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คำนำ
กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นรู้ ท ำงศิ ล ปะกำรแสดง ศู นย์ วัฒ นธรรมแห่ งประเทศไทย กรมส่ งเสริ ม
วัฒนธรรม กำหนดจัดทำข่ำวสำรห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รำย 3 เดือน เพื่อแนะนำหนังสือ
ใหม่ที่น่ำสนใจ บรรณำนุกรมเอกสำรสิ่ งพิมพ์ หนังสื อด้ำนวัฒ นธรรม และสำขำอื่นๆ ที่ห้ องสมุดวัฒนธรรม
กรมส่ ง เสริ ม วัฒ นธรรม ได้รั บ และบทควำมทำงวัฒ นธรรมที่ น่ ำ สนใจ ทั้ง นี้ ได้ ประสำนงำนกั บ ส ำนัก งำน
เลขำนุ กำรกรม ในกำรน ำเสนอข้อมูล ข่ำ วสำรห้ องสมุ ดวัฒ นธรรม กรมส่ งเสริมวั ฒ นธรรม ทำงอินเทอร์เน็ ต
http://lib.culture.go.th ซึ่งสำมำรถดูรำยละเอียดเนื้อหำแต่ละรำยกำรได้ที่ห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม
คณะผู้จัดทำหวังว่ำข่ำวสำรห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจศึกษำค้นคว้ำข้อมูลด้ำนวัฒนธรรม

คณะผู้จัดทำ
กลุ่มส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงศิลปะกำรแสดง
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สำรบัญ
หน้ำ
แนะนำหนังสือใหม่ที่น่ำสนใจ
1-4
- ลำยผ้ำไหมมัดหมี่ จังหวัดขอนแก่น
- คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงำนพระรำชพิธีพระบรมศพ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
- งำนพระเมรุ : ศิลปสถำปัตยกรรม ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง
- เลี้ยงบวก ลูกบวก
- 20 องค์สังฆรำชำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
- ตำรำฟ้อนรำ ฉบับเรียบเรียงในหอพระสมุดวชิรญำณสำหรับพระนคร
- กำรพัฒนำบุคลิกภำพสำหรับผู้ให้บริกำรในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
- นพรัชบรมรำชจักรีวงศ์
- เสน่ห์ภำษำลำว
- คัมภีร์นวดแผนโบรำณ ตำรำกำรนวดบำบัดรักษำโรคแผนโบรำณ
บรรณำนุกรมหนังสือใหม่

5 – 13

แนะนำบทควำมที่น่ำสนใจ
- ปรำชญ์แห่งน้ำ

14 – 18

ดรรชนีบทควำมวำรสำรที่น่ำสนใจ
กิจกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์วัวฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย :
กำรพัฒนำสื่อห้องสมุดวัฒนธรรม

19 – 23
24 – 26

แนะนำหนังสือใหม่ที่น่ำสนใจ
เกศินี สวัสดี. ลำยผ้ำไหมมัดหมี่ จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, 2557.
115 หน้ำ.
(วธ 677.022 ก774ล)
เป็ น หนังสื อ ที่มีเนื้อหำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับที่มำของลวดลำยผ้ำไหมจังหวัด
ขอนแก่น แม่แบบลำยมัดหมี่ ลำยผ้ำไหมมัดหมี่ กว่ำ 200 ลวดลำย ขั้ นตอนกำร
ผลิตผ้ำไหมไทย ศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรมัดหมี่ เป็นกำรอนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่
ภูมิปัญญำกำรผลิตผ้ำไหมมัดหมี่ของจังหวัดขอนแก่นและเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงำนพระรำชพิธีพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม, 2559. 55 หน้ำ.
(วธ 495.913 ค656)
เป็ น หนังสื อที่ร วบรวมคำศัพท์ ที่แสดงให้ เห็ น ภำพรวมของงำนพระรำชพิ ธี
พระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่กำรบำเพ็ญ
พระรำชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหำปรำสำท กำรถวำยพระเพลิงพระบรมศพ ณ
พระเมรุมำศ ท้องสนำมหลวง รวมถึงคำศัพท์ในกำรพระรำชพิธีที่ปรำกฏตำมสื่อและ
คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ในกำรศึกษำโบรำณรำชประเพณี คติควำมเชื่อที่ไม่ปรำกฏแล้ว
ในพระรำชประเพณีปั จจุบั น สะท้ อนมรดกภูมิปัญญำด้ำนภำษำและวัฒ นธรรมที่
เกี่ยวกับรำชประเพณี เครื่องประกอบพระรำชพิธี ศิลปกรรม สถำปัตยกรรม และ
กำรนำองค์ควำมรู้ไปใช้ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
งำนพระเมรุ : ศิลปสถำปัตยกรรม ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง. กรุงเทพฯ : สำนักงำน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2552. 351 หน้ำ.
(วธ 720.9593 ง633)
เป็ น หนั ง สื อ ที่ มี เ นื้ อ หำสำระเกี่ ย วกั บ งำนพระเมรุ ทั้ ง ด้ ำ นประวั ติ ศ ำสตร์
สถำปัตยกรรม วรรณกรรม จิตรกรรม และวัฒนธรรมไทย นำเสนอบทควำม 17
เรื่ อ ง ทำงวั ฒ นธรรมที่เกี่ ยวเนื่ องกับงำนพระเมรุใ นประเด็น ต่ำ งๆ ในพื้ นที่ เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนที่ 1 จำกสุวรรณภูมิสู่ยุคอุษำคเนย์ ส่วนที่ 2 จำกอยุธยำสู่
รัตนโกสินทร์ ส่วนที่ 3 เรื่องเล่ำจำกจิตรกรรมฝำผนังและบทควำมพิเศษปกิณกะ
เนื่ อ งกั บ พระรำชพิ ธี ถ วำยพระเพลิ ง พระบรมศพ จะช่ ว ยให้ เ ข้ ำ ใจและซำบซึ้ ง ใน
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับงำนพระเมรุได้ดียิ่งขึ้น

2
จิรำภรณ์ อรุณำกูร. เลี้ยงบวก ลูกบวก. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560. 189 หน้ำ. 250 บำท.
(649.1 จ646ล)
เป็ น หนั ง สื อ ที่ถ่ ำยทอดเรื่อ งรำวของกำรเลี้ ย งลู กเชิง บวก กำรพำลู ก ไปหำ
ประสบกำรณ์นอกบ้ำน ให้ข้อคิด แรงบันดำลใจในกำรเลี้ยงลูก โดยเฉพำะช่วงปฐมวัย
เป็นวัยที่จะปลูกฝังให้ เด็กเป็นคนดี คนเก่ง มีควำมคิค สร้ำงสรรค์ รู้รับผิดชอบชั่วดี
ตัดสินใจอย่ำงเหมำะสม ควบคุมอำรมณ์ มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนเป็นคนดี
ของสั งคม มี เนื้อหำครอบคลุ มกำรเลี้ ยงลู ก แบบเชิ งบวกไว้ ทั้งหมด ถ่ำยทอดโดย
หมอโอ๋ เพจเลี้ยงลูกนอกบ้ำน เป็นหมอเด็ก หมอวัยรุ่น นำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร
และประสบกำรณ์ส่วนตัวในกำรเลี้ยงลูกมำแบ่งปันให้ทุกคนสนุกมีควำมสุขกับกำรเป็น
พ่อแม่เลี้ยงบวก
ดวงธิดำ รำเมศวร์. 20 องค์สังฆรำชำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2560. 223 หน้ำ. 180 บำท.
(294.362 ด193ย)
เป็นหนังสือที่นำเสนอเรื่องรำวของศำสนำพุทธในประเทศไทย นิกำยเถรวำท
มหำยำน วัชรยำน มหำนิกำย ธรรมยุติกนิกำย รำยนำมอำรำมหลวงฝ่ำยมหำนิกำย
และธรรมยุต ตำแหน่งสมเด็จพระสั งฆรำช สกลมหำสังฆปรินำยกแห่งสังฆมณฑล
พระประวัติสมเด็จพระสังฆรำชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 20 พระองค์ และกำรปกครอง
คณะสงฆ์ของไทย

ตำรำฟ้อนรำ ฉบับเรียบเรียงในหอพระสมุดวชิรญำณสำหรับพระนคร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ศูนย์มำนุษยวิทยำ
สิรินธร, 2558. 255 หน้ำ.
(วธ 793.31 ต646)
เป็ น หนั ง สื อ ด้ ำ นศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ท รงคุ ณ ค่ ำ และหำยำกซึ่ ง เป็ น ฉบั บ ที่
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้พิมพ์ในงำน
พระรำชทำนเพลิ ง พระศพ สมเด็ จ พระเจ้ ำ น้ อ งยำเธอ เจ้ ำ ฟ้ ำ จุ ฑ ำธุ ช ธรำดิ ล ก
กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทรำชัย ในปี พ.ศ. 2466 ว่ำด้วยตำนำนกำรฟ้อนรำ ตำรำรำ
ของไทยและท่ำโขน เป็นตำรำนำฏยศำสตร์อันเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำ
ของไทย จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี

3
ถิตรัตน์ พิมพำภรณ์. กำรพัฒนำบุคลิกภำพสำหรับผู้ให้บริกำรในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ : ท้อป,
2557. 312 หน้ำ. 280 บำท.
(155.25 ถ634ก)
เป็นหนังสื่อที่ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลิกภำพเพื่องำน
บริกำรในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว เศรษฐกิจบริกำรและงำนบริกำร บุคลิกภำพ
ผู้ให้บริกำร หลักกำรให้บริกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจกับลูกค้ำ กำรแต่งกำยและ
รู ป ลั กษณ์ข องผู้ ให้ บริ กำร มำรยำทและกำรวำงตัว ของผู้ ใ ห้ บ ริก ำร มำรยำทใน
งำนเลี้ ย ง กำรรับประทำนอำหำรแบบสำกล ศิ ล ปะกำรสื่ อสำร กำรจัดกำรข้ อ
ร้องเรียนลูกค้ำ มนุษยสัมพันธ์และจริยธรรมในกำรทำงำนบริกำร

