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ปท่ี 10 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนมีนาคม  พ.ศ.2547

อาจารย ขาราชการคณะวิทยาศาสตร เขารวมโครงการ
“ทางเลือกใหมใหชีวิต

อาจารย  ขาราชการคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร เขารวมโครงการ “ทางเลือกใหมใหชีวิต” ซึ่งจะเกษียณ
อายุราชการกอนกําหนด ต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2547  ประกอบดวย

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เตือนตา       เจนจรัตน
2. นางวลี ศรีชลัมภ
3. นางสาวสายพิณ ออนวงศ
4. นายปลื้ม ดําเกาะ

ขอแสดงมุทิตาจิตกับอาจารย และขาราชการทุกทานในวาระเกษียณอายุราชการกอนกําหนดโดยการเขารวมโครงการ “ทางเลือกใหม
ใหชีวิต” คณะฯ รูสึกเสียดาย อาลัย ที่คณะฯ จะตองขาดแคลนบุคลากรที่ดีๆ ซึ่งเปนกําลังสําคัญ เปนผูมากดวยความรูและประสบ
การณเปนเวลาหลายสิบป ในโอกาสนี้ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ไดโปรดดลบันดาลใหทุกทานประสบ
แตความสุขสบายทั้งกายและใจตลอดไป

     
มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ

เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร (สอวน.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ 19 แหง
และสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกันดําเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
คอมพิวเตอร ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหใกลมาตรฐานสากล และเตรียมนักเรียนเพื่อแขงขันคณิตศาสตรวิทยาศาสตรโอลิมปก
ระหวางประเทศ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนศูนย สอวน. สําหรับภูมิภาคตะวันตก รวมกับโรงเรียนในเครือขาย
ของ “ศูนย สอวน.คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร” ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สาขาวิชา คือ เคมี ชีววิทยา ฟสิกส คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร

ผูที่ไดรับการคัดเลือกไดเขารวมกิจกรรมคายอบรมโอลิมปกวิชาการ (คาย 1) ไปแลวเมื่อวันที่  11-25 ตุลาคม 2546
และผูผานการคัดเลือกจะเขารับการอบรมโอลิมปกวิชาการ (คาย 2) ระหวางวันที่ 15 มีนาคมถึงวันที่ 2 เมษายน 2547  ณ คณะวิทยา
ศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  จังหวัดนครปฐม
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⌦
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดรับนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจําปการศึกษา

2547 จําหนายใบสมัครและสมัครระหวางวันที่ 1 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2547 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสั่ง
ซื้อทางไปรษณีย หรือ download ใบสมัครที่ web site ของคณะวิทยาศาสตร สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ http://www.sc.su.ac.th/ หรือ
โทรศัพท 0-3427-1315

สาขาวิชาคณิตศาสตร 15  คน
สาขาวิชาสถิติ 15  คน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 20  คน
สาขาวิชาเคมี 20  คน
สาขาวิชาชีววิทยา 10  คน
สาขาวิชาฟสิกส 10  คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 10  คน

⌦
การตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนคณะวิทยา

ศาสตร ผูตรวจการประเมินฯ ไดเขาตรวจเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร  ระหวางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2547 ประกอบดวย
1. รองศาสตราจารย ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล
2. รองศาสตราจารย ดร.จันทนี เพชรานนท
3. นางทิพย นิลนพคุณ

 ⌫⌫  
⌦  ⌫ ⌫    


 โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูความสามารถดานวิชาการอาจารยสาขาวิชาชีววิทยา เรื่อง “การจัดจําแนกชนิดหอย
เพื่อจัดทําพิพิธภัณฑ” ระหวางวันที่ 29-30  มีนาคม 2547  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  โดยมีอาจารยจากโรงเรียนแกนนําระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 24 คน โดยคณาจารยภาควิชาชีววิทยาเปนวิทยากร  ณ  อาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

http://www.sc.su.ac.th/
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 โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูความสามารถดานวิชาการอาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคิดเชิงคณิตศาสตร
3 (ระดับชวงชั้นที่ 4)  ระหวางวันที่ 22-26, 29-31  มีนาคม 2547 และวันที่ 1-2, 5-9, 19-23 เมษายน 2547   โดยมีอาจารยจากโรงเรียน
แกนนําระดับมัธยมศึกษา จํานวน 36 คน โดยคณาจารยภาควิชาคณิตศาสตรเปนวิทยากร  ณ  อาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ⌦ ⌫⌦ 
คณะวิทยาศาสตร จัดงานปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2546 เมื่อวันจันทรที่ 2 กุมภาพันธ และ

วันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ 2547  ณ หอง 4103 อาคารวิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร
วันจันทรที่ 2 กุมภาพันธ 2547 เวลา 13.00-16.00 น. มีการแนะนําบุคลิกภาพและการแตงกายในการสมัครงาน พรอม

สาธิตการแตงหนา โดยบริษัท แพนคอสเมติคส จํากัด

วันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ 2547 มีการบรรยายพิเศษ หัวขอ “บัณฑิตวิทยาศาสตรที่ดีในมุมมองภาคเอกชน” โดยวิทยากร
รับเชิญ และหัวขอ “ศิษยเกาเลาประสบการณ” จากศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร

และในวันดังกลาว คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดมอบรางวัล บรูซ สกอตต แกนักศึกษาที่คะแนนเฉลี่ย
สะสมสูงสุดในชั้นปที่ 3 แตละสาขาวิชา
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⌦
 คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ “วิทยาศาสตรสูชุมชน” ณ โรง

เรียนบานหนองตากาย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางวันที่ 7-11 มีนาคม 2547
 คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร เขารวมแขง

ขัน “กีฬาอะตอมเกมส ครั้งที่ 14” ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ 18-23 มีนาคม 2547
 คณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร และนักศึกษาสาขาวิชาเอกชีววิทยา และสาขาวิชาเอกจุลชีววิทยา

ช้ันปที่ 3 จัดโครงการ “เมล็ดพันธุเพื่อวันพรุงนี้ ครั้งที่ 5” ณ โรงเรียนบานหินดาด อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระหวางวันที่
8-12 มีนาคม 2547


☺ ผูชวยศาสตราจารยดิเรกฤทธิ์  บัวเวช  อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เขารวมประชุมศูนยพัฒนาความ

เปนเลิศดานมลพิษทางอากาศ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ณ หองประชุม 204 กรมควบคุมมลพิษ และเขารวมการสัมมนากีฬา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระหวางวันที่ 18-19 มีนาคม 2547 ณ แควริเวอรไซด จังหวัดกาญจนบุรี

☺ รองศาสตราจารย ดร.เรณู   เวชรัชตพิมล อาจารย ดร.มยุวา  อารีกิจเสรี อาจารยสุจินันท  ศักดิ์สินธุชัย อาจารยวันวิวาห
วิชิตวรคุณ และนางสาวนงนุช  กําลังแพทย ประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับเชิญเปนวิทยากรอบรมผูประกอบการอาหารโตะจีนจังหวัด
นครปฐม เพื่อใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแกเจาของและผูปรุงอาหารโตะจีน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2547 ณ หองประชุมฟาใส
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดเสนหา) จังหวัดนครปฐม

☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต  อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ
“ผลงานวิจัยการลดระยะเวลาการหมักน้ําปลา” และรวมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น “แนวทางการผลิตน้ําปลาจาก
วัตถุดิบชนิดอ่ืนๆ” เมื่อวันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ 2547 ณ หองประชุมหยกมณี อาคารอมร ภูมิรัตน ช้ัน 2 สถาบันคนควาและพัฒนาผลิต
ภัณฑอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ

☺ รองศาสตราจารย ดร.เรณู  เวชรัชตพิมล  อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ไดรับเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเยี่ยมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพเพื่อรับรองการประเมินภายนอกจาก สมศ. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2547  ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสัง
ฆาราม) และไดรับเชิญเปนวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดําเนินโครงการวิจัยและบริการวิชาการดานการเพาะเลี้ยงโค
ครบวงจร ระหวางวันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2547 ณ หองประชุมสถาบันราชภัฎกําแพงเพชร ศูนยอุดมศึกษาแมสอด จังหวัดตาก

☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิต  ผิวนิ่ม  อาจารยประจําภาควิชาเคมี ไดรับอนุญาตเปนกรรมการสรรหาผูทรงคุณวุฒิปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ เมื่อวันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ 2547 ณ หอง 1301 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ศาลายา อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.โชคพิศิษฐ  ชาญนันทพิพัฒน  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ และอาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ได
รับเชิญเปนกรรมการที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาพืชไรนา และเปนอาจารยพิเศษสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม

☺ รองศาสตราจารย ดร.นวรัตน   อนันตชื่น  อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุญาตใหเดินทางไปดูงานวิจัย
สาขาวิชาคณิตศาสตร ณ Curtin University of Technology ประเทศออสเตรเลีย ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 1 เดือน 16 วัน ต้ังแตวันที่ 1
มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2547
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☺ รองศาสตราจารย ดร.เรณู  เวชรัชตพิมล อาจารย ดร.มยุวา  อารีกิจเสรี อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยา ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ธนิต  ผิวนิ่ม อาจารยประจําภาควิชาเคมี และผูชวยศาสตราจารยนัทธีรา  สรรมณี  หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม รวม 4 ทาน ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปศึกษาดูงานดานการพัฒนาเทคนิคการใชเซลลเพาะเลี้ยงสําหรับศึกษารูปแบบความ
เปนพิษของโลหะหนักในประเทศไทย เพื่อใชเปนแนวทางจัดทํามาตรฐานใหมในการปองกันและควบคุมปญหามลพิษจากภาค
อุตสาหกรรม ณ Medical College of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย ตามโครงการสงเสริมการ
เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกําหนด 23 วัน ต้ังแตวันที่
13 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2547

☺ อาจารยวัลลพ  พรมเสน  อาจารยประจําภาควิชาฟสิกส ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชา
วัสดุศาสตร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยทุนรัฐบาล ตามโครงการพัฒนาอาจารยทบวงมหาวิทยาลัย และทุนสวนตัว ต้ังแตวันที่ 8
มกราคม 2540 นั้น ไดยุติการศึกษาและเดินทางกลับ รายงานตัวเขาปฏิบัติราชการตามปกติที่คณะวิทยาศาสตร ต้ังแตวันที่ 9
กุมภาพันธ 2547

☺ อาจารยรัตนา  ศรีทัศน  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารยภาควิชาคณิตศาสตร ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปดูงาน
สาขาวิชาคณิตศาสตร ณ Potsdam University ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ดวยทุนสวนตัวและกองทุนสงเสริมและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร มีกําหนด 1 เดือน 11 วัน ต้ังแตวันที่ 21 มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2547

☺ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรชัย  หญิงประยูร  ลูกจางชั่วคราวโครงการจางผูมีความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย ภาควิชาฟสิกส ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปประชุมวิชาการ The International Council of Assciations
for Science Education (ICASE) General Assembly และเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสมาคมครูวิทยาศาสตรแหงชาติสหรัฐ
อเมริกา (National Science Teacher Association) ณ เมือง Atlonta มลรัฐ Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกําหนด 6 วัน ต้ังแตวันที่ 31
มีนาคม 2547 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2547 ดวยทุนขององคกรการศึกษาวิทยาศาสตรระหวางประเทศ (ICASE)


 นายณัฐกฤติ  สุขสา  วุฒิ วท.บ. (ฟสิกส) จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดจางเปนลูกจางมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงิน

รายได ตําแหนง ผูชวยสอน ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ต้ังแตวันที่ 6 มกราคม 2547
 นายกชพร  อายุยืน  วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดจางเปนลูกจาง

มหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได ตําแหนง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร ต้ังแตวันที่ 2
กุมภาพันธ 2547

 นายเฉลิมชัย  งามดี  วุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดจางเปนลูกจางมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได ตําแหนง คน
งานหองทดลอง ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ต้ังแตวันที่ 16 มกราคม 2547
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คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง อาจารย

ประจําสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ภาควิชาคณิตศาสตร จํานวน 2 อัตรา ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูสนใจสมัครใหขอและยื่นใบสมัครไดที่ หนวยการ
เจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการ อาคารวิทยาศาสตร 1 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ ต้ังแตบัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547 (ดูรายละเอียดการรับสมัครไดใน www.sc.su.ac.th)

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

http://www.sc.su.ac.th/
mailto:science@su.ac.th
mailto:science@su.ac.th
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เทคนิคการเปน “นาย”

