
จดหมายขาว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 ภาวะโลกรอน (Global Warming)  หมายถึง ภาวะที ่
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น  หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพ  
ภูมิอากาศ (Climate Change)  สาเหตุหลักของปญหามาจาก 
ปรากฎการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect)  โดยเฉพาะ 
กาซจําพวกกาซคารบอนไดออกไซตท่ีเกิดจากโรงงาน 
อุตสาหกรรม รถยนต หรือการเผาไหมเชื้อเพลิงประเภทถานหิน 
น้ํามัน  กาซธรรมชาติ หรือสารประกอบไฮโดรคารบอน สงผล 

ใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยจะเก็บ 

กักความรอนไวในโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ความรอนเหลานี้ไม  
สามารถสะทอนกลับสูบรรยากาศได 

 ภาวะโลกรอนสงผลกระทบตอโลกมากเชน การเปลี่ยน 
แปลงของฝนที่ไมตกตองฤดูกาล ปริมาณฝนที่ตกเปลี่ยนแปลงไป 
ปรากฎการณเอลนีโญมีความรุนแรงมากขึ้น ความแปรปรวน 
ของอุณหภูมิในแตละฤดูกาล ความแหงแลง วาตภัย อุทกภัยที่ 
เกิดขึ้นอยางรุนแรง อุณหภูมิระดับน้ําทะเลสูงขึ้นสงผลกระทบตอ 

น้ําทะเลสูงขึ้นสงผลกระทบตอสัตวน้ําและแนวปะการัง  
นอกจากนี้การแพรพันธุของยุง  แมลง และเชื้อโรคมีเพิ่มมากขึ้น 

 การแกปญหาภาวะโลกรอนจึงตองลดการปลอย  กาซ
คารบอนไดออกไซต กอใหเกิดอนุสัญญาสหประชาชาติ วาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( U n i t e d  N a t i o n s 
Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) 

เปนอนุสัญญาที่เกิดจากความพยายามของประชาคมโลกใน
การแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท่ีเชื่อวามี
สาเหตุมาจากภาวะเรือนกระจกและพิธีสารเกียวโต (Kyoto 

Protocol) เปนมาตราการทางกฎหมายที่ดําเนินการ เพื่อให
บรรลุเปาหมายในการรับมือกับสภาวะโลกรอน โดยการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกดวย 3 กลไก ไดแก การ
ดาํเนนิการรวมกนั (Joint Implementation : JI)     การคา
ขายแลกเปลี่ยนกาซเรือนกระจก (EmissionsTrading:ET) 
และกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean      Development 
Mechanism)     
 พันธกรณีของประเทศไทยภายใตอนุสัญญา 
U N F C C C ประเทศไทยไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาฯใน
ฐานะ ประเทศนอกภาคผนวกที่ 1  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
พ.ศ. 2537  มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม 2538 
สงผล ใหประเทศไทยมีพันธกรณีตองปฏิบัติตามมาตราที่ 4 
แหง อนุสัญญาฯ ดังนี้ 

• รวมรับผิดชอบในการลดปริมาณกาซเรือนกระจก 
โดยใชนโยบายที่ไมมีผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ 

• จัดทํารายงานแหงชาติเสนอตอสํานักเลขาธิการ   อนุ
สัญญาฯ เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

• เขารวมประชุมเจรจาตอรองและพัฒนาทางดาน 
เทคนิค เชน การประชุมสมัชชาประเทศภาคี 

• ดําเนินการศึกษาวิจัยทางดานวิชาการที่เกี่ยวกับการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 พันธกรณีของประเทศไทยภายใตพิธีสารเกียวโต  
ประเทศไทยไดลงนามรับรองพิธีสารเกียวโต เมื่อวันที่ 2 

กุมภาพันธ 2542  และไดใหสัตยาบันเมื่อวันที ่28 สงิหาคม 
2545 ในฐานะภาคีสมาชิในกลุมประเทศกําลัง พัฒนา 

ภาวะโลกรอน 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนแหลงทรัพยากรเรียนรู เพื่อไปสูความเปนเลิศ ปที่ 4 ฉบับที ่4 

เมษายน 2550 
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 DVD เรื่องจริงช็อค
โลก An Inconvenient 

