
 

สารบัญ 

 

หนังสือจดหมายเหตุคู่มอืการบันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั :  
หลกัเกณฑ์การประเมนิคุณค่าเหตุการณ์ส าคญั 

 
 
บทที ่ ๑  การประเมินเหตุการณ์ส าคัญ 

   ความหมายค าวา่  “การประเมินคุณค่า” 

   ความหมายค าวา่  “การประเมินเหตุการณ์ส าคญั” 

หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

เปรียบเทียบการประเมินเหตุการณ์ส าคญักบัการประเมินคุณค่า                                    
เอกสารจดหมายเหตุ 

 

   ภารกิจการจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัของประเทศไทย 
 
   การบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัไวเ้ป็นจดหมายเหตุ  พ.ศ.  ๒๔๗๕ -  ๒๔๕๐ 

 
   ขั้นตอนการปฏิบติังานบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะเร่ือง 
 
   ผลงานการบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั  พ.ศ.  ๒๕๗๕  -  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

๑.  ผลการด าเนินงานปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั     

      ประจ าวนัของชาติ 

๒.  ผลการด าเนินงานจดัท าและรวบรวมเอกสารบนัทึกเหตุการณ์ส าคญั 

 
 
 



 
บทที ่ ๒  การจัดท าจดหมายเหตุประเทศไทย 

 
   ความเป็นมาของจดหมายเหตุประเทศไทย 
 
   คณะกรรมการจดัท าจดหมายเหตุของจงัหวดั  และกระทรวง  ทบวง  กรม 

 
คู่มือการจดัตั้งหอจดหมายเหตุทอ้งถ่ินและการจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุ              

เหตุการณ์ส าคญั 

    เป้าหมายและวตัถุประสงค ์

 
ยทุธศาสตร์การท างาน 

    ๑.  ยทุธศาสตร์การบูรณาการการท างานร่วมกนัทุกภาคส่วน 

    ๒.  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความรู้  ความเขา้ใจ 

 
         เน้ือหาของคู่มือ 

 
รูปแบบและเน้ือหาจดหมายเหตุประเทศไทย 

 
การจดัท าจดหมายเหตุประเทศไทยในรูปคณะกรรมการ  และคณะท างาน 

    ๑.  คณะกรรมการบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั 

    ๒.  คณะท างานการบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั 

     องคป์ระกอบ 

     หนา้ท่ี 

 

แนวทางการด าเนินการ 
 

ประโยชน์ของการบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั 

 
รูปแบบการบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั 

 
 



 

บทที่ ๑  
 

การประเมินเหตุการณ์ส าคญั  
 

ความหมายค าว่า  “การประเมนิคุณค่า” 
 

การประเมินคุณค่า  มีความหมายตามพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน  พุทธศกัราช  
๒๕๕๒  วา่  การตีค่า  การประเมินค่า  
 

ความหมายค าว่า   “การประเมนิเหตุการณ์ส าคญั”  
 

การประเมินเหตุการณ์ส าคญั  ตามความหมายของการบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั 
ของส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  หมายความวา่การศึกษาวิเคราะห์เร่ืองราวขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์                 
ที่ก  าลังด าเนินอยู่ในห้วงกระแสเหตุการณ์  เพื่อพิจารณาตัดสินใจบนัทึกเหตุการณ์ท่ีมีคุณค่าส าคญัต่อ
ประวติัศาสตร์ของประเทศไทย  จากนั้นพิจารณาคดัเลือกวิธีการด าเนินการบนัทึกเหตุการณ์ส าคญั  โดยจดัท า
เป็นจดหมายเหตุประเทศไทย  หรือจดัท าเป็นจดหมายเหตุเฉพาะเร่ือง 
  

ในกรณีท่ีพิจารณาวา่เหตุการณ์ส าคญันั้นเป็นเหตุการณ์ส าคญัท่ีสมควรจดัท าเป็นจดหมายเหตุ 
ประเทศไทย  จะด าเนินการสอบคน้ขอ้มูล  เรียบเรียงเหตุการณ์ส าคญั โดยสรุปตามรูปแบบท่ีก าหนด  จดัท า
เป็นตน้ฉบบัจดหมายเหตุประเทศไทย  โดยจดัเรียงล าดบัเหตุการณ์ท่ีเรียบเรียง  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  มกราคม  ถึง
วนัท่ี  ๓๑  ธนัวาคม  และจดัพิมพเ์ผยแพร่  
 

ในกรณีท่ีพิจารณาวา่เหตุการณ์ส าคญันั้นเป็นเหตุการณ์ส าคญัท่ีสมควรจดัท าเป็นจดหมายเหตุ 
เฉพาะเร่ือง  จะก าหนดแผนปฏิบติังานบนัทึกเหตุการณ์  เขา้ร่วมสังเกตการณ์  บนัทึกเหตุการณ์  รวบรวม
เอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ส าคญั  เรียบเรียงตน้ฉบบั  จดัพิมพเ์ผยแพร่  และเอกสารท่ีไดจ้ากการ
สังเกตการณ์  บนัทึกเหตุการณ์  ประสานรวบรวมจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อน ามาใชป้ระกอบการเรียบ
เรียงตน้ฉบบัจดหมายเหตุ  จะน ามาจดัหมวดหมู่  จดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้ควา้  เพื่อเป็นหลกัฐานประวติัศาสตร์
และเพื่อใหบ้ริการการศึกษาคน้ควา้อา้งอิงแก่เยาวชน ประชาชน และผูส้นใจ  
 
 



หลกัเกณฑก์ารจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั 

    ๑.  หลกัเกณฑค์วามน่าเช่ือถือของขอ้มูล 

    ๒.  หลกัเกณฑค์วามเป็นกลางโดยปราศจากส่วนบุคคล 

    ๓.  หลกัเกณฑก์ารใชภ้าษาและส านวน 

 
การจดัท าปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัรายปี 

    องคป์ระกอบ 

     องคป์ระกอบหลกั 

     องคป์ระกอบยอ่ย 
    
    ๓.  ขอ้ความพิจารณาในการเรียบเรียงปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุ 

          เหตุการณ์ส าคญัรายปี 

 
   การจดัท าปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะเร่ือง 
 
   การเรียบเรียงจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะเร่ือง 
 
   การสังเกตการณ์และการบนัทึกเหตุการณ์ 

 
   จดหมายเหตุประเทศไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

 
   รูปแบบและเน้ือหา 
 
 
บทที ่ ๓  หลกัเกณฑ์วธีิการประเมินเหตุเหตุการณ์ส าคัญ : กรณศึีกษาจาก 

  จดหมายเหตุประเทศไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 

  จดหมายเหตุประเทศไทย 
 
   คุณค่าของจดหมายเหตุประเทศไทย  
 
   หลกัเกณฑก์ารประเมินเหตุการณ์ส าคญั 

 



   คุณค่าความส าคญัของการประเมินเหตุการณ์ส าคญั   
   เพื่อบนัทึกไวเ้ป็นจดหมายเหตุ 

 
   การประเมินเหตุการณ์ส าคญั 

 
   องคป์ระกอบหลกัของเหตุการณ์ส าคญั 

 
   กรอบแนวคิดหวัเร่ืองเหตุการณ์  เพื่อประเมินและวเิคราะห์เหตุการณ์ส าคญั 

 
   ขั้นตอนการประเมินเหตุการณ์ส าคญั  เพื่อจดัท าจดหมายเหตุประเทศไทย 
 
  

ภาคผนวก ค าสั่งกระทรวงวฒันธรรม 

 
แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าจดหมายเหตุของจงัหวดั  และกระทรวง  ทบวง  กรม 

 
การวเิคราะห์เหตุการณ์ส าคญั  พุทธศกัราช  ๒๕๕๒  ตามกรอบ                  
หวัเร่ืองเหตุการณ์ส าคญั  หมวดหมู่  

   

 



 ๒ 

 

ในคู่มือฉบบัน้ี  จะไมใ่ชค้  าวา่  “การประเมินคุณค่าเหตุการณ์ส าคญั”  แต่เลือกใชค้  าวา่  
“การประเมินเหตุการณ์ส าคญั”   เน่ืองจากคู่มือฉบบัน้ีจะเนน้ย  ้าเฉพาะการประเมินหวัเร่ืองเหตุการณ์ส าคญั 
และจะครอบคลุมถึงการประเมินเน้ือหาของขอ้มูลท่ีบนัทึก  รวบรวม  และเรียบเรียงด้วย  แต่ไม่เจาะลึก  
ดว้ยเหตุผลท่ีเลือกใช้ค  าว่า การประเมินเหตุการณ์ส าคญั  เน่ืองจากไม่ตอ้งการให้เกิดความลกัลัน่กบัการ
ประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ  และไม่ตอ้งการท่ีจะให้เป็นประเด็นขอ้ถกเถียงในแง่หลกัวิชาจดหมายเหตุ
สากล  ซ่ึงจะประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุทั้งการไดม้า  สาระในเอกสารท่ีมีต่อการบริหารงานของ
หน่วยงานเจา้ของเร่ือง  และต่อประชาชน  ส่ือท่ีจดัท า  การเขา้ถึงเอกสาร  การให้บริการเอกสาร  และอ่ืนๆ 
ท่ีมีกระบวนการคิดวเิคราะห์ท่ีเจาะลึกและแตกต่างในหลายแง่มุมการพิจารณา 
 

นอกจากน้ี  ในคู่มือฉบบัน้ีไม่ไดค้รอบคลุมการประเมินเหตุการณ์ส าคญัท่ีเป็นงานพระราชพิธี 
หรืองานพิธีท่ีเป็นงานเฉลิมฉลองของรัฐบาล  มีการจดังานอย่างยิ่งใหญ่  ซ่ึงในบางคร้ังมีการจดังานร่วม
เฉลิมฉลองทัว่ประเทศ  ทั้งในกรุงเทพมหานคร  และในจงัหวดัต่างๆ  ด้วยกลุ่มบนัทึกเหตุการณ์  ส านัก          
หอจดหมายเหตุแห่งชาติจะไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาล  หรือกระทรวงวฒันธรรม  หรือกรมศิลปากรให้
รับผิดชอบ  หรือร่วมรับผิดชอบการจัดท าจดหมายเหตุงานพระราชพิธี  หรืองานพิธีดังกล่าวในรูป
คณะกรรมการจดัท าจดหมายเหตุเน่ืองในพระราชพิธีหรือพิธีส าคญั  โดยอาจไดรั้บมอบหมายให้ท าหนา้ท่ี
เป็นฝ่ายเลขานุการ หรืออาจไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีเป็นกรรมการ เน่ืองจากเหตุการณ์ส าคญันั้น ๆ เป็น
โครงการส าคัญในระดับรัฐบาล  กระทรวง หรือกรม  จึงเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีประจักษ์แจ้งว่ามี
ความส าคัญในระดับประเทศและเป็นโครงการท่ีรัฐบาลจัดข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองในระดับประเทศ  มี
คณะกรรมการท่ีจัดตั้ งข้ึนในระดับรัฐบาล  กระทรวง  หรือกรม  มีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้ งภาครัฐ 
ภาคเอกชน  และประชาชนหลายหน่วยงาน มีการเฉลิมฉลองทั้งประเทศ มีการจดักิจกรรมร่วมเฉลิมฉลอง
มากมาย  ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมในโครงการและไม่ไดร่้วมในโครงการ  เป็นภารกิจเฉพาะกิจ  และมีงบประมาณ
จดัสรรใหเ้พื่อจดัท าหนงัสือจดหมายเหตุไวเ้ป็นหลกัฐานการด าเนินงานพระราชพิธี  หรือพิธีส าคญันั้นๆ   
 

คุณค่าความส าคญัของการประเมินเหตุการณ์ส าคญัเพื่อบนัทึกไวเ้ป็นจดหมายเหตุ  
ประกอบดว้ย 
 

๑.   ความส าคญัของเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนและมีคุณค่าสมควรบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 
ทางประวติัศาสตร์ของประเทศไทย 

๒.  ความส าคญัของบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งส าคญั  ท าหนา้ท่ีส าคญั  สร้างช่ือเสียงใน 
ระดบัประเทศและในระดบันานาชาติ มีคุณค่าความส าคญัสมควรบนัทึกเกียรติประวติัของบุคคลไวเ้ป็น
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของประเทศไทย 



 ๓ 

 

๓.  ความส าคญัของสถานท่ี  ส่ิงก่อสร้าง  วตัถุส่ิงของ ประดิษฐก์รรมท่ีจดัท าข้ึน  มีคุณค่า 
ความส าคญัสมควรบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของประเทศไทย 

๔. คุณค่าความส าคญัต่อประชาชนท่ีสมควรมีขอ้มูลหลกัฐานเหตุการณ์ส าคญัท่ี 
ตอบสนองความตอ้งการเรียนรู้ของประชาชน และมีขอ้เทจ็จริงท่ีน่าเช่ือถือ  เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
เรียนรู้ของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

๕.  คุณค่าความส าคญัต่อประเทศชาติท่ีสมควรมีหลกัฐานขอ้มูลท่ีส าคญัต่อประวติัศาสตร์ 
ของประเทศ การบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัไวเ้ป็นหลกัฐานประวติัศาสตร์ของประเทศในขณะท่ีอยู่ในห้วง
กระแสเหตุการณ์  จดัท าโดยส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐ  และมีนกัจดหมายเหตุ
ผูมี้ความเช่ียวชาญในการท าหนา้ท่ีจดบนัทึกเหตุการณ์  จะเป็นหลกัฐานขอ้มูลร่วมสมยัท่ีส าคญัของภาครัฐ 
โดยจดหมายเหตุประเทศไทยจะเป็นหลกัฐานท่ีท าให้มองเห็นกระแสความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ส าคญั
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหว้งปีหน่ึงๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน  ประชาชนสามารถน าไปใชเ้ป็นหลกัฐาน  หรือน าไปใช้เป็น
หัวเร่ืองส าหรับการสืบคน้หลักฐานขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัท่ีตอ้งการเรียนรู้อ่ืนๆ  ในเชิงลึก ทั้ง
หลกัฐานจากเอกสารจดหมายเหตุ เอกสารราชการ  และส่ือส่ิงพิมพ ์ ซ่ึงประชาชนจะเป็นผูป้ระเมินความ
น่าเช่ือถือและเลือกใช้เพื่อการศึกษา  คน้ควา้  อา้งอิง  และจดหมายเหตุเฉพาะเร่ืองจะเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัการด าเนินงานพิธี  พระราชพิธี  เหตุการณ์ส าคญัในเชิงลึก  นบัตั้งแต่การสืบคน้
ประวติัความเป็นมา  การแต่งตั้งกรรมการ  การด าเนินงาน  ขั้นตอนพิธีการโดยละเอียดในวนัประกอบ              
พระราชพิธีหรือพิธี  ส่ิงอนุสรณ์หรือกิจกรรมร่วมของภาครัฐและเอกชน  เป็นตน้ 
 

หลกัเกณฑ์การประเมนิคุณค่า 
 
  การประเมินคุณค่า ตามความหมายในการด าเนินงานจดหมายเหตุของประเทศไทย  แบ่ง
ออกเป็นการด าเนินการ  ๒  ประการ  คือ  การประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุตามความหมายการ
ด าเนินงานจดหมายเหตุสากล  และการประเมินเหตุการณ์ส าคญั  โดยการประเมินคุณค่าประการแรกมี
หลกัเกณฑก์ารประเมินคุณค่าท่ีเป็นมาตรฐานตามหลกัวิชาการจดหมายเหตุสากล แตกต่างจากการประเมิน
ประการหลงัยงัไม่มีหลกัเกณฑท่ี์เป็นมาตรฐานก าหนดไว ้ ฉะนั้นเพื่อให้มีหลกัเกณฑ์การประเมินเหตุการณ์
ส าคัญก าหนดไวเ้ป็นแนวทางปฏิบัติแก่นักจดหมายเหตุ  เจ้าหน้าท่ีจดหมายเหตุ  ตลอดจนผูท่ี้ได้รับ
มอบหมายให้จดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัในการประเมินคุณค่า
เหตุการณ์ส าคญัไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้ก าหนดไวใ้นคู่มือฉบบัน้ี  โดยน าหลกัเกณฑ์การประเมิน
คุณค่าเอกสารจดหมายเหตุตามหลกัวิชาจดหมายเหตุสากลมาปรับใชเ้พื่อให้มีกรอบแนวคิดวิธีการพิจารณา
ประเมินท่ีช่วยให้การประเมินเหตุการณ์ส าคญัมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์จาก
กระบวนการท างานบนัทึกเหตุการณ์ท่ีจดัท าไวใ้นอดีตเป็นขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงประกอบการพิจาณา 
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  การประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ  (Archival   Appraisal)  คือ  การวิเคราะห์คุณค่า
ของเอกสาร  ตามหลกัเกณฑก์ารวเิคราะห์ตามหลกัวชิาจดหมายเหตุสากล  เพื่อก าหนดวา่เอกสารนั้นมีคุณค่า
ต่อเน่ืองต่อประวติัศาสตร์ด้านต่างๆ  ของประเทศไทย  นอกเหนือจากคุณค่าเบ้ืองต้นท่ีมีต่อหน่วยงาน
เจา้ของเอกสาร  เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานขอ้มูลชั้นปฐมภูมิส าหรับใหบ้ริการศึกษาคน้ควา้วจิยัแก่ประชาชน 

 

การประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ เป็นขั้นตอนส าคญัขั้นตอนหน่ึงในหลกัวชิาการ 
ด าเนินงานจดหมายเหตุสากล เพื่อคดัเลือกเอกสารท่ีมีคุณค่าส าคญั สมควรเก็บรักษาไวต้ลอดไปเป็นเอกสาร
จดหมายเหตุ 
 

เอกสารท่ีจะประเมินคุณค่าเป็นเอกสารทุกประเภทท่ีจดัท าข้ึนโดยส่ือใดๆ  ก็ตามในชุด 
เอกสาร  (Series)  หน่ึงๆ  ไม่วา่จะเป็น  หนงัสือโตต้อบ  บนัทึก  รายงาน  ส่ิงพิมพ ์ สถิติ  ภาพร่าง  ภาพถ่าย 
แผนท่ี  แผนผงั  แบบแปลน  โปสเตอร์  แผน่พบั  ส่ือคอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 
 

ชุดเอกสาร  (Records  Series)  หมายความถึง  เอกสารท่ีจดัท าข้ึนโดยหน่วยงานเจา้ของ 
เอกสาร  เพื่อเป็นหลกัฐานในการด าเนินงานตามภารกิจและกระบวนงานในระยะเวลาหน่ึง  เม่ือเอกสารจบ
ส้ินกระบวนงานนั้นๆ  และเม่ือมีอายคุรบก าหนดตามระยะเวลาท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไวใ้หห้น่วยงานเจา้ของ
เอกสารจัดเก็บรักษาไวเ้พื่อการอ้างอิงตรวจสอบการท างานแล้ว  หากเอกสารนั้นมีคุณค่าต่อเน่ืองต่อ
ประวติัศาสตร์ของประเทศ  และหอจดหมายเหตุแห่งชาติก าหนดให้จดัส่งให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
เอกสารชุดดังกล่าวจะถูกจัดส่งมายงัหอจดหมายเหตุแห่งชาติทั้ งชุดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  สามารถ
ด าเนินการจดัหมวดหมู่  จดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้ควา้ อนุรักษจ์ดัเก็บรักษา  และให้บริการคน้ควา้วิจยัเอกสาร
จดหมายเหตุชุดดงักล่าวแก่ประชาชนไดใ้นทนัที  โดยไม่ตอ้งรอระยะเวลาสะสมเอกสารให้เป็นชุด  เพื่อให้
มีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะสามารถสะทอ้นภารกิจของหน่วยงานเจา้ของเร่ืองดงัท่ีหอจดหมายเหตุแห่งชาติประสบ
อยูใ่นขณะน้ี  ยกตวัอยา่งชุดเอกสารท่ีมีความครบถว้นสมบูรณ์  เช่น  เอกสารชุดสงครามโลกคร้ังท่ี  ๒  ของ
กระทรวงการต่างประเทศ  เป็นตน้ 
 

หลกัเกณฑ์การประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ คุณค่าของเอกสารจดหมายเหตุมี 
หลกัเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 
 

๑. การประเมินคุณค่าเอกสารก่อนการรับมอบมาจัดเกบ็ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  
       ๑.๑  คุณค่าปฐมภูมิ  (Primary  Value)  เป็นคุณค่าของเอกสารท่ีมีต่อการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานเจา้ของเอกสารผูจ้ดัท าเอกสารข้ึน  ประกอบดว้ย  คุณค่าเบ้ืองตน้  ๓  ประการ  คือ 
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-  คุณค่าทางดา้นการบริหาร 
-  คุณค่าทางดา้นการเงิน 
-  คุณค่าทางดา้นกฎหมาย                       

๑.๒  คุณค่าทุติยภูมิ  (Secondary  Value)  เป็นคุณค่าของเอกสารท่ีตอ้งจดัเก็บไว ้

ตลอดไป  หรือเป็นคุณค่าต่อเน่ืองท่ีมีคุณค่าต่อประเทศชาติและประชาชน  นอกเหนือจากคุณค่าปฐมภูมิท่ีมี
ต่อหน่วยงานเจา้ของเอกสาร  เม่ือเอกสารการด าเนินงานของหน่วยงานเจา้ของเอกสารครบอายุการจดัเก็บ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดเพื่อใช้อา้งอิงและตรวจสอบแลว้  เอกสารท่ีประเมินว่ามีคุณค่าต่อเน่ืองหรือคุณค่า
ทุติยภูมิจะถูกส่งไปไวท่ี้หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เพื่อเก็บรักษาเป็นเอกสารจดหมายเหตุ คุณค่าทุติยภูมิ 
ประกอบดว้ย  คุณค่า  ๒  ประการ  คือ 

-  คุณค่าด้านประจักษ์พยาน  (Evidential  Value)  เป็นเอกสารจดหมายเหตุท่ีใชเ้ป็น 
ประจกัษพ์ยานหลกัฐานในการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐ  และในดา้นกฎหมาย  

-  คุณค่าด้านประวตัิศาสตร์  (Historical  Value)  เป็นเอกสารจดหมายเหตุท่ีใหข้อ้มูล 

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ดา้นต่างๆ  ตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ  เช่น  การเมือง เศรษฐกิจ  สังคม 
วทิยาศาสตร์  สาธารณสุข  การต่างประเทศ  การศึกษา  ศาสนา  คดีความ  ป่าไม ้ ทรัพยากรธรณี  เป็นตน้ 
ตลอดจนใหข้อ้มูลหลกัฐานทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบับุคคล เหตุการณ์  และสถานท่ี  เป็นตน้  

 

๒. การประเมินคุณค่าเอกสารเมื่อรับมอบแล้วเพือ่จัดเกบ็ไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุ 
ตลอดไปในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  หลกัเกณฑป์ระกอบการพิจารณาประเมินคุณค่า  ประกอบดว้ย 

       ๒.๑  คุณค่าดา้นการบริหาร  (Administrative  value)  

       ๒.๒  อายขุองเอกสาร  (Age) 
       ๒.๓  ปริมาณเอกสาร  (Quantity) 

       ๒.๔  วสัดุท่ีใชจ้ดัท าเอกสาร  (Type  of  Material) 
       ๒.๕  เอกสารท่ีมีเพียงหน่ึงเดียว  (Uniqueness) 

       ๒.๖  สภาพทางกายภาพ  (Physical  Quality) 
       ๒.๗  การเขา้ถึงเอกสาร  (Accessibility) 
       ๒.๘  การใชเ้อกสาร  (Use) 

       ๒.๙  การใชว้ธีิประเมินคุณค่าเอกสารแบบคดัเลือกตวัอยา่ง  (Sampling  Techniques)  
 -  การคดัเลือกตวัอยา่งโดยอตัโนมติั  (Systematic  Sampling)  

    -  การคดัเลือกตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่ม (Random Sampling)  
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๓.  การประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุอกีคร้ังหน่ึง  (Reappraisal)  เป็นการประเมิน 

คุณค่าเอกสารจดหมายเหตุอีกคร้ังหน่ึง  เม่ือจดัระบบเอกสารจดหมายเหตุเสร็จเรียบร้อยและน าไปเก็บรักษา
ไวใ้นคลงัเอกสารจดหมายเหตุเพื่อพร้อมใหบ้ริการการคน้ควา้วิจยัแก่ประชาชน  เม่ือระยะเวลาผา่นไประยะ
หน่ึง อาจจะเป็นระยะเวลา  ๑๐  ปี  หรือ  ๒๐  ปี  หอจดหมายเหตุแห่งชาติจะด าเนินการประเมินคุณค่า
เอกสารอีกคร้ังหน่ึง  โดยส ารวจจากสถิติการขอใช้เอกสารของผูค้น้ควา้วิจยั  เพื่อเป็นการประเมินว่าได้
ประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุตรงตามความตอ้งการของประชาชน  หากเอกสารไม่เคยมีสถิติการขอใช้
เพื่อการคน้ควา้วจิยัเป็นระยะเวลานาน  ๑๐  ปี  หรือ  ๒๐  ปี  ก็ควรจะทบทวนคุณค่าของเอกสารจดหมายเหตุ  
วา่มีคุณค่าต่อการศึกษาคน้ควา้วิจยัของประชาชนหรือไม่  และควรด าเนินการท าลาย  หรือเก็บไวต้ลอดไป 
โดยควรจดัให้มีกฎหมายก าหนดรองรับภารกิจการท าลายเอกสารจดหมายเหตุท่ีไม่มีสถิติการขอใช้และ
ประเมินคุณค่าอีกคร้ังหน่ึงวา่ไม่สมควรเก็บรักษาไวต้ลอดไปเป็นเอกสารจดหมายเหตุ  

 

หลกัเกณฑ์การประเมินเหตุการณ์ส าคัญ  คุณค่าของบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั   
มีหลกัเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 
 

๑.  การประเมินเหตุการณ์ส าคัญก่อนการบันทกึไว้เป็นจดหมายเหตุ  

     ๑.๑  คุณค่าปฐมภูม ิ เป็นคุณค่าของเหตุการณ์ส าคญัท่ีมีต่อการด าเนินงานของรัฐบาล  
หน่วยงาน  คณะกรรมการ  ผูป้ฏิบติังาน  ผูเ้ตรียมงาน  ผูป้ระกอบพิธีกรรม  ท่ีไดรั้บมอบหมายใหมี้หนา้ท่ี
รับผดิชอบ  และไดป้ฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จส้ิน และคุณค่าดา้นอ่ืนๆ  ท่ีมีไดแ้ก่  คุณค่าดา้นศาสนา 
คุณค่าดา้นการสืบสานประเพณี พิธีกรรม  และศิลปวฒันธรรม  เป็นตน้ 

    ๑.๒ คุณค่าทุติยภูมิ เป็นคุณค่าของเหตุการณ์ส าคญัท่ีมีต่อประวติัศาสตร์ของประเทศ 
ไทย และต่อการศึกษาเรียนรู้ของประชาชน  คุณค่าทุติยภูมิ  ประกอบดว้ย  คุณค่า  ๒  ประการ  คือ 

      -  คุณค่าด้านประจักษ์พยาน  ผลงานจากการบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั  
อาทิ  จดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นหนงัสือบนัทึกจดหมายเหตุ
เหตุการณ์ส าคญัท่ีเรียบเรียงขอ้เท็จจริงจากกระบวนการด าเนินงานในขั้นตอนการประกอบพระราชพิธี          
พระบรมศพท่ีเป็นประจกัษพ์ยานหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ เป็นขอ้มูลรายละเอียดท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็น
แนวทางในการประกอบพระราชพิธีต่อไปจดหมายเหตุประเทศไทยเอกสารบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์
ส าคญัท่ีมี และจดหมายเหตุประเทศไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  เป็นหนงัสือท่ีบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัท่ี
เกิดข้ึนในห้วงกระแสเหตุการณ์ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  มกราคม  ถึงวนัท่ี  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑  เป็นประจกัษ์
พยานเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในรอบปีพุทธศกัราช ๒๕๕๑  
 



 ๗ 

 

               -  คุณค่าด้านประวตัิศาสตร์  เป็นหนงัสือบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั  และ
เอกสารขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการด าเนินงานบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเป็นหลกัฐานคน้ควา้อา้งอิงทางประวติัศาสตร์ 
ตลอดจนใหข้อ้มูลหลกัฐานทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบับุคคล เหตุการณ์  และสถานท่ี  เป็นตน้  
 

๒.  การประเมินบันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญขณะด าเนินการบันทกึเหตุการณ์   
หลกัเกณฑป์ระกอบการพิจารณาประเมินคุณค่าเหตุการณ์ส าคญั  ประกอบดว้ย 

      ๒.๑   ผูบ้นัทึกเหตุการณ์เขา้ร่วมอยูใ่นเหตุการณ์ขณะเหตุการณ์ก าลงัด าเนินอยูต่ ั้งแต่ 
เร่ิมตน้จนกระทัง่เสร็จส้ิน  ขอ้มูลเหตุการณ์ท่ีได้จากการบนัทึกและเรียบเรียงโดยนกัจดหมายเหตุและผูท่ี้
ได้รับมอบหมายให้เขา้ไปท าหน้าท่ีบนัทึกรายละเอียดตามขั้นตอนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ณ  สถานท่ีท่ีเกิด
เหตุการณ์เป็นขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดว้า่มีความถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริงในฐานะผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

     ๒.๒   สอบทานขอ้เทจ็จริงจากหน่วยงานเจา้ของเร่ืองหรือผูท่ี้อยูใ่นเหตุการณ์  ในกรณี 
ท่ีไม่ไดเ้ขา้ไปบนัทึกเหตุการณ์ขณะท่ีเกิดเหตุการณ์ แต่บนัทึกเหตุการณ์โดยการสอบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ  โดยไดส้อบทานขอ้เท็จจริงจากหน่วยงานเจา้ของเร่ืองหรือผูท่ี้อยูใ่นเหตุการณ์  คุณค่าขอ้เท็จจริงของ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเช่ือถือได ้ 
 

๓.  การตรวจสอบทบทวนบันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญเมื่อจัดท าเสร็จเรียบร้อย   
เพื่อใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลเหตุการณ์ส าคญัเป็นขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้ง  กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ไดด้ าเนินการ
ตรวจสอบทบทวน  ดงัน้ี 

      ๓.๑  การตรวจทานต้นฉบับจดหมายเหตุโดยผู้เช่ียวชาญ เม่ือจดัท าตน้ฉบบัเสร็จ 
เรียบร้อย กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์จะจดัส่งตน้ฉบบัหนงัสือจดหมายเหตุใหผู้เ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้เฉพาะดา้นท่ี
เก่ียวกบัเหตุการณ์  พิธีกรรม  ส่ิงปลูกสร้าง  การซ่อมสร้าง  เป็นตน้ เ ป็นผูต้รวจสอบขอ้มูลอีกคร้ังหน่ึง  หาก
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้  จะด าเนินการจดัพิมพแ์ละเผยแพร่ต่อไป 

     ๓.๒  การตรวจสอบสถิติการค้นคว้าวจัิยเอกสารบันทกึเหตุการณ์ของผู้ค้นคว้า  เอกสาร 
ประกอบการจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัและเอกสารท่ีจดัท าและรวบรวมเก่ียวกบัเหตุการณ์
ส าคญัจะน าไปจดัหมวดหมู่  จดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้ควา้ และบริการแก่ประชาชน  เม่ือระยะเวลาผ่านไป
ระยะหน่ึง  อาจจะเป็นระยะเวลา  ๑๐  ปี  หรือ  ๒๐  ปี  กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์จะด าเนินการประเมินคุณค่า
เอกสารบนัทึกเหตุการณ์อีกคร้ังหน่ึง  โดยส ารวจจากสถิติการขอใชเ้อกสาร  เพื่อเป็นการประเมินวา่ไดจ้ดัท า
บนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัตรงตามความตอ้งการของประชาชน หากเอกสารไม่เคยมีสถิติการขอใช้
เป็นระยะเวลานาน  ๑๐  ปี  หรือ  ๒๐  ปี  ก็จะทบทวนกระบวนการจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั
วา่มีคุณค่าต่อการศึกษาคน้ควา้วจิยัของประชาชนหรือไม่  ควรยติุการจดัท าหรือด าเนินการจดัท าต่อไป 
 



 ๘ 

เปรียบเทยีบการประเมนิเหตุการณ์ส าคญักบัการประเมนิคุณค่าเอกสาร  จดหมายเหตุ 
 

ภารกิจการบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัของประเทศไทย มีหลกัเกณฑ์                            
การด าเนินงานท่ีแตกต่างจากการด าเนินงานจดหมายเหตุตามหลกัวิชาจดหมายเหตุสากล  แมว้า่
กระบวนการด าเนินงานจะมีขั้นตอนท่ีเหมือนกนัในบางขั้นตอน  แต่รายละเอียดการด าเนินงาน                  
ในขั้นตอนหลกัแต่ละขั้นตอนมีเกณฑก์ารด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั  โดยอาจศึกษาเปรียบเทียบได ้ ดงัน้ี 

 
 

จดหมายเหตุ บนัทึกเหตุการณ์ 
๑. การติดตามรับมอบเอกสารท่ีมีคุณค่าส าคญัจาก

หน่วยงานภาครัฐ  มาเก็บรักษาในหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ  
(มีกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งรองรับภารกิจ
อ านาจหนา้ท่ีไวเ้ป็นการเฉพาะ ไดแ้ก่ 
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 
๒๕๔๐  ระเบียบวา่ดว้ยความลบัของทางราชการ 
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย
งานสารบรรณ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  และฉบบัท่ี  ๒  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  และพระราชบญัญติัจดหมายเหตุ
แห่งชาติ) 

 

๑. การติดตามรวบรวมเอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เหตุการณ์ส าคญั ไม่มีกฏหมายก าหนดอ านาจ
หนา้ท่ีในการรวบรวมเอกสาร  จะไดรั้บเอกสาร
โดยไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างานหรือเขา้ร่วมสังเกตุการณ์การประชุม
คณะกรรมการ  เพื่อติดตามการเตรียมการ
ด าเนินงานและเพื่อรวบรวมเอกสาร ไม่มีกลไกท่ี
จะท าใหส้ามารถด าเนินการรับมอบเอกสารอยา่ง
ครบถว้นและเป็นระบบ ไม่มีกลไกท่ีจะท าใหท้ราบ
กิจกรรมในเหตุการณ์ส าคญัทั้งหมดล่วงหนา้ 
แหล่งขอ้มูลอาจไม่ให้เอกสาร  ใหเ้อกสารไม่ครบ 
ใหเ้อกสารชา้ไม่ทนัเวลาส าหรับน าไปเป็นขอ้มูล
ประกอบการเรียบเรียง  ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาปิด
เล่ม  จดัพิมพใ์หแ้ลว้เสร็จ 

๒. การประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ  (ประเมิน
คุณค่าของขอ้มูลเอกสารวา่มีความเป็นขอ้มูลชั้นตน้
ท่ีใหห้ลกัฐานขอ้เทจ็จริงท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุด และ
ความเป็นตน้ฉบบัตวัจริงท่ีมีเพียงฉบบัเดียว มีความ
ครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูล  ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑ์
การประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ ท่ีก าหนด
ไวช้ดัเจน และหอจดหมายเหตุทัว่โลกไดน้ ามาใช้
เป็นแนวทางปฏิบติั)  

๒.  การประเมินความส าคญัของเหตุการณ์ท่ีสมควรจด
บนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์  (ไม่ได้
ประเมินความเป็นตน้ฉบบัตวัจริงของเอกสาร 
เพราะมีวตัถุประสงคใ์นการรวบรวมเพื่อน าขอ้มูล
มาเรียบเรียงเป็นตน้ฉบบัจดหมายเหตุ และเอกสาร
ตน้ฉบบัตว้จริงเจา้ของยงัประสงคจ์ะใชเ้พื่อการ
ปฏิบติังาน  หรือมีกฏหมายก าหนดระยะเวลาใน
การจดัเก็บเพื่อการใชง้านและตรวจสอบ ในกรณี
การรวบรวมเอกสารบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัอ่ืน ๆ 



 ๙ 

เช่น ประมวลข่าวเหตุการณ์ส าคญัจากหนงัสือพิมพ ์
การบนัทึกเทปวดีิทศัน์ข่าวเหตุการณ์ส าคญั  การ
จดัเก็บส่ิงพิมพ ์วารสาร ภาพรับมอบจากแหล่ง
ต่างๆ  เป็นตน้  เป็นส าเนาเอกสาร ส่ือส่ิงพิมพท่ี์ได้
จากการรวบรวมจากแหล่งต่างๆ หรือจดัซ้ือ 

๓. การจดัหมวดหมู่เอกสารจดหมายเหตุ  
(จดัตามแหล่งท่ีมาของเอกสาร จดัเฉพาะแยกชุด
เอกสารจดหมายเหตุตามหน่วยงานเจา้ของเอกสาร
โดยใหส้ะทอ้นภารกิจของหน่วยงานเจา้ของ
เอกสารตามหลกัการจดัเอกสารจดหมายเหตุ 
ก าหนดหมวดหมู่และรหสัเอกสารตามช่ือ
หน่วยงานเจา้ของเอกสาร ไม่จดัหมวดหมู่ภายใต้
หวัเร่ืองท่ีปะปนรวมหลายหน่วยงานเขา้ดว้ยกนั ซ่ึง
จะเป็นการแตกชุดเอกสาร แต่จะใชเ้คร่ืองมือช่วย
คน้ควา้แบบเจาะลึก และโปรแกรมการสอบคน้
แทน) 

๓. การจดัหมวดหมู่เอกสารบนัทึกเหตุการณ์ 
(ลงทะเบียนตามล าดบัการเขา้มาของเอกสาร 
จดัแยกหมวดหมู่ตามประเภทของเอกสาร ก าหนด
รหสัยอ่แต่ละหมวดหมู่ตามประเภทของเอกสาร)  

๔.   การจดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้ควา้ (ในรูปแบบบญัชี
ส ารวจเอกสาร บญัชีสารสังเขป บญัชีส ารวจทัว่ไป 
บตัรรายการ เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับสอบคน้
เอกสารจดหมายเหตุชุดต่างๆ ไดร้วดเร็วและมี
ประสิทธิภาพตามหลกัวชิาจดหมายเหตุ 

๔.  การจดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้ควา้  (ในรูปแบบ
บญัชีส ารวจเอกสาร และบตัรรายการ แต่ละชุดไม่
สามารถสอบคน้ใหเ้ช่ือมโยงเอกสารประเภทต่างๆ 
ภายใตห้วัเร่ืองเหตุการณ์ส าคญัเดียวกนัได ้และ
ประมวลข่าวเหตุการณ์ส าคญัไม่สามารถสอบคน้
เหตุการณ์ส าคญัจากวนัท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือหวั
เร่ืองเหตุการณ์โดยเฉพาะได)้ 

๕.    การอนุรักษ ์ (ซ่อมแซมตน้ฉบบั จดัท าไมโครฟิลม์ 
สแกนเอกสารและภาพ  เพื่อใหบ้ริการคน้ควา้วจิยั
ทดแทนตน้ฉบบั และจดัเก็บไมโครฟิลม์ไวอี้ก
สถานท่ีหน่ึงเพื่อป้องกนัเหตุภยัภิบติั  

๕. การอนุรักษ ์ (ไม่ไดด้ าเนินการ เพราะเป็น
เอกสารใหม่ และเป็นส าเนาเอกสาร) 

๖. การบริการคน้ควา้วิจยั  (ใหบ้ริการคน้ควา้วจิยั
เอกสารจดหมายเหตุแก่ประชาชน) 

 

๖. การบริการคน้ควา้วิจยั  (ใหบ้ริการคน้ควา้วจิยั
เอกสารบนัทึกเหตุการณ์แก่ประชาชน) 

๗. การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  โดยจดันิทรรศการ จดั
น าชม  จดับรรยายทางวชิาการ  จดัพิมพเ์อกสาร

๗.  จดัพิมพแ์ละเผยแพร่  (หนงัสือจดหมายเหตุ
เหตุการณ์ส าคญั และจดหมายเหตุประเทศไทย 



 ๑๐ 

จดหมายเหตุ ซ่ึงตามหลกัวชิาจดหมายเหตุจะ
จดัพิมพโ์ดยน าตน้ฉบบัเอกสารจดัพิมพเ์ผยแพร่
เป็นชุด เป็นเร่ือง เพื่อเป็นการส่งเสริมใหมี้ผูเ้ขา้มา
คน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุเพิ่ม
มากข้ึน และเพื่อเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุชุดท่ี
ก าลงัเป็นท่ีสนใจ ชุดท่ีเพิ่งเปิดใหบ้ริการ โดยไม่มี
การเรียบเรียงแต่งเติม  

ออกเผยแพร่ ใหห้้องสมุดหน่วยงานและหอ้งสมุด
สถานศึกษา)  

 
 

ภารกจิการจัดท าบันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัของประเทศไทย 
 

ภารกิจการจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัของประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้
เป็น  ๓  ช่วง  คือ  การบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัไวเ้ป็นจดหมายเหตุก่อน  พ.ศ.  ๒๔๗๕  การบนัทึกเหตุการณ์ส าคญั
ไวเ้ป็นจดหมายเหตุ  พ.ศ.  ๒๔๗๕ - พ.ศ.  ๒๔๔๙  และการบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัไวเ้ป็นจดหมายเหตุ 
พ.ศ.  ๒๕๕  - ปัจจุบนั 

 

  การบันทกึเหตุการณ์ส าคัญไว้เป็นจดหมายเหตุก่อน  พ.ศ.  ๒๔๗๕ 

งานจดหมายเหตุของประเทศไทยในรูปแบบบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัทาง 
ประวติัศาสตร์นั้น  อาจกล่าวไดว้่ามีประวติัความเป็นมาท่ีสามารถสืบยอ้นข้ึนไปไดก่้อนสมยักรุงสุโขทยั   
จากหลกัฐานภาพวาดเขียนสีบนเพิงผาและผนงัถ ้าท่ีมนุษยย์ุคก่อนประวติัศาสตร์ไดบ้นัทึกเหตุการณ์ส าคญั
เก่ียวกบัการด ารงชีวิต  ประกอบดว้ยภาพคน  ภาพมือ  ภาพสัตวต่์างๆ  ภาพการล่าสัตว ์ เป็นตน้  และไดมี้
การวาดภาพเขียนสีเก่ียวกบัความเช่ือทางศาสนา  อาทิ  ภาพวาดพระพุทธเจา้  เป็นตน้  ซ่ึงบนัทึกเหตุการณ์
ดว้ยจิตรกรรมภาพเขียนสีเหล่าน้ีพบเป็นจ านวนมากในเขตพื้นท่ีภาคอีสานของประเทศไทย  และภาพเขียน
สีน้ียงัมีปรากฏในภาคกลาง  ภาคเหนือ  และภาคใตอี้กดว้ย  
 

ในยคุต่อมาไดมี้การบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัเป็นการจารึกตวัอกัษรบนแผน่ศิลาหรือแท่น 
ศิลา  โดยผูมี้อ  านาจเป็นผูส้ั่งให้จารึก มีเน้ือหาเหตุการณ์ส าคญัเก่ียวกับศาสนา  การปกครอง  กฎหมาย             
การศึกสงคราม  การแพทย ์ วรรณคดี  อาทิ  จารึก  "สฺย  กุก"  ท่ีระเบียงภาพปราสาทนครวดัในยุคอาณาจกัร
ขอมซ่ึงสันนิษฐานวา่น่าจะเป็นภาพเก่ียวกบักองทพัสยามท่ีส่งไปช่วยรบกบัพวกจาม  
 

การจดบนัทึกเหตุการณ์ในสมยักรุงสุโขทยั  ดงัมีหลกัฐานปรากฏอยูคื่อ  ศิลาจารึกของ            



 ๑๑ 

      
พอ่ขนุรามค าแหงมหาราช  ศิลาจารึกพอ่ขนุรามค าแหง  นบัเป็นศิลาจารึกภาษาไทยหลกัแรก มีเน้ือหาขอ้มูล
เหตุการณ์ส าคญัเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในสมยัสุโขทยั  
 

การจดบนัทึกเหตุการณ์ในสมยักรุงศรีอยธุยา  ปรากฏหลกัฐานวา่ในรัชกาลสมเด็จ                     
พระนารายณ์มหาราช  จุลศกัราช  ๑๐๔๒  ไดมี้กฎหมายเหตุ  หอหนงัสือ  หอศาสตราคม  แสดงให้เห็นว่า
ในสมยักรุงศรีอยุธยาไดใ้ห้ความส าคญักบัการจดหมายเหตุแลว้  และไดมี้การก าหนดสถานท่ีเก็บจดหมายเหตุ  
และก าหนดต าแหน่งบุคคลท่ีท าหน้าท่ีบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั  ตามค าทรงสันนิษฐานของ
สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ  กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  ในพระราชพงศาวดาร  ฉบบัพระราชหตัถเลขาวา่   

 

‚เร่ืองจดหมายเหตุของเรามีธรรมเนียมเก่า เรียกวา่ หอศาสตราคม เป็นหนา้ท่ีของนายเสน่ห์  
และนายสุจินดา หุม้แพร มหาดเล็กท่ีจะตอ้งจดหมายเหตุการณ์ต่างๆ  เก็บไวใ้นหอศาสตราคม‛ 
  

ในพระราชพงศาวดารฉบบักรุงศรีอยธุยา  ฉบบัหลวงประเสริฐ  มีขอ้ความในบานแผนก  
กล่าวถึง  กฎหมายเหตุ  ในพระราชพงศาวดาร วา่ 
 

  ‚ศุภมสัดุ  ๑๐๔๒  ศก  วอก  นกั  (ษตัร  ณ  วนั  ๔)  ๑ฯ๒๑๕  ค ่า  (พ.ศ.  ๒๒๒๓)  ทรงพระ 
(กรุณาโปรด)  เหนือเกลา้เหนือกระหม่อมสั่งวา่ให้เอากฎหมายเหตุของพระ โ (หราเขียน)  ไวแ้ต่ก่อน แล
กฎหมายเหตุซ่ึงหาไดแ้ต่หอหนงัสือ  แลเหตุซ่ึงมีในพระราชพงศาวดารนั้นให้คดัเขา้ดว้ยกนัเป็นแห่งเดียว
ใหร้ดบัศกัราชกนัมาคุง  เท่าบดัน้ี‛ 
 

  หลงัจากสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแลว้ก็เขา้ใจวา่ ยงัคงมีงานจดหมายเหตุในราชส านกั
เป็นประเพณีสืบต่อกนัมาจนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 
 

   ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัแห่งกรุงรัตนโกสินทร์  มีปรากฏหลกัฐาน
งานจดหมายเหตุ  ดงัในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  ซ่ึงปรากฏ
อยูใ่นประชุมพงศาวดารฉบบัหอสมุดแห่งชาติวา่    

 

  ‚ประเพณีอนัน้ี  ไดท้ราบวา่ยงัมีอยูเ่ม่ือในรัชชกาลท่ี ๔  จะมีติดต่อมาแต่โบราณ  หรือเป็น
การเลิกกนัไปเสียแลว้คราวหน่ึง  พึ่งมาโปรดใหก้ลบัมีข้ึนใหม่เม่ือในรัชชกาลท่ี  ๔  ขอ้น้ีหาทราบไม่‛ 



 ๑๒ 

  ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว มีหลกัฐานงานจดหมายเหตุปรากฏใน
เอกสารกระทรวงมุรธาธรอาลกัษณ์และรัฐมนตรี  ใจความวา่ หม่อมเจา้ประภากร  อธิบดีกรมพระอาลกัษณ์ 
กราบทูลเสนอความเห็นต่อพระเจ้าน้องยาเธอ   กรมหม่ืนสมมตอมรพนัธ์  ราชเลขาธิการ  เร่ืองการจดั
งบประมาณกรมพระอาลกัษณ์ซ่ึงข้ึนอยูก่บัรัฐมนตรีสภา   เม่ือรัตนโกสินทร์ศก  ๑๑๕  ความวา่  
 

  ‚จึงขอรับพระราชทาน ยกการไดรีไปรวมกบัราชกิจจายกเป็นกองจดหมายเหตุข้ึนกอง
หน่ึง‛  และไดทู้ลเสนอใหน้ายอุทยัวรรณ์เป็นนายเวร มีหนา้ท่ีเป็นผูแ้ต่งมีเสมียนอีก ๓ นายเป็นผูสื้บข่าว 
ผูเ้ขียนไดอะร่ี และผูค้ดัลอก   

 
ในรัตนโกสินทร์ศก  ๑๑๘  มีประกาศตั้งต าแหน่งขา้ราชการกรมรัฐมนตรีและกรม                 

พระอาลกัษณ์ตั้งใหมี้กองจดหมายเหตุ  โดยมีหลวงนรราชจ านง   ด ารงต าแหน่งปลดักรม  มีนายเวร  ๑  คน  
และเสมียนเอก  ๑  คน 
 

ในรัตนโกสินทร์ศก ๑๒๗  ไดมี้การแต่งตั้งใหข้นุอนุสิฐวิบูลยเ์ป็นปลดักรม  ท าหนา้ท่ี 
รวบรวมเร่ืองลงในหนงัสือราชกิจจานุเบกษาเป็นส่วนใหญ่  

 

ส าหรับหอจดหมายเหตุซ่ึงจะแยกความหมายออกมาเป็นค าซ่ึงหมายถึง  หน่วยงานซ่ึงเป็น 
ที่เก็บเอกสารราชการ  ตรงตามค าว่า  National  Archives  ของต่างประเทศโดยมิใช่เพียงแต่หมายถึง 
การจดเหตุการณ์ประจ าวนัท่ีเกิดข้ึน แลว้เก็บไวใ้นหอส าหรับเก็บเช่นหอหนังสือหรือหอศาสตราคมนั้น  
เร่ิมตั้งแต่เม่ือสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ  ทรงมีพระด าริตั้งหอจดหมายเหตุข้ึน
พร้อมกบัพิพิธภณัฑสถาน  ดงัท่ีหม่อมเจา้พนูพิสมยั  ดิศกุล  ไดท้รงเล่าไวว้า่ 
 
  ‚เร่ืองหอจดหมายเหตุ  ท่านตรัสว่าเราหาหนังสือหลักฐานทางราชการในสมยัก่อนๆ 
ล าบากอยู่แลว้  ฉะนั้นถา้เร่ิมตน้เสียแต่บดัน้ี  ในเวลาอีก 100  -  200 ปี  เด็กๆ  จะแต่งหนงัสือเร่ืองอะไรก็
พอจะหาหลกัฐานได้จากหอน้ี  ไม่ตอ้งล าบากเหมือนคนชั้นพ่อ‛  ขา้พเจา้ถามว่า  ‚จะเอาหนังสือมาจาก
ไหน‛  ท่านตอบวา่  ‚สั่งไปตามกระทรวงวา่หนงัสืออะไรท่ีพน้  25  ปีแลว้   ให้ส่งเขา้หอน้ี ....  ในไม่ชา้เราก็
จะได้เร่ืองติดต่อกันมาเป็นหลักฐานแต่เร่ืองก็เป็นเช่นเดียวกับหอรูป  คือยงัไม่มีใครเห็นความส าคัญ  
หนงัสือเก่าท่ีมีอยูก่็อยูไ่ปเร่ือยๆ  รอวนัใหป้ลวกฉลองพระเดชพระคุณชาติต่อไป‛ 
 

  ในสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  พ.ศ.  ๒๔๕๙  ไดมี้การจดัตั้งแผนก
จดหมายเหตุในหอพระสมุดวชิรญาณ  วธีิท่ีจดัเร่ิมตน้ดว้ยการแบ่งเอกสารท่ีเรียกวา่จดหมายเหตุราชการ



 ๑๓ 

บา้นเมืองนั้น  ออกเป็น  ๒  พวก  คือ  จดหมายเหตุในอดีตและจดหมายเหตุปัจจุบนั  โดยก าหนดใหเ้อกสาร
ก่อนวนัท่ี  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๔๕๙  เป็นจดหมายเหตุในอดีต และเอกสารตั้งแต่วนัท่ี  ๑  เมษายน  พ.ศ. 
๒๔๕๙  เป็นจดหมายเหตุปัจจุบนั 
 

การบันทกึเหตุการณ์ส าคัญไว้เป็นจดหมายเหตุ พ.ศ. ๒๔๗๕ - พ.ศ. ๒๔๕๐ 
 

ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง  พ.ศ.  ๒๔๗๕  งานจดบนัทึกเหตุการณ์ 
ประจ าวนัซ่ึงเป็นประเพณีท่ีท ากนัมาในราชส านกัไดจ้ดัท าสืบต่อมา  ดงัปรากฏหลกัฐานในพระราชกฤษฎีกา
แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร  พ.ศ.  ๒๔๗๖  ใหจ้ดัตั้งแผนกบนัทึกเหตุการณ์ข้ึนในกองหอสมุดแห่งชาติ   

 

ใน  พ.ศ.  ๒๔๘๑  มีพระราชกฤษฎีกายา้ยแผนกบนัทึกเหตุการณ์ไปข้ึนกบักองวฒันธรรม  
กรมศิลปากร   

 

ใน  พ.ศ.  ๒๔๘๕  ไดย้บุเลิกกองวฒันธรรม  โอนแผนกบนัทึกเหตุการณ์ไปข้ึนกบักอง 
วรรณคดีและประวติัศาสตร์  กรมศิลปากร  

 

เม่ือวนัท่ี  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๕  ไดมี้ประกาศพระราชกฤษฎีกาจดัวางระเบียบ 
ราชการกรมศิลปากร ให้มี  ๗  กอง  ๒๕  แผนก  โดยมีกองจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นกองหน่ึงร่วมอยูด่ว้ย  
มีหนา้ท่ีด าเนินงานเก่ียวกบัการรวบรวมบนัทึกและรวบรวมเหตุการณ์ทัว่ไปทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวกบั
ประเทศไทย  พร้อมดว้ยภาพข่าวเหตุการณ์  แบ่งออกเป็น  ๒  แผนก  คือ 
 

-  แผนกบันทกึเหตุการณ์  มีหนา้ท่ีบนัทึกเหตุการณ์ภายในประเทศ  และเหตุการณ์ 
ต่างประเทศท่ีเก่ียวดว้ยเร่ืองของประเทศไทย  รวมทั้งเหตุการณ์ท่ีบนัทึกดว้ยภาพและบนัทึกดว้ยเสียง  เพื่อ
เป็นหลกัฐานในการจดัท าประวติัศาสตร์ต่อไป 

-  แผนกเอกสารส าคัญ  มีหนา้ท่ีเก็บเอกสารส าคญัของชาติ  เพื่อรักษาเป็นหลกัฐานอา้งอิง 
ต่อไป 
 

การบันทกึเหตุการณ์ส าคญัไว้เป็นจดหมายเหตุ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน 
ใน พ.ศ. ๒๕๕ -  กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ไดย้กฐานะเป็นส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  ใน

สังกดักรมศิลปากร  กระทรวงวฒันธรรม  มีหนา้ท่ีด าเนินงานจดหมายเหตุของประเทศไทย  โดยมี



 ๑๔ 

โครงสร้างการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น  ๕  กลุ่มงาน  หอจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพล    
อดุลยเดช  และฝ่ายบริหารทัว่ไป ดงัน้ี  

-  กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ 
-  กลุ่มวจิยัและบริหารเอกสาร 
-  กลุ่มเอกสารส าคญั 
-  กลุ่มอนุรักษ ์
-  กลุ่มบริการและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
-  หอจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 
-  ฝ่ายบริหารทัว่ไป่่ 
 

นบัตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๔๙๕  -  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์  มีภารกิจในการบนัท 
เหตุการณ์ส าคญัของประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนทั้งในประเทศและในต่างประเทศ  โดยมีการด าเนินงานแบ่งออก
ไดเ้ป็น  ๒  ภารกิจหลกั  ดงัน้ี 
 

๑. การจดัท าตน้ฉบบับนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั แบ่งออกเป็น  
       ๑.๑   การจดัท าปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัประจ าวนัของชาติ  
       ๑.๒  การเรียบเรียงบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะเร่ือง 
๒.  การจดัท าและรวบรวมเอกสารบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั  แบ่งออกไดเ้ป็น  

๑๖ ประเภท  ไดแ้ก่ 
       ๒.๑   เอกสารประมวลข่าวเหตุการณ์ส าคญั 

              ๒.๒    เอกสารแถลงข่าวของทางราชการ 
               ๒.๓    เอกสารบนัทึกความทรงจ า 
              ๒.๔    เอกสารประชุมสัมมนา 
              ๒.๕     เอกสารบนัทึกเหตุการณ์และจดหมายเหตุ 
               ๒.๖     ภาพถ่ายเหตุการณ์ส าคญั 
              ๒.๗     สไลดเ์หตุการณ์ส าคญั 
               ๒.๘     แผนผงั 
             ๒.๙     แผนท่ี 
             ๒.๑๐  โปสเตอร์และปฏิทิน 
                ๒.๑๑  แถบบนัทึกเสียงข่าวเหตุการณ์ส าคญั 
               ๒.๑๒  แถบบนัทึกภาพข่าวเหตุการณ์ส าคญั 
              ๒.๑๓  เอกสารเสียงดิจิตลัข่าวเหตุการณ์ส าคญั 



 ๑๕ 

              ๒.๑๔  เอกสารภาพดิจิตลัข่าวเหตุการณ์ส าคญั 
             ๒.๑๕  หนงัสืออา้งอิง 
              ๒.๑๖  นิตยสารและวารสาร 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญเฉพาะเร่ือง  
 

๑.  การประเมินเหตุการณ์ส าคญัท่ีจะบนัทึก 
 

๒.  การศึกษาคน้ควา้ประวติัความเป็นมาของเหตุการณ์ส าคญั 
 

๓.  การเขา้ร่วมสังเกตการณ์และบนัทึกเหตุการณ์ 
             ๓.๑  การจดบนัทึกเหตุการณ์ 

                    ๓.๒  การถ่ายภาพน่ิงเหตุการณ์ส าคญั 
             ๓.๓  การถ่ายภาพเคล่ือนไหวเหตุการณ์ส าคญั 
             ๓.๔  การสัมภาษณ์ผูรั้บผิดชอบ  ผูป้ฏิบติังาน  ผูเ้ก่ียวขอ้ง  ผูป้ระสบเหตุการณ์ส าคญั     

เป็นตน้ 
             ๓.๕  การบนัทึกข่าวเหตุการณ์ส าคญัท่ีออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ช่องต่างๆ 
 

๔.  การรวบรวมเอกสารขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ส าคญัทุกส่ือทุกประเภท  ไดแ้ก่  
              ๔.๑  เอกสารการด าเนินงานทั้งฉบบัตวัเขียน  ตน้ร่าง  ฉบบัพิมพเ์ผยแพร่  
                 ๔.๒  การรวบรวมเอกสารขอ้มูลเหตุการณ์ส าคญัจากหน่วยงานเจา้ของเร่ือง 

ผูรั้บผดิชอบโดยตรง  ช่างภาพจากหน่วยงานอ่ืน  และส่ือมวลชนท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปบนัทึกภาพ
เหตุการณ์ 
 

