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                สวัสดีคะ เราพบกันอีกเชนเคยนะคะกับ Digital Library News ปที่13 ฉบับที่ 71 ซึ่งเปนฉบับสงทายปเกา ตอนรับปใหม แตถึงจะ
เปนฉบับทายสุดของป ทางสํานักหอสมุดก็ยังคงเลือกสรรความรู ขาวสาร ตลอดจนสาระนารูตางๆ  มานําเสนอใหแกผูอานในหลากหลาย
เรื่องราวอยางตอเนื่องเชนเคยคะ   
                   และฉบับนี้ก็ตรงกับเดือนแหงการเฉลิมฉลองซึ่งมีทั้ง วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
เทศกาลวันลอยกระทง วันคริสมาส และวันสงทายปเกาตอนรับปใหม และหวังวาหลายๆ คนคงจะมีโปรแกรมที่จะไปฉลองปใหมกับ
ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงกันแลวแนเลย อยาลืมนะคะ ที่ต้ังใจกันไววาปนี่จะทําอะไรแลวยังไมไดลงมือทํา ก็ตองเริ่มลงมือทํากันไดแลวนะคะ 
และขอใหทุกๆ ทานมีความสุขกับเดือนแหงการเฉลิมฉลอง รักษาสุขภาพดวยคะ และเตรียมพบกันใหมฉบับหนา  ปมาคึกคัก ปมะเมีย คะ   
               ที่สําคัญอยาลืม! นะคะ สําหรับภาคการศึกษาที่ 2/2556 ขอใหนักศึกษาทุกช้ันปนําใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน หรือใบแจงยอดการ
ชําระเงิน (ที่มีตราประทับจากฝายการเงินของมหาวิทยาลัย หรือจากธนาคารที่มหาวิทยาลัยกําหนด) พรอมบัตรประจําตัวนักศึกษามาติดตอ
เพื่อยืนยันการตออายุสมาชิกที่เคานเตอรแผนกบริการ ดวน! คะ   
              สําหรับชวงนี้ทางสํานักหอสมุดเรามีหนังสือที่นาสนใจและเกี่ยวของกับทางดานแพทยศาสตร อยูหลายช่ือเรื่องและหลายเลมเลย
ทีเดียว ยกตัวอยางเชน Gray's anatomy for students  ของ Richard L. Drake เปนหนังสือที่จะชวยใหนักศึกษาแพทยไดเรียนรูกายวิภาคของ
มนุษย  ซึ่งถือวาความรูดาน Anatomy เปนพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนแพทย นิสิตแพทยหรือนักศึกษาแพทยจะเรียนวิชานี้ในชั้นปที่สอง 
โดยเรียนกับอาจารยใหญซึ่งทานมีพระคุณอยางสูงกับนิสิตนักศึกษาแพทยทุกคน หากไมมีทานวิชาความรู  
ดาน Anatomy คงบังเกิดขึ้นไมไดเลย นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชแนวคิด 
และความเขาใจ ตอยอด เพื่อเปนพื้นฐานในการผาตัดผูปวยตอไป  
และยังมีเรื่องอื่นๆ อีกมากที่นาสนใจ หากผูใชบริการทานใด
สนใจก็ติดตอขอใชบริการไดที่แผนกบริการ ซึ่งทางเราไดจัดเปน
หนังสือสํารองเอาไวใหบริการเพื่อความสะดวกและรวดเร็วคะ  
                                                              
ขาวนารู      
             เมื่อเวลา 10.09 น. วันที่ 5 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่ง จากพระตําหนักเปยม
สุข ออกมาทางถนนเพชรเกษม เพื่อไปยังทองพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล ในการเสด็จออกมหาสมาคม ทามกลางพสก
นิกรชาวไทย ซึ่งสวมเสื้อสีเหลือง โบกธงชาติ และธงตราสัญลักษณ ภปร ที่มารอเฝาฯ รับเสด็จจํานวนมาก ตลอดเสนทางเสด็จ   ประชาชน
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จํานวนมาก ไดตะโกน "ทรงพระเจริญ" ดังกึกกอง บางคนถึงกับหลั่งน้ําตาดวยความปลื้มปติที่ไดเห็นพระองค อยางใกลชิด ดวยความ
ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันลนพน และความสุขที่ไดใกลชิดพระองคทานขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงโบกพระหัตถ
ทักทายพสกนิกรที่มาเฝารอรับเสด็จ ดวยพระพักตรยิ้มแยมแจมใส 
              จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน ภายใตนพปฏล มหาเศวตฉัตร โดยมีทหาร
กองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางคบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งขณะนั้นทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปนใหญเฉลิม
พระเกียรติ ฝายละ 21 นัด พระบรมวงศานุวงศ และขาราชการเฝาทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร   น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา กราบบังคม
ทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลตามลําดับจบแลว ผูบัญชาการทหารสูงสุดกราบบังคมทูลพระกรุณากลาวนําทหารรักษาพระองคถวาย

