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          เน่ืองในวโรกาสวนัคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 
พุทธศักราช 2560   ปวงขา้พระพุทธเจ้า บุคลากรส านักทรัพยากรสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสยาม ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
ทั้งหลายในสากลพิภพ มีอาทิ องค์พระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบารมีแห่ง
องคบู์รพกษตัริยาธิราชทุกพระองค ์ไดท้รงโปรดอภิบาลประทานพรให้ พระองค์
ทรงพระเกษมส าราญ พระพลานามยัแข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดทุกทพิาราตรีเทอญ 

                                                         ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม   
                           ขา้พระพทุธเจา้ บุคลากรส านกัทรัพยากรสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัสยาม                      
 
 
            สวสัดีค่ะ พบกนัอีกเช่นเคยนะคะในทุกๆ 2 เดือน ส านกัทรัพยากรสารสนเทศจะท าหนา้ท่ีเลือกสรรความรู้ ข่าวสาร ตลอดจนสาระ
น่ารู้ต่างๆ  มาน าเสนอให้แก่ผูอ่้านในหลากหลายเร่ืองราวอยา่งต่อเน่ืองเช่นเคย  โดยจะขอเร่ิมจากการแนะน าหนงัสือ เร่ือง “งามสมบรม-
ราชินีนาถ”  ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีทรงคุณค่า ควรแก่การอนุรักษไ์วใ้หเ้ป็นมรดกทางประวติัศาสตร์ และศิลปวฒันธรรมประจ าชาติเป็นอยา่งยิ่ง  
เ น่ืองจากเ น้ือหาได้กล่าวถึงการดูแลและการออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิ ต์ิ
พระบรมราชินีนาถ เม่ือคร้ังโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวไปทรงเจริญสัมพนัธไมตรีกับนานาชาติ ในทวีป
อเมริกา และยโุรปรวม 15 ประเทศในปีพุทธศกัราช 2503 ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจ ชวนให้ติดตาม  จึงไดจ้ดัพิมพท์ั้ ง
ฉบบัภาษาไทย และฉบบัภาษาองักฤษ  ภาพถ่ายฉลองพระองคใ์นทุกองคล์ว้นสวยงามวิจิตรบรรจงเป็นอยา่งยิ่ง ทั้งน้ี ผูท่ี้
สนใจสามารถใช้บริการได้ทีห้่องอ้างองิได้ตลอดเวลา   

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560  เวลา 15 นาฬิกา  5 นาที สมเด็จพระเจา้อยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ไดเ้สด็จพระราชด าเนินไปในการพระราชพิธีประกาศใช้ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”    
ณ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม  ในการน้ีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ ์
องคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุฑูต สมาชิกสภานิติบัญญติัแห่งชาติ คณะกรรมการร่าง-
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานองคก์รอิสระ ขา้ราชการ
ฝ่ายทหารและพลเรือน เขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการทรง
ลงพระปรมาภิไธย ใน “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560” เป็นจ านวน 3 ฉบบั เพื่อพระราชทานแด่ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  หลังจากเจ้าพนักงานอาลักษณ์ กองอาลักษณ์และ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดน้ า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” ไปประทบัตราพระ
ราชลญัจกรและไดอ้ญัเชิญไปประดิษฐาน  บนพานทองส่ีเสาบวั หนา้มหาสมาคม ทั้งน้ีไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้อาลกัษณ์ กอง-
อาลกัษณ์และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านกระแสพระราชปรารภประกาศใช ้“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560” เป็นอนัส้ินสุด พระราชพธีิประกาศใช้ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560”  ซ่ึงถือเป็น 
 

ข่าวน่ารู้ 

       http://e-library.siam.edu 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ส านักทรัพยากรสารสนเทศ 

ส านักทรัพยากรสารสนเทศ 
 



กฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที ่20 ของประเทศ ซ่ึงมเีนือ้หาทั้งหมดรวม 279 มาตรา โดยถือว่าเป็น "รัฐธรรมนูญ
ฉบับประวตัศิาสตร์" ฉบับที ่2 เท่านั้น ทีไ่ด้ผ่านการออกเสียงประชามติ (ต่อจากรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550) ซ่ึงได้รับเสียงเห็นชอบท่วมท้น 
ถึง 16.8 ล้านเสียง ต่อ 10.5 ล้านเสียง 
             และอีกเร่ืองหนึ่งที่ส าคัญ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง  ก็คือ การท่ีทางส านักราชบณัฑิตยสภาได้ร่วม       
กบัศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พฒันา “โมไบล์แอปพลิเคชัน” เพิ่มเติม ข้ึนมาอีก รวมเป็น 4 ตัว ซ่ึงทางส านักทรัพยากร
สารสนเทศ ได้เคยน าเสนอข่าวน่ารู้เก่ียวกับเร่ือง การเปิดตัวโมไบล์แอพพลิเคชัน 2 ตัว คือ “แอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔” และ “แอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน” ไวใ้น “D.L. News ปีที่ 14  
ฉบับที ่82 (ก.ย.-ต.ค.58)” 

         “โมไบล์แอพพลเิคชัน” ท่ีเป็นประโยชน์ดงักล่าวทั้ง 4 ตวั ไดแ้ก่ 
           1. “ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : แอปพลิเคช่ันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔” เป็นแอปพลิเคชัน่พจนานุกรม

