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บทคัดยอ 

 บทความเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนวคิดในการทำงาน โดยการบริหารจัดการตนเอง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงาน โดยการนำคุณธรรมตอไปนี้ไปใช กลาวคือ รักในงานที่ทำ มีความมุงมั่นทุมเท และ

อดทน ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ทั้งนี้ตองมีสภาพแวดลอมที่ดีในเรื่องของเพื่อนรวมงาน ที่จะใหคำปรึกษา

และแนะนำ เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานใหประสบความสำเร็จ มีความเจริญกาวหนาในงานที่ทำ 

คำสำคัญ : ประสิทธิภาพ การทำงาน คุณธรรม  

Abstract 
 This article is intended to offer a style of working with the concept of self-management for increas-

ing efcient work. The principles are love in the work, diligence and patience, acceptance of other people’s 

opinions including having good working environment such as having good consultants, good colleagues. 

These can help to succeed and improve in efcient work.
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1. บทนำ 
 หลักการทำงานมีเปาหมายชัดเจนในตัวของมันเองอยูแลววา เพื่อการทำงานใหเกิดผลดี และ มีความคิด

สรางสรรคในการทำงาน การทำงานจะเกี่ยวของกับเรื่องของชวงเวลา ซึ่งเวลาแตละชั่วโมง เปนโอกาสในการ

สรางผลงาน การพัฒนาตนใหเจริญกาวหนาในหนาที่การงานของตนซึ่งจะสังเกตเห็นไดจากผูทำงานอยาง

พระพุทธเจา นักปราชญ นักวิทยาศาสตร นักธุรกิจ ของโลก พบวา พวกเขาเหลานั้นทุมเทในการทำงานอยาง

หนัก และทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีผลงานเปนที่นาชื่นชมยกยองนับถือของบุคคลทั่วไป 

 กรณีพระพุทธเจาซ่ึงเปนศาสดาของพระพุทธศาสนา ทรงเปนแบบอยางในการทำงานดวยใจรักชอบ

อยางมีเปาหมายท่ีชัดเจน หลังจากพระองคทรงทำเปนแบบอยางในการปฏิบัติตนในการบำเพ็ญทุกรกิริยาจน

สามารถตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา และทำงานเผยแผพระพุทธศาสนาใหแกมนุษยและเทวดาท้ังหลาย

ตลอดพระชนมของพระองค โดยพระองคเองทรงทำเปนแบบอยางในการทำงานอยางหนักจนเปนแบบอยางแก

พุทธบริษัท ในการนำคติแบบอยางของพระองคไปดำเนินตามในการทำงาน จะเห็นไดวาในวิชาพุทธประวัติ
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เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของพระพุทธเจาตั้งแตประสูติจนถึงออกผนวชบำเพ็ญเพียรจนไดบรรลุธรรมเปน

พระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งมีเร่ืองที่นาสนใจที่จะนอมนำมาเปนกำลังใจในการงาน จึงขอนำบางตอนมาเปนคติ

เตือนใจในการทำงานดวยใจรักและเกิดประสิทธิภาพ ดังนี้  

 เริ่มตั้งแตสมัยเปนเจาชายสิทธัตถะมีพระชนมได 7 ป พระราชบิดาคือ พระเจาสุโธทนะ ทรงพาไปมอบ

ไวในสำนักครูวิศวามิตร เพื่อศึกษาเลาเรียนตามวัย พระราชกุมารทรงศึกษาจนสมควรแกวัยในสมัยนั้นและ

สามารถเรยีนสำเร็จ 18 ศาสตรหรอืสาขา จนกระทัง่จบส้ินความรูของอาจารย จะเห็นไดวาทรงมคีวามเพยีรสูงมาก 

จงึเรยีนเกง และเมือ่พระชนมได 29 ป เสด็จออกผนวชดวยสาเหต ุ2 ประการคอื ทรงปรารภถงึ ความแก เจบ็ ตาย 

ที่ครอบงำมนุษยจึงมุงแสวงหาความหลุดนั้นจาก ความแก เจ็บ ตาย และอีกขอหนึ่ง คือ ทรงทอดพระเนตรเห็น

