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13530522: สาขาวิชานิเทศศาสตร 
เรื่อง: โครงการจัดทําหนังสือเลมสารคดีสะทอนชีวิตสุนัขอยูวัด 
 

จุลนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาชีวิต ความเปนอยู และพฤติกรรมตาง ๆ ของ
สุนัขในวัด ทั้งการอยูเดี่ยวและการอยูรวมกันเปนกลุม แลวนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามานําเสนอเปน
สารคดีชีวิต “หมาวัด” ผานหนังสือเลม เนื่องจากปจจุบัน ปรากฏหนังสือเลมที่มีเรื่องราวชีวิตของสุนัข
อยูพอสมควร แตกลับมีเพียงหนังสือที่เปนนิยาย หรือเปนเรื่องราวที่นําเสนอเกี่ยวกับความนารักของ
สุนัขที่มีเจาของเทานั้น ทางผูศึกษาจึงเล็งเห็นเรื่องราวของ “หมาวัด” ที่มีความสัมพันธเกี่ยวดองกับ
คนไทยมาหลายยุคหลายสมัย จนอาจเรียกไดวา สุนัขเปนสัตวที่อยูคูกับพระพุทธศาสนาเรื่อยมา 
หนังสือเลมเรื่องนี้จึงเนนไปที่ความสนุกสนาน ใหเห็นความนารักของตัวละคร แตในขณะเดียวกัน การ
บรรยายชีวิตของสุนัขวัดเหลานี้ก็สะทอนใหเห็นถึงสภาพปญหาสุนัขจรจัดที่อาศัยอยูในวัดไปดวย โดย
มีภาพประกอบที่เปนภาพวาดเพ่ือใหเปนเสมือนเรื่องเลา และใหภาพถายอยูดานหลังทั้งหมด เพ่ือให
ผูอานรับรูถึงการมีอยูจริงของตัวละคร 

ขั้นตอนการผลิตหนังสือเลมนี้ เริ่มจากการเก็บขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ และลง
พ้ืนที่ เพ่ือใหไดมาซึ่งวัดที่มีความเหมาะสมกับการศึกษามากที่สุด จนไดมาเปน “วัดพระศรีมหาธาตุ-
วรมหาวิหาร” ซึ่งวัดแหงนี้อาจเรียกไดวาเปนแบบจําลองเรื่องราวของสุนัขที่หลากหลายที่สุดแหงหนึ่ง 
เนื่องจากมีทั้งสุนัขที่มีความเปนอยูดีมาก เฉกเชนสุนัขที่มีเจาของทั่วไป บางตัวถูกพระเก็บมาเลี้ยง 
และบางตัวถูกซื้อมาจากฟารมก็มี แตในขณะเดียวกัน ยังมีสุนัขที่ไมไดรับการเหลียวแลอาศัยอยูในวัด
ดวยเชนกัน เมื่อมีขอมูลและรูปถายเปนที่พอใจแลว จึงเขาสูกระบวนการผลิตหนังสือเลม โดยทําการ
เรียบเรียง และจัดหนา โดยการผลิตชิ้นงานจะอางอิงตามที่ไดระบุไวในคูมือการทําหนังสือเลม (style 
book) ที่ไดจัดทําขึ้นโดยเฉพาะ ใหชิ้นงานออกมาตรงตามแนวคิดเนื้อหาและรูปเลมที่ตั้งไว จากนั้นทํา
การบรรณาธิกร เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง แลวจึงเขาสูกระบวนการพิมพ เสร็จสมบูรณเปนหนังสือ
เลมที่มีขนาดกวาง 13 ซม. สูง 18.5 ซม. จํานวน 124 หนา 
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สุวรรณผอง ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชน
อยางยิ่งตอขาพเจา รวมทั้ง อาจารยอริน เจียจันทรพงษ อาจารย ดร.กันยิกา ชอว อาจารยภมรศรี 
แดงชัย และอาจารยวีระศักดิ์ จันทรสงแสง ที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนแกขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณใน
ความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคายิ่ง จนทําใหศิษยคนนี้
ประสบความสําเร็จไดดวยดี 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับนี้ ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา 
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บทที่  1 

บทนํา 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 
การวิจัยประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคมของนโยบายการควบคุมสุนัขจรจัด 

และโรคพิษสุนัขบาในเขตกรุงเทพมหานคร ของสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร  และคณะแพทย
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2548: 8) ระบุวา จํานวนสุนัขทั้งหมดมีการผันแปรไปในการสํารวจ
แตละป โดยในชวงป 2527 - 2542 จํานวนสุนัขอยูในชวงระหวาง 320,000 - 440,000 ตัว และ
นับตั้งแตป 2540 เปนตนมา จํานวนสุนัขเพ่ิมเปน 579,603 ตัว โดยมีสุนัขจรจัดสูงเกือบรอยละ 20 

ของสุนัขทั้งหมด และป 2542 มีการสํารวจพบจํานวนสุนัขในกรุงเทพฯ ประมาณ 633,814 ตัว โดย
รอยละ 17 เปนสุนัขจรจัด แมวาจํานวนสุนัขจรจัดมีไมมากนักเมื่อเทียบกับจํานวนสุนัขมีเจาของ แตก็
พบสุนัขมีเจาของจํานวนไมนอย ที่ไดเปลี่ยนสภาพไปเปนสุนัขจรจัด และยังมีอีกแหลงหนึ่งที่เจาของ
นําสุนัขไปปลอยคือวัด อันเปนการเปลี่ยนสถานะจาก “หมาบาน” ไปเปน “หมาวัด” ซึ่งสํานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร และคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2548: 17) ระบุไวในรายงานวา 
บางวัดมีผูนําสุนัขไปปลอย 300 - 400 ตัว โดยเฉลี่ยจะมีผูนําสุนัขไปปลอยที่วัดวันละ 30 - 50 ตัว 
สรางความยุงยากแกพระและญาติโยมที่มาทําบุญ ทั้งอุจจาระปสสาวะของสุนัขที่ถายเรี่ยราด และ
เสียงเหาลั่นวัดจนพระไมเปนอันสวดมนต และจากการสํารวจของผูศึกษาดวยตนเอง พบวัดหลายแหง
ที่เลี้ยงสุนัขไวหลายรอยตัว เชน วัดเวฬุวนาราม จังหวัดลําปาง ประมาณ 700 ตัว วัดทําเลทอง 
จังหวัดปทุมธานี ประมาณ 600 ตัว และวัดสวนแกว จังหวัดนนทบุรี ที่เลี้ยงสุนัขไวเปนคอนโดฯ กวา 
500 ตัว  

แมมีผูรักสุนัขออกมาตอตานการทอดทิ้ง แตก็พบวายังมีผูปลอยสุนัขดวยสาเหตุตาง ๆ 
เชน เจาของสุนัขปลอยใหขยายพันธุจนมีจํานวนมากเกินความสามารถในการรับภาระเลี้ยงดู หรือ
ลักษณะรูปพรรณสัณฐานไมเปนไปตามที่ตองการ ไปจนถึงภาระคาใชจายตาง ๆ ที่เพ่ิมขึ้นตามวัยของ
สุนัข รวมทั้งมีการเลี้ยงดูหรือเพาะพันธุที่ไมถูกตอง ทําใหสุนัขมีนิสัยดุราย หรือเปนอันตรายกับ
เจาของหรือผูที่สัญจรไปมา เปนตน สุนัขถูกทอดทิ้งจึงยังเปนปญหาสังคมที่ดํารงอยู  ซึ่ง “ไทยรัฐ
ออนไลน” (2556) รายงานผลการสํารวจประชากรสุนัขในกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสํานักงาน
สถิติแหงชาติรวมกับกองสัตวแพทยสาธารณสุข สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร พบสุนัขมีเจาของและ
สุนัขจรจัดใน กทม. มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จนมีจํานวนเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งแสนตัวแลว 
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นอกจากสรางปญหาแกสั งคมแลว สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว  
กรมปศุสัตว (2556) ระบุวา ยังกอใหเกิดการแพรกระจายของโรคพิษสุนัขบาอีกดวย เนื่องจากสุนัข
เหลานั้นไมไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เมื่อตองตอสูแยงชิงอาหาร หรือแยงตัว เมียเพ่ือ
ผสมพันธุ อาจทําใหเกิดการแพรระบาดของโรค และยังอาจกัดผูคนที่เดินผานไปมา ทําใหเกิดอันตราย
หรือเปนโรคพิษสุนัขบาได 

เหตุที่มีผูนําสุนัขไปปลอยวัดเปนจํานวนมากนั้น ความเห็นจากผูที่แสดงไวบนเว็บไซต 
pantip.com (2556) ระบุวาวัดเปนแหลงอาหารและอยูอาศัยที่สมบูรณ มีพ้ืนที่มาก เปนแหลงของคน
ดี มีเมตตา จึงเชื่อวาสุนัขที่นําไปปลอยจะมีชีวิตความเปนอยูที่ดี ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความ
เปนอยูที่แทจริงของสุนัขที่อยูวัด เพ่ือนํามาถายทอดใหผูอานไดทราบดวยสารคดีชีวิตของสุนัข เป น
หนังสือเลม เรื่อง “หมาวัด” 

ปจจุบัน มีงานเขียนเรื่องที่เกี่ยวกับสุนัขบาง เชน “เรื่องหมาหมา” ของปยะชาติ  
มงคลไชยสิทธิ์ “หมารักคน” และ “ดอกฟากับหมาวัด” ของบัญชร ชวาลศิลป “อยูกับหมา” ของชาติ 
ภิรมยกุล ซึ่งเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับความนารักระหวางสุนัขกับเจาของ สวนผลงานเขียนเกี่ยวกับสุนัขไมมี
เจาของ (สุนัขจรจัด) มีปรากฎบาง แตเปนเรื่องสั้นและนวนิยาย เชน “มอม” ของหมอมราชวงศ 
คึกฤทธิ์ ปราโมช และนวนิยายสําหรับเยาวชน รางวัลแวนแกวป 2551 เรื่อง “หมา (อยู) วัด” ของ 
โสมประภัสร ขันธสุวรรณ แตจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา ยัง ไมพบผลงานที่เปนสารคดี
สะทอนเรื่องราวของสุนัขที่อยูวัด (หมาวัด) แตอยางใด 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาชีวิต ความเปนอยู และพฤติกรรมตาง ๆ ของสุนัขในวัด ทั้งการอยูเดี่ยวและ
การอยูรวมกันเปนกลุม 

2. เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา นําเสนอเปนสารคดีชีวิต “หมาวัด” ผานหนังสือเลม 
 

ขอบเขตการศึกษา 
โครงการจัดทําหนังสือเลมสารคดีสะทอนชีวิตสุนัขอยูวัด มุงศึกษา ดังนี้ 
1. การศึกษาจากเอกสาร ผลงานวิจัย และวรรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับสุนัข  
2. การสัมภาษณเจาะลึกผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ สัตวแพทย พระสงฆ 
3. การสังเกตพฤติกรรมและชีวิตความเปนอยูของสุนัขในวัดในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
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ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนสารคดี การทําหนังสือเลม สัตวเลี้ยง (สุนัข) 

วรรณกรรม โดยเฉพาะหนังสือเลมวาดวยเรื่องราวของสุนัขที่เก่ียวของกับการศึกษาในครั้งนี้ 
2. สรางเครือ่งมือเพ่ือใชในการเก็บขอมูลดวยวิธีสังเกตพฤติกรรมของสุนัขในวัด 
3. สํารวจวัดตาง ๆ ในกรุงเทพฯ ที่มีสุนัขเปนจํานวนมาก เพ่ือสังเกตพฤติกรรมสุนัข

เบื้องตน และเลือกวัดที่สุนัข 1 – 3 ตัว มีพฤติกรรมโดดเดน 
4. เก็บขอมูลสุนัขในวัดที่มีพฤติกรรมโดดเดนเปนเวลา 30 วัน ดวยเครื่องมือที่ใชเปนคูมือ

ในการศึกษา การถายภาพ การบันทึกดวยลายมือและการบันทึกเสียง 
5. ประเมินผลการเก็บขอมูล ถายังไมเพียงพอ จะยืดเวลาออกไปอีก 15 – 30 วัน  
6. นําขอมูลที่ไดมาเขียนสารคดีตามกรอบแนวคิดในบทที่ 2 และดําเนินงานตามบทท่ี 3 

7. ออกแบบ จัดหนา และใสภาพประกอบตามความเหมาะสมของเนื้อหา  
8. ตรวจสอบความถูกตอง ตามสรุปแนวคิดดานการบรรณาธิกรณ 
9. เขาสูกระบวนการพิมพ และตีพิมพออกมาในรูปแบบหนังสือเลม 
10. ประเมินผลงาน และสรุปผลการศึกษา 
 

แผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงาน มีรายละเอียดตามตารางการปฏิบัติงาน (Gantt Chart) 

 

ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ศึกษาและเสนอหัวขอจุลนิพนธ         

รวบรวม/ติดตอขอขอมูลจากแหลงขอมูล         

ลงมือเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณและ
สังเกตการณ 

        

เรียบเรียงขอมูลและลงมือเขียน         

นําเนื้อหาและรูปภาพมาจัดรูปเลม         

นําเสนอชิ้นงาน         

สรุปผล         

จัดทําเอกสาร         
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือใหผูอานรูจัก “หมาวัด” 

2. เพ่ือใหเกิดความบันเทิง  
 

นิยามศัพท 
หมาวัด ในการศึกษานี้ หมายถึง สุนัขที่ใชชีวิตอยูในวัด เปนสุนัขที่ไมมีเจาของ อาจเกิด

จากการถูกทอดทิ้ง หรือกําเนิดโดยแมท่ีไมมีเจาของอยูแลว 
หมาบาน ในการศึกษานี้ หมายถึง สุนัขที่ใชชีวิตอยูในบานของคน มีผูรับผิดชอบหรือ

เจาของที่ชัดเจน จะถูกเลี้ยงดูแตกตางกันไปตามแตละวิถีชีวิตของผูรับผิดชอบ 
หมาพระเลี้ยง ในการศึกษานี้ หมายถึง สุนัขที่ใชชีวิตอยูในวัด แตเปนสุนัขที่พระนํามา

เลี้ยง อาจเกิดจากการเปนสุนัขที่ไมมีเจาของมากอน หรือเปนสุนัขที่พระนํามาเอง 
สุนัขจรจัด ในการศึกษานี้ หมายถึง สุนัขที่ไมมีผูรับผิดชอบหรือเจาของ ไดแก สุนัขขาง

ถนน เรรอนอยูตามที่ตาง ๆ โดยปราศจากการดูแล และสุนัขชุมชนที่พบเห็นไดตามตลาด ตรอกซอก
ซอย หมูบานจัดสรร หรือแหลงชุมชนอ่ืนๆ ซึ่ง “หมาวัด” ในการศึกษา จัดอยูในกลุมนี้ 

พฤติกรรมสุนัข ในการศึกษานี้ หมายถึง กิริยา อาการ แสดงออกทุกรูปแบบของสุนัข 
เพ่ือตอบสนองตอสิ่งเราทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งจะแสดงออกมาใหเห็นจากลักษณะทาทางภายนอก
ของสุนัข 

การสังเกตพฤติกรรมสุนัข ในการศึกษานี้ หมายถึง  การเฝาดูกิริยา อาการ การ
แสดงออกทุกรูปแบบของสุนัขที่แสดงออกมาภายนอก ซึ่งเปนการสื่อความหมายใหทราบถึงสิ่งเราที่อยู
ทั้งภายนอกและภายในของสุนัขตัวนั้น ๆ  
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

โครงการจัดทําหนังสือเลมสารคดีสะทอนชีวิตสุนัขอยูวัด ใชแนวคิดหลักมาเปนกรอบใน
การศึกษาและจัดทําไดแก 1) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมของสุนัข 2) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดการสุนัขจรจัด 3) แนวคิดการเขียนสารคดี 4) แนวคิดการออกแบบสิ่งพิมพ 5) แนวคิดการ
ถายภาพสารคดี 6) แนวคิดการบรรณาธิกรณ 7) แนวคิดการพิมพ 

 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมของสุนัข 
สาธิต พรหมพิรุณ (2535: 1 - 2) กลาวถึงพฤติกรรมสุนัขวา บรรพบุรุษของสุนัขที่เลี้ยง

กันอยูในปจจุบัน ไมวาพันธุใดก็ตาม จะมาจากสุนัขปา ดังนั้น สัญชาตญาณหรือพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติของมันก็จะมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษดั้งเดิม ถึงแมมันจะมีความผูกพันอยูกับมนุษยมา
นานแลวก็ตาม แตพฤติกรรมของมันยังไมสามารถตัดสินไดวาเปนสัญชาตญาณดั้งเดิมอยางเดียวกัน 
หรือเกิดขึ้นมาภายหลัง จึงไดมีการแบงพฤติกรรมของมันออกเปน 2 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมโดย
สัญชาตญาณ เปนพฤติกรรมโดยสัญชาตญาณเปนพฤติกรรมที่มีมาแตกําเนิด สุนัขสามารถแสดง
ออกมาไดเองโดยที่ไมจําเปนตองมีการเรียนรู พฤติกรรมประเภทนี้จะถูกควบคุมโดยพันธุกรรมเปน
สวนใหญ ดังจะเห็นไดจากการที่สัตวชนิดเดียวกันจะมีพฤติกรรมบางอยางที่เหมือน ๆ กัน ถึงแมจะอยู
ในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันก็ตาม เชน การที่ลูกสุนัขเกิดใหมสามารถหาหัวนมและดูดนมจากแมได
โดยไมจําเปนตองมีประสบการณมากอน หรือการที่ลูกสุนัขรองเมื่อรูสึกหนาว เปนตน 2) พฤติกรรมที่
ไดจากการเรียนรู เปนสิ่งที่สัตวกระทําออกมาเมื่อมีประสบการณกับสิ่งนั้น ๆ มาแลว 

ทวีศักดิ์ [นามแฝง] (2549: 217 - 221) กลาววา สุนัขจะมีพฤติกรรมแตกตางกันออกไป
แตละชวงวัย โดยสามารถแบงออกเปน 5 ชวงวัย ไดแก  

1) สัปดาหแรก ลูกสุนัขจะอยูในชวงการเรียนรูทางสังคม สามารถเริ่มเขาสูสังคมมนุษย  
2) เดือนแรก ในชวงนี้ ลูกสุนัขจะตองการความรักความเอาใจใสอยางมาก และจะ

ตองการผูนําหรือหัวหนาฝูง 
3) เด็กวัยรุน ตอจากชวง 1 เดือน หรือ 6 สัปดาหไปแลว สุนัขจะเริ่มทําตัวแปลกออกไป 

เชน มีพฤติกรรมแบบไมดี ๆ ออกมาใหเห็น ไมอยากจะเรียนรูอะไรใหม ๆ 
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4) สุนัขโต สุนัขตัวผูจะพนชวงวัยรุนเมื่อเริ่มรูจักยกขาขึ้นปสสาวะ สวนในสุนัขตัวเมียนั้น
จะพนชวงวัยรุนเมื่อพรอมที่จะผสมพันธุ 

5) สุนัขที่มีอายุมาก จะมีความกระฉับกระเฉงลดลง กระบวนการเผาผลาญลดลง และ
น้ําหนักอาจจะเพ่ิมข้ึนดวย สัญญาณแรกของการมีอายุมากจะมีใหเห็นเมื่ออายุได 8 - 10 ป ขนบนหัว
และจมูกจะเริ่มเปลี่ยนเปนสีขาว สายตาและการไดยินที่เสื่อมถอยลง แตประสาทรับกลิ่นนั้นจะไมคอย
ไดรับผลกระทบมากนักเมื่ออายุมากข้ึน แตยังชอบเลนอยูแมวาความคลองตัวจะไมอํานวยแลวก็ตาม 

สัมพันธ ธรรมเจริญ , สฤณี กลันทกานนท และดําริ ดาราวิโรจน (2546: 14 - 33) 

กลาวถึงกลไกการเกิดพฤติกรรมวา การที่สัตวจะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาไดนั้น 
จะตองมีองคประกอบสําคัญคือ เหตุจูงใจ (motivation) เชน ความหิว และ ตัวกระตุนปลดปลอย 
(releasing stimulus) เชน อาหาร ซึ่งสามารถแบงพฤติกรรมออกไดดังนี้  

1. พฤติกรรมการติดตอสื่อสาร แบงออกเปน 3 แบบ ไดแก 
1.1 การสื่อสารโดยใชทาทาง  

เปนการสื่อสารที่ประกอบไปดวยการแสดงของใบหนาและลําตัวพรอม ๆ กัน 
ทั้งในแงของการขูและการยอมแพ รูปแบบการแสดงออกของใบหนาจะสังเกตไดจากตําแหนงและ
กิริยาที่แสดงผานหู ตา ริมฝปาก ฟน หัว และคอ เมื่อมีการพบกันระหวางสุนัขสองตัว จะมีการแสดง
ทาทางของทั้งสองตัว เพ่ือใหเกิดลําดับความเดน - ดอย ถาสุนัขทั้งสองตัวเคยทําความรูจักมากอนและ
ลําดับศักดิ์ไดถูกจัดขึ้นแลว จะไมมีการแสดงพฤติกรรมกาวราวในลักษณะการขูเกิดขึ้นมาก สุนัขตัวที่
เดนกวาจะยืนอยูเฉย ๆ หางตั้งข้ึน โดยมีสุนัขตัวดอยเขามาเลียปากพรอม ๆ กับหางที่จะลดต่ําลง และ
บางครั้งอาจพบวาสุนัขตัวเดนจะงับปากสุนัขตัวดอยซึ่งกําลังเลียอยู อาจพบสุนัขตัวดอยหมอบลง
คลาน นอนหงายลงกับพ้ืน หางจุกกน บางครั้งมีปสสาวะไหล และยอมใหสุนัขตัวเดนกวาเขาสัมผัส
บริเวณทองได ในกรณีที่สุนัขทั้งสองตัวยังไมไดถูกจัดลําดับศักดิ์ เมื่อทั้งสองพบกันจะมีตัวหนึ่งเปนผูทา
ทาย และอีกตัวเปนผูถูกทาทาย กรณีที่จัดลําดับโดยการขูของตัวใดตัวหนึ่งไมไดผล จะเกิดการตอสูขึ้น 
พฤติกรรมการสื่อสารดวยทาทางอ่ืนที่สามารถพบได คือ การยกขาปสสาวะ (raised-leg urination: 

RLU) พบในสุนัขตัวผูโดยเฉพาะตัวที่เดน ในการเดินทางไปไหนมาไหนแตละครั้งอาจพบ RLU ไดมาก
ถึง 50 - 200 ครั้ง โดยแตละครั้งจะมีปสสาวะออกไมมาก หรืออาจเปนเพียงการยกขาแสดงทาทาง
โดยไมมีปสสาวะออก ซึ่งวัตถุประสงคของการทํานั้นเพ่ือบงบอกถึงสถานะทางเพศและลําดับชั้นทาง
สังคม และพฤติกรรมตะกุยพ้ืน (scratching) มักพบหลังจากการถายปสสาวะหรืออุจจาระ 
วัตถุประสงคเพ่ือกลบสิ่งขับถายที่ตัวเองถายไว และพบวาจะเกิดขึ้นมากในสุนัขท่ีมีสถานะเดน 

1.2 การสื่อสารโดยใชเสียง เสียงที่สุนัขทําข้ึนจะแบงไดดังนี้  
1) เสียงเหา (bark) เปนเสียงที่สรางเพื่อสื่อความหมายหลายดาน ทั้งในแงการขู

และการเลน รวมทั้งเปนเสียงที่ใชแสดงความเปนตัวเองและเพ่ือติดตอกันในฝูงสุนัข 
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2) เสียงขู (growl) เปนเสียงที่ใชเพื่อขู แตอาจพบการใชเสียงขูขณะเลนกันได  
3) เสียงหอน (howl) เปนเสียงที่ใชเมื่อสุนัขอยูรวมฝูง เพ่ือการกําหนดเขต 

4) เสียงคราง (whim) เปนเสียงเบาใชในขณะสุนัขดีใจ หรือเครียด 

1.3 การสื่อสารโดยใชกลิ่น  
กลิ่นที่สรางขึ้นจะมาจากปสสาวะและอุจจาระของสุนัขจะบงถึงสุนัขแตละตัว

และบงถึงอาณาเขต ในเพศเมียยังใชบงถึงสถานะสืบพันธุ เมื่อสุนัขสองตัวพบกัน ทั้งสองตัวจะเขาไป
ดมตามลําตัว หัว (เพศเมีย) และบริเวณกน (เพศผู) ในกรณีเปนสุนัขเพศผูนั้น ตัวที่เดนกวาจะยกหาง
ขึ้นและใหตัวที่ดอยกวาเขาดมบริเวณกน 

2. พฤติกรรมทางสังคม 
การจัดลําดับทางสังคมในสุนัขที่อยูรวมกันเปนกลุมนั้น พบวาสามารถมีการ

ปรับเปลี่ยนสถานะทางสังคมไดระหวางสุนัขตัวเดนและสุนัขตัวดอย ทั้งนี้ลําดับที่เกิดขึ้นในสังคมจะ
แปรไปตามพฤติกรรมหรือความสัมพันธทางสังคมท่ีเปลี่ยนไป โดยอาจมีผลจากปจจัยตาง ๆ เชน กลุม
ประชากร ความหนาแนน พันธุกรรม แหลงอาหาร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา  

คึกฤทธิ์ ปราโมช (2529: 34) กลาววา หมาที่เปนเลือดหมาปานั้น เมื่อเติบโตจะ
กลายเปนผูใหญ ความผูกพันกับเจาของจะอยูที่สัญชาตญาณฝูงเปนประการแรก ความจริงเรื่อง
สัญชาตญาณฝูงนั้นมีอยูในหมาทั่วไป สังเกตเห็นไดจากในบานที่คนอยูดวยกันมาก ๆ หมาจะนับถือคน
ที่เปนเจาของบานเปนพิเศษ เพราะรับรูดวยสัญชาตญาณวาคน ๆ นั้นเปนจาฝูง ทั้งที่เจาของบานไม
เคยใหขาวหมากินเลย สัญชาตญาณฝูงนี้เห็นไดชัดที่สุดจากหมาวัดตามวัดใหญ ๆ ที่แบงเปนคณะ หมา
คณะหนึ่งก็จะเห็นวาหมาคณะเดียวกันอยูในครอบครัวเดียวกัน อยูรวมกันไดไมทะเลาะกัน แตกับหมา
คณะอ่ืนก็จะมีทะเลาะวิวาทกันบาง สําหรับพระที่เปนเจาคณะนั้น หมาแตละคณะก็จะมีความเคารพ
เชื่อฟง ถือเสมือนเปนพอแม มีความจงรักภักดีตอเจาคณะยิ่งกวาพระองคอ่ืน แตฝูงหมาของหมาวัดก็
คือหมาทั้งวัดทุกคณะรวมกัน มีสมภารวัดนั้นเองเปนจาฝูง 

3. พฤติกรรมการกิน  
พฤติกรรมการกินของสุนัขจะคลายบรรพบุรุษที่เปนสุนัขปา คือ เมื่อสุนัขกินอาหาร

พรอมกันหลายตัวพบวาปริมาณการกินของแตละตัวจะเพ่ิมขึ้นมากกวาการกินอาหารเพียงลําพังตัว
เดียว โดยเฉพาะสุนัขที่อายุนอยอาจกินเพ่ิมขึ้นถึง 40 - 50 เปอรเซ็นต ในกรณีที่มีอาหารจํากัดจะพบ
การจัดลําดับทางสังคมขึ้น และสุนัขที่มีสถานะสูงสุดจะมีโอกาสกินอาหารกอน และความคุนเคยตอ
สภาพแวดลอมเปนอีกปจจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่มีผลตอพฤติกรรมการกินของสุนัข สุนัขจะกินได
นอยลงเมื่อมีการเปลี่ยนไปสูสิ่งแวดลอมใหม แตจะสามารถปรับตัวไดภายใน 3 วัน 

โดย สาธิต พรหมพิรุณ (2435: 51 - 55) กลาววาปจจัยที่มีผลตอการกินอาหารของ
สุนัขคือ 1) น้ําหนักตัว 2) อุณหภูมิ สุนัขจะกินอาหารไดมากขึ้นในสภาวะที่มีอุณหภูมิต่ํา และกินได
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นอยลงถามีอุณหภูมิสูง 3) ระดับฮอรโมน ถามีการหลั่ง Insulin อยูตลอดเวลาจะทําใหสุนัขมีอัตราการ
กินเพ่ิมขึ้น แตระหวางที่สุนัขมีการเปนสัด ซึ่งมีระดับเอสโตรเจนอยูสูงจะกินอาหารนอยลง 4) การใช
ยากดประสาท ถาสุนัขไดรับยาสลบ เมื่อตื่นขึ้นมาจะกินอาหารอยางตะกละตะกลาม ในกรณีเมื่อให
แอมเฟตามินในระดับสูงจะทําใหสุนัขลดการกินอาหาร ซึ่งจะมีการใชยานี้เพื่อปองกันโรคอวนของสุนัข 
5) ความนากินของอาหาร 6) พฤติกรรมทางสังคม คือเมื่อสุนัขอยูรวมกันเปนฝูงจะสามารถกินอาหาร
ไดมากกวาการกินแบบโดดเดี่ยว 7) ปจจัยทางอวัยวะ ถามีอาหารเต็มกระเพาะสุนัขจะกินอาหารได
นอยลง 8) ชนิดของมื้อ เมื่อไดรับอาหารใหกินแบบอิสระ มันจะกินเพียงเล็กนอยในแตละม้ือเทานั้น  

4. พฤติกรรมการผสมพันธุ  
ในชวงที่เปนสัด สุนัขเพศเมียจะเปนที่สนใจของเพศผู และสุนัขเพศเมียจะมีการ

ยอมรับเพศผูเชนกัน เมื่อทั้งสองเพศพบกันจะแสดงพฤติกรรมในเชิงเลนและหยอกลอ อาจพบวาเพศ
เมียใชปากงับเพศผูและพยายามใหสุนัขเพศผูเดินตาม เพศผูจะเดินเขาหาและจะเขาดม เลีย บริเวณ
บั้นทายหรืออวัยวะเพศของสุนัขเพศเมีย เมื่อเพศเมียพรอมจะรับการผสมพันธุ เพศเมียจะยืนนิ่ง เบี่ยง
หางไปดานขาง เพศผูจะเดินเขาหา และพักคางบนหลังสุนัขเพศเมีย ตามดวยการขึ้นขี่  

5. พฤติกรรมการขับถาย  
สุนัขเปนสัตวที่มีพฤติกรรมการขับถายที่ดี คือ สุนัขจะไมขับถายในบริเวณที่เปนที่อยู

อาศัย ดวยพฤติกรรมเชนนี้ทําใหสุนัขเปนสัตวที่ฝกใหถายเปนที่ไดงาย สิ่งขับถายของสุนัขยังจัดเปนอีก
รูปแบบหนึ่งในการสื่อสาร และบอกลําดับทางสังคม ดังนั้นสิ่งแวดลอมรอบขาง เชน คน หรือสุนัข
แปลกหนา สถานที่ใหม ลวนมีผลตอการขับถายทั้งสิ้น สําหรับทาทางในการขับถายที่สุนัขใช ทุก
ทาทางถือวาเปนทาปกติ การถายในทาที่ผิดไปจากปกติจะไมถือวาเปนความผิดปกติ สุนัขเพศผูสวน
ใหญจะปสสาวะในทายืนยกขา และประมาณ 3 เปอรเซ็นตที่จะปสสาวะในทาอ่ืน  

สรุป พฤติกรรมสุนัขมีสามารถแบงออกไดหลายแบบ ในการศึกษาครั้งนี้จะแบงออกเปน 
5 ประเภทดังนี้ 1) พฤติกรรมการติดตอสื่อสาร ประกอบไปดวย การสื่อสารโดยใชทาทาง เสียง และ
กลิ่น 2) พฤติกรรมทางสังคม สุนัขมีการจัดลําดับทางสังคมโดยจะมีจาฝูงและลูกนอง 3) พฤติกรรม
การผสมพันธุ ชวงที่เปนสัด สุนัขเพศเมียจะเปนที่สนใจของเพศผู 4) พฤติกรรมการกิน โดยขึ้นอยูกับ
ปจจัยคือ น้ําหนักตัว อุณหภูมิ ระดับฮอรโมน การใชยากดประสาท ความนากินของอาหาร พฤติกรรม
ทางสังคม ปจจัยทางอวัยวะ ชนิดของมื้ออาหาร ฯลฯ และ 5) พฤติกรรมการขับถาย สุนัขจะไม
ขับถายในบริเวณท่ีเปนที่อยูอาศัย 
      

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสุนัขจรจัด 
1. วิธีแกไขสุนัขจรจัด 

จากรายงานวิจัยประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสังคมของนโยบายการควบคุม
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สุนัขจรจัดและโรคพิษสุนัขบาในเขตกรุงเทพมหานคร ของสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2548: 141 - 155) กลาววา สุนัขจรจัดนับเปนประเด็น
ที่ไดรับความสนใจทั้งจากหนวยงานราชการ องคกรอิสระ องคกรเอกชน และสาธารณชน ทั้งนี้เพราะ
ปญหาสุนัขจรจัดไมไดเปนปญหาที่เกี่ยวของกับเฉพาะสุนัขเทานั้น แตมีผลกระทบตอสวัสดิภาพและ
การใชชีวิตของประชาชนที่อยู รวมกันในสังคมดวย  จึงไดกลาวถึงวิธีการแกไขปญหาสุนัข 
จรจัดไว 5 วิธี ดังนี้ 

1.1 การจดทะเบียน การจดทะเบียนนี้จะเปนกลไกทางกฎหมายที่ชวยในการจัด
ระเบียบทางสังคม สรางจิตสํานึกและเปลี่ยนพฤติกรรมของเจาของหรือผู เลี้ยงสุนัขใหมีความ
รับผิดชอบตอสุนัขในการดูแลของตน ทั้งนี้ หากสามารถดําเนินการจดทะเบียนไดอยางครอบคลุม การ
จดทะเบียนจะยังเปนฐานขอมูลที่สําคัญที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับตัวสุนัข อันจะเปนประโยชนในการ
ควบคุมการเคลื่อนยายและควบคุมโรคของสุนัข และควรมีการทําสัญลักษณใหกับสุนัขควบคูไปดวย 
ไมวาจะเปน การขลิบหู การสักหู แถบปลอกคอ และสุดทายคือการฝงไมโครชิพที่มีการพูดถึงมากที่สุด 
แตการฝงไมโครชิพก็มีคาใชจายที่สูงตามไปดวย ซึ่งไดมีขอเสนอแนะให  กทม.จัดโครงการนํารอง
ใหบริการฝงไมโครชิพในราคายอมเยา 

1.2 การกําหนดระเบียบ กฎหมาย และการบังคับใช เจาหนาที่ที่รับผิดชอบตองนํา
กฎหมายไปบังคับใช มีการติดตามผลและลงโทษผูกระทําผิดอยางจริงจัง 

1.3 การทําหมัน ตองจัดใหมีกิจกรรมการทําหมันสุนัขจรจัดที่ครอบคลุม และภายใน
ชวงเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกัน ทั้งนี้เพราะสุนัขจรจัดมีการแพรพันธุอยางรวดเร็ว  

1.4 การใหความรูและการสรางจิตสํานึก หลายคนมองแตดานที่ดีและงดงามของ
สุนัข แตขาดความรู ความเขาใจ ไมตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนขาดการ
คาดการณเกี่ยวกับปญหาที่ตามมาจากการมีสุนัขไวในครอบครอง ซึ่งเปนเหตุใหผูเลี้ยงสุนัขจํานวนไม
นอยไมอาจทนตอสภาพปญหาและภาระหนาที่ที่เพ่ิมขึ้นทั้งดานการเงิน การบริหารจัดการเวลา การ
จัดการสุขอนามัยของสุนัข เปนตน 

1.5 การจัดหาที่พักอาศัยหรือสถานพยาบาลสําหรับสุนัขจรจัด การมีสุนัขจรจัดอยูใน
พ้ืนที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและสวัสดิภาพของคนในชุมชน แมวา  กทม. จะพยายามหาที่พัก
ใหกับสุนัขจรจัด แตในทางปฏิบัติยังเปนปญหาอยู เนื่องจากสุนัขอยูกันอยางแออัดสงผลถึงสุขอนามัย 
และยังตองใชงบประมาณมากในการเลี้ยงดู ทั้งนี้มีการเสนอวา  กทม. ควรใหองคกรเอกชนหรือ
ประชาชนผูรักสัตวเขามารวมเปนอาสาสมัครชวยดูแลหรือชวยรับบริจาคเงินสมทบเพ่ือการเลี้ยงดูสุนัข 

สรุป การแกไขปญหาสุนัขจรจัดที่คาดวาจะสามารถลดจํานวนสุนัขจรจัดมี 5 วิธี 
ไดแก 1) การจดทะเบียน 2) การกําหนดระเบียบ กฎหมาย และการบังคับใช 3) การทําหมัน  
4) การใหความรูและสรางจิตสํานึก 5) การจัดหาที่พักอาศัยหรือสถานพยาบาลสําหรับสุนัขจรจัด 
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2. กฎหมายที่เกี่ยวของกับสุนัขจรจัด 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ .ศ. 2548 

ควบคุมการเลี้ยงสุนัขท่ีมีเจาของในพ้ืนที่กรุงเทพฯ โดยสรุป ดังนี้ 
กําหนดใหกรุงเทพฯ เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข หามไมใหมีการปลอย

สุนัขในที่หรือทางสาธารณะโดยเด็ดขาด เพ่ือไมใหสรางความเดือดรอนกับคนทั่วไป รวมถึงแกปญหา
สุนัขพันธุดุรายที่เจาของมักไมใสใจปลอยปละละเลยใหออกมาวิ่งนอกบาน สุดทายไปไลกัดคนที่เดิน
ผานไปมาในละแวกนั้น โดยกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูเลี้ยงสุนัขในกรุงเทพฯ ตองปฏิบัติตาม
ระเบียบ ไมสรางความเดือดรอน และไมเปนการทําผิดกฎหมาย  

กฎหมายยังคุมครองสิทธิและหนาที่ของประชาชนทั่วไปที่ถูกสุนัขรุกราน เชน ถูกกัด 
อุจจาระเรี่ยราดหนาบาน อุจจาดตาแกผูพบเห็น และการใหอาหารในที่สาธารณะทําใหสกปรกเลอะ
เทอะ แตไมครอบคลุมไปถึง “สนุัขของราชการ” 

นอกจากควบคุมสุนัขบานแลว ยังควบคุมไปถึงสุนัขจรจัดตามชุมชน วัด ฯลฯ แตมี
ผูใหอาหารเปนประจํา โดยใหถือผูเลี้ยงดูและใหอาหารเปนเจาของสุนัขจรจัดเหลานั้นทั้งหมด มีหนาที่
เทียบเทากับเจาของสุนัขบานทั่วไป และตองปฏิบัติ ดังนี้ 

นําสุนัขที่ เลี้ ยงอยูทั้ งหมดไปจดทะเบียน ณ สํานักงานเขตในทองที่  หรือ ที ่
กองสัตวแพทยสาธารณสุข สํานักอนามัย ภายใน 120 วัน นับแตวันที่สุนัขเกิด หรือภายใน 30 วัน นับ
แตวันที่นําสุนัขมาเลี้ยงในเขตกรุงเทพฯ หากไมสะดวกนําสุนัขมาจดทะเบียน หรือกรณีเลี้ยงสุนัขหลาย
ตัว ใหนําใบรับรอง ออกโดยสัตวแพทยคลินิกตาง ๆ ซึ่งระบุรูปพรรณสัณฐานของสุนัข ชื่อเจาของ 
รวมทั้งที่อยูอยางชัดเจน มาขึ้นทะเบียนแทนได พนักงานเจาหนาที่ที่รับเรื่องจะออกบัตรประจําตัว
สุนัขซึ่งมีความสําคัญ เพราะตอไป ทุกครั้งที่นําสุนัขออกจากบาน จะตองพกบัตรประจําตัวสุนัขติดตัว
ไวตลอด  

กรณีมีการยายที่อยูของสุนัข สุนัขตาย สุนัขหาย บัตรประจําตัวสุนัขหาย หรือเปลี่ยน
เจาของ จะตองแจงตอหนวยงานที่รับผิดชอบในการขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน เพ่ือออกบัตร
ประจําตัวสุนัขใหม หรือแกไขรายละเอียดที่อยูใหถูกตองได เพราะการขึ้นทะเบียนสุนัข เรื่อง
ฐานขอมูลที่ถูกตองจึงเปนเรื่องสําคัญ  

ทุกครั้งที่สุนัขออกจากบาน จะตองมีเจาของติดตามและจะตองพกบัตรประจําตัว
สุนัขไปดวยทุกครั้ง รวมทั้งจะตองผูกสายลากจูงตลอดเวลา กรณีที่เปนสุนัขควบคุมพิเศษ ดุราย หรือ
เปนสุนัขที่มีประวัติทํารายคนมากอน จะตองใสอุปกรณครอบปากและใชสายลากจูงมีความยาวไมเกิน 
50 เซนติเมตร ตลอดเวลา รวมทั้งผูติดตาม ตองมีอายุไมต่ํากวา 15 ป เพ่ือความปลอดภัยของ
ประชาชนทั่วไป เจาของตองเก็บ/ทําความสะอาดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากสุนัข ทั้งอุจจาระ เศษอาหาร 
ฯลฯ ทุกครั้งที่ออกนอกบาน   
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การฝาฝนการขึ้นทะเบียนสุนัข ไมควบคุมดูแลสุนัขขณะอยูในที่สาธารณะ มี
บทลงโทษปรับตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไมเกิน 5,000 บาท ผูพบเห็นการฝาฝน ใหแจง
เจาพนักงานสาธารณสุข เจาพนักงานทองถิ่น หรือเทศกิจ ดําเนินการปรับไดทันที แตจะตองมี
หลักฐานบงชี้ชัดเจน เชน รูปถาย เปนตน และหากสุนัขไลกัดทํารายผูอ่ืน มีโทษปรับหนักเปน 2 เทา 
แตไมเกิน 5,000 บาท ตองชดใชคาเสียหายคารักษาพยาบาล และคาทําขวัญแกผูเสียหาย  

กรณีใหอาหารสุนัขในที่สาธารณะตามริมถนนตาง ๆ หากไมเก็บเศษอาหารหรือ
ภาชนะใหเรียบรอย ปลอยใหถนนสกปรก รวมทั้งเก็บสิ่งปฏิกูลตาง ๆ อุจจาระ มีความผิดตาม พ .ร.บ. 

รักษาความสะอาด พ.ศ. 2535 มีโทษปรับสูงสุดไมเกิน 500 บาท หากสุนัขเลี้ยงสรางความเดือดรอน
แกคนรอบขาง สงเสียงเหา หอน ดังรบกวนตลอดเวลาก็มีโทษผิดเชนกัน โดยผูเดือดรอนสามารถแจง
เจาพนักงานทองถิ่นใหตรวจสอบได โดยเจาพนักงานจะใหคําแนะนําวิธีการเลี้ยงตาง ๆ อย างถูกตอง 
หากยังสงเสียงรบกวนอีกก็ดําเนินการปรับตามความเหมาะสม  

สรุป ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ .ศ. 

2548 กําหนดให กทม. เปนเขตควบคุมสุนัข โดยหามไมใหปลอยสุนัขในที่ทางสาธารณะเปนอันขาด 
และไมใหสุนัขสรางความเดือดรอนรําคาญ เชน อุจจาระหนาบาน เปนตน ในกรณีสุนัขจรจัดหรือสุนัข
วัด จะกําหนดใหผูใหอาหารเปนเจาของ ตองนําสุนัขไปขึ้นทะเบียนภายใน 120 วัน นับแตสุนัขเกิด 
หรือภายใน 30 วัน นับจากที่นําสุนัขมาเลี้ยง และการใหอาหารสุนัขในที่สาธารณะ โดยกอใหเกิด
ความสกปรกก็มีโทษความผิดดวย 
 

แนวคิดการเขียนสารคดี 
1. ความหมายของสารคดี  

มาลี บุญศิริพันธ (2530: 5) ใหความหมายสารคดีไววา คือขอเขียนที่ผูเขียนมีเจตนา
เบื้องตนเพื่อรายงานเรื่องที่เปนความจริง มิใชเกิดจากจินตนาการ เรียบเรียงอยางสละสลวย โดยเนน
องคประกอบของความสนใจของมนุษยมากกวาองคประกอบของความสด และมีวัตถุประสงคเพ่ือให
ขาวสาร ความรู ความผอนคลายแกผูอานในเวลาเดียวกัน 

ถวัลย มาศจรัส (2544: 72) ไดใหความหมายของสารคดีไววา สารคดี (non- 
fiction) คืองานเขียนที่ยึดถือเรื่องราวจากความเปนจริงนํามาเขียนเพ่ือมุงแสดงความรู ความจริง 
ทรรศนะ ความคิดเห็นเปนหลัก ดวยการจัดระเบียบความคิดในการนําเสนอ 

วนิดา บํารุงไทย (2545: 7) คือเรื่องสรางสรรค (creative) บางครั้งมักมีความเปน 
อัตวิสัย (subjective) ซึ่งเปนขอเขียนที่มุงใหความบันเทิงและใหขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณ ปจจุบัน 
สถานการณหรือแงมุมชีวิตที่นาสนใจแกผูอาน  
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พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2546: 1182) ไดใหความหมายวา เรื่องที่เรียบเรียง
ขึ้นจากความจริงไมใชจินตนาการ เชน สารคดีทองเที่ยว สารคดีชีวประวัติ 

ชลอ รอดรอย (2551: 3) สารคดี คืองานประพันธรอยแกวที่ผูเขียนมุงที่จะเสนอ
ความรูและความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวตาง ๆ เปนหลัก เพ่ือใหผูอานไดรับทั้งความรูและความ
เพลิดเพลินไปพรอม ๆ กันดวย  

จากคําจํากัดความที่ยกมาทั้งหมด สรุปไดวา สารคดี คืองานเขียนที่มุงใหสาระ 
ความรู และมีความบันเทิงรวมดวย ทําไดโดยการใชความคิดสรางสรรคในการเรียบเรียง เพ่ือใหไดมา
ซึ่งงานเขียนสารคดี ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริง มิใชเกิดจากจินตนาการของผูเขียน 

2. ประเภทของสารคดี 
ปาริชาต มธุรสเลิศสกุล (2542: 144) แบงออกได ดังนี้ 1) สารคดีเชิงขาว 2) สารคดี

บุคคลหรือสารคดีชีวประวัติ 3) สารคดีทองเที่ยว 4) สารคดีเชิงวิชาการ 5) สารคดีเกี่ยวกับสัตว  
6) สารคดี เกี่ยวกับพืช  7) สารคดีสตรี  8) สารคดี เด็ก 9) สารคดีแนะนําวิธีทํา 10) สารคดี
ประวัติศาสตร 11) สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษ 12) สารคดีความทรงจํา 13) สารคดีจดหมายเหตุ  

ถวัลย มาศจรัส (2544: 74) แบงได เปน 10 ประเภท ดังนี้  1) สารคดีบุคคล  
2) สารคดีโอกาสพิเศษ 3) สารคดีประวัติศาสตร 4) สารคดีทองเที่ยว 5) สารคดีแนะนําวิธีทํา  
6) สารคดีเด็ก 7) สารคดีสตรี 8) สารคดีเก่ียวกับสัตว 9) สารคดีความทรงจํา 10) สารคดีจดหมายเหตุ 

วนิดา บํารุงไทย (2545: 11) ไดกําหนดประเภทของสารคดีโดยคํานึงถึงลักษณะ 
และรูปแบบเฉพาะตัวของงานเขียน และความครอบคลุมชนิดของงานซึ่งเปนที่นิยม ดังนี้ 1) บทความ 
2) สารคดีวิชาการ 3) สารคดีบันทึกการทองเที่ยว 4) สารคดีประวัติบุคคล 5) สารคดีเลาประสบการณ 

ชลอ ลอดลอย (2551: 48) ไดแบงสารคดีออกเปน 4 ประเภท คือ 1) สารคดี
ชีวประวัติและอัตชีวประวัติ 2) สารคดีประเภทบทความ 3) สารคดีประเภทความเรียง 4) สารคดี
ทองเที่ยว 

จรัล มานตรี (2552: 22) ไดจัดประเภทของสารคดีออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
1) สารคดีเชิงขาว 2) สารคดีไมใชขาวหรือสารคดีทั่วไป ไดแก สารคดีบุคคล สารคดีประวัติศาสตร 
ส ารคดี ศิ ลปวัฒนธรรม  สารคดี ท อ ง เที่ ย ว  ส ารคดี เ กี่ ย วกั บสั ต ว  ส า รคดี วิ ทยาศาสตร  
และสารคดีสิ่งแวดลอม 

เมื่อพิจารณาจากแนวคิดขางตนแลว สามารถอธิบายความหมายของสารคดีเกี่ยวกับ
สัตวไดดังนี้ 

ปาริชาต มธุรสเลิศสกุล (2542: 144) ใหความหมายวา สารคดีเกี่ยวกับสัตว 
(Animal Stories) เปนเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว อาจจะกลาวถึงพฤติกรรม สายพันธุของสัตวนานาชนิด 
ความนารัก นาเอ็นดู ความแสนรู ความผูกพันระหวางมนุษยกับสัตว เปนตน 
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ถวัลย มาศจรัส (2544: 74) ใหความหมายวา เปนเรื่องที่เขียนเกี่ยวกับสัตวในแงของ
การใหความรูที่เปนสาระ  

จรัล มานตรี (2552: 23) ใหความหมายวา เปนสารคดีที่นําเสนอความนารัก นา
เอ็นดู แสนรู โดยเฉพาะสัตวเลี้ยงที่อยูใกลกับมนุษย มักเปนเรื่องราวที่ใหความแปลกใหมและความรู
เอ้ือเอ็นดูแกผูรักสัตวไดเสมอ 

สรุป สารคดีมีหลายประเภท แตเมื่อกลาวถึงเฉพาะสารคดีที่เกี่ยวกับสัตว จะเปนการ
นําเสนอเรื่องราวที่แปลกใหมและมีสาระของสัตว ไมวาจะเปนความนารัก นาเอ็นดู หรือวิถีชีวิตทั่วไป
ของสัตว และยังหมายรวมถึงความผูกพันระหวางคนกับสัตวอีกดวย 

3. โครงสรางสารคดี 
จรัล มานตรี (2552: 76) กลาวไววา โครงสรางของสารคดีจะประกอบไปดวย 4 สวน 

คือ 1) ชื่อเรื่อง 2) ความนํา 3) เนื้อเรื่อง และ 4) บทสรุป บางก็มีการเพ่ิมสวนที่เปนความตอนเชื่อมตอ
ระหวางคํานํากับเนื้อเรื่องเขาไป ซึ่งชลอ รอดลอย (2551: 30) มีการแบงโครงสรางสารคดีออกเปน  
5 สวน ไดแก 1) ชื่อเรื่อง 2) ความนํา 3) สวนเชื่อม 4) เนื้อเรื่อง 5) บทสรุป  

3.1 ชื่อเรื่อง  
ชื่อเรื่องสําคัญมากที่สุด เพราะเปนคําหรือขอความที่ผูอานมองเห็น การตั้งชื่อ

เรื่องนี่เองจะเปนตอนที่กระทบใจผูอาน ทําใหผูอานตองการติดตามเนื้อหาตอไป สามารถแบงออกเปน 
6 ประเภท คือ 

1) แบบชี้นําเนื้อหา (description title) 

2) แบบสําบัดสํานวน (style of speech title) 

3) แบบคนคุนเคย (someone you know title) 

4) แบบคําถาม (question title) 

5) แบบชวนฉงน (suspense title) 

6) การตั้งชื่อเรื่องแบบอ่ืน ๆ (others) 

3.2 ความนํา หรือคํานํา 
ความนํา หรือ คํานําของสารคดีเปนตอนที่ผูเขียนมุงที่จะจูงใจใหผูอานไดอาน

เนื้อเรื่องโดยการดึงดูดความสนใจของผูอานนั้น ผูเขียนสารคดีมีวิธีการแตกตางกันไปตามความ
เหมาะสม ความถนัด และความสามารถเฉพาะตัว จึงจะเห็นไดวา ความนําของสารคดีมีหลายแบบไม
ซ้ํากัน ไดแก 

1) ความนําที่เปนขาว (news peg lead)  

2) ความนําแบบพรรณนา (description lead)  

3) ความนําแบบสรุปความสําคัญ (summary lead)  
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4) ความนําที่เปนคําถาม (question lead) 

5) ความนําที่เปนสุภาษิตหรือบทกวี (epigram lead)  

6) ความนําแบบการใหคําจํากัดความ (definition lead)  

7) ความนําที่เปนเรื่องเลา (narrative lead)  

8) ความนําแบบใชอัญพจน (คําอาง) (quotation lead)  

9) ความนําแบบเขียนถึงผูอานโดยตรง (direct address lead)  

10) ความนําดวยการใหรายละเอียดอันนาตื่นเตน (sensational detail lead)  

3.3 ความตอนเชื่อมตอระหวางคํานํากับเนื้อเรื่อง 
เนื่องจากคํานําของสารคดีบางเรื่อง อาจจะไมมีความกลมกลืนกับเนื้อเรื่องได

อยางสนิท หากผูเขียนไมพิจารณาหาขอความมาเชื่อมกอนที่จะนําเขาสูเนื้อเรื่อง ก็จะทําใหขาด
ความสัมพันธกัน สวนประกอบตอนนี้จึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับคํานําที่กลาวมานี้ 

3.4 เนื้อเรื่อง 
เนื้อเรื่องเปนตอนที่ผูเขียนเสนอความรูอยางละเอียด และเปนตอนที่ยาวที่สุด

ของสารคดี รูปแบบของเนื้อเรื่องท่ีดีนั้น ผูเขียนมักเสนอเปนหลายยอหนา โดยใชหลักและวิธีการเขียน
ยอหนาทั่ ว ไปคือ  1) ย อหนาแตละยอหนามี เอกภาพ 2) มีสัมพันธภาพระหว างประโยค  
3) มีสัมพันธภาพระหวางยอหนา 4) ความยาวของยอหนาแตละยอหนาไดสัดสวนที่พอดี   

3.5 ตอนลงทาย หรือตอนสรุป  
ตอนสรุปควรเปนยอหนาสุดทายทําใหสารคดีจบลง ตอนนี้เปนสวนประกอบที่

สําคัญของสารคดีเชนเดียวกับสวนประกอบตอนอ่ืน ๆ การลงทายที่ดีจะทําใหผูอานไดรับความพอใจ
และสมใจกับสารที่ไดรับจากผูเขียน  

1) ลงทายดวยยอหนา หรือประโยคที่สิ้นสุดกระบวนความแลว 

2) ลงทายดวยการย้ําใจความสําคัญของเรื่อง 
3) ลงทายดวยการสรุปความเห็นสนับสนุนเรื่องที่ไดกลาวมาแลว 

4) ลงทายดวยการตั้งคําถามทิ้งไวใหผูอานคิดตอไป 

5) ลงทายดวยการวิเคราะหตามนัยของชื่อเรื่องใหกวางขวางขึ้น 

6) ลงทายดวยทวนใจความในยอหนาที่เปนความนํา 
7) ลงทายดวยการหมุนกลับทํานองเยยหยัน หรือพลิกความคิดโดยไมไดคาดฝน 

8) ลงทายดวยทําชักจูง หรือคําคัดคานโดยใชคําพูดของบุคคลสําคัญมาสรุป 

9) ลงทายดวยเรื่องเกร็ด 

10) ลงทายดวยพังเพย สุภาษิต หรือบทกวี 
11) ลงทายดวยการตั้งขอสังเกต 
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12) ลงทายดวยการเขียนเยาะเยย 

13) ลงทายดวยการใหความรูอยางแปลก 

14) ลงทายดวยการใชประโยคกระทบใจใหเห็นจุดที่ตองการ 
สรุป โครงสรางของสารคดีประกอบดวย 5 สวนสําคัญ ไดแก 1) ชื่อเรื่อง เปนสวนที่

บอกใหผูอานทราบวาสารคดีนั้น ๆ เขียนเกี่ยวกับอะไร 2) ความนํา เปนสวนที่จะชักจูงผูอานใหเขาสู
เนื้อเรื่อง 3) สวนเชื่อม เปนตัวเชื่อมเพ่ือเขาสูเนื้อเรื่อง 4) เนื้อเรื่อง เปนสวนที่บอกเลาเรื่องราวทั้งหมด
อยางละเอียดของสารคดี 5) บทสรุป ยอหนาสุดทายที่ชวยในการสรุปความหรือสรางความประทับใจ
ใหกับผูอาน ในการศึกษาครั้งนี้มีการวางเคาโครงตามแบบโครงสรางสารคดีที่แบงออกเปน 5 สวนดังนี้ 

1) ชื่อเรื่อง ใชชื่อเรื่องแบบชี้นําเนื้อหา โดยจะขอกําหนดใหใชชื่อวา “หมาวัด” 

2) ความนํา ใชความนําแบบพรรณนาฉากที่เปนวัด  
3) สวนเชื่อม อาจใชสุนัขเปนตัวเชื่อมใหเขาเนื้อหาที่กลาวเกี่ยวกับปญหา 

4) เนื้อเรื่อง กลาวถึงเรื่องราวของ “หมาวัด” 

5) บทสรุป ใชคําลงทายดวยการใชประโยคกระทบใจใหเห็นจุดที่ตองการ 
4. โวหารที่ใชในงานสารคดี 

ถวัลย มาศจรัส (2544: 82 - 84) แบงโวหารออกเปน 4 ชนิด ไดแก 1) พรรณนา  
2) บรรยาย 3) อธิบาย 4) โนมนาว 

ชลอ รอดลอย (2544: 25) ไดแบงโวหารออกเปน 6 ชนิด ดังนี้  
4.1 บรรยายโวหาร  

สํานวนที่กลาวเรื่องยืดยาวตามความรูของผูแตง สํานวนที่แตงเปนบรรยาย 
โวหารนั้น มีหลายประเภท เชน นิทาน ประวัติ ตํานาน รายงาน หรือจดหมายเหตุ โวหารชนิดนี้ 
ผูเขียนเริ่มตนจากจุดหนึ่งไปสูทองเรื่อง และตอไปจนถึงจุดสุดทาย  

4.2 อธิบายโวหาร 

การทําใหอานหรือฟงเขาใจ จะเปนวิชาความรู ทฤษฎี หรือหลักเกณฑอันใด
อันหนึ่งก็แลวแต ผูที่อธิบายก็คือผูที่ทําใหผูฟงเกิดความเขาใจแจงชัด ไมมีขอเคลือบคลุมสงสัย  

4.3 พรรณนาโวหาร  
สํานวนที่พูดรําพันถึงสิ่งตาง ๆ ตามที่ตนพบเห็นวาเปนอยางไร หรือรําพันถึง

ความรูสึกของตนหรือของผูอื่นวาเปนอยางนั้นเปนอยางนี้ตามความคิดของผูแตง  
4.4 เทศนาโวหาร 

สํานวนที่ใชแสดงหรืออธิบายขอความใหกวางขวางออกไป โดยอาศัยเหตุผล
หรือหลักฐานมาประกอบความรูความเห็นของผูแตง เพื่อใหเห็นจริงและเชื่อถือตามเปนขอใหญ ดังนั้น
ขอความที่ใชเทศนาโวหารนี้ จึงมักเปนขอปญหา ความเห็น วิชา และขอจรรยา หรือสุภาษิต ฯลฯ 
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4.5 สาธกโวหาร 

โวหารที่ผูเขียนตองการใหผูอานสามารถเขาใจเรื่องที่อานไดแจมแจง จึงไดยก
เหตุการณ สถานการณ หรือเรื่องนิทานมาเปนตัวอยางประกอบ  

4.6 อุปมาโวหารหรือโวหารเปรียบเทียบ 

โวหารที่ผูเขียนมุงที่จะใหผูอานเขาใจ หรือมองเห็นสารที่อานไดชัดเจน จึงยก
เอาสถานการณ บุคคล หรือสิ่งของอยางใดอยางหนึ่งนํามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขียนถึงนั้น 

สรุป โวหารที่ใชในงานสารคดีมี 6 แบบ ไดแก บรรยายโวหาร อธิบายโวหาร 
พรรณนาโวหาร เทศนาโวหาร สาธกโวหาร และอุปมาโวหาร ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับขอมูลที่นําเสนอวาควร
ใชโวหารชนิดใด เพ่ือใหไดอรรถรสในการอาน และที่สําคัญตองตั้งอยูบนขอเท็จจริงตามรูปแบบของ
สารคดี ที่จะใชในการศึกษาครั้งนี้จะใชบรรยายโวหารเปนหลัก และอาจมีการแทรกพรรณนาโวหาร
บางในการบรรยายฉากหรือลักษณะสุนัขใหเห็นภาพ 
 

แนวคิดการออกแบบส่ิงพิมพ 
1. ความหมายของการออกแบบและการออกแบบรูปเลม 

หทัย ตันหยง (2528: 10) กลาววา แนวคิดของการออกแบบคอนขางจะลึกซึ้ง การ
ออกแบบจึงถือเปนวิทยาการชั้นสูง ถาเราจะมองดูรอบกายเรา ธรรมชาติไดออกแบบสิ่งตาง ๆ ใหมี
รูปลักษณตางกัน สิ่งมีชีวิตทั้งคน สัตว พืช สิ่งที่ไมมีชีวิต กรวด หิน ดิน ทราย แรธาตุ โลหะ อโลหะ 
ประกอบกันขึ้นเปนระบบและโครงสรางเล็กใหญ เมื่อมนุษย หรือแมแตสิ่งที่ชีวิตอยางอ่ืน เริ่มมี
วิวัฒนาการทางปญญา การออกแบบก็เกิดขึ้นอีกแบบหนึ่งนอกเหนือจากรูปแบบธรรมชาติ ถา
พิจารณากันอยางลึกซึ้งแลว มนุษยก็ใชธรรมชาติเปนแมแบบสวนใหญ และคอย ๆ สรางสรรครูปแบบ
ใหม ๆ เกิดขึ้น ซึ่งคนจํานวนมาก เรียกวา “ศิลปะ” 

บรรยงค สุวรรณผอง (2533: 49 - 50) ไดกลาวถึงการสื่อสารผานสื่อสิ่งพิมพวามิไดมี
เพียง ตัวอักษร (letter) เพียงอยางเดียว หากยังมีสัญลักษณอ่ืน ๆ ที่ใชการสนับสนุนการสื่อสารให
บรรลุ วัตถุประสงคของผูสงสาร โดยเฉพาะกิจกรรมทางการสื่อสารที่เปนหนังสือพิมพและนิตยสาร 
และยังไมปรากฏวามีสื่อฯ ชื่อฉบับใดนําเสนอแตขอความที่เปนตัวอักษรเทานั้น ยังมีการเสนอขอความ 
ประเภทอ่ืนเขามาสนับสนุน ซึ่ง “ขอความ” ในที่นี้ หากยังไดหมายรวมไปถึง ภาพ กราฟก เสน สี 
และ สัญลักษณตาง ๆ ดวย กระนั้น การนําเสนอขอความโดยขาดแนวทางที่ชัดเจน ผูอานอาจเกิด
ความ สับสนจากเนื้อหา จึงจําเปนตองมีแนวกรอบแนวคิดที่เปนหนาของรูปเลมเพ่ือชวยในการสื่อ 
ความหมาย (functional) ความสวยงาม (form) และเปนเอกลักษณ (identity) นั่นคือที่มาของการ 
วางแนวคิดรูปเลมและภาพประกอบ (layout & illustration concept) จึงหมายถึง การออกแบบ
รูปเลม โดยมีกรอบที่เปนแนวทางหลักในการจัดหนาตัวอักษร ภาพ กราฟก เสน สี และสัญลักษณ 
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ประกอบกันโดยจะตองคํานึงถึงหนาที่ในการสื่อสารเปนหลักการสําคัญ (form follow function) 

นอกจากนี้ แนวคิดดังกลาว ยังมีทั้งแนวคิดหลัก (core concept) คือสวนที่เปนแกนใหญ ซึ่งนอกจาก 
ชวยในการสื่อความหมายแลว ยังเปนสวนสําคัญในการแสดงเอกลักษณของสื่อสิ่งพิมพนั้น ๆ และ 
สวนที่เปนแนวคิดรอง (minor concept) ผูรับผิดชอบงานศิลปกรรมมีอิสระในการจัดวาง อักษร ภาพ 
กราฟก เสน สี และสัญลักษณ ตาง ๆ ได แตก็ยังคงคํานึงการสื่อความหมายเปนหลักนําเสนอ  

สรุป การออกแบบคือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นนอกเหนือจากธรรมชาติ โดยมีแมแบบคือ
ธรรมชาติที่อยูรอบตัว ซึ่งการออกแบบรูปเลมคือ การออกแบบอยางหนึ่ง ที่ใชการออกแบบมาเปนตัว
ประกอบเพื่อใหผูรับสาร ไดรับขอมูลอยางสมบูรณมากข้ึน 

2. กระบวนการออกแบบสิ่งพิมพ 
บรรยงค สุวรรณผอง (2533: 51 - 55) กลาวถึงกระบวนการออกแบบสิ่งพิมพวา

จัดแบงไดหลากหลาย แตก็ไมพน 4 ขั้นตอนดังนี้ 
2.1 วางแผนราง (layout planning)  

2.1.1 กําหนดราง (layout) โดยคํานึงถึง วัตถุประสงคของการจัดทําหนังสือ 
กลุมผูอาน เปาหมาย และแนวคิดเนื้อหาของหนังสือที่จะดําเนินการ  

2.1.2 วางกรอบ (frame) ใหสวนใดของขอความในแบบรางเปนแนวคิดหลัก
สวนใดเปนแนวคิดรอง  

2.2 สรางแมแบบ (template making)  

2.2.1 กําหนดรายละเอียดที่เก่ียวของกับรูปเลม  
        1) ตัวอักษร (letter) ไดแก ลักษณะและขนาดของตัวหนังสือที่มีความ

เหมาะสมกับเนื้อหาสารและกลุมเปาหมาย  
        2) เครื่องหมายและสัญลักษณ (sign and symbol) เปนการสรางพิเศษ

สําหรับหนังสือ หรือใชเปนการทั่วไป เชน เครื่ องหมายและสัญลักษณตามหลักภาษาหรือที่
ราชบัณฑิตยสถาน กําหนดทั้งภาพ กราฟก หรือตัวอักษรบางอยางเปนตน  

        3) ภาพประกอบ (illustration) เปนภาพถาย ภาพวาด ภาพสัญลักษณ 
        4) สี (color) สีที่ใชในการออกแบบมีกลุมตาง ๆ ที่สามารถเลือกให

สัมพันธกันกับเนื้อเรื่อง เนื้อหา และกลุมเปาหมาย ไดแก โทนสีเดน (striking) โทนสีออน (tranquil) 

โทนสีสด (exiting) โทนสีธรรมชาติ (natural) โทนสีอบอุน (warm) โทนสีเย็น (cold) โทนสีวัยรุน 
(young) โทนสีแฟชั่นสตรี (feminine) และ โทนสีแปลกตา (surprising) เปนตน  

        5) เสน ที่เปนแนวคิดหลัก คือ มีหนาที่ในการแบงเนื้อหาและแสดง
เอกลักษณของหนังสือ และเสนที่เปนแนวคิดรอง คือ สรางมาใชตามความจําเปนของผูรับผิดชอบทาง
ศิลปกรรม เพ่ือทําหนาที่ในการแบงสวนของเนื้อหา (column) เปนตน  
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2.2.2 ปจจุบันใชวิธีการจัดหนาดวยคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกต 
โปรแกรมซึ่งมีชื่อเสียงและเปนที่นิยมใชกันคอนขางมาก คือ InDesign โปรแกรมดังกลาว จําเปนตอง
มีการตั้งคาใหทํางาน อันไดแก ระยะหางระหวางตัวอักษร ระยะหางระหวางบรรทัด และ ระยะหาง
ระหวางวรรค เปนตน 

2.2.3 จัดทําแมแบบที่เปนสวนประกอบของหนังสือ  
2.3 จัดหนา (page making)  

แนวคิดรูปเลมที่ดี จะชวยใหสวนที่เปนแนวคิดรองมีความยืดหยุนในการจัดหนา
ไดอยางคลองตัว ทั้งการนําภาพประกอบมาใช ไมวาภาพบุคคลหรือภาพอาคารสถานที่ หรือเนน
เฉพาะตัวอักษร และแมกระท่ังการใชองคประกอบที่สมดุล 

2.4 ตกแตงตนฉบับ (manuscript finishing) แมมีการจัดหนาแลว แตก็ยั งมี
กระบวนการอ่ืนเขามาเก่ียวของ โดยเฉพาะงานดานบรรณาธิการที่ยังตองมีการพิสูจนอักษร และตรวจ
วรรคตอนตาง ๆ รวมทั้งความสวยงามในการจัดหนา จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการตกแตงตนฉบับ  

สรุป กระบวนการการออกแบบรูปเลมมี 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การวางแผนราง คือ
การกําหนดวัตถุประสงคของสิ่งที่จะนําเสนอ 2) สรางแมแบบ การกําหนดคาสี ภาพประกอบ เสน 
ตัวอักษร เครื่องหมายตาง ๆ ที่จะใชในงาน 3) จัดหนา และ 4) ตกแตงตนฉบับ คือการพิสูจนอักษร
และตกแตงใหสวยงาม โดยในการจัดทําหนังสือเลมจะกําหนดคาสีใหเปนสีแบบธรรมชาติ ใชตัวอักษร 
TH SarabunPSK เนื่องจากเปนตัวอักษระะที่อานง าย และเปนสากล และกําหนดตัวอักษร  
16 points เพ่ือใหเห็นชัด อานไดทุกวัย อาจมีการใชสัญลักษณเปนกระดูกหรือภาพวาดสุนัขให
หนังสือเขาถึงผูอานที่รักสุนัขทุกวัยไดงาย ไมอานแลวเครียดจนเกินไป 

3. หลักการจัดหนาสิ่งพิมพ 
หลักการออกแบบคือวิธีการหรือแนวทางที่นําไปสูการกําหนดตําแหนงและ

ความสัมพันธขององคประกอบทั้งหมดในงานออกแบบ ทั้ งนี้ การจัดวางเลยเอาทที่ดี ณัฐสรวงพร  
ทองเนื้อนวล (2555: 53) ไดกําหนดลักษณะ ดังนี้ 1) ตองทํางานได 2) ตองเปนระบบ 3) ตองดึงดูดใจ  

โดยจะอาศัยหลักการออกแบบดังตอไปนี้ 
3.1 ดุลยภาพ (balance) เปนการกระจายคาน้ําหนักใหไดสวน โดยการเทียบเคียง

สวนประกอบทั้งหมดบนเลยเอาท จัดวางใหเกิดความรูสึกถึงความเทาเทียมกัน หรือความมั่นคง การ
จัดวางแบบสมดุลนั้นทําได 2 แบบ คือ 

3.1.1 ดุลภาพแบบซาย - ขวาเทากัน (symmetry) เปนการสรางความสมดุล
โดยจัดวางองคประกอบใหกระจายออกไปจากศูนยกลางอยางสม่ําเสมอทั้งดานซายและขวา เหมือการ
สะทอนบนกระจกเงา 
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3.1.2 ดุลภาพแบบซาย – ขวาไมเทากัน (asymmetry) เปนการสรางความ
สมดุลโดยจัดวางองคประกอบใหกระจายคาน้ําหนักในลักษณะที่แตกตางกันระหวางดานซายและขวา 
แตยังคงความสอดคลองของสี น้ําหนัก ขนาด รูปราง และพ้ืนผิว 

3.2 จังหวะ (rhythm) การสรางชิ้นงานโดยการซ้ําสวนประกอบใหเปนจังหวะอยาง
สม่ําเสมอ อาจมีการลดหล่ําความสูงต่ํา ซึ่งจะสามารถทําใหผูอานมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อยางตอเนื่องในการจัดทําเลยเอาท หรือเปนการใชจังหวะในการซ้ําขนาดและตําแหนงของ
องคประกอบ สรางความสม่ําเสมอใหกับคอลัมนในหนาหนังสือ ถึงแมวาจะใชสีหรือน้ําหนักที่ตางกันก็
ตาม ถือเปนจังหวะการซ้ําที่สามารถชวยอํานวยความสะดวกแกผูอานได ชวย ใหผูอานเกิด
ความคุนเคย ชวยไมใหผูอานเกิดความเบื่อหนายตอการติดตามเนื้อหา อีกทั้งยังทําใหสิ่งพิมพนั้นมี
เอกลักษณเฉพาะตัวขึ้นไดดวย 

3.3 การเนน (emphasis) การเนนหรือความแตกตาง (contrast) เปนวิธีการนํา
สวนประกอบมาจัดวางใหเกิดความเดน นาสนใจ และแตกตางไปจากสวนประกอบอ่ืน ๆ โดยจุดเดนที่
เกิดขึ้นนี้เปนการชี้นําสายตาใหผูอานมองเห็นความสําคัญของภาพ ที่เรียกวา “จุดสนใจ” (focal 

point) เลยเอาทที่ดีตองมึจุดสนใจเพียงจุดใดจุดหนึ่ง และผูอานจะดึงจุดสนใจนี้ขึ้นมาพิจารณา แต
ในทางกลับกันหากเนนทุกสิ่งทุกอยางบนเลยเอาทก็เทากับวาไมเนนอะไรใหเปนพิเศษเลย 

3.4 เอกภาพ (unity) งานเลยเอาทตองการความเปนเอกภาพมากที่สุด ผูอาน
ตองการการจัดลําดับการมองเห็นอยางเปนระบบเพ่ือประโยชนตอการสื่อสาร องคประกอบบนเลย
เอาท ไดแก หัวเรื่อง เนื้อหา ภาพ และคําอธิบาย ตองมีความสัมพันธตอกัน มีความตอเนื่อง มองดู
เหมือนอยูรวมกัน 

สรุป หลักการจัดหนาตองคํานึงถึงผลที่ใช มีระบบ และสวยงามดึงดูดใจ โดยมี
หลักการจัดหนาดังตอไปนี้ 1) ดุลยภาพ ใหเกิดความรูสึกเทาเทียมกัน 2) จังหวะ มีการซ้ําอยางนา
ติดตาม 3) การเนน ใหเกิดความเดนในจุดใดจุดหนึ่ง และ 4) เอกภาพ การมองเห็นอยางเปนระบบ มี
ความสัมพันธและตอเนื่องกัน 

4. สวนประกอบหนังสือ  
อารยะ ศรีกัลยาณบุตร (2522: 161 - 162) สวนประกอบของหนังสือขึ้นอยูกับ

ประเภท นักวิชาการไดจัดแบงออกเปน 15 สวน คือ 1) ใบหุมปก 2) ปก 3) ใบผนึกปก 4) ใบรองปก 
5) ปกใน 6) หนาลิขสิทธิ์  7) หนาอุทิศ 8) คํานิยม 9) คํานํา 10) สารบัญ 11) สารบัญภาพ  
12) เนื้อเรื่อง 13) ภาคผนวก 14) บรรณานุกรม 15) ดัชนี โดยมีรายละเอียดดังนี้   

4.1 ใบหุมปก (book jacket) กระดาษที่หุมอยูภายนอกปกหนังสือ ไมไดเย็บติดกับ
หนังสือเลม แตไดพับปลายมาดานหลังของปกหนาและปกหลัง มีจุดประสงคเพ่ือปองกันไมใหหนังสือ
ขาดหรือ สกปรก บอกรายละเอียดแกผูอาน อีกท้ังยังเปนการดึงดูดความสนใจจากผูอานอีกดวย 
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4.2 ปก (cover) ในกรณีที่หนังสือไมมีใบหุมปก จะทําหนาที่ปองกันรักษาตัวหนังสือ
และใหรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง นอกเหนือจากชักจูงใจใหคนซื้อหนังสือ เปนสวนที่สําคัญมาก เพราะ
สิ่ง แรกที่คนอานจะไดเห็นและทําการพิจารณา ลักษณะการออกแบบปก จึงเนนความสวยงามมาก
เปน พิเศษ ขณะเดียวกันก็พยายามสื่อความหมาย ของเนื้อหาภายในเลมดวย สวนประกอบของปก
หนังสือ มักประกอบดวย ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง ชื่อผู พิมพ โดยเลือกขนาดตัวอักษรใหลดหลั่นกัน
ตามลําดับ สวนที่ เปนสันปกก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน จะตองมีชื่อเรื่องและชื่อผูแตง เพ่ือจะ
สามารถมองเห็นขอความ ดังกลาวได เมื่อนําหนังสือเรียงใสตู  

4.3 ใบผนึกปก (end paper) หมายถึง โดยปกติหากเปนหนังสือปกแข็ง จะมี
กระดาษปดผนึกติดกับดานในของปกหนังสืออีกแผน ทั้งดานหนาและดานหลังปก กระดาษที่นํามาใช
จะเปนกระดาษที่มีความเหนียว เนื้อดี ใบผนึกปกและใบรองปก จะทําหนาที่ชวยยึดปกใหแนนกับตัว
เลมหนังสือ โดยอาจปลอยใหเปน หนากระดาษวาง ๆ หรือออกแบบใหพิมพเปนลวดลายสวยงามก็ได  

4.4 ใบรองปก (fly-leaf) หมายถึง ใบปลิวติดกับปก ทําหนาที่ยึดเลมหนังสือกับปก
หนังสือ สวนใหญจะมีใบรองปกท้ังหนาและหลัง  

4.5 ปกใน  (title page) หมายถึ ง  หน าที่ ให ร ายละ เ อียด เกี่ ย วกับหนั งสื อ 
ประกอบดวยขอความที่ไดระบุ ชื่อ หนังสือ ชื่อผูแตง ชื่อผูพิมพ ทําใหผูอานไดรายละเอียดเหลานี้ ใน
กรณีท่ีปกหนาฉีกขาดหรือ หองสมุดนําหนังสือไปทําปกใหมใหแข็งแรง  

4.6 หนาลิขสิทธิ์ (copyright page) หมายถึง หนาที่บงบอกวาใครคือเจาของ
ลิขสิทธิ์ หนังสือเลมนี้ ไดจัดพิมพมาแลวกี่ครั้ง เมื่อใด นอกจากนี้ หนังสือบางเลม ยังใหขอมูลสําหรับ
บัตรรายการหองสมุดไวดวย หนาลิขสิทธิ์ นี้จะอยูดานหลังของปกใน กรณีที่มีปกในหลายแผน จะอยู
หลังปกในแผนหลังสุด  

4.7 หนาอุทิศ (dedication page) หมายถึง หนาที่ผูแตงระบุวา ตองการอุทิศ
ผลงานใหแกใคร อาจเปนบุคคลเดียว หลายคนหรืออุทิศใหแกสถาบัน จะใชหนาหนังสือหนึ่งหนา แม
จะพิมพตัวหนังสือเพียงไมกี่คํา ก็จะใชเนื้อที่หนังสือทั้งหนา และตองอยูถัดจากหนาลิขสิทธิ์ การ
ออกแบบมักจัดใหดูเปนทางการ นาเคารพ มีลักษณะเปนอนุสรณใหแกบุคคล หรือสถาบันที่อุทิศให  

4.8 คํานิยม (foreword) หมายถึง คําที่บุคคลอ่ืนเขียนนํา เกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือ 
หรือผูแตง หนานี้จะอยูกอนคํานําของผูแตง ถามีผูเขียนหลายคน จะตองเรียงลําดับตามความสําคัญ
ของบุคคลที่เขียนคํานิยม  

4.9 คํานํา (preface) หมายถึง ขอความที่ผูแตงเขียนขึ้น เพ่ืออธิบายใหผูอานทราบ
ถึงแรงบันดาลใจ หรือสิ่งที่อยากใหผูอานรับรู กอนที่จะเริ่มอานเนื้อเรื่อง อาจจะเปนการขอบคุณผูที่
เกี่ยวของหรือชวยเหลือ ถาเปนหนังสือที่จัดพิมพโดยสถาบัน อาจมีคํานําของสถาบัน คํานําของ
บรรณาธิกร หรือผูจัดพิมพ แลวจึงเปนคํานําของผูเขียน  
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4.10 สารบัญ (table of contents) หมายถึง รายชื่อของบทและเรื่อง เรียง
ตามลําดับ เพ่ือบอกแกผูอาน วาในหนังสือเลมนั้น ประกอบดวยบทและเรื่องใดบาง แตละเรื่องอยูที่
หนาใด เพ่ือใหผูอานสามารถเปดอานไดอยางสะดวก การออกแบบจึงควรใหงายตอการเปดหา มี
ลักษณะสบายตา  

4.11 สารบัญภาพ (table of illustration) หมายถึง หนังสือบางเลมที่มีภาพเปน
สวนสําคัญ และมีภาพจํานวนมาก จําเปนตองมีสารบัญภาพ เพ่ือใหผูอานพลิกดูไดสะดวก  

4.12 เนื้อเรื่อง (contents) หมายถึง สวนหนึ่งที่ เปนเนื้อหาสําคัญของหนังสือ 
สําหรับสวนเนื้อเรื่องนี้อาจ แบงออกเปนภาค ตอน บท หรือแบงเปนขอใหญ ๆ ก็ได อยางไรก็ตาม 
ตองคํานึงถึงหลักการอานท่ี งาย เพื่อใหผูอานเขาใจเนื้อหาทั้งหมดไดโดยสะดวก  

4.13 ภาคผนวก (appendix) หมายถึง สวนหนึ่งที่ไมใชเนื้อหาโดยตรง แตเปนการ
อธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวของกับเนื้อเรื่อง หนังสือบางเลมจําเปนตองมีคําชี้แจง ประกอบในเนื้อหาของ
เรื่อง เพ่ือใหผูอานเขาใจเรื่องดีขึ้น สวนที่เปนภาคผนวกนี้ อาจจะเปนระเบียบกฎหมาย คําอธิบายที่
ตองใชรายละเอียดมากเกินกวาจะทําเปนเชิงอรรถทายหนาได  

4.14 บรรณานุกรม (bibliographies) หมายถึง หนังสือวิชาการจะตองแจงถึงที่มา
ของเนื้อหาที่ไดมีการอางอิงมาจากผลงานของบุคคลอื่น โดยระบุชื่อผูแตง ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ ปที่
พิมพ เพ่ือใหผูอานทราบ นอกจากนั้นยังเปนประโยชนในการที่จะคนควาหาความรู เพ่ิมเติม 
นอกเหนือจากเนื้อหาที่ปรากฏอยู ในหนังสือเลมนั้นดวย  

4.15 ดัชนี (index) หมายถึง หนาที่จัดเรียงหัวขอสําคัญของเรื่องในหนังสือ เปน
บุคคล สถานที่ หรือหัวขอรายละเอียดที่สําคัญของเนื้อหาในหนังสือ จัดเรียงตามตัวอักษร แลวบอก
เลขหนาใหรูวาเรื่องนั้น ๆ จะอานไดจากหนาไหนในหนังสือ  

สรุป สวนประกอบของหนังสือไมไดมีกฎตายตัววาตองเปนอยางไร แตตามหลักการ
ความนิยมของสํานักพิมพสวนใหญแลว หนังสือจะประกอบดวย 3 สวน อันไดแก สวนตนเลม สวน
เนื้อหา และสวนทายเลม 
 

แนวคิดการถายภาพ 
สมาน เฉตระการ (2551: 14) ใหความหมายของการถายภาพวา การถายภาพมาจาก

ภาษาอังกฤษวา “Photography” มีรากศัพทมาจากภาษากรีก 2 คํา คือ “Phos” และ “Graphein” 
คําวา “Phos” หมายถึงแสงสวาง และ “Graphein” หมายถึงการเขียน เมื่อรวมคําทั้งสองแลวจึงมี
ความหมายวา การเขียนดวยแสงสวาง 

การถายภาพเปนเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตภาพ โดยอาศัยองคประกอบ
พ้ืนฐาน 3 ประการ ไดแกกลองถายภาพ วัสดุไวแสง และแสงสวาง ฉะนั้นในการผลิตภาพถายจะตองมี
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ความรูและทักษะการใชกลองถายภาพและอุปกรณประกอบ ฟลกระดาษอัดภาพ น้ํายาชนิดตาง ๆ ที่
ใชในกระบวนการลางฟลมและอัดขยายภาพ รวมทั้งความรูดานศิลปะ แสง สี การจัดองคประกอบ
ของภาพ เปนตน 

1. การถายภาพสารคดี  
หากจะกลาวถึงการถายภาพสารคดี กนกรัตน ยศไกร (2550: 228) ไดใหความหมาย

ไววา เปนภาพที่นําเสนอขอเท็จจริงโดยปราศจากการบรรณาธิกร หรือใสเรื่องราวที่เปนนวนิยาย ซึ่ง
พบไดในภาพของเหตุการณหรือสภาพทางการเมือง สังคม หรือประวัติศาสตรที่เปนจริง ซึ่งการ
นําเสนอมักเปนการเลาเรื่อง (narration) ดังนั้นการเลาเรื่องจึงทําใหสาระตาง ๆ มีความนาสนใจ
มากกวาการใหความบันเทิงแกผูอาน   

อํานวยพร บุญจํารัส (2553: 93) กลาววา การถายภาพสารคดีทําไดทั้งการศึกษา ทํา
ความเขาใจเนื้อเรื่องเสียกอน และจะตองลงพ้ืนที่ดวยตนเอง การถายภาพสารคดีตาง ๆ ชางภาพจะ
ตองการบันทึกปรากฎการณขอเท็จจริงเพ่ือถายทอดความจริงโดยไมบิดเบือน ทั้งนี้ วิธีการเลาเรื่อง
ขึ้นอยูกับเรื่องที่ตองการจะเลาดวย หากเปนประเด็นที่ละเอียดออนหรือยังคงเปนขอถกเถียงในสังคม 
ชางภาพจะตองถายทอดขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมา ถายภาพตองครอบคลุมทุกดาน โดยไมใช
เทคนิคหรือภาพท่ีผิดธรรมชาติ แตตองถายทอดใหเห็นอารมณความรูสึกในภาพเพ่ือใหผูดูรูสึกรวมกับ
ภาพและเรื่องนั้นได โดยมีแนวทางการจัดองคประกอบภาพสารคดีดังนี้ 

1.1 เลือกถายระยะไกล (long shot) ใหเห็นสถานที่หรือทําเลทั้งหมด บอกเลา
เรื่องราวในมุมกวาง เพ่ือใหผูดูเห็นความสัมพันธ ขนาด และมาตราสวนของสิ่งที่อยูในเหตุการณนั้น ๆ  

1.2 เลือกระยะปานกลาง (medium shot) ใหเห็นความสัมพันธระหวางวัตถุหลัก
กับสวนประกอบสําคัญอ่ืน ๆ และสิ่งแวดลอมบางสวน  

1.3 เลือกถายระยะใกล (close-up shot) เพ่ือเนนใหเห็นรายละเอียดที่ตองการ ซึ่ง
บางทีก็อาจจะเห็นแคใบหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของวัตถุหรือแบบเทานั้น นอกจากนี้ อาจเลือกความ
หลากหลายของมุมตาง ๆ เชน มุมสูง มุมต่ํา และแนวตั้ง หรือแนวนอน จากหลักการดังกลาวจะชวย
ใหมั่นใจไมพลาดภาพประกอบสารคดีอยางแนนอน 

สรุป การถายภาพสารคดี นอกจากความสวยงามแลว ยังตองคํานึงถึงเรื่องราวและ
อารมณของภาพเปนหลัก ภาพตองสามารถสื่อความหมายแทนคําพูดและตองไมแตงเติมจนเกินจริง 
ซึ่งสอดคลองกับงานเขียนสารคดีที่เนนการใหความบันเทิงและความรูที่เปนขอเท็จจริงเปนสําคัญ 

2. การถายภาพสัตวเลี้ยง 
นอกจากจะตองเรียนรูเรื่องการถายภาพสารคดีแลวนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ยังตอง

ศึกษาเก่ียวกับการถายภาพสัตวเลี้ยง (สุนัข) อีกดวย  
โดยมีเทคนิคการถายภาพสัตวเลี้ยง (ณรงค สมพงษ 2545: 80) ดังนี้ 
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สัตวเลี้ยงสวนใหญถึงแมจะเปนสัตวที่เชื่อง ไมดุรายเหมือนสัตวปาก็ตาม แตการที่จะ
บังคับใหมันรวมมือในการถายภาพ ก็เปนสิ่งที่ทําไดยากเชนเดียวกัน เชน บางครั้งเราตองการภาพสัตว
เลี้ยงที่อารมณดีมากกวาการเซื่องซึม ใหนั่งหรือนอนตามคําสั่ง แตมันอาจจะไมรวมมือดวย การ
ถายภาพสัตวเลี้ยงจึงตองอาศัยความอดทน การเรียนรูนิสัยใจคอของสัตว คือตองเรียนรูวาสัตวเลี้ยงที่
จะถายนั้นชอบแสดงทาทางอยางไรบาง จะเรงเราใหมันเกิดความตื่นตัวอยางไร เมื่อถายภาพไประยะ
หนึ่ง ประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง สัตวจะเริ่มเหนื่อยออนหรือขาดความสนใจไป ควรหยุดถายภาพไป
ชั่วขณะแลวจึงเริ่มถายใหม ไมมีประโยชนที่จะพยายามบังคับสัตวใหทําในสิ่งที่มันไมอยากทํา ผลลัพธ
ก็คือจะไดภาพที่สัตวขาดความราเริงและความมีชีวิตชีวาไป 

หลักสําคัญในการถายภาพสัตวเลี้ยงคือ ตองตั้งกลองถายถายภาพใหอยูในระดับ
สายตาของสัตว หรือถายภาพมุมต่ํา (low angle) จะชวยเนนความเดนของสัตวไดมากกวาภาพมุมสูง 
(high angle) ซึ่งจะลดความสําคัญของสัตวลงไป การใชเสียงหรืออาหารเขาไปลอแมวใหสนใจนั้นจะ
สามารถทําไดดี แตสําหรับสุนัขนั้น การลอดวยอาหารอาจมีปฏิกิริยาตอบโตมากเกินไป สําหรับการ
ถายภาพสัตวที่มีผิวหรือขนสีดําจะตองเปดหนากลองเพ่ิมอีกประมาณ 1 1/2 สต็อปจากที่วัดแสงได
ปกติ หรือการใชเครื่องวัดแสงในกลอง ใหเขาไปวัดแสงบริเวณขนสีดํา ถึงแมวาฉากหลังจะรับแสงมาก
เกินไปก็ตาม แตถาตองการฉากหลังบางสวนก็ใหวัดคาเฉลี่ยจากแสงทั้ง 2 สวน  

การถายภาพสัตวเลี้ยงภายนอกสถานที่ ไมวาจะเปนสัตวเลี้ยงใสบานหรือในฟารม มี
ขอควรคํานึงอยูหลายประการคือ  

2.1 ทิศทางของแสง มีความสําคัญตอการถายภาพสัตวมาก โดยเฉพาะสัตวที่มีขนจะ
มองเห็นขนที่ตัวสัตวฟูสวยงาม เมื่อจัดใหแสงเขาทางดานขางกลองหรือแสงเฉียงหลัง นอกจากนี้ยัง
เปนการแยกตัวแบบออกจากฉากหลังไดดีอีกดวย แสงแบบนี้สามารถถายไดในชวงเชาและเย็น 

2.2 ควรเลือกมุมถายภาพสัตวเลี้ยง ในทุงหญาใหไดมุมที่สวยงาม ทั้งในลักษณะของ
วิวกวาง ๆ เห็นสัตวยืนและเล็มหญาเปนฝูง หรือเขาไปถายภาพสัตวเต็มตัวใหเห็นรายละเอียดอยาง
ชัดเจนเฉพาะตัว หรือเขาไปถายหนาสัตวใกล ๆ พยายามจัดภาพใหตัดสิ่งรกรุงรังของฉากหลังออกไป
อยาใหมารบกวนความสนใจตอสัตวเลี้ยงที่ถาย 

2.3 ควรเลือกจังหวะถายภาพสัตวเลี้ยงในหลาย ๆ อิริยาบถที่นาสนใจ เชน ขณะสัตว
กําลังกินอาหาร กําลังกินนมแม หรือกําลังเยาหยอกกัน เปนตน ควรรอคอยดวยความอดทนจะทําให
ไดภาพที่มีทาทางนาสนใจมากกวาการถายภาพสัตวที่ยืนหรือนอนเหมือนหุน นอกจากจะไดภาพที่
นาสนใจแลว ยังไดเรื่องราวในภาพที่ดีกวาดวย 

สรุป การถายภาพสัตวเลี้ยงตองใชความเขาใจ เนื่องจากสัตวจะอยูไมสุข เดินไปเดิน
มาตามใจตนเอง ในฐานะของชางถายภาพ ตองรูจักสัตวที่ตนจะถายเปนอยางดี และที่สําคัญตองมี
ความอดทนในการรอคอยถึงจะไดภาพถายที่สมบูรณ 
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แนวคิดการบรรณาธิกร 

บรรยงค สุวรรณผอง (2533: 2) ไดอธิบายเกี่ยวกับการบรรณาธิกรไววา เปนงานกอน
พิมพ จนเขาสูกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ และแปรสภาพเปนสิ่งพิมพที่มีคุณคาทั้งเนื้อหาและรูปแบบ  

จินตนา ใบกาซูยี และคณะ (2543: 27) ไดอธิบายขั้นตอนการบรรณาธิกรดังนี้  
1. การตรวจสอบตนฉบับเบื้องตน 

สิ่งแรกที่ควรทําเมื่อไดรับตนฉบับคือ ลงมืออานใหจบทั้งแฟม เพ่ือใหไดขอมูล
เกี่ยวกับตนฉบับนั้นใหมากที่สุด จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณของตนฉบับ โดยมีการใช “แผนคูมือ
บรรณาธิกร” (style sheet) เขามาชวยโดยการบันทึก จากนั้นเขียนคําหรือสิ่งที่มีปญหาลงในนั้นใน
การอานครั้งแรก เพ่ือการชวยในการตัดสินใจวาจะใชวิธีการใดแกไขปญหาเมื่อตองอานตนฉบับอยาง
ละเอียดในขึ้นตอนถัดไป นอกจากนี้ การอานครั้งแรกยังตองตรวจสอบวามีสิ่ งตอไปนี้ครบถวนหรือไม 
1) คําปรารภหรือคํานิยม 2) คํานํา 3) กิตติกรรมประกาศ 4) ภาพประกอบพรอมคําบรรยายภาพ 

2. การบรรณาธิกรเนื้อหา 
วิธีการที่ดีที่สุดคือ ใหแยกสวนที่ไมใชเนื้อหาออกกอน เชน คําที่ยกอางมาจากที่อ่ืน 

เปนตน แลวจึงทําการอานตนฉบับอยางละเอียด โดยคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
2.1 ความถูกตอง นักเขียนที่ชื่อวาเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนอาจเขียน

ผิดพลาดได ดังนั้นถามีขอสงสัยประการใด พึงตรวจสอบกับแหลงขอมูลที่เชื่อถือได หรือปรึกษาหารือ
กับนักเขียนโดยตรง  

2.2 ภาษาและความหมาย การทํางานในขั้นตอนนี้  ตองใชพจนานุกรมและหนังสือ
อางอิงอ่ืน ๆ ในดานภาษา ตองเขาใจในสํานวนภาษาหรือแนวการเขียนของผูเขียน จุดมุงหมายของ
งานเขียน และระดับผูอานของงานนั้น 

2.3 หัวเรื่อง ตองพิจารณาวาหัวเรื่องนั้นเหมาะสมกับเนื้อหาตลอดบทหรือตลอดทั้ง
เลมหรือไม  

2.4 การยอหนา ปจจัยอยางหนึ่งที่ทําใหงานเขียนดีนั้นคือการยอหนา ยอหนาหนึ่ง
อาจมีความยาวหลายรอยคํา แตบางทีอาจมีเพียงประโยคเดียวก็สมบูรณดี ในงานหนังสือนิยมใชยอ
หนายาว ๆ เนื่องจากถายอหนาสั้น ๆ อาจทําใหการอานหยุดชะงัก 

2.5 ศัพทวิชาการและภาษาเฉพาะกลุม ผูเขียนมักคิดวาผูอานมีความรูพ้ืนฐานใน
เรื่องนั้นอยูแลว จึงอาจเขียนบางคําตามความเคยชิน โดยใชคําเฉพาะ ซ่ึงอาจทําใหคนทั่วไปไมเขาใจ  

3. การบรรณาธิกรหนาอื่น 
เมื่ออานเนื้อหาสวนใหญสมบูรณแลว ตองใหความสนใจกับสวนอื่น ๆ ตอไป ไดแก 
3.1 สวนนํา หรือบทเกริ่น ตรวจตราวาตนฉบับไมมีสวนใดตกหลนหายไป และตอง

ตรวจตราชื่อผูแตง คํานําหนา นามสกุลใหครบถวนสมบูรณ 
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3.2 ขออนุญาตลิขสิทธิ์ อาจมีการนํางานอันมีลิขสิทธิ์มาใสไว ตองมั่นใจวาไดขอ
อนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์อยางถูกตองตามกฎหมายแลว 

3.3 การอางอิง ตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอยทั้งการอางอิงในเรื่อง บรรณานุกรม 
และเชิงอรรถ โดยจะตองตรวจสอบความถูกตองตามหลักการอางอิง รวมถึงตัวสะกดดวย 

3.4 การอางถอยคํา/อัญพจน อาจตองเปลี่ยนแปลงตัวสะกด ตัวการันต และ
เครื่องหมายวรรคตอนจากคําที่อางอิงนั้นใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับเนื้อเรื่ องตลอดทั้งเลม 
หลักเกณฑในการทําอัญพจนหรือการอางถอยคําคือ ถาเปนขอความที่ไมเกิน 30 คํา ใหจัดไวในเนื้อหา 
โดยอยูในเครื่องหมายคําพูด แตถาขอความที่อางเปนบทสนทนา หรือมีรายละเอียดมากกวา 30 คํา 
ใหจัดแยกออกมาจากเนื้อหา โดยใหขอความอยูอีกบรรทัดหนึ่งและไมตองใสเครื่องหมายคําพูด 

3.5 ภาพประกอบ ดูวาภาพประกอบนั้นจําเปนตองมี และเหมาะสมกับเนื้อหา
หรือไม ในกรณีมีภาพประกอบจํานวนมาก จําเปนตองจัดทํา “คูมือการจัดรูป” ซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับรูป
ที่จะใชในหนังสือเลม ในคูมือจะตอง 1) จัดลําดับหมายเลขของรูปแตละรูป 2) ใสเลขหนาของเนื้อหา
ตนฉบับที่เกี่ยวโยงกับรูป และ 3) ใสคําอธิบายเกี่ยวกับภาพสั้น ๆ  

3.6 ตาราง ตองทําการตรวจสอบ ตัดทอนสิ่งที่ไมจําเปน หรือขอมูลที่ซ้ําซอนระหวาง
เนื้อหากับตาราง  

สรุป การบรรณาธิกรคือการตรวจสอบความเรียบรอยในงานทุกขั้นตอนจนออกมา
เปนรูปเลม โดยมีกระบวนการคือ ตรวจสอบความเรียบรอยในภาพรวมกอนในขั้นแรก แลวจึงอาน
อยางถี่ถวนทั้งในดานความถูกตองของเนื้อหา ตัวสะกด รวมถึงความถูกตองของกฎหมาย และ
สวนประกอบที่หนังสือพึงมี ซึ่งผูบรรณาธิกรตองคํานึงถึงรายจายที่ตองเสียเพ่ิมขึ้นเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงตนฉบับดวย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะอาศัยทุกข้ันตอนของการบรรณาธิกร 
 
แนวคิดการพิมพ 

สมควร เพียรพิทักษ (2544: 10) ไดกลาวถึงความหมายของการพิมพไววา จุดหมายหลัก
ของการพิมพควรจะอยูที่การทําสําเนาจากตนฉบับเดิมใหเกิดชิ้นงานที่มีลักษณะเหมือนตนฉบับใน
ปริมาณมาก และชิ้นงานที่เปนผลสืบเนื่องมาจากการพิมพนั้นก็คือ “สิ่งพิมพ” 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติการพิมพ พุทธศักราช 2484 ไดใหความหมายไวในมาตรา 4 ดังนี้ 
“สิ่งพิมพ” หมายความวา สมุด แผนกระดาษ หรือวัตถุที่เพ่ิมขึ้น รวมตลอดทั้งบทเพลง แผนที่ 
แผนภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศ แผนเสียง หรือสิ่งอ่ืนใด อันมีลักษณะเชนเดียวกัน  

1. ประเภทการพิมพ 
คุณธัม วศินเกษม (2552: 11) ไดมีการอธิบายถึงหลักการพ้ืนฐานที่มักจะใชใน

กระบวนการจัดพิมพประกอบดวย 1) การพิมพ พ้ืนนูน (relief printing) 2) การพิมพ พ้ืนราบ 
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(planographic printing) 3) การพิมพรองลึก (intaglio printing) 4) การพิมพ พ้ืนฉลุ (screen- 

printing) และ 5) การพิมพดิจิทัล (digital printing)  

การพิมพดิจิทัล คุณธัม วศินเกษม (2552: 11) ใหความหมายวา เปนการทําสําเนา
ของภาพดิจิทัล ลงบนผิวของวัสดุที่ใชพิมพ การพิมพประเภทนี้ เปนการพิมพที่สั่งใหมีการใชขอมูล
ดิจิทัลของขอความหรือภาพ ในระบบคอมพิวเตอรไปบังคับใหเครื่องพิมพ (printing) ที่ตอพวงอยูให
พิมพผลเปนตัวอักขระและภาพบนกระดาษหรือวัสดุบางประเภท เหมาะกับงานพิมพจํานวนนอย  

สรุป การพิมพแบงออกเปน 5 ประเภท แตถาตองการพิมพในจํานวนนอย จะนิยมใช
การพิมพแบบดิจิทัล เนื่องจากสะดวก ประหยัด และมีคุณภาพที่อยูในระดับดี 

2. ขนาดกระดาษที่ใชในสิ่งพิมพ 
เอกเทพ ภักดีศิริมงคล (2553: 48) กลาววา หนังสือมีการจัดพิมพหลายขนาด ดังนั้น 

การเลือกใชขนาดหนังสือจึงตองพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยในสวนของขนาดกระดาษที่ใชพิมพ
หนังสือนั้นมีใหเลือกหลายขนาด แตสําหรับขนาดที่นิยมใชมีอยู 5 ขนาด ไดแก 

2.1 ขนาด A4 (21 x 29.7 ซม.) เหมาะกับงานดานศิลปะและการออกแบบ 

2.2 ขนาด 8 หนายก (19 x 26 ซม.) เหมาะกับงานหนังสือวิชาการ ตํารา 
2.3 ขนาด8 หนายกพิเศษ (21 x 24 ซม.) เหมาะกับหนังสือคอมพิวเตอร 
2.4 ขนาด A5 (14.5 x 21 ซม.) เหมาะกับงานหนังสือทั่วไป 

2.5 ขนาด 16 หนายก (13 x 18.5 ซม.) เหมาะกับงานวรรณกรรม และเรื่องสั้น 

สรุป ขนาดของหนังสือมีทั้งหมด 5 ขนาดที่นิยมใช ในสวนของการศึกษาครั้งนี้จะใช
ขนาด 16 หนายก (13 x 18.5 ซม.)  

