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GREETING

ทักทายกันในนิตยสาร Success ฉบับนี้ เป็นช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็น

เดือนที่เก้าของปี นั่นหมายถึงเราต่างได้เดินทางผ่านกาลเวลาของปีนี้

มาถึงแปดเดือนเลยทีเดียว เหลือเวลาอีกเพียงส่ีเดือนก็จะส้ินสุดเวลา

ของปี 2561 ซึ่งเวลาในแต่ละเดือนช่างผ่านไปรวดเร็วเหมือนสายน้ำาที่

ไม่ไหลย้อนกลับจริงๆ

นกัธรุกิจซัคเซสมอร์ทกุทา่นครับ ชีวิตของคนเราคอืการเดนิทางในแตล่ะ

ช่วงเวลาก็มสีิง่ทา้ทายมาทดสอบระดบัความแข็งแกร่งของเราอยูเ่สมอ 

ไม่มีใครในโลกนี้ที่ต้องการมีชีวิตที่ดีข้ึนภายใต้การเลือกเงื่อนไขการอยู่

อย่างสบายๆ ได้ ประเด็นสำาคัญที่สุดอยู่ตรงที่ ไม่ว่าสถานการณ์ชีวิต

ของคณุจะเปน็อยา่งไร คณุตอ้งดำารงชีวิตตอ่ไปในรูปแบบทีย่งัมคีวามหวัง

อยูแ่ละยงัคงพยายามหาหนทางตอ่ไปทีจ่ะทำาใหชี้วิตดข้ึีน นอกจากความ

พยายามแลว้ ส่ิงทีส่ำาคญักว่านัน้ก็คอื การรู้จกัการพัฒนาตนเองและการ

ใช้เครื่องมือในการสร้างชีวิตได้อย่างถูกต้อง

เครื่องมือที่สำาคัญในการสร้างชีวิตของคุณนั้น มีสองเครื่องมือหลักคือ 

ซัคเซสมอร์และตวัคณุเอง ผมกับซีอโีอนพ มคีวามตัง้ใจมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนา

เครื่องมือซัคเซสมอร์ให้ดียิ่งๆ ข้ึนอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงเราสองคนมีการ

เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่อย่างต่อเนื่อง ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ก็ผ่าน

โปรแกรมเรียนรู้การยกระดับความคิดเชิงธุรกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เพื่อเอาความรู้ใหม่ๆ ระดับโลกมาใช้ในการขับเคลื่อนซัคเซสมอร์ 

ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่า ซัคเซสมอร์จะเป็นเครื่องมือที่ดีข้ึนๆ 

เพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

อีกหนึ่งเครื่องมือสำาคัญในการสร้างชีวิตของคุณ ก็คือตัวของคุณเอง

ซ่ึงหมายถึงคุณต้องเข้าใจตัวเองให้มากที่สุดและต้องพัฒนาความเชื่อ

ว่าคณุเปน็คนสำาเร็จ คณุสามารถเปลีย่นชีวิตตวัเองได ้ เพ่ิมเตมิพลงัแห่ง

ความรัก มีความสำานึกต่อผู้คนที่ทำาให้ชีวิตคุณมีบางสิ่งที่ดีขึ้น จดจ่อกับ

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ดูแลอารมณ์ความรู้สึกของคุณให้อยู่ในสภาวะ

เปี่ยมพลังเสมอ ยกระดับความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ของตัวคุณ

อยา่งสม่ำาเสมอ ดแูลร่างกาย เพ่ิมพนูสตปิญัญา ปรับปรุงทศันคต ิบริหาร

อารมณ ์ความรู้สึก และคดิถึงการทำาสิง่ทีม่คีวามหมายมากกว่าเพื่อตวัเอง 

หากคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้และประยุกต์ใช้ ในส่ิงที่ผมได้แบ่งปันไป ความ

ก้าวหนา้และความสำาเร็จในชีวิตจะเป็นของคณุอยา่งแนน่อน ผมขอเปน็

กำาลงัใจใหท้กุๆ ทา่น ให้มพีลงัแห่งการยนืหยดั เรียนรู้และทำาซ้ำาทีม่ากพอ

เพื่อเปน็เจา้ของชีวิตทีป่ระสบความสำาเร็จสมตามความปรารถนา ผมเชื่อ

มั่นว่า “คุณทำ�ได้” อย่างแน่นอนครับ

ด้วยรัก เชื่อมั่นและปร�รถน�ดี

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต ์ 

ประธานกรรมการบริหาร
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"สวัสดีครับ! นักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่รักทุกท่าน"
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Mrs.SAW KYI FAUNG  กรุงเทพมหานคร

Ms.Moe Moe Thin  จ.สมุทรปราการ

Ms.PUM PHALLY  จ.จันทบุรี

Ms.PUN LINNY  จ.จันทบุรี

SSM RAYONG - คุณชูศักดิ์ ช่วยบุญญะ  

จ.ระยอง

คุณกิตติมา - คุณอธิป ทับพุ่ม  จ.สุพรรณบุรี

คุณจงดี - คุณสมบุญ จงรักษ์  จ.พิษณุโลก

คุณฉัตรทกานต์ สิ้วนัด  จ.นนทบุรี

คุณเฉลา หล่มศรี  จ.อุตรดิตถ์

คุณชนาภา พิบูลย์สวัสดิ์  จ.สมุทรปราการ

คุณณญาดา มาศิริ  จ.ชลบุรี

คุณทัศนีย์ สีไสย - คุณพิสิฐชัย กระแสร์เสียง  จ.นนทบุรี

คุณทำานอง สะอาด - คุณธีรวัฒน์ จันทร์สืบ

กรุงเทพมหานคร

คุณทิพวรรณ วังคีรี  จ.ปทุมธานี

คุณเทพพร บัวพันธุ์  จ.นครสวรรค์

คุณธนากร แก้วตรัง  จ.ปัตตานี

คุณธัญญารัตน์ กัญญาบุณ  กรุงเทพมหานคร

คุณนฤมล ศรีวานิช  กรุงเทพมหานคร

คุณนิน เม - Mr.WIN WIN ZAW  กรุงเทพมหานคร

คุณนุช นมัสการ  กรุงเทพมหานคร

คุณปทิตตา ปัถยปรีชาชัย  จ.พิษณุโลก

คุณปภาดา บวรเสถียรโชติ  กรุงเทพมหานคร

คุณปราโมทย์ พิริยสถิต  จ.สุราษฎร์ธานี

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Gold

15. นกัธรุกจิซคัเซสมอร์
ระดบั Royal Diamond

14. นกัธรุกจิซคัเซสมอร์
ระดบั Presidential Diamond

13. นกัธรุกจิซคัเซสมอร์
ระดบั Imperial Diamond

12. นกัธรุกจิซคัเซสมอร์
ระดบั Crown Diamond

10. นกัธรุกจิซคัเซสมอร์
ระดบั Blue Diamond

4. นกัธรุกจิซคัเซสมอร์
ระดบั Platinum

7. นกัธรุกจิซคัเซสมอร์
ระดบั Sapphire

1. นกัธรุกจิซคัเซสมอร์
ระดบั Bronze

11. นกัธรุกจิซคัเซสมอร์
ระดบั Black Diamond

5. นกัธรุกจิซคัเซสมอร์
ระดบั Pearl

8. นกัธรุกจิซคัเซสมอร์
ระดบั Emerald

2. นกัธรุกจิซคัเซสมอร์
ระดบั Silver

9. นกัธรุกจิซคัเซสมอร์
ระดบั Diamond

3. นกัธรุกจิซคัเซสมอร์
ระดบั Gold

6. นกัธรุกจิซคัเซสมอร์
ระดบั Ruby

การประกาศเกียรติคุณ

นักธุรกิจซัคเซสมอร์

เดือนมิถุน�ยน - กรกฎ�คม 2561

คุณพรพิมล ต้ังวงศ์สิทธิโชค

กรงุเทพมห�นคร
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นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Sapphire

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ  Black Diamond

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Platinum

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Pearl

คุณพนาศักด์ิ อินทร์สุวรรณ  จ.สมุทรปราการ

คุณลำาไพ - คุณสุกิจ อรรควิทยานุกุล

จ.หนองบัวลำาภู

คุณณัฐพล ป้ันทับทิม  กรุงเทพมหานคร

คุณวุฒิชัย ประสุวรรณ  จ.แพร่

คุณธีริณ ฤทธิวงศ์  กรุงเทพมหานคร

คุณลฎาภา จักรทิพย์  จ.ชลบุรี

คุณวิภาวรรณ - คุณอนันต์ มานยีมุด

กรุงเทพมหานคร

คุณเกษม - คุณกอบแก้ว บัวผา  จ.กำาแพงเพชร

คุณฐิติกาญจน์ ใจอารีย์  กรุงเทพมหานคร

คุณณัภฐ์มิษ - คุณอรห์จนุษ บุญญะ  จ.สงขลา

คุณดวงใจ นาคสนิท  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณทิตา มณีสุธรรม  จ.นนทบุรี

คุณธัญญลักษณ์ พุฒิพานนท์  จ.ชลบุรี

คุณปภัภพรหม ทองประเสริฐ  จ.ระยอง

คุณวรัญญู เลิศชินพงษ์  กรุงเทพมหานคร

คุณสายัณท์ ปุ่นกอ  จ.ประจวบคีรีขันธ์
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Mrs.YIN LIN HTAY  กรุงเทพมหานคร

