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สวัสดีครับ!
นักธุรกิจและสมาชิกซัคเซสมอร์ทุกท่าน ในแต่ละวัน
แต่ละเดือนนั้นเวลามันผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน นี่ถือว่า
ผ่านไปหนึ่งในสามของเวลาประจำ�ปี 2564 แล้ว ไม่แน่ใจ
ว่าแต่ละท่านมีความรูส้ กึ แบบเดียวกันหรือไม่ครับ ผมเชื่อ
ว่าใครก็ตามที่มีภารกิจสวมบทบาทเป็นคนล่าฝันอยู่ จะ
ต้องรู้สึกว่าเวลาวารีไม่เคยรอใครจริง ๆ
พี่น้องทุกท่านครับ เดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนั้นเป็น
ช่วงเวลาที่เราแต่ละคน จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเทอม
ของบุตรหลาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ภาวะการเงินของ
เราตึงตัวได้ ขอส่งพลังให้แต่ละท่านสามารถก้าวผ่าน
อุ ป สรรคปั ญ หาไปสู่จุด การมี ชีวิต ที่ดีข้ึน ได้ และขอให้
ตระหนักรูว้ า่ คนทีม่ อี �ำ นาจสูงสุดในการพลิกชีวติ ของตัวเรา
ก็คอื ตัวเรานั่นเองครับ

สาส์นจากผู้บริหาร
สิ่งที่เป็นพันธกิจร่วมกันของพวกเราทุกคนก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่น ซึ่งพันธกิจนี้
เราจะทำ�งานร่วมกันทัง้ บริษทั ฯ ฝ่ายบริหารและพนักงาน
ร่วมกับตัวท่านและทีมงานของท่าน การจะสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในยุคสมัยนี้ ได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบ
หลาย ๆ องค์ประกอบทำ�งานร่วมกันอย่างแข็งขันและ
ต่อเนื่องนานพอ เริม่ ตัง้ แต่ในส่วนของบริษทั เรา มีหน้าที่
รับผิดชอบให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ท่ลี ูกค้าต้องการในราคา
นำ�เสนอที่ลูกค้ารับได้ มีแผนการบริหารจัดการเชิง
กลยุทธ์และแผนงานที่ส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันทีน่ �ำ พาองค์กรไปสูค่ วามยัง่ ยืน
เรามีระบบเทคโนโลยีและดิจิทัลที่ทันสมัย รองรับ
การเชื่อมต่อให้บริการลูกค้า ทั้งลูกค้ารายใหม่และการ
รักษาลูกค้ารายเก่าได้อย่างประทับใจ การยกระดับ
ระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร ระบบการพัฒนาคน การ
จัดกิจกรรมทางการตลาดและการขาย รวมทัง้ การสร้าง
แบรนด์ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงที่กว้างขวางขึ้น
ทั้งหมดนี้ คือองค์ประกอบที่บริษัทจะยกระดับให้ดีขึ้น
และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อีกองค์ประกอบสำ�คัญมาจากภารกิจที่ทุกท่านช่วย
กันทั้งในเรื่องของการขยายผลต่อจากนโยบายแผน
กลยุทธ์และแผนงานของบริษัท การเรียนรู้พัฒนา
ตนเอง การลงมือทำ�ในสิ่งที่ต้องทำ� ไม่ ใช่อยากทำ�
การดูแลทีมด้วยจิตของการสนับสนุนผู้อื่นด้วยความ
จริงใจ การยกระดับภาวะผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลงตนเอง
อย่างต่อเนื่องและการสร้างผลลัพธ์ ในเชิงธุรกิจผ่าน
การสอนและพัฒนาคนให้มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเรา
ต่างเปิดใจและเข้าใจสิง่ นี้ และให้ความรักต่อแบรนด์
ซัคเซสมอร์ของเรา เราก็จะสามารถช่วยกันขับเคลื่อน
ซัคเซสมอร์สคู่ วามสำ�เร็จระดับถัดไป ทัง้ ระดับบุคคล
และองค์กรได้ ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทกุ ท่านยืนหยัดก้าว
ผ่านทุก ๆ อุปสรรคปัญหาทีเ่ ข้ามาท้าทายและประสบ
ความสำ�เร็จในธุรกิจและชีวติ ตามทีค่ าดหวังครับ

ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี
นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร
CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำ�กัด (มหาชน)
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การประกาศเกียรติคุณ
นักธุรกิจซัคเซสมอร์
เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564

นักธุรกิจระดับ Ruby

คุณขวัญทิพย์ วิเชียร
คุณอากร เพ็งแก้ว
จ. นครศรีธรรมราช

คุณปีตชิ า เรืองเนตร
จ. สมุทรสาคร

คุณนกแก้ว ไชยะบัด
คุณสมพงษ์ ทองมณี
กรุงเทพมหานคร

ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

12. ระดับ
Crown Diamond

15. ระดับ
Royal Diamond
11. ระดับ
Black Diamond

14. ระดับ
Presidential Diamond
10. ระดับ
Blue Diamond

13. ระดับ
Imperial Diamond
9. ระดับ
Diamond
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นักธุรกิจระดับ Pearl

คุณธนกร - คุณศรุชา นนทปภาพงศ์
จ. นครราชสีมา

นักธุรกิจระดับ Platinum

คุณฐิตมิ า ศรีเดช
จ.สงขลา

คุณภริณี - คุณปิตกิ านต์ พ่วงรอด
จ.นนทบุรี

คุณศุภกร - คุณสุรดา ปานทรัพย์
จ.นครสวรรค์
8. ระดับ
Emerald
4. ระดับ
Platinum

คุณสุภาวดี - คุณธนยง มณีสม
จ.สงขลา

7. ระดับ
Sapphire
3. ระดับ
Gold

5. ระดับ
Pearl

6. ระดับ
Ruby
2. ระดับ
Silver

1. ระดับ
Bronze
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นักธุรกิจระดับ Gold
คุณกันยารัตน์ กลมค้างพลู		
จ.นครราชสีมา
คุณกัลญา - คุณพิชยั พรมชาติ
จ.สุโขทัย
คุณกัลยาณี มหาพรหม		
จ.สงขลา
คุณเกษร สนิทนอก			
จ.นครราชสีมา
คุณจรัญ แก้วนอก - คุณวรัญญา บุตรใส จ.นครราชสีมา
คุณชื่อ สายชื่นทะวี			
กรุงเทพมหานคร
คุณณัฐพล พิมโกทา		
จ.ชัยภูมิ
คุณดิฐี โพธิอ์ อ่ น			
จ.ตาก
คุณทิม มีบญ
ุ ล้�ำ 			
จ.พิษณุโลก
คุณนนทิวฒ
ั น์ ภูวรัฐภานุพฒ
ั น์
จ.สงขลา
คุณปรินทร อินทปัต			
จ.นครราชสีมา
คุณผุสดี จันทร์เพ็ชร		
จ.สงขลา
คุณพงศ์ธนกิจ พรมยวง		
จ.เพชรบูรณ์
คุณพิชชาภัทร์ ขวัญชุม		
จ.สุราษฎร์ธานี

คุณพิชยั จำ�ใจ			
คุณมาลัย ปัทวงศ์			
คุณเมธาวี ขุนภักดี			
คุณรัตนาภรณ์ บุญช่วย		
คุณศิรเิ พ็ญ จันทระไวทยาพร		
คุณศิวะรักษ์ ปรีชาชาญ		
คุณสมปอง ยอดสุทธิ		
คุณสาริยา แซ่เลีย้ ว			
คุณสุจติ ฏา วิเชียร			
คุณสุจติ รา วรกุล			
คุณสุวนันท์ พันธ์สงิ ห์		
คุณสุวทิ ย์ หนูแก้ว			
คุณหนูจาย - คุณสุวฒ
ั น์ หนูดว้ ง

จ.เชียงใหม่
จ.ระยอง
จ.นครศรีธรรมราช
จ.กำ�แพงเพชร
จ.นครราชสีมา
จ.สุโขทัย
จ.กำ�แพงเพชร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
จ.สุโขทัย
จ.สงขลา
จ.ตรัง

คุณศิวะรักษ์ ปรีชาชาญ		
คุณสมถวิล โพธิกมล		
คุณสอนเพัด			
คุณสายพิน เสถียร			
คุณสาริยา แซ่เลีย้ ว			
คุณสิขร บุณยประสิทธิ		
์
คุณอภินนั ท์ ไวยวิก			
คุณอินธิรา ปิลไลย์			

จ.สุโขทัย
จ.บุรรี มั ย์
กรุงเทพมหานคร
จ.นครศรีธรรมราช
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.ลำ�พูน
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช

คุณจันทร์ ขิงโพธิ			
์
คุณชญาณิศา ไร่เรือง		
คุณชัยสิทธิ์ ยิง่ เจริญผล		
คุณชาคริต แสงสว่าง		
คุณชารีฟา ศาสนภิบาล		
คุณเชน แซ่ล			
้ี
คุณฐิตวิ ชั ร์ มิตรจังหรีด		
คุณณรงค์ศกั ดิ์ จันทร์สงู เนิน		
คุณณัชมาศย์ นิยมเดชา		
คุณณัฎฐพล สิงห์เรือง		
คุณณัฐพัชร์ อินทราลักษณ์		
คุณณัฐรักษ์ ปลอดโปร่ง		
คุณณัทภัสสร เตราชูสงค์		

