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ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. ชุตมิ า สัจจานันท์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา และ
IFLA Management of Library Associations Section, Member of Standing Committee
คือความภาคภูมิใจ ห้ องสมุดไทยนาในเวทีสากล
ห้ องสมุดคือแหล่งเรี ยนรู้ ทึ่สำคัญซึ่งมีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่องตำมพัฒนำกำรของสังคมและมี
บทบำทสำคัญในกำรสนับสนุนกำรเรี ยนรู้ กำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและกำรพัฒนำที่ยงั่ ยืนอัน
เป็ นวำระสำคัญของประเทศและของโลก ด้ วยตระหนักถึงบทบำทสำคัญของห้ องสมุดดังกล่ำว สหพันธ์ร ะหว่ำง
ประเทศว่ำด้ วยสมำคมและสถำบันห้ องสมุด หรื อ อิฟล่ำ (International Federation of Library Associations
and Institutions –IFLA) ซึ่งเป็ นองค์กำรทำงวิชำชีพนำนำชำติที่ใหญ่และเก่ำแก่ที่สดุ ในโลก จึงร่ วมรวมพลัง
ห้ องสมุดในกำรขับเคลื่อนวำระสำคัญนี ้ ในเรื่ องสิ่งแวดล้ อม กำรพัฒนำอย่ำงยืน และควำมเป็ นห้ องสมุดเชิง
นิเวศน์ โดยริ เริ่ ม “รำงวัลห้ องสมุดสีเขียว” (IFLA Green Library Award) เป็ นครัง้ แรกในค.ศ. 2016
ห้ องสมุดในประเทศไทยมีบทบำทและมีส่วนร่ วมในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรเรื่ อง “ห้ องสมุด
สีเขียว” อย่ำงเป็ นระบบทังในระดั
้
บชำติและในระดับสำกล ทังในด้
้ ำนนโยบำย กำรบริ หำรจัดกำร กำรบริ กำร
และกิจกรรม กำรเผยแพร่ ควำมรู้ กำรเป็ นแหล่งควำมรู้ เป็ นเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และถ่ำยทอดควำมรู้ และ
นับเป็ นควำมภำคภูมิใจยิ่งที่ผลงำนของห้ องสมุดในประเทศไทยได้ รับกำรยกย่องให้ ปรำกฎในเวทีระดับโลก
โดยสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ รับรำงวัลชนะเลิศ IFLA Green Library Award 2020 โดยเป็ น
ห้ องสมุดมหำวิทยำลัยแห่งแรกและห้ องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้ รับรำงวัลชนะเลิศนี ้ จำกผู้สง่ ประกวด
มำกกว่ำ 50 กว่ำแห่ง จำก 35 ประเทศทัว่ โลก
ขอแสดงควำมชื่ นชมในควำมสำเร็ จอันน่ำภำคภูมิใจยิ่ง ซึ่งเกิ ดจำกพลังของทุกฝ่ ำย ทัง้ ผู้บริ หำร
ระดับสูงของมหำวิทยำลัยรังสิต ตลอดจนผู้บริ หำรและบุคลำกรของสำนักหอสมุดผู้อยู่เบื ้องหลังควำมสำเร็ จนี ้
ผลงำนกำรขับเคลื่อนให้ ห้องสมุดไทยนำในเวทีสำกลโดดเด่นเป็ นที่ประจักษ์ นี ้ จักเป็ นคุณปู กำรและแบบอย่ำง
เพื่อกำรสืบสำนของวงกำรห้ องสมุด วงวิชำกำรและวิชำชีพบรรณำรั กษศำสตร์ และสำรสนเทศศำสตร์ และ
วงกำรศึกษำในประเทศไทยต่อไป
คือความภาคภูมิใจในวิชาชีพ คือประทีปห้ องสมุดสุดสร้ างสรรค์
คือผลงานงามสง่ าสถาบัน
คือรางวัลสูงค่ าควรค่ าจริง
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สุวคนธ์ ศิริวงศ์ วรวัฒน์
นายกสมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้อานวยการสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
ในนำมของสมำคมห้ องสมุดแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี ดิฉันขอแสดงควำมยินดีเป็ นอย่ำงยิ่งในโอกำสที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ รับรำงวัล