Ms.KHIN LAY YI  จ.สุราษฎร์ธานี

Ms.SOKUNTHEA SAN  จ.จันทบุรี

Ms.SOU SIDA  จ.จันทบุรี

คุณกมลพัชร เทอำารุง  กรุงเทพมหานคร

คุณกฤตชัย เจริญชัยยง  กรุงเทพมหานคร

คุณกฤษณา - คุณนเรศวร์ รักกมล  กรุงเทพมหานคร

คุณกันต์พจน์ ล.สุวรัตน์ - คุณกุลรัศมิ์ พิมพิรัตน์  จ.ลำาพูน

คุณแก้ว คำาหมาย  จ.เชียงใหม่

คุณจรูญ แก้วดวงจันทร์  จ.เลย

คุณจันทินี นาวีว่อง  จ.สมุทรปราการ

คุณจุฬารัตน์ ใจยะ  กรุงเทพมหานคร

คุณแจ่ม อินทร์ขำา  จ.กำาแพงเพชร

คุณฉัตรทอง รื่นบุรี  จ.จันทบุรี

คุณชญาภา มณีสุธรรม  จ.นนทบุรี

คุณณัฎชา นนทะเสน  กรุงเทพมหานคร

คุณณัฐธวรรน์ ศิวัฒนทวีรัชต์  กรุงเทพมหานคร

คุณณัฐนันท์ มั่นเขตรวิทย์  กรุงเทพมหานคร

คุณดรุณ สุขภิรมย์  กรุงเทพมหานคร

คุณดวงเนตร ธาตุวิสัย  จ.อุดรธานี

คุณทิพย์อุไร จันทร์แก้ว  จ.สงขลา

คุณธนทต บุญทศ  กรุงเทพมหานคร

คุณธนธรณ์ - คุณอนงค์ วงษ์หนู  จ.สมุทรปราการ

คุณธนินท์รัฐ - คุณธันญวเรศ ทิพย์รัตนะกูล

จ.นครศรีธรรมราช

คุณนาอำาพันธุ์ ผาทอง  จ.แพร่

คุณนิทธิรา ปรีชาวนา  กรุงเทพมหานคร

คุณประสบชัย อินทราชา - คุณณัฐธัญยพร ธนิกสิริกษิดิศ

จ.ชลบุรี

คุณปิยะดนัย - คุณสุวภัทร ปาละมะ  จ.นนทบุรี

คุณพงษ์เทพ รัตนานุกูล  จ.พัทลุง

คุณพอฤทัย สมุทรคีรี  กรุงเทพมหานคร

คุณพันธุ์ธัช พิลึก  จ.กำาแพงเพชร

คุณพิชญาภัทร จิระกุล  จ.ยะลา

คุณไพรวัล ขำาปลอด  จ.ราชบุรี

คุณภูริทัต - คุณอทิตยา นาควิเชียร  จ.สระบุรี

คุณมะลิ ห้าวเจริญ  จ.ชลบุรี

คุณยวงแก้ว ธิมายอม  จ.ลำาพูน

คุณรุ่งฤดี ยิ่งแย้ม - คุณวัลลภ สมจิตร์  จสมุทรสาคร

คุณเริงชัย สุขแดง  จ.เชียงใหม่

คุณลภัสรดา แก้วชยาภัทร์ - คุณนพดล สระทองทิม

จ.ลำาปาง

คุณลัดดาวัลย์ - คุณสง่า ภู่ศรี  จ.นครนายก

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Gold

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Silver

คุณปริยาภัทร ภัตติชาติ  จ.แม่ฮ่องสอน

คุณพรณภัทร์ เสถียรศรีกวิน  จ.ระยอง

คุณพรรษา วิสุทธิสกนธ์  กรุงเทพมหานคร

คุณพัทธนันท์ หลวงศรีพรม  จ.นนทบุรี

คุณพิมพ์ใจ วงค์ชู  จ.ตรัง

คุณพิมพ์ศร ณัฏฐาพัณณ์  จ.ชลบุรี

คุณเพลินพิศ โกศลยุทธสาร  กรุงเทพมหานคร

คุณภุธเนษฐ์ มังคละพิศาลกุล  กรุงเทพมหานคร

คุณภูมิ เริญ  กรุงเทพมหานคร

คุณมลิวัลย์ - คุณสหัสนัย บุตรดำา  จ.นครศรีธรรมราช

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Bronze

Mr.aung shwe tun  กรุงเทพมหานคร

Mr.Chit Ko Ku - Ms.THIN THIN WAI  จ.ปทุมธานี

Mr.Chonlachad Phouvongsa  จ.สุรินทร์

Mr.Khin Sory  จ.ชลบุรี

Mr.Lin Khaing - Mrs.Than Mu  กรุงเทพมหานคร

Mr.LUN SOE  จ.สมุทรสาคร

Mr.Min Htay  จ.สมุทรสาคร

Mr.NGET SOVATHA  จ.ระยอง

Mr.RAMLI BIN SIDIK  จ.นราธิวาส

Mr.SAW LAY  กรุงเทพมหานคร

Mr.SAW NYI  จ.สมุทรสาคร

Mr.Saw say mue  กรุงเทพมหานคร

Mr.SITHU PHYO  กรุงเทพมหานคร

Mr.SOE NAING  กรุงเทพมหานคร

Mr.Tommy Skalevik  จ.ชลบุรี

Mr.WIN NAING  จ.สุราษฎร์ธานี

Mr.win niang  กรุงเทพมหานคร

Mrs.HLA HLA NWE  จ.สมุทรสาคร

Mrs.MYINT MYINT THAN - Mr.AUNG ZAW MOE

กรุงเทพมหานคร

Mrs.Nan Saw May  จ.เชียงราย

Ms.AYE PHYU PHYU WIN  จ.อุทัยธานี

Ms.CHHOEUN KOEMSRIENG  จ.จันทบุรี

Ms.DAR DAR WIR  กรุงเทพมหานคร

Ms.Nan Khoe  จ.สมุทรปราการ

Ms.NAN MYINT AYE KYI  กรุงเทพมหานคร

Ms.NAN NGWE NI WIN  จ.ภูเก็ต

Ms.Nan sam  จ.เชียงใหม่

Ms.Nan sandar win  กรุงเทพมหานคร

Ms.NAW MU CHAY PHOO  จ.สมุทรปราการ

Ms.NAW PHAW KHU  จ.สมุทรปราการ

Ms.NYO NYO THAN  จ.กาญจนบุรี

Ms.PYONE PYONE WAIAYE  จ.สุราษฎร์ธานี

Ms.SOK THARITH  จ.จันทบุรี

Ms.ThiDar Moe  จ.สมุทรสาคร

Ms.OENG MARADY  จ.จันทบุรี

Ms.Moe kyaw kyaw  กรุงเทพมหานคร

คุณดาวเรือง กลิ่นเจริญ - คุณยงยุทธ จันทร์ลา

จ. ปทุมธานี

คุณกนิษฐา ชูชื่น - คุณชัยวัฒ์ รุ่งเรือง  จ.อุบลราชธานี

คุณกมล ตุงคะเศรณี  กรุงเทพมหานคร

คุณกรวิวรรณ คล่องประเสริฐ  จ.ตรัง

คุณกริชวัฒน์ จันทร์เปล่ง  กรุงเทพมหานคร

คุณกษิดิ์พัฑฒิ สุริยะภัทช์  กรุงเทพมหานคร

คุณกัญญ์กุลณัช - ด.ต.พิศิษฐ์ ทวีทรัพย์  จ.ชัยภูมิ

คุณกัญญลัคน์ สิงห์ชัย  จ.ระยอง

คุณกาญจนา จรูญผล  กรุงเทพมหานคร

คุณกาญจนา บากบั่น  จ.กำาแพงเพชร

คุณกานต์สิรี - คุณธีรายุทธ ขุนศรีแก้ว  จ.นครปฐม

คุณกุลรัศมิ์ หริสร  จ.นนทบุรี

คุณเกณิกา แสนใจอิ  จ.เชียงใหม่

คุณเกตน์ชญาณ์ คำาลือ  จ.พะเยา

คุณเกศกนก ถวัลย์ภิยโย  จ.นครศรีธรรมราช

คุณเกษกนก นามวันดี  จ.นครพนม

คุณเกษร รุ่งเรือง  จ.พิษณุโลก

คุณแก้วจำาปา ล่าฑู่  กรุงเทพมหานคร

คุณเขมิกา ชมสุข  กรุงเทพมหานคร

คุณคมเพชร คำาขัน  จ.เลย

จ.ส.อ. บรรจง ใหญ่โต  จ.พิษณุโลก

คุณจักรกริช ตรงดี  จ.กำาแพงเพชร

คุณจันทร์ทิพย์ แก้วแดง  จ.สระบุรี

คุณจันทร์เพ็ญ จันทะดวง  กรุงเทพมหานคร

คุณจันทร์เพ็ญ ลาภวัฒน์  กรุงเทพมหานคร

คุณจันทรัตน์ พลอยแก้ว  กรุงเทพมหานคร

คุณจ่าม คุณทุน  จ.เชียงใหม่

คุณจำานอง แย้มสมบูรณ์  จ.สุพรรณบุรี

คุณจำาปี รักษาวงศ์  จ.ระยอง

คุณจิตฤดา บุญอินทร์  จ.น่าน

คุณจินดา วระศรี  จ.ลำาปาง

คุณจินตนา แจ้งจำารัส - คุณสรรชัย อ่อนสัมฤทธิ์

กรุงเทพมหานคร

คุณจินตนา สินธุ์สนธิชาติ  จ.ระยอง

คุณจิราภา ทองย้อย  จ.ตรัง

คุณจีรานันท์ ก้อนจินดา - คุณภานุพัฒน์ พิพัฒน์ปัทมา

จ.นนทบุรี

คุณจุฑาภัทร์ ปานขริบ  จ.นครสวรรค์

คุณจุฑามาศ คำารอด  จ.จันทบุรี

คุณเจนจิรา เฉลิมชัย  กรุงเทพมหานคร

คุณเจนจิรา นาคโควงษ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณเจษฎากร ช่วยบุญญะ  จ.ระยอง

คุณฉัตรชัย ทองชาติ  จ.ตรัง

คุณฉัตราภรณ์ ไชยวิลาศ  จ.พิษณุโลก

คุณชญาน์นันท์ หวันหยี  จ.ตรัง

คุณชฎาภัทร์ ศรลัมภ์ - คุณชญาณัตถ์ ศักดิ์ดา  

จ. นครสวรรค์

คุณชนินทร์ เพาะพืช  จ.พังงา

คุณชมพูนุท ภูมิภักดีพรรณ  จ.สมุทรปราการ

คุณชมพูนุท เมืองมี  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณชริดา กลีบกลางดอน  จ.นครราชสีมา

คุณชลิตา บัวซุย  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณชวัลนุช คงแจง  จ.นนทบุรี

คุณชาตรี ภัตติชาติ  จ.แม่ฮ่องสอน

คุณชินพรรธณ์ สุทธิวณิชศักดิ์ - คุณพิมพ์ปวีณ์ ดรสระน้อย  

กรุงเทพมหานคร

คุณชุติภา ปินตาแจ่ม  จ.ลำาพูน

คุณชูศักดิ์ ชูศรี - คุณนาถลัดดา ล้อประเสริฐ  จ.ชลบุรี

คุณไชยยศ ห่อมกระโทก  จ.นครราชสีมา

คุณซ้อ จ่อซิ้ง  จ.นครสวรรค์

คุณฐาปนีย์ โบเด้  จ.เชียงใหม่

คุณฐิติกร วิไลศิริ - คุณธารารัตน์ แซ่เตียว  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณฐิติพร ตรีทิพย์สุภา - คุณบรรณกร บรรเทาทุกข์

กรุงเทพมหานคร

คุณฐิติวัลค์ อุดหนุน  จ.จันทบุรี

คุณณปภัช สุวรรณพิมล  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณณภัชชา สมวงศ์  จ.นครปฐม

คุณณัชชา ถ้วยทอง  จ.สุพรรณบุรี

คุณณัชชา รุ่งเรือง  จ.นครปฐม

คุณณัฏฐณิชา แสนกอง  จ.นนทบุรี

คุณณัฐกานต์ เกื้อจรูญ  จ.สระบุรี

คุณณัฐชยา ลัม  จ.สมุทรปราการ

คุณณัฐณิชาช์ ธรรมเกตุ  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณณัฐพล ตันสืบเชื้อสาย  จ.ภูเก็ต

คุณณัฐพล เล็กสาคร  จ.สมุทรสงคราม

คุณณัฐพัชร์ พักตร์จันทร์  จ.ชลบุรี

คุณณัฐมน มุนินทร์  จ.เชียงใหม่

คุณณุษบา ไวยวัด - คุณบังอร นาอ้น  จ.ชัยภูมิ

คุณดลฤดี สร้อยโท  จ.ชลบุรี

คุณดวงใจ จันทร์คูเมือง  กรุงเทพมหานคร

คุณต้อย - คุณสมพงษ์ สุขสวัสดิ์  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณลีรัชญ์พัฒน์ สถิรภัทรชัย  จ.ราชบุรี

คุณวราลี ขำาคม  จ.กาญจนบุรี

คุณวาสนา อุดมธรรมากุล  จ.พังงา

คุณวิรัลพัชร สิตเรืองโรจน์  จ.นครราชสีมา

คุณศุภนุช สุขสำาราญ - คุณโสภณ ทองคำา

กรุงเทพมหานคร

คุณสมประสงค์ นุตรินทร์  จ.นครสวรรค์

คุณสัมพันธ์ แสนญาบุตร  จ.เชียงใหม่

คุณสำารวย ทองแก้ว  จ.ชุมพร

คุณสุกัญญา ช่วยนุ้ย  จ.ชลบุรี

คุณสุดาพร - คุณทศพล ทองฉิม  จ.ชลบุรี

คุณสุทธิดา อร่ามศรี  จ.สมุทรสาคร

คุณสุรีรัตน์ พรชัยวัฒนากร  จ.ชลบุรี

คุณสุรีรัตน์ วิไลพรรณ์  จ.ชลบุรี

คุณอมรรัตน์ นคราวงศ์  จ.สงขลา

คุณอรปรียา โนวรรณ  จ.แม่ฮ่องสอน

คุณอรพรรณ แสวงหา  จ.ชลบุรี

คุณอาภรณ์ สอนจรูญ  จ.อุตรดิตถ์

คุณอารีย์ ด้วงปาน  กรุงเทพมหานคร

คุณอุทุมพร กฤตวิทยากุล  กรุงเทพมหานคร

คุณเอกชัย สิงหา  กรุงเทพมหานคร

พ.ต.ท บุญศรี หอมเหมือน  จ.เพชรบุรี

คุณวิจิตร จันทร์ชู  จ.สงขลา

คุณศุภากร เตชะบุตร - คุณแดง เจตุ  จ.กาญจนบุรี

คุณสถิตย์ - คุณนิตยา พลตื้อ  กรุงเทพมหานคร

คุณสมพร - คุณชูศักดิ์ สุขน้อย  จ.นราธิวาส

คุณสมภพ - คุณจีรนันท์ ไตรทอง  จ.จันทบุรี

คุณสมมาตร ช่องชนิล  จ.ปัตตานี

คุณสยุมพร ทองคณารักษ์  จ.สงขลา

คุณสาคร ศรีวชิรวัฒน์  จ.เพชรบุรี

คุณสายสมร แบ่งทิศ  จ.เชียงใหม่

คุณสายสุุนีย์ มั่นเขตรวิทย์  กรุงเทพมหานคร

คุณเสวย ครองหินลาด - คุณไมตรี คุณทะราช  จ.ชัยภูมิ

คุณโสภาพิมล พิมลณัฏฐ์  จ.พิษณุโลก

คุณโสภิดา บุญประดับ  จ.ลำาพูน

คุณอนุรักษ์ ธนูศิลป์  จ.ชุมพร

คุณอรอนงค์ หมั่นเขตรกิจ  จ.อุทัยธานี

คุณอารมณ์ รอดบันฑิตย์ - คุณบุญชิต ธารรักษา

จ.สมุทรปราการ

คุณอิทธิศักดิ์ พลอยศิริชล  จ.ปทุมธานี



RECOGNITION10

นักธุรกิจซัคเซสมอร์ระดับ Bronze

คุณตุลาพร ไชยทา  จ.นครปฐม

คุณถวิล ทิพย์กัณฑ์ - คุณตรีทิพย์ ตาดเพชร์  จ.สิงห์บุรี

คุณเถกิงกิจ พรหมคุณ  กรุงเทพมหานคร

คุณทรงชัย ช่องชนิล  จ.ปัตตานี

คุณทรงธรรม ทับพุ่ม  จ.สิงห์บุรี

คุณทรงฤทธิ์ โสภารัตน์  จ.ชลบุรี

คุณทศวัชร ถวัลย์ธนากร  กรุงเทพมหานคร

คุณทองเงิน สัตนันต์  จ.สมุทรสาคร

คุณทองพูน กาวิโท  จ.เชียงใหม่

คุณทองลา พนม  จ.ศรีสะเกษ

คุณทองเลิศ หงษ์อาลัย  จ.กำาแพงเพชร

คุณทองศรี แสงฤทธิ์  กรุงเทพมหานคร

คุณทองอิน ฉิมอ้อย  จ.กำาแพงเพชร

คุณทักษิณา จงมีสุข  จ.พิษณุโลก

คุณทัชชญา วริศธีรากุล  จ.ปทุมธานี

คุณทัศหทัย เทศศิริ  จ.นนทบุรี

คุณเทวัญ ร่วมทวี  จ.ชลบุรี

คุณเทียม ครุธโปร่ง  จ.พิษณุโลก

คุณธนพัฒน์ อุปนันชัย - คุณสุขสวัสดิ์ น้ำาจันทร์

จ.กำาแพงเพชร

คุณธนัชทัศน์ - คุณชัญญาวีร์ รัตนชัยนันทน์  จ.ระยอง

คุณธนัชพร พุฒเภา  กรุงเทพมหานคร

คุณธนิตพงศ์ บุญสอาด  จ.สมุทรปราการ

คุณธเนศ ยอดเมธา  จ.ลำาพูน

คุณธมลชนก สุขระโชติกร  จ.กำาแพงเพชร

คุณธรรมนูญ จันทะโพธิ์  จ.ตาก

คุณธัชกร งามสันทัด  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณธัชพล แมลงภู่ทอง  กรุงเทพมหานคร

