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ปีที่ 9 ฉบับที่ 52 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565นิตยสารแห่งแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้

คุณปีติชา เรืองเนตร
นักธุรกิจระดับ DIAMOND







สวัสดีครับ! นักธุรกิจและสมาชิกซัคเซสมอร์ทุกท่าน 

ในวารดิถีข้ึนปีใหม่ 2565 ผมนายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ 

ประธานกรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร ประธาน

เจา้หน้าท่ีบรหิาร บรษัิท ซคัเซสมอร ์บอ้ิีงค์จำากัด (มหาชน) ผมขอใช้

พ้ืนท่ีน้ีเป็นสื่อกลางในการส่งคำาอำานวยพรไปยังผู้บริหารพนักงานและ

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ทุกท่าน 

"ขอกราบอาราธนาส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย ได้อวยพรให้ทุกท่านจง

ประสบแต่ความสุขความเจริญ ความสำาเร็จ สุขภาพแข็งแรง ทำามา

ค้าขายเจริญรุ่งเรืองย่ิง ๆ ข้ึนไป สวัสดีปีใหม่ 2565"

เข้าสู่ปีใหม่เร่ิมต้นด้วยข่าวท่ีน่ายินดี ของผู้นำาท่ีได้รับเข็มเกียรติยศ

คนใหม่ เพราะเส้นทางแห่งความสำาเร็จมีจุดเร่ิมต้นและจุดเส้นชัย 

หากคุณได้เร่ิมต้นอย่างถูกต้อง ก็จะมีโอกาสพบความสำาเร็จท่ีมากกว่า 

เพียงคุณเชื่อมั่นว่าถ้าทำาได้จริง ชีวิตจะมีสมดุลยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องรายได้

ที่ไม่มีขีดจำากัด มีเวลาเป็นของตัวเอง และสามารถกำาหนดวิถีชีวิตของ

ตนเองได้ และเมื่อเราประสบความสำาเร็จ สิ่งที่ได้ไม่ใช่เพียงแค่เงินแต่

เราจะได้วิถีชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบมากข้ึน ผมขอแสดงความยินดีกับผู้นำา

ที่ประสบความสำาเร็จทุก ๆ รหัส และขอส่งพลังให้คุณประสบความ

สำาเร็จในชีวิตครบทุกประการอย่างยิ่งใหญ่และยั่งยืนตลอดไปครับ

ซัคเซสมอร์ในปีน้ีเราก้าวสู่ปีท่ี 9 อย่างเป็นทางการ ด้วยบทพิสูจน์ความ

สำาเร็จการเป็นผู้นำาตลาดสุขภาพและความงามอย่างต่อเนื่อง ผมและ

ทีมงานพร้อมท่ีจะก้าวไปกับนักธุรกิจทุกท่าน โดยต้ังเป้าการเติบโตกว่า 50% 

ภายใต้การวางแผนบริหาร 4 แนวทาง โดยมุ่งเน้นในการขับเคลื่อนด้วย

พลังแบรนด์การตลาดดิจิทัล ปรับโฉมธุรกิจสู่โมเดลโซเชียลคอมเมิร์ซ 

เชื่อมออนไลน์ออฟไลน์ ระบบท่ีเน้นการสร้างประสบการณ์ท่ีประทับใจ

ของลูกค้า ผ่านการเติบโตในประเทศและต่างประเทศ ด้วยกลยุทธ์สร้าง

การเติบโต 4 กลยุทธ์ด้วยกัน คือ

• Leverage Brand Energy การยกระดับพลังแบรนด์องค์กรและสินค้า

ให้สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายได้กว้างและลึกข้ึน ตลอดจนการสร้างแบรนด์

เลิฟเวอร์อย่างต่อเนื่อง โดยวางเป้าขยายฐานสมาชิกแตะระดับ 150,000 ราย

จากปัจจุบัน 120,000 ราย และหากรวมดีลเลอร์จากต่างประเทศ ทำาให้ยอด

รวมข้ึนสู่ 250,000 ราย

• Driving Digital การขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัลในทุก ๆ ฝ่ายงาน

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำางาน ท่ีเป็นเครื่องมือท่ีทรง

พลังในการขยายตลาด Leading Change 2022 

• Create Online & Offline Breakthrough System การสร้างและ

ผสมผสานระบบ Online และ Offline ท่ีส่งเสริมซ่ึงกันและกันเพื่อรองรับ

และเติมเต็มจุดอ่อนจุดแข็ง

• Customer Experience Management การบริหารจัดการและร่วม

สร้างประสบการณ์ท่ีดีต่อแบรนด์ของลูกค้า

และเมื่อโลกปรับเปล่ียนไปอยู่ตลอดเวลา ปี 2565 ซัคเซสมอร์จึงพัฒนา

ดิจิทัลแพลตฟอร์มใหม่ท่ีสร้างประสบการณ์ช้อปป้ิงออนไลน์ เปิดตัว

แอปพลิเคชัน SCM CONNEXT เพ่ิมทางเลือกการดำาเนินธุรกิจรูปแบบ

ใหม่ให้กับนักธุรกิจซัคเซสมอร์นำาจุดแข็งของ Online และ Offline ด้วย

การยกธุรกิจมาไว้ในมือถือผ่านแอปพลิเคช่ัน SCM CONNEXT เพื่อเชื่อม

ต่อสายงานที่มาพร้อมกับฟังก์ชันในการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านแพลตฟอร์ม

E-Commerce ท่ีมีระบบซ้ือขายออนไลน์ 100% มาพร้อมกับ Payment 

Gateway & Tracking order New Register & Sponsor link ฟังก์ชันท่ี

เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ขยายธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ 100%

กลยุทธ์การตลาดในปี 2565 นอกจากเรื่องของดิจิตอล เรายังเน้นการ

สร้างประสบการณ์ท่ีดีจากผลิตภัณฑ์ ด้วยการนำาเสนอโซลูช่ันผลิตภัณฑ์

ท่ีตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลมากข้ึน โดยยึดหลักความต้องการ

ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปพร้อมกับการพัฒนา

นวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยให้ผู้บริโภคมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และสร้างความ

แตกต่างจากคู่แข่งด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วย

ให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนได้

ท้ายน้ี เรา 2 คน ขอขอบคุณผู้นำาทุกท่านท่ีร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้าง

พลังอันย่ิงใหญ่ พร้อมกับไว้วางใจและเชื่อม่ันในปรัชญาชีวิต ท่ีพร้อม

ก้าวผ่านอุปสรรคและขับเคลื่อนซัคเซสมอร์ไปด้วยกันครับ พบกันใหม่

ในฉบับหน้าครับ

สาส์นจากผู้บริหาร

ด้วยรัก เชื่อมั่นและปรารถนาดี

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด (มหาชน)

GREETING

04 GREETING    



C O N T E N T S
นิตยสารซัคเซส : ปีที่ 9 ฉบับที่ 52 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565

นิตยสารราย 2 เดือนของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำากัด (มหาชน)

ที่จัดทำาขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์

Recognition :

เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564

Greeting

Cover Story :
คุณปีติชา เรืองเนตร 
นักธุรกิจระดับ DIAMOND 

Health & Beauty :
โรคเบาหวาน 

Guide Tip : 

Being more trip to 
SPECTRUM OF THE SEAS
ทริปล่องเรือสำาราญสุดหรู 5 วัน 4 คืน

More Being : Did you Know? 
นิวตราซูติคอล (Nutraceuticals)  
สามารถดูแลป้องกันโรคเบาหวานได้

Q&A : 

ถาม/ตอบ 

More Guru : 
5 สิ่งที่คุณต้องทำ� ถ้�อย�กเปลี่ยนชีวิต

Successmore 

Leadership

Academy (SLA) :
5 ขั้นตอนการสร้างพลังฮึดสู้
พิชิตสู้ความเป็นผู้นำา ปี2022

ตารางงาน : 
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 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





“ความคิดของคุณ ทำาให้คุณตกอยู่ ในปัญหา

  และก็ ความคิดของคุณน่ันแหละ... 
        ท่ีจะทำาให้คุณออกมาจากปัญหาได้”
คนท่ีเจออุปสรรคจากเหตุการณ์ในชีวิตแบบเดียวกัน แต่ไม่เสมอไปท่ีจะรู้สึกว่า
เป็นปัญหาเหมือนกัน บางคนย่ิงเจออุปสรรค ย่ิงฮึดสู้ บางคนเจอแล้วถอดใจ

 จงจำ�ไว้ว่� เหตุก�รณ์ต่�ง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตของคุณมีค่�เป็นกล�งเสมอ
มันข้ึนอยู่กับคว�มคิดของคุณว่�จะตีคว�มหม�ยไปท�งด้�นไหน  ห�กคุณตีคว�มไปด้�นท่ี

เป็นปัญห� เป็นตัวเหน่ียวร้ัง คุณก็จะไม่มีพลังท่ีจะไปต่อ ในท�งตรงกันข้�ม
ห�กคุณเปล่ียนมุมมองคว�มคิด คิดไปในด้�นท่ีเป็นโอก�สแห่งคว�มท้�ท�ย  มองว่�ปัญห�

เป็นเร่ืองช่ัวคร�วและมองให้เห็นหนท�งท่ีจะไปต่อ คุณก็จะมีพลังเคล่ือนไปข้�งหน้�ได้ 
มันเป็นสิทธ์ิในก�รเลือกท่ีจะคิดของคุณ!!

