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ส.ค.ส.พระราชทาน ปพุทธศักราช 2556

เนื่องในวาระดิถี เถลิงศกใหมพุทธศักราช 2556 สํานักหอสมุดขอนอมเกลาฯ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน
ประจําปพุทธศักราช 2556 ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ไดพระราชทานแดพสกนิกรชาวไทยมา เพื่อเปนสิริมงคล
แดทุกทาน
และในโอกาสนี้ สํานักหอสมุดขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทานนับถือ จงดล
บันดาลใหทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดขอใหไดดังปรารถนา และขอใหโชคดีตลอดปใหม และ
ตลอดไป
สํานักหอสมุดขอเริ่มตนปใหม ดวยการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ผูสําเร็จการศึกษา
ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2554-2555 ทุ ก คน ซึ่ ง ได เ ข า รั บ ปริ ญ ญาบั ต รจากท า นองคมนตรี แ ละนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย เมื่อวันอาทิตยที่ 6 มกราคม ที่ผานมา โดยมีศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสันติภาพศึกษาและการฑูต หลักสูตรนานาชาติ และบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร จํานวน 23 คนที่สําเร็จการศึกษา
เปนรุนแรกของมหาวิทยาลัย

ขาวประชาสัมพันธสํานักหอสมุด

ปใหมนี้ ทางสํานักหอสมุดถือเปนโอกาสดีที่จะไดแนะนําบริการที่

เปนประโยชนตอผูใชบริการ กลาวคือ เรามีระบบการจองทรัพยากร (Hold on Web) และระบบการยืมตอ (Renew Online)
เพื่อใหผูใชสามารถตรวจสอบสถานะประวัติการ ยืม-คืน รายการคาปรับ รวมถึงการจองทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการยืมได
ดวยตนเอง โดยไมตองเดินทางไปสอบถามดวยตนเองที่สํานักหอสมุดอีกตอไป ทั้งนี้ผูใชตองแจง e-mail สวนตัวที่ใชในการ
ติดตอกับเจาหนาที่หองสมุดเพื่อขอ Password ในการเขาใชที่เคานเตอรบริการยืม-คืน ไดตลอดเวลาทําการ

และเรื่องที่จะขาดเสียมิได เหมือนเชนเคย ก็ คือ การนําเสนอทรัพยากรสารสนเทศใหมๆ ที่นาสนใจและเปนประโยชน
ใหกับผูอานของเรา ขอเริ่มจากทรัพยากรฯ ประเภทหนังสือ ซึ่งทรงคุณคาใหความรูทางดานประวัติศาสตร และวัฒนธรรมเลม
แรกก็ คือ “เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” พรอม CD
ประกอบทายเลม ที่ “คณะกรรมการฝายจัดทําหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จ
พระเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” ไดจัดพิมพขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ และนอมสํานึกในพระกรุณาธิคุณ
แหงสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่ทรงมีตอประเทศชาติและประชาชนอยางใหญหลวง ใน
การพระราชพิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง พระศพของพระองค เมื่ อ วั น ที่ 8-12 เมษายน 2555 ซึ่ ง ได มี ก ารบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ
ประวัติศาสตรที่สําคัญดังกลาวไวใน CD “งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” พรอมกับหนังสือเลมเล็กที่ไดประมวลภาพงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เพื่อจารึก
ภาพเหตุการณสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นควบคูกันมากับ CD ดังกลาวดวย ซึ่งผูอานจะไดเห็นถึงโบราณราชประเพณีเนื่องในการพิธีพระ
ศพ ตามแบบแผนแนวทางปฏิบัติที่ไดสืบทอดตอเนื่องเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอันงดงามมาชานาน
นอกจากนี้ หากผูอานทานใดสนใจประวัติศาสตรตั้งแตการสรางกรุงรัตนโกสินทรที่เนนเลาเรื่องราว “ศึกสงคราม 9
ทัพ”
จนถึงสิ้นสงครามพมาในปลายสมัยรัตนโกสินทรตอนตน สํานักหอสมุดก็ขอแนะนําภาพยนตรสารคดีกึ่งละคร
ประวัติศาสตร เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเสาะหาความรูในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งในชุดประกอบดวยหนังสือหนึ่งเลม และ ซีดี-รอม
สารคดี 2 แผน ออ! ลืมบอกไปวาสารคดีชุดนี้ไดคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย (ทมยันตี) ซึ่งเพิ่งไดรับรางวัล “ศิลปนแหงชาติป
2555” มาหมาดๆ มานั่งแทนเปนบรรณาธิการหนังสือควบกับตําแหนงผูพัฒนาบทละคร นาสนใจไหมคะ สวนหนังสืออีกเลม
หนึ่ง ที่นาสนใจไมยิ่งหยอนกวากันก็คือ “ประวัติศาสตรของวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร” ซึ่งเปนพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด
วรวิหาร ผูอานจะไดรับความรูในดานประวัติศาตรความเปนมาตั้งแตเริ่มกอสรางวัดจนถึงปจจุบัน รวมทั้งผูสรางวัดซึ่งไดแก
สมเด็จเจาพระยาบรมมหาประยูรวงศ (ดิศ บุนนาค) สมภพเมื่อ พ.ศ.2331 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช รัชกาลที่ 1 ผูเปนตนสกุล “บุนนาค” และอีกเลมที่คูกันกับหนังสือเลมนี้ไดแก “สูจิบัตรงานพิธีสมโภชพระอารามครบ
185 ป และฉลองหิรัญบัฎ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)” เจาอาวาสวัดประยูรวงศาวาสฯ ที่ทางมหาวิทยาลัยได
อัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานประจําปพุทธศึกราช 2555 ไปถวายที่วัดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ที่ผานมา