เทวทูต 4 คือ “คนแก คนเจ็บ คนตาย และสมณะ” แลวทรง สังเวชสลดพระหฤทัย เพราะเปนสิ่งที่พระองค   

ไมเคยพบมากอนพระองคทรงเชื่อวา  

 เมื่อมีเหตุจะตองมีผลและเมื่อมีผลจะตองมีเหต ุพระองคจึงทรงตัดสินพระหฤทัยในการแสวงหาคำตอบ

ในเรื่องนี้ใหไดดวยการออกผนวช หลังจากทรงผนวชแลว พระองคมุงไปที่แมน้ำคยา แควนมคธ ไดพยายาม

เสาะแสวงทางพนทกุข ดวยการศกึษาคนควาทดลองในสำนกัอาฬารดาบส กาลามโคตร และอทุกดาบส รามบุตร 

แตเมื่อเรียนจบทั้ง 2 สำนักแลว ทรงเห็นวานี่ยังไมใชทางพนทุกข พูดภาษาชาวบานคือ เมื่อประเมินผลแลวยัง

ไมพอใจกับความรูของอาจารยทัง้สองสำนักดังกลาว เพราะยังไมตอบคำถามโจทยทีพ่ระองคตัง้คำถามต้ังแตครัง้แรก

ในการออกผนวชวา เพราะเหตุใดมนุษยจึงตองแก เจ็บ ตาย เมื่อยังไมเปนที่พอใจในหนทางการศึกษาของ

อาจารยทั้งสอง ก็ทรงคิดหาวิธีการคนหาความรูดวยวิธีการใหม ดวยเสด็จออกไปบำเพ็ญเพียรศึกษาดวยวิธีการ

ของเอง  

 จากนั้นพระองคไดเสด็จไปที่แมน้ำเนรัญชรา 

ในตำบลอุรุเวลาเสนานิคม และทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา 

ดวยวิธีการขบฟนดวยฟน กลั้นหายใจเขา-ออก และ

ทรงอดอาหารเสวยอาหารวันละนอย จนรางกายซบูผอม 

หลังจากทดลองตามวิธีดังกลาว ทรงเห็นวานี่ยังไมใช

ทางพนทุกข จึงทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา และหันมา

ฉันอาหารตามเดิม ดวยพระราชดำริตามท่ีทาวสักกะ

เทวราชไดเสด็จลงมาดดีพณิถวาย 3 สายใหพระองคฟง 

คือดีดพิณสายที่ 1 ขึงไวตึงเกินไปเม่ือดีดก็จะขาด ดีดพิณสายที่ 2 ซึ่งขึง

ไวหยอน เสียงจะยืดยาดขาดความไพเราะ และสายท่ี 3 ดีดพิณสาย

สดุทายทีข่งึไวพอด ี จงึมเีสยีงกงัวานไพเราะ ดงันัน้จงึทรงพจิารณาเหน็วา 

ทางสายกลางคือไมตึงเกินไป และไมหยอนเกินไป นั่นคือทางที่จะนำสู

การพนทุกข  

  จนในท่ีสุดพระองคทรงพิจารณาวา วิธีการทำความเพียรของ

พระองคนี้ไมใชหนทางท่ีจะไดบรรลุธรรม จึงทรงใชทางสายกลางใน

การบำเพ็ญความเพียร ในการประกอบกิจ หลังจากไดทรงเสวยอาหาร
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  จากคติพุทธประวัติโดยยอ สามารถสรุปเปนขอคิดนำไปประยุกต
ใชในการทำงานใหเกิดประสิทธิภาพไดดังน้ี 
  1. การทำงานดวยการมุงเปาหมายของงานจรงิๆ ดวยความรกั ชอบ 

