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ไกรฤกษ๑ นานา. สยามในโลกสากล = Siam and the World. กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพรส (1989), 2559.
295 หน๎า. 1,100 บาท.
(อ 959.35 ก976ส)
เป็ น สมุ ด ภาพบอกเลํ า เหตุ ก ารณ๑ ตํ า งๆ ด๎ ว ยรู ป ภาพตั้ ง แตํ ก รุ ง รั ต นโกสิ น ทร๑
เปิดประเทศจนถึงรัชกาลที่ 9 แบํงเป็น 2 ภาค คื อ ภาคแรกเป็นภาพหลักฐานจาก
เอกสารในสื่อตะวันตกอายุกวําร๎อยปี ภาคตํอมาเป็นบทความที่วิเคราะห๑และตีความโดย
ผู๎เขียนเอง มีเนื้อหาเกี่ยวกับประมวลภาพประวัติศาสตร๑ ปืนใหญํพระนารายณ๑และธงชาติ
เผื อกที่ป ารี ส นโยบายตํางประเทศในรัช กาลที่ 4 รั ช กาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโ รป
ครั้งแรกเพื่อดูความเจริญหรือแก๎ปัญหา ร.ศ. 112 การเมืองเบื้องหลังรัชกาลที่ 5 เสด็จ
ประพาสยุโรป (ครั้งหลัง) การทวงคืนแผํนดินผืนสุดท๎าย และการทํานายสยามกับอนาคตของอาเซียนเมื่อ 142 ปี
มาแล๎ว เป็นอนุสรณ๑และเครื่องเตือนใจให๎เข๎าใจประวัติศาสตร๑ไทยได๎ดีขึ้น
ชิโนะ ไซโตะ. 100 สูตรน้าดีท็อกซ์. กรุงเทพฯ : ฟรีมายด๑ พับลิชชิ่ง, 2559. 168 หน๎า. 265 บาท.
(641.875 ซ25ห)
เป็น หนังสือที่รวบรวมสู ตรน้ําดีท็อกซ๑ 100 สูตร โดยสอดแทรกเกร็ดความรู๎
คุณประโยชน๑ คุณสมบัติของสํวนผสมแตํละชนิด เคล็ ดลับการเลือกวัตถุดิบ การเตรียม
เครื่องดื่ม เลมอน สตรอว๑เบอร๑รี่ ส๎ม แตงโม เมลอน สับปะรด กีวี่ องุํน แอปเปิล
แก๎วมังกร ราสพ๑เบอร๑รี่ บลูเบอร๑รี่ ส๎มโอ มะมํวง ลูกพีช ไลม๑ มินต๑ เนื้อหาอํานงําย
ภาพประกอบสวยงาม เป็นเครื่องดื่มที่ชํวยล๎างพิษและดีตํอสุขภาพรํางกาย

เซโกะ ทานิซากิ. การปักผ้าแบบโบราณของทรานซิลเวเนีย. กรุงเทพฯ : บ๎านและสวน, 2558. 88 หน๎า. 225 บาท.
(746.44 ท36ก)
นําเสนอเรื่องราวของการปักผ๎าด๎วยลวดลายตํางๆ เชํน ลายดอกกุหลาบ ลาย
ดอกทิว ลิป ลายปักชายผ๎ า ผ๎ ารองจานลายนกยูง กระเป๋าสะพายลายใบไม๎เรียงยาว
หมอนอิงลายดอกไม๎ทรงเรขาคณิต ปลอกหมอนโบราณสํ าหรับประดับเตียง เป็นต๎น
ต๎นกําเนิดการปักผ๎าสืบทอดมาตั้งแตํโบราณในหลายหมูํบ๎านเขตทรานซิลเวเนีย ปัจจุบัน
คือโรมาเนีย ลายปักจะทึบและเบียดกันแนํนด๎วยไหมปักสีแดง น้ําเงิน ดํา ขาว แคํสีเดียว
เป็ น ลายเส๎ น เรี ย บงําย สะท๎อนภาพชีวิตและจิตวิญญาณที่เป็น รากฐานวัฒ นธรรมของ
ทรานซิลเวเนีย
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ทรงฤทธิ์ ศรีสารคาม. ดนตรีบาบัด = Music therapy. นนทบุรี : สัมปชัญญะ, 2559. 192 หน๎า. 159 บาท.
(615.8515 ท144ด)
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของดนตรีบําบัด การฟื้นฟูผู๎ปุวยด๎วยดนตรีบําบัด
ประเภทของผู๎ ปุว ย ประเภทของดนตรี กระบวนการใช๎ดนตรีบําบัด ดนตรีบําบัดกับ
ผู๎ ปุ ว ยจิ ต เวช กิ จ กรรมดนตรี บํ า บั ด แนวใหมํ การเปิ ด กลุํ ม ดนตรี บํ า บั ด และตั ว อยํ า ง
กิจกรรมเป็นประโยชน๑แกํบุคคลที่สนใจ และเป็นแนวทางในการค๎ นคว๎าเกี่ยวกับประโยชน๑
ของดนตรีที่เกี่ยวข๎องกับวงการแพทย๑ ซึ่งพบวําดนตรีมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงของรํางกาย
จิตใจ สมอง อารมณ๑ การรับรู๎ สภาพความเป็นจริง การสื่อสารและจินตนาการ

ธนันพัชร๑ นิพิฐสกุลชัย. 15 โครงการหลวงที่ต้องตกหลุมรัก. กรุงเทพฯ : เว็บไซต๑ www.paiduaykan.com
(ไปด๎วยกัน), 2559. 155 หน๎า. 300 บาท.
(915.9304 ธ213ส)
นํ า เสนอข๎ อ มู ล เส๎ น ทางทํ อ งเที่ย วโครงการหลวง 15 เส๎ น ทาง และสถานที่
ทํองเที่ยวใกล๎เคียง ได๎ใกล๎ชิดธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์และสัมผัสถึงความเรียบงําย เข๎าใจ
วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เชํน
ดอยอํางขาง ดอยอินทนนท๑ สถานีเกษตรหลวงปางดะ มํอนแจํม ศูนย๑พัฒนาโครงการ
หลวงต๎นตก ขุนแปะ ศูนย๑พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ศูนย๑พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๐ง
ดอยมํอนเงาะ ศูนย๑พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร๑ ศูนย๑พัฒนาโครงการหลวง แมํลาน๎อย
เป็นต๎น

