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เนื่องในวโรกาสวันคล้ ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้ เวียนมาบรรจบครบรอบ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน
พุทธศั ก ราช 2560 ปวงข้าพระพุท ธเจ้า บุ ค ลากรสานักทรั พยากรสารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลัย สยาม ขอกราบอาราธนาคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์
ทั้งหลายในสากลพิภพ มีอาทิ องค์พระสยามเทวาธิ ราช ตลอดจนพระบารมีแห่ ง
องค์บูรพกษัตริ ยาธิ ราชทุกพระองค์ ได้ทรงโปรดอภิบาลประทานพรให้ พระองค์
ทรงพระเกษมสาราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดทุกทิพาราตรีเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรสานักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

ข่ าวประชาสั มพันธ์ สานักทรัพยากรสารสนเทศ
สวัสดีค่ะ พบกันอีกเช่นเคยนะคะในทุกๆ 2 เดือน สานักทรัพยากรสารสนเทศจะทาหน้าที่ เลือกสรรความรู ้ ข่าวสาร ตลอดจนสาระ
น่ารู ้ต่างๆ มานาเสนอให้แก่ผอู ้ ่านในหลากหลายเรื่ องราวอย่างต่อเนื่ องเช่นเคย โดยจะขอเริ่ มจากการแนะนาหนังสื อ เรื่ อง “งามสมบรมราชินีนาถ” ซึ่งเป็ นหนังสื อที่ทรงคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้เป็ นมรดกทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมประจาชาติเป็ นอย่างยิ่ง
เนื่ อ งจากเนื้ อหาได้ ก ล่ า วถึ ง การดู แ ลและการออกแบบตั ด เย็ บ ฉลองพระองค์ ในสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต์ ิ
พระบรมราชิ นีนาถ เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริ ญสัมพันธไมตรี กับนานาชาติ ในทวีป
อเมริ กา และยุโรปรวม 15 ประเทศในปี พุทธศักราช 2503 ซึ่ งมีรายละเอียดที่น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม จึงได้จดั พิมพ์ท้ งั
ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ ภาพถ่ายฉลองพระองค์ในทุกองค์ลว้ นสวยงามวิจิตรบรรจงเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ผูท้ ี่
สนใจสามารถใช้ บริการได้ ทหี่ ้ องอ้ างอิงได้ ตลอดเวลา

ข่ าวน่ ารู้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พุทธศั กราช 2560 เวลา 15 นาฬิกา 5 นาที สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว มหาวชิ ราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จพระราชดาเนิ นไปในการพระราชพิธีประกาศใช้ “รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”
ณ พระที่ นั่ง อนัน ตสมาคม ในการนี้ ได้ท รงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้พ ระบรมวงศานุ วงศ์
องคมนตรี คณะรั ฐมนตรี คณะทู ต านุ ฑูต สมาชิ กสภานิ ติบัญญัติแห่ งชาติ คณะกรรมการร่ างรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิ สระ ข้าราชการ
ฝ่ ายทหารและพลเรื อน เข้าเฝ้ าทูลละอองธุลีพระบาท ในการทรง
ลงพระปรมาภิไธย ใน “รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศั กราช 2560” เป็ นจานวน 3 ฉบับ เพื่อพระราชทานแด่
พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา นายกรั ฐ มนตรี หลัง จากเจ้ า พนั ก งานอาลัก ษณ์ กองอาลัก ษณ์ แ ละ
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นา “รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” ไปประทับตราพระ
ราชลัญจกรและได้อญั เชิ ญไปประดิษฐาน บนพานทองสี่ เสาบัว หน้ามหาสมาคม ทั้งนี้ ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านกระแสพระราชปรารภประกาศใช้ “รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560” เป็ นอันสิ้นสุด พระราชพิธีประกาศใช้ “รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” ซึ่งถือเป็ น

