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                                 ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์  
                           น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท  
        ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนัหาที+สุดมิได้   
                               ---------------------------- 
      ขา้พระพทุธเจา้ บุคลากรสาํนกัทรัพยากรสารสนเทศ มหาวทิยาลยัสยาม                                   
            

 
             สวสัดีค่ะ สาํหรับ Digital Library News ฉบบันี.  สาํนกัทรัพยากรสารสนเทศของเราก็ยงัคงมีข่าวที2น่าสนใจมาฝากกนัอีกแลว้นะคะ 
และข่าวดีที2วา่นี. ก็คือ การประกาศผล “รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี+ยมแห่งอาเซียน (Southeast Asian Writers Award) ” หรือ 
“รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write)” ประจําปี 2559 ประเภท ‘กวีนิพนธ์’  ซึ2 งคณะกรรมการไดพิ้จารณาคดัเลือกให้เหลือเพียง 6  เล่มสุดทา้ยที2 
ผา่นเขา้รอบ จากผลงานกวนิีพนธ์ที2ส่งเขา้ประกวด จาํนวนรวมทั.งสิ.น 88  เล่ม  ไดแ้ก่  
                      1.ไกลกว่ารัHวบ้านของเรา ของ โรสนี นูรฟารีดา 
                     2. ทางจกัรา ของ ศิวกานท์ ปทุมสูต ิ
                     3. นครคนนอก ของ พลงั เพยีงพรุิฬห์ 
                     4. บางคนอาจเดนิสวนทางเราไป ของ บัญชา อ่อนด ี
                     5. พลดัหลงไปในห้วงเวลาของนกัมายากล ของ วสุิทธิN ขาวเนียม 
                     6. เพลงแม่นํHา ของ โขงรัก คาํไพโรจน์ 
          โดยภาพรวมแลว้  เนื.อหาส่วนใหญ่ได้นาํเสนอเรื2องราวของวิถีชีวิต  ปัญหาในการ
ดาํเนินชีวติของคนไทยและสภาพสงัคมไทยร่วมสมยัซึ2งเป็นเรื2องราวเกี2ยวกบัธรรมชาติ  
สิ2งแวดลอ้ม ความรัก จิตวญิญาณ ความดอ้ยโอกาส ความเป็นคนชายขอบ โลกเสมือนจริง 
และสื2อสงัคมออนไลน์   โดยนาํเสนอในรูปแบบที2หลากหลาย ทั.งแบบคาํประพนัธ์ที2มีฉันท-
ลกัษณ์ แนวขนบ กลอนเปล่า  กวนิีพนธ์ แบบวรรณรูป กลบท เพลงแร็พ และรูปภาพ 

    

    ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครัHงที+ 2 (ACD Summit) ใน
ระหว่างวนัที2 9-10 ตุลาคม  2559 ณ กรุงเทพมหานคร ภายใตห้ัวขอ้หลกั “เอเชียหนึ2 งเดียว หลากหลายในพลงั” (One Asia, Diverse 

Strengths) โดยมีประมุขประเทศ ผูน้าํประเทศ หัวหนา้คณะรัฐบาล รัฐมนตรีและผูแ้ทน จาก 
34 ประเทศ (รวมทั.งประเทศไทยดว้ย) จากทุกอนุภูมิภาคของเอเชีย ร่วมการประชุมฯ ในครั. งนี.  
ทั.งนี. ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั2นร่วมกนัของประเทศ สมาชิก ACD ในการกาํหนดแนวทาง
ความร่วมมือของภูมิภาคในอีก 14 ปี ขา้งหน้า เพื2อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อ
ภูมิภาค โดยส่งเสริมจุดแข็งและศกัยภาพที2หลากหลายของเอเชีย และการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนเพื2อร่วมสร้างประชาคมเอเชียในอนาคตอยา่งมั2งคั2ง มั2นคง และยั2งยนื ซึ2งที2ประชุม       

