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วัันชััย  ศิิริิชันะ
พฤษภาคม 2564

 ในระย์ะเวัลาที�ผ่�านมา ได้มีโอกาสไปบรรย์าย์ในสถานที�ต�าง ๆ   
มากมาย์ห์ลาย์แห์�ง มีผู้่ฟั้งที�แตกต�างกันไปห์ลาย์กลุ�มห์ลาย์ระดับ  
ทั�งบุคคลทั�วัไป และ นักศึกษา ในวัาระต�าง ๆ  กัน แต�ละครั�งได้สอดแทรก 
ข้้อคิดจากประสบการณ์ในการทำางาน ทั�งที�ประสบควัามสำาเร็จและ 
ล้มเห์ลวั ทั�งในฐานะที�เป็นผู้่บังคับบัญ่ชัาและเปน็ลูกน้อง รวัมทั�งปัญ่ห์า
ที�ได้เคย์ประสบในข้ณะที�ดำารงตำาแห์น�งต�าง ๆ ประกอบการบรรย์าย์
ไปด้วัย์ เดิมทีไม�คิดจะรวับรวัมพิิมพ์ิเป็นเล�ม แต�งานจดห์มาย์เห์ตุ  
ข้องมห์าวิัทย์าลัย์แม�ฟ้้าห์ลวัง ได้นำาเสนอวั�าได้รวับรวัมข้้อคิดที�เคย์
แสดงไว้ัในโอกาสต�าง ๆ  และได้จัดทำาเป็นห์มวัดห์มู�ไว้ัแล้วัจำานวันห์นึ�ง  
และข้ออนุญ่าตไปจัดพิิมพ์ิเพ่ิ�อประโย์ชัน์แก�ผู้่สนใจ ที�อาจนำาไปใช้ั  
ในการปฏิิบัติห์น้าที� ห์ร่อใช้ัเป็นข้้อคิดเต่อนใจในการทำางาน  จึงได้นำามา 
พิิจารณาปรับปรุง เพิิ�มเติม ให้์สมบูรณ์ขึ้�น เท�าที�จะรวับรวัมได้

 ข้้อคิดที�ปรากฏิในห์นังส่อเล�มนี� ล้วันเกิดจากประสบการณ์ 
ที�ได้ประสบมาจริงทั�งสิ�น แนวัคิดอาจแตกต�างจากผู้่อ่�นบ้าง คล้าย์กันบ้าง 
ก็แล้วัแต�กรณี  การนำาเสนอจึงออกมาในลักษณะข้องการเล�าสู�กันฟั้ง
มากกวั�า วั�าที�ผ่�านมาได้พิบได้เผ่ชิัญ่อะไรมาบ้าง

 ในการจัดพิิมพ์ิได้สอดแทรกรูปพิรรณไม้ต�าง  ๆ ที�มีอยู์� 
ในมห์าวิัทย์าลัย์แม�ฟ้้าห์ลวังจำานวันห์นึ�งไว้ัดว้ัย์เพ่ิ�อควัามสวัย์งามและ 
มุ�งห์วัังที�จะให้์ผู้่อ�านได้รักต้นไม้ และชั�วัย์กันปลูกป่าให้์มากขึ้�น  
เพ่ิ�อนำาผ่่นป่าที�ถูกทำาลาย์ให้์กลับค่นมาโดย์เร็วั

คำำ�ปริ�ริภ



 ห์นังส่อวัันชััย์ ศิริชันะ: ข้้อคิดจากประสบการณ์เล�มนี�  
งานจดห์มาย์เห์ตุ ศูนย์์บรรณสารและส่�อการศึกษา จัดทำาขึ้�น 
เพ่ิ�อแสดงกตเวัทิตาจิตต�อศาสตราจารย์์พิิเศษ ดร.วัันชััย์ ศิริชันะ  
นาย์กสภามห์าวัิย์า ลัย์แม� ฟ้้าห์ลวัง ในโอกาสที�ท� านได้ รับ 
พิระบรมราชัโองการโปรดเกล้า ฯ ให้์ดำารงตำาแห์น�งศาสตราจารย์์พิิเศษ 
ในสาข้าวิัชัาศึกษาศาสตร์ มห์าวิัทย์าลัย์แม�ฟ้้าห์ลวัง ข้้อควัามที�ปรากฏิ 
ในห์นังส่อนี�คัดสรรจากคำากล�าวัในที�ต�าง ๆ ข้องศาสตราจารย์์พิิเศษ 
ดร.วัันชััย์ ศิริชันะ ที�ข้้าพิเจ้าเก็บรวับรวัมไว้ัจากที�บันทึกด้วัย์ตนเอง
ตั�งแต� พิ.ศ. 2550 เม่�อเริ�มทำางานที�มห์าวัิทย์าลัย์แม�ฟ้้าห์ลวัง  
และจากที�มีเพ่ิ�อนร�วัมงานส�งมาให้์ โดย์จัดแบ�งเป็น 4 หั์วัข้้อ ค่อ  
(1) ผู้่นำา ผู้่บริห์าร  (2) การบรหิ์าร  (3) การทำางาน และ (4) นักศึกษา

 ศาสตราจารย์์พิิเศษ ดร.วัันชััย์ ศิริชันะ มีประสบการณ์ 
ในการทำางานที�ย์าวันาน ผ่�านการทำางานในห์ลากห์ลาย์ห์น้าที�  
ห์ลาย์ตำาแห์น�งนับตั�งแต� พิ.ศ. 2510 ที�ท�านสำาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญ่ญ่าตรีเป็นต้นมา และด้วัย์ควัามที�ท�านได้อุทิศตนปฏิิบัติงาน 
ในทุกห์น้าที�ที�ได้รับมอบห์มาย์อย์�างเต็มที� ท�านจึงประสบควัามสำาเร็จ
ในการทำางานเป็นอย์�างยิ์�ง ได้ดำารงตำาแห์น�งสูงสุดในห์ลาย์องค์กร  

“ดอยแง่่มจะมีความหมายอะไร

ถ้้าอาจารย์วันชััยไม่มาลง่หลักปัักฐาน

และสร้าง่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้้าหลวง่ที�นี�”

(วั. วัชิัรเมธีี)

คำำ�นำ�ของผู้้�ริวับริวัม



มีโอกาสพิบกับบุคคลต�างๆ เก่อบทุกระดับ มีประสบการณ์ 
ทั�งที� เป็นควัามสำาเร็จ และที� ต้องเผ่ชิัญ่ปัญ่ห์าอุปสรรคต�าง ๆ  
ข้้ อ คิด อัน เ ป็น เส ม่ อนบทส รุปจากประสบการ ณ์ข้องท� าน 
จึงน�าจะเป็นประโย์ชัน์สำาห์รับบุคคลทั�วัไป

 ข้อกราบข้อบพิระคุณศาสตราจารย์์พิิเศษ ดร.วัันชััย์ ศิริชันะ 
ที�กรุณาอนุญ่าตให้์นำาข้้อคิดจากคำากล�าวัข้องท�านมาจัดพิิมพ์ิเผ่ย์แพิร� 
อีกทั�งยั์งชั�วัย์แก้ไข้ปรับปรุงข้้อควัามต�าง ๆ  ให้์เห์มาะสมยิ์�งขึ้�น  
ข้อข้อบคุณบุคคลต�าง ๆ  ที�มีส�วันชั�วัย์ให์ก้ารจัดทำาห์นังส่อนี�สำาเร็จลุล�วัง
ลงได้ด้วัย์ดี ได้แก� นางดาวันภา สุย์ะนนท์ ผู้่อำานวัย์การศูนย์์บรรณสาร 
และส่�อการศึกษา ที�ให้์ควัามสนับสนุนและอำานวัย์ควัามสะดวักในทุกด้าน
อาจารย์์ ดร.จันทรารักษ์ โตวัรานนท์ หั์วัห์น้าโครงการสวันพิฤกษศาสตร์ 
มห์าวิัทย์าลัย์แม�ฟ้้าห์ลวัง ที�เอ่�อเฟ้้�อภาพิถ�าย์ดอกไม้ที�ใช้ัในห์นังส่อ
พิร้อมคำาอธิีบาย์ นาย์จักรพิงษ์ วังศ์ให์ญ่� เจ้าห์น้าที�ประชัาสัมพัินธ์ี 
มห์าวิัทย์าลัย์แม�ฟ้้าห์ลวัง ที�เอ่�อเฟ้้�อภาพิถ�าย์พิรรณไม้ทั�งมวัล 
ในมห์า วิัทย์า ลัย์ใ ห้์ เ ล่อกสรร เ ป็นภาพิประกอบในห์นัง ส่อ  
นางสาวัอมรรัตน์ นุกูล เจ้าห์น้าที�บริห์าร และนางสาวัตรีสลา ฟู้แวั�น 
นักเอกสารจดห์มาย์เห์ตุ ที�ชั�วัย์ส่บค้นข้้อมูลทั�งห์ลาย์ที�ได้บันทึกไว้ั และ
ที�สำาคัญ่ยิ์�งค่อนางสาวัรุ�งอรุณ รุ�งรัตนกาล นักเทคโนโลยี์การศึกษา 
สถาบันนวััตกรรมการเรีย์นรู้มห์าวิัทย์าลัย์แม�ฟ้้าห์ลวัง ที�ได้จัดทำา
ต้นฉบับห์นังส่อให้์ลงตัวัสวัย์งามดังปรากฏิ

พิฐา สุวัรรณรัตน์ จอห์์นสตัน 
ที�ปรึกษาด้านจดห์มาย์เห์ตุ ศูนย์์บรรณสารและส่�อการศึกษา  

มห์าวิัทย์าลัย์แม�ฟ้้าห์ลวัง



พิ.ศ. 2542 
ณ ดอย์แง�ม เชีัย์งราย์



มองภาพิกว้ัาง มองให้์ไกล มองจากมุมสูง  
มองอย์�างพิิเคราะห์์ มองด้วัย์ใจเป็นกลาง  
มองอย์�างปราศจากอคติ
มองอย์�างยึ์ดประโย์ชัน์องค์กรเป็นที�ตั�ง
มองวั�า สิ�งที�คิดเป็นไปได้ ทำาได้เสมอ
มองเห็์นโอกาสในสิ�งที�คนอ่�นไม�เห็์น
มองเห็์นศักย์ภาพิที�ซ่�อนเร้นข้องบุคคล
มองมิตรภาพิที�ยั์�งย่์นมากกวั�าผ่ลประโย์ชัน์ระย์ะสั�น
มองเห็์นบุญ่คุณที�เคย์ได้รับ
มองอย์�างเมตตาและอภัย์

ใคริจะมองอะไริ มองอย่างไริ ก็็เลืือก็เอา

มองอะไริ...
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2 ผู้้�นำำ� ผู้้�บริิห�ริ

ปัระด่่แดง่ หรือ วาสุเทพ

ไม้ยืนต้้น ผลัืดใบ เวัลืาออก็ดอก็จะทิิ้�งใบหมด 
ดอก็ออก็เป็็นช่ัอสีีแดงสีด 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Phyllocarpus septentrionalis Donn Sm.
ช่ั�อวังศ์: FABACEAE

ควัรคิดทบทวันวั�าที�ผ่�านมา เรายั์งไม�ได้ทำาอะไรที�ควัรทำาบ้าง  
มีอะไรที�ควัรปรับปรุงและยั์งไม�ได้ทำาบ้าง  
มีอะไรที�บกพิร�องในยุ์คสมัย์เราบ้าง  
ดีกวั�าที�จะนึกถึงแต�เพีิย์งวั�าเราทำาอะไรสำาเร็จ เสร็จสิ�น 
และดีแล้วั เพิราะมันผ่�านไปแล้วั

ในคิวัามเป็นจริิง . . .  
ไม�มีใครทำาทุกอย์�างได้อย์�างครบถ้วันสมบูรณ์  
ไม�มีใครทำาได้เรีย์บร้อย์ไปห์มดทุกอย์�าง    
การพัิฒนา ปรับปรุง แก้ไข้ให้์ดีขึ้�น ให้์เห์มาะกับยุ์คสมัย์  
จึงเป็นสิ�งที�ต้องทำาไม�รู้จบ....

วัันเวัลาผู่้านไป
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เหลือง่อินเดีย

ไม้ยืนต้้น ผลัืดใบ เวัลืาออก็ดอก็จะทิิ้�งใบหมด 
ดอก็มีสีีเหลืืองสีด ออก็เป็็นช่ัอ ช่ัอลืะ 3 - 10 ดอก็ 

ถ้้าป็ลูืก็เป็็นก็ล่่ืมจำานวันมาก็จะให้สีีเหลืืองเต็้มพื�นทีิ้� 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S. O. Grose

ช่ั�อวังศ์: BIGNONIACEAE

ผู้้้บังคัิบบัญชัาส้งสุด

คนที�ได้เป็นผู้่บังคับบัญ่ชัาสูงสุดนั�น  
มักเป็นผู้่ที�มีควัามรอบรู้
และมีประสบการณ์ที�สั�งสมมาอย์�างย์าวันาน
แต�ถึงจะริอบร้้ิมากเพีิย์งใด 
ก็ต้องพิย์าย์ามริะดมสรรพิกำาลังทั�งห์มด
ข้ององค์กรมาใช้ัอย์�างเห์มาะสม
และต้องสร้างควัามสามัคิค่ิ
ให้์เกิดพิลังในการร�วัมคิดร�วัมทำา
และเปิดโอกาสให้์ทุกคนได้ใช้ัพิลังอย์�างเต็มที�
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เอางานเป็นตััวัตัั�ง
ผู้ลปริะโยชัน์ข้ององค์ิกริเป็นหลัก

ผู้่บริห์ารที�ดีต้องยึ์ดมั�นในควัามซ่่�อสัตย์์สุจริต  
เห็์นแก�ประโย์ชัน์องค์กรมากกวั�าประโย์ชัน์ส�วันตน  
สามารถธีำารงไว้ัซึ่�งควัามสามัคคีในองค์กร  
สามารถลดและข้จัดควัามขั้ดแย้์ง 
ไม�เป็นตัวัสร้างควัามขั้ดแย้์งเอง 
มีเมตตา แต�ไม�อ�อนแอ   
มีเคร่อข้�าย์พัินธีมิตรที�เก่�อห์นุน 
ไม่ยอมหม่นต้ามสิี�งทีิ้�ผิด

ปีับ หรือ กาสะลอง่

ไม้ยืนต้้น ลัืก็ษณะดอก็เป็็นช่ัอก็ริะจ่ก็ รูิป็แต้ริ 
สีีขาวัออก็เหลืือง มีก็ลิื�นหอมเย็น

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Millingtonia hortensis L.f.
ช่ั�อวังศ์: BIGNONIACEAE
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เม่�อมีตำาแห์น�ง อย์�าทนงตนวั�ารู้เห์น่อใคร 
คนไม�มีตำาแห์น�งอาจรู้ในสิ�งที�เราไม�รู้

ทุกคนในองค์กรย์�อมมีประโย์ชัน์ไม�ทางใดก็ทางห์นึ�ง
คนเก�งน้อย์ก็ชั�วัย์ส�งเสริม 

คนเก�งมากก็ให้์โอกาสได้ทำางานที�เห์มาะสม

ทุำกคินม่ปริะโยชัน์

กาสะลอง่คำา หรือ ปีับทอง่

ไม้ป็ริะจำาถิ้�นภาคเหนือ ใบคล้ืายปี็บ แต่้ใหญ่่ก็ว่ัา 
ดอก็ออก็ต้ามลืำาต้้นแลืะกิ็�ง เป็็นรูิป็ทิ้ริงก็ริวัย 

สีีเหลืืองทิ้องหรืิออมส้ีม

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Radermachera ignea (Kuzz) Steenlis.

