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ข่าวสาร
ห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนําเสนอรายชื่อเอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจทางด้านวัฒนธรรม
และสาขาอื่น ๆ ที่ห้องสมุดได้รับ
2. เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้า
3. เพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาค้นคว้า และวิจัยงานทางด้านวัฒนธรรม
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ห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
อาคารนิทรรศการและบริการทางการศึกษา ชั้น 3 ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย
14 ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ โทรสาร 0 2247 – 0028 ต่อ 4311
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ประจําเดือน

ตุลาคม – ธันวาคม 2560

คํานํา
กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ท างศิ ล ปะการแสดง ศู นย์ วัฒ นธรรมแห่ งประเทศไทย กรมส่ งเสริ ม
วัฒนธรรม กําหนดจัดทําข่าวสารห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ราย 3 เดือน เพื่อแนะนําหนังสือ
ใหม่ที่น่าสนใจ บรรณานุกรมเอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือด้านวัฒนธรรม และสาขาอื่นๆ ที่ห้องสมุดวัฒนธรรม กรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับ และบทความทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ทั้งนี้ ได้ประสานงานกับ สํานักงานเลขานุการ
กรม ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทางอินเทอร์เน็ต Web Site :
www.culture.go.th ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเนื้อหาแต่ละรายการได้ที่ห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
คณะผู้จัดทําหวังว่าข่าวสารห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านวัฒนธรรม

คณะผู้จัดทํา
กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สารบัญ
หน้า
แนะนําหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ
- 30 สถานที่อัศจรรย์ของโลกที่ต้องสัมผัสก่อนสิ้นลม
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เจ้าฟูาศิลปิน ทรงชุบชีวินปวงชน
- ประวัติ ผลงาน หลักธรรม มงคลวัตถุพระธรรมสิงหบุราจารย์
วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
- กษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก
- ศาสตร์ (ตํารา) 5,000 ปี ว่าด้วยการกดจุด
- ลุยตลาดค้าส่งกวางโจว เซินเจิ้น อี้อู
- ร.9 ในหลวงในดวงใจ
- วิถีสตาร์ทอัพ

1-3

บรรณานุกรมหนังสือใหม่

4 – 25

แนะนําบทความที่น่าสนใจ
- สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

26 – 31

ดรรชนีบทความวารสารที่น่าสนใจ
กิจกรรมการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย :
การพัฒนาสื่อห้องสมุดวั
ดวัฒนธรรม

32 – 34
35 – 37

แนะนําหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ
ดวงธิดา ราเมศวร์. 30 สถานที่อัศจรรย์ของโลกที่ต้องสัมผัสก่อนสิ้นลม. กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2560. 255 หน้า.
200 บาท.
(910.2 ด193ส)
เป็ น หนั ง สื อ ที่ ร วบรวมสถานที่ อั น น่ า อั ศ จรรย์ ข องโลกที่ ม นุ ษ ย์ เ ป็ น ผู้ ส ร้ า งขึ้ น
และสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นสุดยอดของสิ่งอัศจรรย์ของโลกที่ได้รับการ
ขนานนามหรื อได้รับการยอมรับกันโดยทั่ว ไป ได้คัดเลื อกสถานที่น่าสนใจ 30 แห่ ง
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับสิ่งอัศจรรย์ของโลก เช่น วิหารอาบู ซิมเบล อะโครโพลิส
ปราสาทนครวั ด พระราชวั ง ต้ อ งห้ า ม กํ า แพงเมื อ งจี น มหาเจดี ย์ ช เวดากอง
พระราชวังแวร์ซายล์ส วัดพระแก้ว บอกเล่าถึงความเป็นมาของสถานที่ใช้ประกอบการ
ท่องเที่ยวไปยังสถานที่อันน่าอัศจรรย์ต่างๆ เพื่อให้เกิดภูมิป๎ญญา ความรู้ และความเพลิดเพลิน
ดาวรัตน์ ชูทรัพย์. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้าศิลปิน ทรงชุบชีวิน
ปวงชน. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2560. 204 หน้า.
(รว 929.7593 ด654ส)
เป็นหนังสือที่เผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ
วลั ยลั กษณ์ อั ครราชกุ มารี ด้า นศิล ปวั ฒ นธรรม ทรงพระปรี ช าสามารถในการ
สร้างสรรค์ในงานศิลปะ การประดิษฐ์ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ และดนตรี เพื่อประโยชน์
ในการบําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่ประชาชน ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน พระประวัติ
ทรงดนตรีเปียโน ทรงขับร้องเพลง ทรงกู่เจิง วันประมงน้ อมเกล้าฯ ถักร้อยสร้อย
รักเพื่อผู้ปุวยมะเร็ง ทรงออกแบบเครื่องประดับอัญมณี และทรงวาดภาพ
ประวัติ ผลงาน หลักธรรม มงคลวัตถุพระธรรมสิงหบุราจารย์ วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี.
กรุงเทพฯ : คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์, 2555. 518 หน้า. 2,500 บาท.
(294.363 ป465)
เป็ น หนัง สื อ ที่นํ าเสนอเรื่อ งราวของประวัติ วัด อัม พวั น ประวัติ พระธรรม
สิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัล ฐิตธมฺโม) ประวัติและภาพถ่ายมงคลวัตถุ พระบูชา
รูปเหมือนหล่อ – ป๎๊ม พระเนื้อผง เนื้อดิน เนื้อว่าน วัตถุล็อกเก็ต – รูปถ่าย วัตถุ
เครื่องราง – ของขลัง พระธรรมเทศนาเรื่องธุระในพระพุทธศาสนา ประโยชน์ของ
การปฏิบัติวิป๎สสนากรรมฐาน การพัฒนา พระพุทธเจ้าหลวงกับวัดอัมพวัน และบท
พุทธชัยมงคลคาถาหรือชัยมงคลอัฏฐคาถา มีคุณค่าทางกายประพฤติปฏิบัติในทาง
พระพุทธศาสนาและคุณค่าทางศิลปวัตถุด้านวัตถุมงคล
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พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. กษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก. กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2560. 184 หน้า. 199 บาท.
(923.1593 พ456ก)
เป็นหนังสือที่นําเสนอพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุล ยเดช การเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎร การเสด็ จประพาสต่างประเทศ
ช้างเผือกคู่พระบารมี นวัตกรรมและการประดิษฐ์ ประติมากรรมฝีพระหัตถ์ ภาพถ่ายฝี
พระหัตถ์ เพลงพระราชนิพนธ์ งานพระราชนิพนธ์ นวัตกรรมทางการศึกษา นักวิทยุ
สื่อสาร เรือยนต์รักษาฝ๎่ง หุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน กังหันน้ําชัยพัฒนา หญ้าแฝก
พระราชดํ า ริ เ พื่ อ การพั ฒ นา กษั ต ริ ย์ นั ก พั ฒ นาแห่ ง แผ่ น ดิ น คุ ณ ธรรมจากปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรางวัล
ความสําเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
พินิจ จันทร. ศาสตร์ (ตํารา) 5,000 ปี ว่าด้วยการกดจุด. กรุงเทพฯ : ป๎ญญาชน, 2559. 232 หน้า. 170 บาท.
(615.82 พ636ศ)
เป็นหนังสือเกี่ยวกับการกดจุดสะท้อน การใช้นิ้วมือหรือข้อต่อกระดูกนิ้วมือของ
นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้เป็นนิ้วหลัก กดลงบนฝุาเท้าบริเวณตําแหน่งที่ส่งผลสะท้อนไปยัง
อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เพื่อใช้สําหรับบําบัดรั กษาโรคภัยที่เกิดขึ้นในร่างกายของคน
มีความแตกต่างกับการนวดคลึง ตรงที่การกดจุดต้องกดลึกกว่าและแม่นยําในตําแหน่ง
ของจุ ด สะท้ อ น ซึ่ ง เนื้ อ หาในเล่ ม ประกอบด้ ว ย การแบ่ ง เขตสะท้ อ นของร่ า งกาย
โครงสร้างร่างกาย ระบบต่างๆ ของร่างกาย ระเบียบข้อปฏิบัติของผู้กดจุด เทคนิค
และท่าพื้นฐานในการกดจุด วิธีการใช้ท่าเทคนิคพื้นฐานกับจุดสะท้อน และลําดับการกด
จุดสะท้อนแต่ละจุด
ภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์. ลุยตลาดค้าส่งกวางโจว เซินเจิ้น อี้อู. กรุงเทพฯ : DPLUS, 2560. 320 หน้า. 350 บาท.
(915.1 ภ546ล)
เป็นหนังสือที่แนะนําตลาดค้าส่งในประเทศจีน สําหรับผู้ที่กําลังมองหาสินค้า
ราคาโรงงานหรือสินค้าต้นทุนต่ํา นํามาขายสร้างกําไร การซื้อขายออนไลน์ข้ามประเทศ
และการเดินทางไปโรงงานหรือร้านค้าที่ผลิต ได้เห็นของได้คุยราคา ได้การรู้เขารู้เราใน
การต่อรองราคา ต่อยอดธุรกิจ เน้นตลาดค้าส่งตามประเภทสินค้า เป็นแนวทางในการ
เดินตลาดได้อย่างง่าย รวมทั้งแนะนําการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศในการทํา
พาสปอร์ต วีซ่า การจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม การศึกษาเขตเวลา อากาศ อัตราการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา การใช้งานโทรศัพท์ การหาไกด์ช่วยในการต่อรองซื้อสินค้า และอื่นๆ
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ร.9 ในหลวงในดวงใจ. กรุงเทพฯ : เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย), 2560. 337 หน้า.
(รว 779 ร726)
เป็นหนังสือภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช โดย 14 ศิลปินนักถ่ายภาพ ถ่ายทอดเรื่องราว ความคิด เล่าเรื่อง ผ่าน
ภาพถ่าย ผ่ านหลักปรัชญาคําสอนของรัชกาลที่ 9 เช่น ภาพต้นไม้ของพ่อ แปลง
เกษตรบนดอยสู ง เหนือหมู่เมฆ โครงการอ่างเก็บน้ําลํ าพะยังภูมิพัฒน์ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติแหลมผักเบี้ย ทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟูาโครงการชั่งหัวมัน สะพานพระรามแปด
มัสยิดในโครงการพระราชดําริ ความฝ๎นอันสูงสุด ต้นแบบความดี รวมใจถวายพระพร
จงรักภักดี เรารักในหลวง และป๎้นถวายพ่อหลวง

