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Education is not preparation for life;
education is life itself.

การศึกษาไม่ใช่การเตรียมตัวของชีวิต 
มันคือชีวิตในตัวมันเอง

John Dewey
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  Talk
เสียงบูม เสียงซ้อมร้องเพลงเชียร์ที่ดังข้ึนตั้งแต ่

ต้นเดือนพฤษภำคม เป็นสัญญำณเตือนให้รู้ว่ำ เวลำ
เปิดภำคกำรศึกษำก�ำลังใกล้เข้ำมำ มหำวิทยำลัย 
ทีเ่คยเงยีบเหงำในช่วงสองเดอืนทีผ่่ำนมำถูกปลกุข้ึน
มำให้คึกคักอีกครั้งหนึ่ง หน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัยอยู่ในช่วงเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิด
ภำคกำรศึกษำ 1/2561 ในวันที่ 25 มิถุนำยน 2561

ส�ำนกัหอสมดุ มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชยีงใหม่และ 
นติยสำรเพลนิขอร่วมต้อนรับน้องใหม่รหสั 61 ทกุคน 
เข้ำมำเป็นลูกพระพิฆเนศวร์ ในรั้วด�ำเหลือง ขอให้ 
น้องใหม่ทกุคนใช้โอกำสในช่วงต้นเทอมเตรียมกำยใจ  
ให้พร้อมรับควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในร้ัว
มหำวิทยำลัย และยินดีต้อนรับรุ่นพี่ทุกสำขำวิชำ 
กลับเข้ำสู่รั้วมหำวิทยำลัยเช่นกัน

นิตยสำรเพลินฉบับเดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน 
2561 ขอมีส่วนช่วยในกำรเตมิเตม็ควำมรูเ้พือ่เตรียม
ควำมพร้อมของนกัศึกษำ และเชญิชวนน้องใหม่และ
พี ่ๆ  นกัศึกษำเข้ำร่วมกจิกรรมต่ำง ๆ  ทีส่�ำนกัหอสมดุ
จัดข้ึนตลอดปีกำรศึกษำ 2561 โดยนกัศึกษำสำมำรถ
ติดตำมกิจกรรมของส�ำนักหอสมุดได้ผ่ำนเว็บไซต์
ของส�ำนกัหอสมุด (http://www.lib.cmru.ac.th) หรือ
กดไลค์เพื่อเป็นเพื่อนและติดตำมข่ำวสำรของส�ำนัก 
หอสมุดได้ที ่(https://www.facebook.com/cmrulibrary) 

อำจำรย์ ดร. สุจิรำ อัมรักเลิศ
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กำรอบบรมเชิงปฏิบัติกำรครูบรรณำรักษ์
     ส�ำนักหอสมุดและภำควิชำสำรสนเทศศำสตร์ 
ร่วมจัดกำรอบบรมเชิงปฏิบัติกำรครูบรรณำรักษ์ภำยใต ้
โครงกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อ 
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำท้องถิ่น ในวันที่ 
9 - 11  พฤษภำคม 2561 ณ  โรงเรียนบ้ำนสุขฤทัย 
ต.ท่ำตอน อ.แม่อำย  จ.เชียงใหม่
     

โครงกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพแก่สังคม 
กิจกรรมกำรพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน
      ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อ�ำนวยกำร 
ส�ำนกัหอสมุด    พร้อมด้วยผู้บริหำรและบคุลำกรส�ำนกัหอสมุด
ได้จัดกิจกรรมกำรพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนภำยใต้โครงกำร 
บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพแก่สังคม  ณ  โรงเรียนต�ำรวจ 
ตระเวนชำยแดนศึกษำนำรีอนุสรณ์ 3  และโรงเรียน 
บ้ำนสุขฤทัย ต.ท่ำตอน อ.แม่อำย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 8 - 
11 พฤษภำคม 2561

กำรอบบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "กำรบริหำร
จัดกำรห้องสมุดให้แก่ต�ำรวจตระเวนชำยแดน"
       ส�ำนักหอสมุดและภำควิชำสำรสนเทศศำสตร์ 
ร่วมจัดกำรอบบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรบริหำร
จัดกำรห้องสมุดให้แก่ต�ำรวจตระเวนชำยแดน ภำยใต้
โครงกำรอบบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน ในสังกัด
กองก�ำกับกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 ในวันที่ 6 
พฤษภำคม 2561 ณ ห้องประชุมอำคำรเอนกประสงค์ 
ด้ำนภำษำและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  
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ประชุมคณะกรรมกำรประจ�ำส�ำนักหอสมุด  
ครั้งที่ 3/2561
      ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ สิงฆรำช  รองอธิกำรบดี  
เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ�ำส�ำนักหอสมุด
ครั้งที่ 3/2561 พร้อมด้วย คณะกรรมกำรประจ�ำส�ำนัก 
หอสมุด และคณะผู้บริหำรส�ำนักหอสมุด ในวันที่ 17 
พฤษภำคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสำยเชียงใหม่ 
ชั้น 8 อำคำรส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่

