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เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ ประกอบการพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสี มาราม ขึ้นเป็ นสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ที่ 20 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรี รัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะใหญ่ เจ้า คณะภาค และเจ้าคณะจังหวัดต่างๆ เข้าร่ วมพิธีในครั้ งนี้ ด้ว ย พระนามของสมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สมเด็ จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก (อัมพร อมพโร) ที่ได้จารึ กในพระสุ พรรณบัฏมีดงั นี้ “สมเด็จพระอริ ยวงศาคตญาณ สุ ขุมธรรม
วิธานธารง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารย อัมพราภิธานสั งฆวิสุต ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมทูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุตปิ ฐมสกลคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวฒ
ั พุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสสนสุ นทร ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฏ บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช”

ข่ าวประชาสั มพันธ์ สานักทรัพยากรสารสนเทศ
และสาหรับในภาคการศึกษาที่ 2/2559 นี้ ทางสานักทรัพยากรสารสนเทศ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการสรรหาทรัพยากรสารสนเทศ
มาไว้ให้บริ การแก่ผใู ้ ช้ เพราะเรามีหน้าที่ ในการส่ งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของท่านทั้งหลายในทุกๆ ด้าน และทุกๆ เรื่ อง ไม่วา่ จะ
เป็ นในเรื่ องการเรี ยนการสอนหรื อ ความรู ้ ทวั่ ๆไป ทั้งสารคดี หรื อบันเทิ งคดี ท่ านก็สามารถพบกับเราได้ในทุ ก
รู ปแบบของทรัพยากรสารสนเทศทั้ง หนังสื อ วารสาร ฐานข้อมูล Online /CD/DVD/VCD และนี่ ก็ใกล้สอบกลาง
ภาคเรี ยนที่ 2 แล้วเตรี ยมตัวกันบ้างหรื อยังคะ ไม่เป็ นไรค่ะยังพอมีเวลาอยู่ แต่ถา้ อยากผ่อนคลายจากตาราบ้าง ก็ลอง
หยิบจับหนังสื อเรื่ อง “ตามรอยพระยุคลบาท” ซึ่ งเป็ นหนังสื อที่ ได้ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ ของรัชกาลที่ 9 มา
ให้ชมมากกว่า 200 ภาพ รวมทั้งภาพวาดฝี พระหัตถ์และภาพถ่ายฝี พระหัตถ์ของพระองค์ตลอดระยะเวลา 60 ปี แห่ ง
การครองราชย์ พร้อมทั้งพระราชประวัติเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ พระราชพิธีอภิเษกสมรส การเสด็จ ขึ้นครองราชย์
พระราชพิธีทรงผนวช พระราชกรณี ยกิจในพื้นที่ทุรกันดาร พระอัจฉริ ยภาพในด้านต่างๆ โครงการในพระราชดาริ ในการฟื้ นฟูสภาพป่ าไม้
แหล่งน้ า และการแก้ไขปั ญหาสภาพดิน รวมทั้งแนวพระราชดาริ เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งหมดนี้ลว้ นเป็ นบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ ที่แสดงให้เห็ นถึง น้ าพระราชหฤทัยอันเปี่ ยมล้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอดพระชนมายุของพระองค์ ซึ่ ง เป็ นสิ่ งที่ทาให้พระองค์
ทรงเป็ นที่รักยิง่ ของพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล ตลอดจนชาวต่างชาติทวั่ โลก และอีกหนึ่ งเล่มที่คิดว่าต้องมีผอู ้ ่านสนใจ
ติดตามเช่นกัน นัน่ ก็คือหนังสื อเรื่ อง “แฮร์ รี่พอตเตอร์ กับเด็กต้ องคาสาป ภาคหนึ่งและภาคสอง : บทละครเวที ฉบับ

ซ้ อมใหญ่ ” ซึ่ งเป็ นเรื ่ องราว ในอี ก สิ บ เก้า ปี ต่ อ มา ในช่ ว งที่ แ ฮร์ รี่ พอตเตอร์ ได้เ ติ บ โตเป็ นผู ้ใ หญ่ แ ละมี ค รอบครั ว เป็ น
ของตนเอง ซึ่ งชี วิ ต ของเขาผู ้น้ ี ไม่ เ คยง่ า ยเลย ยิ่ ง ตอนนี้ เมื่ อ ต้อ งรั บ หน้ า ที่ เ ป็ นเจ้า หน้ า ที่ ก ระทรวงเวทมนตร์ อี ก ทั้ ง ยัง ต้อ ง
เป็ นพ่ อ ของลู ก ๆ วัย เรี ยนอี ก สามคน และในระหว่ า งที่ แ ฮร์ รี่ พอตเตอร์ กาลัง พยายามจัด การกับ อดี ต อยู่ น้ ั น อัล บัส ลู ก ชาย
คนเล็ ก ก็ กาลัง ดิ้ น รนแบกรั บ ชื่ อ เสี ย งของวงศ์ ต ระกู ล อยู่ ซึ่ งเป็ นภาระที่ เ ขาไม่ เ คยต้อ งการจะแบกรั บ มาก่ อ น ดัง นั้ นเมื่ อ อดี ต
กับ ปั จ จุ บ ัน มาหลอมรวมกัน เข้า ทาให้ ส องพ่ อ ลู ก ต้อ งรั บ รู ้ ค วามจริ งที่ ไ ม่ น่ า อภิ ร มย์ และความจริ งที่ ว่ า นั้ นบางครั้ งก็ ไ ด้แ ฝง
ไว้ซ่ ึ งความชั่ว ร้ า ยซึ่ งอาจมาจากสิ่ ง ที่ เ ราคาดไม่ ถึ ง ลองติดตามอ่ านดูนะคะว่ า เจ้ าสิ่งทีค่ าดไม่ ถึงนั้นจะน่ าสะพรึงกลัวสักเพียงใด

