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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ขนิษฐา วงศ์พานิช ที่ให้
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 
69 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ที่ 7 ในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา 
พระบรมราชเทวี (สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) ประสูติเมื่อวันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2434 (ตรงกับ พ.ศ. 2435 ตามปฏิทินสากล) ได้รับพระราชทานพระนามว่า 
"สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช" พระนามล าลองว่า “ทูลกระหม่อมแดง” ภายหลัง
พระราชพิธีมหามงคลโสกันต์ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2446 ได้รับพระราชทานพระสุพรรณบัฏ
สถาปนาขึ้นเป็น เจ้าฟ้าต่างกรม  มีพระนามว่า  “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมขุนสงขลานครินทร์ ” 
(มหาวิทยาลัยมหิดล,  2552: 11,18)  ทรงบรรพชาเป็นสามเณร  ระหว่างว ันที ่ 20 สิงหาคม 
ถ ึง13 ธ ันวาคม  พ.ศ.  2447 พร้อมกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจ้ าฟ้ามหาวชิ ราวุ ธ 
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)  ทรงอุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
(วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์, 2535: 7 – 14) 
 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงศึกษาวิชาเบื้องต้น 
ที่โรงเรียนราชกุมาร แล้วทรงเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยพิเศษในโรงเรียนนายร้อยประถม พ.ศ. 2448 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จไปศึกษาที่ยุโรป 
พร้อมกับสมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมขุนนครราชสีมา และสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก  
กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา, 2538: 1) พ.ศ. 2449 
ทรงศึกษาที่โรงเรียนแฮร์โรว์ (Harrow) ต่อมาได้ย้ายไปศึกษาวิชาการทหารบกที่ประเทศเยอรมนี เมื่อ 
พ.ศ. 2450 ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเข้ าศึกษา 
ในโรงเรียนนายร้อยชั้นต้น เมืองปอตสดัม พระเจ้าไกเซอร์วิลเฮล์ม ที่ 2 ทรงมอบหมายให้นายร้อยเอก
เอ็ก เป็นพระอภิบาล แล้วเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนายร้อยชั้นสูงทหารบกที่โกรสลิชเตอร์เฟลเด้ ชาน
เมืองเบอร์ลิน ทรงสอบได้เป็นเฟนริช (Fähnrich) หรือนักเรียนท าการ (ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนักเรียน
นายร้อย) (สมเด็จพระเจ้าพี ่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา, 2535: 14) ทรงส าเร็จการศึกษา
วิชาการทหารบก  หลักสูตรนักเรียนนายร้อยชั้นสูงเมื่อพ.ศ.  2454  จากนั้นได้ทรงเปลี่ยน
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ไปศึกษาวิชาทหารเรือตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง  
สอบเข้าเป็นนักเรียนนายเรือเยอรมันรุ่น CREW 1912 (รุ่น 2455) ที่โรงเรียนนายเรือเฟลนส์บวร์ก 
มือร์วิก (Flensburg Naval Academy, Mürwik) เมื่อทรงส าเร็จวิชาการทหารเรือตามหลักสูตร 
แล้วได้ทรงงานในกองทัพเรือเยอรมัน จน พ.ศ. 2457 เมื่อเกิดสงครามโลก ครั้งที่ 1 เสด็จกลับประเทศ
ไทย แล้วทรงเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือ ในต าแหน่งส ารองราชการ กรมเสนาธิการทหารเรือ 
และได้รับพระราชทานยศเป็นนายเรือโท ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน เมื่อ พ.ศ. 2458 (สมเด็จพระมหิตลา 
ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, 2012) ต่อมาทรงรับต าแหน่งในกองอาจารย์นายเรือ 
แผนกแต่งต ารา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ภายหลังจากที่ทรงลาออกจากราชการทหารเรือ ได้เสด็จ
ไปศึกษาการแพทย์และสาธารณสุขที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 2459 ทรงส าเร็จการศึกษา
ว ิชาสาธารณส ุข  จากโร ง เ ร ียนสาธารณส ุข  (School of Health Officer) ซึ่ งจัด ต้ั งขึ้ นโดย 
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาจูเซตต์  (M.I.T.) 
(มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552: 35) ได้รับประกาศนียบัตรสาธารณสุข (Certificate of Public Health) 
เมื่อ พ.ศ. 2464 และทรงส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตร์  (Doctor of Medicine)  
เกียรตินิยมระดับ Cum Laude จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University Medical School)  
ใน พ.ศ. 2471 และทรงได้รับแต่งต้ังเป็นสมาชิกสมาคมเกียรตินิยมทางการแพทย์ Alpha Omega 
Alpha  

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเข้ารับราชการ 
ในต าแหน่งอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2466 ต่อมาทรงด ารง
ต าแหน่งมหาอ ามาตย์ตรี ข้าหลวงส ารวจการศึกษาทั่วไป 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจนานัปการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษาของ
ประเทศ อาทิ ทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลสยามเจรจากับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ จัดท าข้อตกลงความ
ร่วมมือในการปรับปรุงการศึกษาแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุขของประเทศ อันเป็นรากฐาน
ส าคัญในการพัฒนาวิชาการแพทย์ การสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ ได้พระราชทานเงินทุนบ ารุง
แผนกแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 200,000 บาท เพื่อใช้ดอกผลในการส่ง
นักเรียน เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไปศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในต่างประเทศ
พระราชทานเงินส่วนพระองค์และขอพระราชทานเงินจากพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษา
แก่นักเรียนแพทย์ พยาบาล และนักเรียนวิทยาศาสตร์ และปรับปรุงก่อสร้างอาคารเรียน  และ
สถานพยาบาล รวมทั้งได้ระบุพินัยกรรมให้ทายาทของพระองค์พระราชทานเงินจ านวน 500,000 บาท 
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แก่คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ส าหรับส่งบุคลากรไปศึกษาต่างประเทศเพื่อกลับมาเป็น
อาจารย์ เรียกว่า “ทุนพระราชมรดก” ทรงเป็นประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลศิริราชและ
ประธานคณะกรรมการก่อสร้างโรงพยาบาลศิริราช (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552: 47) ทรงซื้อที่ดิน
โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง พระราชทานเงินซ่อมแซมเพื่อสร้างหอพักพยาบาลศิริราช พระราชทานเงิน
จ้างพยาบาลชาวต่างประเทศมาช่วยสอนในโรงเรียนพยาบาล ส าหรับด้านการสาธารณสุข ทรง
ร่วมในการพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. 2466 ซึ่งเป็นกฎหมายการแพทย์ฉบับแรกท่ีได้
ประกาศใช้ (วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์, 2535: 42) ทรงส่งเสริมการมารดาและทารกสงเคราะห์ ทรง
วางโครงการพัฒนาวชิรพยาบาล ให้เป็นศูนย์การแพทย์การสาธารณสุขและโรงเรียนพยาบาลของ
กรมสาธารณสุข เน้นการพยาบาลผดุงครรภ์และการสาธารณสุข ทรงสอนวิชาปฏิบัติการสุขาภิบาล
ในการอบรมแพทย์สาธารณสุขครั้งแรกของกรมสาธารณสุข รวมทั้งได้ เสด็จไปเปิดที่ท าการ
สุขาภิบาลและโอสถสภาที่จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลในสังกัดกรมสาธารณสุข  ที่จังหวัด
สงขลา ส าหรับด้านการอุดมศึกษา ทรงสนับสนุนการวางรากฐานการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยพระราชทานทุนส่งนักเรียนไปศึกษาวิชาฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยาในต่างประเทศเพื่อให้กลับมาเป็นอาจารย์ ทรงเป็นประธานในคณะกรรมการด าริรูปการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอแนวทางระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอันเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการอุดมศึกษาของไทย ทรงสอนวิชาอนามัยแม่และเด็กแก่นิสิตแพทย์ปีที ่  4 
คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล สอนวิชาชีววิทยากายวิภาคของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  
คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และวิชาประวัติศาสตร์ให้แก่นิสิตเตรียมแพทย์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังได้ทรงส่งเสริมด้านการประมง โดยพระราชทานเงินให้กรมประมง 
ส่งคนไปเรียนวิชาการประมงในต่างประเทศ 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อภิเษกสมรสกับนางสาว
สังวาลย์ ตะละภัฏ (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) มีพระราชโอรสและพระราชธิดา  
3 พระองค์ คือ 

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ประสูติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

2. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระราชสมภพเมื่อวันที่  
20 กันยายน พ.ศ. 2468 ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี 

3. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชสมภพเมื่อวันที่  
5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ เมืองเคมบริดจ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  เสด็จไปปฏิบัติงานเป็น
แพทย์ประจ าบ้านที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ แต่ทรงงานได้เพียง 3 สัปดาห์ ต้อง
เสด็จกลับกรุงเทพฯ แล้วประชวรด้วยพระโรคพระยกนะ (ตับ) อักเสบ เป็นเวลา 4 เดือน สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เฉลิมพระยศเลื่อนกรมขึ้นเป็น “สมเด็จพระเจ้ำพี่ยำเธอ เจ้ำฟ้ำมหิดลอดุลยเดช กรมหลวง
สงขลำนครินทร์” พ.ศ. 2477 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงสถาปนาขึ้น
เป็น “สมเด็จพระรำชบิดำ เจ้ำฟ้ำมหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลำนครินทร์” และ พ.ศ. 2513
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา
พระอิสริยยศและเฉลิมพระนามาภิไธยขึ้นเป็น  “สมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมรำชชนก”  

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นบุคคลส าคัญของ
ประเทศ  ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกของพระมหากษัตริย์ ไทยถึง  2  พระองค์  คือ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช อีกทั้งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจการด้านการแพทย์ 
การสาธารณสุขของประเทศ ท าให้ได้รับการยกย่องเป็น “พระบิดำแห่งกำรแพทย์แผนปัจจุบัน 
และกำรสำธำรณสุขของไทย” พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก ได้รับการสืบสานโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงเกื้อกูลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องจวบจน
ปัจจุบัน นอกจากน้ันองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) 
ได้ประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม
ระดับโลก ประจ า พ.ศ. 2535 – 2536 และเมื่อวันที ่15 มกราคม พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติ
เห็นชอบการถวายพระสมัญญา “พระบิดำแห่งกำรอุดมศึกษำไทย” ในโอกาสครบรอบ 120 ปี 
แห่งวันพระราชสมภพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงบ าเพ็ญพระกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ด้าน
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 

หลักฐานส าคัญประเภทหนึ่งที่แสดงข้อมูลพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คือ เอกสารจดหมายเหตุ เรื่อง
เกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องด้วยเอกสารจดหมาย
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เหตุเป็นเอกสารที่หน่วยงานหรือบุคคลผลิตขึ้น หรือรับไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน 
ต าม หน้ า ที่  แ ล ะ เ ก็ บ รั กษ า ไ ว้ เ นื่ อ ง จ า กมี คุณ ค่ า เ พื่ อ ก า ร ศึ กษา ค้ น คว้ า แ ล ะ วิ จั ย 
เชิงประวัติศาสตร์  (Maher, 1992: 5-6) เอกสารจดหมายเหตุ เป็นหลักฐานชั้นต้นที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคล สะท้อนความคิด บุคลิกภาพของผู้สร้างเอกสาร เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษา
ค้นคว้าชีวประวัติบุคคล เอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก จึงมีความส าคัญต่อการศึกษาวิจัย ด้านพระราชประวัติ รวมทั้งประวัติ 
การแพทยศาสตร์ศึกษาการสาธารณสุข การอุดมศึกษาของประเทศ 

หน่วยงานส าคัญที่มีหน้าที่จัดเก็บและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุของประเทศ คือ 
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ซึ่งต้ังขึ้นเพื่ออนุรักษ์และเก็บรักษาเอกสารส าคัญที่
สิ้นกระแสการใช้งานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน ไว้เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ 
(หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2545: 63) เอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาไว้ในส านัก 
หอจดหมายเหตุแห ่งชาติม ีหลายประเภท ได ้แก ่ ภาพถ่าย  ภาพถ่ายทางอากาศ  แผนท่ี  
แถบบันทึกเสียง เอกสารราชการ (ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4) และเอกสารส่วนบุคคล เช่น เอกสาร
ส่วนบุคคลของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ รวมทั้งส าเนาเอกสารไทยที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ซึ่งปรากฏต้นฉบับในหอจดหมายเหตุหรือสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศมาเก็บรักษา
และให้บริการแก่ผู้ค้นคว้า (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2545: 45) เอกสารเหล่านี้เป็น
หลักฐานที่มีคุณค่าต่อการศึกษาวิจัยสาขาต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา การต่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการศึกษาชีวประวัติบุคคล ซึ่งจากงานวิจัยของ 
ธนินทร พูลศรีสวัสดิ์ (2549) เรื่องการศึกษาผู้ใช้บริการในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ให้ข้อมูล
ว่าผู้ใช้บริการในช่วง พ.ศ. 2546 – 2548 ต้องการค้นคว้าเอกสารที่มีหัวเรื่องเกี่ยวกับ ประวัติผลงาน 
การด าเนินงานของบุคคล ซึ่งรวมถึงพระมหากษัตริย์ เจ้านายและขุนนาง เป็นล าดับรองลงมาจาก
เรื่องความเป็นมาของหน่วยงาน องค์กร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง 

ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
จึงได้ไปค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุเรื่องนี้ที่ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร โดย
สืบค้นเอกสารจากบัญชีส ารวจเอกสาร ซึ่งเป็นคู่มือช่วยค้นหลักท่ีส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
จัดไว้ให้บริการ ท าการศึกษาข้อมูลค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่อยู่ในบัญชีส ารวจเอกสาร ซึ่ง
เป็นค าอธิบายเอกสารระดับกลุ่ม จากการสืบค้นบัญชีส ารวจเอกสาร พบว่ามีแฟ้มเอกสารจดหมาย
เหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จ านวนมาก ซึ่งแฟ้ม
เอกสารที่มีเนื้อหาเก่ียวกับพระองค์ท่านน้ี กระจายอยู่ในกลุ่มเอกสาร จ านวน 21 กลุ่มเอกสาร ดังนี้ 
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1. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ร.5 ค 
2. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงต่างประเทศ   ร.5 ต 
3. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 เบ็ดเตล็ด  ร.5 บ 
4. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กรมราชเลขานุการ  ร.5 รล 
5. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล  ร.5 น 
6. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงกลาโหม-ทหารเรือ  ร.6 ก  
7. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 เบ็ดเตล็ด  ร.6 บ 
8. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ  ร.6 ศ 
9. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล  ร.6 น 
10. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย   ร.6 ม 
11. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงกลาโหม   ร.7 ก 
12. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงต่างประเทศ  ร.7 ต 
13. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 เบ็ดเตล็ด   ร.7 บ 
14. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย   ร.7 ม 
15. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กรมราชเลขานุการ  ร.7 รล 
16. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ  ร.7 ศ  
17. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงวัง  ร.7 ว 
18. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ      กต 
19.  เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ     ศธ 
20. เอกสารส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   สร 0201 
21. เอกสารส่วนบุคคล สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ     สบ 2  
การค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ต้องท าการศึกษาข้อมูลค าอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตุที่อยู่ในบัญชีส ารวจเอกสาร ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้ข้อมูลค าอธิบายในระดับ
กลุ ่มเอกสาร  ประกอบด้วย  ส่วนประวัติเอกสาร  ได้แก่ ข้อมูลค าอธิบายเอกสารเกี ่ยวกับ 
รหัส/สัญลักษณ์ ชื่อกลุ่มเอกสาร ระยะเวลาและปริมาณ ประวัติเอกสาร ประวัติการรับมอบ ขอบเขต
เนื้อหาของกลุ่มเอกสาร ข้อมูลความสัมพันธ์ของเอกสารชุดอ่ืน และส่วนบัญชีรายการเอกสาร ซึ่งให้
ข้อมูลรายการปึกหรือแฟ้มเอกสาร วันเดือนปี และปริมาณเอกสาร แม้ว่าผู้วิจัยจะได้เตรียมศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาก่อนแล้ว 
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แต่การค้นคว้าข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุเรื ่องนี้ยังคงต้องใช้เวลามาก เนื่องจากบัญชีส ารวจ
เอกสารที่เป็นคู่มือช่วยค้นหลักที่ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดไว้ให้บริการนั้น มีจ านวนมาก 
ต้องศึกษาชื่อเอกสารแต่ละรายการอย่างละเอียด นอกจากนั้นยังไม่มีการจัดท าคู่มือช่วยค้นหรือ
บัญชีส ารวจเอกสารเฉพาะเรื่องนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า คู่มือช่วยค้นเฉพาะเรื่องเป็นสิ่งส าคัญและมี
ประโยชน์ต่อผู้ค้นคว้าเอกสาร ช่วยให้สามารถสืบค้นเอกสารได้ครบถ้วน สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

คู่มือช่วยค้นเป็นเครื่องมือในการสืบค้นสารสนเทศภายในเอกสาร รวมทั้งให้ข้อมูลสภาพ
ธรรมชาติและกายภาพของเอกสาร  (A Glossary of Archival and Records Terminology, 2011) 
เพื่อควบคุมเอกสารจดหมายเหตุที่จัดเก็บในสถาบันจดหมายเหตุ เป็นเครื่องมือส าหรับบริการผู้ใช้
เอกสารจดหมายเหตุ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่มีอยู่ในเอกสารจดหมายเหตุได้ โดย
ศึกษาสารสนเทศผ่านค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ 

ค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ คือ ข้อมูลที่ได้จัดท าขึ้นส าหรับใช้เป็นตัวแทนที่แสดงให้
เห็นถึงตัวเอกสาร ที่ต้ังและปริมาณเอกสารที่มีในหอจดหมายเหตุ และใช้อธิบายถึงบริบทและระบบ
การจัดเรียงเอกสารนั้น (Lewis J and Bellardo, 1992: 10) ข้อมูลที่บันทึกเป็นค าอธิบายเอกสาร 
ประกอบด้วยข้อมูลทางธรรมชาติและข้อมูลทางกายภาพของเอกสาร ได้แก่ ประวัติที่มาของเอกสาร 
ประวัติเจ้าของเอกสาร รหัสและชื่อหมวดเอกสาร ลักษณะการจัดเรียง ค าอธิบายเนื้อหา อายุ
เอกสาร ปริมาณ ชื่อรายการเอกสารแต่ละหมวด ต าแหน่งเก็บ เงื่อนไขอื่นๆ การท าค าอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุส าหรับจัดท าเครื่องมือช่วยค้น สามารถท าได้หลายระดับ ทั้งอกสารระดับกลุ่ม ระดับ
ชดุเอกสาร ระดับแฟ้มเอกสาร และระดับเรื่อง 

องค์กร สมาคมวิชาการจดหมายเหตุระดับนานาชาติ พยายามสร้างมาตรฐานการจัดท า
ค าอธิบายเอกสาร เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจดหมายเหตุ ผ่านการสืบค้นข้อมูลทางระบบ
อัตโนมัติ โดยด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดท าค าอธิบายเอกสาร เช่น คู่มือการจัดท าค าอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตุ : MAD (Manual of Archival Description) โดยสมาคมนักจดหมายเหตุของ 
สหราชอาณาจักร สนับสนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัยลิเวอร์พลู จัดท าโครงการน้ีภายใต้การก ากับ
ดูแลของ Michael Cook โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือแนะน านักจดหมายเหตุในการจัดท า
เครื่องมือช่วยค้นด้วยระเบียบและระบบออนไลน์ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาและรูปแบบของเครื่องมือช่วย
ค้น รวมทั้งให้ค าแนะน าส าหรับจัดท าค าอธิบายหลายระดับ รูปแบบของ MAD แบ่งเอกสารออกเป็น
กลุ่ม เพื่อสะท้อนให้เห็นระดับชั้นของภารกิจและการบริหารตามระเบียบเดิมของเอกสาร (อุบล  
ใช้สงวน, 2546: 8 - 9) มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุฉบบับปรับปรุง 

ค รั้ ง ที่  2 ( General International Standard Archival Description : ISAD (G) second edition)  
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ที่พัฒนาโดยคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ของสภาการจดหมาย
เหตุระหว่างประเทศ (ICA) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานส าหรับการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุหลายระดับ 
สามารถใช้ควบคู่กับค าอธิบายเอกสารที่แต่ละประเทศใช้อยู่เดิม มาตรฐานน้ีช่วยจ าแนกและอธิบาย
ลักษณะเนื้อหาหรือบริบท และสิ่งแวดล้อมของจดหมายเหตุ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึง
สารสนเทศในจดหมายเหตุได้ และเป็นการให้ค าอธิบายจดหมายเหตุที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
สะท้อนให้เห็นสภาพเอกสารจดหมายเหตุทั้งการจัดท า การประเมินคุณค่า การลงทะเบียน  
การอนุรักษ์ และการจัดเรียงเอกสาร (ประคอง แก้วนัย, 2550: 10 - 11) 

การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ มีความส าคัญส าหรับการจัดท าคู่มือช่วยค้น
เอกสารจดหมายเหตุประเภทต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้ค้นคว้า การจัดท าค าอธิบายเอกสารอย่างเป็น
มาตรฐาน จะท าให้ได้คู่มือช่วยค้นที่มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ท าให้สามารถเข้าถึง
เอกสารได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว ผู้วิจัยจึงสนใจน ามาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยสภาการจดหมายเหตุระหว่าง
ประเทศ (ICA) มาประยุกต์ใช้จัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุระดับแฟ้ม เกี่ยวกับสมเด็จ 
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้ผู้ค้นคว้าสามารถเข้าถึงสารสนเทศเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ในเอกสารจดหมายเหตุได้สะดวก ครบถ้วน และรวดเร็ว  
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพื่อจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  ระดับแฟ้ม จ านวน  150 แฟ้ม 
โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2  

ของสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (ICA) 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1. ศึกษาลักษณะเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม โดยศึกษาเฉพาะเอกสาร
ราชการไทย และเอกสารส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ ไม่รวมเอกสาร 
โสตทัศนจดหมายเหตุ และส าเนาเอกสารจดหมายเหตุจากหอจดหมายเหตุในต่างประเทศที่
จัดเก็บและให้บริการท่ีส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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 2. ประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 2 ของสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (ICA) เป็นหลักเกณฑ์ในการลงรายการเอกสาร
จดหมายเหตุ 

 3. จัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม จ านวน 150 แฟ้ม 

 4. ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 
 
ขั้นตอนของกำรวิจัย 
 1. ส ารวจเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก จากบัญชีส ารวจเอกสารที่ให้บริการในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ   
กรมศิลปากร 
 2. ศึกษามาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง  
ครั้งที่ 2 และงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบลงรายการเอกสารจดหมายเหตุสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม 

 4. บันทึกค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จ านวน 150 แฟ้ม ลงในแบบเก็บข้อมูล 
และบันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 5. เรียบเรียงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 1. การอ้างถึงพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
จะใช้เรียกตามพระอิสรยิยศ และการเฉลิมพระยศแต่ละช่วงเวลา คือ 

พ.ศ. 2446 - พ.ศ. 2472 จะใช้ว่า “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์”  
ภายหลังสิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2472 - พ.ศ. 2477 จะใช้ว่า “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง

สงขลานครินทร์”  
พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2513 จะใช้ว่า “สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรม

หลวงสงขลานครินทร์” 

   ส
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พ.ศ. 2513 - ปัจจุบัน จะใช้ว่า “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก” 

ทั้งนี้ การเขียนพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม 
ราชชนก ในแฟ้มเอกสารจดหมายเหตุที่ศึกษา พบการสะกด 2 แบบ คือ “มหิดลอดุลเดช” ตามที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  
เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชฯ” ต่อมา พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศเฉลิมพระนามพระอัฐิขึ้นเป็น "สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก" การเขียนพระนามในปัจจุบัน จึงมักเขียนเป็น “มหิดลอดุลยเดช”  
 2. การสะกดค าในการวิจัยนี้ จะยึดการสะกดค าตามอักขรวิธีปัจจุบัน ยกเว้นชื่อแฟ้ม
เอกสารจดหมายเหตุ จะคงชื่อเดิมตามที่ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ก าหนดไว้ในบัญชีส ารวจ
เอกสาร 
 3. อักษรย่อที่ใช้ในงานวิจัย 

3.1 อักษรย่อที่ใช้เรียกแทนกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุ ในส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ อธิบายได้ดังนี้  

ร.5 ค หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงพระคลังมหา
สมบัติ 

ร.5 ต หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงต่างประเทศ 
ร.5 บ หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 เบ็ดเตล็ด 
ร.5 รล หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กรมราชเลขานุการ 
ร.5 น หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล 
ร.6 ก หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงกลาโหม -

ทหารเรือ 
ร.6 บ หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 เบ็ดเตล็ด 
ร.6 ศ หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ 
ร.6 น หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล 
ร.6 ม หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย 
ร.7 ก หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงกลาโหม 
ร.7 ต หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงต่างประเทศ 
ร.7 บ หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 เบ็ดเตล็ด 

   ส
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ร.7 ม หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย 
ร.7 รล หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กรมราชเลขานุการ 
ร.7 ศ หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ 
ร.7 ว หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงวัง 
กต หมายถึง เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ 
ศธ หมายถึง เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ 
สร 0201 หมายถึง เอกสารส านักเลขาธิการ คณะรัฐมนตร ี
สบ 2 หมายถึง เอกสารส่วนบุคคล สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 

3.2 อักษรย่อที่พบในชื่อเอกสารจดหมายเหตุ 
ส.จ.ข หมายถึง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุน 
ส.ฟ. หมายถึง สมเด็จเจ้าฟ้า 
ม.จ. หมายถึง หม่อมเจ้า  
ร.อ.ต. หมายถึง รองอ ามาตย์ตรี 
ต. หมายถึง ต าบล 
ร.ร. หมายถึง โรงเรียน 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้ค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ เรื่อง “เอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จ 
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ” ซึ่งเป็น
ค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง 

2. ได้หลักเกณฑ์การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุที่เป็นมาตรฐานส าหรับ
น าไปใช้จัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก ที่จัดเก็บอยู่ในหอจดหมายเหตุต่างๆ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

12 
 

บทที่ 2 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในบทนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ 
 1. เอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
 2. การจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ 

 มาตรฐานการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ  
 3. งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
1. เอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม 
ราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
  ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร  มีหน้าที่
ด าเนินการรวบรวม เก็บรักษา และให้บริการศึกษาค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ การด าเนินงาน
จดหมายเหตุในระยะแรกมีขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2459 สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงริเริ่มให้มี
แผนกจดหมายเหตุขึ้นในหอพระสมุดวชิรญาณเพื่อจัดเก็บเอกสารส าคัญของชาติ (กรมศิลปากร 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2545: 63) จนต่อมามีประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ
กรมศิลปากร ในวันที่  18 สิงหาคม  พ.ศ.  2495 ต้ังกองจดหมายเหตุแห่งชาติขึ้น ในสังกัด 
กรมศิลปากร มีที่ท าการแห่งแรกต้ังอยู่ ณ ตึกถาวรวัตถุ ถนนหน้าพระธาตุ และได้ย้ายมายังที่ท าการ
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน เมื่อ พ.ศ. 2519  
 การด าเนินงานของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติในระยะแรก ได้แบ่งงานเป็น 2 ฝ่าย 
คือ ฝ่ายเอกสารส าคัญ และฝ่ายบันทึกเหตุการณ์ ต่อมาส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ขยาย
งานเพิ่มขึ้น มีการจัดต้ังส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติสาขาส่วนภูมิภาคขึ้น เช่น พ.ศ. 2536 จัดต้ัง
หอจดหมายเหตุแห่งชาติสาขา 5 แห่ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา 
และจังหวัดจันทบุรี การด าเนินงานจดหมายเหตุได้พัฒนาและขยายขอบข่ายการปฏิบัติงานออกไป
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มีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรให้ทันสมัย เพื่อก้าวไปสู่การด าเนินงานตามมาตรฐานวิชาการ
จดหมายเหตุสากล (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2012) ใน พ.ศ. 2545 มีการปรับโครงสร้างจาก 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็น “ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ” สังกัดกรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม 
  เอกสารจดหมายเหตุที่ให้บริการในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นเอกสาร
ราชการต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เอกสารส่วนบุคคล รวมทั้งส าเนาเอกสารไทย ซึ่งต้นฉบับเก็บรักษาไว้
ในหอจดหมายเหตุในต่างประเทศ เอกสารเหล่านี้เป็นหลักฐานที่มีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าทาง
ประวัติศาสตร์  ทั้งด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การต่างประเทศ 
ศิลปวัฒนธรรม และชีวประวัติบุคคล 
  ในการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจรายการเอกสารจดหมายเหตุจากบัญชีส ารวจเอกสาร ซึ่ง
เป็นคู่มือช่วยค้นที่ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดไว้ให้บริการแก่ผู้ค้นคว้า พบแฟ้มเอกสารที่
เกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จ านวน 150 แฟ้ม กระจายอยู่
ในเอกสารระดับกลุ่ม ตามรายการดังนี้  
 
ตารางที่  1  กลุ่มเอกสารที่มีแฟ้มเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
 
ท่ี กลุ่มเอกสาร รหัสกลุ่ม

เอกสาร 
จ านวน
แฟ้มที่
เกี่ยวข้อง 

1. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงพระคลังมหา
สมบัติ   

ร.5 ค 1 แฟ้ม 

2. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงต่างประเทศ  ร.5 ต 10 แฟ้ม 

3. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 เบ็ดเตล็ด   ร.5 บ 1 แฟ้ม 

4. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กรมราชเลขานุการ  ร.5 รล 4 แฟ้ม 

5. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล ร.5 น 4 แฟ้ม 
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ตารางที่  1  กลุ่มเอกสารที่มีแฟ้มเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (ต่อ) 

   
ท่ี กลุ่มเอกสาร รหัสกลุ่ม

เอกสาร 
จ านวน
แฟ้มที่
เกี่ยวข้อง 

6. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงกลาโหม -

ทหารเรือ  
ร.6 ก 3 แฟ้ม 

7. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 เบ็ดเตล็ด ร.6 บ 28 แฟ้ม 
8. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ ร.6 ศ 1 แฟ้ม 
9. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล ร.6 น 5 แฟ้ม 
10. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย ร.6 ม 3 แฟ้ม 
11. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงกลาโหม ร.7 ก 1 แฟ้ม 
12. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงต่างประเทศ ร.7 ต 1 แฟ้ม 
13. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 เบ็ดเตล็ด ร.7 บ 1 แฟ้ม 
14. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย ร.7 ม 4 แฟ้ม 
15. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กรมราชเลขานุการ ร.7 รล 3 แฟ้ม 
16. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ ร.7 ศ 3 แฟ้ม 
17. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงวัง ร.7 ว 1 แฟ้ม 
18. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ กต. 48 แฟ้ม 
19. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ ศธ 19 แฟ้ม 
20. เอกสารส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร.0201 1 แฟ้ม 
21. เอกสารส่วนบุคคล สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ สบ.2 8 แฟ้ม 

 
2. การจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ 
  ค าอธิบายจดหมายเหตุ คือ ข้อมูลที่ได้จัดท าขึ้นส าหรับใช้เป็นตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึง
ตัวเอกสาร ที่ต้ังและปริมาณเอกสารที่มีในหอจดหมายเหตุ และใช้อธิบายถึงบริบทและระบบการ
จัดเรียงเอกสารนั้น (Lewis J and Bellardo, 1992: 10) การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ 
เป็นการสร้างกระบวนการเพื่อการควบคุมเนื้อหาของเอกสารภายในอารักขาของหอจดหมายเหตุ 
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ผ่านทางการจัดเตรียมเครื่องมือช่วยค้นประเภทต่างๆ (อุบล ใช้สงวน, 2546: 1) ข้อมูลที่บันทึกเป็น
ค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ประกอบด้วย ข้อมูลทางธรรมชาติและข้อมูลทางกายภาพของ
เอกสาร ได้แก่ ประวัติที่มาของเอกสาร ประวัติเจ้าของเอกสาร รหัสและชื่อหมวดเอกสาร ลักษณะ
การจัดเรียง ค าอธิบายเนื้อหา อายุเอกสาร ปริมาณ ชื่อรายการเอกสารแต่ละหมวด สถานที่เก็บ 
เงื่อนไขอ่ืนๆ การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุส าหรับน ามาใช้จัดท าเครื่องมือช่วยค้น 
สามารถท าได้หลายระดับ ทั้งการอธิบายเอกสารระดับกลุ่มหรือชุดเอกสาร ระดับแฟ้มเอกสาร และ
ระดับเรื่อง 
 
มาตรฐานการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ 
  การจัดท าค าอธิบายรายการเอกสารจดหมายเหตุเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ค้นคว้า
สามารถเข้าถึงสารสนเทศของเอกสาร ผ่านค าอธิบายลักษณะและเนื้อหาของเอกสารตามรูปแบบ 
หลักเกณฑ ์หรือมาตรฐานการลงรายการเอกสารต่างๆ องค์กร สมาคมวิชาการจดหมายเหตุระดับ
นานาชาติ จึงได้พยายามสร้างมาตรฐานการจัดท าค าอธิบายเอกสาร (Descriptive Standard) 
เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจดหมายเหตุ และเพื่อช่วยให้ผู้ค้นคว้าเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เอกสารจดหมายเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจดหมายเหตุกันได้อย่าง
กว้างขวางผ่านการสืบค้นข้อมูลทางระบบอัตโนมัติ โดยด าเนินการพัฒนารูปแบบการจัดท า
ค าอธิบายเอกสาร อาทิ 
  1. มาตรฐานการลงรายการจดหมายเหตุที่คอมพิวเตอร์อ่านได้  : MARC AMC 
(Machine Readable Cataloging Archives and Manuscript Control) เป็นมาตรฐานในการลง
รายการหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง แผนที่ โสตทัศนวัสดุจดหมายเหตุ ต้นฉบับตัวเขียน วัสดุเสียง และ
แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ได้จัดท าโครงการน าร่องการพัฒนารูปแบบ
การลงรายการที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ หรือที่เรียกว่า MARC I ใน พ.ศ. 2508 ต่อมา 
ได้ปรับปรุงเป็น MARC II หรือ LC MARC ส าหรับใช้ลงรายการหนังสือ และพัฒนาให้ใช้ส าหรับลง
รายการทรัพยากรสารสนเทศอ่ืนๆ ได้ด้วย (รัตนา ณ ล าพูน, 2548: 6 - 7, 12 - 16) รูปแบบการลง
รายการเอกสารที่ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  พ.ศ.  2516  
เริ่มเผยแพร่มาตรฐานการลงรายการจดหมายเหตุที่คอมพิวเตอร์อ่านได้นี้ เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ใน
การจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุทุกระดับ โดยเฉพาะระดับชุดและกลุ่ม เพื่อน าข้อมูลบันทึกและ
สืบค้นเป็นข้อมูลออนไลน์ โดยอ้างอิงรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานของ USMARC (United States 
Machine Readable Cataloging) ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานที่ใช้ในการลงรายการเอกสารฉบับ
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ตัวเขียน เอกสารตัวเขียนปัจจุบัน เอกสารตัวเขียนหายาก เอกสารจดหมายเหตุ และโสตทัศนวัสดุ
อ่ืนๆ ที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ และใช้เป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  (จิรายุ  ดาศรี , 2545: 1 - 5) ต่อมา พ.ศ. 2520  ได้ร่วมมือกับ  Research 
Libraries Group พัฒนาปรับปรุง MARC AMC ให้สามารถลงรายการวัสดุจดหมายเหตุประเภท
ต่างๆ เช่น กระดาษ ภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุได้ด้วย และสามารถอธิบายหน่วยของจดหมายเหตุใน
ระดับต่างๆ ได้ โดย MARC AMC มีโครงสร้างระเบียน ประกอบด้วย ส่วน Leader และ Directory 
ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลระเบียน และเป็นส่วนที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการค้นคืนข้อมูลในระเบียน ส่วน 
Variable Control Field ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลในการควบคุมระเบียน ช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ล่าสุดของข้อมูล ลักษณะรูปร่างของข้อมูล จัดเก็บรหัสต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการค้นคืนข้อมูล 
ส่วน Variable Data Field ประกอบด้วย เขตข้อมูลทั้งหมด  77 เขตข้อมูล จ าแนกออกได้เป็น 
8 กลุ่ม ส าหรับจัดเก็บข้อมูลจดหมายเหตุ (จิราภรณ์ ศิริธร, 2538: 6 ; พัชรี ทองแขก, 2549: 18) 
  2. คู่มือการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ : MAD (Manual of Archival 
Description) โดยสมาคมนักจดหมายเหตุของสหราชอาณาจักร ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่
มหาวิทยาลัยลิ เวอร์พูล  จัดท าโครงการภายใต้การก ากับดูแลของ  Michael Cook โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือแนะน านักจดหมายเหตุในการจัดท าเครื่องมือช่วยค้นด้วยระบบมือ
และระบบออนไลน์ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาและรูปแบบของเครื่องมือช่วยค้น รวมทั้งให้ค าแนะน า
ส าหรับจัดท าค าอธิบายหลายระดับ การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุแบบ MAD จะแบ่ง
เอกสารออกเป็นกลุ่ม สามารถสะท้อนให้เห็นภารกิจและการบริหารงานของหน่วยงานเจ้าของ
เอกสารเดิม (อุบล ใช้สงวน, 2546: 8 - 9) ต่อมาได้รับการปรับปรุงเป็นฉบับที่ 3 โดย Michael 
Cook และ Magaret Procter เพื่อพัฒนาให้ใช้ได้ทั้งในประเทศอังกฤษและนานาชาติ และสามารถ
ใช้ได้กับจดหมายเหตุรูปแบบต่างๆ ทั้งเอกสาร จดหมาย ภาพถ่าย แผนที่ มัลติมีเดีย เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และใช้จัดท าเป็นข้อมูลสืบค้นออนไลน์ได้ (ประคอง แก้วนัย, 2550: 10) 
  3. กฎการท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ : RAD (Rules for Archival Description) 
พัฒนาโดยคณะกรรมการ Planning Committee for Descriptive Standards (PCDS) ภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณจาก Bureau of Canadian Archivists (BCA) เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุของประเทศแคนาดา พ.ศ. 2536 คณะกรรมการ PCDS ได้น าเสนอกฎ RAD 
บนเว็บไซต์ http://www.cdncouncilarchives.ca/archdesrules.html (อุบล ใช้สงวน, 2545: 8) 
และได้จัดท าเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2539 กฎการท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ  : RAD 
มโีครงสร้างแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ค าอธิบายเอกสาร และส่วนที่ 2 หัวเรื่องและการ
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อ้างอิง สามารถประยุกต์ใช้ได้ท้ังกับสารสนเทศที่เป็นลายลักษณ์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครฟอร์ม 
และภาพถ่าย โดยจะอธิบายกลุ่มเอกสารตามโครงสร้างภายนอกของหน่วยงานเจ้าของเอกสาร  
และอธิบายตามระบบการจัดเรียงเอกสาร 6 ระดับ คือ เอกสารระดับกลุ่ม (Fonds) ระดับกลุ่มย่อย 
(Sub - fonds) ระดับชุด (Series) ระดับชุดย่อย (Sub - series) ระดับแฟ้ม (Files) และระดับเรื่อง 
(Items) (พัชรี ทองแขก, 2549: 19 ; ประคอง แก้วนัย, 2550: 10) 

4. มาตรฐานค าอธิบายการ เข้ ารหัสจดหมายเหตุ  : EAD (Encoded Archival 
Description) ได้รับการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Library of Congress และ Society of 
American Archivists มาตรฐานค าอธิบายการเข้ารหัสจดหมายเหตุ  : EAD เป็นวิธีการในการ 
mark up ข้อมูลลงในเครื่องมือช่วยค้นเพื่อให้สามารถสืบค้นและแสดงผลได้ในระบบออนไลน์ 
เ ริ่ ม ต้น ด้วยการพรรณนาตัวเครื่ องมือช่ วยค้น  ( เช่น  ชื่ อผู้ จั ดท า )  จากนั้ นจึ งพรรณนา
ทรั พยาก รสา รนิ เ ทศ ในภาพรวม  แล ะ ร ายล ะ เ อี ยดข้ อมู ลตามล า ดับคว ามส า คั ญ  
ถ้าทรัพยากรสารนิเทศจดหมายเหตุนั้นอยู่ในรูปแบบดิจิทัลแล้ว การพรรณนาด้วย EAD สามารถ
ระบุตัวชี้  (pointers) ลงในเครื่องมือช่วยค้นเพื่อคลิกและเข้าถึงวัตถุดิจิทัลได้ทันที  (สมศักด์ิ 
ศรีบริสุทธิ์สกุล, 2546: 11) มาตรฐาน EAD มีการจัดท าค าอธิบายหลายระดับ แต่ละระดับ
เชื่อมโยงกันจากระดับกลุ่มไปจนถึงระดับที่เล็กลง  เช่น ระดับชุด ระดับชุดย่อย ระดับแฟ้ม และ
ระดับรายการ มาตรฐาน EAD มีรายการ (Element) ทั้งหมด 118 รายการ แต่สามารถเลือกเฉพาะ
บางรายการที่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นรายการพื้นฐานในการเข้ารหัสของเครื่องมือช่วยค้น  
(พัชรี ทองแขก, 2549: 20)  

5. การลงรายการตามแบบดับลิน คอร์ เมทาดาตา (Dublin Core Metadata) เป็นชุด
หน่วยข้อมูลที่จัดท าขึ้นเพื่อการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในรูปดิจิทัล รูปแบบการลงรายการ
เอกสาร ดับลิน คอร์ เมทาดาตา เกิดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดโดย Online Computer 
Library Center (OCLC) และ National Center for Supercomputing Applications (NCSA)  
ในปี พ.ศ. 2538 ณ เมืองดับลิน รัฐโอไฮโอ เพื่อร่วมกันก าหนดแบบแผนการลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ในระยะแรกมีเพียง 13 ส่วนย่อย ต่อมาใน พ.ศ. 2539 ได้ท า
การปรับปรุงส่วนประกอบข้อมูลการลงรายการเอกสารเป็น 15 ส่วนย่อย ได้แก่ ส่วนย่อยชื่อเรื่อง 
หัวเรื่อง  การพรรณนาเนื้อหาของทรัพยากรสารนิเทศ  แหล่งที่มา  ภาษา  ความสัมพันธ์กับ
ทรัพยากรสารนิเทศอ่ืน ความจุ/ขนาดไฟล์ ผู้แต่ง/ผู้สร้างสรรค์ ผู้จัดพิมพ์ ผู้เผยแพร่ การอ้างสิทธิ 
วันเดือนปีที่สร้าง ประเภท รูปแบบ และตัวระบุคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรสารนิเทศ 
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ผู้ใช้สามารถน าดับลิน คอร ์เมทาดาตา ไปประยุกต์ใช้ด้วยการเพิ่มหรือลดส่วนย่อยทั้ง 15 ส่วนย่อย
ได้ตามต้องการ (สมศักด์ิ ศรีบริสุทธิ์สกุล, 2546: 7, รัตนา ณ ล าพูน, 2548: 284) 

6. มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2: 
ISAD (G) second edition (General International Standard Archival Description) พัฒนาขึ้น
โดยคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนามาตรฐานค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ 
(The Ad HocCommission for the Development of Description Standard) ข อ ง ส ภ า ก า ร
จดหมายเหตุระหว่างประเทศ  ( International Council on Archives) หรือ  ICA ภายใต้การ
สนับสนุนขององค์การยูเนสโก เพื่อจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ มีการประกาศใช้ครั้งแรก
เมื่อปี ค.ศ. 1996 ต่อมา คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานค าอธิบายเอกสาร (The Committee on 
Descriptive Standards) ได้ท าการแก้ไขปรับปรุงใหม่ ตีพิมพ์เป็นฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 เมื่อปี 
ค.ศ. 2000 (International Council on Archives, 2000: 7) มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 เป็นมาตรฐานส าหรับการจัดท าค าอธิบายจดหมาย
เหตุหลายระดับ โดยจ าแนกและอธิบายลักษณะเนื้อหา หรือบริบท และสิ่งแวดล้อมของจดหมาย
เหตุเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศในจดหมายเหตุได้ และเป็นการให้ค าอธิบาย
จดหมายเหตุที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง สะท้อนให้เห็นสภาพของจดหมายเหตุในหลายมิติ ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดท า การประเมินคุณค่า การลงทะเบียน การอนุรักษ์ และการจัดเรียงเอกสาร  (ประคอง 
แก้วนัย, 2550: 10 - 11) และยังสามารถใช้ควบคู่กับค าอธิบายเอกสารที่ใช้อยู่เดิมหลายรูปแบบ
ของแต่ละประเทศ 
  มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 แบ่ง
ข้อมูลในการจัดท าค าอธิบายเอกสารออกเป็น 7 ส่วน ประกอบด้วย 26 หน่วยข้อมูล จ าแนกได้ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ค าอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร (Identity statement area) เป็นส่วนที่ให้
ข้อมูลส าคัญในการอ้างถึงเอกสาร ที่อยู่ในหน่วยค าอธิบายเดียวกัน  ประกอบด้วย 5 หน่วยข้อมูล 
ดังนี้ 
  1. รหัสอ้างอิง (Reference code(s)) หมายถึง สัญลักษณ์หรือตัวเลขที่ใช้เรียกแทน
เอกสารเพื่อความสะดวกในการเก็บรักษาและเพื่ออ้างอิงในการน ากลับมาใช้ โดยก าหนดให้บันทึก
รหัสที่ใช้สัญลักษณ์หรือเลข เช่น รหัสประเทศ รหัสสถานที่เก็บเอกสาร รหัสอ้างอิงท้องถิ่น หรือ
หมายเลขควบคุม 

  2. ชื่อเอกสาร (Title) หมายถึง การระบุชื่อที่ใช้เรียกแทนกลุ่มเอกสาร ก าหนดให้ระบุ
ชื่อองค์การผู้ผลิตเอกสาร หรือชื่อที่สะท้อนให้เห็นภาระหน้าที่หรือกิจกรรม 
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  3. วัน เดือน ปีของเอกสาร (Date(s)) หมายถึง การระบุช่วงเวลาของเอกสาร โดย
ก าหนดให้ระบุวัน เดือน ปีหรือช่วงเวลาที่ผลิตหรือสะสมเอกสารไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน  รวมถึง 
วัน เดือน ปี ที่ท าส าเนา จัดพิมพ์ หรือแปล ส าหรับรูปแบบการลงรายการวัน เดือน ปี ให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสม 

  4.  ระดับของค าอธิบายเอกสาร  (Level of description) หมายถึง  ระดับชั้นของ
เอกสารที่จัดท าค าอธิบาย ต้ังแต่เอกสารระดับกลุ่ม (Fonds) ระดับกลุ่มย่อย (Sub - Fonds) ระดับ
ชุด (Series) ระดับชุดย่อย (Sub - Series) ระดับแฟ้ม (File) และระดับเรื่อง (Item)  
  5. ขนาดและปริมาณของเอกสาร (Extent and medium of the unit of description) 
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของเอกสาร ได้แก่ จ านวน ขนาด ปริมาณ หรือ
ลักษณะพิเศษที่ใช้บันทึกเอกสาร เช่น เทปแม่เหล็ก แผ่นซีดี เป็นต้น 

  ส่วนที่ 2 ค าอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร (Context Area) เป็นส่วนข้อมูล
เกี่ยวกับที่มาของเอกสาร ประกอบด้วย 4 หน่วยข้อมูลดังนี้ 
  1. ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร (Name of creator(s)) หมายถึง ชื่อหน่วยงานหรือชื่อ
เจ้าของเอกสาร ซึ่งอาจรวมทั้งผู้รับผิดชอบในการผลิต การสะสม การดูแลรักษา และรวบรวม
เอกสาร 
  2. ประวัติหน่วยงาน/ประวัติเจ้าของเอกสาร (Administrative / Biographical history) 
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการบริหารงานของหน่วยงานที่ผลิตเอกสารหรือสะสมเอกสาร โดย
ให้ข้อมูลต้ังแต่เริ่มต้น พัฒนาการ และภารกิจของหน่วยงาน หรือระบุข้อมูลเกี่ยวกับประวัติเจ้าของ
เอกสารต้ังแต่วันเกิด สถานที่เกิด อาชีพ สถานที่ท างาน หรือข้อมูลแสดงคุณวุฒิ ตลอดจนวัน เวลา 
ท่ีเจ้าของเอกสารเสียชีวิต 

  3. ประวัติของเอกสาร (Archival history) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการโอนย้าย
เอกสารจากเจ้าของเอกสารเดิมไปยังหน่วยงานที่จัดเก็บรักษาและให้บริการการจัดเรียง การจัดท า
คู่มือช่วยค้น ผู้รับผิดชอบ และผู้ดูแลเอกสารน้ันๆ 

  4. แหล่งที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสาร (Immediate source of acquisition or transfer) 
หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบหรือโอนย้ายเอกสารนั้น  และลงวัน 
เดอืน ปี ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่จัดท าหรือวิธีการได้มาของเอกสาร 
  ส่วนที่ 3 ค าอธิบายเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร (Content and Structure 
Area) เป็นส่วนข้อมูลที่ให้ค าอธิบายเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร  (Content and Structure 
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Area) หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ช่วยให้ผู้ใช้ได้พิจารณาเพื่อการตัดสินใจใช้เอกสารนั้น 
ประกอบด้วย 4 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 
  1. ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร (Scope and Content) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ
ขอบเขตของเอกสารชุดนั้น เช่น ช่วงระยะเวลาของเอกสาร เขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น และ
ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสาร เช่น รูปแบบของเอกสาร เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การบริหารและ 
การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสาร เป็นต้น 

  2. การประเมินคุณค่า การท าลาย และการก าหนดอายุการเก็บเอกสาร (Appraisal 
destruction and scheduling information) หมายถึ ง  กระบวนการประ เมิน คุณค่าเอกสาร  
การท าลายเอกสาร และการจัดท าตารางก าหนดอายุการจัดเก็บเอกสารนั้นๆ 

  3. การเพิ่มขึ้นของเอกสาร (Accruals) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณของ
เอกสารที่จัดเก็บรักษาในหน่วยงานจดหมายเหตุต่อไปในอนาคต  
  4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร  (System of arrangement) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบการจัดเรียงเอกสาร ระบบการจัดหมวดหมู่เอกสารหรือโครงสร้างภายในของเอกสาร 
  ส่วนที่ 4 ค าอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร (Conditions 
of Access and Use Area) เป็นส่วนที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขในการเข้าใช้ เอกสารและ 
การเข้าถึงเอกสาร ประกอบด้วย 5 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 
  1. เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร (Conditions governing access) หมายถึง ข้อมูล
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายที่มีผลกระทบต่อการเข้าถึงหรือใช้เอกสาร 
  2. เงื่อนไขการท าส าเนาเอกสาร  (Conditions governing reproduction) หมายถึง 
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเงื่อนไขในการท าส าเนาเอกสาร/การท าซ้ า 
  3. ภาษา/ตัวอักษร (Language/scripts of material) หมายถึง การระบุข้อมูลเกี่ยวกับ
ภาษา ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกเอกสารนั้น เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
เป็นต้น 

  4. ลักษณะทางกายภาพและความต้องการทางเทคนิค (Physical characteristics 
and Technical requirements) หมายถึง  ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพภายนอกของ
เอกสารแต่ละชิ้น แต่ละรายการ เช่น ลายมือเขียน พิมพ์ดีด ถ่ายส าเนา ข่าวตัด (กฤตภาค) รวมเล่ม 
เข้าแฟ้ม แยกเป็นแผ่น ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพถ่ายเนกาตีฟ แถบเสียง เป็นต้น และการระบุ 
ความต้องการทางเทคนิคที่มีผลต่อการใช้เอกสาร เช่น โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น 
ในการเปิดใช้เอกสาร 
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  5. เครื่องมือช่วยค้น  (Finding aids) หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือช่วยค้นที่
หน่วยงานผู้ผลิตเอกสารได้จัดท าไว้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและบริบทของเอกสาร 
  ส่วนที่ 5 ค าอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง (Allied Materials Area) เป็นส่วนที่
ให้ข้อมูลวัสดุที่เกี่ยวข้องกับเอกสารในแต่ละชุด ทั้งทางเนื้อหาสาระหรือกิจกรรม ประกอบด้วย   
4 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 
  1. สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ (Existence and location of originals) หมายถึง 
ชื่อหน่วยงานหรือสถานที่หรือพื้นที่จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ 

  2. สถานที่เก็บเอกสารฉบับส าเนา  (Existence and location of copies) หมายถึง 
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน สถานที่หรือพื้นที่จัดเก็บเอกสารฉบับส าเนา 
  3. เอกสารที่ เกี่ยวข้อง  (Related units of description) หมายถึง  ข้อมูลเกี่ยวกับ
เอกสารชุดอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับเอกสารชุดที่จัดเก็บในหน่วยงานนั้นๆ 

  4. บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์ (Publication note) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ 
ที่เกิดจากผู้ใช้เอกสารนั้น น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าหรือการวิเคราะห์ไปจัดพิมพ์เป็น
รูปเล่มส าหรับการเผยแพร่ 
  ส่วนที่  6 ค าอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ หรือส่วนหมายเหตุ (Notes Area) เป็น
ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่สามารถจัดให้อยู่ในที่ใดๆ ของค าอธิบายจดหมายเหตุส่วนอ่ืนๆ ทั้ง 5 ส่วน
ข้างต้นได้ มี 1 หน่วยข้อมูล คือ 
  1. หมายเหตุ หมายถึง ข้อมูลเอกสารที่ไม่สามารถจัดให้อยู่ในที่ใดๆ ของค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ส่วนอ่ืนๆ ท้ัง 5 ส่วนข้างต้นได้ 
  ส่วนที่ 7 ค าอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการท าค าอธิบายเอกสาร (Description 
Control Area) เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลส าหรับใช้เป็นหลักฐานในการควบคุมเอกสารประกอบด้วย 
3 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 
  1. บันทึกของนักจดหมายเหตุ (Archivist's Note) หมายถึง ข้อมูลการจัดเตรียม  
การจัดท า การปรับปรุงค าอธิบายเอกสาร โดยก าหนดให้ระบุชื่อผู้จัดท า และผู้แก้ไขปรับปรุง
ค าอธิบายเอกสารนั้น   
  2. กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ (Rules or Conventions) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อตกลงที่ใช้ในการจัดท าค าอธิบายเอกสารที่น ามาใช้เป็นกฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบัติระหว่าง
ประเทศ ระดับประเทศ หรือระดับหน่วยงาน หรือระเบียบในการปรับปรุงค าอธิบายเอกสาร 
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  3. วัน เดือน ปีที่จัดท า (Date(s) of descriptions) หมายถึง วัน เดือน ปีที่จัดท าหรือ
ปรับปรุงค าอธิบายเอกสารนั้นๆ  
 
3. งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นงานวิจัยที่กล่าวถึงการจัดท าคู่มือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ 
และการลงรายการข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ได้แก่ 
  งานวิจัยในประเทศ 
  พัชรี พันตาวงษ์ (2535) วิจัยเรื่อง การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและค้นคืน
วัสดุจดหมายเหตุของโครงการจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสร้างระบบการจัดเก็บและ
ค้นคืนวัสดุจดหมายเหตุของโครงการจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อส ารวจระดับ 
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลและผู้ใช้บริการทั่วไปที่มีผลต่อการค้นคืน และเพื่อประเมินผล
ประสิทธิภาพของระบบโดยหาค่า Recall และค่า Precision โดยผู้จัดท าได้ออกแบบสร้างฐานข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Mini - Micro CDS / ISIS Version 2.3 ที่ปรับปรุงให้สามารถรับอักขร
ภาษาไทยได้ถูกต้อง แล้วน ามาใช้ทดลองวิจัยกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นวัสดุจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ศิลปากรจ านวน 692 รายการ น ามาท าเรื่องย่อและแปลงข้อมูลของแต่ละรายการให้อยู่ในรูปแบบ
ของ US MARC : AMC แล้วจึงบันทึกลงฐานข้อมูลในไมโครคอมพิวเตอร์ 
  ผลการวิจัยพบว่า ระบบการจัดเก็บและค้นคืนที่สร้างขึ้น สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงาน และบริหารงานของโครงการจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดี โดยผู้ประเมินผล
ให้ความเห็นว่าโครงสร้างของฐานข้อมูลมีความเหมาะสมในระดับมาก และระบบมีประสิทธิภาพใน
การท างานด้านจัดเก็บและค้นคืนได้ดีในระดับมาก  ส่วนความพึงพอใจที่มีต่อผลการค้นคืน 
ผู้ประเมินผลทุกกลุ่มมีความพึงพอใจในระดับมาก แต่เนื่องจากฐานข้อมูลมีขนาดเล็ก จึงท าให้ 
ผู้ประเมินผลมีความพึงพอใจค่อนข้างต่ าในปัจจัยเกี่ยวกับจ านวนของรายการที่ค้นคืนได้ จ านวน
ของรายการที่สัมพันธ์กับค าถาม  และความครอบคลุมของเรื่องที่ต้องการในฐานข้อมูลส่วน 
การหาความสัมพันธ์ของค่า Recall และค่าPrecision นั้น พบว่ามีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน 

สมสรวง พฤติกุล (2539) วิจัยเรื่อง คู่มือสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับประเทศ
ไทยในหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศอังกฤษ เพื่อศึกษา รวบรวมและจัดกลุ่มรายการเอกสาร
เฉพาะส่วนที่มสีารสนเทศเกี่ยวข้องกับประเทศไทย ซึ่งกระจายอยู่ในกลุ่มและหมวดต่างๆ ที่ให้บริการ
ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ โดยมีขอบเขตการศึกษาเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ คือ 
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงอาณานิคม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงการคลัง และกระทรวง
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สงคราม ที่จัดให้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า กระทรวง
ต่างประเทศ มีเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับประเทศไทยอยู่ในหมวดต่างๆ มากที่สุด 

พร้อมกันนี้ ผู้จัดท าได้จัดท าคู่มือสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับประเทศไทย 
ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ ผลการลงรายการข้อมูลในคู่มือสืบค้นเอกสารดังกล่าว 
ท าให้ได้ข้อมูลประวัติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ประวัติหน่วยงาน
เจ้าของเอกสาร ค าอธิบายกลุ่มเอกสาร และการลงรายการและเลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ 
ตามรูปแบบบัญชีส ารวจเอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นประโยชน์
ส าหรับผู้ค้นคว้าที่จะขอรับบริการใช้เอกสารจากหอจดหมายเหตุแห่งน้ี นอกจากนั้น ผู้จัดท า 
ได้แนะน าแหล่งบริการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับประเทศไทยจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ประเทศอังกฤษ ที่มีให้บริการในประเทศไทย 2 แห่ง คือ ศูนย์สนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ท่ีได้จัดเก็บส าเนา
เอกสารจดหมายเหตุ เกี่ ยวกับประ เทศไทย ซึ่ ง ไ ด้ รั บมอบจากสถาบันไทยคดี ศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจาก ดร. แถมสุข นุ่มนนท์ น ามาจัดเก็บตามระบบจดหมายเหตุ 
ของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

บุญญะประภา ภู่ษา (2549)  วิจัยเรื่อง  การวิเคราะห์เอกสารจดหมายเหตุของ 
หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาวิเคราะห์เอกสารจดหมายเหตุที่เก็บรักษาอยู่ใน 
หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านแหล่งที่มา ประเภท ลักษณะ เนื้อหา ภาษา และอายุ  
ผู้จัดท าได้ใช้แบบบันทึกข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 2  ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทาง
บรรณานุกรมของเอกสาร ได้แก่ ชื่อแฟ้ม รหัสแฟ้ม จ านวนแผ่น และส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลที่บันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มา ประเภท ลักษณะ เนื้อหา ภาษา และอายุ ประชากรที่ศึกษา คือ 
เอกสารจดหมายเหต ุพ.ศ. 2441 - 2542 จ านวน 6,474 แฟ้ม 

ผลการวิจัยเอกสาร ด้านแหล่งที่มา พบว่า เอกสารส่วนใหญ่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ 
โดยระบุว่าเป็นเอกสารจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอกสารจากคณะ  
ด้านประเภทเอกสารจดหมายเหตุ พบว่า เอกสารจ านวนมากที่สุด เป็นเอกสารประเภทบันทึก  
ด้านลักษณะของเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งผู้วิจัยได้จ าแนกเอกสารตามลักษณะทางกายภาพ
ออกเป็น เอกสารต้นฉบับ เอกสารส าเนา  และเอกสารส าเนาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
ผ ล ก า ร วิ จั ย พ บว่ า  เ อ ก ส า ร ส่ ว น ใ หญ่ มี ลั ก ษณะ เ ป็ น เ อ กส า ร ส า เ น า  ด้ า น เ นื้ อ ห า
เอกสาร พบว่า เอกสารส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานการประชุม ด้านภาษาของเอกสาร
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พบว่าเอกสารส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย และด้านอายุของเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า เอกสารส่วน
ใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง พ.ศ. 2505 - 2524  

สรุปผลการวิเคราะห์เอกสารจดหมายเหตุของหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พบว่าผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน คือ เอกสารจดหมายเหตุส่วนใหญ่เป็นเอกสารจากคณะ 
เป็นภาษาไทย และมีอายุอยู่ในช่วง  พ.ศ. 2505 - 2524 ส่วนผลการวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน คือ เอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารส าเนา และมี เนื้อหาเกี่ยวกับรายงานการประชุม 
ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ว่าเอกสารจดหมายเหตุส่วนใหญ่ที่หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นประเภทบันทึก เป็นเอกสารต้นฉบับ และมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน  

พัชรี  ทองแขก  (2549)  วิจัยเรื่อง  การจัดท า คู่มือสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุ่มเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
โดยศึกษาเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และประยุกต์ใช้มาตรฐานการ
จัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุระหว่างประเทศ  : ISAD (G) ในการจัดท าคู่มือสืบค้นเอกสาร 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ 
เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 - 2527 จ านวน 3 ชุดย่อย 
ทั้งหมด 8 กล่อง 47 แฟ้ม โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลเอกสารระดับชุดย่อยและระดับแฟ้มเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผลการศึกษาเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521-
2527 ระดับชุดย่อย พบว่าไม่มีรหัสอ้างอิงหรือสัญลักษณ์ ไม่มีชื่ อชุดย่อยเอกสาร ผู้ผลิตเอกสาร 
คือ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยงานที่โอนมอบเอกสาร คือ งาน  
การประชุม แต่บางรายการเป็นเอกสารของศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ขอบเขตและเนื้อหา
ของเอกสารครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เอกสารชุดนี้ไม่มีการเพิ่มขึ้นของเอกสาร เอกสารจัดเรียงตามปี ล าดับครั้ง และวาระของการประชุม 
ไม่มีการก าหนดเงื่อนไขการเข้าถึงเอกสาร  ผู้ใช้ต้องขออนุญาตก่อนท าส าเนา เอกสารบันทึก 
เป็นภาษาไทย แต่มีเอกสารประกอบบางรายการเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารผลิตโดยวิธีการโรเนียว 

ส าหรับผลการศึกษาลักษณะเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2521-2527 ระดับแฟ้ม พบว่า ไม่มีรหัสอ้างอิงหรือสัญลักษณ์ มีชื่อแฟ้มในหน้าแรกของระเบียบ
วาระการประชุม ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสารครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น การจัดวางระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ การแต่งต้ังบุคคลและคณะกรรมการ การต้ังหน่วยงาน กิจกรรมมหาวิทยาลัย  
การจัดการเรียนการสอน เป็นต้น ไม่มีเงื่อนไขการเข้าถึงเอกสารแต่อนุญาตให้ใช้เมื่อจัดเอกสาร
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เรียบร้อยแล้ว เอกสารแต่ละแฟ้มบันทึกเป็นภาษาไทย ผู้จัดท าได้น าข้อมูลจากการศึกษามาใช้เป็น
แนวทางการลงรายการข้อมูลหลักของการจัดท า คู่มื อสืบค้นเอกสารการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 - 2527 ซึ่งประกอบด้วย หลักการจัดท า บทน าและ
รายการเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521-2527 และบรรณานุกรม 

ประคอง แก้วนัย (2550) วิจัยเรื่อง การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุของ 
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล : กรณีศึกษาเอกสารการประชุมคณบดี และเอกสารส่วน
บุคคล  โดยศึกษาลักษณะของเอกสารและจัดท าค าอธิบายเอกสารการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล และเอกสารส่วนบุคคลของศาสตราจารย์ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ โดยประยุกต์ใช้
มาตรฐาน ISAD (G) second edition ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ เอกสารการ
ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ .ศ. 2517 - 2522 จ านวน 123 แฟ้ม รวม 10 กล่อง และ
เอกสารส่วนบุคคลของศาสตราจารย์ ดร .สุวิไล เปรมศรีรัตน์ พ.ศ. 2520 - 2541 จ านวน 6 แฟ้ม 
รวม 12 กล่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบการลงรายการเอกสารการประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517 - 2522 ระดับชุดย่อยและระดับแฟ้ม แบบการลงรายการเอกสาร
ส่วนบุคคลศาสตราจารย์ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ พ.ศ. 2520 - 2541 ระดับชุดย่อยและระดับแฟ้ม  

ผลการวิจัยเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2517 - 2522 ระดับ
ชุดย่อย พบว่ารหัสเอกสารหรือสัญลักษณ์ มีชื่อเอกสาร 2 ชื่อ ผู้ผลิตเอกสาร คือ ฝ่ายงานการ
ประชุมและพิธีการ กองกลาง ขอบเขตและเนื้อหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของการประชุม 
อ.ก.ม. และคณบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วง พ.ศ. 2517 - 2522 เช่น เรื่องการบริหารงานบุคคล การ
จัดต้ังและยุบหน่วยงาน เอกสารจัดเรียงตามปีและล าดับครั้งที่ประชุม เอกสารส่วนใหญ่บันทึกเป็น
ภาษาไทย โดยเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าและโรเนียว มีเอกสารแทรกบางแผ่นเป็นลายมือเขียน บางแฟ้ม
มีเอกสารประกอบเป็นสิ่งพิมพ์ลักษณะต่างๆ การเข้าถึงเอกสารและการขอท าส าเนาต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสืบค้นเอกสารได้จากทะเบียนรับ
มอบและฐานข้อมูลบรรณนุกรมทรัพยากรสารสนเทศของส านักหอสมุดด้วยโปรแกรม INNOPAC 

ส าหรับผลการวิจัยเอกสารส่วนบุคคลของศาสตราจารย์ ดร . สุวิไล เปรมศรีรัตน์ 
พ.ศ. 2520 - 2541 พบว่ามีรหัสเอกสาร มีประวัติเจ้าของเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร
เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอกสาร  
จัดเรียงล าดับตามปี และตามกลุ่มเรื่อง เอกสารบันทึกด้วยอักษรไทยเป็นภาษาขมุ ภาษาเขมร 
ถิ่นไทย ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และภาษาอังกฤษ เงื่อนไขการขอใช้และท าส าเนาเอกสาร 
ต้องปฏิบัติตามระเบียบของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล 
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  งานวิจัยในต่างประเทศ 
 Youn, Eunha (2011) ท าการศึกษาเรื่อง  Standardization of Archival Description 

in Korea : Examining the Understanding, Adoption, and Implementation of Isad (G) ศึ ก ษ า
เกี่ยวกับการใช้มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ: ISAD (G) จากมุมมอง
ทางด้านวัฒนธรรมและทางด้านเทคนิค โดยใช้ประเทศเกาหลีเป็นกรณีศึกษา ท าการศึกษาปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อการใช้ประยุกต์ใช้มาตรฐานในประเทศแถบเอเชีย ผู้วิจัยใช้วิธีการร่วมกันทั้งวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหาทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์เทียบเคียงระหว่างเมทาดาทา (a crosswalk 
analysis of metadata) และการวิเคราะห์วิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (ethnographic research 
analysis) จากการวิจัยพบว่า ช่วงก่อนปลายศตวรรษที่ 20 ประเทศเกาหลีไม่ได้ตระหนักถึงแนวคิด
เกี่ยวกับเครื่องมือหรือวิธีการในการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งส่งผลให้ไม่มี  
การพัฒนาระบบการจัดท าค าอธิบายเอกสาร เมื่อมีการแนะน ามาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุ : ISAD (G) เข้ ามาใช้ ในสถาบันทางประวั ติศาสตร์  ไ ด้น ามาซึ่ ง 
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นนวัตกรรมใหม่ต่อทัศนคติในการจัดการจดหมายเหตุ ผลการศึกษาพบว่า
การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ: ISAD (G) ไม่ได้เป็น
กระบวนการเชิงเส้นตรง และไม่เป็นกระบวนการที่ด าเนินการได้อย่างชัดเจน ปราศจากข้อสงสัย
เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการออกแบบระบบการจัดท าค าอธิบายเอกสาร ทิศทางของการ
ก าหนดมาตรฐานขึ้นอยู่กับอัตลักษณ์ การศึกษาวัฒนธรรมของสถาบัน และรูปแบบการสื่อสารที่
เกี่ยวข้อง 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 งานวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ได้แก ่
 1. ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2535 เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งวันพระราช
สมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535  

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
ได้ทรงรวบรวมไปรษณียบัตรของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่ได้
ทรงส่งถึงพระญาติ พระสหาย ระหว่างเสด็จไปทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมนี 
จ านวน 236 แผ่น โดยน าเสนอเนื้อหา แบ่งเป็น 8 บท ได้แก่ บทที่ 1 เรื่องการเดินทางไปอังกฤษ 
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พฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2448 บทที่ 2 เรื่องถึงเวสต์เบอรรี่ มิถุนายนถึงกันยายน พ.ศ. 2448 
เป็นเรื ่องระหว่างเสด็จไปประทับกับครอบครัวนายคอลเชสเตอร์ว ีมส ์ ที ่เวสต์เบอรี ่คอร ์ท  
บทที ่ 3 เรื ่อง รัสเซีย กันยายน ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2448 เมื ่อเสด็จไปเมืองเซนต์ปีเตอร์เบอร์ก 
บทท่ี 4 เรื่องอยู่เวสต์เบอรี่ต่อไป ตุลาคม พ.ศ. 2448 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2449 บทท่ี 5 เรื่องแฮร์โรว์ 
และเวลาปิดภาคเรียนในฝรั่งเศส พฤษภาคม พ.ศ. 2449 ถึง กันยายน พ.ศ. 2450 เป็นไปรษณียบัตร 
ที่ทรงเขียนระหว่างทรงศึกษาที่โรงเรียนแฮร์โรว์ ประเทศอังกฤษ บทที่ 6 เรื่องเบอร์ลิน ปอตสดัม และ
เวลาปิดภาคเรียน กันยายน พ.ศ. 2450 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2452 บทที่ 7 เรื่องโกรสลิสเตอร์เฟลเด้ 
และเวลาปิดภาคเรียน มีนาคม พ.ศ.  2452 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2454 และบทที่ 8 เรื่อง โรงเรียน 
นายเรือ มีนาคม พ.ศ. 2454 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2456 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาวิชาการทหารเรือ
ที่โรงเรียนนายเรือเฟลนบูร์ก มือร์วิก และการฝึกภาคทะเลในเรือวิคตอเรีย หลุยส์ เป็นเวลา  
10 สัปดาห ์

การอธิบายเนื้อหาของไปรษณียบัตรจะระบุข้อมูล ดังนี้ ส่งถึง วันที่ วิธีส่ง อธิบาย
ภาพ (เช่น ระบุรายชื่อสถานที่) ข้อความ (ข้อความที่เขียนไปรษณียบัตร) และข้อสังเกต โดยเขียน
อธิบายไว้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2. เจ้าฟ้าทหารเรือ พ.ศ. 2454 ถึง พ.ศ. 2458 (ค.ศ. 1911 ถึง ค.ศ. 1916) พระนิพนธ์
ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิมพ์เมื่อ 
พ.ศ. 2535 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
ได้ทรงรวบรวมพระราชประวัติ และพระฉายาลักษณ์เกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ในช่วงเวลาที่ทรงศึกษาวิชาการทหารเรือและทรงรับราชการในกองทัพเรือ
สยาม โดยทรงค้นคว้าเรียบเรียงจากเอกสารจดหมายเหตุ จากกองจดหมายเหตุ (ส านัก  
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ) เอกสารจากกองทัพเรือ เอกสารส่วนพระองค์จากส านักราชเลขาธิการ 
เอกสารประวัติรุ่นของนักเรียนนายเรือเยอรมัน สมุดจดหมายเหตุส่วนพระองค์ของสมเด็จ 
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงบันทึกเป็นภาษาเยอรมันระหว่าง 
ทรงศึกษาวิชาการทหารเรือที่ประเทศเยอรมนี และพระฉายาลักษณ์ส่วนพระองค์ โดยน าเสนอ
เนื้อหา แบ่งเป็น 2 ภาค คือ  

ภาคที่หนึ่ง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทรงศึกษาวิชาทหารเรือในประเทศเยอรมนี ต้ังแต่ 
พ.ศ. 2454 - 2457 น าเสนอด้วยเอกสารและภาพ โดยมีการระบุลักษณะของเอกสาร เช่น  
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ลายพระหัตถ์ ภาพถ่าย ภาพฝีพระหัตถ์จากภาพถ่ายจากหนังสือพิมพ์ ไปรษณียบัตร ระบุวันที่ 
ของเอกสาร และระบุรายละเอียดเนื้อหาของเอกสาร ค าแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย ลงใน
ส่วนของประวัติ ข้อความ ค าบรรยายภาพ หมายเหตุ ข้อสังเกต  

ภาคที่สอง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับราชการในกระทรวงทหารเรือ ต้ังแต่เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2458 (ค.ศ. 1915) - มกราคม พ.ศ. 2458 (ค.ศ. 1916) และเอกสารงานพระนิพนธ์เกี่ยวกับ 
การทหารเรือ ได้แก่ บันทึกรายงานความเห็นเรื่องเรือ ส. การจ าลองยุทธทางเรือ ส่วนสุดท้ายของ 
เจ้าฟ้าทหารเรือ เป็นภาคผนวกท่ีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ทรงพระนิพนธ์เรื่องการเฝ้าเจ้านายและการแทนพระองค์ และเรื่องพระสุขภาพ 
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกไว้ด้วย 
 3. มรดกไทยในฉลองพระองค์เจ้าฟ้าทหารเรือ จัดท าโดยกองทัพเรือ เมื่อ พ.ศ. 2548 
เพื่อเทิดพระเกียรติจอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
เนื่องในมงคลวโรกาสพระชนมายุครบ 84 พรรษา วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 

มรดกไทยในฉลองพระองค์เจ้าฟ้าทหารเรือ เป็นการรวบรวมพระราชประวัติของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และน าเสนอ
โดยการเล่าเรื่องด้วยภาพ ตั้งแต่ประสูติจนถึงสิ้นพระชนม์ ประกอบด้วย บทน า เป็นพระราชประวัติ
ขณะทรงพระเยาว์ การเสด็จไปศึกษาในต่างประเทศ ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบก 
การเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ การศึกษาวิชาทหารเรือที่โรงเรียนนายเรือเฟลนส์บูร์ก มือร์วิก การฝึก
ทหารราบภาคทฤษฎีและภาคสนาม การฝึกภาคทางทะเลบนเรือหลวงวิคตอเรีย หลุยส์ การศึกษา
หลักสูตรตอร์ปิโด หลักสูตรปืนใหญ่ ที่โรงเรียนปืนใหญ่ทหารเรือ  การเสด็จกลับมารับราชการ 
ในกองทัพเรือสยาม งานพระนิพนธ์เกี่ยวกับทหารเรือ เช่น บันทึกรายงานความเห็นเรื่องเรือ “ส” 
โครงการสร้างกองเรือรบ บันทึกโครงการสร้างกองเรือรบ และการจ าลองยุทธทางเรือ การเสด็จไป
ทรงศึกษาวิชาแพทย์ภายหลังจากที่ทรงออกจากราชการทหารเรือ รวมทั้งผลงานทางศิลปะ 

นอกจากนั้นยังได้น าเสนอภาพและรายละเอียดของฉลองพระองค์เครื่องแบบ
นายทหารเรือเยอรมัน นายทหารบกและเสือป่า เครื่องแบบนายทหารเรือแห่งราชนาวีสยาม รวมทั้ง
พระแสงกระบี่และพระมาลาซึ่งทรงใช้ประกอบฉลองพระองค์ในชุดเครื่องแบบต่างๆ การอนุรักษ์
และซ่อมแซมฉลองพระองค์และเครื่องใช้ประจ าพระองค์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก  
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 4. เทิดพระนามมหิดล จัดท าโดยมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2552 เนื่องในโอกาส 
40 ปี พระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล  เทิดพระนามมหิดล  น าเสนอพระราชประวัติ  
พระนิพนธ์ บทความเทิดพระเกียรติ ภาพ และเอกสารเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เรื่องพระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก ได้เรียบเรียงพระราชประวัติ ตามล าดับเวลาและเหตุการณ์  ระหว่าง พ.ศ. 2435 - 2513
ต้ังแต่ประสูติ พระราชพิธีโสกันต์ ทรงผนวชเป็นสามเณร การศึกษาเบื้องต้น เสด็จไปศึกษา 
ในต่างประเทศ การศึกษาวิชาการทหารบกและวิชาการทหารเรือ การรับราชการในกองทัพเรือ
สยาม การศึกษาวิชาการแพทย์และสาธารณสุข พิธีอภิเษกสมรส ทรงท าหน้าที่ผู้แทนรัฐบาล  
ท าข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ พระราชกรณียกิจและการทรงงานต่างๆ 
การสิ้นพระชนม์ และการเฉลิมพระยศเฉลิมพระนาม  

ส่วนที่ 2 เรื่องพระกรุณาแห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี : ทุนพระราช
มรดก น าเสนอเรื่องทุนพระราชมรดก ซึ่งเป็นเงินทุนจ านวน 500,000 บาท ที่สมเด็จพระมหิตลา 
ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช มีลายพระหัตถ์ระบุในพินัยกรรมให้ทายาทมอบเงินดังกล่าว
แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซึ่งเป็นต้นสังกัดของคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลในเวลา
นั้น) เพื่อเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาวิชาแพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม พยาบาล และสุขาภิบาล 
ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ด าเนินการส่งมอบเงินตามพินัยกรรมจนครบ 

ส่วนที่ 3 มหิตลานุสสรณ์ น าเสนองานพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้แก่ เรื่องทุเบอร์คุโลสิส รายงานความเห็นเรื่องโครงการ
มหาวิทยาลัย  และเอกสารประวั ติศาสตร์ลายพระหัตถ์ที่ มี ถึ งบุคคล ต่างๆ  บทความ 
เฉลิมพระเกียรติเรื่อง “พระกรณียกิจของสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวง
สงขลานครินทร์ ที่ทรงอุปการะการแพทย์ในกรุงสยาม โดย ดร. เอ ยี เอลลิส” นอกจากนั้นยังได้
รวบรวมชื่ออาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง องค์กร หน่วยงาน และกิจกรรมที่มีพระนามาภิไธย “มหิดล” 