กิจกรรม “เวทีกำรจัดกำรควำมรู้ ( KM Day ) ”
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ สิงฆรำช รองอธิกำรบดี 
เป็นประธำนในพิธีเปิดงำนกิจกรรม “เวทีกำรจัดกำรควำมรู้ 
( KM     Day )  โดยส�ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัรำชภัฏเชยีงใหม่
ในงำนมีกำรบรรยำยพิเศษ หัวข้อ “กำรบริกำรเชิงรุก  
ในยุค 4.0” วิทยำกร โดย คุณพันธ์ศักดิ์ พรมอินถำ 
และกิจกรรมสรุปผลกำรจัดกำรควำมรู้ ปี 2561 และ
กำรน�ำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มชุมชนปฏิบัติของ 
ส�ำนักหอสมุด ในวันที่ 24 พฤษภำคม 2561  
ณ บริเวณชั้น 1 อำคำรส�ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ถอดบทเรียนกำรจัดกำร
ควำมรู้ระดับมหำวิทยำลัยและเผยแพร่องค์ควำมรู้ใน
เวทีตลำดนัด KM
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อ�ำนวยกำร 
ส�ำนักหอสมุดพร้อมด้วยผู้บริหำรและบุคลำกรส�ำนักหอสมุด
เข้ำร่วมงำนกิจกรรมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรถอด 
บทเรียนกำรจัดกำรควำมรู้ระดับมหำวิทยำลัยและเผยแพร ่
องค์ควำมรู้ในเวทีตลำดนัด KM ในวันที่ 31 พฤษภำคม 
2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำคำร 90 ปี รำชภัฏเชียงใหม่ 
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R eading Plearn

NEW RELEASES! in CMRU LIB.  BY ธญา ตันติวราภา

ผูแ้ตง่ : ฟรจินส,์ บำรท์ พเีตอร์ 
ส�ำนักพิมพ์ : มันตรำ
เลขเรยีกหนงัสอื : 371.30281 ฟ173ร 
LOCATION : ส�ำนกัหอสมดุ ศนูยแ์มร่มิ
 
        หนงัสอืคูม่อืส�ำหรบันกัเรยีน นกัศกึษำ
ที่ต อ้งกำรพัฒนำควำมสำมำรถ 
ในกำรเรี ยนรู ้  และต อ้งกำรให ้
ผลกำรเรียนของตนเองดีขึ้น โดย 
หนงัสอืเลม่นีเ้ป็นไกด์ไลนท์ีค่อยแนะน�ำ
วธิกีำรตำ่ง ๆ  นบัตัง้แตก่ำรปลกูฝังนสิยั 
กำรรักเรียน เทคนิคกำรอำ่นหนงัสือ 
เทคนคิกำรจ�ำ กำรจดโนต้ยอ่ หลกักำร 
ทบทวนบทเรียน กำรท�ำรำยงำน กำรท�ำ 
ขอ้สอบ เป็นตน้ ทัง้นีเ้พือ่ใหก้ำรเรยีน 
มปีระสทิธภิำพจนไดร้บัผลกำรเรยีนเปน็ที่ 
นำ่พอใจ รวมถึงกำรแก้ไขปญัหำในกำรเรียน 
ทีน่กัเรยีนนกัศกึษำตอ้งประสบบอ่ยครัง้ 
เรียกว ่ำเป ็นกำรรวบรวมเทคนิค 
กำรเรยีนทีส่ำมำรถน�ำไปปฏบิตัไิดจ้รงิ

ผู้แต่ง : วิระยะ ฤำชัยพำณิชย์ 
ส�ำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
เลขเรียกหนังสือ : 371.102 ว3711ห
LOCATION : ส�ำนักหอสมุด ศูนย์แม่ริม  

ไกด์บุ๊กที่จะช่วยให้ครู อำจำรย์
เข ้ำใจแนวคิดเ ร่ืองกำรสอนและ 
กำรประเมินผลรูปแบบใหม่ เพื่อสรำ้ง
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
และแนวทำงปฎิบัติจริง และยังช่วย 
ให ้นักเ รียน นักศึกษำได ้ เ รียนรู ้
โลกของกำรศึกษำ และแนวทำง 
กำรพัฒนำตนเอง ผู้ปกครองจะได้
ทรำบถึงวิธีท�ำให้เด็กเรียนอย่ำงมี
ควำมสุขและรักกำรเรียนรู้ ตลอดจน 
ผู้สนใจกำรศึกษำจะได้ทรำบค�ำตอบ
ข้อสงสัยที่ว่ำ ท�ำอย่ำงไรให้กำรเรียน 
กำรสอนและกำรสอบมีคุณภำพและ
ใช้ได้จริงกับเด็กไทย

ผูแ้ตง่ : โชตกิำนต์ เทีย่งธรรม
ส�ำนกัพมิพ ์ : บุค๊ส ์ ทู ยู
เลขเรยีกหนงัสอื : 371.3028 ช843ห
LOCATION : ส�ำนกัหอสมดุ ชัน้ 3, ส�ำนกั
หอสมดุ ศูนยแ์มร่ิม, หอ้งสมดุคณะ
เทคโนโลยกีำรเกษตร, หอ้งสมดุวทิยำลยั
แมฮ่อ่งสอน
     
     หนังสือ “1 นำที แนะวิธีแก้ปัญหำ 
กำรเรียน” ได้น�ำเสนอเทคนิคเเละ 
วิ ธีกำรเ รียนให ้ เก ่งในระยะเวลำ 
เพยีงเลก็น้อยส�ำหรับผู้ทีต่ัง้ใจ สนใจจริง 
เเละต้องกำรพฒันำเเก้ปัญหำกำรเรียน 
ฝึกฝนกำรกำรเรียน กำรเขียน กำรอ่ำน 
ให้เก่งได้ ในระยะเวลำที่เร่งรัด เพื่อ
อ่ำนเสริม เติมควำมรู้ ให้กับตนเอง 
เหมำะส�ำหรับน้อง ๆ นักเรียน นิสิต 
นกัศึกษำ ทีอ่ยำกพฒันำตนเองให้เป็น
คนเก่ง และมีควำมสขุไปกับกำรเรียนรู้ 
โดยมีรำยละเอียดที่เน้นข้อปฏิบัติที่
รวดเร็ว เข้ำใจง่ำย ใช้ได้ทันที เห็นผล 
ทันตำ

