คํานํา
สาระสังเขปหนังสือใหม จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนคูมือแกสมาชิกรัฐสภาและ
ผูใชบริการในการติดตามหนังสือใหมที่หองสมุดไดรับในแตละเดือน ซึ่งจะเปนการชวยอํานวยความสะดวก
และประหยัดเวลาในการเลือกอานหนังสือใหมที่ตองการไดมากขึ้น อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
สงเสริมการอานและรักการอานหนังสือดวย โดยกลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ ไดดําเนินการจัดทํามา
เปนปที่ 6 แลว
หากสมาชิกรัฐสภาและผูใชบริการทานใดมีความประสงคจะใชหนังสือใหมรายการใด
สามารถติดตอขอใชบริการไดที่ กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ อาคาร 3 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท 0
2244 1287 และ 0 2244 1375 หากมีขอคิดเห็นหรือมีขอเสนอแนะประการใด โปรดแจงใหผูจัดทําไดรับ
ทราบดวย เพื่อเปนประโยชนในการจัดพิมพครั้งตอไป โดยแจงมาที่หมายเลขโทรศัพท 0 2244 1056 และ
0 2244 1078 หรือ e-mail : busmongkol.p@chaiyo.com

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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คําชี้แจงวิธีใช
“สาระสังเขปหนังสือใหม” เลมนี้ เปนการสรุปยอเนื้อหาของหนังสือแตละเลมทีห่ องสมุดไดรับ
โดยจัดหมวดหนังสือดานตาง ๆ รวมไวดวยกัน ภายในหนังสือแตละหมวดจัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อ
หนังสือ ตั้งแต ก - ฮ หรือ A - Z รายละเอียดประกอบดวย

ชื่อหมวดหนังสือ
ลําดับที่. ชื่อหนังสือ. / ชื่อผูแ ตง. สถานทีพ่ ิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พมิ พ. [เลขหมูหนังสือ]
ตัวอยาง

หนังสือดานรัฐศาสตร (J)
1. การสังกัดพรรคการเมือง : การกําหนดเวลาในการสังกัดพรรคการเมืองของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540. / โดย ตวงรัตน เลาหัตถพงษภูริ. กรุงเทพฯ : สํานักวิชาการ สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2548. [JQ1749.A795 ต218ก]
 หนังสือการสังกัดพรรคการเมืองฯ เลมนี้ เนื้อหาเปนการวิเคราะห
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเปนฉบับ
ปจจุบันในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกําหนดเวลาในการสังกัดพรรคการเมืองของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในระยะเวลา 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง โดยมีสาระสําคัญ
ภายในเลมวาดวย บททั่วไป การยายพรรคของสมาชิกฯ และปจจัยที่กอใหเกิดการ
ย า ยพรรคของสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร รวมถึ ง การกํ า หนดระยะเวลาให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรคการเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ตลอดจนวิเคราะหผลดีผลเสียของการกําหนดระยะเวลาใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตอง
สังกัดพรรคการเมือง พรอมทั้งขอเสนอแนะ
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หนังสือดานความรูทั่วไป (A)
1. เปดฟาภาษาโลก เลม 1,2. / โดย นิตภิ ูมิ นวรัตน. กรุงเทพฯ : ที.เค.พริ้นติง้ , 2547.
 เปดฟาภาษาโลก เลม 1,2 ที่เขียนขึ้นโดย ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน ไดนําเสนอความรูทาง
ภาษาอั ง กฤษ โดยได อ ธิ บ ายด ว ยภาษาที่ เ ข า ใจง า ย พร อ มด ว ยคํ า และประโยคที่ ส ว นใหญ พ บได ใ น
ชีวิตประจําวัน นอกจากนั้นยังไดอธิบายถึงขอแตกตางในการใชภาษาอังกฤษและภาษาอเมริกันที่ถูกตอง
2. เรื่องดี ๆ ของคนดี ๆ. / โดย ประสาร มฤคพิทักษ. กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2547.
ปจจุบันไมวาสังคมจะตกอยูในสภาวะเชนไร แตสังคมของเราก็ไมถึงกับขาดแคลนคนดี เพราะ
ถาขาดแคลนคนดี สั งคมนั้นจะยืนอยูไมได หรือถาอยูไดก็จะเป นสังคมที่ออนแอ และอาจนํา ไปสูการ
ลมสลายดังเชนหนังสือ “เรื่องดี ๆ ของคนดี ๆ” ซึ่งคุณประสาร มฤคพิทักษ ไดเรียบเรียงขึ้น มีวัตถุประสงคที่
ชัดเจนในการเลือกบุคคล จํานวน 15 ทานกับแงมุมดี ๆ ของบุคคลเหลานั้นมานําเสนอผูอาน แมจะไม
ครอบคลุมในทุก ๆ ดานของชีวิต แตก็ควรคาแกการเรียนรูเพื่อใชเปนหลักการ หลักปฏิบัติ การครองตน
การดําเนินชีวิตตามอุดมคติ ทายสุดเพื่อไปสูสังคมที่มากไปดวยคนดีนั่นเอง

หนังสือดานปรัชญาและศาสนา (B)
1. เพชรน้ําหนึ่ง. กรุงเทพฯ : เพอรเฟคท พริ้นท แอนดแอ็คเวอรไทชิ่ง, ม.ป.ป.
[BQ977 ม215พ]
หนังสือเพชรน้ําหนึ่ง เลมนี้ ลักษณะของเนื้อหาเปนการรวบรวมบทประพันธ เทศนา คําบรรยาย
บันทึกสนทนาของทานพระอาจารยมั่น ภูริทัตตเถระ และศิษยานุศิษยที่สืบแนวทางปฏิปทาของทานพระ
อาจารย โดยแบ ง เป น หมวดได แ ก ชี ว ประวั ติ ธรรมเทศนา บทประพั น ธ ธรรมบรรยาย ปุ จ ฉาวิ สั ช นา
นอกจากนี้ภายในเลมประกอบดวยภาพและรายนามพระเถรานุเถระทั้งพระคณาจารยที่เปนศิษยานุศิษยที่
สืบแนวทางปฏิปทาทานพระอาจารยมั่น ภูริทัตตเถระ
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หนังสือดานประวัติศาสตรสากล (D)
1. กําไรของแผนดิน. / โดย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง, 2547. [DS578.32 ส731ก]
กําไรของแผนดินเลมนี้ เปนหนังสือที่จัดพิมพขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
โดยแบงเนื้อหาเปน 4 สวน อาทิ สวนที่ 1 เปนพระราชกรณียกิจในภาพรวม ซึ่งจะไดเห็นพระราชปณิธาน
เพื่อราษฎรและแผนดินอยางไร สวนที่ 2 เปนการกลาวถึงหลักการและวัตถุประสงคของโครงการที่สําคัญ ๆ
โดยไดรวบรวมบทความจากผูที่ไดทํางานถวายในเรื่องนั้นโดยตรง ประกอบดวย เกร็ดความรูตาง ๆ ที่อาจไม
เคยไดรับทราบมากอน รวบรวมไดถึง 6 บทความ สวนที่ 3 เปนการรวบรวมโครงการตาง ๆ ที่อยูภายใตการ
ประสานงานของสํานักงาน กปร. ตั้งแตป 2525 สวนที่ 4 เปนการรวบรวมขอมูลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริที่ไดพระราชทานแนวพระราชดํารัสในการชวยเหลือราษฎร ตั้งแตป 2525-2547
2. ความสัมพันธทางวัฒนธรรมเนนเฉพาะเรื่องการทํานาเกลือสมุทรระหวางเมืองเพชรบุรีเมืองนครศรีธรรมราช (พุทธศตวรรษที่ 19-22) : การตีความในเอกสารทองถิ่น.
