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ปท่ี 10 ฉบับที่ 6 ประจําเดือนมิถุนายน  พ.ศ.2547

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธี
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  ประจําปการ 2547

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2547 เมื่อวันที่ 26
พฤษภาคม 2547  ณ หองไววิทย  พุทธารี  อาคารวิทยาศาสตร 1  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีกําหนดการดังนี้

08.30 – 09.00 น. นักศึกษาใหมรายงานตัวและรับเอกสาร
09.00 – 10.30 น. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและรองคณบดี กลาวตอนรับและช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

การศึกษาในคณะวิทยาศาสตร แนะนําการลงทะเบียนเรียน และแนะนําอาจารย
ที่ปรึกษาทางวิชาการ แนะนํางานกิจกรรมนักศึกษา และรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ขอรับทุนการศึกษา

10.30 – 12.00 น. นักศึกษาใหมพบอาจารยที่ปรึกษาแยกตามสาขาวิชาเอก
13.00  เปนตนไป พิธีผูกเนคไทและติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
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ตามที่มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาที่นางเธอ
เจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) กําหนดจัดการแขงขันโอลิมปกวิชาการระดับชาติ ในสาขาวิชาตางๆ
ระหวางวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2547 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย สอวน. ในเขตภูมิภาคตะวันตก ไดจัดสงนักเรียน
ที่ไดรับการคัดเลือกและอาจารยผูควบคุมทีมเขารวมการแขงขันในครั้งนี้ ดังนี้
1. การแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปกระดับชาติ คร้ังที่ 1 ณ ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ 1-5

พฤษภาคม 2547
เหรียญทองแดง
1. นายพิศิษฎพล ชุณหเกียรต์ิสกุล โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
รายช่ืออาจารยผูควบคุมทีม
1. อาจารยผกามาส พะวงษ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารยพรทรัพย พรสวัสดิ์ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารยสุภรณ สุขสงวน โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี

2. การแขงขันชีววิทยาโอลิมปกระดับชาติ คร้ังที่ 1 ณ ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 6-11
พฤษภาคม 2547

เหรียญเงิน
1. นางสาวนภาภรณ พุมมรินทร โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
เหรียญทองแดง
1. นางสาวสิริกัลยา เบ็ญจวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน
2. นางสาวกนกกาญจน เปยมพอดี โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
3. นางสาวไพรินทร บุญมี โรงเรียนนาคประสิทธิ์
รายช่ืออาจารยผูควบคุมทีม
1. ผูชวยศาสตราจารยวิมล ขวัญเกื้อ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารยสถาพร เกิดเกรียงไกร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารยสุขสวัสดิ์ ภูรัต โรงเรียนพรหมานุสรณจังหวัดเพชรบุรี
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3. การแขงขันฟสิกสโอลิมปกระดับชาติ คร้ังที่ 3 ณ ศูนย สอวน. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ระหวาง
วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2547

ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ
1. นายกาวหนา สุขสุชะโน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
รายช่ืออาจารยผูควบคุมทีม
1. อาจารยวัลลพ พรหมเสน ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. อาจารยอรทัย เขียวพุม ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. อาจารยอรอนงค แชมเล็ก ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

⌦
คณะวิทยาศาสตร  กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2546

ในวันที่ 2-3 กันยายน 2547  และมีรายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารยปรีชา เถาทอง คณะจิตรกรรมฯ ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย น.พ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ศูนยการแพทย กรรมการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. รองศาสตราจารยบุญรักษา    สุนทรธรรม คณะวิทยาศาสตร กรรมการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุลีพร    วิรุณหะ คณะอักษรศาสตร กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อวยพร   อภิรักษอรามวง คณะเภสัชศาสตร กรรมการ
6. รองศาสตราจารย ดร.อารีย     ทองภักดี รองคณบดีฝายวางแผน ผูประสานงาน

และประกันคุณภาพ


คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ธรณีวิทยาสําหรับการเรียนการสอนในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”  โดยอาจารยพวงนอย  อักษรทอง รองคณบดีฝายบริหาร เปนประธานพิธีเปด มีอาจารยจากโรงเรียน
แกนนําระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  จํานวน 36 ทาน  เขารวมอบรม     เมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2547  ณ  หอง 4103
อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีอาจารย ดร.ฐิติมา  เจริญฐิติรัตน และอาจารยมนตรี  ชูวงษ
คณาจารยสาขาวิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปนวิทยากร

⌫
คณะวิทยาศาสตร รวมกับคณะโบราณคดีจัดตั้ง “ศูนยวิทยาศาสตรโบราณคดี (Archeological Science Center)” เพื่อ

สนับสนุนการทําวิจัย และจัดการเรียนการสอนรวมกัน จัดประชุมหารือในการดําเนินงานรวมกันเมื่อวันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2547
ณ หอง 1445  อาคารวิทยาศาสตร 1  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิจัยเพื่อการพัฒนางาน

ของบุคลากร ใหกับเจาหนาที่และพนักงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับบุคลากรในสังกัด ในการพัฒนาคน พัฒนางาน
พัฒนาการเรียนรูดานการวิจัย เพื่อมุงสูระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ระหวางวันที่ 22-23 พฤษภาคม, วันที่ 5,26 มิถุนายน และ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2547  ต้ังแตเวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ หอง 125 อาคารวิทยาศาสตร 3  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร “ดานการวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอน” ใหกับอาจารยคณะวิทยาศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรุนใหม ดานกระบวนการ
วัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชาของอาจารย และเพื่อใหบุคลากรที่รับผิดชอบการเรียนการสอนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบ
การณเกี่ยวกับปญหาที่พบในการปฏิบัติงาน โดยรองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย   กาญจนวาสี คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนวิทยากร ในวันที่ 20 มิถุนายน 2547  ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอง 125 อาคารวิทยาศาสตร 3 คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร


☺ อาจารย ดร.กลางพล  กมลโชติ  อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษา

สํารวจภูมิปญญาไทย สาขาวิชาศิลปะผาไทย ในทองถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2547
☺ อาจารย ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับเชิญจาก UNESCO ใหนําเสนอผลงานการ

วิจัยโครงการพัฒนาระบบ e-Culture กลุนอนุภูมิลุมแมน้ําโขง (e-Culture Development in Greater Makhong Sub-region) ในงาน
SEAMEO-UNESCO Education Congress ระหวางวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2547 ณ ศูนยการประชุมสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ

☺ รองศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ  รัตนประเสริฐ  อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาตเปนกรรมการบริหาร
สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ณ สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ คณะวิทยา
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ  สอนรายวิชา MTD 512 Teaching Algebra ใหกับนักศึกษาภาควิชา
คณิตศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการสอนคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ช้ันปที่ 1
และ 2  ทุกวันศุกร ต้ังแตวันที่ 4 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 กันยายน 2547 เวลา 13.30-16.20 น.

☺ อาจารยบัณฑิต   ภูริชิติพร  อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ สอนรายวิชา ค 015
คณิตศาสตร  ใหกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 ต้ังแตวัน
จันทรที่ 24 พฤษภาคม 2547 เปนตนไป และเปนกรรมการสอบคัดเลือกลูกจางชั่วคราว ตําแหนงอาจารย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547
ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

☺ อาจารย และขาราชการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เขารับการอบรมโครงการพัฒนาผูบริหารระดับกลาง
เมื่อวันจันทรที่ 24 พฤษภาคม 2547  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ  ดังรายชื่อตอไปนี้

1. รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล   อยูยืนยง หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร
2. อาจารย ดร.นฤมล   เผือกขาว หัวหนาภาควิชาเคมี
3. ผูชวยศาสตราจารยวิมล ขวัญเกื้อ หัวหนาภาควิชาชีววิทยา
4. ผูชวยศาสตราจารยจํานงค   ฉายเชิด หัวหนาภาควิชาฟสิกส
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัทธีรา   สรรมณี หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
6. นางใหมเทียน   จันทโชติ หัวหนางานคลังและพัสดุ
7. นางสายชล เขียววิชัย หัวหนางานบริการการศึกษา
8. นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท หัวหนางานบริหารและธุรการ
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☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรชัย   หญิงประยูร  อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ ใน

หัวขอ “สอนวิทยาศาสตรอยางไรใหสนุก” ในโครงการฝกอบรมดานวิทยาศาสตรสําหรับครู/อาจารย โรงเรียนในโครงการความรวม
มือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ระดับโรงเรียน ระหวางวันที่ 7-9
พฤษภาคม 2547 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง “ฟสิกสบูรณา
การ” ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฟสิกสครั้งที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2547 เวลา 15.15-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร
กรุงเทพฯ

☺ รองศาสตราจารย ดร.สุดา  ตระการเถลิงศักดิ์  อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ
เรื่อง “การจัดการกับคานอกกลุม (Qutliers)” ใหกับนักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2547 ต้ังแตเวลา 13.00-17.00 น.