8 Plearn
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Most Popular Book CMRU LIB. BY สุรดา ปฐวีวิจิตร

ชื่อเรื่อง : ต�ำนำนวีรบุรุษสำมก๊ก
ผู้แต่ง : ฉวน อิ๋ง ตง
เลขเรียกหนังสือ : ย 895.13 ฉ175ตว 2551
LOCATION : ส�ำนักหอสมุด ชั้น 5
เนื้อหำโดยสังเขป : 
     เป็นวรรณกรรมเลื่องชื่อของจีน ซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในและนอกประเทศ  
เนือ้หำเตม็ไปด้วยภำพประวัตศิำสตร์ ฉำกสงครำม ตัวละคร เสน่ห์ของสำมก๊ก 
สำมำรถดึงดูดใจนักอ่ำนรุ่นแล้วรุ่นเล่ำ ให้ควำมรู้และข้อคิดมำกมำย ต�ำนำน 
วีรบุรุษสำมก๊ก ฉบับกำร์ตูนมีทั้งหมด 8 เล่ม เป็นกำรน�ำเนื้อหำของสำมก๊ก
ต้นฉบับมำเรียบเรียงใหม่ และน�ำเสนอผ่ำนภำพกำร์ตูน เพื่อให้เด็ก ๆ    อ่ำนได้ 
เข้ำใจง่ำยขึ้น

ชื่อเรื่อง : ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบคู่บัลลังก์ 
ผู้แต่ง : เฉียนเยี่ยนชิว
เลขเรียกหนังสือ : น ฉ276ต 2553
LOCATION : ส�ำนักหอสมุด ชั้น 4
เนื้อหำโดยสังเขป : 
 เมื่อจีนก้ำวสู่ยุคนองเลือดของจักรพรรดินีโหดนำมบูเช็กเทียน  
เหล่ำเชื้อพระวงศ์ตระกูลหลี่ผู้เคียดแค้นชิงชังพระนำงต่ำงพำกันซ่องสุมก�ำลัง
หวังโค่นบัลลังก์ ก่อให้เกิดคดีมำกมำยที่ชำวบ้ำนเป็นผู้รับกรรม แต่ในยุคมืด 
แสนมืดนั้นยังมียอดตุลำกำรผู้หนึ่งช่วยคลี่คลำยคดีปริศนำน�ำควำมยุติธรรม
คืนกลับสู่บ้ำนเมือง นั่นคือ ตี๋เหรินเจี๋ย

ชื่อเรื่อง : เพชรพระอุมำ ฉบับสมบูรณ์
ผู้แต่ง : พนมเทียน
เลขเรียกหนังสือ : น ฉ114พ 2547
LOCATION : ส�ำนักหอสมุด ชั้น 4
เนื้อหำโดยสังเขป : 
 กำรผจญภยัคร้ังใหญ่ เม่ือจอมพรำน รพนิทร์     ไพรวลัย์   รับเป็นมัคคเุทศก์ 
น�ำทำงให้คณะนำยจ้ำงเพื่อตำมหำพรำนชดน้องชำยที่หำยสำบสูญไปกับ 
กำรแสวงหำขุมทรัพย์พระอุมำเทวี จอมมัคคุเทศก์พร้อมสี่พรำนคู่ใจ บุญค�ำ  
จัน เกิด เส่ย พำคณะนำยจ้ำงสู่ดินแดนอันไม่ปรำกฏในภูมิศำสตร์โลก 
บนเส้นทำงดงดิบที่พร้อมจะปลิดชีวิตผู้มำเยือนได้ทุกวินำที
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CMRU DISCOVERY SEARCH 
CMRU             

Discovery Search 

Search Full text articles,  

Reference Database, 

eBooks, eJournals and 

library resources         

at one click.  

CMRU 
Discovery 
Search 

ค้นง่าย            
ในคล้ิกเดียว 

 

CMRU Discovery Search คืออะไร 
CMRU Discovery Search คือ การสืบค้นรูปแบบใหม่ ที่อ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการส านักหอสมุดในการค้นหา และเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จากการสืบค้น 
เพียงที่เดียว แต่ได้ผลลัพท์จากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แห่งพร้อมกัน 
ทั้งจาก CMRU OPAC, Reference Database ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับ รวมไปถึงหนงัสือ

 
 

อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน  

สามารถใช้งาน CMRU Discovery Service ได้จากท่ีไหน 

www.lib.cmru.ac.th   

เมนู CMRU Discovery Search 
 

Library Tip         by Thitiga Asakit     

"Designed by Onlyyouqj / Freepik" 
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BY อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ

การใช้สมาร์ทโฟนในห้องเรียน 
มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศกึษาจริงหรือ ?

   ในช่วงสิบปีที่ผ่ำนมำนอกจำกเรำจะเห็นข้อมูลจำกส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติซึ่งชี้ให้เห็นว่ำจ�ำนวน
เด็กและเยำวชนไทยซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษำในช่วงอำยุระหว่ำง 11-24 ปี ใช้สมำร์ทโฟนเพิ่มมำกขึ้น 
ทุกปี (ภำพที่ 1) เรำยังพบว่ำข่ำวเกี่ยวกับกำรห้ำมใช้สมำร์ทโฟนในห้องเรียนออกมำให้ได้ยิน 
อย่ำงสม�่ำเสมอ  เช่น “ศธ เตรียมออกค�ำสั่ง “ห้ำมนักเรียน” ใช้มือถือในห้องเรียน” “ฝรั่งเศสออกกฎเหล็ก 
ห้ำมนกัเรียนใช้มอืถือในโรงเรียน เร่ิม ก.ย. ปีหน้ำ” “สมำร์ทโฟน กบัดกัทำงเทคโนโลยีเดก็ไทย”  เมือ่ได้ยิน 
ข่ำวต่ำง ๆ  เหล่ำนี้ นักเรียน นักศึกษำ รวมทั้งผู้ปกครองหลำยคนอำจมีข้อสงสัยในใจ และคิดท้วง 
ในใจว่ำ “อะไรกัน แค่ใช้สมำร์ทโฟนในห้องเรียนเช็คข่ำวครำวต่ำง ๆ หรือแค่ถ่ำยรูปเพื่อเช็คอิน 
ในห้องเรียน หรือ คุยกับเพื่อนว่ำเที่ยงนี้จะทำนอะไรดี หรือส่งข้อควำมหำคุณแม่ เมื่อคุณครูสั่ง
กำรบ้ำน ไม่น่ำจะมีปัญหำอะไร” แต่หำกไม่มีปัญหำอะไรท�ำไมถึงมีข่ำวกำรห้ำมใช้ หรือขอให้เด็ก 
นักเรียน นักศึกษำงดใช้สมำร์ทโฟนในห้องเรียนเกิดขึ้นตลอดเวลำ

ภำพที่ 1 จ�ำนวนผู้ใช้สมำร์ทโฟนจ�ำแนกตำมอำยุ ระหว่ำง ค.ศ. 2007-2016 (ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2560)
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 ผลกำรวิจัยทั้งในต่ำงประเทศและประเทศไทยส่วนใหญ่ยืนยันไปในทิศทำงเดียวกันว่ำกำรใช้ 
ฟังชั่นหลำย ๆ  อย่ำงของสมำร์ทโฟนขณะที่นักเรียนก�ำลังเรียนรู้มีผลต่อกำรเรียนรู้และกำรรับรู้ข้อมูล 
ข่ำวสำรของนักเรียน โดยผลกำรวิจัยในห้องปฏิบัติกำรสอดคล้องกับกำรศึกษำพฤติกรรมของนักเรียน
นักศึกษำในห้องเรียนจริง (Chen & Yen, 2016)  เนื่องจำกในขณะที่ใช้สมำร์ทโฟน  (รวมทั้งแท็บเล็ตและ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ) ผู้ใช้มักท�ำกิจกรรมหลำยๆ  อย่ำงพร้อมกันในลักษณะที่เรียกว่ำ  multitasking
(multitasking with mobile phone) เช่น ฟังเพลง ฟังเล็กเชอร์ อ่ำนข้อควำมจำกหน้ำจอสมำร์ทโฟน
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และกำรใช้สื่อสังคม เช่น Facebook หรือ Line ในขณะเดียวกัน  
โดยงำนวิจัยในห้องปฏิบัติกำรส่วนใหญ่พบว่ำกำรใช้สมำร์ทโฟนมีผลต่อประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้ 
ของผู้เรียนแต่อำจไม่มีผลต่อควำมเข้ำใจเนื้อหำของนักเรียน ในขณะที่กำรวิจัยในห้องเรียนจริงส่วนใหญ่ 
พบว่ำกำรใช้สมำร์ทโฟนในห้องเรียนมีผลกระทบด้ำนลบต่อกำรเรียนและควำมจ�ำของนักเรียน (Carrillo &  
Subrahmanyam, 2014)

