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書名 / 編著者.  -- 出版社･機関, 出版年 本文言語 資料ID 請求記号

展示中

大地の力 : プーミポン国王  / [Japanese edition translators, Shuichi Takahashi, Pat-on 

Phipatanakul].  -- [Japanese ed.]. -- National Identity Office, Office of the 

Permanent Secretary, Office of the Prime Minister, Royal Thai Government, 2008.

日本語 15570344 AHTH/321.6/D1

展示中

King Bhumibol Adulyadej : a life's work : Thailand's Monarchy in perspective / [editor-

in-chief, Nicholas Grossman ; senior editor, Dominic Faulder] . -- Editions Didier 

Millet, 2011.

英語 17827221 AHTH/321.6/K2

展示中
The king never smiles : a biography of Thailand's Bhumibol Adulyadej / Paul M. 

Handley. -- Yale University Press, 2006.
英語 16379018 AHTH/92/Bh1

展示中
In His Majesty's footsteps : a personal memoi r / Vasit Dejkunjorn ; translator, Busakorn 

Suriyasarn ; editor, Christopher G. Moore. -- Heaven Lake Press, 2006.
英語 17454745 AHTH/92/Bh2

展示中

80 royal development projects to commemorate the 80th birthday anniversary of King 

Bhumibol Adulyadej / [managing editor, Pattrawan Pultawekiat].  -- National 

Geographic, 2006.

英語 17226630 AHTH/929.7/E1

展示中
Great celebrations for a great king / edited by Laurie Rosenthal. -- Nation Publishing 

Group, 1988.
英語 12882288 AHTH/929.7/G1

展示中
His Majesty King Bhumibhol Adulyadej and his development work. -- Coordinating 

Committee for Royal Development Project, 1987.
英語 16238388 AHTH/929.7/H1

展示中 King Bhumibol : strength of the land. -- National Identity Office, 2000. 英語 14273791 AHTH/929.7/K1

展示中

The King of Thailand in world focus : articles and images from the international press 

1946-2008 / [editor-in-chief, Denis D. Gray].  -- 4th ed. -- Foreign Correspondents' 

Club of Thailand, 2010.

英語 17827205 AHTH/929.7/K3

พระราชด ารัสพระราชทาน  ในพิธีปดิการสมมนาการเกษตรภาคเหนือ  ณ  ส านักงาน

เกษตรภาคเหนือ  จังหวดัเชียงใหม่  วนัพฤหัสบดี  ที่  ๒๖  กมุภาพันธ์  ๒๕๒๔  = Royal 

address given at the closing ceremony of the Northern Agricultural Seminar, Northern 

Agricultural Office, Chiang Mai, Thursday, February 26, 1981. -- Amarin Phrinting 

ʿǣn Phaplitching, 1997.

タイ・英 13310511 AHTH/321.6/P1

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัว  พระราชทานแกค่ณะกรรมการมูลนิธิราช

ประชาสมาสัย  ในพระบรมราชูปถมัภ์  ... วนัจันทร์ที่  ๒  มิถนุายน  ๒๕๔๐  = Royal 

remarks given to members of the Rajpracha Samasai Foundation Committee … Monday, 

June 2, 1997.  -- Amarin Phrinting ʿǣn Phaplitching, 1997.

タイ・英 13310503 AHTH/321.6/P2

พระราชด ารัสในโดกาสตา่งๆ  = Royal remarks on various occasions.  -- Amarin 

Phrinting ʿǣn Phaplitching, 1997.
タイ・英 12949764 AHTH/321.6/P3

พระราชด ารัส  พระราชทานแกค่ณะบคุคลตา่งๆ  ที่เขา้เฝ้าฯ  ถวายชัยมงคล  เน่ืองใน

โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดาฯ  พระราชวงัดุสิต  ... ๔

 ธันวาคม  ... = Royal speech given to the audience of well-wishers on the occasion of the 

royal birthday anniversary at the Dusidalai Hall, Chitralada Villa, Dusit Palace, ... 

December 4 ...  -- Amarin Phrinting ʿǣn Phaplitching, 199-

-- 1974-78

タイ・英 13310537
AHTH/321.6/P4/1974-

78

-- 1991 タイ・英 13310578 AHTH/321.6/P4/1991

-- 1995 タイ・英 13310560 AHTH/321.6/P4/1995

-- 1996 タイ・英 14184204 AHTH/321.6/P4/1996

-- 1998 タイ・英 13310545 AHTH/321.6/P4/1998

展示中
ทศพิธราชธรรมกบัพระมหากษัตริยไ์ทย / [บวรศักดิ์ ธุวรรณโณ].  -- พิมพ์คร้ังที่ 1. -- 

สถาบนัพระปกเกล้า, 2008.
タイ・英 15833809 AHTH/321.6/T3

展示中
Special photo exhibition of Thai and Japanese royal families = นิทรรศการพิเศษ  การ

แสดงภาพถา่ยพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศญี่ปุ่น .  -- Amarin Printing Group, 1990.
タイ・英 15338254 AHTH/929.7/S1

展示中

The sixtieth anniversary celebrations of His Majesty's Accession to the Throne : 

ประมวลภาพการจัดงานฉลองสินริราชสมบตัิ  ครบ  ๖๐  ปี  และ  พระราชพิธี  ฉลองสินริ

ราชสมบตัิ  ครบ  ๖๐  ปี  : a pictorial commemoration. -- Bangkok Post Today, 2006.