ตอนนี้ อยากใหทานผูอานไดเปลี่ยนบรรยากาศมาทางดานการสงออกของประเทศดูบางนะคะ CD เรื่อง
“Thailand ’s Exporters Directory 2012-2013” โดยกรมสงเสริมการสงออกระหวางประเทศ ซึ่งใหขอมูลทาง
การคามากมายทั้งทางดานอาหารและสุขภาพ ดานแฟชั่น การตกแตงบาน สินคาอุตสาหกรรม และการบริการทาง
การคา ผูอานจะไดนําขอมูลชนิดปฐมภูมินี้ไปประกอบการพิจาณาตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจไดเปนอยางดี
สวน หนังสืออิเล็กทรอนิกส เราก็มีมากมาย ทั้ง พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท (ชําระ-เพิ่มเติม
ชวงที่ 1) ซึ่งมีเสียงอานคําศัพทใหดวย พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุง) และกาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรม
โลก โดยพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) ที่ไดกรุณามอบให มหาวิทยาลัยสยาม จัดทําขึ้นเพื่อเปนธรรมทาน
นอกจากนี้ ยังมี ธรรมมาภิธาน ซึ่งเปนพจนานุกรมคําสอนพระพุทธศาสนา และฑีฆายุโก โหตุ สังฆราชา (3 ตุลาคม
2555) ซึ่งจัดทําโดยสํานักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชและมหาวิทยาลัยสยาม เปนตน เราลองมาชมภาพ CD
ตัวอยางกันกอนก็แลวกันนะคะ จะไดเลือกยืมไดถูก

แนะนําแตดานวิชาการมามากเกินไป ผูอานจะเบื่อเสียกอน ทางสํานักหอสมุดจึงขอแนะนําทรัพยากรฯ
ดานความบันเทิงบาง ในขณะนี้ เรามี DVD ภาพยนตร ที่เพิ่งลาโรง มาบริการใหยืมในรูปของ DVD เราลองมาดูชื่อ
และภาพไปพลางๆ กอนสัก 8 เรื่อง นะคะ 1.ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 :ศึกนันทบุเรง 2. ยักษ
3. Step Up 4 :Revolution สเต็บโดนใจ หัวใจโดนเธอ 4 4. Moonrise Kingdom 5. Zambezia 6. Dredd
7. Arthur Christmas 8. สามกก

เปนอยางไรบางคะ กับสิ่งที่ทางสํานักหอสมุดไดนํามาประชาสัมพันธเชิญชวน พอเปนน้ําจิ้ม ใหกับผูอาน ซึ่งที่จริง
แลวมีมากกวานี้อีก ลองเขาไปดูไดที่ Website ของสํานักหอสมุด ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน ดังนั้น หากสนใจ
ก็ใหรีบมาหยิบยืมกันไดนะคะ

ขาวนารู

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมสงเสริม
วัฒนธรรมไดประกาศเชิดชูเกียรติ ศิลปนแหงชาติ พุทธศักราช 2555ใน
สาขาตางๆ ดังนี้

สาขาศิลปะการแสดง ไดแก
1. นางบัวซอน ถนอมบุญ (การแสดงพื้นบาน-การขับซอ)
2. นายดอกดิน กัญญามาลย (ภาพยนตร)
3. นายสมสวน พรหมสวาง (ดนตรีไทยลูกทุง)
4. นายมนัส ปติสานต (ดนตรีไทยสากล)
สาขาวรรณศิลป ไดแก
1. นางนงไฉน ปริญญาธวัช (นวนิยายและเรื่องสั้น)
2. คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ (กวีนิพนธ)
สาขาทัศนศิลป ไดแก
1. รองศาสตราจารยเข็มรัตน กองสุข (ประติมากรรม)
2. นางเนื่อง แฝงสีคํา (ประณีตศิลป)

5. พันโทเสนาะ หลวงสุนทร (ดนตรีไทย)
6.พันโทวิชิต ใหไทย (ดนตรีไทย-โยธวาทิต)
7. นายเคลานอย โรจนเมธากุล (การแสดงพืน
้ บาน-หนังตะลุง)
8. ทัศนีย ขุนทอง (ดนตรีไทย-คีตศิลป)

3. คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย (นวนิยาย)
4.นายมกุฏ อรฤดี (นวนิยายและเรื่องสั้น)
3. ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี (สื่อผสม)
4. ศาสตราจารยพิเศษอารี สุทธิพันธุ (จิตรกรรม)

อยางไรก็ตาม เกณฑการคัดเลือก เดิมไดกําหนดใหมีการประกาศยกยองศิลปนแหงชาติไดสาขาละ 3 คน แต
ไมเกิน 9 คน แตในปนี้ ไดมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑใหม ดวยการตัดขอกําหนดบางอยางออก ดังนั้น ในปนี้ จํานวน
ศิลปนแหงชาติ จึงมีจํานวน 16 คน ทั้งนี้ จํานวนศิลปนแหงชาติในแตละป จะขึ้นอยูกับงบประมาณที่ไดรับ แต
อยางไรก็ตาม ยังคงตองยึดเกณฑคุณสมบัติของศิลปนแหงชาติในแตละสาขาเปนสําคัญ
สํ า ห รั บ ศิ ล ป น แ ห ง ช า ติ
พุทธศักราช 2555 ที่ไดรับการ
ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ จะเขา
รั บ พระราชทานโล แ ละเข็ ม เชิ ด ชู
เ กี ย ร ติ จ า ก ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2556
ซึ่ ง ตรงกั บ วั น ศิ ล ป น แห ง ชาติ ณ
ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
http://www.ryt9.com
http://www.dailinews.co.th
http://www.banmuang.co.th
http://www.chulabook.com
http://watprayoon.org
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http://www.matichon.co.th
http://www.hilight kapok.com
http://www.tv5.co.th