พิเชฐ แสงทอง. ตานานและเรื่องเล่าปรัมปราท้องถิ่นภาคใต้ : อัตลักษณ์ วัฒนธรรม อานาจ และการต่อต้าน
ในประวัติศาสตร์ความเป็นไทย. กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๏ป, 2559. 464 หน๎า. 450 บาท.
(398.209593 พ653ต)
เป็นหนังสือที่รวบรวมบทวิเคราะห๑ ตํานาน เรื่องเลําปรัมปราเกี่ยวกับผู๎นําและ
ความเป็ นมาของเมืองและชุมชนท๎องถิ่นภาคใต๎ในกลุํ มตํานานไทยพุทธ ฮิกายัตมลายู
มุส ลิ ม และตํานานผสมผสาน จํานวน 5 กลุํ ม เรื่อง คือ ตํานานเมือ งและตํานาน
พระธาตุนครศรีธรรมราช ฮิ กายัตปัตตานีอํานาจของผู๎สูญเสียอํานาจ อํานาจของความ
คลุมเครือและรักสามเส๎าที่ปลายแดนในฮิกายัตมะโรง มหาวงศ๑ อํานาจรัฐของผู๎หญิงและ
การสถาปนาความเป็นศูนย๑กลางของเมืองชายขอบในตํานานนางเลือดขาว สงครามและ
สันติภาพตํานานเกี่ยวกับมัสยิดกรือเซะและอัตลักษณ๑ของกลุํมชาติพั นธุ๑ในปัตตานี ตํานานพื้นเมืองสามารถสะท๎อน
ประวัติศาสตร๑ ความคิด สังคม และวัฒนธรรม
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เอนก นาวิกมูล. พ่อค้าไทยยุค 2480 - 2490. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559. 208 หน๎า. 360 บาท.
(923.8593 อ893พ)
นําเสนอเรื่องราวของผลิตภัณฑ๑ไทยในยุค 2480 – 2490 และประวัติศาสตร๑
พํอค๎าไทยที่สามารถสร๎างเนื้อสร๎างตัวจากความพากเพียรอุตสาหะจนประสบความสําเร็จ
เชํน เสื่อจันทบูรณ๑ ผ๎าอยุธยา ถํานไฟฉายตรารักชาติ วิทยุธานินทร๑ โรงงานแปูงมันวารินทร๑
ไม๎ปาร๑เก๎ ผ๎าลายไทย สูตรอุตสาหกรรม เครื่องสําอาง ข๎างโพดคั่ว หมากหอมเยาวราช
– บวดหาย ยาสีฟันวิเศษนิยม เหมเวชกร ผอบ นรเสรฐสนิธ แสง เหตระกูล สมจิตต๑
เที่ยงธรรม เป็นต๎น
Clean Food. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อมรินทร๑ Cuisine, 2559. 100 หน๎า. 265 บาท.
(641.302 ค175)
นําเสนอเมนู Clean Food เป็นอาหารสุขภาพที่เกิดขึ้นตามกระแสนิยมใน
แตํละท๎องถิ่น (Pop Culture) สํวนใหญํจะเป็นอาหารที่ปราศจากการปรุงแตํงหรือ
ปรุงแตํงให๎น๎อยที่สุด หลีกเลี่ยงการทอดที่ใช๎น้ํามันมาก เนื้อสัตว๑ใช๎วิธีต๎ม นึ่ง จี่ ให๎สุก
ใช๎เครื่องปรุงตามธรรมชาติ หลีกเลี่ยงอาหารหวานจั ด เค็มจัด งดผงปรุงแตํงตํางๆ
การกินคลีนจะทําให๎น้ําหนักลดลงโดยธรรมชาติ เกิดความสมดุลของฮอร๑โมน การเผา
ผลาญอาหารในรํางกายดีขึ้นสํงผลดีตํอระบบขับถําย และแนะนําวัตถุดิบคลีนฟููดที่กําลัง
เป็นที่นิยม เทคนิคการทําคลีนฟููดแบบไทย
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บรรณานุกรมหนังสื
งสือใหม่
108 มงคลพระบรมราโชวาท. พิมพ๑ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : อมรินทร๑, 2559. 216 หน๎า. 59 บาท.
(รว 895.915 ห159)
กมลรัตน๑ ศีลประเสริฐ. เปิดหน้าต่างอาเซียนสิงคโปร์. นนทบุรี : นิช, 2557. 195 หน๎า. 190 บาท.
(อซ 959.57 ก136ส)
กรรัมภา. พยศรักจารชน. กรุงเทพฯ : พิมพ๑คํา, 2560. 407 หน๎า. 280 บาท.
(น ก181พ)
กรรัมภา. รักร้ายอุบายมาร ชุด The Dark Phantom. กรุงเทพฯ : พิมพ๑คํา, 2560. 543 หน๎า. 380 บาท.
(น ก181ร)
กรุง ญ. ฉัตร. โซ่เสน่หา. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559. 496 หน๎า. 370 บาท.
(น ก255ซ)
กลิ่นเอื้อง. ทิวาพราวแสง. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : พิมพ๑คํา, 2559. 480 หน๎า. 340 บาท.
(น ก315ท)
กวี สัจนิรันดร๑. เจาะลึกนิสัยแบบไหนคือเธอ. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๏คส๑, 2559. 80 หน๎า. 49 บาท.
(133.53 ก325จ)
กะรัตแก๎ว. หงส์เคียงมังกร. กรุงเทพฯ : ปริ๊นเซส, 2559. 399 หน๎า. 280 บาท.
(น ก372ห)
กัลยา เกื้อตระกูล. จอมนางวังหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์. นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560. 248 หน๎า. 250 บาท.
(รว 920.72 ก644จ)
กัลยา เกื้อตระกูล. บรมราชสกุลไทย : ราชสกุลสยาม. นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560. 304 หน๎า. 280 บาท.
(รว 929.7593 ก644บ)
กานท๑ชญา. ผู้หญิงคนนี้ชื่อนีรนารถ ซีรีส์แก๊งนางร้าย. กรุงเทพฯ : ทัช, 2559. 344 หน๎า. 245 บาท.
(น ก432ผ)
กานท๑ชญา. เพราะเธอคือขวัญชีวี ซีรีส์แก๊งนางร้าย. กรุงเทพฯ : ทัช, 2559. 288 หน๎า. 210 บาท.
(น ก432พ)
กานท๑ชญา. เพลงสุดท้ายชื่อปลายตะวัน ซีรีส์แก๊งนางร้าย. กรุงเทพฯ : ทัช, 2559. 208 หน๎า. 200 บาท.
(น ก432พ)
กานท๑ชญา. สูตรรักดาวประกาย ซีรีส์แก๊งนางร้าย. กรุงเทพฯ : ทัช, 2559. 288 หน๎า. 210 บาท.
(น ก432ส)
การเมืองการปกครองอาเซียน. กรุงเทพฯ : เบสท๑มีเดียเอ็ดดูเคชั่น , ม.ป.ป. 102 หน๎า. 265 บาท.
(อซ 320.959 ก498)
กาลสมัย มะณีแสง. ปราชญ์แห่งน้า. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2551. 180 หน๎า. 159 บาท.
(รว 333.9116 ก534ป)
กิ่งฉัตร. รื่นรักรมย์ลวง @ หัวหิน. กรุงเทพฯ : ลูกองุํน, 2560. 438 หน๎า. 350 บาท.
(น ก633ร)
กิตติพงษ๑ วิโรจน๑ธรรมากูร. รูปทรงถ่ายในงานวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม รัตนโกสินทรศก 123. พิมพ๑ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558. 216 หน๎า. 340 บาท.
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(รว 770.9593 ก674ร)
กิตติพันธ๑ คงสวัสดิ์เกียรติ. The Flood เมื่อกองกาลังน้าขอกระชับพื้นที่. กรุงเทพฯ : แมคกรอ - ฮิล, 2555.
131 หน๎า. 179 บาท.
(363.3493 ก674ฟ)
กิตติยา ธนาชมศรี. พ่อหลวง ธ สถิตในดวงใจของปวงประชา. กรุงเทพฯ : บีเค อินเตอร๑ปริ้นท๑, 2559. 80 หน๎า.
99 บาท.
(รว 923.1593 ก633พ)
กู๎มําน. เวยเวยยิ้มนิดพิชิตใจ. พิมพ๑ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : อรุณ, 2560. 396 หน๎า. 375 บาท.
(น ก86ว)
เกียรติพงษ๑ บุญจิตร. ตกแต่ง รีทัช Process ภาพ Lightroom + Photoshop. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร๑,
2558. 357 หน๎า. 345 บาท.
(006.686 ก854ต)
โก๎วเล๎ง. อาวุธทั้งเจ็ด ตอนที่ 1 กระบี่ยั่งยืนยาว. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร๑บุ๏ค, 2557. 152 หน๎า. 165 บาท.
(น ก65ก)
โก๎วเล๎ง. อาวุธทั้งเจ็ด ตอนที่ 2 ขนนกยูง. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร๑บุ๏ค, 2557. 176 หน๎า. 175 บาท.
(น ก65ข)
โก๎วเล๎ง. อาวุธทั้งเจ็ด ตอนที่ 3 ดาบมรกต. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร๑บุ๏ค, 2558. 232 หน๎า. 200 บาท.
(น ก65ด)
โก๎วเล๎ง. อาวุธทั้งเจ็ด ตอนที่ 4 ห่วงมากรัก (แค้นสั่งฟูา). กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร๑บุ๏ค, 2558. 200 หน๎า.
185 บาท.
(น ก65ห)
โก๎วเล๎ง. อาวุธทั้งเจ็ด ตอนที่ 5 ทวนทมิฬ. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร๑บุ๏ค, 2558. 264 หน๎า. 210 บาท.
(น ก65ท)
โก๎วเล๎ง. อาวุธทั้งเจ็ด ตอนที่ 6 ตาขอจาพราก. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร๑บุ๏ค, 2558. 192 หน๎า. 185 บาท.
(น ก65ต)
โก๎วเล๎ง. อาวุธทั้งเจ็ด ตอนที่ 7 ยอดมือปราบ. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร๑บุ๏ค, 2558. 232 หน๎า. 200 บาท.
(น ก65ย)
ไกรฤกษ๑ นานา. สยามในโลกสากล = Siam and the World. กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพรส (1989), 2559.
295 หน๎า. 1,100 บาท.
(อ 959.35 ก976ส)
ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร. สมองเศรษฐี. กรุงเทพฯ : อมรินทร๑ฮาวทู, 2558. 277 หน๎า. 225 บาท.
(158.1 ข512ส)
ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร. อัศวินอุตุกับปีศาจ 8. กรุงเทพฯ : ภูตะวัน, 2560. 256 หน๎า. 250 บาท.
(วย ข512อ)
คนโด มะโกะโตะ. อย่าให้หมอฆ่าคุณ. พิมพ๑ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : อินสปายร๑, 2558. 232 หน๎า. 185 บาท.
(615.5 ม35อ)
ครูพี่ตึก. วาดเส้น มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ :
ติว'Society, 2559. 280 หน๎า. 285 บาท.
(741 ค167ว)
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คู่มือสะสมธนบัตรไทยรัชกาลที่ 9. นนทบุรี : บุ๏คสโตน, 2560. 111 หน๎า. 350 บาท.
(769.55 ค747)
โฆษณาให้โดนสร้างแบรนด์ให้ดังด้วย facebook. กรุงเทพฯ : รีโววํา, 2559. 288 หน๎า. 239 บาท.
(659.144 ฆ952)
จวินจื่ออี่เจ๐อ. เมืองจันทราดอกไม้ร่วงมหาสมุทรดอกไม้บาน เล่ม 1. กรุงเทพฯ : อรุณ, 2559. 254 หน๎า.
225 บาท.
(น จ87ม)
จวินจื่ออี่เจ๐อ. เมืองจันทราดอกไม้ร่วงมหาสมุทรดอกไม้บาน เล่ม 2. กรุงเทพฯ : อรุณ, 2559. 262 หน๎า.
225 บาท.
(น จ87ม)
จามรี พรรณชมพู. ไม่มีเวลาจะบอกว่ารัก. กรุงเทพฯ : คําตํอคํา, 2559. 344 หน๎า. 260 บาท.
(น จ313ม)
จําลอง ฝั่งชลจิตร. เมืองบ้านผม. นครศรีธรรมราช : แมวบ๎าน, 2559. 283 หน๎า. 280 บาท.
(รส จ377ม)
จิรวุฒิ ลิปิพันธ๑. เปิดหน้าต่างอาเซียนฟิลิปปินส์. นนทบุรี : นิช, 2557. 207 หน๎า. 190 บาท.
(อซ 959.9 จ512ฟ)
จิรวุฒิ ลิปิพันธ๑. เปิดหน้าต่างอาเซียนมาเลเซีย. นนทบุรี : นิช, 2557. 197 หน๎า. 190 บาท.
(อซ 959.5 จ512ม)
จิรวุฒิ ลิปิพันธ๑. เปิดหน้าต่างอาเซียนเมียนมาร์. นนทบุรี : นิช, 2557. 207 หน๎า. 190 บาท.
(อซ 959.1 จ512ม)
เจมส๑ แดชเนอร๑. เกมล่าปริศนา ตอน คาสั่งสังหาร เล่ม 0. พิมพ๑ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : เอ็นเธอร๑บุ๏คส๑, 2557.
327 หน๎า. 219 บาท.
(น ด37ค)
เจมส๑ แดชเนอร๑. เกมล่าปริศนา ตอน วงกตมฤตยู เล่ม 1. พิมพ๑ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : เอ็นเธอร๑บุ๏คส๑, 2557.
372 หน๎า. 249 บาท.
(น ด37ว)
เจมส๑ แดชเนอร๑. เกมล่าปริศนา ตอน สมรภูมิมอดไหม้ เล่ม 2. พิมพ๑ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : เอ็นเธอร๑บุ๏คส๑,
2557. 359 หน๎า. 239 บาท.
(น ด37ส)
เจริญ มาบุตร. การวาดภาพพระพิฆเณศวรราคาพิเศษ (ฉบับสุดคุ้ม). กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2559. 136 หน๎า.
180 บาท.
(743.88 จ723ก)
ฉลอง เจยาคม. สมเด็จย่าทรงเลี้ยงในหลวงอย่างไรคนไทยจึงได้พระราชาผู้ยิ่งใหญ่. กรุงเทพฯ : พี.เอส.กรุ๏ป
(1954), 2559. 120 หน๎า. 139 บาท.
(รว 923.1593 ฉ452ส)
เฉลิมศักดิ์ บุตรวิเศษ. สุดยอดเคล็ดลับอัพสกิล Photoshop. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559. 240 หน๎า.
230 บาท.
(005.369 ฉ433ส)
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เฉิน ซูํ เจวียน. เลี้ยงลูกให้ถูกตอน 3 ปี ลูกจะทาดีไปตลอดชีวิต. พิมพ๑ครั้งที่ 6. นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง,
2559. 224 หน๎า. 250 บาท.
(649.1 ซ85ล)
เฉียนลูํ. จอมใจเจ้ายุทธ์ เล่ม 1 ซีรีส์สามเสน่หา. กรุงเทพฯ : ห๎องสมุดดอตคอม, 2559. 434 หน๎า. 320 บาท.
(น ฉ506จ)
เฉียนลูํ. จอมใจเจ้ายุทธ์ เล่ม 2 ซีรีส์สามเสน่หา. กรุงเทพฯ : ห๎องสมุดดอตคอม, 2559. 438 หน๎า. 320 บาท.
(น ฉ506จ)
เฉียนลูํ. จอมใจเจ้ายุทธ์ เล่ม 3 ซีรีส์สามเสน่หา. กรุงเทพฯ : ห๎องสมุดดอตคอม, 2559. 450 หน๎า. 320 บาท.
(น ฉ506จ)
เฉียนลูํ. จอมซนเจ้าเสน่ห์ เล่ม 1 ซีรีส์สามเสน่หา. สมุทรสาคร : ห๎องสมุดดอตคอม , 2559. 480 หน๎า. 375 บาท.
(น ฉ506จซ)
เฉียนลูํ. จอมซนเจ้าเสน่ห์ เล่ม 2 ซีรีส์สามเสน่หา. สมุทรสาคร : ห๎องสมุดดอตคอม , 2559. 518 หน๎า.
375 บาท.
(น ฉ506จซ)
ชญาน๑พิมพ๑. ระบามยุรา. สมุทรสาคร : ห๎องสมุดดอตคอม , 2559. 412 หน๎า. 320 บาท.
(น ช112ร)
ชลนิล. ศิวาดล. กรุงเทพฯ : คําตํอคํา, 2560. 584 หน๎า. 380 บาท.
