
 

 
 
ปณิธาน : สงเสริมความรู ควบคูบริการ ขาวสารทันสมัย กาวไกลสูสากล                                                           ปที่ 14 ฉบบัที ่78 (ม.ค.-ก.พ.58)                      
  
 

           
            วันที่ 31 ธ.ค.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทาน พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2558 ใหคนไทยคิดรอบ
ดาน รอบคอบ เท่ียงตรงและยั่งยืน พรอมพระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. พุทธศักราช 2558 พระมหาชนก แก
ปวงชนชาวไทย  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัส แดปวงชนชาวไทย เนื่องในวาระดิถีขึ้นปใหม 
พุทธศักราช 2558 วา ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปใหม ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมา
อวยพรแกทานทุกคน ใหมีความสุขความเจริญ ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนปรารภปรารถนา ในปใหมนี้ ขอให
ประชาชนชาวไทยตั้งใจใหเที่ยงตรงแนวแน ไมวาจะทําการสิ่งใดใหคิดใหดีใหรอบคอบและรอบดาน เพื่อให

การกระทํานั้นบังเกิดผลเปนความสุขความเจริญที่แทจริงและยั่งยืนทั้งแกตนเองและประเทศชาติ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ จงคุมครองรักษาทานทุกคนใหมีความสุขสวัสดี พรอมดวยพรอันเปนมงคลทุกประการสวัสดีปใหม 
 
            
          เนื่องจาก ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 นี้ ทางสํานักทรัพยากรสารสนเทศ (สํานักหอสมุด) ไดอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษา และ
คณาจารยผูเขาใชสํานักฯในดานการรักษาความปลอดภัย ดวยการติดตั้งระบบควบคุมทางเขา-ออก อัตโนมัติ ดังนั้นนักศึกษาผูเขาใชบริการ
ที่สํานักฯ ทุกคน จะตองนําบัตรประจําตัวนักศึกษามาใชในการเขา-ออก สํานักฯ ทุกครั้ง สวนคณาจารยและบุคลากรใหใชบัตรประจําตัว

บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเขา-ออก ทุกครั้ง  อยาลืม ! เพื่อความสะดวกในการเขาใชบริการ นักศึกษา คณาจารย และบุคลากรทุก

ทาน พกบัตรติดตัวมาดวยทุกครั้งนะคะ         
          และสําหรับในภาคการศึกษานี้ ทางสํานักทรัพยากรสารสนเทศ (สํานักหอสมุด) ก็ไมไดนิ่งนอนใจในการสรรหาทรัพยากร

สารสนเทศมาไวใหบริการแกผูใช เพราะเราก็เปนกําลังสนับสนุนที่สําคัญหนวยงานหนึ่ง ท่ีจะชวยสงเสริมการเรียนรูของทาน
ท้ังหลายในทุกๆ ดาน และทุกๆ เรื่องไมวาจะเปนในเรื่องการเรียนการสอนหรือ ความรูท่ัวๆไป ท้ังสารคดี หรือบันเทิงคดี ทานก็
สามารถพบกับเราไดในทุกรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศทั้ง หนังสือ วารสาร   น.ส.พ. CD/DVD/VCD  
           และนี่เลยคะ ทางเรามีหนังสือพ็อกเก็ตบุคที่นาอานมาก อยากนําเสนอ นั้นคือ “ I Am Malala” ซึ่งเขียนโดย มาลาลา ยูซัฟไซ  เปน
หนังสือที่บอกเลาเรื่องราวของเด็กหญิงชาวปากีสถาน ที่ลุกขึ้นตอสูเพื่อสิทธิแหงการศึกษา และถูกตาลิบันยิง
ศีรษะ โดยเนื้อหาไดบอกเลาเรื่องราวชีวิตและการตอสูของเธอกับพอในปากีสถาน หนังสือเลมนี้คือหลักฐานของ
อานุภาพแหง “ปากกา” หนังสือเลมเดียว ขอเขียนเรื่องเดียว ที่ทําใหทั่วโลกรับรูถึงความอยุติธรรม ทําใหช่ือของ
มาลาลาเปนที่จดจํา นิตยสาร Forbes จัดใหเธอเปนหนึ่งในผูทรงอิทธิพลที่สุดของโลก และเปนบุคคลอายุนอย
ที่สุดที่ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ป 2557 ดวย ไมวาประเทศไหนบนโลกลวนมีประวัติศาสตรการตอสู
ทางการเมือง ทุกประเทศลวนมีพัฒนาการและจุดบอด มนุษยทุกหนแหงลวนมีความคิดจิตใจไมตางกัน การอาน
เรื่องของคนอื่น จึงเปนเหมือนกระจกเงาที่สะทอนตัวตน เพื่อใหเราตรวจสอบตัวเองไดดวย  

          และอีกเลมที่อยากแนะนํา สําหรับผูที่ช่ืนชอบในการทําอาหาร หนังสือ "ครบภาคครบรส อาหารไทย: อาหาร
จานเดนกวา 140 ตํารับ ท่ัวทุกภาคของไทย"  ซึ่งเปนที่รูกันวาอาหารไทยเปนอาหารเพื่อสุขภาพ จุดเดนคือรสชาติ 
ที่หลากหลาย ซึ่งไดจากพืชผักและสมุนไพรตางๆ อาหารในแตละภูมิภาคจึงมีความแตกตาง รวมถึงลักษณะเดนที่ 
เปนเอกลักษณของภาคนั้นๆ ดวย ภายในตัวเลมมีการนําเสนอวิธีการปรุงอาหารไทยในภาคตางๆ  อาจมีการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องปรุง และวัตถุดิบบางตามทองถิ่นนั้นๆ แตก็ยังคงรสชาติที่เปนเอกลักษณของอาหารของภาคนั้นๆ
ไว สําหรับผูที่ช่ืนชอบการทําอาหารไทยไมควรพลาดหนังสือเลมนี้นะคะ 
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ขาวนารู 