3. ชนิดของกระดาษที่ใชพิมพ 
เอกเทพ ภักดีศิริมงคล (2553: 48) กลาวถึงกระดาษที่นิยมใชและเหมาะกับการพิมพ

หนังสือวามีอยู 3 ชนิด ไดแก กระดาษอารต กระดาษปอนด และกระดาษถนอมสายตา 

3.1 กระดาษอารต  
กระดาษอารตเปนกระดาษคุณภาพดี มีเนื้อกระดาษที่รองรับน้ําหมึกดี ทําให

ตัวอักษรและภาพที่พิมพบนกระดาษอารตมีความคมชัดและสีสันสดใส แตราคาแพงกวากระดาษ
หลายชนิด เหมาะกับหนังสือที่มีคุณคา หนังสือที่ตองการคุณภาพของภาพประกอบ  

3.2 กระดาษปอนด 
กระดาษปอนดจัดเปนกระดาษที่มีราคาปานกลาง เนื้อกระดาษมีคุณสมบัติของ

การรองรับน้ําหมึกดอยกวากระดาษอารต ดังนั้น ตัวอักษรหรือภาพพิมพจะมีคุณภาพลดลงบางหาก
เปรียบเทียบกับงานพิมพบนกระดาษอารต แตเนื่องจากราคาไมแพงและมีคุณสมบัติที่ใชสําหรับการ
พิมพหนังสือได ทําใหไดรับความนิยมในการเลือกใชเพ่ือพิมพหนังสือ สําหรับการเลือกใชกระดาษ
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ปอนดควรเลือกใชน้ําหนักกระดาษที่เหมาะกับการพิมพแตละชนิด เชน ใชกระดาษปอนด 80 แกรม
หรือมากกวา สําหรับหนังสือที่พิมพ 2 หรือ 4 สี และใชกระดาษปอนด 70 - 80 แกรม สําหรับหนังสือ
ที่พิมพสีเดียว 

3.3 กระดาษถนอมสายตา 
ปจจุบันกระดาษถนอมสายตาเปนที่นิยมมากในวงการหนังสือ เพราะสีเหลือง

นวลของเนื้อกระดาษชวยลดแสงสะทอนใหนอยลง จึงทําใหผูอานสบายตาขณะอาน ซึ่งนอกจากขอดี
เรื่องอานสบายตาแลว กระดาษถนอมสายตายังมีคุณสมบัติที่ถูกใจคนในวงการหนังสืออีกหลายขอ 
เชน สามารถรองรับหมึกไดดีทําใหตัวอักษรและภาพมีความคมชัด เนื้อกระดาษมีความฟู ชวยให
หนังสือดูหนาขึ้นได และน้ําหนักเบาเมื่อเทียบกับกระดาษชนิดอื่น 

สรุป การพิมพถือเปนคาใชจายหลักของการผลิตหนังสือ ทั้งนี้ผูผลิตตองคํานึงถึง
ตนทุนและเนื้อหา เพ่ือจะสามารถเลือกกระดาษที่เหมาะสมกับงานพิมพที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้จะใช
กระดาษถนอมสายตา เนื่องจากสามารถรองรับหมึกไดดี เนื้อกระดาษฟู ชวยใหหนั งสือดูหนาขึ้นได 
และน้ําหนักเบา 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

กรอบแนวคิดในการศึกษาโครงการจัดทําหนังสือเลมสารคดีสะทอนชีวิตสุนัขอยูวัด มี
แผนภูมภิาพดังนี้ 

 
ภาพที่ 2–1    แสดงกรอบแนวคิดในการจัดทําหนังสือเลมสารคดีสะทอนชีวิตสุนัขอยูวัด 

ที่มา: ผูศึกษา 
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บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

 
การศึกษาสุนัขที่อาศัยอยูในวัด เพ่ือนําผลการศึกษามาทําเปนสารคดี เรื่อง “หมาวัด” 

เปนหนังสือเลม เสนอเรื่องราวและสภาพความเปนของสุนัขอยูวัด โดยนําแนวคิด ความรูทั่วไป และ
การทบทวนวรรณกรรม ที่ไดสรุปไวจากบทกอนหนามาประยุกตใชในการศึกษา โดยมีแหลงขอมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการศึกษา และการวิเคราะหขอมูล นําไปสูการวางแนวคิด
เนื้อหา (content concept) การพัฒนาแนวคิดรูปเลมและภาพประกอบ (layout & illustration)  

เนื้อหาของสารคดีจะมุงเนนใหเห็นถึงสภาพจริงของสุนัขอยูวัด โดยผานการบอกเลาของ
ตัวละครหลักคือ “หมาวัด” ซึ่งเรื่องราวจะสะทอนถึงพฤติกรรมที่แทจริงของสุนัขอยูวัด เชน ความ
ซื่อสัตย จงรักภักดี การแสดงความเปนเจาของ ความขัดแยง และพฤติกรรมตาง ๆ ของสุนัข เสนอ
เปนงานเขียนแบบสาระบันเทิง ที่ใหทั้งความบันเทิงและความรูเรื่องพฤติกรรมสุนัข  
 
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา 

ขอมูลที่ใชในการจัดทําโครงการแบงเปน 3 ประเภท ไดแก 
1. ขอมูลเอกสาร ไดแก การรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ เชน บทความทาง

วิชาการ หนังสือ หรือเว็บไซตที่เก่ียวกับพฤติกรรมสุนัขและการจัดการสุนัขจรจัด  
2. ขอมูลบุคคล  

2.1 เลขาวัด พระสงฆ มัคทายก และบุคลากรวัดอ่ืน ๆ 

2.2 ประธานกลุม SOS มูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอย และสัตวแพทย 
3. ขอมูลจากการสังเกตการณ ไดแก พฤติกรรมการกิน การอยู การนอน การขับถาย 

และการผสมพันธุของสุนัข รวมถึงการสังเกตสภาพแวดลอมภายในวัด  
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เก็บขอมูลจากเอกสาร รวมถึงเว็ปไซตโซเชียลมีเดียตาง ๆ ที่ใหการชวยเหลือสุนัข 

2. เก็บขอมูลจากการลงพ้ืนที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 

3. เก็บขอมูลจากการสัมภาษณ 
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กลุมเปาหมาย 

บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัข 
 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชสัมภาษณ ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive 

sampling) โดยการเลือกผูที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการสัมภาษณโดยตรง คือ คนในวัดและองคกรที่
เกี่ยวของในการจัดการสุนัข 

1. วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  
1.1 เลขาวัด  
1.2 พระลูกวัดที่เลี้ยงและใหอาหารสุนัข  
1.3 มัคทายก (นายสมศักดิ์) 
1.4 บุคคลอื่น ๆ ไดแก แมคาผูขายของในวัด ผูใหอาหารสุนัขที่ไมมีพระเปนเจาของ 

2. องคกรหรือกลุมบุคคลที่ใหการชวยเหลือในดานการจัดการสุนัข  
2.1 “นิดา” ประธานกลุม SOS (สมาคมสงเคราะหสัตวในพระบรมราชูปถัมภ) 
2.2 “ตูน” หัวหนาฝายจัดกิจกรรม มูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอย 

2.2 สพ.ญ. วีณา จูงพันธ อาจารยคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก 

 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
โครงการศึกษาครั้งนี้ มีเครื่องมือในการศึกษาแบงออกไดเปน 2 สวน ดังนี้ 
1. การสังเกตพฤติกรรมสุนัข ใชเพ่ือตองการทราบความเปนอยูและความรูสึกของสุนัขใน

วัด ซึ่งจะทําไดโดยการสังเกตพฤติกรรมการกิน การอยู การนอน การขับถาย การผสมพันธุ รวมถึง
ลักษณะภายนอกของสุนัข นอกจากนี้ยังตองใชการสังเกตสภาพแวดลอมภายในวัดประกอบดวย 

2. การสัมภาษณ โดยมีแนวทางการสัมภาษณดังนี้ 
2.1 ชุดคําถามสําหรับบุคคลในวัด 

1) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุนัขในวัด เชน จํานวน สภาพความเปนอยู ฯลฯ 

2) ความเปนมาและวีรกรรมที่ผานมาของสุนัขแตละตัว  
3) มีการจัดการสุนัขในวัดอยางไร ทั้งในดานการดูแล กฎหมาย รวมถึงการ

ปองกันไมใหมีเพ่ิมข้ึน 
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2.2 ชุดคําถามเก่ียวกับองคกรและกลุมบุคคลที่ใหการชวยเหลือ 

1) ปญหาสุนัขในปจจุบัน เชน โรคระบาด การทอดทิ้ง การขยายพันธุอยาง
รวดเร็วของสุนัข กฎหมายที่ยังไมครอบคลุม ฯลฯ  

2) วิธีการดูแลสุนัข เชน วิธีรักษาโรค การฉีดวัคซีนประจําป การทําหมัน การ
เลี้ยงดู การทําโทษที่ถูกวิธี เปนตน 

3) ความรูเรื่องพฤติกรรมสุนัข 
 

การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลที่เก็บไดจากการลงพ้ืนที่และสังเกตการณ  
2. วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ  

 

แนวคิดเนื้อหา 
การนําเสนอเนื้อหา จะใชรูปแบบการเขียนสารคดี บรรยายดวยภาษาที่เขาใจงาย 

(บรรยายโวหาร) ไมเนนภาพประกอบ อาจมีบางในกรณีท่ีตัวหนังสือบรรยายใหเห็นภาพไมชัดเจน โดย
หลักจะใชตัวหนังสือในการบรรยายฉากที่พบเห็นเสียมากกวา ดังนั้น จึงอาจมีการแทรกพรรณนา
โวหารบางในบางสวนของสารคดี ดําเนินเรื่องดวยการบอกเลา ใชภาษากึ่งทางการเพ่ือใหเกิดความ
เพลิดเพลินและเขาใจงาย โดยอารมณหนังสือจะเนนไปที่บรรยากาศและเรื่องราวภายในวัดเสียเปน
สวนใหญ เพ่ือใหเห็นถึงพฤติกรรมความนารักและสภาพจริงของ “หมาวัด” ตามที่พบเห็น แบง
ออกเปน บทนํา เนื้อเรื่อง และสรุป ในสวนของเนื้อเรื่องจะแบงออกเปน 13 บท โดยมีเนื้อหาแตละ
บทดังนี ้

บทนํา จะกลาวถึงปญหาที่ยากตอการแกไข ที่มาของสุนัขจรจัด การเปลี่ยนผานสถานะ
จากสุนัขตามชุมชนเปน “หมาวัด”  

บทที่ 1 พรรณนาฉากวัดและภาพรวมของ “หมาวัด” ตามที่พบเห็น กลาวถึงสุนัขแตละ
กลุมภายในวัดวามีลักษณะนิสัยอยางใด แตละกลุมอาศัยอยูในบริเวณใด กิจวัตรโดยทั่วไปของสุนัข 

บทที่ 2 แนะนําตัวละครหลัก ลักษณะนิสัย ที่มาของสุนัขที่เขามาอยูในวัด กลาวถึงพระที่
เลี้ยง และสุนัขตัวอื่นที่เก่ียวของ 

บทที่ 3 กลาวถึงสุนัขอีกกลุมที่ลวนเปนสุนัขพันธุดี วีรกรรม และความแตกตางของสุนัข
พันธุฝรั่งกับสุนัขพันธุไทย 

บทที่ 4 เลากิจวัตรประจําวันของสุนัขอยูวัด สะทอนชีวิตของ “หมาบาน” ในวัดที่
แตกตางจาก “หมาบาน” ธรรมดา 
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บทที่ 5 กลาวถึงสุนัขตัวหนึ่งที่มีนิสัยโดดเดน แตกตางจากพวก สะทอนใหเห็นพฤติกรรม
ที่แตกตางของสุนัขแตละตัว 

บทที่ 6 กลาวถึงความรักของสุนัขตัวหนึ่ง ที่มีท้ังในลักษณะเชิงชูสาวและความรักระหวาง
พอกับลูก และสอดแทรกขอคิดเรื่องการทําหมัน 

บทที่ 7 กลาวถึงพฤติกรรมแปลก ๆ ของสุนัขตัวหนึ่ง ที่รับรูการเปลี่ยนแปลงทางดาน
รางกายของตนจนทําใหขาดความมั่นใจ 

บทที่ 8 กลาวถึงพฤติกรรมการกินที่แตกตางของสุนัขแตละตัว โดยอาหารจะเปนตัว
สะทอนสถานะทางสังคมของสุนัขไดอีกดวย 

บทที่ 9 กลาวถึงกิจกรรมการถูกจับอาบน้ําและใสยาของเหลาสุนัข สอดแทรกความรู
เรื่องสุขอนามัยของสุนัข 

บทที่ 10 กลาวถึงเรื่องราวของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การถูกลดบทบาทลงของ
สุนัขท่ีมีพระเลี้ยง 

บทที่  11 เลาเหตุการณวันที่สุนัขตัวหนึ่งในวันถูกวางยาเบื่อตาย แทรกประ เด็น
ความสัมพันธของพอและลูกหมา 

บทที่ 12 บรรยายความรักระหวาง “หมาวัด” กับพระที่ผูกพันกันไมตางจากสุนัขที่มี
เจาของทั่วไป 

บทที ่13 เลาถึงชีวิตของสุนัขอีกสวนใหญของวัดที่ไมมีพระเลี้ยง และมีความเปนอยูที่ไมดี
นักเมื่อเทียบกับสุนัขที่มีพระเลี้ยง 

บทสรุป กลาวถึงชีวิตของสุนัขที่มีพระเลี้ยงที่ไมตางจาก “หมาบานในวัด” และแทรกให
เห็นความเปนอยูที่แตกตางระหวางสุนัขที่พระเลี้ยงกับท่ีไมมีพระเลี้ยง 
 
แนวคิดการออกแบบ 

การออกแบบรูปเลมในโครงการจัดทําหนังเลมสารคดีสะทอนปญหาชีวิต “หมาวัด” มี
ดังนี้ 

1. สี จะใชสีขาว - ดําในเนื้อหา และภาพประกอบเปนสี่สี 
2. ภาพประกอบ ภาพประกอบจะใหภาพถายอยูในสวนหลังสุดของเลมเพ่ือใหผูอานได

จินตนาการขึ้นเองกอน แลวจึงมีภาพที่แทจริงอยูภายหลังเพ่ือเปนการยืนยันวาเปนเรื่องจริงตามหลัก
สารคดี และในระหวางบทจะมีภาพประกอบเปนภาพวาดเพ่ือไมใหดูเปนเรื่องที่เครงเครียดจนเกินไป 
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3. ตัวอักษร 

3.1 หนาปก ใชตัวอักษร Aksaramatee เปนตัวอักษรที่ไมเปนทางการมาก แตมี
ความเรียบรอย สวยงาม อานงาย ทั้งยังมีลักษณะหัวโคง มีความโบราณ ซึ่งเขากับอารมณของวัดเปน
อยางดี สําหรับตัวอักษรนี้ใหใชไดทั่วไปในเว็ปไซต f0nt.com  

3.2 หัวเรื่อง ใชตัวอักษร TP Tankhun เปนตัวอักษรที่ไมมีหัว แตอานไมยาก ทําให
แยกหัวเรื่องและเนื้อเรื่องไดอยางชัดเจน สําหรับตัวอักษรนี้ใหใชไดทั่วไปในเว็ปไซต f0nt.com  

3.3 เนื้อหา ใชตัวอักษร TH SarabunPSK เปนตัวหนังสือที่อานงาย ไมมีลิขสิทธิ์ ซึ่ง
รัฐบาลประกาศใหหนวยงานของรัฐใชพิมพหนังสือราชการ 

3.4 คําอธิบายภาพ ใชตัวอักษร CmPrasanmit มีความคลายคลึงกับตัวอักษรใน
เนื้อหา แตจะมีความเหลี่ยมกวาเล็กนอย สําหรับตัวอักษรนี้ใหใชไดทั่วไปในเว็ปไซต f0nt.com  

 
ภาพที่ 3–1    แสดงแบบตัวอักษร 
ที่มา: ผูศึกษา 

4. ขนาดตัวอักษร  
4.2 หนาปก ใชขนาด 200 point 

4.1 หัวเรื่อง ใชขนาด 30 points 

4.2 เนื้อเรื่อง ใชขนาด 16 points 

4.3 คําอธิบายภาพ ใชขนาด 12 points 

5. คอลัมน ใชการจัด 1 คอลัมน เนื่องจากหนังสือมีขนาดเล็ก และทําใหการอานเปนไป
อยางราบรื่น ไมติดขัด มองดูเรียบรอย สบายตา 
 
แบบแผนหนังสือเลม 

มีการกําหนดรายละเอียดการจัดทําหนังสือเลมเพื่อใชเปนกรอบในการทํางาน ดังนี้ 
1. ขนาดหนังสือเลม ขนาด 16 หนายก (กวาง 13 ซม. สูง 18.5 ซม.)  

2. หนา 124 หนา 
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3. กระดาษ 

3.1 ปก กระดาษ 300 ปอนด  
3.2 เนื้อใน กระดาษถนอมสายตา 80 แกรม  

4. สี ใชสีขาว - ดําในสวนของเนื้อหา และใชสี่สีในภาพประกอบ 

5. เขาเลมแบบไสสันกาว  
6. เปดเรื่องแตละบทจะเริ่มจากตรงกลางของหนาขวา และจะมีภาพเปดเรื่องอยูหนา

กอนเปดบทเสมอ โดยภาพที่ปรากฎจะเปนภาพวาดแตละเหตุการณที่สุนัขพบ 

7. บทที่ไมจบในหนาขวา จะนําภาพวาดสุนัขใสเพ่ือใหเปดในบทตอไปมีภาพเปดบทใน
หนาซายและชื่อบทหนาขวา 

8. เลขหนาจะอยูดานลาง ตรงมุมซายของหนาซาย และมุมขวาของหนาขวาเสมอ และ
จะใชตัวเลขสีขาววางบนภาพวาดสุนัขสีดํา ในกรณีที่หนานั้นเปนหนาสี ตัวสุนัขก็จะเปนสีดวยแตยังคง
ตัวเลขสีขาว 

9. ถาปรากฎตัวเลขในเนื้อเรื่อง เลขหนา และเลขบทจะใชตัวเลขไทยทั้งหมด  
10. ใชเครื่องหมาย (‘.....’) กับคําเฉพาะ  
11. ใชตัวเอียงเพ่ือเนนขอความสําคัญในเนื้อเรื่อง และคําโปรยที่อาจปรากฎในตนเรื่อง

หรือทายเรื่อง 
12. คําสนทนาหรือคําพูดตาง ๆ จะใชเครื่องหมายอัญประกาศ (“.....”)  

13. จัดประโยคโดยใหขอความทางดานขวามือของบรรทัดเทากันทั้งหมด  
14. ภาพถายจะอยูดานทายสุดของเลมเทานั้น 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

“โครงการจัดทําหนังสือเลมสารคดีสะทอนชีวิตสุนัขอยูวัด” เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ 
เก็บขอมูลโดย การศึกษาเอกสาร รายงานตาง ๆ (documentary research) ที่เกี่ยวของ การสังเกต
พฤติกรรมของสุนัขในวัดตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 และการสัมภาษณ (in-

depth interview) เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการเขียนสารคดี ซึ่งมีอยู 2 สวน ไดแก สวนวิเคราะห
เนื้อหา และสวนวิเคราะหงานออกแบบรูปเลม 
 
วิเคราะหเนื้อหา 

ใชวิธีการเก็บขอมูลจาก 3 แหลง ไดแก 1) การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวของ เว็ปไซต และหนังสือตาง ๆ 2) สัมภาษณแหลงขอมูลในวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และ
ตัวแทนองคกรหรือมูลนิธิที่ใหการชวยเหลือสุนัขจรจัด 3) สังเกตสุนัขในวัดพระศรีมหาธาตุ -
วรมหาวิหารเปนระยะเวลาประมาณ 1 เดือน แลวนํามาสรุปเปนขอมูลดังนี้ 

1. วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 

ขอมูลที่ไดจากเอกสาร 

วัดพระศรีมหาธาตุ เปนพระอารามหลวงชั้นเอก สรางเมื่อปพุทธศักราช 2483 สราง
โดย พลตรี หลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เพ่ือเปนอนุสรณแหงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และใหชื่อวา “วัดประชาธิปไตย” เดิมทีมีพ้ืนที่ประมาณ 200 ไร เปนพ้ืนที่ธรณีสงฆไว
ใชประกอบพิธีและท่ีอยูอาศัย 83 ไร ที่เหลือแบงใหเอกชนเชาเปนที่ฌาปนสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครเชาเปนพื้นที่การศึกษาบางสวน ตัววัดตั้งอยูริมถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
ปจจุบันมีพระและเณรรวม 141 รูป ตอมา รัฐบาลอินเดียไดมอบพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดคนพบ ณ 
มหาสถูปธรรมราชิกะ มอบกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ และมอบดินจากสังเวชนียสถาน และรัฐบาลไดอัญเชิญ
มาประดิษฐานไว ณ วัดแหงนี้ จึงไดเปลี่ยนชื่อเปน “วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร” 

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 
1) เลขาวัด 

    จากการสัมภาษณเลขาวัดซึ่งเปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะผูปกครอง
ในวัด ไดความวา เปนธรรมชาติอยูแลวที่มีคนนําสุนัขมาปลอยวัด ซึ่งในบางตัวที่โตแลวมักจะอยูไมได 
เนื่องจากโดนสุนัขเจาถิ่นทํารายจนอาจถึงขั้นเสียชีวิต แตถาเปนลูกสุนัขจะไมถูกทํารายจากเจาถ่ิน 
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    ถาสังเกตเห็นสุนัขบางตัวมีปลอกคอ บางตัวไมมีปลอกคอ สามารถเดาไดวา สุนัข
ตัวนี้มีเจาของหรือไม แตอีกกรณีหนึ่งคือบางตัวเคยมีปลอกคอแตถูกขโมยไป ซึ่งคาดการณวานาจะ
เปนบุคคลภายนอกที่ตองการนําปลอกคอไปใสใหสุนัขของตน  

    โดยสวนมากสุนัขมักจะติดและคอยเดินตามเจาของ ซึ่งปกติแลวสุนัขออกจากเขต
พ้ืนทีต่ัวเองไมได เพราะถือเปนการล้ําเขตแดน จะถูกเหาไลโดยสุนัขเจาถิ่น แตถาไปกับพระเจาของจะ
ไมคอยเกิดเหตุการณนี้ขึ้น จนบางครั้งเมื่อมีงานพิธีตาง ๆ ซึ่งไมสมควรใหสุนัขเขามาในบริเวณงาน 
พระเจาของจะไลใหออกไป แตก็มีพระเจาของบางทานไมยอมไลสุนัขของตนออกจากพ้ืนที่งานพิธี ซึ่ง
เลขาวัดก็กลาววา เปนเรื่องความรับผิดชอบที่มีตอสุนัข ซึ่งก็ตองมีการตักเตือนกันบาง 

    ในดานสุขอนามัย พระจะนําสุนัขที่เลี้ยงไปฉีดยาและทําหมันเอง จึงถามไปถึง
สุนัขที่ไมมีเจาของ ไดความวา เคยมีคนของทางรัฐมาชวยทําหมันใหบาง แตสุนัขมีการแพรพันธุเร็ว 
และมีจํานวนมาก จึงทําใหไมสามารถทําหมันไดครบทุกตัว   

2) พระสงฆในวัด (พระมหาไพบูลย ไชยาจิรัฏฐิโก) 

    เมื่อกลาวถึงพระสงฆที่เลี้ยงสุนัข พระมหาไพบูลยกลาววา มีพระบางทานที่เลี้ยง 
แตในบางทานก็ไมเลี้ยงสุนัข ในสวนของพระท่ีไมเลี้ยงสุนัขเนื่องจากเห็นวาลําบาก จะไปไหนก็เปนหวง 
แตในกรณีของตนเปนเรื่องตกกระไดพลอยโจร ที่ตนไดชวยเหลือไวตอนน้ําทวม คิดวาน้ําลดจะปลอย
เหมือนตัวอ่ืนทั่วไป แตสุนัขกลับไมยอมไปไหนจึงตองเลี้ยงไว 

    สุนัขท่ีนี่จะมีผูใหอาหารสลับสับเปลี่ยนกันไปบาง โดยปกติจะมีพระ เณร หรือเด็ก
วัดเปนผูให ถาเปนญาติโยมก็มีมาใหบาง มีทั้งในกรณีที่ใหเอง และบางคนก็ซื้ออาหารหมามาถวายวัด 
โดยจุดที่ใหอาหารก็จะเปนจุดที่สุนัขอาศัยอยู 

    ที่อุจจาระของสุนัขจะมีเปนสวนของมัน ถาเปนแถวที่ตนอาศัยจะเปนพ้ืนที่ดานฝง
ซายของโบสถ ลึกเขาไปดานในสุด เปนพ้ืนที่รวมขยะ ซึ่งมีสุนัขอาศัยอยูตรงนั้นเปนจํานวนมาก และ
ในขณะเดียวกันก็อุจจาระในพ้ืนที่แถบ ๆ นั้นดวย ซึ่งก็มีพระและเณรทําความสะอาดอยู 

    ปญหาสุนัขสวนใหญในวัดจะมาจากจํานวนที่มากเกินไป ซึ่งตนบวชที่วัดนี้มาเปน
เวลา 10 ปแลว เห็นวาเมื่อกอนไมไดมากขนาดนี้ แตพอเริ่มมีคนมาปลอยและแพรพันธุกันมาเรื่อย ๆ 
จนมีจํานวนมากเกือบรอยตัว แตก็ไมเคยใหเทศกิจมาจับ จะมีก็แตจับมาขังไวที่ใดที่หนึ่งชวงเจานาย
เสด็จแลวจึงปลอยกลับที่เดิมเมื่อเสร็จพิธี สวนเรื่องพระเจาของทะเลาะกันเรื่องสุนัขไมเคย มีก็แต
ตักเตือนกันเรื่องสุนัขจะกัดญาติโยม 

    เรื่องสุนัขดุรายสําหรับในวัดนี้ก็มี ซึ่งก็ตองดูแลเปนพิเศษหนอย อยางเบื้องตนก็
จะนําตะกรอไปครอบปากไว และในบางตัวก็เอาไปตัดเขี้ยวใหกัดไมเขา          

3) พระเจาของสุนัข (พระอาจารยสมศักดิ์) 
    พระอาจารยทานนี้ แตเดิมบวชเณรอยูที่วัดในจังหวัดภาคเหนือ แลวจึงยายมา
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บวชพระที่วัดพระศรี เลี้ยงสุนัขมาแลวหลายตัว ทานไดกลาวเกี่ยวกับสุนัขตัวที่ผาน ๆ มาวา โดย
สวนตัวรักสัตวอยูแลว และมีความเชื่อวาสัตวเดรัจฉานเหลานี้อาจจะเคยเกิดเปนพอ แม พ่ี นองของ
ตนมากอน มีตั้งหลายแหงที่สุนัขจะไปอยูได ทําไมจะตองมาอยูกับตน จะไปไหนก็เดินตามตลอด 
เหมือนลูกติดพอติดแม ถึงจะตีมันก็ไมโกรธ ถึงโกรธก็หาย จึงอาจเรียกไดวามันเปน “ความผูกพัน” 

    ปจจุบันทานไดเลี้ยงสุนัขรวม 5 ตัว ประกอบดวย สุนัขที่ชื่อวา เสือ มะลิ ปงคุง 
นิกก้ี และใจกลา  

    พระอาจารยเลาถึงประวัติความเปนมาของสุนัขแตละตัว โดยเริ่มจากเสือวา เปน
สุนัขที่เกิดในวัด พรอมกับพ่ีนองคอกเดียวกันชื่อเปปซี่ เปปซี่เปนสุนัขกุฏิขาง ๆ แตมีลักษณะหูตก ตา
เหลือง ซึ่งเปนลักษณะที่บงบอกวาเปนสุนัขดุราย เมื่อพระกุฏิขาง ๆ มาขอไปเลี้ยงจึงยกให เสือ  กับ 
เปปซี่เติบโตมาดวยกัน แตมีนิสัยที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง เปปซี่เติบโตขึ้นเปนสุนัขที่ดุราย เที่ยวกัด
คนและพระที่เดินผานไปมาบริเวณกุฏิ ซึ่งอยูลึกเขาไปทางดานขวามือของโบสถ สรางความเสียหาย
ใหกับเจาของอยูบอยครั้ง รวมทั้งกัดเจาของดวยก็มี ในทางกลับกัน เสือเปนสุนัขที่ซื่อสัตยมาก อาจ
กลาวไดวาเปนตัวที่ทานรักที่สุดก็วาได เนื่องจากเปนสุนัขที่คอยสอดสองดูแลความสงบเรียบรอย 
รวมถึงคอยสรางความปรองดองระหวางสุนัขดวยกัน พระอาจารยเลาวาเมื่อมีสุนัขกัดกัน เสือจะเอาตัว
ไปขวางและใชปากงับสุนัขตัวที่หาเรื่องกอน  

    เมื่อทั้งสองโตเปนหนุม ไดเกิดความรักกับ “จั๊กแหลน” สุนัขเพศเมียของพระ
อาจารยอีกตัว และไดมีความสัมพันธกับทั้งเสือและเปปซี่ในเวลาไลเลี่ยกัน จนตั้งทองในที่สุด ทําใหไม
ทราบวาแทจริงแลวจั๊กแหลนทองกับสุนัขตัวไหน ในชวงที่ตั้งทอง พระอาจารยได ลองจับทองดู และ
พบวามีทั้งหมด 4 ตัวดวยกัน จึงไดภาวนาขอใหออกมาเปนตัวเมียและตัวผูอยางละ 2 ตัว และขอให
ตัวเมียเหมือนแม 1 ตัว ผลปรากฎวาเปนไปตามที่ภาวนาไวทุกประการ หลวงพอตั้งชื่อลูกของจั๊กแห
ลนทั้ง 4 ตัววา อวน นุน เจมส และมะลิ เปปซี่จะรักและดูแลสองตัวแรกเปนพิเศษ สวนเสือจะดูแล
สองตัวหลัง พระอาจารยจึงเชื่อวาอวนกับนุนเปนลูกของเปปซี่ และเจมสกับมะลิเปนลูกของอวน ซึ่ง
ภายหลังเจมสหายไปกับน้ําทวม และนุนโดนยาตาย ซึ่งพระอาจารยไมแนชัดวานุนโดนยาเบื่อหรือ
เพราะไปกินหญาที่มียาฆาแมลงเขมขนมาก เหตุการณในวันนั้น นุนและมะลิเลนดวยกันตามปกติ 
เนื่องจากเปนตัวเมียทั้งคูจึงสนิทกันเปนพิเศษ นิกกี้ สุนัขตัวหนึ่งของพระอาจารยเขามาเหาเรียกบอก
เหตุทาน โดยมาตะกุยขา ดม ๆ แลวก็วิ่งไป จึงตามไปดู ภาพที่เห็นคือนุนมีเลือดออกตามเล็บมือเล็บ
เทาหมดเลย ทานเห็นวาไมรอดแน จึงรีบชวยมะลิที่โดนเหมือนกัน โดยเอาน้ํามันกรอกปากแลวรีบพา
ไปหาหมอ ตอนนั้นเสือก็โดนแตชวยไวไดทันเชนกัน ปจจุบัน จั๊กแหลนไดตายไปแลวดวยโรคชรา 

    หลังจากนั้น เสือก็มีรักใหมอยูเรื่อย ๆ โดยหลวงพอบอกวา “เสือชอบเอาสาวมา
กินขาวบาน” แตก็มาไดไมเทาไหรก็โดนมะลิไลไมใหมายุงกับพอของตน สวนเสือก็หวงลูกสาว เมื่อมี
ตัวผูมายุงกับมะลิก็จะถูกเสือไลไมใหยุงกับลูกสาวเรื่อยไป แตชวงนี้จะไมคอยเห็นเพราะไมใชชวงติดสัด 
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    ในชวงน้ําทวมกรุงเทพฯ ป พ.ศ. 2554 ไดเกิดผลกระทบกับคนเปนจํานวนมาก 
รวมถึงสุนัขดวยก็เชนกัน ถึงแมเจมสจะหายไปตอนน้ําทวม แตก็ไดนิกกี้มาเลี้ยงแทน นิกกี้เปนสุนัขที่
เจาของเปนลูกศิษยของทาน ตอนนั้นประสบภัยน้ําทวมจึงนํานิกกี้มาฝากเลี้ยงไวที่วัด ในชวงแรกนิกกี้
ก็ดูซึม ๆ เพราะตางที่และคิดถึงบาน แตภายหลังก็สามารถปรับตัวได นิกกี้เปนสุนัขฉลาด ชวงน้ําทวม
ตองอยูแตในกุฏิ ออกไปไหนไมได แตนิกกี้ก็ไมเคยทําตัวมีปญหา บอกใหอยูบนโซฟานิ่ง ๆ ก็อยูได จน
ปจจุบันเจาของของนิกก้ีก็ยังไมมาเอาคืน เพราะบานที่สรางใหมยังไมเสร็จ แตก็มีมาหาอยูเรื่อย ๆ เมื่อ
มาหาทุกครั้ง นิกกี้ก็จะแสดงอาการดีใจ กระโจนใสเจาของเปนการใหญ ลาสุดเคาก็พามันไปตัดขน 
อยางที่พระอาจารยวา “หมากลับไปกี่ป กลับมามันก็จําได” 

    สําหรับตัวที่แกที่สุดในบรรดา 5 ตัวของพระอาจารย เห็นจะไมพนปงคุง เพราะมี
อายุเมื่อเทียบกับคนแลวจะประมาณ 80 ป จะสังเกตเห็นไดวาปงคุงมี 20 นิ้ว โดยมีนิ้วเทาดานหลัง
เพ่ิมมาขางละ 1 นิ้ว ซึ่งพระอาจารยกลาววา มันคือลักษณะสุนัขที่เปนมงคล ทานกลาววามันสามารถ
ฝากใหดูแลกุฏิไดเพราะถาเห็นใครมาหยิบของในกุฏิโดยที่ทานไมอยู ปงคุงจะงับทันที แตนอกจากนี้ 
พฤติกรรมของปงคุงก็ออกจะเกเรไปหนอย ถายอนกลับไปตอนเล็ก ๆ ปงคุงดื้อมาก มันจะชอบไปนอน
ใตโตะพระ ซึ่งตอนนั้นเปนแผลเหมือนแพใบมีดโกนที่พระเอามาโกนขนให พระอาจารยออกมาไหว
พระทุกเชา ก็จะเหม็นปงคุงทุกครั้ง พอไลใหออกไปก็เขามาอีก บางทีก็ไปนอนบนอาสนะ กราบพระ
แตละทีก็เหม็นไปหมด ตอนหลังเลยตองลงโทษ แตจะเรียกขูยังไงก็ไมมา จึงใชวิธี “เรียกแบบผูดี” คือ
เรียกเสียงเล็ก ๆ ใหตายใจ พอมันเขามาหาก็ตีเลย ตั้งแตนั้นมาปงคุงก็กลัวเสียงเล็ก ๆ มาตลอด เมื่อ
ถามถึงปจจุบันวามันหายจากแพใบมีดโกนยังไง พระอาจารยตอบวา ไปหาหมอที่ไหนก็ไมหาย จน
ตอนหลังมาคิดถึงฟอรมาลีน เพราะขนาดศพที่เนาเฟะยังสามารถดับกลิ่นและทําใหศพแหงได ก็เลย
ลองเอามาผสมน้ําและลองทากับแผลเล็ก ๆ ของตัวเองกอน ปรากฎวา “แสบอยาบอกใครเชียว” แต
วันตอมาแผลก็แหงและรอนออกหมดเลย จึงนํามาใชกับปงคุง บอกมันทนหนอยนะ ทาเสร็จมันวิ่ง
กระเสือกกระสน พอ 2 – 3 วันแผลหลุดเปนแผน ๆ แลวหายในที่สุด  

    เชนเดียวกับใจกลา นองเล็กตัวสุดทายและตัวเล็กที่สุด แตกอนเนื้อตัวเปนขี้ เรื้อน
เต็มไปหมด หลวงพอรักษาโดยน้ําหมักชีวภาพแลวจึงหาย ใจกลาเปนสุนัขที่ถูกนํามาปลอยวัด พระ
อาจารยเลาวาแรก ๆ ที่เขามาในวัด มันจะวิ่งไปวิ่งมาเหมือนกําลังตามหาเจาของ เนื้อตัวสกปรก 
มอมแมม เปนขี้เรื้อน ทานเห็นแลวก็สงสารจึงเอาขาวไปใหกิน วันแรกมันก็กิน วันที่ 2 จึงนําไปใหอีก 
แลวก็บอกมันวา “อยากมาอยูดวยก็มา แตมีตัวใหญกวาอยูที่กุฏิเยอะแยะเลยนะ ถากลามาอยูดวยก็
วิ่งตามมา” เมื่อกินเสร็จมันก็วิ่งตามพระอาจารยไปที่กุฏิ แรก ๆ ก็ถูกมะลิขู แตก็ถูกดุวา “อยาไปทําไร
เคานะ นองเคามาอยูดวย  ก็เหมือนอยางเธอแหละ” ถาไมฟงก็โดนตี จึงไมมีใครกลาทําไรใจกลา สวน
ที่มาของชื่อก็คือประวัติอยางท่ีเลามา ทานเห็นวามันใจกลาดี ก็เลยใหใชชื่อนี้  
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    นอกจากนี้ทานยังไดเลาเรื่องของสุนัขที่เลี้ยงและผูกพันกันมาแตตายจากกันไป
แลววา เมื่อกอนมีตัวนึงชื่ออินเตอรเน็ต เปนสุนัขแสนรู ตัวเตี้ย ๆ ถาทานนอนอยูบนเตียง มันจะนอน
ใตเตียง ถาคนมาทําบุญจะไมเคยกัด แตเคยมีคนเมาเดินมากวน เขาใกลทานประมาณเมตรกวา ๆ มัน
จะกระโดดงับ เคาเรียกสัญชาตญาณ "หมาหวงเจาของ"  

    เคยมีเหตุการณเชนนี้เกิดข้ึน วันนั้นพระอาจารยก็เตือนคนเมาวาอยามากวนเดี๋ยว
สุนัขจะกัดเอา คนเมาก็ไมเชื่อ บอกวาใหมากัดไดเลย ทานจึงสั่ง "จัดการเลย เอาซักสองแผลพอนะ” 
อินเตอรเน็ตยืนรออยูแลว ก็ไปจัดการแลวก็วิ่งกลับมาหาพระอาจารย จนตอนหลังก็แกตาย  

    ทานเลาถึงอินเตอรเน็ตตอวา เลี้ยงตั้งแตตัวเล็ก ๆ เชาขึ้นมาจะเอาใสตุมใหมัน
วายน้ํา วายน้ําเสร็จมันก็ออกมาวิ่ง แข็งแรงมาก ฝกใหออกกําลังกายทุกวัน ทานวาสุนัขจะเปนยังไงอยู
ที่เราฝก แตก็ไมเปนทุกตัวหรอก อยางแมวที่ทานเลี้ยงไวก็ยังฝกได มันชื่อ “มอตอ” ทานวามันนวดได 
พอบอกมอตอปวดขา มันก็ขึ้นมาเหยียบขา พอบอกปวดทองก็ขึ้นมาเหยียบทอง พอแกลงมันวาปวด
ทองอีกแลว มันก็กลับมาเหยียบทองใหมจากที่ตอนแรกเดินลงไปแลว นอกจากนี้ทานยังวามันถือศีล
เปนดวย วันนั้นเปนวันพระ ทานก็บอกวา "วันนี้ถือศีลวันนึงนะมอตอ" มันก็ตื่นเชามากินขาว แลวก็
นอนอยูกับทานทั้งวัน ตื่นเชามามันหายไปเลย ทานวามันลาศีลไปแลว บางทีทานก็คิดวาสุนัขพวกนี้ 
เวลามันตามพระหรือเณรออกไปคือมันตองการไปไหวพระดวย อยางถาเปนคน หรือสุนัขตัวอ่ืนไปรอ
ไหวพระ มันก็คงไมรอ แตพวกนี้มันรอจนเสร็จแลวเดินกลับพรอมกัน ถาทานไมกลับมันก็ไมกลับ 
อยางวันนั้น เสือตามพระอาจารยไปไหวพระที่โบสถ ทานไหวเสร็จก็กลับอีกทาง โดยลืมเรียกเสือกลับ 
เสือยังไมเห็นทาน ก็นอนรออยูแถวนั้น จนเที่ยงคืนทานนึกขึ้นไดวาเสือยังไมกลับ จึงออกไปตามหา 
พบวานอนรออยูที่เดิม สวนเสือ พอเห็นก็รีบวิ่งมาหาทันที 

    เมือ่กลาวถึงความแตกตางระหวางสุนัขพันธุไทยกับสุนัขพันธุฝรั่ง พระอาจารยเลา
วา ทานชอบสุนัขพันธุไทยมากกวา เนื่องจากแข็งแรง และกินกระดูกไกไมเปนไร ตางกับสุนัขพันธุฝรั่ง
อยางนิกก้ี และใจกลา ที่มักจะชอบมีปญหากับระบบยอยอาหารถากินกระดูกไก รวมไปถึงโรคผิวหนัง 
โดยฌฉพาะใจกลาที่ตองอาบน้ําบอยมาก เนื่องจากเปนสุนัขที่เหม็นงาย แตในดานพฤติกรรม ทานวา
อยูที่เราฝกมันมากกวา อยางสุนัขบางตัวปดไฟนอนไมได อันนี้อยูที่การเลี้ยง สวนตัวเห็นวามนุษยกับ
สัตวมันคนละชั้น จะไมนอนเตียงเดียวกัน อีกอยางคือ สุนัขมีเห็บ ไมใชวาไมรัก แตตองรักใหเปน ถา
จะฝกมันตองฝกแตเล็ก ไมงั้นมันจะถือวามันใหญกวา 

    ตอนกลางคือมันจะเฝายาม พอกลางวันคอยหลับ แตสุนัขจะมีชวงหลับของมัน 
เรียกวา “ดาวหมาหลับ” คือจะอยูในชวงกลางคืน มันจะหลับสนิท สะดุดใสมันยังไมตื่น แตจะใชเวลา
เพียง 3 – 5 นาที และโจรมักจะใชเวลานี้ในการเขาบาน เมื่อถามถึงโจร พระอาจารยกลาววาก็มีบาง 
เพราะสุนัขพวกนี้ไมดุราย พอเอาอาหารมาลอก็ไมกัด มันก็คิดวาดีกับมัน ทานกลาวตอวา "พูดวาหมา
ขนาดโจรยังกลัว " มีเหตุการณครั้งหนึ่ง โจรขโมยของมาจากไหนไมรูวิ่งมา พรอมสุนัขวิ่งไลกัดตามมา 
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    ในประเด็นสุนัขดุราย ทานกลาววาบางตัวมันแกไขอะไรไมได อยางดีก็เอาไปตัด
เขี้ยว ถาสุนัขกัดครั้งนึงแลวมันจะกัดครั้งตอไป เหมือนเลือดมนุษยหวาน เปรียบเทียบกับคนที่ชอบ
ขโมยของ มันก็ขโมยอีก อยางทานก็เคยจะโดนกัดเหมือนกัน แตทานใชสติสู บอกวาถาอยากลองของ
ก็เขามา แลวแนะวาถาเจอสุนัขจะกัด ใหมีสติ นั่งลงแลวทําแขนเหมือนคอน มันจะหนีเลย หรือหนัง
ยางก็ใชได ทานเคยเอาไวปราบนิกกี้มาแลว ทานกลาวตอวา อยาง เปปซี่ เหมือนมันคือ “สันดาน” 

เมื่อไมนานเจาของก็เพ่ิงเสียไป 6,000 บาท แลวจากที่ทานสังเกต วันไหนที่เปปซี่จะกัดใคร วันนั้นมัน
จะกัดใหได เชนตอนเชามันทําทาจะกัดคนนึงในวัด แตรอดไป สุดทายตอนเย็นก็โดนกัดจนได 

    จนในภายหลัง เปปซี่โดนยาเบื่อตาย อวน ลูกของเปปซี่นอนซึมอยูทั้งวัน และมี
น้ําตาไหลออกมา หลวงพอวาสัตวมันรู เหมือนกับวัวควายที่รูวามันจะตองตายหรือพรากจากลูก      

    สุนัขตัวกอนของทานก็เคยเปนเชนนี้ มันชื่อ “จอหนสัน” ไปออกลูกในทอน้ํา พอ
ตอนเย็นฝนตกหนัก น้ําทะลักออกมา ชวยลูกไมทัน มันมันรองและวิ่งไปมาอยูนาน จนตองมีคนไป
ปลอบ ปลอบมันอยูนานกวาจะสงบ มันคงเสียใจที่ชวยลูกไมได หลังจากนั้นก็ซึมอยูหลายวันกวาจะ
หายดี ทานวามันเหมือนกับคนท่ีตองเตือนสติมัน ตองการคนปลอบใจ และกําลังใจจากคนอ่ืน  

    เมื่อถามพระอาจารยวาเวลาสุนัขตายเสียใจมั้ย ทานวารูสึกเฉย ๆ สวดมนตรให
มัน ชาติหนาขอใหเกิดเปนคน แตถาอยางทานไมอยู สุนัขจะเหงาหงอย ทานวามันก็เหมือนกับคนที่
ไมไดอยูกับครอบครัว มันก็มักจะไมสนุกสนาน ไมมีใครรูใจเราเหมือนพอแมที่รูวาเราชอบอะไร เราก็รู
วาพอแมเปนคนอยางไร แตถามีคนอ่ืนมาอยูก็จะเกรงใจขามไปอีกอยาง ถึงจะเปนบานเราจริงแตมันก็
คนละอยาง เมื่อถามกลับกันวาแลวทานไปตางจังหวัดแลวคิดถึงสุนัขที่เลี้ยงไวมั้ย ทานกลาววา "คิดถึง
แตก็ทําใจ คือเปนคนไมยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ คนเราถายึดติดแลวมันจะทุกข กอนไปเราก็บอกมันวาไป
กี่วัน อยาทะเลาะกันนะ สั่งเขาแลวใหเอาขาว เอาอาหารมาให คุยกับเขารูเรื่องแลวก็บอกวากลับมา
จะซื้อขนมมาให” อยางลาสุดก็ซื้อกุนเชียงมาฝาก มันก็ดีใจ กอนกลับมามันจะรู "อันนี้จริงแคไหนไมรู 
โดยประมาณสามถึงสี่โล มันจะไปรอเลยวาเจาของกลับ...หมาพอเราเลี้ยงมันปุบ จากไปหาหกปมันจํา
เราได แตคนจากไปแคปเดียวจํากันไมไดแลว” 

    เมื่อกอนทานเลี้ยงนกขุนทองเอาไว 3 ตัว ใครไปใครวาก็พุด เพราะฝกใหมันพูด 
อยางคําวา "หิวขาวครับ” "ระวังนะครับหมาดุ” "หลวงพอไมอยูครับ” ตอนใกลวันเฉลิมฯ ก็ฝกมันรอง
เพลง "ขอเดชะ...” เลี้ยงไวชั้น 2 เพราะกลัวคนขโมย แตตอนหลังก็ตองยกใหโยมคนนึงไปเนื่องจาก
เปนชวงไขหวัดนกระบาด 

    ทานวาสุนัขคือชาติสุดทายแลวกอนมันจะเกิดเปนมนุษย ทานยกตัวอยางสุนัขที่
วัดอนารโย จังหวัดพะเยา กลาวคือเมื่อกอน วัดอนารโยเปนปาดงดิบ พระหลายรูปไปอยูก็อยูไมได 
เนื่องจากผีดุ ผีชื่อวาพระเจาดํา ตั้งจากลักษณะที่เปนผี 2 ตน ตัวดําและใหญ เปนผูเฝาปาบริเวณนั้น 
ตอมามีอาจารยไพบูลย วัดอนารโยองคปจจุบันนี้ ทานเปนผูมีบารมี เมื่อจะมาสรางวัดตามที่ชาวบาน
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ตองการ ผีก็มาปรากฎตัวใหเห็นแลวกลาววา “พวกกระผมไมขัดของที่ทานจะมาอยู ณ สถานที่แหงนี้
เพ่ือบําเพ็ญประพฤติปฏิบัติ แตถาพระคุณเจาจะสรางวัด ก็ขอใหสรางเปนวัดหลวงปูขาวเถิด พวก
กระผมจะยินดีเปนอยางยิ่ง” ทานไดยินดังนั้นก็สงสัยวาทําไมจะตองเปนชื่อของหลวงปูขาว ผูเปนพระ
อาจารยของทาน ผีจึงเลาวาตนทั้งสองนึกถึงบุญคุณของหลวงปูขาว ตอนที่ทานเดินธุดงคมาปกกลด
ตรงนี้แลวแผเมตตาให เมื่อไดยินดังนั้นจึงรับปากและเดินทางไปพบหลวงปูขาวเพ่ือสอบถามความ
เปนมา ไดความเชนนั้นทุกประการ พระอาจารยไพบูลยจึงตั้งชื่อวัดวา “วัดอนารโย” ซึ่งเปนฉายาของ
หลวงปูขาวจนถึงปจจุบัน หลังจากที่บรรลุวัตถุประสงคแลว ชายทั้งสองก็มาเกิดเปนสุนัขสีดําตัวใหญ
สองตัว เดินนําหนาขนาบสองขางของพระอาจารยไพบูลย จนลาสุดที่ทานเดินทางไปเยี่ยมพระ
อาจารยไพบูลยเมื่อไมเห็นสุนัขสองตัวนั้น เมื่อถามจึงไดคําตอบวา "มันไปเกิดเปนมนุษยแลว"  

      สําหรับเรื่องทําหมันสุนัข พระอาจารยจะไมเห็นดวย ทานถือวาเปนบาป "คนเกิดมา
ในชาตินี้ที่ไมมีลูกเพราะชาติที่แลวไปทําหมันใหเขานี่แหละ ชาตินี้ตองการมีลูกก็กลับไมมี เคาถึงวา
หลีกกฎอ่ืนนะหลีกได แตหลีกกฎแหงกรรมนั้นไมได ไมงั้นพระพุทธองคจะวาไวหรอวา กัมมะโยนิ กัม
มะพันธุ กัมมะปฏิสสะระโณ เราจะทํากรรมอะไรไว จะเปนบุญหรือเปนบาป เราจะเปนทายาทก็ตอง
ไดรับผลกรรมนั้นสืบตอไป เพียงแตผลกรรมเหลานั้นจะใหเอาเร็วหรือชา กรรมบางสิ่งบางอยางใหผล
ในชาตินี้ กรรมบางสิ่งบางอยางใหผลในชาติหนา กรรมบางสิ่งบางอยางใหผลในชาติตอ ๆ ไปนูน 
กรรมบางสิ่งบางอยางตกกับตัวเอง กรรมบางสิ่งบางอยางตกกับพอแม กรรมบางสิ่งบางอยางตกกับ
ญาติพ่ีนอง เปรียบเสมือนเงาติดตามเราไปฉันใดก็ฉันนั้น ” แตมะลิ สุนัขตัวเดียวของทานก็ตองจําใจ
ใหทํา เนื่องจากไมอยากใหแพรพันธุแลว 

      สุดทายทานยังฝากขอคิดไววา "ดูคนก็รูวาคนมีจิตเมตตาไมมีจิตเมตตา ถาโยมไป
ตามวัดวาอารามตาง ๆ ถาพระองคไหนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว แสดงวามีจิตเมตตาไปขอความชวยเหลือ
กับเขาได ถาคนไหน หมาก็ไมเอา แมวก็ไมเอา อยาไปขอเลย” 

4) มัคทายก 

    มัคทายกทานนี้จะทํางานรับบริจาคไถชีวิตโคกระบืออยูที่กุฏิ 7 ซึ่งเปนกุฏิที่เลี้ยง
สุนัขฝรั่งไว 7 – 8 ตัว โดยกลาววา สุนัขเหลานี้ บางตัว “หลวงตา” เปนผูซื้อมาเอง บางตัวถูกนํามา
ปลอยที่ สําหรับตัวที่ญาติโยมที่มาทําบุญที่วัดจะชอบเปนพิเศษคือ “สิงโต” เปนสุนัขพันธุโกลเดนรีท
รีฟเวอร มีนิสัยฉลาดเฉลียว ขี้ออน ซึ่งไดมาจากการที่หลวงพอซื้อ “ซีซาร” สุนัขพันธุเทอรเรีย แลว
เจาของจึงถวาย “สิงโต” มาใหเลี้ยงดวย นอกจากนี้ยังมี “โยกเยก” ที่ตาไมดีตั้งแตเกิด มักเดินชนเสา
อยูบอยครั้ง  

ขอมูลจากการสังเกตการณ 
สภาพโดยทั่วไป 

สําหรับพ้ืนที่ธรณีสงฆของวัดพระศรีจะขอจําลองใหเห็นภาพงาย ๆ คือคลายรูปตัวยู 
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เมื่อเดินเขามาจากถนน จะปรากฎเจดียที่เปนที่ประทับของพระบรมสารีริกธาตุ ดานหลังของเจดียมี
โบสถหลักที่วัดใชในการจัดพิธีตาง ๆ เมื่อหันหนาเขาหาโบสถ มองไปทางซายจะเห็นซุมที่เปดใหถวาย
สังฆทาน เมื่อเดินเลยเขาไปตามถนนที่ตัดเปนรูปตัวยู จะมีศาลาที่จัดใหเปนที่ถวายสังฆทานเชนกัน 
เดินลึกเขาไปอีกจะเปนที่ของกุฏิ 7 ที่อยูของสุนัขพันธุฝรั่ง ในกุฏินั้นจะมีที่ตั้งทําบุญไถชีวิตโคกระบือ
และใหเชาพระเครื่องตั้งอยู เมื่อเดินเลยเขาตามทาง จะมีพระพุทธรูปใหกราบไหวบูชาอยูตลอดริมทาง 
แลวจึงพบทางตัดผานใหเดินไปอีกฝงได บริเวณทางตัดผานนั้นจะเปนที่กอสรางและสวนซอมแซมของ
วัด เมื่อเดินตัดมาจะพบกุฏิพระเชนกัน ตรงนั้นจะมีลานทิ้งขยะ ซึ่งถือวาเปนพ้ืนที่ที่มีสุนัขอยูหนาแนน
ที่สุด และในสวนของหัวโคงดานในสุดของวัด จะพบลานจอดรถกวาง ๆ ที่มีสุนัขวิ่งไปมาอยูในลานนั้น  

แมทางวัดเองก็ไมสามารถระบุจํานวนที่แนนอนได ซึ่งคาดจํานวนสุนัขจรจัดที่อาศัย
อยูในวัดนาจะมีประมาณ 100 ตัว กระจายอยูทั่วไปรอบบริเวณวัด มีความเปนอยูจัดอยูในเกณฑดีเมื่อ
เทียบกับสุนัขจรจัดทั่วไป กลาวคือ มีอาหาร พ้ืนที่อาศัยกวางขวาง ตนไมรายลอม และมีสุนัขบางสวน
ที่พระนํามาเลี้ยงไวเปนสวนตัว ไดอาศัยอยูกับพระในกุฏิ ซึ่งคาดวานาจะมีจํานวนประมาณ 40 ตัว 
นอกนั้น อาศัยอยูตามจุดตาง ๆ ในวัด เชน หนาโบสถตรงจุดตั้งซุมถวายสังฆทาน และนอกนั้นเปน
พ้ืนที่หลังโบสถ  ไดแก สวนกอสราง ลานทิ้งขยะ พ้ืนที่ซอมแซมของวัด และลานจอดรถดานหลังสุด 
คาดวาจะอยูที่ประมาณ 60 ตัว สุนัขทุกตัวในวัดไมวาจะมีพระเปนเจาของหรือไมมีก็ตาม จะถือกฎ
หามล้ําพ้ืนที่ของกลุมอ่ืน อันเปนนิสัยทั่วไปของสุนัขอยูแลว ถามีการรุกล้ําพ้ืนที่จะถูกสุนัขเจาถิ่นทํา
ราย แตก็ยกเวนในบางกรณีคือ ถาสุนัขตัวนั้นเดินตามเจาของไปในเขตอ่ืน หรือสุนัขที่บุกรุกตัวใหญ
กวา มีรางกายแข็งแรง นาเกรงขาม สามารถสูกับสุนัขเจาถิ่นได ก็จะไมเปนอันตราย 

สุนัขท่ีพระเลี้ยงหรือใหการดูแลเปนพิเศษ จะมีอาหารใหกินทุกมื้อ ถาพระไมอยูก็จะ
ฝากฝงใหคนอ่ืนดูแลได ในกรณีสุนัขที่ไมมีเจาของ จะมีผูใจบุญหรือเด็กวัดนําอาหารมาให บางทานก็
นําอาหารมาใหทุกวันจนกลายเปน “ขวัญใจ” ของสุนัขไปโดยปริยาย เมื่อสุนัขกินเสร็จอาหารเสร็จ 
มักจะมีนกมากินตอ แลวพระ เณร หรือเด็กวัดจึงคอยเก็บกวาด 

ในสวนของมูลสุนัขไมแนชัดวามีสุนัขที่ชอบอุจจาระตามทางเดินหรือเปลา แตจากที่
สังเกตจะพบแตสุนัขที่อุจจาระในพ้ืนที่ที่เปนดินหรือหญา และพฤติกรรมของสุนัขมักจะทําอะไรตาม ๆ 
กัน จึงเปนสาเหตุทําใหเวลาเขามาในวัดจะไมเคยพบเห็นมูลสุนัขบริเวณทางเดิน 

อีกกรณีหนึ่งที่ตัวผูศึกษาเองเห็นวาเปนปญหากับญาติโยมที่มาทําบุญที่วัด รวมถึง
พระสงฆหรือผูปฏิบัติงานภายในวัดดวยคือ สุนัขดุราย จากที่เคยพบเห็นจะมีอยู 2 ตัว คือ เปปซี่ สุนัข
ที่อยูสวนซอมแซมของวัด และ ดํา สุนัขที่อาศัยอยูบริเวณสวนถวายสังฆทาน  

สุนัขกลุมตาง ๆ ในวัด 

สุนัขมีการจัดกลุมที่มีจํานวนแตกตางกันไป จึงขอแบงคราว ๆ ออกเปน 4 กลุมใหญ 
ซึ่งในกลุมนั้นอาจมีการแยกกันไปอีก เนื่องจากบางตัวก็มีพระเปนเจาของ แตคลุกคลีอยูกับกลุมสุนัข
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ในระแวกนั้นดวย ไดแก 

1) หนาโบสถตรงจุดตั้งซุมถวายสังฆทาน เมื่อเดินตรงเขามาจากถนนพหลโยธิน จะ
เห็นสุนัขที่มีลักษณะคลาย ๆ กันทั้งหมด ประมาณ 4 ตัว มีลักษณะภายนอกคือตัวสีขาว และมีหัวเปน
สีดําบาง น้ําตาลบาง มองดูจะลักษณะคลาย ๆ เปนเครื่องแบบอยางหนึ่ง โดยจุดนี้ถือเปนจุดที่แรกที่
คนเดินมาแลวตองพบ เมื่อมีเหตุการณใดเกิดขึ้นดานหนาโบสถ จะไดยินเสียงสุนัขกลุมนี้เหาขึ้ นเปน
กลุมแรก จึงขอตั้งชื่อกลุมนี้วา “หนวยรักษาความปลอดภัย” ของวัด เมื่อมองไปทางซายเล็กนอยจะ
เห็นศาลาที่เปดใหถวายสังฆทานเชนกัน มีสุนัข 3 ตัว เปนที่รูจักอยูในบริเวณนั้น ไดแก เตี้ย ดาง ดํา 

    เตี้ย: มีสีขาว ขาสั้น จึงมองดูเหมือนคนตัวเตี้ย และมีขาหนาแบะออกจากกัน เปน
สุนัขขี้ออน เห็นไดจากเมื่อนําอาหารไปให มันจะวิ่งมาหาและออนขอกินอยูเรื่อย ๆ เมื่อไมใหก็จะ
กระโดดมานั่งดวย เอาหนามุดแขนขาของคน เปนการขอกิน บางครั้งก็เอาเทามาเขี่ยเรียก บางครั้งก็
นั่งเรียบรอย มองหนา เลียปากตัวเอง ทําทุกวิถีทางเพ่ือใหไดกิน มีครั้งหนึ่งผูศึกษาไดนําขนมสุนัขไปให 
ปรากฎวามันชอบมาก มีคนเอาอาหารเย็นมาใหกิน กลับไมยอมกินขาว จะขอขนมอยางเดียว เตี้ยเปน
สุนัขความจําดี เฉลียวฉลาด จะเห็นวาทุกครั้งที่มีคนเดินมา เตี้ยจะเปนคนแรกที่วิ่งมาหากอนเพราะจํา
ไดวาคน ๆ นี้เคยใหอาหาร แลวตัวอ่ืน ๆ จึงวิ่งตามมา 

    ดาง: สีขาว มีลายสีน้ําตาลที่หัว กลางลําตัว และหลัง นอกนั้นเปนสีขาวและมีจุด
เล็กๆเปนสีน้ําตาลทั่วตัว เปนสุนัขขี้ออน แตจะนอยกวาเมื่อเทียบกับเตี้ย ทุกครั้งที่ใหขนม มันจะคาบ
ไปฝงดินเพ่ือเก็บไวกินในเวลาอ่ืน    

    ดํา: มีสีดําตามชื่อที่เรียก มีจุดเดนคือหลังแอน ยุบลงไปผิดรูปราง คาดวาอาจจะ
เคยโดนตีที่หลังอยางแรงเนื่องจากความดุรายในอดีต ฟนถูกตัดเขี้ยวออกไป ทําใหกินอาหารไมสะดวก 
ไมมีอาการกาวราวตอคนและสุนัขดวยกัน อาจเพราะมีอายุมากแลว ในทางกลับกันมีความเปนมิตรกับ
คน เห็นไดจากเมื่อนําอาหารมาใหจะแสดงความดีใจ และวิ่งเขาหาในครั้งถัดมา แตจะไมแสดงอาการ
ใกลชิดกับคนมากนัก เนื่องจากอุปนิสัยไมใชสุนัขข้ีออน  

2) กลุมสุนัขในสวนที่ทิ้งขยะ ตรงนี้จะถือวาเปนจุดที่มีสุนัขอาศัยมากที่สุด ทั้งที่พระ
เลี้ยงไวจะนอนอยูหนากุฏิตามรายทาง และจะหนาแนนตรงดานในสุดที่เต็มไปดวยถังขยะ คาดการณ
จากสายตานาจะมีสุนัขอยูในบริเวณนี้ประมาณ 30 ตัว  

3) กลุมสุนัขสวนลานจอดรถดานหลัง เนื่องจากลานจอดรถเปนปูน อมความรอน 
ฉะนั้นถาเดินมาตอนกลางวันที่แดดแรง จะไมคอยพบเห็นเทาไหร หลบอยูในกุฏิเสียหมด และสุนัข
เหลานี้มักเปนสุนัขพระเลี้ยง สําหรับตัวที่เดน ๆ ในกลุมนี้คือ “ดํา” 

    ดํา: มีสีดําเงา ตัวใหญ แข็งแรง ลักษณะสมบูรณดูนาเกรงขาม เมื่อสอบถามไปยัง
เลขาวัดผูเปนเจาของทําใหทราบวาเปนสุนัขที่เกิดและโตมาในวัด จึงสังเกตเห็นไดวาเปนสุนัขที่
คอนขางราเริง ขี้ออน เขากับคนงาย และในกลุมสุนัขดวยกัน ยกใหดําเปนจาฝูงเนื่องจากตัวใหญ 
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4) กลุมสุนัขสวนกอสรางและสวนซอมแซม ในสวนนี้จะอยูตรงกลางของวัด โดย
สวนมากจะมีเจาของ ซึ่งเจาของก็คือพระเจาของกุฏิบริเวณนั้น สําหรับกลุมที่ผูศึกษาทําการศึกษาเปน
พิเศษนั้นคือกุฏิ “หลวงพอสมศักดิ์” พระอาจารยทานหนึ่งที่รักสุนัข ซึ่งไดเลี้ยงสุนัขไวในครอบครอง
รวม 5 ตัวดวยกัน แตละตัวก็มีลักษณะภายนอกและนิสัยแตกตางกัน อันจะประกอบไปดวยสุนัขที่ชื่อ
วา เสือ มะลิ ปงคุง นิกก้ี และใจกลา  

    เสือ: มีสีดํา ลายน้ําตาลคลายเสือ ขาทั้งสี่เปนสีขาวมีจุดเล็ก ๆ สีน้ําตาล ใสปลอก
คอสีแดง ตัวคอนขางใหญ  

    ประวัติ: เกิดและเติบโตมาในวัดพรอมกับพ่ีนอง 1 ตัว ชื่อเปปซี่ สุนัขกุฏิขาง ๆ  
    ลักษณะนิสัย: สันโดษ รักความยุติธรรม ซื่อสัตวตอเจาของ  
    พฤติกรรมการกิน: เสือมักจะไมคอยมีนิสัยเห็นแกกิน เวลาใหขนมมักจะลีลา 

ทําทาเหมือนไมอยากกิน ตองวางเอาไวซักพักจึงจะกินได จะสังเกตวาเสือไมชอบกินของหวาน พระ
อาจารยมักจะซื้อไอศกรีมใหสุนัขกินตอนบาย เสือมักจะดม ๆ อาจมีเลีย 1 – 2 ครั้งแลวเดินหนี สวน
เวลาอาหารเย็น ที่วัดนี้จะใหอาหารสุนัขตอนเย็น วันละ 1 ครั้ง เสือจะกินคอนขางเรียบรอย ไมหก
เลอะ ไมเลือกกินแตเนื้อ แตจะมีขูบางในกรณีที่ตัวอ่ืน ๆ ทําตัววุนวาย เกเร เพราะมีบางตัวมักจะชอบ
เปลี่ยนไปกินจานของตัวอื่น แตเสือจะไมหวงมะลิ ผูเปนลูกสาว สองตัวนี้จะสามารถกินอาหารรวมจาน
กันได และเสือจะกินพอประมาณเม่ืออ่ิมแลวจึงเดินออกไป    

    พฤติกรรมการนอน: ที่ประจําของเสือจะอยูตรงหนากุฏิ มันมักจะนอนในทาคว่ํา 
ขาเหยียดตรง และคอยมองออกไปขางนอกเพ่ือดูแลความสงบเรียบรอยในพ้ืนที่ มักจะไมคอยไดเห็น
เสือนอนในทานอนตะแคง เนื่องจากทําใหลุกขึ้นยากเมื่อเกิดเหตุการณตาง ๆ แตจะพบเห็นบางใน
กรณีท่ีนอนอยูในกุฏิ ตอนกลางวัน เสือมักจะหลบไปนอนท่ีอ่ืน แตเมื่อพระอาจารยเรียกใหมานอนดวย
จึงจะวิ่งมาหา และตอนกลางคืนก็มักจะนอนอยูในกุฏิ 

    ปฏิสัมพันธกับสุนัขและคน: เสือจะเปนเหมือนหัวหนาใหญในพ้ืนที่นั้น คอยดูแล 
สอดสอง และควบคุมสุนัขทั้งหมดใหอยูในความสงบเรียบรอย รวมถึงดูแลไมใหมีสุนัขอ่ืนเขามาล้ําเขต
แดน หลวงพอจึงผูกพันกับเสือมากเปนพิเศษเนื่องจากเสือไมเคยกอความเดือดรอนและยังฝากฝงให
ดูแลกุฏิได ตอนกลางวันมันมักจะหายไปอยูท่ีอ่ืน แตเมื่อไดยินเสียงอะไรขึ้นมา เสือจะรีบวิ่งมาหาหลวง
พออยางรวดเร็ว ราวกับวาหลวงพออยูในสายตาของมันตลอดเวลา เสือมีลูกสาว 1 ตัว คือ มะลิ เกิด
จากแมที่ตายไปนานแลวชื่อ จั๊กแหลน เปนสุนัขของหลวงพอดวยเชนกัน เสือกับมะลิจะมี
ความสัมพันธที่ลึกซึ้ง แสดงออกไดอยางชัดเจน เห็นไดจากเวลาอยูดวยกัน เสือจะคอยหาเห็บ หมัดให
มะลิ สวนมะลิจะชอบเลียปากเสือ หลวงพอเลาวาชวงติดสัด จะชอบมีตัวเมียมาติดเสือ ก็จะถูกมะลิไล
เรื่อยไป เชนเดียวกับเม่ือมีตัวผูมาติดมะลิ เสือก็จะคอยไลใหออกไปเชนกัน  
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    มะลิ: มีสีดํา ลายน้ําตาลคลายกับเสือ พอของมัน ตางกันตรงที่มะลิจะเปนสีดํา
ทั้งตัว ไมมีสีขาวที่ขา 

    ประวัติ: เกิดและเติบโตมาในวัดพรอมกับพ่ีนอง 3 ตัว ชื่อ เจมส นุน และมะลิ 
    ลักษณะนิสัย: รักสงบ ถือตัว รักสุขภาพ ดวยความที่เปนตัวเมียตัวเดียวของพระ

อาจารย จึงมีนิสัยคลายผูหญิงโดดเดนออกมา 
    พฤติกรรมการกิน: สังเกตไดวามะลิจะชอบกินหญาที่สวนหนากุฏิเปนประจํา ทั้ง

ที่ไมมีอาการปวยใหเห็น คลายกับนิสัยผูหญิงที่รักสุขภาพ ชอบกินผัก นอกจากนี้จะมีนิสัยการกินคลาย
เสือ ที่ไมวุนวายกับใคร เมื่อกินอ่ิมก็เดินจากไป ไมคอยแสดงอาการขออาหารจากคน แตเมื่อยื่ นใหก็
กิน กลาวคือเมื่อเวลาใหกินขนม สุนัขปกติตองลุกขึ้นราเริงเพ่ือขอกิน แตมะลิจะนอนนิ่ง ๆ แลวมอง 
ปลอยใหตัวอ่ืนออนขอกินกันไป เมื่อไมไดกินก็ไมแสดงอาการกาวราวอะไร  

    พฤติกรรมการนอน: มะลิจะมีการนอนที่แตกตางไปจากตัวอ่ืนคือ จะชอบนอนใน
ที่สูง หรือที่ที่มีอะไรรอง และลมพัดผาน โดยจะมีจุดนอนประจําอยูหลายที่ดวยกัน ไดแก บนที่นั่งยาว
หนากุฏิ โดยปกติจะไมคอยเห็นสุนัขตัวไหนขึ้นนอนขางบนนี้ หรือถาไมนอนบนเกาอ้ีก็จะนอนตรงมุม
ขาเกาอ้ี ซึ่งจะมีลมลอดผานเขามาทางชองพอดี ถาพระอาจารยไปนั่งที่เรือนไทยดานนอก มะลิจะนอน
ตรงซอกแคบ ๆ ดานหลังเรือนไทย นอกจากนี้มะลิยังชอบเขาไปนอนบนโตะในสวน และเมื่อพระ
อาจารยกวาดลานวัดโดยกวาดใบไมมากองรวมกัน มะลิก็ชอบไปนอนบนกองใบไม และตอนกลางวัน
มักจะพบเห็นมะลินอนอาบแดดอยูบริเวณรอบ ๆ กุฏิ ถาใครมากาวกายที่นอนของมะลิ จะถูกมะลิเหา
และขูจนตัวนั้นตองลาถอยออกไป ครั้งหนึ่ง นิกกี้เคยจะวิ่งไปหาพระอาจารย โดยตัดผานที่นอนของ
มะลิโดยมีมะลินอนอยู มันจึงแสดงอาการฉุนเฉียวและทําทาจะกัด แตดวยนิสัยรักสงบของมะลิจึงเลิก
สนใจนิกก้ีและกลับมาลมตัวลงนอนเหมือนเดิม 

    ปฏิสัมพันธกับสุนัขและคน: อยางที่กลาวมาแลววามะลิจะคอนขางถือตัว จึงไม
คอยขี้ออนเทาไหรนัก แตไมเคยแสดงอาการกาวราวกับใครกอน มะลิจะดูนารักมากเมื่ออยูกับเสือ 
เพราะสองพอลูกนี้จะคอยดูแลกันและกันตลอด  

    นิกกี้: สุนัขพันธุพุดเดิ้ลผสม สีขาวทั้งตัว และหัวสีดํา เดิมเปนสุนัขขนฟู ยาว 
ภายหลังถูกตัดขนเกรียนทั้งตัวเหลือตรงหัวที่ตัดเปนทรง “โมฮอค” แลวยอมสีมวงดวยน้ํายาปายรอน
ในเด็ก 

    ประวัติ: ลูกศิษยพระอาจารยนํามาฝากเลี้ยงไวตั้งแตตอนน้ําทวม และเนื่องจาก
บานใหมยังสรางไมเสร็จ นิกก้ีจึงยังอาศัยอยูกับหลวงพอ  

    ลักษณะนิสัย: ขี้ออน ติดพระอาจารยมาก คอนขางเกเร และหวงเจาของ 
    พฤติกรรมการกิน: นิกกี้จะคอนขางวุนวายเวลากินอาหาร ทุก ๆ การกระทําที่มี

อาหารจะมีนิกกี้คอยเสนอหนาตลอดเวลา มันจะเดินไปกินจานของนูนทีนี้ที เพ่ือตรวจสอบใหครบวา
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ไดกินสิ่งที่ดีที่สุดแลว เวลากินก็จะใชปากขุดหาเนื้อสัตว โดยมักจะเหลือขาวทิ้งไว ทําใหเวลากินเสร็จ
ปากจะเลอะขาวเต็มไปหมด ถาพระอาจารยไมยืนเฝามันจะรีบกินเพ่ือรีบไปหา ถาจะใหกินมาก ๆ 
พระอาจารยตองยืนเฝา มีครั้งหนึ่งที่ทานแกลงเดินออกไป สุนัขแทบทุกตัว นําโดยนิกกี้ รีบผละจาก
จานขาวที่หวงแหน แลวรีบวิ่งไปหาพระอาจารยทันที นอกจากนี้ นิกกี้ยังชอบกินไอศกรีมมาก เมื่อตัว
ไหนไมกิน นิกก้ีจะทําหนาที่กินแทนทันที  

    พฤติกรรมการนอน: นิกกี้จะนอน จะกิน จะอยูที่ไหนก็ได แตที่นั่นตองมีพระ
อาจารย ทานเดินไปไหนมันก็จะเดินตาม พอหยุดมันก็จะนอนรอ พอลุกขึ้นขยับมันจะตื่นและวิ่งตาม
ทันที ตอนกลางคืนก็จะเขาไปนอนในกุฏิดวย ถาพระอาจารยไปปฏิบัติหนาที่  เชน ประชุมสงฆ หรือ
สวดมนตรที่โบสถ นิกก้ีจะนอนรอที่หนากุฏิจนกวาจะกลับ แตถาไปตรวจดูงานทําฝาทอดานหลังโบสถ
จะตามไปดวย 

    ปฏิสัมพันธกับสุนัขและคน: ถือวานิกกี้เปนสุนัขที่ใกลชิดกับพระอาจารยที่สุด 
และข้ีหวงที่สุด เวลามีสุนัขตัวอื่นเขาใกลทาน มันจะเอาตัวเขาไปแทรกทันที โดยเฉพาะเสือที่มันจะกัน
ทาเปนพิเศษ เมื่อเสือเขาใกลทาน มันจะงับปากเสือ แตเสือก็ไมทําอะไรเพราะเห็นเปนเพียงลูกสุนัข 
แตนิกก้ีไมเคยคิดวาตัวเองตัวเล็กเลย มักจะหาเรื่อง ทําตัวกรางตลอด และตั้งแตที่ตัดขนมาใหมก็รูสึก
วาจะชอบออกไปนอกพ้ืนที่มากกวาเดิม  

    ปงคุง: ตัวสีดํา มีสีขาวที่ขาคลายเสือ แตจะมีขนยาวกวา และมีสีขาวตรงทายทอย 
ปงคุงจะมี 20 นิ้ว คือมีนิ้วเพิ่มท่ีขาหลังทั้งสองขางอยางละ 1 นิ้ว 

    ประวัติ: เปนสุนัขแก ถูกนํามาปลอยวัด พระอาจารยจึงนํามาเลี้ยงไวตั้งแตตัวเล็ก  
    ลักษณะนิสัย: คอนขางดุ ฉุนเฉียวงาย แตไมเปนอันตรายกับคน  
    พฤติกรรมการกิน: ปงคุงกินเกง เนื่องจากตัวใหญจึงสามารถกินไดมาก ทุกครั้งที่

กินอาหาร ปงคุงจะอยูเปนตัวสุดทายเสมอ และจะฉุนเฉียวเมื่อถูกแยงอาหาร ปงคุงจะกินอาหารชนิด
ที่เรียกวากินไมเลือก กินไดทุกอยาง ทั้งของคาวและของหวาน ปกติจะไมคอยขี้ออนมากนัก แตถามี
อาหารจะเขาหาทันที หรือจะเขาหาในกรณีท่ีอยากใหเกาหลังให 

    พฤติกรรมการนอน: ปงคุงจะชอบนอนในกุฏิ ถาพระอาจารยออกมานั่งที่เรือน
ไทยดานนอก จะตามมานั่งดานหนาฝงขวาของเรือนไทย 

    ปฏิสัมพันธกับสุนัขและคน: ดวยความที่อยูกับพระอาจารยมานานกวาตัวไหน ๆ 
ปงคุงจึงมีนิสัยคอนขางกาวราวกับสุนัขตัวอ่ืน แตไมทําอันตรายกับคน ปงคุงจะเปนอริกับ “อวน” ลูก
ของเปปซี่ เจอหนากันทีไรตองมีขูกันจนถึงขั้นจะกัดกัน ตัวพระอาจารยเองก็ไมทราบสาเหตุที่ชอบ
ทะเลาะกัน จึงสรุปวาคงเปนเพราะไมถูกชะตากัน 
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    ใจกลา: สุนัขตัวเล็ก ๆ ผอม ๆ สีดํา และมีสีน้ําตาลแทรกบางเปนหยอม ๆ  
    ประวัติ: ถูกเจาของเกานํามาปลอยวัด พระอาจารยเห็นก็กลัวจะถูกสุนัขใหญกัด

จึงนํามาเลี้ยงไว 
    ลักษณะนิสัย: ขี้กลัว ราเริง เขากับคนงาย 
    พฤติกรรมการกิน: ในบรรดาสุนัขทั้งหมด จะเห็นวาชวงเวลากินอาหาร ใจกลาจะ

เปนตัวที่วุนวายที่สุด มันจะวิ่งไปวิ่งมา เนื่องจากหิวก็หิว แตก็กลัวตัวอ่ืนจะกัด เอา ถึงแมจะแยกจาน
อาหารใหใจกลาไปกินหาง ๆ จากตัวอ่ืน แตตัวอ่ืนก็ยังจะเดินมาแยงใจกลากินอีก จึงเห็นวาใจกลาจะ
ผอม เพราะแยงกินกับเคาไมทัน ถาไดอาหารมันมักจะคาบไปกินที่ อ่ืน ใจกลาจะกินเลอะเทอะ
เนื่องจากนิสัยชอบคาบไปกินที่อ่ืน หรือคาบออกไปกินนอกจาน เคยมีเหตุการณหนึ่งที่ใจกลาไดปลาทู
มา 1 ตัวเต็ม ๆ มันรีบคาบจะเอาไปแอบในหองนอน แตประตูปด มันยืนเกาประตูอยูซักพักก็ไมมีคน
เปด ก็เลยนั่งเฝาปลาทูอยูตรงนั้น พอไดยินเสียงเหาหรือเกิดเหตุการรอะไรก็วุนวาย ก็ครางหงิง ๆ รีบ
วิ่งไปดูแลววิ่งกลับมาเฝาตอ ใจกลาวุนวายอยูอยางนี้ประมาณ 10 – 15 นาที ก็ตัดสินใจกินปลาให
หมดจะไดไมตองเฝา ความสามารถในการกินอยางหนึ่งของใจกลาคือสามารถกินแลวเหลือกางตรง
กลางไดอยางสวยงาม และทิ้งกางตรงสวนนั้น ปลอยใหตัวอ่ืนมาเก็บที่เหลือตอไป อีกหนึ่งเหตุการณ
การกินของใจกลาคือ วันนั้นนิกกี้ตามพระอาจารยออกไปดูงานทําฝาทอ พวกคนงานเห็นจึงใหกระดูก
อันใหญ นิกก้ีจึงคาบกับมาแทะที่กุฏิ พอนิกก้ีลุกขึ้นตามพระอาจารย ใจกลาก็เขาแยงกระดูกทันที เมื่อ
นิกก้ีกลับมาไมพบกระดูกแลวจึงเดินหา ใจกลาเมื่อเห็นนิกก้ีก็รีบขู แสดงความเปนเจาของกระดูกทันที 
สุดทายพระอาจารยตองเอากระดูกมาตัดแบงครึ่งเทา ๆ กันเพ่ือไมใหทะเลาะกัน 

    พฤติกรรมการนอน: เวลาสุนัขตัวอ่ืนนอนกับพระอาจารย มันจะไปนอนหนา
หองน้ํา เนื่องจากลับตาคน และจะไมถูกรบกวนจากสุนัขตัวอ่ืน ถาเปนเรือนไทย มันจะขึ้นมานอนบน
เกาอ้ี และเวลาหลับ จะหลับสนิท ไมระวังภัย บางครั้งสัปหงกก็มี 

    ปฏิสัมพันธกับสุนัขและคน: เมื่อสุนัขตัวอ่ืนเผลอ ใจกลาจะวิ่งเขาไปประจบพระ
อาจารย จะสังเกตไดวาใจกลาหลีกเลี่ยงสุนัขทุกตัว โดยเฉพาะกับปงคุง ที่มักฉุนเฉียวใสใจกลาโดยไมมี
สาเหตุอยูบอยครั้ง ฉะนั้นเวลาเห็นปงคุงมานอนใกล ๆ ใจกลาจะรีบหลีกทางใหทันที ตัวที่ใจกลาไม
คอยกลัวที่สุดเห็นจะเปนนิกกี้ เนื่องจากคงเห็นวาตัวไมใหญกวามันซักเทาไหรนัก ใจกลาจะเขาไดกับ
ทุกคน ใครใหอาหารก็เดินตาม และชอบเดินไปสงคนอ่ืน ตลอดทางก็จะยกขาฉี่ตามรายทาง เมื่อเห็น
วาสุดพื้นที่ของมันแลวจึงเดินกลับ 

สําหรับกิจวัตรประจําวันที่สุนัขกลุมนี้จะทําในทุก ๆ วันคือ ตื่นพรอมพระอาจารย 
เวลาตี 4 พอเวลาประมาณ 6 โมง พระในวัดก็จะออกไปบิณฑบาต บางทานก็จะบิณฑบาตแคลาน
หนาวัด แตพระอาจารยจะออกไปบิณฑบาตขางนอก สุนัขทุกตัวจะไมอนุญาตใหออกมาเดินบิณฑบาต
กับพระ ยกเวน “สิงโต” ที่ไดรับสิทธิพิเศษ บางตัวที่ตามออกมาก็ตองหยุดเมื่อถึงเขตที่ญาติโยมมาใส
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บาตรกัน  พอเวลา 8 โมงเชา เสียงระฆังตีขึ้น เหลาสุนัขก็พากันเหาประสานเสียง ขณะเดียวกันพระก็
เสร็จภาระกิจบิณฑบาตดวย เมื่อเสร็จ พระอาจารยจึงเดินกลับมา ก็จะเห็นนิกกี้นอนรออยูจุดเดิม
อยางที่เคยเปน มันจะดีใจ กระโจนใส เหมือนไมไดเจอกันมานานแสนนาน แลวจึงตามพระอาจารยไป
หลังกุฏิเพ่ือจัดการกับของบิณฑบาตอันมากมาย วัดจะวุนวายที่สุดในชวงเชา ยิ่งวันเสาร อาทิตยจะยิ่ง
คึกคัก แตเมื่อถึงวันจันทรจะเงียบเสียจนดูเหมือนผิดปกติ เมื่อทั้งหลวงพ่ี หลวงพอ และเด็กวัดจัดการ
กับขาวของเสร็จก็ถึงเวลาอาหารเชา เหลาสุนัขที่ไดกินอาหารเฉพาะตอนเย็นก็ไปนอนเฝา หวังจะได
กินตั้งแตเชา ซึ่งถาโชคดีก็จะไดกิน วันไหนโชครายก็ตองรอเวลาฉันเพล หรือตอนบาย ๆ ที่พระ
อาจารยอาจจะมีขนมให หลังจากนั้น ระหวางพระอาจารยอานหนังสือพิมพ เหลาสุนัขทั้งหลายก็พา
กันเดินไปที่สนามหญาเพื่อขับถาย ซักพักก็ถึงเวลาฉันเพล แลวก็ถึงเวลานอนกลางวัน พระอาจารยจะ
เรียกสุนัขทุกตัวใหมาหาและนอนกลางวันดวยกัน เมื่อตื่นก็จะออกไปตรวจดูงานดานหลังวัด เหลา
สุนัขก็จะวิ่งตามกันไปเปนพรวน แลวจึงกลับมานั่งพักผอน หรือถามีลูกศิษยมาเยี่ยม พระอาจารยก็จะ
อยูพูดคุยดวยถาไมมีธุระอะไร จนตอนเย็น บรรยากาศเริ่มคึกคักอีกครั้งเนื่องจากเปนเวลาอาหาร 
เหลาพระสงฆก็จะกวาดลานวัดบาง ทําสวนบาง สุนัขของแตละทานก็จะเริ่มออกมา บางครั้งก็ มี
ทะเลาะกัน เลนกันไปตามประสา จนฟามืดจึงแยกยายกันเขากุฏิพรอมกับสุนัข หรือบางครั้งตอนเย็น
พระอาจารยอาจจะตองไปสวดมนตรหรือมีกิจธุระของสงฆ 

ในชวงหลังวันออกพรรษาจะเปนชวงทอดกฐิน เมื่อจัดงานทอดกฐิน ในวัดจึงคึกคัก
กวาปกติ แตไมใชกับพวกสุนัข เนื่องจากพวกมันถูกลดความสําคัญลง กลายเปนไมมีใครสนใจเลย อีก
ทั้งพระอาจารยก็มีกิจธุระ ไมสามารถมาดูแลพวกมันไดเหมือนเกา จนบางครั้งก็ไมอยูที่กุฏิ สุนัขพวกนี้
ก็จะเหงาหงอย เอาแตนอนรอ จะยกเวนก็แตใจกลาที่วิ่งไปมาอยูตลอดเวลา เนื่องจากเห็นใคร ก็วิ่ง
ตามเคาไปเสียหมด จากปกติที่สุนัขพวกนี้จะเหาทุกอยาง เหาแมกระทั่งเสียเครื่องบินที่วันหนึ่งบินผาน
มาแทบทั้งวัน แตชวงที่พระอาจารยไมอยู พวกมันกลับเงียบสนิท ขนาดคนบาเดินผานมาก็ไมเหา ทํา
ใหทราบวา ที่ผานมามันคงเหาเอาใจเจานาย เมื่อพระอาจารยกลับ บรรยากาศจึงเหมือนปกติ อีกครั้ง 
เหลาสุนัขตางกลับมาราเริง ทะเลาะกันใหปวดหัวเปนเรื่องปกติ 

โดยปกตสิุนัขกลุมนี้จะถูกจับอาบน้ําอาทิตยละประมาณ 1 – 2 ครั้ง ตัวที่ถูกอาบบอย
ที่สุดคือใจกลา เนื่องจากเหม็นงาย และยังตัวเล็ก ดิ้นหลุดงาย พอหลุดก็วิ่งหนี จะจับอีกก็ยาก ฟอง
เต็มตัวมันก็ไมสน พยายามเลียเอาสบูอาบน้ําออกดวยตนเอง แตพออาบน้ําเสร็จเรียบรอย ก็วิ่งรอบกุฏิ 
ซึ่งลักษณะไมตางกับสุนัขบานทั่วไปเลย ในขณะที่สุนัขดวยกันเห็นตัวใดตัวหนึ่งถูกจับอาบน้ํา จะระวัง
ตัวเปนพิเศษ พระอาจารยเรียกเทาไหรก็ไมมา กรณีของการใสยาแกเห็บหมัดก็เชนกัน ถาตัวไหนโดน 
ชวงนั้นจะไมมีสุนัขตัวไหนกลาเขามายุมยามกับพระอาจารยเลย  

ในสวนของสุนัขกุฏิขาง ๆ ที่มีปฏิสัมพันธกับสุนัขในกุฏิพระอาจารยเสมอ เนื่องจาก
อยูใกลกัน และยังเปนพ่ีนองกันอีกดวย คือ เปปซี่ และ อวน 
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เปปซี่ เปนสุนัขสีน้ําตาล ตัวใหญ ทุกคนตางกลาวขานวาเปปซี่กัดคนมาเปนสิบคน
แลว แตโดยนิสัยปกติที่สังเกตเห็นคือสันโดษ ไมยุงกับใคร ไมเขาหาคน ยกเวนเจาของเทานั้น ตัวผู
ศึกษายังไมพบอาการกาวราวในตัวสุนัข เห็นเพียงวิ่งไลเหามอเตอรไซค ซึ่งเปนปกติของสุนัขวัดอยูแลว 
ไดยินมาเพียงคําบอกเลาและลักษณะทาทางเด็กวัดที่เกรงกลัวมัน ในดานปฏิกิริยาสุนัขดวยกันยังไม
พบเรื่องทะเลาะเบาะแวง แตมักจะปกปองอวน ผูเปนลูก ที่ชอบแสดงอาการกาวราวกับปงคุงอยูเสมอ 
เปปซี่ยังคงทําหนาที่พอที่รักและผูกพันกับลูกเฉกเชนสุนัขทั่วไป เห็นไดจาก สองพอลูกนี้มักอยูดวยกัน 
เดินไปไหนมาไหนดวยกัน เชน ออกไปสงพระเจาของบิณฑบาต เปนตน 

ชีวิตของสุนัขอยูวัดเดินไปตามทางที่เรียบงาย มีความสุข และสงบ แตแลวก็มีเรื่อง
เศราเกิดขึ้นคือ เย็นวันหนึ่ง มีคนวิ่งมาบอกวาเปปซี่โดนยาเบื่อตายอยูแถวศาลาสมเด็จ สงผลใหอวน 
เมื่อรูเรื่องก็ถึงกับน้ําตาไหล มีอาการซึมเศรา โดยปกติอวนกับเปปซี่จะออกมาตอนรับพระที่เลี้ยง แต
วันถัดมา เมื่อไมมีเปปซี่ อวนเอาแตเก็บตัวอยูในกุฏิ ไมยอมออกมาตอนรับหรือพบปะผูคน ซึ่งทางวัด
ไมสามารถจับตัวผูกระทําผิดได หรืออีกนัยหนึ่งก็เหมือนคนในวัดเห็นการวางยาเบื่อเปนเรื่องปกติ ไมมี
การหาตนตอผูกระทําผิดมาลงโทษ สวนศพของเปปซี่ก็งัดตัวหนอนในกุฏิเพื่อใชเปนที่ฝงของเปปซี่ 

นอกจากนี้ ที่กุฏิพระทานหนึ่งยังไดเลี้ยงสุนัขพันธุฝรั่งเอาไวมากมาย โดยมีตัวที่โดด
เดนที่สุดคือ “สิงโต” สุนัขพันธุโกลเดนรีทรีฟเวอร ในทุก ๆ เชา สิงโตจะติดตาม “หลวงพ่ี” ทานหนึ่ง
ไปบิณฑบาตถึงหนาวัด ถือเปนอภิสิทธิ์ที่สิงโตไดรับ แตกตางจากตัวอ่ืนที่ไมไดรับอนุญาตใหไป
บิณฑบาตดวย และสิงโตยังไมถูกขับไลจากเจาถิ่น เนื่องจากตัวใหญ และมีเจาของอยูดวย จึงไมเปน
อันตรายกับการออกนอกพ้ืนที่ แตจากการสังเกตการณ สิงโตก็ไมเคยออกนอกพ้ืนที่ตัวเองนอกจากจะ
ไปบิณฑบาตเทานั้น นอกจากนี้ยังมีสุนัขพันธุตางประเทศอีกหลายตัวที่อาศัยอยูในกุฏิ 7 คาดประมาณ
ได 7 - 8 ตัว เชน “ซีซาร” สุนัขพันธุเทอรเรียสีขาว ตัวเล็ก ที่มัคทายกกลาววาซื้อ “ซีซาร” แลว
คนขายแถม “สิงโต” มาให จึงถือวา “ซีซาร” เปนลูกพ่ีของ “สิงโต” และอีกหนึ่งตัวที่สรางความ
บันเทิงใหผูพบเห็นอยางมากคือ “โยกเยก” สุนัขพันธุสปริท เปนสุนัขที่สายตาไมดีตั้งแตเกิด เวลาเดิน
ตัวจะโยกเยกไปมา เปนที่มาของชื่อ ซึ่งความที่สายตาไมดีทําใหเดินชนสิ่ งของอยูบอยครั้ง สรางความ
ตลกขบขันใหกับญาติโยม 

2. วิธีแกปญหาสุนัขจรจัดในประเทศไทย 

ขอมูลจากการสัมภาษณ 
ประธานกลุม SOS (สมาคมสงเคราะหสัตวในพระบรมราชูปถัมภ) และตัวแทนจาก

มูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation หรือ SDF) กลาวเกี่ยวกับจํานวนของสุนัขจรจัดตรงกัน
วา ขอมูลจากกรมอนามัยกลาววาปจจุบันเฉพาะในเขต กทม. มีสุนัขจรจัดอยูเกือบสามแสนตัวและ
คาดวาในความเปนจริงอาจจะมากกวานั้น โดยสุนัขจรจัดเกิดไดจากสาเหตุหลายประการดวยกัน ทั้ง
การถูกทอดทิ้ง การเกิดจากแมที่เปนจรจัดโดยไมไดรับการทําหมัน  และที่สําคัญคือเหลาสุนัขที่มี
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เจาของวิ่งออกมานอกบาน ที่อาจกลับบานไมถูกจนกลายเปนจรจัด หรือเจาของปลอยใหออกไปวิ่ง
นอกบานและตอนกลางคืนก็กลับมานอนที่บาน จนอาจเรียกวาเปนสุนัขชุมชน โดยสุนัขที่มีเจาของที่มี
โอกาสวิ่งออกมานอกบานเหลานี้มีจํานวนถึงแปดแสนตัว ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะกลายเปนสุนัขจรจัด ถือวา
เปนปญหาใหญทีเดียวที่ กทม. มีสุนัขจรจัดมากมายและอาจเพิ่มขึ้นจนควบคุมไมอยูขนาดนี้ 

โดยวิธีแกปญหาที่ถูกตองที่สุดคือการทําหมัน เพ่ือลดการเกิดของสุนัข เนื่องจากลูก
สุนัขคอกหนึ่งจะมีจํานวนไดมากถึง 10 ตัว ซึ่งถือวาเปนการแพรพันธุที่เร็วมาก ทางกลุม SOS จึงจัด
ตั้งขึ้นจาก “นิดา” ผูรักสัตวและตองการแบงเบาภาระของรัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําหมันสุนัขไมให
แพรพันธุ โดยมีวิธีการขั้นตอนคือ จะใหผูมีจิตศรัทธาโทรศัพทมาแจงความจํานงวาจะทําหมันสุนัขใน
บริเวณใด และชวยคาใชจายไดกี่เปอรเซ็นต ทางกลุมจะดูจากฐานะของผูแจงวามีความสามารถจาย
ไดมากเพียงใด เรียกวา “ประชารวมใจ”  ซึ่งทางกลุมจะคิดราคาทําหมันประมาณ 300 – 500 บาท 
ซึ่งถือวาเปนราคาที่ถูกมาก แตในกรณีถาผูแจงเปนคนจนอาจจะออกคารักษาใหรอยเปอรเซ็นตเลยก็มี 
โดยคาใชจายเหลานี้ ทางกลุมจะเปนผูรับผิดชอบแตโดยผูเดียว ไมมีการรับเงินบริจาคใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อ
ตกลงเรื่องคาใชจายเสร็จก็จะสงคนไปจับสุนัขแลวทําหมัน พักฟนที่ศูนยเปนเวลาประมาณ 7 วัน แลว
ปลอยกลับที่เดิม 

เหตุที่ยังปลอยกลับที่เดิมเนื่องมาจากเห็นวาคนไทยมีจิตเมตตา สุนัขจรจัดเหลานั้นโต
มาในพื้นที่นั้นได แสดงวาสามารถอยูได จะไมสนับสนุนใหจับมาไวรวมกันในที่แคบ ๆ เพราะถือวาเปน
การทรมานสุนัข ใหปลอยออกไปชวยกันเลี้ยงจะดีกวา การมีสัตวในที่เดียวมาก ๆ จะสรางความ
รําคาญ เดือดรอน สรางกลิ่น สรางมลภาวะ เชน มูลสุนัขตามถนน คุยขยะ ดุราย หรือเกิดโรคพิษสุนัข
บา เปนตน แตในกรณีถาเห็นวาพ้ืนที่นั้นสุนัขมีสภาพความเปนอยูที่ไมดี มีการทํารายสุนัข หรือสุนัข
อดอยาก ก็จะนํามาทําหมัน ฉีดยา และหาบานใหใหม  

ในขณะที่กลุม SOS เปนกลุมแมบานเล็ก ๆ ที่เกิดจากประชารวมใจ แตก็มีอีกมูลนิธิ
หนึ่งที่ตระหนักในดานการชวยเหลือสุนัขในระดับโลก กอตั้งโดยชาวตางชาติ 3 คน มีการระดมเงินทุน
จากตางประเทศ ซึ่งนาแปลกวาเงินบริจาคมาจากตางประเทศถึง 80 เปอรเซ็นต แตจากประเทศไทย
เพียง 20 เปอรเซ็นต โดยเงินที่ไดจะนํามาชวยเหลือสุนัขในประเทศไทยเพียงอยางเดียว สะทอนให
เห็นวาในตางประเทศมีความตื่นตัวในเรื่องนี้มากกวา 

ทางมูลนิธิก็มีความตื่นตัวในดานการทําหมันเชนกัน เนื่องจากวัตถุประสงคเริ่มแรก
กอนที่จะจัดตั้งมูลนิธินั้น ก็ไดใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการทําหมันสัตวเปนอันดับแรก จนเมื่ อจด
ทะเบียนมูลนิธิก็เริ่มขยายไปสูการหาที่พักพิงชั่วคราวใหสุนัข และตอตานการคาสุนัขดวย  

ตัวแทนมูลนิธิยังไดกลาวเกี่ยวกับกรณีที่พระกลาววาการทําหมันสัตวเปนบาปวา พระ
หรือคนธรรมดาบางทานไมสนับสนุนการทําหมัน บอกวาการทําหมันบาป คนพวกนี้พูดโดยไมยั้งคิด
และยังมีความรับผิดชอบไมพอ  
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ทางมูลนิธิเห็นวาควรมีการแกปญหาที่กฎหมาย เนื่องจากกฎหมายยังไมครอบคลุม
พอ และโทษยังถือวานอยเกินไป ถามีกฎหมายแลวมีการจับผูที่ทําผิดครั้งหนึ่ง มันจะเปนการ “เชือด
ไกใหลิงดู” คนจะไมกลาทําแลว อยางกรณีที่พระจับสุนัขฟาดพ้ืน นั่นก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งที่ทําใหเห็น
วาการทํารายสัตวในประเทศไทยมีโทษนอยเกินไป ที่ทําไดคือขอหาทําลายใหเสียทรัพย ปรับ 1,000 

บาท และพระยอมสึกเองโดยกลาววาเปนการทําผิดวินัยสงฆเพียงเล็กนอยเทานั้น ในประเทศอเมริกา
จะมีตํารวจที่ทํางานดานจับสัตวโดยเฉพาะ ถาเลี้ยงสัตวเลี้ยงไมดี ผอมซูบ หรือทํารายจนพิการ จะถูก
ติดคุกหรือปรับเปนเงินจํานวนมาก ซึ่งมันทําใหคนกลัวและไมกลาทํา อีกอยางคือสุนัขที่อเมริกาตองมี
การฝงไมโครชิพ เวลาหายตองตรวจสอบได หรือถาเจาของไมไดจดทะเบียนจะมีระบบในการ
ชวยเหลือดูแล อยางนอยมันยังมีสัตวจํานวนนอยที่ประสบเหตุ  

ในความเห็นสัตวแพทยกลาววาวิธีแกไขปญหาสุนัขคือตองใหสวัสดิภาพสัตว 
กลาวคือ ใหสัตวที่ถูกเลี้ยงไมอด เจ็บ ปวด เครียด รวมถึงเรื่องประเด็นการรับประทานเนื้อสุนัขก็ถือ
เปนสวัสดิภาพสัตวดวย ซึ่งกฎหมายตอนนี้ครอบคลุมหมดแลว จะขาดแตการใหความรูกับผูเลี้ยงดู  

3. พฤติกรรมสุนัข 

ขอมูลจากเอกสาร 
สุนัขทุกตัวมีเชื้อสายมาจากหมาปา เดิมถูกจับมาเปนอาหาร แตในขณะเดียวกันก็ถูก

นํามาเปนสัตวเลี้ยงดวย จนทําใหสุนัขรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของมนุษย จึงรูจักเตือนภัยมนุษย แลวตอมา
มนุษยจึงเริ่มนําสุนัขมาใชงาน เชน เลี้ยงสัตว จับมาเลนกีฬาที่โหดราย จากนั้นในศตวรรษที่ 13 จึงเริ่ม
เลี้ยงสุนัขเพื่อความสวยงาม มีการเพาะพันธุและสงประกวด 

ในสวนของสุนัขพันธุเล็กจะมีนิสัยเหมือนสุนัขใหญทุกประการ เห็นไดจากการขู
กรรโชกผูบุกรุกตาง ๆ เชน บุรุษไปรษณีย เปนตน สุนัขพันธุเล็กบางตัวเห็นวาตัวเองเปนผูใหญ จึงเหา
สุนัขใหญ ซึ่งบางครั้งสุนัขใหญจะไมทํารายเนื่องจากเห็นเปนลูกหมาเทานั้น 

สุนัขจะมีพฤติกรรมในชีวิตประจําวันที่ ไดนํามาใช ในการสังเกตการณและ
ประกอบการเขียน ดังนี้ 

1) เหา การเหาของสุนัขเปนการบอกใหทราบวามีอะไรผิดปกติอยูทางนี้ ใหระวังตัว 
เมื่อไดยินเสียงเหา ลูกสุนัขจะซอนตัว แลวสุนัขโตจะมารวมตัวกัน มีความหมายคลายกับเสียงตีระฆัง
หรือเปาแตรเมื่อมีคนเขาใกลปอมปราการ ทั้งนี้เสียงเหาอาจมีความหมายทั้งดีและราย อาจจะเปนการ
เหาตอนรับก็เปนได ตามคําโบราณที่วา “หมาเหายังดีกวาหมากัด” นั้นเห็นจะเปนจริง เห็นไดจาก
สุนัขตํารวจ ถาเตรียมพรอมกัด มันจะไมเหา แตจะใชวิธีจูโจมแบบเงียบ ๆ และการเหายังสามารถ
บอกระดับความกลัวของสุนัขไดอีกดวย ซึ่งถาสุนัขกลัวมาก มันจะไมเหา แตจะทําเสียงขูในลําคอแทน
การขูกรรโชก ถากรณีขูสลับกับเหานั่นหมายความวา เสียงขูจะบงบอกคูตอสูใหทราบวาจะโจมตีแลว 
สวนการเหาคือการรวบรวมกําลังพล  
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2) หอน โดยปกติ สุนัขจะหอนตอเมื่อเปนสุนัขที่โตมากับฝูง เชน สุนัขจรจัด เปนตน 
โดยจะหอนชวงโพลเพลกอนออกไปหาอาหาร แตในกรณีสุนัขที่มีคนใหอาหารมักจะไมหอนเนื่องจากมี
คนหาอาหารให จะหอนในกรณีที่เหงา หรือตัวผูจะหอนในชวงติดสัด แตไมใชพฤติกรรมทางเพศ แต
ตองการจะบอกสมาชิกใหมาหา นอกจากนี้สุนัขยังหอนเพื่อแบงอาณาเขตอีกดวย 

3) กระดิกหาง จะเกิดในภาวะขัดแยง เหมือนถูกแรงดึงจากรอบทิศวาจะรุกหรือจะ
ถอยดี โดยการกระดิกหางครั้งแรกของสุนัขคือการกระดิกเมื่อแมใหนม เมื่อลูกสุนัขดูดนมแมจะเกิด
ความขัดแยงระหวางความหิวกับความกลัว เมื่อโตขึ้นจะกระดิกหางเพ่ือทักเพ่ือนสุนัข เปนความ
ขัดแยงระหวางเปนมิตรและตื่นตระหนก หรืออาจกระดิกหางเม่ือกาวราว โดยขัดแยงระหวางทาทีเปน
ศัตรูกับความกลัว ถาสุนัขเชื่องจะกระดิกหางอยางเต็มที่และฟาดหางเปนวงกวาง สุนัขดุจะกระดิกหาง
แบบแข็ง ๆ ฝน ๆ และยิ่งมีฐานะตอยต่ําเทาไหร หางจะสะบัดต่ํามากเทานั้น สวนตัวที่เชื่อมั่นใจตัวเอง
จะกระดิกหางในลักษณะชูขึ้น ในสวนที่เวลาเห็นสุนขกระดิกหางใหเจาของหรือคนอ่ืน ๆ นั้น เพราะ
เห็นวา “จาฝูง” กลับมาแลว จะเกิดอาการขัดแยงระหวางดีใจกับตื่นตระหนก ที่สุนัขมีความตื่น
ตระหนกรวมดวยก็เพราะมนุษยตัวใหญกวานั่นเอง 

4) ยกขาฉี่ สุนัขจะเริ่มยกขาฉี่เมื่ออายุได 8 – 9 เดือน โดยมีเหตุผลในการยกขาฉี่คือ 
เพ่ือรักษากลิ่นใหสดใหมที่สุด การปลอยกลิ่นในแนวตั้งรักษากลิ่นไดดีกวาการนั่งยอง ทําใหกลิ่นอยูใน
ระดับจมูกของสุนัขตัวอ่ืน และเปนการบงบอกวาตนเปนเจาถิ่น เมื่อสรางอาณาเขตไวแลวจะทําให
สุนัขจํากลิ่นและกลับบานถูก ทําใหสุนัขรูจํานวน เสนทาง และการยายถิ่นของสุนัขอ่ืน รวมถึงสภาพ
ทางเพศและลักษณะเฉพาะ  

5) ใชเทาเขี่ยพ้ืนหลังถายเสร็จ เปนสัญลักษณทางอนามัยที่เคยมีมา คลายกับแมว 
โดยสุนัขจะทําเพ่ือปกอาณาเขต พรอม ๆ กับทิ้งกลิ่นอุจจาระ และนอกจากอุจจาระจะชวยสงกลิ่น
แลว ยังมีตอมตรงหัวแมเทาที่จะชวยใหกลิ่นออกมาไดอีกดวย  

นอกจากยังมีพฤติกรรมการกิน ที่สุนัขจะถือวาความเปนเจาของอาหารอยูเหนือ
สถานะทางสังคม โดยอาณาเขตความเปนเจาของมีรัศมี 12 นิ้วจากปากสุนัข จึงอาจเห็นสุนัขตัวที่ดอย
กวาขมขูสุนัขตัวที่มีสถานะใหญกวาในระหวางรับประทานอาหาร 

ขอมูลจากการสัมภาษณ 
สพ.ญ. วีณา จูงพันธ อาจารยคณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ กลาวถึงพฤติกรรมสุนัขวา ความแตกตางของสุนัขแตละสายพันธุ
จะมีพฤติกรรมแตกตางกันไป โดยสายพันธุมีผลกับความกาวราวของสุนัข แตทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยูกับการ
เลี้ยงดูมากกวา จึงไมใชที่สุนัขพันธุพิทบลูจะกัดเสมอไป และไมใชวาสุนัขพันธุโกลเดนจะใจดีเสมอไป 
ในกรณีของสุนัขจรจัดที่อาศัยอยูในวัด พฤติกรรมจะแตกตางกันไปตามการเลี้ยงดู กลาวคือ จะมี
สัญชาตญาณการเอาตัวรอดสูงกวา ไมสนิทสนมกับคน ซึ่งก็มีโอกาสวาสุนัขพวกนี้จะมีพฤติกรรม
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กาวราว ในกรณีที่สุนัขมีพันธุผสมเปนสุนัขฝรั่ง เชน พูเดิ้ล จะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันเล็กนอย คือ
สุนัขท่ีผสมพันพูเดิ้ลจะราเริงและเอาแตใจมากกวา แตในดานความรักเจาของจะไมแตกตางกันเลย  

การจัดกลุมในสังคมของวัดก็ยังมีสถานะแตกตางกันไปตามสภาพความเปนอยู 
กลาวคือ สุนัขตัวที่มีพระเลี้ยงจะจัดลําดับตนเองใหอยูในสถานะที่สูงกวาสุนัขที่ไมมีพระเลี้ยง เนื่องจาก
ไดรับการดูแลมากและมีความเปนอยูที่ดีกวา และสุนัขที่ถูกนํามาปลอยวัดก็ถูกจัดใหอยูในสถานะที่ต่ํา
กวา อาจารยเปรียบเทียบใหดูระหวางเด็กที่เคยเรียนโรงเรียนนานาชาติแลวถูกยายไปอยูวัด จากที่เคย
มีชีวิตความเปนอยูที่ดีและมีสถานะในสังคมสูงกวา แตเมื่อตองเปลี่ยนโรงเรียน กลั บตองมาอยูใน
สถานะที่ต่ํากวา นอกจากนี้ขนาดตัวก็ยังเปนสาเหตุหนึ่งในการจัดลําดับทางสังคมของสุนัข คือสุนัขที่
ตัวเล็กจะถูกจัดอยูในสถานะที่ดอยกวาสุนัขตัวใหญ 

โดยทั่วไป สุนัขจะมีอายุอยางนอย 7 ป และมากสุด 20 ป โดยตัวใหญจะมีอายุสั้น
กวาสุนัขตัวเล็ก ในระยะการติดสัด ตัวเมียจะมีการติดสัด 3 ครั้งตอ 2 ป และจะกินเวลานาน 6 – 8 

เดือน สําหรับอาการติดสัดของสุนัขตัวผู มีอาการติดสัดเองไมได แตจะตอบสนองตอการติดสัดของตัว
เมีย คนโบราณเชื่อวาสุนัขจะติดสัดในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ซึ่งเปนความเชื่อที่ผิด เปน
ความบังเอิญที่ครบรอบติดสัดพอดี เพราะเมื่อมีการผสมพันธุกันระหวางตัวผูแลวตัวเมีย เมื่อตัวเมีย
ทอง ผานไป 2 เดือนคลอดลูก จะเปนในชวงเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม และจะมีการพัก 6 เดือน แลว
จึงตกไขใหม ถึงตอนนั้นก็เปนชวงพฤศจิกายน – ธันวาคมพอดี และสุนัขจะไมตกไขใบเดียวเหมือนกับ
คน ฉะนั้นเปนไปไดวา ลูกสุนัขคอกเดียวกันสามารถมีพอไดมากกวา 1 คน แตไมนามีพอในคอกเดียว
ไดมากมายนัก เนื่องจากชวงผสมพันธุของสุนัขจะมีระยะเวลาเพียง 3 วัน แตสุนัขจะไมมีความสัมพันธ
แบบพอ แม ลูก ซึ่งการเห็นพอกับลูกหรือแมกับลูกผูกพันกัน อาจเปนสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่
ตัวลูกรูสึกวาพอหรือแมตัวใหญกวา สามารถปกปองมันได  

ความสามารถในการดมกลิ่นของสุนัขจะไม ไดขึ้นอยูกับระยะทาง แต เปน
ความสามารถในการจําแนกกลิ่นมากกวา สวนการเหาของสุนัขเปนการตอบสนองตอเสียง ซึ่งการที่ได
ยินเสียงสุนัขเหาเวลาตีระฆังตอนเชาจะเปนไปไดวา จะเหาเพ่ือใหทราบวามีคนมา หรือถึงเวลาอาหาร
แลว ทั้งนี้เสียงเหาก็เปนการทักทายไดอีกดวย  

พฤติกรรมการนอนของสุนัข หลายคนอาจสังเกตเห็นวาสุนัขมักหมุนตัวรอบ ๆ ที่
นอน 1รอบ กอนที่จะนอน อันนี้คือสัญชาตญาณการระวังภัยของสุนัข ที่ตรวจสอบดูวาไมมีผูบุกรุกตัว
อ่ืน ๆ และบางพฤติกรรมที่ชอบขุดหลุมฝงอาหารก็เปนสัญชาตญาณจากสัตวปาเชนกัน 

สําหรับบางความเชื่อที่เชื่อวาสุนัขบางตัวมี 19 – 20 นิ้วคือสุนัขมงคล ในทาง
การแพทยนั้นถือเปนเรื่องปกติ และเจาของบางคนยังนํานิ้วที่เกินออกมาไปใหหมอตัดทิ้งดวย 
เนื่องจากไมมีความสําคัญ และเม่ือเล็บยาวจะจิกเขาไปในเนื้อ 
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เมื่อสุนัขโดนยาเบื่อ จะทําใหเกิดอาการน้ําลายฟูมปาก ชัก ไมรู สึกตัว จนอาจถึงขั้น
เสียชีวิต วิธีปฐมพยาบาลเบื้องตนคือใหใชน้ําเกลือที่มีความเขมขนสูง หรือเกลือเปนเม็ด ๆ ใสเขาไปใน
ปากสุนัข จะชวยบรรเทาอาการไดเบื้องตน สําหรับน้ํามันพืชที่วัดใชกันนั้นไมสามารถบรรเทาอาการได 