จ.บุรรี มั ย์
จ.เชียงใหม่
จ.นนทบุรี
จ.สุโขทัย
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครราชสีมา
จ.สระแก้ว
จ.สมุทรปราการ
จ.สงขลา
กรุงเทพมหานคร
จ.ชัยนาท
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
กรุงเทพมหานคร

นักธุรกิจระดับ Silver
คุณกชพรรณ สุวรรณ		
จ.นครศรีธรรมราช
คุณกรัณย์ อนันต๊ะ - คุณภิญญดาพร ศักดิบ์ ตุ ร จ.เชียงใหม่
คุณฐิตาภรณ์ สุขอร่าม		
กรุงเทพมหานคร
คุณเนตรทราย อนุเปรม		
กรุงเทพมหานคร
คุณเพ็ญนภา - คุณสุรยิ ะ ขยัน
จ.สมุทรสาคร
คุณมานิช - คุณวัลลี แสงสว่าง
จ.สุโขทัย
คุณวิมลกานต์ แช่มช้อย		
จ.นนทบุรี
คุณวิไลลักษณ์ ขวัญไชย		
จ.สงขลา
นักธุรกิจระดับ Bronze
คุณกนกกร แช่มช้อย - คุณภีระ เมธสุวรรณ จ.นนทบุรี
คุณกนกลักษณ์ สุขกระจ่าง 		
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
คุณกษิรา นพ			
จ.สงขลา
คุณกัญกร พูลวงษ์			
กรุงเทพมหานคร
คุณกัญจน์พร มัง่ มีก		
รุงเทพมหานคร
คุณกานติมา เทพสาร		
จ.เชียงราย
คุณกุสมุ า ทิพย์ดนตรี		
กรุงเทพมหานคร
คุณขวัญใจ ทองหล่อ		
จ.สุโขทัย
คุณขันทะลี ลาดบุนทะวี		
จ.สมุทรสาคร
คุณคําแดง มณีจดิ 			
กรุงเทพมหานคร
คุณคำ�พู				
กรุงเทพมหานคร
คุณคิน ซู เป			
กรุงเทพมหานคร
คุณเครือวัลย์ คงชีพ		
จ.ปัตตานี
ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

12. ระดับ
Crown Diamond

15. ระดับ
Royal Diamond
11. ระดับ
Black Diamond

14. ระดับ
Presidential Diamond
10. ระดับ
Blue Diamond

13. ระดับ
Imperial Diamond
9. ระดับ
Diamond
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นักธุรกิจระดับ Bronze
คุณณันท์นพิน เดชะ		
คุณตุม้ ทอง สุขมุ 			
คุณทรัพย์ ใจวงศา			
คุณทอง บางแก้วสีบญ
ุ เรือง		
คุณทักษพร แอ๊ดจันลา		
คุณที คอนเฮ			
คุณธนพล พูลพิพฒ
ั น์		
คุณธนภรณ์ ขนันไทย		
คุณธนิดา โพธิร์ ตั น์			
คุณธรรมศาสตร์ มะเริงสิทธิ		
์
คุณธานินทร์ สมัญชาติ		
คุณนงลักษณ์ คงนุรตั น์ 		
คุณนพวรรณ แสงสว่าง		
คุณนภัสสร ภูฆงั 			
คุณนายละโพ			
คุณนิชชา ยอดสง่า			
คุณนิมติ ร วรจักร์			
คุณนิรมล เกษตรศิลป์ชยั 		
คุณนุชจรินทร์ ทองเหลือ		
คุณนุชนาถ อำ�ภาพร		
คุณบรรจง แป้นเพ็ชร		
คุณบังอร แสงกระจ่าง		
คุณบุญแรม สนธิพงษ์		
คุณปรนิษฐ์ กัณฑ์กนกจิรสิน		
คุณประทีป เรืองวิทยาวุฒ		
ิ
คุณประพันธ์ ภัยมณี		
คุณประเสริฐ ตุม้ ทอง		
คุณปารวตี เขียวแก้ว		
คุณปิยนุช สุวรรณ			
คุณปิยะนันต์ เหรียญบริสทุ ธิ		
์
คุณผกาทิพย์ เพชรบูลย์		
คุณพนิตตา ศรีสะอาด		
คุณพยอม จันทร์เกิด		
คุณพยอม ชูทอง			
คุณพรทิพย์ มาน้อย			
คุณพอล พลา คุณเวือน เชิง		
คุณพัสตราภรณ์ ชุนเขตต์		
คุณพิเชษฐ เกตุเหมือน		
คุณพูวนั แก้วอุดอน			
คุณไพโรจน์ มาศสรรค์สกุล		
คุณเฟื่อน แก้วพิดาวง		
คุณภรชนก ศรีสขุ 			
คุณภัคมัย พัฒนทรัพย์สกุล		
คุณภาวิณยี ์ ดิลกพุฒเิ ศรษฐ์		
8. ระดับ
Emerald
4. ระดับ
Platinum

จ.ปทุมธานี
จ.ชัยภูมิ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จ.ปทุมธานี
จ.ระยอง
จ.นครปฐม
จ.นครราชสีมา
จ.กำ�แพงเพชร
จ.นครราชสีมา
จ.สุรนิ ทร์
จ.สงขลา
จ.นนทบุรี
จ.ชัยนาท
จ.ปทุมธานี
จ.นครราชสีมา
จ.เชียงใหม่
จ.นนทบุรี
จ.นครศรีธรรมราช
กรุงเทพมหานคร
จ.นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
จ.กำ�แพงเพชร
จ.เพชรบูรณ์
จ.นครสวรรค์
จ.สงขลา
จ.ปทุมธานี
จ.สมุทรปราการ
จ.นครศรีธรรมราช
จ.เพชรบูรณ์
จ.สงขลา
กรุงเทพมหานคร
จ.ภูเก็ต
จ.พัทลุง
จ.กำ�แพงเพชร
จ.กำ�แพงเพชร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.สงขลา
กรุงเทพมหานคร
จ.อุตรดิตถ์
กรุงเทพมหานคร
จ.กำ�แพงเพชร
จ.ตาก
จ.ภูเก็ต
7. ระดับ
Sapphire
3. ระดับ
Gold

คุณภาสกร ขอนพันธุ		
์
จ.ชลบุรี
คุณมนัส สุขประกอบ		
จ.ระยอง
คุณมานิต ปัญโญทอง - คุณปฐมพร แก่นจันทร์ จ.ลำ�พูน
คุณมาลี ณ นคร			
จ.สงขลา
คุณยุพนิ ขาวโต			
จ.สุพรรณบุรี
คุณรพีพรรณ วงศ์ทอง		
จ.สุราษฎร์ธานี
คุณริท เนียน			
จ.ระยอง
คุณเรืองฤทธิ์ ลอยมณี 		
จ.สุโขทัย
คุณฤดี - คุณสุนทร คุม้ ดี		
กรุงเทพมหานคร
คุณละเอียด พูลทอง		
จ.นครสวรรค์
คุณลัดดา มะลิทองไพศาล		
จ.ชลบุรี
คุณวรายุทธ พรมชาติ		
จ.สุโขทัย
คุณวัชระ สังข์แก้ว			
จ.สงขลา
คุณวันดี ตัณฑเทศ			
จ.ราชบุรี
คุณวัลลภา เหมทานนท์		
จ.นครศรีธรรมราช
คุณวาสนา เพ็งสว่าง		
จ.สุโขทัย
คุณวิไลวรรณ ทิพย์มนตรี		
จ.นครศรีธรรมราช
คุณศศิชา ภวาระศรี		
จ.อุดรธานี
คุณศิรนิ นั ท์ วันกิง่ 			
จ.นครราชสีมา
คุณศิรพิ ร กองทอง			
จ.พิษณุโลก
คุณศิวพร วาทะวัฒนะ		
จ.สกลนคร
คุณสนัน่ พืชจันทร์			
จ.กำ�แพงเพชร
คุณสมบัติ น้อยคำ�			
จ.สุโขทัย
คุณสมศักดิ์ มาสวัสดิ		
์
จ.สุราษฎร์ธานี
คุณสามารถ บุญช่วย		
จ.กำ�แพงเพชร
คุณสาว ดวงใจ			
กรุงเทพมหานคร
คุณสุกญ
ั ญา นิลสนธิ		
จ.กำ�แพงเพชร
คุณสุณี จิตรการนทีกจิ 		
จ.สมุทรปราการ
คุณสุดตรี ใจคุม้ 			
กรุงเทพมหานคร
คุณสุดารัตน์ โชตินอก		
จ.กำ�แพงเพชร
คุณสุภาภรณ์ ตุลยสุวรรณ		
กรุงเทพมหานคร
คุณสุรตั น์ เหรา - คุณประดับ ไพรบึง จ.เชียงใหม่
คุณสุรยิ นต์ สาระมนต์		
จ.เชียงใหม่
คุณสุวนันท์ พันธ์สงิ ห์		
จ.สุโขทัย
คุณอติพร โพธะยะ			
จ.เชียงใหม่
คุณอรัญญา หัศไทย		
จ.นนทบุรี
คุณอัคคณัฐ ขุนนิช			
จ.ชุมพร
คุณอัศนัย เป็งปัน			
จ.เชียงราย
คุณอาทิตยา มังโส			
จ.กำ�แพงเพชร
คุณอารีย์ - คุณมนตรี ผ่องแผ้ว
จ.อุดรธานี
คุณอิน ทะหวา			
กรุงเทพมหานคร
คุณเอกวัฒน์ ดาราแจ้ง		
กรุงเทพมหานคร
คุณฮาดี สะมะลี			
จ.ยะลา

5. ระดับ
Pearl

6. ระดับ
Ruby
2. ระดับ
Silver

1. ระดับ
Bronze
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รู้หรือไม่! พืชก็ต้องก

เพราะการ ขาดธาตุอาหารร

ทำ�ให้ภ

"พื
ช
"
ก็ตอ้ งการอาหารเสริมไม่ตา่ งจากคน!! อาการเจ็บป่วย
สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งปัจจัยของการเจ็บป่วย อาจเป็นได้ทั้งมีเชื้อโรคเข้าไปใน
ร่างกายหรือมีเชือ้ โรคในร่างกายอยูก่ อ่ น เมื่อร่างกายอ่อนแอลงก็เกิดโรคขึน้ ได้ หรือในบางคนที่ได้รบั สาร
อาหารที่จำ�เป็นไม่เพียงพอ ก็ส่งผลให้เป็นโรคขาดอาหาร ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ
อื่น ๆ ตามมา...