              นายวีระ โรจนพจนรัตน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  แจงใหทราบวาการพิจารณารายชื่อผูไดรับการคัดเลือกใหเปนศิลปน
แหงชาติ ประจําป 2557 ไดมีการปรับเกณฑการพิจารณาจากเดิมที่คณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกศิลปนแหงชาติ จะนําเสนอรายชื่อ 
ผูที่ผานการพิจารณาตามกระบวนการมาแลว เพื่อใหคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (กวช.) พิจารณาเห็นชอบ แตในครั้งนี้ ไดมีการ
นําเสนอรายชื่อผูผานการพิจารณาในแตละสาขาเรียงตามลําดับ โดยพิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรไดรับการยกยองเปนศิลปนแหงชาติ
ประจําป 2557 ตามหลักเกณฑ ผลงาน ตลอดจน ความเหมาะสมทุกประการ โดยมีผูที่สมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปน
แหงชาติ 3 สาขา จํานวนทั้งสิ้น 12 คนดวยกัน ไดแก  
           1. ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป ไดแก 
                     นายจรูญ อังศวานนท (สถาปตยกรรมภายในมัณฑนศิลป) 
                     นายปญญา วิจินธนสาร (จิตรกรรม) 
                     นายชวลิต เสริมปรุงสุข (จิตรกรรม) 
                     นายบุญชวย หิรัญวิทย (ประณีตศิลป) 
                     นายนิจ หิญชีระนันท (การออกแบบผังเมือง) 
           2. ศิลปนแหงชาติสาขาวรรณศิลป ไดแก 
                     นางชมัยภร บางคมบาง 
           3. ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดง ไดแก 
                    นายณรงค จันทรพุม (หนังตะลุง) 
                    นางดุษฎี บุญทัศนกุล (ดนตรีสากล) 
                    นายพงษศักดิ์ จันทรุกขา (ดนตรีไทยลูกทุง) 
                    นางภัทราวดี มีชูธน (ละครเวทีและภาพยนตร) 
                    นายสะอาด เปยมพงศสานต (โทรทัศนและภาพยนตร) 
                    นายสิริชัยชาญ ฟกจํารูญ (ดนตรีไทย) 
           ทั้งนี้ ศิลปนแหงชาติ ทั้ง 12 คน จะเขารับพระราชทานโลและเข็มเชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในวันศิลปนแหงชาติ วันที่ 24 ก.พ. 58 นี้ พรอมทั้งจะมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีแกศิลปนแหงชาติ และการจัดกิจกรรมการแสดงและ
นิทรรศการศิลปนแหงชาติ ที่ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทยดวย ทั้งนี้ การคัดเลือกศิลปนแหงชาติ ดําเนินการตั้งแตต้ังแตป 2528-2556  
มีจํานวน 246 คน เสียชีวิตไปแลว 110 คน มีชีวิตอยู 136 คน 
           และอีกขาวที่สําคัญ!  ที่ตองบอกกลาวกัน เมื่อวันที่ 13 มกราคม นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กลาวถึงกรณีที่มีการ
เผยแพรหนังสือสั่งการจาก นพ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เรื่องขอความรวมมือในการปองกันและ
ควบคุมการแพรระบาดของโรคอาหารเปนพิษ โดยขอใหงดใสเลือดไกลงไปในอาหารทุกชนิด ที่มาของเรื่องนี้เปนเพราะชวงกอนหนานี้ 
กรมควบคุมโรคไดทําการตรวจสอบควบคุมโรคตามปกติ แลวพบวามีเช้ืออหิวาตเทียมในเลือดไก ซึ่งเปนสาเหตุของโรคทองรวง ซึ่งตนตอ
จริงๆ นั้นพบวาเชื้ออหิวาตเทียมอยูในเลือดไกที่มาจากโรงงานเชือดไกในพื้นที่ จึงไดประสานไปยังสํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา
ใหเขาไปตรวจสอบและดูแลโรงงานใหไดมาตรฐาน แกปญหาการปนเปอนเชื้ออหิวาต นพ.โสภณกลาววา อยางไรก็ตามยืนยันวาไมได 
มีคําสั่งงดรับประทานขาวมันไกแตอยางใด เพราะปญหาไมไดอยูที่ขาวมันไก ไมวาจะเปนขาวมันที่ใสอยูในขาวมันไก หรือสวนประกอบ
ของไกทุกชนิด ไมวาเนื้อไก เครื่องในไก สามารถบริโภคได รวมทั้งเลือดไก ถานําไปปรุงสุกใหซ้ําอีกครั้งหนึ่งถือวารับประทานได ฉะนั้น
ใหประชาชนบริโภคขาวมันไกไดตามปกติ เพียงแตตองทําใหสุกกอน ดวยการตมท่ีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 75 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ซึ่ง
สามารถฆาเชื้ออหิวาตเทียมได 100% 
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