กฎหมายสู งสุ ดของประเทศ และเป็ นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ของประเทศ ซึ่งมีเนือ้ หาทั้งหมดรวม 279 มาตรา โดยถือว่ าเป็ น "รัฐธรรมนูญ
ฉบับประวัตศิ าสตร์ " ฉบับที่ 2 เท่ านั้น ทีไ่ ด้ ผ่านการออกเสี ยงประชามติ (ต่ อจากรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550) ซึ่งได้ รับเสี ยงเห็นชอบท่ วมท้ น
ถึง 16.8 ล้ านเสียง ต่ อ 10.5 ล้ านเสียง
และอีกเรื่ องหนึ่งที่สาคัญ และเป็ นประโยชน์ ต่อประชาชนชาวไทยเป็ นอย่ างยิ่ง ก็คือ การที่ ทางสานักราชบัณฑิตยสภาได้ร่วม
กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ (เนคเทค) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ (สวทช.)
กระทรวงวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้พฒ
ั นา “โมไบล์ แ อปพลิเคชั น ” เพิ่ม เติม ขึ้ น มาอี ก รวมเป็ น 4 ตัว ซึ่ งทางสานักทรั พยากร
สารสนเทศ ได้เ คยน าเสนอข่ า วน่ า รู ้ เ กี่ ย วกับ เรื่ อ ง การเปิ ดตั ว โมไบล์ แ อพพลิ เคชั น 2 ตัว คือ “แอปพลิ เ คชั น พจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔” และ “แอปพลิเคชันอ่ านอย่ างไรและเขียนอย่ างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน” ไว้ใน “D.L. News ปี ที่ 14
ฉบับที่ 82 (ก.ย.-ต.ค.58)”
“โมไบล์ แอพพลิเคชัน” ที่เป็ นประโยชน์ดงั กล่าวทั้ง 4 ตัว ได้แก่
1. “ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : แอปพลิเคชั่ นพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็ นแอปพลิ เคชัน่ พจนานุ กรม
ภาษาไทยที่ สมบู รณ์ และครอบคลุมคาศัพท์ภาษาไทยกว่า ๔๓,๐๐๐ คา ใน "พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ.
๒๕๕๔" ซึ่งเป็ น ฉบับล่าสุด คาศัพท์แต่ละรายการประกอบด้วยคาศัพท์ ชนิ ดของคา คาอ่าน นิ ยาม และคาที่เกี่ยวข้อง เช่น
แม่คา ลูกคา เป็ นต้น การแสดงผลการใช้ งานมีถึง ๒ รู ปแบบ คือ รู ปแบบหมวดอักษรและรู ปแบบการค้ นคา ซึ่งผูใ้ ช้สามารถ
ค้นคาได้ ทั้งจากตัวอักษรตั้งต้นและจากส่วนใดส่วนหนึ่งของคา อีกทั้งยังค้นคาจากประวัติการใช้งานของผูใ้ ช้เองได้ดว้ ย
2. “ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : แอปพลิเคชั่นอ่ านอย่ างไรและเขียนอย่ างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน” เป็ นแอปพลิเคชันที่
ใช้คน้ การอ่านและการสะกดคาภาษาไทยที่ถูกต้องจากหนังสื อ "อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน" ผูใ้ ช้
สามารถเลือกใช้งานได้ ๒ หมวด คือ (๑) “หมวดอ่ านอย่ างไร” เพื่อทราบคาอ่ านที่ถูกต้ องและ (๒) “หมวดเขียนอย่ างไร” เพื่อทราบการ
สะกดคาที่ถูกต้ อง โดยพิมพ์คาที่ ตอ้ งการทราบ แม้วา่ ผูใ้ ช้จะสะกดคาผิด แอปพลิเคชันนี้ ก็จะแนะนาการสะกดคาที่ถูกต้องให้ นอกจากนี้