๕.  การเรียบเรียงตน้ฉบบัเหตุการณ์ส าคญั 
 

๖.  การตรวจแกต้น้ฉบบั 
 

      ๗.  การจดัพิมพเ์ผยแพร่ 
 

๘.  การจดัหมวดหมู่และจดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้ควา้เอกสารบนัทึกและรวบรวมท่ีใช้ 
ประกอบการเรียบเรียงตน้ฉบบัจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเพื่อใหบ้ริการคน้ควา้อา้งอิงแก่ประชาชน 

 

ผลงานการบันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั  พ.ศ.  ๒๕๗๕  -  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
 
 



 ๑๖ 

 
๑.   ผลการด าเนินงานจดหมายเหตุเฉพาะเร่ือง 
 

เป็นการบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัของชาติ  เรียบเรียงเป็นหนงัสือจดหมายเหตุเหตุการณ์
ส าคญั  โดยมีผลงานการเรียบเรียงหนงัสือจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั  ในระหวา่ง  พ.ศ.  ๒๕๐๐  ถึง  พ.ศ. 
๒๕๕๐  จ านวน  ๓๑  เล่ม  โดยเป็นฉบบัพิมพดี์ด  จ านวน  ๔  เล่ม  ฉบบัจดัพิมพ ์ จ  านวน  ๒๗  เล่ม  ดงัน้ี 

 
พุทธศกัราช  ๒๕๐๐  บนัทึกผลงานของรัฐบาลจอมพล ป พิบูลยส์งคราม  พุทธศกัราช  ๒๔๙๑ -  

๒๔๙๙  
 

พุท พุทธศกัราช  ๒๕๒๐ พระราชพิธีข้ึนระวางและสมโภชชา้งส าคญั  จงัหวดันราธิวาส  ระหวา่งวนัท่ี    
๒๓  -  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๒๐ (ฉบบัพิมพดี์ด) 
 

พุท พุทธศกัราช  ๒๕๒๒ จดหมายเหตุการณ์บูรณะปฏิสังขรณ์องคพ์ระธาตุพนม  พุทธศกัราช  ๒๕๑๘  - 
๒๕๒๒ 
 

พุท พุทธศกัราช  ๒๕๒๒ จดหมายเหตุพระราชพิธีรัชดาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล        
อดุลยเดช  พุทธศกัราช  ๒๕๑๔ 
 

พุทธศกัราช  ๒๕๒๓ จดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรม                       
โอรสาธิราช  เจา้ฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 

 
พุทธศกัราช  ๒๕๒๓ จดหมายเหตุเร่ือง พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

   (ฉบบัพิมพดี์ด) 
 
พุทธศกัราช  ๒๕๒๔ จดหมายเหตุพระประสูติการ  พระราชพิธีสมโภช  ๓  วนั  สมโภชเดือน  และข้ึน

พระอู่พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา 
 
พุทธศกัราช  ๒๕๒๕ จดหมายเหตุการณ์บูรณปฏิสังขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามและ 

พระบรมมหาราชวงั ในการฉลองพระนครครบ  ๒๐๐  ปี  พุทธศกัราช  ๒๕๒๕ 
ภาคท่ี  ๑  วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 



 ๑๗ 

พุทธศกัราช  ๒๕๒๕ จดหมายเหตุการณ์อนุรักษก์รุงรัตนโกสินทร์  พุทธศกัราช  ๒๕๒๕ 
 
พุทธศกัราช  ๒๕๒๕ จดหมายเหตุการสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑล 

 
พุทธศกัราช  ๒๕๒๗ จดหมายเหตุพระราชพิธีพระราชทานครอบ  ประธานประกอบพิธีไหวค้รูโขน – 

ละคร  และพิธีต่อท่าร าเพลงหนา้พาทยพ์ระพิราพ  ณ  ศาลาดุสิดาลยั  สวนจิตรดา 
 

พุทธศกัราช  ๒๕๒๗ จดหมายเหตุเร่ือง  พระประสูติการ  พระราชพิธีสมโภช  ๓  วนั  สมโภชเดือน 
และข้ึนพระอู่ พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้อทิตาทรกิติคุณ  (ฉบบัพิมพดี์ด) 

 
พุทธศกัราช  ๒๕๒๙ จดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจา้ร าไพพรรณี  พระบรมราชินีใน

รัชกาลท่ี  ๗ 
 
พทุธศกัราช  ๒๕๓๐ จดหมายเหตุปรับปรุงศาลหลกัเมือง  กรุงเทพมหานคร  พุทธศกัราช  ๒๕๒๕  - 

๒๕๒๙ 
 

พุทธศกัราช   ๒๕๓๐ พุทธมณฑล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช 

 
พุทธศกัราช  ๒๕๓๔ จดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนา  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก  ณ  พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  วนัศุกร์  ท่ี   
๒๑  เมษายน  ๒๕๓๒ 

 

พุทธศกัราช  ๒๕๓๕ จดหมายเหตุงานประเพณีลากพระ อ าเภอร่อนพิบูลย ์จงัหวดันครศรีธรรมราช  
(ฉบบัพิมพดี์ด) 

 

พุทธศกัราช ๒๕๓๕ จดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน  สมเด็จพระสังฆราช                 
สกลมหาสังฆปริณายก  (วาสโน  วาสน์  นิลประภา  ป.ธ.  ๔)  วดัราชบพิสถิต 
มหาสีมาราม 

 
 
 



 ๑๘ 

พุทธศกัราช  ๒๕๓๖ จดหมายเหตุการสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช                              
สกลมหาสังฆปริณายก  ท่ีระลึกในการฉลองพระชนมาย ุ ๘๐ พรรษา สมเด็จ           
พระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ณ  พระอุโบสถ            
วดับวรนิเวศวิหาร  ๓  ตุลาคม  ๒๕๓๖  
 

พุทธศกัราช  ๒๕๔๑ จดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เล่ม  ๑ - ๒ 
 

พุทธศกัราช  ๒๕๔๓ พระราชวทิยาคม  (หลวงพ่อคูณ  ปริสุทโธ) 
 

พุทธศกัราช  ๒๕๔๓ สมโภชโลหะปราสาท  วดัราชนดัดารามวรวหิาร 
 

พุทธศกัราช  ๒๕๔๕ จดหมายเหตุการณ์ซ่อมบูรณะฉตัรประจ าฐานชุกชี พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
 

พุทธศกัราช  ๒๕๔๕ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ๕  รอบ เล่ม  ๑ - ๒ 
 

พุทธศกัราช  ๒๕๔๕ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ๖  รอบ  เล่ม ๑ - ๒ 
 

พุทธศกัราช  ๒๕๔๕ จดหมายเหตุพระราชพิธีกาญจนาภิเษก  เล่ม ๑ -  ๒ 
 

พุทธศกัราช  ๒๕๔๕ จดหมายเหตุพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายเุท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธฟ้าจุฬา 
โลกมหาราช 

 

พุทธศกัราช  ๒๕๔๗ จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั                   
     ในโอกาสวนัพระบรมราชสมภพครบ  ๑๕๐  ปี 

 

พุทธศกัราช  ๒๕๔๗ จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั                     
ในโอกาสวนัพระบรมราชสมภพครบ  ๒๐๐  ปี 

 

พทุธศกัราช  ๒๕๔๘ เหตุการณ์ธรณีพิบติัจากคล่ืนสึนามิ 
 



 ๑๙ 

พุทธศกัราช ๒๕๕๐ จดหมายเหตุงานเฉลิมฉลอง  ๑๐๐  ปี  พระธรรมโกศาจารณ์                                         
(พุทธทาสภิกข ุอินทปญโญ)  การประเมินเหตุการณ์ส าคญั 
เพื่อจดัท าหนงัสือจดหมายเหตุ สรุปไดด้งัน้ี 

 
การประเมนิเหตุการณ์ส าคญัเพือ่จัดท าจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะเร่ือง 
  

การประเมินเหตุการณ์ส าคญัเพื่อจดัท าจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะเร่ือง  โดย 
วเิคราะห์จากผลการด าเนินงานจดัพิมพจ์ดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะเร่ืองเพื่อเผยแพร่  ในระหวา่ง 
พ.ศ.  ๒๔๙๕  -  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จ านวน  ๒๗  เหตุการณ์  โดยแบ่งเป็นกลุ่มหวัเร่ืองเหตุการณ์ส าคญัออกเป็น 
๓  กลุ่ม  คือ  เหตุการณ์ส าคญั  บุคคลส าคญั  และสถานท่ี  ส่ิงก่อสร้าง  และอ่ืนๆ  ท่ีส าคญั  โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

 
เหตุการณ์ส าคัญ 

 
เหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง จ านวน  ๑  เหตุการณ์ 

 
-  บนัทึกผลงานของรัฐบาลจอมพล ป พิบูลยส์งคราม  พุทธศกัราช  ๒๔๙๑ - ๒๔๙๙  

  
เหตุการณ์พระราชพธีิส าคัญ  จ านวน  ๑๒  เล่ม 

 
-  จดหมายเหตุพระราชพิธีรัชดาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

พุทธศกัราช  ๒๕๑๔ 
-  จดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช              

เจา้ฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 
-  จดหมายเหตุ พระประสูติการ พระราชพิธีสมโภช ๓ วนั สมโภชเดือน และข้ึนพระอู่  

พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา 
-  จดหมายเหตุพระราชพิธีพระราชทานครอบประธานประกอบพิธีไหวค้รูโขน - ละคร 

และพิธีต่อท่าร าเพลงหนา้พาทยพ์ระพิราพ  ณ  ศาลาดุสิดาลยั  สวนจิตรดา 
-  จดหมายเหตุเร่ือง พระประสูติการ  พระราชพิธีสมโภช  ๓  วนั  สมโภชเดือน  และข้ึน                  

พระอู่ พระเจา้หลานเธอ  พระองคเ์จา้อทิตาทรกิติคุณ  (ฉบบัพิมพดี์ด) 
 



 ๒๐ 

 
-  จดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจา้ร าไพพรรณี  พระบรมราชินี  ในรัชกาล 

ท่ี  ๗ 
-  จดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนา  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหา 

สังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  วนัศุกร์ ท่ี  ๒๑  เมษายน  ๒๕๓๒ 
-  จดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา 

สังฆปริณายก  (วาสโน วาสน์  นิลประภา  ป.ธ.  ๔)  วดัราชบพิสถิตมหาสีมาราม 
-  จดหมายเหตุการสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหา                     

สังฆปริณายก ท่ีระลึกในการฉลองพระชนมาย ุ ๘๐  พรรษา  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก  ณ  พระอุโบสถ  วดับวรนิเวศวิหาร  ๓  ตุลาคม  ๒๕๓๖ 

-  จดหมายเหตุงานพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เล่ม ๑ - ๒ 
-  จดหมายเหตุพระราชพิธีกาญจนาภิเษก  เล่ม ๑ -  ๒ 
-  จดหมายเหตุพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายเุท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธฟ้าจุฬาโลก 

มหาราช 
 

เหตุการณ์พธีิส าคัญ  จ านวน  ๑  เหตุการณ์ 
 

-  สมโภชโลหะปราสาท  วดัราชนดัดารามวรวหิาร 
 

เหตุการณ์ภัยพบิัติทีส่ าคัญและมีมูลค่าความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินสูง  มีผลกระทบ 
ต่อประเทศไทย  และประชาชน  จ านวน  ๑  เหตุการณ์ 

 
-  เหตุการณ์ธรณีพิบติัจากคล่ืนสึนามิ         
                                    

เหตุการณ์เกีย่วกบับุคคลส าคัญ 
 

พระบรมวงศ์  จ านวน  ๔  เหตุการณ์ 
 

-  จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ในโอกาส               
วนัพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี 
 



 ๒๑ 

-  จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ในโอกาส 
วนัพระบรมราชสมภพครบ ๑๕๐ ปี 

-  งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ๕  รอบ  เล่ม  ๑ - ๒ 
-  งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ๖  รอบ  เล่ม  ๑ - ๒ 

 
บุคคลในพระพุทธศาสนา  จ านวน   ๒  เหตุการณ์ 

 
-  จดหมายเหตุงานเฉลิมฉลอง  ๑๐๐  ปี พระธรรมโกศาจารณ์  (พุทธทาสภิกข ุ อินทปญโญ) 
-  พระราชวทิยาคม  (หลวงพอ่คูณ  ปริสุทโธ) 

 
สถานทีส่ าคัญ ส่ิงก่อสร้างส าคัญ  และอืน่ๆ  จ านวน  ๗  เหตุการณ์ 

 
-  จดหมายเหตุการสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑล 
-  จดหมายเหตุการอนุรักษก์รุงรัตนโกสินทร์ พุทธศกัราช ๒๕๒๕ 
-  จดหมายเหตุการณ์บูรณะปฏิสังขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวงั                                 
    ในการฉลองพระนครครบ  ๒๐๐  ปี  พุทธศกัราช  ๒๕๒๕  ภาคท่ี  ๑  วดัพระศรี                

รัตนศาสดาราม  
-  จดหมายเหตุปรับปรุงศาลหลกัเมือง  กรุงเทพมหานคร พุทธศกัราช  ๒๕๒๕  -  ๒๕๒๙ 
-  พุทธมณฑล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
-  จดหมายเหตุการณ์ซ่อมบูรณะฉตัรประจ าฐานชุกชี พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 
-  พุทธศกัราช  ๒๕๔๘  เหตุการณ์ธรณีพิบติัจากคล่ืนสึนามิ 

 
 ๑.  ผลการด าเนินงานปฏิทนิบันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญประจ าวนัของชาติ  

 
เป็นการบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั  โดยบนัทึกเหตุการณ์ทุกวนั  ตั้งแต่

วนัท่ี  ๑  มกราคม  จนกระทัง่ส้ินสุดในวนัท่ี  ๓๑  ธนัวาคม  ของแต่ละปี แลว้รวมเล่มเป็นปฏิทินบนัทึก
จดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัในรอบปีหน่ึงๆ 

 

การบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัประจ าวนัในลกัษณะปฏิทินจดหมายเหตุ 
เหตุการณ์ส าคญัของกลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ ตามขอ้มูลในเอกสารการตั้งกองจดหมายเหตุแห่งชาติ๑ 

                                                           
๑ ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  จ/๒๔๘๖/๑  เอกสารบนัทึกเหตุการณ์และจดหมายเหตุ 



 ๒๒ 

 

 

พบวา่ไดมี้การก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัท าข้ึนคร้ังแรก  ตามบนัทึกประมวลค าสั่งกรมศิลปากร  ลงวนัท่ี  
๒๖  มกราคม  พุทธศกัราช  ๒๔๗๕  และต่อเน่ืองมาจนกระทัง่มาส้ินสุดลงในพุทธศกัราช  ๒๔๙๕  โดย
กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ไดจ้ดัเก็บปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเหล่าน้ีไวต้ามระบบการจดัเก็บ
เอกสารประมวลข่าวเหตุการณ์ส าคญัในปัจจุบนั  ซ่ึงสามารถสอบคน้ไดจ้ากบญัชีประมวลข่าวเหตุการณ์
ส าคญั  พุทธศกัราช  ๒๔๗๕ - ๒๔๙๕ 
 

วธีิจดบนัทึกเหตุการณ์ระหวา่งพุทธศกัราช  ๒๔๗๕ -  ๒๔๙๕  ไดก้ าหนดหมวดหมู่ 
เน้ือหาออกเป็น  ๒  ระยะ  คือ ระยะแรก ก าหนดหมวดหมู่เน้ือหาเป็น  ๓  หมวด  ไดแ้ก่  

-  ทางราชการ  
-  ทางราชส านกั  
-  เหตุการณ์ทัว่ไป 
 

ระยะท่ีสอง ก าหนดหมวดหมู่เน้ือหาอกเป็น  ๘  หมวด  ไดแ้ก่ 
-  หมวดวชิาการ  
-  หมวดการศึกษาและศาสนา 
-  หมวดการปกครอง 
-  หมวดการทหาร 
-  หมวดอาชีพและการเงิน 
-  หมวดสังคมและวฒันธรรม 
-  หมวดข่าวโทรเลขต่างประเทศ  
-  หมวดเบด็เตล็ด 

 

จากขอ้ความอา้งอิงแหล่งท่ีมาในส่วนทา้ยของบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัประจ าวนัแต่ละ 
เร่ืองในปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัประจ าวนัของชาติในระหวา่ง  พุทธศกัราช  ๒๔๗๕ - 
๒๔๙๕  พบวา่  เป็นการจดบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัประจ าวนัโดยการสอบคน้จากราชกิจจานุเบกษา  เอกสาร
ของทางราชการ  หนงัสือพิมพ ์ และหนงัสือส าคญัต่างๆ  

 

การจดัท าปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัประจ าวนัของชาติปรากฏหลกัฐาน 
วา่ไดจ้ดัท าโดยจดบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัประจ าวนัจากข่าวในหนงัสือพิมพร์ายวนัท่ีนกัจดมายเหตุได ้

-  เหตุการณ์ในประเทศ 



 ๒๓ 

-  เหตุการณ์ในต่างประเทศ 
-  เหตุการณ์เศรษฐกิจ 
 

บนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัประจ าวนัเหล่าน้ี  กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ไดน้ ามารวม 
เล่มเป็นปฏิทินเหตุการณ์ส าคญัประจ าวนัในรอบปี จ านวน  ๔ ปี ไดแ้ก่ 

-  ปฏิทินเหตุการณ์ส าคญัประจ าวนั พุทธศกัราช  ๒๕๑๘  (ระหวา่งวนัท่ี  ๑  มกราคม  ถึง  
๓๑  ธนัวาคม  ๒๕๑๘)  ฉบบัพิมพดี์ด 

-  ปฏิทินเหตุการณ์ส าคญัประจ าวนั พุทธศกัราช  ๒๕๑๙  (ระหวา่งวนัท่ี  ๑  มกราคม  ถึง  
๒๕  มกราคม  ๒๕๑๙)  ฉบบัพิมพดี์ด 

-  บนัทึกเหตุการณ์ส าคญั พุทธศกัราช  ๒๕๔๔  (ระหวา่งวนัท่ี  ๑  มกราคม  ถึง ๓๑  
ธนัวาคม  ๒๕๔๔)  ฉบบัจดัพิมพ ์

-  บนัทึกเหตุการณ์ส าคญั  พุทธศกัราช  ๒๕๔๕  
 

๑. ผลการด าเนินงานจัดท าและรวบรวมเอกสารบันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญ 
 

นบัตั้งแต่จดัตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  ใน  พ.ศ.  ๒๔๙๕  เป็นตน้มาจวบจน                  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  เป็นระยะเวลา  ๕๕  ปี  กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ไดด้ าเนินงานบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์
ส าคญัไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของประเทศไทย  โดยจดัพิมพห์นงัสือจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั 
จ านวน   ๔๔๓,๖๕๗  รายการ  โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔ 

 

 
ล าดับที ่ รายการ จ านวนเอกสาร ระยะเวลา ด าเนินการ/ยุติ 

๑ เอกสารประมวลข่าว
เหตุการณ์ส าคญั     
    

๑๑,๘๕๕ เร่ือง ๒๔๙๖ – ๒๕๔๑, 
๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ 

ก าลงัจดัหมวดหมู่ 
๒๕๔๒ – ๒๕๔๖     
ยติุการด าเนินการหลงั 
๒๕๔๘ จดัท า    
จดหมายเหตุ    
ประเทศไทยแทน 

๒ เอกสารแถลงข่าวของ
ทางราชการ 

๒๔,๗๙๕ แฟ้ม ๒๔๘๔ – ปัจจุบนั  

- เอกสารแถลงข่าว
ของกระทรวง 

  ยติุการจดัเก็บ 

- เอกสารแถลงข่าว
ของส านกัข่าวไทย 

  ยติุการจดัเก็บ 

- วทิยสุารประจ าวนั   ด าเนินการ 
- วทิยสุารประจ าวนั
ภาษาองักฤษ 

  ยติุการจดัเก็บ 

๓  เอกสารบนัทึกความ
ทรงจ า 

๑๑๒ เร่ือง ๒๓๔๗ – ๒๕๓๔ ยติุการด าเนินการ 

๔ เอกสารประชุมสัมมนา ๔,๘๖๕ คร้ัง ๒๔๗๕ – ๒๕๔๘  

- เอกสารการ
ประชุมสัมมนา 

  ยติุการด าเนินการ 

- ระเบียบวาระการ
ประชุมสภา 

  ด าเนินการ 

- รายงานการประชุม
สภา 

  ด าเนินการ 

๕ เอกสารบนัทึกเหตุการณ์ ๘๖๙ เร่ือง ๒๔๓๖ – ๒๕๔๕ ด าเนินการ 



 ๒๕ 

และ  จดหมายเหตุ 
๖ ภาพถ่ายเหตุการณ์

ส าคญั 
๑๒๒,๓๒๐ภาพ 

๑,๐๔๒ เล่ม 
๒๕๑๙ – ๒๕๔๔ ด าเนินการ 

๗ สไลดเ์หตุการณ์ส าคญั ๖๖,๔๐๔ แผน่ ๒๕๒๒ – ๒๕๔๓ ยติุการด าเนินการ 
๘ แผนผงั ๒,๕๐๒ แผน่ ๒๕๒๘ – ๒๕๔๔ ด าเนินการ 
๙ แผนท่ี ๒๐๒ แผน่ ๒๕๒๙ – ๒๕๔๔ ด าเนินการ 
๑๐ โปสเตอร์และปฏิทิน ๙๘๐ แผน่ ๒๕๒๘ – ๒๕๔๔ ด าเนินการ 
๑๑ แถบบนัทึกเสียงข่าว

เหตุการณ์ส าคญั  
๓,๘๓๖ เร่ือง ๒๕๐๒ – ๒๕๕๐ ด าเนินการ 

๑๒ แถบบนัทึกภาพข่าว
เหตุการณ์ส าคญั 

๑๐,๘๒๕ เร่ือง ๒๔๙๓ – ๒๕๕๐ ด าเนินการ 

๑๓ เอกสารเสียงดิจิตลัข่าว
เหตุการณ์ส าคญั 

๒๐๖ เร่ือง ๒๕๓๙ – ๒๕๕๐ ด าเนินการ 

๑๔ เอกสารภาพดิจิตลัข่าว
เหตุการณ์ส าคญั 

๖๕ เร่ือง ๒๔๙๓ – ๒๕๔๗ ด าเนินการ 

๑๕ หนงัสืออา้งอิง ๘,๗๗๕ เล่ม ๒๕๒๓ – ๒๕๔๔ ด าเนินการ 
๑๖ นิตยสารและวารสาร ๑๙,๑๘๘ เล่ม ๒๔๕๕ – ๒๕๕๐ ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖ 

 
 

 

บทที่ ๒ 
การจัดท าจดหมายเหตุประเทศไทย 

 

ความเป็นมาของจดหมายเหตุประเทศไทย  
 

การจดัท าบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัไวเ้ป็นจดหมายเหตุ  เป็นการด าเนินงานท่ีมีหลกัฐาน 
แสดงให้เห็นว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบติัท่ีสืบทอดกันมาเป็นตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา  จนกระทัง่สมยักรุง
รัตนโกสินทร์  และเป็นภารกิจส าคญัท่ีในปัจจุบนัได้มอบหมายให้เป็นหน้าท่ีประการหน่ึงของส านัก                 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม  โดยกลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ท าหนา้ท่ีสืบสานงาน
บนัทึกเหตุการณ์ส าคญัของชาติใหค้งอยูสื่บไป  
 

ใน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กระทรวงวฒันธรรมตระหนกัในความส าคญัของการจดัท าบนัทึก  
จดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัไวเ้ป็นหลกัฐานส าคญัของประเทศ และพิจารณาว่างานจดหมายเหตุเหตุการณ์
ส าคญัสมควรส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมคิด  ร่วมสนบัสนุน 
ร่วมด าเนินการเพื่อให้มีการสืบสานงานวฒันธรรมด้านจดหมายเหตุในทุกระดับ ทั้ งในระดับชาติ  ระดับ
หน่วยงาน  ระดบัจงัหวดั  ระดบัโรงเรียน  ระดบัทอ้งถ่ิน  และประชาชน  เพื่อให้มีปฏิทินเหตุการณ์ส าคญั 
ไวเ้ป็นหลักฐานทางประวติัศาสตร์ของประเทศไทย  จึงพิจารณาเห็นสมควรส่งเสริมให้มีการบันทึก
เหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัและกระทรวง ทบวง กรม อย่างถูกตอ้ง โดยการเสนอความเห็นของ
นายแพทยว์นิยั  วริิยกิจจา  ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม เน่ืองจากพิจารณาวา่ในช่วง  ๒ - ๓ 
ปีท่ีผ่านมา มีเหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึนหลายเหตุการณ์  ทั้งเหตุการณ์ดา้นดีและดา้นร้าย  เป็นท่ีน่าเสียดายว่า
เม่ือวนัเวลาล่วงเลยไป  เหตุการณ์ส าคญันั้นก็ถูกลืมเลือน  ควรจะไดมี้การบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีแก่สังคมและประเทศชาติไวเ้พื่อใหส้ังคมร่วมจดจ า  ระลึกถึง  ภาคภูมิใจ  ช่ืนชม  ยอมรับนบัถือ ตลอดจน
ควรจะไดมี้การบนัทึกเหตุการณ์ท่ีไม่ดีไวเ้ช่นกนัเพื่อเป็นการเตือนความทรงจ าไม่ใหส้ังคมเอาเป็นแบบอยา่ง  
 

เพื่อใหมี้การจดัท าเป็นบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัของประเทศไทยและจดัพิมพ์ 
เผยแพร่เป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของชาติอย่างถูกตอ้งและมีการจดัท าอย่างต่อเน่ือง  ซ่ึงจะอ านวย
ประโยชน์ในการศึกษาค้นควา้อ้างอิง   และเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณาชนให้รับทราบเร่ืองราวและ
เหตุการณ์ส าคญัของประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนทั้งในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนทอ้งถ่ิน  และในต่างประเทศ   



 ๒๗ 

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม  (คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ)  จึงมอบหมายให้ส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ  โดยกลุ่มบนัทึกเหตุการณ์รับผิดชอบการด าเนินการจดัท าจดหมายเหตุของจงัหวดั  และ  
กระทรวง ทบวง กรม และมีค าสั่งใหร้ายงานผลการด าเนินงานใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรมทราบ
ทุก  ๓   เดือน 
 

ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  โดยกลุ่มบนัทึกเหตุการณ์จึงไดด้ าเนินการตามท่ีไดรั้บ 
มอบหมาย โดยจดัท าร่างค าสั่งแต่งตั้ งท่ีปรึกษาและคณะกรรมการจดัท าจดหมายเหตุของจงัหวดั และ
กระทรวง  ทบวง  กรม  เพื่อท าหน้าท่ีพิจารณารูปแบบวิธีการในการด าเนินการจดัท าจดหมายเหตุของ
จงัหวดัและกระทรวง  ทบวง  กรม  เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรมลงนาม ตามค าสั่งกระทรวง
วฒันธรรมท่ี  ๑๘๕ / ๒๕๕๐  ลงวนัท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  (ภาคผนวก  ๑)  

 

คณะกรรมการจดัท าจดหมายเหตุของจงัหวดั  และกระทรวง  ทบวง  กรม 
 

คณะกรรมการจดัท าจดหมายเหตุของจงัหวดั และกระทรวง ทบวง กรม ประกอบดว้ย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม  ปลดักระทรวงวฒันธรรม  (นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์)  อธิบดีกรมศิลปกร                
(นายเกรียงไกร  สัมปัชชลิต)  นายแพทยว์ินยั  วิริยกิจจา  ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นอกัษรศาสตร์ กรมศิลปากร  
(นางสาวฉวงีาม  มาเจริญ)  เป็นท่ีปรึกษา  และมีคณะกรรมการประกอบดว้ย  รองปลดั กระทรวงวฒันธรรม  
(นายสด  แดงเอียด)  เป็นประธานกรรมการ  รองอธิบดีกรมศิลปากร  (นางโสมสุดา  ลียะวณิช)  เป็นรอง
ประธานกรรมการ  ผูอ้  านวยการส านักนโยบายและยุทศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม  
เลขาธิการคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  วฒันธรรมจงัหวดัน าร่อง  ๔  จงัหวดั  คือ วฒันธรรมจงัหวดั
เชียงใหม่  วฒันธรรมจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  วฒันธรรมจงัหวดัชลบุรี  วฒันธรรมจงัหวดัสงขลา  
ประธานสภาวฒันธรรม   ๔  จงัหวดั คือ เชียงใหม่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  จงัหวดัชลบุรี  จงัหวดัสงขลา  
นางสาววีณา  โรจนราธา  ส านักวรรณกรรมการและประวติัศาสตร์  นางสาวนัยนา  แยม้สาขา  ส านัก               
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  นางสาวพิมพพ์รรณ  ไพบูลยห์วงัเจริญ  ส านกัหอสมุดแห่งชาติ  เป็นกรรมการ  
ผูอ้  านวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  (นางสุรีรัตน์  วงศ์เสง่ียม)  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
หวัหนา้กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์  (นางสาวนนัทกา  พลชยั)  เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  ผูแ้ทนส านกั
นโยบายและยทุธศาสตร์  เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  หนา้ท่ีของคณะกรรมการฯ   มีดงัน้ี 

 
๑.  ก าหนดกรอบนโยบาย  วตัถุประสงค ์ และเป้าหมายในการด าเนินงาน 
๒. อ านวยการ ควบคุม ก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้



 ๒๘ 

๓.  ติดตามผลงานและใหค้  าแนะน าในการปฏิบติังาน รวมทั้งแกไ้ขปัญญาและอุปสรรค
ในการด าเนินงาน 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะท างาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบติังานได้ตามความ
เหมาะสมและจ าเป็น 

๕.  ด าเนินการอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการจดัท าจดหมายเหตุของจงัหวดั  และกระทรวง  ทบวง  กรม 
 
  คณะกรรมการจดัท าจดหมายเหตุของจงัหวดั  และกระทรวง  ทบวง  กรม  ไดจ้ดัประชุม
พิจารณาการด าเนินการจดัท าจดหมายเหตุของจงัหวดั  และกระทรวง  ทบวง  กรม  เพื่อก าหนดกรอบ
นโยบาย  วตัถุประสงค์  และเป้าหมายการด าเนินงานจดัท าจดหมายเหตุของจงัหวดั  และกระทรวง  ทบวง 
กรม  โดยกลุ่มบนัทึกเหตุการณ์  ในฐานะฝ่ายเลขานุการไดน้ าเสนอให้ท่ีประชุมทราบภารกิจการด าเนินงาน
จดหมายเหตุของประเทศไทย  ซ่ึงมี  ๒  รูปแบบ  และมีหลกัเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานจดหมายเหตุท่ี
แตกต่างกนั  คือ  งานบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัเพื่อเรียบเรียงเป็นหนงัสือจดหมายเหตุตามธรรมเนียมปฏิบติั
เดิมของไทยท่ีมีสืบต่อกนัมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา  และงานจดหมายเหตุตามหลกัวิชาจดหมายเหตุสากล
ในรูปแบบการรับมอบเอกสารราชการ  รัฐวสิาหกิจ ติดตามรวบรวมเอกสารขององคก์รเอกชน  และเอกสาร
ส่วนบุคคลเพื่อน ามาด าเนินการตามขั้นตอน วิชาการจดหมายเหตุสากล  โดยการประเมินคุณค่า  จัด
หมวดหมู่  จดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้ควา้  จดัท าประวติัศาสตร์บอกเล่า  อนุรักษ์  และให้บริการคน้ควา้วิจยั
เอกสารจดหมายเหตุท่ีเป็นหลกัฐานประวติัศาสตร์ปฐมภูมิของประเทศไทยแก่ประชาชน  โดยมีกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งรองรับการปฏิบติังาน  ไดแ้ก่  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ 
พ.ศ.  ๒๕๒๖  พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ระเบียบว่าดว้ยความลบัของทาง
ราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๔  เป็นต้น  และการด าเนินงานจดหมายเหตุสากล  มีองค์กรจดหมายเหตุสากล 
(International  Council on  Archives: ICA)  และในภูมิภาคอาเซียน มีองค์กรจดหมายเหตุอาเซียน 
(Southeast  ASEAN  Regional  Branch: SABRICA)  ซ่ึงประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นสมาชิก  และเป็น
กรรมการเขา้ร่วมการประชุมประเทศสมาชิก  ตลอดจนส่งนกัจดหมายเหตุเขา้ร่วมอบรมสัมมนาแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการการท างานระหวา่งกนัเป็นประจ า   

รูปการประชุมคณะกรรมการจดัท า

จดหมายเหตุของจงัหวดั และ

กระทรวง ทบวง กรม 



 ๒๙ 

 
 

นอกจากนี ้ฝ่ายเลขานกุารได้เสนอให้ท่ีประชมุทราบ  พระราชบญัญัตกิ าหนดแผนและ 
ขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน   พทุธศกัราช   ๒๕๔๒   ท่ีก าหนดให้องค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัจดัให้มีหอจดหมายเหตทุ้องถ่ินขึน้ในทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ 

 
ฝ่ายเลขานกุารได้น าเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารูปแบบการจดัท าจดหมายเหตปุระเทศ 

ไทย  และการจดัท าจดหมายเหตเุฉพาะเร่ือง ด้วยเล็งเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ข้อมลูหลกัฐานทาง
ประวตัิศาสตร์ของประเทศท่ีจะมีเพิ่มมากขึน้  และครอบคลมุเหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้ได้มากยิ่งขึน้  อีกทัง้
จะเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนท่ีจะมีข้อมลูหลกัฐานไว้ศกึษาค้นคว้าเพิ่มมากขึน้อีกด้วย 
 

คณะกรรมการจดัท าจดหมายเหตขุองจงัหวดั  และ กระทรวง ทบวง กรม พิจารณาแล้วมี 
มติเห็นสมควรสนับสนุนให้กระทรวง  ทบวง  กรม  จังหวัด  และท้องถ่ิน  จัดท าบันทึกจดหมายเหตุ
เหตุการณ์ส าคัญ ไว้เป็นจดหมายเหตุประเทศไทย และพิจารณาว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติ
ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   พุทธศกัราช   ๒๕๔๒   ท่ีได้
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัจดัให้มีหอจดหมายเหตทุ้องถ่ินขึน้ในทุกจงัหวดั  คณะกรรมการฯ  จึง
พิจารณาเห็นสมควรส่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตัง้หอจดหมายเหตุท้องถ่ินของ
ตนเองขึน้เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  โดยหอจดหมายเหตทุ้องถ่ินท่ีจดัตัง้ขึน้นีจ้ะมีหน้าท่ีรวบรวม  อนรัุกษ์  
จดัเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตขุองท้องถ่ิน  และจดัท าบนัทึกจดหมายเหตเุหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้ใน
ท้องถ่ินไว้เป็นหลกัฐานส าคญัทางประวตัศิาสตร์  เพ่ืออ านวยประโยชน์ในการศกึษาค้นคว้าและให้ความรู้แก่
ประชาชนให้ได้รับทราบเร่ืองราวและเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึน้ในท้อง ถ่ิน  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองราวและ
เหตกุารณ์เก่ียวกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  พระราชพิธี  พิธีส าคญั  บุคคลส าคญัท่ีสร้างช่ือเสียง
เกียรติยศ  อุทิศตน  และบ าเพ็ญประโยชน์  การประดิษฐ์คิดค้นผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ  วัฒนธรรม
ประเพณี  วิถีชีวิต  อบุตัิภัยร้ายแรง และมหาภยัพิบตัิทางธรรมชาติ  เป็นต้น  ในส่วนการด าเนินงานจดัท า
จดหมายเหตขุองกระทรวง  ทบวง กรม  นัน้  คณะกรรมการ ฯ พิจารณาเห็นสมควรให้เป็นไปตามความ
พร้อม  และความสมัครใจของแต่ละกระทรวง  ทบวง  กรม  โดยส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรม
ศลิปากร  จะมีหน้าท่ีสง่เสริมสนบัสนนุทางด้านวิชาการจดหมายเหตใุห้แก่  จงัหวดั  กระทรวง  ทบวง  กรม 
และได้มีมติให้จดัท าคู่มือการจดัตัง้หอจดหมายเหตทุ้องถ่ิน และการจดัท าบนัทึกจดหมายเหตเุหตกุารณ์
ส าคัญขึน้ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานจดหมายเหตุท้องถ่ิน และการจัดท าบันทึกจดหมายเหตุ
เหตกุารณ์ส าคญัได้อย่างถกูต้องตอ่ไป 
  



 ๓๐ 

 

คู่มอืการจัดตั้งหอจดหมายเหตุท้องถิ่นและการจัดท าบันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั 
 

เป้าหมายและวตัถุประสงค์ 
การจดัตั้งหอจดหมายเหตุทอ้งถ่ินและการจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัมี 

เป้าหมาย ท่ีจะให้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานจดหมายเหตุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัตั้ง
หอจดหมายเหตุทอ้งถ่ิน  และเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบติังานจดหมายเหตุของทุกภาคส่วน  ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ในระดบักระทรวง  ทบวง  กรม  จงัหวดั  หน่วยงาน  หน่วยงานภาคเอกชน  และภาคประชาชนใน
การจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั  โดยมีวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี  

 
๑. เพื่อใหแ้ต่ละทอ้งถ่ินไดมี้หอจดหมายเหตุของทอ้งถ่ินตนเอง  ส าหรับเป็นคลงัทางปัญญา  ท่ี 

ท าหนา้ท่ีรวบรวม อนุรักษ ์จดัเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุของทอ้งถ่ิน ไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของ
ทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ 

๒.  เพื่อให้มีการด าเนินงานวิชาการจดหมายเหตุในระดบัทอ้งถ่ินและการบนัทึกจดหมายเหตุ
เหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินไวเ้ป็นหลกัฐานส าคญัทางประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน และประเทศชาติ  

๓.  เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้เอกสารจดหมายเหตุ  และเอกสารบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ 
ส าคญัส าหรับศึกษาเร่ืองราวเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต  เพื่อเป็นแบบอยา่ง เป็นบทเรียน  เป็นขอ้มูล
หลกัฐานท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้  การมีส่วนร่วม  มีความรักความผกูพนั  อยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัท ์ และ
น าพาทอ้งถ่ินและประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ไปอยา่งเหมาะสม   

 
 
 
 
 

 
 
 

หนงัสือคู่มือการจดัตั้งหอจดหมายเหตทุอ้งถ่ินและการจดัท าบนัทึกจดหมายเหตเุหตุการณ์ส าคญั 

 
ยุทธศาสตร์การท างาน 

 
การจดัตั้งหอจดหมายเหตุทอ้งถ่ินและการจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัจะ 

หนงัสือคู่มือการจดัตั้งหอ

จดหมายเหตทุอ้งถ่ินและการ

จดัท าบนัทึกจดหมายเหตุ

เหตุการณ์ส าคญั 



 ๓๑ 

ส าเร็จลุล่วงไดต้ามเป้าหมายและวตัถุประสงค ์ เพื่อใหมี้หอจดหมายเหตุทอ้งถ่ินในทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ ท่ี
จะเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ินจากเอกสารจดหมายเหตุและขอ้มูลบนัทึกเหตุการณ์
ส าคญัของทอ้งถ่ินนั้นๆ  โดยมียทุธศาสตร์ในการท างานเพื่อใหก้ารด าเนินงานไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้         
๒  ประการ  คือ  

 
๑.  ยทุธศาสตร์การบูรณาการการท างานร่วมกนัทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ 

ประชาชน   โดยประสานความร่วมมือกนัในทุกดา้นอยา่งสอดคลอ้งเป็นองคร์วม  เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
จดหมายเหตุทอ้งถ่ิน และการจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น
สมบูรณ์ 

๒.  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ โดยเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจทุกภาค 
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานจดหมายเหตุทอ้งถ่ิน และการจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุ
เหตุการณ์ส าคญัของทอ้งถ่ิน  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน  และประชาชน ประกอบด้วย  
จงัหวดั  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน วฒันธรรมจงัหวดั  สภาวฒันธรรมจงัหวดั  เครือข่ายวฒันธรรม  ผูน้  า
ชุมชน  ปราชญช์าวบา้น นกัวิชาการทอ้งถ่ิน  พระ  ครู อาจารย ์ นิสิต  นกัศึกษา  นกัเรียน  สมาคม  มูลนิธิ  
บริษทั  ห้างร้าน  พ่อคา้  และประชาชน  ให้ตระหนกัในความส าคญัของการมีหอจดหมายเหตุทอ้งถ่ินไว้
เป็นคลังทางปัญญาส าหรับประชาชนในท้องถ่ินได้ใช้ประโยชน์และร่วมมือสนับสนุนการด าเนินงาน
จดหมายเหตุ และการจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของ
ทอ้งถ่ิน และของชาติ 
 

เนือ้หาของคู่มือ  คู่มือการจดัตั้งหอจดหมายเหตุทอ้งถ่ินและการจดัท าบนัทึก 
จดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั  มีเน้ือหาแบ่งออกเป็น  ๔  บท  และภาคผนวก  โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
 

บทที่  ๑  ว่าด้วยเอกสารจดหมายเหตุและหอจดหมายเหตุทอ้งถ่ิน ความเป็นมาของการ
จดัท าคู่มือ หลกัการด าเนินงาน  วตัถุประสงค์  ยุทธศาสตร์การด าเนินงานท่ีจะท าให้การจดัตั้งหอจดหมาย
เหตุและการจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุประสบผลส าเร็จ  เน้ือหาทัว่ไปเก่ียวกบัจดหมายเหตุ  วา่ดว้ยเอกสาร
จดหมายเหตุคืออะไร  มีความส าคญัอยา่งไร  ท่ีมาของเอกสารจดหมายเหตุ  ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ หอ
จดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  หอจดหมายเหตุทอ้งถ่ิน  ความส าคญัของหอจดหมายเหตุท้องถ่ิน  
เอกสารจดหมายเหตุทอ้งถ่ิน  ท่ีมาของเอกสารจดหมายเหตุทอ้งถ่ิน  และประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ
ทอ้งถ่ิน  

บทที่  ๒  ว่าดว้ยการจดัตั้งหอจดหมายเหตุทอ้งถ่ิน  มาตรฐานและแนวทางการจดัตั้งหอ
จดหมายเหตุทอ้งถ่ิน  สถานท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้ม  อาคาร  ครุภณัฑ ์บุคลากร แนวทางการจดัตั้งอาคาร 

 



 ๓๒ 

ชัว่คราวส าหรับเป็นหอจดหมายเหตุทอ้งถ่ินในระยะเร่ิมแรก  คณะกรรมการจดหมายเหตุทอ้งถ่ิน  ภารกิจ
และลกัษณะการด าเนินงานจดหมายเหตุทอ้งถ่ิน 

บทที่  ๓  ว่าด้วยการด าเนินงานวิชาการจดหมายเหตุทอ้งถ่ิน ขั้นตอนการด าเนินงาน
จดหมายเหตุตามหลกัวิชาจดหมายเหตุสากล  เร่ิมตั้งแต่การรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุ  การรับมอบ
เอกสารประวติัศาสตร์  การพิจารณาเอกสารท่ีครบอายุการเก็บรักษา  ขั้นตอนการรับมอบเอกสาร
ประวติัศาสตร์  การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าเอกสาร  คุณค่าของเอกสาร  ขั้นตอนการประเมินคุณค่า
เอกสาร  การจดัหมวดหมู่เอกสารจดหมายเหตุ  การจดัท าเคร่ืองมือช่วยคน้เอกสารจดหมายเหตุ  การอนุรักษ์
เอกสารจดหมายเหตุ  การจดัท าประวติัศาสตร์บอกเล่า  การให้บริการคน้ควา้เอกสารจดหมายเหตุ และการ
เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์งานจดหมายเหตุ 

บทที่  ๔  การจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั  ว่าด้วยเน้ือหาวิชาการในการ
ด าเนินงานบนัทึกเหตุการณ์ส าคญั  ซ่ึงแยกออกอยา่งชดัเจนจากบทท่ี  ๓  เป็นอีกบทหน่ึง  เพื่อให้เป็นเน้ือหา
เก่ียวกบังานบนัทึกเหตุการณ์โดยเฉพาะ  ประกอบด้วยแนวทางการบริหารงาน  แนวทางการด าเนินการ 
ประโยชน์ของการบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั  รูปแบบการบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั 
หลักเกณฑ์การจัดท าบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญท่ีดี  หลักเกณฑ์ความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
หลกัเกณฑ์ความเป็นกลางโดยปราศจากอคติส่วนบุคคล หลกัเกณฑ์การใช้ภาษาและส านวน การจดัท า
ปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัรายปี  องคป์ระกอบ รูปแบบ ขอ้ควรพิจารณาในการเรียบเรียง
ปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุ เหตุการณ์ส าคญัรายปี  การจดัท าปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั
เฉพาะเร่ือง และการเรียบเรียงจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะเร่ือง 

                
ภาคผนวก   รายละเอียดประวติัความเป็นมาของการบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัซ่ึงเป็นธรรม

เนียมปฏิบติัการบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัของไทยก่อน  พ.ศ.  ๒๔๗๕   ความหมายของค าว่า 
“จดหมายเหตุ”  ตามความหมายของไทย  บนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัรูปแบบต่างๆ   จดหมายเหตุ
โหร  จดหมายเหตุหอศาสตราคม  จดหมายเหตุพระราชกิจรายวนั  พระราชพงศาวดาร  จดหมายเหตุการณ์
เดินทาง ประวติัการจดัตั้ งหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  การจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั โดย               
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เพื่อให้เขา้ใจบริบทของหนงัสือจดหมายเหตุ  ซ่ึงเป็นผลงานการบนัทึกเหตุการณ์
ส าคญัท่ีมีหลกัเกณฑก์ารด าเนินงานท่ีแตกต่างจากเอกสารจดหมายเหตุ  

 

รูปแบบและเนือ้หาจดหมายเหตุประเทศไทย 
 

การบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนไวเ้ป็นปฏิทินเหตุการณ์ส าคญัในรูปแบบ   
 



 ๓๓ 

 

“จดหมายเหตุประเทศไทย”   เพื่อเป็นหลกัฐานขอ้มูลว่ามีเหตุการณ์ส าคญัอะไรเกิดข้ึน  ตามล าดบั  วนั  
เดือน  ปี  ตามท่ีกลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ  ไดน้ าเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการจดัท า
จดหมายเหตุของจงัหวดั  และกระทรวง  ท บวง  กรม  ให้ความเห็นชอบให้จงัหวดั  และกระทรวง  ทบวง  
กรม  จดัท านั้น  มีรูปแบบและท่ีมาจากการศึกษาวเิคราะห์  ดงัน้ี 
 

๑.   ศึกษาวเิคราะห์จดหมายเหตุตามธรรมเนียมเดิมของไทยทีม่ีสืบทอดมาจากสมัยอยุธยา   
                                  ดงัปรากฏหลกัฐานจดหมายเหตุต่างๆ  ไดแ้ก่  จดหมายเหตุโหร จดหมายเหตุหอ
ศาสตราคม  จดหมายเหตุพระราชกิจรายวนั จดหมายเหตุรายวนัราชการทพั จดหมายเหตุการเดินทาง เป็น
ตน้ ซ่ึงมีรูปแบบการจดัท าโดยการจดบนัทึกตามวนัเดือนป่ีท่ีมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึน 

๒.  ศึกษาวเิคราะห์การจดบันทกึเหตุการณ์ของต่างประเทศ 

                                       จากการศึกษาคน้ควา้การบนัทึกเหตุการณ์ในประเทศต่าง ฯ  พบว่า  ได้มีการจด
บนัทึกเหตุการณ์ในหลายประเทศในทวีปยุโรป  มาตั้งแต่ยุคอียิปต ์ จกัรวรรดิโรมนั  ไบเซ็นไทม์  ฝร่ังเศส  
องักฤษ เป็นตน้  และในประเทศมาเลเซีย   เกาหลี  จีน  ก็ได้มีการจดบนัทึกเหตุการณ์ในรูปแบบ 
พงศาวดาร (Chronicle)  ปูม  (Log)  ปฏิทินเหตุการณ์  (Calendar)  ซ่ึงเป็นการจดบนัทึกเหตุการณ์ส าคญั
โดยราชส านกั  หรือฝ่ายปกครองราชอาณาจกัร  จนกระทัง่  เม่ือมีการปฏิวติัฝร่ังเศส  ใน ค.ศ.  ๑๗๘๙  และมี
การจดัตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติฝร่ังเศสข้ึนเป็นแห่งแรก เป็นจุดเปล่ียนแปลงท่ีท าให้ค่อยๆ  ยุติการจด
บนัทึกเหตุการณ์  เปล่ียนเป็นการจดัเก็บรักษาเอกสารชั้นตน้ท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์เพื่อการศึกษา
คน้ควา้  และเปิดให้ประชาชนเขา้ศึกษาคน้ควา้ได ้ อาจจะเน่ืองมาจากเหตุผลหลายประการประกอบกนั  
อาทิ  การพฒันาความรู้ทางศิลปวิทยาการ การปฏิวติัอุตสาหกรรม การประดิษฐ์เคร่ืองพิมพดี์ด พฒันาการ
ส่ือส่ิงพิมพ ์พฒันาการทางดา้นศึกษาโดยการจดัตั้งโรงเรียน มหาวทิยาลยั เป็นตน้  
 

๓.  ศึกษาวเิคราะห์บันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญของกลุ่มบันทกึเหตุการณ์                           
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

   จากการศึกษาวเิคราะห์การด าเนินงานของกลุ่มบนัทึกเหตุการณ์  ส านกัหอจดหมายเหตุ 
แห่งชาติในการบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัในรูปแบบการเรียบเรียงจดหมายเหตุเฉพาะเร่ืองและจดัพิมพเ์ผยแพร่ 
ตลอดจนการจดัท าและรวบรวมเอกสารขอ้มูลเหตุการณ์ส าคญั  ๑๖  ประเภทเอกสาร  ได้แก่  เอกสาร
ประมวลข่าวเหตุการณ์ส าคญั  เอกสารแถลงข่าวของทางราชการ  เอกสารบนัทึกความ ทรงจ า  เอกสาร
ประชุมสัมมนา  เอกสารบนัทึกเหตุการณ์และจดหมายเหตุ  ภาพถ่ายเหตุการณ์ส าคญั  สไลดเ์หตุการณ์ส าคญั 
แผนผงั  แผนท่ี  โปสเตอร์และปฏิทิน  แถบบนัทึกเสียงข่าวเหตุการณ์ส าคญั  แถบบนัทึกภาพข่าวเหตุการณ์
ส าคญั  เอกสารเสียงดิจิตลัข่าวเหตุการณ์ส าคญั  เอกสารภาพดิจิตลัข่าวเหตุการณ์ส าคญั  หนังสืออา้งอิง 
นิตยสาร และวารสาร  เป็นตน้  ซ่ึงพิจารณาวา่ไม่เหมาะสมท่ีจะแนะน าให้จงัหวดั  กระทรวง  ทบวง กรม 



 ๓๔ 

ด าเนินการจดัท าบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัโดยวิธีจดัท าหนงัสือจดหมายเหตุ  หรือการจดัท ากฤตภาคเอกสาร
ประมวลข่าวเหตุการณ์ส าคญั  หรือการรวบรวมเอกสารบนัทึกเหตุการณ์ส าคญั  ๑๕  ประเภทตามแบบท่ี
กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ไดด้ าเนินการจดัท า ยกเวน้การจดัท าปฏิทินเหตุการณ์ส าคญั  ซ่ึงกลุ่มบนัทึกเหตุการณ์
ไดจ้ดัท า  จ  านวน  ๔  ปี  ไดแ้ก่ 

- ปฏิทินเหตุการณ์ส าคญัประจ าวนั พุทธศกัราช ๒๕๑๘ (ระหวา่งวนัท่ี ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๑๘) 
ฉบบัพิมพดี์ด 

- ปฏิทินเหตุการณ์ส าคญัประจ าวนั พุทธศกัราช ๒๕๑๙ (ระหวา่งวนัท่ี ๑ มกราคม ถึง ๒๕ มกราคม ๒๕๑๙) 
ฉบบัพิมพดี์ด 

- บนัทึกเหตุการณ์ส าคญั พุทธศกัราช ๒๕๔๔ (ระหวา่งวนัท่ี ๑ มกราคม ถึง๓๑ ธนัวาคม ๒๕๔๔) ฉบบั
จดัพิมพ ์

- บนัทึกเหตุการณ์ส าคญั พุทธศกัราช ๒๕๔๕  
 

๔.  ศึกษาวเิคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการเอกสารบันทกึเหตุการณ์ 

        กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ไดรั้บการสอบถามขอ้มูลวา่มีเหตุการณ์ส าคญัท่ีตอ้งการสอบคน้ 
หรือไม ่ เช่น  เหตุการณ์น ้าป่าท่ีน ้าตกสาลิกา  เหตุการณ์ชา้งป่าตกเหวท่ีเขาใหญ่  เหตุการณ์พิธีเปิดถนนสาย
มิตรภาพ เหตุการณ์ผูติ้ดเช้ือไขห้วดั  ๒๐๐๙  เป็นคนแรกในประเทศไทย  เป็นตน้  และมีโรงเรียนท่ีตอ้งการ
ข้อมูลเหตุการณ์ส าคัญวนัน้ีในอดีตไปจัดนิทรรศการ  ตลอดจนมีนักจัดรายการวิทยุท่ีต้องการข้อมูล
เหตุการณ์ส าคญัวนัน้ีในอดีตไปจดัรายการวิทยุ  ซ่ึงกลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ไม่ไดบ้นัทึกเหตุการณ์ส าคญัตาม
ปฏิทินเหตุการณ์  แต่ได้ตดัข่าวหนังสือพิมพ์จดัท าเป็นกฤตภาคประมวลข่าวเหตุการณ์ส าคัญ  ซ่ึงจัด
หมวดหมู่รวมหลายหวัเร่ืองเหตุการณ์เขา้ดว้ยกนั  ไม่ไดจ้ดัท าตามวนัเดือนปีท่ีเกิดเหตุการณ์  หรือภายใตห้วั
เร่ืองเหตุการณ์ส าคญั  ท าใหส้อบคน้ยาก   
 

๕.  ศึกษาวเิคราะห์ข้อมูลบันทกึเหตุการณ์ส าคัญในอนิเตอร์เน็ต 

        ขณะน้ีสามารถสอบคน้ขอ้มูลไดห้ลากหลายทางอินเตอร์เน็ต  จาก   
www.Wikipedia.com  และเวบไซดอ่ื์นๆ  ในรูปแบบปฏิทินเหตุการณ์ หรือสอบคน้จากหนงัสือพิมพ์
ออนไลน์ซ่ึงสามารถสอบคน้ยอ้นหลงัเหตุการณ์ต่างๆ  ได ้นอกจากน้ีสามารถสอบคน้ขอ้มูลเร่ืองราว
เหตุการณ์ส าคญัไดจ้ากเวบไซดอ่ื์นๆ  อีกมากมาย  เช่น  www.Krapook . com  www.Sanook.com  เป็นตน้ 
 

๖.  ศึกษาวเิคราะห์ส่ือส่ิงพมิพ์บันทกึเหตุการณ์ทีจั่ดพมิพ์เผยแพร่ 
     ไดมี้หนงัสือท่ีจดัพิมพอ์อกจ าหน่ายในลกัษณะปฏิทินเหตุการณ์ส าคญัหลายเล่ม  ทั้งท่ี 

http://www.wikipedia.com/


 ๓๕ 

จดัพิมพเ์ป็นรายปี  และท่ีจดัพิมพร์วมเหตุการณ์หลายปีเขา้ดว้ยกนั  เป็นหนงัสือขายดีมียอดจ าหน่วยสูง 
สะทอ้นความสนใจของประชาชนท่ีตอ้งการหนงัสือประวติัศาสตร์ปฏิทินบนัทึกเหตุการณ์ หนงัสือปฏิทิน
เหตุการณ์ส าคญัท่ีจดัพิมพจ์  าหน่าย  อาทิ 

-  Chronicle 
-  บนัทึกประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ของส านกัพิมพม์ติชน 
-  บนัทึกประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ของส านกัพิมพม์ติชน 
-  บนัทึกเหตุการณ์ โดย  เอนก  นาวกิมูล 

 

๗.  ศึกษาวเิคราะห์การจัดท าปฏิทนิเหตุการณ์ในการด าเนินงานจดหมายเหตุสากล 

             การด าเนินงานจดหมายเหตุจะจดัท าปฏิทินเหตุการณ์ส าคญัใน  ๒  กรณี  คือ  กรณีแรก 
เป็นการการจดัท าปฏิทินเหตุการณ์  (Calendar)  ในลกัษณะบญัชีช่วยคน้ในเชิงลึก  เม่ือจดัหมวดหมู่
เอกสารจดหมายเหตุเสร็จเรียบร้อยแลว้  เพื่อเรียงล าดบัเหตุการณ์ส าคญัในชุดเอกสารวา่มีเหตุการณ์ส าคญั
อะไรบา้งตามวนัเดือนปีท่ีเกิดเหตุการณ์  เช่น  ปฏิทินเหตุการณ์ส าคญัสงครามโลกคร้ังท่ี  ๒  เป็นตน้  ใน
กรณีท่ีสอง  การจดัท าปฏิทินเหตุการณ์ในการด าเนินงานจดหมายเหตุจะจดัท าในกรณีท่ีตอ้งการจดบนัทึก
เหตุการณ์ส าคญัท่ีตอ้งการรับมอบจากหน่วยงานเจา้ของเอกสาร  ซ่ึงจะก าหนดไวใ้นตารางก าหนดอายุ
เอกสาร  อาทิ  เอกสารเก่ียวกบัคดีความส าคญั หรือในกรณีท่ีตอ้งการรวบรวมเอกสารส าคญัจากเอกชน  
หรือบุคคล  การจดัท าปฏิทินเหตุการณ์ส าคญัจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัประกอบการพิจารณาติดตามรับมอบ
เอกสารต่อไป  
 

การจัดท าจดหมายเหตุประเทศไทยในรูปคณะกรรมการและคณะท างาน    

 
การจดัท าจดหมายเหตุประเทศไทย  ควรด าเนินการจดัท าในรูปคณะกรรมการและ 

คณะท างาน  เพื่อใหก้ารประเมิน  การตรวจสอบ  กลัน่กรองเหตุการณ์ท่ีสมควรจะบนัทึกไวเ้ป็นจดหมายเหตุ 
เป็นเหตุการณ์ท่ีมีความส าคญัต่อประวติัศาสตร์ของหน่วยงานหรือทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง  และเป็นการ
ด าเนินการอยา่งรอบคอบ  ถูกตอ้ง  ครบถว้นสมบูรณ์  
 

๑.  คณะกรรมการบันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญ  
       ๑.๑  องค์ประกอบ 

                         คณะกรรมการบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัควรประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและผูแ้ทนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร  
ผูเ้ช่ียวชาญ  นกัวิชาการดา้นต่างๆ  นกักฎหมาย  นกัจดหมายเหตุส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค                             