/ โดย ประทีป ชุมพล. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
[DS588.S6 ป2778]
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้แบงเนื้อหาไดเปน 5 บท คือ บทที่ 1 เปนการกลาวถึง วิธีการศึกษาวิจัยโดย
แยกเอกสารทองถิ่นของไทยเปนหมวดหมูตามระบบ บทที่ 2 เปนการกลาวถึงภูมิหลังทางภูมิศาสตรของ
เมืองเพชรบุรี และเมืองนครศรีธรรมราช บทที่ 3 เปนการศึกษาถึงความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางสอง
เมื อ ง โดยเน น เฉพาะการผลิ ต เกลื อ สมุ ท รในระหว า งพุ ท ธศตวรรษที่ 19-22 จนกล า วได ว า เกลื อ เป น
วั ฒ นธรรมเช น เดีย วกั บ ขา วในสั ง คมไทย บทที่ 4 เปน การวิเ คราะห เ นื้ อ หาในแนวที่ เ ปน หลั ก ฐานทาง
ประวั ติ ศาสตร โดยเปรี ย บเที ย บและตรวจสอบกั บ หลั ก ฐานอื่น ๆ เพื่ อ นํ า ไปสู ค วามน า เชื่ อ ถื อ และข อ
สันนิษฐานเรื่องความสัมพันธระหวางราชวงศสุพรรณภูมิของกรุงศรีอยุธยากับเมืองเพชรบุรี และเมือง
นครศรี ธ รรมราช บทที่ 5 กล า วถึ ง วั ฒ นธรรมเรื่ อ งเกลื อ สมุ ท รระหว า ง 2 เมื อ ง บทที่ 6 เป น การสรุ ป
พรอมดวยขอเสนอแนะในการศึกษาวิเคราะห
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3. คูมือประเทศฟลิปปนส. / โดย สีดา สอนศรี. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ,
2545. [DS655 ส733ค 2545]
คูมือประเทศฟลิปปนส เลมนี้ เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขอมูลทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศฟลิปปนส ตั้งแตกอนตกอยูภายใตอาณานิคมจนถึงปจจุบัน ประกอบ
ดวย บทนํา กลาวถึง ขอมูลทั่ว ๆ ไปของประเทศฟลิปปนส บทที่ 1 กลาวถึงสภาพแวดลอมโดยทั่วไป
พื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม การเมืองและเศรษฐกิจ บทที่ 2 เปนการแนะนําสังคมและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศ ซึ่งรวมถึงลักษณะทางกายภาพ ภูมิอากาศ ประชากร ฯลฯ บทที่ 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห
ทางการเมือง การปกครองหลังไดรับเอกราชจนถึงปจจุบัน และขอมูลเกี่ยวกับความมั่นคง บทที่ 4 กลาวถึง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ การวางแผนและนโยบายเศรษฐกิจ บทที่ 5 เนนบทบาทของกลุมผลประโยชน (กลุม
นอกภาครัฐ) ที่มีบทบาทสําคัญในการชวยตัดสินนโยบายตาง ๆ บทที่ 6 เปนขอมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาการตาง ๆ ทางดานนี้
4. บรรยายสรุปจังหวัดระยอง. / โดย สํานักงานจังหวัดระยอง. ระยอง : สํานักงานจังหวัดระยอง, 2546.
[DS589.R32 จ234บ]
ระยอง เปนจังหวัดหนึ่งแหงภาคตะวันออกของประเทศที่มีการพัฒนาเจริญเติบโตในทุก ๆ ดาน
มีสภาพเศรษฐกิจที่ดี มีรายไดตอประชากรสูงเปนอันดับหนึ่งของประเทศ ทางสํานักงานจังหวัดระยองได
ดําเนินการนําขอมูลดานตาง ๆ ทั้งดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคมการศึกษา และสาระทีเ่ ปน
ประโยชนอื่น ๆ นํามาเรียบเรียงลงในหนังสือเลมนี้ เพื่อสงเสริมและเผยแพรประชาสัมพันธจังหวัดระยองให
เปนที่รูจักกวางขวางยิ่งขึ้น โดยรายละเอียดของเนื้อหาภายในเลมกลาวถึง สัญลักษณของจังหวัดระยอง
ประวัติของเมืองระยอง สภาพเศรษฐกิจ การสงเสริมการลงทุนจาก BOI สภาพทางสังคม อาทิ การศึกษา
การศาสนาและวัฒนธรรม การสาธารณสุข และรวมถึงสถานที่ทองเที่ยว
5. เลาเรื่องพระจอมเกลาฯ. / โดย ทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2547.
เล า เรื่ อ งพระจอมเกล า ฯ เล ม นี้ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ พระราชประวั ติ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ ใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยที่ผูเขียนไดเขียนในลักษณะแบบเลาสูกันฟง โดยยอจากเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ใหสั้นและเขาใจงายขึ้น เพื่อเปนความรูรอบตัวของบุคคลทั่วไปที่สนใจในการที่จะศึกษาถึง
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไมวาจะเปนดานการปกครองบริหารประเทศ
รวมทั้งดานการศาสนา และดานความสัมพันธระหวางประเทศ เปนตน
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6. 60 ป สีมา สีมานันท. / โดย สีมา สีมานันท. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2547. [DS578.32 ส734ห]
60 ป สีมา สีมานันท เลมนี้ เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติของอดีตเลขาธิการ ก.พ.
นามวา สีมา สีมานันท ซึ่งไดเรียบเรียงจากประสบการณของตนเองในสมัยรับราชการที่ ก.พ. และไดเปน
บุคคลหนึ่งในการปฏิรูประบบงานราชการของหนวยงาน ก.พ. และรวมถึงโครงการทางเลือกใหมใหชีวิต
เพื่อใหขาราชการที่สมัครใจออกจากราชการไดกอนครบเกษียณอายุ
7. อันเนื่องมาจากพระราชดําริ. / โดย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ. กรุงเทพฯ : รุงศิลปการพิมพ (1977), 2547. [DS586 ภ671อ]
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เลมนี้ เปนหนังสือที่กลาวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตาง ๆ กวา 3,000 โครงการ ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาแบงไดเปน 2 สวน โดยสวนที่ 1 เปนบทนําวาดวย
สถาบันพระมหากษัตริยกับการพัฒนา ตั้งแตสมัยฟนฟูชาติบานเมือง โดยกลาวถึงพระราชกรณียกิจใน
รัชกาลที่ 1-3 สมัยพัฒนาประเทศตามแบบโลกตะวันตก กลาวถึง พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 4-6 สมัย
ประชาธิปไตย กลาวถึงพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 7-9 ในสวนที่ 2 เริ่มจากแนวพระราชดําริสูการแกไข
ปญหาของชาติ วาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน กลาวถึง ปญหา
ตาง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม ปญหาดานการเมือง
การปกครอง รวมทั้งแนวพระราชดําริกับการแกไขปญหาในดานตาง ๆ

หนังสือดานภูมิศาสตร มานุษยวิทยา (G)
1. การแตงกายไทยวิวัฒนาการจากอดีตสูปจจุบัน เลม 1 ; เลม 2. / โดย สํานักงานเสริมสราง
เอกลักษณของชาติ. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิง่ , 2543. [GT1520 ส925ก]
หนั ง สื อ การแต ง กายไทย วิ วั ฒ นาการจากอดี ต สู ป จ จุ บั น นี้ จั ด พิ ม พ เ พื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม
2542 ซึ่ ง เนื้ อ หาแบ ง เป น 2 เล ม โดยเล ม 1 กล า วถึง การแต ง กายไทยสมัย สุ โ ขทัย สมัย อยุ ธ ยา สมั ย
รัตนโกสินทร พรอมดวยอภิธานศัพทสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร และยังมีภาพประกอบที่
สวยงามภายในเลม เลม 2 เปนการกลาวถึงการแตงกายของทหาร อาทิ เครื่องแบบทหารบก เครื่องแบบ
ทหารเรือ ทหารอากาศ ตํารวจ พรอมดวย บรรณานุกรมเกี่ยวกับเครื่องแบบของทหารเหลาทัพตาง ๆ และ
เครื่องแบบตํารวจ
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2. คลื่นยักษสึนามิ คลื่นอภิมหาภัย. / โดย มูลนิธิชัยพัฒนา. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง,
2548. [GC220 ค176]
หนังสือเลมนี้แปลมาจาก “Tsunami The Great Waves” ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรู
เกี่ยวกับคลื่นสึนามิใหแกสาธารณชน โดยเฉพาะเยาวชนและนักศึกษาสําหรับใชเปนขอมูลประกอบใน
การศึ ก ษาและเพิ่ ม พู น ความรู เ กี่ ย วกั บ คลื่ น สึ น ามิ รวมถึ ง วิ ธี ก ารป อ งกั น ภั ย จากคลื่ น สึ น ามิ และใน
รายละเอี ยดของเนื้ อหากล าวถึ ง อะไรทํ าใหเ กิดคลื่น สึนามิ การเดินทางของสึนามิ พรอมดวยคําศัพ ท
เกี่ยวกับแผนดินไหวและสึนามิ
3. เรียนรูเทาทันสึนามิ. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง, ม.ป.ป. [GC220 ส254ร]
จากธรณี พิบั ติที่เ กิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธั นวาคม 2547 นําความสูญเสียอยางใหญห ลวงมาสู
ประเทศตาง ๆ ริมชายฝงทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และชายฝงตะวันออกของแอฟริกา คลื่นยักษ “สึนามิ” ไดทําลายชีวิตและทรัพยสินแถบภูมิภาคดังกลาว
จํานวนมาก ยากที่จะเยียวยาและรักษาใหกลับมาดังเดิมไดในเร็ววัน หนังสือเลมนี้จึงรวบรวมความรูและ
ขอคิดตาง ๆ อันจะนํามาซึ่งการเรียนรูและทําความเขาใจอยางถองแท เพื่อนําไปใชเฝาระวังและจัดการ
ผลกระทบจากคลื่นยักษสึนามิที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต

หนังสือดานสังคมศาสตร (H)
ั นพันธ.
1. การงบประมาณ : หลักทฤษฎีและแนววิเคราะหเชิงปฏิบัต.ิ / โดย นงลักษณ สุทธิวฒ
กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2539. [HJ2162.55 น149ก]
การงบประมาณ หลักทฤษฎีและแนววิเคราะหเชิงปฏิบัติ เลมนี้ เปนตําราการเรียนการสอนของ
คณะรัฐประศาสนศาสตร “นิดา” ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย การงบประมาณ ความหมายและความสําคัญ
ของงบประมาณ ระบบงบประมาณ การวิวัฒนาการของระบบงบประมาณ การจําแนกประเภทงบประมาณ
รายจาย การกําหนดนโยบายงบประมาณ พรอมดวยนโยบายการคลัง อีกทั้งรวมถึงการจัดสรรงบประมาณ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรกับการจัดงบประมาณ หลักการวินิจฉัยงบประมาณ กระบวนการงบประมาณ การ
ควบคุมงบประมาณ ตลอดจนการงบประมาณแผนดินของประเทศไทย นอกจากนี้ยังประกอบดวย ตัวอยาง
ขอสอบการบริหารงานคลัง ร.ศ.630 และขอคิดการบริหารการคลังของรัฐบาล
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2. การบริหารจัดการทุนแบบมืออาชีพ กข.คจ. กรณีศึกษาโครงการแกไขปญหาความยากจน
กระบวนการขจัดความยากจนโดยชุมชน. / โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.
กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2547.
หนังสือเลมนี้ลักษณะของเนื้อหาเกี่ยวกับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของการขจัดปญหา
ความยากจนโดยชุมชน ซึ่งเปนผลจากการมีสวนรวมของชุมชน จากผลการดําเนินงานตามโครงการแกไข
ปญหาความยากจนหรือโครงการ กข.คจ. รวมถึงการสงเสริมอาชีพแกกลุมอาชีพในหมูบานตําบล โดย
ภายในเลมประกอบดวย โครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) 4 แหง อาทิ โครงการแกไขปญหา
ความยากจน (กข.คจ.) บานบุกลาง จังหวัดอุบลราชธานี โครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) บาน
ปายาง จังหวัดตรัง โครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) บานทาปาเปา จังหวัดลําพูน และรวมถึง
กลุมอาชีพของกลุมจักสานบางเจาฉา จังหวัดอางทอง
3. การบริหารจัดการทุนแบบมืออาชีพ กรณีศึกษากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต. / โดย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2547.
[HG2039.T5 ก494ภ]
หนังสือ การบริหารจัดการทุนแบบมืออาชีพ กรณีศึกษากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เลมนี้
เนื้อหาเกี่ยวกับการเสนอรูปแบบการบริหารจัดการทุนของเครือขายองคกรชุมชนในกรณีของกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต ซึ่งรายละเอียดภายในเลมไดคัดเลือกตัวอยาง การบริหารจัดการทุนของกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิตจํานวน 4 แหง คือ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานหนองกา หมูที่ 7 ตําบลปราณบุรี อําเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานดอนตา หมูที่ 2 ตําบลทอนหงส อําเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขาม หมูที่ 2 ตําบลบานขาม จังหวัด
ชัยภูมิ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานหนองไผ หมูที่ 9 ตําบลเขาชนกัน อําเภอแมวงศ จังหวัดนครสวรรค
พรอมดวย บทสรุป นอกจากนี้ภาคผนวกประกอบดวย ระเบียบขอบังคับกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบาน
หนองไผ
4. การบริหารจัดการทุนแบบมืออาชีพ กรณีศึกษากองทุนหมูบานและชุมชนเมือง. / โดย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,
ม.ป.ป.
หนังสือการบริหารจัดการทุนแบบมืออาชีพ กรณีศึกษากองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เลมนี้ มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 4 ภาค ซึ่งมีวัตถุประสงคใน
การแกปญหาความยากจน โดยใหหมูบานตาง ๆ หมูบานละ 1 ลานบาท ซึ่งในรายละเอียดไดเลือกรูปแบบ
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การบริหารจัดการทุนแบบมืออาชีพ คือ กองทุนหมูบานนกหอง จังหวัดกระบี่ กองทุนหมูบานบานหนองตอ
จังหวัดอุดรธานี กองทุนหมูบานทุงบอแปน จังหวัดลําปาง และกองทุนหมูบานบานสิงหกลาง จังหวัด
สิงหบุรี นอกจากนี้ยังประกอบดวย บทสรุปของผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
5. การบริหารจัดการทุนแบบมืออาชีพ กรณีศึกษาการบูรณาการกองทุนพัฒนาชุมชน. / โดย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2547.
