อาศรมวงษาธิราชสนิท
โดย เบญจา รุ่งเรืองศิลป์ *
อาศรมวงษาธิราชสนิท จัดตังขึ
้ ้นจากความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม และราชสกุลสนิทวงศ์ เพื่อราลึกในพระกรุณาธิคณ
ุ และ
แสดงพระอัจฉริยภาพของพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ในด้ านวรรณกรรม การ
ศึกษา วัฒนธรรม การต่างประเทศ การบริหารราชการแผ่นดิน และการแพทย์แผนไทย จากการ
ที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ ประกาศยกย่อง
ให้ ทรงเป็นบุคคลสาคัญของโลกสาขาปราชญ์และกวี ในปี พ.ศ. 2551 ภายในอาศรมประกอบด้ วย
สารสนเทศจากนิทรรศการถาวร หนังสือหายากพระนิพนธ์ของพระองค์ท่าน หนังสือที่ระลึกในงาน
ฉลอง 200 ปี วันคล้ ายวันประสูติฯ บริการสืบค้ นและอ่านหนังสือพระนิพนธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
วีดิทศั น์เรื่องพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท และบทความภาษาอังกฤษของงานวิจยั
ด้ านเภสัชศาสตร์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมาทรง
เป็ นประธานในพิธีเปิ ดอาศรมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ขอเชิญเยี่ยมชมและศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูล
ในอาศรมวงษาธิราชสนิทได้ ที่ห้องหนังสือหายาก ชัน้ 6 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Ashram Wongsa Dhiraj Snit
Ashram Wongsa Dhiraj Snid was established under the cooperation of
Chulalongkorn University, Ministry of Public Health , Ministry of Culture and the Royal Line
“Snidwong” at the 6 floor of the Center of Academic Resources building of Chulalongkorn
University to commemorate the high abilities of His Royal Highness Krom Luang Wongsa
Dhiraj Snid on literature, education, foreign affairs , national administration and Thai
traditional medicine, and on the occasion when in 2008 UNESCO celebrated the
anniversaries of eminent personalities “200 th anniversary of His Royal Highness Krom
Luang Wongsa Dhiraj Snid, scholar and poet 1808-1871” . The Ashram contains permanent
exhibit information, rare books written by him, 200 years of his birthday commemorative
copies, electronic materials, reference and searching service as well as papers on
pharmacy. On 26 November 2010 H.R.H. Princess Maha Chakri Siridhorn had graciously
open this Ashram and searching related information.

อาศรมวงษาธิราชสนิท
โดย เบญจา รุ่งเรืองศิลป์ *
บทนา
ในปี พ.ศ. 2551 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้
ประกาศยกย่องพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท เป็ นบุคคลสาคัญของโลก ในวาระ
ครบ 200 ปี วันคล้ ายวันประสูติพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ในสาขาปราชญ์
และกวี (Scholar & Poet) ซึ่งเป็นผลจากการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกครัง้ ที่ 34 เมื่อตุลาคม พ.ศ.
2550 ภายใต้ โครงการเฉลิมฉลองบุคคลสาคัญและเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ (Celebrations of
Anniversaries of Eminent Personalities and Historic Events) ประจาปี 2551-2552 โดย
ปรากฏพระนามเป็นลาดับที่ 64 ด้ วยพระองค์ทรงสนับสนุนการสถาปนาสันติวฒ
ั นธรรม โดยการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างอารยธรรม ซึ่งเป็ นยุทธศาสตร์สาคัญของยูเนสโกในการส่งเสริมการสมานฉันท์ใน
สังคม ความเข้ าใจและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสาเร็จในการเจรจาทางการทูตและ
การปฏิสมั พันธ์ระหว่างวัฒนธรรม ทาให้ ทรงเป็นที่ร้ จู กั ในเอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ทรงดาเนิน
นโยบายด้ านการต่างประเทศโดยใช้ วฒ
ั นธรรมและสันติภาพ ทาให้ ประเทศไทยหรือสยามขณะนันท
้ า
สนธิสญ