ช่ั�อวังศ์: BIGNONIACEAE
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กัลปัพฤกษ์์

ไม้ยืนต้้น เวัลืาออก็ดอก็จะทิิ้�งใบ ดอก็ออก็เป็็นช่ัอ 
มีสีีชัมพูแล้ืวัเป็ลีื�ยนเป็็นสีีชัมพูเรืิ�อ ๆ จนถึ้งสีีขาวั

ทิำฐิิมานะ

มีทิฐิมานะไม�ถูกที� ไม�ถูกเวัลา 
โดย์ถ่อตนวั�าเป็นให์ญ่� ห์ร่อยึ์ดมั�นในควัามคิดข้องตนเองมากไป

อาจเป็นเห์ตุให้์เกิดเร่�องที�ไม�พึิงประสงค์ได้โดย์ง�าย์ 
ย์อมอ�อน ย์อมถอย์บ้าง ไม�ใชั�เร่�องน�าอับอาย์

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Cassia bakeriana Craib 
ช่ั�อวังศ์: FABACEAE
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กาฬพฤกษ์์

ไม้ต้้น ผลัืดใบ  ถิ้�นเดิมอยู่ทีิ้�ก็าฬทิ้วีัป็ 
ดอก็เมื�อเริิ�มบานมีสีีแดงแล้ืวัเป็ลีื�ยนเป็็นสีีชัมพู

มีตำาแห์น�งก็มีอำานาจ ห์ากใช้ัไม�เป็นก็เสีย์ข้อง
อำานาจอาจเกิดได้ชัั�วัข้้ามค่น 

แต�บารมี ศรัทธีา และควัามดีต้องใช้ัเวัลาสร้าง
อำานาจและบารมีควัรมีพิร้อมกัน

ตัำาแหน่งและบาริม่

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Cassia grandis L.
ช่ั�อวังศ์: FABACEAE
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ทอง่กวาว

บาริม่และศิรัิทำธา

บารมีและศรัทธีา เกิดจากควัามรู้ ควัามสามารถ  
การปฏิิบัติดี และควัามชัอบธีรรมที�สะสมมานาน

มิใช่ัมริดก็ทีิ้�สืีบทิ้อด 
ไม�มีใครมอบห์มาย์ห์ร่อแต�งตั�งให้์ได้ 

ต้องสร้างเอง

ไม้ยืนต้้น เป็็นไม้ท้ิ้องถิ้�นภาคเหนือ 
ทิิ้�งใบเวัลืาออก็ดอก็ 
ดอก็มีทัิ้�งสีีแสีดแลืะสีีเหลืืองสีดแล้ืวัแต่้พันธุ่์�

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Butea monosperma (Lam.) Taub.
ช่ั�อวังศ์: FABACEAE
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กระถิ้นณรง่ค์

ไม้ยืนต้้น ไม่ผลัืดใบ ป็ลูืก็ได้ทัิ้�วัไป็ 
ให้ดอก็สีีเหลืือง ออก็ดอก็เกื็อบต้ลือดปี็ 

แต่้มีดอก็มาก็ช่ัวังป็ลืายฤดูฝนต้้นฤดูหนาวั

อำานาจและตำาแห์น�งอยู์�ไม�นาน  
ห์มดวัาระแล้วัก็ห์มดไป

แต�ควัามศรัทธีาในตัวับุคคลไม�มีวัันห์มด
ผ่ลงานที�ปรากฏิจะอยู์�ย่์นย์าวั

ผู้ลงานอย่้นานกว่ัาตัำาแหน่ง

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Acacia auriculiformis Benth.
ช่ั�อวังศ์: FABACEAE
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งิ่�ว

ไม้พื�นเมือง ลืำาต้้นมีหนาม ออก็ดอก็เมื�อทิิ้�งใบหมด  
ดอก็เป็็นดอก็เดี�ยวั สีีแดงอมส้ีม 
ชัาวัเหนือนำาเก็สีริตั้วัผู้แห้งมาป็ริะก็อบอาหารินำ�าเงี�ยวั

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Bombax ceiba L. 
ช่ั�อวังศ์: MALVACEAE

ช่ั�อเส่ยงและเก่ยริติัยศิ

ช่ั�อเสีย์งและเกีย์รติย์ศมาพิร้อมกับควัามรับผิ่ดชัอบ
มีควัามเห์น่�อย์ย์าก ต้องอดทนและอดกลั�น  

สามารถปรับตัวัได้อย์�างเห์มาะสมในทุกสถานการณ์
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ง้่าว

ไม้ต้้นขนาดก็ลืาง ผลัืดใบ ดอก็ออก็เดี�ยวั ๆ สีีขาวันวัลื 
ผลืเมื�อแก่็มีเนื�อข้างในเป็็นป่็ย 

ใช้ัสีำาหรัิบยัดหมอนแลืะทีิ้�นอนได้

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Bombax anceps Pierre
ช่ั�อวังศ์: MALVACEAE

เวัลาในการดำารงตำาแห์น�งมีจำากัด มีเวัลาสิ�นสุด 
จึงต้องทำางานให้์เร็วั ทำางานให้์มาก ทำางานให้์ดี 

เพ่ิ�อฝากผ่ลงานดี ๆ ไว้ัให้์คนรุ�นต�อไป

เวัลาทำำางานม่จำากัด
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ตะแบกนา

ไม้ยืนต้้นผลัืดใบ ดอก็สีีม่วังอมชัมพู 
ดูผิวัเผินจะคล้ืายกั็บอินทิ้นิลืแลืะเสีลืา 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Lagerstroemia floribunda Jack
ช่ั�อวังศ์: LYTHRACEAE

มองใกล้ มองไกล มองไปในอนาคิตั

ผู่้นำา ต้องมองทั�งใกล้ ทั�งไกล และมองไปในอนาคต 
รู้จักห์ย์ิบฉวัย์โอกาสดี ๆ ที�ผ่�านมา 

ไม�ห์มกมุ�นกับการแก้ปัญ่ห์าเฉพิาะห์น้า จนล่มมองอนาคต
อย์�าให์้อนาคตไล�ล�า ต้องวัางแผ่นให์้เดินนำาห์น้าอนาคต



13ผู้้�นำำ� ผู้้�บริิห�ริ

เสลา

ไม้ยืนต้้น ให้ดอก็สีีม่วังในฤดูแล้ืง 
เมื�อออก็ดอก็จะทิิ้�งใบ ดอก็มีก็ลีืบดอก็ 5 - 7 ก็ลีืบ

ดูผิวัเผินคล้ืายกั็บต้ะแบก็ หรืิออินทิ้นิลื

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.

ช่ั�อวังศ์: LYTHRACEAE 

การมองอนาคตและกำาห์นดวิัสัย์ทัศน์ได้ถูกต้อง 
เกิดจากควัามรอบรู้ที�กว้ัางข้วัาง  
มองโลกให้์กว้ัาง ฟั้งจากห์ลาย์มุม  

มีเคร่อข้�าย์และเพ่ิ�อนคู�คิดที�ดี   
มีมิตรที�คอย์ให้์คำาแนะนำาที�ถูกที�ควัร         

มองอนาคิตั
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จันทน์กะพ้อ

ไม้ยืนต้้น 
ดอก็สีีขาวัอมเหลืืองอ่อน ดอก็เล็ืก็ ออก็เป็็นช่ัอ 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Vatica diospyroides Symington
ช่ั�อวังศ์: DIPTEROCARPACEAE

การิสร้ิางผู้ลงาน

ผู้่บริห์ารที�มุ�งสร้างผ่ลงานต้องมีแรงบันดาลใจ  
มีจินตนาการ และวิัสัย์ทัศน์ที�ถูกต้องเห์มาะสม 

มีโครงการและวิัธีีการดำาเนินการที�สอดคล้องกับวิัสัย์ทัศน์  
ที�พิร้อมจะเอาออกมาใช้ัเม่�อโอกาสอำานวัย์ 

ถ้้าทิ้ำาได้ผลืงานก็็จะป็ริาก็ฏ
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กระโดน

ไม้ยืนต้้น ผลัืดใบ ดอก็มีขนาดใหญ่่ 
ออก็เป็็นช่ัอป็ริะมาณ 2 - 6 ดอก็ 

บานในเวัลืาก็ลืางคืน แลืะมัก็จะร่ิวังในช่ัวังเช้ัา 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Careya arborea Roxb. 
ช่ั�อวังศ์: LECYTHIDACEAE

พัิฒนางาน พัิฒนาองค์ิกริ

การพัิฒนางาน . . .  
อาจไม�จำาเป็นต้องทำาทีละขั้�น ทีละตอนตามลำาดับ  
อะไรที�สามารถทำาได้เลย์ ก็ควัรทำาทันที  
บางอย์�างสามารถก้าวักระโดดได้ ก็ควัรก้าวักระโดด  
แต�ต้องกระโดดให้์เป็น
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ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna
ช่ั�อวังศ์: MALVACEAE

ผู้้้นำาและผู้้้จัดการิ

ผู้่นำาที�ดีต้องสามารถเป็นผู้่จัดการได้ด้วัย์  
ผู้่นำาที�ไม�สามารถจัดการองค์กรได้  
ย์�อมไม�สามารถนำาองค์กรให้์ก้าวัห์น้าได้ 

ผู้่บริห์ารที�ประสบควัามสำาเร็จ 
ต้องสามารถเป็็นทัิ้�งผู้นำาแลืะผู้จัดก็าริได้ 
ต้องย่์ดห์ยุ์�น ต้องเปลี�ย์นแปลงได้  ไม�ยึ์ดติด แต�มีห์ลักการ   
ไม�ทำาเร่�องเล็กให้์เป็นเร่�องให์ญ่�
ไม�เห็์นเร่�องให์ญ่�เป็นเร่�องเล็ก
ไม�ตัดสินใจด้วัย์อคติ

ไหมจุรี

ไม้ยืนต้้นขนาดก็ลืาง ผลัืดใบ 
ลืำาต้้นแลืะกิ็�งมีหนามแหลืมใหญ่่ 
ดอก็มีสีีชัมพูสีด
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ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Couroupita guianensis Aubl.
ช่ั�อวังศ์: LECYTHIDACEAE

สาละลัง่กา

ไม้ยืนต้้น ดอก็สีีชัมพู ขนาดใหญ่่ ออก็เป็็นช่ัอ มีก็ลิื�นหอม  
คนทัิ้�วัไป็มัก็เข้าใจผิดว่ัาพริะพ่ทิ้ธุ์เจ้าป็ริะสูีติ้ใต้้ต้้นสีาลืะนี� 

รู้จังห์วัะข้องการทำางาน  รู้จังห์วัะข้องการใช้ัคน
ต้องรักษาระดับอารมณ์ให้์เห์มาะสมกับคนและเห์ตุการณ์
ควับค่มอาริมณ�ได้ก็็ควับค่มเหต่้ก็าริณ�ได้ง่ายขึ�น

การิทำำางานและอาริมณ์์
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จามจุรี

ไม้ยืนต้้นขนาดใหญ่่ ผลัืดใบ ดอก็เป็็นช่ัอแบบก็ริะจ่ก็แน่น 
มีเก็สีริเพศิผู้สีีชัมพู ยาวัโผล่ืพ้นก็ลีืบดอก็ 
ทิ้ำาให้เห็นเป็็นดอก็สีีชัมพูอ่อน

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Samanea saman (Jacq.) Merr.
ช่ั�อวังศ์: FABACEAE

ต้องตระห์นักเสมอวั�างานจะสำาเร็จต้องทำาเป็นทีม 
ผู้่นำาต้องเป็นผู้่นำาทีม นำาทั�งควัามคิดและการกระทำา
ต้องรักษาควัามสัมพัินธ์ีในทีมให้์เข้้มแข็้ง

ให้์ควัามสำาคัญ่กับเร่�องที�สำาคัญ่  
เร่�องไม�สำาคัญ่ก็จัดการในระดับรองลงไป

การิทำำางานเป็นท่ำม
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พฤกษ์์

ไม้ยืนต้้น มีรูิป็ดอก็แลืะใบคล้ืายจามจ่รีิ  
มีเก็สีริเพศิผู้สีีขาวั เห็นเด่นชััด  
มีก็ลิื�นหอมอ่อน ๆ ในช่ัวังเช้ัา

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Albizia crassiramea Lace
ช่ั�อวังศ์: FABACEAE

ไม่ทิำ�งเพ่ิ�อน

ทำางานให์ญ่� ต้องมีเพ่ิ�อนคู�คิด มีทห์ารเอกที�ไว้ัใจได้ร�วัมทาง 
เม่�อเสร็จงานให์ญ่� ไม�ทิ�งเพ่ิ�อน
ไม�ล่มเล่อนเม่�อเวัลาผ่�านไป
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เดินตัามช้ัางเจอแต่ัข่้�ช้ัาง 
ไม่ม่วัันเป็นผู้้้นำาได้

การกระทำาการสิ�งใด 
ห์ากคิดจะทำาตามแบบที�ผู้่อ่�นเคย์ทำามา
ก็จะต้องเดินตามห์ลังเข้าตลอดไป
มีโอกาสที�จะทำาได้ดีกวั�าย์าก

อาจนำาแนวัคิดข้องผู้่อ่�นมาเป็นแนวัทางได้
แต�เป้าห์มาย์และวิัธีีการต้องมีควัามโดดเด�นไม�เห์ม่อนใคร
เพ่ิ�อให้์เราเดินไปบนเส้นทางที�เป็นตัวัข้องเราเอง

พะยอม

ไม้ป่็า ยืนต้้น ผลัืดใบ ออก็ดอก็พร้ิอมกั็นเกื็อบทัิ้�งต้้น 
มีสีีขาวัหรืิอขาวัแก็มเหลืืองอ่อน ก็ลิื�นหอม 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Shorea roxburghii G.Don
ช่ั�อวังศ์: DIPTEROCARPACEAE
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ถ้าคิดวั�าทำาได้ ก็จะมีกำาลังใจ
ถ้าคิดวั�าทำาไม�ได้ ก็เห์ม่อนไม�ย์อมก้าวัเดิน

แล้วัจะก้าวัห์น้าได้อย์�างไร

ต้ัองคิิดว่ัาทำำาได้เสมอ

กร่าง่

ไม้ยืนต้้น ต้ริะกู็ลืไทิ้ริ ไม่ผลัืดใบ มีริาก็อาก็าศิ 
ดอก็มีสีีขาวัอมนำ�าต้าลื ออก็เป็็นช่ัอริวัม

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Ficus altissima Blume.
ช่ั�อวังศ์: MORACEAE
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ส้านดอกขาว

ไม้พ่่มเตี้�ยสูีงป็ริะมาณ 3 เมต้ริ 
ดอก็สีีขาวั เก็สีริสีีแดงชัำ�า ดอก็บานช่ัวังเช้ัา 
พอเย็นก็ลีืบก็็จะร่ิวังหมด

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Dillenia philippinensis Rolfe
ช่ั�อวังศ์: DILLENIACEAE

หั์วัห์น้าต้องเป็นผู้่นำาทางควัามคิดและชีั�นำาแนวัปฏิิบัติได้ 
ถ้าให้์ลูกน้องนำาไปบ�อย์ ๆ ลูกน้องจะคิดวั�าเก�งกวั�านาย์
รับฟั้งลูกน้องได้ แต�การตัดสินใจเป็นข้องผู้่นำา

นก็อินทิ้รีิแลืะนก็ก็ริะจอก็ต้้องรู้ิหน้าทีิ้�แลืะบทิ้บาทิ้ของต้นเอง
ถ้้านก็อินทิ้รีิป็ล่ือยให้นก็ก็ริะจอก็นำาทิ้างก็็ไป็ได้ไม่ไก็ลื

ผู้้้นำาหร่ิอผู้้้ตัาม
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กันเกรา 

ไม้ยืนต้้น เป็็นไม้มงคลื ดอก็เป็็นช่ัอ
มีสีีขาวันวัลืแล้ืวัเป็ลีื�ยนเป็็นสีีเหลืือง 
ส่ีงก็ลิื�นหอมโดยเฉพาะในยามเย็น 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Fagraea fragrans Roxb.
ช่ั�อวังศ์: GENTIANACEAE

การปรึกษาห์าร่อ และรับฟั้งควัามคิดเห็์นข้องผู้่ใต้บังคับบัญ่ชัา 
ห์ร่อผู้่อยู์�ในที�ประชุัม เป็นเร่�องดี 
ควัามคิดเห็์นที�แตกต�าง เป็นเร่�องปรกติข้องการสนทนา 
แต�การตัดสินใจสุดท้าย์ เป็นห์น้าที�ข้องนาย์ 
เพิราะไม�วั�าจะตัดสินอย์�างไร นาย์ก็ต้องรับผิ่ดชัอบ

การิตััดสินใจเป็นหน้าท่ำ�ข้องนาย
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ลักษณ์ะเฉพิาะข้องคิน

ผู้่นำาแต�ละคนมีลักษณะเฉพิาะข้องตนเอง
มีควัามแตกต�างจากผู้่อ่�นทั�งควัามคิดและการกระทำา
รูปแบบและวิัธีีการทำางานข้องแต�ละคนย์�อมไม�เห์ม่อนกัน
ผ่ลสัมฤทธิี�ข้องงานก็ต�างกันด้วัย์
ใช้ัจุดเด�นที�เป็นลักษณะเฉพิาะให้์เกิดประโย์ชัน์

จำาปัา

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre
ช่ั�อวังศ์: MAGNOLIACEAE

ไม้ยืนต้้น ดอก็เดี�ยวัออก็ต้ลือดปี็ ดอก็สีีเหลืืองอมส้ีม 
ส่ีงก็ลิื�นหอมโดยเฉพาะยามพลืบคำ�า
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ทำาอะไรที�เดินตามแนวัทางข้องผู้่อ่�น  
มีโอกาสแซ่งห์น้าเข้าได้น้อย์มาก 

การแข้�งขั้นกับสิ�งที�รู้วั�าแข้�งไม�ได้ก็ไม�มีวัันชันะ  
ถ้าอย์ากชันะต้องทำาให้์แตกต�างห์ร่อดีกวั�า 
ต้้องเลืือก็เดินเส้ีนทิ้างทีิ้�ไม่เหมือนใคริ

เป็นผู้้้นำา 
ต้ัองทำำาให้ใหม่ ทำำาให้ต่ัาง ทำำาให้ด่กว่ัาผู้้้อ่�น

กระพี�จั�น

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre
ช่ั�อวังศ์: MAGNOLIACEAE

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Millettia brandisiana Kurz
ช่ั�อวังศ์: FABACEAE