ในงานนั้นๆ เรียกวา ทำงานดวยฉันทะ มุงเน้ืองานเปนผลสำเร็จ  

 อกีเปาหมายหน่ึง มุงทำงานดวยใจรัก ดวยแรงจูงใจ หวังผลตอบแทน

เปนสิ่งเราตามเงื่อนไขของงานนั้นๆ กลาวไดวา การทำงานมีเปาหมาย    

2 ประการ 

  1.1 ทำงานดวยใจรัก มีเปาหมายเพ่ือความสำเร็จของงาน

ตามเนื้องานนั้นๆ 

ของนางสุชาดา ทรงเสวยแลว พระองคทรงเริ่ม

บำเพ็ญความเพียรอีกครั้ง ดวยการตั้งจิตอธิฐานวา 

“หากยังไมบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ จักไมลุกขึ้น 

แมเนื้อและโลหิต จะเหือดแหงเหลือแตหนัง เอ็น และ

กระดูกก็ตาม” ในที่สุด พระองคไดบรรลุธรรม ตรัสรู

เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ในวนัขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 

หลงัจากพระพทุธองคไดทรงตรสัรูแลว ทรงออกเผยแผ

คำสอนแกพุทธบริษัททั้งหลายตลอดระยะเวลา 45 ป 

พรอมดวยพระสาวกท้ังหลาย จนพระพุทธองคทรง

ปรินิพพานเมื่อพระชนม 80 พรรษา 

  1.2 ทำงานดวยใจรัก มีเปาหมายหวังผลตอบแทนตามลักษณะงานตามสัญญาที่กำหนดไว 

  การทำงานดวยใจรักเพ่ือวัตถุประสงคของงานนั้นจริงๆเปนผลสำเร็จแลวมีความสุข พอใจที่ได

ทำงานนั้นสำเร็จ ดวยใจศรัทธา อยางเชน พอแมเลี้ยงดูลูกดวยใจรัก ลูกมีการศึกษามีความรู เปนคนเกงเปนคนดี 

และรูจกัชวยเหลอืผูอืน่ ไมเหน็แกตวั อยูรวมกบัสงัคมไดอยางมคีวามสขุ และ ครทูำหนาทีฝ่กอบรมศษิยดวยใจรกั 

มุงมั่นใหศิษยเปนคนดีมีความรู ดวยความเต็มใจ มีใจรักศิษยเมื่อศิษยไดดี เจริญกาวหนา แพทยก็ทำหนาที่รักษา

คนไขดวยใจรัก มุงชวยคนไขใหหายปวย ยินดีเมื่อเห็นเขาหายปวย มีความสุข พอคาแมคา มุงขายสิ่งของดวยมุง

ใหผูบริโภคไดรับสิ่งของที่มีคุณภาพ ไมเอาเปรียบลูกคา เห็นลูกคาใชสินคา แลวมีความสุข เรยีกวา คาขายดวย

จิตเมตตากรุณา มีไมตรีตอลูกคา มีความสุข กลาวไดวาการทำงานดวยใจรัก ชอบ มีฉันทะและศรัทธา ดวย

ความเต็มใจ พอใจ เรียกวาเริ่มตนที่ดี ทุกอยางก็ดีไปดวย 

  2. การทำงานดวยความขยันมุงมั่นทำงานนั้น ตามหนาที่ขอนี้เปนหลักการปฏิบัติการลงมือทำ (Action) 

คอื มหีนาทีอ่ะไร ตองการอะไร รกัศรัทธาเร่ืองอะไร อยาหยดุนิง่จงลงมอืทำทนัท ีจงึจะเกิดผล เรยีกวามแีผนแลว 

(Planning) ตองลงมือทำตามแผน (Action) ดวยความขยันอยางจริงจัง ไมกลัวปญหาอุปสรรค 

 ประเด็นทีท่ำงานโดยไมกลวัปญหาอปุสรรค คอื ตองเขาใจความจรงิตามธรรมชาติทีเ่ปนไปตามเหตุปจจยั

ของมัน เรียกวาหลักธรรมอริยสัจ และ ความจริงที่ตองมีการเปลี่ยนแปลง เรียกวาหลักไตรลักษณ หลังจากนั้น 

ก็คิดปรับปรุงแกไขตามเหตุของปญหานั้น ชี้ใหเห็นวาปญหาคือ แนวทางการพัฒนางานและหนาที่ของตน  
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 กรณีตวัอยางพระพทุธเจาตอนทรงบำเพ็ญความเพยีร ทรงอดอาหารจนรางกายซบูผอมไมสามารถบรรลุธรรม 

ทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เปนวิธีการแกปญหา และอีกตอนหนึ่ง พระยามารยกพลเสนามารมาแสดงฤทธิ์ เพื่อให

พระมหาบุรุษตกใจกลัวและเสด็จหนีไป ปญหานี้พระองคทรงแกโดย ทรงนึกถึงพระบารมี 10 ทัศ (ทาน ศีล 

เนกขัมมะ ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา) ที่ทรงไดบำเพ็ญมาแลว เรียกวานึกถึงผลบุญ

กุศลที่ไดเคยทำมาแลว ทรงชนะมารได เรียกภาษาชาวบานวา เมื่อมีความทุกข(ปญหา)ใจ ใหระลึกถึงผลของ

ความดขีองตนท่ีไดทำมาแลว ตัง้จติอธิษฐานใหมกีำลงัใจในการคดิแกปญหาเรยีกวา เอาความดชีนะกิเลสความชัว่ 

  3. การทำงานท่ีดีตองมีจิตมุงมั่นในการทำงาน    

มีสมาธิ การที่ทำงานอยางมีสมาธิ เพ่ือใหจิตมีพลังพอใน

การคิด วิเคราะห สังเคราะหงานใหเกิดประโยชนมาก

ที่สุด ใหนึกถึงประโยชนในปจจุบันของตน หลักธรรมขอ

นี้คือการใชสติปญญาในการสรางสรรคงานใหเกิดทรัพย 

เลื่อนยศ ไดรับเกียรติทางสังคม 

  4. การติดตามประเมินผลงานและนำผลการประเมิน

ผลนัน้มาปรับปรุงแกไข เรยีกวา พฒันางาน (มรรค) ใหเกิด

ประโยชนสูงสุด คุณธรรมขอน้ีคือ เลือกแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เริ่มจากการยอมรับ

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของผูอื่น ทำใจใหกวาง ตองคิดในเชิงบวก เมื่อ ถูกวิเคราะหวิจารณ  

 ดังที่นายแพทยเทอดศักดิ์ เดชคง ไดกลาววา “...ทำงานอะไรอยูก็ตองหาขอดีของงานนั้นใหได คลายกับ

สิง่ใดเกดิขึน้แลว (งานทีก่ำลงัทำอยู) งานนัน้ยอมมดีเีสมอ” เชน รถคนอืน่จะสวยอยางไร ไมใชรถของเรา จงพอใจ

ในสิ่งที่เรามี งานของเพ่ือนอาจดูดีมีเงินเดือนสูงแตงานของเราก็ดีเสมอ เพราะเปนงานของเรา คุณจะมีหนาตา 

ฐานะอยางไรก็เปนสิ่งดีเสมอ เพราะนี่คือตัวคุณ...มิใชคนอื่น ขอนี้เตือนสติในการทำงานวา ตองหาขอดีของงาน

เราใหได แลวมุงพัฒนางานนั้นใหดี เพราะมันงานของเราที่จะตองทำและการทำงานอะไร ถาเราทำงานพบเจอ

ปญหาอปุสรรคหรอืถกูตำหนบิางกจ็ะเปนการด ี เพราะส่ิงเหลานัน้เปนโอกาสในการพัฒนางานใหกาวหนา เรยีกวา

ทำงานไป ใจก็เปดโอกาสยอมรับคำแนะนำในการปรับปรุงงานใหเกิดประสิทธิภาพไดเสมอ  

2. แนวทางปฏิบัติการทำงานดวยใจรักเพิ่มประสิทธิภาพ  
 การทำงานดวยใจรักใหเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และประสบผลสำเร็จในการทำงาน จาก มุมมอง

ของนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร และนักธุรกิจ ดังนี้   

 เริ่มจากการใหทำหนาที่ใหดีดวยใจรักที่รับมอบหมายงาน ประเด็นนี้ ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ 