พืชผักผลไม้ก็เช่นเดียวกัน

หากได้รับสารอาหาร
ที่ไม่เพียงพอ ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ พืชไม่แข็งแรง เสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคในพืชได้งา่ ย
ผูเ้ ชีย่ วชาญโรคพืช สามารถสังเกตการสื่อสารของพืชได้ผา่ นลำ�ต้น
ผล ดอก ใบ แม้จะใส่ปยุ๋ รดน้�ำ พรวนดินสักเพียงใด หากต้นไม้ของ
ท่านแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้ง “ใบหงิก...ใบงอ
...ใบไหม้...ใบเหลือง...ลูกร่วง ดอกหล่น...ผลแตก...คุณภาพไม่ด.ี
..บิดบ้าง...เบีย้ วบ้าง...ไม่ใหญ่...ไม่ยาว...ไม่ดก...ไม่หวาน...ไม่มนั ..
.ไม่ตรงตามฤดูกาล”

ต้นไม้ของท่านก็เข้าข่าย...
“ขาดแร่ธาตุและสารอาหารทีจ่ �ำ เป็น”

COVER STORY

ก็ต้องการ "อาหาร(เสริม)" ไม่ต่างจากคน

าหารรอง-ธาตุอาหารเสริมของพืช...

�ให้ภูมิต้านทานของพืชต่ำ�ลงหรืออาจทำ�ให้พืชถึงกับตายได้
แล้วอะไรละ! คือสารอาหารทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับพืช?

หลายท่านอาจนึกถึงปุย๋ เม็ด! จริงอยูท่ ว่ี า่ ปุย๋ เม็ด ทำ�หน้าที่ในการปลดปล่อยธาตุอาหาร ช่วยให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางเคมี

ในดินเพื่อบำ�รุงการเจริญเติบโต ทว่าผลผลิตที่ได้จะเต็มเม็ดเต็มหน่วย ผลิดอกออกผลอย่างเต็มที่ได้หรือไม่นน้ั ยังมีสารอาหาร
สำ�คัญทีจ่ �ำ เป็นอย่างยิง่ ใน “กระบวนการสร้างอาหารของพืช” นัน่ ก็คอื “ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม” ของพืชหรือปุย๋ เคมี
ธรรมชาติชนิดน้�ำ จากทรานส์ฟอร์ม พลัส สูตร 1 และ สูตร 2 ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ Growing More ของ Successmore นัน่ เอง!

ปกติแล้วพืชจะดูดซึมอาหารผ่านทางรากใช้เวลานานนับเดือน ทำ�ให้กระบวนการเติบโตของพืชช้าและมีระยะเวลารอคอย
ทว่า ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมของพืช ฉีกกฏและข้อจำ�กัดของกระบวนการดูดซึมอาหารที่ว่านี้ โดยการเข้าไปเติมเต็ม
สารอาหารและแร่ธาตุที่สำ�คัญให้แก่พืชได้อย่างตรงจุด ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตงอกงาม ให้ผลผลิตดี เร็ว ทันใจ ลดภาระ
เกษตรกรในด้านต้นทุนจากเดิมที่ต้องใช้ป๋ยุ เม็ด ที่มีโอกาสสูญเสียไปมากกว่าครึ่งเมื่อใส่ลงไปในดิน โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน
และโพแทสเซียมส่วนฟอสฟอรัสนัน้ พืชดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้เพียงไม่เกินร้อยละ 10 ของปริมาณที่ใส่ลงไปในดิน ฟอสฟอรัส
ทีเ่ หลือทัง้ หมดจะทำ�ปฏิกริ ยิ ากับดิน กลายเป็นสารประกอบทีล่ ะลายน้�ำ ยากพืชดึงดูดไปใช้ไม่ได้!
ในขณะที่ ทรานส์ฟอร์ม พลัส สูตร 1 และสูตร 2 มีสารโพลิเมอร์ธรรมชาติ ช่วยดักจับอิออนและค่อย ๆ ปลดปล่อยสารอาหาร
ให้กับพืช โดยการฉีดพ่นหลังใบไปยังปากใบของพืชที่อยู่หลังใบโดยตรง ทำ�ให้พืชสามารถดูดซึมอาหารได้ภายใน 24 ชั่วโมง
เป็นการลดทอนกระบวนการปรุงอาหารของพืช ส่งผลให้เกษตรกรได้ผลผลิตเร็ว ผลลัพธ์ผลิตผลดี คืนทุนได้ไว ประหยัดต้นทุน
จากปุย๋ และสารเคมีอย่างยาฆ่าแมลง เพราะเมื่อพืชแข็งแรงและสมบูรณ์อย่างทีส่ ดุ แล้ว พืชจะมีกลไกในการปกป้องตนเองโดย
ธรรมชาติจากสิง่ รบกวนต่าง ๆ

ฉะนัน้ การให้สารอาหารเพือ่ ให้พชื สามารถดูดซึมไปใช้ ได้มากทีส่ ดุ
และสูญเสียน้อยทีส่ ดุ เป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญมาก!
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เรามาฟังประสบการณ์จริง!! ของการ
ทำ�การเกษตรวิถี ใหม่ ที่ ได้ผลผลิตเต็ม
เม็ดเต็มหน่วย ส่งผลให้มรี ายได้หลาย
แสนบาทต่อเดือน
จากคุณณวัฒน์ ศรีเดช ตำ�แหน่ง platinum
เจ้าของไร่ข้าวโพด จากจังหวัดกำ�แพงเพชร
กันเลยครับ!

ทรานส์ฟอร์ม พลัส ตอบโจทย์อย่างมากทัง้ ได้ผลผลิตที่
เพิม่ มากขีน้ ต่อไร่ แถมยังลดต้นทุนได้จริง เพราะถ้าให้แต่
ปุย๋ ทางดินอย่างเดียว พืชก็จะให้ผลผลิตไม่เต็มที่ การปรับ
เปลี่ยนที่ผมพบว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดคือการลดปุ๋ยเม็ด และ
มาฉีดพ่นทรานส์ฟอร์ม พลัส ทางใบแทน ทำ�ให้ผมสามารถ
ลดต้นทุนได้จริง เมื่อลดต้นทุน เราก็จะได้สว่ นต่างมากขึน้
เรียกว่า “ต้นทุนต่�ำ ...กำ�ไรมากขึน้ ” นัน่ เอง

เริม่ ต้นดี ได้ผลลัพธ์ดี

“ผมเป็นคนสูช้ วี ติ เคยทำ�มาหลายธุรกิจ แต่ก็ ไม่ประสบ
ความสำ�เร็จเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เลยกลับมาตั้ง
หลักที่บ้าน” ที่บ้านมีสวน ผมเลยตั้งต้นจากตรงนี้ แรกเริ่ม

บุกเบิกทำ�สวนกล้วยไข่ เพราะเห็นเป็นผลไม้ประจำ�จังหวัด ช่วงแรก
รายได้ดมี าก แต่ตอ้ งมาเจอวิกฤติท�ำ ให้ราคาขายจาก 35 บาท ลด
ลงฮวบฮาบเหลือเพียง 3 บาทต่อลูกเท่านั้น และในช่วงเวลานั้น
ภาครัฐฯ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพด โดยมีการประกัน
ราคาทำ�ให้คมุ้ ค่าในการลงทุน ผมเริม่ ปลูกในพืน้ ที่ 10 – 20 ไร่ ใน
ตอนแรกและขยายมาเป็น 100 ไร่ในทีส่ ดุ

เริม่ หันเหจากปุย๋ มาใช้ทรานส์ฟอร์ม พลัส

การจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ เราต้องมีการเตรียมดิน ใช้สารปรับปรุง
ดิน วางระบบน้�ำ พอข้าวโพดเริม่ งอกแล้ว ต้องมีเรื่องของการดูแล
แมลงเข้ามาเกี่ยวข้อง ก่อนหน้านี้ผมลองผิดลองถูกเรื่องใช้ปุ๋ยมา
เยอะหลายแบรนด์ แรก ๆ เคยใช้ปุ๋ยเคมีและสารอาหารทั่วไป
ต้นทุนสูงผลลัพธ์ที่ ได้ก็ไม่เต็มที่ คาดการณ์ไม่ได้วา่ ผลจะออกมาดี
หรือไม่ ช่วงแรกยอมรับว่าท้อ จนมีคนมาแนะนำ�ให้ลองเปลี่ยนมา
ใช้ทรานส์ฟอร์ม พลัส ผมเลยทดลองใช้ ทรานส์ฟอร์ม พลัส ทัง้ สอง
สูตรทีม่ สี ารโพลิเมอร์ธรรมชาติฉดี พ่นหลังใบ ปรากฏว่าเห็นผลลัพธ์
ชัดเจนตัง้ แต่รอบแรกที่ใช้ เลยอยากบอกต่อเพื่อน ๆ ชาวเกษตรกร
ว่า “ทรานส์ฟอร์ม พลัส คือทางรอดของเกษตรกร”