[HN700.55.Z9 C6D4F8 ก494ก]
หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาเปนการนําเสนอแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาชุมชนใน
รูปแบบบูรณาการกองทุนในชุมชน ซึ่งจะเกี่ยวของกับอาชีพ รายได การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจชุมชน โดย
ไดรวบรวมการบูรณาการกองทุนชุมชนจากพื้นที่ทั้ง 4 ภาค ๆ ละ 1 ตําบล ไดแก การบูรณาการกองทุน
ชุมชนตําบลลําเลียง จังหวัดระนอง ตําบลบานชอง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตําบลศรีษะเกษ จังหวัดนาน
และรวมถึงตําบลดงเมือง จังหวัดมหาสารคาม พรอมดวยบทสรุปผลการดําเนินงานของกองทุนพัฒนา
ชุมชน ดานการประกอบอาชีพ ดานการวิสาหกิจชุมชน ดานการเรียนรูและการมีสวนรวม รวมทั้งดานการ
บริหารจัดการ ตลอดจนดานสวัสดิการ
6. โครงการ “การปฏิรูปภาษีศุลกากรและมาตรการภาษีเพื่อการสงออก”. / โดย สมชัย ฤชุพันธุ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. [HF2340.55ว ส238ค]
รายงานการวิจัยโครงการการปฏิรูปภาษีศุลกากรและมาตรการภาษีเพื่อการสงออก เลมนี้ มี
เนื้อหาวาดวย สภาวะแวดลอมและแนวโนมเศรษฐกิจระหวางประเทศ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและการ
จัดทําเขตการค าเสรี รวมทั้งนโยบายอุตสาหกรรมการคา ระหวา งประเทศของไทยเกี่ยวกับสถานภาพ
แนวโนมมาตรการสงเสริมการสงออก วัตถุประสงค บทบาท ภารกิจของภาษีศุลกากร ตลอดจนประเด็น
ปญหาศุลกากรอื่น ๆ พรอมดวยขอเสนอแนะการปฏิรูปภาษีศุลกากร
7. ทองถิ่นกับการพัฒนาคน. / โดย ประชา มาลีนนท. กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2547.
[HF5549.5M3 ป232ท]
 “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา “รัฐ” มาจากประชาชนซึ่งมีหนาที่สําคัญในการใหชีวิตที่ดี
แกประชาชน “ทองถิ่น” มาจากประชาชนที่ไดรับการกระจายอํานาจจากรัฐและอยูใกลชิดประชาชนมาก
ที่สุด จึงตองรับรองตอภารกิจในการพัฒนาคน ดังนั้นหนังสือเลมนี้จึงจะไดสะทอนใหเห็นความสําคัญกับ
คนทั้งเชิงนโยบาย แนวคิด ทั้งของผูบริหารระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย และนักวิชาการตาง ๆ อันจะ
นําไปสูการปฏิบัติตอไป
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8. พลังงานในอนาคตกับการพัฒนาอยางยั่งยืน. / โดย พุทธชาด ทองเอม. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2547. [HD9502 พ829พ]
พลังงานในอนาคตกับการพัฒนาอยางยั่งยืน เลมนี้เปนขอมูลเกี่ยวกับพลังงาน รายละเอียดของ
ขอมูล สถานการณและแนวโนมพลังงานของไทย การดําเนินงานเกี่ยวกับพลังงาน ผลกระทบจากการ
บริโภคพลังงานตอสิ่งแวดลอม พลังงานสะอาดกับทางเลือกใหมของชาติ (เอทานอลไบโอดีเซล) ตลอดจน
ปจจัยสําคัญที่เปนสาเหตุใหน้ํามันขึ้นราคา ผลกระทบราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงราคาน้ํามัน
รายเดือน สถานการณน้ํา มันในชว ง 20 ปที่ผา นมา และมติคณะรัฐมนตรีที่เ กี่ยวของกับมาตรการเพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูสนใจและตองการศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
9. รายงานเชิงวิเคราะหสถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 2546. / โดย กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน. กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, 2547.
[HD5718.T5 ส413ร]
หนังสือ “รายงานเชิงวิเคราะหสถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 2546” จัดทําขึ้นเพื่อเสนอผล
การวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลดานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดแก สถานประกอบการ การรองทุกข การ
ตรวจแรงงาน การแรงงานสัมพันธ และขอมูลจากหนวยงานภายนอก ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
ดัชนีราคา กําลังแรงงานและการมีงานทํา การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน โดยใช
แหลงขอมูลจากหนังสือสถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 2546 เปนหลัก
10. รายงานผลการวิเคราะห คาจาง รายไดและชั่วโมงทํางาน ป 2546. / โดย กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน. กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2546. [HD4922.T5 ส413ร]
หนังสือรายงานผลการวิเคราะห คาจาง รายไดและชั่วโมงการทํางาน ป 2546 นี้ไดนําขอมูล
ทุติยภูมิจากโครงการสํารวจภาวการณทํางานของประชากรไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม – กันยายน 2546 ของ
สํานักงานสถิติแหงชาติมาใชเปนขอมูลในการวิเคราะห โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
คาจางเฉลี่ย รายไดเฉลี่ย ผลประโยชนตอบแทนจากการทํางานดานตาง ๆ เชน โบนัส คาลวงเวลา อาหาร
ที่อยูอาศัย และชั่วโมงทํางานเฉลี่ยตอสัปดาหจําแนกตามประเภทการจาง อุตสาหกรรม อาชีพ พื้นที่ เพศ
อายุ การศึกษา และขนาดสถานประกอบกิจการ รวมทั้งศึกษาถึงขอเท็จจริงของลูกจางเอกชนเกี่ยวกับ
คาจางขั้นต่ําและชั่วโมงการทํางานที่ไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งผลการศึกษาที่ไดจะเปนประโยชน
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ตอการบริหารแรงงาน การกําหนดนโยบาย คาจาง การวางแผน การกําหนดนโยบายดานแรงงานของทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
11. รายงานผลการวิเคราะหผลิตภาพแรงงาน ป 2546. / โดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.
กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน, 2546. [HD5718.T5 ส413ร]
 หนังสือรายงานผลการวิเคราะหผลิตภาพแรงงาน ป 2546 เลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
วิเคราะหผลิตภาพแรงงานในระดับประเทศและระดับภาคจําแนกตามอุตสาหกรรม และศึกษาวิเคราะห
ผลิต ภาพแรงงานระดั บ สถานประกอบกิจ การในอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึ ง นํ า เสนอข อมูลเบื้ อ งตน
เกี่ยวกับการผลิตของสถานประกอบกิจการ ไดแก จํานวนลูกจาง ชั่วโมงทํางานและวันทํางาน ตนทุนการ
ผลิต คาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายในการขายและบริการและคาตอบแทนแรงงาน เปนตน การ
วิเคราะหขอมูลระดับประเทศและระดับภาคไดนําขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ขอมูลผลิตภัณฑ
มวลรวมภาคของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และขอมูลจํานวนผูม งี าน
ทําของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และขอมูลจํานวนผูมีงานทําของ
สํานักงานสถิติแหงชาติมาใชในการศึกษาวิเคราะห สวนการวิเคราะหระดับสถานประกอบกิจการไดนํา
ขอมูลการสํารวจอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ.2546 ของสํานักงานสถิติแหงชาติมาวิเคราะห ผลการวิเคราะห
ที่ไดจะเปนเครื่องบงชี้ถึงประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน การปรับปรุงคุณภาพการผลิตของแรงงานและเปนประโยชนตอการบริหารแรงงานเพื่อให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงตามสถานการณทางเศรษฐกิจของประเทศ

หนังสือดานรัฐศาสตร (J)
1. การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ : Thailand : The Politics of Despotic Paternalism.