(น ช224ศ)
ชลันตี. บุปผาซ่อนพิษ. กรุงเทพฯ : ปริ๊นเซส, 2559. 615 หน๎า. 430 บาท.
(น ช238บ)
ชลาลัย. คุณนายสายลับ. พิมพ๑ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ปองรัก, 2559. 350 หน๎า. 285 บาท.
(น ช245ค)
ชเวซองโจ. โฮมฟิตเนส 10 นาที โปรแกรมสลายไขมันสาหรับผู้หญิง. กรุงเทพฯ : อมรินทร๑สุขภาพ, 2558.
247 หน๎า. 325 บาท.
(613.712 ช39ฮ)
ชํอมณี. มุกเปื้อนทราย. กรุงเทพฯ : อรุณ, 2559. 463 หน๎า. 365 บาท.
(น ช321ม)
ชัยพัฒน๑ ทองคําบรรจง. คิดง่ายๆ อย่างนิทานธรรมะฉบับพรที่แท้จริง. ชลบุรี : A THING BOOK, 2559.
158 หน๎า. 165 บาท.
(294.3927 ช397ค)
ชิงหลิงเยวี่ย. เทียบท้าปฐพี 1 ชุดมากกว่ารัก. กรุงเทพฯ : แจํมใส พับลิชชิ่ง, 2559. 565 หน๎า. 329 บาท.
(น ช45ท)
ชิงหลิงเยวี่ย. เทียบท้าปฐพี 2 ชุดมากกว่ารัก. กรุงเทพฯ : แจํมใส พับลิชชิ่ง, 2559. 560 หน๎า. 329 บาท.
(น ช45ท)
ชิงหลิงเยวี่ย. เทียบท้าปฐพี 3 ชุดมากกว่ารัก. กรุงเทพฯ : แจํมใส พับลิชชิ่ง, 2559. 498 หน๎า. 309 บาท.
(น ช45ท)
ชิโนะ ไซโตะ. 100 สูตรน้าดีท็อกซ์. กรุงเทพฯ : ฟรีมายด๑ พับลิชชิ่ง, 2559. 168 หน๎า. 265 บาท.
(641.875 ซ25ห)
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ชิระซะวะ ทะคุจิ. กฎแห่งอายุยืน 100 ปี ไม่อ้วน ไม่แก่ ไม่หลง. พิมพ๑ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : อมรินทร๑เฮลท๑,
2559. 211 หน๎า. 225 บาท.
(646.72 ท35ก)
ชูชาติ ชุํมสนิท. คาไทยเทียบคาเขมร. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ดอกหญ๎าวิชาการ, 2559. 192 หน๎า. 198 บาท.
(413.95911 ช726ค)
ชูวงศ๑ ฉายะจินดา. เกสรหน่ายแมลง. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559. 536 หน๎า. 370 บาท.
(น ช682ก)
เชาวลิต ขันคํา. ลูกชาวนา. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2557. 248 หน๎า. 150 บาท.
(วย ช741ล)
ไชํชิ่งอวี้. ภาษาญี่ปุน อึ้ง ทึ่ง สนุก. กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2558. 264 หน๎า. 320 บาท.
(495.6864 ช45ภ)
ไชยา วรรณศรี. ไพรอาถรรพ์. พิมพ๑ครั้งที่ 3. นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560. 189 หน๎า. 185 บาท.
(รส ช942พ)
ซาราห๑ แนพชาลี. คู่มือคุณแม่ยุคใหม่หัวใจพุทธ. นนทบุรี : ปราณ, 2558. 304 หน๎า. 239 บาท.
(294.304 น37ค)
เซโกะ ทานิซากิ. การปักผ้าแบบโบราณของทรานซิลเวเนีย. กรุงเทพฯ : บ๎านและสวน, 2558. 88 หน๎า. 225 บาท.
(746.44 ท36ก)
เซเน็ส เอ. แคมโพเรดอนโด. สนุกกับภาษาตากาล็อก. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๏คส๑, 2556. 156 หน๎า. 180 บาท.
(อซ 499.2118 ค36ต)
เฌอมา. พระพายทายรัก ชุดอาภรณ์ประดับรัก. พิมพ๑ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : พิมพ๑คํา, 2559. 419 หน๎า. 300 บาท.
(น ฌ999พ)
ฐนันธวริน นัทธวรานันทน๑. วิธีเย็บสมุดและหนังสือแบบง่ายๆ BOOKBINDING. กรุงเทพฯ : บ๎านและสวน,
2558. 64 หน๎า. 195 บาท.
(686.3 ฐ119ว)
เฑียร ธรรมดา. ฝรั่งเศสทันใจพูดได้ด้วยปลายนิ้ว. นนทบุรี : ลีลาภาษา, ม.ป.ป. 157 หน๎า. 199 บาท.
(440.81 ฑ764ฝ)
ณภัทร ทองแย๎ม. การพับกล่อง ถุง ซองราคาพิเศษ (ฉบับสุดคุ้ม). กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2559. 64 หน๎า. 75 บาท.
(745.54 ณ999ก)
ณารา. จุมพิตแสนกล ชุดวิกฤติรัก. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : พิมพ๑คํา, 2560. 448 หน๎า. 310 บาท.
(น ณ429จ)
ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์. พุทธภูมิพลทศบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ : อมรินทร๑ธรรมะ,
2557. 145 หน๎า. 149 บาท.
(รว 294.301 ด123พ)
ดวงตะวัน. สายน้าสิเนหา. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ดวงตะวัน, 2553. 520 หน๎า. 320 บาท.
(น ด179ส)
ดวงพร เกี๋ยงคํา. คู่มือออกแบบและสร้างเว็บไซต์ฉบับสมบูรณ์. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร๑, 2560. 368 หน๎า.
319 บาท.
(004.65 ด523ค)
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ดวงมาลย๑. เพียงตะวันจันทร์เจ้าขา. กรุงเทพฯ : ปองรัก, 2560. 526 หน๎า. 345 บาท.
(น ด219พ)
ตั้งแชฮุ๎น. ประกาศิตมฤตยู เล่ม 1. กรุงเทพฯ : วิถีบูรพา, 2559. 328 หน๎า. 200 บาท.
(น ช43ป)
ตั้งแชฮุ๎น. ประกาศิตมฤตยู เล่ม 2. กรุงเทพฯ : วิถีบูรพา, 2559. 328 หน๎า. 200 บาท.
(น ช43ป)
ตั้งแชฮุ๎น. ประกาศิตมฤตยู เล่ม 3. กรุงเทพฯ : วิถีบูรพา, 2559. 312 หน๎า. 200 บาท.
(น ช43ป)
ติณณา แดนเขตต๑. กราบพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9. กรุงเทพฯ : ผีเสื้อเด็กๆ, 2559. 224 หน๎า. 189 บาท.
(รว 808.883 ต633ก)
ตูซาร๑ นวย. สนุกกับภาษาเมียนมา. พิมพ๑ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๏คส๑, 2558. 180 หน๎า. 200 บาท.
(อซ 495.88 ต87ม)
ตู๎หยวนป๋อ. 100 วิธีสุขภาพดีวัยทอง. พิมพ๑ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : อินสปายร๑, 2556. 288 หน๎า. 225 บาท.
(613.0438 ต84ห)
ถงหัว. บทเพลงกลางเมฆา 1 ชุดมากกว่ารัก. กรุงเทพฯ : แจํมใส พับลิชชิ่ง, 2559. 357 หน๎า. 249 บาท.
(น ถ120บ)
ถงหัว. บทเพลงกลางเมฆา 2 ชุดมากกว่ารัก. กรุงเทพฯ : แจํมใส พับลิชชิ่ง, 2559. 395 หน๎า. 269 บาท.
(น ถ120บ)
ถงหัว. บทเพลงกลางเมฆา 3 ชุดมากกว่ารัก. กรุงเทพฯ : แจํมใส พับลิชชิ่ง, 2559. 437 หน๎า. 279 บาท.
(น ถ120บ)
ถงหัว. บทเพลงกลางเมฆา 4 ชุดมากกว่ารัก. กรุงเทพฯ : แจํมใส พับลิชชิ่ง, 2559. 340 หน๎า. 239 บาท.
(น ถ120บ)
ถงหัว. บทเพลงกลางเมฆา 5 ชุดมากกว่ารัก. กรุงเทพฯ : แจํมใส พับลิชชิ่ง, 2559. 407 หน๎า. 269 บาท.
(น ถ120บ)
ทรงฤทธิ์ ศรีสารคาม. ดนตรีบาบัด = Music therapy. นนทบุรี : สัมปชัญญะ, 2559. 192 หน๎า. 159 บาท.
(615.8515 ท144ด)
ทวีทอง หงษ๑วิวัฒน๑, บรรณาธิการ. ยา - สลัดอาเซียน. กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2559. 142 หน๎า. 295 บาท.
(อซ 641.81 ท195ย)
ทวีป อภิสิทธิ์. กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ๑แหํง
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2559. 112 หน๎า. 140 บาท.
(153.42 ท199ก)
ทวีศักดิ์ เผือกสม. ประวัติศาสตร์อินโดนิเซีย : รัฐจารีตบนหมู่เกาะ ความเป็นสมัยใหม่แบบอาณานิคม และ
สาธารณรัฐแห่งความหลากหลาย. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555. 320 หน๎า.
240 บาท.
(อซ 959.8 ท228ป)
ทศ คณนาพร. 100 คนผู้ทรงอิทธิพลแห่งสยามประเทศ ฉบับปราชญ์นักปกครอง. เชียงใหมํ : Goodlife
publishing, 2560. 256 หน๎า. 259 บาท.
(920.0593 ท522ห)
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ท่องเที่ยวทั่วอาเซียน. กรุงเทพฯ : เบสท๑มีเดียเอ็ดดูเคชั่น , ม.ป.ป. 94 หน๎า. 265 บาท.
(อซ 915.904 ท271)
ทีมวิชาการนิช. ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เล่ม 1. นนทบุรี : นิช, 2556. 189 หน๎า. 180 บาท.
(อซ 341.247 ท533ค)
ทีมวิชาการนิช. นิทานพื้นบ้านกัมพูชา เรื่อง เสือ กบ เต่า. นนทบุรี : นิช, 2556. 55 หน๎า. 135 บาท.
(ย ท533ส)
ทีมวิชาการนิช. นิทานพื้นบ้านไทย เรื่อง ไกรทอง. นนทบุรี : นิช, 2556. 55 หน๎า. 135 บาท.
(ย ท533ก)
ทีมวิชาการนิช. นิทานพื้นบ้านบรูไน เรื่อง อาณาจักรปลา. นนทบุรี : นิช, 2556. 55 หน๎า. 135 บาท.
(ย ท533อ)
ทีมวิชาการนิช. นิทานพื้นบ้านฟิลิปปินส์ เรื่อง ด็อจด็อก. นนทบุรี : นิช, 2556. 55 หน๎า. 135 บาท.
(ย ท533ด)
ทีมวิชาการนิช. นิทานพื้นบ้านมาเลเซีย เรื่อง ฮิกายัต สีตังกัง. นนทบุรี : นิช, 2556. 55 หน๎า. 135 บาท.
(ย ท533ฮ)
ทีมวิชาการนิช. นิทานพื้นบ้านเมียนมาร์ เรื่อง ไข่มังกร. นนทบุรี : นิช, 2556. 55 หน๎า. 135 บาท.
(ย ท533ข)
ทีมวิชาการนิช. นิทานพื้นบ้านลาว เรื่อง หมาจิ้งจอกครองเมือง. นนทบุรี : นิช, 2556. 55 หน๎า. 135 บาท.
(ย ท533ห)
ทีมวิชาการนิช. นิทานพื้นบ้านเวียดนาม เรื่อง เจ้าชายแตงโม. นนทบุรี : นิช, 2556. 55 หน๎า. 135 บาท.
(ย ท533จ)
ทีมวิชาการนิช. นิทานพื้นบ้านสิงคโปร์ เรื่อง บาดังผู้ทรงพลัง. นนทบุรี : นิช, 2556. 55 หน๎า. 135 บาท.
(ย ท533บ)
ทีมวิชาการนิช. นิทานพื้นบ้านอินโดนีเซีย เรื่อง แซงคุริแอง. นนทบุรี : นิช, 2556. 55 หน๎า. 135 บาท.
(ย ท533ซ)
ทีมวิชาการนิช. เปิดหน้าต่างอาเซียนไทย. นนทบุรี : นิช, 2557. 207 หน๎า. 190 บาท.
(อซ 959.3 ท533ท)
ทีมวิชาการนิช. เปิดหน้าต่างอาเซียนลาว. นนทบุรี : นิช, 2557. 207 หน๎า. 190 บาท.
(อซ 959.4 ท533ล)
ทีมวิชาการนิช. เปิดหน้าต่างอาเซียนเวียดนาม. นนทบุรี : นิช, 2557. 206 หน๎า. 190 บาท.
(อซ 959.7 ท533ว)
เทิดไว้เหนือเกล้าชาวไทย. กรุงเทพฯ : ไทยคูน – แบรนด๑เอจ โฮลดิ้ง, 2560. 302 หน๎า. 399 บาท.
(รว 923.1593 ท763)
ธนกฤต แย๎มประยูร. การจัดของขวัญมอบให้ในโอกาสต่างๆ ราคาพิเศษ (ฉบับสุดคุ้ม). กรุงเทพฯ : วาดศิลป์,
2559. 64 หน๎า. 75 บาท.
(745.5 ธ136ก)
ธนกฤต แย๎มประยูร. ศิลปะการจัดผ้าประดับโต๊ะ. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2559. 64 หน๎า. 160 บาท.
(745.4 ธ136ศ)
ธนันพัชร๑ นิพิฐสกุลชัย. 15 โครงการหลวงที่ต้องตกหลุมรัก. กรุงเทพฯ : เว็บไซต๑ www.paiduaykan.com
(ไปด๎วยกัน), 2559. 155 หน๎า. 300 บาท.
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(915.9304 ธ213ส)
ธมฺมวโรภิกขุ. อมตะนิทานชาดก 500 เรื่อง. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เก็ท ไอเดีย, 2559. 544 หน๎า. 250 บาท.
(294.308 ธ292อ)
ธรรมสภา. พระบรมราโชวาทคาสอนพ่อบันทึกคาสอนเพื่อความสุขและความสาเร็จของชีวิต. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ๑พระพุทธศาสนาธรรมสภา, 2559. 103 หน๎า. 50 บาท.
(รว 895.915 ธ444พ)
ธรรมสิรี ธรรมสโรช. เปิดหน้าต่างอาเซียนบรูไน. นนทบุรี : นิช, 2557. 206 หน๎า. 190 บาท.
(อซ 959.55 ธ363บ)
ธรรมสิรี ธรรมสโรช. เปิดหน้าต่างอาเซียนอินโดนีเซีย. นนทบุรี : นิช, 2557. 207 หน๎า. 190 บาท.
(อซ 959.8 ธ363อ)
ธีรกฤษณ๑ วิจิตลิมาภรณ๑. ตัดต่อวิดีโอและเสียงด้วย Vegas Pro. กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๏ป, 2559. 286 หน๎า.
199 บาท.
(006.78 ธ642ต)
นภดล ปัทมะ. บันทึกประวัติศาสตร์มหากาพย์เขาพระวิหาร. กรุงเทพฯ : มติชน, 2559. 264 หน๎า. 255 บาท.
(341.552 น169บ)
นพพิชญ๑ ประหวั่น. ลาดับการเขียนอักษรจีน. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2558. 828 หน๎า. 325 บาท.
(495.111 น336ล)
นราวดี. สู่ฟากฟูา. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560. 384 หน๎า. 300 บาท.
(น น241ส)
นวลศิริ เปาโรหิตย๑. สอนลูกให้มีวินัยฝึกเด็กและวัยรุ่นอย่างไรให้ยอมรับและไม่ต่อต้านคุณ. พิมพ๑ครั้งที่ 11.
นนทบุรี : บี มีเดีย, 2553. 208 หน๎า. 165 บาท.
(649.64 น347ส)
นัธ. พลอยเหลี่ยมเพชร 1. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แจํมใส พับลิชชิ่ง, 2559. 340 หน๎า. 499 บาท.
(น น413พ)
นัธ. พลอยเหลี่ยมเพชร 2. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แจํมใส พับลิชชิ่ง, 2559. 352 หน๎า. 499 บาท.
(น น413พ)
นาริฐา สุขประมาณ. พูดเกาหลีจากจินตภาพ = Mind Map Korean. พิมพ๑ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : พราว โพเอท,
2560. 449 หน๎า. 240 บาท.
(495.7864 น646พ)
นิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า 500 ชาติ (ฉบับสมบูรณ์จากพระไตรปิฎก 45 เล่ม ครบ 547 ชาดก).
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ม.ป.ป. 1,158 หน๎า. 800 บาท.
(294.308 น597)
นิเวศน๑ กันไทยราษฎร๑. ถนนนอกเมือง. พิมพ๑ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559. 192 หน๎า. 140 บาท.
(น น678ถ)
บันทึกสยามราชาแห่งราชัน. กรุงเทพฯ : แกํนธรรม, 2559. 79 หน๎า. 99 บาท.
(รว 923.1593 บ268)
บุษบา บรรจงมณี. พจนานุกรมภาพไทย - ญี่ปุน - อังกฤษ. กรุงเทพฯ : สมาคมสํงเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุน),
2559. 256 หน๎า. 385 บาท.
(413.1 บ753พ)
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บุษบาพาฝัน. พายุร้ายสายน้าผึ้ง. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ปองรัก, 2559. 462 หน๎า. 325 บาท.
(น บ675พ)
ประภัสสร เสวิกุล. พิมานแพร. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๏คส๑, 2560. 400 หน๎า. 295 บาท.
(น ป338พ)
ประวัติศาสตร์สุดอี๊. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๏คส๑พับลิเคชั่นส๑, 2556. 80 หน๎า. 49 บาท.
(900 ป373)
ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์. สนุกกับภาษามลายู. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๏คส๑, 2556. 181 หน๎า.
200 บาท.
(อซ 499.288 ป418ม)
ประเสริฐ สรรพอาสา. สนุกกับภาษาอินโดนีเซีย. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๏คส๑, 2556. 165 หน๎า. 180 บาท.
(อซ 499.2218 ป418อ)
ปรัชญา พละพันธุ๑. คู่มือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลสถิติด้วย Minitab ฉบับมืออาชีพ. นนทบุรี : ไอดีซี
พรีเมียร๑, 2560. 336 หน๎า. 365 บาท.
(005.37 ป462ค)
ปรีดี พิศภูมิวิถี. สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียมในรัชกาลที่ 5. กรุงเทพฯ : สยาม เรเนซองส๑, 2559. 259 หน๎า.
1,950 บาท.
(รว 929.9 ป463ส)
ปั่นเพื่อพ่อ = Bike for Dad. นนทบุรี : DK พับลิชชิ่ง, 2559. 40 หน๎า. 99 บาท.
(รว 923.1593 ป539)
ปีย๑วรา. นางฟูาเปื้อนฝุุน. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ปองรัก, 2559. 364 หน๎า. 295 บาท.
(น ป649น)
เปรมศักดิ์ เลิศสุริยะกุล. ระบบการศึกษาอาเซียน. กรุงเทพฯ : เบสท๑มีเดียเอ็ดดูเคชั่น , ม.ป.ป. 94 หน๎า. 265 บาท.
(อซ 370.0959 ป719ร)
เฝยหวํอซือฉุน. ตงกงตาหนักบูรพา เล่ม 1. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร๑บุ๏ค, 2559. 232 หน๎า. 200 บาท.
(น ห67ต)
เฝยหวํอซือฉุน. ตงกงตาหนักบูรพา เล่ม 2. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร๑บุ๏ค, 2559. 232 หน๎า. 200 บาท.
(น ห67ต)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี. กรุงเทพฯ : นายสัก กอแสงเรือง, 2556. 480 หน๎า. 199 บาท.
(รว 923.2 พ342)
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต. รวมสุดยอดธรรมะสุดฮาพระมหาสมปอง. นนทบุรี : ธิงค๑ บียอนด๑ บุค๏ ส๑, 2559.
400 หน๎า. 299 บาท.
(294.32 ส261ร)
พลอย แสงลอย. สนุกกับภาษาเขมร. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๏คส๑, 2556. 174 หน๎า. 190 บาท.
(อซ 495.9328 พ451ข)
พ่อฟูาหลวง. เชียงใหมํ : กู๏ดไลฟ์ พับลิชชิ่ง, 2559. 203 หน๎า. 199 บาท.
(รว 923.1593 พ483)
พ่อหลวงของเรา. กรุงเทพฯ : นานาสาส๑น, 2559. 60 หน๎า. 80 บาท.
(รว 923.1593 พ483)
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พัชรา โพธิ์กลาง. ในหลวงรัชกาลที่ 9. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อมรินทร๑คอมมิกส๑, 2560. 64 หน๎า. 159 บาท.
(รว 923.1593 พ624น)
พัดชา. นายทุนลุ้นรัก. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2559. 560 หน๎า. 350 บาท.
(น พ541น)
พัทธธีรา รชตะไพโรจน๑. คู่มือเตรียมสอบบรรจุการปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน
5 วัน. นนทบุรี : ธิงค๑ บียอนด๑ บุ๏คส๑, 2559. 480 หน๎า. 280 บาท.
(352.14 พ633ค)
พิเชฐ แสงทอง. ตานานและเรื่องเล่าปรัมปราท้องถิ่นภาคใต้ : อัตลักษณ์ วัฒนธรรม อานาจ และการต่อต้านใน
ประวัติศาสตร์ความเป็นไทย. กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๏ป, 2559. 464 หน๎า. 450 บาท.
(398.209593 พ653ต)
พิทยากร ลีลาภัทร๑. วิตามินแห่งความสุข. กรุงเทพฯ : มติชน, 2554. 168 หน๎า. 170 บาท.
(152.4 พ671ว)
พินิจ จันทร. บันทึกแห่งสยามในหลวงกับพระอริยเจ้า. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2559. 229 หน๎า. 189 บาท.
(รว 294.363 พ685บ)
พินิจ จันทร. อมตะเพลงและดนตรีของพ่อ. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2559. 200 หน๎า. 188 บาท.
(รว 781.3 พ636อ)
พิมาน แจํมจรัส. รักในราชสานัก. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559. 496 หน๎า. 400 บาท.
(รว 920.0593 พ646ร)
พิสดารตานานอาหารอาเซียน. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๏คส๑พับลิเคชั่นส๑, 2556. 80 หน๎า. 49 บาท.
(อซ 641.30959 พ745)
พีรพล อริยรัตนา. ราลึกพ่อพุทธศักราช 2493. สมุทรปราการ : พูนทรัพย๑การพิมพ๑, 2559. 313 หน๎า. 299 บาท.
(รว 923.1593 พ643ร)
พุทธทาสภิกขุ. โชคดีมีโอกาสได้ตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรม. พิมพ๑ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : อมรินทร๑
ธรรมะ, 2559. 210 หน๎า. 265 บาท.
(294.35 พ733ช)
พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552. 640 หน๎า. 199 บาท.
(428.2495911 พ735)
มณีจันท๑. อุณากรรณ ซีรีส์บุปผารัญจวน. พิมพ๑ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2560. 608 หน๎า. 420 บาท.
(น ม126อ)
มนัสสินี ล่ําสันเทียะ. วาดภาพกราฟิก Illustrator CS6+cc พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง ฉบับสมบูรณ์.
กรุงเทพฯ : รีโววํา, 2560. 380 หน๎า. 229 บาท.
(006.686 ม365ว)
มหาบุนมี เทบสีเมือง. หินดาวเล่านิทานพญาแถน. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2554. 176 หน๎า. 150 บาท.
(959.4 ท594ห)
มํานแก๎ว. ดีไซน์ลวงมัดใจรัก. กรุงเทพฯ : ทัช, 2559. 336 หน๎า. 245 บาท.
(น ม442ด)
มาเลเซียและบรูไน ชุด ภาษาอาเซียน. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๏คส๑, 2559. 264 หน๎า. 285 บาท.
(อซ 499.2881 ม524)
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มิรา. พ่ายสิเน่หา ชุดท่านชายที่รัก เล่ม 3. นนทบุรี : SMART BOOK, 2558. 320 หน๎า. 250 บาท.
(น ม582พ)
มุกจนานุกรม. กรุงเทพฯ : บันลือ พับลิเคชั่นส๑, 2559. 208 หน๎า. 185 บาท.
(808.87 ม722)
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ. ตาราการนวดไทยบาบัด 2 และการนวดไทยบาบัด 3. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ,
2556. 208 หน๎า. 350 บาท.
(615.82 พ952ต)
โมํเหยียน. กลรักดอกท้อ 1 ชุดมากกว่ารัก. กรุงเทพฯ : แจํมใส พับลิชชิ่ง, 2559. 216 หน๎า. 359 บาท.
(น ม58ก)
โมํเหยียน. กลรักดอกท้อ 2 ชุดมากกว่ารัก. กรุงเทพฯ : แจํมใส พับลิชชิ่ง, 2559. 212 หน๎า. 359 บาท.
(น ม58ก)
โยะชิโนะริ นะงุโมะ. แก่ช้าลงแน่ แค่ปล่อยให้ท้องหิว. กรุงเทพฯ : วีเลิร๑น, 2558. 127 หน๎า. 165 บาท.
(613.285 น36ก)
รพัด. เล่ห์รักดวงใจทราย. พิมพ๑ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : พิมพ๑คํา, 2559. 334 หน๎า. 240 บาท.
(น ร142ล)
รพีพร. ขุนศึกมหาราช. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559. 1,064 หน๎า. 690 บาท.
(น ร146ข)
รพีพร. แม่ปลาหลด. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559. 376 หน๎า. 280 บาท.
(น ร146ม)
รํมแก๎ว. ต้องมนตร์ราตรี. กรุงเทพฯ : พิมพ๑คํา, 2560. 280 หน๎า. 200 บาท.
(น ร147ต)
ระยะห่างบนโต๊ะกินข้าวของแม่และบทสนทนาบนชั้นหนังสือสูงระดับสายตา. นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2560. 304 หน๎า.
250 บาท.
(รส ร255)
ราช รามัญ. พุทธศิลป์. กรุงเทพฯ : นานา, 2558. 184 หน๎า. 395 บาท.
(294.335 ร411พ)
เรืองอิสรา จริยพงศ๑. เก่งพูดภาษาญี่ปุนในทุกสถานการณ์ ฉบับ 360 องศา. กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๏คส๑
(2006), 2559. 320 หน๎า. 260 บาท.
(495.68 ร863ก)
ลําจุล ฮวบเจริญ. พระมหากษัตริย์แห่งสยาม. กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2560. 304 หน๎า. 199 บาท.
(รว 923.1593 ล627พ)
ว.วินิจฉัยกุล. ความฝันครั้งที่สอง. พิมพ๑ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : อรุณ, 2560. 434 หน๎า. 350 บาท.
(น ว111ค)
วลัย นวาระ. ต้นร้ายปลายดี. กรุงเทพฯ : หรรษา, 2559. 300 หน๎า. 100 บาท.
(น ว343ต)
วลัย นวาระ. พี่น้องสองชาย. กรุงเทพฯ : หรรษา, 2559. 300 หน๎า. 100 บาท.
(น ว343พ)
วัลลภ พรหมทอง. เกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. นนทบุรี : โรงพิมพ๑มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. 208 หน๎า. 199 บาท.
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(631.58 ว447ก)
วิเชียร อําพนรักษ๑. สนุกกับภาษาลาว. พิมพ๑ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๏คส๑, 2556. 157 หน๎า. 180 บาท.
(อซ 495.91918 ว559ล)
วินทร๑ เลียววาริณ. ชีวิตเป็นเรื่องชั่วคราว. กรุงเทพฯ : 113, 2559. 240 หน๎า. 215 บาท.
(158.1 ว617ช)
วินทร๑ เลียววาริณ. ท่ามกลางประชาชนเรื่องเล็กๆ ในรัชสมัยอันยิ่งใหญ่. กรุงเทพฯ : 113, 2560. 255 หน๎า.
225 บาท.
(รว 895.918 ว633ท)
วิบูลย๑ ลี้สุวรรณ. พจนานุกรมผ้าและเครื่องถักทอ. พิมพ๑ครั้งที่ 2. นนทบุรี : เมืองโบราณ, 2559. 332 หน๎า.
390 บาท.
(อ 746.14 ว634พผ)
วิบูลย๑ ลี้สุวรรณ. พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรมไทย. นนทบุรี : เมืองโบราณ, 2559. 560 หน๎า. 580 บาท.
(อ 703 ว634พศ)
วิลาศ มณีวัต. พระราชอารมณ์ขันจากวังสวนจิตรฯ และปกิณกะคดีของวิลาศ มณีวัต. พิมพ๑ครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น และดอกโมกข๑, 2559. 304 หน๎า. 250 บาท.
(รว 923.1593 ว646พ)
วิสันต๑ ท๎าวสูงเนิน. รวมสุดยอดเหรียญกษาปณ์ ร.9. นนทบุรี : วิสันต๑ ท๎าวสูงเนิน, 2560. 80 หน๎า. 120 บาท.
(737 ว656ร)
วีรพร นิติประภา. พุทธศักราชอัสดงกับทรงจาของทรงจาของแมวกุหลาบดา. กรุงเทพฯ : มติชน, 2559.
424 หน๎า. 340 บาท.
(น ว829พ)
วีระวัฒน๑ ชลสวัสดิ์. มหาบพิตรในหลวงทรงถามพระอรหันต์ตอบ (ฉบับปรับปรุง). พิมพ๑ครั้งที่ 13. นนทบุรี :
กรีน ปัญญาญาณ, 2557. 192 หน๎า. 150 บาท.
(รว 294.32 ว646ม)
วุฒิชัย พรมมะลา. ลายไทยเพื่อการออกแบบ ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2559. 160 หน๎า. 300 บาท.
(745.5 ว865ล)
เวทิน ชาติกุล. Thailand Only เรื่องแบบนี้มีแต่ในไทย. กรุงเทพฯ : อมรินทร๑, 2558. 240 หน๎า. 325 บาท.
(039.95911 ว913ท)
ศรัณย๑ กิจสิริไพศาล. สุขภาพดีด้วยพืชผักสวนครัวในบ้าน. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, ม.ป.ป. 159 หน๎า. 69 บาท.
(635 ศ161ส)
ศราวุฒิ วิสาพรม. ราษฎรสามัญหลังวัน 2475. กรุงเทพฯ : มติชน, 2559. 320 หน๎า. 240 บาท.
(303.64 ศ168ร)
ศรีสวรินทิรานุสรณีย์น้อมราลึกถึงสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า. พิมพ๑ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จ