ผมใช้ทรานส์ฟอร์ม พลัส ทัง้ สูตร 1 และ สูตร 2 ควบคูก่ นั
ขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโตของพืช อย่างข้าวโพด
เห็นผลไวมาก เพราะเป็นพืชอายุสน้ั เพียง 4 เดือนก็ให้
ผลผลิตแล้ว ผมฉีดพ่นทรานส์ฟอร์ม พลัส สูตร 1 ฝาสีเขียว
ที่เร่งกระบวนการเจริญเติบโตของพืชในช่วงแรก เพื่อให้
กระตุ้นการแตกราก ให้พืชมีลำ�ต้นแข็งแรง เติบโตเร็ว
มีความทนทานต่อสภาวะสภาพอากาศได้ดีข้ึน เพราะ
ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไป บางครั้งอากาศร้อนมาก มีแดดจัด
มีแห้งแล้ง ทำ�ให้หลายครั้งพืชปรับตัวตามสภาพอากาศ
ไม่ทนั แต่ทรานส์ฟอร์มทำ�ให้พชื อดทนต่อสภาวะแวดล้อม
ทีเ่ ปลีย่ นไปได้เพิม่ ขึน้ ต่างจากการใช้ปยุ๋ ยีห่ อ้ อื่น การเจริญ
เติบโตที่เห็นได้ชัดจากการใช้ทรานส์ฟอร์ม คือ สภาพใบ
ดีขน้ึ ใบใหญ่ ใบหนา ใบเขียวขึน้ ต้านทานโรคแมลงได้ดี
ลำ�ต้นใหญ่และแข็งแรง

COVER STORY

พอข้าวโพดเริ่มเติบโต เริ่มมีดอก

ผมใช้ทรานส์ฟอร์มพลัสทั้งสูตร 1 และ สูตร 2 ผสมกัน เนื่องจากสูตร 2 จะช่วยเรื่องสีสันของดอก ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มน้�ำ หนัก ขั้นตอน
ท้ายสุดคือการเร่งเมล็ดข้าวโพด ผมใช้ทรานฟอร์ม พลัส สูตร 2 ถ้าฉีดเองจะใส่น้ำ�ประมาณ 2 ฝา ต่อน้ำ� 200 ลิตร ถ้าเป็นฉีดโดยใช้
โดรนจะใช้น้ำ�ประมาณ 4 ลิตร ทรานส์ฟอร์มสามารถช่วยประหยัดทั้งต้นทุน ทั้งเวลา

ตอนนี้ ! ผมมี ร ายได้ ที่ ม ากพอเลี้ ย งดู
ตนเองและครอบครั ว รายได้ ท่ี ได้ ร าว
หมืน่ กว่าบาทต่อไร่ หลังหักค่าใช้จา่ ย ได้
ประมาณ 6 แสน – 7 แสน ต่อ 1 รอบ
(4 เดือน)
ทุกวันนีผ้ มได้พบกับความสุขในชีวติ

การได้กลับบ้านเกิด อยูด่ แู ลพ่อแม่ทแี่ ก่ชราได้ มีเวลาอยู่
กับครอบครัวใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ มีชีวิตที่ไม่ว่นุ วาย
สบายใจมีความสุข มีรายรับที่ดีสามารถดูแลครอบครัว
และมีเหลือเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกในอนาคตได้
ภูมใิ จกับอาชีพเกษตรกร
ขอบคุณทรานส์ฟอร์ม พลัส ที่สร้างรายได้ ให้ผมและครอบครัวมีความสุขกันอย่างทุกวันนี้ สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือเรื่องของราคา
แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือเรื่องของต้นทุนเราทำ�อย่างไรให้ต้นทุนเราต่�ำ ที่สุดควบคุมต้นทุนไม่ให้สูง แล้วเราก็จะได้ส่วนต่างของกำ�ไร
จากการทำ�เกษตร ถือว่าตอบโจทย์ทส่ี ดุ แล้วครับ!

"กลับคืนสูธ่ รรมชาติอย่างแท้จริง"
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Q&A ถามตอบ

1

ผลิตภัณฑ์ Transform Plus สูตร 1
และ สูตร 2 จำ�เป็นต้องใช้คกู่ นั หรือไม่?
• เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดควรใช้คู่กัน เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์Transform Plus สูตร 1 จะช่วยเพิม่ ความ
แข็งแรงให้แก่พืช ช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่าง
เต็มที่ในช่วงเจริญเติบโตและผลิตภัณฑ์ Transform
Plus สูตร 2 จะเข้าไปเติมแร่ธาตุสารอาหารที่พืช
ต้องการอย่างครบถ้วน ในระหว่างออกดอกออกผล
ดังนั้น การทำ�งานร่วมกันของทั้งสองสูตรควบคู่กัน
จะส่งผลเพิ่มประสิทธิภาพต่อพืชมากที่สุด

2

ธาตุอาหารรองเสริมสำ�คัญ
และจำ�เป็นต่อพืช อย่างไร?
• นอกจากพืชต้องการสารอาหารหลักซึง่ ประกอบด้วย
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม พืชยังต้องการ
ธาตุอาหารรองเสริมไม่นอ้ ยไปกว่าธาตุอาหารหลัก แต่
ต้องการในปริมาณทีน่ อ้ ยกว่าธาตุอาหารหลัก หากพืชได้
รับธาตุอาหารไม่เพียงพอ ก็มกั จะปรากฏอาการจากการ
ขาดแคลนธาตุอาหารทีจ่ �ำ เป็นต่างๆ เช่น ใบหงิก ใบงอ
ใบไหม้ ใบเหลือง ลูกร่วง ดอกหล่น ผลแตก เป็นต้น นัน่
หมายถึงพืชขาดธาตุอาหารรองเสริม ดังนัน้ ธาตุอาหาร
รองเสริมจึงมีความสำ�คัญและจำ�เป็นต่อพืช

ตอบทุกคำ�ถามและเทคนิค

การใช้ผลิตภัณฑ์ Transform Plus
กับกูรู ผูร้ ลู้ กึ รูจ้ ริง!

เพียง Scan QR code

3

อายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์
Transform Plus และวิธกี าร
เก็บรักษา?

4

• ผลิตภัณฑ์ Transform Plus มีอายุการใช้ 2 ปี ใน
กรณียงั ไม่เปิดขวด เมื่อนำ�ผลิตภัณฑ์ Transform Plus
ผสมน้ำ� ควรใช้ ให้หมดภายใน 15 วัน และควรเก็บ
ผลิตภัณฑ์ Transform Plus ให้พ้นจากแสงแดดและ
เขย่าขวดก่อนใช้งานทุกครัง้

ผลิตภัณฑ์ Transform Plus
แตกต่างจากการใช้ปยุ๋ เม็ดทางดิน
อย่างไร?
• ผลิตภัณฑ์ Transform Plus เป็นนวัตกรรมการให้
ธาตุอาหารทางใบ ซึง่ พืชจะสามารถดูดซึมธาตุอาหารไป
ใช้ได้ทนั ที ทำ�ให้ได้ประสิทธิภาพจาก Transform Plus
ได้รวดเร็วและได้มากกว่าปุย๋ เม็ดทางดิน
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SCM INCENTIVE TRIP

ขอให้ทกุ ท่าน
เตรียมความพร้อม!
กับความ EXCLUSIVE
ที่ทุกท่านจะไม่มีวันลืม
แน่นอน...
ก่อนอื่น มอร์แมนขอแสดงความ
ยินดีกับผู้ที่ผ่าน Incentive Trip
to Hua Hin ทุก ๆ ท่าน ทีจ่ ะได้ ไป
ฉลองความสำ�เร็จพักผ่อนสุดชิลล์
ณ โรงแรม Marriott Resort
& Spa เมื่อจบทริปหัวหิน
ไปแล้ว ก็มาต่อด้วย...
SCM INCENTIVE TRIP TO
PATTAYA กันเลยครับ

เพราะในครัง้ นี้ พวกเราจะได้ไปพักโรงแรม
สุดเอ็กซ์คลูซฟี ทีม่ แี ต่พลู วิลล่ากัน เชือ่ มัน่
ว่าทุก ๆ ท่าน จะได้ความรู้สึกฟีลกู๊ด กับ
SCM Incentive Trip ณ พัทยา อย่าง
แน่นอน... มอร์แมน ขอเป็นกำ�ลังใจให้
ทุกท่านตั้งเป้าหมายวางแผนงาน และ
ลงมือทำ�อย่างจริงจัง สู้ ไม่ถอย เพือ่ ผ่าน
คุณสมบัติ สามารถบรรลุเป้าหมายเข้าร่วม
ทริปฉลองความสำ�เร็จร่วมกันในครัง้ นี้ ให้
ได้ครับ
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เรามาร่วมเดินทางไปยัง Amazing
แดนพัทยา กับมอร์แมนเลยครับ!