タイ・英 17187998 AHTH/929.7/S3

特別展示　

追悼 タイ王国プーミポン国王 資料展示　

2016.10.26 (水)～12.5 (月)

展示資料：　図書 (下記リスト参照) / Bangkok Post紙 特別別冊 (2016.10.14～ ) / 週刊タイ経済速報ニュース (2016.10.13号外～ )

プーミポン国王に関する図書　--アジア経済研究所図書館所蔵資料から--

於　アジア経済研究所図書館１F閲覧室
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展示中

ธ  สถติในดวงใจนิรันดร์  หนังสือประมวลบทเพลงพระราชนิพนธ์  : The musical 

compositions of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand : a collection of His 

Majesty King Bhumibol Adulyadej's musical compositions.  -- Chitralada School, 1996. 

c.

タイ・英 17187980 AHTH/929.7/T1

展示中

ภาพถา่ยฝิ่มพระหัตถพั์ฒนาประเทศ : His Majesty the King's photographs in the 

development of the country.  -- สมาคมถา่ยภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ : 

สมาคมสร้างสรรคไ์ทย, [1992]

タイ・英 10564235 91/Hi6

展示中

หนังสือที่ระลึก พิธีทลูเกล้าฯ ถวายรางวลัเกยีรตยิศ "รางวลัความส าเร็จสูงสุดด้านการ

พัฒนามนุษย ์ของโครงการพัฒนาแห่งสหาประชาชาติ" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พฤษภาคม พ.ศ. 2549 = Commemorative edition on the United Nations Development 

Programme's Human Development Lifetime Achievement Award to H.M. King 

Bhumibol Adulyadej, May 2006.  -- [กรมสารนิเทศ กระทรวงการตา่งประเทศ], 2006.

タイ･英 16115438 Th/929.7/T1003

展示中

เร่ืองทองแดง / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช = The story 

of Tongdaeng : biography of a pet dog / His Majesty King Bhumibol Adulyadej.  -- พิมพ์

คร้ังแรก. -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, 2002.

タイ･英 16699290 Th/929.7/R1004

展示中

ตามรอยพ่อ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา = A tribute to His Majesty King 

Bhumibol Adulyadej on the occasion of His Majesty's 80th birthday anniversary.  -- 

Nation Group, 2008.

タイ･英 17455130 Th/929.7/T1005

展示中

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช : ในหลวงของเรา พระบรมฉายา

ลักษณ ์พระราชประวตั ิพระราชกรณยีกจิ พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบตัคิรบ 60 ป ีเกร็ด

เล็กเกร็ดน้อยที่เล่าถงึพระองคท์า่น / ปวฎา พชรมน.  -- พิมพ์คร้ังที่ 4. -- บริษัทอกัษรา

พิพัฒน์ จ ากดั, 2006.

タイ語 15833379 Th/92/Bh1003

展示中 พ่อ ของแผ่นดิน / จิตกร บษุบา, รวบรวม, เรียบเรียง.  -- พิมพ์คร้ังแรก. -- บานช่ืน, 2013. タイ語 18316745 Th/92/Bh1004

展示中

เอกกษัตริยใ์ตรั้ฐธรรมนูญ / [โดย วมิลพรรณ ปตีธวชัชัย] -- พิมพ์คร้ังที่ 2. -- มูลนิธิคกึฤทธ์

 ๘๐ ฯ, 2012.

-- Vol. 1

タイ語 18721662 Th/92/Bh1005/1

展示中 -- Vol. 2 タイ語 18721670 Th/92/Bh1005/2

展示中 -- Vol. 3 タイ語 18721688 Th/92/Bh1005/3

展示中 เจ้านายเล็กๆ - ยวุกษัตริย์.  -- พิมพ์คร้ังที่หก. -- Silkwormbook, 2006. タイ語 16999740 Th/929.7/C1003

展示中

เอกกษัตริยอ์จัฉริยะ : หนังสือเฉลิมพระเกยีรตทิบวงมหาวทิยาลัยร่วมกบัสถาบนัอดุมศึกษา

ของรัฐและเอกชน จัดพิมพ์เน่ืองในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบตัคิรบ ๕๐ ป ี

พุทธศักราช ๒๕๓๙ / บรรณาธิการ วนัชัย ศิริชณะ ... [et al.] -- ทบวงมหาวทิยาลัย , 2540

 [1997]

タイ語(英
文要約あ
り)

13332879 Th/929.7/E1001

แนวคดิและทฤษฎีการพัฒนาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / 

[คณะผู้จัดท า สุเมธ ตนัตเิวชกลุ ... et al.].  -- พิมพ์คร้ังที่สาม. -- [ส านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ], 1997.