ั ญากับประเทศต่างๆ ได้ และนับเป็นบุคคลสาคัญลาดับที่ 18 ของประเทศไทย ที่ได้ รับการ
ประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นบุคคลสาคัญของโลก
พระประวัติและพระเกียรติคณ
ุ
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ านวม ทรง
เป็ นพระราชโอรสองค์ที่ 49 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย และทรงเป็ นองค์ที่ 2 ในเจ้ า
จอมมารดาปราง (ใหญ่) สายราชินิกลุ บางช้ าง ประสูติเมือ่ ปลายสมัยรัชกาลที่ 1 ในวันเสาร์แรม 2 ค่า
เดือน 8 ปี มะโรง จุลศักราช 1170 ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2351 และสิ ้นพระชนม์ในสมัย
ต้ นรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2414 สิริพระชันษา 63 ปี ทรงเป็ นต้น”ราชสกุลสนิทวงศ์”
ทรงมีฐานะเป็นหลานปู่ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงได้ รับการศึกษา
เบื ้องต้ นตามแบบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีในราชสานัก
ทรงสนพระทัยวิชาการแพทย์แผน
โบราณซึ่งเป็ นวิชาประจาตระกูลฝ่ ายพระมารดา เมื่อพระชนมายุ 34 พรรษา ทรงเข้ ารับราชการกากับ
กรมหมอในสมัยรัชกาลที่ 3 และทรงได้ รับการสถาปนาขึ ้นเป็นกรมหมืน่ วงษาสนิท ในสมัยรัชกาลที่ 4
ทรงกากับราชการมหาดไทยว่าการกรมพระคลังสินค้ า รวมทังเป็
้ นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินด้ วย ทรง
* บรรณารักษ์ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาการศึกษาและการเมืองในระดับนานาชาติ นับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้
ประเทศชาติรอดพ้ นจากการตกเป็ นเมืองขึ ้นของชาติตะวันตก ทรงเป็นนักอักษรศาสตร์ นักปราชญ์
กวี นักวิทยาศาสตร์ นักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพและนักการทูต นอกจากการบริหารราชการแผ่นดิน
ดังกล่าวแล้ ว ยังประกอบด้ วยพระกรณียกิจด้ านต่างๆ ดังนี ้
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ในขณะที่พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท รับราชการกากับกรมหมอทรงทา
หน้ าที่รักษาพยาบาลและปรุงยาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั และพระบรมวงศานุวงศ์
ทรง
ศึกษาวิชาการแพทย์สมัยใหม่จากมิชชันนารีอเมริกนั ทรงเลือกที่จะนาแพทย์แผนโบราณของไทยกับ
แพทย์ตะวันตกมาผสมผสานกันเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพของสังคมไทย เช่น ทรงคิดทายาลูกกลอน
อาบน ้าผึ ้งภายในใส่เม็ดยาควินินไว้ สาหรับแก้ โรคไข้ จบั สัน่ ทรงสนพระทัยในการค้ นคว้ าหาความรู้ด้วย
พระองค์เองเพื่อประกอบการรักษาโรค ทรงสะสมตาราแพทย์ตา่ งๆ ไว้ เป็นจานวนมาก เช่น ตาราโอสถ
พระนารายณ์ ซึ่งกล่าวกันว่าเป็ นตารายาที่เก่าแก่มาแต่สมัยอยุธยา ทรงได้ รับการยกย่องนับถือว่าเป็น
แพทยาจารย์ผ้ทู รงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในการแพทย์ไทย ทรงเป็ นอธิบดีแพทย์ในสมัยรัชกาลที่ 3 จน
ถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงนิพนธ์ตาราสรรพคุณยา ทรงมีผลงานจารึกบนแผ่นหินอ่อนประดับในวัดพระ
เชตุพนวิมลมังคลาราม ได้ แก่ โคลงฤาษี ดดั ตนแก้ ไหล่แก้ ขา และโคลงฤาษี ดดั ตนแก้ ลมในอก ทรง
เป็ นแพทย์ไทยพระองค์แรกที่ได้ รับประกาศนียบัตรถวายเป็ นพระเกียรติ จากสถาบันการแพทย์ของ
ยุโรป และได้ รับเชิญให้ เป็นสมาชิกของสถาบันการแพทย์แห่งนิวยอร์ก ชาวต่างชาติในสยามจึงเรียก
ขานพระองค์วา่ “ The Prince Doctor ”
ด้านการต่างประเทศและการเมืองการปกครอง
ในปี พ.ศ. 2398 เป็ นช่วงที่บ้านเมืองกาลังเผชิญปัญหาการคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวัน
ตก พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงเป็ นประธานในการเจรจาทาสนธิสญ
ั ญาทาง
ไมตรีและพาณิชย์ระหว่างอังกฤษกับไทย ด้ วยพระปรีชาสามารถภายหลังจึงมีคณะทูตจากประเทศ
ต่างๆ ได้ แก่ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เดนมาร์ก โปรตุเกส ฮอลันดา สวีเดน นอร์เวย์ และเบลเยี่ยม