Land

Incentive Trip

ในครั้งนี้ เราจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในการนอนพัก
ณ La Miniera Pool Villas Pattaya พูลวิลล่าแห่งใหม่
การันตีความหรูระดับ 5 ดาว ที่สุดของความเป็นส่วนตัว
แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งในขณะ
นี้เป็น destination แห่งการพักผ่อนสำ�หรับไฮโซ โดย
มีไฮไลท์สุดชิคก็คือ สระว่ายน้ำ�แบบออนเซ็นส่วนตัว
ภายในห้องพักเหมาะอย่างยิง่ สำ�หรับสถานการณ์ ในช่วงนี้
เพราะเป็นสระฆ่าเชื้อ ที่มาพร้อมกับจากุซซี่ที่ช่วยนวด
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้รู้สึกสบายตัว พร้อมมื้ออาหาร
สุดพิเศษระดับ Chef Table ให้ได้เอร็ดอร่อยกันเต็มอิ่ม
แน่นอน...

พัทยา

ตั้งอยู่ที่ จ.ชลบุรี เป็นเมืองแห่ง
ทะเลที่มีแสงสีสว่างไสวทั้งคืน ด้วยโลเคชั่น
ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางเพียง 1 ชั่วโมงกว่า ๆ
เท่านั้น พัทยาจึงมีนักท่องเที่ยวมากมายใน
ทุกสัปดาห์ จุดเด่นของพัทยาที่รอให้ทุกท่าน
ไปสัมผัสคือ มีชายหาดสีขาวที่คราคร่ำ�ไป
ด้วยผู้คนที่ไม่เคยหลับไหล
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พร้อมแล้วไปเช็คอินพร้อม ๆ กันเลย!

LA MINIERA POOL VILLAS @ PATTAYA
พูลวิลล่าสุดหรูระดับ 5 ดาว
โรงแรมแห่งนี้ มีพลู วิลล่าทัง้ หมด 66 หลัง มีแบบ

1 ห้องนอน 2 ห้องนอน และ 3 ห้องนอน ขนาดเนื้อที่
ทั้งหมด 12 ไร่ มีสระว่ายน้�ำ ผู้ ใหญ่ 1 สระ สระว่ายน้�ำ
สำ�หรับครอบครัว 1 สระ แต่ถ้าต้องการสูดอากาศ
บริสุทธิ์ ทางโรงแรมก็จะมีจักรยานและมอเตอร์ ไซต์
ไฟฟ้า ให้เราขับรับลมชมวิวเล่นรอบบริเวณรีสอร์ทได้
เมื่อเราเดินทางไปถึง จะได้รับการต้อนรับที่แสนอบอุ่น
พร้อมน้ำ�พันซ์ที่มีรสชาติอร่อยชื่นใจ สูตรเฉพาะของ
La Miniera ที่ท�ำ ให้ทุกท่าน บรรยากาศภายในโรงแรม
จะมีความสวยงาม มีต้นไม้น้อยใหญ่เรียงรายอยู่ทั่วทุก
บริเวณที่ทำ�ให้ทุกท่านแทบจะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง
หลังจากเดินทาง...

หลังจากประทับใจ กับการต้อนรับที่ Friendly
จากพนักงานต้อนรับแล้ว มอร์แมนขอพาทุกท่าน
ชาร์ตแบตฯ คลายความอ่อนล้าจากการเดินทาง
ไปพักผ่อนในห้องพักกันเลยครับ โดยไฮไลท์ของ
ที่พักแห่งนี้คือ มีความเป็นส่วนตัว ห้องนอนและ
ห้องน้ำ�มีขนาดใหญ่ถึง 100.10 ตรม. มีซิลลิ่งสูง
ดูโล่งสบาย เตียงนอนไซส์ ใหญ่ทแ่ี สนนุม่ รองรับกับ
สรีระได้อย่าง Perfect มีสระว่ายน้ำ�ส่วนตัวแบบ
ออนเซ็นกับระบบน้�ำ ในสระทีป่ รับอุณหภูมใิ ห้น�ำ้ อุน่ ๆ
จึงลงแช่นำ�้ ได้อย่างสบาย ไม่ต้องกังวลว่าจะหนาว
เย็น พร้อมกับจากุซซี่ในสระว่ายน้ำ�ที่ช่วยนวดตัว
ทำ�ให้กล้ามเนือ้ ได้ผอ่ นคลาย เรียกว่าเพลินจนแทบ
ไม่อยากลุกจากสระไปไหน ใครที่เป็นสายโซเซียล
ต้องไม่พลาดกับการโพสต์ท่าถ่ายรูปกับสระว่ายน้ำ�
ส่วนตัวแสนเก๋ เพลิดเพลินกับ Amenities ภายใน
ห้องพักแบบลืมเวลากันเลยทีเดียว
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DINNER ฉลองความสำ�เร็จ มือ้ พิเศษกับ
CHEF TABLE และบาร์บคี วิ ซีฟดู๊ ให้คณ
ุ ได้ลม้ิ ลอง

หายห่วงสำ�หรับเรื่องอาหารและรสชาติ เพราะมอร์แมน

ทราบมาว่าเชฟทีโ่ รงแรมนีเ้ ป็นระดับ Top Chef ทีส่ ามารถปรุง
อาหารให้มีรสชาติอร่อยจนคุณต้องยกนิ้วให้ และที่ส�ำ คัญยังมี
บาร์บีคิว ปิ้งย่าง ทะเลเผา ให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยทั้ง กุ้ง หอย ปู
ปลา ครบทุกชนิด ให้ได้เต็มอิม่ กัน พร้อมกับซอฟต์ดริง๊ ค์หลาก
หลายชนิดให้ได้เลือก เรียกว่าครบครันทุกรูปแบบเลยทีเดียว
สรุปทริปนี้ จึงเป็นทริปที่เรียกว่า Eat Sleep Swim เต็มอิ่ม
กับการรับประทานและพักผ่อนสุด Exclusive กับ SCM
INCENTIVE TRIP TO LA MINIERA POOL VILLAS
PATTAYA ทีจ่ ะทำ�ให้คณ
ุ เก็บความทรงจำ�ดี ๆ กลับไปสร้าง
ความสำ�เร็จระดับถัดไป

มอร์ แ มนขอเป็ น กำ � ลั ง ใจให้ ทุ ก ท่ า นประสบความสำ � เร็ จ
ผ่านคุณสมบัติกับ SCM Incentive Trip to Pattaya
ในครั้งนี้ ขอเพียงทุก ๆ ท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจน เรียนรู้
พัฒนาตนเองและลงมือทำ�อย่างต่อเนื่อง...
มอร์แมนเชื่อว่าทุก ๆ ท่านสามารถผ่านทริปไปเติมเต็มชีวิต
นอนพูลวิลล่าที่ La Miniera Pool Villas at Pattaya
ได้อย่างแน่นอนครับ
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โรคของพืชทีข่ าด

ธาตุรองเสริม
ปัญหาใหญ่ของเกษตรกร

และพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญ ๆ นอกจากต้นทุนที่ลงทุนไปกับต้นกล้า การปรับ
หน้าดินและปุ๋ยที่มีราคาสูงแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยากและส่งผลเสียอย่างหนักต่อเกษตรกร นั่นก็
คือ พืชมีความอ่อนแอต่อการเกิดโรค จนป่วยเป็นโรคพืชหลากหลายชนิด
สาเหตุสว่ นใหญ่ทที่ �ำ ให้พชื อ่อนแอต่อการเกิดโรค คือ พืชขาดธาตุอาหารทีจ่ �ำ เป็นต่อการเจริญเติบโต ทำ�ให้ ราก ลำ�ต้น
ใบ ไม่แข็งแรง ทำ�ให้พืชอ่อนแอ ขาดภูมิต้านทานที่ดี จึงก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ พืชไม่สามารถให้ผลผลผลิตที่ดีหรือตายลง
ทำ�ให้เกษตรกรได้ผลผลิตน้อย ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพไม่ดี ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุน ยังคงยากจน ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้
ปัจจัยทีพ่ ชื ต้องการเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ได้แก่

น้�ำ อากาศ แสงแดด ยังมีธาตุอาหารที่มีความจำ�เป็นต่อพืช
16 ธาตุ คือ 3 ธาตุจากอากาศได้แก่ออกซิเจนคาร์บอนได
ออกไซต์ไฮโดรเจน 3 ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน (N)
ฟอสฟอรัส(P) และโพแทสเซียม (K) และ 10 ธาตุอาหาร
รอง เสริม ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม กำ�มะถัน และ 8
ธาตุอาหารเสริม ได้แก่ เหล็ก สังกะสี โบรอน ทองแดง
แมงกานีส โมลิบดีนมั คลอรีน และนิเกิล ล้วนมีความสำ�คัญ
ต่อการเจริญเติบโตของพืชขาดชนิดใดชนิดหนึง่ ก็จะส่งผล
ต่อความแข็งแรงและการเจริญเติบโตของพืช แต่เกษตรกร
ส่วนใหญ่มกั จะขาดความรูค้ วามเข้าใจและไม่รจู้ กั ธาตุอาหาร
รองเสริมดีพอ ทำ�ให้ไม่ได้ ใช้ธาตุรองเสริมบำ�รุงพืช ส่งผล
กระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ทำ�ให้พชื อ่อนแอ ไม่สามารถต่อสูก้ บั สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลให้พชื ป่วยเป็นโรคในทีส่ ดุ พืชจึง
ไม่สามารถให้ผลผลิตทีด่ ไี ด้

