมัครทันที
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ส่ิงท่ีผมทำาเรื่องเเรก คือ Reset ท้ิงวิธีการเก่าๆท่ีเคยทำาเเล้วไม่ได้ผลท้ังหมด

ออก โดยพาตัวเองเข้าระบบการเรียนรู้ท่ีชื่อว่า Successmore Leadership 

Academy (SLA) โดยนำาความรู้หลักสูตรท่ีท่านใส่ไว้ ในระบบมาสร้างธุรกิจ

100 % น่ันหมายความว่า วันน้ีใครท่ีเคยทำามาเเล้วเเต่ไม่สำาเร็จ สามารถเข้ามา

เรียนรู้เเละสำาเร็จได้โดยการใข้ระบบ SLA 3456 หรือเป็นคนท่ีไม่เคยทำามาก่อน

ก็สามารถท่ีจะเข้าเรียนรู้เเละสร้างรายได้ในธุรกิจซัคเซสมอร์ ได้อย่างเเน่นอน

ตลอดระยะเวลาร่วมทำาธุรกิจผมเรียนรู้ตามระบบ ด้วยความมุ่งม่ันต้ังใจ

จนสามารถพิชิตตำาแหน่ง ไดมอนด์ ได้มีรายได้สูงสุด 670,000 บาท 

ต่อเดือน และรับรายได้รวมกว่า  37 ล้านบาท เพียงเวลา 8 ปี สามารถมีรถ

ในฝัน และบ้าน ให้กับตัวเองและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนมาก  

ท่ีสำาคัญท่ีหาไม่ได้จากธุรกิจอื่นคือสามารถพัฒนาตนเอง จากคนท่ีไม่กล้าแสดง

ออกบุคคลิกภาพจากเด็กช่าง สู่นักธุรกิจ พร้อมได้สุขภาพท่ีดี ผมพูดเสมอกับ

ทีมงานว่า "ทุกความสำาเร็จไม่ใช่แค่คนใดคนหน่ึงทำา ทีมเราเล่นทุกกิจกรรม 

พลังทีม สายสัมพันธ์สำาคัญ และวางแผน ขับเคลื่อน

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัท เพื่อการเติบโตท่ีทรงพลัง"

ส่ิงท่ีได้ในธุรกิจซัคเซสมอร์ นอกจ�กเงิน ยังได้มีอิสระ
ภ�พท�งด้�นเวล� ท่องเท่ียวฟรี  และสังคมท่ีดีสังคม

เเห่งก�รช่วยเหลือกันอย่�งเเท้จริง
"

"

“ใครไม่ให้โอกาสเรา...

             ยังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเอง”

ส่ิงท่ีผมได้รับจากการลงมือทำา และความสำาเร็จน้ีทุกท่านสามารถทำาได้และ

เป็นได้ผมเเน่นอน เพียงเเค่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เข้ามาเรียนรู้กับระบบ 

SLA 100%  ทุกๆท่านสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนอย่างเเน่นอน
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ใกล้ส้ินสุดการเก็บคะแนนท่องเท่ียว “Being More 

Trip To Singapore” ในเดือนสิงหาคม 2565 น้ีแล้ว มอร์แมน

ขอเป็นกำาลังใจให้กับทุกท่านในการพิชิตรางวัลเติมเต็มชีวิตล่องเรือ

สำาราญ Spectrum of the Seas Cruise ท่ีประเทศสิงคโปร์ในเดือน

พฤศจิกายนท่ีจะถึงน้ี

ถ้าคุณยังมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ขอ
ให้ลงมือทำาด้วยความมุ่งม่ันทุ่มเท
 รักษากำาลังใจและมีความเชื่อม่ัน ไม่ละ

สายตาไปจากเป้าหมาย คุณย่อมทำาความ

ฝันให้กลายเป็นความจริง เพื่อผ่านทริปท่อง

เท่ียวในคร้ังน้ีได้อย่างแน่นอนครับ

สำาหรับ “Leaders Seminar Trip To 

France” จะส้ินสุดการเก็บคะแนนในเดือน

กรกฏาคม 2565 น้ีแล้ว ในโอกาสน้ี มอร์

แมน ขอประกาศทริปท่องเท่ียวใหม่น่ันก็คือ

Leaders Seminar Trip to England 

เพื่อให้คุณได้ต้ังเป้าหมายใหม่อีกคร้ัง ดัง

น้ันขอให้คุณส่งมอบคุณค่าตามพันธกิจหลัก

ของซัคเซสมอร์ มุ่งม่ันทำาความฝันให้กลาย

เป็นความจริง และร่วมเดินทางไปเติมเต็ม

ชีวิตท่ีประเทศอังกฤษในปี 2566 น้ีด้วยกัน

ENGLAND
Leaders Seminar Trip to
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เป็นส่วนหน่ึงของสหราชอาณาจักร ซ่ึงประกอบไปด้วยประเทศไอร์แลนด์เหนือ สกอตแลนด์และเวลส์ ต้ังอยู่บนเกาะบริเทนใหญ่