“IFLA Green Library Award” จำกสหพันธ์ ระหว่ำงประเทศว่ำด้ วยสมำคมและสถำบันห้ องสมุด (The
International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA ) ซึ่งนับเป็ นเกียรติอย่ำงสูงแก่
สถำบัน เพรำะรำงวัลนี ้เป็ นรำงวัลระดับโลก
“IFLA Green Library Award ” ดำเนินกำรโดย ENSULIB หรื อ Environment, Sustainability and
Libraries ซึ่งเป็ นกลุม่ ที่มีควำมสนใจพิเศษด้ ำนกำรรักษำสิ่งแวดล้ อมและบทบำทของห้ องสมุด เป็ นกลุม่ ที่อยู่
ภำยใต้ IFLA กำรจัดประกวดเพื่อรับรำงวัลนี ้ ปี นี ้เป็ นปี ที่ 5 สำหรับปี นี ้มีสถำบันจำกประเทศต่ำงๆทัว่ โลก ส่งเข้ ำ
ประกวดจำนวนมำกกว่ำ 50 สถำบัน จำก 35 ประเทศ เช่น อำร์ เจนติน่ำ ออสเตรี ย เบลเยี่ยม ฟิ ลิปปิ นส์ จีน
ศรี ลงั กำ บรำซิล ฝรั่งเศส ไทย สวิสเซอร์ แลนด์ เป็ นต้ น ประเทศไทย โดยสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต ได้ รับ
รำงวัลชนะเลิศ น่ำชื่นชมมำกๆ ขอแสดงควำมยินดีอย่ำงยิ่งอีกครัง้ และขอให้ รักษำควำมดีนี ้ไว้ ตลอดไปค่ะ
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รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา หาญพล
อุปนายกสมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ก่อนอื่นต้ องขอขอบคุณดร.มลิวลั ย์ ประดิษฐ์ ธีระ ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยรังสิตที่ให้
เกี ยรติ ดิฉัน เขี ย นสำรแสดงควำมยิน ดี ในโอกำสที่ สำนัก หอสมุด ฯมหำวิท ยำลัย รั ง สิตได้ รั บ รำงวัลชนะเลิศ
ห้ องสมุดสีเขียว (IFLA Green Library Award) ประจำปี ค.ศ.2020 จำกสหพันธ์ ระหว่ำงประเทศว่ำด้ วย
สมำคมและสถำบันห้ องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA) ซึ่ง
รำงวัลนี ้จัดติดต่อกันเป็ นปี ที่ 5
รำงวัลนี ้เป็ นรำงวัลชนะเลิศที่แข่งขันกับห้ องสมุดกว่ำ 50 แห่งจำกประเทศต่ำงๆ 35 ประเทศทัว่ โลก ซึ่ง
สะท้ อนให้ เห็นถึงผลงำนและกิจกรรมของห้ องสมุดและหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยรังสิตที่ทำอย่ำงต่อเนื่อง
เป็ นระยะเวลำนำนพอสมควร สำมำรถตอบโจทย์ UN SDGS ได้ 12 ข้ อ ในกำรเป็ น Green Organization ไม่ใช่
เฉพำะห้ องสมุดสีเขียว กิ จกรรมที่ทำงสำนักหอสมุดและมหำวิทยำลัยรั งสิตจัดทำเป็ นประจำได้ แก่ กำรจัด
รำยกำรวิทยุ กำรแนะนำแหล่งเรี ยนรู้ ข้ อมูลเกี่ยวกับห้ องสมุดรำยรอบเมืองปทุม ด้ ำนควำมรับผิดชอบกำรผลิต
ที่ยงั่ ยืน ได้ แก่กำรจัดกำรขยะ กำรผลิตน ้ำยำอเนกประสงค์ ผลิตเสื ้อ และกำรรี ไซเคิลขยะ เป็ นต้ น สำนักหอสมุด
ยังจัดบริ กำรออกสู่ชุมชนเน้ นภำวะกำรเป็ นผู้นำ ซึ่งกิจกรรมต่ำงๆเหล่ำนี ้ช่วยเสริ มกำรเป็ น Green Library/
Green Office ให้ เด่นชัดกว่ำห้ องสมุดอื่นที่เน้ นสภำพแวดล้ อมเป็ นส่วนใหญ่
รำงวัลนี ้จะสร้ ำงชื่อเสียงไม่แต่เฉพำะให้ กบั สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตเท่ำนัน้ แต่ยงั สร้ ำงชื่อเสียง
ให้ กบั ประเทศไทย คนไทย และเป็ นตัวอย่ำงที่ดีให้ กบั ห้ องสมุดสีเขียวในประเทศไทยจะได้ ดำเนินรอยตำมและ
