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ปีที่ 8 ฉบับที่ 48 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564นิตยสารแห่งแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้





สวัสดีครับ! 

นักธุรกิจและสมาชิกซัคเซสมอร์ทุกท่าน ในแต่ละวัน

แต่ละเดือนนั้นเวลามันผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน นี่ถือว่า

ผ่านไปหนึ่งในสามของเวลาประจำาปี 2564 แล้ว ไม่แน่ใจ

ว่าแตล่ะทา่นมคีวามรู้สกึแบบเดยีวกันหรือไมค่รับ ผมเชื่อ

ว่าใครก็ตามที่มีภารกิจสวมบทบาทเป็นคนล่าฝันอยู่ จะ

ต้องรู้สึกว่าเวลาวารีไม่เคยรอใครจริง ๆ

พี่น้องทุกท่านครับ เดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนั้นเป็น

ช่วงเวลาที่เราแต่ละคน จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเทอม

ของบุตรหลาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ภาวะการเงินของ

เราตึงตัวได้ ขอส่งพลังให้แต่ละท่านสามารถก้าวผ่าน

อุปสรรคปัญหาไปสู่จุดการมีชีวิตท่ีดีข้ึนได้ และขอให้

ตระหนักรู้ว่าคนท่ีมีอำานาจสูงสุดในการพลิกชีวิตของตัวเรา

ก็คือตัวเรานั่นเองครับ

ส่ิงท่ีเป็นพันธกิจร่วมกันของพวกเราทุกคนก็คือ การ

เปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่น ซ่ึงพันธกิจนี้

เราจะทำางานร่วมกันท้ังบริษัทฯ ฝ่ายบริหารและพนักงาน

ร่วมกับตัวท่านและทีมงานของท่าน การจะสร้างการ

เปลี่ยนแปลงในยุคสมัยนี้ ได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบ

หลาย ๆ องค์ประกอบทำางานร่วมกันอย่างแข็งขันและ

ตอ่เนื่องนานพอ เร่ิมตัง้แต่ในส่วนของบริษัทเรา มหีนา้ท่ี

รับผิดชอบให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าต้องการในราคา

นำาเสนอที่ลูกค้ารับได้ มีแผนการบริหารจัดการเชิง

กลยุทธ์และแผนงานท่ีส่งเสริมความสามารถในการ

แข่งขันท่ีนำาพาองค์กรไปสู่ความย่ังยืน 

เรามีระบบเทคโนโลยีและดิจิทัลที่ทันสมัย รองรับ

การเชื่อมต่อให้บริการลูกค้า ทั้งลูกค้ารายใหม่และการ

รักษาลูกค้ารายเก่าได้อย่างประทับใจ การยกระดับ

ระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร ระบบการพัฒนาคน การ

จัดกจิกรรมทางการตลาดและการขาย รวมทัง้การสร้าง

แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงที่กว้างขวางข้ึน

ทั้งหมดนี้ คือองค์ประกอบที่บริษัทจะยกระดับให้ดีข้ึน

และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อีกองค์ประกอบสำาคัญมาจากภารกิจท่ีทุกท่านช่วย

กันท้ังในเรื่องของการขยายผลต่อจากนโยบายแผน

กลยุทธ์และแผนงานของบริษัท การเรียนรู้พัฒนา

ตนเอง การลงมือทำาในสิ่งที่ต้องทำา ไม่ใช่อยากทำา 

การดูแลทีมด้วยจิตของการสนับสนุนผู้อื่นด้วยความ

จริงใจ การยกระดับภาวะผู้นำา การเปล่ียนแปลงตนเอง

อย่างต่อเนื่องและการสร้างผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจผ่าน

การสอนและพัฒนาคนให้มีการเปล่ียนแปลง ถ้าเรา

ต่างเปิดใจและเข้าใจส่ิงน้ี และให้ความรักต่อแบรนด์

ซัคเซสมอร์ของเรา  เราก็จะสามารถช่วยกันขับเคลื่อน

ซัคเซสมอร์สู่ความสำาเร็จระดับถัดไป ท้ังระดับบุคคล

และองค์กรได้ ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกท่านยืนหยัดก้าว

ผ่านทุก ๆ  อุปสรรคปัญหาท่ีเข้ามาท้าทายและประสบ

ความสำาเร็จในธุรกิจและชีวิตตามท่ีคาดหวังครับ

สาส์นจากผู้บริหาร

ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด (มหาชน)
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นิตยสารซัคเซส : ปีที่ 8 ฉบับที่ 48 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564

นิตยสารราย 2 เดือนของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด (มหาชน)

ที่จัดทำาขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์

Recognition

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564

Greeting

Cover Story : 
รู้หรือไม่! พืชก็ต้องการอาหาร(เสริม) ไม่ต่างจากคน

Q&A : 

ถาม-ตอบ เรื่อง ทรานส์ฟอร์ม พลัส

Health & Beauty : 

โรคของพืช = พืช ที่ (ขาด) ธาตุอาหารเสริม-รอง
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@La Miniera Pool Villas Pattaya

More Being : Did you Know?

ปุ๋ยเคมี... ธรรมชาติคืออะไร?

More Guru : 

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ ที่คุณต้องจดจ่อ

Successmore Leadership Academy (SLA) :

มุมมองสำาคัญ ต่อการพัฒนาตัวเอง

ตารางงาน : 
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บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำ�กัด (มห�ชน) เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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การประกาศเกียรติคุณ
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564

คุณขวัญทิพย์ วิเชียร

คุณอากร เพ็งแก้ว

จ. นครศรีธรรมราช

คุณนกแก้ว ไชยะบัด

คุณสมพงษ์ ทองมณี

กรุงเทพมหานคร

คุณปีติชา เรืองเนตร

จ. สมุทรสาคร

นักธุรกิจระดับ Ruby

15. ระดับ 
    Royal Diamond

ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

14. ระดับ
    Presidential Diamond

13. ระดับ
    Imperial Diamond

12. ระดับ
    Crown Diamond

10. ระดับ
    Blue Diamond

9. ระดับ
   Diamond

11. ระดับ
    Black Diamond
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คุณธนกร - คุณศรุชา นนทปภาพงศ์

จ. นครราชสีมา

คุณฐิติมา ศรีเดช

จ.สงขลา

คุณภริณี - คุณปิติกานต์ พ่วงรอด

จ.นนทบุรี

คุณศุภกร - คุณสุรดา  ปานทรัพย์

จ.นครสวรรค์

คุณสุภาวดี - คุณธนยง มณีสม

จ.สงขลา

4. ระดับ
   Platinum

7. ระดับ
   Sapphire

1. ระดับ
   Bronze

5. ระดับ
   Pearl

8. ระดับ
   Emerald

นักธุรกิจระดับ Pearl

นักธุรกิจระดับ Platinum

2. ระดับ
   Silver

3. ระดับ
   Gold

6. ระดับ
   Ruby
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คุณกนกกร แช่มช้อย - คุณภีระ เมธสุวรรณ   จ.นนทบุรี

คุณกนกลักษณ์ สุขกระจ่าง     จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณกษิรา นพ   จ.สงขลา

คุณกัญกร พูลวงษ์   กรุงเทพมหานคร

คุณกัญจน์พร ม่ังมีก  รุงเทพมหานคร

คุณกานติมา เทพสาร  จ.เชียงราย

คุณกุสุมา ทิพย์ดนตรี  กรุงเทพมหานคร

คุณขวัญใจ ทองหล่อ  จ.สุโขทัย

คุณขันทะลี ลาดบุนทะวี  จ.สมุทรสาคร

คุณคำาแดง มณีจิด   กรุงเทพมหานคร

คุณคำาพู    กรุงเทพมหานคร

คุณคิน ซู เป   กรุงเทพมหานคร

คุณเครือวัลย์ คงชีพ  จ.ปัตตานี

คุณจันทร์ ขิงโพธ์ิ   จ.บุรีรัมย์

คุณชญาณิศา ไร่เรือง  จ.เชียงใหม่

คุณชัยสิทธ์ิ ย่ิงเจริญผล  จ.นนทบุรี

คุณชาคริต แสงสว่าง  จ.สุโขทัย

คุณชารีฟา ศาสนภิบาล  จ.นครศรีธรรมราช

คุณเชน แซ่ล้ี   จ.นครราชสีมา

คุณฐิติวัชร์ มิตรจังหรีด  จ.สระแก้ว

คุณณรงค์ศักด์ิ จันทร์สูงเนิน  จ.สมุทรปราการ

คุณณัชมาศย์ นิยมเดชา  จ.สงขลา

คุณณัฎฐพล สิงห์เรือง  กรุงเทพมหานคร

คุณณัฐพัชร์ อินทราลักษณ์  จ.ชัยนาท

คุณณัฐรักษ์ ปลอดโปร่ง  จ.ประจวบคีรีขันธ์

คุณณัทภัสสร เตราชูสงค์  กรุงเทพมหานคร

คุณกันยารัตน์ กลมค้างพลู  จ.นครราชสีมา

คุณกัลญา - คุณพิชัย 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 โพธ์ิอ่อน   จ.ตาก