ส่วนที่  4 สืบสานพระราชปณิธาน  น าเสนอพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ 
การสาธารณสุขที่พระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชสกุล “มหิดล” ทรงปฏิบัติสืบสานพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

ส่วนที่ 5 มหาวิทยาลัยในพระนามาภิไธย : มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น าเสนอเกี่ยวกับ
ประวัติและพัฒนาการของคณะ หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล  
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 5 .   120ปี  มหิดลอดุล เดช  จัดท า โดยคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี แห่งการพระราชสมภพของสมเด็จพระมหิตลา  
ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยน าเสนอพระราชประวัติ 
ด้วยบทบรรยาย เรื่ อง  “สมเ ด็จ เจ้ าฟ้ ามหิดลอดุล เดช ”  ของสมเ ด็จพระ เจ้ าพี่ นาง เธอ  
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ท่ีทรงบรรยายไว้เมื่อวันที่ 2 กันยายน
พ.ศ. 2526 ณ ห้องบรรยายจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
นอกจากนั้นได้น าเสนอพระนิพนธ์ เอกสารส าคัญเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก รวมทั้งบทความเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นบทบรรยายในการแสดงปาฐกถา
วันมหิดล (วันที่ระลึกวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ วันที่ 24 กันยายน) เนื้อหาของบทความเป็นเรื่อง 
พระจริยาวัตร พระกรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก รวมทั้งน าเสนอเรื่องสืบสานพระราชปณิธาน ซึ่งเป็นบทความแสดงถึงผลส าเร็จ
จากพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุขที่เชื่อมโยงมาถึงปัจจุบัน และ 
ส่วนสุดท้ายเป็นภาคผนวกซึ่งแสดงภาพ“ห้องแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี และ 
ภาพตราไปรษณียากรที่ระลึก 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษางานวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการน าค าอธิบายเอกสาร 
มาจัดท าคู่มือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นการจัดท าคู่มือช่วยค้นเอกสาร
จดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากชุด
เอกสารต่างๆ ในสถาบันจดหมายเหตุ ได้แก ่
 1. โครงการจัดท าสาระสังเขปและดรรชนีจดหมายเหตุ เรื่องพระกรณียกิจของสมเด็จ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ด้านการศึกษา โดย กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร (2532) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลมาทดลองบันทึกและสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้บริการ
ภายในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ผู้จัดท าได้ส ารวจเอกสารจดหมายเหตุที่มีสารสนเทศเกี่ยวกับ
พระกรณียกิจด้านการศึกษาของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ จากกลุ่มเอกสารที่ ให้บริการ 
ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้แก่ เอกสารส่วนบุคคลสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ (สบ.2) 
เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย (ร.5 ม) กระทรวงศึกษาธิการ (ร.5 ศ) และ
ชุดเอกสารกองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) แล้วศึกษาสารสนเทศ คัดเลือกและ
รวบรวมเอกสารจดหมายเหตุจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง จัดท าค าอธิบายเอกสารอย่างย่อหรือ
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สาระสังเขป เพื่อท าเป็นคู่มือช่วยค้น โดยจัดเรียงเอกสารตามล าดับวัน เดือน ปี ของรายการ
เอกสารแต่ละรายการ แบ่งข้อมูลส าคัญของเอกสารเป็น 3 ภาค คือ ภาคบทน า แนะน าพระประวัติ 
พระกรณียกิจของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ภาคสาระสังเขปรายการและสาระสังเขป
เอกสาร เรียงตามล าดับวันเดือนปีของเอกสาร จ านวนเอกสาร เลขรหัสเอกสาร และภาคดัชนี 
เป็นดัชนีหัวเรื่องตามล าดับอักษร บรรณานุกรมและภาคผนวก 
 2. สาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุจอมพลสมเด็จฯ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ 
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต โดยกองจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร (2535) ท าการศึกษา
วิเคราะห์สารสนเทศของเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
บริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต โดยการส ารวจเอกสารทั้งเอกสารจดหมายเหตุ  
ลายลักษณ์ และภาพจดหมายเหตุ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
กองทัพเรือ และสภากาชาดไทย เพื่อจัดค าอธิบายเนื้อหาอย่างย่อหรือสาระสังเขปของเอกสาร 
แต่ละชุด แล้วน าเสนอโดยจ าแนกข้อมูลเอกสารเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย หมวดพระประวัติ หมวด
พระกรณียกิจส าคัญ และหมวดเบ็ดเตล็ด ท าการจัดเรียงค าอธิบายเอกสารตามล าดับวัน เดือน ปี 
ของเอกสารแต่ละหมวด และแต่ละรายการ ระบุรหัสรายการเอกสาร และปริมาณเอกสาร รวมทั้ ง
ได้จัดท าดัชนีไว้ท้ายเล่มด้วย  
 3. คู่มือแนะน าเอกสารจดหมายเหตุจังหวัดอุบลราชธานี (เอกสารกรมราชเลขาธิการ
รัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 7) โดยกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร (2532) ผู้จัดท าได้ส ารวจ
และรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานี ด้านประวัติศาสตร์  
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ภูมิประเทศ สังคม จากเอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 ถึง 
รัชกาลที่ 7 ที่ให้บริการที่ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ น ามาจัดท าสาระสังเขปของเอกสารแต่ละ
ปึกเรื่อง และจัดท าคู่มือแนะน าเอกสารจดหมายเหตุจังหวัดอุบลราชธานีโดยจัดเรียงเอกสาร
ตามล าดับเวลาของแต่ละรายการ ระบุสาระสังเขป รหัสเอกสาร จ านวนเอกสาร นอกจากนั้นยังมี
การน าเสนอภาพถ่ายและแผนที่เกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานี โดยระบุรหัสภาพถ่ายและรหัสฟิล์ม 
 คู่มือแนะน าเอกสารจดหมายเหตุจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ 
ส่วนบทน า เป็นการแนะน าประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุบลราชธานี  ส่วนสาระสังเขป เป็น
รายการสาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุ รหัสเอกสาร จ านวนเอกสาร ส่วนบรรณานุกรม และส่วน
ดัชนี เป็นดัชนีหัวเรื่อง   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จ 
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย
ประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2  
มาเป็นแนวทางในการศึกษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.  เก็บรวบรวมข้อมูล 
4. วิเคราะห์ข้อมูล 

 
ก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่เป็นเอกสารราชการไทย และ
เอกสารส่วนบุคคลที่จัดเก็บและให้บริการท่ีส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เฉพาะ
เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ ท่ีไม่รวมเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ จ านวน 150 แฟ้ม  

เอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก ปรากฏอยู่ในเอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 7 เอกสารกระทรวง 
การต่างประเทศ เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ เอกสารส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ
เอกสารส่วนบุคคลของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ รวมจ านวน 21 กลุ่มเอกสาร เอกสาร
จดหมายเหตุเหล่านี ้เป็นเอกสารที ่ได้รับการจัดกลุ ่มเอกสารตามแหล่งที่มาของเอกสาร และ
จัดเรียงเอกสารตามโครงสร้างหน่วยงาน การแบ่งส่วนราชการ การบริหารงาน และหัวเรื่องของ
เอกสาร โดยจ าแนกระดับเอกสารออกเป็นระดับกลุ่มย่อย ระดับชุด ระดับชุดย่อย และระดับปึก
หรือแฟ้มเรื่อง มีการก าหนดรหัสประจ าเอกสาร แล้วจัดให้บริการแก่ผู้ค้นคว้า ดังมีรายละเอียด
ของเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ตามรายชื ่อเอกสารที ่ระบุในบัญชีส ารวจเอกสารของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ดังนี้  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ จ านวน 1 แฟ้ม 

ได้แก่ 
 1.1 เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 ค กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  
9 กรมพระคลังข้างที่ 4 ที่ดิน ก พระราชทานที่ดิน  
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 
ร.5 ค 9.4 ก/34 พระราชทานที่ต าบลคลองผดุงกรุงเกษมฝั่งตะวันตกเป็นสิทธิแก่ สมเด็จ 

พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ 
(22 พ.ค. ร.ศ.112 - 17 ส.ค. ร.ศ. 127) 

 
2. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงต่างประเทศ จ านวน 10 แฟ้ม ได้แก่ 

2.1 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 ต กระทรวงต่างประเทศ 2 ชาวต่างประเทศ  
.2 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.5 ต 2.2/93 พระราชทานตราแก่นายทหารแลแพทย์ที่ท าการศึกษาและพยาบาล 
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ (เยอรมัน) (28 ส.ค. - 5 มี.ค. ร.ศ. 128) 

 
2.2 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 ต กระทรวงต่างประเทศ 8 หนังสือรับและ 

พระราชหัตถ์ฯ ตอบไทย (ม.จ. จรูญ กฤดากร) 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.5 ต 8/1 หนังสือหม่อมเจ้าจรูญ ทูลเกล้าฯ ถวาย และมีพระราชหัตถ์ตอบ  
(14 ต.ค. ร.ศ. 124 - 3 มิ.ย. ร.ศ. 127) 

ร.5 ต 8/2 พระราชหัตถ์และหนังสือหม่อมเจ้าจรูญ เรื่องทรงเรียนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
และพระเจ้าลูกเธอในประเทศยุโรป (9 มี.ค. ร.ศ. 125) 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.3 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 ต กระทรวงต่างประเทศ 49 พระราชวงศ์และ
นักเรียนไทยในต่างประเทศ 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.5 ต 49/2 พระราชกุมารและนักเรียนสามัญที่ส่งออกไปเล่าเรียน ณ เมืองต่างประเทศ 
(5 พ.ค. ร.ศ. 104, 10 พ.ค. ร.ศ. 125 - 18 ต.ค. ร.ศ. 127) 

ร.5 ต 49/50 พระราชกุมารและนักเรียนสามัญที่ส่งไปเล่าเรียน ณ เมืองต่างประเทศ  
(12 ต.ค. ร.ศ.123 - 19 ต.ค. ร.ศ. 124) 

ร.5 ต 49/51 โทรเลขมีไปมา เรื่อง การทรงเล่าเรียนของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนครราชสีมา , 
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์ฯ 
(12 มิ.ย. ร.ศ. 124) 

ร.5 ต 49/52 พระราชกุมารและนักเรียนสามัญที่ส่งออกไปเล่าเรียนเมืองต่างประเทศ  
(1 ก.ย. 124 - 8 มิ.ย. ร.ศ. 125) 

ร.5 ต 49/53 พระราชกุมารและนักเรียนสามัญที่ส่งออกไปเล่าเรียนเมืองต่างประเทศ  
(11 มิ.ย. - 7 ม.ค. ร.ศ. 125) 

ร.5 ต 49/54 พระราชกุมารและนักเรียนสามัญที่ส่งไปเล่าเรียน ณ เมืองต่างประเทศ  
(22 มิ.ย. ร.ศ. 124 - 9 ก.ย.ร.ศ. 128) 

ร.5 ต 49/55 พระราชกุมารและนักเรียนสามัญที่ส่งไปเล่าเรียน ณ เมืองต่างประเทศ  
(12 ต.ค. ร.ศ. 128 - 7 ก.ย. ร.ศ.129) 

 

3. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 เบ็ดเตล็ด จ านวน 1 แฟ้ม ได้แก่ 
กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 บ เอกสารเบ็ดเตล็ด 1 เบ็ดเตล็ด .3 พระราชทานที่ดิน 

 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.5 บ 1.3/21 พระราชทานที่  ต.บางคอแหลม ริมวัดลาดบัวขาวข้างเหนือเป็นสิทธิ์แก่ 
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช (16 ก.พ. ร.ศ. 113 - 5 มิ.ย. ร.ศ. 
118) 

 

 
 

   ส
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4. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กรมราชเลขานุการ จ านวน 4 แฟ้ม ได้แก่ 
4.1 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 รล กรมราชเลขานุการ 8 ถวายและพระราชทาน

ของ .2 พระราชทานของ .ฌ อ่ืนๆ  
 

 รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.5 รล 8.2/41 พระราชทานบาตรเหล็กมีฝาและเชิงมุกแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
กรมขุนสงขลานครินทร์ เจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัยธรรมราชา , เจ้าฟ้ากรมขุน
เพ็ชรบูรณ์อินทราไชย (2 ก.พ. ร.ศ. 128) 

 
4.2 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 รล กรมราชเลขานุการ 99 เบ็ดเตล็ด 

 
รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.5 รล 99/30 เรื่องสั่งของและเรื่องรับของส่งของต่างๆ (30 ต.ค. ร.ศ. 125 - ก.ย. ร.ศ. 129) 
 

4.3 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 รล กรมราชเลขานุการ รล-พศ. เอกสารเย็บเล่ม
ชุดสมุดพิเศษ จศ.1236-1266  
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.5 รล-พศ/66 พระราชทานที่ต าบลบางคอแหลมริมวัดลาดบัวขาว มรดกของเจ้าฟ้า 
มหาวชิรุณหิศฯ สิ้นพระชนม์ พระราชทานที่รายนี้ให้แก่พระเจ้าลูกยาเธอ 
เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช แทน (พ.ศ. 2437) 

ร.5 รล-พศ/148 พระราชทานที่ดินถนนบ้านญวน ต าบลพาหุรัดให้เป็นสิทธิแก่เจ้าฟ้าชาย
มหิดลอดุลยเดช (23 พ.ค. ร.ศ. 122) 

 
5. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล จ านวน 4 แฟ้ม ได้แก่ 

กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 น กระทรวงนครบาล 48 เอกสารโต้ตอบกระทรวงวัง 
.2 หมายก าหนดการ พระราชพิธี 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.5 น 48.2/37 ส่งใบแจ้งความมาว่า บรรดาข้าราชการผู้ใดมีความประสงค์จะไปส่งเสด็จ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ซึ่งจะไปทรงเล่าเรียน ณ ประเทศยุโรปครั้งนี้บ้าง 
ขอให้แจ้งยังกระทรวงวังทราบ (26 เม.ย. - 4 พ.ค. ร.ศ. 124) 

ร.5 น 48.2/63 หมายเกณฑ์คู่เคียงในการพระราชพิธีมงคลโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช ได้จัดให้พระภักดีพิรัชภาคย์ พระพิพิธพลภักด์ิ ไปตาม
หมายแล้ว (17 - 20 ธ.ค. ร.ศ. 122) 

ร.5 น 48.2/71 หมายทรงผนวช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ และพระองค์เจ้า หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ 
ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (19 ส.ค. - 10 ธ.ค. ร.ศ. 123) 

ร.5 น 48.2/80 หมายต้ังการฉลองสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมาร และสมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ที่ทรงพระผนวชนั้น  
(9 - 10 ธ.ค. ร.ศ. 123) 

 
6. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงกลาโหม - ทหารเรือ จ านวน 3 แฟ้ม 

ได้แก่ 
6.1 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 ก กระทรวงกลาโหม - ทหารเรือ 4 สัญญาบัตร

และเครื่องแต่งตัว 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.6 ก 4/16 เห็นควรให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมมขุนสงขลานครินทร ์กับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุน
เพ็ชบูรณ์อินทราไชย เป็นนายทหารพิเศษ คงยศตามเดิม 
(1 - 8 ก.พ. พ.ศ. 2454) 

 
6.2 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่  6 ก กระทรวงกลาโหม-ทหารเรือ 20 กระทรวง

ทหารเรือ .3 สัญญาบัตรและเครื่องแต่งตัวทหารเรือ 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.6 ก 20.3/3 สัญญาบัตรทหารทางกระทรวงทหารเรือ (27 ม.ค. พ.ศ. 2453 - 27 มี.ค. 
พ.ศ. 2467) 

ร.6 ก 20.3/9 ขอพระบรมราโชวาทในการที่จะจัดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ 
รับราชการ จะพระราชทานยศทหารเรือในชั้นต้นเพียงไร 
(5 ก.พ. พ.ศ. 2454 - 15 มี.ค. พ.ศ. 2457) 

 
7. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 เบ็ดเตล็ด จ านวน 28 แฟ้ม ได้แก่ 

7.1 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 บ เบ็ดเตล็ด 4 นักเรียนไทยในต่างประเทศ 

 
รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.6 บ 4/16 ออสเตรียยื่นค าขาดกับเซอร์เบีย และพระบรมราโชวาท เรื่องเจ้านายและ
นักเรียนไทยในประเทศคู่สงครามควรวางตัวอย่างไร (27 ก.ค. - 4 ก.ย. พ.ศ. 
2457) 

 
7.2 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 บ เบ็ดเตล็ด 4 นักเรียนไทยในต่างประเทศ  

.1 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 
ร.6 บ 4.1/1 ให้เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ และพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักด์ิ เสด็จกลับ

กรุงเทพฯ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 5 
(8 ธ.ค. – 5 ก.พ. พ.ศ. 2453) 

ร.6 บ 4.1/2 บัญชีเอกสารการทรงศกึษาของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ 
(12 ธ.ค. พ.ศ. 2453 – 25 ม.ค. พ.ศ. 2459) 

ร.6 บ 4.1/3 ร่างโทรเลขถึงอัครราชทูตสยามประจ าเบอร์ลิน เรื่องจัดการศึกษาพิเศษให้
เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ (23 มี.ค. พ.ศ. 2453) 

ร.6 บ 4.1/4 ให้ ม.จ. ไตรทศประพันธ์ ตามเสด็จกรมขุนสงขลาฯ ไปต่างประเทศ  
(25 มี.ค. พ.ศ. 2453 – 6 มิ.ย. พ.ศ. 2454) 

ร.6 บ 4.1/5 เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ เสด็จประพาสเดนมาร์ก (2 ต.ค. พ.ศ. 2454) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.6 บ 4.1/6 เอมเปอเรอร์เยอรมันโปรดฯ ให้เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ เป็นนักเรียนทหารเรือ 
(11 ธ.ค. พ.ศ. 2454 - 24 มิ.ย. พ.ศ. 2455) 

ร.6 บ 4.1/7 การสอบไล่ที่นอก (12 ธ.ค. พ.ศ. 2454) 

ร.6 บ 4.1/8 เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา ฯ เสด็จกรุงสต๊อกโฮล์ม (4 ก.ค. – 24 ส.ค. พ.ศ. 2455) 

ร.6 บ 4.1/9 เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ เสด็จโดยเรือรบเยอรมันในการฝึกหัดวิชาทหารเรือ 
เสด็จถึงเมืองนิวปอตและได้เสด็จเมืองนิวยอร์ค (15 ก.ค. – 23 พ.ย. พ.ศ. 
2455) 

ร.6 บ 4.1/10 เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ไม่ทรงสบาย ไม่สามารถเสด็จแทนพระองค์ในงาน
พระศพกษัตริย์กรีซได้ (28 มี.ค. พ.ศ. 2455) 

ร.6 บ 4.1/11 รายงานการศึกษาเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ การเรือในเรือรบหลวงเยอรมัน 
และขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่นายทุนที่เกี่ยวข้อง 17 นาย  
(4 เม.ย. – 22 พ.ค. พ.ศ. 2456) 

ร.6 บ 4.1/12 เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ประชวร (15 ส.ค. พ.ศ. 2456 - 25 มิ.ย. พ.ศ. 2457) 
ร.6 บ 4.1/13 เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ จัดท าถ้วยลายไทย เป็นถ้วยหลวงส าหรับเป็นรางวัล

ในการแข่งขันของโรงเรียนนายเรือเยอรมัน (30 ต.ค. พ.ศ. 2456) 
ร.6 บ 4.1/14 กระทรวงทหารเรือเยอรมัน รายงานการฝึกวิธีทหารราบและวิชาตอปิโดของ

เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ (30 มิ.ย. - 23 พ.ย. พ.ศ. 2457) 
ร.6 บ 4.1/15 กระทรวงทหารเรือเยอรมันแนะเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ทรงศึกษาวิชาการใน

เรือแบตแตลชิพ และเรือครูเซอร์ (21 ก.ค. – 8 ต.ค. พ.ศ. 2457) 
ร.6 บ 4.1/16 ทรงหารือเรื่องจะทรงประพฤติตัวอย่างไร เมื่อกองทัพเรือเยอรมันเตรียม 

ท าสงคราม (1 - 2 ส.ค. พ.ศ. 2457) 
ร.6 บ 4.1/17 เรื่องเสด็จอเมริกา (2 - 4 ส.ค. พ.ศ. 2457) 

ร.6 บ 4.1/18 เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ขอพระบรมราชานุญาตเสด็จไปอยู่อังกฤษหรือ
อเมริกา (3 - 19 ก.ย. พ.ศ. 2457) 

ร.6 บ 4.1/19 โปรดฯ ให้เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ เสด็จไปประทับเดนมาร์กแทนอเมริกา
ระหว่างสงคราม โปรดเกล้าให้เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาและเจ้าฟ้ากรมขุน
สุโขทัย เสด็จกลับเมืองไทย (7 ก.ย. – 6 ก.พ. พ.ศ. 2457) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.6 บ 4.1/20 เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ จะเสด็จไปทรงศึกษาในอเมริกา (18 ม.ค. - 2 มี.ค. 
พ.ศ. 2458) 

ร.6 บ 4.1/21 ระยะทางเสด็จอเมริกาของเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ (27 มิ.ย. - 16 มี.ค.  
พ.ศ. 2459) 

ร.6 บ 4.1/22 เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ เสด็จประเทศญี่ปุ่นในระหว่างเสด็จเมืองไทยสู่อเมริกา 
(26 ก.ค. – 5 ก.ย. พ.ศ. 2459) 

ร.6 บ 4.1/23 เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ประชวรในอเมริกา (7 พ.ย. – 25 ม.ค. พ.ศ. 2459) 

ร.6 บ 4.1/24 เสด็จกลับกรุงเทพฯ และหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าทรงถูกชกในโฮโนลูลู  
(1 ม.ค.-16 มี.ค. พ.ศ. 2459) 

 ร.6 บ 4.1/25 เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ เสด็จจากเมืองบอสตันไปอังกฤษ (26 - 29 ก.ย. พ.ศ. 
2464) 

 
7.3 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 บ เบ็ดเตล็ด 4 นักเรียนไทยในต่างประเทศ 

.9 กระทรวงศึกษาธิการ 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 
ร.6 บ 4.9/6 โปรดให้นักเรียนหลวงของกระทรวงธรรมการไปทดลองศึกษาในอเมริกา 

โดยไปในขบวนเสด็จของเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ (7 มิ .ย. - 13 มิ .ย.  
พ.ศ. 2459) 

ร.6 บ 4.9/17 ศึกษาธิการขออนุญาตส่ง ร.อ.ต. เฉลิม พรมมาส ตามเสด็จเจ้าฟ้า 
กรมขุนสงขลาฯ ไปเรียนวิชา Bacteriology (29 ก.ย. - 7 ต.ค. พ.ศ. 2463) 

 
8. กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 1 แฟ้ม ได้แก่ 

กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 ศ กระทรวงศึกษาธิการ 3 ข้าราชการ  
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 
ร.6 ศ 3/15 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ เป็นข้าหลวงส ารวจการศึกษาทั่วไป 

 (Inspector-General of Instruction) (24 พ.ค. - 25 มิ.ย. พ.ศ. 2467) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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9. กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล จ านวน 5 แฟ้ม ได้แก่ 
9.1 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 น กระทรวงนครบาล 1 เบ็ดเสร็จกระทรวงนครบาล 

 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 
ร.6 น 1/160 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์  เสด็จ 

ทอดพระเนตรที่ว่าการอ าเภอและสถานที่ท าการของรัฐบาล (พ.ศ. 2467) 
 
9.2 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 น กระทรวงนครบาล 9 กรมอ าเภอ .1 ราชการ

ทั่วไป 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 
ร.6 น 9.1/169 จัดการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ 

เสด็จทอดพระเนตรอ าเภอ (30 ส.ค. - 24 ก.ย. พ.ศ. 2467) 
 

9.3 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 น กระทรวงนครบาล .17 พระราชพิธี 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 
ร.6 น 17/92 โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภิเษกสมรส สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้า

กรมขุนสงขลาฯ กับนางสาวสังวาล (6 ก.ย. พ.ศ. 2463) 
 

9.4 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 น กระทรวงนครบาล 20 หนังสือพิมพ์  
.13 การศึกษา 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 
ร.6 น 20.13/45 พระปรารภของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์  

ในการใช้เงิน 200,000 บาท บ ารุงนักเรียนส าหรับวิชาแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( 3 พ.ย. พ.ศ. 2463) 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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9.5 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 น กระทรวงนครบาล 20 หนังสือพิมพ์  
.16 ราชส านัก 

 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 
ร.6 น 20.16/66 สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เสด็จเข้า ร.ร. ฮาร์วาร์ด (อเมริกัน) (7 พ.ย. พ.ศ. 2459) 

 
10. กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงมหาดไทย จ านวน 3 แฟ้ม ได้แก่  

กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 ม กระทรวงมหาดไทย 12 แผนกสาธารณสุข  
.3 โรงพยาบาล 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 
ร.6 ม 12.3/10 กรรมการปกครอง วชิรพยาบาล (25 ก.พ. - 5 มี.ค. พ.ศ. 2446) 

ร.6 ม 12.3/11 สร้างโรงพยาบาล, โอสถสภา, ที่ท าการสุขาภิบาล จังหวัดเชียงใหม่  
(20 ก.พ. - 28 มี.ค. พ.ศ. 2467) 

ร.6 ม 12.3/14 โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา (31 ต.ค. - 10 พ.ย. พ.ศ. 2468) 

 

11. กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงกลาโหม จ านวน 1 แฟ้ม ได้แก่  
กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 ก กระทรวงกลาโหม 4 กระทรวงทหารเรือ 

 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 
ร.7 ก 4/24 การไว้ทุกข์ของกระทรวงทหารเรือ (13 มิ.ย. - 25 ก.ย. พ.ศ. 2472) 

 
12. กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงการต่างประเทศ จ านวน 1 แฟ้ม ได้แก่ 

กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 ต กระทรวงการต่างประเทศ 19 พระราชสาส์น 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 
ร.7 ต 19/19 พระราชสาส์นเรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลาฯ สิ้นพระชนม์  

(27 ต.ค. - 7 พ.ย. พ.ศ. 2472) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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13. กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 เอกสารเบ็ดเตล็ด จ านวน 1 แฟ้ม ได้แก่ 
กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 เอกสารเบ็ดเตล็ด 8 คณะกรรมการต่างๆ 

 
รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.7 บ 8/11 กรรมการสร้างตึกคนไข้เป็นอนุสรณ์ถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลา  
(26 พ.ย. พ.ศ. 2473) 

 

14. กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย จ านวน 4 แฟ้ม ได้แก่ 
14.1 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 ม กระทรวงมหาดไทย 1 เบ็ดเสร็จกระทรวง 

มหาดไทย 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.7 ม 1/69 หายามาประกอบพระโอสถถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ  
(5 ส.ค. พ.ศ. 2472) 

 

14.2 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 ม กระทรวงมหาดไทย 7 กรมสาธารณสุข 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.7 ม 7/4 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา เสด็จตรวจและทดลองโรคต่างๆ จังหวัดเชียงใหม่ 
(14 - 16 มี.ค. พ.ศ. 2472) 

 

14.3 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 ม กระทรวงมหาดไทย 26 หนังสือพิมพ์  
.4 บทความ 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.7 ม 26.4/75 เมืองไทยจะมีด๊ิกเตเตอร์ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์จะเป็นจเร เจ้าฟ้ากรมขุน
สงขลาจะเป็นเสนาบดีมหาดไทย (29 ม.ค. - 21 ก.พ. 2471) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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14.4. กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 ม กระทรวงมหาดไทย 26 หนังสือพิมพ์  
.5 ข่าวหนังสือพิมพ์ 

 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.7 ม 26.5/243 พระอาการทูลกระหม่อมสงขลา (7 ม.ค. - 7 พ.ย. พ.ศ. 2472) 

 
15. กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กรมราชเลขานุการ จ านวน 3 แฟ้ม ได้แก่ 

15.1 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 รล กรมราชเลขานุการ 2 ประกาศและ 
พระราชบัญญัติ 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.7 รล 2/12 ประกาศสถาปนาหม่อมเจ้าในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ขึ้นเป็นพระองค์เจ้าโดย
ก าเนิด (30 ก.ย. - 1 พ.ย. พ.ศ. 2470) 

 
15.2 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 รล กรมราชเลขานุการ 10 นักเรียนไทย 

ในต่างประเทศ .2 พระราชวงศ์ (ก-ภ) 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.7 รล 10.2/42 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ทรงศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
(20 - 22 ก.ย. พ.ศ. 2471) 

 
15.3 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 รล กรมราชเลขานุการ 23 ต้ังกรม พระองค์เจ้า 

เจ้าพระยา 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.7 รล 23/7 สถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ขึ้นเป็นกรมหลวง 
(24 ก.ย. พ.ศ. 2471 – 5 พ.ย. พ.ศ. 2472) 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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16. กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงวัง จ านวน 1 แฟ้ม ได้แก่ 
กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 ว กระทรวงวัง 5 กรมพระราชพิธี .4 การเมรุ การศพ 

 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.7 ว 5.4/25 งานพระเมรุท้องสนามหลวง พ.ศ. 2472 (18 ส.ค. พ.ศ. 2471 - 25 มี.ค. 
พ.ศ. 2472) 

 
17. กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 3 แฟ้ม ได้แก่ 

17.1 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 ศ กระทรวงศึกษาธิการ 7 การแพทย์  
.1 โรงพยาบาล 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.7 ศ 7.1/3 สร้าง ตึกพยาบาลส าหรับเป็นที่ ระลึกแห่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวง 
สงขลานครินทร์ (1 ก.พ. พ.ศ. 2472 – 9 ธ.ค. พ.ศ. 2473) 

 
17.2 กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 ศ กระทรวงศึกษาธิการ 7 การแพทย์  

.3 มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ร.7 ศ 7.3/1 เรื่องจะเชิญร็อคกี้เฟลเลอร์ เฟาน์เดชั่น มาช่วยเหลือทางสาธารณสุขและ
การแพทย์ (5 เม.ย. พ.ศ. 2446 – 8 ส.ค. พ.ศ. 2468) 

ร.7 ศ 7.3/2 รอคกี้เฟลเลอร์รับช่วยการแพทย์ (19 ม.ค. พ.ศ. 2468 – 3 มี.ค. พ.ศ. 2474) 

 

18. เอกสารกระทรวงการต่างประเทศ จ านวน 48 แฟ้ม ได้แก่ 
18.1 กระทรวงการต่างประเทศ กต 6 พระบรมวงศานุวงศ์ 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

กต 6/49 หม่อมสังวาลย์และพระองค์เจ้าในทูลกระหม่อมแดงเสด็จประทับใน
สวิสเซอร์แลนด์ (พ.ศ. 2476) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 
 

18.2 กระทรวงการต่างประเทศ กต 6 พระบรมวงศานุวงศ์ .2 สมเด็จพระพันวัสสา
อัยยิกาเจ้า 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

กต 6.2/4 ตอบรับหีบพระมาลาหางนกยูงที่สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าพระราชทาน 
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสงขลาฯ (พ.ศ. 2459) 

กต 6.2/9 สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าให้ส่งลายพระหัตถ์ไปถวาย ม.จ. สวัสด์ิ ประดิษฐ์ 
และทูลกระหม่อมแดงด้วย (พ.ศ. 2468) 

 

18.3 กระทรวงการต่างประเทศ กต 6 พระบรมวงศานุวงศ์.7 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  
กรมหลวงสงขลานครินทร์ 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

กต 6.7/1 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ เสด็จกรุงสตอกโฮล์ม (พ.ศ. 2455) 

กต 6.7/2 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ เสด็จอเมริกากับเรือรบเยอรมัน  
(พ.ศ. 2455) 

กต 6.7/3 ขอให้ช่วยสืบหาคนที่จะพานักเรียนไปยุโรป (พ.ศ. 2458) 

กต 6.7/4 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ จะเสด็จไปทรงศึกษาวิชาที่อเมริกา 
(ตอนที่ 1) (พ.ศ. 2458) 

กต 6.7/5 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ จะเสด็จไปทรงศึกษาวิชาที่ประเทศ
อเมริกา (ตอนที่ 2) (พ.ศ. 2458) 

กต 6.7/6 ข่าวลือเรื่องเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา ถูกนายด่านภาษีที่ฮอนโนลูลูท าร้าย  
(พ.ศ. 2459) 

กต 6.7/7 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงอภิเษกสมรสกับนางสาวสังวาลย์  
ตะละพัต (พ.ศ. 2461) 

กต 6.7/8 ส่งหีบบุหรี่ถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2461) 

กต 6.7/9 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ เสด็จกลับกรุงเทพฯ (พ.ศ. 2462) 

กต 6.7/10 ส่งเงิน 5,000 เหรียญไปถวายสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสงขลา 
(พ.ศ. 2462) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

กต 6.7/11 ส่งจดหมายมาถวายสมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ 1 ซอง และถวาย
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ 1 ซอง (พ.ศ. 2463) 

กต 6.7/12 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ เสด็จประเทศอเมริกา (พ.ศ. 2463) 

กต 6.7/13 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ เสด็จยุโรปและอเมริกา (พ.ศ. 2463) 

กต 6.7/14 ม.โครเกอร์กับภรรยาฝากเงินถวาย ส.ฟ. กรมขุนสงขลาฯ (พ.ศ. 2464) 

กต 6.7/15 ส่งห่อของถวายทูลกระหม่อมแดง (พ.ศ. 2464) 

กต 6.7/16 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ เสด็จลอนดอน (พ.ศ. 2464) 

กต 6.7/17 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์จะทรงศึกษาวิชาแพทย์ (พ.ศ. 2466) 

กต 6.7/18 ทูลกระหม่อมสงขลานครินทร์ เสด็จยุโรปและอเมริกา (พ.ศ. 2468) 

กต 6.7/19 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา เสด็จยุโรป (พ.ศ. 2468) 

กต 6.7/20 เบ็ดเตล็ดต่างๆ เกี่ยวกับ ส.จ.ข. สงขลาฯ (พ.ศ. 2465 – พ.ศ. 2471) 

กต 6.7/21 ที่ประทับของ ส.จ.ข. สงขลาที่อเมริกา (พ.ศ. 2469) 

กต 6.7/22 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา ประชวรเสด็จกลับกรุงเทพฯ (พ.ศ. 2471) 

กต 6.7/23 เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ ขอบัญชีคณะทูตานุทูตและวันเทศกาล
ของประเทศต่างๆ (พ.ศ. 2471) 

กต 6.7/24 นายลิงค์ ห้างบีกริม เมืองฮัมบูรก์ โทรเลข ถวายพร สมเด็จฯ กรมขุนสงขลา 
(พ.ศ. 2472) 

กต 6.7/25 การจัดหาพระโอสถถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2472) 

กต 6.7/26 สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนสงขลานครินทร์ สิ้นพระชนม์ (ตอน 1)  
(พ.ศ. 2472) 

กต 6.7/27 กรมหลวงสงขลานครินทร์สิ้นพระชนม์ (ตอน 2) (พ.ศ. 2472) 

กต 6.7/28 สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ สิ้นพระชนม์ (ตอน 2) 
(พ.ศ. 2472) 

กต 6.7/29  เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลาฯ สิ้นพระชนม์ (ตอนที่ 3) (พ.ศ. 2472) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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18.4 กระทรวงการต่างประเทศ กต 6 พระบรมวงศานุวงศ์ .12 สมเด็จเจ้าฟ้า 
กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 
กต 6.12/2 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เสด็จยุโรป 

(ตอนที่ 1) (พ.ศ. 2464 – พ.ศ. 2465) 
กต 6.12/4 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เสด็จยุโรป 

(ตอนที่ 2) (พ.ศ. 2465 - พ.ศ. 2466) 
กต 6.12/5 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เสด็จยุโรป 

(ตอนที่ 3) (พ.ศ. 2466 - พ.ศ. 2468) 
 

18.5 กระทรวงการต่างประเทศ กต 6 พระบรมวงศานุวงศ์ .29 พระราชทานสิ่งของ 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

กต 6.29/93 โปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือในงานศพทูลกระหม่อมสงขลา ฯ  
(พ.ศ. 2472 – พ.ศ. 2473) 

 

18.6 กระทรวงการต่างประเทศ กต 42 สถานทูตและกงสุลไทยในต่างประเทศ 
.1 อังกฤษ 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

กต 42.1/36 โปรดเกล้าฯ ให้พระสรรพกิจปรีชา ตามเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัย และ
พระพินิจวิรัชกิจ ตามเสด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ กลับกรุงเทพฯ (พ.ศ. 2458) 

 

18.7 กระทรวงการต่างประเทศ กต 43 นักเรียนไทยในต่างประเทศ .2 การเงิน  
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

กต 43.2/5 ขอให้กรมพระคลังข้างที่ส่งเงินค่าเล่าเรียนของนักเรียนให้สมเด็จพระเจ้า 
น้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ประจ าปี 2459 - 2463 (พ.ศ. 2459 – 
พ.ศ. 2463) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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18.8 กระทรวงการต่างประเทศ กต 43 นักเรียนไทยในต่างประเทศ .6 พระเจ้า 
ลูกยาเธอในรัชกาลที่ 5 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

กต 43.6/18 การเล่าเรียนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ (เรื่องราวระหว่างหม่อมจรูญและ
มิสเตอร์วิมส์ ผู้ ดูแลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเกี่ยวกับการทรงเล่าเรียน 
(พ.ศ. 2449) 

กต 43.6/20 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าเพชรบูรณ์, สุโขทัย, สงขลา เสด็จกลับกรุงเทพฯ 
(พ.ศ. 2453) 

กต 43.6/23 การทรงศึกษาของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอฯ 3 พระองค์ (การทรงศึกษาของ
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์, กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา และกรมขุน
เพชรบูรณ์อินทราไชย (พ.ศ. 2457) 

 
18.9 กระทรวงการต่างประเทศ กต 43 นักเรียนไทยในต่างประเทศ . 6 พระเจ้า 

ลูกยาในรัชกาลที่ 5 .2 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์  
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

กต 43.6.2/1 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงศึกษาต่างประเทศ  
(พ.ศ. 2450 – พ.ศ. 2458) 

กต 43.6.2/2 การซ้อมทหารเยอรมันประจ าปี (พ.ศ. 2451) 

กต 43.6.2/3 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ กับพระองค์รังสิต เสด็จกลับไปยุโรป 
(พ.ศ. 2453) 

กต 43.6.2/4 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงเข้าศึกษาวิชาทหารเรือเยอรมัน (พ.ศ. 
2454) 

กต 43.6.2/5 ไกเซอร์ให้ถวายรายงานการศึกษาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ 
(พ.ศ. 2457) 

กต 43.6.2/6 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ในเวลาเกิดสงครามที่ยุโรป (พ.ศ. 2457) 

กต 43.6.2/7 หาคนที่จะออกไปประจ าพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ 
(พ.ศ. 2460) 
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19. เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 19 แฟ้ม ได้แก่ 
19.1 กระทรวงศึกษาธิการ ศธ 5 กรมพิพิธภัณฑ์ 

 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ศธ 5/20 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช เสด็จทอดพระเนตร
พิพิธภัณฑ์ (23 ก.ค. พ.ศ. 2447) 

 

19.2 กระทรวงศึกษาธิการ ศธ 10 กรมมหาวิทยาลัย 
  

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ศธ 10/54 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ (12 ก.ค. – 27 
พ.ย. พ.ศ. 2466) 

ศธ 10/62 กั้นฝา ท าหน้าต่าง ห้องประชุมที่ตึกหลังใหญ่ กระทรวงธรรมการ (ครั้งสมเด็จ
เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย)  
(6 ก.ย. - 12 ต.ค. พ.ศ. 2466) 

ศธ 10/98 การแสดงปาฐกถาพิเศษในมหาวิทยาลัย ซึ่งทูลกระหม่อมได้ทรงจัดใน  
พ.ศ. 2467 ( 15 ก.ย. - 22 ธ.ค. พ.ศ. 2467) 

ศธ 10/178 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ขอค าชี้แจงและสถิติที่จะตอบคณะฮาวาย
มิสชั่น (17 เม.ย. - 10 พ.ค. พ.ศ. 2472) 

ศธ 10/190 หนังสือชดุของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเรื่องอนามัย
สอนนักเรียน (4 ก.ค. – 25 พ.ย. พ.ศ.2474) 

 
19.3 กระทรวงศึกษาธิการ ศธ 10 กรมมหาวิทยาลัย .1 คณะแพทยศาสาตร์ 

 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ศธ 10.1/26  กระทรวงมหาดไทยขอนายเฉลิมแพทย์ไปรับราชการในกรมสาธารณสุข 
และตามเสด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาไปศึกษาวิชาต่างประเทศ (28 ก.ค. พ.ศ. 
2463 - 7 ต.ค. พ.ศ. 2464) 
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รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ศธ 10.1/103 จ้างศาสตราจารย์ ซี ดลับยู สตัมป์ เป็นศาสตราจารย์ฝ่ายวิชาอนาโตมี  
(21 พ.ย. พ.ศ. 2466 - 18 ก.ค. พ.ศ. 2467)  

ศธ 10.1/117 หมอ เย เอช เลกซวิก ส่งหนังสือต าราแพทย์ต่างๆ 150 เล่ม อันเป็นมรดก
ของหมอเฮย์ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ (16 - 20 ก.พ. พ.ศ. 2466) 

ศธ 10.1/118 การสอบไล่แพทย์ชั้นประกาศนียบัตร (16 ก.พ. พ.ศ. 2466 - 30 พ.ค. 
พ.ศ. 2467) 

ศธ 10.1/191 ศาสตราจารย์เอ ยี เอลลิส ลาตามเสด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ 
ไปจังหวัดเชียงใหม่ (27 ธ.ค. – 10 ม.ค. พ.ศ. 2467) 

ศธ10.1/305 ค ากราบบังคมทูลในการเปิดตึกมหิดลวรานุสรณ์ ตึกมิ้น เลาหเศรษฐี และ
หอพักนักเรียน โรงพยาบาลศิริราช 

 
19.4 กระทรวงศึกษาธิการ ศธ 60 โรงพยาบาลศิริราช 

 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ศธ 60/103 ส่งประกาศสร้างตึกคนไข้พิเศษถาวรวัตถุอนุสรณ์ สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ 
เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ (17 - 25 มี.ค. พ.ศ. 2472) 

ศธ 60/104 กรมสารบรรณส่งประกาศสร้างตึกส าหรับคนไข้พิเศษที่โรงพยาบาลศิริราช 
(21 มี.ค. พ.ศ. 2472 – 16 เม.ย. พ.ศ. 2473) 

ศธ 60/106 กรมสารบรรณแจ้งประกาศสร้างตึกส าหรับคนไข้พิเศษที่โรงพยาบาลศิริราช 
(22 พ.ย. –  9 ธ.ค. พ.ศ. 2473) 

ศธ 60/107 พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรรับเชิญ
ในการเปิดตึกมหิดลวรานุสรณ์มาให้เลือก (3 - 5 เม.ย. พ.ศ. 2475) 

ศธ 60/108 ผู้ที่เชิญในงานเปิดตึกมหิดลวรานุสสรณ์ และตึกมิ้น เลาหเศรษฐี ณ 
โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน (7 พ.ย. พ.ศ. 2475) 
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19.5 กระทรวงศึกษาธิการ ศธ 66 พระราชทานสิ่งของ 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

ศธ 66/29 กรมหลวงเพชรบุรีกับหม่อมสังวาลย์ พิมพ์หนังสือเรื่องต่างๆ แจกแก่สถานที่
ต่างๆ (30 ธ.ค. พ.ศ. 2472 - 13 เม.ย. พ.ศ. 2475) 

 

19.6 กระทรวงศึกษาธิการ ศธ 1 เบ็ดเสร็จกระทรวงศึกษาธิการ 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

(2) ศธ1/105 สมเด็จพระพันวัสสาฯ ขอให้ขนานนามตึกที่สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้า
กรมหลวงสงขลานครินทร์ ทรงสร้างที่โรงพยาบาลศิริราช (14 สค. - 19 พ.ย. 
พ.ศ. 2473) 

 
20. เอกสารส านักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี จ านวน 1 แฟ้ม ได้แก่ 

ส านักราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สร 0201 กองกลาง ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี .8 บุคคล-ชาวไทย 

 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

สร 0201.8/111 สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2493 

 
21. เอกสารส่วนบุคคล สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ จ านวน 8 แฟ้ม ได้แก่ 

21.1 เอกสารส่วนบุคคล สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ สบ 2 .24 แผนก 
พระราชพิธี 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

สบ 2.24/12 หมายก าหนดการพระราชพิธีต่างๆ พ.ศ. 2468 (20 เม.ย. - 21 ก.พ.  
พ.ศ. 2468) 

สบ 2.24/16 หมายก าหนดการกระทรวงวัง (6 มี.ค. พ.ศ. 2468 - 6 ก.พ. พ.ศ. 2472) 

สบ 2.24/33 หมายกระทรวงวัง พ.ศ. 2472 (พ.ค. - 1 พ.ย. พ.ศ. 2472) 

   ส
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รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

สบ 2.24/35 ท าบุญถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช  
กรมขุนสงขลานครินทร์ (24 ก.ย. - 22 ต.ค. พ.ศ. 2472) 

 
21.2 เอกสารส่วนบุคคล สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ สบ 2 .32 โรงเรียน

และการศึกษา 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

สบ 2.32/22  พระด าริของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลาฯ จะสร้างโรงเรียนนางพยาบาล 
และเรื่องจะประทานที่ดินส าหรับก่อสร้าง (6 ก.พ. พ.ศ. 2473 - 27 เม.ย. 
พ.ศ. 2474) 

สบ 2.32/28 การแต่งหนังสือประกวดชุดของทูลกระหม่อมแดง (สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุน
สงขลานครินทร์) (8 - 9 ส.ค. พ.ศ. 2474) 

 
21.3 เอกสารส่วนบุคคล สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ สบ 2 

.37 แผนกสภาการคลัง 
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

สบ 2.37/42 ปรึกษางบประมาณกระทรวงธรรมการ (4 มิ.ย. - 2 ก.ค. พ.ศ. 2471) 

 
21.4 เอกสารส่วนบุคคล สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ สบ 2 .53 สาส์น - 

 พระญาติวงศ์  
 

รหัสแฟ้ม รายชื่อ 

สบ 2.53/134 สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ 
(ทูลกระหม่อมแดง) (ส.ค. พ.ศ. 2466 – 6 มี.ค. พ.ศ. 2471) 
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบลงรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม 
 
ขั้นตอนกำรจัดท ำเครื่องมือวิจัย 
 การจัดท าเครื่องมือวิจัย มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ส ารวจและศึกษาลักษณะเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ให้บริการในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

2. ศึกษามาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 2 และงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าแบบลงรายการเอกสาร 

3. จัดท าร่างแบบลงรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม 

4. สร้างหลักเกณฑ์การลงรายการเอกสาร เพื่อเป็นเกณฑ์ส าหรับการบันทึกข้อมูลใน
แบบลงรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก ระดับแฟ้ม 

5. น าร่างแบบลงรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม ไปทดลองเก็บข้อมูลตามร่างหลักเกณฑ์การลง
รายการเอกสาร เพื่อให้ทราบปัญหาในการด าเนินการเก็บข้อมูล  

6. สรุปข้อมูล ปัญหา ที่ได้จากการทดลองใช้ร่างหลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารและ
ร่างแบบลงรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม เสนออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
แล้วน าข้อแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขแบบลงรายการให้เหมาะสม  

7. น าหลักเกณฑ์การลงรายการเอกสาร และแบบลงรายการเอกสารจดหมายเหตุ
เกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม ที่แก้ไขแล้วเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของ 
แบบลงรายการเอกสาร 

8. ปรับปรุง แก้ไขหลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารและแบบลงรายการเอกสาร ตาม
ข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ แล้วน าแบบลงรายการเอกสารไปเก็บ
ข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก   

   ส
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ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จ านวน 10 รายการ เพื่อหาความเที่ยง (Reliability) ของ
เครื่องมือวิจัย 
 
ลักษณะของเครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบลงรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเติมข้อมูล 
 ประกอบด้วยส่วนข้อมูลเอกสาร 7 ส่วน มี 26 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ค าอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร มี 5 หน่วยข้อมูล คือ รหัสอ้างอิง ชื่อเอกสาร  
วัน เดือน ปี ของเอกสาร ระดับของค าอธิบายเอกสาร และขนาดและปริมาณของเอกสาร 
 ส่วนที่ 2 ค าอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร มี 4 หน่วยข้อมูล คือ ชื่อผู้ผลิต/รวบรวม
เอกสาร ประวัติหน่วยงาน/ประวัติเจ้าของเอกสาร ประวัติของเอกสาร และแหล่งที่ได้รับมอบ/ 
รับโอนเอกสาร 
 ส่วนที่ 3 ค าอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร มี 4 หน่วยข้อมูล คือ 
ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร การประเมินคุณค่า การท าลายและการก าหนดอายุการเก็บ
เอกสาร การเพิ่มขึ้นของเอกสาร และระบบการจัดเรียงเอกสาร 
 ส่วนที่ 4 ค าอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร มี 5 หน่วยข้อมูล คือ 
เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร เงื่อนไขการท าส าเนาเอกสาร ภาษา/ตัวอักษร ลักษณะทางกายภาพ
และความต้องการทางด้านเทคนิค และเครื่องมือช่วยค้น  
 ส่วนที่ 5 ค าอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง มี 4 หน่วยข้อมูล คือ สถานที่เก็บเอกสาร
ต้นฉบับ สถานที่เก็บเอกสารฉบับส าเนา เอกสารที่เกี่ยวข้อง และบันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์ 
 ส่วนที่ 6 ค าอธิบายเพิ่มเติมอื่นๆ หรือส่วนหมายเหตุ มี 1 หน่วยข้อมูล คือ หมายเหตุ 
 ส่วนที่ 7 ค าอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการท าค าอธิบายเอกสาร มี 3 หน่วยข้อมูล คือ 
บันทึกของนักจดหมายเหตุ กฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ และวัน เดือน ปี ที่จัดท า 
 
ลักษณะหลักเกณฑ์กำรลงรำยกำรเอกสำร 

หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ส่วนข้อมูลเอกสาร 7 ส่วน 
มี 26 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55 
 

ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม  

 

ส่วนที่ 1 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับเอกสำร (Identity statement area) เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลส าคัญ
ส าหรับอ้างถึงเอกสาร ประกอบด้วย 5 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 

ส่วนค ำอธิบำยตำมมำตรฐำน  
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร 

1.1 รหัสอ้ำงอิง (Reference code(s)) คือ 
การระบุสัญลักษณ์หรือเลขที่ใช้เรียกแทนกลุ่ม
เอกสาร เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา
และอ้างอิงเพื่อน ากลับมาใช้ ซึ่งมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd edition ก าหนดให้บันทึกรหัสที่
ใช้สัญลักษณ์หรือเลข เช่น รหัสประเทศ รหัส
สถานที่เก็บเอกสาร รหัสอ้างอิงท้องถิ่นหรือ
หมายเลขควบคุม เพื่อจ าแนกเอกสาร 

ก าหนดลงรายการสัญลักษณ์หรือรหัส
เอกสาร ระดับแฟ้มเอกสาร ตามรหัสเอกสารที่
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติระบุไว้ในบัญชี
ส ารวจเอกสาร ประกอบด้วย อักษรย่อที่เป็นตัว
พยัญชนะไทย ตัวเลข และเครื่องหมาย เช่น 
เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ กรมมหาวิทยาลัย 
คณะแพทยศาสาตร์ แฟ้มที่ 191  

การลงรายการสัญลักษณ์/รหัสเอกสาร คือ 
ศธ 10.1/191 
 
หมำยเหตุ 

ในการวิจั ยนี้  ผู้ วิ จั ยก าหนดการ เรียก
เอกสาร ระดับแฟ้ม ให้หมายความถึง เอกสาร
จดหมายเหตุระดับปึกเรื่อง หรือปึกที่ หรือ
เลขที่ ของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

 
1.2 ชื่อเอกสำร (Title) คือ การระบุชื่อที่ใช้
เรียกแทนกลุ่มเอกสาร ซึ่งตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd edition ให้ใช้ชื่อผู้ผลิตเอกสาร 
หรือชื่อที่สะท้อนให้เห็นภาระหน้าที่ กิจกรรม 
เป็นชื่อที่ใช้เรียกแทนกลุ่มเอกสารได้ 

ก าหนดลงรายชื่อเอกสารระดับแฟ้ม ตาม
รายการชื่อที่ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
ก าหนด เช่น ร.6 บ 4.1/2 ชื่อแฟ้มเอกสาร คือ 

บัญชีเอกสำรกำรทรงศึกษำของสมเด็จ 
เจ้ำฟ้ำกรมขุนสงขลำฯ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



56 
 

ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม (ต่อ)  

 

ส่วนค ำอธิบำยตำมมำตรฐำน  
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร 

1.3 วัน เดือน ปี ของเอกสำร (Date(s)) 
คือ  การระบุช่ วงเวลาของเอกสาร ตาม
มาตรฐาน  ISAD (G) 2 nd edition ใ ห้ ร ะบุ
ช่วงเวลาตาม วัน เดือน ปี หรือช่วงระยะเวลา
ที่เอกสารถูกผลิตขึ้นหรือถูกสะสมไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงวัน เดือน ปี ที่ท าส าเนา 
จัดพิมพ์ หรือแปล ส าหรับรูปแบบการลง
รายการวัน เดือน ปี ให้เป็นไปตามความ
เหมาะสม 

 

ก าหนดลงวันเดือนปีเอกสาร ตามที่ส านัก 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ลงรายการไว้  โดย
ก าหนดรูปแบบการลงรายการวัน เดือน ปีของ
เอกสาร คือ ตัวเลข อักษรย่อของเดือน อักษรย่อ
ของปีศักราช และตัวเลขปี ส าหรับการลงศักราช
จะใช้ตามที่ปรากฏในเอกสารจดหมายเหตุ เช่น  
พุทธศักราช  (พ.ศ.)  จุลศักราช  (จ .ศ. )  และ
รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.)  
การลงรายการ เช่น 2 มี.ค. พ.ศ. 2499 
หมำยเหต ุ 

ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์เพิ่มเติมใน
การลงศักราชของเอกสาร คือ ในกรณีที่ส านักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติลงปีแบบจุลศักราช หรือ
รัตนโกสินทร์ศก ผู้วิจัยจะลงปีพุทธศักราชภายใน
เครื่องหมาย [   ] ก ากับไว้ด้วย 

1.4 ระดับของค ำอธิบำยเอกสำร 
(Level of description) คือ การระบุระดับชั้น
ของเอกสารที่จัดท าค าอธิบาย ซึ่งมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd edition ก าหนดระดับชั้นของ
ค าอธิบายเอกสาร ออกเป็น 
1. ระดับกลุ่ม (Fonds)  
2. ระดับกลุ่มย่อย (Sub - Fonds)  
3. ระดับชุด (Series) 
4. ระดับชุดย่อย (Sub - Series)  
5. ระดับแฟ้ม (File)  
6. ระดับเรื่อง (Item) 

ก าหนดการลงค าอธิบายเอกสารว่า 
“ระดับแฟ้ม”  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม (ต่อ)  

 

ส่วนค ำอธิบำยตำมมำตรฐำน  
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร 

1.5 ขนำดและปริมำณของเอกสำร 
(Extent and medium of the unit of 
descripttion) คือ การระบุข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพของเอกสาร ได้แก่ 
จ านวน ขนาด ปริมาณ ซึ่งตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd edition ก าหนดให้ใช้ตัวเลข 
ในการระบุข้อมูล 
 

ก าหนดการลงขนาดและสื่อของเอกสาร  
เป็นจ านวน “แผ่น” โดยระบุจ านวนแผ่นทั้งหมด
ของเอกสารภายในแฟ้ม 

ส่วนที่ 2 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับบริบทของเอกสำร (Context area) เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ที่มาของเอกสาร ประกอบด้วย 4 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 

ส่วนค ำอธิบำยตำมมำตรฐำน  
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร 

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสำร (Name of 
creator(s)) คือ การระบุชื่อหน่วยงานหรือชื่อ
เจ้าของเอกสาร หรือผู้รับผิดชอบในการผลิต 
การสะสม และเก็บรักษาเอกสาร 

ก าหนดการลงชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร 
โดยลงรายการตามชื่อหน่วยงานเจ้าของเอกสาร
หรือบุคคลที่ท าให้เอกสารเกิดขึ้น  

หากไม่พบข้อมูลผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร 
ก าหนดให้ลงรายการว่า 
“ไม่มีกำรระบุข้อมูลผู้ผลิต/รวบรวมเอกสำร” 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม (ต่อ)  

 

ส่วนค ำอธิบำยตำมมำตรฐำน  
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร 

2.2 ประวัติหน่วยงำน/ประวัติเจ้ำของ
เ อ ก ส ำ ร  (Administrative/Biographical 
history) คือ การระบุข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
การบริหารงานของหน่วยงานที่ผลิตเอกสาร 
หรือสะสมรวบรวมเอกสารนั้น โดยระบุ
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการ และภารกิจ
ของหน่วยงาน หรือระบุข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติเจ้าของเอกสาร ต้ังแต่วันเกิด สถานที่
เกิด อาชีพ สถานที่ท างาน หรือข้อมูลแสดง
คุณวุฒิ ช่วงเวลาที่เจ้าของเอกสารเสียชีวิต 
 

ก าหนดลงรายการเป็นความเรียงเกี่ยวกับ
ประวัติหน่วยงานหรือประวัติเจ้าของเอกสาร 

หากไม่พบข้อมูลประวั ติหน่วยงานหรือ
ประวัติเจ้าของเอกสาร ก าหนดให้ลงรายการว่า 
“ไม่มีกำรระบุข้อมูลประวัติหน่วยงำน/ประวัติ
เจ้ำของเอกสำร” 
 

2.3 ประวัติของเอกสำร (Archival history) 
คือ การระบุข้อมูลเกี่ยวกับประวั ติความ
เป็นมาของเอกสาร ประวั ติการโอนย้าย
เอกสาร ประวัติการจัดเรียง การจัดท าคู่มือ
ช่วยค้นของผู้รับผิดชอบ หรือผู้ เก็บรักษา
เอกสารน้ัน 
 

ก าหนดลงประวั ติของเอกสารตามที่ส านัก 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติก าหนด โดยลงรายการ
เอกสารเป็นความเรียง หากไม่มีข้อมูลประวัติ
ความเป็นมาของเอกสาร ก าหนดให้ลงรายการว่า 
“ไม่มีกำรระบุข้อมูลประวัติของเอกสำร” 
 

2.4 แหล่งที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร 
(Immediate source of acquisition or 
transfer) คือ การระบุข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง
เอกสารหรือหน่วยงานหรือผู ้มอบหรือโอน 
ย้ายเอกสารนั้น และระบุวัน เดือน ปี และ
วิธีการได้มาของเอกสาร 

ก าหนดลงรายการแหล่งที่ได้รับมอบ/รับโอน
เอกสาร โดยระบุชื่อหน่วยงาน หรือชื่อบุคคลที่
มอบเอกสาร และระบุวัน เดือนปี ที่ได้ส่งมอบ
เอกสาร เช่น เอกสารส่วนบุคคลสมเด็จกรม 
พระยาด ารงราชานุภาพจะลงรายการส่วนนี้ว่า  
หม่อมเจ้าพูนพิสมัย ดิศกุลประทานแก่ส านัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2509 

   ส
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ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม (ต่อ)  

 

ส่วนที่ 3 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับเนื้อหำและโครงสร้ำงของเอกสำร (Content and structure 
area) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับค าอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้
ใช้ได้พิจารณาเพื่อการตัดสินใจใช้เอกสารนั้น ประกอบด้วย 4 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 

ส่วนค ำอธิบำยตำมมำตรฐำน 
 ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร 

3.1 ขอบเขตและเนื้อหำของเอกสำร 
(Scope and content) คือ การระบุขอบเขต
ของเอกสาร เช่น ช่วงระยะเวลาของเอกสาร 
เขตพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และการระบุข้อมูล
เนื้อหาของเอกสาร เช่น ลักษณะเอกสาร 
รูปแบบของเอกสาร เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การ
บริหารและการด าเนินการเกี่ยวกับเอกสาร  
 

ก าหนดลงรายการขอบเขตและเนื ้อหาของ
เอกสารในระดับแฟ ้ม โดยสร ุป เนื ้อหาเป ็น 
ความ เ ร ีย ง เ ฉพาะข้ อมู ล เ กี่ ยวกั บสม เ ด็จ 
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม 
ราชชนก ในแฟ้มเอกสารนั้นๆ 
 

3.2 กำรประเมินคุณค่ำ กำรท ำลำย และ
ก ำ รก ำ หนดอำยุ ก ำ ร เ ก็ บ เ อ กส ำ ร 
(Appraisal destruction and scheduling 
information) คือ  การระบุข้อมูล เกี่ ยวกับ 
การประเมินคุณค่าเอกสาร การท าลาย
เอกสาร และการก าหนดหรือจัดท าตาราง
ก าหนดอายุการจัดเก็บเอกสาร 

กรณีพบข้อมูล ก าหนดให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ 
การประเมินคุณค่า การท าลาย การก าหนดหรือ
จัดท าตารางก าหนดอายุเอกสารน้ัน 
 กรณีไม่พบข้อมูล ก าหนดลงรายการส่วนนี้ว่า 
 “ส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติได้พิจำรณำ
ประเมินคุณค่ำและจัดเก็บเป็นเอกสำร
จดหมำยเหตุของชำติ” 
 

3.3 กำรเพิ่มขึ้นของเอกสำร  (Accruals) 
คือ การระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณใน
อนาคต และความถี่ของเอกสารที่คาดว่าจะ
ได้รับมาเก็บรักษาในหน่วยงานจดหมายเหตุ 

กรณีพบการเพิ่มขึ้นของเอกสาร ให้ระบุข้อมูล
การเพิ่มขึ้นของเอกสารนั้น ส าหรับกรณีไม่พบ
ก าหนดลงรายการในส่วนนี้ว่า 
 “ไม่พบกำรเพิ่มขึ้นของเอกสำร” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม (ต่อ)  

 

ส่วนค ำอธิบำยตำมมำตรฐำน  
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร 

3.4 ระบบกำรจัดเรียงเอกสำร (System 
of arrangement) คือ การระบุข้อมูล
เกี่ยวกับระบบการจัดเรียงเอกสาร ระบบ
การจัดหมวดหมู่เอกสาร หรือโครงสร้าง
ภายในของเอกสาร 
 

ก าหนดลงรายการระบบการจัดเรียงเอกสาร 
ในระดับแฟ้ม ตามลักษณะและโครงสร้างแต่ละ
แฟ้มเอกสาร เช่น จัดเรียงตามหัวเรื่อง จัดเรียง
ตามล าดับเวลา จัดเรียงตามล าดับตัวอักษร 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรเข้ำถึงและกำรใช้เอกสำร (Conditions of access 
and use area) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการให้ใช้และการเข้าถึงเอกสาร ประกอบด้วย 5 หน่วยข้อมูล 

ส่วนค ำอธิบำยตำมมำตรฐำน  
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร 

4.1 เงื่อนไขในกำรเข้ำถึงเอกสำร 
(Conditions governing access) คือ การระบุ
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ 
หรือนโยบาย ที่มีผลกระทบต่อการเข้าถึงหรือ
ใช้เอกสาร 
 

ก าหนดลงรายการ โดยระบุเงื่อนไขในการเข้าถึง
เอกสารนี้ว่า  
“ปฏิบัติตามระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการ
เข้าใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
พ.ศ. 2553” 

4.2 เงื่อนไขกำรท ำส ำเนำเอกสำร  
(Conditions governing reproduction)  

คือ การระบุข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือ
เงื่อนไขในการท าส าเนาเอกสาร/การท าซ้ า  

ก าหนดการลงรายการ โดยระบุเงื่อนไขการท า
ส าเนาเอกสารว่า  
“ปฏิบัติตามประกาศกรมศิลปากร เรื่องอัตรา
ค่าท าส าเนาเอกสารจดหมายเหตุและค่า 
บริการอื่น ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553” 
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ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม (ต่อ)  

 

ส่วนค ำอธิบำยตำมมำตรฐำน 
 ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร 

4.3 ภำษำ/ตัวอักษร 
(Language/ scripts of material) คื อ  ก า ร
ระบุข้อมูลเกี่ยวกับภาษา ตัวอักษร หรือ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกเอกสารนั้น 
เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษา
อ่ืนๆ 

ก าหนดการลงรายการ โดยระบุข้อมูลภาษาหรือ
ตัวอักษรที่ ใช้บันทึกในเอกสารนั้ น โดยระบุ 
ทุ กภ าษาที่ ป ร า กฏ ในแฟ้ ม เ อกส า ร  เ ช่ น 
“ภาษาไทย” “ภาษาอังกฤษ” “ภาษาเยอรมัน” 
“ภาษาฝรั่ ง เศส ”  หรื อ  “ภาษาไทย  และ
ภาษาอังกฤษ” เป็นต้น 
 

4.4 ลักษณะทำงกำยภำพ และควำม
ต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค  
(Physical characteristics and technical 
requirements) คือ การระบุข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพภายนอกของเอกสาร 
และการระบุลักษณะทางเทคนิคที่มีผลต่อ
การใช้เอกสาร 

ก าหนดลงรายการ  โดยก าหนดให้ ระบุ ว่ า 
“เอกสารต้นฉบับ ” ในกรณีที่ เ อกสารนั้ น
ให้บริ การ อ่านในรูป เอกสารต้นฉบับ และ
ก าหนดให้ระบุ “เอกสารไมโครฟิล์ม” และระบุ
รหัสเอกสารไมโครฟิล์มนั้นๆ ในกรณีที่เอกสารนั้น
ด าเนินการแปลงสภาพเอกสารและให้บริการอ่าน
ในรูปของไมโครฟิล์ม  
 

4.5เครื่องมือช่วยค้น (Finding aids) คือ 
การระบุข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือช่วยค้นที่
หน่วยงานผู้ผลิตเอกสารได้จัดท าไว้ เพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและบริบทของเอกสาร  

ในระดับแฟ้มจะไม่มีการลงรายการในส่วนนี้ 
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ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 

ส่วนที่ 5 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง (Allied materials area) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
วัสดุที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทั้งทางเนื้อหาสาระหรือกิจกรรม ประกอบด้วย 4 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 

ส่วนค ำอธิบำยตำมมำตรฐำน 
 ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร 

5.1 สถำนที่เก็บเอกสำรต้นฉบับ 
(Existence and location of originals) คือ 
การระบุข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน สถานที่ 
หรือพื้นที่จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ 
 

ในระดับแฟ้มจะไม่มีการลงรายการในส่วนนี้ 

5.2 สถำนที่เก็บเอกสำรฉบบัส ำเนำ  
(Existence and location of copies) คือ 
การระบุข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน สถานที่ 
หรือพื้นที่จัดเก็บเอกสารฉบับส าเนา 
 

ในระดับแฟ้มจะไม่มีการลงรายการในส่วนนี้ 

5.3 เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
(Related units of description) คือ การระบุ
ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารชุดอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยว 
ข้องสัมพันธ์กับเอกสารนั้นๆ 

กรณีมีเอกสารที่เกี่ยวข้องในระดับแฟ้ม ก าหนด 
ใหร้ะบุข้อมูลรหัสเอกสารที่เกี่ยวข้องนั้น ในกรณี
ไม่พบข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก าหนดให้ระบุว่า 
“ไม่มีกำรระบุเอกสำรที่เกี่ยวข้อง” 
 

5.4 บันทึกเกี่ยวกับกำรพิมพ ์
(Publication note) คือ การระบุข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจั ดพิ มพ์ ที่ เ กิ ดจากผู้ ใช้ เ อกสารนั้ น 
น าข้อมูลที่ ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารไป
จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มส าหรับการเผยแพร่ 
 

ก าหนดการลงรายการในกรณีมีข้ อความ
เกี่ยวกับการพิมพ์ โดยให้ระบุชื่อข้อมูลหรือ
สิ่ งพิมพ์นั้ น  แ ต่ก รณี ไม่ มี บั นทึ ก เ กี่ ย วกั บ 
การพิมพ์ ให้ระบุว่า “ไม่มีข้อควำมเกี่ยวกับ
กำรพิมพ์” 
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ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม (ต่อ)  
 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ หรือส่วนหมำยเหตุ (Notes area) เป็นการให้ข้อมูลหรือ
ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม ซึ่งไม่สามารถระบุไว้ในค าอธิบายทั้ง 5 ส่วนข้างต้นนั้นได้ ประกอบด้วย 
1 หน่วยข้อมูล คือ 

ส่วนค ำอธิบำยตำมมำตรฐำน  
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร 

6.1 หมำยเหตุ (Notes) คือ การระบุข้อมูล
เอกสารที่ไม่สามารถจัดให้อยู่ในที่ใดๆ ของ
ค าอธิบายจดหมายเหตุทั้ง 5 ส่วนข้างต้นได้ 

ก าหนดการลงข้อมูลหมายเหตุหรือค าอธิบาย
เพิ่มเติมอ่ืนๆ ถ้ามี 
 ถ้าไม่มีข้อมูล ก าหนดลงรายการว่า“ไม่มีหมาย
เหต”ุ 
 

ส่วนที่ 7 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับกำรควบคุมกำรท ำค ำอธิบำยเอกสำร (Description control 
area) เป็นข้อมูลซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการควบคุมเอกสารประกอบด้วย 3 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 

ส่วนค ำอธิบำยตำมมำตรฐำน  
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร 

7.1 บันทึกของนักจดหมำยเหตุ 
(Archivist's note) คือ การระบุข้อมูล 
การจัดเตรียม การจัดท า การปรับปรุง
ค าอธิบายเอกสาร และระบุชื่อผู้จัดท าและ
แก้ไขปรับปรุงค าอธิบายเอกสารนั้น 

ก าหนดการลงรายการ โดยระบุชื่อหน่วยงาน 
หรือชื่อบุคคล ที่เป็นผู้บันทึก จัดท า หรือ 
ผู้ปรับปรุงแก้ไขค าอธิบายเอกสารนั้น กรณีไม่พบ
ข้อมูล ก าหนดให้ระบุว่า 
 “ไม่พบบันทึกของนักจดหมำยเหตุ” 
 

7.2 กฎ ระเบียบ หรือแนวทำงปฏิบัติ 
(Rules or conventions) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับ
การระบุข้อตกลงที่ใช้ในการจัดท าค าอธิบาย
เอกสารที่น ามาใช้เป็นกฎ ระเบียบ 
หรือแนวทางปฏิบัติระดับหน่วยงาน 
ระดับประเทศ หรือระดับระหว่างประเทศ 

ถ้ามีกฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติให้ระบุชื่อ  
“กฎ ระเบียบหรือแนวทำงปฏบิัติ..................” 
กรณีไม่พบข้อมูล ก าหนดให้ระบุว่า 
 “ไม่พบกำรระบุกฎ ระเบียบหรือแนวทำง
ปฏิบัติ” 
 

   ส
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ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์การลงรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม (ต่อ)  
 

ส่วนค ำอธิบำยตำมมำตรฐำน  
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์กำรลงรำยกำร 

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดท ำ 
(Date(s) of descriptions) คือ วัน เดือน ปีที่
จัดท าหรือปรับปรุงค าอธิบายเอกสารนั้น 

ก าหนดการลงรายการโดยระบุตัวเลขของวันที่ 
ตัวอักษรย่อของเดือน ตัวเลขของปีพุทธศักราช  
ที่จัดท าหรือปรับปรุงค าอธิบายเอกสาร เช่น 
2 มี.ค. พ.ศ. 2499 

 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบลงรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม ไปใช้เก็บข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จ านวน 150 แฟ้ม ณ ส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ท่าวาสุกรี ต้ังแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
ดังนี้  
 1. ศึกษาบัญชีส ารวจเอกสารท่ีให้บริการ ณ ห้องกรมหลวงพิชิตปรีชากร ในส านัก 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรหัสอ้างอิง ชื่อกลุ่มเอกสาร ระยะเวลาและ
ปริมาณ ประวัติเอกสาร ประวัติการรับมอบ ขอบเขตเนื้อหาของกลุ่มเอกสาร ข้อมูลความสัมพันธ์
ของเอกสารชุดอ่ืน และส่วนบัญชีรายการเอกสาร ซึ่งให้ข้อมูลรายการปึกหรือแฟ้มเอกสาร วันเดือน
ปี และปริมาณเอกสาร เพื่อสืบค้นแฟ้มเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ เอกสาร และเว็บไซต์อ่ืนๆ  
 2. ศึกษาแฟ้มเอกสารจดหมายเหตุเกี ่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ทีละแฟ้ม 
 3. บันทึกค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม จ านวน 150 แฟ้ม ลงในเครื่องมือวิจัยที่จัดท าขึ้น คือ แบบลง
รายการเอกสาร 
 4. จัดท าตารางข้อมูลรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บันทึกข้อมูลลงในตารางข้อมูล 
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 5. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลจากแบบลงรายการแต่ละแฟ้ม แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล 
ในแบบลงรายการ และพิจารณาและบันทึกข้อสังเกตหรือข้อมูลพิเศษที่พบระหว่างการเก็บข้อมูล  
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ไดจ้ากตารางข้อมูลรายการเอกสาร จ านวน 
150 แฟ้ม โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

1. น าแบบการลงรายการเอกสารที่บันทึกข้อมูลมาตรวจสอบ โดยพิจารณาข้อมูล 
ทุกส่วนข้อมูลและส่วนของค าอธิบายในแบบลงรายการทีละชุด 

2. บันทึกประเด็นข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาแบบลงรายการเอกสารแต่ละส่วน
ค าอธิบายและส่วนข้อมูลทุกชุด และจากตารางบันทึกข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. สรุปและประมวลข้อมูลแต่ละส่วน เรียบเรียงข้อมูลเชิงพรรณนา 
4. น าข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จ 

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประยุกต์ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ดูภาคผนวก ก) 
 ส าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าเสนอในบทท่ี 4  
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 บทนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบลงรายการเอกสารจดหมายเหตุ
เกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ในส านักหอจดหมายเหตุ 
ระดับแฟ้ม จ านวน 150 ชุด  
 ผลการวิเคราะห์พบข้อมูลค าอธิบายเอกสารตามรายการที่ก าหนดในหลักเกณฑ์
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย
ส่วนข้อมูลเอกสาร 7 ส่วน คือ ส่วนค าอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร ค าอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร 
ค าอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร ค าอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและ 
การใช้เอกสาร ค าอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง ค าอธิบายเพิ่มเติมอ่ืนๆ หรือส่วนหมายเหตุ และ
ค าอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการท าค าอธิบายเอกสาร จ านวน 26 หน่วยข้อมูล ได้แก่ รหัสอ้างอิง 
ชื่อเอกสาร วัน เดือน ปี ของเอกสาร ระดับของค าอธิบายเอกสาร ขนาดและปริมาณของเอกสาร 
ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร ประวัติหน่วยงาน/ประวัติเจ้าของเอกสาร ประวัติของเอกสาร แหล่งท่ี
ได้รับมอบ/รับโอนเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร การประเมินคุณค่า การท าลายและ 
การก าหนดอายุการเก็บเอกสาร การเพิ่มขึ้นของเอกสาร ระบบการจัดเรียงเอกสาร เงื่อนไข  
ในการเข้าถึงเอกสาร เงื่อนไขการท าส าเนาเอกสาร ภาษา/ตัวอักษร ลักษณะทางกายภาพและ 
ความต้องการทางด้านเทคนิค และเครื่องมือช่วยค้น  สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ สถานที่เก็บ
เอกสารฉบับส าเนา เอกสารที่เกี่ยวข้อง บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์  หมายเหตุ บันทึกของนัก 
จดหมายเหตุ กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ และวัน เดือน ปีที่จัดท าค าอธิบายเอกสาร สามารถ
เสนอในตารางที่ 3 ดังนี้ 
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ตารางที ่3 ข้อมูลค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม   
พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม 

 

หน่วยข้อมูล ข้อมูลที่พบจากเอกสาร 

1. รหัสอ้างอิง พบว่าเอกสารมีการระบุรหัสอ้างอิงทุกแฟ้ม จ านวน 150 แฟ้ม 
โดยมีการเขียนรหัสเอกสารลงบนส่วนที่เป็นหัวฉากของแฟ้ม
เอกสาร และตรงบริเวณมุมซ้ายของหน้าปกเอกสาร ลักษณะ
ของรหัสอ้างอิง ประกอบด้วย อักษรย่อที่เป็นตัวพยัญชนะไทย 
ตัวเลข และเครื่องหมาย 

2. ชื่อเอกสาร พบว่าเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีชื ่อเอกสารปรากฏอยู่ 
ทุกแฟ้ม โดยมีการเขียนชื่อเรื่องเอกสารอยู่ตรงกึ่งกลางของ
หน้าปกเอกสาร 

3. วัน เดือน ปี ของเอกสาร พบว่ามีการระบุวันเดือนปีของเอกสาร 149 แฟ้ม  ไม่ระบุ 
วันเดือนปีของเอกสาร  1  แฟ้ม  และเอกสารมีอายุ ต้ั งแต่ 
พ.ศ. 2437 ถึง พ.ศ. 2493 โดยจะเขียนวันเดือนปีของเอกสาร 
ที่บรรทัดต่อจากชื่อเอกสาร เริ่มจากตัวเลขของวันที่ ตัวอักษรย่อ
ของเดือน และตัวเลขของปี อยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บ [   ] 
การลงวันที่ เดือน ปี จะลงวันเดือนปีแรกสุดที่ปรากฏในเอกสาร
จนถึงวันเดือนปีสุดท้ายของเอกสารที่อยู่ในแฟ้มเอกสาร  

4. ระดับของค าอธิบายเอกสาร พบว่าไม่มีการระบุ ค าอธิบายเอกสารในระดับแฟ้ม 

5. ขนาดและปริมาณของ
เอกสาร 

พบว่ามีการระบุขนาดและปริมาณของเอกสารทุกแฟ้มอยู่ใน
เครื่องหมายวงเล็บ [   ] โดยระบุเป็นจ านวนแผ่นรวมทั้งหมด
ของเอกสารภายในแฟ้ม  

6. ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร ไม่มีการระบุผู้ผลิต/รวบรวมเอกสารในระดับแฟ้ม  แต่พบว่า 
มีข้อมูลค าอธิบายระดับกลุ่มเอกสารอยู่ ในบัญชีส ารวจ
เอกสาร 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม (ต่อ) 

  

หน่วยข้อมูล ข้อมูลที่พบจากเอกสาร 

7. ประวัติหน่วยงาน/ประวัติ
เจ้าของเอกสาร 

ไม่มีการระบุประวัติหน่วยงาน/ประวัติเจ้าของเอกสารในระดับ
แฟ้ม แต่พบว่าในบัญชีส ารวจเอกสารมีการให้ค าอธิบาย
เอกสารส่วนนี้ในระดับกลุ่มเอกสาร  