☺ อาจารย ดร.พัลลภ   คันธิยงค  อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับเชิญเปนอาจารยพิเศษสอนวิชา Seminar in Chemistry I
ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีอินทรีย คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ในวันศุกรที่ 18 มิถุนายน 2547

☺ ผูชวยศาสตราจารยดิเรกฤทธิ์   บัวเวช  ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการสภาคณาจารย ไดรับอนุญาตเขา
รวมประชุมการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2546 ชุดที่ 1 ระหวางวันที่ 5-6 มิถุนายน 2547 ณ หองประชุม ช้ัน 6 ศูนย
ปฏิบัติการ โรงแรมศาลายา พาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิต  ผิวนิ่ม  อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปดูงานดานวิทยาศาสตร
ณ University of Toronto ประเทศแคนาดา ดวยทุน University of Toronto มีกําหนด 4 เดือน 22 วัน ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2547
เปนตนไป

☺ อาจารยสุมามาลย  บรรเทิง  พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปดูงานวิจัยในโครง
การวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเขมรังสีอุลตราไวโอเลตบีจากดวงอาทิตยในบริเวณประเทศไทย” ณ University of Manchester Institute
of Science and Technology (UMIST) ประเทศสหราชอาณาจักร ดวยทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีกําหนด 29 วัน
ต้ังแตวันที่ 2-30 มิถุนายน 2547

☺ นายเกียรติ  อุดมกาญจนานนท  ขาราชการตําแหนง เจาหนาที่บุคคล ระดับ 6 หนวยการเจาหนาที่ งานบริหารและธุรการ
สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง หัวหนางานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยา
ศาสตร โดยเปลี่ยนตําแหนงเปน ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ 6 ทั้งนี้ต้ังแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2547

☺ นางขนิษฐา  สุขประเสริฐ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดขอ
ลาออกจากราชการ ต้ังแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2547 เปนตนไป


☯ นายสิริกข  แกวจํานงค  วุฒิ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

บรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2547

☯ นายจักรกฤช  ศรีสังวาลย  วุฒิ ปวส. (ไฟฟากําลัง) จาก วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จัดจางเปนลูกจางมหาวิทยาลัย  จากงบ
ประมาณเงินรายได  ตําแหนง นายชาง (ไฟฟา) สํานักงานเลขานุการ  คณะวิทยาศาสตร ต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2547
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☯ นางสาวกัลยา  ตาทอง  วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) จาก สถาบันราชภัฏนครปฐม จัดจางเปน เจาหนาที่

ประจําโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาคณิตศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร ต้ังแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2547


ตามที่คณะวิทยาศาสตร ไดจัดสงแบบฟอรมกรอกภาระงานอาจารยไปยังภาควิชาตางๆ เรียบรอยแลว จึงขอความกรุณา

อาจารยทุกทานกรอกแบบฟอรมสงคืนภาควิชาเพื่อรวบรวมสงคืนคณะฯ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2547

ขาวคณะวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสื่อกลางระหวางคณะวิทยาศาสตร  ศิษยเกา  และผูมีอุปการคุณ
หากทานมีความประสงคที่จะสงขอเสนอแนะ  ขาวสาร  หรือเปลี่ยนที่อยูโปรดแจง

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000
โทรศัพท 0-3425-5093  โทรสาร 0-3425-5820  E-mail science@su.ac.th

สามารถเปดอานขาวคณะวิทยาศาสตรไดใน www.sc.su.ac.th ไดเชนกัน
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ไขนกในรังที่พังทลาย

วศิน อิงคพัฒนากุล
ทุกทานคงทราบดีวา นกทุกชนิดเปนสัตวโลกเพียงกลุมเดียวที่ตองออกลูกเปนไข ไมมีนกชนิดใดใน