คุณทิม มีบุญล้ำา   จ.พิษณุโลก

คุณนนทิวัฒน์ ภูวรัฐภานุพัฒน์ จ.สงขลา

คุณปรินทร อินทปัต   จ.นครราชสีมา

คุณผุสดี จันทร์เพ็ชร  จ.สงขลา

คุณพงศ์ธนกิจ พรมยวง  จ.เพชรบูรณ์

คุณพิชชาภัทร์ ขวัญชุม  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณพิชัย จำาใจ   จ.เชียงใหม่

คุณมาลัย ปัทวงศ์   จ.ระยอง

คุณเมธาวี ขุนภักดี   จ.นครศรีธรรมราช

คุณรัตนาภรณ์ บุญช่วย  จ.กำาแพงเพชร

คุณศิริเพ็ญ จันทระไวทยาพร  จ.นครราชสีมา

คุณศิวะรักษ์ ปรีชาชาญ  จ.สุโขทัย

คุณสมปอง ยอดสุทธิ  จ.กำาแพงเพชร

คุณสาริยา แซ่เล้ียว   จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสุจิตฏา วิเชียร   จ.นครศรีธรรมราช

คุณสุจิตรา วรกุล   จ.นครศรีธรรมราช

คุณสุวนันท์ พันธ์สิงห์  จ.สุโขทัย

คุณสุวิทย์ หนูแก้ว   จ.สงขลา

คุณหนูจาย - คุณสุวัฒน์ หนูด้วง จ.ตรัง

คุณกชพรรณ สุวรรณ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณกรัณย์ อนันต๊ะ - คุณภิญญดาพร ศักด์ิบุตร   จ.เชียงใหม่

คุณฐิตาภรณ์ สุขอร่าม  กรุงเทพมหานคร

คุณเนตรทราย อนุเปรม  กรุงเทพมหานคร

คุณเพ็ญนภา - คุณสุริยะ ขยัน จ.สมุทรสาคร

คุณมานิช - คุณวัลลี แสงสว่าง จ.สุโขทัย

คุณวิมลกานต์ แช่มช้อย  จ.นนทบุรี

คุณวิไลลักษณ์ ขวัญไชย  จ.สงขลา

คุณศิวะรักษ์ ปรีชาชาญ  จ.สุโขทัย

คุณสมถวิล โพธิกมล  จ.บุรีรัมย์

คุณสอนเพัด   กรุงเทพมหานคร

คุณสายพิน เสถียร   จ.นครศรีธรรมราช

คุณสาริยา แซ่เล้ียว   จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสิขร บุณยประสิทธ์ิ  จ.ลำาพูน

คุณอภินันท์ ไวยวิก   จ.นครศรีธรรมราช

คุณอินธิรา ปิลไลย์   จ.นครศรีธรรมราช

08     RECOGNITION

นักธุรกิจระดับ Bronze

15. ระดับ 
    Royal Diamond

ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

14. ระดับ
    Presidential Diamond

13. ระดับ
    Imperial Diamond

12. ระดับ
    Crown Diamond

10. ระดับ
    Blue Diamond

9. ระดับ
   Diamond

11. ระดับ
    Black Diamond

นักธุรกิจระดับ Gold

นักธุรกิจระดับ Silver



คุณณันท์นพิน เดชะ  จ.ปทุมธานี

คุณตุ้มทอง สุขุม   จ.ชัยภูมิ

คุณทรัพย์ ใจวงศา   กรุงเทพมหานคร

คุณทอง บางแก้วสีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร

คุณทักษพร แอ๊ดจันลา  จ.ปทุมธานี

คุณที คอนเฮ   จ.ระยอง

คุณธนพล พูลพิพัฒน์  จ.นครปฐม

คุณธนภรณ์ ขนันไทย  จ.นครราชสีมา

คุณธนิดา โพธ์ิรัตน์   จ.กำาแพงเพชร

คุณธรรมศาสตร์ มะเริงสิทธ์ิ  จ.นครราชสีมา

คุณธานินทร์ สมัญชาติ  จ.สุรินทร์

คุณนงลักษณ์ คงนุรัตน์   จ.สงขลา

คุณนพวรรณ แสงสว่าง  จ.นนทบุรี

คุณนภัสสร ภูฆัง   จ.ชัยนาท

คุณนายละโพ   จ.ปทุมธานี

คุณนิชชา ยอดสง่า   จ.นครราชสีมา

คุณนิมิตร วรจักร์   จ.เชียงใหม่

คุณนิรมล เกษตรศิลป์ชัย  จ.นนทบุรี

คุณนุชจรินทร์ ทองเหลือ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณนุชนาถ อำาภาพร  กรุงเทพมหานคร

คุณบรรจง แป้นเพ็ชร  จ.นครสวรรค์

คุณบังอร แสงกระจ่าง  กรุงเทพมหานคร

คุณบุญแรม สนธิพงษ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณปรนิษฐ์ กัณฑ์กนกจิรสิน  จ.เพชรบูรณ์

คุณประทีป เรืองวิทยาวุฒิ  จ.นครสวรรค์

คุณประพันธ์ ภัยมณี  จ.สงขลา

คุณประเสริฐ ตุ้มทอง  จ.ปทุมธานี

คุณปารวตี เขียวแก้ว  จ.สมุทรปราการ

คุณปิยนุช สุวรรณ   จ.นครศรีธรรมราช

คุณปิยะนันต์ เหรียญบริสุทธ์ิ  จ.เพชรบูรณ์

คุณผกาทิพย์ เพชรบูลย์  จ.สงขลา

คุณพนิตตา ศรีสะอาด  กรุงเทพมหานคร

คุณพยอม จันทร์เกิด  จ.ภูเก็ต

คุณพยอม ชูทอง   จ.พัทลุง

คุณพรทิพย์ มาน้อย   จ.กำาแพงเพชร

คุณพอล พลา คุณเวือน เชิง  จ.กำาแพงเพชร

คุณพัสตราภรณ์ ชุนเขตต์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณพิเชษฐ เกตุเหมือน  จ.สงขลา

คุณพูวัน แก้วอุดอน   กรุงเทพมหานคร

คุณไพโรจน์ มาศสรรค์สกุล  จ.อุตรดิตถ์

คุณเฟื่อน แก้วพิดาวง  กรุงเทพมหานคร

คุณภรชนก ศรีสุข   จ.กำาแพงเพชร

คุณภัคมัย พัฒนทรัพย์สกุล  จ.ตาก

คุณภาวิณีย์ ดิลกพุฒิเศรษฐ์  จ.ภูเก็ต

คุณภาสกร ขอนพันธ์ุ  จ.ชลบุรี

คุณมนัส  สุขประกอบ  จ.ระยอง

คุณมานิต ปัญโญทอง - คุณปฐมพร แก่นจันทร์   จ.ลำาพูน

คุณมาลี ณ นคร   จ.สงขลา

คุณยุพิน ขาวโต   จ.สุพรรณบุรี

คุณรพีพรรณ วงศ์ทอง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณริท เนียน   จ.ระยอง

คุณเรืองฤทธ์ิ ลอยมณี   จ.สุโขทัย

คุณฤดี - คุณสุนทร คุ้มดี  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

คุณศิรินันท์ วันก่ิง   จ.นครราชสีมา

คุณศิริพร กองทอง   จ.พิษณุโลก

คุณศิวพร วาทะวัฒนะ  จ.สกลนคร

คุณสน่ัน พืชจันทร์   จ.กำาแพงเพชร

คุณสมบัติ น้อยคำา   จ.สุโขทัย

คุณสมศักด์ิ มาสวัสด์ิ  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสามารถ บุญช่วย  จ.กำาแพงเพชร

คุณสาว ดวงใจ   กรุงเทพมหานคร

คุณสุกัญญา นิลสนธิ  จ.กำาแพงเพชร

คุณสุณี จิตรการนทีกิจ  จ.สมุทรปราการ

คุณสุดตรี ใจคุ้ม   กรุงเทพมหานคร

คุณสุดารัตน์ โชตินอก  จ.กำาแพงเพชร

คุณสุภาภรณ์ ตุลยสุวรรณ  กรุงเทพมหานคร

คุณสุรัตน์ เหรา - คุณประดับ ไพรบึง   จ.เชียงใหม่

คุณสุริยนต์ สาระมนต์  จ.เชียงใหม่

คุณสุวนันท์ พันธ์สิงห์  จ.สุโขทัย

คุณอติพร โพธะยะ   จ.เชียงใหม่

คุณอรัญญา หัศไทย  จ.นนทบุรี

คุณอัคคณัฐ ขุนนิช   จ.ชุมพร

คุณอัศนัย เป็งปัน   จ.เชียงราย

คุณอาทิตยา มังโส   จ.กำาแพงเพชร

คุณอารีย์ - คุณมนตรี ผ่องแผ้ว จ.อุดรธานี

คุณอิน ทะหวา   กรุงเทพมหานคร

คุณเอกวัฒน์ ดาราแจ้ง  กรุงเทพมหานคร

คุณฮาดี สะมะลี   จ.ยะลา

นักธุรกิจระดับ Bronze

4. ระดับ
   Platinum

7. ระดับ
   Sapphire

1. ระดับ
   Bronze

5. ระดับ
   Pearl

8. ระดับ
   Emerald

2. ระดับ
   Silver

3. ระดับ
   Gold

6. ระดับ
   Ruby
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รู้หรือไม่! พืชก็ต้องการ "อาหาร(เสริม)" ไม่ต่างจากคน
เพราะการ ขาดธาตุอาหารรอง-ธาตุอาหารเสริมของพืช...
                  ทำาให้ภูมิต้านทานของพืชต่ำาลงหรืออาจทำาให้พืชถึงกับตายได้

"พืช" ก็ต้องการอาหารเสริมไม่ต่างจากคน!! อาการเจ็บป่วย

สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งปัจจัยของการเจ็บป่วย อาจเป็นได้ทั้งมีเชื้อโรคเข้าไปใน

ร่างกายหรือมีเช้ือโรคในร่างกายอยู่ก่อน เมื่อร่างกายอ่อนแอลงก็เกิดโรคข้ึนได้ หรือในบางคนท่ีได้รับสาร

อาหารที่จำาเป็นไม่เพียงพอ ก็ส่งผลให้เป็นโรคขาดอาหาร ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ

อื่น ๆ ตามมา...