8. ประวัติของเอกสาร ไม่มีการระบุประวัติของเอกสารจดหมายเหตุในระดับแฟ้ม  
แต่พบว่ามีการให้ค าอธิบายเอกสารส่วนนี้อยู่ในบัญชีส ารวจ
เอกสาร ซึ่งเป็นการให้ค าอธิบายเอกสารในระดับกลุ่มเอกสาร 

9. แหล่งที่ได้รับมอบ/รับโอน
เอกสาร 

ไม่มีการระบุแหล่งที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสารในระดับแฟ้ม 
แต่พบว่าในบัญชีส ารวจเอกสารมีการให้ค าอธิบายเอกสาร
ส่วนนี้ในระดับกลุ่มเอกสาร 

10. ขอบเขตและเนื้อหาของ
เอกสาร 

ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร สามารถจัดเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 
1. พระราชประวัติ ขณะทรงพระเยาว์ พ.ศ. 2437 - พ.ศ. 2447  
2. พระราชประวั ติขณะเสด็จไปทรงศึกษาวิชาในยุโรป  

พ.ศ. 2448 - พ.ศ. 2450 
3. พระราชประวัติขณะทรงศึกษาวิชาทหารบก ณ ประเทศ

เยอรมนี พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 2453  
4. พระราชประวัติขณะศึกษาวิชาทหารเรือ ณ ประเทศ

เยอรมนี พ.ศ. 2454 - พ.ศ. 2457  
5. พระราชประวัติช่วงเสด็จกลับประเทศไทย และทรง 

รับราชการทหารเรื อในประเทศไทย  พ.ศ.  2457  -
 พ.ศ. 2458 

6. พระราชประวัติช่วงเสด็จไปศึกษาวิชาแพทย์และ
สาธารณสุข ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2459 -
 พ.ศ. 2464  

7. พิธีอภิเษกสมรสเมื่อ พ.ศ. 2463 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 

หน่วยข้อมูล ข้อมูลที่พบจากเอกสาร 

 8. พระราชทานเงินทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา พ.ศ. 2463 
9. พระราชกรณียกิจในฐานะทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลสยาม  

ในการ ติดต่อกับมูลนิธิ ร็ อคกี้ เฟลเลอร์  เพื่ อ เจรจา 
ท าความตกลงความร่วมมือให้ความช่วยเหลือปรับปรุง
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ  

10.  การทูลเชิญสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร ไปรักษาพระอาการประชวรที่ยุโรป 
พ.ศ. 2465 - พ.ศ. 2466 

11. พระราชกรณียกิจเมื่อครั้งทรงรับราชการในประเทศไทย 
พ.ศ. 2466 - พ.ศ. 2468 

12. พระราชประวัติเสด็จไปยุโรปเพื่อรักษาพระอาการประชวร 
พ.ศ. 2468 

13. พ ร ะ ร า ชป ร ะ วั ติ ขณะ เ ส ด็ จ ไ ป ศึ กษา วิ ช า แพทย์ 
ต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2469 - พ.ศ. 2472 

14. พระอาการประชวร เมื่อ พ.ศ. 2472 
15. การสิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2472 
16. ตึกอนุสรณ์ที่ระลึก ณ โรงพยาบาลศิริราช 
17. การจัดพิมพ์หนังสือชุดของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวง

สงขลานครินทร ์
18. เรื่องเบ็ดเตล็ด  เช่น  เรื่องขอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อถวายปริญญา
สาธารณสุขมหาบัณฑิตของสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้า
มหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2493 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 

หน่วยข้อมูล ข้อมูลที่พบจากเอกสาร 

11. การประเมินคุณค่า  
การท าลาย และการก าหนด
อายุการเก็บเอกสาร 

ไม่พบการระบุข้อมูลการประเมินคุณค่า การท าลาย และ 
การก าหนด หรือจัดท าตารางก าหนดอายุการจัดเก็บเอกสาร 
ในระดับแฟ้ม 

12. การเพิ่มขึ้นของเอกสาร ไม่พบการระบุข้อมูลการเพิ่มขึ้นของเอกสารในระดับแฟ้ม  

13. ระบบการจัดเรียงเอกสาร พบว่ามีการจัดเรียงเอกสารตามล าดับเวลาของเรื่องเอกสาร 

14. เงื่อนไขในการเข้าถึง
เอกสาร 

ไม่มีการระบุเงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสารในระดับแฟ้ม  
แต่พบว่าส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ไ ด้ก าหนดให้ 
ผู้ค้นคว้าปฏิบัติตามระเบียบของกรมศิลปากร เรื่อง “ระเบียบ
กรมศิลปากร ว่าด้วยการเข้าใช้บริการในหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ พ.ศ. 2553” 

15. เงื่อนไขการท าส าเนา
เอกสาร 

ไม่มีการระบุเงื่อนไขในการท าส าเนาเอกสารในระดับแฟ้ม  
แต่พบว่า ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้ก าหนดให้ 
ผู้ ค้นคว้าปฏิบั ติตามประกาศกรมศิลปากร เรื่ องอัตรา 
ค่าท าส าเนาเอกสารจดหมายเหตุและค่าบริการอ่ืน 

16. ภาษา/ตัวอักษร พบการใช้ภาษาต่างๆ จ านวน 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน และภาษาฝรั่งเศส 

17. ลักษณะทางกายภาพ และ
ความต้องการทางเทคนิค 

พบลักษณะทางกายภาพและความต้องการทางเทคนิค ดังนี้ 
1. เอกสารในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ  คือ เอกสารที่ เป็น

กระดาษฝรั่ง ลักษณะเป็นแผ่นกระดาษ มีหลายประเภท
และหลายขนาด 

2. เอกสารในรูปแบบไมโครฟิล์ม  คือ  เอกสารต้นฉบับ 
ที่ได้แปลงสภาพเป็นเอกสารในรูปไมโครฟิล์ม 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 

หน่วยข้อมูล ข้อมูลที่พบจากเอกสาร 

18. เครื่องมือช่วยค้น   ไม่พบการระบุเครื่องมือช่วยค้นในระดับแฟ้ม ทั้งนี้การสืบค้น
เอกสารจดหมายเหตุเรื่องนี้ ผู้ค้นคว้าจะต้องสืบค้นรายการ
เอกสารจากบัญชีส ารวจเอกสารที่ในส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ  

19. สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ ไม่พบการระบุสถานทีเ่ก็บเอกสารต้นฉบับ 
20. สถานที่เก็บเอกสารฉบับ

ส าเนา 
ไม่พบการระบุสถานทีเ่ก็บเอกสารฉบับส าเนา 

21. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ไม่พบการระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องในระดับแฟ้ม แต่พบว่า 
มีการให้ข้อมูลค าอธิบายเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องระดับ
กลุ่มเอกสารในบัญชีส ารวจเอกสาร 

22. บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์ ไม่พบการระบุบันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์ 
23. หมายเหตุ ไม่พบการระบุข้อมูลหมายเหตุ 
24. บันทึกของนักจดหมายเหตุ ไม่พบการบันทึกของนักจดหมายเหตุ 
25. กฎ ระเบียบ หรือแนวทาง

ปฏิบัติ 
ไม่พบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกฎ  ระเบียบหรือแนวทาง
ปฏิบัติ 

26. วัน เดือน ปีที่จัดท า ไม่พบวันเดือนปี ที่จัดท าค าอธิบายเอกสาร 
 

จากตารางที่ 3 ข้อมูลค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  ระดับแฟ้ม สามารถ 
น ามาวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 

1.  รหัสอ้างอิง พบว่าเอกสารมีการระบุรหัสอ้างอิงทุกแฟ้ม รวม 150 แฟ้ม โดยพบว่า 
มีการเขียนรหัสอ้างอิงของเอกสารลงบนส่วนที่เป็นหัวฉากของแฟ้มเอกสาร และตรงบริเวณมุมซ้าย
ของหน้าปกเอกสาร ลักษณะของรหัสอ้างอิงที่ใช้ ประกอบด้วย อักษรย่อที่เป็นตัวพยัญชนะไทย 
ตัวเลข และเครื่องหมาย ดังนี้ 
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   อักษรย่อที่เป็นตัวพยัญชนะไทย ใช้แทนชื่อหน่วยงาน/เจ้าของเอกสาร หากเป็น
เอกสารของกระทรวง ทบวง จะใช้ อักษรย่อตามการก าหนดอักษรย่อประจ ากระทรวง ทบวง  
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เช่น กต หมายถึง กระทรวง 
การต่างประเทศ หรือ ศธ หมายถึง กระทรวงศึกษาธิการ  
   ส าหรับแฟ้มเอกสารที่มาจากกลุ่มเอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาล 
ที่ 7 นั้น จะใช้อักษรย่อ ร และตัวเลข แทนล าดับที่ของรัชกาล ตามด้วยอักษรย่อชื่อหน่วยราชการ 
ในสมัยรัชกาลที่.5 - รัชกาลที่.7 เช่น ร.5 ต หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวง
การต่างประเทศ หรือ ร.6 น หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล 
   ส าหรับแฟ้มเอกสารที่มาจากกลุ่มเอกสารส่วนบุคคล ก าหนดให้ใช้อักษย่อ “สบ” 
แทนชื่อกลุ่มเอกสาร และใช้ตัวเลขแทนชื่อส่วนบุคคล เช่น สบ 2  หมายถึง เอกสารส่วนบุคคล
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
   ตัวเลข ใช้แทนหน่วยงานระดับกรม กอง และล าดับแฟ้ม ดังนี้  
      ตัวเลขตามหลังอักษรย่อที่เป็นรหัสของหน่วยงาน/เจ้าของเอกสาร แทนส่วนงาน
ในระดับกรม เช่น  
  ศธ 10 หมายถึง กระทรวงศึกษาธิการ กรมมหาวิทยาลัย 
  ร.7 ม 7 หมายถึง กรมราชเลขาธิการ  รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย  
กรมสาธารณสุข 

ตัวเลขหลังเครื่องหมายมหัพภาค (.) แทนส่วนงานในระดับกอง เช่น  
  ศธ 10.1 หมายถึง กระทรวงศึกษาธิการ กรมมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์  
 ตัวเลขหลังเครื่องหมายทับ (/) แทนล าดับของแฟ้มเอกสาร รหัสอ้างอิงที่พบดังเช่น  
  ศธ 10.1/191 หมายถึง เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ กรมมหาวิทยาลัย 
คณะแพทยศาสตร์ แฟ้มที่ 191 
 2.  ชื่อเอกสาร พบว่าแฟ้มเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีชื่อเอกสารปรากฏอยู่ทุกแฟ้ม  โดยพบว่ามีการเขียนชื่อเรื่อง
เอกสารอยูต่รงกึ่งกลางของหน้าปกเอกสาร ซึ่งชื่อเอกสารที่พบมี 2 ลักษณะ คือ 
    2.1   ชื่อเอกสารที่มีพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก ปรากฏในชื่อเอกสาร เช่น 
     ร.5 ต 2.2/93 เรื่องพระราชทานตราแก่นายทหารแลแพทย์ที่ท าการศึกษาและ
พยาบาลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ (เยอรมัน) 
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   ร.5 บ 1.3/21 เรื่องพระราชทานที่ ต.บางคอแหลมริมวัดลาดบัวขาวข้างเหนือ
เป็นสิทธิ์แก่พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช 
   ร.6 น 20.16/66 เรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เสด็จเข้า ร.ร. ฮาร์วาร์ด (อเมริกัน) 
   ร.6 น 9.1/169 เรื่องจัดการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุน
สงขลานครินทร์ เสด็จทอดพระเนตรอ าเภอ 
   ร.7 บ 8/11 เรื่องกรรมการสร้างตึกคนไข้เป็นอนุสรณ์ถวายสมเด็จเจ้าฟ้า
กรมหลวงสงขลา 
   ร.7 ม 26.5/243 เรื่องพระอาการทูลกระหม่อมสงขลา  
   กต 6.7/21 เรื่องที่ประทับของ ส.จ.ข. สงขลาที่อเมริกา พ.ศ. 2469 
   กต 6.7/18 เรื ่องทูลกระหม่อมสงขลานครินทร์ เสด็จยุโรปและอเมริกา 
พ.ศ. 2468 
   สร 0201.8/111 เรื่องสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2493 
   สบ 2.32/28 เรื ่องการแต่งหนังส ือประกวดชุดของทูลกระหม่อมแดง  
(สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์) 

ส าหรับชื่อเอกสารท่ีมีการระบุพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก พบว่ามีการใช้ชื่อเรียกพระนามหลากหลายแบบ เช่น  

พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์   
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์  
สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ 
ส.จ.ข. สงขลา 
ทูลกระหม่อมสงขลานครินทร์   
ทูลกระหม่อมสงขลา  
ทูลกระหม่อมแดง 
สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์  
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลา 
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2.2 ชื่อเอกสารทั่วไป ซึ่งไม่ปรากฏพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก โดยตรง แต่พบว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก อยู่ภายในแฟ้มเอกสารนั้น เช่น 
  ร.5 ต 8/2 เรื่องพระราชหัตถ์และหนังสือหม่อมเจ้าจรูญ เรื่องทรงเรียนสมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกเธอในประเทศยุโรป  
  ร . 5  น  48 .2 /37  เ รื่ อ งส่ ง ใบแจ้ งความมาว่ า  บรรดาข้ า ราชการผู้ ใด 
มีความประสงค์จะไปส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ซึ่งจะไปทรงเล่าเรียน ณ ประเทศยุโรป 
ครั้งนี้บ้าง ขอให้แจ้งยังกระทรวงวังทราบ 
  ร.6 ก 20.3/3 เรื่องสัญญาบัตรทหารทางกระทรวงทหารเรือ 
  ร.7 ก 4/24 เรื่องการไว้ทุกข์ของกระทรวงทหารเรือ 
  ร.7 รล 2/12 เรื ่องประกาศสถาปนาหม่อมเจ้าในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ขึ ้นเป็น  
พระองค์เจ้าโดยก าเนิด 
  กต 43.6/18 เรื่องการเล่าเรียนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ (เรื่องราวระหว่าง
หม่อมจรูญและมิสเตอร์วิมส์ ผู้ดูแลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเกี่ยวกับการทรงเล่าเรียน) 
  กต 6.12/2 เรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 
เสด็จยุโรป (ตอนที่ 1)  
  ศธ 10/98 เรื่องการแสดงปาฐกถาพิเศษในมหาวิทยาลัย ซึ่งทูลกระหม่อม 
ได้ทรงจัดใน พ.ศ. 2467 
  สบ 2.24/16 เรื่องหมายก าหนดการกระทรวงวัง  
 นอกจากน้ัน ยังพบเอกสารที่มีชื่อเอกสารซ้ ากัน เช่น แฟ้มเอกสารรหัสที่ ร.5 ต 49/2, 
 ร.5 ต 49/50, ร.5 ต 49/54 และ ร.5 ต 49/55 ใช้ชื่อเอกสารแบบเดียวกันว่า “พระราชกุมารและ
นักเรียนสามัญที่ส่งออกไปเล่าเรียน ณ เมืองต่างประเทศ” และแฟ้มเอกสารรหัสที่ ร.5 ต 49/52, 
ร.5 ต 49/53 ใช้ชื่อแฟ้มเอกสารแบบเดียวกันว่า “พระราชกุมารและนักเรียนสามัญที่ส่งออกไป 
เล่าเรียนเมืองต่างประเทศ” แต่แตกต่างกันที่วันเดือนปีของเอกสารแต่ละแฟ้ม 
 3.  วัน เดือน ปีของเอกสาร พบว่ามีการระบุวันเดือนปีของเอกสาร 149 แฟ้ม ไม่ระบุ
วันเดือนปีของเอกสาร 1 แฟ้ม คือ ศธ 10.1/305 
   ลักษณะการเขียนวันเดือนปีของเอกสาร พบว่ามีการเขียนวันเดือนปีของเอกสาร 
ที่บรรทัดต่อจากชื่อเอกสาร โดยเขียนตัวเลขของวันที่  ตัวอักษรย่อของเดือน และตัวเลขปี  
อยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บ [   ] การลงวันที่ เดือน ปี จะลงวันเดือนปีแรกสุดที่ปรากฏในเอกสาร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



75 
 

 
 

จนถึงวันเดือนปีสุดท้ายของเอกสารที่อยู่ในแฟ้มเอกสาร การระบุปีศักราช พบว่ามีการระบุปีศักราช
ที่หลากหลาย คือ บางแฟ้มมีการระบุปีศักราชแบบจุลศักราช (จ.ศ.) บางแฟ้มระบุเป็นปีรัตนโกสินทร์
ศก (ร.ศ.) และบางแฟ้มระบุเป็นปีพุทธศักราช (พ.ศ.) ทั้งนี้เอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จ 
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มอีายุเอกสารต้ังแต่ พ.ศ. 2437 ถึง พ.ศ. 2493  
    การระบุวันเดือนปีของเอกสาร สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เอกสารที่มีอายุต้ังแต่  
พ.ศ. 2400 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2483 ให้นับวันที่ 1 เมษายน เป็นวันเริ่มต้นของปี และวันที่
31 มีนาคม เป็นวันสิ้นปี ส่วนเอกสารที่มีอายุต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 จนถึงปัจจุบัน  
ใหน้ับวันที ่1 มกราคม เป็นวันเริ่มต้นของปี และวันที ่31 ธันวาคม เป็นวันสิ้นปี 
 4.  ระดับของค าอธิบายเอกสาร พบว่าไม่มีการระบุค าอธิบายเอกสารในระดับแฟ้ม 

5.  ขนาดและปริมาณของเอกสาร พบว่ามีการระบุขนาดและปริมาณของเอกสาร 
ทุกแฟ้ม โดยระบุเป็นจ านวนแผ่น และเขียนตัวเลขจ านวนแผ่นไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ [   ] 
ซึ่งขนาดของเอกสารที่ระบุนั้น เป็นจ านวนรวมทั้งหมดของเอกสารภายในแฟ้ม ไม่ได้แยกเฉพาะ
จ านวนเอกสารที่เกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  

6.  ผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร พบว่าไม่มีการระบุผู้ผลิต/รวบรวมเอกสารในระดับแฟ้ม 
7.  ประวัติหน่วยงาน/ประวัติเจ้าของเอกสาร ไม่มีการระบุประวัติหน่วยงานหรือ

ประวัติเจ้าของเอกสารในระดับแฟ้ม 
8.  ประวัติของเอกสาร พบว่าเอกสารระดับแฟ้มไม่มีการระบุประวัติของเอกสาร 
9.  แหล่งที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสาร พบว่าไม่มีการระบุ แหล่งที่ได้รับมอบ/รับโอน

เอกสารในระดับแฟ้ม 
      ส าหรับข้อมูลค าอธิบายเอกสารในส่วนของผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร หน่วยข้อมูล

ประวัติหน่วยงาน/ประวัติเจ้าของเอกสาร หน่วยข้อมูลประวัติของเอกสาร และหน่วยข้อมูลแหล่ง 
ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสาร ผู้วิจัยพบว่ามีการให้ค าอธิบายเอกสารเหล่านี้อยู่ในบัญชีส ารวจเอกสาร
ของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้ค าอธิบายเอกสารในระดับกลุ่มเอกสาร 
ดังนั้นนักจดหมายเหตุจึงไม่ได้ให้ค าอธิบายเอกสารของหน่วยข้อมูลดังกล่าวในระดับแฟ้มเอกสารอีก  

10. ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร 
จากเอกสารจดหมายเหตุ จ านวน 150 แฟ้ม พบว่าเอกสารมีขอบเขตและเนื้อหา 

เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก โดยจ าแนกได้ดังนี ้ 
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10.1  พระราชประวัติ ขณะทรงพระเยาว์ พ.ศ. 2437 - พ.ศ. 2447 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การได้รับพระราชทานที่ดินและสิ่งของต่างๆ พระราชพิธีโสกันต์ การทรงผนวชเป็นสามเณร การเสด็จ
ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ ์ดังปรากฏในแฟ้มเอกสาร อาทิ 

   ร.5 บ 1.3/21 เรื่อง พระราชทานที่  ต.บางคอแหลม ริมวัดลาดบัวขาวข้าง
เหนือเป็นสิทธิ์แก่พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช 

   ร.5 น 48.2/71 เรื่องหมายทรงผนวช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ และพระองค์เจ้า หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์
ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

   ร.5 น  48.2/80  เรื่องหมายต้ังการฉลองสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
มกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ที่ทรงพระผนวชนั้น 

  ศธ 5/20 เรื่อง  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช  เสด็จ
ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ 

10.2  พระราชประวัติช่วงเสด็จไปทรงศึกษาวิชาในยุโรป พ.ศ. 2448 - พ.ศ. 2450  
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จไปทรงศึกษาในยุโรป  เรื่องก าหนดการและการเตรียมการ
ส่งเสด็จไปประเทศยุโรป เสด็จไปประทับกับครอบครัวนายวีมส์ (Mr. Wemyss) ที่เมืองเวสต์เบอรี่ 
(Westbury) ประเทศอังกฤษ การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าศึกษา 
ท่ีโรงเรียนแฮร์โรว์ กรุงลอนดอน รายงานผลการศึกษา การเสด็จประพาสระหว่างวันหยุดการศึกษา 
ความเห็นนายวีมส์ ผู้ดูแลระหว่างประทับที่ประเทศอังกฤษ ดังปรากฏในแฟ้มเอกสาร อาทิ 

 ร.5 ต 49/2 เรื่อง พระราชกุมารและนักเรียนสามัญที่ส่งออกไปเล่าเรียน  
ณ เมืองต่างประเทศ 

 ร.5 ต 49/51 เรื่อง โทรเลขมีไปมา เรื่อง การทรงเล่าเรียนของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมขุนนครราชสีมา, สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์
อินทราชัย 

 กต 43.6/18 เรื่องการเล่าเรียนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ (เรื่องราวระหว่าง
หม่อมเจ้าจรูญและมิสเตอร์วีมส์ ผู้ดูแลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเกี่ยวกับการทรงเล่าเรียน)  

10.3  พระราชประวัติช่วงทรงศึกษาวิชาทหารบก ณ ประเทศเยอรมนี พ.ศ. 2450 
- พ.ศ. 2453 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารบกที่ประเทศ
เยอรมนี การศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยชั้นต้น เมืองปอตสดัม ประเทศเยอรมนี โดยมีนายร้อยเอกเอ็ก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



77 
 

 
 

เป็นพระอภิบาล  การศึกษา  ณ  โรง เรี ยนนายร้อยชั้ นสู งทหารบก  ท่ี  Gross - Lichterfelde 
เมืองเบอร์ลิน การซ้อมรบประจ าปีของนักเรียนทหาร เรื่องเสด็จกลับกรุงเทพฯ ในงานพระราชพิธีพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังปรากฏในแฟ้มเอกสาร อาทิ 

ร.5 ต 8/2 เรื่องพระราชหัตถ์และหนังสือหม่อมเจ้าจรูญเรื่องทรงเรียน
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกเธอในประเทศยุโรป 

ร.5 ต 2.2/93 เรื่องพระราชทานตราแก่นายทหารแลแพทย์ที่ท าการศึกษา
และพยาบาลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ (เยอรมัน) 

กต 43.6.2/2 เรื่องการซ้อมทหารเยอรมันประจ าปี พ.ศ. 2451 
ร.6 บ 4.1/1 เรื่องให้เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ และพระองค์เจ้ารังสิตประยูร

ศักด์ิ เสด็จกลับกรุงเทพฯ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 5 
10.4  พระราชประวัติช่วงศึกษาวิชาทหารเรือ ณ ประเทศเยอรมนี พ.ศ. 2454 -

 พ.ศ. 2457 มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมขุนสงขลานครินทร์  ศึกษาวิชาการทหารเรือ  ณ  ประเทศเยอรมนี 
การพระราชทานยศนายเรือตรีแก่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ การเข้าเป็นนักเรียน
โรงเรียนนายเรือเฟลนส์บูร์ก  มือร์วิก เรื่องการฝึกภาคทะเล กับเรือวิคตอเรีย หลุยส์ ระหว่าง
การศึกษาวิชาการทหารเรือ  การสอบและผลการศึกษาวิชาการทหารเรือทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ทรงส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนนายเรือ ทรงรับราชการในกองทัพเรือ
เยอรมัน การเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิเยอรมัน และเจ้านายต่างประเทศในโอกาสต่างๆ การเสด็จ
ประพาสสถานที่ต่างๆ การปฏิบัติพระองค์ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์  ระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่ 1ดังปรากฏในแฟ้มเอกสาร อาทิ 

ร.6 บ 4.1/6 เรื่องเอมเปอเรอร์เยอรมันโปรดฯ ให้เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ 
เป็นนักเรียนทหารเรือ 

ร.6 บ 4.1/9 เรื่อง เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ เสด็จโดยเรือรบเยอรมัน 
ในการฝึกหัดวิชาทหารเรือ เสด็จถึงเมืองนิวปอตและได้เสด็จเมืองนิวยอร์ค 

ร.6 บ 4.1/14 เรื่องกระทรวงทหารเรือเยอรมัน รายงานการฝึกวิธีทหารราบ
และวิชาตอปิโดของเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ 

ร.6 บ 4.1/16 เรื่องทรงหารือเรื่องจะทรงประพฤติตัวอย่างไร เมื่อกองทัพเรือ
เยอรมันเตรียมท าสงคราม 
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กต 43.6.2/4 เรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงเข้าศึกษาวิชา
ทหารเรือเยอรมัน 

กต 43.6.2/5 เรื่องไกเซอร์ให้ถวายรายงานการศึกษาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุน
สงขลานครินทร์ 

กต 43.6.2/6 เรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ในเวลาเกิดสงคราม
ที่ยุโรป 

กต 6.7/2 เรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์เสด็จอเมริกากับเรือรบ
เยอรมัน 

10.5  พระราชประวัติช่วงเสด็จกลับประเทศไทย และทรงรับราชการทหารเรือ 
ในประเทศไทย พ.ศ. 2457 – พ.ศ. 2458 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์
เสด็จกลับประเทศไทยเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 เรื่องสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ 
ทรงเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือ ดังปรากฏในแฟ้มเอกสาร อาทิ 

ร.6 ก 20.3/9 เรื ่องขอพระบรมราโชวาทในการที่จะจัดให้สมเด็จเจ้าฟ้า 
กรมขุนสงขลานครินทร์ รับราชการ จะพระราชทานยศทหารเรือในชั้นต้นเพียงไร  

ร.6 บ 4.1/19 เรื่องโปรดฯ ให้เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ  เสด็จไปประทับ
เดนมาร์กแทนอเมริการะหว่างสงคราม โปรดเกล้าให้เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาและเจ้าฟ้ากรมขุน
สุโขทัย เสด็จกลับเมืองไทย 

10.6  พระราชประวัติช่วงเสด็จไปศึกษาวิชาแพทย์และสาธารณสุข ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2459 – พ.ศ. 2464 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ 
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสด็จไปทรงศึกษาวิชาพลเรือนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงเลือก
เข้าศึกษาวิชาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด การเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา การเข้าเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขและส าเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรสาธารณสุข การเข้า
เป็นนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ดังปรากฏในแฟ้มเอกสาร อาทิ 

ร.6 น 20.16/66 เรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เสด็จเข้า ร.ร. ฮาร์วาร์ด (อเมริกัน) 
ร.6 บ 4.1/20 เรื่องเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ จะเสด็จไปทรงศึกษาในอเมริกา 
ร.6 บ 4.1/23 เรื่องเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ประชวรในอเมริกา 
กต 6.7/4 เรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ จะเสด็จไปทรงศึกษา

วิชาที่อเมริกา (ตอนที่ 1) 
กต 6.7/17 เรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์จะทรงศึกษาวิชาแพทย์ 
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10.7  พิธีอภิเษกสมรส พ.ศ. 2463 มเีนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินไปพระราชทานน้ าพระมหาสังข์ในพิธีอภิเษกสมรสระหว่าง
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ กับนางสาวสังวาลย์  ตะละภัฏ ณ วังสระปทุม ดังปรากฏ 
ในแฟ้มเอกสาร อาทิ 

ร.6 น17/92 เรื่องโปรดเกล้าฯ พระราชทานอภิเษกสมรส สมเด็จพระเจ้า
น้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ กับนางสาวสังวาล 

กต 6.7/7 เรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงอภิเษกสมรสกับ
นางสาวสังวาลย์ ตะละพัต  

 10.8  พระราชทานเงินทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา พ.ศ. 2463 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
สมเด็จเจ ้าฟ ้าฯ กรมขุนสงขลานคร ินทร ์ พระราชทาน  “เง ินทุนบ ารุงแผนกแพทยศาสตร์ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” พ.ศ. 2463 และพระราชทานทุนส่วนพระองค์ส าหรับส่งนักศึกษา
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ไปศึกษาในต่างประเทศ ดังปรากฏในแฟ้มเอกสาร อาทิ 

ร.6 น 20.13/45 เรื่องพระปรารภของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้า
กรมขุนสงขลานครินทร์ ในการใช้เงิน 200,000 บาท บ ารุงนักเรียนส าหรับวิชาแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ร.6 บ 4.9/17 เรื่องศึกษาธิการขออนุญาตส่ง ร.อ.ต.  เฉลิม พรมมาส 
ตามเสด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ไปเรียนวิชา Bacteriology 

ศธ 10.1/26 เรื ่องกระทรวงมหาดไทยขอนายเฉลิมแพทย์ไปรับราชการ 
ในกรมสาธารณสุข และตามเสด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาไปศึกษาวิชาต่างประเทศ 

10.9  พระราชกรณียกิจในฐานะทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลสยาม ในการติดต่อกับ
มูลนิธิร็อคกี้ เฟลเลอร์  เพื่อเจรจาท าความตกลงความร่วมมือให้ความช่วยเหลือปรับปรุง  
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ ดังปรากฏในแฟ้มเอกสาร อาทิ 

ร.7 ศ 7.3/1เรื่องจะเชิญรอคกี้เฟลเลอร์  เฟาน์เดชั่น มาช่วยเหลือทาง
สาธารณสุขและการแพทย์ 

ร.7 ศ 7.3/2 เรื่องร็อคกี้เฟลเลอร์รับช่วยการแพทย์ 
สบ.2.37/42 เรื่องปรึกษางบประมาณกระทรวงธรรมการ 

 10.10  การทูลเชิญสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เสด็จ
ไปรักษาพระอาการประชวรที่ยุโรป พ.ศ. 2465 – พ.ศ.2466 มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมเด็จเจ้าฟ้าฯ  
กรมขุนสงขลานครินทร์ เสด็จกลับกรุงเทพ เพื่อทูลเชิญสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
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เสด็จไปยุโรปให้แพทย์ถวายการตรวจและรักษาพระโรควักกะ (ไต) แต่ระหว่างที่ถวายการดูแลสมเด็จ
เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงประชวร จึงกราบ
บังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร เสด็จออกไปเป็น 
ผู้อภิบาลแทน ดังปรากฏในแฟ้มเอกสาร อาทิ  
  กต 6.12/2 เรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราช 
สิรินธร เสด็จยุโรป (ตอนที่ 1) 
  กต 6.12/4 เรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราช 
สิรินธร เสด็จยุโรป (ตอนที่ 2) 
  กต 6.12/5 เรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราช 
สิรินธร เสด็จยุโรป (ตอนที่ 3) 
  กต 6.7/20 เรื่องเบ็ดเตล็ดต่างๆ เกี่ยวกับ ส. จ. ข. สงขลาฯ 
 10.11  การรับราชการในประเทศไทย พ.ศ. 2466 - พ.ศ. 2468 มีเนื้อหาดังเช่น 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุน
สงขลานครินทร์ ทรงเป็นอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2466 ทรงปฏิบัติ
ราชการต่างๆ ในฐานะอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย ทรงเป็นอาจารย์พิเศษสอนนิสิตเตรียมแพทย์ และ 
จัดให้มีการแสดงปาฐกถาพิเศษในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลา
นครินทร์ ทรงด ารงต าแหน่งข้าหลวงส ารวจการศึกษาทั่วไป เรื่องเสด็จไปเปิดโอสถสภาที่จังหวัด
เชียงใหม่ และทรงเปิดโรงพยาบาลในสังกัดกรมสาธารณสุข  ที่จังหวัดสงขลา ดังปรากฏในแฟ้ม
เอกสาร อาทิ 
  ศธ 10/54 เรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ 
  ร.6 ศ 3/15 เรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ  เป็นข้าหลวงส ารวจ
การศึกษาทั่วไป (Inspector-General of Instruction) 
  ศธ 10/62 เรื่องกั้นฝา ท าหน้าต่าง ห้องประชุมที่ตึกหลังใหญ่ กระทรวง
ธรรมการ (ครั้งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย) 
  ศธ 10/98 เรื่องการแสดงปาฐกถาพิเศษในมหาวิทยาลัย ซึ่งทูลกระหม่อม
ได้ทรงจัดใน พ.ศ. 2467 
  ศธ 10.1/118 เรื่องการสอบไล่แพทย์ชั้นประกาศนียบัตร 
  ร.6 น 9.1/169 เรื่องจัดการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุน
สงขลานครินทร์ เสด็จทอดพระเนตรอ าเภอ 
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 10.12  พระราชประวัติขณะที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ เสด็จ 
ไปยุโรปเพื่อรักษาพระอาการประชวร พ.ศ. 2468 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลา
นครินทร์ เสด็จไปประเทศเยอรมนี เพื่อรักษาพระอาการประชวร  ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
ไฮเดลแบร์ก ข่าวพระราชโอรสพระองค์แรก (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล )  
ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ประสูติ ณ เมืองไฮเดลแบร์ก เรื่องเสด็จกลับประเทศไทย
เพื่อเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และพระราชพิธีบรมราชาภิเศก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ดังปรากฏในแฟ้มเอกสาร 
อาท ิ
   กต 6.7/18 เรื่องทูลกระหม่อมสงขลานครินทร์ เสด็จยุโรปและอเมริกา 
   กต 6.7/19 เรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา เสด็จยุโรป 
   สบ 2.24/12 เรื่องหมายก าหนดการพระราชพิธีต่างๆ พ.ศ. 2468 
 10.13   พระราชประวัติช่วงเสด็จไปศึกษาวิชาแพทย์ต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  
พ.ศ. 2469 – พ.ศ. 2472 ดังปรากฏในแฟ้มเอกสาร อาทิ 
 กต 6.7/21 เรื่องที่ประทับของ ส.จ.ข. สงขลาที่อเมริกา พ.ศ. 2469 
 ร.7 รล 2/12 เรื่องประกาศสถาปนาหม่อมเจ้าในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ขึ้นเป็น
พระองค์เจ้าโดยก าเนิด 
 ร.7 รล 10.2/42 เรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ทรงศึกษาวิชา ณ 
ต่างประเทศ 
 กต 6.7/22 เรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา ประชวรเสด็จกลับกรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2471 
 10.14  สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ประชวร  พ.ศ. 2472 มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องพระอาการประชวรของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ การจัดหาพระโอสถ 
เพื่อมาใช้รักษาพระอาการประชวรของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ดังปรากฏในแฟ้ม
เอกสาร อาทิ 
 ร.7 ม 1/69 เรื่องหายามาประกอบพระโอสถถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุน
สงขลาฯ 
 ร.7 ม 26.5/243 เรื่องพระอาการทูลกระหม่อมสงขลา 
 กต 6.7/25 เรื่องการจัดหาพระโอสถถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา
นครินทร์ พ.ศ. 2472 
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 10.15  การสิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2472 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จ
เจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472 การบ าเพ็ญพระราชกุศลพระศพ
พระราชสาสน์ หนังสือแสดงความเสียใจเรื่องสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ สิ้นพระชนม์
หมายก าหนดการและข้อก าหนดพนักงานในงานพระเมรุ ณ ท้องสนามหลวง พ.ศ.  2472 เรื่อง
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกรมขึ้นเป็น  
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ ดังปรากฏในแฟ้มเอกสาร อาทิ 
 กต 6.7/26 เรื่องสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ  กรมขุนสงขลานครินทร์ 
สิ้นพระชนม์ (ตอน 1) พ.ศ. 2472 
 กต 6.7/28 เรื่องสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์
สิ้นพระชนม์ (ตอน 2 ) พ.ศ. 2472 
 ร.7 ว 5.4/25 เรื่องงานพระเมรุท้องสนามหลวง พ.ศ. 2472 
 ร.7 ต 19/19 เรื่องพระราชสาส์นเรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลาฯ 
สิ้นพระชนม์ 
 ร.7 ก 4/24 เรื่องการไว้ทุกข์ของกระทรวงทหารเรือ 
 ร.7 รล 23/7 เรื่องสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ขึ้นเป็น
กรมหลวง 
 10.16  ตึกอนุสรณ์ที่ระลึก ณ โรงพยาบาลศิริราช มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการสร้าง 
ตึกมหิดลวรานุสรณ์ เพื่อเป็นที่ระลึกแก่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ และเรื่อง  
การขนานนามชื่อตึกมหิดลบ าเพ็ญ ดังปรากฏในแฟ้มเอกสาร อาทิ 

 ร.7 บ 8/11 เรื่องกรรมการสร้างตึกคนไข้เป็นอนุสรณ์ถวายสมเด็จเจ้าฟ้า  
กรมหลวงสงขลา 

ร.7 ศ 7.1/3 เรื่องสร้างตึกพยาบาลส าหรับเป็นที่ระลึกแห่งสมเด็จเจ้าฟ้า 
กรมหลวงสงขลานครินทร์ 

(2) ศธ1/105 เรื่องสมเด็จพระพันวัสสาฯ ขอให้ขนานนามตึกที่สมเด็จ 
พระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ ทรงสร้างที่โรงพยาบาลศิริราช 

ศธ 60/103 เรื่องส่งประกาศสร้างตึกคนไข้พิเศษถาวรวัตถุอนุสรณ์ สมเด็จ 
พระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ 

ศธ10.1/305 เรื ่องค ากราบบังคมทูลในการเปิดตึกมหิดลวรานุสรณ์ 
ตึกมิ้น เลาหเศรษฐี และหอพักนักเรียน โรงพยาบาลศิริราช 
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ศธ 60/107 เรื่องพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร ส่งบัญชีรายชื่อ
ผู้ที่สมควรรบัเชิญในการเปิดตึกมหิดลวรานุสรณ์มาให้เลือก 
 10.17  พิมพ์หนังสือชุดของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ ดังปรากฏ
ในแฟ้มเอกสาร อาทิ 

ศธ 66/29 เรื่องกรมหลวงเพชรบุรีกับหม่อมสังวาลย์ พิมพ์หนังสือเรื่อง
ต่างๆ แจกแก่สถานที่ต่างๆ 

กต  6.29/93  เ รื่ อง โปรดเกล้ าฯ  พระราชทานหนั งสือในงานศพ
ทูลกระหม่อมสงขลาฯ 

ศธ 10/190 เรื่องหนังสือชุดของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ 
ว่าด้วยเรื่องอนามัยสอนนักเรียน 

สบ 2.32/28 เรื่องการแต่งหนังสือประกวดชุดของทูลกระหม่อมแดง 
(สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์) 
 10.18   เบ็ดเตล็ด เป็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลา
นครินทร์ เช่น การขอพระราชทานเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเพื่อถวาย
ปริญญาสาธารณสุขมหาบัณฑิตของสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลา
นครินทร์ พ.ศ. 2493 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์เสด็จไปปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ดังปรากฏในแฟ้มเอกสาร อาทิ 

สร 0201.8/111 เรื่องสมเด็จพระราชบิดา  เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลา
นครินทร์ พ.ศ. 2493 

ร.7 ม 7/4 เรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา เสด็จตรวจและทดลองโรค
ต่างๆ จังหวัดเชียงใหม่ 

กต 6/49 เรื่องหม่อมสังวาลย์และพระองค์เจ้าในทูลกระหม่อมแดง 
เสด็จประทับในสวิสเซอร์แลนด์ พ.ศ. 2476 

ศธ 10.1/191 เรื่องศาสตราจารย์เอ ยี เอลลิส ลาตามเสด็จเจ้าฟ้ากรมขุน
สงขลานครินทร์ไปจังหวัดเชียงใหม่ 

สบ 2.53/134 เรื่องสมเด็จเจ้าฟ้าชายมหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลา
นครินทร์ (ทูลกระหม่อมแดง) 
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11. การประเมินคุณค่า การท าลายและการก าหนดอายุการเก็บ พบว่า ไม่มีการระบุ
ข้อมูลค าอธิบายเอกสารการประเมินคุณค่า การท าลายเอกสาร และการก าหนดหรือจัดท าตาราง
ก าหนดอายุการจัดเก็บเอกสารไว้ในระดับแฟ้ม  
 อย่างไรก็ตาม เอกสารจดหมายเหตุที่ให้บริการในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ที่ได้รับมอบจากหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนด
ต่างๆ เช่น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และเอกสารเหล่านี้ส านัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้ด าเนินการประเมินคุณค่า คัดเลือกจัดหมวดหมู่แล้ว จึงจัดเป็นเอกสาร
ที่ได้รับการประเมินแล้วว่ามีคุณค่า ควรจัดเก็บรักษาไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุของชาติตลอดไป 
 12. การเพิ่มขึ้นของเอกสาร พบว่าไม่มีการระบุการเพิ่มขึ้นของเอกสารในระดับแฟ้ม 
เนื่องจากไม่มีการน าเอกสารมาเพิ่มในแฟ้มเอกสารที่จัดเรียงแล้ว  เมื่อส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ได้รับมอบเอกสารจดหมายเหตุจากหน่วยงานหนึ่งๆ หลายครั้ง นักจดหมายเหตุจะจัด
เอกสารและให้รหัสเอกสารตามล าดับการรับมอบแต่ละครั้ง ไม่ได้น าเอกสารที่ได้รับมอบต่างเวลา
มาจัดรวมกัน หรือเพิ่มรายการเอกสารต่อจากที่ได้จัดเรียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม 
นักจดหมายเหตุจะก าหนดรหัสเอกสารให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับเอกสารกลุ่มเดิม และจะให้
ค าอธิบายข้อมูลเอกสารระดับกลุ่มไว้ในบัญชีส ารวจเอกสาร ในส่วนของประวัติหน่วยงาน ประวัติ
ของเอกสาร แหล่งที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสาร และการให้ค าอธิบายข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของเอกสารที่ได้รับเพิ่มมานั้น เช่น เอกสารจากส านักราชเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี กองกลาง เมื่อได้รับมาครั้งแรกจะก าหนดรหัสกลุ่มเอกสารเป็น สร 0201 และ 
จะก าหนดรหัสกลุ่มเอกสารที่ได้รับเอกสารเพิ่มเติมเป็นครั้งที่  2 จากส านักราชเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเป็น (2) สร 0201  
 13. ระบบการจัดเรียงเอกสาร ข้อมูลจากแบบลงรายการเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พบว่ามีการจัดเรียงเอกสารตามล าดับ
เวลาของเรื่องเอกสาร 
 14. เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร  พบว่าไม่มีการระบุเงื่อนไขการเข้าถึงเอกสาร 
ในระดับแฟ้ม ส าหรับการเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุที่ให้บริการในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาตินั้น
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้ก าหนดให้ผู้ค้นคว้าปฏิบัติตามระเบียบของกรมศิลปากร เรื่อง 
“ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการเข้าใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2553” ประกาศ  
ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553 ซึ่งได้ก าหนดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการใช้บริการของส านัก 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ทั้งที่ ต้ังอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น ผู้ใช้บริการในส านัก 
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หอจดหมายเหตุแห่งชาติจะต้องมีบัตรประจ าตัวผู้ค้นคว้า หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
อธิบดีกรมศิลปากร รองอธิบดีกรมศิลปากร หรือผู้อนุญาตเป็นการเฉพาะ โดยในการขอใช้เอกสาร
จดหมายเหตุ ผู้ค้นคว้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในระเบียบนี้ 

15. เงื่อนไขการท าส าเนาเอกสาร พบว่าไม่มีการระบุเงื่อนไขการเข้าถึงเอกสารในระดับ
แฟ้ม ส าหรับเงื่อนไขการท าส าเนาเอกสารนั้น ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้ก าหนดให้ผู้ค้นคว้า
ปฏิบัติตามประกาศกรมศิลปากร เรื่องอัตราค่าท าส าเนาเอกสารจดหมายเหตุและค่าบริการอ่ืน  
ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553 ซึ่งระเบียบนี้จะมีแจ้งไว้ในห้องบริการค้นคว้าเอกสารภายใน 
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

16. ภาษา/ตัวอักษร พบว่าเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จ านวน 150 แฟ้ม มีการใช้ภาษาต่างๆ จ านวน  4 ภาษา ได้แก่ 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาเยอรมัน  และภาษาฝรั่งเศส  โดยอาจใช้ทั้งภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษ เพียงภาษาเดียวในแผ่นเอกสาร หรือมีการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ร่วมกัน 
ในแผ่นเอกสาร รวมทั้งพบว่าภายในแฟ้มเอกสาร บางแฟ้มมีการใช้เฉพาะภาษาไทย บางแฟ้ม 
มีการใช้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และบางแฟ้มมีการใช้ทั้งภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และ 
ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาเยอรมัน  

แฟ้มเอกสารที่ใช้เฉพาะภาษาไทย เช่น ร.6 ก 4/16 เรื่อง เห็นควรให้สมเด็จเจ้าฟ้า
กรมมขุนสงขลานครินทร์ กับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชบูรณ์อินทราไชย เป็นนายทหารพิเศษ 
คงยศตามเดิม  

แฟ้มเอกสารที่ใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น ร.5 ต 49/51 เรื่อง โทรเลข 
มีไปมา เรื่อง การทรงเล่าเรียนของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนนครราชสีมา, สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุน
สงขลานครินทร์ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพชรบูรณ์  

แฟ้มเอกสารที่ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเยอรมัน เช่น ร.5 ต 49/54  
เรื่อง พระราชกุมารและนักเรียนสามัญที่ส่งไปเล่าเรียน ณ เมืองต่างประเทศ 

แฟ้มเอกสารที่ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน และภาษาฝรั่งเศส เช่น  
กต 6.7/19 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา เสด็จยุโรป  
  17. ลักษณะทางกายภาพและความต้องการทางเทคนิค พบว่าลักษณะทางกายภาพ
และความต้องการทางเทคนิค ม ี2 ลักษณะ ดังนี้ 
 17.1 เอกสารในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ คือ เอกสารท่ีเป็นกระดาษฝรั่ง ลักษณะ
เป็นแผ่นกระดาษ มีหลายประเภทและหลายขนาด เช่น กระดาษจดหมาย กระดาษโทรเลข 
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ซองจดหมาย โดยมีการบันทึกทั้งวิธีการเขียนด้วยลายมือ และบันทึกด้วยการพิมพ์ดีด ตัวอย่าง
แฟ้มเอกสารในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ เช่น  
 กต  6/49 เ รื่ อง  หม่อมสังวาลและพระองค์เจ้ าในทูลกระหม่อมแดง 
เสด็จประทับในสวิสเซอร์แลนด์ 

 ศธ 60/103 เรื่อง ส่งประกาศสร้างตึกคนไข้พิเศษถาวรวัตถุอนุสรณ์สมเด็จ
พระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ 
 สร 0201.8/111 เรื่อง สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2493 

 17.2 เอกสารในรูปแบบไมโครฟิล์ม  คือ เอกสารต้นฉบับที่ได้แปลงสภาพเป็น
เอกสารในรูปไมโครฟิล์ม โดยส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ด าเนินการถ่ายเอกสารต้นฉบับ 
ลงบนไมโครฟิล์ม ชนิดฟิล์มม้วน ขนาด 35 มิลลิเมตร เพื่อให้บริการแก่ผู้ค้นคว้า การเข้าถึงเนื้อหา
ของเอกสารต้องใช้เครื่องอ่านไมโครฟิล์มเท่านั้น เอกสารในรูปไมโครฟิล์มนี้จะมีรหัสประจ าม้วน
ไมโครฟิล์ม ซึ่งประกอบด้วย อักษรย่อเป็นตัวพยัญชนะไทย ตัวเลข และเครื่องหมาย ดังนี้ 
 อักษรย่อ ม หรือ ก แทนค าว่าไมโครฟิล์ม ตามด้วยอักษรย่อของกลุ่มเอกสาร 
เครื่องหมาย / และตัวเลขล าดับของม้วนไมโครฟิล์ม เช่น ม ร.7 ม/10 หมายถึง ไมโครฟิล์ม เอกสาร
กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย ม้วนที่ 10  
 ไมโครฟิล์ม 1 ม้วน จะรวมเอกสารจ านวนหลายชุดในกลุ่มเอกสารไว้ภายใน
ม้วนไมโครฟิล์มเดียวกัน มีการระบุข้อมูลรหัสไมโครฟิล์ม รหัสอ้างอิงของกลุ่มเอกสาร ชุดเอกสาร 
ระยะเวลาของเอกสาร จ านวนหน้าของเอกสารที่อยู่ในม้วนไมโครฟิล์ม และวันที่ถ่ายไมโครฟิล์ม 
อยู่ที่บริเวณกล่องเก็บไมโครฟิล์ม หากผู้ค้นคว้าต้องการอ่านเอกสารในรูปแบบไมโครฟิลม์ จะต้อง
ระบุรหัสประจ าม้วนไมโครฟิล์มนั้นในแบบยืมเอกสารของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสาร
ในรูปแบบไมโครฟิล์ม เช่น 
 ร.7 ม 7/4 เรื่อง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ เสด็จตรวจและทดลองโรคต่างๆ 
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไมโครฟิล์ม คือ ม ร.7 ม/10 
  ร.6 บ 4.1/20 เรื่อง เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ จะเสด็จไปทรงศึกษาในอเมริกา  
รหัสไมโครฟิล์ม คือ ม ร.6 บ/25 

  สบ 2.24/35 เรื่อง ท าบุญถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ  เจ้าฟ้า 
มหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ รหัสไมโครฟิล์ม คือ ม สบ 2/14 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 
 

 
 

  18. เครื่องมือช่วยค้น พบว่าไม่มีการระบุเครื่องมือช่วยค้นในระดับแฟ้ม  การสืบค้น
เอกสารจดหมายเหตุที่ให้บริการในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ผู้ค้นคว้าจะต้องสืบค้นรายการ
เอกสารจากบัญชีส ารวจเอกสาร จัดไว้ให้บริการ ณ ห้องกรมหลวงพิชิตปรีชากร ภายในส านัก 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
  19. สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ พบว่าไม่มีการระบุข้อมูลสถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ 
เนื่องจากเอกสารจดหมายเหตุที่จัดเก็บและให้บริการในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  
เป็นเอกสารต้นฉบับที่ได้รับมอบจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ (ยกเว้นเอกสารที่ได้รับมอบส าเนา
จากหน่วยงานจดหมายเหตุในต่างประเทศ) ดังนั้นจึงไม่มีการระบุข้อมูลในส่วนนี้  

20. สถานทีเ่ก็บเอกสารฉบับส าเนา พบว่าไม่มีการระบุข้อมูลสถานที่เก็บเอกสารฉบับ
ส าเนา 

21. เอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่าไม่มีการให้ค าอธิบายเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ไว้ในระดับแฟ้ม แต่พบว่ามีการให้ข้อมูลค าอธิบายเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องระดับกลุ่มเอกสาร 
ในบัญชีส ารวจเอกสาร 

22. บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์ พบว่าไม่มีการระบุบันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์ ในค าอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตรุะดับแฟ้ม 

23. ค าอธิบายเพิ่มเติมอ่ืนๆ  หรือส่วนหมายเหตุ ไม่พบการระบุข้อมูลหมายเหตุ 
ในเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  
ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม 
 24. บันทึกของนักจดหมายเหตุ ไม่พบบันทึกของนักจดหมายเหตุในระดับแฟ้มเอกสาร 

25. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ ไม่พบการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ 
กฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ 

26. วัน เดือน ปีที่จัดท า ไม่พบการระบุวันเดือนปี ที่จัดท าค าอธิบายเอกสารในเอกสาร
ระดับแฟ้ม 
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บทที่ 5 
 

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเรื่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและ
จัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม 
ราชชนก ที่จัดเก็บและให้บริการในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล
ทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง  ครั้งที่ 2 : ISAD (G) second edition  
ของสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (ICA) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ เอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จ 
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จ านวน  
150 แฟ้ม เฉพาะเอกสารราชการไทย และเอกสารส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเอกสารจดหมายเหตุ 
ลายลักษณ์ ไม่รวมเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ และส าเนาเอกสารจดหมายเหตุจากหอจดหมาย
เหตุในต่างประเทศที่จัดเก็บและให้บริการที่ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบลงรายการเอกสารจดหมายเหตุสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก ระดับแฟ้ม การวิจัยมีผลสรุปการอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
1. รายการค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม จ านวน 150 ชุด 

จากการวิจัยสรุปได้ว่า เอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีการระบุสัญลักษณ์/รหัสเอกสารทุกแฟ้ม 
จ านวน 150 แฟ้ม ลักษณะของรหัสอ้างอิง ประกอบด้วย อักษรย่อที่เป็นตัวพยัญชนะไทย ตัวเลข และ
เครื่องหมาย โดยอักษรย่อที่เป็นตัวพยัญชนะไทย ใช้แทนชื่อหน่วยงาน/เจ้าของเอกสาร หากเป็น
เอกสารของกระทรวง ทบวง จะใช้ อักษรย่อตามการก าหนดอักษรย่อประจ ากระทรวง ทบวง ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เช่น ศธ หมายถึง กระทรวงศึกษาธิการ 
ส าหรับแฟ้มเอกสารที่มาจากกลุ่มเอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 นั้น จะใช้ 
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อักษรย่อ ร แทนค าว่า กรมราชเลขาธิการ และใช้ตัวเลขแทนล าดับที่ของรัชกาล ตามด้วยอักษรย่อ
ชื่อหน่วยราชการ เช่น ร.6 น หมายถึง เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล 
และแฟ้มเอกสารที่มาจากกลุ่มเอกสารส่วนบุคคล ใช้อักษรย่อ “สบ” แทนชื่อกลุ่มเอกสาร และใช้
ตัวเลขแทนชื่อส่วนบุคคล เช่น สบ 2 หมายถึง เอกสารส่วนบุคคลสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
ส าหรับตัวเลข ใช้แทนหน่วยงานระดับกรม กอง และล าดับแฟ้ม โดยตัวเลขท่ีตามหลังอักษรย่อ 
ที่เป็นรหัสของหน่วยงาน/เจ้าของเอกสาร แทนส่วนงานในระดับกรม  ส่วนตัวเลขที่ตามหลัง
เครื่องหมายมหัพภาค (.) แทนส่วนงานในระดับกอง และตัวเลขที่ตามหลังเครื่องหมายทับ (/) แทน
ล า ดับของแฟ้ม เอกสาร  เ ช่ น  ศธ  10 .1 /191  หมายถึ ง  เ อกสารกระทรวง ศึกษาธิ การ 
กรมมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ แฟ้มที่ 191 ส าหรับการเขียน รหัสอ้างอิงนั้น จะเขียนลงบน
ส่วนที่เป็นหัวฉากของแฟ้มเอกสาร และตรงบริเวณมุมซ้ายของหน้าปกเอกสาร เอกสารทั้ง 150 
แฟ้ม มีชื่อเอกสารปรากฏอยู่ทุกแฟ้ม โดยมีการเขียนชื่อเรื่องเอกสารอยู่ตรงกึ่งกลางของหน้าปก
เอกสาร ส่วนวันเดือนปีของเอกสาร พบว่าเอกสารมีอายุระหว่าง พ.ศ. 2437 - พ.ศ. 2493 โดยมี
การระบุวันเดือนปีของเอกสารแต่ละแฟ้มที่บรรทัดต่อจากชื่อเอกสาร และเอกสารทุกแฟ้ม 
มีการระบุขนาดและปริมาณของเอกสารเป็นจ านวนแผ่นของเอกสารทั้งหมดภายในแฟ้ม  
ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ [   ] 
  เอกสารมีขอบเขตและเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยจ าแนกเนื้อหาเป็น 18 หัวเรื่อง ได้แก่ 

1. พระราชประวัติ ขณะทรงพระเยาว์ พ.ศ. 2437 - พ.ศ. 2447  
2. พระราชประวัติขณะเสด็จไปทรงศึกษาวิชาในยุโรป พ.ศ. 2448 - พ.ศ. 2450 
3. พระราชประวัติขณะทรงศึกษาวิชาทหารบก ณ ประเทศเยอรมนี พ.ศ. 2450 - 

พ.ศ. 2453 
4. พระราชประวัติขณะศึกษาวิชาทหารเรือ ณ ประเทศเยอรมนี พ.ศ. 2454 -  

พ.ศ. 2457 
5. พระราชประวัต ิช ่วงเสด็จกลับประเทศไทย และทรงร ับราชการทหารเร ือ 

ในประเทศไทย พ.ศ. 2457 - พ.ศ. 2458 
6. พระราชประวัติช่วงเสด็จไปศึกษาวิชาแพทย์และสาธารณสุข ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2459 - พ.ศ. 2464  
7. พิธีอภิเษกสมรสเมื่อ พ.ศ. 2463 
8. พระราชทานเงินทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา พ.ศ. 2463 
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9. พระราชกรณียกิจในฐานะทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลสยาม ในการติดต่อกับมูลนิธิ 
ร็อคกี้เฟลเลอร์ เพื่อเจรจาท าความตกลงความร่วมมือให้ความช่วยเหลือปรับปรุงด้านการแพทย์
และการสาธารณสุขของประเทศ  

10. การทูลเชิญสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ไปรักษา
พระอาการประชวรที่ยุโรป พ.ศ. 2465 - พ.ศ. 2466 

11. พระราชกรณียกิจเมื่อครั้งทรงรับราชการในประเทศไทย พ.ศ. 2466 - พ.ศ. 2468 
12. พระราชประวัติเสด็จไปยุโรปเพื่อรักษาพระอาการประชวร พ.ศ. 2468 
13. พระราชประวัติขณะเสด็จไปศึกษาวิชาแพทย์ต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  

พ.ศ. 2469 – พ.ศ. 2472 
14. พระอาการประชวร เมื่อ พ.ศ. 2472 
15. การสิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2472 
16. ตึกอนุสรณ์ที่ระลึก ณ โรงพยาบาลศิริราช 
17. การจัดพิมพ์หนังสือชุดของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ 
18. เรื่องเบ็ดเตล็ด 

  เอกสารจัดเรียงตามล าดับเวลาของเรื่องเอกสาร ภาษา/อักษรที่ปรากฏในเอกสาร  
ม ี4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน และภาษาฝรั่งเศส ลักษณะทางกายภาพ
และความต้องการทางเทคนิคที่พบมี 2 ลักษณะ คือ เอกสารในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ คือ เอกสาร
ที่เป็นกระดาษฝรั่ง ลักษณะเป็นแผ่นกระดาษ มีหลายประเภทและหลายขนาด และเอกสาร 
ในรูปแบบไมโครฟิล์ม คือ เอกสารต้นฉบับที่ได้แปลงสภาพเป็นเอกสารในรูปไมโครฟิล์ม 
 เอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก ระดับแฟ้มนี ้ ไม่พบการระบุข้อมูลผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร ประวัติหน่วยงาน/ประวัติ
เจ้าของเอกสาร ประวัติของเอกสาร แหล่งที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสาร เอกสารที่เกี่ยวข้อง แต่ผู้วิจัย
พบว่ามีการให้ข้อมูลค าอธิบายเอกสารส่วนนี้ในบัญชีส ารวจเอกสาร ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยค้น 
ที่ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จัดท าขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ค้นคว้า บัญชีส ารวจเอกสารนอกจาก
จะให้ข้อมูลค าอธิบายระดับกลุ่มเอกสารเกี่ยวกับประวัติหน่วยงาน/เจ้าของเอกสาร ข้อมูลประวัติ
เอกสาร หน่วยงานหรือผู้มอบเอกสารให้แก่ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้ว ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดหมวดหมู่เอกสาร เนื้อหา ขนาดของเอกสาร ชื่อเอกสาร และระยะเวลาของเอกสาร และถ้ามี
กลุ่มเอกสารที่เกี่ยวข้องก็จะให้ข้อมูลไว้ด้วย และในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือช่วยค้น พบว่าไม่มี
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การระบคุ าอธิบายในระดับแฟ้ม แต่ผู้ค้นคว้าจะต้องสืบค้นรายการเอกสารจากบัญชีส ารวจเอกสาร
ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

ส่วนข้อมูลเงื่อนไขการเข้าถึงเอกสารและเงื่อนไขการท าส าเนาเอกสารจดหมายเหตุ
เกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกนี้ พบว่าไม่มีการระบุเงื่อนไข
ไว้ในระดับแฟ้ม แต่ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้ก าหนดให้ผู้ค้นคว้าปฏิบัติตาม “ระเบียบ
กรมศิลปากร ว่าด้วยการเข้าใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2553” ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติ
ส าหรับการเข้าถึงเอกสาร และก าหนดให้ผู้ค้นคว้าปฏิบัติตาม “ประกาศกรมศิลปากร เรื่องอัตราค่า
ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหตุและค่าบริการอ่ืน ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553” ส าหรับ 
การขอท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุในส่วนข้อมูลการประเมินคุณค่า การท าลายและการก าหนด
อายุการเก็บ พบว่า ไม่มีการระบุข้อมูลค าอธิบายเอกสารส่วนนี้ในระดับแฟ้ม อย่างไรก็ตามเอกสาร
ท่ีส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รับมอบจากหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อก าหนดต่างๆ เช่น ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ที่มี 
การจัดเรียงเพื่อให้บริการนั้น ได้ผ่านการประเมินคุณค่าแล้วว่าควรจัดเก็บรักษาไว้เป็นเอกสาร
จดหมายเหตุของชาติตลอดไป และส าหรับข้อมูลการเพิ่มขึ้นของเอกสาร พบว่าไม่มีการระบุ 
การเพิ่มขึ้นของเอกสารในระดับแฟ้ม เนื่องจากส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จะจัดเอกสารและ
ก าหนดรหัสเอกสารเรียงตามล าดับการรับมอบแต่ละครั้ง ไม่ได้น าเอกสารมาจัดรวมกันหรือ 
เพิ่มรายการเอกสารเข้าในแฟ้มที่จัดเรยีงไว้เสร็จแล้ว 

เอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม  
ราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พบว่าไม่มีการให้ค าอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับบันทึก
เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ ข้อมูลหมายเหตุ ข้อมูลบันทึกของนักจดหมายเหตุ ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ และวันเดือนปีท่ีจัดท าค าอธิบายเอกสารในระดับแฟ้ม  

 
2. การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม จ านวน 150 แฟ้ม 
 ผลจากการศึกษารวบรวมข้อมูลจากแบบลงรายการเอกสาร ท าให้ได ้ข ้อม ูล
ค าอธิบายเอกสารที่น าไปใช้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม ที่จัดเก็บและให้บริการใน
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ตามมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ของสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (ICA) ประกอบด้วยค าอธิบาย
เอกสาร 7 ส่วน 26 หน่วยข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าค าอธิบายเอกสาร
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จดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  ในส านัก 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 หลักเกณฑ์จัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม 

 

ส่วนที่ 1 ค าอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร (Identity statement area) เป็นส่วนที่ให้ข้อมูลส าคัญ
ส าหรับอ้างถึงเอกสาร ประกอบด้วย 5 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 

ส่วนค าอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์การลงรายการ 

1.1 รหัสอ้างอิง  
(Reference code(s)) คือ การ
ระบุสัญลักษณ์หรือเลขที่ใช้เรียก
แทนกลุ่มเอกสาร เพื่อความ
สะดวกในการเก็บรักษาและ
อ้างอิงในการน ากลับมาใช้ 

ก าหนดการลงรายการรหัสอ้างอิงระดับแฟ้มเอกสาร ดังนี้ 
ลงรหัสเอกสารจดหมายเหตุ ตามที่ส านักหอจดหมาย

เหตุแห่งชาติ  ก าหนดไว้ ในบัญชีส ารวจเอกสาร  ซึ่ ง
ประกอบด้วย อักษรย่อที่เป็นตัวพยัญชนะไทย ตัวเลข และ
เครื่องหมาย โดย 

อักษรย่อที่เป็นตัวพยัญชนะไทย ใช้แทนชื่อหน่วยงาน 
/เจ้าของเอกสาร หากเป็นเอกสารของกระทรวง ทบวง จะใช้
อักษรย่อตามการก าหนดอักษรย่อประจ ากระทรวง ทบวง 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 

ตัวเลข ใช้แทนหน่วยงานระดับกรม กอง และล าดับ
แฟ้ม โดยตัวเลขตามหลังอักษรย่อที่เป็นรหัสของหน่วยงาน 
/เจ้าของเอกสาร แทนส่วนงานในระดับกรม ตัวเลขหลัง
เครื่องหมายมหัพภาค (.) แทนส่วนงานในระดับกอง 
ตัวเลข หลังเครื่องหมายทับ (/) แทนล าดับของแฟ้มเอกสาร 

เอกสารที่มาจากกลุ่มเอกสารกรมราชเลขาธิการ 
รัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 นั้น จะใช้อักษรย่อ ร แทนค าว่า 
กรมราชเลขาธิการ และใช้ตัวเลขตามล าดับของรัชกาล  
ตามด้วยอักษรย่อชื่อหน่วยราชการ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



93 
 

 
 

ตารางที่ 4 หลักเกณฑ์จัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 

ส่วนค าอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์การลงรายการ 

 ส าหรับแฟ้มเอกสารที่มาจากกลุ่มเอกสารส่วนบุคคล 
ก าหนดใช้อักษรย่อ “สบ” แทนชื่อกลุ่มเอกสาร และใช้ตัวเลข
แทนชื่อบุคคล เช่น สบ 2 หมายถึง เอกสารจดหมายเหตุส่วน
บุคคล สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ  
เช่น เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ  กรมมหาวิทยาลัย  
คณะแพทยศาสตร์ แฟ้มที่ 191 ลงรายการรหัสอ้างอิงเป็น  

ศธ 10.1/191  
1.2 ชื่อเอกสาร  (Title) คือ การ
ระบุชื่อที่ใช้เรียกแทนกลุ่มเอกสาร 
ซึ่งตามมาตรฐานสากล ISAD (G) 
2nd edition ให้ใช้ชื่อผู้ผลิตเอกสาร 
ห รื อ ชื่ อ ที่ ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น
ภาระหน้าที่  กิจกรรม เป็นชื่อที่ 
ใช้เรียกแทนกลุ่มเอกสารได ้

ก าหนดให้ลงรายชื่อเอกสาร ตามชื่อเรื่องที่ส านักหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติก าหนดไว ้เช่น  

ร.6 น 9.1/169 ชื่อแฟ้มเอกสาร คือ จัดการรับเสด็จ 
เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ เสด็จทอดพระเนตรอ าเภอ  

การสะกดชื่อเอกสาร ให้คงการสะกดชื่อแฟ้มของส านัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ของผู้ ค้นคว้าให้
สามารถเชื่อมโยงค าอธิบายเอกสารที่จัดท าขึ้นนี้กับบัญชี
ส ารวจเอกสารของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้สะดวก 

1.3 วัน เดือน ป ีของเอกสาร 
(Date(s)) คือ การระบุช่วงเวลา
ของเอกสาร 

ก าหนดการลงวัน เดือน ปี ของเอกสาร ดังนี้ 
การลงวัน เดือน ปี จะลงวัน เดือน ปี แรกสุดที่ปรากฏ

ในเอกสารจนถึงวัน เดือน ปี สุดท้ายของเอกสารที่อยู่ในแฟ้ม
เอกสาร รูปแบบวัน เดือน ปี คือ ตัวเลขวันที่ อักษรย่อของ
เดือน อักษรย่อของศักราช ตัวเลขของปี เช่น 

2 มี.ค. พ.ศ. 2499 
การลงปีศักราชจะใช้ตามที่ปรากฏในเอกสารจดหมาย

เหตุ  เช่น พุทธศักราช  (พ.ศ.)  จุลศักราช  (จ.ศ.)  และ
รั ตน โกสิ นท ร์ ศก  ( ร . ศ . )  และ ให้ ล งปี พุ ทธ ศั กร าช 
ในเครื่องหมาย [   ] ก ากับไว้ด้วย 
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ตารางที่ 4 หลักเกณฑ์จัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 

ส่วนค าอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์การลงรายการ 

1.4 ระดับของค าอธิบายเอกสาร 
(Level of description) คือ การระบุ
ร ะ ดั บชั้ น ขอ ง เ อกสา รที่ จั ดท า 
ค าอธิบาย 
 

ก าหนดการลงค าอธิบายเอกสารว่า “ระดับแฟ้ม”  
 

1.5 ขนาดและปริมาณของ
เอกสาร (Extent and medium of  
the unit of description) คือ การระบุ
ข้อมูล เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
ของเอกสาร ได้แก่ จ านวน ขนาด 
ปริมาณ  
 

ก าหนดการลงขนาดและสื่อของเอกสาร เป็นจ านวน 
“แผ่น” โดยระบุจ านวนแผ่นทั้งหมดของเอกสารภายใน
แฟ้ม 

ส่วนที่ 2 ค าอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร (Context area) เป็นส่วนท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ที่มาของเอกสาร ประกอบด้วย 4 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 

2.1 ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร 
(Name of creator(s)) คือ การระบ ุ
ชื่อหน่วยงานหรือชื่อเจ้าของเอกสาร 
หรือผู้รับผิดชอบในการผลิต สะสม 
และเก็บรักษาเอกสาร 

ก าหนดการลงชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร โดยลงรายการ
ตามชื่อหน่วยงานเจ้าของเอกสารหรือบุคคลที่ท าให้
เอกสารเกิดขึ้น ข้อมูลส่วนนี้ก าหนดลงชื่อผู้ผลิต/รวบรวม
เอกสาร ตามระดับกลุ่มเอกสาร ที่ส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ระบุข้อมูลไว้ในบัญชีส ารวจเอกสาร 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4 หลักเกณฑ์จัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 

ส่วนค าอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์การลงรายการ 

2.2 ประวัติหน่วยงาน/ประวัติ
เจ้าของเอกสาร (Administrative/ 
Biographical history) คือ  การระบุ
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการบริหารงาน
ของหน่วยงานที่ผลิตเอกสาร หรือ
สะสมรวบรวมเอกสารนั้น โดยระบุ
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการ และ
ภารกิจของหน่วยงาน  หรือระบุ
ข้ อมู ล เกี่ ยวกั บประวั ติ เจ้ าของ
เอกสาร ต้ังแต่วันเกิด สถานที่เกิด 
อาชีพ สถานที่ท างาน หรือข้อมูล
แสดงคุณวุฒิ จนถึงวันเสียชีวิต 

 

ก าหนดลงประวัติหน่วยงาน/ประวัติเจ้าของเอกสาร ตาม
กลุ่มเอกสาร 21 กลุ่ม  ที่มีแฟ้มเอกสารจดหมายเหตุ
เกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก  จัดเก็บอยู่ในกลุ่มเอกสารนั้น โดย
ศึกษาข้อมูลจากบัญชีส ารวจเอกสาร ส านักหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ  และน าเสนอประวัติหน่วยงาน/ประวัติ
เจ้าของเอกสารเป็นความเรียง 
 

2.3 ประวัติของเอกสาร (Archival 

history) คือ การระบุข้อมูลเกี่ยวกับ 

ประวั ติความเป็นมาของเอกสาร 

ประวัติการโอน ย้ายเอกสาร ประวัติ

การจัดเรียง การจัดท าคู่มือช่วยค้น

ของผู้รับผิดชอบ  หรือผู้ เก็บรักษา

เอกสารน้ัน 

 

ก า ห น ด ล ง ป ร ะ วั ติ ข อ ง เ อ ก ส า ร  ต า ม ที่ ส า นั ก 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระบุข้อมูลไว้ในบัญชีส ารวจ
เอกสาร โดยลงรายการเอกสารเป็นความเรียง  

 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที่ 4 หลักเกณฑ์จัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 

ส่วนค าอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์การลงรายการ 

2.4 แหล่งที ่ได้ร ับมอบ/รับโอน
เอกสา ร  (Immediate source of 
acquisition or transfer) ค ือ  ก า ร
ระบุข้อมูลเกี ่ยวกับแหล่งเอกสาร
หรือหน่วยงานหรือผู ้มอบหรือโอน 
ย้ายเอกสารนั้น และระบุวันเดือนปี 
และวิธีการได้มาของเอกสาร 
 

ก าหนดลงรายการแหล่งเอกสารหรือหน่วยงานหรือผู้มอบ
หรือโอนย้ายเอกสาร โดยระบุชื่อหน่วยงาน หรือชื่อบุคคล 
ที่มอบเอกสาร และระบุวันเดือนปี  ท่ีส่งมอบแก่ส านัก 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในบัญชี
ส ารวจเอกสารของส านักหอจดหมายเหตแห่งชาติ เช่น 
เอกสารส่วนบุคคลสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ  
จะลงรายการส่วนนี้ว่า หม่อมเจ้าพูนพิสมัย ดิศกุล ประทาน
แก่ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2509 

ส่วนที่ 3 ค าอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร (Content and structure 
area) เป็นข้อมูลท่ีค าอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้
พิจารณาเพื่อการตัดสินใจใช้เอกสารนั้น ประกอบด้วย 4 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 

ส่วนค าอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์การลงรายการ 

3.1 ขอบเขตและเนื ้อหาของ

เอกสาร (Scope and content) คือ 

การระบุขอบเขตของเอกสาร  เช่น 

ช่วงระยะเวลาของเอกสาร เขตพื้นที่

ทางภูมิศาสตร์ และการระบุข้อมูล

เนื ้อหาของเอกสาร  เช ่น ลักษณะ

เอกสาร รูปแบบของเอกสาร เนื้อหา

ที ่เกี ่ยวข ้อง  การบร ิหารและการ

ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสาร  

ก าหนดลงรายการขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร 
ในระดับแฟ้ม โดยสรุปเป็นความเรียงตามประเด็นของ
เนื้อหาเรื่องท่ีเกี่ยวกับสมเด็จพระมหติลาธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในแฟ้มเอกสารนั้นๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4 หลักเกณฑ์จัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 

ส่วนค าอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์การลงรายการ 

3.2 การประเมินคุณค่า การ
ท าลาย และการก าหนดอายุการ
เก็บเอกสาร  
(Appraisal destruction and  
scheduling information) คือ การ
ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
คุณค่าเอกสาร การท าลายเอกสาร 
และการก าหนดหรือจัดท าตาราง
ก าหนดอายุการจัดเก็บเอกสาร 
 

ก าหนดลงรายการในส่วนนี้ว่า “ส ำนักหอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติ ได้พิจำรณำประเมินคุณค่ำและจัดเก็บเป็น
เอกสำรจดหมำยเหตุ” 

3.3 การเพิ่มขึ้นของเอกสาร 
(Accruals) คือ การระบุข้อมูล
เกี่ยวกับการเพิ่มปริมาณในอนาคต 
และความถี่ของเอกสารที่จัดเก็บ
รักษาในหน่วยงานจดหมายเหตุ 
 

ก าหนดลงรายการในส่วนนี้ว่า “ไม่มีกำรเพิ่มขึ้นของ
เอกสำร” เนื ่องจากส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  
จัดเอกสารและให้รหัสเอกสารตามล าดับการรับมอบ
เอกสารจากหน่วยงานนั ้นๆ ไม่ได้น าเอกสารมาจัด
รวมกันหร ือเพิ ่มรายการเอกสารต่อจากแฟ้มที ่ไ ด้
จัดเรียงไว้เสร็จแล้ว 
 

3.4 ระบบการจัดเรียงเอกสาร 
(System of arrangement) คือ การ
ระบุ ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บ  ระบบกา ร
จั ด เ รี ย ง เอกสาร  ระบบการจั ด
หมวดหมู่เอกสาร  หรือโครงสร้าง
ภายในของเอกสาร 
 

ก าหนดลงรายการระบบการจัดเรียงเอกสารในระดับแฟ้ม 
ตามที่ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดเรียงไว้ คือ 
จัดเรียงตามล าดับเวลา  

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที่ 4 หลักเกณฑ์จัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร (Conditions of access 
and use area) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการให้ใช้และการเข้าถึงเอกสาร ประกอบด้วย 5 หน่วยข้อมูล 

ส่วนค าอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์การลงรายการ 

4.1 เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร 
(Conditions governing access) 
คือ การระบุข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบาย 
ที่มีผลกระทบต่อการเข้าถึงหรือใช้
เอกสาร 

ก าหนดลงรายการ โดยระบุเงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสารนี้
ว่า “ปฏิบัติตำมระเบียบกรมศิลปำกร ว่ำด้วยกำรเข้ำ
ใช้บริกำรในหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ พ.ศ. 2553” 
 

4.2 เงื่อนไขการท าส าเนาเอกสาร 
(Conditions governing reproduc- 
 tion) คือ การระบุข้อมูลเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์หรือเงื่อนไขในการท าส าเนา
เอกสาร/การท าซ้ า ถ้าไม่มีข้อมูลจาก
หน่วยงานเจ้าของเอกสารเดิม ให้
จัดท าข้อมูลนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นกฎหรือ
ระเบียบในการท าส าเนาเอกสาร 
เนื่องจากเป็นข้อมูลที่จ าเป็น 

ก าหนดการลงรายการ โดยระบุเงื่อนไขการท าส าเนา
เอกสารว่า “ปฏิบัติตำมประกำศกรมศิลปำกร เรื่อง
อัตรำค่ำท ำส ำเนำเอกสำรจดหมำยเหตุและ
ค่ำบริกำรอื่น ลงวันที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2553” 
 

4.3 ภาษา/ตัวอักษร 
(Language/ scripts of material) 
คือ การระบุข้อมูลเกี่ยวกับภาษา 
ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการ
บันทึกเอกสารนั้น เช่น ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนๆ 
 

ก าหนดลงรายการ โดยระบุข้อมูลภาษาหรือตัวอักษรที่ใช้
บันทึกในเอกสารนั้น โดยระบุทุกภาษาที่ปรากฏในแฟ้ม
เอกสาร เช่น “ภำษำไทย” “ภำษำอังกฤษ” “ภำษำ
ฝร่ังเศส” “ภำษำเยอรมัน” หรือ “ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ” เป็นต้น 

   ส
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ตารางที่ 4 หลักเกณฑ์จัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 
ส่วนค าอธิบายตามมาตรฐาน 

ISAD (G) 2nd edition 
หลักเกณฑ์การลงรายการ 

4.4 ลักษณะทางกายภาพและ
ความต้องการทางเทคนิค 
(Physical characteristics and 
technical requirements) คือ  
การระบุข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง
กายภาพภายนอกของเอกสาร และ
การระบุลักษณะทางเทคนิคที่มีผล
ต่อการใช้เอกสาร 