ไม้ยืนต้้น ผลัืดใบ  
ดอก็สีีม่วัง ออก็เป็็นช่ัอ 15 - 20 ดอก็ 
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ซากุระ

ไม้ยืนต้้น ผลัืดใบ 
ดอก็ช่ัอสีีชัมพู 
เมื�อออก็ดอก็จะทิิ้�งใบ 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Prunus sp.
ช่ั�อวังศ์: ROSACEAE

ผู้่นำาที�สามารถย์�อมเป็นเข็้มทิศนำาทาง และร�วัมเดินทาง 
รวัมทั�งสามารถจัดการทุกสิ�งให้์บรรลุเป้าห์มาย์ได้ 

ในทุกสถานการณ์

เข็้มทิำศินำาทำาง
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กระทิง่

ไม้ยืนต้้นขนาดใหญ่่ 
ดอก็มีสีีขาวั ออก็เป็็นช่ัอ 

ส่ีงก็ลิื�นหอมอ่อน

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Calophyllum inophyllum L.
ช่ั�อวังศ์: CLUSIACEAE

การรู้อะไรเพีิย์งครึ�ง ๆ กลาง ๆ อาจทำาให้์สับสน ไม�แน�ใจ
ไม�รู้อะไรเลย์ก็ไม�รู้จะชีั�นำาผู้่อ่�นได้อย์�างไร

การเป็นผู้่นำาต้องรู้จริงพิร้อมจะชีั�นำาทิศทาง
และแนวัปฏิิบัติที�จะไปสู�ควัามสำาเร็จ

ไม่ร้้ิจริิงมักไม่กล้าตััดสินใจ
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ฝ้้ายคำา

ไม้ยืนต้้น เวัลืาออก็ดอก็ทิิ้�งใบ 
ให้ดอก็ก็ลีืบบาง ไม่ซ้้อน 
มีสีีเหลืืองสีดใสีคล้ืายดอก็ส่ีพริริณิก็าริ� 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg.
ช่ั�อวังศ์: BIXACEAE

วััฒนธริริมและคิวัามคิิด

วััฒนธริริมและคิวัามคิิดข้องมนุษย์ย่อมต่ัางกันไป  
อย่้ท่ำ�ไหนให้เข้้าใจคินท่ำ�นั�น และปฏิิบัติัตันให้เหมาะสม 
ผู้่บริห์ารต้องเรีย์นรู้ประวััติศาสตร์ 
และรากเห์ง้าข้ององค์กรที�ตนอยู์�  
เพ่ิ�อการกำาห์นดทางเดินที�เห์มาะสม  
และเกิดประโย์ชัน์กับองค์กรมากที�สุด
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สุพรรณิการ์

ไม้ยืนต้้น ผลัืดใบ มีก็ลิื�นหอม 
ดอก็สีีเหลืืองสีด ก็ลีืบดอก็ซ้้อน 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Cochlospermum religiosum (L.) Alston

ช่ั�อวังศ์: BIXACEAE

ห์ากจะเป็นนาย์คนแล้วั
ไม�เคย์เผ่ชิัญ่ปัญ่ห์าอันห์นักห์น�วัง  
ห์ร่อผ่�านคล่�นลมพิายุ์มาก�อน  
จะเป็นนาย์คนที�สามารถได้อย์�างไร   
ประสบการณ์ที�ผ่�านมาล้วันมีคุณค�า ห์ากรู้จักนำามาใช้ั

จะเป็นจอมทัำพิ  
ต้ัองเคิยลอดหว่ัางข้าศัิตัร้ิมาก่อน
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ทอง่เดือนห้า

ไม้ยืนต้้น ผลัืดใบเมื�อออก็ดอก็ ดอก็สีีแดงสีด 
ออก็เป็็นช่ัอแน่นทีิ้�ป็ลืาย 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Erythrina stricta Roxb.
ช่ั�อวังศ์: FABACEAE

เร่ิอใหญ่เจอคิล่�นใหญ่

เร่อให์ญ่�ย์�อมเจอคล่�นให์ญ่� 
หั์วัห์น้าห์น�วัย์งานให์ญ่� ปัญ่ห์าก็มากกวั�าห์น�วัย์งานเล็ก 
ตำาแห์น�งให์ญ่�ย์�อมห์นักกวั�า เห์น่�อย์กวั�าตำาแห์น�งเล็ก 
เม่�อขึ้�นเป็นให์ญ่�จึงต้องพิร้อมเผ่ชิัญ่ปัญ่ห์า 
จะท้อแท้ห์ร่อย์อมแพ้ิง�าย์ ๆ ไม�ได้
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ทอง่หลาง่ป่ัา

ไม้ยืนต้้น ลืำาต้้นมีหนามแหลืมทัิ้�วัไป็ 
ดอก็สีีแดงสีด เวัลืาออก็ดอก็จะทิิ้�งใบ

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr.
ช่ั�อวังศ์: FABACEAE

แล�นเร่อในแม�นำ�าดูวั�าราบเรีย์บก็คิดวั�ากัปตันเก�ง
ต�อเม่�อแล�นออกทะเล เจอพิายุ์เม่�อใด
จึงจะรู้วั�ากัปตันเก�งจริงห์ร่อไม�

เร่ิอแล่นในแม่นำ�าก็ด้ริาบเร่ิยบ
ออกทำะเล เจอคิล่�นลมและพิายุเม่�อไริ
จึงจะร้้ิฝีีม่อกัปตััน
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กล้วยหม่สัง่

ไม้เลืื�อยเนื�อแข็ง 
ดอก็สีีแดงถึ้งแดงเข้มแก็มสีีเหลืืองอ่อนทีิ้�โคนก็ลีืบ 
ออก็เดี�ยวัต้ามกิ็�ง ใก็ล้ืป็ลืายยอด 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem
ช่ั�อวังศ์: ANNONACEAE

คิวัามร่ิวัมม่อร่ิวัมใจ

ผู้่บริห์าร ตั�งใจทำางานอย์�างเดีย์วัไม�พิอ 
ต้องสร้างศรัทธีา มีนำ�าใจ และมีผ่ลงานที�ปรากฏิ 

จึงจะครองใจคนและสร้างควัามร�วัมม่อได้
ถ้าปราศจากควัามร�วัมม่อร�วัมใจจากทุกฝ่าย์แล้วั 

กิจกรรมต�าง ๆ ก็ย์ากที�จะสำาเร็จ
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คำามอกหลวง่

ไม้ยืนต้้น ดอก็เมื�อเริิ�มบานมีสีีขาวั 
แลืะค่อยเป็ลีื�ยนเป็็นสีีเหลืืองนวัลืจนถึ้งเหลืืองเข้ม 

มีก้็านดอก็ยาวั ก็ลิื�นหอมคล้ืายดอก็พ่ด 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Gardenia sootepensis Hutch.
ช่ั�อวังศ์: RUBIACEA

รัิบร้้ิ เข้้าใจ ไปทำำาต่ัอ

คำาสั�งอย์�างเดีย์วัอาจไม�เพีิย์งพิอ
ต้องชีั�แนะให้์รับรู้และเข้้าใจเพ่ิ�อไปทำาต�อได้

การติดตามงานที�เป็นระบบ
จะทำาให้์เห็์นควัามค่บห์น้าข้องคำาสั�ง





ก�ริบริิห�ริ
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ริอดวิักฤติัด้วัยปัญญา

ถึงโลกจะเปลี�ย์น เทคโนโลยี์จะปรับ 
ดิสรัปชััน (disruption) จะเกิดขึ้�น

ผู้่มีปัญ่ญ่าและประสบการณ์  
ย์�อมสามารถแก้ปัญ่ห์า พิาองค์กรให้์รอดวิักฤติได้

ลำาดวน

ไม้ยืนต้้น ดอก็สีีเหลืืองอ่อน ก็ลีืบดอก็หนาแลืะแข็ง 
มีก็ลิื�นหอมร่ินแริงเฉพาะยามพลืบคำ�า

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Melodorum fruticosum Lour.
ช่ั�อวังศ์: ANNONACEAE
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มนุษย์

วัันเวัลาเปลี�ย์นไป เทคโนโลยี์เปลี�ย์นไป 
แต�พ่ิ�นฐานข้องควัามเป็นมนุษย์์ไม�เคย์เปลี�ย์น

ควัามรู้สึกรัก โลภ โกรธี ห์ลง ยั์งอยู์�คู�กับมนุษย์์ตลอดไป
ก็าริบริิหาริมน่ษย�จึงต้้องเข้าใจมน่ษย�

ทอง่อุไร

ไม้พ่่มเตี้�ย ดอก็สีีเหลืืองสีด  
มีลัืก็ษณะคล้ืายริะฆััง หรืิอแต้ริ ออก็ดอก็ช่ัอต้ามป็ลืายกิ็�ง 

ดอก็ดก็มาก็ ป็ลูืก็ง่าย โต้เร็ิวั 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
ช่ั�อวังศ์: BIGNONIACEAE
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คิวัามม่คุิณ์ภาพิ 
ไม่เคิยเกิดด้วัยคิวัามบังเอิญ

ควัามมีคุณภาพิล้วันเกิดจากควัามตั�งใจและมุ�งมั�น 
ที�จะทำาให้์เกิดทั�งสิ�น 
การบริห์ารองค์กรให้์มีคุณภาพิและประสบควัามสำาเร็จ
อยู์�ที�ควัามตั�งใจแรกเริ�มข้องผู้่บริห์ารวั�าอย์ากทำาให้์ดี 
อย์ากทำาให้์เป็นห์นึ�ง 
เม่�อตั�งใจดีแล้วั แรงบันดาลใจก็จะบังเกิด ควัามมุ�งมั�นก็จะตามมา 
ควัามทุ�มเท เสีย์สละ 
จะเป็นพิลังผ่ลักดันไปสู�ควัามสำาเร็จได้

โสกระย้า

ไม้ยืนต้้น ดอก็ออก็เป็็นพวังห้อยลืง
สีีแดงอมส้ีม ยาวัได้ถึ้ง 80 เซ้นติ้เมต้ริ

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Amherstia nobilis Wall. 
ช่ั�อวังศ์: LEGUMINOSAE-CAESALPININOIDEAE
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ควัามรู้และศิลปะในการใช้ัควัามรู้ต้องไปด้วัย์กัน
เพิราะเราทำางานกับมนุษย์์  มนุษย์์มิใชั�เคร่�องจักร

ต้องคำานึงถึงควัามแตกต�างข้องมนุษย์์ด้วัย์

ระเบีย์บและกฎเกณฑ์์เป็นเพีิย์งกรอบในการอยู์�ร�วัมกัน
ควัรผ่�อนห์นักผ่�อนเบาตามควัรแก�กรณีและโอกาส

ศิาสตัร์ิกับศิิลป์ต้ัองไปด้วัยกัน

พวง่โกเมน

ไม้เถ้าเลืื�อยขนาดใหญ่่ 
ดอก็สีีส้ีมแดง ออก็เป็็นช่ัอใหญ่่

ห้อยลืงต้ามซ้อก็ใบแลืะป็ลืายกิ็�ง

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์:  
Mucuna warburgii K.Schum. & Lauterb.

ช่ั�อวังศ์: FABACEAE



40 การบริหาร

ปัระทัดอ่าง่ขาง่

ไม้พ่่มอิงอาศัิย สูีงได้ถึ้ง 2 เมต้ริ 
ดอก็สีีแดงสีด ออก็เป็็นช่ัอยาวั เมื�อดอก็บานจะควัำ�าลืง
สู่ีพื�นคล้ืายรูิป็ริะฆััง เรีิยงเป็็นแถ้วัต้ามก้็านช่ัอดอก็

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Agapetes megacarpa W.W. Sm.
ช่ั�อวังศ์: ERICACEAE

อคิติักับคิวัามเท่ำ�ยงธริริม

มีอคติเกิดขึ้�นเม่�อใด ควัามเที�ย์งธีรรมก็ลดลง
การบริห์ารงานควัรปราศจากอคติ 

และอยู์�บนพ่ิ�นฐานข้องข้้อเท็จจริง ควัามเที�ย์งธีรรม 
และเมตตาธีรรม
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ห์ลักธีรรมในพุิทธีศาสนา
สามารถนำามาประยุ์กต์ใช้ัได้กับการบริห์าร
นำามาซึ่�งควัามสงบสันติ 
และควัามเจริญ่งอกงามข้องห์น�วัย์งานได้ในทุกโอกาส  
จะใช้ัหลัืก็ธุ์ริริมใดก็็พิจาริณาเลืือก็เอาต้ามควัามเหมาะสีม

พุิทำธธริริมนำาทำางการิบริิหาริ

บุหง่าส่าหรี

ไม้ยืนต้้น ลืำาต้้นตั้�งต้ริง ผลัืดใบ 
ดอก็เป็็นช่ัอสีีขาวั 

ก็ลิื�นหอมคล้ืายดอก็ริาต้รีิ

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Citharexylum spinosum L.
ช่ั�อวังศ์: VERBENACEAE
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จากบนลงล่าง – จากล่างขึ้�นบน

การสั�งการจากบนลงล�าง
และการเสนอควัามเห็์นจากล�างขึ้�นบน

เป็นควัามสวัย์งามข้องการบริห์ารทั�งสองรูปแบบ 
ขึ้�นกับเวัลาและโอกาส

จะใช้ัรูปแบบใดก็ขึ้�นกับควัามเห์มาะสม
และผ่ลสัมฤทธิี�ที�จะเกิดขึ้�น

พวง่หยก

ไม้เถ้าเลืื�อยขนาดใหญ่่ ดอก็สีีเขียวัอมฟ้้า 
ออก็เป็็นช่ัอ ห้อยลืง หาก็อาก็าศิเย็น ควัามชืั�นสูีง 
สีีดอก็จะเข้มขึ�น

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Strongylodon macrobotrys A.Gray
ช่ั�อวังศ์: FABACEAE
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ผู้่นำาห์ร่อหั์วัห์น้างานย์�อมมีควัามรับผิ่ดชัอบ
มีควัามเสี�ย์ง และเผ่ชิัญ่ควัามเปลี�ย์นแปลงอยู์�ตลอดเวัลา

การปรับตัวัให้์เข้้ากับสถานการณ์เป็นสิ�งที�ต้องเรีย์นรู้
ผู้่นำาแต�ละระดับย์�อมมีควัามแตกต�างกันในห์ลาย์ด้าน

และมีกรอบข้องควัามรับผิ่ดชัอบที�ต�างกันไป

การิปรัิบตััวัตัามสถ่านการิณ์์

ดอง่ดึง่

ไม้เถ้าเลืื�อยขนาดเล็ืก็  
มีลืำาต้้นใต้้ดิน เป็็นพืชัสีม่นไพริ 

ในต่้างป็ริะเทิ้ศิพัฒนาเป็็นไม้ตั้ดดอก็

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Gloriosa superba L.
ช่ั�อวังศ์: COLCHICACEAE 
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ควัามรอบคอบ รอบรู้ และลูกน้องที�ไว้ัใจได้
เป็นปัจจัย์ที�ทำาให้์เกิดควัามก้าวัห์น้าและราบร่�น

ลูกน้องที�รู้จริงและสามารถ เป็นแรงผ่ลักดันที�สำาคัญ่
ให้์ผู้่นำาประสบควัามสำาเร็จได้

รู้ิจัก็ใช้ัคน เลืือก็คนให้เหมาะกั็บงาน

ร้้ิจักใช้ัคิน

หิรัญญิการ์

ไม้เลืื�อยเถ้าใหญ่่ 
ดอก็สีีขาวั ออก็ต้ามป็ลืายกิ็�ง 
มีก็ลิื�นหอมอ่อน 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Beaumontia grandiflora Wall.
ช่ั�อวังศ์: APOCYNACEAE
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ผู้่ใต้บังคับบัญ่ชัาและเพ่ิ�อนร�วัมงานทุกคน
มีควัามสำาคัญ่และมีควัามสามารถที�ต�างกันไป 
ทุกคนเป็นพิลังผ่ลักดันไปสู�ควัามสำาเร็จ 
ถ้้ารู้ิจัก็นำาแลืะรู้ิจัก็ใช้ั

แม่ทัำพิริบคินเด่ยวัไม่ได้
ถ้่าไม่ม่ทำหาริเอกท่ำ�เข้้มแข็้ง แกร่ิงกล้า

พวง่แสด

ไม้เถ้าเลืื�อย ขึ�นง่ายโต้เร็ิวั ดอก็สีีส้ีมอมเหลืือง 
ออก็เป็็นช่ัอก็ริะจ่ก็ ต้ามป็ลืายกิ็�ง 

ป็ลูืก็เป็็นไม้ป็ริะดับได้ ออก็ดอก็ต้ามฤดูก็าลื

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers.
ช่ั�อวังศ์: BIGNONIACEAE
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มหาพรหมราชิันี

ไม้ยืนต้้นขนาดเล็ืก็
ดอก็เป็็นดอก็เดี�ยวัหรืิอเป็็นช่ัอสีีชัมพูอ่อน 
ดอก็บานเต็้มต้้นในช่ัวังเดือนพฤษภาคม