/ โดย ทักษ เฉลิมเตียรณ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร,
2548. [JQ1745.A1 ท336ก 2548]
การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการเลมนี้เปนหนังสือที่ผูเขียนไดรับรางวัล the first
Ohira Prize ในฉบับภาษาอังกฤษ เปนรางวัลที่ตั้งตามนามนายกรัฐมนตรีญี่ปุนที่ลวงลับไปแลว ซึ่งรางวัลนี้
จะมอบใหกับหนังสือที่โดดเดนในเอเชีย โดยเนื้อหาภายในเลมจะเปนเรื่องเกี่ยวกับระบบเผด็จการทหารใน
ประเทศไทย สํ า หรั บ การนํ า เสนอเนื้ อหาแบ ง ไดเ ป น 2 ตอน คื อ ตอนที่ 1 กล า วถึ ง การเมื อ งไทยหลั ง
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สงครามโลกครั้งที่สอง และประสบการณทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต กอนการรัฐประหาร
2500 ประกอบดว ย บทที่ 1 วา ดว ยการกลับมาสูความเปน ผูนําทางการเมื องของคณะทหารภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง บทที่ 2 สามทหารเสือ (พ.ศ.2491-2500) การเขามามีบทบาทของผูมีอํานาจทั้งสาม
ตอนที่ 2 กลาวถึงรัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต พ.ศ.2500-2506 ประกอบดวย บทที่ 3 การแสวงหา
ความชอบธรรมทางการเมือง บทที่ 4 การนําเอาระบบการปกครองแบบสฤษดิ์มาปฏิบัติ : การเปนผูนําโดย
อาศั ยคุณสมบัติ สวนตั ว บทที่ 5 การใชระบบจอมพล บทที่ 6 บทบาทของระบบราชการและสถาบัน
พระมหากษัตริยในระบบของจอมพลสฤษดิ์ บทที่ 7 เปนการสรุปชีวิตการงานของจอมพลสฤษดิ์ อาทิ เรื่อง
อื้อฉาว มรดกทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ การเมืองไทยหลังวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 นอกจากนี้
ภายในเลมไดกลาวถึง การสรางถนนตามโครงการ พ.ศ.2504-2513 พรอมดวยบทผนวก : เพื่อคําบรรยาย
ของชาติที่ครอบคลุมและกวางขวางกวา : ประวัติศาสตรไทยกับชาวจีน, อีสานกับรัฐชาติ
2. แนวทางการประเมินการมีสวนรวมทางการเมืองของชุมชนในบริบทของการกระจายอํานาจสู
ทองถิ่น. / โดย ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา, 2547.
การวิ จั ย เรื่ อ งแนวทางการประเมิน การมีส ว นรว มทางการเมืองของชุม ชนในบริบ ทของการ
กระจายอํานาจสูทองถิ่นฯ เลมนี้ แบงเนื้อหาไดเปน 5 บท โดยบทที่ 1 บทนํา กลาวถึง วัตถุประสงค ขอบเขต
การศึกษาและกรอบแนวคิด ตลอดจนวิธีการศึกษา บทที่ 2 การมีสวนรวมของประชาชนในการกระจาย
อํานาจสูทองถิ่น กลาวถึง กรณีศึกษา 3 หมูบาน อาทิ สภาพัฒนาหมูบานหนองโก เครือขายปาชุมชนลุม
แมน้ําปงตอนบน อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม องคกรชุมชนประมงพื้นบาน จังหวัดปตตานี บทที่ 3
การประเมินการมีสวนรวมของประชาชน กลาวถึง การประเมินศักยภาพในการมีสวนรวมของประชาชน
การวิเคราะหระบบของการมีสวนรวม บทที่ 4 ตัวชี้วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพการมีสวนรวม กลาวถึง
ตัวชี้วัดการมีสวนรวมในกระบวนการกระจายอํานาจ บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะ กลาวถึง สรุปบทเรียน
จากการศึกษา รวมทั้งขอเสนอแนะ
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หนังสือดานกฎหมาย (K)
1. ขอควรรูเกี่ยวกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง. / โดย ศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด อารตโปรเกรส, 2546.
[KE143.9 ศ365ข 2546]
หนังสือขอควรรูเกี่ยวกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เลมนี้ เนื้อหา
เปนการกลาวถึง วัตถุประสงคและที่มาของการจัดตั้งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง และรวมถึงหลักการสําคัญตามรัฐธรรมนูญในการดําเนินคดีตอผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
กฎหมายที่ใชบังคับแกกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา นอกจากนี้ไดกลาวถึงลักษณะพิเศษของศาลฎีกา
เขตอํานาจศาล รวมทั้งผูพิพากษาและองคคณะผูพิพากษา พรอมดวยสถานที่ตั้งของศาลฎีกา
2. โครงการการปรับปรุงกระบวนการริเริ่มการนําเสนอ การพิจารณา และการอนุมัติกฎหมายไทย.
/ โดย สถาบันพระปกเกลา. นนทบุรี : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ม.ป.ป.
หนังสือวิจัยเลมนี้แบงเนื้อหาไดเปน 3 สวน โดยสวนที่ 1 กลาวถึง กระบวนการนิติบัญญัติไทย
และสภาพปญ หา ซึ่ง ประกอบดว ยบทที่ 1 วิวัฒ นาการของกระบวนการทางนิติบัญญัติ ไ ทยและความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากรัฐธรรมนูญใหม บทที่ 2 กระบวนการพิจารณารางกฎหมายในฝายบริหารและสภาพ
ปญหา บทที่ 3 กระบวนการตรากฎหมายในรัฐสภาและสภาพปญหา สวนที่ 2 กลาวถึงกระบวนการนิติ
บัญญัติตางประเทศและจุดเดน ซึ่งประกอบดวย บทที่ 4 ถึงบทที่ 7 วาดวยกระบวนการนิติบัญญัติของ
ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส แคนาดาและญี่ปุน สวนที่ 3 กลาวถึงขอเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการนิติ
บัญญัติไทย ซึ่งประกอบดวย บทที่ 8 สรุปสภาพปญหาและหลักการสําคัญที่ใชในการปรับปรุงกระบวนการ
นิติบัญญัติ บทที่ 9 ขอเสนอการแกปญหาในขั้นการริเริ่มใหมีกฎหมาย บทที่ 10 ขอเสนอแนะการแกไข
ปญหาในขั้นการยกรางและตรวจพิจารณาในฝายบริหาร บทที่ 11 ขอเสนอแนะการแกไขปญหาในขั้นการ
ตรวจพิจารณาในฝายนิติบัญญัติ บทที่ 12 มาตรการสําคัญที่ควรจัดใหมีขึ้นเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ
นิติบัญญัติ นอกจากนี้ยังประกอบดวย ภาคผนวก 3 เลม เพื่อเปนขอมูลประกอบในการศึกษา คนควา
อางอิงตอไป
3. ประมวลระเบียบรัฐสภา ระเบียบสภาผูแทนราษฎร ประกาศสภาผูแทนราษฎร. / โดย
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร, 2547. [KD213 ส226ป 2547]
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กลุ ม งานการประชุ ม ประธานสภาผู แ ทนราษฎร และประธานกรรมาธิ ก ารสามั ญ ของสภา
ผูแทนราษฎร สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร ไดรวบรวมระเบียบรัฐสภา ระเบียบสภาผูแทนราษฎร
และประกาศสภาผูแทนราษฎรตาง ๆ ซึ่งประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎรประกาศบังคับใช
แลว ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอการศึกษา คนควา อางอิงและยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์กับ
วงงานรัฐสภาและสภาผูแทนราษฎร
4. พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ.2547. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548.