นพรัชบรมรำชจักรีวงศ์. กรุงเทพฯ : กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม, 2559. 86 หน้ำ.
(วธ 923.1593 น346)
เป็ น หนั ง สื อ ที่ มี เ นื้ อ หำเกี่ ย วกั บ ประวั ติ แ ละพระรำชกรณี ย กิ จ ของ
พระมหำกษั ตริ ย์ 9 รัช กำล จั ด พิม พ์ เพื่ อเฉลิ ม พระเกีย รติพ ระมหำกษัต ริ ย์ 9
รัชกำล แห่งพระบรมรำชจักรีวงศ์ ในโอกำสครบรอบ 234 ปี แห่งกำรสถำปนำ
กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักรำช 2559 เป็นกำรเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชำ
สำมำรถพระมหำกษัตริ ย์ไทยทุกพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระรำชกรณี ยกิจอั นเป็ น
คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ ประเทศชำติ ประชำชน และพุ ท ธศำสนำ เพื่ อ ให้ ค นไทยได้
ภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์ของชำติ ก่อให้เกิดพลังร่วมในกำรพัฒนำบ้ำนเมืองให้
เจริญรุ่งเรืองสืบไป

พิษณุ จันทร์วิทัน. เสน่ห์ภำษำลำว. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สถำพรบุ๊คส์, 2556. 215 หน้ำ. 220 บำท.
(495.9191 พ764ส)
หนังสือเล่มนี้นำเสนอสิ่งที่น่ำรู้เกี่ยวภำษำลำว กำรเรียนรู้ภำษำลำวจำกป้ำย
โฆษณำ ป้ำยแจ้งควำม หนังสือพิมพ์ กำรเรียนรู้ภำษำลำวในวรรณกรรม คำร้อยกรอง
ในภำษำลำว เพลงลำว และวรรณกรรมของลำว หนังสือเสียวสวำด เรื่องสังข์ศิลป์ไชย
เรื่องท้ำวฮุ่งท้ำวเฮือง เป็นข้อมูลชั้นต้นสำหรับผู้สนใจด้ำนภำษำและวรรณกรรมลำว
ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสร้ำงควำมสัมพันธ์ลำว – ไทย ไทย – ลำว แบบง่ำยๆ และ
เพื่อให้คนไทยอ่ำนหนังสือลำวได้ง่ำยขึ้น
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วิสันต์ ท้ำวสูงเนิน. คัมภีร์นวดแผนโบรำณ ตำรำกำรนวดบำบัดรักษำโรคแผนโบรำณ. นนทบุรี : วีทีเอส,
ม.ป.ป. 311 หน้ำ. 350 บำท.
(615.82 ว656ค)
เป็นหนังสื อที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับตำนำนกำรนวดแผนโบรำณ ท่ำฤำษีดัดตน
ซึ่งเป็นที่มำของท่ำบริหำรร่ำงกำย ควำมรู้เรื่องเส้น ยำสมุนไพร ศีรษะของมนุษย์
ระบบกล้ำมเนื้อ สรีรศำตร์ ชะตำรำศีมนุษย์กับโรคประจำตัว กำรฝึกจิต กำรสร้ำง
กระแสจิตพลังภำยใน เส้นเอ็น กำรนวดกดจุดฝ่ำเท้ำ หัตถบำบัด กำรรักษำผู้ป่วย
อั ม พำต กำรวิ เ ครำะห์ เ พื่ อ รั ก ษำด้ ว ยกำรนวด พลั ง จั ก รวำลบ ำบั ด โรค และ
ภำพประกอบกำรนวดต่ำงๆ
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บรรณำนุกรมหนังสือใหม่
กรมทำงหลวงชนบท. เที่ยวเก๋ไก๋ สไตล์ ทช. มหัศจรรย์ถนนเลียบชำยฝั่งทะเลตะวันตก. กรุงเทพฯ : สำนัก
ฝึกอบรม กรมทำงหลวงชนบท, 2560. 196 หน้ำ.
(915.93 ท625ท)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. รำยงำนประจำปี 2558 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ :
สำนักงำนกิจกำรโรงพิมพ์ องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก ในพระบรมรำชูปถัมภ์, 2559. 272 หน้ำ.
(สวธ 306.021 ส145ร)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. ศิลปินแห่งชำติ พุทธศักรำช 2559. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก,
2560. 328 หน้ำ.
(ศป 927.593 ส145ศ)
กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรม. อัครศิลปิน. กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2558.
300 หน้ำ.
(วธ 923.1593 ป463อ)
กองบรรณำธิกำรข่ำวสด. พระสมเด็จเกษไชโย พระท่ำกระดำน และพระหูยำน. กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
336 หน้ำ. 360 บำท.
(294.3352 ข655พ)
กองบรรณำธิกำรสำนักพิมพ์ Gakken. พูดคล่อง ท่องเกำหลี. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2558.
102 หน้ำ. 165 บำท.
(915.19 ก35พ)
กองบรรณำธิกำรอินโฟเพรส. คำรำชำศัพท์และคำสุภำพ ฉบับนักเรียน. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2556.
216 หน้ำ. 55 บำท.
(495.913 ก351ค)
กัญฉัตร. ยุทธกำรครองรัก ซีรีส์โฉมงำมพลิกแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : ปริ้นเซส, 2559. 632 หน้ำ. 440 บำท.
(น ก622ย)
กำญจนำ นำคสกุล. ระบบเสียงภำษำไทย. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : โครงกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2559. 260 หน้ำ.
(สวธ 495.9184 ก622ร)
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรดนตรี - นำฏศิลป์อำเซียน (พื้นบ้ำน) ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม และสมำคมครูดนตรี (ประเทศไทย), 2559. 108 หน้ำ.
(สวธ 780.7 ก643)
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรดนตรี - นำฏศิลป์อำเซียน และกำรแสดงดนตรี - นำฏศิลป์อำเซียน และเพลง
พระรำชนิพนธ์. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมำคมครูดนตรี
(ประเทศไทย), 2560. 174 หน้ำ.
(สวธ 780.7 ก643)
กำรประชุมปรึกษำหำรือเพื่อให้ได้มำซึ่งคณะกรรมกำรสภำวัฒนธรรมเขตในกรุงเทพมหำนคร. กรุงเทพฯ :
สำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, ม.ป.ป. 52 หน้ำ.
(สวธ 306 ก643)

