“...หนังสือเป็นบ่อเกิดของวิชาความรู้ต่างๆ การอ่านหนังสือที่ดีมีประโยชน์
จะช่วยพัฒนาทางด้านการผลิตหนังสือเจริญทันสมัย ท�าให้เราอ่านหนังสือได้ง่าย
และมากมาย ผิดกับสมัยก่อนที่ต�ารับต�าราท�าได้ด้วยการคัดลอกด้วยลายมือเท่านั้น
ท�าให้ไม่สามารถที่จะผลิตออกเผยแพร่เป็นจ�านวนมากได้
การศึกษาแต่ก่อนจึงเป็นไปด้วยความล�าบาก
คนในยุคปัจจุบันจึงนับว่าเป็นโชคดีกว่าคนในยุคก่อนมาก
และหนังสือดีนอกจากจะเพิ่มพูนสติปัญญาแล้ว
การอ่านหนังสือที่มีส�านวนภาษาสละสลวย
ยังช่วยเสริมสร้างความสามารถทางด้านการเขียนอีกด้วย...”
พระราชด�ารัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗
และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ ๗
วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

นั บ เป็ น พระกรุ ณ าธิ คุ ณ อย่ า งหาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ข อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงมี
ต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยทรงประกอบพระราช
กรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดี
ยิ่งขึ้น หนึ่งในพระราชกรณียกิจส�าคัญที่ทรงสนพระราชหฤทัย
อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ที่กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ คืองานด้านการส่งเสริม
การเรียนรู้ให้เข้าถึงราษฎรในทุกท้องที่ ทั้งยังทรงสนับสนุน
ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการอ่าน ทรงสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
ห้องสมุดในหลากหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชนบทห่างไกล
ขอบชายแดนหรือในมหานครหลวงของประเทศ
เป็นอีกครั้งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทาน
น�้ า พระราชหฤทั ย ที่ ท รงห่ ว งใยในการเรี ย นรู ้ แ ละการศึ ก ษา
ของราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกรุงเทพฯ ให้มีโอกาสได้
เสริ ม พลั ง ทางความคิ ด และสติ ป ั ญ ญา โดยทรงพระกรุ ณ า
รั บ โครงการรณรงค์ ใ ห้ ก รุ ง เทพมหานครเป็ น มหานครแห่ ง
การอ่าน (Bangkok Read for Life) ไว้ในพระราชูปถัมภ์
ตลอดจนพระราชทานพระราชานุญาตให้การประชุมสมาคม
ผู ้ จั ด พิ ม พ์ น านาชาติ (International Publishers Association - IPA) ซึ่งกรุงเทพมหานครและสมาคมผู้จัดพิมพ์และ
ผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เสนอเป็นเจ้าภาพจัดงาน
ประชุ ม นานาชาติ ป ระจ� า ปี ๒๕๕๗ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
เฉลิ ม พระเกี ย รติสมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี เนื่ อ งในโอกาสที่ จ ะทรงเจริ ญ พระชนมพรรษา
๖๐ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๕๕๘
นับเป็นขวัญและก�าลังใจสูงสุดของกรุงเทพมหานคร
และภาคีส่งเสริมการอ่านที่จะร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน
และประชาชนชาวกรุงเทพฯ ทุกกลุ่ม ได้มารวมพลัง เกิดเป็น
แรงกายและแรงใจในการส่ ง เสริ ม การอ่ า นอย่ า งจริ ง จั ง
รวมทั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
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Thai citizens of all races have always been
blessed by royal grace bestowed upon by Her Royal
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn due to wide
range of the Princess’ royal duties to improve quality of
life of the citizens. One of the duties the princess has been
dedicating to and finally resulted in the formation of royal
initiative projects all around the country is the promotion
of education and learning for people in every area of
the kingdom. Her Royal Highness also promotes learning
through reading and supports the construction of libraries in many places, no matter where the places are - rural
areas, near borders, or in the capital city.
This is another time the BMA is granted with
generosity of Her Royal Highness who concerns so
much about the learning and education of Thai citizens,
especially the people of Bangkok, so that they have an
opportunity to boost their power of thoughts and wisdom. Her Royal Highness kindly accepts the campaign
of "Bangkok Read for Life" under her royal patronage
as well as grants her permission to the request from the
International Publishers Association (IPA) Congress 2014
hosted by Bangkok Metropolitan Administration and
the Publishers and Booksellers Association of Thailand
(PUBAT), to be a part of the celebration of her 60th birthday
anniversary in 2015
This is regarded as the highest honor for all the
BMA's staff and the Bangkok Reading Group. It encourages us to seek more cooperation from the people of
Bangkok and all sectors in promoting reading, and eventually, to mutually establish a strong and sustainable reading
culture in the Thai society.
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“หนังสือนี้
น�าดวงจิต
ให้ความรู้
ฉันจึงใฝ่
มีวิชา
ล้วนสะดวก
วิชาการ
ชั่วชีวัน

มีมากมาย
เริงรื่น
ส�าเริง
ใจสมาน
หลายอย่าง
ค้นได้
สรรมา
ฉันอ่านได้

หลายชนิด
ชื่นสดใส
บันเทิงใจ
อ่านทุกวัน
ต่างจ�าพวก
ให้สุขสันต์
สารพัน
ไม่เบื่อเลย”

บทกลอนพระราชนิพนธ์ตอนท้ายของบทความเรื่อง “ฉันชอบอ่านหนังสือ”
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อพระชนมายุ ๑๒ พรรษา
ขณะทรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนจิตรลดา พ.ศ. ๒๕๑๐
Books are so various and numerous
Bringing joys to the heart
Brightening the brain with wisdom
So I read with love every day !
All kinds of knowledge can be found
In easy search from books all around
For all the wisdom I acquire
I'll spend my life reading with delight !
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A poem written in the last part of the article, “I love reading”
By HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn when she was 12 years old
in primary 7 at Chitralada School in 1967
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เจ้าฟ้านักอ่าน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
รั ฐ สี ม าคุ ณ ากรปิ ย ชาติ สยามบรมราชกุ ม ารี พระราช
ธิดาพระองค์ท่ี ๓ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็ จ พระราชสมภพเมื่ อ วั น เสาร์ ที่ ๒ เมษายน ๒๔๙๘
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อแรกประสูติ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (พระราช
อุปัชฌาย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ถวายพระนามว่า
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนา
ดุลโสภาคย์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรม
ราชโองการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์เป็น สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุ ด า เจ้ า ฟ้ า มหาจั ก รี สิ ริ น ธร รั ฐ สี ม าคุ ณ ากรปิ ย ชาติ
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐ จึงทรง
เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรกที่ทรงด�ารงฐานันดรศักดิ์
ที่ “สยามบรมราชกุมารี” แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราช
กุ ม ารี ท รงได้ รั บ การอภิ บ าลอย่ า งใกล้ ชิ ด จากพระบรมวงศ์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ที่นับได้ว่าทรงเป็นครูพระองค์แรก ซึ่งนอกจากจะทรงปลูกฝัง
ในเรื่ อ งความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่
มี ศี ล ธรรมอั น ดี ใ นการด� า รงตน และช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
ที่ด้อยโอกาสแล้ว ยังทรงเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีความ
สนพระราชหฤทัยศึกษาวรรณคดี ทรงโปรดปรานการอ่านหนังสือ
ทุกประเภททั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จนทรงได้ชื่อว่า
เป็น “หนอนหนังสือ” ทั้งยังทรงโปรดปรานการพระราชนิพนธ์
ตั้ ง แต่ เ มื่ อ ครั้ ง ยั ง ทรงพระเยาว์ ดั ง ที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์ในหนังสือ
สมเด็จแม่กับการศึกษา ความตอนหนึ่งว่า
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The Princess
who Loves to Read
Her Royal Highness Princess Maha Chakri

… When I was 6 - 7 years old, mother taught me to

Sirindhorn was born on 2 April 1955 to His Majesty King

read literary books. I remember that an easy and fun one

Bhumibol Adulyadej, King Rama IX, and Her Majesty

to start with was “Phra Apai Manee”, followed by “Inao”

Queen Sirikit at Ambara Villa, Dusit Palace. She was named

and “Ramakien”. My favorite is Inao. Mother also urged

Her Royal Highness Princess Sirindhorn Debaratana-

me to read and write so many stanzas that I can still recite

suda Kitiwattanadulsopak by the Supreme Patriarch,

quite a number of them…

Krom Luang Vajirayanwongse. She was created Her

“… Mother has a novel teaching technique. For

Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn by His

example, a line in Inao reads ‘See the Pa Nhun Flower

Majesty King Bhumibol Adulyadej on 5 December 1977, the

and reminisce about the day I wrote on a petal with my

first female of the Chakri Dynasty to be created “Sayam

fingernail’; she told me that Pa Nhun is Lumjiak (Pandanus

Baromma Raj Kumari” (Crown Princess).

odoratissimus L.) which has thick, oval-shaped petals, so I

As a young princess, Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn was under the care of Her Majesty
Queen Sirikit – her first royal teacher. She was trained with
relatively strict discipline, performing her responsibilities
according to set schedules, duty and morality. The young
Princess was a talented and hardworking student who
took a keen interest in various disciplines and was well
versed in many languages. From the very beginning of her
education, Her Royal Highness developed her scholarly
ability, showing an aptitude for learning which justified her
consistent academic progress. Adopting the habit of reading from Their Majesties the King and Queen, and guided
by her own nature to explore and seek knowledge, she has
become passionately interested in reading and studying
Thai and foreign literature. In her book, Her Majesty the
Queen and Education”, Her Royal Highness writes,

...เมื่อข้าพเจ้าอายุได้ ๖ - ๗ ขวบ สมเด็จแม่ทรง
สอนให้อ่านหนังสือวรรณคดีต่างๆ จ�าได้ว่าที่ง่ายและสนุก
เหมาะส�าหรับการเริ่มต้นก็คือ เรื่องพระอภัยมณี ต่อด้วย
เรื่ อ งอื่ น ๆ ได้ แ ก่ เรื่ อ งอิ เ หนาและรามเกี ย รติ์ เป็ น ต้ น
เรื่องอิเ หนาเป็นเรื่องที่โปรดมาก ทรงให้ข ้า พเจ้า อ่า น คัด
บทกลอนต่างๆ ให้ ท�าให้ข้าพเจ้าท่องได้หลายตอน ทรงมีวิธี
การสอนแปลกๆ เช่น อ่านอิเหนา ตอน “เห็นดอกปาหนัน
ส�าคัญคิด เหมือนวันพีล่ ขิ ติ ด้วยนขา” ท่านสอนว่าดอกปาหนัน
คือดอกล�าเจียก กลีบใหญ่และแข็งพอจะเขียนตัวหนังสือได้
ให้เก็บมาลองเขียนกลอน แต่เราเขียนด้วยเล็บไม่ได้ เพราะ
เราตัดเล็บสั้น ก็ให้หาไม้เขียน...
“...สมเด็ จ แม่ จ ะทรงซื้ อ หนั ง สื อ มาอ่ า นแล้ ว เล่ า
พระราชทาน ตัง้ แต่หนังสือนิทานส�าหรับเด็ก เรือ่ งประวัตศิ าสตร์
ภูมิศาสตร์ ประวัติบุคคลส�าคัญ เรื่องศิลปวัฒนธรรมทั้งไทย
และสากล...บางเรื่ อ งก็ ส นุ ก และชอบอ่ า นมาจนทุ ก วั น นี้
เช่น การ์ตูนการผจญภัยของ Tintin ของนักเขียนการ์ตูน
ชาวเบลเยี่ย มชื่อ Hergé ถึงจะเป็นการ์ตูนแต่ก็ให้ความรู้
ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร์ เหตุ ก ารณ์ ใ นโลกที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในเวลานั้น เพราะว่าก่อนที่จะแต่งเรื่อง ผู้แต่งได้ไปค้นคว้าวิจัย
ข้อมูลต่างๆ มาจริงๆ ไม่ใช่ฝันเอาเอง...

had better try writing a poem on it. However, my fingernails
were too short so I wrote with a small stick…
“... Mother loved to buy and read various kinds
of book and relayed to us what she had read, ranging
from children’s literature, history, geography, biographies
of famous people to the Thai and international arts and
cultures; some were great fun and have induced me to
continue reading them to the present day, for example,
the Adventures of Tintin series by Hergé, a Belgian comic
artist. This comic series supplies accurate knowledge
about geography, world events and the situation at the
time. Instead of simply crafting adventures based only
on common conceptions, he based his stories on more
careful research and addressed contemporary concerns…
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระราชนิ พ นธ์ ง านทั้ ง ประเภทร้ อ ยกรองและร้ อ ยแก้ ว
เรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา
และมั ธ ยมศึ กษา กระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๖ ขณะที่ ท รงเตรี ยม
สอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงแต่งค�าโคลงยอพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เรื่อง “กษัตริยา
นุสรณ์” และทรงน�าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
๒๕๑๖ ในครั้งนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้เขียน
กล่ า วชื่ น ชมพระราชนิ พ นธ์ นี้ ใ นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ส ยามรั ฐ
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๑๖ ว่า
While studying at primary and secondary
levels, Her Royal Highness started writing prose and
poetry. In 1973, whilst preparing for her tertiary examinations, she wrote “King Rama I Memorial”, a
eulogy to King Buddha Yod Fa Chulalok the Great
and presented it to Her Majesty on the occasion of
her birthday on 12 August 1973. At the time,
M.R. Kukrit Pramoj wrote a critique in the Siam Rath
Newspaper dated 15 September 1973,
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...ผมเคราะห์ดีที่ได้เห็นพระนิพนธ์ของทูลกระหม่อม
เมื่อได้อ่านแล้วมีความรู้สึกว่า เมืองไทยก�าลังจะมีราชกวี
อีกพระองค์หนึ่ง ผู้ซึ่งจะมีพระปรีชาสามารถและความเป็นกวี
อยู่ในอันดับสูงเท่ากับราชกวีพระองค์อื่นๆ ที่เรามีมาแล้ว
พระนิพนธ์ของทูลกระหม่อมเป็นไปในทางที่ฝรั่งเรียกว่า
Epic Poetry เช่นเดียวกับวรรณคดีเรื่อง ยวนพ่าย
เตลงพ่าย และสามกรุง ซึ่งเป็นสมบัติ
ของวรรณคดีไทย...
… I was very honored to read the composition
of Her Royal Highness. Having finished it,
I strongly believe that our nation has another royal poet
who possesses sagacity comparable to
those of the past. Her composition is in the style
of Epic Poetry like Yuan Phai (the Defeat of Yonok
or Chiang Mai), Taleng Phai (the Defeat of the Mons) and
Sam Krung (the Three Capitals),
which are treasures of Thai literature…

ขณะทรงศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ในระดั บ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทรงพัฒนางาน
พระราชนิ พ นธ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ตามพระปรี ช าสามารถที่
เพิ่มพูน จึงทรงมีงานวิชาการทั้งบทความ ค�าบรรยาย และงาน
ค้นคว้าวิจัยทั้งในด้านภาษา วรรณคดี พุทธศาสนา ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี จารึกเขมร การศึกษา การพัฒนา
ชนบท โภชนาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
• สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ทรงส�าเร็จปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาประวัตศิ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ เหรียญทอง
ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๘
• ในระดับปริญญาโท ทรงท�าวิทยานิพนธ์ห้วข้อเรื่อง “จารึก
พบที่ ป ราสาทพนมรุ ้ ง ” เพื่ อ ทรงส� า เร็ จ การศึ ก ษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ด้านจารึกภาษาตะวันออก (ภาษา
สันสกฤตและภาษาเขมร) คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และทรงท�าวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “ทศบารมี
ในพุทธศาสนาเถรวาท” เพื่อทรงส�าเร็จการศึกษาอักษร
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาบาลีและสันสกฤต จากภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก ทรงท� า วิ ท ยานิ พ นธ์ หั ว ข้ อ เรื่ อ ง
“การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทย
ส� า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย” เพื่อทรง
ส�าเร็จปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Her Royal Highness enrolled in the Faculty of
Arts, Chulalongkorn University, and focussed on history,
Thai and oriental languages. Although she often had to
accompany Their Majesties on royal functions and
visits, she put much effort into her studies and class
assignments as well as into writing pieces that
included articles, essays and research into the fields
of languages, literature, Buddhism, geography, history,
archaeology, Khmer inscriptions, education, rural
development, nutrition, information technology and more.
• She obtained a Bachelor of Arts in History (First Class
Honors, Gold Medal) from Chulalongkorn University
in 1976, with a GPA of 3.98.
• She obtained a Master of Arts in Oriental Epigraphy
(Sanskrit and Cambodian) from Silpakorn University
in 1978 with a thesis entitled “The Inscriptions Found
at Prasat Bnam Rung” and also obtained a Master
of Arts in Pali and Sanskrit from Chulalongkorn
University in 1980 with a dissertation entitled
“Dasapāramī in Theravada Buddhism”.
• Her Royal Highness also obtained a Doctorate of
Philosophy in Educational Development from
S r i n a k h a r i n w i ro t U n i v e r s i t y i n 1 9 8 6 w i t h a
dissertation entitled “Development of an Innovative
Design for the Instruction of Thai Language
at the Upper Secondary School Level”.
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พร้อมกันนั้น ด้วยความสนพระราชหฤทัยในการอ่าน
กอปรกับพระปรีชาสามารถและพระวิริยอุตสาหะที่ทรงเพียร
พยายามฝึกฝนในด้านภาษาที่ทรงโปรดปรานอย่างสม�่าเสมอ
และต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีจึงทรงเป็นผู้รู้ในภาษาต่างประเทศหลายภาษา ทั้งภาษา
อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน เขมร บาลี สันสกฤต จึงมีงาน
พระราชนิพนธ์ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ใน
หนังสือพระราชนิพนธ์ “Réflexions หรือ ความคิดค�านึง”
และรวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรอง “Le temps qui passe
หรือ กาลเวลาที่ผ่านเลย” เป็นต้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาจีน สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงได้รับแรงบันดาลพระราชหฤทัย
จากกระแสรับสั่งของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ที่ทรงมีต่อพระราชธิดาว่า “เรียนภาษาจีนซิ เรียนให้ได้นะ”
ใน พ.ศ. ๒๕๒๓ นับแต่นั้นเป็นต้นมา สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี จึ ง ทรงมุ ่ ง มั่ น ในการทรง
พระอั ก ษรภาษาจี น มาโดยตลอดจนถึ ง ปั จ จุ บั น จนเกิ ด เป็ น
พระราชนิพนธ์มากมายทัง้ ทีเ่ ป็นพระราชนิพนธ์งานแปลบทกวีจนี
งานแปลนวนิ ยายจีน เช่น “ผี เ สื้ อ ” “เมฆเหิ น น�้ า ไหล”
“หยกใสร่ า ยค� า ” เป็ น ต้ น ตลอดจนทรงฝึ ก ฝนวาดภาพ
และเขียนตัวอักษรด้วยพูก่ นั จีนได้อย่างสวยงาม อันเป็นศาสตร์
และศิลปะที่ต้องอาศัยความสุนทรีและความละเอียดลึกซึ้ง
อย่างยิ่ง

Her Royal Highness has great interest in reading and always improves her language competency.
She is talented not only in the Thai language but also
in many foreign languages such as English, French,
German, Chinese, Khmer, Pali and Sanskrit. Some of her
compositions, which include Réflexions (Reflections)
and Le temps qui passe (The Passing of Time), have
been written in French.
Her Royal Highness started learning Chinese
language in 1980 after words of encouragement from Her
Majesty the Queen who once said “Learn Chinese, you’d
better do it.” She has dedicated herself to learning about
the Chinese language and culture up to the present day.
She has translated and published a compilation
of poems and fictions such as The Butterfly, Clouds Fly
and Water Flows, and Verses of Clean Jade. She also
studies and practices Chinese brush painting and Chinese
calligraphy which require a deep knowledge of assorted
artistic, cultural, social, and philosophical matters.

พร้อมกันนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารียังทรงศึกษาค้นคว้าด้านจีนศึกษา ทั้งประวัติศาสตร์
วั ฒ นธรรม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นต้น ตลอดจนเสด็จพระราชด�าเนินเยือน
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ตามค� า กราบบั ง คมทู ล เชิ ญ เสด็ จ
อย่างเป็นทางการและเสด็จพระราชด�าเนินเป็นการส่วนพระองค์
รวมกว่า ๓๐ ครั้ง จนทรงได้รับการคัดเลือกจากประชาชน
ชาวจีนให้ “ซือหลินทงกงจู่” * เป็นมิตรนานาชาติ ๑ ใน
๑๐ อันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ขณะเดียวกันทรงมีงานพระราชนิพนธ์ดา้ นเยาวชนและ
ด้านพระราชวงศ์ไทย อีกเป็นจ�านวนมากที่ลว้ นแล้วแต่สะท้อน
พระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์เป็นอย่างยิ่ง และสะท้อน
ให้เห็นถึงพระอุปนิสัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยความละเอียด ลึกซึ้ง
มีพระอารมณ์ขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสารคดีท่องเที่ยว
ที่ทรงบอกเล่าเรื่องราวจากการที่ได้เสด็จพระราชด�าเนินไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อย่างละเอียด
ภาพที่คุ้นชินตาของพสกนิกรผู้ที่ได้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ
และผู ้ ที่ เ ฝ้ า ชมพระบารมี จ ากสื่ อ ต่ า งๆ คื อ สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า
ที่ ท อดพระเนตรกิ จ การงานต่ า งๆ อย่ า งสนพระราชหฤทั ย
ทรงสอบถามและทรงจดข้อมูลต่างๆ ในสมุดบันทึกส่วนพระองค์
อยู่เสมอ ซึ่งการเสด็จพระราชด�าเนินไปในสถานที่ต่างๆ ของ
พระองค์นั้น ทรงแสวงหาความรู้ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรม
และชีวิตของผู้คน ตลอดจนทรงสังเกตและเลือกสรรสิ่งที่ดี

และเหมาะสมของแต่ ล ะประเทศเพื่ อ น� า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� า ริ ข องพระองค์ อั น น� า
ไปสู่การช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้ยากไร้
ที่ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งด้านการเกษตร ด้านโภชนาการ
ด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้านการพัฒนาชนบท ด้านการ
ศึกษา และด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ดังความในพระราชนิพนธ์
“ย�่าแดนมังกร” ตอนหนึ่งว่า

*ซือหลินทงกงจู่ มาจากพระนามของสมเด็จพระเทพรัตน

*Chinese people always refer to Her Royal Highness as

ราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ที่ เ ขี ย นเป็ น ภาษาจี น โดยใช้
ตัวอักษรจีนที่ออกเสียงทับศัพท์ใกล้กับพระนามสิรินธร โดยตัว
“ซือ” 诗 แปลว่า บทกวี “หลิน” 琳 แปลว่า หยก สวยงาม
“ทง” 通 แปลว่า ปราดเปรื่อง รวมความแปลว่า ผู้เชี่ยวชาญ
ในบทกวีและเรื่องหยก ซึ่งชาวจีนล้วนถือว่าบทกวีและหยก
เป็นสิ่งที่มีค่าและมีความหมายเป็นมงคลยิ่ง ส่วน “กงจู่”
แปลว่า เจ้าหญิง ชาวจีนจึงออกพระนามพระองค์วา่ ซือหลินทง
กงจู่
10

“Shīlíntong Gōngzhǔ”,, Chinese homophones and near
homophones for Sirindhorn. “Shī” means poetry, “lín”
lín”
means jade or beauty and “tong” means brilliant, while
“Gōngzhǔ” is the Chinese word for “princess”.. Thus,
her name means the princess who is an expert in poetry
and jade.
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Her Royal Highness has continued to

learn about China, with focuses on history,

its foreign relations, science and technology,
culture and arts; and has continued studying
the Chinese language over the years. She

has traveled throughout China and has
visited the nation more than 30 times at the

official invitation of the Chinese government.
She is a truly outstanding envoy for both

*

nations and this “Shīlíntong Gōngzhǔ” , was

selected by the Chinese people in the Chinese

Connection Programme to be one of the “Top
Ten International Friends of China”.

She has written many works about

youth and the Royal Families, which have

demonstrated her ability in writing and

...ข้าพเจ้าถือว่าการที่ได้ท่องเที่ยวไปในโลกกว้างทั้งในและนอกประเทศ เป็นการที่
เราจะได้โอกาสศึกษาความเป็นไปของธรรมชาติและสังคม แม้วา่ ชัว่ ชีวติ ของคนจะน้อยนัก
เมือ่ เทียบกับชีวติ ของธรรมชาติ ภูเขา ทะเล และแม่นา�้ แต่เราอาจจะใช้เวลาทีม่ อี ยูใ่ ห้คมุ้ ค่า
ในการเรียนรู้ชีวิต เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติที่เราอาศัยอยู่ การที่ได้ไปที่อื่นนอกจาก
บ้านเกิดเมืองนอนก็ดีไปอย่างหนึ่ง คือได้เห็นว่าคนอื่นเขาท�าอย่างไรกับชาติของเขา...
ซึ่ ง เราจะได้ โ อกาสทราบทั ศ นคติ แ ละค่ า นิ ย มในสั ง คมปั จ จุ บั น ของประเทศนั้ น ๆ
ส่ ว นดี บ างส่ ว นของเขาอาจจะพอเข้ า กั บ พื้ น ฐานของเรา และเป็ น สิ่ ง ที่ เ รายั ง
นึกไม่ถึง เราก็จะได้ท�า เป็นการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมากลั่นกรอง...
... I consider that having the opportunity to travel in the wide world, both
locally and internationally, will provide me a fine opportunity to study existing nature and societies. Although the life span of humans is very short when
compared to the life of nature, mountains, sea and rivers, we can make use of
our time learning to serve the society and the country we live in. Travelling to
other places outside of our birth place and daily environment is advantageous
in that we can see what others do for their country; from this we can learn
their attitudes and social values in the present society of that country. Some
of the good things may suit our basic needs. We can try them out if we have
not already thought of it. It is the adoption of foreign cultures to refine ours....

reflected her meticulous habits and her sense

of humour. Her travel documentaries tell

stories of her official visits to various places
both locally and internationally.

The pictures that are familiar to those

who have been granted an audience with
her and those who have seen her through

the various media indicate that Her Royal
Highness pursues a variety of work with interest.

She asks questions and writes down all the
information in her personal notes. On her

visits to various places, she always explores

knowledge about nature, culture and the
people’s lives. Her Royal Highness also

observes and selects good examples from
those countries to be appropriately adopted

in her projects. This has assisted the people,

especially the needy, in the fields of agriculture,

nutrition, social-welfare, rural development,

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเป็นเวลายาวนาน
และเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนอย่ า งเป็ น
รู ป ธรรม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู ้ ที่ ด ้ อ ยโอกาสให้ ไ ด้ รั บ การ
ศึกษาอย่างทั่วถึง ทั้งแก่เด็กในชนบทห่างไกล เด็กป่วยเรื้อรัง
ผู้พิการ และผู้ต้องขังในทัณฑสถาน ทรงส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการปลูกฝังให้รักการอ่านและเห็นความ
ส�าคัญของหนังสือ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านปัจจัย ๔
ให้ถึงพร้อม อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ซึ่ ง จะน� า ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาสั ง คมและประเทศชาติ ต ่ อ ไป
ดังบางตอนในพระราชด�ารัสความว่า

Her Royal Highness is determined to work on various long-term projects to improve the quality of life of Thai
people, especially deprived people and children in remote
areas, chronically-ill children, the disabled and inmates of
various prisons. She provides the four basic necessities,
which are the basis of human resources development
that can lead to social development. Additionally, she
promotes learning by encouraging a love of reading and
creating awareness of the significance of books. She
provides the four basic necessities, which are the basis of
human resources development. This was made clear in the
following examples of her speeches.

education and technology. Part of her book
entitled "Treading the Dragon Land" reads,
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...การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็ก มีความส�าคัญ
อย่างยิ่ง ทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ควรจะต้องช่วยกัน
ส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้
ของเด็กให้เข้มแข็ง อันจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี
การศึกษาเจริญก้าวหน้า สามารถด�ารงชีวิตในสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างเป็นปกติสุข...
พระราชด�ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ และงานสัปดาห์หนังสือ
นานาชาติ ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

...หนังสือเป็นสื่อเผยแพร่ความรู้ที่อยู่คู่กับมนุษย์
มาเป็นเวลานาน ปัจจุบันแม้จะมีการผลิตสื่อให้ความรู้
ในรูปแบบอื่นๆ หลายรูปแบบสุดแต่พัฒนาการ
ด้านเทคโนโลยี แต่หนังสือยังคงความส�าคัญ
และเป็นที่นิยมไม่เสื่อมคลาย...
พระราชด�ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ และงานสัปดาห์หนังสือ
นานาชาติ ครั้งที่ ๔ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

... Book is a medium that disseminates
... To instill a love of reading in children is vital.
All parties concerned should help support
the program seriously and consistently in order
to build up a strong learning base for children which will help
them enjoy good development, advance in education and

knowledge which remains with humans for a
long time. Though, at present, there are various

ด้วยการทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ที่ ท รงทุ ่ ม เทก� า ลั ง พระวรกาย และ
พระราชทานแนวพระราชด�าริด้านการศึกษาพร้อมๆ กับการ
เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพที่ ดี ข องเด็ ก นั ก เรี ย นในชนบทห่ า งไกล
ผ่านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จึงทรงเป็นที่ยอมรับ
และสรรเสริญจากองค์กรระดับโลก ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ
ถวายต�าแหน่งทูตพิเศษของโครงการอาหารโลก (World Food
Programme : WFP) แห่งสหประชาชาติ ด้านอาหารโรงเรียน
(WFP’s Special Ambassador for School Feeding) เมื่อวัน
ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗
นอกจากนี้ยังทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายต�าแหน่ง
ทูตสันถวไมตรีแห่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO)
ด้านการส่งเสริมศักยภาพของเด็กชนกลุ่มน้อย ด้วยการ
ศึกษาและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม (UNESCO Goodwill

Her Royal Highness devotes her physical strength
to her work. She has provided guidelines for education
and good health promotion for students in remote areas
by setting up a lunch program for those students. Her
work has been widely accepted and highly applauded by
inter-governmental organizations: she received the title of
Special Ambassador of the World Food Programme
(WFP) of the United Nations and the WFP’s Special
Ambassador for School Feeding on 11 October 2004.
In addition, she also received the title of UNESCO
Goodwill Ambassador for the Empowerment of Minority Children and the Preservation of Their Intangible
Cultural Heritage on 24 March 2005.

