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ขาวประชาสัมพันธสํานักทรัพยากรสารสนเทศ
สวัสดีคะ สําหรับ Digital Library News ฉบับนี้ สํานักทรัพยากรสารสนเทศของเราก็ยังคงมีขาวที่นาสนใจมาฝากกันอีกแลวนะคะ
และขาวดีที่วานี้ก็คือ การประกาศผล “รางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน (Southeast Asian Writers Award) ” หรือ
“รางวัลซีไรต (S.E.A. Write)” ประจําป 2558 ซึ่งไดแก นวนิยายเรื่อง "ไสเดือนตาบอดในเขาวงกต" โดย วีรพร นิติประภา ทั้งนี้
คณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกจากผลงานนวนิยายที่สงเขาประกวด จํานวนรวมทั้งสิ้น 57 เลม โดยไดประกาศให นวนิยาย 9 เลม
สุดทาย ไดแก 1. กาหล มหรทึก โดย ปราปต
2. จุติ โดย อุทิศ เหมะมูล
3. เนรเทศ โดย ภู กระดาษ
4. ประเทศเหนือจริง โดย ปองวุฒิ
5. พิพิธภัณฑเสียง โดย จิรัฏฐ ประเสริฐทรัพย
6. รักในรอยบาป โดย เงาจันทร
7.ไสเดือนตาบอดในเขาวงกต โดย วีรพร นิติประภา
8. หรือเปนเราที่สูญหาย โดย จเด็จ กําจรเดช
9. หลงลบลืมสูญ โดย วิภาส ศรีทอง
ไดผานเขารอบ ซึ่งหากดูจากชื่อเรื่อง "ไสเดือนตาบอดในเขาวงกต" แลวเชื่อวาผูอาน
คงจะคาดเดาไมถูกเลยวา จะเปนนวนิยายที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงภาพความลมเหลวของ
การบริหารจัดการชีวิตในสังคมของคนหนุมสาวยุคใหม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลกระทบระหวาง
มายาคติกับอุดมคติในสถาบันครอบครัวไทย ดวยการถายทอดผานทางภาษาเขียนที่บรรยาย
ออกมาไดอยางงดงามดวยอรรถรสอันสุนทรียทําใหผูอานไดชื่นชมกับ ความงามของศิลปะ
หลากหลายแขนง รวมทั้งความงดงามของธรรมชาติ ชวยใหผูอานมองเห็นภาพที่โดดเดน ไดเปนอยางดี นวนิยายเรื่องนี้ถือเปนอุทาหรณ
ชวยใหค นรุนใหมได ห ลุด พนจากความบอดใบท างปญ ญา และการไรศ รั ทธายึ ด เหนี่ย วในวิ ถีชี วิตไดเ ป น อย า งดี ดั ง นั้ น อยารอช า
เพราะทานสามารถหยิบยืม “นวนิยายซีไรต” ที่ไดรับรางวัลและที่ผานเขารอบสุดทาย ทั้ง 9 เลมนี้ไดเลยคะที่แผนกบริการ (Reserved
Book) (หมายเหตุ : งานพระราชทานรางวัลซีไรต ประจําป 2558 ในครั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณวรีนารีรัตน เสด็จแทนพระองคประทานรางวัล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558
ณ หองรอยัล บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เวลา 19.30 น.)
ชีวิตนี้อยูไดเพราะความหวังและศรัทธา หากเมื่อใดตองเผชิญปญหาหนักในชีวิต จงดูตัวอยางเรื่องจริง ของ
“นิควูจิซิค” เด็กพิการที่เกิดมาไมมีแขนและขามาแตกําเนิด แตเขาผูนี้กลับเปนผูที่มีกําลังใจที่เขมแข็งเด็ดเดี่ยวเต็ม
เปยมไปดวยความหวังและศรัทธาในชีวิต ทําใหชีวิตของนิค เต็มไปดวยเคล็ดลับในการใชชีวิตที่นาตื่นตาตื่นใจและ
ที่สําคัญเหนือกวาอื่นใด เขาผูนี้กลับกลายเปนแรงบันดาลใจใหไดแบงปนเรื่องราวชีวิตของเขาไปใหคนนับลาน
ทั่วโลกไดมีพลังมหาศาลโดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ เพศและอายุ แตละบทของหนังสือแสดงใหเห็นถึงการตอสูกับตัวเองในเชิงลึก และที่
สําคัญที่สุดคือความยิ่งใหญของพระเจาที่ไดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาใหมีชีวิตอยูได นี่จึงเปนอีกหนึ่งเรื่องที่อยากแนะนําใหอานกัน นั่นคือ
หนังสือ “ Believe, Belong, Become” หนังสือภาพประกอบนิทานภาษาอังกฤษ ซึ่งผูอานจะไดฝกภาษาอังกฤษไปในตัว

ขาวนารู
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ราชบัณฑิตยสภาได รวมกับ สวทช., เนคเทค, กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนา
“ราชบัณฑิตยฯ โมไบล” เพื่อใหคนไทยไดใชภาษาไทยไดอยางถูกตองและรวดเร็วแคปลายนิ้วสัมผัสผานโทรศัพทมือถือเทานั้น โดยการ
เปดตัวแอพพลิเคชัน 2 ตัว คือ แอพพลิเคชัน "พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิต" และ แอพพลิเคชัน "อานอยางไรและเขียนอยางไร" ซึ่งได
ประมวลคําตาง ๆ ในภาษาไทยกวา 43,000 คํา ที่มักใชกันผิดๆ อยูบอยๆ การใชงานก็เพียงแคพิมพคําที่ตองการคนหาลงไป ก็จะปรากฏคํา