 ๓๖ 

นกัสารสนเทศ  บรรณารักษ ์    นกัประวติัศาสตร์  ปราชญช์าวบา้น  เป็นตน้  โดยมีนกัจดหมายเหตุทอ้งถ่ิน
เป็นฝ่ายเลขานุการ 

           ๑.๒  หน้าที่ 
               คณะกรรมการบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัมีหนา้ท่ี   ดงัน้ี 
 

                       -  ก าหนดนโยบาย  กรอบแนวคิด  วธีิการจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ 
ส าคญั 

                               -  จดัตั้งคณะท างานเพื่อท าหนา้ท่ีศึกษาคน้ควา้  รวบรวมขอ้มูล  บนัทึกและ 
เรียบเรียงเหตุการณ์ท่ีพิจารณาความส าคญัเบ้ืองตน้ว่ามีคุณค่าสมควรบนัทึกไวเ้ป็นจดหมายเหตุเหตุการณ์
ส าคญั 

                               -  ประเมินความส าคญัของร่างบนัทึกเหตุการณ์ท่ีคณะท างานเรียบเรียง  และ 
จดัส่งให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อพิจารณาคัดเลือกเหตุการณ์ท่ีสมควรบนัทึกไวเ้ป็นจดหมาย เหตุ
เหตุการณ์ส าคญัในกรณีท่ีเหตุการณ์ส าคญับางเหตุการณ์  เช่น  พระราชพิธี  พิธีส าคญัท่ีมีก าหนดการแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้  คณะกรรมการควรจะก าหนดผูรั้บผิดชอบให้ท าหนา้ท่ีบนัทึกเหตุการณ์พระราชพิธีหรือพิธี
นั้นๆ  เสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณา 

                               -  ตรวจสอบเน้ือหาท่ีบนัทึกและเรียบเรียง 
                                   -  จดัพิมพเ์ป็นจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัตามรูปแบบท่ีก าหนด  

 
๒.  คณะท างานบันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญ  

         ๒.๑  องค์ประกอบ 
                                 คณะท างานบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั  ควรประกอบดว้ยผูแ้ทนจาก 

ทุกภาคส่วนในทอ้งถ่ิน ทั้งผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน  เพื่อให้การคดัเลือก
เหตุการณ์ส าคญัที่สมควรบนัทึกไวเ้ป็นจดหมายเหตุ  สามารถครอบคลุมเร่ืองราวส าคญัที่ เก่ียวขอ้งกบั
ทอ้งถ่ินไวไ้ดท้ั้งหมด  ทั้งเหตุการณ์ส าคญัท่ีอาจเกิดข้ึนในตวัเมือง หรือต าบลท่ีอยูห่่างไกล 

                    ๒.๒  หน้าที่ 
                              คณะท างานบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 

                            -  พิจารณาคดัเลือกเหตุการณ์ส าคญัท่ีสมควรบนัทึกเป็นจดหมายเหตุ 
                       -  รวบรวมขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ส าคญั 

                              -  บนัทึก  สัมภาษณ์  บนัทึกภาพ  บนัทึกเสียง  บนัทึกวดิีทศัน์เหตุการณ์ส าคญั 
                              -  เรียบเรียงบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัตามรูปแบบท่ีก าหนด 
                              -  จดัส่งเร่ืองท่ีเรียบเรียงแลว้ใหค้ณะกรรมการบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ 

ส าคญัพิจารณาตามระยะเวลาท่ีก าหนด  



 ๓๗ 

 
แนวทางการด าเนินการ 

 

  การจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัของท้องถ่ิน  เป็นการด าเนินการ  จดัท า
บนัทึกเหตุการณ์ส าคญัประจ าวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งถ่ินไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยบนัทึกเหตุการณ์เป็นรายปี  
ตามล าดับวนั  เดือน  ปี ท่ีเกิดเหตุการณ์ข้ึน  เพื่อให้ทราบในภายหน้าว่ามีเหตุการณ์ส าคญัอะไรเกิดข้ึนกับ
ทอ้งถ่ินในแต่ละปีเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนเม่ือไร  ใครมีบทบาทส าคญัในเหตุการณ์นั้น มูลเหตุเบ้ืองตน้ท่ีท าให้
เกิดเหตุการณ์  และผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์เป็นอยา่งไร  เป็นตน้ 
  

การบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเป็นการเรียบเรียงบนัทึกเหตุการณ์ข้ึน จึงอาจจะมี 
ปัญหาประเด็นความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีไดเ้รียบเรียง  ถึงแมผู้เ้รียบเรียงจะพยายามหลีกเล่ียงการใช้ความ
คิดเห็นส่วนบุคคลหรืออตัวินิจฉัย  โดยยึดหลกัทฤษฎีความเป็นกลางปราศจากอคติตามหลกัปรัชญา
ประวตัิศาสตร์  แต่การเรียบเรียงเป็นการสังเคราะห์ขอ้มูล  โดยความคิดของผูเ้รียบเรียง  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
หลีกเล่ียงอตัวินิจฉยัไม่ได ้ จึงควรระบุช่ือหน่วยงานเจา้ของเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ในตอนทา้ย
ของบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั  เพื่ออ านวยประโยชน์ให้ประชาชนผูส้นใจสามารถศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัไดจ้ากแฟ้มตน้เร่ือง   ซ่ึงตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ย
งานสารบรรณ พุทธศกัราช  ๒๕๒๖  เจา้หน้าที่ผูรั้บผิดชอบจะตอ้งจดัเก็บเอกสารแฟ้มตน้เร่ืองเก่ียวกบั
การด าเนินงานเหตุการณ์ส าคญัเร่ืองนั้นๆ  ไว ้ การอา้งอิงช่ือหน่วยงานเจา้ของเร่ืองจะเป็นการประมวล
จดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัแบบไทยให้สามารถเช่ือมโยงไปยงัขอ้มูลเอกสารจดหมายเหตุชั้นตน้ตาม
รูปแบบจดหมายเหตุสากล  เพื่อเป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการคน้ควา้อา้งอิงขอ้มูลหลกัฐานชั้นตน้
เก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัในภายหนา้  

 
นอกจากการจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัในทอ้งถ่ินเป็นรายปีแลว้หอ 

จดหมายเหตุทอ้งถ่ินอาจจะพิจารณาเห็นสมควรด าเนินการจดัท าปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั
เฉพาะเร่ือง หรือเรียบเรียงจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะเร่ือง หากพิจารณาวา่เหตุการณ์บางเหตุการณ์มี
ความส าคญัท่ีสมควรด าเนินการบนัทึกและเรียบเรียงเป็นการเฉพาะ 
  

ผูรั้บผิดชอบการบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัของทอ้งถ่ินจะตอ้งพยายามเขา้ไป 
สังเกตการณ์ดว้ยตนเอง  หรือบนัทึกจากผูท่ี้อยูใ่นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงโดยละเอียด  พร้อมบนัทึกภาพและ
บนัทึกเสียง  
  

ประโยชน์ของการบันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญ 



 ๓๘ 

 
๑.  เพื่อบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร   เพื่อเป็นหลกัฐาน 
     ทางประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน 
๒.  เพื่อเป็นการช่วยเตือนความจ าเก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัไดโ้ดยขอ้มูลไม่ผดิพลาดคลาดเคล่ือน 
 
๓.  เพื่อเป็นปฏิทินเหตุการณ์ใหท้ราบในภายหนา้วา่มีเหตุการณ์ส าคญัอะไรเกิดข้ึนใน 
      แต่ละปี 
๔. การบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะเร่ืองอยา่งต่อเน่ืองจะเป็นเสมือน 
      ประวติัความเป็นมาของเหตุการณ์นั้นๆ 
๕.  เพื่อให้รู้เร่ืองราวขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึน เพื่อประโยชน์ใน 
      การน ามาศึกษาคน้ควา้อา้งอิงไดใ้นภายหนา้ 
 
รูปแบบการบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญ 

การบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัมี   ๓   รูปแบบ  คือ    
๑.  ปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัรายปี 
๒.  ปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะเร่ือง 
๓.  การเรียบเรียงจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะเร่ือง 
 

นอกจาก  ๓  รูปแบบขา้งตน้แลว้ เพื่อให้การจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั  มี
หลกัฐานขอ้มูลครบถว้น   กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ไดเ้สนอให้หอจดหมายเหตุทอ้งถ่ินพิจารณาจดัท ากฤตภาค
ข่าวเหตุการณ์ส าคญัในทอ้งถ่ิน  จดัท าประวติัศาสตร์บอกเล่าเก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัในทอ้งถ่ิน  และ
ด าเนินการรวบรวมจดัเก็บเอกสารส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัท่ีไดบ้นัทึกไวเ้ท่าท่ีจะท าได ้ เพื่อ
เป็นการเสริมข้อมูลบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัให้ครอบคลุมรอบด้านและเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาคน้ควา้อา้งอิงมากยิง่ข้ึน  

 
หลกัเกณฑ์การจัดท าบันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญ 
 

๑.  หลกัเกณฑ์ความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
     ผูท้  าหนา้ท่ีบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัควรเป็นผูท่ี้ประสบกบัเหตุการณ์นั้น ๆ  

โดยตรง  จึงจะท าใหข้อ้มูลจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัท่ีไดบ้นัทึกไวมี้ความน่าเช่ือ  แต่หากผูท้  าหนา้ท่ี
บนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเป็นเพียงผูส้ังเกตการณ์  ผูอ้ยูร่่วมสมยักบัเหตุการณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือ  ผูท้  าหนา้ท่ีบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัควรด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้ประสบ



 ๓๙ 

เหตุการณ์หรือเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์โดยตรงโดยวธีิการสัมภาษณ์  และควรตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลทั้งหมดอีกครััั้งหน่ึง  โดยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์โดยตรง ผูเ้ช่ียวชาญ  ผูรู้้  เป็นผูต้รวจสอบ
ขอ้มูลก่อนด าเนินการจดัพิมพ ์ 
 

๒.  หลกัเกณฑ์ความเป็นกลางโดยปราศจากอคติส่วนบุคคล 
ควรบนัทึกเหตุการณ์ตามขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์  ผูท้  าหนา้ท่ีบนัทึกจดหมายเหตุ

เหตุการณ์ส าคญัไม่ว่าจะเป็นบุคคล   คณะกรรมการหรือคณะท างานจะตอ้งมีความเป็นกลาง     ไม่มีอคติ  
ไม่ใชอ้ตัวนิิจฉยัในการบนัทึกเหตุการณ์  บนัทึกเหตุการณ์อยา่งตรงไปตรงมาตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  
 

๓.  หลกัเกณฑ์การใช้ภาษาและส านวน 
        พึงตระหนกัวา่การจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั  เพื่อเป็นหลกัฐานทาง 

ประวติัศาสตร์   ส าหรับศึกษา   คน้ควา้   อา้งอิงในวนัขา้งหนา้   ผูท้  าหน้าท่ีบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั
จึงควรค านึงถึงการใช้ภาษาและส านวนท่ีบนัทึกให้ผูอ่้านในอีก   ๕๐   ปี  หรือ  ๑๐๐  ปี  อ่านแลว้เขา้ใจได้
อยา่งชดัเจน 

๓.๑  หลกัการใช้ภาษา 
                    ๓.๑.๑   ใชภ้าษาท่ีสั้นและง่าย  
                     ๓.๑.๒   ใชภ้าษาท่ีเป็นท่ีเขา้ใจ 

                    ๓.๑.๓  ใชภ้าษาท่ีตรงไปตรงมา ไม่ใชส้ านวนโวหาร ไม่ใชถ้อ้ยค าฟุ่มเฟือย  
ออ้มคอ้ม  

                                                            ๓.๑.๔  ใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น เรียบเรียงใหค้รบถว้นตามรูป
ประโยคและถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา 

 

        ๓.๒   การใช้ส านวน 
                                                  การเรียบเรียงบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัท่ีดีจะตอ้งเรียบเรียงโดยใช้
ส านวนภาษาท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม กะทดัรัด ชดัเจน และสุภาพ  

    เน้ือเร่ืองตอนท่ีส าคญัท่ีสุดในปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั  คือ  
เน้ือเร่ืองหลกั ควรเรียบเรียงโดยใชส้ านวนภาษาท่ีชดัเจนและไดใ้จความท่ีสุด 
 

                                                            ๓.๓   การใช้ถ้อยค าในประโยค 
   ๓.๓.๑  การเรียงล าดบัค าใหเ้หมาะสม เพื่อส่ือความหมายไดถู้กตอ้ง 
   ๓.๓.๒  ไม่ควรใชค้  าเกินความจ าเป็นหรือค าซ ้ ากนับ่อย ๆ 
   ๓.๓.๓  ไม่ควรใชค้  าไม่คงท่ี 
   ๓.๓.๔  ไม่ควรใชค้  าท่ีมีความหมายก ากวม 



 ๔๐ 

 
    ๓.๓.๕  ไม่ควรใชค้  าท่ีมีความหมายขดัแยง้ 
    ๓.๓.๖  ไม่ควรใชค้  าผดิความหมาย 
    ๓.๓.๗  ไม่ควรใชค้  าฟุ่มเฟือย 

 
การจัดท าปฏิทินบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญรายปี 
 

การบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัในรูปแบบ  “ปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุ
เหตุการณ์ส าคญั”  เป็นการบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั โดยบนัทึกเหตุการณ์ทุกวนั ตั้งแต่วนัท่ี 
๑  มกราคม  จนกระทัง่ส้ินสุดในวนัท่ี  ๓๑  ธนัวาคม  ของแต่ละปี  รวมเล่มเป็นปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุ
เหตุการณ์ส าคญัในรอบปีหน่ึงๆ   

              
๑.   องค์ประกอบ 
      การจดัท าปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั   มีองคป์ระกอบดงัน้ี 
 
         ๑.๑   องค์ประกอบหลกั 

          การจดัท าปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัท่ีดี จะตอ้งมีองคป์ระกอบหลกั 
ท่ีครบถว้นเพื่อใหท้ราบวา่ 
                             ๑.๑.๑  เป็นบนัทึกเหตุการณ์ของใคร หรือหน่วยงานใด 
                            ๑.๑.๒  บนัทึกเหตุการณ์เม่ือไร 
                            ๑.๑.๓  บนัทึกเหตุการณ์เร่ืองอะไร 

                                            ๑.๑.๔  ขอ้มูล เน้ือหา หรือเร่ืองราวท่ีบนัทึกเหตุการณ์ ตอ้งให้รายละเอียดอยา่ง
ครบถว้นวา่ใคร ท าอะไร ท าท่ีไหน ท าท าไม ท าอยา่งไร เป็นตน้ 

                                           ๑.๑.๕  หน่วยงานเจา้ของเร่ืองคือหน่วยงานใด เพื่อจะไดส้ามารถ  สอบคน้ขอ้มูล
หลกัฐานชั้นตน้ได ้หากมีผูต้อ้งการศึกษาคน้ควา้เหตุการณ์ส าคญัท่ีบนัทึกนั้นๆ อยา่งละเอียดต่อไป 

๑.๒  องค์ประกอบย่อย 
                                     การบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัแต่ละเร่ือง  ควรแบ่งออกเป็นส่วนประกอบ
ยอ่ย   ๖  ส่วน โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี  

      ส่วนที ่ ๑   หัวเร่ืองปฏิทนิบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญ 
ใหร้ะบุวา่เป็นของหน่วยงานใด  

     ส่วนที ่ ๒   ปีพุทธศักราช  ใหร้ะบุปีพุทธศกัราชท่ีจดัท าปฏิทินบนัทึก 
จดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั ไม่ควรใช ้ปี พ.ศ. ยอ่ เพื่อไม่ใหเ้กิดความสับสนในภายหลงั 



 ๔๑ 

 
ส่วนที ่ ๓  วนั/เดือน/ปี   ใหร้ะบุวนัท่ี เดือน  และพุทธศกัราช ท่ีบนัทึก 

จดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั ซ่ึงเป็นวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ส าคญันั้นๆ  ข้ึน  ควรเขียนเดือนเป็นตวัอกัษร  และ
ไม่ใชอ้กัษรยอ่  เพื่อไม่ใหเ้กิดความสับสนในภายหลงั  

ส่วนที ่ ๔  ช่ือเร่ือง  เป็นช่ือเหตุการณ์ส าคญัท่ีจดัท าบนัทึก ควรตั้งช่ือเร่ือง 
ให้สั้น  กระชบั  ครอบคลุมเน้ือหาของเร่ือง เม่ืออ่านแลว้สามารถเขา้ใจไดท้นัทีวา่เหตุการณ์ท่ีบนัทึกไวน้ั้น
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร  

ส่วนที ่ ๕  เนือ้เร่ือง   เป็นการบนัทึกเร่ืองราวเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึน 
โดยสรุปยอ่ความเป็นสาระสังเขป   โดยเน้ือเร่ืองควรเป็นบทความเดียว  แต่หากมีรายละเอียดมาก  อาจแบ่ง
ออกไดเ้ป็นเน้ือเร่ืองหลกั และเน้ือเร่ืองรอง  ดงัน้ี 

-  เนือ้เร่ืองหลกั  เป็นการบนัทึกเน้ือเร่ืองท่ีเป็นใจความหลกั 
ของเหตุการณ์  มีความยาวประมาณ  ๕  -  ๑๐  บรรทดั  

 -   เนือ้เร่ืองรอง  เป็นการใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมจาก 
เน้ือเร่ืองหลกั   ควรเรียบเรียงเน้ือเร่ืองส่วนน้ีให้มีความยาวประมาณ  ๑๐ บรรทดั หรืออาจจะมากกว่านั้น 
หากมีเน้ือหารายละเอียดมาก และเน้ือเร่ืองรองจะเรียบเรียงให้มีหลายยอ่หนา้ก็ได ้ โดยมีหลกัสังเกตวา่เน้ือ
เร่ืองรองเป็นเน้ือเร่ืองท่ีหากถูกตดัทิ้งไป  ก็จะไม่ท าให้เหตุการณ์ส าคญัท่ีบนัทึกไวใ้นเน้ือเร่ืองหลกัขาด
ใจความส าคญั 

ส่วนที ่ ๖  หน่วยงานเจ้าของเร่ือง  ใหร้ะบุหน่วยงานเจา้ของเร่ือง  ท่ีมีแฟ้ม 
ตน้เร่ืองเก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัท่ีจดัท าบนัทึกเก็บรักษาไว ้(ในกรณีท่ีเจา้ของเร่ืองเป็นหน่วยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชนท่ีมีแฟ้มเอกสารการปฏิบติังานเก่ียวกบัเหตุการณ์เร่ืองนั้น ๆ) 
 

๑. รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒ 

 
 

รูปแบบการจัดท าปฏิทินบันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญรายปี 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓.  ข้อควรพจิารณาในการเรียบเรียงปฏิทินบันทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญรายปี 
       ๓.๑  การประเมินเหตุการณ์ทีส่มควรบันทกึ 

                                                  ใหพ้ิจารณาวา่เหตุการณ์นั้นมีความส าคญัต่อประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน หาก
ไม่ไดบ้นัทึกไว ้จะท าใหป้ระวติัศาสตร์และพฒันาการของทอ้งถ่ินขาดหายไปไม่มีความครบถว้นสมบูรณ์ 

 

               ๓.๒  การคัดเลอืกเร่ืองที่จะบันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญ 
                                             ควรพิจารณาตามขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์  คณะกรรมการบนัทึกจดหมาย
เหตุเหตุการณ์ส าคญั  และคณะท างานบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัจะตอ้งมีความเป็นกลาง  ไม่มีอคติ  
คดัเลือกเร่ืองท่ีมีความส าคญัเก่ียวเน่ืองกบัทอ้งถ่ิน ทั้งโดยทางตรงหรือทางออ้ม เรียบเรียงเหตุการณ์อยา่ง
ตรงไปตรงมาตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  ไม่วา่เร่ืองนั้นจะใหภ้าพในทางบวกหรือในทางลบต่อภาพลกัษณ์
ของทอ้งถ่ินก็ตาม 
                ๓.๓  การตั้งช่ือเร่ือง 
                                                   ควรตั้งช่ือเร่ืองให้สั้ น  กระชบั  ไดใ้จความครอบคลุมเน้ือหาของเร่ือง เม่ือ
อ่านช่ือเร่ืองแลว้ สามารถเขา้ใจไดท้นัทีวา่เน้ือหาของเร่ืองเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร  

 

บันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญของ--------(ช่ือหน่วยงาน) 

พุทธศักราช ---------------  

วนัที ่– เดือน – พ.ศ.  

เร่ือง---------------------------------------------------------  

 (เนือ้หาหลกั)--------------------------------------------------------------------------------------  

(เนือ้หารอง)--------------------------------------------------------------------------------------  

หน่วยงานเจ้าของเร่ือง--------------------- 

 

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

 (เนือ้หารอง)---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

          หน่วยงานเจ้าของเร่ือง------------------------------------------------------------------------  

   

                          

 

 

 



 ๔๓ 

               ๓.๔   จ านวนเร่ืองทีจ่ะบนัทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญ 
                                                    ไม่จ  ากดัจ านวนเร่ืองท่ีจะบนัทึก  การพิจารณาเหตุการณ์ท่ีสมควรบนัทึกข้ึนอยูก่บั
คุณค่าความส าคญัของเหตุการณ์ ใหบ้นัทึกเหตุการณ์เฉพาะวนัท่ีมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึน  หากวนัใดไม่มี
เหตุการณ์ส าคญั  ไม่จ  าเป็นตอ้งบนัทึก หากวนัใดมีเหตุการณ์ส าคญัหลายเหตุการณ์เกิดข้ึนพร้อมกนั ให้
บนัทึกเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในวนันั้นๆ  ทั้งหมด 
                ๓.๕  การเรียงล าดับเหตุการณ์ 
                                                   ให้เรียงเหตุการณ์ส าคญัตามล าดับวนั  เดือน  ปี  และเวลาท่ีเกิดข้ึนก่อน  
หลงั  หากมีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนั  ให้เรียงล าดบัความส าคญัของเหตุการณ์หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เหตุการณ์ตามล าดบั 
               ๓.๖  การเรียบเรียงเนือ้เร่ือง 
                                                 เรียบเรียงเน้ือเร่ืองอย่างตรงไปตรงมาตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  ควรเรียบ
เรียงเน้ือเร่ืองให้กระชบั   ไม่เยิ่นเยอ้  เม่ืออ่านแลว้สามารถเขา้ใจเหตุการณ์ไดอ้ย่างครบถว้น สามารถตอบ
ประเด็นค าถามไดว้่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นใคร ท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ท าอย่างไร  ท าท าไม  ท าเพื่อใคร  
เหตุท่ีท าเพราะอะไร  ผลท่ีไดคื้ออะไร  มีผลกระทบอยา่งไร  เป็นตน้ 
 

       ๓.๗  ความยาวของเร่ือง 
                ไม่จ  ากดัความยาวในการเรียบเรียง  ข้ึนอยูก่บัขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญั 

นั้นๆ  วา่มีมากหรือนอ้ย แต่โดยปกติจะเรียบเรียงใหมี้ความยาวประมาณ  ๑๐  บรรทดั  โดยความยาวของ
เน้ือหาในการเรียบเรียงควรค านึงถึงประเด็นต่างๆ  ดงัน้ี 

                 ๓.๗.๑  ไม่ควรเรียบเรียงเน้ือหายาวเกินไป  ควรน าขอ้มูลมาสรุปสาระส าคญั   
โดยใหมี้ขอ้มูลเฉพาะท่ีจ าเป็นจริงๆ  หากจ าเป็นตอ้งเขียนยาวเพราะมีรายละเอียดมากและเก่ียวขอ้งกนั  ก็
ควรแยกรายละเอียดเป็นยอ่หนา้ใหช้ดัเจน  เน้ือหาบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัควรจะมีแต่เร่ืองราวท่ีส าคญัๆ 
เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจไดโ้ดยง่ายไม่เยิน่เยอ้ 

               ๓.๗.๒  ไม่ควรเขียนเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงในบนัทึกเหตุการณ์ 
               ๓.๗.๓  ไม่ควรเขียนยอ่เกินไปโดยคิดวา่ผูอ่้านจะเขา้ใจ การบนัทึกเหตุการณ์ไว ้

เป็นหลกัฐานนั้น ตอ้งใหผู้อ่้านในหลายปีขา้งหนา้อ่านเขา้ใจไดโ้ดยไม่สับสน 
      ๓.๘  การใช้ส านวนภาษา 

                                           ควรใชภ้าษาราชการท่ีเรียบง่าย  เขา้ใจง่าย  เป็นภาษาท่ีตรงไปตรงมา  ไม่แสดง
อารมณ์ความรู้สึก  ไม่ใชส้ านวนโวหาร  เน่ืองจากการบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั  เป็นการให้
ขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์ ไม่ใช่การเรียบเรียงงานวรรณกรรม 
 
 



 ๔๔ 

  ๓.๙  การใช้ช่ือย่อ 
                                     ไม่ควรใช่ช่ือยอ่ของหน่วยงานหรือช่ือยอ่ของต าแหน่ง ใหใ้ชช่ื้อเตม็ท่ีเป็นทางการ  
และใหใ้ส่ช่ือยอ่ไวใ้นวงเล็บต่อทา้ยช่ือเตม็ 

๓.๑๐  การเขียนช่ือบุคคล 
            ใหต้รวจสอบช่ือบุคคลใหถู้กตอ้ง การเขียนช่ือบุคคลควรเลือกใชใ้หเ้หมือนกนัตลอด

การเรียบเรียง หากใชช่ื้อบุคคลตามดว้ยต าแหน่ง หรือใชช่ื้อต าแหน่งตามดว้ยช่ือบุคคลในวงเล็บ  
  ๓.๑๑  การใช้สถิติหรือการเปรียบเทยีบ 

                                      หากตอ้งการอา้งอิงสถิติตวัเลข ควรใชส้ถิติตวัเลขท่ีมีขอ้มูลอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้ 
หลีกเล่ียงการเรียบเรียงในเชิงเปรียบเทียบโดยใชค้วามเห็นส่วนบุคคลของผูเ้รียบเรียง  สถิติท่ีไม่มีขอ้มูล
อา้งอิง  ยกตวัอยา่งเช่น  ฝนตกหนกัเหมือนฝนพนัปี  อุทกภยัคร้ังร้ายแรงท่ีสุดเท่าท่ีเคยพบเห็นนบัตั้งแต่เกิด
มา  เป็นตน้ 

๓.๑๒  เหตุการณ์ทีม่ีหน่วยงานรับผดิชอบหลายหน่วยงาน 

                                       หากเหตุการณ์บางเหตุการณ์เก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน ใหค้ณะท างานท่ีเป็น
ผูแ้ทนของหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยงานหลกัหรือหน่วยงานเจา้ของเร่ืองเป็นผูเ้รียบเรียงบนัทึกจดหมายเหตุ
เหตุการณ์ส าคญั 

 

๓.๑๓  ให้ระบุหน่วยงานเจ้าของเร่ือง 
                                       การจดัท าปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัรายปี หรือเฉพาะเร่ือง ควร
ระบุช่ือหน่วยงานเจา้ของเร่ือง เพื่อใหผู้ส้นใจสามารถสอบคน้อา้งอิงขอ้มูลหลกัฐานชั้นตน้จากแฟ้มตน้เร่ือง
ไดใ้นภายหลงั 

 

         ๓.๑๔  ข้อมูลอ้างองิประกอบการบันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญ 
                                       จะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้เป็นขอ้มูลจากหน่วยงานเจา้ของเร่ือง เป็นขอ้มูลจาก
เอกสารชั้นตน้ เป็นขอ้มูลจากผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์  เป็นตน้ 
         ๓.๑๕  ก าหนดเวลาส่งบันทึกเหตุการณ์ที่เรียบเรียงแล้วให้คณะกรรมการ  บันทึกจดหมายเหตุ
เหตุการณ์ส าคัญพจิารณา  
                                       คณะท างานควรบนัทึกเหตุการณ์ทนัทีท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึน  และใหจ้ดัส่งบนัทึก
จดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัท่ีเรียบเรียงแลว้  พร้อมเอกสารขอ้มูลอา้งอิงใหค้ณะกรรมการบนัทึกเหตุการณ์
ทุกเดือน  ไม่ควรใชเ้วลาในการบนัทึกนานเกินไป  
 
การจัดท าปฏิทินบันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญเฉพาะเร่ือง 
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การจดัท าปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะเร่ืองเป็นการบนัทึกเหตุการณ์ 
ส าคญัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะและเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนต่อเน่ืองอาจจะเป็นสัปดาห์  เป็นเดือน  เป็นปี  หรือ
หลายปี  เม่ือเหตุการณ์เร่ืองนั้นจบลง ก็จบการบนัทึก และรวมเล่มเป็นปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์
ส าคญัเฉพาะเร่ือง  ปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะเร่ือง ไดแ้ก่ จดหมายเหตุการเดินทาง 
จดหมายเหตุรายวนัราชการทพั จดหมายเหตุบนัทึกเหตุการณ์การก่อความไม่สงบ พุทธศกัราช ๒๕๒๘  เป็นตน้ 
 
๑.  องค์ประกอบ 
 

การจดัท าปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะเร่ืองมีองคป์ระกอบหลกั และ 
องคป์ระกอบยอ่ยเช่นเดียวกนักบัการจดัท าปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัรายปี เพียงแต่ตอ้งระบุ
ช่วงระยะเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ส าคญัเร่ืองนั้นๆ  และระยะเวลาท่ีเหตุการณ์จบลง    

 
๑.  รูปแบบ 
 

รูปแบบการจัดท าปฏิทินบันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญเฉพาะเร่ือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญการก่อความไม่สงบ 

๗ – ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๘ 

วนัที ่– เดือน – พ.ศ.  

เร่ือง---------------------------------------------------------  

 (เนือ้เร่ืองหลกั) --------------------------------------------------------------------------------------  

 (เนือ้เร่ืองรอง)----------------------------------------------------------------------------------------  

 หน่วยงานเจ้าของเร่ือง-----------------------------------------------------  
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การเรียบเรียงจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญเฉพาะเร่ือง 
 

หอจดหมายเหตุทอ้งถ่ินสามารถด าเนินการเรียบเรียงจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะ
เร่ืองท่ีพิจารณาว่ามีความส าคญั โดยสามารถน าเหตุการณ์ส าคญัท่ีบนัทึกไวใ้นปฏิทินจดหมายเหตุเหตุการณ์
ส าคญัรายปี  หรือปฏิทินบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะเร่ืองมาเรียบเรียงจดหมาย เหตุเหตุการณ์
ส าคญั โดยด าเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี 

 
 ๑.  การเตรียมความพร้อมในการเรียบเรียงบันทกึจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคัญ  

ผูรั้บผิดชอบจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ภูมิหลงั  และประวติัความเป็นมาของเหตุการณ์  ท่ีจะ
บนัทึกโดยละเอียดจากเอกสาร หนงัสือ  บทความ  ภาพถ่ายเก่า สอบถามผูรู้้ และศึกษาก าหนดการวา่มีล าดบั
ขั้นตอนพิธีการอยา่งไร บุคคลต่างๆ  ท่ีมีบทบาทส าคญัในพิธี  ประธานในพิธี  คือใคร  ผูร่้วมงานท่ีส าคญัมี
ใครบา้ง  เป็นตน้ 
 

๒.  การรวบรวมเอกสารข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัเหตุการณ์   
โดยจดัเก็บขอ้มูลตั้งแต่ความคิดริเร่ิมก่อนด าเนินการ  การจดัเตรียมงาน  การตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงาน  การจดัประชุม  การมอบหมายงาน  การจดัสรรหนา้ท่ี  การตกแต่งสถานท่ี  การ
ตั้งแต่งปริมณฑล  ลกัษณะทางศิลปกรรม  บุคคลท่ีมีบทบาทในเหตุการณ์  เป็นตน้  ตรวจสอบขอ้มูล  หาก
พบขอ้มูลไม่ครบถว้นตอ้งติดตามรวบรวมขอ้มูลใหค้รบถว้น 

 
การสังเกตการณ์และการบันทกึเหตุการณ์  

เป็นขั้นตอนท่ีด าเนินการควบคู่กบัการเก็บขอ้มูล โดยจะเขา้สังเกตการณ์และบนัทึก 
เหตุการณ์ บนัทึกภาพ  บนัทึกเสียง   และบนัทึกวดิีทศัน์   การถ่ายภาพควรถ่ายภาพระยะใกล ้ ระยะไกล  ใน
ทุกขั้นตอน  หากขอ้มูลและภาพไม่เพียงพอ  อาจจะตอ้งกลบัไปบนัทึกภาพ  และสัมภาษณ์เพื่อเสริมขอ้มูล
ใหค้รบถว้น 

 
๑.   การเรียบเรียงจดหมายเหตุ  

ผูรั้บผิดชอบจะน าโครงเร่ืองเบ้ืองตน้มาปรับเป็นโครงการท่ีจะด าเนินการเรียบเรียง
ตามขอ้มูลท่ีมี  โครงเร่ืองจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัเฉพาะเร่ืองจะประกอบดว้ย 

-  ประวติัความเป็นมา 
-  การจดัเตรียมงาน 
-  การด าเนินงาน 
-  ภาคผนวก 
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-  เอกสารลายลกัษณ์ท่ีส าคญัในการด าเนินงาน 
-  เอกสารลายเส้น  แผนภูมิ  แผนท่ี  แผนผงั ฯลฯ 
 

    ๒.   การตรวจแก้ต้นฉบับ   
ผูรั้บผิดชอบท าหนา้ท่ีบรรณาธิกรตน้ฉบบัจะเป็นผูส้อบทานความถูกตอ้งของเน้ือหา  

นอกจากน้ีควรจะส่งตน้ฉบบัใหห้วัหนา้โครงการ  ผูบ้ริหาร  นกัวชิาการ  หรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เหตุการณ์เร่ืองนั้น ๆ ตรวจทานความถูกตอ้งอีกชั้นหน่ึง  เพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 

๓.   การจัดพมิพ์  
ผูรั้บผิดชอบจะน าตน้ฉบบัจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัมาบรรณาธิกรอีกคร้ัง  เพื่อ

สอบทานและเพิ่มเติมองคป์ระกอบใหพ้ร้อมในการจดัพิมพ ์ ไดแ้ก่  การจดัท าขอ้มูลปก  หนา้ - หลงั  ขอ้มูลทาง
บรรณานุกรม  ค าปรารภ ค าน า  รายละเอียดคณะผูจ้ดัท า  สารบาญ  เชิงอรรถ  ภาคผนวก  ภาพประกอบ
พร้อมค าอธิบาย  การจดัท าลายเส้นประกอบเน้ือหา  เป็นตน้  เม่ือตน้ฉบบัพร้อมจะจดัพิมพ ์ ประสานการ
พิมพ ์ ตรวจพิสูจน์อกัษร  และควบคุมการพิมพ ์ เม่ือพิมพเ์สร็จเรียบร้อยแลว้    จะด าเนินการแจกจ่าย
หอ้งสมุดและเผยแพร่ต่อไป 

 
เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัมีขอ้มูลประกอบ

เหตุการณ์ครบถว้นสมบูรณ์ หอจดหมายเหตุทอ้งถ่ินควรด าเนินการจดัท าและรวบรวมเพิ่มเติม   ดงัน้ี 
๑.  การจัดท ากฤตภาคข่าวเหตุการณ์ส าคัญในท้องถ่ินท่ีได้บันทึกจดหมายเหตุ

เหตุการณ์ส าคญัไว ้ โดยการประเมินข่าวส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ในหนงัสือพิมพต่์างๆ  ทั้งหนงัสือพิมพ์
ระดับประเทศและหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน ตัดข่าว ผนึกบนกระดาษ โดยอ้างอิงให้ทราบว่าเป็นข่าวจาก
หนังสือพิมพ์อะไร  เม่ือวนั  เดือน  ปีใด  โดยปกติส่วนราชการจะมีการจดัท ากฤตภาคข่าว  ท่ีเก่ียวกับ
หน่วยงานเสนอหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ โดยเฉพาะหากข่าวนั้นเป็นเร่ืองร้องเรียน 
เร่ืองต าหนิการท างาน ซ่ึงส่วนราชการอาจจ าเป็นตอ้งมีการแถลงข่าวเพื่อช้ีแจงส่ือมวลชนให้เขา้ใจ ข่าวตดั
หนงัสือพิมพถื์อเป็นเอกสารจดหมายเหตุ เน่ืองจากการเสนอข่าวของส่ือมวลชนเก่ียวกบัเร่ืองราวการท างาน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เปรียบเสมือนตวัแทนของประชาชนท่ีมีความคิดเห็นในดา้นต่าง ๆ ต่อการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ไดจ้ดัท ากฤตภาคข่าว ก็เป็น
หน้าท่ีของหอจดหมายเหตุทอ้งถ่ินท่ีจะตอ้งด าเนินการ แต่หากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการอยู่
แลว้ หอจดหมายเหตุทอ้งถ่ินตอ้งติดตามขอรับมอบมาจดัเก็บไวใ้นหอจดหมายเหตุทอ้งถ่ิน ตามระเบียบ
ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พุทธศกัราช ๒๕๒๖ ขอ้ ๖๖ - ๗๐ 

๒.  การจดัท าประวติัศาสตร์บอกเล่าเก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัในทอ้งถ่ิน  ท่ีไดจ้ดัท า
บนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัไว ้ โดยการสัมภาษณ์ผูป้ระสบเหตุการณ์จริง  ซ่ึงหอจดหมายเหตุ
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ทอ้งถ่ินจะตอ้งวเิคราะห์วา่เหตุการณ์ใดมีความส าคญัท่ีควรจดัท าประวติัศาสตร์บอกเล่าไวเ้ป็นหลกัฐานอีก
ชั้นหน่ึง เพื่อใหมี้ขอ้มูลหลกัฐานท่ีครบถว้นสมบูรณ์  เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการศึกษาคน้ควา้วจิยั
เหตุการณ์นั้นๆ อยา่งลุ่มลึก   

๓.  การรวบรวมส่ือส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ส าคญัท่ีไดจ้ดัท าบนัทึกจดหมายเหตุ
เหตุการณ์ส าคญัไว ้ไมว่า่จะเป็นขอ้มูลชั้นตน้หรือขอ้มูลชั้นรอง วธีิการรวบรวมจะโดย  การขอรับมอบ 
ขอรับบริจาค ขอท าส าเนา หรือจดัซ้ือ เพื่อใหไ้ดส่ื้อส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์  ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ส่ือ
ส่ิงพิมพด์งักล่าว อาจจะเป็นเอกสารราชการ  บนัทึกความทรงจ าของบุคคล  หนงัสือ  วารสาร  นิตยสาร 
จดหมายข่าว  หนงัสือพิมพ ์ ภาพถ่าย  สไลด ์แบบแปลน  แผนท่ี  แผนผงั  โปสเตอร์  ปฏิทิน  ข่าววทิย ุ          
ข่าวโทรทศัน์  ภาพยนตร์  ส่ือคอมพิวเตอร์  เป็นตน้ 

 
จดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  

ปลดักระทรวงวฒันธรรม  (นายวรีะ โรจพจนรัตน์)  ไดม้อบหมายใหว้ฒันธรรมจงัหวดั  
๗๕  จงัหวดั  จดัท าบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัของจงัหวดั  ในพุทธศกัราช  ๒๕๕๑  จงัหวดัละ  ๓  เหตุการณ์ 
เพื่อรวมเล่มเป็นจดหมายเหตุประเทศไทย  และไดม้อบหมายให้ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  โดยกลุ่ม
บนัทึกเหตุการณ์ตรวจสอบเน้ือหา  และจดัท าตน้ฉบบัจดหมายเหตุประเทศไทย  กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ได้
ประมวลเหตุการณ์ส าคัญของประเทศไทยในห้วงปีพุทธศักราช   ๒๕๕๑  และเหตุการณ์ส าคัญของ
กรุงเทพมหานครผนวกรวมไวใ้นจดหมายเหตุประเทศไทยด้วย  มีเหตุการณ์ส าคญัรวมทั้งส้ิน  ๒๘๐ 
เหตุการณ์  เป็นเหตุการณ์ส าคญัระดบัชาติและกรุงเทพมหานคร  จ านวน  ๕๕  เหตุการณ์ เหตุการณ์ส าคญั
ระดบัจงัหวดั จ านวน  ๒๒๕  เหตุการณ์  และกระทรวงวฒันธรรมไดด้ าเนินการจดัพิมพเ์ผยแพร่ เพื่อสืบ
สานธรรมเนียมปฏิบติัของไทยท่ีมีมาแต่โบราณ  ในการจดบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัไวเ้ป็นจดหมายเหตุความ
ทรงจ าของประเทศไทย และเพื่อด าเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม  ( คุณหญิง
ไขศรี ศรีอรุณ)  ท่ีตอ้งการให้จงัหวดั และกระทรวง ทบวง กรม จดัท าบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัของจงัหวดั
และหน่วยงานไวเ้ป็นหลักฐานจดหมายเหตุของประเทศไทย เพื่อเอ้ือประโยชน์ส าคญัให้เยาวชนและ
ประชาชนในชาติได้เรียนรู้เหตุการณ์ส าคญัในอดีต เข้าใจปัจจุบนั และอนาคตอย่างรู้เท่าทนั ตามท่ีได้
มอบหมายให้ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นผูรั้บผิดชอบ  และไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าจดหมาย
เหตุของจงัหวดั  และกระทรวง ทบวง กรม ข้ึนคณะหน่ึงเพื่อก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย  วตัถุประสงค ์และ
วธีิการด าเนินการ  ซ่ึงคณะกรรมการ ฯ  ไดด้ าเนินการจดัท าคู่มือจดัตั้งหอจดหมายเหตุทอ้งถ่ิน และการจดัท า
บนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญั  น าเสนอกระทรวงวฒันธรรมจดัพิมพเ์ผยแพร่ การจดัท าจดหมายเหตุ
ประเทศไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  จึงเป็นการน าคู่มือดงักล่าว  มาใช้เป็นแนวทางปฏิบติัในการจดัท า
จดหมายเหตุประเทศไทยใหป้ระสบผลส าเร็จ  

 



 ๔๙ 

รูปแบบและเนือ้หา 
 

จดหมายเหตุประเทศไทยเป็นการบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัไวเ้ป็นจดหมายเหตุของประเทศ 
ไทยท่ีประมวลเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปีพุทธศกัราช  ๒๕๕๒  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  มกราคม 
พุทธศกัราช  ๒๕๕๒   ถึงวนัท่ี  ๓๑  ธนัวาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๕๒ 
 

 รูปแบบ กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ไดก้ าหนดขนาด  รูปเล่ม 
โครงเร่ือง เน้ือหา ไวเ้ป็นเกณฑม์าตรฐานท่ีจะจดัท าต่อ ๆ  ไปใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 
ตัวอย่างรูปแบบ จดหมายเหตุประเทศไทย 

 
 

 
 

 
 
 

เนื้อหา  จดหมายเหตุประเทศไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  มีเน้ือหาเหตุการณ์ส าคญัท่ี
เก่ียวกบัประเทศไทย  ในรอบปีพุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ไม่วา่จะเป็นเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ
หรือเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ โดยเร่ิมบนัทึกเหตุการณ์ตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พุทธศกัราช 
๒๕๕๑  จนกระทัง่ถึงวนัท่ี  ๓๑  ธันวาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  และจะบนัทึกเหตุการณ์เฉพาะวนัท่ีมี
เหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึนเท่านั้น  โดยเรียงล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามวนัเดือนปี เหตุการณ์ท่ีบนัทึกนั้นจะ
บนัทึกตามข้อเท็จจริง ท่ีมีทั้ งด้านดีงามน่าช่ืนชม  และเหตุการณ์ร้ายท่ีเป็นพิบติัภยัจากการกระท าของ
ธรรมชาติและการกระท าของมนุษย ์ จดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ไดป้ระมวลเหตุการณ์
ส าคญัในระดบัชาติและระดบัจงัหวดั โดยมีโครงเร่ือง ประกอบดว้ย  

 

ค าน า 
 

ค าช้ีแจง  
 

บทน า  
-  จดหมายเหตุประเทศไทย  เดือนมกราคม  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 
-  จดหมายเหตุประเทศไทย  เดือนกุมภาพนัธ์ุ  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

 

ภาพปกหนงัสือ ขนาด

รูปเล่ม รายละเอียด 
Spec 



 ๕๐ 

-  จดหมายเหตุประเทศไทย  เดือนมีนาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 
-  จดหมายเหตุประเทศไทย  เดือนเมษายน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 
-  จดหมายเหตุประเทศไทย  เดือนพฤษภาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 
-  จดหมายเหตุประเทศไทย  เดือนมิถุนายน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 
-  จดหมายเหตุประเทศไทย  เดือนกรกฎาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 
-  จดหมายเหตุประเทศไทย  เดือนสิงหาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 
-  จดหมายเหตุประเทศไทย  เดือนกนัยายน พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 
-  จดหมายเหตุประเทศไทย  เดือนตุลาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 
-  จดหมายเหตุประเทศไทย  เดือนพฤศจิกายน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 
-  จดหมายเหตุประเทศไทย  เดือนธนัวาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 

 

ดชันีค าคน้ 
 

คณะท างา 
 

  ค าช้ีแจง   ช้ีแจงใหท้ราบสาระส าคญัในการจดัท าจดหมายเหตุประเทศไทย  เป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์ขั้นตอนการจดัท า  กระบวนการคิดวเิคราะห์ในการประมวลเหตุการณ์ส าคญั  กรอบเน้ือหา
เหตุการณ์ส าคญั  การน าเสนอเหตุการณ์ส าคญัในแต่ละเดือน  การประเมินเหตุการณ์ส าคญั  การเรียบเรียง
เน้ือหาเหตุการณ์ส าคญั  การจดัท าดชันีค าคน้ 

 

ตัวอย่างค าช้ีแจง จดหมายเหตุประเทศไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
 

 

ค าช้ีแจง 
 

  “จดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๑”   เป็นบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัท่ีเก่ียวกบั                
ประเทศไทย  ในรอบปีพุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ไม่วา่จะเป็นเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ                     
หรือเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ โดยเร่ิมบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัตั้งแต่วนัท่ี  ๑  มกราคม  
พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  จนกระทัง่ถึงวนัท่ี  ๓๑  ธนัวาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑  และจะบนัทึกเหตุการณ์ส าคญั
เฉพาะวนัท่ีมีเหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึนเท่านั้น  โดยเรียงล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามวนั เดือน ปี  เหตุการณ์ท่ี
บนัทึกนั้นจะบนัทึกตามขอ้เท็จจริง ท่ีมีทั้งเหตุการณ์ดา้นดีงามน่าช่ืนชม และเหตุการณ์ร้ายท่ีเป็นพิบติัภยัจาก
การกระท าของธรรมชาติและการกระท าของมนุษย ์ 
 



 ๕๑ 

  จดหมายเหตุประเทศไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ไดป้ระมวลเหตุการณ์ส าคญัท่ีสมควร
บนัทึกไวเ้ป็นจดหมายเหตุประเทศไทย  ทั้งเหตุการณ์ส าคญัในระดบัชาติและเหตุการณ์ส าคญัในระดบั
จงัหวดั  โดยมีคณะท างาน  ประกอบดว้ย กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ส าคญั ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรม
ศิลปากร  ไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัระดบัชาติ  และกรุงเทพมหานคร  ส านกังาน
วฒันธรรมจงัหวดั  ๗๕  จงัหวดั  ไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัระดบัจงัหวดั  จงัหวดั
ละ  ๓ เหตุการณ์  “จดหมายเหตุประเทศไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑”   ฉบบัน้ี มีเหตุการณ์ส าคญัรวมทั้งส้ิน  
๒๘๐ เหตุการณ์  เป็นเหตุการณ์ส าคญัระดบัชาติและกรุงเทพมหานคร  จ านวน  ๕๕  เหตุการณ์ เหตุการณ์
ส าคญัระดบัจงัหวดั  จ  านวน  ๒๒๕  เหตุการณ์  
  

              เน้ือหาใน  “จดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๑”  จะประกอบดว้ยบทน า 
เหตุการณ์ส าคญัแต่ละเดือน  รายการเหตุการณ์ส าคญัในเดือนนั้นๆ  และดชันีค าคน้เหตุการณ์ส าคญัของ
จงัหวดัต่างๆ  ทา้ยเล่ม  โดยบทน าจะเป็นการบนัทึกขอ้มูลจ าเพาะท่ีส าคญัเก่ียวกบัประเทศไทย ใ นหว้งปี
พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ไดแ้ก่  ขอ้มูลจ าเพาะเก่ียวกบัช่ือประเทศ  ธงชาติไทย  ระบอบการปกครอง องค ์              
พระประมุข  ระบอบการปกครอง การบริหารประเทศ  รายนามนายกรัฐมนตรี เมืองหลวง สถานท่ีตั้ง  พื้นท่ี
ประเทศ ตวัช้ีวดัท่ีส าคญั  การปกครองส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนทอ้งถ่ิน  สถิติการนบัถือศาสนา  และ
สัญลกัษณ์ของประเทศไทย  เป็นตน้  
 

              เหตุการณ์ส าคญัแต่ละเดือน จะเรียงล าดบัตั้งแต่เดือนมกราคม  จนกระทัง่ถึงเดือนธนัวาคม  
สารบาญหลกัจะมีเพียงรายช่ือเดือนและเลขหนา้ของแต่ละเดือน  เม่ือน าเขา้สู่เน้ือหาบนัทึกเหตุการณ์ส าคญั
ในแต่ละเดือน  ซ่ึงจะมีหนา้น าของเดือนนั้นๆ หนา้ถดัไปจะเป็นหวัเร่ืองเหตุการณ์ส าคญั  เรียงล าดบัตาม
วนัท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ก่อน -  หลงั  หวัเร่ืองจะมีรายละเอียดประกอบดว้ย  วนัเดือนปีและช่ือเร่ือง  โดยช่ือเร่ือง
จะใหร้ายละเอียดท่ีชดัเจนวา่เหตุการณ์ส าคญันั้น ใคร ท าอะไร ท่ีไหน ช่ือเร่ืองจะตั้งให้ครอบคลุมเน้ือหา
สาระส าคญั ท่ีผูอ่้านสามารถทราบไดว้า่เป็นเหตุการณ์เก่ียวกบัเร่ืองอะไร 
  

     การพิจารณาประเมินความส าคญัของเหตุการณ์ท่ีสมควรบนัทึก จะพิจารณาเหตุการณ์ 
ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคพ์ระประมุขของประเทศ ผูน้ ารัฐบาล บุคคลชาวไทยท่ีสร้างช่ือเสียงเกียรติยศใหแ้ก่
ประเทศไทยในระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ประเพณีส าคญัท่ีมีเอกลกัษณ์ เหตุการณ์ท่ี
แปลกไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน หรือนาน ๆ จะเกิดข้ึนคร้ังหน่ึง เหตุการณ์ส าคญัท่ีมีผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออ้มกบัประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นตน้  

 

     การบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัมีหลกัเกณฑใ์นการเรียบเรียงเหตุการณ์ส าคญัแต่ละเหตุการณ์ 
โดยสรุป เร่ิมตน้จากการติดตามเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั  ประเมินความส าคญัของเหตุการณ์ท่ี
สมควรบนัทึกไวเ้ป็นจดหมายเหตุประเทศไทย  สอบคน้ขอ้เทจ็จริงจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ  โดยเฉพาะ
หน่วยงานผูรั้บผดิชอบเหตุการณ์ส าคญันั้นๆ  โดยตรง เรียบเรียงเน้ือหาของเหตุการณ์  โดยจะแบ่งเน้ือหา



 ๕๒ 

ออกเป็น  ๔  ส่วน  ส่วนท่ี  ๑  เป็นวนัเดือนปีท่ีเกิดเหตุการณ์ส าคญั  ส่วนท่ี  ๒  เป็นช่ือเร่ือง  ส่วนท่ี  ๓  เป็น
เน้ือหาของเร่ือง  ซ่ึงจะแบ่งออกเป็นเน้ือหาหลกัและเน้ือหารอง  เน้ือหาหลกัในยอ่หนา้แรกจะเป็นเน้ือหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัช่ือเร่ืองโดยตรง  บอกใหท้ราบวา่เหตุการณ์ส าคญันั้นมีใคร  ท าอะไร  ท่ีไหน  เม่ือไร  เป็น
เหตุการณ์ท่ีเป็นหวัใจหลกั ยอ่หนา้ท่ีสอง เป็นเน้ือหารอง เป็นการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบั
เหตุการณ์ส าคญั ยอ่หนา้ท่ีสาม เป็นการอธิบายประวติัความเป็นมาของเหตุการณ์ส าคญั และส่วนท่ี ๔ เป็น
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ซ่ึงระบุหน่วยงานเจา้ของเร่ือง เพื่อใหผู้ส้นใจสามารถสอบคน้เร่ืองราวโดยละเอียดจาก
หน่วยงานเจา้ของเร่ือง  
 

    การเรียบเรียงบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัมีวตัถุประสงคท่ี์จะบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานทาง 
ประวติัศาสตร์ของชาติใหค้นยคุหลงัไดศึ้กษาคน้ควา้ จึงมีระเบียบวธีิการเรียบเรียงบนัทึกเหตุการณ์                
อยา่งเป็นทางการ  อาทิ  ใชช่ื้อท่ีเป็นทางการ  ไม่ใชค้  ายอ่  ใชค้  าน าหนา้บุคคลตามระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พุทธศกัราช  ๒๕๒๖  ใชช่ื้อประเทศตามประกาศของ
ราชบณัฑิตยสถาน  การเขียนประโยคท่ีถูกตอ้งตามหลกัภาษาไทย  เป็นตน้ 
 
     ดชันีค าคน้ในทา้ยเล่ม ไดจ้ดัท าไวเ้พื่อสะดวกในการสอบคน้เหตุการณ์ส าคญัของจงัหวดั  
โดยไดจ้ดัเรียงล าดบัจงัหวดัตามตวัอกัษร และมีดชันีบอกเลขหนา้ใหส้อบคน้เหตุการณ์เก่ียวกบัจงัหวดันั้นๆ 
ไดโ้ดยสะดวก 
 

      อยา่งไรก็ตาม แมว้า่การตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนจะมี 
ขอ้จ ากดับางประการ แต่คณะผูจ้ดัท าไดพ้ยายามสอบทานใหไ้ดข้อ้มูลตรงตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงใหม้าก
ท่ีสุด โดยสอบคน้จากหน่วยงานเจา้ของเร่ือง  เพื่อใหส้มดงัเจตนารมณ์ของกระทรวงวฒันธรรมท่ีมุ่งหวงัให ้
‚จดหมายเหตุประเทศไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้และคน้ควา้อา้งอิงของ
เยาวชนและประชาชน 

คณะผูจ้ดัท า 
 

 
บทน า   ใหข้อ้มูลจ าเพาะเก่ียวกบัประเทศไทย  ในพุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ประกอบดว้ย 

เน้ือหาและภาพประกอบ  ดงัน้ี 
หัวเร่ือง   ระบุปีท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงครองราชย ์

 
ตัวอย่างหัวเร่ือง จดหมายเหตุประเทศไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

 



 ๕๓ 

จดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

เป็นปีที ่ ๖๒  ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มหิตลาธิเบศร  รามาธิบดี                 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพติร  รัชกาลที ่ ๙  แห่งราชวงศ์จักรี 

 

ช่ือประเทศ ใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัช่ือประเทศ และประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัช่ือประเทศท่ีควร
ทราบ โดยอา้งอิงท่ีมาของขอ้มูลใหช้ดัเจน 
 

ตัวอย่างช่ือประเทศ 
 

ช่ือประเทศ   ประเทศไทย เดิมเรียกช่ือวา่  ‚ประเทศสยาม‛  ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น  ‚ประเทศไทย‛             
ในสมยัจอมพลแปลก  พิบูลสงคราม  ตามประกาศรัฐธรรมนูญแกไ้ขเพิ่มเติมวา่ดว้ยนามประเทศ  
พุทธศกัราช  ๒๔๘๒  ลงวนัท่ี  ๓  ตุลาคม  พุทธศกัราช  ๒๔๘๒ 
 

ธงชาติไทย   อธิบายสัญญลกัษณ์สีแทนความหมายของธงชาติไทย  ประวติัความเป็นมาของธงชาติ
ไทย พร้อมอา้งอิงท่ีมาของขอ้มูลใหช้ดัเจน  พร้อมภาพประกอบธงชาติไทย 

 

ตัวอย่างธงชาติไทย 
 
 
 
 
 
 

 

ธงชาติไทย  หรือธงไตรรงค ์เป็นธงแถบสี ๓ สี ซ่ึงแสดงสัญลกัษณ์แทนความหมาย ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์โดยสีแดง หมายถึงชาติ สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน ้ าเงิน หมายถึงพระมหากษตัริย ์เดิม
ประเทศไทยใช้ธงชา้งเผือกเป็นธงชาติ และไดเ้ปล่ียนมาเป็นธงไตรรงค ์ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยู่หวั ตามพระราชบญัญติัแกไ้ขพระราชบญัญติัธง  พุทธศกัราช  ๒๔๖๐  ลงวนัท่ี  ๒๘  กนัยายน 
พุทธศกัราช  ๒๔๖๐  
 

ระบอบการปกครอง  
 



 ๕๔ 

ระบอบการปกครอง     ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
องค์พระประมุขของประเทศ ตามบทบญัญติัแห่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 
๒๕๕๐  ประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย เม่ือวนัท่ี ๒๔ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๔๗๕ 
 

องค์พระประมุข  (ระบุพระนามเตม็ ปีท่ีเสด็จข้ึนครองราชย ์ถึงปีปัจจุบนั ระบุจ านวนปีท่ีทรงครองราชย)์ 

องค์พระประมุข    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบ
ศรรามาธิบดี  จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี  ๙ แห่ง
ราชวงศจ์กัรี เสด็จข้ึนครองราชย ์เม่ือวนัท่ี ๙ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๔๙๘ ถึงปัจจุบนั 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป็นปีท่ีทรงครองราชย์ได้   ๖๒  ปี  และถือว่าทรงเป็น
พระมหากษตัริยท่ี์ครองราชยย์าวนานท่ีสุดในโลก  
 

การบริหารประเทศ   (ระบุวา่เป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ีช่ือและวาระการด ารงต าแหน่งของนายกรัฐมนตรีในปี
พุทธศกัราชท่ีจดัท าจดหมายเหตุ) 
 

การบริหารประเทศ  ประเทศไทยแบ่งการบริหารประเทศออกเป็น  ๓  ฝ่าย ประกอบดว้ย                    
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญติั และฝ่ายตุลาการ  

ฝ่ายบริหาร  ไดแ้ก่ คณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้คณะรัฐบาล  มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน  ๔ ปี  ในพุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรี  ๔  คน  ไดแ้ก่ 
 

นายกรัฐมนตรีคนที ่ ๒๔  พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง  ตั้ งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ ถึงวนัท่ี ๑๙ มกราคม 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

  