[KP35.2 อ872พ 2548]
หนังสือพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ.2547 เลมนี้มีเนื้อหาประกอบดวย 2 สวน
โดยส ว นที่ 1 กล า วถึ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ กายภาพบํ า บั ด พ.ศ.2547 ว า ด ว ยหมวด 1 สภา
กายภาพบําบัด.....จนถึงหมวด 7 บทกําหนดโทษ พรอมดวยบทเฉพาะกาลและอัตราคาธรรมเนียม สวน
ที่ 2 ภาคผนวกวาดวยประวัติความเปนมาในกระบวนการตราพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบําบัด พ.ศ.
2547 การพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวในชั้นสภาผูแทนราษฎรและในชั้นวุฒิสภา พรอมดวย
แผนภูมิแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
5. พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ.2547. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548.
หนังสือพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย พ.ศ.2547 เลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมาย
วิชาชีพเทคนิคการแพทย โดยแบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 วาดวยพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย
พ.ศ.2547 ซึ่งประกอบดวย หมวด 1 ถึงหมวด 7 กลาวถึง สภาเทคนิคการแพทย สมาชิก คณะกรรมการ
การดําเนินการของคณะกรรมการ การควบคุมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย พนักงานเจาหนาที่
และสุดทายบทกําหนดโทษ พรอมดวยบทเฉพาะกาล อัตราคาธรรมเนียม สวนที่ 2 ภาคผนวก วาดวย
ประวัติความเปนมาในกระบวนการตราพระราชบัญญัติดังกลาว การพิจารณารางพระราชบัญญัติในชั้น
สภาผู แ ทนราษฎรและในชั้ น วุ ฒิ ส ภา พร อ มด ว ยแผนภู มิ แ สดงกระบวนการตราพระราชบั ญ ญั ติ แ ละ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
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6. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 พรอมทั้งประวัติความเปนมา กระบวนการและขั้นตอน
ในการตราพระราชบัญญัติดังกลาวของรัฐสภา. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548. [KH64 ว872พ 2548]
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ.2547 เล ม นี้ เป น หนั ง สื อ ที่ ว า ด ว ยรายละเอี ย ดของ
พระราชบั ญญั ติ วิชาชี พ บั ญชี ตั้ง แตห มวด 1 สภาวิ ชาชีพ บัญชี จ นถึง หมวด 9 บทกํา หนดโทษ และ
บทเฉพาะกาล อีกทั้งภาคผนวกกลาวถึงประวัติความเปนมาในกระบวนการตราพระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ.2547 การพิจารณารางพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... ในชั้นสภาผูแทนราษฎรและในชัน้
วุฒิสภา ตลอดจนการพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวของคณะกรรมาธิการรวมกัน รวมถึง
แผนภูมิแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
7. พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2547.
[KS72 ว872พ 2547]
พระราชบั ญ ญั ติ ส ถานบริ ก าร (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ.2546 เล ม นี้ เ ป น หนั ง สื อ ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
กฎหมายพระราชบัญญัติสถานบริการ โดยในรายละเอียดประกอบดวย ประวัติความเปนมาในกระบวนการ
ตราพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546 การพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวในชั้น
สภาผู แ ทนราษฎรและในชั้ น วุ ฒิ ส ภา รวมถึ ง การพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ส ถานบริ ก ารของ
คณะกรรมาธิการรว มกัน เพื่ อพิจารณารา งพระราชบัญญัติ พรอมดว ยแผนภูมิ แสดงกระบวนการตรา
พระราชบั ญ ญั ติ แ ละพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540
8. องคการมหาชน : มิติใหมของหนวยงานภาครัฐ. / โดย สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.
กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ, 2543. [KE141 ค123อ 2542]
องคการมหาชน : มิติใหมของหนวยงานภาครัฐ เลมนี้เปนหนังสือที่ไดรวบรวมบทความทาง
วิ ช าการเกี่ ย วกั บ องค ก ารมหาชนในหลายแง มุ ม เช น นโยบายของรั ฐ บาล หลั ก การและแนวทางการ
บริหารงาน กรณีตัวอยางขององคการมหาชนที่ไดจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนรูปแบบองคการมหาชน
ในตางประเทศเพื่อทราบถึงผลดีของการจัดตั้งหนวยงานภาครัฐ รูปแบบที่สามนอกเหนือจากสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ
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หนังสือดานเทคโนโลยี (T)
1. พจนานุกรมศัพทวิศวกรรมอาหาร. / โดย จิราภา วิทยาภิรักษ และ พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ.
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2546.
พจนานุกรมศัพทวิศวกรรมอาหาร เลมนี้เปนหนังสือวิจัยที่จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการเรียนการ
สอนศัพทที่เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมอาหาร ประกอบดวย 5 บท โดยบทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 ศึกษาเอกสาร
วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พจนานุกรม บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย การรวบรวมขอมูล ฐานขอมูล การ
วิเคราะหและประมวลผล บทที่ 4 ผลการวิจัย สถิติเบื้องตนเกี่ยวกับฐานขอมูล การเรียบเรียงพจนานุกรม
กลุมคํา บทที่ 5 สรุปและตัวอยางพจนานุกรม

หนังสือดานบรรณารักษศาสตร (Z)
1. 109 หนังสือควรอาน จากนายกฯ ทักษิณ. / โดย บานพิษณุโลก. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548.
[Z1035 บ292ห]
การบริหารประเทศตลอดระยะ 4 ปที่ผานมา (พ.ศ.2544-2548) ของนายกรัฐมนตรี ทักษิณ
ชินวัตร ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เบื้องหลังความ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ เหลา นี้ มีปจจัยดานหนึ่งที่สงเสริมใหนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศประสบ
ความสําเร็จ คือ อุปนิสัยรักการอาน อันนํามาซึ่งการประยุกตใชความรูกับทฤษฎีและนําไปสูการปฏิบัติ แม
จะมีผูคนอีกมากมายจะไมเห็นดวยกับแนวทางการบริหารงานหรือนโยบายบางอยาง แตการบริหารประเทศ
ที่ผานมายอมเปนบทพิสูจนการทําใหประชาชนยอมรับไดในระดับหนึ่ง

áá áá สาระสังเขปหนังสือใหม áááá

17

หนังสือรายงานการวิจัย (R\Res)
1. กรณีศกึ ษาบุคคลตัวอยางและเครือ่ งชี้วัดเพื่อนําไปสูก ารพัฒนาพฤติกรรมขาราชการยุคใหม.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2547.