“ข้อคิด คำ�คม”

เพื่อพลังใจ...

CEO นพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร BY : ข้อคิด คำาคม       07

"ข้อคิด คำ�คม" โดย CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร







การประกาศเกียรติคุณ
นักธุรกิจซัคเซสมอร์
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564

คุณปีติชา เรืองเนตร

จ.สมุทรสาคร

06 RECOGNITION

นักธุรกิจระดับ DIAMOND



คุณกฤตพร สุขสัก   จ.เชียงราย

คุณชลอม ทองสุข   จ.พิษณุโลก

คุณณพลักษณ์ พลไธสง - คุณคณวัช ใฝ่ศิลป์สกุล

จ.กำาแพงเพชร

คุณนุชนาถ อำาภาพร  กรุงเทพมหานคร

คุณพีรเทพ นิธิสัมพันธ์

กรุงเทพมหานคร

คุณอินทวารี โพธ์ิกลม

กรุงเทพมหานคร

คุณวิโรจน์ รูปสม - คุณภูสวรรค์ แสนปะติ

จ.สมุทรสาคร

คุณสมจิตร คีรีวัลย์ 

จ.บุรีรัมย์

คุณบังอร สมบัติเทพสุทธ์ิ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณรัชกร แก้วพุทธชาติ  กรุงเทพมหานคร

คุณศุภกฤช กาญชนะ  จ.อุตรดิตถ์

คุณสมยศ พงษ์ศิริพัฒน์  จ.ปทุมธานี

คุณสุดารัตน์ ชยม่ันคงชัย  จ.สุโขทัย

RECOGNITION      07

นักธุรกิจระดับ GOLD

นักธุรกิจระดับ PLATINUM

นักธุรกิจระดับ SAPPHIRE



คุณกัญญาณัฐ ศรีบุตรทอง  จ.เชียงใหม่

คุณกุลวดี บุญมา   จ.ราชบุรี

คุณจงศักด์ิ สุวณิช   กรุงเทพมหานคร

คุณจักกฤษณ์ อินทร์ทอง  กรุงเทพมหานคร

คุณจักราวุธ สีหาพงษ์  จ.จันทบุรี

คุณจินตนา ดวงแก้ว  จ.พะเยา

คุณจินตนา ต้ังวิชิตฤกษ์  จ.สมุทรสงคราม

คุณจิราภรณ์ คงเสาร์  จ.ปัตตานี

คุณชญาน์นันท์ ธันศิริกัญญา จ.จันทบุรี

คุณชาญณรงค์ มาเทศน์ - คุณปารถนา ทับชู

จ.อุตรดิตถ์

คุณชำานาญ สวนเลิศ  จ.ปราจีนบุรี

คุณโชตินภา ศรีสุวรรณ  จ.นครสวรรค์

คุณซ้อน พรหมสถาพร  จ.นครปฐม

คุณฐานวัฒน์ บุญศิริเกียรติกุล - คุณฐิภาพรรณ เจริญดง 

จ.สระแก้ว

คุณณัฐธินีย์ ประสพยงค์สกุล จ.ชุมพร

คุณณัฐพงค์ อนันต๊ะ  จ.เชียงใหม่

คุณณัฐภา แก้วกำาเหนิด  กรุงเทพมหานคร

คุณดิษฐ์พชร เจริญวุฒิวนพันธ์ จ.ชลบุรี

คุณตรีธนา ศิวเดชฤทธ์ิ  จ.ปราจีนบุรี

คุณตวงทอง แพทยาไทย  จ.ร้อยเอ็ด

คุณถาวร โพธิพรม  กรุงเทพมหานคร

คุณทนง พูลพิพัฒน์  จ.เพชรบุรี

คุณทวีโชค นาคภู่   จ.สุโขทัย

คุณทศพร ห่อมกระโทก  กรุงเทพมหานคร

คุณธนภรณ์ กาวิยะ  จ.เชียงใหม่

คุณธนัชชนม์ กลัญชัย  จ.สมุทรปราการ

คุณธัชญมณ เสน่หา  จ.สมุทรปราการ

คุณธิติกาญจน์ เงินคง  จ.สุโขทัย

คุณนฤมล เศาจกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณนาฎรวี มานยีมุด  กรุงเทพมหานคร

คุณนิตยา แสงเจริญ  จ.นครศรีธรรมราช

คุณบดินทร์ สุคันธรัตนชาติ  จ.ศรีสะเกษ

คุณเบญจวรรณ โพยประโคน จ.บุรีรัมย์

คุณปฏิพัทธ์ สาคร   จ.ปราจีนบุรี

คุณปรีดา อู่ทอง   จ.ชุมพร

คุณพงศกร วัฒโนภาษ  กรุงเทพมหานคร

คุณพรรณวดี คำาภิระไพร  จ.ลำาพูน

คุณพรศิลป์ มโนเพ็ญ  จ.ลำาพูน

คุณพิมพิลา พิมพานวรัชต์  จ.สุโขทัย

คุณพิศุทธ์ิ บูรณะ   จ.สุรินทร์

คุณไพบูลย์ ทรัพย์เย็น  จ.ชลบุรี

คุณภคพร ฉวยสูงเนิน  จ.เชียงใหม่

คุณภาณุพงศ์ คงเพ็ชรศักด์ิ - คุณผกามาศ วันทอง

จ.ราชบุรี

คุณภิญโญ จันทร   จ.ตาก

คุณภีมนัทธ์ พลเสน  กรุงเทพมหานคร

คุณดวงบงกช ภูตะวัน  จ.ปทุมธานี

คุณธนพล พูลพิพัฒน์  จ.นครปฐม

คุณนิธิโชติ -คุณสุภา ชุติสุวภัทรกุล จ.กระบ่ี

คุณผ่องศรี ดวงแก้ว - คุณสถิตย์ บุณยมณี 

จ.พะเยา

คุณพงศธร เทียนสันต์ - คุณนิภาพร แก้วตา

จ.กำาแพงเพชร

คุณพิรัชต์ยา พรเรืองวงศ์  จ.เชียงใหม่

คุณไพเราะ ขจรศรี  จ.เชียงใหม่

คุณวรพันธ์ อินทร์ปัญญา  จ.เชียงราย

คุณวรรณา ชนะชื่น  จ.กาฬสินธ์ุ

คุณสุทิน คงช่วย   จ.สงขลา

คุณอิศวีร์พร คงเพ็ชรศักด์ิ  จ.ราชบุรี

นักธุรกิจระดับ BRONZE

นักธุรกิจระดับ SILVER
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ระดับเข็ม เกียรติรางวัล
นักธุรกิจซัคเซสมอร์