คุณธัญญ์นภัส จรัสพัฒนรักษ์  จ.บุรีรัมย์

คุณธัญญลักษณ์ รักษ์สิริอังกูร  จ.นนทบุรี

คุณธันณัช นนท์พุฒิกร  จ.บึงกาฬ

คุณธันยาภัทร์ มาศรี  จ.ปทุมธานี

คุณธิดาวรรณ เกิดประสพโชค  กรุงเทพมหานคร

คุณธีระ กอกหวาน  จ.อุบลราชธานี

คุณธีระ รณเกียรติเมธา  จ.ขอนแก่น

คุณธีระศักดิ์ เพ็ชรเย็น  จ.สมุทรปราการ

คุณนงนภัส ไล้ฉิม  จ.เพชรบุรี

คุณนงนุช - คุณพยอม อยู่พันธ์  จ.กำาแพงเพชร

คุณนนทชา อินไชยทอง  จ.สงขลา

คุณนภาพร ศรีคำามูล  จ.สมุทรปราการ

คุณนภาศิริ ตระกูลมีเมตตา  จ.จันทบุรี

คุณนฤมล ยิ่งยง  จ.ชลบุรี

คุณนลินี ซังกาลัง  จ.นครราชสีมา

คุณนันทชา ฮาดทักษ์วงศ์  กรุงเทพมหานคร

คุณนันท์มนัส จันทร  จ.ตรัง

คุณนันทิพร มณีเนียม  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณน้ำาอ้อย สร้อยสวาท  จ.สุโขทัย

คุณนิตยา เนื่องแก้ว - คุณสุวัจน์ นัดกิ่ง  จ.สมุทรสาคร

คุณนิตยา ปัจจัยพร  จ.สระบุรี

คุณนิตยา อูปคำา  จ.ลำาพูน

คุณนิติยา กาสินครบุรี  จ.นครราชสีมา

คุณนิพนธ์ คุ้มวงษ์  จ.นครสวรรค์

คุณนิพนธ์ ดอกจำาปา  จ.ปทุมธานี

คุณนิพล พละสุวรรณโณ  จ.พัทลุง

คุณนิยม แก้วมณี  จ.สงขลา

คุณนิโรจ อ่อนสังข์ - คุณบัวออม ลัดมะนี  จ.สระแก้ว

คุณนิษา พยัคฆ์พันธ์ุ  จ.ราชบุรี

คุณนิสา หนูเจริญ  จ.กาญจนบุรี

คุณนุชจรี แปสันเทียะ  จ.เลย

คุณนุชนาถ อาจโยธา  จ.สระบุรี

คุณบรรพต อร่ามศรี  กรุงเทพมหานคร

คุณบวรลักษณ์ มงคลวุฑฒิยาทร  จ.กาญจนบุรี

คุณบัญญัติ พัทธธรรม  จ.นนทบุรี

คุณบัณฑิต แพทยาไทย  จ.ร้อยเอ็ด

คุณบัวพันธ์ นังตะลา  จ.กาฬสินธุ์

คุณบาน สุริยาโส  จ.สุโขทัย

คุณบุญกล้า สว่างแสง  จ.จันทบุรี

คุณบุญกุล วัฒน์ธรนันท์  กรุงเทพมหานคร

คุณบุญเลิศ ผลบุญ  จ.สมุทรสาคร

คุณบุญเสริม - ณบุญญาดา มณีวงษ์  จ. สมุทรปราการ

คุณบุณยนุช เงินประยูร - คุณประโยชน์ สุทธิแสงจันทร์

จ.ราชบุรี

คุณบุศรินทร์ ชูแก้ว  จ.ตรัง

คุณปนัดดา แซ่อึง - คุณปิยภัทร ศรีปิดตา  จ.ขอนแก่น

คุณปภาวรินทร์ - คุณสิทธิ์ สมหวัง  จ.จันทบุรี

คุณประไพ เกิดศิริ  จ.ปทุมธานี

คุณประภาพร ศรีคัฐมาน  จ.กาฬสินธุ์

คุณปราณี ไตรประเสริฐพงศ์  กรุงเทพมหานคร

คุณปราณีย์ จันทร  จ.จันทบุรี

คุณปรินทร์พร พิสุทธิ์ธนบวร  กรุงเทพมหานคร

คุณปริยากร กัมมารังกูร  กรุงเทพมหานคร

คุณปรีชา เพียงต่อ  จ.พิษณุโลก

คุณปรียาดา อ่อนหวาน  จ.เชียงใหม่

คุณปัณณ์ธพร ทองด้วง  จ.นครสวรรค์

คุณปานทิพย์ วิทูรกิตติ  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณปารณีย์ พัชร์วรารัตน์  กรุงเทพมหานคร

คุณปาลิตา คงหมิ  จ.นนทบุรี

คุณปิยตา ธรรมมารักษ์  จ.ตรัง

คุณเผด็จ โคตศรี  จ.กาฬสินธุ์

คุณพงศกร ท้าวนิล  กรุงเทพมหานคร

คุณพจมาน ธงไชย  จ.นครปฐม

คุณพนาวัลย์ แน่นหนา  จ.ชลบุรี

คุณพรทิพย์ เกษตรเรืองชัย  กรุงเทพมหานคร

คุณพรมมา ธนูทอง  จ.สุรินทร์

คุณพรรณนิภา วุธนู  จ.เพชรบูรณ์

คุณพัชรมัย บวกไธสง  กรุงเทพมหานคร

คุณพัชริดา แซ่จู  จ.จันทบุรี

คุณพัชรียา ปุราธะเน  กรุงเทพมหานคร

คุณพัทญสรณ์ ชัยอาภา - ร.ท. จรัญ บุญทัน

กรุงเทพมหานคร

คุณพิชัย วงษ์สุวรรณ  จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณพิมพ์พร หมัดอ่าดัม  จ.สระบุรี

คุณพิมพิศา ไชยทา  จ.นครปฐม

คุณพิไลพร สุรินทร์จักร์  จ.ลำาพูน

คุณพิศาล สว่างศรี  จ.ชลบุรี

คุณพิสิฐพงศ์ บุญมาก  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณเพลินตา ตันเฟย  จ.เชียงราย

คุณไพฑูรย์ ชลภาพ  จ.เพชรบุรี

คุณไพศาล เหล็กนาพญา  จ.ชุมพร

คุณภคพล ชูทอง  กรุงเทพมหานคร

คุณภัคจิรา ถนอมรัตน์  จ.ชลบุรี

คุณภัชนี คชรัตน์  จ.สุพรรณบุรี

คุณภัทรดนัย บุญเชย  จ.ปทุมธานี

คุณภานิชา สมสุข  จ.สงขลา

คุณภูมิพัฒน์ ปานสูตร  จ.นครปฐม

คุณมณีรัตน์ พรมเขียว  จ.ชลบุรี

คุณมนตรี แก้วเชิด  จ.นครศรีธรรมราช

คุณมนทร์ ปริวัตร  จ.ขอนแก่น

คุณมนภัทร สกุลยศยิ่ง  จ.สระบุรี

คุณม้วน วิเศษการ  จ.สมุทรสาคร

คุณมะลิวัลย์ โกสุมภ์ - คุณอุทัย เทพบุตร  จ.ชลบุรี

คุณมาร์ชา วัฒนพานิช  จ.นนทบุรี

คุณมาลินี กาญบุตร  จ.เพชรบุรี

คุณแมน ฟักพูล  จ.สมุทรสาคร

คุณรติกานต์ วัชโรภาส  จ.นนทบุรี

คุณรวิสรา ฉุนรัตน์  จ.สระบุรี

คุณรัชนี คร้ามบุญลือ  จ.ชลบุรี

คุณรัชนี สอนไสย  กรุงเทพมหานคร

คุณรัฏฐภรณ์ ภูครองตา  จ.กาฬสินธุ์

คุณรัตนากร ไพบูลย์ธนโชติ  กรุงเทพมหานคร

คุณรุ่งนภา กริมรัง  จ.ร้อยเอ็ด

คุณเรวตะ อะนุศรี  จ.นครปฐม

คุณโรม สิงห์เถื่อน  จ.นครสวรรค์

คุณฤดี อินทิมา  จ.นราธิวาส

คุณลมิต อุตมะ  จ.ศรีสะเกษ

คุณลอย ศรีวิเศษ - คุณพนา สมภารเพียง

จ.นครราชสีมา

คุณวรนารถ เลิศศักดิ์เกษตร  จ.ลพบุรี

คุณวรรณ์ชนก ฮวบนวม  จ.กำาแพงเพชร

คุณวรรณา หิรัญเกื้อ  จ.สมุทรปราการ

คุณวรรณา ใหม่สิงห์  จ.สมุทรสาคร

คุณวรรณิภา - คุณเสกสรรค์ ช่างสิริมงคล  จ.ลำาปาง

คุณวันเพ็ญ ถิ่นทวี  จ.ชลบุรี

คุณวาสนา บุญผ่อง  กรุงเทพมหานคร

คุณวิฑูรย์ อินทสุวรรณ์  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณวิทยา ไสยวรรณ  จ.ตราด

คุณวิทูรย์ หมื่นหาญนิยม  จ.ชัยนาท

คุณวิธาน สุชาติพงศ์  จ.สระบุรี

คุณวิภา จันทร์ชื่นจิต  จ.อุทัยธานี

คุณวิมลสิริ ปล้องอ้วน  จ.นครสวรรค์

คุณวิระวุธ อินทรัตน์  จ.สงขลา

คุณวิรัช คำากาศ  จ.ลำาพูน

คุณวิศณุพร มุกดา- คุณจุฑามณี เพียรธัญญะกร  จ.พิษณุโลก

คุณวีระวัฒน์ สังขดิษฐ์ - คุณโสภา เพิ่มยินดี  จ.นครสวรรค์

คุณวุฒิ พุฒิพานนท์  จ.ชลบุรี

คุณศดานันท์ ขวัญยืน  จ.ภูเก็ต

คุณศรัณย์ภร มูลบัวภา  กรุงเทพมหานคร

คุณศรีวงค์ ก้อนสันทะ  จ.พะเยา

คุณศศิพัชร บัวแย้ม  จ.ลพบุรี

คุณศศิวิมล เรณางกูร  กรุงเทพมหานคร

คุณศักดา - คุณชลนิชา พงษ์พัฒน์  จ.เพชรบูรณ์

คุณศิรินันท์ ตามิ  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณศิริพัฒน์ อุไรรัตน์  จ.เชียงใหม่

คุณศิริมาพร เซ่งนุ้ย  จ.ปทุมธานี

คุณศิริรัตน์ สมหวัง  จ.จันทบุรี

คุณศิลา ลีลาวงศ์  จ.ชลบุรี

คุณโศจิรัตน์ ปุ่นทองคำา  กรุงเทพมหานคร

คุณสงกรานต์ - คุณณัทธมน ใจจันทร์  จ.ชลบุรี

คุณสงขลา อิม  จ.จันทบุรี

คุณสมเกียรติ รักความสุข  จ.ชลบุรี

คุณสมควร กิจนาสุทธิ์  จ.ชลบุรี

คุณสมควร มะกรูดอินทร์  จ.สุพรรณบุรี

คุณสมนึก เอมอิ่ม  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณสมบุญ ทองสกุล  จ.ชุมพร

คุณสมบูรณ์ เบาบาง - คุณพนมเทียน สรรพานิช  จ.สุโขทัย

คุณสมพงษ์ เปรมทอง  จ.ชัยนาท

คุณสมพิศ - คุณวิโรจน์ โนนน้อย  กรุงเทพมหานคร

คุณสมยศ อภิบาลศรี  จ.ตราด

คุณสมร - คุณกฤษฎา จันทร์สว่าง  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสมศักดิ์ จักรนารายณ์  จ.เลย

คุณสมหมาย แซ่จง  จ.ปทุมธานี

คุณสมหมาย - คุณอุไทย สิทธิวะ  จ.สุโขทัย

คุณสรสิช ฐานกระโทก  จ.สมุทรปราการ

คุณสะกุนีย์ สงวนเชื้อ  จ.ชลบุรี

คุณสักดิ์ - คุณไพวัลย์ สุขเกษม  จ.ชลบุรี

คุณสันติวัฒน์ วังทรัพย์ดี  กรุงเทพมหานคร

คุณสำาเนา พวงบุบผา  จ.สุพรรณบุรี

คุณสำารวย หล้าพรหม  จ.สมุทรปราการ

คุณสำาราญ ภูซ้ายศรี  จ.กาฬสินธุ์

คุณสิทธิชัย สุขทา  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณสิทธิศักดิ์ เทียนสันต์ - คุณชวัลพัชร แก้วจงประสิทธิ์

จ.กำาแพงเพชร

คุณสิริภัทร - คุณสิทธิชัย หล้าสุด  จ.ระยอง

คุณสุกัญญา - คุณอดินันท์ ปั้นแตง  จ.ปทุมธานี

คุณสุกานต์ดา แดงสวัสดิ์  จ.นครราชสีมา

คุณสุขประเสริฐ หมื่นหาญนิยม  จ.ชัยนาท

คุณสุจินดา ตันจอ  จ.นนทบุรี

คุณสุธันยวีร์ เรืองฤทธิ์  กรุงเทพมหานคร

คุณสุธารัตน์ แสงสวัสดิ์  กรุงเทพมหานคร

คุณสุธิสา พูนจันทร์  จ.สงขลา

คุณสุนทร โนนศิริ  จ.นนทบุรี

คุณสุนีย์ เต็กบุญตาม  จ.ชลบุรี

คุณสุปราณี รุ่งเรือง  จ.เชียงใหม่

คุณสุพจน์ หล่อแหลม - คุณอภิดา โอวาระโก  จ.สุรินทร์

คุณสุพจน์ อุดมสุข  จ.ราชบุรี

คุณสุพรรษา กรมสุริยศักดิ์  กรุงเทพมหานคร

คุณสุพล บุญปลูก  จ.อุทัยธานี

คุณสุพัตรา บุญมาก  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณสุพัตรา มาเกตุ - คุณธีระ โท้ทอง  จ.พิษณุโลก