พืชผักผลไม้ก็เช่นเดียวกัน หากได้รับสารอาหาร

ท่ีไม่เพียงพอ ก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มท่ี พืชไม่แข็งแรง  เส่ียง

ต่อการเกิดโรคในพืชได้ง่าย 

ผู้เช่ียวชาญโรคพืช สามารถสังเกตการสื่อสารของพืชได้ผ่านลำาต้น 

ผล ดอก ใบ แม้จะใส่ปุ๋ย รดน้ำา พรวนดินสักเพียงใด หากต้นไม้ของ

ท่านแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้ง “ใบหงิก...ใบงอ

...ใบไหม้...ใบเหลือง...ลูกร่วง ดอกหล่น...ผลแตก...คุณภาพไม่ดี.

..บิดบ้าง...เบ้ียวบ้าง...ไม่ใหญ่...ไม่ยาว...ไม่ดก...ไม่หวาน...ไม่มัน..

.ไม่ตรงตามฤดูกาล” 

ต้นไม้ของท่านก็เข้าข่าย...
     “ขาดแร่ธาตุและสารอาหารท่ีจำาเป็น”
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รู้หรือไม่! พืชก็ต้องการ "อาหาร(เสริม)" ไม่ต่างจากคน
เพราะการ ขาดธาตุอาหารรอง-ธาตุอาหารเสริมของพืช...
                  ทำาให้ภูมิต้านทานของพืชต่ำาลงหรืออาจทำาให้พืชถึงกับตายได้

แล้วอะไรละ! คือสารอาหารท่ีจำาเป็นสำาหรับพืช?
หลายท่านอาจนึกถึงปุ๋ยเม็ด! จริงอยู่ท่ีว่าปุ๋ยเม็ด ทำาหน้าท่ีในการปลดปล่อยธาตุอาหาร ช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมี

ในดินเพื่อบำารุงการเจริญเติบโต ทว่าผลผลิตท่ีได้จะเต็มเม็ดเต็มหน่วย ผลิดอกออกผลอย่างเต็มท่ีได้หรือไม่น้ัน ยังมีสารอาหาร

สำาคัญท่ีจำาเป็นอย่างย่ิงใน “กระบวนการสร้างอาหารของพืช” น่ันก็คือ “ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม” ของพืชหรือปุ๋ยเคมี

ธรรมชาติชนิดน้ำา จากทรานส์ฟอร์ม พลัส สูตร 1 และ สูตร 2 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Growing More ของ Successmore น่ันเอง!

ปกติแล้วพืชจะดูดซึมอาหารผ่านทางรากใช้เวลานานนับเดือน ทำาให้กระบวนการเติบโตของพืชช้าและมีระยะเวลารอคอย 

ทว่า ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมของพืช ฉีกกฏและข้อจำากัดของกระบวนการดูดซึมอาหารที่ว่านี้ โดยการเข้าไปเติมเต็ม

สารอาหารและแร่ธาตุที่สำาคัญให้แก่พืชได้อย่างตรงจุด ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตงอกงาม ให้ผลผลิตดี เร็ว ทันใจ ลดภาระ

เกษตรกรในด้านต้นทุนจากเดิมท่ีต้องใช้ปุ๋ยเม็ด ท่ีมีโอกาสสูญเสียไปมากกว่าคร่ึงเมื่อใส่ลงไปในดิน โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน

และโพแทสเซียมส่วนฟอสฟอรัสน้ัน พืชดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้เพียงไม่เกินร้อยละ 10 ของปริมาณท่ีใส่ลงไปในดิน ฟอสฟอรัส

ท่ีเหลือท้ังหมดจะทำาปฏิกิริยากับดิน กลายเป็นสารประกอบท่ีละลายน้ำายากพืชดึงดูดไปใช้ไม่ได้!

ในขณะที ่ทรานส์ฟอร์ม พลสั สูตร 1 และสูตร 2 มสีารโพลเิมอรธ์รรมชาติ ช่วยดกัจบัออิอนและคอ่ย ๆ  ปลดปลอ่ยสารอาหาร

ให้กับพืช โดยการฉีดพ่นหลังใบไปยังปากใบของพืชท่ีอยู่หลังใบโดยตรง ทำาให้พืชสามารถดูดซึมอาหารได้ภายใน 24 ช่ัวโมง

เป็นการลดทอนกระบวนการปรุงอาหารของพืช ส่งผลให้เกษตรกรได้ผลผลิตเร็ว ผลลัพธ์ผลิตผลดี คืนทุนได้ไว ประหยัดต้นทุน 

จากปุ๋ย และสารเคมีอย่างยาฆ่าแมลง เพราะเมื่อพืชแข็งแรงและสมบูรณ์อย่างท่ีสุดแล้ว พืชจะมีกลไกในการปกป้องตนเองโดย

ธรรมชาติจากส่ิงรบกวนต่าง ๆ

ฉะน้ันการให้สารอาหารเพ่ือให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ ได้มากท่ีสุด
และสูญเสียน้อยท่ีสุด เป็นเร่ืองท่ีสำาคัญมาก!
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เรามาฟังประสบการณ์จริง!! ของการ
ทำาการเกษตรวิถี ใหม่ ท่ี ได้ผลผลิตเต็ม
เม็ดเต็มหน่วย ส่งผลให้มีรายได้หลาย
แสนบาทต่อเดือน
จากคุณณวัฒน์ ศรีเดช ตำาแหน่ง platinum
เจ้าของไร่ข้าวโพด จากจังหวัดกำาแพงเพชร
กันเลยครับ!

“ผมเป็นคนสู้ชีวิต เคยทำ�ม�หล�ยธุรกิจ แต่ก็ไม่ประสบ

คว�มสำ�เร็จเนื่องจ�กปัจจัยหล�ยอย่�ง เลยกลับม�ต้ัง

หลักที่บ้�น” ที่บ้านมีสวน ผมเลยตั้งต้นจากตรงนี้ แรกเริ่ม

บุกเบิกทำาสวนกลว้ยไข่ เพราะเห็นเปน็ผลไมป้ระจำาจงัหวัด ช่วงแรก

รายได้ดีมาก แต่ต้องมาเจอวิกฤติทำาให้ราคาขายจาก 35 บาท ลด

ลงฮวบฮาบเหลือเพียง 3 บาทต่อลูกเท่านั้น และในช่วงเวลานั้น 

ภาครัฐฯ มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพด โดยมีการประกัน

ราคาทำาให้คุ้มค่าในการลงทุน ผมเร่ิมปลูกในพ้ืนท่ี 10 – 20 ไร่ ใน

ตอนแรกและขยายมาเป็น 100 ไร่ในท่ีสุด

เร่ิมหันเหจากปุ๋ย มาใช้ทรานส์ฟอร์ม พลัส
การจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ เราต้องมีการเตรียมดิน ใช้สารปรับปรุง

ดิน วางระบบน้ำา พอข้าวโพดเร่ิมงอกแล้ว ต้องมีเรื่องของการดูแล

แมลงเข้ามาเกี่ยวข้อง ก่อนหน้านี้ผมลองผิดลองถูกเรื่องใช้ปุ๋ยมา

เยอะหลายแบรนด์ แรก ๆ เคยใช้ปุ๋ยเคมีและสารอาหารทั่วไป

ต้นทุนสูงผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่เต็มท่ี คาดการณ์ไม่ได้ว่าผลจะออกมาดี

หรือไม่ ช่วงแรกยอมรับว่าท้อ จนมีคนมาแนะนำาให้ลองเปลี่ยนมา

ใช้ทรานส์ฟอร์ม พลสั ผมเลยทดลองใช้ ทรานส์ฟอร์ม พลัส ท้ังสอง

สูตรท่ีมีสารโพลิเมอร์ธรรมชาติฉีดพ่นหลังใบ ปรากฏว่าเห็นผลลัพธ์

ชัดเจนต้ังแต่รอบแรกท่ีใช้ เลยอยากบอกต่อเพื่อน ๆ ชาวเกษตรกร

ว่า “ทรานส์ฟอร์ม พลัส คือทางรอดของเกษตรกร”

ทรานส์ฟอร์ม พลัส ตอบโจทย์อย่างมากท้ังได้ผลผลิตท่ี

เพ่ิมมากข้ีนต่อไร่ แถมยังลดต้นทุนได้จริง เพราะถ้าให้แต่

ปุ๋ยทางดินอย่างเดียว พืชก็จะให้ผลผลิตไม่เต็มท่ี การปรับ

เปลี่ยนที่ผมพบว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดคือการลดปุ๋ยเม็ด และ