6
กำรรณรงค์ส่งเสริมกำรใช้ผ้ำไทยมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม, 2560. 68 หน้ำ.
(สวธ 677.02 ก644)
กำรเล่นของเด็กไทย. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2560. 52 หน้ำ.
(สวธ 790.1922 ก647)
เกศินี สวัสดี. ลำยผ้ำไหมมัดหมี่ จังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, 2557.
115 หน้ำ.
(วธ 677.022 ก774ล)
เก้ำแต้ม. มนตร์รักไม้ตะพด ซีรีส์เดชพ่อตำ. กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2557. 446 หน้ำ. 260 บำท.
(น ก832ม)
ข้อแนะนำในกำรแสดงควำมเคำรพและแสดงควำมไว้อำลัย. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม, 2559.
(สวธ 395.23 ข583)
คย็องแท็ก, ฮวัง. 100 กิจกรรมสนุก ชวนลูกเล่นกับธรรมชำติ. กรุงเทพฯ : นำนมีบุ๊คส์, 2560. 116 หน้ำ.
195 บำท.
(649.5 ฮ83ห)
คำพันธ์ แสงสิทธิ์. สนทนำอำเซียนลัดทันใจภำษำเวียดนำม. กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2556. 342 หน้ำ. 250 บำท.
(495.9228 ค636ส)
คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงำนพระรำชพิธีพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม, 2559. 55 หน้ำ.
(วธ 495.913 ค656)
คูมิโกะ ไอบำรำกิ. อร่อยง่ำยๆ กับเบเกอรี่ไขมันต่ำ. กรุงเทพฯ : แม่บ้ำน, 2559. 79 หน้ำ. 220 บำท.
(641.865 อ23อ)
คู่มือ Workshop โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง ภัยคุกคำมต่อควำมมั่นคงของเทคโนโลยีสำรสนเทศกับ
มิติทำงวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2555. 43 หน้ำ.
(สวธ 306.46 ค447)
งำนพระเมรุ : ศิลปสถำปัตยกรรม ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง. กรุงเทพฯ : สำนักงำน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2552. 351 หน้ำ.
(วธ 720.9593 ง633)
จดหมำยเหตุงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร สยำมบรมรำชกุมำรี
ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ 2 เมษำยน 2558. กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติ กรมศิลปำกร, 2559. 488 หน้ำ.
(วธ 929.7593 จ354)
จันทน์กะพ้อ จันทนำ. มนตรำแห่งรัก ณ ตะวันรอน. กรุงเทพฯ : มำยเลิฟ, 2553. 192 หน้ำ. 99 บำท.
(น จ633ม)
จิรำภรณ์ อรุณำกูร. เลี้ยงบวก ลูกบวก. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560. 189 หน้ำ. 250 บำท.
(649.1 จ646ล)
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เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร เนื่องในโอกำสมหำมงคลทรงเจริญ
พระชนมำยุ 63 พรรษำ 28 กรกฎำคม 2558. กรุงเทพฯ : กรมกำรศำสนำ กระทรวง
วัฒนธรรม, 2558. 194 หน้ำ.
(วธ 394.263 ฉ746)
ชำติ ภิรมย์กุล. ปั่นกิน ปั่นเที่ยว. กรุงเทพฯ : มติชน, 2560. 176 หน้ำ. 170 บำท.
(915.93 ช516ป)
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่ำนเก่ำวังกรด จังหวัดพิจิตร. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม, 2560. 20 หน้ำ.
(สวธ 915.9304พจ ช742)
เชำว์ อินใย. กำรประเมินโครงกำร = Program Evaluation. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2555. 550 หน้ำ. 370 บำท.
(658.404 ช765ก)
เฌอมำ. ภรรยำเจ้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 18. กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2560. 580 หน้ำ. 400 บำท.
(น ฌ999ภ)
ฐำกูรภัสส์ ภัทรสินอังกูร. เก่งจีนกลำง ภำคไวยำกรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : I LOVE CU, 2557. 384 หน้ำ.
275 บำท.
(495.15 ฐ627ก)
ณัฐธรรม. กินอิ่มนอนอุ่นอิ่มบุญด้วยมังสวิรัติ. กรุงเทพฯ : แสงดำว, 2556. 160 หน้ำ. 130 บำท.
(641.5633 ณ633ก)
ดวงธิดำ รำเมศวร์. 20 องค์สังฆรำชำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2560. 223 หน้ำ. 180 บำท.
(294.362 ด193ย)
ตำนำนเครื่องรำชอิศริยำภรณ์สยำม พระเจ้ำบรมวงศเธอ กรมพระดำรงรำชำนุภำพ ทรงเรียบเรียง. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร, 2558. 335 หน้ำ.
(วธ 929.81593 ต636)
ตำรำฟ้อนรำ ฉบับเรียบเรียงในหอพระสมุดวชิรญำณสำหรับพระนคร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ศูนย์มำนุษยวิทยำ
สิรินธร, 2558. 255 หน้ำ.
(วธ 793.31 ต646)
ใต้ร่มพระบำรมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ : นิทรรศกำรโครงกำรประกวดภำพถ่ำยทำงวัฒนธรรม เทศกำล
กำรแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี. กรุงเทพฯ : สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2560.
47 หน้ำ.
(วธ 779.9 ต944)
ถิตรัตน์ พิมพำภรณ์. กำรพัฒนำบุคลิกภำพสำหรับผู้ให้บริกำรในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ : ท้อป,
2557. 312 หน้ำ. 280 บำท.
(155.25 ถ634ก)
ทวีป อภิสิทธิ์. บริหำรนอกตำรำ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2555. 105 หน้ำ. 80 บำท.
(658 ท199บ)
ทักษะวัฒนธรรมชำวเล ร้อยเรื่องรำวชำวเล มอแกน มอแกลน และอูรักลำโว้ย ผู้กล้ำแห่งอันดำมัน.
กรุงเทพฯ : ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร, 2557. 252 หน้ำ.
(วธ 305.895911 ท625)
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ทำเนียบคณะนักแสดงพื้นบ้ำน = Directory of folk ensemble. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม, 2560. 265 หน้ำ.
(สวธ 792.025593 ท673)
ทำเนียบประธำนสภำวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปี 2556. กรุงเทพฯ : กลุ่มส่งเสริมเครือข่ำย 2 สำนักส่งเสริม
และเผยแพร่วัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2556. 39 หน้ำ.
(สวธ 306.025 ท673)
ธีรภัทร์ ทองนิ่ม. โขน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2555. 112 หน้ำ. 180 บ ำท.
(792.5 ธ644ข)
นพรัชบรมรำชจักรีวงศ์. กรุงเทพฯ : กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม, 2559. 86 หน้ำ.
(วธ 923.1593 น346)
นภำสรร. รักไม่พักยก. กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2558. 448 หน้ำ. 290 บำท.
(น น465ร)
นววรรณ พันธุเมธำ. ไวยำกรณ์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : โครงกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร
คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2559. 384 หน้ำ.
(สวธ 495.915 น350ว)
นำวิกำ. ทะเลตัณหำ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แสงดำว, 2557. 570 หน้ำ. 420 บำท.
(น น494ท)
แนวทำงกำรนำส่งของกลำง ใบอนุญำตกำรสอบปำกคำในส่วนของพนักงำนสอบสวน. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนำกำรประกอบกิจกำร สำนักพิจำรณำภำพยนต์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม, 2559. 44 หน้ำ.
(สวธ 347.06 น853)
บันเทิง เพียรค้ำ . ถอดบทเรียนกิจกรรมกำรศึกษำชุมชนและกำรจัดกำรทรัพยำกรวัฒนธรรม : มุมมองด้ำน
Business Model Canvas และกำรสื่อสำร. กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนำบุคลำกรทำงวัฒนธรรม
กองกิจกำรเครือข่ำยทำงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2560. 142 หน้ำ.
(สวธ 306.407 บ175ถ)
บูรพศิลปิน พุทธศักรำช 2560 = Bygone Artists of Siam. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม, 2560. 83 หน้ำ.
(สวธ 927 บ743)
เบ็ญจวรรณ สุนทรำกูล. วิวัฒนำกำรแบบเรียนไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โครงกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร
คณะอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2559. 151 หน้ำ.
(สวธ 371.32 บ722ว)
แบรนดอน มัลล์. แดนภูตพิศวง : ดำวศุกร์ผงำด เล่ม 2 = Fablehaven : Rise of the Evening Star.
กรุงเทพฯ : คลำสแอคท์, 2559. 399 หน้ำ. 295 บำท.
(วย ม85ด)
ประเสริฐ ผลิตผลกำรพิมพ์. เลี้ยงลูกให้ได้ดี 1 - 100 เล่นกับลูก 7 อย่ำง และ EF. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
คิดส์ แม็ทเทอร์, 2560. 221 หน้ำ. 250 บำท.
(649.1 ป467ล)
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ปูชนียบุคคลด้ำนภำษำไทย ผู้ใช้ภำษำไทยดีเด่น ผู้ใช้ภำษำไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปกำรต่อกำรใช้ภำษำไทย
พุทธศักรำช 2560. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2560. 220 หน้ำ.
(สวธ 924.9591 ป723)
ผ่อกอยเมืองน่ำน. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2558. 134 หน้ำ.
(สวธ 915.9304นน ผ525)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 - 2563 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2559. 60 หน้ำ.
(สวธ 338.926 ผ838)
พระผู้สถิตในหทัยรำษฎร์. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2560. 252 หน้ำ.
(สวธ 779.4593 พ463)
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำมรดกภูมิปัญญำทำงวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 และอนุสัญญำว่ำด้วยกำรสงวน
รักษำมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003. กรุงเทพฯ : กลุ่มสงวนรักษำมรดกภูมิปัญญำ
ทำงวัฒนธรรม สถำบันวัฒนธรรมศึกษำ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2559. 108 หน้ำ.
(สวธ 344.09 พ464)
พินิจชีวิต พินิจ ฉำยสุวรรณ ที่ระลึกงำนพระรำชทำนเพลิงศพนำยพินิจ ฉำยสุวรรณ (ศิลปินแห่งชำติ).
นนทบุรี : กำลเวลำ, 2560. 209 หน้ำ.
(ศป 927.8 พ636)
พิมำน แจ่มจรัส. วันสวรรคตพระมหำกษัตริย์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : แสงดำว, 2560. 664 หน้ำ.
520 บำท.
(923.1593 พ729ว)
พิษณุ จันทร์วิทัน. เสน่ห์ภำษำลำว. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สถำพรบุ๊คส์, 2556. 215 หน้ำ. 220 บำท.
(495.9191 พ764ส)
แฟชั่นผ้ำถิ่นไทย งำนมหกรรมวัฒนธรรมผ้ำถิ่นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ 84 พรรษำ. สุพรรณบุรี : สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, 2559.
160 หน้ำ.
(วธ 677.61 ฟ826)
ภภัส. บ่วงสะบันงำ เล่ม 1 ชุดบุษบำลำยเพลิง. กรุงเทพฯ : คำต่อคำ, 2558. 440 หน้ำ. 320 บำท.
(น ภ465บ)
ภักดี รัตนมุขย์. สรุปเนื้อหำ เก็งข้อสอบกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
(ภำค ก.) (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ปัญญำชน, 2560. 372 หน้ำ. 325 บำท.
(352.14 ภ623ส)
มณีจันท์. นิรำศรักร้ำย ชุดอริรักมำเฟีย : เดอะ แชโดว์ เอ็มเพอเรอร์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : Sugar Beat,
2559. 574 หน้ำ. 350 บำท.
(น ม126น)
มะซะโตะชิ คะโต้. กดจุดให้ถูกจุดใครๆ ก็ทำได้. กรุงเทพฯ : 303, 2558. 176 หน้ำ. 375 บำท.
(615.82 ค38ก)
มุกเรียง. อุซมำนจอมโจรทะเลทรำย. กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2559. 384 หน้ำ. 270 บำท.
(น ม621อ)