คุณสุพิชฌาย์ วัฒนธรนันท์  กรุงเทพมหานคร

คุณสุภลักษณ์ ใจดีสกุณี  จ.กาญจนบุรี

คุณสุภาภรณ์ หอมระรื่น  จ.สระบุรี

คุณสุรพงษ์ ขลิบเงิน  จ.นครสวรรค์

คุณสุรศักดิ์ สิงห์ทองลา - Ms.PHOUTSAVANH

กรุงเทพมหานคร

คุณสุวพิศ เทถม - คุณสุนทร เพ็งจันทร์  จ.ตรัง

คุณสุวรรณา เจริญชัยยง  กรุงเทพมหานคร

คุณสุวัฒน์ - คุณรัชนู ปานบุตร  จ.สงขลา

คุณสุวิทย์ มั่นเขตวิทย์  จ.นครสวรรค์

คุณเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น  จ.เชียงใหม่

คุณแสงดาว ถาวร  จ.เชียงใหม่

คุณแสงเพชร ปัญญาแจ่ม  จ.ลำาพูน

คุณอธิป หมั่นเขตรกิจ  จ.อุทัยธานี

คุณอนงค์ จิตรบุตร  กรุงเทพมหานคร

คุณอนงค์ บำาบัติ  กรุงเทพมหานคร

คุณอนงค์พร กาญจนบัตร  จ.ชลบุรี

คุณอนุสรา ใหญ่โต  พระนครศรีอยุธยา

คุณอภิรวัฒน์ คำาวัง  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณอมรเทพ คลองแสนเมือง  จ.เชียงใหม่

คุณอมลวรรณ ชินฝั่น  จ.ชลบุรี

คุณอรวรรณ ปาลเมือง  จ.สงขลา

คุณอรอุมา ตีระกนก  จ.สุราษฎร์ธานี

คุณอรัญญา - คุณทฤศ บุญรัตน์  จ.นครปฐม

คุณอัญชลี ชัยมาตร  จ.ระยอง

คุณอัญชลี บัวพันธุ์  จ.นครสวรรค์

คุณอัญญานี สอนอาจ  จ.อุบลราชธานี

คุณอัมพาพันธ์ ทนศิริ  จ.ชลบุรี

คุณอาเจ มาเยอะ  จ.เชียงราย

คุณอาภรณ์ แก้วเกลี้ยง - คุณอารันลี หมวดดล  จ.สงขลา

คุณอาริญา ปราสาททองโอสถ  กรุงเทพมหานคร

คุณอารีย์ นันทพานิช  จ.ฉะเชิงเทรา

คุณอารีย์ ประยูรรัตน์  จ.ชลบุรี

คุณอำาพร เมฆแจ้ง  จ.ตาก

คุณอำาพล แก่นมะสังข์  จ.ระยอง

คุณอิทธิพล พวงพิกุล  จ.พิษณุโลก

คุณอิทธิพันธุ์ สวัสดี  กรุงเทพมหานคร

คุณอินทนน สร้อยสวาท  จ.สุโขทัย

คุณอินทิรา จินะดิษฐ์  จ.สงขลา

คุณอุดม สังข์วิเศษ  จ.อ่างทอง

คุณอุดม หล้าพรหม  จ.สมุทรปราการ

คุณอุเทน ตรงแจะ - คุณยุวดี จูสวัสดิ์  กรุงเทพมหานคร

คุณเอมภา กิตติกนกภักดี - คุณทนันชัย สวนผล  จ.เชียงใหม่

คุณเอมอร ชุมกูล  จ.สงขลา

คุณโอมอินทร์ หลิมสุวรรณ  จ.สุราษฎร์ธานี

พ.ต.ท. วิชาญ พวงทอง  จ.ฉะเชิงเทรา

พระ ชากรณ์ เล็กกลาง  จ.กำาแพงเพชร

ว่าที่ ร.ต.หญิง บุปผา หลงมีหนา - คุณเรืองยศ เรืองโรจน์  

จ. นครนายก
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คุณอทิธ ิมิตรชู 
และคุณเกษกนก ศรีสงัวรณ์ 

นกัธรุกจิรหสัคู.่.. 

ระดบั Diamond

คุณอิทธิ เคยทำางานอยู่มลูนธิแิพทย์ทางเลอืก 

ส่วนคุณเกษกนก เคยเปิดร้านอาหารเป็นเวลา

นานกว่า 10 ปี ได้รับรายได้มากมายจากการ

ทำาธรุกิจร้านอาหาร แต่ก็ต้องทำางานเป็นประจำา

จนไม่มีเวลาพักผ่อน ทำาให้สุขภาพร่างกายไม่

ค่อยจะแข็งแรงนกั ทัง้สองจงึมองหาธรุกิจท่ี่ไม่

ต้องทำางานทุกวัน มีเวลาได้ดูแลตนเองและ

ครอบครัว  พร้อมทัง้มคีณุภาพชีวิตทีด่ข้ึีน จนได้

มาพบกับธรุกิจเครือข่ายทีม่คีวามเป็น Passive 

Income และตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตของทั้ง

สองเป็นอย่างมาก!

ถนนแห่งคว�มสำ�เรจ็ของทัง้สองเร่ิมจากการเข้าไป

ฟังธุรกิจเครือข่ายที่ช่ือว่า ซัคเซสมอร์ จึงเกิดความ

ศรัทธาที่ว่าไม่ได้ทำาเพียงแค่เงินอย่างเดียว แต่ทำาด้วย

หัวใจที่หยั่งลึกลงไปถึงจิตวิญญาณ คร้ังแรกท่ี่ตัดสิน

ใจเพราะเห็นแววตาความมุ่งมั่นของผู้บริหารทั้งสอง

ที่มีประสบการณ์การทำาธุรกิจเครือข่ายจนประสบความ

สำาเร็จมาแล้วมากกว่า 10 ปี พร้อมกับบริษัทนี้ ยังมี

ระบบการพฒันาคน (SLA) มผีลติภณัฑ์ทีด่แีละมโีมเดล

ทางธรุกิจทีชั่ดเจน ทัง้สองจงึมองเหน็โอกาสทีจ่ะประสบ

ความสำาเร็จ จึงลงมือทำาอย่างจริงจัง ด้วยแรงบันดาล

ใจที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน

ให้ดยีิง่ข้ึนตามปณธิานของผูก่้อตัง้ทัง้สอง

“

”

  เดนิด้วยควำมเชือ่ คอืความแน่ใจในส่ิงทีเ่ราหวงัไว้ 

เป็นความรูสึ้กม่ันใจ ว่าส่ิงท่ีมองไม่เหน็นัน้มีอยูจ่รงิ
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ก�รเริม่ต้นทำ�ธุรกิจด้วยคว�มรกั มากกว่าผลประโยชน์ของ

ทั้งสองที่มุ่งมั่นตั้งใจกับมัน ทำาให้ประสบความสำาเร็จในตำาแหน่ง 

Diamond ได้อย่างแท้จริง ส่ิงสำาคัญที่สุดที่ทำาให้พวกเขาเดินมา

ถึงจดุนีค้อื คอร์สสัมมนา Start Your Business with “WHY” 

เป็นส่ิงทีส่อนให้ทัง้สองได้รู้ว่า “จะทำ�ธุรกิจน้ีไปทำ�ไม และต้องก�ร

ให้ชวิีต ดีข้ึนไหม” พร้อมมแีนวคดิในการเอาชนะอปุสรรคในการ

ทำาธรุกิจคอื เรียนรู้และลงมอืทำาอย่างต่อเนือ่ง ทีส่ำาคญัเราต้องขยนั 

ซ่ือสัตย์ อดทน และท่องไว้เสมอว่า “อกีนดิ อกีนดิ”

เดนิทางกว่า 3 ปี บนเส้นทางสายนี ้ ด้วยความเช่ือ ด้วยความสขุ 

และด้วยความรัก ทำาให้เปลีย่นแปลงชีวิตความเป็นอยูข่องทัง้สอง

ให้ดยีิง่ข้ึน มเีวลาทำาตามความฝัน มโีอกาสได้ท่องเทีย่วทัว่โลกและ

ที่สำาคัญมีเวลาดูแลตนเองและคนที่เรารัก ขอบคุณ ซัคเซสมอร์

ทีม่อบโอกาสทีย่ิง่ใหญ่ให้กับชีวิต...

อยากฝากถึง ผู้ท่ีต้องก�รเข้�ร่วมทำ�ธุรกิจท่ี 

ซัคเซสมอร์ ห�กคุณเคยล้มเหลวในชวิีตม�

หล�ยครัง้ ทำ�อะไรก็ไม่ประสบผลสำ�เร็จสักที

และอย�กเปลี่ยนชีวิตตนเองให้เหมือนเร�

ท้ังสอง ขอให้ท่�นเดินด้วยคว�มเช่ือ พร้อม

เปลี่ยนเครื่องมือในก�รทำ�ง�นของคุณให้

ม�เป็นเครือ่งมอืในก�รทำ�เงนิเหมอืนกับเร� 

เปิดใจรับกับส่ิงใหม่ๆ ท่ีเข้�ม� แล้วคุณจะ

เหน็ว่�ชวิีตคุณกเ็ป็นจริงต�มคว�มฝันได้

“

”
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นกัธุรกจิรหสัคู.่.. 

ระดบั Diamond

คณุภวูกร - คณุภริญา 

ปัถยปรชีาชยั 

อดีตพนักง�นประจำ� ตำาแหน่งผู้ช่วยอาวุโส

ของธนาคารแห่งหนึ่ง ไม่มีความเช่ือเร่ืองธุรกิจ

เครือข่าย ประกอบกับภรรยาทำาธรุกิจส่วนตวัเก่ียว

กับเส้ือผ้า จนมชีีวิตทีเ่ข้าสูค่วามสำาเรจ็ได้ไม่นาน 

ชีวิตก็พลกิผนั เพราะองค์ประกอบหลายๆ อย่าง

ไม่ลงตัว อีกทั้งช่วงนั้นเศรษฐกิจในประเทศไทย

ก็เข้าข้ันวิกฤต ส่งผลให้มีหลายธุรกิจต้องปิดตัว

ลงไปเพราะเข้าสู่ช่วงฟองสบู่แตก เขาจึงหันมา

เปิดบริษัทสินค้าแบรนด์ของตนเอง  ซ้ือแฟรนไชส์

ทำาสปาจากเกาหลีและธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย

แต่ก็ต้องล้มเหลว เพราะไม่มคีวามรู้ ขาดทกัษะ

ถึงแม้จะเลือกทำาธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็ตาม  

จนกระทั่งตัดสินใจเปิดโอกาสกับธุรกิจเครือข่าย 

และเลือกที่จะก้าวเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท

ซัคเซสมอร์ ด้วยองค์ประกอบทีค่รบถ้วนและเป็น

รูปธรรมทีจ่ะนำาพาตนเองไปสูค่วามสำาเร็จ

“

”

ควำมส�ำเรจ็ เกดิจากการก้าวข้าม...

ความล้มเหลว! ครัง้แล้ว ครัง้เล่า

โดยไม่สญูเสยี ความกระตือรอืร้น

ต่อเป้ำหมำยทีจ่ะไป...
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อยากบอกต่อว่า ซัคเซสมอร์ เป็นอีกตัว

เลอืกหน่ึงท่ีน่�สนใจ เพร�ะมนัส�ม�รถ

เติมเต็มส่ิงท่ีห�ยไปให้เกิดข้ึนได้อีกครัง้

ไม่ว่�จะเป็นเรื่องก�รเงิน ครอบครัว 

คว�มมัน่คงและเร่ืองสุขภ�พ

ซัคเซสมอร์ ตอบทุกโจทย์ในชีวิตผม

และภรรย� พวกเร�ไม่เสียใจเลยที่ตัด

สินใจม�ลงทุนในธุรกิจน้ี ลองม�ร่วม

ก้�วไปด้วยกัน ก้�วไปข้�งหน้� ก้�วสู่จดุ

มุง่หม�ยท่ีใหญ่กว่�คนท่ัวไปครับ...

ก�รก้�วเข้�สู่ธุรกิจเครือข่�ย ซัคเซสมอร์

อย่างเต็มรูปแบบ เกิดจากการแนะนำาของพ่ีที่รู้จัก

ทัง้สองท่าน ช่ือคณุสว่างและคณุนาท ท่านทัง้สอง

เปิดโอกาสให้ผมรู้จักเก่ียวกับโครงสร้างของระบบ

ความมั่นคงที่จะเกิดข้ึน หลังจากได้ก้าวเข้ามาทำา

ธุรกิจน้ี สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผม

และชีวิตคนในครอบครัวได้ อีกทั้งยังสามารถส่ง

ต่อและแบ่งปันให้ผูอ้ืน่ได้อกีด้วย

เราได้รับรู้ถึงองค์ประกอบที่สำาคัญ ที่จะทำาให้การ

ดำาเนินธุรกิจนี้เกิดข้ึนในระยะยาวได้ เพื่อส่งต่อให้

เป็นมรดกแก่คนทีเ่รารักอย่างแท้จริง โดยได้รับรู้ถึง

เจตนารมณ์ของประธานบริษัท ท่ี่สร้างบริษัทนี้ข้ึน

มาด้วยจติวิญญาณ เพ่ือยกระดบัและเปลีย่นแปลง

ชีวิตผูค้นในสงัคม  ผมจงึตดัสนิใจเข้าร่วมธรุกิจ

คุณภวูกร กล่�วว่� ในตอนเร่ิมต้นธรุกิจ

ลูกทั้งสองคนยังเล็กมาก คนแรกอายุ 

1 ขวบ 8 เดอืน คนทีส่องอาย ุ 6 เดอืน 

ประกอบกับภาระหนี้สินเดิมที่มาก จึงเกิด

วิกฤตทางด้านการเงินข้ึน ปัญหาทุกด้าน

ก็รุมเร้าเข้ามาจนบางคร้ังก็หนักจนหา

ทางออกไม่ได้ แต่ผมและภรรยาก็จบัมอืกัน

และเช่ือว่าสักวันจะผ่านพ้นไปได้ ชีวิตของ

คนในครอบครัวต้องดข้ึีน เป็นแรงผลกัดนั

ช้ันยอดทีผ่มกับภรรยาจะต้องไปสู่ฝ่ังฝันให้

ได้ ผมอยากให้พวกเขาเหล่านัน้อยูใ่นสภาพ

แวดล้อมที่ดีมีความสุขทั้งกายและจิตใจ 

รายได้จากธรุกิจซัคเซสมอร์จะสร้างผลลพัธ์

ทีด่ีให้กับคณุภาพชีวิตของคนในครอบครัว

ชีวิตเร่ิมดีข้ึนต�มลำ�ดับ พวกเรา

สามารถกู้วิกฤตกลับมาได้ อีกทั้งสามารถ

ส่งต่อและแบ่งปันความสำาเร็จให้ผู้คนอีก

มากมาย ไม่เสียใจเลยที่ลงทุนก้าวไปข้าง

หน้ากับซัคเซสมอร์ ผมเช่ือมั่นในระบบ 

SLA ร้อยเปอร์เซ็นต์ เช่ือในอัพไลน์ที่อยู่

ในระบบ ทีส่ำาคญัคอื ผมเช่ือมัน่ในตนเอง

และภรรยาว่าเราพร้อมสู้และเอาชนะทุก

ปัญหา พร้อมฝ่าฟันไปด้วยกัน

“

”