ธาตุอาหารรองเสริม แต่ละชนิดมีความสำ�คัญต่อ

การเจริญเติบโตและป้องกันการเกิดโรคให้กับพืช
ดังนี้

ธาตุแคลเซียม ทำ�หน้าที่ในการเคลื่อนย้ายสารอาหารต่าง ๆ เข้าสู่พืช ทำ�ให้

ผนังเซลล์ของพืชเชื่อมติดกันเป็นเนื้อเยื่อที่แข็งแรง ช่วยให้พืชย่อยและดูดซึมธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแคลเซียมได้ดี ช่วยให้ล�ำ ต้นและรากมีโครงสร้างทีแ่ ข็งแรง
ส่งเสริมให้พืชมีภูมิต้านทาน ทนทานต่อการโจมตีของโรคและแมลงได้ดี หากขาดธาตุ
แคลเซียมจะพบใบอ่อนที่งอกใหม่ของพืชมีสีเหลืองซีด เหี่ยว ขอบใบหยักเป็นคลื่น ๆ
และดอกร่วงเร็ว
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ธาตุแมกนีเซียม เป็นองค์ประกอบสำ�คัญของการสร้าง

คลอโรฟีลล์ ช่วยให้พืชมีสีเขียวทั้งที่ลำ�ต้นและใบพืช ทำ�ให้
พืชปรุงอาหารได้ดี ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพอากาศที่ไม่
เหมาะสมและต่อสู้กับโรคพืชได้ดี พืชทีต่ อ้ งการผลผลิตทีม่ ี
รสหวาน เช่น อ้อย ข้าวโพด มันฝรัง่ ทุเรียน จะต้องการธาตุ
แมกนีเซียมมากกว่าพืชชนิดอื่น หากขาดแมกนีเซียมพืชจะ
มีลักษณะขอบใบมีจุดสีนำ้�ตาล ปลายใบแห้งเป็นสีนำ้�ตาล
ต้นพืชมีขนาดเล็ก ลำ�ต้นเปราะหักง่าย ให้ผลผลิตช้า ไม่ได้
มาตรฐาน รสชาติไม่ดี ไม่หวาน

ธาตุก�ำ มะถัน ช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์และสังเคราะห์

โปรตีน ช่วยในกระบวนการหายใจของพืช เพื่อสร้างพลังงาน
ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของรากและเมล็ดพืช ทำ�ให้พืช
แข็งแรงและทนทานต่ออากาศหนาวเย็น หากขาดธาตุ
กำ�มะถัน ใบที่เกิดใหม่จะมีขนาดเล็ก สีเหลืองซีดตลอดทั้ง
ใบเจริญเติบโตช้าและแคระแกร็น ให้ผลผลิตน้อยและไม่ได้
คุณภาพทีด่ ี

ธาตุเหล็ก เป็นธาตุอาหารทีจ่ �ำ เป็นต่อการสังเคราะห์และ

เสริมสร้างคลอโรฟิลด์ มีบทบาทในการกระตุน้ กระบวนการ
หายใจและกระบวนการเจริญเติบโต ช่วยลดสารพิษ หาก
ขาดธาตุเหล็ก พืชจะแสดงอาการใบมีสเี ขียวปนเหลือง หาก
ขาดรุนแรง ใบอ่อนมีสีขาวและร่วง ลำ�ต้นมีลักษณะผอม
สัน้ ทำ�ให้ผลผลิตต่�ำ

ธาตุสังกะสี ทำ�หน้าที่สร้างฮอร์ โมนเร่งตาดอก ช่วยให้

ขั้วผล ขั้วดอกเหนียว ดอกผลร่วงหล่นช้า ช่วยต้านทานโรค
ทนต่ออากาศหนาวเย็นและต้านทานต่อความร้อนได้ดี และ
ทำ�ให้พืชเจริญเติบโตอย่างสม่ำ�เสมอ หากขาดสังกะสีจะ
ทำ�ให้ขอบใบไหม้ มีจดุ สีเหลืองคล้ายสนิม ใบเล็กแคบลำ�ต้น
ยืดยาวช้า ป้อม สั้น ไม่ค่อยออกดอก ได้ผลผลิตน้อย สีผล
ซีด เปลือกหนา และมีน้ำ�น้อย

ธาตุโบรอน ช่วยให้รากพืชดูดซึมเอาธาตุแคลเซียมและ

ไนโตรเจนไปใช้รว่ มกันอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้พชื เจริญ
เติบโต แตกยอดอ่อน เพิม่ ข้อปล้องได้สมบูรณ์ ช่วยเพิม่ การ
ออกดอก การติดดอก และเพิม่ ทัง้ คุณภาพ รสชาติ ขนาด
และน้�ำ หนักของผลผลิตได้ดี หากพืชขาดธาตุโบรอน ลำ�ต้น
จะแคระแกร็น ลักษณะของใบจะอ่อนและบางลง การแตก
กิ่งและการออกผลของพืชจะไม่สมบูรณ์ ผลจะเล็ก ไม่ได้
น้�ำ หนัก รสชาติไม่ดี

ธาตุทองแดง หนึ่งในธาตุที่เป็นตัวกระตุ้นให้กระบวน

การทำ�งานต่าง ๆ ของพืชทำ�งานเป็นปกติ เช่น กระบวนการ
หายใจ การเพิ่มคลอโรฟิลล์ การทำ�งานของเอนไซม์ ที่มี
ผลต่อการปรุงอาหาร ส่งผลต่อการผลิดอกออกผลของพืช
หากขาดทองแดงจะส่งผลให้ ใบพืชแสดงอาการเหลือง มี
ลักษณะม้วนงอ ข้อใบสั้น ต้นข้าวไม่ออกรวง ลำ�ต้นแคระ
แกร็น แตกกิ่งก้านน้อยลง เติบโตช้า ผลผลิตต่ำ�

ธาตุแมงกานีส ช่วยในกระบวน
การสังเคราะห์แสง และการทำ�งานของ
เอนไซม์ มีคุณสมบัติคล้ายกับธาตุเหล็ก
เปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานเคมีสังเคราะห์
โปรตีนในพืชให้เป็นแป้งและน้�ำ ตาล ถ้าเป็นผลไม้จะช่วยเพิม่ รสชาติ
ผลไม้ ให้หวานขึ้น ทำ�ให้พืชทนทานต่อสภาพอากาศและสภาพ
แวดล้อมได้ดขี น้ึ หากพืชขาดแมงกานีส จะแสดงอาการใบเหลือง
ใบอ่อนทีแ่ ตกออกมาใหม่มสี อี อ่ นจาง ใบแก่มจี ดุ สีน�ำ้ ตาล ปลายใบ
แห้ง ต้นแคระแกร็น ผลไม่เจริญงอกงาม ผลไม่หวาน
ธาตุโมลิบดินัม มีส่วนในการสร้างสารสีเขียว เพิ่มการ
สร้างคลอโรฟิลล์ เสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืช ทำ�ให้
ผลไม้สุกแก่เร็วขึ้น หากขาดโมลิบดินัม ใบพืชจะมีลักษณะ
โค้งงอ ลักษณะที่ปลายและขอบใบจะแห้ง ใบเปลี่ยนสีเป็น
สีเหลืองส้ม ดอกและผลมีลักษณะแคระแกร็น ผลโตช้า
ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน

ธาตุคลอรีน มีความสำ�คัญต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง

เพื่อใช้ ในการดำ�รงชีวิตของพืช หากพืชขาดธาตุคลอรีน จะมีใบ
ซีดเหีย่ ว ขอบใบแห้งเป็นสีเหลืองด่าง บางส่วนจะแห้งตาย ส่วน
ใบอ่อนจะมีสขี าวซีด ในขณะที่ใบแก่จะยังเป็นสีเขียวสด ไม่เจริญ
เติบโต ได้ผลผลิตน้อย

ธาตุนิเกิล ทำ�หน้าที่ช่วยปลดปล่อยไนโตรเจนให้อยู่ในรูปแบบ

ทีพ่ ชื นำ�ไปใช้ได้งา่ ย และยังจำ�เป็นต่อกระบวนการดูดซับธาตุเหล็ก
รวมทั้งช่วยในกระบวนการงอกของเมล็ดได้อีกด้วย หากพืชได้รับ
ไม่เพียงพอ จะส่งผลให้ไม่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่

ดังนั้น ธาตุอาหารรองเสริมจึงมีความสำ�คัญ
ต่อพืชทุกชนิด พืชจึงควรได้รบั ธาตุอาหารรองเสริมอย่าง

เพียงพอ นอกเหนือจากการได้รับธาตุอาหารหลักอย่างปุ๋ย
NPK เท่านั้น เมื่อพืชได้รับธาตุรองเสริมอย่างพอเพียง ก็จะ
ช่วยให้พืชเจริญเติบโต แข็งแรง มีภูมิต้านทานที่ดี ทำ�ให้พืช
สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกษตรกรได้
รับผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้
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รูห้ รือไม่...