สําหรับการดูแลสุนัขที่ถูกตองคือตองไปฉีดวัคซีนประจําป รวม 6 โรค ไดแก พิษสุนัข
บาที่ตองฉีดปองกันไวเพราะเปนโรคที่สามารถติดตอมายังคน และโรคที่ไมใหเกิดกับสุนัขได แก ลําไส
อักเสบ หัด หวัด/หลอดลม ฉี่หนู และตับอักเสบ    
 
วิเคราะหงานออกแบบรูปเลม 

แนวความคิดเรื่องการออกแบบที่ไดศึกษาและวางแผนไวแลว จะถูกนํามาใชเปนกรอบ
แนวความคิดในการจัดทําหนังสือเรื่อง “หมาวัด” ประกอบดวย 

โจทยการออกแบบ (design brief) 

1) ชื่อและชนิดของงานออกแบบ 

การออกแบบเนนการนําเสนอขอมูลความเปนอยูของสุนัขอยูวัด และสอดแทรก
ปญหาของสุนัข โดยนําเสนอชีวิตจริงของสุนัขออกมาเปนงานเขียนหนังสือเลมชื่อ “หมาวัด” 

2) ลักษณะเนื้อหา 
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของสุนัขอยูวัดที่มีทั้งความนารัก ตลกขบขัน หรืออาจมี

ปญหาเกิดข้ึน โดยเนื้อเรื่องมีตัวละครหลักเปนหมาวัด ที่มีนิสัยแตกตางกัน  
3) กลุมเปาหมาย 

บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัข 

4) วัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรม วิถีชีวิต ความเปนอยูของสุนัขอยูวัด และนําเสนอผลงานสารคดี

ชีวิต “หมาวัด” ผานหนังสือเลม 

5) ความคิดรวบยอด 

การนําเสนอชีวิตสุนัขอยูวัด โดยหยิบยกเอาเรื่องราวความรัก ความแคน ความนารัก
ของตัวละคร “หมาวัด” มานําเสนอตามสภาพจริง 

6) เหตุผลสนับสนุนความคิด 

สื่อสิ่งพิมพประเภทหนังสือที่ศึกษาพฤติกรรมสุนัข และใหขอมูลเกี่ยวกับชีวิตสุนัขอยู
วัด ที่ไมเคยมีใครนําเสนอออกมาในรูปแบบสารคดีมากอน 

7) อารมณและโทนสี 
ใชสีตามธรรมชาติ 
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บทที่ 5  

การผลิตชิ้นงาน 
 

“โครงการจัดทําหนังสือเลมสารคดีชีวิตสุนัขอยูวัด” แบงข้ันตอนการผลิตชิ้นงานออกเปน 
3 สวน คือ 1) เนื้อเรื่อง 2) การจัดหนา และ 3) การตรวจแกและตกแตงตนฉบับ 
 
เนื้อหา 

จากขอมูลที่ไดทําการศึกษาเอกสาร รายงานตาง ๆ (documentary research) การ
สังเกตพฤติกรรมของสุนัขในวัดตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 และการสัมภาษณ 
(in-depth interview) เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการเขียน แบงออกเปนบทนํา เนื้อเรื่อง และสรุป 
โดยในสวนของเนื้อเรื่องประกอบดวย 13 บท ไดแก 1) หมาวัด (พระศรี) 2) ศิษยหลวงพอ 3) ลูกศิษย
ตางชาติ 4) ชีวิตเด็กวัด 5) คุณนายมะลิ 6) รักครั้งแรกของนายเสือ 7) หมาสีมวง 8) ขาวกนบาตร  
9) เมื่อหมาไมอยากหอม 10) ทอดกฐิน 11) น้ําตาลูกผูชาย 12) หมาพันตัว และ 13) หมาหมู ดังนี้ 

บทนํา 
“วันนี้ไอดุกดิ๊กมันมาขี้หนาบานอีกแลว เดี๋ยวแมจะจับไปปลอยวัด เจาของชอบปลอย

ออกมาเพนพานดีนัก” แมกลาวดวยน้ําเสียงโมโหที่ตองออกมาเก็บขี้หมาหนาบานทุกวัน ดวยเพราะ
การขาดความรับผิดชอบของขางบานคนหนึ่ง 

อีก 2 วันถัดมา ดุกดิ๊กยังคงขี้หนาบานเหมือนอยางเคย แมเดินไปหยิบกุญแจ แลวเปด
ประตูรถใหมันทันที 

"เอา ขึ้นรถเร็ว" ทันทีท่ีแมกลาว เจาหมานอยไมรอชา รีบกระโดดขึ้นรถอยางวางาย 

เสียงแมติดเครื่องรถแลวขับออกไป มองตามรถแมที่ขับออกไปแลวไดแตหวังวา ดุกดิ๊กจะ
ออกไปพบสิ่งใหมท่ีดีกวา 

ขอมูลจากกรมอนามัยกลาววา ปจจุบันเฉพาะในเขต กทม. มีหมาจรจัดอยูเกือบสามแสน
ตัว และคาดวาในความเปนจริงอาจมากกวานั้น โดยเกิดจากการถูกทอดทิ้ง หรือแมที่เปนจรจัดแลว
ไมไดรับการทําหมัน ที่สําคัญคือ ยังมีหมาบานอีกกวาแปดแสนตัวที่ถูกปลอยออกมาวิ่งนอกบ านตอน
กลางวัน และกลับมานอนที่บานตอนกลางคืน จนอาจเรียกวาไดวาเปน “หมาชุมชน” ซึ่งมีโอกาสสูง
มากในการกลายเปนจรจัด เนื่องจากกลับบานไมถูก หรือกรณีที่หมานําความเดือดรอนมาใหผูอ่ืน ดัง
กรณีของเจาดุกดิ๊กขางตน 
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โดยวิธีแกปญหาที่ถูกตองที่สุดคือการทําหมันเพ่ือลดการเกิดของหมา เนื่องจากลูกหมา
คอกหนึ่งจะมีจํานวนไดมากถึง 10 ตัว ซึ่งถือวาเปนการแพรพันธุที่เร็วมาก จึงเกิดเปนมูลนิธิหรือกลุม
บุคคลตาง ๆ ออกมาชวยแบงเบาภาระของรัฐ โดยการทําหมันสัตว นํามาพักฟนที่ศูนยใหแผลแหง
สนิท แลวจึงปลอยกลับที่เดิม 

"อันนี้สําคัญคือตองมีศูนยพักฟน เพ่ือมนุษยธรรม ทําหมันแลวปลอยเลยมีโอกาสติดเชื้อที่
แผล เคยมีขาววา กทม. ไปทําหมันแลวปลอย หมาก็ไปนอนที่สกปรก พอติดเชื้อ แผลเปด ไสหลุดแลว
ก็กินไสตัวเอง เพราะมันก็พยายามดึง มันคันดวย สกปรกดวย ภาพทารุณเหลานี้อยาใหเกิดในจิตใจคน
ไทย เรากลุมแมบานก็เลยจัดตั้งที่พักฟน ประมาณ 7 วัน แลวปลอยกลับที่เดิม" ประธานกลุม SOS 

(สมาคมสงเคราะหสัตวในพระบรมราชูปถัมภ) กลาว 

เหตุที่ยังปลอยกลับที่เดิมเนื่องจากเห็นวาคนไทยมีจิตเมตตา หมาจรจัดเติบโตมาในพ้ืนที่
แหงนั้นแสดงวาสามารถอยูได จะไมสนับสนุนใหจับมาไวรวมกันในที่แคบ ๆ เพราะถือวาเปนการ
ทรมาน ใหปลอยออกไปชวยกันเลี้ยงจนหมดอายุขัยไปดีกวา การมีสัตวในที่เดียวมาก ๆ จะสรางความ
รําคาญ เดือดรอน สรางกลิ่น สรางมลภาวะ เชน มูลตามถนน คุยขยะ ดุราย หรือเกิดโรคพิษสุนัขบา 
เปนตน แตในกรณีถาเห็นวาพ้ืนที่นั้นหมามีสภาพความเปนอยูที่ไมดี มีการถูกทําราย หรืออดอยาก ก็
จะนํามาทําหมัน ฉีดยา และหาบานใหใหม  

ทางฟากมูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอยก็มีการระดมเงินชวยเหลือหมาจรจัดทั้งจากในประเทศ
และตางประเทศ มีคาใชจายถึงหนึ่งลานสองแสนบาทตอป ซึ่งนาแปลกว าเงินบริจาคมาจาก
ตางประเทศถึง 80 เปอรเซ็นต แตจากประเทศไทยเพียง 20 เปอรเซ็นตเทานั้น โดยเงินที่ไดจะนํามา
ชวยเหลือหมาในประเทศไทยเพียงแหงเดียว สะทอนใหเห็นวาตางประเทศมีความตื่นตัวในดานนี้
มากกวาไทยหลายเทานัก 

วัดเปนตัวอยางเล็ก ๆ ในสังคมขนาดใหญ ที่มีปญหาหมาอยูมากมาย ทั้งการทอดทิ้ง ถูก
ทําราย ทุบตี วางยาเบื่อ เปนตน 

อีกทั้งกฎหมายที่มีอยูก็เปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ที่ใชไดเฉพาะในเขต กทม . โดย
กําหนดใหกรุงเทพ ฯ เปนเขตควบคุม หามไมใหปลอยหมาในที่ทางสาธารณะเปนอันขาด และไมให
หมาสรางความเดือดรอนรําคาญ เชน อุจจาระหนาบาน เปนตน  

ในกรณีเปนจรจัดหรือหมาวัด จะกําหนดใหผูใหอาหารเปนเจาของ ตองนําไปขึ้นทะเบียน
ภายใน 120 วัน นับแตหมาเกิด หรือภายใน 30 วัน  นับจากที่นํามาเลี้ยง  และการใหอาหารหมาในที่
สาธารณะ  โดยกอใหเกิดความสกปรกก็มีโทษความผิดดวย 

ขอบัญญัติที่กลาวมานี้ วัดยังไมเคยทราบวามีกฎหมาย แตถึงทราบก็ใชไมไดในทางปฏิบัติ 
"ถึงรูแลวมันจะทําไดยังไง พวกหมาตามบานนั่นก็อาจจะทําได แตหมาวัดที่มากขนาดนี้ 

ดูแลไมไหวหรอก" เลขาวัดกลาว 
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สอดคลองกับจํานวนหมาในวัดพระศรีที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งที่มาของหมาเหลานี้เกิด
จากการไมไดรับการทําหมันอยางทั่วถึง สงผลใหออกลูกออกหลานแพรกระจายไปทั่ว รวมถึงปญหา
การนําหมาไปปลอยวัด ที่ดูเหมือนเปนวัฒนธรรมของคนไทย จนเกิดเปนคําวา 'ตัดหางปลอยวัด' ไป
เสียแลว  

"หลวงพ่ีอยูวัดนี้มา 10 ป เห็นไดชัดเลยวามีจํานวนหมาเพ่ิมขึ้นอยางมาก เมื่อกอนไม
เยอะ คนเคาก็เอามาปลอย เลี้ยงไมไหวก็เอามาปลอย " จากคําสัมภาษณหลวงพ่ีทานหนึ่งใน 

วัดพระศรีมหาธาตุ ฯ 

ปญหาเหลานี้เกิดจากคนไทยมีจิตเมตตาตอสัตว แตก็ขาดความรับผิดชอบตอสัตวดวย
เชนกัน โดยจะเห็นไดวา วัดกับชุมชนมีการเกี่ยวดองกันอยางแยกไมออก เมื่อคนไมเลี้ยง ก็เอาหมามา
ปลอยวัดจนมีจํานวนมากถึงขั้นดูแลไมไหว ซึ่งทางวัดก็ตองปลอยใหอยูกินกันเองตามธรรมชาติ เมื่อ
หมาไมไดรับการดูแลก็อาจเกิดพฤติกรรมกาวราวกับคน ญาติโยมมาทําบุญที่วัดถูกหมากัด นําไปสู
ความตายโดยยาเบื่อที่มนุษยหยิบยื่นใหกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกวาเพ่ือน เกิดเปนวัฏจักรที่ไมสมควรแก
ความซื่อสัตยที่มันมอบให 

บทที่ 1 หมาวัด (พระศรี) 
ทามกลางความวุนวายบนถนนสายพหลโยธิน เมื่อลงจากรถเมลสายหนึ่งที่มุงหนาไปทาง

รังสิต นั่งมองวิวขางทางไปสักครูก็รับรูวาตองลงเสียแลว 
“วดัพระศรีจะวัดพระศร”ี กระเปารถเมลตะโกนข้ึนบอกจุดหมายปลายทางในวันนี้ 
เปนธรรมดาของกระเปารถเมลที่ชอบบอกปายตอไปเร็วกวาที่ควรจะเปน จึงรอใหรถขยับ

ไปอีกนิดแลวคอยลุกข้ึนจากเกาอ้ี 
เปนเวลาประมาณ 8 โมงเชาของวันจันทร ผูคนตางเดินสวนทางกับทางไปวัด หลายคน

เรงรีบ หลายคนหยุดเดินซื้อขาวเหนียวหมูปง อาหารเชาเจาประจําของคนกรุงเทพ ฯ ที่มองเห็นควัน
โขมงมาแตไกล พวกเขาใชมันรองทองกอนออกเดินทางไปทํางาน  

กอนที่ความคิดจะลองลอยไปไกล ก็สะดุดกับทางตางระดับที่ดูเหมือนเปนทางเขาสถานที่
แหงหนึ่ง  เมื่อมองเขาไป เห็นเจดียใหญตั้งตระหงานอยูดานหนา ทําใหมั่นใจไดวาถึงจุดหมาย
ปลายทางที่ตองการแลว  ทันทีที่กาวเทาเขาไปในวัด ความสงบเริ่มเขาปกคลุมอยางคาดไมถึง ไมใช
เพราะความสงบจากรสพระธรรม แตภาพที่คิดไวไมเปนอยางที่คิด ทีแรกแอบคิดไววาจะมี
พุทธศาสนิกชนที่เดินขวักไขวทําบุญอยูในวัดมากมาย มีเสียงเรียกจากมัคทายกใหทําบุญ เสียงพระ
สวดมนตรดังเซ็งแซอยูทั่ววัด แตวันนี้ไมเปนเหมือนทุกวัน คงเพราะเปนวันแรกของการทํางาน  

ดวยความที่ไมมีคน ทําใหมองเห็นความสวยงามของวัดไดมากขึ้น แสงแดดยามเชาสอง
ใหตัวเจดีย พระอุโบสถ และสถาปตยกรรมตาง ๆ สองประกายระยิบระยับ สองขางทางเดินเต็มไป
ดวยหญาสีเขียวขจี บงบอกถึงการดูแลรักษาอยางดีของคนในวัด แตก็ไมนาแปลกใจมากนัก เนื่องจาก
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วัดพระศรีที่เรียกกันติดปากแหงนี้ เปนพระอารามหลวงชั้นเอก สรางเมื่อปพุทธศักราช 2483 จัดสราง
โดยพลตรี หลวงพิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เพ่ือเปนอนุสรณแหงการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เดิมจึงใชชื่อวาวัดประชาธิปไตย  ตอมา รัฐบาลอินเดียไดมอบพระบรมสารีริกธาตุที่ขุด
คนพบ ณ มหาสถูปธรรมราชิกะ มอบกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ และมอบดินจากสังเวชนียสถาน และรัฐบาล
ไดอัญเชิญมาประดิษฐานไว ณ วัดแหงนี้ จึงไดเปลี่ยนชื่อเปน ‘วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร’ และ
พระบรมสารีริกธาตุที่กลาวมานี้ ก็ไดประดิษฐานอยู ณ เจดีย ที่ตั้งตระหงานอยูตรงทางเขาที่เดินมานี้ 

เดินเลี้ยวผานเจดียที่เปนที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ แลวลองสํารวจรอบ ๆ วัด
ดู พบวา วัดนี้มีแผนผังการเดินที่ไมยากนัก ลองเปรียบเทียบกับตัวอักษรภาษาอังกฤษรูปตัวยู เมื่อ
เลี้ยวผานเจดีย จะปรากฎเห็นพระอุโบสถท่ีวัดใชในการจัดพิธีตาง ๆ อยูดานหลัง หันหนาเขาหาโบสถ 
แลวมองไปทางซายจะเห็นเต็นทที่เปดใหเปนที่ถวายสังฆทาน มีพระคอยสวดและรดน้ํามนตใหญาติ
โยมที่มาทําบุญ รอบ ๆ ตรงนั้นจะมีสุนัขกลุมหนึ่งนอนหลบแดดอยูขางเต็นท  

เมื่อสังเกตดูก็นึกขํา เพราะวามันนอนเรียงรายกันอยูประมาณ 4 ตัว และทุกตัวมีลาย
คลาย ๆ กันหมด คือมีตัวสีขาว และบนหัวเปนสีอ่ืน ๆ แตกตางกันไป จากที่เห็นคือมีหั วสีน้ําตาลบาง 
ดําบาง พอมีคนเดินผานก็จะมอง ถามีสิ่งแปลกปลอมมันจะเหาเปนกลุมแรก จากนั้นจึงไดยินเสียงหมา
ตัวอ่ืนเหาตาม ๆ กันมา  

ลองคิดเลน ๆ วา ถาเปนภาพยนตรเกี่ยวกับหมา กลุมนี้จะตองเปนยามเฝาหนาโบสถ มี
เครื่องแบบยามคือตัวสีขาวและหัวสีนําตาล สวนหัวหนามีหัวสีดํา กลางวันนอนและกลางคืนหรือเชา
จะคอยเดินตรวจตราความเรียบรอยบริเวณหนาวัด  

เมื่อจินตนาการเปนที่พอใจแลว ก็ลองเดินไปฝงขวาบาง พบวาเปนกุฏิของสงฆ มีหมา
นอนอยูตามกุฏิบาง คงเปนหมาที่พระเลี้ยงไว จึงตองมานอนอยูหนากุฏิเหมือนหมาเฝาบาน พอยิ่งเดิน
ลึกเขาไปก็เห็นหมาเริ่มหนาแนน จึงหยุดเดินเมื่อไปจนเกือบสุด และไมกลาเดินตอเมื่อเห็นวาดานใน
เปนบริเวณท่ีทิ้งขยะของวัด มีถังขยะวางเรียงอยูตรงนั้นมากมาย มีหมานอนและกินอาหารกันอยูมาก
ถึงเกือบ 30 ตัว ดวยความที่เปนคนตางถิ่น จึงถามหลวงพ่ีที่อยูแถวนั้นกอนจะเดินตอไปวา “หมา
กัดม้ัยคะหลวงพ่ี” 

“หลวงพ่ีก็ไมแนใจเหมือนกันโยม” แลวตอทายดวยเสียงหัวเราะเล็กนอย  
ไดยินดังนั้นก็ไมคิดจะขัดคํากลาวหลวงพ่ี ไดแตมองดูไกล ๆ และเดินออกมายังพระ

อุโบสถท่ีเดิม  
ถัดจากเต็นทถวายสังฆทาน  จะมีทางเดินเขาไป เห็นหมาตัวหนึ่งวิ่งตามพระออกมาจาก

ตรงนั้น มันวิ่งตามไดไมไกลก็เดินกลับไปนอนหนาศาลา บริเวณศาลานั้นปรากฎชุดสังฆทานวางอยูบน
โตะ หญิงชายคูหนึ่งเดินจูงมือเด็กผูหญิงตัวเล็ก ๆ คนละฝง แลวหยิบสังฆทานเดินเขาไป ทําใหทราบ
วา ศาลานี้ก็เปนที่ถวายสังฆทานเชนกัน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 
 

เมื่อเดินมานั่งพักเหนื่อยตรงตั่งไมที่ตั้งอยูใตตนโพธิ์หนาศาลา นั่งมองอะไรไปเรื่อยเปอย
สักพัก หมาตัวเดิมที่เห็นวิ่งตามพระไปนั้น เดินเขามาหาพรอมกระดิกหาง จึงอดไมไดที่จะหยิบขนม
หมาในกระเปาใหหนึ่งชิ้น มันกินอยางรวดเร็วและกระดิกหางขออีกทันทีที่กินเสร็จ พอแกลงไมใหก็
เริ่มเอาเทาหนาเขี่ยที่ตัก แลวกระโดดขึ้นมานั่งขาง ๆ มันเริ่มรุกรานเรื่อย ๆ ตั้งแตเอาหนามุดตามแขน
และขา ใชเทาเขี่ย ดมกระเปา รองเรียกหงิง ๆ จนในที่สุดก็ตองเสียขนมใหกับความพยายามของมัน
อีก 1 ชิ้น  

“อรอยมั้ยเตี้ย” เสียงหนึ่งดังขึ้น เมื่อหันไปก็เห็นคุณลุงพิการ นั่งอยูบนรถจักรยานสาม
ลอพรอมกับล็อตเตอรี่หลายใบ กําลังยิ้มใหอยู  

คุณลุงไมรีรอคําพูดใด ๆ ถามตอทันทีวา “ชอบหมาหรอ” 
ฉันพยักหนาและยิ้มคืนใหแทนคําตอบ คุณลุงคนขายล็อตเตอรี่ทําใหทราบชื่อของหมาตัว

นี้ ชื่อมันดูเหมาะสมกับตัวเหลือเกิน เพราะเตี้ยเปนหมาขาสั้น เหมือนคนตัวเตี้ย มีสีขาวหมน ๆ ทั้งตัว 
ทาทางเชื่อง และเขากับคนงาย  

เมื่อเห็นวาไมมีทาทางรังเกียจ คุณลุงจึงเลาเรื่องตัวเองใหฟงวา ตนขับจักรยานสามลอ
ขายล็อตเตอรี่ทุกวัน บางวันก็ไปที่อ่ืน บางวันก็มาที่วัด ลุงเปนคนรักหมา เมื่อกอนเลี้ยงไวเกือบ 30 ตัว 
แตโดนยาเบื่อตายเกือบหมด สวนที่เหลือก็แกตายบาง ปวยบาง ปจจุบันจึงเหลือเลี้ยงไวแคตัวเดียว 
พอพูดจบ คุณลุงก็หันไปเรียกหมาตัวนึงที่เดินมาใกล ๆ  

“เอาไอดํา มานี่เร็ว” มันทําทาเซื่อง ๆ แลวลงนอนกระดิกหาง ไมยอมเดินมาหาลุง พอ
โยนขนมไปใหกิน ดํารีบลุกขึ้นดม สักพักก็กินจนหมด แตสังเกตเห็นวาดํากินชากวาเตี้ยมากนัก ขนม
ไมไดแข็งเทากระดูกจริง แตดํากินดวยความลําบาก คุณลุงจึงเลาวาเมื่อกอนไอดําตัวนี้เปนหมาดุ เที่ยว
กัดชาวบานไปทั่ว ทางวัดเลยจับไปตัดเขี้ยวทิ้ง จึงทําใหกินอาหารยาก  

พอฟงเสร็จ ก็แอบเกรงดําอยูนิดหนอย จึงถามตอวาแลวยังกัดอยูมั้ย เผื่อวาถายังไงก็จะ
ไดรีบวิ่งทัน ลุงหัวเราะแลวตอบวา “มันไมดุแลว เดี๋ยวนี้แก เปนเมื่อกอนนะไมไดเลย”  

ระหวางที่นั่งคุยกับลุงซักพัก ไอดําก็เริ่มเขามาใกลมากขึ้นเพ่ือขอขนม จนกลายเปนแนว
รวมของเตี้ยไปโดยปริยาย ดําเปนหมาสีดําทั้งตัวตามชื่อ มีขนประปราย ไมใชหมาที่ขี้ออนนัก 
สังเกตเห็นหลังที่ยุบลงไปผิดรูปผิดรางของดําแลวสันนิษฐานวานาจะเคยโดนตีอยางแรง จนทําใหหลัง
ผิดรูปรางไป นึก ๆ ดูก็อดสงสารกับชะตากรรมครั้งอดีตของไอดําไมนอย  

ระหวางที่นั่งเลนกับเตี้ยและดําที่ยังเกรง ๆ อยูนิดหนอย สักพักมีหมาตัวหนึ่งเดินออกมา
จากตั่งใตที่นั่ง มันเดินออกมาบิดขี้เกียจและกระดิกหางขอขนมอีกตัว ตัวนี้ไมรูวาชื่ออะไร แตในเมื่อ
เตี้ยกับดําเปนชื่อที่ตั้งตามลักษณะของมันแลว ก็ขอเรียกตัวนี้วา 'ดาง' เสียเลยแลวกัน เพราะตัวเปนสี
ขาว และมีสีน้ําตาลดาง ๆ อยูรอบตัว  
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หมาสามเกลอนั่งหนาสลอน กระดิกหาง สายตาเวาวอนวาตองการขนมขนาดนี้ จําตอง
ยกขนมแทนธงขาวใหสามเกลอ 'เตี้ย ดํา ดาง' ไปเลยทั้งถุง ถือเปนศึกที่เรียกวาเปน 'หมาหมู' อยาง
แทจริง 

เมื่อผูแพถูกรุกราน ก็ตองเปนฝายไป ฉันเดินซมซานตอไปตามทางเดินจนสุดทางวัด เปน
ลานจอดรถเทปูนกวาง ๆ มีกุฏิพระลอมอยูแนวรอบ เห็นหมาตัวหนึ่งมองอยู คงเพราะไมมีคนมากนัก
ที่เดินเขามาถึงตรงนี้ จึงเปดขนมอีกถุงใหมันกิน เมื่อตัวอ่ืนเห็นก็เริ่มวิ่งเขามาเรื่อย ๆ หมาสีดําตัวหนึ่ง
วิ่งมาแตไกล ทาทางนาเกรงขาม มันแทรกทุกตัวเพ่ือเขามาหาและดม ๆ ตามตัว มันคงไดกลิ่นหมาอ่ืน 
และดวยความที่ตัวใหญและสีดําเงา ดูคลาย ๆ พันธุร็อตไวเลอร ทําใหมันดูนาเกรงขามไมนอย แตก็
ตองใจดีสูเสือ (หมา) รีบเอาขนมใหกิน  

มันกินหมดอยางรวดเร็วและเงยขึ้นดวยหนาตาที่เปนมิตรกวาเกา มันกระดิกหาง และ
พยายามเดินตามเพ่ือขอชิ้นที่ 2 จึงตองรีบเดินหนี เพราะนี่ไมใชจุดหมายปลายทาง  

เจาตัวดําและเพ่ือน ๆ เดินตามมาที่กุฏิเลขาวัด ฉันพยายามใชเสียงที่ดังกวาวิทยุขาว
ภาษาอังกฤษที่เลขาวัดเปดฟง ตะโกนเรียกทานอยูครูใหญก็ออกมา ทานมีรูปรางผอม ทาทางมั่นใจใน
ตัวเอง เมื่อเห็นฉันวุนวายอยูกับเจาดําก็เอยปากถามวามีธุระอะไร  

สนทนากับทานไปเรื่อย ๆ ไดความวา เมื่อกอนเคยมีคนมาคุยกับทานเรื่องหมาวัด แลว
นําวัดไปเขียนในทางท่ีเสียหาย ซึ่งบางครั้งก็ไมเปนความจริงเลยก็มี ทําใหทานรูสึกขัดศรัทธา ไมอยาก
ใหขอมูลใด ๆ แตเมื่อคุยไปซักพัก ทาทางไมไววางใจของทานดูผอนคลายลง ทานเริ่มเลาเรื่องไอดํา 
หมาสีดําตัวใหญที่ยังคงยืนขอขนมไมหยุดวาเปนหมาที่ทานเลี้ยงไวเอง มันเกิดในวัด แมอยูอีกกุฏิหนึ่ง 
ดําเปนหัวหนาของแถวนี้เพราะตัวใหญ ไมมีหมาตัวไหนกลาทําอะไร ดําสามารถออกไปนอกพ้ืนที่ได
เนื่องจากอยูมาตั้งแตเล็ก หมาถิ่นอ่ืนรูจักหมด อีกท้ังยังเปนหมาใจดี และไมเคยกัดใคร  

“ยิ่งสาว ๆ มหาลัยมามันยิ่งชอบ” ทานกลาว  
ฉันหัวเราะแลวตั้งฉายาใหหมาทานวา 'ดํา เพลยบอย' ทานไมวาอะไร แถมยังขํากับฉายา

ใหมที่ตั้งใหหมา หันไปมองทาทางของดํา ดูมันมีความสุขกับสิ่งที่เปนอยู ดวยทาทางและลักษณะ
ภายนอกที่สมบูรณ บงบอกใหรูวามันอยูดีกินดีในวัดแหงนี้ ทานเลาตอวา ดํามีคูหูชื่อไอมืด พรอมกับชี้
ไปทางหมาตัวหนึ่งที่นอนหลบอยูในรม พอพูดชื่อ หมาตัวที่วาก็ผงกหัวขึ้นมานิดนึงแลวลงไปนอนตอ 
และมีลูกนองคือไอเขียว หมาอีกตัวที่ยืนขอขนมอยูใกล ๆ กัน จะสังเกตเห็นไอมืดมีปลอกคอ ผิดกับ
เขียวและดําที่ไมมีปลอกคอ ทานเลขาวัดกลาววา “มันโดนขโมย” ฉันชะงักกับคําตอบที่ไดเล็กนอย 
ทานจึงขยายความวาเมื่อกอนซื้อปลอกคอใหใสทุกตัว แตของบางตัวโดนขโมยไป  

“เคาคงเอาไปใสใหหมาตัวเอง” ทานเลาดวยน้ําเสียงปลง ๆ  
ในขณะที่คนหลายคนพยายามนําของมาถวายวัด แตก็มีอีกหลายคนที่จองจะเอา

ผลประโยชนจากวัด ไมเวนแมแต 'หมาวัด' ก็ตาม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 
 

บทที่ 2 ศิษยหลวงพอ 

ฉันลาทานเลขาวัดเมื่อเห็นวารบกวนการเรียนภาษาอังกฤษของทานมามากพอแลว 
ระหวางที่เดินกลับ มีหมาสีขาวขนยาวตัวหนึ่งวิ่งดมตามกองหญาอยูแถวนั้น มันดูไมเหมือนหมาวัด 
เพราะปกติมักจะไดเห็นหมาวัดในคราบของหมาพันธุไทย ตัวใหญ ไมมีขนปุกปุยเชนนี้ พอเขาไปเลน
ดวยก็เชื่องอยางหมาบาน นึกสงสัยวามีท่ีมายังไง จึงเริ่มเปดประเด็นกับพระทานหนึ่งที่ยืนอยูแถวนั้น 

“ตัวนี้ชื่ออะไรคะ” ฉันถามหลวงพอ ทานหนาตาคอนขางดุ ทําใหรูสึกประหมาเล็กนอย
ในการสนทนา 

“นิกกี้” คือคําตอบที่ไดมา เมื่อทานเห็นวาดูสนใจในตัวนิกกี้ จึงชวนไปนั่งคุยที่กุฏิ ซึ่งถือ
เปนบานของนิกก้ีดวยเชนกัน  

ทานเดินนํากลับมายังทางเดิมที่เคยผานมาเมื่อครูกอนที่จะเจอไอดํา หลวงพอหยุดที่กุฏิ
หนึ่ง ที่อยูชวงกลางของวัด แถวนั้นดูเหมือนจะเปนสวนซอมแซมของวัด เพราะมีประตู และไมตาง ๆ 
วางทิ้งไวเต็มไปหมด ทานทิ้งใหแขกนั่งรอที่เรือนไทยดานหนากุฏิ สวนตัวเองเดินเขาไปในกุฏิ สักพักก็
ออกมาพรอมกับน้ํา ขนม และผลไม รวมถึงหมาอีกหลายตัวที่เดินตามทานมา  

“โอยไมตองลําบากหรอกคะหลวงพอ หนูกินอ่ิมมาแลว” ฉันพูดขึ้นเมื่อเห็นขนมกองไว
มากมายที่ขางตัว 

“อยูวัดตองกินขาววัดสิ จะดูคนวามีจิตเมตตาหรือไมมีจิตเมตตา เวลาไปตามวัดวาอาราม
ตาง ๆ ถาพระองคไหนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว แสดงวามีจิตเมตตาไปขอความชวยเหลือกับเขาได ถาคน
ไหน หมาก็ไมเอา แมวก็ไมเอา อยาไปขอเลย” ทานกลาวสอน  

หลวงพอเริ่มเลาเรื่องตัวเองวา เปนคนรักหมา ทานเลี้ยงหมาไว 5 ตัว และแมวอีก 1 ตัว  
เห็นนิกก้ีออนหลวงพอแลวจึงเริ่มถามประวัติของนิกกี้กอน เพราะโดยปกติจะไมคอยเห็น

หมาพันธุฝรั่งมาอยูวัด หลวงพอจึงเลาวา นิกกี้เคยเปนหมาที่มีเจาของ แตเนื่องจากน้ําทวม เจาของซึ่ง
เปนลูกศิษยหลวงพอจึงนํามาฝากไว ทานเลาวาชวงแรกนิกกี้จะดูซึม ๆ เพราะตางที่ และคิดถึงบาน 
แตก็มีความสามารถในการปรับตัวดีเยี่ยม เพียงแควันสองวันก็สามารถใชชีวิตหมาวัดไดอยางสนิทใจ  

นิกก้ีเปนสุนัขฉลาด ฟงภาษาคนรูเรื่อง ชวงน้ําทวมตองอยูแตในกุฏิ ออกไปไหนไมได แต
นิกก้ีก็ไมเคยทําตัวมีปญหา บอกใหอยูบนโซฟานิ่ง ๆ ก็อยูได  

เมื่อถามถึงเจาของเกา ทานวาบานที่สรางใหมยังไมเสร็จ จึงยังไมมาเอาคืน แตก็มาหาอยู
เรื่อย ๆ ทุกครั้งที่มา นิกกี้จะแสดงอาการดีใจจนออกนอกหนา กระดิกหางจน 'ตูดแทบหลุด' และ
กระโจนใสเจาของเกาดวยความคิดถึง 

“หมากลับไปกี่ป กลับมามันก็จําได ไมเหมือนคนนะ หายไปปเดียวก็จํากันไมไดซะแลว” 
หลวงพอกลาวพรอมเสียงหัวเราะเล็กนอย 
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นิกกี้มีนิสัยขี้ออนและหวงเจาของจนเขาขั้นเกเร มันกิน นอน จะอยูที่ไหนก็ได แตที่นั่น
ตองมีหลวงพออยูดวยเสมอ ทานเดินไปไหนก็จะมีหมาฝรั่งขนปุกปุยเดินตาม พอหยุดมันก็จะนอนรอ 
พอลุกขึ้นขยับนิดนึง เจานิกกี้ก็รีบงัวเงียตื่น แลววิ่งตามเหมือนเงาตามตัวหลวงพอ ตอนกลางคืนก็เขา
ไปนอนในกุฏิดวย ถาทานไปปฏิบัติหนาที่ เชน ประชุมสงฆ หรือสวดมนตรที่พระอุโบสถ นิกกี้จะนอน
รอที่หนากุฏิจนกวาจะกลับ มันไมกลาตามไปแถวพระอุโบสถเพราะตองผานหมาหลายดาน แตถาไป
ตรวจดูงานทําฝาทอดานหลังโบสถถึงจะตามไปดวย เพราะหมาแถวนั้นมีแคพวกไอดํากลุมเดียว และ
ตอนกลางวันพวกไอดํามักหลบไปนอนในกุฏิเนื่องจากลานจอดรถเปนพ้ืนปูน ซึ่งรอนมากในตอน
กลางวัน ทําใหนิกก้ีมักเดินกรางตามหลวงพอไปแถวนั้นบอย ๆ  

หลวงพอเลาไดซักพักก็มีหมาตัวหนึ่งวิ่งเขามาหา ฉันไดยินทานเรียกมันวา 'เสือ'  
เสือเปนหมาสีดํา มีจุดเล็ก ๆ สีน้ําตาล มองดูคลายลายเสือ ขาทั้งสี่เปนสีขาว ใสปลอกคอ

สีแดง ตัวคอนขางใหญ หลวงพอบอกวาเสือเปนพ่ีใหญสุดในบรรดาหมาที่เลี้ยงไว 5 ตัวของหลวงพอ 
รวมถึงเปนจาฝูงของหมาแถวนี้ดวย เสือจะคอยดูแล สอดสอง และควบคุมสุนัขทั้งหมดใหอยูในความ
สงบเรียบรอย รวมถึงดูแลไมใหมีสุนัขอ่ืนเขามาล้ําเขตแดน หลวงพอจึงผูกพันกับเสือมากเปนพิเศษ 
เนื่องจากไมเคยกอความเดือดรอนและยังฝากฝงใหดูแลกุฏิไดอีกดวย  

เมื่อมาถึง เสือจะเขามาออนหลวงพอ ซึ่งนิกกี้ก็มักพยายามแยงชิงความรักโดยการงับ
ปากไมใหเขาใกลหลวงพอ  

“ไมเอานิกก้ี เกเรอีกแลวนะเรา” เสียงหลวงพอดุนิกก้ี  
ถึงแมวาเสือจะสามารถสูนิกก้ีไดอยางสบาย แตมันก็ไมทํา เนื่องจากเห็นเปนเพียงลูกหมา

ตัวเล็ก ๆ ที่เกเรเทานั้น มันเดินไปนอนยังที่ประจํา ในทานอนคว่ํา ขาเหยียดตรง และคอยมองออกไป
ขางนอกเพ่ือดูแลความสงบเรียบรอยในพ้ืนที่ จะไมคอยไดเห็นเสือนอนในทานอนตะแคง คาดวาเปน
เพราะทานอนแคงทําใหลุกข้ึนยาก เมื่อเกิดเหตุการณตาง ๆ จะทําใหเสือวิ่งไปไมทัน 

เสือนอนไดสักพัก 'มะลิ' ที่นอนอยูหลังเรือนไทยก็เดินไปนอนขาง ๆ หลวงพอบอกวา 2 

ตัวนี้เปนพอลูกกัน มะลิเปนลูกสาวที่เหลือตัวเดียวของเสือ เกิดจากแมที่ตายไปนานแลวชื่อ 'จั๊กแหลน' 

สุนัขของหลวงพอเชนกัน 
มะลิเปนหมาสีดํา ลายน้ําตาลคลายกับเสือ ตางกันตรงที่มะลิจะเปนสีดําทั้งตัว ไมมีสีขาว

เหมือนใสถุงเทายาวไมเทากันที่ขาอยางเสือ มันเปนหมาตัวเมียตัวเดียวของหลวงพอ ฉะนั้นมะลิจึงมี
นิสัยที่ถอดแบบมาจาก 'คุณนาย' แทบทุกประการ สังเกตไดวามะลิชอบกินหญาที่สวนหนากุฏิเปน
ประจํา ตามตําราเลาวา ถาหมากินหญาแสดงวาหมาปวย แตมะลิไมมีอาการปวยใหเห็น จึงสรุปเอา
เองวามะลิเปนหมารักสุขภาพ เสมือนผูหญิงที่ชอบกินผัก  

นอกจากนี้มะลิยังชอบนอนบนที่สูง มีลมพัดเย็นสบาย ตอนกลางวันก็มักจะออกไปนอน
ตากแดดที่กลางแจง และยังไมชอบใหหมาตัวอื่นมารุกล้ําพื้นที่นอนของตนดวย  
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หลวงพอเปลี่ยนเรื่องคุยมาที่หมาแกตัวหนึ่ง ที่นอนหงอยอยูที่หนาเรือนไทย มันชื่อ 'ปง
คุง' เห็นครั้งแรกจะแยกปงคุงกับเสือไมคอยจะออกนัก เนื่องจากสีคลายกัน แตปงคุงมีขนยาวกวา และ
มีสีขาวตรงทายทอย หลวงพอเชื่อวาปงคุงเปนหมามงคล เพราะโบราณกลาวไววา หมาที่มี 20 นิ้วจะ
นําโชคลาภมาให โดยจะมีนิ้วเทาคลาย ๆ หัวแมโปงอยูท่ีเทาหลัง ซึ่งปกติแลวหมาจะมีหัวแมโปงแคขา
หนา 2 ขาเทานั้น  

แตในทางการแพทยไมไดเชื่ออยางนั้น เพราะการที่มีหัวแมโปงไมไดสงผลดีตอหมา ถา
เล็บยาวแลวไมไดตัด จะทําใหเล็บจิกเขาไปในเนื้อ เจาของบางทานจึงอาจนําไปตัดนิ้วนั้นทิ้งเนื่องจาก
ไมไดมีสวนในการใชประโยชนใด ๆ  

ปงคุงเปนหมาแก ถูกนํามาปลอยวัดตั้งแตเด็ก สอดคลองกับคําพูดของเลขาวัดวา ถา
ตองการนําหมามาปลอยวัด ใหปลอยตั้งแตเด็ก เพราะถานําหมาโตมาปลอยจะทําใหถูกเจาถิ่นไลจน
อยูไมได หรืออาจถึงขั้นถูกเจาถิ่นรุมกัดจนเสียชีวิต ปงคุงใชความสูงอายุ เปนใหญ มันอยูกับหลวงพอ
มานานกวาตัวไหน ๆ จึงมีนิสัยคลายคนวัยทอง ขี้หงุดหงิด ฉุนเฉียวงาย มักจะหาเรื่องทะเลาะกับหมา
ตัวอ่ืนอยูเสมอ แตไมเปนอันตรายกับคน ในทางกลับกัน มันจะชอบออนคนเมื่ออยากกินอาหารหรือ
อยากใหเกาหลัง  

และตัวที่ปงคุงจะหงุดหงิดใสไดงายที่สุดคือ 'ใจกลา' หมาตัวเล็ก ๆ ผอม ๆ สีดํา และมีสี
น้ําตาลแทรกบางเปนหยอม ๆ ใจกลาเปนหมาที่ไมคอยกลา มันไดชื่อนี้มาจากตอนที่มาอยูกับหลวงพอ
ใหม ๆ ทานเลาวา มันเคยเปนหมาบานมากอน พอเจาของเอามาปลอย ก็วิ่งพลานไปทั่ววัด เนื้อตัวก็
สกปรก เปนขี้เรื้อน ทานเห็นก็สงสาร กลัวหมาอ่ืนจะกัดเพราะตัวเล็ก และยังแยงกินอาหารกับเคาไม
คอยได จึงเอาอาหารไปใหกิน พอวันที่สองก็เอาไปใหอีก แลวก็พูดกับมันวา “ที่กุฏิมีลูกพ่ีอยูเยอะแยะ 
ถากลามาอยูดวยก็ตามมา” พอมันกินขาวเสร็จก็รีบวิ่งตามมาทันที  

แรก ๆ ที่มาอยู ก็ถูกมะลิขูเปนตัวแรก หลวงพอจึงดุและสั่งวา “ใหนองเคามาอยูดวยนะ 
อยาทะเลาะกัน” ตัวอ่ืน ๆ จึงยอมเชื่อฟงและไมทํารายใจกลา  

แตทั้งนี้ทั้งนั้น ใจกลาก็ยังคงออนนอมกับพ่ี ๆ เวลากินขาวก็ไมกลาแยง ตองรอใหพ่ี ๆ 
กินเสร็จกอนถึงจะกลาเขาไปกิน จนหลวงพอตองแยกจานเฉพาะ ใหใจกลาออกไปกินหาง ๆ เวลา
นอนก็ตองไปนอนหนาหองน้ํา ไมกลาไปนอนกับหลวงพอ จะทําอะไรก็ตองหลีกทางใหลูกพ่ีทุกครั้งไป 
โดยเฉพาะปงคุงที่ชอบหาเรื่องกัดใจกลาโดยไมมีเหตุผล บางครั้งแคใจกลาเดินขึ้นบันไดขั้นเดียวกับที่
ปงคุงนอนอยูก็โดนเสียแลว  

แตถือวาใจกลาเปนหมาที่มีทักษะการเอาตัวรอดสูง เวลาโดนกัดมันจะรองเสียงดังเพ่ือให
คนไดยิน ซึ่งทุกครั้งที่โดนก็ไมเคยเห็นวาจะมีแผลจากการโดนกัดสักนิด เปนไปไดวาปงคุงคงจะแคงับ
แบบเบา ๆ แตใจกลาก็ตื่นตูมคิดวาตัวเองจะถูกกัดตายเสียแลว 
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ใจกลาพยายามหาโอกาสเขาประจบหลวงพอทุกครั้งที่ตัวอ่ืนเผลอ แตยังไงก็ไมพนสายตา
นิกก้ี ซึ่งนิกก้ีถือเปนตัวเดียวที่ใจกลาไมคอยเกรงใจนัก เนื่องจากคงเห็นวาตัวไมใหญกวามันเทาไหรนัก 
คงจะมีแตนิกกี้ตัวเดียวที่คิดวาตัวเองใหญซะเต็มประดา  

บทที่ 3 ลูกศิษยตางชาติ 
บรรยากาศตอน 6 โมงเชา นอยคนนักที่จะเห็น แสงรําไรที่ลอดออกมาเปนสายเล็ก ๆ ที่

กอนเมฆ เปนวันแรกในรอบหลายวันที่ไดเห็นแสงอาทิตย เนื่องดวยที่ผานมามีเมฆหนาปกคลุม 
อนุญาตใหเพียงสายฝนและลมหนาวลอดผาน จะถึงทีของดวงอาทิตยฉายแสงอันรอนแรงได ก็เพียง
เวลาเที่ยงเทานั้น  

ทางเดินหนาเจดียปรากฎเหลาแมคาหลายเจามาตั้งโตะขายของตักบาตร  
“ตักบาตรมั้ยคะ” เสียงแมคารองเรียก เชื้อเชิญใหซื้อของตน ทุกรานจะขายของคลายกัน

หมด คือมีดอกไมและขาวแกงจัดชุดไวให 
“ชุดละเทาไหรคะ” ฉันถามเมื่อเลือกรานที่ถูกใจได  
“สามสิบบาทคะ” เด็กนอยผมสั้นในชุดนักเรียนตอบ เธออายุประมาณ 10 ขวบ มาชวย

แมขายของตักบาตรในวัดกอนไปโรงเรียนทุกวัน รอยยิ้มของเธอนารัก ไรพิษภัย ทําใหใคร ๆ ตองใจ
ออนอุดหนุนเธอและแมแทนที่จะไปซื้อของจากเจาอ่ืนที่วางเรียงรายอยูอีก 5 – 6 ราน 

เมื่อบรรจงวางกับขาวลงในบาตร และตามดวยดอกไม จากนั้นจึงนั่งลงยกมือไหวรับพร
พรอมกลาวคําวา "สาธุ" กับตัวเองเบา ๆ แลวจึงเริ่มใสรองเทาเพ่ือเดินไปยังกุฏิหลวงพอ  

“อยาเพ่ิงไปคะ กรวดน้ําอุทิศสวนกุศลกอน” เสียงของแมเด็กนอยทําใหตองหยุดชะงัก 
ฉันยิ้มใหแทนคําตอบ รับขวดน้ําที่อยูในมือแมของเด็ก แลวเดินไปยังตนไมแถวนั้น 

เสร็จภาระกิจแลวก็ยื่นขวดเปลาในมือใหเด็กนอย ไมนานนักก็ตองแปลกใจกับบางอยาง 
หมาโกลเดนตัวอวนเดินมาพรอมกับพระสงฆ 2 รูป และเด็กวัดที่เข็นรถเข็นตามมา เมื่อ

พระเดินมาถึงเขตที่ญาติโยมจะตักบาตร จากที่เดินอยูดี ๆ เจาหมาตัวนั้นก็กระโดดขึ้นรถเข็นที่ใชใส
ของทําบุญและปลอยใหเด็กวัดลากไป เห็นแลวนึกขํานัก ระหวางที่คนตางทําหนาที่ของตัวเอง เจา
หมาตัวอวนก็นั่งหนาสลอนอยูบนรถเข็นเสมือนวาเปนหนาที่ของมันเชนกัน  

เมื่อพระบิณฑบาตเสร็จ เดินจนพนสายตาคนแลว มันจึงกระโดดออกนอกรถ แลวงับเด็ก
วัดในเชิงชวนหยอกลออยางมีความสุข คงเปนอีกหนึ่งวันที่อากาศดี ทําใหเจาหมาอวนตัวนั้นราเริงได
ถึงเพียงนี้ ฉันถือโอกาสเดินตามเมื่อเห็นวาตัวเองกําลังเดินไปทางเดียวกับมัน ระหวางทางกลับเห็นมัน
เดินทักทายหมาตัวอ่ืนที่นอนอยูตามทางไปทั่ว และทุกตัวก็ใหการตอนรับผูตางถ่ินอยางดี  

แลวมันก็หยุดลง ณ กุฏิหลังหนึ่ง ที่อยูระหวางศาลาสังฆทานและกุฏิของหลวงพอสมศักดิ์ 
มีโตะตั้งไวสําหรับใหคนทําบุญไถชีวิตโค กระบือ มันหยุดปลดทุกขท่ีตนไมหนากุฏิแลวจึงวิ่งเขาไป มอง
ตามแลวก็แปลกใจวาดานในมีหมาพันธุฝรั่งวิ่งอยูเต็มไปหมด คาดวามีประมาณเกือบ 10 ตัว  
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เมื่อสอบถามจากคุณลุงมัคทายกที่ทําหนาที่รับบริจาคเงินเพ่ือไถชีวิตโค กระบืออยูตรง
นั้น ไดความวา หมาพวกนี้บางมีคนเอามาปลอย บางที่หลวงตาซื้อมา ซึ่งเจา 'สิงโต' หมาโกลเดนที่เห็น
นี้ เปนหมาท่ีแถมมากับซีซาร หมาพันธุเทอรเรียที่หลวงตาเจาของซื้อมา แลวที่รานใจดีถวายสิงโตให  

สาเหตุที่ตั้งชื่อวาซีซารนี้ เนื่องจากมันเปนหมาพันธุเดียวกับหมาในโฆษณาอาหารสุนัข 
เมื่อมองดูก็มีสวนคลายหมาในโฆษณาจริง ๆ แลวคุณลุงมัคทายกยังบอกอีกวาสิงโตยังเคารพซีซารเปน
เสมือนลูกพ่ีอีกดวย ทั้งท่ีมันตัวใหญและแข็งแรงกวาซีซารมาก  

สิงโตเดินมานอนตากพัดลมใกล ๆ ที่นั่งของมัคทายก  
“มันรอน เดี๋ยวกลางวันก็เขาไปนอนในหองแอร” คํากลาวของลุงสมศักดิ์ทําใหฉันแอบ

อิจฉาชีวิตดี ๆ แบบหมาวัดของมัน 
มันนอนอยูกับที่ไดไมนานก็รีบลุกขึ้นแลววิ่งไปหาพระที่เพ่ิงเดินเขามาทานหนึ่ง ลุงมัค

ทายกเรียกทานวา 'หลวงตา'  
หลวงตาเปนพระที่ดูสูงอายุทานหนึ่ง มีลูกศิษยรายลอมมากมาย เมื่อสิงโตและหมาตัวอ่ืน 

เห็นทาน ก็รีบกระดิกหางวิ่งเขาไปหา เพ่ือใหทานไดลูบหัวตัวละทีสองที บางตัวเมื่อประจบจนพอใจ
แลวก็เดินกลับไปนั่งที่เดิม บางตัวโลภมากก็เดินวนอยูรอบ ๆ ตัวหลวงตาอยูอยางนั้นไมไปไหน 
โดยเฉพาะสิงโตที่ดูจะมักมาก และเปนตัวโปรดที่สุดของทาน มันกระดิกหางยาว ๆ ของมันจนไปฟาด
หนาตัวอ่ืนโดยไมรูเรื่องรูราว บางครั้งก็เผลอเอาตูดไปชนตัวอ่ืน สิงโตกระโจนใสหลวงตาจนแอบเห็น
ทานเซเล็กนอย มันคงคิดวาตัวเองตัวเล็กเหมือนตัวอ่ืนเขา  

เมื่อลูกศิษยกลาวอะไรบางอยางกับหลวงตา ทานก็ไดเวลาบอกลาเหลาหมา ๆ แลวเดิน
หายเขาไปในกุฏิพรอมลูกศิษยที่เดินตามไปเปนพรวน ตอนแรกสิงโตทําทาจะเดินตาม แตก็ถูกหลวงตา
หามเอาไว มันจึงเดินหงอย ๆ แลวกลับมานอนตากพัดลมดังเดิม 

“หลวงตาทานนี้แหละที่เปนเจาของ” ลุงมัคทายกกลาวเมื่อเห็นทานเดินลับตาไปแลว 

ลุงเลาใหฟงตอวา ทานจะเอาชางมาอาบน้ําตัดขนใหเจาพวกนี้ทุกเดือน  
“มาครั้งนึงก็เสียหลายพันบาท ดูอยางสิงโตตัวเดียวก็หมดไปเปนพันแลว ขนมันยาว ตัว

ใหญดวย แตถาอาบน้ําอยางเดียวก็มีพวกเด็กวัดอาบให จะไดไมตองเสียตังคบอย ๆ” 
ในระหวางที่พูดคุยกับลุงสมศักดิ์อยูนั้น สิงโตและเพ่ือน ๆ ก็เหมือนเห็นความผิดปกติ

บางอยาง จึงรีบวิ่งออกไปเหา ทันใดนั้น เจา 'โยกเยก' หมาพันธุสปริตสีขาวก็วิ่งออกไปเชนกัน แตไม
ทันจะพนเขตกุฏิ ก็ชนเสาดังโปก เสียงหัวเราะเกิดขึ้นในวงสนทนา แตโยกเยกก็หาไดสนใจเสียง
หัวเราะไม มันยังคงรีบวิ่งตามเพ่ือนตอไป เห็นโยกเยกวิ่งไปทางซาย ในขณะที่เพ่ือนทุกตัววิ่งไป
ทางขวา เมื่อรูสึกวาเสียงเหาของเพ่ือนไกลออกไป จึงหยุดยืนงงอยูพักนึง แลววิ่งกลับกุฏิ  

“มันตาไมดีตั้งแตเกิดแลวตัวนี้ ถาเปนคนก็ตองใสแวนหนาแหละ มันจะมองเห็นบาง แต
มัว ๆ ” มัคทายกบอก  
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พอถามที่มาของตัวนี้ ก็ไดความวามีคนเอาโยกเยกมาปลอยวัด หลวงตาจึงเก็บมาเลี้ยง  
เมื่อหันไปมองหมาสีขาว ขนฟู นารัก ที่ไมควรถูกนํามาปลอยวัด มันนอนหงายผึ่ งอยูขาง

เสาที่เพิ่งทํารายมันไป ความสงสารผุดขึ้นเพียงชั่วคราวแตแลวก็จางหาย เนื่องจากเจาหมาตัวนั้นกลับ
สงรอยยิ้มลอดออกมาจากปากที่กําลังหอบแฮก พรอมหายใจถี่ ๆ ดวยความเหนื่อยจากการวิ่งไปเหา
ดิน ฟา อากาศเม่ือครู  

ตองขอบคุณโยกเยกที่ทําใหรูวาความผิดปกติทางรางกายไมไดมีผลกระทบกับความสุข
ของมันเลย ฉันเห็นโยกเยกหลับตาพริ้ม ไมสนใจสิ่งรอบขาง อนุญาตใหเพียงเสียงลมเทานั้นที่สามารถ
ผานเขามาในหูซายแลวทะลุออกหูขวาไป 

บทที่ 4 ชีวิตเด็กวัด 

ทุก ๆ เชา เหลาหมาวัดจะเริ่มคึกคัก เหา หอน ตั้งแตตี 5 บางตัวที่เฝายามตอนกลางคืน
ก็ถึงตอนเปลี่ยนกะเพ่ือใหหมาตัวอ่ืนทําหนาที่แทน สวนเจาพวกหมาหลวงพอทั้งหลายก็เริ่มคึกคัก เหา
เรียกหลวงพอใหลงมาจากหองนอน  

เวลา 6 โมงเชา เสียงประตูเปดออก ปลุกใหคุณนายมะลิที่อยูดานนอก ลุกขึ้นกระดิกหาง 
หลวงพอเดินออกมาพรอมเจานิกกี้ท่ีทําตัวเหมือนเปนหมาตัวสนิท มันเดินหนาเชิดตามออกมา พอเห็น
มะลิวิ่งเขาไปหา ก็ทําทาดีใจกระโจนใสหลวงพอเพ่ือแทรกตัวเองใหอยูใกลทานมากที่สุด  

เมื่อเสือออกมาจากกุฏิ มะลิจึงเบนความสนใจไปที่เสือ มันเลียปากเสือเพ่ือเปนการ
ทักทายในยามเชา สวนเสือก็ชวยเลียและกัดเห็บหมัดตามตัวใหลูกสาว ตามดวยปงคุงที่เดินออกมาบิด
ขี้เกียจตรงระเบียง แลวลมตัวลงนอนตอ  

ถาบางวันโชคดี นิกก้ีจะไดรับเกียรติขึ้นไปนอนในหองแอรกับหลวงพอ แตเมื่อคืนคงไมได
รับอนุญาตใหขึ้นไป เชานี้มันจึงดูดีใจมากที่ไดเจอหลวงพอ และไมนานก็ตองเหงาอีกครั้งเมื่อหลวงพอ
ออกไปบิณฑบาต 

“อยูตรงนี้นะ ไมตองตามไป” หลวงพอทักทายหมาเสร็จก็เดินออกไปบิณฑบาต นิกกี้เดิน
ออกมาสงที่หนากุฏิแลวจึงหยุดอยูตรงนั้น ทิ้งใหเสือวิ่งตามหลวงพอไปจนลับสายตา  

สักพัก 'หลวงพ่ีโต' ลูกศิษยของหลวงพอเดินออกมาจากดานหลัง มีใจกลาวิ่งตามมาติด ๆ 
เมื่อคืนมันคงนอนอยูกับทาน เพราะไมคอยกลาเขาไปนอนกับหลวงพอในขณะที่มีลูกพ่ีตัวอ่ืน ๆ อยู  

บริเวณทางเขาวัด ตรงหนาเจดียจะปรากฏรานคาเรียงรายอยู พระบางทานจะออกรับ
บิณฑบาตเพียงดานหนาเจดีย แตบางทานก็ออกไปรับบิณฑบาตดานนอก หลวงพอก็เปนหนึ่งในนั้น 
ทานจะออกไปบิณฑบาตเปนเวลานาน แลวกลับมาพรอมกับอาหารเปนรถกระบะ ทานบอกวาอยูที่
ความสมัครใจของแตละคนวาจะออกไปมากแคไหน สําหรับหลวงพอ ทานชอบออกไปรับบิณฑบาต
ไกล ๆ เพราะขากลับจะไดแบงบุญใหกับคนตามรายทางดวย  
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“วัน ๆ นึง หลวงพอรับบิณฑบาตได 8 ถังใหญ ๆ เลี้ยงคนไดถึง 50 คน ก็แบงใหตํารวจ 
แมคา หรือพวกขอทานก็มี ถือวาเราทําทานไปดวยระหวางทาง” ทานกลาวพรอมสีหนาภาคภูมิใจ 

หลังจากหลวงพอออกไปแลว ฉันจึงถือโอกาสเดินออกไปตักบาตรหนาเจดียเพ่ือเปนสิริ
มงคลในเชาวันนี้ ระหวางทางเจอไอเสือนอนรอหลวงพออยูขางเจดีย แลวก็ตามมาดวยเปปซี่กับอวน 
หมากุฏิขาง ๆ ที่เดินตามพระเจาของมาบิณฑบาต เปปซี่ผูเปนพอเดินนํา สวนเจาอวนผูเปนลูกก็เดิน
ตามไปติด ๆ พระเจาของหันไปสั่งอะไรกับเปปซี่เล็กนอย เจาหมาพอแมทั้งสองก็หยุดยืนอยูตรงนั้น
กอนถึงสวนหนาเจดีย  

ฉันไดมีโอกาสตักบาตรกับพระเจาของเปปซี่และอวน ทานเปนพระที่มีบุคลิกเรียบรอย 
สํารวม และน้ําเสียงใจดี เมื่อสวดเสร็จ ทานใหกระดาษแผนนึง แลวกลาวคําวา “โชคดี” จากนั้นจึง
เดินไป ทานทําอยางนี้กับทุกคน ดานในแผนกระดาษเปนบทสวดมนตรที่ดูเหมือนไดรับการถาย
เอกสารมาแลวหลายชุด     

หลวงพอเจาของเปปซี่และอวนเดินวนกลับทันทีที่รับบิณฑบาตหนาเจดียเสร็จ เจาสองตัว
ก็ลุกข้ึนกระดิกหางรออยูแลว เมื่อทานเดินนํา พวกมันจึงเดินตามทานกลับกุฏิไป  

กลับมาที่กุฏิหลวงพอสมศักดิ์ เห็นเจานิกกี้นอนคว่ํา หนาหมอบติดพ้ืน รอคอยหลวงพอ
กลับมาอยางใจจดใจจอ เมื่อเห็นเสือวิ่งหนาตั้งมาแตไกล นิกกี้ก็รีบลุกขึ้นกระดิกหาง เพราะทราบอยู
แลววาหลวงพอตองเดินตามมา ยังไมทันจะถึงกุฏิดี นิกก้ีก็วิ่งไปรับ มันกระโจนใสและกระดิกหางไปมา
อยางรวดเร็ว แลวก็วิ่งตามหลวงพอไปหลังกุฏิเพ่ือจัดการกับของบิณฑบาตท่ีมาเปนรถกระบะ  

หลังกุฏิเต็มไปดวยเด็กวัดที่มาชวยจัดแจงของ เจาพวกหมา ๆ ก็นอนดูเด็กวัดทํางาน แต
ละตัวดูจะมีเปาหมายที่แตกตางกันไป มะลินอนเอาขาหนาไขวกันเหมือนไขวหาง มองดูเด็กวัดเหมือน
กําลังคุมงาน นิกกี้เขาไปดม ๆ ขาวของตามประสาหมาที่ชอบทําตัวใหญ ใจกลาเขาไปนั่งขาง ๆ เปน
การกระชับมิตรกับเด็กวัด ปงคุงนั่งมองอาหารดวยความอยากกิน สวนเสือจะนอนตรงบันไดเพ่ือ
ตรวจสอบความเรียบรอย  

เสียงระฆังตีขึ้น บอกเวลา 8 โมงเชา ฉันไดยินหมาเหาประสานเสียงตั้งแตกลุมยามหนา
วัด ไลมาเรื่อย ๆ ไปถึงกลุมของไอดําที่อยูตรงลานจอดรถดานหลัง เสียงหมาใหญเหานํา ฟงดูนุมหู แต
แลวก็แทรกดวยเสียงแหลม ๆ จากหมาเล็กท่ีไมยอมแพเพ่ือนดวยเหมือนกัน จนระฆังชุดสุดทายจบลง 
เสียงหมาคอย ๆ แผวเบา และหายไปในที่สุด  

ความสงบเริ่มกลับเขาปกคลุมวัดอีกครั้ง เหลาหมา ๆ ที่วิ่งออกมาเหาดานนอกตางแยก
ยายเดินกลับเขาท่ีรม นอนตรงที่ประจําของตัวเอง การเหาเสียงระฆังบอกเวลาคงเปนหนาที่เดียวของ
มันที่สามารถทําไดโดยชอบธรรมในฐานะผูอาศัยของวัด 

สิ้นเสียงระฆัง พอดีกับขาวของถูกจัดแจงอยูในที่ของมันอยางเปนระเบียบเรียบรอย เด็ก
วัดพากันบอกลาหลวงพอออกไปจากกุฏิ  
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“เอากับขาวกลับไปกินดวย” หลวงพอไมลืมทําทานกับเด็กวัด  
“โอย...เยอะไปแลวครับหลวงพอ” เด็กวัดตอบพรอมชูมือขวาที่เต็มไปดวยของคาวและ

หวานอัดแนนกันอยูในถุง  
“ออ งั้นโชคดี ๆ ทุกคน” หลวงพอบอกลา 
เหลาเด็กวัดประมาณ 3 – 4 คน ยกมือไหวลาทาน แลวหันหลังเดินจากไป ใจกลาทํา

หนาที่เดินสงแขกถึงหนากุฏิแลวรีบวิ่งกลับมา เพราะทราบวาภารกิจตอไปคืออาหารเชาของหลวงพอ 
“โฮง ๆ ๆ ๆ ๆ”  
“เมี๊ยว....” 
เสียงนิกกี้ และเจามอตอ แมวของหลวงพอกําลังใชเสียงเขาขูกัน ขัดจังหวะใหหลวงพอ

ตองวางชอนลง แลวถือไมขึ้นแทนเพ่ือขูทั้งคู ทั้งแมวและหมาตางภาพกันเงียบกริบ มอตอเดินไปนอน
ชมวิวบนหนาตาง สวนนิกกี้ตองครองตําแหนงเงาหลวงพอตามเคย มันนั่งมองหลวงพอและหลวงพ่ีกิน
อยางใจจดใจจอดวยแววตาที่มุงมั่น พยายามทําตัวเรียบรอย นั่งอยางสงบเสงี่ยม คงหวังจะไดรางวัล
เปนของเหลือเล็ก ๆ นอย ๆ จากหลวงพอ แลวชวงเวลาสามัคคีก็เกิดขึ้นเมื่อใจกลาเขามาสมทบ ใจ
กลาใชมุกข้ีประจบ เดินไปเดินมา กระโดด 2 ขา ทํากายกรรมโชวใหหลวงพอดูระหวางฉันอาหาร สวน
นิกก้ีงัดเอาความเรียบรอย นารัก ที่หาไมคอยจะไดออกมาอวด  

ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น ฉันแอบปรบมือในใจเมื่อเห็นหลวงพอตอง
พายแพ หยิบหมูปงในจานให แลวก็ตองพายแพอีกครั้งเมื่อปงคุงและเสือเดินตามเขามาติด ๆ  

ทานทําทาเหมือนจะสงวนหมูปงไมสุดทายไวกับตัวเอง แตก็เหลือบไปเห็นสายตาของ
คุณนายมะลิที่กําลังบอกวา 'ทานรักหมาไมเทากัน' จําตองโยนหมูปงไมสุดทายใหกับคุณนายมะลิที่
นอนไขวหางดวยสายตาที่เย็นชา 

“ชาติที่แลวมันอาจเปนพอเปนแมเราก็ได มันถึงมาอยูใหเราเลี้ยงแบบนี้” ทานรําพึงขึ้น
พลางคลุกขาวใหแมวอยางอารมณดี  

ระหวางที่หลวงพออานหนังสือพิมพอยูเรือนไทยหนากุฏิ ตอนนั้นเปนเวลาประมาณ  
9 โมงเชา มะลิเดินไปที่สวน เมื่อนิกกี้และใจกลาที่นอนเฝาหลวงพออยูเห็นเขา ก็รีบวิ่งตามไป มันเดิน
ดมหญาอยูพักใหญ ๆ หลังจากวนอยูที่เดิมประมาณ 2 รอบ ใจกลาก็เปดประเดิมปลดทุกขเปนตัวแรก  

เพียงนับหนึ่งถึงสาม เปนอันเสร็จธุระของใจกลา มันใชขาหลังดีดสลับกันไปมา ดูเหมือน
กระจงกําลังกระโดด แลวรีบวิ่งเหมือนกําลังทําความผิดอะไรบางอยาง มันทําทาวิ่งเหานูนนี่ ทําทาไมรู
ไมชี้เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น สวนนิกกี้ก็ดม ๆ สักพัก และดูเหมือนจะไมมีที่ที่ถูกใจ จึงเดินออก ทิ้งให
คุณนายมะลิที่บรรจงหาที่ปลดทุกขอยางไมรีบรอน มันเริ่มทําทีเปนกินหญากอน จากนั้นก็เดินไปดม
สวนอื่น จนไดที่ถูกใจเปนมุมประตูทางเขาสวน เมื่อเสร็จธุระ คุณนายจึงคอย ๆ เยื้องยางกลับไปนอน
ยังที่ประจําอันแสนสุขของเธอ 
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เสียงหลวงพ่ีเดินออกมาจากหองพรอมใจกลา ทานเอยชวนหลวงพอฉันเพล  
“ทานอะไรรึยังครับหลวงพอ” 
“เอากอนเลย ยังไมหิวหรอก เดี๋ยวสักพักคอยตามไป” หลวงพอกลาว  
ทานนั่งอานหนังสือตออีกประมาณครึ่งชั่วโมง แลวจึงไดเวลาเดินไปหลังกุฏิ พรอมหมา ๆ 

ที่วิ่งตาม พวกมันคงหวังจะไดหมูปงอีกสักไมสองไม 
เปนเวลาบาย 2 โมง เหลาหมา ๆ วิ่งตามเปนพรวน มันคงรูวาถึงเวลานอนกลางวันแลว  
“เสือ มานอนเร็ว” ทานรองเรียกเสือเมื่อเห็นวามันหายไป 
ไมก่ีอึดใจ เจาเสือก็โผลหนาออกมาใหเห็นจากฝงตรงขามทางเดิน  
“มานอนไดแลวเสือ เดี๋ยวจะปดประตู เขาไมไดแลวนะ” ทานย้ําบอกหมา  
เสือยังคงดื้อไมยอมวิ่งไปหา ทําเพียงยืนมองอยูนิ่ง ๆ ทานจึงปดประตู ไมสนใจเสืออีก

ตอไป ไอเสือที่มองอยูเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งปรูดมาหาทันที แตก็ไมทันเสียแลว ทานปดประตูนิ่งไมยอมให
เสือเขามา แตเสือเห็นรอยแงมที่ประตู จึงใชปากดันใหประตูเปดออก แลวรีบวิ่งเขาไปทันท ี

“หงิง ๆ ๆ ๆ” เสียงใจกลาที่ถูกทิ้งใหอยูดานนอกเพียงตัวเดียว มันอยูกับหลวงพอ
ตลอดเวลา แตเมื่อหลวงพอเรียกเขาไปกลับไมยอมเขา ยืนเฉยอยูอยางนั้น พอคิดไดวาถูกทิ้งเสียแลว 
จึงรีบหาทางเขา มันคงเปดประตูไมเปนอยางเสือ เอาแตเคาะประตูทั้งที่ รอยแงมยังอยู พอวิ่งไปวิ่งมา
ซักพักก็นึกข้ึนไดวามีทางเขาดานหลัง จึงใสเกียรหมาวิ่งไปทันที  

เมื่อหมา ๆ เขานอน ความเงียบเริ่มเขาปกคลุมบริเวณนั้น ฉันเดินไปหาเจาสามสหาย
ดานหนา เมื่อไปถึงก็เจอไอเตี้ยนอนอยูบนมานั่ง เจาดางนอนอยูใตตั่ง สวนไอดําคงนอนอยูฝงตรงขาม
ที่เดิมของมัน ไมมีตัวไหนตื่นมาทักทาย คงไดเวลาพักผอนของมันเสียทีหลังจากคึกคักมาตั้งแตเชามืด 
เมื่อเดินผานกุฏิเจาสิงโต ก็เห็นมันนอนในหองแอร ไมรูเมื่อชาติที่แลวมันทําเวรหรือทํากรรม ถึงเกิดมา
เปนหมาวัดที่มีชีวิตเชนนี้ 

เสียงขลุกขลัก ๆ บอกใหทราบวาหลวงพอตื่นแลว มีเสียงพูดอะไรบางอยาง แทรกดวย
ลูกกระพรวนหมา ไมนานนักหลวงพอก็เปดประตูออก ทานทักทายฉันเล็กนอยแลวเดินออกไป  

หมาทุกตัวเดินตามทานอยางวางาย โดยเฉพาะนิกกี้ ฉันเห็นนิกกี้ตามทานแลวรูสึกทึ่งใน
ตัวมัน จึงเคยเอยปากถามวา “หมาเดินตามอยางนี้ไมรําคาญหรอคะ” 

“จะไปรําคาญมันทําไม ก็มันรักเรานะ” ทานนิ่งเหมือนหยุดคิดไปครูหนึ่ง “จริง ๆ มี
เหมือนกัน บางครั้งก็เลยแกลงมันเลน”  

เคยเห็นทานแกลงเอามันขังไวในรั้ว แลวเดินหนีไป ไอนิกกี้รีบเหาเรียกแลวครางหงิง ๆ 
คนงานแถวนั้นเห็นเขาก็ขํากันใหญวานิกกี้ติดหลวงพอเหลือเกิน จนเปนที่รูกันวาเห็นหลวงพอที่ไหน 
ตองมีนิกกี้ท่ีนั่น  
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เสร็จงานหลวงพอจึงกลับมานั่งพักผอน เพราะชวงบายมักมีลูกศิษยมาเยี่ยมอยูไมขาด 
บางคนก็มาทําบุญ บางคนก็เอาของมาถวาย แลวแทบทุกคนก็มักจะขอหวยติดไมติดมือกลับไปดวยทุก
ครั้ง ไมรูวาเปนของติดไมติดมือหรือเปนความตั้งใจตั้งแตแรก 

“เคยใหหวยใครถูกบางม้ัยคะ” ฉันถามเมื่อลูกศิษยลากลับกันหมดแลว 
“ไมเคยหรอก แตหลวงพอเคยฝน ตอนนั้นมั่นใจวาถูกแน แลวใกลเวลาหวยออกดวย เลย

ไมมีเวลาบอกใคร หลวงพอก็เลนซะเอง ถูกดวยนะ” ทานกลาวตอ “แตหวยมันไมดีหรอก ไมเลนไดมัน
ก็ดี มันติด นี่ขนาดหลวงพอเปนพระยังเลิกเลนไมไดเลย”  

จากนั้นเราก็สนทนากันเรื่องธรรมะ ทานสอนใหถือศีล ไมพูดโกหก กตัญูตอพอแม 
พรอมกลาวเกี่ยวกับขอเสียของการกินเหลา 

“คนเรานะ ถาพูดโกหกมันไมมีอะไรดี ไมวาจะเจตนาใด ๆ ก็แลวแต สมมติวาเราโกหก
เพ่ือใหพอแมสบายใจ จริงอยูที่ตอนนั้นพอแมไมรู แตซักวันเคารูจะทํายังไงละ พอเคารูก็ไมสบายใจอยู
ดี ไมใชแตพอแม เราเองนี่แหละที่จะไมสบายใจ ฉะนั้นการพูดโกหกไมเกิดผลดีใด ๆ ทั้งสิ้น” ทานพูด
ตอ “แลวเหลาเนี่ย ไมกินไดมันก็ดี รูมั้ยวาเหลาประกอบดวยเลือดสัตว 5 ชนิด คือ หนึ่งเลือดนก กิน
แลวพูดไมหยุด สองเลือดเสือ กินแลวดุ สามเลือดหมา กินแลวกัดกันเอง สี่เลือดงู กินแลวเดินไมตรง 
และหาเลือดหมู กินแลวนอนไมเปนที่” เมื่อเทศนจนสมใจแลว ทานก็ขอตัวลุกไปกวาดลานวัด 

เปนเวลาประมาณ 5 โมงเย็น แดดรมลมตก บรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง
เนื่องจากเปนเวลาอาหารเย็นของหมา พระสงฆหลายทานเริ่มออกมาจากกุฏิ กวาดลานวัดบาง ทํา
สวนบาง หมาหลายตัวตามพระเจาของออกมาปฏิบัติหนาที่เด็กวัด 4 ขา โดยการเลนกัน ทะเลาะกัน 
โดยเฉพาะปงคุงกับเจาอวน หมากุฏิขาง ๆ ที่เจอหนาทีไรจะตองกัดกันทุกที แลวตองมีนิกกี้ที่คอยรวม
วงดวยแทบทุกครั้ง มันชอบหาโอกาสรังแกปงคุง เพราะปกติคงรูวาตนสูไมได ตองคอยอาศัยแรงของ
เจาอวนที่ตัวใหญพอ ๆ กัน แกแคนแทน ลําบากหลวงพอที่ทําหนาที่กรรมการปรับตกท้ังคู จากนั้นเสือ
จึงเขามาชวยควบคุมพฤติกรรมอีกแรง  

จนฟาเริ่มมืด ทั้งพระและหมาจึงแยกยายกันเขาที่พักของตนเอง เปนอันจบหนึ่งวันของ
หมาอยูวัด รอคอยดวงอาทิตยเริ่มแผดแสงในเชาวันใหม แลวชีวิตของพวกมันก็เริ่มตนขึ้นอีกครั้ง เหา
หอนแยมรับอรุณในเวลาตี 5 บางตัวที่เฝายามตอนกลางคืนก็ถึงตอนเปลี่ยนกะเพ่ือใหหมาตัวอ่ืนทํา
หนาที่แทน สวนเจาพวกหมาหลวงพอทั้งหลายก็เริ่มคึกคัก เหาเรียกหลวงพอใหลงมาจากหองนอน 
เปนเชนนี้ทุกวัน 

บทที่ 5 คุณนายมะลิ 
วันนี้เปนวันที่อากาศรอน แสงแดดสองใหไออุนที่ดูเหมือนจะมากเกินความจําเปนไปมาก

เหลือเกิน หมาหลายตัวพยายามเขาที่รม หลายตัวขุดดินแลวเอาตัวลงไปแนบกับพ้ืนเพ่ือคลายความ
รอน เหลายามหนาวัดพยายามทําตัวเล็กเพ่ือใหตัวเองอยูในเงาบังแดดอันนอยนิดของเต็นทสังฆทาน 
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สวนสามสหายก็กระจายนอนใหรมเงาของตนโพธิ์เปนที่กําบังความรอน เหลาหมาหลวงพอทุกตัวไป
กระจุกตัวรวมกันในกุฏิ จะยกเวนก็แตคุณนายมะลิ 

เธอนอนสูแสงแดดอยางเด็ดเดี่ยวบนพ้ืนปูนที่รอนระอุ ดวยเพราะแสงแดดจะชวยใหมัน
ผอนคลาย กระชุมกระชวย สดชื่น และแสงอาทิตยยังตอบสนองความรักสุขภาพของมะลิไดดีมาก 
เนื่องจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่อยูในแสงอาทิตยสามารถปรับเปลี่ยนคอเลสเตอรอลที่อยูใตผิวหนังมา
เปนวิตามินดี เพ่ือชวยในการดูดซับแคลเซียมและฟอสฟอรัส บํารุงกระดูก ฟน และเสนขนใหแข็งแรง 
แลัวยังปองกันความออนของกลามเนื้อรางกาย ชวยในเรื่องระบบการหมุนเวียนเลือดใหดีขึ้น ใครเดิน
ผานไปผานมาก็จะไดเห็นหมาอวน ๆ ตัวหนึ่ง นอนแกผาอาบแดดอยางไมแครสายตาใคร 

หมาตัวเมียผูเยอหยิ่งของหลวงพอผูนี้ คอนขางถือตัว ไมคอยชอบออกนอกพ้ืนที่ อยูกับ
เหยาเฝากับเรือน ไมทําอะไรเสียงดัง กระโตกกระตากใหเปนที่รําคาญใจ  

เวลามีขนมใหกิน หมาทั่วไปตองลุกขึ้นราเริง ดีใจเปนการใหญ แตคุณนายมะลิกลับนอน
นิ่ง แลวมองไปที่พวกตะกละตะกลามอยางเฉยชา ทําตัวเหมือนหมาผูดีตกยากที่ยังปรับตัวไมคอยได
กับการมาอยูวัด การลุกขึ้นทําทากระเสือกกระสนเพ่ือขอกินเปนนิสัยที่ไมพึงปฏิบัติของผูดีอยาง
คุณนายมะลิ ตองเปนหนาที่ของเหลาขี้ขาเดินดิน ที่ตองเอามาปอนใกล ๆ ปากเทานั้น คุณนายถึงจะ
ยอมรับประทาน  

เกิดเปนคุณนายมะลินั้นแสนลําบาก จะกินก็ยาก อีกทั้งจะนอนก็ยังยากอีก คุณนายตอง
เฟนหาที่นอนที่มีคุณบัติเหมาะสม ใหถูกหลักฮวงจุยของคุณนาย สามารถสรุปคุณสมบัติที่นอนของ
คุณนายได 3 ประการ คือ ประการแรกตองเปนที่สูงหรือมีอะไรรอง ประการที่สอง ตองมีลมพัดเย็น
สบาย ประการที่สาม ตองไมมีใครมานอนทับที่ของคุณนาย ซึ่งที่ประจําคุณนายมะลิจะมีอยูหลายแหง
ดวยกัน เพราะคุณนายขี้เบื่อ จึงตองหาที่นอนเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อย ๆ   

ยามหลวงพอไมอยู คุณนายจะบอกลาพื้นเลอะเทอะ มานอนบนมานั่งยาวตรงระเบียงกุฏิ 
เพราะสะอาด มีลมพัดเย็นสบาย จริง ๆ แลว ตรงนี้เปนที่นั่งของญาติโยมที่มารอพบหลวงพอ แตเมื่อ
ไมมีใครอยู มะลิก็มักจะครองสิทธิ์พ้ืนที่ตรงนั้นโดยชอบธรรม มันเปนที่สูงและสามารถมองออกไปได
ไกล อีกนัยหนึ่งมะลิคงทําหนาที่เฝากุฏิใหหลวงพอไดดวย หรือบางครั้งถาเบื่อที่สูง มันจะกระโดดลงมา
นอนใตท่ีนั่ง ซึ่งเปนมุมใหอิงแอบ พักผอนอยางสบายกาย มีลมแทรกมาตามซอกขาของมานั่ง  

เวลาหลวงพอนั่งอานหนังสือหรือพบปะญาติโยมที่เรือนไทย คุณนายมะลิถึงจะยอมลดตัว
ลงนอนบนพ้ืนสกปรก ตรงนั้นจะเปนซอกชื้น ๆ อยูดานหลังเรือนไทย มีครั้งหนึ่งที่นิกกี้ตัววุนวาย
พยายามเดินทางลัดโดยผานที่นอนของมะลิ คุณนายโกรธมาก ลุกขึ้นเหาตอวานิกกี้เปนการใหญ สวน
นิกกี้ก็โวยวายกลับเสียงดังเหมือนเปนเรื่องใหญโตมโหฬาร แตสักพักมะลิก็เบื่อจะทะเลาะกับลูกหมา 
จึงถอนหายใจดวยความเอือมระอาหมาไมเจียมตัวอยางนิกก้ี แลวลมตัวลงนอนที่เดิมแบบไมใยดี เสือที่
นอนอยูแถวนั้นหันมามองดูสถานการณ เมื่อเห็นวาลูกสาวคนโปรดไมเอาเรื่อง ก็หันกลับไปนอนตอ  
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ตกเย็น เหลาพระสงฆจะออกมากวาดลานวัด และทําสวนกัน รวมถึงหลวงพอก็เชนกัน 
ทานจะกวาดใบไมจากมุมตาง ๆ ไปกองรวมกันไวที่มุมหนึ่ง มะลิคงกลัวใบไมที่หลวงพอรวมกันไวจะ
ปลิวหนีไป จึงเอาตัวเองนอนทับไวอยางนั้น ไมยอมไปไหน หลวงพอเรียกใหลุกก็ยังไมยอมไป 

ถาเบื่อ ๆ มะลิมักจะเดินขามไปนอนในสวนฝงตรงขามกุฏิ ตรงนั้นจะมีโตะ เกาอ้ี  พรอม
รมกางอยู เปนที่ที่วัดสรางใหญาติโยมมานั่งพักผอนกัน แตสวนใหญไมคอยมีคนมานั่ง จะมีก็แตหมาที่
ทําตัวเหมือนคนอยางคุณนายมะลิไปนั่งแทน  

หลวงพอเคยกลาววา หมาจะเปนยังไงอยูที่การเลี้ยงดู แตไมเคยเห็นหลวงพอจะเลี้ยงมะลิ
แตกตางจากตัวอ่ืนตรงไหน คงเปนที่นิสัยคุณนายเองเสียมากกวา มันคงเห็นวาเปนลูกสาวของจาฝูง 
เลยทําตัวเยอหยิ่งผิดหมาธรรมดา แตทั้งนี้ทั้งนั้น มะลิไมเคยทําตัววุนวาย เอาแตใจ หรือสรางความ
เดือดรอนใหหลวงพอเลยซักครั้งเดียว 

บทที่ 6 รักครั้งแรกของนายเสือ 

“หมานอยสีดํากับหมานอยสีน้ําตาล” คือคําอธิบายแรกเกิดหมาทั้งสองของหลวงพอ 

ในวันที่แมใหกําเนิดเสือไดลืมตาดูโลก ขาง ๆ ของมันคือเปปซี่ ทั้งสองเติบโตมาพรอมกัน
ภายใตรมเงากุฏิของหลวงพอ แลวโชคชะตาก็พาใหทั้งสองตองแยกจากกันเมื่อหลวงพอกุฏิขาง ๆ ได
ขอเปปซี่ไปเลี้ยง  

เปปซี่เติบโตมาเปนสุนัขที่ดุราย เที่ยวกัดคนที่เดินผานไปผานมาบริเวณกุฏิ สรางความ
เสียหายใหพระเจาของอยูบอยครั้ง ตางกับเสือที่คอยสอดสองดูแลความสงบเรียบรอย รวมถึงสราง
ความปรองดองระหวางสุนัขดวยกัน 

เมื่อทั้งสองโตเปนหนุม ไดเกิดความรักกับ 'จั๊กแหลน' หมาตัวเมียของพระอาจารยอีกตัว 
ความสัมพันธของทั้งคู ลึกซ้ึงจนไปถึงขั้นตั้งทอง ในขณะที่ทั้งสองกําลังสรางครอบครัวอยูนั้น จั๊กแหลน 
ไดไปมีสัมพันธสวาทกับเปปซี่ในเวลาใกลกันดวย จึงเปนไปไดวาลูกที่เกิดออกมาจะเปนลูกของเสือ
และเปปซี่ท้ังคู เนื่องจากหมาสามารถตกไขไดครั้งละมากกวา 1 ฟอง 

ในชวงที่ตั้งทอง หลวงพอไดลองจับทองดู และพบวามีทั้งหมด 4 ตัว จึงไดภาวนาขอให
ออกมาเปนตัวเมียและตัวผูอยางละ 2 ตัว และขอใหตัวเมียเหมือนแม 1 ตัว ผลปรากฎวาเปนไปตามที่
ภาวนาไวทุกประการ หลวงพอตั้งชื่อลูกของจั๊กแหลนทั้ง 4 ตัววา อวน นุน เจมส มะลิ และตัวที่
ภาวนาใหเหมือนแมทุกประการก็คือ มะลิ นั่นเอง 

ไมทราบวาเสือไดรูเห็นความเปนไปของเมียหรือไม และเปปซี่จะรูวาเมียของตัวเองเปน
เมียของพ่ีนองรวมทองกันหรือไม แตทั้งสองก็ไดดูแลลูกที่เกิดมาเปนอยางดี ทั้งที่ทางการแพทยเคย
กลาวไววาหมาจะไมมีความสัมพันธแบบครอบครัว ฉะนั้นจะไมมีความรักแบบพอกับลูก มีเพียง
สัญชาตญาณของหมาตัวเล็กท่ีรูสึกวาตัวไหนสามารถปกปองมันไดเทานั้น 
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อยางไรก็แลวแต ความสัมพันธของลูกหมา 4 ตัว กับ 2 พอ ดูลงตัวมากกวาที่คิด เปปซี่
จะรักและดูแลอวนกับนุนเปนพิเศษ สวนเสือจะดูแลเจมสกับมะลิ 

“มันก็แบงกันไป ลูกชาย 1 ลูกสาว 1” หลวงพอกลาว 
เมื่อลูก ๆ โตไดไมนาน จั๊กแหลนก็ตองเสียชีวิตดวยโรคชรา ทิ้งใหเสือและเปปซี่ดูแลลูก ๆ 

ของตนตอไป แตก็ทําไดไมดีนัก เพราะภายหลังเจมสหนีหายไปตอนน้ําทวม แลวอีกไมนานนัก นุ นก็
ตายดวยยาฆาแมลง  

หลวงพอเลาวา วันนั้นนุนและมะลิเลนดวยกันตามปกติ เนื่องจากเปนตัวเมียทั้งคูจึงสนิท
กันเปนพิเศษ ทั้งคูพากันไปกินหญาในสวนตามประสาสาว ๆ รักสุขภาพ หลวงพอไมสนใจอะไรจึงเดิน
เขาไปในกุฏิ สักพักไดยินเสียงนิกกี้มาเหาเรียก พอทานออกมา มันตะกุยขา ดม ๆ แลววิ่งออกไป นึก
เอะใจจึงตามไปดู ภาพที่เห็นคือทั้งนุนและมะลิมีอาการน้ําลายฟูมปาก นุนผูมีอาการหนักกวามี
เลือดออกตามเล็บมือเล็บเทา ทานเห็นวาไมรอดแน จึงรีบชวยมะลิไวกอน โดยการเอาน้ํามันพืชกรอก
ปากเพ่ือชวยบรรเทาอาการ แลวรีบน้ําสงโรงพยาบาล วันนั้นมะลิจึงรอดชีวิตมาได 

ทางการแพทยกลาววา วิธีปฐมพยาบาลที่ถูกตองคือใหใชน้ําเกลือที่มีความเขมขนสูง 
หรือเกลือเปนเม็ด ๆ ใสเขาไปในปากสุนัข จะชวยบรรเทาอาการไดเบื้องตน สําหรับน้ํามันพืชที่หลวง
พอใชนั้น ไมใชการปฐมพยาบาลที่ถูกตอง แตอาจเปนการชวยใหสุนัขอาเจียน หรือทําใหสารพิษเจือ
จางลงได 

หลังจากนั้น เสือก็มีรักใหมอยูเรื่อย ๆ  
“เสือชอบเอาสาวมากินขาวบาน แตยังไมเคยไดกินหรอก ไอมะลิมันไล มันหวงพอมัน 

เสือก็ไมรูจะทํายังไง อีกคนก็สาว อีกคนก็ลูก” หลวงพอกลาวพรอมเสียงหัวเราะ 
..... 
เสียงเจาอวนและเปปซี่เหาขึ้น บอกถึงสัญญาณของหมาตางถิ่น จากนั้น มะลิ นิกกี้ ใจ

กลา และปงคุงจึงเหาตาม สวนไอเสือก็รีบวิ่งดวยความเร็วสูงออกไปจากกุฏิ  
“สาวมาหาแลว” หลวงพอพูดขึ้น 
เวลาผานไปไมก่ีวัน ปรากฎหมาสีดําตัวหนึ่งเดินทําทีเขามาในสวน เมื่อมะลิเห็นก็รีบวิ่งไป

หา ซักพักเจาหมาดําตัวนั้นก็เดินจากไปโดยไมมีใครสนใจ คิดวาเปนเพียงหมาที่เดินเขามาขับถาย และ
กินหญาในสวนเหมือนที่มะลิทํา  

จนความจริงปรากฎชัดขึ้น ระหวางที่เดินไปยังกุฏิหลวงพอเหมือนปกติ ก็สะดุดกับหมา
สองตัวที่กําลังเก้ียวพาราสีกันอยู  ตัวผูพยายามจะขึ้นขี่ตัวเมีย ตัวเมียก็ทําเลนตัว ไมยอมออกหางแตก็
ไมยอมใหข้ึนขี่เสียที ยืนลุนอยูพักนึง ไมกลาเขาใกล เพราะเกรงวาจะไปขัดจังหวะจูจี๋ของหมา แตเมื่อ
สังเกตเห็นปลอกคอสีแดงก็เริ่มรูวาไอเจาตัวที่ทําทะลึ่งอยูนั่นคือ เสือ หมาหลวงพอนั่นเอง แลวตัวเมีย
ทีม่ันขึ้นข่ีก็ไมใชใครที่ไหน คือหมาสีดําวันนั้น ที่มะลิเคยวิ่งไปหาที่สวนนั่นเอง  
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วันนั้น เสือเปนอันตองเสียเชิงชาย เพราะสาวไมอนุญาติใหขึ้นขี่ มันเดินคอตกกลับมา
นอนที่ประจําตรงหนากุฏิ แลวก็ไมไดเห็นเจาหมาดําตัวนั้นอีกเลย  

“เสือมันเสนหแรง มีตัวเมียมาติดเยอะแยะ” หลวงพอเคยพูดเมื่อนานมาแลว และก็เปน
อยางที่วาไว เสืออกหักไดไมก่ีวัน ก็ปรากฎเสียงเหาไลหมาตางถ่ินดังขึ้นอีกครั้ง แลวก็ตามดวยเจาเสือที่
รีบวิ่งหนาตั้งออกไป เสนหของเจาหมาพอลูกหนึ่งตัวนี้ไมธรรมดาจริง ๆ  

ไมใชเพียงแตตัวพอเทานั้นที่มีตัวเมียมาติด คุณลูกสาวก็เสนหแรงไมแพกัน 
“นังมะลิก็ไมเบา มีหนุมมาติดเหมือนกัน ไอเสือก็ไลไปทุกครั้งแหละ มันหวงลูกสาว” วา

เสร็จทานก็ยิ้มอยางอารมณดี แตมะลิเปนหมาถือตัว จึงไมเคยพลีกายอวน ๆ ใหชายใดมากอน ตาม
ประสาคุณนายชางเลือก มันคงฝนถึงเทพบุตรมาจุติ หรือไมก็เพราะทําหมันแลว จึงทําใหไมเกิด
อารมณทางเพศ 

หลวงพอยอมรับวาสวนตัวไมเห็นดวยกับการทําหมันสัตว เพราะถือวาบาป แตมะลิ หมา
ตัวเมียตัวเดียวของทาน ตองจําใจใหทํา เนื่องจากไมตองการเลี้ยงหมาไปมากกวานี้แลว 

“คนเกิดมาในชาตินี้ไมมีลูกเพราะชาติที่แลวไปทําหมันใหเขานี่แหละ ชาตินี้ตองการมีลูก
ก็กลับไมมี เคาถึงวาหลีกกฎอ่ืนนะหลีกได แตหลีกกฎแหงกรรมนั้นไมได ไมงั้นพระพุทธองคจะวาไว
หรอวา กัมมะโยนิ กัมมะพันธุ กัมมะปฏิสสะระโณ เราจะทํากรรมอะไรไว จะเปนบุญหรือเปนบาป เรา
จะเปนทายาทก็ตองไดรับผลกรรมนั้นสืบตอไป เพียงแตผลกรรมเหลานั้นจะใหเราเร็วหรือชา” ทาน
หยุดแลวจึงกลาวตอ “กรรมบางสิ่งบางอยางใหผลในชาตินี้ กรรมบางสิ่งบางอยางใหผลในชาติหนา 
กรรมบางสิ่งบางอยางใหผลในชาติตอ ๆ ไปนูน กรรมบางสิ่งบางอยางตกกับตัวเอง กรรมบางสิ่ง
บางอยางตกกับพอแม กรรมบางสิ่งบางอยางตกกับญาติพ่ีนอง เปรียบเสมือนเงาติดตามเราไปฉันใดก็
ฉันนั้น”  

ผิดกับทางมูลนิธิที่รณรงคใหทําหมันสัตว เนื่องจากใหผลดีมากกวาผลเสีย ในเพศผูจะ
ชวยลดโอกาสเปนตอมลูกหมากโต ลดความกาวราวไดกรณีที่กาวราวจากฮอรโมนเพศผู สวนเพศเมีย
จะชวยลดโอกาสเปนมะเร็งเตานม มดลูกอักเสบ และซีสตที่รังไข นอกจากนี้ยังทําใหหมาอายุยืนขึ้น  

“เราพยายามรณรงคเรื่องการทําหมันสัตว แตบางทานไมใหการสนับสนุน บอกวาการทํา
หมันบาป คนพวกนี้พูดโดยไมยั้งคิดและยังมีความรับผิดชอบไมพอ ถาสุนัขคลอดออกมามันจะ
แพรกระจายไปสูบาน ชุมชน อําเภอ และจังหวัด กลายเปนปญหาระดับชาติอยางที่เปนอยูนี้” ตัวแทน
มูลนิธิกลาวทิ้งทา 

บทที่ 7 หมาสีมวง 
ชีวิตของหมาทุกตัวดําเนินไปอยางปกติสุข เปนเหมือนเชนทุกวันที่หลวงพอตองคอยเดิน

ไปหลังโบสถเพื่อตรวจงานทําฝาทอ 
“หลวงพอไดหมาใหมมาหรอครับ” คนงานรองทักเมื่อเห็นหมาขนเกรียน สีมวงทั้งตัว  
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“เออใช หมาตัวใหม” หลวงพอตอบรับ  
“แลวไอนิกก้ีละอยูไหน” เปนธรรมดาที่นิกกี้จะตองตามหลังหลวงพอเสมือนเงา แตวันนี้

มันกลับหายไป... 
พอไดยินคําวา นิกก้ี ไอหมามวงที่หลวงพอบอกวาเพ่ิงไดมาใหมก็รีบวิ่งไปหาตนเสียงทันที  
“นี่นิกกี้หรอเนี่ย ตัดขนใหมมา หลอเชียวนะ ฮา ๆ ๆ” นิกก้ีกระดิกหางตอบรับคําชม  
แตใครเลยจะรู วานิกกี้เจ็บปวดแคไหนกวาจะสามารถยืนหยัดตอสูกับเสียงหัวเราะได

อยางวันนี้  
ยอนกลับไปเมื่อตอนตัดขนใหม ๆ ... 
วันนั้น เจาของนิกกี้เดินทางมาเยี่ยมมันที่กุฏิ หลวงพอสนทนากับลูกศิษยตามปกติ จน

มาถึงหัวขอสนทนาที่วาดวยเรื่องของนิกก้ี 
“นิกก้ีเปนยังไงบางคะหลวงพอ”  
“มันก็สบายดี เดินตามติดตลอดเหมือนเดิมแหละ”  
“ชวงนี้อากาศรอน ขนมันยาว เห็นมันตัวเหม็นบอย เอาไปตัดขนดีกวามั้ยคะ จะไดไม

ลําบากหลวงพอตองอาบน้ําใหบอย ๆ ” 
“เออเอาสิ ดีเหมือนกัน มันจะไดไมรอน ฝนชอบตกดวย” 
แลววันนั้นนิกกี้ก็กลับมาพรอมกับผมทรงใหม จากหมาขนฟู ยาว ปดหนาปดตา 

กลายเปนหมาขนเกรียนทั้งตัว เหลือเพียงหัวที่ตัดไถทั้งสองขาง มีขนตรงกลางตั้งขึ้นเปนแนวจรดทาย
ทอย ที่เรียกวาทรง 'โมฮอค'  

จากหมาขนปุกปุยนารักกลายเปนหมาเกเรขึ้นผิดหูผิดตา ใจกลาและหมาตัวอ่ืนรีบวิ่งเขา
มาดม เพราะเห็นวาหมาตัวที่เพ่ิงกลับมานี้ดูไมคุนตา แตพอดมไดสักพักก็รูวาคือนิกกี้ขี้ประจบเจาเกา
นั่นเอง เลยพากันเดินกลับไปนอนประจําที่ของตน 

“หลอเชียวนะ” นิกกี้กระดิกหางใหกับคําชมหลวงพอเล็กนอยแลวเดินเขากุฏิไป สราง
ความงวยงงใหกับผูพบเห็นเปนอันมาก ที่นิกก้ีไมกระดิกหางจนตูดหลุดเหมือนที่ผานมา  

“มันดิ้นไมยอมใหตัด พอตัดเสร็จไมรูมันเหนื่อยหรือไมมั่นใจ ซึมตั้งแตอยูบนรถแลว” 
เจาของกลาวกับหลวงพอ 

หลวงพอเดินตามนิกก้ีเขาไปในกุฏิ เห็นมันนอนซึมอยูใตที่นั่งจึงเรียกใหออกมา  
“นิกก้ีเปนอะไร มานี่มาเร็ว” มันคอย ๆ คลานออกมาจากใตที่นั่ง พอไดยินหลวงพอเรียก 

ก็ครางหงิง ๆ แลวเลียปากหลวงพอ  
“เปนอะไร ตัดขนใหมไมชอบหรอ” ทานพูดแลวหัวเราะนอย ๆ ทํานิกกี้เสียความมั่นใจ

ไปอีกระดับ มันลมตัวลงนอนขาง ๆ หลวงพอ ทําทาซังกะตายไมอยากพบเจอหนาใคร 
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นิกก้ีเอาแตนอนอยูในกุฏิ จะมีออกไปเหาตามตัวอ่ืนบาง แตก็ไมล้ําเขตไปไกล เหาเสร็จก็
รีบวิ่งกลับเขาขางใน พอตอนบายหลวงพอออกดูงานทําฝาทอเหมือนทุกวัน นิกกี้ทําทายืนมองตา
ละหอย พอหลวงพอเรียกใหไปดวยกันก็กระดิกหางลังเล ซายทีขวาที ในใจมันคงคิดอยากไป แตติดที่
ไมม่ันใจในทรงผมทรงใหม 

เมื่อเห็นวาผมทรงใหมทํานิกกี้ไมมั่นใจถึงเพียงนี้ หลวงพอจึงเอาน้ํายาปายรอนในเด็กมา
ทาใหเปนสีมวง ตอนแรกทาเฉพาะตรงหัว แลวเอาเยลปายใหขนตั้ง  

“โอโห หลอจังเลย” หลวงพอชม ทําใหนิกกี้ดูอารมณดีมากขึ้น กลับมาเดินตามหลวงพอ
เหมือนเกา มันเดินไปไหนก็มีแตคนทัก ทําใหนิกกี้รูสึกวาตัวเองเปนพระเอก ความมั่นใจเริ่มกลับมา 
และดูเหมือนจะมากกวาเกาเสียอีก 

หลังจากนั้นอีก 1 วัน หลวงพอจึงเอาสีมวงมาทาใหมันทั้งตัว พอเห็นก็ตกใจมาก เพราะ
มันดูไมคอยเหมือนหมาเสียแลว หลวงพอหัวเราะแลวบอกวาจะเอาสีสมมาทาใหอีก 

หลวงพอพูดพลางหันไปมองนิกกี้ที่กําลังแทะกระดูกที่ไดมาจากคนงานทําฝาทอดานหลัง
โบสถ โดยที่ไมรูตัวเลยวาตัวเองกําลังถูกพูดถึงอยู จนทานเรียก มันจึงทิ้งกระดูกแลววิ่งไปหาทันที  

..... 
เสียงรถยนตวิ่งผานหนากุฏิ รถวิ่งมาดวยความเร็วพอประมาณ แลวชะลอลงเมื่อเห็นเจา

นิกกี้ ดานในปรากฎใหเห็นหญิงสาว 2 คนในชุดนักศึกษา พวกเธอชะโงกหนาออกมาดู เสียงหัวเราะ
ลอดออกมาทางหนาตางรถ เจาหมามวงกระดิกหางแสดงความเปนมิตร แลวยิ่ งกระดิกหางหนักกวา
เกาเม่ือเห็นวาสาวกําลังมองตนอยู นิกกี้ไมแสดงอาการซึมเศราใหเห็นอีกแลว มันลุกขึ้นยืนตรง พรอม
เหาทักทายแขกผูมาเยือนอยางยินดี 

“พอชมวาหลอนิดเดียว ก็ทําตัวกรางเลยนะนิกกี้” หลวงพอพูดพลางยิ้มใหกับความไร
เดียงสาของมัน 

บทที่ 8 ขาวกนบาตร 

“กริ๊ง ๆ ๆ ๆ” เสียงกระดิ่งดังขึ้น ปลุกใหหมา ๆ ในกุฏิตองลุกข้ึนชูคอเล็กนอย  
แตแลวก็นอนลงกับพื้นดังเดิมเมื่อเห็นวาคือรถไอติมที่เข็นเขามาขายในวัดเกือบทุกวัน 
“กินไอติมมั้ย” หลวงพอไมทันฟงคําตอบจากฉันก็ตะโกนสงภาษาที่ไมคุนหูไปยังคนขาย

ไอติม ชายรูปรางผอม ผิวสีแทนตอบรับดวยภาษาท่ีคลองปาก 
“ภาษาพมาหรอคะ” ฉันถาม 
“ไมใช” ทานเวนระยะนิดหนอยแลวจึงเฉลย “ภาษามอญนะ”  
หลวงพอไมใชคนกรุงเทพแตกําเนิด หากแตเกิดและเคยบวชเณรในวัดภาคเหนือมากอน

จะยายมาบวชเปนพระที่วัดพระศรี ฯ ฉันจึงสันนิษฐานวาบานเกิดที่ทานอยูคงจะใชภาษามอญ 
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ไอติมหลายถวยถูกวางกองไวดวยฝมือของหลวงพอ ทานแบงใหฉัน 1 ถวย แลวจึงเทใส
จานใหหมาอยางละถวย 

นิกกี้เปนตัวแรกที่เสนอหนาเขามากอนใคร มันเลียไอติมในจานอยางเอร็ดอรอย ตามมา
ดวยปงคุงท่ีดูราเริงกวาปกติ  

“เสือ มะลิ ใจกลา มาเร็ว” ทานเรียกหาหมาอีก 3 ตัว  
ไมนานเสือก็วิ่งมา สวนใจกลา เหมือนตั้งทารอกินอยูแลว แตติดที่ปงคุงยังอยูจึงไมกลา

เขามากิน เสือเลียไอติมไมกี่ทีก็เดินหนีไป มันคงไมคอยชอบของหวานนัก ใจกลาก็เชนกัน ทําทาทาง
กระตือรือรนอยากกิน แตพอไดกินไมกี่คําก็อ่ิมเสียแลว ทิ้งไอติมที่เหลือเกือบเต็มถวยใหนิกกี้กับปงคุง
รับชวงตอ  

มะลินอนดูเจานิกกี้กับปงคุงกินไอติมอยางเอร็ดอรอย แตก็ไมไดสนใจที่จะเดินเขามากิน 
ยังคงนั่งเปนคุณนายอยูที่เดิม อาจเปนเพราะมะลิทําหมันดวย จึงทําใหมีอาการข้ีเกียจเปนประจํา 

“สงสัยมะลิจะกลัวอวนนะคะหลวงพอ”  
“ฮา ๆ ๆ มะลิกลัวหุนเสียกับเคาดวยหรอ” ทานหัวเราะแลวเอาคําของฉันไปพูดกับหมา 

พอเห็นหลวงพอเดินไปเลนกับมะลิ เจานิกกี้ก็หยุดกิจกรรมที่ทําอยู แลวเดินออมหลังเรือนไทย ไป
แทรกกลางระหวางมะลิและหลวงพอ 

“นิกกี้ ๆ อิจฉาหรอ โอ มามะ ๆ” หลวงพอทําเสียงนารักคลายกําลังเลนอยูกับเด็กนอย
ทั้ง 2 คน 

ไมนานนักก็ปรากฏหญิงวัยกลางคนทานหนึ่งเดินเขามา 
“อาว มาไดยังไงเนี่ย” แลวบทสนทนาของทั้งสองก็เริ่มขึ้น และสิ้นสุดลงเมื่อเสียงนาฬิกา

ในกุฏิตีบอกเวลา  5  โมงเย็น 
“ขอตัวไปคลุกขาวใหหมากอนนะ” ทานกลาวกับหญิงผูนั้นแลวเดินไปทางดานหลังกุฏิ 
ถาดขาว 4 ถาดวางเรียงตากแดดอยูริมน้ําหลังกุฏิ หลวงพอหายเขาไปในครัวไมนานก็

เดินออกมาพรอมถังขาว มันทํามาจากถังสีทาบาน ทานหยุดยืนคลุกขาวใหเขากัน ทามกลางสายตาที่
จับจองตาเปนมันของหมาทั้ง 5 ตัว ที่ดูไมเหมือนเพิ่งกินไอติมมาหมาด ๆ เลย 

“อันนี้ของใจกลา” ทานกลาว พลางตักอาหารใสจานสีเหลืองจานเล็กที่วางแยกไวใหออก
หางจากถาดขาวของตัวอื่น เมื่อแยกขาวไวใหใจกลาเสร็จเรียบรอย ก็จัดการตักขาวใสทีละถาด  

ขาวลงไปในถาดแรก หมาทุกตัวกรูกันเขามากิน ยกเวนใจกลาที่ยืนกลา ๆ กลัว ๆ อยู 
ขาวลงถาดที่สอง นิกก้ีเดินผละออกจากถาดแรก แลวเปลี่ยนมากินอาหารถาดที่สอง ขาวลงถาดที่สาม 
นิกก้ีทิ้งถาดเดิมแลวเปลี่ยนมาในถาดใหม จนถาดสุดทาย นิกกี้ก็ยังตามมากินอยู มันหยุดกิน 2 – 3 คํา 
แลวคอยมองขาวในถาดของตัวอื่น เหมือนจะเช็ควาไดเลือกถาดที่ดีท่ีสุดใหแกตนเองแลว  

“ไอนิกก้ี เอาซักถาด อยาใหตองตีนะ” ทานด ุ
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หลวงพอหยิบจานสีเหลืองไปวางแยกไวตรงริมบันได เพื่อใหใจกลาไดกิน เมื่อทุกตัวมีจาน
ของตัวเองแลว ใจกลาจึงสามารถกินไดอยางปลอดภัย 

เหลาหมา ๆ พากันกินขาวอยางเอร็ดอรอย แตละตัวก็มีวัฒนธรรมการกินที่แตกตางกัน
ไป สามารถแบงออกเปน 2 พวกดวยกันคือ กลุมผูดี และกลุมยาจก แนนอนวาคุณนายมะลิและพอ
ของมันตองอยูในกลุมผูดี สองพอลูก มะลิและเสือ สามารถกินขาวจานเดียวกันได โดยไมมีการแยง
อาหารกัน และยังไมเคยกินหกเลอะเทอะ 

ผิดกับอีก 3 ตัว ที่มักจะทําตัวเหมือนตายอดตายอยาก ทั้งที่หลวงพอไมเคยลําเอียง ให
ใครกินนอยกวากันเลย บางครั้งเจาพวกนี้อาจกินมากกวาเสือและมะลิดวยซ้ํา แตถึงอยางนั้น มันก็ยัง
หิวโซในทุกมื้อ และยังมีนิสัยแย ๆ ในการกินแตกตางกันไป 

ใจกลา ชอบลากออกมากินนอกจาน ทําใหบริเวณนั้นมีเศษขาวหกเลอะไปหมด  
ปงคุง มักมากในการกิน มันสามารถกินทุกอยางที่ขวางหนา จะสังเกตเห็นไดวาทุกครั้งที่

มีกิจกรรมการกิน ปงคุงจะเขามาหา และอยูกินจนจบงาน 
สวนนิกกี้ ชอบเอาจมูกมุดเขาไปในขาวเพ่ือหาเนื้อสัตวที่ผสมรวมกันในขาว ทําใหหลวง

พอตองคอยเช็ดปากใหทุกครั้ง และยังชอบไลกินถาดของคนอ่ืนจนเสือตองดุสั่งสอนอยูบอยครั้ง  
เห็นนิกก้ีหวงกินแบบนี้ แตหารูไมวา นิกกี้หวงหลวงพอมากกวา บางครั้งที่ยังกินไมอ่ิมแต

เห็นหลวงพอเดินไปท่ีอ่ืน นิกก้ีก็พรอมเสียสละขาวถาดที่ดีท่ีสุดของมัน แลววิ่งตามหลวงพอไป  
“ลองหลวงพอแอบดูสิ มันไมเปนอันกินกันเลย” หลวงพอวาแลวก็นึกสนุก รีบเดินไปขึ้น

หลังกระบะที่จอดอยูแถวนั้น  
นิกกี้เปนตัวแรกที่เห็นวาหลวงพอหายไป มันหยุดกิน ครางหงิง ๆ วิ่งออกไปหาหลวงพอ

เสียจนทั่วกุฏิ จากนั้นเสือจึงเริ่มรูตัว รวมถึงตัวอื่น ๆ ก็พากันหยุดกินแลววิ่งตามหาหลวงพอ 
เสือจะสุขุมกวานิกกี้มากนัก มันคอย ๆ เดิน แลวทําจมูกฟุดฟดไปตามทาง ไมนานก็หา

เจอ มันหยุดยืนอยูตรงนั้น เมื่อหลวงพอรูวาตัวเองถูกจับไดเสียแลวจึงปรากฎตัวใหเห็น  
“อุตสาหแอบ หาเจอไดยังไงนะเสือ” ทานพูดพลางจับลูบหัวเสือที่กําลังกระดิกหางและ

พยายามไตรถขึ้นไปหา พอดีกับนิกกี้ที่เพ่ิงวิ่งมาจากดานหนา เห็นหลวงพอกําลังลงจากกระบะ ก็ดีใจ 
กระโจนใสเปนการใหญ  

“กลับไปกินขาวใหหมด” สิ้นเสียงหลวงพอ พวกหมา ๆ ก็เหมือนจะนึกไดวาภาระกิจ
อาหารเย็นยังไมเสร็จสิ้น จึงคอย ๆ วิ่งกลับไปกินทีละตัว โดยทิ้งเจานิกกี้และใจกลาที่ยังคงดีใจไมหาย
เมื่อเจอหลวงพอ ตองใหหลวงพอไปเดินไปสงถึงจานขาว แลวจึงไดเวลากินอีกครั้ง 

แตก็ไมทันเสียแลว จานขาวของใจกลาถูกจับจองเปนของปงคุง ใจกลาทําไรไมได ไดแต
รองหงิง ๆ วิ่งไปมา จนหมาทุกตัวเริ่มกินอ่ิม แยกยายกันไปคนละทิศคนละทาง ปงคุงจึงถือโอกาสรุก
ล้ําพื้นที่ของพ่ี ๆ บาง มันเขาไปดมจานขาวแตละจาน จนในที่สุดก็พบของดีเขา  
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มันรีบคาบปลาทูออกจากถาดทันที มองซายมองขวา เมื่อเห็นวาทางสะดวกก็คาบไปเก็บ
ในหอง แตประตูกลับปด มันจึงยืนเคาะประตูแกรก ๆ สักครู ประตูยังคงไมมีทีทาวาจะเปด ตอนนั้นใจ
กลาดูวาวุน ทําอะไรไมถูก จึงนั่งเฝาปลาทูอยูตรงนั้น  

“โฮง ๆ ๆ ๆ ๆ” เสียงเหาของหมาตัวอ่ืนปลุกใหใจกลาตองวาวุนอีกครั้ง มันวิ่งไปมารอบ
ปลาทูแลวครางหงิง ๆ ๆ ในที่สุดก็ตัดสินใจวิ่งออกไปดู เมื่อพบวาไมมีอะไรจึงรีบวิ่งกลับมาดวย
ความเร็วสูง เพราะกลัววาปลาทูที่ทิ้งไวจะหายไป 

ใจกลาวุนวายอยูอยางนี้ประมาณ 10 นาที ก็ตัดสินใจลากปลาออกมาขางนอก เมื่อเห็น
นิกกี้กําลังจองปลาที่คาบมาก็แอบแสยะเขี้ยวออกใหเห็น เปนธรรมชาติของหมาที่มีการจัดลําดับทาง
สังคม หมาตัวเล็กถูกจัดอยูในลําดับสังคมที่ต่ํากวาตัวใหญ แตการจัดลําดับทางสังคมนี้ ยกเวนในกรณี
การเปนเจาของอาหาร กลาวคือ หมาที่มีสถานะสูงกวาไมมีสิทธิ์แยงอาหารของสุนัขที่มีสถานะดอย
กวา โดยจะมีรัศมีการเปนเจาของประมาณ 1 เมตร นับออกไปจากตัวเจาของอาหาร จึงจะเห็นไดวาใจ
กลามีการขูเพ่ือไมใหนิกกี้เขามาแยงของของตน มันคอย ๆ เล็มปลาไปเรื่อย ๆ ตามประสาหมาผอมที่
กินขาวไมเคยทันใคร ในที่สุด เนื้อปลาก็หมดลง เหลือเพียงกางตรงกลางที่ไมยอมกินเอาไวอยาง
สะอาดเอ่ียม แถมเหยียบกางตรงกลางนั้นแลวเดินออกไปแบบไมใยดี ทิ้งใหคนทึ่งในความสามารถของ
ใจกลา เพราะมันเลียเนื้อออกท้ังหมดแลวเหลือกางตรงกลางเอาไวอยางสวยงาม สมบูรณ โดยไมมีเศษ
เนื้อปลาติดสักนิดเดียว ใจกลาปลอยใหนิกกี้ไดลวงล้ําอาหารของตนหลังจากเดินออกไปเกินระยะ 1 

เมตรแลว เพราะกางสวนนั้น เปนสวนที่มันไมตองการ นิกกี้จึงจัดการเสียจนไมเหลือซากเพ่ือไมใหเปน
ภาระกับหลวงพอที่ตองคอยเก็บกวาดอาหารที่พวกมันทําเลอะเทอะไว 

เหตุที่ใจกลาระแวงวานิกก้ีจะแยงปลาของตน คงเพราะเคยทํากับเคาไวเหมือนกัน  
ยอนกลับไปเมื่อไมก่ีวันที่แลว หลังจากนิกกี้เพ่ิงเสียความมั่นใจจากการถูกไถขนจนเกรียน 

มันไดรับกระดูกปลอบใจจากคนงานหลังโบสถ เมื่อกลับมาถึงก็แทะกระดูกอยางเพลิดเพลิน ใจกลาที่
เห็นเหตุการณก็นึกอิจฉา มันจึงจองมองกระดูกอยูหาง ๆ รอเวลานิกกี้เผลอ แลวเวลานั้นก็มาถึง เมื่อ
นิกกี้วิ่งไปหาหลวงพอโดยที่ไมรูเลยวามีใครปองรายอยู พอกลับมาก็พบวาใจกลาเอากระดูกไปครอง
เสียแลว จะเขาไปเอาคืนก็ถูกแยกเขี้ยวใส สงครามระหวางหมาตัวเล็กจึงอุบัติขึ้น ใจกลาเริ่มขูและเหา
กรรโชก สวนนิกกี้ก็ไมยอมแพ เหาเสียงดังโวยวาย จนไดยินไปสามบานแปดบาน  

“เฮอ... ไอพวกนี้นี่นะ” หลวงพอทนเห็นหมาทะเลาะกันไมได ตองเดินมาหามทัพ  
ทานไลใหทั้งคูออกไปจากกระดูก แรก ๆ ใจกลาทําทาจะคาบกระดูกหนี แตดวยความที่

กระดูกอันใหญกวาหัวมันเสียอีก จึงตกลงพ้ืน ปลอยใหใจกลาตองวิ่งหนีไปมือเปลา 
มีดปงตอที่เหน็บไวตรงขางบอน้ําไดถูกหยิบขึ้น หลวงพอใชมีดนั้นสับลงกระดูกซ้ํา ๆ จน

ขาดออกเปนสองซีก ทานหยิบซีกหนึ่งใหนิกก้ีกอน แลวจึงเอาอีกซีกใหใจกลา 
สงครามของหมาเปนอันยุติลงดวยฝมือการสับปงตอของหลวงพอที่เฉียบขาดยิ่งนัก 
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บทที่ 9 เมื่อหมาไมอยากหอม 

หมาตัวเล็กวิ่งหนีรอบบานไมใหเจาของจับไดเพราะแอบไปไดยินคําวา 'อาบน้ํา' เขา มัน
วิ่งหนีสุดชีวิตเพ่ือหนีการจับกุมของเจาของ แตแลวก็ไมพนเงื้อมมือมนุษย หมานอยนารักขนฟูถูกเอา
ไปลงอาง จากเจาหมาอวน ๆ ดูนารัก นาชัง แปรเปลี่ยนเปนหมาขนลีบ ตัวผอม นาตลกขบขัน มันตัว
เปยกซกดวยฝมือมนุษยใจราย ที่กําลังขัด ฟอก ถูหมาผูนาสงสารดวยสบูที่มีกลิ่นฉุน ซ้ํารายยังชอบทํา
สบูเขาตาและจมูกดวย เสียงสําลักและจามของหมานอยเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 

“ขอโทษ ๆ อีกนิดนึงนะ” เสียงเจาของพูดกับมัน แตก็ไมไดทําใหเจาหมานอยจาม
นอยลงเลย 

พอราดน้ําครั้งสุดทายเคาก็เอาผาเช็ดตัวผืนนุม ๆ มาเช็ดให คงเปนวิธีปลอบใจของพวก
มนุษยใจรายกระมัง เมื่อเริ่มแหงก็ปลอยใหมันวิ่งไดตามสบายดังเดิม หมานอยผูนาสงสารเหมือนได
ชีวิตกลับคืนมาใหม มันวิ่งรอบบานดวยความเร็วสูงสุด เหมือนมาที่มีอัศวินชั้นดีควบอยูบนหลัง แลว
มนุษยผูใจรายก็กลับมาเปนเจาของผูนารัก เคาโยนลูกบอลใหมันเลน เอาขนมใหกิน วิ่งเลนกับมันจน
หมดเรี่ยวหมดแรง  

หมานอยนอนราบกับพื้น หอบแฮกเหมือนเพิ่งผานสมรภูมิรบมาหมาด ๆ ดวงตามันเปลง
ประกาย ความสดชื่นเขามาแทนที่ในจิตใจที่หมนหมองเมื่อครู เห็นรอยยิ้มรอดออกมาจากปากของมัน 

พอพูดถึงอาบน้ําหมาก็ทําใหฉันนึกถึง 'มันนี่' หมาที่อยูรวมกันมากวา 10 ป มันถูกเก็บได
แถวหางสรรพสินคาแหงหนึ่ง พอตั้งชื่อใหเพราะเปนหมาสีทอง โดยหวังวาทําใหเงินทองไหลมาเทมา 

บัดนี้เจามันนี่ไดตายไปหลายปแลว เหลือไวเพียงความทรงจําที่ทําใหคนในครอบครัว
ระลึกถึงมันเสมอ โดยเฉพาะตอนอาบน้ํา...  