คําสัตยปฏิญาณ    จากนั้น   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัส ตอบความวา  "ขอขอบพระทัยและ
ขอบใจทานทั้งหลายเปนอยางยิ่ง ท่ีมีไมตรีจิตพรั่งพรอมกันมาใหพรวันเกิด รวมท้ังใหคําม่ันสัญญาโดย
ประการตางๆ  ขาพเจาขอสนองพร และไมตรีท้ังนั้น ดวยใจจริงเชนกันบานเมืองของเราเปนปกแผนม่ันคง 
และรมเย็นเปนสุขมาชานาน  เพราะเรามีความยึดม่ันในชาติ และตาง
บําเพ็ญกรณียกิจตามหนาที่ใหสอดคลองเก้ือกูลกัน เพื่อประโยชน
สวนรวมของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะไดตระหนักในขอนี้ใหมาก 
แลวต้ังใจประพฤติตัวปฏิบัติงานใหสมฐานะและหนาที่เพื่อใหสําเร็จ

ประโยชนสวนรวมคือความม่ันคงปลอดภัยของชาติบานเมืองไทยขออํานาจแหงคุณพระรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ จงคุมครองรักษาทานทุกคนใหมีแตความผาสุกรมเย็นตลอดไป" 
            และอีกหนึ่งขาวสําคัญที่ตองนํามาเสนอเชนกันนั้นคือเร่ือง “ คําพิพากษาคดีเขาพระวิหาร”  เม่ือเวลา 16.00 น. วันนี้(11พฤศจิกายน 
2556) ผูสื่อขาวรายงานวา องคคณะตุลาการ ศาลโลก ไดออกนั่งบนบัลลังกเพื่ออานคําพิพากษาคดีเขาพระวิหารแลว โดยคณะผูพิพากษา
เริ่มตนดวยการกลาวแสดงความเสียใจตอการสิ้นพระชนมของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของ
ไทย  ซึ่งหลังจากนั้น ประธานศาลโลก ไดเริ่มตนอานคําพิพากษาคดีที่กัมพูชาไดยื่นรองขอใหศาลโลกตีความคดีดังกลาวในป 2554 ตาม
ธรรมนูญศาลโลก ขอ 60 เรื่องขอพิพาทในพื้นที่ใกลบริเวณปราสาทพระวิหาร โดยประธานศาลโลก ระบุวา ศาลโลกมีมติรับคํารองขอของ
กัมพูชาที่จะตีความคําพิพากษาป 2505 ตามรัฐธรรมนูญศาลโลก ขอ 60 โดยใหพิจารณาตามแนวปฏิบัติที่ผานมา ประกอบกับ
พยานหลักฐานของแตละฝาย ซึ่งทําใหศาลโลก ไมอาจตีความเกินคําพิพากษาป 2505 ได  และเมื่อยอนกลับไปดูคําตัดสินป 2505 พบวา 

กรณีนี้เปนประเด็นเขตอํานาจอธิปไตยมากกวาการกําหนดเขตแดน โดยที่ศาลโลกมีอํานาจรับ
พิจารณาเฉพาะขอที่เปนเหตุที่ไมใชบทปฏิบัติการ และไมไดมีแนบในแผนที่ในคําพิพากษาป 
2505 ประกอบกับการนําเหตุการณที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดเดินทางเยือน
ปราสาทพระวิหาร โดยมีทางการฝรั่งเศสใหการตอนรับ ซึ่งเรื่องนี้ถือเปนการยอมรับดินแดน
ทางออม อีกทั้ง การที่คูความทั้งสองไดยอมรับแผนที่ภาคผนวก 1 ทําใหแผนที่ภาคผนวก 1 ถูก
บรรจุในสนธิสัญญา สําหรับการที่ขอตีความครั้งนี้ กัมพูชาระบุวา ขอบเขตพื้นที่พิพาทเล็กมาก 

ขณะที่ศาลโลกเห็นพองวาพื้นที่พิพาทนี้ก็เล็กมากเชนกัน   อยางไรก็ตาม คําพิพากษาป 2505 ศาลไมมีหนาที่ปกปนเขตแดน เนื่องจากเห็นวา 
เปนเรื่องการกําหนดอธิปไตยมากกวากําหนดดินแดน ดังนั้น ศาลโลกจึงเห็นวา สมควรใหไทยและกัมพูชาดําเนินการหารือกันเอง เพื่อรวม
รักษามรดกโลกแหงนี้ใหคงไว  หากถามวาไทยจะเสียดินแดนหรือไม คงยังตอบไมได  เพราะตองมีการเจรจารวมกันกับกัมพูชา ทั้งนี้ ศาล
ไดระบุวา พ้ืนที่ภูมะเขือไมใชของกัมพูชา และไมไดเปนพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร สวนพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรที่กัมพูชาอางสิทธิ์ก็ตก
ไป ไมจําเปนตองไปพูดถึงอีก และก็ไมสามารถหยิบยกแผนที่ 1 ตอ 2 แสนขึ้นมาพิจารณาไดอีกแลว ขณะที่ฝายไทยนั้น ศาลไดระบุวาไม
สามารถนําเสนเขตแดนบนแผนที่ตามมติ ครม. ป 2505 มาอางอิงได เพราะเปนการระบุของไทยฝายเดียว 
แหลงที่มาของขอมูล: 
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