ซคัเซสมอร์

ร่วมใจช่วยเหลอืผู้ประสบภยัน�ำ้ท่วม

ซคัเซสมอร์ลำว
รวมส่งพลังใจและส่งมอบถงุยงัชพี
กว่ำ 1,800 ถงุ พร้อมมอบเงนิช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั
จากเหตกุารณ์สันเข่ือนแตก ในอำาเภอสนามชัย จงัหวัดอตัตะปือ 

สปป.ลาว ในวันที ่23 ก.ค. 2561 

เมือ่วันที ่26 ก.ค. 2561 ทีผ่่านมา บริษัท ซัคเซสมอร์ บอีิง้ค์ จำากัด 

นำาโดย นพ.สิทธวีร์ เกียรตชิวนนัต์ ประธานกรรมการบริหาร และ 

CEO นพกฤษฎิ ์นธิเิลศิวิจติร รวมถึง ผูน้ำานักธรุกิจซัคเซสมอร์

ร่วมส่งกำาลงัใจและบริจาคเงนิ ยอดรวม 201,309 บาท นอกจากนี้

ทางคณุคำาพูทอน ทมินะคอน ผูจ้ดัการทัว่ไปประเทศลาว ได้พาผูน้ำา

นกัธรุกิจซัคเซสมอร์ทัง้ไทยและผูน้ำาท้องถ่ิน ร่วมบริจาคสิง่ของ

ทีจ่ำาเป็น อกีทัง้ส่งมอบถุงยงัชีพกว่า 700 ถุง ในรอบแรกให้แก่

ผูป้ระสบภยั

ต่อมาเมือ่วันที ่4 ส.ค. 2561 ทางบริษัทได้มกีารให้ความช่วยเหลอื

แบ่งปัน ส่งมอบถุงยังชีพและสิ่งของที่จำาเป็นคร้ังที่ 2 จำานวน 

1,100 ถุง ไปยงัผูป้ระสบภยัเพ่ือเป็นขวัญกำาลงัใจให้แก่ผูป้ระสบภยั 

ให้ข้ามผ่านวิกฤต ิและกลบัมาเข็มแข็งสู้ต่อไป

BY : ศิริวิช อ�่ำเจริญ
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ซคัเซสมอร์พม่�
ร่วมสร้ำงสรรค์สงัคม
แห่งกำรแบ่งปันกับโครงกำร CSV

ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั
และดนิโคลนถล่มครัง้ใหญ่ในประเทศพม่ำ

เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำาให้เกิดเหตุการณ์

อุทกภัยและดินโคลนถล่มในหลายพ้ืนที่ของประเทศ

พม่า ส่งผลให้นำ้าเข้าท่วมหลายพื้นที่ทางตอนกลาง 

ตะวันออกและตอนใต้ของประเทศ ส่งผลให้ประชาชน

มากกว่า 120,000 คน ต้องไร้ทีอ่ยูอ่าศัย ทางบริษัท

ซัคเซสมอร์ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธาน

กรรมการบริหาร และ CEO นพกฤษฎิ ์นธิิเลศิวิจติร 

ร่วมส่งกำาลังใจให้คุณสรานนท์ ยมนากุล ผู้จัดการ

ทั่วไปประเทศพม่า พาผู ้นำานักธุรกิจซัคเซสมอร์

ชาวพม่า ร่วมบริจาคสิง่ของทีจ่ำาเป็นเข้าช่วยเหลอืและ

ยังมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมบริจาค

เงนิสดรวม 9,000,000 จ๊าด ทีเ่ขตชเวจนี (Shwegyin) 

เมอืงบาโก (Bago) เมือ่วันที ่3 ส.ค. 2561

เพร�ะพลงัแห่งก�รแบ่งปันไม่มท่ีีส้ินสุด...

INFO OVERSEAS 17

BY : ศิริวิช อ�่ำเจริญ



Leaders Seminar Trip To South Africa
  ฉบบัท่ีแล้ว

มอร์แมนได้ขยายภาพ

ความฝันของประเทศ

แอฟริกาใต้ กับทริป 

Leaders Seminar 

Trip To South Africa กันไปบ้างแล้ว ฉบบันี้

จะขอขยายภาพความฝันของเมอืงอืน่ๆ ทีเ่หลือ

ในประเทศแอฟริกาใต้ที่พวกเราจะได้ไปเติม

เต็มชีวิตกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเมือง

โจฮนัเนสเบร์ิก (Johannesburg) และเมอืง

เคปทาวน์ (Cape Town) ซ่ึงทัง้ 2 เมอืงนี้ 

เป็นเมอืงทีม่คีวามเจริญและมคีวามสวยงาม

อย่างมาก เชิญตดิตามกันได้เลยครับ

เป็นเมอืงที่ใหญ่ทีสุ่ดในประเทศแอฟริกาใต้ ใหญ่ตดิอนัดบัที ่ 40 

ของโลก เป็นหนึง่ในสองเมอืงของแอฟริกาใต้ทีม่คีนรู้จกัทัว่โลก  

เป็นเมอืงทีม่คีวามมัง่คัง่และเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่ทีสุ่ดของ

แอฟริกาใต้  โจฮนัเนสเบร์ิกเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดทีต่ัง้อยูบ่นดนิแดน

ที่ไม่ถูกแวดล้อมด้วยทะเลสาบ แม่นำา้ เมอืงนีต้ัง้อยูบ่นทีส่งูจงึมี

หมิะตกเหมอืนกับกรุงพริทอเรีย

ทีแ่อฟริกาใต้มเีหมอืงเพชรขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก มช่ืีอ

เสียงในเร่ืองของอัญมณีลำ้าค่า ที่นี่ จึงมีอุตสาหกรรมการผลิต

สินค้าเคร่ืองประดบัขนาดใหญ่ ประกอบด้วย การตดั การเจยีรนยั

การออกแบบ การผลิต และการจำาหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

อุตสาหกรรมการตัดเพชรที่มีประสิทธิภาพสูง ความชำานาญ

ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประมาณว่า มีผู้ประกอบการใน

อตุสาหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดบัอยู ่350 ราย ครอบคลมุ

ตั้งแต่ร้านขนาดเล็กจนถึงโรงงานขนาดใหญ่มีแรงงานหลาย

ร้อยคน นอกจากนี้ นักออกแบบหรือช้ินงานของเคร่ืองประดับ

จากแอฟริกาใต้ มกัได้รับรางวัลระดบันานาชาตอิยูเ่นอืงๆ เราจะ

เห็นร้านเพชรมากมายในเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ใครที่ต้องการซ้ือ

เพชรหรือเครื่องประดับที่นี่ เตรียมเงินหรือบัตรเครดิตให้พร้อม

จบัจ่ายได้ตามสะดวก

โจฮันเนสเบร์ิก 

ไลอ้อนป�ร์ค 

สวนสัตว์สไตล์ซาฟารี ทีย่กกองทพัสิงโตเจ้าป่ามาเป็นจดุขาย

หลกัของสวนสตัว์แห่งนี ้ภายในจะแบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่ 

โซนซาฟารีที่ต้องน่ังรถหุ้มตะแกรงเหล็กเพ่ือเข้าไปชมสัตว์

นานาชนดิและโซนสวนสัตว์ขนาดย่อมๆ เมือ่เข้าสู่โซนซาฟารี 

ก็ข้ึนรถที่หน้าตาเหมือนรถขนนักโทษจนเต็มคัน ไกด์ชาว

แอฟริกาใต้ก็พาเราท่องโลกไปสู่ซาฟารีทีก่ว้างใหญ่ ซ่ึงภายใน

ยงัมสัีตว์แอฟริกันอกีนานาชนดิ ไม่ว่าจะเป็น ม้าลาย ยรีาฟ

นกกระจอกเทศ อมิพาลาหรือสตัว์จำาพวกเก้งกวางนานาชนดิ 

ก่อนจะเข้าสู่โซนสัตว์อนัตรายซ่ึงประกอบไปด้วยสิงโต สิงโต

เผือกและเสือชีต้า เป็นต้น ความอลังการของซาฟารีแห่งนี้

อยูท่ีส่งิโตของทีน่ีม่เียอะมากๆ อย่างน้อยก็ราว 30 - 40 ตวั

ที่เดินไปเดินมาอวดโฉม ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันเต็มที่

แตกต่างจากสวนสัตว์ทัว่ๆ ไปทีเ่รามกัจะเหน็สิงโตนอนหลบัอยู่

ไกลๆ ส่วนโซนสวนสตัว์ ก็มสัีตว์ให้ชมอกีมากมาย

"

"

Johannesburg

Lion Park



เคปท�วน์

ฟ�ร์มนกกระจอกเทศ

ย่�นช้อปป้ิง

เป็นเมอืงใหญ่อันดับส�มและเป็นเมอืงหลวง

ศูนย์กลางของฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ 

เป็นเมอืงเก่าแก่ทีม่อีายมุากกว่า 300 ปี ได้ช่ือ

ว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดและมีเสน่ห์ที่สุดเมือง

หน่ึงในโลก ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ

แอฟริกาใต้ ตรงแหลมกู๊ดโฮปที่ยื่นออกไป

ระหว่างสองมหาสมทุรคอื มหาสมทุรอนิเดยี

และมหาสมุทรแอตแลนติก จึงมีสภาพภูมิ

อากาศอบอุ่นแบบเมดิเตอร์เรเนียน จุดเด่น

ของเมืองอยู ่ที่มีภูเขาลูกใหญ่กลางเมืองที่

สามารถมองเห็นได้จากทุกสารทิศ มีรูปทรง

แปลกตาคอื มลีกัษณะเสมอืนโต๊ะทีต่ัง้อยูบ่น

เป็นทีเ่พาะเลีย้งนกกระจอกเทศ ซ่ึงเป็นนกที่ใหญ่ทีสุ่ด

ในโลก บางตวัสงูถึง 9 ฟุต ตวัผูม้ขีนสดีำา ตวัเมยีจะมขีน

สีเทา ฟาร์มนกกระจอกเทศ เป็นธรุกิจอตุสาหกรรมทีท่ำา

รายได้ดมีาก เนือ้ใช้ทำาสเตก็ช้ันด ีรสชาตคิล้ายเนือ้วัวแต่

อร่อยและหวานกว่า ขนใช้ทำาเครือ่งประดบั ส่วนหนงัใช้

ทำารองเท้า กระเป๋า และของท่ีระลกึอืน่ๆ

Victoria and Alfred Water-

front เป็นโซนห้างสรรพสินค้า

ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพ้ืนที่

ท่าเรือทางตอนเหนือของเมือง 

Cape Town จนห้างแห่งนีก้ลาย

เป ็นแลนด์มาร ์คอันดับต ้นๆ 

ของเมืองที่เพียบพร้อมไปด้วย

ร้านค้าหลายร้อยแบรนด์ช้ันนำา 

ร้านขายสนิค้าเก๋ๆ มากมายและ

ร้านอาหารบรรยากาศดีอีกกว่า 

ท้ังหมดน้ี คือเมืองต่�งๆ ในประเทศแอฟริก�ใต้ท่ีพวกเร�

จะได้ร่วมท่องเท่ียวเติมเต็มชวิีตกนั มอร์แมนหวังเป็นอย่�ง

ย่ิงว่�ทุกๆ ท่�นท่ีต้ังเป้�หม�ยและพร้อมลงมอืทำ�อย่�งเตม็ที่

ขอให้ประสบคว�มสำ�เรจ็ถึงเป้�หม�ยกนัทุกท่�นครบั...

