
 
 
 
 

 
 
 

 

Adj. Prof. Craig Reynolds 

Craig Reynolds has taught at the University of 
Sydney (1972-1991) and the Australian National 
University (1991-2009) where he is presently 
Adjunct Professor. A historian of modern 
Thailand, he is the author of Seditious Histories: 
Contesting Thai and Southeast Asian Pasts (Seattle 
2006). He made use of the Coedes and Luce 
collections at the NLA for research on "The 
Professional Lives of O. W. Wolters" in O. W. 
Wolters, Early Southeast Asia: Selected Essays, 
published by Cornell University's Southeast Asia 
Program in 2008. His current research project 
concerns religion, banditry and the environment in 
Thailand’s midsouth, 1920s-1960s. Here is the link 
to his website 
http://asianstudies.anu.edu.au/Dr_Craig_Reynolds 
 

"I have been using the Thai collection in the 
NLA for over thirty years now. Nurtured in 
its early years by the late Rosemary 
Borthwick, it is one of the best library 
collections of Thai materials in the world 
outside of Thailand and has been 
indispensable to my research in history, 
society, culture, and religion. I am 
constantly being surprised at the range and 
depth of the collection and recently 
discovered the mutli-volume encyclopedias 
on the north, northeast, south, and central 
plains. Once they know a little about my 
current research, the librarians are also very 
helpful in suggesting books and serials that 
they think I should consult. Australia is very 
fortunate to have this wonderful Thai 
collection and the staff to look after it." 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
Peter A. Jackson PhD is Senior Fellow in 
Thai History at the Australian National 
University in Canberra, where he 
specialises in the histories of Buddhism, 
gender, sexuality, and globalisation in 
modern Thailand.  He is a cofounder of 
the AsiaPacifiQueer Network 
(http://apq.anu.edu.au/), a collaborating 
general editor of the Hong Kong 
University Press “Queer Asia” 
monograph series, and convener of the 
Thai Rainbow Archives Project 
(http://thairainbowarchive.anu.edu.au/), 
of which the National Library of 
Australia is a partner. 

 

In researching modern Thai history, I have 
been a regular visitor to the Asian collections 
of the National Library of Australia for 
almost twenty years. Having visited and 
sought access to the Asian collections of a 
number of major libraries in Europe, North 
America, and Thailand, the NLA Asian 
collections stand out in several respects. The 
comprehensiveness of the collection of 
vernacular modern Thai language sources 
(since World War II) is indeed world class 
and on a standing with any collection 
anywhere else in the world. The NLA Asian 
collection is perhaps the most user-friendly 
research collection of any national-level 
institution that I have worked in during my 
academic career. Curatorial staff and the 
exceptionally pleasant design and layout of 
the Asian collections reading room together 
create a welcoming environment and a level 
of service that is second to none. Staff in the 
NLA Asian collections also welcome and 
respond promptly to readers’ comments and 
suggestions for additions to the 
collection. This has nurtured a positive 
ongoing relationship with the community of 
scholars of modern Asia in this country and 
ensures that the NLA’s collection remains 
highly relevant to the needs of researchers 
 

 
 
 



 

 
 
Taweetham Limpanuparb is a PhD 
candidate (science) at ANU and a 
Freelance writer for various Thai 
periodicals. 

 
 

 