ก า หนดล ง ร า ย ก า ร ลั ก ษณะทา ง ก า ยภ าพแล ะ 
ความต้องการทางเทคนิค ดังนี้  
ในกรณีที่เอกสารนั้นให้บริการอ่านในรูปเอกสารต้นฉบับ 
ก าหนดให้ระบ ุ“เอกสำรต้นฉบับ” และในกรณีที่เอกสาร
นั้นด าเนินการแปลงสภาพเอกสารและให้บริการอ่าน
เอกสารในรูปของไมโครฟิลม์ ก าหนดให้ระบุ “เอกสำร

ไมโครฟิล์ม” และระบรุหัสเอกสารไมโครฟิล์มนั้น ๆ  

4.5 เครื่องมือช่วยค้น  
(Finding aids) คือ การระบุข้อมูล
เกี่ยวกับเครื่องมือช่วยค้นที่หน่วยงาน
ผู้ผลิตเอกสารได้จัดท าไว้ เพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและบริบทของ
เอกสาร  

ก าหนดลงรายการเครื่องมือช่วยค้น โดยระบุชื่อเต็มของ
บัญชีส ารวจเอกสารเล่มที่ปรากฏรายการแฟ้มเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เช่น “บัญชีส ำรวจเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร 
รัชกำลที่ 5 เอกสำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ” 

ส่วนที่ 5 ค าอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่เกี่ยวข้อง (Allied materials area) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
วัสดุที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทั้งทางเนื้อหาสาระหรือกิจกรรม ประกอบด้วย 4 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 

ส่วนค าอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์การลงรายการ 

5.1 สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ 
(Existence and location of originals) 
คือ การระบุข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 
สถานที่ หรือพื้นที่จัดเก็บเอกสาร
ต้นฉบับ 
 

ก าหนดลงรายการสถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับว่า 
 “ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4 หลักเกณฑ์จัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 

ส่วนค าอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์การลงรายการ 

5.2 สถานที่เก็บเอกสารฉบับ
ส าเนา (Existence and location of
 copies) คือ การระบุข้อมูลเกี่ยวกับ
หน่วยงาน สถานที่ หรือพื้นที่จัดเก็บ
เอกสารฉบับส าเนา 

ก าหนดการลงรายการสถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับว่า 
 “ไม่ระบุข้อมูลสถานท่ีเก็บเอกสารฉบับส าเนา” 

5.3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related 
units of description) คือ การระบุ
ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารอ่ืนๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเอกสารนั้นๆ 

ก าหนดการลงรายการ โดยระบรุหัสอ้างอิงของแฟ้มเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกันจากแฟ้มเอกสาร 150 แฟ้ม โดยพิจารณา
จากข้อมูลในส่วนขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร กรณีที่ไม่
พบข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก าหนดให้ระบเุครื่องหมาย “-” 

5.4 บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ ์
(Publication note) คือ การระบุ
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ที่เกิดจาก
ผู้ใช้เอกสารนั้น น าข้อมูลที่ศึกษา
ค้นคว้าจากเอกสารไปจัดพิมพ์เป็น
รูปเล่มส าหรับการเผยแพร ่

ก าหนดการลงรายการว่า 
“ไม่มีบันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์” 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ หรือส่วนหมายเหตุ (Notes area) เป็นการให้ข้อมูลหรือ
ค าอธิบายอ่ืนๆ เพิ่มเติม ซึ่งไม่สามารถระบุไว้ในค าอธิบายทั้ง 5 ส่วนข้างต้นนั้นได้ ประกอบด้วย 
1 หน่วยข้อมูล คือ 

ส่วนค าอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์การลงรายการ 

6.1 หมายเหตุ (Notes) คือ การ
ระบุข้อมูลเอกสารที่ไม่สามารถจัด
ให้อยู่ในที่ใดๆ ของค าอธิบาย
จดหมายเหตุทั้ง 5 ส่วนข้างต้นได้ 

ก าหนดการลงข้อมูลหมายเหตุหรือค าอธิบายเพิ่มเติม 
อ่ืน ๆ ถ้ามี ถ้าไม่มีข้อมูล ก าหนดลงรายการว่า  
“ไม่มีหมายเหตุ” 

   ส
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ตารางที่ 4 หลักเกณฑ์จัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม (ต่อ) 

 

ส่วนที่ 7 ค าอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการท าค าอธิบายเอกสาร (Description control 
area) เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าค าอธิบายเอกสาร ซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการควบคุมเอกสาร
ประกอบด้วย 3 หน่วยข้อมูล ดังนี้ 

ส่วนค าอธิบายตามมาตรฐาน 
ISAD (G) 2nd edition 

หลักเกณฑ์การลงรายการ 

7.1 บันทึกของนักจดหมายเหตุ 
(Archivist's note) คือ การระบุข้อมูล
การจั ด เ ตรี ยม  การจั ดท า  กา ร
ปรับปรุงค าอธิบายเอกสาร และระบุ
ชื่ อผู้ จั ดท า และแก้ ไ ขปรั บปรุ ง
ค าอธิบายเอกสารนั้น 

ก าหนดลงรายการส่วนบันทึกของนักจดหมายเหตุว่า 
“ผู้จัดท าค าอธิบายเอกสาร คือ นางสาวสุรีย์ ชูราศรี” 

7.2 กฎ  ระเบียบ หรือแนวทาง
ปฏิบัติ (Rules or conventions) คือ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการระบุข้อตกลงที่ใช้
ในการจัดท าค าอธิบายเอกสารที่
น า ม า ใ ช้ เ ป็ นกฎ  ร ะ เบี ยบหรื อ 
แ น ว ป ฏิ บั ติ ร ะ ดั บ ห น่ ว ย ง า น 
ระดับประเทศ หรือระดับระหว่าง
ประเทศ 

ก าหนดลงรายการส่วนกฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ 
ว่า “การจัดท าค าอธิบายเอกสารโดยประยุกต์ใช้
มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุ  ฉบับปรับปรุง ครั้ งที่  2 : ISAD (G) 
second edition ของสภาการจดหมายเหตุระหว่าง
ประเทศ (ICA)” 

7.3 วัน เดือน ปีที่จัดท า (Date(s) 
of descriptions) คือ วัน เดือน ปีที่
จัดท าหรือปรับปรุงค าอธิบาย
เอกสารนั้น 

ก าหนดการลงรายการวันเดือนปีท่ีจัดท าค าอธิบาย
เอกสารว่า “1 ส.ค. - 15 ธ.ค. พ.ศ. 2555”   
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การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเก่ียวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม จ านวน 150 แฟ้ม โดยมี
หลักเกณฑ์ในการลงรายการข้อมูลค าอธิบายเอกสารระดับแฟ้ม ประกอบด้วย 26 หน่วยข้อมูล 
สามารถก าหนดการน าเสนอค าอธิบายเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1.   ค าอธิบายเอกสารแบบรวม เป็นค าอธิบายเอกสารที่ปรากฏอยู่ในหลายแฟ้ม
เอกสารเหมือนกัน สามารถอธิบายข้อมูลรวมกันได้ เช่น แฟ้มเอกสารจากกลุ่มเอกสารส่วนบุคคล 
สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ จ านวน 8 แฟ้ม พบว่าในหน่วยข้อมูลประวัติหน่วยงาน/ประวัติ
เจ้าของเอกสาร สามารถอธิบายรวมกันได้ ค าอธิบายเอกสารแบบรวมนี้ประกอบด้วย 15 หน่วย
ข้อมูล ได้แก่ 

1. ระดับของค าอธิบายเอกสาร 
2. ประวัติหน่วยงาน/ประวัติเจ้าของเอกสาร 
3. ประวัติของเอกสาร 
4. การประเมินคุณค่า การท าลาย และการก าหนดอายุการเก็บเอกสาร 
5. การเพิ่มขึ้นของเอกสาร 
6. เงื่อนไขในการเข้าถึงเอกสาร 
7. เงื่อนไขการท าส าเนาเอกสาร 
8. ระบบการจัดเรียงเอกสาร 
9. สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับ 
10.  สถานที่เก็บเอกสารฉบับส าเนา 
11.  บันทึกเกี่ยวกับการพิมพ์ 
12.  หมายเหตุ 
13.  บันทึกของนักจดหมายเหตุ 
14.  กฎ ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ 
15.  วัน เดือน ปีที่จัดท า 

หน่วยข้อมูล 15 หน่วยในค าอธิบายเอกสารแบบรวมนี้ น าเสนอด้วยการอธิบายเป็น
ความเรียง โดยประยุกต์ข้อมูลจากบัญชีส ารวจเอกสารของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระเบียบ
กรมศิลปากร และข้อมูลที่ได้ในขณะเก็บข้อมูลจากเอกสารรายแฟ้มที่ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ   

2.   ค าอธิบายเอกสารรายแฟ้ม เป็นค าอธิบายเอกสารแต่ละแฟ้ม ประกอบด้วย 11 
หน่วยข้อมูล ได้แก่ 
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1. รหัสอ้างอิง 
2. ชื่อเอกสาร 
3. วัน เดือน ปี ของเอกสาร 
4. ขนาดและปริมาณของเอกสาร 
5. ชื่อผู้ผลิต/รวบรวมเอกสาร 
6. แหล่งที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสาร 
7. ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร 
8. ภาษา/ตัวอักษร 
9. ลักษณะทางกายภาพและความต้องการทางเทคนิค 
10.  เครื่องมือช่วยค้น 
11.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ดูรายละเอียดตามค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในภาคผนวก ก 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารจดหมายเหตุเก่ียวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อน ามาจัดท าค าอธิบายเอกสารในระดับ
แฟ้ม มีประเด็นส าคัญที่สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 

1. การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ โดยใช้มาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ของสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ สามารถ
ท าได้หลายระดับ ได้แก่ ระดับกลุ่มเอกสาร ระดับกลุ่มย่อย ระดับชุดเอกสาร ระดับชุดย่อย ระดับ
แฟ้ม และระดับรายการ/ชิ้น โดยทั่วไปพบว่ามักมีการน ามาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท า
ค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2: ของสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ มาใช้ 
จัดค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ ในระดับชุดย่อยควบคู่ไปกับระดับแฟ้ม โดยเอกสารทั้งสองระดับ
มีลักษณะเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เช่นงานวิจัยของพัชรี ทองแขก (2549) น ามาตรฐานสากลทั่วไป 
ในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ มาประยุกต์ใช้จัดท าค าอธิบายเอกสารการประชุมสภา 
หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 - 2527 และน ามาจัดท าเป็นคู่มือสืบค้นเอกสารการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และงานวิจัยของประคอง แก้วนัย (2550) ท่ีศึกษา
ลักษณะของเอกสารและจัดท าค าอธิบายเอกสารการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ
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เอกสารส่วนบุคคลของศาสตราจารย์ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลทั่วไป
ในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 งานวิจัยทั้ง 2 เรื่องเป็นการจัดท า
ค าอธิบายเอกสารระดับชุดย่อยและระดับแฟ้ม ซึ่งเอกสารทั้งสองระดับมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
สัมพันธ์กัน ดังนั้นการให้ค าอธิบายเอกสารระดับแฟ้ม บางหน่วยข้อมูลจะมีบางส่วนปรากฏอยู่ใน
ค าอธิบายระดับชุดย่อยแล้ว 

การที่ผู้วิจัยได้น ามาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ  
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ของสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ มาประยุกต์ใช้กับการจัดท า
ค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ เรื่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งเป็นการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง และ
เฉพาะในระดับแฟ้มน้ัน พบว่าสามารถน าเสนอหน่วยข้อมูลส าคัญของเอกสารให้เห็นในค าอธิบาย
เอกสารจดหมายเหตุในระดับแฟ้มได้เช่นเดียวกัน 

เอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนกที่ศึกษาจ านวน 150 แฟ้ม แม้จะเป็นเอกสารราชการไทย และเอกสารส่วนบุคคล กระจาย
อยู่ในกลุ่มเอกสารต่างๆ จ าแนกได้เป็น 21 กลุ่ม มีการจัดเรียงเอกสารเป็นระดับกลุ่มย่อย ระดับชุด 
ระดับชุดย่อย และระดับแฟ้ม ตามโครงสร้างหน่วยงานเจ้าของเอกสาร หรือตามภารกิจหน้าที่ของ
บุคคลเจ้าของเอกสาร มีลักษณะแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มาของเอกสาร แต่เนื้อหาของเอกสาร
ภายในแฟ้มเหล่านี้ มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมาย
เหตุเฉพาะเรื่อง ช่วยให้สามารถรวมกลุ่มเนื้อหาเอกสารเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ท่ีกระจายอยู่ในกลุ่มเอกสารต่างๆ ให้มาอยู่ด้วยกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้ใช้บริการ ช่วยให้สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องนี้ได้สะดวก รวดเร็ว 

นอกจากนั้น ผลการศึกษายังพบว่ามาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ของสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (ICA) เหมาะสม 
ที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับการจัดค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง จากการวิจัยการจัดท า
ค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุ พบว่าหน่วยข้อมูลค าอธิบายเอกสาร จ านวน 26 หน่วยข้อมูล 
สามารถน ามาจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุระดับเหนือแฟ้มเอกสาร จ านวน 15 หน่วย
ข้อมูล และมีหน่วยข้อมูลที่สามารถน ามาจัดท าค าอธิบายเอกสารระดับแฟ้ม  จ านวน 11 หน่วย
ข้อมูล ค าอธิบายเอกสารจากหน่วยข้อมูลเฉพาะรายแฟ้มเหล่านี้ ช่วยให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ 
รหัสอ้างอิง ชื่อเอกสาร วัน เดือน ปี ของเอกสาร ขนาดและปริมาณของเอกสาร ชื่อผู้ผลิต/รวบรวม
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เอกสาร แหล่งที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร  ภาษา/ตัวอักษร 
ลักษณะทางกายภาพและความต้องการทางเทคนิค เครื่องมือช่วยค้น และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุเรื่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก สามารถสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วและสะดวกกว่าการสืบค้นจากบัญชีเอกสารใน
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพียงอย่างเดียว เพราะแฟ้มเอกสารเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จะกระจายอยู่ในกลุ่มเอกสาร 21 กลุ่ม ตามแหล่งที่มาของ
เอกสาร อีกทั้งเอกสารแต่ละกลุ่มนั้นก็ไม่ได้มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้หากผู้ค้นคว้าไม่เข้าใจวิธีการสืบค้น
รายการจากบัญชีส ารวจเอกสารตามท่ีของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติก าหนดไว้ อาจมีปัญหา
ในการสืบค้น แต่การจัดท าค าอธิบายเอกสารเฉพาะเรื่องท่ีรวบรวมและเชื่อมโยงเอกสารจดหมาย
เหตุเรื่องเดียวกันที่กระจายอยู่ในหลายกลุ่ม มารวมเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยให้ผู้ค้นคว้าสืบค้นเอกสารได้
ครอบคลุม ครบถ้วน อีกทั้งการจัดท าดัชนีค าค้น จะช่วยให้ผู้ค้นคว้าให้สืบค้นค าส าคัญได้ง่ายและ
สะดวกขึ้นด้วย 

2. การศึกษาข้อมูลค าอธิบายเอกสาร มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 2.1 ชื่อเอกสาร  

ชื่อเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก ที่พบในบัญชีส ารวจเอกสาร มี 2 แบบ คือ 

แบบที่ 1 คือ ชื่อเอกสารที่มีพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ปรากฏอยู่ในชื่อเอกสาร พบว่ามีการใช้ชื่อเรียกพระนามหลากหลายแบบ 
เช่น พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์, สมเด็จเจ้าฟ้า
มหิดล, สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลา 
ทูลกระหม่อมสงขลา, สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ หรือทูลกระหม่อมแดง 
เป็นต้น  

แบบที่  2  คือ  ชื่ อ เ อกสารทั่ ว ไป  ซึ่ ง ไ ม่ป รากฏพระนามของสม เ ด็จ 
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แต่พบว่าภายในแฟ้มเอกสารนั้นมีเนื้อหา
เกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  

การที่ชื่อเอกสารไม่ได้ระบุพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนกที่ชัดเจน หรือการที่ชื่อเอกสารที่ระบุในบัญชีส ารวจเอกสาร เป็นชื่อที่สื่อ 
ให้เห็นถึงภาพรวมของเนื้อหาเอกสารภายในแฟ้ม ท าใหก้ารสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง
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ที่เกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยการส ารวจรายชื่อ
เอกสารจากบัญชีส ารวจเอกสารของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  อาจต้องใช้เวลานานและ 
อาจสืบค้นได้ไม่ครอบคลุมครบถ้วน เพราะบัญชีส ารวจเอกสารมีอยู่เป็นจ านวนมาก และต้อง
ศึกษาข้อมูลค าอธิบายเอกสารที่มีอยู่บัญชีส ารวจเอกสารอย่างละเอียด ตัวอย่างชื่อเอกสารหลาย
แฟ้มท่ีไม่ได้สื่อให้ทราบว่าเอกสารภายในแฟ้มนั้นมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกอยู่ด้วย เช่น  

แฟ้มเอกสารรหัส ร.5 ต 49/92 ชื่อแฟ้มเอกสาร คือ พระราชกุมารและนักเรียน
สามัญที่ส่งไปเล่าเรียน ณ เมืองต่างประเทศ (12 ต.ค. ร.ศ. 123  - 19 ต.ค. ร.ศ. 124) ผู้วิจัยสังเกต
ว่า เอกสารแฟ้มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชกุมารในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
นักเรียนสามัญที่ไปศึกษาในต่างประเทศ เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาของเอกสารแล้วพบว่ามี
ความสอดคล้องกับช่วงเวลาที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เสด็จไป
ศึกษาวิชาในยุโรป และเมื่อได้ศึกษาเนื้อหาของเอกสารภายในแฟ้ม พบว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
การเสด็จไปศึกษาวิชาเบื้องต้นท่ีโรงเรียนแฮร์โรว์ ประเทศอังกฤษ  

แฟ้มเอกสารรหัสที่  ร.7 ก 4/24 ชื่อแฟ้มเอกสาร คือ การไว้ทุกข์กระทรวง  
(13 มิ.ย. - 25 ก.ย. พ.ศ. 2472) ชื่อเอกสารแฟ้มนี้ ไม่ได้บ่งชี้ว่าน่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แต่เมื่อได้ศึกษาเอกสารภายในแฟ้ม พบว่า 
มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ 
วรพินิต ขณะด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการรักษาพระนคร โปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงทหารเรือ สั่งลด
ธงในเรือหลวงครึ่งเสา เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ สิ้นพระชนม์ 
มีก าหนด 30 วัน  

แฟ้มเอกสารรหัส ศธ 10.1/118 ชื่อแฟ้มเอกสาร คือ การสอบไล่วิชาแพทย์ ชั้น
ประกาศนียบัตร (16 ก.พ. พ.ศ. 2466 - 30  พ.ค. พ.ศ. 2467) ผู้วิจัยสังเกตค าอธิบายเอกสารว่า 
เอกสารแฟ้มนี้เป็นเอกสารกลุ่มกระทรวงศึกษาธิการ กรมมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมี
ระยะเวลาของเอกสาร ในช่วงเวลาเดียวกับที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนกทรงงานในกรมมหาวิทยาลัย เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาจากเอกสารภายในแฟ้มแล้วพบว่า 
เอกสารแฟ้มนี้มีเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวกับการทรงงานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก ในต าแหน่งอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย ทรงอนุญาตให้ใช้วังที่ประทับของพระองค์ 
เป็นที่ประชุมกรรมการสอบไล่วิชาแพทยศาสตร์ประกาศนียบัตร โดยทรงเข้าร่วมเปิดการประชุม 
และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องท าหน้าที่ต่อไปด้วย 
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นอกจากนี้ ผู้วิจัยสังเกตว่า การเขียนชื่อเอกสารของส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ใช้วิธีคงชื่อตามแบบที่หน่วยงานเจ้าของเอกสารเดิมเคยให้ไว้ โดยไม่ได้สะกดตามอักขรวิธี
ปัจจุบัน และไม่ได้แก้ไขค าตามพจนานุกรม หรืออาจสะกดตามความสะดวกของนักจดหมายเหตุ
หรือผู้ปฏิบัติงานในเวลานั้น ประเด็นนี้อาจมีผลให้ผู้ค้นคว้าส ารวจสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
เกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ได้ไม่ครอบคลุมแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

การที่ผู้วิจัยได้รวมรวมเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกทั้งที่ปรากฏพระนาม และที่ไม่ปรากฏพระนามในชื่อแฟ้มเอกสาร 
มาจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุระดับแฟ้ม เฉพาะเรื่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จะเป็นประโยชน์ช่วยให้ 
ผู้ค้นคว้าสามารถสืบค้นเอกสารได้ครอบคลุมมากกว่าการสืบค้นจากบัญชีช่วยค้นเพียงอย่างเดียว 
และการที่ผู้วิจัยคงการสะกดค าตามแบบเดิมและใช้ชื่อเอกสารตามที่ส านักหอจดหมายเหตุก าหนด
ไว้ ผู้ค้นคว้าสามารถเชื่อมโยงการค้นคว้าจากค าอธิบายเอกสารที่จัดท าขึ้นนี้กับบัญชีส ารวจ
เอกสารของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้สะดวกขึ้น อนึ่งผู้วิจัยไม่สามารถเปลี่ยนแปลง 
การก าหนดชื่อในบัญชีส ารวจของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ การคงการสะกดชื่อเอกสารตาม
แบบเดิมจึงเหมาะสมที่สุด  

   2.2 เรื่องวันเดือนปีของเอกสาร  
พบข้อสังเกตจากการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุ คือ การนับวัน เดือน และ

ปีของเอกสาร พบว่า เอกสารที่มีอายุต้ังแต่ พ.ศ. 2400 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2483 ให้นับวันที่ 
1 เดือนเมษายน เป็นการเริ่มต้นของปี และวันที่ 31 เดือนมีนาคม เป็นวันสิ้นสุดปี ในขณะที่เอกสาร
ที่มีอายุต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 จนถึงปัจจุบัน ให้นับวันที่ 1 เดือนมกราคม เป็นวันเริ่มต้น
ของปี และวันที่ 31 เดือนธันวาคม เป็นวันสิ้นสุดของปี นอกจากนั้นยังพบว่ามีการระบุปีศักราช
แตกต่างกัน คือ มีการระบุปีศักราชทั้งแบบจุลศักราช (จ.ศ.) ปีรัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) และ 
ปีพุทธศักราช (พ.ศ.) ในการวิจัยนี้ ได้ก าหนดให้ระบุปีของเอกสาร เป็นปีพุทธศักราช ในการลง
รายการเอกสารด้วย โดยระบุปีพุทธศักราชที่เทียบเคียงได้ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ (   ) หลักการ
เทียบเคียงปีศักราชจากจุลศักราช (จ.ศ.) เป็นพุทธศักราช (พ.ศ.) ท าโดยน า จ.ศ. บวกด้วย 1181 
และจากรัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) เปลี่ยนเป็นพุทธศักราช (พ.ศ.) ท าโดยน า ร.ศ. บวกด้วย 2324 เพื่อ
ความสะดวกในการเทียบเคียงปีศักราชที่แตกต่างกับปีพุทธศักราชที่ใช้ในปัจจุบัน 
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2.3 ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร 
 จากข้อมูลขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร พบว่าเอกสารมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 

พระราชประวัติของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อทรงพระเยาว์ 
พระราชประวัติด้านการศึกษาในต่างประเทศ ต้ังแต่การศึกษาวิชาเบื้องต้นที่ประเทศอังกฤษ 
การศึกษาวิชาทหารบก วิชาทหารเรือ และการศึกษาวิชาแพทย์และสาธารณสุข พระราชกรณียกิจ
ในฐานะทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลสยาม ในการติดต่อกับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ เพื่อจัดท าข้อตกลง
ร่วมมือปรับปรุงการศึกษาแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย พระราชกรณียกิจเมื่อครั้ง
ทรงรับราชการในประเทศไทย พระราชทานเงินทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา พิธีอภิเษกสมรส  
และพระราชประวัติเกี่ยวกับการประชวร การสิ้นพระชนม์ และงานพระเมรุ  

 ผู้วิจัยพบว่า เอกสารจดหมายเหตุที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับการทรงงานราชการ
ทหารเรือ มีเพียงเรื่องเกี่ยวกับการแต่งต้ัง การพระราชทานยศ แต่ไม่พบเอกสารที่มีเนื้อหาเรื่องการ
ปฏิบัติราชการในกระทรวงทหารเรือ นอกจากนั้นเนื้อหาเกี่ยวกับการทรงงานในฐานะแพทย์ 
ที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ ก็พบเพียงเรื่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสด็จไปท าการตรวจและทดลองโรค
ต่างๆที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเอกสารจดหมายเหตุท่ีมี
เนื้อหาดังกล่าว อาจจัดเก็บรักษาไว้ในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กองทัพเรือ โรงพยาบาล  
แมคคอร์มิค ในส่วนของเอกสารเรื่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลสยาม ในการติดต่อกับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ เพื่อจัดท าข้อตกลงร่วมมือ
ปรับปรุงการศึกษาแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยนั้น อาจจะมีเอกสารจดหมายเหตุที่มี
เนื้อหาเรื่องนี้ อยู่ในกลุ่มส าเนาเอกสารจดหมายเหตุจากหอจดหมายเหตุในต่างประเทศที่จัดเก็บ 
ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กลุ่มเอกสารนี้เป็นกลุ่มเอกสารที่ผู้วิจัยไม่ได้ก าหนดเป็นประชากร
ในการวิจัยในครั้งนี้ และอาจมีเอกสารจดหมายเหตุเรื่องนี้เก็บรักษาไว้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 

2.4 ลักษณะทางกายภาพและความต้องการทางเทคนิค 
 ข้อมูลลักษณะทางกายภาพและความต้องการทางเทคนิค จากการวิจัยพบ

เอกสารท้ังในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ และเอกสารในรูปแบบไมโครฟิล์ม เอกสารในรูปแบบเอกสาร
ต้นฉบับ ในที่นี้หมายถึง เอกสารที่เป็นกระดาษฝรั่ง ลักษณะเป็นแผ่นกระดาษ สามารถอ่านเอกสาร
น้ีได้จากต้นฉบับเอกสารภายในแฟ้ม  เอกสารต้นฉบับมีลักษณะทางกายภาพหลากหลาย 
มีกระดาษหลายประเภท หลายขนาด เช่น กระดาษจดหมาย กระดาษโทรเลข ซองจดหมาย โดยมี
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การบันทึกทั้งวิธีการเขียนด้วยลายมือ และบันทึกด้วยการพิมพ์ดีด  ส่วนเอกสารในรูปแบบ
ไมโครฟิล์ม คือ เอกสารต้นฉบับที่ได้แปลงสภาพเป็นเอกสารในรูปไมโครฟิล์ม  มีลักษณะเป็น
ไมโครฟิล์มชนิดฟิล์มม้วน ขนาด 35 มิลลิเมตร การเข้าถึงเนื้อหาของเอกสารต้องใช้การอ่าน
เอกสารด้วยเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม ท าให้ไม่สามารถระบุลักษณะทางภายภาพของเอกสารได้ว่า 
มีลักษณะของเอกสารอย่างไร เช่น เป็นกระดาษหนา หรือเป็นกระดาษบาง เป็นต้น 

 การอนุรักษ์เอกสารด้วยไมโครฟิล์ม  เป็นวิธี ท่ีถ่ายทอดเนื้อหาของต้นฉบับ
เอกสารจดหมายเหตุลงบนไมโครฟิล์ม ซึ่งสามารถเก็บรักษาและใช้งานได้เป็นเวลานานนับร้อยปี
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้ด าเนินการแปลงสภาพเอกสารต้นฉบับ เป็นเอกสารในรูป
ไมโครฟิล์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับที่อาจเสื่อมสภาพตามกาลเวลา และ
เพื่อให้บริการแก่ผู้ค้นคว้า โดยเอกสารจดหมายเหตุที่มีการแปลงสภาพเป็นเอกสารไมโครฟิล์มแล้ว
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจะไม่ให้บริการเอกสารต้นฉบับ  ดังนั้นข้อมูลลักษณะทางกายภาพ
และความต้องการทางเทคนิคของแฟ้มเอกสารที่ได้ลงรายการค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเรื่อง
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  
ในภาคผนวกว่าเป็นเอกสารต้นฉบับนั้น ในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและ
ความต้องการเทคนิคเป็นเอกสารไมโครฟิล์มได้ 

2.5 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาบัญชีส ารวจเอกสาร ในส่วนของหน่วยข้อมูลเรื่องเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการให้ค าอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารชุดอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
เอกสารชุดนั้นๆ  พบว่าในระดับกลุ่มเอกสาร มีการระบุข้อมูลค าอธิบายเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้บาง
กลุ่มเอกสาร แต่ไม่พบว่ามีการระบุข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ในระดับแฟ้มเอกสาร 

  ผู้วิจัยเห็นว่าข้อมูลค าอธิบายเอกสารที่เกี่ยวข้องน้ีเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ 
ผู้ค้นคว้า ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาของเอกสารแต่ละแฟ้มที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันได้ 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการเก็บข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องนี้ ด้วยวิธีการบันทึกเนื้อหาของเอกสารแต่ละแฟ้ม 
จ านวน 150 แฟ้ม ลงในตารางบันทึกข้อมูล จากนั้นท าการประมวลเนื้อหา แล้วค้นหาความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาเอกสารในแต่ละแฟ้ม และเมื่อพบว่าเอกสารแฟ้มใดมีเนื้อหาสัมพันธ์กัน  
ก็จะท าการระบุรหัสอ้างอิงของเอกสารแฟ้มนั้นไว้ เช่น  

เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงนครบาล รหัส ร.6 น17/92  
เรื่องโปรดเกล้าฯ พระราชทานอภิเษกสมรสสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ กับ
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นางสาวสังวาลย์ มีเนื้อหาของเอกสารเกี่ยวข้องกับเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ รหัส กต 6.7/7 
เรื่อง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงอภิเษกสมรสกับนางสาวสังวาล ตะละพัต 

3. เรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีการ
จัดพิมพ์เป็นหนังสือ บทความ เป็นจ านวนมากและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง ในการเรียบเรียงข้อมูล
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีทั้งการใช้หลักฐาน
อ้างอิงจากเอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรอง ผู้จัดท าหนังสือหรือสิ่งพิมพ์บางเล่ม ได้ค้นคว้าศึกษา
วิเคราะห์เอกสารจดหมายเหตุที่จัดเก็บไว้ในหน่วยงานจดหมายเหตุต่างๆ น าข้อมูลมาเรียบเรียง
น าเสนอเรื่องราวในประเด็นต่างๆ สิ่งพิมพ์ส าคัญที่เรียบเรียงจากเอกสารจดหมายเหตุซึ่งเป็นเอกสาร
ชั้นต้น คือ งานพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร์ อาทิ  

เจ้าฟ้าทหารเรือ พ.ศ.2454 ถึง พ.ศ.2458 (ค. ศ 1911 ถึง ค.ศ.1916) ได้ทรงเรียบเรียง
เรื่องพระราชประวัติ พระฉายาลักษณ์ และภาพเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก ระหว่างที่ทรงศึกษาวิชาการทหารเรือ ประเทศเยอรมนี และระหว่างทรงรับ
ราชการในกองทัพเรือสยาม โดยทรงค้นคว้าจากเอกสารจดหมายเหตุของกองจดหมายเหตุ (ส านัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ) เอกสารจากกองทัพเรือ เอกสารส่วนพระองค์จากส านักราชเลขาธิการ 
เอกสารประวัติรุ่นของนักเรียนนายเรือเยอรมัน และสมุดจดหมายเหตุส่วนพระองค์ของสมเด็จ  
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงบันทึกเป็นภาษาเยอรมันระหว่างทรง
ศึกษาวิชาการทหารเรือที่ประเทศเยอรมนี  

ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า เป็นการน าเสนอพระราชประวัติของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยใช้เอกสารจดหมายเหตุ ประเภทไปรษณียบัตรที่ได้ทรงส่งถึง
พระญาติ พระสหาย ระหว่างเสด็จไปทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมนี สมเด็จ 
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ทรงเรียบเรียงและ 
ให้ค าอธิบายเนื้อหาของไปรษณียบัตร โดยให้ข้อมูลค าอธิบายเอกสารเกี่ยวกับวันเดือนปี ท่ีส่ง
ไปรษณียบัตร ชื่อผู้ที่ส่งถึง วิธีการส่งข้อความที่เขียน และอธิบายภาพในไปรษณียบัตร เช่น ระบุชื่อ
สถานที ่นอกจากนี้ยังมงีานพระนิพนธ์อีกหลายเรื่องที่ทรงเรียบเรียงโดยใช้ข้อมูลจากเอกสารจดหมาย
เหตุ ซึ่งล้วนมีคุณค่าส าคัญทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง ในขณะที่หนังสือ สิ่งพิมพ์บางส่วน ใช้เอกสาร
ชั้นรองต่างๆ เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเรียบเรียงเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก เพราะสามารถเข้าถึงเอกสารชั้นรองได้ง่ายและสะดวกกว่าการใช้เอกสาร
จดหมายเหตุที่เป็นเอกสารชั้นต้น 
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ผู้วิจัยเห็นว่า การจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเรื่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เอกสาร ข้อมูลบริบทเอกสาร ด้านเนื้อหาของเอกสาร ข้อมูลโครงสร้างของเอกสาร ข้อมูลเรื่องวัสดุ
ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลอ่ืนๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ ช่วยให้สามารถ
เข้าใจข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายและสะดวก และอาจเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้อ้างอิงส าหรับ
เรียบเรียงเรื่องสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้อย่างถูกต้อง 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรจัดท า คู่มือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องเกี่ ยวกับสมเด็จ 
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยน า
ค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุจากงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ ส าหรับให้บริการแก่ผู้สนใจค้นคว้า
เรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ต่อไป  

2. ควรมีการจัดท าค าอธ ิบายเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที ่เกี ่ยวกับสมเด็จ  
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

3. ข้อเสนอแนะต่อส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  
 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานท าหน้าที่รับผิดชอบในการประเมิน

คุณค่า จัดเรียงเอกสาร และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุแก่ผู้ค้นคว้า โดยการให้บริการเอกสาร
จดหมายเหตุนั้น ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้จัดท าคู่มือช่วยค้นหลายประเภทไว้ให้บริการ  
แก่ผู้ค้นคว้า คู่มือช่วยค้นหลัก คือ บัญชีส ารวจเอกสาร ซึ่งเป็นการให้ค าอธิบายเอกสารในระดับ
กลุ่มเอกสาร ประกอบด้วย ข้อมูลค าอธิบายเอกสารเกี่ยวกับรหัส/สัญลักษณ์ ชื่อกลุ่มเอกสาร 
ระยะเวลาของเอกสาร ปริมาณ ประวัติหน่วยงานเจ้าของเอกสาร ประวัติเอกสาร ประวัติการรับ
มอบเอกสาร ขอบเขตเนื้อหาของกลุ่มเอกสาร สารบัญชุดเอกสาร บัญชีรายการเอกสาร บันทึกของ
ส านักหอจดหมายเหตุ และบัญชีส ารวจเอกสารบางเล่มจะมีข้อมูลในส่วนเอกสารที่เก่ียวข้องด้วย  

 ผู้วิจัยเห็นว่าแม้ว่าบัญชีส ารวจเอกสารของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จะให้
ข้อมูลค าอธิบายเอกสารส า คัญหลายหน่วยข้อมูลที่ จ า เป็นส าหรับผู้ ใช้บริการ  แต่หาก 
มีการพิจารณาน าหน่วยข้อมูลในหลักเกณฑ์ของมาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบาย
จดหมายเหตุ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ของสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ มาประยุกต์ใช้
จัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพิ่มเติม อาจจะท าให้ได้
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ค าอธิบายเอกสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หรืออาจน ามาปรับใช้ในการจัดท าคู่มือช่วยค้นอ่ืนๆ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง 

 นอกจากนั้นผู้วิจัยเห็นว่า หากมีการน าข้อมูลส าคัญในค าอธิบายเอกสารจดหมาย
เหตุระดับแฟ้มเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านัก 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติท่ีผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น เช่น ขอบเขตและเนื้อหาของเอกสาร ภาษา/ตัวอักษร 
ลักษณะทางกายภาพและความต้องการทางเทคนิค และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปประยุกต์ใช้ควบคู่
กับบัญชีส ารวจเอกสารของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จะช่วยอ านวยความสะดวก และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ค้นคว้าให้เข้าถึงสารสนเทศของเอกสารได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 

4. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานจดหมายเหตุอ่ืนๆ  
 ผู้วิจัยเห็นว่า หน่วยงานจดหมายเหตุอื่นๆ ที่มีการจัดเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อาจน าการจัดท าค าอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในส านัก 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ไปประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเรื่องนี้
ภายในหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเรื่อง
เกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จากแหล่งข้อมูล ต่างๆ 
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

5. ควรมีการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุของส านัก 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งอ่ืน ที่มีการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ
เกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  

6. ผู ้ว ิจ ัยเห็นควรน ามาตรฐานสากลทั่วไปในการจัดท าค าอธิบายจดหมายเหตุ 
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ของสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ในการจัดท า
ค าอธิบายส าหรับเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป เช่น เอกสารจดหมายเหตุเรื่อง
หน่วยงานหรือสถานที่ส าคัญ เนื่องจากการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ค้นคว้า เพราะช่วยให้ผู้ค้นคว้าเข้าถึงข้อมูลเอกสารจากแฟ้มต่างๆ ได้ผ่าน
ทางค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุได้ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานจดหมายเหตุ 
เพราะเป็นการช่วยสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุด้วย 
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ค าชีแ้จง 

ค ำอธิบำยเอกสำรจดหมำยเหตเุก่ียวกบัสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดลุยเดชวิกรม 
พระบรมรำชชนกนี ้จดัท ำขึน้ เพ่ืออธิบำยเอกสำรจดหมำยเหตุระดับแฟ้ม จ ำนวน 150 แฟ้ม  
ท่ีให้บริกำรในส ำนกัหอจดหมำยเหตแุห่งชำติ โดยประยกุต์ใช้มำตรฐำนสำกลทัว่ไปในกำรจดัท ำ
ค ำอธ ิบำยจดหมำยเหต ุฉบบัปร ับปรุง  ค รั ง้ ที ่ 2 : ISAD (G) second edition ของสภำกำร
จดหมำยเหตรุะหว่ำงประเทศ (ICA) ก ำหนดกำรน ำเสนอข้อมลูเป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. สว่นเนือ้หำ น ำเสนอค ำอธิบำยเอกสำร 2 ลกัษณะ คือ  
1.1 ค ำอธิบำยเอกสำรแบบรวม เป็นค ำอธิบำยเอกสำรท่ีปรำกฏอยู่ในหลำยแฟ้ม

เอกสำรเหมือนกัน สำมำรถอธิบำยข้อมูลรวมกันได้ น ำเสนอเป็นควำมเรียง ค ำอธิบำยส่วนนี ้
ประกอบด้วย 15 หนว่ยข้อมลู ได้แก่ ระดบัของค ำอธิบำยเอกสำร ประวตัิหน่วยงำน/ประวตัิเจ้ำของ
เอกสำร ประวตัิของเอกสำร กำรประเมินคณุคำ่ กำรท ำลำย และกำรก ำหนดอำยกุำรเก็บเอกสำร 
กำรเพิ่มขึน้ของเอกสำร ระบบกำรจัดเรียงเอกสำร เง่ือนไขในกำรเข้ำถึงเอกสำร เง่ือนไขกำรท ำ
ส ำเนำเอกสำร สถำนท่ีเก็บเอกสำรต้นฉบบั สถำนท่ีเก็บเอกสำรฉบบัส ำเนำ บนัทึกเก่ียวกบักำรพิมพ์ 
หมำยเหตุ บันทึกของนักจดหมำยเหตุ กฎ ระเบียบหรือแนวทำงปฏิบตัิ และวัน เดือน ปีท่ีจัดท ำ 
ค ำอธิบำยเอกสำรแบบรวมนีไ้ด้จำกกำรประยุกต์ข้อมูลจำกบัญชีส ำรวจเอกสำรของส ำนักหอ
จดหมำยเหตแุห่งชำติ ระเบียบกรมศิลปำกร และกำรประมวลผลข้อมลูท่ีผู้ วิจยัได้ระหว่ำงจดัเก็บ
ข้อมลูจำกเอกสำรรำยแฟ้มท่ีส ำนกัหอจดหมำยเหตแุหง่ชำติ 

1.2 ค ำอธิบำยเอกสำรรำยแฟ้ม เป็นค ำอธิบำยเอกสำรแตล่ะแฟ้ม ประกอบด้วย 11 
หนว่ยข้อมลู ได้แก่ รหสัอ้ำงอิง ช่ือเอกสำร วนั เดือน ปี ของเอกสำร ขนำดและปริมำณของเอกสำร 
ช่ือผู้ผลิต/รวบรวมเอกสำร แหล่งท่ีได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 
ภำษำ/ตวัอกัษร ลกัษณะทำงกำยภำพและควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค เคร่ืองมือช่วยค้น และ
เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง กำรน ำเสนอค ำอธิบำยเอกสำรรำยแฟ้มนี ้จะเรียงจำกเอกสำรกรมรำช
เลขำธิกำร  รัชกำลท่ี  5 จนถึง รัชกำลท่ี  7  เอกสำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ  เอกสำร
กระทรวงศึกษำธิกำร เอกสำรส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี และเอกสำรส่วนบุคคล สมเด็จกรม 
พระยำด ำรงรำชำนภุำพ ตำมล ำดบั 

2. ดชันี เป็นข้อมูลค ำศพัท์ส ำคญัท่ีปรำกฏอยู่ในเอกสำรส่วนขอบเขตและเนือ้หำของ
เอกสำร โดยผู้วิจยัพิจำรณำคดัเลือกค ำส ำคญัมำเสนอทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยคงกำร
สะกดค ำศัพท์ตำมท่ีปรำกฏในเอกสำรจดหมำยเหตุ เพ่ือประโยชน์ต่อกำรสืบค้นเอกสำรของ  
ผู้ ค้นคว้ำ กำรน ำเสนอช่ือบคุคลในดชันีนี ้จะคงค ำน ำหน้ำช่ือ บรรดำศกัดิ ์พระอิสริยยศ ไว้ด้วย อำทิ 
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นำงสำวเน่ือง  จิตตกุล  นำยเฉลิม  พรมมำศ  พระยำชนินทรภักดี  มหำอ ำมำตย์ตรี  พระยำ 
อนุกิจวิธูร หม่อมเจ้ำวรรณไวทยำกร วรวรรณ เช่นเดียวกับช่ือสถำนท่ี ช่ือประเทศ อำทิ ประเทศ
ฝร่ังเศส ประเทศเยอรมนี เมืองโกเบ โรงเรียนแฮร์โรว์ ดัชนีจะเช่ือมโยงกับล ำดับท่ีของแฟ้ม 
ท่ีน ำเสนอในค ำอธิบำยเอกสำรนี ้ไมใ่ชร่หสัอ้ำงอิงของเอกสำรในส ำนกัหอจดหมำยเหตแุหง่ชำติ 
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ค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับ 
สมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

ในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาต ิระดับแฟ้ม 
 
ค าอธิบายเอกสารแบบรวม 

ค ำอธิบำยเอกสำรแบบรวม ประกอบด้วยหน่วยข้อมลู 15 หน่วยข้อมลู โดยผู้วิจยั 
ได้รวมค ำอธิบำยเอกสำรบำงหน่วยข้อมลูไว้ด้วยกนั เพื่อควำมสะดวกและลดควำมซ ำ้ซ้อนของ
กำรน ำเสนอ ดงันี ้ 

1. ระดับของค าอธิบายเอกสาร ค ำอธิบำยเอกสำรจดหมำยเหตุเก่ียวกับสมเด็จ
พระมหิตลำธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก ในส ำนกัหอจดหมำยเหตแุห่งชำติ ท่ีจดัท ำขึน้
นีเ้ป็นค ำอธิบำยในระดบัแฟ้ม 

2. ประวัติหน่วยงาน/ประวัติเจ้าของเอกสาร และประวัติของเอกสาร  หน่วย
ข้อมลูสองหน่วยข้อมลูนีน้ ำเสนออยู่ร่วมกนั ตำมข้อมลูท่ีปรำกฏในบญัชีส ำรวจเอกสำรของส ำนกั  
หอจดหมำยเหตแุห่งชำติ ได้แก่ 

กระทรวงพระคลังมหาสมบัต ิรัชกาลที่ 5  
สมัยอยุธยำตอนต้น กรมพระคลังท ำหน้ำท่ีจัดเ ก็บภำษีอำกร  และรักษำ

ผลประโยชน์ของบ้ำนเมือง ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ ได้มีกำรวำงระเบียบกำรคลัง 
กำรสว่ยสำอำกรและเศรษฐกิจให้รัดกมุทนัสมยั โดยมีกรมพระคลงั ท ำหน้ำท่ีจดักำรพระรำชทรัพย์
ท่ีได้จำกส่วยสำอำกร และกรมท่ำ ท ำหน้ำท่ีติดต่อค้ำขำยกบัตำ่งประเทศ สงักดัอยู่ในกรมพระคลงั
ด้วย ในสมัยพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั  ได้มีกำรแยกหน้ำที่ของกรมท่ำและกรม 
พระคลงัออกจำกกนัอย่ำงชดัเจน ตอ่มำพระบำทสมเด็จพระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั ทรงให้ปฏิรูป
กำรคลงั โดยทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตัง้หอรัษฎำกรพิพฒัน์ขึน้  เมื่อ พ.ศ. 2416 ส ำหรับเป็น
ท่ีท ำกำรของเจ้ำพนกังำนพระคลงัมหำสมบตัิ ท ำหน้ำท่ีรวบรวมรำยได้แผ่นดินและตรวจภำษีอำกร
ของรำชกำรส่วนต่ำงๆ และได้ตรำพระรำชบัญญัติส ำหรับหอรัษฎำกรพิพัฒน์ จุลศกัรำช 1235 
[พ.ศ. 2416] เพ่ือก ำหนดหน้ำท่ีกำรจัดเก็บภำษีอำกรและจัดระเบียบรำชกำรในกรมพระคลัง 
มหำสมบตั ิและตรำพระรำชบญัญตักิรมพระคลงัมหำสมบตัิ จลุศกัรำช 1237 [พ.ศ. 2418] และให้
แยกรำชกำรของกรมพระคลังมหำสมบตัิและกรมท่ำออกจำกกันอย่ำงชัดเจน เม่ือ พ.ศ. 2418 
ต่อมำใน พ.ศ. 2433 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ยกฐำนะกรมพระคลังมหำสมบัติขึน้เป็น 
“กระทรวงพระคลังมหำสมบัติ” มีหน้ำท่ีส ำหรับจ่ำย-รักษำเงินแผ่นดิน และจัดเก็บภำษีอำกร 
ทั่วพระรำชอำณำจักร กำรบริหำรรำชกำรในกระทรวงพระคลังมหำสมบัติมีกำรปรับปรุง
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เปล่ียนแปลงเพ่ือควำมเหมำะสม จนเม่ือ พ.ศ. 2475 ได้มีกำรเปล่ียนช่ือจำกกระทรวงพระคลัง  
มหำสมบตั ิเป็น “กระทรวงกำรคลงั” 

เอกสำรกระทรวงพระคลงัมหำสมบตัินี ้ได้รับมอบจำกกรมเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
เม่ือ พ.ศ. 2495 ส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติได้ปรับปรุงกำรจดัหมวดหมู่ โดยแบ่งเอกสำรตำม 
กรมกอง และหวัเร่ือง ตำมลกัษณะกำรบริหำรของกระทรวงพระคลงัมหำสมบตัใินสมยันัน้ 

กระทรวงการต่างประเทศ รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 
สมยัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนำถ ทรงใช้ระบบกำรปกครองท่ีเรียกวำ่จตสุดมภ์ ได้แก่ 

เวียง วงั คลงั นำ งำนรำชกำรเก่ียวกับฝ่ำยต่ำงประเทศ เป็นหน้ำท่ีของกรมพระคลงั ซึ่งรับผิดชอบ
ด้ำนกำรค้ำ กำรเจรจำทตู ตอ่มำได้มีกำรจดัตัง้กรมทำ่ขึน้สงักดัในกรมพระคลงั ท ำหน้ำท่ีเก่ียวกบักำร
ติดตอ่กำรค้ำกบัต่ำงประเทศ จนถึงสมยัพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้แยกกรมท่ำออกจำกกรมพระคลังมหำสมบัติ เม่ือวันท่ี  14 เมษำยน พ.ศ. 2418 
นบัเป็นกำรแยกรำชกำรฝ่ำยต่ำงประเทศออกจำกฝ่ำยคลังโดยเด็ดขำด ในวนัท่ี 8 มิถุนำยน พ.ศ. 
2428 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนวงัสรำญรมย์ให้เป็นท่ีท ำกำรแห่งแรก ใช้ช่ือว่ำ "ศำลำ
ว่ำกำรตำ่งประเทศ" กำรปฏิบตัิรำชกำรในกระทรวงกำรตำ่งประเทศมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญั คือ 
อ ำนำจกำรแต่งตัง้คณะทูตไทยในต่ำงประเทศ ซึ่งเดิมขึน้อยู่กบักรมรำชเลขำธิกำร ได้โอนมำขึน้กับ
กรมทำ่ ซึง่ท ำหน้ำท่ีฝ่ำยตำ่งประเทศ ใน พ.ศ. 2435 พระบำทสมเด็จพระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั ทรง
ปฏิรูประบบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน โดยแบง่ส่วนรำชกำรออกเป็น 12 กระทรวง กรมท่ำ ได้รับกำรยก
ฐำนะขึน้เป็นกระทรวง เรียกว่ำ “กระทรวงกำรต่ำงประเทศ" สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำ
เทวะวงศ์วโรปกำร เสนำบดีกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ได้ทรงริเร่ิมกำรใช้ระบบสำรบรรณและ 
บรรณสำรตำมแบบสำกล กำรใช้ระบบเงินเดือน กำรจดัท ำทะเบียนประวตัิ และกำรก ำหนดหน้ำท่ี
ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งต่ำงๆ ให้ชดัเจน กำรบริหำรรำชกำรภำยในกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
แบง่เป็น กองเสนำบดี กองบญัชี กองทตูและกองกงสลุ มีกำรโอนงำนศำลให้กระทรวงยตุิธรรม และ
โอนกำรปกครองในเขตหัวเมืองให้แก่กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำรต่ำงประเทศมีพฒันำกำร 
มำตำมล ำดบัจนถึงปัจจบุนั 

เอกสำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศ สมัยรัชกำลท่ี 5 และรัชกำลท่ี 7 นี ้ส ำนัก 
หอจดหมำยเหตแุหง่ชำตไิด้รับมำจำกกรมเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เม่ือ พ.ศ. 2495 

กรมราชเลขานุการ รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7  
พระบำทสมเด็จพระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้จดัตัง้

ส ำนกังำน “ออดิตออฟฟิศ” ขึน้ท ำหน้ำท่ีตรวจบญัชีกำรเงินของกรมตำ่งๆ และช่วยปฏิบตัิงำนส่วน
พระองค์ของพระมหำกษัตริ ย์ ด้วย  ต่อมำได้ยุบเลิกออดิตออฟฟิศ งำนส่วน ท่ี เ ก่ียวกับ 
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พระรำชภำรกิจส่วนพระองค์ของพระมหำกษัตริย์ และงำนคดัลอกหนงัสือรำชกำร ให้จัดตัง้เป็น
หนว่ยงำน เรียกวำ่ “ออฟฟิศหลวง” ขึน้ ซึ่งตอ่มำได้ประกำศตัง้เป็น “กรมรำชเลขำนกุำร” หรือเรียก
ทบัศพัท์ภำษำอังกฤษว่ำ “ไปรเวตสิเกรตำรี” มีฐำนะเทียบเท่ำกระทรวง โดยให้รำชเลขำนุกำร”  
มีต ำแหนง่เทียบเทำ่เสนำบดี ในสมยัพระบำทสมเด็จพระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยู่หวั ทรงพระกรุณำโปรด
เกล้ำฯ ให้เปล่ียนช่ือรำชเลขำนุกำร เป็น  “รำชเลขำธิกำร” และให้เปล่ียนกรมเป็น “กรมรำช
เลขำธิกำร” เม่ือ พ.ศ. 2462 ต่อมำพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หวั ทรงให้ยบุเลิกกระทรวง
มรุธำธร แล้วโอนงำนไปขึน้กับกรมรำชเลขำธิกำร และใน พ.ศ. 2475 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ  
ให้เปล่ียนช่ือกรมรำชเลขำธิกำร เป็น กระทรวงมรุธำธร แตใ่ช้ได้ไม่นำนก็เปล่ียนช่ือกลบัไปใช้เป็น 
กรมรำชเลขำธิกำร ตำมเดิม ภำยหลงัเปล่ียนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 มีประกำศยบุเลิกกรม
รำชเลขำธิกำร โดยงำนท่ีเก่ียวข้องกบัรำชกำรแผ่นดินได้แยกมำเป็น กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี 
ส ำหรับงำนสว่นพระองค์ของพระมหำกษัตริย์ ให้ยกขึน้เป็น กรมรำชเลขำนกุำรในพระองค์ ปัจจุบนั
คือ ส ำนกัรำชเลขำธิกำร  

เอกสำรกรมรำชเลขำนกุำร สมยัรัชกำลท่ี 5 และรัชกำลท่ี 7 นี ้ส ำนกัหอจดหมำยเหตุ
แหง่ชำต ิได้รับมอบจำกกรมเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เม่ือ พ.ศ. 2495 

กระทรวงนครบาล รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6  
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ ทรงใช้ระบบกำรปกครอง ท่ีเรียกว่ำจตุสดมภ์ 

ได้แก่ เวียง วัง คลัง นำ โดย “เวียง” มีหน้ำท่ีรำชกำรปกครองท้องท่ีและดูแลรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมืองและรำษฎร ต่อมำเปล่ียนช่ือเป็น “กรมเมือง” พ.ศ. 2429 พระบำทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตัง้ “คอมมิตตีกรมพระนครบำล” ขึน้ท ำ
หน้ำท่ีดแูลรักษำพระนครและพิจำรณำคดีควำมนครบำล ต่อมำ พ.ศ. 2435 ให้ยุบเลิกคอมมิตตี 
แล้วให้ตัง้กรมพระนครบำลขึน้เป็น “กระทรวงนครบำล” แบง่หน่วยงำนออกเป็น กรมกองตระเวน 
กรมรักษำควำมสะอำด กรมพระสรัุสวดี กรมนกัโทษ ต่อมำมีกำรโอนรำชกำรกรมสขุำภิบำล และ
กำรโยธำ มำรวมอยู่ในกระทรวงนครบำล ต่อมำมีกำรจัดกำรปกครองในมณฑลกรุงเทพฯ เป็น
อ ำเภอชัน้นอก และอ ำเภอชัน้ใน ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของกรมกำรอ ำเภอ ขึน้ตรงกบักระทรวงนคร
บำล พ.ศ. 2458 ได้โอนรำชกำรเรือนจ ำ ตัง้เป็นกรมรำชทัณฑ์ ไว้ในกระทรวงนครบำล โอนกรม
ต ำรวจภูธรรวมเข้ำกับต ำรวจนครบำล ตัง้เป็นกรมต ำรวจภูธรและนครบำล และย้ำยกรมเจ้ำท่ำ  
มำขึน้กบักระทรวงนครบำลด้วย ตอ่มำพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หวั มีพระรำชด ำริว่ำ 
ลักษณะงำนของกระทรวงนครบำลและกระทรวงมหำดไทย มีควำมคล้ำยคลึงกันมำก คือ 
กระทรวงมหำดไทย ท ำหน้ำท่ีปกครองท้องท่ีในเขตพระนคร ส่วนหวัเมืองต่ำงๆ อยู่ในหน้ำท่ีของ
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มหำดไทย จึงได้มีพระบรมรำชโองกำรประกำศรวมกระทรวงมหำดไทยและกระทรวงนครบำล 
เข้ำไว้ด้วยกนั เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม พ.ศ. 2465 และโอนกรมรำชทณัฑ์ไปขึน้กับกระทรวงยุติธรรม 
โอนงำนสรรพำกรนอกไปขึน้กับกระทรวงพระคลัง กระทรวงนครบำลจึงได้ล้มเลิกไปตัง้แต ่
พ.ศ. 2465 

เอกสำรกระทรวงนครบำล สมยัรัชกำลท่ี 5 และรัชกำลท่ี 6 นี ้ส ำนกัหอจดหมำยเหตุ
แหง่ชำต ิได้รับมอบจำกกรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี เม่ือ พ.ศ. 2495 โดยเอกสำรกระทรวงนครบำล 
สมยัรัชกำลท่ี 6 เป็นเอกสำรเก่ียวกบัเร่ืองกำรบริหำรรำชกำรทัว่ไปของกระทรวงนครบำล เอกสำร
เก่ียวกบัรำชกำรของกรม กอง หน่วยงำนในสงักดักระทรวงนครบำล คือ กรมต ำรวจพระนครบำล
และภูธร กรมรำชทณัฑ์ กรมเจ้ำท่ำ กรมสุขำภิบำล กรมทะเบียนกลำง กรมอ ำเภอ (เร่ืองเก่ียวกับ
รำชกำรทัว่ไป เร่ืองข้ำรำชกำร กำรตรวจรำชกำร กำรสร้ำงและบรูณะสิ่งตำ่งๆ รำยงำนกำรประชุม 
รำยงำนประจ ำเดือน นักโทษ และผู้ ร้ำย) แผนกอัยกำร นอกจำกนัน้ยังเป็นเอกสำรส ำคัญ  
เช่น เอกสำรเก่ียวกับรำชกำรหวัเมืองในมณฑลกรุงเทพ เอกสำรโต้ตอบกระทรวงต่ำงๆ เอกสำร
เก่ียวกับท่ีดิน ข่ำวหนงัสือพิมพ์ เอกสำรเก่ียวกับท่ีดิน เอกสำรเก่ียวกับกำรพระรำชทำนนำมสกุล  
เร่ืองเก่ียวกบัพระรำชพิธี 

กระทรวงกลาโหม-ทหารเรือ รัชกาลที่ 6 
ไมป่รำกฏประวตัหินว่ยงำนหรือเจ้ำของในบญัชีส ำรวจเอกสำร 
เอกสำรกระทรวงกลำโหม-ทหำรเรือนี ้ส ำนกัหอจดหมำยเหตแุห่งชำติได้รับมอบ

จำกกรมเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เม่ือ พ.ศ. 2495 
กระทรวงกลาโหม รัชกาลที่ 7  
สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ ก ำหนดแบ่งกำรบริหำรรำชกำรเป็นฝ่ำยทหำร

และฝ่ำยพลเรือน รำชกำรฝ่ำยทหำรเรียกว่ำ "กรมพระกลำโหม" รำชกำรฝ่ำยพลเรือน เรียกว่ำ 
“มหำดไทย” ต่อมำในสมยัพระเพทรำชำ ได้แบ่งหัวเมืองออกเป็น 2 ภำค คือ หัวเมืองฝ่ำยเหนือ  
ให้มหำดไทยรับผิดชอบทัง้ด้ำนกำรทหำรและพลเรือน ส่วนหวัเมืองฝ่ำยใต้ ให้กลำโหมดแูลทัง้ด้ำน
กำรทหำรและพลเรือนเช่นกัน พ.ศ. 2418 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรง 
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้จดัตัง้กรมพระกลำโหม ขึน้โดยมีเสนำบดีท ำหน้ำท่ีบงัคบับญัชำหวัเมือง 
ปักษ์ใต้ กำรทหำรบก และทหำรเรือ ตอ่มำให้รวมทหำรบกและทหำรเรือเข้ำด้วยกนั โดยจดัตัง้เป็น  
กรมยุทธนำธิกำร ขึน้ใน พ.ศ. 2430 และได้รับกำรยกฐำนะขึน้เป็น “กระทรวงยุทธนำธิกำร” เม่ือ 
พ.ศ. 2433 โดยแบง่หน้ำท่ีออกเป็น 2 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยพลเรือนและฝ่ำยทหำร จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2435 
กระทรวงยุทธนำธิกำร มีฐำนะกลบัไปเป็นกรม มีหน้ำท่ีเฉพำะเก่ียวกับทหำรบกเพียงอย่ำงเดียว 
ต่อมำได้มีกำรจัดตัง้  "กรมเสนำธิกำรทหำรบก" ขึน้เม่ือ พ.ศ. 2441 ในสมัยพระบำทสมเด็จ 
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พระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยู่หวั ได้มีกำรเปล่ียนช่ือกรมยุทธนำธิกำร เป็น “กระทรวงกลำโหม” เม่ือ พ.ศ. 
2453 มีหน้ำท่ีบงัคบับญัชำเฉพำะกิจกำรทหำรบก  ฝ่ำยกำรทหำรเรือ ได้แยกไปตัง้เป็นกระทรวง
ทหำรเรือ และมีกำรจัดตัง้สภำป้องกันพระรำชอำณำจักร ท ำหน้ำท่ีประสำนงำนระหว่ำง
กระทรวงกลำโหม และกระทรวงทหำรเรือ พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หวั ได้ยบุกระทรวง
ทหำรเรือเข้ำกับกระทรวงกลำโหม เม่ือ 8 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2474 ให้เสนำบดีกระทรวงกลำโหม 
มีอ ำนำจหน้ำท่ี บงัคบับญัชำกำรทหำรทัง้กำรทหำรบก ทหำรเรือ และทหำรอำกำศ 

เอกสำรกระทรวงกลำโหม รัชกำลท่ี 7 นี ้ส ำนกัหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ ได้รับ
มอบจำกกรม เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  เ ม่ือ  พ .ศ.  2495 เ ป็นเอกสำร เ ก่ียวกับรำชกำร 
ในกระทรวงกลำโหม เร่ืองเบ็ดเตล็ดกระทรวงกลำโหม ประกำศและพระรำชบญัญัติ ข้ำรำชกำร 
เร่ืองกระทรวงทหำรเรือ เร่ืองสัญญำบัตรและเคร่ืองแต่งตัว กำรอำกำศยำน กำรสรรพำวุธ  
สง่นำยทหำรไปตรวจและดกูำรตำ่งประเทศ เร่ืองเบด็เตล็ด 

กระทรวงมหาดไทย รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั รัชกำลท่ี 5 ได้มีพระบรมรำชโองกำร

ตัง้กระทรวงมหำดไทยเม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2435 โดยทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้ให้
สมเด็จกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ ด ำรงต ำแหน่งปฐมเสนำบดีกระทรวงมหำดไทย กำรบริหำร
รำชกำรกระทรวงมหำดไทยมีพฒันำกำรมำตำมล ำดบั จนถึงสมยัพระบำทสมเด็จพระมงกฎุเกล้ำ
เจ้ำอยู่หวั มีพระรำชด ำริเห็นว่ำกระทรวงมหำดไทยและกระทรวงนครบำล มีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำน
รำชกำรท่ีคล้ำยคลึงกันมำก จึงมีพระบรมรำชโองกำรให้ประกำศรวมกระทรวงมหำดไทยและ
กระทรวงนครบำลเข้ำไว้ด้วยกัน เม่ือวันท่ี 1 สิงหำคม พ.ศ. 2465 และส ำหรับกำรปกครองส่วน
ภูมิภำคได้มีกำรจดัตัง้มณฑลร้อยเอ็ดและมณฑลมหำรำษฎร์เพิ่มเติมขึน้จำกสมยัพระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั รวมทัง้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรปกครองของมณฑลเทศำภิบำล 
โดยกำรรวมมณฑลท่ีอยู่ใกล้กนัหลำยๆ มณฑลตัง้ขึน้เป็น "ภำค" แตล่ะภำคมีอปุรำชรับผิดชอบขึน้
ตรงตอ่พระมหำกษัตริย์ 

เอกสำรกระทรวงมหำดไทย รัชกำลท่ี 6 และรัชกำลท่ี 7 นี ้ส ำนกัหอจดหมำยเหตุ
แหง่ชำตไิด้รับมอบจำกกรมเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เม่ือ พ.ศ. 2495 โดยเอกสำรกระทรวงมหำดไทย 
รัชกำลท่ี 6 เป็นเอกสำรเก่ียวกับเร่ืองงำนรำชกำรของแผนกต่ำงๆ ในกระทรวงมหำดไทย คือ แผนก
ปกครอง แผนกรำชทัณฑ์ แผนกต ำรวจภูธร แผนกสำธำรณสุข (เป็นเอกสำรรำชกำรทั่วไปของ 
กำรปฏิบตังิำนด้ำนกำรสำธำรณสขุ รำยงำนข้อรำชกำรของกรมพยำบำล กำรสขุำภิบำล และกิจกำร
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โรงพยำบำลหวัเมือง) แผนกป่ำไม้ แผนกคมนำคม แผนกเกษตร แผนกสรรพำกร นอกจำกนัน้ยงัเป็น
เอกสำรเก่ียวกบัรำยงำนรำชกำรของมณฑลตำ่งๆ กำรบริหำรรำชกำรทัว่ไปของกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 
ไมป่รำกฏประวตัหินว่ยงำน/ประวตัเิจ้ำของเอกสำรในบญัชีส ำรวจเอกสำร และไม่

ปรำกฏประวตัขิองเอกสำรในบญัชีส ำรวจเอกสำร 
กระทรวงวัง รัชกาลที่ 7 
ไมป่รำกฏประวตัหินว่ยงำน/ประวตัเิจ้ำของเอกสำรในบญัชีส ำรวจเอกสำร  
เอกสำรกระทรวงวงั รัชกำลท่ี 7 นี ้ส ำนกัหอจดหมำยเหตแุห่งชำติ ได้รับมอบจำก

กรมเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เม่ือ พ.ศ. 2495  
กรมราชเลขาธิการ เอกสารเบ็ดเตล็ด รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7  
ไม่ปรำกฏประวัติหน่วยงำน/ประวัติเจ้ำของเอกสำรในบัญชีส ำรวจเอกสำร 

เอกสำรกลุ่มนี ้เป็นกลุ่มเอกสำรท่ีส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ ไม่ได้จัดอยู่ในกระทรวงใดๆ  
แต่จัดแยกไว้ในหมวดเบ็ดเตล็ด คงตำมแบบเดิมท่ีกรมรำชเลขำธิกำรได้จัดกลุ่มเอกสำรนีไ้ว้เป็น
ประเภทเบด็เตล็ด 

ส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ ได้รับมอบจำกกรมเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เม่ือ 
พ.ศ. 2495 และได้พิจำรณำจดัเอกสำรคงตำมกลุ่มเดิมไว้ โดยเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร เอกสำร
เบ็ดเตล็ด รัชกำลท่ี  5 แบ่งออกเป็น 10 หมวด คือ เอกสำรส่วนพระองค์พระบำทสมเด็จ 
พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั พระบำทสมเด็จพระป่ินเกล้ำเจ้ำอยู่หวั กรมพระรำชวงับวรวิไชยชำญ 
สมเด็จพระศรีพชัรินทรำบรมรำชินีนำถ สมเด็จกรมพระยำเทวะวงศ์วโรปกำร สมเด็จกรมพระยำ
นริศรำนวุตัติวงศ์ พระองค์เจ้ำปฤษฎำงค์ เอกสำรเก่ียวกบับคุคลตำ่งๆ กำรว่ำจ้ำงชำวตำ่งประเทศ 
และเอกสำรเบ็ดเตล็ด ส ำหรับกรมรำชเลขำธิกำร เอกสำรเบ็ดเตล็ด รัชกำลท่ี 6 แบ่งออกเป็น 
เอกสำรเก่ียวกบัพระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้ำเกล้ำเจ้ำอยู่หวั สมเด็จเจ้ำฟ้ำกรมพระยำภำณุพนัธุ์
วงศ์วรเดช นกัเรียนไทยในตำ่งประเทศ เอกสำรโต้ตอบบคุคลตำ่งๆ ทัง้ชำวไทยและชำวตำ่งประทศ 
เอกสำรเก่ียวกบักำรจ้ำงชำวตำ่งประเทศ กำรจดัตัง้เสือป่ำ และเอกสำรอ่ืนๆ เช่น ข่ำวหนงัสือพิมพ์ 
โบรำณคดี โบรำณวัตถุ หอพระสมุดวชิรญำณ และส ำหรับเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร เอกสำร
เบ็ดเตล็ด รัชกำลท่ี 7 เป็นเอกสำรเก่ียวกบัพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หวั เอกสำรเก่ียวกับ
บุคคลต่ำงๆ เอกสำรเร่ืองกำรว่ำจ้ำงชำวต่ำงประเทศ เอกสำรเก่ียวกับรำชบณัฑิตยสภำ เอกสำร
เก่ียวกบักำรฉลองพระนครครบรอบ 150 ปี และเอกสำรประเภทอ่ืนๆ เช่น เร่ืองคณะกรรมกำรตำ่งๆ 
ท่ีจดัตัง้ขึน้ในสมยันัน้  
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กระทรวงการต่างประเทศ 
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ ทรงใช้ระบบกำรปกครอง ท่ีเรียกว่ำจตุสดมภ์  

คือ เวียง วัง คลัง นำ โดยรำชกำรเก่ียวกับกำรต่ำงประเทศอยู่ภำยใต้ก ำกับของกรมพระคลัง  
ซึง่รับผิดชอบในด้ำนกำรค้ำ กำรเจรจำทำงกำรทตู ตอ่มำมีกำรจดัตัง้ กรมท่ำ ขึน้รับผิดชอบเก่ียวกบั
กำรติดต่อทำงกำรค้ำกับต่ำงประเทศ ในสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้แยกงำนฝ่ำยกำรคลังออกจำกฝ่ำยต่ำงประเทศ โดยแต่งตัง้ให้
เจ้ำพระยำภำณุวงศ์มหำโกษำธิบดี (ท้วม บุนนำค) ด ำรงต ำแหน่ง "ผู้ ว่ำกำรต่ำงประเทศ" ต่อมำ 
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้พระเจ้ำน้องยำเธอ กรมหม่ืนเทวะวงศ์วโรปกำร เป็นเสนำบดี  
ว่ำกำรต่ำงประเทศ และใน พ.ศ. 2435 เม่ือมีกำรปฏิรูประบบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน โดยแบ่งส่วน
รำชกำรออกเป็น 12 กระทรวง “กรมท่ำ” ได้รับกำรยกฐำนะขึน้เป็นกระทรวง เรียกว่ำ “กระทรวง 
กำรตำ่งประเทศ” มีกำรจดัระบบปฏิบตัิงำนรำชกำรภำยในกระทรวง มีกำรใช้ระบบสำรบรรณและ
บรรณสำร ระบบเงินเดือน กำรจัดท ำทะเบียนประวตัิ กำรก ำหนดหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรต ำแหน่ง
ตำ่งๆ ในกระทรวง 

เอกสำรกระทรวงกำรต่ำงประเทศนี ้ส ำนักหอจดหมำยเหตแุห่งชำติ ได้รับมอบ
จำกกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เม่ือประมำณ พ.ศ. 2520 เอกสำรนีเ้ป็นเอกสำรเก่ียวกับกำรบริหำร
รำชกำรของกระทรวงกำรตำ่งประเทศ กิจกำรของกรมรถไฟ เร่ืองเก่ียวกบัพระบรมวงศำนวุงศ์ เช่น 
สมเด็จพระพนัวสัสำมำตจุฉำเจ้ำ พระบรมรำชเทวี สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร 
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ พระรำชพิธีและวนัส ำคญัต่ำงๆ ทัง้ของประเทศไทยและ
ตำ่งประเทศ กำรจ้ำงชำวตำ่งประเทศเข้ำมำปฏิบตัิงำนในประเทศไทย กำรติดตอ่กบัสถำนทตูและ
กงสลุไทยในตำ่งประเทศในเร่ืองตำ่งๆ เชน่ เร่ืองกำรศกึษำในระหวำ่งภำวะสงครำม เป็นต้น 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษำธิกำร เกิดขึน้เม่ือ พ.ศ. 2430 ท ำหน้ำท่ีจัดกำรเล่ำเรียนของ

ประเทศ ใน พ.ศ. 2432 มีกำรรวมกรมธรรมกำร กรมพยำบำล กรมแผนท่ี และกรมพิพิธภัณฑ์ 
ตัง้ขึน้เป็นกรมธรรมกำร มีหน้ำท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกำรศึกษำของโรงเรียน และกำรโรงพยำบำล  
ทัว่ประเทศ และกำรศำสนำ และใน พ.ศ. 2435 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรง
ปฏิรูประบบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน โดยแบง่ส่วนรำชกำรออกเป็น 12 กระทรวง กรมธรรมกำร ได้รับ
กำรยกฐำนะเป็น “กระทรวงธรรมกำร” ต่อมำ พ.ศ. 2462  กระทรวงธรรมกำร เปล่ียนช่ือเป็น 
กระทรวงศึกษำธิกำร มีกำรย้ำยโอนกรมธรรมกำร ไปเป็นกรมอิสระขึน้ตรงกับพระมหำกษัตริย์  
ในพ.ศ. 2469 กระทรวงศกึษำธิกำรได้เปล่ียนช่ือกลบัมำใช้เป็น “กระทรวงธรรมกำร” และรับโอน
กรมธรรมกำรกลบัมำสงักัดในกระทรวงธรรมกำรอีกครัง้ และภำยหลงัเปล่ียนแปลงกำรปกครอง  
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พ.ศ. 2475 ได้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและกำรบริหำรรำชกำรในกระทรวงหลำยครัง้ ใน พ.ศ. 2502 
ได้มีกำรจัดตัง้สภำกำรศึกษำแห่งชำติ โอนกำรบงัคบับญัชำรำชกำรมหำวิทยำลัยท่ีสังกัดอยู่ใน
กระทรวงต่ำงๆ ให้ไปสังกัดส ำนักงำนนำยกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษำธิกำรจึงมีหน้ำท่ีจัดกำร
เก่ียวกับกำรศึกษำในระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำ และกำรอุดมศึกษำ  สำขำ
ฝึกหดัครู และจดักำรด้ำนกำรศำสนำและศลิปำกร 

เอกสำรกระทรวงศึกษำธิกำรนี ้ส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติได้รับมอบจำก
กองกลำง ส ำนกังำนปลดักระทรวงศึกษำธิกำร 2 ครัง้ ครัง้ที่ 1 เม่ือ พ.ศ. 2515 เป็นเอกสำรตัง้แต่
สมัยรัชกำลท่ี 5 จนถึง พ.ศ.2475 และครัง้ท่ี 2 เม่ือ พ.ศ. 2520 เป็นเอกสำรตัง้แต่ พ.ศ. 2475 
เอกสำรกระทรวงศึกษำธิกำรนี ้เป็นเอกสำรเก่ียวกับเร่ืองกำรบริหำรกำรศึกษำของประเทศทัง้
กำรศึกษำระดบัชัน้ประชำบำล ประถมศึกษำ มธัยมศึกษำ อำชีวศึกษำ และอุดมศึกษำ เอกสำร
เก่ียวกับกำรก่อตัง้และด ำเนินงำนของโรงเรียนต่ำงๆ ทัง้ในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เอกสำร
เก่ียวกับนักเรียนทัง้ในประเทศและนักเรียนไทยในต่ำงประเทศ  กำรจ้ำงชำวต่ำงประเทศมำ
ปฏิบตังิำนในกระทรวงศกึษำธิกำร กำรบริหำรงำนภำยในกระทรวง ข้ำรำชกำร เป็นต้น 

กองกลาง ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2475 ได้มีกำรเปล่ียนแปลงกำรปกครองจำกระบอบสมบรูณำญำสิทธิรำชย์

มำเป็นระบอบประชำธิปไตย โดยกลุ่มบุคคลท่ีเรียกว่ำ คณะรำษฎร์ มีกำรตรำพระรำชบญัญัติ
ธรรมนญูกำรปกครองแผ่นดินสยำมชัว่ครำว พ.ศ. 2475 ก ำหนดหน้ำท่ีบคุคลและกลุ่มบคุคลท่ีเป็น
ผู้ ใช้อ ำนำจแทนรำษฎรในกำรบริหำรประเทศ ได้แก่ กษัตริย์ สภำผู้ แทนรำษฎร คณะกรรมกำร
คณะรำษฎร และศำล ซึ่งคณะรำษฎร์มีหน้ำท่ีคล้ำยกับหน้ำท่ีของกรมรำชเลขำธิกำร ในระบบ
สมบรูณำญำสิทธิรำชย์ ตอ่มำวนัท่ี 14 กนัยำยน. พ.ศ. 2475 ได้มีพระบรมรำชโองกำรประกำศยบุ
กรมรำชเลขำธิกำร และจัดตัง้กรมเลขำธิกำรคณะกรรมกำรรำษฎรขึน้ รับผิดชอบงำนรำชกำร
แผ่นดิน ส่วนงำนท่ีเก่ียวกับส่วนพระองค์ของพระมหำกษัตริย์  เป็นหน้ำท่ีรับผิดชอบของ 
กรมรำชเลขำนกุำรในพระองค์ (ปัจจบุนั คือ ส ำนกัรำชเลขำธิกำร) เม่ือมีกำรประกำศใช้รัฐธรรมนญู
ฉบับถำวร ได้ก ำหนดให้เปล่ียนช่ือ  “คณะกรรมกำรรำษฎร” เป็น  “คณะรัฐมนตรี” ดังนัน้ 
กรมเลขำธิกำรคณะกรรมกำรรำษฎร จึงเปล่ียนช่ือเป็น “กรมเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี” ตอ่มำเม่ือมี
กำรจดัตัง้ส ำนกันำยกรัฐมนตรีขึน้ กรมเลขำกำรคณะรัฐมนตรี จึงเป็นหน่วยงำนในสงักดัส ำนกังำน
นำยกรัฐมนตรี ปฏิบตัหิน้ำท่ีส ำนกังำนปลดักระทรวงของส ำนกันำยกรัฐมนตรี ตอ่มำใน พ.ศ. 2496 
มีกำรเปล่ียนช่ือ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี เป็น ส ำนักคณะรัฐมนตรี และแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็น 
ทบวงคณะรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมือง และทบวงรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร กรมเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจึงมี
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ฐำนะเป็นกรมสำรบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร ท ำหน้ำท่ีเ ป็นส ำนักงำนปลัดทบวง
คณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร พ.ศ. 2502 กรมสำรบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริกำรเปล่ียนช่ือเป็น 
ส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เม่ือส ำนกัคณะรัฐมนตรี เปล่ียนช่ือกลบัมำเป็นส ำนกันำยกรัฐมนตรี 
อีกครัง้ ตอ่มำเม่ือมีกำรจดัตัง้ส ำนกังำนปลดัส ำนกันำยกรัฐมนตรีขึน้ ส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
จึงเปล่ียนหน้ำท่ีไปรับผิดชอบกำรปฏิบตัิรำชกำรเก่ียวข้องกับคณะรัฐมนตรีของรัฐบำลโดยตรง 
หน้ำท่ีส ำคญัคือ กำรด ำเนินงำนจัดประชุมคณะรัฐมนตรี กำรจดัหำข้อมูลส ำหรับคณะรัฐมนตรี 
งำนเก่ียวกบัเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ 

