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       เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 12 กุมภาพนัธ์ พุทธศกัราช 2560  สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไดท้รงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ประกอบการพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  ข้ึนเป็นสมเด็จพระสังฆราช   
พระองค์ท่ี 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวงั โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม     
เจ้าคณะใหญ่  เจ้าคณะภาค และเจ้าคณะจังหวดัต่างๆ เข้าร่วมพิธีในคร้ังน้ีด้วย  พระนามของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  (อมัพร อมพโร)  ท่ีไดจ้ารึกในพระสุพรรณบฏัมีดงัน้ี  “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรม
วธิานธ ารง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารย อัมพราภิธานสังฆวิสุต ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิรา- 
ลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วสิารทนาถธรรมทูตาภิวุฒ  ทศมนิทรสมมุตปิฐมสกลคณาธิเบศร ปวธิเนตโยภาสวาสนวงศววิฒั พุทธ-
บริษัทคารวสถาน วบูิลสีลสมาจารวตัรวปัิสสนสุนทร ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฏ บวรธรรมบพติร สมเดจ็พระสังฆราช”  
 
 
             
   และส าหรับในภาคการศึกษาท่ี 2/2559 น้ี ทางส านกัทรัพยากรสารสนเทศ ก็ไม่ไดน่ิ้งนอนใจในการสรรหาทรัพยากรสารสนเทศ 
มาไวใ้หบ้ริการแก่ผูใ้ช ้ เพราะเรามีหนา้ท่ี ในการส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ของท่านทั้งหลายในทุกๆ ดา้น และทุกๆ เร่ือง ไม่วา่จะ

เป็นในเร่ืองการเรียนการสอนหรือความรู้ทัว่ๆไป ทั้ งสารคดี หรือบันเทิงคดี ท่านก็สามารถพบกับเราไดใ้นทุก
รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศทั้ง หนงัสือ วารสาร ฐานขอ้มูล Online  /CD/DVD/VCD  และน่ีก็ใกลส้อบกลาง  
ภาคเรียนท่ี 2  แลว้เตรียมตวักนับา้งหรือยงัคะ ไม่เป็นไรค่ะยงัพอมีเวลาอยู ่แต่ถา้อยากผ่อนคลายจากต าราบา้ง ก็ลอง
หยบิจบัหนงัสือเร่ือง “ตามรอยพระยุคลบาท” ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีไดป้ระมวลพระบรมฉายาลกัษณ์ของรัชกาลท่ี 9 มา
ใหช้มมากกวา่  200 ภาพ รวมทั้งภาพวาดฝีพระหตัถแ์ละภาพถ่ายฝีพระหัตถข์องพระองคต์ลอดระยะเวลา 60 ปี แห่ง
การครองราชย ์พร้อมทั้งพระราชประวติัเม่ือคร้ังยงัทรงพระเยาว ์พระราชพิธีอภิเษกสมรส การเสด็จข้ึนครองราชย ์

พระราชพิธีทรงผนวช พระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีทุรกนัดาร พระอจัฉริยภาพในดา้นต่างๆ โครงการในพระราชด าริในการฟ้ืนฟูสภาพป่าไม ้
แหล่งน ้ า  และการแกไ้ขปัญหาสภาพดิน รวมทั้งแนวพระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งหมดน้ีลว้นเป็นบนัทึกทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีแสดงให้เห็นถึง น ้ าพระราชหฤทยัอนัเป่ียมลน้ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยมาอยา่งต่อเน่ืองยาวนานตลอดพระชนมายขุองพระองค ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าให้พระองค์
ทรงเป็นท่ีรักยิง่ของพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล ตลอดจนชาวต่างชาติทัว่โลก  และอีกหน่ึงเล่มท่ีคิดวา่ตอ้งมีผูอ่้านสนใจ
ติดตามเช่นกนั นัน่ก็คือหนงัสือเร่ือง “แฮร์ร่ีพอตเตอร์ กบัเดก็ต้องค าสาป ภาคหนึ่งและภาคสอง : บทละครเวท ีฉบับ           
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ซ้อมใหญ่” ซ่ึ ง เ ป็น เ ร่ืองราว  ในอีกสิบ เก้า ปีต่อมา  ในช่วง ที่แฮร์ ร่ี  พอตเตอร์  ได ้เติบโตเ ป็นผู ้ใหญ่และมีครอบครัว เ ป็น      
ของตนเอง ซ่ึง ชีวิตของเขาผู ้น้ีไม่ เคยง่ายเลย  ยิ่งตอนน้ีเ ม่ือต้องรับหน้าที่ เ ป็นเจ้าหน้าท่ีกระทรวงเวทมนตร์ อีกทั้ งย ังต้อง
เป็นพ่อของลูกๆ ว ัยเ รียนอีกสามคน และในระหว่างที่แฮร์ ร่ีพอตเตอร์ ก าล ังพยายามจัดการกับอดีตอยู่นั้ น  อ ัลบัสลูกชาย 
คนเล็กก็ก าลังด้ินรนแบกรับช่ือเสียงของวงศ์ตระกูลอยู่ ซ่ึง เป็นภาระท่ี เขาไม่เคยต้องการจะแบกรับมาก่อน ดังนั้ นเ ม่ืออดีต
กับปัจจุบันมาหลอมรวมกันเข้าท าให้สองพ่อลูกต้องรับรู้ความจริงท่ีไม่น่าอภิรมย์ และความจริงท่ีว่านั้ นบางคร้ังก็ได้แฝง
ไว้ซ่ึงความชั่วร้ายซ่ึงอาจมาจากส่ิงท่ีเราคาดไม่ถึง ลองตดิตามอ่านดูนะคะว่า เจ้าส่ิงทีค่าดไม่ถึงนั้นจะน่าสะพรึงกลวัสักเพยีงใด 