สําหรับผูที่เปนนักเขียนแลวคงต่ืนเตนดีใจทุกคร้ังท่ีไดเห็น
บทความของตัวเองในส่ือส่ิงพิมพ  และคงจะดีใจเปนอยาง
มากเมื่อไดเห็นส่ิงพิมพนั้นเดินทางมาไกลถึงตางแดน   คร้ัง
แรกท่ีผมไป NLA ก็เพียงเพ่ือจะอานหนังสือเลมเดียวเทาน้ัน
และคิดวาอานจบแลวคงจะไมไดไปอีกนานเลยทีเดียว  แต
ปรากฏวาผมไดพบกับบรรณารักษท่ีใหบริการอยางเปน
กันเองและยังไดพบกับนิตยสารที่ผมเขียนสงตนฉบับไปยัง
เมืองไทยแต ไม เคยมีโอกาสได เห็น ตัว เล มจริ งๆ เลย 
นอกจากนี้ยังมีหนังสือและส่ือส่ิงพิมพอื่นท่ีนาสนใจเก่ียวกับ
ประเทศไทยอีกมากมายโดยหลายเลมก็ไมสามารถหาไดอีก
แลวในประเทศไทย  ผมจึงตัดสินใจวาจะตองแวะเวียนเขาไป
ใชบริการ NLA เปนประจําแนนอนเมื่อมีโอกาส.  
อุปสรรคอยางเดียวในการใชบริการ NLA ก็คือระบบการ
คนหาทรัพยากรท่ีเปนภาษาไทย ส่ิงแรกที่ทําไดงายและเปน
ประโยชนอยางยิ่งเลยคือการเขียนรายการวารสาร/ส่ิงพิมพท่ี
บอกรับเรียงตามตัวอักษรไทย และหากจะปรับปรุงในระยะ
ยาวก็นาปรับระบบฐานขอมูลใหคนหาดวยภาษาไทยได
รวมท้ังบันทึกขอมูลอักษรไทยเปนอักษรโรมันในหลาย
รูปแบบทั้งตามการออกเสียงและระบบราชบัณฑิตยสถาน (RI) 
ซึ่งเปนท่ียอมรับกันในวงการวิชาการ  การปรับปรุงนี้นอกจาก
จะชวยลดการพึ่งพาบรรณารักษในการคนหาหนังสือแลวยัง
ทําใหฐานขอมูลของหองสมุดสามารถนําไปใชอางอิงเพื่อ
ประโยชนอยางอื่นนอกจากการคนหาหนังสือภายใน NLA 
ได 
๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
ทวีธรรม  ลิมปานุภาพ 
นักศึกษาปริญญาเอกและนักเขียนอิสระ 
 

 
 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

Captain Tanin  Likitawong 
Naval Attaché  

Captain Tanin Likitawong entered the Navy in 
1982 after receiving his commission from the 
Royal Thai Navy Academy. His prior posting 
before becoming the Naval Attaché in Canberra 
was as the Commandant Naval Military Police 
Regiment.  
 

งานในการปฏิบัติหนาท่ีเปนผูชวยทูตฝายทหารเรือใน
ออสเตร เ ลียนั้น  ทํ าใหผมไดมี โอกาสพบปะผูคน
หลากหลายอาชีพ ทั้งในขณะปฏิบัติหนาท่ี งานดาน
การทหาร และงานสังคมในโอกาสตางๆ การคนควา
หนังสือภาษาไทยใน NLA ทําใหผมไดมีโอกาสเรียนรู
เรื่องราวตางๆ ของประเทศไทย ซึ่งผมไมเคยไดมีโอกาส
สัมผัสเมื่อปฏิ บัติหนาที่อยูในประเทศไทย หนังสือ
ภาษาไทยท่ีมีอยูในหองสมุดน้ัน นอกจากจะมีความ
หลากหลายแลว ยังมีหนังสือท่ีมีคุณคา และหาไดยาก 
โดยเฉพาะที่ เก่ียวกับประวัติและผลงานของบุคคลท่ี
ลวงลับไปแลว ในแตละสัปดาหผมจะหาโอกาสไปใช
หองสมุดเพื่อการคนควา และพักผอนโดยอานหนังสือท่ี
ชอบเมื่อมีเวลา ผมเช่ือวายังมีคนไทยและคนตางชาติ
เปนจํานวนมากท่ียังไมไดใชประโยชนจากหองสมุด
แหงน้ีเทาที่ควร จึงอยากเชิญชวนใหทุกทานไดเขามา
ใชหองสมุดตามท่ีโอกาสจะอํานวย ซึ่งทานสามารถจะ
ใชประโยชนจากหองสมุดจากน้ีได เพื่อการศึกษา 
คนควา และแมกระท่ังการเพ่ิมพูนความรูรอบตัวจาก
ส่ิงพิมพที่มีอยู ท้ังนี้ ผมขอขอบคุณเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ท่ีไดอํานวยความสะดวกในการใชบริการหองสมุดใน
สวนของ Thai Collection ดวยดีตลอดมา 
 

 
 