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเครื่องชี้วัดของพฤติกรรมตามคานิยมสรางสรรค 5
ประการที่มีคุณภาพ อีกทั้งเพื่อคนหาปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมตามคานิยมสรางสรรค 5 ประการ
รวมถึงการคนหาบุคคลตามคานิยมสรางสรรค 5 ประการ และศึกษาบุคคลดังกลาวในเชิงวิชาการทางดาน
การทํ า งาน การดํ า เนิ น ชี วิ ต และบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของบุ ค คลตั ว อย า งที่ มี ค า นิ ย มสร า งสรรค โดยแบ ง
รายละเอียดของเนื้อหาไดเปน 5 บท ซึ่งบทที่ 1 บทนําวาดวย ความเปนมาของการวิจัย บทที่ 2 การทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ วาดวยความหมายของคานิยม พฤติกรรมตามคานิยม ปจจัยตาง ๆ บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย วาดวยกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล วาดวยผล
จากการวิจัย บทที่ 5 สรุปและขอเสนอแนะวาดวยการสรุปผลการวิจัย รวมทั้งขอเสนอแนะ
2. การพัฒนาแผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติที่เกี่ยวของกับน้ํา : น้ําทวม น้ําแลง และแผนดิน
ถลม. / โดย ธวัชชัย ติงสัญชลี และคณะ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
2546.
งานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาประเด็นสําคัญของสาเหตุความลมเหลวในการบริหารจัดการที่
ผานมาทั้งกอนและหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2545 เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไขในลักษณะของ
การบูรณาการแผนและมาตรการในการบริหารจัดการแบบองครวมในเชิงรุกแทนการตั้งรับที่ดําเนินการมา
ในอดีต โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักกลาวคือ การรวบรวมทบทวนและสังเคราะหแผนงานและโครงการตาง ๆ
โดยภาครัฐที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการภัยทางธรรมชาติทางน้ํา ตลอดจนงานวิจัยการออกแบบระบบ
ข อ มู ล สารสนเทศ กรอบและข อ กํ า หนดของแผนหลั ก การจั ด การภั ย ธรรมชาติ ท างน้ํ า และกฎหมาย
กฎระเบียบ รวมทั้งรูปแบบโครงสรางองคกรในการบริหารจัดการที่เหมาะสม ยังไดพัฒนาแผนหลักการ
จัดการพื้นที่เสี่ยงภัยลุมน้ําลมเปนตัวอยางกรณีศึกษาดวย นอกจากนี้รายงานเรื่องนี้ประกอบดวย 2 เลม คือ
1. รายงานฉบับหลัก 2. รายงานฉบับภาคผนวก
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3. การสังเคราะหแนวทางการกําหนดนโยบายการวิจัยและนวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. / โดย กอบแกว อัครคุปต. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2546.
การศึ ก ษาวิ จั ย เล ม นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สั ง เคราะห ร ะบบการจั ด ทํ า นโยบายการวิ จั ย และ
นวั ต กรรม สาขาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี จากการศึ ก ษาพบว า แนวโน ม การจั ด ทํ า นโยบายด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดการจัดทํานโยบายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนการจัดทํานโยบายการวิจัยและนวัตกรรม มีการนํากระบวนการ Foresight และการจัดลําดับ
ความสําคัญการวิจัยยุทธศาสตรมาสนับสนุนการจัดทํานโยบาย รวมทั้งมีการปรับเนื้อหาของนโยบายให
มุงเนนในการใชความรูและการเรียนรูรวมกันในลักษณะเครือขายองคกรนวัตกรรมในระบบนวัตกรรม
แหงชาติ แนวคิดดังกลาวจะมีอิทธิพลตอกระบวนการจัดทํานโยบายการวิจัยของไทยเพิ่มมากขึ้น
4. การสํารวจฐานขอมูลความสัมพันธไทย-จีน ในดานการเมืองและเศรษฐกิจ. / โดย
ศิริเพ็ชร พฤษณาวดี. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547.
รายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสํารวจฐานขอมูลความสัมพันธไทย-จีนในดานการเมืองและ
เศรษฐกิจเลมนี้เปนเพียงการสํารวจเบื้องตน โดยแบงเนื้อหาในการนําเสนอออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลใน
สวนของจีนและขอมูลในสวนของไทย โดยที่สวนของจีนสามารถแบงเปนหนวยงานคือ หนวยงานราชการ
หนวยงานไมสังกัดราชการ สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา สวนในฝายของไทยแบงออกเปน หนวยราชการ
สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และหนวยงานเอกชน จากการแยกการสํารวจออกเปน 2 สวนนี้สามารถทําให
เขาใจภาพรวมของโครงสรางดังกลาวไดอยางเปนระบบและงายขึ้น นอกจากนี้ไดจัดทําดัชนีเทียบคําจีนและ
ดัชนีชื่อหนังสือภาษาจีนไวในตอนทายดวย
5. โครงการแปลหนังสือ “หนทางสูเสรีภาพ”. / โดย สมาพร แลคโซ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2546.
”หนทางสูเสรีภาพ” เลมนี้แปลมาจากหนังสือเรื่อง Long Walk to Freedom เปนหนังสือบันทึก
ความทรงจําของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร เนลสัน โรลิหลา แมนเดลา เกี่ยวกับชีวประวัติที่มีชีวิตชีวา
และนาติดตาม ซึ่งไดบอกเลาเรื่องราวที่ไมธรรมดาเกี่ยวกับชีวิตของเขาเปนครั้งแรกทั้งในเรื่องของการตอสู
การปราชัย การกลับมีความหวังขึ้นใหมและชัยชนะในที่สุด โดยที่เขาไดบันทึกเรื่องราวชีวิตในวัยเยาว
ฐานะบุตรบุญธรรมของหัวหนาเผาเท็มบู และไดรับการเลี้ยงดูมาตามประเพณีและวัฒนธรรมของเผาตาม
อย า งบรรพบุ รุ ษ รวมถึ ง บทบาทอั น สํ า คั ญ ด ว ยการจั ด ตั้ ง สั น ติ บ าตยุ ว ชนขึ้ น ในช ว งทศวรรษที่ 1950
นอกจากนี้ไดบรรยายถึงการตอสูที่ทุมเทของเขาโดยแลกกับชีวิตครอบครัวของตนเอง ซึ่งไปสูการลมสลาย
ของชีวิตแตงงานครั้งแรก และการที่ตองแยกจากลูก ๆ อีกทั้งเรื่องราวของการหลบหนีไปใชชีวิตใตดิน
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และการพิจารณาคดีไรโวเนียในป ค.ศ.1964 จากคดีนี้เองจึงถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังได
เรียบเรียงเรื่องราวในชวงยี่สิบเจ็ดปที่อยูในคุก ตลอดจนการเจรจาที่ซับซอนและละเอียดออนที่นําไปสูทั้ง
เสรีภาพของเขาและจุดเริ่มตนของการยุติการเหยียดผิว ทายสุดแมนเดลลาไดเลาถึงเหตุการณที่ไมอาจลืม
ได ซึ่งเปนขอมูลวงในนับตั้งแตที่ ไดรับการปลอยตัว ซึ่งนําไปสูประชาธิปไตยแบบเสรีหลายเชื้อชาติใน
แอฟริกาใต
6. โครงการวิจัยเรื่องชาวจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหม. / โดย ภูวดล
ทรงประเสริฐ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
งานวิจัยเรื่องนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับชาวจีนโพนทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยใหมใน
บริบทตาง ๆ ตั้งแตภูมิหลังของชุมชนจีนในแตละประเทศ โครงสรางความสัมพันธทางเชื้อชาติ อิทธิพลของ
ลัทธิชาตินิยมทางเศรษฐกิจ การคุกคามของจักรวรรดินิยมญี่ปุนและผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่ 2
ขณะเดียวกันก็จะมีการวิเคราะหพัฒนาการตาง ๆ ในภูมิภาคและปญหาที่เกี่ยวของกับชาวจีนในสมัย
สงคราม เปนตน รวมทั้งอิทธิพลของการเมืองที่มีตอการเจริญเติบโตของทุนจีนโพนทะเล ตลอดจนสัมพันธ
ภาพและปญหาอุปสรรคของความสําคัญระหวางรัฐและทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะชวงหักเห
สําคัญของกิจกรรมทางการเมืองและเศรษฐกิจตั้งแตครึ่งหลังของทศวรรษ 1990 นอกจากนั้นแลวยังชีใ้ หเห็น
ถึงบทบาทตาง ๆ ของลูกหลานชาวจีนโพนทะเลที่มีต อกระบวนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมือง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและจีนในยุคปจจุบัน
7. โครงการวิจัยและพัฒนาทางดานภัยพิบัติทางทะเล. / โดย ธวัช วิรัตติพงศ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547.