Victoria and Alfred Waterfront

แผ่นดินอย่างไรอย่างนั้น จึงทำาให้ภูเขาลูกนี้ได้รับการตั้งช่ือว่า ภูเขาโต๊ะ หรือ 

Table Mountain มคีวามสูง 1,086 เมตร ได้รับเลอืกให้เป็น 1 ในมรดกโลกทาง

ธรรมชาตจิากองค์กรยเูนสโก้ด้วย

เมอืงเคปท�วน์ ได้รับสมญานามว่า เป็นดนิแดนแห่งการท่องเทีย่วตดิอนัดบัหนึง่

ในห้าของโลก จนมคีำาพดูกล่าวว่า “แหลมท่ีสวยเด่นเป็นสง่�และใหญ่ท่ีสุดเท่�

ท่ีมมี�บนขอบโลกใบน้ี” เมอืงอนัสวยงามนี ้เกิดข้ึนจากวิวทีผ่สมผสานกันอย่าง

ลงตวัของภเูขา หบุเขา และทะเล รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมทีท่ำาให้

สถาปัตยกรรมภายในตวัเมอืงมคีวามสวยงาม โดดเด่นและแตกต่าง ด้วยความ

หลากหลายนี ้ทำาให้ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม แหล่งท่องเทีย่วของเมอืงนี ้มจีดุ

เด่นและสไตล์ทีแ่ตกต่างไปจากมมุอืน่ๆ ของโลก จงึสามารถดงึดดูนกัท่องเทีย่วให้

มาท่องเทีย่วทีเ่มอืงนีเ้ป็นจำานวนมากในแต่ละปี แหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจนอกจาก

จะเป็นตวัเมอืงแล้ว ยงัมจีดุชมวิว “Cape point” ทีส่ามารถมองเห็นวิวของเมอืง

และทะเลทีม่คีวามสวยงามอย่างยิง่อกีด้วย

80 ร้าน มีโซนท่าเรือเอาท์ดอร์

ที่มีจุดถ่ายภาพวิวพาโนราม่าที่

สามารถมองเห็นมหาสมุทรสีฟ้า

ครามอันกว้างใหญ่ และภูเขา 

Table Mountain ทีต่ัง้ตระหง่าน

เป็นฉากหลัง เป็นจุดที่ต้องไป

เก็บภาพเป็นที่ระลึกอย่างยิ่ง  

ช่วงเวลานี้ขาช้อปทุกๆ ท่านจะ

มีความสุขในการช้อปปิ้งอย่าง

สนกุสนานแน่นอน
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BY : MR. MORE MAN

Cape Town

Cape of Good Hope

West Coast Ostrich Ranch

แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope)

แหลมทีม่ช่ืีอเสียงทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก อยูห่่างจากเคป

ทาวน์ราว 60 กิโลเมตร ปลายสดุของแหลมมปีระภาคาร 

ซ่ึงเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทร

แอตแลนตกิมาพบกันได้อย่างชัดเจน อากาศบริเวณนีจ้ะ

แปรปรวนในทะเลมหีมอกจดัเพราะกระแสนำา้ทีม่อีณุหภมูิ

ไม่เท่ากันมาปะทะกัน ทำาให้ยากต่อการเดินเรือ ในสมัย

โบราณจงึมเีรือล่มและสูญหายไปเป็นจำานวนมากในบริเวณ

นี้



KEY TO SUCCESS
BY : นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ
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ถ้าเปรียบเทยีบกับการเดนิไปข้างหน้านัน้ เราเปรียบเทยีบทัง้ 2 ส่วนสำาคญันัน้

เหมอืนขาซ้ายและขาขวา เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสะดวกและ

มั่นคงจากขาใดขาหนึ่งได้ หลายคนจะช่ืนชอบในวิธีการขยายองค์กรในการ

ให้ โอกาสกับธุรกิจมากกว่า ซ่ึงผมก็เห็นด้วยและเป็นส่ิงที่จำาเป็นมากในการ

สร้างธรุกิจ

ก�รข�ยสินค้�น้ันสำ�คัญม�กไหม? ผมเช่ือว่า หลายคนไม่เคยทำาการขาย

มาก่อน ย่อมรู้สึกว่าไม่คุน้เคยและไม่ถนดั แต่การขายทีท่ำาให้เราสามารถขาย

สำาเร็จได้นัน้ เกิดจากแนวคดิทีว่่า “ใช้ ชอบ บอกต่อ” เราเป็น “ผลติผลของ

ผลติภณัฑ์” เราใช้สนิค้าแล้วรู้สึกดจีนเก็บความประทบัใจไว้ไม่อยู ่ เกิดความ

รู้สึกทีเ่ราต้องการ “แบ่งปัน” ประสบการณ์การใช้สินค้าทีช่่วยแก้ปัญหาให้เรา

และทำาให้เรามคีณุภาพชีวิตทีด่ข้ึีนให้กับเพ่ือน ญาต ิและคนทีเ่รารักรอบข้าง

ทกุคน ทำาให้เกิดความประทบัใจทีด่ีให้กับพวกเขาเหล่านัน้

ดงันัน้ การขายสินค้าของเราจะธรรมชาตมิากและรู้สึกด ี ทีเ่ราแนะนำาสิง่ทีด่ี

ที่ช่วยแก้ปัญหาให้เพ่ือนและคนที่เรารักได้ จนเกิดความประทับใจตามมา

เช่นกัน ผลลัพธ์ที่ได้ คือรายได้ที่เกิดข้ึนตามแผนการตลาดของซัคเซสมอร์

รวมทัง้เกียรตริางวัลต่างๆ รางวัลท่องเทีย่วในโลกกว้าง อกีทัง้ เพ่ือนและคน

ที่เรารักรอบข้างเราบางคน ก็อาจจะเกิดความประทับใจในสินค้าจนอยากจะ

แนะนำาให้กับคนรอบข้างพวกเขาเช่นกัน แน่นอนนัน่คอื การขยายโอกาสทาง

ธรุกิจให้เกิดข้ึนได้เช่นกัน และจะเป็นความสำาเร็จทีย่ัง่ยนืในระยะยาวมากพอ

ทีจ่ะสามารถส่งต่อเป็นมรดกตกทอดให้กับทายาทของเราได้ในอนาคต

ก�รท่ีคุณทุกคนจะส�ม�รถประสบคว�มสำ�เรจ็  ในธรุกิจ

ซัคเซสมอร์ได้ ในระยะยาวนั้นเกิดจาก 2 ส่วนที่สำาคัญ

ที่ต้องทำาเป็นหลัก คือการแนะนำาโอกาสทางธุรกิจเพ่ือ

เป็นการขยายองค์กรธรุกิจและการขายสินค้าให้กับลกูค้า 

ซ่ึงเป็น  2 แกนหลกั ในการสร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนื...
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SPAM ภัยร้ำย...โลกออนไลน์
สวัสดีครับทุกท่�น...สำาหรับเร่ืองราวข่าวสารเก่ียวกับเทคโนโลยี วันนี้ผมขออัพเดทเก่ียวกับความปลอดภัยในโลกออนไลน์ครับ

เนือ่งจากปัจจบุนัโลกได้เปลีย่นแปลงไปมาก ทกุ ๆ  อย่างสามารถหาข้อมลูได้จากโลกออนไลน์ทัง้สิน้ ดงันัน้ เมือ่ทกุอย่างอยูบ่นโลกออนไลน์

ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ความเสี่ยงของข้อมูลก็มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งมีผลสำารวจเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย ดังนี้ 

F-Secure ผู้ ให้บริการดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัย ได้ออกรายงานที่สำารวจพบว่า Spam ยังคงเป็นลูกเล่นหลักในปัจจุบันที่เหล่า

อาชญากรออนไลน์นิยมใช้ นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังเผยว่า ที่วิธีการนี้ได้ผล เพราะผู้ ใช้งานทั่วไปสอบตกในการจดจำาหน้าตาของสแปม

ยอดการคลิกเข้าดูสแปมอีเมล ยังคงเพิ่มขึ้นจาก 13.4% (ครึ่งหลังปี 2017) เป็น 14.2% (ต้นปี 2018)

3.85% ของไฟล์อันตรายที่แนบมามี 5 ชนิดดังนี้ ZIP, DOC, XLS, PDF และ 7 - Zip (.7z)

ในช่วงเวลาของการจัดทำารายงาน Spam ที่เกิดขึ้นมีสัดส่วนคือ 46% คือ Dating Scam (หลอกเหยื่อด้วยเรื่องของ

การออกเดท), 23% เป็นอีเมลที่แนบมากับไฟล์อันตราย และ 31% มีลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์อันตราย

ถ้าแต่งชื่อหัวข้อได้ดี เหมาะสม โอกาสสำาเร็จจะเพิ่มอีก 4.5% ดังนั้น การเล่นคำา เช่น บอกไม่หมด กำากวม

และวิธีการแต่งอีเมล คือเรื่องสำาคัญของความมั่นคง ปลอดภัยในปัจจุบันนั่นเอง

Spam ไม่ใช่วิธกีารที่ได้ประสิทธภิาพสูงสุด เพราะต้องส่งกราดไปหาผู้ ใช้งานให้มากทีสุ่ดและอาจได้เหยือ่มาแค่จำานวน

หนึ่ง แต่เมื่อเทียบวิธีการอื่นก็ยังได้ผลดีกว่า ดังนั้น อาชญากรไซเบอร์จึงยังใช้งานต่อไปเรื่อยๆ

ถ้า Spam ส่งมาจากคนที่ผู้รับรู้จัก จะมีโอกาสได้ผลเพิ่มขึ้น 12%

ผมหวังเป็นอย่�งย่ิงว่�... ข้อมูลที่ได้นำามาแชร์กันวันนี้

จะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อย เก่ียวกับการใช้

ข้อมูลในโลกออนไลน์ครับ    

สำ�หรับวันน้ี ผมขอจบการอัพเดทเร่ืองเทคโนโลยีกันไว้

เพียงเท่านี้ เจอกันฉบับถัดไป จะมาอัพเดทข่าวสารที่มี

ประโยชน์ต่อไปครับ...

ที่ม�: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/just-five-file-types-make-up-85-percent-of-all-spam-malicious-attachments/

สถิติจำกรำยงำนที่น่ำสนใจ
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5กำรใช้ผลติภณัฑ์ GIENA
น�ำ้ยำล้ำงจดุซ่อนเร้น...
ดีกว่�ก�รใช้สบูท่ั่วไป ในก�รทำ�

คว�มสะอ�ดจดุซ่อนเร้นอย่�งไร

ผลติภณัฑ์ GIENA
น�ำ้ยำล้ำงจดุซ่อนเร้น
ใช้ได้เฉพ�ะผูห้ญิงหรอืไม่

ผลติภณัฑ์ GIENA
น�ำ้ยำล้ำงจดุซ่อนเร้น...
อ่อนโยนต่อผวิบรเิวณ

จดุซ่อนเร้นอย่�งไรบ้�ง

ส่วนผสมท่ีใช้ในก�รยับยัง้

เชือ้แบคทีเรียของ 
ผลติภณัฑ์ GIENA 
มจีดุเด่นอย่ำงไร

ผลติภณัฑ์ GIENA
น�ำ้ยำล้ำงจดุซ่อนเร้น... 
ให้ผลลพัธ์ด้�นใดบ้�ง

ตอบ ผิวบริเวณจุดซ่อนเร้นมีความ

เป็นกรด เพ่ือรักษาสมดุลของแบค

ทีเรียชนิดดีในช่องคลอด การล้าง

ทำาความสะอาดผิวบริเวณนั้นด้วยสบู่

ที่มีความเป็นด่างหรือมีนำ้าหอมและ

สารเติมเต็มในปริมาณมาก จึงไม่

เป็นผลดีต่อแบคทีเรียชนิดดีด้วย แต่

สำาหรับผลิตภัณฑ์ GIENA เป็นสูตร

อ่อนโยน มีค่า pH ที่เหมาะสมต่อ

บริเวณจุดซ่อนเร้น พร้อมช่วยยับยั้ง

เช้ือแบคทีเรียจากภายนอก ลดการ

ระคายเคือง ช่วยระงับกล่ินและให้

ความรู้สึกสะอาด ซึ่งการใช้ที่ถูกต้อง

จะเป็นการทำาความสะอาดผิวบริเวณ

ภายนอกเท่านั้น จึงไม่ส่งผลเสียต่อ

แบคทีเรียชนิดดีในช่องคลอด

ตอบ ผลิตภัณฑ์ GIENA สามารถใช้

ได้ทุกเพศทุกวัย ช่วงวัยที่แนะนำาคือ 

อาย ุ15 ปีข้ึนไป เพราะมกีารออกแบบ

ให้ผลติภณัฑ์ มค่ีา pH ทีเ่หมาะกับผวิ

บริเวณจุดซ่อนเร้นในวัยเจริญพันธุ์

ตอบ ผลิตภัณฑ์ GIENA อ่อนโยน

ด้วยนำา้แร่ธรรมชาต ิปราศจากสารก่อ

การระคายเคือง ได้แก่ ไตรโคลซาน

พาราเบน  สารแต่งสีและแอลกอฮอล์ 

จึงมั่นใจได้ว่า อ่อนโยนต่อผิวบริเวณ

จุดซ่อนเร้นและไม่ก่อให้เกิดอาการ

ระคายเคืองจุดซ่อนเร้น

ตอบ IPMP มคีณุสมบตัเิป็นสารต้าน

เช้ือแบคทเีรีย ยสีต์ เช้ือรา ทีอ่อกฤทธิ์

ทำาลายโครงสร้างเซลล์ของแบคทเีรีย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ

ไตรโคลซาน (Triclosan) แต่สามารถ

ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ อ่อนโยน

ต่อผิวบริเวณจุดซ่อนเร้น และไม่เกิด

การตกค้างในระยะยาว

ตอบ 1. ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย

2. ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

3. ลดอาการคัน ระคายเคือง

4. ลดปัญหาตกขาวที่ผิดปกติ

5. ปรับผิวบริเวณจุดซ่อนเร้นให้ชุ่มชื่น

6. ปรับเชื้อแบคทีเรียจุดซ่อนเร้น

   ให้สมดุลตามธรรมชาติ

23Q&A ถามตอบ

Q&A
ถาม-ตอบ GIENA เพื่อนแท้จุดซ่อนเร้น 

หมดกังวลเรื่องกลิ่น อ่อนโยนด้วยสูตรธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดจุดซ่อนเร้น เหมาะสำาหรับผิวบอบบาง 

ด้วยสูตร pH – Balance ช่วยลดกลิ่นอับชื้น เติมความมั่นใจให้คุณผู้หญิง

ในทุกๆ วันด้วยการดูแลจากธรรมชาติ



4
ท่ีพบได้บ่อย...