ภำพที่ 2 สมำร์ทโฟนหลำกหลำยแบรนด์ที่ถูกเก็บก่อนกำรเรียนกำรสอน

 ผลกำรศึกษำของ Chen & Yen (2016) ยืนยันว่ำกำรใช้สมำร์ทโฟนในห้องเรียนท�ำให้ 
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ลดลง เนื่องจำกสมำร์ทโฟนถือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้นักเรียนนักศึกษำ 
สูญเสียสมำธิในกำรเรียน โดยเฉพำะเสียงของโทรศัพท์มือถือหรือริงโทนและกำรส่งข้อควำม (Texting) 
โดยผลกำรวิจัยพบว่ำ เสียงริงโทนส่งผลกระทบด้ำนลบต่อกำรเรียนรู้ ส่วนกำรส่งข้อควำมในขณะเรียน 
หรือใช้แอพลิเคชั่นอื่น ๆ   ของสมำร์ทโฟนในขณะเรียนจะท�ำให้เกิดกำรรับรู้ล้นเกิน  (cognitive overload) 
เช่นเดียวกับกำรใช้สมำร์ทโฟนในขณะขับรถซึ่งเป็นสำเหตุที่ส�ำคัญซึ่งท�ำให้นักศึกษำขำดควำมสำมำรถ
ในกำรจดจ�ำค�ำศัพท์หรือค�ำจ�ำกัดควำมต่ำง ๆ ในขณะที่อำจำรย์อธิบำยในห้องเรียน (Shelton et al., 
2009; Smith, Isaak, Senette, & Abadie, 2011) 
 ส่วนค�ำถำมที่ว่ำถ้ำนักเรียนใช้เฟสบุ๊คบ่อย ๆ ในขณะเรียนหนังสือจะมีผลต่อผลกำรเรียน
หรือไม่นั้น ผลกำรศึกษำของ Junco (2012) และ Junco & Cetton (2012) ชี้ให้เห็นว่ำ เมื่อเปรียบเทียบ 
กับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศประเภทอื่น ๆ  เช่น กำรรับส่งอีเมล กำรรับโทรศัพท์มือถือในห้องเรียน 
และกำรสืบค้นเนื้อหำที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรเรียน กำรใช้เฟสบุ๊คและกำรส่งข้อควำมในระหว่ำงเรียน 
มีผลทำงลบต่อเกรดเฉลี่ยโดยรวมของนักเรียนมัธยมที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง 
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 ส�ำหรับในบริบทของประเทศไทยนั้น ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ   (2559)  พบว่ำนักศึกษำส่วนใหญ่ 
ใช้สมำร์ทโฟนเพื่อค้นคว้ำข้อมูลระหว่ำงท�ำกิจกรรมที่อำจำรย์มอบหมำยและบำงส่วนใช้เพื่อค้นหำ
เนื้อหำที่ไม่เข้ำใจเพิ่มเติม แต่นักศึกษำที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำงบำงส่วนใช้สมำร์ทโฟนท�ำกิจกรรมอื่น ๆ  ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์   (เฟสบุ๊ค ไลน์ และอินสตำแกรม) กำรเล่น 
อินเทอร์เน็ต และกำรเล่นเกม ผลกำรศึกษำเป็นไปในทิศทำงเดียวกับผลกำรศึกษำของ Junco (2012), 
Junco & Cetton (2012) และ Leep, Berkley & Karpinski (2015) โดยยืนยันว่ำผู้ที่ใช้สมำร์ทโฟนเพื่อ
จุดประสงค์ในกำรศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับบทเรียนมีผลกำรเรียนดีกว่ำนักศึกษำที่ใช้สมำร์ทโฟนเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนซึ่งท�ำนักศึกษำขำดสมำธิ และส่งผลกระทบต่อผลกำรเรียน 
ในที่สุด
 จะเห็นได้ว่ำผลกำรศึกษำกำรใช้สมำร์ทโฟนในห้องเรียนของนักเรียนทั้งในประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศยืนยันว่ำกำรใช้สมำร์ทโฟนในห้องเรียนมีผลกระทบต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน อย่ำงไรก็ตำม 
ผลกำรศึกษำยังระบุว่ำกำรใช้สมำร์ทโฟนเพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรศึกษำในห้องเรียนช่วยให้นักศึกษำ 
มีควำมเข้ำใจในเนื้อหำที่เกี่ยวข้องมำกยิง่ขึ้น ดังนั้นอำจำรย์และนักศึกษำอำจก�ำหนดข้อตกลงร่วมกัน 
เกี่ยวกับกำรใช้สมำร์ทโฟนในห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษำได้ใช้เวลำในห้องเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด 
และเพื่อแปลงวิกฤตให้เป็นโอกำส อำจำรย์อำจใช้สมำร์ทโฟนในกำรท�ำกิจกรรมต่ำง ๆ  ในห้องเรียนเพิ่ม 
มำกขึ้นเพื่อสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนให้น่ำสนใจและส่งเสริมให้นักศึกษำรู้จัดใช้สมำร์ทโฟนในกำร
ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยี 
ที่อยู่ใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรเรียนรู้
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 By นิตยา ทองนาGreen @ Heart reen HeartG

การใช้พลังงานกับภาวะ
โลกร้อน

     ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึง การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลก
สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลกและน�้าในมหาสมุทร อุณหภูมิของโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1860 
สูงขึ้น 0.3 – 0.6 ๐C 
     ภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เราสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนได้หลายวิธี หลัก ๆ ก็เห็นจะเป็นการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่าและประหยัด เพราะว่าพลังงานที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กว่าจะมาถึงให้เราได้ใช้นั้น ต้องผ่านกระบวนการการผลิต 
โดยมีเชื้อเพลิงต้นก�าเนิดจากซากดึกด�าบรรพ์ (Fossil Fuel) และแต่ละขั้นตอนก็จะท�าให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู ่
ชั้นบรรยากาศ ก๊าชเรือนกระจกที่ส�าคัญ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน มีเทน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น เพราะฉะนั้นการลด
ใช้พลังงานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ วันนี้เราเลยน�าตัวอย่างวิธีการประหยัดพลังงานเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน 
มาให้ผู้อ่านทุกท่านค่ะ

     การลดภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันท�า เราทุกคนก็ต่างมีส่วนที่ท�าให้เกิดปัญหานี้ขึ้น เพราะเพียงแค่เราหายใจ
อยู่เฉย ๆ ก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้ว ยังไม่รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่เราท�าอยู่ทุก ๆ วัน ถึงเวลาที่เรา
ต้องเลิกคิดว่าภาวะโลกร้อนไมใ่ช่ธุระของเรา เรามาร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนกันเถอะ

ภำพที่ 1  บัญญัติ 10 ประกำร. (ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน, 2551)

ข้อมูลจำก 

กระทรวงพลังงำน. ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน. (2551). (โปสเตอร์) บัญญัติ 10 ประกำร. สืบค้นจำก  
 http://www.eppo.go.th/index.php/th/eppo-intranet/item/11063-poster04.  
ผ่องศรี จั่นห้ำว และคณะ. (2558). ภูมิศำสตร์กำยภำพ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:  
 ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.
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BY วรัฏฐา กัวตระกูล

	 เทศกาลรบัน้องใหม่ก�าลงัจะกลบัมาอกีครัง้แล้วนะคะ	ส�าหรบัช่วงน้ีน้อง		ๆ 		นักเรยีน
นักศึกษาก็คงจะเริ่มทะยอยเปิดภาคเรียนกันบ้างแล้ว	 จึงถือโอกาสพาน้อง	 ๆ	 ไปรู้จักกับ
ร้านคาเฟ่ขนมหวานเล็ก	ๆ	ที่ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในสวนหลังบ้าน	ซึ่งตัวร้านเองเกิด 
จากการต่อเติมและดัดแปลงชั้นล่างของบ้านเปิดเป็นร้านขนมหวานในชื่อว่า