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ๎า, 2553. 176 หน๎า. 245 บาท.
(รว 923.1593 ศ266)
ศักดา ประสานไทย. ช่างประจาบ้าน. กรุงเทพฯ : บ๎านและสวน, 2559. 108 หน๎า. 249 บาท.
(643.7 ศ321ช)
ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน. กรุงเทพฯ : เบสท๑มีเดียเอ็ดดูเคชั่น , ม.ป.ป. 87 หน๎า. 265 บาท.
(อซ 390.0959 ศ525)
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ศุภลักษณ๑ ทับทวี. การพับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2559. 64 หน๎า. 160 บาท.
(745.57 ศ721ก)
สมชาย พงษ๑พัฒนาศิลป์. รวมกฎหมายปกครอง (เล่มเล็ก). เลย : นายวรเมธ ธนาภากรรัตนกุล, 2559. 368 หน๎า.
70 บาท.
(342.593 ส236ร)
สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 5.
กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๏คส๑ (2006), 2559. 264 หน๎า. 230 บาท.
(รว 959.373 ด495พ)
สมประสงค๑ ทรัพย๑พาลี. สายใยในราชวงศ์จักรี. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2560.
168 หน๎า. 210 บาท.
(รว 929.7593 ส434ส)
สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแหํงประเทศไทย. เพาะเห็ดกินได้ทาขายรวย. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๏คส๑, 2559. 128 หน๎า.
150 บาท.
(635.8 น377พ)
สรตี ปรีชาปัญญากุล. สนุกกับภาษาเวียดนาม. พิมพ๑ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๏คส๑, 2558. 162 หน๎า.
180 บาท.
(อซ 495.9228 ส325ว)
สวันนีย๑ โพธิ์นิ่มแดง. ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจาวัน. กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2559. 87 หน๎า.
(495.68 ส396ภ)
สิรินรชา นาถธีรธาดา. ดวงใจสี่ทิศ. กรุงเทพฯ : ปองรัก, 2559. 524 หน๎า. 345 บาท.
(น ส731ด)
สุทธิพันธุ๑ แสนละเอียด. ติดตั้งและแก้ปัญหาฉบับช่างคอมมืออาชีพ (2017). นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร๑, 2559.
440 หน๎า. 285 บาท.
(004.028 ส773ต)
สุธนิน บัญญัติปิยพจน๑. Yoga Story โรคร้ายจากไปด้วยโยคะ. กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน๑ด ไลน๑ มัลติมีเดีย,
2559. 248 หน๎า. 220 บาท.
(613.7046 ส782ย)
สุธีร๑ นวกุล. คอมฯ มือใหม่. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559. 544 หน๎า. 319 บาท.
(004 ส736ค)
สุเมธ ศิริคุณโชติ. ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2560. กรุงเทพฯ : เรือนแก๎วการพิมพ๑, 2560. 402 หน๎า.
250 บาท.
(343.04 ส822ภ)
สุรพันธ๑ สามาตรกูล. แบ็คอัพ กู้ข้อมูล เรียกคืน Windows ทาง่ายๆ ด้วยตัวเอง. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,
. 320 หน๎า. 249 บาท.
(005.446 ส743บ)
สุรพันธ๑ สามาตรกูล. ยกเครื่องคอมฯ ให้เร็วขั้นเทพ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559. 250 หน๎า. 199 บาท.
(004.16 ส743ย)
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สุริยาทิศ. รักท่วมทุ่ง. กรุงเทพฯ : พิมพ๑คํา, 2558. 384 หน๎า. 250 บาท.
(น ส866ร)
สุรีรักษ๑ ประสาทพร, บรรณาธิการ. มหัศจรรย์กับขวดพลาสติกใช้แล้วนากลับมาใช้ใหม่อย่างมีมูลค่าและคุณค่า.
กรุงเทพฯ : กอแก๎ว, 2559. 107 หน๎า. 160 บาท.
(745.57 ส867ม)
สุวรรณี สุคนธา. พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ. พิมพ๑ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2559. 560 หน๎า. 350 บาท.
(น ส875พ)
สุวิชา. ตะวันส่องหล้า. พิมพ๑ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : อมรินทร๑, 2560. 327 หน๎า. 395 บาท.
(รว 923.1593 ส756ต)
สุวิชาดา พุทธเกิด. พูดแบบใหม่ใครก็รัก. กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน๑ด ไลน๑ มัลติมีเดีย, 2559. 216 หน๎า.
195 บาท.
(808.5 ส879พ)
สุวิทย๑ แสงฉาย. งานฝีมือสุดคุ้ม ชุดพวงหรีด - ดอกไม้จันทร์. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2558. 128 หน๎า. 150 บาท.
(745.92 ส881ง)
โสภา สําราญสุข. แกะสลักวิจิตร. กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2558. 80 หน๎า. 200 บาท.
(745.924 ส984ก)
หลินยูํถัง. เรื่องจริงของจักรพรรดินีโหด. กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๏คส๑, 2557. 336 หน๎า. 230 บาท.
(น ห56ร)
หลิวซื่ออิง. ทีห่ นึ่งของโลก แจ็ค หม่า กับอาณาจักรอาลีบาบา. กรุงเทพฯ : โพสต๑ พับลิชชิ่ง , 2559. 424 หน๎า.
350 บาท.
(923.851 ห54ท)
โหวเหวินหยํง. แสบ. กรุงเทพฯ : แมงมุมบุ๏ก, 2560. 385 หน๎า. 335 บาท.
(น ห69ส)
อดัม กิดวิทซ๑. นิทานกริมม์เล่มสุดท้าย. พิมพ๑ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : อิ่มอําน, 2560. 256 หน๎า. 200 บาท.
(วย ก53น)
อดัม กิดวิทซ๑. นิทานกริมม์หฤโหด. พิมพ๑ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : อิ่มอําน, 2560. 208 หน๎า. 160 บาท.
(วย ก53น)
อดัม กิดวิทซ๑. ในกระจกหม่นมัว. พิมพ๑ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : อิ่มอําน, 2560. 252 หน๎า. 200 บาท.
(วย ก53น)
อติยา อัชชะกุลวิสุทธิ์, บรรณาธิการ. ธ สถิตในดวงใจราษฎร์ : ประมวลภาพแห่งความทรงจาพระเจ้าอยู่หัวของ
ปวงชน. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โพสต๑ พับลิชชิ่ง , 2559. 88 หน๎า. 199 บาท.
(รว 923.1593 อ142ธ)
อนัน วาโซะ. Graphic Design for Printing & Publishing. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร๑, 2558. 360 หน๎า.
345 บาท.
(006.68 อ164ก)
อภิชาติ ศรีสอาด. เกษตรตามรอยพ่อ พออยู่ พอกิน พอเพียง. สมุทรสาคร : นาคา อินเตอร๑มีเดีย, 2560. 180 หน๎า.
185 บาท.
(630.68 อ462ก)
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อภิญญา เลื่อนฉวี. ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เล่ม 2. นนทบุรี : นิช, 2556. 200 หน๎า. 180 บาท.
(อซ 341.247 อ253ค)
อภิญญา เลื่อนฉวี. เปิดหน้าต่างอาเซียนกัมพูชา. นนทบุรี : นิช, 2557. 207 หน๎า. 190 บาท.
(อซ 959.6 อ253ก)
อรวิจิตร๑ ชูเพชร. แค่อ่านก็พูดฝรั่งเศสคล่องท่องเที่ยวฝรั่งเศสได้. นนทบุรี : ธิงค๑ บียอนด๑ บุ๏คส๑, 2558. 288 หน๎า.
235 บาท.
(448 อ374ค)
อรัญ วานิชกร. การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2559.
262 หน๎า. 360 บาท.
(658.57 อ387ก)
อลินา. วิวาห์พิทยาธร ชุดนวหิมพานต์. กรุงเทพฯ : ลูกองุํน, 2560. 186 หน๎า. 150 บาท.
(น อ426ว)
อเลคซันดรา มีเซียลินสกา. แผนที่ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๏คส๑, 2558. 109 หน๎า. 595 บาท.
(อ 912 ม59ผ)
อัญชีรา. เพลย์บอยร้ายจองรัก. กรุงเทพฯ : อินเลิฟ พับลิชชิ่ง คอร๑เปอร๑เรชั่น, 2558. 417 หน๎า. 339 บาท.
(น อ526พ)
อาคม ยะหัตตะ. การประดิษฐ์กระทงจากใบตอง. กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2559. 120 หน๎า. 169 บาท.
(745.925 อ591ก)
อาคาโบชิ ทามิโกะ. ลดน้าหนักด้วยน้าผัก+น้าเต้าหู้. พิมพ๑ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : อมรินทร๑เฮลท๑, 2559. 145 หน๎า.
175 บาท.
(615.25 ท36ล)
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. นิทานสีขาว ชุดนิทานพัฒนาชีวิต เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ฟรีมายด๑ พับลิชชิ่ง,
2556. 200 หน๎า. 195 บาท.
(398.2 อ598น)
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. นิทานสีขาว ชุดพัฒนาชีวิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่). พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
ฟรีมายด๑ พับลิชชิ่ง, 2559. 208 หน๎า. 225 บาท.
(398.2 อ598น)
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. นิทานสีขาว ชุดพัฒนาชีวิต เล่ม 3. กรุงเทพฯ : ฟรีมายด๑ พับลิชชิ่ง, 2559.
216 หน๎า. 235 บาท.
(398.2 อ598น)
อาริตา. บัวปริ่มน้า. ปทุมธานี : ลีลา (หจก. ลีลาบุ๏ค), 2559. 512 หน๎า. 420 บาท.
(น อ655บ)
อินโดนีเซีย ชุด ภาษาอาเซียน. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๏คส๑, 2559. 280 หน๎า. 285 บาท.
(อซ 499.22181 อ734)
อิมะมุระ อายะ. ฆาตกรรมล้างตระกูล. กรุงเทพฯ : ฮัมมิงบุ๏คส๑, 2559. 286 หน๎า. 285 บาท.
(น อ79ฆ)
อุณากรรณ. ม่านเมฆา. กรุงเทพฯ : พิมพ๑คํา, 2559. 440 หน๎า. 300 บาท.
(น อ784ม)
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อุษาวดี สินธุเสน. คิดเป็นโลกเปลี่ยน. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ภูตะวัน, 2559. 221 หน๎า. 235 บาท.
(153.42 อ864ค)
อูหลิง. รัชทายาทแพ้ใจ ชุดมากกว่ารัก. กรุงเทพฯ : แจํมใส พับลิชชิ่ง, 2559. 211 หน๎า. 169 บาท.
(น อ45ร)
เอกลักษณ๑ ปลื้มจิตร. ธุรกิจขยะเงินล้าน. นนทบุรี : ธิงค๑ บียอนด๑ บุ๏คส๑, 2558. 208 หน๎า. 190 บาท.
(658 อ881ธ)
เอนก นาวิกมูล. พ่อค้าไทยยุค 2480 - 2490. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559. 208 หน๎า. 360 บาท.
(923.8593 อ893พ)
ฮารูกิ มูราคามิ. บันทึกนกไขลาน : The Wind-Up Bird Chronicle. ปทุมธานี : กํามะหยี่, 2559. 760 หน๎า.
600 บาท.
(น ม87บ)
Clean Food. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อมรินทร๑ Cuisine, 2559. 100 หน๎า. 265 บาท.
(641.302 ค175)
Danai Chanchaochai. King Bhumibol Adulyadej of Thailand : By the Light of Your Wisdom
(Vol.3). 3rd Bangkok : DMG Books, Direct Media Group (Thailand), 2014. 171 p.
120 Baht.
(รว 923.1593 D123K)
His Majesty the King and the Privy Council. Bangkok : Mr.Sak Khosangruang, 2014. 480 p.
400 Baht.
(รว 923.2 H57)
His Majesty the King and the Privy Council. Bangkok : Mr.Sak Khosangruang, 2014. 480 p.
400 Baht.
(รว 923.2Chi H57)
J.K. Rowling. แฮร์รี่ พอตเตอร์กับเด็กต้องคาสาป ภาคหนึ่งและสอง บทละครเวที ฉบับซ้อมใหญ่. พิมพ๑ครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๏คส๑, 2560. 368 หน๎า. 425 บาท.
(น ร924ฮ)
Li Wei Qi. คู่บุรุษกู้ใต้หล้า 1. กรุงเทพฯ : เอ็นเธอร๑บุ๏คส๑, 2559. 294 หน๎า. 439 บาท.
(น ล59ค)
Li Wei Qi. คู่บุรุษกู้ใต้หล้า 2. กรุงเทพฯ : เอ็นเธอร๑บุ๏คส๑, 2559. 305 หน๎า. 439 บาท.
(น ล59ค)
Mr. Tutor. Conversation คันปาก. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๏คส๑พับลิเคชั่นส๑, 2558. 79 หน๎า. 49 บาท.
(428.249591 ต88ค)
Mr. Tutor. วัฒนธรรมสุดแปลก. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๏คส๑, 2559. 79 หน๎า. 49 บาท.
(306 ต88ว)
Wanchaya. มะลิซ่อนสีมาลีซ่อนกลิ่น. กรุงเทพฯ : ทัช, 2559. 424 หน๎า. 305 บาท.
(น ว36ม)
Xi Zi Qing. แสนพยศ เล่ม 1. สมุทรสาคร : ห๎องสมุดดอตคอม , 2559. 554 หน๎า. 369 บาท.
(น ซ59ส)
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Xi Zi Qing. แสนพยศ เล่ม 2. สมุทรสาคร : ห๎องสมุดดอตคอม , 2559. 543 หน๎า. 369 บาท.
(น ซ59ส)
Xi Zi Qing. แสนพยศ เล่ม 3. สมุทรสาคร : ห๎องสมุดดอตคอม , 2559. 551 หน๎า. 369 บาท.
(น ซ59ส)
Xi Zi Qing. แสนพยศ เล่ม 4. สมุทรสาคร : ห๎องสมุดดอตคอม , 2559. 557 หน๎า. 369 บาท.
(น ซ59ส)
Xi Zi Qing. แสนพยศ เล่ม 5. สมุทรสาคร : ห๎องสมุดดอตคอม , 2559. 555 หน๎า. 369 บาท.
(น ซ59ส)
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แนะนาบทความที่น่าสนใจ