Ambassador for the Empowerment of Minority Children

and the Preservation of Their Intangible Cultural Heritage)

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘

forms of media which have resulted from
technological development, book remains
very important and popular…

be able to live in a dynamic changing society with happiness…
Speech of Her Royal Highness Princess
Speech of Her Royal Highness Princess

Maha Chakri Sirindhorn

Maha Chakri Sirindhorn

The 34th National Book Fair and the

3rd International Book Fair at Queen Sirikit

at Queen Sirikit National Convention Center

The 33rd National Book Fair and the
National Convention Center
25 March 2005

4th International Book Fair
29 March 2006

จากความสนพระราชหฤทัยในการอ่าน กอปรกับพระปรีชาสามารถซึ่งทรงตั้งมั่นอยู่ในความวิริยะพากเพียร
ท�าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นผู้รู้ทั้งในด้านศาสตร์และศิลป์ จนมีการกล่าวขานว่า
พระองค์ทรงเป็นหนึ่งใน Renaissance People ของประเทศไทย โดยทรงเป็นทั้งกวี จิตรกร นักวิทยาศาสตร์
ที่ส�าคัญคือทรงสามารถน�าความรู้ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
อันเป็นสิ่งส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติให้วัฒนาถาวร เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าสืบไป
Her great interest in reading together with her ability based on her hard work, have made Her Royal
Highness erudite in both the science and the arts. There is a belief that she is one of the Renaissance
people of Thailand. She is a poet, an artist and a scientist but, most importantly, she applies all her
knowledge in a concrete way, which has been highly important in the sustainable development of the
country and has, in the long run, created happiness for all the people.
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สารจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผ่านพ้นไปแล้ว ส�าหรับการเข้ารับต�าแหน่ง “เมืองหนังสือโลก” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ด้วยความปลาบปลื้มปีติยินดีของทุกฝ่าย ที่ได้มีส่วนร่วมในความส�าเร็จอันน่าภาคภูมิใจในครั้งนี้
ผม ในนามของกรุงเทพมหานคร ขอแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนมา ณ ที่นี้
ขอบคุณ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) International Publishers Association (IPA) International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
และ International Booksellers Federation (IBF) ที่ให้โอกาสกรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่ง
เป็น “เมืองหนังสือโลก ประจ�าปี ๒๕๕๖”
ขอบคุณ ภาคีเครือข่าย ที่ได้ร่วมเคียงบ่า เคียงไหล่ ต่อสู้ ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ นานา นับตั้งแต่เริ่มต้นจัดตั้ง
“ภาคีการอ่านกรุงเทพฯ” พร้อมร่วมกันก�าหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็น “มหานครแห่งการอ่าน” และร่วมกัน
จัดท�าโครงการเสนอต่อยูเนสโก เพื่อเสนอชื่อกรุงเทพฯ เป็นเมืองหนังสือโลก จนได้รับคัดเลือกในที่สุด
ขอบคุณ ข้าราชการ บุคลากร และพนักงานของกรุงเทพมหานครทุกท่าน ที่ได้ร่วมทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ร่วมมือ
ส่งเสริม และสนับสนุนการท�างานของผมมาโดยตลอด ท�าให้นโยบายและแผนงานในแผ่นกระดาษ เป็นรูปเป็นร่าง เป็นจริง
และสร้างประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานครได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย
และที่ส�าคัญที่สุดคือ ขอบคุณ ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกท่าน ที่ตระหนักถึงความส�าคัญ ให้ความสนใจ
และให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้น
แม้ว่าการได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกจะเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง และถือเป็นความส�าเร็จที่น่าภาคภูมิใจอย่างสูงสุด
เเต่พันธกิจในการส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านให้หยั่งรากฐานที่มั่นคงแข็งแกร่งในสังคมไทยนั้นยากยิ่งกว่า
โดยเฉพาะในสังคมทีม่ กี ารอ่านน้อยอย่างบ้านเรา ต้องอาศัยทัง้ “เวลา” ทัง้ ความอดทน มุง่ มัน่ พยายาม และทีส่ า� คัญทีส่ ดุ คือ
ต้องอาศัย “ความร่วมมือ” จากทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคนที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันเสริมสร้าง และผลักดันอย่างจริงจัง
และต่อเนือ่ งตลอดไป ซึง่ ผลส�าเร็จทีเ่ กิดขึน้ อาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนในคนรุน่ เรา แต่อย่างน้อยทีส่ ดุ ก็ชว่ ยท�าให้สงั คมเกิดกระแส
การตื่นตัวและปลูกฝังให้เกิดค่านิยมใหม่ในสังคมไทยว่าเด็กยุคใหม่ต้องสนใจและรักการอ่าน
ผม ในนามของกรุงเทพมหานครและภาคีการอ่านกรุงเทพฯ ขอให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะพยายาม
ทุ ก วิ ถี ท างที่ จ ะผนึ ก ก� า ลั ง ภาคี เ ครื อ ข่ า ยเเละผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว นด� า เนิ น การให้ บ รรลุ ค วามส� า เร็ จ
ทุกพันธกิจ พร้อมปลูกสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและสังคม และผลักดัน
กรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครเเห่งการอ่านอย่างยั่งยืนในที่สุด
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Message from the Governor of Bangkok
Following the success of the Handover Ceremony of the “World Book Capital” title to Bangkok on 23 April 2013, everyone
who has been involved remains very proud about this impressive achievement.
On behalf of the Bangkok Metropolitan Administration, I would like to thank the following parties who were instrumental in
designating Bangkok as “World Book Capital 2013”:
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the International Publishers Association (IPA), the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) and the International Booksellers
Federation (IBF).
I would also like to thank all allies for their staunch and continuous support since the establishment of the “Reading
Group of Bangkok”, and their collaboration in devising a comprehensive strategy to promote Bangkok as a “Reading Capital” and
formulating a proposal for UNESCO to designate Bangkok as “World Book Capital” and ultimately achieve the title.
I sincerely thank BMA officers and employees for their complete devotion and tremendous efforts. Their cooperation has
supported me in materializing plans and policies for projects that greatly benefit Bangkok residents.
Most importantly, I would like to thank all the residents of Bangkok who are generally aware of the importance of reading and who participate in reading promotion activities organized by the Bangkok Metropolitan Administration.
Although it has required strenuous efforts to achieve the prestigious status of World Book Capital for Bangkok, the attempt
to instill a reading culture in Thai society, in which reading has not been a habitual practice in the past, has been even more difficult.
This takes time, patience, determination, endeavor, and most importantly, cooperation from all involved parties to continuously
and seriously encourage the reading of books. The fruit of this ambitious effort may not be witnessed in our generation, yet at the
least, we have firmly planted the seeds of change and emphasized the value of reading in
the younger generation.
On behalf of the Bangkok Metropolitan Administration and Bangkok Reading Group,
I promise that I will closely cooperate with our partners and all responsible entities to accomplish every mission to further reading as a way of life in Thai society while promoting
Bangkok as a reading capital for the benefits of the nation.
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Speech from the Director General of
UNESCO, Mrs. Irina Bokova
I am very pleased with the city of Bangkok as this vibrant city embarks upon
the tenure as World Book Capital 2013.
This was a decision taken two years ago by UNESCO with the International
Publishers Associations, the International Booksellers Federations and the International Federation of Library Associations and Institutions. Bangkok designation
pays tributes to Thailand’s literacy and printing traditions and to the pivotal role
of the local Buddhist monastery which serve as the country’s oldest libraries and
functions as centers of learning.
Bangkok is ASEAN’s first World Book Capital City. It is the 13th city nominated
since 2001 when UNESCO General Conference created this title. Each of these
cities is united by commitment to promote books and encourage reading, working
with editors, publishers, writers, schools, and, of course, with readers.
I am especially pleased Bangkok’s program gives emphasis to young people
and marginalized groups, and to promote reading for all.
Books hold a special place in UNESCO mandate as one of the most powerful
forms of dialogue between individuals within communities, between generations,
and with other societies. Books inform our choices, guide our actions, and fire up
the imagination. In old manifestations, from manuscripts to eBooks, books play an
essential role in cultural exchanges, and levers of social and culture development,
and for promoting democracy. In short, books are a force for empowerment.
As World Book Capital, Bangkok will help advance UNESCO missions to
promote all aspects of publishing, and to protecting intellectual property rights.
This follows the spirit of UNESCO Commission on the Protection and Promotion
of the Diversity and Cultural Expressions, which seeks to ensure the vitality of
creative economies for all societies.
Books are commercial goods but they also have values and let’s not forget
they have given us some of the most joyful moment, of freedom, and imaginations.
I am pleased Bangkok will help insure that boys and girls, women and men all over
the world can partake in the great act of celebration that is “reading”.
I wish Bangkok every success as World Book Capital 2013.
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Speech from the Director of
UNESCO Bangkok,
Mr. Gwang-Jo Kim
Mom Ratchawongse Sukhumbhand Paribatra, Governor of Bangkok, Ms. Trasvin Jittidecharak, representative of
International Publishers Association (IPA), Professor Khunying
Maenmas Chavalit, representative of International Federation
of Library Associations and Institutions (IFLA), Mrs. Françoise
Dubruille, Director of International Booksellers Federation (IBF),
Mrs. Hasmik Poghosyan, Minister of Culture of the Republic of
Armenia, representing Yerevan World Book Capital 2012, Mrs.
Koko Kalango, representative of Port Harcourt World Book
Capital 2014, members of embassies, ladies and gentlemen, on
behalf of the Director-General of UNESCO, Ms Irina Bokova, it
gives me great pleasure to be present here today for the launch
of Bangkok World Book Capital 2013.
April 23 has also been declared World Book and Copyright
Day each year, and UNESCO has celebrated this for 17 years
now. The day provides an opportunity to reflect together on ways
to better disseminate the culture of the written word and to allow
everyone, men, women and children to access and enjoy it.
UNESCO is committed to this work in the spirit of the 2005
Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of
Cultural Expressions, along with all its partners, including the
International Publishers Association, the International Booksellers' Federation and the International Federation of Library
Associations and Institutions.
This year, the city of Bangkok has been designated as the
13th World Book Capital in recognition of its program to promote
reading among young people and underprivileged sections of the
population. The theme of this program called “Bangkok Read
for Life” captures the essence and importance of reading in a
simple and powerful manner. This is because:
1. Books are a major tool in spreading education, science,
culture and information worldwide.
2. Books are a vector for creativity and imagination
3. Books and the book industries can create jobs and
contribute to economic development.
4. And most importantly, books provides pleasure and
entertainment.

Last year, Yerevan, as the World Book Capital, celebrated the 500th year of Armenian printing and
empowered children and young adults as carriers of knowledge into the future.
Books have been an important resource for Thailand for several centuries already. Thailand has a
vast repository of antique scriptures that embody valuable traditional wisdom and that have contributed to
the status of the kingdom as a cultural hub in the region since ancient times. Some of these have already
been recognized by UNESCO as priceless archives of knowledge and human history, in its ‘Memory of
the World’ program. For instance, the Memory of the World list includes the Archival Documents of King
Chulalongkorn's Transformation of Siam, which recorded important innovative social policies from 1868
until 1910.
Obviously, the quality and accessibility of books will play a major role in the development of literacy.
Literacy is essential to social and human development in its ability to transform lives. For individuals,
families, and societies alike, it is an instrument of empowerment to improve one’s health, one’s income,
and one’s relationship with the world. It is remarkable and appreciated that the Government of Thailand
has been committed to promote literacy and reading habits through formal education, non-formal and
informal education with adequate budget allocations. In addition, the Thailand Knowledge Park is an
example of this country’s strong focus to promote a literate and learning society. Thailand has, indeed,
one of the world’s most successful Non-formal Education systems -- including over 8,000 community
learning centers for literacy and lifelong learning. These centers are located in villages to serve young
people, adults and children for their lifelong learning through reading. These centers illustrate the Government’s work to provide literacy and lifelong learning opportunities to adolescents and adults. Due to
the commitments of the government, the literacy rate of Thailand was 88% in 1980 and 93.5% in 2005.
The gender parity for the adult literacy rate is 0.96.
Intimately linked to literacy is the capacity of books to enhance people’s creativity. By sharing
ideas beyond the boundaries of space and time, reading books allows us to discover new universes,
enrich our vision and knowledge of the world while reflecting on the intangible values that should guide
us. Books can also offer a window on other people’s vision, culture and lifestyle, encouraging a better
understanding of the other and a growing respect for cultural diversity.
Thailand has no shortage of creative writers and thinkers. Thai writers regularly participate in the
South-East Asian Writers Awards, with Khun Wipas Srithong winning the first prize last year. I hope that
Bangkok World Book Capital programs and activities undertaken during this coming year and in the
future will encourage a new generation of writers to express themselves in new and creative ways.
Of course, while enthusiastically promoting the spread of books, we may not forget that copyright
and neighboring rights protection is essential for enhancing individual creativity, for the development of
cultural industries and the promotion of cultural diversity. Rampant piracy and low level of enforcement
of copyright laws destroy the incentives for the creation and distribution of local cultural products.
Indeed beyond their intellectual content, books are objects with an economic value as well. Book and
publishing industries are one of the 12 pillar industries identified under the Creative Economy program.
They offer careers in publishing, book shops, libraries and schools. They also increasingly contribute
to the economic wealth of the country. For instance, between 2000 and 2010 the value added for the
printing industry in Thailand has grown steadily, increasing by over 60% from 46,900 million THB to
74,900 million THB.
Committed to promoting copyright protection since its early days, UNESCO has over time grown
concerned with ensuring general respect for copyright in all fields of creation and cultural industries to
maintain the fair balance between the interests of authors and the interest of the general public of access to knowledge and information.
This remains particularly true at a time when digital books offer new opportunities for access to
knowledge, at reduced costs and over wide geographical areas, but also present new challenges in
terms of copyrights protection.
Finally, beyond policies, programs, statistics, and other rational arguments, this day is the day to
simply celebrate the pleasure of reading. There are hundreds of ways to enjoy books: on your tablet or
on a classic paper version, in a park, in public transportation or at home, from serious essays to novels
and practical guides, alone or in a book club, books have the power to carry you away in a timeless
universe.
I thank all past, current and future writers and readers for making this day relevant. And more
specifically, I take this opportunity to congratulate Bangkok once more for this excellent initiative. I wish
you a successful year of activities around books, with books and for books.

Speech from the Representative of
the International Publishers Association (IPA),
Ms. Trasvin Jittidecharak
Your Excellency the Governor of Bangkok
Your Excellency the Ministry of Culture of the Republic of Armenia
As a representative of the IPA leadership here in Bangkok, let me take this
opportunity to congratulate the various stakeholders, who presented a winning bid
for World Book Capital 2013, in particular the Bangkok Metropolitan Administration
(BMA), and the Publishers and Booksellers Association of Thailand (PUBAT). As
a Thai publisher, let me tell you how proud I am to be standing here today on this
historic occasion.
Bangkok, the 13th World Book Capital since Madrid in 2001, is only the second Asian World Book Capital after New Delhi in 2003. Bangkok was nominated
on account of “its willingness to bring together all the various stakeholders of the
book chain and beyond, for its community-focused program, and the high level of
its commitment through the proposed activities”.
On this opening day, IPA warmly congratulates the Thai authorities on deciding
to implement the decade of reading because reading is fundamental to society. A
passion for reading is the single most important indicator for educational achievement and social mobility. If we can kindle a passion for reading in children through
books, we will lay the foundation for prosperity and happiness in the next generation.
In this historic context, IPA and its Thai member PUBAT respectfully urge the
Thai authorities to seize this opportunity to take the following measures:
Set up a national body in charge of supporting and promoting reading nationally;
Apply a zero-rate VAT on books, not only in paper but also in digital format,
and declare books to be a tax deductible item;
Implement a transparent textbook procurement policy (according to World
Bank standards);
Decriminalize defamation to support greater freedom of expression.
Taking the measures above would underline our government’s commitment to
a strong national book policy, itself an essential component of an ambitious national
economic and cultural policy.
This is a momentous and historic time for publishing in Thailand, for book
people throughout ASEAN. The honor bestowed on us not only gives us an opportunity to celebrate, it also gives us an enormous responsibility. So, congratulations
Bangkok. I congratulate the Governor. I congratulate my books people. Congratulate
all stakeholders of Bangkok. And it’s time to roll up our sleeves and get to work.
Thank you very much indeed.

Speech from the Representative of the
International Federation of Library Association
and Institutions (IFLA),
Professor Khunying Maenmas Chavalit
Excellency the Governor of Bangkok
Excellency representatives from embassies,
Distinguished guests, Ladies and gentlemen
It’s a great pleasure for me to represent the President of International Federation
of Library Association and Institutions, Ingrid Parent, here today. Mrs. Parent extends her
congratulations to Bangkok for being chosen World Book Capital City. She very much regretted not to being able to attend this ceremony. The World Book Capital is one of the premier
events around the globe to promote reading and the culture of the books. I would like to
thank UNESCO for hosting this award and for continuously inviting IFLA to be represented
on the nomination panel in order to ensure that all aspects of the book industry are equally
considered when choosing the next world book city.
It’s an honor for me being able to represent IFLA at this ceremony which bestowed
the title of World Book Capital on Bangkok, the city I live in. The award show the importance
of literacy, of reading, and of accessibility to written materials. It is the ability to read that
people develop their full potential. Through learning, they are able to further their dream.
By making Bangkok the World Book Capital for the UNESCO and all affiliated institutions
stress the importance of access to written materials in which they were formed and for the
promotion of reading in the developing world. For IFLA, the World Book Capital has been of
major importance since its initiation in 2001, IFLA has been actively involved in helping to
find the right candidate among many worthy nominations. Thailand has a long and diverse
literacy heritage. With the program of World Book Capital City “Read For Life”, this heritage
will be communicated to the next generation. The bountiful library projects which are already
established in Bangkok were highlighted. With the opening of the new national library building, Bangkok has a wide variety of outstanding public libraries and school libraries, modern
special libraries, and academic libraries. The opening of Thai Cartoon Museum as the world
program such as promoting of reading culture, thinking culture, projects on children and youth
international conferences. Looking for literature for Bangkok dwellers, scientific books for
scientific minds, books for mind’s developing, reading promotion by network members, the
International Publishers Association Conference, the planning of city libraries, Thai Library
Museum, the Book and the Research Center of Bangkok Metropolitan Administration will
further develop and will ensure that even more people will be able to access the written literacy
heritage of Thailand. This will enable them to expand their skills and engage with books and
other people on a new level.
I would like to thank you very much and I am looking forward to joining events
throughout the next year and see Bangkok and its inhabitants thrive by gaining even more
access to the written heritage and knowledge of Thailand. Thank you very much.
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Besides the program of “Yerevan World Book Capital 2012” the 500th

Speech from the Director of
the International Booksellers
Federations (IBF),
Françoise Dubruille

Anniversary of Armenian book-printing was celebrated through a number

Good Evening

us from the manuscripts till the electronic publications.

of various events and festivals, like participation in international book
fairs, organizing festivals of poetry and literature, exhibitions of Armenian
written heritage abroad, joint international projects, literary conferences,
meetings and contests, projects concerning the Armenian alphabet, the
opening of new bookstores in Armenia. In 2012 we became the viewers and
participants of a parade from which his Excellency – the BOOK welcomed

Honorable Host

The greatest achievement we got from these events was that we

Distinguished Guests
Ladies and Gentlemen
I can’t tell you how privileged I feel for me to be here tonight. Thank you very
much BMA to have put together such a beautiful celebration of books. The International Booksellers Federation has been involved in World Book Capital since 2002,
its very beginning and, so, I am in position to tell you how enjoyable it is to see
higher standard coming up every year. Where are they going to stop? It’s amazing.
We have better and better applications every year. Yerevan and Bangkok have really
signified a landmark. Yerevan achieved a wonderful step further in the quality of the
performance. Bangkok embassy has started so beautifully well that Port Harcourt
has a really good challenge, enjoyable I guess challenge ahead of them.
Now ladies and gentlemen, I am a woman of books. So, I can’t leave you
without sharing a little secret with you. I am a book addict, not because of my
job. But since I was six, I fell into books. I will tell you a small anecdote because
everything has been said about the pleasure of reading. But I will share with you
my personal experience. When I was at school, the teacher used to give us some
exercises to do in the class room. And we had to go up to her desk and have the
exercises corrected. Then she would give us other serious exercises. We would go
back to our desk, do the exercises, and go back to her again. I was good enough
at school and I enjoyed it so much. So, it happened quite frequently that at the
end of my exercises I had exhausted everything she had prepared for the lesson. I
went through that very quickly. So, what did I do? I had understood from the very
first time it happened that if I did my exercises quickly, I would have the joy and
privilege of opening the book cabinet. At the back of the classroom, there was then
“Ali Baba’s Cave” for me. She wanted to keep me quiet. So what I was doing was
taking a book and reading. And I swear to you ladies and gentlemen I remember
those moment with so much joy and emotion. I remember the ‘ring’, the bell ringing
at the end of the lesson, and me, deep in my book, raising my eyes, coming back
to the real world. Books are really pleasure.
This is my final message to you and I wish everyone of you in Bangkok as
much pleasure as I had and I have had and will have in reading books in my life.
Long Live the World Book Capital.

need to continue to love and read books, and the most important is to

Speech from the Minister of
Culture of the Republic of Armenia,
Mrs. Hasmik Poghosyan
Your Excellency Mr. Governor of Bangkok
Representatives of UNESCO, IPA, IBF, and IFLA
Honorary Guests
Dear Friends
Exactly a year ago, on this day our Capital City Yerevan was absorbed
with the same inspiration and enthusiasm. Back then our city was a big
open book in front of the whole world, and was exposing the pages which
informed about the road that the Armenian book and literature have covered
and about their present resort.
UNESCO Director General has said the following about the application we had sent for the admission: “I congratulate the City of Yerevan,
which has introduced an extremely interesting program including a number
of thematic projects promoting the freedom of expression. The program
includes events for children as well, who are the readers and writers of the
years to come. Consolidation of the literary world, from writers to publishers,
will be the guarantee for success and ongoing effectiveness of the Yerevan

transfer that love to children. It is through the book that one is able to get
transferred to another world, to get educated and to develop one’s own
world view and imagination. Knowledge is the future of the world and
thus the slogan of the programs in Armenia was “Book Your future”. And
that is not by chance that the slogan of the “Bangkok World Book Capital

2013” is to “Read For Life”. The life, which we watched during these days
when the city was getting ready to become a book capital, a literature-filled
bookstores, posters promoting reading, correspondingly dressed pupils,
and what is the most important is a stunning percent of reading among the
public. Let us agree that Bangkok deserved to be a World Book Capital
2013.
I would like to thank Her Royal Highness the Princess of the Kingdom
of Thailand who attaches such an importance to book and reading, the
Governor of Bangkok for the high level of warm hospitality, UNESCO, the
International Publishers Association (IPA), the International Booksellers
Federation (IBF) and the International Federation of Library Associations
and Institutions (IFLA) for giving us this opportunity to realize such feasts
in our cities and to all the hard-working staff of this program.
Starting today Bangkok is the hero of the literary world for 2013.
Taking this opportunity, on my behalf, on behalf of Taron Margaryan, the
Meyer of Yerevan and also from all the Armenians let me congratulate not
only Bangkok citizens but also all the Thai people with this wonderful occasion of becoming a World Book Capital.

program.”
It is rather symbolic that Yerevan, the 12th capital city of Armenia
became the 12th World Book Capital in 2012.
The title “World Book Capital” means a lot to us. When saying a
“World Book Capital” we first of all understand a capital, where the role
of a writer and the art of publishing are greatly valued, and the utmost is
being done to take the created literature to the reader. All these made up
the ideology of the programs implemented, in which special attention was
paid to children’s programs, attaching importance first of all to the function
of upbringing the generation which the reading realizes. And it is the very
moment to remember Umberto Eco’s words, “I am sure that the parent
who tells tales is the main figure in child’s life, the others are just the sup-
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privilege to meet Her Royal Highness the Crown Princess. This morning, we
gave gifts of books to monks, not to talk about the shows, the performances,
the crews, the warm hospitality of the Bangkok Metropolitan Administration,
the volunteers. We thank you very much for this opportunity, thank you for
inviting us.
Bring in the current, the next, the future of World Book Capital together
is really a unique opportunity to share ideas, experiences, and to learn from
each other. I have certainly learnt a lot in the past few days. I congratulate
Bangkok on your nomination as World Book Capital. And if we go by what we
have witnessed during the last three days, I have no doubt in my mind that
you are going to have a successful tenure. I thank UNESCO for giving Port
Harcourt the opportunity. We are the first World Book Capital in Sub-Saharan

Speech from
The Representative from Port Harcourt,
the World Book Capital 2014,
Mrs. Koko Kalango

Africa. And when you think that the Sub-Saharan Africa is a region in the world

His Excellency The Governor of Bangkok

also boost up internationally-renown writers of the younger generation like

The Representative of UNESCO
The Minister of Culture, the Republic of Armenia
International Publishers Association (IPA),
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA),
International Booksellers Federation (IBF),
Distinguished ladies and gentlemen
I bring you greetings from Port Harcourt, Nigeria in West Africa and
particularly from my Governor the Right Honorable Chibuike Amaechi who
had actually planned to be here with us. But, due to circumstances beyond
his control, he could not make it, but he sent greetings to Your Excellency
and we brought some books from Nigeria for you.
I don’t feel like a stranger in your country and it could be because,
as a child, I watched a world-famous movie called “The King and I”. Then
I got to know first about your culture. I was fascinated and enchanted by
that land that I saw that in movies. And it was one of my favorite movies
as I watched it again and again. I never dreamt I would step foot on this
society on which that movie was based. So, I’m really happy to be here.
To think that it is books that has created this opportunity, it really shows us
that books are opening up a new level of international relations between
nations and cultures. That’s why I commend UNESCO for the World Book
Capital initiative. My team and I have enjoyed the stay, the warm welcome
from the Deputy Governor on Saturday evening when we arrived, the round
discussion we had on Sunday morning, after the key note address by Mr.

with the highest rate of literacy, then, you know how important the title of
World Book Capital is to us. And bringing it to Nigeria is also very significant.
Nigeria is the leader, in several ways, including literature, on our continent.
We give the world Africa’s first Nobel Laureate in Literature Professor Wole
Soyinka. Also, the writer of Africa’s most popular novel “Things Fall Apart”
by Professor Chinua Achebe who passed away last month is a Nigerian. We
Chimamanda Ngozi Adichie.
So, we promise UNESCO that we will use our tenure to bring about
change, not just in the city of Port Harcourt or Nigeria, but also the SubSaharan Region. We have proposed a wide and exciting variety of programs
which will pull in participation from a wide range of society, not just players in
the book industry, but also heroes that I used to look up to, celebrities from
music industry, film industry, fashion icons, football icons. We are going to be
calling everyone, Government, Leaders, and grass-root organizations to work
with us to ensure a successful World Book Capital. Our focus is to youth. We
hope to develop libraries, build more libraries. We hope to create interesting
programs that would drive traffic to the libraries. We want to make reading
attractive, particularly for our youth. We hope to decrease the literacy rate,
empower and increase knowledge-based capital in Nigeria so that we can
achieve the UN Millennium Development Goals. We believe that we can raise
a new group of change agents from Port Harcourt, Nigeria, that can bring
change to our continent. Nigeria is the most populous nation in Africa and
endowed with natural and human capitals. These favorable factors, I believe,
will contribute to the success of World Book Capital 2014. We very much
look forward to welcoming you to Port Harcourt next year. His Excellency the
Governor of Bangkok has already told me that he will be coming, and I know
that my Governor would be looking forward to welcoming you.
On this note ladies and gentlemen, I say another big congratulations to
Bangkok and wish you well. Thank you.

Speech from the Governor of Bangkok,
M.R. Sukhumbhand Paribatra
It is a great honor and pleasure for me to be here at the Handover Ceremony of the
World Book Capital Designation from Yerevan, Republic of Armenia. It is also a great honor
for Bangkok to have been chosen by UNESCO and its three major partners namely International Publishers Association, International Federation of Library Associations and Institutions
(IFLA), and International Booksellers Federation (IBF). I also would like to thank all the four
organizations’ representatives here. I would like to thank the Director General of UNESCO
for her message of congratulations. I would like to thank Mr. Gwang-Jo Kim, the Director of
UNESCO in Bangkok. I would like to thank also Her Excellency Mrs. Hasmik Poghosyan, the
Minister of Culture, the Republic of Armenia and her delegations for coming a very long way
for this handover ceremony, and indeed, for giving the opportunity for all of us here to have a
brief glimpse into the rich tapestry of Armenian performing arts tonight.
All of us gathered here recognize the importance of reading. The importance of reading
can be explained in many ways, but it was very interesting, this morning, as a part of our Book
Merit Making Ceremony, one of our most revered monks, head abbot Phrom Pandit, who is
the President of University of Buddhism, gave us a very brief talk. But in those very moments
and words, his speech encapsulated what for many, including myself, the inspiration and the
rational for launching ourselves into this project to promote the culture of reading, and indeed,
to apply to become the World Book Capital. His words were much more elegant than mine,
but his message, if I can briefly summarize here, is simply this: “Wisdom is the light of life,
the light for humanity. Wisdom comes from the ability to think, the ability to think comes from
reading. Therefore, reading is the source and the fountain of wisdom, the light of life and the
light for humanity”. I think, in those very few words this morning, he summarized our aspiration
and our rational for being involved in this great enterprise.
Bangkok, a few years back, began to promote reading and the culture of reading and
thinking in a systematic way. The World Book Capital project is an integral part of our effort
to promote reading and the culture of reading and thinking. Because of the importance of our
enterprise, I would like here to reaffirm our strongest commitment to all the projects which we
have proposed to UNESCO and which, in the end, won over the hearts and minds of UNESCO
and its partners.
We all recognize that what has passed is very simple work compared to the difficulties
of the task lie ahead. It is going to be a great challenge to promote reading and to instill the
cultures of reading and thinking among the people which is more and more inclined to ICT
and social media. We have never underestimated the difficulties of the task that lie ahead and
I am very convinced that with the full support of Bangkok Metropolitan Council, with the full
support of all my colleagues at the Bangkok Metropolitan Administration we will succeed.
Again, I would like to thank the World Book Capital Committee and all our 89 partners.
Without them, I would not be standing here. I also would like to wish Port Harcourt all the best
for next year. And for all the guests who have come from afar, I wish you a very pleasant stay
and a very safe trip back home. Thank you.

Lopez, and the discussion that followed that really provoked thought in
the area of the future of books. We attended an exhibition that we had
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กว่าจะเป็นเมืองหนังสือโลก

WORLD BOOK CAPITAL: THE ORIGIN

ความเป็นมาของเมืองหนังสือโลก
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของเมื อ งหนั ง สื อ โลกเกิ ด ขึ้ น จากยู เ นสโก กลุ ่ ม องค์ ก ร หน่ ว ยงานของทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยก�าหนดให้วันที่ ๒๓ เมษายน เป็น “วันหนังสือและลิขสิทธิ์โลก
ด้วยวันดังกล่าวตรงกับวันเกิดและวันเสียชีวิตของนักประพันธ์คนส�าคัญของโลกหลายท่าน เช่น วิลเลียม เช็คสเปียร์
มีเกล เดอ ซาเบรดา เซร์บันเตส เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของการอ่านหนังสือ
ร� า ลึ ก ถึ ง ผลงานและนั ก ประพั น ธ์ ที่ เ กิ ด และเสี ย ชี วิ ต ลงในวั น นี้ ตลอดจนร่ ว มรณรงค์ คุ ้ ม ครองลิ ข สิ ท ธิ์ ท างปั ญ ญา
แก่เจ้าของผลงาน
สื บ เนื่ อ งจากความส� า เร็ จ ของงานวั น หนั ง สื อ และลิ ข สิ ท ธิ์ โ ลก ยู เ นสโกและเหล่ า ภาคี เ ครื อ ข่ า ยจึ ง ต่ อ ยอด
แนวคิ ด การส่ ง เสริ ม การอ่ า นให้ เ ป็ น รู ป ธรรมมากยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง โครงการเมื อ งหนั ง สื อ โลก เพื่ อ เน้ น ย�้ า ถึ ง
ความส�าคัญและประโยชน์ของการอ่านที่มีต่อมวลมนุษยชาติ โดยกรุงมาดริด ประเทศสเปน เป็นประเทศแรก
ที่ได้รับต�าแหน่งเมืองหนังสือโลกใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งในเวลาต่อมาหลายประเทศต่างให้ความสนใจ
และตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจ�านวนมาก แต่ละเมืองจะต้องส่งแผนการด�าเนินงานส่งเสริม
การอ่านให้สอดคล้องกับหลักการทั้ง ๕ ข้อ ดังต่อไปนี้
๑. มีแผนงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
๒. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านต้องเกิดขึ้นทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ
และนานาชาติ
๓. เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมีคุณภาพ โดยมีหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในกิจกรรม
อย่างเต็มที่
๔. มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออก
ทางความคิดอย่างเต็มที่
ประเทศที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจะต้ อ งจั ด ท� า กิ จ กรรม
ตามแผนงานที่เสนอไว้ตลอดเวลาที่ได้รับต�าแหน่ง รวมทั้ง
ภายหลั ง จากสิ้ น สุ ด การเป็ น เมื อ งหนั ง สื อ โลก ปั จ จุ บั น
มีเมืองที่ได้รับต�าแหน่งแล้วทั้งสิ้น ๑๔ เมือง หนึ่งในนั้น
คือ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ที่ได้รับต�าแหน่ง
เมืองหนังสือโลก ใน พ.ศ. ๒๕๕๖

The Initiation of the
World Book Capital
Due to the success of the World Book and Copyright

Day, which was first announced on 23 April 1996, several
countries have paid more attention to, and have more
understanding of the significance of reading.

UNESCO therefore decided to add to the concept of reading promotion and protection of intellectual

property rights by creating a new project called the “World Book Capital”. On 23 April 2001, Madrid in Spain
was designated “World Book Capital” to underscore the benefits of reading for its citizens.

Since 2001, the World Book Capital project has received warm receptions from many countries around

the world. This is confirmed by the long list of cities in various countries that apply for the competition. The
applicant cities need to have a letter endorsed by the governor and a presentation of programs which

show determination to develop and enhance reading in a sustainable manner and comply with the
five criteria set up by the Selection Committee:

1. The submission of an activity program specifically conceived for the World Book
Capital City project and implemented during the city’s term as WBC.

2. The degree of municipal, regional, national, and international involvement,

and the impact of the programs.

3. The quantity and quality of one-time or ongoing activities

organized by the applicant city in collaboration with national and
international professional organizations representing writers,
publishers, booksellers and librarians, and in full compliance with
the various players in the book supply chain.

4. The quantity and quality of any other noteworthy projects

promoting and fostering book publishing and reading.

5. Conformity with the principles of freedom of expression,

freedom to publish and distribute information.

The designated country has to follow the

proposed plan throughout the year of designation as well
as after conclusion of the term. Currently there are 13

World Book Capital cities, including Bangkok, Thailand
which was appointed in 2013, and a newly-selected
World Book Capital 2014, Port Harcourt.
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Three international
organizations involved in
the designation of
the World Book Capital
ยูเนสโกได้เชิญองค์กรระดับโลก
๓ องค์กรเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรคัดเลือก
เมืองหนังสือโลก ดังต่อไปนี้
UNESCO invited three international organizations
to participate in the designation of the WBC.