    " KHAOFANG (ข้าวฟ่าง) " 

           : ร้านตั้งอยู่	ซอย	5	ถนนหมื่นด้ามพร้าคต	ซอยเดียวกับร้านเรือนไม้ไทยใหญ่
           : 10.00-21.00 น.
           :	089-5595831
           : khaofang dessert cafe

KHAOFANG 
dessert cafe่

"	ข้าวฟ่าง	"	ร้านขนมหวานในสวน	ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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 นอกจากเมนูเค้กแล้ว	ทางร้านยังมีเมนูอื่น	ๆ	ให้เลือกรับประทานไม่ว่าจะเป็น	เมนูโทสต ์
เมนูคากิโกลิ	หรือน�้าแข็งไสสไตล์ไตหวัน		เมนูน�้าต่าง	ๆ	ทั้งชา	กาแฟ	หรือว่าจะเป็น	น�้าประเภท
โซดาก็มีให้เลือกตามใจชอบ
	 และขอแอบกระซิบอีกนิดส�าหรับช่วงนี้ทางร้านมีเมนูทุเรียน	 ไม่ว่าจะเป็นเค้กทุเรียน 
บัวลอยไอติมมะพร้าวทุเรียน	 ก็มีให้เลือกลองชิมกัน	 เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบทุเรียน	 อย่าลืม
แวะเข้าไปลองทานกันนะคะ	

					ร้านนี้นะคะมีทีเด็ดอยู่ที่เค้ก	เรียกได้ว่าใครเป็นสายชอบทานเบเกอรี่ต้องร้องว้าว	เพราะว่า 
ที่นี่มีเค้กหลากหลายหน้าให้เลือกทั้งสไตล์ฝรั่ง	ญี่ปุ่น	หรือว่าสไตล์ไทย	ๆ		อย่างเมนูเค้ก 
ที่ชื่อว่า	Kanum	Thai	cake	เป็นการน�าขนมไทยเราอย่าง	ทองหยิบ	ทองหยอด	ฝอยทอง	
มาเป็นท้อปปิ้งบนตัวเค้ก	 ซึ่งนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วหน้าตาเค้กก็ยังมีสีสันสวยงาม 
จนไม่กล้ารับประทานกันเลยทีเดียว
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BY อรวรา ใสค�า
- BACK TO SCHOOL -

 ละแล้วก็มำถึงเดือนมิถุนำยนกันแล้วนะคะ ซึ่งเป็นช่วงเวลำของกำรเปิดเทอมของมหำวิทยำลัยเรำ 
ในช่วงนี้มหำวิทยำลัยก็จะคึกคักกันเป็นพิเศษ เพรำะบำงคณะเริ่มรับน้องใหม่กันแล้ว น้อง ๆ บำงคนอำจ
จะพึ่งเป็นเฟรชชี่ หรือส่วนใหญ่เป็นรุ่นพี่ชั้นปีอื่น ควำมแตกต่ำงมีเพียงแค่ชั้นปีเท่ำนั้น แต่สิ่งที่ส�ำคัญนั่นคือ
น้อง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสำยเลือดด�ำ-เหลืองกันทุกคน ฉะนั้นจงภำคภูมิใจที่เรำได้เข้ำมำศึกษำในสถำบันที่มี
เกียรติแห่งนี้ ไหน ๆ ก็อยู่ในช่วงของกำรเปิดเทอมใหม่แล้ว เรำลองไปถำมควำมรู้สึกแรกในรั้วมหำวิทยำลัย
ของน้อง ๆ กันดีกว่ำ ว่ำพวกเขำรู้สึกอย่ำงไรกันบ้ำง และท�ำไมถึงเลือกที่จะมำเรียนที่นี่

Q1 : ยังจ�ำควำมรู้สึกแรกได้ไหมกับกำรเข้ำมำศึกษำต่อที่รั้วด�ำ-เหลืองแห่งนี้
A1 : ก็รู้สึกดีค่ะ
A2 : รู้สึกอบอุ่นค่ะ เพรำะมีกำรต้อนรับที่ประทับใจมำก
A3 : ก็ตื่นเต้นและดีใจค่ะที่ได้มำเป็นส่วนหนึ่งของมหำวิทยำลัย และคิดว่ำจะต้องได้รับสิ่งดี ๆ  
    จำกมหำวิทยำลัยไปเหมือนกันค่ะ

แ
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Q2 : ตอนนั้นรุ่นพี่รับน้องเป็นอย่ำงไรบ้ำง
A1 : รับน้องได้สนุก แฝงไปด้วยควำมรัก ควำมสำมัคคีกันในหมู่คณะ
A2 : สนุก ท�ำให้เรำได้รู้จักกันมำกขึ้น
A3 : สำขำหนูโดนรับน้องแบบเป็นกันเองค่ะ ไม่ค่อยเคร่ง มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน

Q3 : มีวิธีอย่ำงไรในกำรปรับตัวกับสถำนที่ใหม่ ๆ ที่เรำยังไม่คุ้นเคย
A1 : พยำยำมเข้ำไปพูดคุยกับเพื่อนใหม่
A2 : คอยติดต่อกับเพื่อน ๆ ต้องจัดสรรวันเวลำของตัวเองใหม่
A3 : ส�ำหรับหนูคิดว่ำต้องมีเพื่อนเยอะ ๆ ค่ะ มันจะท�ำให้เรำคุ้นเคยกับสถำนที่หรืออะไรใหม่ ๆ  
    ที่เรำไม่คุ้นได้เร็ว ส่วนหนึ่งก็คือกำรรับน้องนั่นเอง