มาฉีดพ่นทรานส์ฟอร์ม พลัส ทางใบแทน ทำาให้ผมสามารถ

ลดต้นทุนได้จริง เมื่อลดต้นทุน เราก็จะได้ส่วนต่างมากข้ึน 

เรียกว่า “ต้นทุนต่ำา...กำาไรมากข้ึน” น่ันเอง

เร่ิมต้นดี ได้ผลลัพธ์ดี
ผมใช้ทรานส์ฟอร์ม พลัส ท้ังสูตร 1 และ สูตร 2 ควบคู่กัน

ขึ้นอยู่กับระยะการเจริญเติบโตของพืช อย่างข้าวโพด

เห็นผลไวมาก เพราะเป็นพืชอายุส้ัน เพียง 4 เดือนก็ให้

ผลผลิตแล้ว ผมฉีดพ่นทรานส์ฟอร์ม พลัส สูตร 1 ฝาสีเขียว

ที่เร่งกระบวนการเจริญเติบโตของพืชในช่วงแรก เพื่อให้

กระตุ้นการแตกราก ให้พืชมีลำาต้นแข็งแรง เติบโตเร็ว 

มีความทนทานต่อสภาวะสภาพอากาศได้ดีข้ึน เพราะ

ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไป บางครั้งอากาศร้อนมาก มีแดดจัด

มีแห้งแล้ง ทำาให้หลายคร้ังพืชปรับตัวตามสภาพอากาศ

ไม่ทัน แต่ทรานส์ฟอร์มทำาให้พืชอดทนต่อสภาวะแวดล้อม

ท่ีเปล่ียนไปได้เพ่ิมข้ึน ต่างจากการใช้ปุ๋ยย่ีห้ออื่น การเจริญ

เติบโตที่เห็นได้ชัดจากการใช้ทรานส์ฟอร์ม คือ สภาพใบ

ดีข้ึน ใบใหญ่ ใบหนา ใบเขียวข้ึน ต้านทานโรคแมลงได้ดี 

ลำาต้นใหญ่และแข็งแรง

12     COVER STORY 



พอข้าวโพดเริ่มเติบโต เริ่มมีดอก
ผมใช้ทรานส์ฟอร์มพลัสทั้งสูตร 1 และ สูตร 2 ผสมกัน เนื่องจากสูตร 2 จะช่วยเรื่องสีสันของดอก ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มน้ำาหนัก ขั้นตอน

ท้ายสุดคือการเร่งเมล็ดข้าวโพด ผมใช้ทรานฟอร์ม พลัส สูตร 2 ถ้าฉีดเองจะใส่น้ำาประมาณ 2 ฝา ต่อน้ำา 200 ลิตร ถ้าเป็นฉีดโดยใช้

โดรนจะใช้น้ำาประมาณ 4 ลิตร ทรานส์ฟอร์มสามารถช่วยประหยัดทั้งต้นทุน ทั้งเวลา

ทุกวันน้ีผมได้พบกับความสุขในชีวิต 

การได้กลับบ้านเกิด อยูด่แูลพ่อแมท่ีแ่ก่ชราได ้มเีวลาอยู่

กับครอบครัวใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ มีชีวิตท่ีไม่วุ่นวาย

สบายใจมีความสุข มีรายรับท่ีดีสามารถดูแลครอบครัว

และมีเหลือเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกในอนาคตได้

ภูมิใจกับอาชีพเกษตรกร

ตอนนี้! ผมมีรายได้ท่ีมากพอเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัวรายได้ท่ี ได้ราว
หม่ืนกว่าบาทต่อไร่ หลังหักค่าใช้จ่าย ได้
ประมาณ 6 แสน – 7 แสน ต่อ 1 รอบ
(4 เดือน)

ขอบคุณทรานส์ฟอร์ม พลัส ท่ีสร้างรายได้ให้ผมและครอบครัวมีความสุขกันอย่างทุกวันน้ี ส่ิงท่ีเราควบคุมไม่ได้คือเรื่องของราคา 

แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือเรื่องของต้นทุนเราทำาอย่างไรให้ต้นทุนเราต่ำาที่สุดควบคุมต้นทุนไม่ให้สูง แล้วเราก็จะได้ส่วนต่างของกำาไร

จากการทำาเกษตร ถือว่าตอบโจทย์ท่ีสุดแล้วครับ!

"กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างแท้จริง"
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ผลิตภัณฑ์ Transform Plus สูตร 1 
และ สูตร 2 จำาเป็นต้องใช้คู่กันหรือไม่?

ผลิตภัณฑ์ Transform Plus
แตกต่างจากการใช้ปุ๋ยเม็ดทางดิน
อย่างไร?

อายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์
Transform Plus และวิธีการ
เก็บรักษา?

ธาตุอาหารรองเสริมสำาคัญ
และจำาเป็นต่อพืช อย่างไร?

• เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดควรใช้คู่กัน เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์Transform Plus สูตร 1 จะช่วยเพ่ิมความ

แข็งแรงให้แก่พืช ช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารอย่าง

เต็มท่ีในช่วงเจริญเติบโตและผลิตภัณฑ์ Transform 

Plus สูตร 2 จะเข้าไปเติมแร่ธาตุสารอาหารท่ีพืช

ต้องการอย่างครบถ้วน ในระหว่างออกดอกออกผล

ดังนั้น การทำางานร่วมกันของทั้งสองสูตรควบคู่กัน

จะส่งผลเพิ่มประสิทธิภาพต่อพืชมากที่สุด

• ผลิตภัณฑ์ Transform Plus เป็นนวัตกรรมการให้

ธาตุอาหารทางใบ ซ่ึงพืชจะสามารถดูดซึมธาตุอาหารไป

ใช้ได้ทันที ทำาให้ได้ประสิทธิภาพจาก Transform Plus 

ได้รวดเร็วและได้มากกว่าปุ๋ยเม็ดทางดิน

• ผลิตภัณฑ์ Transform Plus มีอายุการใช้ 2 ปี ใน

กรณยัีงไม่เปิดขวด เมื่อนำาผลิตภัณฑ์ Transform Plus 

ผสมน้ำา ควรใช้ให้หมดภายใน 15 วัน และควรเก็บ

ผลิตภัณฑ์ Transform Plus ให้พ้นจากแสงแดดและ

เขย่าขวดก่อนใช้งานทุกคร้ัง

• นอกจากพืชต้องการสารอาหารหลักซ่ึงประกอบด้วย 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม พืชยังต้องการ

ธาตุอาหารรองเสริมไม่น้อยไปกว่าธาตุอาหารหลัก แต่

ต้องการในปริมาณท่ีน้อยกว่าธาตุอาหารหลัก หากพืชได้

รับธาตุอาหารไม่เพียงพอ ก็มักจะปรากฏอาการจากการ

ขาดแคลนธาตุอาหารท่ีจำาเป็นต่างๆ เช่น ใบหงิก ใบงอ 

ใบไหม้ ใบเหลือง ลูกร่วง ดอกหล่น ผลแตก เป็นต้น น่ัน

หมายถึงพืชขาดธาตุอาหารรองเสริม ดังน้ัน ธาตุอาหาร

รองเสริมจึงมีความสำาคัญและจำาเป็นต่อพืช

ตอบทุกคำาถามและเทคนิค
การใช้ผลิตภัณฑ์ Transform Plus

กับกูรู ผู้รู้ลึกรู้จริง!

เพียง Scan QR code
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ขอให้ทุกท่าน
เตรียมความพร้อม! 
กับความ EXCLUSIVE
ที่ทุกท่านจะไม่มีวันลืม
แน่นอน... 
เพราะในคร้ังน้ี พวกเราจะได้ไปพักโรงแรม
สุดเอ็กซ์คลูซีฟท่ีมีแต่พูลวิลล่ากัน เช่ือม่ัน
ว่าทุก ๆ ท่าน จะได้ความรู้สึกฟีลกู๊ด กับ
SCM Incentive Trip ณ พัทยา อย่าง
แน่นอน... มอร์แมน ขอเป็นกำาลังใจให้
ทุกท่านตั้งเป้าหมายวางแผนงาน และ
ลงมือทำาอย่างจริงจัง สู้ไม่ถอย เพ่ือผ่าน
คุณสมบัติ สามารถบรรลุเป้าหมายเข้าร่วม
ทริปฉลองความสำาเร็จร่วมกันในคร้ังน้ี ให้
ได้ครับ

ก่อนอ่ืนมอร์แมนขอแสดงความ
ยินดีกับผู้ที่ผ่าน Incentive Trip 
to Hua Hin ทุก ๆ  ทา่น ทีจ่ะได้ไป
ฉลองความสำาเรจ็พกัผอ่นสุดชิลล์
ณ โรงแรม Marriott Resort 

& Spa เมื่อจบทริปหัวหิน
ไปแล้ว ก็มาต่อด้วย...

SCM INCENTIVE TRIP TO 
PATTAYA กันเลยครับ 

SCM INCENTIVE TRIP
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เรามาร่วมเดินทางไปยัง Amazing Land
แดนพัทยา กับมอร์แมนเลยครับ! 