เมื่อพูดถึงการอาบน้ํา หมานอยตัวนักที่จะชอบคํานี้ ใครวาหมาฟงภาษาคนไมรูเรื่อง แต
คําวาอาบน้ํา มั่นใจวาหมาไหน ๆ ฟงแลวก็ตองแสลงหู รีบวิ่งออกหางทุกที  

โดยปกติหมาหลวงพอจะถูกจับอาบน้ําอาทิตยละประมาณ 1 – 2 ครั้ง ตัวที่อาบบอย
ที่สุดคือใจกลา เนื่องจากมีเชื้อหมาฝรั่ง จึงเหม็นงายกวาหมาไทยทั่วไป  

“เมื่อวานเพ่ิงอาบ วันนี้เย็น ๆ เหม็นอีกแลว” คํากลาวของหลวงพอที่ฉันไดยินแลวทน
ไมได ตองอาสาอาบน้ําหมาถวายทานเสียที 

เปนเวลาประมาณ 11 โมง ขณะที่ใจกลากําลังหลับตาพริ้มอยางมีความสุขอยูบนเรือน
ไทย ก็ตองสะดุงโหยงเมื่อมีมือคูหนึ่งจับตัวมันโดยที่ไมทันตั้งตัว เจาตัวเล็กกระโดดหนีทันทีตาม
สัญชาตญาณ เปนความผิดพลาดของฉันเองที่จูโจมเร็วเกินไป  

หลวงพอเห็นวาวิธีนี้ใชไมไดผลจึงเปลี่ยนแผน ทานเรียกใจกลาใหมาหาแบบงาย ๆ พอ
เขามาปุบ หลวงพอก็จับหมับเขาท่ีตัว ใจกลาหมดโอกาสดิ้น เพราะหลวงพอยึดขาเอาไวแลว ทานลาก
ขามันใหเดินไปเรื่อย ๆ เหมือนจูงมือเด็ก  
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สบูและสายยางอาบน้ําประจําการอยูในที่ของมันแลว จึงจัดการเปดน้ําใหใจกลาเปยกไป
ทั้งตัว โดยมีหลวงพออาสาชวยถือสายยางให เมื่อชโลมสบูทั่วตัว ใจกลาถือโอกาสที่ฉันเผลอปลอยตัว
มันเพ่ือหยิบสายยางฉีดน้ํา มันวิ่งหนีไปท้ัง ๆ ที่ฟองเต็มตัว  

“ดีเหมือนกัน มันจะไดหอม ๆ ” หลวงพอกลาว พรอมกลับมานั่งที่เรือนไทยโดยไมสนใจ
ใจกลาที่กําลังเลียฟองตามรางกาย 

เวลาผานไปสักพัก เจาหมานอยเริ่มเผลอตัวเดินกลับมาหาหลวงพอ ฉันไดทีจึงจับมัน
เอาไว มันกัดมือฉันใหปลอยออก โชคดีที่ไดหลวงพอจับไวทันกอนที่จะวิ่งหนีไปอีกครั้ง นาแปลกที่มัน
ไมยอมกัดมือหลวงพอบาง  

เมื่อจัดการลางฟองและเช็ดตัวให มันทําจมูกฟุดฟด ๆ ระหวางเอาหนามุดกับผาเช็ดตัว 
จากนั้นก็ทําคึกคัก วิ่งไปมาทั่วกุฏิ มองไกล ๆ แลวเหมือนตัวกระจงมากกวาหมา มันวิ่ งไปหลังกุฏิ พอ
เห็นนกก็กระโดดไลกัด และแอบปลดทุกขตรงนั้นดวย 1 กอน  

หมาตัวอ่ืนคงเห็นใจกลาถูกจับอาบน้ํา ทุกตัวจึงพยายามอยูหางหลวงพอ ระยะ 3 เมตร 
จากตัวหลวงพอกลายจึงเปนเขตหวงหามที่ไมมีหมาตัวไหนกลาเขาใกล ไมเวนแมแตนิกก้ีเชนกัน 

นิกกี้ก็เปนตัวหนึ่งที่ถือวาถูกจับอาบน้ําบอยรองจากใจกลา บางก็ไมใชเพราะเหม็น แต
บางครั้งก็ถูกอาบน้ําเนื่องจากหลวงพอชโลมสีมวงที่ตัวมันมากเกินไป 

เหมือนที่ทํากับใจกลา ทานจูงมือนิกกี้ใหเดินสองขาตามไปเรื่อย ๆ ครั้งนี้ทานไมพลาดที่
จะพามันไปอาบในหองน้ํา เพราะผานประสบการณวิ่งหนีจากใจกลามาแลว เมื่อเขาหองน้ําไดก็ปด
ประตูเสียเลย นิกก้ีเหมือนกําลังช็อค มันยืนนิ่ง ไมดิ้นไมมาเหมือนใจกลา คงเพราะรูวายังไงก็ไปไหนไม
รอดเนื่องจากปดประตูไวแลว มีหลายครั้งที่มันพยายามทําเดินไปมาในหองน้ําชา ๆ เพ่ือหนีการ
อาบน้ํา แตก็ถูกลากกลับมาอาบจนเสร็จ  

ผาเช็ดตัววางเตรียมไวสําหรับเช็ดตัวนิกกี้ แตดูเหมือนจะไมจําเปนเสียแลว เพราะมันวิ่ง
ออกไปเช็ดพ้ืนสกปรกดานนอก ทําใหสีมวงที่ยังลางออกไมหมดติดที่พ้ืนไปตามทางที่มันเช็ดไปวิ่งไป 
เมื่อรูสึกสบายตัวแลว นิกก้ีจึงขึ้นมานอนหอบในกุฏิ แลวเริ่มเขาสูโลกความฝนของตัวเอง 

พอดีกับที่ตัวใจกลาเริ่มแหง มันเดินไปเดินมาตามประสาหมาอารมณดี และดวยความที่
อาบน้ําแลว จึงเห็นเปนหนาที่ของหมาอ่ืนที่ควรระแวงไมใหใครมาจับได มันเดินผานบอน้ําใกล ๆ 
เรือนไทยที่หลวงพอนั่งอยู ทานเดินเขาไปหาแลวหยิบขวดอะไรบางอยางที่เหน็บไวตรงบอน้ํา ดานใน
เปนน้ําสีขาว ทานจัดการเปดฝาขวดแลวราดไปที่ตัวของใจกลาที่กําลังไมรูเรื่องรูราวใด ๆ ใจกลาหมด
โอกาสสู มันยืนนิ่ง ตัวสั่น ปลอยใหหลวงพอชโลมรางกายมันจนทั่ว  

“ยาอะไรหรอคะหลวงพอ” ฉันถามขึ้นเพ่ือคลายความสงสัย 
“ยากําจัดเห็บหมัด อันนี้ซื้อมา กลิ่นมันจะคลาย ๆ อะไรนะ...” ทานหยุดนึก 
“น้ํามันกาซ”  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



81 
 

“ใช ๆ กลิ่นมันจะคลาย ๆ น้ํามันกาซ ทาใหมันทุกตัวแหละ เห็บเยอะเหลือเกิน”  
“มันแสบมั้ยคะ”  
“มันไมแสบหรอก คลาย ๆ วามันคัน ตัวอะไรวิ่งออกมามันก็คัน ๆ ปงคุงนะเจอบอย 

ตอนนั้นตัวมันเฟะ มันเละ ทําไงก็ไมหาย” ปงคุงเริ่มลุกหนีเมื่อไดยินชื่อตนเอง เพราะกลัวจะโดนบาง 
บายวันนั้น หลวงพอเลายอนรําลึกกลับไปสมัยปงคุงยังเด็ก ตอนนั้นมันแพใบมีดโกน ทํา

ใหผิวหนังเปนแผล ตัวเหม็นงาย และยังชอบไปนอนใตโตะพระ ซึ่งหลวงพอตองออกมาไหวพระทุกเชา  
“เราก็วามันเหม็นอะไร กมลงกราบก็ไดกลิ่นทุกครั้ง เพราะมันอยูขางใตไง พอลองมองดู 

เฮยมันไอปงคุงนี่หวา” ทานเลา 
บางทีปงคุงก็ชอบไปนอนบนอาสนะบาง ไลเทาไหรก็ยังกลับมานอน จนวันหนึ่งทานทน

ไมไหว จึงเรียกมันมาลงโทษ เรียกเทาไหรก็ไมมา เพราะรูวาตัวเองจะถูกลงโทษ  
“พูดขูยังไงมันก็ไมยอมมา หลัง ๆ ก็เลยใชวิธีเรียกแบบผูดี เรียกเสียงเบา ๆ ปงคุง ๆ ” 

ทานพูดพลางทําตัวอยางเสียงใหดู เจาปงคุงท่ีปจจุบันนอนอยูใกล ๆ พอไดยินอยางนี้เขาก็รีบวิ่งหนี 
“พอหลวงพอเรียกเสียงเล็ก ๆ อยางนี้ มันก็คิดวาใจดีกับมัน แตพอเขามาเทานั้นแหละ ตี

ผัวะเลย มันยังจําไดจนถึงทุกวันนี้ จากนั้นมันรูเลยวาถาเรียกเสียงแบบนี้ตองถูกทําโทษแน ๆ ”  
ตอนนั้นทานก็เลยหาวิธีใหมันหาย จะไดไมเปนปญหาอีก แตไปหาหมอที่ไหนก็ไมหายเสีย

ที จนไดความคิดดี ๆ มาจากสัปเหรอ  
“ตอนหลังมาคิดถึงฟอรมาลีน เพราะขนาดศพที่เนาเฟะยังดับกลิ่นและทําใหศพแหงได ก็

เลยเอามาผสมน้ํา แลวลองทากับแผลเล็ก ๆ ตัวเองกอนนะ ปรากฎวาแสบอยาบอกใครเชียว” ทานทํา
หนาเหยเกระหวางเลา  

ไดผลเปนที่นาพอใจ วันตอมาแผลที่ถูกทาดวยฟอรมาลีนแหงและรอนออกหมด เห็น
ดังนั้นทานจึงนํามาใชกับปงคุงบาง 

“บอกมันทนหนอยนะ ตอนแรกมันก็ไมทําไมหรอกเพราะยาไมออกฤทธิ์ ซักพักพอยาเริ่ม
ออกฤทธิ์เทานั้นแหละ วิ่งกระเสือกกระสน รองลั่นเลย” หลังจากนั้น 2 – 3 วัน แผลที่ตัวปงคุงก็หลุด
ออกเปนแผน ๆ จนหายในที่สุด 

เชนเดียวกับใจกลา ตอนถูกเอามาปลอยใหม ๆ เนื้อตัวเปนขี้เรื้อนเต็มไปหมด ทานจึง
รักษาโดยการนําน้ําหมักชีวภาพมาทาให แลวจึงหาย 

“เมื่อกอนใจกลาไมมีใครกลาอุมเลยนะ ดูตอนนี้สิเปนยังไง หมาเนี่ย ถาเราดูแลมันดี ๆ ก็
นารักทุกตัวแหละ ไมเห็นตองซื้อแพง ๆ มาเลี้ยงเลย” แววตาหลวงพอดูภาคภูมิใจกับสิ่งที่เคยทํา มอง
ไปยังใจกลาที่เนื้อตัวเต็มไปดวยกลิ่นน้ํามันกาซ มันนอนอยูบนที่นั่งเรือนไทยขาง ๆ ทานอยางนาเอ็นดู 

วันนั้นฉันเดินกลับออกจากวัดโดยไรเงาของเจาบาน ปกติใจกลามักเดินมาสงฉันถึงกุฏิเจา
สิงโตแลวจึงเดินกลับ “มันคงงอนที่ไปอาบน้ําใหมัน” ฉันคิดในใจ 
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หลังจากนั้นความสัมพันธของฉันกับใจกลาก็ดูจะหางกันมากขึ้น จากปกติที่มันออกมา
ตอนรับทุกครั้งที่มาถึง คอยนอนขาง ๆ เดินตามไปไหนมาไหนดวยเสมอ แตมาเดี๋ยวนี้กลับไมเปนอยาง
เกา มันยังคงกระดิกหางให แตไมเขามาคลอเคลีย ออดออนอยางที่เคยทํา ฉันพยายามเอาขนมมา
หลอกลอ แตก็ไมเปนผล มันยังคงตีตัวออกหาง จนรูสึกจนปญญา ไดแตปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ 
โดยหวังวาสักวันจะกลับมาเปนเหมือนเดิม 

บทที่ 10 ทอดกฐิน 

เปนธรรมดาหลังวันออกพรรษา ที่จัดใหมีพิธีทอดกฐิน ซึ่งเปนประเพณีสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา  

วันอาทิตยเวลาเกือบบายสามโมง บรรยากาศในวัดคึกคัก มีคนใสชุดขาวมากมายเดิน
สวนออกมาจากวัด บริเวณพระอุโบสถปรากฎธงจระเข สัญลักษณของฤดูกาลทอดกฐินแขวนเอาไว ที่
กุฏิหลวงพอก็คึกคักไมแพกัน มีญาติโยมมากมายนั่งแพคของอยูหลังกุฏิ  

“เขามาจัดของเตรียมไปทอดกฐินที่เหนือกัน ไปดวยกันมั้ย” ทานเอยชวนฉันไปทําบุญ  
“แลวนิกกี้ละ ไปมั้ย ไปขึ้นเขาลงเขาเปลา” เจานิกกี้พอไดยินหลวงพอเรียกก็เอาแต

กระดิกหางไปมา 
“เฝาบานดีกวาเนอะ” นิกก้ียังกระดิกหางเหมือนเดิม มันคงฟงไมรูเรื่องวาหลวงพอกลาว

อะไรกับมัน 
หลวงพอปลอยใหหลวงพ่ีดูแลตอนรับญาติโยมที่มาจัดของอยูดานหลัง แลวตัวเองออกมา

นั่งอานหนังสือท่ีเรือนไทย 
“วันนี้ที่วัดมีทอดกฐิน” ทานพูดขึ้น เปนที่มาของคนใสชุดขาวที่เดินสวนทางกับฉันเมื่อครู 
“รูมั้ยวาทําไมทอดกฐินตองมีธงไอเข” ทานพูดถึงธงรูปจระเขที่ เปนสัญลักษณวัน

ทอดกฐิน ฉันสายหัวแทนคําตอบ 
“เคยไดยินเรื่องปูโสมเฝาทรัพยมั้ย มีชายคนนึง กอนตายเอาสมบัติไปฝงไวที่หัวสะพาน 

พอตายแลวก็ไปเกิดเปนไอเขเฝาทรัพยสมบัตินั้นไว เพราะหวงสมบัติ เหมือนปูโสมเฝาทรัพยเลย” 
ทานหยุดแลวพูดตอ “วันนึง ภรรยาของชายคนนั้นนึกอยากจะทําบุญใหสามีแตไมมีเงินทอง พอตก
กลางคืนสามีก็เลยมาเขาฝน แลวบอกใหไปเอาเงินที่ตรงนั้น เพราะตรงนั้นมีสมบัติอยู แลวสามีก็ขอวา 
ฉันขอไปกับเธอดวยนะ พอตื่นเชามาก็ใหคนไปหาดูวามีจริงรึเปลา ปรากฎวาเจอ” 

สมัยกอน ทอดกฐินตองลงเรือไป ในระหวางแหองคกฐินนั้น ปรากฎจระเขวายน้ําตาม
ขบวนแห จนใกลจะถึงฝง จระเขตัวนั้นก็หมดเรี่ยวหมดแรงที่จะขึ้นฝง จึงสั่งใหภรรยาวาดรูปตนแลวนํา
รูปนั้นไปแทน 

“เมื่อภรรยาถวายกฐินเสร็จ กลับมาหาไอเข ปรากฎวาไอเขไมอยู จึงเชื่อวาสามีไปผุดไป
เกิดแลว ”  
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ตั้งแตนั้นมา การทอดกฐินจึงตองมีสัญลักษณธงรูปจระเข ตะขาบ ฯลฯ เพ่ืออุทิศบุญกุศล
ที่ทํานี้ใหกับเจาของทรัพยเรื่อยมา 

..... 
บรรดาญาติโยมที่มาจัดของเริ่มออกมาจากกุฏิ หลายคนทยอยกลับ หลายคนยังเดินไป

เดินมา ทําใหวัดดูคึกคักกวาปกติ แตไมใชกับพวกหมา ๆ เนื่องจากวันนี้ พวกมันถูกลดความสําคัญลง  
ใจกลายังคงวิ่งไปมาอยูรอบ ๆ กุฏิ บางก็ไปนอนหงอย ๆ หนาหองน้ํา มะลินอนอาบแดด

ตั้งแตกลางวัน จนตอนนี้แดดเริ่มหมดก็ยังนอนอยูที่เดิม เสือหายไปจากกุฏิ มันคงออกไปหาที่นอนที่
สงบกวานี้ ปงคุงนอนงับแมลงวันอยูหนากุฏิ สวนนิกกี้ก็วิ่งตามหลวงพอนอยลง เนื่องจากมีคนนั่งกัน
หนาแนน จนหลายครั้งตองแยกจากหลวงพอมานอนขาง ๆ ปงคุงทั้งที่ไมคอยจะถูกกัน 

ฉันปลอบใจหมาโดยการนั่งเลนกับพวกมัน พอใจกลาเห็นคนนั่งกับพ้ืนก็เหมือนรู มันรีบ
วิ่งมางับมือในเชิงหยอกลอ สักพักหลวงพอเดินมานั่งดวย ซึ่งเปนที่แนนอนวานิกกี้ตองตามมา ฉันหยุด
เลนกับใจกลาเมื่อเห็นวามันคึกแลวออกไปวิ่งรอบกุฏิ แลวหันมานวดใหนิกกี้แทน มันเพลินจนทําทา
สลึมสลือคลายกับจะหลับ เมื่อเห็นหลวงพอ ปงคุงจึงเดินออกมาหาบาง มันเดินแลวเอาหลังมาชนเพ่ือ
เปนการบอกวาเกาหลังใหหนอย มือที่วางอีกขางจึงตกเปนของปงคุง 

“หลวงพอไปทอดกฐินที่เหนือก่ีวันคะ” ฉันเริ่มชวนคุย 
“5 วัน” 
“โห แลวไมคิดถึงหมาเหรอ” ฉันมองไปที่หมา ในขณะที่หลวงพอยังมีพ่ีนอง ครอบครัว มี

พระพุทธศาสนาไวเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ แตสําหรับหมาพวกนี้มีหลวงพอเพียงคนเดียวเทานั้น 
“คิดถึงแตก็ทําใจ คือเปนคนไมยึดติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ คนเราถายึดติดแลวมันจะทุกข กอน

ไปเราก็บอกมันวาไปกี่วัน อยาทะเลาะกันนะ สั่งเขาแลว ใหเอาขาว เอาอาหารมาให คุยกับเขารูเรื่อง
แลวก็บอกวากลับมาจะซื้อขนมมาให” ทานพูดตอ “อยางลาสุดก็ซื้อกุนเชียงมาฝาก มันก็ดีใจ ใคร
ออกมาตอนรับก็ใหกอนเลย” 

แตทานก็ยังยอมรับวาสงสารหมาอยู 
“มันก็เหงาแหละเจาพวกนี้นะ เหมือนกับคนที่ไมไดอยูกับครอบครัว ก็มักจะไม

สนุกสนาน ไมมีใครรูใจเราเหมือนพอแมที่รูวาเราชอบอะไร เราก็รูวาพอแมเปนคนอยางไร แตถามีคน
อ่ืนมาอยูก็จะเกรงขามไปอีกอยาง ถึงจะเปนบานเราจริงแตมันก็คนละอยาง จริ งมั้ย” ฉันพยักหนา
แทนคําตอบ 

หลวงพออยูคุยจนแดดรมลมตก ญาติโยมพากันลากลับบานทีละคนสองคน รถที่จอดอยู
เต็มกุฏิตั้งแตเชา กลับหายไปจนหมด 

แลวเสียงระฆังก็ตีบอกเวลา 5 โมงเย็น หลวงพอและหลวงพ่ีพากันหมผาอยางเต็มยศ ดู
เหมือนจะมีภาระกิจบางอยางท่ีสําคัญในวันนี้ 
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“หลวงพอไปสวดมนตรใหในหลวงกอนนะ” เนื่องจากกฐินตอนบายเปนกฐินหลวง ตก
เย็นจึงเปนหนาที่ของพระทุกรูปที่ตองเขาโบสถสวดมนตร 

เย็นวันนั้นปรากฎพระหลายรูปเดินผานกุฏิ ทุกคนมีเปาหมายเดียวกันคือไปสวดมนตรที่
พระอุโบสถ  

พวกหมา ๆ ยืนสงหลวงพอที่หนากุฏิ ทําตาละหอยเมื่อเห็นทานเดินจากไปทีละกาว ๆ 
จนเมื่อหลวงพอเดินลับสายตา พวกมันจึงนอนหมอบรวมกันอยูดานหนา หมาทั้งหาไมมีทีทาวาจะ
ทะเลาะกันสักนิดเม่ือหลวงพอไมอยู ตางคนตางนอนในท่ีของตัวเอง  

เสียงเครื่องบินขับผาน ปกติพวกหมา ๆ จะลุกขึ้นแลวเหากันคึกคัก แตวันนี้มันกลับนอน
นิ่งเหมือนไมรับรูซึ่งเสียงใด ๆ ฉันเรียกใจกลาใหมานอนขาง ๆ มันเพียงหันหลังมามองแลวก็หันกลับไป
ดวยความเบื่อหนาย  

ไมวาจะทําอยางไร ก็ไมสามารถทําใหพวกมันลุกขึ้นจากที่นอนไดเลย ครึ่งชั่วโมงของฉัน
เสียไปกับการนั่งดูหมาหายใจรวยริน เหมือนชีวิตพวกมันไมไดหายใจดวยอากาศ หากแตมีชีวิตอยูได
ดวยหลวงพอเทานั้น  

ฉันตัดสินใจลุกขึ้นจากท่ีนั่งแลวเดินออกจากสถานที่อันหงอยเหงาแหงนี้ ใจกลาทําหนาที่
สงแขกเหมือนทุกครั้งหลังจากบกพรองในหนาที่อยูวันสองวัน มันเดินนําแลวยกขาฉี่ตามขางทางไปทั่ว
เหมือนเปนองครักษผูซื่อสัตว เมื่อถึงจุดหนึ่ง มันหยุดเดินแลวมองมาที่ฉัน ไมรูตองทําอยางไรจึงลูบ
หัวมันไป 1 ครั้ง  

“ไปแลวนะ” ฉันกลาวลา มันกระดิกหางเปนเชิงรับรู 
พระอาทิตยใกลลับขอบฟา เห็นพอคาแมคาพากันเก็บขาวของ เต็นทที่เคยเปนที่ถวาย

สังฆทานถูกคลุมดวยผาใบสีดําเพื่อบงบอกวาปดทําการแลว  
เมื่อหยุดมองเจาเตี้ยที่ยืนอยูแถวนั้น มันรีบวิ่งมาหาฉัน พรอมเอาขาหนาตะกุยเพ่ือขอ

ขนมอยางที่เคยเปน มุกนี้ยังคงใชไดเสมอ อดไมไดที่จะเปดกระเปาแลวหยิบขนมใหมัน เตี้ยกินหมด
อยางรวดเร็วเชนเคย สักพักเจาดางที่ยืนมองอยูแลวก็วิ่งมา หมา 2 ตัวเอาหัวมาสีกับขาแลวรองคราง
หงิง ๆ สําหรับมุกใหมของมันสองตัวนี้ทําฉันหัวเราะแทบดิ้น ใครวาหมาวัดไมฉลาดขอเถียงหัวชนฝา  

เมื่อไดขนมไปแลวเจาดางก็จัดการฝงขนมไวในที่ปลอดภัย ฉันลูบหัวมันทั้งสองแลวตอง
แข็งใจเดินจากมา หมา 2 ตัวยืนตาละหอย เจาเตี้ยทําทาเหมือนอยากตามไปดวย แตก็ตองยั้งขาตัวเอง
ไวไมใหกาวเกินเขตการปกครองของหมาตัวอ่ืน 

บทที่ 11 น้ําตาลูกผูชาย 

“เฮยนั่นมันไอหมาตัวที่ดุ ๆ รึเปลา”  
เสียงบางคนพูดขึ้น พอพูดเสร็จก็ตามดวยเสียงกรี๊ดจากเด็ก ๆ ที่พากันกลัวหมา คนพวก

นั้นคงหมายถึงเปปซี่ หมากุฏิขาง ๆ ที่กัดคนมาแลวหลายครั้ง 
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เปปซี่เปนหมาสีทอง ตัวอวน ใหญ และยังมีหูตก ตาเหลือง ซึ่งเชื่อกันวาเปนลักษณะของ
หมาดุ ครั้งแรกท่ีเห็นเปปซี่ ก็รูสึกเกรงขามมันไมนอย ไมรูวาดวยเพราะลักษณะภายนอกของมัน หรือ
จากคําบอกเลาที่หลายคนพากันกลาวขวัญถึงความนากลัวกันแน  

“เมื่อวานมันก็กัดเคา เจาของเสียไปหกพัน” หลวงพอเลา 
เปปซี่ถือเปนหมาเก็บตัว ไมคอยสุงสิงกับใคร จะอยูแตกับเจาอวน ลูกของมันเทานั้น 

กลางวันมันมักจะนอนอยูในกุฏิ แลวออกมาในชวงเชาหรือชวงเย็นที่บรรยากาศเริ่มคึกคัก 
สวนอวน ถึงแมจะมีพอเปนมาเฟยรอยศพ แตมันก็หาไดเอาอยางพอ อวนไมเคยกาวราว

กับใครนอกจากปงคุงตัวเดียวเทานั้น สวนเปปซี่ก็ชอบใหทายลูก เขามาชวยอวนทะเลาะกับปงคุงจน
หลวงพอตองเอ็ดเอาบอย ๆ 

หลายวันผานไปฉันเริ่มเกรงกลัวเปปซี่นอยลง เนื่องจากมันไมเคยแสดงทีทากาวราว และ
ยังไมเคยเห็นมันกัดใครกับตาตัวเอง มีเพียงเหามอเตอรไซคที่ขับผาน หรือทาทีของเด็กวัดที่มักจะ
หวาดระแวงเมื่อมีเหตุจําเปนตองเขาไปในกุฏิเทานั้น 

“หมากัดนะ มันไมเหาหรอก” หลวงพอกลาวเตือนใหระวังตัว แตก็ยังแอบคานในใจอยู
หนอย ๆ เพราะไมคิดวาเปปซี่จะกัดคนอยางไรเหตุผลขนาดนั้น 

ฉันเคยพูดคุยกับหลวงพอหลายครั้งเก่ียวกับเรื่องของเปปซี่ ทานดูไมไวใจมันเอามาก ๆ  
“สันดานหมามันเปนแบบนี้ แกยังไงก็ไมหายหรอก หมาหูตก ตาเหลือง ดูก็รูแลววาดุ 

หลวงพอเลยไมเอาไวไง ทั้งพระทั้งฆราวาสรวมสิบยี่สิบคนละมั้งที่โดนมันกัด เห็นเคาวาจะพาไปตัด
เขี้ยวแลวหมอไมยอมตัดให” ทานพูดถึงเปปซี่ หมาตัวเกาของตนที่ยกใหคนอื่นไป 

“ทําไมหมอไมตัดใหละคะ” ฉันถาม 
“ไมรูเหมือนกัน...แตยังไงก็นาจะหาทางแก ญาติโยมมาทําบุญ มันกลับไปกัดเคา แลว

อยางนี้ใครจะอยากมาทําบุญละ” 
“ทําบุญไมไดบุญ ไดบาปแทนเนอะหลวงพอ” ทานหัวเราะกับคําพูดของฉัน  
เปนบายที่อากาศรอนอีกวันหนึ่ง หลวงพอเดินออกไปดูงานหลังโบสถ ทิ้งใหฉันอยูเฝากุฏิ

เพียงลําพังกับคุณนายมะลิและใจกลา  
เปปซี่เดินเขามาในบริเวณกุฏิหลวงพอ มันอยูใกลจนมองเห็นไดอยางชัดเจน เปปซี่มากิน

น้ําในบอแลวทําทาจะเดินไป  
“เปปซี่ ๆ” เมื่อเห็นมันหันกลับมา จึงกลาวตอ “กินขนมมั้ย เอา” พูดพลางโยนขนมให

มันเพ่ือหวังจะผูกมิตร   
มันมองหนาอยางไมสามารถคาดเดาอารมณได สักพักก็ดมขนมชิ้นนั้นแลวเดินจากไป 

เปปซี่ปฏิเสธมิตรภาพของฉัน แตไมแสดงความเปนศัตรู ถือเปนนิมิตหมายที่ดีที่จะผูกมิตรในวันตอไป  
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แลวเปปซี่ก็เปดโอกาสใหในอีกหลายวันถัดมา มันเดินมากินน้ําในบอที่กุฏิหลวงพออยาง
ที่เคยทํา น้ําในบอนี้คงจะเย็นกวาปกติ เพราะมีน้ําตกเล็ก ๆ ชวยเพ่ิมความสดชื่น จึงเห็นเปปซี่มักเดิน
มากินอยูบอย ๆ แตวันนี้ผิดปกติกวาทุกวัน เปปซี่กินน้ําเสร็จก็นอนอยูริมบอน้ํา ไมยอมไปไหน 
ประจวบเหมาะกับหลวงพอออกไปหาหมอ เหลาหมา ๆ ทั้ง 5 ตัวจึงไมทําซา เอาแตนอนซึมไมเปนอัน
ทําอะไรกัน เปปซี่จึงสามารถจับจองพ้ืนที่นั้นไดโดยชอบธรรม มันไมสนใจวาใครจะเดินไปเดินมา เอา
แตนอนนิ่ง ๆ และลุกขึ้นกินน้ําเปนระยะ ๆ  

บรรยากาศในวัดเปนไปอยางสงบ เนื่องจากไมใชวันหยุดเสาร - อาทิตย รูสึกเบื่อ ๆ จึงทิ้ง
เปปซี่นอนอยูอยางนั้นแลวกลับบานไป โดยไมคิดเลยวาครั้งนั้นจะเปนครั้งสุดทายที่ไดเห็นมัน 

..... 
เสียงเด็กวัดขี่มอเตอรไซคมาจอดที่กุฏิขาง ๆ เหมือนอยางปกติ แตวันนี้กลับไรเสียงเหา

ของเปปซี่ มีเพียงเจาอวนที่ออกมาดูแลวก็เดินตามเด็กวัดเขาไปในกุฏิ สักพักปรากฎหลวงพ่ีคนหนึ่ง
เดินออกมา ทานเดินผานกุฏิหลวงพอ เพ่ือมุงหนาไปทางพระอุโบสถ  

ไมนานนักก็กลับมาพรอมรถกระบะคันหนึ่ง ในกระบะปรากฎรางของเปปซี่ที่นอนนิ่งไม
ไหวติง มีคราบน้ําลายฟูมปากที่แหงแลวติดอยูที่มุมปาก เด็กวัด 3 – 4 คนชวยกันยกรางของเปปซี่เขา
ไปในกุฏิ เจาอวนที่เห็นเหตุการณเอาแตรองหงิง ๆ สลับกับเหาเรียกเปนระยะ แลวก็เดินตามรางนั้นไป 

หลวงพอเลาเหตุการณเมื่อวานใหฟงอยางละเอียด 
“มันโดนยาเบื่อ นอนตายอยูแถวศาลาสมเด็จเมื่อวานเย็นนูนแหนะ”  
“หะ ตายแลวหรอคะ” ฉันใจหายกับคําตอบที่ได รูสึกเสียดายที่ไมไดอยูจนถึงตอนเย็น 
“เมื่อวานมันนอนกินน้ําอยูตรงนี้ทั้งวัน ไมรูโดนยาตั้งแตเชาแลวรึเปลา เพราะปกติมันไม

มานอน หลวงพออยูนี่มันก็มองเฉย ๆ ” คําพูดของหลวงพอสอดคลองกับเหตุการณเม่ือวานที่ฉันเห็น   
“รูมั้ยคะวาใครทํามัน” 
“ไมมีใครรูหรอก อาจจะเปนคนในวัดก็ไดมั้ง เคาคงหมั่นไสที่มันชอบไปกัด” หลวงพอพูด

เหมือนการวางยาเบื่อเปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเปนประจําในวัด โดยทางวัดไมเคยคิดหาตัวผูกระทําผิด 
แตถึงรูก็คงไมมีใครทําอะไร เนื่องจากเห็นวาชีวิตหมาเปนเรื่องเล็กนอยเกินกวาจะแจงตํารวจ และ
กฎหมายที่มีก็ไมเคยมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติ 

พระหลายทานกลาวยอมรับวา เรื่องหมาดุเปนเรื่องปกติของวัดที่มีประชากรหมาอยาง
ควบคุมไมได โดยปกติก็ตองมีการจับตามองเปนพิเศษหนอย เบื้องตนจะแกไขโดยการใชตะกรอครอบ
ปากกอน ถาเปนหมาที่พระเปนเจาของก็ใหตักเตือนไปยังเจาของวาใหดูแลเปนพิเศษหนอย โดย
สวนมากก็ใชวิธีตัดเขี้ยว เห็นไดจากไอดําตรงศาลาสังฆทานที่ถูกตัดเขี้ยวจนกินอาหารไมสะดวก ซึ่งนั่น
ก็ถือเปนขอเสียที่หมาจะไดรับ อีกอยางคือ หมาตัวนั้นจะไมสามารถตอสูกับตัวอ่ืนได ซึ่งอาจเปน
สาเหตุที่เปปซี่ไมไดตัดเขี้ยวออก  
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“เปปซี่มันมีศัตรูเยอะ เรียกงาย ๆ วาเปนหมานิสัยไมดีนะ เที่ยวหาเรื่องคนอ่ืนไปทั่ว ก็
เลยตองมีไออวนเปนลูกนองตามหลัง ไมเหมือนเสือที่ฉายเดี่ยวตลอด เดินไปไหนก็ไมมีใครทําไรมัน” 
จากการที่หลวงพอเลาแลว ทําใหฉันคิดวา การที่ตัดเข้ียวไมใชวิธีแกที่ถูกนัก เพราะอาจทําใหมันถูกกัด
จนถึงแกชีวิตได ซึ่งการแกไขท่ีถูกตองควรทําโทษโดยการตีเมื่อเห็นวาหมามีพฤติกรรมกาวราวจะดีกวา 

“แลวอวนเปนไงบางคะ” คิดถึงอวนขึ้นมาฉับพลัน เพราะปกติของพอลูกคูนี้จะตัวติดกัน 
เดินไปไหนมาไหนดวยกันเสมอ 

“มันก็รองไห” 
“หมารองไหไดดวยหรอ” 
“ไดสิ น้ําตามันไหล ดูอยางวัวที่จะโดนเอาไปเชือด เคยเห็นน้ําตามันไหลมั้ย สัตวก็เหมือน

คนนี่แหละ มีชีวิตจิตใจ เสียใจเปนเหมือนกัน” หลวงพอพูดไปกวาดลานวัดไป เสมือนวาเรื่องที่เลาเปน
เรื่องที่เกิดขึ้นปกติในวัด น้ําเสียงทานมีแววอุนใจเล็กนอย คงเปนเพราะหลังจากนี้ทานไมตองคอย
ระแวงวาหมาตัวไหนจะสรางเรื่องอีก 

หลวงพอเลาถึงสุนัขตัวเกาท่ีเกิดเหตุการณคลาย ๆ กัน 
“กอนหลวงพอเลี้ยงตัวนึง ชื่อจอหนสัน มันไปออกลูกในทอน้ํา พอตอนเย็นฝนตก น้ํา

ทะลัก ชวยลูกไมทัน มันวิ่งใหญเลย วิ่งไปวิ่งมา มันคงเสียใจที่ชวยลูกไมได ตองปลอบอยูนาน ตั้งหลาย
วันกวาจะเขาใจก็เหมือนคน ที่ตองเตือนสติ ตองการคนปลอบใจ ตองการกําลังใจ”  

ฉันยิ้มรับความทรงจําครั้งอดีตของหลวงพอ  
“แลวเคาเอาเปปซี่ไปฝงไวที่ไหนคะ” 
“ในนั้นแหละ” หลวงพอผงกหัวไปยังกุฏิที่เปปซี่อยู “เคางัดตัวหนอนแลวก็ขุดหลุมใหมัน

อยูขางใต” 
“ดีนะจะไดเฝากุฏิ” 
“หึ มันจะไดเขาสิงเอา” หลวงพอพูดแลวหัวเราะ ทําใหความเศราจากการรับรูถึงความ

สูญเสียเมื่อครูเบาบางลงไปบาง 
เย็นวันนั้น อวนยังคงเก็บตัวเงียบอยูในกุฏิ ซึ่งโดยปกติแลวมันจะวิ่งออกมาตอนรับพระ

เจาของในทุก ๆ เย็น 
“เมื่อวานมันก็เปนอยางนี้ นอนซึม ไมออกมาตอนรับเจาคุณเทพ” หลวงพอกลาวถึงอวน 
ฉันมองไปยังกุฏิที่เปปซี่เคยอยู กุฏินั้นลอมรอบดวยกระจกสีดําจนไมอาจมองทะลุเขาไป 

ดานในนั้นคงมีเจาอวนนอนอยู พอคิดถึงอวนก็พาใหจิตใจหมองเศราอยางบอกไมถูก  
“คิดแลวก็ใจหายนะคะ เมื่อวานเพิ่งจะเห็นมันเอง” ฉันกลาวกับหลวงพอ 
“สวดมนตรใหมัน ชาติหนาจะไดไปเกิดเปนคน รูมย เคาวากันวาหมาเนี่ย เปนชาติ

สุดทายของมันแลวนะ ชาติหนามันจะไดเกิดเปนคน ดูอยางหมาที่วัดอนารโย รูจักวัดอนารโยมั้ย”  
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“วัดอนารโย” ฉันทวนคํา 
“ใช อยูที่จังหวัดพะเยา” ทานเริ่มเลาเรื่อง เมื่อกอนวัดนี้เปนปาดงดิบ ชาวบานตองเขา

ไปทํามาหากินในปาแลวก็มักถูกรบกวนจากผีอยูบอยครั้ง จึงไปนิมนตพระมาสรางวัด  
“พระหลายรูปไปอยูก็อยูไมได เพราะวาผีดุ ผีชื่อวาพระเจาดํา ตั้งจากลักษณะที่เปนผี 2 

ตน ตัวดําและใหญ เปนผูเฝาปาบริเวณนั้น” 
ตอมา พระอาจารยไพบูลย ซึ่งเปนเจาอาวาสวัดอนารโยองคปจจุบัน ทานเปนผูมีบารมี 

เมื่อจะมาสรางวัดตามที่ชาวบานตองการ วิญญาณท้ังสองก็มาปรากฎตัวใหเห็น 
“ผีเลยพูดกับอาจารยไพบูลยวา พวกกระผมไมขัดของที่ทานจะมาอยู ณ สถานที่แหงนี้

เพ่ือบําเพ็ญประพฤติปฏิบัติ แตถาพระคุณเจาจะสรางวัด ก็ขอใหสรางเปนวัดหลวงปูขาวเถิด พวก
กระผมจะยินดีเปนอยางยิ่ง” 

ทานไดยินดังนั้นก็แปลกใจวาทําไมเปนชื่อของหลวงปูขาว ผูเปนพระอาจารย ผีจึงเลาวา 
ตนทั้งสองนึกถึงบุญคุณของหลวงปูขาว ตอนที่ทานเดินธุดงคมาปกกลดตรงนี้แลวแผเมตตาให  

“พออาจารยไพบูลยไดยินดังนั้นก็รับปาก แตตองขออนุญาตอาจารยกอน ทานก็เลย
เดินทางไปหาหลวงปูขาวเพ่ือสอบถามเรื่องราว หลวงปูขาวก็บอกวาใช ตรงนั้นมีผีดุอยู 2 ตน แลวก็
กลาวตอวา ถาตองการจะตั้งชื่อวัดเชนนี้ก็จงเอาไปเถิด ตัวทานไมไดขัดของอะไร” 

พระอาจารยไพบูลยจึงไดกอตั้งวัดขึ้น และใหใชชื่อวา 'วัดอนารโย' ซึ่งเปนฉายาของหลวง
ปูขาว จนถึงปจจุบัน  

“หลังจากท่ีบรรลุวัตถุประสงคแลว ผีทั้งสองก็มาเกิดเปนสุนัขสีดําสองตัว ตัวใหญเหมือน
ตอนเปนผีเลย เดินนําหนาขนาบสองขางของพระอาจารยไพบูลย” จนลาสุดที่ทานเดินทางไปเยี่ยม
พระอาจารยไพบูลย แตไมเห็นหมาสองตัวนั้นเหมือนอยางเคย จึงเอยปากถาม ทานตอบมาวา "มันไป
เกิดเปนมนุษยแลว"  

ฉันเพลิดเพลินกับเรื่องเลาของหลวงพออยูพักใหญ ก็ถึงเวลาตองลากลับเสียแลว ฉันไม
ลืมที่จะหันไปมองกุฏิขาง ๆ เพ่ือหวังจะไดเจอเจาอวนสักครั้งในวันนี้ แลวก็พบวามันนั่งมองฉันอยูตรง
ซอกโตะท่ีวางชิดมุมไวหนากุฏิ “อวน มานี่เร็ว” พอไดยินเสียงเรียก มันเดินกลับเขาไปขางในดังเดิม  

วินาทีนั้นฉันจําตองหันหลังกลับ เพราะกระจกสีดําที่ลอมรอบกุฏิไวดูเศราและหมนหมอง 
เหมือนเปนตัวแทนของอวนที่กําลังไวทุกขใหกับเปปซี่ผูลวงลับไปแลว 

บทที่ 12 หมาพันตัว 

“หมาที่วัดนี้มีเปนพันตัว” 
“ทําไมถึงมีมากขนาดนั้นละคะ” 
“พันตัวไมใชจํานวนนะ จํานวนจริง ๆ มีประมาณรอยตัว แตพันตัวที่หลวงพอพูดถึงคือ

หมามันพันเนื้อพันตัวคน หนีไปไหนไมได” สิ้นคําหลวงพอ ทานหัวเราะใหกับความอารมณดีของตน 
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ทานมองไปยังเจานิกกี้ที่พันเนื้อพันตัว เกาะแขงขาอยู แลวก็เลาเรื่องความผูกพันของ
ทานกับหมาชื่อ 'อินเตอรเน็ต' ที่ถือเปนตัวที่ทานรักที่สุด เนื่องจากเปนสุนัขแสนรู  

ยกตัวอยางเชน ถาทานนอนอยูบนเตียง มันจะนอนใตเตียง หรือถามีญาติโยมมาทําบุญ 
มันจะคอยดูวาคนไหนเปนอยางไร ถาเห็นวาไมนาไววางใจ มันจะขูทันที  

“เคาเรียกสัญชาตญาณหมาหวงเจาของ เคยมีครั้งนึงเหมือนกัน วันนั้นมีคนเมามา
โวยวายหนากุฏิ หลวงพอก็เตือนคนเมาวาอยามากวน เดี๋ยวหมาจะกัดเอา คนเมาก็ไมเชื่อ บอกวาให
มากัดไดเลย เราก็ย้ําถามแลวนะ เอาแนนะ อยาทาแบบนี้นะ มันก็เออ อยากรูเหมือนกันวามันจะ
ฉลาดแคไหน หลวงพอก็สั่ง จัดการเลยอินเตอรเน็ต เอาซักสองแผลพอนะ อินเตอรเน็ตมันยืนรออยู
แลว ก็ไปจัดการ แปบเดียววิ่งกลับมาหาหลวงพอ คนเมาก็รองใหญ” ทานพูดถึงความฉลาดของ
อินเตอรเน็ตแลวยิ้มไปดวยอยางอารมณดี  

“อยางไอเสือก็เหมือนกัน” พอไดยินหลวงพอพูดชื่อ เจาเสือที่นอนอยูก็รีบลุกขึ้น แลว
กระดิกหางมาหาทันที ทานลูบหัวมันแลวเลาตอวา “หมาตัวอ่ืนไปรอไหวพระ มันก็คงไมรอ แตไอนี่มัน
รอจนเสร็จแลวคอยเดินกลับพรอมกัน ถาหลวงพอไมกลับมันก็ไมกลับ”  

อยางวันนั้น เสือตามหลวงพอไปไหวพระที่โบสถ ทานไหวเสร็จก็กลับอีกทาง โดยลืมนึก
ถึงเสือที่นอนรออยูทางเดิม สวนเจาเสือ พอยังไมเห็นทานก็รออยูอยางนั้น ไมยอมไปไหน จนเที่ยงคืน 
ทานนึกข้ึนไดวามันยังไมกลับ จึงออกไปตามหา พบวานอนรออยูที่เดิม 

“พอมันเห็นหลวงพอนะ รีบวิ่งมาหาเลย เราไมคิดวามันจะรอถึงขนาดนี”้ หลวงพอกลาว 
แตไมวาทานจะรักหมาเพียงใด ก็ไมเคยอนุญาตใหหมาขึ้นมานอนบนเตียงดวย โดยหลวง

พอใชธรรมะควบคูกับการเลี้ยงหมา คือการเลี้ยงอยางมีสติ มีขอบเขต  
“สวนตัวหลวงพอเปนคนรักหมาแตไหนแตไรแลว เลี้ยงมาหลายตัวเลยทําใหรูวาหมานะ 

อยูที่เราฝก มนุษยกับสัตวมันคนละชั้น จะใหมานอนเตียงเดียวกันไมได อีกอยางคือ มันมีเห็บดวย เปน
อันตรายกับเรา บางคนวาหลวงพอไมรักหมา ไมยอมใหหมานอนดวย ก็ตองบอกเคาไป ไมใชวาไมรัก 
แตตองรักใหเปน ตองฝกใหมันรูขอบเขตตัวเอง ไมงั้นมันจะถือวาตัวเองใหญกวา” 

“สัตวเดรัจฉานพวกนี้ ในชาติที่แลวเคาอาจเปนไรกับเรา เปนญาติ เปนพ่ีเปนนอง เปน
พอแม ในชาติปจจุบันเคาเกิดมาเปนหมา กุฏิอ่ืนมีตั้งเยอะแยะ ทําไมไมอยู ทําไมเคามาอยูกับเรา 
ทําไมตองมาติดเรา เดินไปไหนมันก็ไปดวย ในอดีตชาติมันอาจจะเคยเปนพอเรา เปนลูกเรา ในชาติ
ปจจุบันมันติด ทิ้งกันไมได เหมือนลูกติดพอติดแม ไปไหนไมได เคาเรียกความผูกพัน ถึงเราจะตีมัน 
มันก็ไมโกรธ ถึงจะโกรธมันก็หาย” แววตาของหลวงพอจับจองไปที่หมาทุกตัว ภาพที่ทานเลนกับหมา 
ใหอาหาร อาบน้ํา หาเห็บหมัดใหพวกมัน ยังคงเปนสิ่งคุนเคยที่เห็นไดในทุก ๆ วันของกุฏิแหงนี้ 

ฉันกลาวลาหลวงพอเปนครั้งสุดทาย ทานยังคงยิ้มรับเหมือนวันแรกที่เจอกัน ใจกลาเดิน
ออกมาสงฉันและกระดิกหางบอกลาเหมือนอยางเคย หากแตเพียงครั้งนี้ เปนการบอกลาที่สมจริงที่สุด  
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ระหวางทางเดินออกจากวัด ความทรงจําของฉันยอนรําลึกไปยังเหตุการณเกา ๆ ที่ได
รูจักพวกหมาเหลานี้ ภาพเสือนอนเฝาหลวงพอใหอยูในสายตาตลอดเวลา มะลิที่เขามาคลอเคลียทั้งที่
ไมเคยทําเชนนี้กับใคร ปงคุง หมาจอมดื้อที่เชื่อฟงหลวงพอแตเพียงผูเดียว นิกกี้ซึ่งยังคงเดินตาม
เสมือนเงา และใจกลาผูหาโอกาสประจบหลวงพอทุกครั้งที่ตัวอ่ืนเผลอ  

รวมถึงเจาดําอดีตหมาดุที่ใคร ๆ ก็เกรงขาม ดางผูชอบฝงขนมไวใตดิน เตี้ยหมาขี้ออนที่
เขามาประจบฉันตั้งแตวันแรกที่เจอกัน เจาอวนศัตรูตัวฉกาจของปงคุงที่สรางเสียงทะเลาะใหไมเคย
เหงา และเปปซี่ อดีตมาเฟยผูลวงลับไปแลว 

บทที่ 13 หมาหมู 
สายตาหมาเกือบ 20 ตัวดูเหมือนจะจองรวมกันเปนตาเดียวเมื่อเจอคนแปลกหนาเดินเขา

ไปบริเวณของมัน พวกมันไมแสดงอาการใด ๆ เอาแตจองมองผูมาใหมดวยสายตามีความหวัง คงจะมี
หลายคนที่เขามาใหอาหารตรงนี้ หมาหลายสิบตัวจึงไมมีใครแสดงอาการกาวราวออกมาใหเห็น  อาจ
เปนเพราะอาหารที่มีจํากัดของคุณปาคนหนึ่งที่เอาขาวมาใหมันทุกวัน ลําพังผูหญิงคนเดียวจะนํา
อาหารมาใหหมาหลายสิบตัวไดอ่ิมเอมทุกตัวคงจะเปนไปไมได พวกมันจึงไดแตกินประทังชีวิตไปวัน ๆ  

ไมรูเพราะความไมนารัก ไมขี้ออนของมันหรืออยางไร พระจึงไมเอาไปเลี้ ยงใหอ่ิมหนํา
สําราญตามท่ีหมาอีกหลายตัวในวัดเปน หรือจํานวนที่มากเกินไปจนรับไมไหวของพระแตละรูป ลําพัง
หลวงพอสมศักดิ์ที่เลี้ยงไวถึง 5 ตัวก็ถือวามากแลวสําหรับพระรูปหนึ่งที่ตองปฏิบัติหนาที่ของสงฆดวย 

ทั้งวัดก็ไมเคยมีงบประมาณมาดูแลใสใจหมาพวกนี้ ปลอยใหอยูตามยถากรรม โชคดีที่
เปนวัดใหญ มีอาหารเหลือเฟอ หมาพวกนี้จึงมีชะตากรรมไมรันทดเทาหมาที่อยูตามวัดเล็ก ๆ ซึ่งมี
สภาพที่แยกวานี้มากนัก ยังมีคนใจดี มีเมตตา คอยนําอาหารมาใหหมาอยูเนือง ๆ  

เวลาประมาณ 5 โมงเย็น หญิงวัยกลางคนผูหนึ่งจะลากรถเข็นเขามา ขางในเต็มไปดวย
ขาวที่เตรียมไวใหหมา ทันทีที่เห็น เหลาหมา ๆ ก็จะรีบวิ่งไปหา บางตัวไปยืนรอที่จานขาวเหมือนรูอยู
แลว สวนบางตัวก็เดินตามเพ่ือหวังเศษอาหารที่ตกลงระหวางทาง  

เสียงหมากัดกันเพ่ือแยงอาหารดูจะเปนเสียงที่คุนเคยของปาคนนี้ไปเสียแลว แลวก็ปาคน
เดิมอีกนี่แหละ ที่ตองเปนคนคอยหามทัพไมใหหมากัดกัน  

แตหญิงผูนี้ก็รับผิดชอบหมาเพียงใหอาหารเทานั้น ไมรวมถึงการฉีดวัคซีน หรือการทํา
หมันตาง ๆ ที่ตกเปนหนาที่ของหนวยงานที่เขามาชวย ซึ่งก็ไมทั่วถึงนัก โดยสําหรับการดูแลหมาที่
ถูกตองคือฉีดวัคซีนประจําป รวม 6 โรค ไดแก พิษสุนัขบาที่ตองฉีดปองกันไวเพราะเปนโรคที่สามารถ
ติดตอมายังคน และโรคที่ไมใหเกิดกับสุนัขไดแก ลําไสอักเสบ หัด หวัด/หลอดลม ฉี่หนู และตับอักเสบ 

“ปกติก็มีหนวยงานจากรัฐมาชวยฉีดยาใหบาง แตมันก็ไมทั่วถึงหรอก จะไปทั่วถึงไดยังไง 
หมามันฉลาด วิ่งหนีหมดแหละ สวนมากถาหมามีพระเลี้ยงเคาก็รับผิดชอบกันเอง” เลขาวัดกลาว 
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บางครั้งก็มีนักศึกษาจากเกษตรมาชวยทําหมันดวยอีกแรง ซึ่งก็ถือวายากพอสมควรที่จะ
ดูแลใหทั่วถึงทุกตัว เนื่องจากธรรมชาติของหมาเมื่อเจอคนแปลกหนาเขามาก็จะวิ่งหนีไมใหจับ ทาง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงเนนดูแลหมาที่พระเลี้ยงมากกวา เพราะจับงายและไมเปนอันตรายกับ
นักศึกษา 

บทสรุป 

นี่เปนเพียงเสี้ยวเล็ก ๆ ในสถิติสุนัขจรจัดที่มีอยูนับแสนตัวในกทม. ในความโชครายที่ตอง
มาเปนหมาวัด แตหลายตัวก็ยังโชคดีที่ไดมีเจาของใหม ดังตัวอยางเจาเสือ มะลิ ปงคุง นิกกี้ และใจ
กลา ซึ่งโชคดีที่มีหลวงพอนํามาเลี้ยงใหอยูดีกินดีเฉกเชนหมาบานทั่วไป โดยอาจเรียกไดวาเปน 'หมา
บานในวัด' หรือ 'หมากุฏิ' ก็ตาม 

การเปนหมาที่มีพระเลี้ยงจะไดรับการจัดสถานะทางสังคมที่สูงกวาหมาวัดทั่ว ๆ ไป 
เนื่องจากมีความเปนอยูที่ดีกวา แตปญหาการถูกทําราย การวางยาเบื่อ ฯลฯ ก็ยังสามารถเกิดกับหมา
พระเลี้ยงไดอยูดี หากแตเมื่อเกิดเรื่องขึ้น ก็มักจะถูกใหความสําคัญจากพระเจาของจนทําใหเปนที่รับรู 
ในกรณีหมาวัดทั่วไป ที่อาจมีปญหานี้เชนกัน ดังตัวอยางของไอดําที่หลังยุบลงไปผิดรูปเหมือนถูกตี แต
ก็ไมมีใครยืนยันไดวาเกิดจากอะไร ไดแตปลอยใหเปนไปตามเวรตามกรรม  

อีกหนึ่งกรณีหมาดุ ที่ทางวัดเอาแตแกปญหาที่ปลายเหตุคือตัดเขี้ยวทิ้ง ซึ่งไมได
คํานึงถึงสวัสดิภาพของหมาที่ตองกินอาหาร และตอสูกับหมาวัดดวยกันในกรณีมีศัตรู เห็นไดชัดใน
ความแตกตางของดํากับเปปซี่ ตัวแรกถูกตัดเขี้ยวไปเรียบรอย และมีสภาพที่คอนขางนาสงสาร 
รางกายไมสมบูรณ กินอาหารชา ผิดกับเปปซี่ ที่เปนหมามีเจาของ กัดคนเปนสิบแตก็ยังไมเอาไปตัด
เขี้ยว เนื่องจากเปนหนาที่ของเจาของ เมื่อเจาของไมดูแล ทุกคนก็ตอง 'เอาหูไปนา เอาตาไปไร' คอย
ระวังกันเอง หรือแอบลอบทํารายดังเชนที่เกิดข้ึน  

ในเรื่องสุขอนามัยและการกินอาหารของหมาพระเลี้ยงกับหมาวัดปกติก็แตกตางกัน ขาว
ของหมาวัดปกติจะมีคุณปาคนหนึ่งนํามาใหทุกวัน ซึ่งเปนขาวคลุกเนื้อสัตวตาง ๆ ที่มีจํานวนขาว
มากกวาเนื้อสัตว ซึ่งก็เปนปกติของหมาวัดอยูแลว แตกตางจากพวกหมาบานในวัดเหลานี้ ที่กินดีจน
อาจเรียกไดวา ดีกวาหมาบานบางตัวดวยซ้ํา บางวันมันไดกินปลาทูทั้งตัวเต็ม ๆ บางครั้งก็ไดเปนไก
ทอด หมูปง ฯลฯ ซึ่งยากนักที่หมาวัดทั่ว ๆ ไปจะหากินได และในกรณีหมาตัวเล็กอยางใจกลาก็ไมมี
ทางไดแยกจานขาวสวนตัวดวยถาไมมีพระเปนเจาของ 

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือวาภาพรวมหมาในวัดพระศรีอยูในเกณฑดี เนื่องจากเปนวัดใหญ มีความ
สมบูรณในดานอาหารและเงินทุนพรอม ในขณะที่หมาจรจัดอีกหลายตัวยังมีสภาพชีวิตที่อดมื้อกินมื้อ 
ถูกไลตี ดวยเพราะการขาดความรับผิดชอบของเจาของ นําไปสูคําวา 'จรจัด' ที่ยื่นใหแกมัน 
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การจัดหนา 

การจัดหนา (page making) เปนการนําองคประกอบตาง ๆ ไดแก ขอความ ภาพ  
รูปวาด และกราฟก มาวางลงบนแมแบบ ทั้งนี้โดยมีหลักยึดวารูปเลมที่ไดมีการกําหนดใหเปนแนวคิด
หลัก (core concept) แลวเดินเนื้อหาไปตามนั้นไมแกไขหรือดัดแปลง การจัดหนาบนแมแบบจะ
ปรับเปลี่ยนไดในกรณีท่ีเปนแนวคิดรอง (minor concept) เทานั้น  

 

ภาพ 5–1    อารตเวิรค ปกหนา - หลัง 
ที่มา: ผูศึกษา 
 

 

ภาพ 5–2    อารตเวิรค หนาเปดเลม 

ที่มา: ผูศึกษา 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



93 
 

 

ภาพ 5–3    อารตเวิรค หนาเครดิต และคํานํา 
ที่มา: ผูศึกษา 
 

 
ภาพ 5-4    อารตเวิรค สารบัญ 

ที่มา: ผูศึกษา 
 

 

ภาพ 5–5    อารตเวิรค บทนํา และบทสรุป 

ที่มา: ผูศึกษา 
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ภาพ 5–6    อารตเวิรค บทที่ 1 หมาวัด (พระศรี) 
ที่มา: ผูศึกษา 
 

 

ภาพ 5–7    อารตเวิรค บทที่ 2 ศิษยหลวงพอ 

ที่มา: ผูศึกษา 
 

 

ภาพ 5–8    อารตเวิรค บทที่ 3 ลูกศิษยตางชาติ 
ที่มา: ผูศึกษา 
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ภาพ 5–9    อารตเวิรค บทที่ 4 ชีวิตเด็กวัด 

ที่มา: ผูศึกษา 
 

 

ภาพ 5–10    อารตเวิรค บทที่ 5 คุณนายมะลิ 
ที่มา: ผูศึกษา 
 

 

ภาพ 5–11    อารตเวิรค บทที่ 6 รักครั้งแรกของนายเสือ 

ที่มา: ผูศึกษา 
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ภาพ 5–12    อารตเวิรค บทที่ 7 หมาสีมวง 
ที่มา: ผูศึกษา 
 

 

ภาพ 5–13    อารตเวิรค บทที่ 8 ขาวกนบาตร 

ที่มา: ผูศึกษา 
 

 

ภาพ 5–14    อารตเวิรค บทที่ 9 เมื่อหมาไมอยากหอม 

ที่มา: ผูศึกษา 
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ภาพ 5–15    อารตเวิรค บทที่ 10 ทอดกฐิน 

ที่มา: ผูศึกษา 
 

 

ภาพ 5–16    อารตเวิรค บทที่ 11 น้ําตาลูกผูชาย 

ที่มา: ผูศึกษา 
 

 

ภาพ 5–17    อารตเวิรค บทที่ 12 หมาพันตัว 

ที่มา: ผูศึกษา 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



98 
 

 

ภาพ 5–18    อารตเวิรค บทที่ 13 หมาหมู 

ที่มา: ผูศึกษา 
 

 

ภาพ 5–19    อารตเวิรค หนารูปถาย 

ที่มา: ผูศึกษา 
 

 

ภาพ 5–20    อารตเวิรค หนาขอบคุณ และหนาลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัย 

ที่มา: ผูศึกษา 
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การตรวจแกและตกแตงตนฉบับ  

การตรวจแกและตกแตงตนฉบับ (editing & finishing) เปนกระบวนการหลังการ 
ออกแบบจัดหนาเสร็จสมบูรณ ในขั้นตอนนี้จะทําการตรวจสอบแกไข ความถูกตองขององคประกอบ
ตาง ๆ ของหนังสือ ไมวาจะเปนความถูกตองของตัวสะกด คําซ้ํา เครื่องหมาย ภาพประกอบ ตามที่ได
กําหนดไวใหเปนรูปแบบเดียวกัน ตลอดจนความเรียบรอยสวยงามของการจัดหนา ขั้นตอนนี้ถือเปน
การตรวจทานครั้งสุดทาย กอนจะสงงานเขาโรงพิมพตอไป  
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บทที่ 6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

“โครงการจัดทําหนังสือเลมสารคดีสะทอนชีวิตสุนัขอยูวัด” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
พฤติกรรม ชีวิตและความเปนอยูของ “หมาวัด” มานําเสนอผานงานเขียนสารคดีในรูปแบบหนังสือ
เลม โดยมุงไปที่กลุมผูอานซึ่งเปนบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องราวของสุนัข ใหไดรับความบันเทิง ความ
นารักของสุนัขในเรื่อง รวมถึงความรูในดานพฤติกรรมสุนัข การจัดการสุนัข การเลี้ยงดู และขอบัญญัติ
ทีส่อดแทรกเขาไป ภายใตหนังสือที่มีชื่อวา “หมาวัด” 

 
สรุปผลการศึกษา 

ผลจากการดําเนินโครงการนี้ ผูศึกษาไดทําตามแผนการทํางานที่ไดวางไวในบทที่ 1 โดย
แบงการทํางานออกเปน 3 ขั้นตอนใหญ ๆ ไดแก 1) การศึกษาและเก็บขอมูล 2) การเขียนงาน และ 
3) การผลิตชิ้นงาน 

ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องราวของ 
“หมาวัด” และการจัดการสุนัข รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของในครั้งนี้ดวย จากนั้นจึงลงมือสัมภาษณ
ตัวแทนมูลนิธิหรือผูใหการชวยเหลือสุนัขใน กทม . เพ่ือประกอบขอมูลและเฟนหาวัดที่ทําการศึกษา 
แลวจึงลงพ้ืนที่สํารวจสุนัขแตละวัดทั้งในดานภาพรวมความเปนอยูและลักษะณะนิสัยของสุนัขแตละ
ตัว จนไดมาเปนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่มีความเหมาะสมในดานความหลากหลายของสุนัข 
รวมถึงความปลอดภัยในการเก็บขอมูล แลวสุดทายจึงสัมภาษณสัตวแพทยผูเชี่ยวชาญดานพฤติกรรม
สุนัขเพ่ือใหไดขอมูลประกอบขอเท็จจริง 

จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณคนในวัดและสังเกตการณ พบวาสุนัขคอนขางมีความเปนอยูที่
หลากหลาย กลาวคือมีทั้งสุนัขที่เปน “หมาวัด” ซึ่งไมมีเจาของ ใชชีวิตแบบอิสระ ความเปนอยูไมสูดี
นัก ประทังชีวิตโดยคนใจดีหรือบุคคลในวัดที่มักเอาอาหารมาให ในขณะเดียวกัน ยังมีสุนัขอีกกลุมที่
ถูกพระนํามาเลี้ยงไวสวนตัว เหลานี้จะมีชีวิตคลาย “หมาบาน” เพียงแตใชชีวิตอยูในวัดเทานั้น ผู
ศึกษาจึงเลือกติดตามกลุมสุนัขที่มีพระเลี้ยงเหลานี้เปนหลัก เนื่องจากยังไมมีผลงานชิ้นใดกลาวถึง และ
ศึกษากลุมที่ไมมีพระเลี้ยงเพ่ือใหเห็นความเปนอยูที่แตกตางของสุนัขในวัดเดียวกัน 

หลังจากไดรับขอมูลเกี่ยวกับการจัดการสุนัขในวัด พฤติกรรมของสุนัขในแตละกลุม การ
เลี้ยงดูของพระที่อยูรวมกับสุนัข รวมถึงไดความนารักนาเอ็นดูของสุนัขมาพอสมควรแลว ก็นํามารอย
เรียงผานงานเขียนสารคดี โดยใชขอมูลที่มีเปนหลักในการเดินเรื่อง และใชพฤติกรรมของสุนัขแตละ
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ตัวใหเกิดอรรถรสและความมีเสนหของตัวละคร ซึ่งจะสอดแทรกดวยความรูในดานตาง ๆ ที่ได
สัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญมา 

นํามาสูการออกแบบและจัดหนาใหมีความนาสนใจจนเขาสูกระบวนการพิมพ ซึ่งถือวา
การดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว คือ รูปเลมมีขนาดกวาง 13 ซม. และสูง 18.5 ซม. จํานวน 
124 หนา หนาปกเปนกระดาษปอนด 300 แกรม และเนื้อในเปนกระดาษถนอมสายตา 80 แกรม 
โดยนําเนื้อหา ภาพประกอบ ทั้งภาพวาดและกราฟกมาจัดตามแมแบบ (template) ที่สรางไว  
 
อภิปรายผล 

จากการผลิตผลงานหนังสือเลม “หมาวัด” ตั้งแตเริ่มตน จนเขาสูกระบวนการพิมพ ทํา
ใหผูศึกษาไดเรียนรูกระบวนการจัดทําหนังสือดวยตนเอง มีการจัดทําเนื้อหาที่เรียบเรียงมาจาก
การศึกษาหนังสือ เอกสารทางวิชาการ การสัมภาษณ และสังเกตการณ นําไปสูการผลิตงานเขียน 
ออกแบบ ตรวจทานความถูกตอง และสงพิมพ ตามแนวคิดที่ไดกําหนดไวเปนกรอบดังนี้ 

ดานงานเขียน 

1) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมสุนัข ซึ่งผูศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ือนําไปใชในการ
สังเกตการณ ซึ่งเปนประโยชนอยางมากในการลงพ้ืนที่จริง เนื่องจากทําใหสามารถศึกษาอยางตรงจุด 
มีหลักการ รับรูธรรมชาติของสุนัข และการกระทําของสุนัขที่มีพฤติกรรมแตกตางจากพวก ทําใหตัว
ละครที่เปนสุนัขแตละตัวมีบุคคลิกเฉพาะ ชวยในการเดินเรื่องแบบสารคดีใหมีความสนุกสนาน  

โดยสวนตัวผูเขียนคอนขางพอใจในสวนนี้ เพราะหนังสือไดสื่อในเรื่องพฤติกรรมของ
สัตวอยางเต็มที่ มีการบรรยายลักษณะทาทาง ความนารักของสุนัขในเรื่อง รวมถึงพฤติกรรมที่
แตกตางของแตละตัว 

2) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสุนัขจรจัด นําไปใชเปนความรูเพ่ือประกอบการ
สัมภาษณ ทั้งตัวกฎหมายที่ทางวัดไมเคยใสใจ หรือในแงการทําหมันที่มองตางมุมในแงของศีลธรรม
และความจําเปน การที่ผูศึกษามีความรูในดานนี้ ชวยทําใหการสัมภาษณเปนไปอยางสะดวก และถูก
จุด นอกจากนี้ ขอมูลเหลานี้ยังเปนขอมูลสวนหนึ่งในงานเขียนอีกดวย  

ผูเขียนไดพยายามแทรกความรูในดานการจัดการสุนัขเขาไปในเรื่องใหแนบเนียน
ที่สุด แตบางตอนก็รูสึกวาขัดอารมณกับเรื่องราวที่เลาบาง จึงไปเพ่ิมเปนบทนําและบทสรุป เพ่ือให
ตอบสนองจุดมุงหมายที่ตั้งไวแตแรก 

3) แนวคิดการเขียนสารคดี ประเภทสารคดีที่เกี่ยวของในงานจุลนิพนธนี้คือ สารคดี
เกี่ยวกับสัตว ที่กลาวถึงเรื่องราวที่แปลกใหมและมีสาระของสัตว ไมวาจะเปนความนารัก นาเอ็นดู 
หรือวิถีชีวิตทั่วไปของสัตว และยังหมายรวมถึงความผูกพันระหวางคนกับสัตวอีกดวย     
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ทางผูเขียนไดใชความหมายของสารคดีเกี่ยวกับสัตวมาใชเปนกฎใหหนังสือออกมาใน
แนวนั้น โดยมีการวางโครงเรื่องที่ประกอบดวยคํานํา เนื้อเรื่อง สรุป ซึ่งแตละตอนตองทําใหนาดึงดูด 
ประกอบกับขอมูลที่ดี เพ่ือสรางสรรคออกมาเปนงานเขียนที่มีคุณภาพ  

ดานงานออกแบบ  
1) แนวคิดการออกแบบสิ่งพิมพ จะคํานึงถึงรูปลักษณที่สงเสริมลักษณะงานเขียนที่เปน

สาระบันเทิง การออกแบบชวยสงผลใหผูอานเกิดอารมณรวมในเรื่องมากขึ้น 

การออกแบบหนังสือเลมเรื่อง “หมาวัด” จึงเนนใหมีกลิ่นอายของความเปนวัด ใชสี
ชื่อเรื่องสีน้ําตาล มีภาพวาดประกอบบท เพ่ือสื่อสารกับเรื่องราวในบท โดยจะเนนลายเสนไปในทาง
นารัก เพ่ือสื่อเรื่องราวในเรื่อง ในสวนของบทนําและบทสรุปที่เปนเรื่องราวคอนขางวิชาการ จึงไมมี
ภาพวาดประกอบ เนื่องจากเกรงวาจะลดความนาเชื่อถือลงไป 

2) แนวคิดการถายภาพ การถายภาพในเลมนี้จะประกอบดวยการถายภาพสารคดี ที่เนน
การสื่อเรื่องราว และการถายภาพสัตวเลี้ยง ที่เนนความนารักของสัตวเลี้ยง 

การถายภาพลักษณะนี้ตองอาศัยจังหวะที่ดี ผูศึกษาจําตองเขาไปคลุกคลีกับตัวละคร
ในวัดเพ่ือใหไดมาซึ่งภาพถายที่เปนการย้ําวาเรื่องที่เลาเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ภาพถายที่ออกมา
คอนขางพอใจกับเรื่องราวที่จะนําเสนอ คือมีภาพที่สื่อถึงความนารักของสุนัข ความสัมพันธของคนกับ
สุนัข หรือแมกระทั่งกับสุนัขดวยกันเอง แตคอนขางมีปญหาในดานของแสงที่ไมเทากัน เนื่องจากตอง
อาศยัจังหวะในการถาย รูปถายบางรูปจึงอาจมีแสงมืด หรือไมชัด ซึ่งไดนํามาแกไขโดยการปรับแตงใน
คอมพิวเตอรแลว  

นอกจากนี้ การผลิตหนังสือยังมีขั้นตอนการตรวจความถูกตองของขอมูลและตั วสะกด 
โดยใชแนวคิดการบรรณาธิกรมาเปนหลัก โดยพบวายังมีความไมเรียบรอยในดานตัวสะกดและคําซ้ํา
อยูพอสมควร จึงทําการแกไขและเขาสูระบบการพิมพแบบดิจิตอล ซึ่งหลังการพิมพก็ไดมีการนํามา
ตรวจทานความถูกตองอีกครั้ง พบวาตัวหนังสือที่สันปกยังเล็กไป มีสีที่ไมตรงกับคอมพิวเตอร รวมถึง
ตัวสะกดและคําซ้ําที่ยังตกหลนอยูบาง จึงทําการแกไขเพ่ือนําไปสูพิมพขั้นสมบูรณ 

สําหรับผลการประเมินจากกลุมเปาหมายที่อานหนังสือเลมนี้จํานวน 20 คน แบง
ออกเปนผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ จํานวน 5 คน และบุคคลทั่วไป โดยมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป จํานวน 
15 คน สามารถสรุปผลและคิดคาชวงคะแนนได โดยวิธีการคิดคาชวงคะแนนดังตอไปนี้ 
การคิดคาชวงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
ชวงชั้นที่ตองการ  = 5 - 1 

      5 

   = 0.8 ปดเปน 1 
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ดังนั้น คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 คือ ระดับนอยที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.59 คือ ระดับนอย 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 คือ ระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 คือ ระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 คือ ระดับมากท่ีสุด 

แบบสอบถาม ระดับความเห็นตอประเด็นตาง ๆ  
 

ตารางที ่6-1    ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอเนื้อหา  

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ที่ มี ต อ
เนื้อหา 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เนื้อหาที่ใชภาษาเขาใจงาย 14 

(70%) 

5 

(25%) 

1 

(5%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.65 0.58714 

เนื้อหาเรียบเรียงไดดี 5 

(25%) 

12 

(60%) 

3 

(15%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.1 0.64072 

เนื้อหาใหความบันเทิงตอ
ผูอาน 

9 

(45%) 

9 

(45%) 

2 

(10%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.35 0.67082 

เนื้อหาใหความรูตอผูอาน 6 

(30%) 

11 

(55%) 

2 

(10%) 

1 

(5%) 

0 

(0%) 

4.1 0.78807 

สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังนี้ 
1. เนื้อหาใชภาษาท่ีเขาใจงาย = 4.65 หรือ พึงพอใจมากที่สุด 

2. เนื้อหาเรียบเรียงไดดี = 4.1 หรือ พึงพอใจมาก 

3. เนื้อหาใหความบันเทิงตอผูอาน = 4.35  หรือ พึงพอใจมาก 

4. เนื้อหาใหความรูตอผูอาน = 4.1 หรือ พึงพอใจมาก  
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ตารางที่ 6-2    ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตองานออกแบบ 

ความพึงพอใจที่มีตองาน
ออกแบบ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การออกแบบจัดหนามี 
ความเหมาะสมกับเนื้อหา 

7 

(35%) 

11 

(55%) 

2 

(10%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.25 0.63867 

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
ภาพประกอบ 

11 

(55%) 

8 

(40%) 

1 

(5%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.5 0.60698 

ความเหมาะสมของสีที่ใช 9 

(45%) 

9 

(45%) 

2 

(10%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.35 0.67082 

ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข น า ด
ตัวอักษร 

9 

(45%) 

10 

(45%) 

1 

(5%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.4 0.59824 

สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังนี้ 
1. การออกแบบและจัดหนามีความเหมาะสมกับเนื้อหา = 4.25 หรือ พึงพอใจมาก  
2. ความเหมาะสมของภาพประกอบ = 4.5 หรือ พึงพอใจมากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของสีที่ใช = 4.35 หรือ พึงพอใจมาก  
4. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร = 4.4 หรือ พึงพอใจมาก  

 

ตารางที่ 6-3    ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มตีอภาพรวมของหนังสือ 

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ที่ มี ต อ
ภาพรวมหนังสือ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความสวยงามของหนังสือ 8 

(40%) 

10 

(50%) 

2 

(10%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.3 0.65695 

ความนาสนใจของหนังสือ 6 

(30%) 

11 

(55%) 

2 

(10%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.2 0.6306 
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ตารางที่ 6-3    ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของหนังสือ (ตอ) 

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ที่ มี ต อ
ภาพรวมหนังสือ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คุณภาพของหนังสือ 

 
9 

(45%) 

10 

(50%) 

0 

(0%) 

1 

(5%) 

0 

(0%) 

4.35 0.74516 

ประโยชนที่ผูอานไดรับ 9 

(45%) 

9 

(45%) 

1 

(5%) 

1 

(5%) 

0 

(0%) 

4.3 0.80131 

สรุปคะแนนเฉลี่ยไดดังนี้ 
1. ความสวยงามของหนังสือ = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก  
2. ความนาสนใจของหนังสือ = 4.2 หรือ พึงพอใจมาก  
3. คุณภาพของหนังสือ = 4.35 หรือ พึงพอใจมาก  
4. ประโยชนที่ผูอานไดรับ = 4.3 หรือ พึงพอใจมาก  
ในสวนของขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญและบุคคลทั่วไป สรุปไดออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 
1) ดานงานเขียน โดยภาพรวม ผูประเมินพอใจในงานเขียนพอสมควร บางทานอานแลว

ชอบจนอยากใหเขียนมากกวานี้ แตจะติดอยูที่มีบางคํายังเขียนผิด และตองการใหเกลาภาษาเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากบางชวงยังอานไมลื่น ใหระวังเรื่องการใชคํา บางครั้งใชภาษาพูด บางครั้งใชภาษาเขียน ซึ่งก็
ไดแกไขโดยครบถวนสมบูรณแลว สวนชื่อเรื่องอยากใหเปลี่ยนชื่อเปน เด็กวัดสี่ขา ยามเฝาโบสถ ฯลฯ 
เพราะจะแสดงถึงลักษณะหนังสือที่สื่อไปในทางสาระบันเทิง ที่เนนความสนุกสนาน อานเพลิดเพลิน 
แตตัวผูศึกษาไมคิดเห็นเชนนั้น เพราะชื่อเรื่อง “หมาวัด” รูสึกวาเปนคํากลาง ๆ ดี โดยสวนตัวไม
ตองการสื่อใหผูอานคาดหวังตั้งแตชื่อเรื่อง จึงไมไดทําการปรับแกแตอยางใด 

2) ดานงานออกแบบ มีการประเมินดานออกแบบไปในทางที่ดี เพราะหนังสือมีภาพวาด 
ทําใหดูนารัก สบายตา จนอยากใหมีภาพมากกวานี้ มีติงเรื่องภาพหนาปกวายังไมดึงดูดเทาที่ควร 
เนื่องจากเห็นวาเหมือนหนังสือแบบเรียนมากกวา ซึ่งผูศึกษาไมไดทําการปรับแกตาม เนื่องจากเห็นวา
จํานวนภาพเหมาะสมแลว ถามีภาพมากขึ้นเกรงวาจะเหมือนหนังสือสําหรับเด็กมากกวา
กลุมเปาหมายที่ใหคนทั่วไปอาน รวมถึงภาพหนาปกที่ไมไดปรับแกเชนกันเพราะเห็นวาเหมาะสมกับ
ภาพและเนื้อเรื่องในเลมดีแลว  
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3) ดานพฤติกรรมสุนัข ผูประเมินรูสึกถึงความตั้งใจในการติดตามกลุมสุนัขตัวอยางที่
ตองการใหเห็นถึงความนารักของ “หมาวัด” อานแลวรูสึกอยากไปทําความรูจักกับสุนัขในเรื่อง ชอบที่
ผูเขียนพยายามจะสอดแทรกความรูขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลสุนัขเบื้องตน หรือการ
ฉีดวัคซีน ซึ่งเปนเรื่องพ้ืนฐานที่ทุกคนที่จะเลี้ยงสุนัขควรจะทราบกอนนํามาเลี้ยง  

4) ดานการจัดการสุนัข รับรูถึงปญหาสวนใหญเกี่ยวกับการจัดการสุนัขจรจัดของ
สังคมไทยในปจจุบัน ผูอานรูสึกวากอนที่จะตัดสินใจเลี้ยงสุนัขสักตัวตองเตรียมตัวเตรียมใจมากเพียงใด 
เพ่ือสุนัขจะไดไมเปนปญหาของสังคมตอไป และอยากใหเพ่ิมเติมสวนที่เปนชองทางการแกปญหาให
มากกวานี้ ทางผูศึกษาเล็งเห็นวาในสวนของการจัดการสุนัขที่มีในบทนํา บทสรุป รวมถึงสอดแทรก
เขาไปในเนื้อหาบาง คอนขางเหมาะสมกับเนื้อหาแลว จึงทําการปรับแก เพ่ิมสวนที่เปนอารมณ คําพูด 
เพ่ือใหผูอานรูสึกเนนในสวนนี้มากข้ึน  
 

ขอจํากัด 
หนังสือเลมนี้เปนเรื่องราวภายในวัด ซึ่งการที่ผูศึกษาเปนเพศหญิง ทําใหคอนขางเปน

อุปสรรคในการเก็บขอมูล เพราะตองอาศัยการเขาไปคลุกคลีในวัด ซึ่งมีพระสงฆอยูมากมาย สงผลให
ขอมูลที่ไดอาจขาดเรื่องราวที่เปนตอนกลางคืน ที่ไมสามารถเก็บขอมูลในชวงนั้นได เนื่องจากความ
เหมาะสมในดานศีลธรรม รวมถึงความปลอดภัยจากสุนัขดุรายอีกดวย  
 
ขอเสนอแนะ 

การศึกษาในครั้งนี้ จํากัดเฉพาะพ้ืนที่ของวัดเพียงวัดเดียว และถือวาเปนวัดใหญ สงผลให
ความเปนอยูของสุนัขในวัดคอนขางดีเมื่อเทียบกับวัดอ่ืน ๆ ดวยขอจํากัดในดานเวลาของผูศึกษา ทํา
ใหสามารถศึกษาไดเพียงวัดเดียวเทานั้น ยังมีวัดในตางจังหวัด หรือแมกระทั่งในกรุงเทพดวยก็ตาม ที่
สุนัขมีความเปนอยูที่ไมดีนัก ตัวอยางเชน วัดเครือวัลยวรวิหาร เขตบางกอกใหญ วัดมะพราวเตี้ย เขต
ภาษีเจริญ เปนตน 
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�¸É�´�ÅªoÎµ®¦´�Á�È�°µ®µ¦°´�¤¸£µ¡Á�}��°��®¦º°�°�Â®o�®¦º°°µ®µ¦Ä�¦¼�΅�¬�³°ºÉ�Ä��¹É��¼o�ºÊ°�o°��ÎµÅ��Îµ 
�¦³�°�®¦º°�¦»�Á¡ºÉ°�¦·Ã£�Ä�£µ¥®¨�́ 

“¦µ��µ¦nª��o°��·É�” ®¤µ¥�ªµ¤ªnµ Á�«�µ¨ »�µ£·�µ¨ °��r�µ¦�¦·®µ¦nª���́®ª�́ �¦»�Á�¡¤®µ��¦ 
Á¤º°�¡�́¥µ ®¦º°°��r�µ¦���¦°��o°��·É�°ºÉ��¸É��®¤µ¥�Îµ®��Ä®oÁ�}�¦µ��µ¦nª��o°��·É� 
 “�o°�Îµ®���°��o°��·É�”  ®¤µ¥�ªµ¤ªnµ �o°�́��́�· Á�«�´��́�· ®¦º°�o°�́��́��¹É��¦µ�¹Ê�Ã�¥¦µ��µ¦
nª��o°��·É� 
 “Á�oµ¡��́�µ��o°��·É�” ®¤µ¥�ªµ¤ªnµ 
  (Ò)  �µ¥�Á�«¤��¦¸Îµ®¦�́Ä�Á��Á�«�µ¨ 
  (Ó)  �¦³�µ��¦¦¤�µ¦»�µ£·�µ¨Îµ®¦´�Ä�Á��»�µ£·�µ¨ 
  (Ô)  �¼oªnµ¦µ��µ¦�´�®ª´�Îµ®¦´�Ä�Á��°��r�µ¦�¦·®µ¦nª��´�®ª´� 
  (Õ)  �¼oªnµ¦µ��µ¦�¦»�Á�¡¤®µ��¦Îµ®¦´�Ä�Á���¦»�Á�¡¤®µ��¦ 
  (Ö)  �΅�Á¤º°�¡�́¥µÎµ®¦´�Ä�Á��Á¤º°�¡´�¥µ 
  (×)  ®´ª®�oµ�¼o�¦·®µ¦�o°��·É��°�°��r�µ¦���¦°��o°��·É�°ºÉ��¸É��®¤µ¥�Îµ®��Ä®oÁ�}�¦µ��µ¦
nª��o°��·É�Îµ®¦´�Ä�Á��¦µ��µ¦nª��o°��·É��´Ê� 
 “Á�oµ¡�´��µ�µ�µ¦�»�” ®¤µ¥�ªµ¤ªnµ Á�oµ¡��́�µ��¹É�Å�o¦́�Â�n��́Ê�Ä®o��·�´�·�µ¦�µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 Ò×Ú

 “��³�¦¦¤�µ¦”  ®¤µ¥�ªµ¤ªnµ ��³�¦¦¤�µ¦µ�µ¦�»� 
 “¦´�¤��¦”̧  ®¤µ¥�ªµ¤ªnµ ¦́�¤��¦¸�¼o¦́�¬µ�µ¦�µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê 
 ¤µ�¦µ Ö  Ä®o¦́�¤��¦¸ªnµ�µ¦�¦³�¦ª�µ�µ¦�»�¦́�¬µ�µ¦�µ¤¡¦³¦µ���́�́�·�¸ÊÂ¨³Ä®o¤¸°Îµ�µ�Â�n��́Ê�
Á�oµ¡��́�µ�µ�µ¦�»� ��́°°����¦³�¦ª��Îµ®���nµ�¦¦¤Á�¸¥¤®¦º°¥�Áªo��nµ�¦¦¤Á�¥̧¤ Â¨³�Îµ®���·��µ¦°ºÉ�
Á¡ºÉ°��·�´�·�µ¦�µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê 
 ���¦³�¦ª��´Ê� Á¤ºÉ°Å�o�¦³�µ«Ä�¦µ��·��µ�»Á��¬µÂ¨oªÄ®oÄ�o�´��́�Å�o 
 

®¤ª� Ò 
���´ÉªÅ� 

----------------------- 
 

 ¤µ�¦µ ×  Á¡ºÉ°�¦³Ã¥��rÄ��µ¦��·�´�·�µ¦Ä®oÁ�}�Å��µ¤¡¦³¦µ���́�́�·�¸Ê Ä®o¦́�¤��¦̧Ã�¥�ÎµÂ�³�Îµ
�°���³�¦¦¤�µ¦¤¸°Îµ�µ�°°����¦³�¦ª��´��n°Å��¸Ê 
  (Ò)  �Îµ®��®¨´�Á���r ª·�¸�µ¦ Â¨³¤µ�¦�µ¦Ä��µ¦�ª��»¤®¦º°�Îµ�´��¼Â¨Îµ®¦´��·��µ¦®¦º°
�µ¦�ÎµÁ�·��µ¦Ä�Á¦ºÉ°��nµ� Ç �µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê 
  (Ó)  �Îµ®��¤µ�¦�µ�£µª³�ªµ¤Á�}�°¥¼n�¸ÉÁ®¤µ³¤�´��µ¦�Îµ¦��¸¡�°��¦³�µ�� Â¨³
ª·�¸�µ¦�ÎµÁ�·��µ¦Á¡ºÉ°�¦ª�°��ª��»¤®¦º°�Îµ�´��¼Â¨ ®¦º°Â�oÅ�·É��¸É�³¤¸�¨�¦³���n°£µª³�ªµ¤Á�}�°¥¼n�¸É
Á®¤µ³¤�´��µ¦�Îµ¦��¡̧�°��¦³�µ�� 
 ���¦³�¦ª��µ¤ª¦¦�®�¹É��³�Îµ®��Ä®oÄ�o�´��́�Á�}��µ¦�´ÉªÅ��°��»��o°��·É� ®¦º°Ä®oÄ�o�´��́�Á�¡µ³
�o°��·É�Ä��o°��·É�®�¹É�Å�o 
 ¤µ�¦µ Ø  Á¤ºÉ°¤¸���¦³�¦ª��¸É°°��µ¤¤µ�¦µ × Ä�o�´��́�Ä��o°��·É�Ä�Ä®o¦µ��µ¦nª��o°��·É�®¦º°    
Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��¹É�¤¸�·��µ¦®¦º°�µ¦�ÎµÁ�·��µ¦�µ¤���¦³�¦ª��´��¨nµª°¥¼nÄ�Á��°Îµ�µ��°��o°��·É��´Ê�
�ÎµÁ�·��µ¦Ä®oÁ�}�Å��µ¤�o°�Îµ®��Ä����¦³�¦ª� Ä��µ¦�¸Ê ®µ�¤¸�¦�̧�ÎµÁ�}�Ä®o�oµ¦µ��µ¦nª��o°��·É�°°�
�o°�Îµ®���°��o°��·É� ®¦º°Â�oÅ��¦́��¦»��o°�Îµ®���°��o°��·É��¸ÉÄ�o��́�́�°¥¼n�n°�¤¸���¦³�¦ª��¸É°°��µ¤¤µ�¦µ 
× Á¡ºÉ°�Îµ®��¦µ¥¨³Á°¥̧��µ¦�ÎµÁ�·��µ¦Ä�Á���o°��·É��´Ê�Ä®oÁ�}�Å��µ¤���¦³�¦ª��´��¨nµªÅ�o 
 �o°�Îµ®���°��o°��·É�Ä��oµ�́�®¦º°Â¥o��´����¦³�¦ª��¸É°°��µ¤¤µ�¦µ × Ä®o�´��́��µ¤���¦³�¦ª��´Ê� 
�´Ê��¸Ê Áªo�Â�nÄ��¦�¸�¸É¤¸�ªµ¤�ÎµÁ�}�®¦º°¤¸Á®�»�¨Á�}�¡·Á«¬Á�¡µ³�o°��·É� ¦µ��µ¦nª��o°��·É�°µ�°°��o°�Îµ®��
�°��o°��·É�Ä�Á¦ºÉ°�Ä��´�®¦º°Â¥o��´��¸É�Îµ®��Ä����¦³�¦ª��¸É°°��µ¤¤µ�¦µ × Å�o Á¤ºÉ°Å�o¦́��ªµ¤Á®È��°�
�µ���³�¦¦¤�µ¦Â¨³Å�o¦́�°�»¤´�·�µ�¦́�¤��¦ ̧
 ¤µ�¦µ Ù  Ä��¦�¸�¸ÉÁ�·�®¦º°¤¸Á®�»°́��ª¦�́¥ªnµ�³Á�·��ªµ¤Á¸¥®µ¥°¥nµ�¦oµ¥Â¦��n°£µª³
�ªµ¤Á�}�°¥¼n�¸ÉÁ®¤µ³¤�´��µ¦�Îµ¦��¸¡�°��¦³�µ���¹É��ÎµÁ�}��o°�¤¸�µ¦Â�oÅ�Ã�¥Á¦n��nª�  Ä®o°�·��̧�¦¤°�µ¤´¥

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ÒØÑ

¤¸°Îµ�µ�°°��Îµ´É�Ä®oÁ�oµ�°�ª´��»®¦º°�»��¨�¹É�Á�¸É¥ª�o°��´��µ¦�n°Ä®oÁ�·�®¦º°°µ�Á�·��ªµ¤Á¥̧®µ¥�´��¨nµª ¦³��́
�µ¦�¦³�Îµ®¦º°Ä®o�¦³�Îµ�µ¦Ä� Ç Á¡ºÉ°Â�oÅ�®¦º°�j°���́�ªµ¤Á¥̧®µ¥Á�n�ªnµ�´Ê�Å�o�µ¤�¸ÉÁ®È�¤�ª¦ 
 �oµ�»��¨�¹É�Å�o¦́��Îµ´É��µ¤ª¦¦�®�¹É�Å¤n��·�´�·�µ¤�Îµ´É�£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ�µ¤¤�ª¦ °�·��̧�¦¤°�µ¤´¥
�³´É�Ä®oÁ�oµ¡�´��µ�µ�µ¦�»���·�´�·�µ¦Ä� Ç Á¡ºÉ°Â�oÅ�®¦º°�j°���́�ªµ¤Á¸¥®µ¥�´��¨nµª�´Ê�Â���ÈÅ�o Ä��µ¦�¸Ê 
Ä®oÁ�oµ¡�´��µ�µ�µ¦�»�Ä�o�ªµ¤¦³¤´�¦³ª´��µ¤¤�ª¦Â�n¡§�·�µ¦�r Â¨³�»��¨�¹É�Å�o¦́��Îµ´É��´��¨nµª
�o°�Á�}��¼oÁ¥̧�nµÄ�o�nµ¥Îµ®¦´��µ¦�´Ê� 
 Ä��´�®ª´�°ºÉ��°��µ��¦»�Á�¡¤®µ��¦ Ä®o°�·��¸�¦¤°�µ¤´¥Â�o�Â�n�¼oªnµ¦µ��µ¦�´�®ª´�Á¡ºÉ°́É�Ä®o
�µ¥Â¡�¥rµ�µ¦�»��´�®ª´���·�´�·�µ¦�µ¤�ªµ¤Ä�ª¦¦�°�Îµ®¦�́Ä�Á���o°��¸É�´�®ª´��´Ê� 
 

®¤ª� Ó 
��³�¦¦¤�µ¦µ�µ¦�»� 

------------------- 
 

 ¤µ�¦µ Ú Ä®o¤¸��³�¦¦¤�µ¦��³®�¹É�Á¦¸¥�ªnµ “��³�¦¦¤�µ¦µ�µ¦�»�” �¦³�°��oª¥
�΅��¦³�¦ª�µ�µ¦�»�Á�}��¦³�µ��¦¦¤�µ¦ °�·��̧�¦¤�µ¦Â¡�¥r °�·��̧�¦¤ª·�¥µ«µ�¦r�µ¦Â¡�¥r °�·��̧
�¦¤�ª��»¤Ã¦��·��n° Á¨�µ�·�µ¦��³�¦¦¤�µ¦°µ®µ¦Â¨³¥µ °�·��̧�¦¤�µ¦���¦°� °�·��̧�¦¤�Îµ¦ª� °�·��̧
�¦¤ ª´�·�µ¦Â¨³�»o¤�¦°�Â¦��µ� °�·��̧�¦¤Ã¦��µ�°»�µ®�¦¦¤ °�·��̧�¦¤ª·�µ�µ¦Á�¬�¦ Á¨�µ�·�µ¦
��³�¦¦¤�µ¦·É�Âª�¨o°¤Â®n��µ�· �΅��¦»�Á�¡¤®µ��¦ Â¨³�¼o�¦��»�ª»�·°̧�Å¤nÁ�·�®oµ�� �¹É�¦́�¤��¦¸Â�n��́Ê�
�µ�  �¼o¤�̧ªµ¤¦¼o�ªµ¤µ¤µ¦�®¦º°�¦³��µ¦�rÄ��µ¦µ�µ¦�»�Á�}��¦¦¤�µ¦Â¨³°�·��̧�¦¤°�µ¤´¥Á�}�
�¦¦¤�µ¦Â¨³Á¨�µ�»�µ¦ 
 ¤µ�¦µ ÒÑ   Ä®o��³�¦¦¤�µ¦¤¸°Îµ�µ�®�oµ�¸É�́��n°Å��¸Ê 

(Ò)    Á�°�ªµ¤Á®È��n°¦́�¤��¦¸Ä��µ¦�Îµ®���Ã¥�µ¥ Â���µ�Â¨³¤µ�¦�µ¦Á�¸É¥ª�´� 
�µ¦µ�µ¦�»� Â¨³¡·�µ¦�µÄ®o�ªµ¤Á®È�Ä�Á¦ºÉ°�Ä� Ç Á�¸É¥ª��́�µ¦µ�µ¦�»��µ¤�¸É¦́�¤��¦¸¤°�®¤µ¥ 
 (Ó)   «¹�¬µ ª·Á�¦µ³®rÂ¨³Ä®o�ªµ¤Á®È��n°¦́�¤��¦¸Ä��µ¦�¦�́�¦»���®¤µ¥ ¦³Á�¸¥� �o°�´��́�
Â¨³�Îµ´É�Á�¸É¥ª�´��µ¦µ�µ¦�»� 
 (Ô)   Ä®o�ÎµÂ�³�Îµ�n°¦́�¤��¦¸Ä��µ¦°°����¦³�¦ª� Â¨³�n°¦µ��µ¦nª��o°��·É�Ä��µ¦°°�
�o°�Îµ®���°��o°��·É� 
 (Õ)    Ä®o�Îµ�¦¹�¬µÂ�³�ÎµÂ�nÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�Ä��µ¦��·�´�·�µ¦�µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê 
 (Ö) �Îµ®��Ã�¦��µ¦Â¨³�¦³µ�¦³®ªnµ�nª�¦µ��µ¦nª��o°��·É��¸ÉÁ�¸É¥ª�o°�Á¡ºÉ°�ÎµÁ�·��µ¦
�µ¤¡¦³¦µ���́�́�·�¸Ê 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ÒØÒ

