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.thจากภูมิปญญากว่า 100 ป ของบรรพชนชาวฝาง 

สู่นวัตกรรมสีเขียวในการวิเคราะห์ทางเคมี สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
เกิดตัวอย่างการใช้จริง รวมถึงการใช้ในการศึกษาแนวใหม่ 
ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีทีบ้านผ่านระบบออนไลน์

 
          ศูนย์วิจัยทางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (I-ANALY-S-T, CMU) โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์          ศูนย์วิจัยทางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (I-ANALY-S-T, CMU) โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์
ประจําคณะวิทยาศาสตร์ ซึงเปนหัวหน้าศูนย์ฯ ได้ริเริมพัฒนาการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้รีเอเจนต์จากธรรมชาติ (Natural reagent) โดยบุกเบิกการสร้างนวัตกรรมจาก
ภูมิปญญาท้องถินด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมามากกว่า 15 ป อย่างต่อเนืองจนถึงปจจุบัน ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานทีเกียวกับรีเอเจนต์
จากธรรมชาติเผยแพร่ในวารสารนานาชาติชันนําทางเคมีวิเคราะห์มากกว่า 30 เรือง จากประสบการณแ์ละผลงานวิจัยอันเปนทียอมรับนัน ทําให้ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ 
กรุดพันธ์ ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. ในอดีต) ให้ดําเนินโครงการ “นวัตกรรมสีเขียวในการวิเคราะห์ทางเคมีกับ
ภูมิปญญาท้องถิน” โดยมีวิสัยทัศน์และเปาหมาย : “Local issues- Global impact- Sustainable world” มุ่งเน้นการนําภูมิปญญาท้องถินมาต่อยอดเปนการวิเคราะห์
ทางเคมีแบบสะอาดสมัยใหม่ (Modern green chemical analysis) รวมถึงการสร้างและขยายเครือข่ายเพือการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพิมขึนอย่างต่อเนืองเปนการ
ตอบสนอง SDGs ในหลายมิติ

   จากภูมิปญญาท้องถินมากกว่า 100 ป ของบรรพชนชาวฝาง นํามาสู่การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในโครงการ “นวัตกรรมสีเขียว ในการวิเคราะห์ทางเคมี
กับภูมิปญญาท้องถิน” ร่วมกับศูนย์วิจัยทางนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ (I-ANALY-S-T) และคลัสเตอร์ความเปนเลิศด้านเศรษฐกิจและสังคม
บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (B.BES-CMU) โดยมี ดร.กนกวรรณ คิวฝอ เข้าร่วมพัฒนาต้นแบบรีเอเจนต์ธรรมชาติแบบพร้อมใช้ขึนในป พ.ศ. 2561 และได้มีการ
ขยายเครือข่ายการใช้งานเริมต้นไปยังมหาวิทยาลัยทังในและต่างประเทศ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยแม่ฟาหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร) University of Malaya ประเทศมาเลเซีย และ 
Hamburg University of Applied Science สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึงได้มีการปรับใช้รีเอเจนต์ธรรมชาติแบบพร้อมใช้งานทีพัฒนาขึนกับการเรียนการสอนHamburg University of Applied Science สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึงได้มีการปรับใช้รีเอเจนต์ธรรมชาติแบบพร้อมใช้งานทีพัฒนาขึนกับการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัยเปนครังแรกในปการศึกษา 2562 ในกระบวนวิชา (463571) : เภสัชควบคุมคุณภาพ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ภก. เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม เปนอาจารย์ผู้สอน และกระบวนวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์โดยใช้เครืองมือ 1 (CHM363) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนภัทร วงษ์บุตร เปนอาจารย์ผู้สอน และต่อมาได้พัฒนาเปนการทําการทดลองทีบ้าน (Lab at Home) โดยความร่วมมือกับคณะ
วิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริมใช้ในกระบวนวิชา CHM 267 และการอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบ E-Workshop โดยความร่วมมือกับคณะวิจัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึงถือเปนการริเริมการใช้ Modern green chemical analysis กับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในยุควิถีใหม่ (New normal education)