ปุย๋ เคมีธรรมชาติ
คืออะไร
พืชต้องการธาตุอาหารในการ
เจริญเติบโตและสร้างผลผลิต
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
พืชทีส่ �ำ คัญได้แก่ น้�ำ อากาศ แสงแดด
รวมถึงธาตุอาหารทีม่ คี วามจำ�เป็นต่อพืช
อีก 16 ธาตุ คือ

ปุ๋ย เป็นองค์ประกอบของธาตุอาหาร

ที่จำ�เป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
ถ้าองค์ประกอบเป็นสารอินทรีย์ เรียกว่า
ปุย๋ อินทรีย์ เช่น ปุย๋ หมัก ปุย๋ คอก ทีม่ ธี าตุ
อาหารที่จำ�เป็นต่อพืชครบทุกธาตุแต่มี
ปริมาณน้อย ถ้าองค์ประกอบในปุ๋ยเป็น
สารอนินทรีย์ ซึ่งมักผลิตขึ้น โดยวิธีการ
ทางเคมีกจ็ ะเรียกว่า ปุย๋ เคมี ซึง่ ส่วนใหญ่
จะเป็นธาตุอาหารหลัก NPK นอกเหนือ
จากปุย๋ NPK ทีพ่ ชื ต้องการแล้วยังมีธาตุ
อาหารรองเสริมที่พืชต้องการอีกด้วย
ซึง่ สามารถช่วยให้พชื เติบโตแข็งแรงและ
ช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชได้ก็จะเรียกว่า
ธาตุรองเสริมพืช หรือจะเรียกอีกอย่าง
ว่า ปุ๋ยเคมีธรรมชาติ

• 3 ธาตุจากอากาศ ได้แก่ ออกซิเจน
คาร์บอนไดออกไซต์ ไฮโดรเจน
• 3 ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน
(N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม
(K) หรือทีเ่ รารูจ้ กั กันว่าปุย๋ NPK
• 10 ธาตุอาหารรองเสริม ได้แก่
แคลเซียม แมกนีเซียม กำ�มะถัน โบรอน
ทองแดง คลอรีน แมงกานีส โมลิบดีนมั
สังกะสีและเหล็ก
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ปุย๋ เคมีธรรมชาติ
มี 4 ชนิด

• ปุ๋ยชนิดเม็ด หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากการผลิต โดย

นำ�วัตถุดิบแร่ธาตุตา่ ง ๆ มาผ่านกระบวนการทำ�ให้เป็นเม็ด
• ปุ๋ยชนิดเกล็ด หมายถึง ปุย๋ ที่ได้จากการผลิต โดย
นำ�วัตถุดบิ แร่ธาตุชนิดต่าง ๆ ที่เป็นเกล็ดมาผสมให้เข้ากัน
• ปุ๋ยชนิดผง หมายถึง ปุย๋ ที่ได้จากการผลิตโดยนำ�
วัตถุดบิ แร่ธาตุชนิดต่าง ๆ ทีเ่ ป็นผง มาผสมกัน
• ปุ๋ยชนิดน้ำ� หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากการผลิตโดยนำ�
วัตถุดบิ แร่ธาตุตา่ ง ๆ มาผ่านกระบวนการทำ�ให้เป็นน้�ำ
ในปัจจุบันนี้ ปุ๋ยเคมีธรรมชาติที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ
ปุ๋ยเคมีชนิดน้�ำ

ปุย๋ เคมีธรรมชาติชนิดน้�ำ เป็นสารละลาย

ที่ฉีดพ่นทางใบเพื่อให้ธาตุอาหารแก่พืช ช่วยให้พืช
สามารถดูดซึมทางใบได้อย่างรวดเร็ว นำ�ไปใช้ได้ทันที
ช่วยทำ�ให้ปากใบ (ด้านล่างของใบไม้) เปิดตลอดเวลา
ทำ � ให้ พื ช ได้ รั บ ธาตุ อ าหารมากขึ้ น และเร็ ว ขึ้ น โดย
กระบวนการผลิตจะทำ�ให้ธาตุอาหารอยู่ในรูปของคีเลต
หรือปฏิกิริยาคีเลชัน (Chelation) ซึ่งเป็นการรวมตัว
ทางเคมีของสารอินทรียก์ บั แร่ธาตุ จนเป็นสารประกอบ
เชิงซ้อนที่เข้ากันได้ดี อยู่ในรูปของโมเลกุลที่ ไม่เปิด
โอกาสให้ประจุลบจากที่อื่นเข้าทำ�ปฏิกิริยาได้ ทำ�ให้
ละลายในน้ำ�ได้ทุกชนิด ไม่จับตัวกันเป็นก้อนหรือตก
ตะกอน ธาตุอาหารสามารถคงอยูไ่ ด้ยาวนานมากขึน้

หากพืชป่วยหรือต้องการธาตุอาหารเพิม่ พืชจะแสดงอาการ

ออกมาให้เห็นผ่านอาการต่าง ๆ เช่น ใบมีจุดสีเหลืองคล้ายรา
สนิม ใบอ่อนไม่คลีอ่ อกจากกัน บิดเบีย้ ว ม้วนงอไปข้างหน้าใบมี
ขนาดเล็ก ใบอ่อนมีจดุ สีขาวหรือสีเหลือง เป็นเพราะพืชขาดธาตุ
อาหารจำ�เป็น ทำ�ให้ภูมิต้านทานของพืชต่ำ�ลง ซึ่งอาจทำ�ให้พืช
ถึงกับตายได้ จึงจำ�เป็นที่จะต้องเสริมธาตุอาหารที่พืชต้องการ
เพิ่ม ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง ได้ผลผลิตที่มีปริมาณ
และคุณภาพทีด่ ที ส่ี ดุ สามารถลดต้นทุนให้เกษตรกรและยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้กับเกษตรไทย จากการที่สามารถลดต้นทุนและ
เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น ทำ�ให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น
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MORE GURU ฉบับนีจ้ ะแบ่งปันมุมมองในเรื่องปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
ในธุรกิจเครือข่าย ตามแบบฉบับซัคเซสมอร์ ซึง่ แบ่งระดับเป็น 4 กลุม่
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จทีค่ ณ
ุ ต้องจดจ่อ ดังน้ี

ปัจจัยแห่งการ

ใช้เครื่องมือในระบบ
เพื่อเป็นพลังงัด

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
ทีเ่ กีย่ วกับความคิดและ
จิตวิญญาณ

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
ทีเ่ กีย่ วกับทักษะสำ�คัญ
ในการขยายธุรกิจ

ปัจจัยแห่งการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ทีม่ ี
ค่านิยมเดียวกัน

ปัจจัย...แห่งความสำ�เร็จ!
ทีค่ ณ
ุ ...ต้องจดจ่อ...
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ ทีเ่ กีย่ วกับ
เครื่องมือในระบบ
01 ปัเพื่จอจัเป็ยนแห่พลังการใช้
03
ทักษะสำ�คัญในการขยายธุรกิจ
งงัด
ทำ�ตัวเป็นแบบอย่างของการใช้เครื่องมือในระบบ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการเข้าเรียนรู้ การใช้สื่อต่าง ๆ การเข้า
ร่วมงานต่าง ๆ ที่ระบบจัด และการพัฒนาตนเองให้
สามารถเป็นผูถ้ า่ ยทอดทีจ่ ดุ ประกายพลังในระบบได้
การเคลื่อนคนในองค์กร เข้ามาใช้ระบบเหมือนที่คุณ
ใช้และสอนให้เขาเคลื่อนต่อกันไปเป็นทอด ๆ หากคุณ
ทำ�ได้สำ�เร็จ องค์กรของคุณจะเต็มไปด้วยคนที่อยู่ใน
บรรยากาศมีความรู้ มีพลังและรู้จักใช้เครื่องมือ ซึ่งจะ
ส่งผลให้องค์กรของคุณเติบโตอย่างรวดเร็วและยัง่ ยืน

02

ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ

ทีเ่ กีย่ วกับความคิดและจิตวิญญาณ

คุณต้องคิดบวก มองเห็นและคิดถึงโอกาสความเป็นไป
ได้เสมอ เพราะหากคุณคิดลบและคิดถึงแต่อุปสรรค
ปัญหา คุณจะไม่มีพลังเพียงพอที่จะนำ�พาตนเองและ
ผูค้ นไปสูค่ วามสำ�เร็จ
คุณต้องมีจติ วิญญาณของความเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ซัคเซสมอร์ทค่ี ณ
ุ เลือกทำ� หากคุณทำ�ในระดับหัวใจของ
ความเป็นลูกจ้าง คุณจะไม่มีระดับวิสัยทัศน์ท่ี ไกลพอ
และคุณจะไม่ยอมทุ่มทั้งชีวิต แต่หากคุณสวมวิญญาณ
ผูป้ ระกอบการ คุณก็จะสามารถทำ�ให้ตวั เองเข้าถึงระดับ
ความรับผิดชอบขัน้ สูงสุดและพร้อมทีจ่ ะทุม่ เททัง้ ชีวติ ได้