รัชกาลที่ 9
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470
ขึ้นครองราชย๑ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
สวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ทรงครองราชย๑ 70 ปี
พระชนมพรรษา 88 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ๎าฟูามหิดล
อดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร๑และหมํอมสังวาลย๑ มหิดล (สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย๑ และสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามลําดับ)
พระราชสมภพเมื่ อ วั น ที่ 5 ธั น วาคม พ.ศ. 2470 ที่ เ มื อ งเคมบริ ด จ๑ รั ฐ แมสซาชู เ ซตส๑
สหรั ฐ อเมริ ก า เมื่ อ สมเด็ จ พระบรมราชชนกสํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาแพทยศาสตร๑ บั ณ ฑิ ต เกี ย รติ นิ ย มจาก
มหาวิทยาลัยฮาร๑วาร๑ด ประเทศสหรัฐอเมริกา และเสด็จกลับประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2471 พระบาทสม เด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได๎โดยเสด็จกลับมาประทับ ณ วังสระปทุมด๎วย ตํอมาในวันที่ 24 กันยายน
พ.ศ. 2472 สมเด็จ พระบรมราชชนกสวรรคต ขณะนั้ นพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิ พลอดุล ยเดช
มีพระชนมพรรษาไมํถึง 2 พรรษา
การศึกษา
ทรงเข๎ารับการศึกษาชั้นต๎นที่โรงเรียนมาแตร๑เดอี กรุงเทพฯ เมื่อมีพระชนมพรรษา 5 พรรษา
จนถึงปี พ.ศ. 2476 จึงเสด็จกลับประเทศสวิตเซอร๑แลนด๑ ทรงศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และ
ภาษาอังกฤษ และทรงศึกษาตํอในระดับ อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลั ยโลซาน โดยทรงเลื อกเรี ยนศึกษาในสาขา
วิทยาศาสตร๑
ตํอมาในปี พ.ศ. 2481 ได๎โดยเสด็จพระราชดําเนินนิวัติประเทศไทยพร๎อมสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
อานั น ทมหิ ด ล แล๎ ว จึ ง เสด็ จ กลั บ ไปทรงศึ ก ษาตํ อ จนถึ ง ปี พ.ศ. 2488 จึ ง โดยเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น พร๎ อ ม
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวอานันทมหิดลนิวัติประเทศ
ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวอานันทมหิดล สวรรคตโดย
กะทันหัน ณ พระที่นั่งบรมพิมาน คณะรัฐบาลจึงกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นครองราชย๑สมบัติในวันเดียวกันนั้น
ตํอมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2489 ได๎เสด็จกลับไปทรงศึกษาตํอ แตํทรงเปลี่ยนมาเป็นศึกษาวิชากฎหมาย และ
วิชารัฐศาสตร๑ อันจะเป็นประโยชน๑ในภายหน๎าตํอการดํารงตําแหนํงพระมหากษัตริย๑
เสวยราชย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระมหากษัตริย๑ลําดับที่เก๎าแหํงราชวงศ๑
จั กรี เสด็จ สูํ พ ระราชสมบั ติตั้ง แตํวัน ที่ 9 มิ ถุนายน พ.ศ. 2489 – วันที่ 13 ตุล าคม พ.ศ. 2559 รวม
ครองราชย๑ 70 ปี จึงเป็นพระมหากษัตริย๑ผู๎เสวยราชย๑นานที่สุดในประเทศไทย
เดิมทีพระองค๑ทรงตั้งพระราชหฤทัยวําจะทรงครองราชย๑สมบัติแตํในชํวงการจัดงานพระบรมศพ
ของพระบรมเชษฐาเทํานั้น เพราะยังทรงพระเยาว๑และไมํเคยเตรียมพระองค๑ในการเป็นพระมหากษัตริย๑มากํอน
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เหตุการณ๑ห นึ่งเกิดขึ้น ในขณะที่ประทับรถพระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินไปยังทําอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง เพื่อทรงศึกษาเพิ่มเติมที่ส วิตเซอร๑แลนด๑ ก็ทรงได๎ยินเสี ยงราษฎรคนหนึ่งตะโกนถามวํา
“ในหลวง อย่าทิ้งประชาชน” จึงทรงนึกตอบในพระราชหฤทัยวํา “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้า
จะทิ้งประชาชนได้อย่างไร”
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได๎ทรงตระหนักในหน๎าที่พระมหากษัตริย๑ของ
พระองค๑ ดังที่ได๎ตรัสตอบชายคนเดิมนั้นในอีก 20 ปีตํอมา
พระองค๑ทรงเป็นพระมหากษัตริย๑ภายใต๎รัฐธรรมนูญ และได๎ทรงหยุดยั้งการกบฏ เชํน ในคราวปี
พ.ศ. 2524 และปี พ.ศ. 2528 กระนั้นก็ได๎ทรงแตํงตั้งหัวหน๎าคณะยึดอํานาจหลายคณะ เชํน จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต๑ ในชํวงพุทธทศวรรษที่ 2500 กับพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ในชํ วงปลายพุทธทศวรรษที่ 2540 ตลอด
รัชกาลของพระองค๑ เกิดรัฐประหารโดยกองทัพสิบกวําครั้ง รัฐธรรมนูญเกือบ 20 ฉบับ และนายกรัฐมนตรีเกือบ
30 คน
พระนามของพระองค์มีความหมายว่า
ภูมิพล – ภูมิ หมายความวํา “แผํนดิน” และ พล หมายความวํา “พลัง” รวมกันแล๎ว
หมายถึง “พลังแหํงแผํนดิน”
อดุลยเดช – อดุลย หมายความวํา “ไมํอาจเทียบได๎” และ เดช หมายความวํา “อํานาจ”
รวมกันแล๎วหมายถึง “อํานาจที่ไมํอาจเทียบได๎”
ทรงประสบอุบัติเหตุและทรงอภิเษกสมรส
หลังจากที่จ บการศึกษาจากสวิตเซอร๑แลนด๑ พระองค๑เสด็จเยือนกรุงปารีส ทรงพบกับ หม่อม
ราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ซึ่งเป็นธิดาของเอกอัครราชทูตไทยประจําฝรั่งเศส
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2491 ในระหวํางเสด็จประทับยังตํางประเทศ ขณะที่พระองค๑ทรง
ขับ รถยนต๑พระที่นั่ งเฟีย ส ทอปอลิ โ น จากเจนีว าไปยังโลซาน ทรงประสบอุบัติเหตุ รถยนต๑พระที่นั่งชนกับ
รถบรรทุกอยํ างแรง ทําให๎ เศษกระจกกระเด็นเข๎าพระเนตรขวา พระอาการสาหั ส หลั งจากถวายการรักษา
พระองค๑ทรงมีพระอาการแทรกซ๎อนบริเวณพระเนตรขวา แพทย๑จึงถวายการรักษาอยํางตํอเนื่องหลายครั้ง หากแตํ
พระอาการยังคงไมํดีขึ้น กระทั่งวินิจฉัยแล๎ววําพระองค๑ไมํสามารถทอดพระเนตรผํานทางพระเนตรขวาของพระองค๑
เองได๎ตํอไปแล๎ว จึงได๎ถวายการแนะนําให๎พระองค๑ทรงพระเนตรปลอมในที่สุด
ทั้งนี้ หมํอมราชวงศ๑สิริกิติ์ได๎มีโอกาสเข๎าเฝูาเยี่ยมพระอาการเป็นประจําจนกระทั่งหายจากอาการ
ประชวร อันเป็นเหตุที่ทําให๎ทั้งสองพระองค๑มีความสัมพันธ๑กันอยํางใกล๎ชิดนับตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา
ประธานผู๎สําเร็จราชการแทนพระองค๑ คือ พระเจ๎าวรวงศ๑เธอพระองค๑เจ๎าชายรังสิตประยูรศักดิ์
กรมขุนชัยนาทนเรนทร หลังจากสําเร็จการศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราช
ดําเนินนิวัติประเทศไทยในปี พ.ศ. 2493 และประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงพระกรุณา
ให๎ตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวอานันทมหิดล ในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2493
ตํอมาในเดือนเมษายน ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎จัดพระราชพิธีราชาภิ เษกสมรสกับหมํอม
ราชวงศ๑สิริกิติ์ กิติยากร ณ พระตําหนักสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ๎า วังสระปทุม
วัน ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล๎ าฯ ให๎ ตั้ง การพระราชพิ ธีบ รม
ราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีขึ้น ณ พระตําหนักไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง ทรงมีพระปฐมบรม
ราชโองการในวันนั้นวํา “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
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ตลอดเวลานั บ แตํ เ สด็ จ ขึ้ น ครองราชย๑ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ทรงอุทิศพระองค๑ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให๎ราษฎรชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยูํที่ดีขึ้น ทรงหํวงใย
ในทุกข๑สุขของราษฎร และเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย เมื่อทรงทราบปัญหาทรงให๎ความ
ชํวยเหลือและแก๎ปัญหาตํางๆ ด๎วยพระองค๑เอง ทําให๎ปัญหาตํางๆ ยุติลงด๎วยดี
โครงการพระราชดําริ โครงการหลวง โครงการในพระบรมราชานุเคราะห๑มากกวํา 4,600 โครงการ
ศูนย๑การศึกษาพัฒนา ๖ แหํง ทรงเป็นต๎นแบบการขจัดปัญหาและอุปสรรคในการทําการเกษตร เพื่อให๎พึ่งพา
ตนเองได๎และอยูํให๎ยั่งยืน พระราชกรณียกิจตํางๆ ที่กลําวมาพระองค๑ทรงทําเพื่อปวงชนชาวไทย เป็นการยืนยัน
พระปฐมบรมราชโองการดังกลําว มหาชนชาวไทยทุกหมูํเหลํา จึงพร๎อมใจกันถวายพระราชสมัญญา “มหาราช”
เพื่อเฉลิมพระเกียรติแดํพระองค๑
ทรงผนวช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกผนวชเป็นเวลา 15 วัน ระหวํางวันที่
22 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงได๎รับฉายาวํา ภูมิพโลภิกขุ
พระองค๑ปฏิบัติพระราชกิจ เชํนเดียวกับพระภิกษุทั้งหลายอยํางเครํงครัด
หลังจากนั้นพระองค๑เสด็จฯ ไปประทับจําพรรษา ณ พระตําหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร
ระหวํางที่ผนวชนั้น พระองค๑ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เป็นผู๎สําเร็จ
ราชการแทน ด๎วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวจึงได๎โปรดเกล๎าฯ ให๎เฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนาง
เจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ปีเดียวกัน
กีฬา
ทรงโปรดกีฬ าเรื อใบเป็ น พิเ ศษ พระองค๑ทรงเป็นตั ว แทนของประเทศไทยแขํงเรือใบในกีฬ า
แหลมทองครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทยเป็นเจ๎าภาพ โดยทรงเข๎าคํายฝึกซ๎อมตามโปรแกรมการฝึกซ๎อม และทรงได๎รับ
เบี้ยเลี้ยงในฐานะนักกีฬา ซึ่งพระองค๑ทรงชนะเลิศเหรียญทอง นอกจากนี้พระองค๑ยังทรงออกแบบและประดิษฐ๑
เรือใบยามวํางหลายรุํน
ดนตรี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระองค๑ทรงดนตรีได๎หลายชนิด เชํน
แซ็กโซโฟน คราริเน็ต ทรัมเป็ต กีตาร๑ และเปียโน โปรดดนตรีแจ๏สเป็นอยํางมาก และพระองค๑ได๎ประพันธ๑
หลายเพลง เชํน เพลงพระราชนิพนธ๑แสงเทียนเป็นเพลงแรก สายฝน ยามเย็น ใกล๎รุํง ลมหนาว ยิ้มสู๎ ค่ําแล๎ว
ไกลกังวล ความฝันอันสูงสุด เราสู๎ พรปีใหมํ เป็นต๎น
พระราชกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี
พ.ศ. 2503 ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎ฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ขึ้นมาใหมํหลังจากที่ได๎เลิกร๎างไปตั้งแตํ พ.ศ. 2479
ทรงสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงอื่นๆ ไมํวําจะเป็นภาษาไทย ประวัติศาสตร๑ สถาปัตยกรรม
จิตรกรรม นาฏศิลป์ การดนตรีและศิลปะ
ด้านวรรณศิลป์
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงพระราชนิพนธ๑บทความ แปลหนังสือ เชํน นายอินทร๑ผู๎ปิดทอง
หลังพระ ติโต พระมหาชนก และเรื่องทองแดง เป็นพระราชนิพนธ๑เกี่ยวกับคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง เป็นต๎น
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ด้านการพัฒนาชนบท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลเดชทรงพัฒนาชนบทในรูปโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มีจุดประสงค๑ คือ การพั ฒนา เพื่อให๎ราษฎรในชนบทได๎มีความเป็นอยูํตลอดจนสามารถประกอบ
อาชีพ เลี้ยงครอบครัวให๎ดีขึ้น โดยการสร๎างพื้นฐานหลักที่จําเป็นตํอการผลิตให๎แกํราษฎรเหลํานั้น ทรงสํงเสริมให๎
ชาวชนบทมีความรู๎ในการประกอบอาชีพตามแตํละท๎องถิ่น นอกจากนี้ยังทรงหาทางนําเอาวิทยาการสมัยใ หมํ