วศิน อิงคพัฒนากุล

โดยสวนตัวแลว คําวา “นาย” หรือ “เจานาย” สําหรับผมแลว เปนคําหนึ่งในหลายคําที่อยูในบัญชี “คําที่ไมชอบ” เปน
อยางยิ่ง เพราะเหตุวา การทํางานตาง ๆ นั้น ลําพังแคการ “แบงเขาแบงเรา” มันก็เปนกําแพงสําคัญขวางกั้นความสําเร็จของงานแลว ยิ่ง
หากมีการแบงระดับช้ัน การเปนนาย กับการไมเปนนาย แลว ยิ่งเปนปราการกีดขวางความสําเร็จของงานมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในปจจุบันนี้ ระบบเจาขุนมูลนายถูกยกเลิกไปเนิ่นนานแลว ผมเคยทดลองคิดเลน ๆ เหมือนกันวา ถาหากยังคงระบบเจาขุนมูลนายอยู
ในเวลานี้ ปานนี้ ตําแหนงตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาจมีบรรดาศักดิ์ตาง ๆ กันไป “คณบดีคณะวิทยาศาสตร” หากเปนผูชาย อาจได
กลายเปน “หลวงวิทยาศาสตรราชศักดา” หรือถาเปนผูหญิง อาจมีบรรดาศักดิ์เปน “คุณทาววิทยาศาสตรราชภักดี” หรือถาเปนสํานัก
งานอธิการบดี อาจมีบรรดาศักดิ์สําหรับ “รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา” ที่เรียกวา “ขุนแผน”  สวนระดับผูอํานวยการกอง
กลางที่ทําหนาที่ใหบริการทั่ว ๆ ไป อาจไดรับการแตงตั้งเปน “คุณทาวชํานาญบริการเปนเลิศ” ไปแลว โดยแตละทาน ไดถือครองที่นา
นับรอย นับพันไร

แตสิ่งที่จะกลาวถึงตอไปนี้ มิไดเกี่ยวของกับการเปน “นาย” ในลักษณะดังกลาว แตจะมุงเนนที่การเปน “นาย” ที่ดีของ
ตัวเอง เพราะหากทุกคน สามารถเปนนายที่ดีของตนเองไดแลว สังคมของเราคงเปนสังคมที่ดีขึ้นกวาปจจุบัน โดยการเปนนายของตัว
เองนี้ คงตองมีการควบคุมตัวเองในหลากหลายประเด็น ประกอบดวย การควบคุมจิตใจ ซึ่งเปนไปตามคําโบราณที่กลาววา “ใจเปน
นาย กายเปนบาว” ซึ่งครอบคลุมถึงการระงับจิตใจใฝตํ่าของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความอิจฉาริษยาผูอื่น ความโกรธเคืองเมื่อไม
ไดในสิ่งที่ตนเองคาดหวัง ฯลฯ ซึ่งการควบคุมจิตใจตนเองนี้ ยังรวมความไปถึง การสงเสริมจิตใจใฝดีในตนเอง คนเราทุกคนมีจิตใจ
แบงเปน 2 สวนอยางชัดเจน และมีอิทธิพลอยางใหญหลวงตอการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตาง ๆ ทั้งนี้ พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นขึ้น
อยูกับวาจิตใจดานใดมีอํานาจเหนือกวา หากบุคคลนั้นมีจิตใจใฝตํ่าที่มีอํานาจมากกวา สามารถครอบงําจิตใจใฝสูงไดโดยสิ้นเชิงแลว
พฤติกรรมที่แสดงออกมาจะเปนไปในทางราย และหากไมมีการขัดเกลาจิตใจใหใสบริสุทธิ์ขึ้น บุคคลนั้นยอมประพฤติปฏิบัติสิ่งเลว
รายจนกลายเปนนิสัย แตหากบุคคลมีจิตใจดีงาม ยอมมีพฤติกรรมที่ดีงาม เปนที่ยอมรับในสังคม
ดังนั้น หากจะเปนคนดีได แตละคนควรไดรับการปลูกฝง และฝกฝนการเปน “นาย” ที่ดีของจิตใจตนเอง เพื่อใหเปนจิตใจที่ดี แข็งแรง
มีอํานาจ และทรงพลังอยูเสมอ เพื่อเปนเกราะปองกันจิตใจใฝตํ่ามิใหมีอิทธิพลได หนาที่การงานที่แตละทานรับผิดชอบอยู ยอม
ประสบผลสําเร็จสมดังเจตนาทุกประการ

วันนี้ ทานเปนนายที่ดีแลวหรือยัง ?
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