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QR Code ของสานักฯ
เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 1 ธั นวาคม พุทธศั กราช 2559 เวลา 19 นาฬิ กา 16 นาที สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชฯสยามมกุฏราชกุมารเสด็จฯ ออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ พล.อ. เปรม ติณสู ลานนท์ ผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธา นสภานิ ติบัญญัติแห่ งชาติ
(สนช.) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกาเฝ้ าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบบังคมทูล
อัญเชิญพระรัชทายาท เสด็จขึน้ ทรงราชย์ เป็ นพระมหากษัตริย์ สืบราชสันตติวงศ์
ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ได้ทรงมี พระราชดารั สตอบรั บการขึ้ นทรงราชย์ดังนี้ “ตามที่
ประธานสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ ปฏิบัติหน้ าที่ประธานรั ฐสภา ได้ กล่ าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิ ญข้ าพเจ้ าขึ้นครองราชย์ เป็ น
พระมหากษัตริย์ว่าเป็ นไปตามพระราชประสงค์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ เป็ นไปตาม
บทบัญญัตขิ องกฎมณเฑียรบาลว่ าด้ วยการสืบราชสั นตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้ าพเจ้ าขอตอบรับเพื่อสนองพระ
ราชปณิธานและเพือ่ ประโยชน์ ของประชาชนไทยทั้งปวง"จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
ประทับราบ ณ พระสุ จหนี่ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชินีนาถ ทรงกราบถวายบังคม และทรงเปิ ดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ทรงกราบราบ
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว รั ชกาลที่ 10 ทรงพระนามว่ า“ สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”ทรงพระราช
สมภพเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2495 เมื่อเวลา 17 นาฬิกา 45 นาที ณ พระที่นงั่ อัมพรสถานพระราชวังดุสิตเสด็จขึ้นทรงราชย์
เมื่ อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย ์ รั ชกาลที่ 10 แห่ งราชวงศ์จกั รี และเป็ นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดี ยวใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิพระบรมราชินีนาถ

ข่ าวประชาสั มพันธ์ สานักทรัพยากรสารสนเทศ
สวัสดีค่ะ เราพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับ Digital Library News ขึ้นปี ที่ 16 ฉบับที่ 89 และเป็ นฉบับส่งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่
แต่อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นปี เก่า หรื อปี ใหม่ ทางสานักทรัพยากรสารสนเทศก็ยงั นึ กถึงผูใ้ ช้บริ การของเราอยูเ่ สมอ ด้วยการทาหน้าที่ใน
การเลือกสรรความรู ้ ข่าวสาร ตลอดจนสาระน่ ารู ้ต่างๆที่ ดี ที่ สาคัญและเป็ นประโยชน์ มา
นาเสนอในหลากหลายเรื่ องราวอย่างต่อเนื่ องเช่นเคยค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราชาว
ไทยทั้งประเทศ ได้ร่วมกันกราบพระบาทถวายความอาลัยอย่างสุ ดซึ้ งแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯโดยได้คดั เลือกหนังสื อ/ DVD/VCD/วารสารที่ควรค่า
แก่การเก็บรักษาเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาค้นคว้า ได้จดจา ได้ชื่นชมและ
ระลึกถึงพระองค์ตลอดไป อาทิเช่น หนังสื อที่เกี่ยวกับประมวลภาพ ในพระองค์ ทั้งพระราชประวัติ ตั้งแต่ ทรงพระราชสมภพ พระราชประวัตใิ นด้ านการศึกษา การเสด็จขึน้ ครองราชย์ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสพระราชกรณียกิจในช่ วงทีท่ รงพระผนวช

พระราชพิธีฉลองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี ตลอดจนพระพุทธรู ปประจาพระองค์ วัดประจาพระองค์ ฯ สานักทรัพยากรสารสนเทศจึงขอ
นาเสนอหนังสื อที่น่าสนใจดังกล่าว ได้แก่เรื่ อง “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ซึ่ งมีเนื้ อหา เกี่ยวกับพระราชประวัติ
พระราชกรณี ยกิ จของพระองค์ในด้านต่างๆ ตลอดจนการครองสิ ริราชสมบัติ 70 ปี หนังสื อ เรื่ อง“ร่ วมน้ อมราลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ
และร่ วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช” ซึ่ งได้ประมวลภาพพระราชพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลพระ
บรมศพ หนังสื อเรื่ อง“หลักธรรม หลักทา ตามรอยพระยุคลบาท" หนังสื อเรื่ อง“99 พระบรมราโชวาท น้ อมนาราษฎร์ ร่มเย็นเป็ นสุ ขศานต์ ”
ซึ่ งได้ประมวลพระบรมราโชวาท และพระราชดารัส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ ได้พระราชทานในโอกาส
ต่างๆ หนังสื อเรื่ อง“King of Kings : Bhumibol the Great : ทีร่ ะลึก ภาพชุ ดประวัติศาสตร์ เสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม 2559” หนังสื อเรื่ อง
“สอนเล่ นกีตาร์ เพลงพระราชนิพนธ์ ” ซึ่ งเป็ นหนังสื อโน้ตกี ตาร์ เพลงพระราชนิ พนธ์ พร้อมแผ่นดี วีดีสอนเล่นกี ตาร์ และหนังสื อเรื่ อง"
คีย์บอร์ ดเพลงพระราชนิพนธ์ " ซึ่ งเป็ นหนังสื อรวมโน้ตเพลงพระราชนิ พนธ์ 15 เพลง พร้ อมแผ่นดี วีดีสอนเล่นคียบ์ อร์ ด และแผ่นซี ดี
บรรเลงเพลงด้วยคียบ์ อร์ดเพื่อประกอบการเรี ยนรู ้อีกด้วย เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มี (กฤตภาค 005873) ซึ่งให้ ความรู้ เกี่ยวกับกฎมณเฑียรบาล
มานาเสนออี กด้วย ซึ่ งทั้งหมดนี้ เป็ นเพียงตัวอย่างจานวนน้อยนิ ดที่ เราสามารถนาเสนอภายในเนื้ อที่ อนั จากัดหากผู้ใช้ บริ ก ารท่ านใด
สนใจว่ าสานักฯ มีอะไรอีกบ้ างก็ขอเชิ ญเข้ าสื บค้ นได้ ที่ OPAC ของสานักฯ โดยใช้ โทรศั พท์ มือถือของท่ านซึ่ งจะเป็ นวิธีค้นที่สะดวก
รวดเร็ วที่สุด โดย SCAN ไปที่ QR -Code ของสานักฯที่ปรากฏอยู่ภายใต้ url ของสานักฯ (ซึ่งท่ านสามารถพลิกไปดูที่ด้านหน้ าของ
D.L.News ฉบับนีไ้ ด้ )
ข่ าวน่ ารู้