อศินา พรวศิน. วิถีสตาร์ทอัพ. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2559. 340 หน้า. 300 บาท.
(658.02 อ563ว)
เป็นหนังสือที่นําเสนอเรื่องราวและถอดบทเรียนความสําเร็จของเหล่าสตาร์ทอัพไทย
เช่น Ookbee, Wongnai, Builk, Computerlogy, Jitta, StockRadars, สตาร์ทอัพ
ดาวรุ่ง เช่น Omise, Piggipo, FlowAccount, SKOOTAR, WashBox 24 กองทุนที่
สนับสนุนสตาร์ทอัพ เช่น 500 TukTuks, InVent, Digital Venture และ Disrupt
University สถาบันบ่มเพาะผลักดันสตาร์ทอัพแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูล
และแรงบันดาลใจสําหรับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป มีแง่มุมที่จะนําไปใช้ให้
เป็นประโยชน์กับชีวิตและการทําธุรกิจ
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บรรณานุกรมหนังสือใหม่
14 แบบบ้านสวยงบน้อย เล่มที่ 1. กรุงเทพฯ : แฟคโตตัม ซัพพลาย, 2559. 96 หน้า. 215 บาท.
(728.373 ส635)
17 บ้านก่ออิฐถือปูน. กรุงเทพฯ : Household, 2558. 148 หน้า. 295 บาท.
(728.37 ส632)
89 พรรษาแห่งภูมิพลังแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2560. 256 หน้า.
(รว 923.1593 ป835)
กนกวลี พจนปกรณ์. วาดวิมาน. กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2553. 444 หน้า. 300 บาท.
(น ก125ว)
กรกานท์. ล้อมรักที่ปลายรุ้ง. กรุงเทพฯ : พิมพ์คํา, 2560. 356 หน้า. 250 บาท.
(น ก152ล)
กรณิศ รัตนามหัทธนะ. Homemade Sushi. กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2559. 108 หน้า. 275 บาท.
(641.812 ก426ฮ)
กรมควบคุมมลพิษ. รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ,
2557.
(U0367)
กรมทรัพยากรน้ํา. 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2558.
(T0113)
กรมศิลปากร. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และแรกเริ่มประวัติศาสตร์
ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล The Knowledge dissemination project on
Prehistoric early historic archaeology in the are of songkhla and Satun
Provinces. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557.
(U0407)
กรมศิลปากร. สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. จดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศักราช 2559. กรุงเทพฯ :
สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2560. 400 หน้า.
(วธ 959.3090512 ห523จ)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. 9th กัลยานิวัฒนาคารวาลัย. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2557.
(สวธ R0164)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. Ebullience. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2557.
(สวธ R0165)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. การแสดงคอนเสิร์ตรวมใจภักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2557.
(สวธ R0166)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. มรดกภูมิปัญญา : คชศาสตร์ชาวกูย. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0295)
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กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. มรดกภูมิปัญญา : ตําราสมุดข่อยแมวไทยโบราณและอาหารบาบ๋า. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.,
2556.
(สวธ U0294)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. มรดกภูมิปัญญา : ผ้าจกไทยวน. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0296)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. มรดกภูมิปัญญา : หัวโขน. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0297)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ปี พ.ศ. 2552 - 2554. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม, 2555.
(สวธ U0284)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย. ในสวนฝัน. กรุงเทพฯ : กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2557.
(สวธ R0163)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ปี 2558. กรุงเทพฯ : กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย, 2558.
(สวธ U0447)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ปี 2559. กรุงเทพฯ : กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย, 2559.
(สวธ U0448)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม ปี 2560. กรุงเทพฯ : กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย, 2560.
(สวธ U0449)
กรรมะ อุระ. ผู้นําแห่งภูฐานอดีตอนาคตในดินแดนแห่งความสุข. กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2558. 224 หน้า.
260 บาท.
(320.45498 ก444ผ)
กฤษฎา โพธิสาขา. พิชิตใบอนุญาตว่าความ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2560. 155 หน้า.
140 บาท.
(347.07 ก452พ)
กฤษณา อโศกสิน. เพลิงบุญ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2551. 434 หน้า. 300 บาท.
(น ก282พ)
กองบรรณาธิการเนชั่นสุดสัปดาห์. เขาชื่อตู่ : จากทหารเสือสู่ทําเนียบรัฐบาล. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2557.
184 หน้า. 160 บาท.
(923.5 น726ข)
กองบรรณาธิการแพรวเพื่อนเด็ก. เรารักในหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2560. 199 บาท.
(ย พ845ร)
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กองบรรณาธิการสํานักพิมพ์ Gakken. พูดคล่องท่องฝรั่งเศส. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2558. 108 หน้า. 165 บาท.
(914.43 ก35พ)
กะปิ. เที่ยวรอบเกาะไต้หวัน. กรุงเทพฯ : อมรินทร์แทรเวล, 2559. 202 หน้า. 245 บาท.
(915.1249 ก636ท)
กัญญ์ชลา. เสื้อสีฝุ่น. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2557. 626 หน้า. 410 บาท.
(น ก622ส)
การเล่นของเด็กไทย. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2559. 85 หน้า.
(สวธ 790.1922 ก647)
ก้าวไกล. อาเซียนศึกษา : ASEAN. กรุงเทพฯ : ก้าวไกล, 2556.
(U0196)
ก้าวไกล. อาเซียนศึกษา : The world encycopedia. กรุงเทพฯ : ก้าวไกล, 2556.
(U0196)
ก้าวไกล. อาเซียนศึกษา : ประชาคมโลก. กรุงเทพฯ : ก้าวไกล, 2556.
(U0196)
กุลวดี มกราภิรมย์. การละครตะวันตกสมัยคลาสสิก-สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558. 530 หน้า. 520 บาท.
(808.22 ก745ก)
เกริก ยุ้นพันธ์. มาร์สแมนกับยายเช้า ตอน ปีศาจขยะ. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2559. 95 บาท.
(ย ก763ม)
เกษม จันทร์ดํา. ชาติพันธุ์ รังนก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
2560. 752 หน้า. 750 บาท.
(วิจัย 338.47598 ก754ช)
เกียรติพงษ์ บุญจิตร. ตกแต่ง รีทัช Process ภาพ Lightroom + Photoshop. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์,
2558. 345 บาท.
(U0388)
ขบวนการครูนก. ของดีเมืองเพชร. กรุงเทพฯ : แฮปปี้ เลิร์นนิ่ง, 2560. 55 บาท.
(ย ข234ข)
ขบวนการครูนก. ชาลีปวดฟัน. กรุงเทพฯ : แฮปปี้ เลิร์นนิ่ง, 2560. 55 บาท.
(ย ข234ช)
ขบวนการครูนก. เที่ยวเกาะเกร็ด. กรุงเทพฯ : แฮปปี้ เลิร์นนิ่ง, 2560. 55 บาท.
(ย ข234ท)
ขบวนการครูนก. น้าโบพาเที่ยว. กรุงเทพฯ : แฮปปี้ เลิร์นนิ่ง, 2560. 55 บาท.
(ย ข234น)
ขบวนการครูนก. สวนลุงรวย. กรุงเทพฯ : แฮปปี้ เลิร์นนิ่ง, 2560. 55 บาท.
(ย ข234ส)
ขบวนการครูนก. หุ่นเชิด. กรุงเทพฯ : แฮปปี้ เลิร์นนิ่ง, 2560. 55 บาท.
(ย ข234ห)
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คิม จองอุก. เอาชีวิตรอดจากวิกฤตพลังงาน เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2558. 176 หน้า.
158 บาท.
(ย จ48อ)
เคที เดย์นส์. เรื่องนี้หนูตอบได้รอบรู้เรื่องอาหาร. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560. 375 บาท.
(ย ด39ร)
จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถานสําหรับพระนคร. กรุงเทพฯ : เทวสถานสําหรับพระนคร, 2557. 352 หน้า.
(726.145 จ354)
จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร.
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2555.
(U0376)
จรัส กาญจนขจิต. คําร้อง คําขอ คําแถลง และคําบอกกล่าว : พร้อมด้วยข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต 15 สมัย.
กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, ม.ป.ป. 340 หน้า. 300 บาท.
(347.05 จ465ค)
จอนนี แลมเบิร์ต. เสียงร้องของใครนะ. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2559. 95 บาท.
(ย ล36ส)
จักรรัช ธีระกุล. คําคอน - คนคอน. พิมพ์ครั้งที่ 2. นครศรีธรรมราช : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช, 2555. 250 หน้า. 270 บาท.
(495.917 จ624ค)
จี๊ดจ๊าด. สิ่งสุดท้ายที่คนตายอยากบอก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2560. 144 หน้า. 150 บาท.
(133.9 จ632ส)
จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์. ชุมชนพอเพียง. กรุงเทพฯ : ไว้ลาย, 2553. 208 หน้า. 200 บาท.
(330.9593 จ944ช)
จุฬามณี. วาสนารัก. กรุงเทพฯ : อรุณ, 2558. 660 หน้า. 465 บาท.
(น จ756ว)
จุฬารัตน์ ดํารงวิถีธรรม. ถังแดง : การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจําหลอนในสังคมไทย. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. 358 หน้า. 280 บาท.
(322.4 จ756ถ)
เจมส์ ฮอฟแมน. สมุดแผนที่โลกของกาแฟ = The World Atlas of Coffee. กรุงเทพฯ : บลู สกาย บุ๊คส์,
2559. 256 หน้า. 700 บาท.
(641.877 ฮ64ส)
โจวันนา มันเตกัชโช. มาขับรถกันเถอะ. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2560. 250 บาท.
(ย ม86ม)
เฉียนลู่. จอมนางเจ้าหัวใจ เล่ม 1 ซีรีส์สามเสน่หา. กรุงเทพฯ : ห้องสมุดดอตคอม, 2560. 468 หน้า. 363 บาท.
(น ฉ506จน)
เฉียนลู่. จอมนางเจ้าหัวใจ เล่ม 2 ซีรีส์สามเสน่หา. กรุงเทพฯ : ห้องสมุดดอตคอม, 2560. 454 หน้า. 363 บาท.
(น ฉ506จน)
เฉียนลู่. ภาคยุทธการปิดแผ่นฟ้า เล่ม 1 ชุดพรหมลิขิตรัก. กรุงเทพฯ : ห้องสมุดดอตคอม, 2560. 460 หน้า.
369 บาท.
(น ฉ506ภย)
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เฉียนลู่. ภาคยุทธการปิดแผ่นฟ้า เล่ม 2 ชุดพรหมลิขิตรัก. กรุงเทพฯ : ห้องสมุดดอตคอม, 2560. 424 หน้า.
369 บาท.
(น ฉ506ภย)
ชญาน์พิมพ์. Jaguar จากัวร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : พิมพ์คํา, 2560. 335 หน้า. 230 บาท.
(น ช112J)
ชญานิศวร์ กุลรัตนมณีพร, และคณะ. การเสริมสร้างค่านิยม : การทบทวนองค์ความรู้และแนวทางการวิจัยด้าน
ค่านิยมไทยในอนาคต Strengthening of social value : An Extensive review
literature and research approach of thai values in the future. กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2556.
(สวธ U0375)
ชนิตร์นันท์. หนี้เสน่หาจอมมาร. กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2560. 352 หน้า. 250 บาท.
(น ช363ห)
ชยาธร เฉียบแหลม. สาระสังเขปประกอบบทบัญญัติ ประมวลกฎหมายที่ดิน. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560.
540 หน้า. 400 บาท.
(346.043 ช463ส)
ชลนิล. พรุ่งนี้ดาวยังพราวแสง. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : คําต่อคํา, 2559. 221 หน้า. 200 บาท.
(น ช224พ)
ชลันตี. ผู้หญิงขายไข่. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : พิมพ์คํา, 2560. 551 หน้า. 380 บาท.
(น ช238ผ)
ชัชพล เกียรติขจรธาดา. เรื่องเล่าจากร่างกาย. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้งติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
2558. 287 หน้า. 275 บาท.
(612 ช356ร)
เชอเกียม ตรุงปะ. เราต่างมีพุทธะในตัวเอง. กรุงเทพฯ : ปลากระโดด, 2560. 304 หน้า. 285 บาท.
(294.307 ต472ร)
เชอร์ล็อก. ตามล่ากัปปะภูตน้ําแห่งญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558. 160 หน้า. 159 บาท.
(ย ช47ต)
เชอร์ล็อก. ตามล่าคราเคนหมึกยักษ์ใต้ทะเลลึก. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559. 160 หน้า. 159 บาท.
(ย ช47ต)
เชอร์ล็อก. ตามล่างูยักษ์ไททันโอโบอาจอมเขมือบแห่งป่าแอมะซอน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558. 160 หน้า.
159 บาท.
(ย ช47ต)
เชอร์ล็อก. ตามล่าเงือกสาวปริศนาแห่งท้องสมุทร. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559. 160 หน้า. 159 บาท.
(ย ช47ต)
เชอร์ล็อก. ตามล่าเนสซีสัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนส. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557. 160 หน้า. 159 บาท.
(ย ช47ต)
เชอร์ล็อก. ตามล่าฟีนิกซ์นกเพลิงในตํานาน. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558. 160 หน้า. 159 บาท.
(ย ช47ต)
เชอร์ล็อก. ตามล่าแวมไพร์ผีดูดเลือดสยองขวัญ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559. 160 หน้า. 159 บาท.
(ย ช47ต)
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เชอร์ล็อก. ผจญนกยักษ์ดึกดําบรรพ์เจ้าฟอรัสราคอสจอมโหด. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558. 160 หน้า.
159 บาท.
(ย ช47ผ)
โชติ บดีรัฐ. เทคนิคการบริหาร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. 265 หน้า. 350 บาท.
(658 ช936ท)
ไช่ชิ่งอวี้. ภาษาญี่ปุ่น อึ้ง ทึ่ง สนุก. กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2558. 320 บาท.
(U0399)
ซง ชีอน. คู่ซี้สุดฮา กู้ภัยวิกฤตโลก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558. 200 หน้า. 169 บาท.
(ย ช56ค)
ซง ชีอน. คู่ซี้สุดฮา กู้ภัยวิกฤตโลก เล่ม 2. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558. 200 หน้า. 169 บาท.
(ย ช56ค)
เซี่ย, ตงฉี. สวนผักในบ้านกินฟรีทั้งปี. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2559. 160 หน้า. 195 บาท.
(635 ซ75ส)
ณัฐกฤตา. มนตร์รักอาละวาด ซีรีส์เดชพ่อตา. กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2557. 430 หน้า. 260 บาท.
(น ณ632ม)
ดวงธิดา ราเมศวร์. 30 สถานที่อัศจรรย์ของโลกที่ต้องสัมผัสก่อนสิ้นลม. กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2560. 255 หน้า.
200 บาท.
(910.2 ด193ส)
ดาวรัตน์ ชูทรัพย์. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้าศิลปิน ทรงชุบชีวิน
ปวงชน. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2560. 204 หน้า.
(รว 929.7593 ด654ส)
ต้นรัก. The Single Mom คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้ง. กรุงเทพฯ : พิมพ์คํา, 2560. 628 หน้า. 440 บาท.
(น ต346ซ)
ตองหนึ่ง. กับดักรัก หักปีกหงส์. กรุงเทพฯ : คําต่อคํา, 2559. 351 หน้า. 260 บาท.
(น ต525ก)
ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์. คําฟ้องคดีอาญา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2560. 501 หน้า.
420 บาท.
(345.05042 ท325ค)
ทนายวัฒนธรรม : ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมชุมชน. กรุงเทพฯ : สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์,
2560. 186 หน้า.
(344.094 ท364)
ทิพย์วรรณ แสวงศรี. หุ่นไม้ผจญภัย. กรุงเทพฯ : โลกหนังสือ, 2554. 24 หน้า. 75 บาท.
(ย ท634ห)
เทิดไท้มหาราชาขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อุดมศึกษา, 2559. 24 หน้า. 50 บาท.
(รว 779.23 ท763)
ธนวัชร์ เกตน์วิมุต. บําบัดโรคด้วยโยคะภาวนา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2559. 161 หน้า. 265 บาท.
(613.7046 ธ356บ)
ธนวัชร์ เกตน์วิมุต. บําบัดโรคด้วยโยคะภาวนา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2559. 265 บาท.
(U0401)
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ธารธารา. จอมนางเคียงหทัย ดวงใจจักรพรรดิ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ปริ๊นเซส, 2560. 407 หน้า.
280 บาท.
(น ธ643จ)
ธารธารา. จอมนางเคียงหทัย ดวงใจจักรพรรดิ เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ปริ๊นเซส, 2560. 399 หน้า.
280 บาท.
(น ธ643จ)
ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์. ตัดต่อวิดีโอและเสียงด้วย Vegas Pro. กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2559. 199 บาท.
(U0390)
ธีระวุฒิ ป๎ญญา. อาหารคือยาที่ดีที่สุดของมนุษยชาติ. เชียงใหม่ : Goodlife publishing, 2559. 232 หน้า.
199 บาท.
(641.302 ธ646อ)
นโยบายการบริหารประเทศ 1 ปี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน
2558. กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2558.
(U0357)
นันทา ขุนภักดี. การอ่านทํานองร้อยกรองไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2559.
(U0385)
นับลักษณ์. ซ่อนรักบําเรอใจ. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2560. 391 หน้า. 270 บาท.
(น น634ซ)
นาริฐา สุขประมาณ. พูดเกาหลีจากจินตภาพ = Mind Map Korean. กรุงเทพฯ : พราว โพเอท, 2560. 240 บาท.
(U0398)
บรรจบ บรรณรุจิ. เปลี่ยนเจ้ากรรมนายเวรให้เป็นมิตร. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2558.
120 หน้า. 119 บาท.
(294.304 บ149ป)
บันทึกน้ําใจไมตรีที่สนามหลวง. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2560. 79 หน้า.
(สวธ 361.37 บ633)
บ้านฉันมหัศจรรย์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ห้องเรียน, 2553. 35 หน้า. 85 บาท.
(ย บ632)
บุญร่วม เทียมจันทร์. รวมกฎหมายแรงงานพร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตราฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : THE LAW
GROUP, 2560. 464 หน้า. 199 บาท.
(344.0102632 บ541ร)
ประภัสสร์ ชูวิเชียร. วัดร้างในบางกอก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มติชน, 2559. 312 หน้า. 325 บาท.
(294.33 ป338ว)
ประวัติ ผลงาน หลักธรรม มงคลวัตถุพระธรรมสิงหบุราจารย์ วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี.
กรุงเทพฯ : คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์, 2555. 518 หน้า. 2,500 บาท.
(294.363 ป465)
ประเวศ แสงเพชร. ปลูกมะนาวในกระถาง. กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2558. 87 หน้า. 125 บาท.
(634.338 ป467ป)
ปวรรณ ประยูรหงษ์. ลา ฟลอร่า Special ตอน แพรไหมลายน้ําตากับความปรารถนาของดอกมู่หลาน.
กรุงเทพฯ : อีคิวพลัส, 2560. 184 หน้า. 189 บาท.