(2553) เขียนในหนังสือหลักใจชีวิตและการทำงาน ไดกลาววา “จิตดียอมนำไปในทางท่ีดี...คนเราทั้งหลายใน
โลกนี้จะทำงานใหเปนประโยชนแกสังคมไดก็ตองมีหลักใจ...อันนี้สำคัญที่สุด” ขอคิดเกี่ยวกับการทำงานทาน
ถือคติวา “ผมก็ไมไดหวังอะไรนอกจากทำดีที่สุดเทาที่เราจะทำได ทุกส่ิงทุกอยางที่ผมทำไปตามหนาที่ ไมวาจะ

เปนหนาที่ไหนท่ีไดรับมอบหมาย ผมก็จะทำดีที่สุด...” ในขณะเดี่ยวกันการทำงานควรตองมีสภาพแวดลอมที่ดีมี

กัลยาณมิตรพูดคุยสนทนาปรึกษางานดวยอยางนักธุรกิจคนเกง เชน บิลล เกตส (Bill Gats) เศรษฐีของโลกชาว

สหรัฐอเมริกา หรือเขาเรียกวาเจาพอไมโครซอฟต จากการศึกษาประวัติของเขาพบวา การทำงานของบิลล เกตส 

¡ÃÐáÊÇÑ²¹¸ÃÃÁ 91   



เขาสนใจเรียนวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจทำคะแนนไดด ี ชอบคบเพื่อนที่เรียนเกง พูดคุยสนทนาเรื่องหนังสือและ

สถานการณบานเมือง และสนใจเรียนคอมพิวเตอร ในการเขียน “โปรแกรม” แรกๆก็เขียนโปรแกรมเลนเกมส

งายๆ หรือเรียกวา ซอฟตแวร และสวนตัวเขารัก ชอบคอมพิวเตอรมาก ใชหองคอมพิวเตอรจนเพื่อนๆ คนอื่น

โวยวายวา เขาใชมันมากเกินไป จนในที่สุดอิทธิพลของความชอบ บวกกับเพื่อนที่เกงทำใหเขามีความสามารถ

พิเศษกวาเพื่อนในวัยเดียวกัน และปจจุบันเขาคือ เศรษฐีมือหน่ึงของโลกดานเจาพอไมโครซอฟตแวร  

 คติการทำงานสำเร็จของบิลล เกตส คือเลือกเรียนในเรื่องที่รัก ชอบ ตั้งใจ ทุมเทใหทำงานอยางจริงจัง

โดยมีสภาพแวดลอมที่ดี คือเพื่อนเกงคอยพูดคุยสนทนากันในการทำงานและพยายามปรับปรุงงานจนเปนธุรกิจ

ที่ยิ่งใหญของโลก 

 ประการท่ีสาม การทำดวยรักมีอุดมการณ มีจิตใจท่ีมุงมั่น ตัวอยางผูนำประเทศสหรัฐอเมริกาอยาง     

บารัค โอบามา (Barack Obama) มีชื่อเต็มวา บารัค ฮุสเซน โอบามา (Barack Hussein Obama) เปน
ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิาคนที ่ 44 โดยมสีโลแกนในการทำงานวา “ความเปลีย่นแปลง (Change)” หลกัการนี ้

คือ กลาเปล่ียนแปลง เผชิญหนากับความจริง กลาเดินหนา เผชิญปญหา ดวยความสุขุมและมีสตินอกจากน้ัน 

บารัคโอบามา มีหลักการทำงานวา 

 1.  เลิกสนใจเรื่องหยุมหยิม เพงไปที่เรื่องสำคัญเทานั้น 

  2.  มุงแกปญหา เลิกโทษกัน 

  3.  รูจักใชไมแข็งเมื่อจำเปน 

  4.  ปรับเปลี่ยนใหเขากับสถานการณอยางออนนอมถอมตน และ 

  5.  รูจักปรับอารมณ ระบายความอึดอัดกลัดกลุมออกเสียบาง 

  และโธมสั แอลวา เอดิสนั เปนนกัวทิยาศาสตรของโลก เขาไดประดิษฐสิง่ของตางๆ และไดจดทะเบียน

ไวไมนอยกวา 2,500 ชนิด หน่ึงในนั้นคือเขาประดิษฐหลอดไฟ ทำใหโลกสวางไสวทุกวันนี้เขาเคยกลาวไววา 