คุณรุ่งนภา ศิลปี   จ.ปทุมธานี

คุณฤทัยรัตน์ ไชยกุล  จ.ตรัง

คุณลัดดาภรณ์ รอดสัมฤทธ์ิ  จ.ปทุมธานี

คุณวราวัจน์ พิมพิสัย  จ.กาฬสินธ์ุ

คุณวัฒนา - คุณทรงศักด์ิ ศักด์ิบุตร จ.อุดรธานี

คุณวินัย ศรีชัยชู   จ.ชัยภูมิ

คุณศิลา ปริยาภัสสกุล  จ.ตาก

คุณศุภลักษณ์ รัตน์ม่ิงมงคล  จ.นนทบุรี

คุณสมัคร เกิดห่วง  จ.เพชรบุรี

คุณสมิหลา ทองจันทร์  จ.ตรัง

คุณสวัสด์ิ ผ่อนจรูง  จ.ขอนแก่น

คุณสัมพันธ์ เพ็ชรชนะ  จ.กระบ่ี

คุณสิริพร สุวรรณ   จ.ปัตตานี

คุณสุบรร กลมนอก  จ.นครราชสีมา

คุณสุพรรณ์ แนช   จ.เชียงใหม่

คุณอรนงค์ โยธา   จ.ขอนแก่น

คุณอรุณรัชช์ พ่ึงวัชนะ  จ.กำาแพงเพชร

คุณอำาพร อาจอกู่   จ.เชียงราย

4. ระดับ
   PLATINUM

7. ระดับ
   SAPPHIRE

1. ระดับ
   BRONZE

5. ระดับ
   PEARL

8. ระดับ
   EMERALD

2. ระดับ
   SILVER

3. ระดับ
   GOLD

6. ระดับ
   RUBY

15. ระดับ ROYAL
    DIAMOND

14. ระดับ PRESIDENTIAL
    DIAMOND

13. ระดับ IMPERIAL
    DIAMOND

12. ระดับ CROWN
    DIAMOND

10. ระดับ BLUE
     DIAMOND

9. ระดับ
   DIAMOND

11. ระดับ BLACK
    DIAMOND

นักธุรกิจระดับ BRONZE
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คุณปีติชา เรืองเนตร
นักธุรกิจระดับ DIAMOND

   เพชรเม็ดสวย แม้เกิดได้...ก็น้อยเม็ด
                 คนใจเพชร แม้เกิดย�ก ก็ม�กค่�

เพชรแกร่งได ้ก็เพร�ะผ่�น ก�ลเวล�
        ใจคนกล้� ก็เพร�ะผ�่น ก�รอดทน
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สวัสดีค่ะโบว์ ปีติชา เรืองเนตร (โบว์) 
โบว์เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหน่ึง ฐานะท่ีบ้านปานกลาง

คุณพ่อและคุณแม่ ทำาอาชีพค้าขาย พอโตข้ึนก็มุ่งหน้า

เข้ากรุงเทพฯ เริ่มจากการเป็นสาวโรงงาน และผัน

ตัวเองมาเป็นแม่ค้า เพื่อหวังว่าชีวิตจะดีข้ึนกว่าเดิม

เร่ิมต้นบทบาทด้วยการเป็นแม่ค้าขายปลาทูน่ึง

• ย่ิงวันไหนเจอฝนฟ้าอากาศทำาปลาไปแล้วขายไม่ได้ก็มี ตอนน้ัน

เจอวิกฤติหนักมาก เลยแก้ปัญหาด้วยการกู้ยืมเงินนอกระบบจน

กลายเป็นหน้ี เมื่อเจอทางตันถึงข้ันต้องตัดสินใจประกาศขายบ้าน

ท่ีโบว์รัก และแม่ก็จะให้กลับไปอยู่บ้าน ตอนน้ันโบว์ไม่รู้ว่าจะเดิน

หน้าชีวิตไปยังไงต่อ ไม่อยากมีชีวิตแบบน้ีท่ีต้องหาเงินใช้หน้ีหรือ

ถ้ากลับไปอยู่บ้านกับแม่ก็ไม่รู้จะกลับไปทำาอะไร เพราะท่ีบ้านไม่มี

ที่นาที่สวนให้ทำากินหรืออาชีพอะไรให้ทำากินเลย มองหาว่าจะมี

งานอะไรท่ีทำาให้เราหมดหน้ี แต่ก็ยังมีความโชคดีค่ะมีลูกค้ามา

ท่ีร้านและถือนิตยสารมาให้ ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ลูกค้า

บอกว่าคนท่ีอยู่หน้าปกนิตยสารเป็นแม่ค้าปอเป๊ียะ ตอนน้ีประสบ

ความสำาเร็จมีรายได้ 800,000 บาทต่อเดือน โบว์หยิบนิตยสาร

มาดูก็ได้เห็นว่าเป็นพ่ีหนูเล็กท่ีขายปอเป๊ียะอยู่ข้างข้างร้าน และ

หายจากตลาดไป 4 ปีชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปมาก จนทำาให้กลับ

มามองชีวิตตัวเอง ทำาไมย่ิงทำาย่ิงแย่เลยเอะใจว่าพ่ีเค้าทำาอะไร... 

อดีตเป็นแม่ค้าขายปลาทูน่ึง เปิดขายตามตลาดนัด 
ต้องไปรับปลาท่ีตลาดมาทำาเอง น่ิงเอง 
              แล้วค่อยเอาออก....ไปน่ังขายท่ีตลาดนัด

• ชีวิตแม่ค้าท่ีต้องตื่นต้ังแต่ตีห้า กว่าจะกลับถึงบ้านก็ส่ีทุ่ม

ถึงห้าทุ่ม แต่รู้สึกว่าอาชีพน้ีเป็นอาชีพท่ีดีนะคะ เพราะไม่ต้องเป็น

ลูกน้องใคร เป็นนายตัวเอง เป็นเจ้าของธุรกิจ เพราะโบว์เคยเป็น

สาวโรงงานมาก่อน ทำามาส่ีปีแต่ชีวิตเหมือนเดิมเลยผันตัวเองมา

เป็นแม่ค้าขายปลาทูน่ึง และคิดว่าอาชีพแม่ค้าน่ีแหละท่ีจะทำาให้

โบว์มีรถ มีบ้านได้ โบว์มุ่งม่ันต้ังใจขายปลาทูนานถึง 12 ปี จนโบว์

ประสบความสำาเร็จมีทุกอย่างท่ีต้องการ แต่วันนึงเหตุการณ์ท่ี

ไมค่าดคิดกม็าถึง เมื่อโบวเ์จอสภาวะเศรษฐกิจกับต้นทุนราคา

ปลาท่ีสูงข้ึน ไม่สามารถควบคุมราคาและคู่แข่งได้ ทำาให้รายได้

ของโบว์ลดน้อยลง

"รายได้" เร่ิมไม่พอกับ "รายจ่าย"
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• มาเจอช่วงโควิด -19 วิกฤติหนักมากแต่โบว์ก็ตัดสินใจสู้ต่อค่ะ

เพราะโบว์เห็นเจ้าของท้ังสองท่านยังสู้ค่ะ และในวิกฤตโควิด    

ในวันน้ัน ทำาให้โบว์เติบโตในการปรับเปล่ียนใช้ระบบออนไลน์

“แปดเดือนเท่าน้ัน โบว์ก็ประสบความสำาเร็จเป็นแพลตติน่ัม”
และก็เลิกขายปลาทูค่ะ..แต่โบว์ก็สำาเร็จไม่ทัน รถโบว์โดนยึดและ
         ปล่อยขายไปค่ะ แต่ก็สู้ต่อเพราะโบว์ไม่อยากขายบ้าน”

• เร่ิมแรกโบว์เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในระบบ SLA

ตอนแรกไม่มีความรู้ก็โดนปฏิเสธบ้างค่ะ แต่ก็กลับไปปรึกษา Upline 

และกลับไปมองท่ีเป้าหมาย โบว์อยากปลดหน้ี โบว์อยากให้แม่

สบาย และท่ีสำาคัญคือ อยากมีเวลาให้กับลูก เพราะงานน้ีเค้า

บอกว่าทำาระยะเวลาเพียง 3-5 ปี และรับรายได้ต่อเนื่อง โบว์จะ

ได้มีเวลาคืนให้กับลูกค่ะ

แค่คุณ ลองเปิดใจ เท่ากับคุณได้...  ลองเปิดโอกาส ตัวเองอีกหน่ึงก้าว
คร้ังแรกเปิดใจลองคุยกับพ่ีเค้า (พ่ีหนูเล็ก กัญญารัตน์ เกตุพิบูลย์) เพราะถ้ามันได้ผลลัพธ์ปลายทางแบบนี้ก็น่าสนใจ

เลยโทรหาพ่ีเขาค่ะ แล้วก็ตัดสินใจไปฟังข้อมูล นับต้ังแต่วันน้ัน ต้องขอบคุณพ่ีหนูเล็กในวันน้ันท่ีเล่าเรื่องราวของ