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Mitrephora sirikitiae Weeras., 
Chalermglin & R.M.K.Saunders
ช่ั�อวังศ์: ANNONACEAE

ม้าพิย์ศส�วันมากเป็นม้าที�เก�ง  
ถ้าสามารถขี้�ได้ ก็จะนำาไปสู�ชััย์ชันะได้  

เปรีย์บเสม่อนมีลูกน้องดีแม้มีพิย์ศอยู์�บ้าง 
ต้องใช้ัให้์เป็น คุมให้์อยู์�

ม้าพิยศิต้ัองร้้ิจักข่้� ม่ม้าด่ต้ัองร้้ิจักใช้ั
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คำาแสด 

ไม้ยืนต้้น ออก็ดอก็ สีีชัมพู เป็ลืือก็ผลืมีสีีแดงเข้ม 
มีขนเหมือนหนามริอบผลื เมื�อแก่็จัดจะแห้งแต้ก็

เห็นเมล็ืดภายในสีีดำา ป็ลูืก็เป็็นไม้ป็ริะดับให้ดูสีวัยงามได้

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Bixa orellana L.
ช่ั�อวังศ์: BIXACEAE

การเป็นหั์วัห์น้าห์น�วัย์งาน
จะย่์นนิ�งเฉย์แต�อย์�างเดีย์วัโดย์ถ่อตัวัวั�าเป็นนาย์ไม�ได้ 
บางครั�งต้องออกทั�งแรงผ่ลักและแรงดันก็ต้องย์อม

เพ่ิ�อให้์ทั�งองค์กรเดินไปข้้างห์น้าได้พิร้อมกัน
บางงานไม�ลงไปร�วัมทำา ไม�นำาเอง งานก็ไม�เดิน

ทัำ�งผู้ลักทัำ�งดัน
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ลูกน้องทุกระดับมีควัามสำาคัญ่แตกต�างกัน
ตามตำาแห์น�งและควัามรับผิ่ดชัอบ

แต�ละคนแต�ละฝ่าย์ต�างมีภาระและห์น้าที�ข้องตนเอง
ทุกคนต้องได้รับการพัิฒนา 

คนมีควัามสามารถต้องได้รับโอกาส
และส�งเสริมอย์�างเป็นธีรรม

ให้คิวัามสำาคัิญกับล้กน้องทุำกริะดับ

ชัำามะนาด

ไม้เถ้าเลืื�อย  ดอก็สีีขาวั ออก็เป็็นก็ริะจ่ก็ 
มีก็ลิื�นหอมอ่อน ๆ คล้ืายข้าวัใหม่ 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Vallaris glabra (L.) Kuntze
ช่ั�อวังศ์: APOCYNACEAE
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ลูกน้องบางคนอาจรู้น้อย์ มีประสบการณ์น้อย์
การให้์กำาลังใจ ให้์อภัย์ ให้์ควัามเมตตาและให้์โอกาส

ในข้อบเข้ตที�พิอเห์มาะพิอดี 
จะนำามาซึ่�งกำาลังใจและควัามสำาเร็จข้องงาน

ปริะน่ปริะนอม ปลอบใจ ให้กำาลังใจ

นาง่แย้ม

ไม้พ่่มเตี้�ย ออก็ดอก็ได้ต้ลือดปี็  
ดอก็สีีขาวัอมม่วัง มีก็ลิื�นหอมเย็น

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb.

ช่ั�อวังศ์: LAMIACEAE
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ศัิกยภาพิในตััวัคิน

ศักย์ภาพิที�ซ่�อนเร้นอยู์�ในตัวัคน
อาจมีควัามสำาคัญ่มากกวั�าควัามรู้พ่ิ�นฐานที�มีอยู์� 

คนที�พัิฒนาตนเองได้ ห์ร่อนำามาพัิฒนาได้
ควัรให้์โอกาสได้เติบโต

ไคร้ย้อย

ไม้ยืนต้้นขนาดเล็ืก็ ไม่ผลัืดใบ 
ดอก็สีีชัมพูแซ้มขาวั ออก็เป็็นช่ัอห้อยลืง 
มีก็ลิื�นหอมอ่อนๆ 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Elaeocarpus grandiflorus Sm. 
ช่ั�อวังศ์: ELAEOCARPACEAE
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ปัจจัย์ที�จะทำาให้์คนทุ�มเททำางานให้์กับองค์กรเกิดจาก
- ศรัทธีาในองค์กรและผู้่นำา
- รู้สึกเป็นเจ้าข้อง
- มีส�วันร�วัม
- เช่ั�อมั�นในองค์กร
- ได้เติบโตไปพิร้อมกับองค์กร

จะให้คนท่่ิ้มเทิ้ทิ้ำางานได้อย่างไรินั�น 
เป็็นควัามสีามาริถ้แลืะศิิลืป็ะของผู้บริิหาริ

คิวัามทุ่ำมเทำให้กับองค์ิกริ

โสกเหลือง่

ไม้ยืนต้้น เรีิยก็ชืั�อว่ัาอโศิก็ แต่้ไม่เหมือนกั็บอโศิก็ริะย้า 
ออก็ดอก็เป็็นพ่่ม สีีเหลืืองทิ้องเต็้มต้้น 

ป็ลูืก็ง่าย โต้เร็ิวั

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Saraca thaipingensis Prain
ช่ั�อวังศ์: FABACEAE
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บัวสวรรค์

ไม้ยืนต้้น ออก็ดอก็ต้ลือดปี็ 
ดอก็เป็็นดอก็เดี�ยวั สีีขาวัหรืิอขาวัอมชัมพู 
มีก็ลิื�นหอม

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Gustavia augusta L.
ช่ั�อวังศ์: LECYTHIDACEAE

ให้โอกาสคินได้ทำำางานเป็นเร่ิ�องด่

เม่�อให้์โอกาสผู้่ใดได้ทำางาน ต้องส�งเสริมให้์ถึงที�สุด
ควัามผิ่ดพิลาดที�เกิดขึ้�นย์�อมเป็นข้องธีรรมดา

ผู้่เป็นนาย์ต้องชั�วัย์แก้ไข้และชีั�แนะ
เพ่ิ�อสร้างคนและสร้างงานให์ม�ให้์เกิดขึ้�น

การเล่อกคนให้์เห์มาะกับงาน
จึงเป็นจุดเริ�มต้นการก้าวัเดินที�สำาคัญ่
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มณฑา

ไม้ริอเลืื�อย ออก็ดอก็เกื็อบต้ลือดปี็ 
ดอก็เดี�ยวั สีีขาวั ก็ลีืบดอก็หนา ดอก็ห้อยลืง 

มีก็ลิื�นหอมอ่อนต้ลือดวััน หอมแริงช่ัวังคำ�าจนถึ้งเช้ัา

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Magnolia liliifera (L.) Baill.
ช่ั�อวังศ์: MAGNOLIACEAE

จะมอบห์มาย์งานสำาคัญ่แก�ผู้่ใด
ต้องมั�นใจวั�าเป็นคนดีที�ทำาได้และทำาดี
มอบห์มาย์คนผิ่ดคนไม�ดีให้์ทำางาน

จะมีเร่�องร้าวัรานไม�สิ�นสุด

มอบหมายงานให้คินผิู้ด
งานวิักฤตัแต่ับัดนั�น
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งานสำาคัิญต้ัองด้แลใกล้ชิัด
หากร้้ิว่ัาผิู้ดจะได้คิิดแก้ไข้ทัำน

จะใช้ัลูกน้องไปทำางานอะไรที�สำาคัญ่ 
ต้องกำาชัับให้์แน�ใจวั�าทำาได้ ต้องชีั�นำาชีั�แนะให้์มั�นใจก�อนไปทำา 

การมอบห์มาย์งานสำาคัญ่ห์ากไม�ดูแลใกล้ชิัด
ห์ากเกิดผิ่ดพิลาด นาย์ก็ไม�พ้ินผิ่ด 
เห์ตุไม�คาดคิดย์�อมเกิดขึ้�นได้เสมอ

ชัง่โค  หรือ  เสี�ยวดอกแดง่

ไม้ยืนต้้น ผลัืดใบช่ัวังสัี�น ๆ  
ใบมีรูิป็ทิ้ริงคล้ืายปี็ก็ผีเสืี�อ 
ออก็ดอก็ต้ลือดปี็

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Bauhinia purpurea L.
ช่ั�อวังศ์: FABACEAE
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เสี�ยวดอกขาว

ไม้ยืนต้้น ลัืก็ษณะใบแลืะลืำาต้้นเหมือนชังโค 
แต่้ดอก็สีีขาวั มีก็ลิื�นหอมอ่อนๆ 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Bauhinia variegata L.
ช่ั�อวังศ์: FABACEAE

หั์วัห์น้าควัรให้์ควัามใส�ใจราย์ละเอีย์ด
และติดตามการดำาเนินการต�าง ๆ ตามสมควัร

เพ่ิ�อให้์ผ่ลข้องงานออกมาเรีย์บร้อย์
และเป็นไปตามเป้าประสงค์

มอบหมายงานไป็แล้ืวั 
แต่้ควัามรัิบผิดชัอบยังไม่พ้นตั้วัหัวัหน้า

ห่วังใย ใส่ใจริายละเอ่ยด
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การเวก

ไม้เลืื�อย ออก็ดอก็ต้ลือดปี็  
ดอก็อ่อนมีสีีเขียวั แลืะค่อย ๆ เป็ลีื�ยนเป็็นสีีเหลืือง 
มีก็ลิื�นหอม

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Artabotrys siamensis Miq.
ช่ั�อวังศ์: ANNONACEAE

ไว้ัใจลูกน้องมากเกินไปโดย์ไม�ตรวัจสอบ
อาจเกิดควัามผิ่ดพิลาดได้อย์�างให์ญ่�ห์ลวังโดย์ไม�ตั�งใจ 

การติดตาม ตรวัจสอบ เพีิย์งเพ่ิ�อควัามรอบคอบ 
ไม�ใชั�ไม�ไว้ัวัางใจ

ไว้ัใจแต่ัติัดตัาม
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การดุวั�าห์ร่อตำาห์นิเป็นเร่�องปรกติระห์วั�างนาย์กับลูกน้อง  
อย์�างน้อย์ก็ทำาให้์รู้ถูก รู้ผิ่ด และต้องให้์โอกาสแก้ตัวัตามสมควัร 

รู้วั�าผิ่ด แต�ไม�แนะให้์แก้ไข้ เสีย์ห์าย์ทั�งนาย์และลูกน้อง

ดุว่ัาตัักเต่ัอนให้ร้้ิเม่�อผิู้ด  
แต่ัแฝีงไว้ัด้วัยอภัยและเมตัตัา

กระดัง่ง่า

ไม้ยืนต้้น 
ดอก็ส่ีงก็ลิื�นหอมในยามเย็น หรืิอหัวัคำ�า

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson

ช่ั�อวังศ์: ANNONACEAE
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ม่เมตัตัาอย่างเด่ยวั งานอาจไม่สำาเร็ิจ
ม่แต่ัพิริะเดชั งานก็อาจไม่เดิน

ควัามมีเมตตาและการใช้ัอำานาจที�มีอยู์�
ต้องรู้จักใช้ัอย์�างเห์มาะสมกับบุคคลและโอกาส
พิระเดชักับพิระคุณเป็นข้องคู�กัน แต�ต้องใช้ัให้์สมดุล
มีเมตตาได้แต�อย์�าให้์เสีย์ห์าย์

ไวท์คริสต์มาส หรือ คริสต์มาสขาว

ไม้พ่่มขนาดก็ลืาง  
ออก็ดอก็ปี็ลืะครัิ�งในช่ัวังฤดูหนาวั 
จะทิิ้�งใบจนหมด เหลืือแต่้ดอก็สีีขาวับานเต็้มต้้น 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Euphorbia Ieucocephala Lotsy
ช่ั�อวังศ์: EUPHORBIACEAE
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เมตตาเป็นสิ�งที�ผู้่เป็นนาย์ควัรมี
ควัามมีเมตตาต้องไม�ทำาให้์องค์กรเสีย์ห์าย์
เมตตาพิร้อมอภัย์และชีั�แนะเม่�อบกพิร�อง

เป็นการชีั�ชั�องและให้์โอกาสได้ทำาดี

คิวัามม่เมตัตัา

ศรีมาลา

ไม้เลืื�อยขนาดเล็ืก็ 
ดอก็สีีแดงจัดจ้าน

เป็็นดอก็เดี�ยวัออก็ต้ามซ้อก็ใบ

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Passiflora coccinea Aubl.
ช่ั�อวังศ์: PASSIFLORACEAE
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หนึ�งในล้าน

เห์ตุการณ์ห์นึ�งในล้านอาจเกิดขึ้�นได้
แม้เตรีย์มการทุกอย์�างรอบคอบสมบูรณ์แล้วั

เห์ตุไม�คาดคิดอาจขึ้�นได้เสมอ
ต้องเตรีย์มพิร้อมรับกับเห์ตุไม�คาดฝันโดย์เฉพิาะในงานสำาคัญ่

หอมหมื�นลี�

ไม้พ่่มยืนต้้นขนาดเล็ืก็ 
ดอก็สีีขาวั ออก็เป็็นก็ล่่ืมต้ามซ้อก็ใบ  
ส่ีงก็ลิื�นหอมไป็ไก็ลื ทิ้างเหนือจึงมีอีก็ชืั�อว่ัา “หอมไก๋็”

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Osmanthus fragrans Lour.
ช่ั�อวังศ์: OLEACEAE
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จะทำาอะไรที�สำาคัญ่
ต้องให้์ปรากฏิเป็นเอกสารที�ชััดเจนและถูกต้อง

เพิราะเอกสารจะอยู์�ได้อีกเป็นร้อย์ปี
แต�คำาพูิดแปรเปลี�ย์นได้ ไม�ยั์�งย่์น

เอกสาริสำาคัิญกว่ัาคิำาพ้ิด

แย้มปีันัง่

ไม้พ่่มกึ็�งเลืื�อย 
ดอก็สีีชัมพูอมม่วัง ออก็เป็็นช่ัอ 

บานนานหลืายวััน มีก็ลิื�นหอมอ่อน ๆ

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill.

ช่ั�อวังศ์: APOCYNACEAE
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ตััวัหนังส่อและข้้อคิวัามในเอกสาริ
ต้ัองอ่านให้ละเอ่ยด
อย่าคิิดว่ัาม่คินด้ผู่้านมาหลายตัาแล้วั

ผู้่บังคับบัญ่ชัามักตาย์นำ�าต่�นเพิราะไม�อ�านเอกสารให้์ละเอีย์ด
ลงนามไปด้วัย์คิดวั�าอ�านดีแล้วั ตรวัจสอบกันมาดีแล้วั
ผ่ลสุดท้าย์คนลงนามก็ไม�พ้ินต้องรับผิ่ด

เจตม่ลเพลิง่ขาว

ไม้พ่่มเตี้�ย ดอก็สีีขาวั
ริาก็ ใช้ัทิ้ำายาสีม่นไพริ

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Plumbago zeylanica L.
ช่ั�อวังศ์: PLUMBAGINACEAE
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ควัามนิ�งเงีย์บห์ร่อสงบราบเรีย์บข้องสถานการณ์
อาจไม�เรีย์บร้อย์เห์ม่อนที�เห็์น
อย์�าประมาทวั�า ณ เวัลานั�นไม�มีปัญ่ห์า
เห์ม่อนภูเข้าไฟ้ที�จะปะทุขึ้�นเม่�อใดก็ได้ 

ด้ริาบเร่ิยบ สงบนิ�ง
แต่ัอาจแฝีงเร้ินด้วัยคิวัามคุิกรุ่ิน

เจตม่ลเพลิง่แดง่

ไม้พ่่มขนาดเล็ืก็ ดอก็สีีแดง 
เป็็นพืชัสีม่นไพริ

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Plumbago indica L.
ช่ั�อวังศ์: PLUMBAGINACEAE
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คิวัามรัิบผิู้ดทำางการิเงิน

ผู้่บริห์ารต้องมีควัามรอบคอบเร่�องการใช้ัเงิน
ยิ์�งไม�ใชั�เงินข้องตัวัเองยิ์�งต้องระมัดระวััง

ถึงแม้จะซ่่�อสัตย์์ห์ร่อห์วัังดี แต�ห์ากผิ่ดระเบีย์บห์ร่อกฎเกณฑ์์
ก็อาจนำามาซึ่�งควัามเสีย์ห์าย์ร้าย์แรง

ทั�งกับตนเองและห์น�วัย์งานได้

เหลือง่ปัรีดียาธร หรือ ตาเบบ่ยาเหลือง่

ไม้ยืนต้้นผลัืดใบ ดอก็สีีเหลืืองรูิป็แต้ริ 
ออก็เป็็นช่ัอก็ริะจ่ก็ทีิ้�ป็ลืายกิ็�ง

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Tabebuia aurea 
(Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore
ช่ั�อวังศ์: BIGNONIACEAE
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อย์�าเพิลิดเพิลินกับการใช้ั
จนล่มห์ามาเพิิ�มเติม

