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เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ซึ่ ง ตรงกั บ วั นที่ 5 ธัน วาคม
2558 ในฐานะประชาชนชาวไทย
ขอร ว มถวายพระพร
พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูหั ว ขอใหพ ระองคทรงหายจากพระ
อาการประชวรมี พ ระพลานามั ย แข็ ง แรงสมบู ร ณ พระชนมายุ
ยิ่งยืนนาน เปนหลักชัยใหกับคนไทยตลอดไป
ขอพระองคทรงพระเจริญ
ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจาบุคลากรสํานักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม

ขาวประชาสัมพันธสํานักทรัพยากรสารสนเทศ
สวัสดีคะ เราพบกันอีกเชนเคยนะคะกับ Digital Library News ซึ่งเผลอแผล็บเดียวก็เปนฉบับขึ้นปที่ 15 ไปเสียแลว แถมฉบับนี้
(ฉบับที่ 83) ก็เปนฉบับสงทายปเกา ตอนรับปใหมเสียดวย แตถึงอยางไรก็ตามทางสํานักทรัพยากรสารสนเทศของเรา ก็ยังคงเลือกสรร
ความรู ขาวสาร ตลอดจนสาระนารูตางๆ มานําเสนอใหแกผูอานในหลากหลายรูปแบบ อยางตอเนื่องเชนเคยคะก็ขอเริ่มตนดวยการ
ประชาสัมพันธใหทราบวา ในขณะนี้ทางสํานักฯไดจัด “นิทรรศการ ๘๘ พรรษา แผนดินธรรมแผนดินทอง” ในรูปของวิดีโอคลิปมาให
ชมที่จอ LED ทั้ง 2 เครื่อง (บริเวณหนาประตูทางเขา-ออกของสํานักฯ) และนอกจากนี้ยังไดคัดเลือกหนังสือ DVD/VCD และอีกมากมาย
ที่เกี่ยวของกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาจัดแสดงที่ตูหนังสือบริเวณทางขึ้นชั้น 2 ของสํานักฯ ซึ่งประกอบดวย พระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ และพระอัจฉริภาพในดานตางๆ ทั้งในดานการดนตรี ในดานทัศนศิลป (จิตรกรรม) ดานการถายภาพ
ดานการกีฬา ดานการศึกษา ตลอดจนโครงการในพระราชดําริตางๆ ที่พระองคทรงศึกษาคนควา ซึ่งสงผลใหนานาชาติทั่วโลกตางยอมรับ
และสดุดีพระเกียรติคุณมากมาย อันนํามาสูการไดรับการทูลเกลาฯ ถวายรางวัลและพระเกียรติยศตางๆ มากมายกวา 100 รางวัล อยาลืม!
นะคะ สนใจแวะชม“นิทรรศการ ๘๘ พรรษา แผนดินธรรมแผนดินทอง” กันไดตลอดเวลาเปดทําการคะ

ตูหนังสือที่จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ และพระอัจฉริภาพในดานตางๆ ฯ
ประกอบการจัด “นิทรรศการ ๘๘ พรรษา แผนดินธรรมแผนดินทอง”

และนอกจากนี้ทางสํานักฯ ยังมีหนังสือ “จดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556” พรอมซีดีรอมประกอบ ในวโรกาสที่ระลึกในงานฉลอง พระชันษา 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก 3 ตุ ล าคม 2556 เนื้ อ หาภายในเล ม
ประกอบดวย 2 ภาค: ภาคหนึ
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เกียรติคุณ รวมทั้ง หมายกําหนดการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จ
พระสังฆราช ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พรอมกันนี้
ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระศาสนกิจของพระองค
ทาน พระนิพนธของพระองค โดยไดจําแนก
ตาม ประเภท ซึ่ ง ได แ ก ประเภทเรี ย งความ
ประเภทคําบรรยายและโอวาท ประเภทเทศนา
รวมถึงการรวบรวมและหนังสือแปลเกี่ยวกับพุทธศาสนา อันมีคุณคาและสารประโยชนตอ
พุทธศาสนิกชนอยางอเนกอนันต สวนในภาคสองเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดเตรียมงานฉลอง
พระชันษา 100 ปของพระองค
ขาวนารู
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.) ไดเขารวมการประชุมระดับสูง ของ
ประมุขรัฐและหัวหนารัฐบาลซึ่งมีผูนําจากประเทศตางๆ กวา 190 ประเทศทั่วโลกในการ “ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 หรือ COP21” ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2558 ที่กรุงปารีส
ประเทศฝรั่ ง เศส สาระสํ า คั ญ ของการประชุ ม ในครั้ ง นี้ ได แ ก การเจรจาเพื่ อ บรรลุ ข อ ตกลงเพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
ผลกระทบที่เลวรายที่สุดที่จะเกิดขึ้นจากวิกฤตโลกรอน อาทิ ภัยแลง น้ําทวม และพายุ ที่ทวีความรุนแรงขึ้น
ในทุกๆปอยางตอเนื่อง กลาวคือ องคการสหประชาชาติตองการใหนานาประเทศไดเห็นพองตองกันในการ
กําหนดเปาหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลก ซึ่งในที่สุดที่ประชุม ก็ไดมีมติเห็นชอบให
รางขอตกลงวาดวยการลดกาซเรือนกระจก ฉบับสมบูรณขึ้น เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 หลังจากที่ไดประชุม
ตอเนื่องกันมานานถึง 2 สัปดาห ขอตกลงดังกลาวนี้นับเปนครั้งแรกที่มีการผูกมัด
ใหประเทศตางๆ ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เปนตนเหตุของปญหาโลกรอน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเปนสาระสําคัญ ของขอตกลงฉบับนี้ รวมถึงการ
กําหนดใหประเทศตางๆ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกและรวมมือกันควบคุมการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิโลกไมใหเกิน 2 องศาเซลเซียส โดยใหมีการติดตามความคืบหนาในการ
ดําเนินการทุกๆ 5 ป และ กําหนดใหตองมีการสนับสนุนเงินทุน 100,000 ลานดอลลาร
ใหประเทศกําลังพัฒนาเพื่อรับมือและปองกันปญหาสภาวะโลกรอน ภายในป 2563
อยางไรก็ตาม แมจะมีการเห็นชอบกับขอตกลงฉบับนี้แลว ก็ยังคงมีเรื่องที่ตองทําอีกมากมาย กอนที่ขอตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับ
ใช เนื่องจากหลังจากนี้แตละประเทศจะตองใหรัฐสภาเห็นชอบกับ “ขอตกลงปารีส (Paris Agreement)” จากนั้นจึงใหสัตยาบัน ซึ่งตองมี
อยางนอย 55 ประเทศที่รวมกันใหสัตยาบัน โดยไดกําหนดเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกในป 2030 ที่รอยละ 20 - 25 ขอตกลงดังกลาว
นี้จึงจะมีผลบังคับใชโดยสมบูรณ
แหลงที่มาของขอมูล :
http://e-library.siam.edu สืบคนที่ “ฐานขอมูลมติชน”
http://www.namorbun.go.th
http://www.greenpeace.org
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http://www.bangkokbiznews.com
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