พัทยา ตั้งอยู่ที่ จ.ชลบุรี เป็นเมืองแห่ง

ทะเลที่มีแสงสีสว่างไสวทั้งคืน ด้วยโลเคชั่น

ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางเพียง 1 ชั่วโมงกว่า ๆ  

เท่านั้น พัทยาจึงมีนักท่องเที่ยวมากมายใน

ทุกสัปดาห์ จุดเด่นของพัทยาที่รอให้ทุกท่าน

ไปสัมผัสคือ มีชายหาดสีขาวที่คราคร่ำาไป

ด้วยผู้คนที่ไม่เคยหลับไหล  

Incentive Trip 

ในคร้ังนี้ เราจะไปเก็บเก่ียวประสบการณ์ในการนอนพัก

ณ La Miniera Pool Villas Pattaya พูลวิลล่าแห่งใหม่

การันตีความหรูระดับ 5 ดาว ที่สุดของความเป็นส่วนตัว

แห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งในขณะ

นี้เป็น destination แห่งการพักผ่อนสำาหรับไฮโซ โดย

มีไฮไลท์สุดชิคก็คือ สระว่ายน้ำาแบบออนเซ็นส่วนตัว

ภายในห้องพักเหมาะอยา่งย่ิงสำาหรบัสถานการณ์ในช่วงนี้

เพราะเป็นสระฆ่าเช้ือ ที่มาพร้อมกับจากุซซ่ีที่ช่วยนวด

ผ่อนคลายกล้ามเน้ือให้รู้สึกสบายตัว พร้อมมื้ออาหาร

สุดพิเศษระดับ Chef Table ให้ได้เอร็ดอร่อยกันเต็มอิ่ม

แน่นอน...

GUIDE TIP BY : MR. MORE MAN    18



โรงแรมแห่งน้ี มีพูลวิลล่าท้ังหมด 66 หลัง มีแบบ 

1 ห้องนอน 2 ห้องนอน และ 3 ห้องนอน ขนาดเนื้อที่

ทั้งหมด 12 ไร่ มีสระว่ายน้ำาผู้ ใหญ่ 1 สระ สระว่ายน้ำา

สำาหรับครอบครัว 1 สระ แต่ถ้าต้องการสูดอากาศ

บริสุทธ์ิ ทางโรงแรมก็จะมีจักรยานและมอเตอร์ไซต์

ไฟฟ้า ให้เราขับรับลมชมวิวเล่นรอบบริเวณรีสอร์ทได้

เมื่อเราเดินทางไปถึง จะได้รับการต้อนรับที่แสนอบอุ่น

พร้อมน้ำาพันซ์ที่มีรสชาติอร่อยชื่นใจ สูตรเฉพาะของ 

La Miniera ที่ทำาให้ทุกท่าน บรรยากาศภายในโรงแรม

จะมีความสวยงาม มีต้นไม้น้อยใหญ่เรียงรายอยู่ทั่วทุก

บริเวณที่ทำาให้ทุกท่านแทบจะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง

หลังจากเดินทาง... 

หลังจากประทับใจ กับการต้อนรับท่ี Friendly 

จากพนักงานต้อนรับแล้ว มอร์แมนขอพาทุกท่าน

ชาร์ตแบตฯ คลายความอ่อนล้าจากการเดินทาง

ไปพักผ่อนในห้องพักกันเลยครับ โดยไฮไลท์ของ

ท่ีพักแห่งน้ีคือ มีความเป็นส่วนตัว ห้องนอนและ

ห้องน้ำามีขนาดใหญ่ถึง 100.10 ตรม. มีซิลล่ิงสูง 

ดูโล่งสบาย เตียงนอนไซส์ใหญ่ท่ีแสนนุ่ม รองรับกับ

สรีระได้อย่าง Perfect มีสระว่ายน้ำาส่วนตัวแบบ

ออนเซ็นกับระบบน้ำาในสระท่ีปรับอุณหภูมิให้น้ำาอุ่น ๆ

จึงลงแช่น้ำาได้อย่างสบาย ไม่ต้องกังวลว่าจะหนาว

เย็น พร้อมกับจากุซซ่ีในสระว่ายน้ำาท่ีช่วยนวดตัว

ทำาให้กล้ามเน้ือได้ผ่อนคลาย เรียกว่าเพลินจนแทบ

ไม่อยากลุกจากสระไปไหน ใครท่ีเป็นสายโซเซียล

ต้องไม่พลาดกับการโพสต์ท่าถ่ายรูปกับสระว่ายน้ำา

ส่วนตัวแสนเก๋ เพลิดเพลินกับ Amenities ภายใน

ห้องพักแบบลืมเวลากันเลยทีเดียว 

พร้อมแล้วไปเช็คอินพร้อม ๆ กันเลย!
LA MINIERA POOL VILLAS @ PATTAYA 
พูลวิลล่าสุดหรูระดับ 5 ดาว 
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DINNER ฉลองความสำาเร็จ ม้ือพิเศษกับ 
CHEF TABLE และบาร์บีคิวซีฟู๊ดให้คุณได้ล้ิมลอง

หายห่วงสำาหรับเรื่องอาหารและรสชาติ เพราะมอร์แมน

ทราบมาว่าเชฟท่ีโรงแรมน้ีเป็นระดับ Top Chef ท่ีสามารถปรุง

อาหารให้มีรสชาติอร่อยจนคุณต้องยกนิ้วให้ และที่สำาคัญยังมี

บาร์บีคิว ปิ้งย่าง ทะเลเผา ให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยทั้ง กุ้ง หอย ปู

ปลา ครบทุกชนิด ให้ได้เต็มอ่ิมกัน พร้อมกับซอฟต์ดร๊ิงค์หลาก

หลายชนิดให้ได้เลือก เรียกว่าครบครันทุกรูปแบบเลยทีเดียว

สรุปทริปนี้ จึงเป็นทริปที่เรียกว่า Eat Sleep Swim เต็มอิ่ม

กับการรับประทานและพักผ่อนสุด Exclusive กับ SCM 

INCENTIVE TRIP TO LA MINIERA POOL VILLAS 

PATTAYA ท่ีจะทำาให้คุณเก็บความทรงจำาดี ๆ กลับไปสร้าง

ความสำาเร็จระดับถัดไป

มอร์แมนขอเป็นกำาลังใจให้ทุกท่านประสบความสำาเร็จ
ผ่านคุณสมบัติกับ SCM Incentive Trip to Pattaya
ในคร้ังนี้ ขอเพียงทุก ๆ ท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจน เรียนรู้
พัฒนาตนเองและลงมือทำาอย่างต่อเนื่อง...
มอร์แมนเชื่อว่าทุก ๆ ท่านสามารถผ่านทริปไปเติมเต็มชีวิต
นอนพูลวิลล่าที่ La Miniera Pool Villas at Pattaya 
ได้อย่างแน่นอนครับ
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โรคของพืชท่ีขาด 
ธาตุรองเสริม
ปัญหาใหญ่ของเกษตรกร และพืชเศรษฐกิจท่ีสำาคัญ ๆ นอกจากต้นทุนที่ลงทุนไปกับต้นกล้า การปรับ

หน้าดินและปุ๋ยที่มีราคาสูงแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยากและส่งผลเสียอย่างหนักต่อเกษตรกร น่ันก็

คือ พืชมีความอ่อนแอต่อการเกิดโรค จนป่วยเป็นโรคพืชหลากหลายชนิด

สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีทำาใหพื้ชอ่อนแอต่อการเกิดโรค  คอื พืชขาดธาตอุาหารทีจ่ำาเปน็ตอ่การเจริญเตบิโต ทำาให้ ราก ลำาตน้ 

ใบ ไม่แข็งแรง ทำาให้พืชอ่อนแอ ขาดภูมิต้านทานที่ดี จึงก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ  พืชไม่สามารถให้ผลผลผลิตที่ดีหรือตายลง 

ทำาใหเ้กษตรกรไดผ้ลผลตินอ้ย ผลผลติมคีณุภาพไมด่ ีส่งผลใหเ้กษตรกรขาดทนุ ยงัคงยากจน ไมส่ามารถลมืตาอา้ปากได้

ปัจจัยท่ีพืชต้องการเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ได้แก่

น้ำา อากาศ แสงแดด ยังมีธาตุอาหารที่มีความจำาเป็นต่อพืช

16 ธาตุ คือ 3 ธาตุจากอากาศได้แก่ออกซิเจนคาร์บอนได

ออกไซต์ไฮโดรเจน 3 ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน (N) 

ฟอสฟอรัส(P) และโพแทสเซียม (K) และ 10 ธาตุอาหาร

รอง เสริม ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม กำามะถัน และ 8

ธาตุอาหารเสริม ได้แก่ เหล็ก สังกะสี โบรอน ทองแดง

แมงกานสี โมลบิดนีมั คลอรีน และนเิกิล ลว้นมคีวามสำาคญั

ต่อการเจริญเติบโตของพืชขาดชนิดใดชนิดหน่ึง ก็จะส่งผล

ต่อความแข็งแรงและการเจริญเติบโตของพืช แต่เกษตรกร

ส่วนใหญ่มักจะขาดความรู้ความเข้าใจและไม่รู้จักธาตุอาหาร

รองเสริมดีพอ ทำาให้ไม่ได้ ใช้ธาตุรองเสริมบำารุงพืช ส่งผล

กระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ทำาให้พืชอ่อนแอ ไม่สามารถต่อสู้กับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลให้พืชป่วยเป็นโรคในท่ีสุด พืชจึง