ปราชญนั้นยอมมีเวลาพักผอนเพียงหนึ่งเปอรเซ็นต สวนอีก 99 เปอรเซ็นต เปนการทำงานอยางอาบเหงื่อตางน้ำ

และดวยการทำงานหนักเกือบตลอดเวลานี่เอง เอดิสันจึงประดิษฐสิ่งตางๆ มากมายไดมากกวา 2,500 ชนิด 

 จากแนวคิดทั้งสองทาน นี้ไดคติวา การทำงานตองตั้งใจ และ

กลาอยางมีสติ มีอารมณสุขุม พรอมที่จะปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมในบริบทของสังคมนั้นๆ และ การทำงานใหสำเร็จตอง

ตั้งใจทำงานอยางจริงจังดวยใจรักเหนือกวาคนอื่นตองมีอุดมการณอยาง

แนวแนประการสดุทาย คอื ตองหาตวัเองใหเจอวาตวัเรามอีะไรดกีวาผูอืน่ 

เชน Itsuka Kadokawa (2550) กลาวในหนงัสอือยากยิง่ใหญตองใจหนิวา 

“การประสบความสำเร็จข้ึนอยูกับส่ิงที่ติดตัวเรามา จะรูไดอยางไรก็

ตองหาจากในตัวเรานั่นแหละใหเจอวา...มีอะไรขางในตัวเราที่พิเศษกวา

คนอื่นและมีทางท่ีจะทำใหมันกลายเปนเงินไดไหม...”สอดคลองกับแนวคิดของ บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา เปน

ประธานเครือสหพัฒน เศรษฐีของเมืองไทย มีปรัชญาในการทำงานใหสำเร็จวา การที่คนเราจะทำงานใหลุลวง

สำเร็จไปได อดทนตองานหนักอยางเดียวไมพอ เพราะการอดทนกับงานนั้น รวมถึงการที่จะตองวิ่งเขาหางาน
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ยากๆ มาทำใหเกิดความเกง ความชำนาญ...เมื่อทำผิดเราก็ตองถูกตำหนิ ดังนั้นความอดทนตอการถูกตำหนิ  

บางท่ีการถูกตำหนิจากผูอื่นก็กลายเปนความจำเปนขึ้นมาอีกประการหนึ่ง และตองเปนคนที่ทนกับส่ิงที่คนอื่น

ทนไมไดและแมบางครั้งจะปวดราวเหมือนมีดปกลงหัวใจอยูก็ตองทนใหได คติของคนทำงานใหสำเร็จไดนั้น

ตองรูจักตัวเอง สำรวจความสามารถของตนเองกอนวา มีความรู สติปญญาในการทำงานเรื่องนั้นดีกวาผูอื่น

อยางไรเพื่อที่จะไดปรับปรุงพัฒนางานใหดีขึ้นตอไป 

 สรุปการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตองอาศัยความตั้งใจของตนประกอบดวยคุณธรรมของความรักที่

เอื้อในการทำงาน ดวยความรัก ชอบ ทุมเท มุงมั่น อดทนสูง และยอมรับการเสนอแนะของผูอื่น และอาศัย

สภาพแวดลอมที่ดีในการทำงานเชน มีเพื่อนที่เปนกัลยาณมิตรคอยใหคำปรึกษาการทำงาน เพื่อปรับปรุงแกไข

พัฒนางานใหสำเร็จ และเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน ซึ่งบทความนี้เปนขอคิดใหนักศึกษาและผูทำงานไดนำ

ไปประยุกตใชในชีวิตจริง ตามหนาที่ของแตละคน ผูเขียนเชื่อวาคนเรามีศกัยภาพที่ซอนในตัวตนทุกคน ขอเพียง

ใหทานลงมือทำงานในสิ่งที่ตนเองรัก ชอบ ดวยความมุงมั่นทุมเทอยางจริงจัง แลวทานจะเห็นความเปลี่ยนแปลง

ในตัวตนของงานนั้นอยางงดงามธรรมชาติที่แทจริง 

  

ธรรมชาติมันทำหนาที่อยางงดงาม สรางสรรคโลก 
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