ส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ ได้ รับมอบเอกสำรของส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี จำกแผนกเก็บเอกสำร กองกลำง น ำมำจัดหมวดหมู่เอกสำรตำมระบบเดิม 
ท่ีถูกจัดเก็บไว้ เอกสำรนีเ้ป็นเอกสำรเก่ียวกับปฏิบัติงำนของส ำนักเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี  
กำรเปล่ียนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 สนธิสญัญำระหว่ำงไทยกบัตำ่งประเทศ กำรปฏิบตัิงำน
ของรัฐบำลในด้ำนตำ่งๆ เช่น กำรศกึษำ กำรศำสนำ กำรศำล กำรสำธำรณสขุ  กำรคมนำคมขนส่ง 
กำรเกษตร กำรชลประทำน เอกสำรเก่ียวกบักำรว่ำจ้ำงชำวต่ำงประเทศ เร่ืองกรณีพิพำทอินโอจีน
ฝร่ังเศส สงครำมเอเชียบรูพำ และสงครำมโลก ครัง้ท่ี 2 

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ  เป็นพระโอรส 

ในพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวักบัเจ้ำจอมมำรดำชุ่ม (สกุลเดิม โรจนดิศ) ประสูติเม่ือ
วนัท่ี 21 มิ.ย. พ.ศ. 2405 มีพระนำมเดิมว่ำ พระองค์เจ้ำดิศวรกุมำร ทรงเร่ิมศึกษำวิชำภำษำไทย 
เม่ือ พ.ศ. 2409 กบัครูหญิงในรำชส ำนกั และศกึษำภำษำบำลีกบัพระยำปริยตัิธรรมธำดำ (เป่ียม) 
และหลวงธรรมำนวุตัิจ ำนง ทรงเร่ิมเรียนภำษำองักฤษท่ีโรงเรียนมหำดเล็กหลวง เม่ือ พ .ศ. 2415 
โดยมีนำยฟรำนซิส ยอร์ช แปตเตอร์สนัเป็นพระอำจำรย์ เม่ือพระชนมำย ุ13 ปี ทรงโสกนัต์และทรง
ผนวชเป็นสำมเณรตำมรำชประเพณี เม่ือลำผนวชแล้วได้เข้ำศึกษำในโรงเรียนนำยร้อยทหำรบก 
เม่ือ พ.ศ. 2418 และใน พ.ศ. 2429 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำฯ ให้สถำปนำเป็น "กรมหม่ืนด ำรงรำชำนภุำพ" ทรงได้รับต ำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บญัชำกำร
ทหำรบก เม่ือ พ.ศ. 2430 ตอ่มำได้มีพระบรมรำชโองกำรให้เข้ำรับรำชกำรในกระทรวงศกึษำธิกำร 
ทรงปฏิรูปและวำงรำกฐำนระบบกำรศกึษำของประเทศ ทรงจดัตัง้โรงเรียนพระต ำหนกัสวนกหุลำบ
และขยำยกิจกำรโรงเรียนออกไปหลำยแหง่ ทรงเรียบเรียงหนงัสือแบบเรียนเร็วขึน้ และใช้เป็นต ำรำ
เรียนหนงัสือของประเทศไทยเป็นเวลำนำน ทรงริเร่ิมให้มีกำรสอบไล่และให้มีหลกัฐำนแสดงผล 
กำรสอบ มีกำรมอบประกำศนียบัตรแก่นักเรียน ทรงจัดตัง้โรงเรียนมหำดเล็กส ำหรับฝึกหัด  
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คนเข้ำรับรำชกำร ซึ่งต่อมำสถำปนำเป็นโรงเรียนข้ำรำชกำรพลเรือนของพระบำทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และเป็นจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในเวลำต่อมำ ใน พ.ศ. 2433  
สมเด็จกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ ได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นข้ำหลวงต่ำงพระองค์เสด็จออกไปรับ 
แกรนด์ดุ๊ก ซำเรวิช รัชทำยำทประเทศรัสเซียท่ีเมืองสิงคโปร์ ในโอกำสท่ีจะเสด็จมำเยือนประเทศไทย 
และปีตอ่มำได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นรำชทตูพิเศษเสด็จไปเย่ียมตอบแทนประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นกำรเสด็จ
ยุโรปเป็นครั ง้แรก ได้ทรงศึกษำวิทยำกำรใหม่ๆ  เ พ่ือน ำมำใช้ปรับปรุงพัฒนำประเทศ 
ให้เจริญก้ำวหน้ำในหลำยด้ำน พ .ศ.  2435 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเ จ้ำอยู่หัว  
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ด ำรงต ำแหน่งเสนำบดีกระทรวงมหำดไทย สมเด็จกรมพระยำด ำรง
รำชำนภุำพ ได้ปรับปรุงและวำงระบบกำรบริหำรรำชกำรของกระทรวงมหำดไทย เช่น แยกหน้ำท่ี
รำชกำรระหว่ำงกระทรวงมหำดไทย กระทรวงกลำโหม และกระทรวงตำ่งประเทศออกจำกกนัโดย
เด็ดขำด รวมกำรปกครองหัวเมืองไว้ในกระทรวงมหำดไทย โดยใช้ระบบกำรปกครองท่ีเรียกว่ำ 
“ระบบเทศำภิบำล” จดัตัง้มณฑลเทศำภิบำลขึน้ จดัรูปแบบกำรปกครองเป็นเมือง อ ำเภอ ต ำบล 
และหมู่บ้ำน ประกำศใช้พระรำชบญัญัติกำรปกครองท้องท่ีขึน้เม่ือ พ.ศ. 2441 นอกจำกนัน้ยงัให้มี
กำรปรับปรุงงำนต ำรวจ งำนสำธำรณสุข งำนสรรพำกร กำรป่ำไม้ สมเด็จกรมพระยำด ำรง  
รำชำนภุำพ ทรงรับรำชกำรเป็นเวลำนำนถึง 23 ปี ทรงลำออกจำกรำชกำรกระทรวงมหำดไทยเม่ือ 
พ.ศ. 2457 พระบำทสมเด็จพระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยู่หวั ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ด ำรงต ำแหน่ง
เสนำบดีท่ีปรึกษำ และตอ่มำด ำรงต ำแหน่งเป็นเสนำบดีกระทรวงมุรธำธร ในสมยัพระบำทสมเด็จ
พระปกเกล้ำเจ้ำอยูห่วั ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ด ำรงต ำแหน่งอภิรัฐมนตรีสภำและสภำนำยก
รำชบัณฑิตสภำ ทรงงำนด้ำนหอสมุดและงำนพิพิธภัณฑ์  โบรำณสถำน โบรำณวัตถ ุ  
งำนวรรณกรรม และงำนประวตัิศำสตร์โบรำณคดี พ.ศ. 2472 ได้รับพระรำชทำนพระอิสริยยศเป็น 
“สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ” ภำยหลงัเปล่ียนแปลงกำรปกครอง
ประเทศ พ.ศ. 2475 สมเดจ็กรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพ เสด็จไปประทบั ณ เมืองปีนงั จนกระทัง่ปี 
พ.ศ. 2485 ได้เสด็จกลับประเทศไทย ประทับท่ีวังวรดิศ สมเด็จกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ 
สิน้พระชนม์เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม พ.ศ. 2486 

เอกสำรส่วนพระองค์ของสมเด็จกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพนี ้หม่อมเจ้ำหญิง 
พนูพ ิสมยั ด ิศกลุ ประทำนให้แก่ส ำนกัหอจดหมำยเหตแุห ่งชำติ เมื ่อ พ .ศ.  2509 ส ำนกั 
หอจดหมำยเหตแุห่งชำติ ได้ท ำกำรจดัหมวดหมูโ่ดยแบง่หวัเร่ืองตำ่งๆ ตำมข้อมลูท่ีได้ศกึษำค้นคว้ำ
จำกพระประวัติและตำมลักษณะงำนท่ีได้ทรงปฏิบัติมำตลอดพระชนม์ชีพ โดยแบ่งเอกสำร
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ออกเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับงำนส่วนพระองค์ งำนในรำชกำร กฎหมำย ศำสนำ งำนค้นคว้ำทำง
โบรำณคดีและประวตัศิำสตร์ สำส์นโต้ตอบกบับคุคลตำ่งๆ และเอกสำรเบด็เตล็ด 

3. การประเมินคุณค่า การท าลาย และการก าหนดอายุการเก็บเอกสาร  
เอกสำรจดหมำยเหตเุก่ียวกบัสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรม

รำชชนกได้รับพิจำรณำวำ่เป็นเอกสำรท่ีมีคณุคำ่ควรจดัเก็บรักษำไว้เป็นเอกสำรจดหมำยเหตสืุบไป  
4. ระบบการจัดเรียงเอกสารและการเพิ่มขึน้ของเอกสาร  

เอกสำรจดหมำยเหตเุก่ียวกบัสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรม
รำชชนก มีระบบกำรจดัเรียงตำมล ำดบัเวลำ เอกสำรเหล่ำนีไ้ม่มีกำรเพิ่มขึน้ของเอกสำร เน่ืองจำก
ส ำนกัหอจดหมำยเหตแุห่งชำติ จดัเอกสำรและให้รหสัเอกสำรตำมล ำดบักำรรับมอบเอกสำรจำก
หนว่ยงำนนัน้ๆ ไมไ่ด้น ำเอกสำรมำจดัรวมกนัหรือเพิ่มเอกสำรตอ่จำกแฟ้มท่ีได้จดัเสร็จแล้ว  

5. เงื่อนไขในการเข้าถงึเอกสาร เงื่อนไขการท าส าเนาเอกสาร  
กำรเข้ำถึงเอกสำรแฟ้มเอกสำรจดหมำยเหตเุก่ียวกับสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร 

อดลุยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก ในส ำนกัหอจดหมำยเหตแุห่งชำติ ผู้ ค้นคว้ำจะต้องปฏิบตัิ
ตำมเงื่อนไขที่ระบุใน  “ระเบียบกรมศิลปำกร  ว่ำด้วยกำรเข้ำใช้บริกำรในหอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติ พ.ศ. 2553” และหำกผู้ ค้นคว้ำต้องกำรท ำส ำเนำเอกสำรจดหมำยเหตเุก่ียวกับสมเด็จ
พระมหิตลำธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก จะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขท่ีระบใุน “ประกำศ
กรมศิลปำกร เร่ืองอัตรำค่ำท ำส ำเนำเอกสำรจดหมำยเหตุและค่ำบริกำรอ่ืน ลงวันท่ี 18 มกรำคม 
พ.ศ. 2553”  

6. สถานที่เก็บเอกสารต้นฉบับและสถานที่เก็บเอกสารฉบับส าเนา 
ต้นฉบบัเอกสำรจดหมำยเหตเุก่ียวกับสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดลุยเดชวิกรม 

พระบรมรำชชนก ได้เก็บรักษำไว้ ณ ส ำนกัหอจดหมำยเหตแุห่งชำติ ท่ำวำสกุรี ส ำหรับสถำนท่ีเก็บ
เอกสำรฉบบัส ำเนำไมไ่ด้ระบขุ้อมลู 

7. บันทกึเก่ียวกับการพมิพ์และหมายเหตุ  
เอกสำรจดหมำยเหตเุก่ียวกบัสมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรม

รำชชนก ไมมี่บนัทกึเก่ียวกบักำรพิมพ์ และไมมี่ข้อมลูหมำยเหต ุ
8. กฎ ระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัต ิ

ค ำอธิบำยเอกสำรจดหมำยเหตเุก่ียวกบัสมเดจ็พระมหิตลำธิเบศร อดลุยเดชวิกรม 
พระบรมรำชชนก ในส ำนกัหอจดหมำยเหตแุหง่ชำต ิจดัท ำขึน้โดยประยกุต์ใช้มำตรฐำนสำกลทัว่ไป
ในกำรจัดท ำค ำอธิบำยเอกสำรจดหมำยเหตุ ฉบบัปรับปรุง ครัง้ท่ี 2 : ISAD (G) second edition 
ของสภำกำรจดหมำยเหตรุะหวำ่งประเทศ 
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9. บันทกึของนักจดหมายเหตุ และวัน เดือน ปีที่จัดท า 
ค ำอธิบำยเอกสำรจดหมำยเหตเุก่ียวกบัสมเดจ็พระมหิตลำธิเบศร อดลุยเดชวิกรม 

พระบรมรำชชนก จ ำนวน 150 แฟ้ม ในส ำนกัหอจดหมำยเหตแุห่งชำติ จดัท ำขึน้ระหว่ำงเม่ือวนัท่ี
1 ส.ค – 15 ธ.ค. พ.ศ. 2556 โดย นำงสำวสรีุย์ ชรูำศรี 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



133 
 

ค าอธิบายเอกสารแบบรายแฟ้ม 

ประกอบด้วยหน่วยข้อมลู 11 หน่วยข้อมลู ได้แก่ รหสัอ้ำงอิง ช่ือเอกสำร วนั เดือน ปี 
ของเอกสำร ขนำดและปริมำณของเอกสำร ช่ือผู้ผลิต/รวบรวมเอกสำร แหล่งท่ีได้รับมอบ/รับโอน
เอกสำร ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร ภำษำ/ตวัอกัษร ลกัษณะทำงกำยภำพและควำมต้องกำร
ทำงด้ำนเทคนิค เคร่ืองมือชว่ยค้น และเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง  

ค ำอ ธิบำย เอกสำรแบบรำยแฟ้ม  น ำ เสนอในร ูปตำรำง  เ ริ ่ม จำก เอกสำร 
กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5 จนถึงรัชกำลที่ 7 เอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ  เอกสำร
กระทรวงศึกษำธิกำร เอกสำรส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  และเอกสำรส่วนบุคคล สมเด็จ 
กรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพ  

รหสัอ้ำงอ ิง  และชื ่อเอกสำร น ำเสนอในบรรทดัเด ียวกบัล ำดบัแฟ้มเอกสำร  
เพ่ือควำมสะดวกในกำรสืบค้น ส่วนรำยละเอียดของหน่วยข้อมลูอ่ืนๆ น ำเสนอในตำรำง/น ำเสนอ
เรียงตำมล ำดบั หน่วยข้อมลูท่ีไม่ปรำกฏในแฟ้มจะแสดงด้วยเคร่ืองหมำย -  
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ค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุเกี่ยวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม 
พระบรมราชชนกในส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ระดับแฟ้ม 

 
แฟ้มที่ 1  ร.5 ค 9.4 ก/34 เร่ือง พระราชทานที่ต าบลคลองผดุงกรุงเกษมฝ่ังตะวนัตก  
    เป็นสทิธิแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหดิลอดุลยเดช  
    กรมขุนสงขลานครินทร์ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 22 พ.ค. พ.ศ. 2446 - 17 ส.ค. พ.ศ. 2451 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 6 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงพระคลงัมหำสมบตัิ รัชกำลที่ 5 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว มีหนังสือส ำคัญ
พระรำชทำนที่ดินหลวง และโรงเรือน ถนนบ้ำนญวน ถนนพำหุรัด 
ให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่สมเด็จพระเจ้ำลกูยำเธอ เจ้ำฟ้ำมหิดลอดลุเดช 
(พ.ค. พ.ศ. 2446) 
 2. พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว มีหนังสือส ำคัญ
พระรำชทำนที่ดินต ำบลคลองผดุงกรุงเกษมฝ่ังตะวันตกใกล้วัด   
สำมจีนจำกถนนศรีษะล ำโพงข้ำงใต้ ซึ่งเป็นมรดกของสมเด็จ      
พระบรมรำชปิตุลำธิบดี เจ้ำฟ้ำมหำวชิรุณหิศ (สมเด็จพระบรม
โอรสำธิรำช เจ้ำฟ้ำมหำวชิรุณหิศ สยำมมกุฎรำชกุมำร) และสมเด็จ
พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมรำช
ธ ำรงฤทธ์ิ (สมเด็จเจ้ำฟ้ำสมมติวงศ์วโรทยั กรมขนุศรีธรรมรำชธ ำรง
ฤทธ์ิ) ให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำมหิดล
อดลุเดช กรมขนุสงขลำนครินทร์ (ส.ค. พ.ศ. 2451) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.5 ค/33 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5  
กระทรวงพระคลงัมหำสมบตัิ เลม่ 1 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.5 รล-พศ/148 
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แฟ้มที่ 2   ร.5 ต 2.2/93 เร่ืองพระราชทานตราแก่นายทหารและแพทย์ที่ท าการศึกษาและ

    พยาบาลสมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ (เยอรมัน) 

 
1. วนัเดือนปีของเอกสำร 28 ส.ค. - 5 มี.ค. ร.ศ. 128 [พ.ศ. 2452] 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 23 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ รัชกำลที่ 5 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1.พระยำศรีธรรมสำส์น อคัรรำชทตูสยำม ณ กรุงเบอร์ลิน ทลูเกล้ำฯ 
ถวำยรำยงำนเ รื่องสมเด ็จ เจ้ำ ฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์  
เสด็จประพำสฝร่ังเศสในฤดูร้อน โดยมีนำยร้อยเอกเอ๊ก ผู้ อภิบำล        
ชำวเยอรมนัตำมเสด็จ  
2. พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์เป็นบ ำเหน็จแก่
นำยทหำรที่ดูแลเร่ืองกำรศึกษำและนำยแพทย์ที่ รักษำพยำบำล
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ ตัง้แต่ พ.ศ. 2450 ภำยหลงั
จำกที่สถำนทูตได้ตรวจสอบคุณสมบัติรำยช่ือที่นำยร้อยเอกเอ๊ก 
เสนอขอรับพระรำชทำน 
3. สมเด็จเ จ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์  ขอพระรำชทำน 
เหรียญตรำและประกำศนียบัตรเพื่อมอบให้แก่พนักงำนโรงเรียน
ทหำรเรือเมืองปอตสดัมในโอกำสที่จะเลื่อนชัน้ไปทรงศึกษำ 
ในโรง เ รียนเมืองโกรสลิช เตอร์ เฟลเ ด้  และขอพระรำชทำน
เคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์แก่นำยร้อยเอกเอ๊กที่ได้ รับรำชกำรเป็น 
พระอภิบำลมำเป็นเวลำ 2 ปี 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.5 ต/7 

8. เคร่ืองมอืช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5  
กระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 1 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 3  ร.5 ต 8/1 เร่ือง หนังสือหม่อมเจ้าจรูญทลูเกล้าฯ ถวายและมีพระราชหตัถ์ 

ตอบ 

 
1. วนัเดือนปีของเอกสำร 14 ต.ค. ร.ศ. 124 - 3 มิ.ย. ร.ศ. 127 [พ.ศ. 2448 - พ.ศ. 2451] 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 184 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศรัชกำลที่ 5 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หม่อมเจ้ำจรูญศักดิ์กฤดำกร ทูลเกล้ำฯ ถวำยรำยงำนเร่ือง 
สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ที่ทรงศึกษำอยู่ในยุโรป โดยมีเ รื่องเกี ่ยวก ับสมเด็จ      
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ เช่น เร่ืองหม่อมเจ้ำจรูญศกัดิ์

กฤดำกร ได้เข้ำเฝ้ำสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำมหิดลอดลุเดช 
และสมเด็จพระเจ้ำลกูยำเธอ เจ้ำฟ้ำจุฑำธุชธรำดิลก ที่เวสต์เบอร่ี 
(Westbury) ซึ่ งทั ง้  2  พระองค์ทรงเกษมส ำรำญดีและเจ ริญ        
พระพลำนำมยัร่ำงกำยเติบโตขึน้ (ก.ย. พ.ศ. 2449)  
2. ลำยพระหัตถ์สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช เจ้ำฟ้ำมหำวชิรำวุธ 
ทูลเกล้ำฯ ถวำยควำมเห็นเร่ืองกำรศึกษำของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ  
กรมขุนสงขลำนครินทร์ ว่ำสำมำรถเรียนวิชำทหำรได้ และน่ำจะ 
สง่ให้ไปเรียนที่ประเทศเยอรมนีได้  
3. รำยงำนควำมเห็นของมิสเตอร์วีมส์ (M.W. Colchester Wemys)
เร่ืองกำรศกึษำของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์  กำรเรียน
ที่โรงเรียนแฮร์โรว์ กำรเรียนภำษำฝร่ังเศส และลำติน กำรเสด็จไป
พกัผอ่นท่ี Quinnevill 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
    ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.5 ต/44 

8. เคร่ืองมอืช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5  
กระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 2 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.5 ต 8/2 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 4  ร.5 ต 8/2 เร่ือง พระราชหัตถ์และหนังสอืหม่อมเจ้าจรูญเร่ืองทรงเรียนสมเด็จ 

พระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกเธอในประเทศยุโรป 

 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 9 มี.ค. ร.ศ. 125 [พ.ศ. 2449] 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 38 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ รัชกำลที่ 5 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. รำยงำนของหม่อมเจ้ำจรูญศักดิ์กฤดำกร เร่ืองกำรศึกษำของ
สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอในยุโรป โดยมีรำยงำนเก่ียวกับเร่ือง
กำรศกึษำของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ วำ่ได้ทรง 
เข้ำเรียนที่โรงเรียนแฮร์โรว์ ยงัไม่ค่อยเข้ำพระทยัภำษำฝร่ังเศสและ
ภำษำลำติน และรำยงำนเร่ืองคำ่ใช้จ่ำยประจ ำเดือนของพระองค์  
2. พระรำชหตัถเลขำของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั 
ถึงหม่อมเจ้ำจรูญศกัดิ์กฤดำกร เร่ืองกำรศึกษำของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ 
กรมขนุสงขลำนครินทร์ วำ่จะสง่ไปเรียนวิชำทหำรท่ีประเทศเยอรมนี 
ตำมควำมเห็นของสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช เจ้ำฟ้ำมหำวชิรำวุธ 
สยำมมกฎุรำชกมุำร 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.5 ต/44 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5  
กระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 2 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.5 ต 8/1, ร.5 ต 49/2 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 5  ร.5 ต 49/2 เร่ือง พระราชกุมารและนักเรียนสามัญที่ส่งออกไปเล่าเรียน ณ  

เมืองต่างประเทศ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 5 ต.ค. พ.ศ. 2448 , 25 พ.ค.  พ.ศ. 2449 -18 ธ.ค. พ.ศ.  2451 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 424 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ รัชกำลที่ 5 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. รำยงำนมิสเตอร์วีมส์ เร่ืองกำรศกึษำของสมเด็จพระเจ้ำลกูยำเธอ
ในยุโรป ส ำหรับกำรศึกษำของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำ
นครินทร์ รำยงำนว่ำทรงมีควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนภำษำฝร่ังเศส
และลำติน ทรงฝีมือด้ำนวำดเขียนดีมำก วิชำที่ท ำคะแนนสงูสดุ คือ 
คณิตศำสตร์  
2. รำยงำนสถำนทตูสยำม ณ กรุงลอนดอน เร่ืองกำรตรวจสอบบญัชี
รำยกำรเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ เพชรพลอย และเคร่ืองประดับ         
ที่สง่ให้สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ เมื่อทรงย้ำยไปเรียน   
ที่ประเทศเยอรมนี  
3. เร่ืองกำรเลือ่นก ำหนดวนัท่ีสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์
จะเข้ำศึกษำในโรงเรียนคำเดต เมืองปอตสดัม ประเทศเยอรมนี 
เพรำะนำยร้อยเอกเอ๊ก พระอภิบำล ยังจัดกำรเ ร่ืองบ้ำนพัก           
ไมเ่รียบร้อย (ม.ค. พ.ศ. 2450)  
4. รำยงำนจำกเจ้ำพระยำศรีธรรมสำส์น อคัรรำชทูตสยำมประจ ำ
กรุงเบอร์ลิน เร่ืองควำมเห็นของแพทย์ที่ตรวจพระอำกำรสมเด็จ   
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ ว่ำพระอัฏฐิสันพระขนองคด     
นำยร้อยเอกเอ๊กจึงเชิญนำยแพทย์มูเลอร์ แพทย์ผู้ เช่ียวชำญด้ำน
กระดกูมำตรวจรักษำ และนำยแพทย์แนะน ำให้รักษำโดยวิธีกำรดดั
พระองค์ และให้บรรทมบนที่นอนท่ีเรียกวำ่  
5. เร่ืองนำยร้อยเอกเอ๊ก สอบถำมเก่ียวกบัเร่ืองต ำแหนง่ยศทำงทหำร
ของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ในกองทพัสยำม  
6. เ รื่องพระรำชทำนยศนำยร้อยตรี ในกรมทหำรรำบที ่ 1 แก่ 
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ 
7. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ เสด็จไปประทับที่เมือง     
บำเด็นบำเด็น ระหวำ่งวนัหยดุเทศกำลอีสเตอร์ (เม.ย. พ.ศ. 2451)  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 5  ร.5 ต 49/2 เร่ือง พระราชกุมารและนักเรียนสามัญที่ส่งออกไปเล่าเรียน ณ  
เมืองต่างประเทศ (ต่อ)  

  
 8. เร่ืองโปรแกรมกำรศึกษำของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำ

นครินทร์ ที่นำยร้อยเอกเอ๊กจดัถวำย (เม.ย. พ.ศ. 2451)   
9. รำยงำนนำยแพทย์มูเลอร์ เ ร่ืองกำรตรวจพระอำกำรอัฏฐิ 
ที่สนัพระขนองคดของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ และ
เร่ืองได้เสด็จประพำสประเทศนอร์เวย์ทำงเรือตำมที่นำยร้อยเอกเอ๊ก
จดัถวำย 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์มรหสั ม ร.5 ต/84 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5  
กระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 2 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.5 ต 8/1, ร.5 ต 8/2, ร.5 ต 49/2 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 6  ร.5 ต 49/50 เร่ือง พระราชกุมารและนักเรียนสามัญที่ส่งไปเล่าเรียน ณ เมือง 

ต่างประเทศ  
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 12 ต.ค. ร.ศ.123 - 19 ต.ค. ร.ศ. 124 [พ.ศ. 2447-พ.ศ. 2448] 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 434 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ รัชกำลที่ 5 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ฎีกำค ำนวณพระฤกษ์ที่สมเด็จพระเจ้ำลกูยำเธอ 3 พระองค์ คือ 
สมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดลอดุลเดช สมเด็จเจ้ำฟ้ำอษัฎำงค์เดชำวุธ และ
สมเด็จเจ้ำฟ้ำจุฑำธุชธรำดิลก จะเสด็จไปศึกษำที่ยุโรป โดยมี
ก ำหนดเสด็จออกจำกรุงเทพฯ วนัที่ 7 มกรำคม เวลำเช้ำ 4 โมง     
13 นำที  
2. สมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดลอดลุเดช สมเด็จเจ้ำฟ้ำอษัฎำงค์เดชำวธุ และ
สมเด็จเจ้ำฟ้ำจุฑำธุชธรำดิลก เสด็จไปสิงคโปร์ เพื่อประทับ          
เรือโดยสำรเยอรมนั ช่ือ ปรอยเซน ส ำหรับเสด็จออกไปศึกษำที่ยโุรป 
โดยมีหม่อมเจ้ำพงศ์ทินเทพ นำยบวั และนำยอำด เป็นมหำดเล็ก
ตำมเสด็จ  
3. รำยงำนเจ้ำพระยำสรุวงษ์ เร่ือง สมเด็จพระเจ้ำลกูยำเธอที่เสด็จ
ไปทรงศึกษำวิชำที่ยุโรป ได้เสด็จไปทอดพระเนตรสถำนที่ต่ำงๆ      
ในประเทศอิตำลี ฝร่ังเศส แล้วเสด็จต่อไปยังประเทศอังกฤษ   
ประทบัท่ีบ้ำนมิสเตอร์วีมส์ ณ กรุงลอนดอน 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.5 ต/92 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5  
กระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 2  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.5 ต 8/1 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 7  ร.5 ต 49/51 เร่ือง โทรเลขมไีปมา เร่ือง การทรงเล่าเรียนของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ 

กรมขุนนครราชสีมา, สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ และ
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนเพชรบูรณ์ฯ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 12 มิ.ย. ร.ศ. 124 [พ.ศ. 2448] 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 116 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ รัชกำลที่ 5 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. โทรเลขจำกพระยำรำชำนุประพันธ์ ทูลพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ    
กรมพระสมมตอมรพนัธ์ รำยงำนเร่ืองกำรศึกษำ กำรจดัหำอำจำรย์
พิเศษ และค่ำใช้จ่ำยของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ 
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนนครรำชสีมำ และสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน
เพ็ชรบูร ณ์อินทรำชัย  เพื่ อกรำบบังคมทูลพระบำทสมเด็ จ 
พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั 
2. โทร เ ลขจำกหม่ อม เ จ้ ำจ รูญศักดิ์ กฤดำกร  และพระยำ                
ศรีธรรมสำส์นถึงพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระเทวะวงศ์วโรปกำร 
เร่ืองกำรศกึษำของสมเด็จพระเจ้ำลกูยำเธอที่ทรงศกึษำในยโุรป และ
เร่ืองกำรตัง้หมอ่มเจ้ำจรูญศกัดิ์กฤดำกร เป็นอคัรรำชทตูสยำม และ
กำรตัง้ทตูฝร่ังเศสมำประจ ำ ณ สถำนทตูฝร่ังเศสในกรุงเทพฯ 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.5 ต/93 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5  
กระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 2 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.5 ต 49/52 

  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 8  ร.5 ต 49/52 เร่ือง พระราชกุมารและนักเรียนสามัญที่ส่งออกไปเล่าเรียนเมือง 
ต่างประเทศ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 1 ก.ย. ร.ศ. 124 - 8 มิ.ย. ร.ศ. 125 [พ.ศ. 2448 - พ.ศ. 2449] 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 429 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ รัชกำลที่ 5 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. พระยำประภำกรวงศ์ อคัรรำชทตูสยำม ณ กรุงวอชิงตนั มีหนงัสือ
ก รำบทูลพระ เ จ้ ำบรมว ง ศ์ เ ธอ  ก รมพระสมมตอมรพัน ธ์                
รำชเลขำธิกำร รำยงำนเร่ืองมิสเตอร์วีมส์ผู้ ดูแลจัดกำรศึกษำ        
เลำ่เรียนของสมเด็จพระเจ้ำลกูยำเธอ และพระเจ้ำลกูยำเธอที่ศึกษำ
อยู่ในประเทศอังกฤษ โดยรำยงำนเร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน
สงขลำนครินทร์ ขณะประทับอยู่ที่เวสต์เบอร่ี (Westbury Court)   
ได้ทรงศึกษำวิชำภำษำองักฤษ ภมูิศำสตร์ คณิตศำสตร์ ขี่ม้ำ และ
กำ ร ว ำดภำพ  ซึ่ ง มิ ส เ ต อ ร์ วี ม ส์ ไ ด้ ใ ห้ ค ว ำม เ ห็ น ว่ ำ ท ร ง มี                 
พระอจัฉริยภำพในกำรวำดภำพมำก (ก.ย. พ.ศ. 2448) 
2. พระยำศรีธรรมสำส์น มีหนังสือถึงพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรม 
พระสมมตอมรพนัธ์ รำยงำนเร่ืองกำรรับเสด็จสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรม
ขนุสงขลำนครินทร์ สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุนครรำชสีมำ และสมเด็จ 
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุเพ็ชรบรูณ์อินทรำชยั ที่ไปเฝ้ำสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุ
พิษณุโลกประชำนำถ ณ กรุงเซนต์ปีเตอร์เบร์ิก ได้ทอดพระเนตร    
ภูมิประเทศพระรำชวัง พิพิธภัณฑ์ทหำร สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน
สงขลำนครินทร์ และสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทรชัย 
เสด็จกลบักรุงลอนดอน โดยทำงรถไฟพร้อมพระยำรำชำนปุระพนัธ์ 
(ต.ค. - พ.ย. พ.ศ. 2448) 
3. ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม โ อ ร ส ำ ธิ ร ำ ช  เ จ้ ำ ฟ้ ำ ม ห ำ ว ชิ ร ำ วุ ธ  
สยำมมกุฎรำชกุมำรมีหนังสือกรำบบังคมทูลพระบำทสมเด็จ      
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั เร่ืองข้อหำรือของมิสเตอร์วีมส์ เก่ียวกับ
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ข อ ง น้ อ ง ช ำ ย แ ด ง  (สม เ ด็ จ เ จ้ ำ ฟ้ ำ ฯ  ก ร ม ขุ น              
สงขลำนค รินท ร์ )  เ ร่ื องกำร เ ข้ำ เ รียนโรง เ รียนแฮ ร์ โร ว์และ
พระบำทสมเด็จพระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั มีพระรำชหตัถเลขำตอบ 
(ก.พ. - ก.ย. พ.ศ. 2448) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 8  ร.5 ต 49/52 เร่ือง พระราชกุมารและนักเรียนสามัญที่ส่งออกไปเล่าเรียนเมือง 
ต่างประเทศ (ต่อ) 

 
6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.5 ต/93 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5  
กระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 2 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.5 ต 49/53 

 
     ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 9 ร.5 ต 49/53 พระราชกุมารและนักเรียนสามัญที่ส่งออกไปเล่าเรียนเมอืง 
ต่างประเทศ 

 
1. วนัเดือนปีของเอกสำร 11 มิ.ย. - 7 ม.ค. ร.ศ. 125 [พ.ศ. 2449] 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 463 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ รัชกำลที่ 5 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. พระยำรำชำนปุระพนัธ์ มีหนงัสอืถึงพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระ
สมมตอมรพนัธ์ รำชเลขำธิกำร เร่ืองรำยงำนมิสเตอร์วีมส์เก่ียวกับ
กำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำมหิดลอดุลเดช        
ณ โรงเรียนแฮร์โรว์ กับกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ     
เจ้ำฟ้ำอษัฎำงค์เดชำวธุ และสมเด็จพระเจ้ำลกูยำเธอ เจ้ำฟ้ำจุฑำธุช
ธรำดิลก และเร่ืองเงินค่ำเลำ่เรียนจ ำนว  1,000 ปอนด์ (ก.ค. พ.ศ. 
2449)   
2. พระรำชกระแสพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั เร่ือง
กำรศึกษำของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ ว่ำควร ไป
เรียนวิชำทหำรที่ประเทศเยอรมนี และให้เตรียมควำมพร้อม    กำร
เรียนภำษำ ตำมที่สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช เจ้ำฟ้ำ มหำวชิรำวุธ 
สยำมมกุฎรำชกุมำร ได้ให้ควำมเห็นว่ำสำมำรถเรียนวิชำทหำรได้ 
(ต.ค. พ.ศ. 2449)  
3. พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั มีพระรำชกระแสตอบ
พระยำวิสตูรโกษำ เร่ืองกำรจดักำรศึกษำของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุ
นครรำชสีมำ และสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ และ       
พระรำชกระแสเ ร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์       
ประชวรไข้ จึงทรงงดกำรเสด็จกรุงเบอร์ลินระหว่ำงมีวนัหยดุฮอลิเดย์           
แตจ่ะเสด็จไปกรุงปำรีสแทน (พ.ย. - ก.พ. พ.ศ. 2449) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
  ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนคิ 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.5 ต/93 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5  
กระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 2 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.5 ต 49/50, ร.5 ต 49/51, ร.5 ต 49/52 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 10 ร.5 ต 49/54 เร่ือง พระราชกุมารและนักเรียนสามัญที่ส่งไปเล่าเรียน ณ เมือง 
ต่างประเทศ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 22 มิ.ย. ร.ศ. 124 - 9 ก.ย.ร.ศ.  128 [พ.ศ. 2448-พ.ศ. 2452] 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 440 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ รัชกำลที่ 5 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จ เ จ้ำ ฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนค รินทร์  เ ข้ำ เ ฝ้ำสมเด็ จ 
พระจกัรพรรดิเยอรมนั เมื่อเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2451 ในงำนรีวิว
ทหำรของโรงเรียนคำเด็ตและได้เข้ำเฝ้ำแกรนด์ยุคออฟบำเดนด้วย 
นอกจำกนัน้ยังได้รับค ำเชิญจำกสมเด็จพระนำงเจ้ำจักรพรรดินี     
ให้เสด็จไปเฝ้ำในเทศกำล Whitsuntide ในเดือนสงิหำคมด้วย  
2. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ เสด็จประพำสประเทศ
นอร์เวย์ ทำงเรือ ระหว่ำงวันหยุดกำรศึกษำ เดือน มิ .ย. - ก.ค.      
พ.ศ. 2451 โดยลงเรือช่ือ Grosser Kurfurst โดยมีนกัเรียนเยอรมนั 
ช่ือ Von Goskow ตำมเสด็จ เพื่อจะได้ทรงฝึกหดัภำษำเยอรมนัด้วย 
3. เร่ืองงบประมำณส ำหรับกำรศึกษำของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน
สงขลำนครินทร์ และกำรขึน้เงินเดือนนำยร้อยเอกเอ๊ก พระอภิบำล 
4. รำยงำนของนำยแพทย์มเูลอร์ แพทย์ผู้ถวำยกำรรักษำพระอำกำร
พระอฏัฐิสนัพระขนองคดของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ 
5. รำยงำนกำรศึกษำของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ 
(ก.พ. พ.ศ. 2452) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย ภำษำองักฤษ และภำษำเยอรมนั 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.5 ต/93 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5  
กระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 2 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.5 ต 49/2 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 11 ร.5 ต 49/55 เร่ือง พระราชกุมารและนักเรียนสามัญที่ส่งไปเล่าเรียน ณ เมือง 
ต่างประเทศ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 12 ต.ค. ร.ศ. 128 - 7 ก.ย. ร.ศ. 129 [พ.ศ. 2452 - พ.ศ. 2453] 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 297 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ รัชกำลที่ 5 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ เสด็จประพำสประเทศ
อียิปต์ (ก.พ. พ.ศ. 2452) 
2. สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ เสดจ็ไปประทบัที่สถำนทตู
สยำม ณ กรุงลอนดอน ระหวำ่งปิดกำรศกึษำภำคฤดรู้อนของโรงเรียน
คำเดต็ 
3. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ เสด็จไปเข้ำเฝ้ำดยุ๊ กโย
ฮันอัลเบรกต์และดัชเชส พระชำยำ ที่เมืองบรันสวิก ทรงได้รับกำร
ต้อนรับอย่ำงดียิ่ง ได้ประทบัร่วมโต๊ะเสวยและทอดพระเนตรละคร
โอเปร่ำ 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์มรหสั ม ร.5 ต/93 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5  
กระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 2 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



147 
 

แฟ้มที 12 ร.5 บ 1.3/21 เร่ือง พระราชทานที่ต.บางคอแหลมริมวัดลาดบวัขาวข้างเหนือเป็น 
                                              สิทธ์ิแก่พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหดิลอดุลเดช 

 
1. วนัเดือนปีของเอกสำร 16 ก.พ. 113 - 5 มิ.ย. ร.ศ. 118 [พ.ศ. 2437 – พ.ศ. 2442] 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 4 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. เร่ืองพระรำชทำนที่ดินต ำบลบำงคอแหลม ริมวดัลำดบวัขำวแก่
สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำมหิดลอดุลเดช ซึ่งเป็นพระมรดก  
ขอ งสม เ ด็ จ พร ะบ รม โอ รสำ ธิ ร ำ ช  เ จ้ ำ ฟ้ ำมหำ ว ชิ รุณหิ ศ              
สยำมมกฎุรำชกมุำร 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ก ร.5 บ/8 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5 เบ็ดเตลด็ เลม่ 1  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.5 รล-พศ/66 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 13 ร.5 รล 8.2/41 เร่ือง พระราชทานบาตรเหล็กมีฝาและเชิงมุกแก่สมเด็จพระเจ้า 
ลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์, เจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัย
ธรรมราชา, เจ้าฟ้ากรมขุนเพช็รบูรณ์อินทราไชย 

 
1. วนัเดือนปีของเอกสำร 2 ก.พ. ร.ศ. 128 [พ.ศ. 2452] 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 4 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. เร่ืองพระรำชทำนบำตรเหล็กมีฝำและเชิงมุกแก่สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ 
กรมขุนสงขลำนครินทร์ สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสโุขทยัธรรมรำชำ
และสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุเพ็ชรบรูณ์อินทรำชยั (ก.พ. พ.ศ. 2452) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.5 รล/12 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำรรัชกำลที่ 5                      

กรมรำชเลขำนกุำร 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 14 ร.5 รล 99/30 เร่ืองสั่งของและเร่ืองรับของส่งของต่างๆ 
  

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 30 ต.ค. 125 - ก.ย. ร.ศ. 129 [พ.ศ. 2446 - พ.ศ. 2453] 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 263 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ลำยพระหตัถ์สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ ถึงพระเจ้ำ
บรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพนัธ์ เร่ือง สง่รูปภำพจ ำนวน 2 ภำพ 
มำถวำยสมเด็จพระนำงเจ้ำสว่ำงวฒันำ พระบรมรำชเทวี พระชนนี 
และขอให้จดัสง่แสตมป์ไทยไปถวำย (ม.ค. - มี.ค. พ.ศ. 2451) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษรของวสัด ุ
จดหมำยเหต ุ

ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.5 รล/15 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5 กรมรำชเลขำนกุำร 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 15 ร.5 รล-พศ/66 เร่ือง พระราชทานที่ต าบลบางคอแหลม ริมวัดลาดบัวขาวมรดก 
ของเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศฯ สิน้พระชนม์พระราชทานที่รายนีใ้ห้แก่
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหดิลอดุลเดชแทน 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2437 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 6 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ส ำเนำพระรำชหตัถเลขำพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หวั เ ร่ืองหนงัสือพระรำชทำนที ่ดินต ำบลบำงคอแหลม      
ริมวดัลำดบวัขำวข้ำงเหนือถึงถนนเจริญกรุง กับอู่คลองที่จอดเรือ
ปัน้จั่น สะพำนและโรงเรือน ที่ซือ้จำกมิสเตอร์เฮนร่ี วำลบำสเดอร์ 
ซึ่งเป็นมรดกของสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช เจ้ำฟ้ำมหำวชิรุณหิศ 
สยำมมกุฎรำชกุมำร พระรำชทำนแก่สมเด็จพระเจ้ำลกูยำเธอ   
เจ้ำฟ้ำมหิดลอดุลเดช วนัที่ 13 ก.พ. ร.ศ. 113 (พ.ศ. 2437) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
  ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนคิ 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.5 รล-พศ/14 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5 กรมรำชเลขำนกุำร 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.5 บ 1.3/21 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 16 ร.5 รล-พศ/148 เร่ือง พระราชทานที่ดนิถนนบ้านญวนต าบลพาหุรัดให้เป็นสทิธิแก่ 
เจ้าฟ้าชายมหดิลอดุลเดช 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 23 พ.ค. ร.ศ. 122 [พ.ศ. 2446] 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 4 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ส ำเนำพระรำชหัตถเลขำพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หวั เร่ืองหนงัสือพระรำชทำนที่ดินต ำบลพำหุรัดให้เป็นมรดก 
แก่สมเด็จพระเจ้ำลกูยำเธอ เจ้ำฟ้ำมหิดลอดุลเดช วนัที่ 23 พ.ค.           
ร.ศ. 122 (พ.ศ. 2446) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.5 รล-พศ/14 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร เอกสำรเย็บเลม่ ชดุสมดุพิเศษ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.5 ค 9.4 ก/34 

 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 17 ร.5 น 48.2/37 เร่ือง ส่งใบแจ้งความมาว่าบรรดาข้าราชการผู้ใดมีความประสงค์จะ 
ไปส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอซึ่งจะไปทรงเล่าเรียน ณ 
ประเทศยุโรปครัง้นีบ้้าง ขอให้แจ้งยงักระทรวงวังทราบ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 26 เม.ย. - 4 พ.ค. ร.ศ. 124 [พ.ศ. 2448] 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 40 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงนครบำล รัชกำลที่ 5 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบรับโอน/เอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนงัสอืกระทรวงวงั เร่ืองขอให้พระบรมวงศำนวุงศ์และข้ำรำชกำร
แจ้งควำมประสงค์วำ่จะไปสง่สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ 
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนนครรำชสีมำ และสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน
เพ็ชรบรูณ์อินทรำชยั ที่จะเสด็จไปศกึษำในยโุรป  
2. หมำยก ำหนดกำรกองพระรำชพิ ธี  เ ร่ืองพระบำทสมเด็จ          
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ 
(สมเด็จพระศรีพัช รินทรำบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี 
พนัปีหลวง) และสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชเทวี (สมเด็จพระศรี     
สวรินทิรำบรมรำชเทวี พระพันวัสสำอัยยิกำเจ้ำ) จะเสด็จไปส่ง
สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอทัง้ 3 พระองค์ ที่ปำกน ำ้ เพื่อไปศึกษำ      
ในยโุรป โดยเรือพระที่นัง่ออกจำกท่ำรำชวรดิษฐ์ วนัที่ 7 พ.ค. เวลำ
เช้ำ 4 โมง 13 นำที (ก ำหนดกำรเดินทำงเดิมเลือ่นจำกวนัท่ี 28 เม.ย. 
เป็น 2 พ.ค. และที่สดุเป็นวนัที่ 7 พ.ค.) แล้วเสด็จฯ กลบัโดยทำง
รถไฟสำยปำกน ำ้ถึงสถำนีววัล ำพอง(หวัล ำโพง)  
3.หนงัสือพระยำอินทรำธิบดี รำยงำนเร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน
สงขลำนครินทร์ และสมเด็จเจ้ำฟ้ำอีก 2 พระองค์ เสด็จถึงเมือง
สิงคโปร์วันที่  10 พ.ค.และจะออกไปเมืองปีนัง  วันที่  15 ก.ค.         
ทัง้ 3 พระองค์ ทรงพระเกษมส ำรำญดี 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.5 น/705 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5  
กระทรวงนครบำล เลม่ 12  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.5 ต 49/50 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 18 ร.5 น 48.2/63 เร่ือง หมายเกณฑ์คู่เคียงในการพระราชพิธีมงคลโสกนัต์สมเด็จ 
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหดิลอดุลเดช ได้จดัให้พระภกัดีพรัิช
ภาคย์ พระพิพิธพลภกัดิ์ ไปตามหมายแล้ว 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 17-20 ธ.ค. ร.ศ. 122 [พ.ศ. 2446] 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 12 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงนครบำล รัชกำลที่ 5 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ก ำหนดกำรพระรำชพิธีมหำมงคลโสกันต์ และพระรำชทำน 
พระสุพรรณบัฏสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำมหิดลอดุลเดช       
ร.ศ. 122 ณ พระที่นัง่ดสุิตมหำปรำสำท ตัง้แต่วนัที่ 24 - 30 ธ.ค.    
ร.ศ. 122 (พ.ศ. 2446) 

 2. ก ำหนดกำรเ ชิญพระเกศำของสมเด็จพระเ จ้ำลูกยำเธอ            
เจ้ำฟ้ำมหิดลอดุลเดชไปลอยที่หน้ำวัดอรุณรำชวรำรำม ในกำร   
พระรำชพิธีมหำมงคลโสกนัต์ วนัท่ี 31 ธ.ค. รศ. 122 (พ.ศ. 2446) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.5 น/708 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5  
กระทรวงนครบำล เลม่ 17 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 19 ร.5 น 48.2/71 เร่ือง หมายทรงผนวช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จ 
พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ และพระองค์เจ้า 
หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 19 ส.ค. -10 ธ.ค. ร.ศ. 123 [พ.ศ. 2447] 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 15 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงนครบำล รัชกำลที่ 5 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5.  ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หมำยก ำหนดกำรทรงผนวชของสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช    
เจ้ำฟ้ำมหำวชิรำวธุ สยำมมกุฎรำชกุมำร และสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ    
กรมขนุสงขลำนครินทร์ ตัง้แต ่วนัที ่ 20 - 23 ส.ค. ร.ศ.123       
(พ.ศ. 2447) ทรงผนวช ณ พระอโุบสถวดัพระศรีรัตนศำสดำรำม 
และไปประทบั ณ วดับวรนิเวศวิหำรรำชวรวิหำร  
2. หนังสือกองพระรำชพิธี เร่ือง ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตัง้
กำรฉลองสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช เ จ้ำฟ้ำมหำวชิรำวุธ         
สยำมมกุฎรำชกุมำร และสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์  
ทีท่รงผนวชในวนัท่ี 10 - 11 ธ.ค. ร.ศ. 123 (พ.ศ. 2447) 

6.  ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7.  ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
 ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.5 น/709 

8.  เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5  
กระทรวงนครบำล เลม่ 17  

9.  เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.5 น 48.2/80 
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แฟ้มที่ 20 ร.5 น 48.2/80 เร่ือง หมายตัง้การฉลองสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมาร 
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ ที่ทรง
พระผนวชนัน้ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 9 - 10 ธ.ค. ร.ศ. 123 [พ.ศ. 2447] 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 10 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงนครบำล รัชกำลที่ 5 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5.  ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ก ำหนดกำรกองพระรำชพิธี เร่ืองตัง้กำรฉลองสมเด็จพระบรม   
โอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำรและสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน     
สงขลำนครินทร์ ที่ทรงผนวชในวันที่  10 ธ.ค. ณ พระที่นั่งจักรี         
มหำปรำสำท และวันที่ 11 ธ.ค. ณ พระที่นั่งมูลสถำนบรมอำสน์     
และถวำยอนโุมทนำ ณ ท้องพระโรงกลำง พระที่นัง่จกัรีมหำปรำสำท 

6.  ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7.  ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
 ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.5 น/709 

8.  เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 5  
กระทรวงนครบำล เลม่ 17 

9.  เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.5 น 48.2/71 
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แฟ้มที่ 21 ร.6 ก 4/16 เร่ือง เหน็ควรให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ กับสมเด็จ 
เจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชบูรณ์อนิทราไชย เป็นนายทหารพิเศษ คงยศ
ตามเดิม  
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 1 - 8 ก.พ. พ.ศ. 2454 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 5 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกลำโหม-ทหำรเรือ รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงเห็นชอบตำม 
ค ำกรำบบังคมทูลของสมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวง
พิษณุโลกประชำนำถ (ผู้ แทนเสนำบดีกระทรวงกลำโหม) เร่ืองเห็นควร
ให้นำยร้อยตรีสมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมขนุสงขลำนครินทร์ 
นำยทหำรนอกกอง กรมทหำรรำบที่  1 เป็นนำยทหำรพิ เศษ                 
คงยศนำยร้อยตรีในสงักดัเดิม หลงัจำกทรงย้ำยไปศึกษำวิชำทหำรเรือ      
และได้รับพระรำชทำนยศนำยเรือตรีแล้ว เช่นเดียวกับให้คงยศ         
นำยร้อยตรีแก่สมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมขุนเพ็ชรบูรณ์
อินทรำชยั ซึง่ทรงศกึษำวิชำทำงพลเรือน (1 - 8 ก.พ. พ.ศ. 2454) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 
7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
  ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนคิ 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 ก/4 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำร รัชกำลที่ 6  กระทรวงกลำโหม-ทหำรเรือ 
9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 
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แฟ้มที่ 22 ร.6 ก 20.3/3 เร่ือง สัญญาบัตรทหารทางกระทรวงทหารเรือ 
  

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 27 ม.ค. พ.ศ. 2453 - 27 มี.ค. พ.ศ. 2467 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 232 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกลำโหม-ทหำรเรือ รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. เร่ืองขอพระรำชทำนสญัญำบัตร เลื่อน และตัง้ยศบรรดำศักดิ์   
แก่ข้ำรำชกำรกระทรวงทหำรเรือ  
2. สมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงนครรำชสีมำ ผู้ส ำเร็จ
รำชกำรกระทรวงทหำรเรือ มีหนงัสือกรำบบงัคมทลูขอพระรำชทำน
เลื่อนยศ สมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมขุนสงขลำนครินทร์ 
เป็น นำยนำวำเอก (เม.ย. พ.ศ. 2467) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ก ร.6 ก/8 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำร รัชกำลที่ 6 กระทรวงกลำโหม-ทหำรเรือ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 
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แฟ้มที่ 23 ร.6 ก 20.3/9 เร่ือง ขอพระบรมราโชวาทในการที่จะจัดให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุน 
สงขลานครินทร์ รับราชการ จะพระราชทานยศทหารเรือในชัน้ต้น
เพียงไร 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 5 กพ. พ.ศ. 2454 - 15 มี.ค.พ.ศ.  2457 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 12 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกลำโหม-ทหำรเรือ รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำฯ ให้สมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมขุนสงขลำ
นครินทร์ รับพระรำชทำนยศนำยเรือตรี ในกรมทหำรเรือ เมื่อวนัที่  
26 ม.ค. พ.ศ. 2454 ก่อนที่จะทรงเข้ำศึกษำวิชำทหำรเรือ ณ 
ประเทศเยอรมนี  
2. สมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมขนุสงขลำนครินทร์ เข้ำรับ
รำชกำรในต ำแหน่งส ำรองรำชกำร ในกองกลำง กระทรวงทหำรเรือ 
รับพระรำชทำนสญัญำบตัรเป็น นำยเรือโท (พ.ศ. 2457) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ก ร.6 ก/8 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำร รัชกำลที่ 6  กระทรวงกลำโหม-ทหำรเรือ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.6 บ 4.1/6, ร.6 บ 4.1/16,กต43.6.2/24 

 
  

   ส
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แฟ้มที่ 24 ร.6 บ 4/16 เร่ือง ออสเตรียยื่นค าขาดกับเซอร์เบียและบรมราโชวาทเร่ือง 
เจ้านายและนักเรียนไทยในประเทศคู่สงครามควรวางตวัอย่างไร 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 27 ก.ค. - 4 ก.ย. พ.ศ. 2457 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 58 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5.  ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนงัสือกระทรวงกำรต่ำงประเทศ เร่ืองข้อหำรือแนวทำงปฏิบตัิ
ส ำหรับสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ และคนไทยที่         
รับรำชกำรอยู่ในประเทศเยอรมนี เมื่อเกิดเหตุรัฐบำลออสเตรีย
ประกำศท ำสงครำมกับรัฐบำลเซอร์เบีย และมีประเทศต่ำงๆ        
เข้ำร่วมสงครำมด้วย 
2. พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หวั มีพระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ เร่ืองข้อปฏิบตัิส ำหรับนกัเรียนทหำรไทยในต่ำงประเทศ
ขณะเกิดภำวะสงครำมระหวำ่งประเทศในยโุรป  
3. หนงัสือกระทรวงกำรต่ำงประเทศ เร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน
สงขลำนครินทร์ จะขอเสด็จไปประเทศอังกฤษหรืออเมริกำ         
เมื่อรัฐบำลเยอรมนัจะเข้ำร่วมกำรสงครำม ซึง่ต่อมำพระบำทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ ำฯ         
ให้สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ เสด็จไปประเทศอเมริกำ 

6.  ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7.  ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
 ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ก ร.6 บ/24 

8.  เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6  เบ็ดเตลด็ 

9.  เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.6 บ 4.1/16, ร.6 บ 4.1/19, กต43.6/23, กต43.6.2/8,               
กต43.6.2/28 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 25 ร.6 บ 4.1/1 เร่ือง ให้เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ และพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ 
เสด็จกลับกรุงเทพฯ เน่ืองในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
รัชกาลที่ 5 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 8 ธ.ค. – 5 ก.พ. พ.ศ. 2453 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 56 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5.  ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนังสือโทรเลขจำกสถำนทูตสยำม ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อกรำบ
บังคมทูลพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเจ้ำอยู่หัว เร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำ         
มหิดลอดุลเดช สมเด็จเจ้ำฟ้ำประชำธิปกศักดิเดช สมเด็จเจ้ำฟ้ำ  
จุฑำธุชธรำดิลก และพระองค์เจ้ำรังสิตประยูรศักดิ์  เสด็จกลับ      
จำกยุโรปเพื่อร่วมงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ
พระบำทสมเด็จพระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั (ธ.ค. - ก.พ. พ.ศ. 2453) 

6.  ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7.  ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
 ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8.  เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6  เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 26 ร.6 บ 4.1/2 เร่ือง บัญชีเอกสารการทรงศึกษาของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 12 ธ.ค. พ.ศ. 2453 – 25 ม.ค. พ.ศ. 2459 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 26 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. บญัชีหนงัสือโต้ตอบเก่ียวกับเร่ืองกำรศึกษำของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ 
กรมขนุสงขลำนครินทร์ (ทลูกระหมอ่มแดง) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6  เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 27 ร.6 บ 4.1/3 เร่ือง ร่างโทรเลขถงึอัครราชทตูสยามประจ าเบอร์ลิน เร่ืองจดั 
การศึกษาพิเศษให้เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 23 มี.ค. พ.ศ. 2453 
2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 4 แผน่ 
3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต (สมเด็จพระเจ้ำ      
บรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำบริพตัรสขุุมพนัธุ์  กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ) 
ทูลเกล้ำฯ ถวำยร่ำงพระรำชโทรเลขถึงอัครรำชทูตสยำม ณ         
กรุงเบอร์ลิน เร่ืองให้อัครรำชทูตจัดกำรศึกษำพิเศษนอกชัน้เรียน
ให้แก่สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ เพื่อให้สำมำรถ       
เ ข้ ำ เ รี ย น แ ล ะทั น ส อ บ ไ ล่ ชั ้น เ ฟ น ริ ช  ( นั ก เ รี ย น ท ำ ก ำ ร )                      
ในเดือนกมุภำพนัธ์ 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6  เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 28 ร.6 บ 4.1/4 เร่ือง ให้ ม.จ. ไตรทศประพันธ์ ตามเสด็จกรมขุนสงขลาฯ ไป 
ต่างประเทศ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 25 มี.ค. พ.ศ. 2453– 6 มิ.ย. พ.ศ. 2454 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 7 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. เร่ืองหม่อมเจ้ำไตรทศประพันธ์ (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ         
ไตรทศประพันธ์ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทยั) ตำมเสด็จสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ 
กรมขุนสงขลำนครินทร์ เสด็จกลับออกไปศึกษำยังประเทศยุโรป        
ในเดือน เม.ย. พ.ศ. 2454 แล้วเสด็จไปถึงกรุงเบอร์ลนิ ประเทศเยอรมนี 
ในเดือน พ.ค.เสด็จประทับท่ีสถำนทูต จำกนัน้เสด็จไปเมืองโกรสลิช
เตอร์เฟลเด้ เพื่อเร่ิมกำรศกึษำ 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 
7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6  เบ็ดเตลด็ 
9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 29 ร.6 บ 4.1/5 เร่ือง เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ เสด็จประพาสเดนมาร์ค 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 2 ต.ค. พ.ศ. 2454 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 20 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนงัสือกระทรวงกำรต่ำงประเทศ กรำบบงัคมทลูพระบำทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รำยงำนเร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ  กรมขุน        
สงขลำนครินทร์ เสด็จประพำสเมืองเดนมำร์ค โดยได้รับกำรรับรอง
อยำ่งดีจำกเจ้ำชำยวำลเดมำร์ และได้เชิญเสด็จไปประทบัที่วงัฤดรู้อน 
ได้รับพระรำชทำนเลีย้งดินเนอร์จำกสมเด็จพระเจ้ำกรุงเดนมำร์ค  
แล้วได้เสด็จไปเยี่ยมชมสถำนที่ตำ่งๆ (ต.ค. พ.ศ. 2454) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6  เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 43.6.2/1 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 30 ร.6 บ 4.1/6 เร่ืองเอมเปอเรอร์เยอรมันโปรดฯ ให้เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ เป็น 
นักเรียนทหารเรือ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 11 ธ.ค. พ.ศ.2454 - 24 มิ.ย. พ.ศ. 2455 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 44 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จพระจักรพรรดิเยอรมัน ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ  ให้
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ เข้ำเป็นนกัเรียนทหำรเรือ  
2. เร่ืองพระรำชทำนยศ "นำยเรือตรี" แก่สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน
สงขลำนครินทร์ ก่อนที่จะทรงเข้ำศึกษำวิชำทหำรเรือ ณ โรงเรียน
นำยเรือเยอรมนั  
3. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ ทรงท ำคะแนนสอบไล่
เฟนริช ณ โรงเรียนนำยร้อยชัน้สงูของเยอรมนัได้ระดบัดีพิเศษ    
ที ่เ รียกว ่ำ  "Schrgut" และสมเด็จพระจ ักรพรรดิเยอรมนั 
พระรำชทำนชุดเครื่องแบบต ำแหน่งนำยเรือตรีของเยอรมนั      
แก่สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ด้วย 
4. สมเด็จพระจักรพรรดิ เยอรมัน ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ          
ให้สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ ทรงด ำรงพระยศเป็น   
นำยเรือตรีพิเศษของกองทพัเยอรมนั 

6. ภำษำ/ตวัอกัษรของวสัด ุ 
จดหมำยเหต ุ

ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6  เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.6 ก 20.3/9, ร.6 บ 4.1/16,  กต43.6.2/24 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 31 ร.6 บ 4.1/7 เร่ือง การสอบไล่ที่นอก 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 12 ธ.ค. พ.ศ. 2454 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 1 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ส ำเนำพระรำชโทรเลขจำกพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หวั ถึงสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ สอบถำมเร่ือง
ก ำหนดกำรสอบไล่ชัน้เฟนริช ทัง้กำรสอบข้อเขียนและกำรสอบ     
ปำกเปลำ่ (ธ.ค. พ.ศ. 2454) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6  เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 32 ร.6 บ 4.1/8 เร่ือง เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ เสด็จกรุงสต๊อกโฮล์ม 

 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 4 ก.ค. – 24 ส.ค. พ.ศ. 2455 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 8 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์  เสด็จโดยเรือรบหลวง
เยอรมนัช่ือ "วิคตอเรีย หลยุส์" เพื่อฝึกภำคทำงทะเล และเมื่อเสด็จ
เดินทำงมำถึงกรุงสต๊อกโฮล์ม พระเจ้ำกรุงสวีเดนและสมเดจ็พระรำชิน ี    
ได้เชิญสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ ไปประทับ ใน
พระรำชวงัที่ประทบัฤดูร้อน ช่ือ Tullgarn นอกจำกนัน้ยงัได้เสด็จ      
ไปเยี่ยมที่บนเรือรบวิคตอเรีย หลยุส์ ด้วย 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 6.7/2, กต43.6.2/4, ร.6 บ 4.1/9 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



168 
 

แฟ้มที่ 33 ร.6 บ 4.1/9 เร่ือง เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ เสด็จโดยเรือรบเยอรมันในการฝึกหัด 
    วิชาทหารเรือเสด็จถงึเมอืงนิวปอตและได้เสด็จเมืองนิวยอร์ค 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 15 ก.ค. – 23 พ.ย. พ.ศ. 2455 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 3 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ เสด็จเรือรบหลวงเยอรมนั
ช่ือ “วิคตอเรีย หลุยส์” ส ำหรับฝึกหัดนักเรียนนำยเรือ ทรงท ำ         
กำรฝึกหัดตำมเส้นทำงทะเลอเมริกำเหนือและใต้ เมื่อเสด็จมำถึง 
เมืองนิวปอต มลรัฐโรสไอแลนด์  หม่อมเจ้ำไตรทศประพันธ์           
อัครรำชทูตสยำม ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้ำเฝ้ำ และได้ตำมเสด็จ   
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ ไปเมืองนิวยอร์ค เพื่อเสด็จ
ประพำสสถำนที่ต่ำงๆ เป็นเวลำ 4 เดือน และเมื่อเสด็จกลับถึง    
เมืองนิวปอต นำยนำวำโท ไพร ผู้ บังคับกำรเรือวิคตอเรีย หลุยส์    
และนำยเรือโท โคปแมน พระอภิบำล ได้กล่ำวแสดงควำมช่ืนชม     
ในพระปรีชำสำมำรถของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.6 บ 4.1/8, กต 6.7/2 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 34 ร.6 บ 4.1/10 เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯไม่ทรงสบาย ไม่สามารถเสด็จแทนพระองค์ 
    ในงานพระศพกษัตริย์กรีซได้ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 28 มี.ค. พ.ศ. 2455 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 3 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์  ทรงประชวร  โดย
นำยแพทย์ผู้ถวำยกำรตรวจอำกำรแนะน ำให้งดกำรเดินทำง จงึท ำให้
ไม่สำมำรถเป็นผู้ แทนพระองค์พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยูห่วั ไปในกำรพิธีฝังพระศพพระเจ้ำแผน่ดินกรีซได้ 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 
  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 35 ร.6 บ 4.1/11 เร่ือง รายงานการศึกษาเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ การเรียนในเรือรบ 
    หลวงเยอรมัน และขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่ 
    นายทุนที่เกี่ยวข้อง 17 นาย 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 4 เม.ย. – 22 พ.ค. พ.ศ. 2456 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 3 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. พระยำศรีธรรมสำส์น อคัรรำชทตูสยำม ณ กรุงเบอร์ลิน สง่รำยงำน
ถึงเสนำบดีกระทรวงทหำรเรือ เร่ืองผู้บงัคับกำรเรือวิคตอเรีย หลุยส์     
ที่ได้สง่รำยงำนถึงเสนำบดีกระทรวงทหำรเรือเยอรมนั เร่ืองนำยเรือตรี
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ สอบไล่วิชำทำงเดินเรือ       
"For Coast Navagation" และวิชำชัน้เฟนริช "Naval Ensign" ส ำเร็จ 
 2. เสนำบดี ก ระทรวงทหำร เ รื อ  มี หนั งสื อกรำบบั งคมทู ล
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เร่ืองนำยเรือตรีสมเด็จ     
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ เสด็จฝึกกำรเรือในเรือรบหลวง
เยอรมนั วิคตอเรีย หลยุส์ และขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์
ให้แก่นำยทหำรที่เก่ียวข้อง 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6  เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.6 บ 4.1/9, กต6.7/2 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 36 ร.6 บ 4.1/12 เร่ือง เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ประชวร 

 
1. วนัเดือนปีของเอกสำร 15 ส.ค. พ.ศ. 2456 - 25 มิ.ย. พ.ศ. 2457 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 10 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หลวงพินิจวิรัชกิจ อปุทตูสยำม ณ กรุงเบอร์ลิน มีหนงัสือถึงพระเจ้ำ
พี่ยำเธอ กรมหลวงปรำจิณกิติบดี รำชเลขำนุกำร รำยงำนเร่ือง       
พระอำกำรประชวรของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์    
พร้อมรำยงำนควำมเห็นของนำยแพทย์ซิน (Dr. Zinn) โดยทรงประชวร
เนื่ องจำกโรคบิด "Dysentery" ภำยหลัง เ ข้ ำ รับกำรรักษำแล้ว  
ทรงเข้ำศึกษำในโรงเรียนนำยเรือเมืองเฟรนสเบิร์ก มือร์วิก ต่อไปจน        
ใกล้สิน้เทอม ทรงมีพระอำกำรประชวรอีกครัง้ จึงต้องขอหยุดพัก     
กำรเ รี ยนเพื่ อไปรั กษำพัก ฟื้นพระวรกำยที่ เมื องฮอมเบิ ร์ ก                
ตำมค ำแนะน ำของแพทย์ (ส.ค. พ.ศ. 2456) 
2. หม่อมเจ้ำไตรทศประพนัธ์ รำยงำนพระอำกำรประชวรของสมเด็จ 
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ โดยทรงเร่ิมประชวรไข้หวัด แต่มี    
พระอำกำรมำกขึน้ นำยแพทย์ทหำรเรือจึงน ำเสด็จไปรักษำพระองค์   
ที่โรงพยำบำลทหำรเรือ แพทย์ระบวุ่ำเป็นพระโรค Bronchial catarrh 
on the lung แพทย์ได้ประกอบพระโอสถถวำย จนพระอำกำรดีขึน้ 
(มิ.ย. พ.ศ. 2457) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6  เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 37 ร.6 บ 4.1/13 เร่ือง เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ จดัท าถ้วยลายไทยเป็นถ้วยหลวง 
ส าหรับเป็นรางวัลในการแข่งขันของโรงเรียนนายเรือเยอรมัน 

 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 30 ต.ค. พ.ศ. 2456 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 7 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 

4. แหลง่ทีได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หลวงพินิจวิรัชกิจ อุปทูตสยำม ณ กรุงเบอร์ลิน รำยงำนเร่ือง
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ มีรับสั่งให้จัดท ำโถเงิน 
มีพระบรมรูป และลวดลำยประกอบ เพื่อใช้เป็นถ้วยหลวง ส ำหรับ
พระรำชทำนให้เป็นรำงวลัในกำรแข่งขนักีฬำของโรงเรียนนำยเรือ
เยอรมัน  ที่ ก ำลังทรงศึกษำอยู่  โด ยผู้ ที่ ชนะได้ รับโถรำงวัล  
คือ นกัเรียนเฟนริช กองร้อยที่ 3 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย ภำษำองักฤษ และภำษำเยอรมนั 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเอกสำร 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6  เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 38 ร.6 บ 4.1/14 เร่ือง กระทรวงทหารเรือเยอรมันรายงานการฝึกวิธีทหารราบและ 
 วิชาตอปิโดของเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ 

 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 30 มิ.ย. - 23 พ.ย. พ.ศ. 2457 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 6 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. รำยงำนกำรศึกษำฝึกหัดวิธีอย่ำงทหำรรำบของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ  
กรมขุนสงขลำนครินทร์ตัง้แต่วนัท่ี 17 มี.ค. พ.ศ. 2456 - 18 เม.ย.          
พ.ศ. 2457  
2. รำยงำนกระทรวงทหำรเรือเยอรมัน เร่ืองกำรศึกษำของสมเด็จ      
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ ระหว่ำงศึกษำวิชำตอร์ปิโดบนเรือรบ
เยอรมัน ช่ือ  เวอ ร์ เตมแบร์ก  (S.M.S Wurttemberg) ตั ง้แต่ วันที่ 
19 - 27 เม.ย. พ.ศ. 2457 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย ภำษำองักฤษ และภำษำเยอรมนั 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6  เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 39 ร.6 บ 4.1/15 เร่ือง กระทรวงทหารเรือเยอรมันแนะเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ทรง 
ศึกษาวชิาการในเรือแบตแตลชิพ และเรือครูเซอร์ 

 
1. วนัเดือนปีของเอกสำร 21 ก.ค. – 8 ต.ค. พ.ศ. 2457 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 20 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 
 
  

1. หม่อมเจ้ำไตรทศประพันธ์ อัครรำชทูตสยำม  ณ กรุงเบอร์ลิน 
รำยงำนเร่ืองกระทรวงทหำรเรือเยอรมนั ได้แนะน ำเร่ืองกำรศึกษำ
ของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ  กรมขุนสงขลำนครินทร์ ซึ่งมี  2 แนวทำง  
คือ 1. ให้ประทบัอยู่ในเรือแบตเทิลชิพ ช่ือ "ไคเซอร์" 1 ปี จำกนัน้ให้
ประทบัฝึกในเรือ "ครูเซอร์" 1 ปี จะได้รับยศเป็นนำยทหำรเรือ   
      2. ให้ทรงลงประจ ำอยูใ่นเรือแบตเทิลชิพ "ไคเซอร์" คร่ึงปี จำกนัน้
ให้ลงประจ ำเรือใหญ่ช่ือ "โมลต์เค" คร่ึงปี ซึ่งสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน             
สงขลำนครินทร์มีพระประสงค์จะศึกษำตำมแนวทำงแรก เพรำะเห็น
วำ่เป็นประโยชน์ตอ่รำชกำรทหำรเรือในภำยหน้ำ 
2. เร่ืองอุปทูตเยอรมัน แจ้งเร่ืองสมเด็จพระจักรพรรดิเยอรมัน  
ให้น ำควำมกรำบบงัคมทลูพระบำทสมเด็จพระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยูห่วั   
เร่ืองผลกำรศึกษำของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ 
ที่ทรงสอบไล่คะแนนได้ดีจนได้รับกำรยกย่องเป็นเ กียรติยศ  
และประพฤติเข้ำกนัได้ดีกบันำยทหำรเรือเยอรมนั 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย ภำษำองักฤษ และภำษำเยอรมนั 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.6 บ 4.1/6, กต43.6.2/4, กต 43.6.2/5  

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



175 
 

แฟ้มที่ 40 ร.6 บ 4.1/16 เร่ือง ทรงหารือเร่ืองจะทรงประพฤติตวัอย่างไรเมื่อกองทัพเรือ 
 เยอรมันเตรียมท าสงคราม 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 1 - 2 ส.ค. พ.ศ. 2457 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 44 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. เร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ ทรงหำรือเร่ืองกำร
ปฏิบตัิพระองค์ในระหว่ำงที่กองทพัเรือเยอรมนัจะเข้ำร่วมสงครำม 
ในยโุรป 
2. ส ำเนำพระรำชโทรเลขจำกพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หวั ถึงสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ ให้ทรงลำออก
จำกกองทพัเรือเยอรมนั เพื่อรักษำควำมเป็นกลำงของประเทศสยำม 
เมื่อกองทพัเรือเยอรมนัประกำศท ำสงครำมกบัรัสเซีย 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6  เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.6 บ 4.1/6, กต 43.6.2/6, ร.6 บ 4.1/17 

 
 
  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 41 ร.6 บ 4.1/17 เร่ืองเสด็จอเมริกา 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 2 - 4 ส.ค. พ.ศ. 2457 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 6 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6   

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต (สมเด็จพระเจ้ำ
บรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำบริพตัรสขุุมพนัธุ์  กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ) 
มีหนงัสือกรำบบงัคมทูลพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หวั 
เร่ืองจัดกำรให้นำยเรือตรี สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ 
เสด็จไปประเทศอเมริกำ ในระหว่ำงที่ประเทศเยอรมนีท ำสงครำม 
ทัง้นี ไ้ด้ทรงปรึกษำกับเสนำบดีกระทรวงกำรต่ำงประเทศแล้ว  
และส่งโทรเลขถึงสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ด้วย 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6  เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.6 บ 4/16, ร.6 บ 4.1/19 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 42 ร.6 บ 4.1/18 เร่ือง เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ขอพระบรมราชานุญาตเสดจ็ไปอยู่ 
อังกฤษหรืออเมริกา 

 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 3-19 ก.ย. พ.ศ. 2457 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 6 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6   

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ก ร ะท ร ว ง ก ำ รต่ ำ ง ป ร ะ เ ทศ  มี หนั ง สื อ ก ร ำบบั ง คมทู ล
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ขอรับพระรำชกระแส   
เ ร่ือง สมเด็จเ จ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์  ขอพระบรม              
รำชำนุญำต เสด็จไปประทับที่อังกฤษหรืออเมริกำระหว่ำง          
กำรสงครำม 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.6 บ 4/16, ร.6 บ 4.1/17 

  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 43 ร.6 บ 4.1/19 เร่ือง โปรดฯ ให้เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ เสด็จไปประทับเดนมาร์ก 
    แทนอเมริกา ระหว่างสงคราม โปรดเกล้าให้เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ 
    และเจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัย เสด็จกลบัเมืองไทย 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 7 ก.ย. – 6 ก.พ. พ.ศ. 2457 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 72 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6   

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. พระรำชหัตถเลขำในพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
เร่ืองให้กระทรวงกำรต่ำงประเทศและผู้ที่เก่ียวข้อง ไปปรึกษำสมเด็จ 
เจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชำนำถ เร่ืองให้สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ  
กรมขนุสงขลำนครินทร์ เสด็จกลบัเมืองไทยหรือให้เสด็จไปประทบัที่ใด  
ระหวำ่งเกิดสงครำมในยโุรป  
2. ลำยพระหัตถ์สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชำนำถ         
ถึงสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระเทวะวงศ์วโรปกำร เร่ืองให้
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ เสด็จกลบัเมืองไทย โดยได้   
ทูลถำมควำมเห็นของสมเด็จพระมำตุจฉำเจ้ำสว่ำงวฒันำ พระบรม  
รำชเทวี ด้วย 
3. สมเด็ จ เ จ้ ำ ฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์  เสด็ จออกจำก 
กรุงโคเปเฮเกน ประเทศเดนมำร์ก ไปกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ   
เ พื่ อ ล ง เ รื อ โดยสำ ร ช่ื อ  "มอลตำ " เ สด็ จ ก ลับถึ ง เ มื อ ง ไทย 
รำวเดือนมีนำคม พ.ศ. 2457 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 44 ร.6 บ 4.1/20 เร่ือง เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ จะเสด็จไปทรงศึกษาในอเมริกา 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 18 ม.ค.- 2 มี.ค. พ.ศ. 2458 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 19 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6   

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ มีลำยพระหตัถ์กรำบบงัคม
ทลูพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หวั ขอพระรำชทำนพระบรม
รำชำนุญำตเสด็จออกไปศึกษำวิชำพลเรือนที่ประเทศอเมริกำ  
กับขอพระรำชทำนเงินค่ำเล่ำเรียนปีละ 40,000 บำท และขอให้    
กระทรวงทหำรเรือย้ำยต ำแหน่งให้เป็น นำยทหำรเรือส ำรองรำชกำร
เพื่อควำมสะดวกในกำรศกึษำ  
2. พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  มีพระรำชกระแสให้
เสนำบดีกระทรวงทหำรเรือ ด ำเนินกำรเร่ืองต ำแหนง่รำชกำรของสมเด็จ
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ และให้กรมพระคลังข้ำงที่จัดกำร   
เร่ืองคำ่เลำ่เรียน 
3. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงลำนครินทร์ มีลำยพระหตัถ์กรำบบงัคม
ทลูพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หวั แจ้งก ำหนดกำรเดินทำง
ไปประเทศอเม ริ กำในเดื อนมี นำคม และขอพระรำชทำน 
พระมหำกรุณำธิคุณฝำกดูแลสมเด็จพระมำตุจฉำเจ้ำสว่ำงวัฒนำ 
พระบรมรำชเทวีด้วย 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 45 ร.6 บ 4.1/21 เร่ือง ระยะทางเสด็จอเมริกาของเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 27 มิ.ย.-16 มี.ค. พ.ศ. 2459 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 21 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. เร่ืองเส้นทำงกำรเดินไปประเทศอเมริกำของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุ
สงขลำนครินทร์ เมื่อเสด็จมำถึงสิงคโปร์ จะเสด็จโดยเรือ "ฮิตำชิมำรุ" 
ไปฮ่องกง แล้วจะเสด็จไปประเทศญ่ีปุ่ นโดยเรือโดยสำร "เทนโยมำรุ" 
แล้วเสด็จต่อไปยงัเมืองโฮโนลลู ูจำกนัน้เสด็จไปยงัเมืองซำนฟรำน  
ซิสโกประเทศอเมริกำ  
2. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ ได้ทรงหำรือกับพระยำ
กัลยำณไมตรีและทรงตัดสินพระทัยจะเข้ำศึกษำที่มหำวิทยำลัย    
ฮำร์วำร์ด 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.6 บ 4.1/24 , ร.6 บ 4.1/22 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 46 ร.6 บ 4.1/22 เร่ือง เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ เสด็จประเทศญี่ปุ่นในระหว่างเสด็จ 
    เมืองไทยสู่อเมริกา 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 26 ก.ค. – 5 ก.ย. พ.ศ. 2459 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 31 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6   