11
(ย ป544พ)
ปวรรณ ประยูรหงษ์. ลา ฟลอร่า ครีมมี่คาเฟ่ ตอนที่ 10 ทีมเวิร์คเปล่งประกายกับเพชรพลอยแห่งชัยชนะ.
กรุงเทพฯ : อีคิวพลัส, 2560. 160 หน้า. 169 บาท.
(ย ป544ท)
เปรมเสรี. ขุนช้าง ขุนแผน. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2557. 615 หน้า. 240 บาท.
(895.914 ป711ข)
เปรมเสรี. สังข์ทอง. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2559. 640 หน้า. 240 บาท.
(895.914 ป711ส)
เปียกปูนดํา สตูดิโอ. การินจูเนียร์ ดาร์กเวิลด์ ไขคดีบุคคลโลกอาถรรพ์ คดีที่ 4 อาถรรพ์เล่นแร่แปรธาตุกับ
ตํานานปราชญ์แห่งมนุษย์เทียม. กรุงเทพฯ : อี.คิว.พลัส กรุ๊ป, 2560. 176 หน้า. 179 บาท.
(ย ป764ก)
ผักบุ้ง. มนตร์รักไข่ลูกเขย ซีรีส์เดชพ่อตา. กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2557. 422 หน้า. 260 บาท.
(น ผ259ม)
ฝุายวิชาการพีบีซี. ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ : พีบีซี, 2557. 212 หน้า. 95 บาท.
(อซ 341.247 พ636ป)
ฝุายวิชาการพีบีซี. ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ : พีบีซ,ี 2557. 240 หน้า. 100 บาท.
(อซ 959 พ636ป)
พงศกร. สร้อยแสงจันทร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง, 2558. 305 หน้า. 240 บาท.
(น พ112ส)
พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น. คําอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ :
นิติธรรม, 2560. 840 หน้า. 550 บาท.
(344.593 พ254ค)
พจนานุกรมจีน – ไทย ฉบับสมัยใหม่ (แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ : สื่อรวิชญ, 2560. 543 หน้า.
240 บาท.
(อ 495.13 พ236)
พรัมพรัม (พริ้วอ่อน). ตะปบรัก. กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2560. 488 หน้า. 340 บาท.
(น พ464ต)
พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ. กษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก. กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2560. 184 หน้า. 199 บาท.
(923.1593 พ456ก)
พ่อแม่ฉันที่หนึ่งเลย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ห้องเรียน, 2553. 36 หน้า. 85 บาท.
(ย พ584)
พันเอกชวัติ พิสุทธิพันธุ์. พลิกแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2555. 240 หน้า. 195 บาท.
(321.8 ช563พ)
พินิจ จันทร. ศาสตร์ (ตํารา) 5,000 ปี ว่าด้วยการกดจุด. กรุงเทพฯ : ป๎ญญาชน, 2559. 232 หน้า. 170 บาท.
(615.82 พ636ศ)
พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล. 101 สุดยอดสมุนไพรต้านโรคใช้เป็นสุขภาพดี. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
เก็ท ไอเดีย, 2559. 256 หน้า. 175 บาท.
(641.302 พ725ห)
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พุดน้ําบุษย์. ฤทธิ์รักพันใจ. กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2560. 360 หน้า. 250 บาท.
(น พ827ฤ)
แพรณัฐ. แสงเทียน ชุดแม่ของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : มายดรีม, 2557. 464 หน้า. 280 บาท.
(น พ961ส)
ภวรัญชน์รัตน์ ภู่วิจิตร์. ลุยตลาดค้าส่งกวางโจว เซินเจิ้น อี้อู. กรุงเทพฯ : DPLUS, 2560. 320 หน้า. 350 บาท.
(915.1 ภ546ล)
ภัสรสา. ต้นตุลย์แต้มรัก. กรุงเทพฯ : รักษ์วลี, 2560. 294 หน้า. 265 บาท.
(น ภ382ต)
มณีจันท์. กลพยัคฆ์ซ่อนลาย ชุดอริรักมาเฟีย : เดอะ แชโดว์ เอ็มเพอเรอร์. กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2559.
434 หน้า. 300 บาท.
(น ม126ก)
มณีจันท์. ดาโกต้ายอดรัก. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : คําต่อคํา, 2560. 495 หน้า. 360 บาท.
(น ม126ด)
มาเลเซียและบรูไน ชุด ภาษาอาเซียน. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559. 285 บาท.
(U0408)
มูลนิธิดุริยประณีต. พระราชทานเพลิงศพนางสุดจิตต์ ดุริยประณีต ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(คีตศิลป์) วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(U0195)
ยาซุโกะ ชิราอิชิ. สลัดสไตล์ญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2560. 95 หน้า. 220 บาท.
(641.83 ช55ส)
ร.9 ในหลวงในดวงใจ. กรุงเทพฯ : เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย), 2560. 337 หน้า.
(รว 779 ร726)
รงค์ ประพันธ์พงศ์. 10 กษัตริย์จักรีวงศ์. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2560. 320 หน้า. 280 บาท.
(รว 923.1593 ร113ส)
รงค์ วงษ์สวรรค์. เงาของเวลา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เดอะไรท์เตอร์ซีเคร็ท, 2560. 320 หน้า. 299 บาท.
(808.84 ร113ง)
รงค์ วงษ์สวรรค์. เมนูบ้านท้ายวัง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เดอะไรท์เตอร์ซีเคร็ท, 2560. 304 หน้า. 299 บาท.
(808.849 ร113ม)
รัตนา คชนาท. บ้านนี้มีเด็กขี้โมโห. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : ห้องเรียน, 2553. 36 หน้า. 98 บาท.
(ย ร375บ)
รัตนา คชนาท. มอมแมม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ห้องเรียน, 2552. 23 หน้า. 75 บาท.
(ย ร375ม)
รัตนา คชนาท. ระเกะระกะ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ห้องเรียน, 2554. 31 หน้า. 95 บาท.
(ย ร375ร)
รายการวาไรตี้ 4 ภาค. กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก, 2557.
(U0442)
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. ชวนอ่านชวนคิดพินิจวรรณกรรมร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2559. 431 หน้า.
370 บาท.
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(028.1 ร556ช)
รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล. พระศรีสรรเพชญ์ไม่ถูกไฟเผาลอกทองตอนกรุงแตก. กรุงเทพฯ : มติชน, 2560. 184 หน้า.
240 บาท.
(294.3351 ร729พ)
เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์. รู้จริงไม่ถูกหลอกกฎหมายรอบตัว. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560. 152 หน้า. 120 บาท.
(340 ร762ร)
โรงเรียนจิตรลดา. เฉลิม 60 พรรษา สยามบรมราชกุมารี ฉลอง 60 ปี โรงเรียนจิตรลดา. กรุงเทพฯ : โรงเรียน
จิตรลดา, 2558.
(U0229)
ลัญชนา ศาสตร์หนู. บ้านนี้มีเด็ก. กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2560. 160 หน้า. 335 บาท.
(649 ล622บ)
ลา ฟลอร่า ออสเตรเลีย สุดยอด. กรุงเทพฯ : อี.คิว.พลัส จีเนียส, 2560. 160 หน้า. 189 บาท.
(ย ล644)
วรพจน์ พันธุ์พงศ์. เดี๋ยวนะ นักฝัน. นครราชสีมา : บางลําพู, 2560. 319 หน้า. 280 บาท.
(089.95911 ว432ด)
วรพล ผสมทรัพย์. Vivo I'Italiano สนุกกับภาษาอิตาลี. กรุงเทพฯ : ทัช พับลิเคชั่นส, 2557. 240 หน้า.
230 บาท.
(450.82 ว434ว)
วรรณวรรธน์. เล่ห์บรรพกาล ภาค ภพพยากรณ์. กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2559. 297 หน้า. 250 บาท.
(น ว273ลภ)
วันฉัตร ชินสุวาเทย์. โมร็อกโก โมเมนต์ = Morocco Moment. กรุงเทพฯ : บันลือ พับลิเคชั่นส์, 2559.
224 หน้า. 229 บาท.
(916.404 ว632ม)
วันชัย สอนศิริ. ผู้หญิงรู้ไว้ ผู้ชายห้ามอ่าน. กรุงเทพฯ : โปร - วิชั่น เอนเตอร์เทนเมนต์, 2560. 264 หน้า.
165 บาท.
(346.016 ว632ผ)
วิชิตวงศ์ ณ ปูอมเพชร. คําให้การของชาวกรุงเทพฯ เมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 8. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559.
288 หน้า. 230 บาท.
(959.381 ว626ค)
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. ล้มละลายพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2560) : หลักกฎหมายตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ
(ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ) พ.ร.บ. จัดตั้งล้มละลายฯ และแนวคําพิพากษาฎีกาที่สนใจ.
กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2560. 484 หน้า. 320 บาท.
(346.078 ว672ล)
วินิทร สอนพรินทร์. การทําแบบตัดและเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์,
2559. 304 หน้า. 355 บาท.
(646.43 ว636ก)
วิไลรัตน์ ยังรอด. ถอดรหัสภาพผนังพระจอมเกล้า - ขรัวอินโข่ง. นนทบุรี : มิวเซียมเพรส, 2559. 232 หน้า.
275 บาท.
(294.3354 ว733ถ)
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วิษณุ เครืองาม. ชีวิตของประเทศ เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มติชน, 2559. 511 หน้า. 690 บาท.
(น ว768ช)
วิษณุ เครืองาม. ชีวิตของประเทศ เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มติชน, 2559. 489 หน้า. 690 บาท.
(น ว768ช)
วิสูตร แสงอรุณเลิศ. งานไม่ประจําทําเงินกว่า. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2556. 256 หน้า.
225 บาท.
(331.7 ว657ง)
ศรีสมร คงพันธุ์. อาหารที่หายไปกับข้าวไทยแกงไทย. กรุงเทพฯ : ส.ส.ส.ส., 2559. 159 หน้า. 395 บาท.
(641.7 ศ465อ)
ศาลรัฐธรรมนูญ. ศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 18 เล่มที่ 52 เดือนมกราคม - เมษายน พ.ศ. 2559. สํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2559.
(U0356)
สก็อตต์ แคมป์เบลล์. เครื่องกอดผู้น่ารัก. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2559. 95 บาท.
(ย ค36ค)
สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์. รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ. นนทบุรี : นางกนก
พงษ์พัฒนาศิลป์, 2559. 368 หน้า. 120 บาท.
(341.758 ส236ร)
สมบัติ จําปาเงิน. ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2552 - 2554. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2558. 456 หน้า. 330 บาท.
(ศป 927 ส255ศ)
สมยศ ศุภกิจไพบูลย์. จีนไทยผูกพันฉันพี่น้อง. กรุงเทพฯ : ย้อนรอย, 2560. 352 หน้า. 299 บาท.
(327.593051 ส274จ)
สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดีอาญาภาคความผิดต่อชีวิตร่างกาย. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560. 524 หน้า. 400 บาท.
(345.06 ส282ก)
สรกานต์ ศรีตองอ่อน. อิทธิฤทธิ์มีจริง. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2559. 156 หน้า. 150 บาท.
(294.3015 ส426อ)
สะมะเรีย. มนตร์รักข้างกองฟาง ซีรีส์เดชพ่อตา. กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2557. 418 หน้า. 260 บาท.
(น ส513ม)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "ของดีเมืองไทย 4 ภาค : ภาคกลาง". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.,
2556.
(สวธ S0231)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "ของดีเมืองไทย 4 ภาค : ภาคใต้". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.,
2556.
(สวธ S0232)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "ของดีเมืองไทย 4 ภาค : ภาคเหนือ". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.,
2556.
(สวธ S0233)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "ขั้นตอนการจัดทําพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรณีศึกษา :
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
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(สวธ S0245)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "ชุดรายการชนชาติไทยและอาณาจักรไทย". กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0244)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "ตํานานอีสานชุดโลกลี้ลับ". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0220)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "พิธีกรรมเซ่นตะกวดของชาวกุย จ.สุรินทร์". กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0225)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "พิธีฆ่าควายเลี้ยงผีของชาวขมุเมืองน่าน". กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0229)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "พิธีรําผีของชาวมอญถวายเจ้าพ่อเจ้าแม่ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0226)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "พิธีเลี้ยงบ่วงหมอลําธรรม จ.กาฬสินธุ์". กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0224)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "พิธีสรงกู่คันธนาม จ.ร้อยเอ็ด". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.,
2556.
(สวธ S0228)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ ประเพณีวัฒนธรรมและ
การละเล่นพื้นเมือง". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0242)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานกว่าจะเป็นผ้าไหม". กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0236)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานการละเล่นพื้นบ้านอีสานใต้".
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0243)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานการละเล่นพื้นบ้านอีสานเหนือ".
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0238)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานเครื่องปั้นดินเผา". กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0234)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน เทคโนโลยีชาวบ้าน".
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0237)
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สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทศั น์ "ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานหัตถกรรมโลหะ". กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0240)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานอาหารการกิน". กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0235)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานอีสานเหนือ". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.,
2556.
(สวธ S0239)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "โลกสีน้ําเงินชุดจิตรกรรมฝาผนัง". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.,
2556.
(สวธ S0221)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "สมัยกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ชุดประวัติศาสตร์
ชาติไทย". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0215)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "สารคดีประเพณีต่างๆ ของไทย". [กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ.,
2556.
(สวธ S0223)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "สารคดีวิชาการ : พิธีจุดบั้งไฟไหว้ผีปู่ตา". กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0241)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาชุดประวัติศาสตร์ชาติไทย".
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0216)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "อาณาจักรโคตรบูรถึงอาณาจักรขอม ชุดประวัติศาสตร์
ชาติไทย". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0219)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วิดีทัศน์ "อาณาจักรโบราณในภาคใต้ ชุดประวัติศาสตร์ชาติไทย".
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0218)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "วีดิโอการศึกษาสอนจริยธรรม : นิทานอีสป 4 หุ่นดิน
น้ํามันเชิด". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0336)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชุดชาติไทยในอดีตสมัย
รัตนโกสินทร์". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0351)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชุดชาติไทยในอดีตสมัย
สุโขทัย". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0349)
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สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชุดชาติไทยในอดีตสมัย
อยุธยา". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0350)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชุดชาติไทยภูมิใจใน
ความเป็นไทย". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0348)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชุดบุคคลสําคัญใน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0352)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "การ์ตูนงานฟ้อนรํา (ภาษาจีน)". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0328)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "การแสดงละครชาตรีคณะปทุมศิลป์". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.,
2556.
(สวธ R0160)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "การแสดงละครหุ่น Handspan ประเทศออสเตรเลีย".
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ R0156)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "การแสดงแสงและเสียงในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
สุโขทัยอมตะนคร/พระพุทธรูปในประเทศไทยวันสถาปนากรมศิลปากร". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.,
2556.
(สวธ S0175)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "แข่งเรือ พิจิตร พิมาย น่าน". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0169)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "คุยกับช่างวาดฉากละครกรมศิลป์สมัยก่อน". กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0165)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "งามอย่างไทย". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0335)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "ชนเผ่าชาวดอย". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0197)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "ทวารวดี". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0210)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "ธรรมะจากหนังกระดาษ วัดชลประทานรังสฤษฏ์".
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0164)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "นักบวชน้อยกับยักษ์". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ R0147)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "นาฏศิลป์และดนตรีไทยสี่ภาค". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ O0160)
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สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "นาฏศิลป์และดนตรีไทยสี่ภาค". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ O0160)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "ในหลวงของเรา". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0168)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "บ้านทําเงิน ภูไท ม่อฮ่อม". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0174)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "ประชันสักวาระดับประเทศ". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0333)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "ประชาธิปไตยใบเล็ก". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ R0153)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "ประเพณีสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช ฯลฯ". กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0170)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "พระที่นั่งและวัดต่างๆ ในราชวงศ์จักรีไทย". กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0329)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "พระบรมมหาราชวัง". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0330)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "พระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดําริ". กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2556.
(สวธ T0109)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "พระราชกรณียกิจพระราชวงศ์ไทย". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.,
2556.
(สวธ S0177)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "พระราชนิเวศน์ในประเทศไทย". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0331)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "พระสุธน มโนราห์ (ภาษาจีน)". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0327)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "พิธีเปิดงานฉลอง 100 ปี พระยาอนุมานราชธน". กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2556.
(สวธ T0107)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "มรดกไทยและวันสงกรานต์". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2555.
(สวธ U0305)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "เมี่ยน อาข่า กะเหรี่ยงโป และซาไกกลุ่มแต๊นแอ๊น".
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0173)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "ร่มนครินทร์". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ T0108)

