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ขาวที่นาสนใจ ซึ่งทางสํานักทรัพยากรสารสนเทศนํามาฝากสําหรับเดือนนี้ คือ การประกาศผล รางวัลซีไรตประจําป 2557 ซึ่งจัด
ขึ้นเปนครั้งที่ 36 และในปนี้เปนวรรณกรรมประเภทหนังสือรวมเรื่องสั้น โดยผลงานเรื่องสั้นที่ผานเขาสูการพิจารณามอบรางวัลซีไรตในป
พ.ศ. 2557 มีทั้งหมด 6 เลมดวยกัน ไดแก
1. “มะละกาไมมีทะเล” โดย จเด็จ กําจรเดช ( นักเขียนรางวัลซีไรตประเภทเรื่องสั้น ป 2554)
2. “เรื่อง-ผม-เลา” โดย จําลอง ฝงชลจิตร หรือ “ลอง เรื่องสั้น”
3. “สามานย-สามัญ” โดย อุทิศ เหมะมูล (นักเขียนรางวัลซีไรตประเภทนวนิยาย ป2552)
4. “เสือกินคน” โดย สาคร พูนสุข
5. “อสรพิษและเรื่องอื่นๆ”โดย แดนอรัญ แสงทอง
6. “หญิงเสา และเรื่องราวอื่นๆ” โดย กลา สมุทวณิช
ทั้งนี้ ผลการตัดสิน ปรากฏวา หนังสือรวมเรื่องสั้น “อสรพิษและเรื่องอื่นๆ” ของ นายแดนอรัญ แสงทอง ไดรับรางวัลวรรณกรรม
สรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (ซีไรต) ของประเทศไทย ประจําป 2557 และสําหรับในป 2557 มีหนังสือรวมเรื่องสั้นสงเขาประกวด
รวมจํานวน 77 เลม ดวยกันสําหรับเรื่องสั้น "อสรพิษและเรื่องอื่นๆ" เปนหนังสือรวมเรื่องสั้น 12 เรื่อง ที่
แสดงถึงการไหลเวียนของการเลาเรื่องที่ไรกาลเวลาโดยผูเขียนนําเรื่องจากเทพปกรณัม ชาดก ตํานาน
เรื่องยอนอดีต มาเลาใหมอยางมีสัมพันธบทดวยลีลาภาษาอันวิจิตร สรางพลังอันเขมขนเราใจ มีรูปแบบ
การเล า เรื่ อ งอั น หลากหลาย ซึ่ ง น า ติ ด ตามมาก เพื่ อ นๆ ผู ใ ช บ ริ ก ารท า นใดสนใจสามารถหยิ บ ยื ม
“วรรณกรรมซีไรต” ที่ไดรับรางวัลและที่ผานเขารอบสุดทาย ทั้ง 6 เลมนี้ไดแลว
นอกจากนี้แลวหนังสือชุด “การรับรูระยะไกลหยาดน้ําฟาทั่วโลกดวยดาวเทียมคลื่นมิลลิเตอรเวฟแบบแพสซิฟและการพยากรณ
อากาศเชิงเลขความละเอียดสูงสําหรับประเทศไทย” ซึ่งเขียนโดย ผศ. ดร. ชินวัชร สุรัสวดี ผูไดรับรางวัล “นักวิจัยเทคโนโลยีรุนใหม”
ประจําป 2555 จัดโดยมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ เปนหนังสือที่
ทรงคุณคา และมีประโยชนเปนอยางยิ่ง ( 1 ชุด มี 2 เลม) ซึ่งงานวิจัยขางตน สามารถประมาณคาหยาดน้ําฟาทั่ว
โลกไดอยางแมนยํา และเปนอัลกอริทึมแรกของโลกที่สามารถประมาณคาหยาดน้ําฟาสําหรับพื้นที่ ที่มีหิมะปก
คลุมและทะเลน้ําแข็งไดสําเร็จ ซึ่งเปนผลจากการประมาณคาหยาดน้ําฟาจากดาวเทียมมิลลิเตอรเวฟแบบแพสซิฟ
นี้มีประโยชนเปนอยางยิ่งตอการบริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และที่สําคัญยังมีประโยชนตอการ
ตรวจตราและการเตือนภัยธรรมชาติลวงหนา นอกจากนี้ยังมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ดานการพยากรณ
อากาศเชิงเลขความละเอียดสูงสําหรับประเทศไทยดวย ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาและนักวิชาการทั่วไปไดศึกษา นําไปพัฒนาตอยอด อัน
กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนคนไทย และมวลมนุษยชาติตอไป สนใจหาหยิบยืมกันไดเลยคะ
และนี่เลยคะ อีกเรื่องที่อยากแนะนํา “ดีวีดีพระไตรปฎกและธรรมนิพนธ” ซึ่งไดรวบรวมโปรแกรมเรียนพระไตรปฎกทั้งภาษาบาลี
ภาษาไทย อรรถกถาบาลี และอรรถกถาแปล หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี โท เอก เปรียญธรรม 1-9 ประโยค และรวมถึงธรรมนิพนธของพระ