บริษัทซัคเซสมอร์ให้โบว์ฟัง ทำาให้โบว์รับรู้ได้เลยว่า น่ีคือทางรอดท่ีโบว์ต้องเลือก มันคือทางเดียวท่ีเราจะหมดหน้ี

ได้ เลยตัดสินใจถามพ่ีเค้าว่ามีเทคนิคอย่างไร พร้อมกับเรียนรู้ถึงความสำาเร็จของพ่ีหนูเล็ก 
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จากวิกฤตในวันน้ัน คนท่ีเคยโดนยึดรถและขายบ้าน ทุกวันน้ีโบว์ซ้ือรถใหม่ฟอร์จูนเนอร์ 1,500,000 บาท จากรายได้ท่ี
เปน็นักธรุกิจซัคเซสมอรแ์ละยงัสามารถรกัษาบา้นไวด้้วย แถมโบว์ได้โอกาสเปดิประสบการณก์ารทอ่งเทีย่วตา่งประเทศกับ

ซัคเซสมอร์เป็นคร้ังแรกด้วย จากวันน้ันท่ีหนูไม่มีเวลาไปเย่ียมพ่อแม่ ไม่มีเวลาพาลูกไปไหนมาไหน ทุกวันน้ีสามารถคืนเวลา

ให้กับครอบครัว มีเวลาพาเค้าไปเท่ียว มีเวลากลับไปดูแลพวกเค้า 

ขอขอบคุณ ผู้บริหารบริษัทซัคเซสมอร์ ท้ัง 2 ท่านมาก ๆ ท่ีเปิดบริษัทและเปิดโอกาสให้กับทุกคน ทุกอาชีพ และคนธรรมดาแบบ

โบว์ได้เปล่ียนแปลงชีวิตท่ีดีข้ึน

ขอขอบคุณ Upline ผู้เปิดโอกาสคอยช่วยเหลือตลอดเส้นทาง ขอบคุณบูลไดมอนด์ พ่ีหนูเล็ก กัญญารัตน์ เกตุพิบูลย์ ท่ีคอย

แนะนำาให้โบว์ได้ประสบความสำาเร็จตามท่ีโบว์ต้ังใจไว้ค่ะ

ปัจจุบันโบว์ทำาซัคเซสมอร์ 4 ปีแล้วค่ะ 
อยู่ในตำาแหน่ง Diamond ท่ีมีรายได้
       สูงสุด 420,000 บาทต่อเดือน
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ในคร้ังน้ีมอร์แมนจะพาทุกท่านต่ืนเต้นกับโปรโมช่ันใหม่ท่ีทุกคนไม่ควรพลาด เพราะโปรโมช่ันคร้ังน้ีคือ...
BEING MORE TRIP TO SPECTRUM OF THE SEAS AT SINGAPORE เป็นการล่องเรือสำาราญสุดหรูระดับ
WORLD CLASS เป็นเรือขนาดใหญ่ลำาใหม่ท่ีเร่ิมแล่นในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาน้ี โดยจะเร่ิมเก็บคะแนนท่องเท่ียวต้ังแต่
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม 2565 รวมเวลาท้ังหมด 7 เดือนด้วยกัน และมีกำาหนดเวลาเดินทางท่องเท่ียว
ในวันท่ี 10 – 14 พฤศจิกายน 2565 เพ่ือสร้างภาพความฝันให้กับทุกท่านสำาหรับทริปน้ี มอร์แมนขออาสาขยายภาพ
ความฝันในขณะน้ีเลยครับ

SPECTRUM OF THE SEAS เป็นเรือสำาราญ

ขนาดยักษ์ท่ีใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก ในระดับ 

Quantum-Ultra ท่ีสร้างเสร็จในเดือนเมษายน 2019 

ดำาเนินการโดยบริษัท Royal Caribbean Interna-

tional เป็นเรือลำาแรกของคลาส Quantum Ultra 

สร้างข้ึนท่ี Meyer Werft เมือง Papenburg ประเทศ

เยอรมนี โดยขนาดของเรือมีความสูงจากผิวน้ำา 41.2 

เมตร และยาวถึง 347.11 เมตร พูดได้ว่ายาวกว่า

สนามฟุตบอล 3 สนามต่อกัน และสามารถจุผู้โดยสาร

ได้ท้ังหมดประมาณ 4,500 คน 

BEING MORE TRIP TO SPECTRUM OF THE SEAS AT 
SINGAPORE เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วกับการเก็บคะแนน...
ท่องเท่ียว LEADERS SEMINAR TRIP TO FRANCE ทริป
ท่องเท่ียวไปประเทศฝร่ังเศสก็ผ่านไปแล้วคร่ึงทาง ผลการเก็บ
คะแนนของแต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้างครับ บางท่านคงจะเก็บคะแนน
ได้ตามเป้าหมาย มีโอกาสผ่านโปรโมช่ันได้อย่างแน่นอน มอร์แมน
ขอเป็นกำาลังใจให้กับทุกท่านท่ียังพยายามอยู่ ขอให้ประสบความ
สำาเร็จ เอาชนะทุกอุปสรรคในช่วงเวลาท่ีเหลืออีก 6 เดือนจนถึง 
31 กรกฎาคม 2565 ส่งมอบคุณค่าในการยกระดับความสำาเร็จ
ให้กับผู้คนให้มากพอ ใช้เคร่ืองมือของระบบ SLA อย่างเต็มท่ี 
ย่อมสามารถบรรลุเป้าหมายไปเฉลิมฉลองความสำาเร็จท่ีประเทศ

ฝร่ังเศสได้อย่างแน่นอน

BEING MORE TRIP TO
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Entertainment Zone
• Sky Pad®

เป็นเครื่องเล่นไฮไลท์ของเรือลำาน้ี ท่ีเป็นเครื่องเล่น

จำาลองอวกาศเสมือนจริง ให้คุณได้ปลดปล่อยจินตนา

การ เพื่อสัมผัสประสบการณ์กับบันจ้ีจ้ัมแทรมโพลีน

นอกโลก ประกอบกับการใช้ VR ผสมผสานเพื่อให้

สมจริงมากท่ีสุด ทุก ๆ ท่านจะได้ประสบการณ์การ

เคลื่อนย้ายไปตามดาวเคราะห์ต่าง ๆ มากมาย มอร์

แมนกล้ารับประกันเลยว่าทุกท่านจะได้ประสบการณ์

ท่ีไม่รู้ลืมจากเครื่องเล่นน้ีอย่างแน่นอน 

ด้วยเรือลำาน้ีเป็นเรือลำาใหม่ จึงมีเครื่องเล่นบนเรือใหม่ ๆ หลากหลายชนิด ให้ได้สนุกและตื่นเต้นกัน

รวมท้ังมีสระว่ายน้ำาหลายสระ และมีสวนน้ำาท่ีทำาให้เราสนุกสนานย้อนไปในวัยเด็ก บนเรือยังมีกิจกรรม

มากมาย ท่ีมอร์แมนรับประกันว่าตลอด 5 วัน ทุก ๆ  ท่านจะลืมวันเวลาจนไม่อยากกลับบ้านอย่างแน่นอน

มีห้องนอนวิวทะเลมุมสูงที่สวยงาม พร้อมที่นอนที่สุดแสนจะสบายที่ถ้าได้นอนแล้วทุก ๆ ท่านจะหาย

จากความเหนื่อยล้า มีห้องอาหารรสเลิศนานาชาติท่ีชวนให้ล้ิมลอง ท่านไหนท่ีชอบปาร์ต้ีก็มี บาร์ ไนท์

คลับ ให้ได้ออกลีลาท่าทางกัน รวมถึงมีคาสิโนและเครื่องสล็อตให้ได้เส่ียงโชคอีกด้วย...

• North Star® 

แคปซูลชมท้องฟ้าบนดาดฟ้าของเรือ ด้วยมุมมอง 360 องศา สูงจากระดับน้ำาทะเล 300 ฟุต  แคปซูล North Star
®
 ถูกบันทึก

ใน Guinness World Record ว่าเป็นดาดฟ้าชมวิวท่ีสูงท่ีสุดบนเรือสำาราญ จะชมวิวตอนกลางวันเพื่อมองทะเลได้จนสุดสายตา

หรือจะข้ึนไปสัมผัสดวงดาวสุดแสนโรแมนติกยามค่ำาคืนก็ดี แต่ท่ีประทับใจและสวยงามท่ีสุด มอร์แมนขอแนะนำาให้ทุกท่านได้ข้ึน

แคปซูลตอนเวลาพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า 
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• Activities อื่น ๆ การปีนผาบนดาดฟ้าเรือ ปีนข้ึนไปให้ถึงจุดสูงสุดเพื่อวัดสมรรถนะความแข็งแรงของร่างกาย ขับรถบ๊ัม 

   ข้ึนรถแล้วคาดเข็มขัดนิรภัย จับพวงมาลัยแล้วเหยียบขันเร่ง บ๊ัมให้สนุกสุดเหว่ียงไปเลย...