19
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "รายการคันฉ่องส่องไทย". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0172)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "รายการสาธิตนาฏศิลป์ ละครเวที โดย ดร.มัทนี รัตนิน
และคณะ". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ R0155)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "โลกกว้างของเด็กน้อยวิดีโอความรู้ ชุดร่างกายของเรา".
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0332)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "โลกสลับสี ชุดกล้วยไม้ไทย". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0186)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "โลกสลับสี ชุดชนกลุ่มน้อยในเมืองไทย". กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0182)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "โลกสลับสี ชุดตํานานแผ่นดิน". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0187)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "โลกสลับสี ชุดตํานานอีสาน". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0188)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "โลกสลับสี ชุดนครวัด – นครธม และศิลปะขอมในไทย".
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0179)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "โลกสลับสี ชุดน่านเจ้า". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0191)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "โลกสลับสี ชุดพุกามประเทศ". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0184)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทศั น์ "โลกสลับสี ชุดมรดกโลกในเอเชียอาคเนย์". กรุงเทพฯ :
ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0192)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "โลกสลับสี ชุดแม่น้ําเจ้าพระยา". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0183)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "โลกสลับสี ชุดเวียดนาม". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0185)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "โลกสลับสี ชุดอาณาจักรล้านช้าง". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0181)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "โลกสลับสี ชุดอาณาจักรสิบสองปันนา". [กรุงเทพฯ] :
ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0180)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "วังหลัง วัฒนาน้อมเกล้า". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ R0144)
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สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "ศรีสัชนาลัย". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0212)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "ศิลปะกายบริหารท่าแม่ไม้มวยไทย". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.,
2556.
(สวธ U0326)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "ศิลปะถ้ํา". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0205)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0162)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ".
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0163)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "สารคดีตํานานมานุษยวิทยาไทย". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ S0193)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์ "สารคดีวิชาการ : พิธีเลี้ยงข่วงผีฟ้า". [กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ.,
2556.
(สวธ U0345)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา "มรดกแผ่นดิน : เครื่องถม เครื่องเงิน
เครื่องจักรสานย่านลิเภา". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0344)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา "มรดกแผ่นดิน : ทองคําศรีสัชนาลัยและร่วม
ค้นหาตํานานโลก". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0346)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา "มรดกแผ่นดิน : พระธาตุดอยตุงและตุง
ปูชนียสถานอันเก่าแก่". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0340)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา "มรดกแผ่นดิน : เรือกอและ ราชินีแห่งท้อง
ทะเล". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0342)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา "มรดกแผ่นดิน : วัดพระสิงห์และพระธาตุ
ดอยสุเทพ ฯ". กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0347)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา "มรดกแผ่นดิน : สงกรานต์และขันโตก ฯ".
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0343)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา "มรดกแผ่นดิน : เหล็กน้ําพี้และร่มกระดาษสา".
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2556.
(สวธ U0341)
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สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาชุด "กษัตริย์นักพัฒนา". [กรุงเทพฯ] : ม.ป.พ.,
2556.
(สวธ U0337)
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาชุด "บุคคลสําคัญของไทย". [กรุงเทพฯ] :
ม.ป.พ., 2556.
(สวธ T0110)
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท. งานมหกรรมรักษ์วัฒนธรรมสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (ลิเกลุ่มแม่น้ํา
เจ้าพระยา). ชัยนาท : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท, 2558.
(U0227)
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์. ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นไทย. นครสวรรค์ : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค์, 2558.
(U0237)
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สํานักประชาสัมพันธ์. กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์. สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประจําปี 2558 - 2559. กรุงเทพฯ : กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, 2559.
(U0361)
สํานักนายกรัฐมนตรี และ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. ทอฟ้าผ้าไทย ปี 3 ตอนที่ 1. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2557.
(สวธ U0431)
สํานักนายกรัฐมนตรี และ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. ทอฟ้าผ้าไทย ปี 3 ตอนที่ 2. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2557.
(สวธ U0432)
สํานักนายกรัฐมนตรี และ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. ทอฟ้าผ้าไทย ปี 3 ตอนที่ 3. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2557.
(สวธ U0433)
สํานักนายกรัฐมนตรี และ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. ทอฟ้าผ้าไทย ปี 3 ตอนที่ 4. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2557.
(สวธ U0434)
สํานักนายกรัฐมนตรี และ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. ทอฟ้าผ้าไทย ปี 3 ตอนที่ 5. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2557.
(สวธ U0435)
สํานักนายกรัฐมนตรี และ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. ทอฟ้าผ้าไทย ปี 3 ตอนที่ 6. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2557.
(สวธ U0436)
สํานักนายกรัฐมนตรี และ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. ทอฟ้าผ้าไทย ปี 3 ตอนที่ 7. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2557.
(สวธ U0437)
สํานักนายกรัฐมนตรี และ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. ทอฟ้าผ้าไทย ปี 3 ตอนที่ 8. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2557.
(สวธ U0438)
สิรภพ มหรรฆสุวรรณ. เกาหลี (โซล) เล่มเดียวเที่ยวได้จริง. กรุงเทพฯ : The Letter Publishing, 2560.
248 หน้า. 295 บาท.
(915.195 ส644ก)
สุขธิดา พรหมเต็ม. อาหารเปลี่ยนชีวิต. กรุงเทพฯ : เลิร์นนิงฮับ (ไทยแลนด์), 2559. 141 หน้า. 250 บาท.
(641.302 ส723อ)
สุดาญา ออประยูร. กริยาที่ใช้บ่อยในภาษาฝรั่งเศส (ชุดที่ 2) พร้อมกริยา วลี สํานวน สุภาษิต ตัวอย่าง
ประโยค และคําแปลไทย. ปทุมธานี : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557. 234 หน้า. 220 บาท.
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(440.82 ส736ก)
สุทิน พูนสวัสดิ์. CU-TEP listening. กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2557. 415 บาท.
(U0387)
สุพิศ ปราณีตพลกรัง. เกร็ดคดีกู้ยืมเงิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560. 342 หน้า. 260 บาท.
(346.07 ส736ก)
สุภาณี ปิยพสุนทรา. สามก๊ก ฉบับภาพบุคคลพร้อมประวัติ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2557.
256 หน้า. 180 บาท.
(895.14 ส746ส)
เสาวภา พรจินดารักษ์. ปราบลูกดื้อรับมือลูกกินยาก. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : Happy Parenting, 2560.
197 หน้า. 229 บาท.
(649.1 ส754ป)
โสดากิติ์ วงศ์โกมลเชษฐ์. ระเบียงเศรษฐกิจอาเซียนการคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์. กรุงเทพฯ :
สถาพรบุ๊คส์, 2558. 201 หน้า. 2,000 บาท.
(อซ 388.049 ส936ร)
โสดากิติ์ วงศ์โกมลเชษฐ์. ระเบียงเศรษฐกิจอาเซียนการคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์. กรุงเทพฯ :
สถาพรบุ๊คส์, 2558. 2,000 บาท.
(U0410)
โสภาค สุวรรณ. อมีรา นาดา ภาคสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2560. 592 หน้า. 480 บาท.
(น ส984อ)
หนิงเอ๋อร์. ฉู่หวังเฟย ชายาสองวิญญาณ เล่ม 1 ชุดมากกว่ารัก. กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2559. 474 หน้า.
299 บาท.
(น ห56ฉช)
หนิงเอ๋อร์. ฉู่หวังเฟย ชายาสองวิญญาณ เล่ม 2 ชุดมากกว่ารัก. กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2560. 512 หน้า.
359 บาท.
(น ห56ฉช)
หนิงเอ๋อร์. ฉู่หวังเฟย ชายาสองวิญญาณ เล่ม 3 ชุดมากกว่ารัก. กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2560. 519 หน้า.
359 บาท.
(น ห56ฉช)
หนิงเอ๋อร์. ฉู่หวังเฟย ชายาสองวิญญาณ เล่ม 4 ชุดมากกว่ารัก. กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2560. 562 หน้า.
369 บาท.
(น ห56ฉช)
หนิงเอ๋อร์. ฉู่หวังเฟย ชายาสองวิญญาณ เล่ม 5 ชุดมากกว่ารัก. กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2560. 629 หน้า.
399 บาท.
(น ห56ฉช)
หมอแก้มหอม สวนแก้ว ณ ล้านช้าง. ป่วยกายรักษาด้วยสมุนไพรป่วยใจรักษาด้วยธรรมะ. นนทบุรี : ธิงค์ บี
ยอนด์ บุ๊คส์, 2560. 191 หน้า. 220 บาท.
(294.35 ห452ป)
หมอตั้ม & หมอก้อย. เลี้ยงลูกให้เป็นคนปกติ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2559. 175 หน้า.
195 บาท.
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(649.1 ห453ล)
หมู นินจา. คําหมูหมู. กรุงเทพฯ : บันลือ พับลิเคชั่นส์, 2560. 176 หน้า. 189 บาท.
(895.918 ห214ค)
หลี่ว์เซ่าต๋า. 18 ท่า 66 ขั้นตอนยืดเส้นเอ็นสลายปวดเมื่อย. กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2555. 160 หน้า. 325 บาท.
(615.82 ซ53ส)
อนัน วาโซะ. Graphic Design for Printing & Publishing. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2558. 345 บาท.
(U0451)
อภิชาต ศรีสอาด. การผลิตมูลไส้เดือนยุคใหม่ให้รวย. สมุทรสาคร : นาคา อินเตอร์มีเดีย, ม.ป.ป. 112 หน้า.
155 บาท.
(631.86 อ462ก)
อภิชาติ ศรีสอาด. ผักไฮโดรโปนิกส์ (ฉบับชาวบ้าน). สมุทรสาคร : นาคา อินเตอร์มีเดีย, ม.ป.ป. 112 หน้า.
155 บาท.
(631.585 อ462ผ)
อภิชาติ ศรีสอาด. เมล่อนคนเมือง. สมุทรสาคร : นาคา อินเตอร์มีเดีย, ม.ป.ป. 112 หน้า. 155 บาท.
(634.1 อ462ม)
อรพิม. มนตร์อัปสรา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : คําต่อคํา, 2557. 434 หน้า. 300 บาท.
(น อ436ม)
อวี๋ฉิง. เล่ห์รักทรราช ภาคพิเศษ ชุดมากกว่ารัก. กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2560. 438 หน้า. 819 บาท.
(น อ562ลร)
อวี๋ฉิง. เล่ห์รักทรราช เล่ม 1 ชุดมากกว่ารัก. กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2560. 288 หน้า. 819 บาท.
(น อ562ลร)
อวี๋ฉิง. เล่ห์รักทรราช เล่ม 2 ชุดมากกว่ารัก. กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิชชิ่ง, 2560. 300 หน้า. 819 บาท.
(น อ562ลร)
อศินา พรวศิน. วิถีสตาร์ทอัพ. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2559. 340 หน้า. 300 บาท.
(658.02 อ563ว)
อาริตา. เธอคือดวงใจ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560. 472 หน้า. 330 บาท.
(น อ655ธ)
อินโดนีเซีย ชุด ภาษาอาเซียน. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559. 285 บาท.
(U0409)
อิศริยา นวลจรรยา. อาเซียนถาม - ตอบรอบรู้. กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2560. 177 หน้า. 220 บาท.
(อซ 341.247 อ654อ)
อุมาริการ์. แผนลวงบ่วงมารยา ซีรีส์แผนลับ แผนรัก. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : คําต่อคํา, 2559. 414 หน้า.
300 บาท.
(น อ846ผ)
เอนก นาวิกมูล. เครื่องฉายคลาสสิค. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558. 232 หน้า. 1,000 บาท.
(681.418 อ732ค)
เอริก บาตู. กล่องวิเศษของพระราชา. กรุงเทพฯ : แฮปปี้คิดส์, 2559. 95 บาท.