สร้ ำงสรรค์ผลงำนใหม่ๆให้ เป็ นที่ประจักษ์ ดิฉนั ขอแสดงควำมยินดีและชื่นชมในควำมสำมำรถค่ะ
จำกใจจริ ง
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รองศาสตราจารย์ ดร.นา้ ทิพย์ วิภาวิน
ประธานคณะกรรมการบริ หารหลักสูตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต
แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และอุปนายกสมาคมห้ องสมุดแห่ งประเทศไทยฯ

ตำมที่สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตได้ รับรำงวัลชนะเลิศ IFLA Green Library Award 2020 นัน้
เป็ นกำรสร้ ำงชื่อเสียงให้ แก่วงกำรห้ องสมุดของประเทศไทยในระดับสำกล เป็ นกำรสะท้ อนควำมโดดเด่นของ
กำรนำแนวปฏิบตั ิทำงบรรณำรักษศำสตร์ และสำรสนเทศศำสตร์ มำใช้ อย่ำงเห็นผลเด่นชัด เป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดี
เป็ นกำรตอบโจทย์เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนขององค์ กำรสหประชำชำติและแผนยุทธศำสตร์ ชำติ ทังนี
้ ้
สหพันธ์ ร ะหว่ำงประเทศว่ำด้ ว ยสมำคมและสถำบัน ห้ องสมุด (International Federation of Library
Associations and Institutions-IFLA) ได้ รณรงค์ ให้ ห้องสมุดทั่วโลกร่ วมมือกันพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน ซึ่งจำกรำยงำน Library and Sustainable Development Report นัน้ สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย
รังสิตได้ มีกำรดำเนินงำนเพื่อตอบโจทย์เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนหลำยด้ ำนและกำรอนุรักษ์ พลังงำนและ
สิง่ แวดล้ อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรสนับสนุนของมหำวิทยำลัย คณะ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นประโยชน์
ทังกั
้ บประชำคมมหำวิทยำลัยและชุมชนใกล้ เคียง จึงเป็ นกรณีศึกษำที่ควรค่ำแก่กำรเผยแพร่ ทงในระดั
ั้
บชำติ
และนำนำชำติ
ขอแสดงควำมยินดีกบั ผู้บริ หำรและบุคลำกรสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิต และชื่นชมในวิสยั ทัศน์
ที่ก้ำวไกลของอธิกำรบดี รองอธิกำรบดีและควำมมุง่ มัน่ ของผู้บริ หำรมหำวิทยำลัยรังสิตทุกท่ำน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์ ราไพ เปรมสมิทธ์
อาจารย์ พเิ ศษ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ขอแสดงควำมยิ นดี อย่ำงยิ่ง ในโอกำสที่สำนักหอสมุด มหำวิ ทยำลัยรั งสิต ได้ รับ รำงวัลชนะเลิศ
ห้ องสมุดสีเขียว IFLA Green Library Award 2020 กำรได้ รับรำงวัลดังกล่ำวเป็ นกำรแสดงให้ เห็น ควำมมุ่งมัน่
ทุ่ม เทและเสี ย สละ ของที ม งำนส ำนัก หอสมุ ด ฯ ภำยใต้ กำรน ำของอำจำรย์ ดร.มลิ วัล ย์ ประดิ ษ ฐ์ ธี ร ะ
ผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุดฯ
กำรได้ รับรำงวัลในระดับนำนำชำติเช่นนี ้นับเป็ นกำรเผยแพร่ ผลงำนของ “ห้ องสมุดไทย” ที่เป็ นกำร
“ปั กธง” ในแผนที่ห้องสมุดโลก ในฐำนะผู้ที่อยู่ในวงวิ ชำกำร และวิชำชีพบรรณำรักษศำสตร์ และสำรสนเทศ
ศำสตร์ ต้องขอขอบคุณทีมงำนสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรังสิตมำ ณ โอกำสนี ้