บูรพาจารยสายวัดปา (สายหลวงปูมั่น ภูริทัตโต) พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) พระพรหมคุณา
ภรณ (ป.อ. ปยุตโต) ผูซึ่งเปนปราชญและเปนที่ศรัทธายิ่งในแวดวงพระพุทธศาสนา และนี่ก็ใกลถึงชวง
สอบนักธรรมกันแลว ผูใชบริการทานใดสนใจ และอยากสอบผานนักธรรม ตรี โท เอก ก็หาหยิบยืมกันไป
ดูไดแลวนะคะ ที่แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (หองสมุดดิจิตอล) ชาหมด! เดี๋ยวจะวาไมเตือนนะคะ

ขาวนารู
การสรางคานิยมของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) นั้นถือเปนเรื่องดีที่กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมดมีทิศทางที่ชัดเจนตรงกัน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนวิชาประวัติศาสตรและหนาที่พลเมือง เพื่อใหนักเรียน รูหนาที่ของคนไทย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความภูมิใจในชาติ
และความเปนคนไทย และสําหรับคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. ประกอบดวย
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อ
ยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
อยางไรก็ตาม การดําเนินการสรางคานิยมของคนไทยจะตองอาศัยความรวมมือกันทุกภาคสวน ตั้งแตระดับครอบครัวที่จะตองมี
ความรักความอบอุน พอแมจะตองเปนแบบอยางที่ดี ตอเนื่องไปถึงระดับชุมชนและสังคม เมื่อเด็กเขาสูโรงเรียนก็จะไดรับการปลูกฝง
คานิยมจากครูอาจารย ที่มีจิตวิญญาณความเปนครู เพื่อจะเปนแบบอยางที่ดีกับศิษยได
และอีกขาวที่เปนความภาคภูมิใจของคนไทยที่ตองนํามาแจงใหทราบกัน วันนี้ 2 ต.ค. 57 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่อาคารศรีสวรินทิรา
โรงพยาบาลศิริราช ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงขาว "ครั้งแรกของไทย
ศิริราชผลิตแอนติบอดีรักษาโรคไขเลือดออกอีโบลาสําเร็จ" วา โรคไขเลือดออกมีการแพรระบาดในทุกทวีปทั่วโลกโดยประเทศไทยเปน
สายพันธุเด็งกี สวนแอฟริกาเปนสายพันธุอีโบลา ซึ่งการแพรระบาดในครั้งนี้ของกลุมประเทศแอฟริกา
ตะวันตกถือวามีความรุนแรงที่สุดในรอบ 40 ป โดยศิรริ าชมีการศึกษาคนควาเรื่องไขเลือดออกมาโดย
ตลอด ซึ่งมีความคลายคลึงกับอีโบลา จึงนํามาพัฒนาในการวิจัยรักษาอีโบลา พบวาการผลิตแอนติบอดี
รักษาไขเลือดออกอีโบลาไดสําเร็จในระดับหองทดลอง (หองแล็บ) ซึ่งมีคุณสมบัติ สามารถบล็อกโปรตีนอี
โบลาในเซลลมนุษยไมใหเพิ่มจํานวน และจํากัดวงไมใหแพรกระจายออกนอกเซลล จอตีพิมพลงวารสาร
ดานไวรัสระดับโลก พรอมยื่นจดสิทธิบัตรแลว
และสิ่งนี้คือความภาคภูมิใจของคนไทย ซึ่งไมไดดอยไปกวาชาติใดในโลก และมีมาตรฐานการรักษาที่เปนสากล สําหรับแอนติบอดี
ตัวนี้ไดพิสูจนแลววาแตกตางจากแอนติบอดีหรือยาซีแมปที่ใชอยูในสหรัฐฯ ซึ่งเปนแอนติบอดีแบบตัวใหญ แตของเรามีขนาดเล็กกวา 5
เทา มีประสิทธิภาพดีกวาชัดเจน สามารถนําไปประยุกตใชใหการรักษาได แตยังเปนแคตนแบบเทานั้น ยังตองไปทดลองในสัตวและในคน
อีก ซึ่งจะทําการทดลองในสหรัฐฯ เนื่องจากประเทศไทยไมมีหองทดลองชีวนิรภัยระดับ 4 ซึ่งมีความปลอดภัยสูงสุด แตเรามีเพียงแคระดับ
3 เทานั้น
แหลงที่มาของขอมูล
http://e-library.siam.edu สืบคนที่ “ฐานขอมูลมติชน”
http://www.manager.co.th
http://www.krobkruakao.com
http://www.bangkokbiznews.com
http://breakingnews.nationtv.tv
http://www.dailynews.co.th
http://www.moe.go.th