The organizations include:

สมำคมผู ้ จั ด พิ ม พ์ น ำนำชำติ หนึ่ ง ในคณะ
กรรมกำรคัดเลือกเมืองหนังสือโลก เป็นองค์กรระดับโลก
ท�ำหน้ำที่เป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับกำรพิมพ์หนังสือ
และวำรสำร ก่อตัง้ ขึน้ ใน พ.ศ. ๒๔๓๙ มีสำ� นักงำนใหญ่
ตั้งอยู่ในกรุงเจนีวำ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมี
ภำรกิจหลักในกำรส่งเสริมกำรพิมพ์และปกป้องลิขสิทธิ์
ทำงปัญญำ พร้อมทั้งสร้ำงควำมตระหนักรู้ว่ำกำรพิมพ์
เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม และกำรเมือง สมำคมผู้จัดพิมพ์นำนำชำติ
ด� ำ เนิ น งำนบนพื้ น ฐำนของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ
เสรีภำพแก่นักเขียน ผู้จัดพิมพ์ และผู้อ่ำน รวมทั้ง
ต่อต้ำนระบบกำรเซ็นเซอร์หนังสือ ปัจจุบันมีสมำชิก
เข้ำร่วมกว่ำ ๖๐ องค์กร จำกกว่ำ ๕๐ ประเทศทัว่ โลก
ทั้ ง ในทวี ป แอฟริ ก ำ เอเชี ย ออสเตรเลี ย ยุ โ รป
และอเมริกำ
The International
Publishers Association (IPA)

IPA, one of the members of World Book

Capital Selection Committee, is a global organization that represents the book and magazine

publishers. The Association was set up in 1896,
and its headquarters is in Geneva, Switzerland. Its
main duties are to promote the printing industry,

to protect the intellectual property rights, and to
build awareness on the importance of the printing

industry towards the development of economy, society, culture and politics. The Association works on
the basis of human rights in providing freedom to

writers, publishers and readers, and it also opposes
book censorship. At present, there are 60 member

organizations from over 50 countries around the

สหพน ผู้จาหน่า
หนงส นานาชา
สหพั น ธ์ ผู ้ จ� ำ หน่ ำ ยหนั ง สื อ นำนำชำติ
เป็นองค์กรระดับโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙
ในกรุ ง บรั ส เซล ประเทศเบลเยี ย ม โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะให้ บ ริ ก ำรแก่ ก ลุ ่ ม องค์ ก รหรื อ
ร้ำนค้ำหนังสือที่เข้ำร่วมเป็นสมำชิก โดยส่งเสริม
กิจกำรร้ำนหนังสือผ่ำนกำรโฆษณำร้ำนค้ำที่เข้ำเป็น
สมำชิ ก ให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก ในระดั บ สำกล รวมถึ ง ให้
ควำมช่ ว ยเหลื อ ในกำรลดภำษี น� ำ เข้ ำ หนั ง สื อ จำก
ต่ ำ งประเทศเพื่ อ ให้ ป ระชำชนมี โ อกำสซื้ อ หนั ง สื อ
ในรำคำที่ต�่ำลง อีกทั้งยังเป็นตัวแทนในกำรต่อรอง
กับรัฐบำลที่ออกนโยบำยหรือข้อบังคับอื่นใดอันส่ง
ผลกระทบต่อสมำชิกขององค์กร

สหพันธ์สมำคมและสถำบันห้องสมุดนำนำชำติ
เป็ น องค์ ก รระดั บ โลก ท� ำ หน้ ำ ที่ เ ป็ น ผู ้ น� ำ และตั ว แทน
ในกำรให้ บ ริ ก ำรห้ อ งสมุ ด และสำรสนเทศ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ ส�ำนักงำนตั้งอยู่ที่กรุงเอดินเบอระ
ประเทศสก็อตแลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนกำรให้บริกำรที่ได้มำตรฐำนในห้องสมุด
และสำรสนเทศ กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด ควำมเข้ ำ ใจถึ ง คุ ณ ค่ ำ
ของห้องสมุดและกำรให้บริกำรที่ดีในวงกว้ำง รวมทั้ง
เป็ น ตั ว แทนน� ำ พำให้ ส มำชิ ก ในองค์ ก รมี ม ำตรฐำน
ในระดับสำกลเพิ่มขึ้น ในปัจจุบันมีสมำชิกเข้ำร่วมกว่ำ
๑,๕๐๐ องค์กร ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกห้องสมุดในประเทศ
ต่ำงๆ กว่ำ ๑๕๐ ประเทศทั่วโลก
The International Federation of Library
Associations and Institutions (IFLA)

IFLA is an international organization which

serves as a leading organization and representative

The International Booksellers
Federation (IBF)

IBF is an international organiza-

tion, founded in 1956 in Brussels, Belgium.
Its purposes are to provide services to the group

of organizations and the bookstores who are
members by promoting their business through
advertisement at international level; to help in

tax reduction for the imported books to enable
people to enjoy the books at a low price; to

in library and information services. It was set up in
1927, and its office is in Edinburgh, Scotland. Its

objectives are to promote and support the standard
service of library and information; to extensively

promote the understanding and value of the library

and quality service; and to serve as a representative
to continually improve the standard of its members

at international levels. Today, the Federation has over
1,500 member organizations; most are libraries in
more than 150 countries around the world.

represent its members in negotiating with the
public sector when any policy that impacts the
members is devised.

world, including Africa, Asia, Australia, Europe and
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Americas.

33

กว่าจะเป็นรางว
ห่งเม งนก ่าน
Before Becoming
World Book Capital
น ง ่เรมมการ ร กา ่ง ง
เม งหนงส
กน พ
จน ง จจุ นมเ ม งท ้ ร เ ก
เ นเม งหนงส ก ้ ว
เม ง
ง ่ เม ง ้ ว นม ร ว าส ร
ความเ นมาทน่ า สน จ ม ผนงาน
กจกรรมท เ ่น ควรค่า ก่รางว
นทรงเก ร
Since the first designation of
World Book Capital in 2001, altogether 14 cities have been honored
history and had designed programs
and activities in order to encourage
reading culture and so deserving the
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เ ก านเ ร
2002 Alexandria, Egypt

๒๕๔๔
กรุงมา ร สเ น
2001 Madrid, Spain
กรุ ง มาดริ ด ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น เมื อ งหนั ง สื อ โลกในครั้ ง แรก
ที่มีการแต่งตั้งเมืองหนังสือโลก เนื่องจากเป็นเมืองที่ได้เสนอความคิด
ริ เ ริ่ ม ให้ ยู เ นสโกจั ด ตั้ ง โครงการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอ่ า นและการเรี ย นรู ้
เนื่องในวันหนังสือและลิขสิทธิ์โลก โดยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กรุงมาดริดได้จัด
กิจกรรมหลากหลายที่แสดงถึงความกระตือรือร้นในการด�าเนินงาน อาทิ
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีการปรับปรุงพื้นที่
บริเวณอนุสาวรีย์ Puerta de Alcaláá ให้เป็นสวน พร้อมจัดแสดงแสงสี
เพื่อความสวยงาม และดึงดูดผู้คนให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการอ่าน
และเข้าร่วมเทศกาลส�าคัญเพื่อการพัฒนาการอ่านระดับนานาชาติในครั้งนี้
และนับ จากนั้นเป็นต้นมา กรุงมาดริด ยังได้ส านต่อกิจกรรมที่ส่งเสริม
การอ่านอย่างต่อเนื่อง
Madrid was bestowed as the first World Book Capital be-

cause the city initiated the concept to UNESCO to set up a project

เมื อ งอเล็ ก ซานเดรี ย เป็ น ที่ ตั้ ง ของห้ อ งสมุ ด อเล็ ก ซานเดรี ย
ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ๓๐๐ ปี ก่อนคริสตกาล หรือ พ.ศ. ๒๔๓ ถือเป็นแหล่งความรู้
และศูนย์กลางศิลปวิทยาการแห่งแรกของโลก และเป็นห้องสมุดแรก
ในโลกที่มีการจัดท�าบรรณานุกรมหนังสือ ห้องสมุดแห่งนี้ถูกท�าลายลง
หลายครั้ ง กระทั่ ง นั ก โบราณคดี ช าวโปแลนด์ แ ละอี ยิ ป ต์ ไ ด้ ค ้ น พบซาก
ของห้องสมุด ต่อมารัฐบาลอียิปต์ได้สร้างห้องสมุดอเล็กซานเดรียขึ้นใหม่
ในพื้ น ที่ เ ดิ ม และเปิ ด ให้ บ ริ ก ารใน พ.ศ. ๒๕๔๕ สร้ า งความตื่ น เต้ น
ให้ แ ก่ แ วดวงประวั ติ ศ าสตร์ โบราณคดี และศิ ล ปวั ฒ นธรรมของโลก
ทั้งยังเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนหันมาสนใจการอ่านได้เป็นอย่างดี
จึงเป็นปัจจัยส�าคัญให้เมืองอเล็กซานเดรีย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมือง
หนังสือโลกในปีนั้น
Alexandria is a city where the Royal Library of Alexandria

is located. The library, constructed in the 3rd Century BC, is the

resource of knowledge and the first world center of arts and
sciences. It was the first library to invent bibliographic system.

Although it was destroyed several times, recently Polish and
Egyptian archaeologists found debris of the great library. Later,
the government of Egypt built a new Alexandria Library. This new
library has generated great enthusiasm for the world circle of

history, archaeology, and cultures. It also helps urge the people
to be keen in reading. This is an important reason why Alexandria
was chosen as the World Book Capital.

กรุงนวเ
นเ
2003 New Delhi, India
กรุ ง นิ ว เดลี เ ป็ น เมื อ งศู น ย์ ร วมส� า นั ก พิ ม พ์ ทั้ ง ขนาดเล็ ก
และขนาดใหญ่ ไ ว้ ม ากที่ สุ ด ในประเทศ ทั้ ง ยั ง เป็ น ประเทศ
ที่ ทั้ ง รั ฐ บาลและภาคเอกชนส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี อุ ป นิ สั ย
รักการอ่านและมีความตื่นตัวในการแสวงหาความรู้ เพื่อสนองตอบ
การได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองหนังสือโลก กรุงนิวเดลีได้ด�าเนิน
โครงการที่ช่วยสานต่อและส่งเสริมเครือข่ายแวดวงการพิมพ์ไปสู่
ระดับองค์กร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาคการเมือง
และภาคสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับหนังสือ รวมไปถึงหน่วยงาน
ของรัฐบาล
New Delhi is India’s center of many publishing houses

to promote reading and learning on the occasion of the World

on both large and small scales. Through the support from

est in organizing various activities such as during May and June,

habits and are eager to explore knowledge. To respond

venue for light and sound shows to raise the people’s awareness

to continue and to promote the publishing network to

has since continued to organize programs to promote reading.

in related political and social sectors and government

Book and Copyright Day. In 2001 Madrid showed its keen inter-

both public and private sectors, Indians have reading

the city renovated the landscape at the Puerta de Alcalá to be a

to this honorable title, New Delhi carried out the project

of the significance of international reading development. Madrid

the levels of organizations, experts, stakeholders, both
agencies.
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กรุง ก า
ค มเ
2007 Bogota, Colombia

ม นทร
คนา า
2005 Montreal, Canada

น เวร เ เ ม
2004 Antwerp, Belgium
เมืองแอนต์เวิร์ป หรือ อานท์แวร์เพิ่น ในภาษาดัตช์
เป็นเมืองหลวงของจังหวัดแอนต์เวิร์ป ในเขตฟลานเดอร์ ได้ชื่อว่า
เป็นเมืองหลวงแห่งหนังสือของชาวฟลานเดอร์ และมีการด�าเนิน
นโยบายส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อมีการก่อตั้งองค์กรแอนต์เวิร์ป บุ๊ก ซิตี้ ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๖
ก่ อ นจะได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น เมื อ งหนั ง สื อ โลกในปี ต ่ อ มา
จากการน� า เสนอโครงการส่ ง เสริ ม การอ่ า น ภายใต้ โ ครงการ
ABC2004 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมหลากหลาย เช่ น การเสวนา
การจัดคอนเสิร์ต และการจัดนิทรรศการ เป็นต้น

ปั จ จั ย ที่ ผ ลั ก ดั น ให้ เ มื อ งมอนทรี อ อลได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น
เมื อ งหนั ง สื อ โลก ได้ แ ก่ การจั ด การความร่ ว มมื อ ร่ ว มกั บ หุ ้ น ส่ ว นที่ มี
ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การอ่ า นต่ า งๆ และ
การจั ด กิ จ กรรมที่ ช ่ ว ยเปิ ด โอกาสให้ ห ลากหลายหน่ ว ยงานได้ ป ระสาน
ความสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งถาวรแน่ น แฟ้ น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม ความพึ ง พอใจ
ในการอ่านและสรรค์สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อาทิ การเปิดให้ประชากร
ที่ เ พิ่ ง อพยพเข้ า มาอยู ่ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ สั ง คมแห่ ง ใหม่ ผ ่ า นวั ฒ นธรรมการอ่ า น
ที่จัดขึ้นที่ห้องสมุดต่างๆ ทั่วเมือง เป็นต้น

การได้ รั บ ต� า แหน่ ง เมื อ งหนั ง สื อ โลกของกรุ ง โบโกตา
เป็นผลพวงจากการส่งเสริมการอ่านภายในเมือง โดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างประชาชนทั่วไปและหุ้นส่วนภาคเอกชน โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในภาคการผลิ ต หนั ง สื อ ซึ่ ง มี ก ารวางแผนจั ด กิ จ กรรม
ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยังเป็นผลจากความ
ต่ อ เนื่ อ งในการจั ด เทศกาลหนั ง สื อ นานาชาติ ซึ่ ง ด� า เนิ น การมา
ตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็ น ประจ� า ทุ ก เดื อ นเมษายน ถื อ เป็ น งาน
ด้ า นวั ฒ นธรรมการอ่ า นและอุ ต สาหกรรมการพิ ม พ์ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด
ในทวีปลาตินอเมริกา

The factors that drove Montreal toward the designation as

The designation of Bogotá as World Book Capital

World Book Capital were the excellent arrangement of coopera-

was the result of the city’s reading promotion programs

tion between the related partners in the programs to promote and
support reading, and the programs that opened opportunities for

many organizations involved in book industry to build up strong
relations and satisfaction in reading and create a learning society,
i.e., providing opportunities for recent migrants to learn about

their new society through a reading culture from the libraries all
over the city.

focusing on the cooperation of the general public and

รู น า
2006 Turin, Italy

known as the Book Capital of Flanders. The city has the

ตูรินได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก จากการ
เสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นครั้งแรกให้เมือง ๒ เมือง
ได้มสี ว่ นร่วมในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการอ่านในระดับ
สากล ได้แก่ ตูริน เจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว
ในปีดังกล่าว และกรุงโรม ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยยกระดับ
การส่งเสริมการอ่านสู่ระดับนานาชาติได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้
โครงการ “เวิลด์ ไวด์ โตริโน”

in 2003, when the Antwerp Book City Organization was

Turin was designated as World Book Capital as

Antwerp, or Antwerpen in Dutch, is the capital of

Antwerp Province in the Flanders area of Belgium. It is
reputation for promoting the reading culture, especially

formulated. A year later, Antwerp was designated as the

it submitted the initiative to have two cities: Turin and

to promote reading under the project entitled Program

Turin also was the host of the Winter Olympic Games

World Book Capital as it submitted excellent programs

“ABC2004”, many activities were held including seminars,
concerts, and exhibitions.
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Rome, to jointly work in promoting international reading.
2006. This cooperation helped rapidly enhance reading

promotion to international level under the project called
“World Wide Torino”.

private partners, especially those in the book publish-

ing industry who planned to hold creative activities that

were beneficial to the society. It was also the result of the
continual organizing of the International Book Fair, held in

April every year since 1988. The fair is considered to be

the largest in the reading culture and publishing industry
in Latin America.

กรุงเ รุ เ าน น
2009 Beirut, Lebanon
กรุง มสเ ร ม
เนเ ร น
2008 Amsterdam,
Netherlands

กรุงเบรุตเป็นศูนย์กลางการพิมพ์ของโลกอาหรับ เป็นเมือง
ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ให้ความส�าคัญต่อการเจรจา
การอดทนอดกลั้น รวมทั้งเปิดกว้างให้ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออก
และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านที่น่าสนใจ ส่งผลให้ได้รับ
การคั ด เลื อ กเป็ น เมื อ งหนั ง สื อ โลกใน พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายใต้ แ ผนการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมหนังสือ
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น ไปจนถึ ง ระดั บ ประเทศ และระดั บ นานาชาติ
โดยมีโครงการส่งเสริมการอ่านระหว่างที่เป็นเจ้าภาพเมืองหนังสือโลก
ถึ ง ๔๐๐ โครงการ รวมไปถึ ง การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์
ภาษาอารบิกด้วย
Beirut is the publishing center of the Arab’s world. It values

cultural diversity and honors the importance of dialogue and

tolerance, thus, the city is open for everyone to enjoy freedom
of expression. It also continually promotes reading through

กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์มีชื่อเสียงมายาวนานในฐานะ
เมื อ งหนั ง สื อ โลก นั บ ตั้ ง แต่ ศ ตวรรษที่ ๑๗ จากการเปิ ด โอกาสให้ นั ก เขี ย นนั ก คิ ด
ที่หลบหนีจากการถูกกดขี่จากเมืองอื่นๆ ได้เข้ามาอาศัยและให้เสรีภาพในการแสดงออก
ควบคู่กับการเปิดกว้างให้มีการค้าขายหนังสือ เมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลก
กรุ ง อั ม สเตอร์ ดั ม ได้ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น ภายใต้ แ นวคิ ด หลั ก “เปิ ด หนั ง สื อ
เปิดความคิด” โดยมีบารุค สปิโนซา นักเหตุผลนิยมส�าคัญในศตวรรษที่ ๑๗ แอนน์ แฟรงค์ ผู้เขียน
บันทึกส่วนตัวที่กลายมาเป็นหนังสือบันทึกลับของแอนน์ แฟรงค์ และแอนนี เอ็ม. เจ. ชมิดท์ ราชินี
แห่งวงการวรรณกรรมเยาวชนของเนเธอร์แลนด์ เป็นสัญลักษณ์ของงาน
Amsterdam is the capital of the Netherlands. It has been known as the world’s capital of book

since the 17th century as it had fame of being the city that provided opportunities for writers and

thinkers, escaping oppression from other countries, to live and enjoy freedom of expression, together

with a wide-open book trade. Designated as the World Book Capital 2008, Amsterdam organized the

promotion of reading project under the theme of “Open Book, Open Mind”. This featured Baruch Spinoza,

the great rationalist in the 17th century, Anne Frank, who wrote a diary that became an international famous

book “The Diary of a Young Girl”, and Annie M.G. Schmidt, the queen of Dutch children’s literature as the iconic

personalities of the Amsterdam World Book Capital.

interesting activities, resulting in the designation of Beirut as the
World Book Capital 2009, under the promotion of a coopera-

tion program, all participants concerned in the book industry,

from local and national to international levels. The activity to
preserve the Arabic Language was one of the 400 programs
organized during the year.

กรุง ู านา ส วเน
2010 Ljubljana, Slovenia
กรุ ง ลู บ ลิ ย านาได้ รั บ เลื อ กเป็ น เมื อ งหนั ง สื อ โลกจาก
แผนการด� า เนิ น โครงการส่ ง เสริ ม การอ่ า นที่ มี ค วามละเอี ย ด
สมบูรณ์ มีความยืดหยุ่น สนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่าง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมหนังสือ และสามารถด�าเนินการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการอ่าน พัฒนา
วัฒนธรรมการอ่าน ปรับปรุงวิธีการเข้าถึงการอ่าน และงาน
วรรณกรรม ตลอดจนประชาสั ม พั น ธ์ ถึ ง ความมั่ ง คั่ ง ของโลก
วรรณกรรม เช่ น กิ จ กรรม “ลู บ ลิ ย านา อ่ า นและเติ บ โตไป
พร้อมหนังสือ” การจัดการประชุมสุดยอดหนังสือโลก เป็นต้น
Ljubljana was designated as the World Book Capital

on account of its submission of diversity and complete

programs which supported all participants involved in
the book industry, and the programs were promising.

The activities to promote reading culture under its term
were carried out to support the promotion and develop-

ment of reading, improvement of access to books and
public relations campaign for the prosperity of the world

of literature; for example, the “Ljubljana Reads/Growing
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Up with Books” and the World Book Summit 2011.

พ รท ารค รท

กรุง ว นส เรส
ารเจน นา
2011 Buenos Aires,
Argentina
กรุงบัวโนสไอเรสได้รับการเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก
ซึ่ ง เน้ น ย�้ า ให้ เ ห็ น ถึ ง จุ ด เด่ น ของเมื อ งด้ า นการอนุ รั ก ษ์ แ ละ
สานต่ อ มรดกทางวรรณกรรม ในแต่ ล ะปี เมื อ งแห่ ง นี้ ไ ด้ จั ด
งานเทศกาลหนั ง สื อ นานาชาติ ซึ่ ง เป็ น มหกรรมหนั ง สื อ ครั้ ง
ยิ่งใหญ่ สามารถดึงดูดผู้เข้าชมงานได้ถึงมากกว่า ๑.๒ ล้านคนต่อปี
นอกจากนี้ รัฐบาลอาร์เจนตินายังมีบทบาทส�าคัญในการอุปถัมภ์
ส� า นั ก พิ ม พ์ เ พื่ อ ผลั ก ดั น ให้ อุ ต สาหกรรมการพิ ม พ์ แ ละวั ฒ นธรรม
การอ่ า นขยายตั ว และเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง ระหว่ า งการเป็ น เจ้ า ภาพ
เมื อ งหนั ง สื อ โลก กรุ ง บั ว โนสไอเรสได้ จั ด กิ จ กรรมที่ น ่ า สนใจ อาทิ
การสรรค์สร้าง “Library of Babel” ความสูง ๗๕ เมตร ประดับ
ด้วยหนังสือหลากหลายภาษากว่า ๓ หมื่นเล่ม เพื่อสร้างกระแสและ
ความตระหนักรู้ถึงการเป็นเมืองหนังสือโลก
The designation of Buenos Aires as the World Book Capital

confirmed the commitment of the city in preserving and maintaining

its literature heritage. Every year, the city holds a grand International

Book Fair, which attracts more than 1.2 million visitors. Besides,

the Argentine government has played an active role in supporting

publishing houses in order to promote the printing and publishing

industries and encouraged the growth of its reading culture. During

its term, Buenos Aires held many interesting activities including the

creation of “Library of Babel”. The tower was 75 meters high and

decorated with over 30,000 books in different languages so as to raise

awareness of Buenos Aires as the World Book Capital 2011.

นจเร
2014 Port Harcourt,
Nigeria
กรุงเ เรวาน ารเมเน
2012 Yerevan, Armenia
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ น ปี ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องกรุ ง เยเรวาน เนื่ อ งใน
โอกาสครบรอบ ๕๐๐ ปี แห่งการพิมพ์ของอาร์เมเนีย ทั้งยังได้รับ
การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น เมื อ งหนั ง สื อ โลก ด้ ว ยแผนการด� า เนิ น งาน
ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
หนังสือ ควบคู่กับการให้ความส�าคัญกับการให้เสรีภาพทางความคิด
การพูด และการพิมพ์ นอกจากนี้ ยังยกย่องบรรดานักแปลภาษา
ต่างประเทศในยุคแรกๆ ที่ท�าให้ผู้คนทั่วโลกได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล
ความรู ้ และท� า ให้ โ ลกพั ฒ นาขึ้ น จวบจนปั จ จุ บั น ระหว่ า งเป็ น
เมื อ งหนั ง สื อ โลก กรุ ง เยเรวานได้ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น
ที่เปิดให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม อาทิ เทศกาลการอ่านในสวน

nian printing industry, and it was designated as the World

พอร์ท ฮาร์คอร์ท
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมือง
หนังสือโลกจากความพยายามในการส่งเสริม
และสนับสนุนการอ่านและการเรียนรู้แก่พลเมือง ปรับปรุง
และพัฒนาวัฒนธรรมการอ่าน การเขียน และการจัดพิมพ์
และช่วยยกระดับการรูห้ นังสือของชาวไนจีเรียและชาวแอฟริกา
ทั้งทวีป การจัดกิจกรรมของพอร์ท ฮาร์คอร์ท ระหว่างเป็น
เจ้าภาพเมืองหนังสือโลกจะด�าเนินการภายใต้แนวคิดหลักว่า
“หนังสือ : หน้าต่างสู่โลกแห่งโอกาส”

to promote the participation of all parties concerned in

Port Harcourt was designated World Book Capi-

The year 2012 was considered the great year for

Yerevan as it celebrated the 500th anniversary of the Arme-

Book Capital. Armenia was chosen on account of programs
the book industry, gave priority to the freedom of thought,

speech, and publishing, and praised foreign language translators of the early days who enabled people to access the
resources of knowledge, which led to a developed world as

we see today. During its World Book Capital term, Yerevan

held activities to encourage people to participate, such as
“Reading in the Garden”.

tal 2014 owing to its efforts to promote and support

reading and learning to the people, to improve the

cultures of reading, writing, and publishing, and to
increase the literacy rate of the Nigerian and the African
continent’s population as a whole. Port Harcourt will
organize programs under the theme of “Books: the
Window to Opportunity”.
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กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก

BANGKOK: THE WORLD BOOK CAPITAL

นั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น จนถึ ง ปั จ จุ บั น การจั ด งาน “เมื อ ง
หนังสือโลก” ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และมีเมือง
ต่างๆ จากทั่วโลกให้ความสนใจเข้าร่วมคัดเลือกเป็น “เมือง
หนั ง สื อ โลก” กัน มากมาย ถึง แม้ว่าเมือ งที่ไ ด้ รับ คั ดเลื อก
จะไม่ได้รับรางวัลใดๆ ที่มี “มูล ค่า” เป็นตัวเงิน หากแต่
เกี ย รติ ย ศ ศั ก ดิ์ ศ รี ความภาคภู มิ ใ จ และโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ ากการส่ ง เสริ ม การอ่ า น ซึ่ ง เป็ น
รากฐานของการเรียนรูแ้ ละเป็นเครือ่ งมือส�าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศนั้น
ถือเป็น “คุณค่า” มหาศาลที่ไม่อาจประเมินได้
ประเทศไทยเองก็ ตื่ น ตั ว และเห็ น ความส� า คั ญ ของ
การอ่ า น แต่ ค วามเป็ น จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ สถานการณ์
การอ่ า นหนั ง สื อ ของคนไทยตลอดหลายช่ ว งทศวรรษ
ที่ผ่านมากลับลดลงจนตกอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วง สถิติใน
พ.ศ. ๒๕๔๙ พบว่าคนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือเฉลี่ยคนละ
ประมาณ ๕ เล่มต่อปี ซึ่งถือว่าน้อยมาก ท�าให้หลายภาคส่วน
ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรอิสระ ชุมชน ฯลฯ
ได้ ร ่ ว มมื อ กั น ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอ่ า น
แก่ เ ด็ ก เยาวชน คนกรุ ง เทพฯ และคนไทยทั่ ว ประเทศ
มาอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้เล็งเห็นความส�าคัญ และร่วม
สนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมโดยประกาศให้ “การอ่านเป็นวาระ
แห่งชาติ” ใน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๕๖ เป็ น “ทศวรรษแห่ ง การอ่ า น” พร้อ มก� า หนดให้
วันที่ ๒ เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทยเป็น “วันรักการอ่าน”
พร้อมทั้งตั้งเป้าให้คนไทยอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป สามารถ
อ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๙๕ และให้ค่าเฉลี่ย
การอ่ า นหนั ง สื อ ของคนไทยเพิ่ ม ขึ้ น จากปี ล ะ ๕ เล่ ม
เป็น ๑๐ เล่ม และนี่เอง คือ จุดเริ่มต้นที่ท�าให้การส่งเสริม
การอ่านเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และเข้มข้นขึ้น
ในเวลาต่อมา
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Since the inauguration of “World Book Capital”,
the event has been favorably-received and many cities
have submitted the application for this title. Although being
designated does not generate any “financial” return, the
title carries with it not only enormous prestige and honor,
but also an official role to promote reading. As we all are
aware, reading is an effective tool for human resources
development and is an essential element in developing
the country. The “value” attached to the development of
human resources and the country is immeasurable.
Thailand has been fully aware about and paid great
emphasis on reading. In reality, what really has happened
is that the reading habit of the Thai people has been
in a critical condition during the past decades. From a
statistics compiled in 2006, each Thai person read only
5 books a year. Consequently, all parties concerned, be
it public or private sectors, social sectors, independent
organizations, and communities, have jointly been
launching programs to promote reading for children,
adolescents, Bangkok residents, and all Thai people on an
ongoing basis. The government is aware of the importance
of reading and has strongly supported reading promotion
campaigns by announcing that “Reading is a National
Agenda” in 2009 and named the year 2009-2019 as
the “Decade of Reading”. Further, the 2nd April, the
birthday of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn,
is designated as “Reading Day”. The government also
aims at achieving the literacy rate of 95% among Thai
citizens aged over 15 years old and increasing the average
books read from 5 to 10 a year. These are a promising
beginning to cultivate the culture of reading with a clear
and achievable goal.

กรุ ง เทพมหานครเล็ ง เห็ น ความส� า คั ญ ของการอ่ า นว่ า “สามารถ
เปลี่ ย นแปลงชี วิ ต และสั ง คมให้ ดี ขึ้ น ได้ ” จึ ง เกิ ด แนวคิ ด ที่ จ ะรณรงค์
ส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็น “มหานครแห่งการอ่าน” ด้วยเป็นเมืองที่มีอัตรา
การรู้หนังสือสูงกว่าภูมิภาคอื่น และเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกๆ ด้านของ
ประเทศ โดยเฉพาะด้านการศึกษา เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสามารถ
ผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหนังสือโลกได้ก็ยิ่งจะเป็นการกระตุ้น จุดประกาย
สร้างกระแสความสนใจเรื่องการอ่าน และช่วยต่อยอดขยายผลวัฒนธรรม
การอ่านให้เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง
ที่ ผ ่ า นมา กรุ ง เทพมหานครเคยเสนอตั ว เป็ น เมื อ งหนั ง สื อ โลก
ประจ�าปี ๒๕๕๑ แล้ว แต่ไม่ได้รับคัดเลือก หลังจากนั้นกรุงเทพมหานคร
จึ ง กลั บ มาทบทวนจุ ด อ่ อ นเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เพิ่ ม จุ ด แข็ ง และเดิ น หน้ า
ที่จะพัฒนาการอ่านต่อไปให้ยั่งยืน
ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ กรุ ง เทพมหานคร ภายใต้ ก ารบริ ห ารงานของ
ม.ร.ว. สุ ขุ ม พั น ธุ ์ บริ พั ต ร ผู ้ ว ่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และส� า นั ก
วั ฒ นธรรม กี ฬ า และการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ได้ ผ นึ ก ก� า ลั ง
ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นจั ด ตั้ ง “ภาคี ก ารอ่ า นกรุ ง เทพฯ” ขึ้ น
เพื่ อร่ วมกั น ขั บ เคลื่ อนกรุ ง เทพฯ ให้ เป็ น มหานครแห่ ง การอ่า นอย่า งจริงจัง
โดยปัก “ธง” ร่วมกันว่า จะร่วมกันสร้างเสริมรากฐานวัฒนธรรมการอ่าน
ให้ เ ข้ ม แข็ ง ในสั ง คมไทยโดยเฉพาะในเด็ ก และเยาวชน ปลู ก ฝั ง คุ ณ ค่ า
การอ่านว่าเป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิตและจรรโลงปัญญาให้เท่าทันโลกาภิวัตน์
ใช้ ก ารส่ ง เสริ ม การอ่ า นเป็ น เงื่ อ นไข สร้ า งความเห็ น อกเห็ น ใจ คลี่ ค ลาย
ความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในจิตใจคนไทย น�าความคิดอันหลากหลาย
ให้ ม าเชื่ อ มต่ อ กั น บนพื้ น ฐานการเคารพในความแตกต่ า งและสร้ า งสรรค์
ประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง จากนั้นกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกัน
กลั่นกรอง ๕ ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์
ส่ ง เสริ ม การอ่ า นตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มและปู ท าง
ไปสู่การเสนอตัวเป็น “เมืองหนังสือโลก พ.ศ. ๒๕๕๖” และสร้างวัฒนธรรม
การอ่านอย่างยั่งยืนในระยะยาว ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
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The Bangkok Metropolitan Administration (BMA)

of the capital of reading. The Alliance together set up a

recognizes the significance of reading, believing that

‘flagship’ with the aims to enhance a strong basis of

reading “can improve the quality of life and society”.
This is where the concept to launch Bangkok as the
“City of Reading” was developed. Being the capital with a

reading culture in the Thai society, especially among children
and adolescents; to implant reading values as an effective
development tool and an inspiration to keep up with

higher literacy rate than others as well as serving as the

globalization. Also, reading can help build up compassion

country’s center of development in all areas, especially

to ease disagreement, and make respect of other’s

in education, the BMA should promote and support

differences while upholding democracy. Since 2011, the

its people to have a passion for reading, to obtain

BMA and its alliances have defined 5 strategies to promote

knowledge and learn creatively. Promoting Bangkok

a campaign for reading and to pave ways to achieve the

to be awarded as the World Book Capital will help

position of the World Book Capital.

stimulate the passion for reading and strengthen the
reading culture extensively.