จดุซ่อนเร้น
ปัญหา

สุภ�พสตร ีเมือ่มปัีญหาเกิดข้ึนกับจดุซ่อนเร้น ก็มกัจะเกิดความกังวลใจ โดยเฉพาะปัญหาทีพ่บบ่อยของจดุซ่อนเร้นในสุภาพ

สตรีส่วนใหญ่ เช่น อาการคนั ตกขาว หรือมกีลิน่อนัไม่พึงประสงค์ ทีม่กัจะสร้างความรำาคาญ และรู้สึกไม่สบายตวัไปตลอด

ทัง้วัน หากไม่ได้รับการดแูลรักษาอย่างถูกวิธ ี ส่ิงทีเ่กิดข้ึนนัน้ ก็อาจจะมอีาการรุนแรงมากข้ึนจนเป็นปัญหาใหญ่ตามมาได้

เช่น มเีลอืดออก มอีาการปวดภายในจดุซ่อนเร้นเป็นต้น ดงันัน้ สุภาพสตรีทกุท่านควรมคีวามรู้ถึงปัญหาของจดุซ่อนเร้น

ต่างๆ ที่พบได้บ่อยเมื่อพบอาการผิดปกติเกิดข้ึน ก็จะช่วยให้เราสามารถดูแลตัวเองได้ถูกต้องและถูกวิธี ซ่ึงปัญหาของ

จดุซ่อนเร้นทีพ่บได้บ่อยนัน้มดีงัต่อไปนี้

อ�ก�รคัน มตีกขาว หรือมกีลิน่ไม่พึงประสงค์บริเวณ

จุดซ่อนเร้น สามารถพบได้บ่อยโดยเฉพาะในยามที่

บริเวณจดุซ่อนเร้นเกิดความอบัช้ืน เกิดการเจริญเตบิโต

ของเช้ือราหรือเช้ือแบคทีเรียที่มากกว่าปกติ สาเหตุ

ของความอบัช้ืน อาจเกิดจากเส้ือผ้าทีส่วมใส่มคีวามช้ืน 

ไม่สะอาดหรือเส้ือผ้ารัดรูปจนเกินไป รวมถึงปัจจยัเสริม

ของสภาพอากาศบ้านเราทีค่่อนข้างร้อนจนถึงร้อนมาก 

ก็ทำาให้จดุซ่อนเร้นอบัช้ืนได้ง่ายข้ึน นอกจากนัน้ สุภาพ

สตรีบางท่านมร่ีางกายทีอ้่วนมาก แค่ยนืเฉยๆ ขาก็มา

ชนกันแล้ว ทำาให้จดุซ่อนเร้นถูกอบอยูต่ลอดเวลา สภาพ

เหล่านีแ้หละทีเ่ช้ือราชอบมาก จงึทำาให้สภุาพสตรีไทย

เรามอีาการคนั มตีกขาวหรือมกีลิน่ไม่พึงประสงค์จาก

การตดิเช้ือราในจดุซ่อนเร้นกันได้ง่ายมาก แม้อยูเ่ฉยๆ

ไม่ได้ทำาอะไรก็สามารถติดเช้ือราจุดซ่อนเร้นได้ ส่วน

สาเหตุอื่นๆ เช่น การใส่แผ่นอนามัยโดยไม่เปลี่ยน

ระหว่างวันหรือใส่เป็นเวลานานๆ จะยิง่ทำาให้เกดิความ

อับช้ืนเป็นทวีคูณ จึงไม่แนะนำาให้ ใส่แผ่นอนามัย

ในวันปกติที่ไม่ใช่วันมีประจำาเดือน และอีกสาเหตุที่พบบ่อย

คือ การทำาความสะอาดจุดซ่อนเร้นไม่สะอาดหรือทำาความ

สะอาดมากเกินไปจนเกิดการเสียสมดลุ ทำาให้จดุซ่อนเร้นนัน้มี

ความเป็นด่างเพิ่มข้ึน เช้ือราและแบคทีเรียจึงเจริญเติบโตได้

ง่ายกว่าปกต ิเป็นเหตใุห้มกีลิน่ไม่พึงประสงค์เกิดข้ึน

ห�กพบกับอ�ก�รลักษณะน้ี สามารถคาดการได้ว่าเกิดจาก

การตดิเช้ือชนดิใดชนดิหนึง่ ควรสงัเกตวุ่ามตีกขาวในจดุซ่อน

เร้นหรือไม่ ลกัษณะของตกขาวเป็นอย่างไร ตกขาวจากเช้ือรา

ทีเ่กิดจากความอบัช้ืนจะมลีกัษณะเป็นแป้งและมกัมอีาการคนั

บริเวณจดุซ่อนเร้นร่วมด้วย ส่วนตกขาวจากเช้ือแบคทเีรียจะมี

กลิน่เหมน็คาวหรือมกีลิน่ภายหลงัมเีพศสัมพันธ์ เป็นต้น ถ้าการ

รักษาสุขลักษณะอนามัยทั่วไปแล้วยังไม่สามารถบรรเทาเร่ือง

อาการดังกล่าวได้ และมีอาการติดต่อเป็นระยะเวลายาวนาน 

ควรรีบไปพบแพทย์เพ่ือตรวจวินจิฉยัโรคและให้การรักษาต่อไป

ปัญหาจดุซ่อนเร้น
มอีาการคนั ตกขาวหรอืมกีล่ิน
ไม่พงึประสงค์
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ตุ่มหรือผื่นคันท่ีเกิดข้ึน บางชนิดอาจไม่

อนัตรายร้ายแรง แต่เป็นเพยีงความผดิปกติ

ของช้ันผิวหนัง แต่เมื่อใดก็ตามที่ตุ่มนั้น

มีอาการเจ็บ เป็นหนองหรือมีขนาดใหญ่

มากข้ึน ก็ไม่ใช่เร่ืองธรรมดา เพราะนัน่อาจ

จะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการติดเช้ือที่

รุนแรง ควรรีบพบแพทย์เพ่ือตรวจวินจิฉยั

ต่อไป

มตีุม่หรอืผื่นคนั
ขึน้บรเิวณจดุซ่อนเร้น

เลอืดออก (ผดิปกต)ิ
ที่ ไม่ใช่ประจ�าเดอืน

รูส้กึปวดร้าว
ภายในจุดซ่อนเร้น

อ�ก�รเลือดออกผิดปกติ เป็นหนึ่งในอาการที่พบ

ได้บ่อยของสุภาพสตรี ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุของโรคที่

มีระดับความรุนแรงน้อยไปจนถึงมีความรุนแรงมาก 

เช่น โรคมะเร็ง โดยเร่ิมแรกหากพบความผิดปกติที่

เกิดข้ึน ควรสงัเกตตวัเองก่อนว่าน่าจะมสีาเหตมุาจาก

อะไร ซ่ึงปกติอาการนี้มักเกิดข้ึนได้กับผู้ที่อยู่ในช่วง

ของการตัง้ครรภ์ คนทีกิ่นยาคมุ ยาเลือ่นประจำาเดอืน

หรือเป็นเพียงเลือดที่ออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์

แต่หากอาการยังไม่หายไปและมีปริมาณมากข้ึน

มีสี มีกลิ่นที่ผิดปกติ ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรรีบเข้า

รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ เพื่อให้การรักษาต่อ

ไปได้ทนัเวลา

รูสึ้กปวดร้�วภ�ยในจดุซ่อนเร้น อาการปวดร้าวมกัจะ

มสีาเหตขุองโรคทีเ่ก่ียวกับเยือ่บโุพรงมดลกู โดยจะรู้สึก

ปวดหน่วงๆ เมื่อถูกกระทบหรือปวดร้าวภายในอย่าง

หนกัขณะมเีพศสัมพันธ์ อาการเหล่านีม้กัจะไม่ใช่เร่ือง

ปกตแิละควรได้รับการรักษาอย่างทนัท่วงท ี โดยเฉพาะ

สุภาพสตรท่ีเส่ียงต่อการตั้งครรภ์ในช่วงที่เยื่อบุโพรง

มดลกูมปัีญหา 

ปัญหาของจดุซ่อนเร้น เป็นเร่ืองส�ำคญัทีสุ่ภำพสตรี

ไม่ควรมองข้ำมและหำกพบมีควำมผิดปกติเกิดข้ึน

ก็ไม่ใช่เร่ืองน่ำอำย ที่จะเข้ำรับค�ำปรึกษำหรือตรวจ

วินิจฉัยจำกแพทย์เพ่ือป้องกันควำมรุนแรงของโรคที่

เพิม่มำกข้ึนหรือวินิจฉยัได้รวดเร็วเมือ่เป็นโรคร้ำยแรง

หำกคณุสุภำพสตรีสำมำรถดแูลตนเองและลดปัญหำ

ของจุดซ่อนเร้นได้ดี ก็จะช่วยให้มีควำมสุขเพ่ิมข้ึน 

พร้อมกับกำรมคีณุภำพชีวิตทีด่ี



วธิที�าความสะอาด
    "จดุซ่อนเร้น"

อย่างถกูวธิ ีต้องท�าอย่างไร

ใครว่าจดุซ่อนเร้น...
เป็นเรื่องไกลตัว

จุดซ่อนเร้น เป็นจุดสำาคัญที่ไม่ควร

มองข้ามในการดแูลรักษาความสะอาด 

เนื่องจากเป็นจุดเส่ียงต่อความอับช้ืน

และเส่ียงต่อการตดิเช้ือโรคได้ง่าย 

ดังนั้น สุภาพสตรีควรต้องมีความรู้ที่

ถูกต้องในการดูแลรักษาความสะอาด

จดุซ่อนเร้นอย่างถูกวิธ ีทัง้วิธีในการทำา

ความสะอาด การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

ทีเ่หมาะกับผวิบริเวณจดุซ่อนเร้น เพ่ือ

ป้องกันการระคายเคืองและควรทำา

ความสะอาดอย่างสมำา่เสมอ ซ่ึงวิธกีาร

ทำาความสะอาดจดุซ่อนเร้นมดีงันี้



ข้อควรระวังในก�รทำ�คว�มสะอ�ดจดุซ่อนเร้นคือ ไม่ควรสวนล้าง

จดุซ่อนเร้นด้วยนำา้ เพราะจะทำาลายแบคทเีรียชนดิดทีีค่อยทำาลายเชือ้

โรคจากภายนอก ทำาให้จดุซ่อนเร้นเสียสมดลุ มโีอกาสตดิเช้ือ จนอาจ

เกิดอาการคนั ตกขาวและเกิดกลิน่ไม่พึงประสงค์ตามมา

สุภ�พสตรีท่�นใด ที่มีความรู้ ในการดูแลความสะอาดจุดซ่อนเร้น

มกัจะมคีวามมัน่ใจและมคีวามสุขระหว่างวัน ส่วนสุภาพสตรีทีม่ปัีญหา

ต่างๆ เก่ียวกับจดุซ่อนเร้นก็มกัจะขาดความมัน่ใจ ขอให้นำาความรู้ใน

การรักษาความสะอาดจุดซ่อนเร้นไปปฏิบัติตาม จะช่วยเพ่ิมความ

มัน่ใจและเพ่ิมความสุขให้กับคณุได้อย่างแน่นอน

การทำาความสะอาดหลงัปัสสาวะเสร็จ ให้ใช้กระดาษชำาระซบัให้แห้ง 

เพือ่ลดความอบัช้ืนทีม่โีอกาสเกิดข้ึน หรือหากมปีระจำาเดอืนให้ใช้สาย

ชำาระฉดีเบาๆ จากนัน้ใช้กระดาษชำาระซับให้แห้งเช่นกัน หากเป็นการ

อจุจาระ อย่าใช้กระดาษเช็ดจากบริเวณทวารหนกัมายงับริเวณจดุซ่อน

เร้นเพือ่ลดความเส่ียงต่อการตดิเช้ือ

ช่วงที่มีประจำาเดือน จะมีโอกาสติดเช้ือได้ง่ายจากจุด

ซ่อนเร้นที่มีความเป็นด่างจากประจำาเดือนที่ออกมา

จงึควรเปลีย่นผ้าอนามยัทกุๆ 2-3 ช่ัวโมงในวันทีม่ามาก

และล้างทำาความสะอาดจดุซ่อนเร้นด้วยนำา้สะอาด หรือ

ใช้ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดจุดซ่อนเร้นเพ่ือทำาให้จุด

ซ่อนเร้นกลบัมามสีภาพความเป็นกรดอ่อนๆ โดยเร็วไม่

ควรใช้สบู่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีที่มีความเป็นด่าง 

เพราะอาจก่อให้เกิดการระคายเคอืงและอาจมโีอกาส

ตดิเช้ือสูงข้ึน

หลงัการมเีพศสมัพนัธ์ให้ปัสสาวะออกมา ซ่ึงเป็นการ

ทำาให้นำา้อสุจแิละสารคดัหลัง่ไหลออกมา จากนัน้ล้าง

ทำาความสะอาดแค่ภายนอก ไม่ควรสวนล้างเข้าไป

ข้างในจดุซ่อนเร้นเดด็ขาด เพ่ือลดความเสีย่งต่อการ

ติดเช้ือ จากนั้นซับให้แห้งเพื่อลดการอับช้ืนบริเวณ

จดุซ่อนเร้น
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ขณะอาบนำ้า ควรทำาความสะอาดจุดซ่อนเร้น

ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดสำาหรับ

จดุซ่อนเร้นโดยเฉพาะ แทนทีจ่ะใช้นำา้เปล่าเพยีง

อย่างเดียวหรือใช้สบู่หรือสบู่เหลว เนื่องจาก

ผลติภณัฑ์ทำาความสะอาดจดุซ่อนเร้น ช่วยทำาให้

บริเวณจดุซ่อนเร้นมคีวามเป็นกรดอ่อนๆ ได้ดกีว่า

สามารถป้องกันการเจริญเตบิโตของยสีต์ เช้ือรา

และแบคทีเรียได้ดี ช่วยลดอาการคัน อาการ

ตกขาวหรือมีกล่ินไม่พึงประสงค์ในบริเวณของ

จดุซ่อนเร้นได้  ควรเลอืกสูตรผลติภณัฑ์ทำาความ

สะอาดจุดซ่อนเร้นที่มีความอ่อนโยน ปราศจาก

สารพาราเบน สารแต่งสีและแอลกอฮอล์ เพ่ือ

ไม่ให้ทำาลายสมดลุของผวิบริเวณจดุซ่อนเร้นและ

หลังทำาความสะอาดเสร็จควรซับให้แห้งไม่ควร

ปล่อยให้อบัช้ืนและไม่ควรทาแป้งบริเวณจดุซ่อน

เร้นหลังอาบนำ้าเพราะเมื่อแป้งพบกับความช้ืน

จะทำาให้เช้ือราเจริญเตบิโตได้ง่าย

ขณะอาบน�า้

ช่วงทีม่ปีระจ�าเดอืน

หลงัการมีเพศสมัพนัธ์ 

หลงัปัสสาวะเสรจ็



"

"