ทรัพิย์ากรทุกชันิดมีอยู์�จำากัด
ใช้ัจ�าย์ต้องระมัดระวัังให้์คุ้มค�า

ทำรัิพิย์สินม่จำากัด

แคฝ้รั�ง่ 

ไม้ยืนต้้นผลัืดใบ เวัลืาออก็ดอก็ทิิ้�งใบหมด 
ดอก็มีสีีชัมพูแก็มขาวั มีก็ลิื�นหอม 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.
ช่ั�อวังศ์: FABACEAE
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กฎเกณ์ฑ์์และกติักา

กฎเกณฑ์์กติกามีไว้ัเพ่ิ�อกำากับการทำางาน
ให้์เป็นระเบีย์บเรีย์บร้อย์และถูกต้อง

ผู้่บริห์ารต้องรู้แจ้งเห็์นจริงและเข้้าใจในการนำาไปปฏิิบัติ
อย์�าเช่ั�อคำากล�าวัอ้างอิงที�อาจผิ่ดได้

โมก

สูีงป็ริะมาณ 10 เมต้ริ  
ดอก็มีขนาดเล็ืก็สีีขาวั มีก็ลิื�นหอม  
ใช้ัเป็็นไม้ป็ริะดับทีิ้�ให้ก็ลิื�นหอมได้ดี

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Wrightia religiosa Benth.
ช่ั�อวังศ์: APOCYNACEAE
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เพ่ิ�อนคู�คิด มิตรร�วัมสร้างที�ร�วัมคิดร�วัมงานกันมา 
เปรีย์บเสม่อนทห์ารเอกที�เคย์ร�วัมรบมาด้วัย์กัน

ต้องเอาใจใส�ดูแล แม้ห์มดเขี้�ย์วัเล็บ
เพิราะไม�มีเข้าเห์ล�านั�นเราอาจไม�มีวัันนี�

ไม่ทำอดทิำ�งทำหาริเอกค่้ิใจ

โมกการะเกตุ

พืชัถิ้�นเดียวัของไทิ้ย สูีงป็ริะมาณ 5 - 10 เมต้ริ 
ก็ลีืบดอก็สีีแดงสีด ช่ัอดอก็ออก็สัี�น ๆ 

ต้ามป็ลืายกิ็�งมีขนลืะเอียด

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Wrightia karaketii D. J. Middleton
ช่ั�อวังศ์: APOCYNACEAE





ก�ริทำำ�ง�น



แรงบันดาลใจเป็นกุญ่แจสำาคัญ่เบ่�องต้นสู�ควัามสำาเร็จ  
ถ้าไม�มีแรงบันดาลใจก็เห์ม่อนเดินไปไม�มีเป้าห์มาย์ 
ควัามอย์ากมี อย์ากได้ อย์ากเป็น รวัมทั�งควัามมุ�งห์วัังทั�งห์ลาย์
เอามาสร้างเป็นแรงบันดาลใจได้ทั�งสิ�น

เม่�อมีแรงบันดาลใจแล้วั ก็ต้องมีควัามมุ�งมั�น
ไม�ย์�อท้อ ไม�น้อย์ใจในวัาสนา  
ต้องมุ�งมั�นกระทำาในสิ�งที�จะนำาเราไปสู�เป้าห์มาย์
โดย์ยึ์ดถ่อควัามถูกต้องชัอบธีรรมเป็นห์ลัก

แริงบันดาลใจเป็นแสงสว่ัางนำาทำางช่ัวิัตั
เป็นแริงผู้ลักดันไปส่้เป้าหมายท่ำ�ใฝ่ีฝัีน
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ไฟ้เดือนห้า

ไม้ล้ืมล่ืก็ ดอก็สีีแดงอมส้ีม ออก็เป็็นช่ัอ 
ต้ามซ้อก็ใบแลืะป็ลืายกิ็�ง 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Asclepias curassavica L.
ช่ั�อวังศ์: APOCYNACEAE



วิัสัย์ทัศน์และเป้าห์มาย์ต้องชััดเจน 
แผ่นงานทุกขั้�นตอนต้องมีควัามสอดรับสัมพัินธ์ีกัน
ควัามสำาเร็จในอนาคตเกิดจากเป้าห์มาย์ที�ชััดเจนในเบ่�องต้น

เป้าหมายชััด ก็เริิ�มมองเห็นอนาคิตั
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สิง่โตดอกไม้ไฟ้

ก็ล้ืวัยไม้ขนาดเล็ืก็ ดอก็ออก็เป็็นช่ัอแบบก็ริะจ่ก็ 
มีดอก็จำานวันมาก็อยู่ป็ลืายช่ัอ สีีขาวั 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Bulbophyllum medusa (Lindl.) Rchb.f
ช่ั�อวังศ์: ORCHIDACEAE



โอกาสด่ ๆ ม่อย่้เสมอ ถ้่ามองเห็น

เงินทองและโอกาสนั�นตกอยู์�ข้้างทาง 
ใครตาดีก็เก็บไป  ใครตาไม�ดีก็เห์ยี์ย์บย์ำ�าผ่�านไป
โอกาสที�จะประสบควัามสำาเร็จ
โอกาสที�จะสร้างช่ั�อเสีย์งมีอยู์�ตลอดเวัลา  
ต้องรู้จักสังเกต เก็บเกี�ย์วั เก็บมาคิดและไตร�ตรองที�จะนำามาใช้ั
อย์�าท้อถอย์ เม่�อมีอุปสรรค

สาวสันทราย

ไม้พ่่มเตี้�ย ดอก็สีีชัมพูอมม่วัง ออก็เต็้มต้้น 
มีก็ลิื�นหอมอ่อนๆ ออก็เป็็นช่ัอค่อนข้างแน่น 
ป็ลูืก็ง่าย โต้เร็ิวั

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Clerodendrum quadriloculare (Blanco) Merr.
ช่ั�อวังศ์: LAMIACEAE
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โอกาสดี ๆ มักจะผ่�านเข้้ามาในชีัวิัตเสมอ
แต�ขึ้�นอยู์�วั�าเราจะมองเห็์น วิัเคราะห์์
และเอามาใช้ัประโย์ชัน์ได้ห์ร่อไม�
ถ้าไม�เห็์นก็จะผ่�านเลย์ไป รอผู้่อ่�นมาเก็บเกี�ย์วัไปใช้ั
การจะห์ยิ์บฉวัย์โอกาสที�ผ่�านมาไปใช้ัได้ห์ร่อไม�นั�น
ขึ้�นกับควัามรอบรู้ สติปัญ่ญ่าและประสบการณ์ 
คนทีิ้�ป็ริะสีบควัามสีำาเร็ิจแลืะก้็าวัหน้า
จึงมัก็เป็็นคนทีิ้�สีามาริถ้มองเห็นโอก็าสีทีิ้�ผ่านมา
ในแต�ละห้์วังเวัลา และนำาไปใช้ัประโย์ชัน์ได้

โอกาสและคิวัามก้าวัหน้าเปิดรัิบเริาเสมอ

ดอนย่า

ไม้พ่่ม มีใบต่้างดอก็ 
ดอก็จริิงๆ มีขนาดเล็ืก็ สีีส้ีม

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Mussaenda sp.
ช่ั�อวังศ์: RUBIACEAE
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ทำำาทัำนท่ำเม่�อม่โอกาส

ถ้าคิดดี คิดรอบคอบแล้วั
เม่�อโอกาสมาถึง ต้องลงม่อทำาเลย์ 
ไม�ต้องรอให้์ทุกอย์�างพิร้อมก�อน
ริอนาน โอก็าสีอาจเป็ลีื�ยนไป็

ดาหลา

ไม้พ่่ม มีเหง้าใต้้ดิน  
มีทัิ้�งชันิดดอก็สีีขาวั ชัมพู แลืะแดง 
ก็ลีืบดอก็รัิบป็ริะทิ้านได้

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm.
ช่ั�อวังศ์: ZINGIBERACEAE
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การได้รับโอกาสให้์ทำางานที�สำาคัญ่และท้าทาย์ 
บางครั�งมีค�ามากกวั�าการได้รับตำาแห์น�งห์ร่อเงินทอง

เพิราะเม่�อได้ทำางานก็ย์�อมได้เรีย์นรู้
ได้ประสบการณ์ที�สามารถเอาไปต�อย์อดได้ไม�สิ�นสุด

โอกาสในการิทำำางานท่ำ�ท้ำาทำาย

ยี�โถ้

ไม้พ่่มเตี้�ย ออก็ดอก็ต้ามป็ลืายกิ็�ง 
มีหลืายสีี เช่ัน แดง ชัมพู ขาวั 

ยางมีพิษ

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Nerium oleander L.
ช่ั�อวังศ์: APOCYNACEAE
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แม้ไม่ถ้่กใจแต่ัหากเป็นหน้าท่ำ� 
ก็ต้ัองทำำาให้ด่ท่ำ�สุด

เม่�อได้รับมอบห์มาย์งานแม้ไม�ถูกใจห์ร่อไม�ถนัด
แต�ห์ากเป็นห์น้าที�ที�ต้องทำา ต้องทำาให้์ดีถึงที�สุด

จะลืะเลืยหรืิอย่อหย่อนมิได้ จะเป็็นผลืเสีียกั็บต้นเอง
เพริาะเริาคือผู้ทีิ้�ได้รัิบมอบหมายให้รัิบผิดชัอบ

ไอยเรศ

ก็ล้ืวัยไม้อิงอาศัิย  ดอก็ออก็เป็็นช่ัอรูิป็ทิ้ริงก็ริะบอก็ 
โค้งห้อยลืง ในหนึ�งก็ออาจออก็ได้ถึ้ง 15 ช่ัอ

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Rhynchostylis retusa (L.) Blume 
ช่ั�อวังศ์: ORCHIDACEAE
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การที�จะเดินไปข้้างห์น้าต้องมีทีม มีห์มู�คณะ    
มีเพ่ิ�อนร�วัมทางที�รู้ใจและมีควัามสามารถ

จึงจะทำางานได้สำาเร็จ
เดินคนเดีย์วั พิลังน้อย์ แรงขั้บ แรงดันอาจไม�มากพิอ

การิทำำางานต้ัองม่เพ่ิ�อนร่ิวัมงานท่ำ�ด่

เอื�อง่ม่อนไข่

ก็ล้ืวัยไม้ ดอก็สีีเหลืือง แซ้มขาวั 
ออก็เป็็นช่ัอ ช่ัอดอก็ ห้อยลืง 

ในหนึ�งก็อออก็ได้หลืายช่ัอ 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Dendrobium thyrsiflorum Rchb. f.
ช่ั�อวังศ์: ORCHIDACEAE
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Gen X Gen Y. . . Gen Z

คนแต�ละยุ์คสมัย์ ไม�วั�าจะเป็น Gen X ห์ร่อ Gen Y 
ก็ล้วันมีบุคลิกภาพิ ควัามรู้สึกนึกคิด 

พิฤติกรรมการแสดงออกและสภาวัะแวัดล้อมที�ไม�เห์ม่อนกัน
ยุ์คที�กำาลังจะตามมา ก็ค่อ Gen Z และ Gen อ่�น ๆ
ควัามเปลี�ย์นแปลงนี�เป็นสิ�งที�ไม�สามารถควับคุมได้ 

คนที�อยู์�ในองค์กรมีทุก Gen
แต�ละ Gen ต้องปรับตัวัจึงจะอยู์�ร�วัมกันได้

เอื�อง่พร้าว

ก็ล้ืวัยไม้ดิน ลืำาต้้นเป็็นเหง้าใต้้ดิน 
ดอก็ออก็เป็็นช่ัอ สีีนำ�าต้าลืแดงถึ้งนำ�าต้าลือมม่วัง

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Phaius tankervilleae Blume 
ช่ั�อวังศ์: ORCHIDACEAE
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ควัามรู้ ควัามคิดและประสบการณ์จากแห์ล�งต�าง ๆ 
ห์ากนำามาไตร�ตรองอย์�างมีสติ และใจเป็นกลางแล้วั

ก็อาจเกิดประโย์ชัน์ได้มากมาย์ในการปฏิิบัติงานข้องตนเอง

เปิดรัิบคิวัามคิิดเห็น 

เอื�อง่ผึึ้�ง่

ก็ล้ืวัยไม้อิงอาศัิย ดอก็สีีเหลืืองสีด 
ออก็เป็็นช่ัอ แต่้ลืะช่ัอมีมาก็ก็ว่ัา 20 ดอก็ 
ช่ัอดอก็ห้อยโค้งลืง หรืิอชีั�ไป็ทิ้างด้านข้าง

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Dendrobium lindleyi Steud.
ช่ั�อวังศ์: ORCHIDACEAE
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รัิบฟััง เอามาคิิดและไตัร่ิตัริอง 

ควัามคิดริเริ�มและแรงบันดาลใจที�ดี
อาจเกิดขึ้�นได้ทุกที�แม้ในวังสนทนาที�มิได้ตั�งใจ
รับรู้ รับฟั้งแล้วันำาไปคิด 
อาจบังเกิดสิ�งดี ๆ ที�นำาไปใช้ัประโย์ชัน์ได้

เอื�อง่ช้ัาง่สารภีี

ก็ล้ืวัยไม้อิงอาศัิย ดอก็สีีเหลืืองอมนำ�าต้าลื 
มีลืายสีีนำ�าต้าลื มีก็ลิื�นหอม

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P.F.Hunt 
ช่ั�อวังศ์: ORCHIDACEAE
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ห้อมช้ัาง่

ไม้พ่่ม สูีง 1 - 2 เมต้ริ 
ดอก็ออก็เป็็นช่ัอก็ริะจ่ก็ 1 - 5 ดอก็ 

สีีส้ีมแดงหรืิอแดงอิฐ

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Phlogacanthus curviflorus Nees
ช่ั�อวังศ์: ACANTHACEAE
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การระดมสมอง
เป็นการรับฟั้งควัามคิดข้องผู้่อ่�น ที�อาจมีมากมาย์ 
อยู์�ที�ผู้่รับวั�าจะรับสิ�งใดที�เป็นประโย์ชัน์มาใช้ังานต�อไป
การรับฟั้งคำาพูิดข้องคนบางคนแม้มิถูกใจ
ก็อาจนำามาใช้ัให้์เกิดประโย์ชัน์ในด้านใดด้านห์นึ�งได้

การิริะดมสมอง



คิบกับใคิริไม่เอาเปร่ิยบกัน

คบกับใคร ร�วัมม่อกับใคร  
ต้องทำาให้์รู้สึกวั�าทุกฝ่าย์ได้ประโย์ชัน์และมีศักดิ�ศรี  
จึงจะคบกันได้นาน

คบกับใครต้องทำาให้์เข้ารู้สึกวั�าเราเป็นเพ่ิ�อน
สร้างควัามสนิทสนม และสร้างควัามไว้ัเน่�อเช่ั�อใจให้์เกิดขึ้�น  
ห์ลังจากนั�นจะกระทำาการสิ�งใด ก็ราบร่�น

บุกคาง่คก

ไม้ล้ืมล่ืก็ 
ช่ัอดอก็แทิ้งขึ�นมาจาก็หัวัใต้้ดินแลืะมีก็าบห้่มสีีแดง  
ดอก็สีีเหลืือง บานในต้อนเย็น มีก็ลิื�นเหม็น

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson
ช่ั�อวังศ์: ARACEAE
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การให้์สิ�งข้องห์ร่อข้องข้วััญ่ในจังห์วัะเวัลาที�เห์มาะสม  
เป็นสิ�งสำาคัญ่ยิ์�งกวั�ามูลค�าข้องสิ�งข้องที�ให้์
การให้์ที�แสดงออกซึ่�งนำ�าใจไมตรี 
การให้์ที�แสดงออกซึ่�งควัามรู้สึกที�ดีที�มีต�อกัน 
การให้์ที�แสดงออกซึ่�งควัามกตัญ่ญูู
การให้์ที�รู้สึกวั�าเป็นควัามผู่กพัิน
การให้์ที�แสดงออกถึงควัามระลึกถึง
การให้์ด้วัย์ควัามจริงใจ
ล้ืวันมีค่ามาก็ก็ว่ัามูลืค่าของสิี�งของทีิ้�ให้ทัิ้�งสิี�น

ม้ลค่ิาข้องสิ�งข้องท่ำ�ให้ 
ไม่สำาคัิญเท่ำากับคุิณ์ค่ิาข้องคิวัามร้้ิสึก

ไม้ล้ืมล่ืก็ 
ช่ัอดอก็แทิ้งขึ�นมาจาก็หัวัใต้้ดินแลืะมีก็าบห้่มสีีแดง  
ดอก็สีีเหลืือง บานในต้อนเย็น มีก็ลิื�นเหม็น

ไก่ฟ้้าพญาลอ  

ไม้เลืื�อย ขนาดเล็ืก็ ดอก็เป็็นดอก็เดี�ยวัออก็ต้ามซ้อก็ใบ 
รูิป็ร่ิางคล้ืายนก็หรืิอไก่็ มีด้านป็ลืายดอก็คล้ืายหางไก่็ 

จึงเรีิยก็ว่ัาต้้นไก่็ฟ้้า

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Aristolochia ringens Vahl
ช่ั�อวังศ์: ARISTOLOCHIACEAE
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เอ่�อเฟ้ั�อ เอ่�ออาทำริ

