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              สวสัดีค่ะ ท่านคณาจารยแ์ละนกัศึกษาท่ีรักทุกคน  ส านกัทรัพยากรสารสนเทศมีความยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดมี้โอกาสรับใชใ้หบ้ริการ
ท่านทั้งหลายในปีการศึกษาใหม่ 2560 น้ี อีกคร้ังหน่ึง   และในฐานะท่ีเราเป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนการสอนในทุกๆ
หลกัสูตร   ดงันั้น  ไม่วา่จะเป็นความรู้ในดา้นหลกัสูตรใดก็ตาม  ตลอดจนความรู้ทัว่ๆไป ทั้งสารคดี และบนัเทิงคดี  ท่านก็จะสามารถพบ
กบัเราไดใ้นทุกรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศทั้ง หนงัสือ วารสาร  น.ส.พ. CD/ DVD/ VCD  และ ฐานขอ้มูลออนไลน์ ตลอดจนรายช่ือ
ทรัพยากรฯใหม่ๆ ท่ีมีมาน าเสนอในทุกๆวนัท่ี 1 และ16 ของทุกเดือน ผ่านทางเวบ็ไซต์ของส านักฯ ท่ี  http://e-library.siam.edu    ทั้งน้ี 
ผูใ้ชบ้ริการของเราไม่จ าเป็นจะตอ้งเดินทางมาตรวจสอบรายช่ือทรัพยากรฯ หรือบริการต่างๆ ด้วยตนเอง ท่ีส านกัฯ อีกต่อไป  เพยีงแต่ท่าน 
scan QR Code ของส านั กฯ ด้วย smart phone ของท่าน ส่วนจะเป็นของค่ายใดไม่ว่า Android หรือ ios ก็ได้ค่ะ  ซ่ึงนักศึกษา   
ชั้นปีท่ี 1 ของเราคงจะใชก้นับ่อยๆ จนคล่องกนัแลว้แทบทุกคนใช่ไหมคะ  ก็ส านกัฯไดพ้าทวัร์จนทัว่พร้อมทั้งไดแ้นะน าการสืบคน้ผา่น  
 
 

       http://e-library.siam.edu 

ส านกัทรัพยากรสารสนเทศ 
 

            เน่ืองในวโรกาสท่ี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา ในวนัคลา้ยวนัพระราช
สมภพ  วัน ท่ี  12  สิ งหาคม พุทธศักราช  2560  ซ่ึ งถือ เป็น  "วันแม่
แห่ งชาติ "  พระองค์ท รงพระก รุณ าโปรด เกล้าโปรดกระห ม่อม 
พระราชทานค าขวญัเน่ืองในวนัแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม พทุธศกัราช 2560 
ความวา่  “สอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหา  พฒันาด้วยตนจนเตบิใหญ่  เพราะ- 
คนแกร่งจะก้าวได้ยาวไกล  เพ่ือมาเป็นก าลังไทยให้แข็งแรง”  ในโอกาสน้ี
ขา้พระพุทธเจ้า บุคลากรส านักทรัพยากร สารสนเทศ ขอตั้ งจิตอญัเชิญ    
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิทั้ งหลายในสากลโลก ตลอดจนองค์พระสยามเทวาธิราช      
จงไดอ้วยพระพรให้พระองค์  ทรงพระเจริญ และทรงพระเกษมส าราญ
ตลอดกาลนาน 
                                        ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อมขอเดชะ 
    ขา้พระพทุธเจา้บุคลากรส านกัทรัพยากรสารสนเทศ มหาวทิยาลยัสยาม 
                                                                                                                                      

      เน่ืองในวโรกาสท่ี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา - 
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 
พรรษา วนัท่ี 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 ในโอกาสน้ี
ขา้พระพุทธเจา้ บุคลากรส านักทรัพยากรสารสนเทศ ขอตั้ง
จิตอญัเชิญส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนองค์
พระสยามเทวาธิราช จงไดอ้วยพระพรให้พระองค์ ทรงพระ
เจริญ และทรงพระเกษมส าราญตลอดกาลนาน 
 