โดยมีช่องแคบอังกฤษคั่นระหว่างอังกฤษกับยุโรปแผ่นดินใหญ่ ประเทศอังกฤษยังรวมถึงเกาะที่เล็ก ๆ อีกกว่า 100 เกาะ เช่น

หมู่เกาะซิลลีและเกาะไวต์ เป็นต้น 

ประเทศอังกฤษ เป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวโลกว่าเป็นเมืองผู้ดี

เป็นจุดหมายปลายทาง ท่ีคนส่วนใหญ่อยากไปเยือนให้ได้

สักคร้ังในชีวิต เพราะท่ีน่ีคือดินแดนท่ีมีความเจริญแทบทุกด้าน

ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมต่าง ๆ

รวมถึงใครท่ีชื่นชอบฟุตบอล ก็มักจะเป็นแฟนฟุตบอลสโมสร

ในพรีเมียร์ลีก เช่น ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เชลซี

อาร์เซนอล เป็นต้น ประเทศอังกฤษมีเมืองท่องเท่ียวสำาคัญ

หลายเมือง โดยเมืองท่ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนมากท่ีสุดก็คือ 

มหานครลอนดอน ซ่ึงเป็นเมืองหลวงน่ันเอง  

ENGLAND
ประเทศอังกฤษ

มหานครแหง่นีมี้แหลง่ทอ่งเทีย่วท่ีนา่สนใจ
โดดเด่นไปด้วยสถาปัตยกรรมและงาน
ศิลปะที่งดงาม มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่

น่าท่ึงท่ีทำาให้ใคร ๆ ก็อยากมาเยือนสักคร้ังหน่ึงในชีวิต 

มอร์แมน จึงขอขยายภาพความฝันรวบรวมสถานท่ีท่อง

เท่ียวท่ีเป็นไฮไลท์และได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว

ของมหานครลอนดอน ดังน้ี

ลอนดอน  (London)
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ทาวเวอร์บริดจ์ ข้ึนชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุง

ลอนดอน ท่ีนักท่องเท่ียวท่ัวโลกจะต้องมาถ่าย

ภาพท่ีระลึกท่ีน่ีทุกคนเป็นสถาปัตยกรรมในสมัย

วิคตอเรียโดดเด่นด้วยสะพานหอคอยท่ีมีสะพาน

แขวนอยู่ร่วมกัน ประกอบไปด้วยหอคอย 2 หอ 

ท่ีมีการออกแบบอย่างสวยงามสะดุดตา มีจุดชม

วิวกลางสะพานท่ีสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของ

แม่น้ำาเทมส์ได้อย่างงดงามโดยเฉพาะในยามท่ี

พระอาทิตย์กำาลังจะตกดินจะได้ภาพวิวทิวทัศน์ท่ี

ดูสวยงามอย่างย่ิง 

ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ หรือ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์  เป็นท่ีประชุมสภาของท้ังสอง

สภา คือ สภาขุนนางและสภาสามัญชน ต้ังอยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น้ำาเทมส์ รัฐสภาแห่งน้ีโดด

เด่นด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยวิคตอเรียท่ีหาชมได้ยาก เคยเป็นสถาน

ท่ีจัดพิธีราชาภิเษกของพระเจ้าวิลเลียมท่ี 1 แห่งอังกฤษในปี 1066 และล่าสุดเป็นพระราชพิธี

เสกสมรสอันสมเกียรติระหว่างเจ้าชายวิลเลียม และเคท มิดเดิลตันในปี 2011 และอีกหน่ึง

ไฮไลท์ท่ีสำาคัญในท่ีแห่งน้ีก็คือ หอนาฬิกาประจำาพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ หรือท่ีรู้จักในนาม 

“หอนาฬิกาบิกเบน” (Tower of Big Ben) ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังไปท่ัวโลก โดดเด่นด้วยระฆัง

ใบใหญ่ที่มีน้ำาหนักถึง 13,760 กิโลกรัม ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดที่มีความสูง 96.3 เมตร โดยที่ตัว

นาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร หรือสูงเท่ากับตึกประมาณ 20 ช้ัน 

ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) 

ตึกรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (Houses of Parliament)

"
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ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำาเทมส์ ก่อต้ังโดยพระเจ้าวิลเลียมท่ี 1 แห่ง

อังกฤษในปี ค.ศ. 1078 เพื่อใช้เป็นหอคอยป้องกันการถูกรุกราน

จากข้าศึก แม้ว่าภายนอกอาจจะดูน่ากลัวแต่ภายในกลับถูกตกแต่ง

อย่างสวยงามในสไตล์โรมาเนสก์ด้วยประติมากรรมท่ีสะดุดตาและน่า

หลงใหล ส่วนไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ได้คือ “หอคอยขาว” ซ่ึงเป็นสถานท่ี