นายกรัฐมนตรีคนที ่๒๕ นายสมคัร สุนทรเวช มีวาระการ ด ารง
ต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี ๒๙ มกราคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ถึงวนัท่ี ๙ กนัยายน พุทธศกัราช 
๒๕๕๑ 

 

 นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๖ นายสมชาย วงศ์สวสัด์ิ มีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่
วนัท่ี ๑๘ กนัยายน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ถึงวนัท่ี ๒ ธนัวาคม พุทธศกัราช๒๕๕๑ 



 ๕๕ 

 

นายกรัฐมนตรีคนที ่๒๗ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 
๑๗ ธนัวาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบนั 

ฝ่ายนิติบัญญตัิ  ไดแ้ก่ รัฐสภา ประกอบดว้ยสมาชิก ๒ สภา คือ 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) ซ่ึงไดม้าจากการเลือกตั้ง มีวาระ ๔ ปี และสมาชิก

วฒิุสภา (ส.ว.) ซ่ืงไดม้าจากการเลือกตั้ง และการสรรหา มีวาระ ๖ ปี  
ฝ่ายตุลาการ   ไดแ้ก่ ศาลยติุธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลทหาร  

 

เมืองหลวง   (ภาพประกอบกรุงเทพ ฯ) 

เมืองหลวง  ประเทศไทยมีเมืองหลวง ช่ือ ‚กรุงเทพ 

มหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายธุยา มหาดิลกภพ นพรัตน 
ราชธานีบูรีรมย ์อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต 
สักกะทตัติยวษิณุกรรมประสิทธ์ิ เป็นเมืองหลวงท่ีบนัทึกในกิน
เนสบุค๊  (Guiness  World  Records)                วา่เป็นช่ือสถานท่ี
ท่ียาวท่ีสุดในโลก   มีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่  ‚บางกอก‛  หรือ  ‚Bangkok‛   ซ่ึงเป็นช่ือ                ท่ีเรียกมา
ตั้งแต่สมยัโบราณ  
 

สถานทีต่ั้งประเทศไทย     (อยูใ่นส่วนไหนของโลก ระบุพิกดัเส้นรุ้งเส้นแวง) 
สถานทีต่ั้ง  ประเทศไทยตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
เหนือเส้นศูนยสู์ตรเล็กนอ้ย ระหวา่งเส้นละติจูดหรือเส้นรุ้งท่ี  ๕  องศา  ๓๗  ลิปดาเหนือ  กบั  ๒๐  องศา 
๒๗  ลิปดาเหนือ  และระหวา่งลองจิจูดหรือเส้นแวงท่ี  ๙๗  องศา  ๒๒  ลิปดาตะวนัออก  กบั  ๑๐๕  องศา 
๓๗  ลิปดาตะวนัออก 

พืน้ทีป่ระเทศไทย    (ระบุการค านวณพื้นท่ีตามหน่วยวดัทุกหน่วยวดัทั้งท่ีใชใ้นประเทศไทย  และท่ี                   
                                      ค  านวณเป็นหลกัสากลเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ท่ีครอบคลุม  อาทิ                                   
                                      ตารางกิโลเมตร   ไร่  ตารางไมล์ 

พืน้ที ่ ประเทศไทยมีพื้นท่ี  ๕๑๓,๑๑๕.๐๒๐  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๓๒๐,๖๙๖,๘๘๗.๕๐๐  ไร่  หรือ  
               ประมาณ  ๑๙๘,๙๕๓  ตารางไมล์ 

แนวพรมแดน  ของประเทศไทยท่ีติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น 

แนวพรมแดน  

                ด้านทศิเหนือ                    ติดกบัประเทศสหภาพพม่าและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย  ประชาชนลาว  



 ๕๖ 

ด้านทศิใต้                             ติดกบัอ่าวไทยและประเทศสหพนัธรัฐมาเลเซีย  
 ด้านทศิตะวนัออก               ติดกบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศกมัพชูา  

ด้านทศิตะวนัตก                 ติดทะเลอนัดามนัและประเทศสหภาพพม่า 
 

จ านวนประชากรของประเทศไทย  (ขอ้มูลสถิติจ าเพาะในพุทธศกัราชท่ีจดัท าจดหมายเหตุ จากส านกังาน       
                                                          สถิติแห่งชาติ  รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบั  ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ    
                                                           (GDP)  มูลค่าการส่งออก  การน าเขา้ เป็นตน้ 

                                                 จ านวนประชากรของประเทศไทย   มีจ  านวนรวมทั้งส้ิน   ๖๓,๐๓๘,๒๔๗   คน  เป็นชาย  ๓๑,๐๙๕๙๔๒    
                                                                                                                                   คน   หญิง  ๓๑,๙๔๒,๓๐๕   คน 
 ผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ   (GDP)    ๘,๔๘๕,๒๐๐,๐๐๐  บาท  

                                            มูลค่าการส่งออก                ๕,๒๔๙, ๓๘๖,๔๕๒  บาท 
                                                        มูลค่าการน าเข้า               ๔,๘๗๑,๙๙๕,๖๘๗๐  บาท  

                                                               (ขอ้มูลในพุทธศกัราช ๒๕๕๐ จาก รายงานสถิติรายปี ๒๕๕๑ ส านกังานสถิติแห่งชาติ) 
เขตการปกครอง   (แบ่งออกเป็นการปกครองส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
โดยระบุจ านวนและรายช่ือกระทรวง  จ  านวนจงัหวดั อ าเภอ  รายช่ือจงัหวดัแบ่งตามภาค  เรียงล าดบัจงัหวดั
จากภาคเหนือ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวนัออก  ภาคตะวนัตก  ภาคใต ้ จ  านวนการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จ  านวนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จ  านวนเทศบาล  และแบ่งยอ่นออกเป็นจ านวน
เทศบาลเมือง  นคร  ต าบล  จ  านวนองคก์ารบริหารส่วนต าบล และจ านวนเทศบาลต าบลรูปแบบพิเศษ) 
 
เขตการปกครอง     ประเทศไทยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๓  ส่วน  คือ  การปกครองส่วนกลาง     
                การปกครองส่วนภูมิภาค การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

 การปกครองส่วนกลาง  แบ่งการบริหารราชการส่วนกลาง  ออกเป็น  ๒๐  กระทรวง  
 

    ๑.  ส านกันายกรัฐมนตรี  
    ๒.  กระทรวงกลาโหม  
    ๓.  กระทรวงการคลงั  
    ๔.  กระทรวงการต่างประเทศ 
    ๕.  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
    ๖.  กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ 
    ๗.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    ๘.  กระทรวงคมนาคม  
    ๙.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  



 ๕๗ 

  ๑๐.  กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
  ๑๑.  กระทรวงพลงังาน  
  ๑๒.  กระทรวงพาณิชย ์ 
  ๑๓.  กระทรวงมหาดไทย  
  ๑๔.  กระทรวงยติุธรรม  
  ๑๕.  กระทรวงแรงงาน  
  ๑๖.  กระทรวงวฒันธรรม  
  ๑๗.  กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
  ๑๘.  กระทรวงศึกษาธิการ  
  ๑๙.  กระทรวงสาธารณสุข  
  ๒๐.  กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 
                                                                                                                                                                                         

การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งการบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็น  ๗๖  จงัหวดั                
รวมกรุงเทพมหานคร  และ  ๘๗๗  อ าเภอ 

 
 ภาคเหนือ  ๙  จังหวดั  
 ๑.  จงัหวดัเชียงราย 

 ๒.  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ๓.  จงัหวดัน่าน 
 ๔.  จงัหวดัพะเยา 
 ๕.  จงัหวดัแพร่ 
 ๖.  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 ๗.  จงัหวดัล าปาง 
 ๘.  จงัหวดัล าพนู 
 ๙.  จงัหวดัอุตรดิตถ์ 
 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ๑๙  จังหวดั 
    ๑.  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
    ๒.  จงัหวดัขอนแก่น 
    ๓.  จงัหวดัชยัภูมิ 
    ๔.  จงัหวดันครพนม                                                                                                                                                             



 ๕๘ 

    ๕.  จงัหวดันครราชสีมา           
    ๖.  จงัหวดับุรีรัมย ์

จงัหวดัมหาสารคาม                                                 ๗.  จงัหวดัมุกดาหาร 
                 ๘.  จงัหวดัยโสธร 
๑.                               ๙.  จงัหวดัร้อยเอด็ 

                                      ๑๐.  จงัหวดัสกลนคร                                                                                                                                             
                                                                                                                ๑๑.  จงัหวดัเลย     
จงัหวดัสุริน                            ๑๒.  จงัหวดัศรีสะเก 
                            ๑๓.  จงัหวดัหนองคาย 

             ๑๔.  จงัหวดัหนองบวัล าภู 
๒.                            ๑๕.  จงัหวดัอุดรธานี 
๓.                            ๑๖.  จงัหวดัอุบลราชธานี 
๔.                           ๑๗.  จงัหวดัอ านาจเจริญ



 ๕๙ 

ภาค                                                                  ภาคกลาง มี  กรุงเทพมหานครและ   ๒๒   จังหวดั 
                               ๑.  กรุงเทพมหานคร 
                                                                                                                  ๒.  จงัหวดัก าแพงเพชร 
                                                                                  ๓.  จงัหวดัชยันาท 
   ๔.  จงัหวดันครนายก 
   ๕.  จงัหวดันครปฐม 
   ๖.  จงัหวดันครสวรรค ์
   ๗.  จงัหวดันนทบุรี 
   ๘.  จงัหวดัปทุมธานี 
   ๙.  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
  ๑๐.  จงัหวดัพิจิตร 

              ๑๑.  จงัหวดัพิษณุโลก 
              ๑๒.  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
             ๑๓.  จงัหวดัลพบุรี 
             ๑๔.  จงัหวดัสมุทรปราการ 
             ๑๕.  จงัหวดัสมุทรสงคราม 
             ๑๖.  จงัหวดัสมุทรสาคร 
             ๑๗.  จงัหวดัสิงห์บุรี 
             ๑๘.  จงัหวดัสุโขทยั 
             ๑๙.  จงัหวดัสุพรรณบุรี 
             ๒๐.  จงัหวดัสระบุรี 
             ๒๑.  จงัหวดัอ่างทอง 
                            ๒๒.  จงัหวดัอุทยัธานี 
 
ภาคตะวนัออก  ๗  จังหวดั 
    ๑.  จงัหวดัจนัทบุรี 

๒.  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
๓.  จงัหวดัชลบุรี 
๔.  จงัหวดัตราด 
๕.  จงัหวดัปราจีนบุรี 
๖.  จงัหวดัระยอง 
๗.  จงัหวดัสระแกว้ 



 ๖๐ 

ภาคตะวนัตก  ๕  จังหวดั 
๑.  จงัหวดักาญจนบุรี 
๒.  จงัหวดัตาก 
๓.  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
๔.  จงัหวดัเพชรบุรี 
๕.  จงัหวดัราชบุรี 
 

ภาคใต้มี  ๑๔  จังหวดั 

  ๑.  จงัหวดักระบ่ี 
  ๒.  จงัหวดัชุมพร 
  ๓.  จงัหวดัตรัง 
  ๔.  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  ๕.  จงัหวดันราธิวาส 
  ๖.  จงัหวดัปัตตานี 
  ๗.  จงัหวดัพงังา 
  ๘.  จงัหวดัพทัลุง 
  ๙.  จงัหวดัภูเก็ต 
๑๐.  จงัหวดัระนอง 
๑๑.  จงัหวดัสตูล 
๑๒. จงัหวดัสงขลา 
๑๓.  จงัหวดัสุราษฎร์ 
๑๔.  จงัหวดัยะลา 
 

การปกครองส่วนท้องถิ่น   ประเทศไทยมีการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ๗,๘๕๓  แห่ง  แบ่งออกเป็น  
 

องค์การบริหารส่วนจังหวดั        ๗๕   แห่ง  
เทศบาล    ๑,๖๑๙   แห่ง แบ่งออกเป็น  
เทศบาลนคร           ๒๓  แห่ง  
เทศบาลเมือง                         ๑๔๐  แห่ง  
เทศบาลต าบล                    ๑,๔๕๖ แห่ง  
 

องค์การบริหารส่วนต าบล   ๖,๑๕๗  แห่ง  



 ๖๑ 

การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ  ๒   แห่ง ไดแ้ก่  กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี ๑๕ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๑ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกระทรวงมหาดไทย) 
 

ศาสนา (สถิติการนบัถือศาสนาของคนไทย) 
 ศาสนา คนไทย ร้อยละ ๙๔.๖  นบัถือศาสนาพุทธ ท่ีเหลือนบัถือศาสนาพราหมณ์ ฮินดู คริสต ์

อิสลาม และซิกซ์  (ขอ้มูล จาก รายงานสถิติรายปี ๒๕๕๑ ส านกังานสถิติแห่งชาติ) 
สัญลกัษณ์ประจ าชาติไทย  (สัตวป์ระจ าชาติไทย ดอกไมป้ระจ าชาติไทย สถาปัตยกรรมประจ าชาติไทย 
และสัญญลกัษณ์อ่ืนๆ ประจ าชาติไทยท่ีคนไทยควรทราบ) 

 

 สัญลกัษณ์ประจ าชาติไทย  ตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การก าหนดสัญลกัษณ์ประจ าชาติไทย ๓ 
ส่ิง ลงวนัท่ี  ๒๖  ตุลาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๔๔ 
     
สัตว์ประจ าชาติไทย คือ ชา้งไทย 

 
 

 
 

ดอกไม้ประจ าชาติไทย  คือ ดอกราชพฤกษ ์(คูน) 
 

 
 

สถาปัตยกรรมประจ าชาติ คือ ศาลาไทย 
 

  
 

 

  ปัญหาอุปสรรค การจดัท าจดหมายเหตุประเทศไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ประสบปัญหา  
ประมวลไดด้งัน้ี 

  ๑.  ปัญหาการประเมินหวัเร่ืองเหตุการณ์ส าคญั วฒันธรรมจงัหวดัไม่เขา้ใจวา่เป็นบนัทึก 
เหตุการณ์ของปีพุทธศกัราช  ๒๕๕๑  แต่ไปจดัท าของปีอ่ืน 

   ๒.  ปัญหาเหตุการณ์ท่ีประเมินเป็นเหตุการณ์ไม่ความส าคญั 



 ๖๒ 

  ๓.  ปัญหาเน้ือหาท่ีเรียบเรียงไม่มีขอ้มูลเพียงพอ ไม่เรียบเรียง ส่งแต่ส าเนาก าหนดการ
มาให ้

   ๔.  ไม่มีภาพประกอบเหตุการณ์ 
   ๕.  ไม่ไดท้  าตามขั้นตอนการจดัท าจดหมายเหตุประเทศไทย ซ่ึงจะตอ้งประเมิน 
 เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทุกวนั มิเช่นนั้นจะหาขอ้มูลเหตุการณ์ไม่ได ้ 
   ๖.  ปัญหาเหตุการณ์ ส าคญัท่ีประเมินและเรียบเรียงเป็นจดหมายเหตุประเทศไทยไม่ใช่ 

เหตุการณ์ท่ีส าคญัระดบัประเทศ แต่เป็นเหตุการณ์ส าคญัระดบัจงัหวดั ผิดวตัถุประสงคท่ี์กะเกณฑ์ไวใ้น
เบ้ืองต้นท่ีก าหนดให้บันทึกเหตุการณ์ส าคัญจังหวดัละ  ๓  เร่ือง  ในความเป็นจริงควรข้ึนอยู่กับ
ความส าคญัของเหตุการณ์  บางจงัหวดัไม่มีเหตุการณ์ส าคญัก็ไม่จ  าเป็นตอ้งบนัทึกไวใ้นจดหมายเหตุ
ประเทศไทย แต่การจดัท าจดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ถือเป็นการน าคู่มือการจดัตั้ง
หอจดหมายเหตุทอ้งถ่ิน และการจดัท าบนัทึกจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัมาทดลองปฏิบติัจริง 

 

  เพื่อให้งานส าเร็จลุล่วงโดยเร็ว  กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ไดจ้ดัท าบนัทึกเหตุการณ์ส าคญั
ของแต่ละจงัหวดัให้ ซ่ึงประสบปัญหาการสอบคน้ขอ้มูลจากส่ือ และจากการสอบคน้ทางอินเตอร์เน็ต  
เพราะเหตุการณ์ล่วงเลยมานาน  คน้หัวเร่ืองเหตุการณ์ส าคญัได้แต่ไม่มีขอ้มูลรายละเอียด  ส่วนใหญ่มี
เพียงงานประเพณี ซ่ึงเป็นขอ้มูลการประชาสัมพนัธ์ก่อนวนังาน ไม่สามารถสอบคน้ไดว้่ามีเหตุการณ์
เกิดข้ึนจริงตามข้อมูลประชาสัมพนัธ์  และไม่มีข้อมูลรายละเอียดการแข่งขนั การมอบรางวลั บาง
เหตุการณ์มีช่ือจดัเป็นงานใหญ่ระดบันานาชาติ แต่เม่ือสอบคน้ขอ้มูลจริงโดยการประสานขอขอ้มูลจาก
เจา้ของเร่ือง ปรากฏผลวา่เป็นงานไม่ใหญ่จริงตามช่ืองาน  เป็นตน้ 
 

  การประเมินผล  ไดด้ าเนินการประเมินผลหนงัสือจดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศกัราช 
๒๕๕๑  โดยสุ่มตวัอยา่งจากผูไ้ดรั้บหนงัสือท่ีเป็นกลุ่มคนท างาน  กลุ่มนกัเรียน  กลุ่มนกัศึกษา   กลุ่มคน
สูงอาย ุ กลุ่มขา้ราชการครู คนไทยในต่างประเทศ  เป็นตน้  ซ่ึงจะน าประเด็นประเมินมาปรับปรุง
จดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศกัราช  ๒๕๕๒  ต่อไป  สรุปผลการวจิารณ์หนงัสือจดหมายเหตุประเทศ
ไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  มีดงัน้ี 

   -  ปกสวย อ่านง่าย เน้ือหามีคุณค่า เหมาะส าหรับเป็นหนงัสือให้ความรู้แก่นกัเรียน 
เยาวชน  
   -   อ่านแลว้ไดค้วามรู้ ใหข้อ้มูลภูมิหลงัเหตุการณ์ดี ท าใหเ้ขา้ใจท่ีมาท่ีไปของเหตุการณ์ 

  -   สมควรจดัท าทุกปี 
  -   เหตุการณ์ท่ีบนัทึกบางเร่ืองไม่ทราบมาก่อน 
  -   มีเหตุการณ์ส าคญัหลายเหตุการณ์ท่ีไม่ไดบ้นัทึก  ไม่เขา้ใจวา่เป็นเพราะความเป็น
ราชการ  ท าใหไ้ม่มีอิสระในการบนัทึกใช่หรือไม่ 



 ๖๓ 

  -   เหตุการณ์หลายเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์เก่ียวกบัประเพณีท่ีจดัเป็นประจ า ไม่น่าจะ
เป็นเหตุการณ์ส าคญั 
  -   อ่านเน้ือหาแลว้ เหมือนอ่านข่าวหนงัสือพิมพ ์
  -   ควรเรียบเรียงเหตุการณ์ใหล้ะเอียดกวา่น้ี 
  -   ไม่ควรมีเหตุการณ์มากเกินไป 
  -   ควรจดัพิมพภ์าพส่ีสีจะไดน่้าอ่านมากกวา่น้ี อ่านแลว้รู้สึกเหมือนอ่านหนงัสือเรียน 
 
 

บทที่ ๓ 
หลกัเกณฑ์วิธีการประเมินเหตุการณ์ส าคัญ : กรณศึีกษาจาก                           

จดหมายเหตุประเทศไทย  พทุธศักราช  ๒๕๕๒ 
 

จดหมายเหตุประเทศไทย  
 

จดหมายเหตุประเทศไท ย คือ  ปฏิทินเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี นบัตั้งแต่วนัท่ี  
๑  มกราคม ถึงวนัท่ี  ๓๑  ธนัวาคม  ท่ีไดด้ าเนินการสอบคน้ ประเมิน รวบรวมขอ้มูลข่าวเหตุการณ์ส าคญั
ท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ  เรียบเรียงเหตุการณ์ขอ้เท็จจริง และจดัพิมพเ์ผยแพร่  โดย
กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อเป็นหลกัฐานเหตุการณ์ส าคญัประจ าปีของ
ประเทศไทย และเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ของประชาชน  
 
คุณค่าของจดหมายเหตุประเทศไทย 
  

การจดัท าปฏิทินเหตุการณ์ส าคญัไวเ้ป็น จดหมายเหตุประเทศไทย มีคุณค่าความส าคญั  
ดงัน้ี 

๑. เป็นบนัทึกเตือนความทรงจ าไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหท้ราบเหตุการณ์ส าคญัท่ี 
เกิดข้ึนในห้วงเวลาท่ีผา่นไปในอดีต 

๒. เป็นบนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนร่วมสมยักบัผูบ้นัทึกเหตุการณ์ บนัทึกเหตุการณ์ท่ี 
เกิดข้ึนจริง 
 



 ๖๔ 

๓. นกัจดหมายเหตุเป็นผูท้  าหนา้ท่ีบนัทึกเหตุการณ์ มีหลกัเกณฑใ์นการบนัทึก 
เหตุการณ์ท่ีจดบนัทึกตามขอ้เทจ็จริง โดยไม่ใส่อารมณ์ความรู้สึก เป็นบนัทึกเหตุการณ์ในมุมมอง
เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีจดบนัทึกเหตุการณ์ไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ 

 ๔.  บนัทึกเหตุการณ์ส าคญัในรอบปีในรูปแบบปฏิทินเหตุการณ์ ท าใหส้ามารถสะทอ้น 
ความเคล่ือนไหวของกระแสเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ทั้งทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ไดอ้ยา่งชดัเจน 

๕.  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สามารถจดัท าปฏิทินเหตุการณ์ส าคญั 
ของหน่วยงานตนเองได ้โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัของหน่วยงานไวเ้ป็น
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ในส่วนของหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน การจดัท าปฏิทินเหตุการณ์
ส าคญัท่ีเกิดข้ึน จะมีความเป็นอิสระ ไม่มีกรอบก าหนดดงัเช่นการด าเนินงานของราชการ ซ่ึงปฏิทิน
เหตุการณ์ส าคญัของภาครัฐ ภาคเอกชน และของประชาชน จะเป็นประโยชน์ต่อการน าเสนอขอ้มูลทาง
ประวติัศาสตร์เพิ่มมากข้ึน 

๖. จดหมายเหตุประเทศไทย มีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชน และประชาชน  
เร่ืองราวเหตุการณ์ท่ีจดบนัทึกไว ้ครอบคลุมเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนอยา่งรอบดา้น ทั้งเหตุการณ์ดา้นดีท่ี
ควรช่ืนชมยนิดีและเป็นแบบอยา่ง และเหตุการณ์ดา้นร้ายท่ีเป็นบทเรียน 

๗.  ปฏิทินเหตุการณ์ส าคญัเป็นเคร่ืองมือส าคญัประการหน่ึงท่ีช่วยในการด าเนินงาน 
ติดตามรับมอบเอกสารส าคญัของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน และเอกสารส่วนบุคคล โดยนกั
จดหมายเหตุสามารถน าปฏิทินเหตุการณ์ส าคญัไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาก าหนดเอกสารของ
หน่วยงานท่ีตอ้งการใหส่้งมอบหอจดหมายเหตุแห่งชาติเม่ือครบอายกุารเก็บรักษา และเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการติดตามเอกสารส าคญัของเอกชนและของบุคคลอีกดว้ย 

๘.  ปฏิทินเหตุการณ์ส าคญั เป็นขอ้มูลหลกัฐานท่ีช่วยเสริมให้ขอ้มูลในเอกสาร 
จดหมายเหตุมีความสมบูรณ์ ผูค้น้ควา้สามารถใชข้อ้มูลเหตุการณ์ส าคญัปะติดปะต่อเร่ืองราวเหตุการณ์
ได ้เน่ืองจากเอกสารจดหมายเหตุท่ีหอจดหมายเหตุแห่งชาติรับมอบมาจากส่วนราชการขาดความ
ครบถว้น อนัเป็นปัญหาเน่ืองมาจากระบบการจดัเก็บรักษาเอกสารในส่วนราชการ  
 
หลกัเกณฑ์การประเมินเหตุการณ์ส าคัญ  
 

คุณค่าของเหตุการณ์ส าคญัท่ีสมควรจดบนัทึกไวใ้นจดหมายเหตุประเทศไทย มี 
หลกัเกณฑก์ารประเมินดงัน้ี 

 
 
 
 



 ๖๕ 

 
 ๑.  การประเมินเพือ่คัดเลอืกเหตุการณ์ส าคัญ   

เป็นการประเมินหวัเร่ืองเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนั เพื่อคดัเลือกไวเ้ฉพาะเหตุการณ์ท่ีมีคุณค่า
ส าคญัต่อประวติัศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อจดัท าบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัต่อไป โดยการวเิคราะห์คุณค่า
ของเหตุการณ์ตามองคป์ระกอบ ดงัน้ี 

     ๑.๑  คุณค่าปฐมภูมิ  เป็นคุณค่าของเหตุการณ์ส าคญัท่ีมีต่อการด าเนินงานของรัฐบาล  
หน่วยงาน คณะกรรมการ และประชาชนท่ีไดด้ าเนินการ หรือไดรั้บมอบหมายให ้รับผิดชอบการ
ปฏิบติังานจนเสร็จส้ิน และคุณค่าดา้นอ่ืนๆ  ท่ีมีผูป้ฏิบติังาน  ผูเ้ตรียมงาน  ผูป้ระกอบพิธีกรรม  ไดแ้ก่ 
คุณค่าดา้นศาสนา คุณค่าดา้นการสืบสานประเพณี พิธีกรรม และศิลปวฒันธรรม เป็นตน้ 

     ๑.๒ คุณค่าทุติยภูมิ เป็นคุณค่าของเหตุการณ์ส าคญัท่ีมีต่อประวติัศาสตร์ของ 
ประเทศไทยและต่อการศึกษาคน้ควา้อา้งอิงของประชาชน คุณค่าทุติยภูมิ  ประกอบดว้ย  คุณค่า  ๒ 
ประการ  คือ 
 

-  คุณค่าด้านประจักษ์พยาน เหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนสมควรบนัทึกไวเ้ป็น 
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ เพื่อเป็นประจกัษพ์ยานส าคญัวา่ไดมี้เหตุการณ์ส าคญัเกิดข้ึน และเหตุการณ์
ส าคญันั้นมีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนในดา้นต่าง ๆ  

     -   คุณค่าด้านประวตัิศาสตร์ เหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนเป็นเหตุการณ์ 
ประวติัศาสตร์ท่ีสมควรจดบนัทึกไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานคน้ควา้อา้งอิง ตลอดจนเป็นขอ้มูลหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์เก่ียวกบับุคคล  เหตุการณ์  และสถานท่ี  เป็นตน้  
 

๒.  การประเมินเหตุการณ์ทีไ่ด้บันทกึและเรียบเรียง  
หลกัเกณฑป์ระกอบการพิจารณาประเมินคุณค่า ประกอบดว้ย 

๒.๑ ผูบ้นัทึกอยูใ่นเหตุการณ์ และไดบ้นัทึกรายละเอียดตามขั้นตอนเหตุการณ์
เกิดข้ึน ณ สถานท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์  

๒.๒ คุณค่าขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง หาก
ไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ แต่ทราบข่าวทางส่ือส่ิงพิมพ ์จะตอ้งบนัทึกเหตุการณ์โดยสอบทาน
ขอ้เทจ็จริงจากหน่วยงานเจา้ของเร่ืองหรือผูท่ี้อยูใ่นเหตุการณ์ 

 
๓.  การทบทวนตรวจสอบหัวเร่ืองและการเรียบเรียงเหตุการณ์ส าคัญ 

การจดัท าบนัทึกเหตุการณ์ไวเ้ป็นจดหมายเหตุประเทศไทยมีหลกัเกณฑต์รวจสอบการด าเนินงานหลาย
ขั้นตอน เน่ืองจากหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการประเมินเหตุการณ์ส าคญัเพื่อคดัเลือกเหตุการณ์ท่ีมีคุณค่า
ส าคญัสมควรบนัทึกไวใ้นจดหมายเหตุประเทศไทยนั้น  เป็นหลกัเกณฑท่ี์ตอ้งใชก้ารวเิคราะห์ ซ่ึงแต่ละ



 ๖๖ 

คนอาจมีการคิดวิเคราะห์ท่ีแตกต่างกนั  เน่ืองจากทศันคติ ความรู้ มุมมอง  ท่ีอาจแตกต่างกนัท าใหคิ้ด
วเิคราะห์ไม่เหมือนกนัได ้จึงตอ้งมีการสอบทานและใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจท่ีมีเหตุผลยอมรับ
ได ้ซ่ึงกลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ไดก้ าหนดขั้นตอนการตรวจสอบไว ้ ดงัน้ี 

-  การกลัน่กรองคดัเลือกเหตุการณ์ส าคญั  
-  หวัหนา้กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ 
-  นกัจดหมายเหตุ เจา้หนา้ท่ีจดหมายเหตุ และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
-  การประเมินเหตุการณ์ส าคญัเพื่อจดัท าตน้ฉบบัจดหมายเหตุประเทศไทย 
-  การประเมินเหตุการณ์คร้ังท่ี ๑ โดยหวัหนา้กลุ่มและผูไ้ดรั้บมอบหมาย 
-  การประเมินเหตุการณ์คร้ังท่ี ๒ โดยหวัหนา้กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ 
-  การประเมินเหตุการณ์คร้ังท่ี ๓ โดยคณะนกัจดหมายเหตุกลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ 
-  การตรวจสอบการเรียบเรียงเหตุการณ์ส าคญั 
-  ตรวจสอบการเรียบเรียงโดยหวัหนา้กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์หรือนกัจดหมายเหตุท่ี 

ไดรั้บมอบหมาย 
-  ตรวจสอบตน้ฉบบัโดยผูท้รงคุณวุฒิ 
-  ตรวจสอบตน้ฉบบัโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นอกัษรศาสตร์ของกรมศิลปากร 

โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน  ดงัน้ี 
๓.๑  การประเมินเหตุการณ์คร้ังท่ี ๑ โดยหวัหนา้กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ และผูไ้ดรั้บ

มอบหมาย 
         -  หวัหนา้กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ สอบคน้หวัเร่ืองเหตุการณ์ส าคญัจากส่ือส่ิงพิมพ์

ต่าง ๆ ทุกวนั และประเมินความส าคญัของเหตุการณ์ เรียงล าดบัวนั เดือน ปี  
         -  นกัจดหมายเหตุ และเจา้หนา้ท่ีจดหมายเหตุ  สอบคน้หวัเร่ืองเหตุการณ์ส าคญั

จากส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ ตามวนัท่ีไดรั้บมอบหมายและประเมินความส าคญัของเหตุการณ์ เรียงล าดบัวนั 
เดือน ปี  

๓.๒  การประเมินเหตุการณ์คร้ังท่ี ๒  โดยหวัหนา้กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ โดยน าหวัเร่ือง
เหตุการณ์ส าคญั ทั้งของหวัหนา้กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ และของนกัจดหมายเหตุ และเจา้หนา้ท่ีจดหมายเหตุ
และผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย มากรอกลงในตาราง เพื่อวเิคราะห์การประเมินหวัเร่ืองท่ีตรงกนั  หรือแตกต่าง
กนั และใหเ้หตุผลประกอบ โดยหวัหนา้กลุ่มเป็นผูพ้ิจารณาประเมินหวัเร่ืองเหตุการณ์  คร้ังท่ี  ๒  

๓.๓  การสอบคน้ขอ้มูลและเรียบเรียงเหตุการณ์ส าคญั โดยมอบหมายใหน้กัจดหมาย
เหตุ หรือเจา้หนา้ท่ีจดหมายเหตุเรียบเรียงหวัเร่ืองเหตุการณ์ส าคญั ส่งใหห้วัหนา้กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์
ตรวจสอบ 
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๓.๔  การตรวจสอบแกไ้ขเน้ือหาเหตุการณ์ส าคญัท่ีเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อย  โดย
หวัหนา้กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์  และนกัจดหมายเหตุท่ีหวัหนา้กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์มอบหมายเป็นผูต้รวจ
สอบการเรียบเรียงและเน้ือหา  

๓.๕  ประเมินหวัเร่ืองเหตุการณ์ส าคญั  คร้ังท่ี ๓  โดยคณะท างาน ประกอบดว้ย 
หวัหนา้กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ และนกัจดหมายเหตุ  ๒  คน  ท าหนา้ท่ีพิจารณาประเมินเหตุการณ์ท่ีจะ
จดัท าเป็นตน้ฉบบัจดหมายเหตุประเทศไทย เม่ือจดัท าและเรียบเรียงเหตุการณ์ส าคญั จนกระทัง่ถึงวนัท่ี 
๓๑  ธนัวาคม  เน่ืองจากเหตุการณ์ผา่นมาตั้งแต่วนัท่ี  ๑  มกราคม ถึงวนัท่ี  ๓๐  ธนัวาคม  บางเหตุการณ์มี
ความส าคญัและเหตุการณ์จบลงในวนัท่ีเกิดเหตุการณ์ บางเหตุการณ์มีความต่อเน่ืองของเหตุการณ์ บาง
เหตุการณ์มีเหตุเกิดข้ึนติดต่อกนัหลายวนั  หลายเดือน และมีผลสืบเน่ืองไม่ยติุ จึงจ าเป็นตอ้งพิจารณา
ทบทวนเหตุการณ์ส าคญัท่ีไดจ้ดบนัทึกไว ้ บางเหตุการณ์อาจรวมหลายเหตุการณ์ไวใ้นเหตุการณ์เดียวได ้
บางเหตุการณ์อาจตดัทิ้งเพราะไม่มีน ้าหนกัความส าคญัและไม่มีเน้ือหาเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเพียงพอ            
เป็นตน้ 

๓.๖  การตรวจสอบการเรียบเรียงเหตุการณ์ส าคญั 

         -  ตรวจสอบการเรียบเรียงโดยหวัหนา้กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์หรือนกัจดหมาย 

เหตุท่ีไดรั้บมอบหมาย 
                      -  ตรวจสอบตน้ฉบบัโดยผูท้รงคุณวุฒิ 

                               -  ตรวจสอบตน้ฉบบัโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นอกัษรศาสตร์ของกรมศิลปากร 
 
คุณค่าความส าคัญของการประเมินเหตุการณ์ส าคัญเพือ่บันทกึไว้เป็นจดหมายเหตุ  ประกอบดว้ย 

   ๑.  ความส าคญัของเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนและมีคุณค่าสมควรบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ของประเทศไทย 

๒.  ความส าคญัของบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งส าคญั ท าหนา้ท่ีส าคญั สร้างช่ือเสียงใน 
ระดบัประเทศและในระดบันานาชาติ มีคุณค่าความส าคญัสมควรบนัทึกเกียรติประวติัของบุคคลไวเ้ป็น
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของประเทศไทย 

๓.  ความส าคญัของสถานท่ี ส่ิงก่อสร้าง วตัถุส่ิงของ ประดิษฐก์รรมท่ีจดัท าข้ึน มีคุณค่า 
ความส าคญัสมควรบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของประเทศไทย 

๔. คุณค่าความส าคญัต่อประชาชนท่ีสมควรมีขอ้มูลหลกัฐานเหตุการณ์ส าคญัท่ีตรง 
ตามความตอ้งการของประชาชน และมีขอ้เทจ็จริงท่ีน่าเช่ือถือ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา คน้ควา้ อา้งอิง
ของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 
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๕.  คุณค่าความส าคญัต่อประเทศชาติท่ีสมควรมีหลกัฐานขอ้มูลท่ีส าคญัต่อ 
ประวติัศาสตร์ของประเทศ การบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัไวเ้ป็นหลกัฐานประวติัศาสตร์ของประเทศใน
ขณะท่ีอยู่ในห้วงกระแสเหตุการณ์ จดัท าโดยส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐ   
และมีนักจดหมายเหตุเป็นผูท้  าหน้าท่ีจดบนัทึก เป็นหลกัฐานขอ้มูลร่วมสมยัท่ีส าคญัของภาครัฐ โดย
จดหมายเหตุประเทศไทยจะเป็นหลกัฐานท่ีท าให้มองเห็นกระแสความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ส าคญั
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในห้วงปีหน่ึงๆ  ไดอ้ยา่งชดัเจน ประชาชนสามารถน าไปใชเ้ป็นหลกัฐาน  เพื่อเป็นหัวขอ้
ส าหรับการสืบคน้หลกัฐานอ่ืนๆ  ในเชิงลึก ทั้งหลกัฐานจากเอกสารจดหมายเหตุ  และจากส่ือส่ิงพิมพ ์ซ่ึง
ประชาชนจะเป็นผูป้ระเมินความน่าเช่ือถือและเลือกใช้เพื่อการศึกษา คน้ควา้ อา้งอิง และจดหมายเหตุ
เฉพาะเร่ืองจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัการด าเนินงานพิธี พระราชพิธี เหตุการณ์
ส าคญัในเชิงลึก ตั้งแต่การแต่งตั้งกรรมการ การด าเนินงาน พิธีโดยละเอียดในวนังาน ส่ิงอนุสรณ์หรือ
กิจกรรมร่วมของภาครัฐและเอกชน เป็นตน้ 
 
การประเมินเหตุการณ์ส าคัญ   

 
การประเมินเหตุการณ์ส าคญั เป็นข้ึนตอนส าคญัขั้นตอนแรกในการจดัท า มีหลกัเกณฑ์ 

ท่ีตอ้งพิจารณา  ๓  ประการ  คือ  การประเมินหวัเร่ืองเหตุการณ์ส าคญัท่ีสมควรบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ของประเทศไทย   การประเมินขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์ส าคญัท่ีจะตอ้งจดบนัทึกให้
ตรงตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  และการประเมินเวลาท่ีสมควรบนัทึกเหตุการณ์ส าคญั การประเมิน
ความส าคญัของเหตุการณ์  

 
องค์ประกอบหลกัของเหตุการณ์ส าคัญ 
 

-  เหตุการณ์ 
 

-  บุคคล 
 

-  สถานท่ี 
 

กรอบแนวคิดหัวเร่ืองเหตุการณ์เพือ่ประเมินและวเิคราะห์เหตุการณ์ส าคัญ 
 

-  ราชส านกั (Royalty) 

-  การเมือง (Politics) 

-  ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ (Foreign relations) 
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-  ทหาร (Military) 

-  คดีความ (Case)     

-  ศาสนา (Religion) 

-  เศรษฐกิจ (Economy) 

-  สังคม (Society) 

-  สุขภาพ (Health) 

-  การศึกษา (Development) 

-  กีฬา (Sport) 

-  เกษตรกรรม (Agriculture) 

-  ขนส่ง (Transport) 

-  คนดงั (Celebrities) 

-  ท่องเท่ียว (Tourism) 

-  เทคโนโลย ี(Technology) 

-  ธุรกิจ (Business) 

-  บนัเทิง (Entertainment) 

-  กระแสนิยม  (Trends) 

-  ภยัธรรมชาติ (Natural disasters) 

-  ภาพยนตร์ (Film) 

-  วรรณกรรม (Literature) 

-  วฒันธรรม (Culture) 
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-  โศกนาฏกรรม (Tragedies) 

-  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 

-  อาชญากรรม (Crime) 

ผลกระทบทีส่ าคัญ 

เหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนมีผลประทบต่อประเทศ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 

สังคม และประชาชน ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ท าใหเ้กิดการสูญเสียชีวติ ทรัพยสิ์น 

เงินทองมากมาย ท าใหเ้กิดเป็นบรรทดัฐานทางสังคม  

ความจ าเพาะของเหตุการณ์ส าคัญ  

ไม่เคยเกิดเหตุการณ์มาก่อน เป็นเหตุการณ์ท่ียากท่ีจะเกิด เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็น

คร้ังแรก หรือเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดเป็นคร้ังสุดทา้ย เป็นตน้ 

 

ข้ันตอนการประเมินเหตุการณ์ส าคัญเพือ่จัดท าจดหมายเหตุประเทศไทย 

   

  กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์จดัท าจดหมายเหตุประเทศไทยในรูปคณะท างาน โดยใช้
ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมตดัสินใจและร่วมรับผิดชอบ และมีการวางแผนการสอบทานการประเมิน             
หวัเร่ืองเหตุการณ์ส าคญั  โดยใหค้ณะท างานแบ่งกนัสอบคน้หวัเร่ืองเหตุการณ์ส าคญัตามวนัท่ีไดรั้บ
มอบหมาย และหวัหนา้กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์สอบคน้หวัเร่ืองเหตุการณ์ส าคญัทุกวนั เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบการสอบคน้หวัเร่ือง  และหวัหนา้กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์เป็นผูป้ระเมินและตดัสินเลือก
เหตุการณ์ส าคญัท่ีควรบนัทึกไวใ้นจดหมายเหตุประเทศไทย จากนั้นมอบหมายใหน้กัจดหมายเหตุและ
เจา้หนา้ท่ีจดหมายเหตุกลุ่มบนัทึกเหตุการณ์สอบคน้ขอ้มูลและเรียบเรียง และจะมีการประเมินหวัเร่ือง
เหตุการณ์ส าคญัอีกคร้ังหน่ึงเม่ือเรียบเรียงเหตุการณ์ส าคญัทั้ง  ๑๒  เดือนเรียบร้อยแลว้  เพื่อคดัเลือก
เหตุการณ์ส าคญัท่ีจะจดัท าเป็นตน้ฉบบัจดหมายเหตุประเทศไทยต่อไป   
 

๑. จัดตั้งคณะท างานจัดท าจดหมายเหตุประเทศไทย เพื่อร่วมกนัสอบคน้หวัเร่ืองเหตุการณ์ส าคญั ซ่ึงเป็น
งานท่ีใชร้ะยะเวลาในการท างาน การคิดวิเคราะห์ในการสอบคน้ และตอ้งสนใจติดตามกระแสเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนทุกวนั  
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๒. มอบหมายงานสอบค้นหัวเร่ืองเหตุการณ์ส าคัญ  หัวหน้ากลุ่มบันทึกเหตุการณ์ตั้ งคณะท างาน

ประกอบดว้ยนกัจดหมายเหตุและเจา้หน้าท่ีจดหมายเหตุกลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ท าหนา้ท่ีสอบคน้หัว

เร่ืองเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนทุกวนั โดยมีบันทึกระบุวนัท่ีมอบหมายให้นักจดหมายเหตุและ

เจา้หนา้ท่ีจดหมายเหตุสอบคน้หวัเร่ืองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือน มีบนัทึกมอบหมายงานเดือน

ละ  ๑  คร้ัง และก าหนดจดัส่งในวนัท่ี  ๕  ของเดือนถดัไป เป็นงานท่ีมอบหมายให้ท าเป็นประจ าทุก

เดือน ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  มกราคม จนครบ  ๑  ปี  ในวนัท่ี  ๓๑  ธนัวาคม  และเร่ิมมอบหมายงานให้คน้

หวัเร่ืองเหตุการณ์ส าคญัของปีถดัไปต่อไป 

 

๓. การสอบทานหัวเร่ืองเหตุการณ์ส าคัญ  โดยหวัหนา้กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์จะท าหนา้ท่ีสอบคน้หวัเร่ือง

เหตุการณ์ส าคญัทุกวนัตั้งแต่วนัท่ี  ๑  มกราคม ถึงวนัท่ี  ๓๑  ธนัวาคม  และจดัส่งหวัเร่ืองเหตุการณ์

ส าคญัในทุกวนัท่ี  ๕  ของเดือนถดัใหน้กัจดหมายเหตุท่ีรับผดิชอบเช่นเดียวกนักบัคณะท างานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

 

๔. ส่งหัวเร่ืองเหตุการณ์ส าคัญ  หวัหนา้กลุ่ม  นกัจดหมายเหตุ  เจา้หนา้ท่ีจดหมายเหตุท่ีไดรั้บมอบหมาย

จดัส่งหวัเร่ืองเหตุการณ์ส าคญัในรอบเดือนท่ีไดรั้บมอบหมายใหน้กัจดหมายเหตุท่ีรับผิดชอบน ามา

จดัท าตารางเหตุการณ์ส าคญัเรียงตามล าดบัวนัท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ 

๕. ประเมินเหตุการณ์ส าคัญ หวัหนา้กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์พิจารณาเหตุการณ์ส าคญัในตารางท่ีรวม

เหตุการณ์ส าคญัท่ีหวัหนา้กลุ่ม นกัจดหมายเหตุและเจา้หนา้ท่ีจดหมายเหตุไดป้ระเมินไว ้โดยใน

ตารางระบุวา่เป็นหวัเร่ืองเหตุการณ์ส าคญัท่ีใครพิจารณา และใหเ้ลขหมายก ากบั เพื่อใหผู้พ้ิจารณา

เสนอไดน้ าไปทบทวนตรวจสอบเพื่อพฒันาการท างานของตนเอง โดยไดใ้หเ้ลขก ากบัความหมายไว้

ดงันั้น  

-  เลข  ๑  หมายถึงเหตุการณ์ส าคญัท่ีหวัหนา้กลุ่มและผูรั้บผดิชอบประเมินตรงกนั  

-  เลข  ๒  หมายถึงเหตุการณ์ส าคญัท่ีหวัหนา้กลุ่มประเมิน  

-  เลข  ๓  หมายถึงเหตุการณ์ส าคญัท่ีผูรั้บผิดชอบประเมิน 

 



 ๗๒ 

ตวัอยา่งเหตุการณ์ส าคญัท่ีเสนอใหห้วัหนา้กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์ประเมิน 

บันทกึเหตุการณ์ส าคัญ 

เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

- 1 หมายความวา่ เหตกุารณ์ส าคญัทัง้ของหวัหน้ากลุม่และผู้ รับผิดชอบ 

- 2 หมายความวา่ เหตกุารณ์ส าคญัของหวัหน้ากลุม่  

- 3 หมายความวา่ เหตกุารณ์ส าคญัของผู้ รับผิดชอบ 

วนัท่ี เหตกุารณ์  ผู้ รับผิดชอบ 

๑ มกราคม พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พระราชทาน ส.ค.ส. 

พระราชทาน และพร ปีใหม ่ให้ประชาชนชาวไทย 

1 

  

คณุจนัทนา 

๑ มกราคม เวลา ๐๐.๓๕ นาฬิกา ในชว่งก าลงัเฉลิมฉลอง

เทศกาลปีใหม ่เกิดเหต ุเพลิงไหม้สถานบนัเทิงซาน

ตก้ิาผบั ซอยทองหลอ่ ถนนเอกมยั เขตวฒันา

กรุงเทพมหานคร เป็นเหตใุห้มีผู้ เสียชีวิต ๖๔ ราย 

บาดเจ็บประมาณ ๒๒๕ ราย เวลา ๐๘๒๐ นาฬิกา 

นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ เดนิทางไปดสูถานท่ีเกิด

เพลิงไหม้ 

1 

  

ตดิตามสืบเน่ือง

จนกวา่เร่ืองจะยตุิ 

๒ มกราคม ไมมี่  คณุชญานตุม์ 

๓ มกราคม ไมมี่  คณุดรุณี 

๔ มกราคม เกิดเหตเุพลิงไหม้อาคารเสือป่าพลาซา่ ถนนเสือป่า 

กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าท่ีใช้เฮลิคอปเตอร์

ชว่ยเหลือผู้ ท่ีติดอยู่บนดาดฟ้า 

2 คณุธิดา 



 ๗๓ 

๕ มกราคม พิธีเปิดสถานแสดงพนัธุ์สตัว์น า้สงขลา ณ อ าเภอ

เมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 

 คณุนวลพรรณ 

 Thailand has once again been voted the ‘Best 

Tourist Country In The World’ in the 2009 

   

๖ มกราคม คณะกรรมการการเลือกตัง้ ส่งเร่ืองคณุสมบตักิาร

เป็นสมาชิกวฒุิสภาของนายเรืองไกร ลีกิจวฒันะ ให้

ศาลพิจารณา 

1 คณุพจนา ให้

ตดิตามเร่ือง

จนกระทัง่มีมตใิห้

หมดสภาพการ

เป็นวฒุิสมาชิก

หรือมีคณุสมบตัิ

เหมาะสมเป็น

สมาชิกวฒุิสภา 

๗ มกราคม ไมมี่  คณุวฒันาภรณ์ 

๘ มกราคม เดก็และเยาวชนดีเดน่ เข้ารับโลแ่ละของขวญัจาก

นายกรัฐมนตรี ณ ตกึสนัตไิมตรี ท าเนียบรัฐบาล 

เน่ืองในวนัเดก็แหง่ชาติ 

3 

  

คณุศนัสนีย์ 

๙ มกราคม สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เสดจ็พระราชด าเนินไปทรงเปิดห้องสมดุประชาชน

นราธิวาสราชนครินทร์ อ าเภอระแงะ จงัหวดั

นราธิวาส 

3 คณุสวุคนธ์ 

๑๐ มกราคม องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ทลูเกล้า ฯ ถวาย

รางวลั ผู้น าโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา แด ่

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

1 

  

คณุอกัษร 

๑๐ มกราคม ไมมี่   

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2


 ๗๔ 

๑๐ มกราคม นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีมอบค าขวญั

วนัเดก็ พทุธศกัราช ๒๕๕๒ 

1 

  

 

๑๐ มกราคม แก๊งอาชญากรรมข้ามชาต ิอาบบูาก้า ถกูจบัและยดึ

ทรัพย์สินเงินสดพนัล้าน 

1 

  

ตดิตามสืบเน่ือง

จนกวา่คดีจะจบ 

๑๑ มกราคม การเลือกตัง้ซอ่มผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร แทน

นายอภิรักษ์ โกสะโยธิน ท่ีประกาศลาออกจาก

ต าแหนง่เม่ือวนัท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

1 

  

คณุจนัทนา 

๑๑ มกราคม การเลือกตัง้ซอ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๒ 

จงัหวดั ๒๖ เขต ๒๙ ท่ีนัง่  

2 

  

 

๑๒ มกราคม ไมมี่  คณุชญานตุม์ 

๑๓ มกราคม ไมมี่  คณุดรุณี 

๑๔ มกราคม ต ารวจไทย-สหรัฐร่วมจบัโจรขโมยข้อมลูบตัรเครดติ 

สญูเงินมลูคา่ ๕ พนัล้านเหรียญ 

2 

  

คณุธิดา 

๑๕ มกราคม นายกรัฐมนตรี มอบโลเ่กียรติยศ ยกย่องผู้ท าความ

ดีในโครงการคิดดีท าดี เพ่ือสงัคมดีของกระทรวง

วฒันธรรม ณ หอประชมุใหญ่ ศนูย์วฒันธรรมแหง่

ประเทศไทย 

3 

  

คณุนวลพรรณ 

๑๕ มกราคม ความไมโ่ปร่งใส โครงการก่อสร้างอโุมงค์ระบายน า้

ของกรุงเทพมหานคร 

3 

  

ตดิตามสืบเน่ือง

จนกวา่เร่ืองจะยตุิ 

๑๖ มกราคม นกัประดษิฐ์ไทย คิดค้นเคร่ืองรบกวนสญัญาณ

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ราคาต ่ากว่าตา่งประเทศ ๖ เท่า 

3 คณุพจนา 



 ๗๕ 

๑๗ มกราคม ส านกัขา่วตา่งประเทศเผยแพร่ขา่วกรณีทหารเรือ

ไทยกระท าการทารุณกรรมกบัผู้อพยพชาวมสุลิม

พมา่ หรือโรฮิงญา ภายหลงัจากท่ีหลบหนีเข้าเมือง

โดยผิดกฎหมายและถกูจบักมุได้ท่ีเกาะทรายแดง 

จงัหวดัระนอง 

1 

  

คณุวฒันาภรณ์ 

๑๘ มกราคม  ไมมี่  คณุศนัสนีย์ 

๑๙ มกราคม ดีทีวี แพร่ภาพออกอากาศวนัแรก 2 

  

คณุสวุคนธ์ 

 ความส าพนัธ์ทางการทตูระหวา่งประเทศไทยกบั

ประเทศอิตาลีครบ ๑๔๐ ปี 

3  

๒๐ มกราคม  คณะรัฐมนตรีอนมุตัมิาตรการลดภาระคา่ครองชีพ

ของประชาชน ๕ มาตรการ ๖ เดือน 

3 

  

คณุอกัษร 

๒๑ มกราคม ไมมี่  คณุจนัทนา 

๒๒ มกราคม กินเนสเวิลด์ยกย่อง "ข้าวไทยท่ีหนึง่ในโลก" 2 

  

คณุชญานตุม์ 

๒๒ มกราคม อษัฎาวธุ-ริต้า รับรางรางวลั Asia Star Award 

2009 ท่ีเกาหลี 

2 

  

 

๒๒ มกราคม เว็บไซต์มหาวิทยาลยัขอนแก่นตดิอนัดบัยอดนิยม

ระดบัโลก มีผู้ เข้าชมมากเป็นอนัดบั ๑๖๐ ของโลก

และ อนัดบั ๒๔ ของเอเชีย จากผลการจดัอนัดบั

เว็บไซต์มหาวิทยาลยั และวิทยาลยัยอดนิยมระดบั

โลก ประจ าปี   ๒๐๐๘ (Top 200 Universities in 

2 

  

 

 



 ๗๖ 

the world) ผา่นทางเว็บไซต์ www.4icu.org  หรือ 

4 International Colleges & Universities ( 

4icu.org ) โดยมีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ

มหาวิทยาลยัมหิดลติดอนัดบัด้วย 

๒๒ มกราคม นายธนงค์ เพชรทอง นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 สาขาวิชา

วารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รังสิต ได้รับเหรียญทองแรกให้ทีมกรีฑาไทย ในกีฬา

มหาวิทยาลยัอาเซียน ครัง้ท่ี ๑๔ ท่ีประเทศมาเลเซีย 

โดยพุง่ได้ถึง ๖๐.๐๑ เมตร 

2 

  

 

๒๓ มกราคม นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดนิทางไป

ร่วมพิธีวางศลิาฤกษ์อาคารกีฬาอเนกประสงค์

มิตรภาพลาว-ไทย ท่ีบงึขยอง นครเวียงจนัทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

2 

  

คณุดรุณี 

๒๓ มกราคม โลกบนัทกึข้าวไทย สง่ออกมาก-ดีท่ีสดุ 2 

  

 

๒๓ มกราคม ไทยตดิอนัดบัโลกชาตท่ีิมีปัญหาคอร์รัปชัน่  จาก

อนัดบัท่ี ๕๙ เม่ือปี ๒๕๕๑ ไปอยู่อ าดบัท่ี ๖๓ ของ

โลก จากสถิติขององค์กรตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่

นานาชาต ิ(CPI) จดัอนัดบัตวัเลขของชาตท่ีิมีการ

คอร์รัปชัน่จากน้อยไปหามาก 

2 

  

 

๒๔ มกราคม นางกาญจนา เกตแุก้ว ราชินีแมงป่อง ทบุสถิตใิหม่

ลา่สดุ โดยการใช้ชีวิตร่วมกบัแมงป่องร่วม ๕,๐๐๐ 

ตวั เป็นเวลา ๓๓ วนั ๓๓ คืน     

2 

  

คณุธิดา 

๒๔ มกราคม กองบงัคบัการต ารวจท่องเท่ียวและส านกังานตรวจ 2  



 ๗๗ 

คนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา กระทรวงความมัง่คง

ภายในสหรัฐ (U.S. Immigration and Customs 

Enforcement (ICE) U.S. Department of 

Homeland Security)ร่วมมือสืบสวนคดี

อาชญากรรมคนร้ายข้ามชาต ิจบักมุนายม๊ากซีม 

ชีนคาเรนโก (Maxsim Shynkarenko) ชาวยเูครน 

และเพ่ือนชาว Eastern Europe ท่ีบ้านเลขท่ี

บ้านเลขท่ี ๙๘/๑๔ หมู ่๗ ถนนใสยวน-กะตะ ต าบล

ฉลอง อ าเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 

๒๕ มกราคม นาย ฐากรู พานิชกลุ'' ดีไซเนอร์  ของสตรีหมายเลข

หนึง่สหรัฐอเมริกา 

2 คณุนวลพรรณ 

๒๖ มกราคม กรณีความขดัแย้งเร่ืองเขตแดนกมัพชูา 2 

  

คณุพจนา 

ตดิตามสืบเน่ือง

จนกวา่เร่ืองจะจบ 

๒๗ มกราคม อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คดิค้นระบบตรวจจบัรถ

ฝ่าไฟแดงตดิตัง้กล้อง Red Light 

2 คณุวฒันาภรณ์ 

๒๗ มกราคม มหาวิทยาลยัมหิดลพฒันาวคัซีนไอกรน ลดเงิน

น าเข้า ๕๐ ล้านบาทตอ่ปี 

2  

๒๗ มกราคม กองเรือภาคท่ี ๓ จบักมุชาวโรฮิงญา จ านวน ๗๘ 

คน ในสภาพเจ็บป่วยและมีบาดแผลฉกรรจ์ โดย

จบักมุได้ในเขตทะเลอนัดามนัขณะใช้เรือลกัลอบ

เดนิทางเข้ามายงันา่นน า้ไทย 

2 

  

เขียนรวมเร่ือง

โรฮิงญา ติดตาม

สืบเน่ืองจนกวา่

เร่ืองจะจบ 

๒๘ มกราคม สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 2 คณุศนัสนีย์ 



 ๗๘ 

เสดจ็พระราชด าเนินไปทรงเปิดศนูย์วิจยัและพฒันา

ปรับปรุงพนัธุ์พืชท่ีทนัสมยัท่ีสดุในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ 

๒๘ มกราคม สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เสดจ็พระราชด าเนินไปในงานตรุษจีนเยาวราช 

2  

๒๘ มกราคม ผู้ได้รับพระราชทานรางวลัมหิดล ประจ าปี ๒๕๕๑ 

เฝ้าทลูละอองพระบาทรับพระราชทานรางวลั 

3 

  

 

๒๙ มกราคม กวนอหูยกขาวใหญ่ท่ีสดุในโลกมาถึงเกาะลอยศรี

ราชา จงัหวดัชลบรีุ 

1 คณุสวุคนธ์ 

๓๐ มกราคม สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 

พระราชทานปริญญา ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์

(สาขาวิชาศกึษาศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ให้นายสมจิตร จงจอหอ  

2 คณุอกัษร 

๓๐ มกราคม นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเดนิทางเข้า

ร่วมการประชมุประจ าปี World Economic Forum 

(WEF) ครัง้ท่ี 39 ระหวา่งวนัท่ี ๓๐ มกราคม ถึง ๑ 

กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๒ ณ เมืองดาวอส สมาพนัธรัฐ

สวิส 

1 

  

 

๓๐ มกราคม  ศกึดวลก าปัน้ยอดมวยโลก PABA ชกป้องกนั

ต าแหนง่แชมป์มวยโลก รุ่นเฟเธอร์เวท ระหว่าง 

ปีศาจแดง โยโกะยิม แชมป์มวยโลก PABA ชาว

ไทย 

2 

  

 

๓๐ มกราคม ศาลจงัหวดัพระโขนง อา่นค าพิพากษาในคดีท่ี 

พนกังานอยัการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 7 (พระ

2  

http://www.weforum.org/en/index.htm
http://www.weforum.org/en/index.htm


 ๗๙ 

โขนง) เป็นโจทก์ ย่ืนฟ้องนายกณัฑ์พิทกัษ์ ปัจฉิม

สวสัดิ ์หรือหมแูฮม อาย ุ๒๑ ปี บตุรชายนายกณัฑ์

เอนก ปัจฉิมสวสัดิ์ กบั นางสาวิณี ปะการะนงั อดีต

นางสาวไทยปี ๒๕๒๗ เป็นจ าเลยในความผิดฐาน

ฆา่ผู้ อ่ืนโดยเจตนา, พยายามฆา่ผู้ อ่ืน และท าร้าย

ร่างกายผู้ อ่ืนท าให้ได้อนัตรายแก่กาย   เม่ือวนัท่ี ๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๐ เวลา ๒๒.๕๐ นาฬิกา นาย

กณัฑ์พิทกัษ์ใช้ก้อนหินทบุใบหน้านายสถาพร             

อรุณศริิ พนกังานขบัรถโดยสาร ปรับอากาศ (ปอ.) 