มาประยุกต๑กับภูมิปัญญาชาวบ๎าน
ด้านการเกษตรและชลประทาน
ในด๎ า นการเกษตร จะทรงเน๎ น การค๎ น คว๎ า ทดลอง และวิ จั ย หาพั น ธุ๑ พื ช ใหมํ ๆ ตลอดจน
การศึกษาแมลงศัตรูพืช และพันธุ๑สัตว๑ตํางๆ ที่เหมาะสมกับสภาพท๎องถิ่นนั้น ซึ่งแตํละโครงการจะเน๎นให๎สามารถ
นําไปปฏิบัติได๎จริง
นอกจากนี้ ยั ง ทรงพยายามไมํ ใ ห๎ เ กษตรกรยึ ด ติ ด กั บ พื ช ผลทางการเกษตรเพี ย งอยํ า งเดี ย ว
แตํเกษตรกรควรมีรายได๎จากกิจกรรมอื่นด๎วย เพื่อจะได๎พึ่งตนเองได๎ในระดับหนึ่ง
คุณเกษม จาติกวนิช อดีตผู๎วําการการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย กลําววํา “พระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวทรงมีความรอบรู๎เรื่องเขื่อน ทรงศึกษาเรื่องเขื่อนมาเป็นอยํางดี ทรงมีสายพระเนตรยาวไกล คือ
ทรงคํานึงถึงประโยชน๑ของประชาชนชาวไทยโดยรวมกํอน ดังนั้นการสร๎างเขื่อนแตํละเขื่อนจึงไมํใชํเพียงการเอื้อ
ประโยชน๑ แกํผู๎ ใช๎ไฟฟูาเทํานั้น แตํยังเอื้ อประโยชน๑ถึงเกษตรกร ชาวนา หรือเพื่อการปูองกันน้ําทํวมอีกด๎ว ย
โครงการพระราชดําริหลายโครงการสําเร็จได๎ด๎วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว เชํน โครงการเขื่อน
ปุาสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน๑เรื่องการปูองกันน้ําทํวมได๎อยํางชัดเจน ถึงแม๎จะไมํ มากเทํากับเขื่อน
ภูมิพล ทวําผลประโยชน๑อื่นๆ ที่เกษตรกรจะได๎รับมีมากมายมหาศาล เนื่องจากเป็นเขื่อนที่ตั้งอยูํในเขตพื้นที่ที่มี
การทํานาเป็นจํานวนมา”
ด้านการแพทย์
ในการเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรจะทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎มีคณะแพทย๑ที่
ประกอบด๎วยผู๎เชี่ยวชาญในแตํละสาขาจากโรงพยาบาลตํางๆ และล๎วนเป็นอาสาสมัคร โดยเสด็จพระราชดําเนิน
พร๎อมด๎วยเวชภัณฑ๑และเครื่องมือแพทย๑พร๎อมให๎การรักษาพยาบาลผู๎ปุวยไข๎
ด้านการศึกษา
พระองค๑โปรดเกล๎าฯ ให๎จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อสนับสนุนทางด๎านคัดเลือกบัณ ฑิตใน
สาขาวิชาตํางๆ ไปศึกษาตํอตํางประเทศ สํวนในประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎รัฐบาลเป็นผู๎ดําเนินการ
จัดการบริหารทางการศึกษา แบบให๎เปลําตั้งแตํระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ในการทรงงานนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีวิธีของพระองค๑เอง
ทรงทอดพระเนตร ทรงศึกษาและสอบถามจากชาวบ๎าน ตรวจสอบแผนที่ เรียกเจ๎าหน๎าที่มาถาม แล๎วจึงทรงคิด
ออกมาเป็นแผนงาน จากนั้นจะทรงเรียกเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องมาดู เมื่อเห็นวําสามารถทําโครงการพัฒนาเหลํานั้นได๎
จึงทรงตัดสินพระทัย ทํา จึงได๎ทรงจัดตั้ง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวนมาก ตัวอยํางโครงการที่
สําคัญ เชํน
มูลนิธิชัยพัฒนา กํอตั้งเมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2531 เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และโครงการพัฒนาอื่นๆ เพื่อชํวยเหลือประชาชนในด๎านเศรษฐกิจ และสังคมให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได๎
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มูลนิธิโครงการหลวง กํอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 เพื่อสํงเสริมการปลูกพืชและผลไม๎เมืองหนาวแกํ
ชาวเขานับร๎อยชนิด รวมถึงไม๎ดอกที่สวยงามหลากพันธุ๑หลากสีสัน เพื่อเป็นการหารายได๎ทดแทนการปลูกฝิ่น
ขณะเดียวกันได๎สํงเสริมให๎ประชาชนในพื้นที่รักษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง
ไว๎ไมํให๎สูญหาย สนับสนุนให๎ชาวบ๎านมีสํวนรํวมในการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กํอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2504 มีวัตถุประสงค๑ในการดําเนินงาน
เพื่อศึกษา ทกลองและวิจัยหาวิธีแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทางด๎านการเกษตร เชํน การปลูกข๎าว การเลี้ยงโคนม
การเพาะพันธุ๑ปลานิล และอื่นๆ อีกมากมาย
โครงการแก้มลิง กํอตั้งขึ้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 เพื่อแก๎ปัญหาอุ ทกภัย หลังเกิด
อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2538 โดยให๎จัดหาสถานที่เก็บกักน้ําตามจุดตํางๆ เพื่อรองรับน้ําฝนไว๎ชั่วคราว
เมื่อถึงเวลาที่คลองพอจะระบายน้ําได๎จึงคํอยระบายน้ําจากสํวนกักเก็บไว๎ออกไป
โครงการฝนหลวง กํอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 เพื่อแก๎ปัญหาเดือดร๎ อนทุกข๑ยากของราษฎรและ
เกษตรกรที่ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและการเกษตร
โครงการแกล้งดิน เพื่อแก๎ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด ปรับสภาพฟื้นฟูดินด๎วยปูนขาว
จนกระทั่งดินมีสภาพดีพอที่จะใช๎ในการเพาะปลูก
โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน มีฉบับปกติ 37 เลํม ฉบับเสริมการเรียนรู๎ 20 เลํม
เน๎นความรู๎ที่เกิดขึ้นและใช๎อยูํในประเทศไทย เรียบเรียงให๎เหมาะสมกับเด็กรุํนเล็ก เด็กรุํนกลาง และเด็กรุํนใหญํ
กังหันชัยพัฒนา สร๎างต๎นแบบได๎ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 เป็นกังหันน้ําบําบัดน้ําเสียด๎วยวิธีเติม
อากาศ เพื่อพัฒนาแหลํงน้ําแกํปวงชน ทํางานโดยการหมุนปั่น เพื่อเติมอากาศให๎น้ําเสียกลายเป็นน้ําดี
พระสมเด็จจิตรลดา หรือพระกําลังแผํนดิน เป็นพระเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงสร๎างด๎วยพระองค๑เอง พระราชทานแกํตํารวจ ข๎าราชการ และพลเรือน ในชํวงระห วําง
พ.ศ. 2508 – 2513 มีทั้งสิ้นประมาณ 2,500 องค๑ทหาร
เศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุล ยเดช ทรงเป็นที่ส รรเสริญ ในประเทศเกี่ ยวกั บ
พระราชดําริในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายโคฟี่ อันนัน เลขาธิการองค๑การสหประชาชาติ (UN) ได๎ถวาย
รางวัลความสําเร็จสูงสุดด๎านการพัฒนามนุษย๑แดํพระองค๑ กับทั้งพระองค๑ยังทรงเป็นเจ๎าของสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ๑
งานพระราชนิพนธ๑ และงานดนตรีจํานวนหนึ่งด๎วย
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช มีพระราช
ดํารัสแกํชาวไทยนับตั้ง แตํ พ.ศ. 2517 เป็นต๎นมา และถูกพูดถึงอยํางชัดเจนในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540
เพื่อเป็นแนวทางการแก๎ไขวิกฤตการณ๑ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ให๎สามารถดํารงอยูํได๎อยํางมั่นคงและ
ยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒน๑และความเปลี่ยนแปลงตํางๆ
สวรรคต
สํานักพระราชวัง มีประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.
2559
วันศุกร๑ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ๎าฟูามหา
วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พร๎อมด๎วยพระบรมวงศานุวงศ๑ได๎เสด็จพระราชดําเนินไปยังโรงพยาบาลศิริราช
เพื่อเคลื่อนพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปยังพระบรมมหาราชวัง ทํามกลาง
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ประชาชนเฝูาสํงเสด็จเป็นจํานวนมาก มีพระราชพิธี ถวายสรงน้ําพระบรมศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา มีการเชิญ
พระบรมศพลงสูํ หี บ ประดิษฐานหลังพระแทํนแวํนฟูาทอง ประกอบพระโกศทองใหญํ ภายใต๎นพปฎลมหา
เศวตฉัตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นพระมหากษัตริย๑พระองค๑แรกที่ได๎รับ
การบรรจุพระบรมศพลงในหีบ
สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีพระธิดาและพระราชโอรส รวม 4 พระองค๑ ตามลําดับดังนี้
1. ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (พระนามเดิม สมเด็จพระเจ๎าลูก
เธอ เจ๎าฟูาอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2494 ณ
โรงพยาบาลมองซัวซีส๑ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร๑แลนด๑
2. สมเด็จพระเจ๎าลูกยาเธอ เจ๎าฟูาวชิราลงกรณ๑ ประสูติเมื่อวันจันทร๑ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.
2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิ ต ทรงได๎รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ๎าฟูามหาวชิราลงกรณ๑ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ พ.ศ. 2515 ภายหลังทรงขึ้นครองราชย๑เป็น สมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อ พ.ศ. 2559
3. สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย๑ ประสูติเมื่อวันเสาร๑ที่
2 เมษายน พ.ศ. 2498 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงได๎รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดฯ เจ๎าฟูามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ พ.ศ. 2520
4. สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ๑ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ลําจุล ฮวบเจริญ. พระมหากษัตริย์แห่งสยาม. กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2560.
หน๎า 245 – 274.
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กิจกรรมการดาเนินงานโครงการบริหารจัดการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
การพัฒนาสื่อห้องสมุดวัฒนธรรม
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2560
ที่
กิจกรรม
1. จัดหาองค๑ความรู๎มรดกภูมิปัญญาด๎านวัฒนธรรม
1.1 สํารวจและคัดเลือกหนังสือและสื่อความรู๎
1.2 จัดหาหนังสือและสื่อความรู๎
1.3 จัดหาหนังสือพิมพ๑และวารสาร
1.4 ได๎รับบริจาคหนังสือและวารสาร
2. พัฒนาระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ
2.1 ดูแลและพัฒนาโปรแกรมห๎องสมุดอัตโนมัติที่ห๎องสมุดวัฒนธรรม
2.1 ดูแลและพัฒนาโปรแกรมห๎องสมุดอัตโนมัติผํานทางโทรศัพท๑
และ E – mail
3. จัดระบบและลงข๎อมูลองค๑ความรู๎ให๎เป็นปัจจุบัน
3.1 วิเคราะห๑หมวดหมูํและทํารายการหนังสือและสื่อ
3.2 ลงข๎อมูลหนังสือและสื่อในฐานข๎อมูลระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ
3.3 สแกนปก ประทับตราห๎องสมุด ติดเลขทะเบียน บาร๑โค๎ด สันหนังสือ
ซองบัตร บัตรกําหนดสํง และบัตรยืมหนังสือ
3.4 ลงทะเบียนหนังสือพิมพ๑ วารสาร และประทับตราห๎องสมุด
3.5 ลงข๎อมูลวารสารในฐานข๎อมูลระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ
4. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ๑ห๎องสมุด
4.1 ทําขําวสารห๎องสมุดวัฒนธรรม
4.1.1 ทําสาระสังเขปแนะนําหนังสือใหมํ
4.1.2 ทําบรรณานุกรมหนังสือใหมํ
4.1.3 ทําบทความที่นําสนใจจากหนังสือใหมํ
4.2 เผยแพรํขําวสารห๎องสมุดวัฒนธรรมไปยังหนํวยงานภายใน สวธ.
4.3 ประสานงานสํานักงานเลขานุการกรมในการเผยแพรํขําวสาร
ห๎องสมุดวัฒนธรรมทาง www.culture.go.th
4.4 ประสานงานสํานักงานเลขานุการกรมในการ Update ข๎อมูล
ฐานข๎อมูลระบบห๎องสมุดอัตโนมัติในระบบสืบค๎นออนไลน๑ผําน
www.culture.go.th
4.5 ทําแผํนพับประชาสัมพันธ๑ห๎องสมุดวัฒนธรรม
4.6 ทําข๎อมูลบริการของห๎องสมุด แนะนําหนังสือวารสาร เผยแพรํที่จุด
ติดปูายประชาสัมพันธ๑ภายใน สวธ. 8 จุด

