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สวัสดีคะ พบกันใหมอีกครั้งหนึ่งในฉบับนี้ ซึ่งก็เปนชวงฤดูฝนพอดี ระวังรักษาสุขภาพกันดวยนะคะ รักษารางกายใหอบอุน เขา
ไวจะไดไมเปนหวัดกันงอมแงม หรือทาจะใหดี ก็ควรจะฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญเปนการปองกันเสียแตเนิ่น ๆ ก็ปลอดภัยดีนะคะ ฉบับนี้ ทาง
สํานักหอสมุดมีขา วที่นา สนใจมานําเสนอเพื่อนนักอานกันอีกเชนเคยคะ เรามาเริ่มจากขาวแรกกันเลยนะคะ
ปแหงมหามงคล
เนื่องจากในปพุทธศักราช 2555 นี้ เปนปที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม
2555 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั จึงทรงโปรดเกลาฯ พระราชทาน ตราสัญลักษณงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพรอมกันนีท้ าง
ธนาคารแหงประเทศไทยก็ไดจัดพิมพธนบัตรทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ชนิดราคา 80 บาท และธนบัตรทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ออกเปน
ธนบัตรหมุนเวียนเพื่อใช ชนิดราคา 100 บาท

ขาวประชาสัมพันธสํานักหอสมุด
ในเดือนนี้ สํานักหอสมุดมีหนังสือที่นาอานมานําเสนอใหกับเพื่อน ๆ อีกเชนเคย แตเนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่ จึงขอ
นําเสนอที่นาสนใจเพียง 5 เลมกอน นอกจากนี้อีกสี่รอยกวาชื่อเรื่อง ก็ขอเชิญติดตามไดจากเว็บไซตของสํานักฯ และจุดบริการยืมไดคะ

c. “ในหลวง ณ ทุงมะขามหยอง” รวมสัมผัสกับเรื่องราวความประทับใจในพระราชกรณียกิจ และพระราชปณิธาน ตามรอยพระบาทบน

ผืนนา ณ ทุงมะขามหยอง ของ “บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9” ในเลมไดประมวลเรื่องราวของพระราชกรณียกิจของพระองคที่เกี่ยวกับทุง
มะขามหยอง ในชวงระหวาง 14 พฤษภาคม 2539 ถึง 25 พฤษภาคม 2555 มานําเสนอเพื่อใหผูอานใหไดใชเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต ควรคาแก
การศึกษาเปนอยางยิ่ง ซึ่งทุกทานที่อานจะไดรวมชื่นชมพระบารมีผานหนังสืออันทรงคุณคาเลมนี้ d. "หมูบานเล็กตระกูลเปา" เปนพระราชนิพนธ
แปลลาสุดในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงแปลจากตนฉบับภาษาจีนของ หวังอันอี้ นักเขียนสตรีชื่อดังในแวดวงวรรณกรรมจีนปจจุบนั หวังอัน
อี้เขียนนิยายเรื่องนี้ขึ้น เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคมจีน ผานฉากชีวิตหมูบานแหงหนึ่งในชนบทของจีนเมื่อ 50 ปกอน กอนจะ
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากระบอบคอมมูนประชาชนจนกาว เขาสูยุคสังคมนิยมที่ทันสมัยอยางรวดเร็วหลังจากที่จีนไดเริ่มเปดประเทศและสามารถ
พัฒนาประเทศใหกาวกระโดดไปในดานตางๆ จนหลอมเปนสวนหนึ่งของกระแสสังคมโลก “หมูบานเล็กตระกูลเปา” ไดรับรางวัลนวนิยาย ขนาด
กลาง ดีเดนระดับชาติ พ.ศ.2528 - 2529 และตัวผูเขียนเองก็ไดรับรางวัล "นักเขียนหญิงผูรังสรรคผลงานจีนรวมสมัย" ครั้งที่ 1 พรอมทั้งไดรับการ
ขนานนามจากหนังสือพิมพมาเลเซียวา "นักเขียนหญิงผูรังสรรคผลงานภาษาจีนดีเดน" จึงนับวา เปนโอกาสอันดีของคนไทยที่ไดอานวรรณกรรม
ยอดเยี่ยมของจีนเรื่องนี้ e. "เทคโนโลยี การอนุรักษ พรรณไมหายากและใกลสูญพันธุในประเทศไทย" กลาวถึงเทคโนโลยีการอนุรักษพรรณไมหา