สาย ๕๑๓ และขบัรถเบนซ์พุ่งชนผู้ โดยสารท่ียืนบน

ทางเท้า และนางสายชล หลวงแสง พนกังาน

การเงิน   ขสมก. เสียชีวิต หลงัเกิดเหตรุถเมล์ขบั

ปาดหน้ารถของนายกณัฑ์พิทกัษ์ให้หยดุบริเวณ

หน้าป้อมต ารวจจราจรท่ีปากซอยสขุมุวิท ๒๖ แยก

อารีย์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร  

๓๑ มกราคม สมเดจ็พระอคัรมหาสงัฆาธิบดี (เทพวงศ์) 

พระสงัฆราชกมัพชูาร่วมเผยแพร่ศาสนาท่ีจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา 

3 คณุจนัทนา 

๓๑ มกราคม ระเบดิกลางเวทีหมอล าตาย ๗ บาดเจ็บ ๑๑๒ คน

ด้านหน้าเวทีหมอล า ภายในวดัศิริมงคล บ้านโนน

นาใหม ่ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบญุเรือง 

จงัหวดัหนองบวัล าภู 

2 

  

 

 

 



 ๘๐ 

 

เหตุผลประกอบการพจิาณาประเมินเหตุการณ์ที่ส าคัญสมควรบันทกึเหตุการณ์ไว้

เป็นจดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

๑ มกราคม พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พระราชทาน ส.ค.ส. พระราชทาน และพร ปีใหม ่ให้

ประชาชนชาวไทย 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัตอ่ประวตัศิาสตร์ของประเทศไทย ด้านราชส านกั (Royalty) ใน

ฐานะท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงเป็นองค์พระประมขุของประเทศ การ

พระราชทาน ส.ค.ส. และพร ปีใหม ่ให้ประชาชนชาวไทยในวาระส าคญัวนัขึน้ปีใหม ่

สมควรบนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทยทกุปี 

๑ มกราคม เกิดเหตเุพลิงไหม้สถานบนัเทิงซานตก้ิาผบั ซอยทองหลอ่ ถนนเอกมยั เขตวฒันา

กรุงเทพมหานคร  

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัตอ่ประวตัศิาสตร์ของประเทศไทย ด้านโศกนาฏกรรม 

(Tragedies) และอบุตัภิยัท่ีเป็นเหตสุะเทือนขวญัของประชาชนในขณะฉลองเทศกาล

ปีใหม ่เหตเุพลิงไหม้มีสาเหตจุากความประมาทและปัญหาการออกแบบอาคาร ท าให้

มีผู้ เสียชีวิตถกูไฟครอกตาย ๖๔ ราย บาดเจ็บ ๒๒๕ ราย คดียืดเยือ้และซบัซ้อน  

 

๔ มกราคม เกิดเหตเุพลิงไหม้อาคารเสือป่าพลาซา่ ถนนเสือป่า กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าท่ีใช้

เฮลิคอปเตอร์ชว่ยเหลือผู้ ท่ีติดอยู่บนดาดฟ้า 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ภยัพิบตั ิ(Calamity) ไมส่ าคญั เหตกุารณ์เพลิงไหม้ไมรุ่นแรง ไมมี่

ผลกระทบตอ่ความเสียหายในชีวิต และทรัพย์สินเสียหายไมม่าก  

 

๕ มกราคม     พิธีเปิดสถานแสดงพนัธุ์สตัว์น า้สงขลา ณ อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2


 ๘๑ 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์เก่ียวกบัสถานท่ีทอ่งเท่ียว  (Tourism) มีความส าคญัตอ่ประวตัศิาสตร์

ของจงัหวดั  

 

๕ มกราคม     ประเทศได้รับการลงคะแนนเสียงให้เป็น ‘Best Tourist Country in the World’ ใน 

ค.ศ. 2009 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัเก่ียวกบัสถานท่ีทอ่งเท่ียว  (Tourism) มีความส าคญัตอ่

ประวตัิศาสตร์ของประเทศไทย ท่ีได้รับการยกยอ่งให้เป็นประเทศท่ีนา่ท่องเท่ียว

ตดิตอ่กนัอีกปีหนึง่ สมควรจดบนัทึกไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทย 

๖ มกราคม คณะกรรมการการเลือกตัง้ ส่งเร่ืองคณุสมบตักิารเป็นสมาชิกวฒุิสภาของนายเรืองไกร 

ลีกิจวฒันะ ให้ศาลพิจารณา 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์การเมือง  (Politics) ไมใ่ชเ่หตกุารณ์ส าคญัท่ีควรจดบนัทกึไว้ใน

จดหมายเหตปุระเทศไทย เพราะตอ่มาศาลได้พิจารณาว่าไมข่าดคณุสมบตัิ นายเรือง

ไกร ลีกิจวฒันะ จงึมีคณุสมบตัเิป็นสมาชิกวฒุิสภาตอ่ไป นายเรืองไกร ลีกิจวฒันะเป็น

สมาชิกวฒุิสภาท่ีย่ืนเสนอการตรวจสอบหลายเร่ือง จงึเป็นท่ีมาของการตรวจสอบ

คณุสมบตัคิรัง้นี ้

 

๘ มกราคม เดก็และเยาวชนดีเดน่เข้ารับโลแ่ละของขวญัจากนายกรัฐมนตรี ณ ตกึสนัตไิมตรี 

ท าเนียบรัฐบาล เน่ืองในวนัเดก็แหง่ชาติ 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัด้านการศกึษา และสงัคม (Education & Society) มี

ความส าคญัตอ่ประวตัิศาสตร์ของประเทศไทย สมควรบนัทกึเหตกุารณ์ในจดหมาย

เหตปุระเทศไทย เพ่ือเป็นเกียรตปิระวตัแิก่ผู้ ได้รับรางวลัและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็ก

และเยาวชน  

  



 ๘๒ 

๙ มกราคม สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชด าเนินไปทรงเปิด

ห้องสมดุประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัด้านการศกึษา (Education) ตลอดชีวิต มีความส าคญัตอ่

ประวตัิศาสตร์สถานท่ีของจงัหวดั  

 

๑๐ มกราคม องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ทลูเกล้า ฯ ถวายรางวลั ผู้น าโลกด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา แด ่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัตอ่ประวตัศิาสตร์ของประเทศไทย ด้านราชส านกั (Royalty) ใน

ฐานะท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงเป็นองค์พระประมขุของประเทศไทย การท่ี

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ทลูเกล้า ฯ ถวายรางวลั ผู้น าโลกด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา แดพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ถือเป็นเกียรตปิระวตัสิ าคญัของประเทศไทย 

สมควรบนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทย 

 

๑๐ มกราคม นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มอบค าขวญัวนัเด็ก พทุธศกัราช ๒๕๕๒ 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัด้านการเมือง (Politics) ในฐานะท่ีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะเป็น

นายกรัฐมนตรี ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการมอบค าขวญัวนัเด็กมีความส าคญัตอ่

ประวตัิศาสตร์การศกึษา (Education) และสงัคม (Society) สมควรจดบนัทึก

เหตกุารณ์ไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทยตอ่เน่ืองทกุปี 

 

๑๐ มกราคม แก๊งอาชญากรรมข้ามชาต ิอาบบูาก้า ถกูจบัและยดึทรัพย์สินเงินสดพนัล้าน 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัด้านอาชญากรรม (Crime) มีความส าคญัตอ่ประวตัิศาสตร์

เศรษฐกิจการเงิน และคดีความของประเทศไทย มีมลูคา่ความเสียหายสงู มีการกระท า



 ๘๓ 

ความผิดในพืน้ท่ีหลายจงัหวดัของประเทศไทย และมีเครือขา่ยอาชญากรรมหลาย

ประเทศ  

 

๑๑ มกราคม การเลือกตัง้ซอ่มผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร แทนนายอภิรักษ์ โกสะโยธิน ท่ีประกาศ

ลาออกจากต าแหนง่เม่ือวนัท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัด้านการเมืองท้องถ่ิน  แตเ่น่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นการเมือง

ท้องถ่ินท่ีส าคญัในฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ การเลือกตัง้ซ่อมผู้วา่ราชการ

กรุงเทพมหานครจงึสมควรบนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทย  

๑๑ มกราคม การเลือกตัง้ซอ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๒ จงัหวดั ๒๖ เขต ๒๙ ท่ีนัง่ 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัทางการเมือง  (Politics) ควรจดบนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศ

ไทย  

 

๑๔ มกราคม   ต ารวจไทย-สหรัฐร่วมจบัโจรขโมยข้อมลูบตัรเครดติ สญูเงินมลูคา่ ๕ พนัล้านเหรียญ 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัด้านอาชญากรรม (Crime) ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

(Foreign relations) และด้านเศรษฐกิจ (Economy)มีมลูคา่ความเสียหายสงู ควรจด

บนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทย  

 

๑๕ มกราคม นายกรัฐมนตรี มอบโลเ่กียรติยศ ยกย่องผู้ท าความดีในโครงการคิดดีท าดี เพ่ือสงัคมดี

ของกระทรวงวฒันธรรม ณ หอประชมุใหญ่ ศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัเก่ียวกบับคุคลท่ีท าดี  ควรจดบนัทึกไว้ในจดหมายเหตปุระเทศ

ไทย เพ่ือเป็นเกียรตแิก่ผู้ประกอบคณุความดี และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชนและ

ประชาชน 



 ๘๔ 

 

๑๕ มกราคม ความไมโ่ปร่งใส โครงการก่อสร้างอโุมงค์ระบายน า้ของกรุงเทพมหานคร 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์เก่ียวกบัการทจุริตโครงการขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร  เป็น

โครงการขนาดใหญ่ มีงบประมาณมลูคา่สงู การก่อสร้างอโุมงค์ระบายน า้เป็นโครงการ

ท่ีมีผลกระทบตชี่วิตความเป็นอยูข่องคนกรุงเทพ ฯ เพ่ือระบายน า้เสีย และเพ่ือป้องกนั

น า้ทว่ม ควรจดบนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทย  

 

๑๖ มกราคม นกัประดษิฐ์ไทย คิดค้นเคร่ืองรบกวนสญัญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ราคาต ่ากวา่

ตา่งประเทศ ๖ เทา่ 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์เก่ียวกบัการประดษิฐ์คดิค้นเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ แตไ่มมี่คณุคา่

ส าคญัท่ีสมควรบนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทย 

 

๑๗ มกราคม ส านกัขา่วตา่งประเทศเผยแพร่ขา่วกรณีทหารเรือไทยกระท าการทารุณกรรมกบัผู้

อพยพชาวมสุลิมพมา่ หรือโรฮิงญา ภายหลงัจากท่ีหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

และถกูจบักมุได้ท่ีเกาะทรายแดง จงัหวดัระนอง 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัเก่ียวกบัคดีความส าคญั ปัญหาความมัน่คง ปัญหาการแก้ไข

ภาพพจน์ของประเทศ ชาวโรฮิงญา เป็นชาวพมา่ท่ีนบัถือศาสนามสุลิม โดนปกครอง

อยา่งกดข่ีในประเทศพมา่ และต้องการจะเดนิทางหนีออกจากประเทศ จงึเกิดปัญหาผู้

หลบหนีเข้าเมืองในหลาย ๆ ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย ตอ่มาได้พฒันาเป็นปัญหาร่วมของภมูิภาคอาเซียนท่ีร่วมกนั

แก้ไขปัญหา 

 

 



 ๘๕ 

 

๑๙ มกราคม ดีทีวี แพร่ภาพออกอากาศวนัแรก 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญั ดีทีวีเป็นสถานีดาวเทียมของกลุม่คนเสือ้แดง ท่ีมีความส าคญัตอ่

การเคล่ือนไหวทางการเมือง มีความส าคญัสมควรบนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศ

ไทย 

 

๑๙ มกราคม ความส าพนัธ์ทางการทตูระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศอิตาลีครบ ๑๔๐ ปี 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ จะไมบ่นัทกึทกุครัง้ท่ีครบรอบ

ปี แตจ่ะบนัทึกหากมีความร่วมมือหรือการเฉลิมฉลองท่ียิ่งใหญ่ระหวา่งสองประเทศ   

 

๒๐ มกราคม คณะรัฐมนตรีอนมุตัมิาตรการลดภาระคา่ครองชีพของประชาชน ๕ มาตรการ ๖ เดือน 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัด้านเศรษฐกิจ เป็นมาตรการด าเนินงานหนึง่ของรัฐบาลท่ีจะแก้ไข

ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลก  

๒๒ มกราคม กินเนสเวิลด์ยกย่อง "ข้าวไทยท่ีหนึง่ในโลก" 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัท่ีเป็นเกียรติประวตัิของประเทศ ท่ีได้รับการยกย่องจากกินเนส

เวิลด ์มีความส าคญัสมควรบนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทย 

 

๒๒ มกราคม อษัฎาวธุ-ริต้า รับรางรางวลั Asia Star Award 2009 ท่ีเกาหลี 

เหตุผล เป็นบคุคลในวงการบนัเทิงท่ีได้รับรางวลัจากตา่งประเทศ เป็นการสร้างเกียรตใิห้

ประเทศ สมควรบนัทึกไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทย 

 



 ๘๖ 

๒๒ มกราคม เว็บไซต์มหาวิทยาลยัขอนแก่นตดิอนัดบัยอดนิยมระดบัโลก มีผู้ เข้าชมมากเป็นอนัดบั 

๑๖๐ ของโลกและ อนัดบั ๒๔ ของเอเชีย จากผลการจดัอนัดบัเว็บไซต์มหาวิทยาลยั 

และวิทยาลยัยอดนิยมระดบัโลก ประจ าปี   ๒๐๐๘ (Top 200 Universities in the 

world) ผา่นทางเว็บไซต์ www.4icu.org หรือ 4 International Colleges & 

Universities (4icu.org) โดยมีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัมหิดลติด

อนัดบัด้วย 

เหตุผล เป็นสถิตท่ีิสมควรบนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทย แม้จะไมไ่ด้มีสถิตอิยูใ่นอนัดบั

ต้น ๆ แตเ่ป็นสถิตท่ีิท าให้ทราบวา่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลยัของประเทศไทยมีสถานะ

เป็นอย่างไรในเอเชียและในระดบัโลก 

 

๒๒ มกราคม นายธนงค์ เพชรทอง นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 4 สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต ได้รับเหรียญทองแรกให้ทีมกรีฑาไทย ในกีฬามหาวิทยาลยัอาเซียน 

ครัง้ท่ี ๑๔ ท่ีประเทศมาเลเซีย โดยพุง่ได้ถึง ๖๐.๐๑ เมตร 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัด้านกีฬา (Sport)  นกักีฬาท่ีได้รับรางวลัจากการเข้าร่วมการ

แขง่ขนักีฬาในระดบันานาชาต ิเป็นการสร้างเกียรตปิระวตัใิห้กบัประเทศไทย สมควร

บนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทย โดยให้เปล่ียน หวัเร่ือง เป็นการแขง่ขนักีฬา

มหาวิทยาลยัอาเซียน ครัง้ท่ี ๑๔ ท่ีประเทศมาเลเซีย และบนัทกึผลการแขง่ขนันกักีฬา

ไทยทกุคนท่ีได้รับรางวลั โดยจดบนัทึกวนัเปิดการแขง่ขนั และบอกรายละเอียดการ

แขง่ขนัตัง้แตว่นัเปิดการแขง่ขนัจนกระทัง่วนัปิดการแขง่ขนั 

 

๒๓ มกราคม นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดนิทางไปร่วมพิธีวางศลิาฤกษ์อาคารกีฬา

อเนกประสงค์มิตรภาพลาว-ไทย ท่ีบงึขยอง นครเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว  นายกฯเยือนสปป.ลาวประเดมิชาติแรกอาเซียน 



 ๘๗ 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ในฐานะท่ีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเดนิทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 

เพ่ือร่วมพิธีวางศลิาฤกษ์อาคารกีฬาอเนกประสงค์มิตรภาพลาว-ไทย ซึง่เป็นอาคารท่ี

ไทย – ลาว ร่วมกนัจดัสร้างขึน้เพ่ือใช้ในการแขง่ขนักีฬาอาเซียน 

 

๒๓ มกราคม โลกบนัทกึข้าวไทย สง่ออกมาก-ดีท่ีสดุ 

เหตุผล เป็นสถิตสิ าคญัท่ีประทศไทยได้รับการจดบนัทกึวา่เป็นประเทศท่ีสง่ข้าวออกมากท่ีสดุ

ในโลก และข้าวของประเทศไทยเป็นข้าวท่ีดีท่ีสดุในโลก สมควรบนัทกึไว้ในจดหมาย

เหตปุระเทศไทย 

 

๒๓ มกราคม ไทยตดิอนัดบัโลกชาตท่ีิมีปัญหาคอร์รัปชัน่  จากอนัดบัท่ี ๕๙ เม่ือปี ๒๕๕๑ ไปอยู่อ า

ดบัท่ี ๖๓ ของโลก จากสถิติขององค์กรตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่นานาชาต ิ(CPI) จดั

อนัดบัตวัเลขของชาตท่ีิมีการคอร์รัปชัน่จากน้อยไปหามาก 

เหตุผล เป็นสถิตท่ีิสมควรจดบนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทย เพ่ือเตือนให้ระลึกวา่

ประเทศไทยถกูประชาคมโลกจดัวางไว้ในล าดบัท่ีเทา่ไรในเร่ืองการคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้

ประเมินตนเอง และเปรียบเทียนสถิติในปีตอ่ไป วา่ได้แก้ไขปัญหาให้ดีขึน้หรือไม่ 

 

๒๔ มกราคม นางกาญจนา เกตแุก้ว ราชินีแมงป่อง ทบุสถิตใิหมล่า่สดุ โดยการใช้ชีวิตร่วมกบัแมง

ป่องร่วม ๕,๐๐๐ ตวั เป็นเวลา ๓๓ วนั ๓๓ คืน   

เหตุผล เป็นสถิตโิลกท่ีคนไทยท าไว้ สมควรบนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทย  

 

๒๔ มกราคม กองบงัคบัการต ารวจท่องเท่ียวและส านกังานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา กระทรวง

ความมัง่คงภายในสหรัฐ (U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) U.S. 



 ๘๘ 

Department of Homeland Security) ร่วมมือสืบสวนคดีอาชญากรรมคนร้ายข้าม

ชาต ิจบักมุนายม๊ากซีม ชีนคาเรนโก (Maxsim Shynkarenko) ชาวยเูครน และเพ่ือน

ชาว Eastern Europe ท่ีบ้านเลขท่ีบ้านเลขท่ี ๙๘/๑๔ หมู ่๗ ถนนใสยวน-กะตะ ต าบล

ฉลอง อ าเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัด้านอาชญากรรม และความร่วมมือระหวา่งประเทศ ซึง่สะท้อน

ให้เห็นปัญหาท่ีประเทศไทยถกูประชาคมโลกกลา่วหาวา่เป็นประเทศท่ีมีผู้ก่อ

อาชญากรรมหลบหนีมาอยูอ่าศยัเพ่ือหนีการจบักมุเป็นจ านวนมาก หากมีเงินมากก็

สามารถหลบหนีมีชีวิตท่ีสขุสบายอยูใ่นประเทศไทยได้ สมควรคดัเลือกอาชญากรรม

ข้ามชาตร้ิายแรงบนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทย 

 

๒๕ มกราคม นาย ฐากรู พานิชกลุ'' ดีไซเนอร์  ของสภุาพสตรีหมายเลขหนึง่สหรัฐอเมริกา 

เหตุผล เป็นบคุคลท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศไทย ในฐานะท่ีเป็นคนไทย มีอาชีพดีไซเนอร์ท่ี

สหรัฐอเมริกา ผลงานได้รับการอดุหนนุจากสภุาพสตรีหมายเลขหนึง่สหรัฐอเมริกาแตง่

กายออกงานส าคญัของประเทศสหรัฐอเมริกา สมควรบนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศ

ไทย 

 

 

๒๖ มกราคม กรณีความขดัแย้งเร่ืองเขตแดนกมัพชูา 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัท่ีสมควรบนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทย เน่ืองจากมี

ผลกระทบตอ่ประเทศไทยในหลายด้าน ในฐานะท่ีเป็นประเทศท่ีมีเขตแดนตดิตอ่กนักบั

ประเทศไทย อาทิ เศรษฐกิจการค้าชายแดน การค้าระหว่างประเทศ การเมือง ความ

มัน่คงทางการทหาร ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ มีเหตกุารณ์ความขดัแย้งระหวา่ง 

ประเทศไทย กบักมัพชูาอย่างตอ่เน่ือง จะต้องหาจดุท่ีมีเหตกุารณ์ปะทะ หรือกรณี



 ๘๙ 

รุนแรง และเรียบเรียงเหตกุารณ์ทัง้หมดเช่ือมโยงเข้าด้วยกนัเพ่ือให้เห็นปัญหาความ

ขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ 

 

 ๒๗ มกราคม อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คดิค้นระบบตรวจจบัรถฝ่า

ไฟแดงตดิตัง้กล้อง Red Light 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากปัญหาการจราจรของประเทศไทย มีผู้ขบัรถ

ผิดกฎจราจรเป็นจ านวนมาก เป็นภยัคกุคามชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน การ

คดิค้นกล้องตรวจจบัรถกระท าผิดกฎจราจรตามส่ีแยกไฟแดงและการน ามาใช้เป็นครัง้

แรก มีความส าคญัสมควรบนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทย 

๒๗ มกราคม มหาวิทยาลยัมหิดลพฒันาวคัซีนไอกรน ลดเงินน าเข้า ๕๐ ล้านบาทตอ่ปี 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญั แตไ่มอ่ยูใ่นระดบัท่ีจะจดบนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทย 

ไมใ่ชก่ารคิดค้นได้เองเป็นคนแรก แตพ่ฒันาวคัซีนได้เองในประเทศ ท าให้ลดการน าเข้า

จากตา่งประเทศ 

๒๗ มกราคม กองเรือภาคท่ี ๓ จบักมุชาวโรฮิงญา จ านวน ๗๘ คน ในสภาพเจ็บป่วยและมีบาดแผล

ฉกรรจ์ โดยจบักมุได้ในเขตทะเลอนัดามนัขณะใช้เรือลกัลอบเดนิทางเข้ามายงันา่นน า้

ไทย  

เหตุผล ปัญหาชาวโรฮิงญา ชาวมสุลิมชนกลุ่มน้อยของพมา่ ท่ีถกูกดข่ี ท าให้หนีออกนอก

ประเทศลกัลอบเดนิทางทางเรือเข้าประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท าให้เป็น

ปัญหาการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การผลกัดนัออกไปท าให้ถกูมองวา่กระท ารุนแรง

ผิดหลกัมนษุยธรรม เป็นปัญหาทางทหารเรือท่ีมีภารกิจผลกัดนั และปัญหา

ภาพลกัษณ์ในตา่งประเทศท่ีต้องหาทางแก้ไขภาพพจน์ การเรียบเรียงให้รวมเร่ือง

โรฮิงญา ติดตามสืบเน่ืองจนกวา่เร่ืองจะจบ เพราะมีเหตกุารณ์ตอ่เน่ืองหลายเหตกุารณ์ 

 



 ๙๐ 

๒๘ มกราคม สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชด าเนินไปทรงเปิด

ศนูย์วิจยัและพฒันาปรับปรุงพนัธุ์พืชท่ีทนัสมยัท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัด้านสถานท่ี แตค่วรตรวจสอบวา่ใครเป็นผู้ยกยอ่งให้ศนูย์วิจยั

และพฒันาปรับปรุงพนัธุ์พืชเป็นศนูย์ท่ีทนัสมยัท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หา

ข้อมลูสนบัสนนุการประเมินความส าคญัก่อน จงึจะตดัสินใจคดัเลือกเหตกุารณ์ 

 

๒๘ มกราคม สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชด าเนินไปในงาน

ตรุษจีนเยาวราช 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ไมส่ าคญั ไมใ่ชค่รัง้แรกท่ีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กมุารี เสดจ็พระราชด าเนินไปในงานตรุษจีนเยาวราช ดเูหมือนจะเสดจ็ฯ ทกุปี 

 

๒๘ มกราคม ผู้ได้รับพระราชทานรางวลัมหิดล ประจ าปี ๒๕๕๑ เฝ้าทลูละอองพระบาทรับ

พระราชทานรางวลั 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญั ควรจดบนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทยทกุปี เก่ียวกบัการ

พระราชทานทนุมหิดล 

 

๒๙ มกราคม กวนอหูยกขาวใหญ่ท่ีสดุในโลกมาถึงเกาะลอยศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัเก่ียวกบัสิ่งส าคญัในประเทศไทย ควรตรวจสอบวา่เป็นกวนอหูยก

ขาวใหญ่ท่ีสดุในโลกจริงหรือไม ่ทราบสถิตจิากอะไร ใครเป็นเจ้าของสถิตนีิ ้ 

 

๓๐ มกราคม สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี พระราชทานปริญญา ดษุฎีบณัฑิต

กิตตมิศกัดิ ์(สาขาวิชาศกึษาศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง ให้นายสมจิตร จงจอหอ 



 ๙๑ 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์เก่ียวกบับคุคลด้านการกีฬาท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศ แตไ่มค่วรจด

บนัทกึไว้ในจดหมายเหตปุระเทศไทย การได้รับพระราชทานปริญญาดษุฎีบณัฑิต

กิตตมิศกัดิ ์(สาขาวิชาศกึษาศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นเกียรติประวตั ิแต่

ไมใ่ชเ่หตกุารณ์ส าคญั 

 

๓๐ มกราคม นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเดนิทางเข้าร่วมการประชมุประจ าปี World 

Economic Forum (WEF) ครัง้ท่ี 39 ระหวา่งวนัท่ี ๓๐ มกราคม ถึง ๑ กมุภาพนัธ์ 

๒๕๕๒ ณ เมืองดาวอส สมาพนัธรัฐสวิส 

เหตุผล เป็นเหตกุารณ์ส าคญัทางการเมือง ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชมุ

ประจ าปี World Economic Forum (WEF) ครัง้ท่ี 39  

 

๓๐ มกราคม   ศกึดวลก าปัน้ยอดมวยโลก PABA ชกป้องกนัต าแหนง่แชมป์มวยโลก รุ่นเฟเธอร์เวท 

ระหวา่ง ปีศาจแดง โยโกะยิม แชมป์มวยโลก PABA ชาวไทย 

เหตุผล นกัมวยชาวไทย สร้างช่ือเสียงระดบัโลก โดยปกตจิะบนัทึกเหตกุารณ์เม่ือได้ครอง

แชมป์เทา่นัน้ แตเ่น่ืองจากการจดัท าจดหมายเหตปุระเทศไทย เพิ่งจดัท าเป็นปีท่ี ๒ จึง

อาจจดบนัทึกเหตกุารณ์นี ้และกลา่วย้อนไปถึงครัง้ท่ีได้ครองแชมป์  

๓๐ มกราคม ศาลจงัหวดัพระโขนง อา่นค าพิพากษาในคดีท่ี พนกังานอยัการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพ

ใต้ 7 (พระโขนง) เป็นโจทก์ ย่ืนฟ้องนายกณัฑ์พิทกัษ์ ปัจฉิมสวสัดิ ์หรือหมแูฮม อาย ุ

๒๑ ปี บตุรชายนายกณัฑ์เอนก ปัจฉิมสวสัดิ ์กบั นางสาวิณี ปะการะนงั อดีตนางสาว

ไทยปี ๒๕๒๗ เป็นจ าเลยในความผิดฐานฆา่ผู้ อ่ืนโดยเจตนา, พยายามฆา่ผู้ อ่ืน และท า

ร้ายร่างกายผู้ อ่ืนท าให้ได้อนัตรายแก่กาย   เม่ือวนัท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เวลา 

๒๒.๕๐ นาฬิกา นายกณัฑ์พิทกัษ์ใช้ก้อนหินทบุใบหน้านายสถาพร อรุณศิริ พนกังาน

ขบัรถโดยสาร ปรับอากาศ (ปอ.) สาย ๕๑๓ และขบัรถเบนซ์พุง่ชนผู้ โดยสารท่ียืนบน

ทางเท้า และนางสายชล หลวงแสง พนกังานการเงิน ขสมก. เสียชีวิต หลงัเกิดเหตุ

http://www.weforum.org/en/index.htm
http://www.weforum.org/en/index.htm
http://www.weforum.org/en/index.htm


 ๙๒ 

รถเมล์ขบัปาดหน้ารถของนายกณัฑ์พิทกัษ์ให้หยดุบริเวณหน้าป้อมต ารวจจราจรท่ีปาก

ซอยสขุมุวิท ๒๖ แยกอารีย์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

เหตุผล เป็นคดีท่ีเป็นท่ีสนใจของประชาชน เน่ืองจากผู้กระท าความผิดเป็นบตุรชายของอดีต

นางสาวไทย เป็นการแสดงให้เห็นปัญหาการเลีย้งดบูตุรของครอบครัวท่ีมีฐานะดี ก่อ

เหตสุะเทือนขวญัเน่ืองจากขาดสติ ควบคมุอารมณ์ไมไ่ด้ มีปัญหาทางสขุภาพจิต   

๓๑ มกราคม สมเดจ็พระอคัรมหาสงัฆาธิบดี (เทพวงศ์) พระสงัฆราชกมัพชูาร่วมเผยแพร่ศาสนาท่ี

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

เหตุผล เป็นบคุคลท่ีด ารงต าแหนง่ส าคญัในประเทศกมัพชูา แตไ่ม่เป็นกิจกรรมส าคญั

ระดบัประเทศ หรือมีความสมัพนัธ์ท่ีส าคญัทางพระพทุธศาสนา หรือประวัตศิาสตร์

ของประเทศ  

๓๐ มกราคม ศกึดวลก าปัน้ยอดมวยโลก PABA ชกป้องกนัต าแหนง่แชมป์มวยโลก รุ่นเฟเธอร์เวท 

ระหวา่ง ปีศาจแดง โยโกะยิม แชมป์มวยโลก PABA ชาวไทย 

เหตุผล ไมเ่ป็นเหตกุารณ์ส าคญัด้านกีฬา (Sport)  ของประเทศ แม้วา่แชมป์มวยโลก PABA 

ชาวไทย จะสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยการชกป้องกนัต าแหนง่แชมป์มวยโลก

รุ่นเฟเธอร์เวท จะบนัทกึเป็นเหตกุารณ์ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของประเทศในครัง้แรก

ท่ีได้ครองแชมป์ แตไ่มบ่นัทึกในตอนปกป้องแชมป์ จะบนัทกึในกรณีท่ีเป็นจดหมายเหตุ

เฉพาะด้านกีฬา  

๓๑ มกราคม ระเบดิกลางเวทีหมอล าตาย ๗ บาดเจ็บ ๑๑๒ คนด้านหน้าเวทีหมอล า ภายในวดัศริิ

มงคล บ้านโนนนาใหม ่ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบญุเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู 

เหตผุล  เป็นเหตกุารณ์ส าคญัด้านอาชญากรรม (Crime) ของประเทศ  

เหตรุะเบิดท่ีเกิดขึน้ในจงัหวดัหนองบวัล าภ ูเป็นเหตกุารณ์ระเบดิอกุอาจในท่ีชมุชน มี

คนตายและบาดเจ็บจ านวนมาก มีผลกระทบตอ่ชีวิตจิตใจของประชาชนจ านวนมาก 

สมควรประเมินไว้เป็นเหตกุารณ์ส าคญัของประเทศในการประเมินครัง้ท่ี ๒ และ

พิจารณาอีกครัง้ในการประเมินครัง้ท่ี ๓ เม่ือจดัท าต้นฉบบัจดหมายเหต ุ



 ๙๓ 

 

๖. การมอบหมายให้เรียบเรียง สอบค้นเนือ้หา เม่ือหวัหน้ากลุม่บนัทกึเหตกุารณ์ประเมิน

เหตกุารณ์ส าคญัในตารางโดยท าเคร่ืองหมายถกูในช่องหมายเลขแล้ว จะมอบหมายให้นกัจดหมาย

เหต ุและเจ้าหน้าท่ีจดหมายเหตท่ีุมีช่ือก ากบัในช่องผู้ รับผิดชอบน าไปเรียงเรียงเนือ้หาเหตกุารณ์

ส าคญัตามรูปแบบท่ีก าหนด 

 

๗. การตรวจสอบการเรียบเรียง หวัหน้ากลุม่บนัทกึเหตกุารณ์หรือนกัจดหมายเหตท่ีุได้รับ

มอบหมายท าหน้าท่ีตรวจแก้การเรียบเรียง ตามรูปแบบท่ีก าหนด  

 

๘. การพจิารณาคัดเลือกเหตุการณ์ส าคัญเพื่อจัดท าต้นฉบับ เหตกุารณ์ส าคญัท่ีเรียบเรียงเนือ้หา

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทัง้หมด  เม่ือจดัท าจนกระทัง่ถึงวนัท่ี  ๓๑  ธนัวาคม  แล้ว จ าเป็นจะต้องน ามา

ประเมินความส าคญัอีกครัง้หนึง่ เพราะบางครัง้หวัเร่ืองเหตกุารณ์มีความส าคญั แตเ่หตกุารณ์ไมมี่

ความคืบหน้า ไมมี่จดุตดิสินเหตกุารณ์ส าคญันัน้ๆ  ก็อาจพิจารณาตดัหวัเร่ืองนัน้ออก หรือบาง

เหตกุารณ์อาจจะพฒันาความส าคญัเป็นหลายเหตกุารณ์ แตเ่ม่ือเวลาผา่นไป จะมองเห็นวา่

เหตกุารณ์นัน้เป็นเหตกุารณ์เดียวกนั หรือมีความสืบเน่ืองเก่ียวข้องเป็นเหตเุป็นผลกนั ก็อาจน า

เหตกุารณ์มารวมเป็นเร่ืองเดียวกนั เป็นต้น การพิจารณาคดัเลือกเหตกุารณ์ส าคญัเพื่อจดัท า

ต้นฉบบัจดหมายเหตปุระเทศไทย จะคดัเลือกในรูปคณะกรรมการ ซึง่กลุม่บนัทึกเหตกุารณ์

พิจารณาร่วมกนัโดยนกัจดหมายเหต ุ๓ คน คือ หวัหน้ากลุม่บนัทกึเหตกุารณ์ และนกัจดหมายเหตุ

ในกลุม่บนัทึกเหตกุารณ์อีก ๒ คน โดยให้เหตผุลวิพากษ์เหตกุารณ์และร่วมตดัสินใจ 

 

ตวัอยา่งเหตกุารณ์ท่ีพฒันาความส าคญัเป็นหลายเหตกุารณ์ แตเ่ม่ือเวลาผา่นไป จะมองเห็นวา่

เหตกุารณ์นัน้เป็นเหตกุารณ์เดียวกนั มีความสืบเน่ืองเก่ียวข้องเป็นเหตเุป็นผลกนั                      

ให้น าเหตกุารณ์มารวมเป็นเร่ืองเดียวกนั 

 

๑๗ มกราคม ส านกัขา่วตา่งประเทศเผยแพร่ขา่วกรณีทหารเรือไทยกระท าการทารุณกรรม

กบัผู้อพยพชาวมสุลิมพมา่ หรือ โรฮิงญา ภายหลงัจากท่ีหลบหนีเข้าเมืองโดย

ผิดกฎหมายและถกูจบักมุได้ท่ีเกาะทรายแดง จงัหวดัระนอง 



 ๙๔ 

๒๗ มกราคม กองเรือภาคท่ี ๓ จบักมุชาวโรฮิงญา จ านวน ๗๘ คน ในสภาพเจ็บป่วยและมี

บาดแผลฉกรรจ์ โดยจบักมุได้ในเขตทะเลอนัดามนัขณะใช้เรือลกัลอบเดิน

ทางเข้ามายงันา่นน า้ไทย 

 

ตวัอยา่งหวัเร่ืองเหตกุารณ์มีความส าคญัในครัง้แรก แตเ่หตกุารณ์ไมมี่ความคืบหน้า ไมมี่

จดุติดสินเหตกุารณ์ส าคญั ให้พิจารณาตดัออก 

๖ มกราคม คณะกรรมการการเลือกตัง้ ส่งเร่ืองคณุสมบตักิารเป็นสมาชิกวฒุิสภาของนาย 

เรืองไกร     ลีกิจวฒันะ ให้ศาลพิจารณา ตอ่มาศาลได้พิจารณาวา่ไมข่าด

คณุสมบตั ิ 

 

ตวัอยา่งการพิจารณาคดัเลือกหวัเร่ือง 

เพ่ือลงหนงัสือจดหมายเหตปุระเทศไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๒ 

เดือนมกราคม – พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

1 = คุณนันทกา 2 = คุณณิชชา  3 = คุณนวลพรรณ 

 

วันท่ี เหตุการณ์ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 

๑ มกราคม พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พระราชทาน 

ส.ค.ส. พระราชทาน และพร ปีใหม ่ทรงขอให้

ประชาชนชาวไทย 

คณุจนัทนา    

๑ มกราคม เวลา ๐๐.๓๕ นาฬิกา ในชว่งก าลงัเฉลิมฉลอง

เทศกาลปีใหม ่เกิดเหต ุเพลิงไหม้สถานบนัเทิง

ซานตก้ิาผบั ซอยทองหลอ่ ถนนเอกมยั เขต

วฒันากรุงเทพมหานคร เป็นเหตใุห้มี

ผู้ เสียชีวิต ๖๔ ราย บาดเจ็บประมาณ ๒๒๕ 

ตดิตาม

สืบเน่ือง

จนกวา่เร่ือง

จะยตุิ 

   



 ๙๕ 

ราย เวลา ๐๘๒๐ นาฬิกา นายอภิสิทธ์ เวชชา

ชีวะ เดนิทางไปดสูถานท่ีเกิดเพลิงไหม้ 

๔ มกราคม เกิดเหตเุพลิงไหม้อาคารเสือป่าพลาซา่ ถนน

เสือป่า กรุงเทพ มหานคร เจ้าหน้าท่ีใช้

เฮลิคอปเตอร์ชว่ยเหลือผู้ ท่ีติดอยู่บนดาดฟ้า 

คณุธิดา    

๖ มกราคม คณะกรรมการการเลือกตัง้ ส่งเร่ืองคณุสมบตัิ

การเป็นสมาชิกวฒุิสภาของนาย เรืองไกร     

ลีกิจวฒันะ ให้ศาลพิจารณา 

คณุพจนา ให้

ตดิตามเร่ือง

จนกระทัง่มี

มตใิห้หมด

สภาพการ

เป็น

วฒุิสมาชิก 

 

   

๘ มกราคม เดก็และเยาวชนดีเดน่ เข้ารับโลแ่ละของขวญั

จากนายกรัฐมนตรี ณ ตกึสนัตไิมตรี ท าเนียบ

รัฐบาล เน่ืองในวนัเดก็แหง่ชาติ 

คณุศนัสนีย์    

๙ มกราคม สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กมุารี เสดจ็พระราชด าเนินไปทรงเปิด

ห้องสมดุประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ 

อ าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส 

คณุสวุคนธ์    

๑๐ มกราคม องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ทลูเกล้า ฯ 

ถวายรางวลั ผู้น าโลกด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา แด ่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

คณุอกัษร    

๑๐ มกราคม นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีมอบ     



 ๙๖ 

ค าขวญัวนัเด็ก พทุธศกัราช ๒๕๕๒ 

๑๐ มกราคม แก๊งอาชญากรรมข้ามชาต ิอาบบูาก้า ถกูจบั

และยดึทรัพย์สินเงินสดพนัล้าน 

 

ตดิตาม

สืบเน่ือง

จนกวา่คดีจะ

จบ 

   

๑๑ มกราคม การเลือกตัง้ซอ่มผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร 

แทนนายอภิรักษ์ โกสะโยธิน ท่ีประกาศ

ลาออกจากต าแหนง่เม่ือวนัท่ี ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๑ 

คณุจนัทนา    

๑๑ มกราคม การเลือกตัง้ซอ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

๒๒ จงัหวดั ๒๖ เขต ๒๙ ท่ีนัง่  

    

๑๔ มกราคม ต ารวจไทย-สหรัฐร่วมจบัโจรขโมยข้อมลูบตัร

เครดิต สญู5พนัล้านเหรียญ 

คณุธิดา    

๑๕ มกราคม นายกรัฐมนตรี มอบโลเ่กียรติยศ ยกย่องผู้ท า

ความดีในโครงการคิดดีท าดี เพ่ือสงัคมดีของ

กระทรวงวฒันธรรม ณ หอประชมุใหญ่ ศนูย์

วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย 

คณุนวล

พรรณ 

   

๑๕ มกราคม ความไมโ่ปร่งใส โครงการก่อสร้างอโุมงค์

ระบายน า้ของกรุงเทพมหานคร 

ตดิตาม

สืบเน่ือง

จนกวา่เร่ือง

จะยตุิ 

   

๑๖ มกราคม นกัประดษิฐ์ไทย คิดค้นเคร่ืองรบกวน

สญัญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ราคาต ่ากวา่

ตา่งประเทศ ๖ เทา่ 

คณุพจนา    



 ๙๗ 

๑๗ มกราคม ส านกัขา่วตา่งประเทศเผยแพร่ขา่วกรณี

ทหารเรือไทยกระท าการทารุณกรรมกบัผู้

อพยพชาวมสุลิมพมา่ หรือ โรฮิงญา ภายหลงั

จากท่ีหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและ

ถกูจบักมุได้ท่ีเกาะทรายแดง จงัหวดัระนอง 

คณุวฒันา

ภรณ์ 

   

๑๙ มกราคม ดีทีวี แพร่ภาพออกอากาศวนัแรก คณุสวุคนธ์    

 ความส าพนัธ์ทางการทตูระหวา่งประเทศไทย

กบัประเทศอิตาลีครบ ๑๔๐ ปี 

    

๒๐ มกราคม คณะรัฐมนตรีอนมุตัมิาตรการลดภาระคา่

ครองชีพของประชาชน ๕ มาตรการ ๖ เดือน 

คณุอกัษร    

๒๒ มกราคม กินเนสเวิลด์ยกย่อง "ข้าวไทยท่ีหนึง่ในโลก" คณุชญานตุม์    

๒๒ มกราคม อษัฎาวธุ-ริต้า รับรางรางวลั Asia Star Award 

2009 ท่ีเกาหลี 

    

๒๒ มกราคม เว็บไซต์   มหาวิทยาลยัขอนแก่น ตดิอนัดบั

ยอดนิยมระดบัโลก มีผู้ เข้าชมมากเป็นอนัดบั 

160 ของโลกและ อนัดบั ๒๔ ของเอเชีย จาก

ผลการจดัอนัดบัเว็บไซต์มหาวิทยาลยั และ

วิทยาลยัยอดนิยมระดบัโลก 

ประจ าปี   ๒๐๐๘ (Top 200 Universities in 

the world) ผา่นทางเว็บไซต์ 

www.4icu.org  หรือ 4 International 

Colleges & Universities ( 4icu.org ) โดยมี

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ

มหาวิทยาลยัมหิดลติดอนัดบัด้วย 

 

 

   



 ๙๘ 

๒๒ มกราคม นายธนงค์ เพชรทอง นกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๔

สาขาวิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต คว้าเหรียญทองแรกให้ทีม

กรีฑาไทย ในศกึกีฬามหาวิทยาลยัอาเซียน 

ครัง้ท่ี ๑๔ ท่ีประเทศมาเลเซีย โดยพุง่ได้ถึง 

๖๐.๐๑ เมตร 

    

๒๓ มกราคม นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะ

เดนิทางไปร่วมพิธีวางศลิาฤกษ์อาคารกีฬา

อเนกประสงค์มิตรภาพลาว-ไทย ท่ีบงึขยอง 

นครเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว  นายกฯเยือนสปป.ลาว

ประเดมิชาตแิรกอาเซียน 

คณุดรุณี    

๒๓ มกราคม โลกบนัทกึข้าวไทย สง่ออกมาก-ดีท่ีสดุ     

๒๓ มกราคม ไทยตดิอนัดบัโลกชาตท่ีิมีปัญหา

คอร์รัปชัน่  จากอนัดบัท่ี ๕๙ เม่ือปี ๒๕๕๑ ไป

อยูอ่ าดบัท่ี ๖๓ ของโลก จากสถิตขิององค์กร

ตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่นานาชาต ิ(CPI) จดั

อนัดบัตวัเลขของชาตท่ีิมีการคอร์รัปชัน่จาก

น้อยไปหามาก 

    

๒๔ มกราคม นางกาญจนา เกตแุก้ว ราชินีแมงป่อง ทบุสถิติ

ใหมล่า่สดุ โดยการใช้ชีวิตร่วมกบัแมงป่องร่วม 

๕,๐๐๐ ตวั เป็นเวลา ๓๓ วนั ๓๓ คืน     

คณุธิดา    

๒๔ มกราคม กองบงัคบัการต ารวจท่องเท่ียวและส านกังาน

ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา กระทรวง

ความมัง่คงภายในสหรัฐ (U.S. Immigration 

    



 ๙๙ 

and Customs Enforcement (ICE) U.S. 

Department of Homeland Security)ร่วมมือ

สืบสวนคดีอาชญากรรมคนร้ายข้ามชาต ิ

จบักมุนายม๊ากซีม ชีนคาเรนโก (Maxsim 

Shynkarenko) ชาวยเูครน และเพ่ือนชาว 

Eastern Europe ท่ีบ้านเลขท่ีบ้านเลขท่ี ๙๘/

๑๔ หมู ่๗ ถนนใสยวน-กะตะ ต าบลฉลอง 

อ าเภอเมืองภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต 

๒๕ มกราคม นาย ฐากรู พานิชกลุ'' ดีไซเนอร์  ของสตรี

หมายเลขหนึง่สหรัฐอเมริกา 

คณุนวล

พรรณ 

   

๒๖ มกราคม กรณีความขดัแย้งเร่ืองเขตแดนกมัพชูา คณุพจนา 

ตดิตาม

สืบเน่ือง

จนกวา่เร่ือง

จะจบ 

   

๒๗ มกราคม อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คดิค้นระบบ

ตรวจจบัรถฝ่าไฟแดงตดิตัง้กล้อง Red Light 

คณุวฒันา

ภรณ์ 

   

๒๗ มกราคม มหาวิทยาลยัมหิดลพฒันาวคัซีนไอกรน ลด

เงินน าเข้า ๕๐ ล้านบาทตอ่ปี 

    

๒๗ มกราคม กองเรือภาคท่ี ๓ จบักมุชาวโรฮิงญา จ านวน 

๗๘ คน ในสภาพเจ็บป่วยและมีบาดแผล

ฉกรรจ์ โดยจบักมุได้ในเขตทะเลอนัดามนั

ขณะใช้เรือลกัลอบเดนิทางเข้ามายงันา่นน า้

    



 ๑๐๐ 

ไทย 

๒๘ มกราคม สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กมุารี เสดจ็พระราชด าเนินไปทรงเปิด

ศนูย์วิจยัและพฒันาปรับปรุงพนัธุ์พืชท่ี

ทนัสมยัท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

คณุศนัสนีย์    

๒๘ มกราคม สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช

กมุารี เสดจ็พระราชด าเนินไปในงานตรุษจีน

เยาวราช 

    

๒๘ มกราคม ผู้ได้รับพระราชทานรางวลัมหิดล ประจ าปี 

๒๕๕๑ เฝ้าทลูละอองพระบาทรับ

พระราชทานรางวลั 

    

๒๙ มกราคม กวนอหูยกขาวใหญ่ท่ีสดุในโลกมาถึงเกาะ

ลอยศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

คณุสวุคนธ์    

๓๐ มกราคม สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามมบรม

ราชกมุารี พระราชทานปริญญา ดษุฎีบญัฑิต

กิตตมิศกัดิ ์(สาขาวิชาศกึษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ให้นายสมจิตร จงจอ

หอ  

คณุอกัษร    

๓๐ มกราคม นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

เดนิทางเข้าร่วมการประชมุประจ าปี World 

Economic Forum (WEF) ครัง้ท่ี 39 ระหวา่ง

วนัท่ี ๓๐ มกราคม ถึง ๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๒ 

ณ เมืองดาวอส สมาพนัธรัฐสวิส 

    

๓๐ มกราคม   ศกึดวลก าปัน้ยอดมวยโลก PABA ชก     

http://www.weforum.org/en/index.htm
http://www.weforum.org/en/index.htm


 ๑๐๑ 

ป้องกนัต าแหนง่แชมป์มวยโลก รุ่นเฟเธอร์เวท 

ระหวา่ง ปีศาจแดง โยโกะยิม แชมป์มวยโลก 

PABA ชาวไทย 

๓๐ มกราคม ศาลจงัหวดัพระโขนง อา่นค าพิพากษาในคดีท่ี 

พนกังานอยัการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 7 

(พระโขนง) เป็นโจทก์ ย่ืนฟ้องนายกณัฑ์

พิทกัษ์ ปัจฉิมสวสัดิ ์หรือหมแูฮม อาย ุ๒๑ ปี 

บตุรชายนายกณัฑ์เอนก ปัจฉิมสวสัดิ ์กบั นาง

สาวิณี ปะการะนงั อดีตนางสาวไทยปี ๒๕๒๗ 

เป็นจ าเลยในความผิดฐานฆ่าผู้ อ่ืนโดยเจตนา, 

พยายามฆา่ผู้ อ่ืน และท าร้ายร่างกายผู้ อ่ืนท า

ให้ได้อนัตรายแก่กาย   เม่ือวนัท่ี ๔ กรกฎาคม 

๒๕๕๐ เวลา ๒๒.๕๐ นาฬิกา นายกณัฑ์

พิทกัษ์ใช้ก้อนหินทบุใบหน้านายสถาพร อรุณ

ศริิ พนกังานขบัรถโดยสาร ปรับอากาศ (ปอ.) 