ผลจากการนํานวัตกรรมไปใช้กับกระบวนการเรียนการสอนทีเกิดขึนจริง ได้รับผลตอบรับอย่างดีจากทังผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน   โดยเพิมความสามารถในการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ใน New normal Education ได้เปนอย่างมาก ขณะนีได้ขยายไปยังมหาวิทยาลัย และสถานศึกษาต่างๆ มากขึน โดยพยายามปรับสมรรถนะของ
องค์ความรู้ให้เข้ากับบริบทของแหล่งเรียนรู้แต่ละแห่ง

บทความทีเกียวข้อง

1. https://web.facebook.com/1576195842623063/photos/a.2905064859736148/2905063769736257/

2. http://www.sci.nu.ac.th/chemistrys/news-activities/detail/?t=activities&id=158&fbclid=IwAR2Wqphw_7a251I_heb7x8trKNcLv4_l36g9WoJkDCQEse94cPB1zGxdjfQ

CR. https://www.cmu.ac.th/th/article/7b2719e8-86bc-4d0c-9205-9b4a40647597
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คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดี
กับนายไกรกริช อุตมะ นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ภาควิชาเคมี แขนงวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี 
ทีได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award 

จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
Thai Society for Biotechnology 
International Conference 2021International Conference 2021 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชณ ีแสงทอง 
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒนิันท์ มีเผ่าพันธ์ 

และ ดร.จิราพร กันทะพันธ์ 
เปนอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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          เมือวันที 21 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.ธรณนิทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ และผู้บริหารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์
สิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ รับมอบแผ่นกรอง PM 2.5 สําหรับเครืองกรองอากาศ 
จากบริษัท สามเอซี (ไทยแลนด์) จํากัด จํานวน 4,166 ชิน มูลค่ารวมกว่า 2,228,810 
บาท ณ ลานกิจกรรม ชัน 1 อาคาร 40 ป คณะวิทยาศาสตร์ ซึงบริษัทฯ ได้ส่งมอบ
ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ เพือสนับสนุนภารกิจของคณะในการช่วยเหลือ บรรเทาความ
เดือนร้อนของประชาชนทีประสบกับปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึงส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และการใช้ชีวิตของประชาชนในระยะยาว ภายใต้การดําเนินงานของศูนย์
วิจัยวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 

มติทีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยา
ศาสตร์ ครังที 6/2564 เมือวันที 16 เมษายน 2564 

1. เห็นชอบ ผลการเรียนระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที 2  
ปการศึกษา 2563 โดยมีข้อแก้ไข เพิมเติม 
2. เห็นชอบ การเสนอขอเปลียนแปลงแผนการศึกษาของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี จํานวน 2 สาขา 
3. เห็นชอบ กําหนดค่านําหนักการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สายวิชาการ 
4. เห็นชอบ การรายงานความก้าวหน้าการลาไปปฏิบัติงาน
เพือเพิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครังที 3 จํานวน 4 ราย 

มติทีประชุมคณะกรรมการบริหารประจํา
คณะวิทยาศาสตร์ ครังที 7/2564 เมือวันที 12 
พฤษภาคม 2564 

1. เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ธรณวีิทยา ฉบับป พ.ศ. 2559 
2. เห็นชอบ การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาสัตววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง ฉบับป พ.ศ.2559) 
3. เห็นชอบ การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุงฉบับป พ.ศ.2559) 
4. เห็นชอบ การขอปรับปรุงกระบวนวิชา 211311 ภาควิชาเคมี 
5. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Thompson Rivers University (TRU) 
ประเทศแคนนาดา 
6. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและสัญญารักษา6. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและสัญญารักษา
ความลับระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท 
เคียวเซร่า (ประเทศไทย) จํากัด 
7. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ ผู้สนับสนุนในงานวิจัย  โดยทีประชุมมี
ข้อเสนอแนะเพิมเติม
8. เห็นชอบ ขออนุมัติเข้าใช้พืนทีชัน 3 ห้อง 304 และ 305 อาคาร
ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ ให้เปนห้องพักของนักวิจัย 
โครงการจัดตังศูนย์วิจัยควอนตัม เนืองจากจะมีนักวิจัยมาทํางานเพิม
จํานวน 8 คน  ทังนี ตังแต่บัดนีเปนต้นไปจนกว่าจะมีการปลียนแปลง   