 (×)  �ª��»¤°�n°��µ¦��·�´�·®�oµ�¸É�°�nª�¦µ��µ¦�¸É¤¸°Îµ�µ�®�oµ�¸ÉÄ��µ¦��·�´�·�µ¤��®¤µ¥
Á�¸É¥ª�´��µ¦µ�µ¦�»�Á¡ºÉ°¦µ¥�µ��n°¦́�¤��¦¸ 
 (Ø)    ��·�´�·�µ¦°ºÉ�Ä��µ¤�¸É��®¤µ¥�Îµ®��ÅªoÄ®oÁ�}�°Îµ�µ�®�oµ�¸É��³�¦¦¤�µ¦ 
 ¤µ�¦µ ÒÒ Ä��¦�¸�¸É�¦µ��Â�n��³�¦¦¤�µ¦ªnµ¦µ��µ¦nª��o°��·É�®¦º°Á�oµ¡��́�µ��o°��·É� �¹É�¤¸Á��
°Îµ�µ�Ä��o°��·É�Ä� Å¤n�ÎµÁ�·��µ¦�µ¤°Îµ�µ�®�oµ�¸É�¸É�Îµ®��Åªo�µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸ÊÃ�¥Å¤n¤¸Á®�»�¨°́�¤�ª¦ 
Ä®o��³�¦¦¤�µ¦Â�o��n°�¼o¤¸°Îµ�µ��ª��»¤�¼Â¨�µ¦��·��́·¦µ��µ¦�°�¦µ��µ¦nª��o°��·É�®¦º°Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�
�µ¤��®¤µ¥ªnµ�oª¥�µ¦�´Ê� Á¡ºÉ°́É�Ä®o¦µ��µ¦nª��o°��·É�®¦º°Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��ÎµÁ�·��µ¦�µ¤°Îµ�µ�®�oµ�¸É
®¦º°Â�oÅ��µ¦�ÎµÁ�·��µ¦Ä®oÁ�}�Å�Ã�¥�¼��o°�£µ¥Ä�¦³¥³Áª¨µ�¸ÉÁ®È�¤�ª¦ 
 ¤µ�¦µ ÒÓ  �¦¦¤�µ¦�¼o�¦��»�ª»�·¤ª̧µ¦³°¥¼nÄ��ÎµÂ®�n��¦µª¨³°��e 
 �¦¦¤�µ¦�¹É�¡o��µ��ÎµÂ®�n�°µ�Å�o¦́�Â�n��́Ê�°¸�Å�o 
 ¤µ�¦µ ÒÔ  �°��µ��µ¦¡o��µ��ÎµÂ®�n��µ¤ªµ¦³�µ¤¤µ�¦µ ÒÓ �¦¦¤�µ¦�¼o�¦��»�ª»�·¡o��µ�
�ÎµÂ®�n� Á¤ºÉ° 
  (Ò)  �µ¥ 
  (Ó)  ¨µ°°� 
  (Ô)  ¦́�¤��¦¸Ä®o°°� 
  (Õ)  Á�}��»��¨¨o¤¨³¨µ¥ 
  (Ö)  Á�}���Å¦o�ªµ¤µ¤µ¦�®¦º°��Á¤º°�Å¦o�ªµ¤µ¤µ¦� 
  (×)  Å�o¦́�Ã�¬�Îµ�»�Ã�¥�Îµ¡·¡µ�¬µ�¹��¸É»�Ä®o�Îµ�»� Áªo�Â�nÁ�}�Ã�¬Îµ®¦´��ªµ¤�·��¸ÉÅ�o
�¦³�ÎµÃ�¥�¦³¤µ�®¦º°�ªµ¤�·�¨®»Ã�¬ 
 ¤µ�¦µ ÒÕ  Ä��¦�¸�¸É¤¸�µ¦Â�n��́Ê��¦¦¤�µ¦�¼o�¦��»�ª»�·Ä�¦³®ªnµ��¸É�¦¦¤�µ¦�¼o�¦��»�ª»�· �¹É�Â�n��́Ê�
ÅªoÂ¨oª¥´�¤¸ªµ¦³°¥¼nÄ��ÎµÂ®�n� Å¤nªnµ�³Á�}��µ¦Â�n��´Ê�Á¡·É¤�¹Ê�®¦º°Â�n��´Ê��n°¤ Ä®o�¼oÅ�o¦́�Â�n��́Ê��´Ê�°¥¼nÄ�
�ÎµÂ®�n�Á�nµ�´�ªµ¦³�¸ÉÁ®¨º°°¥¼n�°��¦¦¤�µ¦�¼o�¦��»�ª»�·�¹É�Â�n��́Ê�ÅªoÂ¨oª�´Ê� ®¦º°�°��¦¦¤�µ¦�¼o�¦��»�ª»�·�¹É�
��Â�� Â¨oªÂ�n�¦�̧ 
 ¤µ�¦µ ÒÖ  �µ¦�¦³�»¤��³�¦¦¤�µ¦�o°�¤¸�¦¦¤�µ¦¤µ�¦³�»¤Å¤n�o°¥�ªnµ�¹É�®�¹É��°��Îµ�ª��¦¦¤�µ¦
�´Ê�®¤��¹��³Á�}�°��r�¦³�»¤ �oµ�¦³�µ��¦¦¤�µ¦Å¤n°¥¼nÄ��¸É�¦³�»¤ Ä®o�¦¦¤�µ¦�¸É¤µ�¦³�»¤Á¨º°��¦¦¤�µ¦
��®�¹É�Á�}��¦³�µ�Ä��¸É�¦³�»¤ 
 �µ¦ª·�·��́¥�¸Ê�µ��°��¸É�¦³�»¤Ä®o�º°Á¥̧��oµ�¤µ� �¦¦¤�µ¦��®�¹É�Ä®o¤¸Á¸¥�®�¹É�Ä��µ¦¨��³Â��    
�oµ�³Â��Á¸¥�Á�nµ��́ Ä®o�¦³�µ�Ä��¸É�¦³�»¤°°�Á¸¥�Á¡·É¤�¹Ê�°¸�Á¸¥�®�¹É�Á�}�Á¸¥��¸Ê�µ� 
 ¤µ�¦µ Ò×  Ä®o��³�¦¦¤�µ¦¤¸°Îµ�µ�Â�n��´Ê���³°�»�¦¦¤�µ¦Á¡ºÉ°¡·�µ¦�µ®¦º°��·�´�·�µ¦�µ¤�¸É
��³�¦¦¤�µ¦¤°�®¤µ¥ Â¨³Ä®o�Îµ¤µ�¦µ ÒÖ ¤µÄ�o��́�́�Â�n�µ¦�¦³�»¤�°���³°�»�¦¦¤�µ¦Ã�¥°�»Ã¨¤ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ÒØÓ

 ¤µ�¦µ ÒØ  Ä��µ¦��·�´�·®�oµ�¸É�µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê Ä®o��³�¦¦¤�µ¦¤¸°Îµ�µ�°°��Îµ´É�Á�}�
®��́º°Á¦̧¥�Ä®o�»��¨®�¹É��»��¨Ä�¤µÄ®o�o°¥�Îµ ®¦º°Ä®on�Á°�µ¦®¦º°®¨´��µ��¸ÉÁ�¸É¥ª�o°�®¦º°ª´��»Ä� Ç ¤µÁ¡ºÉ°
Ä�o�¦³�°��µ¦¡·�µ¦�µÅ�o Ä��¦�¸�¸ÉÁ®È�¤�ª¦��³�¦¦¤�µ¦°µ�¤°�®¤µ¥Ä®o��³°�»�¦¦¤�µ¦�¹É�Å�o¦́��µ¦
Â�n��́Ê��µ¤¤µ�¦µ Ò× ��³®�¹É���³Ä� Á�}��¼o¤¸°Îµ�µ�°°��Îµ´É��́��¨nµªÂ����³�¦¦¤�µ¦Á¡ºÉ°Ä�o
�¦³�°��µ¦¡·�µ¦�µÁ¦ºÉ°��¸É°¥¼nÄ�°Îµ�µ�®�oµ�¸É�°���³°�»�¦¦¤�µ¦�´Ê�Å�o 
  

®¤ª� Ô 
�µ¦�Îµ�´�·É���·�¼¨Â¨³¤¼¨ °¥ 

----------------------- 
 

 ¤µ�¦µ ÒÙ  �µ¦�Îµ�´�·É���·�¼¨Â¨³¤¼¨ °¥Ä�Á��¦µ��µ¦nª��o°��·É�Ä�Ä®oÁ�}�°Îµ�µ�®�oµ�¸É�°�   
¦µ��µ¦nª��o°��·É��´Ê� 
 Ä��¦�¸�¸É¤¸Á®�»°́�¤�ª¦ ¦µ��µ¦nª��o°��·É�°µ�¤°�Ä®o�»��¨Ä��ÎµÁ�·��µ¦�µ¤ª¦¦�®�¹É�Â��    
£µ¥Ä�o�µ¦�ª��»¤�¼Â¨�°�¦µ��µ¦nª��o°��·É�®¦º°°µ�°�»�µ�Ä®o�»��¨Ä�Á�}��¼o�ÎµÁ�·��µ¦�Îµ�´�·É���·�¼¨®¦º°
¤¼¨ °¥�µ¤¤µ�¦µ ÒÚ �ÈÅ�o 
 ¤µ�¦µ ÒÚ  ®oµ¤¤·Ä®o�¼oÄ��ÎµÁ�·��·��µ¦¦´��Îµ�µ¦Á�È� �� ®¦º°�Îµ�´�·É���·�¼¨ ®¦º°¤¼¨ °¥Ã�¥�ÎµÁ�}�
�»¦�·�®¦º°Ã�¥Å�o¦́��¦³Ã¥��r�°�Â���oª¥�µ¦�·��nµ�¦·�µ¦ Áªo�Â�n�³Å�o¦́�Ä�°�»�µ��µ�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É� 
 ¤µ�¦µ ÓÑ  Á¡ºÉ°�¦³Ã¥��rÄ��µ¦¦´�¬µ�ªµ¤³°µ�Â¨³�µ¦�´�¦³Á�¸¥�Ä��µ¦Á�È� �� Â¨³�Îµ�´�      
·É���·�¼¨®¦º°¤¼¨ °¥ Ä®o¦µ��µ¦nª��o°��·É�¤¸°Îµ�µ�°°��o°�Îµ®���°��o°��·É��́��n°Å��¸Ê 
 (Ò)  ®oµ¤�µ¦�nµ¥  Á�  �·Ê�  ®¦º°�ÎµÄ®o¤¸�¹Ê�Ä��¸É®¦º°�µ�µ�µ¦�³�¹É�·É���·�¼¨®¦º°¤¼¨ °¥      
�°��µ�Ä��¸É�¸É¦µ��µ¦nª��o°��·É��´�ÅªoÄ®o 
 (Ó)   �Îµ®��Ä®o¤¸�¸É¦°�¦́�·É���·�¼¨®¦º°¤¼¨ °¥�µ¤�¸É®¦º°�µ�µ�µ¦�³Â¨³�µ��¸ÉÁ°��� 
 (Ô)  �Îµ®��ª·�¸�µ¦Á�È� �� Â¨³�Îµ�´�·É���·�¼¨®¦º°¤¼¨ °¥®¦º°Ä®oÁ�oµ�°�®¦º°�¼o�¦°��¦°�
°µ�µ¦®¦º°�µ��¸ÉÄ� Ç ��·�´�·Ä®o�¼��o°��oª¥»�¨´�¬�³�µ¤£µ¡®¦º°΅�¬�³�µ¦Ä�o°µ�µ¦®¦º°�µ��¸É�´Ê� Ç  
 (Õ)  �Îµ®��°´�¦µ�nµ�¦¦¤Á�¸¥¤�µ¦Ä®o�¦·�µ¦�°�¦µ��µ¦nª��o°��·É�Ä��µ¦Á�È�Â¨³            
��·É���·�¼¨®¦º°¤¼¨ °¥Å¤nÁ�·�°´�¦µ�µ¤�¸É�Îµ®��Ä����¦³�¦ª� 
 (Ö)   �Îµ®��®¨´�Á���r ª·�¸�µ¦ Â¨³Á�ºÉ°�Å�Ä��µ¦Á�È� �� Â¨³�Îµ�´�·É���·�¼¨®¦º°¤¼¨ °¥ 
Á¡ºÉ°Ä®o�¼ o¦ ´�Ä�°�»�µ��µ¤¤µ�¦µ ÒÚ ��·�´�·  �¨°����Îµ®��°´�¦µ�nµ�¦·�µ¦�́Ê�¼��µ¤¨´�¬�³�µ¦
Ä®o�¦·�µ¦�¸É�¼o¦́�Ä�°�»�µ��µ¤¤µ�¦µ ÒÚ �³¡¹�Á¦¸¥�Á�È�Å�o 
  (×)   �Îµ®���µ¦°ºÉ�Ä��¸É�ÎµÁ�}�Á¡ºÉ°Ä®o�¼��o°��oª¥»�¨´�¬�³ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ÒØÔ

®¤ª� Õ 
»�¨´�¬�³�°�°µ�µ¦ 

------------------------ 
 

 ¤µ�¦µ ÓÒ Á¤ºÉ°�¦µ��Â�nÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�ªnµ°µ�µ¦®¦º°nª��°�°µ�µ¦Ä�®¦º°·É�®�¹É�·É�Ä� �¹É�   
�n°Á�ºÉ°��´�°µ�µ¦ ¤¸£µ¡�Îµ¦»��¦»�Ã�¦¤ ®¦º°� n̈°¥Ä®o¤¸£µ¡¦�¦»�¦́���°µ�Á�}�°´��¦µ¥�n°»�£µ¡�°�       
�¼o°¥¼n°µ«́¥®¦º°¤¸΅�¬�³Å¤n�¼��o°��oª¥»�¨´�¬�³�°��µ¦Ä�oÁ�}��¸É°¥¼n°µ«́¥ Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�¤¸°Îµ�µ�  
°°��Îµ´É�Á�}�®�´�º°Ä®oÁ�oµ�°�®¦º°�¼o�¦°��¦°�°µ�µ¦�´Ê��´��µ¦Â�oÅ� Á�¨¸É¥�Â�¨� ¦ºÊ°�°�°µ�µ¦            
®¦º°·É�®�¹É�·É�Ä��¹É��n°Á�ºÉ°��´�°µ�µ¦�´Ê�®¤�®¦º°Â�n�µ�nª� ®¦º°�´��µ¦°¥nµ�°ºÉ��µ¤�ªµ¤�ÎµÁ�}�Á¡ºÉ°¤·Ä®o
Á�}�°´��¦µ¥�n°»�£µ¡ ®¦º°Ä®o�¼��o°��oª¥»�¨´�¬�³£µ¥Ä�Áª¨µ�¹É��Îµ®��Ä®o�µ¤¤�ª¦ 
 ¤µ�¦µ ÓÓ  Á¤ºÉ°�¦µ��Â�nÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�ªnµ°µ�µ¦Ä�¤¸·��oµ Á�¦ºÉ°�Á¦º°�®¦º°́¤£µ¦³³¤Åªo
¤µ�Á�·�¤�ª¦ ®¦º°�´�·É��°�Á®¨nµ�´Ê��´��o°��´�Á�·�Å� ��°µ�Á�}�Á®�»Ä®oÁ�}��¸É°¥¼n°µ«´¥�°�´�ªrÄ®oÃ�¬Ä� Ç 
®¦º°°µ�Á�}�°´��¦µ¥�n°»�£µ¡�°��¼o°¥¼n°µ«´¥®¦º°Å¤n�¼��o°��oª¥»�¨´�¬�³�°��µ¦Ä�oÁ�}��¸É°¥¼n°µ«´¥    
Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�¤¸°Îµ�µ�°°��Îµ´É�Á�}�®�´�º°Ä®oÁ�oµ�°�®¦º°�¼o�¦°��¦°�°µ�µ¦¥oµ¥·��oµ Á�¦ºÉ°�Á¦º°�
®¦º°́¤£µ¦³°°��µ�°µ�µ¦�´Ê� ®¦º°Ä®o�´�·É��°�Á®¨nµ�´Ê�Á¸¥Ä®¤n Á¡ºÉ°¤·Ä®oÁ�}�°´��¦µ¥�n°»�£µ¡ ®¦º°Ä®o
�¼��o°��oª¥»�¨´�¬�³®¦º°Ä®o�Îµ�´�´�ªr�¹É�Á�}�¡µ®³�°�Ã¦�£µ¥Ä�Áª¨µ�¸É�Îµ®��Ä®o�µ¤¤�ª¦ 
 ¤µ�¦µ ÓÔ  Ä��¦�¸�¸ÉÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�Å�o°°��Îµ´É�Ä®oÁ�oµ�°� ®¦º°�¼o�¦°��¦°�°µ�µ¦�¼oÄ��ÎµÁ�·��µ¦
�µ¤¤µ�¦µ ÓÒ ®¦º°¤µ�¦µ ÓÓ Â¨³�¼o�´Ê�¨³Á¨¥Å¤n��·�´�·�µ¤�Îµ´É�£µ¥Ä�Áª¨µ�¸É�Îµ®��Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�      
¤¸°Îµ�µ��ÎµÁ�·��µ¦Â��Å�o Ã�¥Á�oµ�°�®¦º°�¼o�¦°��¦°��´��¨nµª�o°�Á�}��¼oÁ¸¥�nµÄ�o�nµ¥Îµ®¦´��µ¦�´Ê� 
 ¤µ�¦µ ÓÕ Á¡ºÉ°�¦³Ã¥��rÄ��µ¦�ª��»¤¤·Ä®o°µ�µ¦Ä�¤¸��°¥¼n¤µ�Á�·�Å���°µ��³Á�}�°´��¦µ¥�n°   
»�£µ¡�°��¼o°¥¼nÄ�°µ�µ¦�´Ê� Ä®o¦́�¤��¦¸Ã�¥�ÎµÂ�³�Îµ�°���³�¦¦¤�µ¦¤¸°Îµ�µ��¦³�µ«Ä�¦µ��·��µ�»Á��¬µ
�Îµ®���Îµ�ª����n°�Îµ�ª�¡ºÊ��¸É�°�°µ�µ¦�¸É�º°ªnµ¤¸��°¥¼n¤µ�Á�·�Å� �´Ê��¸ÊÃ�¥�Îµ�¹��¹�£µ¡�ªµ¤Á�¦·�
�Îµ�ª��¦³�µ�¦Â¨³¥nµ��»¤���°�Â�n¨³�o°��·É� 
 Á¤ºÉ°¤¸�¦³�µ«�°�¦´�¤��¦¸�µ¤ª¦¦�®�¹É�Â¨oª ®oµ¤¤·Ä®oÁ�oµ�°�®¦º°�¼o�¦°��¦°�°µ�µ¦�µ¤�¦³�µ«�´Ê�
¥°¤®¦º°�́�Ä®o°µ�µ¦�°���¤¸��°¥¼nÁ�·��Îµ�ª��¸É¦́�¤��¦¸�Îµ®�� 
 

®¤ª� Ö 
Á®�»¦Îµ�µ� 

------------------- 
 
 ¤µ�¦µ ÓÖ  Ä��¦�¸�¸É¤¸Á®�»°́�°µ��n°Ä®oÁ�·��ªµ¤Á�º°�¦o°�Â�n�¼o°¥¼n°µ«́¥Ä��¦·Áª�Ä�¨oÁ�̧¥�®¦º°�¼o�¸É 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ÒØÕ

�o°��¦³��´�Á®�»�´Ê��́��n°Å��¸Ê Ä®o�º°ªnµÁ�}�Á®�»¦Îµ�µ� 
  (Ò)   Â®¨n��ÊÎµ �µ�¦³�µ¥�ÊÎµ �¸É°µ��ÊÎµ oª¤ ®¦º°�¸ÉÄn¤¼¨®¦º°Á�oµ ®¦º°�µ��¸É°ºÉ�Ä� �¹É�°¥¼nÄ�
�ÎµÁ¨Å¤nÁ®¤µ³¤ ��¦� ¤¸�µ¦³¤®¦º°®¤´�®¤¤·É��°�¤¸�µ¦Á��·Ê�·É�Ä�Á�}�Á®�»Ä®o¤¸� ·̈É�Á®¤È�®¦º°¨³°°�
Á�}�¡·¬ ®¦º°Á�}�®¦º°�nµ�³Á�}��¸ÉÁ¡µ³¡´��»r¡µ®³�ÎµÃ¦� ®¦º°�n°Ä®oÁ�·��ªµ¤ÁºÉ°¤®¦º°°µ�Á�}�°́��¦µ¥�n°»�£µ¡ 
  (Ó)   �µ¦Á¨¸Ê¥�´�ªrÄ��¸É®¦º°Ã�¥ª·�¸Ä� ®¦º°¤¸�Îµ�ª�Á�·�¤�ª¦��Á�}�Á®�»Ä®oÁºÉ°¤ ®¦º°°µ�Á�}�
°́��¦µ¥�n°»�£µ¡ 
  (Ô)   °µ�µ¦°´�Á�}��¸É°¥¼n�°���®¦º°´�ªr  Ã¦��µ�®¦º°�µ��¸É�¦³�°��µ¦Ä�Å¤n¤¸�µ¦¦³�µ¥
°µ�µ« �µ¦¦³�µ¥�ÊÎµ �µ¦�Îµ�´�·É���·�¼¨ ®¦º°�µ¦�ª��»¤µ¦Á�}�¡·¬®¦º°¤¸Â�nÅ¤n¤¸�µ¦�ª��»¤Ä®o�¦µ«�µ�
� ·̈É�Á®¤È�®¦º°¨³°°�µ¦Á�}�¡·¬°¥nµ�¡°Á¡¸¥���Á�}�Á®�»Ä®oÁºÉ°¤®¦º°°µ�Á�}�°´��¦µ¥�n°»�£µ¡ 
  (Õ)    �µ¦�¦³�ÎµÄ� Ç °́�Á�}�Á®�»Ä®oÁ�·��¨·É� Â� ¦́�¸ Á¸¥� �ªµ¤¦o°� ·É�¤¸¡·¬ �ªµ¤´É�³Á�º°� 
 »i� ¨³°°� Á�¤nµ Á�oµ ®¦º°�¦�¸°ºÉ�Ä� ��Á�}�Á®�»Ä®oÁºÉ°¤®¦º°°µ�Á�}�°´��¦µ¥�n°»�£µ¡ 
  (Ö)    Á®�»°ºÉ�Ä��¸É¦́�¤��¦¸�Îµ®��Ã�¥�¦³�µ«Ä�¦µ��·��µ�»Á��¬µ 
 ¤µ�¦µ Ó×  Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�¤¸°Îµ�µ�®oµ¤�¼o®�¹É��¼oÄ�¤·Ä®o�n°Á®�»¦Îµ�µ�Ä��¸É®¦º°�µ�µ�µ¦�³ 
®¦º°�µ��¸ÉÁ°���¦ª¤�´Ê��µ¦¦³�´�Á®�»¦Îµ�µ��oª¥ �¨°��´Ê��µ¦�¼Â¨ �¦́��¦»� �Îµ¦»�¦́�¬µ�¦¦�µ��� �µ��� 
�µ��ÊÎµ ¦µ�¦³�µ¥�ÊÎµ �¼ �¨°� Â¨³�µ��¸É�nµ� Ç Ä�Á���°���Ä®o�¦µ«�µ�Á®�»¦Îµ�µ� Ä��µ¦�¸ÊÄ®o              
Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�¤¸°Îµ�µ�°°��Îµ´É�Á�}�®�´�º°Á¡ºÉ°¦³�´� �Îµ�´�Â¨³�ª��»¤Á®�»¦Îµ�µ��nµ� Ç Å�o 
 ¤µ�¦µ ÓØ   Ä��¦�¸�¸É¤¸Á®�»¦Îµ�µ�Á�·��¹Ê�®¦º°°µ�Á�·��¹Ê�Ä��¸É®¦º°�µ�µ�µ¦�³Ä®oÁ�oµ¡�´��µ�
�o°��·É�¤¸°Îµ�µ�°°��Îµ´É�Á�}�®�´�º°Ä®o�»��¨�¹É�Á�}��o�Á®�»®¦º°Á�¸É¥ª�o°��´��µ¦�n°®¦º°°µ��n°Ä®oÁ�·�Á®�»
¦Îµ�µ��´Ê� ¦³�´�®¦º°�j°��´�Á®�»¦Îµ�µ�£µ¥Ä�Áª¨µ°´�¤�ª¦�µ¤�¸É¦³�»ÅªoÄ��Îµ´É� Â¨³�oµÁ®È�¤�ª¦�³Ä®o
�¦³�ÎµÃ�¥ª·�¸Ä�Á¡ºÉ°¦³�´�®¦º°�j°��´�Á®�»¦Îµ�µ��´Ê� ®¦º°¤�ª¦�Îµ®��ª·�¸�µ¦Á¡ºÉ°�j°��´�¤·Ä®o¤¸Á®�»¦Îµ�µ�
Á�·��¹Ê�°¸�Ä�°�µ�� Ä®o¦³�»ÅªoÄ��Îµ´É�Å�o 
 Ä��¦�¸�¸É�¦µ��Â�nÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�ªnµÅ¤n¤¸�µ¦��·�´�·�µ¤�Îµ´É��°�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��µ¤ª¦¦�®�¹É� 
Â¨³Á®�»¦Îµ�µ��¸ÉÁ�·��¹Ê�°µ�Á�·�°´��¦µ¥°¥nµ�¦oµ¥Â¦��n°»�£µ¡ Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�¦³�´�Á®�»¦Îµ�µ��´Ê� 
Â¨³°µ��´��µ¦�µ¤�ªµ¤�ÎµÁ�}�Á¡ºÉ°�j°��´�¤·Ä®oÁ�·�Á®�»¦Îµ�µ��´Ê��¹Ê�°¸�Ã�¥�»��¨ �¹É�Á�}�Á®�»®¦º°Á�¸É¥ª�o°��´�
�µ¦�n°®¦º°°µ��n°Ä®oÁ�·�Á®�»¦Îµ�µ��o°�Á�}��¼oÁ¸¥�nµÄ�o�nµ¥Îµ®¦´��µ¦�´��µ¦�´Ê� 
 ¤µ�¦µ ÓÙ  Ä��¦�¸�¸É¤¸Á®�»¦Îµ�µ�Á�·��¹Ê�Ä��µ��¸ÉÁ°��� Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�¤¸°Îµ�µ�°°��Îµ´É�
Á�}�®�´�º°Ä®oÁ�oµ�°�®¦º°�¼o�¦°��¦°��µ��¸É�´Ê�¦³�´�Á®�»¦Îµ�µ�£µ¥Ä�Áª¨µ°´�¤�ª¦�µ¤¦³�»ÅªoÄ��Îµ´É� 
Â¨³�oµÁ®È�ªnµ¤�ª¦�³Ä®o�¦³�ÎµÃ�¥ª·�¸Ä�Á¡ºÉ°¦³�´�Á®�»¦Îµ�µ��´Ê� ®¦º°¤�ª¦�Îµ®��ª·�¸�µ¦Á¡ºÉ°�j°��´�¤·Ä®o¤¸
Á®�»¦Îµ�µ�Á�·��¹Ê�Ä�°�µ��Ä®o¦³�»ÅªoÄ��Îµ´É�Å�o 
 Ä��¦�¸�¸ÉÅ¤n¤¸�µ¦��·�´�·�µ¤�Îµ´É��°�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��µ¤ª¦¦�®�¹É� Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�¤¸
°Îµ�µ�¦³�´�Á®�»¦Îµ�µ��´Ê�Â¨³°µ��´��µ¦�µ¤�ªµ¤�ÎµÁ�}�Á¡ºÉ°�j°��´�¤·Ä®o¤¸Á®�»¦Îµ�µ�Á�·��¹Ê�°¸� Â¨³�oµÁ®�»

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ÒØÖ

¦Îµ�µ�Á�·��¹Ê��µ��µ¦�¦³�Îµ �µ¦¨³Á¨¥ ®¦º°�µ¦¥·�¥°¤�°�Á�oµ�°�®¦º°�¼o�¦°��¦°��µ��¸É�´Ê�Á�oµ�°�®¦º°   
�¼o�¦°��¦°��µ��¸É�́��¨nµª�o°�Á�}��¼oÁ¸¥�nµÄ�o�nµ¥Îµ®¦´��µ¦�´Ê� 
 Ä��¦�¸�¸É�¦µ��Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�ªnµÁ®�»¦Îµ�µ��¸ÉÁ�·��¹Ê�Ä��µ��¸ÉÁ°���°µ�Á�·�°´��¦µ¥°¥nµ�¦oµ¥Â¦�
�n°»�£µ¡ ®¦º°¤¸�¨�¦³���n°£µª³�ªµ¤Á�}�°¥¼n�¸ÉÁ®¤µ³¤�´��µ¦�Îµ¦��¸¡�°��¦³�µ��  Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�
�³°°��Îµ´É�Á�}�®�´�º°®oµ¤¤·Ä®oÁ�oµ�°�®¦º°�¼o�¦°��¦°�Ä�o®¦º°¥·�¥°¤Ä®o�»��¨Ä�Ä�o�µ��¸É�´Ê��´Ê�®¤�®¦º°
�µ�nª� ���ªnµ�³Á�}��¸É¡°Ä�Â�nÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�ªnµÅ�o¤¸�µ¦¦³�´�Á®�»¦Îµ�µ��´Ê�Â¨oª�ÈÅ�o 
 

®¤ª� × 
�µ¦�ª��»¤�µ¦Á¨¸Ê¥�®¦º°�¨n°¥´�ªr 

---------------------- 
 

 ¤µ�¦µ ÓÚ Á¡ºÉ°�¦³Ã¥��rÄ��µ¦¦´�¬µ£µª³�ªµ¤Á�}�°¥¼n�¸ÉÁ®¤µ³¤�´��µ¦�Îµ¦��¸¡�°��¦³�µ��Ä�
�o°��·É�®¦º°Á¡ºÉ°�j°��´�°´��¦µ¥�µ�Á�ºÊ°Ã¦��¸ÉÁ�·��µ�´�ªr Ä®o¦µ��µ¦nª��o°��·É�¤¸°Îµ�µ�°°��o°�Îµ®���°�
�o°��·É��Îµ®��Ä®onª�®�¹É�nª�Ä�®¦º°�´Ê�®¤��°�¡ºÊ��¸ÉÄ�Á��°Îµ�µ��°�¦µ��µ¦nª��o°��·É��´Ê�Á�}�Á���ª��»¤
�µ¦Á¨¸Ê¥�®¦º°� n̈°¥´�ªrÅ�o 
 �µ¦°°��o°�Îµ®���°��o°��·É��µ¤ª¦¦�®�¹É� ¦µ��µ¦nª��o°��·É�°µ��Îµ®��Ä®oÁ�}�Á��®oµ¤Á¨¸Ê¥�®¦º°
� n̈°¥´�ªr�µ���·�®¦º°�µ��¦³Á£�Ã�¥Á�È��µ� ®¦º°Å¤nÁ�·��Îµ�ª��¸É�Îµ®�� ®¦º°Á�}�Á���¸É�µ¦Á¨¸Ê¥�®¦º°� n̈°¥
́�ªr�µ���·�®¦º°�µ��¦³Á£��o°�°¥¼nÄ�£µ¥Ä�o¤µ�¦�µ¦°¥nµ�Ä�°¥nµ�®�¹É��ÈÅ�o 
 ¤µ�¦µ ÔÑ Ä��¦�¸�¸ÉÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�¡�´�ªrÄ��¸É®¦º°�µ�µ�µ¦�³°´�Á�}��µ¦ iµ g�¤µ�¦µ ÓÚ 
Ã�¥Å¤n�¦µ��Á�oµ�°� Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�¤¸°Îµ�µ��´�´�ªr�́��¨nµªÅªoÁ�}�Áª¨µ°¥nµ��o°¥µ¤·�ª´� Á¤ºÉ°¡o�
�Îµ®��Â¨oª¥´�Å¤n¤¸�¼oÄ�¤µÂ��®¨´��µ��µ¦Á�}�Á�oµ�°�Á¡ºÉ°¦́�́�ªr�º� Ä®ó�ªr�´Ê���Á�}��°�¦µ��µ¦nª��o°��·É� 
Â�n�oµ�µ¦�´�´�ªrÅªo°µ��n°Ä®oÁ�·�°´��¦µ¥Â�ń�ªr�´Ê�®¦º°́�ªr°ºÉ�  ®¦º°�o°�Á¸¥�nµÄ�o�nµ¥Á�·�¤�ª¦ Á�oµ¡�´��µ�
�o°��·É��³�´��µ¦�µ¥®¦º°�µ¥�°��¨µ�´�ªr�´Ê��µ¤�ª¦Â�n�¦�̧�n°��¹��Îµ®��Áª¨µ�´��¨nµª�ÈÅ�o Á�·��¸ÉÅ�o�µ��µ¦
�µ¥®¦º°�µ¥�°��¨µ�Á¤ºÉ°Å�o®´��nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦�µ¥®¦º°�µ¥�°��¨µ�Â¨³�nµÁ¨¸Ê¥��¼́�ªrÂ¨oªÄ®oÁ�È�¦́�¬µÅªo
Â��´�ªr 
 Ä��¦�¸¤·Å�o¤¸�µ¦�µ¥®¦º°�µ¥�°��¨µ�´�ªr�µ¤ª¦¦�®�¹É� Â¨³Á�oµ�°�´�ªr¤µ�°¦´�́�ªr�º�£µ¥Ä�
�Îµ®��Áª¨µ�µ¤ª¦¦�®�¹É� Á�oµ�°�´�ªr�o°�Á�}��¼oÁ̧¥�nµÄ�o�nµ¥Îµ®¦´��µ¦Á¨¸Ê¥��¼́�ªrÄ®oÂ�n¦µ��µ¦nª��o°��·É�
�µ¤�Îµ�ª��¸ÉÅ�o�nµ¥�¦·��oª¥ 
 Ä��¦�¸�¸É�¦µ��ªnµ´�ªr�¸ÉÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�¡��´Ê�Á�}�Ã¦��·��n°°́�°µ�Á�}�°´��¦µ¥�n°�¦³�µ��Ä®o
Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�¤¸°Îµ�µ��Îµ¨µ¥®¦º°�́��µ¦�µ¤�¸ÉÁ®È�¤�ª¦Å�o 
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 ÒØ×

®¤ª� Ø 
�·��µ¦�¸ÉÁ�}�°́��¦µ¥�n°»�£µ¡ 

------------------------- 
 

 ¤µ�¦µ ÔÒ  Ä®o¦́�¤��¦¸Ã�¥�ÎµÂ�³�Îµ�°���³�¦¦¤�µ¦¤¸°Îµ�µ��¦³�µ«Ä�¦µ��·��µ�»Á��¬µ �Îµ®��Ä®o
�·��µ¦Ä�Á�}��·��µ¦�¸ÉÁ�}�°�́�¦µ¥�n°»�£µ¡ 
 ¤µ�¦µ ÔÓ Á¡ºÉ°�¦³Ã¥��rÄ��µ¦�Îµ�´��¼Â¨�µ¦�¦³�°��·��µ¦�¸É�¦³�µ«�µ¤¤µ�¦µ ÔÒ Ä®o¦µ��µ¦
nª��o°��·É�¤°̧Îµ�µ�°°��o°�Îµ®���°��o°��·É��́��n°Å��¸Ê 
  (Ò)  �Îµ®���¦³Á£��°��·��µ¦�µ¤¤µ�µ ÔÒ �µ��·��µ¦®¦º°�»��·��µ¦Ä®oÁ�}��·��µ¦�¸É�o°�¤¸
�µ¦�ª��»¤£µ¥Ä��o°��·É��´Ê� 
  (Ó)  �Îµ®��®¨´�Á���rÂ¨³Á�ºÉ°�Å��´ÉªÅ�Îµ®¦´�Ä®o�¼o�ÎµÁ�·��·��µ¦�µ¤ (Ò) ��·�´�·Á�¸É¥ª��́�µ¦
�¼Â¨£µ¡®¦º°»�¨´�¬�³�°��µ��¸É�¸ÉÄ�o�ÎµÁ�·��·��µ¦Â¨³¤µ�¦�µ¦�j°��´�°�́�¦µ¥�n°»�£µ¡ 
 ¤µ�¦µ ÔÔ  Á¤ºÉ°¡o��Îµ®��Á�oµ·�ª�́�´�Â�nª´��¸É�o°�Îµ®���°��o°��·É��µ¤¤µ�¦µ ÔÓ (Ò) Ä�o�´��́� 
®oµ¤¤·Ä®o�¼oÄ��ÎµÁ�·��·��µ¦�µ¤�¦³Á£��¸É¤¸�o°�Îµ®���°��o°��·É��Îµ®��Ä®oÁ�}��·��µ¦�¸É�o°�¤¸�µ¦�ª��»¤�µ¤
¤µ�¦µ ÔÓ (Ò) Ä�¨´�¬�³�¸ÉÁ�}��µ¦�oµ Áªo�Â�n�³Å�o¦́�Ä�°�»�µ��µ�Á�oµ¡��́�µ��o°��·É��µ¤¤µ�¦µ Ö× 
 Ä��µ¦°°�Ä�°�»�µ��µ¤ª¦¦�®�¹É�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�°µ��Îµ®��Á�ºÉ°�Å�Ã�¥Á�¡µ³Ä®o�¼o¦́�Ä�°�»�µ�
��·�´�·Á¡ºÉ°�j°��´�°́��¦µ¥�n°»�£µ¡�°�µ�µ¦���Á¡·É¤Á�·¤�µ��¸É�Îµ®��ÅªoÃ�¥�´ÉªÅ�Ä��o°�Îµ®���°��o°��·É�
�µ¤¤µ�¦µ ÔÓ (Ó) �ÈÅ�o 
 Ä�°�»�µ��µ¤ª¦¦�®�¹É�Ä®oÄ�oÅ�oÎµ®¦´��·��µ¦�¦³Á£�Á�¸¥ªÂ¨³Îµ®¦´��µ��¸ÉÂ®n�Á�¸¥ª 
 

®¤ª� Ù 
�¨µ� �µ��¸É�Îµ®�nµ¥°µ®µ¦Â¨³�µ��¸É³¤°µ®µ¦ 

----------------- 
 

 ¤µ�¦µ ÔÕ  ®oµ¤¤·Ä®o�¼oÄ���́�´Ê��¨µ� Áªo�Â�n�³Å�o¦́�°�»�µ��µ�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��µ¤¤µ�¦µ Ö× 
 �µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨� �¥µ¥®¦º°¨��µ��¸É®¦º°�¦·Áª��¸ÉÄ�oÁ�}��¨µ�£µ¥®¨´��µ��¸ÉÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�Å�o
°°�Ä�°�»�µ�Ä®o�´��́Ê��¨µ�ª¦¦�®�¹É�Â¨oª �³�¦³�ÎµÅ�o�n°Á¤ºÉ°Å�o¦́�°�»�µ�Á�}�®�´�º°�µ�Á�oµ¡��́�µ��o°��·É�
�µ¤¤µ�¦µ Ö× 
 �ªµ¤Ä�¤µ�¦µ�¸Ê¤·Ä®oÄ�o�´��´�Â�n�¦³�¦ª� ��ª� �¦¤ ¦µ��µ¦nª��o°��·É�®¦º°°��r�µ¦�°�¦´��¸ÉÅ�o�´��´Ê�
�¨µ��¹Ê��µ¤°Îµ�µ�®�oµ�¸É Â�nÄ��µ¦�ÎµÁ�·��·��µ¦�¨µ��³�o°���·�´�·Á�n�Á�¸¥ª�´��¼o ¦́�Ä�°�»�µ��µ¤            

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ÒØØ

���´��́�·°ºÉ�Â®n�¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê�oª¥ Â¨³Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�¤¸°Îµ�µ��Îµ®��Á�ºÉ°�Å�Á�}�®�´�º°Ä®o�¼o��́�́Ê�
�¨µ��µ¤ª¦¦��¸Ê��·�´�·Á�}��µ¦Á�¡µ³¦µ¥�ÈÅ�o 
 ¤µ�¦µ ÔÖ  Á¡ºÉ°�¦³Ã¥��rÄ��µ¦�Îµ�´��¼Â¨�¨µ� Ä®o¦µ��µ¦nª��o°��·É�¤¸°Îµ�µ�°°��o°�Îµ®���°�
�o°��·É��́��n°Å��¸Ê 
 (Ò)  �Îµ®���¸É�́Ê� Á�ºÊ°�¸É Â���´�Â¨³®¨�́Á���rÁ�¸É¥ª�´�·É��¨¼�¦oµ�Â¨³»�¨´�¬�³ 
 (Ó)  �Îµ®��®¨´�Á���rÁ�¸É¥ª�´��µ¦�´��µ��¸É   �µ¦ªµ�·É��°�Â¨³�µ¦°ºÉ��¸ÉÁ�¸É¥ª�o°��´�
�µ¦�ÎµÁ�·��·��µ¦�¨µ� 
 (Ô)   �Îµ®��Áª¨µÁ�d�Â¨³�d��¨µ� 
 (Õ) �Îµ®��®¨�́Á���rÂ¨³ª·�¸�µ¦Á¡ºÉ°Ä®o�¼o¦́�Ä�°�»�µ�Ä®o�´��´Ê��¨µ���·�´�·Á�¸É¥ª�´��µ¦�¼Â¨
¦́�¬µ�ªµ¤³°µ�Á¦¸¥�¦o°¥£µ¥Ä��¨µ�Ä®o�¼��o°��µ¤»�¨´�¬�³Â¨³°�µ¤´¥ �µ¦�´�Ä®o¤¸�¸É¦ª�¦ª¤®¦º°�Îµ�´�
·É���·�¼¨®¦º°¤¼¨ °¥ �µ¦¦³�µ¥�ÊÎµ�·Ê� �µ¦¦³�µ¥°µ�µ« �µ¦�´�Ä®o¤¸�µ¦�j°��´�¤·Ä®oÁ�·�Á®�»¦Îµ�µ�Â¨³     
�µ¦�j°���́�µ¦¦³�µ��°�Ã¦��·��n° 
 ¤µ�¦µ Ô×  �¼oÄ��µ¥�°�®¦º°�nª¥�µ¥�°�Ä��¨µ� �o°���·�´�·Ä®o�¼��o°��µ¤®¨´�Á���r�¸É�Îµ®��ÅªoÄ�
�o°�Îµ®���°��o°��·É��µ¤¤µ�¦µ ÔØ 
 ¤µ�¦µ ÔØ  Á¡ºÉ°�¦³Ã¥��rÄ��µ¦�Îµ�´��¼Â¨�µ¦�µ¥�°�Ä��¨µ� Ä®o¦µ��µ¦nª��o°��·É�¤¸°Îµ�µ�°°�
�o°�Îµ®���°��o°��·É��Îµ®��®¨�́Á���rÂ¨³ª·�¸�µ¦Á¡ºÉ°Ä®o�¼o�µ¥�°� Â¨³�¼o�nª¥�µ¥�°�Ä��¨µ���·�´�·Ä®o�¼��o°�
Á�¸É¥ª�´��µ¦¦´�¬µ�ªµ¤³°µ��¦·Áª��¸É�µ¥�°� »�¨´�¬�³nª��»��¨Â¨³»�¨´�¬�³Ä��µ¦Ä�o�¦¦¤ª·�¸�µ¦�Îµ®�nµ¥  
�Îµ �¦³�°� �¦»� Á�È�®¦º°³¤°µ®µ¦®¦º°·��oµ°ºÉ� ¦ª¤�´Ê��µ¦¦´�¬µ�ªµ¤³°µ��°�£µ��³ �ÊÎµÄ�oÂ¨³�°�Ä�o�nµ�  Ç  

¤µ�¦µ ÔÙ  �¼oÄ��³�´��´Ê��µ��¸É�Îµ®�nµ¥°µ®µ¦®¦º°�µ��¸É³¤°µ®µ¦Ä�°µ�µ¦®¦º°¡ºÊ��¸ÉÄ� �¹É�¤¸
¡ºÊ��¸ÉÁ�·�°�¦o°¥�µ¦µ�Á¤�¦Â¨³¤·Ä�nÁ�}��µ¦�µ¥�°�Ä��¨µ� �o°�Å�o¦́�Ä�°�»�µ��µ�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�
�µ¤¤µ�¦µ Ö× �oµ�µ��¸É�́��¨nµª¤¸¡ºÊ��¸ÉÅ¤nÁ�·�°�¦o°¥�µ¦µ�Á¤�¦ �o°�Â�o��n°Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�Á¡ºÉ°�°¦´�
®��́º°¦́�¦°��µ¦Â�o��µ¤¤µ�¦µ ÕÙ �n°��µ¦�´��´Ê� 

¤µ�¦µ ÔÚ  �¼o�´��´Ê��µ��¸É�Îµ®�nµ¥°µ®µ¦®¦º°�µ��¸É³¤°µ®µ¦ �¹É�Å�o¦́�Ä�°�»�µ��µ¤¤µ�¦µ Ö× 
®¦º°®�´�º°¦́�¦°��µ¦Â�o��µ¤¤µ�¦µ ÕÙ Â¨³�¼o�Îµ®�nµ¥ �Îµ �¦³�°� �¦»� Á�È�®¦º°³¤°µ®µ¦Ä��µ��¸É
�Îµ®�nµ¥°µ®µ¦ ®¦º°�µ��¸É³¤°µ®µ¦�µ¤¤µ�¦µ ÔÙ �o°���·�´�·Ä®o�¼��o°��µ¤®¨´�Á���r�¸É�Îµ®��ÅªoÄ�    
�o°�Îµ®���°��o°��·É��µ¤¤µ�¦µ ÕÑ ®¦º°Á�ºÉ°�Å��¸É�Îµ®��ÅªoÄ�Ä�°�»�µ�®¦º°®�´�º°¦́�¦°��µ¦Â�o� 

¤µ�¦µ ÕÑ  Á¡ºÉ°�¦³Ã¥��rÄ��µ¦�ª��»¤®¦º°�Îµ��́�¼Â¨�µ��¸É�Îµ®�nµ¥°µ®µ¦Â¨³�µ��¸É³¤°µ®µ¦  
�¸ÉÅ�o¦́�Ä�°�»�µ� ®¦º°Å�o¦́�®��́º°¦́�¦°��µ¦Â�o� Ä®o¦µ��µ¦nª��o°��·É�¤°̧Îµ�µ�°°��o°�Îµ®���°��o°��·É�     
�́��n°Å��¸Ê 
  (Ò)  �Îµ®���¦³Á£��°��µ��¸É�Îµ®�nµ¥°µ®µ¦®¦º°�µ��¸É³¤°µ®µ¦�µ¤�¦³Á£��°�
°µ®µ¦®¦º°�µ¤¨´�¬�³�°��µ��¸É�¦³�°��·��µ¦®¦º°�µ¤ª·��̧µ¦�Îµ®�nµ¥ 

   ส
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สมุดกลาง



 ÒØÙ

  (Ó)  �Îµ®��®¨´�Á���rÁ�¸É¥ª�´��µ¦�´��´Ê� Ä�o Â¨³�¼Â¨¦´�¬µ�µ��¸ÉÂ¨³»�¨´�¬�³�°�
�¦·Áª��¸ÉÄ�o�Îµ®�nµ¥°µ®µ¦ �¸É�´�ÅªoÎµ®¦´��¦·Ã£�°µ®µ¦ �¸ÉÄ�o�Îµ �¦³�°� ®¦º°�¦»�°µ®µ¦ ®¦º°�¸ÉÄ�o³¤°µ®µ¦ 
  (Ô)  �Îµ®��®¨´�Á���rÁ�¸É¥ª�´�»�¨´�¬�³�°�°µ®µ¦ �¦¦¤ª·�¸�µ¦�Îµ®�nµ¥ �Îµ �¦³�°� �¦»� 
Á�È�¦́�¬µ®¦º°³¤°µ®µ¦ 
  (Õ)  �Îµ®��®¨´�Á���rÁ�¸É¥ª�´�»�¨´�¬�³�°�£µ��³ °»��¦�r �ÊÎµÄ�o Â¨³�°�Ä�o°ºÉ� Ç  
 

®¤ª� Ú 
�µ¦�Îµ®�nµ¥·��oµÄ��̧É®¦º°�µ�µ�µ¦�³ 

---------------------- 
 
 ¤µ�¦µ ÕÒ Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�¤®̧�oµ�¸É�ª��»¤�¼Â¨�¸É®¦º°�µ�µ�µ¦�³Á¡ºÉ°�¦³Ã¥��rÄ�o°¥�°�
�¦³�µ���´ÉªÅ� 
 ®oµ¤¤·Ä®o�¼oÄ��Îµ®�nµ¥·��oµÄ��¸É®¦º°�µ�µ�µ¦�³ Å¤nªnµ�³Á�}��µ¦�Îµ®�nµ¥Ã�¥¨�́¬�³ª·��̧µ¦��́ªµ�
·��oµÄ��¸É®�¹É��¸ÉÄ�Á�}����·®¦º°Á¦n�µ¥ Áªo�Â�n�³Å�o¦́�Ä�°�»�µ��µ�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��µ¤µ�¦µ Ö× 
 Ä��µ¦°°�Ä�°�»�µ��µ¤ª¦¦�°� Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�¦³�»��·� ®¦º°�¦³Á£��°�·��oµ ΅�¬�³
ª·�¸�µ¦�Îµ®�nµ¥·��oµ Â¨³�µ��¸É�¸É�³��́ªµ�·��oµ Á¡ºÉ°�Îµ®�nµ¥Ä��¦�¸�¸É�³¤¸�µ¦�´�ªµ�·��oµÄ��¸É®�¹É��¸ÉÄ�
Á�}����· ¦ª¤�´Ê��³�Îµ®��Á�ºÉ°�Å�°¥nµ�Ä��µ¤�¸ÉÁ®È�¤�ª¦ÅªoÄ�Ä�°�»�µ��oª¥�ÈÅ�o 
 �µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨���·�®¦º°�¦³Á£��°�·��oµ ΅�¬�³ª·��̧µ¦�Îµ®�nµ¥·��oµ ®¦º°�µ��¸É�´�ªµ�·��oµÄ®o
Â���nµ�Å��µ��¸É¦³�»ÅªoÄ�Ä�°�»�µ� �³�¦³�ÎµÅ�o�n°Á¤ºÉ°�¼o¦́�Ä�°�»�µ�Å�oÂ�o��n°Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�Â¨³   
Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�Å�o��Â�o��µ¦Á�¨¸É¥�Â�¨��´��¨nµªÅªoÄ�Ä�°�»�µ� 
 ¤µ�¦µ ÕÓ  Ä®oÁ�oµ¡��́�µ��o°��·É��oª¥�ªµ¤Á®È��°��°�Á�oµ¡�´��µ��¦µ�¦¤¸°Îµ�µ�°°��¦³�µ« 
�́��n°Å��¸Ê 
  (Ò)  �Îµ®���¦·Áª��¸É®¦º°�µ�µ�µ¦�³®¦º°nª�®�¹É�nª�Ä��°�¡ºÊ��¸É�́��¨nµªÁ�}�Á��®oµ¤�Îµ®�nµ¥
®¦º°�ºÊ°·��oµÃ�¥Á�È��µ� 
  (Ó)  �Îµ®���¦·Áª��¸É®¦º°�µ�µ�µ¦�³®¦º°nª�®�¹É�nª�Ä��°�¡ºÊ��¸É�́��¨nµªÁ�}�Á���¸É®oµ¤
�Îµ®�nµ¥·��oµ�µ���·�®¦º°�µ��¦³Á£�  ®¦º°Á�}�Á��®oµ¤�Îµ®�nµ¥·��oµ�µ¤�Îµ®��Áª¨µ  ®¦º°Á�}�Á��®oµ¤
�Îµ®�nµ¥·��oµÃ�¥ª·�¸�µ¦�Îµ®�nµ¥Ä�¨´�¬�³Ä�¨´�¬�³®�¹É�®¦º°�Îµ®��®¨´�Á���rª·�¸�µ¦Â¨³Á�ºÉ°�Å�Ä��µ¦
�Îµ®�nµ¥·��oµÄ��¦·Áª��´Ê� 
 Ä��µ¦�ÎµÁ�·��µ¦�µ¤ (Ò) ®¦º° (Ó) Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É��d��¦³�µ«ÅªoÄ��¸ÉÁ�d�Á�¥ � �µ��¸É�Îµ�µ¦
�°�¦µ��µ¦nª��o°��·É�Â¨³�¦·Áª��¸É�³�Îµ®��Á�}�Á���µ¤ (Ò) ®¦º° (Ó) Â¨oªÂ�n�¦�̧Â¨³�o°��Îµ®��ª´��¸É�³
�´��́��µ¤�¦³�µ«�´Ê�¤·Ä®o�o°¥�ªnµ·�®oµª�́�´�Â�nª�́�¦³�µ« 

   ส
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 ÒØÚ

 ¤µ�¦µ ÕÔ  Á¡ºÉ°�¦³Ã¥��r�°��¦³�µ��Â¨³�µ¦�ª��»¤�µ¦�Îµ®�nµ¥·��oµÄ��¸É®¦º°�µ�µ�µ¦�³Ä®o
¦µ��µ¦nª��o°��·É�¤¸°Îµ�µ�°°��o°�Îµ®���°��o°��·É��́��n°Å��¸Ê 
 (Ò)   �Îµ®��®¨�́Á���rÁ�¸É¥ª��́»�¨´�¬�³nª��»��¨�°��¼o�Îµ®�nµ¥®¦º°�¼o�nª¥�Îµ®�nµ¥·��oµ 
 (Ó) �Îµ®��®¨�́Á���rÁ�¸É¥ª��́»�¨´�¬�³Ä��µ¦Ä�o�¦¦¤ª·�¸�µ¦�Îµ®�nµ¥ �Îµ �¦³�°� �¦»� 
Á�È�®¦º°³¤°µ®µ¦®¦º°·��oµ°ºÉ� ¦ª¤�´Ê��µ¦¦´�¬µ�ªµ¤³°µ��°�£µ��³ �ÊÎµÄ�oÂ¨³�°�Ä�o�nµ� Ç  
 (Ô)   �Îµ®��®¨�́Á���rÁ�¸É¥ª��́�µ¦�´�ªµ�·��oµÂ¨³�µ¦Á¦n�µ¥·��oµÄ��¸É®¦º°�µ�µ�µ¦�³ 
 (Õ)   �Îµ®��Áª¨µÎµ®¦´��µ¦�Îµ®�nµ¥·��oµ 
 (Ö) �Îµ®���µ¦°ºÉ��¸É�ÎµÁ�}�Á¡ºÉ°�µ¦¦´�¬µ�ªµ¤³°µ�Â¨³�j°��´�°�́�¦µ¥�n°»�£µ¡ ¦ª¤�´Ê�
�µ¦�j°���́¤·Ä®oÁ�·�Á®�»¦Îµ�µ�Â¨³�µ¦�j°��´�Ã¦��·��n° 
 

®¤ª� ÒÑ 
°Îµ�µ�®�oµ�¸É�°�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�Â¨³Á�oµ¡�´��µ�µ�µ¦�»� 

------------------------ 
 

 ¤µ�¦µ ÕÕ Á¡ºÉ°��·�´�·�µ¦Ä®oÁ�}�Å��µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�Â¨³Á�oµ¡�´��µ�  
µ�µ¦�»�¤¸°Îµ�µ��´��n°Å��¸Ê 
  (Ò)  ¤¸®�´�º°Á¦̧¥��»��¨Ä� Ç ¤µÄ®o�o°¥�Îµ®¦º°Â�o��o°Á�È��¦·� ®¦º°�Îµ�Îµ�¸ÊÂ��Á�}�®�´�º°®¦º°
Ä®on�Á°�µ¦®¨´��µ�Ä�Á¡ºÉ°�¦ª�°�®¦º°Á¡ºÉ°�¦³�°��µ¦¡·�µ¦�µ 
  (Ó)  Á�oµÅ�Ä�°µ�µ¦®¦º°�µ��¸ÉÄ� Ç Ä�Áª¨µ¦³®ªnµ�¡¦³°µ�·�¥r�¹Ê��¹�¡¦³°µ�·�¥r�� ®¦º°
Ä�Áª¨µ�Îµ�µ¦Á¡ºÉ°�¦ª�°�®¦º°�ª��»¤Ä®oÁ�}�Å��µ¤�o°�Îµ®���°��o°��·É� ®¦º°�µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸ÊÄ��µ¦�¸Ê
Ä®o¤¸°Îµ�µ�°��µ¤�o°Á�È��¦·�®¦º°Á¦̧¥�®�´�º°¦́�¦°��µ¦Â�o�®¦º°®¨´��µ��¸ÉÁ�¸É¥ª�o°��µ�Á�oµ�°�®¦º°              
�¼o�¦°��¦°�°µ�µ¦®¦º°�µ��¸É�´Ê� 
  (Ô)  Â�³�ÎµÄ®o�¼oÅ�o¦´�Ä�°�»�µ�®¦º°®�´�º°¦´�¦°��µ¦Â�o���·�´�·Ä®o�¼��o°��µ¤Á�ºÉ°�Å�Ä�   
Ä�°�»�µ�®¦º°®�´�º°¦́�¦°��µ¦Â�o�®¦º°�µ¤�o°�Îµ®���°��o°��·É�®¦º°�µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê 
  (Õ)  ¥¹�®¦º°°µ¥´�·É��°�Ä� Ç �¸É°µ��n°Ä®oÁ�·�°´��¦µ¥�n°»�£µ¡�°��¦³�µ��Á¡ºÉ°�¦³Ã¥��r
Ä��µ¦�ÎµÁ�·���¸®¦º°Á¡ºÉ°�ÎµÅ��Îµ¨µ¥Ä��¦�¸�ÎµÁ�}� 
  (Ö)  Á�È�®¦º°�Îµ·��oµ®¦º°·É��°�Ä� Ç �¸É�´¥ªnµ�³Å¤n�¼�»�¨´�¬�³®¦º°�³�n°Ä®oÁ�·�Á®�»¦Îµ�µ�
�µ�°µ�µ¦®¦º°�µ��¸ÉÄ� Ç Á�}��¦·¤µ��µ¤¤�ª¦Á¡ºÉ°Á�}��́ª°¥nµ�Ä��µ¦�¦ª�°��µ¤�ªµ¤�ÎµÁ�}�Å�oÃ�¥
Å¤n�o°�Ä�o¦µ�µ 
 Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�¤¸°Îµ�µ�Â�n��́Ê��oµ¦µ��µ¦®¦º°¡�´��µ�nª��o°��·É� Á¡ºÉ°Ä®o��·�´�·®�oµ�¸É�µ¤
ª¦¦�®�¹É�Ä�Á��°Îµ�µ��°�¦µ��µ¦nª��o°��·É��´Ê�Ä�Á¦ºÉ°�Ä�®¦º°�»�Á¦ºÉ°��ÈÅ�o 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ÒÙÑ

 Ä��µ¦��·�´�·®�oµ�¸É�°�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�®¦º°Á�oµ¡�´��µ�µ�µ¦�»� ®¦º°�¼o�¹É�Å�o¦́�Â�n��́Ê��µ�   
Á�oµ¡�´��µ��o°��·É� �»��¨�´��¨nµª�³�o°�Â���´�¦�¦³�Îµ�́ª�µ¤Â���¸É�Îµ®��Ä����¦³�¦ª��n°�»��¨�¹É�
Á�¸É¥ª�o°�Ä���³��·�´�·®�oµ�¸É�oª¥ Â¨³Ä®o�»��¨�¹É�Á�¸É¥ª�o°�°Îµ�ª¥�ªµ¤³�ª��µ¤¤�ª¦ 
 ¤µ�¦µ ÕÖ  Ä��¦�¸�¸É�¦µ��ªnµ�¼o�ÎµÁ�·��·��µ¦Ä� Ç �µ¤�¸É¦³�»ÅªoÄ�¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê ��·�´�·Å¤n�¼��o°�
�µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê ���¦³�¦ª� �o°�Îµ®���°��o°��·É�®¦º°�¦³�µ«�¸É°°��µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê®¦º°�Îµ´É�
�°�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��¸ É�Îµ®��ÅªoÁ�¸ É¥ª�´��µ¦�ÎµÁ�·��·��µ¦�´Ê�Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�¤¸°Îµ�µ�´É�Ä®o         
�¼o�ÎµÁ�·��·��µ¦�´Ê�Â�oÅ�®¦º°�¦́��¦»�Ä®o�¼��o°�Å�o Â¨³�oµ�¼o�ÎµÁ�·��·��µ¦Å¤nÂ�oÅ�®¦º°�oµ�µ¦�ÎµÁ�·��·��µ¦�´Ê��³
�n°Ä®oÁ�·�®¦º°¤¸Á®�»°́��ª¦�´¥ªnµ�³Á�·�°´��¦µ¥°¥nµ�¦oµ¥Â¦��n°»�£µ¡�°��¦³�µ�� Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�
�³´É�Ä®o�¼o�´Ê�®¥»��ÎµÁ�·��·��µ¦�´Ê�Åªo�´��¸Á�}��µ¦�´Éª�¦µª���ªnµ�³Á�}��¸É¡°Ä�Â�nÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�ªnµ
�¦µ«�µ�°´��¦µ¥Â¨oª�ÈÅ�o 
 �Îµ́É��°�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��µ¤ª¦¦�®�¹É� Ä®o�Îµ®��¦³¥³Áª¨µ�¸É�³�o°���·�´�·�µ¤�Îµ´É�Åªo�µ¤¤�ª¦
Â�n�o°�Å¤n�o°¥�ªnµÁ�È�ª´�  Áªo�Â�nÁ�}��¦�¸�¸É¤¸�Îµ´É�Ä®o®¥»��ÎµÁ�·��·��µ¦�´��¸  Â¨³�o°��ÎµÁ�}�®�´�º°Â�o�Ä®o
�¼o�ÎµÁ�·��·��µ¦�¹É��³�o°���·�´�·�µ¤�Îµ´É��¦µ� Ä��¦�¸�¸ÉÅ¤n¡��¼o�ÎµÁ�·��·��µ¦®¦º°�¼o�ÎµÁ�·��·��µ¦Å¤n¥°¤¦́�   
�Îµ́É��́��¨nµª Ä®on��Îµ´É�Ã�¥�µ�Å�¦¬�¸¥r¨��³Á�¸¥��°�¦´�®¦º°�d��Îµ´É��´Ê�ÅªoÄ��¸ÉÁ�d�Á�¥Á®È�Å�o�nµ¥ � £¼¤· Î̈µÁ�µ
®¦º°Îµ�´��Îµ�µ¦�µ��°��¼o�ÎµÁ�·��·��µ¦  Â¨³Ä®o�º°ªnµ�¼o�´Ê�Å�o�¦µ��Îµ´É�Â¨oª�́Ê�Â�nÁª¨µ�¸É�Îµ´É�Å��¹�®¦º°ª´�
�d��Îµ´É� Â¨oªÂ�n�¦�̧ 
 ¤µ�¦µ Õ×  Ä��¦�¸�¸ÉÁ�oµ¡�´��µ�µ�µ¦�»��¦ª�¡�Á®�»�¸ÉÅ¤n�¼��o°�®¦º°¤¸�µ¦�¦³�ÎµÄ� Ç �¸É iµ g�
�n°��Â®n�¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê®¦º°�o°�Îµ®���°��o°��·É� Ä®oÁ�oµ¡�´��µ�µ�µ¦�»�Â�o�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�Á¡ºÉ°
�ÎµÁ�·��µ¦�µ¤°Îµ�µ�®�oµ�¸É�n°Å�Ã�¥Å¤n�´��oµ 
 Ä��¦�¸�¸ÉÁ�oµ¡�´��µ�µ�µ¦�»�Á®È�ªnµÁ®�»ª¦¦�®�¹É��³¤¸�¨�¦³���n°£µª³�ªµ¤Á�}�°¥¼n�¸ÉÁ®¤µ³¤
�´��µ¦�Îµ¦��¸¡�°��¦³�µ�� ®¦º°�³Á�}�°´��¦µ¥°¥nµ�¦oµ¥Â¦��n°»�£µ¡�°��¦³�µ��Á�}�nª�¦ª¤ �¹É�¤�ª¦
�³�ÎµÁ�·��µ¦Â�oÅ�Ã�¥Á¦n��nª� Ä®oÁ�oµ¡�´��µ�µ�µ¦�»�¤¸°Îµ�µ�°°��Îµ´É�Ä®o�¼o�¦³�Îµ�µ¦Å¤n�¼��o°� ®¦º° iµ
 g��´��¨nµªÂ�oÅ�®¦º°¦³�´�Á®�»�´Ê� ®¦º°�ÎµÁ�·��µ¦Ä� Ç Á¡ºÉ°Â�oÅ�®¦º°¦³�´�Á®�»�´Ê�Å�o�µ¤¤�ª¦ Â¨oªÄ®oÂ�o�
Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��¦µ� 
 ¤µ�¦µ ÕØ  Ä��µ¦��·�´�·®�oµ�¸É�µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É� Á�oµ¡�´��µ�µ�µ¦�»� 
Â¨³�¼o�¹É�Å�o¦́�Â�n��́Ê��µ�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��µ¤¤µ�¦µ ÕÕ Á�}�Á�oµ¡�´��µ��µ¤�¦³¤ª¨��®¤µ¥°µ�µ   
Â¨³Á¡ºÉ°�¦³Ã¥��rÄ��µ¦�´��»¤®¦º°�¦µ��¦µ¤�¼o�¦³�Îµ�ªµ¤�·��µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸ÊÄ®oÁ�oµ¡�´��o°��·É� Â¨³ 
�¼o�¹É�Å�o¦́�Â�n��́Ê��µ�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�Á�}�¡�´��µ� iµ¥���¦°�®¦º°�Îµ¦ª��µ¤�¦³¤ª¨��®¤µ¥ª·�¸
¡·�µ¦�µ�ªµ¤°µ�µ 
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®¤ª� ÒÒ 
®�´�º°¦´�¦°��µ¦Â�o� 

------------------------ 
 

 ¤µ�¦µ ÕÙ  �µ¦Â�o�Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É��¦µ�Á¡ºÉ°�ÎµÁ�·��µ¦�µ¤¤µ�¦µ ÔÙ Â¨³®�´�º°¦́�¦°�
�µ¦Â�o� Ä®oÁ�}�Å��µ¤Â���¸É�Îµ®��Ä��o°�Îµ®���°��o°��·É� 
 Á¤ºÉ°Á�oµ¡��́�µ��o°��·É�Å�o¦́�Â�o� Ä®o°°�Ä�¦́�Â�n�¼oÂ�o�Á¡ºÉ°Ä�oÁ�}�®¨�́�µ�Ä��µ¦�¦³�°��·��µ¦
�µ¤�¸ÉÂ�o�Å�o�´Éª�¦µªÄ�¦³®ªnµ�Áª¨µ�¸ÉÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�¥�́¤·Å�o°°�®�´�º°¦́�¦°��µ¦Â�o� 
 Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É��¦ª��µ¦Â�o�Ä®o�¼��o°��µ¤Â���¸É�Îµ®��Ä��o°�Îµ®���°��o°��·É��µ¤ª¦¦�®�¹É� 
�oµ�µ¦Â�o�Á�}�Å�Ã�¥�¼��o°�Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�°°�®�´�º°¦́�¦°��µ¦Â�o�Ä®o�¼oÂ�o�£µ¥Ä�Á�È�ª�́�Îµ�µ¦�´�Â�n
ª´��¸ÉÅ�o¦́��µ¦Â�o� 
 Ä�Ä�¦́�Â�o�®¦º°®�´�º°¦́�¦°��µ¦Â�o� Á�oµ¡��́�µ��o°��·É��³�Îµ®��Á�ºÉ°�Å�Ä®o�¼oÂ�o�®¦º°�¼oÅ�o¦́�
®��́º°¦́�¦°��µ¦Â�o���·��́·Á�}��µ¦Á�¡µ³¦µ¥�ÈÅ�o 
 Ä��¦�¸�¸É�µ¦Â�o�Å¤n�¼��o°�®¦º°Å¤n¤�¼¦�rÄ®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�Â�o�Ä®o�¼oÂ�o��¦µ�£µ¥Ä�Á�È�ª´��Îµ�µ¦
�´�Â�nª´��¸ÉÅ�o¦́��µ¦Â�o� �oµ�¼oÂ�o�Å¤n�ÎµÁ�·��µ¦Â�oÅ�Ä®o�¼��o°�£µ¥Ä�Á�È�ª´��Îµ�µ¦�´�Â�nª´��¸ÉÅ�o¦́�Â�o��µ�    
Á�oµ¡��́�µ��o°��·É� Ä®oÁ�oµ¡��́�µ��o°��·É�¤¸°Îµ�µ�´É�Ä®o�µ¦Â�o��°��¼oÂ�o�Á�}�°´�·Ê��¨Â�n�oµ�¼oÂ�o�Å�o�ÎµÁ�·��µ¦
Â�oÅ�£µ¥Ä�Áª¨µ�¸É�Îµ®��Â¨oª Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�°°�®�´�º°¦́�¦°��µ¦Â�o�Ä®o�¼oÂ�o�£µ¥Ä�Á�È�ª´��Îµ�µ¦ 
�´�Â�nª´��¸ÉÅ�o¦́��µ¦Â�o��¹É�¤¸¦µ¥¨³Á°¥̧��¼��o°��µ¤Â���¸É�Îµ®��Ä��o°�Îµ®���°��o°��·É��µ¤ª¦¦�®�¹É� 
 ¤µ�¦µ ÕÚ     �¼oÅ�o¦́�®��́º°¦́�¦°��µ¦Â�o��o°�Â��®�´�º°¦́�¦°��µ¦Â�o�ÅªoÃ�¥Á�d�Á�¥Â¨³Á®È�Å�o�nµ¥ 
� �µ��¸É�¸É�ÎµÁ�·��·��µ¦�¨°�Áª¨µ�¸É�ÎµÁ�·��·��µ¦ 
 ¤µ�¦µ ÖÑ  Ä��¦�¸�¸É®��́º°¦́�¦°��µ¦Â�o�¼�®µ¥ �¼��Îµ¨µ¥®¦º°�Îµ¦»�Ä�µ¦³Îµ�́�Ä®o�¼oÅ�o¦́�
®�´�º°¦́�¦°��µ¦Â�o�¥ºÉ��Îµ�°¦´�Ä�Â��®�´�º°¦́�¦°��µ¦Â�o�£µ¥Ä�·�®oµª�́�´�Â�nª´�Å�o�¦µ��¹��µ¦¼�®µ¥ 
�¼��Îµ¨µ¥ ®¦º°�Îµ¦»� 
 �µ¦�°¦´�Ä�Â��Â¨³�µ¦°°�Ä�Â��®��́º°¦́�¦°��µ¦Â�o�Ä®oÁ�}�Å��µ¤®¨�́Á���rÂ¨³ª·��̧µ¦�¸É
�Îµ®��Ä��o°�Îµ®���°��o°��·É� 
 ¤µ�¦µ  ÖÒ   Á¤ºÉ°�¼oÂ�o��µ¤¤µ�¦µ ÕÙ �¦³��r�³Á¨·��·��µ¦®¦º°Ã°��µ¦�ÎµÁ�·��·��µ¦Ä®oÂ�n�»��¨°ºÉ� 
Ä®oÂ�o�Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É��¦µ��oª¥ 
 ¤µ�¦µ ÖÓ   Ä��¦�¸�¸É�¼o�ÎµÁ�·��·��µ¦Ä��ÎµÁ�·��·��µ¦�µ¤�¸É¦³�»ÅªoÄ�¡¦³¦µ���́�́�·�¸ÊÃ�¥¤·Å�oÂ�o�
�n°Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��µ¤¤µ�¦µ ÕÙ Â¨³Á�¥Å�o¦́�Ã�¬�µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸ÊÁ¡¦µ³Á®�»�¸É iµ g��ÎµÁ�·��·��µ¦
Ã�¥¤·Å�oÂ�o��n°Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�¤µÂ¨oª�¦´Ê�®�¹É� ¥�́ iµ g��ÎµÁ�·��·��µ¦Ã�¥¤·Å�oÂ�o��n°Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�
�n°Å� Ä®oÁ�oµ¡��́�µ��o°��·É�¤¸°Îµ�µ�´É�Ä®o�¼o�´Ê�®¥»��ÎµÁ�·��·��µ¦Åªo���ªnµ�³Å�o�ÎµÁ�·��µ¦Â�o��n°Á�oµ¡�´��µ�
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 ÒÙÓ

�o°��·É��µ¤¤µ�¦µ  ÕÙ  �oµ¥´� iµ g�°�̧Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�¤¸°Îµ�µ�´É�®oµ¤�µ¦�ÎµÁ�·��·��µ¦�´Ê�Åªo�µ¤Áª¨µ
�¸É�Îµ®���¹É��o°�Å¤nÁ�·�°��e�ÈÅ�o 
 ¤µ�¦µ ÖÔ  �µ¦Â�o��°�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��µ¤¤µ�¦µ ÕÙ Â¨³�Îµ´É��°�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��µ¤
¤µ�¦µ ÖÓ Ä®o�ÎµÁ�}�®�´�º°Â�o�Ä®o�¼o�ÎµÁ�·��·��µ¦�¦µ� Ä��¦�¸�¸ÉÅ¤n¡��́ª®¦º°Å¤n¥°¤¦́�®�´�º° Ä®on�®��́º°
�µ¦Â�o�®¦º°�Îµ´É�Ã�¥�µ�Å�¦¬�¸¥r�°�¦́�®¦º°�d�®��́º°�´Ê�ÅªoÄ��¸ÉÁ�d�Á�¥Á®È�Å�o�nµ¥ � £¼¤· Î̈µÁ�µ®¦º°Îµ��́
�Îµ�µ¦�µ��°��¼o�¸É�o°�¦́�®�´�º° Â¨³Ä®o�º°ªnµ�¼o�´Ê�Å�o�¦µ�®�´�º°�́��¨nµªÂ¨oª�́Ê�Â�nÁª¨µ�¸É®�´�º°Å��¹�®¦º°
ª´��d�®��́º° Â¨oªÂ�n�¦�̧ 
 

®¤ª� ÒÓ 
Ä�°�»�µ� 

-------------------------- 
 

 ¤µ�¦µ ÖÕ  Ä��¦�¸�¸É¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê�´��́�·Ä®o�µ¦�¦³�°��·��µ¦Ä�®¦º°�µ¦�¦³�ÎµÄ��o°�Å�o¦́�
Ä�°�»�µ��µ�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É� Ä®o¦µ��µ¦nª��o°��·É�¤¸°Îµ�µ�°°��o°�Îµ®���°��o°��·É��Îµ®��         
®¨´�Á���r  ª·�¸�µ¦Â¨³Á�ºÉ°�Å��µ¦�°  Â¨³�µ¦°°�Ä�°�»�µ�Ä�Á¦ºÉ°��´Ê�Å�o 
 ¤µ�¦µ ÖÖ  �¦¦�µÄ�°�»�µ��¸É°°�Ä®o�µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸ÊÄ®o¤¸°µ¥»®�¹É��e�´�Â�nª´��¸É°°�Ä�°�»�µ� 
Â¨³Ä®oÄ�oÅ�oÁ¡¸¥�Ä�Á��°Îµ�µ��°�¦µ��µ¦nª��o°��·É��¸ÉÁ�}��¼o°°�Ä�°�»�µ��´Ê� 
 �µ¦�°�n°°µ¥»Ä�°�»�µ��³�o°�¥ºÉ��Îµ�°�n°�Ä�°�»�µ�·Ê�°µ¥» Á¤º É°Å�o¥º É��Îµ�°¡¦o°¤�´�Á¸¥      
�nµ�¦¦¤Á�¸¥¤Â¨oªÄ®o�¦³�°��·��µ¦�n°Å�Å�o���ªnµÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É��³´É�Å¤n�n°°µ¥»Ä�°�»�µ� 
 ®¨´�Á���r ª·�¸�µ¦Â¨³Á�ºÉ°�Å��µ¦�°�n°°µ¥»Ä�°�»�µ� Â¨³�µ¦°�»�µ�Ä®o�n°°µ¥»Ä�°�»�µ�Ä®o
Á�}�Å��µ¤�¸É�Îµ®��Ä��o°�Îµ®���°��o°��·É� 
 ¤µ�¦µ Ö×  Á¤ºÉ°Å�o¦́��Îµ�°¦´�Ä�°�»�µ�®¦º°�Îµ�°�n°°µ¥»Ä�°�»�µ� Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É��¦ª�
�ªµ¤�¼��o°�Â¨³�ªµ¤¤�¼¦�r�°��Îµ�° �oµ�¦µ��ªnµ�Îµ�°�´��¨nµªÅ¤n�¼��o°�®¦º°Å¤n¤�¼¦�r�µ¤®¨´�Á���r
ª·�¸�µ¦®¦º°Á�ºÉ°�Å��¸É�Îµ®��Ä��o°�Îµ®���°��o°��·É�Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�¦ª�¦ª¤�ªµ¤Å¤n�¼��o°�®¦º°�ªµ¤
Å¤n¤�¼¦�r�´Ê��´Ê�®¤�Â¨³Â�o�Ä®o�¼o�°°�»�µ�Â�oÅ�Ä®o�¼��o°�Â¨³¤�¼¦�rÄ��¦µªÁ�¸¥ª�´� Â¨³Ä��¦�¸�ÎµÁ�}��¸É
�³�o°�n��º��Îµ�°Â�n�¼o�°°�»�µ� �ÈÄ®on��º��Îµ�°¡¦o°¤�´Ê�Â�o��ªµ¤Å¤n�¼��o°�®¦º°�ªµ¤Å¤n¤�¼¦�rÄ®o�¦µ�
£µ¥Ä�·�®oµª´��´�Â�nª´�Å�o¦́��Îµ�° 
 Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��o°�°°�Ä�°�»�µ�®¦º°¤¸®�´�º°Â�o��Îµ´É�Å¤n°�»�µ�¡¦o°¤�oª¥Á®�»�¨Ä®o              
�¼o�°°�»�µ��¦µ�£µ¥Ä�µ¤·�ª´��´�Â�nª´�Å�o¦́��Îµ�°�¹É�¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥��¼��o°�®¦º°�¦��oª��µ¤�¸É�Îµ®��Ä�
�o°�Îµ®���°��o°��·É� 
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 ÒÙÔ

 Ä��¦�¸�¸É¤¸Á®�»�ÎµÁ�}��¸ÉÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�Å¤n°µ�°°�Ä�°�»�µ�®¦º°¥´�Å¤n°µ�¤¸�Îµ´É�Å¤n°�»�µ�Å�o
£µ¥Ä��Îµ®��Áª¨µ�µ¤ª¦¦�°� Ä®o�¥µ¥Áª¨µ°°�Å�Å�o°̧�Å¤nÁ�·�°��¦´Ê� �¦´Ê�¨³Å¤nÁ�·�·�®oµª´� Â�n�o°�¤¸
®�´�º°Â�o��µ¦�¥µ¥Áª¨µÂ¨³Á®�»�ÎµÁ�}�Â�n¨³�¦´Ê�Ä®o�¼o�°°�»�µ��¦µ��n°�·Ê��Îµ®��Áª¨µ�µ¤ª¦¦�°� ®¦º°
�µ¤�¸ÉÅ�o�¥µ¥Áª¨µÅªoÂ¨oª�´Ê� Â¨oªÂ�n�¦�̧ 
 ¤µ�¦µ ÖØ   �¼o¦́�Ä�°�»�µ��µ¤¡¦³¦µ��´��´�·�¸Ê �o°�Â��Ä�°�»�µ�ÅªoÃ�¥Á�d�Á�¥Â¨³Á®È�Å�o�nµ¥ 
� �µ��¸É�¦³�°��·��µ¦�¨°�Áª¨µ�¸É�¦³�°��·��µ¦ 
 ¤µ�¦µ ÖÙ  Ä��¦�¸�¸ÉÄ�°�»�µ�¼�®µ¥ �¼��Îµ¨µ¥ ®¦º°�Îµ¦»�Ä�µ¦³Îµ�́�Ä®o�¼o¦́�Ä�°�»�µ�¥ºÉ�   
�Îµ�°¦´�Ä�Â��Ä�°�»�µ�£µ¥Ä�·�®oµª´��´�Â�nª´��¸ÉÅ�o�¦µ��¹��µ¦¼�®µ¥ �¼��Îµ¨µ¥ ®¦º°�Îµ¦»� 
 �µ¦�°¦´�Ä�Â��Ä�°�»�µ�Â¨³�µ¦°°�Ä�Â��Ä�°�»�µ�Ä®oÁ�}�Å��µ¤®¨´�Á���r ª·�¸�µ¦Â¨³Á�ºÉ°�Å�
�¸É�Îµ®��Ä��o°�Îµ®���°��o°��·É� 
 ¤µ�¦µ ÖÚ  Ä��¦�¸�¸É�¦µ��ªnµ�¼o¦´�Ä�°�»�µ�Îµ®¦´��·��µ¦Ä�Å¤n��·�´�·®¦º°��·�´�·Å¤n�¼��o°��µ¤
��Â®n�¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê ���¦³�¦ª�®¦º°�o°�Îµ®���°��o°��·É��¸É°°��µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê®¦º°Á�ºÉ°�Å��¸É¦³�»Åªo
Ä�Ä�°�»�µ�Ä�Á¦ºÉ°��¸É�Îµ®��ÅªoÁ�¸É¥ª�´��µ¦�¦³�°��·��µ¦�µ¤�¸ÉÅ�o¦́�Ä�°�»�µ��´Ê� Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�¤¸
°Îµ�µ�´É�¡´�Ä�oÄ�°�»�µ�Å�o£µ¥Ä�Áª¨µ�¸ÉÁ®È�¤�ª¦Â�n�o°�Å¤nÁ�·�·�®oµª´� 
 ¤µ�¦µ ×Ñ   Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�¤¸°Îµ�µ�°°��Îµ´É�Á¡·��°�Ä�°�»�µ�Á¤ºÉ°�¦µ��ªnµ�¼o¦́�Ä�°�»�µ� 
  (Ò)    �¼�́É�¡´�Ä�oÄ�°�»�µ��´Ê�Â�n°��¦´Ê��¹Ê�Å�Â¨³¤¸Á®�»�¸É�³�o°��¼�́É�¡´�Ä�oÄ�°�»�µ�°¸� 
  (Ó)    �o°��Îµ¡·¡µ�¬µ�¹��¸É»�ªnµÅ�o�¦³�Îµ�ªµ¤�·��µ¤¡¦³¦µ��´��´�·�¸Ê 
  (Ô)    Å¤n��·�´�·®¦º°��·�´�·Å¤n�¼��o°��µ¤��Â®n�¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê ���¦³�¦ª�®¦º°�o°�Îµ®��
�°��o°��·É��¸É°°��µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê ®¦º°Á�ºÉ°�Å��¸É¦³�»ÅªoÄ�Ä�°�»�µ�Ä�Á¦ºÉ°��¸É�Îµ®��ÅªoÁ�¸É¥ª�´��µ¦
�¦³�°��·��µ¦�µ¤�¸ÉÅ�o¦́�Ä�°�»�µ� Â¨³�µ¦Å¤n��·�´�·®¦º°�µ¦��·�´�·Å¤n�¼��o°��´Ê��n°Ä®oÁ�·�°´��¦µ¥°¥nµ�
¦oµ¥Â¦��n°»�£µ¡�°��¦³�µ��®¦º°¤¸�¨�¦³���n°£µª³�ªµ¤Á�}�°¥¼n�¸ÉÁ®¤µ³¤�´��µ¦�Îµ¦��¸¡�°��¦³�µ�� 
 ¤µ�¦µ ×Ò  �Îµ´É�¡´�Ä�oÄ�°�»�µ�Â¨³�Îµ´É�Á¡·��°�Ä�°�»�µ�Ä®o�ÎµÁ�}�®�´�º°Â�o�Ä®o�¼o¦́�Ä�°�»�µ�
�¦µ� Ä��¦�¸�¸ÉÅ¤n¡��¼o¦́�Ä�°�»�µ�®¦º°�¼o¦́�Ä�°�»�µ�Å¤n¥°¤¦´��Îµ´É��́��¨nµªÄ®on��Îµ´É�Ã�¥�µ�Å�¦¬�¸¥r
�°�¦́�®¦º°Ä®o�d��Îµ´É��´Ê�ÅªoÄ��¸ÉÁ�d�Á�¥Á®È�Å�o�nµ¥ � £¼¤· Î̈µÁ�µ ®¦º°Îµ�´��Îµ�µ¦�µ��°��¼o¦́�Ä�°�»�µ� Â¨³
Ä®o�º°ªnµ�¼o¦́�Ä�°�»�µ��´Ê�Å�o�¦µ��Îµ´É�Â¨oª�́Ê�Â�nÁª¨µ�¸É�Îµ́É�Å��¹� ®¦º°ª´��d��Îµ´É�Â¨oªÂ�n�¦�̧ 
 ¤µ�¦µ ×Ó �¼o�¼�́É�Á¡·��°�Ä�°�»�µ��³�°¦´�Ä�°�»�µ�Îµ®¦´��µ¦�¦³�°��·��µ¦�¸É�¼�Á¡·��°�   
Ä�°�»�µ�°¸�Å¤nÅ�o���ªnµ�³¡o��Îµ®��®�¹É��e�´�Â�nª´��¸É�¼�́É�Á¡·��°�Ä�°�»�µ� 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ÒÙÕ

®¤ª� ÒÔ 
�nµ�¦¦¤Á�¸¥¤Â¨³�nµ�¦´� 

--------------------- 
 

 ¤µ�¦µ ×Ô  Ä®o¦µ��µ¦nª��o°��·É�¤¸°Îµ�µ�°°��o°�Îµ®���°��o°��·É��Îµ®���nµ�¦¦¤Á�¸¥¤�µ¤®¨´�Á���r 
ª·�¸�µ¦ Á�ºÉ°�Å� Â¨³Å¤nÁ�·�°´�¦µ�¸É�Îµ®��Ä����¦³�¦ª� 
 ¤µ�¦µ ×Õ   �¦¦�µ�nµ�¦¦¤Á�¸¥¤Â¨³�nµ�¦́��µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸ÊÄ®oÁ�}�¦µ¥Å�o�°�¦µ��µ¦nª��o°��·É� 
 ¤µ�¦µ ×Ö  Ä��¦�¸�¸É¤¸�o°�Îµ®���°��o°��·É��Îµ®���nµ�¦¦¤Á�¸¥¤Îµ®¦´��µ¦�ÎµÁ�·��·��µ¦�¸É�o°�Â�o�
�n°Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��n°��ÎµÁ�·��·��µ¦®¦º°�o°�Å�o¦́�Ä�°�»�µ��µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸ÊÄ®o�¼oÂ�o�®¦º°�¼oÅ�o¦́�   
Ä�°�»�µ�¤¸®�oµ�¸É�o°�Á¸¥�nµ�¦¦¤Á�¸¥¤�µ¤°́�¦µÂ¨³�µ¤¦³¥³Áª¨µ�¸É�Îµ®��ÅªoÄ��o°�Îµ®���°��o°��·É�
�¨°�Áª¨µ�¸É¥´��ÎµÁ�·��·��µ¦�´Ê�  �oµ¤·Å�oÁ̧¥�nµ�¦¦¤Á�¸¥¤£µ¥Ä�Áª¨µ�¸É�Îµ®�� Ä®o�Îµ¦³�nµ�¦́�Á¡·É¤�¹Ê�°¸�¦o°¥¨³
¥¸É·��°��Îµ�ª��nµ�¦¦¤Á�¸¥¤�¸É�oµ��Îµ¦³ Áªo�Â�n�¼oÂ�o�®¦º°�¼oÅ�o¦´�Ä�°�»�µ��³Å�o�°�Á¨·��µ¦�ÎµÁ�·��·��µ¦
�´Ê��n°��¹��Îµ®���µ¦Á¸¥�nµ�¦¦¤Á�¸¥¤�¦´Ê��n°Å��µ¤�¸É�Îµ®��ÅªoÄ��o°�Îµ®���°��o°��·É� 
 Ä��¦�¸�¸É�¼o¤¸®�oµ�¸É�o°�Á¸¥�nµ�¦¦¤Á�¸¥¤�µ¤ª¦¦�®�¹É��oµ��Îµ¦³�nµ�¦¦¤Á�¸¥¤�·��n°�´�Á�·��ªnµ°��¦´Ê� 
Ä®oÁ�oµ¡�́��µ��o°��·É�¤¸°Îµ�µ�´É�Ä®o�¼o�´Ê�®¥»��µ¦�ÎµÁ�·��·��µ¦Åªo���ªnµ�³Å�oÁ¸¥�nµ�¦¦¤Á�¸¥¤Â¨³�nµ�¦´�
���¦��Îµ�ª� 
 

®¤ª� ÒÕ 
�µ¦°»��¦�r 

                                              -------------------------- 
 
 ¤µ�¦µ  ××  Ä®o�¦�̧�¸ÉÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�¤¸�Îµ´É��µ¤¤µ�¦µ ÓÒ  ¤µ�¦µ ÓÓ  ¤µ�¦µ ÓØ ª¦¦�®�¹É�  
¤µ�¦µ ÓÙ ª¦¦�®�¹É�  ®¦º°ª¦¦�µ¤  ¤µ�¦µ ÕÖ  ¤µ�¦µ ÕÙ ª¦¦�®oµ  ¤µ�¦µ ÖÓ ®¦º°¤µ�¦µ ×Ö ª¦¦�°�  
®¦º°¤¸�Îµ´É�Ä�Á¦ºÉ°��µ¦Å¤n°°�Ä�°�»�µ�®¦º°Å¤n°�»�µ�Ä®o�n°°µ¥»Ä�°�»�µ�®¦º°Á¡·��°�Ä�°�»�µ��µ¤
��Â®n�¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê  ®¦º°Ä��¦�¸�¸ÉÁ�oµ¡�´��µ�µ�µ¦�»�¤¸�Îµ´É��µ¤¤µ�¦µ Õ× ª¦¦�°�  �oµ�¼o�¸ÉÅ�o¦́��Îµ´É�
Å¤n¡°Ä��Îµ´É��́��¨nµª  �¼o�´Ê�¤¸·��·°»��¦�r�n°¦́�¤��¦¸£µ¥Ä�µ¤·�ª´��´�Â�nª´��¦µ��Îµ´É� 
 �µ¦°»��¦�r�µ¤ª¦¦�®�¹É�Å¤nÁ�}�Á®�»�»Á¨µ�µ¦�´��´��µ¤�Îµ́É�   Áªo�Â�n¦´�¤��¦¸�³Á®È�¤�ª¦Ä®o¤¸
�µ¦�»Á¨µ�µ¦�´��́��µ¤�Îµ´É��´Ê�Åªo�´Éª�¦µª 
 ¤µ�¦µ ×Ø   �µ¦¡·�µ¦�µ°»��¦�r�µ¤¤µ�¦µ ××  Ä®o¦́�¤��¦¸¡·�µ¦�µÃ�¥Å¤n�´��oµ 
 �Îµ´É��°�¦´�¤��¦¸Ä®oÁ�}��¸É»� 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ÒÙÖ

®¤ª� ÒÖ 
���Îµ®��Ã�¬ 

-------------------------- 
 

 ¤µ�¦µ ×Ù    �¼oÄ� iµ g����¦³�¦ª��¹É�°°��µ¤¤µ�¦µ × �o°�¦³ªµ�Ã�¬�¦´�Å¤nÁ�·�®�¹É�®¤ºÉ��µ� 
 ¤µ�¦µ ×Ú  �¼oÄ�Å¤n��·�´�·�µ¤�Îµ´É��°�°�·��̧�¦¤°�µ¤´¥�µ¤¤µ�¦µ Ù ª¦¦�®�¹É� Ã�¥Å¤n¤¸Á®�»®¦º°
�o°Â�o�́ª°´�¤�ª¦ ®¦º°�́��ªµ��µ¦��·�´�·®�oµ�¸É�°�Á�oµ¡�´��µ�µ�µ¦�»��µ¤¤µ�¦µ Ù ª¦¦�°� ®¦º°  
�µ¥Â¡�¥rµ�µ¦�»��´�®ª´��µ¤¤µ�¦µ Ù ª¦¦�µ¤ �o°�¦³ªµ�Ã�¬�Îµ�»�Å¤nÁ�·�°�Á�º°�®¦º°�¦́�Å¤nÁ�·�®oµ¡´��µ� 
®¦º°�´Ê��Îµ�´Ê��¦´� 
 ¤µ�¦µ ØÑ  �¼oÄ�Å¤n��·�´�·�µ¤�Îµ´É��°���³�¦¦¤�µ¦®¦º°��³°�»�¦¦¤�µ¦�µ¤¤µ�¦µ ÒØ Ã�¥Å¤n¤¸
Á®�»®¦º°�o°Â�o�́ª°´�¤�ª¦ �o°�¦³ªµ�Ã�¬�Îµ�»�Å¤nÁ�·�®�¹É�Á�º°�®¦º°�¦́�Å¤nÁ�·�°�¡´��µ�®¦º°�´Ê��Îµ�´Ê��¦́� 
 ¤µ�¦µ ØÒ  �¼oÄ� iµ g�¤µ�¦µ ÒÚ ¤µ�¦µ ÔÔ ª¦¦�®�¹É� ®¦º°¤µ�¦µ ÔÕ �o°�¦³ªµ�Ã�¬�Îµ�»�Å¤nÁ�·�
®�Á�º°� ®¦º°�¦́�Å¤nÁ�·�®�¹É�®¤ºÉ��µ� ®¦º°�´Ê��Îµ�´Ê��¦́� 
 ¤µ�¦µ ØÓ  �¼oÄ��´��́Ê��µ��¸É�Îµ®�nµ¥°µ®µ¦®¦º°�µ��¸É³¤°µ®µ¦ �¹É�¤¸¡ºÊ��¸ÉÁ�·�°�¦o°¥�µ¦µ�Á¤�¦
Ã�¥Å¤nÅ�o¦́�Ä�°�»�µ� �o°�¦³ªµ�Ã�¬�Îµ�»�Å¤nÁ�·�®�Á�º°�®¦º°�¦́�Å¤nÁ�·�®�¹É�®¤ºÉ��µ� 
 �¼oÄ��´��´Ê��µ��¸É�Îµ®�nµ¥°µ®µ¦®¦º°�µ��¸É³¤°µ®µ¦ �¹É�¤¸¡ºÊ��¸ÉÅ¤nÁ�·�°�¦o°¥�µ¦µ�Á¤�¦ Ã�¥Å¤n¤¸
®�´�º°¦́�¦°��µ¦Â�o� �o°�¦³ªµ�Ã�¬�Îµ�»�Å¤nÁ�·�µ¤Á�º°�®¦º°�¦́�Å¤nÁ�·�®oµ¡´��µ� 
 ¤µ�¦µ ØÔ �¼oÄ� iµ g��o°�Îµ®���°��o°��·É��¹É�°°��µ¤�ªµ¤Ä�¤µ�¦µ ÓÑ (Ö) ¤µ�¦µ ÔÓ (Ó) 
¤µ�¦µ ÔÖ (Ò) ®¦º° (Õ) ®¦º°¤µ�¦µ ÕÑ (Ó) ®¦º° (Ô) �o°�¦³ªµ�Ã�¬�Îµ�»�Å¤nÁ�·�®�Á�º°� ®¦º°�¦́�Å¤nÁ�·�  
®�¹É�®¤ºÉ��µ� ®¦º°�´Ê��Îµ�´Ê��¦́� 
 �¼oÄ� iµ g��o°�Îµ®���°��o°��·É��¹É�°°��µ¤�ªµ¤Ä�¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê�°��µ��¸É�´��́�·ÅªoÄ�ª¦¦�®�¹É� 
®¦º°Ä�¤µ�¦µ ÔØ ®¦º°¤µ�¦µ ÕÔ �o°�¦³ªµ�Ã�¬�¦´�Å¤nÁ�·�®oµ¡´��µ� 
 ¤µ�¦µ ØÕ  �¼oÄ�Å¤n��·�´�·�µ¤�Îµ´É��°�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��µ¤¤µ�¦µ ÓÒ ¤µ�¦µ ÓÓ ¤µ�¦µ ÓØ 
ª¦¦�®�¹É� ®¦º°¤µ�¦µ ÓÙ ª¦¦�®�¹É�®¦º°ª¦¦�µ¤ Ã�¥Å¤n¤¸Á®�»®¦º°�o°Â�o�́ª°´�¤�ª¦®¦º°�́��ªµ��µ¦��·�´�·
®�oµ�¸É�°�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��µ¤¤µ�¦µ ÓÒ ¤µ�¦µ ÓØ ª¦¦�°� ®¦º°¤µ�¦µ ÓÙ ª¦¦�°� �o°�¦³ªµ�Ã�¬
�Îµ�»�Å¤nÁ�·�®�¹É�Á�º°�®¦º°�¦́�Å¤nÁ�·�°�¡´��µ� ®¦º°�´Ê��Îµ�´Ê��¦́� 
 ¤µ�¦µ ØÖ  Á�oµ�°�®¦º°�¼o�¦°��¦°�°µ�µ¦�¼oÄ� iµ g�¤µ�¦µ ÓÕ  ª¦¦�°�  �o°�¦³ªµ�Ã�¬�¦´�       
Å¤nÁ�·�®�¹É�¡´��µ� Â¨³�¦´�°̧�Å¤nÁ�·�ª´�¨³®oµ¦o°¥�µ��¨°�Áª¨µ�¸É¥´� iµ g� 
 ¤µ�¦µ Ø× �¼o¦´�Ä�°�»�µ��¼oÄ�Å¤n��·�´�·�µ¤Á�ºÉ°�Å��¸ÉÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É��Îµ®��ÅªoÄ�Ä�°�»�µ�
�µ¤¤µ�¦µ ÔÔ ª¦¦�°� ®¦º°¤µ�¦µ ÕÒ ª¦¦�µ¤ �o°�¦³ªµ�Ã�¬�¦´�Å¤nÁ�·�°�¡´��µ� 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ÒÙ×

 ¤µ�¦µ ØØ  �¼oÄ� iµ g�¤µ�¦µ ÕÒ ª¦¦�°� ®¦º° iµ g��¦³�µ«�°�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��µ¤¤µ�¦µ 
ÕÓ (Ò) �o°�¦³ªµ�Ã�¬�¦´�Å¤nÁ�·�°�¡´��µ� 
 ¤µ�¦µ ØÙ  �¼oÄ�Å¤n��·�´�·�µ¤¤µ�¦µ Ô× ®¦º° iµ g��¦³�µ«�°�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��µ¤¤µ�¦µ ÕÓ 
(Ó) ®¦º°�o°�Îµ®���°��o°��·É��¸É°°��µ¤¤µ�¦µ ÕÔ �o°�¦³ªµ�Ã�¬�¦´�Å¤nÁ�·�®�¹É�¡´��µ� 
 ¤µ�¦µ ØÚ  �¼oÄ�Å¤n��·�´�·�µ¤®�´�º°Á¦̧¥� ®¦º°Å¤n¥°¤Â�o��o°Á�È��¦·�®¦º°Å¤nn�Á°�µ¦®¦º°®¨´��µ�
®¦º°�́��ªµ�®¦º°Å¤n°Îµ�ª¥�ªµ¤³�ª�Ä��µ¦��·�´�·®�oµ�¸É�°�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�®¦º°Á�oµ¡�´��µ�             
µ�µ¦�»�®¦º°�¼o�¹É�Å�o¦́�Â�n��́Ê��µ�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��µ¤¤µ�¦µ ÕÕ �o°�¦³ªµ�Ã�¬�Îµ�»�Å¤nÁ�·�®�¹É�Á�º°� 
®¦º°�¦́�Å¤nÁ�·�°�¡´��µ� ®¦º°�´Ê��Îµ�´Ê��¦́�  
 ¤µ�¦µ ÙÑ  �¼o�ÎµÁ�·��·��µ¦�¼oÄ��ÎµÁ�·��·��µ¦Ä�¦³®ªnµ��¸É¤¸�Îµ́É��°�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�Ä®o®¥»�
�ÎµÁ�·��·��µ¦ ®¦º°Å¤n��·�´�·�µ¤�Îµ́É��°�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É��µ¤¤µ�¦µ ÕÖ ¤µ�¦µ ÖÓ ®¦º°¤µ�¦µ ×Ö 
ª¦¦�°� Ã�¥Å¤n¤¸Á®�»®¦º°�o°Â�o�́ª°´�¤�ª¦ �o°�¦³ªµ�Ã�¬�Îµ�»�Å¤nÁ�·�®�Á�º°�®¦º°�¦́�Å¤nÁ�·�®�¹É�®¤ºÉ��µ� 
®¦º°�´Ê��Îµ�´Ê��¦́�Â¨³�¦´�°̧�Å¤nÁ�·�ª´�¨³®oµ¡´��µ��¨°�Áª¨µ�¸É¥´�Å¤n��·�´�·�µ¤�Îµ´É� 
 ¤µ�¦µ ÙÒ   �¼oÄ�Å¤n��·�´�·�µ¤�Îµ´É��°�Á�oµ¡�´��µ�µ�µ¦�»��µ¤¤µ�¦µ Õ× ª¦¦�°� Ã�¥Å¤n¤¸
Á®�»®¦º°�o°Â�o�́ª°´�¤�ª¦ ®¦º°�́��ªµ��µ¦��·�´�·®�oµ�¸É�°�Á�oµ¡�´��µ�µ�µ¦�»� �o°�¦³ªµ�Ã�¬�Îµ�»�Å¤n
Á�·�°�Á�º°�®¦º°�¦́�Å¤nÁ�·�®oµ¡´��µ�®¦º°�´Ê��Îµ�´Ê��¦́� 
 ¤µ�¦µ ÙÓ   �¼oÄ�Å¤n��·�´�·�µ¤¤µ�¦µ ÕÚ ®¦º°¤µ�¦µ ÖÑ �o°�¦³ªµ�Ã�¬�¦´�Å¤nÁ�·�®oµ¦o°¥�µ� 
 ¤µ�¦µ ÙÔ   �¼o¦́�Ä�°�»�µ��¼oÄ� iµ g�¤µ�¦µ ÖØ ®¦º°¤µ�¦µ ÖÙ �o°�¦³ªµ�Ã�¬�¦´�Å¤nÁ�·�®oµ¦o°¥�µ� 
 ¤µ�¦µ ÙÕ   �¼o¦́�Ä�°�»�µ��¼oÄ��ÎµÁ�·��·��µ¦Ä�¦³®ªnµ��¼�́É�¡´�Ä�oÄ�°�»�µ��o°�¦³ªµ�Ã�¬�Îµ�»�
Å¤nÁ�·�®�Á�º°� ®¦º°�¦́�Å¤nÁ�·�®�¹É�®¤ºÉ��µ� ®¦º°�´Ê��Îµ�´Ê��¦́�Â¨³�¦´�°̧�Å¤nÁ�·�ª´�¨³®oµ¡´��µ��¨°�Áª¨µ�¸É     
¥´� iµ g�  
 ¤µ�¦µ ÙÖ   Ä®o¤¸��³�¦¦¤�µ¦Á�¦¸¥�Á�¸¥���¸ 
  (Ò)  Ä�Á���¦»�Á�¡¤®µ��¦�¦³�°��oª¥ �¼oÂ���¦»�Á�¡¤®µ��¦ �¼oÂ��Îµ�´��µ�°´¥�µ¦¼�»� 
Â¨³�¼oÂ���¦¤�Îµ¦ª� 
  (Ó)  Ä�Á���´�®ª´�°ºÉ��¦³�°��oª¥�¼oªnµ¦µ��µ¦�´�®ª´� °́¥�µ¦�´�®ª´� Â¨³�¼o�Îµ�´��µ¦
�Îµ¦ª�£¼�¦�´�®ª´� 
 �¦¦�µ�ªµ¤�·��µ¤¡¦³¦µ��´��´�·�¸Ê �oµÁ®È�ªnµ�¼o�o°�®µÅ¤n�ª¦Å�o¦́�Ã�¬�¹��Îµ�»�®¦º°Å¤n�ª¦           
�¼�¢j°�¦o°� Ä®o��³�¦¦¤�µ¦Á�¦¸¥�Á�¸¥���¸¤¸°Îµ�µ�Á�¦¸¥�Á�¸¥� 
 Îµ®¦´��ªµ¤�·��¸É¤¸Ã�¬�¦´��µ�Á�¸¥ª ®¦º°¤¸Ã�¬�Îµ�»�Å¤nÁ�·�®�¹É�Á�º°�®¦º°�¦́�Å¤nÁ�·�°�¡´��µ� 
®¦º°�´Ê��Îµ�´Ê��¦́� Ä®oÁ�oµ¡�´��µ��o°��·É�®¦º°�¼o�¹É�Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�¤°�®¤µ¥¤¸°Îµ�µ�Á�¦¸¥�Á�¸¥�Å�o�oª¥ 
 Á¤ºÉ°Å�oÁ̧¥�nµ�¦́��µ¤�¸ÉÁ�¦̧¥�Á�¸¥�£µ¥Ä�µ¤·�ª´��´�Â�nª´��¸É¤¸�µ¦Á�¦¸¥�Á�¸¥� Ä®o�º°ªnµ��¸Á ·̈��´�
�µ¤�¦³¤ª¨��®¤µ¥ª·�¸¡·�µ¦�µ�ªµ¤°µ�µ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ÒÙØ

 �oµ�¼o�o°�®µÅ¤n¥·�¥°¤�µ¤�¸ÉÁ�¦¸¥�Á�¸¥�®¦º°¥·�¥°¤Â¨oªÅ¤n�Îµ¦³Á�·��nµ�¦´�£µ¥Ä��Îµ®��Áª¨µ        
�́��¨nµªÄ®o�ÎµÁ�·���¸�n°Å� 
 

