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ข้อการดูแลรักษา

หนังสือห้องสมุดให้คงสภาพดี6

1.หยบิหนงัสอือย่างระมดัระวงั การหยบิจับ ดงึ
หรอืกระชากหนงัสอืแรงๆ โดยจบัสนัหนงัสอืด้าน
บน อาจก่อให้เกิดรอยขาดตรงสันหนังสือได้

2.ใช้ที่คั่นหนังสือ หลายครั้งพบว่า มีการท�า
สัญลักษณว์่าอ่านถึงหน้าไหนโดยการพับหน้า
หนังสือ การใช้ที่คั่นหนังสือเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ผู้
ใช้บริการหนังสือห้องสมุดควรใช้

3.ไม่ขีดเขียนข้อความใด ๆ บนหนังสือ กติกา
การใช้หนังสือสาธารณะที่จ�าเป็นอย่างมาก 
เพราะรอยขดีเขยีนใดๆ แม้เพยีงเลก็น้อย กม็ส่ีวน
ท�าลายคุณค่าหนังสือ 

4.ไม่คว่ำาหน้าหรือพับหน้าหนังสือ เพราะจะ
ท�าให้กระดาษของหนังสือเป็นรอยนานๆไป
จะส่งผลให้เปื่อยยุ่ยขาดได้ และท�าให้สันของ
หนังสือช�ารุดง่าย

5.วางหนังสืออย่างระมัดระวัง ไม่วางทับ
บริเวณที่เปียกชื้นหรือที่สกปรก จะท�าให้กระ
ดาษพองตัวและเกิดราท�าให้หนังสือติดกันเปิด
ไม่ออก

6.หนังสือขาดต้องทำาอย่างไร? ไม่ควรน�าสก๊อต

เทปใสมาติด วิธีที่ดีที่สุดคือ เก็บหน้าหนังสือ

ทุกหน้าที่หลุด หรือขาด ให้ครบ และน�ามาแจ้ง

บรรณารักษ์ให้ทราบตอนน�ามาคืน

 ห้องสมุดเป็นพื้นที่เรียนรู้สาธารณะของสังคม หนังสือในห้องสมุดย่อมเป็นทรัพย์สินสาธารณะที่เราต้องแบ่งปันกัน
อ่าน แต่ถ้า...เมื่อใดที่เราไปยืมหนังสือที่อยากจะอ่านสักเล่มจากห้องสมุด มีวิธีดูแลรักษาหนังสือ เราสามารถยืดอายุให้กับ
หนังสือให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะท�าได้มาฝากทุกคนกันค่ะ

ที่มา : https://goodlifeupdate.com, http://anowl.co/
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      FEATURED BOOK

เท่าที่รู้ : บอร์นเก้าสาม

มองโลกตามความเป็นจริง แต่ก็ให้ความหวังอยู่เสมอถ้าเราโฟกัสชีวิตแค่บางช่วงสั้นๆ ตัดมันมา
แค่ตอนหนึ่งเท่านั้น มันจะบอกเราได้แค่เราเจออะไร แต่ถ้าเรามองชีวิตเรายาวๆ ให้โอกาสมันใน
วนัทีย่งัไม่ผลบิาน อดทนรอเวลาทีม่นัออกดอกผล มนัจะบอกเราได้ว่าเราได้อะไร สิง่ท่ีส�าคญักว่า
เราเจออะไรมาคือ เราได้เรียนรู้อะไรจากมัน



BOOK
GDP: ประวัติศาสตร์เบื้อง
หลังตัวเลขเปลี่ยนโลก
โดย DIANE COYLE 
แปล ฐณฐ จินดานนท์

ทุกครั้งที่ฟังข่าวเศรษฐกิจ จะมี
ตวัเลขชุดหน่ึงท่ีถกูพดูถงึอยูเ่สมอ 
นั่นคือ “จีดีพี“ หรือ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ ซ่ึง
หลายคนใช้เป็นมาตรวัดว่าใน
ตอนนีเ้ศรษฐกจิของเราดี แค่ไหน 
ใช้คาดการณ์ว่าตลาดหุ้นปรับ
ตวัอย่างไร และความเป็นอยูข่อง
คนในประเทศเป็นเช่นไร จีดีพี 
จงึเป็นตวัเลขทีเ่หมอืนจะบอกเล่า
ความเป็นไปของเศรษฐกิจได้ทุก
เรื่อง แต่แท้จริงแล้วคืออะไรกัน
แน่ ? มันเป็นความจริงทางสถิติ
หรือการประกอบสร้างทางการ
เมือง ? แล้วมันใช้วัดเศรษฐกิจ
แห่งศตวรรษได้จริงหรือ ?