เดินทางเข้ ามาขอเจรจาทาสนธิสญ
ั ญาในลักษณะเดียวกับอังกฤษ ซึ่งพระองค์ทรงดารงตาแหน่งประ
ธานคณะกรรมาธิการฝ่ ายไทยทุกชุด ทรงดาเนินวิเทโศบายด้ วยความประนีประนอมผ่อนปรนทางการ
ทูต จนได้ รับความชื่นชมจากบรรดาคณะทูตโดยทัว่ ไป รวมทังการเป็
้
นแม่ทพั หลวงในการทาสงคราม
เมืองเชียงตุงด้ วย
ด้านการศึกษาและวรรณกรรม
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงเป็ นศิษย์ในสานักของสมเด็จพระมหา
สมณเจ้ ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงสนพระทัยศึกษาทางด้ านวรรณคดี ทังการแต่
้
งโคลง ฉันท์
กาพย์ กลอน นับเป็ นปราชญ์ทางภาษาและวรรณกรรม ได้ แก่ ทรงนิพนธ์นิราศพระประธม เพลง
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ยาวสามชาย เพลงยาวกลบทสิงโตเล่นหาง พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา และหนังสือ
จินดามณีหรือประถมจินดามณี เล่ม 2 ซึ่งใช้ เป็นแบบเรียนสาหรับพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั
งานฉลอง 200 ปี วันคล้ ายวันประสูติ 9 กรกฎาคม 2551
กระทรวงวัฒนธรรมเป็ นองค์กรหลัก ในการเผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ ของพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงวงษาธิราชสนิท โดยดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และราชสกุลสนิทวงศ์ ในครัง้ นันได้
้
กาหนดกิจกรรมเฉลิมฉลองอันหลากหลายตังแต่
้ วนั ที่ 9 กรกฎาคม 2551 - วันที่ 9 กรกฎาคม 2552
เพื่อน้ อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่ทรงมีตอ่ ประเทศชาติ ประกอบด้ วยพิธีทกั ษิณานุปทานและ
บาเพ็ญพระราชกุศลงานฉลอง 200 ปี ฯ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร นิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ ณ หอประชุมกองทัพเรือ การรวบรวมจัดพิมพ์ผลงานพระราชนิพนธ์ การจัดทาเหรียญ
ที่ระลึกโดยกรมธนารักษ์ การจัดทาตราไปรษณียากรที่ระลึกโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด จัดงาน
สัมมนาทางวิชาการด้ านภาษาและวรรณกรรม เรื่อง ปัญหาการเรียน การสอน และการใช้ ภาษาไทย
ในปัจจุบนั ณ หอประชุมกองทัพเรือ การสัมมนาทางวิชาการด้ านสมุนไพรไทย ในงานมหกรรมฟื น้
ฟูวฒ
ั นธรรมและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และโครงการขยับกายสบายชีวีด้วยท่าฤาษี ดดั ตน
โดยสถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข การสัมมนาทางวิชาการด้ านสนธิสญ
ั ญาและ
การต่างประเทศ เรื่อง สนธิสญ
ั ญาและการต่างประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ า
อยู่หวั : ผลสืบเนื่องจากสยามเก่าสูโ่ ลกาภิวตั น์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การ
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ตามรอยจดหมายเหตุทพั เชียงตุง พ.ศ. 2395 - 2397 ณ มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย การประชุมวิชาการ เรื่อง พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท
: ปราชญ์และกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดงานย้ อนยุครัตนโกสินทร์
ตอนต้ น ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็ นต้น
อาศรมวงษาธิราชสนิท
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จากการที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) ได้
ประกาศยกย่องพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ให้ ทรงเป็ นบุคคลสาคัญของโลกสาขา
ปราชญ์ และกวี ดังกล่าวแล้ วนัน้ รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ จดั กิจกรรมเฉลิมฉลองอันหลาก
หลาย กิจกรรมประการหนึ่งคือ อนุมตั ิงบประมาณให้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ดาเนินงานจัดสร้ างห้ องเฉลิมพระเกียรติพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท
ณ ศูนย์วิทยทรัพยากร อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ชัน้ 6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อราลึกในพระกรุณาธิคณ