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. พระยำจ ำนงดิฐกำร อคัรรำชทตูสยำม ณ กรุงโตเกียว รำยงำน
เร่ือง สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ เสด็จประพำสประเทศ
ญ่ีปุ่ น  โ ด ย จ ะ เ สด็ จ ด้ ว ย เ รื อ  "เ ท น โย ม ำ รุ " ถึ ง เ มื อ ง โ ก เ บ                    
ได้ทอดพระเนตรอู่ต่อเรือของบริษัททูกำวำซำกิ จำกนัน้เสด็จไปยงั
เมืองโยโกฮำมำ แล้วเสด็จโดยรถยนต์และรถไฟพิเศษที่รัฐบำลญ่ีปุ่ น
จัดถวำยไปประทับที่สถำนทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ทอดพระเนตร 
General Nogi และ Military Museum จำกนัน้เสด็จไปลงเรือที่เมือง
โยโกฮำมำ เพื่อเดินทำงไปศึกษำที่มหำวิทยำลยัฮำร์วำร์ด ประเทศ
อเมริกำ ระหว่ำงเสด็จประพำสญ่ีปุ่ น ได้มีหนังสือพิมพ์ลงข่ำว     
และพระรูปขณะเสด็จไปทอดพระเนตรสถำนท่ีตำ่งๆ ด้วย 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.6 บ 4.1/21 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 47 ร.6 บ 4.1/23 เร่ือง เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ประชวรในอเมริกา 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 7 พ.ย. – 25 ม.ค. พ.ศ. 2459 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 26 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6   

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ ประชวรพระโรคพระเส้น
กร่อนขอด เมื่อเดือนตลุำคม พ.ศ. 2459 และได้รับกำรรักษำผ่ำตดั
จำกนำยแพทย์วิตมอร์ (Dr. W.S. Whittemore) และนำยแพทย์     
เคบอต (Dr. Hugh Cabot) ณ สติลแมนอินเฟอร์มำรี (Stillman 
Infirmary) ซึ่งเป็นโรงพยำบำลเฉพำะนักเรียนฮำร์วำร์ด โดยมี 
พระยำชนินทรภกัดีและพระยำกลัยำณไมตรีถวำยกำรดแูลระหว่ำง
รักษำพระอำกำรประชวร 
2. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ เสด็จไปพกัฟืน้ภำยหลงั
กำรผำ่ตดัและรักษำพระอำกำรประชวรไข้ไทฟอยด์ ณ กรุงวอชิงตนั 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 6.7/5 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 48 ร.6 บ 4.1/24 เร่ือง เสด็จกลับกรุงเทพฯ และหนังสอืพิมพ์ลงข่าวว่าทรงถกูชกใน 
    โฮโนลูล ู
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 1 ม.ค. – 16 มี.ค. พ.ศ. 2459 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 12 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6  

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระเทวะวงศ์วโรปกำร เสนำบดี
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ มีหนังสือถึงสมเด็จพระเจ้ำพี่ยำเธอ       
กรมหลวงปรำจิณกิติบดี รำชเลขำนกุำร เร่ืองข่ำวตดัหนงัสือพิมพ์ลง
เร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ถูกนำยด่ำนภำษีที่ท่ำ
เมืองโฮโนลลูทู ำร้ำย 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6  เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 6.7/6 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 49 ร.6 บ 4.1/25 เร่ือง เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ เสด็จจากเมืองบอสตันไปอังกฤษ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 26-29 ก.ย. พ.ศ. 2464 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 3 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6   

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนงัส ือโต้ตอบของสมเด ็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระ         
เทวะวงศ์วโรปกำร เสนำบดีกระทรวงกำรต่ำงประเทศ กบัสมเด็จ
พระเจ้ำพี ่ยำ เธอ กรมหลวงปรำจ ิณก ิต ิบด ี รำชเลขำนกุำร        
เร่ือง สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ เสด็จลงเรือจำกเมือง
บอสตนัไปประเทศองักฤษ เมื่อเดือนกนัยำยน พ.ศ. 2464 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/25 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 50 ร.6 บ 4.9/6 เร่ือง โปรดให้นักเรียนหลวงของกระทรวงธรรมการ ไปทดลอง 
    ศึกษาในอเมริกา โดยไปในขบวนเสด็จของเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 7 มิ.ย. - 13 มิ.ย. พ.ศ. 2459 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 5 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6   

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. กระทรวงธรรมกำรได้คัดเลือกนักเรียนทุนของกระทรวง       
จ ำนวน 4 คนไปศึกษำที่ประเทศอเมริกำ ประกอบด้วย หม่อมหลวง
ประวัติ  อิศรำงกูร ณ กรุงเทพฯ นำยวงศ์ อิศรำงกูร ณ กรุงเทพฯ 
นำยบุญเลี ย้ ง  (บุตรนำยซุ่นปู่ ) และนำยจุล  (บุตรนำยทรง )  
โดยจะขอให้ตำมเสด็จสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์  
ที่ก ำลงัจะเสด็จไปศกึษำที่ประเทศอเมริกำ  

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/28 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 51 ร.6 บ 4.9/17 เร่ือง ศึกษาธิการขออนุญาตส่ง ร.อ.ต. เฉลิม พรมมาส ตามเสด็จ 
    เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ไปเรียนวิชา Bacteriology 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 29 ก.ย. - 7 ต.ค. พ.ศ. 2463 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 5 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6   

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ มีพระประสงค์ให้        
รองอ ำมำตย์ตรีเฉลิม พรมมำส แพทย์ประกำศนียบตัรโรงพยำบำล 
ศิริรำชไปศึกษำวิชำแพทย์ทำง Bacteriology โดยทนุสว่นพระองค์    
ณ ประเทศอเมริกำ 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 บ/28 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ศธ 10.1/26 

  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 52 ร.6 ศ 3/15 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ เป็นข้าหลวงส ารวจการศึกษา 
    ทั่วไป (Inspector-General of Instruction) 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 24 พ.ค. - 25 มิ.ย. พ.ศ. 2467 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 15 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร รัชกำลที่ 6   

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. กระทรวงศึกษำธิกำร มีหนงัสือกรำบบังคมทูลพระบำทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หวั เร่ืองกำรแต่งตัง้สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน
สงขลำนครินทร์ เป็น Inspector-General of Education มีต ำแหน่ง
เงินเดือนเสมอชัน้อธิบดี  
2. พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ เ จ้ำอยู่หัว  พระรำชทำน            
ช่ือต ำแหน่ง Inspector-General of Education เป็นภำษำไทยว่ำ 
"ข้ำหลวงส ำรวจกำรศกึษำทัว่ไป"  
3. ประกำศตัง้สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ ด ำรงต ำแหน่ง
เป็น "ข้ำหลวงส ำรวจกำรศึกษำทั่วไป" ในกระทรวงศึกษำธิกำร 
ประกำศ ณ วนัท่ี 25 มิ.ย. พ.ศ. 2467 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ก ร.6 ศ/3 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6  กระทรวงศกึษำธิกำร 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 53 ร.6 น1/160 เร่ือง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ 
เสด็จทอดพระเนตรที่ว่าการอ าเภอและสถานที่ท าการของรัฐบาล  
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2467 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 7 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงนครบำล รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. บนัทึกเร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ เสด็จไป     
ที่ว่ำกำรอ ำเภอประทมุวนั วนัที่ 26 ส.ค. พ.ศ. 2467 พร้อมด้วย
นำยแพทย ์ฝ รั ่ง และน กั เ ร ียนสำธำรณสขุ  จ ำนวน  10 นำย            
ได้ทอดพระเนตรบญัชี คนเกิด คนตำย แผนที่อ ำเภอ ส้วมอ ำเภอ 
จำกนัน้ เสด ็จ ไปทอดพระเนตรที ่ท ำกำ รต ำ รวจประทมุว นั 
ทอดพระเนตรห้องที ่ท ำกำรห้องขงันกัโทษ ที ่อยู ่ของสำรวตัร     
และส้วมของต ำรวจ 
2. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ เสด็จไปที่ว่ำกำรอ ำเภอ
จกัรวรรดิ พร้อมนำยแพทย์โลว์ และนกัเรียนกำรสำธำรณสขุ       
ได้ทอดพระเนตรแผนที ่อ ำเภอ ทรงสอบถำมเร่ืองกำรก่อสร้ำง 
จ ำนวนพลเมือง เงินภำษีอำกร จ ำนวนคดีอำญำ  ที่ตัง้ของส้วม 
โดยมีพระพิน ิจรำชทณัฑ์ นำยอ ำเภอ ถวำยรำยงำน จำกนัน้       
ไปทอดพระเนตรส้วมของต ำรวจจกัรวรรดิ 
3. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ เสด็จไปทอดพระเนตร 
โรงฆ่ำสกุรหวัล ำโพง พร้อมนกัเรียน ทรงสอบถำมเกี่ยวกบัระเบียบ
กำรและวิธีกำรฆ่ำสกุร ค่ำอำญชญำบตัร เร่ืองแพทย์ตรวจสกุร 
โดยมีหลวงบริบำลมณกูิจ นำยอ ำเภอและขนุโสภณโภคำกร 
พนกังำนโรงฆ่ำสตัว์ ถวำยรำยงำน 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 น/5 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอสำร รัชกำลที่ 6 กระทรวงนครบำล เลม่ 1 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.6 น 9.1/169 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 54 ร.6 น 9.1/169 เร่ือง จัดการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุน 
    สงขลานครินทร์ เสดจ็ทอดพระเนตรอ าเภอ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 30 ส.ค. - 24 ก.ย. พ.ศ. 2467 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 28 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงนครบำล รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ ข้ำหลวงส ำรวจกำรศึกษำ
ทัว่ไป เสด็จไปยงัที่วำ่กำรอ ำเภอจกัรวรรดิ พร้อมด้วยนำยแพทย์โลว์ 
แหง่มลูนิธิร๊อคกีเ้ฟลเลอร์ และนกัเรียนสำธำรณสขุ ประมำณ 14 คน 
ทรงสอบถำมถึงแผนที่ตัง้  อำคำรสถำนที่  งบประมำณ จ ำนวน
ประชำกรในพืน้ท่ี และทอดพระเนตรส้วมของสถำนีต ำรวจจกัรวรรดิ 
เมื่อวนัท่ี 26 ส.ค. พ.ศ. 2467 และได้เสด็จไปทอดพระเนตรที่ท ำกำร
อ ำเภอประทมุวนัและที่กำรต ำรวจประทมุวนัด้วย 
2. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ เสด็จไปทอดพระเนตร 
โรงฆ่ำสุกรที่ต ำบลหัวล ำโพง พร้อมด้วยนักเรียน วันที่ 27 ส.ค.        
พ.ศ. 2467 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 น/66 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอสำร รัชกำลที่ 6 กระทรวงนครบำล เลม่ 4 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.6 น 1/160 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 55 ร.6 น17/92 เร่ือง โปรดเกล้าฯพระราชทานอภเิษกสมรส สมเด็จพระเจ้า 
น้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ กับนางสาวสังวาลย์ 

 
1. วนัเดือนปีของเอกสำร 6 ก.ย. พ.ศ. 2463 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 4 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงนครบำลรัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หมำยก ำหนดกำรของกรมพระรำชพิธี วนัที่ 6 ก.ย. พ.ศ. 2463 
เ ร่ืองพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ทรงพระกรุณำ      
โปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนอภิเษกสมรสของสมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอ 
เจ้ำฟ้ำกรมขุนสงขลำนครินทร์ กับนำงสำวสังวำลย์ ก ำหนดวันที่     
10 ก.ย. พ.ศ. 2463 โดยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หวั   
จะเสด็จพระรำชด ำเนินไปยังวังของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน      
สงขลำนครินทร์ ถนนพระรำมที่ 1 พระรำชทำนน ำ้สงัข์และทรงเจิม 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 น/219 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำร รัชกำลที่ 6 กระทรวงนครบำล เลม่ 7  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 6.7/7 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 56 ร.6 น 20.13/45 เร่ือง พระปรารภของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุน 
สงขลานครินทร์ ในการใช้เงนิ 200,000 บาท บ ารุงนักเรียนส าหรับ

    วิชาแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 3 พ.ย. พ.ศ. 2463 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 3 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงนครบำล รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5.  ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ข่ำวตดัจำกหนงัสือพิมพ์ วนัที่ 3 พ.ย. พ.ศ. 2463 เร่ืองพระรำช
ปรำรภของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ ที่ประทำนเงิน
จ ำนวน 200,000 บำท เป็นทุนอ ุดหนุนกำรเล ่ำเรียนให้แก่      
คณะอกัษรศำสตร์และวิทยำศำสตร์  และคณะแพทยศำสตร์    
แห ่งจ ุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั เพื ่ออ ุท ิศถวำยเป็นพระก ุศล       
แด ่พ ร ะบำทสม เ ด ็จพ ระจ ุลจอม เ กล้ำ เ จ้ ำ อยู ่ห วั  สม เด ็จ            
พระมำตุจฉำเจ้ำสว่ำงวฒันำ พระบรมรำชเทวี สมเด็จพระเทพ    
ศิรินทรำ บรมรำชินี และในโอกำสที่สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำ
นครินทร์ มีพระชนมำยุครบ 28 พรรษำโดยประทำนเงินฝำก
ธนำคำรประจ ำปี จ ำนวน 200,000 บำท แล้วให้พระคลังข้ำงที่
รับผิดชอบจ่ำยเงินแก่มหำวิทยำลยัตัง้แต่วนัที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป 
และหำกพระองค์สิ น้พระชนม์ไป ก็ขอให้เ งินนี ต้กเป็นมรดก           
แก่มหำวิทยำลัย โดยให้มหำวิทยำลัยใช้เงินผลประโยชน์ตำม     
พระรำชประสงค์ 10 ประกำร ที่ได้ทรงก ำหนดไว้ 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 
7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 น/249 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอสำร รัชกำลที่ 6 กระทรวงนครบำล เลม่ 8  
9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



192 
 

แฟ้มที่ 57 ร.6 น 20.16/66 เร่ืองสมเด็จเจ้าฟ้ามหดิล เสดจ็เข้า ร.ร. ฮาร์วาร์ด 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 7 พ.ย. พ.ศ. 2459 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 2 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงนครบำล รัชกำลที่ 6 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ข่ำวตดัจำกหนงัสือพิมพ์ไชน่ำเพรส วนัที่ 3 ต.ค. พ.ศ. 2459 เร่ือง
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ ทรงเข้ำศึกษำในโรงเรียน    
ฮำร์วำร์ด ประเทศอเมริกำ กับเร่ืองเหตุกำรณ์ที่ทรงถูกท ำร้ำยบริเวณ
ดำ่นโฮโนลลู ูเพรำะควำมเข้ำใจผิดของเจ้ำหน้ำที่ แตพ่ระองค์ไม่ทรงถือ
เป็นเร่ืองส ำคญั 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 น/248 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำร รัชกำลที่ 6 กระทรวงนครบำล เลม่ 8 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 6.7/6 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 58 ร.6 ม 12.3/10 เร่ืองกรรมการปกครอง วชิรพยาบาล 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 25 ก.พ. - 5 มี.ค. พ.ศ. 2446 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 8 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงมหำดไทย รัชกำลที่ 6   

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร  กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ประกำศตัง้กรรมกำรปกครอง วชิรพยำบำล  โดยมีพระนำม
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ ทรงเป็นกรรมกำร 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 ม/11 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 
กระทรวงมหำดไทย 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



194 
 

แฟ้มที่ 59 ร.6 ม 12.3/11 เร่ือง สร้างโรงพยาบาลโอสถสภาที่ท าการสุขาภบิาล จังหวดั 
    เชียงใหม่ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 20 ก.พ. - 28 มี.ค. พ.ศ. 2467 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 16 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงมหำดไทย รัชกำลที่ 6   

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. รำยงำนกระทรวงมหำดไทย เร่ือง กรรมกำรสขุำภิบำลจังหวัด
เชียงใหม ่ข้ำรำชกำร พอ่ค้ำ คฤหบดี ผู้ ร่วมบริจำคสร้ำงโรงพยำบำล
โอสถสภำ  ที่ท ำกำรสุขำภิบำล  จังหวัดเ ชียงใหม่  ถวำยเป็น 
พระรำชกุศลโดยรำยงำนช่ือผู้ บริจำค ประวัติควำมเป็นมำของ
สถำนท่ี กำรก่อสร้ำงปรับปรุงและกลำ่วถึงสมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอ 
เจ้ำฟ้ำกรมขุนสงขลำนครินทร์ ได้เสด็จไปเปิดสถำนที่นีเ้มื่อวันที่              
14 ม.ค. พ.ศ. 2467 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 ม/11 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 
กระทรวงมหำดไทย 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 60 ร.6 ม 12.3/14 เร่ือง โรงพยาบาลจังหวดัสงขลา 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 31 ต.ค. - 10 พ.ย. พ.ศ. 2468 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 6 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงมหำดไทย รัชกำลที่ 6   

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. รำยงำนกระทรวงมหำดไทย เร่ือง กำรสร้ำงโรงพยำบำลจังหวดั
สงขลำ ซึ่งสมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอ เจ้ำฟ้ำยุคลฑิฆัมพร กรมขุน
ลพบุรีรำเมศวร์ อุปรำชมณฑลภำคใต้ ทรงเร่ียรำยเงินจัดสร้ำง  
โดยรำยงำนประวตัิกำรจดัสร้ำงโรงพยำบำล และเร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ  
กรมขุนสงขลำนครินทร์  ได้ เสด็ จไปเปิดสถำนที่นี  ้ เมื่ อวันที่               
26 มิ.ย. พ.ศ. 2468 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.6 ม/11 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 6 
กระทรวงมหำดไทย 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 61 ร.7 ก 4/24 เร่ือง การไว้ทุกข์ของกระทรวงทหารเรือ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 13 มิ.ย. - 25 ก.ย.พ.ศ. 2472 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 5 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกลำโหม รัชกำลที่ 7 

4.  แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จพระเจ้ำพี่ยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ส ำเร็จ
รำชกำรรักษำพระนคร โปรดเกล้ำฯ ให้กระทรวงทหำรเรือสัง่ลดธง 
ในเรือหลวงคร่ึงเสำ เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้ำพี่ยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมขุน
สงขลำนครินทร์ สิน้พระชนม์ มีก ำหนด 30 วนั ตัง้แต่วนัที่ 25 ก.ย. 
พ.ศ. 2472 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.7 ก/3 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 7 
กระทรวงกลำโหม 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 62  ร.7 ต 19/19 เร่ือง พระราชสาส์นเร่ืองสมเดจ็เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลาฯ  
    สิน้พระชนม์ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 27 ต.ค. - 7 พ.ย. พ.ศ. 2472 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 28 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ รัชกำลที่ 7 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. พระรำชสำส์นจำกพระบำทสมเด็จพระปกแกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
ถึ งพระ เ จ้ ำแผ่ นดิ นประ เทศต่ ำงๆ  รวม  12 ประ เทศ  พร้อม 
ค ำแปลภำษำองักฤษ แจ้งข่ำวสมเด็จพระเจ้ำพี่ยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมขนุ             
สงขลำนครินทร์ สิน้พระชนม์ 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
  ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนคิ 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.7 ต /14 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 7  
กระทรวงกำรตำ่งประเทศ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 6.7/27, กต 6.7/29 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 63 ร.7 บ8/11 เร่ือง กรรมการสร้างตึกคนไข้เป็นอนุสาวรีย์ถวายสมเด็จเจ้าฟ้า 
    กรมหลวงสงขลาฯ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 26 พ.ย. พ.ศ. 2473 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 2 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำนกุำร รัชกำลที่ 7 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ส ำเนำพระรำชหัตถเลขำพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว      
ถึงพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำธำนีนิวัติ เร่ืองตัง้กรรมกำรด ำเนิน       
กำรสร้ำงตึกคนไข้พิเศษที่โรงพยำบำลศิริรำช เป็นอนุสรณ์ถวำย   
สมเด็จพระเจ้ำพี่ยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงสงขลำนครินทร์ โดยกรรมกำร 
ประกอบด้วยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำธำนีวตัิ เป็นนำยกกรรมกำร 
พระเจ้ำพี่ยำเธอ กรมขุนชัยนำทนเรนทร และเจ้ำพระยำศรีพิพัฒน์   
เป็นกรรมกำร 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.7 บ/21 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 7 เบ็ดเตลด็ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.7 ศ 7.1/3 , ศธ 60/103, ศธ 60/104, ศธ 60/106 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 64 ร.7 รล 2/12 เร่ือง ประกาศสถาปนาหม่อมเจ้าในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ขึน้เป็น 
    พระองค์เจ้าโดยก าเนิด  
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 30 ก.ย. - 1 พ.ย. พ.ศ. 2470 
2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 20 แผน่ 
3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำนกุำร รัชกำลที่ 7  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หวั มีพระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศสถำปนำหม่อมเจ้ำที่เป็นพระโอรสธิดำ    
ในสมเด็จเจ้ำฟ้ำ ซึ่งมีพระชนนีทรงศกัดิ์ชัน้สมเด็จ ซึ ่งมำรดำมิได้
เป็นเจ้ำ ขึน้ด ำรงพระยศเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ เนื่องใน
งำนพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ ซึ่งตำมประกำศนัน้พระโอรส
ธิดำในสมเด็จพระเจ้ำพี่ยำเธอ เจ้ำฟ้ำมหิดลอดุลเดช กรมขุน    
สงขลำนครินทร์ ที่ได้รับสถำปนำพระยศ คือ หม่อมเจ้ำ (หญิง)  
กัลยำณิวัฒนำ และ หม่อมเจ้ำ (ชำย) อำนนัทมหิดล (30  ก.ย.  
– 1 พ.ย. พ.ศ. 2470) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 
7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.7 รล/44 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 7  
กรมรำชเลขำนกุำร 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 65 ร.7 รล 10.2/42 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ทรงศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 20 - 22 ก.ย. พ.ศ. 2471 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 3 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำนกุำร รัชกำลที่ 7   

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ส ำเนำหนงัสอืพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำธำนีนิวตัิ กรำบบงัคมทลู
เร่ือง ดร. เอลลิส แจ้งเร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์
(ทลูกระหมอ่มแดง) ทรงส ำเร็จกำรศกึษำอยำ่งดียิ่ง (ก.ย. พ.ศ. 2471) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.7 รล/13 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 7  
กรมรำชเลขำนกุำร 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



201 
 

แฟ้มที่ 66 ร.7 รล 23/7 เร่ือง สถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์  
    ขึน้เป็นกรมหลวง 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 24 ก.ย. พ.ศ. 2471 – 5 พ.ย. พ.ศ. 2472 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 30 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กรมรำชเลขำนกุำร รัชกำลที่ 7 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว มีพระรำชประสงค์          
จะสถำปนำเลื่อนกรมสมเด็จพระเจ้ำพี่ยำเธอ  เ จ้ำฟ้ำกรมขุน      
ส ง ขลำนค ริ นท ร์  ขึ น้ เ ป็ น  "ก รมหลว ง " ใน ง ำนพ ระ ร ำชพิ ธี 
เฉลิมพระชนมพรรษำ แต่ขณะนัน้สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำ
นครินทร์ อยู่ระหว่ำงเสด็จไปรักษำพระองค์ที่ยโุรปเป็นเวลำ  3 เดือน 
ท ำให้เสด็จกลบัมำไมท่นังำนพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ จึงยงั
ไม่ได้มีประกำศเลื่อนกรม ต่อมำเมื่อสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำ
นครินทร์ สิน้พระชนม์ เดือน ก.ย. พ.ศ. 2472 พระบำทสมเด็จ
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หวั ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้เลื่อนพระนำม
กรมขึน้เป็น "สมเด็จพระเจ้ำพี่ยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงสงขลำ
นครินทร์" ในงำนบ ำเพ็ญพระกุศลปัณณำสมวำร โดยให้ใช้ค ำ
ประกำศสถำปนำเลื่อนกรมตำมร่ำงที่สมเด็จกรมพระยำด ำรง 
รำชำนภุำพทรงแก้ไขเรียบเรียง 

6. ภำษำ/ตวัอกัษรของวสัด ุ  
จดหมำยเหต ุ

ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.7 รล/44 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 7  
กรมรำชเลขำนกุำร 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 
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แฟ้มที่ 67 ร.7 ศ 7.1/3 เร่ือง สร้างตึกพยาบาลส าหรับเป็นที่ระลึกแห่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ  
    กรมหลวงสงขลานครินทร์ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 1 ก.พ. พ.ศ. 2472 – 9 ธ.ค. พ.ศ. 2473 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 74 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร รัชกำลที่ 7 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. เ ร่ื องบันทึกพระด ำ ริ ของพระเ จ้ ำพี่ ยำ เธอ เ จ้ ำ ฟ้ ำกรมขุน            
ชยันำทนเรนทร ทลูเกล้ำฯ ถวำยพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยูห่วั
เร่ืองประกำศสร้ำงตึกอนุสรณ์ส ำหรับสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวง   
สงขลำนครินทร์ที่ โรงพยำบำลศิ ริรำช (ตึกมหิดลวรำนุสรณ์ )          
(ก.พ. พ.ศ. 2472) 
2. สมเด็จพระศรีสวรินทิรำบรมรำชเทวี พระพันวัสสำมำตุจฉำเจ้ำ        
มีพระประสงค์จะได้ร่ำงประกำศสร้ำงตึกถำวรวัตถุที่ระลึกสมเด็จ     
เจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงสงขลำนครินทร์เป็นภำษำอังกฤษ เพื่อมอบให้
นำยแพทย์เอลลิส ส ำหรับแจ้งให้ชำวต่ำงประเทศเข้ำร่วมท ำกุศลด้วย 
(ก.พ. พ.ศ. 2472) 
3. จ ำนวนเงินที่มีผู้บริจำคส ำหรับสร้ำงตึกอนุสรณ์สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ   
กรมหลวงสงขลำนครินทร์  ส่วนเงินที่ ยังขำดอยู่นัน้  เบื อ้ง ต้น 
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  ได้พระรำชทำนสมทบ  
10,000 บำท ซึ่งหำกยงัไม่เพียงพอ ก็จะพระรำชทำนออกอีกฝ่ำยละ
คร่ึงกับกองพระรำชมรดกของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงสงขลำ
นครินทร์ (ส.ค. - พ.ย. พ.ศ. 2473) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ  
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.7 ศ/4 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร รัชกำลที่ 7 กระทรวงศกึษำธิกำร 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ศธ 10.1/305 , ศธ 60/107, (2) ศธ 1/105 

 
  

   ส
ำนกัหอ
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แฟ้มที่ 68 ร.7 ศ 7.3/1 เร่ือง จะเชิญรอคกีเ้ฟลเลอร์ เฟาน์เดชั่นมาช่วยเหลือทาง 
    สาธารณสุขและการแพทย์ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 5 เม.ย. พ.ศ. 2464 – 8 ส.ค. พ.ศ. 2468 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 244 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำรรัชกำลที่ 7 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 
5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. บัญชีหนังสือโต้ตอบเร่ืองรอคกีเ้ฟลเลอร์จะมำช่วยเหลือด้ำน       

กำรสำธำรณสขุและกำรแพทย์ 
2. หนงัสือโต้ตอบของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ กรมรำชเลขำธิกำร
และกระทรวงศึกษำธิกำรเร่ืองกำรเชิญมูลนิธิรอคกีเ้ฟลเลอร์เข้ำมำ
ช่วยเหลอืด้ำนกำรสำธำรณสขุและกำรศกึษำแพทย์ของไทย  
3.  เ ร่ืองพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระรำชทำนพระบรม              
รำชำนุญำตให้เชิญมลูนิธิรอคกีเ้ฟลเลอร์มำช่วยสนบัสนุนกำรศึกษำ
แพทย์ในสยำม 
4. เร่ืองมลูนิธิรอคกีเ้ฟลเลอร์ ได้สง่ Dr. Richard M. Pearce เดินทำง
มำดูงำนสำธำรณสขุและกิจกำรต่ำงๆ เพื่อท ำรำยงำนเสนอมูลนิธิฯ 
และในเวลำตอ่มำ มลูนิธิฯ ได้ตกลงเสนอให้ควำมช่วยเหลอืแก่สยำม 
5. หนังสือโต้ตอบพระยำจักรปำณีศรีวิสุทธ์ รำชเลขำธิกำรกับ
เจ้ำพระยำธรรมศกัดิ์มนตรีเร่ืองกำรท่ีมลูนิธิรอคกีเ้ฟลเลอร์จะรับช่วย
จดักำรศกึษำแพทยศำสตร์ในสยำมและส ำเนำรำยงำนของสมเด็จ 
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ สง่มำยงักระทรวงศกึษำธิกำรเร่ืองกำร
พิจำรณำผลดีและผลเสียของข้อตกลงในกำรรับควำมช่วยเหลือของ
มูลนิธิรอคกีเ้ฟลเลอร์ซึ่งพระองค์ได้ทรงหำรือข้อปัญหำกับกระทรวง
ตำ่งๆที่เก่ียวข้องแล้ว เช่นกระทรวงพระคลงั (เม.ย.- ก.ค. พ.ศ. 2465) 
6. หนังสือถึงสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำเทวะวงศ์ 
วโรปกำร เร่ืองร่ำงหนงัสอืที่จะตอบผู้แทนรอคกีเ้ฟลเลอร์ ซึ่งได้แก้ไขให้
ถ้อยค ำทีรั่ดกมุ เหมำะสม ครบถ้วน (พ.ค. - ส.ค. พ.ศ. 2465)  
7. เร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ประทำนบันทึก
ข้อตกลงวิธีกำรเบือ้งต้นที่มูลนิธิรอคกีเ้ฟลเลอร์จะช่วยเหลือแก่ 
คณะแพทยศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ซึ่งต่อมำให้ขยำยควำม
ช่วยเหลือให้แก่คณะอกัษรศำสตร์และวิทยำศำสตร์แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยัด้วย (ต.ค. พ.ศ. 2465 - ก.พ. พ.ศ. 2466) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 68 ร.7 ศ7.3/1 เร่ือง จะเชิญรอคกีเ้ฟลเลอร์ เฟาน์เดชั่นมาช่วยเหลือทาง 

                                    สาธารณสุขและการแพทย์ (ต่อ) 
 

 8. เร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงนครรำชสีมำ ผู้ สัง่รำชกำรแทน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มีรับสั่งให้สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน
สงขลำนค รินท ร์  เ ข้ ำ เ ฝ้ำ เพื่ อสอบถำม เ ก่ียวกับ เ ร่ืองมูลนิ ธิ             
รอคกีเ้ฟลเลอร์ (ก.พ. พ.ศ. 2466) 
9. หนงัสือกระทรวงศึกษำธิกำรถึงเจ้ำพระยำมหิธร รำชเลขำธิกำร 
เร่ืองกำรจัดกำรปรับปรุงโรงเรียนนำงพยำบำลและผดุงครรภ์ โดย 
ขอควำมร่วมมือจำกมูลนิธิรอคกีเ้ฟลเลอร์ ส ำหรับข้อตกลงเร่ือง
สถำนที่นัน้ เห็นควรให้ใช้โรงเรียนวังหลังเดิม ซึ่งสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ 
 กรมขุนสงขลำนครินทร์ ประทำนควำมอนุเครำะห์ไว้  (ก.ค.  
พ.ศ. 2468) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.7 ศ/4 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 7 กระทรวงศกึษำธิกำร 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.7 ศ 7.3/2 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 69 ร.7 ศ 7.3/2 เร่ือง รอคกีเ้ฟลเลอร์มูลนิธิรับช่วยการแพทย์ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 19 ม.ค. พ.ศ. 2468 – 3 มี.ค. พ.ศ. 2474 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 152 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำรรัชกำลที่ 7 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. บัญชีหนังสือโต้ตอบเ ร่ืองรอคกี เ้ฟลเลอร์ รับช่วยกำรแพทย์         
(ต.ค. พ.ศ. 2468 - ธ.ค. พ.ศ. 2474)  
2. หนังสือกระทรวงศึกษำธิกำรถึงเจ้ำพระยำมหิธร รำชเลขำธิกำร 
เร่ืองพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเห็นควรให้เชิญรอคกีเ้ฟลเลอร์ 
มำช่วยสนับสนุนกำรจัดกำรปรับปรุงโรงเรียนนำงพยำบำลและ 
ผดุงครรภ์จึงได้ท ำบันทึกโครงกำร ซึ่งในเร่ืองเงินเดือนพยำบำล 
ชำวต่ำงประเทศที่จะให้เข้ำมำท ำงำนนัน้ สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน
สงขลำนครินทร์ ได้พระรำชทำนพระรำชทรัพย์ช่วยอดุหนุน และเร่ือง
เห็นควรใช้โรงเรียนวังหลังเดิมที่สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำ
นครินทร์ทรงซือ้ไว้เป็นที่ท ำกำรโดยมูลนิธิรอคกีเ้ฟลเลอร์ตกลงจะให้
ควำมช่วยเหลอืเป็นเวลำ 5 ปี  (ต.ค. - ก.พ. พ.ศ. 2468) 
3. รำยงำนกำรจัดกำรแพทยศำสตร์ศึกษำแห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยตำมข้อแนะน ำของ  ดร .คำ ร์ เตอร์  แห่ งมูลนิ ธิ               
รอคกีเ้ฟลเลอร์ (เม.ย. พ.ศ. 2469 - ก.ย. พ.ศ. 2471)  
4. หนังสือโต้ตอบเร่ืองโครงกำรก่อสร้ำงโรงพยำบำลศิริรำชโดย
ฝ่ำยรัฐบำลสยำมและมูลนิธิรอคกีเ้ฟลเลอร์ จะออกเงินฝ่ำยละคร่ึง 
และเร่ืองกำรจ้ำงศำสตรำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ (ก.ย. พ.ศ. 2472 - 
ก.พ. พ.ศ.  2473 )  
5. เร่ืองกำรขยำยเวลำควำมร่วมมือของมูลนิธิรอคกีเ้ฟลเลอร์กับ
โรงเรียนผดุงครรภ์และพยำบำลคณะแพทยศำสตร์แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั ต่อไปอีก 3 ปี และหม่อมสงัวำลย์ มหิดลในสมเด็จ     
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ รับจะช่วยอุดหนุนเงินเดือนแก่  
นำงสำวปอร์เตอร์ นำงพยำบำลชำวต่ำงประเทศต่อไปอีก  1 ปี   
(ม.ค. - ก.พ. พ.ศ. 2474) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.7 ศ/4 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แฟ้มที่ 69 ร.7 ศ 7.3/2 เร่ือง รอคกีเ้ฟลเลอร์มูลนิธิรับช่วยการแพทย์ (ต่อ) 
 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำรรัชกำลที่ 7 กระทรวงศกึษำธิกำร 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.7 ศ 7.3/1 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 70 ร.7 ม 1/ 69 เร่ือง หายามาประกอบพระโอสถถวายสมเด็จเจ้าฟ้า กรมขุน 
สงขลาฯ 

 
1. วนัเดือนปีของเอกสำร 5 ส.ค. พ.ศ. 2472 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 2 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงมหำดไทย รัชกำลที่ 7 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนังสือรำยงำนกำรหำยำมำประกอบพระโอสถถวำยสมเด็จ       
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ (พ.ศ. 2472) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.7 ม/2 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำร รัชกำลที่ 7 กระทรวงมหำดไทย 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 6.7/25, ร.7 ม 26.5/243 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 71 ร.7 ม 7/4 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ เสด็จตรวจและทดลองโรค 
    ต่างๆ จังหวดัเชียงใหม่ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 14 - 16 มี.ค. พ.ศ. 2472 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 3 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงมหำดไทย รัชกำลที่ 7 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จพระเจ้ำพี่ยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมขุนสงขลำนครินทร์มี 
ลำยพระหตัถ์ลงวนัที่ 14 มี.ค. พ.ศ. 2471 ขอพระรำชทำนพระบรม       
รำชำนญุำตเสด็จไปท ำกำรตรวจและทดลองโรคต่ำงๆ ที่โรงพยำบำล
แมคคอร์มิค จงัหวดัเชียงใหมเ่ป็นเวลำ 6 เดือน ทรงสนพระทยัศึกษำ
เก่ียวกบัโรคมำลำเรีย บิดมีตวัและวณัโรค และได้รับกำรแนะน ำจำก
นำยแพทย์คอร์ต วำ่ที่จงัหวดัเชียงใหม่ มีโรคมำเลเรียมีมำกประกอบ
กับห้ำง บี กริมม์ ได้น ำยำปลำสสโมควีน [Plasmoquin] เข้ำมำ
ทดลองใช้รักษำโรคมำลำเรีย 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.7 ม/10 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 7 
กระทรวงมหำดไทย 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 72 ร.7 ม 26.4/75 เร่ือง เมืองไทยจะมีดิ๊กเตเตอร์ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์จะเป็น 
    จเรเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาจะเป็นเสนาบดีมหาดไทย 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 29 ม.ค. - 21 ก.พ. พ.ศ. 2471 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 15 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงมหำดไทย รัชกำลที่ 7 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. บทควำมจำกหนงัสือพิมพ์เร่ืองเมืองไทยจะมีดิ๊กเตเตอร์ สมเด็จ 
เจ้ำฟ้ำฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต จะเป็นจเร และสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ 
กรมขนุสงขลำนครินทร์ จะเป็นเสนำบดีกระทรวงมหำดไทย 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.7 ม/28 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 7 
กระทรวงมหำดไทย 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 73 ร.7 ม 26.5/243 เร่ือง พระอาการทูลกระหม่อมสงขลา 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 7 ก.ค. - 7 พ.ย. พ.ศ. 2472 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 79 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงมหำดไทย รัชกำลที่ 7   

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ข่ำวตดัจำกหนังสือพิมพ์ เร่ืองสรุปรำยงำนพระอำกำรประชวรของ
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ รำยงำนของแพทย์ผู้ ถวำย       
กำรรักษำ และขำ่วควำมคืบหน้ำพระอำกำรประชวร กำรจดัหำ 
พระโอสถมำถวำยกำรรักษำ ขำ่วกำรสิน้พระชนม์ก ำหนดสรงน ำ้พระศพ 
กำรไว้ทุกข์ก ำหนดกำรบ ำเพ็ญพระกุศลพระศพข่ำวโทรเลขแสดง 
ควำมเสียใจจำกพระเจ้ำแผ่นดินประเทศต่ำงๆ และข่ำวกำรสถำปนำ
พระอิสริยยศยศเป็น สมเด็จพระเจ้ำพี่ยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวง 
สงขลำนครินทร์ (ก.ค. - พ.ย. พ.ศ. 2472) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
    ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.7 ม/35 

8. เคร่ืองมอืช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำรกรมรำชเลขำธิกำร รัชกำลที่ 7 
กระทรวงมหำดไทย 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 74 ร.7 ว 5.4/25 เร่ือง งานพระเมรุท้องสนามหลวง พ.ศ. 2472 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 18 ส.ค. พ.ศ. 2471 - 25 มี.ค. พ.ศ. 2472 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 280 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงวงั รัชกำลที่ 7   

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กรมเลขำธิกำร คณะรัฐมนตรี มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2495 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หมำยก ำหนดกำรและก ำหนดข้อพนักงำนในงำนพระเมรุฯ      
ท้องสนำมหลวง พ.ศ. 2472 ซึง่มี 3 งำน คือ  
งำนท่ี 1 งำนพระเมรุสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ ก ำหนด
เดือนมีนำคม พ.ศ. 2472 มีหมำยก ำหนดกำรเสด็จพระรำชทำน
เพลงิพระศพ งำนเก็บพระอฐิั งำนบรรจพุระอฐิั  
งำนท่ี 2 งำนพระเมรุ พระวิมำดำเธอ กรมพระสทุธำสนิีนำฎ  
ปิยมหำรำชปดิวรัดำ  
งำนที่ 3 งำนพระเมรุพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำแขไขดวง 
(มี.ค. พ.ศ. 2472) 
2. รำยนำมคณะทูต คณะกงสุล พร้อมภริยำที่จะมำร่วมงำน        
พระรำชกุศลปัณณำสมวำร พระศพสมเด็จเ จ้ำฟ้ำฯ กรมขุน     
สงขลำนครินทร์ (มี.ค. พ.ศ. 2472) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม ร.7 ว/4 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร รัชกำลที่ 7 กระทรวงวงั 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 6.7/27 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 75 กต 6/49  เร่ือง หม่อมสังวาลย์และพระองค์เจ้าในทลูกระหม่อมแดงเสด็จ 
    ประทับในสวิสเซอร์แลนด์ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2476 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 7 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนังสือกรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ       
ไตรทศประพันธ์ กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย) ถึงเจ้ำคุณศรีวิสำร เร่ือง
สมเด็จพระพนัวสัสำมำตจุฉำเจ้ำ พระบรมรำชเทวี มีพระกระแสรับสัง่
ให้ช่วยจัดกำรเร่ืองหม่อมสงัวำลย์ พระธิดำและพระโอรสในสมเด็จ   
เจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงสงขลำนครินทร์จ ะเสด็จไปประทับอยู่ที่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ (เม.ย. พ.ศ. 2476) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 76 กต 6.2/4 เร่ือง ตอบรับหีบพระมาลาหางนกยงูที่สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้า 
    พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสงขลาฯ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2459 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 4 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จพระพนัวสัสำมำตจุฉำเจ้ำ พระบรมรำชเทวีได้ส่งพระมำลำ  
ที่ท ำ ด้วยหำงนกยูงไปพระรำชทำนสมเด็ จเ จ้ำฟ้ำฯ กรมขุน          
สงขลำนครินทร์ซึ่งกระทรวงกำรต่ำงประเทศด ำเนินกำรจัดส่งไปยัง
สถำนทูตสยำม ณ กรุงวอชิงตันและพระยำประภำกรวงษ์ได้น ำไป
ถวำยสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์แล้ว (พ.ศ. 2459) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 77 กต 6.2/9 เร่ือง สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าให้ส่งลายพระหตัถ์ไปถวาย  
    ม.จ. สวัสดิ์ประดิษฐ์ และทูลกระหม่อมแดงด้วย 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2468 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 23 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จพระพนัวสัสำมำตจุฉำเจ้ำ พระบรมรำชเทวีมีลำยพระหตัถ์
ถึงพระองค์เจ้ำไตรทศประพันธ์ให้ส่งโทรเลขถึงสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ     
กรมขุนสงขลำนครินทร์ แจ้งเร่ืองให้พำครอบครัวกลบัมำกรุงเทพฯ
ด้วย (ธ.ค. พ.ศ. 2468)  
2. หนงัสือโต้ตอบของพระเจ้ำพี่ยำเธอ กรมขุนชัยนำทนเรนทร 
(สมเด็จพระเ จ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำรังสิตประยูรศักดิ์          
กรมพระยำชัยนำทนเรนทร ) กบัพระองค์เจ้ำไตรทศประพนัธ์ เร่ือง
ใ ห้มี โ ท ร เ ลขถึ ง สม เด็ จ เ จ้ ำ ฟ้ ำ ฯ  ก รมขุนสงขลำนค รินท ร์ 
แสดงควำมยินดีในกำรประสตูิของพระโอรส กบัเร่ืองกำรเสด็จกลบั
กรุงเทพฯและเร่ืองให้ถำมว่ำจะให้สง่หีบบหุรีถมที่ทรงสัง่ให้โรงเรียน
เพำะช่ำงท ำไปถวำยที่ไหนหรือสง่ให้ใคร ซึ่งต่อมำ สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ 
กรมขุนสงขลำนครินทร์ได้มีลำยพระหัตถ์ให้ส่งหีบบุหร่ีไปยัง
สถำนทตูปำรีส (ธ.ค. - ม.ค. พ.ศ. 2468) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 6.7/8 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 78 กต 6.7/1 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ เสดจ็กรุงสตอกโฮล์ม 

 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2455 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 23 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ มีหนงัสือถึงพระเจ้ำพี ่ยำเธอ         
กรมหลวงปรำจิณกิติบดี รำชเลขำนกุำร เ ร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ     
กรมข นุสงขลำนครินทร์ เสด ็จ ไปใน เ รือ รบหลวง เยอรม นั  
ชื่อ วิคตอเรีย หลยุส์ เสด็จไปถึงกรุงสต๊อคโฮม พระเจ้ำกรุงสวีเดน
และสมเด็จพระรำชินี ได้ทลูเชิญสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำ
นครินทร์ เสด็จไปประทบัที่พระรำชวงัฤดรู้อน ชื่อ "Tullgarn" และ           
พระเจ้ำแผ่นดินและสมเด็จพระรำชินี ได้เสด็จไปเยี ่ยมสมเด็จ     
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์บนเรือรบด้วย 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.6 บ 4.1/8 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 79 กต 6.7/2 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์เสด็จอเมริกา 
    กับเรือรบเยอรมัน 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2455 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 15 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ มีหนังสือถึงพระเจ้ำพี่ยำเธอ           
กรมหลวงปรำจิณกิติบดี รำชเลขำนกุำร เร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุ
สงขลำนครินทร์เสด็จไปในเรือรบหลวงเยอรมัน ส ำหรับฝึกหัด
นักเรียนนำยเรือ ช่ือเรือ “วิคตอเรีย หลุยส์” โดยจะท ำกำรฝึกหัด  
แถบทะเลอเมริกำเหนือและอเมริกำใต้ เมื่อเรือเดินทำงมำถึงเมือง
นิ วปอต  หม่อม เ จ้ำ ไตรทศประพัน ธ์  อัคร รำชทูตสยำม  ณ  
กรุงวอชิงตนั ได้ไปเข้ำเฝ้ำบนเรือโดยมีนำวำโท ไพร ผู้บญัชำกำรเรือ
และนำยเรือโท โคปแมน พระอภิบำล ให้กำรต้อนรับพำชมเรือ 
ตอ่มำได้เสด็จประพำสถำนที่ต่ำงๆ ในเมืองนิวยอร์ค แล้วท ำกำรฝึก
ทำงเรือต่อไปจนถึงประเทศเยอรมนี ประมำณเดือนมีนำคม  
(7 ต.ค. - 23 พ.ย. พ.ศ. 2455) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.6 บ 4.1/9 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 80 กต 6.7/3 เร่ือง ขอให้ช่วยสบืหาคนที่จะพานักเรียนไปยุโรป 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2458 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 5 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ มีลำยพระหตัถ์กรำบทูล
สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมพระเทวะวงศ์วโรปกำรเร่ืองขอให้ช่วย
จดักำรเร่ืองกำรสง่นกัเรียนสว่นพระองค์ไปยโุรปและเร่ืองค่ำเลำ่เรียน 
คำ่เดินทำง คำ่เสือ้ผ้ำ จ ำนวน 300 ปอนด์ (ต.ค. พ.ศ. 2458)  
 2. สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระเทวะวงศ์วโรปกำรมีหนงัสือ
ถึงสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์เร่ืองได้จัดหำคนที่จะพำ
นักเรียนส่วนพระองค์เดินทำงไปยุโรปได้แล้ว  ช่ือว่ำ ม.ชำกะรี 
(H.S.K.Garharise)  ซึ่งเป็นผู้ช่วยวิศวกรในกรมรถไฟสำยใต้ ก ำหนด
ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ วนัที่ 13 พ.ย. พ.ศ. 2458 (ต.ค. พ.ศ. 
2458) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 81 กต 6.7/4 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ จะเสด็จไปทรงศึกษา
    วิชาที่อเมริกา (ตอนที่ 1) 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2458 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 164 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ลำยพระหตัถ์พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หวัถึงสมเด็จ
พระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมพระเทวะวงศ์โรปกำร เร่ืองน้องชำยแดง 
(สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์) ยืนยนัพระประสงค์จะเสด็จ 
ไปศกึษำตอ่ในประเทศอเมริกำ (ม.ค. พ.ศ. 2458)  
2. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์มีหนังสือกรำบบงัคมทูล
พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หวัเร่ืองจะกรำบบังคมทูลลำ   
ไปศึกษำในประเทศอเมริกำรำวเดือนกุมภำพันธ์และขอพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้ทรงเป็นนำยทหำรเรือส ำรองรำชกำรเพื่อควำมสะดวก
ในกำรออกไปศกึษำวิชำพลเรือน 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 82 กต 6.7/5 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์จะเสดจ็ไปทรงศึกษา 
    วิชาที่ประเทศอเมริกา(ตอนที่ 2) 

 
1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ.2459 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 209 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ลำยพระหตัถ์สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ ถึง สมเด็จ
พระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมพระเทวะวงศ์วโรปกำร  ขอให้ทรงช่วย
อธิบำยแก่สมเด็จพระพนัวสัสำมำตจุฉำเจ้ำ พระบรมรำชเทวี เร่ือง
กำรศึกษำของพระองค์ที่มหำวิทยำลยัฮำร์วำร์ด ประเทศอเมริกำ   
ซึ่งคำดว่ำจะใช้เวลำ 6 ปี เบือ้งต้นมีก ำหนดจะเรียนวิชำชีววิทยำ 
สรีรวิทยำ เคมี กำยวิภำคศำสตร์ สถิติ กำรจดักำรคูคลอง วิชำช่ำง
และวิชำสำมัญก่อนเพื่อจะได้เข้ำเรียนโรงเรียนแพทย์ ระหว่ำง
ประทับอยู่อเมริกำมีหนังสือพิมพ์มำขอสัมภำษณ์  ทรงได้ รับ        
กำร รับรองจำกสถำนทูตและพระยำกัลญำณไมตรีอย่ำง ดี           
ทรงมีควำมเห็นว่ำควรให้มีทูตมำเพิ่มเติมเพื่อดูแลนักเรียนไทย 
ในอเมริกำด้วย (20 ก.ย. พ.ศ. 2459)  
2. พระยำชนิ นทรภักดี  มี หนั ง สื อถึ งพระ เ จ้ ำบรมวง ศ์ เ ธอ  
กรมพระเทวะวงศ์วโรปกำร รำยงำนเร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน             
สงขลำนครินทร์ประชวรตัง้แต่วันที่  13 ต.ค. ได้เชิญนำยแพทย์        
ไวท์มอร์ (Dr. W.S. Whittemore) มำตรวจอำกำร จำกนัน้ได้เชิญ
นำยแพทย์เคบอต (Dr. Cabot) มำตรวจ และได้ถวำยกำรผ่ำตัด        
ในวันที่ 23 ต.ค ที่ Stillman Infirmary ซึ่งเป็นโรงพยำบำลเฉพำะ
ส ำหรับนกัเรียนฮำร์วำร์ดวิทยำลยั ผลกำรผ่ำตดัเรียบร้อยดีหลงัจำก
ทรงพักฟื้นพระวรกำย ได้กลับเข้ำเรียน โดยศำสตรำจำรย์ โลเวล 
(Prof. Lowel) อธิกำรบดี แนะน ำให้ทรงผ่อนผนักำรเรียนเนื่องจำก
ก ำลงัพระวรกำยยงัไมแ่ข็งแรง (30 ต.ค. - 30 พ.ย. พ.ศ. 2459) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.6 บ 4.1/23 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 83 กต 6.7/6 เร่ือง ข่าวลอืเร่ืองเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ถกูนายด่านภาษีที่ 
    ฮอนโนลลููท าร้าย 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2459 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 17 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ลำยพระหัตถ์สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ 
ถึงพระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมพระเทวะวงศ์วโรปกำร กรำบทูลอธิบำย
เหตุกำรณ์ที่ ทรงถูกท ำ ร้ำยที่ โฮโนลูลู เพรำะควำมเข้ำใจผิด 
จึงไมท่รงเห็นเป็นเร่ืองส ำคญั และเร่ืองกำรปฏิบตัิพระองค์เมื่อประทบั      
อยู่ในอเมริกำทรงให้เรียกพระองค์ว่ำ มิสเตอร์พลำนำมัยแข็งแรงดี   
และเ ร่ืองทรงต้องกำรให้หำคนที่ จะมำอยู่ดูแลพระองค์แทน             
พระยำชนินทรภกัดี (1 - 10 ม.ค. พ.ศ. 2459) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.6 บ 4.1/24 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 84 กต 6.7/7 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ทรงอภเิษกสมรสกับ 
    นางสาวสังวาล ตะละพัต 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2461 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 13 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. พระยำประภำกรวงศ์อคัรรำชทตูสยำม ณ กรุงวอชิงตนั มีหนงัสือ
กรำบทลูสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมพระยำเทวะวงศ์วโรปกำร 
แจ้งเร่ืองที่สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ประทำนเล่ำว่ำ 
ทรงชอบพอกับนำงสำวสงัวำลย์ ตะละพตั นกัเรียนทุนของสมเด็จ
พระพันวัสสำมำตุจฉำเจ้ำพระบรมรำชเทวี  ซึ่งออกมำศึกษำ          
ในอเมริกำ (มี.ค. พ.ศ. 2461)  
2. หนังสือกระทรวงวังเร่ืองมีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ        
ให้เชิญ สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมพระยำเทวะวงศ์วโรปกำร 
เฝ้ำฯ ในกำรพระรำชทำนอภิเษกสมรสสมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอ   
เ จ้ ำ ฟ้ ำก รมขุนสงขลำนค รินท ร์  กับนำ งสำวสัง ว ำล  ที่ วั ง               
ถนนพระรำมที่ 1 วนัท่ี 10 ก.ย. พ.ศ. 2463 เวลำ 5 โมงเย็น 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 85 กต 6.7/8 เร่ือง ส่งหีบบุหร่ีถวายสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ย. - ธ.ค. พ.ศ. 2461 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 8 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนงัสือสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำเทวะวงศ์วโรปกำร 
ถึงพระยำประภำกรวงศ์ อัครรำชทูตสยำม ณ กรุงวอชิงตัน เร่ือง
สมเด็จพระพนัวสัสำมำตุจฉำเจ้ำ พระบรมรำชเทวี ให้สง่หีบบหุร่ีถม 
มำถวำยสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯกรมขุนสงขลำนครินทร์  (พ.ย - ธ.ค. 
พ.ศ. 2461) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 86 กต 6.7/9 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ เสดจ็กลับกรุงเทพฯ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ.2462 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 16 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนงัสือโต้ตอบของพระเจ้ำน้องยำเธอกรมหมื่นชัยนำทนเรนทร 
และสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำเทวะวงศ์วโรปกำรเร่ือง
ก ำหนดกำรเดินทำงกลับกรุงเทพฯ ของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน  
สงขลำนครินทร์ เสด็จกลบักรุงเทพฯ เพื่อจะได้กรำบทูลวันที่เสด็จ
กลับแก่สมเด็จพระพันวัสสำมำตุจฉำเ จ้ำ  พระบรมรำชเทวี  
โดยจะเสด็จออกจำกเมืองซำนฟรำนซิสโก ประเทศอเมริกำ  
วนัท่ี 17 มี.ค. โดยเรือ "Santabrug" ก ำหนดถึง สิงคโปร์ ประมำณ 
วนัที่ 23 เม.ย. (มี.ค - เม.ย. พ.ศ. 2462) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 87 กต 6.7/10 เร่ือง ส่งเงนิ 5,000 เหรียญไปถวายสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรม 
    ขุนสงขลา 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2462 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 7 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. พระยำประภำกรวงศ์มีหนังสือถึงสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ    
กรมพระยำเทวะวงศ์วโรปกำรถวำยค ำอธิบำยเร่ืองเงินจ ำนวน    
5,000 เหรียญ ซึ่งสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ทลูขอให้
สมเด็จพระพันวัสสำมำตุจฉำเจ้ำ พระบรมรำชเทวี  ส่งไปถวำย     
เพื่อจะประทำนให้สถำนทูตยืมเป็นค่ำใช้จ่ำยให้นักเรียน แต่ เมื่อ
สถำนทูตได้รับทรำบว่ำกระทรวงพระคลงัมหำสมบัติได้จัดส่งเงิน
ค่ำใช้จ่ำยมำให้ทำงไปรษณีย์แล้วจึงไม่ได้ขอประทำนยืมเงิน       
ของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ (มี.ค. พ.ศ. 2462) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเอกสำร 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 88 กต 6.7/11 เร่ือง ส่งจดหมายมาถวายสมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ  
    1 ซองและถวายสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา
    นครินทร์ 1 ซอง (พ.ศ. 2463) 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2436 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 5 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนังสือของสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำเทวะวงศ์       
วโรปกำร เร่ืองคุณหญิงกัลยำณไมตรีส่งหนังสือมำถวำยสมเด็จ      
พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำเทวะวงศ์วโรปกำร 1 ซอง และถวำย
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯกรมขุนสงขลำนครินทร์ 1 ซองซึ่งได้จัดกำรส่ง           
ไปถวำยแล้ว (มิ.ย. - ก.ย. พ.ศ. 2463) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 
7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



226 
 

แฟ้มที่ 89 กต 6.7/12 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ เสด็จประเทศอเมริกา 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2463 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 14 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. มิเตอร์เฮนร่ี ฟรีแมน กงสลุสยำม ณ สิงค์โปร์มีหนงัสือกรำบทูล
เสนำบดีกระทรวงกำรต่ำงประเทศเร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน  
สงขลำนครินทร์ จะเสด็จประเทศอเมริกำและเร่ืองเรือโดยสำรที ่ 
พระยำชนินทรภกัดีได้ยกเลิกข้อตกลงกับบริษัท แมกแอลลิสเตอร์
เนื่องจำกไม่สำมำรถมำลงเรือที่ฮ่องกงได้ทนัก ำหนด โดยจะเสด็จ   
ไปกบัเรือ "จุดแลนเดีย" ของบริษัทอีสต์เอเซียติกแทน (ส.ค. - ก.ย. 
พ.ศ. 2463) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 90 กต 6.7/13 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ เสดจ็ยุโรปและ 
    อเมริกา 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2463 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 147 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์มีลำยพระหตัถ์กรำบทูล
พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระเทวะวงศ์วโรปกำร เร่ืองก ำหนดกำร
เดินทำงออกจำกกรุงเทพฯ ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงและแจ้งเร่ือง   
ที่พกัระหวำ่งเดินทำง (ก.ย. พ.ศ. 2463) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 91 กต6.7/14 เร่ือง ม.โครเกอร์กบัภรรยาฝากเงนิถวาย ส.ฟ. กรมขุนสงขลาฯ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2464 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 4 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนงัสอืพระสรรพกิจปรีชำ อปุทตูสยำมประจ ำกรุงเบอร์ลนิ ถึงสมเด็จ
พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำเทวะวงศ์วโรปกำร เร่ืองมิสเตอร์ 
โครเกอร์กบัภรรยำได้ฝำกพำนเงินมำถวำยสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุ
สงขลำนครินทร์ ซึง่ตอ่มำสถำนทตูสยำม ณ กรุงลอนดอนได้ให้พระยำ
บรีุนวรำษฐ์ น ำไปถวำยสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์  
(ต.ค. พ.ศ. 2464) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 92 กต 6.7/15 เร่ือง ส่งห่อของถวายทลูกระหม่อมแดง 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2464 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 8 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. กระทรวงกำรต่ำงประเทศสง่ลำยพระหตัถ์และห่อของจำกสมเด็จ
พระพันวัสสำมำตุจฉำเจ้ำ พระบรมรำชเทวีไปยังสถำนทูตสยำม       
ณ กรุงปำรีสเพื่อถวำยสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์         
แต่พระอง ค์ ไ ด้ เสด็ จออกจำกเมื องปำ รีสแ ล้วสถำนทูตจึ ง                  
ส่งของคืนกลับมำกรุงเทพฯ ต่อมำกระทรวงกำรต่ำงประเทศ            
ได้สง่ของยงัสถำนทตู ณ กรุงปำรีสอีกครัง้ และได้น ำไปถวำยสมเด็จ
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. พ.ศ. 2465        
(มี.ค. พ.ศ. 2464 - พ.ค. พ.ศ. 2465) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 93 กต 6.7/16 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ เสดจ็ลอนดอน 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2464 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 11 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. โทรเลขจำกพระสรรพกิจปรีชำ อุปทูตสยำม ณ กรุงวอชิงตัน     
ถึง เสนำบดีกระทรวงกำรต่ำงประเทศ  เร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุ
สงขลำนครินทร์ เสด็จออกจำกเมืองบอสตนั โดยเรือช่ือ Winitredian 
เพื่อเดินทำงไปประเทศองักฤษ (ก.ย. พ.ศ. 2464) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศเลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



231 
 

แฟ้มที่ 94 กต 6.7/17 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์จะทรงศึกษา 
    วิชาแพทย์ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2466 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 38 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนงัสือจำกพระยำสรรพกิจปรีชำ อปุทูตสยำม ณ กรุงลอนดอน
ถึงสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำเทวะวงศ์วโรปกำรเร่ือง
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ ให้ทูลเร่ืองได้รับพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้ประทบัที่องักฤษ
เพื่อท ำกำรศึกษำต่อและพระองค์ได้ตกลงจะเสด็จไปศึกษำ          
วิชำแพทย์ที่ Royal Infirmary, Edinburgh และจะประทับอยู่        
ณ 1 Randolph Place, Edinburgh (เม.ย. พ.ศ. 2466)  
2. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์หม่อมสังวำลย์และ
พระธิดำ พร้อมกับหม่อมเจ้ำหญิงฤดีวรรณเสด็จกลับกรุงเทพฯ     
โดยเรือ “ซบับอร์ด” จะเสด็จถึงปีนงัวนัที่ 11 พ.ย. และจะมำถึง
กรุงเทพฯ วนัท่ี 16 พ.ย. พ.ศ. 2466 (ก.ย. – 13 พ.ย. พ.ศ. 2466) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศเลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 95 กต 6.7/18 เร่ือง ทูลกระหม่อมสงขลานครินทร์ เสด็จยุโรปและอเมริกา 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2468 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 185 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หม่อมเจ้ำด ำรัศด ำรงค์ มีหนังสือถึงพระวรวงศ์ พระองค์เจ้ำ        
ไตรทศประพนัธ์ เสนำบดีว่ำกำรกระทรวงต่ำงประเทศรำยงำนเร่ือง
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์เสด็จมำรักษำพระองค์           
ที่เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนีโดยมีศำสตรำจำรย์ไฟลเนอร์        
เป็นแพทย์ผู้ ตรวจรักษำ พบว่ำมีพระอำกำรเร่ืองหัวใจอ่อน และไต   
แตพ่ระอำกำรประชวรไม่หนกัมำก ระหว่ำงรักษำพระองค์ ได้ประทบั 
ที่ Schloss Hotel แล้วย้ำยไปที่ hotel Victoria ซึง่โฮเตลแบบไมห่รูหรำ 
และใช้พระนำมว่ำ "มหิดล สงขลำ" โดยมีนำยอัลแบร์สกงสุล            
เยเนอรำลสยำม ช่วยดูแล จึงมีพระประสงค์ออกค่ำใช้จ่ำยด้วยเงิน
ส่วนพระองค์และเร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์            
มีลำยพระหตัถ์เล่ำพระอำกำรเป็นภำษำองักฤษเพื่อสง่ข่ำวไปถวำย
สมเด็จพระพนัวสัสำมำตจุฉำเจ้ำพระบรมรำชเทวี นอกจำกนัน้ได้แจ้ง
ขำ่วเร่ืองพระโอรสประสตูิและอำกำรป่วยของพระยำชนินทรภกัดีด้วย
(ส.ค. - พ.ย. พ.ศ. 2468) 
2. พระหัตถเลขำจำกสมเด็จพระพนัวัสสำมำตุจฉำเจ้ำ พระบรม      
รำช เทวี  ถึ งหม่อม เ จ้ ำไวทยำกร เ ร่ื อง ใ ห้ส่ ง โทร เลขแ จ้ งว่ ำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัได้พระรำชทำนนำมพระโอรสในสมเด็จ
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์แล้วว่ำ "อำนนัทมหิดล" (ต.ค. พ.ศ. 
2468) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 6.7/19 , กต 6.7/20 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 96 กต 6.7/19 เร่ือง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา เสด็จยุโรป 

 
1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2468 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 171 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯกรมขุนสงขลำนครินทร์ มีพระหัตถเลขำถึง  
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำไตรทศประพนัธ์ เร่ืองขอให้ช่วยจดักำรเร่ือง
หนังสือเดินทำงส ำหรับกำรเสด็จไปรักษำพระองค์ในประเทศยุโรป
โดยจะเสด็จไป Federated Malay, Ceyleon, Egypt, Italy, France, 
Switzerland, Germany, Great Britain และขอให้แจ้งเร่ืองนีไ้ปยงั
สถำนทตูสยำมในประเทศที่จะเสด็จไปด้วย (1 มิ.ย. พ.ศ. 2468)  
2. พระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยู่หวั มีพระบรมรำชำนญุำต
ให้สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯกรมขนุสงขลำนครินทร์เสด็จออกไปรักษำพระองค์
ที่ประเทศยโุรป ตัง้แตว่นัท่ี 1 ก.ค. พ.ศ. 2468 โดยให้พระยำชนินทร
ภกัดีตำมเสดจ็ไปด้วย (2 - 4 มิ.ย. พ.ศ. 2468)  
3. หนงัสอืกระทรวงกำรตำ่งประเทศถึงสถำนทตูสยำม ณ กรุงปำรีส 
กรุงเบอร์ลิน กรุงโรมเร่ือง สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯกรมขุนสงขลำนครินทร์
เสด็จไปรักษำพระองค์ที่ประเทศยุโรปพร้อมหม่อมสังวำลย์         
และผู้ติดตำม คือหม่อมเจ้ำรัษฎำ พระยำชนินทรภกัดี นำยบุญชัย 
ณ ป้อมเพ็ชร และนำงสำวเนื่อง จิตกลุ (9 - 13 มิ.ย. พ.ศ. 2468) 
4. หม่อมเจ้ำด ำรัศด ำรงค์ อัครรำชทูตสยำมประจ ำกรุงเบอร์ลิน        
มีหนงัสือกรำบทูล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำไตรทศประพนัธ์เร่ือง
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ได้ส่งรำยงำนพระอำกำร       
ที่ศำสตรำจำรย์ไฟลเนอร์ได้เรียบเรียงขณะเสด็จมำรักษำพระองค์     
ที่เมืองไฮเดลเบิร์ก กับเร่ืองได้ถวำยพระโทรเลขตอบจำกสมเด็จ 
พระพนัวสัสำมำตจุฉำเจ้ำ พระบรมรำชเทวี เร่ืองขอพระรำชทำนนำม
พระรำชโอรสที่ประสตูิที่ไฮเดลเบิร์กกับเร่ืองจัดกำรหนงัสือเดินทำง
ส ำหรับพำพระยำชนินทรภักดีที่ป่วยไปรักษำตัวที่ประเทศอังกฤษ   
(18 พ.ย. - 17 ธ.ค. พ.ศ. 2468)  
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 96 กต 6.7/19 เร่ือง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา เสด็จยุโรป 
(ต่อ) 

 

  5. หนงัสอืกระทรวงกำรตำ่งประเทศรำยงำนเร่ืองสมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ    
กรมขนุสงขลำนครินทร์กบัผู้ติดตำมโดยสำรเรือเปรสเิดนส์ อดมัส์
(President Adams) เดินทำงออกจำกปีนงัไปถึงเมืองปำรีสเมื่อวนัที่ 
30 ก.ค. และสด็จไปถึงเมืองไฮเดลเบิร์ก วนัที่ 16 ส.ค. (9 ก.ค. - 21 
ส.ค. พ.ศ. 2468) 
6. หนังสือกระทรวงกำรต่ำงประเทศถึงมหำเสวกเอก เจ้ำพระยำ    
มหิธรรำชเลขำธิกำร เร่ืองพระโอรสในสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน     
สงขลำนครินทร์ ประสตูิเมื่อวนัที่ 20 ก.ย. (22 ก.ย. พ.ศ. 2468)  
7. หนงัสอืกระทรวงกำรตำ่งประเทศถึงมหำเสวกเอก เจ้ำพระยำมหิธร 
รำชเลขำธิกำรเร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ขอเรียน  
พระรำชปฏิบัติจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จ          
พระพนัวสัสำมำตุจฉำเจ้ำ ว่ำจะให้เสด็จกลบัประเทศหรือเสด็จไป    
พกัฟืน้พระวรกำยที่ประเทศอเมริกำภำยหลงัรับกำรรักษำจำกแพทย์
ที่ไฮเดลเบิร์กแล้ว (2 - 4 ธ.ค. พ.ศ. 2468)  
8. พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หวัมีพระรำชกระแสรับสัง่ให้
สมเด็จพระเจ้ำพี่ยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมขุนสงขลำนครินทร์เสด็จกลบั
ประเทศในกำรถวำยพระเพลิงพระบรมศพ พระบำทสมเด็จ          
พระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยูห่วั (ธ.ค. พ.ศ. 2468)  
9. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ เสด็จจำกอังกฤษ       
กลบัเข้ำกรุงเทพฯ โดยเรือช่ือ สลำมตั (Slamat) มำถึงสิงคโปร์ และ
เสด็จถึงกรุงเทพฯ วนัท่ี 16 ก.พ. (ธ.ค. - 15 ก.พ. พ.ศ. 2468) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร เอกสำรต้นฉบบั 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

ภำษำไทย ภำษำองักฤษ ภำษำเยอรมนั และภำษำฝร่ังเศส 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 6.7/18 , กต 6.7/20 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 97 กต 6.7/20 เร่ือง เบ็ดเตลด็ต่างๆ เกี่ยวกับ ส. จ. ข. สงขลาฯ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2465-2471 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 167 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ ขอให้พระองค์เจ้ำไตรทศ
ประพันธ์  ช่วยจัดกำรเ ร่ืองกำรแปลรหัสโทรเลขต่ำงๆ ถวำย          
(ก.พ. พ.ศ. 2468 - เม.ย. พ.ศ. 2469)  
2. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ มีลำยพระหตัถ์ถึงบคุคล
ตำ่งๆ (พ.ศ. 2469) 
3. หนงัสือโต้ตอบเร่ืองกำรสง่-ตอบรับโทรเลข หนงัสือ และสิ่งของ
ต่ำงๆไปถวำยสมเด็จเ จ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ เช่น 
ลำยพระหัตถ์สมเด็จพระพันวัสสำมำตุจฉำเจ้ำ พระบรมรำชเทวี       
(พ.ค. พ.ศ. 2469 - ต.ค. พ.ศ. 2471)  
4. หนังสือกรมรำชเลขำธิกำรถึงสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ         
กรมพระยำเทวะวงศ์วโรปกำร  เ ร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน       
สงขลำนครินทร์ประชวร  ซึ่ งพระบำทสมเด็จพระเ จ้ำอยู่หัว               
มีพระรำชด ำริให้พระเจ้ำน้องยำเธอ  กรมขุนชัยนำทนเรนทร        
เ สด็ จ ออกไปฟั งพระอำกำรของสม เด็ จ เ จ้ ำ ฟ้ ำฯ  ก รมขุน            
สงขลำนครินทร์ และสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร 
หำกต้องใช้เวลำรักษำพระองค์นำน  จึงส่งพระยำสุธรรมไมตรี  
ออกไปเปลีย่นแทน  
5. เ ร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ได้ขอพระบรม         
รำชำนุญำตอยู่ศึกษำต่อที่ประเทศอังกฤษ เป็นเวลำ 2 ปี             
เมื่อทรงหำยพระอำกำรประชวร 
6. เ ร่ืองตอบข่ำวที่หนังสือพิมพ์บำงกอกไทม์ขอทรำบข่ำวว่ำ        
ทรงสิน้พระชนม์จริงหรือไม่ ( ธ.ค. พ.ศ. 2465) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทยภำษำองักฤษ ภำษำเยอรมนั และภำษำฝร่ังเศส 

  
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 97 กต 6.7/20 เร่ือง เบ็ดเตลด็ต่างๆ เกี่ยวกับ ส. จ. ข. สงขลาฯ (ต่อ) 
 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 6.12/2 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 98 กต 6.7/21 เร่ือง ที่ประทับของ ส.จ.ข. สงขลาที่อเมริกา พ.ศ. 2469  
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2469 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 12 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. เร่ืองที่ประทบัของสมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์       
และหมอ่มสงัวำลย์ระหวำ่งประทบัท่ีอเมริกำ คือ 63 Longwood 
Avenue, Brookline, Massachusetts, USA. (ก.ย. - พ.ย.  
พ.ศ. 2469) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 99 กต 6.7/22 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ประชวรเสด็จกลับกรุงเทพฯ 
    พ.ศ. 2471 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2471 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 206 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. พระยำวิชิตวงศ์มีหนงัสือถึงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำไตรทศ
ประพนัธ์ ถวำยลำยพระหตัถ์สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์
เ ร่ืองพระอำกำรประชวร เ ร่ิมจำกเ ป็นไข้หวัดใหญ่แล้ว เ ป็น 
Pyelonephritis ด้วยจนต้องไปประทบัรักษำพระองค์ในโรงพยำบำล 
Symmes Arlington Hospital เป็นเวลำ 21 วนั โดยมีนำยแพทย์ 
W.S. Whittemore และนำยแพทย์ W.R. Holer เป็นผู้ถวำยกำร
รักษำ (พ.ค. พ.ศ. 2471) 
2. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ ประชวรด้วยพระโรค
ไส้ตนั [ไส้ติ่งอกัเสบ] (Appendicitis) ได้รับกำรผำ่ตดัโดยนำยแพทย์ 
Whittemore ที่โรงพยำบำล Charles Gate Hospital เมื่อวนัที่ 20 
มิ.ย. พ.ศ. 2471 โดยมีหม่อมสงัวำลย์ และพระยำวิชิตวงศ์เฝ้ำพระ
อำกำร และถวำยรำยงำนมำยังกระทรวงกำรต่ำงประเทศเพื่อน ำ
ควำมทลูกรำบบงัคมทลูพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หวัและ
กรำบทูลสมเด็จพระพนัวัสสำมำตุจฉำเจ้ำสำเหตุที่สถำนทูตไม่ได้
ถวำยรำยงำนเข้ำมำก่อนหน้ำนัน้ เนื่องจำกเป็นเหตุเ ร่งด่วน               
(มิ.ย. พ.ศ. 2471)  
3. พระยำวิชิตวงศ์มีหนังสือลับถึงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำ        
ไตรทศประพันธ์รำยงำนพระอำกำรประชวรของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ    
กรมขนุสงขลำนครินทร์และควำมเห็นของนำยแพทย์ 4 ทำ่น คือ 
1. Dr. Stewart Whittemore นำยแพทย์ใหญ่แห่ง Charles' Gate 
Hospital, Cambridge 2. Dr. Arthur H. Crosbie ผู้ช ำนำญในกำร
รักษำโรคไต 3. Dr. Reginald Fitz แพทย์ประจ ำพระองค์ระหว่ำง
ประทบัอยู่ที่อเมริกำ และ 4. Dr. Richard Ohler กบัรำยงำนว่ำ
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์จะเสด็จไปพกัฟืน้ตำกอำกำศ
เพื่อบ ำรุงพระวรกำย ตำมหัวเมืองชำยทะเลของประเทศอังกฤษ
ฝร่ังเศส และก่อนจะเสด็จกลบักรุงเทพฯ (ก.ค. - ส.ค. พ.ศ. 2471) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 99 กต 6.7/22 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯ ประชวรเสด็จกลับกรุงเทพฯ  
    พ.ศ. 2471 (ต่อ) 
 

 4. เจ้ำพระยำมหิธร รำชเลขำธิกำรมีหนงัสือถึงพระวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้ำไตรทศประพันธ์ สอบถำมเร่ืองก ำหนดเสด็จกลบักรุงเทพฯ ของ
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ว่ำจะทนังำนพระรำชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัหรือไม่ เพรำะมีพระรำช
ประสงค์จะทรงสถำปนำพระอิสริยยศ     (ก.ย. พ.ศ. 2471)  
5. รำยงำนเร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์พร้อมด้วย 
หมอ่มสงัวำลย์พระธิดำ และพระโอรสเสด็จกลบักรุงเทพฯ โดยเรือ   
“กะชิมำ มำรู” จะถึงสิงคโปร์ประมำณวันที่ 3 ธ.ค. พ.ศ. 2471  
เพื่อน ำควำมกรำบบงัคมทูลพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
และกรำบทลูสมเด็จพระพนัวสัสำมำตจุฉำเจ้ำ (พ.ย. พ.ศ. 2471) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษรของวสัด ุ
จดหมำยเหต ุ

ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศเลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 100 กต 6.7/23 เร่ือง เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ขอบัญชีคณะทูตานุทตู 
และวันเทศกาลของประเทศต่าง ๆ พ.ศ. 2471 