(ย บ38ก)
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เอ๋อร์หย่า. คนท่องยุทธภพไหนเลยไม่โดนดาบ เล่ม 1 ชุดบุปผาแห่งรัก. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2560.
400 หน้า. 300 บาท.
(น อ754คท)
เอ๋อร์หย่า. คนท่องยุทธภพไหนเลยไม่โดนดาบ เล่ม 2 ชุดบุปผาแห่งรัก. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊ค, 2560.
408 หน้า. 300 บาท.
(น อ754คท)
แอนนา มิลบอร์น. ซินเดอเรลล่า. นนทบุรี : ลิตเติ้ลฮาร์ท, 2559. 350 บาท.
(ย ม55ซ)
แอนนา มิลบอร์น. วู้วผจญภัยในสวน. นนทบุรี : ลิตเติ้ลฮาร์ท, 2559. 350 บาท.
(ย ม55ว)
แอนนา มิลบอร์น. หนูน้อยหมวกแดง. นนทบุรี : ลิตเติ้ลฮาร์ท, 2559. 350 บาท.
(ย ม55ห)
โอบขวัญ. เจ้าสาวยอดรัก. กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2560. 392 หน้า. 270 บาท.
(น อ932จ)
ไอเดียสุดล้ํา. กรุงเทพฯ : เอเธนส์ พับลิชชิ่ง, ม.ป.ป. 45 บาท.
(ย อ973)
Alex Wu. เข็มทิศสุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 5. ปทุมธานี : ชุณหวัตร, 2557. 344 หน้า. 265 บาท.
(613 ว8ข)
Ann Braybrooks. เป็นเด็กดีและช่วยเหลือเพื่อน. กรุงเทพฯ : อักษรา ฟอร์ คิดส์, 2560. 24 หน้า. 50 บาท.
(ย บ73ป)
baiboau. ปรารถนาเถื่อน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2559. 220 บาท.
(น บ939ป)
Caroline Kenneth. เป็นเด็กดีและไม่รังแกเพื่อนตัวน้อย. กรุงเทพฯ : อักษรา ฟอร์ คิดส์, 2560. 24 หน้า.
50 บาท.
(ย ก46ป)
Catherine McCafferty. เป็นเด็กดีและรู้จักขอโทษ. กรุงเทพฯ : อักษรา ฟอร์ คิดส์, 2560. 24 หน้า. 50 บาท.
(ย ม33ป)
Eleanor Fremont. เป็นเด็กดีและเล่นอย่างระมัดระวัง. กรุงเทพฯ : อักษรา ฟอร์ คิดส์, 2560. 24 หน้า. 50 บาท.
(ย ฟ74ป)
Flamingo. ผมคือนักบิน = I'm a pilot ซีรสี่ ์นักบิน. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : บิสซี่เดย์, ม.ป.ป. 224 หน้า.
170 บาท.
(926.29 ฟ53ผ)
Gakken Plus. สารานุกรม 99 การทดลองในครัว. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559. 208 หน้า. 295 บาท.
(507.8 พ58ส)
Ikuko Tsuchiya. การสร้างและแก้ไขแพทเทิร์นขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2558. 144 หน้า. 250 บาท.
(646.43 ท68ก)
Ki – Soo Eun. ค่านิยมของชาวเกาหลีใต้. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. 184 หน้า.
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แนะนําบทความที่น่าสนใจ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระราชประวัติก่อนการเสด็จขึ้นครองราชย์
ราชสมภพจอมทัพไทย
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 มีพระนามเดิมว่า สิน เป็น
พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยอาณาจักรธนบุรี ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่ 28
ธันวาคม พ.ศ. 2325 เมื่อมีพระชนมายุได้ 48 พรรษา รวมสิริดํารงราชสมบัติ 15 ปี
พระราชบิดาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระนามว่า ไหฮอน แซ่แต้ เป็นชาวจีนแต้จิ๋ว
มีอาชีพเป็นนายอากรบ่อนเบี้ย มีบรรดาศักดิ์เป็น “ขุนพัฒ” พระราชมารดามีพระนามว่า นกเอี้ยง
ในวันพระราชสมภพของพระองค์มีปรากฏการณ์อัศจรรย์เป็นอันมาก แม้อากาศแจ่มใสปกติ
แต่กลับมีอัสนีบาตหรือฟูาผ่าลงมาที่เสาตั้งของเรือนห้องคลอดโดยที่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย
เมื่ อ แรกพระราชสมภพมี ลั ก ษณะเป็ น เด็ ก ทารกที่ มี รู ป ร่ า งงดงาม มี ลั ก ษณะเป็ น จั ตุ รั ส กาย
หมายถึงมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุ รัส กล่าวคือ หากวัดตั้งแต่เท้าถึงสะดือ จะมีความยาวเท่ากับจากสะดือถึง
หน้าผาก และหากวัดจากกลางทรวงอกไปสุดปลายนิ้วมือข้างซ้าย จะมีความยาวเท่ากับวัดจากกลางทรวงอกไปสุด
ปลายนิ้วมือข้าวขวา สะดือเป็นหลุมลึก ผิดจากสามัญชนธรรมดาทั่วไป แสดงถึงผู้ที่มีบุญญาธิการ
ดังนั้ น พระราชบิ ดาและพระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าตากสิ นจึงมีความเห็ นว่าควรจะยก
พระองค์ให้เป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าพระยาจักรีไปเลี้ยงดูแทน ท่านเจ้าพระยาจักรีจึงนําทารกน้อยมาเลี้ยงไว้ด้วย
ความเอ็นดูและได้ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี จึงได้ตั้งพระนามให้ใหม่ว่า “สิน” เมื่อเจริญวัยจึงได้ส่งไปศึกษาเล่า
เรียนหนังสือ
ศึกษาสรรพวิทยา
เด็กชายสินเข้ารับการศึกษาในสํานักของพระอาจารย์ทองดี วัดโกษาวาส เป็นวัดที่เจ้าพระยา
จักรีได้สร้างไว้เมื่อสมัยเป็นเจ้าพระยาพระคลัง บางครั้งชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่า วัดพระคลัง ได้ร่ําเรียนหนั งสือทั้ง
ภาษาขอมและไทย
พอได้อายุ 9 ปี เมื่อสําเร็จการศึกษาจึงขอบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดสามวิหาร สถานที่แห่งนี้
สามเณรสินได้รู้จักมิตรร่วมชั้นเรียนที่บวชอยู่ก่อนแล้ว คือ สามเณรทองด้วงและสามเณรบุนนาค นับถือเป็นศิษย์
สํานักเดียวกัน รักใคร่สนิทสนมกันมาก เจ้าพระยาจักรีเห็นว่าการเรียนของสามเณรสินดีมาก จึงให้ลาสิกขาเพื่อ
ถวายตัวเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 31 แห่ง
กรุงศรีอยุธยา ในราชวงศ์บ้านพลูหลวง ขณะนั้นเด็กชายสินอายุได้ 13 ปี
จากมหาดเล็กในวังหลวงสู่เจ้าเมือง และพระยาวชิรปราการ
เจ้าพระยาจักรีได้นําเด็กชายสินเข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพระบรมมหาราชวัง ให้เป็นมหาดเล็ก
ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ก่อนที่เด็กชายสินจะถวายตัวนั้น เจ้าพระยาจักรีได้อบรมเด็กชายสินให้มีความ
ซื่อสัตย์ รู้จักนอบน้อมถ่อมตน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มิให้อยู่ในความประมาท
เด็กชายสินได้ไปกราบลาบิดา มารดาที่ให้กําเนิดด้วยความกตัญํูรู้คุณ แม้ในพระบรมมหาราชวัง
จะมีป๎ญหาต่างๆ เด็กชายสินก็อยู่ในวังหลวงด้วยความมุ่งมั่น สนใจในการศึกษาหาความรู้ต่างๆ ทั้งวิชาการทหาร
ตําราพิชัยสงคราม การฝึกอาวุธทุกชนิด การใช้ภาษาที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์ จึงเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นอย่างมาก
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เมื่อมหาดเล็กสินอายุครบบวชราว พ.ศ. 2299 ได้กราบบังคมลาอุปสมบท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศทรงมีพระบรมราชานุญาต มหาดเล็กสินจึ งได้บวชเป็นพระภิกษุจําพรรษาอยู่ที่ วัดโกษาวาส อันเป็น
วัดเดิมที่เคยบวชเป็นสามเณร
มี เ รื่ อ งราวเล่ า สื บ ต่ อ กั น มาว่ า วั น หนึ่ ง ได้ มี ซิ น แส เห็ น พระภิ ก ษุ สิ น และพระภิ ก ษุ ท องด้ ว ง
(ขณะนั้นได้ลาราชการมาบวชอยู่ที่วัดมหาทลาย) ออกมาจาริกรับบาตรด้วยกัน จึงได้ทํานายพระภิกษุทั้งสองว่ามี
ศักดิ์สูงส่งจะได้เป็นกษัตริย์ต่อไปในภายภาคหน้า ด้วยบุคลิกลักษณะที่สง่างามของพระภิกษุทั้งสองรูป
ครั้ นเมื่อภิกษุสิ นสึ กออกมาเป็นฆราวาสแล้ ว ก็ ได้กลั บเข้ารับราชการในแผ่ นดิ นสมเด็จพระเจ้ า
อยู่หัวบรมโกศ จนราว พ.ศ. 2302 ทรงแต่งตั้งให้ มหาดเล็กสินไปดํารงตําแหน่ง หลวงยกกระบัตรเมืองจาก
ทําหน้าที่รักษากฎหมายและอยู่ช่วยราชการกับพระยาตาก ต่อมาไม่นานพระยาตากผู้เดิมถึงแก่อนิจกรรม สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ หลวงยกกระบัตรเมืองจากเป็น พระยาตาก
สืบต่อมา
เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงสวรรคต เจ้าฟ้าอุทุมพร ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อมาส่งผลให้
เจ้าฟ้าเอกทัศน์ ไม่พอพระทัยที่เจ้าฟูาอุทุมพรผู้เป็นพระอนุชาได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดาแทนที่จะเป็น
พระองค์ตามโบราณราชประเพณี เจ้าฟูาเอกทัศน์จึงเข้ามาชิงอํานาจขึ้นครองราชย์แทน เจ้าฟูาอุทุมพรผู้เป็นอนุชา
ต้องเสด็จออกผนวชพร้อมกับข้าราชการที่ถวายความจงรักภักดี และสละราชสมบัติให้ เจ้าฟูาเอกทัศน์หลังจากขึ้น
ครองราชย์ได้เพียง 2 เดือน
ส่วนทางเมืองตากที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระยาตากนั้น บ้านเมืองร่วมเย็นเป็นสุข ชาวเมือง
ให้ความเคารพยกย่องเป็นอย่างดี ยิ่งเมื่อพระยาตากได้หลวงพิชัยอาสา (ต่อมาคือพระยาพิชัยดาบหัก) เข้ามาเป็น
ทหารคู่ใจด้วยแล้ว ยิ่งทําให้ส่งเสริมบุญบารมีมากขึ้นไปอีก
พระยาตาก เป็นเจ้าเมืองได้ 5 ปี 6 เดือน ก็ได้รับพระบรมราชโองการจากสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์
โปรดเกล้าฯ ให้ขึ้นเป็น พระยากําแพงเพชร มีหน้าที่ปกครองดูแลเมืองกําแพงเพชรและอุตรดิตถ์ อันเป็นหัวเมือง
ฝุายเหนือ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่อย่างวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด พระยาตากจึงถูกเรียกมาช่วยราชการในกรุงศรี
อยุธยา แล้วได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศเป็น พระยาวชิรปราการ มีหน้าที่ดูแลกรุงศรีอยุธยาในสมัยแผ่นดินสมเด็จ
พระเจ้าเอกทัศน์
ปฐมบททหารกล้า
พ.ศ. 2309 เป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีการสู้รบกับพม่า เนื่องด้วยพระเจ้าอลองพญา เจ้ากรุงอังวะ
เริ่ มทําการตีเมืองมะริ ดและเมืองตะนาวศรี ซึ่งกองทัพไทยไม่ สามารถต้านทานพม่าได้ พม่าจึงยกทัพมายังเมือง
ปราณบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ทหารไทยต้านทัพไม่ได้เพราะขาดผู้ชํานาญการรบ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ จึงมีพระราช
โองการให้พระเจ้าอุทุมพร ลาผนวชมารับราชการแผ่นดิน ออกว่าราชการแทนพระองค์
พระเจ้าอลองพญาได้ยกทัพเข้ามาตั้งค่าย ณ ค่ายโพธิ์สามต้น เอาปืนใหญ่มาตั้งในเขตวัดราชพลี
และวัดกษัตรา ยิงปืนใหญ่เข้ามาในกรุง โดยให้ยิงกราดไปที่ยอดพระมหาธาตุในเขตพระอารามหลวง ซึ่งทรงเป็นผู้
บัญชาการด้วยพระองค์เอง ทว่าปากกระบอกปืนใหญ่ที่อยู่ใกล้พระองค์เกิดแตก และแรงระเบิดได้ต้ องพระวรกาย
ส่ งผลให้ พระเจ้ าอลองพญาทรงได้ รั บบาดเจ็ บจนต้ องถอยทัพกลั บ และทนพิษบาดแผลไม่ ไหวจึ งทํ าให้ สวรรคต
ระหว่างทาง พระเจ้ามังระจึงได้ขึ้นครองราชย์สืบไป แต่ถึงกระนั้นก็ยังคิดถึงเรื่องการตีกรุงศรีอยุธยาอยู่เสมอ
เมื่อพระเจ้ามังระได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติแล้ว พระองค์จึงได้ยกกองทัพมาอีกครั้ง ในคราวนี้ได้
เดินทัพมายังนครเชียงใหม่ เพื่อไล่ตีตั้งแต่หัวเมืองทางเหนือ ได้แก่ ตาก สุโขทัย สวรรคโลก พิชัย กําแพงเพชร
นครสวรรค์ โดยมี เนเมียวสีหบดี เป็นแม่ทัพใหญ่ โปมะยุง่วน เป็นแม่ทัพหน้า ส่วนมังมหานรธา ยกทัพเข้าตี
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ทางด้านเมืองทะวาย มะริด และตะนาวศรี ฝุายไทยมี พระยาวชิรปราการกับพระยาพิพัฒน์โกษา ยกทัพไปสกัด
ทัพพม่า และสามารถตีร่นจนพม่าถอยทัพกลับไปเมืองตะนาวศรี ซึ่งเป็นผลงานการรบครั้งแรกที่สมเด็จพระเจ้าตากสิน
หรือพระยาวชิรปราการได้รับคําชมจากราชสํานักอยุธยา
การรบเพื่อปกปูองกรุงศรีอยุธยานั้นเป็นไปด้วยความลําบาก เพราะสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ทรงไม่
ชํานาญยุทธวิธีทางการรบ และยังทรงออกกฎมิให้ยิงปืนใหญ่ เพราะเกรงเหล่าเจ้านายฝุายหญิงและนางในจะเสียขวัญ
ขณะเดียวกันพม่าก็เข้ารุกรานมาหลายทิศทาง ทั้งทางเหนือและทางใต้ พม่าให้กองทัพหน้าสร้างค่ายตั้งทัพล้อมกรุงศรี
อยุธยาเอาไว้ ได้แก่ ค่ายโพธิ์สามต้น ค่ายที่วัดภูเขาทอง ค่ายที่วัดการ้อง ค่ายที่วัดกระชาย ค่ายที่วัดพลับพลาชัย
ค่ายที่วัดสุเรนทร์ และค่ายที่วัดแดง
ในช่วงเวลานั้น กรุงศรีอยุธยามีปืนใหญ่ประมาณ 1,200 กระบอก ซึ่งสามารถนําขึ้นไปตั้งยิงบน
กําแพงได้โดยรอบเมือง แต่พระเจ้าเอกทัศน์ทรงห้ามมิให้ยิงเพราะเสียงดังกลัวนางในจะตกใจ ด้วยความด้อยในวิธี
การรบและกฎของพระเจ้าเอกทัศน์ที่ห้ามใช้ปืนใหญ่ จึงทําให้เกิดความท้อแท้และหวาดกลัว บางคนแอบลอบหนี
ออกจากเมืองเพื่อเอาตัวรอด
แต่ช่วงเวลานั้นก็ยังคงมีผู้กล้าที่พร้อมจะสู้รบกับพม่าอย่างไม่กลั วเกรงอาญาแผ่ นดินอย่างพระยา
วชิรปราการ ซึ่งได้สั่งให้ใช้ปืนใหญ่ยิงต่อสู้กับพม่าโดยไม่ขออนุญาต จนพม่าแตกพ่ายกลับไป แต่สุดท้ายก็ถูกสมเด็จ
พระเจ้าเอกทัศน์กริ้ว ได้ทรงคาดโทษพระยาวชิรปราการไว้แต่ยังไม่ถึงกับสั่งประหาร ด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้เหล่า
ทหารกล้าเริ่มท้อใจไปตามๆ กัน
แหกฝ่าวงล้อมอริราชเพื่อกอบกู้เอกราชชาติไทย
จากการที่พระยาวชิรปราการถูกคาดโทษจากสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์นั้น แม้จะเสียกําลังใจบ้างแต่ก็
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์เพื่อปกปูองกรุงศรีอยุธยาอย่างสุดความสามารถ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์ทรงมีพระบัญชาให้พระยาวชิรปราการกับพระยาเพชรบุรีออกไปสู้พม่า
นอกพระนคร พระยาเพชรบุรีเป็นทัพหน้าบัญชาการเรือรบของตนเข้าตีเรือพม่าอย่างสามารถ พม่าใช้ หม้อดินดํา
ทํ าเป็ น เพลิ งทิ้ ง ลงในเรื อรบฝุ า ยไทย ทํ าให้ เ รื อรบฝุ า ยไทยเกิ ดความเสี ยหายและต้ อ งต่ อสู้ กั นในน้ํ า สุ ดท้ า ย
พระยาเพชรบุรีถูกพม่าจับตัวและสังหาร สถานการณ์เริ่มเป็นรองลงเรื่อยๆ พระยาวชิรปราการจึงคิดแยกตัวไป
ตั้งทัพอีกที่หนึ่ง
กองทัพของพระยาวชิรปราการแยกไปตั้งกองทัพที่บริเวณวัดกรวยและวัดพิชัย และไม่ได้กลับเข้า
กรุงศรีอยุธยาจนกรุงศรีอยุธยาแตกในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310 จากที่ตั้งทัพนั้นได้แลเห็นแสงเพลิงเป็นประกาย
ขึ้นในพระนคร จึงเป็นที่เข้าใจกันทุกคนว่าเพลิงได้ไหม้พระนครเสียแล้ว ท้องฟูาแดงฉานด้วยเปลวเพลิง เวลากลางคืน
ยิ่งแลเห็นเปลวเพลิงสีแดงชัดเจน เพราะไฟได้เผลาผลาญอาณาเขตกว้างมาเกือบถึงวัดพิชัย พระยาวชิรปราการได้
เคลื่อนทัพหนีไปทางตะวันออก ขณะนั้นได้มีนายทหารที่ติดตามพระยาวชิรปราการมา 5 นาย ได้แก่ พระเชียงเงิน
หลวงพรหมเสนา หลวงพิชัยอาสา หลวงราชเสน่หา ขุนอภัยภักดี เมื่อกองทัพพม่าได้ยกติดตามมาจึงได้เข้ารบกัน