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ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนสภำวัฒนธรรม (ปี พ.ศ. 2559 - 2562). กรุงเทพฯ : กองกิจกำรเครือข่ำยทำง
วัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2559. 46 หน้ำ.
(สวธ 306.01 ย733)
ยุวดี ศิริยทรัพย์. กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2560.
225 หน้ำ. 260 บำท.
(658.3 ย753ก)
ระวี ภำวิไล ที่ระลึกในกำรพระรำชทำนเพลิงศพศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.ระวี ภำวิไล. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.,
2560. 478 หน้ำ.
(ศป 928.95911 ร656)
รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบำรมี. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2560. 228 หน้ำ.
(สวธ 582.16 ร722)
ลักษณะปรีชำ. ล้นใจรัก เล่ม 1 ชุดรักคือเธอ. กรุงเทพฯ : Sugar Beat, 2557. 527 หน้ำ. 320 บำท.
(น ล225ล)
ว.วินิจฉัยกุล. ชำยแพศยำ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : อรุณ, 2560. 593 หน้ำ. 525 บำท.
(น ว111ช)
วนำรัตน์ หูรัตนภิรมย์, บรรณำธิกำร. ปรัชญำทำงสำยกลำง = Philosophy of the Mean. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : สมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยประเทศจีน และชมรมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยเซี่ยเหมินใน
ประเทศไทย, 2560. 253 หน้ำ.
(181.11 ว364ป)
วรวัติ กิติวงค์. เตรียมสอบข้ำรำชกำรและพนักงำนท้องถิ่น ภำค ก. (เพื่อสอบอปท. อบต. อบจ. และเทศบำล)
ฉบับครบเครื่อง ปรังปรุงครั้งที่ 1. นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2560. 324 หน้ำ. 250 บำท.
(352.14 ว456ต)
วรำนุช ชินวรโสภำค. คู่มือกำรจัดอบรมทักษะวัฒนธรรมกับกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง. กรุงเทพฯ : ศูนย์มำนุษยวิทยำ
สิรินธร, 2559. 60 หน้ำ.
(วธ 303.69 ว463ค)
วรำภำ. สำปสังคม. กรุงเทพฯ : แสงดำว, 2559. 400 หน้ำ. 290 บำท.
(น ว464ส)
วริศรำ บุญซื่อ. ศิลปะกำรแสดงฟ้อนไทลื้อต่ำหูก. น่ำน : สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดน่ำน, 2555. 64 หน้ำ.
(วธ 793.31 ว465ศ)
วิถีชีวิต 5 ศำสนิกในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : กรมกำรศำสนำ, 2560. 280 หน้ำ.
(วธ 204.4 ว636)
วิสันต์ ท้ำวสูงเนิน. คัมภีร์นวดแผนโบรำณ ตำรำกำรนวดบำบัดรักษำโรคแผนโบรำณ. นนทบุรี : วีทีเอส,
ม.ป.ป. 311 หน้ำ. 350 บำท.
(615.82 ว656ค)
ศ.ศิลำแลง. เรื่องเล่ำดีๆ มีไว้แบ่งปันกับควำมประทับใจมิรู้ลืม. กรุงเทพฯ : อนิเมทกร๊ป, 2559. 120 หน้ำ. 89 บำท.
(923.1593 ศ564ร)
ศำนติ ภักดีคำ. พระศิวะ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2559. 79 หน้ำ. 99 บำท.
(294.511 ศ343พ)
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ศำสตรเมธี นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชำติ นิรำศนุสรณ์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
2560. 219 หน้ำ.
(ศป 927.3 น336)
ศูนย์ข้อมูลมติชน. มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2559. กรุงเทพฯ : มติชน, 2560. 504 หน้ำ. 450 บำท.
(070.43 ศ812ม)
สถำนศึกษำดีเด่นทำงวัฒนธรรมด้ำนดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้ำน ประจำปี 2557. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2557. 184 หน้ำ.
(สวธ 371.03 ส363)
สธน โรจนตระกูล. เทคนิคกำรพัฒนำวงโยธวำทิต. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2554. 240 หน้ำ. 160 บำท.
(784.83 ส185ท)
สภำวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2558.
118 หน้ำ.
(สวธ 306.43 ส465)
สยำมมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์ สมุดภำพพระรำชกรณียกิจสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร ด้ำนศำสนำ
และศิลปวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม, 2559. 200 หน้ำ.
(วธ 923.1593 ส464)
สร้ำงควำมดี ใช้หนี้แผ่นดิน : อนุสรณ์งำนพระรำชทำนเพลิงศพ ชินกร ไกรลำศ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2560. 196 หน้ำ.
(ศป 927.91 ช632)
สำมทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชำติ ฐำปนันดรศิลปินและศิลปินแห่งชำติ สำขำทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ :
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2560. 179 หน้ำ.
(ศป 927.049 ส643)
สำมทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชำติ ศิลปินแห่งชำติ สำขำวรรณศิลป์. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2560. 113 หน้ำ.
(ศป 928.95911 ส643)
สำมทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชำติ ศิลปินแห่งชำติ สำขำศิลปะกำรแสดง. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2560. 317 หน้ำ.
(ศป 927.90 ส643)
สำมทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชำติ อัครศิลปิน อัครำภิรักษศิลปิน วิศิษฏศิลปิน. กรุงเทพฯ :
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2560. 143 หน้ำ.
(ศป 923.1593 ส643)
สำมทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชำติ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2559.
133 หน้ำ.
(ศป 927.593 ส643)
สำนักเดี่ยวเปียโนเพลงไทย. วรรณกรรมเปียโนแห่งกรุงสยำม. กรุงเทพฯ : เกศกะรัต, 2555. 120 หน้ำ. 150 บำท.
(780.26 ด764ว)
สีจิ้นผิง. สีจิ้นผิง ยุทธศำสตร์กำรบริหำรประเทศ. กรุงเทพฯ : มติชน, 2559. 548 หน้ำ. 450 บำท.
(808.51 จ56ส)
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สีฟ้ำ. อีสำ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2556. 566 หน้ำ. 400 บำท.
(น ส733อ)
สุกัญญำ สุจฉำยำ, บรรณำธิกำร. สำรำนุกรมควำมงำมด้วยภูมิปัญญำไทย พ.ศ. 2559. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ, 2559. 259 หน้ำ.
(สวธ 306.42 ส726ส)
สุดำญำ ออประยูร. กริยำที่ใช้บ่อยในภำษำฝรั่งเศส พร้อมกริยำ วลี สำนวน สุภำษิต ตัวอย่ำงประโยค และคำ
แปลไทย (ชุดที่ 1). ปทุมธำนี : มหำวิทยำลัยรังสิต, 2556. 209 หน้ำ. 195 บำท.
(440.5 ส736ก)
หนังสือเดินทำงตำมรอยพระรำชำ ภำคกลำง. กรุงเทพฯ : สำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และพัฒนำ
คุณภำพเยำวชน (สสค.), 2560. 73 หน้ำ.
(รว 923.1593ก ห362)
หนังสือเดินทำงตำมรอยพระรำชำ ภำคตะวันออก. กรุงเทพฯ : สำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และพัฒนำ
คุณภำพเยำวชน (สสค.), 2560. 73 หน้ำ.
(รว 923.1593ตอ ห362)
หนังสือเดินทำงตำมรอยพระรำชำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. กรุงเทพฯ : สำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพเยำวชน (สสค.), 2560. 73 หน้ำ.
(รว 923.1593ตนบ ห362)
หนังสือเดินทำงตำมรอยพระรำชำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง. กรุงเทพฯ : สำนักงำนส่งเสริมสังคม
แห่งกำรเรียนรู้และพัฒนำคุณภำพเยำวชน (สสค.), 2560. 73 หน้ำ.
(รว 923.1593ตนล ห362)
หนังสือเดินทำงตำมรอยพระรำชำ ภำคใต้ฝั่งตะวันตก. กรุงเทพฯ : สำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และ
พัฒนำคุณภำพเยำวชน (สสค.), 2560. 73 หน้ำ.
(รว 923.1593ตตต ห362)
หนังสือเดินทำงตำมรอยพระรำชำ ภำคใต้ฝั่งตะวันออก. กรุงเทพฯ : สำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และ
พัฒนำคุณภำพเยำวชน (สสค.), 2560. 74 หน้ำ.
(รว 923.1593ตตอ ห362)
หนังสือเดินทำงตำมรอยพระรำชำ ภำคเหนือตอนบน. กรุงเทพฯ : สำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และ
พัฒนำคุณภำพเยำวชน (สสค.), 2560. 73 หน้ำ.
(รว 923.1593นบ ห362)
หนังสือเดินทำงตำมรอยพระรำชำ ภำคเหนือตอนล่ำง. กรุงเทพฯ : สำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และ
พัฒนำคุณภำพเยำวชน (สสค.), 2560. 73 หน้ำ.
(รว 923.1593นล ห362)
หนังสือเดินทำงตำมรอยพระรำชำ เส้นทำงตะวันตก. กรุงเทพฯ : สำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และ
พัฒนำคุณภำพเยำวชน (สสค.), 2560. 57 หน้ำ.
(รว 923.1593ตต ห362)
หมิงเยวี่ยทิงเฟิง. ศิลำหลอมรัก เล่ม 1. กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2559. 674 หน้ำ. 789 บำท.
(น ย84ศ)
หมิงเยวี่ยทิงเฟิง. ศิลำหลอมรัก เล่ม 2. กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2559. 660 หน้ำ. 789 บำท.
(น ย84ศ)
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อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์. ลิเก : กำรแสดงและกำรฝึกหัด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,
2559. 176 หน้ำ. 350 บำท.
(791.1 อ372ล)
อร่อย ประหยัด ปลำจำนเด็ด. กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2557. 159 หน้ำ. 295 บำท.
(641.692 อ454)
อังคณำ โฉมอ่อน. ตัด ดัดแปลงเสื้อผ้ำให้สวยงำม ดูดี มีสไตล์. กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2559. 107 หน้ำ. 160 บำท.
(646.4 อ622ต)
อังคณำ โฉมอ่อน. เมนูเด็ดเจ้ำตัวเล็ก วัยทำรกถึง 2 ขวบ เตรียมพร้อมร่ำงกำยและสมองสู่เด็กอัจฉริยะ.
กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2559. 216 หน้ำ. 280 บำท.
(641.5622 อ622ม)
อินำดะ ทำคำโกะ. เมนูเปิดร้ำนคำเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ : แม่บ้ำน, 2558. 88 หน้ำ. 220 บำท.
(641.5 ท35ม)
อีแวน แบร์. GET BACKED ระดมทุนร้อยล้ำน สร้ำงฝันสตำร์อัพ. นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2560. 256 หน้ำ.
375 บำท.
(658.02 บ43ก)
อุตรดิตถ์เมืองงำม สำมวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2560. 150 หน้ำ.
(สวธ 915.9304อต อ734)
บูชำครูบูรพคีตศิลปิน ทำงร้องสุนทรีย 100 ปี ครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., ม.ป.ป. 119 หน้ำ.
(บพ 927.82 ห736)
Don Tapscott. เศรษฐกิจดิจิทัล = The Digital Economy. กรุงเทพฯ : สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ, 2559. 399 หน้ำ. 325 บำท.
(338.9 ท37ศ)
Joseph Grenny. เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน = Influencer the New Science of Leading Change.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แมคกรอ - ฮิล, 2557. 225 หน้ำ. 225 บำท.
(153.85 ก74ป)
Lucy Hurst. แผนที่โลกฉบับเยำวชน = Children's World Atlas. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ปำเจรำ,
2553. 136 หน้ำ. 550 บำท.
(อ 912 ฮ87ผ)
Tony Halliday. ถ่ำยภำพท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ : หน้ำต่ำงสู่โลกกว้ำง, 2556. 325 หน้ำ.
(778.36 ฮ35ถ)
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แนะนำบทควำมที่น่ำสนใจ
ปรำชญ์แห่งน้ำ