Truth เปนเรื่องการ
เดินทาง ท่ัวโลกของอัล กอร เพื่อทํา
หนาที่ เสมือนตัวแทนของการอนุรักษ
สภาพ แวดลอมโลกที่ขณะนี้
มนุษยชาติตอง เผชิญหนากับ
อุณหภูมิโลกท่ีรอนขึ้น และตองเผชิญ
กับภัยพิบัติตางๆ ซ่ึงความจริงท่ีโลก
กําลังถูกทําลายโดย น้ํามือมนุษยเอง 
An Inconvenient Truth คือ
บทเรียนที่วาดวยหายนะของ โลกและ
สิ่งแวดลอม มันคือความจริง ท่ีจะช็อค

     เปดโปงวิกฤตสิ่งแวดลอมและทางรอดของมวลมนุษย เปน
เรื่อราวที่นํามาจากเหตุการณจริง เกี่ยวกับสภาพ แวดลอมโลก
ท่ีกําลังเผชิญอยู อัล กอร อดีตรอง ประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาเปนผูทีสนใจในเรื่องสภาวะ แวดลอมอยางจริงจัง
ไดเดินทางไปทั่วโลก เพื่อปราศรัยเรื่อง สภาวะความ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก ถายทอดความรู เกี่ยวกับ
ผลกระทบที่มีตอธรรมชาติดวยน้ํามือมนุษย จนเปน ท่ีมาของ
ผลงานหนังสือเรื่อง An inconvenient truth ท่ีเปดโปงวิกฤต
ภาวะโลกรอน มหันตภัยรายที่กําลังคุกคาม โลกอยูในขณะนี้ 

    สํานักหอสมุดจะเปดใหบริการในภาคการศึกษาที่ 1/2550 โดยจะเริ่มเปดใหบริการตั้งแตวันที่ 4 มิถุนายน 2550  เปนตนไป 

วันจันทร-ศุกร   ระหวางเวลา 08.30 – 21.00 น.  และวันเสาร-อาทิตย ระหวางเวลา 09.00 – 17.00 น.    

แนะนําหนังสือหองสมุด และดีวีดี 

สํานักหอสมุดเปดใหบริการทุกวัน 

    ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการ 
สํานักหอสมุด และประธานคณะกรรมการ 
อํานวยการกิจกรรม 5 ส มอบรางวัลโซน  
พื้นที่ดีเดนในการดําเนินกิจกรรม 5 ส 
ประจาํปการศกึษา 2549 โดยแบงเปนโซน 
ดีเดนประเภทสวนบริการผูใช รางวัลชนะ 
เลิศไดแก กลุมวิภาวดี โซนพื้นที่สีเขียว และ
ประเภทสํานักงาน (แบบสวนรวม) รางวัล

ชนะเลิศไดแก กลุมพลอยไพลิน โซนพื้นที่สีน้าํเงิน เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2550 
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     โครงการเสวนาวิชาการและบริการสํานัก 
หอสมุดประจําปการศึกษา 2549 (ครั้งท่ี 3) 

เรื่อง “การกําหนดแผนกลยุทธสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต“ โดย ดร.กัลยรัตน หลอ
มณีนพรัตน  ผูอํานวยการสํานักวางแผน 
พัฒนาคุณภาพ ใหเกียรติเปนวิทยากร 
ถายทอดความรู การวางแผนการดําเนิน งาน
ระดับหนวยปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถ บรรลุ
ตามเปาหมายขององคการอยางมี 
ประสิทธิภาพรวมถึงมีการสัมมนากลุมยอย เพื่อระดม สมองใน
การกําหนดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของแตละแผนก  
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 ณ สํานักหอสมุด 

    บุคลากรสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธี 
สรงน้ําพระพุทธรูป เนื่อง
ในวันสงกรานต เพื่อเปนสิริมงคลแกตนเองและสืบทอด 
ประเพณีอันดีงามของชาติ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 

     สํานักหอสมุดและบริษัท ลิบเน็ทส 
จํากัด ไดจัดใหมีการแนะนําและสาธิต 
การปฏิบัติงานของระบบหองสมุด 
อัตโนมัติ Horizon ในสวนของระบบ 

จัดการและควบคุมการจัดหา (Acquisition Module)  และระบบ 
ควบคุมวารสาร (Serial Module) แกบรรณารกัษและ เจาหนาที่
สํานักหอสมุด ระหวางวันที่ 23-26 เมษายน 2550 ณ  แผนก
เทคนิค สํานักหอสมุด 
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