คณะวิทยาศาสตร์รับมอบแผ่นกรอง PM 2.5 สําหรับเครืองกรองอากาศ 
จาก บ.สามเอซี (ไทยแลนด์) จํากัด มูลค่ารวมกว่า 2.2 ล้านบาท 
เพือช่วยเหลือประชาชน
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  สวัสดีครับพีๆ  น้องๆ ชาว SC CMU ก่อนอืนขออนุญาตแนะนําตัวเองก่อนนะครับ ผม ณฐัวุฒ ิอินทรส รหัส 3405104 เปนคนจังหวัดเชียงใหม่แต่กําเนิด เรียนจบชันประถมและมัธยมจากโรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สอบเอนทรานซ์เข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีตังใจเลือกเปนอันดับหนึง เพราะฝนอยากทํางานในโรงงานปโตรเคมี ทีตอนนันกําลังบูมใน
ยุคของนิค เสือตัวที 5 ของเอเซีย และสําเร็จการศึกษาจากภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ในป 2539 โดยได้งานทีบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (มหาชน) จํากัด หรือทีรู้จักกันในนาม บริษัท SCG มาโดยตลอด ซึงเปน
งานทีสอบสัมภาษณผ์่านตังแต่ตอนเรียนอยู่ชันป 4 เทอม 1 ซึงในตอนนันบริษัทขึนมาเปดรับสัมภาษณท์ีมหาวิทยาลัย จัดทีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากวันนันถึงวันนีทํางานที SCG จะขึนปที 26 และใน
ฐานะทีอยู่ใน SCG มานานครบ 25 ป ก็เพึงได้รับเหรียญทองคําแท้จากบริษัทไปเมือปทีแล้ว ถือเปนความภูมิใจกับชีวิตการทํางานทีอยู่กับบริษัททีเลือกเรา และเรารักมาจนถึงวันนี ปจจุบัน ผมทํางานใน
ตําแหน่ง Deputy Director – Sustainable Development ของ SCG Corporate 

ตลอดเส้นทางชีวิตการทํางานกับ SCG ขอเรียนว่า ความรู้จากการเรียนเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการทํางานได้ทังหมด ตังแต่วันแรกทีเข้าทํางานเปนวิศวกร 
ส่วนส่งเสริมการผลิต ดูแลงานด้านการควบคุมคุณคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ทีหลากหลาย ทีส่งไปขายทังตลาดในประเทศ และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในทวีปเอเซีย ยุโรป อเมริกา 
และออสเตรเลีย หน้าทีการงานเติบโตเรือยมา หมุนเวียนย้ายไปทังโรงงานผลิตในภาคกลางและภาคใต้ จากวิศวกรส่วนส่งเสริมการผลิต มาเปนผู้จัดการส่วนส่งเสริมการผลิต รับผิดชอบงานด้าน
คุณภาพและพัฒนาสินค้าโรงานผลิตปูนซีเมนต์ทีมีสายการผลิตใหญสุ่ดและมากทีสุดของธุรกิจซีเมนต์ และย้ายมาเปนผู้อํานวยการดูแลระบบงานธุรกิจโซลูชัน บริษัท CPAC ซึงทังหมดทีกล่าวมาเปนงานคุณภาพและพัฒนาสินค้าโรงานผลิตปูนซีเมนต์ทีมีสายการผลิตใหญสุ่ดและมากทีสุดของธุรกิจซีเมนต์ และย้ายมาเปนผู้อํานวยการดูแลระบบงานธุรกิจโซลูชัน บริษัท CPAC ซึงทังหมดทีกล่าวมาเปนงาน
ทีอยู่ในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์ของ SCG จนกระทังล่าสุดได้รับมอบหมายงานเปนผู้ช่วยผู้อํานวยการพัฒนาอย่างยังยืน ดูแลภาพรวมของ SCG Corporate ต้องบอกว่ามาถึงจุดนีได้ ก็เพราะองค์ความรู้ด้าน
เคมี ด้านเคมีอุตสาหกรรม ในเรืองกระบวนการผลิต ด้านปโตรเคมี และด้านโพลิเมอร์ ทีได้เรียนรู้จากหลักสูตรการเรียนการสอนในรัวของคณะวิทยาศาสตร์ทังสิน