การเอ่�อเฟ้้�อ เอ่�ออาทร แม้นไม�ได้รับการร้องข้อ 
ก็เป็นการแสดงออกซึ่�งนำ�าใจและไมตรี ที�ทำาได้ทุกโอกาส

ก�อให้์เกิดควัามผู่กพัินกันย์าวันาน

พลับพลึง่ตีนเป็ัด

ไม้ล้ืมล่ืก็ขึ�นเป็็นก็อ มีหัวัอยู่ใต้้ดิน มีดอก็ต้ลือดปี็ 
ดอก็สีีขาวั มีก็ลิื�นหอม เป็็นพืชัสีม่นไพริ

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb.
ช่ั�อวังศ์: AMARYLLIDACEAE
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ย์อมเสีย์เปรีย์บบ้างเล็กน้อย์ย์�อมไม�สร้างศัตรู
ดีกวั�าได้เปรีย์บแต�สร้างควัามเจ็บชัำ�าใจให้์กับผู้่อ่�น

ธีรรมดามนุษย์์ย์�อมไม�พิอใจเม่�อรู้สึกวั�าถูกเอาเปรีย์บ
และจะมีควัามสุข้เม่�อรู้สึกวั�าได้เปรีย์บคนอ่�นบ้าง 

แม้เพีิย์งเล็กน้อย์ 

ยอมเส่ยเปร่ิยบบ้างด่กว่ัาได้เปร่ิยบ

พุดนำ�าบุศย์

ไม้พ่่มเตี้�ย ดอก็เป็็นดอก็เดี�ยวั แริก็บานมีสีีขาวั 
เมื�อแก่็เต็้มทีิ้�จะก็ลืายเป็็นสีีเหลืืองเข้ม 

มีก็ลิื�นหอมในช่ัวังพลืบคำ�า ออก็ดอก็ต้ลือดปี็

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Gardenia carinata Wall. ex Roxb.
ช่ั�อวังศ์: RUBIACEAE
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ให้เก่ยริติัและให้คิวัามสำาคัิญกับบุคิคิล

เชิัญ่ใครมาร�วัมงานใดก็ตาม
ต้องทำาให้์ผู้่มาร�วัมงานรู้สึกวั�ามีเกีย์รติและสมควัรมา

จะเป็นการสร้างควัามรู้สึกและไมตรีที�ดีต�อกันในระย์ะย์าวั

เนระพ่สีไทย หรือ ว่านค้าง่คาวดำา

ไม้ล้ืมล่ืก็ มีเหง้าอยู่ใต้้ดิน ออก็ดอก็ได้ต้ลือดปี็ 
ดอก็มีสีีม่วังดำา ลัืก็ษณะดอก็เหมือนค้างคาวัมีหนวัด 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Tacca chantrieri André
ช่ั�อวังศ์: DIOSCOREACEAE
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เพ่ิ�อนเก�าห์ร่อเพ่ิ�อนให์ม�
ล้วันมีประโย์ชัน์และคุณค�าตามจังห์วัะเวัลาและโอกาส

อย์�าให้์ควัามผู่กพัินต�อกันถูกทำาลาย์ แม้มีเร่�องไม�ถูกใจอยู์�บ้าง
การโอนอ�อน ผ่�อนปรน ที�ถูกที�ถูกเวัลา
ย์�อมรักษาควัามเป็นมิตรที�ดีต�อกันได้

ไม่ทิำ�งเพ่ิ�อนเก่า สร้ิางเพ่ิ�อนใหม่  
ใช้ัไมตัร่ิผู้้กใจ ไม่สร้ิางศัิตัร้ิ

เทียนดอยตุง่

พืชัถิ้�นเดียวัของไทิ้ย พบทีิ้�ดอยต่้ง จังหวััดเชีัยงริาย 
เป็็นไม้ล้ืมล่ืก็ มีดอก็สีีชัมพู ออก็เดี�ยวั ๆ หรืิอคู่ 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์:  
Impatiens doitungensis Triboun & Sonsupab

ช่ั�อวังศ์: BALSAMINACEAE
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พุดซ้อน

ไม้พ่่มเตี้�ย ออก็ดอก็ต้ลือดปี็ 
ดอก็สีีขาวั ก็ลีืบดอก็ซ้้อน  
มีก็ลิื�นหอมต้อนเย็นถึ้งเช้ัา 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Gardenia augusta (L.) Merr.
ช่ั�อวังศ์: RUBIACEAE
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มิตัริแท้ำ นายแท้ำ ล้กน้องแท้ำ  
เห็นกันในยามยาก 

มิตรแท้ที�อยู์�ใกล้ 
อาจมีประโย์ชัน์มากกวั�าญ่าติที�อยู์�ไกลในบางโอกาส

นาย์แท้ ลูกน้องแท้ ไม�ทิ�งกัน 
แม้ควัามผู่กพัินเป็นทางการจะห์มดสิ�นไป



เข็มแดง่

ไม้พ่่ม ขนาดเล็ืก็ 
ออก็ดอก็ริวัมกั็นเป็็นช่ัอใหญ่่ มีสีีแดงเข้ม 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Ixora coccinea L.
ช่ั�อวังศ์: RUBIACEAE
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คนจริงใจต�อกัน รักนับถ่อและผู่กพัินกันจริง 
แม้ไม�มีตำาแห์น�ง ไม�มีเงิน ก็ยั์งเห์ม่อนเดิม

คิวัามจริิงใจและผู้้กพัิน



ตััดสินใจด้วัยอาริมณ์์

อยู์�กับคนห์มู�มาก ต้องคุมอารมณ์ให้์อยู์�
การตัดสินใจด้วัย์อารมณ์เพีิย์งชัั�วัวูับในบางสถานการณ์

อาจส�งผ่ลเสีย์ระย์ะย์าวัที�คาดไม�ถึง  
เร่�องเล็กกลาย์เป็นเร่�องให์ญ่�
เร่�องดีกลาย์เป็นเร่�องร้าย์

นับห์นึ�งถึงสิบไม�พิอ ก็ให้์นับห์นึ�งถึงร้อย์ถึงพัิน 
จนกวั�าจะเย็์นลง

ว่านสี�ทิศ

ป็ลูืก็ด้วัยหัวั  มีดอก็หันไป็ทัิ้�งสีี�ทิิ้ศิ 
มีทัิ้�งชันิด สีีขาวั สีีชัมพู สีีแดง 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Hippeastrum johnsonii Bury
ช่ั�อวังศ์: AMARYLLIDACEAE
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เม่�อไม�พิอใจสิ�งใด
ไม�ควัรแสดงออกทันทีในสถานที�และเวัลาที�ไม�เห์มาะสม

การควับคุมอารมณ์และควัามรู้สึกไว้ัได้แม้ใจขุ้�นมัวั ไม�แสดงออก
จะชั�วัย์ให้์เร่�องเล็กไม�เป็นเร่�องให์ญ่�

นำ�าขุ่้นไว้ัใน นำ�าใสไว้ันอก

กล้วยผึ้า

ไม้ล้ืมล่ืก็ 
ลืำาต้้นเทีิ้ยมอวับนำ�า ก็าบใบมีนวัลืหนา 

ป็ลีืมีใบป็ริะดับใหญ่่แผ่เป็็นก็ริะทิ้ง 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Ensete superbum (Roxb.) Cheesman
ช่ั�อวังศ์: MUSACEAE
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คิวัามซ่ื่�อสัตัย์ มุ่งมั�น อ่อนน้อม

ควัามซ่่�อสัตย์์สุจริตเป็นเกราะคุ้มภัย์ที�ดีที�สุด
ควัามมุ�งมั�นตั�งใจไม�ท้อถอย์จะนำามาซึ่�งควัามสำาเร็จ

ควัามอ�อนน้อมถ�อมตนชั�วัย์ให้์งานราบร่�น
ควัามสงบนิ�งเม่�อถูกท้าทาย์ทำาให้์เร่�องไม�ลุกลามบานปลาย์  

การตอบโต้ด้วัย์ควัามรุนแรงไม�เคย์ก�อให้์เกิดผ่ลดี  
ปัญ่ห์าห์นัก ๆ ที�เกิดขึ้�นในวัันนี� พิรุ�งนี�ก็จะมีทางออกเสมอ

แคทลียา

ก็ล้ืวัยไม้มีดอก็ขนาดใหญ่่แลืะสีีสีวัยงาม 
ป็ลูืก็ง่าย บานต้ลือดปี็ 
เป็็นสัีญ่ลัืก็ษณ�สีาก็ลืของก็ล้ืวัยไม้ทัิ้�วัไป็

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Cattlega sp.
ช่ั�อวังศ์: ORCHIDACEAE
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ร้้ิหลักธริริม ร้้ิธริริมะ 
ไม่ได้ทำำาให้เกิดคิวัามสุข้เสมอไป

รู้ห์ลักธีรรม เข้้าใจธีรรมะ เป็นอย์�างดี
ห์ากไม�สามารถนำาไปปฏิิบัติได้ 
ก็ย์ากที�จะนำามาซึ่�งควัามสุข้

เมื�อขาดสีติ้ แลืะควัามยับยั�งชัั�งใจ 
หลัืก็คิด หลัืก็ธุ์ริริมก็็หายไป็

กระเทียมเถ้า

ไม้เลืื�อยเถ้าขนาดก็ลืาง 
ออก็ดอก็เป็็นก็ล่่ืมต้ามข้อต้้น ดอก็มีสีีม่วังอมขาวั 

เมื�อขยี�ดอก็จะมีก็ลิื�นคล้ืายก็ริะเทีิ้ยม 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Mansoa hymenaea A. H. Gentry
ช่ั�อวังศ์: BIGNONIACEAE
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ยี�เข่ง่

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Lagerstroemia indica L.
ช่ั�อวังศ์: LYTHRACEAE

ไม้พ่่มผลัืดใบ ดอก็ออก็เป็็นช่ัอยาวัได้ถึ้ง 20 เซ้นติ้เมต้ริ 
ก็ลีืบดอก็บางแลืะจีบย่น  
มีทัิ้�งชันิดสีีขาวั ชัมพู แลืะม่วัง 
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ขั้ดคิอคินไม่เล่อกท่ำ�ไม่เล่อกเวัลา  
อาจถึ่งตัายได้

ควัรรู้จังห์วัะเวัลาและโอกาสในการแสดงออก
การแสดงออกที�ไม�ถูกที�ถูกเวัลา
แม้จะถูกต้องก็อาจทำาให้์เกิดควัามเสีย์ห์าย์ห์ร่อขุ้�นมัวักันได้
คำาพูิดที�ไม�ตั�งใจอาจทำาร้าย์ผู้่อ่�นได้โดย์ไม�รู้ตัวั
เกิดศัตรูโดย์ไม�ตั�งใจ



ชับา

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Hibiscus rosa-sinensis L.
ช่ั�อวังศ์: MALVACEAE

ไม้พ่่มขนาดก็ลืาง ดอก็เดี�ยวัออก็ป็ลืายกิ็�ง 
มีทัิ้�งดอก็ชัั�นเดียวัแลืะดอก็ซ้้อน มีหลืายสีีขึ�นอยู่กั็บพันธุ่์� 

เช่ัน ขาวั ชัมพู แดง แสีด เหลืือง แลืะม่วัง
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การแสดงออกทางกาย์และวัาจาไม�เห์มาะสม 
ไม�ถูกที� ไม�ถูกเวัลา แม้ไม�เจตนาก็ทำาให้์เสีย์ห์าย์ได้
มนุษย์์ชัอบคนพูิดจาไพิเราะ อ�อนห์วัาน ปลอบใจ และเห็์นใจ
แต�ต้องแฝงด้วัย์ควัามจริงใจ ไม�เสแสร้ง

กิริิยาและวัาจาท่ำ�เหมาะสม



กริะชัับ สั�น ได้ใจคิวัาม

พูิดอะไรให้์กระชัับ สั�น ได้ใจควัามเสมอ
การพูิดสั�นจะทำาให้์คนสนใจมากกวั�าการพูิดย์าวั
การพูิดย์าวั ประเด็นควัามน�าสนใจจะน้อย์ลง
คนรู้จริงจะพูิดเร่�องย์ากให้์เข้้าใจง�าย์
พูิดเร่�องย์าวัให้์สั�นได้อย์�างน�าฟั้ง 
ก็าริพูด ก็าริบริริยาย จึงควัริสัี�น ก็ริะชัับ ถู้ก็ต้้อง 
แลืะต้ริงเป้็าหมาย 

พุทธรักษ์า 

ไม้ล้ืมล่ืก็ มีลืำาต้้นใต้้ดินเป็็นเหง้า 
ออก็ดอก็ต้ลือดทัิ้�งปี็ มีหลืายสีี 
เหมาะสีำาหรัิบป็ลูืก็ไว้ัชัายนำ�า

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Canna sp.
ช่ั�อวังศ์: CANNACEAE
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ผัึ้กบุ้ง่ฝ้รั�ง่

ไม้เลืื�อยเนื�ออ่อน ดอก็เป็็นรูิป็แต้ริ มีหลืายสีี เช่ัน 
ขาวั ชัมพูอ่อน ชัมพูเข้ม ม่วังอมชัมพู แลืะนำ�าเงินอมม่วัง 

ดอก็บานช่ัวังเช้ัาแล้ืวัเหี�ยวัร่ิวังไป็ในต้อนบ่าย 
ออก็ดอก็ต้ลือดปี็

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Ipomoea purpurea (L.) Roth
ช่ั�อวังศ์: CONVOLVULACEAE

พ้ิดเร็ิวัพ้ิดช้ัาไม่สำาคัิญ

การพูิดเร็วั ห์ร่อพูิดช้ัา 
ไม�สำาคัญ่ เท�ากับการพูิดให้์มีสาระ เข้้าใจง�าย์ และน�าเช่ั�อถ่อ 
ไม�รวับรัดเกินไปจนจับใจควัามไม�ได้ 
ไม�ย์าวัเกินไป จนห์าแก�นแท้ข้องเร่�องไม�เจอ

97การทำำางาน



โสกสะปััน

ไม้ยืนต้้นขนาดก็ลืาง ดอก็สีีแดง 
ออก็เป็็นช่ัอแบบช่ัอก็ริะจ่ก็ก็ลืมแน่นทีิ้�ป็ลืายกิ็�ง

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Brownea grandiceps Jacq.
ช่ั�อวังศ์: FABACEAE
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คำาพูิดที�ผิ่ดพิลาดในที�ประชุัมห์ร่อที�สาธีารณะ แม้มิได้ตั�งใจ
อาจนำามาซึ่�งควัามเสีย์ห์าย์ห์ร่อควัามน�าเช่ั�อถ่อได้

ข้้อมูลที�ผิ่ด คำาพูิดที�พิลาด ล้วันทำาให้์ควัามน�าเช่ั�อถ่อลดลง

ไม่ร้้ิจริิง ไม่คิวัริพ้ิด



ใบไม้สีทอง่

ไม้เถ้าเนื�อแข็งขนาดใหญ่่ ใบเดี�ยวั 
ป็ลืายใบหยัก็เว้ัาเป็็นแฉก็ลึืก็ 2 แฉก็ 

โคนใบเว้ัาหยัก็คล้ืายรูิป็หัวัใจ ดอก็มีก็ลิื�นหอม

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์:  
Bauhinia aureifolia K.Larsen & S.S.Larsen

ช่ั�อวังศ์: FABACEAE
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สำานวันโวัหาริกับการิปฏิิบัติั

การพูิดด้วัย์สำานวันโวัห์ารที�ดีมีวัาทศิลป์ที�เป็นเลิศ 
อาจไพิเราะน�าฟั้ง น�าเช่ั�อถ่อ 
ห์ากไม�สามารถนำาไปปฏิิบัติได้ ไม�เป็นไปตามที�กล�าวัอ้าง  
ควัามน�าเช่ั�อถ่อก็ลดลง



มะกอม

เป็็นไม้พื�นถิ้�นในมหาวิัทิ้ยาลัืย สูีงได้ถึ้ง 20 เมต้ริ   
ผลืส่ีก็รัิบป็ริะทิ้านได้มีริสีหวัาน 
แลืะเป็็นผลืไม้สีำาหรัิบสัีต้วั�ป่็า

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Microcos paniculata L.
ช่ั�อวังศ์: MALVACEAE
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คิำาพ้ิดคิำาเด่ยวักัน ผู้ลอาจต่ัางกัน

คำาพูิดคำาเดีย์วักัน แต�ต�างกรรม ต�างวัาระ ต�างคนฟั้ง
นำ�าเสีย์งที�ต�างกันอาจเกิดผ่ลต�างกันได้

คนแต�ละคนย์�อมมีพ่ิ�นฐานการรับรู้และอารมรณ์ที�ต�างกัน
มีการตีควัามต�างกัน

เพิราะเราค่อมนุษย์์



โมกหลวง่

ไม้ต้้นขนาดเล็ืก็ สูีง 5 - 10 เมต้ริ  
ท่ิ้ก็ส่ีวันของต้้นมีนำ�ายางสีีขาวั ใบเดี�ยวั  
ดอก็ช่ัอแบบช่ัอก็ริะจ่ก็ ดอก็มีก็ลิื�นหอม