ุ และแสดงพระอัจฉริยภาพของพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
วงษาธิราชสนิท ในด้ านวรรณกรรม การศึกษา วัฒนธรรม การต่างประเทศ การบริหารราชการ
แผ่นดิน และการแพทย์แผนไทย
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคณ
ุ บุคคลสาคัญของประเทศไทย
3. เพื่อให้ นิสิตนักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจต่างๆ ได้ ศกึ ษาและเห็นความสาคัญของมรดก
ตกทอดในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
ผู้รับผิดชอบ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของจุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย
การดาเนินงาน :
1. จัดตังห้
้ องนิทรรศการถาวรที่จดั แสดงพระประวัติ พระกรณียกิจในด้ านต่างๆ พระนิพนธ์
สิ่งของเครื่องใช้ สื่อมัลติมีเดีย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2. รวบรวมข้ อมูล/เอกสารวิชาการระดับปฐมภูมิเกี่ยวกับตารายาและการใช้ สมุนไพร
3. เปิ ดบริการเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้ าและอ้ างอิงเกี่ยวกับพระองค์ท่าน ทังในรู
้ ปสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ : ศูนย์วิทยทรัพยากร อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ ชัน้ 6
ระยะเวลาดาเนินการ : ปี งบประมาณ 2553
งบประมาณ :
1. เงินทุนพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท เพื่อสนับสนุนวิชาการแพทย์แผน
ไทย ในกองทุนของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2. โครงการงานฉลอง 200 ปี พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท โดยกระทรวง
วัฒนธรรม
3. เงินสมทบจากราชสกุลสนิทวงศ์
ดังนัน้ อาศรมวงษาธิราชสนิท จึงจัดตังขึ
้ ้นจากความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ศูนย์วทิ ยทรัพยากร และคณะเภสัชศาสตร์ กระทรวงสา5

ธารณสุข โดยสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงวัฒนธรรม และราชสกุลสนิทวงศ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิ ดอาศรมวงษาธิราชสนิท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2553
สารสนเทศในอาศรมวงษาธิราชสนิท
สารสนเทศจากนิทรรศการ ประกอบด้ วย
1. พระประวัติ
2. พระกรณียกิจในด้ านต่างๆ ได้ แก่
 การศึกษา
 การแพทย์ และการผสานประโยชน์การแพทย์แผนไทย-แผนตะวันตก
 บทบาทในการทาสนธิสญ
ั ญากับต่างประเทศ
 แม่ทพั หลวงในสงครามเชียงตุง (พ.ศ. 2395-2397)
 วรรณกรรมและพระนิพนธ์
3. จัดแสดงหนังสือหายากพระนิพนธ์ของพระองค์ท่าน
4. จัดแสดงหนังสือที่ระลึกในงานฉลอง 200 ปี วันคล้ ายวันประสูติฯ
5. จัดแสดงสมุดไทยดา ฉบับสาเนา เรื่องตาราพระโอสถ และฤาษี ดดั ตน
6. จัดแสดงล่วมยาประดับมุกจาลอง
7. จัดแสดงตัวอย่างลูกประคบและสมุนไพรรวม 18 ชนิด เช่น สมอเทศ กานพลู ฝาง แก่นขี ้เหล็ก
ลิ ้นทะเล ขมิ ้นเครือ เป็ นต้น
8. บริการสืบค้ นข้ อมูล ได้ แก่
 หนังสือพระนิพนธ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 9 ชื่อเรื่อง จานวน 11 เล่ม ( อ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมในหน้ าที่ 9 -11 )
 บทความภาษาอังกฤษของงานวิจยั ด้ านเภสัชศาสตร์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
จานวน 15 เรื่อง เช่น
พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ และคนอื่นๆ. “Thep-Ta-Ro Essential Oil in Solution
and Emulgel Dosage Forms : น ้ามันหอมระเหยเทพธาโรในรูปแบบสาร
ละลายและอิมลั เจล.” วารสารวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ 20 ,1 (2549): 77-85
ซาลฟาริ นา รามลิ และคนอื่นๆ. “Screening for Free Radical Scavenging
Activity from Ethanolic Extract of Mimosaceous Plants Endemic to
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Thailand : ฤทธิ์ต้านอนุมลู อิระของสารสกัดเอทานอลจากพืชวงศ์กระถินใน
ประเทศไทย.” Jouranl of Health Research 22 ,2 (2008): 55-59