ในระหว่างทีทํางานเปนวิศวกรส่งเสริมการผลิต หลังจากแต่งงานและมีลูกสาวคนที 1 ก็ได้สอบภาษาอังกฤษ สมัครมหาวิทยาลัยทังในประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมัน และประเทศสหรัฐอเมริกา และ
สุดท้ายตัดสินใจขอทุนบริษัทไปเรียนปริญญาโทด้าน Engineering and Technology Management ทีสหรัฐอเมริกา ช่วงป 2008-2010 ซึงก็มีโอกาสได้พาครอบครัวไปอยู่ทีนันด้วยกันตลอดช่วง 
18 เดือนทีเรียนอยู่ทีนัน

 

“เราตองมีการคิดทบทวนตลอดเวลา ในแตละครั้ง ที่เราลงมือทำ     สำเร็จบาง ไมสำเร็จบาง     เรียนรูไปกับมัน” 

           หลังจากเรียนจบกลับมา ก็ได้มีโอกาสหมุนเวียนการทํางานไปในหลายบริษัทของกลุ่มธุรกิจซีเมนต์ 
ไม่ว่าจะเปน บริษัทสยามวิจัยและพัฒนา    บริษัทวัสดุทนไฟ และบริษัทซีแพค และได้รับโอกาสคัดเลือกจาก
สมาคมซีเมนต์และคอนกรีตโลก (Global Cement and Concrete Association – GCCA) ไปทํางานใน 
Workgroup ทีกําหนดด้านนโยบายของสมาคมฯ ตังแต่ป 2018-ปจจุบัน ซึงตอนนีเมือนํากําลังการผลิตของ
สมาชิกทังหมด 37 บริษัท จากทุกทวีปทัวโลก มารวมกันก็มีกําลังการผลิตอยู่ที 50% ของกําลังการผลิต
ซีเมนต์และคอนกรีตบนโลกใบนี จากทีได้มีโอกาสทํางานทีหลากหลาย ล่าสุด บริษัทก็ส่งไปเรียน Short course 
ในหลักสูตร Leadership program ของ World Business Council Sustainable Development 
Program (WBCSD) ที Yale University สหรัฐอเมริกา ตอนป 2019 ซึงก็ทําให้เราได้ Network ของ เพือนๆ 
รอบโลก ทีมาจากบริษัทชันนําต่างๆ เช่น Microsoft, Shell, BP, Equinor, KPMG และ Hitachi ทําให้เห็นภาพ
การทําธุรกิจแบบยังยืน ใน 3 ทวีป เพราะต้องบินไปเรียนทีต่างประเทศทุกๆ 3 เดือน เริมจากทีอเมริกา อินเดีย 
และโปรตุเกส