ผูใ้ ช้ยงั สามารถค้นคาได้จากประวัติการใช้งานของผูใ้ ช้เอง รวมทั้งค้นหาหลักเกณฑ์การอ่านและการเขียนที่ ถูกต้องของสานักงานราช
บัณฑิตยสภาได้ดว้ ย ได้แก่ การอ่านคาวิสามานยนามทัว่ ไป การอ่านพยัญชนะไทย การอ่านสระไทย การอ่านวรรณยุกต์ไทย การอ่าน
ตัวเลขต่าง ๆ เป็ นต้น
3. “ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : ภาษาอาเซี ยน ฉบับราชบัณฑิตยสภา” โปรแกรมประยุกต์ (application) ที่ รวบรวมคาศัพท์น่ารู ้ของ
ภาษาต่าง ๆ ในอาเซี ยนทั้ง ๑๐ ภาษา ได้แก่ ภาษามลายูบรู ไน ภาษาเขมร ภาษาอินโดนี เซี ย ภาษาลาว ภาษามาเลเซี ย ภาษาจี นกลางใน
สิ งคโปร์ ภาษาพม่า ภาษาฟิ ลิปปิ นส์ ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม โดยเที ยบกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่ งประกอบด้วย
หมวดคาต่าง ๆ จานวน ๖๒ หมวดคา อาทิ เช่น อาหาร เนื้ อสัตว์ สถานที่ ประเพณี วฒั นธรรม ฯลฯ จานวนคาศัพท์แต่ละ
ภาษามากกว่า ๑,๕๐๐ คา มีรูปภาพ และที่สาคัญก็คือมีเสี ยงของเจ้ าของภาษาประกอบทุกคาศั พท์ สามารถใช้งานได้ ๒
รู ปแบบ คือ ค้นจากคาศัพท์ภาษาต่าง ๆ หรื อจากหมวดคา
4. “ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : แอปพลิเคชั่ น “ชื่ อบ้ านนามเมือง” เป็ นแอปพลิเคชัน่ ค้นหาชื่อประเทศ เมืองหลวง
ดินแดน และเขตการปกครองทัว่ โลก รวมถึงชื่อจังหวัด อาเภอ ตาบล และเขตการปกครองพิเศษในไทย มากกว่า ๑,๕๐๐
แห่ ง ผูใ้ ช้สามารถค้นชื่ อบ้านเมืองทัว่ โลกได้ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากทั้งตัวอักษรตั้งต้นและส่ วนหนึ่ งของชื่ อการแสดงผลการ
ค้นหาแบ่งเป็ น ๒ ลักษณะ คือ ชื่อบ้านเมืองของต่างประเทศแสดงผลเป็ นภาษาไทยและการทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ส่วนชื่อบ้านเมืองใน
ประเทศแสดงผลเป็ นภาษาไทยและการถอดอั กษรไทยเป็ นอักษรโรมัน นอกจากนี้ ย งั บัน ทึ กประวัติ การค้น หาของผูใ้ ช้ไ ว้ด้วยทั้ง 4
แอปพลิเคชัน่ นี้ จึงมีประโยชน์ยงิ่ ต่อทุกท่าน ไม่วา่ จะเป็ นนักเรี ยน นักศึกษาหรื อประชาชนโดยทัว่ ไป
จึ งนับเป็ นอีกก้าวหนึ่ งของการประยุกต์ใช้งานวิจยั ที่ ใช้เทคโนโลยีดา้ นภาษาธรรมชาติ และความหมายให้เกิ ดประโยชน์ต่อการ
ให้บริ การความรู ้ สู่ประชาชน และเป็ นการเพิ่มช่ องทางการกระจายความรู ้ ให้ผูใ้ ช้เข้าถึ งข้อมูลได้อย่างสะดวกตามยุคสมัย ได้โดยง่ าย
เพียงแค่ปลายนิ้ว ซึ่งพร้ อมให้ ดาวน์ โหลดแล้ ววันนีใ้ น ระบบ iOS Version 7, iOS Version 8, Android และ Windows Mobile
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล :
http://brh.thaigov.net
http://www.posttoday.com

http://www.royin.go.th
http://www.bbc.com

https://itunes.apple.com
https://www.matichonweekly.com

http://www.matichon.co.th