เก็บคลังแสง เก็บอาวุธ เป็นท้องพระคลัง หอเก็บเอกสาร โรงกษาปณ์

หลวง หอดูดาว และเป็นท่ีจำาคุกสำาหรับนักโทษท่ีมียศสูงศักด์ิจนถึงเช้ือ

พระวงศ์ในอดีต

เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก โดด

เด่นด้วยสถาปัตยกรรมท่ีงดงามและเก่าแก่ท่ี

สุดของโลก ก่อต้ังเมื่อปี ค.ศ. 1953 ซ่ึงได้รวบรวม

เรื่องราวต่าง ๆ ของโลกไว้ที่นี่ เช่น วิหารพาร์

เธนอน โลงมัมม่ี รูปป้ันแกะสลักจากอียิปต์ และ

นาฬิกาโบราณ ซ่ึงล้วนแต่เป็นของมีค่าและน่า

ชื่นชมท้ังส้ิน ท่ีน่ีจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นท่ีเก็บ

ประวัติศาสตร์ท่ีสมบูรณ์และย่ิงใหญ่ท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของโลก 

เน้ือท่ีของวารสารฉบับน้ีหมดแล้ว แต่สถานท่ี

ท่องเท่ียวของเมืองลอนดอนยังมีอีกหลายแห่ง

ท่ีน่าสนใจ จึงขอให้ทุกท่านติดตามต่อในฉบับ

ถัดไป 

มอร์แมน ขอเป็นกำาลังใจให้กับทุกท่านใน

การเก็บคะแนนท่องเท่ียวประเทศอังกฤษใน

คร้ังน้ี จินตนาการถึงภาพแห่งความสำาเร็จเพื่อ

สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษไปด้วยกันท่ี...

มหานครลอนดอนและเมืองท่องเท่ียวอื่น ๆ 

ณประเทศอังกฤษ 

       ขอให้คุณเชื่อว่า “คุณทำ ได้” 

หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London)

พิพิธภัณฑ์อังกฤษ (British Museum) 
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"กลิ่นตัว"
   เกิดจากสาเหตุอะไร 

ปัญหาเร่ืองกล่ินตัว น่าจะเป็นเร่ืองท่ีใครหลาย
คนเคยประสบ เน่ืองจากบ้านเราเป็นเมืองร้อนอากาศ
อบอ้าวเกือบท้ังปี บางคร้ังแค่อาบน้ำาเสร็จไม่ทันเช็ด
ตัวแห้ง เหง่ือก็ออกท่วมตัวแล้ว จึงไม่น่าแปลกใจท่ี
จะมีกล่ินตัวตามกวนใจ...

เร่ืองกล่ินตัว บางคร้ังเราอาจได้ยินการพูดถึงกล่ินเด็ก กล่ินคนอ้วน
กลิ่นคนแก่ หรือกลิ่นคนต่างชาติต่างสายพันธุ์ ดังนั้นเรามารู้จักสาเหตุ 
รวมถึงวิธีการป้องกันการเกิดกล่ินตัว ท่ีจะทำาให้เรารู้สึกสบายใจทุกเม่ือ
เวลาอยู่ใกล้ใครก็ตามกันดีกว่า

"

"
?
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กล่ินตัว เกิดจากอะไร?
กล่ินตัวเกิดจากสารท่ีสร้างมาจากต่อมกล่ิน (Apocrine gland) ซ่ึงพบมากที่บริเวณรักแร้

และหัวหน่าว ต่อมกล่ินพบได้ต้ังแต่เกิดแต่จะเร่ิมทำางานในช่วงวัยรุ่น มีหน้าท่ีคือการสร้างกล่ินซ่ึงเป็น

ลักษณะทางเพศแบบหนึ่ง สารที่หลั่งจากต่อมกลิ่นประกอบด้วย กรดไขมันหลายชนิด (Fatty acid, 

Sulfanyl Alkanols และ Steroid ) มีลักษณะเหลวข้นไม่มีกลิ่น เมื่อหลั่งออกมาด้านนอกของผิวหนัง 

สารดังกล่าวจะถูกเชื้อแบคทีเรีย (Corynebacteria spp.) เปลี่ยนให้เป็นสารที่มีกลิ่นก็คือแอมโมเนีย

และกรดไขมันสายส้ัน ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับเหงื่อท่ีออกมากตามจุดต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดความช้ืน ซ่ึง

แบคทีเรียชนิดนี้มักชอบอุณหภูมิและความช้ืนที่เหมาะสม มันจึงแพร่ขยายเผ่าพันธุ์และทำาให้เกิดกลิ่น