ศิ ริวรรณ อธิ คมกุลชัย และคนอื่นๆ. “ Antibacterial Activity of Flavonoids
from Bauhinia Sirindhorniae : ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของฟลาโวนอยด์จากต้ น
สิรินธรวัลลี วารสารวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ 19, 1 (2548): 13-19
 วีดิทศั น์ 4 เรื่อง ได้ แก่
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท บุคคลสาคัญของโลก สาขาปราชญ์
และกวี และหมอหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จานวน 3 เรื่อง
 ภาพถ่าย ได้ แก่ ภาพล่วมยาประดับมุกอายุราว 200 ปี และหินบดยา ศิลปะรัตนโกสินทร์
พุทธศตวรรษที่ 24
สารสนเทศจากสิ่ งพิ มพ์
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ได้ แก่ หนังสือที่ระลึกที่จดั พิมพ์เผยแพร่ในงานฉลอง 200 ปี วันคล้ ายวันประสูติฯ หนังสือ
หายาก บทความ และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
 หนังสือ 200 ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิ ราชสนิ ท โดยกระทรวงสาธารณสุข
ได้ จดั พิมพ์ตาราสรรพคุณยาเพื่อเชิดชูพระกรณียกิจด้ านการแพทย์แผนไทย เป็ นการอธิบายสรรพคุณ
ยาสมุนไพรไทยตามต้นฉบับเดิมปี พ.ศ. 2462 แต่เพิ่มเติมชื่อพืชที่เรียกเป็นอย่างอื่น ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์ พร้ อมภาพประกอบของสมุนไพรทัง้ 166 ชนิด อย่างสวยงาม
 หนังสือ 200 ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิ ราชสนิ ท : พระดาริ และพระกรณี ย
กิ จต่อประเทศชาติ 9 กรกฎาคม 2551 จัดพิมพ์เป็ นที่ระลึกในพิธีเปิ ดงานเมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม
2551 ประกอบด้ วยพระประวัติ ปัจจัยที่สง่ ผลต่อพระดาริและพระกรณียกิจในด้ านชาติกาเนิด การ
ศึกษา การติดต่อสมาคมกับชาวตะวันตก การรับราชการในระยะแรก พระดาริ ที่ถึงแสดงความ
สาคัญของการศึกษา การยอมรับความเปลี่ยนแปลงสูค่ วามทันสมัย ความตังพระทั
้
ยอย่างแน่วแน่
มัน่ คงที่จะทาประโยชน์ให้ แก่ประเทศชาติ พระกรณียกิจด้ านการกากับราชการกรมหมอ การบริหาร
ราชการแผ่นดิน การแต่งวรรณกรรม และการส่งเสริมการศึกษา
 หนังสือจิ นดามณี จัดพิมพ์ในงานสัมมนาทางวิชาการด้ านภาษาและวรรณกรรม เรื่อง
ปัญหาการเรียน การสอน และการใช้ ภาษาไทยในปัจจุบนั เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2551 เป็ น
หนังสือรวบรวมตาราเรียนภาษาไทยที่เรียกว่าจินดามณีฉบับต่างๆ ประกอบด้ วย จินดามณีเล่ม 1 ของ
พระโหราธิบดี ที่แต่งขึ ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งใช้ เป็ นแบบเรียนมาตังแต่
้ สมัยอยุธยา
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้ น เป็นการสอนพื ้นฐานอักขรวิธี เน้ นเรื่ องการประพันธ์ร้อยกรองแบบ
ต่างๆ หนังสือจินดามณี เล่ม 2 ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิทนันทรงพระนิ
้
พนธ์ขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 2392
ตามพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั โดยทรงปรับปรุงจากหนังสือจินดามณี
ฉบับพระโหราธิบดี ให้ เนื ้อความกะทัดรัดและเข้ าใจง่ายขึ ้น กล่าวถึงอักษรสามหมู่ การแจกลูกอักษร
และการผันอักษร ซึ่งเป็ นหลักสาคัญในการเขียนและการอ่านภาษาไทย ส่วนตอนท้ ายเป็ นการสอน
แต่งคาประพันธ์ร้อยกรองประเภทโคลงและร่ายจบด้ วยพระนิพนธ์โคลงกระทู้ กล่าวว่ามีความโดดเด่น
ที่ทรงสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการรับราชการ นับเป็ นหนังสือที่มคี ณ
ุ ค่ายิ่งต่อการศึกษา
ด้ านภาษา วัฒนธรรมและจริยธรรม อีกเล่มหนึ่งคือ หนังสือจินดามณีฉบับพระเจ้ าบรมโกศ ซึ่งต้ น
ฉบับเป็นสมุดไทย
 หนังสือเรื่อง บันทึกการเสด็จพระราชดาเนิ นพระราชทานกระแสพระราชดาริ เรื่อง ปัญหา
การใช้คาไทย จากต้ นฉบับเดิมในการประชุมวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้ องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 นามา