ภาษาไทยท่ีสมบูรณ์และครอบคลุมค าศัพท์ภาษาไทยกว่า ๔๓,๐๐๐ ค า ใน "พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๕๔" ซ่ึงเป็น ฉบบัล่าสุด ค าศพัท์แต่ละรายการประกอบดว้ยค าศพัท์ ชนิดของค า ค  าอ่าน นิยาม และค าท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
แม่ค า ลูกค า  เป็นตน้ การแสดงผลการใช้งานมถีึง ๒ รูปแบบ คอื รูปแบบหมวดอกัษรและรูปแบบการค้นค า  ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถ

คน้ค าได ้ทั้งจากตวัอกัษรตั้งตน้และจากส่วนใดส่วนหน่ึงของค า อีกทั้งยงัคน้ค าจากประวติัการใชง้านของผูใ้ชเ้องไดด้ว้ย   

          2. “ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : แอปพลเิคช่ันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน” เป็นแอปพลิเคชนัท่ี
ใชค้น้การอ่านและการสะกดค าภาษาไทยท่ีถูกตอ้งจากหนงัสือ "อ่านอยา่งไรและเขียนอยา่งไร ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน" ผูใ้ช้
สามารถเลือกใชง้านได ้๒ หมวด คือ (๑) “หมวดอ่านอย่างไร” เพื่อทราบค าอ่านที่ถูกต้องและ (๒) “หมวดเขียนอย่างไร” เพื่อทราบการ
สะกดค าที่ถูกต้อง โดยพิมพค์  าท่ีตอ้งการทราบ แมว้า่ผูใ้ชจ้ะสะกดค าผิด แอปพลิเคชนัน้ีก็จะแนะน าการสะกดค าท่ีถูกตอ้งให้ นอกจากน้ี 
ผูใ้ชย้งัสามารถคน้ค าไดจ้ากประวติัการใชง้านของผูใ้ชเ้อง รวมทั้งคน้หาหลกัเกณฑ์การอ่านและการเขียนท่ีถูกตอ้งของส านักงานราช
บณัฑิตยสภาได้ดว้ย ไดแ้ก่ การอ่านค าวิสามานยนามทัว่ไป การอ่านพยญัชนะไทย การอ่านสระไทย การอ่านวรรณยุกต์ไทย การอ่าน 
ตวัเลขต่าง ๆ เป็นตน้  
          3. “ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : ภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา” โปรแกรมประยุกต์ (application) ท่ีรวบรวมค าศพัท์น่ารู้ของ  
ภาษาต่าง ๆ ในอาเซียนทั้ ง ๑๐ ภาษา ไดแ้ก่ ภาษามลายูบรูไน ภาษาเขมร ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามาเลเซีย ภาษาจีนกลางใน

สิงคโปร์ ภาษาพม่า ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม โดยเทียบกบัค าศพัท์ภาษาองักฤษ ซ่ึงประกอบดว้ย 
หมวดค าต่าง ๆ จ านวน ๖๒ หมวดค า อาทิเช่น อาหาร เน้ือสัตว ์สถานท่ี  ประเพณีวฒันธรรม ฯลฯ จ านวนค าศพัท์แต่ละ
ภาษามากกว่า ๑,๕๐๐ ค า มีรูปภาพ และที่ส าคัญก็คือมีเสียงของเจ้าของภาษาประกอบทุกค าศัพท์ สามารถใชง้านได ้๒ 

รูปแบบ คือ คน้จากค าศพัทภ์าษาต่าง ๆ หรือจากหมวดค า  
         4. “ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : แอปพลิเคช่ัน “ช่ือบ้านนามเมือง”  เป็นแอปพลิเคชัน่คน้หาช่ือประเทศ เมืองหลวง 
ดินแดน และเขตการปกครองทัว่โลก รวมถึงช่ือจงัหวดั อ าเภอ ต าบล และเขตการปกครองพิเศษในไทย มากกวา่ ๑,๕๐๐ 
แห่ง ผูใ้ชส้ามารถคน้ช่ือบา้นเมืองทัว่โลกไดท้ั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษจากทั้งตวัอกัษรตั้งตน้และส่วนหน่ึงของช่ือการแสดงผลการ
คน้หาแบ่งเป็น ๒ ลกัษณะ คือ ช่ือบา้นเมืองของต่างประเทศแสดงผลเป็นภาษาไทยและการทบัศพัทภ์าษาต่างประเทศ  ส่วนช่ือบา้นเมืองใน
ประเทศแสดงผลเป็นภาษาไทยและการถอดอักษรไทยเป็นอกัษรโรมนั นอกจากน้ียงับันทึกประวติัการคน้หาของผูใ้ช้ไวด้้วยทั้ ง 4  
แอปพลิเคชัน่น้ี จึงมีประโยชน์ยิง่ต่อทุกท่าน ไม่วา่จะเป็นนกัเรียน นกัศึกษาหรือประชาชนโดยทัว่ไป 
           จึงนับเป็นอีกก้าวหน่ึงของการประยุกต์ใชง้านวิจยัท่ีใชเ้ทคโนโลยีดา้นภาษาธรรมชาติและความหมายให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ให้บริการความรู้สู่ประชาชน และเป็นการเพ่ิมช่องทางการกระจายความรู้ให้ผูใ้ช้เขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกตามยุคสมยัได้โดยง่าย       
เพียงแค่ปลายน้ิว ซ่ึงพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววนันีใ้น ระบบ iOS Version 7, iOS Version 8, Android และ Windows Mobile  
แหล่งทีม่าของข้อมูล :  
http://brh.thaigov.net          http://www.royin.go.th              https://itunes.apple.com        http://www.matichon.co.th                       
http://www.posttoday.com                      http://www.bbc.com                            https://www.matichonweekly.com 

https://itunes.apple.com/
http://www.matichon.co.th/