                             ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อมขอเดชะ 
    ข้าพระพุทธเจ้าบุคลากรส านักทรัพยากรสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัสยาม 
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ส านักทรัพยากรสารสนเทศ 



mobile app. ดังกล่าว ในช่วงปฐมนิเทศเม่ือเดือนมิถุนายนและสิงหาคมน้ีเอง จ าได้แลว้ใช่ไหมคะว่า  จองหนังสือ ฯลฯ ผ่านเวบ็ไซต ์      
ของส านักฯได้ด้วย แต่ถา้ยงัด าเนินการไม่เป็นให้น าบัตรประจ าตวันักศึกษามาติดต่อขอค าแนะน าได้ท่ีเคาน์เตอร์ห้องสมุดได้เลยค่ะ        
และส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไปทุกคณะและทุกระดบัการศึกษา ให้น าใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน/ใบแจง้ยอดการช าระเงิน  (ท่ีมีตรา
ประทับจากฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลยั หรือจากธนาคารท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด) ของภาคการศึกษาท่ี 1/2560  พร้อมบัตรประจ าตวั
นกัศึกษามาติดต่อเพ่ือยนืยนัการเป็นสมาชิก ด่วน! ค่ะ   

 
      ส าหรับข่าวน่ารู้ใน “D.L. News” ฉบับน้ี ผูใ้ชบ้ริการหลายๆ ท่านคงจะเคยได้ยินมีข่าวเร่ือง สมาร์ทโฟนเกิดไฟ     

ลุกไหม ้ในขณะท่ีก าลงัชาร์จแบตเตอร่ี เลยท าให้บางคนสงสัยวา่ ถา้ไม่มีปัญหาเร่ืองไฟลุกไหมด้งักล่าว เพราะอุปกรณ์ไดม้าตรฐาน  แต่ก็  
จะมีปัญหาถามอีกว่า ถา้หากเราชาร์จแบตเตอร่ีท้ิงไวท้ั้ งคืน เม่ือแบตเตอร่ีชาร์จเต็ม จะท าให้แบตเตอร่ีเส่ือมเร็วข้ึนหรือไม่ ในเร่ืองน้ี

คุณ Kyle Wiens ซ่ึงเป็นประธานของเวบ็ไซต ์iFixit ไดอ้อกมาใหค้  ายนืยนัวา่ “การเส่ือมของแบตเตอร่ี
นั้นเกิดได้จากหลายปัจจัย ทั้งเร่ืองของรูปแบบการใช้งานสมาร์ทโฟน และเร่ืองของจ านวนรอบการ
ชาร์จ โดยที่แบตเตอร่ี ของสมาร์ทโฟนโดยส่วนใหญ่ จะรองรับจ านวนรอบการชาร์จได้ 400 รอบ 
ก่อนที่มันจะเส่ือมสภาพและเก็บพลังงานได้น้อยลงเร่ือยๆ คือถ้าเราชาร์จสมาร์ทโฟนวันละคร้ัง  นั่น
เท่ากบัว่า แบตเตอร่ีจะมอีายุการใช้งานประมาณ 1 ปีคร่ึง ก่อนทีจ่ะเร่ิมเส่ือมสภาพ และเราจะรู้สึกได้ว่า