จัดพิมพ์ใหม่ในงานสัมมนาทางวิชาการด้ านภาษาและวรรณกรรมเรื่อง ปัญหาการเรียน การสอนและ
การใช้ ภาษาไทยในปัจจุบนั เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ที่สะท้ อนให้ เห็นว่าพระบาทสมเด็จ
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พระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชทรงห่วงใยในปัญหาการใช้ ภาษาไทย นับเป็ นพระอัจฉริยภาพในสาย
พระเนตรที่ยาวไกล ที่ทรงทราบว่าจะเกิดปัญหาการใช้ ภาษาไทยในอนาคต
 เอกสารสัมมนาทางวิ ชาการ เรื่อง สนธิ สญ
ั ญาและการต่างประเทศในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั : ผลสืบเนื่องจากสยามเก่าสู่โลกาภิ วตั น์ โดยสถาบันไทยคดีศกึ ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์ในงานสัมมนาทางวิชาการด้ านสนธิสญ
ั ญาและการต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552 เป็ นการนาเสนอมุมมองในมิติตา่ งๆ ที่มีเหตุและผลมาจากการทา
สนธิสญ
ั ญาเบาว์ริ่ง ซึ่งพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ได้ รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ ให้
ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมาธิการฝ่ ายไทยในการเจรจาทาสนธิสญ
ั ญากับประเทศต่างๆ นับเป็น
เหตุการณ์สาคัญในบริบทของสังคมไทย ภายใต้ ยคุ จักรวรรดินิยมมาสูย่ คุ ทุนนิยมเสรี และยุคโลกา
ภิวตั น์
 หนังสือเรื่อง ศึกเชี ยงตุง : การแผ่แสนยานุภาพของสยามประเทศ ยุคเปลี่ยนผ่านเมือง
อุตมทิ ศ สงครามจารี ตครั้งสุดท้ายของสยามประเทศ จัดพิมพ์ในงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ตาม
รอยจดหมายเหตุทพั เชียงตุง พ.ศ. 2395 – 2397 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2552 ณ
จังหวัดเชียงรายและเมืองเชียงตุง สหภาพพม่า พร้ อมซีดรี อมอีก 2 แผ่น สาระภายในเล่มว่าด้ วยพระ
ประวัติและพระกรณียกิจใน 5 แผ่นดิน ประวัติศาสตร์การเกิดสงครามตีเมืองเชียงตุงที่เนื่องมาจากใน
ปี พ.ศ. 2395 เมืองเชียงรุ่งเข้ ามาขอสวามิภกั ดิ์กบั สยาม เป็ นเหตุให้ สยามต้ องตัดสินใจทาสงครามกับ
เมืองเชียงตุง เป็ นการแผ่พระบรมเดชานุภาพในยามที่มีภยั คุกคามจากมหาอานาจตะวันตกที่ส้ รู บอยู่
ในพม่า โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงแต่งตังให้
้ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
วงษาธิราชสนิท ดารงตาแหน่งแม่ทพั หลวง ว่าด้ วยศึกเชียงตุงในวรรณกรรมของพม่า เมืองเชียงใหม่
เชียงตุง เชียงรุ่ง กับพระราชอาณาจักรสยามและความพัวพันกันในประวัติศาสตร์ ศึกเชียงตุงกับ
การเปิ ดแนวรบเหนือสุดแดนสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั การสงครามตี
เมืองเชียงตุงครัง้ นีแ้ ม้จะเกิดอุปสรรคทาให้ ไม่อาจชนะสงครามได้ แต่เป็ นโอกาสให้ ทรงมีความคุ้นเคย
กับข้ าราชการฝ่ ายเหนือเป็ นอย่างดี ก่อให้ เกิดประโยชน์ในการบริหารราชการจากส่วนกลางในเวลา
ต่อมา
 หนังสือเรื่อง ฤาษี ดดั ตน จัดพิมพ์ในงานมหกรรมฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมและภูมิปัญญาการ
แพทย์แผนไทย ในโครงการขยับกายสบายชีวีด้วยท่าฤาษี ดดั ตน ฉลอง 200 ปี วันคล้ ายวันประสูติ
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท เมื่อวันที่ 7 - 9 เมษายน พ.ศ. 2552 ฤาษี ดดั ตนทัง้
15 ท่าที่ปรากฏในหนังสือเล่มนีเ้ ป็นท่าพื ้นฐานที่ง่ายต่อการฝึ กด้ วยตนเอง สามารถดัดแปลงอิริยาบถ
ต่างๆ มาใช้ เพื่อการบาบัดรักษาดูแลสุขภาพ รวมทังเน้
้ นการฝึ กลมหายใจและใช้ สมาธิร่วมด้ วย จึง
เป็ นการบริหารร่างกายและบริหารจิตควบคูก่ นั ไป
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 หนังสือประชุมพระนิพนธ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิ ราชสนิท จัดพิมพ์เป็น
หนังสือที่ระลึกในงานฉลอง 200 ปี วันคล้ ายวันประสูติพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท
โดยรวบรวมผลงานพระนิพนธ์ของพระองค์ท่านเท่าที่ปรากฏในปัจจุบนั จานวน 9 เรื่อง ไว้ ด้วยกัน ซึ่ง