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Holarrhena pubescens Wall. ex G. Don
ช่ั�อวังศ์: APOCYNACEAE
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คำา “ข้อโทษ” คำาเดีย์วั เปลี�ย์นร้อนให้์เย็์นลง
เปลี�ย์นจากโกรธีเป็นอภัย์และเมตตา
เปลี�ย์นเร่�องห์นักให้์เป็นเบา
เปลี�ย์นเร่�องร้าย์ให้์กลาย์เป็นดี
ดับอารมณ์ ดับไฟ้ ไม�ให้์ลุกลาม

“ข้อโทำษ” - เปล่�ยนสถ่านการิณ์์ได้



จิตอาสาพิร้องปิย์ะวัาจา
เป็นเสม่อนนะห์น้าทองให้์ผู้่คนเมตตารักใคร� 
ผู้่ที�พิร้อมชั�วัย์เห์ล่อผู้่อ่�นและวัาจาไพิเราะ 
ย์�อมเป็นที�รักข้องทุกคน

การนิ�งเฉย์ ดูดาย์ ไม�ชั�วัย์เห์ล่อ เม่�อมีโอกาส 
เป็นการพิลาดการทำาควัามดีและสร้างเสน�ห์์ให้์ตัวัเอง

จิตัอาสาและปิยะวัาจา

ต้าง่

ไม้ยืนต้้น ใบมีขนาดใหญ่่ สีวัยงามแป็ลืก็ต้า 
ดอก็มีรูิป็ร่ิางสีวัยงาม ช่ัอดอก็อ่อนรัิบป็ริะทิ้านได้

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis.
ช่ั�อวังศ์: ARALIACEAE
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ทำาตัวัให้์น�าช่ั�นชัม แม้มิได้ทุกด้าน ก็ยั์งดี
ทำาตัวัให้์เป็นประโย์ชัน์และพึิ�งพิาได้ในทุกโอกาส
ทำาตัวัให้์ไม�เป็นภาระกับผู้่อ่�นโดย์ไม�จำาเป็น
ทำาตัวัให้์เป็นเพ่ิ�อนที�น�าคบ น�าคุย์
ทำาตัวัให้์เห็์นวั�าเราไม�ทอดทิ�งในย์ามที�ต้องการ
ทำาตัวัให้์ถูกกาลเทศะตามสถานะที�เห์มาะสม 

ทิ้ำาตั้วัให้น่าชืั�นชัมแล้ืวัควัามนิยมจะต้ามมา
ก็าริงานสิี�งใดก็็ริาบรืิ�น

ทำำาตััวัให้น่าช่ั�นชัม

ดาวเรือง่

ไม้ดอก็ล้ืมล่ืก็ 
ออก็ดอก็เป็็นดอก็เดี�ยวั

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Tagetes erecta L.
ช่ั�อวังศ์: ASTERACEAE
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นนทรี

ไม้ยืนต้้น ผลัืดใบ ออก็ดอก็ในฤดูแล้ืง 
ดอก็สีีเหลืืองชูัช่ัอขึ�นฟ้้า มีก็ลิื�นหอมอ่อนๆ 

ชืั�อวิัทิ้ยาศิาสีต้ริ�: 
Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne
ช่ั�อวังศ์: FABACEAE

รับฟั้งควัามคิด ข้้อมูลห์ร่อประสบการณ์จากผู้่อ่�นมีแต�ได้ 
ห์ากรู้จักนำามาไตร�ตรอง กลั�นกรองเอาสิ�งดีไว้ั 

แล้วัใช้ัให้์เกิดประโย์ชัน์

เปิดใจ เปิดกว้ัาง รัิบฟััง
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การเรีย์นรู้เกิดได้ตลอดเวัลา
ถ้าสนใจ ใส�ใจ ใฝ่สังเกต ในสิ�งที�พิบที�เห็์น
แล้วัจดจำาคัดกรองมาใช้ัให้์เห์มาะกับตัวัเรา

ครูในชีัวิัตจริงมีอยู์�ทั�วัไป เรีย์นรู้ได้ตลอดเวัลา

คิร้ิพัิก ลักจำา

ศรีมหาโพธิ�

ไม้ยืนต้้น สูีง 20 - 30 เมต้ริ 
ใบเดี�ยวัเรีิยงสีลัืบรูิป็หัวัใจ ป็ลืายแหลืมเป็็นหางยาวั  

ต้้นโพธิุ์�นี�สืีบมาจาก็หน่อโพธิุ์�ต้รัิสีรู้ิทีิ้�พ่ทิ้ธุ์คยา 
ป็ริะเทิ้ศิอินเดีย

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Ficus religiosa L.
ช่ั�อวังศ์: MORACEAE

105การทำำางาน



ทำำางานกับคินด่ คินเก่ง

การได้ทำางานกับคนดี คนเก�ง
เป็นโอกาสทองที�จะได้เรีย์นรู้จากประสบการณ์จริง

และพัิฒนาตนเองโดย์ไม�รู้ตัวั
ป็ริะสีบก็าริณ�ทีิ้�ได้รัิบมีค่ายิ�งก็ว่ัาเงินทิ้อง

อบเชัย

ไม้ยืนต้้น ไม่ผลัืดใบ ดอก็ออก็เป็็นช่ัอต้ามป็ลืายกิ็�ง 
ขนาดเล็ืก็ สีีเหลืือง มีก็ลิื�นหอม 
เป็ลืือก็ต้้นแลืะใบมีสีริริพค่ณทิ้างยา

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Cinnamomum sp.
ช่ั�อวังศ์: LAURACEAE

106 การทำำางาน



ขี�เหล็กอเมริกัน 

ไม้ยืนต้้น คนลืะสีายพันธุ่์�กั็บขี�เหล็ืก็พื�นบ้านไทิ้ย 
ดอก็สีีเหลืืองสีด ออก็เป็็นช่ัอ มีดอก็ย่อยจำานวันมาก็ 

ป็ลูืก็เป็็นไม้ป็ริะดับได้

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์:  
Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby 

ช่ั�อวังศ์: LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 

107การทำำางาน

การศึกษาทุกระดับมีควัามห์มาย์ 
การทำางานทุกอย์�างล้วันได้ประสบการณ์
มีการศึกษาดี ต้องมีควัามมุ�งมั�น ข้ยั์น อดทน เป็นแรงห์นุนด้วัย์
ชีัวิัตการทำางานย์�อมมีทั�งสำาเร็จ และล้มเห์ลวัในบางครั�ง
การได้ตำาแห์น�ง ได้ทำางานใด ๆ  
ล้วันเป็นโอกาสได้แสดงควัามสามารถ
การทำางานที�ได้รับมอบห์มาย์ให้์สำาเร็จ 
เป็นประวััติที�ดีงามข้องตนเอง

คุิณ์ค่ิาข้องการิศึิกษา





นักศึิกษ�

ริวับริวัมจากคิำาบริริยายและโอวัาทำ
ท่ำ�ให้กับนักศึิกษาในโอกาสต่ัาง ๆ



กุ่มบก

ไม้ยืนต้้น ผลัืดใบ ดอก็มีสีีขาวัเมื�อแริก็บาน 
แล้ืวัเป็ลีื�ยนเป็็นสีีเหลืืองหรืิอสีีชัมพู 
เป็็นยาเจริิญ่อาหาริ

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Crateva adansonii DC.  
ช่ั�อวังศ์: CAPPARACEAE

110 นัักศึึกษา

มหาวิัทำยาลัยมิได้เป็นสถ่านท่ำ�ให้คิวัามร้้ิอย่างเด่ยวั  
แต่ัมหาวิัทำยาลัยยังทำำาให้นักศึิกษาม่ปริะสบการิณ์์ช่ัวิัตั  

และจิตัสำานึกท่ำ�ด่ต่ัอสังคิมด้วัย



บุนนาค

ไม้ยืนต้้น ทิ้ริงพ่่มสีวัยงาม 
ก็ลีืบดอก็สีีขาวั เก็สีริสีีเหลืือง  

ป็ลูืก็ได้ทัิ้�วัไป็ ดอก็ ใช้ัทิ้ำายาได้ 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Mesua ferrea L.
ช่ั�อวังศ์: CLUSIACEAE

111นัักศึึกษา

การิเข้้ามาศึิกษาเล่าเร่ิยนในมหาวิัทำยาลัย
ข้องนักศึิกษาทุำกคิน

มิใช่ัเป็นคิวัามรัิบผิู้ดชัอบต่ัอตันเองเท่ำานั�น 
แต่ัต้ัองรัิบผิู้ดชัอบต่ัอคิริอบคิรัิวั ต่ัอสังคิม

และปริะเทำศิชัาติัในอนาคิตัด้วัย



ซ้อ

ไม้ป่็ายืนต้้น ผลัืดใบ ดอก็หอม มีสีีเหลืืองแก็มนำ�าต้าลืเข้ม 
ชัาวัไทิ้ลืื�อนำามาเป็็นส่ีวันผสีมของ “ขนมดอก็ซ้้อ” 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Gmelina arborea Roxb. 
ช่ั�อวังศ์: LAMIACEAE
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คิวัามผู้้กพัินริะหว่ัางคิร้ิกับศิิษย์ม่ชัั�วัช่ัวิัตั

ควัามผู่กพัินระห์วั�างครูและศิษย์์มิใชั�เป็นแบบนาย์จ้างและลูกจ้าง
การให้์และการรับระห์วั�างครูและศิษย์์ไม�มีข้อบเข้ต
ทุกอย์�างล้วันอยู์�ในกรอบข้องควัามปรารถนาดีต�อกัน

ไม�วั�านานแค�ไห์น ควัามผู่กพัินระห์วั�างกันไม�เคย์เปลี�ย์นแปลง
ควัามสำาเร็จและควัามเจริญ่รุ�งเร่องข้องศิษย์์
เป็นควัามภาคภูมิใจข้องครู



กาแฟ้อาราบิก้า

ไม้ต้้น ทิ้ริงพ่่มเตี้�ย ดอก็สีีขาวัเป็็นช่ัอ 
มีก็ลิื�นหอมหวัาน ผลืเมื�อส่ีก็มีสีีแดง 

นำาเมล็ืดในผลืไป็ทิ้ำาก็าแฟ้

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Coffea arabica L.
ช่ั�อวังศ์: RUBIACEAE

113นัักศึึกษา

การสอน การสร้างนักศึกษาที�เป็นลูกศิษย์์
ให้์เป็นคนดี มีควัามสามารถ

เป็นควัามผู่กพัินและควัามรับผิ่ดชัอบที�มีต�อกัน
ระห์วั�างครูและลูกศิษย์์ 

มิใช่ัเป็็นเพียงหน้าทีิ้�
แต�เป็นควัามปรารถนาดีที�ไม�มีสิ�นสุด

คิวัามปริาริถ่นาด่



ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry

ช่ั�อวังศ์: MYRTACEAE

ชัมพ่่นำ�าดอกไม้

รูิป็ทิ้ริงดอก็แลืะผลืสีวัยงาม ผลืมีก็ลิื�นหอมเย็น  
เนื�อบาง เมล็ืดโต้ ขยายพันธุ่์�ด้วัยเมล็ืด 
เหมาะป็ลูืก็ไว้ัดูเล่ืน เป็็นของแป็ลืก็

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Syzygium jambos (L.) Alston
ช่ั�อวังศ์: MYRTACEAE
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อย่้ในสิ�งแวัดล้อมไม่ด่
ใช่ัว่ัาจะเอาด่ไม่ได้

ถ้าใจมุ�งมั�นที�จะเอาดี 
อย์�าให้์สิ�งแวัดล้อมที�ไม�ดีทำาลาย์เรา 

ควัามม่่งมั�นแลืะใฝ่ดีเป็็นช่ัองทีิ้�เปิ็ดไว้ัให้เลืือก็เดินเสีมอ



ชัมพ่่ม่าเหมี�ยว

ไม้ผลืยืนต้้นดอก็สีีชัมพูสีด ออก็เป็็นช่ัอก็ริะจ่ก็แน่น 
ผลืดิบสีีเขียวั เมื�อแก่็เป็็นสีีแดง 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry

ช่ั�อวังศ์: MYRTACEAE
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สี�ปีเป็นเวัลาทองข้องชีัวิัตนักศึกษา
เป็นสี�ปีข้องการเสริมควัามรู้และปรับพิฤติกรรม 
เป็นสี�ปีข้องการเข้้าใจโลก เข้้าใจชีัวิัต
ใช้ัเวัลาสี�ปีในมห์าวิัทย์าลัย์
ให้์เกิดประโย์ชัน์กับตัวัเองให้์มากที�สุด

เวัลาทำองข้องช่ัวิัตั
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อย์ากให้์นักศึกษาทุกคนรู้จักสังเกต 
และนำาสิ�งที�พิบมาไตร�ตรอง

แล้วันำาไปสังเคราะห์์ วิัเคราะห์์ให้์เกิดประโย์ชัน์ 
ควัามคิดดี ๆ และโครงการดี ๆ ห์ลาย์โครงการ

ล้วันเกิดจากการพิินิจพิิเคราะห์์จากสิ�งที�พิบเห็์นมา

ส้มโอมือ

เป็็นพืชัสีม่นไพริใช้ัเป็็นเครืิ�องยาหอม  
แลืะผลืมีรูิป็ร่ิางคล้ืายมือ

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Citrus medica Linn. var. sarcodactylis Swing.
ช่ั�อวังศ์: RUTACEAE

พิินิจ พิิเคิริาะห์ ด้ให้ละเอ่ยด
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นักศึกษาพึิงใช้ัสติและปัญ่ญ่า
พิิจารณาเร่�องราวัให้์ถ�องแท้ แล้วัจึงเช่ั�อ 

อย์�าเช่ั�อเพิราะเข้าบอก 
อย์�าเช่ั�อเพิราะวั�าตามกัน

เช่ั�อโดย์ไม�มีเห์ตุผ่ล ชีัวิัตอาจผ่กผั่นได้

กระถิ้น

ไม้ต้้น ไม่ผลัืดใบ ดอก็มีสีีขาวั 
ใบอ่อนแลืะฝัก็อ่อนใช้ัรัิบป็ริะทิ้านได้

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit

ช่ั�อวังศ์: FABACEAE

เช่ั�อด้วัยเหตุัผู้ล



ชัาจีน

ไม้ยืนต้้น แต่้มัก็ถู้ก็ตั้ดให้เตี้�ย เพื�อใช้ัเก็็บใบอ่อน 
นำามาทิ้ำาเครืิ�องดื�ม “ชัา” ถ้้าโต้เต็้มทีิ้�อาจสูีงได้ถึ้ง 10 เมต้ริ 
ดอก็สีีขาวั เก็สีริสีีเหลืือง 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Camellia sinensis var. sinensis
ช่ั�อวังศ์: THEACEAE
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คิวัามร้้ิท่ำ�ได้รัิบจากคิร้ิ อาจาริย์
ล้วันม่ปริะโยชัน์ ไม่วัันน่�ก็วัันหน้า

ไม่ร้้ิ จึงมาศึิกษาให้ร้้ิ      

ชั�วังเวัลาข้องการเป็นนักศึกษา
เป็นชั�วังเวัลาที�แสนสั�น เป็นนาทีทองข้องชีัวิัต

อย์�าปล�อย์ให้์ผ่�านไปอย์�างสูญ่เปล�า
ศึกษาและเรีย์นรู้ทุกสิ�งที�ผ่�านเข้้ามา
เวัลาและโอกาสที�ผ่�านไปไม�ห์วันกลับ



ชัาอัสสัม

ไม้ยืนต้้น ขนาดใหญ่่ มีชืั�อเรีิยก็ต้ามถิ้�นก็ำาเนิดคือแคว้ันอัสีสัีม 
ใบนำามาทิ้ำาเมี�ยงใบชัา ยอดอ่อนนำามาทิ้ำาเครืิ�องดื�ม “ชัา” 

ริสีชัาติ้ต่้างจาก็ชัาจีน 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Camellia sinensis var. assamica (J.W. Mast.) Kitam.