แบตเตอร่ี เร่ิมหมดเร็วขึน้ ท าให้ไม่น่าแปลกใจเลยว่าเราจะเร่ิม เจอปัญหาแบตเตอร่ีเส่ือม เม่ือใช้งานสมาร์ทโฟนเคร่ืองเดิมเป็นเวลาเกิน 1 
ปี แต่ก็ไม่ต้องวิตกกังวลใดๆ ทั้งส้ินกับการที่เราจะต้องเสียบชาร์จมันทิง้ไว้ทั้งคืนในขณะที่เราเข้านอน ตราบใดที่เราท าการเสียบชาร์จมัน
อย่างเหมาะสม และการเสียบปลัก๊ค้างไว้ในขณะทีม่นัชาร์จเตม็แล้ว จะไม่ส่งผลเสียต่อแบตเตอร่ี และไม่ท าให้เกดิไฟลุกไหม้แต่อย่างใด” 
               แต่ส่ิงท่ีตอ้งให้ความส าคญัจริงๆ ก็คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเสียบชาร์จแบตเตอร่ี (อะแดปเตอร์ สายชาร์จ รวมถึงก้อนแบตเตอร่ี     
ในสมาร์ทโฟน) นั้น ต้องได้มาตรฐานและต้องมั่นใจว่าจะไม่มอีะไรมาปกคลุม หรือปิดทบัเคร่ืองสมาร์ทโฟน ในขณะทีเ่สียบชาร์จแบตเตอร่ี
เพราะวา่ขั้นตอนการชาร์จโดยปกติแลว้ จะท าให้ตวัเคร่ืองสมาร์ทโฟนมีความร้อนสูงกวา่ปกติ เพราะบางคนเสียบชาร์จสมาร์ทโฟนแลว้ 
วางไวบ้นเตียง ซ่ึงอาจโดนปิดทับด้วยหมอน ผา้คลุมเตียง หรือผา้ห่ม  หรือท่ีชอบท ากันมากก็คือการเสียบชาร์จสมาร์ทโฟนด้วย  
Powerbank แลว้เก็บสมาร์ทโฟนลงกระเป๋าเป้ หรือกระเป๋าถือ ท าให้เกิดความเส่ียงท่ีแบตเตอร่ีจะลุกไหม ้เพราะสภาพภายในกระเป๋า
ค่อนขา้งอบั การระบายอากาศไม่ดี ท าให้ความร้อนท่ีเกิดจากการชาร์จแบตเตอร่ีไม่ได้ถูกระบายถ่ายเทไปไหน เกิดความร้อนสะสม         
ข้ึนเร่ือยๆ จนถึงจุดท่ีท าใหเ้กิดไฟลุกไหมไ้ด ้ เป็นอยา่งไรบา้งคะ สบายใจหายกงัวลกนัแลว้โดยส้ินเชิงใช่ไหมคะ  
          และยงัมีอีกหน่ึงเร่ืองท่ีอยากมาน าเสนอ เน่ืองจากเป็นข่าวดีส าหรับผู้พิการทางสายตา  ก็คือ เม่ือเร็วๆนี้ ที่ประเทศออสเตรเลีย     
ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคช่ันสมาร์ทโฟน เพ่ือช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถชมภาพยนตร์ได้  โดยอาศยัเสียงบรรยายการกระท าของ          
ตวัละครในแต่ละฉากให้ได้เขา้ใจ แมว้่าจะมองไม่เห็นภาพจริง   ซ่ึงตามปกติแลว้ ในกิจกรรมต่างๆของผูพ้ิการทางสายตา ก็มกัจะใช ้     
เสียงบรรยายเขา้มาเป็นหลกัช่วยในการอ านวยความสะดวกอยูแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นการเล่นสมาร์ทโฟน หรือ คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการอ่าน
หนังสือ หรือ นวนิยายต่างๆ   แต่ถา้หากเป็นการชมภาพยนตร์แลว้ ผูช้มท่ีไม่สามารถมองเห็นภาพได ้  
จะได้รับรู้เพียงเสียงพูดคุยของตวัละครเท่านั้น ซ่ึงถือเป็นการสูญเสียอรรถรสทั้ งหมดในการรับชม      
แต่ล่าสุด มีบริษทัหน่ึงในออสเตรเลียไดคิ้ดออกแบบแอปพลิเคชัน่ เพื่อใหผู้พ้ิการทางสายตาในประเทศ
ซ่ึงมีจ านวนกว่า 357,000 คน  สามารถชมภาพยนตร์ไดอ้ยา่งมีอรรถรสมากข้ึน ดว้ยการเปิดแอพฯและ
เลือกเสียงบรรยายจากภาพยนตร์ให้ตรงกบัเร่ืองท่ีก าลงัดูอยู ่ ซ่ึงในขณะน้ีไดมี้การฉายภาพยนตร์โดยใช้
แอพฯ น้ีแลว้ในโรงภาพยนตร์  ทนัสมยัดีจงันะคะ วา่แต่เม่ือไหร่ผูพิ้การทางสายตาในประเทศไทยจะมีโอกาส ท่ีดีๆ แบบน้ีบา้ง พวกเรา ก็
ขอภาวนาใหมี้แอพฯ ท่ีดีๆ แบบน้ีไวๆ นะคะ ซ่ึงเช่ือวา่คงอีกไม่นานเกินรอ  เพราะคนไทยเราก็มีฝีมืออยูแ่ลว้ จริงไหมคะ! 
 
แหล่งทีม่าของข้อมูล :  

 http://www.tlcthai.com                                   https://www.khaosod.co.th                                     http://www.krobkruakao.com 
http://hitech.sanook.com                                 https://news.thaiware.com 
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