อย่างสามารถจนตีทัพพม่าแตกกลับไป
ขณะเคลื่อนทัพหนีการไล่ล่าของพม่านั้น พระยาวชิรปราการได้รวบรวมไพร่พลประมาณ 500 คน
ตีฝุาวงล้อมพม่าออกไปทางบ้านโพธิ์สังหาร แล้วตีทัพพม่าที่ตามมาตามรายทาง จากนั้นจึงหยุดพักแรมที่บ้านพรานนก
แล้วจึงแยกทหารกลุ่มหนึ่งออกไปลาดตระเวนหาอาหาร พบกองทัพพม่าตามมาอีกประมาณหนึ่ง 2,000 คน จึงรีบ
กลับมาแจ้งให้ทราบ พระยาวชิรปราการจึงขึ้นม้ากับทหารคู่ใจอีก 5 ม้า ออกสู้ทัพพม่าก่อน และให้พลทหารแยก
ทัพออกทั้งสองข้าง แล้วเข้าตีขนาบข้างทัพพม่า 30 ม้า จนแตกพ่ายถอยร่นไป ซึ่งถือว่าเป็นความใจกล้าอย่างยิ่ง
ทําให้ไพร่พลยกย่องและมีกําลังใจที่จะสู้ตามผู้นํา
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หลังจากที่ได้รับชัยชนะเหนือพม่าที่บ้านพรานนก พระยาวชิรปราการนําทัพทหารไปทางนครนายก
โดยมีจุดหมายจะไปให้ถึงจันทบุรีเพื่อตั้งใจหวังรวมพลเพื่อกลับมากู้ชาติให้สําเร็จ
เมื่อทัพเดินทางมาถึงปราจีนบุรี ได้ทําการรบกับทัพพม่ากองใหญ่ แต่ก็ได้รับชัยชนะ สามารถตีทัพ
พม่าแตกได้ จนเดินทางถึงนครนายก ชาวเมืองนครนายกได้ถวายช้างเข้าร่วมกลุ่มและขอร่วมทัพด้วย จนทัพของ
พระยาวชิรปราการมาถึงระยองและจันทบุรี เจ้าเมืองทั้งสองได้กล่าวหาพระยาวชิรปราการว่าเป็นกบฏ
ทุบหม้อข้าวหม้อแกงให้สิ้นแล้วไปกินในเมืองจันทบุรี
เมื่อพระยาวชิรปราการ (ต่อไปขอใช้พระนามว่าพระยาตาก) เดินทางมาถึงระยองก็มีความขัดขืน
เพราะตามข่าวจากเมืองหลวงที่ว่า พระยาตากเป็นทหารกบฏจากการหนีทัพ พระยาตากจึงต้องใช้กําลังตียึดเมือง
ระยองไว้เป็นฐานเสบียง แล้วส่งทูตไปเจรจาชักชวนพระยาจันทบุรีให้ร่วมกันกอบกู้อิสรภาพจากพม่า
ระหว่างรอคําตอบจากเจ้าเมืองจันทบุรี กองสอดแนบได้จับตัวนายบุญเรื่อง มหาดเล็กถือหนังสือ
แจ้งความว่า เนเมียวสีหบดี แม่ทัพพม่ายึดกรุงศรีอยุธยาได้ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2310 ตั้งค่ายอยู่ที่
โพธิ์สามต้น พระยาตากจึงจัดทัพยกมาตีเมืองชลบุรี แล้วเกลี้ยกล่อมให้ยอมร่วมทัพ ซึ่งชาวชลบุรีก็ยินยอมร่วมด้วย
ทางด้ า นเมื อ งจั น ทบุ รี เมื่ อ พระยาจั น ทบุ รี ท ราบข่ า วการเสี ย กรุ ง จึ ง คิ ด จะตั้ ง ตนเป็ น ใหญ่
เตรียมการวางแผนกําจัดพระยาตาก โดยใช้กลอุบายหลอกล่อใช้พระสงฆ์เป็นสมณทูตเดินทางไประยองเพื่อเชิญ
พระยาตากมาจันทบุรี
เมื่อพระยาตากได้รับสารจากสมณทูต จึงเดินทัพมาจันทบุรีตามคําเชิญ แต่ตอนพักทัพที่ริมน้ํา
ก่อนข้ามฟากมาเมืองจันทบุรี ได้สังเกตจนพบว่าเป็นกลอุบายลวง จึงสั่งให้ตั้งทัพไว้นอกเมือง แล้วให้ ขุนพรหมภิบาล
ไปเจรจาให้เจ้าเมืองออกมาพบ เพราะพระยาตากมีตําแหน่งสูงกว่ามิควรเข้าไปพบผู้น้อย พระยาจันทบุรีจึงปิด
ประตูเมือง สั่งทหารให้รักษาเมืองปูองกันการรุกรานของพระยาตากทันที
ด้วยระยะเวลาที่ต้องเร่งทําศึกและสถานการณ์ที่เป็นรองพร้อมกับเสบียงอาหารที่ไม่พอต่อการรบ
ในระยะเวลาที่ยาวนาน พระยาตากและหลวงพิชัยอาสาจึงเรียกประชุมพลในวันอาทิตย์ เดือน 7 แรม 3 ค่ํา
ตรงกั บวั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2310 ว่า หลั ง จากกิ นข้ า วเสร็ จแล้ ว ให้ ทํ าการทุ บหม้อ ข้ าวหม้ อแกง
เทอาหารเหลือทิ้งให้หมด เพื่อให้ความมั่นใจกับทหารว่าจะต้องชนะแล้วเข้าเมืองจันทบุรีให้ได้ ข้าวมื้อต่อไปจะต้อง
เข้าไปกินในเมืองจันทบุรี ซึ่งเป็นการสร้างขวัญกําลังใจแก่เหล่าทหารทั้งหลาย
เมื่อถึงยามสามถือเป็นฤกษ์บุกเมืองจันทบุรี พระยาตากขึ้นคอช้าง พังคีรีบัญชร สั่งให้ยิงปืนเป็น
สัญญาณให้ทหารทั้งหลายบุกพร้อมเข้าปล้น ทหารทัพหน้าบุกปีนกําแพงเมืองพร้อมกันอย่างกล้าหาญ ไม่หวั่นต่อ
กองทัพเมืองจันทบุรีที่ยืนอยู่แนวกําแพง
หลวงพิชัยอาสาพร้อมดาบสองมือ นําหน่ วยทหารราบบุกแถวหน้าเดินเข้าบุกทะลวงฟ๎นลุยไป
อย่างไม่กลัวตาย พระยาตากก็ได้รบเป็นสามารถไสพังคีรีบัญชรเข้าพังประตูเมืองอย่างกล้าหาญ แม้ว่าทหารเมือง
จันทบุรีจะยิงปืนมาจากเชิงเทิน แต่ก็ก้าวสืบไปมุ่งพังประตูเมืองจนสําเร็จ
นับเป็นวีรกรรมที่ประทับใจแก่เหล่านายทั พ นายกอง และเหล่าทหารราบที่ได้ร่วมรบพิชิตชัยได้
เป็นเกียรติเลื่องลือไปทั่วพระราชพงศาวดารจารึกไว้ให้คนไทยรุ่นต่อๆ มาได้รับรู้ถึงความกล้าหาญของจอมทัพไทย
หลังจากที่เสียกรุงศรีอยุธยาเพียง 2 เดือน การตีเมืองจันทบุรีสําเร็จตามคาดหมาย ทําให้ พระยา
ตากสินได้เลี้ยงอาหารแก่ทหารในเมืองจันทบุรี และยังได้รับความนิยมยกย่องจากชาวเมืองด้วย จนมีผู้เข้าร่วมสมทบ
กองทัพมากขึ้น ได้เสบี ยงอาหารเพิ่มขึ้น รวมทั้งสรรพาวุธอีกมากมาย หลังจากการศึกที่เมืองจันทบุรีเสร็จสรรพ
พระยาตากได้จัดการระบอบการเมืองการปกครองที่จันทบุรี แล้วยกทัพเรือต่อไปที่เมืองตราด
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ที่เมืองตราดนี้ ถือว่าเป็นเมืองสําคัญต่อการหล่ อเลี้ ยงกองทัพของพระยาตากให้ เข้มแข็งมากพอ
ก่อนที่จะทําการกู้ชาติคืนจากพวกพม่า เนื่องจากว่าเมืองตราดมีท่าเรือที่มีการค้าขายกับชาวต่างชาติต่างๆ โดยเฉพาะ
ชาวจี น จึงมีพ่อค้าและนายเรื อหลายรายที่ได้เข้าพบพระยาตาก และดําเนินกิจการค้าเป็นประโยชน์ต่อกองทัพ
ขยายเศรษฐกิจการค้า ดําเนินชีวิตของชาวเมือง รวมทั้งการเสริมสร้างกําลังทัพให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
จากการที่เมืองตราดมีท่าการค้าที่มีชาวจีนเข้ามาค้ามากมาย จึงมีชาวจีนที่ เป็นพ่อค้าใหญ่มีเรือ
สําเภามากมายคิดว่าตนมีอํานาจมากพอ และแข็งข้อไม่ยอมยกย่องพระยาตาก ทําให้พระยาตากต้องทําการปราบ
พ่อค้าจีนรายนี้ ด้วยการใช้กองเรือโจมตีเรือสําเภาที่ขัดขืน การต่อสู้ดําเนินไปประมาณครึ่งวันกองทัพเรือพระยาตาก
ประสบชัยชนะ สามารถยึดทรัพย์สินเงินทอง สิ่งของมากมายจากเรือสําเภาจีนมาจัดเป็นทุนสําหรับเตรียมกองทัพ
ให้พร้อมในการกู้เอกราชคืนมา
กอบกู้เอกราชของชาติไทย
เมื่อพระยาตากได้จัดการเมืองตราดโดยแล้วเสร็จในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน จึงเร่งยกทัพกลับขึ้นมาสู่เมือง
จันทบุรี เพื่อทําการกอบกู้เอกราชคืนจากพวกพม่า โดยจะใช้เมืองจันทบุรีเป็นฐานสําคัญในการสะสมเสบียงอาหาร
อาวุธ กําลังพล และสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ การต่อเรือรบ เพื่อใช้ลําเลียงพลและอาวุธ
เนื่องจากเมืองจันทบุรีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นเมืองชายทะเลที่
สําคัญมากของไทย
ในขณะนั้นกําลังพลของพระยาตากเพิ่มขึ้นถึง 5,000 คน มีทั้งคนไทยและคนจีน รวมถึงข้าราชการ
ที่กรุงศรี อยุธยาหลายคนที่หลบรอดพวกพม่ามาสมทบด้วย หนึ่งในนั้นคือ กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
วังหน้าในรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งขณะนั้นคือ นายสุจินดามหาดเล็กหุ้มแพร หรือนามเดิมคือ บุญมา
ได้รับความลําบากในการหนีออกมาจากกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างมากกว่าจะมาถึงเพื่อรวมตัวกัน ขณะหลบหนีพยายาม
ไม่ให้พวกพม่าจับได้ ต้องทําการลอยเรือแบบคว่ําเรือแล้วอยู่ใต้น้ํา หลบหนีสายตาทหารลาดตระเวนของพม่า
กองทัพเรื อของพระยาตากเตรียมพร้อมเมื่อสิ้นเดือน 11 ปีกุน พ.ศ. 2310 เป็นวันฤกษ์ดี
พระยาตากทําหน้าที่เป็นแม่ทัพบัญชาการเรือรบ 100 ลํา โดยมีนายบุญมา เป็นรองผู้บัญชาการกองเรือร่วมกับ
หลวงพิชัยอาสา
กองเรือแล่นฝุากระแสคลื่นลมจากเมืองจันทบุรี เคลื่อนทัพเรือเข้าสู่ปากอ่าวเจ้าพระยาสู่เมือง
ธนบุรีในเช้าวันใหม่เมื่อเดือน 12 พ.ศ. 2310 พระยาตากแลเห็นวัดริมน้ํา จึงถือเป็นสิริมงคลฤกษ์ หลังจากถวาย
สักการะและขอพร จึงตั้งชื่อวัดนามว่าวัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม)
เมื่อมาถึงป้อมวิไชยประสิทธิ์ที่เมืองธนบุรี ซึ่งเป็นปูอมเก่าแก่มาแต่สมัยอยุธยา แต่เดิมนั้นมีชื่อว่า
ป้อมวิไชยเยนทร์ พม่าได้แต่งตั้งให้คนไทยชื่อนายทองอิน ผู้มีใจนับถือพวกพม่าเป็นผู้ดูแลรักษาปูอม
เมื่อนายทองอินทราบว่าพระยาตากยกทัพเรือมา จึงให้คนไปส่งข่าวแก่ สุกี้พระนายกอง แม่ทัพ
พม่าที่ตั้งกองทัพอยู่ค่ายโพธิ์สามต้นที่กรุงศรีอยุธยา พระยาตากสั่งระดมยิงปูอมและยกพลทหารเรือขึ้นบก เข้าจู่โจม
ทหารรั กษาปู อมจนประสบชัยชนะ แล้ว จึ งสั่ งประหารนายทองอิน เอาหั วไปเสี ยบประจาน มิให้ ผู้ ใดเอาเป็น
เยี่ยงอย่างสืบไป หลังยึดปูอมได้แล้วจึงยกทัพเรือล่องขึ้นไปกรุงศรีอยุธยา
ข่าวเรื่องการยกทัพเรือขึ้นมากรุงศรีอยุธยาของพระยาตากความนั้นได้ทราบถึงกองทัพพม่า สุกี้
พระนายกองส่งมองญ่า นายทัพรอง คุมพลทหารมอญและเชลยไทย ยกกองทัพเรือไปสกัดทัพเรือของพระยาตาก
ที่เพนียด แต่ทหารไทยที่เข้ากับพม่าเกรงกลัวทัพของพระยาตาก จึงหนีเอาตัวรอดทําให้ทัพพม่าถูกตี แตกได้โดยง่าย
มองญ่าจึงรีบหนีทัพกลับไปค่ายโพธิ์สามต้น พระยาตากบัญชาให้กองทัพเรือระดมยิงค่ายด้านตะวันออกแล้วให้ทหาร
ทําบันไดปีนค่ายฟากตะวันตก ระดมพลทั้งสองด้านตีค่ายโพธิ์สามต้นได้สําเร็จ
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ด้วยลักษณะความเป็นผู้นํ าอย่างสูงและกําลังทหารที่มีประสิทธิภาพพร้ อมเพรียงกัน จึงส่งผลให้
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถูกยกย่องให้เป็น จอมทัพ ผู้กอบกู้อิสรภาพ
สร้างราชธานีแห่งใหม่นามว่า กรุงธนบุรี
ภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าเอกทัศน์ พระยาตากได้พิจารณาถึงสภาพ
กรุงศรีอยุธยาแล้วปรากฏว่าเป็นไปได้ยากที่จะทําการบูรณะให้งดงามดังเก่าได้ จึงตัดสินใจยกกองทัพเรือพร้อมอพยพ
ผู้คนกลับมาเมืองใหม่ที่ กรุงธนบุรี เพราะความเหมาะสม อันเนื่องมาจากป๎จจัยทางยุทธศาสตร์ของอยุธยามีขนาด
ใหญ่เกินกองกําลั งขนาดเล็กของพระยาตาก นอกจากนี้กรุงธนบุรีมีชัยภูมิที่เหมาะสมแก่การรับทัพข้าศึ กมากกว่า
ทั้งยังมีปูอมปราการที่มั่นคงและอยู่ไม่ห่างจากอยุธยานัก อีกประการหนึ่งคือ อยู่ใกล้ชายฝ๎่งทะเล หากข้าศึกไม่มี
กองทัพเรือก็ยากที่จะตีเมืองได้สําเร็จ
ทางด้านชัยภูมิของกรุงธนบุรีนั้นตั้งติดปากแม่น้ํา ซึ่งเป็นเส้นทางติดต่อการค้าระหว่างต่างประเทศ
กับหัวเมืองเหนือทั้งปวง และยังเป็นการปูองกันไม่ให้เมืองต่างๆ ซื้อหาอาวุธยุทธภัณฑ์จากต่างประเทศได้โดยตรง
ในทางเศรษฐกิ จ นั้ น ที่ ตั้ งของกรุ งธนบุ รี ถื อว่ าอยู่ ในทํ าเลที่ เหมาะสมต่ อการติ ดต่ อการค้ ากั บ
ต่างประเทศ เรือสินค้าต่างชาติสามารถเข้ามาติดต่อค้าขายได้สะดวก อีกทั้งผืนดินยังอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เพาะปลูก
ภายหลังการสถาปนากรุงธนบุรี พระยาตากก็ได้จัดพระราชพิธีปราบดาภิเษกขึ้นโดยมี พระมหาราช
ครูพราหมณ์ กราบบังคมทูลถวายสิริราชสมบัติ ช่วงเวลา 7 โมงเช้า เป็นการรับราชสมบัติโดยถูกต้องตามตํารา
บรมราชาภิเษกทุกประการ ประกาศเกียรติยศเป็น สมเด็จพระบรมกษัตราธิราชเจ้าของสยามราชธานี ทรงพระราชทาน
นามว่า กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ถวายพระนามผู้ครองราชธานีว่า “พระศรีสรรเพชร สมเด็จบรมธรรมิกราชาธิราช
รามาธิ บ ดี บ รมจั ก รพรรดิ ศ ร บวรราชาบดิ น ทร์ หริ ห ริ น ทร์ ธ าดาบดี ศรี สุ วิ บู ล ย์ คุ ณ รุ จิ ต ร ฤทธิ ร าเมศวร
บรมธรรมิกราชเดโชชัย พรหมเทพาดิเทพ ตรีภูวนาธิเบศร์ โลกเชษฏวิสุทธิ์ มกุฏประเทศคตา มหาพุทธังกูร
บรมนาถบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว ณ กรุงเทพมหานคร บวรทวาราวดีศรีอยุธยา มหาดิลกนพรัฐ ราชธานีบุรีรมย์
อุดมพระราชนิเวศมหาสถาน” หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แต่ประชาชนทั่วไปจะขานพระนามว่า “สมเด็จ
พระเจ้าตากสิน”
วศิน ป๎ญญาวัธตระกูล. 7 ตํานานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2558. หน้า 20 – 56.
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กิจกรรมการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
การพัฒนาสื่อห้องสมุดวัฒนธรรม
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2560
ที่
กิจกรรม
๑. จัดหาองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม
๑.๑ สํารวจและคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
๑.๒ จัดหาหนังสือพิมพ์และวารสาร
๑.๓ ได้รับบริจาคหนังสือและวารสาร
๒. พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
๒.๑ ดูแลและพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติที่ห้องสมุดวัฒนธรรม
๒.๒ ดูแลและพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติผ่านทางโทรศัพท์ และ E – mail
๓. จัดระบบและลงข้อมูลองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน
๓.๑ วิเคราะห์หมวดหมู่และทํารายการหนังสือ
๓.๒ ลงข้อมูลหนังสือในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
๓.๓ วิเคราะห์หมวดหมู่และทํารายการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓.๔ ลงข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
๓.๕ สแกนปก ประทับตราห้องสมุด ติดเลขทะเบียน บาร์โค้ด สันหนังสือ
และบัตรกําหนดส่ง
๓.๖ สแกนปก ติดตราห้องสมุด เลขทะเบียน บาร์โค้ด สันกล่อง สติ๊กเกอร์สี
ซองบัตร บัตรกําหนดส่ง และบัตรยืมหนังสือ
๓.๗ ลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ และประทับตราห้องสมุด
๓.๘ ลงข้อมูลวารสารในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประทับตราห้องสมุด
และติดบาร์โค้ด
๔. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
๔.๑ ทําข่าวสารห้องสมุดวัฒนธรรม ๑ ครั้ง
๔.๑.๑ ทําสาระสังเขปแนะนําหนังสือใหม่
๔.๑.๒ ทําบรรณานุกรมหนังสือใหม่
๔.๑.๓ ทําบทความที่น่าสนใจจากหนังสือใหม่
๔.๒ เผยแพร่ข่าวสารห้องสมุดวัฒนธรรมไปยังหน่วยงานภายใน สวธ.
๔.๓ ประสานงานสํานักงานเลขานุการกรมในการเผยแพร่ข่าวสารห้องสมุดวัฒนธรรม
ทาง www.culture.go.th
๔.๔ ประสานงานสํานักงานเลขานุการกรมในการ Update ข้อมูลฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในระบบสืบค้นออนไลน์ผ่าน www.culture.go.th
๔.๕ เผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์ห้องสมุดวัฒนธรรม จํานวน ๔,๖๕๐ แผ่น
ไปยังหน่วยงานอื่นๆ
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ที่