สาย ๕๑๓ และขบัรถเบนซ์พุ่งชนผู้ โดยสารท่ี

ยืนบนทางเท้า และนางสายชล หลวงแสง 

พนกังานการเงิน ขสมก. เสียชีวิต หลงัเกิดเหตุ

รถเมล์ขบัปาดหน้ารถของนายกณัฑ์พิทกัษ์ให้

หยดุบริเวณหน้าป้อมต ารวจจราจรท่ีปากซอย

สขุมุวิท ๒๖ แยกอารีย์ แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

    

๓๑ มกราคม สมเดจ็พระอคัรมหาสงัฆาธิบดี (เทพวงศ์) 

พระสงัฆราชกมัพชูาร่วมเผยแพร่ศาสนาท่ี

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

คณุจนัทนา    



 ๑๐๒ 

๓๑ มกราคม ระเบดิกลางเวทีหมอล าตาย ๗ บาดเจ็บ ๑๑๒ 

คนด้านหน้าเวทีหมอล า ภายในวดัศริิมงคล 

บ้านโนนนาใหม่ ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรี

บญุเรือง จงัหวดัหนองบวัล าภู 

    

  

๙. การจัดท าต้นฉบับจดหมายเหตุประเทศไทย  โดยจดัรูปเลม่  ค าน า  บทน า  เนือ้หาเหตกุารณ์
ส าคญัวนัท่ี ๑  มกราคม  ถึง  ๓๑  ธนัวาคม  พร้อมภาพประกอบ เพื่อจดัพิมพ์เผยแพร่ 
 

การจดัท าจดหมายเหตปุระเทศไทย  เพ่ือบนัทกึเหตกุารณ์เป็นเนือ้เร่ืองโดยสรุปให้ทราบ
ประวตัิความเป็นมาของเหตกุารณ์  และเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้และก าลงัด าเนินอยูใ่นกระแสเหตกุารณ์ใน
ระหวา่งวนัท่ี  ๑  มกราคม ถึง  ๓๑ ธนัวาคม  การเรียบเรียงเหตกุารณ์ส าคญัโดยสรุปเฉพาะเนือ้หาสาระ
หลกัๆ  และระบหุนว่ยงานเจ้าของเร่ือง เพื่อเป็นการแนะน าให้ผู้ ท่ีสนใจรายละเอียดของเหตกุารณ์นัน้ๆ  
สามารถสอบค้นได้โดยสะดวก  จากหวัเร่ือง  วนัท่ี  หน่วยงานเจ้าของเร่ือง  

 
เหตกุารณ์ท่ีเรียบเรียงโดยสรุปจ านวน  ๒๘๐  เหตกุารณ์ในจดหมายเหตปุระเทศไทย 

พทุธศกัราช  ๒๕๕๒  จะท าให้สามารถสะท้อนความเคล่ือนไหวของกระแสเหตกุารณ์และบรรยากาศ
ของประเทศไทยในด้านตา่งๆ  ได้เป็นอย่างดี  

 



 

 

ค าสั่งกระทรวงวฒันธรรม 
ท่ี  ๑๘๕ / ๒๕๕๐ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าจดหมายเหตุของจงัหวดั  และกระทรวง  ทบวง  กรม 
 
 

 

ประเทศไทยมีการจดบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัประจ าวนัมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา 
สืบมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์  ท าให้อนุชนรุ่นหลังมีเร่ืองราวหลักฐานทางประวติัศาสตร์ของชาติใน
การศึกษาคน้ควา้  วิจยัเร่ืองราวต่างๆ การสืบงานบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัของชาติให้คงอยู่ตลอดไปเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีกระทรวงวฒันธรรมเห็นสมควรให้มีการบนัทึกเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัและกระทรวง 
ทบวง กรมต่างๆ อย่างถูกตอ้ง  เพื่อจดัท าเป็นจดหมายเหตุเหตุการณ์ส าคญัของประเทศไทยและจดัพิมพ์
เผยแพร่เป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของชาติอย่างสมบูรณ์และต่อเน่ือง  ซ่ึงจะอ านวยประโยชน์ใน
การศึกษาคน้ควา้อา้งอิง  และเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณาชนให้รับทราบเร่ืองราวและเหตุการณ์ส าคญัของ
ชาติเก่ียวกบั         การบริหารราชการแผน่ดิน  บุคคลส าคญั  การประดิษฐ์คิดคน้ผลงานวิชาการสาขาต่างๆ 
บุคคลส าคญัท่ีท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  ฯลฯ สืบไป 

 
ดงันั้น  เพื่อใหก้ารจดัท าจดหมายเหตุของจงัหวดัและกระทรวง  ทบวง  กรม   

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค์ของกระทรวงวฒันธรรม  จึ งแต่งตั้ งท่ีปรึกษาและ
คณะกรรมการจดัท าจดหมายเหตุของจงัหวดัและกระทรวง  ทบวง  กรม  ประกอบดว้ย 
 

ทีป่รึกษา 
 

๑.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรม 
๒.  ปลกักระทรวงวฒันธรรม 
๓.  อธิบดีกรมศิลปกร 
๔.  นายแพทยว์นิยั  วริิยกิจจา 

        ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นอกัษรศาสตร์ กรมศิปากร 
(นางสาวฉวงีาม  มาเจริญ) 

 

 



คณะกรรมการ 
 
     ๑.  รองปลดักระทรวงวฒันธรรม   ประธานกรรมการ 
           (นายสด  แดงเอียด) 
     ๒.  รองอธิบดีกรมศิลปากร    รองประธานกรรมการ 
           (นางโสมสุดา  ลียะวณิช) 
     ๓.  ผูอ้  านวยการส านกันโยบายและยทุศาสตร์  กรรมการ 
           ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
     ๔.  เลขาธิการคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ  กรรมการ 
           หรือผูแ้ทน 
     ๕.  วฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่  หรือผูแ้ทน  กรรมการ 
     ๖.  วฒันธรรมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  หรือผูแ้ทน กรรมการ 
     ๗. วฒันธรรมจงัหวดัชลบุรี  หรือผูแ้ทน   กรรมการ 
     ๘.  วฒันธรรมจงัหวดัสงขลา  หรือผูแ้ทน   กรรมการ 
     ๙.  ประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่  หรือผูแ้ทน กรรมการ 
  ๑๐.  ประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   กรรมการ 
                   หรือผูแ้ทน 

๑๑.  ประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัชลบุรี  หรือผูแ้ทน กรรมการ 
๑๒.  ประธานสภาวฒันธรรมจงัหวดัสงขลา  หรือผูแ้ทน กรรมการ 
๑๓.  นางสาววณีา  โรจนราธา    กรรมการ 

                  ส านกัวรรณกรรมการและประวติัศาสตร์ 
๑๔.  นางสาวนยันา  แยม้สาขา    กรรมการ 

                  ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
๑๕.  นางสาวพิมพพ์รรณ  ไพบูลยห์วงัเจริญ  กรรมการ 

                   ส านกัหอสมุดแห่งชาติ 
๑๖.  ผูอ้  านวยการส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๗.  หวัหนา้กลุ่มบนัทึกเหตุการณ์   กรรมการและ ผูช่้วยเลขานุการ               
               ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
๑๘.  ผูแ้ทนส านกันโยบายและยทุธศาตร์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

                   ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม 
 

 



ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที ่

๑. ก าหนดกรอบนโยบาย  วตัถุประสงค ์ และเป้าหมายในการด าเนินงาน 
๒. อ านวยการ  ควบคุม  ก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้
๓. ติดตามผลงานและให้ค  าแนะน าในการปฏิบติังาน  รวมทั้งแกไ้ขปัญญาและอุปสรรค

ในการด าเนินงาน 
๔. แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ  คณะท างาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความ

เหมาะสมและจ าเป็น 
๕. ด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

    สั่ง   ณ   วนัท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

(คุณหญิงไขศรี   ศรีอรุณ) 
รัฐมนตรีวา่กระทรวงวฒันธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การวเิคราะห์เหตุการณ์ส าคญั  พทุธศักราช  ๒๕๕๒ ตามกรอบหัวเร่ืองเหตุการณ์ส าคญั ๒๕ 
หมวดหมู่ 

 
๑. กระแสนิยม  (Trends) 
๒. การเมือง (Politics) 
๓. การศึกษา (Education) 
๔. กีฬา (Sport) 
๕. เกษตรกรรม (Agriculture) 
๖. ขนส่ง (Transport) 
๗. คนดงั (Celebrities) 
๘. ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ (Foreign relations) 
๙. ทหาร (Military) 
๑๐. ท่องเท่ียว (Tourism) 
๑๑. เทคโนโลย ี(Technology) 
๑๒. ธุรกิจ (Business) 
๑๓. บนัเทิง (Entertainment) 
๑๔. ภยัธรรมชาติ (Natural disasters) 
๑๕. ภาพยนตร์ (Film) 
๑๖. ราชส านกั (Royalty) 
๑๗. วรรณกรรม (Literature) 
๑๘. วฒันธรรม (Culture) 
๑๙. ศาสนา (Religion) 
๒๐. เศรษฐกิจ (Economy) 
๒๑. โศกนาฏกรรม (Tragedies) 
๒๒. สังคม (Society) 
๒๓. ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) 
๒๔. สุขภาพ (Health) 
๒๕. อาชญากรรม (Crime) 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 
 

ประเภทของหัว
เร่ือง 

เหตุการณ์ส าคญั หมายเหตุ 

กระแสนิยม  (Trends) วนัพุธ  ที ่ ๒๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง หมีแพนดา้หลินฮุ่ย  เพศเมีย  ตกลูกจ านวน  ๑  ตวั  จาก

การผสมเทียม  ณ  สวนสัตวเ์ชียงใหม่  
วนัเสาร์  ที ่ ๔  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

เปิดโครงการ ฉนัรักประเทศไทย  ไอเลิฟไทยแลนด ์ ท่ี
ท าเนียบรัฐบาล 

วนัจันทร์  ที ่ ๑๐  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พิธีจบัรางวลัการประกวดตั้งช่ือลูกหมีแพนดา้ ณ 

คลงัสินคา้ไปรษณียไ์ทย ถนนแจง้วฒันะ 
กรุงเทพมหานคร 

วนัพุธ ที ่๑๘ กนัยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒  
  เร่ือง    พิธีเปิดโครงการ ไทยสามคัคี ไทยเขม้แขง็ ณ ตึกสันติ
ไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 

 

การเมือง (Politics) วนัอาทติย์  ที ่ ๑๑  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  ๒๒      
              จงัหวดั  ๒๖  เขต  ๒๙  ต าแหน่ง 
วนัอาทติย์ ที ่ ๑๑  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง  หม่อมราชวงศ์สุขุมพนัธ์  บริพตัร  จากพรรค

ประชาธิปัตย ์ ไดรั้บเลือกตั้งเป็นผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  คนท่ี  ๑๕   

วนัองัคาร ที ่ ๓  กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายวฑูิรย ์ นามบุตร  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ 
              พฒันาสังคมและความมัน่คงของ 
 มนุษยล์าออกจากต าแหน่ง  กรณีการแจกปลากระป๋อง 
              เน่าเสียใหแ้ก่ผูป้ระสบอุทกภยัท่ี  จงัหวดัพทัลุง 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๙  กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง     การทุจริตนมโรงเรียนในพื้นท่ีอ าเภอพะโตะ๊  จงัหวดั
ชุมพร 

 



 ๓ 

 
 
วนัเสาร์ ที ่ ๒๑  กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง การประชุมรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัอาเซียน 
              บวก ๓ วาระพิเศษ  ท่ี โรงแรมเชอราตนั 
              แกรนด ์ลากนู่า  อ าเภอถลาง  จงัหวดัภูเก็ต 
วนัเสาร์  ที ่ ๒๘  กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน  คร้ังท่ี  ๑๔  ณ   
             โรงแรมดุสิตธานีหวัหิน  อ าเภอชะอ า     
             จงัหวดัเพชรบุรี                 
วนัอาทติย์  ที ่ ๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง     พิธีลงนามเอกสารผลการประชุมสุดยอดสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  (Association 
of Southeast Asian Nations :  ASEAN)  คร้ังท่ี  ๑๔ 

วนัองัคาร ที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง รัฐบาลอนุมติัเงิน ๗๖,๐๐๐ ลา้นบาท เพื่อพฒันาพื้นท่ี 
              พิเศษ หา้จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
วนัพฤหัสบดี ที ่๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง      กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ 
              เดินทางมาร่วมการชุมนุมแดงทั้งแผน่ดิน 
              สัญจร ๖  ท่ีทอ้งสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 
วนัพุธ  ที ่ ๘  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง    กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ  

(นปช.) กวา่ ๓๐,๐๐๐ คน ชุมนุมท่ีหนา้ 
           ท  าเนียบรัฐบาลเพื่อขบัไล่พลเอก เปรม ติณสูลานนท ์

ประธานองคมนตรี พลเอก สุรยทุธ์ จุลานนท ์ องคมนตรี  
นายชาญชยั  ลิขิตจิตถะ  องคมนตรี และนายอภิสิทธ์ิ 
เวชชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 

วนัเสาร์  ที ่ ๑๑  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประกาศ 
              สถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นท่ีเมืองพทัยาและจงัหวดั 
              ชลบุรี 
วนัอาทติย์  ที ่ ๑๒  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เจา้หนา้ท่ีต ารวจจบักุมนายอริสมนัต ์พงษเ์รืองรอง แกน



 ๔ 

น ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ   
ณ บา้นพกัยา่นตล่ิงชนั 

วนัอาทติย์  ที ่ ๑๒  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ  
              (นปช.) เดินทางมาปิดลอ้ม 
วนัอาทติย์  ที ่ ๑๒  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรี และบางอ าเภอของ
จงัหวดัปทุมธานี  จงัหวดั สมุทรปราการ จงัหวดั
นครปฐม และจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 กระทรวงมหาดไทย  
วนัอาทติย์  ที ่ ๑๒  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง กระทรวงการต่างประเทศประกาศเพิกถอนหนงัสือ

เดินทางของพนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร  อดีต
นายกรัฐมนตรี 

วนัจันทร์  ที ่ ๑๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร อดีตนายกรัฐมนตรี  และ

นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  ใหส้ัมภาษณ์แก่
ส านกัข่าวซีเอน็เอน็และบีบีซี 

วนัองัคาร  ที ่ ๑๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ 
              ยติุการชุมนุม 
วนัศุกร์  ที ่ ๒๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายกรัฐมนตรีมีค าสั่งประกาศยกเลิก ประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

วนัพฤหัสบดี ที ่๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๒  
เร่ือง    กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ  
            (นปช.) ชุมนุมหนา้บา้นส่ีเสาเทเวศร์ และ 
            ปิดกั้นถนนส าคญัหลายสาย ภายในกรุงเทพมหานคร  
            นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ แถลงการณ์  
            ประกาศใหว้นัศุกร์ ท่ี ๑๐ เมษายน พุทธศกัราช  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3


 ๕ 

            ๒๕๕๒ เป็นวนัหยดุราชการ 
 
วนัศุกร์  ที ่ ๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง รัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงกรณี

เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง  และคณะกรรมการ
สมานฉนัทเ์พื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแกไ้ข
รัฐธรรมนูญ 

วนัศุกร์  ที ่ ๑๕  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายถาวร  เสนเนียม  รัฐมนตรีช่วยวา่การ 
              กระทรวงมหาดไทย  ผูว้า่ราชการจงัหวดั  และ 
              ผูบ้ริหาร 
             ระดบัสูงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เขา้พบ              
             ดาโตะ๊ฮะยนิี  อบัดุล  อาซิส  บินนิมสั  มุขมนตรี 
             รัฐกลนัตนั  ณ  รัฐกลนัตนั  ประเทศมาเลเซีย  เพื่อ       
             หารือแนวทางการด าเนินการแกไ้ขปัญหาพื้นท่ี 
             ชายแดนภาคใต ้
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๘  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลฎีกายกค าร้องพนัต ารวจโท  ทกัษิณ  ชินวตัร  อดีต

นายกรัฐมนตรี  กรณีใหท้นายแถลงเปิดคดียดึทรัพยแ์ทน 
วนัจันทร์  ที ่ ๘  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง  คณะท างานอยัการมีมติส่งฟ้องนายสมคัร สุนทรเวช   

อดีตผูว้า่ราชการ  กรุงเทพมหานคร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งรวม 
๗ ราย ในคดีทุจริตจดัซ้ือรถและเรือดบัเพลิง 

วนัอาทติย์ ที ่๒๑ มิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นางอนุรักษ ์ บุญศล  พรรคเพื่อไทย  ไดรั้บเลือกเป็น

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัสกลนคร 
วนัอาทติย์  ที ่๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง   นายสุรชาติ  ชาญประดิษฐ ์ พรรคเพื่อไทย  ไดรั้บการ

เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดั                
ศรีสะเกษ เขต ๑ 

วนัจันทร์  ที ่ ๖  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายกษิต  ภิรมย ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ

ต่างประเทศ  เดินทางไปรับทราบขอ้กล่าวหาในคดียดึท่า



 ๖ 

อากาศยานสุวรรณภูมิ  ตามหมายเรียก  ณ  สถานีต ารวจ
นครบาลทุ่งสองห้อง  กรุงเทพมหานคร 

เร่ือง กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ  
จงัหวดัเชียงใหม่  บุกปิดลอ้มโรงพยาบาลนครพิงค ์ และ
ขบัไล่นายวทิยา  แกว้ภราดยั  รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสุข  ขณะลงพื้นท่ีภาคเหนือเพื่อตรวจเยีย่มการ
เตรียมความพร้อม   ในการป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่สาย
พนัธ์ุใหม่  ๒๐๐๙   ณ   โรงพยาบาล นครพิงค ์  อ าเภอ
แม่ริม  จงัหวดัเชียงใหม่ 

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๖  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง  มีมติใหส้มาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรพรรคประชาธิปัตย ์ จ  านวน  ๑๓  คน  ขาด
คุณสมบติัเน่ืองจากขดัรัฐธรรมนูญมาตรา  ๔๘  ท่ีหา้ม
ถือครองหุน้ในธุรกิจส่ือ  และมาตรา  ๒๖๕  ท่ีหา้มถือ
ครองหุ้นในบริษทัท่ีไดรั้บสัมปทานจากรัฐ  ท าให้
สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลง
ตามมาตรา ๑๐๖ (๖)  

เร่ือง กลุ่มคนเส้ือแดงจงัหวดัเชียงใหม่ ปิดลอ้มสถานีต ารวจภู
พิงคร์าชนิเวศน์  เพื่อกดดนัเจา้หนา้ท่ีต ารวจใหป้ล่อยตวั  
นายนิยม  เหลืองเจริญ  หรือดีเจแหล่  ท่ีถูกเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมตวัไปสอบสวนเน่ืองจากพกพาอาวธุปืนและ
กระสุนเขา้มาภายในสนามบินเชียงใหม่  ในช่วงท่ี
นายกรณ์  จาติกวณิช  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  
และนางพรทิวา  นาคาศยั  รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
พาณิชย ์เดินทางมาปฏิบติัภารกิจท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

วนัศุกร์  ที ่ ๑๗  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  ลาออก

จากการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัสุราษฎร์
ธานี  เขต  ๑  หลงัจากท่ีถูกคณะกรรมการเลือกตั้งลงมติ
วา่ขาดคุณสมบติัการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
เน่ืองจากถือครองหุน้ตอ้งหา้มตามรัฐธรรมนูญมาตรา  
๔๘  และ  ๒๖๕ 

 



 ๗ 

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๖  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เปิดเวบ็ไซต์

ประจ าต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 

วนัจันทร์  ที ่ ๑๗  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ   

              (นปช.)  ยืน่รายช่ือถวายฎีกาขอ   

             พระราชทานอภยัโทษใหก้บัพนัต ารวจโท  ทกัษิณ  ชิน
วตัร อดีตนายกรัฐมนตรี                   

วนัองัคาร  ที ่ ๑๘  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัการบริหาร     
              จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยให้ 
 ศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นส่วน
ราชการถาวร 
วนัจันทร์  ที ่ ๒๔  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรีมีค าสั่งยา้ยนาย 
              สุริยงค ์หุณฑสาร   
 ผูอ้  านวยการสถานีวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย  ไป    
              ปฏิบติัราชการท่ีส านกั 
 ประชาสัมพนัธ์เขต ๕  สุราษฎร์ธานี  ปรับเปล่ียนกบั 
นางสาวรัตนา เจริญศกัด์ิ  
 ผูอ้  านวยการส านกัประชาสัมพนัธ์เขต ๕ สุราษฎร์ธานี  
มีผลภายใน ๒๔ ชัว่โมง 
วนัองัคาร  ที ่ ๒๕   สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 

เร่ือง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหป้ระกาศใช้
พระราชบญัญติัการรักษาความมัน่คง 

 ภายในราชอาณาจกัรพุทธศกัราช ๒๕๕๑  เฉพาะพื้นท่ี
เขตดุสิต 

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๗  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง กรณีการเผยแพร่คลิปเสียงนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  
นายกรัฐมนตรี ออกค าสั่งใช ้

ความรุนแรงสลายการชุมนุนของกลุ่มคนเส้ือแดง 



 ๘ 

วนัอาทติย์  ที ่  ๓๐   สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง การเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  เขต  ๑  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

แทน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ  ท่ีลาออก  
วนัพุธที ่๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
 เร่ือง  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง มี
ค าพิพากษาสั่งเพิกถอนสิทธ์ิ 
          นางอรพิน มัน่ศิลป์ สมาชิกวฒิุสภา จงัหวดันครสวรรค ์
หา้มด ารงต าแหน่งทางการเมือง ๕ ปี  
วนัพฤหัสบดีที ่๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง   คณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาโทษ
ทางวนิยัของคุณหญิงณษัฐนนท ทวสิีน  
           อดีตปลดักรุงเทพมหานคร และพลต ารวจตรีอธิลกัษณ์ ตนั
ชูเกียรติ  อดีตผูอ้  านวยการส านกั 
           ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรณีทุจริตโครงการ
จดัซ้ือรถ เรือดบัเพลิงและอุปกรณ์บรรเทา 
           สาธารณภยัของกรุงเทพมหานคร มูลค่า ๖,๖๘๗ ลา้นบาท 
วนัเสาร์ที ่๑๙  กนัยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง  กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมบริเวณ
ชายแดนไทย – กมัพชูา  เพื่อทวงพื้นท่ี 
         ทบัซอ้นรอบประสาทเขาพระวหิารคืนจากประเทศกมัพชูา 
วนัจันทร์  ที ่ ๒๑  กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง    ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง
พิพากษายกฟ้องคดีทุจริตจดัซ้ือตน้กลา้ 
          ยางพารา ๙๐ ลา้นตน้ มูลค่า ๑,๓๕๐ ลา้นบาท 
วนัจันทร์  ที ่ ๒๘  กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง
พิพากษาจ าคุก นายยงยทุธ ติยะไพรัช  
             ๒ เดือน ปรับ ๔,๐๐๐ บาท และตดัสิทธ์ิทางการเมือง ๕ 
ปี รอลงอาญา ๑  ปี จากกรณียืน่บญัชี 
             ทรัพยสิ์นหน้ีสินเป็นเทจ็ 
วนัองัคาร  ที ่ ๒๙  กนัยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 



 ๙ 

ช้ีมูลคดีคณะรัฐมนตรี นายสมคัร   
             สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรี ฐานไม่ผา่นความเห็นชอบ
จากรัฐสภาหนุนกมัพชูาข้ึนทะเบียน   
            ปราสาทพระวหิารเป็นมรดกโลก 
วนัองัคาร ที ่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง  คณะรัฐมนตรีประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการรักษาความ
มัน่คงภายในราชอาณาจกัร พุทธศกัราช 
         ๒๕๕๐ พื้นท่ีจงัหวดัเพชรบุรีและจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี ๑๕ 
วนัพุธ ที ่๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง   นายสนธิ ล้ิมทองกุลไดรั้บเลือกใหเ้ป็นหวัหนา้พรรค
การเมืองใหม่  
วนัอาทติย์ ที ่ ๑๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง การเลือกตั้งสมาชิกวฒิุสภาจงัหวดันครสวรรคแ์ทน
ต าแหน่งนางอรพินท ์มัน่ศิลป์ หลงัศาลฎีกา 
            เพิกถอนสิทธ์ิ 
วนัองัคาร ที ่๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง     คณะรัฐมนตรีต่ออายพุระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินไปอีก ๓ เดือน  
            เร่ิมตน้วนัองัคารท่ี ๒๐ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๒ - วนั
องัคาร ท่ี ๑๙ มกราคม  
            พุทธศกัราช ๒๕๕๓ 
เร่ือง นายวนิยั เสนเนียม สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดั
สงขลา พรรคประชาธิปัตย ์เสียชีวติดว้ย 
           โรคมะเร็งล าไส้ 
วนัองัคาร ที ่๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง กฤษฎีกาตอบขอ้หารือต ารวจใหเ้รียก
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ถอดยศพนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 
            ไดเ้พราะค าพิพากษาถึงท่ีสุดลงโทษจ าคุกเขา้หลกัเกณฑ์
ระเบียบส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
วนัศุกร์ ที ่ ๒๙  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายรักเกียรติ สุขธนะ อดีตรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสุข ซ่ึงถูกตอ้งโทษจ าคุกในคดี 



 ๑๐ 

             ทุจริตจดัซ้ือยาเวชภณัฑ ์และคดีความผดิตาม
พระราชบญัญติัการใชเ้ช็คเป็นเวลา  ๑๕  ปี  
             ถูกปล่อยตวัจากเรือนจ ากลางคลองเปรม หลงัจากกรม
ราชทณัฑอ์นุมติัใหพ้กัการลงโทษ 
เร่ือง คณะกรรมการส านกังานต ารวจแห่งชาติ สั่งปลดพล
ต ารวจตรี  เพิ่มศกัด์ิ  ภราดรศกัด์ิ ผูบ้งัคบัการ 
            ต ารวจภูธร  จงัหวดัอุดรธานี  ออกจากราชการ  กรณีเม่ือ
วนัท่ี  ๒๔  กรกฎาคม พุทธศกัราช         

๒๕๕๑ ปล่อยใหก้ลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้น
เผด็จการแห่งชาติท าร้ายร่างกายพนัธมิตร 

           ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยท่ีสวนสาธารณะหนอง
ประจกัษ ์จงัหวดัอุดรธานี 
วนัองัคาร  ที ่ ๓  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง     พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  เสนอแนวคิดตั้งนครปัตตานี  
ในการประชุมองคก์รประชาสังคมเพื่อ 
            สันติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ท่ีโรงแรมเซาธ์เทิร์นววิ  
จงัหวดัปัตตานี 
วนัพุธ  ที ่ ๔  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติวา่ นายมานิต นพอมรบดี 
ขาดคุณสมบติัการเป็นรัฐมนตรี 
วนัจันทร์  ที ่ ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   แกนน ากลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  ยืน่ขอ้
เรียกร้อง  ๘  ขอ้ต่อรัฐบาล  ใหด้ าเนิน 
          มาตรการขั้นเด็ดขาดกบัรัฐบาลกมัพชูา  
วนัจันทร์  ที ่ ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายณฐัวฒิุ  ใสยเก้ือ  แกนน ากลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยขบัไล่เผด็จการแห่งชาติ  (นปช.)  
             เรียกร้องใหรั้ฐบาล  ทบทวนท่าทีและนโยบายดา้นการ
ต่างประเทศ  เพื่อฟ้ืนฟูความสัมพนัธ์และ 
            ความร่วมมือระหวา่งไทยกบักมัพชูา  
วนัองัคาร  ที ่ ๑๐  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิกบนัทึกความเขา้ใจ  

ระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลกมัพชูา  วา่ดว้ยพื้นท่ีท่ี



 ๑๑ 

ประเทศไทยอา้งสิทธิในไหล่ทวปีทบัซอ้น  ฉบบัลงนาม
วนัท่ี  ๑๘  มิถุนายน  พุทธศกัราช  ๒๕๔๔  สมยัรัฐบาลพนั
ต ารวจโท  ทกัษิณ  ชินวตัร  เป็นนายกรัฐมนตรี 

วนัอาทติย์  ที ่ ๑๕  พฤศจิกายน  พุทธศักราช   
เร่ือง พรรคประชาธิปัตยป์ระสานงานใหก้ระทรวงการ
ต่างประเทศส่งหนงัสือประทว้ง รายการ 
             วเิคราะห์ข่าว สถานีโทรทศัน์ CTN ของกมัพชูา ท่ีมีการ
พาดพิงสถาบนัเบ้ืองสูงของไทย 
เร่ือง กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุม  ณ  
ทอ้งสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อ 
             แสดงพลงัในการปกป้องสถาบนัหลกัของชาติ  
วนัองัคาร  ที ่๑๗  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง องคก์รเพื่อความโปร่งใสนานาชาติจดัอนัดบัดรรชนีช้ีวดั

ภาพลกัษณ์ปัญหาคอร์รัปชนั ประจ าพุทธศกัราช  
๒๕๕๒ ปรากฏวา่ประเทศไทยได ้๓.๔ คะแนน จาก
คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน อยูใ่นอนัดบัท่ี ๘๔ จากทั้งหมด 
๑๘๐ ประเทศทัว่โลก 

วนัองัคาร  ที ่ ๒๔  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายสมคัร  สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรี  คนท่ี  ๒๕  
ของประเทศไทย ถึงแก่ อนิจกรรม  ดว้ยโรคมะเร็งตบัท่ี
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
เร่ือง คณะรัฐมนตรีมีมติใหป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัรักษา

ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรทัว่ทั้งพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วนัท่ี ๒๘ พฤศจิกายน  ถึงวนัท่ี 
๑๔ ธนัวาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๒ 

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๖  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายสุร

เดช จิรัฐิติเจริญ ส้ินสภาพการเป็นสมาชิกวุฒิสภา เพราะยงั
พน้จากสมาชิกภาพพรรคประชาธิปัตยไ์ม่เกิน ๕ ปี จนถึง
วนัรับสมคัรเลือกตั้ง 

วนัเสาร์  ที ่ ๒๘  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง กลุ่มคนเส้ือแดงชุมนุมขบัไล่นายบุญจง วงศไ์ตรรัตน์ 
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงมหาดไทย  



 ๑๒ 

            ขณะเดินทางมามอบผา้ห่มกนัหนาวในพื้นท่ีภาคอีสาน 
วนัจันทร์ ที ่๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง   นายชยัวฒิุ ผอ่งแผว้ พรรคประชาธิปัตย ์ชนะการเลือกตั้ง

ซ่อมสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร เขต ๑ สงขลา 
วนัองัคาร  ที ่ ๑  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการณ์ระดบัรัฐมนตรี
ความริเร่ิมแห่งอ่าวเบงกอล 
            ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวชิาการและ
เศรษฐกิจ  คร้ังท่ี  ๑๒ 
เร่ือง   นายการุณ  โหสกุล  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  พรรค
เพื่อไทย  ถูกศาลพิพากษา 
            จ าคุก  ๑  เดือน  และปรับเป็นเงินจ านวน  ๒,๐๐๐  บาท   
ในขอ้หาท าร้ายร่างกาย 

นายสมเกียรติ  พงษไ์พบูลย ์ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย ์ 
เม่ือวนัเสาร์  ท่ี  ๒๖  เมษายน พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  ท่ี
อาคารรัฐสภา 

วนัพุธ  ที ่ ๒  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้นายพฤฒิชยั  ด ารงรัตน์   

ส้ินสุดการเป็นรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั  
เน่ืองจากถือหุน้ในบริษทัเกินกวา่ร้อยละ  ๕  ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

เร่ือง   คณะกรรมการตดัสินการประกวดแบบอาคารรัฐสภาแห่ง
ใหม่  ตดัสินให้อาคาร 
            แบบ  “สัปปายะสภาสถาน”  เป็นแบบอาคารรัฐสภาแห่ง
ใหม่ 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๐  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ
ชุมนุมท่ีอนุสาวรีย ์
            ประชาธิปไตย  
วนัพุธ ที ่ ๒๓  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง    นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  แถลงผลงาน
ของรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี  



 ๑๓ 

วนัพุธ ที ่ ๓๐  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง  นายวิทยา  แก้วภราดัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข  ลาออกจาก 
            ต  าแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบ กรณีคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
            เก่ียวกบัโครงการไทยเขม้แข็งของกระทรวงสาธารณสุข  
ระบุวา่ นายวทิยา แกว้ 
            ภราดยั  บกพร่องในหนา้ท่ี 

การศึกษา 
(Development) 

วนัเสาร์  ที ่ ๓๑  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง การจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัชั้นน าของโลก โดย 

Webometrics Ranking เดือนมกราคม ปี ๒๕๕๒      
วนัพุธ ที ่๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง  นายจุรินทร์ ลกัษณวศิิษฏ ์รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการโอน
เงินงบประมาณสู่สถานศึกษา ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ 
ปี อยา่งมีคุณภาพ  

วนัองัคาร ที ่ ๒๔  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง การประชุมสมชัชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย 
คร้ังท่ี ๔ ในโอกาสวนัครูโลก และการ 
             ประชุมนานาชาติดา้นการศึกษา  UNESCO – APEID 
คร้ังท่ี ๑๒ เร่ือง  นวตักรรมคุณภาพเพื่อการ 
             เรียนการสอน 
วนัศุกร์  ที ่ ๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชด าเนินไปทรงปิดการแข่งขนัฟิสิกส์
โอลิมปิกระดบัทวปีเอเชีย  คร้ังท่ี  ๑๐  ณ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ไดรั้บรางวลัยอดเยีย่ม  

“Reader’s  Digest  Trusted  Brand 2009”   เป็นรางวลั
ระดบัทองค าหรือ  Gold  Award  ในหมวดมหาวทิยาลยั
ระดบัประเทศ  จากนิตยสารรีดเดอร์ส  ไดเจสท์ 

วนัศุกร์  ที ่ ๑๕  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 

 



 ๑๔ 

เร่ือง     นกัเรียนไทยไดรั้บรางวลั  Special  Awards  และรางวลั  
Grand  Awards  ในการประกวดงานวชิาการและ
วทิยาศาสตร์ระดบันานาชาติ  (Intel  International  

Science  and  Engineering  Fair  :  Intel ISEF)  
คร้ังท่ี  ๖๐   

วนัพุธ  ที ่ ๑๓  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง บริษทั  Quacquarelli  Symonds  Ltd.  (QS)  จดัอนัดบั

ใหม้หาวทิยาลยัของรัฐในประเทศไทย  ๔ แห่งติดอนัดบั
ใน  ๑๐๐  อนัดบัแรก  ของมหาวทิยาลยัท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย 
มหาวทิยาลยัมหิดลอยูอ่นัดบัท่ี  ๓๐  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัอยูอ่นัดบัท่ี  ๓๕  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่อยู่
อนัดบัท่ี  ๘๑  และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์อยูอ่นัดบัท่ี  
๘๕  ตามล าดบั 

วนัอาทติย์  ที ่ ๒๔  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เกิดเหตุเพลิงไหมอ้าคารเรียน  โรงเรียนบา้นปากยาม  

(สมุทรกลัยาคาร)  จงัหวดันครพนม  
วนัพุธ  ที ่ ๒๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี ธญับุรี  ไดรั้บรางวลั  KIWI 
2009  ท่ีกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
วนัองัคาร  ที ่๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายกานกวญิจน์ โคว้สีหวฒัน์  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ   

ประเภทโปรแกรม Microsoft Word 2007   และนายนิติ 
ลออธรรม ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ ประเภทโปรแกรม 
Microsoft Excel 2007 จากการแข่งขนั MOS Olympic 
Thailand  Competition 2009 คร้ังท่ี ๗ 

วนัเสาร์  ที ่๖  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นางสาวบณัฑิตา บุญชู นกัศึกษาคณะศิลปศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ สาขาวชิาภาษาจีนธุรกิจ มหาวทิยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย ์ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการแข่งขนัประกวด
สุนทรพจน์ภาษาจีน ระดบัอุดมศึกษา คร้ังท่ี ๘  

วนัอาทติย์  ที ่๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง  กระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการสถานศึกษา ๓ ดี  
วนัจันทร์  ที ่ ๑๓  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นกัเรียนไทยไดรั้บรางวลัเหรียญทอง  ๕  รางวลั  เหรียญ



 ๑๕ 

เงิน  ๑๐  รางวลั  เหรียญทองแดง  ๑๐  รางวลั  และ
รางวลัชมเชย  ๑  รางวลั  จากการแข่งขนัคณิตศาสตร์
โลกระหวา่งประเทศ  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

วนัเสาร์  ที ่ ๑๘  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นกัเรียนไทยไดรั้บเหรียญทอง ๑ เหรียญ  และเหรียญเงิน 

๔ เหรียญจากการแข่งขนัฟิสิกส์โอลิมปิก  คร้ังท่ี ๔๐ ท่ี
สหรัฐเมก็ซิโก 

วนัอาทติย์  ที ่ ๑๙  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   นกัเรียนไทยไดรั้บรางวลัเหรียญทอง  ๑  เหรียญ  และ
เหรียญเงิน  ๓  เหรียญ  ในการแข่งขนั 
              ชีววทิยาโอลิมปิกระหวา่งประเทศ  ประจ าปี  ๒๕๕๒  
ท่ีเมืองซึคูบา  ประเทศญ่ีปุ่น 
วนัพุธ  ที ่ ๒๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นกัเรียนไทยไดรั้บเหรียญทอง ๑ เหรียญ และเหรียญเงิน 
๕  เหรียญ จากการ 
 แข่งขนั คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหวา่งประเทศ 
(International Mathematical  
 Olympic  2009)  ณ  เมืองเบรเมน สหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 
วนัจันทร์  ที ่ ๒๗  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   นกัเรียนไทยไดเ้หรียญเงิน  ๔  เหรียญในการแข่งขนัเคมี
โอลิมปิกระหวา่งประเทศ  
           ท่ีเมืองเคมบริดจ ์ ประเทศองักฤษ 
วนัศุกร์  ที ่ ๓๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และมหาวทิยาลยัมหิดล  ติด
อนัดบัใน  ๕๐๐  อนัดบัแรกของโลก  ในการจดัอนัดบั
มหาวทิยาลยัชั้นน าของโลก  

วนัเสาร์  ที ่ ๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายกานกวญิจน์  โคว้สีหวฒัน์  ตวัแทนจากประเทศไทย  
ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการแข่งขนั 
             คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft Word  2007 ในการ
แข่งขนั   MOS  Olympic  Worldwide  



 ๑๖ 

             Competition 2009  คร้ังท่ี  ๘  ท่ีเมืองโตรอนโต  ประเทศ
แคนาดา 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๓  สิงหาคม  พุทธศักราช   ๒๕๕๒ 
เร่ือง นักเรียนไทยได้รับรางวลัจากการแข่งขนัคอมพิวเตอร์
โอลิมปิกระหวา่งประเทศ ณ  เมือง 
           พลอฟดิฟ สาธารณรัฐประชาชนบลักาเรีย  
วนัจันทร์  ที ่ ๒๔  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง คณะกรรมการอ านวยการโครงการพฒันามหาวทิยาลยั
วจิยัแห่งชาติประกาศให ้ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
          มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น            
          มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี และ   
          มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั
แห่งชาติ 
วนัพุธ ที ่๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดรั้บการจดัอนัดบัจาก Times 
Higher Education ใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัท่ี 
             ดีท่ีสุดของโลก อนัดบัท่ี ๑๓๘ จาก ๒๐๐ อนัดบั
มหาวทิยาลยัท่ีดีท่ีสุดของโลกประจ าพุทธศกัราช  

๒๕๕๒ (Times Higher Education - QS World 
University Ranking 2009: Top 200 World  

              Universities) 
วนัอาทติย์ ที ่๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒  
เร่ือง นิสิตคณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทีม 
Amobear ไดล้ าดบัท่ี ๓ ในการแข่งขนั 
            พฒันาโปรแกรม ๒๔ ชัว่โมง ไอทริปเป้ิล อี เอก็ซ์ตรีม 
๓.๐ (IEEEXtteme 3.0) 
วนัจันทร์ ที ่๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒   
เร่ือง เยาวชนไทยไดร้างวลั ๑ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงินและ ๓ 
เหรียญทองแดง ในการเขา้แข่งขนั 



 ๑๗ 

             ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหวา่ง
ประเทศ คร้ังท่ี ๓ ระดบัมธัยมปลาย  
             ระหวา่งวนัศุกร์ ท่ี ๑๖ ถึง วนัองัคาร ท่ี ๒๗ ตุลาคม 
พุทธศกัราช ๒๕๕๒ ท่ีกรุงเตหะราน  
             ประเทศอิหร่าน 
วนัองัคาร ที ่๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายดุลวตั  วงศน์าวา  นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ชนะเลิศอนัดบั  
             ๑ ระดบัประเทศและติดรอบ ๘ คนสุดทา้ย รวมทั้งเป็น
คนไทยคนแรกท่ีไดรั้บรางวลัอนัทรง 
             เกียรติ  “The People’s Choice Award” ในการประกวด
การออกแบบผลิตภณัฑใ์นโครงการ  
            “อีเลคโทรลกัซ์ ดีไซน์ แล็บ 2009” การแข่งขนัระดบัโลก 
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจกัร 
เร่ือง ตวัแทนนกัเรียนไทยชนะรางวลั ๒๘ รางวลัจากการ
แข่งขนัหุ่นยนตบ์งัคบัมือระดบันานาชาติ 
วนัศุกร์ที ่๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นกัเรียนไทยไดรั้บรางวลั ๓๒ เหรียญ จากการแข่งขนั
คณิตศาสตร์นานาชาติระดบัประถมศึกษา 
            ท่ีประเทศอินเดีย 
วนัองัคาร  ที ่ ๓  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ
ใหมี้ร่างระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี  
             วา่ดว้ยการจดัการศึกษาใหแ้ก่บุคคลท่ีไม่มีหลกัฐานทาง
ทะเบียนราษฎร์ หรือไม่มีสัญชาติไทย 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๕  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ทีมนกัเรียนไทยไดรั้บรางวลัชนะเลิศและรางวลัยอด

เยีย่มพิเศษ  จากการแข่งขนัหุ่นยนตร์ะดบันานาชาติใน
การแข่งขนัโอลิมปิกหุ่นยนต ์ WRO  2009 ระหวา่งวนั
พฤหสับดี  ท่ี  ๕   ถึงวนัองัคาร  ท่ี  ๑๐  พฤศจิกายน  
พุทธศกัราช  ๒๕๕๒  ณ  เมืองโปฮาง  สาธารณรัฐ
เกาหลี 

วนัศุกร์  ที ่ ๖  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 



 ๑๘ 

เร่ือง นกัเรียนไทยไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑ ประเภท
บุคคล และรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒ ประเภททีม จาก
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนนานาชาติ  ๒๐๐๙  
ระดบัมธัยมศึกษา คร้ังท่ี  ๒  ณ  มหานครฉงช่ิง  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วนัจันทร์  ที ่ ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสาน
มิตร ฝ่ายประถม ฝ่ายมธัยม  และ โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 
 Grand Prize  โครงงาน Space for Sustainable Peace 
and Progress ในการแข่งขนั ความคิดสร้างสรรค ์ โลก  
คร้ังท่ี ๕  ณ สถาบนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วนัอาทติย์  ที ่ ๑๕  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เด็กไทยส่งภาพวาด “งานวดั” ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง 

ในรายการศิลปะเด็กนานาชาติปี ๒๐๐๙ ท่ีประเทศญ่ีปุ่น 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๓  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง นกัเรียนไทยไดรั้บรางวลั  ๕๕  รางวลั  จากการแข่งขนั
คณิตศาสตร์ระหวา่งประเทศ ระดบั 
             ประถมศึกษา  และการแข่งขนัคณิตศาสตร์โอลิมปิก
เอเชีย ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีจดัข้ึน 
             ท่ีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
เร่ือง นกัเรียนไทยระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ไดรั้บรางวลัท่ี  
๓  ประเภททีม  และ 

รางวลัชนะเลิศ  ประเภททีมผสม  จากการแข่งขนัตอบ
ปัญหาอาเซียนระดบัภูมิภาค ท่ีกรุงมะนิลา  สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 

กฬีา (Sport) วนัศุกร์  ที ่ ๓๐  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง    ปีศาจแดง  โยโกะยมิ แชมป์มวยโลกชาวไทย ชนะการ

แข่งขนัป้องกนัแชมป์มวยโลก  PABA  รุ่นเฟเธอร์เวท 
เป็นสมยัท่ี  ๒  

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๙  กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง การแข่งขนัยงิธนูชิงชนะเลิศนานาชาติ  คร้ังท่ี  ๓๑  ท่ี
สนามราชมงัคลากีฬาสถาน หวัหมาก 

 



 ๑๙ 

             กรุงเทพมหานคร   
วนัอาทติย์ ที ่ ๒๒  กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง วิง่เมืองฉอดมินิมาราธอน อ าเภอแม่สอด  จงัหวดัตาก   
วนัองัคาร ที ่๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒  
เร่ือง      งานเทศกาลโดดร่มนานาชาติ ประจ าปีพุทธศกัราช 

๒๕๕๒  
วนัเสาร์  ที ่ ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ชพัชยั   นิราช  ควา้แชมป์กอลฟ์ เอเชียนทวัร์  เซล  โอ

เพน  ท่ีประเทศอินเดีย  พร้อมท าลายสถิติโลก  ดวัย
คะแนน ๓๒  อนัเดอร์พาร์ 

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๖  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายแสนศกัด์ิ  เมืองสุรินทร์  อดีตแชมป์มวยโลกชาว
ไทย  รุ่นไลทเ์วลเตอร์เวท  
 (๑๔๐ ปอนด์) ของสภามวยโลก (WBC)  เสียชีวติ 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๓๐  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พนูสวสัด์ิ กระทิงแดงยมิ ชนะเลิศมวยโลกเฉพาะกาล 

รุ่นซูเปอร์แบนตั้มเวตของสมาคมมวยโลก 
วนัศุกร์  ที ่ ๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นางสาวสุธิยา  จิวเฉลิมมิตร  นกัยงิเป้าบินทีมชาติไทย  

ไดรั้บเหรียญเงินจากการแข่งขนัยงิเป้าบินชิงแชมป์โลก  
๒๐๐๙  ท่ีสาธารณรัฐอาหรับอียปิต์ 

วนัอาทติย์  ที ่ ๑๐  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ต๋อง  ศิษยฉ่์อย  หรือนายรัชพล  ภู่โอบออ้ม  ชนะเลิศการ

แข่งขนัสนุกเกอร์ชิงแชมป์เอเชีย คร้ังท่ี  ๒๕  ท่ีเมืองถงั
ซาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วนัเสาร์  ที ่ ๑๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง “ทีม  Swan”  ซ่ึงเป็นทีมกีฬาเชียร์ลีดด้ิงประจ า

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  ตวัแทนประเทศไทย   
ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศในการแข่งขนักีฬาเชียร์ลีดด้ิง
ในระดบัภูมิภาคเอเชีย  The  3rd  Cheerleading  Asia  
International  Open  Championships  ณ  กรุงโตเกียว  
ประเทศญ่ีปุ่น 

วนัองัคาร  ที ่ ๑๙  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 



 ๒๐ 

เร่ือง ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนั  “อีแกท”  ยก
น ้าหนกัยวุชนชิงชนะเลิศแห่งโลกคร้ังท่ี  ๑  ท่ีสนามกีฬา
สมโภชเชียงใหม่  ๗๐๐  ปี  จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึง
ประเทศไทยไดรั้บรางวลัเหรียญทอง  ๒  เหรียญ  
เหรียญเงิน  ๓  เหรียญ  และเหรียญทองแดง  ๗  เหรียญ 

วนัองัคาร  ที ่ ๒๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง แวฮามะ  เด่นเกา้แสน  กระทิงแดงยมิ  ชกชนะคะแนน  

ฮิโรยกิู  ฮิซาตากะ  ผูท้า้ชิงชาวญ่ีปุ่น  ป้องกนัต าแหน่ง
ชนะเลิศรุ่นฟลายเวทของสมาคมมวยโลก  ท่ีจงัหวดั
อุตรดิตถ ์ 

วนัองัคาร  ที ่๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นางสาวนพวรรณ เลิศชีวกานต ์นกัเทนนิสชาวไทย เขา้

รับรางวลันกัเทนนิสเยาวชนหญิงยอดเยีย่ม ๒๐๐๘ จาก
สหพนัธ์เทนนิสนานาชาติ  ท่ีโรงแรมพาวลิอง  อาร์เม
นองเวยีง ประเทศฝร่ังเศส 

วนัเสาร์  ที ่๖  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   นางสาวนพวรรณ  เลิศชีวกานต ์ นกัเทนนิสเยาวชนดาว

รุ่งไทย  จบัคู่กบันางสาว 
เอเลนา โบจเ์ดน  นกัเทนนิสจากประเทศโรมาเนีย ไดรั้บ
รางวลัชนะเลิศหญิงคู่จูเนียร์แกรนดส์แลม  ในการ
แข่งขนัเทนนิสเยาวชนรายการจูเนียร์เฟรนช์โอเพน  บน
สนามดินท่ีโรลองด ์ การอซ  กรุงปารีส  สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส 

วนัเสาร์  ที ่๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง   นางสาวแทมมารีน ธนสุกาญจน์ ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ

ประเภทหญิงเด่ียว สมยัท่ี ๒ 
ในการแข่งขนัเทนนิสดบัเบิลยทีูเอทวัร์ รายการ ออร์ดินา 

โอเพน่ ท่ีเมืองเฮอร์ 
โตเกนบอสช์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

วนัเสาร์  ที ่ ๔  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นางสาวนพวรรณ  เลิศชีวกาญต ์ ไดค้รองต าแหน่ง
แชมป์เยาวชนหญิงเด่ียว 

แกรนดส์แลม  วมิเบิลดนั  ๒๐๐๙  ท่ีประเทศองักฤษ   



 ๒๑ 

วนัองัคาร  ที ่ ๗  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ประเทศไทยไดค้รองเหรียญเป็นอนัดบัท่ี  ๓  ของเอเชีย  

จากการแข่งขนักีฬา 
 เอเช่ียนยธูเกมส์  คร้ังท่ี  ๑  ท่ีสาธารณรัฐสิงคโปร์  โดย

ไดรั้บเหรียญทอง  
  ๑๑  เหรียญ  เหรียญเงิน  ๗  เหรียญ  และเหรียญ

ทองแดง  ๒  เหรียญ 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๙  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง  นายศุภนร  ศุขสวสัด์ิ  ณ อยธุยา  ไดรั้บเหรียญทองจากการ
แข่งขนักรีฑา  เวลิด์ 
         ยธู  แชมเป้ียนชิพส์  ท่ีสาธารณรัฐอิตาลี  
วนัอาทติย์  ที ่ ๒  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นางสาวรภทัรกร ประสพสุข   ชนะเลิศการแข่งขนัเท
ควนัโด รุ่นเฮฟวี่เวท  ประเภทหญิง  
 ในการแข่งขนักีฬามาร์เชียลอาร์ตเกมส์  คร้ังท่ี ๑ 
วนัอาทติย์  ที ่ ๒  สิงหาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง วงโยธวาธิตของโรงเรียนสุรนารีวทิยา ไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศในการประกวดดนตรีโลก (World  
             Music Contest) คร้ังท่ี ๑๖ ท่ีประเทศเนเธอร์แลนด ์
วนัจันทร์  ที ่ ๑๗  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายนพพล  แสงค า หรือ หมู ปากน ้า นกัสนุกเกอร์ระดบั

เยาวชนของไทย ไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากการแข่งขนั
สนุกเกอร์เยาวชนชิงแชมป์โลกอายไุม่เกิน ๒๑ ปี 
ประจ าปี ๒๕๕๒ 

             ณ  สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
วนัอาทติย์  ที ่ ๑๓  กนัยายน  พทุธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง     นายถาวร  วิรัตน์จนัทร์ ไดรั้บรางวลัชนะเลิศจากการ
แข่งขนักอลฟ์ เอเชียน ทวัร์  รายการ มาเก๊า  
            โอเพน่ ท่ีเขตบริหารพิเศษมาเก๊า 
เร่ือง    นกัวอลเลยบ์อลหญิงทีมชาติไทย ชนะเลิศการแข่งขนั
วอลเลยบ์อลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย   
            คร้ังท่ี ๑๕  ณ  สนามกวนเงือ  กรุงฮานอย  สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวยีดนาม     



 ๒๒ 

วนัอาทติย์  ที ่ ๒๐  กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เด็กชายหม่อง ทองดี และตวัแทนประเทศไทยไดรั้บ
รางวลัชนะเลิศประเภทการแข่งขนัเคร่ืองบิน 
             กระดาษพบัประเทศญ่ีปุ่น  ซ่ึงจดัข้ึนในระหวา่งวนัท่ี   
๑๘ – ๒๐ กนัยายน  พุทธศกัราช   ๒๕๕๒ 
             ณ   เมืองชิบะ  ประเทศญ่ีปุ่น 
วนัอาทติย์  ที ่ ๒๗  กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง นายทรงพล อนุกฤตยาวรรณ และนางสาวกุลชลา  วร
วจิิตรชยักุล นกักีฬาแบดมินตนัตวัแทน 
            ประเทศไทยไดรั้บชยัชนะในการแข่งขนักีฬาแบดมินตนั
ในรายการ Yonex Japan Open Super 
            Series 2009 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 
  เร่ือง นายเฉลิมวงศ ์อุดมนา เป็นแชมป์มวยโลกรุ่นซูเปอร์
แบนตั้มเวทของสมาคมมวยโลก  
วนัองัคาร ที ่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง การแข่งขนัชกมวยสากลป้องกนัแชมป์โลก รุ่นฟลายเวต 
(๑๑๒ ปอนด)์ สมาคมมวยโลก“ดบัเบิล 
             ยบีูเอ” ท่ีเมืองโอซากา ประเทศญ่ีปุ่น 
วนัจันทร์ ที ่๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นางสาววริศรา อภิรักษเ์ดชาชยั ไดรั้บรางวลัท่ี ๑ จากการ
แข่งขนั Osaka International Music  
             Competition คร้ังท่ี ๑๐ ประเภท เมืองโอซากา ประเทศ
ญ่ีปุ่น  
วนัพฤหัสบดี ที ่๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นกัเจต็สกีชาวไทยไดรั้บต าแหน่งแชมป์โลกในการ
แข่งขนัเจ็ตสกีชิงแชมป์โลก ๒๐๐๙ ณ เมือง 
             เลคฮาวาซู มลรัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วนัศุกร์ ที ่๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นางสาวสริตา ผอ่งศรี นกัเทควนัโดชาวไทย ไดรั้บ
รางวลัเหรียญเงินในรุ่นแบนตั้มเวทจากการ 
             แข่งขนัเทควนัโดชิงแชมป์โลก “๒๐๐๙ ดบัเบิ้ลยทีูเอฟ 
เวลิด ์เทควนัโด แชมป์เปียนชิพ  
             โคเปนเฮเกน” ท่ีเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 



 ๒๓ 

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๒  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายไบรอนั  ร็อบสัน อดีตนกัฟุตบอลทีมชาติองักฤษ
และแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็เขา้รับต าแหน่ง 
             หวัหนา้โคช้ทีมชาติไทยแทนนายปีเตอร์ รีด ท่ีลาออกไป 
วนัเสาร์ ที ่ ๗  พฤศจิกายน  พทุธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายสิทธิ  เจริญฤทธ์ิ  นกัเพาะกายทีมชาติไทย  สามารถ

ครองแชมป์โลกในการแข่งขนัเพาะกายชายชิงชนะเลิศ
ระดบัโลก  ๒๐๐๙  รุ่น  ๘๐  กิโลกรัม  ท่ีกรุงดูไบ
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

วนัอาทติย์  ที ่ ๘  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   การแข่งขนักีฬาเอเช่ียนอินดอร์เกมส์ คร้ังท่ี ๓ ณ นครโฮ
จิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม  
             นกักีฬาไทยไดรั้บเหรียญทอง จ านวน ๑๙ เหรียญ  
เหรียญเงิน ๑๗ เหรียญ และเหรียญทองแดง   
              ๓๔ เหรียญ 
วนัอาทติย์  ที ่  ๒๒  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง นกักีฬาเทควนัโดเยาวชนไทยไดเ้หรียญทอง ๔  เหรียญ  
เหรียญเงิน  ๔  เหรียญ และเหรียญ  
              ทองแดง  ๒ เหรียญในการแข่งขนัเทควนัโดเยาวชนชิง
แชมป์เอเชีย  ประจ าปี  ๒๐๐๙  ท่ี 
             สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
วนัจันทร์  ที ่ ๒๓  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นกักีฬายงิเป้าบินของไทยไดรั้บรางวลัเหรียญทอง  ใน
การแข่งขนัยงิเป้าบินเซาท ์ อีส เอเชียน  
             ชูตต้ิง แชมเป้ียนชิพ (ซีซ่า)  ๒๐๐๙   คร้ังท่ี  ๓๓  และ 
ไทยแลนด ์ โอเพน่ ชูตต้ิง แชมเป้ียนชิพ  

๒๐๐๙ คร้ังท่ี  ๒ ระหวา่งวนัท่ี  ๑๖ – ๒๓ พฤศจิกายน  
พุทธศกัราช  ๒๕๕๒ ณ สนามยงิเป้าบิน  

 การกีฬาแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร 
วนัพุธ  ที ่ ๙  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง    นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เดินทางไปร่วม
พิธีเปิดกีฬาซีเกมส์  ๒๐๐๙  คร้ังท่ี  ๒๕  
             ณ  กรุงเวยีงจนัทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน



 ๒๔ 

ลาว 
วนัจันทร์ ที ่๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายธงชยั  ใจดี  นกักีฬากอลฟ์ชาวไทย  ไดรั้บการโหวต
ใหเ้ป็นนกักอลฟ์ยอดเยีย่มเอเชียนทวัร์   
             ๒๐๐๙  (The  2009  Asian  Tour Player  of  the  Year) 
วนัองัคาร  ที ่ ๑๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายวรัิช  วิเศษศิริ  นกักีฬายงิปืนทีมชาติไทย  เจา้ของ
เหรียญทอง  ๒๐  เหรียญและเหรียญเงิน   
              ๑๐  เหรียญ  เสียชีวติดว้ยโรคชราในวยั  ๘๒  ปี 
วนัศุกร์  ที ่ ๑๘  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง  ทีมนกักีฬาจากราชอาณาจกัรไทย  ไดเ้ป็นเจา้เหรียญทอง
กีฬาซีเกมส์  คร้ังท่ี ๒๕  
วนัจันทร์  ที ่ ๒๑  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง วงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวทิยา  ๒  และโรงเรียนชล

กนัยานุกลู  จงัหวดัชลบุรี  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศและ
รางวลัรองชนะเลิศอนัอบั  ๒   ในการแข่งขนัวงโยธ
วาทิตโลก  คร้ังท่ี  ๓  “Kuala  Lampur  World  
Marching  Band  Competition”  ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์  
มาเลเซีย 

วนัศุกร์  ที ่ ๒๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง งานประกาศเกียรติคุณนกักีฬาดีเด่นแห่งชาติ  เน่ืองใน
วนักีฬาแห่งชาติ  ประจ าปี ๒๕๕๒ 
            ณ  อินดอร์สเตเดียม  หวัหมาก   กรุงเทพมหานคร 

เกษตรกรรม 
(Agriculture) 

วนัจันทร์  ที ่ ๒๕  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายสังศิต  พิริยะรังสรรค ์ รักษาการเลขาธิการกองทุน

ฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  มอบเช็คเงินสดจ านวน  ๔๑๔ 
ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูแ้ทนธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เพื่อช าระหน้ีบางส่วนแทนเกษตรกร
ผูเ้ป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  จ  านวน 
๑,๔๕๘  ราย 

วนัพฤหัสบดี ที ่๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง ท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายขา้วแห่งชาติ มีมติ

อนุมติัใหข้ยายปริมาณการรับจ าน าขา้วเปลือกใน

 



 ๒๕ 

โครงการรับจ าน าขา้วนาปรัง  พุทธศกัราช ๒๕๕๒  
วนัองัคาร  ที ่๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง   คณะรัฐมนตรีอนุมติังบประมาณ ๙๐ ลา้นบาท เพื่อ

ท าลายล าไยจากโครงการรับจ าน าปีพุทธศกัราช ๒๕๔๖ 
- ๒๕๔๗ มูลค่า ๔.๘ พนัลา้นบาท  

วนัเสาร์  ที ่ ๑๒ กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางไปยงั 
อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี เพื่อมอบใบ 
           สัญญาประกนัราคาและใบรับรองผลการข้ึนทะเบียน
เกษตรกร พร้อมช้ีแจงโครงการประกนัราคา 
           ผลผลิตการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล 
วนัศุกร์  ที ่ ๒๘  กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง    ศูนยว์ิจยัและคน้ควา้เกษตรกรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พฒันาขา้วสายพนัธ์ุ Jazzmine ท่ีมี 
          คุณภาพใกลเ้คียงกบัขา้วหอมมะลิไทย 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๖  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง การตั้งกรมหม่อนไหม 

ขนส่ง (Transport) วนัพุธ  ที ่ ๑๘  กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลฎีกาพิพากษาใหย้กค าร้องคดีผดิสัญญาโครงการ
ก่อสร้างทางด่วนยกระดบับางนา บางพลี   
             บางปะกง 
วนัจันทร์ ที ่๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการทางพิเศษ
สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก 
             กรุงเทพมหานคร  ทางยกระดบัดา้นทิศใตท้่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถี และ  
           เก็บค่าผ่านทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวสัด์ิ  
วนัอาทติย์ ที ่๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง บริษทัการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ยา้ยการบริการ

เท่ียวบินภายในประเทศจากท่าอากาศยาน 
             ดอนเมืองไปยงัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
วนัศุกร์  ที ่ ๑๕  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พิธีปล่อยขบวนรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ  ๖ รอบพระ

 



 ๒๖ 

ชนมพรรษา สาย  ๒ ส่วนต่อขยายสายสีลม  จากสถานี
สะพานตากสิน – สถานีวงเวยีนใหญ่ 

วนัศุกร์  ที ่ ๒๙  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  

ร่วมกบักองบงัคบัการต ารวจจราจร  เปิดศูนยป์ฏิบติัการ
ขอ้มูลจราจรอจัฉริยะไทย 

วนัจันทร์  ที ่๑  มิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง สายการบินเอมิเรตส์ น าเคร่ืองบินแบบแอร์บสั A380   

พร้อมผูโ้ดยสารกวา่ ๔๐๐ คน มาลงท่ีสนามบินสุวรรณ
ภูมิ เป็นสนามบินแห่งแรกของเอเชีย 

วนัพฤหัสบดี ที ่๑๑ มิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จดัพิธีเปิดการเดิน
รถขนส่งสินคา้ ตามความตกลงวา่ดว้ยการขนส่งขา้ม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง  

วนัจันทร์  ที ่๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง พนกังานรถไฟหยดุเดินรถทัว่ประเทศ เพื่อประทว้งการ

ปรับโครงสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทย 
วนัองัคาร  ที ่๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไดรั้บการเลือกใหเ้ป็นสนามบิน
ท่ีใหบ้ริการดา้นอาหารดีเด่นอนัดบั ๓ 
            ของโลก  ประจ าปีคริสตศ์กัราช ๒๐๐๙  
วนัองัคาร  ที ่ ๔  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   เคร่ืองบินสายการบินบางกอกแอร์เวยส์  เท่ียวบินท่ี PG 
226 ไถลออกนอกรันเวยช์นสถานี 
             ดบัเพลิง ท่ีสนามบินนานาชาติเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี  
วนัองัคาร  ที ่ ๒๙  กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒   
เร่ือง พนกังานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพชุมนุมประทว้ง
การยกสัมปทานเส้นทางเดินรถใหเ้อกชน 
            และคณะรัฐมนตรีอนุมติัโครงการเช่ารถโดยสารปรับ
อากาศใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง  
            ๔,๐๐๐ คนั  



 ๒๗ 

วนัพุธ ที ่๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง   ขบวนรถไฟสายธนบุรี-น ้าตกไทรโยคประสบอุบติัเหตุล่ืน
ตกรางท่ีบริเวณเขต อ าเภอบา้นโป่ง  
          จงัหวดัราชบุรี 
วนัองัคาร ที ่๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายโสภณ ซารัมย ์รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม มี
ค าสั่งไล่ออกพนกังานรถไฟประจ าสาขา 
             หาดใหญ่ ๖ คน มีความผดิชดัเจน โดยกระท าการละทิ้ง
หนา้ท่ี รวมทั้งมีพฤติกรรมขดัขวางการ 
             เดินรถไฟไม่ใหเ้ป็นไปตามปกติ 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๖  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง    เวบ็ไซตก์เูกิลร่วมกบัหน่วยงานคมนาคมขนส่งทางบก
ในกรุงเทพมหานครเปิดบริการใหม่แสดง 
             ขอ้มูลการเดินทางผา่นบริการขนส่งมวลชนแห่งแรกของ
โลก  และแสดงสภาพการจราจรเป็น 
             ประเทศท่ี ๘ ของโลก   
วนัเสาร์  ที ่ ๒๘  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง คณะกรรมการบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
มีมติเห็นชอบใหเ้พิ่มช่ือท่าอากาศยาน 
             เชียงรายเป็น “ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย” 
วนัองัคาร  ที ่ ๑  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง      พิธีเปิดเดินรถโดยสารระหวา่งประเทศไทยกบั
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สายท่ี ๖  
             ณ สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดันครราชสีมา แห่งท่ี ๒ 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดั 
         นครราชสีมา 
วนัศุกร์  ที ่ ๔  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน
เปิดการทดสอบการใหบ้ริการรถไฟฟ้า 
             แอร์พอร์ตลิงค ์ และทดลองนัง่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์
ก่อน  เปิดใหป้ระชาชนทดลองใชฟ้รี 
             ระหวา่งวนัท่ี  ๕  –  ๗  ธนัวาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๕๒ 
วนัพุธ  ที ่ ๙  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 



 ๒๘ 

เร่ือง     พิธีเปล่ียนช่ือสะพานขา้มแม่น ้าโก-ลกแห่งท่ี  ๒  หรือ 
สะพานบูเก๊ะตา  เป็นสะพาน  มิตรภาพ   
            (Friendship Bridge)  บา้นบูเก๊ะตา  อ าเภอแวง้  จงัหวดั
ราธิวาส 
วนัเสาร์  ที ่๑๒  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง    การตรวจจบัเคร่ืองบินขนอาวธุสงคราม  ท่ีสนามบินดอน
เมือง    
วนัพุธ ที ่ ๒๓  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เคร่ืองบินขบัไล่แบบ ๑๘ ข  หรือ F5E  สังกดัฝงูบิน  
๒๑๑  กองบิน  ๒๑  จงัหวดัอุบลราชธานี   
             ตกในพื้นท่ีอ าเภอกุดขา้วปุ้น  จงัหวดัอุบลราชธานี  ขณะ
ฝึกบิน  
วนัองัคาร  ที ่ ๒๙  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง  คณะรัฐมนตรีอนุมติัโครงการรถไฟทางคู่ระยะทาง ๗๖๗ 
กิโลเมตร งบประมาณ๑.๕ แสนลา้นบาท 