®¤ª� Ò× 
��Á�¡µ³�µ¨ 

------------------------- 
 

 ¤µ�¦µ Ù×  �¼o¦́�Ä�°�»�µ��¦³�°��·��µ¦Ä��µ¤��®¤µ¥ªnµ�oª¥�µ¦µ�µ¦�»��¹É��¼�¥�Á¨·�Ã�¥
¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê°¥¼nÂ¨oªÄ�ª´��¸É¡¦³¦µ��´��́�·�¸ÊÄ�o�´��́�Â¨³�·��µ¦�´Ê�¤¸΅�¬�³Á�n�Á�¸¥ª�´��·��µ¦�¸É�³�o°�
Å�o¦́�Ä�°�»�µ�®¦º°�o°�Â�o�Â¨³Å�o¦́�®�´�º°¦́�¦°��µ¦Â�o��µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸ÊÄ®o�¼o�´Ê� �¦³�°��·��µ¦�´Ê�
�n°Å�Å�oÁ¤º°�Á�}��¼o�¸ÉÅ�o¦́�Ä�°�»�µ�®¦º°Á�}��¼o�¸ÉÅ�oÂ�o�Â¨³Å�o¦́�®�´�º°¦́�¦°��µ¦Â�o��µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê
Â¨oª Â�nÁ¤ºÉ°Ä�°�»�µ��´��¨nµª·Ê�°µ¥»Â¨³�¼o�´Ê�¥´����¦³��r�³�ÎµÁ�·��·��µ¦�n°Å��¼o�´Ê��³�o°�¤µ�ÎµÁ�·��µ¦
�°¦́�Ä�°�»�µ�®¦º°Â�o��µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê�n°��µ¦�ÎµÁ�·��µ¦ 
 ¤µ�¦µ ÙØ  �¼o�¹É��¦³�°��·��µ¦Ä��¸ÉÅ¤n�o°�Â�o�Â¨³Å�o¦́�®�´�º°¦́�¦°��µ¦Â�o��µ¤��®¤µ¥ªnµ�oª¥
�µ¦µ�µ¦�»��¹É��¼�¥�Á¨·�Ã�¥¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê Â�nÁ�}��·��µ¦�¸É�³�o°�Â�o�Â¨³Å�o¦́�®�´�º°¦́�¦°��µ¦Â�o�
�µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê Â¨³¤·Ä�nÁ�}��¼oÅ�o¦́�Ä�°�»�µ�°¥¼nÂ¨oª�µ¤¤µ�¦µ Ù× Ä®o¥´����¦³�°��·��µ¦Å�o�n°Å� 
Â�n�³�o°�¤µ�ÎµÁ�·��µ¦Â�o��n°Á�oµ¡�´��µ��o°��·É�£µ¥Ä��Îµ®��Áª¨µÁ�oµ·�ª´��´�Â�nª´��¸É¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê  
Ä�o�´��́� 
 ¤µ�¦µ ÙÙ  �¼o�¹É��¦³�°��·��µ¦Ä��¸É¤·Å�oÁ�}��·��µ¦�¸É�o°�Å�o¦´�Ä�°�»�µ��µ¤��®¤µ¥ªnµ�oª¥�µ¦ 
µ�µ¦�»��¹É��¼�¥�Á¨·�Ã�¥¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê Â�nÁ�}��·��µ¦�¸É�³�o°�Å�o¦́�Ä�°�»�µ��µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê  
Ä®o¥´����¦³�°��·��µ¦Å�o�n°Å� Â�n�³�o°�¤µ¥ºÉ��Îµ�°¦´�Ä�°�»�µ��µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê£µ¥Ä��Îµ®��Áª¨µ
Á�oµ·�ª´��´�Â�nª´��¸É¡¦³¦µ��´��́�·�¸ÊÄ�o�´��́� Á¤ºÉ°Å�o¥ºÉ��Îµ�°Â¨oªÄ®o¥´����¦³�°��·��µ¦Å�o�n°Å����ªnµ�³¤¸
�Îµ´É�Å¤n°°�Ä�°�»�µ�Ä®o�¦³�°��·��µ¦�µ¤¡¦³¦µ��´��́�·�¸Ê 
 ¤µ�¦µ ÙÚ  �¦¦�µ�·��µ¦�nµ� Ç �¸É�Îµ®��Ä®oÁ�}��·��µ¦�oµ�¹É�Á�}��¸É¦́�Á�¸¥�®¦º°°µ�Á�}�°´��¦µ¥Â�n 
»�£µ¡�µ¤¤µ�¦µ Ø Â®n�¡¦³¦µ��´��́�·µ�µ¦�»� ¡»��«´�¦µ� ÓÕÙÕ Â¨³�µ¦Â�n��¤�µ¤¤µ�¦µ ÔÒ 
Â®n�¡¦³¦µ��´��́�·µ�µ¦�»� ¡»��«´�¦µ� ÓÕÙÕ Ä®o�º°ªnµÁ�}��·��µ¦�¸ÉÁ�}�°´��¦µ¥�n°»�£µ¡ �´Ê��¸Ê £µ¥Ä�o
�´��́�¤µ�¦µ ÔÒ ®¦º°¤µ�¦µ ÔÓ 
 ¤µ�¦µ ÚÑ  �¦¦�µ���¦³�¦ª� �¦³�µ« �o°�́��´�· Á�«�´��́�· �o°�́��́� ®¦º°�Îµ´É��°�Á�oµ¡�´��µ�
�o°��·É�®¦º°Á�oµ¡�´��µ�µ�µ¦�»��¹É�Å�o°°�Ã�¥°µ«´¥°Îµ�µ��µ¤��®¤µ¥ªnµ�oª¥�µ¦µ�µ¦�»� �¹É��¼�¥�Á¨·�
Ã�¥¡¦³¦µ��´��́�·�¸ÊÄ®oÄ�o�´��́�Å�o�n°Å�Á�nµ�¸ÉÅ¤n�´�®¦º°Â¥o��´���Â®n�¡¦³¦µ��´��´�·�¸Ê  �´Ê��¸Ê  ���ªnµ�³Å�o
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®¤µ¥Á®�» :-  Á®�»�¨Ä��µ¦�¦³�µ«Ä�o¡¦³¦µ���́�́�·��́��¸Ê �º° Á�ºÉ°��µ�¡¦³¦µ���́�́�·µ�µ¦�»�     
¡»��«�́¦µ� ÓÕÙÕ Â¨³¡¦³¦µ��´��́�·�ª��»¤�µ¦Ä�o°»��µ¦³Á�}��»l¥ ¡»��«´�¦µ� ÓÕÙÑ �¹É�Á�}���®¤µ¥�¸É¤¸
���´��́�·Á�¸É¥ª�´��µ¦�ÎµÁ�·��µ��ª��»¤�¼Â¨Ä��oµ�µ�µ¦�»� Å�oÄ�o�´��́�¤µ�µ�Â¨oª Â¤oªnµ�³Å�o¤¸�µ¦Â�oÅ�
Á¡·É¤Á�·¤°̧�®¨µ¥�¦´Ê��È�µ¤ Â�n�È¥´�Å¤n°µ���́�n°£µ¡�ªµ¤Á�¨¸É¥�Â�¨�Â¨³�ªµ¤Á�¦·��oµª®�oµ�°�´��¤  
�ÎµÁ�}��o°��¥µ¥�°�Á���µ¦�Îµ�´��¼Â¨�·��µ¦�nµ� Ç �¸ÉÁ�¸É¥ª�o°��´��µ¦µ�µ¦�»�Ä��oµ��nµ� Ç Ä®o�ªoµ��ªµ��¹Ê� 
Á¡ºÉ°µ¤µ¦��Îµ¤µ�¦́�Ä�o��́Á®�»�µ¦�r�¸ÉÁ�·��¹Ê�Å�o�´��nª�� ̧ Â¨³Ã�¥�¸ÉÄ��{��»��́Á�}��¸É¥°¤¦́�ªnµ�µ¦µ�µ¦�»�
Á�}�Á¦ºÉ°�Á�¸É¥ª¡´��´��ªµ¤Á�}�°¥¼nÂ¨³£µ¡Âª�¨o°¤�°�¤�»¬¥r°¥nµ�Ä�¨o�·�  Â�n���´��́�·�°���®¤µ¥�{��»�´�
¥´�¤·Å�o�Îµ®��¤µ�¦�µ¦�Îµ��́�¼Â¨Â¨³�j°��´�Á�¸É¥ª�´��µ¦°�µ¤´¥·É�Âª�¨o°¤Åªo°¥nµ�Á¡¸¥�¡°Â¨³¤�̧¦³·��·£µ¡ 
�°��µ��¸Ê ¤�ª¦�¦´��¦»����´��́�·Á�¸É¥ª�´��µ¦�ª��»¤Ä®o¤¸΅�¬�³�µ¦�Îµ�´��¼Â¨Â¨³�·��µ¤ Â¨³�¦´��¦»�
°Îµ�µ�®�oµ�¸É�°�Á�oµ®�oµ�¸ÉÂ¨³���Îµ®��Ã�¬�µ¤��®¤µ¥�{��»�´�Ä®oµ¤µ¦��´��́�Ä®o¤¸�µ¦��·�´�·�µ¤®¨´�Á���r
�°���®¤µ¥°¥nµ�Á�¦n��¦´� �³�´Ê� Á¡ºÉ°Ä®oÁ®¤µ³¤Â¨³°��¨o°��́�£µ¡�°�´��¤�{��»�́� Â¨³Á¡ºÉ°Á¡·É¤
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�µ¦µ�µ¦�»�Â¨³��®¤µ¥ªnµ�oª¥�µ¦�ª��»¤�µ¦Ä�o°»��µ¦³Á�}��»l¥Á¸¥Ä®¤n  Â¨³¦ª¤��®¤µ¥�´Ê�°����́
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แบบประเมินผลงานหนังสือเรื่อง “หมาวัด” 
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สมุดกลาง



1. ขอมูลท่ัวไป

   1.1 เพศ
   1.2 อายุ

  O ชาย  O หญิง
  O ต่ำกว่า 18 ปี   O 18 - 25 ปี    O 26 - 30 ปี  
  O 31 - 40 ปี      O 41 ปีข้ึนไป
 2. ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอเน้ือหา

   2.1 เน้ือหาใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
   2.2 เน้ือหาเรียบเรียงได้ดี
   2.3 เน้ือหาให้ความบันเทิงต่อผู้อ่าน
   2.4 เน้ือหาให้ความรู้ต่อผู้อ่าน

  O มากที่สุด  O มาก  O ปานกลาง  O น้อย  O น้อยที่สุด
  O มากที่สุด  O มาก  O ปานกลาง  O น้อย  O น้อยที่สุด
  O มากที่สุด  O มาก  O ปานกลาง  O น้อย  O น้อยที่สุด
  O มากที่สุด  O มาก  O ปานกลาง  O น้อย  O น้อยที่สุด

3. ระดับความพึงพอใจตองานออกแบบ

   3.1 การออกแบบและจัดหน้ามี   
        ความเหมาะสมกับเน้ือหา
   3.2 ความเหมาะสมของภาพ
        ประกอบ
   3.3 ความเหมาะสมของสีที่ใช้
   3.4 ความเหมาะสมขนาดตัวอักษร

  O มากที่สุด  O มาก  O ปานกลาง  O น้อย  O น้อยที่สุด

  O มากที่สุด  O มาก O ปานกลาง  O น้อย  O น้อยที่สุด
  
  O มากที่สุด  O มาก O ปานกลาง  O น้อย  O น้อยที่สุด
  O มากที่สุด  O มาก  O ปานกลาง  O น้อย  O น้อยที่สุด

4. ระดับความพึงพอใจตอภาพรวมของหนังสือ

   4.1 ความสวยงามของหนังสือ
   4.2 ความน่าสนใจของหนังสือ
   4.3 คุณภาพของหนังสือ
   4.4 ประโยชน์ที่ผู้อ่านได้รับ

  O มากที่สุด  O มาก  O ปานกลาง  O น้อย  O น้อยที่สุด
  O มากที่สุด  O มาก  O ปานกลาง  O น้อย  O น้อยที่สุด
  O มากที่สุด  O มาก  O ปานกลาง  O น้อย  O น้อยที่สุด
  O มากที่สุด  O มาก  O ปานกลาง  O น้อย  O น้อยที่สุด

 

แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจหนังสือเร่ือง 'หมาวัด'

ขอเสนอแนะ*
..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................
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หมาวัด

àร×èÍงราวทีèà¡Ôด¢Öéน¨รÔง¢ÍงàหÅ่าàดç¡วัดสีè¢า

หมาวัด

àร×èÍงราวทีèà¡Ôด¢Öéน¨รÔง¢ÍงàหÅ่าàดç¡วัดสีè¢า
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ĀöćüĆéǰǰǰǰøüĊøŤǰĂćßĊüą

óĉöóŤÙøĆĚÜĒøÖǰöÖøćÙöǰģĦĦĨǰÖøčÜđìóöĀćîÙø
ÝĞćîüîǰĢģĥǰĀîšć

ǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰìĊęðøċÖþćǰǰǰǰ ĂćÝćø÷Ťïøø÷ÜÙŤǰÿčüøøèñŠĂÜ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÙèąìĊęðøċÖþćǰǰǰǰǰǰǰĂćÝćø÷ŤĂøĉîǰđÝĊ÷ÝĆîìøŤóÜþŤ
ǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰéø�ǰÖĆî÷ĉÖćǰßĂüŤ
ǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĂćÝćø÷ŤõöøýøĊǰĒéÜßĆ÷
ǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĂćÝćø÷ŤüĊøąýĆÖéĉĝǰÝĆîìøŤÿŠÜĒÿÜ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰõćóðøąÖĂïǰǰǰǰǰǰǰüøĉýćǰĕß÷óÜþŤ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰõćóëŠć÷ǰǰǰǰǰǰǰüĉúćüĆú÷ŤǰĂîčÿøíîćüĆçîŤ
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จากผู้เขียน

ĔîìĊęÿčéÖćøđéĉîìćÜ×ĂÜĀîĆÜÿČĂđøČęĂÜǰĳĀöćüĆéĴǰđúŠöîĊĚÖĘđéĉî
öćëċÜÝčéĀöć÷ðúć÷ìćÜǰöĊđøČęĂÜøćüÙüćöðøąìĆïĔÝöćÖöć÷ìĊę÷ĆÜĕöŠ
ĕéšđúŠćǰĒêŠÖĘó÷ć÷ćöÖúĆęîÖøĂÜÿĉęÜìĊęéĊìĊęÿčéöćĕüšĔîĀîĆÜÿČĂđúŠöĒøÖ×ĂÜ
ßĊüĉêîĆÖýċÖþćÙîĀîċęÜǰ ÖćøÙúčÖÙúĊĂ÷ĎŠÖĆïĀöćüĆéđÖČĂïǰ Ģǰ đéČĂîÙÜ
đðŨîēĂÖćÿìĊęĀćĕöŠĕéšÜŠć÷îĆÖǰÝćÖÙîìĊęĒìïĕöŠđÙ÷đ×šćüĆéǰêšĂÜêČęîĒêŠ
đßšćĕðüĆéìčÖüĆîǰóĎéÙč÷ÖĆïĀúüÜóŠĂǰĀúüÜóĊęǰĒúąÙîĂČęîĔîüĆéàċęÜđÙ÷
đðŨîÙîĒðúÖĀîšćöćÖŠĂîǰÖćúđüúćóćĔĀšñĎšđ×Ċ÷îÙčšîđÙ÷ÖĆïÙîđĀúŠć
îĆĚîǰđøĊ÷îøĎšßĊüĉêđÞÖđßŠîđéĘÖüĆéÙîĀîċęÜǰßĊüĉêìĊęđÙ÷đéĉîĀšćÜÖúĆïÖúć÷
đðŨîĂ÷ĎŠÖĆïíøøöąĒúąôŦÜđìýîŤÝćÖĀúüÜóŠĂĒìïìčÖüĆîǰ×ĂïÙčèìčÖ
ēĂÖćÿéĊǰėǰìĊęöĂïĔĀšǰ×ĂïÙčèĂćĀćøĒúą×îö×ĂÜĀúüÜóŠĂìĊęßŠü÷ĔĀš
ĂĉęöìšĂÜìčÖÙøĆĚÜìĊęĕðüĆéǰ ×ĂïÙčèĀöćüĆéìčÖêĆüìĊęßŠü÷đðŨîÖĞćúĆÜĔÝĔî
ÖćøĂĂÖĕðđÖĘï×šĂöĎúǰĒúąĀîĆÜÿČĂđúŠöîĊĚÝąĕöŠÿĞćđøĘÝĕéšđú÷ëšćĕöŠöĊÙî
øĂï×šćÜìĊęÙĂ÷ĔĀšÙüćößŠü÷đĀúČĂñĎšđ×Ċ÷îìĊęĕøšðøąÿïÖćøèŤÙîîĊĚ

ǰ øüĊøŤǰĂćßĊüąǰ
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บทนำ  ๘
หมาวัด (พระศรี) ๑๓

ª¶«¤q§©� m¯�ÔÕ
§»�ª¶«¤q�m´��´�¶�ÕÓ

�·©¶�Â�É�©³��ÕÙ
¥³��¥³Ë�Ã¥��¯��´¤Â¬¹¯�ÖÛ

หมาสีม่วง ๕๕
�º��´¤£²§¶�ØÕ
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บทนำ  ๘
หมาวัด (พระศรี) ๑๓

ª¶«¤q§©� m¯�ÔÕ
§»�ª¶«¤q�m´��´�¶�ÕÓ

�·©¶�Â�É�©³��ÕÙ
¥³��¥³Ë�Ã¥��¯��´¤Â¬¹¯�ÖÛ

หมาสีม่วง ๕๕
�º��´¤£²§¶�ØÕ

สารบัญ

�n´©�n��´�¥�ØÛ
Â£¹Ê¯£´Æ£m¯¤´�¯£�ÙÛ

�¯���¶��ÚÙ
�Ëµ��´§»��»n�´¤�Û×
£´ ³��³©�ÓÒ×

หมาหมู่ ๑๑๑
��¬¥º��ÓÓÖ
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หมาวัดĠ

บทนำ 
ĶüĆîîĊĚĕĂšéčŢÖéĉěÖöĆîöć×ĊĚĀîšćïšćîĂĊÖĒúšüǰ đéĊĜ÷üĒöŠÝąÝĆïĕð

ðúŠĂ÷üĆéǰđÝšć×ĂÜßĂïðúŠĂ÷ĂĂÖöćđóŠîóŠćîéĊîĆÖķǰĒöŠÖúŠćüéšü÷îĞĚć
đÿĊ÷ÜēöēĀìĊęêšĂÜĂĂÖöćđÖĘï×ĊĚĀöćĀîšćïšćîìčÖüĆîǰ éšü÷đóøćąÖćø
×ćéÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜ×šćÜïšćîÙîĀîċęÜ

ĂĊÖǰģǰüĆîëĆéöćǰéčŢÖéĉěÖ÷ĆÜÙÜ×ĊĚĀîšćïšćîđĀöČĂîĂ÷ŠćÜđÙ÷ǰĒöŠ
đéĉîĕðĀ÷ĉïÖčâĒÝǰĒúšüđðŗéðøąêĎøëĔĀšöĆîìĆîìĊ

ĶđĂšćǰ ×ċĚîøëđøĘüķǰìĆîìĊìĊęĒöŠÖúŠćüǰ đÝšćĀöćîšĂ÷ĕöŠøĂßšćǰ øĊï
Öøąēéé×ċĚîøëĂ÷ŠćÜüŠćÜŠć÷

đÿĊ÷ÜĒöŠêĉéđÙøČęĂÜøëĒúšü×ĆïĂĂÖĕðǰöĂÜêćöøëĒöŠìĊę×ĆïĂĂÖ
ĕðĒúšüĕéšĒêŠĀüĆÜüŠćǰéčŢÖéĉěÖÝąĂĂÖĕðóïÿĉęÜĔĀöŠìĊęéĊÖüŠć

×šĂöĎúÝćÖÖøöĂîćöĆ÷ÖúŠćüüŠćǰðŦÝÝčïĆîđÞóćąĔîđ×êǰÖìö�ǰöĊ
ĀöćÝøÝĆéĂ÷ĎŠđÖČĂïÿćöĒÿîêĆüǰ ĒúąÙćéüŠćĔîÙüćöđðŨîÝøĉÜĂćÝ
öćÖÖüŠćîĆĚîǰēé÷đÖĉéÝćÖÖćøëĎÖìĂéìĉĚÜǰĀøČĂĒöŠìĊęđðŨîÝøÝĆéĒúšüĕöŠ
ĕéšøĆïÖćøìĞćĀöĆîǰìĊęÿĞćÙĆâÙČĂǰ÷ĆÜöĊĀöćïšćîĂĊÖÖüŠćĒðéĒÿîêĆüìĊęëĎÖ
ðúŠĂ÷ĂĂÖöćüĉęÜîĂÖïšćîêĂîÖúćÜüĆîǰĒúąÖúĆïöćîĂîìĊęïšćîêĂî
ÖúćÜÙČîǰÝîĂćÝđøĊ÷ÖüŠćĕéšüŠćđðŨîǰĳĀöćßčößîĴǰàċęÜöĊēĂÖćÿÿĎÜöćÖ
ĔîÖćøÖúć÷đðŨîÝøÝĆéǰđîČęĂÜÝćÖÖúĆïïšćîĕöŠëĎÖǰĀøČĂÖøèĊìĊęĀöćîĞć
ÙüćöđéČĂéøšĂîöćĔĀšñĎšĂČęîǰéĆÜÖøèĊ×ĂÜđÝšćéčŢÖéĉěÖ×šćÜêšî

ēé÷üĉíĊĒÖšðŦâĀćìĊęëĎÖêšĂÜìĊęÿčéÙČĂÖćøìĞćĀöĆîǰđóČęĂúéÖćøđÖĉé
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ġ¥©·¥q

×ĂÜĀöćǰ đîČęĂÜÝćÖúĎÖĀöćÙĂÖĀîċęÜÝąöĊÝĞćîüîĕéšöćÖëċÜǰ Ģġǰ êĆüǰ
àċęÜëČĂüŠćđðŨîÖćøĒóøŠóĆîíčŤìĊęđøĘüöćÖǰÝċÜđÖĉéđðŨîöĎúîĉíĉĀøČĂÖúčŠöïčÙÙú
êŠćÜǰėǰĂĂÖöćßŠü÷ĒïŠÜđïćõćøą×ĂÜøĆåǰēé÷ÖćøìĞćĀöĆîÿĆêüŤǰîĞćöć
óĆÖôŚŪîìĊęýĎî÷ŤĔĀšĒñúĒĀšÜÿîĉìǰĒúšüÝċÜðúŠĂ÷ÖúĆïìĊęđéĉö

ĶĂĆîîĊĚÿĞćÙĆâÙČĂêšĂÜöĊýĎî÷ŤóĆÖôŚŪîǰ đóČęĂöîčþ÷íøøöǰ ìĞćĀöĆî
ĒúšüðúŠĂ÷đú÷öĊēĂÖćÿêĉéđßČĚĂìĊęĒñúǰđÙ÷öĊ×ŠćüüŠćǰÖìö�ǰĕðìĞćĀöĆî
ĒúšüðúŠĂ÷ǰĀöćÖĘĕðîĂîìĊęÿÖðøÖǰóĂêĉéđßČĚĂǰĒñúđðŗéǰĕÿšĀúčéĒúšü
ÖĘÖĉîĕÿšêĆüđĂÜǰđóøćąöĆîÖĘó÷ć÷ćöéċÜǰöĆîÙĆîéšü÷ǰÿÖðøÖéšü÷ǰõćó
ìćøčèđĀúŠćîĊĚĂ÷ŠćĔĀšđÖĉéĔîÝĉêĔÝÙîĕì÷ǰđøćÖúčŠöĒöŠïšćîÖĘđú÷ÝĆéêĆĚÜ
ìĊęóĆÖôŚŪîǰðøąöćèǰĨǰüĆîǰĒúšüðúŠĂ÷ÖúĆïìĊęđéĉöķǰðøąíćîÖúčŠöǰ404ǰ
	ÿöćÙöÿÜđÙøćąĀŤÿĆêüŤĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤ
ǰÖúŠćü

đĀêčìĊę÷ĆÜðúŠĂ÷ÖúĆïìĊęđéĉöđîČęĂÜÝćÖđĀĘîüŠćÙîĕì÷öĊÝĉêđöêêćǰ
ĀöćÝøÝĆéđêĉïēêöćĔîóČĚîìĊęĒĀŠÜîĆĚîǰ ĒÿéÜüŠćÿćöćøëĂ÷ĎŠĕéšǰ ÝąĕöŠǰ
ÿîĆïÿîčîĔĀšÝĆïöćĕüšøüöÖĆîĔîìĊęĒÙïǰėǰđóøćąëČĂüŠćđðŨîÖćøìøöćîǰ
ĔĀšðúŠĂ÷ĂĂÖĕðßŠü÷ÖĆîđúĊĚ÷ÜÝîĀöéĂć÷č×Ć÷ĕðéĊÖüŠćǰÖćøöĊÿĆêüŤĔîìĊę
đéĊ÷üöćÖǰ ėǰ ÝąÿøšćÜÙüćöøĞćÙćâǰ đéČĂéøšĂîǰ ÿøšćÜÖúĉęîǰ ÿøšćÜ
öúõćüąǰđßŠîǰöĎúêćöëîîǰÙčš÷×÷ąǰéčøšć÷ǰĀøČĂđÖĉéēøÙóĉþÿčîĆ×ïšćǰ
đðŨîêšîǰ ĒêŠĔîÖøèĊëšćđĀĘîüŠćóČĚîìĊęîĆĚîĀöćöĊÿõćóÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠìĊęǰ
ĕöŠéĊǰöĊÖćøëĎÖìĞćøšć÷ǰĀøČĂĂéĂ÷ćÖǰÖĘÝąîĞćöćìĞćĀöĆîǰÞĊé÷ćǰĒúą
ĀćïšćîĔĀšĔĀöŠǰ

ìćÜôćÖöĎúîĉíĉđóČęĂÿčîĆ×ĔîàĂ÷ÖĘöĊÖćøøąéöđÜĉîßŠü÷đĀúČĂǰ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดĢ

ĀöćÝøÝĆéìĆĚÜÝćÖĔîðøąđìýĒúąêŠćÜðøąđìýǰöĊÙŠćĔßšÝŠć÷ëċÜĀîċęÜúšćî
ÿĂÜĒÿîïćìêŠĂðŘǰàċęÜîŠćĒðúÖüŠćđÜĉîïøĉÝćÙöćÝćÖêŠćÜðøąđìýëċÜǰ
ĩġǰđðĂøŤđàĘîêŤǰĒêŠÝćÖðøąđìýĕì÷đóĊ÷ÜǰģġǰđðĂøŤđàĘîêŤđìŠćîĆĚîǰēé÷
đÜĉîìĊęĕéšÝąîĞćöćßŠü÷đĀúČĂĀöćĔîðøąđìýĕì÷đóĊ÷ÜĒĀŠÜđéĊ÷üǰ
ÿąìšĂîĔĀšđĀĘîüŠćêŠćÜðøąđìýöĊÙüćöêČęîêĆüĔîéšćîîĊĚöćÖÖüŠćĕì÷
Āúć÷đìŠćîĆÖ

üĆéđðŨîêĆüĂ÷ŠćÜđúĘÖǰėǰĔîÿĆÜÙö×îćéĔĀâŠǰìĊęöĊðŦâĀćĀöćĂ÷ĎŠ
öćÖöć÷ǰìĆĚÜÖćøìĂéìĉĚÜǰëĎÖìĞćøšć÷ǰìčïêĊǰüćÜ÷ćđïČęĂǰđðŨîêšî

ĂĊÖìĆĚÜÖãĀöć÷ìĊęöĊĂ÷ĎŠÖĘđðŨî×šĂïĆââĆêĉÖøčÜđìóöĀćîÙøǰìĊęĔßšǰ
ĕéšđÞóćąĔîđ×êǰ Öìö�ǰ ēé÷ÖĞćĀîéĔĀšÖøčÜđìóǰ Ąǰ đðŨîđ×êÙüïÙčöǰ
ĀšćöĕöŠĔĀšðúŠĂ÷ĀöćĔîìĊęìćÜÿćíćøèąđðŨîĂĆî×ćéǰ ĒúąĕöŠĔĀšĀöć
ÿøšćÜÙüćöđéČĂéøšĂîøĞćÙćâǰđßŠîǰĂčÝÝćøąĀîšćïšćîǰđðŨîêšîǰ

ĔîÖøèĊđðŨîÝøÝĆéĀøČĂĀöćüĆéǰ ÝąÖĞćĀîéĔĀšñĎšĔĀšĂćĀćøđðŨîǰ
đÝšć×ĂÜǰêšĂÜîĞćĕð×ċĚîìąđïĊ÷îõć÷ĔîǰĢģġǰüĆîǰîĆïĒêŠĀöćđÖĉéǰĀøČĂ
õć÷ĔîǰĤġǰüĆîǰǰîĆïÝćÖìĊęîĞćöćđúĊĚ÷ÜǰǰĒúąÖćøĔĀšĂćĀćøĀöćĔîìĊę
ÿćíćøèąǰǰēé÷ÖŠĂĔĀšđÖĉéÙüćöÿÖðøÖÖĘöĊēìþÙüćöñĉééšü÷

àċęÜ× šĂïĆââĆêĉìĊęÖú ŠćüöćîĊĚ ǰ ìćÜüĆé÷ĆÜĕö ŠđÙ÷ìøćïüŠćöĊǰ
ÖãĀöć÷ǰĒêŠëċÜìøćïÖĘĔßšĕöŠĕéšĔîìćÜðäĉïĆêĉ

ĶëċÜøĎšĒúšüöĆîÝąìĞćĕéš÷ĆÜĕÜǰ óüÖĀöćêćöïšćîîĆęîÖĘĂćÝÝą
ìĞćĕéšǰĒêŠĀöćüĆéìĊęöćÖ×îćéîĊĚǰéĎĒúĕöŠĕĀüĀøĂÖķǰđú×ćüĆéÖúŠćü

ÿĂéÙúšĂÜÖĆïÝĞćîüîĀöćĔîüĆéóøąýøĊìĊęđóĉęö×ċĚîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ģ¥©·¥q

àċęÜìĊęöć×ĂÜĀöćđĀúŠćîĊĚđÖĉéÝćÖÖćøĕöŠĕéšøĆïÖćøìĞćĀöĆîĂ÷ŠćÜìĆęüëċÜǰ
ÿŠÜñúĔĀšĂĂÖúĎÖĂĂÖĀúćîĒóøŠÖøąÝć÷ĕðìĆęüǰøüöëċÜðŦâĀćÖćøîĞć
ĀöćĕððúŠĂ÷üĆéǰìĊęéĎđĀöČĂîđðŨîüĆçîíøøö×ĂÜÙîĕì÷ǰÝîđÖĉéđðŨî
ÙĞćüŠćǰĳêĆéĀćÜðúŠĂ÷üĆéĴǰĕðđÿĊ÷Ēúšüǰ

ĶĀúüÜóĊęĂ÷ĎŠüĆéîĊĚöćǰĢġǰðŘǰđĀĘîĕéšßĆéđú÷üŠćöĊÝĞćîüîĀöćđóĉęö
×ċĚîĂ÷ŠćÜöćÖǰđöČęĂÖŠĂîĕöŠđ÷ĂąǰÙîđÙšćÖĘđĂćöćðúŠĂ÷ǰđúĊĚ÷ÜĕöŠĕĀüÖĘ
đĂćöćðúŠĂ÷ķǰ ÝćÖÙĞćÿĆöõćþèŤĀúüÜóĊęì ŠćîĀîċęÜĔîüĆéóøą
ýøĊöĀćíćêčǰĄ

ðŦâĀćđĀúŠćîĊĚđÖĉéÝćÖÙîĕì÷öĊÝĉêđöêêćêŠĂÿĆêüŤǰ ĒêŠÖĘ×ćé
ÙüćöøĆïñĉéßĂïêŠĂÿĆêüŤéšü÷đßŠîÖĆîǰēé÷ÝąđĀĘîĕéšüŠćǰüĆéÖĆïßčößîöĊ
ÖćøđÖĊę÷üéĂÜÖĆîĂ÷ŠćÜĒ÷ÖĕöŠĂĂÖǰđöČęĂÙîĕöŠđúĊĚ÷ÜǰÖĘđĂćĀöćöćðúŠĂ÷
üĆéÝîöĊÝĞćîüîöćÖëċÜ×ĆĚîéĎĒúĕöŠĕĀüǰàċęÜìćÜüĆéÖĘêšĂÜðúŠĂ÷ĔĀšĂ÷ĎŠÖĉî
ÖĆîđĂÜêćöíøøößćêĉǰđöČęĂĀöćĕöŠĕéšøĆïÖćøéĎĒúÖĘĂćÝđÖĉéóùêĉÖøøö
ÖšćüøšćüÖĆïÙîǰâćêĉē÷ööćìĞćïčâìĊęüĆéëĎÖĀöćÖĆéǰîĞćĕðÿĎŠÙüćöêć÷
ēé÷÷ćđïČęĂìĊęöîčþ÷ŤĀ÷ĉï÷ČęîĔĀšÖĆïÿĉęÜöĊßĊüĉêìĊęđøĊ÷ÖüŠćđóČęĂîǰ đÖĉéđðŨî
üĆäÝĆÖøìĊęĕöŠÿöÙüøĒÖŠÙüćöàČęĂÿĆê÷ŤìĊęöĆîöĂïĔĀš

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดěĚ หมาวัดěĚ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ěě¥©·¥q

M
ìŠćöÖúćÜÙüćöüčŠîüć÷ïîëîîÿć÷óĀúē÷íĉîǰ×ċĚîøëđöúŤÿć÷

ĀîċęÜìĊęöčŠÜĀîšćĕðìćÜøĆÜÿĉêǰ îĆęÜöĂÜüĉü×šćÜìćÜĕðÿĆÖÙøĎŠÖĘøĆïøĎšüŠćêšĂÜ
úÜđÿĊ÷Ēúšü

ĶüĆéóøąýøĊÝŢąǰüĆéóøąýøĊķǰÖøąđðŞćøëđöúŤêąēÖî×ċĚîïĂÖÝčé
Āöć÷ðúć÷ìćÜĔîüĆîîĊĚ

đðŨîíøøöéć×ĂÜÖøąđðŞćøëđöúŤìĊęßĂïïĂÖðŜć÷êŠĂĕðđøĘüÖüŠć
ìĊęÙüøÝąđðŨîǰÝċÜøĂĔĀšøë×÷ĆïĕðĂĊÖîĉéĒúšüÙŠĂ÷účÖ×ċĚîÝćÖđÖšćĂĊĚ

đüúćðøąöćèǰĩǰēöÜđßšć×ĂÜüĆîÝĆîìøŤǰñĎšÙîêŠćÜđéĉîÿüîìćÜ
ÖĆïìćÜĕðüĆéǰĀúć÷ÙîđøŠÜøĊïǰĀúć÷ÙîĀ÷čéđéĉîàČĚĂ×šćüđĀîĊ÷üĀöĎðŗŪÜǰ
ĂćĀćøđßšćđÝšćðøąÝĞć×ĂÜÙîÖøčÜđìóǰ Ąǰ ìĊęöĂÜđĀĘîÙüĆîē×öÜöćĒêŠ
ĕÖúǰóüÖđ×ćĔßšöĆîøĂÜìšĂÜÖŠĂîĂĂÖđéĉîìćÜĕðìĞćÜćîǰ

ÖŠĂîÙüćöÙĉéÝąúŠĂÜúĂ÷ĕðĕÖúǰ ÖĘÿąéčéÖĆïìćÜêŠćÜøąéĆïǰ

หมาวัด (พระศรี)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดěĜ

ìĊęéĎđĀöČĂîđðŨîìćÜđ×šćÿëćîìĊęĒĀŠÜĀîċęÜǰ ǰ đöČęĂöĂÜđ×šćĕðǰ đĀĘîđÝéĊ÷Ť
ĔĀâŠêĆĚÜêøąĀÜŠćîĂ÷ĎŠéšćîĀîšćǰìĞćĔĀšöĆęîĔÝĕéšüŠćëċÜÝčéĀöć÷ðúć÷ìćÜ
ìĊęêšĂÜÖćøĒúšüǰǰ

ìĆîìĊìĊęÖšćüđìšćđ×šćĕðĔîüĆéǰÙüćöÿÜïđøĉęöđ×šćðÖÙúčöĂ÷ŠćÜÙćé
ĕöŠëċÜǰĕöŠĔßŠđóøćąÙüćöÿÜïÝćÖøÿóøąíøøöǰĒêŠõćóìĊęÙĉéĕüšĕöŠđðŨî
Ă÷ŠćÜìĊęÙĉéǰ ìĊĒøÖĒĂïÙĉéĕüšüŠćÝąöĊóčìíýćÿîĉÖßîìĊęđéĉî×üĆÖĕ×üŠ
ìĞćïčâĂ÷ĎŠĔîüĆéöćÖöć÷ǰ öĊđÿĊ÷ÜđøĊ÷ÖÝćÖöĆÙìć÷ÖĔĀšìĞćïčâǰ đÿĊ÷Ü
óøąÿüéöîêøŤéĆÜđàĘÜĒàŠĂ÷ĎŠìĆęüüĆéǰ ĒêŠüĆîîĊĚĕöŠđðŨîđĀöČĂîìčÖüĆîǰ ÙÜ
đóøćąđðŨîüĆîĒøÖ×ĂÜÖćøìĞćÜćîǰ

éšü÷ÙüćöìĊęĕöŠöĊÙîǰìĞćĔĀšöĂÜđĀĘîÙüćöÿü÷Üćö×ĂÜüĆéĕéšöćÖ
×ċĚîǰĒÿÜĒéé÷ćöđßšćÿŠĂÜĔĀšêĆüđÝéĊ÷ŤǰóøąĂčēïÿëǰĒúąÿëćðŦê÷Öøøö
êŠćÜǰėǰÿŠĂÜðøąÖć÷øą÷ĉïøą÷ĆïǰÿĂÜ×šćÜìćÜđéĉîđêĘöĕðéšü÷ĀâšćÿĊ
đ×Ċ÷ü×ÝĊǰïŠÜïĂÖëċÜÖćøéĎĒúøĆÖþćĂ÷ŠćÜéĊ×ĂÜÙîĔîüĆéǰĒêŠĕöŠîŠćĒðúÖ
ĔÝöćÖîĆÖǰđóøćąüĆéóøąýøĊìĊęđøĊ÷ÖÖĆîêĉéðćÖĒĀŠÜîĊĚǰđðŨîóøąĂćøćö
ĀúüÜßĆĚîđĂÖǰ ÿøšćÜđöČęĂðŘóčìíýĆÖøćßǰ ģĥĩĤǰ ÝĆéÿøšćÜēé÷óúêøĊǰ
ĀúüÜóĉïĎúÿÜÙøćöǰĀøČĂìĊęđøĊ÷ÖêĉéðćÖÖĆîüŠćǰĳÝĂöóúǰð�Ĵǰǰîć÷Ö
øĆåöîêøĊĔî×èąîĆĚîǰ đóČęĂđðŨîĂîčÿøèŤĒĀŠÜÖćøðÖÙøĂÜøąïĂï
ðøąßćíĉðĕê÷ǰđéĉöÝċÜĔßšßČęĂüŠćüĆéðøąßćíĉðĕê÷ǰǰêŠĂöćǰøĆåïćúĂĉîđéĊ÷
ĕéšöĂïóøąïøöÿćøĊøĉÖíćêčìĊę×čéÙšîóïǰèǰ öĀćÿëĎðíøøöøćßĉÖąǰ
öĂïÖĉęÜóøąýøĊöĀćēóíĉĝǰĒúąöĂïéĉîÝćÖÿĆÜđüßîĊ÷ÿëćîǰĒúąøĆåïćú
ĕéšĂĆâđßĉâöćðøąéĉþåćîĕüšǰ èǰ üĆéĒĀŠÜîĊĚǰ ÝċÜĕéšđðúĊę÷îßČęĂđðŨîǰǰ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ěĝ¥©·¥q

ĳüĆéóøąýøĊöĀćíćêčüøöĀćüĉĀćøĴǰ ĒúąóøąïøöÿćøĊøĉÖíćêčìĊęÖúŠćü
öćîĊĚǰ ÖĘĕéšðøąéĉþåćîĂ÷ĎŠǰ èǰ đÝéĊ÷Ťǰ ìĊęêĆĚÜêøąĀÜŠćîĂ÷ĎŠêøÜìćÜđ×šćìĊę
đéĉîđ×šćöć

đéĉîđúĊĚ÷üñ ŠćîđÝéĊ÷ ŤìĊę đð ŨîìĊęðøąéĉþåćî×ĂÜóøąïøö
ÿćøĊøĉÖíćêčǰĒúšüúĂÜÿĞćøüÝøĂïüĆééĎǰóïüŠćǰüĆéîĊĚöĊĒñîñĆÜÖćøđéĉîìĊę
ĕöŠ÷ćÖîĆÖǰ úĂÜđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïêĆüĂĆÖþøõćþćĂĆÜÖùþøĎðêĆü÷Ďǰ đöČęĂ
đúĊĚ÷üñŠćîđÝéĊ÷Ťǰ ÝąðøćÖãđĀĘîóøąĂčēïÿëìĊęĔßšĔîÖćøÝĆéóĉíĊêŠćÜǰ ėǰ
Ă÷ĎŠéšćîĀúĆÜǰĀĆîĀîšćđ×šćĀćēïÿëŤǰ ĒúšüöĂÜĕðìćÜàšć÷ÝąđĀĘîđêĘîìŤ
ìĊęđðŗéĔĀšđðŨîìĊęëüć÷ÿĆÜÛìćîǰ öĊóøąÙĂ÷ÿüéĒúąøéîĞĚćöîêŤĔĀš
âćêĉē÷öìĊęöćìĞćïčâǰ êøÜîĆĚîÝąöĊĀöćÖúčŠöĀîċęÜîĂîĀúïĒééĂ÷ĎŠǰ
×šćÜđêĘîìŤǰ

đöČęĂÿĆÜđÖêéĎÖĘîċÖ×ĞćǰđóøćąüŠćöĆîîĂîđøĊ÷Üøć÷ÖĆîĂ÷ĎŠðøąöćèǰ
ĥǰêĆüǰĒúąìčÖêĆüöĊúć÷Ùúšć÷ÖĆîĀöéǰÙČĂöĊêĆüÿĊ×ćüǰĒúąïîĀĆüđðŨî
ÿĊĂČęîǰėǰĒêÖêŠćÜÖĆîĕðǰÝćÖìĊęđĀĘîÙČĂöĊĀĆüÿĊîĞĚćêćúïšćÜǰéĞćïšćÜǰóĂöĊ
ÙîđéĉîñŠćîÖĘÝąöĂÜǰëšćöĊÿĉęÜĒðúÖðúĂööĆîÝąđĀŠćđðŨîÖúčŠöĒøÖǰÝćÖ
îĆĚîÝċÜĕéš÷ĉîđÿĊ÷ÜĀöćêĆüĂČęîđĀŠćêćöÖĆîöćǰ

úĂÜÙĉéđúŠîǰėǰ üŠćǰ ëšćđðŨîõćó÷îêøŤđÖĊę÷üÖĆïĀöćǰÖúčŠöîĊĚÝą
êšĂÜđðŨî÷ćöđòŜćĀîšćēïÿëŤǰ öĊđÙøČęĂÜĒïï÷ćöÙČĂêĆüÿĊ×ćüĒúąĀĆüÿĊǰ
îĞćĚêćúǰÿŠüîĀĆüĀîšćöĊĀĆüÿĊéĞćǰÙĂ÷đéĉîêøüÝêøćÙüćöÿÜïđøĊ÷ïøšĂ÷
ïøĉđüèĀîšćüĆéĔîêĂîÖúćÜÙČîĒúąßŠüÜđßšć×ĂÜìčÖüĆî

đöČęĂÝĉîêîćÖćøđðŨîìĊęóĂĔÝĒúšüǰ ÖĘúĂÜđéĉîĕðòŦũÜ×üćïšćÜǰǰ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดěĞ

óïüŠćđðŨîÖčäĉ×ĂÜÿÜÛŤǰöĊĀöćîĂîĂ÷ĎŠêćöÖčäĉǰÙÜđðŨîĀöćìĊęóøąđúĊĚ÷Ü
ĕüšǰÝċÜêšĂÜöćîĂîĂ÷ĎŠĀîšćÖčäĉđĀöČĂîĀöćđòŜćïšćîǰóĂ÷ĉęÜđéĉîúċÖđ×šćĕð
ÖĘđĀĘîĀöćđøĉęöĀîćĒîŠîǰ ÝċÜĀ÷čéđéĉîđöČęĂĕðÝîđÖČĂïÿčéǰ ĒúąĕöŠÖúšć
đéĉîêŠĂđöČęĂđĀĘîüŠćéšćîĔîđðŨîïøĉđüèìĊęìĉĚÜ×÷ą×ĂÜüĆéǰ öĊëĆÜ×÷ąüćÜ
đøĊ÷ÜĂ÷ĎŠêøÜîĆĚîöćÖöć÷ǰöĊĀöćîĂîĒúąÖĉîĂćĀćøÖĆîĂ÷ĎŠöćÖëċÜđÖČĂïǰ
ĤġǰêĆüǰéšü÷ÙüćöìĊęđðŨîÙîêŠćÜëĉęîǰÝċÜëćöĀúüÜóĊęìĊęĂ÷ĎŠĒëüîĆĚîÖŠĂî
đéĉîêŠĂĕðüŠćǰĶĀöćÖĆéöĆĚ÷ÙąĀúüÜóĊęķ

ĶĀúüÜóĊęÖĘĕöŠĒîŠĔÝđĀöČĂîÖĆîē÷öķǰ ĒúšüêŠĂìšć÷éšü÷đÿĊ÷Ü
ĀĆüđøćąđúĘÖîšĂ÷ǰ

ĕéš÷ĉîéĆÜîĆĚîÖĘĕöŠÙĉéÝą×ĆéÙĞćÖúŠćüĀúüÜóĊęǰ ĕéšĒêŠöĂÜéĎĕÖúǰėǰ
ĒúąđéĉîĂĂÖöć÷ĆÜóøąĂčēïÿëìĊęđéĉöǰ

ëĆéÝćÖđêĘîìŤëüć÷ÿĆÜÛìćîǰǰöĊìćÜđéĉîđ×šćĕðǰđĀĘîĀöćêĆüĀîċęÜ
üĉęÜêćöóøąĂĂÖöćÝćÖêøÜîĆĚîǰöĆîüĉęÜêćöĕéšĕöŠĕÖúÖĘđéĉîÖúĆïĕðîĂî
ĀîšćýćúćǰïøĉđüèýćúćîĆĚîðøćÖãßčéÿĆÜÛìćîüćÜĂ÷ĎŠïîēêŢąǰĀâĉÜ
ßć÷ÙĎŠĀîċęÜđéĉîÝĎÜöČĂđéĘÖñĎšĀâĉÜêĆüđúĘÖÙîúąòŦũÜǰ ĒúšüĀ÷ĉïÿĆÜÛìćî
đéĉîđ×šćĕðǰìĞćĔĀšìøćïüŠćǰýćúćîĊĚÖĘđðŨîìĊęëüć÷ÿĆÜÛìćîđßŠîÖĆîǰ

đöČęĂđéĉîöćîĆęÜóĆÖđĀîČęĂ÷êøÜêĆęÜĕöšìĊęêĆĚÜĂ÷ĎŠĔêšêšîēóíĉĝĀîšćýćúćǰ
îĆęÜöĂÜĂąĕøĕðđøČęĂ÷đðŚũĂ÷ÿĆÖóĆÖǰĀöćêĆüđéĉöìĊęđĀĘîüĉęÜêćöóøąĕðîĆĚîǰ
đéĉîđ×šćöćĀćóøšĂöÖøąéĉÖĀćÜǰ ÝċÜĂéĕöŠĕéšìĊęÝąĀ÷ĉï×îöĀöćĔî
ÖøąđðŞćĔĀšĀîċęÜßĉĚîǰöĆîÖĉîĂ÷ŠćÜøüéđøĘüĒúąÖøąéĉÖĀćÜ×ĂĂĊÖìĆîìĊìĊę
ÖĉîđÿøĘÝǰ óĂĒÖúšÜĕöŠĔĀšÖĘđøĉęöđĂćđìšćĀîšćđ×Ċę÷ìĊęêĆÖǰ ĒúšüÖøąēéé×ċĚî

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ěğ¥©·¥q

öćîĆęÜ×šćÜǰėǰöĆîđøĉęöøčÖøćîđøČęĂ÷ǰėǰêĆĚÜĒêŠđĂćĀîšćöčéêćöĒ×îĒúą
×ćǰĔßšđìšćđ×Ċę÷ǰéöÖøąđðŞćǰøšĂÜđøĊ÷ÖĀÜĉÜǰėǰÝîĔîìĊęÿčéÖĘêšĂÜđÿĊ÷×îö
ĔĀšÖĆïÙüćöó÷ć÷ćö×ĂÜöĆîĂĊÖßĉĚîǰ

ĶĂøŠĂ÷öĆĚ÷đêĊĚ÷ķǰđÿĊ÷ÜĀîċęÜéĆÜ×ċĚîǰĀĆîĕðÖĘđĀĘîÙčèúčÜóĉÖćøǰîĆęÜ
Ă÷ĎŠïîøëÝĆÖø÷ćîÿćöúšĂóøšĂöÖĆïúĘĂêđêĂøĊęĀúć÷ĔïǰÖĞćúĆÜ÷ĉĚöĔĀšĂ÷ĎŠǰ

ÙčèúčÜĕöŠøĊøĂÙĞćóĎéĔéǰėǰëćöêŠĂìĆîìĊüŠćǰĶßĂïĀöćĀøĂķ
ÞĆîó÷ĆÖĀîšćĒúą÷ĉĚöÙČîĔĀšĒìîÙĞćêĂïǰ ÙčèúčÜÙî×ć÷ǰ

úĘĂêđêĂøĊęìĞćĔĀšìøćïßČęĂ×ĂÜĀöćêĆüîĊĚǰßČęĂöĆîéĎđĀöćąÿöÖĆïêĆüđĀúČĂ
đÖĉîǰđóøćąđêĊĚ÷đðŨîĀöć×ćÿĆĚîǰđĀöČĂîÙîêĆüđêĊĚ÷ǰöĊÿĊ×ćüĀöŠîǰėǰìĆĚÜ
êĆüǰìŠćìćÜđßČęĂÜǰĒúąđ×šćÖĆïÙîÜŠć÷ǰ

đöČęĂđĀĘîüŠćÞĆîĕöŠöĊìŠćìćÜøĆÜđÖĊ÷ÝǰÙčèúčÜÝċÜđúŠćđøČęĂÜêĆüđĂÜĔĀš
ôŦÜüŠćǰêî×ĆïÝĆÖø÷ćîÿćöúšĂ×ć÷úĘĂêđêĂøĊęìčÖüĆîǰïćÜüĆîÖĘĕðìĊęĂČęîǰ
ïćÜüĆîÖĘöćìĊęüĆéǰúčÜđðŨîÙîøĆÖĀöćǰđöČęĂÖŠĂîđúĊĚ÷ÜĕüšđÖČĂïǰĤġǰêĆüǰĒêŠ
ēéî÷ćđïČęĂêć÷đÖČĂïĀöéǰÿŠüîìĊęđĀúČĂÖĘĒÖŠêć÷ïšćÜǰðśü÷ïšćÜǰðŦÝÝčïĆî
ÝċÜđĀúČĂđúĊĚ÷ÜĕüšĒÙŠêĆüđéĊ÷üǰóĂóĎéÝïǰÙčèúčÜÖĘĀĆîĕðđøĊ÷ÖĀöćêĆüĀîċęÜ
ìĊęđéĉîöćĔÖúšǰėǰ

ĶđĂšćĕĂšéĞćǰöćîĊęđøĘüķǰöĆîìĞćìŠćđàČęĂÜǰėǰĒúšüúÜîĂîÖøąéĉÖĀćÜǰ
ĕöŠ÷ĂöđéĉîöćĀćúčÜǰóĂē÷î×îöĕðĔĀšÖĉîǰéĞćøĊïúčÖ×ċĚîéöǰÿĆÖóĆÖÖĘ
ÖĉîÝîĀöéǰĒêŠÿĆÜđÖêđĀĘîüŠćéĞćÖĉîßšćÖüŠćđêĊĚ÷öćÖîĆÖǰ×îöĕöŠĕéšĒ×ĘÜ
đìŠćÖøąéĎÖÝøĉÜǰĒêŠéĞćÖĉîéšü÷ÙüćöúĞćïćÖǰÙčèúčÜÝċÜđúŠćüŠćđöČęĂÖŠĂî
ĕĂšéĞćêĆüîĊĚđðŨîĀöćéčǰ đìĊę÷üÖĆéßćüïšćîĕðìĆęüǰ ìćÜüĆéđú÷ÝĆïĕðêĆé

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดěĠ

đ×ĊĚ÷üìĉĚÜǰÝċÜìĞćĔĀšÖĉîĂćĀćø÷ćÖǰ
óĂôŦÜđÿøĘÝǰÖĘĒĂïđÖøÜéĞćĂ÷ĎŠîĉéĀîŠĂ÷ǰÝċÜëćöêŠĂüŠć÷ĆÜÖĆéĂ÷ĎŠ

ĀøČĂđðúŠćǰđñČęĂüŠćëšć÷ĆÜĕÜÖĘÝąĕéšøĊïüĉęÜìĆîǰúčÜĀĆüđøćąĒúšüêĂïüŠćǰĶöĆî
ĕöŠéčĒúšüǰđéĊĜ÷üîĊĚĒÖŠǰđðŨîđöČęĂÖŠĂîîąĕöŠĕéšđú÷ķǰ

øąĀüŠćÜìĊęîĆęÜÙč÷ÖĆïúčÜÿĆÖóĆÖǰĕĂšéĞćÖĘđøĉęöđ×šćöćĔÖúšöćÖ×ċĚîđóČęĂ
×Ă×îöǰÝîÖúć÷đðŨîĒîüøŠüö×ĂÜđêĊĚ÷ĕðēé÷ðøĉ÷ć÷ǰéĞćđðŨîĀöćÿĊ
éĞćìĆĚÜêĆüêćößČęĂǰ öĊ×îðøąðøć÷ǰ ĕöŠĔßŠĀöćìĊę×ĊĚĂšĂîîĆÖǰ ÿĆÜđÖêđĀĘî
ĀúĆÜìĊę÷čïúÜĕðñĉéøĎðñĉéøŠćÜ×ĂÜéĞćĒúšüÿĆîîĉþåćîüŠćîŠćÝąđÙ÷ēéîêĊ
Ă÷ŠćÜĒøÜǰÝîìĞćĔĀšĀúĆÜñĉéøĎðøŠćÜĕðǰîċÖéĎÖĘĂéÿÜÿćøÖĆïßąêćÖøøö
ÙøĆĚÜĂéĊê×ĂÜĕĂšéĞćĕöŠîšĂ÷ǰ

ÞĆîîĆęÜđúŠîÖĆïđêĊĚ÷ĒúąéĞćìĊę÷ĆÜđÖøÜĂ÷ĎŠđúĘÖîšĂ÷ǰÿĆÖóĆÖöĊĀöćêĆü
ĀîċęÜđéĉîĂĂÖöćÝćÖêĆęÜĔêšìĊęîĆęÜǰöĆîđéĉîĂĂÖöćïĉé×ĊĚđÖĊ÷ÝĒúąÖøąéĉÖ
ĀćÜ×Ă×îöĂĊÖêĆüǰêĆüîĊĚĕöŠøĎšüŠćßČęĂĂąĕøǰĒêŠĔîđöČęĂđêĊĚ÷ÖĆïéĞćđðŨîßČęĂìĊę
êĆĚÜêćöúĆÖþèą×ĂÜöĆîĒúšüǰÖĘ×ĂđøĊ÷ÖêĆüîĊĚüŠćǰĳéŠćÜĴǰđÿĊ÷đú÷ĒúšüÖĆîǰ
đóøćąêĆüđðŨîÿĊ×ćüǰĒúąöĊÿĊîĞĚćêćúéŠćÜǰėǰĂ÷ĎŠøĂïêĆüǰ

ĀöćÿćöđÖúĂîĆęÜĀîšćÿúĂîǰ ÖøąéĉÖĀćÜǰ ÿć÷êćđüšćüĂîüŠć
êšĂÜÖćø×îö×îćéîĊĚǰ ÝĞćêšĂÜ÷Ö×îöĒìîíÜ×ćüĔĀšÿćöđÖúĂǰ ĳđêĊĚ÷ǰ
éĞćǰ éŠćÜĴǰ ĕðđú÷ìĆĚÜëčÜǰ ëČĂđðŨîýċÖìĊęđøĊ÷ÖüŠćđðŨîǰ ĳĀöćĀöĎŠĴǰ Ă÷ŠćÜ
ĒìšÝøĉÜ

đöČęĂñĎšĒóšëĎÖøčÖøćîǰ ÖĘêšĂÜđðŨîòść÷ĕðǰ ÞĆîđéĉîàöàćîêŠĂĕð
êćöìćÜđéĉîÝîÿčéìćÜüĆéǰđðŨîúćîÝĂéøëđìðĎîÖüšćÜǰėǰöĊÖčäĉóøą

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ěġ¥©·¥q

úšĂöĂ÷ĎŠĒîüøĂïǰ đĀĘîĀöćêĆüĀîċęÜÖĞćúĆÜöĂÜöćǰ ÙÜđóøćąĕöŠöĊÙî
öćÖîĆÖìĊęđéĉîđ×šćöćëċÜêøÜîĊĚǰ ÝċÜđðŗé×îöĂĊÖëčÜĔĀšöĆîÖĉîǰ đöČęĂêĆüĂČęî
đĀĘîÖĘđøĉęöüĉęÜđ×šćöćđøČęĂ÷ǰėǰĀöćÿĊéĞćêĆüĀîċęÜüĉęÜöćĒêŠĕÖúǰìŠćìćÜîŠć
đÖøÜ×ćöǰöĆîĒìøÖìčÖêĆüđóČęĂđ×šćöćĀćĒúąéöǰėǰêćöêĆüǰöĆîÙÜĕéš
ÖúĉęîĀöćĂČęîǰĒúąéšü÷ÙüćöìĊęêĆüĔĀâŠĒúąÿĊéĞćđÜćǰéĎÙúšć÷ǰėǰóĆîíčŤ
øĘĂêĕüđúĂøŤǰ ìĊęøĞęćúČĂÖĆîüŠćéčøšć÷îĆÖǰ ìĞćĔĀšöĆîéĎîŠćđÖøÜ×ćöĕöŠîšĂ÷ǰ
ĒêŠÖĘêšĂÜĔÝéĊÿĎšđÿČĂǰ	Āöć
ǰøĊïđĂć×îöĔĀš

öĆîÖĉîĀöéĂ÷ŠćÜøüéđøĘüĒúąđÜ÷×ċĚîéšü÷ĀîšćêćìĊęđðŨîöĉêøÖüŠć
đÖŠćǰöĆîÖøąéĉÖĀćÜǰĒúąó÷ć÷ćöđéĉîêćöđóČęĂ×ĂßĉĚîìĊęǰģǰÝċÜêšĂÜøĊï
đéĉîĀîĊǰđóøćąîĊęĕöŠĔßŠÝčéĀöć÷ðúć÷ìćÜǰ

đÝšćêĆüéĞćĒúąđóČęĂîđéĉîêćööćìĊęÖčäĉđú×ćüĆéǰ ÞĆîó÷ć÷ćöĔßš
đÿĊ÷ÜìĊęéĆÜÖüŠćüĉì÷č×ŠćüõćþćĂĆÜÖùþìĊęđú×ćüĆéđðŗéôŦÜǰ êąēÖîđøĊ÷Ö
ìŠćîĂ÷ĎŠÙøĎŠĔĀâŠÖĘĂĂÖöćǰ ìŠćîöĊøĎðøŠćÜñĂöǰ ìŠćìćÜöĆęîĔÝĔîêĆüđĂÜǰ
đöČęĂđĀĘîÞĆîüčŠîüć÷Ă÷ĎŠÖĆïđÝšćéĞćÖĘđĂŠ÷ðćÖëćöüŠćöĊíčøąĂąĕøǰ

ÿîìîćÖĆïìŠćîÝċÜĕéšÙüćöüŠćǰđöČęĂÖŠĂîđÙ÷öĊÙîöćÙč÷ÖĆïìŠćî
đøČęĂÜĀöćüĆéǰĒúšüîĞćüĆéĕðđ×Ċ÷îĔîìćÜìĊęđÿĊ÷Āć÷ǰàċęÜïćÜÙøĆĚÜÖĘĕöŠđðŨî
ÙüćöÝøĉÜđú÷ÖĘöĊǰ ìĞćĔĀšìŠćîøĎšÿċÖ×ĆéýøĆìíćǰ ĕöŠĂ÷ćÖĔĀš×šĂöĎúĔéǰ ėǰ
ĒêŠđöČęĂÙč÷ĕðÿĆÖóĆÖǰìŠćìćÜĕöŠĕüšüćÜĔÝ×ĂÜìŠćîéĎñŠĂîÙúć÷úÜǰìŠćî
đøĉęöđúŠćđøČęĂÜĕĂšéĞćǰĀöćÿĊéĞćêĆüĔĀâŠìĊę÷ĆÜÙÜ÷Čî×Ă×îöĕöŠĀ÷čéüŠćđðŨî
ĀöćìĊęìŠćîđúĊĚ÷ÜĕüšđĂÜǰöĆîđÖĉéĔîüĆéǰĒöŠĂ÷ĎŠĂĊÖÖčäĉĀîċęÜǰéĞćđðŨîĀĆüĀîšć
×ĂÜĒëüîĊĚđóøćąêĆüĔĀâŠǰ ĕöŠöĊĀöćêĆüĕĀîÖúšćìĞćĂąĕøǰ éĞćÿćöćøë
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดěĢ

ĂĂÖĕðîĂÖóČĚîìĊęĕéšđîČęĂÜÝćÖĂ÷ĎŠöćêĆĚÜĒêŠđúĘÖǰ ĀöćëĉęîĂČęîøĎšÝĆÖĀöéǰ
ĂĊÖìĆĚÜ÷ĆÜđðŨîĀöćĔÝéĊǰĒúąĕöŠđÙ÷ÖĆéĔÙøǰ

Ķ÷ĉęÜÿćüǰėǰöĀćúĆ÷öćöĆî÷ĉęÜßĂïķǰìŠćîÖúŠćüǰ
ÞĆîĀĆüđøćąĒúšüêĆĚÜÞć÷ćĔĀšĀöćìŠćîüŠćǰĳéĞćǰđóú÷ŤïĂ÷ĴǰìŠćî

ĕöŠüŠćĂąĕøǰĒëö÷ĆÜ×ĞćÖĆïÞć÷ćĔĀöŠìĊęêĆĚÜĔĀšĀöćǰĀĆîĕðöĂÜìŠćìćÜ×ĂÜ
éĞćǰéĎöĆîöĊÙüćöÿč×ÖĆïÿĉęÜìĊęđðŨîĂ÷ĎŠǰéšü÷ìŠćìćÜĒúąúĆÖþèąõć÷îĂÖ
ìĊęÿöïĎøèŤǰïŠÜïĂÖĔĀšøĎšüŠćöĆîĂ÷ĎŠéĊÖĉîéĊĔîüĆéĒĀŠÜîĊĚǰìŠćîđúŠćêŠĂüŠćǰéĞć
öĊÙĎŠĀĎßČęĂĕĂšöČéǰóøšĂöÖĆïßĊĚĕðìćÜĀöćêĆüĀîċęÜìĊęîĂîĀúïĂ÷ĎŠĔîøŠöǰóĂ
óĎéßČęĂǰ ĀöćêĆüìĊęüŠćÖĘñÜÖĀĆü×ċĚîöćĒúšüúÜĕðîĂîêŠĂǰ ĒúąöĊúĎÖîšĂÜ
ÙČĂĕĂšđ×Ċ÷üǰĀöćĂĊÖêĆüìĊę÷Čî×Ă×îöĂ÷ĎŠĔÖúšÖĆîǰÝąÿĆÜđÖêđĀĘîĕĂšöČéöĊ
ðúĂÖÙĂǰ ñĉéÖĆïđ×Ċ÷üĒúąéĞćìĊęĕöŠöĊðúĂÖÙĂǰ ìŠćîđú×ćüĆéÖúŠćüüŠćǰ
ĶöĆîēéî×ēö÷ķǰÞĆîßąÜĆÖÖĆïÙĞćêĂïìĊęĕéšđúĘÖîšĂ÷ǰìŠćîÝċÜ×÷ć÷Ùüćö
üŠćđöČęĂÖŠĂîàČĚĂðúĂÖÙĂĔĀšĔÿŠìčÖêĆüǰĒêŠ×ĂÜïćÜêĆüēéî×ēö÷ĕðǰ

ĶđÙšćÙÜđĂćĕðĔÿŠĔĀšĀöćêĆüđĂÜķǰìŠćîđúŠćéšü÷îĞĚćđÿĊ÷ÜðúÜǰėǰ
Ĕî×èąìĊęÙîĀúć÷Ùîó÷ć÷ćöîĞć×ĂÜöćëüć÷üĆéǰ ĒêŠÖĘöĊĂĊÖ

Āúć÷ÙîìĊęÝšĂÜÝąđĂćñúðøąē÷ßîŤÝćÖüĆéǰ ĕöŠđüšîĒöšĒêŠǰ ĳĀöćüĆéĴǰ
ÖĘêćö
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สมุดกลาง
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N
ÞĆîúćìŠćîđú×ćüĆéđöČęĂđĀĘîüŠćøïÖüîÖćøđøĊ÷îõćþćĂĆÜÖùþ

×ĂÜìŠćîöćöćÖóĂĒúšüǰøąĀüŠćÜìćÜìĊęđéĉîÖúĆïǰöĊĀöćÿĊ×ćü×î÷ćü
êĆüĀîċęÜüĉęÜéöêćöÖĂÜĀâšćĂ÷ĎŠĒëüîĆĚîǰöĆîéĎĕöŠđĀöČĂîĀöćüĆéǰđóøćą
ðÖêĉöĆÖÝąĕéšđĀĘîĀöćüĆéĔîÙøćï×ĂÜĀöćóĆîíčŤĕì÷ǰêĆüĔĀâŠǰĕöŠöĊ×î
ðčÖðč÷đßŠîîĊĚǰ óĂđ×šćĕðđúŠîéšü÷ÖĘđßČęĂÜĂ÷ŠćÜĀöćïšćîǰ îċÖÿÜÿĆ÷üŠćöĊ
ìĊęöćĂ÷ŠćÜĕøǰÝċÜđøĉęöđðŗéðøąđéĘîÖĆïóøąìŠćîĀîċęÜìĊę÷ČîĂ÷ĎŠĒëüîĆĚî

ĶêĆüîĊĚßČęĂĂąĕøÙąķǰ ÞĆîëćöĀúüÜóŠĂǰ ĀîšćêćìŠćîÙŠĂî×šćÜéčǰ
ìĞćĔĀšøĎšÿċÖðøąĀöŠćđúĘÖîšĂ÷ĔîÖćøÿîìîć

ĶîĉÖÖĊĚķǰÙČĂÙĞćêĂïìĊęĕéšöćǰđöČęĂìŠćîđĀĘîüŠćéĎÿîĔÝĔîêĆüîĉÖÖĊĚǰ
ÝċÜßüîĕðîĆęÜÙč÷ìĊęÖčäĉǰàċęÜëČĂđðŨîïšćî×ĂÜîĉÖÖĊĚéšü÷đßŠîÖĆîǰ

ìŠćîđéĉîîĞćÖúĆïöć÷ĆÜìćÜđéĉöìĊęđÙ÷ñŠćîöćđöČęĂÙøĎŠÖŠĂîìĊęÝą
đÝĂĕĂšéĞćǰ ĀúüÜóŠĂĀ÷čéìĊęÖččäĉĀîċęÜǰ ìĊęĂ÷ĎŠßŠüÜÖúćÜ×ĂÜüĆéǰ ĒëüîĆĚîéĎ
đĀöČĂîÝąđðŨîÿŠüîàŠĂöĒàö×ĂÜüĆéǰđóøćąöĊðøąêĎĕöšǰĒúąĕöšêŠćÜǰėǰ

ª¶«¤q§©� m¯
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



หมาวัดĜĜ

üćÜìĉĚÜĕüšđêĘöĕðĀöéǰ ìŠćîìĉĚÜĔĀšĒ×ÖîĆęÜøĂìĊęđøČĂîĕì÷éšćîĀîšćÖčäĉǰ
ÿŠüîêĆüđĂÜđéĉîđ×šćĕðĔîÖčäĉǰÿĆÖóĆÖÖĘĂĂÖöćóøšĂöÖĆïîĞĚćǰ×îöǰĒúą
ñúĕöšǰøüöëċÜĀöćĂĊÖĀúć÷êĆüìĊęđéĉîêćöìŠćîöćǰ

ĶēĂŢ÷ĕöŠêšĂÜúĞćïćÖĀøĂÖÙŠąĀúüÜóŠĂǰĀîĎÖĉîĂĉęööćĒúšüķǰÞĆî
óĎé×ċĚîđöČęĂđĀĘî×îöÖĂÜĕüšöćÖöć÷ìĊę×šćÜêĆü

ĶĂ÷ĎŠüĆéêšĂÜÖĉî×šćüüĆéÿĉǰ ÝąéĎÙîüŠćöĊÝĉêđöêêćĀøČĂĕöŠöĊÝĉê
đöêêćǰ đüúćĕðêćöüĆéüćĂćøćöêŠćÜǰ ėǰ ëšćóøąĂÜÙŤĕĀîđúĊĚ÷ÜĀöć
đúĊĚ÷ÜĒöüǰĒÿéÜüŠćöĊÝĉêđöêêćĕð×ĂÙüćößŠü÷đĀúČĂÖĆïđ×ćĕéšǰëšćÙî
ĕĀîǰĀöćÖĘĕöŠđĂćǰĒöüÖĘĕöŠđĂćǰĂ÷Šćĕð×Ăđú÷ķǰìŠćîÖúŠćüÿĂîǰ

ĀúüÜóŠĂđøĉęöđúŠćđøČęĂÜêĆüđĂÜüŠćǰđðŨîÙîøĆÖĀöćǰìŠćîđúĊĚ÷ÜĀöć
ĕüšǰĦǰêĆüǰĒúąĒöüĂĊÖǰĢǰêĆüǰ

đĀĘîîĉÖÖĊĚĂšĂîĀúüÜóŠĂĒúšüÝċÜđøĉęöëćöðøąüĆêĉ×ĂÜîĉÖÖĊĚÖŠĂîǰ
đóøćąēé÷ðÖêĉÝąĕöŠÙŠĂ÷đĀĘîĀöćóĆîíčŤòøĆęÜöćĂ÷ĎŠüĆéǰĀúüÜóŠĂÝċÜđúŠć
üŠćǰîĉÖÖĊĚđÙ÷đðŨîĀöćìĊęöĊđÝšć×ĂÜǰĒêŠđîČęĂÜÝćÖîĞĚćìŠüöǰđÝšć×ĂÜàċęÜđðŨî
úĎÖýĉþ÷ŤĀúüÜóŠĂÝċÜîĞćöćòćÖĕüšǰìŠćîđúŠćüŠćßŠüÜĒøÖîĉÖÖĊĚÝąéĎàċöǰėǰ
đóøćąêŠćÜìĊęǰ ĒúąÙĉéëċÜïšćîǰ ĒêŠÖĘöĊÙüćöÿćöćøëĔîÖćøðøĆïêĆüéĊ
đ÷Ċę÷öǰđóĊ÷ÜĒÙŠüĆîÿĂÜüĆîÖĘÿćöćøëĔßšßĊüĉêĀöćüĆéĕéšĂ÷ŠćÜÿîĉìĔÝǰ

îĉÖÖĊĚđðŨîĀöćÞúćéǰôŦÜõćþćÙîøĎšđøČęĂÜǰßŠüÜîĞĚćìŠüöêšĂÜĂ÷ĎŠĒêŠ
ĔîÖčäĉǰ ĂĂÖĕðĕĀîĕöŠĕéšǰ ĒêŠîĉÖÖĊĚÖĘĕöŠđÙ÷ìĞćêĆüöĊðŦâĀćǰ ïĂÖĔĀšĂ÷ĎŠ
ïîēàôćîĉęÜǰėǰÖĘĂ÷ĎŠĕéšǰ

đöČęĂëćöëċÜđÝšć×ĂÜđÖŠćǰìŠćîüŠćïšćîìĊęÿøšćÜĔĀöŠ÷ĆÜĕöŠđÿøĘÝǰÝċÜ
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÷ĆÜĕöŠöćđĂćÙČîǰ ĒêŠÖĘöćĀćĂ÷ĎŠđøČęĂ÷ǰ ėǰ ìčÖÙøĆĚÜìĊęöćǰ îĉÖÖĊĚÝąĒÿéÜ
ĂćÖćøéĊĔÝÝîĂĂÖîĂÖĀîšćǰ ÖøąéĉÖĀćÜÝîǰ ĳêĎéĒìïĀúčéĴǰ Ēúą
ÖøąēÝîĔÿŠđÝšć×ĂÜđÖŠćéšü÷ÙüćöÙĉéëċÜ

ĶĀöćÖúĆïĕðÖĊęðŘǰÖúĆïöćöĆîÖĘÝĞćĕéšǰĕöŠđĀöČĂîÙîîąǰĀć÷ĕð
ðŘđéĊ÷üÖĘÝĞćÖĆîĕöŠĕéšàąĒúšüķǰĀúüÜóŠĂÖúŠćüóøšĂöĀĆüđøćąđúĘÖîšĂ÷

îĉÖÖĊĚöĊîĉÿĆ÷×ĊĚĂšĂîĒúąĀüÜđÝšć×ĂÜÝîđ×šć×ĆĚîđÖđøǰöĆîÖĉîǰîĂîǰ
ÝąĂ÷ĎŠìĊęĕĀîÖĘĕéšǰ ĒêŠìĊęîĆęîêšĂÜöĊĀúüÜóŠĂĂ÷ĎŠéšü÷đÿöĂǰ ìŠćîđéĉîĕð
ĕĀîÖĘÝąöĊĀöćòøĆęÜ×îðčÖðč÷đéĉîêćöǰóĂĀ÷čéöĆîÖĘÝąîĂîøĂǰúčÖ×ċĚî
×÷ĆïîĉéîċÜǰđÝšćîĉÖÖĊĚÖĘøĊïÜĆüđÜĊ÷êČęîǰĒúšüüĉęÜêćöđĀöČĂîđÜćêćöêĆüĀúüÜ
óŠĂǰêĂîÖúćÜÙČîÖĘđ×šćĕðîĂîĔîÖčäĉéšü÷ǰëšćìŠćîĕððäĉïĆêĉĀîšćìĊęǰđßŠîǰ
ðøąßčöÿÜÛŤǰĀøČĂÿüéöîêøŤìĊęóøąĂčēïÿëǰîĉÖÖĊĚÝąîĂîøĂìĊęĀîšćÖčäĉ
ÝîÖüŠćÝąÖúĆïǰöĆîĕöŠÖúšćêćöĕðĒëüóøąĂčēïÿëđóøćąêšĂÜñŠćîĀöć
Āúć÷éŠćîǰĒêŠëšćĕðêøüÝéĎÜćîìĞćòćìŠĂéšćîĀúĆÜēïÿëŤëċÜÝąêćöĕð
éšü÷ǰđóøćąĀöćĒëüîĆĚîöĊĒÙŠóüÖĕĂšéĞćÖúčŠöđéĊ÷üǰĒúąêĂîÖúćÜüĆî
óüÖĕĂšéĞćöĆÖĀúïĕðîĂîĔîÖčäĉđîČęĂÜÝćÖúćîÝĂéøëđðŨîóČĚîðĎîǰàċęÜ
øšĂîöćÖĔîêĂîÖúćÜüĆîǰìĞćĔĀšîĉÖÖĊĚöĆÖđéĉîÖøŠćÜêćöĀúüÜóŠĂĕðĒëü
îĆĚîïŠĂ÷ǰėǰ

ĀúüÜóŠĂđúŠćĕéšÿĆÖóĆÖÖĘöĊĀöćêĆüĀîċęÜüĉęÜđ×šćöćĀćǰ ÞĆîĕéš÷ĉî
ìŠćîđøĊ÷ÖöĆîüŠćǰĳđÿČĂĴǰ

đÿČĂđðŨîĀöćÿĊéĞćǰöĊÝčéđúĘÖǰėǰÿĊîĞĚćêćúǰöĂÜéĎÙúšć÷úć÷đÿČĂǰ
×ćìĆĚÜÿĊęđðŨîÿĊ×ćüǰĔÿŠðúĂÖÙĂÿĊĒéÜǰêĆüÙŠĂî×šćÜĔĀâŠǰĀúüÜóŠĂïĂÖ
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ำนกัหอ
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หมาวัดĜĞ

üŠćđÿČĂđðŨîóĊęĔĀâŠÿčéĔîïøøéćĀöćìĊęđúĊĚ÷ÜĕüšǰĦǰêĆü×ĂÜìŠćîǰøüöëċÜ
đðŨîÝŠćòĎÜ×ĂÜĀöćĒëüîĊĚéšü÷ǰđÿČĂÝąÙĂ÷éĎĒúǰÿĂéÿŠĂÜǰĒúąÙüïÙčö
ĀöćìĆĚÜĀöéĔĀšĂ÷ĎŠĔîÙüćöÿÜïđøĊ÷ïøšĂ÷ǰøüöëċÜéĎĒúĕöŠĔĀšöĊĀöćĂČęî
đ×šćöćúĞĚćđ×êĒéîǰĀúüÜóŠĂÝċÜñĎÖóĆîÖĆïđÿČĂöćÖđðŨîóĉđýþǰđîČęĂÜÝćÖ
ĕöŠđÙ÷ÖŠĂÙüćöđéČĂéøšĂîĒúą÷ĆÜòćÖòŦÜĔĀšéĎĒúÖčäĉĕéšéšü÷ǰ

đöČęĂöćëċÜǰ đÿČĂÝąđ×šćöćĂšĂîĀúüÜóŠĂǰ àċęÜîĉÖÖĊĚÖĘöĆÖó÷ć÷ćö
Ē÷ŠÜßĉÜÙüćöøĆÖēé÷ÖćøÜĆïðćÖĕöŠĔĀšđ×šćĔÖúšĀúüÜóŠĂǰ

ĶĕöŠđĂćîĉÖÖĊĚǰđÖđøĂĊÖĒúšüîąđøćķǰđÿĊ÷ÜĀúüÜóŠĂéčîĉÖÖĊĚǰ
ëċÜĒöšüŠćđÿČĂÝąÿćöćøëÿĎšîĉÖÖĊĚĕéšĂ÷ŠćÜÿïć÷ǰ ĒêŠöĆîÖĘĕöŠìĞćǰ

đîČęĂÜÝćÖđĀĘîđðŨîđóĊ÷ÜúĎÖĀöćêĆüđúĘÖǰ ėǰ ìĊęđÖđøđìŠćîĆĚîǰ öĆîđéĉîĕð
îĂî÷ĆÜìĊęðøąÝĞćǰĔîìŠćîĂîÙüĞęćǰ×ćđĀ÷Ċ÷éêøÜǰĒúąÙĂ÷öĂÜĂĂÖĕð
×šćÜîĂÖđóČęĂéĎĒúÙüćöÿÜïđøĊ÷ïøšĂ÷ĔîóČĚîìĊęǰ ÝąĕöŠÙŠĂ÷ĕéšđĀĘîđÿČĂ
îĂîĔîìŠćîĂîêąĒÙÜǰ ÙćéüŠćđðŨîđóøćąìŠćîĂîĒÙÜìĞćĔĀšúčÖ×ċĚî
÷ćÖǰđöČęĂđÖĉéđĀêčÖćøèŤêŠćÜǰėǰÝąìĞćĔĀšđÿČĂüĉęÜĕðĕöŠìĆî

đÿČĂîĂîĕéšÿĆÖóĆÖǰĳöąúĉĴǰìĊęîĂîĂ÷ĎŠĀúĆÜđøČĂîĕì÷ÖĘđéĉîĕðîĂî
×šćÜǰėǰĀúüÜóŠĂïĂÖüŠćǰģǰêĆüîĊĚđðŨîóŠĂúĎÖÖĆîǰöąúĉđðŨîúĎÖÿćüìĊęđĀúČĂ
đóĊ÷ÜêĆüđéĊ÷ü×ĂÜđÿČĂǰ đÖĉéÝćÖĒöŠìĊęêć÷ĕðîćîĒúšüßČęĂǰ ĳÝĆěÖĒĀúŠîĴǰ
Āöć×ĂÜĀúüÜóŠĂđßŠîÖĆî

öąúĉđðŨîĀöćÿĊéĞćǰúć÷îĞĚćêćúÙúšć÷ÖĆïđÿČĂǰêŠćÜÖĆîêøÜìĊęöąúĉ
ÝąđðŨîÿĊéĞćìĆĚÜêĆüǰĕöŠöĊÿĊ×ćüđĀöČĂîĔÿŠëčÜđìšć÷ćüĕöŠđìŠćÖĆîìĊę×ćĂ÷ŠćÜ
đÿČĂǰöĆîđðŨîĀöćêĆüđöĊ÷êĆüđéĊ÷ü×ĂÜĀúüÜóŠĂǰÞąîĆĚîöąúĉÝċÜöĊîĉÿĆ÷ìĊę
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ëĂéĒïïöćÝćÖǰĳÙčèîć÷ĴǰĒìïìčÖðøąÖćøǰÿĆÜđÖêĕéšüŠćöąúĉßĂï
ÖĉîĀâšćìĊęÿüîĀîšćÖčäĉđðŨîðøąÝĞćǰêćöêĞćøćđúŠćüŠćǰëšćĀöćÖĉîĀâšć
ĒÿéÜüŠćĀöćðśü÷ǰ ĒêŠöąúĉĕöŠöĊĂćÖćøðśü÷ĔĀšđĀĘîǰ ÝċÜÿøčðđĂćđĂÜüŠć
öąúĉđðŨîĀöćøĆÖÿč×õćóǰđÿöČĂîñĎšĀâĉÜìĊęßĂïÖĉîñĆÖǰ

îĂÖÝćÖîĊĚöąúĉ÷ĆÜßĂïîĂîïîìĊęÿĎÜǰöĊúöóĆéđ÷Ęîÿïć÷ǰêĂî
ÖúćÜüĆîÖĘöĆÖÝąĂĂÖĕðîĂîêćÖĒééìĊęÖúćÜĒÝšÜǰ Ēúą÷ĆÜĕöŠßĂïĔĀš
ĀöćêĆüĂČęîöćøčÖúĞĚćóČĚîìĊęîĂî×ĂÜêîéšü÷ǰ ÙüćöđøČęĂÜöćÖ×ĂÜǰ
ĳÙčèîć÷öąúĉĴǰ÷ĆÜöĊĂĊÖöćÖǰàċęÜÝą×ĂđúŠćĔîïìêŠĂǰėǰĕð

ĀúüÜóŠĂđðúĊę÷îđøČęĂÜÙč÷öćìĊęĀöćĒÖŠêĆüĀîċęÜǰìĊęîĂîĀÜĂ÷Ă÷ĎŠ
ĀîšćđøČĂîĕì÷ǰ öĆîßČęĂǰ ĳðŦÜÙčÜĴǰ đĀĘîÙøĆĚÜĒøÖÝąĒ÷ÖðŦÜÙčÜÖĆïđÿČĂĕöŠ
ÙŠĂ÷ĂĂÖîĆÖǰđîČęĂÜÝćÖÿĊÙúšć÷ÖĆîǰĒêŠðŦÜÙčÜöĊ×î÷ćüÖüŠćǰĒúąöĊÿĊ×ćü
êøÜìšć÷ìĂ÷ǰĀúüÜóŠĂđßČęĂüŠćðŦÜÙčÜđðŨîĀöćöÜÙúđóøćąēïøćèÖúŠćü
ĕüšüŠćǰĀöćìĊęöĊǰģġǰîĉĚüÝąîĞćēßÙúćõöćĔĀšǰēé÷öĊîĉĚüđìšćÙúšć÷ĀĆüĒöŠ
ēðŜÜĂ÷ĎŠìĊęđìšćĀúĆÜǰàċęÜðÖêĉĒúšüĀöćÝąöĊĀĆüĒöŠēðŜÜĒÙŠ×ćĀîšćǰģǰ×ć

ĒêŠĔîìćÜÖćøĒóì÷ŤĕöŠĕéšđßČęĂĂ÷ŠćÜîĆĚîǰ đóøćąÖćøìĊęöĊĀĆüĒöŠ
ēðŜÜĕöŠĕéšÿŠÜñúéĊêŠĂĀöćǰ ëšćđúĘï÷ćüĒúšüĕöŠĕéšêĆéǰ ÝąìĞćĔĀšđúĘïÝĉÖ
đ×šćĕðĔîđîČĚĂǰđÝšć×ĂÜïćÜìŠćîÝċÜĂćÝîĞćĕðêĆéîĉĚüîĆĚîìĉĚÜǰđîČęĂÜÝćÖĕöŠ
ĕéšöĊÿŠüîĔîÖćøĔßšðøąē÷ßîŤĔéǰėǰ

ðŦÜÙčÜđðŨîĀöćĒÖŠǰëĎÖîĞćöćðúŠĂ÷üĆéêĆĚÜĒêŠđéĘÖǰÿĂéÙúšĂÜÖĆï
ÙĞćóĎé×ĂÜđú×ćüĆéüŠćǰëšćêšĂÜÖćøîĞćĀöćöćðúŠĂ÷üĆéǰĔĀšðúŠĂ÷êĆĚÜĒêŠ
đéĘÖǰ đóøćąëšćîĞćĀöćēêöćðúŠĂ÷ÝąìĞćĔĀšëĎÖđÝšćëĉęîĕúŠÝîĂ÷ĎŠĕöŠĕéšǰ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดĜĠ

ĀøČĂĂćÝëċÜ×ĆĚîëĎÖđÝšćëĉęîøčöÖĆéÝîđÿĊ÷ßĊüĉêǰðŦÜÙčÜĔßšÙüćöÿĎÜĂć÷čđðŨî
ĔĀâŠǰ öĆîĂ÷ĎŠÖĆïĀúüÜóŠĂöćîćîÖüŠćêĆüĕĀîǰ ėǰ ÝċÜöĊîĉÿĆ÷Ùúšć÷ǰ
ÙîüĆ÷ìĂÜǰ×ĊĚĀÜčéĀÜĉéǰÞčîđÞĊ÷üÜŠć÷ǰöĆÖÝąĀćđøČęĂÜìąđúćąÖĆïĀöćêĆü
ĂČęîĂ÷ĎŠđÿöĂǰ ĒêŠĕöŠđðŨîĂĆîêøć÷ÖĆïÙîǰ ĔîìćÜÖúĆïÖĆîǰ öĆîÝąßĂï
ĂšĂîÙîđöČęĂĂ÷ćÖÖĉîĂćĀćøĀøČĂĂ÷ćÖĔĀšđÖćĀúĆÜǰ

ĒúąêĆüìĊęðŦÜÙčÜÝąĀÜčéĀÜĉéĔÿŠĕéšÜŠć÷ìĊęÿčéÙČĂǰĳĔÝÖúšćĴǰĀöćêĆü
đúĘÖǰėǰñĂöǰėǰÿĊéĞćǰĒúąöĊÿĊîĞĚćêćúĒìøÖïšćÜđðŨîĀ÷ŠĂöǰėǰĔÝÖúšć
đðŨîĀöćìĊęĕöŠÙŠĂ÷Öúšćǰ öĆîĕéšßČęĂîĊĚöćÝćÖêĂîìĊęöćĂ÷ĎŠÖĆïĀúüÜóŠĂ
ĔĀöŠǰėǰìŠćîđúŠćüŠćǰöĆîđÙ÷đðŨîĀöćïšćîöćÖŠĂîǰóĂđÝšć×ĂÜđĂćöć
ðúŠĂ÷ǰÖĘüĉęÜóúŠćîĕðìĆęüüĆéǰ đîČĚĂêĆüÖĘÿÖðøÖǰđðŨî×ĊĚđøČĚĂîǰìŠćîđĀĘîÖĘ
ÿÜÿćøǰÖúĆüĀöćĂČęîÝąÖĆéđóøćąêĆüđúĘÖǰĒúą÷ĆÜĒ÷ŠÜÖĉîĂćĀćøÖĆïđÙšć
ĕöŠÙŠĂ÷ĕéšǰÝċÜđĂćĂćĀćøĕðĔĀšÖĉîǰóĂüĆîìĊęÿĂÜÖĘđĂćĕðĔĀšĂĊÖǰĒúšüóĎé
ÖĆïöĆîüŠćǰĶìĊęÖčäĉöĊúĎÖóĊęĂ÷ĎŠđ÷ĂąĒ÷ąǰëšćÖúšćöćĂ÷ĎŠéšü÷ÖĘêćööćķǰóĂ
öĆîÖĉî×šćüđÿøĘÝÖĘøĊïüĉęÜêćööćìĆîìĊǰ

ĒøÖǰėǰìĊęöćĂ÷ĎŠǰÖĘëĎÖöąúĉ×ĎŠđðŨîêĆüĒøÖǰĀúüÜóŠĂÝċÜéčĒúąÿĆęÜ
üŠćǰĶĔĀšîšĂÜđÙšćöćĂ÷ĎŠéšü÷îąǰĂ÷ŠćìąđúćąÖĆîķǰêĆüĂČęîÝċÜ÷ĂöđßČęĂôŦÜ
ĒúąĕöŠìĞćøšć÷ĔÝÖúšćǰ

ĒêŠìĆĚÜîĊĚìĆĚÜîĆĚîǰĔÝÖúšćÖĘ÷ĆÜÙÜĂŠĂîîšĂöÖĆïóĊęǰėǰđüúćÖĉî×šćüÖĘ
ĕöŠÖúšćĒ÷ŠÜǰêšĂÜøĂĔĀšóĊęǰėǰÖĉîđÿøĘÝÖŠĂîëċÜÝąÖúšćđ×šćĕðÖĉîǰÝîĀúüÜ
óŠĂêšĂÜĒ÷ÖÝćîđÞóćąǰĔĀšĔÝÖúšćĂĂÖĕðÖĉîĀŠćÜǰėǰđüúćîĂîÖĘêšĂÜ
ĕðîĂîĀîšćĀšĂÜîĞĚćǰ ĕöŠÖúšćĕðîĂîÖĆïĀúüÜóŠĂǰ ÝąìĞćĂąĕøÖĘêšĂÜ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



Ĝġ¥©·¥q

ĀúĊÖìćÜĔĀšúĎÖóĊęìčÖÙøĆĚÜĕðǰēé÷đÞóćąðŦÜÙčÜìĊęßĂïĀćđøČęĂÜÖĆéĔÝÖúšć
ēé÷ĕöŠöĊđĀêčñúǰ ĒÙŠïćÜÙøĆĚÜĔÝÖúšćđéĉî×ċĚîïĆîĕé×ĆĚîđéĊ÷üÖĆïìĊęðŦÜÙčÜ
îĂîĂ÷ĎŠÖĘēéîđÿĊ÷Ēúšüǰ

ĒêŠëČĂüŠćĔÝÖúšćđðŨîĀöćìĊęöĊìĆÖþąÖćøđĂćêĆüøĂéÿĎÜǰđüúćēéî
ÖĆéöĆîÝąøšĂÜđÿĊ÷ÜéĆÜđóČęĂĔĀšÙîĕéš÷ĉîǰàċęÜìčÖÙøĆĚÜìĊęēéîÖĘĕöŠđÙ÷đĀĘîüŠć
ÝąöĊĒñúÝćÖÖćøēéîÖĆéÿĆÖîĉéǰ đðŨîĕðĕéšüŠćðŦÜÙčÜÙÜÝąĒÙŠÜĆïĒïï
đïćǰėǰĒêŠĔÝÖúšćÖĘêČęîêĎöÙĉéüŠćêĆüđĂÜÝąëĎÖÖĆéêć÷đÿĊ÷Ēúšü

ĔÝÖúšćó÷ć÷ćöĀćēĂÖćÿđ×šćðøąÝïĀúüÜóŠĂìčÖÙøĆĚÜìĊęêĆüĂČęî
đñúĂǰĒêŠ÷ĆÜĕÜÖĘĕöŠóšîÿć÷êćîĉÖÖĊĚǰàċęÜîĉÖÖĊĚëČĂđðŨîêĆüđéĊ÷üìĊęĔÝÖúšćĕöŠ
ÙŠĂ÷đÖøÜĔÝîĆÖǰđîČęĂÜÝćÖÙÜđĀĘîüŠćêĆüĕöŠĔĀâŠÖüŠćöĆîđìŠćĕĀøŠǰÙÜÝą
öĊĒêŠîĉÖÖĊĚêĆüđéĊ÷üìĊęÙĉéüŠćêĆüđĂÜĔĀâŠàąđêĘöðøąéć

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดĜĢ หมาวัดĜĢ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



Ĝģ¥©·¥q

O
ïøø÷ćÖćýêĂîǰħǰēöÜđßšćǰîšĂ÷ÙîîĆÖìĊęÝąđĀĘîǰĒÿÜøĞćĕøìĊę

úĂéĂĂÖöćđðŨîÿć÷đúĘÖǰėǰìĊęÖšĂîđöÛǰđðŨîüĆîĒøÖĔîøĂïĀúć÷üĆî
ìĊęĕéšđĀĘîĒÿÜĂćìĉê÷ŤǰđîČęĂÜéšü÷ìĊęñŠćîöćöĊđöÛĀîćðÖÙúčöǰĂîčâćê
ĔĀšđóĊ÷Üÿć÷òîĒúąúöĀîćüúĂéñŠćîǰ ÝąëċÜìĊ×ĂÜéüÜĂćìĉê÷ŤÞć÷
ĒÿÜĂĆîøšĂîĒøÜĕéšǰÖĘđóĊ÷ÜđüúćđìĊę÷ÜđìŠćîĆĚîǰ

ìćÜđéĉîĀîšćđÝéĊ÷ŤðøćÖãđĀúŠćĒöŠÙšćĀúć÷đÝšćöćêĆĚÜēêŢą×ć÷
×ĂÜêĆÖïćêøǰ

ĶêĆÖïćêøöĆĚ÷ÙąķǰđÿĊ÷ÜĒöŠÙšćøšĂÜđøĊ÷ÖǰđßČĚĂđßĉâĔĀšàČĚĂ×ĂÜêîǰ
ìčÖøšćîÝą×ć÷×ĂÜÙúšć÷ÖĆîĀöéǰÙČĂöĊéĂÖĕöšĒúą×šćüĒÖÜÝĆéßčéĕüš

ĶßčéúąđìŠćĕĀøŠÙąķǰÞĆîëćöđöČęĂđúČĂÖøšćîìĊęëĎÖĔÝĕéšǰ
ĶÿćöÿĉïïćìÙŠąķǰđéĘÖîšĂ÷ñöÿĆĚîĔîßčéîĆÖđøĊ÷îêĂïǰđíĂĂć÷č

ðøąöćèǰĢġǰ×üïǰöćßŠü÷ĒöŠ×ć÷×ĂÜêĆÖïćêøĔîüĆéÖŠĂîĕðēøÜđøĊ÷î

§»�ª¶«¤q�m´��´�¶

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดĝĚ

ìčÖüĆîǰ øĂ÷÷ĉĚö×ĂÜđíĂîŠćøĆÖǰ ĕøšóĉþõĆ÷ǰ ìĞćĔĀšĔÙøǰ ėǰ êšĂÜĔÝĂŠĂî
ĂčéĀîčîđíĂĒúąĒöŠĒìîìĊęÝąĕðàČĚĂ×ĂÜÝćÖđÝšćĂČęîìĊęüćÜđøĊ÷Üøć÷Ă÷ĎŠ
ĂĊÖǰĦǰıǰħǰøšćî

đöČęĂïøøÝÜüćÜÖĆï×šćüúÜĔîïćêøǰ Ēúąêćöéšü÷éĂÖĕöšǰ ÝćÖ
îĆĚîÝċÜîĆęÜúÜ÷ÖöČĂĕĀüšøĆïóøóøšĂöÖúŠćüÙĞćüŠćǰ Ķÿćíčķǰ ÖĆïêĆüđĂÜǰ
đïćǰėǰĒúšüÝċÜđøĉęöĔÿŠøĂÜđìšćđóČęĂđéĉîĕð÷ĆÜÖčäĉĀúüÜóŠĂǰ

ĶĂ÷ŠćđóĉęÜĕðÙŠąǰÖøüéîĞĚćĂčìĉýÿŠüîÖčýúÖŠĂîķǰđÿĊ÷Ü×ĂÜĒöŠđéĘÖ
îšĂ÷ìĞćĔĀšêšĂÜĀ÷čéßąÜĆÖǰ ÞĆî÷ĉĚöĔĀšĒìîÙĞćêĂïǰ øĆï×üéîĞĚćìĊęĂ÷ĎŠĔî
öČĂǰĒúšüđéĉîĕð÷ĆÜêšîĕöšĒëüîĆĚî

đÿøĘÝõćøąÖĉÝĒúšüÖĘ÷Čęî×üéđðúŠćĔîöČĂĔĀšđéĘÖîšĂ÷óøšĂöÖúŠćü
×ĂïÙčèǰĕöŠîćîîĆÖÖĘêšĂÜĒðúÖĔÝÖĆïĂąĕøïćÜĂ÷ŠćÜǰ

ĀöćēÖúđéšîêĆüĂšüîđéĉîöćóøšĂöÖĆïóøąÿÜÛŤǰģǰøĎðǰĒúąđéĘÖ
üĆéìĊęđ×Ęîøëđ×ĘîêćööćǰđöČęĂóøąđéĉîöćëċÜđ×êìĊęâćêĉē÷öÝąêĆÖïćêøǰ
ÝćÖìĊęđéĉîĂ÷ĎŠéĊǰėǰđÝšćĀöćêĆüîĆĚîÖĘÖøąēéé×ċĚîøëđ×ĘîìĊęĔßšĔÿŠ×ĂÜìĞćïčâ
ĒúąðúŠĂ÷ĔĀšđéĘÖüĆéúćÖĕðǰđĀĘîĒúšüîċÖ×ĞćîĆÖǰøąĀüŠćÜìĊęÙîêŠćÜìĞć
ĀîšćìĊę×ĂÜêĆüđĂÜǰđÝšćĀöćêĆüĂšüîÖĘîĆęÜĀîšćÿúĂîĂ÷ĎŠïîøëđ×ĘîđÿöČĂî
üŠćđðŨîĀîšćìĊę×ĂÜöĆîđßŠîÖĆîǰ

đöČęĂóøąïĉèæïćêđÿøĘÝǰ đéĉîÝîóšîÿć÷êćÙîĒúšüǰ öĆîÝċÜ
ÖøąēééĂĂÖîĂÖøëǰĒúšüÜĆïđéĘÖüĆéĔîđßĉÜßüîĀ÷ĂÖúšĂĂ÷ŠćÜöĊÙüćö
ÿč×ǰÙÜđðŨîĂĊÖĀîċęÜüĆîìĊęĂćÖćýéĊǰìĞćĔĀšđÝšćĀöćĂšüîêĆüîĆĚîøŠćđøĉÜĕéšëċÜ
đóĊ÷ÜîĊĚǰÞĆîëČĂēĂÖćÿđéĉîêćöđöČęĂđĀĘîüŠćêĆüđĂÜÖĞćúĆÜđéĉîĕðìćÜđéĊ÷ü

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ĝě¥©·¥q

ÖĆïöĆîǰøąĀüŠćÜìćÜÖúĆïđĀĘîöĆîđéĉîìĆÖìć÷ĀöćêĆüĂČęîìĊęîĂîĂ÷ĎŠêćö
ìćÜĕðìĆęüǰĒúąìčÖêĆüÖĘĔĀšÖćøêšĂîøĆïñĎšêŠćÜëĉęîĂ÷ŠćÜéĊǰ

ĒúšüöĆîÖĘĀ÷čéúÜǰèǰÖčäĉĀúĆÜĀîċęÜǰìĊęĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜýćúćÿĆÜÛìćî
ĒúąÖčäĉ×ĂÜĀúüÜóŠĂÿöýĆÖéĉĝǰöĊēêŢąêĆĚÜĕüšÿĞćĀøĆïĔĀšÙîìĞćïčâĕëŠßĊüĉê
ēÙǰ ÖøąïČĂǰ öĆîĀ÷čéðúéìčÖ×ŤìĊęêšîĕöšĀîšćÖčäĉĒúšüÝċÜüĉęÜđ×šćĕðǰ öĂÜ
êćöĒúšüÖĘĒðúÖĔÝüŠćéšćîĔîöĊĀöćóĆîíčŤòøĆęÜüĉęÜĂ÷ĎŠđêĘöĕðĀöéǰ Ùćé
üŠćöĊðøąöćèđÖČĂïǰĢġǰêĆüǰ

đöČęĂÿĂïëćöÝćÖÙčèúčÜöĆÙìć÷ÖìĊęìĞćĀîšćìĊęøĆïïøĉÝćÙđÜĉîđóČęĂ
ĕëŠßĊüĉêēÙǰ ÖøąïČĂĂ÷ĎŠêøÜîĆĚîǰ ÖĘĕéšÙüćöüŠćǰ ĀöćóüÖîĊĚïšćÜöĊÙîđĂć
öćðúŠĂ÷ǰïšćÜìĊęĀúüÜêćàČĚĂöćǰàċęÜđÝšćǰĳÿĉÜēêĴǰĀöćēÖúđéšîìĊęđĀĘîîĊĚǰ
đðŨîĀöćìĊęĒëööćÖĆïàĊàćøŤǰĀöćóĆîíčŤđìĂøŤđøĊ÷ìĊęĀúüÜêćđÝšć×ĂÜàČĚĂǰ
ĒúšüìĊęøšćîĔÝéĊëüć÷ÿĉÜēêĔĀšĂĊÖêĆüǰ

ÿćđĀêčìĊęêĆĚÜßČęĂüŠćàĊàćøŤîĊĚǰ đîČęĂÜÝćÖöĆîđðŨîĀöćóĆîíčŤđéĊ÷üÖĆï
ĀöćĔîēÛþèćĂćĀćøÿčîĆ×àĊàćøŤǰ đöČęĂöĂÜéĎÖĘöĊÿŠüîÙúšć÷ĀöćĔî
ēÛþèćÝøĉÜǰ ėǰ ĒúšüÙčèúčÜöĆÙìć÷Ö÷ĆÜïĂÖĂĊÖüŠćÿĉÜēê÷ĆÜđÙćøóǰ
àĊàŠćøŤđðŨîđÿöČĂîúĎÖóĊęĂĊÖéšü÷ǰìĆĚÜìĊęöĆîêĆüĔĀâŠĒúąĒ×ĘÜĒøÜÖüŠćöćÖǰ

ÿĉÜēêđéĉîöćîĂîêćÖóĆéúöĔÖúšǰėǰìĊęîĆęÜ×ĂÜöĆÙìć÷Öǰ
ĶöĆîøšĂîǰ đéĊĜ÷üÖúćÜüĆîÖĘđ×šćĕðîĂîĔîĀšĂÜĒĂøŤķǰ ÙĞćÖúŠćü

×ĂÜúčÜÿöýĆÖéĉĝìĞćĔĀšÞĆîĒĂïĂĉÝÞćßĊüĉêéĊǰėǰĒïïĀöćüĆé×ĂÜöĆî
öĆîîĂîĂ÷ĎŠÖĆïìĊęĕéšĕöŠîćîÖĘøĊïúčÖ×ċĚîĒúšüüĉęÜĕðĀćóøąìĊęđóĉęÜ

đéĉîđ×šćöćìŠćîĀîċęÜǰúčÜöĆÙìć÷ÖđøĊ÷ÖìŠćîüŠćǰĳĀúüÜêćĴǰ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดĝĜ

ĀúüÜêćđðŨîóøąìĊęéĎÿĎÜĂć÷čìŠćîĀîċęÜǰ öĊúĎÖýĉþ÷Ťøć÷úšĂö
öćÖöć÷ǰđöČęĂÿĉÜēêĒúąĀöćêĆüĂČęîđĀĘîìŠćîǰÖĘøĊïÖøąéĉÖĀćÜüĉęÜđ×šćĕð
Āćǰ đóČęĂĔĀšìŠćîĕéšúĎïĀĆüêĆüúąìĊÿĂÜìĊǰ ïćÜêĆüđöČęĂðøąÝïÝîóĂĔÝ
ĒúšüÖĘđéĉîÖúĆïĕðîĆęÜìĊęđéĉöǰ ïćÜêĆüēúõöćÖÖĘđéĉîüîĂ÷ĎŠøĂïǰ ėǰ êĆü
ĀúüÜêćĂ÷ĎŠĂ÷ŠćÜîĆĚîĕöŠĕðĕĀîǰ ēé÷đÞóćąÿĉÜēêìĊęéĎÝąöĆÖöćÖǰ Ēúą
đðŨîêĆüēðøéìĊęÿčé×ĂÜìŠćîǰöĆîÖøąéĉÖĀćÜ÷ćüǰėǰ×ĂÜöĆîÝîĕðôćé
ĀîšćêĆüĂČęîēé÷ĕöŠøĎšđøČęĂÜøĎšøćüǰïćÜÙøĆĚÜÖĘđñúĂđĂćÖšîĕðßîêĆüĂČęîǰÿĉÜēê
ÖøąēÝîĔÿŠĀúüÜêćÝîĒĂïđĀĘîìŠćîđàđúĘÖîšĂ÷ǰ öĆîÙÜÙĉéüŠćêĆüđĂÜ
êĆüđúĘÖđĀöČĂîêĆüĂČęîđ×ćǰ

đöČęĂúĎÖýĉþ÷ŤÖúŠćüĂąĕøïćÜĂ÷ŠćÜÖĆïĀúüÜêćǰ ìŠćîÖĘĕéšđüúć
ïĂÖúćđĀúŠćĀöćǰ ėǰ ĒúšüđéĉîĀć÷đ×šćĕðĔîÖčäĉóøšĂöúĎÖýĉþ÷ŤìĊęđéĉî
êćöĕðđðŨîóøüîǰêĂîĒøÖÿĉÜēêìĞćìŠćÝąđéĉîêćöǰĒêŠÖĘëĎÖĀúüÜêć
ĀšćöđĂćĕüšǰöĆîÝċÜđéĉîĀÜĂ÷ǰėǰĒúšüÖúĆïöćîĂîêćÖóĆéúöéĆÜđéĉö

ĶĀúüÜêćìŠćîîĊĚĒĀúąìĊęđðŨîđÝšć×ĂÜķǰ účÜöĆÙìć÷ÖÖúŠćüđöČęĂ
đĀĘîìŠćîđéĉîúĆïÿć÷êćĕðĒúšü

účÜđúŠćĔĀšôŦÜêŠĂüŠćǰìŠćîÝąđĂćßŠćÜöćĂćïîĞĚćêĆé×îĔĀšđÝšćóüÖ
îĊĚìčÖđéČĂîǰ

ĶöćÙøĆĚÜîċÜÖĘđÿĊ÷Āúć÷óĆîïćìǰéĎĂ÷ŠćÜÿĉÜēêêĆüđéĊ÷üÖĘĀöéĕð
đðŨîóĆîĒúšüǰ×îöĆî÷ćüǰêĆüĔĀâŠéšü÷ǰĒêŠëšćĂćïîĞĚćĂ÷ŠćÜđéĊ÷üÖĘöĊóüÖ
đéĘÖüĆéĂćïĔĀšǰÝąĕéšĕöŠêšĂÜđÿĊ÷êĆÜÙŤïŠĂ÷ǰėķ

ĔîøąĀüŠćÜìĊęóĎéÙč÷ÖĆïúčÜÿöýĆÖéĉĝĂ÷ĎŠîĆĚîǰ ÿĉÜēêĒúąđóČęĂîǰ ėǰǰ
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ÖĘđĀöČĂîđĀĘîÙüćöñĉéðÖêĉïćÜĂ÷ŠćÜǰÝċÜøĊïüĉęÜĂĂÖĕðđĀŠćǰìĆîĔéîĆĚîǰ
đÝšćǰĳē÷Öđ÷ÖĴǰĀöćóĆîíčŤÿðøĉêÿĊ×ćüÖĘüĉęÜĂĂÖĕðđßŠîÖĆîǰĒêŠĕöŠìĆîÝą
óšîđ×êÖčäĉǰ ÖĘßîđÿćéĆÜēðŝÖǰ đÿĊ÷ÜĀĆüđøćąđÖĉé×ċĚîĔîüÜÿîìîćǰ ĒêŠ
ē÷Öđ÷ÖÖĘĀćĕéšÿîĔÝđÿĊ÷ÜĀĆüđøćąĕöŠǰ öĆî÷ĆÜÙÜøĊïüĉęÜêćöđóČęĂîêŠĂĕðǰ
đĀĘîē÷Öđ÷ÖüĉęÜĕðìćÜàšć÷ǰ Ĕî×èąìĊęđóČęĂîìčÖêĆüüĉęÜĕðìćÜ×üćǰ đöČęĂ
øĎšÿċÖüŠćđÿĊ÷ÜđĀŠć×ĂÜđóČęĂîĕÖúĂĂÖĕðǰ ÝċÜđøĉęöøĎšÿċÖêĆüĒúšüĀ÷čé÷ČîÜÜ
Ă÷ĎŠóĆÖîċÜǰĒúšüüĉęÜÖúĆïÖčäĉóøšĂöÖĆïÙüćööĆęîĔÝéĆÜđéĉöǰ

ĶöĆîêćĕöŠéĊêĆĚÜĒêŠđÖĉéĒúšüêĆüîĊĚǰ ëšćđðŨîÙîÖĘêšĂÜĔÿŠĒüŠîĀîć
ĒĀúąǰöĆîÝąöĂÜđĀĘîïšćÜǰĒêŠöĆüǰėǰķǰöĆÙìć÷ÖïĂÖǰ

óĂëćöìĊęöć×ĂÜêĆüîĊĚǰ ÖĘĕéšÙüćöüŠćöĊÙîđĂćē÷Öđ÷ÖöćðúŠĂ÷
üĆéǰĀúüÜêćÝċÜđÖĘïöćđúĊĚ÷Üǰ

đöČęĂĀĆîĕðöĂÜĀöćÿĊ×ćüǰ ×îôĎǰ îŠćøĆÖǰ ìĊęĕöŠÙüøëĎÖîĞćöćǰ
ðúŠĂ÷üĆéǰöĆîîĂîĀÜć÷ñċęÜĂ÷ĎŠ×šćÜđÿćìĊęđóĉęÜìĞćøšć÷öĆîĕðǰÙüćöÿÜÿćø
ñčé×ċĚîđóĊ÷ÜßĆęüÙøćüĒêŠĒúšüÖĘÝćÜĀć÷ǰ đîČęĂÜÝćÖđÝšćĀöćêĆüîĆĚîÖúĆï
ÿŠÜøĂ÷÷ĉĚöúĂéĂĂÖöćÝćÖðćÖìĊęÖĞćúĆÜĀĂïĒăÖǰ óøšĂöĀć÷ĔÝëĊęǰ ėǰ
éšü÷ÙüćöđĀîČęĂ÷ÝćÖÖćøüĉęÜĕðđĀŠćéĉîǰôŜćǰĂćÖćýđöČęĂÙøĎŠǰ