Dining Room

• Flow rider® 
กับพ้ืนท่ีความยาวโต้คลื่นน้ำา 40 ฟุต ท่ีจะมาท้าทายความสามารถของ

ทุก ๆ ท่านให้ทรงตัวอยู่บนกระดานโต้คลื่น มาดูว่าใครจะมีทักษะใน

การโต้คลื่นได้ดีกว่ากัน

• Water Park
ลานสระว่ายน้ำาดาดฟ้าเรือท่ีไม่แพ้ Water Park บนฝ่ังไหน ๆ เลย ท่ี

มีเครื่องเล่นไสเดอร์ให้เลือกหลายแบบ หลายสไตล์ ให้ทุกท่านได้

สนุกจนลืมวัยกันเลย หรือจะอาบแดดหรือผ่อนคลายกลางมหาสมุทร

ใต้ร่มเงาขณะจิบค็อกเทลเย็น ๆ และดนตรีสดแสนสบายหูเหมือนอยู่

บนสวรรค์เลย

บนเรือ SPECTRUM OF THE SEAS มีห้องอาหารต่าง ๆ มากมาย

ให้ทุกท่านได้รับประทานอาหารได้ตลอดเวลา ท้ังอาหารเช้า อาหารเท่ียง

อาหารม้ือค่ำาและอาหารม้ือดึกโดยไม่ต้องชำาระค่าอาหารใด ๆ  เพ่ิม เช่น

ห้องอาหาร Windjammer ห้องอาหาร Sorrento’s แต่ก็มีร้านอาหาร

ชื่อดังหลายร้านที่ถูกคัดสรรมาอยู่บนเรือลำานี้ ที่ต้องชำาระค่าอาหาร

และต้องสำารองโต๊ะไว้ล่วงหน้า เช่น Chef's Table โดยเน้นอาหารท่ีเลิศ

รสท้ัง 5 คอร์ส เร่ิมต้ังแต่คาร์ปาชโชหอยเชลล์กับน้ำาสลัดยูสุ ไปจนถึง

เน้ือย่างเสิร์ฟกับมันฝร่ังบดเห็ดทรัฟเฟิล โดยแต่ละเมนูจะจับคู่กับไวน์

เพื่อเน้นทุกรสชาติให้ประทับใจไม่รู้ลืม IZUMI อาหารญ่ีปุ่นเลิศรส 

ท้ังซาเซมิ หรือโรลท่ีมีต้ังแต่โรลคลาสสิกไปจนถึงโรลท่ีประยุกต์และรังสรรค์จากเชฟผู้เช่ียวชาญ ไม่ว่าจะส่ังอะไรทุกท่านจะได้ล้ิมลองรสชาติ

อันน่าท่ึงกับอาหารญ่ีปุ่นขนานแท้ Wonderland by Da Dong และ Sichuan Red ร้านอาหารจีนรสเลิศ ให้ได้อ่ิมอร่อยกัน
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สำาหรับท่านท่ีเป็นสายปาร์ต้ียามค่ำาคืนท่ีไม่ยอมหลับไหล บนเรือก็มีหลากหลาย

สถานที่ให้ทุกท่านได้เลือกตามสไตล์ เช่น The TWO70 Bar ที่มีวงดนตรีสด

กับภาพมัลติมีเดียอันน่าท่ึงบนผนังหน้าต่างสูงจากพ้ืนจรดเพดาน ไนท์คลับแห่ง

น้ีจะช่วยให้ปาร์ต้ีของทุกท่านไม่จบลงอย่างง่าย ๆ 

Pool Bar ปาร์ต้ีริมสระว่ายน้ำา ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับค็อกเทลแสนเย็นฉ่ำา 

เบียร์เย็น ๆ  ท่ีมาพร้อมกับลมบนดาดฟ้าเรือท่ีทำาให้รู้สึกสบาย น่ังชิลกันได้ยาว ๆ  

Bionic Bar เป็นบาร์ท่ีไม่มีบาร์เทนเดอร์คอยชงเหล้า แต่หุ่นยนต์จะทำาหน้าท่ี

ชงให้ เพียงกดแท็บเล็ตเลือกส่วนผสมต่าง ๆ ท่ีอยากดื่ม จากน้ันก็กดส่งออร์

เดอร์เพียงเท่าน้ีหุ่นยนต์ก็จะจัดแจงใส่น้ำาแข็ง รินเหล้า เติมโทนิก ใส่การ์นิชก่อน

เชกและส่งให้ถึงมือ โอ้โห..น่ีถือว่าเป็นเทคโนโลยีสุดล้ำาบนเรือสำาราญเลยที

เดียว

Bars & Lounges

ทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องราวของเรือสำาราญสุดหรู SPECTRUM OF THE SEAS ที่มอร์แมนอยากให้

ทุก ๆ ท่านได้ไปสัมผัสประสบการณ์กัน ขอให้ทุกท่านที่มีเป้าหมายชัดเจนที่ต้องการเติมเต็มชีวิต

กับทริปนี้ จงบรรลุเป้าหมายกันทุก ๆ ท่าน

ฉบบัหน้า มอรแ์มนจะมาขยายภาพความฝนัของสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆของประเทศสิงคโปร ์เกาะ

ปีนังและเกาะภูเก็ต เชิญติดตามต่อไปครับ
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 รู้หรือไม่ ? 

นิวตร�ซูติคอล (Nutraceuticals)  
ส�ม�รถ ดูแลป้องกันโรคเบ�หว�นได้
• โภชนเภสัช หรือ Nutraceuticals กำาลังเป็นกระแสสุขภาพใหม่ของโลก หากใครท่ีอยู่ในวงการ

อาหารสุขภาพจะทราบดีว่า ในช่วงเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา มีงานวิจัยเก่ียวกับคุณประโยชน์ของสารสำาคัญ

ในอาหารท่ีสามารถนำามาใช้ในการป้องกันและรักษาสุขภาพกันอย่างแพร่หลาย

• Nutraceuticals (นิวตราซูติคอล) เป็นคำาท่ีเกิดจากการผสมระหว่างคำาว่า "Nutrients" ซ่ึงหมาย

ถึงสารอาหารและ "Pharmaceutics" ซึ่งหมายถึง ยา คำานี้บัญญัติขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.1979 โดย 

นายแพทย์ Stephen De Felice ผู้ก่อต้ังและเป็นประธานของ Foundation for Innovation in Med-

icine (FIM, Cranford, NJ) 

Nutraceuticals หมายถึง อาหาร หรือส่วนประกอบของอาหาร 

ท่ีผ่านการสกัดหรือแยกเป็นสารบริสุทธ์ิ  มีคุณประโยชน์ทางยา

และ มีความปลอดภัยแบบอาหารท่ีมีคุณประโยชน์ ป้องกันโรค

รักษาโรค และชะลอความชรา โดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

สนับสนุน ส่วนยามีจุดมุ่งหมายในการใช้รักษาโรคโดยตรง ส่วนใหญ่

ยาจะมีสารออกฤทธ์ิชนิดเดียวหรือสองชนิด มีขนาดท่ีใช้ท่ีแน่นอน

ต่อคร้ัง

• ความรุนแรงต่ำา

• แสดงปฏิกิริยากับเป้าหมายต่ำา

• ไม่ส่งผลแทรกแซงทางสรีระวิทยา

• ยับย้ังการเกิดโรค

• แก้ไขระยะยาว

• หลักฐานเชิงประจักษ์ต่ำา

• ความรุนแรงสูง

• แสดงปฏิกิริยาตรงกับเป้าหมาย

• มีการแทรกแซงทางสรีระวิทยาแบบเจาะจง

• การรักษาโรค

• แก้ไขระยะส้ัน

• หลักฐานเชิงประจักษ์สูง
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ดังน้ัน การพิจารณาใช้สารโภชนเภสัชท่ีมีประสิทธิภาพท่ีโดดเด่น จำาเพาะกับการป้องกันและรักษาโรค จำาเป็นต้องมีงานวิจัย