คนดัง (Celebrities) วนัเสาร์ ที ่ ๒๔  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นางกาญจนา  เกตุแกว้ ท าสถิติโลกในการอยูร่่วมกบัแมง
ป่องเป็นเวลา ๓๓ วนั ๓๓ คืน 
วนัองัคาร ที ่๓ กุมภาพนัธ์ พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นางลดัดา แทมมี ดกัเวร์ิธ (Mrs.Ladda Tammy 
Duckworth) ไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 
             ผูช่้วยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทหารผา่นศึกของ
สหรัฐอเมริกา 
วนัพุธ ที ่๔  กุมภาพนัธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒   
เร่ือง นางแองเจลิน่า โจลี ดาราฮอลลีวู ้ด  สหรัฐอเมริกา  
เรียกร้องใหรั้ฐบาลไทยใหท่ี้พกัพิงแก่ผูอ้พยพ 
            ชาวโรฮิงญา 
วนัเสาร์ ที ่๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง   นางสาวชุติมา ดุรงคเ์ดช ไดรั้บต าแหน่งมิสไทยแลนด์ยนิู

เวิร์ส ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ พร้อมต าแหน่ง
นางสาวผวิสวย และต าแหน่งขวญัใจช่างภาพส่ือมวลชน   

วนัจันทร์  ที ่ ๓๐  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   ศาตราจารย ์ดอกเตอร์จ ารัส ล้ิมตระกลู อาจารยค์ณะ

 



 ๒๙ 

วทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ไดรั้บการยก
ยอ่งจากส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ใหเ้ป็น “ศาสตรเมธาจารย”์ สวทช. ประจ าปี  
๒๕๕๒ (2009 NSTDA Chair Professor) คนแรกของ
ประเทศไทย   

วนัพุธ  ที ่ ๒๙  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง แพทยห์ญิงภทัทิรา ทางรัตนสุวรรณ ผูอ้  านวยการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสายบุรี จงัหวดัปัตตานี 
ไดรั้บการคดัเลือกจากคณะกรรมการคดัเลือกแพทยดี์เด่น
ในชนบท  ใหเ้ป็นแพทยดี์เด่นในชนบท ประจ าปี
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

วนัจันทร์  ที ่ ๑๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เด็กชายเคอิโงะ ซาโต ลูกคร่ึงไทย-ญ่ีปุ่น อาย ุ ๙ ขวบ  

ตามหาบิดาชาวญ่ีปุ่น ช่ือนายคทัซูมิ ซาโต  โดยน ารูป
ถ่ายไปถามนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชมวดัท่าหลวง  อ าเภอ
เมืองพิจิตร  จงัหวดัพิจิตร  

วนัจันทร์  ที ่ ๒๔  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นางสาวชุติมา  ดุรงคเ์ดช ไดรั้บรางวลัขวญัใจช่างภาพ 
และรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี ๒  
             ในประเภท ชุดแต่งกายประจ าชาติยอดเยีย่ม  จากการ
ประกวดนางงามจกัรวาลประจ าปี  
             คริสตศ์กัราช  ๒๐๐๙  ณ เครือรัฐบาฮามาส 
วนัจันทร์  ที ่ ๓๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ดอกเตอร์กฤษณา  ไกรสินธ์ุ  เภสัชกรหญิงชาวไทยไดรั้บ
รางวลัแมกไซไซ จากการอุทิศตน 
             ผลิตยาราคาถูกช่วยเหลือผูป่้วยติดเช้ือเอชไอว ีใน
ประเทศไทยและทวปีแอฟริกา 
วนัอาทติย์ที ่๒๐ กนัยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง แพทยห์ญิงพาฝัน มุสิกวตัร อาจารยป์ระจ าศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลมหาราช  
             นครศรีธรรมราช ไดรั้บรางวลัยอดเยีย่มสาขาการ
ประเมินความกา้วหนา้ ในการประชุมวชิาการ 
             ดา้นแพทยศาสตร์ศึกษานานาชาติแห่งยุโรป ประจ าปี



 ๓๐ 

พุทธศกัราช ๒๕๕๒ ท่ี ประเทศสเปน 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๔  กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นิตยสารฟอบส์ จดัอนัดบันายเฉลียว อยู่วิทยา เจา้ของ
บริษทัเคร่ืองด่ืมชูก าลงั กระทิงแดง 
            มหาเศรษฐีท่ีรวยท่ีสุดในประเทศไทยเป็นปีท่ี ๓ ติดต่อกนั 
วนัจันทร์ ที ่๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง    ดอกเตอร์นงลกัษณ์ มีทอง อาจารยป์ระจ าภาควชิาฟิสิกส์ 
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
          ไดรั้บรางวลั “Battery Division Student Research Award 
of The Electrochemical Society”  
          ณ  Austria Center Vienna กรุงเวยีนนา ประเทศออสเตรีย 
วนัเสาร์ ที ่๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นางสาวพงศช์นก กนักลบั นกัเทควนัโดทีมชาติไทย ชุด
ซีเกมส์ท่ีประเทศลาว ไดต้  าแหน่ง 
             มิสไทยแลนดเ์วลิด ์๒๐๐๙ 
วนัพุธ ที ่๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒  
เร่ือง นางสาวเซฟฟาน่ี อาวะนิค อาย ุ๑๕ ปี ลูกคร่ึงไทย-
ออสเตรีย ซ่ึงก าลงัศึกษาอยูท่ี่โรงเรียนเดอะ 
             รีเจน้ส์สคูล เกรด ๑๑ ไดค้รองมงกุฎ “มิสทีนไทยแลนด ์
๒๐๐๙” ต  าแหน่งขวญัใจช่างภาพ และ 
            ต  าแหน่งมิสเทรนด้ีทีน บาย บลู คอนเนอร์ 
วนัจันทร์ ที ่๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒   
เร่ือง ดอกเตอร์โสมสุดา  ลียะวณิช  รองปลดักระทรวง
วฒันธรรม ผูแ้ทนประเทศไทยไดรั้บคดัเลือก 
             ใหเ้ป็นคณะกรรมการมรดกโลก  เพื่อด ารงต าแหน่งใน
วาระปี ๒๕๕๒–๒๕๕๖ แทนกรรมการท่ี 
              หมดวาระลง 
เร่ือง นางสาวอรวภิา กนกนทีสวสัด์ิ ครองมงกุฎนางสาวไทย
ประจ าปีพุทธศกัราช ๒๕๕๒ 
วนัอาทติย์  ที ่ ๑  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๓  
เร่ือง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดอกเตอร์สุชนา ชวนิชย ์ อาจารย์
คณะวทิยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 นกัวทิยาศาสตร์สตรีไทยคนแรกท่ีไดร่้วมวจิยัดินแดนขั้ว



 ๓๑ 

โลกใต ้ ศึกษาผลจากภาวะโลกร้อนต่อ 
             ส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้มกบัคณะส ารวจญ่ีปุ่น 
วนัอาทติย์  ที ่ ๑๕  พฤศจิกายน  พุทธศักราช   
เร่ือง นายจิมมี  คาร์เตอร์  อดีตประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา 
และนางโรสลิน คาร์เตอร์ภริยาเดินทางมา 
             เยอืนประเทศไทย เพื่อเปิดโครงการ   "จิมมี-โรสลิน  คาร์
เตอร์สร้างบา้นลุ่มน ้าโขง ๒๕๕๒"  
            ณ  สวนราชพฤกษ ์จงัหวดัเชียงใหม่ 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ (Foreign 
relations) 

วนัศุกร์ ที ่๒๓  มกราคม  พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน
พิธีวางศิลาฤกษอ์าคารกีฬอเนกประสงค ์
             มิตรภาพลาว – ไทย  ณ บริเวณบึงขยอง นครเวยีงจนัทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
วนัพฤหัสบดี ที ่๕ กุมภาพนัธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเดินทางไปสร้าง
ความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจใน 
            ราชอาณาจกัรไทย ณ กรุงโตเกียว  ประเทศญ่ีปุ่น  
วนัศุกร์  ที ่ ๒๐  กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เดินทางเยอืน

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   
             ระหวา่งวนัศุกร์ท่ี  ๒๐ ถึง วนัเสาร์ ท่ี ๒๑ กุมภาพนัธ์ 

พุทธศกัราช ๒๕๕๒ 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๕   มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง     นายอีริก โฮลเดอร์ อยัการสหรัฐอเมริกา ระบุวา่
สหรัฐอเมริกาเคยมีคุกลบัในประเทศไทย สมยั 
            รัฐบาลพนัต ารวจโท ทกัษิณ  ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี 
เพื่อกกัขงั ทรมานกลุ่มอลักออิดะห์ 
            ดว้ยวธีิวอเตอร์บอร์ดดิง   
วนัองัคาร ที ่๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง    นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางไปร่วม
การประชุมผูน้ ากลุ่มประเทศ G 20 หรือ 
           การประชุมสุดยอดลอนดอน (London Summit) 
วนัศุกร์  ที ่ ๑๐  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 

 



 ๓๒ 

เร่ือง การประชุมสุดยอดผูน้ าประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (อาเซียน) คร้ัง
ท่ี ๑๔ กบัประเทศคู่เจรจาบวก ๓ และบวก ๖  

วนัเสาร์  ที ่ ๑๑  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง การประชุมสุดยอดผูน้ าประเทศสมาชิกสมาคม

ประชาชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) คร้ังท่ี ๑๔ 
กบัประเทศคู่เจรจา บวก ๓ และบวก ๖ ณ โรงแรมรอยลั 
คลิฟ บีช    รีสอร์ท เมืองพทัยา วนัท่ี ๒ ตอ้งยติุลง
เน่ืองจากผูชุ้มนุมกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้น
เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) บุกเขา้ไปขดัขวางการประชุม 

วนัอาทติย์  ที ่ ๓  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายกษิต  ภิรมย ์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ

ต่างประเทศ  น าคณะเอกอคัรราชทูตประจ ากลุ่มสหภาพ
ยโุรปลงพื้นท่ีชายแดนภาคใตเ้พื่อรับฟังสถานการณ์และ
การด าเนินการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

วนัศุกร์  ที ่ ๑๕  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เดินทางไป

เยอืนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ดา้น
การท่องเท่ียวร่วมกนั 

วนัจันทร์  ที ่๑  มิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี เขา้ร่วมประชุม
สุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 
             สมยัพิเศษ  ระหวา่งวนัท่ี ๑ – ๒ มิถุนายน  พุทธศกัราช  
๒๕๕๒   
วนัจันทร์  ที ่ ๘  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง  นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ
เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอยา่งเป็น 
             ทางการเพื่อกระชบัความสัมพนัธ์และสานต่อความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ 
วนัศุกร์  ที ่๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และคณะ 

เดินทางไปเยือนราชอาณาจกัรกมัพชูาอยา่งเป็นทางการ  



 ๓๓ 

วนัพุธ  ที ่๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางเยอืน
สาธารณรัฐประชาชนจีนอยา่งเป็นทางการ 
             ระหวา่งวนัพุธ ท่ี ๒๔ – วนัเสาร์ ท่ี ๒๗ มิถุนายน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๒ 
วนัศุกร์  ที ่ ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เยอืน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนามอยา่งเป็นทางการ 
วนัศุกร์  ที ่ ๑๗  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน  คร้ังท่ี  ๔๒  ท่ี

จงัหวดัภูเก็ต  ระหวา่งวนัศุกร์  ท่ี ๑๗  ถึงวนัพฤหสับดี  
ท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๕๒  

วนัองัคาร  ที ่ ๔  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง การประชุมใหญ่สมชัชารัฐสภาอาเซียน คร้ังท่ี ๓๐  
ระหวา่งวนัท่ี ๒ – ๘  สิงหาคม พุทธศกัราช  
             ๒๕๕๒  ณ โรงแรมรอยลัคลิฟบีช รีสอร์ท จงัหวดัชลบุรี 
วนัศุกร์  ที ่ ๗  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สมเด็จอคัรมหาพญาจกัรี เฮง สัมริน ประธานสภา

แห่งชาติกมัพชูา เยอืนประเทศไทย  
วนัจันทร์  ที ่ ๑๐  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เชค คอลิฟะห์ บิน ซลัมาน อลั- คอลิฟะห์ นายกรัฐมนตรี

แห่งราชอาณาจกัรบาห์เรน เสด็จเยอืนประเทศไทยอยา่ง
เป็นทางการ ระหวา่งวนัอาทิตย ์ ท่ี  ๙ – วนัองัคาร  ท่ี  
๑๑  สิงหาคม พุทธศกัราช  ๒๕๕๒ 

วนัศุกร์  ที่  ๑๔  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเยอืนสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์อยา่งเป็นทางการ 
วนัอาทติย์ ที ่ ๑๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ น าคณะเอกอคั
ราชทูตกลุ่มประเทศอาเชียนและองคก์ร 
             ระหวา่งประเทศอิสลาม  ๑๖  ประเทศ  ลงพื้นท่ีจงัหวดั
ปัตตานี 
วนัศุกร์ ที ่๒๓ ถึงวันอาทติย์ ที ่๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 



 ๓๔ 

เร่ือง การประชุมสุดยอดผูน้ าอาเซียนคร้ังท่ี ๑๕ ท่ีอ าเภอชะอ า 
จงัหวดัเพชรบุรี 
วนัพุธ  ที ่ ๔  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง รัฐบาลกมัพชูาประกาศตั้ง พนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 
อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเป็นท่ี 
             ปรึกษาส่วนตวัสมเด็จฮุน เซน และท่ีปรึกษาดา้น
เศรษฐกิจของรัฐบาลกมัพชูา รวมทั้งยนืยนัไม่ 
             ส่งตวั พนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร ใหป้ระเทศไทยตาม
สนธิสัญญาส่งผูร้้ายขา้มแดน 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๕  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือน
ญ่ีปุ่นอยา่งเป็นทางการ เพื่อร่วมประชุม 
             ผูน้  าลุ่มน ้าโขงกบัญ่ีปุ่น คร้ังท่ี ๑  
วนัอาทติย์  ที ่ ๘  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เขา้ร่วมการ
ประชุมผูน้ าเขตเศรษฐกิจเอเปก คร้ังท่ี ๑๗   
             ระหวา่งวนัท่ี ๘ - ๑๕ พฤศจิกายน  พุทธศกัราช  ๒๕๕๒ 
ท่ีสาธารณรัฐสิงคโปร์และเป็นประธาน 
             การประชุมผูน้ าอาเซียน  ร่วมกบัประธานาธิบดีบารัค  โอ
บามา  ของสหรัฐอเมริกา 
วนัศุกร์  ที ่ ๑๓  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและกมัพชูาหลงัรัฐบาล
กมัพชูาปฏิเสธส่งตวัพนัต ารวจโททกัษิณ   
             ชินวตัร ใหรั้ฐบาลไทยในฐานะผูร้้ายขา้มแดน 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเขา้ร่วมประชุม
เอเปก (APEC CEO Summit)  คร้ังท่ี ๑๗  
             และประชุมสุดยอดอาเซียน–สหรัฐอเมริกา (ASEAN-US 
Summit) ท่ีสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
วนัเสาร์  ที ่ ๒๑  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง กมัพชูาประกาศปิดน่านน ้าดา้นจงัหวดัเกาะกง  ติดกบั

อ าเภอเกาะกดู  จงัหวดัตราด  และควบคุมกิจการบริษทั  
แคมโบเดีย  แอร์  ทราฟฟิก  เซอร์วสิ  จ  ากดั  (CATS)  
ดว้ยเหตุผลดา้นความมัน่คง 



 ๓๕ 

วนัองัคาร  ที ่ ๒๔  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเยอืน

รัฐกาตาร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ 
วนัพุธ  ที ่ ๒  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พลเอก  เหลียง  กวงเล่ีย  (Liang  Guanglie)  
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม  สาธารณรัฐ 
             ประชาชนจีน  เดินทางเยอืนประเทศไทยอยา่งเป็น
ทางการ 
วนัจันทร์  ที ่ ๗  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง    ดาโตะ๊สรี  มูฮมัหมดั  นาจิบ  บิน  ตุน  อบัดุล  ราซคั  
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และภริยา  เดินทาง 
             เยอืนประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ  เพื่อกระชบั 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศทั้งสอง ระหวา่ง 
            วนัจนัทร์  ท่ี  ๗  ถึงวนัพุธ  ท่ี  ๙ ธนัวาคม  พุทธศกัราช  
๒๕๕๒ 
วนัจันทร์  ที ่ ๒๘  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เ ร่ือง   ไทยส่งผู ้อพยพชาวม้งลาวกลับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทหาร (Military) วนัเสาร์ ที ่๑๕  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ส านกัข่าวต่างประเทศเผยแพร่ข่าวกรณีทหารเรือไทย
กระท าทารุณกบัผูอ้พยพชาวโรฮิงญาขณะ 
             พยายามหลบหนีเขา้เมืองโดยผิดกฎหมาย  ถูกจบักุมได้
บริเวณเกาะทรายแดง  จงัหวดัระนอง   
วนัพุธ ที ่๔ กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง   กองทพัไทยร่วมกบักองทพัสหรัฐอเมริกา และกองทพัอีก 

๑๘ ประเทศ เขา้ร่วมฝึกคอบราโกลด ์๐๙ 
วนัจันทร์  ที ่ ๑๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งกอง

อ านวยการแกไ้ขสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานคร
และพื้นท่ี ๕ จงัหวดัในเขตปริมณฑล 

วนัจันทร์  ที ่ ๑๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 

เร่ือง     กองก าลงัทหารและต ารวจด าเนินการปราบปรามกลุ่ม

 



 ๓๖ 

แนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ  ท่ีก่อ
การจลาจล  ปิดถนน เผารถประจ าทาง ขู่ระเบิด
รถบรรทุกก๊าซ บริเวณสามเหล่ียมดินแดง  อนุสาวรียช์ยั
สมรภูมิ  ยา่นอุรุพงษ ์ ถนนเพชรบุรีตดัใหม่  และลาน
พระบรมรูปทรงมา้ 

วนัศุกร์  ที ่ ๑๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ทหารกมัพชูาประชิดชายแดนไทยดา้นปราสาทพระ

วิหาร  จงัหวดัศรีษะเกษ  ส่วนทหารไทยเตรียมพร้อม
สร้างบงัเกอร์ขนาดใหญ่แห่ง  ๒๐  แห่ง  ตามแนว
ชายแดนรอบปราสาทพระวหิาร 

วนัเสาร์ ที ่๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒  
เร่ือง กองทพัอากาศไทยร่วมกบักองทพัอากาศสหรัฐอเมริกา 
จดัการแสดงการบินของหมู่บินผาดโผน  
             Thunderbirds 
 

ท่องเทีย่ว (Tourism) วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๒  กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง     ประเทศไทยไดรั้บรางวลั ประเทศท่องเท่ียวยอดนิยม 
(Best  Tourist  Destination) ติดต่อกนัเป็น 
            ปีท่ี ๖ ในการประกาศผลรางวลั  Grand  Travel Award  
2009  จดัโดยนิตยสาร Travel News 
           แห่งราชอาณาจกัรสวเีดน 
วนัจันทร์ ที ่ ๒  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง โรงแรมในประเทศไทยติด ๓ อนัดบัใน ๑๐ โรงแรมท่ี

สกปรกท่ีสุดในเอเชียแปซิฟิกและในโลก จากการจดั
อนัดบัโรงแรมท่ีสกปรกท่ีสุด ประจ าปีคริสตศ์กัราช 
๒๐๐๙   

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๓๐  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง    สวนสยามไดรั้บรางวลัหนงัสือรับรองทะเลเทียมท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก จาก กินเนสส์ เวิลด ์เรคคอร์ด  
วนัจันทร์  ที ่ ๘  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง  ส านกัวจิยัอีโคโนมิสต ์อินเทลลิเจนซ์ ยนิูต  จดัอนัดบัให้

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีน่าอยูใ่นอนัดบัท่ี ๑๐๐ ของ
โลก 

 



 ๓๗ 

วนัศุกร์  ที ่ ๒๕  กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว สรุปยอดนกัท่องเท่ียวใน
รอบ ๑๐ ปี 
วนัองัคาร  ที ่ ๓  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง หนงัสือคู่มือแนะน าการท่องเท่ียว Lonely Planet จดั
อนัดบัสถานท่ีท่องเท่ียวทัว่โลก โดยประเทศ 
             ไทยติดอนัดบั  ๑  ใน  ๑๐  ของแหล่งท่องเท่ียวคุม้ค่าเงิน
มากท่ีสุดในโลก  
วนัพุธที ่ ๒๕  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ประเทศไทยไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้รับรางวลัสุดยอด

แหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมในเอเชีย  (Most Popular 
Destination in Asia) จากการจดังานประกาศรางวลั 
Hotel  Club Award 2009  ณ  สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๐  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง งานมหกรรมบอลลูนนานาชาติ  พทัยา  ๒๐๐๙ ณ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ศูนยพ์ทัยา  จงัหวดั 
             ชลบุรี 
วนัองัคาร  ที ่ ๒๙  ธันวาคม  พทุธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง  หม่อมราชวงศสุ์ขมุพนัธ์ุ  บริพตัร  ผูว้า่ราชการ
กรุงเทพมหานคร และ Mr. Daniel  Brelas 
         นายกเทศมนตรีเมืองโลซาน  สมาพนัธรัฐสวสิ  ร่วมลงนาม
ในบนัทึกขอ้ตกลงวา่ดว้ยความสัมพนัธ์ 
         บา้นพี่เมืองนอ้งร่วมกนั   
 

เทคโนโลย ี
(Technology) 

วนัพฤหัสบดี ที ่๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง     เวบ็ไซตข์องจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น และมหาวทิยาลยัมหิดล ติดอนัดบั 
            ๒๐๐ เวบ็ไซตย์อดนิยมของมหาวทิยาลยัและวทิยาลยั
นานาชาติระดบัโลก ประจ าปีคริสตศ์กัราช 
            ๒๐๐๘ ซ่ึงแสดงผลผา่นทางเวบ็ไซต ์www.4icu.org 
วนัจันทร์  ที ่ ๑๙  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สถานีประชาธิปไตย (Democracy Station) 

สถานีโทรทศัน์ผา่นระบบดาวเทียม ทดลองออกอากาศ

 



 ๓๘ 

เป็นวนัแรก 
วนัองัคาร ที ่ ๒๗  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   รองศาสตราจารย ์ เรืออากาศเอก  พิพฒัน์  สอนวงษ ์ 

แถลงผลความส าเร็จในการใชร้ะบบตรวจจบัรถยนตฝ่์า
ฝืนสัญญาณไฟจราจร   

วนัพุธ ที ่๑๑ กุมภาพนัธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒  
เร่ือง  ส านกัฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  ร่วมกบัศูนยว์ทิยาศาสตร์และพฒันาระบบ
อาวธุ กองทพัอากาศ ผลิตพลุสารเคมีดูดความช้ืนสูตร 
“แคลเซียมคลอไรด์”  ไดส้ าเร็จเป็นคร้ังแรกในประเทศ
ไทย   

วนัองัคาร  ที ่ ๒๔  กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายสิทธิพล พรรณวิไล ตวัแทนจากราชอาณาจกัรไทย

ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นผูช้นะรางวลัท่ี ๒ 
            ในการแข่งขนัพฒันาโปรแกรมประยกุตข์องบริษทัโนเกีย 
วนัจันทร์ ที ่๒ มีนาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง คณะรัฐมนตรีถวายพระราชสมญัญานามพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
            “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และก าหนดให้
วนัท่ี ๒ มีนาคมของทุกปีเป็นวนัมาตรฐาน 
             ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
วนัจันทร์ ที ่๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง ฝ่ายครัวการบิน บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศครัวการบินระดบัโลก Mercury 
Award 2008 ดา้นความสามารถในการพฒันา จากผลงาน
ของโครงการพฒันาคุณภาพวตัถุดิบทางการเกษตร และ
ผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานคุณภาพ โดยระบบการผลิตทาง
การเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (Good Agricultural 
Practice - GAP) 

วนัองัคาร ที ่๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง      สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

คดัเลือกใหป้ราสาทพนมรุ้งเป็นจุดส าคญัทางดารา
ศาสตร์ของประเทศไทย 



 ๓๙ 

วนัพุธ  ที ่ ๑๖  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง สถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม  ดีสเตชัน่ ท่ีเผยแพร่ภาพ
ข่าวปลุกระดมมวลชนเขา้ร่วมการชุมนุม 
            ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ 
ถูกระงบัการออกอากาศ 
วนัศุกร์  ที ่ ๒๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  วทิยาเขตภูเก็ต  จดอนุ

สิทธิบตัรอุปกรณ์สลบัสัญญาณ ๔ เฟส  ส าหรับขั้วไฟฟ้า
อินเตอร์ดิจิเทต วนิิจฉยัความผดิปกติของเซลลใ์นเมด็
เลือดโดยเฉพาะกบัผูป่้วยลูคิเมีย 

วนัจันทร์  ที ่ ๔  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง แพทยจ์ากคณะแพทยศาสตร์  

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ไดรั้บรางวลัดีเด่นดา้น
วทิยาศาสตร์การแพทย ์ จากคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  
ในงานวนันกัประดิษฐป์ระจ าปี  ๒๕๕๒  จากการ
ประดิษฐอุ์ปกรณ์ช่วยถ่างและส่องมองเน้ือเยือ่ภายใน
ส าหรับช่วยผา่ตดัเพื่อรักษาโรคมือชา 

วนัองัคาร  ที ่ ๑๙  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นวตักรรมไทย  ๓  สาขา  ประกอบดว้ยตูจ้  าหน่าย

อินเทอร์เน็ตอจัฉริยะ  เอนไซมส์ าหรับการน ากระดาษลา
มิเนทมาใชใ้หม่  และเจลทดสอบหมู่เลือดชุดประหยดั  
ไดรั้บรางวลัเหรียญทองจากการประกวดผลงานในงาน
แสดงวฒันธรรม เทคโนโลย ี และผลิตภณัฑร์ะดบั
นานาชาติ  - ITEX 09  ท่ีประเทศมาเลเซีย 

วนัองัคาร  ที ่ ๑๙  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง      ดีสเตชัน่ออกอากาศใหม่ใชด้าวเทียมดวงเดียวกบัเอเอส

ทีว ี
วนัพุธ  ที ่ ๒๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง บงกช  ธารชมพ ู นกัวจิยัจากศูนยพ์นัธุวศิวกรรมและ

เทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ  (ไบโอเทค)  ไดรั้บทุน
สนบัสนุนโครงการวิจยัจาก  Grand  Challenges  
Explorations  Initiative  Program  มูลนิธิบิลลแ์ละมิลิน
ดา  เกตส์  (Bill & Melinda  Gates  Foundation)  จาก



 ๔๐ 

ผลงานการวจิยัในโครงการพฒันาทดสอบสารท่ีสามารถ
ยบัย ั้งเช้ือมาลาเรียท่ีด้ือยา                                      

วนัพุธ  ที ่ ๓  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

มอบทุนนกัวิจยัแกนน า  ประจ าปีพุทธศกัราช   ๒๕๕๒  
ใหศ้าสตราจารย ์ ดอกเตอร์วชัระ   กสิณฤกษ ์จ านวน  
๒๐  ลา้นบาท    

วนัอาทติย์  ที ่๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง ทีมลูกเจา้แม่คลองประปา All Star Team จากคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต ชนะเลิศการ
แข่งขนัหุ่นยนต ์ABU ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ใน
งานถนนเทคโนโลย ีประจ าปีพุทธศกัราช ๒๕๕๒ 

วนัอาทติย์  ที ่ ๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง    ทีมเยาวชนไทยชนะการแข่งขนัหุ่นยนตก์ูภ้ยัโลก  (World  
RoboCup  Rescue2009) ณ  เมืองกราซ  
             เครือรัฐออสเตรเลีย 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๓๐  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง มูลนิธิส่งเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์ประกาศรางวลันกัวทิยาศาสตร์ดีเด่น  และ
นกัวทิยาศาสตร์รุ่นใหม่  ประจ าปี  ๒๕๕๒   

วนัศุกร์  ที ่ ๗  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ทีมพรีทิสซิโม (Prestissimo) จากประเทศไทยไดรั้บ
รางวลัชนะเลิศอนัดบัท่ี ๑ จากผลงาน Great  
             Expectations ในงาน International Animation Contest: 
FJORG 2009 ท่ี เมืองนิวออร์ลีนส์  
            ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วนัพุธ  ที ่ ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สหสาธารณรัฐแทนซาเนียและเครือรัฐออสเตรเลีย  ขอ
อนุญาตน าวธีิท าฝนหลวงของ 
             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ท่ี
ทรงไดรั้บสิทธิบตัรจากหลายประเทศ ไป 
            ใชใ้นประเทศเพื่อแกปั้ญหาความแหง้แลง้ 
วนัจันทร์ ที ่๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 



 ๔๑ 

เร่ือง ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติประกาศผลรางวลั
นวตักรรมแห่งชาติประจ าปีพุทธศกัราช ๒๕๕๒ 
             ซ่ึงรางวลัชนะเลิศนวตักรรมแห่งชาติดา้นเศรษฐกิจ 
ไดแ้ก่ ผลงาน “ฟอร์ท” ระบบ 
            ชุมสายโทรศพัทแ์ละเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ขนาดเล็ก และรางวลัชนะเลิศนวตักรรม 
            แห่งชาติดา้นสังคม ไดแ้ก่ ผลงานอุปกรณ์ช่วยผา่ตดัโรค
พงัผดืกดรัดเส้นประสาทขอ้มือ “สงขลา 
            นครินทร์” 
วนัจันทร์ ที ่๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง  เปิดตวัผูไ้ดรั้บรางวลันกัเทคโนโลยดีีเด่นและนกัเทคโนโลยี
รุ่นใหม่  ประจ าปี ๒๕๕๒  
วนัพฤหัสบดี ที ่๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดอกเตอร์เจษฎา วรรณสินธ์ุ อาจารย์
จากภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแร่และวสัดุ 
             คณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ไดรั้บรางวลันกัเทคโนโลยรุ่ีนใหม่ประจ าปี 
             พุทธศกัราช ๒๕๕๒ 
วนัองัคาร ที ่๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง    ศาสตราจารย ์ดอกเตอร์ทศันีย ์อตัตะนนัทน์ อาจารย์
ภาควชิาปฐพีวทิยา คณะเกษตร  
           มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ หวัหนา้กลุ่มเทคโนโลยีการ
จดัการธาตุอาหารเฉพาะพื้นท่ี (ปุ๋ยสั่งตดั)  
           ไดรั้บรางวลัเทคโนโลยดีีเด่นและนกัเทคโนโลยรุ่ีนใหม่ 
ประจ าปีพุทธศกัราช ๒๕๕๒ จากมูลนิธิ 
           ส่งเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนพระบรม
ราชูปถมัภ ์
วนัจันทร์  ที ่ ๒๓  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง โครงการวจิยัวคัซีนเอดส์ของไทย  ไดรั้บจดัอนัดบัการ
ประดิษฐคิ์ดคน้ยิง่ใหญ่แห่งปี ๒๐๐๙  
              เป็นอนัดบัท่ี ๘  ของนิตยสารไทม ์ แต่ไดรั้บการออก
เสียงจากผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์เป็นอนัดบัท่ี  ๕ 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๐  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 



 ๔๒ 

เร่ือง  เยาวชนจากมหาวทิยาลยัมหิดลชนะเลิศการแข่งขนั
หุ่นยนตก์ูภ้ยัชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  

            ๒๐๐๙ 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๗  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง  ผลงาน Sense Water โดย บริษทั SSC Solution จ ากดั 
ไดรั้บรางวลัชนะเลิศประเภท Industrial     
             Application และผลงาน Cabin Attendant Pre-flight 
Study and Briefing System โดย บริษทั  
            การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ 
ประเภท Tourism and Hospitality ในการ 
            ประกวดซอฟตแ์วร์ระดบัภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia 
Pacific Inornation and Communication  
             Technology  Alliance  Awards  2009  ณ  เมือง
เมลเบิร์น  เครือรัฐออสเตรเลีย  
วนัอาทติย์  ที ่ ๒๗  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ทีมฟุตบอลหุ่นยนต ์ Skuba  ของนกัศึกษาคณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั  เกษตรศาสตร์   ไดรั้บ
รางวลัชนะเลิศประเภท  Small  Size  League  รางวลั  
Technical  Challenge  ยอดเยี่ยมจากการแข่งขนัหุ่นยนต์
เตะฟุตบอล RoboCup China Open  2009  

ธุรกจิ (Business) วนัองัคาร ที ่๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง ธนาคารกสิกรไทยไดรั้บรางวลัระดบัภูมิภาคเอเชีย 

แปซิฟิก และตะวนัออกกลาง จ านวน ๒ รางวลั ไดแ้ก่
รางวลัความเป็นเลิศดา้นธุรกิจสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั และ
รางวลัความเป็นเลิศดา้นบริการธนาคารทาง
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ในงานประกาศผลรางวลัการ
ใหบ้ริการทางการเงินเพื่อลูกคา้รายยอ่ยยอดเยีย่ม 
ประจ าปีพุทธศกัราช ๒๕๕๒ จดัโดยวารสารดิเอเชียน
แบงเกอร์  

วนัศุกร์ ที ่ ๒๗ มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง      ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ประกาศผลรางวลัการประกวดร้านอาหารไทย “คุณคือ
ผูป้ระกอบการ SMEs มืออาชีพ”  

 



 ๔๓ 

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๓๐  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สหรัฐอเมริกาประกาศผลการจดัสถานการณ์คุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของประเทศคู่คา้  
             ใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศท่ีตอ้งจบัตามองเป็นพิเศษ -  
PWL 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง     ประเทศไทยจดสิทธิบตัรเส้นใยลดโลกร้อน 
วนัจันทร์  ที ่ ๒๕  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พิธีลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงการใหค้วามร่วมมือภายใต้

บริการประกนัการส่งออก (EXIMSurance)  ระหวา่ง
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  เพื่อสร้างความ
มัน่ใจและขยายการส่งออกอาหารฮาลาล  ซ่ึงประเทศ
ไทยส่งออกเป็นอนัดบั  ๗  ของโลก  มีมูลค่าการส่งออก
ปีละประมาณ  ๕๐,๐๐๐  ลา้นบาท 

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๐  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง งานมอบรางวลัใหแ้ก่รัฐวสิาหกิจท่ีมีผลงานดีเด่น ประจ า
พุทธศกัราช ๒๕๕๒ 
วนัศุกร์  ที ่ ๒๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ไทยประสบความส าเร็จในการลงนามสัญญาจบัคู่ผู ้
ประกอบธุรกิจไทย - จีน ๙๘ คู่  
             ท่ีนครกวางโจว  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
วนัอาทติย์  ที ่ ๒๓  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ผ ล ก า ร วิ จั ย เ ร่ื อ ง  ส ภ า พ ปั ญห า ก า ร ถื อ ค ร อ ง
อสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวในประเทศไทย   
วนัศุกร์ ที ่๑๘ กนัยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง พิธีมอบรางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้นสวสัดิการ
และแรงงานสัมพนัธ์ระดบัประเทศ 
             ประจ าปีพุทธศกัราช ๒๕๕๒ ณ  ตึกสันติไมตรี  ท าเนียบ
รัฐบาล 
วนัศุกร์  ที ่ ๑๓  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบรางวลั SET 

Awards 2009  

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/


 ๔๔ 

วนัศุกร์  ที ่ ๑๑  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง วารสารการเงินการธนาคารร่วมกบัอาจารยป์ระจ าคณะ

พาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
จดัอนัดบัใหน้ายอนนัต ์อศัวโภคิน  ประธานกรรมการ
และกรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั  แลนด ์ แอนด ์ เฮา้ส์  
เป็นเศรษฐีหุ้นไทยอนัดบั ๑ ติดต่อกนัเป็นปีท่ี  ๗ 

วนัอาทติย์  ที ่ ๑๓  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ธุรกิจสปาของประเทศไทย  ๗  แห่ง ไดรั้บรางวลัสุด
ยอดสปาของเอเชีย ประจ าปี  ๒๐๐๙  
              จากนิตยสาร  Travel + Leisure   
วนัองัคาร  ที ่ ๒๒  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง คณะรัฐมนตรีอนุมติัขายแป้งมนัส าปะหลงั  และมนัเส้น

ใหส้าธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐  ตนั 
บันเทงิ 
(Entertainment) 

วนัพฤหัสบดี ที ่๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง  นายอษัฎาวธุ   เหลืองสุนทร และนางสาวศรีริตา้   เจน

เซ่น  นายแบบและนางแบบชาวไทย ไดรั้บรางวลั Model 
Star Award 2009  ในงาน Asia Model Festival  Award 
(AMFA) 2009  คร้ังท่ี ๔ 

วนัพุธ ที ่ ๑  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สถานีวทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย เปล่ียนตรา

สัญลกัษณ์ใหม่ และปรับผงัรายการใหม่ 
วนัศุกร์  ที ่ ๑๕  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายสรวยี ์ นดัที  นกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนั

ทา  ไดค้รองต าแหน่งมิสทิฟฟาน่ี  ยนิูเวิร์ส  ๒๐๐๙  ใน
การประกวด  ณ  โรงละครทิฟฟาน่ีโชว ์ พทัยา  จงัหวดั
ชลบุรี 

วนัพุธ  ที ่ ๓  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เดวดิ  คาร์ราดีน นกัแสดงฮอลลีวดูเสียชีวติในโรงแรม

ปาร์คนายเลิศ  ขณะเดินทางมาถ่ายท าภาพยนตร์ใน
ประเทศไทย 

วนัพฤหัสบดี ที ่๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง งานประกาศผลรางวลัภาพข่าวส่ือมวลชนยอดเยีย่ม คร้ัง

ท่ี ๑๓   ประจ าปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ชิงถว้ยพระราชทาน

 



 ๔๕ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  
โรงแรมโซฟิเทลเซ็น 

            ทาราแกรนด ์ กรุงเทพมหานคร 
วนัพุธ  ที ่ ๓๐  กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เพชรา เชาวราษฎร์ อดีตนางเอกภาพยนตร์ปรากฏตวัต่อ
สาธารณะชนคร้ังแรกในโฆษณา 
             เคร่ืองส าอางมิสทิน   
วนัองัคาร  ที ่๑๗  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง บริษทั โกลบอล อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน่ จ  ากดั จดังาน

เปิดตวัสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมช่อง  “เรารักใน
หลวง”  และจะท าการออกอากาศจริงในวนัท่ี  ๕ 
พฤษภาคม พุทธศกัราช  ๒๕๕๓  

วนัองัคาร  ที ่ ๒๔  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง รายการโทรทศัน์หลานปู่ กูอี้จู ้ไดรั้บเหรียญทองและใบ

ประกาศนียบตัรในฐานะผูเ้ขา้รอบสุดทา้ยจากการ
ประกาศผลรางวลั INTERNATIONAL  EMMY  
AWARDS  2009 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๓  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง การประกาศผลรางวลั Asian Television Awards 2009 ท่ี
โรงแรม Pan Pacific  
            Hotel ประเทศสิงคโปร์ 

ภัยธรรมชาติ (Natural 
disasters) 

วนัพุธ  ที ่ ๑๙  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นางอาภรณ์  มนสัวานิช  ผูอ้  านวยการใหญ่  ส านกังาน
การคา้และเศรษฐกิจไทยไทเป มอบเงิน 
             จ  านวน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
พายไุตฝุ้่ น มรกต 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๐  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เพลิงไหมป่้าสงวนแห่งชาติพรุควนเคร็ง ต าบลเคร็ง 
อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 
วนัอาทติย์  ที ่ ๒๗  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง     ศูนยเ์ตือนภยัพิบติัแห่งชาติเปิดตวัเวป็ไซตเ์ตือนภยัคร้ัง
แรก 

 

ภาพยนตร์ (Film) วนัอาทติย์  ที ่ ๒๒  กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  



 ๔๖ 

เร่ือง ภาพยนตร์เร่ือง  วนัเดอร์ฟูลทาวน์  ไดรั้บรางวลั  ๕  รางวลัจาก
การประกวดภาพยนตร์ยอดเยีย่ม 
             รางวลัสุพรรณหงส์ทองค า  คร้ังท่ี  ๑๘  ประจ าพุทธศกัราช  
๒๕๕๑   
วนัจันทร์  ที ่ ๒๓  กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง  ภาพยนตร์ The Duchess ซ่ึงมีนายลุพธ์  อุตมะ เป็นหน่ึง
ในกลุ่มผูอ้อกแบบเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย 
            นกัแสดง ไดรั้บรางวลัออสการ์ สาขาออกแบบเคร่ืองแต่ง
กายยอดเยืย่ม  
วนัอาทติย์  ที ่ ๑๐  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   นายสุรสีห์  ผาธรรม  ผูก้  ากบัตุก๊ตาทองชาวไทย  ร่วมกบั

ทีมงานสร้างภาพยนตร์ชาวลาวไดรั้บรางวลัชนะเลิศการ
ประกวดภาพยนตร์เร่ืองสั้น  “Yes I am”  ในเทศกาล
ภาพยนตร์  นานาชาติ  ท่ีนครเวยีงจนัทน์  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

วนัพฤหัสบดี ที ่๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง      กระทรวงวฒันธรรมปรับปรุงสัญลกัษณ์ก าหนดประเภท
ของภาพยนตร์ ๗ ประเภท 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๖  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศูนยจ์ดัฉายภาพยนตร์แห่งเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ

โตรอนโต ๒๐๑๐ ประเทศแคนาดา  ลงคะแนนให้
ภาพยนตร์ไทยเร่ืองแสงศตวรรษเป็นภาพยนตร์ท่ีดีท่ีสุด
ในทศวรรษ   

วนัเสาร์  ที ่ ๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง  นายสุรศกัด์ิ  ป้องศร  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๖ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๒๙ จงัหวดั 
             ศรีสะเกษ  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์
สั้น ตามโครงการแลกเปล่ียนเยาวชน 
            ระหวา่งประเทศญ่ีปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวนัออก 

ราชส านกั (Royalty) วนัพฤหัสบดี ที ่ ๑  มกราคม  พุทธศักราช   ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มี

พระราชด ารัสและพระราชทานบตัรอวยพรส่งความสุข
ปีใหม่  พุทธศกัราช  ๒๕๕๒  แก่ปวงชนชาวไทย 

 



 ๔๗ 

วนัจันทร์ ที ่๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๒  
เร่ือง  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด าเนินเปิดสถานแสดงพนัธ์ุสัตวน์ ้าสงขลา  
วนัศุกร์ ที ่๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๒  
เร่ือง  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน
นราธิวาสราชนครินทร์   

วนัพุธที ่ ๒๘  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

พระราชทานรางวลัมหิดล ประจ าปี  ๒๕๕๑ 
วนัพุธ ที ่๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง   องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก  ทูลเกลา้ทูลกระหม่อม

ถวายรางวลัผูน้ าโลก ดา้นทรัพยสิ์นทาง 
            ปัญญา  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช 
วนัศุกร์  ที ่ ๒๓  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดอาคาร  
             Simon  Groot  Research  Center  ณ สถานีทดลองฟาร์ม
เลิศพนัธ์ุ  อ าเภอสันทราย   
             จงัหวดัเชียงใหม่ 
วนัองัคาร  ที ่  ๑๐  กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 
             นายอิสสระ  สมชยั  เป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
             และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให ้ นายอิสสระ  
สมชยั  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวาย 
            สัตยป์ฏิญาณ 
วนัพุธ ที ่  ๑๘ กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรม

ราชโองการใหน้ายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  อญัเชิญ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์รามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ  ข้ึน



 ๔๘ 

ทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลท่ี  ๑๖  
กุสตาฟ แห่งราชอาณาจกัรสวเีดน 

วนัศุกร์ที ่  ๒๐  กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ล  ท่ี ๑๖  กุสตาฟ  แห่งสวเีดน  
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยีย่มกิจการ 
             ของกองลูกเสือเกียรติยศ  โรงเรียนปรินส์รอแยลส์
วทิยาลยั  จงัหวดัเชียงใหม่   
วนัเสาร์  ที ่ ๒๘  กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมให้ 
             คณะผูน้ าอาเซียนเขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ใน
โอกาสเดินทางมาประชุมสุดยอดอาเซียน   
             คร้ังท่ี  ๑๔  ท่ีประเทศไทย  ณ  พระต าหนกัเป่ียมสุข  วงั
ไกลกงัวล  อ าเภอหวัหิน  จงัหวดั 
            ประจวบคีรีขนัธ์ 
วนัพฤหัสบดี ที ่๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด าเนินไปทรงเปิดและประทบั 
            ขบวนรถไฟเป็นปฐมฤกษ ์เส้นทางระหวา่งราชอาณาจกัร

ไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยา่งเป็น
ทางการ  

วนัศุกร์ ที ่๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง

วางศิลาฤกษโ์ครงการก่อสร้างสะพานขา้มแม่น ้าโขงแห่ง
ท่ี ๓ ท่ีบา้นเวนิใต ้เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สาธาณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และท่ีบา้นหอ้ม ต าบลอาจ
สามารถ อ าเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม 

วนัศุกร์ ที ่๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ศรีรัศม์ิ พระวรชายา ใน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร 
ประทานโล่รางวลัและใบประกาศเกียรติคุณสตรีท างาน
ดีเด่น ในงานวนัสตรีสากล ประจ าพุทธศกัราช ๒๕๕๒  

วนัจันทร์ ที ่๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 



 ๔๙ 

เร่ือง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียและสมเด็จพระราชินี 
เสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ 
ในฐานะพระราชอาคนัตุกะของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจา้
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  ระหวา่งวนัท่ี ๙ - ๑๒ มีนาคม 
พุทธศกัราช ๒๕๕๒ 

วนัศุกร์  ที ่ ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน อยา่ง
เป็นทางการ ระหวา่งวนัท่ี ๓ - ๑๐ เมษายน พุทธศกัราช 
๒๕๕๒ 

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๖  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ส านกังานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 
ทูลเกลา้ฯ ถวายรางวลัเกียรติยศสูงสุด  
             (Medal of Recognition ) แด่พระเจา้หลานเธอ  พระองค์
เจา้พชัรกิติยาภา 
วนัจันทร์  ที ่ ๔  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระเจา้หลานเธอ  พระองคเ์จา้สิริวณัณวรีนารีรัตน์  

เสด็จแทนพระองคไ์ปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประชุมชาวพุทธนานาชาติเน่ืองในวนัวสิาขบูชาโลก  
ประจ าปี  ๒๕๕๒ 

วนัอาทติย์  ที ่ ๑๐  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระเจา้วรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้โสมสวลี  พระวรราชาทิ

นดัดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานวนัธาลสัซีเมียโลก  คร้ัง
ท่ี  ๘   

วนัจันทร์  ที ่ ๑๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญัและพิธี

พระราชทานรางวลัแก่เกษตรกรดีเด่น  พุทธศกัราช  
๒๕๕๒ 

วนัองัคาร  ที ่ ๑๒  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และ

สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จออก
รับ ฯพณฯ  จูมมาลี  ไซยะสอน  ประธานประเทศแห่ง



 ๕๐ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และท่านนาง
แกว้สายใจ  ไซยะสอน  ภริยา  ในโอกาสเยอืนประเทศ
ไทยอยา่งเป็นทางการ 

วนัจันทร์  ที ่ ๑๘  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระเจา้หลานเธอ  พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา  เสด็จไป

ทรงเปิดโครงการยติุความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  ณ  
โรงแรมเจริญโฮเตล็  อ าเภอเมืองอุดรธานี  จงัหวดั
อุดรธานี 

วนัอาทติย์  ที ่ ๒๔   พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจา้ฟ้ามหาวชิราลงกรณ  

สยามมกุฎราชกุมาร  พระราชทานพระราชวโรกาสให ้ 
พลอากาศเอก ณรงคศ์กัด์ิ  สังขพงศ ์ รักษาการกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่บริษทั  การบินไทย  จ  ากดั  (มหาชน)  
เฝ้าทูลละอองพระบาท  ทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวาย
ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภาคอากาศ  และ
ประกาศนียบตัรครูการบิน ในโอกาสท่ีทรงท าการฝึกบิน
เคร่ืองบินพาณิชยแ์บบ  โบอ้ิง  ๗๓๗ - ๔๐๐  ในฐานะ
กปัตนัครบ  ๓,๐๐๐  ชัว่โมง 

วนัอาทติย์  ที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระเจา้วรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้โสมสวลี  พระวรราชาทิ

นดัดามาตุ  ทรงเปิดงานวนังดสูบบุหร่ีโลก  ประจ าปี
พุทธศกัราช  ๒๕๕๒ 

วนัพุธ  ที ่ ๓  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายศุภชยั  โพธ์ิสุ  
เป็นรัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วนัอาทติย์  ที ่ ๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เจา้ชายพาฟลอส มกุฎราชกุมาร และเจา้ชายนิโคลอส  

แห่งกรีซ เสด็จเยอืนประเทศไทย ระหวา่งวนัอาทิตย ์ ท่ี 
๗ – วนัจนัทร์  ท่ี ๑๕ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๕๕๒ 

วนัพุธ  ที ่๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทูลเกลา้

ทูลกระหม่อมถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ 



 ๕๑ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ี
ทรงอุทิศก าลงัพระ 
วรกายในการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาพนัธ์ุขา้ว 
และการผลิตขา้วไทย  

วนัจันทร์  ที ่ ๘  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง  พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชทิ
นดัดามาตุ ประทานรางวลั 

แก่ผูช้นะการประกวดศิลปกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน
ประจ าปีพุทธศกัราช ๒๕๕๒ 

วนัองัคาร  ที ่ ๗  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม  
          พระราชทานช่ืออ าเภอกลัยาณิวฒันา  เป็นอ าเภอท่ี  ๒๕  
ของจงัหวดัเชียงใหม่  
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๙  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง     พระเจา้หลานเธอ  พระองคเ์จา้สิริวณัณวรีนารีรัตน์  เขา้
รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร 
           บณัฑิต  เกียรตินิยมอนัดบั  ๑  เหรียญทอง  และรางวลั
นิสิต ดีเด่น ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๑  
          ณ  หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
วนัเสาร์  ที ่ ๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนิน 
             แทนพระองคเ์ป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขนักีฬา
เอเชียนมาร์เชียลอาร์ต เกมส์  คร้ังท่ี ๑  ณ  
             อินดอร์สเตเดียม หวัหมาก 
วนัจันทร์  ที ่ ๓  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทิ
นดัดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน มหิดล- 
             วนัแม่ คร้ังท่ี ๒๔ ประทานรางวลัแก่ผูช้นะเลิศขบัร้อง
เพลงกล่อมลูก ๔ ภาค  และประทานเกียรติ 
            บตัรแม่ดีเด่นจ านวน ๒๖ ราย 
วนัพุธ  ที ่ ๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 



 ๕๒ 

เร่ือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯพระราชทานช่ือ เข่ือนแควนอ้ย
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัพิษณุโลก วา่ เข่ือน
แควน้อยบ ารุงแดน 

วนัพุธ  ที ่ ๑๙  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงเปิด
อาคารหอศิลปวฒันธรรมแห่ง 
             กรุงเทพมหานคร  เขตปทุมวนั 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๐  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานช่ือดอกทิวลิปพนัธ์ุใหม่ King Bhumibol 
เร่ือง สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระ
ราชด าเนินไปทรงเปิดศูนยห์วัใจ 
             หลอดเลือดและเมแทบอลิซึม และทรงเปิดอาคารศูนย์
อุบติัเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉินสมบูรณ์ 
             แบบ ณ ศูนยก์ารแพทยสิ์ริกิต์ิ คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล  
วนัศุกร์  ที ่ ๒๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวาย

สิทธิบตัรฝนหลวงและจดหมายเหตุสิทธิบตัรฝนหลวง  
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 

วนัอาทติย์  ที ่ ๒๓  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดการ 
           ให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ  
๖ รอบพระชนมพรรษา สาย ๒ 
              เช่ือมต่อสถานีสะพานตากสินไปสถานีวงเวยีนใหญ่  
วนัพุธ ที ่ ๒๖  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง

พระกรุณาโปรดเกลา้ใหน้ายโรเบิร์ต  สจว๊ตซิกเลอร์   
ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัขา้วนานาชาติ  และนายดนัแคน  
เอียน  แมคอินทอช  ผูอ้  านวยการดา้นการพฒันา 
สถาบนัวจิยัขา้วนานาชาติ  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท



 ๕๓ 

ทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวาย  ต้นข้าวชุบทองค า  ณ  พระ
ต าหนกัเป่ียมสุข  วงัไกลกงัวล  อ าเภอหวัหิน  จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 

วนัศุกร์ ที ่ ๑๘ กนัยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง      พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัพระราชทานนามใหม่
ใหแ้ก่โรงพยาบาลลพบุรีเป็นโรงพยาบาล 
             พระนารายณ์มหาราช 
วนัอาทติย์ ที ่ ๑๙ กนัยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง     พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จพระราชด าเนินเขา้รับ
การรักษาพระวรกาย  ณ โรงพยาบาล 
             ศิริราช เน่ืองจากมีพระปรอท (ไข)้ และพระอาการ
อ่อนเพลีย 
วนัองัคาร ที ่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง เจา้ชายแอนดรูว ์ดยกุแห่งยอร์ก แห่งสหราชอาณาจกัร 
เสด็จทรงลงนามถวายพระพร  
             พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ใหท้รงหายจากพระอาการ
ประชวรโดยเร็ว ณ อาคารเฉลิม 
             พระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช  
เร่ือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม 
              พระราชทานช่ือลูกชา้งพลายท่ีเกิดจากการผสมเทียมช่ือ 
“ชา้งพลายปฐมสมภพ” 
วนัเสาร์ ที ่๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒  
เร่ือง เจา้หญิงภูฏานลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วนัพฤหัสบดี ที ่๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง     ศาสตราจารย ์ดอกเตอร์สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬา
ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี ทรงรับ 
            การทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายรางวลั “Windaus Medal”
ดา้นอินทรียเ์คมี จากสถาบนัอินทรียเ์คมี 
            และชีวโมเลกุล มหาวทิยาลยั Georg-August Goettingen 
ในการเสด็จเยอืนสหพนัธ์สาธารณรัฐ 
            เยอรมนี ระหวา่งวนัองัคาร ท่ี ๑๓ ถึง วนัเสาร์ ท่ี ๑๗ 



 ๕๔ 

ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๒ 
วนัเสาร์ ที ่๑๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด าเนินไปทรงเปิดสถานควบคุม 
             และรับสัญญาณดาวเทียมธีออส (THEOS Control and 
Receiving Station) ท่ีบริเวณอ่าวอุดม  
            อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
วนัองัคาร ที ่๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานช่ือ “สะพานภูมิพล” ใหแ้ก่ 
             กรมทางหลวงชนบท 
วนัองัคาร ที ่๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาสตราจารย ์ดอกเตอร์สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬา
ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี  ทรง 
            ประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
วนัพุธ ที ่๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง สมาคมราชทณัฑแ์ละเรือนจ าระหวา่งประเทศ หรือ  
ICPA ถวายรางวลั President’ Award แด่ 
              พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ณ ประเทศ
บาร์เบโดส 
วนัศุกร์ ที ่ ๒๙  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด าเนินไปพระราชทานรางวลั  
              สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจ า 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
วนัจันทร์  ที ่ ๒  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
             และพระบรมวงศานุวงศท์รงลอยพระประทีป ณ บริเวณ
ท่าน ้าโรงพยาบาลศิริราช 
วนัเสาร์  ที ่ ๑๔  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจา้ฟ้ามหาวชิราลงกรณ  

สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชด าเนินแทนองคไ์ป



 ๕๕ 

ทรงอญัเชิญพระอุณาโลมข้ึนประดิษฐานท่ีพระนลาฏ  
พระพุทธไตรรัตนนายก วดัพนญัเชิงวรวิหาร  จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

วนัศุกร์  ที ่ ๔  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
พระราชทานรางวลัแก่เยาวชนไทยท่ี 
             ชนะเลิศการประกวดส่ิงประดิษฐด์า้นพลงังานใน
โครงการ  “PTT  Youth Camp 2009”  
            ณ  อาคารส านกังานใหญ่  บริษทั  ปตท.  จ  ากดั  (มหาชน) 
วนัเสาร์  ที ่ ๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระราชวโรกาส 
            ใหพ้ระบรมวงศานุวงศ ์ขา้ราชการ สมาชิกวฒิุสภา และ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
            เขา้เฝ้าถวายพระพรชยัมงคล เน่ืองในวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
เร่ือง    การแสดงเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๒  
พรรษาของพระบาทสมเด็จ 
             พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  ลานพระบรม
รูปทรงมา้ 
เร่ือง   งานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
ดวงประทีปพราวนภา  
            เทิดราชาราชินี  บารมีศรีแผน่ดิน  เน่ืองในโอกาส  ๘๒  
พรรษา  ๕  ธนัวาคม  

๒๕๕๒   ณ  บริเวณริมทะเลสาบเมืองทองธานี  จงัหวดั
นนทบุรี 

วนัองัคาร  ที ่ ๘  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เขา้
รับรางวลัในฐานะผูไ้ดรั้บคะแนนโหวต 
            ใหเ้ป็น  ๑  ใน  ๑๐  อนัดบัมิตรชาวต่างชาติของจีน เน่ือง
ในวาระครบรอบ  ๖๐  ปี  เเห่งการ 
            สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน  ณ  มหาศาลา
ประชาชน  กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 



 ๕๖ 

วนัพุธ  ที ่ ๙  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระ
ราชด าเนินไปเป็น ประธานเปิดงาน 
             ราตรีการกุศล  “คืนแห่งรัก”  ท่ีอิมแพค  เมืองทองธานี  
เพื่อก่อตั้งกองทุน  “สิริกิต์ิบรมราชินีนาถ” 
            มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์  เพื่อพฒันา
บุคลากรทางการแพทย ์

วรรณกรรม 
(Literature) 

วนัอาทติย์ ที ่๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง ’รงค ์วงษส์วรรค ์ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 

ประจ าปีพุทธศกัราช ๒๕๓๘ ถึงแก่กรรม 
วนัจันทร์ ที ่๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานรางวลัแก่ผูไ้ดรั้บรางวลัหนงัสือดีเด่น 
ประจ าปี ๒๕๕๒ ในงานสัปดาห์หนงัสือแห่งชาติ คร้ังท่ี 
๒๗ และงานสัปดาห์หนงัสือนานาชาติ คร้ังท่ี ๗  

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการ

อ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน่ืองใน
โอกาสงานวนัหนงัสือเด็กแห่งชาติ 

วนัศุกร์  ที ่๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง หนงัสือพิมพ ์“ไทยเรดนิวส์”  รายสัปดาห์วางแผง

จ าหน่ายฉบบัปฐมฤกษ ์
วนัองัคาร  ที ่ ๑๘  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นวนิยายเร่ือง  ลบัแล, แก่งคอย  ของนายอุทิศ  เหมะมูล  
ไดรั้บรางวลัวรรณกรรม สร้างสรรค ์
             ยอดเยีย่มแห่งอาเซียน  ประจ าพุทธศกัราช  ๒๕๕๒ 
วนัจันทร์  ที ่ ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เวบ็ไซตข์องหนงัสือพิมพ ์ เดอะ ไทมส์ ออฟ ลอนดอน 