Q4 : ท�ำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจว่ำฉันจะต้องมำเรียนที่นี่ให้ได้
A1 : เอำจริง ๆ เป็นคนชอบอ่ำนหนังสือ ชอบเข้ำห้องสมุดค่ะ ห้องสมุดที่นี่ก็หนังสือมีครบทุกประเภท  
    สะดวกต่อกำรเข้ำมำค้นคว้ำและอ่ำนหนังสือ
A2 : อยำกเป็นครูค่ะ ที่นี่มีชื่อเสียงด้ำนนี้ และอีกอย่ำงคือเป็นสถำบันในฝันค่ะ
A3 : เพรำะอยำกเป็นครูค่ะ ซึ่งรำชภัฏเคยเป็นวิทยำลัยครูมำก่อนและเด่นในเรื่องกำรสร้ำงครู  
    หนูเลยเชื่อว่ำที่นี่จะสอนให้หนูเป็นครูที่ดีและมีประสิทธิภำพในอนำคตได้ค่ะ
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BY สุทัศน์ เขียวนิล

หนังดี หนังดัง 

ปลดล็อคอัจฉริยภาพมนุษย์ 
DVD 1614
    เรำจะน�ำท่ำนไปไขรหัสอัจฉริยภำพ
แห่งมนุษย์แบบละเอียดลึกซึ้ง เจำะลึกไป
ให้เข้ำใจตั้งแต่จุดก�ำเนิด ลักษณะและควำม
แตกต่ำง ของควำมฉลำดแห่งสมองมนุษย์
และควำมเหมือนในควำมต่ำงที่สุดของ
อัจฉริยภำพแห่งมนุษย์เพศหญิงและชำย 
ทั้งที่ทุกคนต่ำงล้วนมีควำมเป็นมนุษย์
เหมือน ๆ กันให้เสียงภำษำไทยโดย หนูดี 
วนิษำ เรซ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนอัจฉริยภำพ
อันดับหนึ่งของเมืองไทย

บัณฑิตหน้าใส หัวใจว้าวุ่น 
(SUNGKYUNKWAN SCANDAL)

DVD 1796 
     จำกซีรี่ส์ทำงทีวีสุดฮิต สู่รูปแบบภำพยนตร์ 
ที่มำพร้อมทีมนักแสดงชุดเดิม กำรันตีควำมสนุก
ด้วยรำงวัลยอดนิยม Baeksang Arts Awards 
สำขำผลงำนนิยม พ่วงด้วยสำขำนักแสดงชำย
หน้ำใหม่ยอดเยี่ยม (ปำร์ค ยูซอน) และรำงวัล
KBS Drama Awards สำขำนักแสดงหญิง
ยอดเยี่ยม (ปำร์ค มินยอง)
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Edutainment

สม่ภัคเสี่ยน
DVD 1808

    เสี้ยน (โตโน่ ) หนุ่มอีสำนผู้รักบ้ำนเกิดเฝ้ำรอคอย 
ส้ม (เอ็ม) แฟนสำว ส่วน ภัค (ไข่มุก) สำวรุ่นน้อง
ที่แอบหลงรัก เสี้ยน แล้ววันหนึ่ง ส้ม กลับ
มำพร้อมกับแฟนใหม่และประกำศแต่งงำน  
เสี้ยน พยำยำมหำค�ำตอบจำกส้มโดยมี บรรจง 
(คริสโตเฟอร์) เพื่อนสุดซี้ คอยช่วยเหลือ เรื่องรำว 
ควำมรัก เคล้ำควำมฮำ ภำษำอีสำนพำเพลิน 
ก�ำลังจะเริ่มขึ้น และจะจบลงอย่ำงไรคงต้องตำม
ไปดูและพิสูจน์กันต่อไป 

Star Wars : Episode VIII 
- The Last Jedi  

สตาร ์วอรส์ 8 : ปจัฉมิบทแหง่เจได
DVD 1834

     ภำพยนตร์มหำกำพย์เทพนิยำยอวกำศ เป็น
ภำพยนตร์ล�ำดับที่ 2 ในไตรภำค ชุด สตำร์ วอร์ส 
ต่อจำกภำพยนตร์เรื่อง สตำร์ วอร์ส: อุบัติกำรณ์
แห่งพลัง เรื่องรำวของ เรย์ ที่ไปฝึกวิชำเจไดกับ  
ลุค สกำยวอล์คเกอร์ เพื่อช่วยเหลือฝ่ำยต่อต้ำน    
ที่ยังต่อสู้กับ ไคโล เร็น และปฐมภำคี



D o You Know?

22 Plearn
Play & Learn22 Plearn
Play & Learn22 Plearn
Play & Learn

   กำรรับน้องนั้นเป็นกิจกรรมที่เน้นเรื่องสันทนำกำร ส่วนกำรประชุมเชียร์และระบบ SOTUS เป็นเหมือนสิ่งที่นอกเหนือขึ้นมำ 
และใช้ควบคู่กันหลังจำกนั้น
    ค�ำว่ำโซตัส (SOTUS) ยึดควำมหมำยตำมโคลงสี่สุภำพที่พบในหนังสือเฟรชชี่รุ่นโบรำณ จำกห้องสมุดภำควิชำวิศวกรรมโยธำ  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นต้นก�ำเนิดของระบบ SOTUS ในไทย มีควำมหมำยตำมอักษรน�ำ คือ
 S = Seniority หรือ อำวุโส หมำยถึง ควำมเกรงใจเคำรพในสิทธิซึ่งกันและกัน
 O = Order หรือ ระเบียบวินัย สิ่งนี้จ�ำเป็นมำกในชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มในสังคม
 T = Tradition หรือ ประเพณี เป็นสิ่งที่เห็นว่ำดี ถูกต้องและประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมำ
 U = Unity หรือ ควำมสำมัคคี ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 S = Spirit หรือ น�้ำใจ หมำยถึง กำรมีน�้ำใจ เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การรับน้อง และระบบ SOTUS: รับรู้ เข้าใจ และอยู่ร่วมกัน
By รัชฎาภรณ์ มูลมาก