นับตั้งแต่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวขึ้นครองรำชย์ ได้ทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระรำชกรณียกิจ
ในทุกด้ำนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและควำมเจริญรุ่งเรืองของรำษฎรและประเทศชำติ พระรำชกรณียกิจที่ทรง
ปฏิบั ติจึ งครอบคลุ มไปทั่วทุ กภูมิภำค กำรเสด็จเยี่ยมรำษฎรในพื้นที่ต่ำงๆ ทั่วรำชอำณำจักร ทำให้พระองค์
ทอดพระเนตรสภำพควำมเป็ น จริ งและทรงตระหนักถึงปัญหำอันแท้จริงของรำษฎรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัญหำ
เกษตรกร ซึ่งเป็นประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศ
กำรที่ พ ระองค์ ไ ด้ เ สด็ จ พระรำชด ำเนิ น ไปเยี่ ย มเยื อ นประชำชนตำมพื้ น ที่ ต่ ำ งๆ ทั่ ว ประเทศ
โดยเฉพำะในพื้นที่ชนบทยำกจนอยู่ในภูมิภำคต่ำงๆ มำกกว่ำ ประทับอยู่ในพระรำชวังที่กรุงเทพฯ นั้น เพื่อทรง
ค้นหำข้อมูลที่แท้จริงจำกประชำชน เจ้ำหน้ำที่ของรัฐประจำพื้นที่และทรงสังเกตกำรณ์ สำรวจสภำพทำงภูมิศำสตร์
ไปพร้อมๆ กันด้วย ทัง้ นี้เพื่อทรงรวบรวมข้อมูลไว้เป็นแนวทำงที่จะพระรำชทำนพระรำชดำริในกำรดำเนินงำนโคร
กำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริต่อไป
ควำมสนพระรำชหฤทัยในเรื่องน้ำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงสนพระรำชหฤทัยในเรื่องกำรสร้ำงเขื่อน กำรปลูกป่ำ และเรื่อง
น้ำ มำตั้งแต่ทรงพระเยำว์ ดังมีพระรำชกระแสรับสั่งกับเจ้ำ หน้ำที่กรมชลประทำนที่ได้เข้ำเฝ้ำฯ ถวำยงำนว่ำ
“ฉันสนใจชลประทำนมำตั้งแต่เล็ก” และทรงเล่ำพระรำชทำนว่ำ กำรทรงพระสำรำญพระอิริยำบถที่โปรดปรำน
เมื่อครั้ ง ยั งทรงพระเยำว์ คือ เมื่อทรงมีโ อกำสเสด็จฯ ไปประทับ ณ วังไกลกังวล อำเ ภอหั ว หิ น จังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ โปรดที่จะขุดทรำยบริเวณหน้ำพระตำหนักที่ประทับจนกลำยเป็นบ่อน้ำเล็กๆ และทรงเปรียบ
บ่อน้ำที่ทรงขุดนั้น เป็นอ่ำงเก็บน้ำขนำดเล็ก ทรงเฝ้ำคอยเวลำเมื่อน้ำทะเลมีระดับสูง แล้วน้ำทะเลก็ไหลเข้ำไปขัง
อยู่จนเต็มอ่ำงเก็บน้ำเล็กๆ นั้ น เวลำที่ระดับน้ำทะเลลดต่ำลง อ่ำงเก็บน้ำของพระองค์ก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำ
ทรงขุดคูส่งน้ำขนำดเล็กต่อจำกตัวอ่ำงเก็บน้ำ เพื่อส่งน้ำให้กระจำยไปตำมพื้นทรำยที่ร่วนซุย และทรงพระสำรำญ
ยิ่งในกำรทอดพระเนตรพฤติกรรมของน้ำที่ไหลออกจำกอ่ำงเก็บน้ำไปตำมคูส่งน้ำแต่ละสำยที่ทรงขุดขึ้นนั้น
เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จไปศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำและประทับ ณ เมืองโลซำน ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทร์ทรำบรมรำชชนนี พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอนันทมหิดล
สมเด็จพระบรมเชษฐำธิรำช และสมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ ำกัลยำนิวัฒนำ ก่อนที่จะเปลี่ยนมำทรงศึกษำวิชำ
นิติศำสตร์และรัฐศำสตร์นั้น พระองค์ทรงเลือกศึกษำต่อในแขนงวิชำวิทยำศำสตร์ ที่มหำวิทยำลัยโลซำน ด้วยควำมสน
พระรำชหฤทัย เกี่ย วกับ เรื่องเครื่องยนต์กลไกและงำนช่ำงต่ำงๆ และทรงมีห้องปฏิบัติกำร (Workshop) ของ
พระองค์เอง
ในเรื่องรำวควำมสนพระรำชหฤทัยเกี่ยวกับงำนช่ำงและชลประทำนนั้น พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ได้พระรำชทำนพระบรมรำโชวำทแก่คณะกรรมกำรสโมสรไลอ้อนส์สำกล ภำค 310 ไว้เมื่อวันที่ 25 กันยำยน
พ.ศ. 2512 ณ พระตำหนักจิตรลดำรโหฐำน มีควำมตอนหนึ่งว่ำ
“แต่ก่อนนี้ ครั้งที่เรำสร้ำงเครื่องบินที่ดอนเมือง ยังจำได้เมื่อเด็กๆ ไปดู ยังเคยเห็นเขำทำ
เครื่องบินที่ดอนเมืองแล้วก็ยังติดอยู่ในสมองว่ำสร้ำงเครื่องบินทำอย่ำงไร ยังแปลกใจที่เครื่องบินที่ทำโครงแล้วก็
เอำผ้ำหุ้ม มันคิดอยู่ตลอดมำ จนกระทั่งต่อมำเมื่อโตขึ้นก็ได้สร้ำ งเครื่องร่อน เครื่องร่อนนี่สร้ำงกั นเองด้วยไม้
แล้วเอำกระดำษปะเข้ำไปอย่ำงที่เรำเคยเห็นติดตำ จนกระทั่งมำตอนหลังนี้จะทำอะไรก็ใช้หลักที่ได้เคยเห็น
มำแล้วเกี่ยวข้องกับงำนต่ำงๆ เมื่อเห็นอะไรเมื่อเด็ก ทั้งเรียนในโรงเรียนหรือเห็นในพิพิธภัณฑ์จะทำให้เกิด
ควำมคิด อย่ำงเช่นในด้ำนชลประทำนหรือด้ำนป่ำไม้นี่ ก็อำจมีบำงคนเข้ำใจว่ำทำไมจึงสนใจและบำงคนไม่
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เข้ำใจทำไมฉันเองสนใจเรื่องชลประทำนหรือเรื่องป่ำไม้ จำได้เมื่ออำยุ 10 ขวบ โรงเรียนมีครูคนหนึ่ง ซึ่ง
เดี๋ยวนี้ตำยไปแล้ว สอนเรื่องวิทยำศำสตร์ เรื่องกำรอนุรักษ์ดิน แล้ วเขียนว่ำ ภูเขำต้องมีป่ำไม้อยู่นั้น เม็ดฝน
ลงมำแล้วชะดินลงมำเร็ว ทำให้ไหลตำมน้ำไป ไปทำควำมเสียหำย ดินหมดจำกภูเขำเพรำะไหลตำมสำยน้ำไป
ก็เป็นหลักของป่ำไม้ เรื่องกำรอนุรักษ์ดินและเป็นหลักของชลประทำนที่ว่ำถ้ำเรำไม่รักษำป่ำไม้ข้ำงบน จะทำ
ให้เดือดร้อนตลอดตั้งแต่ดินบนภูเขำจะหมดไป กระทั่งกำรที่จะมีตะกอนลงมำในเขื่อนมีตะกอนลงมำในแม่น้ำ
ทำให้น้ำท่วมนี่นะ เรียนมำตั้งแต่อำยุ 10 ขวบ”
จำกกระแสพระรำชดำรัสนี้ ที่แสดงถึงควำมสนพระรำชหฤทัยในเรื่องเกี่ยวกับทรัพยำกรน้ำ ดิน
และป่ำมำตั้งแต่ทรงพระเยำว์
หลังจำกได้ เสด็จเถลิงถวัลย์รำชสมบัติแล้ว ใน พ.ศ. 2498 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้
เสด็จพระรำชดำเนินทอดพระเนตรกำรก่อสร้ำงเขื่อนทดน้ำเจ้ำพระยำที่จังหวัดชัยนำท โครงกำรชลประทำนสำมชุก
และโครงกำรโพธิ์พระยำ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นครั้งแรก
ในปีเดีย วกัน ได้เสด็จ พระรำชดำเนินทอดพระเนตรโครงกำรชลประทำนทุ่งสั มฤทธิ์ จังหวัด
นครรำชสีมำ และโครงกำรชลประทำนห้วยน้ำหมำน จังหวัดเลย
ใน พ.ศ. 2500 ได้เสด็จพระรำชดำเนินเปิดเขื่อนทดน้ำเจ้ำพระยำ จังหวัดชัยนำท และในปี
เดียวกันนี้ได้เสด็จพระรำชดำเนินทอดพระเนตรกำรก่อสร้ำงเขื่อนภูมิพล จังหวัดตำก
ต่อมำได้เสด็จพระรำชดำเนินทอดพระเนตรเขื่อนทดน้ำพระรำม 6 จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ
และโครงกำรชลประทำนแม่แฝก จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2501 เสด็จพระรำชดำเนินวำงศิลำฤกษ์เขื่อน
ภูมิพล จังหวัดตำก เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2504 และได้เสด็จพระรำชดำเนินทรงเปิดเขื่อนแห่งนี้เมื่อวันที่
17 พฤษภำคม พ.ศ. 2507
เสด็จพระรำชดำเนินทรงเปิดเขื่อนแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม พ.ศ.
2509 โดยก่อนหน้ำนั้นได้เสด็จพระรำชดำเนินเพื่อทอดพระเนตรกำรก่อสร้ำง และทรงเยี่ยมโครงกำรนี้รวม 5
ครั้ง ในระหว่ำง พ.ศ. 2504 ถึง 2508
พระรำชกรณียกิจ เกี่ยวกับงำนพัฒนำแหล่งน้ำดังกล่ำว เป็นเพียงบำงส่วนพระรำชกรณียกิจอีก
มำกมำย ซึ่งพระองค์ทรงเสด็จพระรำชดำเนินทอดพระเนตรและพระรำชทำนขวัญกำลังใจแก่เจ้ำ หน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน
ตลอดจนเพื่อทรงเยี่ยมรำษฎร ซึ่งล้วนเป็นภำพที่ประทับใจอยู่ในควำมทรงจำของคนไทยทุกคน และเป็นภำพที่
เกิ ด ขึ้ น วั น แล้ ว วัน เล่ ำ ตลอดระยะเวลำ 60 ปี ที่ ท รงครองรำชย์ คื อ พระบรมฉำยำลั ก ษณ์ พ ระบำทสมเด็ จ
พระเจ้ำอยู่หัว พระเสโทหลั่งไหลท่วมพระวรกำย ในพระหัตถ์ทรงถือแผนที่ กล้องถ่ำยรูปคล้องพระศอ วิทยุรับ –
ส่งอยู่ในกระเป๋ำฉลองพระองค์ ฯลฯ
แรกเริ่มพระรำชดำริ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชหฤทัยผู กพันต่อทุกข์สุ ขของปวงประชำรำษฎร์อยู่
ตลอดเวลำ ทรงอุทิศเวลำส่วนใหญ่เสด็จเยี่ยมเยื อนประชำชนอย่ำงไม่ทรงคำนึงถึงเชื้ อชำติและศำสนำไปในพื้นที่
ต่ำงๆ ทั่วพระรำชอำณำจักร เฉพำะอย่ำงยิ่งในพื้นที่ห่ำงไกลกำรคมนำคมที่ควำมช่วยเหลือของทำงรำชกำรยังไป
ไม่ถึง แม้ว่ำพื้นที่บำงแห่งจะทุรกันดำร ต้องทรงพระรำชดำเนินเข้ำไปในระยะทำงหลำยๆ กิโลเมตรก็มิได้ทรงย่อท้อ
หรื อเหนื่ อยพระรำชหฤทั ย ดังควำมตอนหนึ่งในพระรำชดำรั ส ของสมเด็ จพระนำงเจ้ ำฯ พระบรมรำชินี นำถ
เกี่ยวกับกำรเสด็จเยี่ยมรำษฎรว่ำ
“พระเจ้ำอยู่หัวและข้ำพเจ้ำไม่พึงพอใจกับกำรที่เพียงแต่กำรเยี่ยมเยียนรำษฎรหรือเพียงแต่ทำ
สิ่งที่เคยทำกันเป็นประเพณี เรำต้องพยำยำมทำดีกว่ำนั้นเรำต้องพยำยำมช่วยรัฐบำลส่งเสริมควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนให้ดีขึ้น เพรำะเรำเป็นประเทศด้อยพัฒนำ ดังนั้น กำรเพียงแต่ไปเยี่ยมเยียนรำษฎรเพรำะถือว่ำเป็น