พัฒนาให้ตัวคุณมีความเชี่ยวชาญใน 7 ทักษะหลัก
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการทำ�งานพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ การแสวง
หาผู้มุ่งหวัง การสร้างความสัมพันธ์ การค้นหาความ
ต้องการ การนำ�เสนอ การขจัดข้อโต้แย้ง การปิดการ
ขายและการติดตามผล หากคุณเก่งใน 7 ทักษะหลักนี้
คุณก็จะมีความมั่นใจ สนุกและมีความเป็นธรรมชาติ
ในการทำ�เนื้องาน ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีผลลัพธ์ ในการ
สปอนเซอร์ที่ตามมา
พัฒนาให้ตวั คุณเก่งใน 7 ทักษะหลัก ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริหารองค์กร ซึง่ ได้แก่ ความเก่งเรื่องคน การวางแผน
งานการประเมิน การสื่อสาร การใช้ระบบ การสร้าง
แรงจู ง ใจ การส่ ง ต่ อ พลั ง และทั ก ษะหลั ก หากคุณ
พัฒนาตนเองจนทำ�สิ่งเหล่านี้ ได้ดี คุณก็จะสามารถ
สร้างองค์กรเครือข่ายขนาดใหญ่ได้และจะกลายเป็น
ผู้นำ�ที่สร้างผลกระทบยิ่งใหญ่ สามารถนำ�พาผู้คนไป
สู่ จุ ดเปลี่ ย นของชี วิ ต ในที่ สุ ดคุ ณ ก็ จ ะประสบความ
สำ�เร็จอย่างยิง่ ใหญ่เช่นเดียวกัน

04

ปัจจัยแห่งการสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ที่มีค่านิยมเดียวกัน

วั ฒ นธรรมองค์ ก ร ที่ส ร้ า งมาจากการมี ค่า นิ ย มที่ถูก
ต้องและส่งเสริมความเติบโตของทีม จะเป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งที่สุด ดังนั้นคุณจึงต้องกำ�หนดค่านิยมที่จะ
ยึดถือปฏิบตั ิ เช่น การเปิดใจเรียนรู้ การรูจ้ กั ช่วยเหลือ
แบ่งปัน การเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ ความซื่อสัตย์
และไว้วางใจได้ การยึดมั่นในกฎจรรยาบรรณและการ
เติบโต เป็นต้น

6
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สวัสดีครับ! นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทร่ี กั ทุกท่าน SLA ฉบับนี้

ขอแบ่งปันในประเด็นเกีย่ วกับมุมมองสำ�คัญต่อการพัฒนาตนเอง ดังนีค้ รับ

มุมมองสำ�คัญต่อการ

พัฒนาตัวเอง
3

1

ขั้นแรกของการจะก้าวสู่...
การเปลี่ยนแปลง คือการรู้ตัว
ขั้นที่สองคือการยอมรับ
การทีค่ ณ
ุ จะเปลีย่ นแปลงตนเองได้ ต้อง
เริ่มต้นจากการ "รู้ตัวก่อน" ซึ่งคุณอาจ
รูต้ วั จากการวิเคราะห์ตนเองหรือ จากการ
สะท้อนของใครบางคน เมื่อรู้ตัวแล้วคุณ
จะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ อยู่ที่คุณยอม
รั บ ว่ า คุ ณ เป็ นแบบนั้น และจำ�เป็น ต้อ ง
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าคุณมาไม่ถึงขั้นที่
สอง คุณจะไม่มวี นั เปลีย่ นแปลงตนเองได้

2

เมื่อคนเราตั้งข้อจำ�กัดในสิ่งที่...
ตัวเองจะลงมือทำ� ก็เท่ากับเขา
จำ�กัดความสามารถ ของตัวเอง
คนส่วนใหญ่ตั้งข้อจำ�กัดเพื่อล้อมกรอบ
ตัวเองไว้ตง้ั แต่ตน้ จึงทำ�ให้เขาใช้ศกั ยภาพ
ของตัวเองน้อยมาก ทั้ง ๆ ที่เขามีความ
สามารถที่แอบแฝงอยู่อีกมากมาย แต่ไม่
ได้ดงึ ออกมาใช้เลย ดังนัน้ ถ้าคุณต้องการ
ชี วิต ที่มีค วามสำ � เร็ จ มากขึ้น คุ ณ ก็ ต้อ ง
ขยายสิ่งที่คุณจะลงมือทำ�ให้กว้างขึ้น ใน
ที่สุดคุณก็จะมีความสามารถในการทำ�สิ่ง
นัน้ ได้

4

คนเราไม่มีทางทำ�ผลงาน
ได้เกินกว่ามุม มองที่เขา
มองตนเอง
มุมมองทีม่ ตี อ่ ตนเอง มีผลต่อโลกภายใน
ของคนคนนัน้ ถ้าคุณมีมมุ มองด้านลบต่อ
ตัวคุณเอง คิดว่าคุณเป็นคน ไม่เอาไหน
ไม่เก่ง ไม่ส�ำ เร็จ ทำ�อะไรก็ไม่เป็น คุณก็จะ
ไม่มพี ลังแห่งความเคารพนับถือตนเอง สิง่
ทีค่ ณ
ุ ลงมือ กระทำ�ในโลกภายนอก ก็จะได้
ผลลัพธ์อยู่ในระดับเดียวกับมุมมองที่คุณ
ให้คา่ ให้ราคาต่อตัวคุณเอง

5

ความผิดพลาดเป็นแค่อีกวิธีหนึ่ง
ของการทำ�สิ่งต่าง ๆ
คนทีส่ ร้างความยิง่ ใหญ่ในโลกใบนี้ ล้วน
แล้วแต่เคยผิดพลาดมาก่อน จงอย่าแปล
ความผิดพลาดเป็นความล้มเหลว มัน
เป็นแค่อีกวิธีท่ีไม่ได้ผล อย่ากลัวที่จะผิด
พลาด เรียนรู้จากมัน เพื่อให้คุณมีความ
ก้าวหน้าในชีวติ มากขึน้

คนส่วนใหญ่ตง้ั ข้อจำ�กัด

เพื่อล้อมกรอบตัวเองไว้ตง้ั แต่ตน้

จึงทำ�ให้เขาใช้ศกั ยภาพ
ของตัวเองน้อยมาก

ปรัชญาการดำ�เนินชีวิตของบุคคล
หนึ่ง ไม่อาจถ่ายทอดออกมาได้ดี
ทีส่ ดุ ทางคำ�พูด แต่จะแสดงออกมา
ในสิ่งที่บุคคลนั้น ตัดสินใจเลือกใน
ระยะยาว คุณคือผู้สร้างชีวิตของ
คุณและคุณคือผู้สร้างตัวคุณเอง

สิ่งที่คุณพูด ไม่สำ�คัญเท่าสิ่งที่คุณทำ�
คุณสร้างชีวิตของ คุณจากการลงมือทำ�
ในสิง่ ทีส่ ง่ เสริมชีวติ คุณในทัง้ ปัจจุบนั และ
อนาคต ดังนั้น จงจำ�ไว้ว่า อย่าดีแต่พูด
พูดแล้ว ต้องทำ�เป็นแบบอย่างเพื่อให้เกิด
ผลเป็นรูปธรรมด้วย

6

คุณต้องรู้จักตัวเองก่อน จึงจะ
พัฒนา ศักยภาพได้ แต่ขณะ
เดียวกันก็ต้อง พัฒนาก่อนถึง
จะได้รู้จักตัวเอง
คุณมีความรู้จักตัวเองในระดับหนึ่ง จาก
นัน้ เริม่ ต้นพัฒนา ศักยภาพ ในขณะทีค่ ณ
ุ
พัฒนาตัวเอง คุณก็ย่ิงรู้จักตัวคุณ เอง
มากขึ้น ส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพยิ่ง
ได้ผลลัพธ์ท่ี ดีข้นึ ดังนั้น จงอย่ารีรอใน
การพัฒนาตนเองและจงทำ�อย่างต่อเนื่อง
ขอให้ ทุ ก ท่ า นมี ค วามสุ ข กั บ การพั ฒ นา
ตนเอง

28 ตารางการประชุม

พฤษภาคม / MAY
วันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 6
วันศุกร์ ที่ 7
วันอังคาร ที่ 11

               งานประชุม

         เวลา

       สถานที่

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.

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

วันพฤหัสบดี ที่ 13

- SCM Leaders Forum
- Diamond Town Hall
- Product Training
- President Talk
- ทางลัดสูค่ วามสำ�เร็จ ด้วย NLP

วันศุกร์ ที่ 14
วันอังคาร ที่ 18
วันศุกร์ ที่ 21
วันพฤหัสบดี ที่ 27

- เพือ่ นคูใ่ จเกษตรกร Transform PLUS
- Product Training
- Alkamag Insight Professional
- ทางลัดสูค่ วามสำ�เร็จ ด้วย NLP

19.00 - 20.00 น.
13.00 - 14.00 น.

- FB Page: SCM ACADEMY

19.00 - 20.00 น.
19.00 - 20.00 น.

- FB Page: SCM ACADEMY
- FB Page: SCM ACADEMY
- FB Page: SCM ACADEMY
- FB Page: SCM ACADEMY

มิถนุ ายน / JUNE
วันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 3
วันศุกร์ ที่ 4
วันอังคาร ที่ 8
วันศุกร์ ที่ 11
วันอังคาร ที่ 15
วันศุกร์ ที่ 25
วันอังคาร ที่ 29

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

         เวลา

       สถานที่

19.00 - 20.00 น. - ZOOM ( ไทย, สปป.ลาว )
20.00 - 21.00 น. - ZOOM
19.00 - 20.00 น. - ZOOM
19.00 - 20.00 น. - FB Page: SCM ACADEMY
13.00 - 14.00 น. - FB Page: SCM ACADEMY
19.00 - 20.00 น. - FB Page: SCM ACADEMY
13.00 - 14.00 น. - FB Page: SCM ACADEMY

***หมายเหตุ : สถานที่จัดงานต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสามารถเช็คสถานที่จัดงานได้ที่ www.successmore.com ในหน้าตารางการประชุม