กรณีปัญหาถำ้าหลวงนั้น บุคคลที่เป็นผู้นำาคนสำาคัญ

คอืท่านผูว่้าราชการ ณรงค์ศกัดิ ์ซ่ึงรับผดิชอบภารกิจ

ช่วยชีวิตคน 13 คนทีต่ดิอยู่ในถำา้ลกึและมนีำา้ท่วมลกึ

จากฝนที่ตกหนักด้วย นั่นคือการแก้ปัญหาที่แข่ง

กับเวลาโดยมชีีวิตคนเป็นเดมิพัน เป็นกรณไีม่มีใคร

ในโลกนี้ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาแบบนี้

มาก่อน ดังนั้น วิชาสำาคัญที่ผู้นำาต้องงัดมาใช้ ให้

ได้อย่างมีลำาดับที่ถูกต้อง จึงเป็นวิชาการหาข้อมูล

จากผู้ที่มีประสบการณ์เก่ียวกับถำ้าหลวงให้ได้มาก

ที่สุดก่อน เพ่ือให้เข้าใจและเห็นภาพโครงสร้าง

ภายในถำ้าจากนั้นตามมาด้วยการตั้งสมมุติฐานว่า 

คนที่ติดในถำ้าน่าจะไปอยู่ที่ไหน จะเลือกทำาอะไร

ก่อนหลังดี ดังนั้น ในการเร่ิมต้นของผู้นำาประเด็น

สำาคัญที่สุดคือการตัดสินใจเลือกทำาสิ่งที่ใช่ส่ิงที่ถูก

(Do the - Right Thing) การจัดลำาดับความสำาคัญ

และการใช้สไตล์การนำาแบบสั่งการหลังจากรับฟัง

ข้อมูลและประมวลผลพร้อมกำาหนดทางเลือกแล้ว 

ซ่ึงทุกท่านสามารถนำาไปใช้ ในการพาองค์กรไปสู่

จุดหมายได้ ข้อควรระวังก็คือ สไตล์การนำาที่ได้

ผลนั้นมันข้ึนอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดด้วยนะครับ 

หากเป็นภาวะปกติคุณควรใช้สไตล์การให้ผู้คนมี

ส่วนร่วมมากข้ึนก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าในระยะยาว 

มากกว่าการสั่งการ เป็นต้น

วิชาบริหารจดัการทีท่่านผูว่้าฯ ใช้นัน้ มตีัง้แต่การตัง้

เป้าหมาย การวางกลยุทธ์ การวางแผนงาน การ

จัดหาทรัพยากร การคัดกรองทรัพยากร การกระ

จายงานการลงมือทำาอย่างหนัก การติดตามและ

การปฏิบัติภารกิจคร้ังนี้มีคนเข้าร่วมหลายร้อยคน 

และหลายทีมที่เช่ียวชาญในแต่ละด้านที่มารวมตัว

กันนั้น ส่วนใหญ่ไม่เคยเจอกันมาก่อน แต่สามารถ

ทำางานร่วมกันเพื่อสนับสนุนกันได้อย่างน่าทึ่ง ทั้งนี้

เพราะทุกๆ คน ทุกๆ ทีม ต่างจดจ่อไปที่เป้าหมาย

เดียวกันคือ การช่วยชีวิต 13 นักฟุตบอลทีมหมูป่า 

โดยแต่ละคนไม่มีสมาธิที่วอกแวก ว่าฉันต้องได้

อะไรจากการทำางานนี ้ ในทางตรงข้ามทมีงานต่างๆ

ของหลายๆ บริษัทนัน้ เรียกว่าเจอหน้ากันทกุวันไแต่

ก็ทำางานสนบัสนนุกันไม่ได้ เพราะคนส่วนใหญ่จะคดิ

แค่ระดับที่ตัวฉัน ฉันจะต้องได้รับส่ิงน้ันส่ิงนี้ก่อน 

ฉันจึงจะยอมสนับสนุนอย่างเต็มที่ ดังนั้น จึงเป็น

หน้าที่ของผู้นำาที่ต้องยกระดับความคิดของคนใน

องค์กรให้ไปมองในระดบั “เรา” แทนทีร่ะดบั “ฉนั” 

นั่นคือ การจดจ่อไปที่การให้บริการลูกค้า การมอง

ไปที่การช่วยทำาให้บริษัทบรรลุเป้าหมายในแต่ละ

เดือนและแต่ละปี

งานนี้เป็นงานยากและท้าทาย จึงต้องใช้ทรัพยากร

ที่เก่ียวข้องในทุกๆ ด้าน ให้มีระดับตามมาตรฐาน

สากล ไล่ตั้งแต่ทีมดำานำ้า หน่วยซีล แพทย์ที่ดำานำ้า

ถำ้าลึกได้ ถังบรรจุออกซิเจน ทีมสูบนำ้าและคนท่ีมี

ความรู้ที่ลึกซ้ึงเก่ียวกับถำ้าขุนนำ้านางนอน เป็นต้น 

ประเด็นสำาคัญอยู่ตรงที่มาตรฐานคน มาตรฐานทีม

มีผลโดยตรงต่อการพิชิตเป้าหมาย ถ้าเป้าหมาย

ที่เราต้องการบรรลุนั้นมันยากและท้าทาย เราจึง

ต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีมาตรฐานสูงพอที่จะ

รับมือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของมาตรฐาน

คนและมาตรฐานทีม ซ่ึงในส่วนขององค์กรนั้น

ได้จากสองทางคือ การพัฒนาคนเก่าที่มีอยู่กับการ

หาคนใหม่ที่มาตรฐานสูงกว่ามาเติม แต่สิ่งที่สำาคัญ

ที่สุดก็คือ ตัวผู้นำาเองนั้นก็ต้องยกระดับมาตรฐาน

อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน

ในงานนีถื้อเป็นแหล่งรวมผูค้นทีม่จีติใจระดบัสูงจาก

ทั่วโลกมาอยู่ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่การมีพลังความคิด

บวก พลังแห่งความเช่ือ พลังแห่งความเสียสละ 

พลังแห่งความมุ่งมั่นทุ่มเท และพลังแห่งการละ

อตัตาแห่งตน แต่ละคนทีม่าช่วยงาน มาทัง้ร่างกาย 

สมอง หัวใจและจิตวิญญาณ ในขณะลงมือทำาน้ัน 

แต่ละคนลุยเต็มที่ โดยการก้าวข้ามความกลัวและ

เมื่องานสำาเร็จแล้ว ต่างคนต่างพูดยกย่องคนอื่นๆ 

ว่าเป็นฮีโร่ ไม่มีใครเอาความดีเข้าตัวทั้งๆ ที่มีสิทธิ์ 

และยังมีชาวบ้านที่ยอมให้พ้ืนที่ทำากินของตัวเอง

เป็นทีรั่บนำา้จากถำา้ถงึ 19 ราย ที่ไม่ขอรับการชดเชย

จากทางการ ซึ่งตรงข้ามกับสังคมองค์กรส่วนใหญ่ 

ที่ต่างคนต่างยกตัวเป็นฮีโร่ ทั้งๆ ที่มีพลังที่ตรงกัน

ข้ามกับพลังของคนที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจนี้ และ

หลายคนที่มีอำานาจรัฐจ้องที่จะโกงกินทั้งที่ไม่มีสิทธ์ิ 

ทั้งหมดนี้เกิดจากความต่างของระดับจิตใจครับ

5

ประเมนิผล การกระตุน้ขวัญกำาลงัใจ การปรับเปลีย่น

กลยุทธ์และวิธีการ ประเด็นสำาคัญของการบริหาร

จัดการอยู่ที่การทำาสิ่งต่างๆ ที่ถูกเลือกมาแล้วอย่าง

ถูกต้อง นั่นหมายถึง การทำาอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด 

ทำาแล้วต้องประเมินผลเป็นระยะๆ อย่างเหมาะสม

เพ่ือที่จะปรับเปลี่ยนแผนงานให ้ ได ้ผลยิ่ง ข้ึน

ส่วนเป้าหมายนั้นต้องล็อคไว้ (Do Things Right)

คอืการช่วยเหลอืชีวิตคนทัง้ 13 คน โดยม ี3 ภารกิจ

ได้แก่ ค้นหา นำาออก ส่งกลับบ้าน อีกทั้งยังมีแผน

งานสูบนำ้าออก หน่วยซีลและทีมดำานำ้า ที่ดำานำ้าเข้า

ถำ้าเพื่อค้นหาให้เจอ การกระจายงานให้แต่ละฝ่าย

รับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีการปรับเปลี่ยนแผน

ตามความจำาเป็น เป็นต้น

MORE GURU28 สวัสดีครบั...นกัธรุกิจซัคเซสมอร์ทีรั่ก

ทกุท่าน พบกันอกีคร้ังกับ More Guru 

ฉบับนี้ ผมจะแบ่งปันมุมมองของการ

เป็นผู้นำาในภาวะวิกฤติ ซ่ึงเป็นการ

ถอดบทเรียนจากกรณีการช่วยชีวิต

ของ 13 ชีวิต ทีมฟุตบอลหมูป่าที่

ประสบภัยติดอยู่ในถำ้าหลวงเป็นเวลา

นานถึงสิบกว่าวัน โดยบทความนี้

ขอถอดออกมาเป็น 5 บทเรียน ดังนี้ 

เชิญติดตามได้เลยครับ...

ท้ังหมดน้ี คอืกำรถอดบทเรียนจำกถ�ำ้หลวง

ในมมุมองของผม ซ่ึงผมเช่ือมัน่ว่ำ หำกท่ำน

นักธุรกิจได้น�ำไปใช้ ในชีวิตประวัน ทั้งใน

ด้ำนส่วนตัวและด้ำนกำรงำนหรือธุรกิจ

คุณก็สำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงและ

เติบโตได้อย่ำงแน่นอนครับ สวัสดีครับ!

ภาวะผู้น�า...ส�าคัญยิ่ง
ต่อการบรรลุเป้าหมาย

การบริหารจัดการ

ระดับจิตใจของ
ผู้คนระดับโลก

การท�างาน "เป็นทีม"

มาตรฐานของ
ความสามารถ

1

2

4

5
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ให้บรรลุเป้าหมายใน "ภาวะวิกฤติ"

บทเรียน
เพื่อการน�า



ในก�รสร้�งชีวิตให้ประสบคว�มสำ�เร็จน้ัน มีผู้คนพูดกันว่า ต้องเป็นคนที่เก่งและเฮง

ผสมกัน เร่ืองเฮงนัน้อยูท่ีบ่ญุทำากรรมแต่งของแต่ละคน ส่วนเร่ืองเก่งนัน้เป็นส่ิงทีค่ณุเป็น

ผู้ควบคุม เมื่อคุณเก่งขึ้นคุณก็จะมีโอกาสในขีวิตที่มากขึ้น

ดังนั้น ถ้าหากคุณต้องการความสำาเร็จในชีวิตที่มากขึ้น คุณจำาเป็นต้องอัพเกรดตัวเองให้

เป็นคนเก่งซึ่งผมจะแบ่งปัน 5 ขั้นตอนอัพเกรดตัวเองเพื่อให้เป็นคนเก่ง ดังนี้ครับ

การเป็นคนเก่งในแต่ละอาชีพนั้น ไม่ใช่เร่ืองที่เกิด

มาแล้วเป็นคนเก่งได้เลย คุณต้องเลือกจุดมุ่งหมาย

ของชีวิตว่าคณุจะเป็นใคร โดยเลอืกผ่านการฟังเสยีง

ภายในของตัวคุณเอง เช่น ตัวผมมีจุดมุ่งหมายที่จะ

เป็นผู้นำานักธุรกิจที่จุดประกายให้ผู้คนมีแรงบันดาล

ใจในการสร้างชีวิตให้ประสบความสำาเร็จ เป็นต้น

การเป็นคนเก่งนัน้ มาจากความตัง้ใจและการมวิีนยั

ที่เข้มข้นกว่าคนทั่วๆ ไป ดังนั้น คุณจึงต้องมีไฟ

ปรารถนาที่แรงกล้าและมีภาพจินตนาการที่ชัดเจน 

จนถึงข้ันมองเห็นตัวเองยิ่งใหญ่ ได้ยินเสียงในหัว

และรู้สึกได้ คุณจึงสามารถเร่ิมต้นอย่างคนมีพลัง

เพื่อไปให้สุดทางได้

คนทุกคนที่ต้องการจะเก่งข้ึนนั้น ต้องมีแผนการพัฒนาความ

สามารถในแต่ละด้านที่มีเป้าหมายระบุออกมาอย่างชัดเจน เช่น 

ด้านการคิด ด้านการตัดสินใจ ด้านการเพ่ิมมุมมองให้แหลมคม 

ด้านการสื่อสาร ด้านการเป็นผู้นำา ด้านการบริหารจัดการและด้าน

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน เป็นต้น

การจะเป็นเจ้าของความเก่งและความสำาเร็จนั้น ต้องมีระยะเวลา

การเรียนรู้และลงมือทำาที่เข้มข้นในระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น การที่

คุณทำาๆ หยุดๆ หรือมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั้น มันทำาให้คุณไม่มี

รอบสะสมไมล์ที่มากพอ ซ่ึงการที่คุณจะยืนหยัดทำาได้นานพอนั้น

คุณต้องมีอารมณ์สนุกในระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายด้วย 

ไม่ใช่ว่าทำาไปด้วยความทุกข์และขมข่ืน แต่หวังจะไปหัวเราะทีเดียว

ตอนไปถึงจุดหมาย

ยืนหยัดมุ่งมั่นอย่างสนุก ระหว่างเดินทางไปสู่
เป้าหมาย

มีแผนการพัฒนาตนที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน

เลือกจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณ
ให้ ได้ก่อน

ใส่ไฟปรารถนาทีจ่ะเป็นเลิศและมภีาพ
จนิตนาการของคนเก่งทีป่ระสบความ
ส�าเร็จคนนั้น

เล่นเต็มร้อย พร้อมกับการเก็บเกี่ยว
บทเรียนรู้

หัวใจของการเรียนรู้เพื่อเป็นการคนเก่งนั้น มาจาก

การใช้ความรู้ที่มีอยู่เดิมอย่างเต็มที่และเก็บเก่ียว

การเรียนรู้ ใหม่จากอุปสรรคปัญหาระหว่างทาง ซึ่ง

เป็นการพัฒนาตนเองผ่านการลงมอืทำาอย่างหนักใน

แต่ละวัน และผสมมมุมองจากบทเรียนที่ได้เพ่ือการ

ลงมือทำาที่ดีขึ้นในวันถัดๆ ไป

SLA
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อัพเกรดตัวเอง
เพื่อให้เป็นคนเก่ง

ขั้นตอน
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