มีเนื ้อหาหลากหลายและสะท้ อนถึงพระอัจฉริยภาพทังในด้
้ านการแพทย์ วรรณคดี กวีนิพนธ์ และ
ประวัติศาสตร์ โดยใช้ วิธีสาเนาจากต้ นฉบับที่เคยพิมพ์มาแล้ ว ทาให้ เนื ้อหาครบถ้ วนสมบูรณ์ และ
รูปแบบตัวอักษรตามต้นฉบับดังเดิ
้ ม ดังนี ้
1. ตาราสรรพคุณยา กล่าวถึงสรรพคุณของสมุนไพรและส่วนต่างๆ ของสมุนไพร รวมทัง้
พิกดั ยาต่างๆ ทังสิ
้ ้น 166 ชนิด
นับเป็ นตารายาสมุนไพรที่ทรงคุณค่าเล่มแรกของไทยที่เขียนแบบ
เอกสารทางวิชาการ มีการแจกแจงรายละเอียดและวิเคราะห์สว่ นต่างๆ ของสมุนไพร ทาให้ การแพทย์
แผนไทยและการใช้ สมุนไพรในการรักษาโรคของไทยไม่สญ
ู หายไป
2. นิ ราศพระประธม ทรงพระนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2377 ขณะพระชันษา 26 ปี เพื่อพรรณนาการ
เดินทางทางชลมารคจากวังท้ ายหับเผยหรือวังคลองตลาดไปมนัสการพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
ทรงนิพนธ์เป็ นโคลงสี่สภุ าพ ความยาว 215 บท โดยทรงบรรยายเหตุการณ์ที่ทรงพบเห็นจริงตลอด
เรื่อง นอกจากนี ้ยังมีลกั ษณะเด่นในเชิงวรรณศิลป์ คือ ทรงใช้ การเล่นเสียงพยัญชนะและการเล่นคา
เพื่อสื่อความรู้สกึ เศร้ าใจที่ต้องจากนางมาตามแบบฉบับของนิราศ
3. กลบทสิ งโตเล่นหาง ทรงพระนิพนธ์คราวพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ประชุมกวี
แต่งเนื่องในการปฏิสงั ขรณ์วดั พระเชตุพนวิมลมังคลาราม พ.ศ.2374 - 2378 มีความยาว 14 คากลอน
จารึกติดไว้ ที่เสาระเบียงพระอุโบสถชันใน
้ โดยกลบทนัน้ คือ การคิดแต่งคาประพันธ์ไม่วา่ จะเป็นโคลง
ฉันท์ กาพย์ กลอน หรือร่าย ให้ แปลกไปจากเดิม แต่ยงั คงลักษณะบังคับเดิมไว้ ครบถ้ วน
4. โคลงภาพฤาษี ดดั ตน ทรงพระนิพนธ์ในวาระเดียวกับเรื่องกลบทสิงโตเล่นหาง ได้ มีการ
จารึกโคลงภาพฤาษี ดดั ตน 2 บท คือ ดัดตนแก้ ไหล่แก้ ขา และดัดตนแก้ ลมในอก บนแผ่นหินอ่อนติด
ไว้ ที่ผนังศาลารายรอบพระอารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
5. เพลงยาวสามชาย เรื่องนี ้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าพระนิพนธ์ขึ ้นเมื่อใด เนื ้อหาเป็ นเพลง
ยาวโต้ ตอบแต่งเทียบเรื่องอิเหนา ทรงพระนิพนธ์ร่วมกับพระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้ าเจ้ าอยู่หวั พระ
สุริยภักดี และคุณพุ่ม ทรงพระนิพนธ์เมื่อครัง้ ดารงพระยศเป็นกรมหมื่นวงษาสนิท พระนิพนธ์นี ้มี
ลักษณะเด่นที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของกวีวยั หนุม่ สาวรุ่นเดียวกัน 4 ท่าน
6. จิ นดามณี ทรงพระนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2392 ตามพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกล้ าเจ้ าอยู่หวั เพื่อใช้ เป็ นแบบเรียนสาหรับพระราชกุมาร แบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ว่าด้ วย
อักขรวิธี การแจกลูกอักษร การผันอักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่า การประสมอักษร ตอนที่ 2 ว่า
ด้ วยการประพันธ์โคลงแบบต่างๆ ตอนที่ 3 เป็ นคาประพันธ์ขึ ้นต้ นด้ วยร่ายกาพย์ 1 บท ตามด้ วยโคลง
สี่สภุ าพ 33 บท เนื ้อหาเป็ นการชมพระนคร ยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั และ
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มูลเหตุที่ทรงพระนิพนธ์จินดามณี เล่ม 2 ตอนที่ 4 เป็นสุรางคนางค์ 28 จานวน 5 บท แล้ วนาคาไป
ตังเป็
้ นกระทู้นาบาทโคลงสี่สภุ าพ 35 บท เนื ้อหาเป็นสุภาษิ ต สัง่ สอนข้ อปฏิบตั ิของผู้ที่จะเป็นข้ าราชการ ความตอนนี ้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโคลงสุภาษิ ตจินดามณี จบลงด้ วยบทสรุป ขอพร และบอก
ศักราช จึงเรียกตอนที่ 3 และ 4 รวมกันว่าโคลงจินดามณี
7. พงษาวดารราชิ นิกูลบางช้าง สืบเนื่องจากพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท
มีพระประสงค์จะทรงทราบประวัติของสายราชินิกลุ บางช้ าง ซึ่งเป็นสายสกุลทางฝ่ ายพระมารดา จึง
รับสัง่ ให้ พระยาอุไทยธรรม (แก้ ว) เป็ นผู้รวบรวมข้ อมูลสายราชินิกลู บางช้ างถวายตามรับสัง่ เมื่อ พ.ศ.