1st Strategy: Public communication to change the

The BMA had unsuccessfully applied for the

social paradigm

title in 2009. The loss in 2009 did not discourage the

2 Strategy: Defining the clear and long-term policy

organization. On the contrary, it has reviewed its

3rd Strategy: Building up active participation of the

nd

weaknesses for improvement and added more strong
points in order to move forward.
In 2010, the “Bangkok Reading Group” was
established under the management of M.R. Sukhumbhand
Paribatra, the Bangkok Governor, and the Office of

alliance network
4 Strategy: Developing and enlarging the reading
th

areas for easy access
5 Strategy: Creating variety of reading activities
th

for all age groups

Culture, Sports and Tourism which is the key organization.
A strategy was also set to drive Bangkok to the position

การสื่อสารสาธารณะเพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางสังคม
การก�าหนดนโยบายอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง
การพัฒนาและขยายพื้นที่ส่งเสริมการอ่านที่เข้าถึงง่าย
การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย
ครอบคลุมทุกช่วงวัย
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ต่อมาในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะฯ ได้เข้ายื่นเอกสารต่อยูเนสโก
เพื่อเสนอชื่อกรุงเทพฯ เข้ารับการคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลกประจ�าปี
๒๕๕๖ พร้ อ มน� า เสนอพั น ธกิ จ ประการ ที่ แ สดงเจตจ� า นงในการ
ขับเคลื่อนและส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง
ในครั้ ง นี้ ค วามพยายามของกรุ ง เทพมหานครและ ๘๙ ภาคี
เครือข่ายก็บรรลุผลเมื่อกรุงเทพฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก
ประจ�าปี ๒๕๕๖ โดยเอาชนะคู่แข่งอีก ๖ เมือง ได้แก่ ไคโร สาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต์ อินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เกชอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ควิ โ ต สาธารณรั ฐ เอกวาดอร์ ชาร์ จ าห์ สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ และ
เสิน่ เจิน้ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างสง่างาม สมศักด์ศรี ภายใต้แนวคิด
“อ่ านเพื่ อชี วิต Bangkok Read for Life” อันหมายความว่า...
“การอ่ า น เป็ น กระบวนการส� า คั ญ ในการสร้ า งการเรี ย นรู ้ แต่ มิ ไ ด้
มีเพียงมิติด้านความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมถึง อ่านเพื่อรัก
รักรากเหง้า รักตนเอง รักผู้อื่น รักโลก อ่านเพื่อรู้ รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น
รู้จักโลก จากรักและรู้ สู่การสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตและสังคมให้ก้าวหน้า
รื่นรมย์ มีสันติสุขและสันติภาพ” กล่าวคือ “การอ่านท�าให้มองเห็นความ
เชื่อมโยงของสรรพสิ่งจนเกิดความเข้าใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลง
สามารถตั้ ง รั บ และรู ้ เ ท่ า ทั น เกิ ด ปั ญ ญาคิ ด วิ เ คราะห์ แก้ ป ั ญ หาและ
วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาได้อย่างมีสติ รวมถึงช่วยให้คนในสังคม
เกิดความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มองโลกอย่างสร้างสรรค์
และน�าไปสู่การสร้างสิ่งดีงามสู่สังคม
การได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น เมื อ งหนั ง สื อ โลกในครั้ ง นี้ ถื อ เป็ น
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ต้องได้รับการบันทึกไว้ เพราะไม่เพียงเป็นรางวัล
ที่มีเกียรติและมีคุณค่ายิ่งต่อกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่ยังเป็น “รางวัล
แห่งความส�าเร็จ” ของทุกภาคีเครือข่ายที่ร่วมมือร่วมใจท�างานเคียงบ่า
เคี ย งไหล่ ม าด้ ว ยกั น ตลอด ทั้ ง ยั ง ถื อ เป็ น “โอกาสส� า คั ญ ” ที่ ทุ ก ภาคี
เครือข่ายจะได้ร่วมกันแสดงพลังขับเคลื่อน ส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรม
การอ่านให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในสังคมไทย เสริมสร้างภาพลักษณ์
อันดีงามของประเทศสู่สายตานานาอารยประเทศ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจให้ภาคส่วนอื่นๆ เข้ามาร่วมผลักดันวัฒนธรรมการอ่านให้
หยั่งรากฝังลึกจนกรุงเทพมหานครบรรลุเป้าหมายกลายเป็น “มหานครแห่ง
การอ่าน” ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้จังหวัดอื่นๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
เกิดความตื่นตัวและด�าเนินรอยตาม จนกระทั่ง “วัฒนธรรมการอ่าน”
ได้ เ ข้ า มาหยั่ ง รากฐานที่ มั่ น คงในสั ง คม และส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยเป็ น
“สังคมแห่งการอ่าน” ในที่สุด

On April 29, 2011, M.R.
Sukhumbhand Paribatra and his
team presented an application to
UNESCO proposing Bangkok for the
2013 World Book Capital designation. He
also submitted nine missions which clarified
the strong determination to promote reading.
The efforts of the BMA and its 89 alliances finally
succeeded when Bangkok was selected as the World
Book Capital 2013 from the resolution of the Selection
Committee on 27 June, 2011; winning, with grace and
dignity, over the other six cities; namely Cairo in Egypt,
Incheon in the Republic of Korea, Quezon in the Philippines,
Quito in Ecuador, Sharjah in the United Arab Emirates, Shenzhen
in the People’s Republic of China; under the concept of Bangkok
Read for Life, which means …
“Reading is an important process of learning. However, reading
does not only intend to give knowledge, it has other dimensions as well.
These include reading for love; love one’s roots, love oneself, love others,
love the world; reading for knowing: know oneself, know others, know the
world; from loving and knowing, thus the lifelong development derives to drive
our society towards happiness and peacefulness. In other word, reading helps us
visualize the connections of all things, leading to a better understanding and acceptance
of changes. It gives us wisdom in analyzing problems and crises with consciousness.
Reading also helps people in society understand and have compassion towards each other,
have a positive attitude to the world, and thus inspires people to do good”.
The designation of Bangkok for the title of World Book Capital is considered a most honorable
and valuable award. It is a new page in Bangkok’s history which should be recorded as the success that
is a fruit of collaboration, both in body and mind, of all parties concerned who have worked untiringly from
the outset. In addition, it is an “important opportunity” that will again engage all parties to drive, promote and
create a concrete reading culture and enhance a good image of the country. Moreover, it helps urge and
motivate all the excellent entities concerned to participate and drive the reading culture to be implanted in Bangkok
society; and to inspire other provinces of all regions of the country to be aware and follow in the same footsteps
to the point where the reading culture is deeply and firmly rooted, and finally becomes a strong part of Thai society.
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สรุ เส้นทางสู่ความสาเรจ

The Path to Success

2010

2011

2012

2013

Gathered all alliances

Combined the efforts to move forward
to World Book Capital

Activated all action plans submitted to UNESCO

Celebration of the title
World Book Capital 2013

รวบรวมภาคี

• สัมมนาภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน
เพื่อวางกรอบยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนโครงการร่วมกัน
• จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อน
โครงการตามยุทธศาสตร์
• The Seminar on Reading Promotion
for Reading Alliances to jointly
design a strategy to implement the
program.
• Set up the committee to activate
the projects.

รวมพลังเดินหน้า...สู่...การเป็นเมืองหนังสือโลก

• งานสมัชชาการอ่าน ๘๐๐ คน จาก ๕๐๘
องค์กร รวมพลังภาคี มุ่งสู่ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อน กทม. เป็นเมืองหนังสือโลก
• พิธีลงนามความร่วมมือ (M )
ประชุมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ทีร่ ว่ มลงนาม M เพือ่ สนับสนุนการเสนอ
กทม. ให้เป็นเมืองหนังสือโลก
• จัดท�าข้อเสนอ (Proposal) เพื่อยื่นต่อ
ยูเนสโก
• ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลก
เนื่องจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างเข้มแข็งและมีโครงการที่ชัดเจน
• ประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่ นโครงการฯ
อย่างต่อเนื่องทุกเดือนระหว่างภาคี
และ กทม.
• ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

• The Reading Assembly comprising of 800
people from 508 organizations was the
combined efforts that aimed to drive the
strategy for Bangkok to become World Book
Capital.
• MOU signing ceremony of involved entities and
the meeting among Reading Alliances who
signed the MOU to support Bangkok to be
World Book Capital.
• Developed the proposal for submitting
to UNESCO.
• Being bestowed to the title of World Book
Capital, due to the active participation of all
parties concerned and the clear proposal.
• The meeting of the committee to drive
forward the programs on a monthly basis
• Continually carrying out reading promotion
activities according to the strategies.

ขับเคลื่อนทุกแผนงานที่เสนอต่อยูเนสโก

ขับเคลื่อนกิจกรรมพื้นฐานของ กทม. และภาคี
ตลอดปี และโครงการที่เสนอต่อยูเนสโก ได้แก่
• โครงการหอสมุดกรุงเทพฯ
• โครงการพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทย
• โครงการวัฒนธรรมการอ่าน
สร้างวัฒนธรรมการคิด
• โครงการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน
• โครงการตามหาวรรณกรรมส�าหรับคนกรุงเทพฯ
• โครงการหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อความคิด
ที่เป็นวิทยาศาสตร์
• โครงการหนังสือพัฒนาจิตใจ
• โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ
ของภาคีเครือข่าย
• การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
IPA Congress 2 1

Activated all activities of the BMA
and its alliances, and the projects
proposed to UNESCO :
• City Library
• Museum of Thai Cartoons
• The Project on Reading Culture
and Thinking Culture
• Reading Promotion among
the Children and the Youth
• The Project on Searching for

ฉลองเมืองหนังสือโลก

2014

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

IPA Congress 2014
Preparation for hosting IPA
Congress 2014

Literature for the Bangkok People
• Scientific Book for Scientific
Thinking Project
• Project on Spiritual Books
• Activities from the alliances to
promote strong reading culture
• The proposal to host 201
IPA Congress

จากวนน สู่ นาค
ผนกกา งสร้างว น รรม
การ ่าน ่างเ ้ม ง
ง น
Combine the efforts to build
up a strong and sustainable
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3

กรุงเทพฯ มหานครแห่งการอ่าน

BANGKOK: THE CITY OF READING

เมืองหนังสือโลก
คือ เมืองที่สร้างเสริม สนับสนุน
ทุกรูปแบบ ทุกโอกาส ทุกช่องทาง
ให้พลเมือง ทุกกลุ่ม ทุกเพศวัย
สนใจการอ่าน ให้ความส�าคัญ
ต่อการอ่าน จนเกิดนิสัย
รักการอ่านอย่างทั่วถึง
The world book capital
is a city which nurtures and
supports all forms,
opportunities, and channels
for all groups, ages, and
sexes to gain interest in and
give importance to reading
in such a way that a passion
for reading is born among
all of its residents.
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นี่คือพันธสัญญาที่บ่งบอกว่านับจากนี้ ไปกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจะมีภารกิจ
อันยิ่งใหญ่ร่วมกัน คือ การสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ และสังคมไทย
ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัย “ระยะเวลา” ในการสั่งสม ต้องเปี่ยมไปด้วยความอดทนมุ่งมั่น
และที่ส�าคัญที่สุด คือต้องอาศัย “ความร่วมมือ” จากทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคน
ในโอกาสที่ ก รุ ง เทพมหานครได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น เมื อ งหนั ง สื อ โลกประจ� า ปี
๒๕๕๖ นี้ กรุ ง เทพมหานครและภาคี ก ารอ่ า นฯ จึ ง พร้ อ มผลั ก ดั น พั น ธกิ จ ๙ ประการ
ที่ได้แสดงเจตจ�านงไว้ ในเอกสารเสนอตัวต่อยูเนสโกเพือ่ ร่วมกันขับเคลือ่ นและส่งเสริมการอ่าน
อย่างจริงจัง ดังต่อไปนี้
๑. แปลงโฉม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร...สู.่ ..“หอสมุดกรุงเทพฯ” ภูมปิ ญ
ั ญาของมหานคร
๒. จัดตัง้ “พิพธิ ภัณฑ์การ์ตนู ไทย” เพือ่ ส่งเสริมจินตนาการ สร้างสรรค์ความคิดนอกกรอบ
ให้แก่คนทุกเพศวัย
๓. สร้างวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อน�าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการคิด
๔. ส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชน ปลูกฝังค่านิยมรักการอ่านให้แก่อนาคตของชาติ
๕. ตามหาวรรณกรรมส�าหรับคนกรุงเทพฯ เพือ่ สร้างสรรค์จรรโลงใจ สร้างแรงบันดาลใจ
ในการด�ารงชีวิต
๖. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นหนั ง สื อวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อการคิดที่เ ป็นระบบ คิดเป็น
วิทยาศาสตร์
๗. สนั บ สนุ น การอ่ า นหนั ง สื อ พั ฒ นาจิ ต ใจ เพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด ยกระดั บ จิ ต ใจ
สร้างสังคมไทยสันติสุข
๘. ผนึ ก ก� า ลั ง เครื อ ข่ า ย เดิ น หน้ า ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งไปไม่ ห ยุ ด นิ่ ง
เพื่อสร้างรากฐานวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๙. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IPA Congress 2014 (๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗)
ภายใต้แนวคิด “หนังสือเพื่อยกระดับจิตใจ : หนังสือสื่อสร้างแรงบันดาลใจ”
เพื่อเป็นการจุดประกายเริ่มต้นการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งการอ่าน
อย่างเป็นรูปธรรม กรุงเทพมหานครจึงได้ผนึกก�าลังภาคีการอ่านทุกภาคส่วนกว่า ๙๐ องค์กร
จัดมหกรรมส่งเสริมการอ่านขึ้นทั่วกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด Bangkok Read for
Life โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งถือเป็นมหกรรมส่งเสริมการอ่าน
ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฯ และของประเทศ
This is the mission the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) and Reading
Group are committed to achieving, even though it takes “time” and requires

1. Develop the old building of the Bangkok City Hall into a city
library
2. Establish a Thai Cartoon Museum to inspire people to
think outside the box
3. Create a reading culture to nurture a thinking culture
4. Promote reading among children and youth to ensure that
they learn to value reading
5. Search literature for Bangkokians to help invigorate their
minds
6. Promote learning through scientific books to encourage
scientific thinking
7. Promote reading for inculcating morality and good judg-

ม ร ว สุ ุมพน ุ รพ ร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กรก าคม

ment, with the aim of establishing a peaceful society
8. Work with the Bangkok Reading Group to hold campaigns on
a continuous basis to reinforce the foundation for a reading culture
in Thai society

“cooperation” from all parties concerned. It hopes that the designation

9. Prepare for the International Publishers Association (IPA)

of Bangkok as the World Book Capital 2013 will stimulate a reading

Congress, which Bangkok will host in 2014 under the theme “Books

culture amongst Bangkokians and contribute to creating are learning society

Raise Morality, Enhance Creativity”.

in Thailand.

กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายทัง
องคกร
จะดาเนินโครงการร รงค ห้กรุงเทพมหานคร
เป็น มหานครแห่งการอ่าน อย่างมุ่งมั่นตามพัน สั
า
และจะร่วมกันจัดกิจกรรมร รงคตามแผนงานส่งเสริมการอ่าน
ที่ ด้นาเสนอกับยูเนสโก โดยตังเปาว่า
นป
คน ทยจะอ่านหนังสือเฉลี่ยปละ
เล่ม
การ ด้รับเลือกครังนี ม่ ช่รางวัลว่าเราทา ด้ดีแล้ว หากแต่เป็นโอกาส
ที่มอบ ห้แก่พวกเรา ด้ลงมือทาอย่างมีทิ ทางและจริงจัง

Since 2011, the Bangkok Metropolitan Administration (BMA)

As Thailand searches for its place in the modern world, there are many different

has collaborated with more than 90 agencies from all sectors in set-

ways forward for the kingdom. Reading fires the imagination and promotes analytical

ting up the Bangkok Reading Group and designing a major strategy

thought. Reading can contribute to maintaining democracy and peace in Thailand. The

to create a reading society under the concept of ‘Bangkok Read for

BMA is aiming to stimulate a reading culture amongst Bangkokians, especially children

Life’. This year Bangkok’s biggest-ever reading promotion campaign

and youth. Nine objectives developed to meet this goal are as follows.

was organized from 21 to 25 April 2013.
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มหกรรมการอ่านที่ยิ่ง ห ่ที่สุด
ของกรุงเทพมหานคร

เม ายน

เม ายน
กิจกรรม อ่านลอย า
และ ปล่อยหนังสือ
รเว สกา ว ก
ูน การค้าส ามพาราก น
ูน การค้าเ นทร เว

เม ายน
การ ร ชุมนานาชา หว ้
เม ายน
นิทรร การกรุงเทพ
เมืองหนังสือโลก
ร พาราก น
ูน การค้าส ามพาราก น

ห้ งเว
รูม
รง รมเ นทารา กรน
ท เ นทร เว

เม ายน
กจกรรม สนุกคิด ส สนุกอ่าน
ูน การค้าเ นทร เว

เม ายน
กิจกรรมประกวด ิลปะ
กรุงเทพ เมืองหนังสือโลก
หว ้
านหน้าห
ว น รรม
ห่งกรุงเทพมหานคร
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เม ายน
กิจกรรม ตักบาตรหนังสือ
และเปดตัว
เม ายน
พ ภาคม
นิทรร การ ป รางวัล ี รต
ห
ว น รรม
ห่งกรุงเทพมหานคร

ม

เม ายน
พิ ีรับมอบตาแหน่ง
เมืองหนังสือโลก
านพ พ า
มหาเจ า นทร

พ ท้ งสนามห วง
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นทรร การ
กรุงเทพมหานคร
เม งหนงส ก

กิ จ ก ร ร ม ส� า คั ญ ที่ ถื อ เ ป ็ น ก า ร เ ป ิ ด ตั ว ง า น
กรุ ง เทพมหานครเมื อ งหนั ง สื อ โลกอย่ า งเป็ น ทางการ
คือ “งานนิทรรศการกรุงเทพมหานครเมืองหนังสือ
โลก ๒๕๕๖” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ เมษายน
๒๕๕๖ ณ รอยั ล พารากอนฮอลล์ ศู น ย์ ก ารค้ า สยาม
พารากอน ซึ่ ง ได้ รั บ พระกรุ ณ าธิ คุ ณ จากสมเด็ จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เ สด็ จ
พระราชด�าเนินมาทรงเปิดเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖
นิ ท รรศการกรุ ง เทพมหานครเมื อ งหนั ง สื อ
โลก ๒๕๕๖ เป็นนิทรรศการที่รวบรวม “องค์ความรู้”
และพัฒนาการด้านการอ่านของไทยไว้อย่างครบถ้วน
นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนรากฐาน
ความเป็นมาและความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมทางภาษา
ที่ ค นไทยควรภาคภู มิ ใ จ พร้ อ มรวบรวมต� า นาน และ
พั ฒ นาการของหนั ง สื อ ประเภทต่ า งๆ ในประเทศไทย
รวมถึง “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” ที่ถ่ายทอดจาก
๙ พันธกิจ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้
ครบครันทั้งสาระและความบันเทิง ได้แก่

“World Book Capital 2013 Exhibition”, held
from 21-23 April 2013, at the Royal Paragon Hall,
Siam Paragon was a major event that marked the
start of the Bangkok World Book Capital activities. The
exhibition was presided over by Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn on 22 April 2013.
The World Book Capital 2013 Exhibition
presented the evolution of the reading culture in
Thailand over 730 years since the creation of the Thai
alphabet and explored the world of Thai literature
through the works of Thai writers. The event also was
organized to honor the active cooperation from the
Bangkok Reading Group in all activities to integrate
a reading culture into modern lifestyle and encourage
the younger generation to read more, in accordance
with the nine missions proposed to UNESCO. The
exhibition was divided into various zones as follows:
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• มุมอ่านเพื่อเธอ
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นเพื่ อ ผู ้ พิ ก ารและด้ อ ยโอกาส ยื น ยั น
ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของกรุงเทพมหานครที่เปิดโอกาสให้ทุกคน
เข้าถึงการอ่านได้ โดยเท่าเทียม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้คนในสังคม
มาร่วมแบ่งปันการอ่านให้กันได้ เช่น การท�าหนังสือเสียง หนังสือ
อักษรเบรลล์ ฯลฯ ส�าหรับผู้พิการทางสายตา

• วิวัฒน์อักษรและการอ่านไทย
บอกเล่าเรื่องราววิวัฒน์อักษรและการอ่านไทยซึ่งมีรากฐานความเป็นมายาวนานกว่า
๗๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประดิษฐ์ตัวอักษร ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวผ่าน “มุขปาฐะ
และศิ ล ปะ” จนถึ ง ยุ ค ที่ เ ริ่ ม มี ก ารประดิ ษ ฐ์ ตั ว อั ก ษร และถ่ า ยทอดโดยจารึ ก ลงบน
วัตถุต่างๆ เช่น ศิลาจารึก ใบลาน สมุดไทย กระดาษ สู่ยุคการพิมพ์ จนมาถึงเทคโนโลยี
การอ่านแบบ e-Reading ในปัจจุบัน
•

•

Thai Alphabetical and Reading Evolution
The exhibition featured a 730 year long of evolution of Thai scripts and

Books for You
The exhibition provided a platform for sharing different
reading experiences and reading medium including audio

communications medium, ranging from oral communications, painting,

books and Braille texts, to demonstrate that the BMA

writing, printing to electronic media.

provides equal access for everyone.

• สวนอักษรสมเด็จพระเทพรัตนฯ
อัญเชิญพระราชประวัติและแรงบันดาลพระราชหฤทัยในการริเริ่มทรงพระอักษร
และผลงานพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มาจัดแสดงเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมและประทับใจในพระปรีชาสามารถด้าน
อั ก ษรศาสตร์ เพื่อเปิดโลกทัศน์ ให้แก่นักอ่านและสร้างสรรค์แรงบัน ดาลใจ
ให้ แ ก่ นั ก อั ก ษรศาสตร์ รุ ่ น ใหม่ พร้ อ มน้ อ มร� า ลึ ก ถึ ง พระกรุ ณ าธิ คุ ณ ต่ อ วงการ
การอ่านของไทย
• The Princess’s Book Park

• เวทีกิจกรรม “ร้อง เล่น เทศน์ ทอล์ก”
น�าวรรณกรรมมาถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดงต่างๆ ที่ช่วยท�าให้เข้าใจ
ได้ ง ่ า ยขึ้ น ได้ อ รรถรสมากขึ้ น และสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น มากขึ้ น
ทั้งการแสดงธรรม บทเพลง นาฏลีลา และการเสวนาเพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจและต่อยอดความคิดให้กว้างขวางไม่รู้จบ
• On Stage Activities “Sing, Play, Preach, Talk”

The exhibition gave samples of adaptation of literary

The exhibition displayed the literary prowess of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn through her numerous writings.
It opened new horizons for readers and inspired younger writers.

into songs, dancing, sermons, and discussion
to ignite imagination.
works

• ซอยวรรณกรรม
บอกเล่ า เรื่ อ งราวพั ฒ นาการของวงการวรรณกรรมไทยตั้ ง แต่ อ ดี ต
จนถึงปัจจุบัน พร้อมรวบรวมวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัย
หลากหลายสาขามาให้ผู้ที่สนใจได้อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ เปิดโลกทัศน์
ทางปัญญา พัฒนาจิตใจ พร้อมสร้างเสริมสุนทรียภาพทางอารมณ์

• แคมปัสส่งเสริมการอ่าน
ตัวอย่างกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านในสถาบันการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษา
และโรงเรี ย นต่ า งๆ ซึ่ ง จะเป็ น ก� า ลั ง ส� า คั ญ ในการจุ ด ประกาย ขั บ เคลื่ อ น
และขยายผลสู่สังคมอย่างกว้างขวางต่อไป
•

Reading Campus

• The Literature Lane

Reading campaigns in schools and universities, which can be

The exhibition traced the evolution of the Thai literature and featured

extended to society in general.

a massive collection of literary works to offer different perspectives
and bolster morale of readers.

• แกลเลอรี่ “อ่านกันสนั่นเมือง”
นิ ท รรศการภาพถ่ า ย “คนรั ก การอ่ า น” ตามสถานที่ ต ่ า งๆ
ของคนกรุงเทพฯ เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นใคร ไม่ว่าจะ
อยู ่ ที่ ไ หน ก็ ส ามารถอ่ า นกั น ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ทุ ก โอกาส
ซึ่งจะช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการอ่าน
•
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Avid Reader Gallery
An exhibition of photos of book lovers and
bookworms to inspire a thirst for reading.

• สถานีเติมสุขทุกศรัทธา
น� า เสนอวิ วั ฒ น์ ค วามเป็ น มาของหนั ง สื อ ยกระดั บ และพั ฒ นาจิ ต ใจ
นับตั้งแต่ยุคบุกเบิกที่อยู่ ในรูปหลักธรรมค�าสอนทางศาสนา จากนั้น
ได้ มี พั ฒ นาการต่ อ เนื่ อ งเรื่ อ ยมา ซึ่ ง มี รู ป แบบวิ ธี ก ารน� า เสนอที่
หลากหลายมากขึ้น จนมาถึงยุคปัจจุบันที่มีทั้งแนวจิตวิทยา แนว How To
และแนวเสริมสร้างพลังคิดบวก และส่งเสริมการมองโลกในแง่ดี
• Read for Peace of Mind

The exhibition tracked the development of books on selfimprovement and religion of all faiths that offer viewpoints useful
for both working and daily lives.
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• ประตูสู่มิติจินตนาการ
จัดแสดง “หนั ง สื อ วิ ท ยาศาสตร์ ๑๘๘ เล่ ม ที่ ค นไทยควรอ่ า น” ซึ่งจะ
ส่งเสริมความรู้ เสริมสร้างกระบวนการคิดอย่างวิทยาศาสตร์ พร้อมรวบรวม
เรื่องราวและเกร็ดวิทยาศาสตร์น่ารู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต

• สนามอ่านเล่น พื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบรรยากาศ
สบายๆ ที่ ทุ ก คนในครอบครั ว สามารถมาร่ ว มสนุ ก กั บ เกม
และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย ที่ไม่เพียงช่วยกระตุ้น
ทักษะ สร้างเสริมเชาวน์ปัญญา พัฒนาความคิด แต่ยังช่วย
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านได้ด้วย

• Exploring the Scientific World

The exhibition displayed selected 188 Scientific Books for Thai
to develop thinking as well as scientifically-proven tips for

• The Reading Playground

everyday life.

The Reading Playground provided a casual atmosphere
and encouraged

families to join myriad activities to implant
thinking skills and foster reading habits.

• หอสมุดกรุงเทพฯ
น� า เสนอแนวคิ ด ในการจั ด ท� า หอสมุ ด กรุ ง เทพฯ ซึ่ ง จะเป็ น แหล่ ง รวบรวมข้ อ มู ล
องค์ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และที่จะด�าเนินต่อไป
ในอนาคต ที่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ที่ สุ ด และเป็ น ศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ
กรุงเทพฯ ทุกแง่มมุ ทุกด้าน อย่างครบวงจร
•

City Library
The exhibition gave a glimpse of a plan for the development of
a city library to provide the most complete repository of
knowledge, information, historical records about each
and every aspect of Bangkok.

• ระเบียงเมืองหนังสือโลก
น�าเสนอประวัติความเป็นมาของ “ต�าแหน่ง
เมื อ งหนั ง สื อ โลก” รวมถึ ง กิ จ กรรมและ
ผลงานของเมืองหนังสือโลกทั้ง ๑๔ เมือง
•

• แดนการ์ตูน
น�าเสนอเรื่องราวพัฒนาการของการ์ตูนไทยนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติและผลงาน
ของนั ก เขี ย นการ์ ตู น ไทย “ระดั บ ต� า นาน” ตั ว อย่ า งหนั ง สื อ การ์ ตู น ไทยประเภทต่ า งๆ
พร้อมกิจกรรมมากมาย เช่น Workshop การ์ตนู พบนักเขียนการ์ตนู ชือ่ ดัง ฯลฯ ทีจ่ ะช่วยกระตุน้
ความคิดสร้างสรรค์และเปิดโลกจินตนาการ

Balcony of World Book Capitals
The exhibition provided background
information about 12 World Book
Capitals, their activities and
achievement, as well as the mission of
World Book Capital in 2014.

• Cartoon Zone

The development of comic books in Thailand, from the earliest to the current

hi-tech themes. Join a cartoon workshop and a talk with renowned
cartoonists to ignite your creativity and spark your imagination.

• วรรณกรรมเยาวชน
น� า เสนอวิ วั ฒ นาการวรรณกรรมเยาวชนตั้ ง แต่ ส มั ย รั ช กาลที่ ๕ จนถึ ง
ปัจจุบัน แบ่งเป็นยุคต่างๆ ตั้งแต่ยุคที่เฟื่องฟู ซบเซา และได้รับการฟื้นฟู
ขึน้ มาอีกครัง้
•

Children’s Literature
The exhibition portrayed the evolution of children’s
literature in Siam since the reign of King Rama V to
the present. The exhibition was divided into various
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ages from boom to bust and to the Renaissance.

• ระเบียงภาคีการอ่านกรุงเทพฯ
แสดงพลังความมุ่งมั่นของภาคีการอ่านกรุงเทพฯ กว่า ๙๐ ภาคี
ที่ร่วมกันขับเคลื่อน สร้างสรรค์ และผลักดันกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านอย่างเข้มข้นและเข้มแข็ง จนท�าให้กรุงเทพมหานคร
ได้รับต�าแหน่งเมืองหนังสือโลกประจ�าปี ๒๕๕๖
•

Balcony of the Bangkok Reading Group
The exhibition demonstrated the potentials of more
than 90 members of the Bangkok Reading Group
whose effective collaboration contributed to the
nomination of Bangkok as World Book Capital 2013.
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วว น ก ร
การ ่าน ท
แสดงความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมทางภาษาและภูมิปัญญา
ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า ๗๓๐ ปี ซึ่งมีพัฒนาการเคียงคู่บริบท
ของบ้านเมืองในทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่สมัยก่อนที่มนุษย์จะประดิษฐ์
ตั ว อั ก ษรขึ้ น มาบอกเล่ า เรื่ อ งราว และก่ อ นที่ ก ารอ่ า นออกเขี ย นได้
จะแพร่หลายในสังคม บรรพบุรุษไทยได้ส่ังสมและถ่ายทอดภูมิปัญญา
อั น ทรงคุ ณ ค่ า ผ่ า นวิ ธี ก ารต่ า งๆ เพื่ อ สื่ อ สารกั น ในสั ง คม และส่ ง ต่ อ
เรื่ อ งราวเหล่ า นั้ น ไปสู ่ ค นรุ ่ น หลั ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น การบอกเล่ า แบบ
ปากต่ อ ปากที่ เ รี ย กว่ า “มุ ข ปาฐะ” หรื อ การถ่ า ยทอดความคิ ด และ
ความเชื่อผ่ านงานศิ ลปะแขนงต่ างๆ เช่ น จิ ตรกรรม สถาปัตยกรรม
และประติมากรรม จนถึงยุคที่มี “การประดิษฐ์ตัวอักษร” ขึ้น รูปแบบ
การถ่ายทอดองค์ความรู้จึงเปลี่ยนไปสู่การจดบันทึกในรูปแบบของจารึก
ใบลานและสมุดไทย
The exhibition
demonstrated the
continuous and
brilliant development
of the use of language and
local wisdom for more than 730 years. This
development has taken place along with the progress of
the society, starting even before the invention of Thai alphabets for
communication, and the spread of reading and writing in society at large.
Through various tools, Thai ancestors developed and passed on forms of
communications to their descendents. These included “oral communication”,
or by word of mouth, and formats of arts such as paintings, architecture,
and sculpture. The subsequent mode of communications started after the

“invention of alphabets”. At this stage, Thai people passed on knowledge
by writing on inscriptions, palm leaves, and Samud Thai.

