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สมเด็จพระเทพรัตนเจา สมภพ แมเอย
สองเมษหกสิบพรรษาครบ รอบหา
ศาสนภาษาวรรณกรรมเจนจบ อนุรักษ ไวนา
มรดาไทยจักยิ่งยงคงคูหลา เทิดไวถวายพระพร
-------------------------------------เนื่องในวโรกาสวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เวียนมาบรรจบครบรอบ 60 พรรษา
ในวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2558 ในโอกาสนี้จึงใครขอรวมถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอพระองคทรงพระเจริญ พระเกษมสําราญ พระพลานามัยแข็งแรง ดวยเกลาดวยกระหมอม ขาพระพุทธเจา บุคลากรสํานักทรัพยากร
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม และเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ไดมีพระวิริยะ
อุตสาหะบําเพ็ญพระราชกรณียกิจในการอนุรักษมรดกของชาติในสาขาตางๆ คือ พุทธศาสนา ภาษาไทย วรรณกรรม ประวัติศาสตร
โบราณคดี งานชาง สถาปตยกรรม และดนตรีไทย โดยคณะรัฐมนตรีซึ่งมี ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นไดมี
มติในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2528 ประกาศใหวันที่ 2 เมษายน ของทุกปเปน “วันอนุรักษ มรดกไทย” อีกดวย

ขาวประชาสัมพันธสํานักทรัพยากรสารสนเทศ
และเนื่องใน “วันอนุรักษ มรดกไทย” ทางสํานักทรัพยากรสารสนเทศ จึงใครขอแนะนําหนังสือที่เกี่ยวของมาใหยลโฉมกันกอน
โดยเปนผลงานพระราชนิพนธของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้นคือหนังสือ “รูปยาตรา ภาพทัศนาจร” ซึ่งถือวา
เปนหนังสือที่ทรงคุณคา และควรคาแกการอนุรักษไวอยางยิ่ง นับเปนเวลากวา 6 ปแลวที่พสกนิกรทั่วประเทศได
ชื่นชมพระอัจฉริยภาพของ สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผานภาพถายฝพระหัตถ เสมือน
การไดทองเที่ยวและเปดมุมมองใหมๆ รวมถึงไดทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของภาพถายนั้นๆ ของพระองคซึ่ง
ในครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานภาพถายฝพระหัตถจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ
เดินทางไปยังประเทศตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2555-2556 เพื่อจัดนิทรรศการใน
หัวขอ "รูปยาตรา ภาพทัศนาจร" จํานวน 173 ภาพ ใหคนไทยทุกคนไดชื่นชมอีกครั้ง พรอมกับทรงบรรยายถึง
ภาพถายฝพระหัตถในรูปตางๆ ที่สรางรอยยิ้มใหผูชมไดตลอดการบรรยายจากพระอารมณขันของพระองค เชน ภาพถายฝพระหัตถชดุ
ตางๆ อาทิ ภาพสามสหาย ทิฟฟ กะละแม แปะฮวยอิ๊ว ถายที่วังสระปทุม 1 กุมภาพันธ 2556 เปนตน
ผูใชบริการทานใดรักและสนใจในเรื่องของอาหารและสุขภาพ นี้เลยคะ VCD เมนูเสน
เศรษฐี และVCD เมนูคนรักผัก สําหรับเมนูเสนเศรษฐีจะสอนการทําอาหารสูตรเด็ดจาก อ.ยิ่งศักดิ์
กุกฝมือเยี่ยมที่คนไทยรูจักกันเปนอยางดี และเมนูที่จะแนะนําในชุดนี้ ไดแก กวยเตี๋ยวเสนใหญ
น้ํายาทูนา กวยเตี๋ยวคั่วไกโรยหนาหมูหยอง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผัดเขียวหวาน และเสนใหญคั่วสุกี้
แหงทะเล พรอมวิธีการเตรียมเครื่องปรุง สวนประกอบตางๆ ตลอดจนวิธีการปรุงอาหารอยาง

เปนขั้นตอน ซึ่งเราสามารถเรียนรูและนําไปปรุงอาหารไดตามสไตลของแตละคนไดเลย สวนเมนูคนรักผัก ก็จะเปนการสอนวิธีปรุง
อาหารเพื่อสุขภาพอยางละเอียดทุกขั้นตอน ทํางาย เขาใจงาย มีวิธีการปรุงอาหารสูตรเด็ดมาใหชม ซึ่งปจจุบันนี้จะเห็นไดวาคนไทยเริ่มหัน
มารักสุขภาพ และทานผักกันมากขึ้น และสําหรับเมนูผัก เชน มะระผัดไข ซุปหอมใหญ ยําผักกระเฉด ผักบุงผัดกะป เปนไงคะ อิ่มอรอย
แลวยังมีประโยชนตอสุขภาพดวย และยังสามารถสรางเปนอาชีพไดดวย ใครที่สนใจเมนูทั้ง 2 อยางนี้ก็เชิญมาหยิบยืมกันไดที่แผนกสื่อโสต