 

ข่าวน่ารู้ 
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สํานักทรัพยากรสารสนเทศ 



จะไดมี้การรับรองวสิยัทศัน์ความร่วมมือเอเชีย ค.ศ. 2030 ปฏิญญากรุงเทพ และเอกสารประกาศบทบาทของเอเชียในการกระตุน้พลวตัการ
เติบโตผ่านการเป็นหุ้นส่วนเพื2อความเชื2อมโยงดว้ย   สําหรับผูแ้ทนระดบัสูงประกอบด้วย ระดบัประมุขของประเทศซึ2 งไดแ้ก่ สมเด็จ
พระราชาธิบดีแห่งบรูไน เจา้ผูค้รองรัฐคูเวต ประธานาธิบดีอิหร่าน และประธานาธิบดีศรีลงักา นอกจากนั.นก็ประกอบดว้ย รองประมุข
ประเทศต่างๆ ทั.งจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมียนมาร์ พร้อมทั.งหัวหนา้คณะรัฐบาล
ระดับนายกรัฐมนตรีจาก บาห์เรน ภูฏาน กมัพูชา เกาหลีใต ้สปป.ลาว มาเลเซีย และ
ปากีสถาน และรองหวัหนา้รัฐบาล จาก กาตาร์ เวยีดนาม เป็นตน้  

          จากการที+ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครัHงนีH
สะท้อนให้เห็นว่า ไทยได้รับความเชื+อมั+นและการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ 
ในการแสดงบทบาทผู้นําที+สร้างสรรค์ทัHงในฐานะประเทศผู้ก่อตัHงและสมาชิก ACD  

           และข่าวอีกประเภทหนึ+งที+พวกเราให้ความสนใจเป็นอย่างยิ+ง  ก็คือเรื+องราวของ  IT จึงอยากนาํมาเสนอนั2นคือ Google ไดป้ระกาศ 
Chrome เวอร์ชั2น 55 ซึ2งจะใชแ้รมนอ้ยกวา่เวอร์ชั2นปัจจุบนัถึง 50% เบราวเ์ซอร์ Chrome ของ Google เป็นเบราวเ์ซอร์ที2หลายคนนิยมใช ้ดว้ย
ความสามารถดา้นความเร็วในการแสดงผล และลูกเล่นหลายๆ อยา่งที2ครบครัน แต่วา่ขอ้เสียของ Chrome ที2ทาํให้ใครหลายๆ คนส่ายหนา้
ไม่ยอมเลือกใช ้ก็คือ การกินแรมและใชท้รัพยากรในการทาํงานที2สูงกวา่เบราวเ์ซอร์รายอื2นมาก ที2ผ่านมา Google ไดพ้ยายามแกไ้ขการ

ทาํงานของ Chrome ให้ใชแ้รมน้อยลงมาโดยตลอด แต่ดูเหมือนว่ามนัก็ยงัไม่ดีเท่าที2ควร แต่ล่าสุดมี
รายงานวา่ Chrome เวอร์ชั+นถัดไป (เวอร์ชั+น 55) จะมีการอพัเกรดการทาํงานของ JavaScript Engine ที2
จะช่วยลดขนาดหน่วยความจาํในการประมวลผลหนา้เวบ็ ซึ2งจะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานของ
ตัวเบราว์เซอร์เพิ+มขึHนมาก จากการทดสอบ ทาง Google บอกวา่การเปิดหนา้เวบ็อย่าง Reddit หรือ 
YouTube ใช้แรมน้อยลงกว่าเดิมถึง 50% หากเทียบกับ Chrome เวอร์ชั+นปัจจุบัน (เวอร์ชั+น 53)  