16
หน้ำที่ที่ประมุขของประเทศจะต้องกระทำตำมประเพณีนั้น เป็นเรื่องไร้สำระ หำกเรำไม่สำมำรถมีส่วนร่วมใน
กำรบรรเทำควำมทุกข์ยำกของประชำชนแล้วเรำก็ต้องถือว่ำกำรเป็นประมุขของประเทศประสบควำมล้มเหลว”
ด้วยเหตุนี้ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว จึงพระรำชทำนพระรำชดำริให้จัดตั้งโครงกำรต่ำงๆ ขึ้น
ช่วยเหลือประชำชน ด้วยหลักกำรให้ประชำชนมีส่วนได้รู้จั กกำรช่วยเหลือตนเอง และทำงำนร่วมกันเป็นหมู่คณะ
เรียกว่ำ “โครงกำรอันเนื่องมำจำกหระรำชดำริ ” อันหมำยถึง โครงกำรหรือกิจกำรต่ำงๆ ที่หน่วยรำชกำรหรือ
รัฐวิสำหกิจเป็นผู้ดำเนินงำนเพื่อสนองพระรำชดำริ ในปัจจุบันมีโครงกำรที่ประสบควำมสำเร็ จแล้วเป็นจำนวนมำก
ที่ได้ก่อประโยชน์สุขให้แก่มวลพสกนิกร ตั้งแต่ในเมืองหลวงไปถึงท้องถิ่นชนบท อำทิ โครงกำรเกี่ยวกับกำรเกษตร
โครงกำรส่งเสริมอำชีพและควำมเป็นอยู่ของรำษฎร โครงกำรสหกรณ์ โครงกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำที่ดิน โครงกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำ โครงกำรแพทย์และสำธำรณสุข และโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำ เป็นต้น
กล่ำวย้อนไปถึงพระรำชดำริ เริ่มแรกในกำรช่วยเหลือประชำชนเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้กรมประมงนำพันธุ์ปลำหมอเทศจำกปีนัง ซึ่งได้รับจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำร
ประมงขององค์กำรอำหำรและกำรเกษตรแห่งสหประชำชำติ เข้ำไปเลี้ยงในสระน้ำพระที่นั่งอัมพรสถำน และเมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2496 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม พระรำชทำนพันธุ์ ปลำหมอเทศแก่กำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำนทั่วประเทศ นำไปเลี้ยงเผยแพร่ขยำยพันธุ์แก่รำษฎรในหมู่บ้ำนของตน เพื่อจักได้มีอำหำรโปรตีนเพิ่มขึ้น
โครงกำรพระรำชดำริที่นับว่ำไปโครงกำรพัฒนำชนบทโครงกำรแรกเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2495 โดย
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนรถบลูโดเซอร์ให้หน่วยตำรวจ
ตะเวนชำยแดนค่ำยนเรศวรไปสร้ำงถนนเข้ำไปยังบ้ำนห้วยมงคล ตำบลหินเหล็กไฟ (ปัจจุบันคือ ตำบลทับใต้)
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้รำษฎรสำมำรถสัญจรไปมำและนำผลผลิตออกมำจำหน่ำยยังชุมชน
ภำยนอกได้สะดวกขึ้น
จำกนั้นในปี พ.ศ. 2496 ได้พระรำชทำนพระรำชดำริให้สร้ำงอ่ำงเก็บน้ำเขำเต่ำ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อบรรเทำควำมแห้งแล้งเดือดร้อ นของรำษฎร และสร้ำงเสร็จใช้ประโยชน์ได้ในปี พ.ศ.
2506 นับเป็นโครงกำรพระรำชดำริทำงด้ำนชลประทำนแห่งแรกของพระองค์
กล่ำวย้อนไปถึงกำรเริ่มโครงกำรพัฒนำแหล่งน้ำอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริซึ่งในกำรเสด็จพระรำช
ดำเนินแปรพระรำชฐำนไปประทับแรม ณ พระตำหนักในต่ำงจังหวัดนั้น ระยะแรกๆ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
เสด็จพระรำชดำเนินไปประทับแรม ณ พระรำชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทรงเยี่ยม
เยียนรำษฎรในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงเป็นประจำทุกปี
ในฤดูร้อน พ.ศ. 2505 ระหว่ำงกำรเสด็จฯ แปรพระรำชฐำนประทับแรม ณ พระรำชวังไกล
กังวล อำเภอหัวหิน เช่นเคย ได้เสด็จฯ เยี่ยมเยียนรำษฎรหมู่บ้ำนเขำเต่ำ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน หลำยครำว
ทรงพระรำชดำริว่ำ ที่หมู่บ้ำนเขำเต่ำซึ่งเป็นหมู่บ้ำนริมทะเลแห่งนี้รำษฎรส่วนใหญ่ยังยำกจน ขำดแคลนน้ำจืด
สำหรับใช้อุปโภคบริโภคและไม่มีน้ำเพื่อกสิกรรม อีกทั้งพระภิกษุในวัดเขำเต่ำก็ได้รับควำมลำบำกเดือดร้อนเกี่ยวกับ
น้ำ จึงมีประรำชประสงค์ที่จะทรงช่วยเหลือโดยจัดให้มีแหล่งน้ำขึ้นด้วยกำรก่อสร้ำงเขื่อนดินปิดกั้นน้ำทะเลไม่ให้ไหล
เข้ำมำตำมคลองที่บริเวณหน้ำโรงเจข้ำงเขำเต่ ำ และเพื่อเก็บกักน้ำฝนมิให้ไหลลงสู่ทะเล ทำให้เกิดเป็นอ่ำงเก็บน้ำ
สำหรับให้รำษฎรได้มีน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและทำกำรเกษตร
ปลำย พ.ศ. 2505 นั้ น พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว จึ ง ได้ ท รงพระกรุ ณ ำโปรดเกล้ ำ ฯ
พระรำชทำนเงินจ ำนวน 60,000 บำทแก่กรมชลประทำนส ำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงำนเบื้องต้น สมทบกับเงิน
งบประมำณซึ่งกรมชลประทำนได้พิจ ำรณำวำงโครงกำรและก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำแห่งนี้ เพื่อสนองพระรำชดำริ
โดยเริ่มก่อสร้ำงเมื่อต้น พ.ศ. 2506 และก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปีเดียวกัน

17
ต่อมำเมื่อพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็ จพระรำชดำเนินเยี่ยมรำษฎรและแปรพระรำชฐำนไป
ประทับแรม ณ พระตำหนักในภำคต่ำงๆ เพิ่มมำกขึ้น ทั้งในภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคใต้ และ
ภำคกลำง
ที่ภำคเหนือ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จพระรำชดำเนินแปรพระรำชฐำนไปประทับแรม
ณ พระตำหนัก ภูพิงค์รำชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2503 และในปีต่อๆ มำได้เสด็จฯ
ไปประทับแรมที่พระตำหนักแห่งนี้ในระหว่ำงเดือนมกรำคมและเดือนกุมภำพันธ์เรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน
ในระยะแรกพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็ นชำวไทยภูเขำซึ่งยังมีวิถีก ำรดำรงชีวิตแบบดั้ งเดิม
มีระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพซึ่งเป็นกำรผลิตเพื่อกำรบริโภคในชุมชนของตน ขำดควำมรู้ในกำรบำรุงรักษำควำมอุดม
สมบูรณ์ของดินและน้ำ จึงใช้วิธีกำรถำกถำงป่ำและเผำป่ำเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ซึ่งเป็นกำรทำลำยทรัพยำกรอันล้ำค่ำ
ของชีวิตไปโดยไม่คุ้มค่ำ นอกจำกนี้ชำวเขำบำงพวกยังทำมำหำกินด้วยกำรปลูกฝิ่น ซึ่งปรำกฏกำรณ์นี้เกิดขึ้นใน
ป่ำลึก บนยอดดอยที่สลับซับซ้อน ยำกแก่กำรควบคุม และเป็นกำรยำกมำกที่จะให้ชำวเขำเปลี่ยนแปลงวิถีกำร
ดำรงชีวิตอันเก่ำแก่ของตน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั วทรงทรำบดีว่ำถ้ำไม่พยำยำมหยุดยั้งปัญหำเกี่ ยวกับชำวเขำแล้ ว
ปัญหำจะทวีควำมซับซ้อนและรุนแรงยิ่งขึ้น รวมทั้งป่ำไม้ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำลำธำรก็จะเกิดผลเสียหำย
ในอนำคต พระองค์จึงทรงรวบรวมผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในแขนงต่ำงๆ มำร่วมมือกันแก้ไขปัญหำนี้ โครงกำร
หลวงพัฒนำชำวเขำจึงได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512
ปัจจุบันนี้โครงกำรหลวงได้ร่วมมือกับองค์กรภำครัฐ เอกชน และองค์กรต่ำงประเทศ กำรดำเนินงำน
ครอบคลุมหมู่บ้ำนชำวเขำ 126 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย แม่ฮ่องสอน และลำพูน เป็นระบบกำร
พัฒนำแบบครบวงจร โดยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หั วทรงให้ควำมสำคัญกับกำรค้น คว้ำวิจัย และทรงเชื่อมต่อ
ข้อสรุปทำงวิชำกำรกับกำรปฏิบัติงำนจริงในพื้นที่งำนวิจัยทั้งหมดมุ่งที่ จะค้นหำพืชที่ปลูกง่ำย มีรำคำ และเป็นที่
ต้องกำรของตลำดมำทดแทนกำรปลูกฝิ่น
ปัจจุบันมีกำรวิจัยพืชพันธุ์ไม้ต่ำงๆ กว่ำ 50 ชนิด ทั้งไม้ผล ไม้ดอก ธัญพืชเมืองหนำวชนิดต่ำงๆ
กำแฟ เห็ด พืชน้ำมัน ฯลฯ พืชพันธุ์ไม้เมืองหนำวเหล่ำนี้ขยำยจำกแปลงทดลองสำธิตไปสู่ไร่ของชำวเขำอย่ำง
แพร่หลำย บัดนี้ ด้วยพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ชำวเขำได้เปลี่ยนแปลงวิถีกำรดำเนินชีวิต
แบบดั้งเดิมลงแล้วพวกเขำมีพืชพันธุ์ใหม่ มีเทคโนโลยีใหม่ในกำรเพำะปลูก มีบ้ำนเรือนถำวรตั้งอยู่เป็นหลักแหล่ง
มีกำรสื่อสำรสมำคมกับคนพื้นรำบอย่ำงกว้ำงขวำง มีกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรม ชำวเขำเริ่มเป็นที่คุ้นเคยของ
ชำวพื้นรำบ และค่อยๆ กลำยสภำพเป็นชุมชนคนไทย เกิดควำมสำนึกในควำมเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ ที่สำคัญ
ยิ่งคือพวกเขำไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในชะตำชีวิตอีกต่อไป
ส ำหรั บ โครงกำรพั ฒ นำแหล่ งน้ ำนั้ น เองมำจำกพระรำชดำริ โ ครงกำรแรกในภำคเหนือ ที่ ก รม
ชลประทำนดำเนินกำรก่อสร้ำง ได้แก่ โครงกำรฝำยทดน้ำบ้ำนหนองหอย ก่อสร้ำงเสร็จใน พ.ศ. 2516 เพื่ อหำ
น้ำให้กับรำษฎรบ้ำนหนองหอย ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนชำวไทยภูเขำเผ่ำม้ง
ให้มีน้ำใช้เพื่อกำรอุปโภคบริโภค และใช้สำหรับปลูกพืชผักและพืชเมืองหนำวพื้นที่ประมำณ 300 ไร่
ที่ ภ ำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว เริ่ ม เสด็ จ พระรำชด ำเนิ น แปร
พระรำชฐำนไปประทับ ณ พระตำหนัก ภูพำนรำชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร ใน พ.ศ. 2518 เป็นปีแรก และ
หลังจำกนั้นได้เสด็จ ฯ ไปประทับแรม ณ พระรำชตำหนักแห่งนี้เป็นประจำทุกปีในเดือนพฤศจิกำยน แต่ละปี
จะเสด็จฯ เยี่ยมรำษฎรหมู่บ้ำนต่ำงๆ ในเขตจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงเสมอมำ
ด้วยทรงตระหนักดีว่ำน้ำเป็นควำมต้องกำรสูงสุดของรำษฎรทุกหมู่บ้ำนในชนบทห่ำงไกลในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงพระรำชทำนพระรำชดำริให้กรมชลประทำนพิจำรณำวำงโครงกำรและก่อสร้ำงโครงกำร
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พัฒนำแหล่งน้ำในภำคนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอ่ำงเก็บน้ำขนำดต่ำงๆ เพื่อจัดหำน้ำช่วยเหลือรำษฎรตำมหมู่บ้ำนให้ได้มี
น้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อกำรเพำะปลูกตลอดปี
ส ำหรั บ ภำคใต้ซึ่ งรำษฎรส่ ว นใหญ่นับ ถือศำสนำอิส ลำมมี ฐ ำนะทำงเศรษฐกิ จ ค่อนข้ ำงยำกจน
เนื่องจำกกำรเพำะปลูกไม่ค่อยได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยและมีปัญหำเรื่องโจรก่อกำรร้ำยมำตลอด
พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว ได้ เ สด็ จ พระรำชด ำเนิ น แปรพระรำชฐำนไปประทั บ แรม ณ
พระต ำหนั ก ทักษิณ รำชนิ เวศน์ จั ง หวัดนรำธิว ำส เป็นปี แรกเมื่อ พ.ศ. 2516 และในปีต่อ ๆ มำได้เ สด็จ ฯ
ไปประทับแรมเป็นประจำในระหว่ำงปลำยเดือนสิงหำคมถึงต้นเดือนตุลำคม แต่ละปีจะเสด็จพระรำชดำเนินเยี่ยม
รำษฎรตำมหมู่บ้ำนต่ำงๆ ทั้งในเขตจังหวัดนรำธิวำสและจังหวัดใกล้เคียง ทรงมุ่งมั่นพระรำชหฤทัยที่จะเสด็จ
เข้ำไปยังหมู่บ้ำนทุกๆ แห่งที่ทรงกำหนด และศึกษำสภำพข้อมูลต่ำงๆ อย่ำงละเอียด เพื่อจะได้ทรงพิจำรณำ
ช่วยเหลือได้ตรงตำมที่รำษฎรประสงค์ โดยมิเคยล้มเลิกพระรำชหฤทัยที่จะเสด็จฯ กลำงคัน แม้ฝนจะตกหนักจน
มองเกือบไม่เห็นทำงขณะทรงขับรถพระที่นั่งด้วยพระองค์เอง หรือบำงครั้งเกิดฝนตกหนักขณะกำลังทรงพระรำช
ดำเนินเข้ำไปยังหมู่บ้ำนโดยรับสั่งเสมอว่ำ "รำษฎรเขำคอยอยู"่
กำรเสด็จพระรำชดำเนินไปตำมหมู่บ้ำนต่ำงๆ ทำให้ทรงทรำบว่ำสำเหตุสำคัญประกำรหนึ่งของ
ควำมยำกจนและขำดแคลนอำหำรมำจำกกำรเกษตรกรรม ซึ่งรำษฎรทำนำไม่ค่ อยได้ผลเนื่องจำกหลำยพื้นที่ใน
จังหวัดนรำธิวำสและในจังหวัดใกล้เคียงเป็นที่ลุ่มมีน้ำขังตลอดปี บริเวณที่เป็นพื้นที่ขอบพรุนอกจำกจะใช้เพำะปลูก
ไม่ได้ผ ลแล้วยั งไม่สำมำรถใช้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์น้ำจืดได้เช่นกัน เนื่องจำกน้ำมีปริมำณกรดสูงมำกเกินไป
พระองค์จึงพระรำชทำนพระรำชดำริในกำรพัฒนำปรับปรุงพื้นที่ว่ำงเปล่ำที่อยู่ตำมขอบพรุ โดยให้หำทำงระบำยน้ำ
ลงสู่ทะเลตำมควำมเหมำะสม ซึ่งจะทำให้พื้นที่ขอบพรุแห้งลงได้ส่วนหนึ่งและรำษฎรสำมำรถใช้พื้นที่ขอบพรุที่
ระบำยน้ำจนแห้งแล้วทำกินต่อไปได้ สำหรับคลองระบำยน้ำจะใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ โดยกำรสร้ำงประตูระบำยน้ำ
ที่ปลำยคลองระบำยน้ำก่อนที่จะออกสู่ทะเล ประตูระบำยน้ำนี้จะทำหน้ำที่ระบำยน้ำส่วนเกินในช่วงฤดูฝ นทิ้ง
ทะเลไป ส่วนระยะที่ฝนทิ้งช่วงหรือตอนหน้ำแล้งจะสำมำรถเก็บกักน้ำในคลองระบำยน้ำไว้ในระดับที่ต้องกำรเพื่อใช้
ในกำรเพำะปลูกที่ของพรุ
นอกจำกพระรำชดำริเกี่ยวกับกำรพัฒนำแหล่งน้ำแล้วปัจจุบันป่ำไม้ในประเทศไทยถูกทำลำยลง
อย่ำงรวดเร็วพื้นที่ป่ำอยู่ในสภำพเสื่อมโทรมนับว่ำอยู่ในระยะอันตรำยหำกไม่รีบแก้ไข พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ทรงตระหนักดีในปัญหำนี้จึงทรงมีพระรำชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำป่ำไม้ให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์
เนื่องจำกป่ำไม้ได้ช่วยรักษำต้นน้ำและเป็นแหล่งทรัพยำกรสำคัญ
จำกกำรเสด็จพระรำชดำเนินของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวไปในท้องถิ่นชนบททั่วแผ่นดินไทย
ทำให้ได้ทอดพระเนตรควำมเสื่อมโทรมของป่ำไม้ที่นำไปสู่ควำมแห้งแล้งของแผ่นดิน พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ทรงอุทิศพระองค์ในกำรจัดหำแหล่งน้ำให้กับรำษฎรโดยเฉพำะผู้มีอำชีพด้ำนกำรเกษตรที่อยู่ห่ำงไกลและทุรกันดำร
ขณะเดีย วกั น ด้ว ยน้ ำพระรำชหฤทั ยของพระบำทสมเด็ จพระเจ้ ำอยู่ หั ว ที่ท รงมี ต่อ พสกนิ ก ร
พระองค์ทรงตรำกตรำพระวรกำยเสด็จทั่วผืนแผ่นดินไทยเพื่อทรงศึกษำปัญหำและพระรำชทำนพระรำชดำริในกำร
แก้ไขปัญหำด้วยพระปรีชำญำณอันล้ำลึก พระองค์ทรงทำให้ประชำชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำตระหนักถึงมรดกอัน
ล้ำค่ำซึ่งฝังอยู่ในแผ่นดินไทย
กำลสมัย มะณีแสง. ปรำชญ์แห่งน้ำ. กรุงเทพฯ : ปัญญำชน, 2551. หน้ำ 1 – 30.
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กิจกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กำรพัฒนำสื่อห้องสมุดวัฒนธรรม
เดือนธันวำคม 2560 – กุมภำพันธ์ 2561
ที่
กิจกรรม
๑. จัดหำองค์ควำมรู้มรดกภูมิปัญญำด้ำนวัฒนธรรม
๑.๑ สำรวจและคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
๑.๒ จัดหำหนังสือและสื่อควำมรู้
๑.๓ จัดหำหนังสือพิมพ์และวำรสำร
๑.๔ ได้รับบริจำคหนังสือและวำรสำร
๒. พัฒนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
๒.๑ ดูแลและพัฒนำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติที่ห้องสมุดวัฒนธรรม
๒.๒ ดูแลและพัฒนำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติผ่ำนทำงโทรศัพท์ และ E – mail
๓. จัดระบบและลงข้อมูลองค์ควำมรู้ให้เป็นปัจจุบัน
๓.๑ วิเครำะห์หมวดหมู่และทำรำยกำรหนังสือ
๓.๒ ลงข้อมูลหนังสือในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
๓.๓ สแกนปก ประทับตรำห้องสมุด ติดเลขทะเบียน บำร์โค้ด สันหนังสือ
สติ๊กเกอร์สี ซองบัตร บัตรกำหนดส่ง และบัตรยืมหนังสือ
๓.๔ ลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ และประทับตรำห้องสมุด
๓.๕ ลงข้อมูลวำรสำรในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประทับตรำห้องสมุด
และติดบำร์โค้ด
๔. จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ห้องสมุด
๔.๑ ทำข่ำวสำรห้องสมุดวัฒนธรรม
๔.๑.๑ ทำสำระสังเขปแนะนำหนังสือใหม่
๔.๑.๒ ทำบรรณำนุกรมหนังสือใหม่
๔.๑.๓ ทำบทควำมที่น่ำสนใจจำกหนังสือใหม่
๔.๑.๔ ทำดัชนีบทควำมวำรสำรที่น่ำสนใจ
๔.๒ เผยแพร่ข่ำงสำรห้องสมุดวัฒนธรรมไปยังภำยในหน่วยงำนภำยใน สวธ.
๔.๓ ประสำนงำนสำนักงำนเลขำนุกำรกรมในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรห้องสมุดวัฒนธรรม
ทำง http://lib.culture.go.th
๔.๔ ประสำนงำนสำนักงำนเลขำนุกำรกรมในกำร Update ข้อมูลฐำนข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในระบบสืบค้นออนไลน์ผ่ำน http://lib.culture.go.th
๔.๕ ทำป้ำยประชำสัมพันธ์ภำยในห้องสมุด
๔.๕.๑ ป้ำยห้องเก็บอุปกรณ์วีดิโอ เทป ซีดี
๔.๖ ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร กิจกรรมทำงเพจห้องสมุดวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