 
    

  เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560 ทางส านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Office on Drugs and Crime) หรือ UNODC ได้ถวายต าแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซ่ึงยงัความ
ภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง  สมดังข้อความเทิดพระเกียรติท่ีนายเจเรมี 
ดกัลาส ผูแ้ทน UNODC ประจ าภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดก้ล่าววา่  "พระเจ้าหลานเธอ- 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มิได้ทรงมองว่าพระองค์อยู่เหนือกฎหมาย ทั้งยังทรงมีความสน
พระทัยในการช่วยผลักดันการปฏิรูประบบยุติธรรม" ซ่ึงตลอดเวลาท่ีผ่านมา พระกรณียกิจ 
ของพระองคล์ว้นแต่ช่วยส่งเสริมการปฏิรูประบบยติุธรรม อีกทั้งยงัทรงสนพระทยัเป็นพิเศษ
ในเร่ืองเก่ียวกับเรือนจ าโดยเฉพาะประเด็นของผูต้ ้องขงัหญิง ทั้ งน้ีพระองค์จะทรงปฏิบัติ     
พระกรณียกิจ ในฐานะทูตสนัถวไมตรีดา้นหลกันิติธรรมทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ซ่ึงก่อนหนา้น้ี UNODC 
ก็ไดเ้คยทูลเกลา้ถวายรางวลัเกียรติยศสูงสุด Medal of Recognition จากการท่ีพระองคท์รงมีบทบาทส าคญัในงานดา้นกระบวนการยติุธรรม 
อาทิเช่น การจดัตั้ง “กองทุนพชัรกติยิาภา” เพื่อการศึกษากฎหมาย การรณรงคย์ติุความรุนแรงต่อเด็กและสตรีโครงการก าลงัใจในพระด าริฯ 
และโครงการจดัท ามาตรฐานผูต้อ้งขงัหญิง หรือ ELFI (เอลฟี) นอกจากน้ี กองทุนการ พฒันาเพ่ือสตรีแห่งสหประชาชาติ (UNIFEM) ก็ได ้
กราบทูลเชิญพระองคเ์ป็นทูตสนัถวไมตรี ในดา้นการต่อตา้นความรุนแรงต่อผูห้ญิงดว้ย 
                และนับเป็นอีกหน่ึงข่าวดีท่ีองค์การนาซา (NASA) ได้ประกาศความส าเร็จคร้ังส าคัญในด้านดาราศาสตร์ หลังค้นพบดาวฤกษ์   
TRAPPIST-1 ท่ีอยูห่่างจากโลกเราไป 40 ปีแสง มีดาวเคราะห์ขนาดพอๆกบัโลกถึง 7 ดวงโคจรอยู ่โดยสามดวงในนั้นโคจรในระยะห่าง

พอเหมาะท่ีน ้ าสามารถด ารงสถานะเป็นของเหลวท่ีผิวดาวได้ นับ เป็นคร้ังแรกท่ี
นกัวทิยาศาสตร์พบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะท่ีมีโอกาสวา่จะพบของเหลวซ่ึงน่าจะเป็น
น ้ าอยู่เป็นจ านวนมากท่ีสุด ตามท่ีทราบกนัดีว่าน ้ าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของร่างกาย
ส าหรับส่ิงมีชีวิตบนโลก  ดงันั้นการคน้พบในคร้ังน้ีจึงเป็นการคน้พบค าตอบคร้ังส าคญัวา่  
“โลกเราเป็นสถานทีเ่ดยีวทีม่ส่ิีงมีชีวิตหรือไม่?” การคน้พบกลุ่มดาวเคราะห์  TRAPPIST-
1 ท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกบัโลกน้ี ไดเ้คยเกิดข้ึนในปี  ค.ศ. 2016 โดยพบดาวเคราะห์รอบๆ ดาว
ฤกษด์วงน้ีมาแลว้แต่คน้พบเพียง 3 ดวงเท่านั้น (ดาวเคราะห์ b c และ h )  ต่อมา จึงมีการ

คน้พบเพ่ิมเติมอีกจนเป็น 7 ดวง อยา่งไรก็ตาม  ดาวฤกษ ์TRAPPIST-1 เป็นดาวฤกษป์ระเภทดาวแคระเยน็จดั  (Ultra-cool dwarf)  ท่ีมีขนาด
เล็กกวา่ดวงอาทิตย ์10 เท่า และมีอุณหภูมิท่ีผิวราวๆ  2,277 องศาเซลเซียส (ในขณะท่ีดวงอาทิตยข์องเรามีอุณหภูมิท่ีผิวสูงถึง 5,500 องศา
เซลเซียส) ในขณะน้ีนกัดาราศาสตร์ไดต้ั้งเป้าท่ีจะใชก้ลอ้งโทรทรรศน์อ่ืนๆ  เพื่อพุ่งเป้าศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์เหล่านั้น วา่มี
สภาพเป็นอย่างไร และมีองค์ประกอบของน ้ าอยู่จริงหรือไม่ และเม่ือถึงวนันั้นเราลองมาลุน้กนัว่าจะมีส่ิงมีชีวิตบนดาวเคราะห์เหล่าน้ี
หรือไม่  กต้็องตดิตามกนัต่อไปนะคะ 
แหล่งที่มาของข้อมูล :  

http://brh.thaigov.net                                 http://www.matichon.co.th                                http://news.sanook.com                                                                         
http://www.posttoday.com                         http://www.bbc.com                                           https://www.it24hrs.com 
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