ในวงกว้าง โดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนท่ีมากเพียงพอในโรคน้ัน ๆ  ในท่ีน้ีขอยกตัวอย่างสมุนไพรหรือสารอาหาร

ท่ีเป็น Nutraceuticals ท่ีใช้ในการป้องกันโรคและรักษาโรคเบาหวาน 3 ชนิด ดังต่อไปน้ี

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จำากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นกระแสสุขภาพใหม่ของโลก โภชนเภสัช หรือ Nutraceuticals จึงได้ทำาการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด Nutriga Su-rin ซ่ึงประกอบด้วยสารสกัดท้ัง 3 รายการข้างต้นท่ีกล่าวมา และจัดเป็นผลิตภัณฑ์ใน

กลุ่ม Nutraceuticals ท่ีมีความปลอดภัยแบบอาหารสามารถป้องกันโรคและรักษาโรคเบาหวาน 1 ในโรคยอดฮิตในกลุ่มโรค NCDs 

ป้องกันดีกว่ารักษาเพื่อสุขภาพท่ีดีและแข็งแรงอย่างย่ังยืน

• มะระข้ีนก (BITTER MELON EXTRACT) มีการศึกษาวิจัยในประเทศญ่ีปุ่น สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ และอินเดีย โดยมีสารสกัดท่ีจัดเป็นโภชนเภสัช หรือ Nutraceuticals คือ คาแรนทิน

(Charantin) และ ไวซีน (Vicine) จากมะระข้ีนก ท่ีมีกลไกการออกฤทธ์ิลดน้ำาตาลในเลือด โดย

ออกฤทธ์ิคล้ายกับฮอร์โมนอินซูลิน ช่วยให้ตับอ่อนหล่ังอินซูลินเพ่ิมข้ึน เพ่ิมการใช้กลูโคสในตับ  

และช่วยชะลอการเกิดต้อกระจก ซ่ึงเป็นอาการแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้ 

“จากการวิจัย ให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ทานมะระข้ีนกแคปซูล พบว่าระดับน้ำาตาลในเลือด

ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ ในขณะท่ีค่าการทำางานของไตและตับเป็นปกติ มีความปลอดภัย และไม่มี

ผลข้างเคียง สามารถนำาไปใช้เสริมการรักษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดท่ี 2 ได้”

• ยีสต์ เบต้ากลูแคน (BETA-GLUCAN FROM YEAST)

โครงสร้าง Beta-1,3/1,6-glucan พบได้ในเห็ด ยีสต์ สุรา และยีสต์ขนมปัง ท่ีเรียกว่า 

“ยีสต์ เบต้ากลูแคน” มีคุณสมบัติช่วยลดระดับน้ำาตาลในเลือด ช่วยลดคอเลสเตอรอล

ต้านการอักเสบและช่วยเพ่ิมระบบภูมิคุ้มกัน จากการวิจัยให้เบต้ากลูแคนกับผู้ป่วย

โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 อายุต้ังแต่ 55 - 63 ปี พบว่า ค่าน้ำาตาลในเลือดลดลงอย่างมี

นัยสำาคัญ

• มะขามป้อมอินเดีย (EMBLICA EXTRACT) เป็นพืชที่สำาคัญทางการแพทย์อายุรเวทแบบดั้งเดิม 

“เป็นสมุนไพรท่ีชาวอินเดียใช้มา 3,000 ปี” ใช้เพื่อบำารุงร่างกายและเป็นยาอายุวัฒนะ ชาวอินเดียเรียก

ผลไม้ชนิดนี้ว่า Amalaka ที่แปลว่า “พยาบาล” สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของมะขามป้อมอย่างชัดเจน

มะขามป้อมอินเดีย อุดมไปด้วยสารอาหารหลากหลายชนิดที่จัดเป็นโภชนเภสัช หรือ Nutraceuticals 

ได้แก่ฟลาโวนอยด์ โพลีฟีนอลและแทนนิน ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญน้ำาตาลและไขมัน ช่วยลดระดับ

น้ำาตาลในเลือดและการไหลเวียนของเลือด จากงานวิจัยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 รับประทานสมุนไพร

มะขามป้อมอินเดีย พบว่าปริมาณน้ำาตาลในเลือดลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ
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ภัยเงียบท่ีไม่คาดคิด...

• โรคเบาหวานชนิดท่ี 2

เป็นชนิดที่พบมากที่สุด (ประมาณ 90 - 95%) มักเกิดจากการรับประทานอาหารที่

ผิดหลักโภชนาการในชีวิตประจำาวัน ชอบรับประทานอาหารที่มีรสหวานและมีไขมันมาก

ขาดการออกกำาลังกายส่งผลให้ มีภาวะน้ำาหนักเกิน (อ้วน) เนื่องจากมีน้ำาตาลในเลือดมาก

แต่ตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อย จงึเกิดภาวะดือ้อนิซูลนิ โดยในระยะแรกอาจตอ้งรักษาดว้ย

การควบคมุอาหาร หรือรับประทานยาลดระดับน้ำาตาลในเลือด แต่ในบางรายเบต้าเซลล์ใน

ตับอ่อนเสื่อมลงมาก จนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เพียงพอ ทำาให้การควบคุมระดับ

น้ำาตาลในเลือดไม่ดี จำาเป็นต้องให้การรักษาด้วยการฉีดอินซูลิน

DIABETES
โรคเบาหวาน

กลุ่มโรค NCDs (Noncommunicable diseases หรือโรคไม่ติดต่อ) เป็นปัญหาสุขภาพอันดับหน่ึงของโลก ท้ังใน

เรื่องของจำานวนผู้ป่วย จำานวนการเสียชีวิตและภาวะโรคโดยรวม จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่า

ประชากรท่ัวโลกเสียชีวิตจากโรค NCDs เพ่ิมข้ึน โดยกลุ่มโรค NCDs ท่ีพบการเสียชีวิตมากท่ีสุด ได้แก่ โรคหัวใจ

และหลอดเลือด (17.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 44) รองลงมาคือโรคมะเร็ง (9.0 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 22) โรคทาง

เดินหายใจเร้ือรัง (3.8 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9) และโรคเบาหวาน (1.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 4) ซ่ึงในแต่ละปี

พบผู้เสียชีวิตจากโรค NCDs ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 30 - 69 ปี หรือเรียกว่า “เสียชีวิตก่อนวัยอันควร” มากถึง 15 

ล้านคน โดยร้อยละ 85 เกิดข้ึนในกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ต่ำาและกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง

สำาหรับประเทศไทย โรค NCDs ท่ีทำาให้

คนไทยเสียชีวิตมากท่ีสุด ก็คือโรคมะเร็ง

ตามมาด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ส่วนโรคเบาหวานก็มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนเกือบ

ทุกปี เนื่องจากมียอดผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เฉล่ียเพ่ิมข้ึนปีละ 2 แสนคน และพบว่า

คนรุ่นใหม่มีโอกาสเป็นเบาหวานสูงข้ึน จาก

พฤติกรรมการดำาเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไป

โรคเบาหวานแบ่งเป็น 2 ชนิด โดยแบ่งตามสาเหตุของการเกิดโรค  

• โรคเบาหวานชนิดท่ี 1

เป็นชนิดท่ีพบน้อย (ประมาณ 5-10 %) ส่วนใหญ่พบในเด็ก หรือผู้ท่ีมีอายุ

ต่ำากว่า 30 ปี มักเกิดจากกรรมพันธ์ุ ซ่ึงเป็นภาวะท่ีตับอ่อนไม่สามารถผลิต

ฮอร์โมนอินซูลินได้ ในกลุ่มน้ีจำาเป็นต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลินสม่ำาเสมอ 

โรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายท่ีมีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ  ร่างกายจึงไม่สามารถ

นำาน้ำาตาลในเลือดไปเปล่ียนให้เป็นพลังงานได้ เมื่อน้ำาตาลไม่ได้ถูกนำาไปใช้งานทำาให้ระดับน้ำาตาลในเลือด

สูงข้ึนกว่าปกติ โดยในระยะยาวจะส่งผลให้เกิดการทำาลายหลอดเลือด และนำาไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโรค

เบาหวานท่ีรุนแรงมากข้ึน
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อาการของโรคเบาหวาน
• ปัสสาวะบ่อยและมาก 

• คอแห้ง กระหายน้ำา ดื่มน้ำามาก

• หิวบ่อย รับประทานจุแต่น้ำาหนักลดลง และมีอาการอ่อนเพลีย

• ถ้าเป็นแผลจะหายช้า มีการติดเช้ือตามผิวหนังบ่อย

• ตาพร่ามัว

• ชาปลายมือ ปลายเท้า

• ผู้ท่ีอายุมากกว่า 35 ปีข้ึนไป • ผู้ท่ีมีภาวะน้ำาหนักเกิน (อ้วน)

และมีญาติสายตรงเป็น

โรคเบาหวาน

• ผู้ท่ีมีปัญหาโรคหลอด

เลือดเช่น โรคความดัน

โลหิตสูง หรือ โรคหัวใจ

ขาดเลือด

• ผู่ท่ีมีระดับไขมัน

ในเลือดผิดปกติ

โรคเบาหวานส่งผลให้เกิดภาวะโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ มากมาย เช่น เส้นประสาทเส่ือม เบาหวานข้ึนตา ไตวาย โรคหลอด
เลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง  รวมถึงเป็นแผลได้ง่ายและแผลหายยาก บางรายต้องตัดแขนตัดขา ผู้ป่วยเบาหวาน
มักเสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวจากหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และหลอดเลือดสมองอุดตัน

บุคคลท่ีมีความเส่ียงต่อโรคเบาหวาน

การป้องกันโรคเบาหวาน

• ควบคุมน้ำาหนักตัว

  ให้เหมาะสม

• รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเล่ียง 

  อาหารรสหวาน มัน เค็ม ควรรับประทาน    

  อาหารมีใยอาหารสูง เช่น ผักและผลไม้ 

  ชนิดไม่หวานเพ่ิมข้ึน

• ไม่สูบบุหร่ีและไม่ดื่ม

   เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์

• ผู้ท่ีอายุ 35 ปีข้ึนไปควรพบแพทย์    

   เพื่อตรวจวัดระดับน้ำาตาลในเลือด   

   อย่างสม่ำาเสมอ

• ออกกำาลังกาย

  อย่างสม่ำาเสมอ

• รับประทานเสริมอาหารท่ีมีส่วนประกอบของสารสกัด

  จากสมุนไพร ท่ีมีสรรพคุณทางยาและมีความปลอดภัย

  แบบอาหาร โดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน

  ท่ีเรียกว่า นิวตราซูติคอล (Nutraceuticals) ท่ีช่วยสามารถ

  ช่วยลดระดับน้ำาตาลในเลือดได้ เช่น มะระข้ีนก มะข้ามป้อม    

  พริกไทย ขม้ินชัน เป็นต้น
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คนส่วนใหญ่ไม่มีเป้าหมาย บางคนคิดว่ามีเป้าหมาย

แต่จริง ๆ  แล้วไม่มี บางคนมีเป้าหมายแต่เป็นเป้าหมาย

ท่ีเบลอ คุณจะเปล่ียนชีวิตได้เม่ือคุณมีเป้าหมายท่ี

ชัดเจนและล็อคเป้าหมายน้ันไว้ อย่าให้มันด้ินได้

นอกจากน้ัน คุณยังต้องตอกย้ำามันทุก ๆ วัน โดยมอง

ให้เห็นภาพ ฟังให้ได้ยินเสียงแห่งความชื่นชมและเข้า

ให้ถึงอารมณ์ความรู้สึกแห่งความตื่นเต้นและภาคภูมิใจ

เสมือนหน่ึงว่าได้บรรลุเป้าหมายไปเรียบร้อยแล้ว

น่ันก็คือ ความไม่พอใจในสถานะเดิมแต่ยอมรับและ

เคารพนับถือตนเอง ถ้าคุณพอใจในสถานะที่เป็นอยู่

คุณจะไม่อยากเคลื่อนตัวไปไหน ในขณะเดียวกันถ้า

คุณไม่รู้สึกดีกับตนเองไม่นับถือ ไม่เคารพตนเอง คุณก็

จะขาดพลังภายใน เคล็ดลับการทำาให้ตัวคุณมีพลัง

ทวีคือ การเข้าให้ถึงอารมณ์ไม่พึงพอใจในส่ิงท่ีเป็น

ส่ิงท่ีได้ และรับรู้ถึงความเป็นผู้เลือกของตัวคุณ 

หมายความว่า แม้คุณไม่พึงพอใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับชีวิต 

แต่คุณเป็นผู้มีอำานาจควบคุมท่ีจะเปล่ียนมันได้ คุณเป็น

ผู้สร้างเป็นผู้เลือกและเป็นประธาน ไม่ใช่รอให้คนอื่น

สร้างเป็นตัวเลือกหรือเป็นกรรมท่ีถูกกระทำา

มนุษย์ทุกคนมีส่ีพลังอัจฉริยะอยู่ในตัว ซ่ึงคนแต่ละคน

จะใช้ศักยภาพของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน ข้ึนอยู่กับ

ความสามารถในการหลอมรวมส่ีพลังอัจฉริยะและใช้

มันพร้อม ๆ กัน น่ันคือ การทำาให้อัจฉริยะทางด้านสติ

ปัญญา ร่างกาย อารมณ์และจิตวิญญาณ อยู่ในทิศทาง

พลังบวกเดียวกัน มีการพัฒนาความรู้สติปัญาเพ่ิมพูน

ความเข้าใจส่ิงต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา การดูแลร่างกาย

ให้แข็งแรง คล่องแคล่วและดูดีอยู่เสทอ รวมท้ังดูแล

เร่ืองอาหารการกิน การพักผ่อน การออกกำาลังกาย

และการวางท่วงท่า ให้ส่งเสริมกับการควบคุมอารมณ์

และการบริหารอารมณ์ให้อยู่ในโซนท่ีมีความหวัง และ

กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาและการเข้าถึงพลังแห่งจิต

วิญญาณจากการค้นหาความหมายและจุดมุ่งหมาย

ของชีวิต

การลงมือทำาเป็นข้ันตอนของการส่งต่อส่ิงท่ีคุณมีอยู่

ข้างในตัวคุณออกสู่ผู้คนหรือองค์กรข้างนอก เมื่อคุณ

รับความรู้เข้าไปและส่งต่อออกมาอย่างทุ่มเท ในท่ีสุด

ความรู้กับการใช้ความรู้เพื่อสร้างผลงานของคุณ จะมี

ความสมดุล ย่ิงทำาซ้ำา ๆ ย่ิงชำานาญ จากเรื่องยาก

กลายเป็นง่าย จนคุณเข้าสู่ระดับท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ในท่ีสุดคุณก็จะมีเวลาสำาหรับการทำาส่ิงท่ี

ท้าทายข้ึนกว่าเดิม

เมื่อคุณทำาอะไรที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น เช่นเริ่มมีวินัยในเรื่อง

การออกกำาลังกาย การอ่านหนังสือ คุณต้องให้กำาลังใจตัวเองด้วย

การชมหรือปรับปรุงนิสัยบางนิสัยท่ีไม่ดี หรือทำางานจนมีผลงานท่ี

ได้ด่ังใจ ก็ให้เฉลิมฉลองอย่างเหมาะสม ซ่ึงอาจฉลองด้วยม้ืออาหาร

ซื้อกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เข็มขัดหรือนาฬิกา ประเด็นสำาคัญคือ

อารมณ์แห่ง “ฉันทำาได้” ท่ีลึกพอ ซ่ึงได้มาจากคำาชม รางวัลและ

การเฉลิมฉลอง

ท้ังหมดน้ีคือ 
“5 ส่ิงท่ีคุณต้องทำา ถ้าอยากเปล่ียนชีวิต” 
ใครทำ�ก่อน ชีวิตเปล่ียนก่อน ช้�อยู่ทำ�ไมครับ
เร่ิมเลยได้ม๊ัย!!