อักษรไทยได้รับอิทธิพลและสืบทอดมาจากอักษรขอม
โดยมี วิ วั ฒ น์ ด ้ า นรู ป สั ณ ฐาน และมี ก ารเพิ่ ม พยั ญ ชนะ สระ
และวรรณยุกต์ จนเกือบสมบูรณ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
ส่วนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ อักษรไทยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม มากนัก อักขรวิธียังคงเดิม และมีวิวัฒนาการมา
จนเป็ น อั ก ษรไทยที่ ใ ช้ กั น ในปั จ จุ บั น เมื่ อ ภาษาและตั ว อั ก ษร
ได้พฒ
ั นาจนใช้กนั อย่างกว้างขวาง ความรู้ ความเชือ่ และแนวคิด
จากมุขปาฐะและศิลปะจึงได้รับการบันทึก จารึก สลัก และจารลง
เพื่อถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง
จารึ ก เป็ น หนึ่ ง ในเครื่ อ งมื อ ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวที่ มี ม า
ตั้งแต่สมัย โบราณ โดยการจารึกอักษรเป็นร่องรอยลึกลงใน
เนือ้ วัตถุชนิดต่างๆ เนือ้ หาทีจ่ ารึกจะเป็นเรือ่ งราว บันทึกเหตุการณ์
ส�าคัญ การสรรเสริญวีรกรรม ประกาศหรือบ่งบอกวัตถุประสงค์
ในการจารึกให้ผู้อื่นทราบ ข้อมูลที่ปรากฏบนจารึกจึงสะท้อนภาพ
การเมืองการปกครอง ลัทธิความเชื่อทางศาสนา ประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวิถชี วี ติ ของผูค้ น
ใบลาน สมุดใบลาน หรือ คัมภีร์ ใบลาน เป็นเอกสารที่
ใช้บันทึกเรื่องราวด้วยการจารตัวอักษรลงบนใบลาน ซึ่งสามารถ
จารได้ทั้งสองด้าน เมื่อจารจบเรื่องแล้วก็ ใช้สายสนองร้อยเข้า
ผู ก เป็ น ๑ คั ม ภี ร ์ เรื่ อ งราวส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
พระพุทธศาสนา จนมีความเชื่อกันว่าการจารหรือการคัดลอก
คั ม ภี ร ์ ใ บลานจะได้ อ านิ ส งส์ ได้ ผ ลบุ ญ ท� า ให้ มี ส ติ ป ั ญ ญา
เฉลียวฉลาด
สมุดไทย เป็นสมุดแบบโบราณของไทย ใช้บันทึกข้อมูล
และองค์ความรู้ต่างๆ ที่ดีมีประโยชน์ และได้รับการคัดสรรแล้ว
ว่าสมควรได้รับการถ่ายทอดหรือบันทึกไว้ เช่น ต�าราการแพทย์
ต�าราพิชัยสงคราม ต�าราอักษรศาสตร์ และต�าราเรียน ถือได้ว่า
เป็นคลังความรู้และมรดกทางภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่ควร
เก็บรักษาและถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง

Thai Alphabets − Influenced by and developed
from Khmer alphabets. With similar structures of alphabets,
Thai characters were developed to distinguish from that of
Khmer in terms of consonants, vowels, and tone marks.
The evolution was nearly complete in the early Ayutthaya
period. In Rattanakosin, there were minor alterations in Thai
alphabet. The writing system was eventually developed to
be the modern Thai alphabet. Knowledge later has been
passed on to succeeding generations via texts written on
various types of material.
Inscription − One of the important communication
tools since the ancient time. An inscription is made of
heavy-textured materials inscribed with texts to tell stories
of heroic acts, declaration, or the intention of the inscribing.
Therefore, the content on an inscription reflected the political
context, religious beliefs, history, arts and culture, custom
and tradition, and people's way of life.
Palm-Leaves or Palm-Leaves Scriptures − An
important type of document. Texts could be inscribed on
both sides of the palm leaves. Once these leaves were bound
together with a lace, they become a book. The content on the
palm-leaves was usually about Buddhism. It was believed
that merit could be earned from inscribing and rewarded
with wisdom.
Samud Thai − An ancient form of notebook. Samud
Thai recorded knowledge or information considered useful,
valuable, and worth passing on to next generations. Samud
Thai provided textbooks on medicine, war strategies, and
linguistics.
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สมุดไทย แบ่งออกได้หลายหมวดหมู่ ที่คัดเลือกมา
จัดแสดงในนิทรรศการนี้ คือ สมุดไทยโบราณจากหอสมุดแห่งชาติ
กรมศิลปากร พร้อมด้วยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้
โดยจัดแสดงใน ๖ หมวด ดังนี้
• ต� า ราพิ ชั ย สงคราม มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์
ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ในการรบ รวมทั้งเนื้อหาที่เป็นความเชื่อ
ทางด้านโหราศาสตร์
• เวชศาสตร์ เป็ น ต� า ราการแพทย์ แ ผนโบราณ
ของไทย ซึง่ เป็นศาสตร์ทมี่ คี ณ
ุ ค่าอย่างยิง่ และสามารถน�ามาใช้
ในการรักษาโรคและดูแลสุขภาพได้ ในยุคปัจจุบัน
• สัตวศาสตร์ เช่น ต�าราลักษณะช้าง ต�าราลักษณะม้า
ต� า ราลั ก ษณะแมว ซึ่ ง เป็ น ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การบั น ทึ ก ลงใน
สมุดไทยมาแต่โบราณ
• โหราศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่คนไทยให้ความส�าคัญ
และบั น ทึ ก ลงบนสมุ ด ไทยมาตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณ ต�า ราทาง
โหราศาสตร์ มี ห ลายฉบั บ แต่ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด
คือ ต�าราพรหมชาติ ซึ่งเป็นต�าราที่ประกอบด้วยวิชาต่างๆ
เช่น การท�านายลักษณะตามวันเกิดและปีเกิด การท�านาย
เนื้อคู่ที่สมพงศ์กัน เป็นต้น
• ไตรภูมิพระร่วงหรือต�าราทางศาสนา ที่นิยมบันทึก
ลงบนสมุดไทย เช่น เรื่องพระมาลัย ทศชาติชาดก เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้ต่างๆ ที่ ได้รับการบันทึก
ไว้ด้วยสื่อเหล่านี้ก็ยังไม่แพร่หลายมากนักเพราะความยาก
ล�าบากในการคัดลอก ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
อีกทั้งการศึกษาก็ยังมิได้เข้าถึงคนทุกชนชั้น โอกาสในการ
เผยแพร่ความรู้จึงยังอยู่ในวงจ�ากัด จวบจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๓
ที่ประเทศไทยเริ่มเปิดรับอารยธรรมจากตะวันตก เทคโนโลยี
การพิมพ์ได้เข้ามามีบทบาท การพิมพ์ลงบนกระดาษกลายเป็น
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงโลกของ
การอ่านและการเรียนรู้ และสร้างวัฒนธรรมใหม่ ในสังคม
ไทย ช่วยให้คนในชนชั้นต่างๆ มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
เนื่องจากสามารถผลิตหนังสือ และเผยแพร่ได้ครั้งละมากๆ
ส่งผลให้การอ่านและการเรียนรู้ขยายวงกว้างออกไปอย่างที่
ไม่เคยปรากฏมาก่อน และท�าให้วิถีการด�าเนินชีวิตของคนไทย
เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

วิวัฒน์การอ่านได้ด�าเนินมาจนถึงปัจจุบันที่เทคโนโลยี
พัฒนารุดหน้าไปไกล คอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิต
ประจ�าวัน และอินเทอร์เน็ต คือ เทคโนโลยีส�าคัญที่ท�าให้
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ ร วดเร็ ว สะดวกสบาย ตอบสนอง
ความต้ อ งการของคนรุ ่ น ใหม่ เครื่ อ งอ่ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
และเทคโนโลยี ใ นการอ่ า นได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทแทนหนั ง สื อ
และสิง่ พิมพ์อน่ื ๆ การอ่านจึงไม่ได้จา� กัดอยูแ่ ต่ในหนังสืออีกต่อไป

• Textbooks of Astrology compile one of the most

reading materials became more varied and were able to reach

important subjects that Thais are interested in since ancient

a wide audience in Thailand. Overall, the printing era not only

times. There have been several astrological textbooks but the

boosted Thais’ access to education but it also changed the

most popular is Phrommachat which contains physiognomy

Thai lifestyle once and for all.

from the date and year of birth, soul mate forecasts, etc.

In recent years, electronic devices and technologies

• Trai Bhum Phra Ruang or Buddhism Textbooks

related to the Internet have been invented. The computer

that are usually recorded on Samud Thai include such stories

plays a significant part in our everyday life, while the Internet

as the Phra Malai and the Tosachat Jataka.

provides people a convenient access to information and well

There are many types of Samud Thai. This

Before the printing era began, every book produced and

responds to demands of new generations. E-readers have,

exhibition displayed the following six types of ancient

every public notice issued was handmade. Someone had to

to some extent, replaced classic formats such as books and

Samud Thai selected from the National Library of Thailand

copy texts on to a new page, manually, one by one. As every

newspapers.

of the Department of Fine Arts. In the event, academicians

step involved great difficulty, the cost was high and very few

were in place to give information for visitors.

copies were available. Consequently, the Thais’ access to

• The Arts of War teaches the techniques and
strategies for winning battles, and related astrological

books and education in the pre-printing era was very limited.
Siam or Thailand entered its printing era in the final
years of King Rama III’s reign. Thanks to this innovation,

beliefs.
• Textbooks of Medicine compile Thai traditional
medicinal practices that are still applicable in present days.
• Textbooks of Characteristics of Animals
narrate ancient knowledge of the characters of
elephants, horses, and cats.
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ร้ ง เ ่น เท น ท ก
กิ จ กรรมที่ ผ สมผสานศิ ล ปวั ฒ นธรรมและสาระ
ความบันเทิงหลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน ประกอบไปด้วย
การขั บ ร้ อ ง ทั้ ง การขั บ เสภา การขั บ ร้ อ งเพลงร่ ว มสมั ย
และการแหล่สรรเสริญ การแสดงร่วมสมัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
วรรณกรรมไทย การแสดงธรรมเทศนา และการแสดง
ศิลปะการพูดเข้าไว้ ในการแสดงเดียว โดยสอดแทรกความรู้
และความบันเทิงเข้าไว้ด้วยกัน เป็นการสร้างความจรรโลงใจ
ให้แก่ผู้ชม การแสดงทั้งหมดควบคุมและสร้างสรรค์การแสดง
โดย “มานพ มีจ�ารัส” หรือ “ครูนาย” ศิลปินเจ้าของรางวัล
ศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจ�าปี ๒๕๔๘
The event featured Thailand’s first integrated
series of show including singing, contemporary performances, preaching, and talking. It was created and
directed by Manop Meechamras or Khru Nai, a Thai
contemporary artist and the 2005 winner of the Silpathorn
Award for performing art.

ชุ ท

บทเพลงพิเศษเพื่อสรรเสริญพระพิศาลธรรมพาที
(พยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว และ
“บทเพลงจากฟ้า” โดยน�าบทพระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลต่างๆ
ที่ทรงพระราชนิพนธ์ ในงานวรรณกรรมมาขับร้อง
เล่น การแสดงร่วมสมัยชุด “Soul”
เทศน์ เรื่อง “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” โดย พระพยอม กัลยาโณ
ทอล์ก หัวข้อ “ความรัก ความรู้สึก” โดย อภิษฎา เครือคงคา

การขับเสภากลอนบทประพันธ์ของท่าน ว. วชิรเมธี
ชุด “น้�าชาในจักรวาล” และ “เวลาเรามีจ�ากัด”
เล่น การแสดงร่วมสมัย “Behind the Master”
เทศน์ เรื่อง “เวลา” โดยท่าน ว. วชิรเมธี
ทอล์ก หัวข้อสาระเนื่องมาจาก “ครู” โดย สราวุฒิ มาตรทอง

ชุ ท
ร้อง
เล่น
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บทเพลงในรูปแบบของ “ภาษาดิ้นได้”
การแสดงร่วมสมัยชุด
“เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน”
เทศน์ เรื่อง “เกิดมาทั้งที ท�าดี ๓ กรรม”
โดย พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธธรรมสุนทร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
ทอล์ก หัวข้อ “ศีล สมาธิ ปัญญา และมายาคติ”
โดย ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์

A song to eulogize the Venerable Phra Pisarn
Dhamma-patee (Phra Payom Gulyano), abbot of
Suan-gaew Temple, Nonthaburi, and
“Song from the Sky” (a musical performance
combining pieces of prose crafted by Kings of
Chakri Dynasty)

Play:

Contemporary performance “Soul”

Preach: “When Soul Enslaves Your Body” by the
Venerable Phra Payom Gulyano
Talk:

ชุ ท

Talking about “Love and Emotion”
by Apissada Kreurkongka, an actress

ร้อง

การแหล่สรรเสริญน�าโดย พระพรพล ปสนฺโน เลขานุการ
เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และการขับร้อง
“เพลงเรือ” และบทเพลงร่วมสมัย
เล่น การแสดงชุด “ผีเสื้อสมุทร”
เทศน์ เรื่อง “Social Media กับศาสนา” โดย พระพรพล ปสนฺโน
ทอล์ก หัวข้อ “ไม่มีความรักใดดูสวยงามได้ ในความก้าวร้าว”
โดย ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์

Sing:

Chanting and introducing the Venerable Phra
Pornpol Pasanno, the Rama IX Golden Jubilee
Temple and a “Thai-style barcarolle” as well
as contemporary songs.

Play:

Contemporary performance “Phisuea Samut”

Preach: “Social Media and Religion” by Phra Pornpol
Pasanno
Talk:
Sing:

Sepha performance on “Tea in the Universe”

Talking about “No Love is Beautiful in Violence”
by Sripan Cheunchomboon.

and “We have Limited Time”, a poem

ชุ ท
ร้อง

Sing:

ร้อง

composed by Phra Maha Wudhijaya Vajiramedhi
Play:

Contemporary performance “Behind the Master”

Preach: “Time” Phra Maha Wudhijaya Vajiramedhi
Talk:

Talking about “Teachers” by Sarawut
Martthong.

Sing:
Play:

The song “Flexible Words”
Contemporary performance “Chao Chan
Phom Hom, Nirat Phra That In Khwaen”

Preach: “As You were Born, Be Good in Three
Karmas” by the Venerable Phra Raj Wichit
Patiphan (Chao Khun Phiphit Dhammasunthorn),
Vice Abbot of Suthat Thepwararam Temple
Talk:

Talking about “Precepts, Meditation, Intelligence
and Illusion” by Thikhamporn Litthaaphinun.

69

The Princess’s Book Park was an exhibition zone
that tempted interested members of the public to see the
world through the eyes of Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn, an avid reader. Her Royal Highness filtered and crystallized her knowledge, vision and
thoughts regarding global issues and transformed them
into more than 100 books in many writing styles, i.e. prose,
verse, historical narratives, children’s literature, translation,
travelogues, and so forth.
The exhibition highlighted her 88 literary works

สวน ก ร
สมเ จพร เทพร น

which were categorized into six groups: Books on Members of the Royal Family; Travelogues; Children’s Literature; Translations; Books on Academic Subjects and
History; Poetry and Books on General Topics. Amidst
the cozy atmosphere, the entrance of the book park was
installed with interactive monitors summarizing Her Royal
Highness’s compositions, with video presentations and
small plaques of quotable quotes along the meandering
passages of the park.
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สวนอั ก ษรสมเด็ จ พระเทพรั ต นฯ เป็ น นิ ท รรศการ
ที่ เ ชิ ญ ชวนให้ ผู ้ ช มร่ ว มพิ นิ จ โลกผ่ า นสายพระเนตรของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จ
เจ้าฟ้านักอ่าน ทั้งองค์ความรู้ พระราชวิสัยทัศน์ และแนว
พระราชด�าริที่ทรงมีต่อสิ่งต่างๆ ในโลก ทรงน�ามากลั่นกรอง
จนตกผลึก พร้อมถ่ายทอดออกมาผ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ของ
พระองค์อย่างหลากหลายกว่า ๑๐๐ เล่ม ทัง้ งานประวัตศิ าสตร์
งานวรรณกรรมเยาวชน งานแปล งานสารคดีทอ่ งเทีย่ ว เป็นต้น
ภายในงานได้ น� า หนั ง สื อ พระราชนิ พ นธ์ ม าจั ด แสดง
จ�านวน ๘๘ เล่ม ผ่าน ๖ หมวดพระราชนิพนธ์ ได้แก่ หนังสือ
พระราชนิ พ นธ์ พ ระบรมวงศานุ ว งศ์ ไ ทย หนั ง สื อ พระราช
นิพนธ์สารคดีท่องเที่ยว หนังสือพระราชนิพนธ์ด้านเยาวชน
หนั ง สื อ พระราชนิ พ นธ์ แ ปล หนั ง สื อ พระราชนิ พ นธ์ ด ้ า น
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวิ ช าการ และหนั ง สื อ พระราชนิ พ นธ์
กวีนพิ นธ์และด้านทัว่ ไป ท่ามกลางบรรยากาศอันน่ารืน่ รมย์ของ

Large mock-ups of Her Royal Highness’s works
were also on display. Her Majesty the Queen and Education was the highlight of the zone. As a young princess,
Her Royal Highness was under the care of Their Majesties
the King and Queen and was taught with relatively strict
discipline; subsequently she has performed her duties
according to set schedules, duty and morality, resulting in
her graceful demeanor as well as strong commitment to
the well-being of the Thai people. She adopted the habit
of reading from Their Majesties the King and Queen and
was guided by her own instinct to seek further knowledge.

สวนอักษร โดยบริเวณทางเข้าโซนมีจอ
Interactive ทีส่ รุปสาระส�าคัญของหนังสือ
พระราชนิพนธ์ทั้ง ๘๘ เล่ม ตลอดจนป้าย
วรรคทองขนาดเล็กและวีดิทัศน์ที่น�าเสนอ
เนือ้ หาแต่ละหมวดพระราชนิพนธ์ ทีต่ กแต่ง
ให้สวนอักษรแห่งนีม้ คี วามน่าสนใจมากยิง่ ขึน้
พิเศษด้วยหนังสือพระราชนิพนธ์จ�าลอง
เล่มใหญ่ ๗ เล่ม คือ หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จแม่กับการศึกษา ซึ่งเป็นไฮไลท์ประจ�า
โซนสวนอักษรสมเด็จพระเทพรัตนฯ ที่แสดงถึง
พระราชประวัติ พระราชจริยวัตรของสมเด็จ
พระเทพรัตนฯ ตั้ ง แต่ ค รั้ ง ยั ง ทรงพระเยาว์ ซึ่ ง
ทรงได้รับแรงบันดาลพระราชหฤทัยด้านการอ่าน
และการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรง
เป็นครูคนแรกของพระองค์ พร้อมป้ายวรรคทอง
จากภายในเล่ ม ซึ่ ง แสดงถึ ง แนวทางที่ ส มเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงอภิบาลเลี้ยงดู
และทรงปลู ก ฝั ง เรื่ อ งการทรงงานแก่ พ ระราชธิ ด า
และพระราชโอรส
ต ล อ ด จ น ห นั ง สื อ พ ร ะ ร า ช นิ พ น ธ ์ จ� า ล อ ง
ขนาดใหญ่ ที่ เ ป็ น ตั ว แทนของทั้ ง ๖ หมวดหนั ง สื อ
พระราชนิ พ นธ์ ได้ แ ก่ สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทรา
บรมราชชนนีกับพระราชกรณียกิจพระราชจริยาวัตร
ด้านการศึกษา ในหมวดหนังสือพระราชนิพนธ์พระบรม
วงศานุวงศ์ ไทย ย�่าแดนมังกร ในหมวดหนังสือพระราช
นิพนธ์สารคดีท่องเที่ยว แก้วจอมแก่น ในหมวดหนังสือ
พระราชนิพนธ์ด้านเยาวชน นารีนครา ในหมวดหนังสือ
พระราชนิ พ นธ์ แ ปล ข้ า วไทย ในหมวดหนั ง สื อ พระราช
นิพนธ์ด้านประวัติศาสตร์และวิชาการ และ กษัตริยานุสรณ์
ในหมวดหนังสือพระราชนิพนธ์กวีนิพนธ์และด้านทั่วไป
ผู ้ ที่ มี โ อกาสอ่ า นหนั ง สื อ พระราชนิ พ นธ์ ข องพระองค์
สามารถน� า ความรู ้ อั น ทรงคุ ณ ค่ า ที่ มี อ ยู ่ อ ย่ า งหลากหลายนี้
ไปต่ อ ยอดประยุ ก ต์ ใ ช้ ให้ เ หมาะสมเพื่ อ การพั ฒ นาตนเอง
สังคม และประเทศชาติได้ต่อไป

Six large mock-ups representing each
group of Her Royal Highness works included:
Books on Members of the Royal Family:
Her Royal Highness Princess Mother and
Education, Travelogues: Treading the
D r a g o n L a n d , C h i l d re n ’s L i t e r a t u re :
K a e w t h e I r re p re s s i b l e , Tr a n s l a t i o n
Works: Nari Nakhara, Books on Academic
Subjects and History: Thai Rice, Poetry
and Books on General Topics: King Rama I
Memorial.
Whoever has a chance to read a book
written by Her Royal Highness Princess Maha
Chakri Sirindhorn will not only be rewarded
by its interesting content, but will also see the
world through the eyes of an erudite princess.
Such insight will enable readers to use this
knowledge practically for self-development
and, in doing so, benefit society and the country.
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The Literature Lane showcased literary
compositions created by nine Kings of the Rattanakosin
era, brief biographies of prominent Thai writers and poets
since the beginning of the Rattanakosin era to the present
day. In addition, 100 must-read books of the Century for Thai
were also on display. By nature, Thai people were very capable of
using languages in many ways and were fond of poems and literatures
composed by the Kings or top-level officials whose works were beautifully
written. Tales written by later generations also were composed in poem format.

วรร กรรม

After forms of communications had been diversified, literatures from
previous generations were widely publicized. As the literacy rate grew, literatures
become even more popular.
The modern age of Thai literature started off when new generations of writers which
comprised both males and females, and degree holders from Thailand and abroad, founded

น� าเสนอความเป็ น มาเกี่ ย วกั บ พระราชนิ พ นธ์ ข องพระมหา
กษัตริย์ ๙ รัชกาล ผลงานวรรณกรรมและประวัติโดยย่อของนักประพันธ์
หรือกวีไทยนับตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน รวมทั้ง
หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน ด้วยแต่โบราณกาลมา คนไทยเป็น
คนเจ้าบทเจ้ากลอน วรรณคดีเรื่องต่างๆ ซึ่งประพันธ์ โดยพระมหากษัตริย์
หรือเสนาอ�ามาตย์ชั้นผู้ ใหญ่มักใช้ถ้อยค�าประดิดประดอยให้ไพเราะงดงาม
แม้นิทานต่างๆ ที่มีขึ้นภายหลังก็ยังเป็นนิทานค�ากลอน
เมื่ อ เรื่ อ งเล่ า ข่ า วสารแพร่ ก ระจายสู ่ ผู ้ ค นได้ ม ากขึ้ น วรรณกรรม
ที่เคยเล่าต่อกันมาถูกพิมพ์เผยแพร่ ขณะที่ประชาชนอ่านออกเขียนได้มากขึ้น
งานวรรณกรรมก็ยิ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น กระจายวงกว้างออกไป
จากที่ เ คยมี แ ต่ เ รื่ อ งแต่ ง ขยายวงสู ่ น วนิ ย ายสมั ย ใหม่ เกิ ด กลุ ่ ม
นักเขียนรุ่นใหม่ทั้งชายและหญิง ทั้งผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศและผู้มี
ความรู้ที่จบระดับมหาวิทยาลัยในประเทศก็แพร่หลายมากขึ้น มีการตั้งโรงพิมพ์
ออกหนังสือพิมพ์ เกิดนิตยสารรายสัปดาห์ขึ้นหลายฉบับ ท�าให้มีช่องทางน�าเสนอ
สู่ผู้อ่านหลากหลาย
สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ควบคู ่ กั บ งานวรรณกรรมก็ คื อ การให้ ร างวั ล งานเขี ย น
อันเป็นก�าลังใจส�าคัญแก่ผู้เขียนให้พัฒนางานเขียน ทั้งยังเป็นตัวเลือกเด่นชัดส�าหรับ
ผู้อ่าน ท�าให้ตัดสินใจเลือกอ่านได้ง่ายและน�าไปสู่การอ่านจนเป็นนิสัยในเวลาต่อมา
รางวั ล ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ทั้ ง รางวั ล จากคณะกรรมการพั ฒ นาหนั ง สื อ แห่ ง ชาติ กระทรวง
ศึกษาธิการ รางวัลวรรณกรรมอาเซียนหรือรางวัลซีไรต์ และจนถึงปัจจุบัน มีหน่วยงาน
ทัง้ ราชการและเอกชน รวมทัง้ ส�านักพิมพ์ตา่ งๆ จัดประกวดหนังสือ ประกวดงานเขียนใหม่
อีกมากมาย เพื่อเป็นทางเลือกส�าคัญส�าหรับการเป็นเมืองหนังสืออย่างแท้จริง

publishing houses and launched a variety of newspapers and weekly magazines. This phenomenon
expanded the base of readers in Thailand.
Coincidentally, many writing awards were established to encourage writers to develop their works,
guide readers, and instill the habit of reading for the public. Widely-known awards include awards by the
National Book Development Committee of the Ministry of Education, and S.E.A. Write Award. Currently, there
are many public and private agencies and publishers organizing writers’ contest to create an atmosphere of the
city of reading.
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บ้ า นกวี น� า เสนอพระราชนิ พ นธ์ ท่ี พ ระมหากษั ต ริ ย ์
๙ รั ช กาลในพระบรมราชจั ก รี ว งศ์ ท รงพระราชนิ พ นธ์
ด้ ว ยพระองค์ เ อง วรรณกรรมที่ ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้ มี ก ารช� า ระหรื อ รวบรวมขึ้ น รวมทั้ ง ผลงานของกวี ห รื อ
นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในแต่ละรัชกาล
บ้านสะท้อนสังคมเป็นวรรณกรรมที่มุ่งแสดงให้เห็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นของมนุษย์ ในสังคมขณะนั้น หรือสามารถโยงใย
ไปถึงปัญหาสังคมก่อนหน้า ที่เก็บง�าซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจ
บ้ า นสาระและบั น เทิ ง น� า เสนองานเขี ย นที่ ยึ ด
ข้ อ เท็ จ จริ ง เป็ น หลั ก แยบยลในการป้ อ นสาระด้ ว ยภาษา
สละสลวยเพื่ อ ความเพลิ ด เพลิ น ของผู ้ อ ่ า น เป็ น นวนิ ย าย
เชิ ง สารคดี นวนิ ย ายอิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ อั ต ชี ว ประวั ติ
เชิงนวนิยายที่น่าติดตาม
บ้ า นนวนิ ย ายขายดี นั ก เขี ย นแทบทุ ก คนในแวดวง
วรรณกรรมน� า เสนอผลงานผ่ า นนิ ต ยสารฉบั บ ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น
ที่นิยมในยุคนั้นๆ นับตั้งแต่ยุคสุภาพบุรุษ พิมพ์ไทย ดรุณสาร
ศรีสัปดาห์ สตรีสาร เดลิเมล์วันจันทร์ สกุลไทย บางกอก
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ขวัญเรือน กุลสตรี มาจนถึง ลลนา
ดิฉัน แพรว ฯลฯ
นามปากกาขายได้ นวนิยายขายดี เช่น รพีพร (สุวฒ
ั น์
วรดิลก) เพ็ญแข วงศ์สง่า (รศ.ดร. เพ็ญแข วัจนสุนทร) กาญจนา
นาคนันทน์ (นงไฉน ปริญญาธวัช) กฤษณา อโศกสิน (สุกัญญา
ชลศึกษ์) ทมยันตี (วิมล ศิริไพบูลย์)
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บ้านนวนิยาย ด้รางวัล

นอกจากความนิ ย มชมชอบของผู ้ อ ่ า นที่ เ ป็ น รางวั ล
อั น ยิ่ ง ใหญ่ แ ล้ ว ยั ง มี ร างวั ล พิ เ ศษที่ ห ลายสถาบั น มอบให้
ด้วยเล็งเห็นว่ารางวัลพิเศษเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักเขียน
สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ได้แก่ รางวัล สปอ. (องค์การ
สนธิ สั ญ ญาป้ อ งกั น ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ) ซึ่ ง
ทุกวันนี้ สปอ. เลิกส�านักงานอย่างเป็นทางการไปแล้วตั้งแต่วันที่
๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๒๐ รางวั ล ซี ไ รต์ หรื อ S.E.A. Write
(South East Asian Writers Award) ซึ่ ง เริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ
พ.ศ. ๒๕๒๒ รางวัลแว่นแก้ว ซึ่งบริษัท นานมีบุ๊คส์ จ�ากัด
กราบบังคมทูลพระราชานุญาตขอพระราชทานพระนามแฝง
แว่ น แก้ ว ในพระราชนิ พ นธ์ แ ก้ ว จอมแก่ น และแก้ ว จอมซน
ของสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
มาเป็ น ชื่ อ รางวั ล ในการประกวดวรรณกรรมเยาวชน
นายอิ น ทร์ อ ะวอร์ ด จั ด ขึ้ น โดยร้ า นนายอิ น ทร์ เซเว่ น บุ ๊ ค
อวอร์ด ของบริษทั ซีพอี อลล์ จ�ากัด (มหาชน) รางวัลพานแว่นฟ้า
เป็ น โครงการประกวดวรรณกรรมการเมื อ งเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ประชาธิปไตย เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยประธาน
รัฐสภาเป็นประธานกรรมการ
หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน เป็นงานวิจัย
ของวิ ท ยากร เชี ย งกู ล ผู ้ อ� า นวยการศู น ย์ วิ จั ย สั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับคณะวิจยั อีก ๑๐ ท่าน ชือ่ “โครงการ
วิจยั เพื่อคัดเลือกและแนะน�าหนังสือดี ในรอบศตวรรษ” ได้รับ
การสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑

The Home of Poets presented written compositions

Home of Honors

by all the nine Kings of the Rattanakosin era, along with the

Apart from popularity among readers which is highly

compilation of literatures by prominent writers and poets

rewarding for the authors, there are major awards given by

in their times.

institutes to encourage writers to produce quality works. The

The Home of Social Issue featured literary works

SEATO Award was present by The South East Asia Treaty

that reflect existing social problems or the causes of such

Organization which was disbanded on 30 June, 1977. The S.E.A.

difficulties that are hidden.

Write (South East Asian Writers Award) was launched in 1979.

The Home of Knowledge and Entertainment

The Waen Kaew Award, the name of the award was adopted

presented works of non-fiction that are cleverly narrated

from a pen name used in Kaew the Irrepressible and Kaew the

and beautifully written to entertain readers in the forms

Mischievous by Her Royal Highness Princess Maha Chakri

of documentary-based novels, historical novels, and

Sirindhorn by which Nanmee Books sought the permission

autobiographic novels.

to use. The Naiin Award is given by Naiin Bookstore. Seven

The Home of Bestsellers showcased some works

Books Award is launched by CP ALL Limited (PCL). Launched

of permanent writers published in popular magazines at

in 2001 and with Speaker of the Parliament as the head of the

the time, including Supab Burut, Phim Thai, Darun San, Sri

committee, the Phan Waen Fah Award is a contest for political

Sapdah, Satri San, Dailymail Monday, Sakul Thai, Bangkok,

literary works with the purpose of promoting democracy.
‘100 Must-Read books for Thais’ is a fruit of a research

Siam Rath Weekly, Kwan Ruean, Kullasatri, Lalana, Dichan,
Praew, etc.

project under the supervision of Wittayakorn Chiengkul, the

Pen Names that Sell, Novels that Become Best-

Director of Social Science Research Center of Rangsit University,

sellers include Raphiporn (Suwat Woradilok), Penkhae

and a team of 10 researchers under the project titled “A Selection

Wongsanga (Assoc. Prof. Dr. Penkhae Vajjanasunthorn),

of 100 Must-Read books for Thais”. The project was supported

Kanchana Nakkhanant (Nongchanai Parinyathawat),

by the Thailand Research Fund and conducted during 1997-

Krisna Asokesin (Sukanya Cholsuek), Thommayanti (Wimol

1998.

Siripaiboon).
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ส านเ มสุ ทุก รท า
This exhibition zone aimed at bringing people of
all ages happiness, regardless of race and religion. Its
goal was to boost morale and help people to live and
work more happily. The zone compiled and showcased
religious books of all faiths, books on psychology, books

สถานีแห่งการเติมพลังใจให้แก่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ
ศาสนา พร้อมกระตุ้นก�าลังใจให้ชีวิตและการท�างานในทุกๆ วัน
เต็ ม เปี ยมไปด้ ว ยความสุ ข ด้ ว ยหนั ง สื อ ธรรมะจากทุ ก ศาสนา
หนังสือจิตวิทยา และหนังสือเพิ่มพลังคิดบวก
นิ ท รรศการบอกเล่ า เรื่ อ งราวความรุ ่ ง เรื อ งของศาสนา
ในโลกสากล ทั้งประวัติความเป็นมาของคัมภีร์ส�าคัญ หลักธรรม
ค� า สอน ทั้ ง ในรู ป แบบดั้ ง เดิ ม จวบจนกระทั่ ง ไปสู ่ ก ารดั ด แปลง
เป็ นวรรณกรรม เรื่อ งราวของผู้น�าสูง สุด ศูน ย์ร วมจิ ต ใจของ
ศาสนิกชน รวมถึงผู้สืบทอดวิถีทางแห่งการเผยแพร่หลักธรรม
ผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นในปัจจุบัน
ตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิ ก
พระไตรปิ กสากล พุทธชยันตี วรรณคดีศาสนาในประเทศไทย
พระประวั ติ ข องสมเด็ จ พระสั ง ราชองค์ ป ั จ จุ บั น
และพระภิ ก ษุ ผู ้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในด้ า นการเผยแผ่
พระธรรมค� า สอนตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง
ปัจจุบัน
นอกจากนั้น ยังได้
น้อมน�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู ่ หั ว มาจั ด แสดงให้ ง ่ า ย
ต่ อ การท� า ความเข้ า ใจส� า หรั บ
คนรุน่ ใหม่ อีกทัง้ ยังมีการรวบรวม
“มหัศจรรย์หนังสือเปลี่ยนชีวิต”
หนั ง สื อ ที่ ช ่ ว ยเพิ่ ม ก� า ลั ง ใจและ
พลั ง คิ ด บวกให้ ชี วิ ต เปลี่ ย นแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น พร้อมทั้งตัวอย่าง
เรื่ อ งราวความส� า เร็ จ ของบุ ค คลจาก
แวดวงต่างๆ ด้วย
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for positive attitude and so forth.
Part of the exhibition portrayed the glory of various
world religions ranging from the history of major religious
scriptures, teachings from original religious pedagogy,
adaptation into literary works, the lives of founders of
religions to the revelations of religious prophets.
Essential information about Buddhism including
the Tripitaka, the international Tripitaka, Buddha Jayanti,
religious-themed literature in Thailand, and biographies
of the current Supreme Patriarch and some of the
distinguished Buddhist monks from the past to the present
was also included.
In addition, the principles of His Majesty’s
Sufficiency Economy Philosophy were
also on display in easy and
comprehensible ways
for young people to
digest. The exhibition
included a section
called “The Book to
Change Your Life” - a series
of books or books with short
inspirational stories and
motivational essays meant
for the good of the soul.