êšĂÜ×ĂïÙčèē÷Öđ÷ÖìĊęìĞćĔĀšøĎšüŠćÙüćöñĉéðÖêĉìćÜøŠćÜÖć÷ĕöŠ
ĕéšöĊñúÖøąìïÖĆïÙüćöÿč××ĂÜöĆîđú÷ǰ ÞĆîđĀĘîē÷Öđ÷ÖĀúĆïêćóøĉĚöǰ
ĕöŠÿîĔÝÿĉęÜøĂï×šćÜǰ ĂîčâćêĔĀšđóĊ÷ÜđÿĊ÷ÜúöđìŠćîĆĚîìĊęÿćöćøëñŠćî
đ×šćöćĔîĀĎàšć÷ĒúšüìąúčĂĂÖĀĎ×üćĕð
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P
ìčÖǰėǰđßšćǰđĀúŠćĀöćüĆéÝąđøĉęöÙċÖÙĆÖǰđĀŠćǰĀĂîǰêĆĚÜĒêŠêĊǰĦǰïćÜ

êĆüìĊęđòŜć÷ćöêĂîÖúćÜÙČîÖĘëċÜêĂîđðúĊę÷îÖąđóČęĂĔĀšĀöćêĆüĂČęîìĞć
ĀîšćìĊęĒìîǰÿŠüîđÝšćóüÖĀöćĀúüÜóŠĂìĆĚÜĀúć÷ÖĘđøĉęöÙċÖÙĆÖǰđĀŠćđøĊ÷Ö
ĀúüÜóŠĂĔĀšúÜöćÝćÖĀšĂÜîĂîǰ

đüúćǰ ħǰ ēöÜđßšćǰ đÿĊ÷ÜðøąêĎđðŗéĂĂÖǰ ðúčÖĔĀšÙčèîć÷öąúĉ
ìĊęîĂîđòŜćÖčäĉéšćîîĂÖǰúčÖ×ċĚîÖøąéĉÖĀćÜǰĀúüÜóŠĂđéĉîĂĂÖöćóøšĂö
đÝšćîĉÖÖĊĚìĊęìĞćêĆüđĀöČĂîđðŨîĀöćêĆüÿîĉìǰöĆîđéĉîĀîšćđßĉéêćöĂĂÖöćǰ
óĂđĀĘîöąúĉüĉęÜđ×šćĕðĀćǰ ÖĘìĞćìŠćéĊĔÝÖøąēÝîĔÿŠĀúüÜóŠĂđóČęĂĒìøÖ
êĆüđĂÜĔĀšĂ÷ĎŠĔÖúšìŠćîöćÖìĊęÿčéǰ

đöČęĂđÿČĂĂĂÖöćÝćÖÖčäĉǰ öąúĉÝċÜđïîÙüćöÿîĔÝĕðìĊęđÿČĂǰ öĆî
đúĊ÷ðćÖđÿČĂđóČęĂđðŨîÖćøìĆÖìć÷Ĕî÷ćöđßšćǰ ÿŠüîđÿČĂÖĘßŠü÷đúĊ÷Ēúą
ÖĆéđĀĘïĀöĆéêćöêĆüĔĀšúĎÖÿćüǰêćöéšü÷ðŦÜÙčÜìĊęđéĉîĂĂÖöćïĉé×ĊĚđÖĊ÷Ý
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êøÜøąđïĊ÷ÜǰĒúšüúšöêĆüúÜîĂîêŠĂǰ
ëšćïćÜüĆîēßÙéĊǰîĉÖÖĊĚÝąĕéšøĆïđÖĊ÷øêĉ×ċĚîĕðîĂîĔîĀšĂÜĒĂøŤÖĆï

ĀúüÜóŠĂǰ ĒêŠđöČęĂÙČîÙÜĕöŠĕéšøĆïĂîčâćêĔĀš×ċĚîĕðǰ đßšćîĊĚöĆîÝċÜéĎéĊĔÝ
öćÖìĊęĕéšđÝĂĀúüÜóŠĂǰĒúąĕöŠîćîÖĘêšĂÜđĀÜćĂĊÖÙøĆĚÜđöČęĂĀúüÜóŠĂĂĂÖ
ĕðïĉèæïćê

ĶĂ÷ĎŠêøÜîĊĚîąǰ ĕöŠêšĂÜêćöĕðǰ đéĊĜ÷üÖĘÖúĆïöćĒúšüķǰ ĀúüÜóŠĂ
ìĆÖìć÷ĀöćđÿøĘÝÖĘđéĉîĂĂÖĕðïĉèæïćêǰ îĉÖÖĊĚđéĉîĂĂÖöćÿŠÜìĊęĀîšć
ÖčäĉĒúšüÝċÜĀ÷čéĂ÷ĎŠêøÜîĆĚîǰìĉĚÜĔĀšđÿČĂüĉęÜêćöĀúüÜóŠĂĕðÝîúĆïÿć÷êćǰ

ÿĆÖóĆÖǰĳĀúüÜóĊęēêĴǰúĎÖýĉþ÷Ť×ĂÜĀúüÜóŠĂđéĉîĂĂÖöćÝćÖéšćî
ĀúĆÜǰöĊĔÝÖúšćüĉęÜêćööćêĉéǰėǰđöČęĂÙČîöĆîÙÜîĂîĂ÷ĎŠÖĆïìŠćîǰđóøćą
ĕöŠÙŠĂ÷Öúšćđ×šćĕðîĂîÖĆïĀúüÜóŠĂĔî×èąìĊęöĊúĎÖóĊęêĆüĂČęîǰėǰĂ÷ĎŠǰ

ǰ �����
ïøĉđüèìćÜđ×šćüĆéǰêøÜĀîšćđÝéĊ÷ŤÝąðøćÖäøšćîÙšćđøĊ÷Üøć÷Ă÷ĎŠǰ

âćêĉē÷öÖĘÝąöćàČĚĂÖĆï×šćüđðŨîßčéǰėǰìĊęĒöŠÙšćÝĆéĕüšǰóøąïćÜìŠćîÝą
ĂĂÖøĆïïĉèæïćêđóĊ÷ÜéšćîĀîšćđÝéĊ÷Ťǰ ĒêŠïćÜìŠćîÖĘĂĂÖĕðøĆï
ïĉèæïćêéšćîîĂÖǰ ĀúüÜóŠĂÖĘđðŨîĀîċęÜĔîîĆĚîǰ ìŠćîÝąĂĂÖĕð
ïĉèæïćêđðŨîđüúćîćîǰĒúšüÖúĆïöćóøšĂöÖĆïĂćĀćøđðŨîøëÖøąïąǰ
ìŠćîïĂÖüŠćĂ÷ĎŠìĊęÙüćöÿöĆÙøĔÝ×ĂÜĒêŠúąÙîüŠćÝąĂĂÖĕðöćÖĒÙŠĕĀîǰ
ÿĞćĀøĆïĀúüÜóŠĂǰ ìŠćîßĂïĂĂÖĕðøĆïïĉèæïćêĕÖúǰ ėǰ đóøćąǰ
×ćÖúĆïÝąĕéšĒïŠÜïčâĔĀšÖĆïÙîêćöøć÷ìćÜéšü÷ǰ

ĶüĆîǰėǰîċÜǰĀúüÜóŠĂøĆïïĉèæïćêĕéšǰĩǰëĆÜĔĀâŠǰėǰđúĊĚ÷ÜÙîĕéš
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ëċÜǰĦġǰÙîǰÖĘĒïŠÜĔĀšêĞćøüÝÝøćÝøǰĒïŠÜĔĀšĒöŠÙšćǰĀøČĂóüÖ×ĂìćîÖĘ
öĊǰëČĂüŠćđøćìĞćìćîĕðéšü÷øąĀüŠćÜìćÜķǰìŠćîÖúŠćüóøšĂöÿĊĀîšćõĎöĉĔÝ

ĀúĆÜÝćÖĀúüÜóŠĂĂĂÖĕðĒúšüǰ ÝċÜëČĂēĂÖćÿđéĉîĕðêĆÖïćêø
ĀîšćđÝéĊ÷ŤđóČęĂđðŨîÿĉøĉöÜÙúĔîđßšćüĆîîĊĚǰ øąĀüŠćÜìćÜđÝĂĕĂšđÿČĂîĂî
øĂĀúüÜóŠĂĂ÷ĎŠ×šćÜđÝéĊ÷Ťǰ ĒúšüÖĘêćööćéšü÷đðŝðàĊęÖĆïĂšüîǰ ĀöćÖčäĉǰ
×šćÜǰ ėǰ ìĊęđéĉîêćöóøąđÝšć×ĂÜöćïĉèæïćêǰ đðŝðàĊęñĎšđðŨîóŠĂđéĉîîĞćǰ
ÿŠüîđÝšćĂšüîñĎšđðŨîúĎÖÖĘđéĉîêćöĕðêĉéǰėǰóøąđÝšć×ĂÜĀĆîĕðÿĆęÜĂąĕø
ÖĆïđðŝðàĊęđúĘÖîšĂ÷ǰđÝšćĀöćóŠĂúĎÖìĆĚÜÿĂÜÖĘĀ÷čé÷ČîĂ÷ĎŠêøÜîĆĚîÖŠĂîëċÜ
ÿŠüîĀîšćđÝéĊ÷Ťǰ

ÞĆîĕéšöĊēĂÖćÿêĆÖïćêøÖĆïóøąđÝšć×ĂÜđðŝðàĊęĒúąĂšüîǰ ìŠćî
đðŨîóøąìĊęöĊïčÙúĉÖđøĊ÷ïøšĂ÷ǰÿĞćøüöǰĒúąîĞĚćđÿĊ÷ÜĔÝéĊǰđöČęĂÿüéđÿøĘÝǰ
ìŠćîĔĀšÖøąéćþĒñŠîîċÜÖĆïÞĆîǰĒúšüÖúŠćüÙĞćüŠćǰĶēßÙéĊķǰÝćÖîĆĚîÝċÜ
đéĉîĕðǰÞĆîđĀĘîìŠćîìĞćĂ÷ŠćÜîĊĚÖĆïìčÖÙîǰéšćîĔîĒñŠîÖøąéćþđðŨîïì
ÿüéöîêøŤìĊęéĎđĀöČĂîĕéšøĆïÖćøëŠć÷đĂÖÿćøöćĒúšüĀúć÷ßčéǰǰǰǰ

ĀúüÜóŠĂđÝ šć×ĂÜđðŝðàĊęĒúąĂšüîđéĉîüîÖúĆïìĆîìĊìĊęøĆï
ïĉèæïćêĀîšćđÝéĊ÷ŤđÿøĘÝǰ đÝšćÿĂÜêĆüÖĘúčÖ×ċĚîÖøąéĉÖĀćÜøĂĂ÷ĎŠĒúšüǰ
đöČęĂìŠćîđéĉîîĞćǰóüÖöĆîÝċÜđéĉîêćöìŠćîÖúĆïÖčäĉĕðǰ

ÖúĆïöćìĊęÖčäĉĀúüÜóŠĂÿöýĆÖéĉĝǰ đĀĘîđÝšćîĉÖÖĊĚîĂîÙüĞęćǰ Āîšć
ĀöĂïêĉéóČĚîǰøĂÙĂ÷ĀúüÜóŠĂÖúĆïöćĂ÷ŠćÜĔÝÝéĔÝÝŠĂǰđöČęĂđĀĘîđÿČĂ
üĉęÜĀîšćêĆĚÜöćĒêŠĕÖúǰîĉÖÖĊĚÖĘøĊïúčÖ×ċĚîÖøąéĉÖĀćÜǰđóøćąìøćïĂ÷ĎŠĒúšü
üŠćĀúüÜóŠĂêšĂÜđéĉîêćööćǰ ÷ĆÜĕöŠìĆîÝąëċÜÖčäĉéĊǰ îĉÖÖĊĚÖĘüĉęÜĕðøĆïǰǰ
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öĆîÖøąēÝîĔÿŠĒúąÖøąéĉÖĀćÜĕðöćĂ÷ŠćÜøüéđøĘüǰĒúšüÖĘüĉęÜêćöĀúüÜ
óŠĂĕðĀúĆÜÖčäĉđóČęĂÝĆéÖćøÖĆï×ĂÜïĉèæïćêìĊęöćđðŨîøëÖøąïąǰ

ĀúĆÜÖčäĉđêĘöĕðéšü÷đéĘÖüĆéìĊęöćßŠü÷ÝĆéĒÝÜ×ĂÜǰ đÝšćóüÖĀöćǰ
ÖĘîĂîéĎđéĘÖüĆéìĞćÜćîǰĒêŠúąêĆüéĎÝąöĊđðŜćĀöć÷ìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîĕðǰöąúĉ
îĂîđĂć×ćĀîšćĕ×üšÖĆîđĀöČĂîĕ×üŠĀšćÜǰöĂÜéĎđéĘÖüĆéđĀöČĂîÖĞćúĆÜÙčö
ÜćîǰîĉÖÖĊĚđ×šćĕðéö×šćü×ĂÜêćöðøąÿćĀöćìĊęßĂïìĞćêĆüĔĀâŠǰĔÝÖúšć
đ×šćĕðîĆęÜ×šćÜǰėǰđðŨîÖćøÖøąßĆïöĉêøÖĆïđéĘÖüĆéǰðŦÜÙčÜîĆęÜöĂÜĂćĀćø
éšü÷ÙüćöĂ÷ćÖÖĉîǰ ÿŠüîđÿČĂÝąîĂîêøÜïĆîĕéđóČęĂêøüÝÿĂïÙüćö
đøĊ÷ïøšĂ÷ǰ

đÿĊ÷ÜøąÛĆÜêĊ×ċĚîǰ ïĂÖđüúćǰ ĩǰ ēöÜđßšćǰ ÞĆîĕéš÷ĉîĀöćđĀŠć
ðøąÿćîđÿĊ÷ÜêĆĚÜĒêŠÖúčŠö÷ćöĀîšćüĆéǰ ĕúŠöćđøČęĂ÷ǰ ėǰ ĕðëċÜÖúčŠö×ĂÜǰ
ĕĂšéĞćìĊęĂ÷ĎŠêøÜúćîÝĂéøëéšćîĀúĆÜǰđÿĊ÷ÜĀöćĔĀâŠđĀŠćîĞćǰôŦÜéĎîčŠöĀĎǰ
ĒêŠĒúšüÖĘĒìøÖéšü÷đÿĊ÷ÜĒĀúöǰėǰÝćÖĀöćđúĘÖìĊęĕöŠ÷ĂöĒóšđóČęĂîéšü÷
đĀöČĂîÖĆîǰÝîøąÛĆÜßčéÿčéìšć÷ÝïúÜǰđÿĊ÷ÜĀöćÙŠĂ÷ǰėǰĒñŠüđïćǰĒúą
Āć÷ĕðĔîìĊęÿčéǰ

ÙüćöÿÜïđøĉęöÖúĆïđ×šćðÖÙúčöüĆéĂĊÖÙøĆĚÜǰ đĀúŠćĀöćǰ ėǰ ìĊęüĉęÜ
ĂĂÖöćđĀŠćéšćîîĂÖêŠćÜĒ÷Ö÷šć÷đéĉîÖúĆïđ×šćìĊęøŠöǰîĂîêøÜìĊęðøąÝĞć
×ĂÜêĆüđĂÜǰÖćøđĀŠćđÿĊ÷ÜøąÛĆÜïĂÖđüúćÙÜđðŨîĀîšćìĊęđéĊ÷ü×ĂÜöĆîìĊę
ÿćöćøëìĞćĕéšēé÷ßĂïíøøöĔîåćîąñĎšĂćýĆ÷×ĂÜüĆé

ÿĉĚîđÿĊ÷ÜøąÛĆÜǰóĂéĊÖĆï×šćü×ĂÜëĎÖÝĆéĒÝÜĂ÷ĎŠĔîìĊę×ĂÜöĆîĂ÷ŠćÜ
đðŨîøąđïĊ÷ïđøĊ÷ïøšĂ÷ǰđéĘÖüĆéóćÖĆîïĂÖúćĀúüÜóŠĂĂĂÖĕðÝćÖÖčäĉǰ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ĝģ¥©·¥q

ĶđĂćÖĆï×šćüÖúĆïĕðÖĉîéšü÷ķǰĀúüÜóŠĂĕöŠúČöìĞćìćîÖĆïđéĘÖüĆéǰ
ĶēĂŢ÷���đ÷ĂąĕðĒúšüÙøĆïĀúüÜóŠĂķǰđéĘÖüĆéêĂïóøšĂößĎöČĂ×üć

ìĊęđêĘöĕðéšü÷×ĂÜÙćüĒúąĀüćîĂĆéĒîŠîÖĆîĂ÷ĎŠĔîëčÜǰ
ĶĂšĂǰÜĆĚîēßÙéĊǰėǰìčÖÙîķǰĀúüÜóŠĂïĂÖúć
đĀúŠćđéĘÖüĆéðøąöćèǰĤǰıǰĥǰÙîǰ÷ÖöČĂĕĀüšúćìŠćîǰĒúšüĀĆî

ĀúĆÜđéĉîÝćÖĕðǰ ĔÝÖúšćìĞćĀîšćìĊęđéĉîĕðÿŠÜĒ×ÖëċÜĀîšćÖčäĉĒúšüøĊïüĉęÜ
ÖúĆïöćǰđóøćąìøćïüŠćõćøąÖĉÝêŠĂĕðÙČĂĂćĀćøđßšć×ĂÜĀúüÜóŠĂ

ǰ �����
ĶēăŠÜǰėǰėǰėǰėķǰ
ĶđöĊě÷ü����ķ
đÿĊ÷ÜîĉÖÖĊĚǰĒúąđÝšćöŠĂêšĂǰĒöü×ĂÜĀúüÜóŠĂÖĞćúĆÜĔßšđÿĊ÷Üđ×šć×ĎŠ

ÖĆîǰ ×ĆéÝĆÜĀüąĔĀšĀúüÜóŠĂêšĂÜüćÜßšĂîúÜǰ ĒúšüëČĂĕöš×ċĚîĒìîđóČęĂ×ĎŠ
ìĆĚÜÙĎŠǰ ìĆĚÜĒöüĒúąĀöćêŠćÜóćÖĆîđÜĊ÷ïÖøĉïǰ öŠĂêšĂđéĉîĕðîĂîßöüĉü
ïîĀîšćêŠćÜǰÿŠüîîĉÖÖĊĚêšĂÜÙøĂÜêĞćĒĀîŠÜđÜćĀúüÜóŠĂêćöđÙ÷ǰöĆîîĆęÜ
öĂÜĀúüÜóŠĂĒúąĀúüÜóĊęÖĉîĂ÷ŠćÜĔÝÝéĔÝÝŠĂéšü÷ĒüüêćìĊęöčŠÜöĆęîǰ
ó÷ć÷ćöìĞćêĆüđøĊ÷ïøšĂ÷ǰîĆęÜĂ÷ŠćÜÿÜïđÿÜĊę÷öǰÙÜĀüĆÜÝąĕéšøćÜüĆúđðŨî
×ĂÜđĀúČĂđúĘÖǰėǰîšĂ÷ǰėǰÝćÖĀúüÜóŠĂǰĒúšüßŠüÜđüúćÿćöĆÙÙĊÖĘđÖĉé×ċĚî
đöČęĂĔÝÖúšćđ×šćöćÿöìïǰĔÝÖúšćĔßšöčÖ×ĊĚðøąÝïǰđéĉîĕðđéĉîöćǰÖøąēééǰ
ÿĂÜ×ćǰìĞćÖć÷ÖøøöēßüŤĔĀšĀúüÜóŠĂéĎøąĀüŠćÜÞĆîĂćĀćøǰÿŠüîîĉÖÖĊĚ
ÜĆéđĂćÙüćöđøĊ÷ïøšĂ÷ǰîŠćøĆÖǰìĊęĀćĕöŠÙŠĂ÷ÝąĕéšĂĂÖöćĂüéǰ

Ùüćöó÷ć÷ćöĂ÷ĎŠìĊęĕĀîǰÙüćöÿĞćđøĘÝĂ÷ĎŠìĊęîĆęîǰÞĆîĒĂïðøïöČĂ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดĞĚ

ĔîĔÝđöČęĂđĀĘîĀúüÜóŠĂêšĂÜóŠć÷Ēóšǰ Ā÷ĉïĀöĎðŗŪÜĔîÝćîöćĔĀšĀöćìĆĚÜ
ÿĂÜǰĒúšüÖĘêšĂÜóŠć÷ĒóšĂĊÖÙøĆĚÜđöČęĂðŦÜÙčÜĒúąđÿČĂêćöđ×šćöćêĉéǰėǰ

ìŠćîìĞćìŠćđĀöČĂîÝąÿÜüîĀöĎðŗŪÜĕöšÿčéìšć÷ĕüšÖĆïêĆüđĂÜǰĒêŠÖĘ
đĀúČĂïĕðđĀĘîÿć÷êć×ĂÜÙčèîć÷öąúĉìĊęÖĞćúĆÜïĂÖüŠćǰ ĳìŠćîøĆÖĀöć
ĕöŠđìŠćÖĆîĴǰÝĞćêšĂÜē÷îĀöĎðŗŪÜĕöšÿčéìšć÷ĔĀšÖĆïÙčèîć÷öąúĉìĊęîĂîĕ×üŠ
ĀšćÜéšü÷ÿć÷êćìĊęđ÷Ęîßć

ĶßćêĉìĊęĒúšüöĆîĂćÝđðîóŠĂđðŨîĒöŠđøćÖĘĕéšǰöĆîëċÜöćĂ÷ĎŠĔĀšđøć
đúĊĚ÷ÜĒïïîĊĚķǰìŠćîøĞćóċÜ×ċĚîóúćÜÙúčÖ×šćüĔĀšĒöüĂ÷ŠćÜĂćøöèŤéĊǰđðŨî
Ă÷ŠćÜìĊęĀúüÜóŠĂđÙ÷üŠćĕüšǰüĆéîĊĚǰêĂîđßšćĔĀšĂćĀćøĒöüǰĒúąêĂîđ÷Ęî
ÝąĔĀšĂćĀćøĀöć

ǰ �����
øąĀüŠćÜìĊęĀúüÜóŠĂĂŠćîĀîĆÜÿČĂóĉöóŤĂ÷ĎŠđøČĂîĕì÷ĀîšćÖčäĉǰêĂî

îĆĚîđðŨîđüúćðøąöćèǰĪǰēöÜđßšćǰÞĆîđĀĘîöąúĉđéĉîĕðìĊęÿüîǰđöČęĂîĉÖÖĊĚ
ĒúąĔÝÖúšćìĊęîĂîđòŜćĀúüÜóŠĂĂ÷ĎŠđĀĘîđ×šćǰÖĘøĊïüĉęÜêćöĕðǰöĆîđéĉîéö
ĀâšćĂ÷ĎŠóĆÖĔĀâŠǰėǰĀúĆÜÝćÖüîĂ÷ĎŠìĊęđéĉöðøąöćèǰģǰøĂïǰĔÝÖúšćÖĘ
đðŗéðøąđéĉöðúéìčÖ×ŤđðŨîêĆüĒøÖǰ

đóĊ÷ÜîĆïĀîċęÜëċÜÿćöǰđðŨîĂĆîđÿøĘÝíčøą×ĂÜĔÝÖúšćǰöĆîĔßš×ćĀúĆÜ
éĊéÿúĆïÖĆîĕðöćǰ éĎđĀöČĂîÖøąÝÜÖĞćúĆÜÖøąēééǰ ĒúšüøĊïüĉęÜđĀöČĂî
ÖĞćúĆÜìĞćÙüćöñĉéĂąĕøïćÜĂ÷ŠćÜǰöĆîìĞćìŠćüĉęÜđĀŠćîĎŠîîĊęǰìĞćìŠćĕöŠøĎšĕöŠ
ßĊĚđĀöČĂîĕöŠöĊĂąĕøđÖĉé×ċĚîǰÿŠüîîĉÖÖĊĚÖĘéöǰėǰÿĆÖóĆÖǰĒúąéĎđĀöČĂîÝą
ĕöŠöĊìĊęìĊęëĎÖĔÝǰÝċÜđéĉîĂĂÖǰìĉĚÜĔĀšÙčèîć÷öąúĉìĊęïøøÝÜĀćìĊęðúéìčÖ×Ť

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



Ğě¥©·¥q

Ă÷ŠćÜĕöŠøĊïøšĂîǰ öĆîđøĉęöìĞćìĊđðŨîÖĉîĀâšćÖŠĂîǰ ÝćÖîĆĚîÖĘđéĉîĕðéö
ÿŠüîĂČęîǰÝîĕéšìĊęëĎÖĔÝđðŨîöčöðøąêĎìćÜđ×šćÿüîǰđöČęĂđÿøĘÝíčøąǰÙčèîć÷
ÝċÜÙŠĂ÷ǰėǰđ÷ČĚĂÜ÷ŠćÜÖúĆïĕðîĂî÷ĆÜìĊęðøąÝĞćĂĆîĒÿîÿč××ĂÜđíĂ

đÿĊ÷ÜĀúüÜóĊęđéĉîĂĂÖöćÝćÖĀšĂÜóøšĂöĔÝÖúšćǰ ìŠćîđĂŠ÷ßüî
ĀúüÜóŠĂÞĆîđóúǰ

ĶìćîĂąĕøøċ÷ĆÜÙøĆïĀúüÜóŠĂķ
ĶđĂćÖŠĂîđú÷ǰ÷ĆÜĕöŠĀĉüĀøĂÖǰđéĊĜ÷üÿĆÖóĆÖÙŠĂ÷êćöĕðķǰĀúüÜ

óŠĂÖúŠćüǰ
ìŠćîîĆęÜĂŠćîĀîĆÜÿČĂêŠĂĂĊÖðøąöćèÙøċęÜßĆęüēöÜǰĒúšüÝċÜĕéšđüúć

đéĉîĕðĀúĆÜÖčäĉǰóøšĂöĀöćǰėǰìĊęüĉęÜêćöǰóüÖöĆîÙÜĀüĆÜÝąĕéšĀöĎðŗŪÜĂĊÖ
ÿĆÖĕöšÿĂÜĕöš

đðŨîđüúćïŠć÷ǰģǰēöÜǰđĀúŠćĀöćǰėǰüĉęÜêćöđðŨîóøüîǰöĆîÙÜøĎš
üŠćëċÜđüúćîĂîÖúćÜüĆîĒúšüǰ

ĶđÿČĂǰöćîĂîđøĘüķǰìŠćîøšĂÜđøĊ÷ÖđÿČĂđöČęĂđĀĘîüŠćöĆîĀć÷ĕð
ĕöŠÖĊęĂċéĔÝǰđÿČĂÖĘēñúŠĀîšćĂĂÖöćĔĀšđĀĘîÝćÖòŦũÜêøÜ×šćöìćÜđéĉîǰ
ĶöćîĂîĕéšĒúšüđÿČĂǰđéĊĜ÷üÝąðŗéðøąêĎǰđ×šćĕöŠĕéšĒúšüîąķǰìŠćî

÷ĞĚćïĂÖĀöćǰ
đÿČĂ÷ĆÜÙÜéČĚĂĕöŠ÷ĂöüĉęÜĕðĀćǰìĞćđóĊ÷Ü÷ČîöĂÜĂ÷ĎŠîĉęÜǰėǰìŠćîÝċÜ

ðŗéðøąêĎǰ ĕöŠÿîĔÝđÿČĂĂĊÖêŠĂĕðǰ ĕĂšđÿČĂìĊęöĂÜĂ÷ĎŠđĀĘîéĆÜîĆĚîÖĘøĊïüĉęÜǰ
ðøĎŢéöćĀćìĆîìĊǰ ĒêŠÖĘĕöŠìĆîđÿĊ÷ĒúšüǰìŠćîðŗéðøąêĎîĉęÜĕöŠ÷ĂöĔĀšđÿČĂ
đ×šćöćǰ ĒêŠđÿČĂđĀĘîøĂ÷ĒÜšöìĊęðøąêĎǰ ÝċÜĔßšðćÖéĆîĔĀšðøąêĎđðŗéĂĂÖǰ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดĞĜ

ĒúšüøĊïüĉęÜđ×šćĕðìĆîìĊ
ĶĀÜĉÜǰėǰėǰėķǰđÿĊ÷ÜĔÝÖúšćìĊęëĎÖìĉĚÜĔĀšĂ÷ĎŠéšćîîĂÖêĆüđéĊ÷üǰöĆî

Ă÷ĎŠÖĆïĀúüÜóŠĂêúĂéđüúćǰ ĒêŠđöČęĂĀúüÜóŠĂđøĊ÷Öđ×šćĕðÖúĆïĕöŠ÷Ăö
đ×šćǰ÷ČîđÞ÷Ă÷ĎŠĂ÷ŠćÜîĆĚîǰóĂÙĉéĕéšüŠćëĎÖìĉĚÜđÿĊ÷ĒúšüǰÝċÜøĊïĀćìćÜđ×šć
đðŨîÖćøĔĀâŠǰöĆîđðŗéðøąêĎĕöŠđðŨîĂ÷ŠćÜđÿČĂǰ đĂćĒêŠđÙćąðøąêĎìĆĚÜìĊę
øĂ÷ĒÜšö÷ĆÜĂ÷ĎŠǰóĂüĉęÜĕðüĉęÜöćÖĘîċÖ×ċĚîĕéšüŠćöĊìćÜđ×šćéšćîĀúĆÜǰÝċÜøĊï
ĔÿŠđÖĊ÷øŤĀöćĕð

đöČęĂĀöćǰėǰđ×šćîĂîǰÙüćöđÜĊ÷ïđøĉęöđ×šćðÖÙúčöïøĉđüèîĆĚîǰÞĆî
đéĉîĕðĀćđÝšćÿćöÿĀć÷éšćîĀîšćǰ đöČęĂĕðëċÜÖĘđÝĂĕĂšđêĊĚ÷îĂîĂ÷ĎŠïî
öšćîĆęÜǰ đÝšćéŠćÜîĂîĂ÷ĎŠĔêšêĆęÜǰ ÿŠüîĕĂšéĞćÙÜîĂîĂ÷ĎŠòŦũÜêøÜ×šćöìĊęđéĉö
×ĂÜöĆîǰĕöŠöĊêĆüĕĀîêČęîöćìĆÖìć÷ÞĆîđú÷ǰÙÜĕéšđüúćóĆÖñŠĂî×ĂÜöĆî
đÿĊ÷ìĊĀúĆÜÝćÖÙċÖÙĆÖöćêĆĚÜĒêŠđßšćöČéǰđöČęĂđéĉîñŠćîÖčäĉđÝšćÿĉÜēêǰÖĘđĀĘî
öĆîîĂîĔîĀšĂÜĒĂøŤǰĕöŠøĎšđöČęĂßćêĉìĊęĒúšüöĆîìĞćđüøĀøČĂÖøøöǰßćêĉîĊĚëċÜ
đÖĉéöćđðŨîĀöćüĆéìĊęöĊßĊüĉêéĊđßŠîîĊĚ

đÿĊ÷Ü×účÖ×úĆÖǰėǰïĂÖĔĀšÞĆîìøćïüŠćĀúüÜóŠĂêČęîĒúšüǰöĊđÿĊ÷Ü
óĎéĂąĕøïćÜĂ÷ŠćÜǰĒìøÖéšü÷úĎÖÖøąóøüîĀöćǰĕöŠîćîîĆÖĀúüÜóŠĂ
ÖĘđðŗéðøąêĎĂĂÖǰìŠćîìĆÖìć÷ÞĆîđúĘÖîšĂ÷ĒúšüđéĉîĂĂÖĕðǰ

ĀöćìčÖêĆüđéĉîêćöìŠćîĂ÷ŠćÜü ŠćÜ Šć÷ǰ ēé÷đÞóćąîĉÖÖĊĚǰǰ
đĀĘîîĉÖÖĊĚêćöìŠćîĒúšüøĎšÿċÖìċęÜĔîêĆüöĆîǰÝċÜđÙ÷đĂŠ÷ðćÖëćöĀúüÜóŠĂ
üŠćǰĶĀöćđéĉîêćöĂ÷ŠćÜîĊĚĕöŠøĞćÙćâĀøĂÙąķ

ĶÝąĕðøĞćÙćâöĆîìĞćĕöǰÖĘöĆîøĆÖđøćîŠąķǰìŠćîîĉęÜđĀöČĂîĀ÷čé

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



Ğĝ¥©·¥q

ÙĉéĕðÙøĎŠĀîċęÜǰĶÝøĉÜǰėǰöĊđĀöČĂîÖĆîǰïćÜÙøĆĚÜÖĘđú÷ĒÖúšÜöĆîđúŠîķǰ
đÙ÷đĀĘîìŠćîĒÖúšÜđĂćöĆî×ĆÜĕüšĔîøĆĚüǰ ĒúšüđéĉîĀîĊĕðǰ ĕĂšîĉÖÖĊĚ

øĊïđĀŠćđøĊ÷ÖĒúšüÙøćÜĀÜĉÜǰ ėǰÙîÜćîĒëüîĆĚîđĀĘîđ×šćÖĘ×ĞćÖĆîĔĀâŠüŠć
îĉÖÖĊĚêĉéĀúüÜóŠĂđĀúČĂđÖĉîǰÝîđðŨîìĊęøĎšÖĆîüŠćđĀĘîĀúüÜóŠĂìĊęĕĀîǰêšĂÜ
öĊîĉÖÖĊĚìĊęîĆęîǰ

đÿøĘÝÜćîĀúüÜóŠĂÝċÜÖúĆïöćîĆęÜóĆÖñŠĂîǰ đóøćąßŠüÜïŠć÷öĆÖöĊ
úĎÖýĉþ÷Ťöćđ÷Ċę÷öĂ÷ĎŠĕöŠ×ćéǰ ïćÜÙîÖĘöćìĞćïčâǰ ïćÜÙîÖĘđĂć×ĂÜöć
ëüć÷ǰĒúšüĒìïìčÖÙîÖĘöĆÖÝą×ĂĀü÷êĉéĕöšêĉéöČĂÖúĆïĕðéšü÷ìčÖÙøĆĚÜǰ
ĕöŠøĎšüŠćđðŨî×ĂÜêĉéĕöšêĉéöČĂĀøČĂđðŨîÙüćöêĆĚÜĔÝêĆĚÜĒêŠĒøÖ

ĶđÙ÷ĔĀšĀü÷ĔÙøëĎÖïšćÜöĆĚ÷Ùąķǰ ÞĆîëćöđöČęĂúĎÖýĉþ÷ŤúćÖúĆï
ÖĆîĀöéĒúšü

ĶĕöŠđÙ÷ĀøĂÖǰĒêŠĀúüÜóŠĂđÙ÷òŦîǰêĂîîĆĚîöĆęîĔÝüŠćëĎÖĒîŠǰĒúšü
ĔÖúšđüúćĀü÷ĂĂÖéšü÷ǰđú÷ĕöŠöĊđüúćïĂÖĔÙøǰĀúüÜóŠĂÖĘđúŠîàąđĂÜǰ
ëĎÖéšü÷îąķǰìŠćîÖúŠćüêŠĂǰĶĒêŠĀü÷öĆîĕöŠéĊĀøĂÖǰ ĕöŠđúŠîĕéšöĆîÖĘéĊǰ
öĆîêĉéǰîĊę×îćéĀúüÜóŠĂđðŨîóøą÷ĆÜđúĉÖđúŠîĕöŠĕéšđú÷ķǰ

ÝćÖîĆĚîđøćÿîìîćÖĆîđøČęĂÜíøøöąǰ ìŠćîÿĂîĔĀšëČĂýĊúǰ ĕöŠóĎé
ēÖĀÖǰÖêĆâťĎêŠĂóŠĂĒöŠǰĒúąÖúŠćüđÖĊę÷üÖĆï×šĂđÿĊ÷×ĂÜÖćøÖĉîđĀúšć

ĶÙîđøćîąǰëšćóĎéēÖĀÖöĆîĕöŠöĊĂąĕøéĊǰĕöŠüŠćÝąđÝêîćĔéǰėǰÖĘ
ĒúšüĒêŠǰÿööêĉüŠćđøćēÖĀÖđóČęĂĔĀšóŠĂĒöŠÿïć÷ĔÝǰÝøĉÜĂ÷ĎŠìĊęêĂîîĆĚîóŠĂ
ĒöŠĕöŠøĎšǰĒêŠÿĆÖüĆîđÙšćøĎšÝąìĞć÷ĆÜĕÜúŠąǰóĂđÙšćøĎšÖĘĕöŠÿïć÷ĔÝĂ÷ĎŠéĊǰĕöŠĔßŠ
ĒêŠóŠĂĒöŠǰđøćđĂÜîĊęĒĀúąìĊęÝąĕöŠÿïć÷ĔÝǰÞąîĆĚîÖćøóĎéēÖĀÖĕöŠđÖĉé
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หมาวัดĞĞ

ñúéĊĔéǰėǰìĆĚÜÿĉĚîķǰìŠćîóĎéêŠĂǰĶĒúšüđĀúšćđîĊę÷ǰĕöŠÖĉîĕéšöĆîÖĘéĊǰøĎšöĆĚ÷
üŠćđĀúšćðøąÖĂïéšü÷đúČĂéÿĆêüŤǰĦǰßîĉéǰÙČĂǰĀîċęÜđúČĂéîÖǰÖĉîĒúšü
óĎéĕöŠĀ÷čéǰÿĂÜđúČĂéđÿČĂǰÖĉîĒúšüéčǰÿćöđúČĂéĀöćǰÖĉîĒúšüÖĆéÖĆîđĂÜǰ
ÿĊęđúČĂéÜĎǰÖĉîĒúšüđéĉîĕöŠêøÜǰĒúąĀšćđúČĂéĀöĎǰÖĉîĒúšüîĂîĕöŠđðŨîìĊęķǰ
đöČęĂđìýîŤÝîÿöĔÝĒúšüǰìŠćîÖĘ×ĂêĆüǰĒúšüúčÖĕðÖüćéúćîüĆéêŠĂ

đðŨîđüúćðøąöćèǰĦǰēöÜđ÷ĘîǰĒééøŠöúöêÖǰïøø÷ćÖćýđøĉęö
ÖúĆïöćÙċÖÙĆÖĂĊÖÙøĆĚÜđîČęĂÜÝćÖđðŨîđüúćĂćĀćøđ÷Ęî×ĂÜĀöćǰóøąÿÜÛŤ
Āúć÷ìŠćîđøĉęöĂĂÖöćÝćÖÖčäĉǰ ÖüćéúćîüĆéïšćÜǰ ìĞćÿüîïšćÜǰ Āöć
Āúć÷êĆüêćöóøąđÝšć×ĂÜĂĂÖöćðäĉïĆêĉĀîšćìĊęđéĘÖüĆéÿĊę×ćǰ ēé÷Öćø
đúŠîÖĆîǰìąđúćąÖĆîǰ ēé÷đÞóćąðŦÜÙčÜÖĆïđÝšćĂšüîǰĀöćÖčäĉ×šćÜǰėǰìĊę
đÝĂĀîšćìĊĕøÝąêšĂÜÖĆéÖĆîìčÖìĊǰĒúšüêšĂÜöĊîĉÖÖĊĚìĊęÙĂ÷øŠüöüÜéšü÷Ēìï
ìčÖÙøĆĚÜǰ öĆîßĂïĀćēĂÖćÿøĆÜĒÖðŦÜÙčÜǰ đóøćąðÖêĉÙÜøĎšüŠćêîÿĎšĕöŠĕéšǰ
êšĂÜÙĂ÷ĂćýĆ÷ĒøÜ×ĂÜđÝšćĂšüîìĊęêĆüĔĀâŠóĂǰ ėǰ ÖĆîǰ ĒÖšĒÙšîĒìîǰ
úĞćïćÖĀúüÜóŠĂêšĂÜìĞćĀîšćìĊęÖøøöÖćøðøĆïêÖìĆĚÜÙĎŠǰÝćÖîĆĚîđÿČĂÝċÜ
đ×šćöćßŠü÷ÙüïÙčöóùêĉÖøøöĂĊÖĒøÜǰ

ÝîôŜćđøĉęööČéǰ ìĆĚÜóøąĒúąĀöćêŠćÜĒ÷Ö÷šć÷ÖĆîđ×šćìĊęóĆÖ×ĂÜ
êîđĂÜǰ đðŨîĂĆîĀöéüĆî×ĂÜĀöćĂ÷ĎŠüĆéǰ øĂÙĂ÷éüÜĂćìĉê÷ŤđøĉęöĒñé
ĒÿÜĔîđßšćüĆîĔĀöŠǰđĀŠćĀĂîĒ÷šöøĆïĂøčèĔîđüúćêĊǰĦǰïćÜêĆüìĊęđòŜć÷ćö
êĂîÖúćÜÙČîÖĘëċÜêĂîđðúĊę÷îÖąđóČęĂĔĀšĀöćêĆüĂČęîìĞćĀîšćìĊęĒìîǰ
ÿŠüîđÝšćóüÖĀöćĀúüÜóŠĂìĆĚÜĀúć÷ÖĘđøĉęöÙċÖÙĆÖǰđĀŠćđøĊ÷ÖĀúüÜóŠĂĔĀš
úÜöćÝćÖĀšĂÜîĂîǰđðŨîđßŠîîĊĚìčÖüĆî
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Q
üĆîîĊĚĂćÖćýøšĂîǰĒÿÜĒééÿŠĂÜĔĀšĕĂĂčŠîìĊęéĎđĀöČĂîÝąöćÖđÖĉî

ÙüćöÝĞćđðŨîĕðöćÖđĀúČĂđÖĉîǰĀöćĀúć÷êĆüó÷ć÷ćöđ×šćìĊęøŠöǰĀúć÷
êĆü×čééĉîĒúšüđĂćêĆüúÜĕðĒîïÖĆïóČĚîđóČęĂÙúć÷ÙüćöøšĂîǰđĀúŠć÷ćö
ĀîšćüĆéó÷ć÷ćöìĞćêĆüđúĘÖđóČęĂĔĀšêĆüđĂÜĂ÷ĎŠĔîđÜćïĆÜĒééĂĆîîšĂ÷îĉé
×ĂÜđêĘîìŤÿĆÜÛìćîǰ ÿŠüîÿćöÿĀć÷ÖĘÖøąÝć÷îĂîĔĀšøŠöđÜć×ĂÜêšî
ēóíĉĝđðŨîìĊęÖĞćïĆÜÙüćöøšĂîǰđĀúŠćĀöćĀúüÜóŠĂìčÖêĆüĕðÖøąÝčÖêĆüøüö
ÖĆîĔîÖčäĉǰÝą÷ÖđüšîÖĘĒêŠÙčèîć÷öąúĉ

đíĂîĂîÿĎšĒÿÜĒééĂ÷ŠćÜđéĘéđéĊę÷üïîóČĚîðĎîìĊęøšĂîøąĂčǰ éšü÷
đóøćąĒÿÜĒééÝąßŠü÷ĔĀšöĆîñŠĂîÙúć÷ǰÖøąßčŠöÖøąßü÷ǰÿéßČęîǰĒúą
ĒÿÜĂćìĉê÷Ť÷ĆÜêĂïÿîĂÜÙüćöøĆÖÿč×õćó×ĂÜöąúĉĕéšéĊöćÖǰđîČęĂÜÝćÖ
øĆÜÿĊĂĆúêøšćĕüēĂđúêìĊęĂ÷Ď ŠĔîĒÿÜĂćìĉê÷ŤÿćöćøëðøĆïđðúĊę÷î
ÙĂđúÿđêĂøĂúìĊęĂ÷ĎŠĔêšñĉüĀîĆÜöćđðŨîüĉêćöĉîéĊǰđóČęĂßŠü÷ĔîÖćøéĎéàĆï
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หมาวัดĞĢ

ĒÙúđàĊ÷öĒúąôĂÿôĂøĆÿǰïĞćøčÜÖøąéĎÖǰôŦîǰĒúąđÿšî×îĔĀšĒ×ĘÜĒøÜǰ
ĒúĆü÷ĆÜðŜĂÜÖĆîÙüćöĂŠĂî×ĂÜÖúšćöđîČĚĂøŠćÜÖć÷ǰ ßŠü÷ĔîđøČęĂÜøąïï
ÖćøĀöčîđüĊ÷îđúČĂéĔĀšéĊ×ċĚîǰ ĔÙøđéĉîñŠćîĕðñŠćîöćÖĘÝąĕéšđĀĘîĀöć
ĂšüîǰėǰêĆüĀîċęÜǰîĂîĒÖšñšćĂćïĒééĂ÷ŠćÜĕöŠĒÙøŤÿć÷êćĔÙø

ĀöćêĆüđöĊ÷ñĎšđ÷ŠĂĀ÷ĉęÜ×ĂÜĀúüÜóŠĂñĎšîĊĚǰÙŠĂî×šćÜëČĂêĆüǰĕöŠÙŠĂ÷
ßĂïĂĂÖîĂÖóČĚîìĊęǰ Ă÷ĎŠÖĆïđĀ÷šćđòŜćÖĆïđøČĂîǰ ĕöŠìĞćĂąĕøđÿĊ÷ÜéĆÜǰǰ
ÖøąēêÖÖøąêćÖĔĀšđðŨîìĊęøĞćÙćâĔÝǰ

đüúćöĊ×îöĔĀšÖĉîǰĀöćìĆęüĕðêšĂÜúčÖ×ċĚîøŠćđøĉÜǰéĊĔÝđðŨîÖćøĔĀâŠǰ
ĒêŠÙčèîć÷öąúĉÖúĆïîĂîîĉęÜǰĒúšüöĂÜĕðìĊęóüÖêąÖúąêąÖúćöĂ÷ŠćÜ
đÞ÷ßćǰìĞćêĆüđĀöČĂîĀöćñĎšéĊêÖ÷ćÖìĊę÷ĆÜðøĆïêĆüĕöŠÙŠĂ÷ĕéšÖĆïÖćøöć
Ă÷ĎŠüĆéǰ ÖćøúčÖ×ċĚîìĞćìŠćÖøąđÿČĂÖÖøąÿîđóČęĂ×ĂÖĉîđðŨîîĉÿĆ÷ìĊęĕöŠóċÜ
ðäĉïĆêĉ×ĂÜñĎšéĊĂ÷ŠćÜÙčèîć÷öąúĉǰ êšĂÜđðŨîĀîšćìĊę×ĂÜđĀúŠć×ĊĚ×šćđéĉî
éĉîǰ ìĊęêšĂÜđĂćöćðŜĂîĔÖúšǰ ėǰ ðćÖđìŠćîĆĚîǰ Ùčèîć÷ëċÜÝą÷Ăöǰ
øĆïðøąìćîǰ

đÖĉéđðŨîÙčèîć÷öąúĉîĆĚîĒÿîúĞćïćÖǰ ÝąÖĉîÖĘ÷ćÖǰ ĂĊÖìĆĚÜÝą
îĂîÖĘ÷ĆÜ÷ćÖĂĊÖǰÙčèîć÷êšĂÜđôŜîĀćìĊęîĂîìĊęöĊÙčèïĆêĉđĀöćąÿöǰĔĀš
ëĎÖĀúĆÖăüÜÝčš÷×ĂÜÙčèîć÷ǰ

ÿćöćøëÿøčðÙčèÿöïĆêĉìĊęîĂî×ĂÜÙčèîć÷ĕéšǰĤǰðøąÖćøǰÙČĂǰ
ðøąÖćøĒøÖêšĂÜđðŨîìĊęÿĎÜĀøČĂöĊĂąĕøøĂÜǰ ðøąÖćøìĊęÿĂÜǰ êšĂÜöĊúö
óĆéđ÷Ęîÿïć÷ǰðøąÖćøìĊęÿćöǰêšĂÜĕöŠöĊĔÙøöćîĂîìĆïìĊę×ĂÜÙčèîć÷ǰ
àċęÜìĊęðøąÝĞćÙčèîć÷öąúĉÝąöĊĂ÷ĎŠĀúć÷ĒĀŠÜéšü÷ÖĆîǰ đóøćąÙčèîć÷ǰ
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×ĊĚđïČęĂǰÝċÜêšĂÜĀćìĊęîĂîđóČęĂđðúĊę÷îïøø÷ćÖćý
÷ćöĀúüÜóŠĂĕöŠĂ÷ĎŠǰÙčèîć÷ÝąïĂÖúćóČĚîđúĂąđìĂąǰöćîĂî

ïîöšćîĆęÜ÷ćüêøÜøąđïĊ÷ÜÖčäĉǰ đóøćąÿąĂćéǰ öĊúöóĆéđ÷Ęîÿïć÷ǰǰ
ÝøĉÜǰėǰĒúšüǰêøÜîĊĚđðŨîìĊęîĆęÜ×ĂÜâćêĉē÷öìĊęöćøĂóïĀúüÜóŠĂǰĒêŠđöČęĂ
ĕöŠöĊĔÙøĂ÷ĎŠǰ öąúĉÖĘöĆÖÝąÙøĂÜÿĉìíĉĝóČĚîìĊęêøÜîĆĚîēé÷ßĂïíøøöǰ öĆî
đðŨîìĊęÿĎÜĒúąÿćöćøëöĂÜĂĂÖĕðĕéšĕÖúǰĂĊÖîĆ÷ĀîċęÜöąúĉÙÜìĞćĀîšćìĊę
đòŜćÖčäĉĔĀšĀúüÜóŠĂĕéšéšü÷ǰĀøČĂïćÜÙøĆĚÜëšćđïČęĂìĊęÿĎÜǰöĆîÝąÖøąēééúÜ
öćîĂîĔêšìĊęîĆęÜǰàċęÜđðŨîöčöĔĀšĂĉÜĒĂïǰóĆÖñŠĂîĂ÷ŠćÜÿïć÷Öć÷ǰöĊúö
ĒìøÖöćêćöàĂÖ×ć×ĂÜöšćîĆęÜǰ

đüúćĀúüÜóŠĂîĆęÜĂŠćîĀîĆÜÿČĂĀøČĂóïðąâćêĉē÷öìĊęđøČĂîĕì÷ǰ
Ùčèîć÷öąúĉëċÜÝą÷ĂöúéêĆüúÜîĂîïîóČĚîÿÖðøÖǰ êøÜîĆĚîÝąđðŨî
àĂÖßČĚîǰ ėǰ Ă÷ĎŠéšćîĀúĆÜđøČĂîĕì÷ǰ öĊÙøĆĚÜĀîċęÜìĊęđÝšćîĉÖÖĊĚêĆüüčŠîüć÷
ó÷ć÷ćöđéĉîìćÜúĆéēé÷ñŠćîìĊęîĂî×ĂÜöąúĉǰÙčèîć÷ēÖøíöćÖǰúčÖ
×ċĚîđĀŠćêŠĂüŠćîĉÖÖĊĚđðŨîÖćøĔĀâŠǰ ÿŠüîîĉÖÖĊĚÖĘđðŨîĀöćĕöŠ÷ĂöĔÙøǰ
ēü÷üć÷ÖúĆïđÿĊ÷ÜéĆÜđĀöČĂîđðŨîđøČęĂÜĔĀâŠēêöēĀāćøǰĒêŠÿĆÖóĆÖöąúĉ
ÖĘđïČęĂÝąìąđúćąÖĆïúĎÖĀöćǰÝċÜëĂîĀć÷ĔÝéšü÷ÙüćöđĂČĂöøąĂćĀöć
ĕöŠđÝĊ÷öêĆüĂ÷ŠćÜîĉÖÖĊĚǰĒúšüúšöêĆüúÜîĂîìĊęđéĉöĒïïĕöŠĔ÷éĊǰđÿČĂìĊęîĂî
Ă÷ĎŠĒëüîĆĚîĀĆîöćöĂÜéĎÿëćîÖćøèŤǰđöČęĂđĀĘîüŠćúĎÖÿćüÙîēðøéĕöŠđĂć
đøČęĂÜǰÖĘĀĆîÖúĆïĕðîĂîêŠĂǰ

êÖđ÷ĘîǰđĀúŠćóøąÿÜÛŤÝąĂĂÖöćÖüćéúćîüĆéǰĒúąìĞćÿüîÖĆîǰ
øüöëċÜĀúüÜóŠĂÖĘđßŠîÖĆîǰ ìŠćîÝąÖüćéĔïĕöšÝćÖöčöêŠćÜǰ ėǰ ĕðÖĂÜ
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หมาวัดğĚ

øüöÖĆîĕüšìĊęöčöĀîċęÜǰđóČęĂøĂēÖ÷ìĊđéĊ÷üǰöąúĉÙÜÖúĆüĔïĕöšìĊęøüöÖĆîĕüš
ÝąðúĉüĀîĊĕðǰÝċÜđĂćêĆüđĂÜîĂîìĆïĕüšĂ÷ŠćÜîĆĚîǰĕöŠ÷ĂöĕðĕĀîǰĀúüÜ
óŠĂđøĊ÷ÖĔĀšúčÖÖĘ÷ĆÜĕöŠ÷Ăöĕð

ëšćđïČęĂǰ ėǰ öąúĉöĆÖÝąđéĉî×šćöĕðîĂîĔîÿüîòŦũÜêøÜ×šćöÖčäĉǰ
êøÜîĆĚîÝąöĊēêŢąǰđÖšćĂĊĚǰóøšĂöøŠöÖćÜĂ÷ĎŠǰđðŨîìĊęìĊęüĆéÿøšćÜĔĀšâćêĉē÷ö
öćîĆęÜóĆÖñŠĂîÖĆîǰ ĒêŠÿŠüîĔĀâŠĕöŠÙŠĂ÷öĊÙîöćîĆęÜǰ ÝąöĊÖĘĒêŠĀöćìĊę
ìĞćêĆüđĀöČĂîÙîĂ÷ŠćÜÙčèîć÷öąúĉĕðîĆęÜĒìîǰ

ĀúüÜóŠĂđÙ÷ÖúŠćüüŠćǰ ĀöćÝąđðŨîĂ÷ŠćÜĕøĂ÷ĎŠìĊęÖćøđúĊĚ÷ÜéĎǰǰ
ĒêŠĕöŠđÙ÷đĀĘîĀúüÜóŠĂÝąđúĊĚ÷ÜöąúĉĒêÖêŠćÜÝćÖêĆüĂČęîêøÜĕĀîǰǰ
ÙÜđðŨîìĊęîĉÿĆ÷Ùčèîć÷đĂÜđÿĊ÷öćÖÖüŠćǰ öĆîÙÜđĀĘîüŠćđðŨîúĎÖÿćü×ĂÜ
ÝŠćòĎÜǰđú÷ìĞćêĆüđ÷ŠĂĀ÷ĉęÜñĉéĀöćíøøöéćǰĒêŠìĆĚÜîĊĚìĆĚÜîĆĚîǰöąúĉĕöŠđÙ÷
ìĞćêĆüüčŠîüć÷ǰđĂćĒêŠĔÝǰĀøČĂÿøšćÜÙüćöđéČĂéøšĂîĔĀšĀúüÜóŠĂđú÷ÿĆÖ
ÙøĆĚÜđéĊ÷üǰ
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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R
ĶĀöćîšĂ÷ÿĊéĞćÖĆïĀöćîšĂ÷ÿĊîĞĚćêćúķǰÙČĂÙĞćĂíĉïć÷ĒøÖđÖĉé

ĀöćìĆĚÜÿĂÜ×ĂÜĀúüÜóŠĂǰ
ĔîüĆîìĊęĒöŠĔĀšÖĞćđîĉéđÿČĂĕéšúČöêćéĎēúÖǰ ×šćÜǰ ėǰ ×ĂÜöĆîÙČĂǰ

đðŝðàĊęǰìĆĚÜÿĂÜđêĉïēêöćóøšĂöÖĆîõć÷ĔêšøŠöđÜćÖčäĉ×ĂÜĀúüÜóŠĂǰĒúšü
ēßÙßąêćÖĘóćĔĀšìĆĚÜÿĂÜêšĂÜĒ÷ÖÝćÖÖĆîđöČęĂĀúüÜóŠĂÖčäĉ×šćÜǰ ėǰ ĕéš
×ĂđðŝðàĊęĕðđúĊĚ÷Üǰ

đðŝðàĊęđêĉïēêöćđðŨîĀöćìĊęéčøšć÷ǰđìĊę÷üÖĆéÙîìĊęđéĉîñŠćîĕðñŠćî
öćïøĉđüèÖčäĉǰÿøšćÜÙüćöđÿĊ÷Āć÷ĔĀšóøąđÝšć×ĂÜĂ÷ĎŠïŠĂ÷ÙøĆĚÜǰêŠćÜÖĆï
đÿČĂìĊęÙĂ÷ÿĂéÿŠĂÜéĎĒúÙüćöÿÜïđøĊ÷ïøšĂ÷ǰ øüöëċÜÿøšćÜÙüćö
ðøĂÜéĂÜøąĀüŠćÜĀöćéšü÷ÖĆî

đöČęĂìĆĚÜÿĂÜēêđðŨîĀîčŠöǰ ĕéšđÖĉéÙüćöøĆÖÖĆïǰĳÝĆěÖĒĀúŠîĴǰĀöć
êĆüđöĊ÷×ĂÜóøąĂćÝćø÷ŤĂĊÖêĆüǰÙüćöÿĆöóĆîíŤ×ĂÜìĆĚÜÙĎŠǰúċÖàċĚÜÝîĕðëċÜ

¥³��¥³Ë�Ã¥��¯��´¤Â¬¹¯

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดğĞ

×ĆĚîêĆĚÜìšĂÜǰ Ĕî×èąìĊęìĆĚÜÿĂÜÖĞćúĆÜÿøšćÜÙøĂïÙøĆüĂ÷ĎŠîĆĚîǰ ÝĆěÖĒĀúŠîǰ
ĕéšĕðöĊÿĆöóĆîíŤÿüćìÖĆïđðŝðàĊęĔîđüúćĔÖúšÖĆîéšü÷ǰÝċÜđðŨîĕðĕéšüŠćúĎÖ
ìĊęđÖĉéĂĂÖöćÝąđðŨîúĎÖ×ĂÜđÿČĂĒúąđðŝðàĊęìĆĚÜÙĎŠǰđîČęĂÜÝćÖĀöćÿćöćøë
êÖĕ×ŠĕéšÙøĆĚÜúąöćÖÖüŠćǰĢǰôĂÜ

ĔîßŠüÜìĊęêĆĚÜìšĂÜǰĀúüÜóŠĂĕéšúĂÜÝĆïìšĂÜéĎǰĒúąóïüŠćöĊìĆĚÜĀöéǰ
ĥǰêĆüǰÝċÜĕéšõćüîć×ĂĔĀšĂĂÖöćđðŨîêĆüđöĊ÷ĒúąêĆüñĎšĂ÷ŠćÜúąǰģǰêĆüǰ
Ēúą×ĂĔĀšêĆüđöĊ÷đĀöČĂîĒöŠǰĢǰêĆüǰñúðøćÖãüŠćđðŨîĕðêćöìĊęõćüîć
ĕüšìčÖðøąÖćøǰĀúüÜóŠĂêĆĚÜßČęĂúĎÖ×ĂÜÝĆěÖĒĀúŠîìĆĚÜǰĥǰêĆüüŠćǰĂšüîǰîčŠîǰ
đÝöÿŤǰ öąúĉǰ ĒúąêĆüìĊęõćüîćĔĀšđĀöČĂîĒöŠìčÖðøąÖćøÖĘÙČĂǰ öąúĉǰ
îĆęîđĂÜ

ĕöŠìøćïüŠćđÿČĂĕéšøĎ šđĀĘîÙüćöđðŨîĕð×ĂÜđöĊ÷ĀøČĂĕöŠǰ Ēúąǰ
đðŝðàĊęÝąøĎšüŠćđöĊ÷×ĂÜêĆüđĂÜđðŨîđöĊ÷×ĂÜóĊęîšĂÜøŠüöìšĂÜÖĆîĀøČĂĕöŠǰĒêŠ
ìĆĚÜÿĂÜÖĘĕéšéĎĒúúĎÖìĊęđÖĉéöćđðŨîĂ÷ŠćÜéĊǰìĆĚÜìĊęìćÜÖćøĒóì÷ŤđÙ÷ÖúŠćü
ĕüšüŠćĀöćÝąĕöŠöĊÙüćöÿĆöóĆîíŤĒïïÙøĂïÙøĆüǰÞąîĆĚîÝąĕöŠöĊÙüćöøĆÖ
ĒïïóŠĂÖĆïúĎÖǰöĊđóĊ÷ÜÿĆâßćêâćè×ĂÜĀöćêĆüđúĘÖìĊęøĎšÿċÖüŠćêĆüĕĀî
ÿćöćøëðÖðŜĂÜöĆîĕéšđìŠćîĆĚî

Ă÷ŠćÜĕøÖĘĒúšüĒêŠǰÙüćöÿĆöóĆîíŤ×ĂÜúĎÖĀöćǰĥǰêĆüǰÖĆïǰģǰóŠĂǰ
éĎúÜêĆüöćÖÖüŠćìĊęÙĉéǰđðŝðàĊęÝąøĆÖĒúąéĎĒúĂšüîÖĆïîčŠîđðŨîóĉđýþǰÿŠüî
đÿČĂÝąéĎĒúđÝöÿŤÖĆïöąúĉ

ĶöĆîÖĘĒïŠÜÖĆîĕðǰúĎÖßć÷ǰĢǰúĎÖÿćüǰĢķǰĀúüÜóŠĂÖúŠćü
đöČęĂúĎÖǰ ėǰ ēêĕéšĕöŠîćîǰ ÝĆěÖĒĀúŠîÖĘêšĂÜđÿĊ÷ßĊüĉêéšü÷ēøÙßøćǰ
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ìĉĚÜĔĀšđÿČĂĒúąđðŝðàĊęéĎĒúúĎÖǰ ėǰ ×ĂÜêîêŠĂĕðǰ ĒêŠÖĘìĞćĕéšĕöŠéĊîĆÖǰǰ
đóøćąõć÷ĀúĆÜđÝöÿŤĀîĊĀć÷ĕðêĂîîĞĚćìŠüöǰĒúšüĂĊÖĕöŠîćîîĆÖǰîčŠî
ÖĘêć÷éšü÷÷ćÛŠćĒöúÜǰ

ĀúüÜóŠĂđúŠćüŠćǰ üĆîîĆĚîîčŠîĒúąöąúĉđúŠîéšü÷ÖĆîêćöðÖêĉǰ
đîČęĂÜÝćÖđðŨîêĆüđöĊ÷ìĆĚÜÙĎŠÝċÜÿîĉìÖĆîđðŨîóĉđýþǰìĆĚÜÙĎŠóćÖĆîĕðÖĉîĀâšć
ĔîÿüîêćöðøąÿćÿćüǰėǰøĆÖÿč×õćóǰĀúüÜóŠĂĕöŠÿîĔÝĂąĕøÝċÜđéĉî
đ×šćĕðĔîÖčäĉǰÿĆÖóĆÖĕéš÷ĉîđÿĊ÷ÜîĉÖÖĊĚöćđĀŠćđøĊ÷ÖǰóĂìŠćîĂĂÖöćǰöĆî
êąÖč÷×ćǰéöǰėǰĒúšüüĉęÜĂĂÖĕðǰîċÖđĂąĔÝÝċÜêćöĕðéĎǰõćóìĊęđĀĘîÙČĂ
ìĆĚÜîčŠîĒúąöąúĉöĊĂćÖćøîĞĚćúć÷ôĎöðćÖǰîčŠîñĎšöĊĂćÖćøĀîĆÖÖüŠćöĊđúČĂé
ĂĂÖêćöđúĘïöČĂđúĘïđìšćǰìŠćîđĀĘîüŠćĕöŠøĂéĒîŠǰÝċÜøĊïßŠü÷öąúĉĕüšÖŠĂîǰ
ēé÷ÖćøđĂćîĞĚćöĆîóČßÖøĂÖðćÖđóČęĂßŠü÷ïøøđìćĂćÖćøǰ ĒúšüøĊïîĞć
ÿŠÜēøÜó÷ćïćúǰüĆîîĆĚîöąúĉÝċÜøĂéßĊüĉêöćĕéš

ìćÜÖćøĒóì÷ŤÖúŠćüüŠćǰüĉíĊðåöó÷ćïćúìĊęëĎÖêšĂÜÙČĂĔĀšĔßšîĞĚć
đÖúČĂìĊęöĊÙüćöđ×šö×šîÿĎÜǰĀøČĂđÖúČĂđðŨîđöĘéǰėǰĔÿŠđ×šćĕðĔîðćÖĀöćǰ
ÝąßŠü÷ïøøđìćĂćÖćøĕéšđïČĚĂÜêšîǰÿĞćĀøĆïîĞĚćöĆîóČßìĊęĀúüÜóŠĂĔßšîĆĚîǰ
ĕöŠĔßŠÖćøðåöó÷ćïćúìĊęëĎÖêšĂÜǰĒêŠĂćÝđðŨîÖćøßŠü÷ĔĀšĀöćĂćđÝĊ÷îǰ
ĀøČĂìĞćĔĀšÿćøóĉþđÝČĂÝćÜúÜĕéš

ĀúĆÜÝćÖîĆĚîǰđÿČĂÖĘöĊøĆÖĔĀöŠĂ÷ĎŠđøČęĂ÷ǰėǰ
ĶđÿČĂßĂïđĂćÿćüöćÖĉî×šćüïšćîǰĒêŠ÷ĆÜĕöŠđÙ÷ĕéšÖĉîĀøĂÖǰĕĂš

öąúĉöĆîĕúŠǰöĆîĀüÜóŠĂöĆîǰđÿČĂÖĘĕöŠøĎšÝąìĞć÷ĆÜĕÜǰĂĊÖÙîÖĘÿćüǰĂĊÖÙîÖĘ
úĎÖķǰĀúüÜóŠĂÖúŠćüóøšĂöđÿĊ÷ÜĀĆüđøćą

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดğĠ

ǰ �����
đÿĊ÷ÜđÝšćĂšüîĒúąđðŝðàĊęđĀŠć×ċĚîǰïĂÖëċÜÿĆââćè×ĂÜĀöćêŠćÜ

ëĉęîǰÝćÖîĆĚîǰöąúĉǰîĉÖÖĊĚǰĔÝÖúšćǰĒúąðŦÜÙčÜÝċÜđĀŠćêćöǰÿŠüîĕĂšđÿČĂÖĘøĊï
üĉęÜéšü÷ÙüćöđøĘüÿĎÜĂĂÖĕðÝćÖÖčäĉǰ

ĶÿćüöćĀćĒúšüķǰĀúüÜóŠĂóĎé×ċĚî
đüúćñŠćîĕðĕöŠÖĊęüĆîǰðøćÖãĀöćÿĊéĞćêĆüĀîċęÜđéĉîìĞćìĊđ×šćöćĔî

ÿüîǰđöČęĂöąúĉđĀĘîÖĘøĊïüĉęÜĕðĀćǰÿĆÖóĆÖđÝšćĀöćéĞćêĆüîĆĚîÖĘđéĉîÝćÖĕð
ēé÷ĕöŠöĊĔÙøÿîĔÝǰ ÙĉéüŠćđðŨîđóĊ÷ÜĀöćìĊęđéĉîđ×šćöć×ĆïëŠć÷ǰ ĒúąÖĉî
ĀâšćĔîÿüîđĀöČĂîìĊęöąúĉìĞćǰ

ÝîÙüćöÝøĉÜðøćÖãßĆé×ċĚîǰ øąĀüŠćÜìĊęđéĉîĕð÷ĆÜÖčäĉĀúüÜóŠĂ
đĀöČĂîðÖêĉǰÖĘÿąéčéÖĆïĀöćÿĂÜêĆüìĊęÖĞćúĆÜđÖĊĚ÷üóćøćÿĊÖĆîĂ÷ĎŠǰǰêĆüñĎš
ó÷ć÷ćöÝą×ċĚî×ĊęêĆüđöĊ÷ǰ êĆüđöĊ÷ÖĘìĞćđúŠîêĆüǰ ĕöŠ÷ĂöĂĂÖĀŠćÜĒêŠÖĘĕöŠ
÷ĂöĔĀš×ċĚî×ĊęđÿĊ÷ìĊǰ÷ČîúčšîĂ÷ĎŠÙøĎŠĀîċęÜǰĕöŠÖúšćđ×šćĔÖúšǰđóøćąđÖøÜüŠćÝą
ĕð×ĆéÝĆÜĀüąÝĎţÝĊĜ×ĂÜĀöćǰĒêŠđöČęĂÿĆÜđÖêđĀĘîðúĂÖÙĂÿĊĒéÜÖĘđøĉęöøĎšüŠć
ĕĂšđÝšćêĆüìĊęìĞćìąúċęÜĂ÷ĎŠîĆęîÙČĂǰđÿČĂǰĀöćĀúüÜóŠĂîĆęîđĂÜǰĒúšüêĆüđöĊ÷
ìĊęöĆî×ċĚî×ĊęÖĘĕöŠĔßŠĔÙøìĊęĕĀîǰ ÙČĂĀöćÿĊéĞćüĆîîĆĚîǰ ìĊęöąúĉđÙ÷üĉęÜĕðĀćìĊę
ÿüîîĆęîđĂÜǰ

üĆîîĆĚîǰ đÿČĂđðŨîĂĆîêšĂÜđÿĊ÷đßĉÜßć÷ǰ đóøćąÿćüĕöŠĂîčâćêĉĔĀš
×ċĚî×ĊęǰöĆîđéĉîÙĂêÖÖúĆïöćîĂîìĊęðøąÝĞćêøÜĀîšćÖčäĉǰĒúšüÖĘĕöŠĕéšđĀĘî
đÝšćĀöćéĞćêĆüîĆĚîĂĊÖđú÷ǰ

ĶđÿČĂöĆîđÿîŠĀŤĒøÜǰöĊêĆüđöĊ÷öćêĉéđ÷ĂąĒ÷ąķǰĀúüÜóŠĂđÙ÷óĎé
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đöČęĂîćîöćĒúšüǰĒúąÖĘđðŨîĂ÷ŠćÜìĊęüŠćĕüšǰđÿČĂĂÖĀĆÖĕéšĕöŠÖĊęüĆîǰÖĘðøćÖã
đÿĊ÷ÜđĀŠćĕúŠĀöćêŠćÜëĉęîéĆÜ×ċĚîĂĊÖÙøĆĚÜǰ ĒúšüÖĘêćöéšü÷đÝšćđÿČĂìĊęøĊïüĉęÜ
ĀîšćêĆĚÜĂĂÖĕðǰđÿîŠĀŤ×ĂÜđÝšćĀöćóŠĂúĎÖĀîċęÜêĆüîĊĚĕöŠíøøöéćÝøĉÜǰėǰ

ĕöŠĔßŠđóĊ÷ÜĒêŠêĆüóŠĂđìŠćîĆĚîìĊęöĊêĆüđöĊ÷öćêĉéǰÙčèúĎÖÿćüÖĘđÿîŠĀŤ
ĒøÜĕöŠĒóšÖĆî

ĶîĆÜöąúĉÖĘĕöŠđïćǰöĊĀîčŠööćêĉéđĀöČĂîÖĆîǰĕĂšđÿČĂÖĘĕúŠĕðìčÖÙøĆĚÜ
ĒĀúąǰöĆîĀüÜúĎÖÿćüķǰüŠćđÿøĘÝìŠćîÖĘ÷ĉĚöĂ÷ŠćÜĂćøöèŤéĊǰĒêŠöąúĉđðŨî
ĀöćëČĂêĆüǰ ÝċÜĕöŠđÙ÷óúĊÖć÷Ăšüîǰ ėǰ ĔĀšßć÷ĔéöćÖŠĂîǰ êćöðøąÿć
Ùčèîć÷ßŠćÜđúČĂÖǰöĆîÙÜòŦîëċÜđìóïčêøöćÝčêĉǰĀøČĂĕöŠÖĘđóøćąìĞćĀöĆî
ĒúšüǰÝċÜĕöŠđÖĉéĂćøöèŤìćÜđóý

ĀúüÜóŠĂ÷ĂöøĆïüŠćÿŠüîêĆüĕöŠđĀĘîéšü÷ÖĆïÖćøìĞćĀöĆîÿĆêüŤǰ
đóøćąëČĂüŠćïćðǰĒêŠöąúĉǰĀöćêĆüđöĊ÷êĆüđéĊ÷ü×ĂÜìŠćîǰêšĂÜÝĞćĔÝĔĀš
ìĞćǰđîČęĂÜÝćÖĕöŠêšĂÜÖćøđúĊĚ÷ÜĀöćĕðöćÖÖüŠćîĊĚĒúšü

ĶÙîđÖĉéöćĔîßćêĉîĊĚĕöŠöĊúĎÖđóøćąßćêĉìĊęĒúšüĕðìĞćĀöĆîĔĀšđ×ć
îĊęĒĀúąǰßćêĉîĊĚêšĂÜÖćøöĊúĎÖÖĘÖúĆïĕöŠöĊǰđÙšćëċÜüŠćĀúĊÖÖãĂČęîîŠąĀúĊÖ
ĕéšǰĒêŠĀúĊÖÖãĒĀŠÜÖøøöîĆĚîĕöŠĕéšǰĕöŠÜĆĚîóøąóčìíĂÜÙŤÝąüŠćĕüšĀøĂüŠćǰ
ÖĆööąē÷îĉǰ ÖĆööąóĆîíčǰ ÖĆööąðäĉÿÿąøąēèǰ đøćÝąìĞćÖøøöĂąĕøĕüšǰ
ÝąđðŨîïčâĀøČĂđðŨîïćðǰ đøćÝąđðŨîìć÷ćìÖĘêšĂÜĕéšøĆïñúÖøøöîĆĚî
ÿČïêŠĂĕðǰđóĊ÷ÜĒêŠñúÖøøöđĀúŠćîĆĚîÝąĔĀšđøćđøĘüĀøČĂßšćķǰìŠćîĀ÷čé
ĒúšüÝċÜÖúŠćüêŠĂǰĶÖøøöïćÜÿĉęÜïćÜĂ÷ŠćÜĔĀšñúĔîßćêĉîĊĚǰÖøøöïćÜÿĉęÜ
ïćÜĂ÷ŠćÜĔĀšñúĔîßćêĉĀîšćǰÖøøöïćÜÿĉęÜïćÜĂ÷ŠćÜĔĀšñúĔîßćêĉêŠĂǰėǰ
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หมาวัดğĢ

ĕðîĎšîǰÖøøöïćÜÿĉęÜïćÜĂ÷ŠćÜêÖÖĆïêĆüđĂÜǰÖøøöïćÜÿĉęÜïćÜĂ÷ŠćÜêÖ
ÖĆïóŠĂĒöŠǰÖøøöïćÜÿĉęÜïćÜĂ÷ŠćÜêÖÖĆïâćêĉóĊęîšĂÜǰđðøĊ÷ïđÿöČĂîđÜć
êĉéêćöđøćĕðÞĆîĔéÖĘÞĆîîĆĚîķǰ

ñĉéÖĆïìćÜöĎúîĉíĉìĊęøèøÜÙŤĔĀšìĞćĀöĆîÿĆêüŤǰ đîČęĂÜÝćÖĔĀšñúéĊ
öćÖÖüŠćñúđÿĊ÷ǰ ĔîđóýñĎšÝąßŠü÷úéēĂÖćÿđðŨîêŠĂöúĎÖĀöćÖēêǰǰ
úéÙüćöÖšćüøšćüĕéšÖøèĊìĊęÖšćüøšćüÝćÖăĂøŤēöîđóýñĎšǰ ÿŠüîđóýđöĊ÷
ÝąßŠü÷úéēĂÖćÿđðŨîöąđøĘÜđêšćîöǰ öéúĎÖĂĆÖđÿïǰ ĒúąàĊÿêŤìĊęøĆÜĕ×Šǰ
îĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜìĞćĔĀšĀöćĂć÷č÷Čî×ċĚîǰ ÿŠüî×šĂđÿĊ÷ÙČĂìĞćĔĀšĀöć×ĊĚđÖĊ÷Ý
ĒúšüÖŠĂĔĀšđÖĉéõćüąēøÙĂšüîĕéš

Ķđøćó÷ć÷ćöøèøÜÙŤđøČęĂÜÖćøìĞćĀöĆîÿĆêüŤǰ ĒêŠïćÜìŠćîĕöŠ
ĔĀšÖćøÿîĆïÿîčîǰïĂÖüŠćÖćøìĞćĀöĆîïćðǰÙîóüÖîĊĚóĎéēé÷ĕöŠ÷ĆĚÜÙĉé
Ēúą÷ĆÜöĊÙüćöøĆïñĉéßĂïĕöŠóĂǰ ëšćĀöćÙúĂéĂĂÖöćöĆîÝąĒóøŠ
ÖøąÝć÷ĕðÿĎŠïšćîǰßčößîǰĂĞćđõĂǰĒúąÝĆÜĀüĆéǰÖúć÷đðŨîðŦâĀćøąéĆï
ßćêĉĂ÷ŠćÜìĊęđðŨîĂ÷ĎŠîĊĚķǰêĆüĒìîöĎúîĉíĉÖúŠćüìĉĚÜìšć÷
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดĠĚ หมาวัดĠĚ
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Ġě¥©·¥q

S
ßĊüĉê×ĂÜĀöćìčÖêĆüéĞćđîĉîĕðĂ÷ŠćÜðÖêĉÿč×ǰđðŨîđĀöČĂîđßŠîìčÖ

üĆîìĊęĀúüÜóŠĂêšĂÜÙĂ÷đéĉîĕðĀúĆÜēïÿëŤđóČęĂêøüÝÜćîìĞćòćìŠĂ
ĶđĂšćĀúüÜóŠĂĕéšĀöćĔĀöŠöćĀøĂÙøĆïķǰ ÙîÜćîøšĂÜìĆÖđöČęĂ

đĀĘîĀöćêĆüđúĘÖǰ×îđÖøĊ÷îǰÿĊöŠüÜìĆĚÜêĆüǰ
ĶđĂšĂĔßŠǰĀöćêĆüĔĀöŠķǰĀúüÜóŠĂêĂïøĆïǰ
ĶĒúšüĕĂšîĉÖÖĊĚúŠąĂ÷ĎŠĕĀîķǰđðŨîíøøöéćìĊęîĉÖÖĊĚÝąêšĂÜêćöĀúĆÜ

ĀúüÜóŠĂđÿöČĂîđÜćǰĒêŠüĆîîĊĚöĆîÖúĆïĀć÷ĕð
óĂĕéš÷ĉîÙĞćüŠćǰ îĉÖÖĊĚǰ ĕĂšĀöćöŠüÜìĊęĀúüÜóŠĂïĂÖüŠćđóĉęÜĕéšöć

ĔĀöŠÖĘøĊïüĉęÜĕðĀćêšîđÿĊ÷ÜìĆîìĊǰ
ĶîĊęîĉÖÖĊĚĀøĂđîĊę÷ǰēĂŢ÷���êĆé×îĔĀöŠöćǰĀúŠĂđßĊ÷üîąǰăŠćǰėǰėķǰ

îĉÖÖĊĚÖøąéĉÖĀćÜêĂïøĆïÙĞćßöǰ
ĒêŠĔÙøđú÷ÝąøĎšǰüŠćîĉÖÖĊĚđÝĘïðüéĒÙŠĕĀîÖüŠćÝąÿćöćøë÷ČîĀ÷Ćé

£´¬·£m©�

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดĠĜ

êŠĂÿĎšÖĆïđÿĊ÷ÜĀĆüđøćąĕéšĂ÷ŠćÜüĆîîĊĚǰ
÷šĂîÖúĆïĕðđöČęĂêĂîêĆé×îĔĀöŠǰėǰ���
üĆîîĆĚîǰđÝšć×ĂÜîĉÖÖĊĚđéĉîìćÜöćđ÷Ċę÷ööĆîìĊęÖčäĉǰĀúüÜóŠĂÿîìîć

ÖĆïúĎÖýĉþ÷ŤêćöðÖêĉǰÝîöćëċÜĀĆü×šĂÿîìîćìĊęüŠćéšü÷đøČęĂÜ×ĂÜîĉÖÖĊĚ
ĶîĉÖÖĊĚđðŨî÷ĆÜĕÜïšćÜÙąĀúüÜóŠĂķǰ
ĶöĆîÖĘÿïć÷éĊǰđéĉîêćöêĉéêúĂéđĀöČĂîđéĉöĒĀúąķǰ
ĶßŠüÜîĊĚĂćÖćýøšĂîǰ ×îöĆî÷ćüǰ đĀĘîöĆîêĆüđĀöĘîïŠĂ÷ǰ đĂćĕð

êĆé×îéĊÖüŠćöĆĚ÷ÙąǰÝąĕéšĕöŠúĞćïćÖĀúüÜóŠĂêšĂÜĂćïîĞĚćĔĀšïŠĂ÷ǰėǰķ
ĶđĂšĂđĂćÿĉǰéĊđĀöČĂîÖĆîǰöĆîÝąĕéšĕöŠøšĂîǰòîßĂïêÖéšü÷ķ
ĒúšüüĆîîĆĚîîĉÖÖĊĚÖĘÖúĆïöćóøšĂöÖĆïñöìøÜĔĀöŠǰÝćÖĀöć×îôĎǰ

÷ćüǰðŗéĀîšćðŗéêćǰÖúć÷đðŨîĀöć×îđÖøĊ÷îìĆĚÜêĆüǰđĀúČĂđóĊ÷ÜĀĆüìĊę
êĆéĕëìĆĚÜÿĂÜ×šćÜǰöĊ×îêøÜÖúćÜêĆĚÜ×ċĚîđðŨîĒîüÝøéìšć÷ìĂ÷ǰìĊęđøĊ÷Ö
üŠćìøÜǰĳēöăĂÙĴǰ

ÝćÖĀöć×îðčÖðč÷îŠćøĆÖÖúć÷đðŨîĀöćđÖđø×ċĚîñĉéĀĎñĉéêćǰĔÝ
ÖúšćĒúąĀöćêĆüĂČęîøĊïüĉęÜđ×šćöćéöǰ đóøćąđĀĘîüŠćĀöćêĆüìĊęđóĉęÜÖúĆï
öćîĊĚéĎĕöŠÙčšîêćǰ ĒêŠóĂéöĕéšÿĆÖóĆÖÖĘøĎšüŠćÙČĂîĉÖÖĊĚ×ĊĚðøąÝïđÝšćđÖŠć
îĆęîđĂÜǰđú÷óćÖĆîđéĉîÖúĆïĕðîĂîðøąÝĞćìĊę×ĂÜêî

ĶĀúŠĂđßĊ÷üîąķǰîĉÖÖĊĚÖøąéĉÖĀćÜĔĀšÖĆïÙĞćßöĀúüÜóŠĂđúĘÖîšĂ÷
Ēúšüđéĉîđ×šćÖčäĉĕðǰ ÿøšćÜÙüćöÜü÷ÜÜĔĀšÖĆïñĎšóïđĀĘîđðŨîĂĆîöćÖǰǰ
ìĊęîĉÖÖĊĚĕöŠÖøąéĉÖĀćÜÝîêĎéĀúčéđĀöČĂîìĊęñŠćîöćǰ

ĶöĆîéĉĚîĕöŠ÷ĂöĔĀšêĆéǰóĂêĆéđÿøĘÝĕöŠøĎšöĆîđĀîČęĂ÷ĀøČĂĕöŠöĆęîĔÝǰ
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



Ġĝ¥©·¥q

àċöêĆĚÜĒêŠĂ÷ĎŠïîøëĒúšüķǰđÝšć×ĂÜÖúŠćüÖĆïĀúüÜóŠĂ
ĀúüÜóŠĂđéĉîêćöîĉÖÖĊĚđ×šćĕðĔîÖčäĉǰđĀĘîöĆîîĂîàċöĂ÷ĎŠĔêšìĊęîĆęÜ

ÝċÜđøĊ÷ÖĔĀšĂĂÖöćǰ
ĶîĉÖÖĊĚđðŨîĂąĕøǰöćîĊęöćđøĘüķǰöĆîÙŠĂ÷ǰėǰÙúćîĂĂÖöćÝćÖĔêš

ìĊęîĆęÜǰóĂĕéš÷ĉîĀúüÜóŠĂđøĊ÷ÖǰÖĘÙøćÜĀÜĉÜǰėǰĒúšüđúĊ÷ðćÖĀúüÜóŠĂǰ
ĶđðŨîĂąĕøǰ êĆé×îĔĀöŠĕöŠßĂïĀøĂķǰ ìŠćîóĎéĒúšüĀĆüđøćąǰ

îšĂ÷ǰėǰìĞćîĉÖÖĊĚđÿĊ÷ÙüćööĆęîĔÝĕðĂĊÖøąéĆïǰöĆîúšöêĆüúÜîĂî×šćÜǰėǰ
ĀúüÜóŠĂǰìĞćìŠćàĆÜÖąêć÷ĕöŠĂ÷ćÖóïđÝĂĀîšćĔÙø

îĉÖÖĊĚđĂćĒêŠîĂîĂ÷ĎŠĔîÖčäĉǰÝąöĊĂĂÖĕðđĀŠćêćöêĆüĂČęîïšćÜǰĒêŠ
ÖĘĕöŠúĞĚćđ×êĕðĕÖúǰđĀŠćđÿøĘÝÖĘøĊïüĉęÜÖúĆïđ×šć×šćÜĔîǰóĂêĂîïŠć÷ĀúüÜ
óŠĂĂĂÖéĎÜćîìĞćòćìŠĂđĀöČĂîìčÖüĆîǰ îĉÖÖĊĚìĞćìŠć÷ČîöĂÜêćúąĀšĂ÷ǰ
óĂĀúüÜóŠĂđøĊ÷ÖĔĀšĕðéšü÷ÖĆîÖĘÖøąéĉÖĀćÜúĆÜđúǰàšć÷ìĊ×üćìĊǰĔîĔÝ
öĆîÙÜÙĉéĂ÷ćÖĕðǰĒêŠêĉéìĊęĕöŠöĆęîĔÝĔîìøÜñöìøÜĔĀöŠ

đöČęĂđĀĘîüŠćñöìøÜĔĀöŠìĞćîĉÖÖĊĚĕöŠöĆęîĔÝëċÜđóĊ÷ÜîĊĚǰĀúüÜóŠĂÝċÜ
đĂćîĞĚć÷ćðŜć÷øšĂîĔîđéĘÖöćìćĔĀšđðŨîÿĊöŠüÜǰêĂîĒøÖìćđÞóćąêøÜ
ĀĆüǰĒúšüđĂćđ÷úðŜć÷ĔĀš×îêĆĚÜǰ

ĶēĂšēĀǰĀúŠĂÝĆÜđú÷ķǰĀúüÜóŠĂßöǰìĞćĔĀšîĉÖÖĊĚéĎĂćøöèŤéĊöćÖ
×ċĚîǰÖúĆïöćđéĉîêćöĀúüÜóŠĂđĀöČĂîđÖŠćǰöĆîđéĉîĕðĕĀîÖĘöĊĒêŠÙîìĆÖǰ
ìĞćĔĀšîĉÖÖĊĚøĎšÿċÖüŠćêĆüđĂÜđðŨîóøąđĂÖǰÙüćööĆęîĔÝđøĉęöÖúĆïöćǰĒúąéĎ
đĀöČĂîÝąöćÖÖüŠćđÖŠćđÿĊ÷ĂĊÖ

ĀúĆÜÝćÖîĆĚîĂĊÖüĆîǰĀúüÜóŠĂÝċÜđĂćÿĊöŠüÜöćìćĔĀšöĆîìĆĚÜêĆüǰóĂ
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หมาวัดĠĞ

đĀĘîÖĘêÖĔÝöćÖǰ đóøćąöĆîéĎĕöŠÙŠĂ÷đĀöČĂîĀöćđÿĊ÷Ēúšüǰ ĀúüÜóŠĂ
ĀĆüđøćąĒúšüïĂÖüŠćÝąđĂćÿĊÿšööćìćĔĀšĂĊÖ

ĀúüÜóŠĂóĎéóúćÜĀĆîĕðöĂÜîĉÖÖĊĚìĊęÖĞćúĆÜĒìąÖøąéĎÖìĊęĕéšöć
ÝćÖÙîÜćîìĞćòćìŠĂéšćîĀúĆÜēïÿëŤǰ ēé÷ìĊęĕöŠøĎšêĆüđú÷üŠćêĆüđĂÜÖĞćúĆÜ
ëĎÖóĎéëċÜĂ÷ĎŠǰÝîìŠćîđøĊ÷ÖǰöĆîÝċÜìĉĚÜÖøąéĎÖĒúšüüĉęÜĕðĀćìĆîìĊǰ

ǰ �����
đÿĊ÷Üøë÷îêŤüĉęÜñŠćîĀîšćÖčäĉǰ øëüĉęÜöćéšü÷ÙüćöđøĘüóĂ

ðøąöćèǰĒúšüßąúĂúÜđöČęĂđĀĘîđÝšćîĉÖÖĊĚǰéšćîĔîðøćÖãĔĀšđĀĘîĀâĉÜ
ÿćüǰģǰÙîĔîßčéîĆÖýċÖþćǰóüÖđíĂßąēÜÖĀîšćĂĂÖöćéĎǰđÿĊ÷ÜĀĆüđøćą
úĂéĂĂÖöćìćÜĀîšćêŠćÜøëǰđÝšćĀöćöŠüÜÖøąéĉÖĀćÜĒÿéÜÙüćöđðŨî
öĉêøǰĒúšü÷ĉęÜÖøąéĉÖĀćÜĀîĆÖÖüŠćđÖŠćđöČęĂđĀĘîüŠćÿćüÖĞćúĆÜöĂÜêîĂ÷ĎŠǰ
îĉÖÖĊĚĕöŠĒÿéÜĂćÖćøàċöđýøšćĔĀšđĀĘîĂĊÖĒúšüǰöĆîúčÖ×ċĚî÷ČîêøÜǰóøšĂö
đĀŠćìĆÖìć÷Ē×ÖñĎšöćđ÷ČĂîĂ÷ŠćÜ÷ĉîéĊ

ĶóĂßöüŠćĀúŠĂîĉéđéĊ÷üǰÖĘìĞćêĆüÖøŠćÜđú÷îąîĉÖÖĊĚķǰĀúüÜóŠĂ
óĎéóúćÜ÷ĉĚöĔĀšÖĆïÙüćöĕøšđéĊ÷Üÿć×ĂÜöĆî

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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T
ĶÖøĉěÜǰėǰėǰėķǰđÿĊ÷ÜÖøąéĉęÜéĆÜ×ċĚîǰðúčÖĔĀšĀöćĔîÖčäĉêšĂÜúčÖ

×ċĚîßĎÙĂđúĘÖîšĂ÷ǰ
ĒêŠĒúšüÖĘîĂîúÜÖĆïóČĚîéĆÜđéĉöđöČęĂđĀĘîüŠćÙČĂøëĕĂêĉöìĊęđ×Ęîđ×šć

öć×ć÷ĔîüĆéđÖČĂïìčÖüĆî
ĶÖĉîĕĂêĉööĆĚ÷ķǰĀúüÜóŠĂĕöŠìĆîôŦÜÙĞćêĂïÝćÖÞĆîÖĘêąēÖîÿŠÜ

õćþćìĊęĕöŠÙčšîĀĎĕð÷ĆÜÙî×ć÷ĕĂêĉöǰßć÷øĎðøŠćÜñĂöǰñĉüÿĊĒìîêĂïøĆï
éšü÷õćþćìĊęÙúŠĂÜðćÖ

ĶõćþćóöŠćĀøĂÙąķǰÞĆîëćö
ĶĕöŠĔßŠķǰìŠćîđüšîøą÷ąîĉéĀîŠĂ÷ĒúšüÝċÜđÞú÷ǰĶõćþćöĂâķǰ
ĀúüÜóŠĂĕöŠĔßŠÙîÖøčÜđìóĒêŠÖĞćđîĉéǰĀćÖĒêŠđÖĉéĒúąđÙ÷ïüß

đèøĔîüĆéõćÙđĀîČĂöćÖŠĂîÝą÷šć÷öćïüßđðŨîóøąìĊęüĆéóøąýøĊǰĄǰÝċÜ
ÿĆîîĉþåćîđĂćđĂÜüŠćïšćîđÖĉéìĊęìŠćîĂ÷ĎŠÙÜÝąĔßšõćþćöĂâóĎéÙč÷ÖĆî

�n´©�n��´�¥

   ส
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สมุดกลาง



หมาวัดĠĢ

ĕĂêĉöĀúć÷ëšü÷ëĎÖüćÜÖĂÜĕüšéšü÷òŘöČĂ×ĂÜĀúüÜóŠĂǰìŠćîĒïŠÜ
ĔĀšÞĆîǰĢǰëšü÷ǰĒúšüÝċÜđìĔÿŠÝćîĔĀšĀöćĂ÷ŠćÜúąëšü÷

îĉÖÖĊĚđðŨîêĆüĒøÖìĊęđÿîĂĀîšćđ×šćöćÖŠĂîĔÙøǰ öĆîđúĊ÷ĕĂêĉöĔî
ÝćîĂ÷ŠćÜđĂøĘéĂøŠĂ÷ǰêćööćéšü÷ðŦÜÙčÜìĊęéĎøŠćđøĉÜÖüŠćðÖêĉǰ

ĶđÿČĂǰöąúĉǰĔÝÖúšćǰöćđøĘüķǰìŠćîđøĊ÷ÖĀćĀöćĂĊÖǰĤǰêĆüǰ
ĕöŠîćîđÿČĂÖĘüĉęÜöćǰÿŠüîĔÝÖúšćǰđĀöČĂîêĆĚÜìŠćøĂÖĉîĂ÷ĎŠĒúšüǰĒêŠ

êĉéìĊęðŦÜÙčÜ÷ĆÜĂ÷ĎŠÝċÜĕöŠÖúšćđ×šćöćÖĉîǰđÿČĂđúĊ÷ĕĂêĉöĕöŠÖĊęìĊÖĘđéĉîĀîĊĕðǰ
öĆîÙÜĕöŠÙŠĂ÷ßĂï×ĂÜĀüćîîĆÖǰĔÝÖúšćÖĘđßŠîÖĆîǰìĞćìŠćÖøąêČĂøČĂøšî
Ă÷ćÖÖĉîǰĒêŠóĂĕéšÖĉîĕöŠÖĊęÙĞćÖĘĂĉęöđÿĊ÷ĒúšüǰìĉĚÜĕĂêĉöìĊęđĀúČĂđÖČĂïđêĘö
ëšü÷ĔĀšîĉÖÖĊĚÖĆïðŦÜÙčÜøĆïßŠüÜêŠĂǰ

öąúĉîĂîéĎđÝšćîĉÖÖĊĚÖĆïðŦÜÙčÜÖĉîĕĂêĉöĂ÷ŠćÜđĂøĘéĂøŠĂ÷ǰĒêŠÖĘĕöŠ
ÿîĔÝìĊęÝąđéĉîđ×šćöćÖĉîǰ ÷ĆÜÙÜîĆęÜđðŨîÙčèîć÷Ă÷ĎŠìĊęđéĉöǰ ĂćÝđðŨî
đóøćąöąúĉìĞćĀöĆîéšü÷ǰÝċÜìĞćĔĀšöĊĂćÖćø×ĊĚđÖĊ÷ÝđðŨîðøąÝĞć

ĶÿÜÿĆ÷öąúĉÝąÖúĆüĂšüîîąÙąĀúüÜóŠĂķǰ
ĶăŠćǰėǰėǰöąúĉÖúĆüĀčŠîđÿĊ÷ÖĆïđÙšćéšü÷ĀøŢĂķǰìŠćîĀĆüđøćąĒúšü

đĂćÙĞć×ĂÜÞĆîĕðóĎéÖĆïĀöćǰóĂđĀĘîĀúüÜóŠĂđéĉîĕðđúŠîÖĆïöąúĉǰđÝšć
îĉÖÖĊĚÖĘĀ÷čéÖĉÝÖøøöìĊęìĞćĂ÷ĎŠǰ ĒúšüđéĉîĂšĂöĀúĆÜđøČĂîĕì÷ǰ ĕðĒìøÖ
ÖúćÜøąĀüŠćÜöąúĉĒúąĀúüÜóŠĂ

ĶîĉÖÖĊĚǰ ėǰ ĂĉÝÞćĀøĂǰ ēĂţǰ öćöąǰ ėķǰ ĀúüÜóŠĂìĞćđÿĊ÷ÜîŠćøĆÖ
Ùúšć÷ÖĞćúĆÜđúŠîĂ÷ĎŠÖĆïđéĘÖîšĂ÷ìĆĚÜǰģǰÙî

ĕöŠîćîîĆÖÖĘðøćÖãĀâĉÜüĆ÷ÖúćÜÙîìŠćîĀîċęÜđéĉîđ×šćöć

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



Ġģ¥©·¥q

ĶĂšćüǰ öćĕéš÷ĆÜĕÜđîĊę÷ķǰ Ēúšüïìÿîìîć×ĂÜìĆĚÜÿĂÜÖĘđøĉęö×ċĚîǰ
ĒúąÿĉĚîÿčéúÜđöČęĂđÿĊ÷ÜîćāŗÖćĔîÖčäĉêĊïĂÖđüúćǰǰĦǰǰēöÜđ÷Ęî

Ķ×ĂêĆüĕðÙúčÖ×šćüĔĀšĀöćÖŠĂîîąķǰìŠćîúčÖ×ċĚîÖúŠćüÖĆïĀâĉÜ
üĆ÷ÖúćÜÙîĒúšüđéĉîĕðìćÜéšćîĀúĆÜÖčäĉ

ëćé×šćüǰĥǰëćéüćÜđøĊ÷ÜêćÖĒééĂ÷ĎŠøĉöîĞĚćĀúĆÜÖčäĉǰĀúüÜóŠĂ
Āć÷đ×šćĕðĔîÙøĆüĕöŠîćîÖĘĂĂÖöćóøšĂöëĆÜ×šćüǰöĆîìĞćöćÝćÖëĆÜÿĊìć
ïšćîǰìŠćîĀ÷čé÷ČîÙúčÖ×šćüĔĀšđ×šćÖĆîǰìŠćöÖúćÜÿć÷êćÝĆïÝšĂÜêćđðŨî
öĆî×ĂÜĀöćìĆĚÜǰĦǰêĆüǰìĊęéĎĕöŠđĀöČĂîđóĉęÜÖĉîĕĂêĉööćĀöćéǰė

ĶĂĆîîĊĚ×ĂÜĔÝÖúšćķǰìŠćîÖúŠćüǰóúćÜêĆÖĂćĀćøĔÿŠÝćîÿĊđĀúČĂÜ
ÝćîđúĘÖìĊęüćÜĒ÷ÖĕüšĔĀšĂĂÖĀŠćÜÝćÖëćé×šćü×ĂÜêĆüĂČęîǰđöČęĂĒ÷Ö×šćü
ĕüšĔĀšĔÝÖúšćđÿøĘÝđøĊ÷ïøšĂ÷ǰÖĘÝĆéÖćøêĆÖ×šćüĔÿŠìĊúąëćéǰ

×šćüúÜĕðĔîëćéĒøÖǰĀöćìčÖêĆüÖøĎÖĆîđ×šćöćÖĉîǰ÷ÖđüšîĔÝÖúšć
ìĊę÷ČîÖúšćǰėǰÖúĆüǰėǰĂ÷ĎŠǰ×šćüúÜëćéìĊęÿĂÜǰîĉÖÖĊĚđéĉîñúąĂĂÖÝćÖëćé
ĒøÖǰĒúšüđðúĊę÷îöćÖĉîĂćĀćøëćéìĊęÿĂÜǰ×šćüúÜëćéìĊęÿćöǰîĉÖÖĊĚìĉĚÜ
ëćéđéĉöĒúšüđðúĊę÷îöćĔîëćéĔĀöŠǰÝîëćéÿčéìšć÷ǰîĉÖÖĊĚÖĘ÷ĆÜêćööć
ÖĉîĂ÷ĎŠǰöĆîĀ÷čéÖĉîǰģǰıǰĤǰÙĞćǰĒúšüÙĂ÷öĂÜ×šćüĔîëćé×ĂÜêĆüĂČęîǰ
đĀöČĂîÝąđßĘÙüŠćĕéšđúČĂÖëćéìĊęéĊìĊęÿčéĔĀšĒÖŠêîđĂÜĒúšüǰ

ĶĕĂšîĉÖÖĊĚǰđĂćàĆÖëćéǰĂ÷ŠćĔĀšêšĂÜêĊîąķǰìŠćîéč
ĀúüÜóŠĂĀ÷ĉïÝćîÿĊđĀúČĂÜĕðüćÜĒ÷ÖĕüšêøÜøĉöïĆîĕéǰđóČęĂĔĀš

ĔÝÖúšćĕéšÖĉîǰ đöČęĂìčÖêĆüöĊÝćî×ĂÜêĆüđĂÜĒúšüǰ ĔÝÖúšćÝċÜÿćöćøëÖĉî
ĕéšĂ÷ŠćÜðúĂéõĆ÷

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดġĚ

đĀúŠćĀöćǰ ėǰ óćÖĆîÖĉî×šćüĂ÷ŠćÜđĂøĘéĂøŠĂ÷ǰ ĒêŠúąêĆüÖĘöĊ
üĆçîíøøöÖćøÖĉîìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîĕðǰÿćöćøëĒïŠÜĂĂÖđðŨîǰģǰóüÖéšü÷
ÖĆîÙČĂǰÖúčŠöñĎšéĊǰĒúąÖúčŠö÷ćÝÖǰ

ĒîŠîĂîüŠćÙčèîć÷öąúĉĒúąóŠĂ×ĂÜöĆîêšĂÜĂ÷ĎŠĔîÖúčŠöñĎšéĊǰÿĂÜ
óŠĂúĎÖǰöąúĉĒúąđÿČĂÿćöćøëÖĉî×šćüÝćîđéĊ÷üÖĆîĕéšǰēé÷ĕöŠöĊÖćøĒ÷ŠÜ
ĂćĀćøǰĒúą÷ĆÜĕöŠđÙ÷ÖĉîĀÖđúĂąđìĂą

ñĉéÖĆïĂĊÖǰĤǰêĆüǰìĊęöĆÖÝąìĞćêĆüđĀöČĂîêć÷Ăéêć÷Ă÷ćÖǰìĆĚÜìĊę
ĀúüÜóŠĂĕöŠđÙ÷úĞćđĂĊ÷ÜǰĔĀšĔÙøÖĉîîšĂ÷ÖüŠćÖĆîđú÷ǰïćÜÙøĆĚÜđÝšćóüÖ
îĊĚĂćÝÖĉîöćÖÖüŠćđÿČĂĒúąöąúĉéšü÷àĞĚćǰĒêŠëċÜĂ÷ŠćÜîĆĚîǰöĆîÖĘ÷ĆÜĀĉüēà
ĔîìčÖöČĚĂǰĒúą÷ĆÜöĊîĉÿĆ÷Ē÷ŠǰėǰĔîÖćøÖĉîĒêÖêŠćÜÖĆîĕð

ĔÝÖúšćǰ ßĂïúćÖĂĂÖöćÖĉîîĂÖÝćîǰ ìĞćĔĀšïøĉđüèîĆĚîöĊđýþ
×šćüĀÖđúĂąĕðĀöéǰ

ðŦÜÙčÜǰöĆÖöćÖĔîÖćøÖĉîǰöĆîÿćöćøëÖĉîìčÖĂ÷ŠćÜìĊę×üćÜĀîšćǰ
ÝąÿĆÜđÖêđĀĘîĕéšüŠćìčÖÙøĆĚÜìĊęöĊÖĉÝÖøøöÖćøÖĉîǰðŦÜÙčÜÝąđ×šćöćĀćǰĒúą
Ă÷ĎŠÖĉîÝîÝïÜćî

ÿŠüîîĉÖÖĊĚǰßĂïđĂćÝöĎÖöčéđ×šćĕðĔî×šćüđóČęĂĀćđîČĚĂÿĆêüŤìĊęñÿö
øüöÖĆîĔî×šćüǰ ìĞćĔĀšĀúüÜóŠĂêšĂÜÙĂ÷đßĘéðćÖĔĀšìčÖÙøĆĚÜǰ Ēúą÷ĆÜ
ßĂïĕúŠÖĉîëćé×ĂÜÙîĂČęîÝîđÿČĂêšĂÜéčÿĆęÜÿĂîĂ÷ĎŠïŠĂ÷ÙøĆĚÜǰ

đĀĘîîĉÖÖĊĚĀŠüÜÖĉîĒïïîĊĚǰ ĒêŠĀćøĎ šĕöŠüŠćǰ îĉÖÖĊĚĀŠüÜĀúüÜóŠĂ
öćÖÖüŠćǰ ïćÜÙøĆĚÜìĊę÷ĆÜÖĉîĕöŠĂĉęöĒêŠđĀĘîĀúüÜóŠĂđéĉîĕðìĊęĂČęîǰ îĉÖÖĊĚÖĘ
óøšĂöđÿĊ÷ÿúą×šćüëćéìĊęéĊìĊęÿčé×ĂÜöĆîǰ ĒúšüüĉęÜêćöĀúüÜóŠĂĕðǰ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ġě¥©·¥q

ÿĞćĀøĆïêĆüĂČęîǰėǰÖĘđßŠîÖĆî���
ĶúĂÜĀúüÜóŠĂĒĂïéĎÿĉǰöĆîĕöŠđðŨîĂĆîÖĉîÖĆîđú÷ķǰĀúüÜóŠĂüŠć

ĒúšüÖĘîċÖÿîčÖǰøĊïđéĉîĕð×ċĚîĀúĆÜÖøąïąìĊęÝĂéĂ÷ĎŠĒëüîĆĚîǰ
îĉÖÖĊĚđðŨîêĆüĒøÖìĊęđĀĘîüŠćĀúüÜóŠĂĀć÷ĕðǰ öĆîĀ÷čéÖĉîǰ ÙøćÜ

ĀÜĉÜǰ ėǰ üĉęÜĂĂÖĕðĀćĀúüÜóŠĂđÿĊ÷ÝîìĆęüÖčäĉǰ ÝćÖîĆĚîđÿČĂÝċÜđøĉęöøĎšêĆüǰ
øüöëċÜêĆüĂČęîǰėǰÖĘóćÖĆîĀ÷čéÖĉîĒúšüüĉęÜêćöĀćĀúüÜóŠĂ

đÿČĂÝąÿč×čöÖüŠćîĉÖÖĊĚǰ öĆîÙŠĂ÷ǰ ėǰ đéĉîǰ ĒúšüìĞćÝöĎÖôčéôŗéĕð
êćöìćÜǰĕöŠîćîÖĘĕéšÖúĉęîĀúüÜóŠĂöćÝćÖïîøëǰöĆîĀ÷čé÷ČîĂ÷ĎŠêøÜ
îĆĚîǰđöČęĂĀúüÜóŠĂøĎšüŠćêĆüđĂÜëĎÖÝĆïĕéšđÿĊ÷ĒúšüÝċÜðøćÖãêĆüĔĀšđĀĘîǰ

ĶĂčêÿŠćĀŤĒĂïǰĀćđÝĂĕéš÷ĆÜĕÜîąđÿČĂķǰìŠćîóĎéóúćÜÝĆïúĎïĀĆü
đÿČĂìĊęÖĞćúĆÜÖøąéĉÖĀćÜĒúąó÷ć÷ćöĕêŠøë×ċĚîĕðĀćǰ óĂéĊÖĆïîĉÖÖĊĚìĊę
đóĉęÜüĉęÜöćÝćÖéšćîĀîšćǰ đĀĘîĀúüÜóŠĂÖĞćúĆÜúÜÝćÖÖøąïąǰ ÖĘéĊĔÝǰ
ÖøąēÝîĔÿŠđðŨîÖćøĔĀâŠǰ

ĶÖúĆïĕðÖĉî×šćüĔĀšĀöéķǰ ÿĉĚîđÿĊ÷ÜĀúüÜóŠĂǰ óüÖĀöćǰ ėǰ ÖĘ
đĀöČĂîÝąîċÖĕéšüŠćõćøąÖĉÝĂćĀćøđ÷Ęî÷ĆÜĕöŠđÿøĘÝÿĉĚîǰ ÝċÜÙŠĂ÷ǰ ėǰ üĉęÜ
ÖúĆïĕðÖĉîìĊúąêĆüǰēé÷ìĉĚÜđÝšćîĉÖÖĊĚĒúąĔÝÖúšćìĊę÷ĆÜÙÜéĊĔÝĕöŠĀć÷đöČęĂ
đÝĂĀúüÜóŠĂǰêšĂÜĔĀšĀúüÜóŠĂĕðđéĉîĕðÿŠÜëċÜÝćî×šćüǰĒúšüÝċÜĕéšđüúć
ÖĉîĂĊÖÙøĆĚÜ

ĒêŠÖĘĕöŠìĆîđÿĊ÷Ēúšüǰ Ýćî×šćü×ĂÜĔÝÖúšćëĎÖÝĆïÝĂÜđðŨî×ĂÜǰ
ðŦÜÙčÜǰĔÝÖúšćìĞćĕøĕöŠĕéšǰĕéšĒêŠøšĂÜĀÜĉÜǰėǰüĉęÜĕðöćǰÝîđöČęĂĀöćìčÖêĆü
ÖĉîĂĉęöǰĒ÷Ö÷šć÷ÖĆîĕðÙîúąìĉýÙîúąìćÜǰĔÝÖúšćÝċÜëČĂēĂÖćÿøčÖúĞĚć