มากข้ึน

ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้มีกล่ินตัวมากข้ึน การมีกล่ินตัวท่ีมากหรือกล่ินตัวแรง
จะทำาให้ไม่เป็นท่ีน่าพอใจของผู้คนรอบข้าง กล่ินตัวท่ีกล่าวน้ียังทำาให้บุคคล
ผู้น้ันขาดความม่ันใจหรือมีคุณภาพชีวิตท่ีลดลง ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้มีกล่ิน
ตัวมากข้ึนคือ อากาศร้อนหรือการรักษาสุขอนามัยท่ีไม่สะอาดจะทำาให้กล่ิน
ตัวมากข้ึนเสมอ

ดังน้ัน ท่ัวไปหากใครไม่อาบน้ำาเลย แบคทีเรียก็จะเพ่ิมจำานวน

มากข้ึนเรื่อย ๆ จนกลายเป็นกลิ่นตัว ซ่ึงบริเวณที่เป็นจุดสะสม

ของแบคทเีรีย ไดแ้ก่จดุทีม่กีารทำางานของตอ่มเหงื่อมากกว่าส่วนอื่น

เช่น ขาหนีบ ร่มผ้า รักแร้ ก้น ง่ามมือและเท้าใบหน้ารวมถึง

บริเวณรอบรูทวารบางส่วน ซ่ึงต่อมเหงื่อเหล่านี้ในคนปกติมักจะ

เริ่มทำางานพร้อมกับต่อมไขมันในช่วงวัยรุ่น

• ในทางการแพทย ์การมโีรคบางอยา่งอาจทำาใหเ้กิดสารคดัหลัง่ที่

ส่งกลิน่หรือมกีลิน่กายเช่น โรคอว้น โรคเบาหวาน รวมถึงการรับ

ประทานอาหารรสจัด หรืออาหารที่มีเครื่องเทศ หอม กระเทียม 

และการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น

กล่ินตัวมีผลกระทบอย่างไรบ้าง?

?
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วิธีการป้องกันและการรักษา

วิธีการป้องกัน
 และการรักษาการมีกลิ่นตัว99

การรักษาสุขอนามัยให้สะอาด การล้าง

บริเวณรักแร้บ่อย ๆ ด้วยน้ำาสะอาดจะลดปริมาณสาร

ก่อกล่ินท่ีหล่ังจากต่อมกล่ินได้ การล้างด้วยสบู่ฆ่าเช้ือจะ

ช่วยลดปริมาณแบคทีเรีย แต่ไม่ควรล้างบ่อยเพราะอาจ

เกิดการระคายเคือง

หลีกเลี่ยงภาวะที่ร้อนจัด
หรืออากาศท่ีอับช้ืน อาจทำาให้เกิด

กล่ินตัวได้

การใช้ยาระงับเหงื่อ
(Antiperspirants)ส่วนมากจะมีส่วน

ประกอบของโลหะ เช่น อลูมิเนียมคลอไรด์  

(Aluminum chloride) ซ่ึงจะไปอุดท่อต่อม

เหงื่อ ลดการหล่ังเหงื่อ ทำาให้ผิวหนังแห้ง

และแบคทีเรีย ที่ก่อให้เกิดกลิ่นตัวเติบโต

ไม่ดี สามารถช่วยลดกล่ินตัวได้

28 MORE BEING BY : นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์์
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"กลิ่นตัว"

การใช้น้ำาหอมฉีดพ่น
เพ่ีอกลบกล่ินตัว แต่ต้องระวังการแพ้

น้ำาหอมท่ีอาจเกิดข้ึนได้

การโกนขนบริเวณรักแร้
เพ่ือป้องกันแบคทีเรียและการสะสม

ของสารก่อกล่ิน เพ่ีอกลบกล่ินตัว แต่

ต้องระวังการแพ้น้ำาหอมท่ีอาจเกิดข้ึนได้

ใช้สบู่ที่เป็นสูตรฆ่าเชื้อ 
เพื่อช่วยลดแบคทีเรียสะสม

ใต้วงแขน

การฉีดโบท๊อก
เพื่อลดการสร้างสารก่อกล่ิน

การผ่าตัดต่อมสร้าง
กลิ่นออก เป็นวิธีการ

รักษาท่ีได้ผลดี แต่อาจมีผล

ข้างเคียงหลังการรักษา เช่น 

มีแผลเป็น การติดเช้ือ เป็นต้น

การใช้ยาระงับกลิ่นกาย (Deodorants)