  
1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2471 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 14 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ ขอให้พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ำไตรทศประพันธ์ ช่วยรวบรวมรำยช่ือคณะทูตจำก
ประเทศต่ำงๆ ที่ประจ ำอยู่ ณ กรุงสยำม พร้อมครอบครัว ส ำหรับ
เชิญในงำนเลีย้งพร้อมกับก ำหนดวันเทศกำลและวันส ำคัญ         
ของประเทศตำ่งๆ (ธ.ค. พ.ศ. 2471) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย ภำษำองักฤษ และภำษำฝร่ังเศส 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 101 กต 6.7/24 เร่ือง นายลิงค์ ห้างบ ีกริม เมืองฮัมบูรก์ โทรเลข ถวายพรสมเด็จฯ
    กรมขุนสงขลา พ.ศ. 2472 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2472 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 18 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. นำยลิงก์ แห่งบริษัท บี กริม ณ เมืองฮอมเบิร์ก และครอบครัว     
มีหนงัสอืถวำยพระพรสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ให้ทรง
หำยพระประชวร และสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์        
ให้กระทรวงกำรตำ่งประเทศตอบขอบใจไปยงันำยลิงก์ (ก.ค. - ส.ค. 
พ.ศ. 2472) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
  ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนคิ 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 102 กต 6.7/25 เร่ือง การจัดหาพระโอสถถวายสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลา 
    นครินทร์ พ.ศ. 2472 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2472 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 71 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนงัสือโต้ตอบเร่ืองกำรจดัหำพระโอสถถวำยสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ 
กรมขนุสงขลำนครินทร์เมื่อมีพระอำกำรประชวร นำยแพทย์โนเบิล 
(Dr. Noble) เห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ยำ 2 ชนิดในกำรรักษำ 
คือ Kurchi และ Conessine เบือ้งต้นหำยำทัง้ 2 ชนิดไม่ได้        
ในกรุงเทพฯ จึงโปรดเกล้ำฯ ให้พระยำศรีวิสำรวำจำติดต่อกบั    
นำย Charles Wingfield อคัรรำชทตูองักฤษ ให้ช่วยถำมไป     
ทำงรัฐบำลอินเดียว่ำมียำนัน้ขำยหรือไม่และให้ช่วยสง่มำทำง
เค รื ่องบ ิน  ต ่อมำนำยแพทย ์โน เบ ิลพบว ่ำม ียำ  Kurchi bark          
ในกรุงเทพฯ สว่นยำอีกชนิดนัน้ไม่จ ำเป็นนกั จึงของดกำรหำยำ   
เข้ำมำ ระหว่ำงนัน้ที่รัฐบำลอินเดียได้จดัเคร่ืองบินเตรียมไว้ส ำหรับ
จดัสง่ยำเข้ำมำ และแจ้ง ชื ่อยำไปยงั เม ืองลงักำด้วย ต ่อมำ        
นำย Charles Wingfield มีหนงัสือแจ้งว่ำไม่มียำ Confessine    
ทัง้ในอินเดียและลงักำ แต่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแพทย์ที่กลักตัตำ
แนะน ำให้ใ ช้ยำที ่โรงเรียนนัน้ปรุงและได้สง่มำให้ทำงเรือชื ่อ    
Tairea แล้ว (ก.ค. - ก.ย. พ.ศ. 2472) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.7 ม 1/69, ร.7 ม 26.5/243 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 103 กต 6.7/26 เร่ือง สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอกรมขุนสงขลานครินทร์ สิน้พระชนม์  
    (ตอน 1) พ.ศ. 2472 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2472 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 248 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนังสือจำกอัครรำชทูต  กงสุล  สถำนทูต  ผู้ แทนรัฐบำล             
ของประเทศต่ำงๆ ส่งถึงกระทรวงกำรต่ำงประเทศเพื่อแสดง 
ควำมเสียใจต่อกำรสิน้พระชนม์ของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน             
สงขลำนครินทร์ และแจ้งกำรเข้ำร่วมในพิธีพระศพ เช่น อคัรรำชทตู
อังกฤษอัครรำชทูตและเสนำบดีกระทรวงต่ำงประเทศอิตำล ี
ประธำนำธิบดีประเทศอเมริกำอปุทตูเบลเยี่ยม อคัรรำชทตูเดนมำร์ค
อคัรรำชทูตฝร่ังเศส อคัรรำชทตูสเปน กงสลุสวีเดน อุปทูตเยอรมนั
อัครรำชทูตญ่ีปุ่ นและประเทศอื่นๆ ซึ่งกระทรวงกำรต่ำงประเทศ     
ไ ด้ ค ว ำมกรำบบัง คมทู ลสม เด็ จพร ะ เ จ้ ำพี่ ย ำ เ ธ อ เ จ้ ำ ฟ้ ำ                
กรมพระนครสวรรค์  ผู้ ส ำ เ ร็จรำชกำร สมเด็จพระพันวัสสำ     
มำตจุฉำเจ้ำและท ำหนงัสอืตอบรับแล้ว (ก.ย. - ต.ค. พ.ศ. 2472) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทยภำษำองักฤษ และภำษำฝร่ังเศส 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 6.7/27 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 104 กต 6.7/27 เร่ือง กรมหลวงสงขลานครินทร์สิน้พระชนม์ (ตอน 2) พ.ศ.2472 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2472-2473 
2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 205 แผน่ 
3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  
4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนังสือโต้ตอบของกระทรวงกำรต่ำงประเทศกับสถำนทูตสยำม      
ณ ประเทศต่ำงๆ เ ร่ืองพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว               
ให้สถำนทูตส่งพระรำชสำส์นแจ้งข่ำวกำรสิน้พระชนม์ของสมเด็จ      
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ไปยังพระเจ้ำแผ่นดินประเทศต่ำงๆ   
รวม 12 ประเทศ เช่น ญ่ีปุ่ นอังกฤษ สวีเดนเดนมำร์ก และสถำนทูต     
ได้ส่งพระรำชสำส์น หนังสือตอบกลับเพื่อแสดงควำมเสียใจจำก       
พระเจ้ำแผ่นดินประเทศต่ำงๆมำทูลเกล้ำฯถวำยพระบำทสมเด็จ
พระปกเกล้ำเจ้ำอยูห่วั (ม.ค. - พ.ค. พ.ศ. 2472)  
2. ก ำหนดข้อพนกังำนในงำนพระเมรุฯ ท้องสนำมหลวง           
พ.ศ. 2472 ซึ่งมี 3 งำน คือ 
งำนที ่ 1 งำนพระเมรุสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ 
ก ำหนดเดือนมีนำคม พ.ศ. 2472 มีหมำยก ำหนดกำรเสด็จ
พระรำชทำนเพลิงพระศพ งำนเก็บพระอฐิั งำนบรรจุพระอฐิั 
งำนที ่ 2. งำนพระเมรุ พระวิมำดำเธอกรมพระสทุธำสินีนำฎ 
ปิยมหำรำชปดิวรัดำ  
งำนที่ 3 งำนพระเมรุพระเจ้ำบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ำแขไขดวง 
(มี.ค. พ.ศ. 2472) 
3. รำยนำมคณะทตู คณะกงสลุ พร้อมภริยำที ่จะมำร่วมงำน       
พระรำชก ุศลปัณณำสมวำรพระศพสมเด ็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุ     
สงขลำนครินทร์ (มี.ค. พ.ศ. 2472) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย ภำษำองักฤษ และภำษำฝร่ังเศส 
7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3 
9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 6.7/26, กต 6.7/28, กต 6.7/29 ร.7 ต 19/19 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 105 กต 6.7/28 เร่ือง สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ 

    สิน้พระชนม์ (ตอน 2 ) พ.ศ. 2472 

 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2472 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 135 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนังสือเสนำบดีกระทรวงกำรต่ำงประเทศถึงรำชเลขำธิกำร
รำยงำนเร่ืองได้มีโทรเลขและหนังสือแจ้งข่ำวกำรสิน้พระชนม์        
ของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ ไปยงัอคัรรำชทูตสยำม
กงสลุในตำ่งประเทศ และอคัรรำชทตู กงสลุต่ำงประเทศในกรุงเทพฯ 
ให้ทรำบ ซึ่งต่อมำได้รับโทรเลขและหนงัสือตอบแสดงควำมเสียใจ
นอกจำกนัน้ยังมี รัฐบำล ห้ำงร้ำน และบุคคลต่ำงๆ ส่งหนังสือ       
แสดงควำมเสียใจมำ ด้วย  โดยไ ด้น ำควำมกรำบบังคมทูล
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หวัและได้มีโทรเลขและหนงัสือ
เชิญพระรำชกระแสขอบใจตอบกลับไปแล้วพร้อมทัง้ส่งบัญชี
รำยละเอียดมำถวำย (ต.ค. พ.ศ. 2472)  
2. อัครรำชทูตเยอรมันขอเข้ำถวำยควำมเคำรพพระศพสมเด็จ       
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ (ต.ค. พ.ศ. 2472)  
3. ข่ำวสิน้พระชนม์ของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์       
ในหนงัสอืพิมพ์ Bangkok Time, Friday, 25th October, 1929 (ต.ค. 
พ.ศ. 2472) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย ภำษำองักฤษ และภำษำฝร่ังเศส 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 6.7/26, กต 6.7/27, กต 6.7/29 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 106 กต 6.7/29 เร่ือง เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลาฯ สิน้พระชนม์ (ตอนที่ 3 ) พ.ศ. 2472 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2472 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 222 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนงัสือโต้ตอบของกระทรวงกำรต่ำงประเทศกบัสถำนทูตสยำม    
ณ ประเทศต่ำงๆ เร่ืองพระเจ้ำแผ่นดิน รัฐบำลและสถำนทูตของ
ประเทศต่ำงๆ ตอบรับหนังสือและตอบกลับแสดงควำมเสียใจ         
ต่อกำรสิน้พระชนม์ของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์มำยงั
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระพันวัสสำ
มำตจุฉำเจ้ำ (ก.ย. - พ.ย. พ.ศ. 2472) 
2. รำยนำมคณะทูต คณะกงสุลพร้อมภริยำที่จะมำร่วมงำน         
พระรำชกุศลปัณณำสมวำรพระศพสมเด็จเ จ้ำฟ้ำฯ กรมขุน      
สงขลำนครินทร์ วนัท่ี 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2472 
3. หม่ อม เ จ้ ำ ว ร รณ ไ วทย ำก ร  ว ร ว ร รณอัค ร ร ำ ชทู ตสย ำม                   
ณ  ก รุ งลอนดอน มีหนังสือถึ งพระวรวง ศ์ เธอ  พระอง ค์ เ จ้ ำ              
ไตรทศประพันธ์ เสนำบดีกระทรวงกำรต่ำงประเทศ รำยงำนข่ำว  
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์สิน้พระชนม์ และก ำหนดกำร
ไว้ทุกข์ไปยังเจ้ำนำย หม่อมเจ้ำ และนักเรียนของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ    
กรมขุนสงขลำนครินทร์ซึ่งข้ำรำชกำรสถำนทูตและนักเรียนทุน        
ส่วนพระองค์ได้แสดงเสียใจมำยังสมเด็จพระพนัวัสสำมำตุจฉำเจ้ำ 
(พ.ย. พ.ศ. 2472)  
4. เสนำบดีกระทรวงกำรต่ำงประเทศมีหนังสือถึงเจ้ำพระยำมหิธร     
รำชเลขำธิกำรเร่ืองนำยคอร์ต ครอกเกอร์ และภริยำมีหนงัสือมำแสดง
ควำมเสียใจในกำรสิ น้พระชนม์ของสมเด็ จเ จ้ำ ฟ้ำฯ กรมขุน          
สงขลำนครินทร์และได้เขียนบทควำมสรรเสริญพระเกียรติคุณลงใน
หนงัสือพิมพ์ Boston Evening Transcript ลงวนัที่ 2 ต.ค. ด้วย     
(ต.ค. พ.ศ. 2472)  
5. ก ำหนดกำรพระรำชกุศลสตมวำรพระศพสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน
สงขลำนครินทร์วันที่ 30 - 31 ธ.ค. และ 1 ม.ค. พ.ศ. 2472 ที่วัง      
สวนกุหลำบ  และรำยนำมคณะทูต  คณะกงสุล  และแขก 
ที่จะเข้ำร่วมงำน  (ธ.ค. พ.ศ. 2472) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 106 กต 6.7/29 เร่ือง เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลาฯ สิน้พระชนม์ (ตอนที่ 3 ) พ.ศ. 2472 
(ต่อ) 

 
6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย ภำษำองักฤษ และภำษำฝร่ังเศส 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 6.7/27, กต 6.7/28, ร.7 ต 19/19 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 107 กต 6.12/2 เร่ือง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราช 
    สิรินธรเสด็จยุโรป (ตอนที่ 1) (พ.ศ. 2464-2465) 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2464-2465 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 284 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนงัสือโต้ตอบเร่ืองพระอำกำรประชวรของสมเด็จพระเจ้ำน้องนำง
เธอเจ้ำฟ้ำกรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร ซึ่งสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน
สงขลำนครินทร์แนะน ำให้เสด็จไปรักษำพระองค์ที่ยุโรปโดยสมเด็จ 
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ได้เสด็จกลบักรุงเทพฯ  เพื่อเชิญสมเด็จ
เจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงเพชรบุรี เสด็จออกไปรักษำพระองค์ โดยจะออก
เดินทำงในเดือน มิ.ย. พ.ศ. 2465 (มี.ค. พ.ศ. 2464 - มิ.ย. พ.ศ. 2465)  
2. รำยงำนกำรรักษำพระอำกำรประชวรของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ           
กรมหลวง เพชรบุ รี รำชสิ ริ นธร  ซึ่ งสม เด็ จ เ จ้ ำ ฟ้ำฯ  กรมขุน            
สงขลำนครินทร์ ได้ปรึกษำกับคณะแพทย์แล้วเห็นว่ำควรถวำย      
กำรผ่ำตดัรักษำพระอำกำรโรคไต ซึ่งสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำ
นครินทร์ ได้ดแูลจดักำรเร่ืองแพทย์และสถำนพยำบำล จนกำรผ่ำตดั
ส ำเร็จไปด้วยดี (ก.ย. - ต.ค. พ.ศ. 2465) 
3. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ประชวร แพทย์แนะน ำให้
เสด็จไปประทับรักษำพระวรกำยที่ชำยทะเลประเทศฝร่ังเศสและ
ประทบัอยู่ยุโรปอีก 1 ปี เพื่อติดตำมพระอำกำรทุกสำมเดือนและ
เนื่องจำกพระองค์ประชวรจึงไม่สำมำรถถวำยกำรดูแล และตำม
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธรได้ พระบำทสมเด็จ
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่  จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้พระเจ้ำ          
น้องยำเธอ กรมขุนชัยนำทนเรนทรเสด็จออกไปเป็นผู้ติดตำมดูแล
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงเพชรบรีุรำชสิรินธรแทน เป็นเวลำ 9 เดือน 
(พ.ย.- ธ.ค. พ.ศ. 2466) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 6.12/4, กต 6.12/5, กต 6.7/19 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 108 กต 6.12/4 เร่ือง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรี 
    ราชสิรินธรเสด็จยุโรป (ตอนที่ 2) (พ.ศ. 2465 - พ.ศ. 2466) 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2465 - พ.ศ.2466 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 265 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์และสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ         
กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิ รินธรเสด็จถึงยุโรป  จำกนัน้เสด็จไป            
กรุงลอนดอนเพื่อให้คณะแพทย์ผู้ เ ช่ียวชำญตรวจพระอำกำร          
ของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร และสมเด็จ         
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ ได้ส่งรำยงำนควำมเห็นแพทย์        
ซึ่งถวำยกำรรักษำผ่ำตัดพระวักกะเบือ้งซ้ำยมำกรำบบังคมทูล
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวและกรำบทูลสมเด็จ            
พระพนัวสัสำมำตจุฉำเจ้ำ (ก.ค.- ต.ค. พ.ศ. 2465)  
2. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์และสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ         
กรมหลวงเพชรบรีุรำชสริินธรมีโทรเลขถวำยพระพร เนื่องในวนัประสตูิ
สมเด็จพระพนัวสัสำมำตจุฉำเจ้ำ (ก.ย. พ.ศ. 2465) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 6.12/2, กต 6.12/5 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 109 กต 6.12/5 เร่ือง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรี 
    ราชสิรินธรเสด็จยุโรป (ตอนที่ 3) 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2466 - พ.ศ. 2468 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 238 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ขอพระรำชทำนพระบรม
รำชำนุญำตเสด็จออกไปรับสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงเพชรบุรีรำช   
สริินธรท่ีสงิคโปร์ (มี.ค. พ.ศ. 2466 - เม.ย. พ.ศ. 2467)  
2. หลวงพิรัชพิศดำร มีหนังสือทูลพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ       
ไตรทศประพันธ์ เสนำบดีกระทรวงกำรต่ำงประเทศ เร่ืองสมเด็จ     
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ให้รวบรวมสิ่งของต่ำงๆส่งเข้ำมำ
ทูลเกล้ำถวำยสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิริ นธร         
(ตค. พ.ศ. 2468) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 6.12/2, กต 6.12/4 

  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 110 กต 6.29/93 เร่ือง โปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสอืในงานพระศพ 
    ทูลกระหม่อมสงขลาฯ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2472-2473 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 34 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. บญัชีหนงัสือโต้ตอบเร่ือง ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯพระรำชทำน
หนงัสอืในงำนพระศพทลูกระหมอ่มสงขลำ (สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวง
สงขลำนครินทร์) (ธ.ค. พ.ศ. 2472 - มิ.ย. พ.ศ. 2473) 
2. เร่ืองส่งหนงัสือพระรำชประวตัิพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยูห่วัซึง่พิมพ์ในงำนปัญญสมวำรพระศพสมเด็จพระเจ้ำพี่ยำเธอ 
เ จ้ ำ ฟ้ ำ ก รมหลว ง สง ขลำนค ริ นท ร์ ไ ป ยั ง สถ ำนทู ต สย ำม                      
ณ  กรุงลอนดอน วอชิงตนั กรุงโรม กรุงโตริโอ กรุงเบอร์ลิน สำมคัคี
สมำคมกรุงลอนดอน สมำคมนักเรียนไทยในอเมริกำ และสมำคม
นกัเรียนไทยในฟิลปิปินส์ 

6.  ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7.  ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8.  เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 3  

9.  เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 111 กต 42.1/36 เร่ือง โปรดเกล้าฯ ให้พระสรรพกิจปรีชา ตามเสด็จสมเดจ็เจ้าฟ้าฯ  
    กรมขุนสุโขทัยและพระพินิจวรัิชกิจ ตามเสด็จฯ เจ้าฟ้ากรมขุน
    สงขลาฯ กลับกรุงเทพฯ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2458 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 41 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. บัญชีหนังสือโต้ตอบเร่ืองให้พระสรรพพิจปรีชำตำมเสด็จสมเด็จ    
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสุโขทัยธรรมรำชำ และพระพินิจรัชกิจตำมเสด็จ   
สมเด็จเ จ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์  เสด็จกลับกรุงเทพฯ           
(เม.ย. - มิ.ย. พ.ศ. 2458) 
2. หนังสือโต้ตอบของพระยำบริรักษ์จัตุรงค์ กับกระทรวงพระคลัง   
มหำสมบัติเ ร่ืองงบประมำณค่ำเดินทำงของพระสรรพกิจปรีชำ             
( พร้อมบุตร) จ ำนวน 180 ปอนด์และพระพินิจวิรัชกิจ จ ำนวน         
120 ปอนด์  ตำมที่ โปรด เก ล้ำฯใ ห้ตำมเสด็ จสมเด็ จ เ จ้ ำ ฟ้ำฯ              
กรมขนุสโุขทยัธรรมรำชำ และสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ 
กลบักรุงเทพฯ (พ.ศ. 2458) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 7 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 112 กต 43.2/5 เร่ือง ขอให้กรมพระคลังข้างที่ส่งเงนิค่าเล่าเรียนของนักเรียนให้ 
    สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ประจ าปี 
    พ.ศ. 2459 - 2463 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2463 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 69 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. บัญชีหนังสือโต้ตอบเร่ืองเงินค่ำเล่ำเรียนของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ       
กรมขนุสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2458  
2. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ ให้พระยำศภุกรณ์บรรณสำร
อธิบดีกรมพระคลัง ข้ำงที่  จัดกำรส่ง เ งินจ ำนวน 700 ปอนด์                
ให้พระยำบริรักษ์จัตุรงค์ เพื่อส่งไปให้หม่อมเจ้ำไตรทศประพันธ์      
อคัรรำชทูตสยำม ณ กรุงเบอร์ลินส ำหรับเป็นค่ำเลำ่เรียนของนกัเรียน
ทนุสว่นพระองค์ (พ.ค. - มิ.ย. พ.ศ. 2458)  
3. สมเด็จพระพันวัสสำมำตุจฉำเจ้ำ พระบรมรำชเทวี โปรดเกล้ำฯ     
ให้กรมพระคลังข้ำงที่จ่ำยเงินจ ำนวน 600 ปอนด์ แก่หม่อมเจ้ำ        
ไตรทศประพันธ์ เพื่อเป็นค่ำเล่ำเรียนของนักเรียนทุนส่วนพระองค์
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ประจ ำปี  พ .ศ. 2459          
(เม.ย. - มิ.ย. พ.ศ. 2459)  
4. หมอ่มเจ้ำไตรทศประพนัธ์มีหนงัสอืและโทรเลขถึงสมเด็จฯ  กรมพระ
เทวะวงศ์วโรปกำร เร่ืองขออนุญำตเบิกเงิน 600 ปอนด์ จำกแบงค์
ดิสคอนโด เกอเซลชัฟด์ ส ำหรับเป็นค่ำเล่ำเรียนของนักเรียนทุนส่วน
พระองค์สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ประจ ำปี พ.ศ. 2460 
5. สมเด็จพระพันวัสสำมำตุจฉำเจ้ำ พระบรมรำชเทวี โปรดเกล้ำฯ     
ใ ห้ส่ งดรำฟต์ เ งิ น  17 ปอนด์  2 เซนต์  คื นแก่ สถำนทูตสยำม               
กรุงโคเปนเฮเกน ที่ ได้ทดรองจ่ำยเป็นค่ำเล่ำเรียนของนำยปุ่ น      
นักเรียนทุนส่วนพระองค์สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์        
ไปเมื่อ พ.ศ. 2461 (พ.ศ. 2463) 

  
 
 
 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 112 กต 43.2/5 เร่ือง ขอให้กรมพระคลังข้างที่ส่งเงนิค่าเล่าเรียนของนักเรียนให้ 
    สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ประจ าปี 
    พ.ศ. 2459 – 2463 (ต่อ) 

 
6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 8 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 
 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 113 กต 43.6/18 เร่ือง การเล่าเรียนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอฯ (เร่ืองราวระหว่าง 

    หม่อมจรูญและมิสเตอร์วีมส์ผู้ดูแลสมเดจ็พระเจ้าลูกยาเธอ 

    เกี่ยวกับการทรงเล่าเรียน) 

 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2449 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 209 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนังสือ โ ต้ตอบระหว่ำ งหม่อม เ จ้ ำจ รูญศักดิ์ กฤดำกรกับ       
มิ ส เ ต อ ร์ วี ม ส์  (M.W. Colchester - Wemyess) ผู้ ดู แ ล สม เ ด็ จ         
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ กับสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธออื่นๆ
ระหวำ่งทรงศกึษำที่ประเทศองักฤษ (พ.ศ. 2449)  
2. รำยงำนข้อหำรือของมิสเตอร์วีมส์และหมอ่มเจ้ำจรูญศกัดิ์กฤดำกร 
เร่ืองกำรจัดกำรศึกษำเล่ำเรียนและกำรเสด็จประพำสช่วงวนัหยุด   
ขอ งสม เด็ จ เ จ้ ำ ฟ้ ำฯ  ก รมขุนสงขลำนค รินท ร์ และสม เด็ จ                
พระเจ้ำลกูยำเธอ 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 8 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 114 กต 43.6/20 เร่ือง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าเพรชบูรณ์, สุโขทัย, สงขลา 
    เสด็จกลับกรุงเทพฯ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2453 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 5 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. พระบำทสมเด็จพระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยูห่วั ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
ให้หม่อมเจ้ำบวรเดชเป็นผู้ ตำมเสด็จสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน        
สงขลำนครินทร์สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทรำชัย        
สมเด็ จ เ จ้ ำ ฟ้ำฯ  กรมขุนสุโขทัยธรรมรำชำและพระองค์ เ จ้ ำ               
รังสิตประยูรศกัดิ์ เดินทำงกลบัเข้ำมำกรุงเทพฯ ในงำนพระบรมศพ
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั เสด็จออกจำกเมืองเนเบิล 
วนัที่ 10 ก.พ. พ.ศ. 2453 โดยเรือ "ลตูโซ" เดินทำงถึงกรุงเทพฯ          
เมื่อวนัที่ 8 มี.ค. พ.ศ. 2453 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 8 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

  

 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 115 กต 43.6/23 เร่ือง การทรงศึกษาของสมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอฯ 3 พระองค์ 
    (การทรงศึกษาของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์,  
    กรมขุนสุโขทัยธรรมราชาและกรมขุนเพ็ชรบูรณ์อนิทราชัย) 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2457 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 204 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. บญัชีหนังสือโต้ตอบเร่ืองกำรศึกษำของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน
สงขลำนครินทร์สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสโุขทยัธรรมรำชำ และสมเด็จ
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุเพ็ชรบรูณ์อินทรำชยั 
2. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงพิษณโุลกประชำนำถ ทรงปรึกษำหำรือ
กับสมเด็จพระพันวัสสำมำตุจฉำเจ้ำ พระบรมรำชเทวี และสมเด็จ  
กรมพระเทวะวงศ์วโรปกำรเร่ืองจัดกำรให้สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน
สงขลำนครินทร์ เสด็จกลบักรุงเทพฯ ระหว่ำงเกิดสงครำมในยุโรป 
พ.ศ. 2457 โดยให้เดินทำงกลบัทำงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
3. กำรจัดกำรศึกษำและกำรเดินทำงของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน
สงขลำนครินทร์ระหวำ่งเกิดสงครำมในยโุรป พ.ศ. 2457 เบือ้งต้นได้
ทรงรับพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จไปประเทศอเมริกำ แต่ได้
ยกเลิกภำยหลังเพรำะอำจมีภัยระหว่ำงกำรเดินทำงต่อมำทรง     
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้เสด็จไปประเทศเดนมำร์กแทนจึงได้ทรง
เต รียมกำร เ ร่ืองกำรศึกษำที่ เ มื อง โค เปนเฮ เกน  แต่ต่อม ำ 
มีพระบรมรำชโองกำร ฯให้เสด็จกลบัเข้ำประเทศ เพรำะเกรงว่ำ  
จะเกิดสงครำมยำวนำนอำจท ำให้ไม่ปลอดภัยหำกประทับอยู่ใน
ยโุรป 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 8 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 116 กต 43.6.2/1 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงศึกษา 
    ต่างประเทศ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2450 - 2458 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 63 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. พระเจ้ำน้องยำเธอ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรปกำรมีหนงัสือถึงพระเจ้ำ
น้องยำเธอ กรมขุนสมมตอมรพนัธ์ รำชเลขำนุกำร รำยงำนว่ำพระยำ  
ศรีธรรมสำสน์ อคัรรำชทตูสยำม ณ กรุงเบอร์ลนิแจ้งเร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ 
กรมขนุสงขลำนครินทร์เสด็จไปประทบัท่ีองักฤษก่อนท่ีจะเร่ิมเข้ำศึกษำ 
ในโรงเรียนคำเด็ตและตอนเสด็จกลับกรุงเบอร์ลิน สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ  
กรมขุนนครรำชสีมำ และสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทรำชัย 
ไ ด้ เสด็ จประพำสกรุ ง เบอ ร์ลินระหว่ำ งวันหยุดฮอลิ เด ย์ ด้ วย  
( ธ.ค. - ก.พ. พ.ศ. 2450) 
2. พระเจ้ำน้องยำเธอ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรปกำร มีหนังสือถึง 
พระเจ้ำน้องยำเธอกรมขนุสมมตอมรพนัธ์ รำชเลขำนกุำร รำยงำนว่ำ
พระยำศรีธรรมสำส์น อัครรำชทูตสยำม ณ กรุงเบอร์ลิน แจ้งเร่ือง
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ได้เสด็จไปเฝ้ำสมเด็จพระนำง
เจ้ำจกัรพรรดินีเยอรมนั, มกฎุรำชกมุำรีเยอรมนั, เจ้ำหญิงอิเตียลเฟรด
ริคและมกฎุรำชกมุำรีแหง่กรุงกรีซด้วย (ก.ย. พ.ศ. 2451)  
3. พระยำศรีธรรมสำสน์ มีหนงัสือถึง พระเจ้ำน้องยำเธอ กรมหลวง 
เทวะวงศ์วโรปกำรเร่ืองได้น ำเคร่ืองเงิน สมดุและพระรูปที่สง่มำถวำย
แก่สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์แล้ว (มิ.ย. พ.ศ. 2452) 
4. หนังสือโต้ตอบของพระยำศรีธรรมสำสน์ อัครรำชทูตสยำม ณ  
กรุงเบอร์ลินกบัพระเจ้ำน้องยำเธอ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรปกำรเร่ือง
ข้อขดัแย้งระหวำ่งสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ กบันำยเอก
เอ๊ก ผู้ เป็นพระอภิบำลเร่ืองให้ทรงแต่งชุดเคร่ืองแบบนำยทหำรไทยไป
ในกำรพิธีฉลองวนัประสตูิสมเด็จพระเจ้ำเฟรดริก ต่ได้รับกำรปฏิบตัิ 
ที่ไมเ่หมำะสม (ก.พ. - มี.ค. พ.ศ. 2454)  
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 116 กต 43.6.2/1 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงศึกษา 
    ต่างประเทศ (ต่อ) 
 

 5. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ เสด็จประพำสเดนมำร์กทรง
ได้รับกำรรับรองอย่ำงดีจำกเจ้ำชำยเดนมำร์ก โดยเสด็จไปประทบัที่ 
วังฤดูร้อนและได้รับพระรำชทำนเลีย้งดินเนอร์จำกสมเด็จพระเจ้ำ 
กรุงเดนมำร์ค (ต.ค. พ.ศ. 2454) 
6. หม่อมเจ้ำไตรทศประพันธ์ อัครรำชทูตสยำม ณ กรุงเบอร์ลิน 
มีหนังสือถึงพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระเทวะวงศ์วโรปกำร เร่ือง
รำยงำนกำรศึกษำของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์กับ
ควำมเห็นของกระทรวงทหำรเรือเยอรมนั (มี.ค. พ.ศ. 2456)  
7. เ ร่ื อ ง เ งิ นค่ ำ ใ ช้ จ่ ำยในกำรทรงศึกษำของสมเด็ จ เ จ้ ำ ฟ้ำฯ               
กรมขนุสงขลำนครินทร์  (มิ.ย.- ก.ค. พ.ศ. 2458) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 8  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 117 กต 43.6.2/2 เร่ือง การซ้อมทหารเยอรมนัประจ าปี พ.ศ. 2451 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2451 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 4 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. นำยร้อยตรี สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ ซึ่งทรงศึกษำ
วิชำทหำรที่ โ ร ง เ รียนนำย ร้อยทหำรบก  ณ  เมื องปอตสดัม 
ได้รับเชิญให้เสด็จไปทอดพระเนตรกำรรีวิวทหำรรักษำพระองค์
ประจ ำเทศกำลออตมัต์ ณ กรุงเบอร์ลิน และทรงได้ท ำควำมคุ้นเคย
กบัสมเด็จพระจักรพรรดินี สมเด็จมกุฎรำชกุมำรแห่งเยอรมนัและ  
มกุฏรำชกุมำ รีแห่ งก รีกและป ริน เซสส์ ไป เตลฟ รีด ริก ด้วย            
(พ.ศ. 2454) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 8 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 118 กต 43.6.2/3 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ กับพระองค์รังสิต 
    เสด็จกลับไปยุโรป 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2453 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 41 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ เจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำฯ ให้หม่อมเจ้ำไตรทศประพนัธ์ ตำมเสด็จสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ                
กรมขุนสงขลำนครินทร์  กลับออกไปศึกษำที่ ยุ โรปในวันที่  
15 เม.ย. ร.ศ. 130 (พ.ศ. 2454) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 8 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 119 กต 43.6.2/4 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงเข้าศึกษาวิชา 
    ทหารเรือเยอรมัน 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2454 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 42 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ ทรงสอบไล่วิชำเฟนริช     
ณ โรงเรียนนำยร้อยของเยอรมันได้คะแนนระดับสูงที่ เ รียกว่ำ 
"Schrgut" ทรงได้รับกำรยกย่องมำก เพรำะจำกผู้ เข้ำสอบ 400  คน   
มีผู้ท ำคะแนนเทำ่พระองค์ได้เพียงคนเดียว  
2. สมเด็จพระจักรพรรดิเยอรมันทรงตัง้ให้สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน
สงขลำนครินทร์ ด ำรงพระยศเป็นนำยเรือตรีพิเศษของกองทัพ
เยอรมัน และทรงแต่งตัง้ให้นำยเรือโอคูปมำนเป็น companion  
ของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ในระหว่ำงทรงศึกษำภำค
ทะเลประจ ำเรือครูเซอร์วิคตอเรีย หลยุส์ ณ ทะเลบอลติก 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 8 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 43.6.2/5 , ร.6 บ 4.1/6, ร.6 บ 4.1/15 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 120 กต 43.6.2/5 เร่ือง ไกเซอร์ให้ถวายรายงานการศึกษาสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุน 

    สงขลานครินทร์ 

 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2457 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 29 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จพระเจ้ำไกเซอร์วิลเฮล์ม ที่ 2 จกัรพรรดิเยอรมนัให้มีหนงัสอื
กรำบบงัคมทลูถึงพระบำทสมเด็จพระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยู่หวั รำยงำน
ผลกำรสอบไลน่กัเรียนนำยเรือเยอรมนัของสมเด็จฯ เจ้ำฟ้ำกรมขุน
สงขลำนครินทร์ ว่ำทรงสอบไล่ได้ดีจนได้รับยกย่อง เป็นเกียรติยศ
และทรงประพฤติเข้ำกนัได้ดีกบันำยทหำรเรือเยอรมนั 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 8 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 43.6.2/4, ร.6 บ 4.1/15 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 121 กต 43.6.2/6 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ในเวลาเกิดสงคราม
    ที่ยุโรป 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2457 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 111 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. บญัชีหนงัสือโต้ตอบเร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์
ระหวำ่งเกิดสงครำมที่ยโุรป พ.ศ. 2457 
2. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ และนักเรียนทหำร 
ได้ทรงลำออกและลำออกจำกกองทพัเยอรมนัเพื่อรักษำควำมเป็น
กลำงของประเทศสยำมในระหวำ่งสงครำมที่ยโุรป  
3. ข้อปรึกษำหำรือเร่ืองจะให้สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์
เสด็จไปประเทศเดนมำร์ก ฮอลนัดำ องักฤษ อเมริกำ หรือจะให้เสด็จ
กลบัประเทศไทย ระหวำ่งเกิดสงครำมในยโุรป  
4. พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หวัมีพระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์เสด็จไป 
กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมำร์ก และให้นำยต๋อย นักเรียน
นำยทหำรบกตำมเสด็จด้วย 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 8 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง กต 43.6.2/1, ร.6 บ 4.1/16 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 122 กต 43.6.2/7 เร่ือง หาคนที่จะออกไปประจ าพระองค์สมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมขุน
    สงขลานครินทร์ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2460 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 19 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ ขอให้จดัหำคนที่จะมำอยู่
เป็นมหำดเล็กของพระองค์ แทนพระยำชนินทรภักดีในระหว่ำงที่
พระองค์ก ำลงัศึกษำที่มหำวิทยำลยัฮำร์วำร์ด ประเทศอเมริกำ โดย
ทรงต้องกำรบุคคลที่มีวัยเหมำะสม และอยำกจะศึกษำเล่ำเรียน 
เพรำะมีพระประสงค์จะพระรำชทำนเงินทุนส่วนพระองค์ให้ 
เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลยัเบือ้งต้นทรงแนะน ำให้พิจำรณำเลือก 
นำยเพีย้นหรือนกัเรียนจำกโรงเรียนรำชแพทยำลยั 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรกระทรวงกำรตำ่งประเทศ เลม่ 8 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 123 ศธ 5/20  เร่ือง สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชเสด็จ 
    ทอดพระเนตรพิพิธภณัฑ์ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 23 ก.ค. พ.ศ. 2447 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 3 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กระทรวงกำรตำ่งประเทศ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็ จพระ เ จ้ ำลูกยำ เ ธอ  เ จ้ ำ ฟ้ ำมหิดลอดุล เดช  เสด็ จ
ทอดพระเนตรพิพิธภณัฑ์ที่วงัหน้ำ วนัท่ี 25 ก.ค. พ.ศ. 2447 

6. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

7. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร ส ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร กองกลำง เลม่ 5 

8. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



267 
 

แฟ้มที่ 124 ศธ 10/54 เร่ือง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 12 ก.ค. – 27  พ.ย. พ.ศ. 2466 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 22 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กองกลำง ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธิกำร มอบให้ 2 ครัง้  
ครัง้ที ่1 เมื่อ พ.ศ. 2515 และครัง้ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. เร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ทรงช่วยติดต่อเจรจำ  
กับมูลนิ ธิ รอคกี เ้ฟลเลอร์  และเ ร่ืองขอพระรำชทำนพระบรม 
รำชำนญุำตเสด็จกลบัเมืองกรุงเทพฯ เพื่อรับรำชกำร  
2. พระรำชโทรเลขพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวถึง
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ เร่ืองมีพระรำชประสงค์ให้
เสด็จกลบัเมืองไทยมำรับรำชกำรในกรมมหำวิทยำลยั ซึ่งสมเด็จ 
พระพันวัสสำมำตุจฉำเจ้ำทรงมีควำมยินดีมำก เมื่อทรงทรำบ 
พระรำชประสงค์แล้ว  
3. ลำยพระหัตถ์สมเด็จเ จ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ ถึง
เจ้ำพระยำธรรมศกัดิ์มนตรีเร่ืองกำรติดต่อกบันำยแพทย์เพียส ท่ีจะ
ส่งนำยแอนเนอร์นำยช่ำงของมูลนิธิรอคกีเ้ฟลเลอร์มำกรุงเทพฯ  
และเร่ืองทรงหำรือเก่ียวกับกำรรับรำชกำรในกรมมหำวิทยำลัย  
ด้วยทรงวิตกในปัญหำพระสขุภำพ  
4. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ ทรงรับรำชกำรต ำแหน่ง
อ ธิบดี กรมมหำวิ ทยำลัย  เ งิ น เดื อน  800 บำท  และเ ร่ื อง รับ
พระรำชทำนยศเป็น มหำอ ำมำตย์ตรี ตำมประกำศรำชกิจจำ
นเุบกษำ วนัท่ี 2 ธ.ค. พ.ศ. 2466 เลม่ 40 หน้ำ 2696 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร ส ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร กองกลำง เลม่ 7 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 125 ศธ 10/62 เร่ือง กัน้ฝา ท าหน้าต่าง ห้องประชุมที่ตกึหลงัใหญ่ กระทรวง 

    ศึกษาธิการ (ครัง้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ด ารง

    ต าแหน่งอธิบดีมหาวทิยาลัย) 

 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 6 ก.ย. - 12 ต.ค. พ.ศ. 2466 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 22 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กองกลำง ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธิกำร มอบให้ 2 ครัง้  
ครัง้ที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2515 และครัง้ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนงัสือเจ้ำพระยำธรรมศกัดิ์มนตรี เสนำบดีกระทรวงศึกษำธิกำร
ถึงมหำอ ำมำตย์โท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำศภุโยคเกษมเสนำบดี
กระทรวงพระคลังมหำสมบัติ เ ร่ื องขอให้ โอนเ งินให้แก่ กรม
มหำวิทยำลยัเป็นค่ำจดัท ำหน้ำต่ำง กัน้ฝำและปรับปรุงห้อง เพื่อเป็น
ที่ทรงงำนของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ เมื่อทรงเข้ำรับ
รำชกำรเป็นอธิบดีกรมมหำวิทยำลัย ในกระทรวงศึกษำธิกำร  
รำวเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2466  (ก.ย. - ต.ค. พ.ศ. 2466) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร  ส ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร กองกลำง เลม่ 7 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 126 ศธ 10/98 เร่ือง การแสดงปาฐกถาพเิศษในมหาวิทยาลัยซึ่งทูลกระหม่อมได้
    ทรงจัดใน พ.ศ. 2467 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 15 ก.ย. - 22 ธ.ค. พ.ศ. 2467 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 6 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กองกลำง ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธิกำร มอบให้ 2 ครัง้ 
ครัง้ที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2515 และครัง้ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. มหำอ ำมำตย์ตรีพระยำปรีชำนสุำส์น สง่รำยงำนถึง มหำอ ำมำตย์
ตรี พระยำอนกิุจวิธูร ผู้บญัชำกำรจุฬำลงกณ์มหำวิทยำลยัรำยงำน
เร่ืองกำรแสดงปำฐกถำพิเศษของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
ซึง่สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ ได้จดัขึน้ในเทอมที่ 1 
และ 2 ของ พ.ศ. 2467 พร้อมตำรำงสรุปวนัเวลำ หวัข้อบรรยำย 
จ ำนวนผู้ เข้ำฟัง และช่ือผู้แสดงปำฐกถำ เช่น พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ 
กรมพระด ำรงรำชำนภุำพโดยมีพระบรมวงศำนวุงศ์ และข้ำรำชกำร
ชัน้ผู้ใหญ่เข้ำฟังด้วย เช่นสมเด็จพระพนัวสัสำมำตจุฉำเจ้ำ 
(ก.ย. -ธ.ค. พ.ศ. 2467) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร ส ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร กองกลำง เลม่ 7 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 127 ศธ 10/178 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาฯขอค าชีแ้จงและสถติทิี่จะตอบ 
    คณะฮาร์วาร์ดมิสชั่น 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 17 เม.ย. - 10 พ.ค. พ.ศ. 2472 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 11 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร   

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กองกลำง ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธิกำร มอบให้ 2 ครัง้  
ครัง้ที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2515 และครัง้ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนังสือสั่งกำรของพระองค์เจ้ำธำนีนิวัติ  เสนำบดีกระทรวง 
ธรรมกำรเร่ือง สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ขอค ำชีแ้จงและ
สถิติที่จะใช้ตอบแก่คณะฮำร์วำร์ดมิสชัน่ (Harvard of the Phillips 
Brooks House) ซึ่งได้สอบถำมเก่ียวกบัเร่ืองปัญหำด้ำนกำรศึกษำ
ของนกัเรียนไทยในตำ่งประเทศ ปัญหำกำรให้บริกำรของโรงพยำบำล 
ปัญหำกำรศึกษำวิชำแพทย์ในประเทศปัญหำของโรงเ รียน
สำธำรณสขุ ปัญหำกำรมำรดำและทำรก และปัญหำด้ำน กำรวิจยั 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร  ส ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร กองกลำง เลม่ 7 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 128 ศธ 10/190 เร่ือง หนังสือชุดของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์ 
    ว่าด้วยเร่ืองอนามัยสอนนักเรียน 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 4 ก.ค. – 25 พ.ย. พ.ศ.2474 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 40 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร   

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กองกลำง ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธิกำร มอบให้ 2 ครัง้  
ครัง้ที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2515 และครัง้ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หวัข้อหนงัสือชุดสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงสงขลำนครินทร์เร่ือง
กำรอนำมัยเป็นหนังสือชุดที่แต่งขึน้ส ำหรับสอนอนำมัยแก่เด็ก
นักเรียนชัน้ประถมหรือระดับมัธยมเพื่อถวำยเป็นพระกุศลแก่ 
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงสงขลำนครินทร์  
2. หนังสือชุดทูลกระหม่อมแดง เร่ือง เคร่ืองจักรของเรำ แต่งโดย
หมอ่มเจ้ำหญิงพนูพิศมยั ดิศกลุ 
3. ควำมเห็นพระ เ จ้ำบรมวง ศ์ เธอ  กรมขุนชัยนำทนเรนทร  
เ ร่ือง หนังสือชุด  สมเด็จเ จ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงสงขลำนครินทร์ 
(ก.ค. พ.ศ. 2474)  
4. ค ำปรำรภและค ำแนะน ำเ ร่ืองหนังสือชุด  สมเด็จเ จ้ำฟ้ำฯ  
กรมหลวงสงขลำนครินทร์ 
5. หนังสือจำกสมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำ 
นุภำพ ถึงพระองค์เจ้ำธำนีนิวัติ เร่ืองไม่ขอรับเชิญให้เป็นผู้ ตรวจ
หนังสือชุดทูลกระหม่อมแดง เนื่องจำกหม่อมเจ้ำหญิงพูนพิสมัย  
ได้เข้ำร่วมประกวดด้วย 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร  ส ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร กองกลำง เลม่ 7 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ศธ 66/29, สบ 2.32/28 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



272 
 

แฟ้มที่ 129 ศธ 10.1/26 เร่ือง กระทรวงมหาดไทยขอนายเฉลิมแพทย์ไปรับราชการใน 
    กรมสาธารณสุข และตามเสดจ็เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลาไปศึกษาวิชา
    ต่างประเทศ  
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 28 ก.ค. พ.ศ. 2463 - 7 ต.ค. พ.ศ. 2464) 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 18 แผน่   

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร  

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กองกลำง ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธิกำร มอบให้ 2 ครัง้  
ครัง้ที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2515 และครัง้ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนังสือโต้ตอบกรมมหำวิทยำลัย เร่ือง เห็นชอบให้โอน ร.อ.ต. 
เฉลิม พรมมำส แพทย์ประกำศนียบัตรโรงพยำบำลศิริรำช ไปรับ
รำชกำรที่กรมสำธำรณสุข กระทรวงมหำดไทย ตำมที่อธิบดีกรม
สำธำรณสุข มีหนังสือขอตัวมำยังผู้ บัญชำกำรจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั (28 ก.ค - 26 ส.ค. พ.ศ. 2463)  
2. หนังสือโต้ตอบกรมมหำวิทยำลัย กระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง 
นำยเฉลิม พรมมำส ขอลำออกจำกรำชกำรที่โรงพยำบำลศิริรำช 
เมื่อเดือนตลุำคม พ.ศ. 2463 เพื่อตำมเสด็จสมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอ 
เจ้ำฟ้ำกรมขุนสงขลำนครินทร์ ไปศึกษำวิชำแบคทีริโอ (Bacterio)  
ณ ประเทศอเมริกำ โดยได้รับทุนเล่ำเรียนส่วนพระองค์ (3 ก.ย. - 7 
ต.ค. พ.ศ. 2463) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร  ส ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร กองกลำง เลม่ 7 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.6 บ 4.9/17 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 130 ศธ10.1/103 เร่ือง จ้างศาสตราจารย์ ซี ดลับย ูสตัมป์ เป็นศาสตราจารย์ฝ่ายวิชา 
    อนาโตมี 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 21 พ.ย. พ.ศ. 2466 - 18 ก.ค. พ.ศ. 2467 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 44 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร   

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กองกลำง ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธิกำร มอบให้ 2 ครัง้  
ครัง้ที ่1 เมื่อ พ.ศ. 2515 และครัง้ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ มีหนงัสือ ถึงสมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอ
เจ้ำฟ้ำกรมขุนสงขลำนครินทร์ อธิบดีกรมมหำวิทยำลยัเร่ืองกำรจ้ำง
ศำสตรำจำรย์ ซี ดบัย ูสตมัป์ เข้ำมำเป็นศำสตรำจำรย์แผนกอนำโตมี 
(กำยวิภำคศำสตร์) คณะแพทยศำสตร์ แหง่จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
(พ.ย. พ.ศ. 2466 - ก.ค. พ.ศ. 2467)  

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร  ส ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร กองกลำง เลม่ 7 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 131 ศธ10.1/117 เร่ือง หมอเยเอช เลกซวิก ส่งหนังสอืต าราทย์แพทย์ต่างๆ 150 เล่ม
    อันเป็นมรดกของหมอเฮย์ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 16-20 ก.พ. พ.ศ. 2466 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 8 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กองกลำง ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธิกำร มอบให้ 2 ครัง้  
ครัง้ที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2515 และครัง้ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ลำยพระหตัถ์มหำอ ำมำตย์ตรี สมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอเจ้ำฟ้ำ
กรมขุนสงขลำนครินทร์  อธิบดีกรมมหำวิทยำลัยถึงพระยำ 
เวชสิทธิพิลำส เร่ืองนำยแพทย์ เอช เลกชวิก ได้มอบหนังสือต ำรำ
แพทย์ต่ำงๆ อนัเป็นมรดกของนำยแพทย์เฮย์ ให้แก่โรงเรียนแพทย์ 
จึงทรงสั่งให้จัดกำรหำผู้ ท ำบัญชี และตู้ เ ก็บหนังสือกับให้ท ำ  
Book plate ปิดหน้ำหนงัสือเพื่อเป็นที่ระลึกแก่นำยแพทย์เฮย์ ซึ่ง
ตอ่มำพระยำเวชสทิธิพิลำส ได้มีหนงัสอืกรำบทลูว่ำได้มอบหมำยให้
หลวงอำยุรแพทย์พิเศษเป็นผู้ ไปรับและจัดท ำบญัชีหนังสือ (ก.พ. 
พ.ศ. 2466) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร  ส ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร กองกลำง เลม่ 7 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



275 
 

แฟ้มที่ 132 ศธ 10.1/118 เร่ือง การสอบไล่แพทย์ชัน้ประกาศนียบัตร 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 16 ก.พ. พ.ศ. 2466  - 30 พ.ค. พ.ศ. 2467 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 53 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กองกลำง ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธิกำร มอบให้ 2 ครัง้ 
ครัง้ที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2515 และครัง้ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ ทรงงำนในฐำนะอธิบดี
กรมมหำวิทยำลยั ทรงให้ควำมเห็นและสัง่กำรเร่ืองเก่ียวกบักำรสอบ
ไล่นักเรียนแพทย์ ชัน้ประกำศนียบัตร  คณะแพทยศำสตร์แห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั และทรงให้ใช้วงัของพระองค์ เป็นที่ท ำ
กำรประชุมกรรมกำรสอบไล่วิชำแพทยศำสตร์ประกำศนียบัตร 
รวมทัง้ทรงเข้ำร่วมเปิดกำรประชุมและมอบหมำยให้ผู้ เก่ียวข้องท ำ
หน้ำที่ตอ่ไป 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร ส ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร กองกลำง เลม่ 7 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 133 ศธ10.1/191 เร่ือง ศาสตราจารย์เอ ย ีเอลลสิ ลาตามเสด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลา 
    นครินทร์ไปจังหวดัเชียงใหม่ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 27 ธ.ค. – 10 ม.ค. พ.ศ. 2467 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 4 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กองกลำง ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธิกำร มอบให้ 2 ครัง้  
ครัง้ที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2515 และครัง้ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ศ.นพ. เอลลิส มีหนงัสือแจ้งขอลำเพื่อตำมเสด็จสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ 
กรมขุนสงขลำนครินทร์ไ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 - 19 ม.ค. 
 พ . ศ .  2467 ซึ่ ง ไ ด้ รั บ อนุญำต จ ำกผู้ บัญช ำก ำ ร จุ ฬ ำ ล ง ณ์
มหำวิทยำลยัให้ถือวำ่ไปปฏิบตัิรำชกำร (ธ.ค. - ม.ค. พ.ศ. 2467) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร ส ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร กองกลำง เลม่ 7 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 134 ศธ10.1/305 เร่ือง ค ากราบบังคมทลูในการเปิดตกึมหิดลวรานุสรณ์ 
    ตึกมิน้ เลาหเศรษฐี และหอพกั นักเรียน โรงพยาบาลศิริราช 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร - 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 4 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กองกลำง ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธิกำร มอบให้ 2 ครัง้  
ครัง้ที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2515 และครัง้ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. ค ำกรำบบงัคมทลูพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หวั ในกำร
เสด็จพระรำชด ำเนินมำประกอบพิธีเปิดตึกมหิดลวรำนุสสรณ์ 
ตกึมิน้ เลำหเศรษฐี และหอพกันกัเรียนโรงพยำบำลศิริรำช 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร  ส ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร กองกลำง เลม่ 7 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.7 ศ 7.1/3, ศธ 60/106, ศธ 60/107, (2) ศธ 1/105 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



278 
 

แฟ้มที่ 135 ศธ 60/103 เร่ือง ส่งประกาศสร้างตึกคนไข้พิเศษถาวรวตัถุอนุสรณ์สมเด็จ 
พระจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ 

 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 17 - 25 มี.ค. พ.ศ. 2472 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 7 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กองกลำง ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธิกำร มอบให้ 2 ครัง้  
ครัง้ที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2515 และครัง้ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. บญัชีส่งประกำศสร้ำงตึกคนไข้พิเศษ เพื่อเป็นถำวรวตัถุอนุสรณ์
สมเด็จพระเจ้ำพี่ยำเธอเจ้ำฟ้ำกรมหลวงสงขลำนครินทร์ ไปยัง 
ธรรมกำรมณฑลต่ำงๆ และหนังสือตอบรับประกำศสร้ำงตึกคนไข้
พิเศษนัน้จำกธรรมกำรมณฑลอยุธยำและธรรมกำรมณฑลภูเก็ต 
(มี.ค. พ.ศ. 2472) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร  ส ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร กองกลำง เลม่ 20 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ศธ 60/104, ศธ 60/106, ร.7 ศ 7.1/3, ศธ 10.1/305 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 136 ศธ 60/104 เร่ือง กรมสารบรรณส่งประกาศสร้างตึกส าหรับคนไข้พเิศษที่ 
    โรงพยาบาลศิริราช 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 4 แผน่ 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 21 มี.ค. พ.ศ. 2472 – 16 เม.ย. พ.ศ. 2473 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร   

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กองกลำง ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธิกำร มอบให้ 2  
ครัง้ที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2515 และครัง้ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนงัสือกรมสำรบรรณ กระทรวงธรรมกำร เร่ืองประกำศสร้ำง
ตึกส ำหรับคนไข้พิเศษที่โรงพยำบำลศิริรำช [ตึกอนุสรณ์ที่ระลึก
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงสงขลำนครินทร์] 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร ส ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร กองกลำง เลม่ 20 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ศธ 60/103, ศธ 60/106, ร.7 ศ 7.1/3, ศธ 10.1/305 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 137 ศธ 60/106 เร่ือง กรมสารบรรณแจ้งประกาศสร้างตึกส าหรับคนไข้พิเศษที่ 
    โรงพยาบาลศิริราช 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 22 พ.ย. – 9 ธ.ค. พ.ศ. 2473 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 10 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กองกลำง ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธิกำร มอบให้ 2 ครัง้  
ครัง้ที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2515 และครัง้ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. พระรำชหัตถเลขำพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวถึง
พระองค์เจ้ำธำนีนิวัติ เ ร่ืองตัง้กรรมกำรสร้ำงตึกคนไข้พิเศษที่
โรงพยำบำลศิริรำชเพื่อเป็นอนุสรณ์ถวำยสมเด็จพระเจ้ำพี่ยำเธอ 
เจ้ำฟ้ำกรมหลวงสงขลำนครินทร์ โดยแตง่ตัง้ให้พระองค์เจ้ำธำนีนิวตัิ
เป็นนำยกกรรมกำร พระเจ้ำพี่ยำเธอกรมขุนชัยนำทนเรนทร และ
เจ้ำพระยำศรีพิพฒัน์ เป็นกรรมกำรด ำเนินกำร (พ.ย. พ.ศ. 2473)  
2. หมอ่มเจ้ำวิบลูย์สวสัดิวงศ์มีหนงัสือถึงพระองค์เจ้ำธำนีนิวตัิ เร่ือง
ส ำเนำลำยพระหัตถ์พระเจ้ำพี่ยำเธอ กรมขุนชัยนำทนเรนทร  
รับพระรำชด ำริเป็นกรรมกำรและเร่ืองวิธีด ำเนินกำรสร้ำงตึกคนไข้
พิเศษที่โรงพยำบำลศิริรำช (พ.ย. พ.ศ. 2473) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร ส ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร กองกลำง เลม่ 20 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ศธ 60/103, ศธ 60/104, ร.7 ศ 7.1/3, ศธ 10.1/305 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 138 ศธ 60/107 เร่ือง พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทรส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ 
    สมควรรับเชิญในการเปิดตกึมหิดลวรานุสรณ์มาให้เลือก 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 3 - 5 เม.ย. พ.ศ. 2475 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 3 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กองกลำง ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธิกำร มอบให้ 2 ครัง้  
ครัง้ที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2515 และครัง้ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนงัสือโต้ตอบของพระเจ้ำพี่ยำเธอ กรมขนุชยันำทนเรนทรกบั
เจ้ำพระยำธรรมศักดิ์มนตรี เสนำบดีกระทรวงธรรมกำร เร่ือง
รำยช่ือผู้ที่สมควรเชิญมำในกำรเปิดตกึมหิดลวรำนสุรณ์ (ตึกคนไข้
พิเศษ เพื่อเป็นอนุสรณ์ถวำยสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงสงขลำ
นครินทร์) (พ.ย. พ.ศ. 2475) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร  ส ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร กองกลำง เลม่ 20 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ศธ 60/108 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 139 ศธ 60/108 เร่ือง ผู้ที่เชญิในงานเปิดตกึมหดิลวรานุสรณ์และ 
ตึกมิน้ เลาหเศรษฐี ณ โรงพยาบาลศิริราช วนัที่ 7 เดอืนพฤศจิกายน 

 
1. วนัเดือนปีของเอกสำร 7 พ.ย. พ.ศ. 2475 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 10 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กองกลำง ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธิกำร มอบให้ 2 ครัง้  
ครัง้ที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2515 และครัง้ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. รำยช่ือผู้ ที่ได้รับเชิญไปในงำนเปิดตึกมหิดลวรำนุสรณ์ และ 
ตึกมิน้เลำหเศรษฐี ณ โรงพยำบำลศิริรำช วนัที่ 7 พ.ย. พ.ศ. 2475 
ประกอบด้วย เจ้ำนำย ข้ำรำชกำรจำกกระทรวงต่ำงๆ อำจำรย์เก่ำ
ของมหำวิทยำลยั ผู้มีอปุกำรคุณคณะหนงัสือพิมพ์ คณะทูตำนุทูต 
รำยนำมที่คณุหญิงเพิ่ม โชฎึกรำชเศรษฐี เชิญและก ำหนดกำรเปิด
ตึกมหิดลวรำนุสรณ์ และตึกมิน้ เลำหเศรษฐี และหอนักเรียน
พยำบำล (พ.ย. พ.ศ. 2475) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร  ส ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร กองกลำง เลม่ 20 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ศธ 60/107 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 140 ศธ 66/29 เร่ือง กรมหลวงเพชรบุรีกับหม่อมสังวาลย์ พิมพ์หนังสอืเร่ืองต่างๆ 
    แจกแก่สถานที่ต่าง ๆ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 30 ธ.ค. พ.ศ. 2472 - 13 เม.ย. พ.ศ. 2475  

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 49 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กองกลำง ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธิกำร มอบให้ 2 ครัง้  
ครัง้ที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2515 และครัง้ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนัง สือจ ำกผู้ รั ้ง ต ำ แหน่ ง เ จ้ ำก รมต ำ รำถึ งหม่อม เ จ้ ำ 
พิมพ์พกัตรภำณี เร่ืองกระทรวงธรรมกำรจดัพิมพ์หนงัสือเก่ียวกับ
วันพระประสูติสมเด็จฯ เ จ้ำฟ้ำกรมหลวงสงขลำนครินทร์  
ตำมรับสัง่ของสมเด็จพระพนัวสัสำมำตุจฉำเจ้ำ จ ำนวน 4,000 
เลม่แล้ว (ธ.ค. พ.ศ. 2472)  
2. หนังสื อจำกผู้ รั ้ง ต ำ แหน่ ง เ จ้ ำก รมต ำ รำถึ งหม่ อม เ จ้ ำ 
พิมพ์พกัตรภำณี เร่ืองหนงัสอืที่หมอ่มสงัวำลย์มหิดล ณ อยธุยำ  
จะพิมพ์แจกในงำนพระศพสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงสงขลำ
นครินทร์ เร่ืองกำรรักษำตัว จ ำนวน 4,000 เล่มนัน้ ให้ส่งที่งำน 
พระเมรุ 3,000 เล่ม และเก็บท่ีกระทรวง 1,000 เล่ม (ธ.ค. - มี.ค. 
พ.ศ. 2472)  
3. หนังสือแจ้งควำมกระทรวงธรรมกำร เ ร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ 
กรมหลวงเพชรบรีุรำชสิรินธร ประทำนหนงัสือต่ำงๆ ซึ่งพิมพ์แจก
ในงำนพระศพสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงสงขลำนครินทร์ มำยัง
กระทรวงธรรมกำรเพื่อแจกแก่ห้องสมดุและโรงเรียนต่ำงๆ (เม.ย. 
พ.ศ. 2473)  
4. หนังสือชุดสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงสงขลำนครินทร์ เล่ม 1  
เ ร่ื อง ข้อควร รู้ เ ร่ื อง ร่ำงกำย เ รี ยบเ รียงโดย  อ ำมำตย์ เอก  
พระยำอนุสำส์นพณิชยกำร ซึ่งหม่อมสงัวำล มหิดล ณ อยุธยำ 
กับพระธิดำและพระโอรสในสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงสงขลำ
นครินทร์ พิมพ์แจกเพื่ออทุิศสว่นกศุลถวำย (ม.ค. พ.ศ. 2474) 
5. หนงัสอืแจ้งควำมกระทรวงธรรมกำร เร่ืองหมอ่มสงัวำลย์ มหิดล 
ณ อยุธยำ มอบหนงัสือ "ข้อควรรู้เร่ืองร่ำงกำย" มำยงักระทรวง
ธรรมกำรเพื่อแจกแก่ห้องสมุดและโรงเรียนต่ำงๆ (ก.พ. - เม.ย. 
พ.ศ. 2474) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 140 ศธ 66/29 เร่ือง กรมหลวงเพชรบุรีกับหม่อมสังวาลย์ พิมพ์หนังสอืเร่ืองต่างๆ 
    แจกแก่สถานที่ต่าง ๆ (ต่อ) 
 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะกำยภำพ และ 
    ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร ส ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร กองกลำง เลม่ 20 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ศธ 10./190, สบ 2.32/28 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 141 (2) ศธ1/105 เร่ือง สมเด็จพระพันวัสสาฯ ขอให้ขนานนามตึกที่สมเด็จพระเจ้า 
    พี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ ทรงสร้างที่ โรงพยาบาล 
    ศิริราช 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 14 ส.ค. - 19 พ.ย. พ.ศ. 2473 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 20 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กองกลำง ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธิกำร มอบให้ 2 ครัง้ ครัง้ที่ 
1 เมื่อ พ.ศ. 2515 และครัง้ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2520 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. สมเด็จพระพนัวสัสำมำตจุฉำเจ้ำ พระบรมรำชเทวีมีลำยพระหตัถ์
ถึงพระองค์เจ้ำธำนีนิวตัิ เร่ืองขอให้ขนำนนำมตึกที่สมเด็จพระเจ้ำ 
พี่ยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงสงขลำนครินทร์ ทรงสร้ำงขึน้ท่ีโรงพยำบำล 
ศิริรำชซึ่งต่อมำทรงโปรดเห็นชอบให้ใช้ช่ือว่ำ  "ตึกมหิดลบ ำเพ็ญ" 
และขนำนนำมช่ือตึกที่ส ร้ำงใหม่ เพื่ อ เ ป็นอนุสรณ์ภำยหลัง
สิน้พระชนม์วำ่ "ตกึมหิดลวรำนสุรณ์" พร้อมทัง้ให้ท ำค ำจำรึกส ำหรับ
ตัง้ที่ตึกนัน้ตำมค ำแนะน ำของ ดร.เอลลิส ด้วย (ส.ค. - ธ.ค. พ.ศ. 
2473) 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำร กระทรวงศกึษำธิกำร  ส ำนกังำนปลดักระทรวง
ศกึษำธิกำร กองกลำง เลม่ 1 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ร.5 รล-พศ/148 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 142 สร 0201.8/111 เร่ือง สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์  

    พ.ศ. 2493 

 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ศ. 2493 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 5 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร กองกลำง ส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร กองกลำง ส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. นำยพลเอก  เอ็ดกำร์ อี  ฮูม  (Edgar E. Hume) แห่ง
กองบัญชำกำรพลเอก แมกอำเธอร์ซึ่งเป็นนักเรียนร่วมชัน้กับ
สมเด็จพระรำชบิดำ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงสงขลำนครินทร์ เมื่อครัง้
ศึกษำอยู่ที่ School of Public Health ของมหำวิทยำลยัฮำร์วำร์ด 
และที่ Massachusetts Institute of Technology ได้ขอพระบรม
รำชำนุญำตเข้ำเฝ้ำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั เพื่อทูลเกล้ำฯ 
ถวำยปริญญำสำธำรณสุขมหำบัณฑิต  ที่  Massachusetts 
Institute of Technology ถวำยแด่สมเด็จพระรำชบิดำ เจ้ำฟ้ำฯ 
กรมหลว ง ส งขลำนค รินท ร์  ภ ำยหลัง สิ น้ พ ร ะชน ม์ แ ล้ ว
พระบำทสมเด็จพระเ จ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ  
 ให้พลตรีฮมูเข้ำเฝ้ำในวนัท่ี 23 พฤษภำคม พ.ศ. 2493 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย และภำษำองักฤษ 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรต้นฉบบั 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำร กองกลำง ส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ส ำนกันำยกรัฐมนตรี เลม่ 1  

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 143 สบ 2.24/12 เร่ือง หมายก าหนดการพระราชพิธีต่างๆ พ.ศ. 2468 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 20 เม.ย. - 21 ก.พ. พ.ศ. 2468 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 139 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพ 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร หมอ่มเจ้ำหญิงพนูพิศมยั ดิศกลุ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2509 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หมำยกรมพระรำชพิ ธี  กระทรวงวัง  กรำบทูลพระ เ จ้ำ 
บรมวงศ์เธอ กรมพระด ำรงรำชำนุภำพ เร่ืองพระบำทสมเด็จ
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว จะเสด็จฯไปท่ำรำชวรดิษฐ์ เพื่อรับเสด็จ
สมเด็จพระเจ้ำพี่ยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมขุนสงขลำนครินทร์ ซึ่งเสด็จ
กลับจำกยุโรป ในวันที่  16 ก.พ. พ.ศ. 2468 แล้วจะเสด็จฯ  
ไปถวำยบังคมพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยูห่วั ณ พระที่นัง่ดสุติมหำปรำสำท 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม สบ 2/13 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรสว่นพระองค์ สมเดจ็ฯ กรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพ  
เลม่ 1 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 144 สบ 2.24/16 เร่ือง หมายก าหนดการกระทรวงวัง 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 6 มี.ค. พ.ศ. 2468 – 6 ก.พ. พ.ศ. 2472 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 359 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพ 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร หมอ่มเจ้ำหญิงพนูพิศมยั ดิศกลุ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2509 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. เร่ืองแจ้งควำมบญัชีล ำดบัหม่อมรำชวงศ์ หม่อมหลวงในสมยั
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยูห่วั ซึง่หมอ่มรำชวงศ์ในสมเด็จ
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ อยูใ่น "หมอ่มรำชวงศ์ชัน้ 5"  

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม สบ 2/13 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรสว่นพระองค์ สมเดจ็ฯ กรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพ 
 เลม่ 1 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง สบ 2.24/12, สบ 2.24/33 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 145 สบ 2.24/33 เร่ือง หมายกระทรวงวัง พ.ศ. 2472 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร พ.ค.- 1 พ.ย. พ.ศ. 2472 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 27 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพ 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร หมอ่มเจ้ำหญิงพนูพิศมยั ดิศกลุ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2509 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หมำยกรมพระรำชพิ ธี  กระทรวงวัง  กรำบทูลพระ เ จ้ำ 
บรมวงศ์เธอ กรมพระด ำรงรำชำนุภำพ เร่ือง กำรพระรำชกุศล 
สตัตมวำรพระศพสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ ที่วัง  
สวนกหุลำบ วนัท่ี 30 ก.ย. - 1 ต.ค. พ.ศ. 2472  
2. แจ้งควำมก ำหนดกำรไ ว้ทุก ข์สมเด็ จ เ จ้ ำ ฟ้ำฯ  กรมขุน 
สงขลำนครินทร์ ตัง้แตว่นัสิน้พระชนม์ 24 ก.ย. พ.ศ. 2472 ถึงเสร็จ
กำรพระรำชกศุลสตัตมวำรเป็นเวลำ 100 วนั  
3. หมำยก ำหนดกำรพระรำชกศุลสตัตมวำรพระศพสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ 
กรมขนุสงขลำนครินทร์ 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม สบ 2/14 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรสว่นพระองค์ สมเดจ็กรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพ 
เลม่ 1 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



290 
 

แฟ้มที่ 146 สบ 2.24/35 เร่ือง ท าบุญถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหดิล
    อดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 24 ก.ย. - 22 ต.ค. พ.ศ. 2472 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 12 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพ 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร หมอ่มเจ้ำหญิงพนูพิศมยั ดิศกลุ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2509 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. แจ้งควำมกำรบ ำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน 
สงขลำนครินทร์ ควำมว่ำ โปรดเกล้ำฯ ให้ก ำหนดกำรพระรำชกุศล 
คือ ปฐมสตัตวำร ปัญญำสมวำรและสตัตมวำร ระหว่ำงประดิษฐำน
พระศพ ณ ท้องพระโรงวงัสวนกหุลำบ 
2. พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระด ำรงรำชำนุภำพ ทรงบ ำเพ็ญ 
พระกุศลทักษิณำนุปทำนอุทิศถวำยสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน 
สงขลำนครินทร์วนัที่ 21 - 22 ต.ค. พ.ศ. 2472  
3.  ร่ำงจดหมำยของพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระด ำรงรำชำนภุำพ 
นมัสกำรมำยังเจ้ำคุณอริยะกวี เร่ือง จุณนีบทที่กล่ำวถึงควำม
เก่ียวข้องกับสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ ด้วยเพรำะมี
ควำมรักใคร่ส่วนพระองค์มำตัง้แต่ทรงพระเยำว์ และทรงมีพระคุณ
ต่อหม่อมเจ้ำดิศดำนุวัตร และด้วยพระจริยวัตร ที่น่ำยกย่อง  
คือ ทรงกตญัญูต่อสมเด็จพระพนัวสัสำมำตุจฉำเจ้ำ พระชนนี ทรง
ศึกษำวิชำด้ำนกำรอนำมัยและทรงบริจำคพระรำชทรัพย์เพื่อกำร
กศุลจ ำนวนมำกเพื่อประโยชน์ตอ่สว่นรวม 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม สบ 2/14 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บณัชีเอกสำรสว่นพระองค์ สมเดจ็กรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพ 
เลม่ 1 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง สบ 2.24/33 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 147 สบ 2.32/22 เร่ือง พระด าริของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลาฯ จะสร้าง 
    โรงเรียนนางพยาบาลและเร่ืองจะประทานที่ดินส าหรับก่อสร้าง 

 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 6 ก.พ. พ.ศ. 2473 - 27 เม.ย. พ.ศ. 2474 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 15 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพ 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร หมอ่มเจ้ำหญิงพนูพิศมยั ดิศกลุ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2509 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. เร่ืองสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ได้มีพระด ำริกับ 
พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระด ำรงรำชำนุภำพก่อนสิน้พระชนม์ 
เก่ียวกบัโรงเรียนนำงพยำบำลที่โรงพยำบำลศิริรำชและจะประทำน
ที่ดินที่ซือ้ไว้ให้โรงพยำบำลศิริรำชเช่ำและจะยกให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่
โรงเรียนนัน้ตอ่มำพระองค์เจ้ำธำนีนิวตัิจดักำรเร่ืองหำทนุโดยมลูนิธิ
รอคกีเ้ฟลเลอร์ให้เงินช่วย 200,000 บำท แต่ยงัไม่ปรำกฏหลกัฐำน
ในเร่ืองประทำนที่ดินจึงมีลำยพระหตัถ์สอบถำม พระเจ้ำบรมวงศ์
เธอ กรมพระด ำรงรำชำนภุำพ พระองค์จึงได้แจ้งพระประสงค์ของ
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ ท่ีจะประทำนกรรมสิทธ์ิ
ที่ดินแก่โรงเรียนพยำบำล 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม สบ 2/17 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรสว่นพระองค์สมเดจ็กรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพ   
เลม่ 1 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 148 สบ 2.32/28 เร่ือง การแต่งหนังสือประกวดชุดของทูลกระหม่อมแดง 
    (สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์) 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 8 - 9 ส.ค. พ.ศ. 2474 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 4 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพ 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร หมอ่มเจ้ำหญิงพนูพิศมยั ดิศกลุ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2509 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. พระองค์เจ้ำธำนีนิวตั ิถวำยบนัทึกหลกัเกณฑ์ของพระเจ้ำ 
พี ่ยำเธอ กรมขนุชยันำทนเรนทรส ำหรับกำรแต่งหนงัส ือช ุด
ทลูกระหม่อมแดง (สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์) เพื่อ
ขอให้พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระด ำรงรำชำนภุำพ ทรงตรวจ
และประทำนพระด ำริแต่พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรง 
รำชำนภุำพทรงให้ควำมเห ็นว ่ำ  ไม ่สะดวกเนื ่องจำกไม ่ได้
เกี ่ยวข้องมำตัง้แต ่ต้นและหม่อมเจ้ำหญิงพนูพิสมยั ด ิศก ุล  
ร่วมแต่งด้วย 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม สบ 2/17 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรสว่นพระองค์ สมเดจ็กรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพ 
เลม่ 1 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง ศธ 10/190 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แฟ้มที่ 149 สบ.2.37/42 เร่ือง ปรึกษางบประมาณกระทรวงธรรมการ 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร 4 มิ.ย. - 2 ก.ค. พ.ศ. 2471 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 24 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพ 

4. แหลง่ที่ได้รับมอบ/รับโอนเอกสำร หมอ่มเจ้ำหญิงพนูพิศมยั ดิศกลุ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2509 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. นำยกสภำกำรคลงัหอรัษฎำกรพิพัฒน์ มีหนังสือถึง พระเจ้ำ 
บรมวงศ์เธอ กรมพระด ำรงรำชำนุภำพ ปรึกษำเร่ืองกำรตัง้
ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์เอก ที่มีอตัรำเงินเดือนสงูถึง 1,000 บำท
พร้อมส่งส ำเนำบัญชีเปลี่ยนแปลงอัตรำเงินเดือนในกระทรวง 
พระคลังที่ได้อนุมัติไปแล้วและหนังสือชีแ้จงของพระองค์เจ้ำ 
ศภุโยคเกษม เร่ืองอตัรำเงินเดือนของศำสตรำจำรย์ซึ่งเมื่อครัง้ที่
สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำนครินทร์ รับรำชกำรในกรม
มหำวิทยำลยัได้ทรงปรึกษำเร่ืองควำมร่วมมือในกำรจดักำรสอน
วิ ช ำแพทย์กับมูลนิ ธิ ร๊ อค กี เ้ ฟล เลอ ร์ว่ ำทำงมูลนิ ธิ จะส่ ง
ศำสตรำจำรย์ชำวตำ่งประเทศมำเป็นครูสอน 5 ปีและให้สง่คนไทย
ไปศึกษำต่อต่ำงประเทศเพื่อมำเป็นอำจำรย์แทนสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ 
กรมขนุสงขลำนครินทร์ จึงมีพระด ำริว่ำเพื่อเป็นกำรป้องกนัไม่ให้ 
ผู้ที่ไปเรียนตำ่งประเทศเปลีย่นใจไปทำงอื่นจึงควรก ำหนดเงินเดอืน
ให้สูงเป็นสิ่งจูงใจ ส่วนศำสตรำจำรย์ชำวต่ำงประเทศที่ขอรับ
เงินเดือนตำมอตัรำคนไทย สว่นเกินมลูนิธิฯ จะเป็นฝ่ำยออกเงิน 

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม สบ 2/21 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีส ำรวจเอกสำร เอกสำรสว่นบคุคล สมเด็จกรมพระยำด ำรง 
รำชำนภุำพ 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 
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แฟ้มที่ 150 สบ 2.53/134 เร่ือง สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหดิลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์  
    (ทูลกระหม่อมแดง) 
 

1. วนัเดือนปีของเอกสำร ส.ค. พ.ศ. 2466 – 6 มี.ค. พ.ศ. 2471 

2. ขนำดและปริมำณของเอกสำร 31 แผน่ 

3. ช่ือผู้ผลติ/รวบรวมเอกสำร สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพ 

4. แหลง่เอกสำรหรือหนว่ยงำนหรือ 
ผู้มอบหรือโอนย้ำยเอกสำร 

หมอ่มเจ้ำหญิงพนูพิศมยั ดิศกลุ มอบให้เมื่อ พ.ศ. 2509 

5. ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร 1. หนังสือโต้ตอบเร่ืองต่ำงๆ ของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุนสงขลำ
นครินทร์กับพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระด ำรงรำชำนุภำพ เช่น 
เร่ืองก ำนดวันแสดงพงศำวดำรส ำหรับบรรยำยที่จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั ข้อสอบวิชำประวตัิศำสตร์ พ.ศ. 2467 เร่ืองศึกษำ
เล่ำเรียนของหม่อมเจ้ำดิศำนุวัตร โอรสในพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ 
กรมพระด ำรงรำชำนภุำพ   

6. ภำษำ/ตวัอกัษร ภำษำไทย 

7. ลกัษณะทำงกำยภำพ และ 
ควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคนิค 

เอกสำรไมโครฟิล์ม รหสั ม สบ 2/58 

8. เคร่ืองมือช่วยค้น บญัชีเอกสำรสว่นบคุคล สมเด็จกรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพ    
เลม่ 1 

9. เอกสำรที่เก่ียวข้อง - 
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ดัชนี 

ภาษาไทย 
 

ก  
กงสลุเยเนอรำลสยำม แฟ้มท่ี 95 
กงสลุสยำม ณ สิงคโปร์ แฟ้มท่ี 89 
กงสลุสวีเดน แฟ้มท่ี 103 
กรมพระคลงัข้ำงท่ี  แฟ้มท่ี 44 แฟ้มท่ี 112 
กรมพระรำชพิธี กระทรวงวงั  แฟ้มท่ี 55 
กรมทหำรรำบท่ี 1  แฟ้มท่ี 5 แฟ้มท่ี 21 
กรมทหำรเรือ  แฟ้มท่ี 23 
กรมรำชเลขำธิกำร  แฟ้มท่ี 68 
กรมสำธำรณสขุ  แฟ้มท่ี 129 
กรมหม่ืนเทววงศ์วโรทยั แฟ้มท่ี 75 
กรรมกำรปกครองวชิรพยำบำล แฟ้มท่ี 58 
กรรมกำรสขุำภิบำลจงัหวดัเชียงใหม่ แฟ้มท่ี 59 
กระทรวงกำรตำ่งประเทศ แฟ้มท่ี 42 แฟ้มท่ี 43 แฟ้มท่ี 49 แฟ้มท่ี 68 

แฟ้มท่ี 76 แฟ้มท่ี 78 แฟ้มท่ี 79 แฟ้มท่ี 92 
แฟ้มท่ี 99  แฟ้มท่ี 101 แฟ้มท่ี 103 
แฟ้มท่ี 104 แฟ้มท่ี 106 แฟ้มท่ี 130 

กระทรวงทหำรเรือเยอรมนั แฟ้มท่ี 38 แฟ้มท่ี 39  แฟ้มท่ี 116 
กระทรวงธรรมกำร แฟ้มท่ี 50 แฟ้มท่ี 140 แฟ้มท่ี 127 
กระทรวงพระคลงั แฟ้มท่ี 68 แฟ้มท่ี 149 
กระทรวงพระคลงัมหำสมบตัิ แฟ้มท่ี 87 แฟ้มท่ี 111 
กระทรวงมหำดไทย แฟ้มท่ี 129 
กระทรวงวงั แฟ้มท่ี 143 แฟ้มท่ี 145 
กระทรวงศกึษำธิกำร แฟ้มท่ี 52 แฟ้มท่ี 68 แฟ้มท่ี 125  

แฟ้มท่ี 129 
กรุงโคเปนเฮเกน แฟ้มท่ี 43 แฟ้มท่ี 121 
กรุงเซนต์ปีเตอร์เบร์ิก แฟ้มท่ี 8 

   ส
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กรุงลอนดอน แฟ้มท่ี 43 
กรุงวอชิงตนั แฟ้มท่ี 47 
กรุงสต๊อกโฮล์ม แฟ้มท่ี 32 แฟ้มท่ี 78 
กองทพัสยำม แฟ้มท่ี 5 
กำรขึน้เงินเดือนนำยร้อยเอกเอ๊ก แฟ้มท่ี 10 
กำรแขง่ขนักีฬำของโรงเรียนนำยเรือเยอรมนั แฟ้มท่ี 37 
กำรจดัหำอำจำรย์พิเศษ  แฟ้มท่ี 7 
กำรฉลองสมเดจ็พระบรมโอรสำธิรำชฯ  
สยำมมกฎุรำชกมุำร  

แฟ้มท่ี 20 

กำรตรวจพระอำกำรอฏัฐิท่ีสนัพระขนองคดของ
สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ 

แฟ้มท่ี 5 

กำรตัง้ทตูฝร่ังเศส แฟ้มท่ี 7 
กำรถวำยพระเพลิงพระบรมศพ พระบำทสมเดจ็
พระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยูห่วั 