ไม่สามารถให้ผลผลิตท่ีดีได้

ธาตุอาหารรองเสริม แต่ละชนิดมีความสำาคัญต่อ
การเจริญเติบโตและป้องกันการเกิดโรคให้กับพืช
ดังน้ี

ธาตุแคลเซียม ทำาหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายสารอาหารต่าง ๆ เข้าสู่พืช ทำาให้

ผนังเซลล์ของพืชเชื่อมติดกันเป็นเนื้อเยื่อที่แข็งแรง ช่วยให้พืชย่อยและดูดซึมธาตุ

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแคลเซียมไดด้ ีช่วยใหล้ำาตน้และรากมโีครงสร้างทีแ่ข็งแรง 

ส่งเสริมให้พืชมีภูมิต้านทาน ทนทานต่อการโจมตีของโรคและแมลงได้ดี หากขาดธาตุ

แคลเซียมจะพบใบอ่อนที่งอกใหม่ของพืชมีสีเหลืองซีด เหี่ยว ขอบใบหยักเป็นคลื่น ๆ

และดอกร่วงเร็ว 
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ดังนั้น ธาตุอาหารรองเสริมจึงมีความสำาคัญ
ตอ่พชืทกุชนิด พืชจงึควรไดรั้บธาตอุาหารรองเสริมอยา่ง

เพียงพอ นอกเหนือจากการได้รับธาตุอาหารหลักอย่างปุ๋ย

NPK เท่านั้น เมื่อพืชได้รับธาตุรองเสริมอย่างพอเพียง ก็จะ

ช่วยให้พืชเจริญเติบโต แข็งแรง มีภูมิต้านทานที่ดี ทำาให้พืช

สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกษตรกรได้

รับผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้

เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้

ธาตุเหล็ก เป็นธาตุอาหารท่ีจำาเป็นต่อการสังเคราะห์และ

เสริมสร้างคลอโรฟิลด์ มีบทบาทในการกระตุ้นกระบวนการ

หายใจและกระบวนการเจริญเติบโต ช่วยลดสารพิษ หาก

ขาดธาตุเหล็ก พืชจะแสดงอาการใบมีสีเขียวปนเหลือง หาก

ขาดรุนแรง ใบอ่อนมีสีขาวและร่วง ลำาต้นมีลักษณะผอม 

ส้ันทำาให้ผลผลิตต่ำา

ธาตุคลอรีน มีความสำาคัญต่อกระบวนการสังเคราะห์แสง

เพื่อใช้ ในการดำารงชีวิตของพืช หากพืชขาดธาตุคลอรีน จะมีใบ

ซีดเห่ียว ขอบใบแห้งเป็นสีเหลืองด่าง บางส่วนจะแห้งตาย ส่วน

ใบอ่อนจะมีสีขาวซีด ในขณะท่ีใบแก่จะยังเป็นสีเขียวสด ไม่เจริญ

เติบโต ได้ผลผลิตน้อย

ธาตุนิเกิล ทำาหน้าที่ช่วยปลดปล่อยไนโตรเจนให้อยู่ในรูปแบบ

ท่ีพืชนำาไปใช้ได้ง่าย และยังจำาเป็นต่อกระบวนการดูดซับธาตุเหล็ก

รวมทั้งช่วยในกระบวนการงอกของเมล็ดได้อีกด้วย หากพืชได้รับ

ไม่เพียงพอ จะส่งผลให้ไม่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่

  ธาตุแมงกานีส ช่วยในกระบวน

การสังเคราะห์แสง และการทำางานของ

เอนไซม์ มีคุณสมบัติคล้ายกับธาตุเหล็ก 

เปล่ียนพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเคมีสังเคราะห์

โปรตีนในพืชให้เป็นแป้งและน้ำาตาล ถ้าเป็นผลไม้จะช่วยเพ่ิมรสชาติ

ผลไม้ ให้หวานข้ึน ทำาให้พืชทนทานต่อสภาพอากาศและสภาพ

แวดล้อมได้ดีข้ึน หากพืชขาดแมงกานีส จะแสดงอาการใบเหลือง 

ใบอ่อนท่ีแตกออกมาใหม่มีสีอ่อนจาง ใบแก่มีจุดสีน้ำาตาล ปลายใบ

แห้ง ต้นแคระแกร็น ผลไม่เจริญงอกงาม ผลไม่หวาน  

ธาตุทองแดง หนึ่งในธาตุที่เป็นตัวกระตุ้นให้กระบวน

การทำางานตา่ง ๆ  ของพืชทำางานเปน็ปกต ิเช่น กระบวนการ

หายใจ การเพ่ิมคลอโรฟิลล์ การทำางานของเอนไซม์ ที่มี

ผลต่อการปรุงอาหาร ส่งผลต่อการผลิดอกออกผลของพืช

หากขาดทองแดงจะส่งผลให้ ใบพืชแสดงอาการเหลือง มี

ลักษณะม้วนงอ ข้อใบสั้น ต้นข้าวไม่ออกรวง ลำาต้นแคระ

แกร็น แตกกิ่งก้านน้อยลง เติบโตช้า ผลผลิตต่ำา

ธาตุแมกนีเซียม เป็นองค์ประกอบสำาคัญของการสร้าง

คลอโรฟีลล์ ช่วยให้พืชมีสีเขียวทั้งที่ลำาต้นและใบพืช ทำาให้

พืชปรุงอาหารได้ดี ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพอากาศท่ีไม่

เหมาะสมและต่อสู้กับโรคพืชได้ดี พืชท่ีต้องการผลผลิตท่ีมี

รสหวาน เช่น อ้อย ข้าวโพด มันฝร่ัง ทุเรียน จะต้องการธาตุ

แมกนีเซียมมากกว่าพืชชนิดอื่น หากขาดแมกนีเซียมพืชจะ

มีลักษณะขอบใบมีจุดสีน้ำาตาล ปลายใบแห้งเป็นสีน้ำาตาล

ต้นพืชมีขนาดเล็ก ลำาต้นเปราะหักง่าย ให้ผลผลิตช้า ไม่ได้

มาตรฐาน รสชาติไม่ดี ไม่หวาน

ธาตุโบรอน ช่วยให้รากพืชดูดซึมเอาธาตุแคลเซียมและ

ไนโตรเจนไปใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้พืชเจริญ

เติบโต แตกยอดอ่อน เพ่ิมข้อปล้องได้สมบูรณ์ ช่วยเพ่ิมการ

ออกดอก การติดดอก และเพ่ิมท้ังคุณภาพ รสชาติ ขนาด

และน้ำาหนักของผลผลิตได้ดี หากพืชขาดธาตุโบรอน ลำาต้น

จะแคระแกร็น ลักษณะของใบจะอ่อนและบางลง การแตก

กิ่งและการออกผลของพืชจะไม่สมบูรณ์ ผลจะเล็ก ไม่ได้

น้ำาหนัก รสชาติไม่ดี

ธาตุโมลิบดินัม มีส่วนในการสร้างสารสีเขียว เพ่ิมการ

สร้างคลอโรฟิลล์ เสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืช ทำาให้

ผลไม้สุกแก่เร็วขึ้น หากขาดโมลิบดินัม ใบพืชจะมีลักษณะ

โค้งงอ ลักษณะที่ปลายและขอบใบจะแห้ง ใบเปลี่ยนสีเป็น

สีเหลืองส้ม ดอกและผลมีลักษณะแคระแกร็น ผลโตช้า

ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน 

ธาตุกำามะถัน ช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์และสังเคราะห์

โปรตีน ช่วยในกระบวนการหายใจของพืช เพื่อสร้างพลังงาน

ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของรากและเมล็ดพืช ทำาให้พืช

แข็งแรงและทนทานต่ออากาศหนาวเย็น หากขาดธาตุ

กำามะถัน ใบที่เกิดใหม่จะมีขนาดเล็ก สีเหลืองซีดตลอดทั้ง

ใบเจริญเติบโตช้าและแคระแกร็น ให้ผลผลิตน้อยและไม่ได้

คุณภาพท่ีดี

ธาตุสังกะสี ทำาหน้าที่สร้างฮอร์โมนเร่งตาดอก ช่วยให้

ขั้วผล ขั้วดอกเหนียว ดอกผลร่วงหล่นช้า ช่วยต้านทานโรค

ทนตอ่อากาศหนาวเยน็และตา้นทานตอ่ความร้อนไดด้ ี และ

ทำาให้พืชเจริญเติบโตอย่างสม่ำาเสมอ หากขาดสังกะสีจะ

ทำาใหข้อบใบไหม ้มจีดุสีเหลอืงคลา้ยสนมิ ใบเลก็แคบลำาตน้

ยืดยาวช้า ป้อม สั้น ไม่ค่อยออกดอก ได้ผลผลิตน้อย สีผล

ซีด เปลือกหนา และมีน้ำาน้อย
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ปุ๋ยเคมีธรรมชาติ
คืออะไร
พืชต้องการธาตุอาหารในการ
เจริญเติบโตและสร้างผลผลิต
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของ
พืชท่ีสำาคัญได้แก่ น้ำา อากาศ แสงแดด
รวมถึงธาตุอาหารท่ีมีความจำาเป็นต่อพืช
อีก 16 ธาตุ คือ 
• 3 ธาตุจากอากาศ ได้แก่ ออกซิเจน
คาร์บอนไดออกไซต์ ไฮโดรเจน 
• 3 ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน
(N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม 
(K) หรือท่ีเรารู้จักกันว่าปุ๋ย NPK
• 10 ธาตุอาหารรองเสริม ได้แก่
แคลเซียม แมกนีเซียม กำามะถัน โบรอน 
ทองแดง คลอรีน แมงกานีส โมลิบดีนัม 
สังกะสีและเหล็ก 

รู้หรือไม่...