タイ語 16698706 Th/929.7/N1002

ในหลวงในรอยธรรม / ดนัย จันทร์เจ้าฉาย. -- พิมพ์คร้ังที่ 2. -- ส านักพิมพ์ดีเอม็จี, 2007. タイ語 16698615 Th/929.7/N1003

展示中

ประวตัศิาสตร์ศูนยศึ์กษาการพัฒนาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ / ส านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ.  -- พิมพ์ที่ อมรินทร์พร้ินติ้ง

แอนด์พับลิชช่ิง, 1999.

タイ語 16698623 Th/929.7/P1001

展示中
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชกบัเนตบิณัฑติยสภา ฉบบัเฉลิมพระเกยีรตใิน

มหามงคลที่ทรงครองสิริราชสมบตัคิรบ 60 ป.ี  -- พิมพืคร้ังที่ ๑. -- เนตบิณัฑติยสภา, 2007.
タイ語 17455775 Th/929.7/P1002

展示中
ร่มเกล้า ปกฟ้า สาธารณสุขไทย / [กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข]. -- 

พิมพ์คร้ังที่ ๑. -- กระทรวงสาธารณสุข, [2554?] [2011?]
タイ語 17669144 Th/929.7/R1005

展示中
เสด็จประพาสตน้มาเปน็โครงการพระราชด าริ พ.ศ. ๒๕๐๒-พ.ศ. ๒๕๑๘.  -- พิมพ์คร้ังที่ 2.

 -- อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชช่ิง, 1996.
タイ語 12949772 Th/929.7/S1001

展示中
เสด็จฯ เยอืน ๑๔ ประเทศ / ประกาศ วชัราภรณ ์รวบรวมและเรียบเรียง.  -- พิมพ์คร้ังที่ 2. --

 ดอกหญ้า, 1996.
タイ語 13332713 Th/929.7/S1003

展示中
๓๐ปี่ กปร. ๓๐ สามทศวรรษ สามสะพาน / ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน 

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ.  -- บทีเีอส เพรส, 2011.
タイ語 17669094 Th/929.7/S1008

展示中
เสด็จฯ เยอืนประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๐๖ / ส านักพระราชวงั.  -- พิมพ์คร้ังที่ ๑. -- ฝ่าย

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส านักพระราชวงั, 2545 [2002], 2002.
タイ語 17670472 Th/929.7/S1009

ตามเสด็จ ตา่งประเทศ / พึงจิตต ์ศุภมิตร. -- อมรินทร์พร้ินติ้งกรุ๊พ, 2535 [1992] タイ語 13310404 Th/929.7/T1001

ใตเ้บื้องพระยคุลบาท / สุเมธ ตนัตเิวชกลุ.  -- พิมพ์คร้ังที่เกา้. -- ส านักพิมพ์มตชิน, 2010. タイ語 15833346 Th/929.7/T1004
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展示中

Queen Sirikit : glory of the nation. -- National Identity Office, Office of the 

Permanent Secretary, Office of the Prime Minister, Royal Thai Government, 

2008.

英語 15570351 AHTH/930\Q1

เคยีงราษฎร์ / [ทา่นผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต]์.  -- [กองราชเลขานุการในพระองค์

สมเด็จพระบรมราชินินาถ], 1992.
タイ語 16029696 Th/929.7/K1006

展示中
จดหมายเหตเุฉลิมพระเกยีรต ิพระเจ้าหลานเธอ พระองคเ์จ้าทปีงักรรัศมีโชต.ิ -- จัดพิมพ์

เผยแพร่คร้ังแรก. -- [กรมศิลปากร], 2006.
タイ語 16783185 Th/929.7/C1005

展示中
สมเด็จพระเทพฯ : พระผู้อยู่ในดวงใจราษฎร์ / อจัฉรา จิระศักดิ์ระว.ี -- พิมพ์คร้ังที่ ๑. -- 

ช้างทอง, 1996.
タイ語 15289655 Th/929.7/S1006

Bibliography of the works of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn / 

Suparat Lertpanichkul, Sukunya Bumroongsook, Suchitra Chongstitvatana, compilers.  -

- Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre , 1999.

英語 12959037 AHTH/016/B2

เกจ็แกว้กลัยา / ปรีดี พิศภูมืวถิี.  -- มตชิน , 2551 [2008] タイ語 15831308 Th/929.7K1007

In loving memory : Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana / [Thanong 

Khanthong, editor].  -- Nation Group, 2008.
英語 17672551 AHTH/929.7/I1

王妃、王子、王女に関連する図書