2388 และทรงแก้ ไขเพิ่มเติมให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้นในภายหลัง
8. คาให้การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าฯ ให้ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงอานวยการแปลจากภาษารามัญ
เป็ นภาษาไทย ใช้ ชื่อว่า พระราชพงษาวดารแปลจากภาษารามัญ เป็ นหนังสือว่าด้ วยประวัติศาสตร์
กรุงศรีอยุธยา ซึ่งพระเจ้ าอังวะกษัตริย์พม่าทรงให้ เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกจากคาให้ การของคนไทยที่ถกู กวาด
ต้ อนไปเมืองพม่า เมื่อครัง้ เสียกรุงศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2310 ต่อมามีผ้ ทู ลู เกล้ าฯ ถวายต้ นฉบับภาษา
รามัญแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั เมื่อหอพระสมุดวชิรญาณได้ชาระต้ นฉบับใหม่ จึง
ใช้ ชื่อว่า คาให้ การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง
9. พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงตรวจสอบชาระจากพระ
ราชพงศาวดารที่มีอยูเ่ ดิม เนื ้อหาตังแต่
้ สร้ างกรุงศรีอยุธยาจนถึงในสมัยรัชกาลที่ 1 ( พ.ศ. 2333 ) จน
ได้ ความสมบูรณ์ขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 2398 สาหรับเล่มนีต้ ้นฉบับเดิมมีทงหมด
ั้
3 เล่ม ต่อเนื่องกัน จึงจัดทา
เป็ นซีดีรอม 1 แผ่น ประกอบไว้ ในตัวเล่มหนังสือประชุมพระนิพนธ์
 หนังสือหายากต้ นฉบับ / สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งศูนย์วิทยทรัพยากรได้นาตัวเล่มมาให้
บริการการอ่านในอาศรมวงษาธิราชสนิท
- หนังสือหายาก ศูนย์ฯ ให้ บริการหนังสือหายากหลายเรื่องหลายเล่ม ได้ แก่ จินดามณีเล่ม 2
โคลงสุภาษิ ตจินดามณี โคลงจินดามณี ตาราสรรพคุณยา นิราศพระประธม พงษาวดารราชินิกลู
บางช้ าง คาให้ การขุนหลวงหาวัด ฉบับหลวง และตาราโอสถพระนารายณ์ สาหรับเล่มนีเ้ ป็ นตารา
แพทย์ที่หมอหลวงได้ ประกอบถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหลายขนาน ซึ่งพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงเก็บสะสมตาราแพทย์นี ้ไว้
- วิทยานิพนธ์โดยอรวรรณ ทรัพย์พลอย เรื่อง บทบาทและความสาคัญของพระเจ้ าบรมวงศ์
เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ในการบริหารราชการแผ่นดิน วิทยานิพนธ์ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2535
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- เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สนธิสญ
ั ญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ในสมัย
รัชกาลที่ 4 ที่สง่ ผลถึงปัจจุบนั เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553 ณ ห้ องนราธิป กระทรวงการต่าง
ประเทศ
- หนังสือทัว่ ไป ได้ แก่
เล็ก พงษ์ สมัครไทย. ราชสกุลแพทย์ในพระองค์. สานักพิมพ์น ้าฝน , 2543.
นาเสนอเรื่องราวของราชสกุลสนิทวงศ์ในการสืบทอดภารกิจการเป็ นแพทย์ใน
พระองค์ 5 ชัว่ รุ่น
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บรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ซึ่งจัดพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่างๆ กัน ได้ แก่
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สังคม.” นิตยสารศิลปากร 53,1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553): 29-41
วิภาวรรณ อยู่เย็น. “พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ปราชญ์ ผ้ แู ก้ ปัญหาความลักลัน่
ของการใช้ ไม้ ตรีและไม้ ไต่ค้ ใู นภาษาไทย.” วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 30,2
(2551): 9-24
วิสทุ ธิจิตรา วานิชสมบัต.ิ “มหาปราชญ์ มหากวี ศรีสยาม พระนาม ประกาศก้ อง โลกา.” ความรู้
คือประทีป ฉบับที่ 2 ( 2553): 3-11
สุเชษฐ์ สมิตินนั ทน์. “กรมหลวงวงษาธิราชสนิท.” วชิราวุธานุสรณ์สาร 29,1 (1 มกราคม 2552):
43-50
อรวรรณ ทรัพย์พลอย. “พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท : 200 ปี บุคคลสาคัญของ
โลก.” วารสารไทย 29,107 (กรกฎาคม-กันยายน 2551): 38-45
อัญชนินทร์ พุทธมงคล. “งานฉลอง 200 ปี วันคล้ ายวันประสูติพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิ
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กันยายน): 1-5
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บทส่ งท้ าย
ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รู้สกึ ยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ ร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของการ
เฉลิมฉลองวาระอันสาคัญนี ้ ด้ วยการเป็นที่ตงของ
ั้
แหล่งสารสนเทศในการเผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ ของ
พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท

ให้ เป็ นที่ประจักษ์ อย่างกว้ างขวางแก่ชาวไทย ประชาคมจุฬาฯ ผู้ใช้ บริการของศูนย์วิทยทรัพยากร
และผู้สนใจทัว่ ไป โดยเปิ ดให้ บริการเข้ าเยี่ยมชมและศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลในอาศรมวงษาธิราชสนิท
ได้ ที่… ห้ องหนังสือหายาก ชัน้ 6 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 19.00 น. วันเสาร์เวลา 9.00 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 - 2218 – 2960 หรือ e-mail : Benja.R @
car.chula.ac.th ยินดีต้อนรับทุกๆ ท่าน.
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