ปุ๋ย เป็นองค์ประกอบของธาตุอาหาร

ที่จำาเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

ถ้าองค์ประกอบเป็นสารอินทรีย์ เรียกว่า

ปุย๋อินทรย์ี เช่น ปุย๋หมกั ปุย๋คอก ทีม่ธีาตุ

อาหารที่จำาเป็นต่อพืชครบทุกธาตุแต่มี

ปริมาณน้อย ถ้าองค์ประกอบในปุ๋ยเป็น

สารอนินทรีย ์ซึ่งมักผลิตขึ้น โดยวิธีการ

ทางเคมีก็จะเรียกว่า ปุ๋ยเคมี ซ่ึงส่วนใหญ่

จะเป็นธาตุอาหารหลัก NPK นอกเหนือ

จากปุ๋ย NPK ท่ีพืชต้องการแล้วยังมีธาตุ

อาหารรองเสริมที่พืชต้องการอีกด้วย

ซ่ึงสามารถช่วยให้พืชเติบโตแข็งแรงและ

ช่วยเพ่ิมผลผลิตของพืชได้ก็จะเรียกว่า 

ธาตุรองเสริมพืช หรือจะเรียกอีกอยา่ง

ว่า ปุ๋ยเคมีธรรมชาติ
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ปุ๋ยเคมีธรรมชาติ
มี 4 ชนิด

ปุ๋ยเคมีธรรมชาตชินดิน้ำา เป็นสารละลาย

ที่ฉีดพ่นทางใบเพื่อให้ธาตุอาหารแก่พืช ช่วยให้พืช

สามารถดูดซึมทางใบได้อย่างรวดเร็ว นำาไปใช้ได้ทันที

ช่วยทำาให้ปากใบ (ด้านล่างของใบไม้) เปิดตลอดเวลา

ทำาให้พืชได้รับธาตุอาหารมากข้ึนและเร็วข้ึน โดย

กระบวนการผลติจะทำาให้ธาตอุาหารอยู่ในรูปของคเีลต

หรือปฏิกิริยาคีเลชัน (Chelation) ซ่ึงเป็นการรวมตัว

ทางเคมีของสารอินทรีย์กับแร่ธาตุ จนเป็นสารประกอบ

เชิงซ้อนท่ีเข้ากันได้ดี อยู่ในรูปของโมเลกุลท่ีไม่เปิด

โอกาสให้ประจุลบจากที่อื่นเข้าทำาปฏิกิริยาได้ ทำาให้

ละลายในน้ำาได้ทุกชนิด ไม่จับตัวกันเป็นก้อนหรือตก

ตะกอน ธาตุอาหารสามารถคงอยู่ได้ยาวนานมากข้ึน 

หากพืชป่วยหรือต้องการธาตุอาหารเพ่ิม พืชจะแสดงอาการ

ออกมาให้เห็นผ่านอาการต่าง ๆ เช่น ใบมีจุดสีเหลืองคล้ายรา

สนิม ใบอ่อนไม่คล่ีออกจากกัน บิดเบ้ียว ม้วนงอไปข้างหน้าใบมี

ขนาดเล็ก ใบอ่อนมีจุดสีขาวหรือสีเหลือง เป็นเพราะพืชขาดธาตุ

อาหารจำาเป็น ทำาให้ภูมิต้านทานของพืชต่ำาลง ซึ่งอาจทำาให้พืช

ถึงกับตายได้ จึงจำาเป็นท่ีจะต้องเสริมธาตุอาหารท่ีพืชต้องการ

เพ่ิม ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง ได้ผลผลิตท่ีมีปริมาณ

และคุณภาพท่ีดีท่ีสุด สามารถลดต้นทุนให้เกษตรกรและยกระดับ

คุณภาพชีวิตให้กับเกษตรไทย จากการที่สามารถลดต้นทุนและ

เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น ทำาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น

• ปุ๋ยชนิดเม็ด หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากการผลิต โดย

นำาวัตถุดิบแร่ธาตุต่าง ๆ มาผ่านกระบวนการทำาให้เป็นเม็ด

• ปุ๋ยชนิดเกล็ด หมายถึง ปุ๋ยท่ีได้จากการผลิต โดย

นำาวัตถุดิบแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ  ที่เป็นเกล็ดมาผสมให้เข้ากัน

• ปุ๋ยชนิดผง หมายถึง ปุ๋ยท่ีได้จากการผลิตโดยนำา

วัตถุดิบแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ ท่ีเป็นผง มาผสมกัน

• ปุ๋ยชนิดน้ำา หมายถึง ปุ๋ยท่ีได้จากการผลิตโดยนำา

วัตถุดิบแร่ธาตุต่าง ๆ มาผ่านกระบวนการทำาให้เป็นน้ำา 

ในปัจจุบันนี้ ปุ๋ยเคมีธรรมชาติที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ

ปุ๋ยเคมีชนิดน้ำา
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MORE GURU ฉบับน้ีจะแบ่งปันมุมมองในเรื่องปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

ในธุรกิจเครือข่าย ตามแบบฉบับซัคเซสมอร์ ซ่ึงแบ่งระดับเป็น 4 กลุ่ม

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จท่ีคุณต้องจดจ่อ ดังน้ี

ปัจจัย...แห่งความสำาเร็จ!
                               ท่ีคุณ...ต้องจดจ่อ...

02

03

04

ปัจจัยแห่งการ

ใช้เครื่องมือในระบบ

เพื่อเป็นพลังงัด

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

ท่ีเก่ียวกับความคิดและ

จิตวิญญาณ

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

ท่ีเก่ียวกับทักษะสำาคัญ

ในการขยายธุรกิจ

ปัจจัยแห่งการสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร ท่ีมี

ค่านิยมเดียวกัน

ปัจจัยแห่งการใช้เครื่องมือในระบบ

เพื่อเป็นพลังงัด

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ ท่ีเก่ียวกับ

ทักษะสำาคัญในการขยายธุรกิจ

ทำาตัวเป็นแบบอย่างของการใช้เครื่องมือในระบบ ซ่ึง

ประกอบไปด้วยการเข้าเรียนรู้ การใช้สื่อต่าง ๆ  การเข้า

ร่วมงานต่าง ๆ ที่ระบบจัด และการพัฒนาตนเองให้

สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดท่ีจุดประกายพลังในระบบได้

การเคลื่อนคนในองค์กร เข้ามาใช้ระบบเหมือนที่คุณ

ใช้และสอนให้เขาเคลื่อนต่อกันไปเป็นทอด ๆ หากคุณ

ทำาได้สำาเร็จ องค์กรของคุณจะเต็มไปด้วยคนท่ีอยู่ใน

บรรยากาศมีความรู้ มีพลังและรู้จักใช้เครื่องมือ ซึ่งจะ

ส่งผลให้องค์กรของคุณเติบโตอย่างรวดเร็วและย่ังยืน

พัฒนาให้ตัวคุณมีความเชี่ยวชาญใน 7 ทักษะหลัก 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการทำางานพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ การแสวง

หาผู้มุ่งหวัง การสร้างความสัมพันธ์ การค้นหาความ

ต้องการ การนำาเสนอ การขจัดข้อโต้แย้ง การปิดการ

ขายและการติดตามผล หากคุณเก่งใน 7 ทักษะหลักนี้ 

คุณก็จะมีความมั่นใจ สนุกและมีความเป็นธรรมชาติ

ในการทำาเนื้องาน ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีผลลัพธ์ในการ

สปอนเซอร์ที่ตามมา

พัฒนาให้ตัวคุณเก่งใน 7 ทักษะหลัก ท่ีเก่ียวข้องกับการ

บริหารองค์กร ซ่ึงได้แก่ ความเก่งเรื่องคน การวางแผน

งานการประเมิน การสื่อสาร การใช้ระบบ การสร้าง

แรงจูงใจ การส่งต่อพลังและทักษะหลัก หากคุณ

พัฒนาตนเองจนทำาสิ่งเหล่านี้ ได้ดี คุณก็จะสามารถ

สร้างองค์กรเครือข่ายขนาดใหญ่ได้และจะกลายเป็น

ผู้นำาที่สร้างผลกระทบยิ่งใหญ่ สามารถนำาพาผู้คนไป

สู่จุดเปลี่ยนของชีวิต ในที่สุดคุณก็จะประสบความ

สำาเร็จอย่างย่ิงใหญ่เช่นเดียวกัน

คุณต้องคิดบวก มองเห็นและคิดถึงโอกาสความเป็นไป

ได้เสมอ เพราะหากคุณคิดลบและคิดถึงแต่อุปสรรค

ปัญหา คุณจะไม่มีพลังเพียงพอท่ีจะนำาพาตนเองและ

ผู้คนไปสู่ความสำาเร็จ

คุณต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ซัคเซสมอร์ท่ีคุณเลือกทำา หากคุณทำาในระดับหัวใจของ