อาน และการเขียนที่ถูกตองขึ้นมา เชน ชื่ออําเภอที่คนไทยมักจะอานผิด คือ
อําเภอแมสรวย (แม-สวย) จังหวัดเชียงราย ที่คนมักอานผิดเปน แม-สะ-หรวย
อําเภอศรีมหาโพธิ (สี-มะ-หา-โพด) มักอานผิดเปน สี-มะ-หา-โพ
สวนคําที่มักเขียนผิด เชนคําวา กฎหมาย ที่ถูกตอง ตองใชตัว ฎ เปนตัวสะกด แตทั่วไปมักใชตัว ฏ
คําวา รสชาติ คนมักเขียนผิดเปน รสชาด
คําวา อนุญาต ซึ่งที่ถูกตองตองไมมีสระอิ ฯลฯ เปนตน
วิธีดาวนโหลดแอพ “พจนานุกรมไทย” และ แอพ “อานอยางไรและเขียนอยางไร” โดย ราชบัณฑิตยสภา
ราชบัณฑิตยสภาคาดหวังวา “ราชบัณฑิตยฯ โมไบล” ซึ่งประกอบดวยแอพพลิเคชัน “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๕๔” และ “อานอยางไรและเขียนอยางไร” จะชวยใหประชาชนเขาถึงขอมูลวิชาการของสํานักงานราชบัณฑิตยสภาไดสะดวกยิ่งขึ้น
เพื่อใหประชาชนและเยาวชนไทยใชเปนแหลงอางอิงความรูทางดานภาษาไทย อันจะนําไปสูการใชภาษาไทยไดอยางถูกตองตอไป ลองใช
ดูนะคะ ตามที่เราไดแนะนําไว
และอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนํา ก็คือ “รายการเดินหนาประเทศไทย : ตอยอดงานวิจัยไทยมาตรฐานสากล” ซึ่งได ออกอากาศไป
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยมีแขกรับเชิญ : พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี, ศ.กิติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต
มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.), ศ.นพ.สุทธิพันธ จิตพิมลมาศ ผอ.กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งใน
รายการ ไดกลาวถึงงานวิจัยและพัฒนา ที่มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ ซึ่งจะชวยใหคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ดีขึ้น
นาสนใจและนาติดตามเปนอยางยิ่ง โดยสรุป ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติวา เปนหนวยงาน
กลางในการทําหนาที่เสนอแนะนโยบายและ แผนการวิจัยทั้งงานวิจัยทางดานการเกษตร พลังงาน สิ่งแวดลอม สุขภาพ สังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ซึ่งถือเปนแหลงรวบรวมองคความรู ผลงานการวิจัยไวประมาณ 37,000 ผลงาน โดยมีกระทรวงไอซีที รับผิดชอบในดาน
คลังขอมูลงานวิจัยของประเทศไทย (Thai National Research Repository (TNRR) = เว็บไซต www.tnrr.in.th ซึ่งมีผูบริหารจัดการทุน
วิจัยที่ไดรวมมือกันทั้งหมด 7 หนวยงาน อันประกอบดวย วช., สกว., สกอ.,สวก.,สวทช.,สวทน. และสวรส. ทั้งนี้เพื่อเปดกวางสําหรับทุก
หนวยงานทุกระดับ และรวมถึงประชาชนทั่วไปก็สามารถนําเอางานวิจัยไปใชได ทั้งนี้ในป 2558 มีโครงการวิจัยที่แลวเสร็จและไดรับทุน
สนับสนุนจาก สกว.ทั้งสิ้น 1,157 โครงการ อาทิเชนโครงการวิจัยที่นําไปใชประโยชนดานวิชาการ 410 โครงการ,ทรัพยสินทางปญญา 25
ชิ้น, ตีพิมพผลงานในฐานขอมูลนานาชาติ 1,399 ชิ้น และ มีการพัฒนางานวิจัยที่จะตอระดับปริญญาเอกจํานวน 616 คน เปนตน ซึ่งทั้งหมด
นี้ไดเปนตัวบงชี้ใหเห็นชัดวา งานวิจัยเปนเรื่องใกลตัวที่สามารถนําผลไปใชพัฒนางานทั้งระบบใหเกิดประโยชนไดจริง
และในตอนทายทางรายการยังไดกลาวถึงทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อใชในการขับเคลื่อนประเทศ จากรัฐบาลในป 2559 อีกประมาณ
25 % โดยไดมีการวางนโยบายและยุทธศาสตร ที่ออกมาชวยสนับสนุนทั้งระยะสั้นและระยะกลาง ตลอดจนไดแนะนําเพิ่มเติมในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับงานวิจัยในดานตาง ๆ อีกดวย ดังนั้น หากหนวยงานวิจัยของรัฐบาลหรือ หนวยงานวิจัยของเอกชนและของสถาบันการศึกษา ให
ความสนใจและรวมมือกัน ในการนําผลงานวิจัยไปสูประชาชนในแตละทองที่ ใหจับตอง ไดงาย และบูรณาการใหเกิดประโยชนใชงานได
จริง ก็จะเปนประโยชนโดยรวมตอประเทศชาติ ผูสนใจสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ http://www.nrct.go.th หรือโทร 025-672445
แหลงที่มาของขอมูล :
http://e-library.siam.edu สืบคนที่ “ฐานขอมูลมติชน
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