จากภาพการทํางาน ขออนุญาตแชร์ประสบการณ ์มองย้อนกลับจากวันนีไปในวันนัน เผือจะเปนประโยชน์
บางอย่างให้กับน้องๆ ทีกําลังเรียน และทีกําลังจะก้าวออกจากรัวของโขลงลูกช้าง คณะวิทยาศาสตร์ 
ขอเริมจากการถามตัวเอง การเข้าใจความต้องการภายในของตัวเองกับโจทย์ชีวิตในอนาคต 
1) ในระหว่างทีเรียนพีเริมด้วยการถามตัวเอง หาความฝน ว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนในอนาคต
2) เรามี passion เรืองอะไร เพราะอะไร ด้วย choice ทีเราคิดไว้ มันตอบความฝน (พีเรียกว่าโจทย์) ของ
ชีวิตได้ไหม และเราจะไปถึงจุดๆ นันได้เราต้องเตรียมตัวเราอย่างไร โดยเรียนรู้จากคนสําเร็จ เรียนรู้จากรุ่นพีที
มีประสบการณม์าก่อน ทังจากผ่านการพูดคุยโดยตรง การอ่าน และการฟง ซึงเดียวนียิงง่ายเพราะมีสือ 
online ต่างๆ ทีมีคนมาแชร์ หนีงในนัน ณ วันทีเรียน คือ ภาษาอังกฤษ ทีเรียน AUA สะสมเรือยๆ มาจาก 
ตอน ม.4 จนกระทังจบป 4 เพราะฝนว่าอยากหาทุนไปเรียนต่างประเทศ เพราะฟงจากทีคุณพ่อมาเล่าเรือง
ของลูกคุณหมอทีคุณพ่อพีทํางานด้วย สอบทุนไปเรียนต่อทีประเทศนู้นประเทศนีได้ (ซีงเปน 1 ในความฝนที
ผลักดันและพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองจนเปนนักเรียนทุนของ SCG ได้ และตามมาด้วยโอกาสต่างๆ 
อีกมากมายตามทีเล่าให้ทราบ)
3) ลงมือทําครับ เอาตัวเราลงไปทํา ลงไปเรียนรู้กับมัน ทุกๆ การลงมือทําเราจะรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ ตัวเรามี
จุดอ่อน จุดทีต้องทําให้ดีขึน เก่งขึนตรงไหน ซึงสําคัญสุดเราต้องมีการคิดทบทวนตลอดเวลาในแต่ละครัง 
ในแต่ละวันทีเราลงมือทํา สําเร็จบ้าง ไม่สําเร็จบ้าง เรียนรู้ไปกับมัน เปดรับเรียนรู้สิงใหม่ตลอดเวลา
ไม่ยึดติดเฉพาะสิงทีเราเรียนจบมา พีใช้ T โมเดลโดยไม่รู้ตัวตังแต่ตอนเรียนปริญญาตรี ด้วยเหตุทีกลัวว่าจบ
แล้วบริษัททีเราไปสมัครจะไม่เลือกเรา เราต้องเตรียมตัวเราให้มีคุณสมบัติทีน่าสนใจ พีลงเต็ม Max หน่วยกิจ
ทุกเทอมในวิชาทีคาดว่าจะได้ใช้ ตังแต่ป 2 บางวิชายากหน่อย เพราะเราไม่ค่อยถนัด เช่น โปรแกรมภาษา
คอมพิวเตอร์ ก็อาศัยลูกขยัน กับเพือนทีเรียนภาคนันช่วยสอนช่วยติว ซึงมันกลับทําให้เราค่อยๆ สร้าง
ประสบการณใ์นการต่อ network ของเราโดยไม่รู้ตัว

จาก 3 ข้อทีว่า สิงทีสําคัญคือเรืองทัศนคติทีบวก กับมุมมองทีเปดเพือยอมเปดรับสิงใหม่ (Open-mind and 
Positive Attitude) ในการสร้าง Growth mindset ให้กับตัวเรา เพราะชีวิตไม่ได้มีอะไรทีมันจะราบเรียบ
ตลอดเวลา เราจะเจอความท้าทายใหม่ๆ และการเปลียนแปลงเข้ามา Challenge อยู่เรือยๆ ดังนัน ล้มแล้วลุก 
เริมใหม่ได้ พร้อมจะปรับเปลียนตัวเองให้เปนคนใน Version ทีดีขึน เก่งขึน ดีกว่าเดิมในทุกๆ วันทีตืนขึนมา 
ถือเปน point ทีสําคัญ การสร้างพลังบวก สร้างแรงบันดาลใจ แรงฮึด สอนจิตเราให้จดจ่อ
กับเปาหมาย หรือ milestone ของชีวิตทีเราต้องการไปให้ถึง การสร้างสัมพันธ์และคอนเนคชันกับผู้คน
รอบข้าง เพราะการทีเราจะทําเรืองใหญใ่ห้สําเร็จ เปนไปไม่ได้เลยทีเราจะทําคนเดียว  แต่ในทางกลับกัน กลับ
ต้องอาศัยและประสานความเก่งของผู้คนรอบข้างเรา และตัวเรามาสร้างสรรค์สิงเหล่านีให้สําเร็จ ลงมือทํา
และเรียนรู้ไปกับมันโดยปรับให้เปน version ของเรา เพราะความสําเร็จของแต่ละคนย่อมมีเส้นทางที
แตกต่างกัน ช้าหรือเร็วแตกต่างกัน มีบริบทความสุขความสําเร็จทีตอบโจทย์ชีวิตแต่ละคนแตกต่างกัน 

แตสำคัญสุดคือ    ความหมายและคุณคาของตัวเรากับครอบครัวเรา 

คนรอบขาง     และ next generation  ตางหาก     

ที่ เราไดทำอะไรดีๆ ไวกับบริบทสังคม 

และสิ่งแวดลอมที่เราอยู