ช่ั�อวังศ์: THEACEAE
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อย์�าเอาควัามฟุ่้มเฟ้้อย์ ควัามเกีย์จคร้าน และควัามท้อแท้
มาเป็นเคร่�องทำาลาย์ควัามตั�งใจ

อย์�าให้์อบาย์มุข้และควัามสุข้ชัั�วัแล�น
มาทำาลาย์เส้นทางที�จะเดินไปข้้างห์น้า

เส้นทำางเดินข้้างหน้า  
ม่พ่ิ�นฐิานจากการิเตัร่ิยมการิในวัันน่�



สมอพิเภีก

ไม้ยืนต้้น ขึ�นทัิ้�วัไป็ในท่ิ้ก็ภาค 
ท่ิ้ก็ส่ีวันสีามาริถ้นำามาใช้ัเป็็นยาสีม่นไพริได้

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.  
ช่ั�อวังศ์: COMBRETACEAE
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การเป็นนักศึกษาถ้าไม�สู้ ไม�มีมานะ ไม�รักดี 
ก็ไม�มีทางสำาเร็จ    

สติปัญ่ญ่าข้องทุกคนใกล้เคีย์งกัน 
ถ้าสู้มาก ห์นักเอาเบาสู้ ก็ชันะ 

ถ้าย์อมแพ้ิ แม้ไม�ตาย์ก็อาจไม�โต

ไม่ส้้ ไม่ชันะ
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อาจารย์์และผู้่ปกครองล้วันมีเป้าห์มาย์เดีย์วักัน
ค่อควัามสำาเร็จและควัามเจริญ่รุ�งเร่องในอนาคต 

ข้องนักศึกษา

นักศึกษาควัรแสดงควัามกตัญ่ญููรู้คุณ
ด้วัย์ควัามมุ�งมั�นข้ยั์นห์มั�นเพีิย์รในการศึกษา 

และเป็นผู้่ประพิฤติดี

เป้าหมายเด่ยวักัน

มะแขว่น

ไม้ยืนต้้น มีดอก็ขนาดเล็ืก็ สีีขาวั ออก็เป็็นช่ัอ 
ใบอ่อนใช้ัรัิบป็ริะทิ้านเป็็นผัก็สีด  

เมล็ืดแห้งใช้ัเป็็นเครืิ�องเทิ้ศิป็ร่ิงอาหาริมีริสีเผ็ดร้ิอน

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Zanthoxylum limonella Alston.
ช่ั�อวังศ์: RUTACEAE
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บนเส้นทางแห์�งควัามสำาเร็จเต็มไปด้วัย์ควัามย์ากลำาบาก
ข้อให้์คิดวั�าควัามย์ากลำาบากนั�น

เป็นประสบการณ์ที�ดีข้องชีัวิัตที�มีโอกาสได้เรีย์นรู้
เพ่ิ�อจะได้สู้กับอนาคตที�ท้าทาย์และคอย์เราอยู์�ข้้างห์น้า

แคหาง่ค่าง่

ไม้ยืนต้้นพื�นถิ้�น ดอก็มีสีีขาวันวัลื 
ออก็เป็็นช่ัอฝัก็ยาวั 30 - 40 ซ้ม 
ต้อนป็ลืายโค้งงอเหมือนหางค่าง

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: 
Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis
ช่ั�อวังศ์: BIGNONIACEAE 

คิวัามยากลำาบากเป็นปริะสบการิณ์์
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การเปลี�ย์นแปลงแต�ละครั�งในชีัวิัตมิใชั�เร่�องที�เลวัร้าย์เสมอไป
แต�อาจเป็นโอกาสที�จะได้พิบสิ�งที�ดีกวั�า

ห์ากมองสิ�งที�เกิดขึ้�นในเชิังบวัก
และทำาสิ�งที�เผ่ชิัญ่ในข้ณะนั�นให้์ดีที�สุดเท�าที�สามารถจะทำาได้

อย์�าจมปลักอยู์�กับควัามท้อแท้และผิ่ดห์วััง 
เพิราะมีแต�จะเลวัร้าย์ลง

การิเปล่�ยนแปลงในช่ัวิัตั

กัญชัา

ไม้ล้ืมล่ืก็ปี็เดียวั ขอบใบหยัก็ ดอก็แยก็เพศิอยู่ต่้างต้้น 
ออก็เป็็นช่ัอต้ามง่ามใบแลืะป็ลืายยอด ผลืแห้ง เมล็ืดล่ือน 

ช่ัอดอก็เพศิเมียนำามาสีกั็ดนำ�ามันได้

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Cannabis sativa L.
ช่ั�อวังศ์: CANNABIDACEAE
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ทางเดินชีัวิัตข้องมนุษย์์มิได้เป็นเส้นตรงเสมอไป
การหั์กเห์ที�เกิดขึ้�นอาจดีกวั�าเดิม
อย์�างน้อย์ก็ทำาให้์ได้ประสบการณ์
และบทเรีย์นที�มีค�าเพ่ิ�อการก้าวัเดินต�อไป
ก็าริไม่สีมหวัังในสิี�งทีิ้�ป็ริาริถ้นา เป็็นสิี�งธุ์ริริมดาทีิ้�เกิ็ดขึ�นได้เสีมอ
ไม่ควัรินำามาทิ้ำาให้เกิ็ดควัามท้ิ้อแท้ิ้ ทีิ้�จะเดินต่้อไป็

การิหักเหในช่ัวิัตั ไม่ใช่ับทำสุดท้ำาย

เลี�ยน

ไม้ยืนต้้นเนื�ออ่อน ลืำาต้้นแลืะใบมีลัืก็ษณะคล้ืายสีะเดา 
ดอก็มีสีีม่วังอ่อนหรืิอสีีฟ้้า
ทัิ้�งต้้น ใบ แลืะดอก็มีสีริริพค่ณทิ้างยา 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Melia azedarach L.
ช่ั�อวังศ์: MELIACEAE
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อุปสริริคิและปัญหาอาจมาก่อนคิวัามสำาเร็ิจ

ชีัวิัตการทำางานมิได้ราบเรีย์บเสมอไป  
ต้องเจอกับปัญ่ห์าและอุปสรรคต�าง ๆ นานา  
ก�อนจะประสบควัามสำาเร็จ  

การศึกษาในมห์าวิัทย์าลัย์
ทำาให้์เรามีควัามรู้ มีประสบการณ์ และแข็้งแกร�งขึ้�น  
เพ่ิ�อพิร้อมเผ่ชิัญ่ปัญ่ห์าและสร้างชีัวิัตในอนาคต

สารภีี

ไม้ยืนต้้น ไม่ผลัืดใบ 
ดอก็สีีขาวั เก็สีริสีีเหลืือง 

ทัิ้�งดอก็แลืะผลืมีสีริริพค่ณทิ้างยา

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Mammea siamensis T. Anderson
ช่ั�อวังศ์: CLUSIACEAE
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การนำาควัามรู้ที�ได้ไปประยุ์กต์ใช้ัให้์เกิดประโย์ชัน์
มีควัามสำาคัญ่ไม�ยิ์�งห์ย์�อนกวั�าควัามรู้ที�ได้รับจากมห์าวิัทย์าลัย์
การเรีย์นรู้จนจบปริญ่ญ่า
เทีย์บได้กับควัามรู้เท�าปลาย์เข็้มในมห์าสมุทร
ต้องเรีย์นรู้เพิิ�มเติมและห์าประสบการณ์อีกมาก

การิเร่ิยนร้้ิในมหาวิัทำยาลัยอย่างเด่ยวั
ไม่เพ่ิยงพิอ

เห็ดดาวดิน

หรืิอเรีิยก็ว่ัา Star Earth ดอก็รูิป็เกื็อบก็ลืมหรืิอรูิป็ไข่ 
ผนังชัั�นนอก็สีีนำ�าต้าลืเทิ้า เมื�อแก่็แต้ก็เป็็นแฉก็  
ป็ลืายม้วันงอลืง ด้านบนมีรูิเปิ็ด 1 รูิต้ริงก็ลืาง 

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Geastrum mirabile Mont.
ช่ั�อวังศ์: GEASTRACEAE
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อัตัลักษณ์์ 5 ปริะการิท่ำ�คิวัริม่
 เพ่ิ�อเป็นศิร่ิแก่ตััวั

ในการิปริะกอบกิจการิงาน

1. เคารพิในผู้่อาวุัโส

2. ยึ์ดมั�นในระเบีย์บและกฎเกณฑ์์ข้องสังคม

3. เคารพิในวััฒนธีรรมและประเพิณีในสังคมที�ตนอยู์�

4. สามัคคีกลมเกลีย์วัในห์มู�คณะ

5. มีนำ�าใจและพิร้อมที�จะชั�วัย์โดย์ไม�ต้องมีใครร้องข้อ

เห็ดแครง่

เห็ดแคริง เป็็นเห็ดขนาดเล็ืก็ 
เจริิญ่เติ้บโต้ได้ต้ลือดปี็ รูิป็ทิ้ริงคล้ืายพัด 

ไม่มีก้็านดอก็ รัิบป็ริะทิ้านได้

ช่ั�อวิัทย์าศาสตร์: Schizophyllum commune Fr.
ช่ั�อวังศ์: SCHIZOPHYLLACEAE
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คิวัามคิิดสร้ิางสริริค์ิ จินตันาการิ 
และแริงบันดาลใจ

 ควัามคิดสร้างสรรค์เป็นสมบัติลำ�าค�าในตัวัมนุษย์์ ควัามสามารถในการ
มองเห็์นโอกาสดี ๆ ในสิ�งที�คนอ่�นไม�เห็์น เป็นควัามสามารถเฉพิาะตัวั 
ข้องบุคคล ควัามมุมานะ ข้ยั์นอดทนเป็นเคร่�องม่อข้องควัามคิดสร้างสรรค์  
ที�ทำาให้์ควัามฝันเป็นจริง ควัามรอบรู้และประสบการณ์จะเป็นพิลังผ่ลักดัน 
ไปสู�ควัามสำาเร็จ 

 ควัามคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ก�อให้์เกิดแรงบันดาลใจที�จะเดินไป
ข้้างห์น้า เม่�อคิดดีคิดรอบคอบ กำาห์นดแผ่นที�ทางเดินในอนาคตได้แล้วั  
ก็ตอ้งรีบเดิน ทรัพิย์ากรและแรงสนับสนุนอาจไม�พิร้อมเต็มร้อย์ แต�ด้วัย์ควัาม
มุ�งมั�น และประสบการณ์ที�สั�งสมเพิิ�มขึ้�นก็สามารถไปห์าเอาข้้างห์น้าได้  
ห์ากต้องรอให้์ทุกอย์�างพิร้อม แล้วัจึงก้าวัเดิน ก็อาจจะไม�มีวัันที�ได้ก้าวัเดิน
เลย์ก็ได้

 ควัามคิดสีร้ิางสีริริค� จินต้นาก็าริ แลืะแริงบันดาลืใจ หาก็ไม่นำาไป็สู่ี 
ก็าริป็ฏิบัติ้ ก็็เป็็นเพียงควัามฝัน แลืะสิี�งว่ัางเป็ล่ืาทีิ้�ผ่านไป็ แต่้ก็ารินำาไป็ป็ฏิบัติ้
ก็็ต้้องริอบคอบ มองริอบด้าน มีทิ้างออก็ไว้ัเมื�อเผชัิญ่ปั็ญ่หา แลืะสีามาริถ้ 
รัิบควัามเสีี�ยงได้หาก็ไม่เป็็นไป็ต้ามควัามคาดหวััง

 ควัามรอบรู้ ควัามรอบคอบ มีควัามมุ�งมั�น แต�ก็เปิดประตูรับฟั้ง 
ควัามคิดเห็์นและประสบการณ์ข้องผู้่อ่�น จะชั�วัย์ให้์มีควัามสำาเร็จในสิ�งที�มุ�งห์วััง

 ควัามสำาเร็จ กับควัามไม�สมห์วััง เป็นสิ�งที�เกิดขึ้�นได้เสมอ อย์�าไปกลัวั
วั�าจะทำาอะไรไม�สำาเร็จ



ศิ�สตริ�จ�ริย์พิิเศิษ ดริ.วัันชััย  ศิิริิชันะ
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พ้ิ�นเพิเดิม: นครนาย์ก

ก�ริศึิกษ�
 • โรงเรีย์นประชัาบาลวััดศรีนาวัา 
 • โรงเรีย์นกรุงเทพิคริสเตีย์นวิัทย์าลัย์ 
 • คณะวิัทย์าศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มห์าวิัทย์าลัย์ 
 • สถาบันบัณฑิ์ตพัิฒนบริห์ารศาสตร์ 
 • Rochester Institute of Technology. NY 
 • คณะครุศาสตร์ (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มห์าวิัทย์าลัย์ 
  • วิัทย์าลัย์ป้องกันราชัอาณาจักร ภาครัฐร�วัมเอกชัน รุ�นที� 6 (วัปรอ 366) 
 • นักบริห์ารระดับสูง สำานักงาน ก.พิ. รุ�นที� 10  
 • สถาบันวิัทย์าการตลาดทุน ตลาดห์ลักทรัพิย์์แห์�งประเทศไทย์   
  (วัตท. รุ�นที� 8) 
 • ห์ลักสูตรภูมิพิลังแผ่�นดินรุ�นที� 1 
 • ห์ลักสูตรการบริห์ารควัามมั�นคงสำาห์รับผู้่บริห์ารระดับสูงรุ�นที� 2

ปริะสบก�ริณ์์
 • นาย์กสภามห์าวิัทย์าลัย์แม�ฟ้้าห์ลวัง  
     • อธิีการบดีและอธิีการบดีผู้่ก�อตั�ง มห์าวิัทย์าลัย์แม�ฟ้้าห์ลวัง   
     • ปลัดทบวังมห์าวิัทย์าลัย์ 
 • รองอธิีการบดี มห์าวิัทย์าลัย์สุโข้ทัย์ธีรรมาธิีราชั  
     • รักษาการรองอธิีการบดี มห์าวิัทย์าลัย์เทคโนโลยี์สุรนารี และ  
  มห์าวิัทย์าลัย์วัลัย์ลักษณ์   
     • ประธีานกรรมการอำานวัย์การจัดงานแสดงเกษตรและ 
  อุตสาห์กรรมโลก (Worldtech 95 Thailand)  
     • ผู้่จัดการโรงพิิมพ์ิจุฬาลงกรณ์มห์าวิัทย์าลัย์  
     • อาจารย์์ประจำาคณะวิัทย์าศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มห์าวิัทย์าลัย์ 

ปริะวััติ
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อ้�น ๆ
     • สมาชิักสภานิติบัญ่ญั่ติแห์�งชัาติ (2549 - 2551) 
     • ประธีานกรรมการ มูลนิธิีต�าง ๆ 5 มูลนิธิี  
     • กรรมการจัดการทรัพิย์์สิน สภากาชัาดไทย์ 
     • นาย์กสมาคมนักเคมีเคร่�องสำาอางแห์�งประเทศไทย์ 
     • กรรมการบริห์ารสถาบันข้งจ่�อ ประเทศสาธีารณรัฐประชัาชันจีน 
     • ประธีานชัมรมส�งเสริมวััฒนธีรรมไทย์ จีน ดั�งเดิมแห์�งประเทศไทย์ 
     • Chairman, Asean University Network 
     • Chairman, SEAMEO RIHED 

ริ�งวััลเชิัดช้ัเกียริติ
     • ศิษย์์เก�าดีเด�น โรงเรีย์นกรุงเทพิคริสเตีย์นวิัทย์าลัย์ 
     • นิสิตเก�าดีเด�น คณะวิัทย์าศาสตร์จุฬาลงกรณ์มห์าวิัทย์าลัย์  
     • ศิษย์์เก�าอุดมศึกษาดีเด�น คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มห์าวิัทย์าลัย์ 
 • รางวััลเชิัดชูั พิ�อ - ครู ข้องแผ่�นดิน (ศูนย์์วิัปัสสนาสากลไร�เชิัญ่ตะวััน) 

ปริิญญ�กิตติมศัิกดิ�  
 • ปรัชัญ่าดุษฎีบัณฑิ์ตกิตติมศักดิ� สาข้าวิัชัาการจัดการ 
  มห์าวิัทย์าลัย์วัลัย์ลักษณ์ 
 • ปรัชัญ่าดุษฎีบัณฑิ์ตกิตติมศักดิ� สาข้าวิัชัาสังคมศาสตร์  
  มห์าวิัทย์าลัย์แม�ฟ้้าห์ลวัง

เคำร้ิ�องริ�ชัอิสริิย�ภริณ์์ 
 • มห์าวัชิัรมงกุฎ  
 • มห์าปรมาภรณ์ช้ัางเผ่่อก  
    • The Decoration Golden Cross of Austria 
 • The Decoration PALMES ACADEMIQUES of France





ข้อข้อบคุณคณะผู้่ร�วัมจัดทำาห์นังส่อเล�มนี�ทุกคน  
โดย์เฉพิาะ อาจารย์์ ดร.พิฐา สุวัรรณรัตน์ จอห์์นสตัน  

และ น.ส.รุ�งอรุณ  รุ�งรัตนกาล ที�ได้ชั�วัย์รวับรวัม 
ตรวัจสอบข้้อควัามต�าง ๆ  และจัดทำาต้นฉบับ 

ด้วัย์ควัามอุตสาห์ะ จนงานสำาเร็จ รวัมทั�ง เจ้าห์น้าที� 
งานจดห์มาย์เห์ตุแห์�งมห์าวิัทย์าลัย์แม�ฟ้้าห์ลวังอีกห์ลาย์คน  

ที�ได้สละเวัลามาชั�วัย์จนงานลุล�วังไปด้วัย์ดี

บันทึำกทำ��ยเล่ม





ปรัิ่บว่ถี่ชีีว่ตุ

ปรัิ่บว่ธีีการิ่เรีิ่ยนร้้ิ่

ปรัิ่บความค่ดิและทัศูนคตุ่ 

ให้สอดิคลอ้งกับการิ่เปลี�ยนแปลง

ปรัิ่บใจให้เห็นสัจธีริ่ริ่ม

ปรัิ่บอะไริ่ให้อย้�ริ่อดิ