กิจกรรม
๔.๖ ทําข้อมูลบริการของห้องสมุด แนะนําหนังสือวารสาร เผยแพร่ที่จุดติดปูาย
ประชาสัมพันธ์ภายใน สวธ. ๘ จุด
๔.๗ ทําปูายประชาสัมพันธ์ภายในห้องสมุด
๔.๗.๑ ปูายห้องหนังสือจําหน่าย หนังสือรอดําเนินการ
๔.๗.๒ ปูายห้องหนังสือ สวธ. ห้องอ่านหนังสือ
๔.๘ สร้างเพจห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๔.๙ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมทางเพจห้องสมุดวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๕. พัฒนาองค์ความรู้สื่อด้านวัฒนธรรม
๕.๑ แก้ไขการลงรายการ Collection หนังสือ สวธ. ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ และแก้ไขการติดเลขทะเบียน บาร์โค้ด สันหนังสือ บัตรยืมหนังสือ
๕.๒ แก้ไขการลงรายการหนังสือหมวด ๐๐๐, ๕๐๐, ๖๐๐, ๗๐๐ และวิจัย
ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และแก้ไขการติดเลขทะเบียน บาร์โค้ด
สันหนังสือ บัตรยืมหนังสือ
๕.๓ แก้ไขการลงรายการหนังสือศิลปินแห่งชาติ หนังสือสวธ. หนังสือวธ.
ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และแก้ไขการติดเลขทะเบียน บาร์โค้ด
สันหนังสือ บัตรยืมหนังสือ
๕.๔ แก้ไขหมวดหมู่และการลงรายการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และแก้ไขการทําปก การติดเลขทะเบียน บาร์โค้ด
สันกล่อง สติ๊กเกอร์สี และบัตรกําหนดส่ง
๖. ให้บริการห้องสมุดวัฒนธรรม / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สวธ.
๖.๑ ดําเนินการให้บริการห้องสมุดวัฒนธรรม สวธ.
๖.๒ ผู้เข้ารับบริการห้องสมุดวัฒนธรรม สวธ.
๖.๓ ผู้เข้ารับบริการห้องสมุดผ่าน http://lib.culture.go.th/library
๖.๔ ผู้รับบริการห้องสมุดผ่านเพจห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๖.๕ บริการยืมสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๖.๖ บริการคืนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๖.๗ ประเภทหนังสือที่มีการยืม
๖.๗.๑ หนังสือหมวด ๐๐๐ – ๙๐๐
๖.๗.๒ นวนิยาย
๖.๗.๓ หนังสืออดีตอธิบดี สวธ. นันทิยา
๖.๗.๔ หนังสือผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
๖.๗.๕ หนังสือเด็กและเยาวชน
๖.๗.๖ หนังสือราชวงศ์
๖.๗.๗ เรื่องสั้น
๖.๗.๘ หนังสือวิจัยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

