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     สวัสดีคะ ผูใชบริการของสํานักหอสมุดทุกทาน สําหรับเดือนนี้ก็เปนชวงที่ทานสมาชิกที่เปนนักศึกษาจะตองเตรียมตัวเพื่อการ
สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 กันแลวใชไหมคะ ทางสํานักหอสมุดเองก็หวังเปนอยางยิ่งนะคะ วาทุกทานคงเตรียมตัวและเตรียมพรอม
สําหรับการสอบกันมานานแลว ก็คงหมดกังวลไปได และสําหรับทานที่ตองการศึกษาคนควาเพิ่มเติม ทางสํานักหอสมุดก็มีบริการทั้ง 
หนังสือ วารสาร ตลอดจนฐานขอมูลออนไลน ฯลฯ  ทางสํานักหอสมุดขอใหทุกทานไดคะแนะและเกรด A ทุกคนเลยคะ ออ! ชวงนี้หนา
ฝน อยาลืมดูแลสุขภาพกันดวยนะคะ และที่สําคัญก็อยาลืมติดตามสถานการณน้ําทวมดวยนะคะ (น้ํามาเยอะเหลือเกิน)  อยางไรก็ตามขอให
ทุกทานโชคดี เราคงไมเจอกับสถานการณน้ําทวมเหมือนเมื่อป 2554 แนนอนใชไหมคะ ปลอบใจตัวเองคะ 
 
   

                 ในชวงเดือนนี้ มีขาวที่นาสนใจที่ทางสํานักหอสมุดเราไดนํามาฝากใหกับทานผูรักการอานทั้งหลายไดทราบกัน นั้นก็คือการ

ประกาศผล รางวัลซีไรส ประจําป 2556 ซึ่งในปนี้คณะกรรมการดําเนินงานไดแถลงผลการคัดเลือกรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยม
แหงอาเซียน (ซีไรต) ประจําป 2556  ประเภทกวีนิพนธ โดยคณะกรรมการคัดเลือกไดลงมติเปนเอกฉันทคัดเลือกกวีนิพนธ 7 เลม ใหผาน

เขารอบสุดทาย จากกวีนิพนธที่สงเขาประกวดทั้งสิ้น 101 เลม โดยมีรายช่ือเรียงลําดับตามตัวอักษร
ของชื่อเรื่องไดแก 1. “ของฝากจากแดนไกล” โดย โชคชัย บัณฑิต   2. “ตางตองการความหมาย
ของพื้นที่” โดย ศิวกานท ปทุมสูติ 3. “บานในหมอก” โดย สุขุมพจน คําสุขุม 4. “ผูออกแบบเสน
ขอบฟา” โดย จเด็จ กําจรเดช 5. “เมฆาจาริก” โดย ธมกร 6. “โลกใบเล็ก” โดย พลัง เพียงพิรุฬห  7. 
“หัวใจหองที่หา” โดย อังคาร จันทาทิพย และผลการตัดสินจากคณะกรรมการคัดเลือกไดลงมติ
เปนเอกฉันท ใหหนังสือรวมกวีนิพนธ "หัวใจหองที่หา" ของ อังคาร จันทาทิพย  เปนผูควารางวัล

ซีไรตประจําป 2556 ซึ่งโอกาสในปอันเปนมงคลนี้ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนองคประธานในงานพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน 
ในวันจันทรที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. ณ หองรอยัล บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ และที่แนนอน ผูใชบริการ
หรือผูที่รักการอานทานใดสนใจหนังสือทั้ง 7 เรื่องนี้ ก็สามารถหยิบยืมไปอานกันไดแลวนะคะ ที่สํานักหอสมุด 

                                                                            

              เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผานมา คณะกรรมการตัดสินจากนานาชาติรวมประชุมตัดสินโครงการทั้งสิ้น 47 โครงการจาก 16  ประเทศ 
ทั่วภูมิภาคเอเซียและแปซิฟค ซึ่งองคการยูเนสโกไดประกาศผลการประกวด “โครงการอนุรักษเจดียพระประธานของวัดประยุรวงศา      

วาสวรวิหาร กรุงเทพฯ ของประเทศไทยไดรับรางวัลยอดเย่ียม อันดับ 1 หรือ (Award of 
Excellence)” จากโครงการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟคประจําป พ.ศ. 2556 ซึ่งจากการบูรณปฏิสังขรณพระบรมธาตุมหาเจดียและพรินทร
เปรียญปริยัติธรรมศาลานั้น ทางดานเจาอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กลาววา การ
บูรณปฏิสังขรณศาสนาสถานภายในวัด เปนการทํานุบํารุงและอนุรักษมรดกของศาสนาไว โดย
วัดและชุมชน และยังไดสรางความตระหนักในคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนรอบขาง 

ซึ่งเปนโครงการที่ไดธํารงรักษาปูชนียสถานที่เปนเอกลักษณโดดเดน ของกรุงเทพฯ เนื่องจากเจดียดังกลาว สรางขึ้นในสมัยป พ.ศ.2371 

 
 
ปณิธาน : สงเสริมความรู ควบคูบริการ ขาวสารทนัสมัย กาวไกลสูสากล                                                              ปที่ 12 ฉบบัที่ 70 (ก.ย.-ต.ค.56) 