โลกที่สามารถออกลูกเปนตัวไดเลย แลวทานเคยคิดตอไปบางหรือไมวา เพราะเหตุใดธรรมชาติจึงตองสรางใหนก
ตองออกลูกเปนไข ? คําตอบงาย ๆ ที่อาศัยหลักวิทยาศาสตร คือ โดยปกติแลว นกสวนใหญเกือบทั้งหมดเปนสัตวที่มี
ความสามารถในการบิน (ยกเวนนกเพียงไมกี่ชนิดที่ไมสามารถบินได) ดังนั้น หากจะตองใหนกออกลูกเปนตัว โดย
ตัวออนตองมีพัฒนาการอยูในตัวแมเปนระยะเวลาหนึ่ง คงเปนภาระของตัวแมในการตองแบกทองในเวลาบิน ทําให
สมรรถนะในการบินลดลง เปนอันตรายตอชีวิตทั้งแม และลูก ซ่ึงวิธีการเดียวที่ดีที่สุด คือ ลดระยะเวลาของ
พัฒนาการของตัวออนที่อยูในตัวแม ใหมีเวลาสั้นที่สุด ธรรมชาติจึงสรางใหนกตองออกลูกเปนไข และปลอยใหลูก
นกพัฒนาตัวเองในไขตามชวงเวลาของตัวเอง โดยมีนกตัวแมคอยดูแล และใหความอบอุนอยูภายในรังเกือบตลอด
เวลา จนกระทั่งลูกนกฟกออกมาเปนตัว แมนกยังคงตองคาบอาหารมาปอนใหลูกนกเพื่อใหเติบโตเปนนกที่ปกกลาขา
แข็งสามารถหากินไดดวยตนเอง อยางไรก็ตาม บางกรณีอาจเกิดภัยพิบัติกับตัวแมนก หรือกับรังที่แมนกใชวางไข
และเลี้ยงดูลูกนกนั้น นํามาซึ่งความเสียหายยอยยับในชีวิตของลูกนกเชนเดียวกัน

หากไดเปรียบเทียบสัจธรรมดังกลาวกับชีวิตจริงในสังคมไทย จะพบวา มหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนรัง
นก สวนคณะวิชาตาง ๆ เปรียบเสมือนแมนก ในขณะที่นักศึกษาเปรียบเสมือนไขนก หรือลูกนกที่ยังตองอยูในรังโดย
มีแมนกคอยฟูมฟกจนกวาลูกนกจะปกกลาขาแข็ง ส่ิงตาง ๆ ที่อยูโดยรอบไขนก และลูกนกเปรียบเสมือนปจจัยแวด
ลอมที่มีทั้งสวนที่ดี และสวนที่ไมดี หากลูกนกเลือกรับเอาแตส่ิงที่ไมดี รังนก และแมนกก็ไมสามารถปกปอง
ภยันตรายตาง ๆ ได ตรงกันขาม หากลูกนกไดรับแตปจจัยแวดลอมที่ดี ลูกนกยอมเติบโตแกรงกลาเปนนกที่งามสงา

หากมองยอนกลับมายังรังนก และแมนกบาง ทั้งรังนก และแมนก ตองทําหนาที่ของตนเองใหสมบูรณ
แบบมากที่สุด รังนกตองสรางความอบอุน ความสะดวกสบาย ความแข็งแรงใหแกแมนก ไขนก และลูกนกที่อาศัยอยู
ใตชายคานั้น สวนแมนก ตองคัดสรร และสรรหาแตส่ิงดีงามมาปอนแกลูกนกเพื่อใหเปนลูกนกที่เติบโตสมบูรณแข็ง
แรงทั้งทางรางกาย และจิตใจ ในบางกรณี แมนกหลายตัวอาจตองรวมแรงรวมใจกันเลี้ยงลูกนกหลายตัวที่อยูในรัง
เดียวกัน หากแมนกมีการเกี่ยงงอนกัน จะเลือกเล้ียงเฉพาะลูกในอกตัวเอง อาจกอใหเกิดปญหาความแข็งแรงสมบูรณ
ของลูกนกทั้งหมดได ไขนก หรือลูกนกที่อยูในรังจะเปรียบเสมือน “ไขนกในรังที่พังทลาย” จะไมมีโอกาสมีชีวิตรอด
หรือเจริญเติบโตตอไปได แมนกทุกตัวจึงตองคอยชวยเหลือ สนับสนุนซึ่งกัน และกันในการฟกไข และเลี้ยงดูลูกนก
เพื่อปองกันมิใหเกิดกรณี “ไขนกในรังที่พังทลาย” โดยเด็ดขาด เพราะลูกนกเหลานั้น จะไมมีโอกาสเปนนกที่แข็งแรง
สมบูรณที่พรอมเผชิญปญหาอุปสรรคในโลกกวางไดเลย