แฟ้มท่ี 96 

กำรฝังพระศพพระเจ้ำแผน่ดินกรีซ แฟ้มท่ี 34 
กำรพระรำชทำนอภิเษกสมรสสมเดจ็พระเจ้ำ 
น้องยำเธอเจ้ำฟ้ำกรมขนุสงขลำนครินทร์ กบั
นำงสำวสงัวำลย์ 

แฟ้มท่ี 84 

กำรเรียนภำษำฝร่ังเศสและลำตนิ  แฟ้มท่ี 3 
กำรเสดจ็ไปพกัผ่อนท่ี Quinnevill แฟ้มท่ี 3 
กำรศกึษำพิเศษนอกชัน้เรียน แฟ้มท่ี 27 
ก ำหนดกำรเชิญพระเกศำ แฟ้มท่ี 17 
ก ำหนดกำรสอบไลช่ัน้ เฟนริช แฟ้มท่ี 31 
ก ำหนดเสดจ็ออกจำกกรุงเทพฯ แฟ้มท่ี 6 
แกรนด์ยคุออฟบำเดน แฟ้มท่ี 10 
  
ข  
ขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ แฟ้มท่ี 35 
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ขอพระรำชทำนสญัญำบตัร เล่ือน และ 
ตัง้ยศบรรดำศกัดิ์ 

แฟ้มท่ี 22 

ขอพระรำชทำนเหรียญตรำและประกำศนียบตัร แฟ้มท่ี 2 
ขอรับพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ แฟ้มท่ี 2 
ขอหยดุกำรเรียน แฟ้มท่ี 36 
ขอให้จดัสง่แสตมป์ไทยไปถวำย แฟ้มท่ี 14 
ข้อปฏิบตัสิ ำหรับนกัเรียนทหำรไทย 
ในตำ่งประเทศขณะเกิดภำวะสงครำมระหวำ่ง
ประเทศในยโุรป  

แฟ้มท่ี 24 

ข้อหำรือของมิสเตอร์วีมส์ แฟ้มท่ี 8 
ข้ำหลวงส ำรวจกำรศกึษำทัว่ไป แฟ้มท่ี 52 แฟ้มท่ี 54 
ขนุโสภณโภคำกร แฟ้มท่ี 53 
เข้ำเฝ้ำแกรนด์ยคุออฟบำเดน แฟ้มท่ี 10 
เข้ำเฝ้ำสมเดจ็พระจกัรพรรดเิยอรมนั แฟ้มท่ี 10 
ไข้ไทฟอยด์ แฟ้มท่ี 47 
  
ค  
ควำมเห็นเร่ืองกำรเรียนของสมเดจ็ 
เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ 

แฟ้มท่ี 3 

คะแนนสอบไลเ่ฟนริช ณ โรงเรียนนำยร้อย
ชัน้สงูของเยอรมนั ระดบัดีพิเศษท่ีเรียกวำ่ 
"Schr gut" 

แฟ้มท่ี 30 

คณะฮำร์วำร์ดมิสชัน่ (Harvard of the Phillips 
Brooks House) 

แฟ้มท่ี 127 

คำ่อำญชญำบตัร แฟ้มท่ี 53 
คณุหญิงเพิ่ม โชฎึกรำชเศรษฐี แฟ้มท่ี 139 
  
ง  
งบประมำณคำ่กำรศกึษำ แฟ้มท่ี 10 

   ส
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งบประมำณคำ่เดนิทำงของพระสรรพกิจปรีชำ แฟ้มท่ี 111 
งำนบ ำเพ็ญพระกศุลปัณณำสมวำร แฟ้มท่ี 66 
งำนปัญญสมวำรพระศพสมเดจ็พระเจ้ำ 
พ่ียำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงสงขลำนครินทร์  

แฟ้มท่ี 104 แฟ้มท่ี 110 

งำนพระบรมศพพระบำทสมเดจ็ 
พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั 

แฟ้มท่ี 114 

งำนพระเมรุพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ 
แขไขดวง 

แฟ้มท่ี 74 แฟ้มท่ี 104 

งำนพระเมรุพระวิมำดำเธอ  
กรมพระสทุธำสินีนำฎ ปิยมหำรำชปดวิรัดำ 

แฟ้มท่ี 74 แฟ้มท่ี 104 

งำนพระเมรุสมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำ
นครินทร์ 

แฟ้มท่ี 74 แฟ้มท่ี 104 

งำนพระศพทลูกระหมอ่มสงขลำ แฟ้มท่ี 110 
งำนพระศพสมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงสงขลำ
นครินทร์ 

แฟ้มท่ี 140 

งำนรีวิวทหำร แฟ้มท่ี 10 
เงินคำ่เลำ่เรียนของสมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ  
กรมขนุสงขลำนครินทร์ 

แฟ้มท่ี 112 

  
จ  
จกัรพรรดเิยอรมนั แฟ้มท่ี 120 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั แฟ้มท่ี 56 แฟ้มท่ี 68 แฟ้มท่ี 69  

แฟ้มท่ี 126 แฟ้มท่ี 130 แฟ้มท่ี 132  
แฟ้มท่ี 150 

เจ้ำกรมต ำรำ แฟ้มท่ี 140 
เจ้ำคณุศรีวิสำร แฟ้มท่ี 75 
เจ้ำคณุอริยะกวี แฟ้มท่ี 146 
เจ้ำชำยวำลเดมำร์ แฟ้มท่ี 29 
  

   ส
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เจ้ำพระยำธรรมศกัดิม์นตรี แฟ้มท่ี 68 แฟ้มท่ี 124 แฟ้มท่ี 125  
แฟ้มท่ี 138 

เจ้ำพระยำมหิธร แฟ้มท่ี 68 แฟ้มท่ี 69 แฟ้มท่ี 99  
แฟ้มท่ี 106 

เจ้ำพระยำศรีธรรมสำส์น แฟ้มท่ี 5 
เจ้ำพระยำศรีพิพฒัน์  แฟ้มท่ี 63 แฟ้มท่ี 137 
เจ้ำพระยำสรุวงษ์ แฟ้มท่ี 6 
เจ้ำฟ้ำกรมขนุเพ็ชรบรูณ์อินทรชยั แฟ้มท่ี 13 
เจ้ำฟ้ำกรมขนุสโุขทยัธรรมรำชำ แฟ้มท่ี 13 
เจ้ำฟ้ำกรมพระนครสวรรค์ แฟ้มท่ี 72 
เจ้ำฟ้ำชำยมหิดลอดลุเดช แฟ้มท่ี 16 
เจ้ำหญิงอิเตียลเฟรดริค แฟ้มท่ี 116 
  
ฎ  
ฎีกำค ำนวณพระฤกษ์ แฟ้มท่ี 6 
  
ด  
ดร. คำร์เตอร์ แฟ้มท่ี 69 
ดร. เอลลิส แฟ้มท่ี 65 แฟ้มท่ี 141 
ดอกเตอร์โลว์ แฟ้มท่ี 53 
ดชัเชสพระชำยำ แฟ้มท่ี 11 
ดิก๊เตเตอร์ แฟ้มท่ี 72 
ดยุ๊กโยฮนัอลัเบรกต์ แฟ้มท่ี 11 
  
ต  
ตกึมหิดลบ ำเพ็ญ แฟ้มท่ี 141  
ตกึมหิดลวรำนสุรณ์ (ตกึคนไข้พิเศษ เพ่ือเป็น
อนสุรณ์ถวำยสมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวง 
สงขลำนครินทร์ 

แฟ้มท่ี 134 แฟ้มท่ี 138 แฟ้มท่ี 141  
แฟ้มท่ี 67 
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ตกึมิน้ เลำหเศรษฐี แฟ้มท่ี 134 แฟ้มท่ี 139 
ตกึอนสุรณ์ส ำหรับสมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวง
สงขลำนครินทร์ 

แฟ้มท่ี 67 

ต ำแหนง่ส ำรองรำชกำรในกองกลำง  
กระทรวงทหำรเรือ 

แฟ้มท่ี 23 

ถ  
ถ้วยหลวง แฟ้มท่ี 37 
  
ท  
ทรงผนวช แฟ้มท่ี 19 แฟ้มท่ี 20 
ทรงฝึกหดัภำษำเยอรมนั  แฟ้มท่ี 10 
ทรงย้ำยไปเรียนท่ีประเทศเยอรมนี แฟ้มท่ี 5 
ทรงย้ำยไปศกึษำวิชำทหำรเรือ แฟ้มท่ี 21 
ทรงศกึษำในโรงเรียนเมืองโกรสลิชเตอร์เฟลเด้ แฟ้มท่ี 2 
ทรงศกึษำวิชำทำงพลเรือน แฟ้มท่ี 21 
ทรงศกึษำวิชำภำษำองักฤษ ภมูิศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ ข่ีม้ำ และกำรวำดภำพ 

แฟ้มท่ี 8 

ทหำรรำบ แฟ้มท่ี 38 
ทะเลอเมริกำเหนือและใต้ แฟ้มท่ี 33 
ทำงรถไฟสำยปำกน ำ้ถึงสถำนีววัล ำพอง แฟ้มท่ี 17 
ทำ่รำชวรดษิฐ์ แฟ้มท่ี 17 
ท่ีท ำกำรต ำรวจประทมุวนั แฟ้มท่ี 54 
ท่ีท ำกำรสขุำภิบำลจงัหวดัเชียงใหม่  แฟ้มท่ี 59 
ท่ีท ำกำรห้องขงันกัโทษ  แฟ้มท่ี 53 
ท่ีดนิต ำบลคลองผดงุกรุงเกษม แฟ้มท่ี 1 
ท่ีดินต ำบลบำงคอแหลม ริมวดัลำดบวัขำวข้ำง
เหนือถึงถนนเจริญกรุง กบัอูค่ลองท่ีจอดเรือ 

แฟ้มท่ี 15 

ท่ีดนิหลวง แฟ้มท่ี 1  
ท่ีวำ่กำรอ ำเภอจกัรวรรดิ แฟ้มท่ี 53 แฟ้มท่ี 54 
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ท่ีวำ่กำรอ ำเภอประทมุวนั แฟ้มท่ี 53 
ทลูกระหมอ่มแดง แฟ้มท่ี 65 
เทศกำลออตมัต์ ณกรุงเบอร์ลิน แฟ้มท่ี 117 
เทศกำล Whitsuntide แฟ้มท่ี 10 
โทรเลขจำกพระยำรำชำนปุระพนัธ์ แฟ้มท่ี 7 
โทรเลขจำกหม่อมเจ้ำจรูญศักดิ์กฤดำกร และ
พระยำศรีธรรมสำส์น 
 

แฟ้มท่ี 7 

น  
น้องชำยแดง แฟ้มท่ี 8  แฟ้มท่ี 81 
นกัเรียนทหำรเรือ แฟ้มท่ี 30 
นกัเรียนทนุกระทรวงธรรมกำร แฟ้มท่ี 50 
นกัเรียนนำยเรือ แฟ้มท่ี 33 
นกัเรียนเฟนริช กองร้อยท่ี 3 แฟ้มท่ี 37 
นกัเรียนเยอรมนัช่ือ Von Goskow แฟ้มท่ี 10 
นกัเรียนสำธำรณสขุ แฟ้มท่ี 53 
นำงพยำบำลชำวตำ่งประเทศ แฟ้มท่ี 69 
นำงสำวเน่ือง จิตตกลุ แฟ้มท่ี 96 
นำงสำวปอร์เตอร์ แฟ้มท่ี 69 
นำงสำวสงัวำลย์ แฟ้มท่ี 55 
นำงสำว สงัวำลย์ ตะละพตั แฟ้มท่ี 84 
นำยกสภำกำรคลงัหอรัษฎำกรพิพฒัน์ แฟ้มท่ี 149 
นำยคอร์ต ครอกเกอร์ แฟ้มท่ี 106 
นำยจลุ (บตุรนำยทรง) แฟ้มท่ี 50 
นำยเฉลิม พรมมำศ แฟ้มท่ี 129 
นำยดำ่นภำษี แฟ้มท่ี 48 
นำยตอ๋ย แฟ้มท่ี 121 
นำยทหำรพิเศษ แฟ้มท่ี 21 
นำยทหำรเรือส ำรองรำชกำร แฟ้มท่ี 44 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



302 
 

นำยบวั แฟ้มท่ี 6 
นำยบญุชยั ณ ป้อมเพ็ชร แฟ้มท่ี 96 
นำยบญุเลีย้ง (บตุรนำยซุน่ปู่ ) แฟ้มท่ี 50 
นำยปุ่ น แฟ้มท่ี 112 
นำยพลเอกเอ็ดกำร์ อี ฮมู (Edgar E.  Hume) แฟ้มท่ี 142 
นำยเพีย้น แฟ้มท่ี 122 
นำยแพทย์โนเบลิ (Dr. Noble) แฟ้มท่ี 102 
นำยแพทย์คอร์ต แฟ้มท่ี 71 
นำยแพทย์เคบอต (Dr. Hugh Cabot) แฟ้มท่ี 47 แฟ้มท่ี 82 
นำยแพทย์ทหำรเรือ แฟ้มท่ี 36 
นำยแพทย์เพียส แฟ้มท่ี 124 
นำยแพทย์มเูลอร์ แฟ้มท่ี 5 
นำยแพทย์ เย มเูลอร์ แฟ้มท่ี 10 
นำยแพทย์วิตมอร์ (Dr. W.S. Whittemore) แฟ้มท่ี 47 
นำยแพทย์ไวท์มอร์ (Dr. W.S. Whittemore) แฟ้มท่ี 82 
นำยแพทย์แหง่มลูนิธิร๊อคกีเ้ฟลเลอร์ แฟ้มท่ี 54 
นำยแพทย์เอลลิส แฟ้มท่ี 67 
นำยแพทย์ เอช เลกชวิก แฟ้มท่ี 131 
นำยแพทย์เฮป์ แฟ้มท่ี 107 
นำยแพทย์เฮย์ แฟ้มท่ี 131 
นำยแพทย์ W.R. Holer แฟ้มท่ี 99 
นำยแพทย์ W.S. Whittemore แฟ้มท่ี 99 
นำยอำด  แฟ้มท่ี 6 
นำยเรือตรีพิเศษ  แฟ้มท่ี 30 
นำยเรือตรีพิเศษของกองทพัเยอรมนั  แฟ้มท่ี 119 
นำยร้อยตรีสมเดจ็พระเจ้ำน้องยำเธอ  
เจ้ำฟ้ำกรมขนุสงขลำนครินทร์ 

แฟ้มท่ี 21 แฟ้มท่ี 117 

นำยร้อยเอกเอ๊ก แฟ้มท่ี 2 แฟ้มท่ี 5 แฟ้มท่ี 116 
นำยเรือตรีพิเศษของกองทพัเยอรมนั แฟ้มท่ี 119 
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นำยเรือตรีสมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำ
นครินทร์ 

แฟ้มท่ี 35 แฟ้มท่ี 41 

นำยเรือโท โคปแมน แฟ้มท่ี 33 แฟ้มท่ี 79 
นำยเรือโอคปูมำน แฟ้มท่ี 119 
นำยลิงก์ แฟ้มท่ี 101 
นำยวงศ์ อิศรำงกรู ณ กรุงเทพฯ แฟ้มท่ี 50 
นำยอลัแบร์ส แฟ้มท่ี 95 
นำยแอนเนอร์  แฟ้มท่ี 124 
นำย Charles Wingfield แฟ้มท่ี 102 
นำวำโท ไพร แฟ้มท่ี 33 แฟ้มท่ี 79 
  
บ  
บริษัท ทกูำวำซำกิ  แฟ้มท่ี 46 
บริษัท บ.ีกริม แฟ้มท่ี 101 
บริษัทแมกแอลลิสเตอร์ แฟ้มท่ี 89 
บริษัทอีสต์เอเซียตกิ แฟ้มท่ี 89 
บญัชีหนงัสือโต้ตอบ แฟ้มท่ี 26 แฟ้มท่ี 68 แฟ้มท่ี 110  

แฟ้มท่ี 111 แฟ้มท่ี 112 แฟ้มท่ี 115  
แฟ้มท่ี 121 

แบงค์ดสิคอนโด เกอเซลชฟัด์ แฟ้มท่ี 112 
  
ป  
ปรอยเซน แฟ้มท่ี 6 
ประทบัท่ีบ้ำนมิสเตอร์วีมส์ ณ กรุงลอนดอน แฟ้มท่ี 6 
ประทบัเรือโดยสำรเยอรมนั แฟ้มท่ี 6 
ประเทศญ่ีปุ่ น แฟ้มท่ี 45 
ประเทศเดนมำร์ก แฟ้มท่ี 121 
ประเทศฝร่ังเศส แฟ้มท่ี 107 
ประเทศยโุรป แฟ้มท่ี 96 แฟ้มท่ี 107 
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ประเทศเยอรมนี แฟ้มท่ี 23 แฟ้มท่ี 79 แฟ้มท่ี 95 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ แฟ้มท่ี 75 
ประเทศองักฤษ แฟ้มท่ี 6 แฟ้มท่ี 49 แฟ้มท่ี 93  

แฟ้มท่ี 96 แฟ้มท่ี 97 แฟ้มท่ี 99  
แฟ้มท่ี 113  
แฟ้มท่ี 121 

ประเทศอิตำลี แฟ้มท่ี 6 
ประเทศอเมริกำ แฟ้มท่ี 44 แฟ้มท่ี 45 แฟ้มท่ี 50 แฟ้มท่ี 57 

แฟ้มท่ี 66 แฟ้มท่ี 81 แฟ้มท่ี 82 แฟ้มท่ี 86 
แฟ้มท่ี 89 แฟ้มท่ี 96 แฟ้มท่ี 121แฟ้มท่ี 122  
แฟ้มท่ี 129 

ประธำนำธิบดีประเทศอเมริกำ แฟ้มท่ี 103 
ปรินเซสส์ไปเตลฟรีดริก แฟ้มท่ี 117 
โปรแกรมกำรศกึษำของสมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ  
กรมขนุสงขลำนครินทร์ 

แฟ้มท่ี 5 

  

ผ  
ผู้บงัคบักำรเรือรบวิคตอเรีย หลยุส์ แฟ้มท่ี 33 
ผู้บญัชำกำรจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั แฟ้มท่ี 126 แฟ้มท่ี 129 แฟ้มท่ี 133 
ผู้แทนเสนำบดี กระทรวงกลำโหม แฟ้มท่ี 21 
ผู้ส ำเร็จรำชกำรกระทรวงทหำรเรือ แฟ้มท่ี 22 
ผู้ส ำเร็จรำชกำรรักษำพระนคร แฟ้มท่ี 61 
  

พ  
พระเจ้ำกรุงสวีเดนและสมเดจ็พระรำชินี แฟ้มท่ี 32 แฟ้มท่ี 78 
พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมขนุชยันำทนเรนทร แฟ้มท่ี 128 
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พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระด ำรงรำชำนภุำพ แฟ้มท่ี 126 แฟ้มท่ี 143 แฟ้มท่ี 145  
แฟ้มท่ี 146 แฟ้มท่ี 147 แฟ้มท่ี 148  
แฟ้มท่ี 149 แฟ้มท่ี 150 

พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระเทวะวงศ์วโรปกำร แฟ้มท่ี 80 แฟ้มท่ี 81 แฟ้มท่ี 82  
แฟ้มท่ี 83 แฟ้มท่ี 90 แฟ้มท่ี 116 

พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพนัธ์ แฟ้มท่ี 7 แฟ้มท่ี 8 แฟ้มท่ี 9 แฟ้มท่ี 14  
พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำแขไขดวง แฟ้มท่ี 74 
พระเจ้ำน้องยำเธอ กรมขนุชยันำทนเรนทร  แฟ้มท่ี 97 แฟ้มท่ี 107 แฟ้มท่ี 138 
พระเจ้ำน้องยำเธอ กรมขนุสมมตอมรพนัธ์  แฟ้มท่ี 116 
พระเจ้ำน้องยำเธอ กรมหม่ืนชยันำทนเรนทร แฟ้มท่ี 86 
พระเจ้ำน้องยำเธอ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรปกำร แฟ้มท่ี 116 
พระเจ้ำพ่ียำเธอ กรมขนุชยันำทนเรนทร แฟ้มท่ี 63 แฟ้มท่ี 137 แฟ้มท่ี 148 
พระเจ้ำพ่ียำเธอ กรมหลวงปรำจิณกิตบิดี แฟ้มท่ี 36 แฟ้มท่ี 78 แฟ้มท่ี 79 
พระท่ีนัง่จกัรีมหำปรำสำท แฟ้มท่ี 20 
พระท่ีนัง่ดสุิตมหำปรำสำท แฟ้มท่ี 18 แฟ้มท่ี 143 
พระท่ีนัง่มลูสถำนบรมอำสน์ แฟ้มท่ี 20 
พระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั แฟ้มท่ี 1 แฟ้มท่ี 2 แฟ้มท่ี 4 แฟ้มท่ี 7  

แฟ้มท่ี 8 แฟ้มท่ี 14 แฟ้มท่ี 16 แฟ้มท่ี 17 
แฟ้มท่ี 56 แฟ้มท่ี 110 

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั (รัชกำลท่ี 7) แฟ้มท่ี 68 แฟ้มท่ี 69 แฟ้มท่ี 95  
แฟ้มท่ี 96 แฟ้มท่ี 97 แฟ้มท่ี 99  
แฟ้มท่ี 142 

พระบำทสมเดจ็พระปกเกล้ำเจ้ำอยูห่วั แฟ้มท่ี 62 แฟ้มท่ี 63 แฟ้มท่ี 64 แฟ้มท่ี 66 
แฟ้มท่ี 67 แฟ้มท่ี 96 แฟ้มท่ี 104 แฟ้มท่ี 105 
แฟ้มท่ี 106 แฟ้มท่ี 107 แฟ้มท่ี 108  
แฟ้มท่ี 134 แฟ้มท่ี 137 แฟ้มท่ี 143 
แฟ้มท่ี 144 
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พระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยูห่วั แฟ้มท่ี 21 แฟ้มท่ี 23 แฟ้มท่ี 24  
แฟ้มท่ี 25 แฟ้มท่ี 31 แฟ้มท่ี 34  
แฟ้มท่ี 35 แฟ้มท่ี 39แฟ้มท่ี 40 แฟ้มท่ี 41 
แฟ้มท่ี 43 แฟ้มท่ี 44 แฟ้มท่ี 52 แฟ้มท่ี 55 
แฟ้มท่ี 81 แฟ้มท่ี 96 แฟ้มท่ี 118  
แฟ้มท่ี 124 แฟ้มท่ี 143 

พระพินิจรำชทณัฑ์ แฟ้มท่ี 53 
พระพินิจวิรัชกิจ แฟ้มท่ี 37 แฟ้มท่ี 111 
พระยำกลัยำณไมตรี แฟ้มท่ี 45 แฟ้มท่ี 47 แฟ้มท่ี 82 
พระยำจกัรปำณีศรีวิสทุธ์ แฟ้มท่ี 68 
พระยำจ ำนงดฐิกำร แฟ้มท่ี 46 
พระยำชนินทรภกัดี แฟ้มท่ี 47 แฟ้มท่ี 82 แฟ้มท่ี 83 แฟ้มท่ี 89 

แฟ้มท่ี 95 แฟ้มท่ี 96 แฟ้มท่ี 122 
พระยำบริรักษ์จตัรุงค์ แฟ้มท่ี 111 แฟ้มท่ี 112 
พระยำบรีุนวรำษฐ์ แฟ้มท่ี 91 
พระยำประภำกรวงศ์ แฟ้มท่ี 8 แฟ้มท่ี 76 แฟ้มท่ี 84 แฟ้มท่ี 85 

แฟ้มท่ี 87 
พระยำรำชำนปุระพนัธ์ แฟ้มท่ี 7 แฟ้มท่ี 9 
พระยำวิชิตวงศ์ แฟ้มท่ี 99 
พระยำวิสตูรโกษำ แฟ้มท่ี 9 
พระยำเวชสิทธิพิลำส แฟ้มท่ี 131 
พระยำศรีธรรมศำส์น แฟ้มท่ี 2 แฟ้มท่ี 7 แฟ้มท่ี 8 แฟ้มท่ี 34  

แฟ้มท่ี 116 
พระยำศรีวิสำรวำจำ แฟ้มท่ี 102 
พระยำศภุกรณ์บรรณสำร แฟ้มท่ี 112 
พระยำสรรพกิจปรีชำ แฟ้มท่ี 94 
พระยำสธุรรมไมตรี แฟ้มท่ี 97 
พระยำอนสุำส์นพณิชยกำร แฟ้มท่ี 140 
พระยำอินทรำธิบดี แฟ้มท่ี 17 
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พระรำชทำนบำตรเหล็กมีฝำและเชิงมกุ แฟ้มท่ี 13 
พระรำชทำนพระสพุรรณบฏั แฟ้มท่ี 18 
พระรำชทำนยศนำยร้อยตรี แฟ้มท่ี 5 
พระรำชทำนเลีย้งดนิเนอร์ แฟ้มท่ี 29 
พระรำชทำนสญัญำบตัรเป็น นำยเรือโท แฟ้มท่ี 23 
พระรำชทำนอภิเษกสมรสสมเดจ็พระเจ้ำ 
น้องยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมขนุสงขลำนครินทร์ 

แฟ้มท่ี 55 

พระรำชปรำรภของสมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ  
กรมขนุสงขลำนครินทร์  

แฟ้มท่ี 56 

พระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ แฟ้มท่ี 64 แฟ้มท่ี 66 แฟ้มท่ี 99 
พระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ
พระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั 

แฟ้มท่ี 25 

พระรำชพิธีมหำมงคลโสกนัต์ แฟ้มท่ี 18 
พระรำชมรดก แฟ้มท่ี 12 
พระรำชวงัท่ีประทบัฤดรู้อน ช่ือ Tullgarn แฟ้มท่ี 32 แฟ้มท่ี 78 
พระรำชสำส์นจำกพระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำ
เจ้ำอยูห่วั 

แฟ้มท่ี 62 

พระโรคพระเส้นกร่อนขอด แฟ้มท่ี 47 
พระโรคไส้ตนั [ไส้ติง่อกัเสบ] (Appendicitis)    แฟ้มท่ี 99 
พระโรค Bronchial catarrh on the lung   แฟ้มท่ี 36 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำธำนีนิวตั ิ แฟ้มท่ี 63 แฟ้มท่ี 65 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำไตรทศประพนัธ์ แฟ้มท่ี 95แฟ้มท่ี 96 แฟ้มท่ี 99 แฟ้มท่ี 100

แฟ้มท่ี 106 แฟ้มท่ี 109 
พระวิมำดำเธอ กรมพระสทุธำสินีนำฎ  
ปิยมหำรำชปดวิรัดำ 

แฟ้มท่ี 74 

พระสรรพกิจปรีชำ แฟ้มท่ี 93 แฟ้มท่ี 111 
พระองค์เจ้ำจรูญศกัดิก์ฤดำกร แฟ้มท่ี 97 
พระองค์เจ้ำไตรทศประพนัธ์ แฟ้มท่ี 77 แฟ้มท่ี 97 
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พระองค์เจ้ำธำนีนิวตั ิ แฟ้มท่ี 63 แฟ้มท่ี 127 แฟ้มท่ี 128  
แฟ้มท่ี 137 แฟ้มท่ี 141 แฟ้มท่ี 147  
แฟ้มท่ี 148 

พระองค์เจ้ำรังสิตประยรูศกัดิ ์ แฟ้มท่ี 25 แฟ้มท่ี 114 
พระองค์เจ้ำศภุโยคเกษม แฟ้มท่ี 149 
พระอภิบำล แฟ้มท่ี 2 แฟ้มท่ี 5 แฟ้มท่ี 79 
พระอำกำรประชวรของสมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมขุน
สงขลำนครินทร์ 

แฟ้มท่ี 5แฟ้มท่ี 36 

พลตรีฮมู แฟ้มท่ี 142 
พลเอก แมกอำเธอร์ แฟ้มท่ี 142 
พิธีฉลองวนัประสตูสิมเดจ็พระเจ้ำเฟรดริก แฟ้มท่ี 116 
พิธีเปิดตึกมหิดลวรำนุสสรณ์ ตึกมิ น้  เลำห
เศรษฐี และหอพกันกัเรียนโรงพยำบำลศริิรำช 

แฟ้มท่ี 134 

พิพิธภณัฑ์ทหำร แฟ้มท่ี 8 
  
ม  
มกฎุรำชกมุำรีเยอรมนั แฟ้มท่ี 116 
มกฎุรำชกมุำรีแหง่กรุงกรีซ แฟ้มท่ี 116 
ม.ชำกะรี (H.S.K.Garharise) แฟ้มท่ี 80 
มลรัฐโรสไอแลนด์ แฟ้มท่ี 33 
มหำวิทยำลยัฮำร์วำร์ด แฟ้มท่ี 45 แฟ้มท่ี 82 แฟ้มท่ี 122  

แฟ้มท่ี 142 
มหำเสวกเอก เจ้ำพระยำมหิธรรำช แฟ้มท่ี 96 
มหำอ ำมำตย์ตรีพระยำปรีชำนสุำส์น แฟ้มท่ี 126 
มหำอ ำมำตย์ตรี พระยำอนกิุจวิธูร แฟ้มท่ี 126 
มหำอ ำมำตย์ตรี สมเด็จพระเจ้ำน้องยำเธอ 
เจ้ำฟ้ำกรมขนุสงขลำนครินทร์ 

แฟ้มท่ี 131 

มหำอ ำมำตย์โท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำ 
ศภุโยคเกษม 

แฟ้มท่ี 125 
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มหิดล สงขลำ แฟ้มท่ี 95 
มิสเตอร์โครเกอร์ แฟ้มท่ี 91 
มิสเตอร์วีมส์ (M.W. Colchester – Wemyess) แฟ้มท่ี 9 แฟ้มท่ี 113 
มิสเตอร์เฮนร่ี ฟรีแมน แฟ้มท่ี 89 
มิสเตอร์เฮนร่ี วำลบำสเดอร์ แฟ้มท่ี 15 
มลูนิธิรอคกีเ้ฟลเลอร์ แฟ้มท่ี 68 แฟ้มท่ี 69 แฟ้มท่ี 124  

แฟ้มท่ี 147 แฟ้มท่ี 149 
เมืองกรุงเทพฯ แฟ้มท่ี 124 
เมืองโกเบ แฟ้มท่ี 46 
เมืองโคเปนเฮเกน แฟ้มท่ี 115 
เมืองซำนฟรำนซิสโก แฟ้มท่ี 45 แฟ้มท่ี 86 
เมืองเดนมำร์ก แฟ้มท่ี 116 
เมืองนิวปอต แฟ้มท่ี 33 แฟ้มท่ี 79 
เมืองนิวยอร์ค แฟ้มท่ี 33 แฟ้มท่ี 79 
เมืองเนเบลิ แฟ้มท่ี 114 
เมืองบรันสวิก แฟ้มท่ี 11 
เมืองบอสตนั แฟ้มท่ี 49 แฟ้มท่ี 93 
เมืองปอตสดมั แฟ้มท่ี 117 
เมืองปีนงั แฟ้มท่ี 17 
เมืองโยโกฮำมำ/เมืองโยโกฮำมำ่ แฟ้มท่ี 46 
เมืองลงักำ แฟ้มท่ี 102 
เมืองสิงคโปร์ แฟ้มท่ี 45 แฟ้มท่ี 109 
เมืองฮอมบร์ูก แฟ้มท่ี 36 แฟ้มท่ี 101 
เมืองไฮเดลเบร์ิก แฟ้มท่ี 95 แฟ้มท่ี 96 
โมลต์เค แฟ้มท่ี 39 
  
ย  
ยำปลำสสโมควีน  แฟ้มท่ี 71 
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ร  
รักษำโดยวิธีกำรดดัพระองค์  แฟ้มท่ี 5 
รักษำพกัฟืน้พระวรกำย แฟ้มท่ี 36 
รัฐบำลออสเตรียประกำศท ำสงครำมกับ 
รัฐบำลเซอร์เบีย 

แฟ้มท่ี 24 

รองอ ำมำตย์ตรี เฉลิม พรมมำส แฟ้มท่ี 51แฟ้มท่ี 129 
รำชเลขำนกุำร แฟ้มท่ี 8 แฟ้มท่ี 48 แฟ้มท่ี 49 
รำยกำรเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ เพชรพลอย  
และเคร่ืองประดบั 

แฟ้มท่ี 5 

รำยงำนกำรจดักำรแพทยศำสตร์ศกึษำ แฟ้มท่ี 69 
รำยงำนควำมเห็นของมิสเตอร์วีมส์ แฟ้มท่ี 3 
เรือ “กะชิมำ มำรู” แฟ้มท่ี 99 
เรือ “ครูเซอร์” แฟ้มท่ี 39 
เรือครูเซอร์วิคตอเรีย หลยุส์  แฟ้มท่ี 32 แฟ้มท่ี 78 แฟ้มท่ี 119 
เรือ “จดุแลนเดีย” แฟ้มท่ี 89 
เรือเปรสิเดนส์ อดมัส์ แฟ้มท่ี 96 
เรือช่ือ Grosser Kurfurst แฟ้มท่ี 10 
เรือช่ือ Tairea แฟ้มท่ี 102 
เรือช่ือ  Winitredian แฟ้มท่ี 93 
เรือ “ซบับอร์ด”  แฟ้มท่ี 16 
เรือโดยสำรช่ือ “มอลตำ” แฟ้มท่ี 43 
เรือโดยสำรช่ือ สลำมตั (Slamat) แฟ้มท่ี 96 
เรือโดยสำร “เทนโยมำรุ” แฟ้มท่ี 45 แฟ้มท่ี 46 
เรือแบตเทิลชิพ ช่ือ “ไคเซอร์” แฟ้มท่ี 39 
เรือรบเยอรมนัช่ือ เวอร์เตมแบร์ก  
(S.M.S Wurttemberg) 

แฟ้มท่ี 38 

เรือ “ลตูโซ” แฟ้มท่ี 114 
เรือ “ฮิตำชิมำรุ” แฟ้มท่ี 45 
เรือ “Santabrug” แฟ้มท่ี 86 
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โรคบดิ “Dysentery” แฟ้มท่ี 36 
โรคมำลำเรีย บดิมีตวัและวณัโรค แฟ้มท่ี 71 
โรงฆำ่สกุรหวัล ำโพง แฟ้มท่ี 53 
โรงพยำบำลจงัหวดัสงขลำ แฟ้มท่ี 60 
โรงพยำบำลทหำรเรือ แฟ้มท่ี 36 
โรงพยำบำลแมคคอมิค แฟ้มท่ี 71 
โรงพยำบำลศริิรำช แฟ้มท่ี 51  แฟ้มท่ี 63 แฟ้มท่ี 69 แฟ้มท่ี 129 

แฟ้มท่ี 136 แฟ้มท่ี 137 แฟ้มท่ี 139  
แฟ้มท่ี 141 แฟ้มท่ี 147 

โรงพยำบำล Charles Gate Hospital แฟ้มท่ี 99 
โรงพยำบำล Symmes Arlington Hospital แฟ้มท่ี 99 
โรงเรียนเพำะชำ่ง  แฟ้มท่ี 77 
โรงเรียนแพทย์  แฟ้มท่ี 131 
โรงเรียนคำเดต/คำเดต็ แฟ้มท่ี 5 แฟ้มท่ี 10 แฟ้มท่ี 116 
โรงเรียนทหำรเรือเมืองปอตสดมั แฟ้มท่ี 2 
โรงเรียนนำงพยำบำล แฟ้มท่ี 147 
โรงเรียนนำงพยำบำลและผดงุครรภ์ แฟ้มท่ี 68 แฟ้มท่ี 69 
โรงเรียนนำยร้อยชัน้มธัยมของเยอรมนั แฟ้มท่ี 119 
โรงเรียนนำยร้อยทหำรบก แฟ้มท่ี 117 
โรงเรียนนำยเรือเมืองเฟรนสเบร์ิกมือร์วิก แฟ้มท่ี 36 
โรงเรียนนำยเรือเยอรมนั  แฟ้มท่ี 30 
โรงเรียนรำชแพทยำลยั แฟ้มท่ี 122 
โรงเรียนวงัหลงัเดมิ แฟ้มท่ี 68 แฟ้มท่ี 69 
โรงเรียนฮำร์วำร์ด แฟ้มท่ี 57 
โรงเรียนแฮร์โรว์ แฟ้มท่ี 3 
  
ล  
ละครโอเปร่ำ แฟ้มท่ี 11 
ลำยพระหตัถ์สมเดจ็พระบรมโอรสำธิรำช  แฟ้มท่ี 3 แฟ้มท่ี 4 
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เจ้ำฟ้ำมหำวชิรำวธุ 
  
ว  
วงัสวนกหุลำบ แฟ้มท่ี 145 แฟ้มท่ี 146 
วนัหยดุเทศกำลอีสเตอร์ แฟ้มท่ี 5 
วดับวรนิเวศวิหำรรำชวรวิหำร แฟ้มท่ี 19 
วดัอรุณรำชวรำรำม แฟ้มท่ี 18 
วิชำตอร์ปิโด แฟ้มท่ี 38 
วิชำแบคทีริโอ (Bacterio) แฟ้มท่ี 129 
วิชำแพทย์ทำง Bacteriology แฟ้มท่ี 51 
  
ศ  
ศ.นพ. เอลลิส แฟ้มท่ี 133 
ศำสตรำจำรย์ชำวตำ่งประเทศ แฟ้มท่ี 69 แฟ้มท่ี 149 
ศำสตรำจำรย์ ซี ดบัย ูสตมัป์ แฟ้มท่ี 130 
ศำสตรำจำรย์แผนกอนำโตมี 
(กำยวิภำคศำสตร์) 

แฟ้มท่ี 130 

ศำสตรำจำรย์ไฟลเนอร์ แฟ้มท่ี 95 แฟ้มท่ี 96 
ศำสตรำจำรย์เลำเวล (Prof. Lowel) แฟ้มท่ี 82 

  

ส  
สงครำมในยโุรป แฟ้มท่ี 43 
สตลิแมนอินเฟอร์มำรี (Stillman Infirmary) แฟ้มท่ี 47 

สถำนทตูฝร่ังเศสในกรุงเทพ แฟ้มท่ี 7 
สถำนทตูสยำม กรุงโคเปเฮเกน แฟ้มท่ี 112 
สถำนทตูสยำม ณ กรุงลอนดอน แฟ้มท่ี 91 
สถำนทตูสยำม ณ กรุงวอชิงตนั แฟ้มท่ี 76 
สถำนทตูสยำมประจ ำกรุงปำรีส แฟ้มท่ี 77แฟ้มท่ี 92 
สมเดจ็กรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพ แฟ้มท่ี 66 
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สมเดจ็กรมพระเทวะวงศ์วโรปกำร แฟ้มท่ี 7 แฟ้มท่ี 112 แฟ้มท่ี 115 
สมเดจ็ฯ กรมพระสมมตอมรพนัธ์ แฟ้มท่ี 14 
สมเดจ็เจ้ำฟ้ำบริพตัรสขุมุพนัธ์ แฟ้มท่ี 27 

สมเดจ็เจ้ำฟ้ำกรมขนุชยันำทนเรนทร  แฟ้มท่ี 77 

สมแดจ็เจ้ำฟ้ำกรมขนุสงขลำฯ  แฟ้มท่ี 72 

สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุนครรำชสีมำ แฟ้มท่ี 7 แฟ้มท่ี 8 แฟ้มท่ี 9 แฟ้มท่ี 17 
แฟ้มท่ี 116 

สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุพิษณโุลกประชำนำถ แฟ้มท่ี 8 

สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุเพ็ชรบรูณ์อินทรำชยั แฟ้มท่ี 7 แฟ้มท่ี 8 แฟ้มท่ี 17แฟ้มท่ี 114 
แฟ้มท่ี 115 แฟ้มท่ี 116 

สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุลพบรีุรำเมศวร์ แฟ้มท่ี 60 

สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสงขลำนครินทร์ แฟ้มท่ี 7 แฟ้มท่ี 8 แฟ้มท่ี 9 แฟ้มท่ี 10  
แฟ้มท่ี 11 แฟ้มท่ี 17 แฟ้มท่ี 24 แฟ้มท่ี 25 
แฟ้มท่ี 27 แฟ้มท่ี 28 แฟ้มท่ี 29 แฟ้มท่ี 30 
แฟ้มท่ี 31 แฟ้มท่ี 32 แฟ้มท่ี 33 แฟ้มท่ี 34 
แฟ้มท่ี 36 แฟ้มท่ี 37 แฟ้มท่ี 38 แฟ้มท่ี 39 
แฟ้มท่ี 40 แฟ้มท่ี 41 แฟ้มท่ี 42 แฟ้มท่ี 43 
แฟ้มท่ี 44 แฟ้มท่ี 45 แฟ้มท่ี 46 แฟ้มท่ี 47 
แฟ้มท่ี 48 แฟ้มท่ี 49 แฟ้มท่ี 50 แฟ้มท่ี 51 
แฟ้มท่ี 52 แฟ้มท่ี 53 แฟ้มท่ี 54 แฟ้มท่ี 55 
แฟ้มท่ี 56 แฟ้มท่ี 57 แฟ้มท่ี 58 แฟ้มท่ี 65 
แฟ้มท่ี 66 แฟ้มท่ี 68 แฟ้มท่ี 69 แฟ้มท่ี 70 
แฟ้มท่ี 73 แฟ้มท่ี 74 แฟ้มท่ี 76 แฟ้มท่ี 77 
แฟ้มท่ี 78 แฟ้มท่ี 79 แฟ้มท่ี 80 แฟ้มท่ี 81 
แฟ้มท่ี 82 แฟ้มท่ี 83 แฟ้มท่ี 84แฟ้มท่ี 85 
แฟ้มท่ี 86 แฟ้มท่ี 87 แฟ้มท่ี 88 แฟ้มท่ี 89 
แฟ้มท่ี 90 แฟ้มท่ี 91 แฟ้มท่ี 92 แฟ้มท่ี 93 
แฟ้มท่ี 94 แฟ้มท่ี 95 แฟ้มท่ี 96 แฟ้มท่ี 97 
แฟ้มท่ี 98 แฟ้มท่ี 99 แฟ้มท่ี 100 แฟ้มท่ี 101 
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แฟ้มท่ี 102 แฟ้มท่ี 103 แฟ้มท่ี 104  
แฟ้มท่ี 105 แฟ้มท่ี 106 แฟ้มท่ี 107  
แฟ้มท่ี 108 แฟ้มท่ี 109 แฟ้มท่ี 111  
แฟ้มท่ี 112 แฟ้มท่ี 113 แฟ้มท่ี 114  
แฟ้มท่ี 115 แฟ้มท่ี 116 แฟ้มท่ี 118  
แฟ้มท่ี 119 แฟ้มท่ี 121 แฟ้มท่ี 122  
แฟ้มท่ี 124 แฟ้มท่ี 125 แฟ้มท่ี 126  
แฟ้มท่ี 127 แฟ้มท่ี 128 แฟ้มท่ี 132  
แฟ้มท่ี 133 แฟ้มท่ี 141 แฟ้มท่ี 142  
แฟ้มท่ี 144 แฟ้มท่ี 145 แฟ้มท่ี 146  
แฟ้มท่ี 147 แฟ้มท่ี 148 แฟ้มท่ี 149       
แฟ้มท่ี150 

สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมขนุสโุขทยัธรรมรำชำ แฟ้มท่ี 111แฟ้มท่ี 114 แฟ้มท่ี 115 
สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงนครรำชสีมำ แฟ้มท่ี 68 
สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงพิษณโุลกประชำนำถ แฟ้มท่ี 43 แฟ้มท่ี 115 
สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงเพชรบรีุ แฟ้มท่ี 107 
สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงเพชรบรีุรำชสิรินธร แฟ้มท่ี 97 แฟ้มท่ี 107 แฟ้มท่ี 108  

แฟ้มท่ี 109 
สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ กรมหลวงสงขลำนครินทร์ แฟ้มท่ี 67 แฟ้มท่ี 75 แฟ้มท่ี 140 
สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ จฑุำธุชธรำดลิก แฟ้มท่ี 3 แฟ้มท่ี 6 แฟ้มท่ี 25 
สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ มหำวชิรุณหิศ แฟ้มท่ี 1 
สมเดจ็เจ้ำฟ้ำฯ สมมตวิงษ์วโรทยั แฟ้มท่ี 1 
สมเดจ็เจ้ำฟ้ำมหำวชิรุณหิศ แฟ้มท่ี 15 
สมเดจ็เจ้ำฟ้ำมหิดลอดลุเดช แฟ้มท่ี 6 แฟ้มท่ี 15 
สมเดจ็เจ้ำฟ้ำกรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต แฟ้มท่ี 41 
สมเดจ็เจ้ำฟ้ำอษัฎำงค์เดชำวธุ แฟ้มท่ี 6 
สมเดจ็พระจกัรพรรดนีิ (ประเทศเยอรมนั) แฟ้มท่ี 117 
สมเดจ็พระจกัรพรรดเิยอรมนั แฟ้มท่ี 10 แฟ้มท่ี 30 แฟ้มท่ี 39 แฟ้มท่ี 119 
สมเดจ็พระเจ้ำกรุงเกรตบริเตน แฟ้มท่ี 62 
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สมเดจ็พระเจ้ำกรุงญ่ีปุ่ น แฟ้มท่ี 62 
สมเดจ็พระเจ้ำกรุงเดนมำร์ก แฟ้มท่ี 29 แฟ้มท่ี 116 
สมเดจ็พระเจ้ำกรุงนอร์เวย์ แฟ้มท่ี 62 
สมเดจ็พระเจ้ำกรุงสเปน แฟ้มท่ี 62 
สมเดจ็พระเจ้ำกรุงสวีเดน แฟ้มท่ี 62 
สมเดจ็พระเจ้ำกรุงอิตำลี แฟ้มท่ี 62 
สมเดจ็พระเจ้ำไกเซอร์วิลเฮล์ม ท่ี 2 แฟ้มท่ี 120 
สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำกรมหลวง
เพชรบรีุรำชสิรินธร 

แฟ้มท่ี 107 

สมเดจ็พระเจ้ำน้องยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมขนุ 
เพ็ชรบรูณ์อินทรำชยั 

แฟ้มท่ี 21 

สมเดจ็พระเจ้ำน้องยำเธอ  
กรมพระสมมตอมรพนัธ์ 

แฟ้มท่ี 8 แฟ้มท่ี 9 

สมเดจ็พระเจ้ำน้องยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมขนุ 
สงขลำนครินทร์ 

แฟ้มท่ี 55 แฟ้มท่ี 59 แฟ้มท่ี 60 แฟ้มท่ี 84 
แฟ้มท่ี 120 แฟ้มท่ี 129 แฟ้มท่ี 130 

สมเดจ็พระเจ้ำน้องยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวง
นครรำชสีมำ 

แฟ้มท่ี 22 

สมเดจ็พระเจ้ำน้องยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวง
พิษณโุลกประชำนำถ 

แฟ้มท่ี 21 

สมเดจ็พระเจ้ำน้องยำเธอ เจ้ำฟ้ำยคุลฑิฆมัพร 
กรมขนุลพบรีุรำเมศวร์ 

 
แฟ้มท่ี 60 

สมเดจ็พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำ 
ด ำรงรำชำนภุำพ 

แฟ้มท่ี 128 
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สมเดจ็พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระเทวะวงศ์ 
วโรปกำร 

แฟ้มท่ี 43 แฟ้มท่ี 48 แฟ้มท่ี 49 

สมเดจ็พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระยำ 
เทวะวงศ์วโรปกำร 

แฟ้มท่ี 68 แฟ้มท่ี 84 แฟ้มท่ี 85 แฟ้มท่ี 86 
แฟ้มท่ี 87 แฟ้มท่ี 88 แฟ้มท่ี 91 แฟ้มท่ี 94 
แฟ้มท่ี 97 

สมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอเจ้ำฟ้ำกรมหลวง
เพชรบรีุรำชสิรินธร 

แฟ้มท่ี 140 

สมเดจ็พระเจ้ำพ่ียำเธอกรมหลวงปรำจิณกิตบิดี แฟ้มท่ี 48 แฟ้มท่ี 49 
สมเด็จพระเจ้ำพ่ียำเธอเจ้ำฟ้ำกรมขุนชัยนำท
นเรนทร 

แฟ้มท่ี 67 

สมเด็จพระเจ้ำพ่ียำเธอเจ้ำฟ้ำกรมขุนสงขลำ
นครินทร์ 

แฟ้มท่ี 61 แฟ้มท่ี 62 แฟ้มท่ี 71 แฟ้มท่ี 96 
แฟ้มท่ี 143 

สมเดจ็พระเจ้ำพ่ียำเธอ เจ้ำฟ้ำกรม 
พระนครสวรรค์วรพินิต 

แฟ้มท่ี 103 แฟ้มท่ี 61 

สมเดจ็พระเจ้ำพ่ียำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมหลวงสงขลำ
นครินทร์ 

แฟ้มท่ี 63 แฟ้มท่ี 66 แฟ้มท่ี 110  
แฟ้มท่ี 135 แฟ้มท่ี 137 แฟ้มท่ี 140 
แฟ้มท่ี 141 

สมเด็จพระเจ้ำพ่ียำเธอ เจ้ำฟ้ำมหิดลอดุลเดช 
กรมขนุสงขลำนครินทร์ 

แฟ้มท่ี 64 

สมเดจ็พระเจ้ำเฟรดริก แฟ้มท่ี 116 
สมเดจ็พระเจ้ำโรมำเนีย แฟ้มท่ี 62 
สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำกรมขุนสงขลำ
นครินทร์ 

แฟ้มท่ี 2 แฟ้มท่ี 3 แฟ้มท่ี 4 แฟ้มท่ี 5  
แฟ้มท่ี 8 แฟ้มท่ี 13 แฟ้มท่ี 19 แฟ้มท่ี 20 
แฟ้มท่ี 23 

สมเดจ็พระเจ้ำลกูยำเธอ เจ้ำฟ้ำจฑุำธุชธรำดลิก แฟ้มท่ี 9 
สมเดจ็พระเจ้ำลกูยำเธอ เจ้ำฟ้ำมหิดลอดลุเดช แฟ้มท่ี 1 แฟ้มท่ี  9 แฟ้มท่ี 12 แฟ้มท่ี 18 

แฟ้มท่ี 123 
สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ  เจ้ำฟ้ำอัษฎำงค์
เดชำวุธ  

แฟ้มท่ี 9 
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สมเดจ็พระเทพศริินทรำบรมรำชินี แฟ้มท่ี 56 
สมเดจ็พระนำงเจ้ำจกัรพรรดนีิ แฟ้มท่ี 10 
สมเดจ็พระนำงเจ้ำจกัรพรรดนีิเยอรมนั แฟ้มท่ี 116 
สมเดจ็พระนำงเจ้ำพระบรมรำชเทวีรำชเทวี แฟ้มท่ี 17 
สมเดจ็พระบรมโอรสำธิรำช เจ้ำฟ้ำมหำวชิรำวธุ แฟ้มท่ี 8 แฟ้มท่ี 9 แฟ้มท่ี 19 
สมเดจ็พระบรมโอรสำธิรำช เจ้ำฟ้ำมหำวชิรุณหิศ แฟ้มท่ี 12 
สมเดจ็พระพนัวสัสำมำตจุฉำเจ้ำ  
พระบรมรำชเทวี 

แฟ้มท่ี 12 แฟ้มท่ี 43 แฟ้มท่ี 44 แฟ้มท่ี 56 
แฟ้มท่ี 67 แฟ้มท่ี 75 แฟ้มท่ี 76 แฟ้มท่ี 77 
แฟ้มท่ี 82 แฟ้มท่ี 84 แฟ้มท่ี 85 แฟ้มท่ี 86 
แฟ้มท่ี 87 แฟ้มท่ี 92 แฟ้มท่ี 95 แฟ้มท่ี 96 
แฟ้มท่ี 97 แฟ้มท่ี 99 แฟ้มท่ี 103  
แฟ้มท่ี 106 แฟ้มท่ี 107 แฟ้มท่ี 112  
แฟ้มท่ี 115 แฟ้มท่ี 124 แฟ้มท่ี 126 
แฟ้มท่ี 140 แฟ้มท่ี 141 แฟ้มท่ี 146 

สมเดจ็พระมำตฉุำเจ้ำสว่ำงวฒันำ  
พระบรมรำชเทวี 

แฟ้มท่ี 44 แฟ้มท่ี 56 

สมเดจ็พระรำชำแหง่เบลเย่ียม แฟ้มท่ี 62 
สมเดจ็พระรำชำแหง่อำณำเขตเซอร์เบีย แฟ้มท่ี 62 
สมเดจ็พระรำชินีแหง่กรุงเนเธอร์แลนด์ แฟ้มท่ี 62 
สมเดจ็พระศรีสวรินทิรำบรมรำชเทวี  
พระพนัวสัสำมำตฉุำเจ้ำ 

แฟ้มท่ี 67 

สมเดจ็มกฎุรำชกมุำรแหง่เยอรมนั แฟ้มท่ี 117 
สมเดจ็มกฏุรำชกมุำรีแหง่กรีก แฟ้มท่ี 117 
สมำคมนกัเรียนไทยในฟิลิปปินส์ แฟ้มท่ี 110 
สมำคมนกัเรียนไทยในอเมริกำ แฟ้มท่ี 110 
สอบไลช่ัน้เฟนริช(นกัเรียนท ำกำร) แฟ้มท่ี 27 
สอบไลว่ิชำเฟนริช แฟ้มท่ี 119 
สำมำรถเรียนวิชำทหำรได้ แฟ้มท่ี 3 
เสดจ็กลบักรุงลอนดอน แฟ้มท่ี 8 
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เสดจ็กลบัจำกยโุรป แฟ้มท่ี 25 
เสดจ็กลบัเมืองไทย แฟ้มท่ี 43 
เสดจ็กลบัออกไปศกึษำยงัประเทศยโุรป แฟ้มท่ี 28 
เสดจ็ถึงเมืองสิงค์โปร์ แฟ้มท่ี 17 
เสดจ็ประพำสทำงเรือ แฟ้มท่ี 10 
เสดจ็ประพำสประเทศญ่ีปุ่ น แฟ้มท่ี 46 
เสดจ็ประพำสประเทศนอร์เวย์ แฟ้มท่ี 5 
เสดจ็ประพำสประเทศอียิปต์ แฟ้มท่ี 11 
เสดจ็ประพำสฝร่ังเศส แฟ้มท่ี 2 
เสดจ็ประพำสเมืองเดนมำร์ก แฟ้มท่ี 29 
เสดจ็ไปกรุงเบอร์ลิน แฟ้มท่ี 9 
เสดจ็ไปกรุงปำรีส แฟ้มท่ี 9 
เสด็จไปเข้ำเฝ้ำดยุ๊กโยฮนัอลัเบรกต์และดชัเชส 
พระชำยำ 

แฟ้มท่ี 11 

เสดจ็ไปประทบั ณ สถำนทตู กรุงลอนดอน แฟ้มท่ี 10 
เสดจ็ไปประทบัท่ีเมืองบำเดน็บำเดน็ แฟ้มท่ี 5 
เสดจ็ไปประทบัท่ีวงัฤดรู้อน แฟ้มท่ี 29 แฟ้มท่ี 116 
เสดจ็ไปประทบัท่ีสถำนทตู ณ กรุงโตเกียว แฟ้มท่ี 46 
เสดจ็ไปประทบัอยูท่ี่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แฟ้มท่ี 75 
เสดจ็ไปประเทศญ่ีปุ่ น แฟ้มท่ี 45 
เสดจ็ไปประเทศอเมริกำ แฟ้มท่ี 41 
เสดจ็ไปเมืองโกรสลิชเตอร์เฟลเด้ แฟ้มท่ี 28 
เสดจ็ไปเมืองสิงคโปร์ แฟ้มท่ี 6 
เสดจ็ไปศกึษำ ณ ประเทศยโุรป แฟ้มท่ี 6 
เสด็จ ฝึกกำร เ รือใน เ รือรบหลวง เยอรมัน 
วิคตอเรีย หลยุส์ 

แฟ้มท่ี 35 

เส้นทำงกำรเดนิไปประเทศอเมริกำ แฟ้มท่ี 45 
เสนำบดีกระทรวงกำรตำ่งประเทศ แฟ้มท่ี 41 แฟ้มท่ี 48 แฟ้มท่ี 89 แฟ้มท่ี 93 

แฟ้มท่ี 105 แฟ้มท่ี 106 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



319 
 

เสนำบดีกระทรวงตำ่งประเทศอิตำลี แฟ้มท่ี 103 
เสนำบดีกระทรวงทหำรเรือ แฟ้มท่ี 35 แฟ้มท่ี 44 
เสนำบดีกระทรวงทหำรเรือเยอรมนั แฟ้มท่ี 35 
เสนำบดีกระทรวงธรรมกำร แฟ้มท่ี 127 แฟ้มท่ี 138 
เสนำบดีกระทรวงพระคลงัมหำสมบตั ิ แฟ้มท่ี 125 
เสนำบดีกระทรวงศกึษำธิกำร แฟ้มท่ี 125 
เสนำบดีกระทรวงมหำดไทย แฟ้มท่ี 72 
เสนำบดีวำ่กำรกระทรวงตำ่งประเทศ แฟ้มท่ี 95แฟ้มท่ี 96 
  
ห  
หนงัสือชดุทลูกระหมอ่มแดง แฟ้มท่ี 128 แฟ้มท่ี 148 
หนงัสือพระรำชทำนท่ีดนิต ำบลพำหรัุด แฟ้มท่ี 16 
หนงัสือพิมพ์ไชนำ่เปรส แฟ้มท่ี 57 
หนงัสือพิมพ์ Bangkok Time แฟ้มท่ี 105 
หนงัสือพิมพ์ Boston Evening Transcript แฟ้มท่ี 106 
หนงัสือพระสรรพกิจปรีชำ แฟ้มท่ี 91 
หมอ่มเจ้ำจรูญศกัดิก์ฤดำกร แฟ้มท่ี 3 แฟ้มท่ี 4 แฟ้มท่ี 7 แฟ้มท่ี 113 
หมอ่มเจ้ำ (ชำย) อำนนัทมหิดล แฟ้มท่ี 64 
หมอ่มเจ้ำด ำรัศด ำรงค์ แฟ้มท่ี 95 แฟ้มท่ี 96 
หมอ่มเจ้ำดศิดำนวุตัร แฟ้มท่ี 146 
หมอ่มเจ้ำดศิำนวุตัร แฟ้มท่ี 150 
หมอ่มเจ้ำไตรทศประพนัธ์ แฟ้มท่ี 28 แฟ้มท่ี 33 แฟ้มท่ี 36 แฟ้มท่ี 38 

แฟ้มท่ี 79 แฟ้มท่ี 112 แฟ้มท่ี 116  
แฟ้มท่ี 118 

หมอ่มเจ้ำบวรเดช แฟ้มท่ี 114 
หมอ่มเจ้ำพงศ์ทินเทพ แฟ้มท่ี 6 
หมอ่มเจ้ำพิมพ์พกัตรภำณี แฟ้มท่ี 140 
หมอ่มเจ้ำรัษฎำ แฟ้มท่ี 96 
หมอ่มเจ้ำวรรณไวทยำกร วรวรรณ แฟ้มท่ี 106 
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หมอ่มเจ้ำวิบลูย์สวสัดวิงศ์ แฟ้มท่ี 137 
หมอ่มเจ้ำไวทยำกร แฟ้มท่ี 95 
หมอ่มเจ้ำ (หญิง) กลัยำณิวฒันำ แฟ้มท่ี 64 
หมอ่มเจ้ำหญิงพนูพิสมยั แฟ้มท่ี 128 
หมอ่มเจ้ำหญิงพนูพิสมยั ดิศกลุ แฟ้มท่ี 148 
หมอ่มเจ้ำหญิงฤดีวรรณ แฟ้มท่ี 94 
หมอ่มรำชวงศ์ชัน้ 5 แฟ้มท่ี 144 
หมอ่มสงัวำลย์ แฟ้มท่ี 75 แฟ้มท่ี 94 แฟ้มท่ี 96 แฟ้มท่ี 98 

แฟ้มท่ี 99 
หมอ่มสงัวำลย์ มหิดล แฟ้มท่ี 69 
หมอ่มสงัวำลย์มหิดล ณ อยธุยำ แฟ้มท่ี 140 
หมอ่มหลวงประวตั ิอิศรำงกรู ณ กรุงเทพฯ แฟ้มท่ี 50 
หมำยก ำหนดกำรทรงผนวช แฟ้มท่ี 19 
หลวงบริบำลมณกิูจ แฟ้มท่ี 53 
หลวงพินิจวิรัชกิจ แฟ้มท่ี 36 
หลวงพิรัชพิศดำร แฟ้มท่ี 109 
หอนกัเรียนพยำบำล แฟ้มท่ี 139 
ห้ำง บี กริมม์ แฟ้มท่ี 71 
  
อ  
อธิบดีกรมพระคลงัข้ำงท่ี แฟ้มท่ี 112 
อธิบดีกรมมหำวิทยำลยั แ ฟ้ ม ท่ี  125 แ ฟ้ ม ท่ี  130 แ ฟ้ ม ท่ี  131  

แฟ้มท่ี 132 
อธิบดีกรมสำธำรณสขุ แฟ้มท่ี 129 
อคัรรำชทตูญ่ีปุ่ น แฟ้มท่ี 103 
อคัรรำชทตูเดนมำร์ก แฟ้มท่ี 103 
อคัรรำชทตูฝร่ังเศส แฟ้มท่ี 103 
อคัรรำชทตูเยอรมนั แฟ้มท่ี 105 
อคัรรำชทตูสเปน แฟ้มท่ี 103 
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อคัรรำชทตูสยำม แฟ้มท่ี 7 แฟ้มท่ี 105 
อคัรรำชทตูองักฤษ แฟ้มท่ี 102 แฟ้มท่ี 103 
อคัรรำชทตูสยำม ณ กรุงโตเกียว แฟ้มท่ี 46 
อคัรรำชทตูสยำม ณ กรุงวอชิงตนั แฟ้มท่ี 8 แฟ้มท่ี 33 แฟ้มท่ี 79 แฟ้มท่ี 84 

แฟ้มท่ี 85 
อคัรรำชทตูสยำม ณ กรุงเบอร์ลิน แฟ้มท่ี 27 แฟ้มท่ี 35 แฟ้มท่ี 39 แฟ้มท่ี 112 

แฟ้มท่ี 116 
อคัรรำชทตูสยำม ณ กรุงลอนดอน แฟ้มท่ี 106 
อคัรรำชทตูสยำม ประจ ำกรุงเบอร์ลิน แฟ้มท่ี 5 
อคัรรำชทตูสยำม ประจ ำรัฐเยอรมนี แฟ้มท่ี 95 
อำนนัทมหิดล แฟ้มท่ี 95 
อปุทตูเบลเย่ียม แฟ้มท่ี 103 
อปุทตูเยอรมนั แฟ้มท่ี 39 แฟ้มท่ี 103 
อปุทตูสยำม ณ กรุงเบอร์ลิน แฟ้มท่ี 36 แฟ้มท่ี 37 
อปุทตูสยำม ณ กรุงลอนดอน แฟ้มท่ี 94 
อปุทตูสยำม ณ กรุงวอชิงตนั แฟ้มท่ี 93 
อปุทตูสยำมประจ ำกรุงเบอร์ลิน แฟ้มท่ี 91 แฟ้มท่ี 96 
อปุรำชปักษ์ใต้ แฟ้มท่ี 60 
โอสถสภำ แฟ้มท่ี 59 
 
ฮ 
โฮโนลลู ู 

 
 
แฟ้มท่ี 45 แฟ้มท่ี 48 แฟ้มท่ี 57 

ภาษาอังกฤษ 
 

 

C  
Ceyleon แฟ้มท่ี 96 
Charles' Gate Hospital, Cambridge แฟ้มท่ี 99 
companion แฟ้มท่ี 119 
Conessine แฟ้มท่ี 102 
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D  
Dr. Arthur H. Crosbie แฟ้มท่ี 99 
Dr. Reginald Fitz แฟ้มท่ี 99 
Dr. Richard M. Pearce แฟ้มท่ี 68 
Dr. Richard Ohler   แฟ้มท่ี 99 
Dr. Stewart Whittemore แฟ้มท่ี 99 
  
E  
Egypt แฟ้มท่ี 96 
  
F  
Federated Malay แฟ้มท่ี 96 
France แฟ้มท่ี 96 
  
G  
General Nogi แฟ้มท่ี 46 
Germany แฟ้มท่ี 96 
Greate Britain แฟ้มท่ี 96 
  
H  
hotel Victoria แฟ้มท่ี 95 
  
I  
Inspector-General of Education แฟ้มท่ี 52 
Italy แฟ้มท่ี 96 
  
K  
Kurchi แฟ้มท่ี 102 
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M  
Massachusetts Institute of Technology แฟ้มท่ี 142 
Military Museum แฟ้มท่ี 46 
  
P  
Plasmoquin แฟ้มท่ี 71 
Plaster of Paris แฟ้มท่ี 5 
Pyelonephritis แฟ้มท่ี 99 
  
R  
Randolph Place, Edinburg แฟ้มท่ี 94 
Royal Infirmary, Edinburgh   แฟ้มท่ี 94 
  
S  
School of Public Health แฟ้มท่ี 142 
Schloss Hotel แฟ้มท่ี 95 
"Schrgut" แฟ้มท่ี 119 
Stillman Infirmary แฟ้มท่ี 82 
Switzerland แฟ้มท่ี 96 
  
W  
Westbury Court แฟ้มท่ี 8 
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ภาคผนวก ข 
แบบลงรายการเอกสารจดหมายเหตุสมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  

พระบรมราชชนก ระดับแฟ้ม 
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แบบลงรายการเอกสารจดหมายเหตุสมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ระดบัแฟ้ม 

ส่วนที่ 1 ค าอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร (Identity statement area) 

1.1 สญัลกัษณ์ /รหสัอ้ำงอิง (Reference code(s)) 
…………..…………………………….......…………………………..……………………………… 

1.2 ช่ือเอกสำร  (Title) 
……………………..…………………………….......…………………………..……….……………. 
……………………..…………………………….......…………………………..……….……………. 

1.3 วนั เดือน ปี ของเอกสำร (Date(s)) 
……..…………………………….......…………………………..…………………………………… 

1.4 ระดบัของค ำอธิบำยเอกสำร(Level of description) 
…………………..…………………………….....………………………..………………………….… 

1.5 ขนำดและส่ือของเอกสำร(Extent and medium of the  unit of description) 
เอกสำร จ ำนวน...............แผน่ 
 

 
ส่วนที่ 2 ค าอธิบายเก่ียวกับบริบทของเอกสาร (Context area) 

2.1 ช่ือผู้ผลิต/รวบรวมเอกสำร (Name of creator(s)) 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
 
2.2 ประวตัหินว่ยงำนหรือประวตัเิจ้ำของเอกสำร (Administrative / Biographical history) 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 

   ส
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2.3 ประวตัขิองเอกสำรจดหมำยเหต ุ(Archival history) 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
2.4 แหลง่เอกสำรหรือหน่วยงำนหรือผู้มอบหรือโอนย้ำยอกสำร(Immediate source of 
acquisition or transfer) 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 

 
ส่วนที่ 3 ค าอธิบายเก่ียวกับเนือ้หาและโครงสร้างของเอกสาร (Content and structure 
area) 

3.1 ขอบเขตและเนือ้หำของเอกสำร (Scope and content) 

…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..…………………………………         
3.2 กำรประเมินคณุคำ่กำรท ำลำยและกำรก ำหนดอำยกุำรเก็บเอกสำร (Appraisal 
destruction and scheduling  information) 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 

3.3 กำรเพิ่มขึน้ของเอกสำร (Accruals) 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 

3.4 ระบบกำรจดัเรียงเอกสำร (System of arrangement) 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
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ส่วนที่ 4 ค าอธิบายเก่ียวกับเงื่อนไขการเข้าถงึและการใช้เอกสาร (Conditions of access 
and use area) 
4.1 เง่ือนไขในกำรเข้ำถึงเอกสำร (Conditions governing access) 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 

4.2 เง่ือนไขกำรท ำส ำเนำเอกสำร (Conditions governing reproduction) 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 

4.3 ภำษำ/ตวัอกัษรของวสัดจุดหมำยเหต ุ(Language/scripts of material) 
…………………………..…………………………….....………………………..………………

… 

4.4 ลกัษณะทำงกำยภำพและทำงเทคนิคท่ีมีผลตอ่กำรใช้เอกสำร(Physical characteristics 
and technical requirements) 

…..…………………………..…………………………….......…………………………..……… 
…………………………..…………………………….....…………………………..…………… 

4.5 เคร่ืองมือชว่ยค้น (Finding aids)  
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 

 

ส่วนที่ 5 ค าอธิบายเก่ียวกับวัสดุที่เก่ียวข้อง(Allied materials area) 

5.1 สถำนท่ีเก็บเอกสำรต้นฉบบั (Existence and location of originals) 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
5.2 สถำนท่ีเก็บเอกสำรฉบบัส ำเนำ(Existence and Location of copies) 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
 

  

   ส
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5.3 เอกสำรท่ีเก่ียวข้อง(Related units of description) 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
5.4 ข้อควำมเก่ียวกบักำรพิมพ์(Publication note) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 

ส่วนที่ 6 ค าอธิบายเพิ่มเตมิอ่ืนๆ หรือส่วนหมายเหตุ (Notes area) 

6.1 หมำยเหต/ุค ำอธิบำยเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  (Notes) 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 

 
ส่วนที่ 7 ค าอธิบายเก่ียวกับเก่ียวกับการควบคุมการท าค าอธิบายเอกสาร (Description 
control area) 

7.1 บนัทกึของนกัจดหมำยเหต(ุArchivist's notes) 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 

7.2 กฎ ระเบียบหรือแนวปฏิบตัิ(Rules or conventions) 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 
…..……..…………………………….......…………………………..………………………………… 

7.3 วนั เดือน ปีท่ีจดัท ำค ำอธิบำยเอกสำร(Date(s) of  descriptions) 
……..…………………………………………………………………………………………………… 
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หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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ประวัติผู้เชี่ยวชาญ 
 

ช่ือ-สกุล  รองศาสตราจารย์ ดร. สมสรวง พฤตกุิล 
 

ท่ีอยู่   30/19 หมูบ้่ำนฝนทองนิเวศน์ ซอย 2 ถ.พหลโยธิน แขวงอนสุำวรีย์ 
   เขตบำงเขน กทม.10210 
 

ประวัตกิารศึกษา  
ปริญญำตรี   กำรศกึษำบณัฑิตจำกวิทยำลยัวิชำกำรศกึษำบำงแสน 
ปริญญำโท  อกัษรศำสตรมหำบณัฑิต (บรรณำรักษศำสตร์) จฬุำลงกรณ

มหำวิทยำลยั      
  M.A. (Overseas Records Management and Archives 

Administration) University College London, UK. 
ปริญญำเอก  Ph.D เน้นกำรจดักำรเอกสำรและกำรบริหำรสำรสนเทศ  
   Monash University. Melbourne Australia. 
 
ประวัตกิารท างาน 
   รองศำสตรำจำรย์สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
ปัจจบุนั   ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
 
ประสบการณ์การท างาน 

- งำนสอนและผลิตเอกสำรกำรสอนทำงด้ำนบรรณรักษศำสตร์และจดหมำยเหตุ 
- กรรมกำรบริหำรสมำคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทย 
- เป็นวิทยำกรให้สมำคมห้องสมดุแหง่ประเทศไทย 
- กรรมกำรบริหำรสมำคมจดหมำยเหตแุละมีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรจดักำรเอกสำร 

 
ประสบการณ์ทางวิชาการ 
 เคยเข้ำรับกำรศกึษำอบรม ดงูำน และประชมุสมัมนำทำงด้ำนห้องสมดุ งำนบริหำร
เอกสำรและจดหมำยเหตใุนสถำบนัตำ่งๆทัง้ไทยและตำ่งประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกำ องักฤษ 
แกมเบียในทวีปแอฟริกำ ออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกงและสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว 

   ส
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ความช านาญทางวิชาการ 

- เช่ียวชำญทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ (library science)  
- กำรจดักำรเอกสำร (records management)  
- กำรบริหำรงำนจดหมำยเหต ุ(archives administration) 

 
ผลงานทางวิชาการ 

- "หนว่ยท่ี 5 จดหมำยเหต"ุ ใน เอกสำรกำรสอนชดุวิชำสำรนิเทศลกัษณะพิเศษ หนว่ยท่ี 
1-7 ส ำนกัพิมพ์ มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 2533 หน้ำ 182-255. 

- ต ำรำเร่ือง กำรจดักำรเอกสำรเอกสำรกำรสอนวิชำกำรจดักำรเอกสำรหลกัสตูรศลิป 
ศำสตรมหำบณัฑิตสำขำวิชำกำรจดักำรจดหมำยเหตแุละเอกสำร คณะโบรำณคดี
มหำวิทยำลยัศลิปำกร 2544. 

- กำรจดัเก็บเอกสำรและกำรดรรชนีเอกสำรฝึกอบรมหลกัสตูรกำรจดัเก็บเอกสำรและ
กำรท ำดรรชนีของสำขำวิชำศลิปศำสตร์และส ำนกักำรศกึษำตอ่เน่ือง 2544 . 

- "เอกสำรลบัเก่ียวกบัประเทศไทยจำกกระทรวงกำรตำ่งประเทศ" ใน ไทยคดีศกึษำ:รวม
บทควำมทำงวิชำกำรเพ่ือแสดงมฑุิตำจิต อำจำรย์ พนัเอกหญิง คณุนิออน สนิทวงค์ 
ณ อยธุยำ คณะกรรมกำรจดังำนแสดงมฑุิตำจิตครบรอบ 60 ปีอำจำรย์ พนัเอกหญิง
คณุนิออน สนิทวงค์ ณ อยธุยำ สถำบนัไทยคดีศกึษำ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ หน้ำ 
311-324. 

- " Archives VS Libraries" a Paper Presented at the Ninth Congress of 
Southeast Asian Libraries (CONSAL IX) on the theme Future Dimentions And 
Library Development at Bangkok  on 2-7 May 1993, pp. 216-222.  

- "Proposed Outline Of Education and Training Modules" A Paper Presented at 
the 4th Exchange Program of ASEAN Archivists on the Topic Avanced 
Training in Conservation of Archives and Library Materials at Bangkok, 
Thailand on 12-18 August 1996.  
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ประวัตส่ิวนตัว 

 

ช่ือ-นามสกุล  นางสาว กรพนิธ์ุ     ทวีตา 
 
ต าแหน่งปัจจุบัน นกัจดหมำยเหต ุ    ระดบั   ช ำนำญกำรพิเศษ      
 
หน่วยงาน  กลุม่ เอกสำรจดหมำยเหตแุละบริกำร  ส ำนกัหอจดหมำยเหตแุหง่ชำติ 
 
ที่ตดิต่อ  ส ำนกัหอจดหมำยเหตแุหง่ชำต ิท่ำวำสกุรี ถนนสำมเสนใน  
   เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 
    
ประวัตกิารศึกษา  
พ.ศ.2528  อกัษรศำสตร์มหำบณัฑิต สำขำประวตัศิำสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

มหำวิทยำลยัศลิปำกร 
พ.ศ.2523  อกัษรศำสตร์บณัฑิต สำขำประวตัศิำสตร์  มหำวิทยำลยัศิลปำกร  
 
ประวัตกิารท างาน 
พ.ศ.2554 - พ.ศ.2555 ต ำแหนง่ นกัจดหมำยเหต ุระดบั ช ำนำญกำร กลุม่เอกสำรจดหมำยเหตุ

และบริกำรส ำนกัหอจดหมำยเหตแุหง่ชำต ิ      
พ.ศ.2551-พ.ศ.2554 ต ำแหนง่ นกัจดหมำยเหต ุระดบั ช ำนำญกำร กลุม่บริกำรและประสำน

สง่เสริมกิจกำรจดหมำยเหตสุ ำนกัหอจดหมำยเหตแุหง่ชำติ 
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ประวัตผู้ิเช่ียวชาญ 

 
ช่ือ-สกุล  นางสาวยวิญฐากรณ์  ทองแขก 

 
ท่ีอยู่   123/3 หมู ่5 หมู่บ้ำนทรัพย์สิทธิชยั ต.ปำกเกร็ด อ. ปำกเกร็ด  
   จ. นนนทบรีุ 11120 

 
ที่ท างาน  หนว่ยจดหมำยเหตมุหำวิทยำลยั ฝ่ำยบริกำรสนเทศ 

   ส ำนกับรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

 
ประวัตกิารศึกษา    

2536   ส ำเร็จกำรศกึษำมธัยมศกึษำตอนปลำย สำยศลิป์ ภำษำฝร่ังเศส 

   จำกโรงเรียนรำชโบริกำนเุครำะห์ รำชบรีุ 
2540   ส ำเร็จกำรศกึษำปริญญำศลิปศำสตรบณัฑิต 

 สำขำวิชำบรรณรักษศำสตร์และสำรนิเทศศำสตร์ จำกมหำวิทยำลยัรำช
ภฎัเพชรบรีุ 

2550  ส ำเร็จกำรศกึษำปริญญำมหำบณัฑิต สำขำกำรจดักำรจดหมำยเหตแุละ
เอกสำร  คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลยัศลิปำกร 

 
ประวัตกิารท างาน 

2540   พนกังำนห้องสมดุ ระดบั 2 สงักดัหนว่ยบริกำรส่ือสิ่งพิมพ์ตอ่เน่ือง  
 ฝ่ำยบริกำรส่ือกำรศกึษำ ส ำนกับรรณสำรสนเทศ
มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

2541  บรรณำรักษ์ ระดบั 3 สงักดัหนว่ยจดหมำยเหตมุหำวิทยำลยั ฝ่ำยบริกำร
สนเทศ  ส ำนกับรรณสำรสนเทศมหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 

2545 - ปัจจบุนั  บรรณำรักษ์ช ำนำญกำร  หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ ฝ่ำย
บริกำรสนเทศ ส ำนกับรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช 
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ประวัตผู้ิวิจัย 

ช่ือ - สุกล  นางสาวสุรีย์  ชูราศรี 

ท่ีอยู่  เลขท่ี 6 ซอย จำ่โสด แยก 4 ถนนสรรพำวธุ แขวงบำงนำ เขตบำงนำ 

  กรุงเทพมหำนคร รหสัไปรษณีย์ 10260 

ที่ท างาน งำนจดหมำยเหตแุละพิพิธภณัฑ์ศริิรำช สถำนเทคโนโลยีกำรศกึษำ

แพทยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศริิรำชพยำบำลมหำวิทยำลยัมหิดล 

ถนนพรำนนก แขวงศริิรำช เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 

10700  

ประวัตกิารศึกษา  

พ.ศ. 2540 ศลิปศำสตรบณัฑิต สำขำประวตัศิำสตร์ คณะศลิปศำสตร์ 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

ประวัตกิารท างาน   

พ.ศ. 2541- ปัจจบุนั  นกัเอกสำรสนเทศ งำนจดหมำยเหตแุละพิพิธภณัฑ์ศริิรำช สถำน

เทคโนโลยีกำรศกึษำแพทยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช

พยำบำล 
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