จำนวน

หน่วยนับ

๑
๑๓
๕๐๑
๑๘๕

ครั้ง
รำยกำร
ฉบับ
เล่ม

๓
๗

ครั้ง
ครั้ง

๑๔๕
๑๔๕
๑๔๕

เล่ม
เล่ม
เล่ม

๔๕๐
๘๐

ฉบับ
ฉบับ

๘
๓๓๓
๑
๖๓
๑๒
๑

เล่ม
เล่ม
เรื่อง
เรื่อง
ฉบับ
ครั้ง

๓

ครั้ง

๑
๕๐

ป้ำย
ครั้ง
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ที่
กิจกรรม
๕. พัฒนำองค์ควำมรู้สื่อด้ำนวัฒนธรรม
๕.๑ แก้ไขกำรลงรำยกำรหนังสือนวนิยำยเป็นวรรณกรรมเยำวชน
ในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และแก้ไขกำรติดเลขทะเบียน บำร์โค้ด
สันหนังสือ บัตรยืมหนังสือ
๕.๒ แก้ไขกำรลงรำยกำรหนังสือบูรพศิลปิน และหนังสือศิลปินแห่งชำติ
ในฐำนข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และแก้ไขกำรติดเลขทะเบียน บำร์โค้ด
สันหนังสือ บัตรยืมหนังสือ
๕.๓ จัดเตรียมตัวเล่มนับหน้ำหนังสือ สวธ. เพื่อสแกนเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-book)
๖. ให้บริกำรห้องสมุดวัฒนธรรม / ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร สวธ.
๖.๑ ดำเนินกำรให้บริกำรห้องสมุดวัฒนธรรม สวธ.
๖.๒ ผู้เข้ำรับบริกำรห้องสมุดวัฒนธรรม สวธ.
๖.๓ ผู้เข้ำรับบริกำรห้องสมุดผ่ำน http://lib.culture.go.th
๖.๔ ผู้รับบริกำรห้องสมุดผ่ำนเพจห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๖.๕ บริกำรยืมสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๖.๖ บริกำรคืนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๖.๗ ประเภทหนังสือที่มีกำรยืม
๖.๗.๑ หนังสือหมวด ๐๐๐ – ๙๐๐
๖.๗.๒ นวนิยำย
๖.๗.๓ หนังสืออดีตอธิบดี สวธ. นันทิยำ
๖.๗.๔ หนังสือเด็กและเยำวชน
๖.๗.๕ หนังสือรำชวงศ์
๖.๗.๖ เรื่องสั้น
๖.๗.๗ หนังสือวิจัยหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
๖.๗.๘ หนังสือวิจัย
๖.๗.๙ หนังสือ สวธ.
๖.๗.๑๐ หนังสือ สวธ. วิจัย
๖.๗.๑๑ หนังสืออ้ำงอิง
๖.๗.๑๒ วำรสำร
๖.๘ บริกำรตอบคำถำมและค้นคว้ำ
๖.๙ บริกำรอินเทอร์เน็ต
๖.๑๐ จัดเรียงหนังสือที่มัดเชือก หมวด ๗๐๐ – ๘๐๐
๖.๑๑ จัดเรียงหนังสือที่มัดเชือก หมวด ๙๐๐
๖.๑๒ จัดเรียงหนังสือที่มัดเชือก หมวด ๙๐๐ และคอลเลคชั่นพิเศษ
๖.๑๓ จัดเก็บหนังสือที่รับคืนและที่จุดวำงหนังสืออ่ำนแล้วขึ้นชั้น

จำนวน

หน่วยนับ

๔

เล่ม

๑๐๖
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๑๕๗
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๗๘๒
๑,๒๑๒
๕๙๕
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คน
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เล่ม

๑๙๐
๒๔๑
๑
๕๕
๒
๒
๑
๑
๒๓
๒๐
๑
๒๕
๗๒๐
๗๙
๖,๑๘๒
๒,๖๒๓
๓,๘๑๔
๑,๙๒๑
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เล่ม
เล่ม
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เล่ม
เล่ม
เล่ม
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กิจกรรม
๖.๑๔
๖.๑๕
๖.๑๖
๖.๑๕

จัดแสดงแนะนำหนังสือใหม่
จัดนิทรรศกำรหนังสือรำชวงศ์ไทย
ทำหนังสือตอบขอบคุณหน่วยงำนที่มอบหนังสือให้ห้องสมุด
ประสำนกับหน่วยงำนใน สวธ. ขอรับข้อมูลตำมมำตรำ ๙
พรบ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
๖.๑๖ ทำดรรชนีข้อมูลข่ำวสำร สวธ.
๖.๑๗ จัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ๒๕๖๑ กิจกรรมฐำนสำยวัฒนธรรม
ตำมรอยพระรำชำ ฐำนที่ ๔ ปลูกป่ำในใจคน

จำนวน
๓
๓
๔๐
๓

หน่วยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ฉบับ
ครั้ง

๓
๑

ครั้ง
ครั้ง

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
นำยสำโรจน์ เล้ำเจริญสมบัติ
ผู้อำนวยกำรศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
นำงณัฐภำ บุญงำม
นักวิชำกำรวัฒนธรรมชำนำญกำร
หัวหน้ำกลุ่มส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงศิลปะกำรแสดง
คณะทำงำน
นำงขัตติยำ ทองทำ
บรรณำรักษ์ชำนำญกำร
นำยวัชร สีเลื่อม
บรรณำรักษ์
นำงสำวสุรีรัตน์ บำเพ็ญกลึง
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