ข่ าวน่ ารู้
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ทางสานักงานป้ องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ งสหประชาชาติ (United Nations
Office on Drugs and Crime) หรือ UNODC ได้ ถวายตาแหน่ งทูตสั นถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แด่ พระเจ้ าหลานเธอ พระองค์ เจ้ าพัชรกิติยาภา พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่ งยังความ
ภาคภู มิใ จมาสู่ ป ระชาชนชาวไทยเป็ นอย่า งยิ่ง สมดังข้อ ความเทิ ดพระเกี ย รติ ที่ น ายเจเรมี
ดักลาส ผูแ้ ทน UNODC ประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ได้กล่าวว่า "พระเจ้ าหลานเธอพระองค์ เจ้ าพัชรกิติยาภา มิได้ ทรงมองว่ าพระองค์ อยู่ เหนือกฎหมาย ทั้งยังทรงมีความสน
พระทัยในการช่ วยผลักดันการปฏิ รูประบบยุติธรรม" ซึ่ งตลอดเวลาที่ ผ่านมา พระกรณี ยกิ จ
ของพระองค์ลว้ นแต่ช่วยส่ งเสริ มการปฏิรูประบบยุติธรรม อีกทั้งยังทรงสนพระทัยเป็ นพิเศษ
ในเรื่ องเกี่ ยวกับเรื อ นจาโดยเฉพาะประเด็นของผูต้ ้องขัง หญิ ง ทั้งนี้ พระองค์จ ะทรงปฏิ บัติ
พระกรณี ยกิจ ในฐานะทูตสันถวไมตรี ดา้ นหลักนิติธรรมทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่งก่อนหน้านี้ UNODC
ก็ได้เคยทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุด Medal of Recognition จากการที่พระองค์ทรงมีบทบาทสาคัญในงานด้านกระบวนการยุติธรรม
อาทิเช่น การจัดตั้ง “กองทุนพัชรกิตยิ าภา” เพื่อการศึกษากฎหมาย การรณรงค์ยตุ ิความรุ นแรงต่อเด็กและสตรี โครงการกาลังใจในพระดาริ ฯ
และโครงการจัดทามาตรฐานผูต้ อ้ งขังหญิง หรื อ ELFI (เอลฟี ) นอกจากนี้ กองทุนการ พัฒนาเพื่อสตรี แห่ งสหประชาชาติ (UNIFEM) ก็ได้
กราบทูลเชิญพระองค์เป็ นทูตสันถวไมตรี ในด้านการต่อต้านความรุ นแรงต่อผูห้ ญิงด้วย
และนับเป็ นอีกหนึ่ งข่าวดีที่องค์ การนาซา (NASA) ได้ ประกาศความสาเร็จครั้งสาคัญในด้ านดาราศาสตร์ หลังค้ นพบดาวฤกษ์
TRAPPIST-1 ที่อยูห่ ่ างจากโลกเราไป 40 ปี แสง มีดาวเคราะห์ขนาดพอๆกับโลกถึง 7 ดวงโคจรอยู่ โดยสามดวงในนั้นโคจรในระยะห่ าง
พอเหมาะที่ น้ าสามารถด ารงสถานะเป็ นของเหลวที่ ผิ ว ดาวได้ นั บ เป็ นครั้ งแรกที่
นักวิทยาศาสตร์ พบดาวเคราะห์นอกระบบสุ ริยะที่มีโอกาสว่าจะพบของเหลวซึ่ งน่าจะเป็ น
น้ าอยูเ่ ป็ นจานวนมากที่ สุด ตามที่ ทราบกันดี ว่าน้ าเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญของร่ างกาย
สาหรับสิ่ งมีชีวิตบนโลก ดังนั้นการค้นพบในครั้งนี้ จึงเป็ นการค้นพบคาตอบครั้งสาคัญว่า
“โลกเราเป็ นสถานทีเ่ ดียวทีม่ สี ิ่งมีชีวิตหรือไม่ ?” การค้นพบกลุ่มดาวเคราะห์ TRAPPIST1 ที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกนี้ ได้เคยเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2016 โดยพบดาวเคราะห์รอบๆ ดาว
ฤกษ์ดวงนี้ มาแล้วแต่คน้ พบเพียง 3 ดวงเท่านั้น (ดาวเคราะห์ b c และ h ) ต่อมา จึงมีการ
ค้นพบเพิ่มเติมอีกจนเป็ น 7 ดวง อย่างไรก็ตาม ดาวฤกษ์ TRAPPIST-1 เป็ นดาวฤกษ์ประเภทดาวแคระเย็นจัด (Ultra-cool dwarf) ที่มีขนาด
เล็กกว่าดวงอาทิตย์ 10 เท่า และมีอุณหภูมิที่ผิวราวๆ 2,277 องศาเซลเซี ยส (ในขณะที่ดวงอาทิ ตย์ของเรามีอุณหภูมิที่ผิวสู งถึง 5,500 องศา
เซลเซียส) ในขณะนี้ นกั ดาราศาสตร์ ได้ต้ งั เป้ าที่จะใช้กล้องโทรทรรศน์อื่นๆ เพื่อพุ่งเป้ าศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์เหล่านั้น ว่ามี
สภาพเป็ นอย่างไร และมี องค์ประกอบของน้ าอยู่จริ งหรื อไม่ และเมื่อถึงวันนั้นเราลองมาลุน้ กันว่าจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ เหล่านี้
หรื อไม่ ก็ต้องติดตามกันต่ อไปนะคะ
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