ความเป็นลูกจ้าง คุณจะไม่มีระดับวิสัยทัศน์ท่ีไกลพอ

และคุณจะไม่ยอมทุ่มท้ังชีวิต แต่หากคุณสวมวิญญาณ

ผู้ประกอบการ คุณก็จะสามารถทำาให้ตัวเองเข้าถึงระดับ

ความรับผิดชอบข้ันสูงสุดและพร้อมท่ีจะทุ่มเทท้ังชีวิตได้

วัฒนธรรมองค์กร ท่ีสร้างมาจากการมีค่านิยมท่ีถูก

ต้องและส่งเสริมความเติบโตของทีม จะเป็นรากฐาน

ท่ีแข็งแกร่งท่ีสุด ดังน้ันคุณจึงต้องกำาหนดค่านิยมท่ีจะ

ยึดถือปฏิบัติ เช่น การเปิดใจเรียนรู้ การรู้จักช่วยเหลือ

แบ่งปัน การเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ ความซื่อสัตย์

และไว้วางใจได้ การยึดม่ันในกฎจรรยาบรรณและการ

เติบโต เป็นต้น

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

ท่ีเก่ียวกับความคิดและจิตวิญญาณ

ปัจจัยแห่งการสร้างวัฒนธรรม

องค์กร ที่มีค่านิยมเดียวกัน

01
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มุมมองสำาคัญต่อการ

พัฒนาตัวเอง

สวัสดีครับ! นักธุรกิจซัคเซสมอร์ท่ีรักทุกท่าน SLA ฉบับน้ี

ขอแบ่งปันในประเด็นเก่ียวกับมุมมองสำาคัญต่อการพัฒนาตนเอง ดังน้ีครับ

ขั้นแรกของการจะก้าวสู่...

การเปลี่ยนแปลง คือการรู้ตัว

ขั้นที่สองคือการยอมรับ

คนเราไม่มีทางทำาผลงาน

ได้เกินกว่ามุม มองที่เขา

มองตนเอง

เมื่อคนเราตั้งข้อจำากัดในสิ่งที่...

ตัวเองจะลงมือทำา ก็เท่ากับเขา

จำากัดความสามารถ ของตัวเอง

คนส่วนใหญ่ต้ังข้อจำากัด

เพื่อล้อมกรอบตัวเองไว้ต้ังแต่ต้น

จึงทำาให้เขาใช้ศักยภาพ

ของตัวเองน้อยมาก

ปรัชญาการดำาเนินชีวิตของบุคคล

หนึ่ง ไม่อาจถ่ายทอดออกมาได้ดี

ทีสุ่ดทางคำาพดู แต่จะแสดงออกมา

ในส่ิงท่ีบุคคลนั้น ตัดสินใจเลือกใน

ระยะยาว คุณคือผู้สร้างชีวิตของ

คุณและคุณคือผู้สร้างตัวคุณเอง

คุณต้องรู้จักตัวเองก่อน จึงจะ

พัฒนา ศักยภาพได้ แต่ขณะ

เดียวกันก็ต้อง พัฒนาก่อนถึง

จะได้รู้จักตัวเอง 

ความผิดพลาดเป็นแค่อีกวิธีหนึ่ง

ของการทำาสิ่งต่าง ๆ

การท่ีคุณจะเปล่ียนแปลงตนเองได้ ต้อง

เร่ิมต้นจากการ "รู้ตัวก่อน" ซ่ึงคุณอาจ

รู้ตัวจากการวิเคราะห์ตนเองหรือ จากการ

สะท้อนของใครบางคน เมื่อรู้ตัวแล้วคุณ

จะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ อยู่ที่คุณยอม

รับว่าคุณเป็นแบบน้ัน และจำาเป็นต้อง

เปล่ียนแปลงหรือไม่ ถ้าคุณมาไม่ถึงข้ันท่ี

สอง คุณจะไม่มีวันเปล่ียนแปลงตนเองได้

มุมมองท่ีมีต่อตนเอง มีผลต่อโลกภายใน

ของคนคนน้ัน ถ้าคุณมีมุมมองด้านลบต่อ

ตัวคุณเอง คิดว่าคุณเป็นคน ไม่เอาไหน 

ไม่เก่ง ไม่สำาเร็จ ทำาอะไรก็ไม่เป็น คุณก็จะ 

ไม่มีพลังแห่งความเคารพนับถือตนเอง ส่ิง

ท่ีคุณลงมือ กระทำาในโลกภายนอก ก็จะได้

ผลลัพธ์อยู่ในระดับเดียวกับมุมมองท่ีคุณ

ให้ค่าให้ราคาต่อตัวคุณเอง

คนส่วนใหญ่ตั้งข้อจำากัดเพื่อล้อมกรอบ

ตัวเองไว้ต้ังแต่ต้น จึงทำาให้เขาใช้ศักยภาพ

ของตัวเองน้อยมาก ท้ัง ๆ ท่ีเขามีความ

สามารถที่แอบแฝงอยู่อีกมากมาย แต่ไม่

ได้ดึงออกมาใช้เลย ดังน้ัน ถ้าคุณต้องการ

ชีวิตท่ีมีความสำาเร็จมากข้ึน คุณก็ต้อง

ขยายส่ิงท่ีคุณจะลงมือทำาให้กว้างข้ึน ใน

ท่ีสุดคุณก็จะมีความสามารถในการทำาส่ิง

น้ันได้ 

คนท่ีสร้างความย่ิงใหญ่ในโลกใบน้ี ล้วน

แล้วแต่เคยผิดพลาดมาก่อน จงอย่าแปล

ความผิดพลาดเป็นความล้มเหลว มัน

เป็นแค่อีกวิธีท่ีไม่ได้ผล อย่ากลัวท่ีจะผิด

พลาด เรียนรู้จากมัน เพื่อให้คุณมีความ

ก้าวหน้าในชีวิตมากข้ึน

สิ่งที่คุณพูด ไม่สำาคัญเท่าสิ่งที่คุณทำา

คุณสร้างชีวิตของ คุณจากการลงมือทำา

ในส่ิงท่ีส่งเสริมชีวิตคุณในท้ังปัจจุบัน และ

อนาคต ดังนั้น จงจำาไว้ว่า อย่าดีแต่พูด 

พูดแล้ว ต้องทำาเป็นแบบอย่างเพื่อให้เกิด

ผลเป็นรูปธรรมด้วย 

คุณมีความรู้จักตัวเองในระดับหน่ึง จาก

น้ันเร่ิมต้นพัฒนา ศักยภาพ ในขณะท่ีคุณ

พัฒนาตัวเอง คุณก็ย่ิงรู้จักตัวคุณ เอง

มากข้ึน ส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพย่ิง

ได้ผลลัพธ์ท่ี ดีข้ึน ดังน้ัน จงอย่ารีรอใน

การพัฒนาตนเองและจงทำาอย่างต่อเนื่อง

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการพัฒนา

ตนเอง

BY : CEO นพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศ วิจิตร SLA    27



วันที่	 	 															งานประชุม	 	 	 									เวลา	 	 							สถานที่

วันที่	 	 															งานประชุม	 	 	 									เวลา	 	 							สถานที่

วันพฤหัสบดี ที่ 6

วันพฤหัสบดี ที่ 13

วันพฤหัสบดี ที่ 27

วันศุกร์ ที่ 7

วันอังคาร ที่ 11

วันศุกร์ ที่ 14

วันศุกร์ ที่ 21

วันอังคาร ที่ 18

วันพฤหัสบดี ที่ 3

วันศุกร์ ที่ 4

19.00  -  20.00 น.

13.00  -  14.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

20.00  -  21.00 น.

13.00  -  14.00 น.

19.00  -  20.00 น.

20.00  -  21.00 น.

- SCM Leaders Forum

- Product Training

- เพ่ือนคู่ใจเกษตรกร Transform PLUS

- ทางลัดสู่ความสำาเร็จ ด้วย NLP

- ทางลัดสู่ความสำาเร็จ ด้วย NLP

- President Talk

- Alkamag Insight Professional

- Diamond Town Hall

- Product Training

- SCM Leaders Forum

- Diamond Town Hall

- ZOOM ( ไทย, สปป.ลาว )

- ZOOM

- President Talk

- เพ่ือนคู่ใจเกษตรกร Transform PLUS

- Product Training

- Product Training

- Alkamag Training

 - ZOOM ( ไทย, สปป.ลาว )

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

- ZOOM

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

- ZOOM

- ZOOM

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

- FB Page: SCM ACADEMY

วันอังคาร ที่ 8

วันศุกร์ ที่ 11

วันอังคาร ที่ 15

วันอังคาร ที่ 29

วันศุกร์ ที่ 25

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

13.00  -  14.00 น.

13.00  -  14.00 น.

19.00  -  20.00 น.

พฤษภาคม / MAY

มิถุนายน / JUNE

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