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดġĜ

óČĚîìĊę×ĂÜóĊęǰėǰïšćÜǰöĆîđ×šćĕðéöÝćî×šćüĒêŠúąÝćîǰÝîĔîìĊęÿčéÖĘóï
×ĂÜéĊđ×šćǰ

öĆîøĊïÙćïðúćìĎĂĂÖÝćÖëćéìĆîìĊǰöĂÜàšć÷öĂÜ×üćǰđöČęĂđĀĘî
üŠćìćÜÿąéüÖÖĘÙćïĕðđÖĘïĔîĀšĂÜǰĒêŠðøąêĎðŗéǰöĆîÝċÜ÷ČîđÙćąðøąêĎ
ĒÖøÖǰėǰÿĆÖÙøĎŠǰðøąêĎ÷ĆÜÙÜĕöŠöĊìĊìŠćüŠćÝąđðŗéǰêĂîîĆĚîĔÝÖúšćéĎüšćüčŠîǰ
ìĞćĂąĕøĕöŠëĎÖǰÝċÜîĆęÜđòŜćðúćìĎĂ÷ĎŠêøÜîĆĚîǰ

ĶēăŠÜǰėǰėǰėǰėķǰđÿĊ÷ÜđĀŠć×ĂÜĀöćêĆüĂČęîðúčÖĔĀšĔÝÖúšćêšĂÜ
üšćüčŠîĂĊÖÙøĆĚÜǰ öĆîüĉęÜĕðöćøĂïðúćìĎĒúšüÙøćÜĀÜĉÜǰ ėǰ ėǰ ĔîìĊęÿčéÖĘ
êĆéÿĉîĔÝüĉęÜĂĂÖĕðéĎǰ đöČęĂóïüŠćĕöŠöĊĂąĕøÝċÜøĊïüĉęÜÖúĆïöćéšü÷
ÙüćöđøĘüÿĎÜǰđóøćąÖúĆüüŠćðúćìĎìĊęìĉĚÜĕüšÝąĀć÷ĕð

ĔÝÖúšćüčŠîüć÷Ă÷ĎŠĂ÷ŠćÜîĊĚðøąöćèǰĢġǰîćìĊǰ ÖĘêĆéÿĉîĔÝúćÖ
ðúćĂĂÖöć×šćÜîĂÖǰ đöČęĂđĀĘîîĉÖÖĊĚÖĞćúĆÜÝšĂÜðúćìĊęÙćïöćÖĘĒĂï
Ēÿ÷ąđ×ĊĚ÷üĂĂÖĔĀšđĀĘîǰ đðŨîíøøößćêĉ×ĂÜĀöćìĊęöĊÖćøÝĆéúĞćéĆïìćÜ
ÿĆÜÙöǰ ĀöćêĆüđúĘÖëĎÖÝĆéĂ÷ĎŠĔîúĞćéĆïÿĆÜÙöìĊęêĞęćÖüŠćêĆüĔĀâŠǰ ĒêŠÖćø
ÝĆéúĞćéĆïìćÜÿĆÜÙöîĊĚǰ÷ÖđüšîĔîÖøèĊÖćøđðŨîđÝšć×ĂÜĂćĀćøǰÖúŠćüÙČĂǰ
ĀöćìĊęöĊÿëćîąÿĎÜÖüŠćĕöŠöĊÿĉìíĉĝĒ÷ŠÜĂćĀćø×ĂÜĀöćìĊęöĊÿëćîąéšĂ÷
ÖüŠćǰēé÷ÝąöĊøĆýöĊÖćøđðŨîđÝšć×ĂÜðøąöćèǰĢǰđöêøǰîĆïĂĂÖĕðÝćÖ
êĆüđÝšć×ĂÜĂćĀćøǰÝċÜÝąđĀĘîĕéšüŠćĔÝÖúšćöĊÖćø×ĎŠđóČęĂĕöŠĔĀšîĉÖÖĊĚđ×šćöć
Ē÷ŠÜ×ĂÜ×ĂÜêîǰ

öĆîÙŠĂ÷ǰėǰđúĘöðúćĕðđøČęĂ÷ǰėǰêćöðøąÿćĀöćñĂöìĊęÖĉî×šćü
ĕöŠđÙ÷ìĆîĔÙøǰĔîìĊęÿčéǰđîČĚĂðúćÖĘĀöéúÜǰđĀúČĂđóĊ÷ÜÖšćÜêøÜÖúćÜìĊę

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ġĝ¥©·¥q

ĕöŠ÷ĂöÖĉîđĂćĕüšĂ÷ŠćÜÿąĂćéđĂĊę÷öǰĒëöđĀ÷Ċ÷ïÖšćÜêøÜÖúćÜîĆĚîĒúšü
đéĉîĂĂÖĕðĒïïĕöŠĔ÷éĊǰ ìĉĚÜĔĀšÙîìċęÜĔîÙüćöÿćöćøë×ĂÜĔÝÖúšćǰ
đóøćąöĆîđúĊ÷đîČĚĂĂĂÖìĆĚÜĀöéĒúšüđĀúČĂÖšćÜêøÜÖúćÜđĂćĕüšĂ÷ŠćÜ
ÿü÷ÜćöǰÿöïĎøèŤǰēé÷ĕöŠöĊđýþđîČĚĂðúćêĉéÿĆÖîĉéđéĊ÷üǰ

ĔÝÖúšćðúŠĂ÷ĔĀšîĉÖÖĊĚĕéšúŠüÜúĞĚćĂćĀćø×ĂÜêîĀúĆÜÝćÖđéĉîĂĂÖ
ĕðđÖĉîøą÷ąǰĢǰđöêøĒúšüǰđóøćąÖšćÜÿŠüîîĆĚîǰđðŨîÿŠüîìĊęöĆîĕöŠêšĂÜÖćøǰ
îĉĉÖÖĊĚÝċÜÝĆéÖćøđÿĊ÷ÝîĕöŠđĀúČĂàćÖđóČęĂĕöŠĔĀšđðŨîõćøąÖĆïĀúüÜóŠĂìĊę
êšĂÜÙĂ÷đÖĘïÖüćéĂćĀćøìĊęóüÖöĆîìĞćđúĂąđìĂąĕüš

đĀêčìĊęĔÝÖúšćøąĒüÜüŠćîĉÖÖĊĚÝąĒ÷ŠÜðúć×ĂÜêîǰ ÙÜđóøćąđÙ÷
ìĞćÖĆïđÙšćĕüšđĀöČĂîÖĆîǰ

÷šĂîÖúĆïĕðđöČęĂĕöŠÖĊęüĆîìĊęĒúšüǰ ĀúĆÜÝćÖîĉÖÖĊĚđóĉęÜđÿĊ÷Ùüćö
öĆęîĔÝÝćÖÖćøëĎÖĕë×îÝîđÖøĊ÷îǰ öĆîĕéšøĆïÖøąéĎÖðúĂïĔÝÝćÖÙî
ÜćîĀúĆÜēïÿëŤǰđöČęĂÖúĆïöćëċÜÖĘĒìąÖøąéĎÖĂ÷ŠćÜđóúĉéđóúĉîǰĔÝÖúšć
ìĊęđĀĘîđĀêčÖćøèŤÖĘîċÖĂĉÝÞćǰĂ÷ćÖĕéšĂ÷ćÖöĊÖĆïđ×ćïšćÜǰöĆîÝšĂÜöĂÜ
ÖøąéĎÖĂ÷ĎŠĀŠćÜǰėǰøĂđüúćîĉÖÖĊĚđñúĂ

ĒúšüđüúćîĆĚîÖĘöćëċÜǰ đöČęĂîĉÖÖĊĚüĉęÜĕðĀćĀúüÜóŠĂēé÷ìĊęĕöŠøĎšđú÷
üŠćöĊĔÙøðĂÜøšć÷Ă÷ĎŠǰóĂÖúĆïöćÖĘóïüŠćĔÝÖúšćđĂćÖøąéĎÖĕðÙøĂÜđÿĊ÷
ĒúšüǰÝąđ×šćĕðđĂćÙČîÖĘëĎÖĒ÷Öđ×ĊĚ÷üĔÿŠǰÿÜÙøćöøąĀüŠćÜĀöćêĆüđúĘÖ
ÝċÜĂčïĆêĉ×ċĚîǰ ĔÝÖúšćđøĉęö×ĎŠĒúąđĀŠćÖøøēßÖǰÿŠüîîĉÖÖĊĚÖĘĕöŠ÷ĂöĒóšǰ đĀŠć
đÿĊ÷ÜéĆÜēü÷üć÷ǰÝîĕéš÷ĉîĕðÿćöïšćîĒðéïšćîǰ

ĶđăšĂ���ǰ ĕĂšóüÖîĊĚîĊęîąķǰ ĀúüÜóŠĂìîđĀĘîĀöćìąđúćąÖĆîĕöŠ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดġĞ

ĕéšǰêšĂÜđéĉîöćĀšćöìĆóǰ
ìŠćîĕúŠĔĀšìĆĚÜÙĎŠĂĂÖĕðÝćÖÖøąéĎÖǰĒøÖǰėǰĔÝÖúšćìĞćìŠćÝąÙćï

ÖøąéĎÖĀîĊǰĒêŠéšü÷ÙüćöìĊęÖøąéĎÖĂĆîĔĀâŠÖüŠćĀĆüöĆîđÿĊ÷ĂĊÖǰÝċÜêÖúÜ
óČĚîǰðúŠĂ÷ĔĀšĔÝÖúšćêšĂÜüĉęÜĀîĊĕðöČĂđðúŠć

öĊéðŦÜêĂìĊęđĀîĘïĕüšêøÜ×šćÜïŠĂîĞĚćĕéšëĎÖĀ÷ĉï×ċĚîǰ ĀúüÜóŠĂĔßš
öĊéîĆĚîÿĆïúÜÖøąéĎÖàĞĚćǰėǰÝî×ćéĂĂÖđðŨîÿĂÜàĊÖǰìŠćîĀ÷ĉïàĊÖĀîċęÜ
ĔĀšîĉÖÖĊĚÖŠĂîǰĒúšüÝċÜđĂćĂĊÖàĊÖĔĀšĔÝÖúšć

ÿÜÙøćö×ĂÜĀöćêĆüîšĂ÷đðŨîĂĆî÷čêĉúÜéšü÷òŘöČĂÖćøÿĆïðŦÜêĂ
×ĂÜĀúüÜóŠĂìĊęđÞĊ÷ï×ćé÷ĉęÜîĆÖ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดġĠġĠ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ġġ¥©·¥q

U
ĀöćêĆüđúĘÖüĉęÜĀîĊøĂïïšćîĕöŠĔĀšđÝšć×ĂÜÝĆïĕéšđóøćąĒĂïĕð

ĕéš÷ĉîÙĞćüŠćǰ ĳĂćïîĞĚćĴǰ đ×šćǰ öĆîüĉęÜĀîĊÿčéßĊüĉêđóČęĂĀîĊÖćøÝĆïÖčö×ĂÜ
đÝšć×ĂÜǰĒêŠĒúšüÖĘĕöŠóšîđÜČĚĂööČĂöîčþ÷ŤǰĀöćîšĂ÷îŠćøĆÖ×îôĎëĎÖđĂćĕð
úÜĂŠćÜǰÝćÖđÝšćĀöćĂšüîǰėǰéĎîŠćøĆÖǰîŠćßĆÜǰĒðøđðúĊę÷îđðŨîĀöć×î
úĊïǰêĆüñĂöǰîŠćêúÖ×ï×ĆîǰöĆîêĆüđðŘ÷ÖàÖéšü÷òŘöČĂöîčþ÷ŤĔÝøšć÷ǰìĊę
ÖĞćúĆÜ×ĆéǰôĂÖǰëĎĀöćñĎšîŠćÿÜÿćøéšü÷ÿïĎŠìĊęöĊÖúĉęîÞčîǰàĞĚćøšć÷÷ĆÜßĂï
ìĞćÿïĎŠđ×šćêćĒúąÝöĎÖéšü÷ǰ đÿĊ÷ÜÿĞćúĆÖĒúąÝćö×ĂÜĀöćîšĂ÷đÖĉé×ċĚî
Ă÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ

Ķ×ĂēìþǰėǰĂĊÖîĉéîċÜîąķǰđÿĊ÷ÜđÝšć×ĂÜóĎéÖĆïöĆîǰĒêŠÖĘĕöŠĕéš
ìĞćĔĀšđÝšćĀöćîšĂ÷ÝćöîšĂ÷úÜđú÷

óĂøćéîĞĚćÙøĆĚÜÿčéìšć÷đÙšćÖĘđĂćñšćđßĘéêĆüñČîîčŠöǰ ėǰ öćđßĘéĔĀšǰ
ÙÜđðŨîüĉíĊðúĂïĔÝ×ĂÜóüÖöîčþ÷ŤĔÝøšć÷ÖøąöĆÜǰđöČęĂđøĉęöĒĀšÜÖĘðúŠĂ÷

Â£¹Ê¯£´Æ£m¯¤´�¯£

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดġĢ

ĔĀšöĆîüĉęÜĕéšêćöÿïć÷éĆÜđéĉöǰĀöćîšĂ÷ñĎšîŠćÿÜÿćøđĀöČĂîĕéšßĊüĉêÖúĆï
ÙČîöćĔĀöŠǰ öĆîüĉęÜøĂïïšćîéšü÷ÙüćöđøĘüÿĎÜÿčéǰ đĀöČĂîöšćìĊęöĊĂĆýüĉî
ßĆĚîéĊÙüïĂ÷ĎŠïîĀúĆÜǰĒúšüöîčþ÷ŤñĎšĔÝøšć÷ÖĘÖúĆïöćđðŨîđÝšć×ĂÜñĎšîŠćøĆÖǰ
đÙšćē÷îúĎÖïĂúĔĀšöĆîđúŠîǰđĂć×îöĔĀšÖĉîǰüĉęÜđúŠîÖĆïöĆîÝîĀöéđøĊę÷ü
ĀöéĒøÜǰ

ĀöćîšĂ÷îĂîøćïÖĆïóČĚîǰĀĂïĒăÖđĀöČĂîđóĉęÜñŠćîÿöøõĎöĉøï
öćĀöćéǰ ėǰ éüÜêćöĆîđðúŠÜðøąÖć÷ǰ ÙüćöÿéßČęîđ×šćöćĒìîìĊęĔî
ÝĉêĔÝìĊęĀöŠîĀöĂÜđöČęĂÙøĎŠǰÞĆîđĀĘîøĂ÷÷ĉĚöøĂéĂĂÖöćÝćÖðćÖ×ĂÜöĆî

óĂóĎéëċÜĂćïîĞĚćĀöćÖĘìĞćĔĀšîċÖëċÜǰĳöĆîîĊęĴǰĀöćìĊęđÙ÷đúĊĚ÷ÜǰöĆî
ëĎÖđÖĘïĕéšĒëüĀšćÜÿøøóÿĉîÙšćĒĀŠÜĀîċęÜǰ óŠĂêĆĚÜßČęĂĔĀšđóøćąđĀĘîđðŨî
ĀöćÿĊìĂÜǰēé÷ĀüĆÜüŠćÝąìĞćĔĀšđÜĉîìĂÜĕĀúöćđìöć

ïĆéîĊĚđÝšćöĆîîĊęĕéšêć÷ĕðĀúć÷ðŘĒúšüǰđĀúČĂĕüšđóĊ÷ÜÙüćöìøÜÝĞć
ìĊęìĞćĔĀšÙîĔîÙøĂïÙøĆüøąúċÖëċÜöĆîđÿöĂǰēé÷đÞóćąêĂîĂćïîĞĚć���

đöČęĂóĎéëċÜÖćøĂćïîĞĚćǰ ĀöćîšĂ÷êĆüîĆÖìĊęÝąßĂïÙĞćîĊĚǰ ĔÙøüŠć
ĀöćôŦÜõćþćÙîĕöŠøĎšđøČęĂÜǰĒêŠÙĞćüŠćĂćïîĞĚćǰöĆęîĔÝüŠćĀöćĕĀîǰėǰôŦÜ
ĒúšüÖĘêšĂÜĒÿúÜĀĎǰøĊïüĉęÜĂĂÖĀŠćÜìčÖìĊǰ

ēé÷ðÖêĉĀöćĀúüÜóŠĂÝąëĎÖÝĆïĂćïîĞĚćĂćìĉê÷Ťúąðøąöćèǰǰ
Ģǰ�ǰģǰÙøĆĚÜǰêĆüìĊęĂćïïŠĂ÷ìĊęÿčéÙČĂĔÝÖúšćǰđîČęĂÜÝćÖöĊđßČĚĂĀöćòøĆęÜǰÝċÜ
đĀöĘîÜŠć÷ÖüŠćĀöćĕì÷ìĆęüĕðǰ

ĶđöČęĂüćîđóĉęÜĂćïǰüĆîîĊĚđ÷Ęîǰėǰ đĀöĘîĂĊÖĒúšüķǰÙĞćÖúŠćü×ĂÜ
ĀúüÜóŠĂǰ ìĞćĔĀšÞĆîĕéš÷ĉîĒúšüìîĕöŠĕéšǰ êšĂÜĂćÿćĂćïîĞĚćĀöćëüć÷

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ġģ¥©·¥q

ìŠćîđÿĊ÷ìĊ
đðŨîđüúćðøąöćèǰĢĢǰēöÜǰ×èąìĊęĔÝÖúšćÖĞćúĆÜĀúĆïêćóøĉĚö

Ă÷ŠćÜöĊÙüćöÿč×Ă÷ĎŠïîđøČĂîĕì÷ǰÖĘêšĂÜÿąéčšÜēĀ÷ÜđöČęĂöĊöČĂÙĎŠĀîċęÜÝĆï
êĆüöĆîēé÷ìĊęĕöŠìĆîêĆĚÜêĆüǰđÝšćêĆüđúĘÖÖøąēééĀîĊìĆîìĊêćöÿĆâßćêâćèǰ
đðŨîÙüćöñĉéóúćé×ĂÜÞĆîđĂÜìĊęÝĎŠēÝöđøĘüđÖĉîĕðǰ

ĀúüÜóŠĂđĀĘîüŠćüĉíĊîĊĚĔßšĕöŠĕéšñúÝċÜđðúĊę÷îĒñîǰìŠćîđøĊ÷ÖĔÝÖúšć
ĔĀšöćĀćĒïïÜŠć÷ǰėǰóĂđ×šćöćðčŝïǰĀúüÜóŠĂÖĘÝĆïĀöĆïđ×šćìĊęêĆüǰĔÝÖúšć
ĀöéēĂÖćÿéĉĚîǰ đóøćąĀúüÜóŠĂ÷ċé×ćđĂćĕüšĒúšüǰ ìŠćîúćÖ×ćöĆîĔĀš
đéĉîĕðđøČęĂ÷ǰėǰđĀöČĂîÝĎÜöČĂđéĘÖǰ

ÿïĎŠĒúąÿć÷÷ćÜĂćïîĞĚćðøąÝĞćÖćøĂ÷ĎŠĔîìĊę×ĂÜöĆîĒúšüǰ ÝċÜ
ÝĆéÖćøđðŗéîĞĚćĔĀšĔÝÖúšćđðŘ÷ÖĕðìĆĚÜêĆüǰ ēé÷öĊĀúüÜóŠĂĂćÿćßŠü÷ëČĂ
ÿć÷÷ćÜĔĀšǰđöČęĂßēúöÿïĎŠìĆęüêĆüǰĔÝÖúšćëČĂēĂÖćÿìĊęÞĆîđñúĂðúŠĂ÷êĆü
öĆîđóČęĂĀ÷ĉïÿć÷÷ćÜÞĊéîĞĚćǰöĆîüĉęÜĀîĊĕðìĆĚÜǰėǰìĊęôĂÜđêĘöêĆüǰ

ĶéĊđĀöČĂîÖĆîǰöĆîÝąĕéšĀĂöǰėǰķǰĀúüÜóŠĂÖúŠćüǰóøšĂöÖúĆï
öćîĆęÜìĊęđøČĂîĕì÷ēé÷ĕöŠÿîĔÝđÝšćĀöćîšĂ÷ìĊęÖĞćúĆÜđúĊ÷ôĂÜêćö
øŠćÜÖć÷

đüúćñŠćîĕðÿĆÖóĆÖǰĔÝÖúšćđøĉęöđñúĂêĆüđéĉîÖúĆïöćĀćĀúüÜóŠĂǰ
ÞĆîĕéšìĊÝċÜÝĆïöĆîđĂćĕüšǰ öĆîÖĆéöČĂÞĆîĔĀšðúŠĂ÷ĂĂÖǰ ēßÙéĊìĊęĕéšĀúüÜ
óŠĂÝĆïĕüšìĆîÖŠĂîìĊęÝąüĉęÜĀîĊĕðĂĊÖÙøĆĚÜǰ îŠćĒðúÖìĊęöĆîĕöŠ÷ĂöÖĆéöČĂ
ĀúüÜóŠĂïšćÜǰ

đöČęĂÝĆéÖćøúšćÜôĂÜĒúąđßĘéêĆüĔĀšǰ öĆîìĞćÝöĎÖôčéôŗéǰ ėǰ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดĢĚ

øąĀüŠćÜđĂćĀîšćöčéÖĆïñšćđßĘéêĆüǰÝćÖîĆĚîÖĘìĞćÙċÖÙĆÖǰüĉęÜĕðöćìĆęüÖčäĉǰ
öĂÜĕÖúǰėǰĒúšüđĀöČĂîêĆüÖøąÝÜöćÖÖüŠćĀöćǰöĆîüĉęÜĕðĀúĆÜÖčäĉǰóĂ
đĀĘîîÖÖĘÖøąēééĕúŠÖĆéǰĒúąĒĂïðúéìčÖ×ŤêøÜîĆĚîéšü÷ǰĢǰÖšĂîǰ

ĀöćêĆüĂČęęîÙÜđĀĘîĔÝÖúšćëĎÖÝĆïĂćïîĞĚćǰ ìčÖêĆüÝċÜó÷ć÷ćöĂ÷ĎŠ
ĀŠćÜĀúüÜóŠĂǰøą÷ąðøąöćèǰĤǰđöêøǰÝćÖêĆüĀúüÜóŠĂÖúć÷ÝċÜđðŨî
đ×êĀüÜĀšćöìĊęĕöŠöĊĀöćêĆüĕĀîÖúšćđ×šćĔÖúšǰĕöŠđüšîĒöšĒêŠîĉÖÖĊĚđßŠîÖĆî

îĉÖÖĊĚÖĘđðŨîêĆüĀîċęÜìĊęëČĂüŠćëĎÖÝĆïĂćïîĞĚćïŠĂ÷øĂÜÝćÖĔÝÖúšćǰ
ïšćÜÖĘĕöŠĔßŠđóøćąđĀöĘîǰ ĒêŠïćÜÙøĆĚÜÖĘëĎÖĂćïîĞĚćđîČęĂÜÝćÖĀúüÜóŠĂ
ßēúöÿĊöŠüÜìĊęêĆüöĆîöćÖđÖĉîĕð

đĀöČĂîìĊęìĞćÖĆïĔÝÖúšćǰ ìŠćîÝĎÜöČĂîĉÖÖĊĚĔĀšđéĉîÿĂÜ×ćêćöĕð
đøČęĂ÷ǰėǰÙøĆĚÜîĊĚìŠćîĕöŠóúćéìĊęÝąóćöĆîĕðĂćïĔîĀšĂÜîĞĚćǰđóøćąñŠćî
ðøąÿïÖćøèŤüĉęÜĀîĊÝćÖĔÝÖúšćöćĒúšüǰ đöČęĂđ×šćĀšĂÜîĞĚćĕéšÖĘðŗéðøąêĎ
đÿĊ÷đú÷ǰîĉĉÖÖĊĚđĀöČĂîÖĞćúĆÜßĘĂÙǰöĆî÷ČîîĉęÜǰĕöŠéĉĚîĕöŠöćđĀöČĂîĔÝÖúšćǰ
ÙÜđóøćąøĎšüŠć÷ĆÜĕÜÖĘĕðĕĀîĕöŠøĂéđîČęĂÜÝćÖðŗéðøąêĎĕüšĒúšüǰöĊĀúć÷
ÙøĆĚÜìĊęöĆîó÷ć÷ćöìĞćđéĉîĕðöćĔîĀšĂÜîĞĚćßšćǰėǰđóČęĂĀîĊÖćøĂćïîĞĚćǰĒêŠ
ÖĘëĎÖúćÖÖúĆïöćĂćïÝîđÿøĘÝǰ

ñšćđßĘéêĆüüćÜđêøĊ÷öĕüšÿĞćĀøĆïđßĘéêĆüîĉÖÖĊĚǰ ĒêŠéĎđĀöČĂîÝąĕöŠ
ÝĞćđðŨîđÿĊ÷ĒúšüǰđóøćąöĆîüĉęÜĂĂÖĕðđßĘéóČĚîÿÖðøÖéšćîîĂÖǰìĞćĔĀšÿĊ
öŠüÜìĊę÷ĆÜúšćÜĂĂÖĕöŠĀöéêĉéìĊęóČĚîĕðêćöìćÜìĊęöĆîđßĘéĕðüĉęÜĕðǰ đöČęĂ
øĎšÿċÖÿïć÷êĆüĒúšüǰ îĉÖÖĊĚÝċÜ×ċĚîöćîĂîĀĂïĔîÖčäĉǰ Ēúšüđøĉęöđ×šćÿĎŠēúÖ
ÙüćöòŦî×ĂÜêĆüđĂÜ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



Ģě¥©·¥q

óĂéĊÖĆïìĊęêĆüĔÝÖúšćđøĉęöĒĀšÜǰöĆîđéĉîĕðđéĉîöćêćöðøąÿćĀöć
ĂćøöèŤéĊǰĒúąéšü÷ÙüćöìĊęĂćïîĞĚćĒúšüǰÝċÜđĀĘîđðŨîĀîšćìĊę×ĂÜĀöćĂČęî
ìĊęÙüøøąĒüÜĕöŠĔĀšĔÙøöćÝĆïĕéšǰöĆîđéĉîñŠćîïŠĂîĞĚćĔÖúšǰėǰđøČĂîĕì÷ìĊę
ĀúüÜóŠĂîĆęÜĂ÷ĎŠǰ ìŠćîđéĉîđ×šćĕðĀćĒúšüĀ÷ĉï×üéĂąĕøïćÜĂ÷ŠćÜìĊę
đĀîĘïĕüšêøÜïŠĂîĞĚćǰéšćîĔîđðŨîîĞĚćÿĊ×ćüǰìŠćîÝĆéÖćøđðŗéòć×üéĒúšü
øćéĕðìĊęêĆü×ĂÜĔÝÖúšćìĊęÖĞćúĆÜĕöŠøĎšđøČęĂÜøĎšøćüĔéǰėǰĔÝÖúšćĀöéēĂÖćÿ
ÿĎšǰöĆî÷ČîîĉęÜǰêĆüÿĆęîǰðúŠĂ÷ĔĀšĀúüÜóŠĂßēúöøŠćÜÖć÷öĆîÝîìĆęüǰ

Ķ÷ćĂąĕøĀøĂÙąĀúüÜóŠĂķǰÞĆîëćö×ċĚîđóČęĂÙúć÷ÙüćöÿÜÿĆ÷
Ķ÷ćÖĞćÝĆéđĀĘïĀöĆéǰ ĂĆîîĊĚàČĚĂöćǰ ÖúĉęîöĆîÝąÙúšć÷ǰ ėǰ Ăąĕø

îą���ķǰìŠćîĀ÷čéîċÖ
ĶîĞĚćöĆîÖŢćàķǰ
ĶĔßŠǰėǰÖúĉęîöĆîÝąÙúšć÷ǰėǰîĞĚćöĆîÖŢćàǰìćĔĀšöĆîìčÖêĆüĒĀúąǰ

đĀĘïđ÷ĂąđĀúČĂđÖĉîķǰ
ĶöĆîĒÿïöĆĚ÷Ùąķǰ
ĶöĆîĕöŠĒÿïĀøĂÖǰÙúšć÷ǰėǰüŠćöĆîÙĆîǰêĆüĂąĕøüĉęÜĂĂÖöćöĆîÖĘ

ÙĆîǰėǰðŦÜÙčÜîŠąđÝĂïŠĂ÷ǰêĂîîĆĚîêĆüöĆîđôąǰöĆîđúąǰìĞćĕÜÖĘĕöŠĀć÷ķǰ
ðŦÜÙčÜđøĉęöúčÖĀîĊđöČęĂĕéš÷ĉîßČęĂêîđĂÜǰđóøćąÖúĆüÝąēéîïšćÜ

ïŠć÷üĆîîĆĚîǰ ĀúüÜóŠĂđúŠć÷šĂîøĞćúċÖÖúĆïĕðÿöĆ÷ðŦÜÙčÜ÷ĆÜđéĘÖǰ
êĂîîĆĚîöĆîĒóšĔïöĊéēÖîǰìĞćĔĀšñĉüĀîĆÜđðŨîĒñúĒúąêĆüđĀöĘîÜŠć÷ǰĒúą
÷ĆÜßĂïĕðîĂîĔêšēêŢąóøąǰàċęÜĀúüÜóŠĂêšĂÜĂĂÖöćĕĀüšóøąìčÖđßšćǰ

ĶđøćÖĘüŠćöĆîđĀöĘîĂąĕøǰ ÖšöúÜÖøćïÖĘĕéšÖúĉęîìčÖÙøĆĚÜǰ đóøćą
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดĢĜ

öĆîĂ÷ĎŠ×šćÜĔêšĕÜǰóĂúĂÜöĂÜéĎǰđăš÷öĆîĕĂšðŦÜÙčÜîĊęĀüŠćķǰìŠćîđúŠć
ïćÜìĊðŦÜÙčÜÖĘßĂïĕðîĂîïîĂćÿîąïšćÜǰĕúŠđìŠćĕĀøŠÖĘ÷ĆÜÖúĆï

öćîĂîǰ ÝîüĆîĀîċęÜìŠćîìîĕöŠĕĀüǰ ÝċÜđøĊ÷ÖöĆîöćúÜēìþǰ đøĊ÷ÖđìŠć
ĕĀøŠÖĘĕöŠöćǰđóøćąøĎšüŠćêĆüđĂÜÝąëĎÖúÜēìþǰ

ĶóĎé×ĎŠ÷ĆÜĕÜöĆîÖĘĕöŠ÷Ăööćǰ ĀúĆÜǰ ėǰ ÖĘđú÷ĔßšüĉíĊđøĊ÷ÖĒïïñĎšéĊǰ
đøĊ÷ÖđÿĊ÷ÜđïćǰėǰðŦÜÙčÜǰėǰķǰìŠćîóĎéóúćÜìĞćêĆüĂ÷ŠćÜđÿĊ÷ÜĔĀšéĎǰđÝšć
ðŦÜÙčÜìĊęðŦÝÝčïĆîîĂîĂ÷ĎŠĔÖúšǰėǰóĂĕéš÷ĉîĂ÷ŠćÜîĊĚđ×šćÖĘøĊïüĉęÜĀîĊ

ĶóĂĀúüÜóŠĂđøĊ÷ÖđÿĊ÷ÜđúĘÖǰėǰĂ÷ŠćÜîĊĚǰöĆîÖĘÙĉéüŠćĔÝéĊÖĆïöĆîǰ
ĒêŠóĂđ×šćöćđìŠćîĆĚîĒĀúąǰêĊñĆüąđú÷ǰöĆî÷ĆÜÝĞćĕéšÝîëċÜìčÖüĆîîĊĚǰÝćÖ
îĆĚîöĆîøĎšđú÷üŠćëšćđøĊ÷ÖđÿĊ÷ÜĒïïîĊĚêšĂÜëĎÖìĞćēìþĒîŠǰėǰķǰ

êĂîîĆĚîìŠćîÖĘđú÷ĀćüĉíĊĔĀšöĆîĀć÷ǰÝąĕéšĕöŠđðŨîðŦâĀćĂĊÖǰĒêŠ
ĕðĀćĀöĂìĊęĕĀîÖĘĕöŠĀć÷đÿĊ÷ìĊǰÝîìŠćîĕéšÙüćöÙĉéöćÝćÖÿĆðđĀøŠĂǰ

ĶêĂîĀúĆÜöćÙĉéëċÜôĂøŤöćúĊîǰ đóøćą×îćéýóìĊęđîŠćđôą÷ĆÜ
éĆïÖúĉęîĒúąìĞćĔĀšýóĒĀšÜĕéšǰÖĘđú÷đĂćöćñÿöîĞĚćǰĒúšüúĂÜìćÖĆïĒñú
đúĘÖǰ ėǰ êĆüđĂÜÖŠĂîîąǰ ðøćÖãüŠćĒÿïĂ÷ŠćïĂÖĔÙøđßĊ÷üķǰ ìŠćîìĞć
ĀîšćđĀ÷đÖøąĀüŠćÜđúŠćǰ

ĕéšñúđðŨîìĊęîŠćóĂĔÝǰüĆîêŠĂöćĒñúìĊęëĎÖìćéšü÷ôĂøŤöćúĊîĒĀšÜ
ĒúąøŠĂîĂĂÖĀöéǰđĀĘîéĆÜîĆĚîìŠćîÝċÜîĞćöćĔßšÖĆïðŦÜÙčÜïšćÜ

ĶïĂÖöĆîìîĀîŠĂ÷îąǰêĂîĒøÖöĆîÖĘĕöŠìĞćĕöĀøĂÖđóøćą÷ć
ĕöŠĂĂÖùìíĉĝǰ ÿĆÖóĆÖóĂ÷ćđøĉęöĂĂÖùìíĉĝđìŠćîĆĚîĒĀúąǰ üĉęÜÖøąđÿČĂÖ
ÖøąÿîǰøšĂÜúĆęîđú÷ķǰĀúĆÜÝćÖîĆĚîǰģǰıǰĤǰüĆîǰĒñúìĊęêĆüðŦÜÙčÜÖĘĀúčé
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



Ģĝ¥©·¥q

ĂĂÖđðŨîĒñŠîǰėǰÝîĀć÷ĔîìĊęÿčé
đßŠîđéĊ÷üÖĆïĔÝÖúšćǰêĂîëĎÖđĂćöćðúŠĂ÷ĔĀöŠǰėǰđîČĚĂêĆüđðŨî×ĊĚ

đøČĚĂîđêĘöĕðĀöéǰ ìŠćîÝċÜøĆÖþćēé÷ÖćøîĞćîĞĚćĀöĆÖßĊüõćóöćìćĔĀšǰ
ĒúšüÝċÜĀć÷

ĶđöČęĂÖŠĂîĔÝÖúšćĕöŠöĊĔÙøÖúšćĂčšöđú÷îąǰ éĎêĂîîĊĚÿĉđðŨî÷ĆÜĕÜǰ
ĀöćđîĊę÷ǰ ëšćđøćéĎĒúöĆîéĊǰ ėǰ ÖĘîŠćøĆÖìčÖêĆüĒĀúąǰ ĕöŠđĀĘîêšĂÜàČĚĂǰ
ĒóÜǰėǰöćđúĊĚ÷Üđú÷ķǰĒüüêćĀúüÜóŠĂéĎõćÙõĎöĉĔÝÖĆïÿĉęÜìĊęìĞćǰìŠćî
öĂÜĕð÷ĆÜĔÝÖúšćìĊęđîČĚĂêĆüđêĘöĕðéšü÷ÖúĉęîîĞĚćöĆîÖŢćàǰ öĆîîĂîĂ÷ĎŠïî
ìĊęîĆęÜđøČĂîĕì÷×šćÜǰėǰìŠćîĂ÷ŠćÜîŠćđĂĘîéĎ

üĆîîĆĚîÞĆîđéĉîÖúĆïĂĂÖÝćÖüĆéēé÷ĕøšđÜć×ĂÜđÝšćïšćîǰ ðÖêĉǰ
ĔÝÖúšćöĆÖđéĉîöćÿŠÜÞĆîëċÜÖčäĉđÝšćÿĉÜēêĒúšüÝċÜđéĉîÖúĆïǰǰĶöĆîÙÜÜĂîìĊę
ĕðĂćïîĞĚćĔĀšöĆîķǰÞĆîÙĉéĔîĔÝ

ĀúĆÜÝćÖîĆĚîÙüćöÿĆöóĆîíŤ×ĂÜÞĆîÖĆïĔÝÖúšćÖĘéĎÝąĀŠćÜÖĆîöćÖ
×ċĚîǰÝćÖðÖêĉìĊęöĆîĂĂÖöćêšĂîøĆïìčÖÙøĆĚÜìĊęöćëċÜǰÙĂ÷îĂî×šćÜǰėǰđéĉî
êćöĕðĕĀîöćĕĀîéšü÷đÿöĂǰĒêŠöćđéĊĜ÷üîĊĚÖúĆïĕöŠđðŨîĂ÷ŠćÜđÖŠćǰöĆî
÷ĆÜÙÜÖøąéĉÖĀćÜĔĀšǰĒêŠĕöŠđ×šćöćÙúĂđÙúĊ÷ǰĂĂéĂšĂîĂ÷ŠćÜìĊęđÙ÷ìĞćǰ
ÞĆîó÷ć÷ćöđĂć×îööćĀúĂÖúŠĂǰĒêŠÖĘĕöŠđðŨîñúǰöĆî÷ĆÜÙÜêĊêĆüĂĂÖ
ĀŠćÜǰÝîøĎšÿċÖÝîðŦââćǰĕéšĒêŠðúŠĂ÷ĔĀšđðŨîĕðêćöíøøößćêĉǰēé÷ĀüĆÜ
üŠćÿĆÖüĆîÝąÖúĆïöćđðŨîđĀöČĂîđéĉö
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ML
đðŨîíøøöéćĀúĆÜüĆîĂĂÖóøøþćǰìĊęÝąÝĆéĔĀšöĊóĉíĊìĂéÖåĉîǰàċęÜ

đðŨîðøąđóèĊÿĞćÙĆâìćÜóøąóčìíýćÿîćǰ
üĆîĂćìĉê÷ŤđüúćđÖČĂïïŠć÷ÿćöēöÜǰïøø÷ćÖćýĔîüĆéÙċÖÙĆÖǰöĊ

ÙîĔÿŠßčé×ćüöćÖöć÷đéĉîÿüîĂĂÖöćÝćÖüĆéǰ ïøĉđüèóøąĂčēïÿë
ðøćÖãíÜÝøąđ×šǰ ÿĆâúĆÖþèŤ×ĂÜùéĎÖćúìĂéÖåĉîĒ×üîđĂćĕüšǰ ìĊęÖčäĉ
ĀúüÜóŠĂÖĘÙċÖÙĆÖĕöŠĒóšÖĆîǰöĊâćêĉē÷ööćÖöć÷îĆęÜĒóÙ×ĂÜĂ÷ĎŠĀúĆÜÖčäĉǰ

Ķđ×ćöćÝĆé×ĂÜđêøĊ÷öĕðìĂéÖåĉîìĊęõćÙđĀîČĂÖĆîǰ ĕðéšü÷ÖĆî
öĆĚ÷ķǰìŠćîđĂŠ÷ßüîÞĆîĕðìĞćïčâǰ

ĶĒúšüîĉÖÖĊĚúŠąǰĕðöĆĚ÷ǰĕð×ċĚîđ×ćúÜđ×ćđðúŠćķǰđÝšćîĉÖÖĊĚóĂĕéš÷ĉî
ĀúüÜóŠĂđøĊ÷ÖÖĘđĂćĒêŠÖøąéĉÖĀćÜĕðöć

ĶđòŜćïšćîéĊÖüŠćđîĂąķǰîĉÖÖĊĚ÷ĆÜÖøąéĉÖĀćÜđĀöČĂîđéĉöǰöĆîÙÜ
ôŦÜĕöŠøĎšđøČęĂÜüŠćĀúüÜóŠĂÖúŠćüĂąĕøÖĆïöĆî

�¯���¶�

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดĢĠ

ĀúüÜóŠĂðúŠĂ÷ĔĀšĀúüÜóĊęéĎĒúêšĂîøĆïâćêĉē÷öìĊęöćÝĆé×ĂÜĂ÷ĎŠ
éšćîĀúĆÜǰĒúšüóćêĆüđĂÜĂĂÖöćîĆęÜĂŠćîĀîĆÜÿČĂìĊęđøČĂîĕì÷

ĶüĆîîĊĚìĊęüĆéöĊìĂéÖåĉîķǰìŠćîóĎé×ċĚîǰđðŨîìĊęöć×ĂÜÙîĔÿŠßčé×ćü
ìĊęđéĉîÿüîìćÜÖĆïÞĆîđöČęĂÙøĎŠ

ĶøĎšöĆĚ÷üŠćìĞćĕöìĂéÖåĉîêšĂÜöĊíÜĕĂšđ×šķǰìŠćîóĎéëċÜíÜøĎðÝøąđ×š
ìĊęđðŨîÿĆâúĆÖþèŤüĆîìĂéÖåĉîǰÞĆîÿŠć÷ĀĆüĒìîÙĞćêĂï

ĶđÙ÷ĕéš÷ĉîđøČęĂÜðĎśēÿöđòŜćìøĆó÷ŤöĆĚ÷ǰöĊßć÷ÙîîċÜǰÖŠĂîêć÷đĂć
ÿöïĆêĉĕðòŦÜĕüšìĊęĀĆüÿąóćîǰóĂêć÷ĒúšüÖĘĕðđÖĉéđðŨîĕĂšđ×šđòŜćìøĆó÷Ť
ÿöïĆêĉîĆĚîĕüšǰđóøćąĀüÜÿöïĆêĉǰđĀöČĂîðĎśēÿöđòŜćìøĆó÷Ťđú÷ķǰìŠćîĀ÷čé
ĒúšüóĎéêŠĂǰĶüĆîîċÜǰõøø÷ć×ĂÜßć÷ÙîîĆĚîîċÖĂ÷ćÖÝąìĞćïčâĔĀšÿćöĊ
ĒêŠĕöŠöĊđÜĉîìĂÜǰ óĂêÖÖúćÜÙČîÿćöĊÖĘđú÷öćđ×šćòŦîǰ ĒúšüïĂÖĔĀšĕð
đĂćđÜĉîìĊęêøÜîĆĚîǰ đóøćąêøÜîĆĚîöĊÿöïĆêĉĂ÷ĎŠǰ ĒúšüÿćöĊÖĘ×ĂüŠćǰ ÞĆî×Ă
ĕðÖĆïđíĂéšü÷îąǰ óĂêČęîđßšćöćÖĘĔĀšÙîĕðĀćéĎüŠćöĊÝøĉÜøċđðúŠćǰǰ
ðøćÖãüŠćđÝĂķ

ÿöĆ÷ÖŠĂîǰìĂéÖåĉîêšĂÜúÜđøČĂĕðǰĔîøąĀüŠćÜĒĀŠĂÜÙŤÖåĉîîĆĚîǰ
ðøćÖãÝøąđ×šüŠć÷îĞĚćêćö×ïüîĒĀŠǰ ÝîĔÖúšÝąëċÜòŦũÜǰ Ýøąđ×šêĆüîĆĚîÖĘ
ĀöéđøĊę÷üĀöéĒøÜìĊęÝą×ċĚîòŦũÜǰÝċÜÿĆęÜĔĀšõøø÷ćüćéøĎðêîĒúšüîĞćøĎðîĆĚî
ĕðĒìî

ĶđöČęĂõøø÷ćëüć÷ÖåĉîđÿøĘÝǰ ÖúĆïöćĀćĕĂšđ×šǰ ðøćÖãüŠćĕĂšđ×š
ĕöŠĂ÷ĎŠǰÝċÜđßČęĂüŠćÿćöĊĕðñčéĕðđÖĉéĒúšüǰķǰ

êĆĚÜĒêŠîĆĚîöćǰ ÖćøìĂéÖåĉîÝċÜêšĂÜöĊÿĆâúĆÖþèŤíÜøĎðÝøąđ×šǰ
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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êą×ćïǰĄúĄǰđóČęĂĂčìĉýïčâÖčýúìĊęìĞćîĊĚĔĀšÖĆïđÝšć×ĂÜìøĆó÷ŤđøČęĂ÷öć
ǰ �����
ïøøéćâćêĉē÷öìĊęöćÝĆé×ĂÜđøĉęöĂĂÖöćÝćÖĀúĆÜÖčäĉǰĀúć÷Ùî

ì÷Ă÷ÖúĆïǰĀúć÷Ùî÷ĆÜđéĉîĕðđéĉîöćǰìĞćĔĀšüĆééĎÙċÖÙĆÖÖüŠćðÖêĉǰĒêŠ
ĕöŠĔßŠÖĆïóüÖĀöćǰėǰđîČęĂÜÝćÖüĆîîĊĚǰóüÖöĆîëĎÖúéÙüćöÿĞćÙĆâúÜǰ

ĔÝÖúšć÷ĆÜÙÜüĉęÜĕðöćĂ÷ĎŠøĂïÖčäĉǰïšćÜÖĘĕðîĂîĀÜĂ÷ĀîšćĀšĂÜîĞĚćǰ
öąúĉîĂîĂćïĒééêĆĚÜĒêŠÖúćÜüĆîǰÝîêĂîîĊĚĒééđøĉęöĀöéÖĘ÷ĆÜîĂîĂ÷ĎŠ
ìĊęđéĉöǰđÿČĂĀć÷ĕðÝćÖÖčäĉǰöĆîÙÜĂĂÖĕðĀćìĊęîĂîìĊęÿÜïÖüŠćîĊĚǰðŦÜÙčÜ
îĂîÜĆïĒöúÜüĆîĂ÷ĎŠĀîšćÖčäĉǰ ÿŠüîîĉÖÖĊĚÖĘüĉęÜêćöĀúüÜóŠĂîšĂ÷úÜǰ
đîČęĂÜÝćÖöĊÙîîĆęÜÖĆîĀîćĒîŠîǰ ÝîĀúć÷ÙøĆĚÜêšĂÜĒ÷ÖÝćÖĀúüÜóŠĂ
öćîĂî×šćÜǰėǰðŦÜÙčÜìĆĚÜìĊęĕöŠÙŠĂ÷ÝąëĎÖÖĆî

ÞĆîðúĂïĔÝĀöćēé÷ÖćøîĆęÜđúŠîÖĆïóüÖöĆîǰóĂĔÝÖúšćđĀĘîÙî
îĆęÜÖĆïóČĚîÖĘđĀöČĂîøĎšǰ öĆîøĊïüĉęÜöćÜĆïöČĂĔîđßĉÜĀ÷ĂÖúšĂǰ ĔÝÖúšćßĂï
đúŠîĒøÜǰėǰöĆîÜĆïöČĂÝîøąïöĕðĀöéǰÿĆÖóĆÖĀúüÜóŠĂđéĉîöćîĆęÜéšü÷ǰ
àċęÜđðŨîìĊęĒîŠîĂîüŠćîĉÖÖĊĚêšĂÜêćööćǰ ÞĆîĀ÷čéđúŠîÖĆïĔÝÖúšćđöČęĂđĀĘî
üŠćöĆîÙċÖĒúšüĂĂÖĕðüĉęÜøĂïÖčäĉǰÝċÜĀĆîöćîüéĔĀšîĉÖÖĊĚĒìîǰöĆîđóúĉî
ÝîìĞćìŠćÿúċöÿúČĂÙúšć÷ÖĆïÝąĀúĆïǰ đöČęĂđĀĘîĀúüÜóŠĂǰðŦÜÙčÜÝċÜđéĉî
ĂĂÖöćĀćïšćÜǰöĆîđéĉîĒúšüđĂćĀúĆÜöćßîđóČęĂđðŨîÖćøïĂÖüŠćđÖćĀúĆÜ
ĔĀšĀîŠĂ÷ǰöČĂìĊęüŠćÜĂĊÖ×šćÜÝċÜêÖđðŨî×ĂÜðŦÜÙčÜǰÿŠüîÙčèîć÷öąúĉÖĘ÷šć÷
ìĊęöćîĂîĔÖúšǰėǰĀúĆÜÝćÖĕöŠöĊĒééĔĀšêćÖĒúšü

ĶĀúüÜóŠĂĕðìĂéÖåĉîìĊęđĀîČĂÖĊęüĆîÙąķǰÞĆîđøĉęößüîÙč÷

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดĢĢ

ĶĦǰüĆîķ
ĶēĀǰĒúšüĕöŠÙĉéëċÜĀöćđĀøĂķǰÞĆîöĂÜĕðìĊęĀöćǰĔî×èąìĊęĀúüÜ

óŠĂ÷ĆÜöĊóĊęîšĂÜǰÙøĂïÙøĆüǰöĊóøąóčìíýćÿîćĕüšđðŨîđÙøČęĂÜ÷ċéđĀîĊę÷ü
ÝĉêĔÝǰĒêŠÿĞćĀøĆïĀöćóüÖîĊĚöĊĀúüÜóŠĂđóĊ÷ÜÙîđéĊ÷üđìŠćîĆĚî

ĶÙĉéëċÜĒêŠÖĘìĞćĔÝǰÙČĂđðŨîÙîĕöŠ÷ċéêĉéÖĆïÿĉęÜîĆĚîÿĉęÜîĊĚǰÙîđøćëšć
÷ċéêĉéĒúšüöĆîÝąìčÖ×Ťǰ ÖŠĂîĕðđøćÖĘïĂÖöĆîüŠćĕðÖĊęüĆîǰ Ă÷Šćìąđúćą
ÖĆîîąǰÿĆęÜđ×ćĒúšüǰĔĀšđĂć×šćüǰđĂćĂćĀćøöćĔĀšǰÙč÷ÖĆïđ×ćøĎšđøČęĂÜĒúšü
ÖĘïĂÖüŠćÖúĆïöćÝąàČĚĂ×îööćĔĀšķǰ ìŠćîóĎéêŠĂǰ ĶĂ÷ŠćÜúŠćÿčéÖĘàČĚĂ
ÖčîđßĊ÷ÜöćòćÖǰöĆîÖĘéĊĔÝǰĔÙøĂĂÖöćêšĂîøĆïÖĘĔĀšÖŠĂîđú÷ķ

ĒêŠìŠćîÖĘ÷ĆÜ÷ĂöøĆïüŠćÿÜÿćøĀöćĂ÷ĎŠ
ĶöĆîÖĘđĀÜćĒĀúąđÝšćóüÖîĊĚîŠąǰ đĀöČĂîÖĆïÙîìĊęĕöŠĕéšĂ÷ĎŠÖĆï

ÙøĂïÙøĆüǰÖĘöĆÖÝąĕöŠÿîčÖÿîćîǰĕöŠöĊĔÙøøĎšĔÝđøćđĀöČĂîóŠĂĒöŠìĊęøĎšüŠć
đøćßĂïĂąĕøǰ đøćÖĘøĎšüŠćóŠĂĒöŠđðŨîÙîĂ÷ŠćÜĕøǰ ĒêŠëšćöĊÙîĂČęîöćĂ÷ĎŠÖĘ
ÝąđÖøÜ×ćöĕðĂĊÖĂ÷ŠćÜǰ ëċÜÝąđðŨîïšćîđøćÝøĉÜĒêŠöĆîÖĘÙîúąĂ÷ŠćÜǰ
ÝøĉÜöĆĚ÷ķǰÞĆîó÷ĆÖĀîšćĒìîÙĞćêĂï

ĀúüÜóŠĂĂ÷ĎŠÙč÷ÝîĒééøŠöúöêÖǰâćêĉē÷öóćÖĆîúćÖúĆïïšćî
ìĊúąÙîÿĂÜÙîǰøëìĊęÝĂéĂ÷ĎŠđêĘöÖčäĉêĆĚÜĒêŠđßšćǰÖúĆïĀć÷ĕðÝîĀöé

ĒúšüđÿĊ÷ÜøąÛĆÜÖĘêĊïĂÖđüúćǰĦǰēöÜđ÷ĘîǰĀúüÜóŠĂĒúąĀúüÜóĊę
óćÖĆîĀŠöñšćĂ÷ŠćÜđêĘö÷ýǰéĎđĀöČĂîÝąöĊõćøąÖĉÝïćÜĂ÷ŠćÜìĊęÿĞćÙĆâĔî
üĆîîĊĚ

ĶĀúüÜóŠĂĕðÿüéöîêøŤĔĀšĔîĀúüÜÖŠĂîîąķǰ đîČęĂÜÝćÖÖåĉî

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



Ģģ¥©·¥q

êĂîïŠć÷đðŨîÖåĉîĀúüÜǰ êÖđ÷ĘîÝċÜđðŨîĀîšćìĊę×ĂÜóøąìčÖøĎðìĊęêšĂÜ
đ×šćēïÿëŤÿüéöîêøŤ

đ÷ĘîüĆîîĆĚîðøćÖãóøąĀúć÷øĎðđéĉîñŠćîÖčäĉǰìčÖÙîöĊđðŜćĀöć÷
đéĊ÷üÖĆîÙČĂĕðÿüéöîêøŤìĊęóøąĂčēïÿëǰ

óüÖĀöćǰėǰ÷ČîÿŠÜĀúüÜóŠĂìĊęĀîšćÖčäĉǰìĞćêćúąĀšĂ÷đöČęĂđĀĘî
ìŠćîđéĉîÝćÖĕðìĊúąÖšćüǰėǰÝîđöČęĂĀúüÜóŠĂđéĉîúĆïÿć÷êćǰóüÖöĆî
ÝċÜîĂîĀöĂïøüöÖĆîĂ÷ĎŠéšćîĀîšćǰĀöćìĆĚÜĀšćĕöŠöĊìĊìŠćüŠćÝąìąđúćą
ÖĆîÿĆÖîĉéđöČęĂĀúüÜóŠĂĕöŠĂ÷ĎŠǰêŠćÜÙîêŠćÜîĂîĔîìĊę×ĂÜêĆüđĂÜǰ

đÿĊ÷ÜđÙøČęĂÜïĉî×ĆïñŠćîǰ ðÖêĉóüÖĀöćǰ ėǰ ÝąúčÖ×ċĚîĒúšüđĀŠć
đøĊ÷ÖÖĆîÙċÖÙĆÖǰ ĒêŠüĆîîĊĚöĆîÖúĆïîĂîîĉęÜđĀöČĂîĕöŠøĆïøĎšàċęÜđÿĊ÷ÜĔéǰ ėǰ
ÞĆîđøĊ÷ÖĔÝÖúšćĔĀšöćîĂî×šćÜǰ ėǰ öĆîđóĊ÷ÜĀĆîĀúĆÜöćöĂÜĒúšüÖĘĀĆî
ÖúĆïĕðéšü÷ÙüćöđïČęĂĀîŠć÷ǰ

ĕöŠüŠćÝąìĞćĂ÷ŠćÜĕøǰ ÖĘĕöŠÿćöćøëìĞćĔĀšóüÖöĆîúčÖ×ċĚîÝćÖ
ìĊęîĂîĕéšđú÷ǰÙøċęÜßĆęüēöÜ×ĂÜÞĆîđÿĊ÷ĕðÖĆïÖćøîĆęÜéĎĀöćĀć÷ĔÝøü÷øĉîǰ
đĀöČĂîßĊüĉêóüÖöĆîĕöŠĕéšĀć÷ĔÝéšü÷ĂćÖćýǰĀćÖĒêŠöĊßĊüĉêĂ÷ĎŠĕéšéšü÷
ĀúüÜóŠĂđìŠćîĆĚîǰ

ÞĆîêĆéÿĉîĔÝúčÖ×ċĚîÝćÖìĊęîĆęÜĒúšüđéĉîĂĂÖÝćÖÿëćîìĊęĂĆî
ĀÜĂ÷đĀÜćĒĀŠÜîĊĚǰ ĔÝÖúšćìĞćĀîšćìĊęÿŠÜĒ×ÖđĀöČĂîìčÖÙøĆĚÜĀúĆÜÝćÖ
ïÖóøŠĂÜĔîĀîšćìĊęĂ÷ĎŠüĆîÿĂÜüĆîǰ öĆîđéĉîîĞćĒúšü÷Ö×ćÞĊęêćö×šćÜìćÜ
ĕðìĆęüđĀöČĂîđðŨîĂÜÙøĆÖþŤñĎšàČęĂÿĆêüŤǰđöČęĂëċÜÝčéĀîċęÜǰöĆîĀ÷čéđéĉîĒúšü
öĂÜöćìĊęÞĆîǰĕöŠøĎšêšĂÜìĞćĂ÷ŠćÜĕøÝċÜúĎïĀĆüöĆîĕðǰĢǰÙøĆĚÜ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดģĚ

ĶĕðĒúšüîąķǰÞĆîÖúŠćüúćǰöĆîÖøąéĉÖĀćÜđðŨîđßĉÜøĆïøĎš
óøąĂćìĉê÷ŤĔÖúšúĆï×ĂïôŜćǰ đĀĘîóŠĂÙšćĒöŠÙšćóćÖĆîđÖĘï×šćü

×ĂÜǰ đêĘîìŤìĊęđÙ÷đðŨîìĊęëüć÷ÿĆÜÛìćîëĎÖÙúčöéšü÷ñšćĔïÿĊéĞćđóČęĂïŠÜ
ïĂÖüŠćðŗéìĞćÖćøĒúšüǰ

đöČęĂĀ÷čéöĂÜđÝšćđêĊĚ÷ìĊę÷ČîĂ÷ĎŠĒëüîĆĚîǰöĆîøĊïüĉęÜöćĀćÞĆîǰóøšĂö
đĂć×ćĀîšćêąÖč÷đóČęĂ×Ă×îöĂ÷ŠćÜìĊęđÙ÷đðŨîǰ öčÖîĊĚ÷ĆÜÙÜĔßšĕéšđÿöĂǰ
ÝċÜĂéĕöŠĕéšìĊęÝąđðŗéÖøąđðŞćĒúšüĀ÷ĉï×îöĔĀšöĆîǰ đêĊĚ÷ÖĉîĀöéĂ÷ŠćÜ
øüéđøĘüđßŠîđÙ÷ǰÿĆÖóĆÖđÝšćéŠćÜìĊę÷ČîöĂÜĂ÷ĎŠĒúšüÖĘüĉęÜöćǰĀöćǰģǰêĆüđĂć
ĀĆüöćÿĊÖĆï×ćĒúšüøšĂÜÙøćÜĀÜĉÜǰ ėǰ ÿĞćĀøĆïöčÖĔĀöŠ×ĂÜöĆîìĞćÞĆî
ĀĆüđøćąĒìïéĉĚîǰĔÙøüŠćĀöćüĆéĕöŠÞúćéêšĂÜ×ĂđëĊ÷ÜĀĆüßîòćđöČęĂđĀĘî
đÝšćÿĂÜêĆüĒÿïîĊĚ

đöČęĂĕéš×îöĕðĒúšüđÝšćéŠćÜÖĘÝĆéÖćøòŦÜ×îöĕüšĔîìĊęðúĂéõĆ÷ǰÞĆî
úĎïĀĆüöĆîìĆĚÜÿĂÜĒúšüêšĂÜĒ×ĘÜĔÝđéĉîÝćÖöćǰĀöćìĆĚÜÿĂÜ÷ČîêćúąĀšĂ÷ǰ
đÝšćđêĊĚ÷ìĞćìŠćđĀöČĂîĂ÷ćÖêćöĕðéšü÷ǰĒêŠÖĘêšĂÜ÷ĆĚÜ×ćêĆüđĂÜĕüšĕöŠĔĀš
ÖšćüđÖĉîđ×êÖćøðÖÙøĂÜ×ĂÜĀöćêĆüĂČęî

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดģĜ หมาวัดģĜ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ģĝ¥©·¥q

MM
Ķđăš÷îĆęîöĆîĕĂšĀöćêĆüìĊęéčǰėǰøċđðúŠćķǰ
đÿĊ÷ÜïćÜÙîóĎé×ċĚîǰóĂóĎéđÿøĘÝÖĘêćöéšü÷đÿĊ÷ÜÖøĊěéÝćÖđéĘÖìĊę

óćÖĆîÖúĆüĀöćǰÙîóüÖîĆĚîÙÜĀöć÷ëċÜđðŝðàĊęǰĀöćÖčäĉ×šćÜǰėǰìĊęÖĆéÙî
öćĒúšüĀúć÷ÙøĆĚÜ

đðŝðàĊęđðŨîĀöćÿĊìĂÜǰêĆüĂšüîǰ ĔĀâŠǰĒúą÷ĆÜöĊĀĎêÖǰêćđĀúČĂÜǰ
àċęÜđßČęĂÖĆîüŠćđðŨîúĆÖþèą×ĂÜĀöćéčǰÙøĆĚÜĒøÖìĊęđĀĘîđðŝðàĊęǰÖĘøĎšÿċÖđÖøÜ
×ćööĆîĕöŠîšĂ÷ǰĕöŠøĎšüŠćéšü÷đóøćąúĆÖþèąõć÷îĂÖ×ĂÜöĆîǰĀøČĂÝćÖ
ÙĞćïĂÖđúŠćìĊęĀúć÷ÙîóćÖĆîÖúŠćü×üĆâëċÜÙüćöîŠćÖúĆüÖĆîĒîŠǰ

ĶđöČęĂüćîöĆîÖĘÖĆéđÙšćǰđÝšć×ĂÜđÿĊ÷ĕðĀÖóĆîķǰĀúüÜóŠĂđúŠć
đðŝðàĊęëČĂđðŨîĀöćđÖĘïêĆüǰĕöŠÙŠĂ÷ÿčÜÿĉÜÖĆïĔÙøǰÝąĂ÷ĎŠĒêŠÖĆïđÝšć

ĂšüîǰúĎÖ×ĂÜöĆîđìŠćîĆĚîǰÖúćÜüĆîöĆîöĆÖÝąîĂîĂ÷ĎŠĔîÖčäĉǰĒúšüĂĂÖöć
ĔîßŠüÜđßšćĀøČĂßŠüÜđ÷ĘîìĊęïøø÷ćÖćýđøĉęöÙċÖÙĆÖ

�Ë�µ�´§»��»n�´¤

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดģĞ

ÿŠüîĂšüîǰëċÜĒöšÝąöĊóŠĂđðŨîǰ ĳöćđôŘ÷øšĂ÷ýóĴǰĒêŠöĆîÖĘĀćĕéš
đĂćĂ÷ŠćÜóŠĂǰĂšüîĕöŠđÙ÷ÖšćüøšćüÖĆïĔÙøîĂÖÝćÖðŦÜÙčÜêĆüđéĊ÷üđìŠćîĆĚîǰ
ÿŠüîđðŝðàĊęÖĘßĂïĔĀšìšć÷úĎÖǰđ×šćöćßŠü÷ĂšüîìąđúćąÖĆïðŦÜÙčÜÝîĀúüÜ
óŠĂêšĂÜđĂĘéđĂćĂ÷ĎŠïŠĂ÷ÙøĆĚÜ

Āúć÷üĆîñŠćîĕðÞĆîđøĉęöđÖøÜÖúĆüđðŝðàĊęîšĂ÷úÜǰđîČęĂÜÝćÖöĆîĕöŠ
đÙ÷ĒÿéÜìĊìŠćÖšćüøšćüǰ Ēúą÷ĆÜĕöŠđÙ÷đĀĘîöĆîÖĆéĔÙøÖĆïêćêĆüđĂÜǰ öĊ
đóĊ÷ÜđĀŠćöĂđêĂøŤĕàÙŤìĊę×ĆïñŠćîǰ ĀøČĂìŠćìĊ×ĂÜđéĘÖüĆéìĊęöĆÖÝą
ĀüćéøąĒüÜđöČęĂöĊđĀêčÝĞćđðŨîêšĂÜđ×šćĕðĔîÖčäĉđìŠćîĆĚî

ĶĀöćÖĆéîŠąǰ öĆîĕöŠđĀŠćĀøĂÖķǰ ĀúüÜóŠĂÖúŠćüđêČĂîĔĀšøąüĆÜ
êĆüǰĒêŠÖĘ÷ĆÜĒĂïÙšćîĔîĔÝĂ÷ĎŠîĉéĀîŠĂ÷ǰđóøćąĕöŠÙĉéüŠćđðŝðàĊęÝąÖĆéÙî
Ă÷ŠćÜĕøšđĀêčñú×îćéîĆĚî

ÞĆîóĎéÙč÷ÖĆïĀúüÜóŠĂĀúć÷ÙøĆĚÜđÖĊę÷üÖĆïđøČęĂÜ×ĂÜđðŝðàĊęǰìŠćî
éĎĕöŠĕüšĔÝöĆîđĂćöćÖǰėǰ

ĶÿĆîéćîĀöćöĆîđðŨîĒïïîĊĚǰĒÖš÷ĆÜĕÜÖĘĕöŠĀć÷ĀøĂÖǰĀöćĀĎêÖǰ
êćđĀúČĂÜǰéĎÖĘøĎšĒúšüüŠćéčǰĀúüÜóŠĂđú÷ĕöŠđĂćĕüšĕÜǰìĆĚÜóøąìĆĚÜÛøćüćÿ
øüöÿĉï÷ĊęÿĉïÙîúŠąöĆĚÜìĊęēéîöĆîÖĆéǰ đĀĘîđÙšćüŠćÝąóćĕðêĆéđ×ĊĚ÷üĒúšü
ĀöĂĕöŠ÷ĂöêĆéĔĀšķǰìŠćîóĎéëċÜđðŝðàĊęǰĀöćêĆüđÖŠć×ĂÜêîìĊę÷ÖĔĀšÙî
ĂČęîĕð

ĶìĞćĕöĀöĂĕöŠêĆéĔĀšúŠąÙąķǰÞĆîëćö
ĶĕöŠøĎ šđĀöČĂîÖĆî���ĒêŠ÷ĆÜĕÜÖĘîŠćÝąĀćìćÜĒÖšǰ âćêĉē÷ööć

ìĞćïčâǰöĆîÖúĆïĕðÖĆéđÙšćǰĒúšüĂ÷ŠćÜîĊĚĔÙøÝąĂ÷ćÖöćìĞćïčâúŠąķ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ģğ¥©·¥q

ĶìĞćïčâĕöŠĕéšïčâǰ ĕéšïćðĒìîđîĂąĀúüÜóŠĂķǰ ìŠćîĀĆüđøćą
ÖĆïÙĞćóĎé×ĂÜÞĆîǰ

đðŨîïŠć÷ìĊęĂćÖćýøšĂîĂĊÖüĆîĀîċęÜǰ ĀúüÜóŠĂđéĉîĂĂÖĕðéĎÜćî
ĀúĆÜēïÿëŤǰìĉĚÜĔĀšÞĆîĂ÷ĎŠđòŜćÖčäĉđóĊ÷ÜúĞćóĆÜÖĆïÙčèîć÷öąúĉĒúąĔÝÖúšćǰ

đðŝðàĊęđéĉîđ×šćöćĔîïøĉđüèÖčäĉĀúüÜóŠĂǰöĆîĂ÷ĎŠĔÖúšÝîÿćöćøë
öĂÜđĀĘîĕéšĂ÷ŠćÜßĆéđÝîǰđðŝðàĊęöćÖĉîîĞĚćĔîïŠĂĒúšüìĞćìŠćÝąđéĉîĕðǰ

ĶđðŝðàĊęǰėķǰđöČęĂđĀĘîöĆîĀĆîÖúĆïöćǰÝċÜÖúŠćüêŠĂǰĶÖĉî×îööĆĚ÷ǰ
đĂšćķǰóĎéóúćÜē÷î×îöĔĀšöĆîđóČęĂĀüĆÜÝąñĎÖöĉêøǰǰ

öĆîöĂÜĀîšćĂ÷ŠćÜĕöŠÿćöćøëÙćéđéćĂćøöèŤĕéšǰÿĆÖóĆÖÖĘéöǰėǰ
×îößĉĚîîĆĚîĒúšüđéĉîÝćÖĕðǰđðŝðàĊęðäĉđÿíöĉêøõćó×ĂÜÞĆîǰĒêŠĕöŠĒÿéÜ
ÙüćöđðŨîýĆêøĎǰëČĂđðŨîîĉöĉêĀöć÷ìĊęéĊìĊęÝąñĎÖöĉêøĔîüĆîêŠĂǰėǰĕðǰ

ĒúšüđðŝðàĊęÖĘđðŗéēĂÖćÿĔĀšĔîĂĊÖĀúć÷üĆîëĆéöćǰöĆîđéĉîöćÖĉî
îĞĚćĔîïŠĂìĊęÖčäĉĀúüÜóŠĂĂ÷ŠćÜìĊęđÙ÷ìĞćǰîĞĚćĔîïŠĂîĊĚÙÜÝąđ÷ĘîÖüŠćðÖêĉǰ
đóøćąöĊîĞĚćêÖđúĘÖǰėǰßŠü÷đóĉęöÙüćöÿéßČęîǰÝċÜđĀĘîđðŝðàĊęöĆÖđéĉîöćÖĉî
Ă÷ĎŠïŠĂ÷ǰėǰĒêŠüĆîîĊĚñĉéðÖêĉÖüŠćìčÖüĆîǰđðŝðàĊęÖĉîîĞĚćđÿøĘÝÖĘîĂîĂ÷ĎŠøĉö
ïŠĂîĞĚćǰ ĕöŠ÷ĂöĕðĕĀîǰ ðøąÝüïđĀöćąÖĆïĀúüÜóŠĂĂĂÖĕðĀćĀöĂǰ
đĀúŠćĀöćǰėǰìĆĚÜĀšćêĆüÝċÜĕöŠìĞćàŠćǰđĂćĒêŠîĂîàċöĕöŠđðŨîĂĆîìĞćĂąĕø
ÖĆîǰđðŝðàĊęÝċÜÿćöćøëÝĆïÝĂÜóČĚîìĊęîĆĚîĕéšēé÷ßĂïíøøöǰöĆîĕöŠÿîĔÝüŠć
ĔÙøÝąđéĉîĕðđéĉîöćǰđĂćĒêŠîĂîîĉęÜǰėǰĒúąúčÖ×ċĚîÖĉîîĞĚćđðŨîøą÷ąǰėǰ

ïøø÷ćÖćýĔîüĆéđðŨîĕðĂ÷ŠćÜÿÜïǰ đîČęĂÜÝćÖĕöŠĔßŠüĆîĀ÷čéǰ
đÿćøŤǰ �ǰ Ăćìĉê÷Ťǰ ÞĆîøĎšÿċÖđïČęĂǰ ÝċÜìĉĚÜđðŝðàĊęîĂîĂ÷ĎŠĂ÷ŠćÜîĆĚîĒúšüÖúĆï

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดģĠ

ïšćîĕðǰēé÷ĕöŠÙĉéđú÷üŠćÙøĆĚÜîĆĚîÝąđðŨîÙøĆĚÜÿčéìšć÷ìĊęĕéšđĀĘîöĆî
ǰ �����
đÿĊ÷ÜđéĘÖüĆé×ĊęöĂđêĂøŤĕàÙŤöćÝĂéìĊęÖčäĉ×šćÜǰ ėǰ đĀöČĂîĂ÷ŠćÜ

ðÖêĉǰ ĒêŠüĆîîĊĚÖúĆïĕøšđÿĊ÷ÜđĀŠć×ĂÜđðŝðàĊęǰ öĊđóĊ÷ÜđÝšćĂšüîìĊęĂĂÖöćéĎ
ĒúšüÖĘđéĉîêćöđéĘÖüĆéđ×šćĕðĔîÖčäĉǰÿĆÖóĆÖðøćÖãĀúüÜóĊęÙîĀîċęÜđéĉî
ĂĂÖöćǰìŠćîđéĉîñŠćîÖčäĉĀúüÜóŠĂǰđóČęĂöčŠÜĀîšćĕðìćÜóøąĂčēïÿëǰ

ĕöŠîćîîĆÖÖĘÖúĆïöćóøšĂöøëÖøąïąÙĆîĀîċęÜǰĔîÖøąïąðøćÖã
øŠćÜ×ĂÜđðŝðàĊęìĊęîĂîîĉęÜĕöŠĕĀüêĉÜǰ öĊÙøćïîĞĚćúć÷ôĎöðćÖìĊęĒĀšÜĒúšü
êĉéĂ÷ĎŠìĊęöčöðćÖǰđéĘÖüĆéǰĤǰıǰĥǰÙîßŠü÷ÖĆî÷ÖøŠćÜ×ĂÜđðŝðàĊęđ×šćĕðĔî
ÖčäĉǰđÝšćĂšüîìĊęđĀĘîđĀêčÖćøèŤđĂćĒêŠøšĂÜĀÜĉÜǰėǰÿúĆïÖĆïđĀŠćđøĊ÷ÖđðŨî
øą÷ąǰĒúšüÖĘđéĉîêćöøŠćÜîĆĚîđ×šćĕð

ĀúüÜóŠĂđúŠćđĀêčÖćøèŤđöČęĂüćîĔĀšôŦÜĂ÷ŠćÜúąđĂĊ÷é
ĶöĆîēéî÷ćđïČęĂǰîĂîêć÷Ă÷ĎŠĒëüýćúćÿöđéĘÝđöČęĂüćîđ÷ĘîîĎŠî

ĒĀîąķǰìŠćîÖúŠćü
ĶĀŢąǰêć÷ĒúšüĀøĂÙąķǰÞĆîĔÝĀć÷ÖĆïÙĞćêĂïìĊęĕéšǰøĎšÿċÖđÿĊ÷éć÷

ìĊęĕöŠĕéšĂ÷ĎŠúćđðŝðàĊęÝîëċÜêĂîđ÷Ęî
ĶëċÜüŠćúŠąǰđöČęĂüćîöĆîîĂîÖĉîîĞĚćĂ÷ĎŠêøÜîĊĚìĆĚÜüĆîǰĕöŠøĎšēéî÷ćêĆĚÜ

ĒêŠđßšćĒúšüøċđðúŠćǰđóøćąðÖêĉöĆîĕöŠöćîĂîǰĀúüÜóŠĂĂ÷ĎŠîĊęöĆîÖĘöĂÜ
đÞ÷ǰėǰķǰÙĞćóĎé×ĂÜĀúüÜóŠĂÿĂéÙúšĂÜÖĆïđĀêčÖćøèŤđöČęĂüćîìĊęđĀĘîǰǰ

ĶøĎšöĆĚ÷ÙąüŠćĔÙøìĞćöĆîķ
ĶĕöŠöĊĔÙøøĎšĀøĂÖǰĂćÝÝąđðŨîÙîĔîüĆéÖĘĕéšöĆĚÜǰđÙšćÙÜĀöĆęîĕÿšìĊę

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ģġ¥©·¥q

öĆîßĂïĕðÖĆéķǰ ĀúüÜóŠĂóĎéđĀöČĂîÖćøüćÜ÷ćđïČęĂđðŨîđøČęĂÜðÖêĉìĊę
đÖĉé×ċĚîđðŨîðøąÝĞćĔîüĆéǰēé÷ìćÜüĆéĕöŠđÙ÷ÙĉéĀćêĆüñĎšÖøąìĞćñĉéǰĒêŠ
ëċÜøĎšÖĘÙÜĕöŠöĊĔÙøìĞćĂąĕøǰđîČęĂÜÝćÖđĀĘîüŠćßĊüĉêĀöćđðŨîđøČęĂÜđúĘÖîšĂ÷
đÖĉîÖüŠćÝąĒÝšÜêĞćøüÝǰ ĒúąÖãĀöć÷ìĊęöĊÖĘĕöŠđÙ÷öĊñúïĆÜÙĆïĔßšĔîǰ
ìćÜðäĉïĆêĉ

óøąĀúć÷ìŠćîÖúŠćü÷ĂöøĆïüŠćǰ đøČęĂÜĀöćéčđðŨîđøČęĂÜðÖêĉ
×ĂÜüĆéìĊęöĊðøąßćÖøĀöćĂ÷ŠćÜÙüïÙčöĕöŠĕéšǰ ēé÷ðÖêĉÖĘêšĂÜöĊÖćø
ÝĆïêćöĂÜđðŨîóĉđýþĀîŠĂ÷ǰđïČĚĂÜêšîÝąĒÖšĕ×ēé÷ÖćøĔßšêąÖøšĂÙøĂï
ðćÖÖŠĂîǰëšćđðŨîĀöćìĊęóøąđðŨîđÝšć×ĂÜÖĘĔĀšêĆÖđêČĂîĕð÷ĆÜđÝšć×ĂÜüŠć
ĔĀšéĎĒúđðŨîóĉđýþĀîŠĂ÷ǰēé÷ÿŠüîöćÖÖĘĔßšüĉíĊêĆéđ×ĊĚ÷üǰđĀĘîĕéšÝćÖĕĂš
éĞćêøÜýćúćÿĆÜÛìćîìĊęëĎÖêĆéđ×ĊĚ÷üÝîÖĉîĂćĀćøĕöŠÿąéüÖǰ àċęÜîĆęîÖĘ
ëČĂđðŨî×šĂđÿĊ÷ìĊęĀöćÝąĕéšøĆïǰĂĊÖĂ÷ŠćÜÙČĂǰĀöćêĆüîĆĚîÝąĕöŠÿćöćøë
êŠĂÿĎšÖĆïêĆüĂČęîĕéšǰàċęÜĂćÝđðŨîÿćđĀêčìĊęđðŝðàĊęĕöŠĕéšêĆéđ×ĊĚ÷üĂĂÖǰ

ĶđðŝðàĊęöĆîöĊýĆêøĎđ÷Ăąǰ đøĊ÷ÖÜŠć÷ǰ ėǰ üŠćđðŨîĀöćîĉÿĆ÷ĕöŠéĊîŠąǰ
đìĊę÷üĀćđøČęĂÜÙîĂČęîĕðìĆęüǰÖĘđú÷êšĂÜöĊĕĂšĂšüîđðŨîúĎÖîšĂÜêćöĀúĆÜǰĕöŠ
đĀöČĂîđÿČĂìĊęÞć÷đéĊę÷üêúĂéǰđéĉîĕðĕĀîÖĘĕöŠöĊĔÙøìĞćĕøöĆîķǰÝćÖÖćø
ìĊęĀúüÜóŠĂđúŠćĒúšüǰìĞćĔĀšÞĆîÙĉéüŠćǰÖćøìĊęêĆéđ×ĊĚ÷üĕöŠĔßŠüĉíĊĒÖšìĊęëĎÖîĆÖǰ
đóøćąĂćÝìĞćĔĀšöĆîëĎÖÖĆéÝîëċÜĒÖŠßĊüĉêĕéšǰàċęÜÖćøĒÖšĕ×ìĊęëĎÖêšĂÜÙüø
ìĞćēìþēé÷ÖćøêĊđöČęĂđĀĘîüŠćĀöćöĊóùêĉÖøøöÖšćüøšćüÝąéĊÖüŠć

ĶĒúšüĂšüîđðŨîĕÜïšćÜÙąķǰ ÙĉéëċÜĂšüî×ċĚîöćÞĆïóúĆîǰ đóøćą
ðÖêĉ×ĂÜóŠĂúĎÖÙĎŠîĊĚÝąêĆüêĉéÖĆîǰđéĉîĕðĕĀîöćĕĀîéšü÷ÖĆîđÿöĂ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดģĢ

ĶöĆîÖĘøšĂÜĕĀšķ
ĶĀöćøšĂÜĕĀšĕéšéšü÷ĀøĂķ
ĶĕéšÿĉǰîĞĚćêćöĆîĕĀúǰéĎĂ÷ŠćÜüĆüìĊęÝąēéîđĂćĕðđßČĂéǰ đÙ÷đĀĘî

îĞĚćêćöĆîĕĀúöĆĚ÷ǰ ÿĆêüŤÖĘđĀöČĂîÙîîĊęĒĀúąǰ öĊßĊüĉêÝĉêĔÝǰ đÿĊ÷ĔÝđðŨî
đĀöČĂîÖĆîķǰĀúüÜóŠĂóĎéĕðÖüćéúćîüĆéĕðǰđÿöČĂîüŠćđøČęĂÜìĊęđúŠćđðŨî
đøČęĂÜìĊęđÖĉé×ċĚîðÖêĉǰ îĞĚćđÿĊ÷ÜìŠćîöĊĒüüĂčŠîĔÝđúĘÖîšĂ÷ǰ ÙÜđóøćąĀúĆÜ
ÝćÖîĊĚìŠćîĕöŠêšĂÜÙĂ÷øąĒüÜüŠćĀöćêĆüĕĀîÝąÿøšćÜđøČęĂÜĂĊÖ

ĀúüÜóŠĂđúŠćëċÜĀöćêĆüđÖŠćìĊęđÖĉéđĀêčÖćøèŤÙúšć÷ǰėǰÖĆî
ĶÖŠĂîĀúüÜóŠĂđúĊĚ÷ÜêĆüîċÜǰßČęĂÝĂĀŤîÿĆîǰöĆîĕðĂĂÖúĎÖĔîìŠĂ

îĞĚćǰóĂêĂîđ÷ĘîòîêÖǰîĞĚćìąúĆÖǰßŠü÷úĎÖĕöŠìĆîǰöĆîüĉęÜĔĀâŠđú÷ǰüĉęÜĕð
üĉęÜöćǰöĆîÙÜđÿĊ÷ĔÝìĊęßŠü÷úĎÖĕöŠĕéšǰêšĂÜðúĂïĂ÷ĎŠîćîǰÙč÷ÖĆïöĆîĂąĕø
ÖĆïöĆîǰêĆĚÜĀúć÷üĆîÖüŠćÝąđ×šćĔÝǰÖĘđĀöČĂîÙîǰìĊęêšĂÜđêČĂîÿêĉǰêšĂÜÖćø
ÙîðúĂïĔÝǰêšĂÜÖćøÖĞćúĆÜĔÝķǰ

ÞĆî÷ĉĚöøĆïÙüćöìøÜÝĞćÙøĆĚÜĂéĊê×ĂÜĀúüÜóŠĂǰ
ĶĒúšüđÙšćđĂćđðŝðàĊęĕðòŦÜĕüšìĊęĕĀîÙąķ
ĶĔîîĆĚîĒĀúąķǰĀúüÜóŠĂñÜÖĀĆüĕð÷ĆÜÖčäĉìĊęđðŝðàĊęĂ÷ĎŠǰĶđÙšćÜĆé

êĆüĀîĂîĒúšüÖĘ×čéĀúčöĔĀšöĆîĂ÷ĎŠ×šćÜĔêšķ
ĶéĊîąÝąĕéšđòŜćÖčäĉķ
ĶĀċǰöĆîÝąĕéšđ×šćÿĉÜđĂćķǰĀúüÜóŠĂóĎéĒúšüĀĆüđøćąǰìĞćĔĀšÙüćö

đýøšćÝćÖÖćøøĆïøĎšëċÜÙüćöÿĎâđÿĊ÷đöČęĂÙøĎŠđïćïćÜúÜĕðïšćÜ
đ÷ĘîüĆîîĆĚîǰ Ăšüî÷ĆÜÙÜđÖĘïêĆüđÜĊ÷ïĂ÷ĎŠĔîÖčäĉǰ àċęÜēé÷ðÖêĉĒúšü

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ģģ¥©·¥q

öĆîÝąüĉęÜĂĂÖöćêšĂîøĆïóøąđÝšć×ĂÜĔîìčÖǰėǰđ÷Ęî
ĶđöČęĂüćîöĆîÖĘđðŨîĂ÷ŠćÜîĊĚǰîĂîàċöǰĕöŠĂĂÖöćêšĂîøĆïđÝšćÙčè

đìóķǰĀúüÜóŠĂÖúŠćüëċÜĂšüî
ÞĆîöĂÜĕð÷ĆÜÖčäĉìĊęđðŝðàĊęđÙ÷Ă÷ĎŠǰÖčäĉîĆĚîúšĂöøĂïéšü÷ÖøąÝÖÿĊ

éĞćÝîĕöŠĂćÝöĂÜìąúčđ×šćĕðǰéšćîĔîîĆĚîÙÜöĊđÝšćĂšüîîĂîĂ÷ĎŠǰóĂÙĉéëċÜ
ĂšüîÖĘóćĔĀšÝĉêĔÝĀöĂÜđýøšćĂ÷ŠćÜïĂÖĕöŠëĎÖǰ

ĶÙĉéĒúšüÖĘĔÝĀć÷îąÙąǰđöČęĂüćîđóĉęÜÝąđĀĘîöĆîđĂÜķǰÞĆîÖúŠćü
ÖĆïĀúüÜóŠĂ

ĶÿüéöîêøŤĔĀšöĆîǰßćêĉĀîšćÝąĕéšĕðđÖĉéđðŨîÙîǰøĎšöš÷ǰ đÙšćüŠć
ÖĆîüŠćĀöćđîĊę÷ǰđðŨîßćêĉÿčéìšć÷×ĂÜöĆîĒúšüîąǰßćêĉĀîšćöĆîÝąĕéšđÖĉé
đðŨîÙîǰéĎĂ÷ŠćÜĀöćìĊęüĆéĂîćøē÷ǰøĎšÝĆÖüĆéĂîćøē÷öĆĚ÷ķǰ

ĶüĆéĂîćøē÷ķǰÞĆîìüîÙĞć
ĶĔßŠǰĂ÷ĎŠìĊęÝĆÜĀüĆéóąđ÷ćķǰ
ìŠćîđøĉęöđúŠćđøČęĂÜǰ đöČęĂÖŠĂîüĆéîĊĚđðŨîðśćéÜéĉïǰ ßćüïšćîêšĂÜ

đ×šćĕðìĞćöćĀćÖĉîĔîðśćĒúšüÖĘöĆÖëĎÖøïÖüîÝćÖñĊĂ÷ĎŠïŠĂ÷ÙøĆĚÜǰÝċÜĕð
îĉöîêŤóøąöćÿøšćÜüĆéǰ

ĶóøąĀúć÷øĎðĕðĂ÷ĎŠÖĘĂ÷ĎŠĕöŠĕéšǰđóøćąüŠćöĊñĊéčǰßČęĂüŠćóøąđÝšćéĞćǰ
êĆĚÜÝćÖúĆÖþèąñĊǰģǰêîǰêĆüéĞćĒúąĔĀâŠǰđðŨîñĎšđòŜćðśćïøĉđüèîĆĚîķ

ǰ êŠĂöćǰ óøąĂćÝćø÷ŤĕóïĎú÷Ťǰ àċęÜđðŨîđÝšćĂćüćÿüĆéĂîćøē÷
ĂÜÙŤðŦÝÝčïĆîǰ ìŠćîđðŨîñĎšöĊïćøöĊǰ đöČęĂÝąöćÿøšćÜüĆéêćöìĊęßćüïšćî
êšĂÜÖćøǰüĉââćèìĆĚÜÿĂÜÖĘöćðøćÖãêĆüĔĀšđĀĘî

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดěĚĚ

ĶñĊđú÷óĎéÖĆïĂćÝćø÷ŤĕóïĎú÷ŤüŠćǰóüÖÖøąñöĕöŠ×Ćé×šĂÜìĊęìŠćî
ÝąöćĂ÷ĎŠǰèǰÿëćîìĊęĒĀŠÜîĊĚđóČęĂïĞćđóĘâðøąóùêĉðäĉïĆêĉǰĒêŠëšćóøąÙčè
đÝšćÝąÿøšćÜüĆéǰ ÖĘ×ĂĔĀšÿøšćÜđðŨîüĆéĀúüÜðĎś×ćüđëĉéǰ óüÖÖøąñöÝą
÷ĉîéĊđðŨîĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜķ

ìŠćîĕéš÷ĉîéĆÜîĆĚîÖĘĒðúÖĔÝüŠćìĞćĕöêšĂÜđðŨîßČęĂ×ĂÜĀúüÜðĎś×ćüǰ
ñĎšđðŨîóøąĂćÝćø÷Ť×ĂÜìŠćîǰñĊÝċÜđúŠćüŠćǰêîìĆĚÜÿĂÜîċÖëċÜïčâÙčè×ĂÜ
ĀúüÜðĎś×ćüǰêĂîìĊęìŠćîđéĉîíčéÜÙŤöćðŦÖÖúéêøÜîĊĚĒúšüĒñŠđöêêćĔĀšǰ

ĶóĂĂćÝćø÷ŤĕóïĎú÷Ťĕéš÷ĉîéĆÜîĆĚîÖĘøĆïðćÖǰĒêŠêšĂÜ×ĂĂîčâćê
ĂćÝćø÷ŤÖŠĂîǰìŠćîÖĘđú÷đéĉîìćÜĕðĀćĀúüÜðĎś×ćüđóČęĂÿĂïëćöđøČęĂÜ
øćüǰĀúüÜðĎś×ćüÖĘïĂÖüŠćĔßŠǰêøÜîĆĚîöĊñĊéčĂ÷ĎŠǰģǰêîǰĒúšüÖĘÖúŠćüêŠĂüŠćǰ
ëšćêšĂÜÖćøÝąêĆĚÜßČęĂüĆéđßŠîîĊĚÖĘÝÜđĂćĕðđëĉéǰêĆüìŠćîĕöŠĕéš×Ćé×šĂÜķ

óøąĂćÝćø÷ŤĕóïĎú÷ŤÝċÜĕéšÖŠĂêĆĚÜüĆé×ċĚîǰ ĒúąĔĀšĔßšßČęĂüŠćǰǰ
ĳüĆéĂîćøē÷ĴǰàċęÜđðŨîÞć÷ć×ĂÜĀúüÜðĎś×ćüǰÝîëċÜðŦÝÝčïĆîǰ

ĶĀúĆÜÝćÖìĊęïøøúčüĆêëčðøąÿÜÙŤĒúšüǰñĊìĆĚÜÿĂÜÖĘöćđÖĉéđðŨîĀöć
ÿĊéĞćÿĂÜêĆüǰêĆüĔĀâŠđĀöČĂîêĂîđðŨîñĊđú÷ǰđéĉîîĞćĀîšć×îćïÿĂÜ×šćÜ
×ĂÜóøąĂćÝćø÷ŤĕóïĎú÷Ťķ

ÝîúŠćÿčéìĊęìŠćîđéĉîìćÜĕðđ÷Ċę÷öóøąĂćÝćø÷ŤĕóïĎú÷Ťǰ ĒêŠĕöŠ
đĀĘîĀöćÿĂÜêĆüîĆĚîđĀöČĂîĂ÷ŠćÜđÙ÷ǰÝċÜđĂŠ÷ðćÖëćöǰìŠćîêĂïöćüŠćǰ
ĶöĆîĕðđÖĉéđðŨîöîčþ÷ŤĒúšüķǰ

ÞĆîđóúĉéđóúĉîÖĆïđøČęĂÜđúŠć×ĂÜĀúüÜóŠĂĂ÷ĎŠóĆÖĔĀâŠǰÖĘëċÜđüúć
êšĂÜúćÖúĆïđÿĊ÷ĒúšüǰÞĆîĕöŠúČöìĊęÝąĀĆîĕðöĂÜÖčäĉ×šćÜǰėǰđóČęĂĀüĆÜÝą

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ěĚě¥©·¥q

ĕéšđÝĂđÝšćĂšüîÿĆÖÙøĆĚÜĔîüĆîîĊĚǰĒúšüÖĘóïüŠćöĆîîĆęÜöĂÜÞĆîĂ÷ĎŠêøÜàĂÖ
ēêŢąìĊęüćÜßĉéöčöĕüšĀîšćÖčäĉ

ĶĂšüîǰ öćîĊęđøĘüķǰóĂĕéš÷ĉîđÿĊ÷ÜđøĊ÷Öǰ öĆîđéĉîÖúĆïđ×šćĕð×šćÜ
ĔîéĆÜđéĉöǰ

üĉîćìĊîĆĚîÞĆîÝĞćêšĂÜĀĆîĀúĆÜÖúĆïǰđóøćąÖøąÝÖÿĊéĞćìĊęúšĂöøĂï
ÖčäĉĕüšéĎđýøšćĒúąĀöŠîĀöĂÜǰ đĀöČĂîđðŨîêĆüĒìî×ĂÜĂšüîìĊęÖĞćúĆÜĕüš
ìčÖ×ŤĔĀšÖĆïđðŝðàĊęñĎšúŠüÜúĆïĕðĒúšü
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



หมาวัดěĚĜ หมาวัดěĚĜ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ěĚĝ¥©·¥q

MN
ĶĀöćìĊęüĆéîĊĚöĊđðŨîóĆîêĆüķ
ĶìĞćĕöëċÜöĊöćÖ×îćéîĆĚîúŠąÙąķ
ĶóĆîêĆüĔîìĊęîĊĚĕöŠĔßŠÝĞćîüîîąǰÝĞćîüîÝøĉÜǰėǰöĊðøąöćèøšĂ÷

êĆüǰĒêŠóĆîêĆüìĊęĀúüÜóŠĂĀöć÷ëċÜÙČĂĀöćöĆîóĆîđîČĚĂóĆîêĆüÙîǰĀîĊĕð
ĕĀîĕöŠĕéšéšü÷ķǰ ÿĉĚîÙĞćĀúüÜóŠĂǰ ìŠćîĀĆüđøćąĔĀšÖĆïÙüćöĂćøöèŤéĊ
×ĂÜêĆüđĂÜ

ìŠćîöĂÜĕð÷ĆÜđÝšćîĉÖÖĊĚìĊęóĆîđîČĚĂóĆîêĆüǰđÖćąĒ×šÜ×ćĂ÷ĎŠǰĒúšüÖĘ
đúŠćđøČęĂÜÙüćöñĎÖóĆî×ĂÜìŠćîÖĆïĀöćßČęĂǰĳĂĉîđêĂøŤđîĘêĴǰìĊęëČĂđðŨîêĆü
ìĊęìŠćîøĆÖìĊęÿčéǰđîČęĂÜÝćÖđðŨîĀöćĒÿîøĎšǰ

÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜđßŠîǰ ëšćìŠćîîĂîĂ÷ĎŠïîđêĊ÷Üǰ öĆîÝąîĂîĔêšđêĊ÷Üǰ
ĀøČĂëšćöĊâćêĉē÷ööćìĞćïčâǰ öĆîÝąÙĂ÷éĎüŠćÙîĕĀîđðŨîĂ÷ŠćÜĕøǰ ëšć
đĀĘîüŠćĕöŠîŠćĕüšüćÜĔÝǰöĆîÝą×ĎŠìĆîìĊǰ

£´ ³��³©

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดěĚĞ

ĶđÙšćđøĊ÷ÖÿĆâßćêâćèĀöćĀüÜđÝšć×ĂÜǰđÙ÷öĊÙøĆĚÜîċÜđĀöČĂî
ÖĆîǰüĆîîĆĚîöĊÙîđöćöćēü÷üć÷ĀîšćÖčäĉǰĀúüÜóŠĂÖĘđêČĂîÙîđöćüŠćĂ÷Šć
öćÖüîǰđéĊĜ÷üĀöćÝąÖĆéđĂćǰÙîđöćÖĘĕöŠđßČęĂǰïĂÖüŠćĔĀšöćÖĆéĕéšđú÷ǰ
đøćÖĘ÷ĞĚćëćöĒúšüîąǰ đĂćĒîŠîąǰ Ă÷ŠćìšćĒïïîĊĚîąǰ öĆîÖĘđĂšĂǰ Ă÷ćÖøĎš
đĀöČĂîÖĆîüŠćöĆîÝąÞúćéĒÙŠĕĀîǰ ĀúüÜóŠĂÖĘÿĆęÜǰ ÝĆéÖćøđú÷
ĂĉîđêĂøŤđîĘêǰ đĂćàĆÖÿĂÜĒñúóĂîąǰ ĂĉîđêĂøŤđîĘêöĆî÷ČîøĂĂ÷ĎŠĒúšüǰǰ
ÖĘĕðÝĆéÖćøǰĒðŝïđéĊ÷üüĉęÜÖúĆïöćĀćĀúüÜóŠĂǰÙîđöćÖĘøšĂÜĔĀâŠķǰìŠćî
óĎéëċÜÙüćöÞúćé×ĂÜĂĉîđêĂøŤđîĘêĒúšü÷ĉĚöĕðéšü÷Ă÷ŠćÜĂćøöèŤéĊǰ

ĶĂ÷ŠćÜĕĂšđÿČĂÖĘđĀöČĂîÖĆîķǰóĂĕéš÷ĉîĀúüÜóŠĂóĎéßČęĂǰđÝšćđÿČĂ
ìĊęîĂîĂ÷ĎŠÖĘøĊïúčÖ×ċĚîǰĒúšüÖøąéĉÖĀćÜöćĀćìĆîìĊǰìŠćîúĎïĀĆüöĆîĒúšü
đúŠćêŠĂüŠćǰĶĀöćêĆüĂČęîĕðøĂĕĀüšóøąǰöĆîÖĘÙÜĕöŠøĂǰĒêŠĕĂšîĊęöĆîøĂÝî
đÿøĘÝĒúšüÙŠĂ÷đéĉîÖúĆïóøšĂöÖĆîǰëšćĀúüÜóŠĂĕöŠÖúĆïöĆîÖĘĕöŠÖúĆïķǰ

Ă÷ŠćÜüĆîîĆĚîǰ đÿČĂêćöĀúüÜóŠĂĕðĕĀüšóøąìĊęēïÿëŤǰ ìŠćîĕĀüš
đÿøĘÝÖĘÖúĆïĂĊÖìćÜǰēé÷úČöîċÖëċÜđÿČĂìĊęîĂîøĂĂ÷ĎŠìćÜđéĉöǰÿŠüîđÝšćđÿČĂǰ
óĂ÷ĆÜĕöŠđĀĘîìŠćîÖĘøĂĂ÷ĎŠĂ÷ŠćÜîĆĚîǰĕöŠ÷ĂöĕðĕĀîǰÝîđìĊę÷ÜÙČîǰìŠćî
îċÖ×ċĚîĕéšüŠćöĆî÷ĆÜĕöŠÖúĆïǰÝċÜĂĂÖĕðêćöĀćǰóïüŠćîĂîøĂĂ÷ĎŠìĊęđéĉö

ĶóĂöĆîđĀĘîĀúüÜóŠĂîąǰ øĊïüĉęÜðøĎŢéöćĀćđú÷ǰ đøćÖĘĕöŠÙĉéüŠć
öĆîÝąøĂëċÜ×îćéîĊĚķǰĀúüÜóŠĂÖúŠćü

ĒêŠĕöŠüŠćìŠćîÝąøĆÖĀöćđóĊ÷ÜĔéǰÖĘĕöŠđÙ÷ĂîčâćêĔĀšĀöć×ċĚîöć
îĂîïîđêĊ÷Üéšü÷ǰēé÷ĀúüÜóŠĂĔßšíøøöąÙüïÙĎŠÖĆïÖćøđúĊĚ÷ÜĀöćǰÙČĂ
ÖćøđúĊĚ÷ÜĂ÷ŠćÜöĊÿêĉǰöĊ×Ăïđ×êǰ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ěĚğ¥©·¥q

ĶÿŠüîêĆüĀúüÜóŠĂđðŨîÙîøĆÖĀöćĒêŠĕĀîĒêŠĕøĒúšüǰ đúĊĚ÷Üöć
Āúć÷êĆüđú÷ìĞćĔĀšøĎšüŠćĀöćîŠąǰ Ă÷ĎŠìĊęđøćòřÖǰ öîčþ÷ŤÖĆïÿĆêüŤöĆîÙîúą
ßĆĚîǰÝąĔĀšöćîĂîđêĊ÷ÜđéĊ÷üÖĆîĕöŠĕéšǰĂĊÖĂ÷ŠćÜÙČĂǰöĆîöĊđĀĘïéšü÷ǰđðŨî
ĂĆîêøć÷ÖĆïđøćǰ ïćÜÙîüŠćĀúüÜóŠĂĕöŠøĆÖĀöćǰ ĕöŠ÷ĂöĔĀšĀöćîĂî
éšü÷ǰÖĘêšĂÜïĂÖđÙšćĕðǰĕöŠĔßŠüŠćĕöŠøĆÖǰĒêŠêšĂÜøĆÖĔĀšđðŨîǰêšĂÜòřÖĔĀšöĆî
øĎš×Ăïđ×êêĆüđĂÜǰĕöŠÜĆĚîöĆîÝąëČĂüŠćêĆüđĂÜĔĀâŠÖüŠćķ

ĶÿĆêüŤđéøĆÝÞćîóüÖîĊĚǰĔîßćêĉìĊęĒúšüđÙšćĂćÝđðŨîĕøÖĆïđøćǰđðŨî
âćêĉǰđðŨîóĊęđðŨîîšĂÜǰđðŨîóŠĂĒöŠǰĔîßćêĉðŦÝÝčïĆîđÙšćđÖĉéöćđðŨîĀöćǰ
ÖčäĉĂČęîöĊêĆĚÜđ÷ĂąĒ÷ąǰìĞćĕöĕöŠĂ÷ĎŠǰìĞćĕöđÙšćöćĂ÷ĎŠÖĆïđøćǰìĞćĕöêšĂÜöć
êĉéđøćǰđéĉîĕðĕĀîöĆîÖĘĕðéšü÷ǰĔîĂéĊêßćêĉöĆîĂćÝÝąđÙ÷đðŨîóŠĂđøćǰ
đðŨîúĎÖđøćǰ ĔîßćêĉðŦÝÝčïĆîöĆîêĉéǰ ìĉĚÜÖĆîĕöŠĕéšǰ đĀöČĂîúĎÖêĉéóŠĂêĉé
ĒöŠǰ ĕðĕĀîĕöŠĕéšǰ đÙšćđøĊ÷ÖÙüćöñĎÖóĆîǰëċÜđøćÝąêĊöĆîǰöĆîÖĘĕöŠēÖøíǰ
ëċÜÝąēÖøíöĆîÖĘĀć÷ķǰ Ēüüêć×ĂÜĀúüÜóŠĂÝĆïÝšĂÜĕðìĊęĀöćìčÖêĆüǰ
õćóìĊęìŠćîđúŠîÖĆïĀöćǰĔĀšĂćĀćøǰĂćïîĞĚćǰĀćđĀĘïĀöĆéĔĀšóüÖöĆîǰ÷ĆÜ
ÙÜđðŨîÿĉęÜÙčšîđÙ÷ìĊęđĀĘîĕéšĔîìčÖǰėǰüĆî×ĂÜÖčäĉĒĀŠÜîĊĚ

ÞĆîÖúŠćüúćĀúüÜóŠĂđðŨîÙøĆĚÜÿčéìšć÷ǰìŠćî÷ĆÜÙÜ÷ĉĚöøĆïđĀöČĂî
üĆîĒøÖìĊęđÝĂÖĆîǰ ĔÝÖúšćđéĉîĂĂÖöćÿŠÜÞĆîĒúąÖøąéĉÖĀćÜïĂÖúć
đĀöČĂîĂ÷ŠćÜđÙ÷ǰ ĀćÖĒêŠđóĊ÷ÜÙøĆĚÜîĊĚǰ ĂćÝÝąđðŨîÖćøïĂÖúćìĊęǰ
ÿöÝøĉÜìĊęÿčéǰ

øąĀüŠćÜìćÜđéĉîĂĂÖÝćÖüĆéǰ ÙüćöìøÜÝĞć×ĂÜÞĆî÷šĂîøĞćúċÖ
ĕð÷ĆÜđĀêčÖćøèŤđÖŠćǰ ėǰ ìĊęĕéšøĎšÝĆÖóüÖĀöćđĀúŠćîĊĚǰ õćóđÿČĂîĂîđòŜć

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดěĚĠ

ĀúüÜóŠĂĔĀšĂ÷ĎŠĔîÿć÷êćêúĂéđüúćǰ öąúĉìĊęđ×šćöćÙúĂđÙúĊ÷ìĆĚÜìĊęĕöŠ
đÙ÷ìĞćđßŠîîĊĚÖĆïĔÙøǰðŦÜÙčÜǰĀöćÝĂöéČĚĂìĊęđßČęĂôŦÜĀúüÜóŠĂĒêŠđóĊ÷ÜñĎš
đéĊ÷üǰîĉÖÖĊĚàċęÜ÷ĆÜÙÜđéĉîêćöđÿöČĂîđÜćǰĒúąĔÝÖúšćñĎšĀćēĂÖćÿðøąÝï
ĀúüÜóŠĂìčÖÙøĆĚÜìĊęêĆüĂČęîđñúĂǰ

øüöëċÜđÝšćéĞćĂéĊêĀöćéčìĊęĔÙøǰėǰÖĘđÖøÜ×ćöǰéŠćÜñĎšßĂïòŦÜ×îö
ĕüšĔêšéĉîǰđêĊĚ÷Āöć×ĊĚĂšĂîìĊęđ×šćöćðøąÝïÞĆîêĆĚÜĒêŠüĆîĒøÖìĊęđÝĂÖĆîǰđÝšć
ĂšüîýĆêøĎêĆüÞÖćÝ×ĂÜðŦÜÙčÜìĊęÿøšćÜđÿĊ÷ÜìąđúćąĔĀšĕöŠđÙ÷đĀÜćǰĒúą
đðŝðàĊęǰĂéĊêöćđôŘ÷ĀöćñĎšúŠüÜúĆïĕðĒúšü

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดěĚĢ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ěĚģ¥©·¥q

MO
ÿć÷êćĀöćđÖČĂïǰģġǰêĆüéĎđĀöČĂîÝąÝšĂÜøüöÖĆîđðŨîêćđéĊ÷ü

đöČęĂđÝĂÙîĒðúÖĀîšćđéĉîđ×šćĕðïøĉđüè×ĂÜöĆîǰ óüÖöĆîĕöŠĒÿéÜ
ĂćÖćøĔéǰėǰ đĂćĒêŠÝšĂÜöĂÜñĎšöćĔĀöŠéšü÷ÿć÷êćöĊÙüćöĀüĆÜǰ ÙÜÝą
öĊĀúć÷ÙîìĊęđ×šćöćĔĀšĂćĀćøêøÜîĊĚǰĀöćĀúć÷ÿĉïêĆüÝċÜĕöŠöĊÖćøĒÿéÜ
ĂćÖćøÖšćüøšćüĂĂÖöćĔĀšđĀĘîǰ ĂćÝđðŨîđóøćąĂćĀćøìĊęöĊÝĞćÖĆé×ĂÜ
ÙčèðŜćÙîĀîċęÜìĊęđĂć×šćüöćĔĀšöĆîìčÖüĆîǰ úĞćóĆÜñĎšĀâĉÜÙîđéĊ÷üÝąîĞć
ĂćĀćøöćĔĀšĀöćĀúć÷ÿĉïêĆüĕéšĂĉęöđĂöìčÖêĆüÙÜÝąđðŨîĕðĕöŠĕéšǰóüÖ
öĆîÝċÜĕéšĒêŠÖĉîðøąìĆÜßĊüĉêĕðüĆîǰėǰ

ĕöŠøĎšđóøćąÙüćöĕöŠîŠćøĆÖǰ ĕöŠ×ĊĚĂšĂî×ĂÜöĆîĀøČĂĂ÷ŠćÜĕøǰ óøą
ÝċÜĕöŠđĂćĕðđúĊĚ÷ÜĔĀšĂĉęöĀîĞćÿĞćøćâêćöìĊęĀöćĂĊÖĀúć÷êĆüĔîüĆéđðŨîǰ
ĀøČĂÝĞćîüîìĊęöćÖđÖĉîĕðÝîøĆïĕöŠĕĀü×ĂÜóøąĒêŠúąøĎðǰúĞćóĆÜĀúüÜ
óŠĂÿöýĆÖéĉĝìĊęđúĊĚ÷ÜĕüšëċÜǰ Ħǰ êĆüÖĘëČĂüŠćöćÖĒúšüÿĞćĀøĆïóøąøĎðĀîċęÜìĊę

£´£»m

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หมาวัดěěĚ

êšĂÜðäĉïĆêĉĀîšćìĊę×ĂÜÿÜÛŤéšü÷
ìĆĚÜüĆéÖĘĕöŠđÙ÷öĊÜïðøąöćèöćéĎĒúĔÿŠĔÝĀöćóüÖîĊĚǰðúŠĂ÷ĔĀš

Ă÷ĎŠêćö÷ëćÖøøöǰēßÙéĊìĊęđðŨîüĆéĔĀâŠǰöĊĂćĀćøđĀúČĂđôŚĂǰĀöćóüÖ
îĊĚÝċÜöĊßąêćÖøøöĕöŠøĆîìéđìŠćĀöćìĊęĂ÷ĎŠêćöüĆéđúĘÖǰ ėǰ àċęÜöĊÿõćó
ìĊęĒ÷ŠÖüŠćîĊĚöćÖîĆÖǰ ÷ĆÜöĊÙîĔÝéĊǰ öĊđöêêćǰ ÙĂ÷îĞćĂćĀćøöćĔĀšĀöćǰ
Ă÷ĎŠđîČĂÜǰėǰ

đüúćðøąöćèǰ Ħǰ ēöÜđ÷Ęîǰ ĀâĉÜüĆ÷ÖúćÜÙîñĎšĀîċęÜÝąúćÖǰ
øëđ×Ęîđ×šćöćǰ ×šćÜĔîđêĘöĕðéšü÷×šćüìĊęđêøĊ÷öĕüšĔĀšĀöćǰ ìĆîìĊìĊęđĀĘîǰ
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