จํานวน
๑๖

หน่วยนับ
แผ่น

๒
๒
๑
๒๘

ปูาย
ปูาย
เพจ
ครั้ง

๑,๑๑๒

เล่ม

๙๒

เล่ม

๔๙

เล่ม

๙๘๑

แผ่น

๗๔
๔,๖๕๐
๑,๒๒๘
๑,๑๖๔
๘๖๖
๘๓๕

วัน
คน
คน
คน
เล่ม
เล่ม

๑๘๒
๓๓๗
๔
๑
๒๔๒
๑๗
๘
๒

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม

37
ที่

กิจกรรม
๖.๗.๙ หนังสือวิจัย
๖.๗.๑๐ หนังสือวิทยานิพนธ์
๖.๗.๑๑ หนังสือ สวธ.
๖.๗.๑๒ หนังสือ สวธ. วิจัย
๖.๗.๑๓ หนังสืออ้างอิง
๖.๗.๑๔ วารสาร
๖.๘ บริการตอบคําถามและค้นคว้า
๖.๙ บริการอินเทอร์เน็ต
๖.๑๐ จัดเรียงหนังสือที่มัดเชือก หมวด ๖๐๐ – ๗๐๐
๖.๑๑ จัดเก็บหนังสือที่รับคืนและที่จุดวางหนังสืออ่านแล้วขึ้นชั้น
๖.๑๒ จัดแสดงแนะนําหนังสือใหม่
๖.๑๓ จัดนิทรรศการหนังสือราชวงศ์ไทย
๖.๑๔ ซ่อมหนังสือ
๖.๑๕ ทําหนังสือตอบขอบคุณหน่วยงานที่มอบหนังสือให้ห้องสมุด
๖.๑๖ ประสานกับหน่วยงานใน สวธ. ขอรับข้อมูลตามมาตรา ๙
พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖.๑๗ ทําดรรชนีข้อมูลข่าวสาร สวธ.
๖.๑๘ นักเรียนและอาจารย์ โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด

จํานวน
๖
๑
๒๓
๓
๒
๑๓
๗๔๐
๑๐๗
๔,๗๙๕
๑,๕๒๔
๓
๓
๑๙
๔๐
๓

หน่วยนับ
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
คน
คน
เล่ม
เล่ม
ครั้ง
ครั้ง
เล่ม
ฉบับ
ครั้ง

๓
๑๐๐

ครั้ง
คน

คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
นายสาโรจน์ เล้าเจริญสมบัติ
ผู้อํานวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
นางณัฐภา บุญงาม
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง
คณะทํางาน
นางขัตติยา ทองทา
บรรณารักษ์ชํานาญการ
นายวัชร สีเลื่อม
บรรณารักษ์
นางสาวสุรีรัตน์ บําเพ็ญกลึง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