ตอกย้ำ�เป้�หม�ยในแต่ละระยะของคุณ
อย่�งสม่ำ�เสมอ

ให้ร�งวัลคำ�ชมตนเองและเฉลิมฉลอง
เม่ือคุณทำ�อะไรได้ดี

ใช้พลังสมดุลของสองส่ิงตรงข้�ม

ใช้และยกระดับพลังส่ีอัจฉริยะ
ของตัวคุณทุก ๆ วัน

ลงมือทำ�แบบเล่นเต็มร้อย
ในทุก ๆ ขณะ

สวัสดีครับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ท่ีรักทุกท่าน พบกันเดือนน้ีเป็นเดือนแรกของพ.ศ. ใหม่ ซ่ึงสถานการณ์ภายนอกมี

การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วข้ึนท้ังจากนวัตกรรมและการยกระดับมาตรฐาน จึงเป็นเรื่องจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีทุกท่านจะต้อง

บริหารการเปลี่ยนแปลงได้ดี และสุดยอดการบริหารการเปลี่ยนแปลงน้ัน เริ่มต้นจากการบริหารเปลี่ยนแปลงตนเอง 

ดังน้ัน More Guru ฉบับน้ี ผมจึงขอแบ่งปันในเรื่อง “5 ส่ิงท่ีคุณต้องทำา ถ้าอยากเปล่ียนชีวิต”

1.

2.

3.

4.

5.

5 ส่ิงท่ีคุณต้องทำ�
   ...ถ้�อย�กเปล่ียนชีวิต
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1.

2.

3.

4.

5.

5
ข้ันตอนก�รสร้�งพลังฮึดสู้!!

พิชิตคว�มเป็นผู้นำ� ปี 2022
สวัสดีนักธุรกิจซคัเซสมอร์ท่ีรกัทุกท่าน พบกับฉบบันีเ้ปน็เดอืนมกราคมของป ี2022 ซ่ึงถือว่าเปน็เดอืนแหง่การเร่ิมตน้ปใีหม ่มคีำากลา่วว่า 

“เริ่มต้นดีเท่ากับสำาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง” ดังนั้น ภาระกิจของผู้นำายิ่งท้าทายกว่าปีที่ผ่าน ๆ  มา จึงทำาให้การทำางานของเราแต่ละคนใน

ทุกวันนี้ ต่างอยู่ในสภาวะที่สร้างผลงานให้ได้ตามที่เราคาดหวังยากขึ้น ซึ่งมีโอกาสที่จะทำาให้เราถอดใจได้ง่าย ๆ  เพื่อให้ทุกท่านมีวิธีใน

การเรยีกพลงักลบัมาฮดึสูก้บัความทา้ทายอกีสกัตัง้ คณุจำาเปน็ตอ้งรูเ้ทคนคิการสรา้งพลงัและรกัษาพลงัใหอ้ยูก่บัคณุตลอดเวลา SLA 

ฉบับนี้ ผมจึงขอแบ่งปันในเรื่อง “5 ขั้นตอนการสร้างพลังฮึดสู้ พิชิตสู้ความเป็นผู้นำา” ดังนี้ครับ

รับรู้ก่อนว่� คว�มย�กในก�รพิชิตเป้�หม�ยน้ัน 
เกิดกับคนหล�ย ๆ  คน ไม่ใช่เกิดเฉพ�ะกับคุณ
เท่�นั้น การรับรู้เรื่องนี้ ทำาให้คุณไม่มองข้อติดขัดใน

การบรรลุเป้าหมายของชีวิต เป็นเร่ืองของการถูก

กล่ันแกล้งหรือเป็นเรื่องโชควาสนา แต่เป็นเรื่องของ

มาตรฐานความยากท่ีเปล่ียนไป

จงรับผิดชอบต่อก�รยกระดับม�ตรฐ�น
ของตัวคุณ 100% มาตรฐานความยากของงานน้ัน

ไม่ใช่ส่ิงตายตัวที่คุณจะเอาชนะไม่ได้ ขอเพียงแต่คุณ

ยกระดับมาตรฐานตัวเองให้สูงข้ึน โดยการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่องและเร็วพอ จากงานท่ียากจะกลายเป็นไม่

ยากเท่าไหร่และง่ายสำาหรับคุณในท่ีสุด

เข้�ใจให้ชัดเจนว่� ทำ�ไมคุณจึงปักหลักอยู่
ตรงเวทีน้ี ส่ิงท่ีคุณทำาในปัจจุบัน คือส่ิงท่ีคุณเลือกทำา 

ดังน้ัน คุณจึงต้องรู้เหตุผลท่ีเพียงพอว่า ทำาไมคุณจึง

เลือกเส้นทางน้ี และเมื่อคุณเข้าใจแล้ว ก็จงใช้พลังแห่ง

การจดจ่อ ยืนหยัด เรียนรู้ ลงมือทำาและทำาซ้ำา จนคุณ

กลายเป็นมือวางอันดับต้น ๆ ในกลุ่มคน คุณก็จะไปต่อ

ได้อีกหลายระดับ

จงใช้ข้อมูลป้อนกลับให้เป็นประโยชน์ ข้อมูล

ป้อนกลับเพื่อทำาความเข้าใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตคุณและ

สาเหตุที่มันเกิด คืออาหารเช้าของแชมป์เปียน จงอย่า

หลีกเล่ียงการรับรู้ความจริง จงใช้มันป้อนกลับไปสู่การ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลง เพื่อทำาให้คุณเลิกทำาบางส่ิงหรือ

ทำาบางส่ิงลดลงและทำาส่ิงใหม่ ๆ ท่ีคุณไม่เคยทำาให้มัน

เกิดข้ึนจริง

เช่ือในตัวคุณเองและเช่ือว่� “มันเป็นไปได้”
จงอย่าให้อายุ เช้ือชาติ ต้นกำาเนิด ชีวิตในอดีต สถาบัน

การเรียนและระดับการศึกษามาจำากัดชีวิตของคุณ ใน

โลกนี้ มีคนประสบความสำาเร็จที่มาจากพ้ืนฐานความ

เป็นมาที่หลากหลาย จงใส่ความเชื่อว่าคุณเรียนรู้ได้ 

คุณยกระดับได้ คุณเก่งข้ึนได้และเชื่อว่าการสร้างความ

สำาเร็จระดับถัดไป เป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้สำาหรับคุณ

ถ้�ใครกำ�ลังเจอกับสภ�วะอ�รมณ์ท้อแท้
ห่อเห่ียว ส้ินหวังหรือใกล้ท่ีจะหมดพลัง 
5 ขั้นตอนนี้ จะช่วยทำ�ให้คุณเกิดพลังฮึดสู้
เพื่อไปต่อ และเป็นผู้นำ�ที่ยังคงเปี่ยมพลัง
และจุดประก�ยพลังทีมได้อย่�งแน่นอนครับ
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หมายเหตุ : ตารางการประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงสามารถตรวจสอบได้ท่ี www.successmore.com

วันที่	 	 															งานประชุม	 	 	 									เวลา	 	 							สถานที่

วันที่	 	 															งานประชุม	 	 	 									เวลา	 	 							สถานที่

วันจันทร์ ท่ี 10

วันพฤหัสบดี  ท่ี 6

วันจันทร์ ท่ี 17

วันเสาร์ ท่ี 15

วันพฤหัสบดี ท่ี 13

วันพฤหัสบดี  ท่ี 20

วันศุกร์ ท่ี 4

วันจันทร์ ท่ี 7

20.00  -  21.00 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.

19.00  -  20.00 น.

19.00  -  20.00 น.

- Passion Talk

- Passion Talk

- Product Insight

- Diamond Town Hall

- How to Success

- Passion Talk

- เพื่อนคู่ใจเกษตรกร Transform PLUS

- SCM Leaders Forum

- FB Page: SCMAcademy

 - ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)

- Diamond Town Hall

- Product Insight

- Passion Talk

- เพ่ือนคู่ใจเกษตรกร Transform PLUS

- How to Success

- Alkamag Training

 - ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)

 - ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)

- FB Page: SCMAcademy

 - ZOOM & FB Page: SCMAcademy

- FB Page: SCMAcademy

- FB Page: SCMAcademy

 - ZOOM (ไทย, สปป.ลาว)

- FB Page: SCMAcademy

- FB Page: SCMAcademy

- FB Page: SCMAcademy

- FB Page: SCMAcademy

- FB Page: SCMAcademy

วันพฤหัสบดี ท่ี 10

วันพฤหัสบดี ท่ี 24

วันเสาร์ ท่ี 12

วันจันทร์ ท่ี 14

วันพฤหัสบดี ท่ี 17

วันจันทร์ ท่ี 21

20.00  -  21.00 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.

มกราคม / January 2022

กุมภาพันธ์ / February 2022
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