ร ูสู่ม จน นาการ

The “Exploring the Scientific World” Exhibition
introduced participants to the world of science knowledge and scientific breakthroughs that demystify issues
that puzzle humans for a long time. The exhibition also
demonstrated the application of science in daily life.
Through a wide range of science books, scientific discoveries are passed from previous generations to the next to

ประตู สู ่ มิ ติ จิ น ตนาการ เป็ น นิ ท รรศการที่ น� า ผู ้ ช มเข้ า ไป
รู้จักกับโลกของวิทยาศาสตร์ การค้นพบองค์ความรู้ ใหม่ที่ช่วย
ตอบค�าถามในสิ่งที่มนุษย์สงสัย การน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
มาประยุกต์ ใช้ ให้เกิดประโยชน์ โดยมีหนังสือวิทยาศาสตร์ที่เปรียบ
เสมื อ นบั น ทึ ก ท� า หน้ า ที่ ถ ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์
ในแต่ ล ะสมั ย มาสู ่ ค นรุ ่ น หลั ง ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจธรรมชาติ
ของตนเอง สิ่งแวดล้อม และปรากฏการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล
อันจะเป็นก�าลังส�าคัญที่ช่วยสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศ
ภายในนิทรรศการได้จัดแสดงเรื่องราวพัฒนาการหนังสือ
วิ ท ยาศาสตร์ ใ นประเทศไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา
สมั ย ธนบุ รี จนถึ ง ปั จ จุ บั น พิ เ ศษด้ ว ยการรวบรวมหนั ง สื อ ดี
วิทยาศาสตร์ ๑๘๘ เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน จากโครงการวิจัย
หนังสือดีวิทยาศาสตร์ โดยมีจอ Interactive สรุปสาระส�าคัญ
ของหนังสือดีวิทยาศาสตร์ท้ัง ๑๘๘ เล่ม ให้ผู้ที่ชื่นชอบหนังสือ
แนววิทยาศาสตร์ได้อ่าน
นอกจากนี้ ยังจัดแสดงความรู้ท างวิท ยาศาสตร์ ที่น ่ ารู ้
ส�าหรับการด�ารงชีวิตปัจจุบันในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการแพทย์
ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านดาราศาสตร์ พร้อมจัดกิจกรรมบันเทิงวิทย์ให้ผู้เข้าชม
ได้ ร ่ ว มสนุ ก เช่ น การเสวนาหั ว ข้ อ “หนั ง สื อ วิ ท ยาศาสตร์ กั บ
การพัฒนาความคิด” ทอล์กโชว์เรื่อง “มหัศจรรย์ของหนังสือ”
โดย รศ.ดร. ชั ย วั ฒ น์ คุ ป ระตกุ ล และการประดิ ษ ฐ์ ข องเล่ น
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
นิทรรศการ “ประตูสู่มิติจินตนาการ” จะช่วยสร้างเสริม
ความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ และความรู้รอบตัวให้แก่ผู้เข้าชม
ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นาปั ญ ญา เพื่ อ พั ฒ นาประเทศชาติ
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป
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provide rational explanation about natures, environment,
and phenomena which is the fundamental component in
developing the country.
On the exhibition, the chronological order of the
Development of Science Books from the Sukhothai,
Ayutthaya, Thonburi, and Rattanakosin eras was arranged,
along with Recommended 188 Thai Science Books
which were compiled by the Science Book Research
Project. An interactive screen summarizing the content of
188 books was installed to excite enthusiastic participants.
In addition, the exhibition featured a section on
Interesting Scientific Knowledge for Daily Life
which covered a wide range of areas including
medicine, agriculture, industry, energy, environment,
and astronomy. Further, the Fun with Science section gave
interested participants the opportunity to join the talk
on “Science Books and the Development of Thinking”,
a Talk on the topic of “the Miracle of Books” by Assoc.
Prof. Dr. Shaiwatna Kupratakul, and the making of
science toys, etc.
The Exhibition “Exploring the Scientific World”
promoted the scientific way of thinking and shared
interesting science knowledge to participants, which is an
important element in developing the intelligence of people
and the country.
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ห สมุ กรุงเทพ
ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ เมื่ อ กรุ ง เทพมหานครมี น โยบาย
ที่จะย้ายที่ท�าการจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร บริเวณถนน
ดินสอ ไปอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ เขตดินแดง
กรุงเทพมหานครจึงมีโครงการปรับปรุงอาคารศาลาว่าการเดิม
ซึ่งเป็นอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และได้ขึ้นทะเบียนกับ
กรมศิ ล ปากรเป็ น อาคารอนุ รั ก ษ์ ให้ เ ป็ น หอสมุ ด กรุ ง เทพฯ
(City Library) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้อันทรงคุณค่า
และแหล่ ง ภู มิ ป ั ญ ญา เปรี ย บดั ง “หน้ า ต่ า ง” ของการรู ้ จั ก
กรุงเทพมหานคร
ในการจัดนิทรรศการกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลกนี้ กรุงเทพ
มหานครจึงได้จา� ลองแนวคิด และรูปแบบในการจัดท�าหอสมุดกรุงเทพฯ
(City Library) มาให้ประชาชนได้เห็นภาพในอนาคต
หอสมุดกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กรุงเทพฯ และแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ หลักฐานทางประวัติศาสตร์
และเอกสารส� า คั ญ จากอดี ต รวมถึ ง เอกสารส� า คั ญ ในปั จ จุ บั น ของ
กรุงเทพมหานคร เช่น พิมพ์เขียวการก่อสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างส�าคัญ
เช่น รถไฟฟ้า อาคารส�าคัญ สถานที่ส�าคัญ ตลอดจนประวัติบุคคล
หรือตระกูลส�าคัญนอกเหนือจากที่จัดเก็บไว้ ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เพื่อให้เด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ ประชาชนที่สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยว
สามารถมาศึ ก ษา ค้ น คว้ า หาความรู ้ และตอบทุ ก ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ
กรุงเทพฯ เช่น
• กรุงเทพฯ มาจากไหน? (จากชุมชนเล็กๆ ริมแม่น�้าเจ้าพระยา
วิวัฒน์สู่มหานครใหญ่)
• วิวัฒนาการของเมืองกรุงเทพฯ เป็นมาอย่างไร? (จากเมืองน�้า...
สู่เมืองบก สู่มหานครขนาดใหญ่ในภูมิภาค)
• วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนเป็ น อย่ า งไร? (จากวิ ถี ช าวบ้ า น สู ่ วิ ถี ช าวเมื อ ง
และแหล่งที่มาของภูมิปัญญาบรรพชนที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น)
• วิ วั ฒ น์ ก ารปกครองของกรุ ง เทพมหานครจากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น
(จากกรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล หน่วยงานบริหารจัดการเมืองหลวง
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ วิวฒ
ั น์ผา่ นกาลเวลาสูเ่ ทศบาลนครกรุงเทพฯ เทศบาลนครหลวง
เทศบาลนครกรุงเทพธนบุรี และกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน)
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In 1970, the Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
had had a plan to relocate from its city hall premises to the more
spacious Bangkok City Hall 2 in Din Daeng District. The historicallyrich City Hall 1, which was registered by the Fine Arts Department as
a building targeted for conservation would be transformed into a City
Library as a repository of knowledge, historical records, and important
documents pertaining to Bangkok from the past to the present.
In the World Book Capital 2013 Exhibition, the BMA displayed
a glimpse of the conceptual design for the establishment of the City
Library as follows:
The City Library containing all comprehensive sources of
information from the past to the present, including blueprints of
important premises and infrastructural projects, biographical works
and information on notable people or family lineages, aside from
records kept in the National Archives for children, youths, interested
individuals, and tourists to acquire knowledge find all questions
about BMA.
• Bangkok’s growth from a cluster of small communities to
a metropolis.
• Its transformation from a city interwoven with many canals
to a land-based urban center.
• The myriad lifestyles of the people living in this cultural
melting pot, from rural to urban ways-of-life, plus the wisdom and
national heritage worthy of conservation that has been recorded and
passed down over generations.
• Evolution of the city’s administrative body tasked with
governing this vast metropolitan area over the past century, from a
centralized administration to a special administrative unit, i.e. from
the Sanitation Department, Ministry of the Metropolitan Affairs to the
Bangkok Metropolitan Administration (BMA).
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นการ ูน
ย้ อ นรอยประวั ติ ก าร์ ตู น ไทยตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น
ให้นักอ่านการ์ตูนทุกเพศทุกวัยได้สัมผัสกับจินตนาการอันแสนสนุก
ในวัยเยาว์ โดยบอกเล่าประวัติศาสตร์การ์ตูนไทยตั้งแต่ยุคบุกเบิก
ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ ป ระเทศไทยเริ่ ม ใช้ เ ทคโนโลยี ก ารพิ ม พ์ ภ าพ
ด้ ว ยแท่ น พิ ม พ์ หิ น จนกระทั่ ง มี ก ารใช้ แ ม่ พิ ม พ์ โ ลหะ (บล็ อ ก)
จึงท�าให้การพิมพ์ภาพการ์ตูนเริ่มเฟื่องฟูขึ้น จนถึงยุคทองของ
การ์ตูนไทยที่มีการ์ตูนหลากหลายประเภท และมีนักเขียนการ์ตูน
มากมาย จนกระทั่งการ์ตูนญี่ปุ่นเริ่มเข้ามาตีตลาดท�าให้วงการ
หนั ง สื อ การ์ ตู น ไทยที่ เ ริ่ ม ซบเซากลั บ มาทอแสงใหม่ ใ นยุ ค เงิ น
และเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูซึ่งก็คือ ยุคปัจจุบันนั่นเอง
นอกจากนี้ ยั ง จั ด แสดงบอร์ ด นิ ท รรศการประวั ติ แ ละ
ผลงานของนักเขียนการ์ตนู ผูส้ ร้างแรงบันดาลใจให้นกั เขียนการ์ตนู
รุ่นใหม่ ด้วยการบอกเล่าประวัติและผลงานของนักเขียนการ์ตูน
ระดับต�านาน พร้อมจัดแสดงหนังสือการ์ตนู และนิตยสารการ์ตนู เก่า
หายาก ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึง ปัจ จุบัน ตัว อย่างเช่น การ์ ตู น ตุ ๊ ก ตา
การ์ ตู น เล่มละบาท การ์ตูนนิทาน หนังสือภาพวิจิตรผลงานของ
ครู เ หม เวชกร และกิ จ กรรมพบ
นักเขียนการ์ตูน ได้แก่ คุณราช
เลอสรวง คุณโอม รัชเวทย์
คุณวีระชัย ดวงพลา และ
คุ ณ โกสิ น ทร์ จี น สี ค ง
โดยพู ด คุ ย ถึ ง เรื่ อ ง
แรงบันดาลใจ และ
ประสบการณ์ ในการ
เขียนการ์ตูน

A flashback to the world of cartoons and comic
books in Thailand, the exhibition brought visitors through
the history of the Thai cartoon from its most basic form to the
development of the modern printing press, which was a huge
leap forward in mass production of printed material. Comic
books in Thailand have a long history including the period in
which Japanese comics gaining increasing popularity; Thai
comics being almost invisible in bookstalls; and Thai comics
regaining popularity in the age of the Internet.
The exhibition boards also displayed the lives and works of
Thai comic illustrators or the legends of the Thai cartoon circle
that inspired the works of the new generation of comic artists.
They also exhibited rare comic books and comic magazines
such as Tukkata, one-baht cartoons, and the drawings of Master
Hem Vejakorn. In the meet-the-cartoonist sessions, famous comic
artists like Niwat Tarapan (Rat Loesuang), Ohm Ratchavej, Veerachai
Duangpla, and Kosin Jeenseekong provided audiences with insight,
inspiration, and experience about their works.
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วรร กรรมเ าวชน
เปิ ด ประตู สู ่ โ ลกวรรณกรรมเยาวชน ร่ ว มสั ม ผั ส
คุณค่าและพลังแห่งหนังสือที่ให้ความรู้ ประสบการณ์ ความ
สนุกสนาน ตลอดจนสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความส�าคัญของหนังสือ
ในฐานะแหล่ ง ขุ ม ทรั พ ย์ ท างปั ญ ญา พร้ อ มทั้ ง ปลู ก ฝั ง นิ สั ย
รักการอ่าน
นิ ท รรศการบอกเล่ า เรื่ อ งราวต้ น ก� า เนิ ด ของแนวคิ ด
ในการสร้ า งสรรค์ ห นั ง สื อ ส� า หรั บ เด็ ก ที่ ถื อ ก� า เนิ ด ขึ้ น
ในดิ น แดนตะวั น ตกเป็ น แห่ ง แรก พร้ อ มทั้ ง เชื่ อ มโยงเข้ า สู ่
วิวฒ
ั นาการวรรณกรรมเยาวชนในประเทศไทยตัง้ แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ครัง้ ยังเป็นเพียงวรรณกรรมมุขปาฐะ ก่อนจะมาเป็นการ
จด จาร จารึก และบันทึกลงบนวัสดุต่างๆ จนกระทั่งถูกตีพิมพ์
เป็นหนังสือดังรูปเล่มที่พบเห็นในปัจจุบัน
เนื้ อ หายั ง ครอบคลุ ม ถึ ง บริ บ ททางสั ง คม แนวคิ ด
และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย ซึ่งทั้งหมดล้วน
ส่งผลต่อการผลิตหนังสือส�าหรับเด็กในประเทศไทย ทั้งยังได้
น�าเสนอตัวเล่มวรรณกรรมฉบับจริงตั้งแต่สมัยโบราณจนถึง
ปั จ จุ บั น เช่ น จิ น ดามณี แบบเรี ย นเล่ ม แรกของไทย
แบบเรียนหลวง หนังสือแบบเรียนในสมัยรัชกาลที่ ๕ หนังสือ
สอนพระพุทธศาสนาส�าหรับเด็กในสมัยรัชกาลที่ ๗ หนังสือ
อ่านนอกเวลา และวรรณกรรมแปลจากภาษาต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยั ง วิ เ คราะห์ ถึ ง สภาพและแนวโน้ ม
ของวรรณกรรมเยาวชนในท้องตลาดของไทย ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นวรรณกรรมแปลที่ “เด็กอ่านได้ ผู้ ใหญ่อ่านดี” รวมทั้ง
ทิ้งท้ายไว้ด้วยความคาดหวังที่จะให้มีนักเขียนไทยผู้สร้างสรรค์
หนังสือเพื่อเด็กเกิดขึ้นอย่างแท้จริง

Open the gate to the world of children’s literature
and realize the value and power of books that give you
knowledge, experience, merriment, imagination and
creativity. This exhibition zone aimed at inculcating the
importance of books as treasure chest of knowledge and
the love of reading among children and youth.
The exhibition presented the origin of children’s book
in the western world, before portraying the evolution of
children’s literature in Thailand from the past to the present, from oral communication, painting, inscription, writing,
and printing to electronic media.
The content covered social contexts, prevalent
notion and actual incidents of each period that influenced
the creation of children’s books. Rare literature books such
as Jindamanee textbooks and Fast Learning textbooks in
King Rama V’s reign, religious-themed textbooks in King
Rama Vll’s reign, popular extra reading books and literature
translated from foreign languages were also on display.
There was a part encompassing current situations and
trend of children’s literature in the Thai market. The majority of
these were ideal-for-all literary works translated from foreign
languages. The exhibition also featured a section
devoted to giving the current and future trends of children’s
literature, which are mostly translated works targeting
both children and adults. Panelists expected a favorable
trend in the market.
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The Bangkok Metropolitan Administration
filled a vacant space of the SkyWalk with
a l i v e l y l i b r a r y a n d b o o k s t o re s r u n b y
many major publishers under the “Reading in the
Sky and Release the Books” activity which was
a part of the promotion activities on the occasion
that Bangkok was designated the title “World Book
Capital” in 2013.
More than 80 publishers participated
in Reading in the Sky to offer visitors a wide
range of books to buy. The event was held during
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กรุ ง เทพมหานครได้ แ ปลงพื้ น ที่ โ ล่ ง ว่ า งของ
ทางเดินยกระดับ (Sky Walk) ให้กลายเป็นห้องสมุด
และเส้นทางจ�าหน่ายหนังสือราคาย่อมเยาจากส�านักพิมพ์
ชือ่ ดังหลายแห่งในเมืองไทย ภายใต้กจิ กรรม “อ่านลอยฟ้า
และปล่อยหนังสือ” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริม
การอ่ า นในฐานะที่ ก รุ ง เทพมหานครได้ รั บ เลื อ กเป็ น
เมืองหนังสือโลกประจ�าปี ๒๕๕๖
โดยกิจกรรมการอ่านลอยฟ้าได้รวบรวมหนังสือ
จาก ๘๐ กว่าส�านักพิมพ์ ให้ประชาชนได้เลือกซือ้ เลือกอ่าน
ระหว่ า งวั น ที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ บริ เ วณ
ทางเดิ น ยกระดั บ ตั้ ง แต่ ส ถานี ร ถไฟฟ้ า สยามจนถึ ง
ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ แ ละปิ ด ท้ า ยด้ ว ยกิ จ กรรม
ปล่อยหนังสือที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกหยิบ
หนั ง สื อ ที่ ชื่ น ชอบได้ ต ามอั ธ ยาศั ย วั น ละ ๒ รอบ
รอบละ ๓,๐๐๐ เล่ม ในเวลา ๑๓.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ น.
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณ
ทางเดินยกระดับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมทั้งสองบนทางเดินยกระดับนั้น นับเป็น
การกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส�าคัญของการอ่าน
และสร้ า งวั ฒ นธรรมการอ่ า นให้ เ กิ ด ขึ้ น ในเมื อ งไทย
อย่างแพร่หลายมากขึน้
ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จะช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ ค นกรุ ง เทพฯ สามารถอ่ า นหนั ง สื อ
ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา สร้ า งนิ สั ย รั ก การอ่ า นให้ เ กิ ด ขึ้ น
อย่างเป็นรูปธรรม

21-24 April, 2013 on the SkyWalk, an elevated
walkway, from the BTS Siam Station to Central
World Department Store. In Release the Books,
participants picked books for free. The event was held on
21-23 April at the connecting passage near the Bangkok
Art and Culture Centre. Around 3,000 books were given
for free two times a day at 13.00 hrs. and 17.00 hrs.
With cooperation from every involved sector,
both activities were aimed to raise awareness about the
importance of reading, instill reading culture and reading habit
in Thailand, and encourage people to read at anywhere and
any time possible.
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เนื่ อ งในโอกาสที่ ก รุ ง เทพมหานครได้ รั บ มอบต� า แหน่ ง
เมืองหนังสือโลกในปี ๒๕๕๖ และปี ถั ด ไปยั ง เป็ น ปี ค รบรอบ ๓๕ ปี
รางวัลซีไรต์ กรุงเทพมหานคร โดยส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว
จึ ง ใช้ โอกาสส� า คั ญ นี้ จั ด งานเฉลิ ม ฉลอง ๓๕ ปี รางวั ล ซี ไ รต์ ด ้ ว ย
โดยจั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ ๒๑ เมษายน - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อกระตุ้นความสนใจ
และร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการอ่านวรรณกรรมและกวีนิพนธ์ซีไรต์
ให้แพร่หลาย
รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ
รางวัลซี ไรต์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยความร่วมมือระหว่าง
โรงแรมโอเรี ย นเต็ ล สมาคมภาษาและหนั ง สื อ แห่ ง ประเทศไทย
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ และสมาคมนัก เขียนแห่ง ประเทศไทย โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูนักเขียนในกลุ่มประเทศ
อาเซียน แรกก่อตั้งมีสมาชิก ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาเพิ่มอีก ๕ ประเทศ ได้แก่ บรูไน
เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา
รางวั ล ซี ไ รต์ ถื อ เป็ น รางวั ล แรกที่ ย กระดั บ วรรณกรรมไทย
และนักเขียนไทยสู่สากลและยกระดับวรรณกรรมอาเซียนให้เป็นที่รู้จัก
ในระดับนานาชาติ ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและเป็นความภาคภูมิใจ

ของประเทศไทยและประเทศเพื่ อ นบ้ า น ทั้ ง ยั ง
มี เ กี ย รติ มี ศั ก ดิ์ ศ รี เ ป็ น ที่ ย อมรั บ และยกย่ อ ง
ในแวดวงวรรณกรรมทั่ ว โลก สร้ า งชื่ อ เสี ย ง
และเกียรติภูมิอันสง่างามให้แก่ประเทศไทยในฐานะ
ประเทศเจ้ าภาพผู ้ ก่ อ ตั้ ง ยิ่ งไปกว่ านั้ นวรรณกรรม
ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ซี ไ รต์ ยั ง เป็ น สื่ อ วั ฒ นธรรมที่ ป ระสาน
ความเข้าใจและมิตรไมตรีระหว่างประชาชนในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี
On the occasion that Bangkok was awarded
the title of “World Book Capital” in 2013 combined
with the 35th anniversary of S.E.A. Write Award in
the following year, the Culture, Sports and Tourism
Department of the Bangkok Metropolitan Administration
organized an exhibition the “35th Anniversary of S.E.A.
Write Award” during 21 April to 19 May, 2013 at the
Bangkok Art and Culture Centre to promote the reading
of S.E.A. Write-awarded literatures and poets.
The South East Asia Writers Award (S.E.A. Write
Award) was founded in 1979 by a joint effort of the
Oriental Hotel, the P.E.N. International Thailand Centre under
the Royal Patronage of H.M. the King, and the Thai Writers
Association to promote and honor writers of ASEAN countries.
Initially, the founding countries were Indonesia, Malaysia, the
Philippines, Singapore, and Thailand, later Brunei, Vietnam,
Laos, Myanmar, and Cambodia joined the group.
S.E.A. Write Award is the first literature award that lifts up
the standard of Thai writers and Thai literatures to the international
arena, at the same time, promotes writers from ASEAN countries
to the global scale. In addition, with time, the award has earned
Thailand and member countries international recognition, and has
been favorably-received. Furthermore, the S.E.A. Write Award is also
cultural diplomacy strengthening the relations of ASEAN residents.
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นิ ท ร ร ศ ก า ร
๓ ๕ ป ี ซี ไ ร ต ์
จัด ขึ้น ภายใต้ แ นวคิ ด
๓๕ ปี ซี ไรต์ อาเซียน
รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อสื่อถึง
ความร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น ของ
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นในการ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น นั ก เขี ย นและ
กวี ใ ห้ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานอั น ทรงคุ ณ ค่ า
นิ ท รรศการน� า เสนอตั้ ง แต่ ป ระวั ติ ค วาม
เป็นมา ความส�าคัญ และพัฒนาการของรางวัล
ซี ไ รต์ ต ลอดระยะเวลา ๓๕ ปี รางวั ล ซี ไ รต์ ใ น
เวทีโลก ประวัติและผลงานของนักเขียน กวีซีไรต์
ปีล่าสุดจาก ๑๐ ประเทศสมาชิก ประวัติและผลงาน
ของนักเขียนและกวีซีไรต์ของไทย ผลงานที่ ได้รับ
รางวัลซีไรต์ปีล่าสุด พร้อมทั้งวรรคทองจากผลงาน
ที่ ได้รับรางวัล โดยมีการน�าผลงานจริงมาจัดแสดง
ส� า หรั บ ผู ้ ที่ ส นใจอ่ า นเพิ่ ม เติ ม การฉายภาพยนตร์
ที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมซีไรต์ และการแสดง
ต่างๆ ได้แก่ การแสดง Poetry Performance
โดย Mr. Elangovan นักการละครชื่อดังและกวี
ซีไรต์ พ.ศ. ๒๕๔๐ จากประเทศสิงคโปร์ การแสดง
ชุ ด “บทเพลง กวี ชี วิ ต ” ประกอบดนตรี โดย
ศั ก ดิ์ สิ ริ มี ส มสื บ กวี ซี ไ รต์ ประจ� า ปี ๒๕๓๕
การแสดงล� า ตั ด ด้ น สด ชุ ด “อ่ า นเพื่ อ ชี วิ ต ”
จากคณะล� า ตั ด อ.ไฉน ลู ก เมื อ งมี น การแสดง
ละครร้องท�านองครู จาก กลุ่มละคร อนตตา
นอกจากนี้ ยั ง เชิ ญ นั ก เขี ย นและกวี ซี ไ รต์
มาร่ ว มพู ด คุ ย ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวความประทั บ ใจ
แรงบันดาลใจ เบื้องหลังความส�าเร็จของงานเขียน
พร้ อ มเชิ ญ นั ก วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมี ผ ลงาน
เกี่ยวกับรางวัลซีไรต์มาร่วมเวทีเสวนาอีกหลายท่าน
92

The 35th Anniversary of S.E.A. Write Award
Exhibition was organized under the theme of “The
35th Anniversary of S.E.A. Write: The Unification of
ASEAN” to demonstrate close cooperation among
ASEAN countries in encouraging writers and poets to
create artistic works to the book world. The exhibition
showcased the history and the role of the award
throughout 35 years since its inception, backgrounds
and works of the winners of writers and poets S.E.A.
Write Award 2013 from 10 member states, the
histories and works of all Thai writers and poets who
have received S.E.A. Write Award, and quotations
from the awarded works. The actual-award winning
books were on display for participants to read.
Furthermore, the exhibition also featured films
adapted from books and interesting performances
as the followings.
Poetry Performance by Mr. Elangovan,
the famous Singaporean playwright and poet who
received S.E.A. Write Award in 1997. “Songs,
Poetry and Life” accompanied by music by
Saksiri Meesomsueb, the Thai writer who received
S.E.A. Write Award in 1992, Improvisational
Performance titled “Read for Life” by Chanai
Lookmuengmin, Musical Play by Anatta Theater
Group.
Additionally, a number of S.E.A. Writewinning writers and poets were invited to share their
interesting experiences and insights, along with many
scholars involved in S.E.A. Write Award.

ก า รหนงส
ม
พ
ท้ งสนามห วง

กรุ ง เทพมหานครจั ด กิ จ กรรม “ตั ก บาตรหนั ง สื อ ”
บริ เ วณมณฑลพิ ธี ท ้ อ งสนามหลวง โดย ม.ร.ว. สุ ขุ ม พั น ธุ ์
บริ พั ต ร ผู ้ ว ่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร พร้ อ มด้ ว ยคณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน มาตักบาตร
หนั ง สื อ ร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ร ่ ว มท� า บุ ญ ด้ ว ยการ
“แบ่ ง ปั น ” ความรู ้ และ “ให้ ” แสงสว่ า งทางปั ญ ญา
โดยมีพระสงฆ์ ๔๐๐ รูป มารับบิณฑบาตหนังสือจากประชาชน
เพื่ อ น� า ไปมอบให้ กั บ โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม ห้ อ งสมุ ด
ต่ า งๆ ทั่ ว กรุ ง เทพฯ รวมถึ ง พื้ น ที่ ส าธารณะต่ า งๆ เช่ น
บนรถประจ�าทาง ทางเดินยกระดับ รถไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อร่วม
ส่งเสริม พัฒนา และขยายพื้นที่การอ่าน สนับสนุนกรุงเทพฯ
ให้เป็นมหานครแห่งการอ่านโดยประชาชนสามารถน�าหนังสือ
ทุกชนิด ทุกประเภทมาร่วมบริจาคและร่วมตักบาตรได้ไม่จ�ากัด
ทั้ ง หนั ง สื อ ที่ อ ่ า นแล้ ว หรื อ หนั ง สื อ ใหม่ ซึ่ ง สามารถมา
เลื อ กซื้ อ หาได้ ภ ายในงาน นอกจากนี้ ยั ง ได้ น� า เด็ ก นั ก เรี ย น
กว่า ๒,๐๐๐ คน ที่เป็นอาสาสมัครจาก “โครงการพี่ชวนน้อง
อ่านกันสนั่นเมือง” มาร่วมอ่านหนังสือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ฟังและสร้างสีสันภายในงาน
ในโอกาสเดี ย วกั น นี้ กรุ ง เทพมหานครยั ง ได้ จั ด
กิจกรรมเปิดตัวไปรษณียบัตรและดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก
ชุด กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก ๒๕๕๖ (Bangkok World
Book Capital 2013 Stamp) ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด

จัดท�าขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสส�าคัญนี้ โดยมีความ
พิเศษอยู่ที่การน�าบทพระราชนิพนธ์ “แก้วจอมแก่น” ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาผลิต
เป็นหนังสือขนาดจิ๋ว ผนึกอยู่บนดวงตราไปรษณียากร และ
สามารถดึงออกมาเปิดอ่านได้จริงเป็นครั้งแรกในโลก โดย
ผู ้ ว ่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร พร้ อ มด้ ว ยตั ว แทนจาก
ยูเนสโก สมาคมผู้จัดพิมพ์นานาชาติ สหพันธ์สมาคม
และสถาบันห้องสมุดนานาชาติ และสหพันธ์ผู้จ�าหน่าย
หนังสือนานาชาติ ได้ร่วมกันท�าพิธีติดตราไปรษณียากร
ที่ ร ะลึ ก จ� า ลองนี้ ล งบนไปรษณี ย บั ต รจ� า ลองขนาดใหญ่
เพื่อเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

donated to schools around Bangkok. Some were also
distributed at sites such as bus stations, SkyWalks,
and along the BTS SkyTrain system to extend reading
opportunities. Many books were donated and over
2,000 students thronged the ground as volunteers in
the “Let’s Read” campaign, to promote and persuade
people to read more and more books.
The same event inaugurated the Bangkok World
Book Capital 2013 postage stamp, designed and
produced by the Thailand Post Company Limited. The
stamp carries a miniature book of the highly readable
“Kaew Jom Kaen” (Kaew the Irrepressible) by H.R.H.
Princess Maha Chakri Sirindhorn. The inauguration was

The “Book Offerings to Buddhist Monks” activity,

attended by the Governor of Bangkok, representatives

organized by the BMA, was held at Sanam Luang

from UNESCO, the International Publishers

on Tuesday 23 April 2013. The event was presided

Association (IPA), the International Federations of

over by M.R. Sukhumbhand Paribatra, the Governor

Library Associations and Institutions (IFLA), and the

of Bangkok and attended by distinguished guests,

International Booksellers Federation (IBF).