ซึ่งจะมีส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น สารลดเหงื่อ

สารฆ่าเช้ือแบคทีเรีย สารลดกล่ินท่ีสร้างข้ึน และ

น้ำาหอมจะช่วยลดกล่ินตัวได้

ULTIMATCH ROLL ON FOR WOMEN / ULTI-

MATCH ROLL ON FOR MEN

• ปกป้องและระงับกล่ินกาย ปราศจากแอลกอฮอล์

• มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ และวิตามิน บี 3 

ผสานคุณค่าสารสกัดจากธรรมชาติ Licorice root extract 

ท่ีช่วยยับย้ังเอ็นไซม์ Tyrosinase ทำาให้เม็ดสีทำางานลด

น้อยลง

• วิตามินบี 3 ท่ีช่วยให้ผิวใต้วงแขนแลดูเรียบเนียน

 กระจ่างใสข้ึน

• พร้อมคุณค่าจากJojoba oil ท่ีเพ่ิมความชุ่มช้ืนให้ผิว

• มี Chamomile extract ท่ีช่วยปกป้องการระคายเคือง 

ลดการอักเสบของผิว สามารถระงับเหงื่อและลดการสะสม

ของแบคทีเรีย

ผลิตภัณฑ์ระงับกล่ินกายผลิตภัณฑ์ระงับกล่ินกาย  
เลือกอย่างไรให้ม่ันใจทุกเวลาเลือกอย่างไรให้ม่ันใจทุกเวลา

เรื่องของกล่ินตัว หลายคนมักมองเป็นเรื่องธรรมชาติท่ี

เกิดข้ึนได้ ถ้าคุณต้องการความม่ันใจในเรื่องกล่ิน ก็ต้อง

ให้ความสำาคัญกับการดูแลผิวและกล่ินใต้วงแขนเป็นพิเศษ 

โดยเฉพาะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกล่ินกายท่ีเหมาะกับ

คุณมากท่ีสุด ซ่ึงผลิตภัณฑ์ระงับกล่ินกายมีให้เลือกมากมาย

ไม่ว่าจะเป็น โรลออน สเปรย์ หรือผลิตภัณฑ์ระงับกล่ินกาย

แบบแท่ง วันน้ีเราจึงขอแนะนำาผลิตภัณฑ์ระงับกล่ินสำาหรับ

ผู้หญิงและผู้ชาย ดังต่อไปน้ี
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เร่ือง
ท่ีคนประสบความสำาเร็จ
5
ส่วนใหญ่มักจะ     ทำากัน
นักธุรกิจซัดเซสมอร์ครับ การท่ีคุณจะทำาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีหรือ

อยากประสบความสำาเร็จในหน้าท่ีการงานและการดำาเนินชีวิต แต่ยังไม่รู้ว่าควร

เร่ิมต้นตรงไหน เร่ิมทำาส่ิงไหนก่อนส่ิงแรกท่ีควรทำาคือ คุณต้องประเมินตัวเองให้

ได้ว่าหัวใจสำาคัญของท่ีต้องการประสบความสำาเร็จน้ันคือเรื่องอะไร และเร่ิมเรียนรู้

จากคนท่ีประสบความสำาเร็จ (ในมุมมองของคุณ) เพื่อท่ีจะได้รู้ว่าพวกเขามีแนวคิด 

และทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างไร

ถึงแม้ว่าการไปสู่ความสำาเร็จนั้นไม่มีสูตรตายตัว แต่ก็มีบางอย่างที่เราควรหลีกเลี่ยง ซึ่งถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิม 

เราก็ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตธรรมดา ๆ ให้ไม่เหมือนคนทั่วไป และนี่ก็คือ 5 เรื่องที่คนประสบความสำาเร็จเขาจะ (ไม่) ทำากัน 