เผยแพร่ค าใหส้ัมภาษณ์ของพนัต ารวจโท ทกัษิณ  ชิน
วตัร  อดีตนายกรัฐมนตรี  ท่ีมีการกล่าวอา้งในลกัษณะดู
หม่ินสถาบนัพระมหากษติัรย ์

 

วฒันธรรม (Culture) วนัพฤหัสบดี ที ่๑๕ มกราคม  พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มอบโล่เกียรติ

 

http://www.komchadluek.net/search.php?search=รงค์


 ๕๗ 

คุณ เงินสนบัสนุน และบตัรเขา้ชมพิพิธภณัฑแ์ละอุทยาน
ประวติัศาสตร์ ใหแ้ก่ผูท้  าความดีในโครงการคิดดีท าดี 
สังคมดี ของกระทรวงวฒันธรรม  ณ  หอประชุมใหญ่ 
ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย   กรุงเทพมหานคร  

วนัอาทติย์  ที ่ ๘  กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พิธียกยอดฉตัรปราสาทดินแห่งแรกของประเทศไทย  
อ าเภอภกัดีชุมพล  จงัหวดัชยัภูมิ 
วนัเสาร์    ที ่ ๒๑  กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระราชทานโล่และเขม็เชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ 
พุทธศกัราช  ๒๕๕๑ 
วนัพฤหัสบดี ที ่ ๑๒  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง       ชาวบา้นบริเวณวดักระเฉท หมู่  ๑  ต าบลมาบข่า  อ าเภอ

นิคมพฒันา  จงัหวดัระยอง    ขดุพบเทวรูปพระอินทร์
ทรงชา้งสามเศียร  ๒  องค ์

วนัองัคาร  ที ่ ๗  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายจิตต ์จงมัน่คง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ 

(ภาพถ่ายศิลปะ) ประจ าปีพุทธศกัราช ๒๕๓๘ ถึงแก่
กรรม  

วนัจันทร์  ที ่ ๑๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง วนัสงกรานตป์ระจ าปีพุทธศกัราช  ๒๕๕๒ 
วนัจันทร์  ที ่ ๒๐  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายกอง  จนัละบุตร  ชาวบา้นต าบลเดิด อ าเภอเมือง

ยโสธร จงัหวดัยโสธร ขดุพบโครงกระดูกมนุษยแ์ละ
เคร่ืองใชส้มยัโบราณ 

วนัองัคาร  ที ่ ๕  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง พิธีมอบนพรัตน์สังวาล  ประดบัองคพ์ระศรีศากยมุนีศรี

ธรรมราช ณ วดัพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

วนัจันทร์  ที ่ ๑๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง การขดุพบโครงกระดูกมนุษยโ์บราณ  บนท่ีดินของ

นายแปลก  แกว้ประสงค ์ ต าบลสะแกโพรง  อ าเภอ
เมืองบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 



 ๕๘ 

เร่ือง การพบโครงกระดูกมนุษยโ์บราณ  เคร่ืองป้ันดินเผาและ
เคร่ืองประดบัลูกปัดสีฟ้าท่ีโรงเรียนบา้นอนนัต ์ ต าบล
ยาง  อ าเภอศีขรภูมิ  จงัหวดัสุรินทร์   

วนัจันทร์  ที ่ ๒๕  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   พิธีมอบรางวลั  “ราชบณัฑิตยสถานสรรเสริญ”  แก่ผูใ้ช้

ภาษาไทยดีเด่น ประจ าปีพุทธศกัราช  
             ๒๕๕๑ 
วนัอาทติย์  ที ่ ๓๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง คณะหุ่นสายเสมาไดรั้บรางวลัสุดยอดการแสดงหุ่นโลก

ในการประกวด  “The  Best  Traditional  Original  
Performance”  จากวรรณกรรมเร่ือง  รามเกียรต์ิ  ตอนศึก
พรหมาสตร์  และคณะหุ่นช่างฟ้อน  จากจงัหวดั
เชียงใหม่   ไดรั้บรางวลัพิเศษ  The  Most  Poetic  
Interpretation  จากการแสดงเร่ืองมะเมียะ  ในการ
ประกวดเทศกาลหุ่นโลก  คร้ังท่ี  ๑๓  “13 th  World  
Festival  of  Puppet  Art  Prague  2009”  ท่ีกรุงปราก  
สาธารณรัฐเช็ก  

วนัจันทร์  ที ่ ๑๘  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดการแสดงภาพพิมพแ์ละ
วาดเส้นนานาชาติ  คร้ังท่ี  ๒  ณ  หอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

วนัอาทติย์  ที ่ ๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นางสัมพนัธ์  พนัธ์ุมณี  ศิลปินแห่งชาติ  สาขา

ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)  ปี ๒๕๔๒ เสียชีวติดว้ยโรค
เส้นโลหิตในสมองแตก  ท่ีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  
กรุงเทพมหานคร 

วนัอาทติย์  ที ่ ๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พบใบเสมาโบราณอายหุลายร้อยปีท่ีจงัหวดัสกลนคร 
วนัเสาร์  ที ่๑๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายธรรมรัตน์  ดวงศิริ  ไดรั้บรางวลัชนะเลิศในการ

ประกวด กีตาร์ ไอดอล ๒๐๐๙  
ท่ีกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 



 ๕๙ 

วนัองัคาร  ที ่๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง   นายแจง้ คลา้ยสีทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขา

ศิลปะการแสดง (คีตศิลป์)  ถึงแก่กรรมดว้ยโรคหลอด
เลือดหวัใจตีบเฉียบพลนั   ณ   โรงพยาบาลศิริราช   
กรุงเทพมหานคร สิริอายไุด ้๗๔ ปี 

วนัพฤหัสบดี ที ่๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง  การประกาศผลรางวลัศิลปินดีเด่นศิลปาธรและ

รางวลัศิลปาธรกิตติคุณ  ประจ าปีพุทธศกัราช ๒๕๕๒ 
วนัเสาร์  ที ่๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาสตราจารยเ์กียรติคุณมณี พยอมยงค ์ปราชญพ์ื้นบา้น

ลา้นนา  และศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ 
พุทธศกัราช ๒๕๔๙  ถึงแก่กรรมดว้ยโรคติดเช้ือใน
กระแสเลือด 

วนัจันทร์  ที ่๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง พบเคร่ืองใชส้มยัโบราณ จ านวน ๑๔ ช้ิน ในบริเวณบึง

หลวง บา้นป่าซ่าน ต าบลบา้นพร้าว อ าเภอนครไทย 
จงัหวดัพิษณุโลก  

วนัพุธ  ที ่ ๒๙  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   พิธีมอบรางวลัเชิดชูเกียรติบุคคลดา้นภาษาไทย  ในงาน
วนัภาษาไทยแห่งชาติ  ประจ าปี  ๒๕๕๒ 
             ท่ีหอประชุมใหญ่ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 
วนัศุกร์  ที ่ ๓๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง องคก์ารการศึกษา  วทิยาศาสตร์  และวฒันธรรมแห่ง

สหประชาชาติ  ข้ึนทะเบียนเอกสารส าคญัของรัชกาลท่ี  
๕  เป็นมรดกโลกปี  ๒๕๕๒ 

วนัอาทติย์  ที ่ ๙  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พบซากเรือขดุจากตน้ตะเคียนสมยัโบราณอายกุวา่  ๒๐๐  

ปี  พร้อมไห  หมอ้ดิน  และขวานสมยัโบราณ  ในคลอง
โพล ้ หมู่  ๒  ต าบลน ้าเป็น  อ าเภอเขาชะเมา  จงัหวดั
ระยอง 

วนัองัคาร  ที ่ ๑๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒   
เร่ือง รองศาสตราจารยส์มถวลิ  อุรัสยะนนัทน์ ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาทศันศิลป์  ออกแบบอุตสาหกรรม  



 ๖๐ 

             พุทธศกัราช ๒๕๔๙  ถึงแก่กรรมเน่ืองจากการผา่ตดั
หวัใจ ท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
วนัเสาร์  ที ่ ๑๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายสุรพล  สมบติัเจริญ  และพุม่พวง  ดวงจนัทร์  หรือ 

นางร าพึง  จิตรหาญ  ไดรั้บการประกาศยกยอ่งเชิดชู
เกียรติจากส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ
ใหเ้ป็นปริยศิลปิน  

วนัศุกร์  ที ่ ๒๘  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สามชุก หรือตลาดร้อยปี อ าเภอสามชุก จงัหวดั
สุพรรณบุรี ไดรั้บรางวลัอนุรักษร์ะดบัดี ประจ า 
            พุทธศกัราช  ๒๕๕๒   จากองคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์
และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ   
วนัเสาร์ที ่๑๙ กนัยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วฒันธรรม ข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญา 
             ทางวฒันธรรมของไทย ๒๕ รายการ 
วนัเสาร์ ที ่ ๒๔  ตุลาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง องคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่ง
สหประชาชาติ มีมติประกาศยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
             บุคคลส าคญัและเหตุการณ์ของโลก  ๖๓ ท่าน/แห่ง ใน
วาระครบรอบ ๕๐ ปี, ๑๐๐ ปี, ๑๕๐ ปี  
             และ ๒๐๐ ปี 
วนัจันทร์ ที ่๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒   
เร่ือง นายสนิท ดิษฐพนัธ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ 
(จิตรกรรม) พุทธศกัราช ๒๕๓๒ ถึงแก่ 
             อนิจกรรมดว้ยโรคเลือดออกในสมองแบบเฉียบพลนั 
รวมสิริอาย ุ๘๗ ปี 
เร่ือง ยเูนสโกตั้งฐาน ศูนยโ์บราณคดีใตน้ ้าในไทย ท่ีจงัหวดั
จนัทบุรี เม่ือวนัท่ี ๒๖ ตุลาคม พุทธศกัราช 
             ๒๕๕๒ 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๒  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมนานาชาติดา้น
วฒันธรรมและหนา้กากและจดัท าขอ้มูล 



 ๖๑ 

             แผนท่ีและเวบ็ไซตห์นา้กากของโลก 
เร่ือง คณะยวุทูตเมืองยาชิโย รุ่นท่ี  ๒๑  เยอืน
กรุงเทพมหานคร เพื่อกระชบัความสัมพนัธ์และ 
             แลกเปล่ียนวฒันธรรม 
วนัพุธ  ที ่ ๑๘  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง จ่าสิบเอก สมาน  นภายน  หรือ ใหญ่  นภายน  ศิลปิน

อาวโุสดา้นวฒันธรรม  สาขา 
              ศิลปะการแสดง  ถึงแก่กรรมจากการติดเช้ือในกระแส
เลือด 
วนัศุกร์  ที ่ ๒๐  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   เกิดเหตุเพลิงไหมอ้าคารสยามสมาคม  ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์ แขวงวฒันา  เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 
วนัเสาร์  ที ่ ๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ  จงัหวดัขอนแก่น  ถูก
โจรกรรมโบราณวตัถุจ านวน ๙๑ รายการ 
วนัศุกร์  ที ่ ๑๑  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เป็นตวัแทน

ชาวตลาดร้อยปีสามชุก  รับมอบรางวลัในโครงการ
อนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ประจ าปี  ๒๕๕๒  จากองคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 

วนัอาทติย์  ที ่ ๑๓  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   การแข่งขนัเรือยาวประเพณี   สืบสานต านานเจา้พระยา  ชิง
ถว้ยพระราชทานพระบาทสมเด็จ 
          พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี   ๗  ประจ าปี  ๒๕๕๒ 
         ท่ีสะพานพระราม  ๘ กรุงเทพมหานคร 

ศาสนา (Religion) วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๙  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พิธีอญัเชิญองคเ์จา้พอ่กวนอูหยกขาวใหญ่ท่ีสุดในโลก 

ประดิษฐานท่ีสวนสาธารณะเกาะลอย อ าเภอศรีราชา  
จงัหวดัชลบุรี 

วนัพุธ  ที ่ ๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เสาธงสูงท่ีสุดในโลก  และธงธรรมจกัรใหญ่ท่ีสุดในโลก

 



 ๖๒ 

เพื่อวนัวสิาขบูชา 
วนัองัคาร  ที ่ ๒๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง การก่อตั้งโรงเรียนเตรียมสามเณรอยา่งเป็นทางการคร้ัง

แรกของประเทศไทยท่ีวดัคร่ึงใต ้อ าเภอเชียงของ  
จงัหวดัเชียงราย 

วนัพฤหัสบดี ที ่๑๑ มิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานพระมหาคมัภีร์อลักุรอาน  
             หนา้ปกพระปรมาภิไธย “ภปร.”   และพระนามาภิไธย 
“สก.” จ  านวน ๕,๐๐๐ ชุด แก่ประชาชน 
             สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
วนัอาทติย์  ที ่๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง  เครือข่ายพระสงฆเ์รียกร้องใหน้ายกรัฐมนตรีประกาศ
หา้มขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ในวนัพระใหญ่ โดยเร่ิมตั้งแต่วนัเขา้พรรษาปี ๒๕๕๒ 
วนัพุธ  ที ่ ๑๒  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒   
เร่ือง นางนาตีปะ  มะยาซีนะ  ตวัแทนประเทศไทยจากจงัหวดั
ปัตตานีไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศจาก 
             การแข่งขนัอ่านคมัภีร์อลักุรอานระหวา่งประเทศ คร้ังท่ี  
๕๑ ประเภทหญิง  ท่ีกรุงกวัลาลมัเปอร์ 
            ประเทศมาเลเซีย 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๓  สิงหาคม  พุทธศักราช   ๒๕๕๒ 
เร่ือง นักเรียนไทยได้รับรางวลัจากการแข่งขนัคอมพิวเตอร์
โอลิมปิกระหวา่งประเทศ   
           ณ  เมืองพลอฟดิฟ สาธารณรัฐประชาชนบลักาเรีย  
เร่ือง การประชุมหวัหนา้คณะผูแ้ทนฮจัญท์างการประจ า
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้๑๐ ประเทศ  
             เร่ืองรูปแบบการบริหารกิจการฮจัญ ์และความร่วมมือ
ฮจัญใ์นภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ 
            ณ  โรงแรมแอทธินี  กรุงเทพมหานคร 

เศรษฐกจิ (Economy) วนัองัคาร  ที ่ ๒๐  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหย้ดืระยะเวลาด าเนินการ

มาตรการเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ๔  

 



 ๖๓ 

มาตรการ  เป็นระยะเวลา  ๖  เดือน 
วนัพฤหัสบดี ที ่๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๒  
เร่ือง  กินเนสส์ เวลิด ์เรคคอร์ด   ออกประกาศนียบตัรประกาศ
ใหป้ระเทศไทยเป็นผูส่้งออกขา้วมาก 
            ท่ีสุดในโลก 
วนัศุกร์  ที ่ ๓๐  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ร่วมการประชุม

ประจ าปี    World  Economic  Forum  (WEF)  คร้ังท่ี  
๓๙    

วนัพุธ ที ่๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระยะท่ี ๒ 
วนัพฤหัสบดี ที ่๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน

พิธีเปิดโครงการเช็คช่วยชาติ 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เขา้ร่วมการ

ประชุมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 
             G 20 ลอนดอนซมัมิท 2009  
วนัพุธ  ที ่ ๘  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สถาบนัท่ีปรึกษาดา้นความเส่ียงทางการเมืองและ

เศรษฐกิจ จดัล าดบัประเทศไทยอยูใ่นอนัดบั ๒ ของ
ประเทศท่ีคอร์รัปชนัมากท่ีสุดในเอเชีย 

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๙  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จ่ายเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายเุป็นคร้ังแรก ในงานวนัผูสู้งอายุ 
            แห่งชาติ พุทธศกัราช  ๒๕๕๒ ณ อาคารธนัเดอร์โดม 
เมืองทองธานี   
วนัพุธ  ที ่ ๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง คณะรัฐมนตรีมีมติใหข้ึ้นภาษีสรรพสามิต  เหลา้ - เบียร์  

ร้อยละ  ๗ - ๘  เพื่อกระตุน้แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  ระยะท่ี  
๒ 

วนัองัคาร  ที ่ ๑๒  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง คณะรัฐมนตรีมีมติใหก้ระทรวงการคลงักูเ้งิน



 ๖๔ 

ธนาคารโลก  ๓.๕  หม่ืนลา้นบาท  ใชก้ระตุน้เศรษฐกิจ
รอบ  ๒ 

วนัองัคาร  ที ่ ๒๕  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลงตวัเลข

อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยในไตร
มาสแรกติดลบร้อยละ  ๗.๑  เป็นสถิติต ่าสุดในรอบ  ๑๒  
ปี 

วนัจันทร์  ที ่ ๑๓  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง กระทรวงการคลงัเร่ิมจ าหน่ายพนัธบตัรออมทรัพยไ์ทย

เขม้แขง็ วงเงิน  ๕๐,๐๐๐ ลา้นบาท  
วนัจันทร์  ที ่ ๑๐  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง วฒิุสภามีมติรับหลกัการร่างพระราชบญัญติัใหอ้ านาจ

กระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจ านวน  
๔๐๐,๐๐๐  ลา้นบาท 

วนัองัคาร  ที ่ ๒๒  กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง   คณะรัฐมนตรีอนุมติัแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๓  
           วงเงิน ๑.๖  ลา้นลา้นบาท 
วนัจันทร์  ที ่ ๒  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง อตัราเงินเฟ้อเดือนตุลาคม พุทธศกัราช  ๒๕๕๒  กลบั
เป็นบวกคร้ังแรกรอบปี สูงข้ึนร้อยละ ๐.๔ 
             เม่ือเทียบกบัเดือนตุลาคม พุทธศกัราช  ๒๕๕๑  
วนัองัคาร  ที ่ ๑  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  เปิดใหล้งทะเบียนหน้ี 
             นอกระบบ เป็นวนัแรก 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๓  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง  ราคาทองค าท าสถิติสูงสุด 
วนัองัคาร  ที ่ ๘  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   กระทรวงแรงงานปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่าประจ าพุทธศกัราช  
๒๕๕๒ 
วนัพุธ  ที ่ ๑๖  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาในการ



 ๖๕ 

ด าเนินการ  ๕ มาตรการเพื่อลดภาระค่าครอง 
           ชีพประชาชนออกไปอีก ๓ เดือน   
วนัองัคาร  ที ่ ๒๙  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหก้ระทรวงการคลงักูเ้งิน  

๙๐,๐๐๐  ลา้นบาท  เพื่อด าเนินการใน 
          โครงการลงทุนตามแผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็  ๒๕๕๕ 
เร่ือง   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง 

เร่ือง อตัราค่าจา้งขั้นต ่า ประจ าปี  
          ๒๕๕๓  ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอปรับข้ึนค่าจา้งขั้น

ต ่าตั้งแต่  ๑ – ๘  บาท 
วนัพุธ ที ่ ๓๐  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน

พิธีโอนเงินการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
ระยะท่ี ๒ ณ ธนาคารออมสิน ส านกังานใหญ่ ถนน
พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

โศกนาฏกรรม 
(Tragedies) 

วนัพฤหัสบดี ที ่ ๑  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เพลิงไหมส้ถานบนัเทิงซานติกา้ผบัขณะฉลองเทศกาลปี
ใหม่ 

 

สังคม (Society) วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๘  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เยาวชนดีเด่นเขา้รับโล่และของขวญัเน่ืองในโอกาสวนั

เด็กแห่งชาติ  จากนายกรัฐมนตรี   
วนัเสาร์ ที ่ ๑๐  มกราคม พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง  นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มอบค าขวญัวนั

เด็ก พุทธศกัราช ๒๕๕๒ 
วนัพุธ ที ่๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง     นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบ

ประกาศเกียรติคุณและของท่ีระลึกใหแ้ก่บุคคลผูไ้ดรั้บ
รางวลั “คนดีศรีสังคม” จ านวน ๑๗ คน 

วนัเสาร์  ที ่ ๔  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง องคก์รภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกนัจดักิจกรรมและ

ออกปฏิญญา  ๙  ขอ้ ในโครงการหยดุท าร้ายประเทศ
ไทย  หยดุใชค้วามรุนแรง  ท่ีสวนลุมพินี  
กรุงเทพมหานคร 

 



 ๖๖ 

วนัองัคาร  ที ่ ๒๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง อญัเชิญพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  ประดิษฐาน  ณ  บริเวณแปลง
โฉนดท่ีดินฉบบัแรกของไทย  ท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

วนัองัคาร  ที ่๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายวสิิฐ ตนัติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุน

บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ยื่นใบลาออกจากต าแหน่ง 
เพื่อรับผดิชอบต่อการกระท าความผดิตามประกาศและ
ระเบียบของกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

วนัพุธ  ที ่ ๓  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   บริษทัท่ีปรึกษาความเส่ียงทางการเมืองและเศรษฐกิจ จดั

อนัดบัให้ระบบราชการไทยดีเยีย่มเป็นอนัดบัท่ี ๓ ของ
เอเชีย 

วนัอาทติย์  ที ่๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง   นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศ

เกียรติคุณให้แก่บุคคลและองคก์รท่ีมีผลงานยอดเยีย่ม
และดีเด่นในดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  
เน่ืองในโอกาสวนัต่อตา้นยาเสพติด  ประจ าปี
พุทธศกัราช ๒๕๕๒    

วนัพุธ  ที ่ ๒๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง  เกิดปรากฏการณ์สุริยปุราคา ตั้งแต่เวลาประมาณ  ๗  
นาฬิกา  ถึง  ๙  นาฬิกา  ๒๐  นาที 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๖  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เปิดเวบ็ไซต์

ประจ าต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 

เร่ือง ศาลฎีกาพิพากษาจ าคุกตลอดชีวตินายสยาม ทรัพยว์ร
สิทธ์ิ หรือนายสุภาพ  สีแดง  
            หรือภาพ  ๗๐  ไร่ นกัคา้ยาเสพติดรายใหญ่ยา่นคลองเตย   
กรุงเทพมหานคร 
เร่ือง นายกรัฐมนตรีมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคล หน่วยงาน 

และโครงการดีเด่นของชาติประจ าพุทธศกัราช ๒๕๕๑ 



 ๖๗ 

วนัจันทร์  ที ่ ๑๐  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีสังคม ประจ า

พุทธศกัราช  ๒๕๕๒  ณ หอ้งประชุมอรรถไกรวลัวที  
ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล 

วนัเสาร์ ที ่๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒  
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทาง
ไปจงัหวดัอุบลราชธานีพร้อมมอบเงิน 
             ชดเชยให ้“ยายไฮ” และร่วมรับฟังปัญหาชาวบา้น 
วนัองัคาร ที ่๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง เวลิด ์อีโคโนมิค ฟอรัม จดัอนัดบัชาติท่ีมีความเท่าเทียม
ของเพศชาย–หญิงดา้นต่าง ๆ  
            (The Global Gender Gab 2009) ใหไ้ทยเป็นประเทศ
อนัดบัท่ี ๕๙ 
วนัอาทติย์  ที ่ ๑  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๓  
เร่ือง    เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมเครือข่าย
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภาคพื้น 
           เอเชียและแปซิฟิก คร้ังท่ี ๑๗ ท่ีจงัหวดัพิษณุโลก 
วนัจันทร์  ที ่ ๒  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง กรุงเทพมหานครเป็นเจา้ภาพการประชุมเครือข่ายเมือง
ใหญ่แห่งเอเชีย ๒๑ คร้ังท่ี ๘ ท่ีโรงแรม 
            พลูแมน  กรุงเทพมหานคร 
วนัพุธ  ที ่ ๑๑  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง องคก์รอุณาโลม ออกแถลงการณ์ประณามการกระท า
ของ พนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร กรณีให้ 
             สัมภาษณ์ ไทม ์ออนไลน์ พาดพิงถึงสถาบนั
พระมหากษตัริย ์
วนัศุกร์  ที ่ ๔  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง  พิธีปิดโครงการไทยสามคัคีไทยเขม้แขง็  ท่ีสนามศุภช
ลาศยั 
วนัจันทร์ ที ่๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง  นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานใน
พิธีมอบรางวลัองคก์รปกครองส่วน     
             ทอ้งถ่ินท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี  ประจ าปี  ๒๕๕๒  



 ๖๘ 

เร่ือง ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  จดั
มหกรรมงานสิทธิมนุษยชน  
            เน่ืองในโอกาสวนัสิทธิมนุษยชนสากล  ๑๐  ธนัวาคม  
พุทธศกัราช  ๒๕๕๒  

ส่ิงแวดล้อม 
(Environment) 

วนัพุธ ที ่๔ กุมภาพนัธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายสุริยา  แสงพงษ ์ ผูอ้  านวยการสวนสัตวเ์ปิดเขาเขียว 
และผูอ้  านวยการสวนสัตวพ์อยส์  ดิไฟ 
            แอนซ์  วอชิงตัน  ดีซี  สหรัฐอเมริกา  ร่วมลงนามใน
บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเร่ืองการเพาะ 
           ขยายพนัธ์ุเสือลายเมฆ ณ ห้องประชุมสวนสัตว์เปิดเขา
เขียว  จงัหวดัชลบุรี 
วนัองัคาร ที ่๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลปกครองจงัหวดัระยองพิพากษาใหค้ณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ประกาศใหท้อ้งท่ีเขต 
             เทศบาลเมืองมาบตาพุดทั้งหมด รวมทั้งต าบลเนินพระ 
ต าบลมาบข่า และต าบลทบัมา อ าเภอเมือง 
            ระยองทั้งต าบล ตลอดจนทอ้งท่ีต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้น
ฉาง เป็นเขตควบคุมมลพิษ 
วนัพุธ  ที ่ ๔  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลปกครองเชียงใหม่พิพากษาคดี  ใหก้ารไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทยจ่ายค่าเสียหายแก่ชาวบา้นแม่เมาะ
รายละ  ๒๔๖,๙๐๐  บาท  และใหอ้พยพชาวบา้นออก
นอกรัศมีผลกระทบ  ๕  กิโลเมตร  

วนัพฤหัสบดี ที ่๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นกัวจิยัไทยคน้พบแตนเบียนเพศเมียช่วยก าจดัแมลง
ศตัรูพืช 
วนัเสาร์ ที ่๒๘  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง  ประเทศไทยจดักิจกรรม “Earth Hour 2009 ปิดไฟ ๑ 

ชัว่โมง ใหโ้ลกพกั” เพื่อรณรงคล์ดภาวะโลกร้อนร่วมกบั
อีก ๘๔ ประเทศทัว่โลก 

วนัพุธ  ที ่ ๒๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พบพนัธุกรรมมา้พื้นเมืองล าปาง  มีลกัษณะเด่นและ

เอกลกัษณ์บางอยา่งคลา้ยมา้โบราณท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ

 



 ๖๙ 

มองโกเลียน - พเวาสก้ี  (Mongolian  Przewalski) 
วนัองัคาร  ที ่๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง ชา้งพงัก าไลประสบอุบติัเหตุตกจากรถสิบลอ้ขาหนา้หกั

ทั้งสองขา้ง ไดรั้บการรักษาดว้ยวธีิฉีดสเตม็เซลลห์รือ
การปลูกถ่ายเน้ือเยือ่เป็นคร้ังแรกของโลก ท่ีโรงพยาบาล
ชา้ง จงัหวดัสุรินทร์ 

วนัพฤหัสบดี ที ่๑๑ มิถุนายน  พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นกัวจิยัไทยจากคณะวทิยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั คน้พบก้ิงกือกระบอก  ๑๒  ชนิดใหม่ของ
โลก  

วนัองัคาร  ที ่ ๑๔  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ธนาคารโลกปล่อยสินเช่ือ  (เงินกู)้   ๒๓,๐๐๐  ลา้นบาท  

เพื่อพฒันาการใชพ้ลงังานทดแทนเพื่อลดก๊าซเรือน
กระจก  และช่วยผูไ้ดรั้บผลกระทบจากมลพิษ   

วนัจันทร์  ที ่ ๒๗  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง  ลูกชา้งเอเชียเพศผูเ้ชือกแรกท่ีเกิดในเครือรัฐออสเตรเลีย

จากพงัทองดี  แม่ชา้งจากประเทศไทย  ไดรั้บการตั้งช่ือ
วา่  ลูกชาย  

วนัเสาร์  ที ่ ๑๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สวนสัตวท์ารองกา เครือรัฐออสเตรเลีย ท าพิธีรับขวญั 

ลูกชาย ลูกชา้งไทยตวัแรกท่ีเกิดในเครือรัฐออสเตรเลีย 
วนัเสาร์  ที ่ ๒๒  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ประเทศไทยไดรั้บยกยอ่งจากองคก์รใหค้วามช่วยเหลือ
นานาชาติจากสหรัฐอเมริกา วา่มีนโยบาย 
             เงินทุนหมุนเวยีนเพื่อการอนุรักษพ์ลงังานและพลงังาน
ทดแทนในการช่วยกระตุน้การลงทุนดา้น 
            พลงังาน และสร้างจิตส านึกเก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน 
วนัเสาร์  ที ่ ๑๒  กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง    นายฉตัรพงษ ์ ฐิตไชยโรจน์  มอบซากฟอสซิลส่วนของ
ขากรรไกรของชา้งดึกด าบรรพ ์ 
           สกุลสเตโกโลโฟดอน อายปุระมาณ ๒ ถึง ๑๑ ลา้นปี ให้
สถาบนัวจิยัไมก้ลายเป็นหินและ          
           ทรัพยากรธรณี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ 



 ๗๐ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
วนัอาทติย์  ที ่  ๑๓  กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง    กลุ่มกรีนพีซเปิดตัวศิลปะบนนาข้าวอินทรีย์ บนพื้นท่ี
ขนาด ๑๐ ไร่ ท่ีบา้นเขาราบ ต าบลเตาปูน  
           อ าเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี   
วนัองัคาร  ที ่ ๒๙  กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลปกครองกลางสั่งระงบัโครงการหรือกิจกรรมรวม 
๗๖ โครงการท่ีก าลงัด าเนินการในพื้นท่ี 
            ต  าบลมาบตาพุด อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง จนกว่า
ศาลจะมีค าพิพากษา 
วนัจันทร์ ที ่๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง นกัวทิยาศาสตร์ของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต 
             ปัตตานี คน้พบทากทะเลชนิดใหม่ของโลก บริเวณร่อง
น ้าป่าชายเลนท่ีอ่าวปากพนงั  จงัหวดั 
             นครศรีธรรมราช ตั้งช่ือ “ไอเ้ท่ง” ตามตวัหนงัตะลุงปักษ์
ใต ้
วนัพฤหัสบดี ที ่๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง สถาบนัวจิยัไมก้ลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลยัราชภฏั 
             นครราชสีมา คน้พบสัตวใ์หม่ของโลก ๒ ชนิด คือ ซาก
ฟอสซิลหมูดึกด าบรรพท่ี์บริเวณแหล่ง 
             ตะกอนลุ่มแม่น ้ามูล ต าบลท่าชา้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวดันครราชสีมา และปลากระเบน 
            บวัในทะเลสาบสงขลา จงัหวดัสงขลา 
วนัพุธ ที ่๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒  
เร่ือง เกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตก โอไรนิดส์ (Orionid 
Meteors shower) หรือฝนดาวตกนายพราน ซ่ึง 
             เป็นกลุ่มดาวท่ีมองเห็นไดท้างทิศทางตะวนัออกตั้งแต่
เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเชา้มืดของวนัใหม่ 
            โดยมีอตัราการเกิดเฉล่ียสูงสุด ๒๐ ดวงต่อชัว่โมง 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๒  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เอน็จีโอ ตรวจพบสารเคมีในนิคมมาบตาพุดและนิคม



 ๗๑ 

เอเชียสูงกวา่ค่ามาตรฐาน 
วนัจันทร์  ที ่ ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง กรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์าและพนัธ์ุพืช  พบป่าสักกวา่  
๓๐,๐๐๐  ไร่  ในเขต รักษาพนัธ์ุสัตวป่์า 
              ลุ่มน ้าปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  มีอายกุวา่  ๑๐๐  ปี  และ
ไดเ้ขา้เป็นโครงการในพระราชด าริใน 
             สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ 
วนัพุธ  ที ่ ๑๑  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ มีมติใหบ้ริษทั ยเูน่ียน เพาเวอร์ ดีเวล 
             ลอปเมนท ์จ ากดั อดีตเจา้ของโรงไฟฟ้าบา้นหินกรูด คืน
ท่ีดินสาธารณะชายทะเลใหช้าวบา้น 
วนัองัคาร  ที ่๑๗  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ปรากฏการณ์ฝนดาวตกลีโอนิดส์ 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๖  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง  สารโซเดียมเปอร์ซลัเฟต หรือสารฟอกขาวร่ัวไหลจากตู้

เก็บท่ีท่าเรือแหลมฉบงั  จงัหวดัชลบุรี 
วนัพุธ  ที ่ ๒  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแกค้  าสั่งศาลปกครองชั้นตน้  
ใหร้ะงบัโครงการในพื้นท่ีมาบตาพุดท่ี 
             มีผลกระทบต่อชุมชนรุนแรงเป็นการชัว่คราว  
วนัองัคาร  ที ่ ๘  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง    กรมทรัพยากรธรณีเปิดเผยผลส ารวจพบแหล่งแร่ทองค า

ในประเทศไทย  รวม  ๗๖  แห่ง ในพื้นท่ี  ๓๑  จงัหวดั  
คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ  ๙  แสนลา้นบาท 

เร่ือง    กรมปศุสัตวจ์ดัตั้งสถาบนัวจิยัและบริการสุขภาพชา้ง
แห่งชาติ  ท่ีจงัหวดัจงัหวดัสุรินทร์  เพื่อเป็น 
             ศูนยก์ลางการรักษาพยาบาล และศึกษาวจิยั  คน้ควา้เร่ือง
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัชา้งทั้งภายในประเทศ 
             ไทยและภูมิภาคเอเชีย 
วนัอาทติย์  ที ่ ๑๓  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์   
วนัจันทร์ ที ่๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 



 ๗๒ 

เร่ือง   ทีมนกัวจิยัโครงการ  ”ตามรอยชาติพนัธ์ุของประชากร
ภูมิภาคเอเชีย”  ประสบความส าเร็จและ 
             ไดรั้บการตีพิมพใ์นนิตยสาร Science 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๗  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วม
ประชุมภาวะโลกร้อนท่ี ราชอาณาจกัร 
             เดนมาร์ก 
วนัพุธ ที ่ ๒๓  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง  สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ไทย  คน้พบพรรณไมไ้ทยสกุลบุหรง ๒  ชนิดใหม่ของ
โลก 

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๔  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง คณะกรรมการตดัสินรางวลัลูกโลกสีเขียวมอบรางวลั
ลูกโลกสีเขียว  คร้ังท่ี  ๑๑  ประจ าปี   
             ๒๕๕๒  ใหแ้ก่ผลงาน  ๗  ประเภทรวม  ๕๔  ผลงาน 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๓๑  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เกิดปรากฏการณ์จนัทรุปราคาบางส่วนเห็นไดท้ัว่
ประเทศไทย 

สุขภาพ (Health) วนัศุกร์ ที ่๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง คณะแพทยจ์ากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย ผา่ตดัปลูกถ่ายไตขา้มหมู่เลือดไดส้ าเร็จเป็นคร้ังแรก
ในประเทศไทย 

วนัองัคาร ที ่๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง  องคก์ารอนามยัโลกจดัอนัดบัประเทศไทยอยูใ่นล าดบัท่ี 

๑๗ จาก ๒๒ ประเทศท่ียงัไม่สามารถควบคุมวณัโรคได ้ 
วนัเสาร์  ที ่ ๒๕  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง  ประเทศไทยท าสถิติโลกร่วมออกก าลงักายในน ้าทะเล
พร้อมกนัมากท่ีสุดในโลก  จ  านวน   
             ๒,๐๐๙ คน  บนัทึกลงในหนงัสือกินเนสส์  เวลิด ์ เรคค
อร์ด ในงานมหกรรม ลงน า้  ลดพุง  
            ลดโลกร้อน  ท่ีชายหาดพทัยา  อ าเภอบางละมุง  จงัหวดั
ชลบุรี 

 



 ๗๓ 

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมสมยัพิเศษวา่ดว้ย
โรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ชนิด  A   
             (H1N1)  ของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (อาเซียน)  บวก  ๓   
วนัองัคาร  ที ่ ๑๒  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง คนไทยติดเช้ือไขห้วดัสายพนัธ์ุใหม่  ๒๐๐๙  เป็น

ประเทศท่ี  ๓๑   
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง กระทรวงสาธารณสุข  ออกประกาศ  ค  าแนะน า

ประชาชน  เร่ือง  โรคไขป้วดขอ้ยงุลาย (Chikungunya)  
ฉบบัท่ี  ๑  เน่ืองจากพบการระบาดของโรคชิคุนกุนยา  
(Chikungunya) ในภาคใตข้องไทย  

วนัองัคาร  ที ่ ๒๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข

บงัคบัใหโ้ฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์างโทรทศัน์  
ตอ้งไม่ปรากฏตวัผลิตภณัฑ์เวน้แต่ตราสัญลกัษณ์ใหเ้ห็น
ไดไ้ม่เกิน  ๒  วนิาที  และตอ้งมีขนาดไม่เกิน  ร้อยละ  ๕  
ของพื้นท่ีโฆษณา 

วนัองัคาร  ที ่๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดรั้บรางวลัดีเยีย่ม 
              United Nations Public Service Award 2009  สาขาการ
ปรับปรุงการใหบ้ริการ 
วนัศุกร์   ที ่๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง   กระทรวงสาธารณสุขเผาท าลายยาเสพติดใหโ้ทษของ

กลาง คร้ังท่ี ๓๗ น ้าหนกัรวมทั้งส้ิน ๖,๑๒๑ กิโลกรัม 
จาก ๔,๔๒๖ คดี รวมมูลค่า ๙,๓๖๙ ลา้นบาท ท่ี
ศูนยบ์ริการสาธารณูปโภคและส่ิงแวดลอ้ม นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

วนัอาทติย์  ที ่ ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  เปิดโรงงาน
ตน้แบบผลิตวคัซีนป้องกนัหวดั  ๒๐๐๙ 



 ๗๔ 

             ท่ีจงัหวดันครปฐม 
วนัพุธ  ที ่ ๒๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   ประเทศไทยมีผูติ้ดเช้ือไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุ ใหม่  

๒๐๐๙  และเสียชีวติมากท่ีสุดในเอเชีย  
วนัจันทร์  ที ่ ๓  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง สาธารณสุขจงัหวดัทัว่ประเทศและคลินิกท่ีเขา้ร่วม
โครงการเร่ิมจ่ายยาตา้นไวรัสโอเซลทามิเวยีร์  
            ซ่ึงเป็นยาตา้นไวรัสไขห้วดั ๒๐๐๙  
วนัจันทร์  ที ่ ๒๑  กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ทีมวจิยัหน่วยประสาทวทิยา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ประสบความส าเร็จในการน าสารพิษ 
             โบทูไลนมั ทอกซิน (Botulinum Toxin) ท่ีปะปนใน
อาหารกระป๋องและหน่อไมป๊ี้ปมาผลิตเป็น 
            ยารักษาโรคเป็นแห่งแรกในเอเชีย 
วนัพุธ  ที ่ ๑๘  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง การประชุมสุดยอดวา่ดว้ยความมัน่คงอาหารโลก 

ประจ าปี ๒๕๕๒   ณ  กรุงโรม  ประเทศอิตาลี   
วนัจันทร์ ที ่๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง  การประชุมวชิาการเครือข่ายนกัวจิยัโรคพยาธิใบไมต้บั
นานาชาติ ท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๓  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง โรงพยาบาลราชวถีิประสบความส าเร็จในการผา่ตดัใช้
รากฟันฝังกระจกตาเทียมรักษาตาบอดให้ 
             มองเห็นไดร้ายแรกของประเทศไทย 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๐  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง องคก์ารอนามยัโลกยอมรับระบบเฝ้าระวงัอุบติัเหตุ
การจราจรของไทย  เป็น ๑ ใน  ๑๕  ประเทศ 
             ท่ีมีประสิทธิภาพ 
วนัจันทร์ ที ่๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง ตรวจพบเช้ือไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ชนิด  A/H1 N1 
หรือไขห้วดัใหญ่  ๒๐๐๙  ในฟาร์มสุกร   
            สถานีวจิยัทบักวาง  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  จงัหวดั
สระบุรี เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย 



 ๗๕ 

วนัศุกร์  ที ่ ๑๘  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง      ประเทศไทยเร่ิมทดลองวคัซีนหวดั ๒๐๐๙(H1N1 Nasal  
Spray Vaccine) ในอาสาสมคัร ๒๔ คน 

อาชญากรรม (Crime) วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๙  กุมภาพนัธ์  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายแฮร์ร่ี  นิโคเลดส์  นกัเขียนชาวออสเตรเลีย  ผูต้อ้งหา
คดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพ ไดรั้บ 
            พระราชทานอภยัโทษ 
วนัศุกร์ ที ่๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง ต ารวจบุกตรวจคน้และจบักุมตวั นางสาวจีรนุช เปรมชยั

พร ผูอ้  านายการเวบ็ไซตป์ระชาไท 
(www.prachatai.com)  เน่ืองจากพบหลกัฐานการเขียน
ขอ้ความลกัษณะหม่ินสถาบนัพระมหากษตัริย ์

วนัศุกร์ ที ่๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง     กรมสอบสวนคดีพิเศษจบักุมผูต้อ้งหาขบวนการคา้ยาเสพ

ติดรายใหญ่   พร้อมยดึทรัพยม์ูลค่า ๑๑๗ ลา้นบาท 
วนัจันทร์ ที ่ ๓๑  มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง     ศาลแพง่สั่งยดึทรัพยน์ายสมชาย คุณปล้ืมและครอบครัว 

๑๑ ลา้นบาท จากคดีทุจริตซ้ือท่ีดินใน  
            เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ต าบลเขาไมแ้กว้  อ าเภอบางละมุง  

จงัหวดัชลบุรี 
วนัศุกร์  ที ่ ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลอาณาพิพากษาจ าคุก นายสุวชิา ท่าคอ้  ในคดีเผยแพร่

ภาพหม่ินสถาบนัพระมหากษตัริย ์ 
วนัจันทร์  ที ่ ๖  เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง การจบักุมกลุ่มผูล้อบสังหารนายชาญชยั ลิขิตจิตถะ 
องคมนตรี 
วนัองัคาร  ที ่ ๑๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลอาญาอนุมติัออกหมายจบัพนัต ารวจโท  ทกัษิณ  ชินวตัร  

และแกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ  
อีก  ๑๓ คน  ในความผิดฐานยยุงประชาชนใหก่้อความไม่
สงบในราชอาณาจกัร  และมัว่สุมเกินสิบคนข้ึนไป  กระท า
ประทุษร้าย  และก่อความวุน่วายในบา้นเมือง 

วนัพุธ  ที ่ ๑๕  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 

 

http://www.prachatai.com/


 ๗๖ 

เร่ือง กองบญัชาการต ารวจนครบาลออกหมายจบัผูท่ี้ร่วมทุบ
รถยนตข์องนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีและ
ท าร้ายนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีท่ี
กระทรวงมหาดไทย จ านวน ๒๐ คน 

วนัศุกร์  ที ่ ๑๗  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นายสนธิ ล้ิมทองกุล แกนน าพนัธมิตรประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตย ถูกคนร้ายใชอ้าวธุสงครามลอบยงิ ท่ี
บริเวณหนา้ป๊ัมน ้ามนัคาลเทก็ซ์ หนา้วดัเอ่ียมวรนุช ส่ี
แยกบางขนุพรหม ถนนสามเสน แขวงบา้นพานถม เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร 

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลสูงของมาเลเซียตดัสินประหารชีวติผูต้อ้งหาชาวไทย  

๒  คน  ในความผดิฐานขนยาเสพติดเขา้ประเทศ 
วนัพุธ  ที ่ ๖  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เจา้หนา้ท่ีต ารวจปราบปรามยาเสพติดต ารวจภูธรภาค  ๕  

และเจา้หนา้ท่ีปราบปรามยาเสพติดจากประเทศไตห้วนั  
ร่วมกนัจบักุมเครือข่ายผูค้า้ยาเสพติดขา้มชาติรายใหญ่ใน
พื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่   ไดข้องกลางเฮโรอีน  ๑๔๐  
กิโลกรัม  มูลค่า  ๔  พนัลา้นบาท 

วนัพุธ  ที ่ ๑๓  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลอาญาอ่านค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ผา่นระบบวดิีโอ  

คอนเฟอร์เรนซ์  คดีลอบวางระเบิดสังหารนางปัทมา  
เฟ่ืองประยรู  มารดาของนางคมคาย  พลบุตร  อดีต
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัจนัทบุรี  พรรค
ประชาธิปัตย ์ 

วนัอาทติย์  ที ่ ๑๗  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง คนร้ายลอบวางเพลิงและวางระเบิดรวม  ๙  จุด  ในเขต
เทศบาลนครยะลา  อ าเภอเมืองยะลา   
             จงัหวดัยะลา  และพื้นท่ีใกลเ้คียง  ท าใหเ้กิดความเสียหาย
อยา่งมาก   
วนัจันทร์  ที ่ ๑๘  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลแพง่มีค าสั่งใหน้ายสมชาย  นีละไพจิตร  อดีต
ประธานชมรมนกักฎหมายมุสลิม 



 ๗๗ 

            เป็นบุคคลสาบสูญ 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๒๑  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลอาญาพิพากษาจ าคุกนายอคัรเดช สอนพ่วง หรือบงั

รอน ๕๐ ปี ในคดีคา้ยาบา้ ๑๐๐,๐๐๐  เมด็ 
วนัพฤหัสบดี ที ่๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง รายงานผลส ารวจดชันีสันติภาพโลกประจ าปี

พทุธศกัราช ๒๕๕๒  ของกลุ่มวชินั  ออฟ ฮิวแมนนิตี  
จดัใหป้ระเทศไทยอยูท่ี่อนัดบั ๑๑๘  จากการส ารวจ 
๑๔๔ ประเทศทัว่โลก 

วนัอาทติย์  ที ่ ๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง คนร้ายลอบวางระเบิดไวใ้นรถกระบะท่ีจอดอยูห่นา้ร้าน

ขายยาบนถนนรามโกมุท เขตเทศบาลต าบลยีง่อ  อ าเภอยี่
งอ   จงัหวดันราธิวาส ท าใหมี้ผูเ้สียชีวติ ๒ ราย บาดเจบ็  
๑๙ ราย 

วนัจันทร์  ที ่ ๘  มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง  ผูก่้อความไม่สงบใชอ้าวธุสงครามยงิเขา้ไปในมสัยดิอลั

ฟุรกอน อ าเภอเจาะไอร้อง จงัหวดันราธิวาส   ขณะ
ชาวบา้นก าลงัประกอบพิธีละหมาด   

วนัองัคาร  ที ่ ๒๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง นก  เชิญยิม้  นกัแสดงตลกถูกจบัพร้อมยาเสพติด 
เร่ือง ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวติ  พนัตรี  ชานนท ์ ชิณ

วงศ ์ และนายวฑูิร  นิยกิจผูต้อ้งหาคดียาเสพติด  ใน
ความผดิฐานร่วมกนัฆ่าเจา้หนา้ท่ี  

วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๖  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลฎีกาพิพากษาจ าคุกตลอดชีวตินายสยาม ทรัพยว์ร
สิทธ์ิ หรือ นายสุภาพ  สีแดง หรือ 
            ภาพ  ๗๐  ไร่ นกัคา้ยาเสพติดรายใหญ่ยา่นคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 
วนัศุกร์  ที ่ ๒๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวติ นายสมคิด พุม่พวง 
ฆาตกรฆ่าชิงทรัพยน์างสาววารุณี   
             พิมพะบุตร แต่จ าเลยใหก้ารรับสารภาพจึงลดโทษ
คงเหลือจ าคุกตลอดชีวิต  



 ๗๘ 

วนัองัคาร  ที ่ ๒๕   สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เกิดเหตุวางระเบิดในรถยนตบ์ริเวณหนา้ร้านอาหารสวน

กลว้ย  เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  เป็นเหตุให้ขา้ราชการ
และประชาชนไดรั้บบาดเจบ็จ านวน ๔๒ ราย 

วนัศุกร์  ที ่ ๒๘  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง     ศาลอาญาพิพากษาจ าคุกนางสาวดารณี  ชาญเชิงศิลปกุล  
หรือ ดา  ตอร์ปิโด สมาชิกกลุ่มแนวร่วม 
            ประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ  (นปช.) เป็นเวลา 
๑๘ ปี  ขอ้หาหม่ินพระบรมเดชานุภาพ   
วนัอาทติย์  ที ่  ๓๐   สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง นายศิริมงคล  สิงห์มนสัศกัด์ิ อดีตแชมป์มวยสากลระดบั
โลกถูกต ารวจจบักุมขณะน ายาไอซ์ 
             น ้าหนกั  ๒๘.๔  กรัม  ส่งใหลู้กคา้ท่ีจงัหวดัชลบุรี 
วนัจันทร์  ที ่ ๓๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   เจา้หนา้ท่ีต ารวจกองบญัชาการปราบปรามยาเสพติด  
อายดัทรัพยสิ์นของนายองอาจ  เนียมนุกุล   
            หวัหนา้เครือข่ายคา้ยาเสพติดท่ีใหญ่ท่ีสุดในยา่นวดัพระยา
ไกร  เช่ือวา่เป็นการฟอกทรัพยจ์าก 
            การคา้ยาเสพติด 
วนัอาทติย์  ที ่ ๑๓  กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เจา้หนา้ท่ีป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจบักุมนายธน
กร  ดวงถาวรวงศ ์  พอ่คา้ยาเสพติด 
             รายใหญ่ อนัดบั ๑ ใน ๓ ของประเทศ ยดึยาไอซ์ ๖ 
กิโลกรัม ยาเสพติดอ่ืน ๆ เงินสดและสมุด 
            บญัชีธนาคาร อาวธุปืน รถยนต ์๕ คนั และของกลางอ่ืน 
ๆ ๖๐ รายการ รวมมูลค่า ๕๓  ลา้นบาท 
วนัเสาร์  ที ่ ๒๖  กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เจา้หนา้ท่ีต ารวจเขา้จบักุมนายทศันยั หรือโจ ้วฒันวงค ์
อดีตพนกังานธนาคารท่ียกัยอกเงินบญัชี 
             ลูกคา้ไปเขา้บญัชีตวัเอง ไดเ้งินกวา่  ๕๖  ลา้นบาท 
 
วนัพุธ  ที ่ ๓๐  กนัยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง กรณีลอบวางระเบิด AMFO ขา้งศาลรัฐธรรมนูญ 



 ๗๙ 

วนัอาทติย์ ที ่ ๑๑  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง วางระเบิดแสวงเคร่ืองบริเวณริมร้ัวส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
             แห่งชาติ 
วนัองัคาร ที ่ ๑๓  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ผูต้อ้งหาคดีฆาตกรรมนางสุนนัท ์ศรีสุวรรณ และฆ่าหัน่
ศพ เด็กชายโช มาคิโน วยั ๕ ปี   
             เขา้มอบตวักบัส านกัข่าวไทย อสมท. ช่อง ๙ 
วนัศุกร์ ที ่๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลฎีกาพิพากษายนืตามศาลอุทธรณ์ใหป้ระหารชีวิต 
พลต ารวจโท  ชลอ  เกิดเทศ ในคดีอุม้ฆ่า 
             สองแม่ลูกตระกลูศรีธนะขณัฑ ์
วนัศุกร์ ที ่ ๒๙  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง    นายราเกซ สักเสนา อดีตท่ีปรึกษากรรมการผูจ้ดัการ
ธนาคารกรุงเทพพาณิชยก์าร จ ากดัมหาชน  
           หรือบีบีซี ผูต้อ้งหาคดียกัยอกทรัพย ์ถูกส่งตวัจากประเทศ
แคนาดากลบัมาด าเนินคดีในประเทศ 
            ไทย 
วนัพุธ  ที ่ ๔  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลฎีกาพิพากษาจ าคุก ๕ ปี นายโกวทิ ประวาลพฤกษ ์
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
              เอกชน ในคดีทุจริตส่ือการเรียนการสอน 
วนัจันทร์  ที ่ ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง กรมสอบสวนคดีพิเศษ   แต่งตั้งพนัต ารวจเอก  ทรงศกัด์ิ  
รักศกัด์ิสกุล  ผูบ้ญัชาการส านกักิจการ 
             ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหวา่งประเทศ  เป็นผู ้
ตรวจสอบบทสัมภาษณ์พนัต ารวจโท 
            ทกัษิณ  ชินวตัร  อดีตนายกรัฐมนตรี  ในลกัษณะมีถอ้ยค า
 หม่ินสถาบนัพระมหากษตัริย ์
เร่ือง     การจบักุมขบวนการคา้อาวธุสงครามและยาเสพติดราย
ใหญ่  ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
วนัพุธ  ที ่ ๑๑  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  



 ๘๐ 

เร่ือง นายศิวรักษ ์ ชุติพงษ ์ วศิวกรชาวไทยถูกจบัในขอ้หาเป็น
สายลบัจารกรรมขอ้มูลตารางการบิน 
             ของพนัต ารวจโท ทกัษิณ  ชินวตัร 
วนัพฤหัสบดี  ที ่ ๑๒  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลแขวงดุสิตสั่งจ  าคุกนายวฒันา อศัวเหม  ๑๐  ปี  โดย
ไม่รอลงอาญา คดีทุจริตท่ีดินสร้าง 
             บ่อบ าบดัน ้าเสียคลองด่าน  
วนัองัคาร  ที ่๑๗  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง เจา้หนา้ท่ีทหาร – ต  ารวจ วสิามญัฆาตกรรมแนวร่วมผูก่้อ
ความไม่สงบในพื้นท่ีภาคใต ้จ านวน  
            ๖ ราย  ณ  บา้นพรุจูด  ต าบลควนโนรี  อ าเภอโคกโพธ์ิ  
จงัหวดัปัตตานี 
วนัองัคาร  ที ่ ๒๔  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง    อยัการส่งฟ้องคดีนายราเกซ สักเสนา ร่วมกบัพวกทุจริต
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์าร จ ากดั เป็น 
           จ  านวนเงิน ๑,๖๕๗  ลา้นบาท 
วนัพุธที ่ ๒๕  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ต ารวจกองปราบปราม เขา้ตรวจคน้กลุ่มบุคคลตอ้งสงสัย 
จ านวน  ๔  จุด ทั้งในกรุงเทพมหานคร 
              และปริมณฑล กรณีมีการร้องทุกขใ์หส้อบสวน
ด าเนินคดีฐานฉอ้โกง กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ 
              จดัซ้ือรถจกัรยานยนตส์ายตรวจ  จ  านวน  ๑๙,๑๔๗  คนั 
มูลค่า  ๑,๑๔๔,๙๙๐,๖๐๐  บาท ของ 
             ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
วนัจันทร์ ที ่๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
เร่ือง      ศาลอาญาพิพากษาคดีนายค าตา แคนบุญจนัทร์ และพวก

รวม ๖ คน ปิดลอ้มอาคารเนชัน่ทาวเวอร์ 
วนัจันทร์  ที ่ ๗  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
เร่ือง  การจบักุมนายมูอมัมะรอสือดี  อุมา  ผูต้อ้งหาคา้ยาเสพ

ติดรายใหญ่ซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการตวัของประเทศมาเลเซีย  
พร้อมเฮโรอีน  มูลค่ากวา่  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ท่ีจงัหวดั
นราธิวาส 

วนัองัคาร  ที ่ ๘  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 



 ๘๑ 

เร่ือง    ศาลกรุงพนมเปญ ราชอาณาจกัรกมัพชูา  พิพากษาใหน้าย
ศิวรักษ ์ ชุติพงษ ์ วศิวกรชาวไทยจ าคุก 
           ๗  ปี  ปรับ  ๑๐  ลา้นเรียล  ในความผดิฐานน าขอ้มูลตาราง
การบินของพนัต ารวจโท  ทกัษิณ   
           ชินวตัร  ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี  แห่งราชอาณาจกัร
กมัพชูา เปิดเผยต่อเลขานุการสถาน 
           เอกอคัรราชทูตไทย 
วนัศุกร์  ที ่ ๑๑  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม  สีหมุนี  

พระราชทานอภยัโทษนายศิวรักษ ์ชุติพงษ ์วศิวกรชาว
ไทยท่ีกมัพชูาจบักุมในความผดิฐานจารกรรมเอกสาร
เก่ียวกบัก าหนดการเดินทางโดยเคร่ืองบินของพนัต ารวจ
โท  ทกัษิณ  ชินวตัร  อดีตนายกรัฐมนตรี  กบัสมเด็จอคัร
มหาเสนาบดีเดโช  ฮุน เซน  นายกรัฐมนตรีกมัพชูา 

วนัเสาร์  ที ่๑๒  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ประเทศมาเลเซียส่งคนไทย  ๔๐๐  คน ท่ีลกัลอบเขา้เมือง

โดยผดิกฎหมายกลบัราชอาณาจกัรไทยเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

วนัองัคาร  ที ่ ๑๕  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องนายสยาม  ทรัพยว์รสิทธ์ิ  ฉายา  
“ภาพ  ๗๐ ไร่”  คดีอั้งยีซ่่องโจร 
วนัพุธ  ที ่ ๑๖  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง ศาลอาญาตดัสินประหารชีวติพนัเอก  พิสิษฐ ์  อมรวสิัย
สรเดช  และตดัสินจ าคุกตลอดชีวติ  
            พนัโท  สุรยตุ  สังขเ์ทพ  ขอ้หากระท าความผิดเก่ียวกบัยา
เสพติด 
วนัเสาร์  ที ่ ๑๙  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง    เจา้หนา้ท่ีต ารวจมาเลเซียจบักุมชาวไทย  ๓  คน  สมาชิก
แนวร่วมกลุ่มกองก าลงัติดอาวธุ RKK   
           ศาลตดัสินซ่ึงจะมีโทษประหารชีวิตดว้ยการแขวนคอ  
วนัองัคาร  ที ่ ๒๒  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง    ทางการมาเลเซียควบคุมตวัผูต้อ้งสงสัยเพิ่มเติมอีก  ๘  คน 



 ๘๒ 

วนัองัคาร  ที ่ ๒๙  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง   ต ารวจปราบปรามยาเสพติด จบัพอ่คา้ยาเสพติดรายใหญ่
เครือข่าย  “เหวย่เซียะกงั” ไดข้องกลาง 
          ยาเสพติด มูลค่ากวา่  ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
วนัพุธ ที ่ ๓๐  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
เร่ือง กระทรวงยติุธรรมร่วมกบักระทรวงพาณิชยแ์ละกรม

สอบสวนคดีพิเศษ  แถลงข่าวการจบักุมสินคา้ปลอม
เคร่ืองหมายการคา้  มูลค่าความเสียหายรวม ๑๔ ลา้น
บาท 
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