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สวัสดีค่ะ ท่านผูใ้ ช้บริ การสานักหอสมุดทุกท่าน ช่วงนี้ก็ใกล้สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 แล้ว ก็หวังว่าท่านผูใ้ ช้บริ การที่เป็ น
นักศึกษาคงได้เตรี ยมพร้อมเพื่อการสอบโดยขยันศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ทั้งจากหนังสื อ วารสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ ฯลฯ รวมทั้งทางานที่
ได้รับมอบหมายจากท่านคณาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาต่าง ๆ กันตั้งแต่ตน้ ปี กันแล้ว จะได้มีคะแนนดี ๆกันทุกคน และหลังจากสอบเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้วก็หาเวลาเสพงานศิลป์ กันดีกว่าที่ “ นิทรรศการไทยเท่ จากท้ องถิ่นสู่ อินเตอร์ ” เป็ นนิ ทรรศการครั้งสาคัญที่มีความสมบูรณ์
และยิ่งใหญ่ ที่สุ ดในรอบ 7 ทศวรรษ เพื่อ เฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในฐานะองค์อ ัค รศิล ปิ นแห่ งสยามประเทศ
นิทรรศการประกอบด้วย ชุดการแสวงหาความเป็ นไทย จินตนาการกับความเหนือจริ ง การต่อสู้ทางการเมืองและสังคม พร้อมทั้งการ
รวบรวมผลงานของศิล ปิ นไทยที่ สร้างชื่ อเสี ยงในระดับนานาชาติ หากสนใจของดีทางศิลปวัฒนธรรมไทย ก็ขอเชิ ญไปชมกันได้ที่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร ตั้งแต่วนั นี้ – 4 พ.ย. ศกนี้

ข่ าวประชาสั มพันธ์ สานักหอสมุด
รางวัลซีไรต์ ประจาปี 2555
สาหรับข่าวทีน่ ่าสนใจที่สานักหอสมุดนามาฝากสาหรับเดือนนี้ คือ การประกาศผล
ซึ่งปี้ นี้เป็ นวรรณกรรมประเภทนวนิยาย ซึ่ง 7 เล่มสุ ดท้ายที่ได้ผา่ นเข้าสู่การพิจารณา
ตัดสิ น “รางวัลซีไรต์ในปี พ.ศ. 2555” ได้แก่
1. ‘คนแคระ’ ของ วิภาส ศรี ทอง
2. ‘เดียวดายใต้ฟ้าคลัง่ ’ ของ แดนอรัญ แสงทอง
3. ‘ในรู ปเงา’ ของ เงาจันทร์
4. ‘รอยแผลของสายพิณ’ ของ สาคร พูลสุข
5. ‘เรื่ องเล่าในโลกลวงตา’ ของ พิเชษฐ์ศกั ดิ์ โพธิ์พยัคฆ์
6. ‘ลักษณ์อาลัย’ ของ อุทิศ เหมะมูล
7. ‘โลกประหลาดในประวัติศาสตร์ความเศร้า’ ของ ศิริวร แก้วกาญจน์

ในปี นี้ คณะกรรมการได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้นวนิยายเรื่อง “คนแคระ” ของวิภาส ศรีทอง ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติน้ ีไป ในปี
นี้ มีนวนิยายจากนักเขียนทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่ได้ร่วมส่ งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้ น 73 เรื่ อง ซึ่งในจานวนนี้ มีนักเขียนที่เคยได้รับ
รางวัลซีไรต์มาแล้วและได้ร่วมส่ งผลงานเข้ารอบประกวดอีกถึง 5 คนด้วยกัน อาทิเช่น งามพรรณ เวชชาชีวะ ส่ งเรื่ อง ‚เพลงนก‛, มาลา คา
จันทร์ ส่ งเรื่ อง ‚ลูกข้าวนึ่ง‛ ซึ่งงานพระราชทานรางวัลซีไรต์ประจาปี 2555 (ปี ที่ 34) นี้ ได้กาหนดให้จดั ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน นี้
ณ ห้องรอยัลบอลรู ม โรงแรมแมนดาริ น โอเรี ยนเต็ล กรุ งเทพฯ เวลา 19.30 น. โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร ทรง
โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เ จ้าสิ ริวณ
ั ณวรี นารี รัตน์ เสด็จ แทนพระองค์ ในการพระราชทานรางวัล เพื่อนๆ ผู้ใช้ บริการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เซียนสมาชิกนักอ่านทั้งหลายสามารถหยิบยืม “วรรณกรรมซีไรต์” ทีเ่ พิ่งจะได้ รับรางวัลและทีผ่ ่านเข้ ารอบสุ ดท้ายทั้ง 7
เล่มนีไ้ ด้ แล้วนะคะ ที่สานักหอสมุดของเรา อ้อ! สานักหอสมุดของเราน่ ะ ไม่อยากจะคุยเล้ย จะบอกให้รู้ไว้ว่า “เป็ นแหล่ งรวบรวม
วรรณกรรมซีไรต์ของไทยตั้งแต่เล่มแรก ปี แรก เรื่อง “ลูกอีสาน” ซึ่งแต่งโดย คาพูน บุญทวี ปี 2522 จนถึงปัจจุบันล่ าสุ ด (ปี 2555)”
เพราะฉะนั้นอย่าพลาดเป็ นอันขาด