สํานักหอสมุด 

ขาวนารู 

ขาวประชาสัมพันธสํานักหอสมุด 



พรอมกับวัด มีพระบรมธาตุเจดียสูง 18 เมตร ซึ่งมีความเกาแกถึง 187 ป กอสรางดวยอิฐโบราณ จากการผสมผสานความกาวหนาทาง
วิศวกรรม และวิถีการกอสรางแบบดั้งเดิมไวไดอยางดีเยี่ยม ซึ่งเปนแบบอยางความรวมมือของพระสงฆ ผูเช่ียวชาญและชาวบาน ทั้งนี้เพื่อ
ธํารงรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศูนยรวมจิตใจ  ถึงแมวาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ต้ังอยูในเขตชุมชนกะดีจีน ซึ่งเปนชุมชนประวัติศาสตร
ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา ทั้งเปนแหลงที่ต้ังศาสนาสถานทั้งพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม รวมถึง ศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิค นอกจากนี้ ภายในชุมชนกะดีจีน ยังมีโครงการอนรุักษอาคารที่อยูอาศัยและความรวมมือระหวางศาสนาไดอยางลงตัว นับวา
เปนชุมนุมตัวอยางอีกแหงหนึ่งในประเทศไทย ที่ควรไดรับการยกยองเปนอยางยิ่ง ทางดานนางสาว จูเลีย เดวิส เจาหนาที่โครงการดาน
วัฒนธรรม จากองคการยูเนสโก กรุงเทพฯ กลาววา วัดประยุรวงศาวาสวร สมควรไดรับรางวัลนี้ และควรแกการไดรับยกยองใหเปนวัดที่
คูควรแกการอนุรักษงานดานวัฒนธรรม เพื่อเปนมรดกของศาสนาสืบไป  ทั้งนี้โครงการอนุรักษที่สงเขาประกวดเพื่อเขารับการพิจารณา
รางวัลฯจะตองมีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป และแลวเสร็จสมบูรณ ภายในระยะเวลา 10 ป นอกจากนี้ จะตองมีการเปดใชอาคารนั้นๆมาแลว
อยางนอย 1 ปนับตั้งแตวันที่ประกาศการประกวดรางวัลฯ 

                คณะกรรมการพิจารณารางวัลดังกลาว มาจากผูเช่ียวชาญดานการอนุรักษจากทั่วทุกภูมิภาค และจะมีการมอบปายรางวัล
ทองเหลืองใหกับ”วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ที่จะถึงนี้ 
              ซึ่งกอนหนานี้ประเทศไทยไดสงโครงการอนุรักษเขารวมการประกวดรางวัลฯมาเปนระยะเวลาตอเนื่อง โดยนอกเหนือไปจาก
โครงการบูรณปฏิสังขรณพระบรมธาตุมหาเจดียและพรินทรเปรียญปริยัติธรรมศาลา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร มี
โครงการอนุรักษอื่นๆในประเทศไทย 9 โครงการที่เคยไดรับรางวัลจากองคการยูเนสโก ไดแก  
                                            1. โครงการปรับปรุงฟนฟูอาคารอนุรักษหนาพระลาน กรุงเทพมหานคร (รางวัลชมเชย ปพ.ศ. 2554) 

  2. โครงการอนุรักษหอพระไตรปฎกวัดเทพธิดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร (รางวัลดี ปพ.ศ. 2554)  
  3. โครงการอนุรักษชุมชนสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (รางวัลดี ปพ.ศ. 2552 
  4. โครงการอนุรักษวัดปงสนุก จังหวัดลําปาง (รางวัลดี ปพ.ศ.2551) 
  5. โครงการอนุรักษสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จังหวัดฉะเชิงเทรา (รางวัลชมเชย ปพ.ศ. 2551) 
  6. โครงการอนุรักษชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (รางวัลชมเชย ปพ.ศ. 2551) 
  7. โครงการอนุรักษตําหนักใหญ วังเทเวศน กรุงเทพมหานคร (รางวัลชมเชย ปพ.ศ. 2548) 
  8. โครงการอนุรักษพระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร (รางวัลดี ปพ.ศ.2547) 

                                            9. โครงการอนุรักษวัดสระทอง หมูบานนานบัว จังหวัดขอนแกน (รางวัลดี ปพ.ศ.2545)  
                และอีกขาวที่ตองการแจงใหทราบ  ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินเยือน
สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ระหวางวันที่ 15 ถึงวันที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2556 การเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหรัฐอเมริกา 

ในครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเปนประธานในพิธีเปด
งานเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 150 ป วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 
พระพันวัสสาอัยยิกาเจา เนื่องในโอกาสที่องคการการศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ ไดประกาศใหสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา 
ทรงเปนบุคคลสําคัญของโลก ที่มีผลงานดีเดนดานการศึกษาวิทยาศาสตรประยุกตสาธารณสุข 
วัฒนธรรม  สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร ณ พิพิธภัณฑประวัติศาสตร นครชิคาโก 

สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ จะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงรับการทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดาน
มนุษยศาสตร ณ มหาวิทยาลัยนอรทเทิรน อิลลินอยส สหรัฐอเมริกา  ภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  การสาธิตทางวัฒนธรรม  
การแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงดนตรีไทย และทรงขับรองเพลงไทยในการ
นี้ดวย 
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