BMA executives, civil servants and the general public.
The book offerings allowed people to mutually share
collective wisdom. Four hundred monks from temples
in Bangkok received the books which were then
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พ ร ม า หน่งเม งหนงส ก
านพ พ ามหาเจ า นทร

พิธีรับมอบต�าแหน่งเมืองหนังสือโลก ๒๐๑๓ เป็นอีก
หนึ่ ง กิ จ กรรมส� า คั ญ ของกรุ ง เทพมหานครเพื่ อ สานต่ อ ภารกิ จ
อั น ยิ่ ง ใหญ่ ใ นการวางรากฐานวั ฒ นธรรมการอ่ า นให้ ยั่ ง ยื น
ในสังคมไทยและสังคมโลก ในโอกาสส�าคัญยิง่ นีก้ รุงเทพมหานคร
ได้ เ ลื อ ก “ลานพลั บ พลามหาเจษฎาบดิ น ทร์ ” เป็ น สถานที่
จัดงาน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ ใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
ทัง้ ในระดับราชวงศ์และรัฐบาลบ่อยครัง้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังเป็นสถานที่
“ศักดิ์สิทธิ์” ที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการ
อย่างใหญ่หลวงต่อการเรียนรู้และการอ่านของคนไทย ด้วยทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งแบบเรียนภาษาไทยขึ้น และจารึก
ต�าราความรู้ต่างๆ ไว้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งนับเป็น
คลังความรู้แห่งแรกของประเทศไทย ทั้งยังมีการพิมพ์หนังสือ
ภาษาไทยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระองค์ด้วย
พิ ธี รั บ มอบต� า แหน่ ง เมื อ งหนั ง สื อ โลกในครั้ ง นี้ มี บุ ค คล
ส�าคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติให้เกียรติมาร่วมเป็น
สักขีพยานมากมาย จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้
เผยแพร่ วั ฒ นธรรม ประกาศศั ก ดิ์ ศ รี แ ละความภาคภู มิ ใ จ
ในการเป็นชนชาติอารยะสู่สากล กรุงเทพมหานครจึงได้จัดงาน
ในครั้งนี้อย่างประณีตพิถีพิถันในทุกรายละเอียดเพื่อถ่ายทอด
“เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย” โดยเฉพาะการคัดเลือกการแสดง
บนเวที นับตั้งแต่การแสดงเปิดงานชุด “พระจักรารามาวตาร”
ซึ่ ง ผสมผสานนาฏกรรมชั้ น สู ง ของไทยหลากหลายสาขา
ไว้ ในชุ ด เดี ย วกั น ทั้ ง โขน หนั ง ใหญ่ และหุ ่ น ละครเล็ ก
เป็นเรื่องราวจากวรรณคดีส�าคัญเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งมีที่มาจาก
มหากาพย์ ร ามายณะของอิ น เดี ย สะท้ อ นคติ ค วามเชื่ อ เรื่ อ ง
พระนารายณ์ อ วตารลงมาปราบยุ ค เข็ ญ ให้ แ ก่ ม วลมนุ ษ ย์
เปรียบได้กับพระมหากษัตริย์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์
ที่ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์และทรงประกอบ
พระราชกรณียกิจเพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขและสร้างความร่มเย็น
สู่พสกนิกรและแผ่นดินไทยมาโดยตลอด

With honorable participation of representatives from
international organizations, the event was held at the Maha
Jesada Bodin Pavilion Plaza, a prestigious venue for
the reception of royal and state visitors where the royal
monument of King Rama III is situated. During his reign, King
Rama III made distinguished contributions to education and
literary circles in Thailand. He ordered his scholars to develop
textbooks for learning of the Thai language and also ordered
the stone inscriptions of ancient textbooks at the Chetuphon
Vimolmangklararm Temple or Wat Pho. This can be regarded
as the first “knowledge asset” in Siam. Furthermore, printing
of Thai language books began during his reign.
The event was an ideal occasion to
display Thai national heritage and cultural
splendor to the world. In this context the BMA
selected the exquisite opening performance
“Phra Chakra Ramawatan” that includes a
combination of various kinds of Thai
performing arts, namely Thai’s
masked dance (Khon), shadow
puppet theater and dance-drama
puppet theater. It reflects the
belief that the God Vishnu was
incarnated to help dispel all sufferings from the world. The Kings
of the Chakri Dynasty are viewed
similarly owing to their concern
for their subjects’ well-being and
dedication to the peace and happiness of society.
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ส�าหรับพิธีการรับมอบต�าแหน่งเมืองหนังสือโลก
จากเยเรวานสู่กรุงเทพมหานครนั้น กรุงเทพมหานคร
ได้ จั ด การแสดงชุ ด พิ เ ศษโดยให้ ข บวนแห่ พ ระอิ น ทร์
ประทั บ บนราชรถพรั่ ง พร้ อ มด้ ว ยเหล่ า เทวบุ ต ร
เทพธิ ด ามาร่ ว มชื่ น ชมยิ น ดี สื่ อ ความหมายถึ ง
ความเป็น “กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์” ซึ่งเป็นที่อยู่
แห่งเทพยดาทั้งปวง
นอกจากนี้ กรุงเยเรวาน ประเทศอาร์เมเนีย
ซึ่งเป็นเมืองหนังสือโลกประจ�าปี ๒๐๑๒ ยังได้ร่วมส่ง
การแสดงแพนโทไมม์ (Pantomime) และการร้องเพลง
จากนักร้องคู่ชื่อดังระดับแนวหน้าของอาร์เมเนียมาร่วม
เฉลิ ม ฉลอง ส่ ว นเมื อ งพอร์ ท ฮาร์ ค อร์ ท ประเทศ
ไนจีเรียซึ่งเป็นเมืองที่ ได้รับเลือกเป็นเมืองหนังสือโลก
ต่อจากกรุงเทพมหานครได้ส่งผู้แทนมาร่วมงานและ
กล่าวสุนทรพจน์ด้วย
ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยการแสดงประกอบมั ล ติ มี เ ดี ย
ชุ ด Nine Missions อั น สื่ อ ถึ ง พั น ธกิ จ ทั้ ง ๙
ที่ ก รุ ง เทพมหานครแสดงเจตจ� า นงในการขั บ เคลื่ อ น
เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจังในโอกาสที่ได้รับเลือก
เป็นเมืองหนังสือโลกในครั้งนี้
สิ้นสุดพิธีการรับมอบต�าแหน่งเมืองหนังสือโลก
ด้ ว ยการจุ ด พลุ เ พื่ อ เป็ น ฤกษ์ ชั ย และเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
ของการจุดประกายเริม่ ต้นปีแห่งการเป็นเมืองหนังสือโลก
ของกรุ ง เทพมหานครอย่ า งเป็ น ทางการตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗
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At the Official Handover Ceremony of the
UNESCO World Book Capital 2013 from Yerevan to
Bangkok, there was a special performance in which
deity portrayals joined the celebration (Bangkok is
the city of the God Indra as evidenced in its emblem).
There were two sets of cultural performance from
Yerevan, Armenia, host of the 2012 World Book
Capital, followed by a speech from the Yerevan
representative, and speech by the representative
from Port Harcourt, Nigeria, future host of the 2014
World Book Capital.
At the finale, there was an interactive
multimedia performance that celebrated Bangkok
as the World Book Capital 2013 under the theme
“Nine Missions”, followed by firework displays to
laud the designation which lasts one full year from
23 April 2013 to 22 April 2014.
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รวมพลัง
สร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืน
UNITED EFFORTS FOR A
SUSTAINABLE READING CULTURE

1

พน กจท การจั ัง
ห สมุ กรุงเทพ

แม้ความพยายามท่กรุงเทพมหานครและ าคเครือ ่าย ้ร่วมกัน
ลัก นั กรุงเทพฯ จน ร้ บั คั เลือกเป็น เม งหนงส ก า ท
จะ ือเป็นความสาเรจท่ง งาม และน่า าค ม จ แ ่พันธกจ
นการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน นสังคม ทยยัง ม่สนสุ เพยงเท่าน
รงกัน ้ามกลับเป็นเพยงแค่ การจุ ร กา เรม ้น ท่จะ ้อง
ร่วมกันสร้างสรรค ลัก ัน ส่งเสรม ห้เก นอย่าง ่อเนื่อง
ลอ ปแม้ว่าการจั งานเมืองหนังสือโลกหรือปแห่งการเป็น
เมืองหนังสือโลกจะ ่านพ้น ปแล้ว โ ยม ารกจเร่ง ่วน
คือ การ ับเคลื่อนพันธกจทัง ประการ ท่ ้แส งเจ จานง
ว้ นเอกสารเสนอ ัว ่อยเนสโก ัง ่อ ปน
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สื บ เนื่ อ งจากนโยบายที่ จ ะย้ า ยที่ ท� า การจากศาลาว่ า การ
กรุงเทพมหานครบริเวณถนนดินสอไปอยูท่ ศี่ าลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒
เขตดินแดง กรุงเทพมหานครจึงมีโครงการปรับปรุงอาคารศาลาว่าการเดิม
ซึ่ ง เป็ น อาคารที่ มี คุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละได้ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ
กรมศิลปากรเป็นอาคารอนุรกั ษ์ ให้เป็น หอสมุดกรุงเทพฯ (City Library)
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้อันทรงคุณค่าและแหล่งภูมิปัญญา
เปรียบดัง “หน้าต่าง” ของการรู้จักกรุงเทพมหานคร แต่จากการประเมิน
สถานการณ์ ก ารเคลื่ อ นย้ า ยศาลาว่ า การและการด� า เนิ น การศึ ก ษา
ออกแบบ ปรับ ปรุง และก่อ สร้างหอสมุดกรุงเทพฯ ซึ่งต้องใช้เ วลา
พอสมควร กรุงเทพมหานครจึงจัดหาพืน้ ทีส่ า� รอง โดยได้ขอความอนุเคราะห์
จากส� า นั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย ์ เ ช่ า พื้ น ที่ อ าคารบริ เ วณ
สี่ แ ยกคอกวั ว ถนนราชด� า เนิ น เพื่ อ จั ด ตั้ ง เป็ น หอสมุ ด กรุ ง เทพฯ
พร้ อ มทั้ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะท� า งานชุ ด ต่ า งๆ จากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านการก�าหนดแนวคิด เนื้อหา
และองค์ ค วามรู ้ ด้ า นการปรั บ ปรุ ง ทางสถาปั ต ยกรรม ภู มิ ทั ศ น์
และการออกแบบภายใน ด้านการวางแผนก�าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการและบุคลากร เพื่อร่วมกันก�ากับดูแลการด�าเนินงานและก�าหนด
รูปแบบของหอสมุดกรุงเทพฯ ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้ คือ
• แหล่ ง รวบรวมหนั ง สื อ ทั่ ว ไป โดยแบ่ ง เป็ น มุ ม ต่ า งๆ เช่ น
มุมเด็ก มุมเยาวชน มุมคนพิการ เป็นต้น
• ห้ อ งสมุ ด วรรณกรรมไทย วรรณกรรมอาเซี ย น และ
วรรณกรรมโลก
• ห้องสมุดวรรณกรรมเด็กและเยาวชนนานาชาติ
• ห้องสมุดประวัติศาสตร์และวิวัฒน์หนังสือไทย
• ศู น ย์ ข ้ อ มู ล และแหล่ ง เรี ย นรู ้ โ ดยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เช่น e-Book และ QR Code เป็นต้น

• หอเกี ย รติ ย ศ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล อั ต ชี ว ประวั ติ บุ ค คลส� า คั ญ ของ
กรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ เช่น ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
บุ ค คลที่ มี ส ่ ว นร่ ว มในประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ส� า คั ญ และบุ ค คลที่ มี
ชื่อเสียงระดับโลก
• หอจดหมายเหตุ จัดเก็บบันทึกหรือรายงานเหตุการณ์ส�าคัญ
ของกรุงเทพมหานคร จัดเก็บและเรียบเรียงตามล�าดับเหตุการณ์
โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้จัดเก็บและดูแลรักษา
• ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกรุงเทพฯ ศึกษา จัดเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของเขตต่ า งๆ ทั้ ง ๕๐ เขตของ
กรุงเทพมหานคร

interior design, management planning, and human-resource
allocation. Together, they have laid down the following components for the establishment of the City Library.
• A Collection of The Source of General Books
targeting to various groups of readers including
children and the handicapped
• A Library for Thai Literature, ASEAN Literature,
and World Literature
• A Library for International Children’s and Youth
Literature
• A Library for Thai History and Thai Book Evolution

The BMA intends to relocate its office from Din So Road
to the BMA City Hall II in Din Daeng District and converts the

• An Information and Learning Center with innovative
IT services including E-Books and QR Codes

building into a City Library. BMA City Hall I is recognized as

• Hall of Fame: This section will compile autobiographies

a building with historical value and for a long time has been

of Bangkok’s prominent citizens such as former

on the Fine Arts Department’s registry of conserved buildings.

Bangkok governors and key figures in Bangkok’s

To boast the wealth of valuable local knowledge and wisdom,

history, as well as those who are famous world-wide.

the City Library will provide a “window” to Bangkok. Recent

• Archives: This section will keep records of/reports on

assessments, however, have revealed that the relocation of the

Bangkok’s key incidents. The database will be

BMA office and design studies for City Hall and will take quite

compiled in chronological order and maintained under

some time. The BMA has thus decided to set up the City Library

the supervision of experts.

at other locations first. The Crown Property Bureau (CPB) has

• Bangkok’s Local Wisdom Study Center: This section

now agreed to rent its building at the Khok Wua Intersection

will compile a database of local wisdom gathered from

Rajdamnoen Avenue to the BMA for the purpose. The BMA has

Bangkok’s 50 districts.

already set up many working groups consisting of experts on
conceptualization, architectural improvement, landscape and
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พน กจท จั ัง
พพ
การ ูน ท
เพื่อส่งเสรมจน นาการ
สร้างสรรค ความค
นอกกรอบ ห้แก่คนทุกเพ วัย

การ์ตูน เป็นสื่อสร้างสรรค์ที่สามารถสื่อสารเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัย
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน หนังสือการ์ตูนไทยสมัยก่อนถือเป็นสื่อที่มีคุณค่ายิ่ง
ทางประวัตศิ าสตร์และสังคมไทย เนือ่ งจากมีเนือ้ หาสาระทีส่ ะท้อนสภาพบ้านเมือง
ในยุคนั้น สอดแทรกความรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และคติสอนใจ
ทั้งยังใช้ถ้อยค�าภาษาที่สละสลวยเข้าใจง่าย มีค�าศัพท์ หรือส�านวนไทยเก่าๆ
ที่ปัจจุบันไม่ได้ ใช้แล้ว ซึ่งล้วนแต่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย นอกจากนี้
การ์ตูนยังดึงดูดให้เด็กๆ สนใจใคร่อ่าน สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเรื่องที่อ่าน
ซึ่งจะช่วยบ่มเพาะนิสัยรักการอ่าน และสร้างสรรค์ความคิดนอกกรอบ
กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจึงมีโครงการจัดตัง้ พิพธิ ภัณฑ์การ์ตนู ไทยขึน้
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมประวัติความเป็นมา ผลงานของนักเขียน และพัฒนาการ
ของวงการการ์ ตู น ไทยตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น พร้ อ มเป็ น สถานที่ จั ด แสดง
นิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการ์ตูน ตลอดจนเป็น “เวทีแห่งโอกาส”
ให้ นั ก เขี ย นการ์ ตู น รุ ่ น ใหม่ ไ ด้ น� า ผลงานมาจั ด แสดงสู ่ ส ายตาสาธารณชน
โดยได้รับความร่วมมือจากส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้เช่าพื้นที่
อาคารส�านักงานการประปานครหลวง สาขาแม้นศรีเดิม ซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาจั ด ตั้ ง เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก าร์ ตู น ไทย และได้ ม อบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนึ่งในภาคีเครือข่ายเป็นผู้ศึกษาวิจัยข้อมูล
เพื่อเตรียมการจัดตั้ง โดยเบื้องต้นได้ก�าหนดพื้นที่ใช้สอยไว้ ดังนี้
๑) พื้นที่ส�าหรับจัดแสดงนิทรรศการ
๒) พื้นที่ส�าหรับการ์ตูนมีชีวิต (Animation)
๓) พื้นที่อเนกประสงค์ส�าหรับกิจกรรมการ์ตูน
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๔) ห้องสมุดการ์ตูน
๕) ศูนย์วิจัยการ์ตูน
๖) พื้นที่สวัสดิการ
ในระหว่างด�าเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การ์ตูน เช่น โครงการคบเด็กสร้าง
เมืองการ์ตูน โดยร่วมกับสมาคมการ์ตูนไทยจัดกิจกรรมเพ้นท์สีบริเวณที่ก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์การ์ตูน จัดเทศกาลการ์ตูน กิจกรรมวัยซนคนการ์ตูน และกิจกรรม
ขนาดตัวการ์ตูนยังชอบอ่านหนังสือ เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆ สนใจใฝ่เรียนรู้และอ่าน
โดยใช้ตัวการ์ตูนที่เด็กๆ ชื่นชอบจูงใจ
Cartoons are creative media that can communicate with people
of all genders and age groups, especially children and teenagers. Older
Thai cartoons have much historical and social value because they reflect
the country’s situation at the time of their publishing. Thai cartoons also
contain useful knowledge, cultural context, and morals. Their language
is simple and easy to understand. Some of the Thai words/phrases
(and slangs) in these cartoons are no longer used today. Generally, Thai
cartoons have reflected Thai identity. With their appeal to children and
their fun content, cartoons can help foster children’s love for reading and
their ability to think outside the box.
The BMA and its alliances, therefore, decided to set up the Thai
Cartoon Museum. This facility will compile the biographies and work
records of Thai cartoonists, as well as the history of Thai cartoons.
Moreover, it will host exhibitions and activities related to cartoons. With
its anticipated role as a “platform for opportunity”, the Thai Cartoon
Museum will allow budding cartoonists to stage exhibitions in its compound. The CPB has agreed to lease the building that once served as
the Metropolitan Waterworks Authority’s Maen Sri Branch to the BMA
for use as the Thai Cartoon Museum. This building is conserved as
structural Thai heritage. The BMA has commissioned the Sukhothai
Thammathirat Open University, one of its alliances, to conduct a study
on how to set up the museum. The preliminary guideline for space
optimization identifies:
1) An Exhibition Zone
2) An Animation Zone
3) Multi-purpose Space for Cartoon-Related Activities
4) A Cartoon Library
5) A Cartoon Research Center
6) An Amenity Area
The BMA has organized a number of activities to promote and
gather support for the establishment of the Cartoon Museum. For
example, in collaboration with the Thai Cartoon Association, the BMA
has implemented the following activities: such as the Build a Cartoon
Town (a project to invite children to paint the museum’s construction
site); the Cartoon Festival, the Young Cartoonists, and the Cartoon
Characters Love to Read; all of which were designed to instill the love
of reading and learning in children using their favorite cartoon characters
as motivation.
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พน กจท สร้างว น รรม
การ า่ นเพือ่ นา ปส่
การสร้างว น รรมการค

กรุงเทพมหานครตระหนักดีวา่ การอ่าน เป็นพืน้ ฐานของการเรียนรูท้ กุ รูปแบบ
และการปลูกฝังนิสยั รักการอ่านให้ได้ผลมากทีส่ ดุ ต้องเริม่ ตัง้ แต่เด็กอยูใ่ นครรภ์มารดา
หรือวัยทารก โดยพ่อแม่เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญที่สุดในการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
ให้แก่เด็กด้วยการอ่านหนังสือให้ฟังอย่างสม�่าเสมอจนเด็กเกิดความคุ้นเคย ซึมซับ
จนปฏิ บั ติ เ ป็ น นิ สั ย และท� า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนกลายเป็ น วั ฒ นธรรมรั ก การอ่ า น
และรักการเรียนรู้ ในที่สุด กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจึงได้ร่วมกันจัดท�า
โครงการต่างๆ เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านให้เด็กตั้งแต่วัยเยาว์ โดยได้จ้าง
ที่ปรึกษาศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเด็ก (Book Start) และน�าร่อง
ทดลองจัดกิจกรรมต้นแบบที่เขตดุสิตและราษฎร์บูรณะ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีกลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมที่ส�าคัญ คือ
โรงพยาบาล - ส�าหรับเด็กช่วงอายุ ๐ - ๓ ปี ได้แก่
• กิจกรรมโรงพยาบาลสร้างสมอง โดยมอบชุดหนังสือเล่มแรก (Book
Start) ให้พอ่ แม่ ผูป้ กครองไปอ่านให้เด็กฟัง จัดมุมการอ่านและนิทรรศการให้ความรู้
• กิ จ กรรมการอ่ า นสร้ า งสรรค์ โดยจั ด อบรมให้ ค วามรู ้ แ ก่ พ ่ อ แม่
ผู้ปกครองเรื่องการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง พร้อมมอบหนังสือเล่มแรก (Book Start)
ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองน�ากลับไปอ่านให้เด็กฟัง
โรงเรียน - ส�าหรับเด็กช่วงอายุ ๔ - ๑๒ ปี ได้แก่
• กิ จ กรรมเสริ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากร โดยจั ด อบรมครู บรรณารั ก ษ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
• โครงการฐานความรู้ต้นแบบ School Tour กิจกรรมฐานการเรียนรู้จาก
หนังสือนิทานต่างๆ
• กิจกรรมสุดยอดจินตนาการจากนักอ่านรุ่นเยาว์ เช่น ประกวดวาดภาพ
ประกอบวรรณกรรมเยาวชน
• มอบชั้นและชุดหนังสือให้ โรงเรียน
ชุมชน - ส�าหรับเด็กช่วงอายุ ๑๓ ปีเป็นต้นไป
• กิจกรรมทอดน่อง ท่องชุมชน ส่งเสริมการเรียนรูส้ า� หรับเยาวชนในชุมชน
จากการค้นคว้าข้อมูลและท�าหนังสือท�ามือ
• ห้องสมุดเขตชวนอ่าน กิจกรรมฐานการเรียนรูจ้ ากหนังสือส�าหรับเยาวชน
และคนในชุมชน
• ครอบครัวหัวใจนักอ่าน การแข่งขันตอบปัญหาจากการอ่าน
• มอบชั้นและชุดหนังสือให้ห้องสมุด
ผลจากการศึกษาและวิจยั จะน�ามาขยายผล ผลักดันให้เป็นนโยบายในการปลูกฝัง
และสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้แก่เด็กอายุ ๐ - ๗ ปี ของกรุงเทพมหานคร
อย่างต่อเนื่องต่อไป

The BMA believes that “reading” is the prerequisite for all forms of
learning and that the most effective way to create the love of reading in

humans is to do so since they are still fetuses or their early childhood.
Over time, the reading habit will stimulate a learning culture. The BMA
and its alliances have organized a number of projects to promote the
love of reading in young children. Consultants have been hired for Book
Start activities, which were first conducted in Bangkok’s Dusit and Rat
Burana districts between February and July 2013. The key target groups
and main activities were:
Hospitals – For Babies and Children Aged 0-3 Years Old
• Hospitals for Great Brain activities provided a Book Start
set for parents to read to their babies, arranged reading corners, and
organized exhibitions.
• Creative Reading activities conducted training for parents to
guide them on how to read books to their children. Participants also
received a free Book Start set.
Schools – For Children Aged between 4-12 Years Old
• Human Resources Development Activities involved training
for teachers, librarians and officials at preschool children centers.
• The School Tour Project organized learning activities based
on knowledge from storybooks.
• Young Readers’ Outstanding Imagination Activities included
a contest for illustration of children’s literature.
• Donations of Bookshelves and Books to Schools
Communities – For Children Aged 13 and Over
• The Stroll around Communities Project encouraged youths
to conduct research in their communities and use their findings for the
production of their own handmade books.
• District Libraries for Reading Activities organized learning
activities about books for youths and other locals.
• The Reading Family Project held quiz contests for readers.
• Donations of Bookshelves and Books to Libraries
Findings from studies and research shall be used to formulate the BMA
policies for the inculcation of reading habits in children from their birth to
the age of 7 or the creation of a reading culture on a continuous basis.
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พน กจท การจั กจกรรม
ส่งเสรมการ ่าน
นเ ก เ าวชน

การอ่าน นอกจากจะให้ความรู้ เสริมสร้างสติปัญญาแล้ว ยังช่วยส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของผู้อ่านด้วย การส่งเสริมการอ่านจึงควร
ได้รบั การปลูกฝังและปูพนื้ ฐานอย่างต่อเนือ่ ง กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่าย
จึ ง ได้ ร ่ ว มกั น จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ส ่ ง เสริ ม การอ่ า นในเด็ ก และเยาวชนขึ้ น
อย่างหลากหลายเพื่อให้เด็กเข้าถึงการอ่านอย่างทั่วถึงทั้ง การปรับปรุงพื้นที่
การอ่านเดิม เช่น
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• การปรับภาพลักษณ์ห้องสมุดใหม่ให้มีชีวิตชีวา ทันสมัย เป็นแหล่ง
เรียนรู้รอบด้าน ๓๗ แห่ง ห้องสมุดโรงเรียน ๔๓๗ แห่ง รถห้องสมุดเคลื่อนที่
ภาพลักษณ์ ใหม่ ๗ คัน
การเพิ่มพื้นที่และช่องทางการอ่านใหม่ๆ โดยกระจายไปตามแหล่ง
ชุมชนต่างๆ ที่เข้าถึงง่าย สะดวกสบาย สอดคล้องกับวิถีการด�าเนินชีวิต
ที่หลากหลายของประชาชน เช่น
• เพิ่ ม มุ ม หนั ง สื อ ในพื้ น ที่ ส าธารณะ ได้ แ ก่ เพิ่ ม บ้ า นหนั ง สื อ รวม
๑๖๑ แห่ง มอบรถเข็นหนังสือ และชั้นวางหนังสือให้แก่หน่วยงานต่างๆ
• จั ด หาสถานที่ ห รื อ พื้ น ที่ ก ารอ่ า นที่ ส ะดวกสบายในการเข้ า ไปใช้
บริการ เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ สถานีรถไฟฟ้า ร้านกาแฟ ฯลฯ
และ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่างๆ เช่น
• กิจกรรมพี่ชวนน้องอ่านกันสนั่นเมือง จัดการอบรมให้ความรู้แก่ “พี่”
อาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ฝึกทักษะและเทคนิคการอ่านแล้วน�าไป
ถ่ายทอดสู่ “น้อง” ที่เข้าร่วมโครงการ ๑๐,๐๐๐ คน พร้อมชักชวนให้น้องๆ
เกิดความสนใจและตระหนักถึงความส�าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ที่ กทม. จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปี
• กิจกรรม Bangkok Reading Club “อ่านให้มันส์...สนั่นเมือง”
มี จุ ด มุ ่ ง หมายส� า คั ญ คื อ กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาการอ่ า นเพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม
ที่อ่านหนังสือเพียง ๕ เล่มต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น ๑๕ เล่มต่อคนต่อปี
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น บันทึกการอ่าน แนะน�าหนังสือที่น่าสนใจ
การจัดอันดับการอ่าน เกมต่างๆ ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันไปเพือ่ ให้ผรู้ ว่ มกิจกรรม
รู้สึกว่าการอ่านเป็นเรื่องสนุก น่าสนใจ เข้าถึงง่าย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด
และเข้าร่วมกิจกรรมได้ทเี่ ว็บไซต์ www.bangkokworldbookcapital2013.com
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส�าหรับเด็กและครอบครัว พร้อมจัดการ
ประชุม Children & Youth International Conference ในงานสัปดาห์
หนังสือเด็กและเยาวชน
• จัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านในโรงเรียน เช่น การประกวดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน จัดอบรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส�าหรับเด็ก
นอกจากนีก้ รุงเทพมหานครยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน
โดยก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการอ่าน ๓ ด้าน เพื่อส่งเสริม
การอ่านให้เด็กอย่างครบวงจร ได้แก่ ๑. การพัฒนานักเรียนให้มนี สิ ยั รักการอ่าน
๒. การพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านการอ่าน และ ๓. การสร้าง
บรรยากาศและสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสมต่อการอ่าน โดยมีโครงการทีส่ า� คัญ คือ
โครงการโรงเรียนรักการอ่าน โดยมอบป้ายโรงเรียนรักการอ่านให้กบั โรงเรียนที่
ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก�าหนด โครงการโรงเรียน
รักการอ่านยอดเยีย่ ม โดยมอบป้ายโรงเรียนรักการอ่านยอดเยีย่ มให้กบั โรงเรียน
ที่ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมเป็นประจ�าทุกปี บริการห้องสมุด
นอกเวลาเรียน โครงการพาน้องท่องอ่าน โครงการมัคคุเทศก์น้อย โครงการ
โต้วาที โครงการละครหนึ่งเล่มหนึ่งเรื่อง โครงการรักการอ่าน ร่วมสืบสานมรดก
ศิลป์ไทย

Reading enhances knowledge, nourishes intellectual growth, and facilitates emotional development. It is, therefore, important that efforts are made
to promote reading and to create reading habits on a continuous basis. To date,
the BMA and its alliances have organized various activities to comprehensively
encourage children and youth to read.
Improvement of Reading Zones such as:
• Giving a Facelift to Existing Libraries: A total of 37 libraries, 437 school libraries, and seven mobile libraries are redecorated for a modern and lively look. Through the
facelift, they are redesigned into learning libraries.
Additional Reading Space: More reading space is provided in various communities in a way
that allows people, regardless of their lifestyles, to find it convenient to read.
• Increasing reading corners in public areas: 161 book houses and the donations of book
trolleys are to be established. Bookshelves are to be distributed to various organizations.
• Creating reading corners in highly accessible venues such as department stores, public parks,
Sky Train stations, and coffee shops.
Reading Promotion Activities:
• Brothers and Sisters Read Aloud: Training for 10,000 volunteers to equip them with reading skills and
techniques to pass on to younger children. The volunteers will spark younger children’s interest in reading and
encourage them to join reading promotion activities held by the BMA throughout the year.
• Bangkok Reading Club: These activities are aimed to increase the number of books read by Bangkok
residents per annum from five to 15. To achieve the goal, a range of activities will be organized including reading logs,
lists of recommended books, reading rankings, and various reading promotion games. All these activities are designed
to make participants feel that reading is fun, interesting, and easy to do. For more information, please visit
www.bangkokworldbookcapital2013.com
• Promotion of Reading among Children and Families and the Children & Youth International Conference are
organized during the Children’s and Youth Books Fair.
• School-Based Reading Promotion with such activities as reading contests and training for the promotion of reading among
children.
Moreover, the BMA has conducted activities to promote reading in schools under a strategy that focuses on the three following
areas: 1) Inculcation of a passion for reading in students; 2) Improvement of students’ reading skills, and 3) Creating a reading-friendly
environment. Key projects are the Reading School project, which awards the “Reading School” label to schools that have organized all activities required by the project; the Outstanding Reading School Project, which awards the “Outstanding Reading Schools” label to schools
that have organized interesting activities to promote reading every year; the Extra Hour Library Services project; the Project to Help Young
Children Read; the Young Guide Project; the Debate Project; the One Drama One Book Project; and the to Promote Passion for Reading and
Conserve Thai Arts.
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พน กจท การจั กจกรรม
ามหาวรร กรรมสาหร
คนกรุงเทพ

วรรณกรรม เป็นศิลปะอันประณีตที่สื่อถึงความรู้สึกนึกคิด ถ่ายทอดจินตนาการ และ
แสดงออกถึงความเจริญงอกงามทางจิตใจ อีกทั้งยังใช้ส�านวนภาษาที่สละสลวยงดงามได้
อรรถรส สร้างความเพลิดเพลินเจริญใจให้แก่ผู้อ่าน การศึกษาหรืออ่านวรรณกรรมจึงไม่เพียง
ท�าให้ผู้อ่านได้ความรู้ แต่ยังท�าให้มองเห็นภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง
ของแต่ละยุคสมัย สะท้อนผ่านมุมมองอันประณีต เฉียบคมของผู้ประพันธ์ ท�าให้ผู้อ่านเข้าใจ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนต่อสถานการณ์เหล่านั้น อีกทั้งยังช่วยยกระดับการพัฒนาความคิด
และขัดเกลาจิตใจให้ออ่ นโยน กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจึงมุง่ ส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯ
ได้รู้จักวรรณกรรมดีๆ ที่ควรอ่าน กระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะอ่าน และมีโอกาสได้อ่าน
วรรณกรรมเหล่านั้นผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมประกวดการอ่านและการ
เขียนวรรณกรรม โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร้อยแก้ว ร้อยกรอง จัดกิจกรรมรณรงค์การอ่าน
วรรณกรรมในห้องสมุดกรุงเทพมหานครและร้านหนังสือทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการ จัดการสัมมนา
ระดับชาติเพื่อส่งเสริมการอ่านและการศึกษาวรรณกรรม จัดหาวรรณกรรมที่ผ่านการคัดเลือก
จากหน่วยงานต่างๆ เข้าห้องสมุด พร้อมจัดให้มีพื้นที่ส�าหรับการวิพากษ์วรรณกรรม
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมุ่งส่งเสริมให้วรรณกรรมได้เข้ามาใกล้ชิด และเป็น
ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวิถีชุมชน ด้วยโครงการวรรณกรรมบางกอก บอกเล่าเรื่อง โดยให้
แต่ละส�านักงานเขตคัดสรรวรรณกรรมที่เป็นตัวแทน บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปทางสังคม
และอัตลักษณ์ของพื้นที่ เช่น แม่นาคพระโขนง เขตพระโขนง สี่แผ่นดิน เขตบางรัก
แผลเก่า เขตบางกะปิ คู่กรรม เขตบางกอกน้อย และก�าหนดให้ทุกปีต้องจัดงานร�าลึกถึง
วรรณกรรมเหล่ า นี้ เพื่ อ กระตุ ้ น เตื อ นและตอกย�้ าให้ ค นรุ ่ น หลั ง เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จและ
ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกวรรณกรรมเด่น
มาจั ด กิ จ กรรมที่ เ ชื่ อ มโยงตามโอกาส เหตุ ก ารณ์ หรื อ เทศกาลส� า คั ญ ประจ� า เดื อ นต่ า งๆ
เช่น จัดกิจกรรม “อ่านกันสนั่นเมือง เรื่องสุนทรภู่” ในเดือนมิถุนายนซึ่งมีวันคล้ายวันเกิด
ของสุนทรภู่
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Literature is a form of refined arts that conveys feelings, ideas, and imagination. Moreover, it reflects the spiritual growth of humans through elegant language
and literary flavors in a way that brings pleasure to readers. Apart from offering
direct knowledge, literature also allows the readers to learn about the social,
economic, cultural and political situation of a particular time from the authors’
viewpoint. Not only that literature allows readers to understand the feelings and
sentiment of the time, but it also stimulates their mind and softens their heart.
The BMA and its alliances, therefore, aim to expose Bangkok residents to good
literature and encourage them to read through a number of activities such as reading and writing contests related to various types of poetry and prose. The BMA
and its alliances have also campaigned for literature reading at BMA libraries and
bookshops. National seminars have been held to promote reading and literature
study; and literary masterpieces have been selected by various organizations
and distributed to libraries. Various forums have been held for literary reviews.
Through the Literature about Bangkok Stories project, the BMA has
striven to make reading a part of everyday life and community’s way of life. Under
this project, each district office in Bangkok has identified a book that describes
its area’s social conditions and identity such as “Mae Nak Phra Khanong” for
Phra Khanong District, the “Four Reigns” for Bang Rak District, “Plae Kao”
for Bang Kapi District, and “Khu Kam” for Bangkok Noi District. Each district
office is also required to hold events to celebrate its chosen book and to make
the younger generations feel pride in the selection. These books can also help
promote local tourism. The BMA has selected outstanding literary works for the
celebration of special occasions or festivals in each month of 2013 including
June: Sunthorn Phu Stories Reading Club (the month Sunthorn Phu, a famous
Thai poet, was born).
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ปัญหาอย่างหนึ่งที่มักพบในเด็กและเยาวชนไทย คือ การขาดความคิดที่
เป็นเหตุเป็นผล เชื่อมโยงเป็นระบบ การปลูกฝังให้เด็ก “คิดเป็น” จึงเป็นเรื่อง
ส�าคัญ เพราะจะช่วยให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถคิดเชื่อมโยงเหตุ
และผล เพือ่ น�าไปสูก่ ารคิดแก้ปญ
ั หาอย่างถูกวิธไี ด้ กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่าย
จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้เด็กไทยหันมาสนใจและรักการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์
เพือ่ เสริมสร้างกระบวนการคิดแบบมีเหตุมผี ลและเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น
๑. จัดการประกวด ออกแบบ ตกแต่งมุมหนังสือวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน
ร้านหนังสือ และหน่วยงานต่างๆ เป้าหมายรวม ๓๐๐ แห่ง
๒. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียน
๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน รับสมัครผู้เข้าร่วมประมาณ ๕๐๐ คน หลังจากอบรมแล้ว
จะมีการต่อยอดด้วยการให้เด็กส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวด และน�าผลงาน
มาโชว์ที่งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
๓. จัดกิจกรรม Scientific Fair และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือ
วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน รวม ๕ ครั้ง ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
หนังสือวิทยาศาสตร์ จัดแสดงหนังสือวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ นิทรรศการส่งเสริม
การอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดมุมหนังสือวิทยาศาสตร์
และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
๔. จัดสัมมนาระดับชาติหัวข้อท�าอย่างไรให้หนังสือแนววิทยาศาสตร์
เป็นเรื่องน่าอ่านส�าหรับทุกคน โดยเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และ
การส่งเสริมความคิดแบบวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากร และเชิญกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เช่น ครู ครอบครัว ผู้ผลิตหนังสือวิทยาศาสตร์มาเข้าร่วมสัมมนา เพื่อคิดค้น
และหาแนวทางร่วมกัน
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A common problem among Thai children and youth is the lack of
integrated reasoning. It is, therefore, important that responsible parties
implant the “thinking habits” in order for them to acquire analytical
thinking and integrated reasoning - the approach via which they can
find solutions to all their problems. The BMA and its alliances, on their
part, have now tried to encourage children to read science books for
the purpose of fostering scientific thinking among the children via a
variety of activities, including:
1. Science Book Corners at Schools, Book Shops, and In
Various Organizations: This project aims to cover 300 venues.
2. Science Project Workshops for Students: Two one-day
workshops will be held for about 500 students. After the workshops have
been completed, participants will be required to submit their science
projects in a competition and to present their work at the Science
Week Fair.
3. Scientific Fair and Book Promotion at Schools: This will
feature five events namely: a science book promotion activity, an
exhibition on interesting scientific books, a science book promotion
exhibition, the award presentation ceremony for the science book corner
competition, and the award presentation ceremony for the students’
science projects competition.
4. National Seminar on How to Make Science Books Appealing
to All: Scientific experts will be invited to serve as speakers at the
seminar where all involved parties such as teachers, families and
science book publishers will also attend to brainstorm ideas and explore
solutions together.