    ในประเทศไทยผู้ที่น�ำระบบโซตัสมำใช้ในกำรรับน้อง คือ มหำวิทยำลัยแม่โจ ้
โดยอำจำรย์รุ่นแรกๆ ของมหำวิทยำลัยส�ำเร็จกำรศึกษำจำกวิทยำลยัเกษตรกรรม
ลอสบำนยอส (Los Banos) ประเทศฟิลิปปินส์ มหำวิทยำลัยโอเรกอน (Oregon)  
สหรัฐอเมริกำ เมื่อมีกำรก่อตั้งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ขึ้น มีนักศึกษำจำก 
วิทยำลัยเกษตรแม่โจ้มำเรียนต่อ กำรรับน้องระบบโซตัสจึงถูกถ่ำยทอดมำยัง 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยเชื่อว่ำกำรกดดันรุ่นน้องจะลดทอนควำมต่ำง 
ของฐำนะ และมีควำมเท่ำเทียมกันมำกขึ้น ภำพที่ 1 กล้วยไม้รำตรี. [ม.ป.ป.] 

     ระบบโซตัสมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในกิจกรรมกำรรับน้องนั้นแทรกค�ำสอน เช่น คนเรำต่ำงถิ่นต่ำงที่มำ บำงคนเข้ำกับคนง่ำย 
บำงคนไม่กล้ำที่จะเริ่มพูดกับเพื่อนใหม่ กำรรับน้องระบบโซตัสจึงช่วยให้ได้คุยกัน เห็นใจเพื่อนยำมทุกข์ยำก เข้ำใจซึ่งกันและกัน 
โซตัสที่ดีไม่มีกำรตบตี ท�ำร้ำยร่ำงกำย เป็นเพียงแค่กำรอบรม สอนสั่ง รุ่นน้องที่เข้ำมำใหม่มีบ้ำงที่เกเร แต่ระบบโซตัสถ้ำ
ไม่มีอะไรร้ำยแรงจะไม่แยกน้องออกจำกกันเด็ดขำด กำรท�ำโทษจะต้องโดนด้วยกัน อย่ำงมำกก็ถูกว้ำกเสียงดัง เป็นกำรฝึก 
ควำมอดทนในสถำนกำรณ์ที่กดดัน และละลำยพฤติกรรม คนท�ำผิดจะไม่กล้ำท�ำอีก เพรำะเกรงเพื่อนจะถูกลงโทษเหมำรวม ในระบบ
โซตัสรุ่นพี่กับรุ่นน้องจะผูกพันกันมำก คุยได้ทุกเรื่อง เรื่องเรียน เรื่องงำน และเรื่องเงิน จะช่วยเหลือกันจนจบกำรศึกษำไป 
ก็ยังติดต่อไปมำหำสู่กัน
     ข้อเสียของระบบโซตัสน่ำจะเกิดจำก “วุฒิภำวะ” ของคนที่น�ำโซตัสมำใช้ 
แต่ไม่เพียงพอที่จะประคอง  5 จุดประสงค์ของโซตัสให้บรรลุเป้ำหมำยไปได้  ในยุคที่ 
ทุกคนมีควำมเป็นอิสระสูง ไม่ต้องกำรขึ้นกับใคร กำรพยำยำมล้มระบบโซตัส 
ด้วยเหตุผลที่ว่ำเป็นกำรกดขี่ทำงควำมคิด ท�ำให้เก็บกด ไม่กล้ำแสดงออก 
ทำงควำมคิดและกำรกระท�ำ เพรำะเมื่อคนที่แตกต่ำงถูกกดดันจนเป็นผู้ถูกกระท�ำ
กำรโต้กลับอย่ำงรุนแรงก็เกิดขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกำรแบ่งพรรคพวกไม่ยอมรับ 
ซึ่งควำมเห็นต่ำง ทั้งสองฝ่ำยต่ำงมีเหตุผลที่ดีและเสียในระดับที่ไม่แตกต่ำงกัน 
จึงเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่ำงดีว่ำ สังคมนักศึกษำในมหำวิทยำลัยไทยยังขำด 
สิ่งที่เรียกว่ำ "วุฒิภำวะ" ภำพที่ 2 ธงชัย วินิจจะกูล, 2558

  กำรอยู่ร่วมกันไม่ใช่กำรรักกันทั้งรุ่น แต่คือกำรยอมรับในควำมต่ำงให้ได้ ก่อนจะสร้ำงโลกในอุดมคติที่เต็มไปด้วย 
ควำมสำมัคคี กำรเคำรพอำวุโส จะต้องยอมรับโลกปัจจุบันก่อนว่ำเรำมองกันที่ตัวตน หมดสมัยแล้วกับกำรก้มหน้ำท�ำตำมค�ำสั่งของ 
รุ่นพี่ ทุกคนล้วนมีข้อดีและข้อเสีย รุ่นพี่มีคนดีและคนไม่ดี เก่งและไม่เก่ง ขณะเดียวกันรุ่นน้องก็มีคนดีและคนไม่ดี เก่งและไม่เก่ง 
เหมือนกัน หำกยอมรับตรงนี้ได้ ก็จะหำวิธีอยู่ร่วมกันได้
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