ซ่ึงคุณเองก็สามารถทำาได้

คนท่ีประสบความสำาเร็จ จะไม่โทษคน

อื่นเมื่อเกิดปัญหา เพราะพวกเขารู้ดี

ว่า การโทษปัจจัยภายนอก จะเป็นการ

เพ่ิมอำานาจให้กับส่ิงอ่ืนและเป็นการ

ลดอำานาจของตัวเองในการควบคุม

เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต การหยุด

โทษคนอื่นทำาให้เรารู้สึกถึงความรับผิด

ชอบชีวิตตัวเองอย่างสมบูรณ์ ช่วยให้

เราตระหนักได้ว่าเราน่ีแหละคือคนท่ี

ควบคุมชีวิตตัวเอง และสามารถนำาพา

ตัวเองไปในทิศทางใดก็ได้ตามต้องการ

คนประสบความสำาเร็จจะรู้ดีว่า ไม่มี

ทางท่ีจะหนีความเปล่ียนแปลงได้ และ

การเปล่ียนแปลงน้ันเป็นส่ิท่ีสำาคัญใน

การพัฒนาตัวเอง หากเรากลัวการ

เปล่ียนแปลงน่ันหมายถึง เรากำาลังเดิน

ถอยหลังไปเรื่อย ๆ ท้ิงความอีโก้และ

ความกลัวของเราไปซะ และเปิดรับ

ความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน เพราะ

ทุก ๆ การเปล่ียนแปลงจะเป็นหนทาง

ท่ีจะทำาให้เราก้าวไปสู่ความสำาเร็จใน

ชีวิตได้

การไม่รู้ไม่ใช่เรื่องท่ีแปลก ไม่มีใครรู้

ลึกรู้จริงในทุก ๆ เรื่องบนโลกใบน้ี การ

พัฒนาตัวเองหลาย ๆ  คร้ัง ก็ต้องอาศัย

ความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้าง หรือคน

ท่ีเก่งกว่าและเรานับถือ เพราะทุกคน

ล้วนมีจุดแข็งในด้านใดด้านหน่ึง หาก

เราช่วยเหลือกันและกัน ทุกคนก็ได้รับ

ผลประโยชน์ร่วมกัน

การรอเวลาท่ีเหมาะสม น่ันคือข้ออ้าง

อย่างหน่ึง ทำาให้เราผลัดวันไปเรื่อย ๆ

เพื่อท่ีจะยังไม่ลงมือทำาเท่าน้ันเอง ใน

การท่ีจะเร่ิมทำาอะไรซักอย่าง เพื่อการ

เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น เราควร

เร่ิมทำาเลย อย่าผลััดวันประกันพรุ่ง

และควรทำาปัจจุบันให้ดีที่สุด จงจำาไว้

ว่าไม่มีเวลาไหนท่ีจะเหมาะไปมากกว่า 

“การลงมือทำาตอนน้ี” อีกแล้ว

เราทุกคนย่อมมีความกลัว และความ

เชื่อท่ีสร้างขีดจำากัดให้กับตัวเอง แต่คน

ท่ีประสบความสำาเร็จน่ันจะกล้าลงมือ

ทำา ถึงแม้ว่าพวกเขาจะกลัวก็ตาม เรา

ลองท้ิงความเชื่อท่ีมีขีดจำากัดของเราท่ี

ได้กำาหนดเอาไว้ และเอาชนะมันให้ได้

โดยเร่ิมต้นง่าย ๆ  จากการเปล่ียนคำาว่า 

“เราทำาไม่ได้” เป็น “เราทำาได้”

สุดท้ายแล้ว หากคุณอยากเป็น

ท่ีท่ีประสบความสำาเร็จได้เร็วข้ึน

น้ัน ต้องการจากความต้ังใจและ

ลงมือทำาไปพร้อมกัน เพราะถ้า

คุณไม่เร่ิมต้นต้ังแต่ตอนน้ี คุณ

ก็จะไม่มีวันก้าวหน้าไปถึงเส้นชัย

ในวันต่อไปได้

การแต่โทษคนอ่ืน กลัวการเปล่ียนแปลง

การไม่ขอความช่วยเหลือ
จากใคร

รอให้เวลาท่ีเหมาะสม
ถึงจะลงมือทำา

กลัวว่าจะทำาไม่ได้

“

“
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99 เคล็ดลับในการท
ำาธุรกิจ...

เคล็ดลับในการท
ำาธุรกิจ...

ให้ประสบความสำา
เร็จ

ให้ประสบความสำา
เร็จ

"ด้วยตนเอง""ด้วยตนเอง"

นักธุรกิจมักจะถูกสอน ให้คิดในเรื่องของ

กำาไรต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก ซ่ึงจริง ๆ

แล้ว ควรลองเปล่ียนทัศนคติเสียใหม่และ

มุ่งไปสนใจไปท่ีกระแสเงินสดหมุนเวียน

ภายในบริษัทแทน เพราะอย่าลืมว่าต้องใช้

เงินสดจ่ายบิลถ้าเกิดมียอดเงินหมุนเวียนอยู่

ภายในบริษัทตลอดและมีการจ่ายชำาระหน้ี

ตรงตามเวลา พยายามให้มีการเรียกเก็บเงิน

ระยะส้ันๆ ปิดยอดได้ไว ๆ  เมื่อน้ันก็จะได้ผล

กำาไรตอบแทนกลับมาเอง

เป็นเรื่องสำาคัญท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีจะนำาออกวาง

จำาหน่ายให้แก่ผู้บริโภคน้ัน จะต้องสามารถ

พิสูจน์ได้จริงในเชิงประจักษ์ โดยผ่านการ

ทดสอบจากทีมงานผู้เช่ียวชาญเสียก่อน 

นอกจากน้ีการยอมรับจากสถาบันวิจัยสำาคัญ

ยังช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

ของผู้ประกอบการอีกด้วย

บ่อยคร้ังท่ีผลลัพธ์ท่ีได้ออกมาจากการทำา

ธุรกิจค่อนข้างท่ีจะน่าผิดหวัง เพราะมีท่ีมา

จากจำานวนพนักงานท่ีไม่เพียงพอ บวกกับ

ไม่มีความรู้ความสามารถโดยตรงกับงานท่ี

กำาหนดไว้ ดังน้ันผู้ประกอบการจะต้องจัดหา

พนักงานท่ีมีความรู้ และมีจำานวนพนักงานท่ี

เพียงพอสำาหรับรองรับการทำางานท่ีพร้อมจะ

เติบโตต่อไปในอนาคตด้วย

การขายตรงเป็นวิธีการค้าขายท่ีเก่าแก่

มากท่ีสุดในโลก ควรทดลองใช้วิธีดังกล่าว

เป็นอันดับแรกในการทำาตลาด เพราะจะ

ทำาให้ผู้ประกอบการสามารถสัมผัสได้อย่าง

แท้จริงถึงปัญหาของผลิตภัณฑ์ ท่ีได้รับจาก

กระแสตอบรับของผู้บริโภคโดยตรง และ

ยังเป็นการตัดข้ันตอนในส่วนของพ่อค้า

คนกลางท่ีเรียกรับผลประโยชน์ออกไป

ถ้าผู้ประกอบการสามารถจัดอันดับตำาแหน่ง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทตนเองได้น่ันจะ เป็น

ประโยชน์อย่างมากในการทำาธุรกิจ เพราะ

พฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือ

สินค้าที่เหมาะสมกับสถานะของตน เช่น

ลูกค้าท่ีมีรายได้ต่างกันก็จะเลือกซ้ือสินค้าท่ีมี

ราคาต่างกัน เป็นต้น ดังน้ันการจัดตำาแหน่ง

ผลิตภัณฑ์จึงเป็นส่ิงท่ีผู้ประกอบการสมควร

จะต้องพึง กระทำาเพราะจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์

ขายได้ง่าย และในเวลาท่ีรวดเร็วมากข้ึน

น่ันเอง

ธุรกิจบริการจะมีข้อดีตรงท่ีสามารถรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้บริโภคได้อยู่ตลอดเวลา

ซ่ึงนั่นเป็นข้อได้เปรียบ ในเรื่องของข้อมูล

ข่าวสารอย่างมหาศาล โดยผู้ประกอบการ

สามารถนำาข้อมูลดังกล่าว พัฒนาออกมา

เป็นตัวผลิตภัณฑ์ท่ีตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้งานได้

ผู้บริโภคจะซ้ือสินค้า ก็ต่อเมื่อมันสามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของเขาได้จริง 

ไม่ใช่มองแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่าน้ัน ดัง

น้ันการมุ่งพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มตลาด 

เป้าหมาย จึงเป็นส่ิงสำาคัญท่ีสุดอันจะทำาให้

ธุรกิจของผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้ 

เป็นกอบเป็นกำากลับคืนมาสู่ธุรกิจของบริษัท

ภายในเวลาอันรวดเร็ว

ผู้ประกอบการต้องทำาการประเมินแนว

โน้มความต้องการของตลาดเป้าหมายอยู่

ตลอดเวลา จากน้ันจึงทำาการกำาหนดสัดส่วน

ความต้องการของธุรกิจบริษัท เช่น ถ้า

บริษัทผลิตเก่ียวกับเครื่องสำาอางสตรีท่ีกลุ่ม

ตลาดเป้าหมายท่ีใช้เป็นประจำาอยู่ท่ี 1 ล้าน

คนประมาณการส่วนแบ่งการตลาดข้ันต่ำาท่ี

ต้องการได้คือ 10% น่ันหมายถึง 100,000 

คน แล้วนำามาคิดด้วยกำาลังการผลิตข้ันต่ำา

ของทางบริษัทว่าสามารถทำาได้อย่างน้อยก่ี

ช้ินต่อวัน แล้วนำาไปหักลบกันให้เรียบร้อย

เพื่อหากำาลังการผลิต ว่าสามารถตอบสนอง

ได้หรือไม่น่ันเอง

ผลิตภัณฑ์ท่ีดี ต้องมีการทดสอบอย่างรอบ

ด้าน ผู้ประกอบการควรออกแบบสร้างแผน

ทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทตนเอง โดย

เร่ิมทดสอบในส่วนของคุณสมบัติส่วนตัว

และแนวทางการจัดวางจำาหน่ายเพื่อจะหา

วิธีท่ีดีท่ีสุด ในการทำาตลาดและจัดจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงอาจจะเลือกจากจุดเด่นท่ีได้

มาจากการทดสอบนำามาเป็นแผนแม่บทใน

การพัฒนาก็ได้

สวัสดีครับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ท่ีรักทุกท่าน...หลายคนมักจะตีความและคิดกันไปเองว่า ธุรกิจจะ

ประสบความสำาเร็จได้อย่างรวดเร็ว ต้องอาศัยและพ่ึงการอุปถัมภ์ค้ำาชูจากภายนอกเสมอไป ซ่ึง