หนังสือเป็นสือ่ ทีม่ อี ทิ ธิพลทางความคิด อารมณ์ และความรูส้ กึ หนังสือที่
มีเนือ้ หาดี น่าอ่าน น่าสนใจ ย่อมท�าให้ผอู้ า่ นมีความสุข เพลิดเพลิน เกิดอารมณ์
คล้อยตาม ผ่อนคลายความตึงเครียด ได้ขอ้ คิด สามารถจูงใจ โน้มน้าวใจ ท�าให้
ผู้อ่านปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้ทั้งในด้านความคิด
และพฤติกรรม กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจึงมีโครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านหนังสือที่ช่วยพัฒนาความคิดและยกระดับจิตใจ อันได้แก่
หนังสือแนวศาสนา วรรณกรรม คติสอนใจ และจิตวิทยาต่างๆ ซึง่ ไม่เพียงท�าให้
ผู้อ่านได้รับประโยชน์ โดยตรง หากแต่ยังท�าให้ผู้อ่านเข้าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ลดความขัดแย้ง ลดปัญหาสังคม ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสุขในการ
อยู่ร่วมกัน อันจะน�าไปสู่สันติสุขในสังคมไทย เช่น
• การสัมมนาระดับนานาชาติ “Books that Inspire Life ให้หนังสือ
สร้างชีวิตงดงาม”
• กิ จ กรรม Spiritual Book Fair รวมหนั ง สื อ เพื่ อ ยกระดั บ
และพัฒนาจิตใจของทุกศาสนา อ่านเพื่อรัก สุข สันติ
• กิจกรรมเสวนาและกิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารอย่างสันติ
• ส่ ง เสริ ม การอ่ า นหนั ง สื อ พั ฒ นาจิ ต ใจในศาสนสถาน ได้ แ ก่
วัด มัสยิด คริสตจักร และจัดกิจกรรมการประกวดในศาสนสถาน
ในกรุงเทพมหานคร
Books can play an influential role in the way people think
and feel. A good book can delight its readers, shape their behavior
and minds, and bring happiness to readers as well. Some books
are written for relaxation and some can give food for thoughts.

Aware of the therapeutic benefits of reading, the BMA and its
alliances have organized a number of projects to promote books
for spiritual awakening namely religious books, religious literature,
morals, and books on the study of psychology. Such books benefits
not just readers but also people around them. These books, after
all, sow compassion and understanding. They can also serve to
ease conflicts and social problems. They can promote happy and
peaceful co-existence in Thailand. Among the many projects by
the BMA and its alliances are:
• The International Seminar on Books that Inspire Life
• The Spiritual Book Fair, which gathers books about
all religions to stimulate spiritual growth, love,
happiness, and peace
• Discussions on and the promotion of harmonious
communication in a peaceful manner
• Promotion of books for spiritual awakening at religious
sites such as temples, mosques, and churches.
Reading contests are held in Bangkok-based temple
compounds too.
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พน กจท การจั กจกรรมส่งเสรมการ า่ นร่วมก าคเคร า่

การขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ และการเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เข้มแข็งในสังคมไทยไม่อาจส�าเร็จได้ หากขาดความร่วมมือร่วมใจ
และการสนั บ สนุ น อย่ า งเข้ ม แข็ ง จากภาคี เ ครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นที่ ร ่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า นอย่ า งเข้ ม ข้ น ตั้ ง แต่ ก ่ อ นได้ รั บ
คัดเลือกจนได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลก และยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดนิ่งเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็น
“มหานครแห่งการอ่าน” และวางรากฐานวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็งยั่งยืนในสังคมไทย โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สร้างสรรค์หลากหลาย
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
Efforts in creating reading culture in Bangkok may not attain success, if cooperation and active support are not given by reading alliances and
all concerned parties from the beginning of application process to the designation of the title World Book Capital. We are moving forward to reach
the shared goal in establishing Bangkok as “Reading Capital” and developing a sustainable reading culture in Thai society. Throughout the year,
the following activities are planned to be held in different venues in Bangkok.

กิจกรรมในปี ๒๕๕๖
กรกฎาคม
• จัดหนังสือและอาสาอ่านให้คนตาบอด
• ร่วมมือกับแฮปปี้แลนด์กรุ๊ป เปิดศูนย์การผลิต
DAISY เพื่อขยายฐานการอ่านบันทึกเสียง
• ส่งเสริมการอ่านในเรือนจ�า
• ส่งเสริมการอ่านให้นักเรียนได้ช่วยคนตาบอด
• โครงการให้นักศึกษาได้อ่านออกเสียง
• ผลิตหนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิต และทักษะ
ทางสังคม (Social Story) เพื่อเด็กออทิสติก
ระยะที่ ๒
• รายการโทรทัศน์ เปิดโลก
เปิดเล่ม Smart Reader Club
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• โครงการสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD ปี ๒
ผ่านการประกวด ๖ เรื่อง จาก ๒ ช่วงชัน้ ป.๑ - ป.๓
และ ป.๔ - ป.๖ ช่วงชั้นละ ๓ เรื่อง และจะพัฒนาต่อ
โดยจัดประกวดสื่อ LD เฟส ๒ ในปีต่อไป
• กิจกรรมนักเขียนพบนักอ่าน
• กิจกรรมเปิดศกยกมาเล่า
• งานรณรงค์เชิงนโยบายส�าคัญๆ และข้อเรียกร้องต่างๆ
เช่น ให้เกิดสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กทุกคน เกิด
ห้องสมุดเด็ก - มุมหนังสือที่เด็กเข้าถึง หยิบยืม
หนังสือได้ง่าย เกิดเมืองสื่อสร้างสรรค์น�าร่องที่ให้
ความส�าคัญกับการร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน ฯลฯ
• โครงการมุมหนังสือดี ตามโรงเรียน
• โครงการหนังสือเล่มแรก Book Start
• หนังสือมือสอง จากใจไทยพาณิชย์
• ส่งเสริมการอ่านกับ Double A

•
•
•
•
•
•
•

กิจกรรมอาสาสมัครคัดแยกหนังสือเพื่อบริจาคชุมชน
เปลี่ยนหนังสือบริจาคในตู้เย็น
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน
กิจกรรม Inspire by Idol
กิจกรรมสนุกอ่านสนุกคิด
โครงการแจ้งเกิดนักเขียน TK Young Writer
2013 (การอบรมเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์นิตยสาร
ออนไลน์ Read Me E-gazine)
• โครงการ Read Thailand อ่านเถิด...เด็กไทย
อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐
พรรษา (โครงการประกวดการอ่านส�าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ของโรงเรียนประถมศึกษา
ทุกสังกัด)

• เสวนาตัวอักษรสู่ละครเวที
• จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์
ครั้งที่ ๕ : มหัศจรรย์วันหนังสือ
• กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในงานเทศกาลหนังสือครอบครัวนักอ่าน
• Bibliobus - ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ร่วมมือกับ ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว
จัดท�ารถห้องสมุดเคลื่อนที่ บรรจุหนังสือวรรณกรรม
จากประเทศยุโรปเพื่อให้คนไทยโดยเฉพาะ นักเรียน
นักศึกษา ได้รู้จักกับประเทศและวรรณกรรม
จากยุโรป
• หนังสือ ๒๐๐ หญิงไทยคนแรก (เล่ม ๒)
• หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ไทย - อังกฤษ
• กิจกรรม ๑๒ เดือน ๑๒ เรื่องราว For AEC
ตอน "รู้จักเรา รู้จักเพื่อนบ้าน รู้จักอาเซียน :
ประเทศกัมพูชา"
• กิจกรรมวันปล่อยหนังสือ หนังสือเล่มนี้ พี่ให้น้อง
• โครงการ “หนังสือน่าอ่านส�าหรับบัณฑิต”
• โครงการ “มอบอนาคต มอบหนังสือ”
• ประกวดเล่านิทานจากบทพระราชนิพนธ์
• อบรมปฏิบัติการ “ภาวนากับการอ่านเพื่อสานสร้าง
ศักยภาพลูกน้อยในครรภ์” ๒ ครั้ง
• Jamsai Let’s Read
(โครงการรักการอ่านและสร้างนิสัยรักการอ่าน)
• โครงการนักเขียนหน้าใส Presented by
ส�านักพิมพ์แจ่มใส และ เว็บไซต์เด็กดี ดอทคอม
(โครงการประกวดผลงานเขียน และแนะแนว
การเขียนนวนิยายรัก)
• ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
• สัมมนาบรรณารักษ์
• ลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อย
นักเล่านิทาน ๔ - ๖ ปี และ ๖ - ๙ ปี
• ทอฝันปันหนังสือให้น้อง
• Day Camp “วันรักการอ่าน”

• Asia Book Readers’ Theatre
• โครงการอ่านวันละนิดจิตแจ่มใส Plus+
(เฟ้นหาสุดยอดทูตรักการอ่านโดยการบันทึกความรู้
ผ่านระบบออนไลน์ที่ www.jamsai.com)
• โครงการสุดยอดทูตส่งเสริมรักการอ่าน
สถาพรบุ๊คส์
• กิจกรรมรักการอ่านสารานุกรมไทยฯ
• แข่งขันประกวดหนังสือท�ามือ
• เปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยฯ ๑๐ แห่ง
• หนังสือมือสองเพื่อน้องมือหนึ่ง
• อ่านงานขึ้นหิ้ง อ่านคนอ่านชีวิต อ่านช่วยเพื่อน
• โครงการประกวดเรื่องสั้น - กวีนิพนธ์
รางวัลมติชน (Matichon Award) ครั้งที่ ๒
• โครงการผลิตหนังสือเพื่อเด็กและเยาวชน
“ย่อโลกความรู้ เปิดประตูสู่เยาวชน”
• กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
และศูนย์การเรียนรู้ผู้อพยพพม่า จ�านวน ๓๘ ศูนย์
ศูนย์ละ ๓ ครั้งต่อปี
• ส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเยาวชนสู่ห้องสมุด
๕๐ แห่ง
• กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
• เครือข่ายเยาวชนรักการอ่าน
• Virtual Book Shop : Cubook
• บูธแนะน�าหนังสือและ e-Book ว่าด้วยการปลูกฝัง
วัฒนธรรมการออมและการลงทุนในงานครอบครัว
นักอ่านครั้งที่ ๒
• กิจกรรมเล่านิทานและฝึกทักษะส�าหรับเด็กปฐมวัย
ในโครงการพลังนิทานพลังเด็กปีที่ ๑๐
• การแข่งขันตอบค�าถามเกี่ยวกับอาเซียนระดับ
ประถมศึกษาในโครงการอมรินทร์ยอดอัจฉริยะ
ปีที่ ๖
• อบรมวิชาการเรื่อง บรรณารักษ์ยุคใหม่
หัวใจนักพัฒนา
• พิธีมอบหนังสือแก่ รร.โสตศึกษาทั่วประเทศ
โดยชมรมมิตรห้องสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับบริษัท สกายบุ๊กส์ จ�ากัด

• แถลงข่าวและปฐมนิเทศน์ผู้เข้าประกวด
การออกแบบห้องสมุดที่ดีที่สุดในชุมชนแออัด
• ชุมชนรักการอ่าน
• งานเทศกาลครอบครัวนักอ่าน
• อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
• กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดท�าหนังสือ
ส�าหรับเด็ก
• ส่งเสริมมุมหนังสือน่าอ่าน
• ประกวดเล่าสารคดีเรื่อง "ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
เราพร้อมแล้ว" ระดับประถมศึกษา รอบคัดเลือก
สิงหาคม
• The Wisdom of Sharing: แบ่ง-ปัญ-ปัน-ญา
ครั้งที่ ๕ กิจกรรม รักอ่าน รักษ์หนังสือ
บรรณารักษ์น้อย ปลูกฝังเด็กๆ รักการอ่าน
บริจาคหนังสือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
• ใส่บาตรหนังสือ
• สัปดาห์ห้องสมุด ชุมชนรักการอ่าน
(กิจกรรมล๊อกซ์เลย์)
• หนังสือนี้ดีเพื่อแม่
• แข่งขันตอบค�าถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ ๑๙
กิจกรรม ๑๒ เดือน ๑๒ เรื่องราว For AEC
ตอน "รู้จักเรา รู้จักเพื่อนบ้าน รู้จักอาเซียน :
ประเทศบรูไน"
• กิจกรรมแนะน�าหนังสือ “แม่ลูก...ชวนกันอ่าน”
• กิจกรรมห้องสมุดวันแม่ โครงการห้องสมุดชุมชน
• ประกวดเล่าสารคดีเรื่อง "ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
เราพร้อมแล้ว" ระดับประถมศึกษา รอบคัดเลือก
• สัปดาห์ห้องสมุด
• ห้องสมุดโรงเรียนเครือข่ายธนาคารไทยพาณิชย์
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กันยายน
• สัปดาห์ห้องสมุด
• คืนแห่งวรรณกรรม literarische Nacht
เชียงใหม่
• คืนแห่งวรรณกรรม literarische Nacht
BACC
• จ�าแม่นอ่านเร็ว
• โครงการค่ายครอบครัวส�าหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ
• ผ้าป่าหนังสือ
• กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวรรณกรรม
ร่วมสมัย
• ทัศนศึกษา “แผนที่การอ่าน”
• Language Café คาเฟ่ ภาษา
• โครงการประกวดต้นฉบับรางวัลแว่นแก้วครั้งที่ ๑๐
• รักษ์หนังสือ
• ประกาศผลและมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวด
• ประกวดเล่าสารคดีเรื่อง "ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
เราพร้อมแล้ว" ระดับประถมศึกษา รอบคัดเลือก
ตุลาคม
• The Wisdom of Sharing: แบ่ง-ปัญ-ปัน-ญา
ครั้งที่ ๖ กิจกรรม รักอ่าน รักษ์หนังสือ
บรรณารักษ์น้อย ปลูกฝังเด็กๆ รักการอ่าน
บริจาคหนังสือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
• สัปดาห์ศิลปะ
• Mini Book Fair
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• งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘
• จัดบูธแนะน�าหนังสือและ e-Book ว่าด้วยการปลูกฝัง
วัฒนธรรมการออมและการลงทุนในงานมหกรรม
หนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘
• กิจกรรมทัศนศึกษา “เรียนวิทย์อย่างสร้างสรรค์
ผ่านแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน” ครั้งที่ ๑
• กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานมหกรรมหนังสือ
• ประกวดเล่าสารคดีเรื่อง "ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
เราพร้อมแล้ว" ระดับประถมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ
• มหกรรมหนังสือระดับชาติ “เตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษกับอาจารย์แวนด้า ต้อนรับ AEC”
• สื่อความรู้จากใจไทยพาณิชย์
พฤศจิกายน
• โครงการรักการอ่าน (The Love of Reading)
• กิจกรรมหนังสือภาพชุดส�าหรับคนตาบอด
• กิจกรรม Book for Bright Festival
• อ่านสบาย สไตล์เด็กรุ่นใหม่
• คู่หูนักอ่าน
• ทอดผ้าป่าหนังสือ
• สังสรรค์กับวรรณกรรมเยอรมันยามบ่าย
• คัดสรรหนังสือเหมาะกับพัฒนาการเด็กวัย ๐ - ๑ ปี,
๑ - ๓ ปี, ๓ - ๕ ปี
• กิจกรรม Reader theater
• กิจกรรม Reading rally

หมายเหตุ : ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ธันวาคม
• The Wisdom of Sharing: แบ่ง-ปัญ-ปัน-ญา
ครั้งที่ ๗ กิจกรรม รักอ่าน รักษ์หนังสือ
บรรณารักษ์น้อย ปลูกฝังเด็กๆ รักการอ่าน บริจาค
หนังสือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
• กิจกรรมลานวัฒนธรรมไทยในชุมชนแออัด
• กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
• กิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ มอบหนังสือ
มอบปัญญาเป็นของขวัญ
• หนังสือสายสัมพันธ์ไทย - สหรัฐอเมริกาครบ ๑๒๐ ปี
“มิสเอ็ดน่า เอส โคล” มิชชันนารีผู้อุทิศตน ๔๕ ปี
เพื่อการศึกษาของกุลสตรีไทย (ในโอกาสครบรอบ
๑๔๐ ปีของโรงเรียนกุลสตรีวังหลังวัฒนาวิทยาลัย)
• กิจกรรมห้องสมุดวันพ่อ โครงการห้องสมุดชุมชน
• มอบหนังสือเป็นสื่อแทนใจ เทศกาลคริสต์มาส
และเทศกาลปีใหม่
• เทศกาลนิทานในสวน
• เสวนานักเขียนพบนักอ่าน
ตัวอย่างกิจกรรมที่จะด�าเนินต่อไปในปี ๒๕๕๗
• เทศกาลนิทานในสวน
• มอบหนังสือความรักในวันวาเลนไทน์
• ทอฝันปันหนังสือให้น้อง ซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาส
๔๐๐ คน ได้รับคูปองคนละ ๕๐๐ บาท เพื่อไป
ซื้อหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
และนานาชาติ
• โครงการอาสาสมัครนักอ่านเพื่อการบ�าบัดส�าหรับ
กลุ่มเด็กพิเศษออทิสติกและดาวน์ซินโดรม ปีที่ ๔
• ฯลฯ

9

พน กจ
การเ ร ม วเ นเจ้า าพจ การ ร ชุม
นอกเหนือจากการได้รับเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลก (World Book Capital) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว กรุงเทพมหานคร
ยังได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้จัดพิมพ์นานาชาติ (IPA) ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมผู้จัดพิมพ์
นานาชาติ International Publishers Association Congress (IPA Congress) ครั้งที่ ๓๐ ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งจะเป็นการประชุม
เพือ่ อภิปรายแนวทางการพิมพ์หนังสือ และวางเกณฑ์ยทุ ธศาสตร์ ในการผลิตหนังสือ รวมถึงเป็นโอกาสในการเจรจาธุรกิจ ศึกษาสภาพ
แวดล้อมและท�าความเข้าใจเกีย่ วกับหนังสือของแต่ละประเทศ ซึง่ ถือเป็นเวทีส�าคัญทีส่ า� นักพิมพ์หรือผูเ้ กีย่ วข้องในธุรกิจหนังสือของ
แต่ละประเทศจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาวิชาชีพ ซึ่งไม่เพียงส่งผลดี
ต่อคนในวิชาชีพโดยตรง แต่ยังเป็นการกระตุ้นและตอกย�้าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เห็นคุณค่าและความส�าคัญของการอ่าน
ทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพของส�านักพิมพ์ไทยให้ โดดเด่นในประชาคมอาเซียนอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นการจัดการประชุมในครั้งนี้
ยังได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
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ในโอกาสนี้กรุงเทพมหานครได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์
การประชุม IPA Congress 2014 ผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ เชิญชวนให้นานาประเทศเข้าร่วม
การประชุม เช่น
• ประชาสัมพันธ์การจัดงานในงาน Seoul International
Book Fair 2013 ณ นครพิเศษโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่าง
วันที่ ๑๙ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
• จัดนิทรรศการการประชุม IPA Congress 2014 ในงาน
Family Books Festival 2013 ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่
๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
• ประชาสัมพันธ์การจัดงานในงาน Beijing International
Book Fair 2013 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๖
Bangkok is designated the title World Book Capital
2013 and entrusted by the executives of International
Publishers Association (IPA) to host the 30th International
Publishers Association Congress (IPA Congress) in 2014.
The event serves as a platform for players in the industry
to exchange ideas regarding publishing guidelines / criteria
and book making strategies, and environment of book
industry in each country. The Congress will also serve as
a venue for business negotiations. The IPA Congress has

been recognized as an important forum for book entrepreneurs to share their experience and perspectives in
order to ultimately improve the industry. While the IPA
Congress has offered direct benefits to entrepreneurs
in the publishing industry, it has also reminded all other
parties of the importance of reading. With Bangkok
playing host to the IPA Congress 2014, Thai publishers
will have the opportunity to demonstrate their strengths
in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
community. In addition, H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn has graciously granted the BMA permission to
include this project in her honor on the auspicious occasion
of her 60th birthday in 2015.
The BMA has already promoted the IPA Congress
2014 via various channels, both domestic and international,
and has invited target groups from various countries to this
grand event in Bangkok.
Notable promotional activities include:
• PR activities at the Seoul International Book Fair
2013, Seoul Special City, Republic of Korea, between June
19 and June 23, 2013
• IPA Congress 2014 Exhibition at the Family Books
Festival 2013 in Bangkok, July 17 and July 23, 2013
• PR activities at Beijing International Book Fair 2013
in Beijing, China, August 28 to September 2, 2013.
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กรุงเทพมหานครเชื่อว่าด้วยเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
การขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ครบวงจร กิจกรรมที่สร้างสรรค์และหลากหลาย
พร้อมด้วยการผนึกก�าลังของภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง จะช่วยให้การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการอ่านต่อยอดและขยายผลออกไปอย่างกว้างขวาง เกิดผลส�าเร็จ
เป็นรูปธรรมได้ ในที่สุด
แม้ความพยายามที่กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันผลักดัน
จนกรุงเทพฯ ได้รบั คัดเลือกเป็น “เมืองหนังสือโลก ล�าดับที่ ๑๓” จะถือเป็นความส�าเร็จ
ที่งดงามและน่าภาคภูมิใจ แต่พันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทย
ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ ตรงกันข้ามกลับเป็นเพียงแค่ “การจุดประกายเริ่มต้น”
ทีจ่ ะต้องร่วมกันสร้างสรรค์ ผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งต่อไป และแม้วา่
อาจจะยั ง ไม่ เ ห็ น ผลส� า เร็ จ หรื อ เกิ ด ความเปลี่ ย นแปลงอย่ า งชั ด เจนในเร็ ว วั น
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในวันนี้ ตอนนี้ คือ ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการอ่าน ตืน่ ตัวทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุน และทีส่ า� คัญทีส่ ดุ คือ เกิดขวัญ ก�าลังใจ
ที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นกลไกในการสร้าง
วัฒนธรรมการอ่านให้มน่ั คงเข้มแข็ง เป็นรากฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึง่ จะน�า
ไปสูก่ ารพัฒนาความคิด ยกระดับจิตใจของคนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ให้เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ และพร้อม
ทีจ่ ะยืนอยู่ในโลกยุคโลกาภิวตั น์ได้อย่างสง่างามต่อไปในภายภาคหน้า ซึง่ ถือเป็นการ
ลงทุนระยะยาวในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าที่สุด
The BMA believes that with its firm commitment, clear-cut strategies, systematic implementation, comprehensive range of various
creative activities, and solid support from its alliances, a reading culture
will finally materialize and be disseminated through Thai society.
Efforts to achieve Bangkok’s designation as the 13th World Book
Capital are of course impressive. Yet the BMA and its alliances are well
aware that this award only marks the “start of its mission”. There is
still a long way to go. While the intended changes may not materialize
in the near future, it is by now evident that all sectors of society have
already recognized the importance of reading, expressed readiness
to support and promote reading, and, most importantly, been
motivated to introduce more activities to strengthen the reading
culture in Bangkok. Reading is the foundation for the learning society
in which residents, especially children and youth, enjoy intellectual
and spiritual growth. With the reading culture, children and youth will
grow into quality adults and play the vital role in developing Thailand
and creating a bright future. The promotion of reading is thus the most
valuable long-term investment for human resources development.

บรรณานุกรม
โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. เมื่อสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระอักษรระดับปริญญาเอก. กรุงเทพฯ : บริษัท พี. วาทิน พับลิเคชั่น จ�ำกัด, ๒๕๔๔.
ประยุทธ์ สิทธิพันธ์. สมเด็จฯ ฟ้าหญิงน้อย. กรุงเทพฯ : สยาม, ๒๕๒๑.
ยุพา วีระไวทยะ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักการศึกษา. กรุงเทพฯ :
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน), ๒๕๓๔.
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, ส�ำนัก. กรุงเทพมหานคร. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาก�ำหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครแห่งการอ่าน (เอกสารประกอบการประชุม). กรุงเทพฯ : มปพ, ๒๕๕๖.
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, ส�ำนัก. กรุงเทพมหานคร. โครงการพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดการ์ตูนไทย
(ภายในส�ำนักงานประปาสาขาแม้นศรีเดิม) (เอกสารประกอบการประชุม). กรุงเทพฯ : มปพ, ๒๕๕๖.
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, ส�ำนัก. กรุงเทพมหานคร. งานประชุมเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก ๒๕๕๖
(เอกสารประกอบการประชุม). กรุงเทพฯ : มปพ, ๒๕๕๖.
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, ส�ำนัก. กรุงเทพมหานคร. เล่าเรื่องกรุงเทพมหานคร เมืองหนังสือโลก มหานครแห่งการอ่าน
(เอกสารประชาสัมพันธ์). กรุงเทพฯ : มปพ, ๒๕๕๖.
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, ส�ำนัก. กรุงเทพมหานคร. สรุปผลการเสวนาวิชาการระดมความคิดเห็นเรื่องการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมือง
และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : มปพ, ๒๕๕๕.
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, ส�ำนัก. กรุงเทพมหานคร. สรุปเส้นทางการขับเคลื่อน ๒๐๑๑ - ๒๐๑๒
กรุงเทพมหานคร มหานครแห่งการอ่าน (เอกสารประกอบการประชุม). กรุงเทพฯ : มปพ, ๒๕๕๖.
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, ส�ำนัก. กรุงเทพมหานคร. Bangkok For World Book Capital 2013 :
Bangkok Read for Life. กรุงเทพฯ : มปพ, ๒๕๕๖.
ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล. เทพรัตนบรรณศิลป์. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, ๒๕๔๒.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. สมเด็จแม่กับการศึกษา. เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, ๒๕๔๐.
อุทัย ดุลยเกษม และคณะ. โครงการศึกษางานโครงการตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการศึกษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ : สังเคราะห์แนวพระราชด�ำริด้านกระบวนการเรียนรู้. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), ๒๕๔๗.
เว็บไซต์
บทความสรรพเพเหระ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก).
(online). poobao-aroundworld.blogspot.com/2011/07/blog-post_16.html. ค้นเมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
วันหนังสือและลิขสิทธิ์โลก. (online). www.gotoknow.orgposts/91204. ค้นเมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖.
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ-ยูเนสโก.
(online). www.learners.in.th/blogs/pots/459471.ค้นเมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๕๖.
ABC2004. (online). http://www.antwerpenopen.be/2012/nl/projecten/abc2004. ค้นเมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖.
Amsterdam: a paradise for book-lovers, the UNESCO Courier, 2008 Number 3.
(online). ค้นเมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖.
118

A New Delhi World Book Fair. (online). http://www.newdelhiworldbookfair.gov.in/theme.php. ค้นเมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖.
As garden city transits to world book capital city. (online).
http://dailyindependentnig.com/2012/06/as-garden-city-transits-to-world-book-capital-city. ค้นเมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
Bangkok World Book Capital 2013. (online). buiao.bu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=33.
ค้นเมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖.
Beirut World Book Capital. (online). http://www.beirutworldbookcapital.com/SymbolismOfBeirut-en.html. ค้นเมือ่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖.
Bogotá International Book Fair: Epicenter of World Reading. (online).
http://www.colombia.travel/en/international-tourist/sightseeing-what-to-do/history-and-tradition/fairs-and-festivals/may/
bogota-international-book-fair. ค้นเมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
Buenos Aires is World Book Capital. (online).
http://southasia.oneworld.net/archive/globalheadlines/buenos-aires-is-world-book-capital. ค้นเมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖.
International Booksellers Federation. (online). www.ibf-booksellers.org/policy-statement-ibf. ค้นเมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
International Publishers Association. (online). www.internationalpublishers.org. ค้นเมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
Lebanon: Beirut World Book Capital 2009. (online).
http://urshalim.blogspot.com/2009/04/lebanon-beirut-world-book-capital-2009.html. ค้นเมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
Lit events around town: Montreal, World Book Capital. (online).
http://hour.ca/2005/04/28/montreal-world-book-capital/. ค้นเมื่อ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖.
Ljubljana’s year of the book. (online).
http://www.slovenia.si/en/culture/arts/books-and-literature/ljubljanas-year-of -the-book/. ค้นเมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖.
More About IFLA. www.ifla.org/about/more. ค้นเมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
Noche de los Libros (World Book Day). (online).
http://madridisuserfriendly.blogspot.com/2011/04/noche-de-los-libros-world-book-day.html. ค้นเมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖.
Port Harcourt World Book Capital. (online). http://www.portharcourtworldbookcapital.org. ค้นเมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖.
The Pragati Maidan hosts the World Book Fair every two years. (online). http://www.pragatimaidan.info. ค้นเมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖.
The Salone Internazionale del Libro di Torino. (online). http://en.salonelibro.it/salone/about-us.html ค้นเมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
Yerevan World Book Capital. (online). http://www.yerevan2012.org. ค้นเมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖.
World Book and Copyright Day. (online). www.timeanddate.com/holidays/un/world-book-day. ค้นเมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
World Book and Copyright Day. (online). www.un.org/en/events/bookday/background.shtml. ค้นเมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖.
World Book Capital. (online). http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php
URL_ID=24019&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. ค้นเมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖.
World Book Night in Madrid. (online). http://www.friendlyrentals.com/blog/en/madrid/events/booksfilmschatspoemsposts-33-2_1733.html. ค้นเมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖.

119

เจ้าของ
ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
เลขที่ ๑๒๓ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๒๕๔๗, ๐ ๒๒๔๗ ๒๓๓๓
Producer
Culture, Sports and Tourism Department, Bangkok Metropolitan Administration
123 Mit Maitri Road, Din Daeng, Bangkok 10400
Telephone +66 (0) 2245 2547, +66 (0) 2247 2333
ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร เมืองหนังสืิอโลก ๒๕๕๖
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนา, ๒๕๕๖.
๑๒๐ หน้า.
ISBN 978-616-272-055-0

คณะที่ปรึกษา

Advisory Board

ที่ปรึกษาวิชาการ

Academic Advisors

คณะบรรณาธิการ

Editorial Board

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
M.R. Sukhumbhand Paribatra
นายอมร กิจเชวงกุล
Mr. Amorn Kitchawengkul
นางนินนาท ชลิตานนท์
Mrs. Ninnart Chalitanon
นางสาวตรัสวิน จิตติเดชารักษ์
Ms. Trasvin Jittidecharak
รศ. กรรณิการ์ วิมลเกษม
Assoc. Prof. Kannika Wimonkasem
ดร. บุญเลิศ วิวรรณ์
Dr. Boonlert Wiwan
ดร. จิราธร ชาติศิริ
Dr. Jirathorn Chatsiri
นายมานิต เตชอภิโชค
Mr. Manit Techa-apichoke
นางสาวปราณี สัตยประกอบ
Ms. Pranee Sattayaprakob
นายชัชกูล รัตนวิบูลย์
Mr. Chatchakul Rattanaviboon
นายสุวพร เจิมรังษี
Mr. Suwaporn Chermrungsee
นางสุจิตรา เต้พันธ์
Mrs. Sujittra Taepunth
นางสาวพจนา นิจันทร์
Ms. Photchana Nichan

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Governor of Bangkok
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Deputy Governor of Bangkok
ปลัดกรุงเทพมหานคร
Permanent Secretary for BMA
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Expert
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอักษรศาสตร์
Expert (Language)
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอักษรศาสตร์
Expert (Language)
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์
Expert (History)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
Deputy Permanent Secretary for BMA
ผู้อำ� นวยการส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
Director, Culture, Sports and Tourism Department
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
Deputy Director, Culture, Sports and Tourism Department
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
Deputy Director, Culture, Sports and Tourism Department
ผู้อำ� นวยการกองนันทนาการ
Director, Recreation Division
บรรณารักษ์ช�ำนาญการ กองนันทนาการ
Librarian, Professional Level, Recreation Division