ข่ าวน่ ารู้
นับเป็ นภัยพิบัติธรรมชาติครั้งร้ ายแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งของทวีปอเมริกา เมื่อ “พายุเฮอร์ ริเคน แซนดี้
(Sandy)” พายุที่ถูกจัดว่าเป็ นเฮอริ เคนรุ นแรงสุ ดอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ รองจาก ‚แคทริ นา‛ เมื่อ
ปี 2005 และ ‚แอนดรู ว‛์ ในปี 1992 ได้เข้าโจมตี โดยเฉพาะทางตอนกลางของย่านแมนฮัตตัน ใจกลางมหานคร
นิวยอร์ก ซึ่งถือเป็ นซุปเปอร์สตอร์มที่ทาให้เกิดคลื่นซัดฝั่งที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ในรอบ 52 ปี
“พายุเฮอร์ริเคน แซนดี้ (Sandy)” เป็ นพายุขนาดมหึ มาใหญ่กว่าประเทศไทยถึง 2
เท่า และมีความเร็ ว ลมใกล้ศูนย์กลาง 90 ไมล์ต่อ ชม. (ระดับ1) ได้พดั ขึ้นฝั่งรั ฐ
นิวเจอร์ซี เมื่อเวลาประมาณ 00. 00 น. Eastern time ทาให้ทางการต้องอพยพผูค้ นออกเป็ นจานวนมาก
ทางการรัฐเวอร์จิเนียและแมรี่ แลนด์เพิ่งประกาศภาวะฉุ กเฉิ น และคาดว่า พายุนี้จะทาลายสถิติพายุที่พัด
ผ่านภาคตะวันออกของสหรัฐในสามด้ านคือ ใหญ่สุด รุนแรงสุ ดและก่อให้ เกิดนา้ ท่วมหนักสุ ดในรอบร้ อยปี
เลยทีเดียว และคาดไม่ผดิ เพราะทันทีที่พายุลูกนี้ ได้เคลื่อนขึ้นสู่ฝั่ง ใกล้เมืองแอตแลนติกซิต้ ี มลรัฐนิวเจอร์ซีย ์ ก็ได้สร้างความเสี ยหายย่อย
ยับไปทัว่ ทั้งแถบอีสต์โคสต์ หรื อชายฝั่งทางตะวันออกของสหรัฐฯ นาพามาทั้งฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง และน้ าท่วมใหญ่ คร่ าชีวิตผูค้ น
ใน 9 มลรัฐไปไม่ต่ากว่า 63 ราย และนอกจากทิ้งให้บา้ นเรื อนประชาชนจมอยู่ใต้น้ า ต้นไม้ลม้ ระเนระนาด สายไฟฟ้ าหล่นเกลื่อนกลาด
เป็ นร่ องรอยยืนยันพลังทาลายล้างของ ‚แซนดี้‛ ได้เป็ นอย่างดีแล้ว อิทธิฤทธิ์ของซูเปอร์สตอร์มลูกนี้ก็ยงั ทาให้เกิดพายุหิมะในแถบเทือกเขา
แอปปาลาเชียน รวมถึงบางส่ วนของโอไฮโอ เพนซิลเวเนีย และเวสต์เวอร์จิเนียอีกด้วย

ในขณะที่ ครัวเรื อน และสถานธุรกิจกว่า 8 ล้านแห่ งในหลายมลรัฐไม่มีกระแสไฟฟ้ าใช้ ระบบขนส่ งเป็ นอัมพาต หลายพื้นที่ใน
มหานครนิวยอร์กถูกตัดขาด เนื่องจากรถไฟใต้ดิน รถประจาทาง สะพาน สนามบิน หยุดให้บริ การ เช่นเดียวกับตลาดหุ ้นนิ วยอร์ ก ตลาด
แนสแดค และสถานที่ราชการในกรุ งวอชิงตัน ซึ่งบริ ษทั ประเมินความเสี ยหายจากภัยพิบตั ิ “อีเควแคต (Eqecat)” ได้ประเมินว่า พายุลูกนี้
จะส่ งผลกระทบต่ออเมริ กนั ชนมากกว่า 60 ล้านคน หรื อ 1 ใน 5 ของพลเมืองทั้งประเทศ และก่อความเสี ยหายทางเศรษฐกิจราวๆ 20,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เลยทีเดียว
ทั้งนี้ ประชาชนหลายสิ บล้านคนตลอดแนวชายฝั่งด้านตะวันออกของอเมริ กาได้พยายามกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ กนั ใหม่ต้ งั แต่
วันที่ 31 ตุลาคม รวมทั้ง ตลาดหุ ้น สนามบินหลายแห่ ง และธุรกิจจานวนมากก็ได้กลับมาเปิ ดทาการอีกครั้งหนึ่ งแล้ว ถึงแม้คาดหมายกัน
ว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันจึงจะสามารถฟื้ นระบบส่ งกระแสไฟฟ้ า และระบบคมนาคมขนส่ งสาธารณะให้กลับมาใช้งานได้เช่นเดิม
ดังนั้น ถ้ าประเทศไทยเราไม่ อยากพบประสบกับหายนะจากมหันตภัยทางธรรมชาติร้ายแรงเช่ นนี้แล้ วละก็อย่ าได้ ชวนกันแอบ
โค่นไม้พะยูงส่ งจีนและประเทศอืน่ หรื อแอบโค่ นป่ าในเขตอุทยานของชาติมาทาสวนยางกันเสี ยหมดล่ ะ เดี๋ยวจะไม่ มีแผ่ นดินไทยให้ อยู่
เพราะ “มหาอุทกภัย ในปี 2554” ทีผ่ ่านมาน่ ะ ถือว่าเป็ นการเตือนเนิ่น ๆ แล้วนะคะจะบอกให้ จนกว่าจะพบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีค่ะ
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