สำาหรับยุคปัจจุบันน้ีทฤษฏีดังกล่าว ได้ถูกหักล้างความเชื่อในเรื่องน้ีไปพอสมควร เพราะการสร้าง

ธุรกิจใหม่ให้เจริญเติบโตและประสบความสำาเร็จ ไม่จำาเป็นต้องอาศัยแรงบวกจากภายนอกแต่เพียง

อย่างเดียวอีกต่อไป แต่สามารถสร้างให้เกิดข้ึนได้ด้วยตัวของผู้ประกอบการเอง โดย 9 เคล็ดลับ

ในการทำาธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จด้วยตนเอง ดังน้ี

มุ่งไปท่ีกระแสเงินสด
กำ�ไรเป็นเร่ืองรอง

ผลิตภัณฑ์ส�ม�รถพิสูจน์
และยอมรับได้จริง

จัดห�พนักง�นให้เพียงพอ ใช้วิธีข�ยตรงเป็นตัวเบิกท�ง

จัดตำ�แหน่งผลิตภัณฑ์
ในตล�ด

เร่ิมต้นจ�กก�รเป็น
ธุรกิจบริก�ร

มุ่งเน้นไปท่ีประโยชน์ 
ก�รใช้ง�น ไม่ใช่รูปแบบ

ประม�ณก�รคว�มต้องก�ร
และกำ�ลังผลิตอย่�งต่ำ�

ว�งแผนก�รทดสอบ

1
2 3

5

7

4

6

8

9

น่ีคือ 9 เคล็ดลับในการทำาธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จด้วยตนเอง ต่อให้ธุรกิจของผู้ประกอบการจะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำาชูท่ียอดเย่ียมสักเพียงใดก็ตาม 

ท่ีสุดแลว้ธุรกิจของผูป้ระกอบการจะประสบความสำาเร็จไดก็้ตอ้งยนือยูบ่นลำาแข้งของตวัเองให้ไดเ้สียก่อน เพราะในโลกแหง่ความเปน็จริงคงไมม่ีใครทีจ่ะ

คอยสนับสนุนธุรกิจอื่น ๆ ไปได้ตลอดอย่างแน่นอน ดังน้ันผู้ประกอบการจึงต้องเป็นผู้สร้างรากฐานท่ีม่ันคงให้กับกิจการน่ันเอง

BY : CEO นพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศ วิจิตร SLA      31



หมายเหตุ : ตารางการประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงสามารถตรวจสอบได้ท่ี www.successmore.com

วันที่	 	 															งานประชุม	 	 	 									เวลา	 	 							สถานที่

วันที ่                 งานประชุม            เวลา         สถานที่

วันพฤหัสบดี ท่ี 7

วันจันทร์ ท่ี 4

วันพฤหัสบดี ท่ี 14

วันจันทร์ ท่ี 11

วันศุกร์ ท่ี 15

วันเสาร์ ท่ี 16

วันจันทร์ ท่ี 18

วันศุกร์ ท่ี 22

วันอาทิตย์ ท่ี 24

วันพุธ ท่ี 3

วันพฤหัสบดี ที่ 4

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.

18.00  -  22.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

13.00  -  15.00 น.

19.00  -  20.00 น.

09.00  -  22.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

20.00  -  21.00 น.

- Diamond Town Hall

- Alkamag Training

- How to Success

- SCM Leaders Forum

- เกษตรทรานฟอร์ม LIVE

- Product Insight LIVE

- Coach Yourself to Success

- Diamond Town Hall

- President Talk

- Passion Talk

- ทางลัดสู่ความสำาเร็จด้วย NLP

- How to Success

- ทางลัดสู่ความสำาเร็จด้วย NLP

- Success Night Party

- The Success #21

- President Talk

 - ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)

 - พิษณุโลก

- FB Page : SCMAcademy

- Passion Talk

- Coach Yourself to Success

 - ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)

- FB Page : SCMAcademy

- FB Page : SCMAcademy

- FB Page : Kasettransform

- FB Page : SCMAcademy

- FB Page : SCMAcademy

 - ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)

- @CDC CRYSTAL กทม.

- @SHOW DC พระราม 9 กทม.

 - FB Page : Successmore Thailand

 - ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)

- สาขารัชโยธิน 

- FB Page : SCMAcademy

- FB Page : SCMAcademy

- FB Page : SCMAcademy

วันจันทร์ ท่ี 8

วันจันทร์ ท่ี 15

วันพฤหัสบดี ท่ี 18

วันเสาร์ ท่ี 20

วันศุกร์ ท่ี 26

วันอาทิตย์ ท่ี 21

วันอาทิตย์ ที่ 14

19.00  -  20.00 น.

13.00  -  15.00 น.

19.00  -  20.00 น.

กรกฎ�คม / July 2022

สิงห�คม  / August 2022

32 ต�ร�งก�รประชุม


