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่ประชุ มสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – UNGA) ประธาน
สมัช ชาสหประชาชาติ นายปี เตอร์ ทอมสัน ได้ จัด ประชุ ม สมัช ชาสหประชาชาติโดยมีวาระพิเ ศษเพื่อ ถวายความอาลัยและสดุ ดีแ ด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ งถือเป็ นเหตุการณ์พิเศษที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก และในโอกาสเดียวกันนี้ นายบัน คี มูน
เลขาธิ การสหประชาชาติ และประธานกลุ่มภูมิภาคต่างๆ รวมถึงเอกอัครราชทูตผูแ้ ทนถาวรสหรัฐฯ
ประจาสหประชาชาติ ได้ร่วมกันกล่ าวคาถวายสดุ ดีเพื่อแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมิ นทรมหาภูมิ พลอดุ ล ยเดชโดยมี นายวีรชัย พลาศรั ย เอกอัครราชทู ต ผูแ้ ทนถาวรไทยประจ า
สหประชาชาติในฐานะผูแ้ ทนประเทศไทย ได้กล่าวแสดงความขอบคุณและรู ้สึกซาบซึ้ งใจที่สมัชชา
สหประชาชาติได้จดั วาระพิเศษเพื่อถวายสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
ขึ้น ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าพระราชกรณี ยกิจและสิ่ งที่พระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยตลอด 70 ปี แห่ งการครองราชย์เป็ นที่ รับรู ้ไม่
เพียงแต่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยเท่านั้น แต่ยงั เป็ นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่ งต่างก็ได้ถวายรางวัลที่ ทรงคุณค่า
เพื่อเทิ ดพระเกี ยรติสาหรับความสาเร็ จที่ ได้ทรงทุ่มเทด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประชาชนของพระองค์ และเพื่อเป็ นการน้อมราลึกถึง
พระราชกรณี ยกิจด้านการวิจยั และพัฒนาดิน สหประชาชาติยงั ได้ กาหนดให้ วนั ที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็ นวันคล้ ายวันพระราชสมภพเป็ น “วันดิน
โลก (World Soil Day)” มาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2014 และที่สาคัญจากโครงการต่างๆกว่า 4,600 โครงการของพระองค์ ซึ่ งได้พฒั นามาเป็ น “หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ งเป็ นของขวัญอันล้ าค่าที่ได้พระราชทานให้กบั ปวงชนชาวไทยเพื่อเป็ นหลัก
ในการดาเนินชีวติ และเป็ นกรอบในการตัดสิ นใจในฐานะเป็ นแนวทางที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุสู่การ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนอีกด้วย
และอีกข่าวหนึ่ งที่อยากนาเสนอเนื่ องจากเป็ นพัฒนาการทางด้ าน IT ที่น่ารักและน่ าชื่นชมซึ่ งถือ
เป็ นไอเดี ยสุ ด ครี เ อทเลยที เ ดี ยวนั่น คือ “โคมไฟดอกไม้ ยักษ์ ” ที่ มี ค วามสู งถึ ง 9 เมตรในกรุ งเยรู ซาเล็ม
ประเทศอิสราเอล ซึ่งนอกจากจะทาหน้าที่เป็ นไฟส่ องถนนแล้ว กลีบสี แดงสดใสของมัน ยังสามารถหุ บและบานขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อ มี
คนเดิ นเข้ามาใกล้ ๆ หรื อ เมื่ อรถประจ าทางก าลัง จะมาถึ ง ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ดึ ง ดู ดความสนใจให้กับผูค้ นที่ สัญ จรไปมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักท่องเที่ยวที่นิยมมาถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก = เป็ น “the must do”เลยทีเดียว ช่างคิดจังนะคะเราน่าจะมีอะไรเก๋ ๆ อย่างนี้บา้ ง
แหล่ งทีม่ าของข้ อมูล:
http://www.brh.thaigov.net
http://www.voathai.com
http://hilight.kapook.com

http://www.thaigov.go.th
http:www.nationtv.tv
http://news.mthai.com

http://www.komchadluek.net
http://news.sanook.com
http://hilight.kapook.com