ทัศนไดคะ
ขาวนารู
เปดตัวหญิงไทยคนแรกตะลุย 'อวกาศ' สําหรับผูหญิงไทยคนแรกที่จะไดเดินทางทองอวกาศ คือ น.ส.พิรดา เตซะวิจิตร ปจจุบันทํางาน
เปนวิศวกรดาวเทียม สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA) ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับดาวเทียมไทยโซต หรือ
ดาวเทียม THEOS ซึ่งเปนดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย โดยดูทั้งภาคพื้นดินและบนดาวเทียม สําหรับใชเปนขอมูล
สําคัญในการวางแผนบริหารประเทศในอนาคต สําหรับโอกาสที่ไดรับคัดเลือกเดินทางทองอวกาศในครั้งนี้
เธอบอกวา ระหวางที่ไดรับทุน THEOS Operational Training Progrogram (TOTP) ศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท ดานดาวเทียมที่สถาบัน ISAE ที่ประเทศฝรั่งเศษ ไดมีโอกาสเดินตามความฝนของตัวเอง โดย
การสมัครเขารวมโครงการ "แอกซ อพอลโล" สุดทายจึงไดรับคัดเลือกเปน 1 ใน 23 คน จากผูสมัคร 107
คน 62 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผูหญิงที่ไดรับคัดเลือกเพียง 2 คน ในการเดินทางไปทองอวกาศ ในชวงป 2558
โดยขึ้นเครื่องบิน ลิงซ มารค ทู (LYNX MARK II) ของบริษัท สเปซเอ็กซเพอดิชั่นคอรเปอเรชั่น (SXC)
น.ส.พิรดา เลาวา จุดเริ่มตนของการเดินทางทองอวกาศ ซึ่งคาดวาจะเดินทางประมาณป 2558 โดย
เริ่มจากการขึ้นเครื่องที่โมฮาเวย แคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเดินทางจะมีเพียงนักบิน 1 คน และผูโดยสาร 1 คน ขึ้นสูชั้น
บรรยากาศโลก ดวยความเร็ว 3,552 กิโลเมตรตอชั่วโมง ใชเวลา 3.30 นาที จากนั้น ยานลํานี้จะขึ้นมาอยูบริเวณ 103 กิโลเมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ในความสูง 103 กิโลเมตรจากพื้นโลก ซึ่งผูโดยสารจะตองสวมชุดจั๊มพสูทปองกันแรงกระแทก จะไดสัมผัสกับภาวะไรแรง
โนมถวง โดยนักบินจะดับเครื่องยนตราว 6 นาที เพื่อใหผูโดยสารไดถายรูปและจดจําประสบการณทองอวกาศ ขณะที่ ขากลับยานลํานี้
จะตองใชแรงขับมากกวาแรงโนมถวงโลก ถึง 4 เทา กอนที่จะหลนลงจอดเหมือนเครื่องบินทั่วไป รวมเวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 60 นาที
และอีกขาวที่สําคัญมากโดยเฉพาะหนารอนนี้ ทาง พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ผูอํานวยการสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(สปภ.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ขอความรวมมือประชาชนใหระมัดระวังและตรวจสอบอุปกรณเครื่องใชไฟฟา โดยเฉพาะพัดลมหรือ
เครื่องปรับอากาศ โดยการตรวจสอบแผงควบคุม สายไฟฟาอยาใหแตก ชํารุดเสียหาย และลางทําความสะอาดแอรอยางสม่ําเสมอ เพื่อให
การทํางาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัยในการใชงาน เปนการปองกันและลดการเกิดอัคคีภัย อันจะนํามาซึ่งความสูญเสีย
ตอชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งจากเหตุเพลิงไหมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กทม. หลายครั้งที่ผานมา พบวาสวนใหญมีสาเหตุสําคัญมาจากไฟฟาลัดวงจร
โดยเฉพาะในชวงที่มีอากาศรอน เฉพาะเดือน เม.ย. 57 มีเพลิงไหมที่มีสาเหตุมาจากไฟฟาลัดวงจรถึง 21 ครั้ง เนื่องจากประชาชนมีความ
ตองการใชอุปกรณเครื่องใชไฟฟาเปนจํานวนมาก เชน พัดลม เครื่องปรับอากาศ (แอร) หรืออุปกรณไฟฟาอื่นๆ ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงตอการ
เกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศที่อยูในสภาพไมพรอมใชงาน หรือไมไดรับการดูแลบํารุงรักษา ใหชวยกันระมัดระวังกันใหมาก
ขึ้นดวย
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