ยาก และใกลจะสูญพันธุในประเทศไทย เปนจํานวนมากถึง 100 ชนิด โดยไดจัด เรียงชื่อเรื่องตามลําดับอักษรภาษาไทย พรอมดัชนีชื่อทาง
วิทยาศาสตรเรียงตามลําดับอีกดวย นอกจากนี้ ยังมีพรรณไมที่หายากและใกลสูญพันธุในแตละถิ่นกําเนิด และการกระจายพันธุตามธรรมชาติ เพื่อ
กระตุนใหผูอานไดตระหนักและหวงใยในภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุของพันธุพืชตาง ๆ f. หนังสือ “ประมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง
บันทึกความเขาใจ และแผนที่ ระหวางสยามประเทศไทย กับประเทศอาเซียนเพื่อนบาน : กัมพูชา-ลาว-พมา-มาเลเซีย” เปนหนังสือเลมแรกใน
หนังสือชุด “เขตแดนของเรา-เพื่อนบานอาเซียนของเรา” แบงออกเปน 2 ภาค ภาคแรกกลาวถึง รายชื่อสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง และบันทึก
ความเขาใจ พรอมคําอธิบาย สวนภาคที่ 2 เปน แผนที่สยามประเทศไทยสมัยรัตนโกสินทร ดังนั้น การที่ประชาชนทั่วไปไดรับขอมูลขาวสารที่
เกี่ยวกับเรื่องปญหาเขตแดนของไทยกับ ประเทศเพื่อนบาน จากแหลงขอมูลที่หลากหลายจนอาจทําใหเกิดความสับสน และความเขาใจที่ไมถูกตอง
ซึ่งอาจทําใหเกิดอคติตอประเทศเหลานั้น ทางมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จึงไดจัดทําหนังสือเลมนี้ขึ้นโดยมี “ชาญวิทย
เกษตรศิริ” เปนผูให ความคิดเห็นและบทวิเคราะห เพื่อเผยแพรขอเท็จจริงที่ถูกตอง ครบถวน ทั้งทางดานกฎหมายและประวัติศาสตร ซึงเปน
ประโยชนตอการศึกษาขอเท็จจริง และเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนโดยทั่วไป ในเรื่องเขตแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบาน ใน
รูปแบบที่เขาใจงาย g. “รูจักประชาคมอาเซียน” หนังสือเลมนี้จะพาคุณผูอานไปรูจักกับประเทศเล็กๆ กลุมหนึ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่
รวมตัวกันภายใตชื่อ "อาเซียน" เพื่อตอกรกับความซับซอนผันผวนของโลก ซึ่งอีกไมนานในป พ.ศ. 2558 นี้ อาเซียนก็จะพัฒนาไปเปน "ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" เพื่อยกระดับความเปนองคกรที่ดูแลประสานประโยชนในประเทศสมาชิกใหกวางขวาง ครอบคลุมทั้งในมิติการเมือง
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ภายใตกฎบัตรหรือขอบังคับเดียวกัน คลายกับ “สหภาพยุโรปในซีกโลกตะวันตก (EU)” ทําใหเกิดการรวมกลุมกอน
ประชากรมากมายถึง 600 ลานคน ที่รวมกันอยูภายใตกฎบัตรเดียวกัน มีเสรีทางการคา การลงทุน การเคลื่อนยายแรงงานทั้งระดับฝมือ และมันสมอง
การทองเที่ยว การเดินทางระหวางกันที่สะดวกรวดเร็ว ที่สําคัญการสรางความคิดประชาคมอาเซียนเปน "หนึ่งเดียว" เปนพวกเดียวกัน ใหพรอมที่จะ
เปดรับคนนอกอยางจีนซึ่งมีประชากร 1,400 ลานคน และอินเดียอีกราว ๆ 1,300 ลานคน เขามารวมลงทุน และทองเที่ยวดวย จึงกลาวโดยรวมไดวา
ประเทศตาง ๆ ในอาเซียนยอมจะไดรับประโยชน และเปนที่จับตาของคนทั้งโลก
ยังไมหมดนะคะ ขอแถมดีวีดีความรูแนวสารคดี “กบนอกกะลา” ซึ่งมีใหบริการอยูที่ฝายสื่อโสตทัศนฯ อีก 4 เรื่องที่นาสนใจ
ดังนี้คะ c. วิถีไอยราศักดิ์ดากองโลก d. เครื่องบินปายแดง e. โขน มรดกศิลปแผนดิน f. ตามลาพลังงานทดแทนไท ซึ่งทั้ง 4 แผน (เรื่อง) นี้
ทาจะถูกใจผูที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทยของเราเปนอยางยิ่ง ลองไปเลือกยืมไปชมกันเองก็แลวกันนะคะ

ขาวนารู
ในชวงหนาฝนนี้ มีโรคที่แพรระบาดอยูในขณะนี้ คือ “โรคมือเทาปาก หรือเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71” แมวา ในปนี้จะไมรุนแรงมากกวาปที่
แลวเนือ่ งจาก ไดมีการปองกันเพือ่ รับมือกับสถานการณนี้อยางเขมขน แตก็ไมควรนิ่งนอนใจวามันจะเปนเรื่องไกลตัว ดังนั้น หากมีญาติหรือคน
รูจักในวัยที่อยูในชวงเสี่ยงของโรค ทางกระทรวงสาธารณสุขไดเปดสายดวน 1422 ไวคอยบริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใหบริการชี้แจงความรูเ กี่ยวกับ
โรคใหกับประชาชนผูสนใจ
ในชวงสุดทายของฉบับนี้ ก็ขอขอบคุณเพื่อนนักอานที่สละเวลาใหความสนใจในเนื้อหาของขาวทีท่ างสํานักหอสมุดฯ ไดนําเสนอมา
ตลอดทั้งฉบับ ในฉบับตอไป ทางสํานักหอสมุดฯ ใหคํามั่นสัญญาวาจะนําเสนอเนื้อหาสาระของขาวทีน่ าสนใจและเขมขนยิง่ กวานี้ มานําเสนออีกคะ
สวัสดีและพบกันใหม ใน “Digital Library News” ฉบับที่ 64 (ก.ย.-ต.ค.55) คะ
แหลงที่มาของขอมูล :
http://e-library.siam.edu สืบคนที่ “ฐานขอมูลมติชน”
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