เป็นผู้น�าไม่ต้องซ�้าแบบใคร

โดย Bill George

แปล นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี

ไม่ต้องเดินตามใคร ก็ไปถึงเป้า
หมายของชีวิตได้
ผู ้น�าของแท้ ล้วนมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว การพยายามจะเป็น
เหมือนคนอื่นไม่อาจท�าให้ใคร
ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�าของแท้ได้ 
หนังสือเล่มนี้เหมาะส�าหรับใคร
ก็ตามท่ีอยากเป็นผู ้น�าของแท้
และค้นพบจุดหมายของชีวิต 
หนังสือเล ่มนี้คือมาตราฐาน
สูงสุดส�าหรับคนทุกวัยที่อยาก
เรียนรู้ศิลปะการเป็นผู้น�าของแท้
แบบฝึกหัดซ่ึงใช้งานได้จริงของ
บิ ล เป ็น เครื่ อ งมื อ ให ้ เ ราใช ้
แยกแยะ และพฒันาคณุภาพการ
เป็นผู้น�าของตัวเอง

เปนชู้กับผี

โดย วศิษิฏ์ ศาสนเท่ียง

จากหนังผีไทยท่ีได้รับการโหวต

ว่าน่ากลัวที่สุด สู่นวนิยายที่เปิด

มุ ม ม อ ง ใ ห ม ่ เ กี่ ย ว กั บ โ ล ก

วิญญาณ!

“เป ิดเผยความลับส�าคัญบาง

ประการท่ีไม่มใีนฉบบัภาพยนตร์

นวลจัน สาวตั้งครรภ์เดินทาง

เพื่อตามหาสามีท่ีหายตัวไปของ

เธอ เธอได้ขอเข้าพักอาศัยใน

คฤหาสน ์ของแม ่ม ่ายชื่อว ่า

รญัจวน ในไม่ช้านวลจันกค้็นพบ

ว่าในคฤหาสน์มีเรื่องราวอันน่า

กลัวซุกซ่อนอยู่ รวมถึงความไม่

ชอบมาพากลของบรรดาผู ้พัก

อาศัยในคฤหาสน์แห่ง



BOOK
เมียน้อย

โดย ทมยันตี

มนษุย.์..ชอบคิดว่าตนเองวินิจฉัย
คนอื่นถูกต้องเสมอ
และเมื่อใครท�าผิดข้อวินิจฉัยนั้น 
ก็ถือว่าเป็นความเลวร้ายที่จะ
อภัยมิได้
‘ผู้หญิง’ ทุกคนต่างอยากอยู่
อย่างมีเกียรติ
และพร่ังพร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุก
อย่างทั้งนั้น
หลายคนชอบพดูกนัวา่ ยคุนีเ้ปน็
ยุคทองของ ‘แฟชั่นนิยม’ ในการ
เป็น ‘เมียน้อย’
แตฉ่นัอยากบอกว่า ผูช้ายอาจจะ
คิดอย่างนั้น แต่ผู้หญิงเราไม่เคย
คิดจะเป็น ‘แฟชั่น’
หากทางชีวิตเราต่างหาก ท�าให้
เราหลีกเลี่ยงไม่ได้!

เล่าเรื่องมหาภารตะ
โดย มาลัย (จุฑารัตน์)

การสู้รบของพี่น้องสองฝ่ายคือ 
“ปาณฑพ” และ “เการพ” พวก
เการพท�าส่ิงที่ไม ่ยุติธรรมกับ
ปาณฑพมากมาย เจ้าชายทุรโย
ธน์แห่งเการพได้ใช้กลโกงแข่ง
พนันสกากับเจ้าชายยุธิษฐิระ
แห่งปาณฑพ จนเหล่าปาณฑพ
ส้ินเนื้อประดาตัว สูญเสียบ้าน
เมืองและตกเป็นทาสพวกเการพ 
สร้างความโกรธแค้นให้พวก
ปาณฑพเป็นอย่างมาก ฝ่าย
ปาณฑพจึงประกาศท�าสงคราม
เพื่อทวงความยุติธรรมจากฝ่าย
เการพ

เรื่องเล่าจากยอภูเขาน�้าแข็ง

โดย ดาวเดยีวดาย

เป็นเรื่องราวจากผู้ป่วยโรคซึม
เศร้าทีเ่ขียนจากความทรงจ�าและ
ประสบการณ์ในการบ�าบดัรกัษา
อาการเจ็บป่วย ด้วยโรคทาง
จิตเวชกว่าแปดปีที่ต้องต่อสู้กับ
การท�าความเข้าใจจิตใจ ความ
คดิ อารมณ์ความรู้สึกของตนเอง 
จ น ห า ย  จึ ง ถ ่ า ย ท อ ด
ประสบการณ ์ ออกมา เป ็ น
อุทาหรณ์สอนใจ และช่วยให้ผู้
อ่านเข้าใจและรับมือกับผู้ป่วย
โรคซึมเศร ้าได ้ถูกวิ ธีขึ้นสอด
แทรกเกร็ดความรู้สุขภาพ อ่าน
แล้วเข้าใจง่าย ไม่เป็นวิชาการ
จนเกินไป
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