จานวน

หน่วยนับ

2
802
527
216

ครั้ง
รายการ
ฉบับ
เลํม

3
3

ครั้ง
ครั้ง

286
286
286

เลํม
เลํม
เลํม

527
161

ฉบับ
ฉบับ

15
6
328
1
12
1

ฉบับ
เลํม
เลํม
เรื่อง
ฉบับ
ครั้ง

3

ครั้ง

5,000
16

แผํน
แผํน

32
ที่

กิจกรรม
4.7 ทําปูายประชาสัมพันธ๑ภายในห๎องสมุด
4.7.1 ปูายกระตุ๎นจิตสํานึกในการเข๎าใช๎บริการห๎องสมุด
4.7.2 ปูายเตือนและขอร๎องผู๎ใช๎บริการห๎องสมุด
4.7.3 ปูายบอกประเภทหนังสือ
4.7.4 ปูายข๎อปฏิบัติการยืม – คืนหนังสือ
4.7.5 ปูายห๎องหนังสือจําหนําย หนังสือรอดําเนินการ
5. พัฒนาองค๑ความรู๎สื่อด๎านวัฒนธรรม
5.1 แก๎ไขการลงรายการ Collection หนังสือ สวธ. วิจยั ในฐานข๎อมูล
ระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ และแก๎ไขการติดเลขทะเบียน บาร๑โค๎ด
สันหนังสือ บัตรยืมหนังสือ
5.2 แก๎ไขการลงรายการ Collection หนังสือผู๎มีผลงานดีเดํนทางวัฒนธรรม
ในฐานข๎อมูลระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ และแก๎ไขการติดเลขทะเบียน
บาร๑โค๎ด สันหนังสือ บัตรยืมหนังสือ
5.3 แก๎ไขการลงรายการ Collection หนังสือศิลปินแหํงชาติ ในฐานข๎อมูล
ระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ และแก๎ไขการติดเลขทะเบียน บาร๑โค๎ด
สันหนังสือ บัตรยืมหนังสือ
5.4 แก๎ไขการลงรายการ Collection หนังสือ สวธ. ในฐานข๎อมูล
ระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ และแก๎ไขการติดเลขทะเบียน บาร๑โค๎ด
สันหนังสือ บัตรยืมหนังสือ
5.5 แก๎ไขการลงรายการหนังสือหมวด 000 เป็นหมวดหนังสืออ๎างอิง
ในฐานข๎อมูลระบบห๎องสมุดอัตโนมัติ และแก๎ไขการติดเลขทะเบียน
บาร๑โค๎ด สันหนังสือ บัตรยืมหนังสือ
5.6 แก๎ไขการลงรายการหนังสือหมวด 000 เป็น Collection หนังสือ
หนํวยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานข๎อมูลระบบห๎องสมุด
อัตโนมัติ และแก๎ไขการติดเลขทะเบียน บาร๑โค๎ด สันหนังสือ
บัตรยืมหนังสือ
6. ให๎บริการห๎องสมุดวัฒนธรรม / ศูนย๑ข๎อมูลขําวสาร สวธ.
6.1 ผู๎เข๎ารับบริการห๎องสมุด
6.2 ผู๎เข๎ารับบริการห๎องสมุดผําน www.culture.go.th
6.3 บริการยืมสื่อสิ่งพิมพ๑และสื่ออิเล็กทรอนิกส๑
6.4 บริการคืนสื่อสิ่งพิมพ๑และสื่ออิเล็กทรอนิกส๑
6.5 ประเภทหนังสือที่มีการยืม
6.5.1 หนังสือหมวด 000 – 900
6.5.2 นวนิยาย
6.5.3 หนังสือเด็กและเยาวชน
6.5.4 หนังสือราชวงศ๑
6.5.5 เรื่องสั้น

จานวน

หน่วยนับ

21
78
2
10
1

ปูาย
ปูาย
ปูาย
ปูาย
ปูาย

290

เลํม

80

เลํม

190

เลํม

573

เลํม

21

เลํม

40

เลํม

4,367
442
665
574

คน
คน
เลํม
เลํม

155
314
168
4
1

เลํม
เลํม
เลํม
เลํม
เลํม

33
ที่

กิจกรรม
6.5.6 หนังสือ สวธ. วิจัย
6.5.7 หนังสืออ๎างอิง
6.5.8 วารสาร
6.6 บริการตอบคําถามและค๎นคว๎า
6.7 บริการอินเทอร๑เน็ต
6.8 จัดเรียงหนังสือที่มัดเชือก หมวด 000 - 300
6.9 จัดเรียงหนังสือ สวธ. วิจัย หนังสือผู๎มีผลงานดีเดํนทางวัฒนธรรม
หนังสือศิลปินแหํงชาติ หนังสือ สวธ.
6.10 ทําปูายแสดงหมวดหมูํหนังสือ
6.11 จัดเก็บหนังสือที่รับคืนและที่จุดวางหนังสืออํานแล๎วขึ้นชั้น
6.12 จัดแสดงแนะนําหนังสือใหมํ
6.13 จัดนิทรรศการหนังสือราชวงศ๑ไทย
6.14 บริจาคหนังสือและวารสารที่ห๎องสมุดคัดออกให๎ผู๎ขอรับบริจาค
6.15 ทําหนังสือตอบขอบคุณหนํวยงานที่มอบหนังสือให๎ห๎องสมุด
6.16 ประสานกับหนํวยงานใน สวธ. ขอรับข๎อมูลตามมาตรา 9
พรบ. ข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ. 2540
6.17 ทําดรรชนีข๎อมูลขําวสาร สวธ.

จานวน
2
6
17
730
45
12,902
1,133

หน่วยนับ
เลํม
เลํม
เลํม
คน
คน
เลํม
เลํม

75
928
3
3
463
48
3

ปูาย
เลํม
ครั้ง
ครั้ง
เลํม
ฉบับ
ครั้ง

3

ครั้ง

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายสาโรจน๑ เล๎าเจริญสมบัติ
ผู๎อํานวยการศูนย๑วัฒนธรรมแหํงประเทศไทย
นางณัฐภา บุญงาม
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
หัวหน๎ากลุํมสํงเสริมการเรียนรู๎ทางศิลปะการแสดง
คณะทางาน
นางขัตติยา ทองทา
บรรณารักษ๑ชํานาญการ
นายวัชร สีเลื่อม
บรรณารักษ๑
นางสาวสุรีรัตน๑ บําเพ็ญกลึง
เจ๎าหน๎าที่บริหารงานทั่วไป
นายสุพัฒน๑ ชัยนาฮี
นักศึกษาฝึกงาน