Chrome 55 มีกําหนดการณ์จะเปิดให้ดาวน์โหลดได้ในวันที+   6 ธันวาคม หรือใครที+ได้รับ Pre-release code ก็สามารถใช้โค้ดที+ได้เข้าไป
ดาวน์โหลดเวอร์ชั+นทดสอบมาทดลองใช้งานก่อนได้เลย หากผูใ้ชบ้ริการท่านใดสนใจลองเขา้ไปศึกษาดูนะคะ เชื2อวา่จะตอ้งมีประโยชน์
อยา่งมากเลยทีเดียวค่ะ 
           ส่วนอีกข่าวหนึ2งที2เป็นข่าวใหญ่ในแวดวงไอทีและเชื2อวา่หลายๆท่านอาจจะทราบขอ้มูลกนัมาบา้งแลว้ นั.นคือ การเปิดตัว iPhone7 
ซึ2 งทุกอย่างถูกออกแบบมาคลา้ยกบัของเดิม เพียงแต่มีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่เล็กน้อย มีสีใหม่เพิ2มขึ.น คือสีดาํธรรมดาและสีดาํมนัเงา        
ที2ทาํใหดู้แปลกตาขึ.น สามารถกนันํ. าในตวั และที2น่าสนใจไปกวา่นั.นคือ การเปิดตัวหูฟังไร้สาย ที+เรียกว่า AirPods  ซึ2 งก็เหมือน  หูฟังแบบ
ดั.งเดิมของแอปเปิลเพียงแต่ไม่มีสาย มีการรับส่งขอ้มูลไร้สายกบั iPhone7 โดยมีแบตเตอรี2ในตวัสามารถทาํงานไดน้าน 5 ชั2วโมง และมา
พร้อมกบัตลบัเก็บหูฟังที2ทาํตวัเป็นกล่องชาร์จไฟในตวั  ซึ2งอาจดูลํ.าสมยั ใชง้านสะดวก แต่ก็มีขอ้เสียหลายจุด เช่น หูฟังอาจหล่นหาย หรือ
อายกุารใชง้านของแบตเตอรี2นอ้ยไป และวธีิการชาร์จที2ตอ้งพึ2งตลบัเฉพาะตวัเท่านั.น ตอ้งลองศึกษากนัดูก่อนนะคะ     
             ยงัมีอีกหนึ2 งเรื2 องที2ไม่แนะนําคงไม่ได้  นั2นก็คือ รัฐบาลจีนเดินหน้าทดสอบเทคโนโลยี 5G ซึ2 ง
ประสบความสาํเร็จและมีแผนการเปิดตวัเทคโนโลยี 5G ที2แรกในโลก ในปี 2020 โดยช่วงแรก 2016-2018 
จะเป็นการทดสอบเทคโนโลยี 5G และในปี 2018-2020 เป็นการทดสอบอุปกรณ์ที2ใชง้านในระบบ 5G  
ผูอ่้านท่านใดสนใจเกี2ยวกบัเรื2องเทคโนโลย ี5G ก็ตอ้งคอยติดตามกนัต่อไปนะคะ   และนี2ก็เป็นเรื2องสุดทา้ย 
ที2อยากจะนาํเสนอข่าวสารที2ทนัสมยัใน  กลุ่มประเทศอาเซียน ซึ2 งจากขอ้มูลข่าวทางรัฐบาลสิงคโปร์ถือเป็น
ผูอ้ยูเ่บื.องหลงัและบุกเบิก  “รถไร้คนขับ”  เป็นประเทศแรก โดยเป้าหมายตอ้งการให้มีรถแท็กซี2ไร้คนขบัให้บริการประชาชนอยา่งนอ้ย  
100 คนั ภายในปี พ.ศ. 2561 และในอนาคตสิงคโปร์ยงัมีความมั2นใจว่าจะเป็นประเทศแรกที2มีบริการแท็กซี2ไร้คนขบัเชิงพาณิชยใ์น
ระดบัประเทศต่อไป  หากมีความคืบหนา้อยา่งไร เราจะรีบนาํมาเสนอทนัทีเลยค่ะ  
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