โครงการวิจัยและพัฒนาทางดานภัยพิบัติทางทะเล เลมนี้เนื้อหาเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไป
ประยุกตใชในการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยในทะเล และการติดตั้งระบบพยากรณภัยพิบัติทางทะเล
ใหกับกรมอุตุนิยมวิทยา พรอมดวยการดําเนินการที่มีสวนรวมในโครงการวิจัยและพัฒนาทางดานภัยพิบัติ
ทางทะเล และกลาวถึงคุณลักษณะของน้ําขึ้นน้ําลงในทะเลอันดามัน นอกจากนี้ยังประกอบดวย บทความ
สําหรับการเผยแพรโครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําผลจากโครงการไปใชประโยชน พรอมกับ
ตารางเปรียบเทียบกิจกรรมและผลการดําเนินงาน
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8. โครงการศึกษาคนควาเพื่อจัดทําหนังสือคูมือราชอาณาจักรกัมพูชา. / โดย สงบ บุญคลอย.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
หนังสือคูมืออาณาจักรกัมพูชาเลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของประเทศกัมพูชา
ดินแดนที่เคยรุงเรืองดวยอารยธรรมมานาน โดยในรายละเอียดกลาวถึง การเมืองการปกครอง การบริหาร
ราชการแผนดินและนโยบายรัฐบาลกัมพูชา รวมถึงลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิ
หลังทางประวัติศาสตรตั้งแตสมัยเปนอาณาจักรเขมรโบราณจนมาเปนราชอาณาจักรกัมพูชาในยุคปจจุบัน
พรอมดวยสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจและโครงสรางการผลิตของกัมพูชา ความสัมพันธกับประเทศ
ตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทย นอกจากนี้มีบทสรุปและวิเคราะหของรัฐบาลกัมพูชา แนวทางในการพัฒนา
ประเทศ อีกทั้งในภาคผนวกมีขอมูลเชิงสถิติทางเศรษฐกิจ การเมืองและอื่น ๆ
9. นโยบายสงกลับผูพลัดถิ่นจากพมาของไทย. / โดย พรพิมล ตรีโชติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2547.
นโยบายสง กลับผู พลัดถิ่น จากพมาของไทย เลม นี้เ ปนการวิจัยศึ กษาเกี่ย วกับนโยบายของ
รัฐบาลในการพยายามที่จะแกไขปญหาผูพลัดถิ่นจากพมาที่อยูในประเทศไทย เชน แรงงานผิดกฎหมาย ผู
เขาเมืองผิดกฎหมาย นักศึกษาพมา และผูหนีภัยจากการสูรบ ซึ่งในเนื้อหาประกอบดวย ความสัมพันธ
ระหวางไทยกับพมา พรอมกับนโยบายสืบสานความสัมพันธอันดีตอพมาและนโยบายใหการอนุเคราะหผู
หนีภัยการสูรบสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย สมัยที่สอง รวมถึงแนวโนมของสถานการณผูหนีภัยสงครามและ
พื้นที่พักพิงชั่วคราว ตลอดทั้งความเปนไปไดของนโยบายสงกลับผูหนีภัยจากการสูรบ : ขอจํากัดและ
เงื่อนไขของ UNHCR : มาตรฐานสากลในการสงกลับ อีกทั้งพรอมดวยบทสรุปและขอเสนอแนะ
10. บทบาทอุดมศึกษาในระบบวิจัยแหงชาติ. / โดย เจือจันทร จงสถิตอยู. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2546.
การศึกษาวิจัยในโครงการบทบาทของอุดมศึกษาในระบบวิจัยแหงชาติ เลมนี้ มุงศึกษาคนควา
ใหเห็นภาพรวมของสถานภาพและบทบาทสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ 5 ประการ คือ 1.
เพื่อศึกษาบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอระบบวิจัยของชาติ 2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่
เกี่ยวของตอการดําเนินการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 3. เพื่อศึกษาประสบการณของการพัฒนาระบบวิจัย
ในต า งประเทศ 4. เพื่ อ ศึ ก ษาประสบการณ ข องหน ว ยงานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของไทยที่ ป ระสบ
ความสํ า เร็ จ ในการวิ จั ย และ 5. เพื่ อ กํ า หนดกลยุ ท ธ สํ า หรั บ ระบบวิ จั ย ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
สถาบันอุดมศึกษา

áá áá สาระสังเขปหนังสือใหม áááá

21

11. ปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542. / โดย ยารุณี ประถม. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546. [ว KO91.R8 น246ป 2546]
ปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 เรื่องนี้เปนงานวิจัยที่ศึกษาวิเคราะห
ถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และศึกษาวิเคราะหถึงพระราชบัญญัติ
ควบคุมยาง พ.ศ.2542 เกี่ยวกับขอความใดบางที่มีปญหาในการบังคับใชพระราชบัญญัตินี้ นโยบายใน
การแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ ทฤษฎีเศรษฐกิจแนวใหม โดยขอบเขตในการศึกษาจะวิเคราะหถึง
ประเด็นปญหาในเชิงกฎหมาย แนวคิดทฤษฎีในการแทรกแซงทางเศรษฐกิจของรัฐ รวมถึงศึกษาปญหาและ
ผลการใชบังคับของพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 พรอมกับแนวทางวิธีแกไขปญหาของมาตรการ
ในการควบคุมยาง
12. ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมตอสภาพแวดลอมและชาติพันธุในภูมิภาคตะวันตก
: กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงในเขตอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดกาญจนบุรี. / โดย นิวัฒน ฉิมพลี.
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545. [ว DS570.K37 น673ผ]
รายงานการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี ร ายละเอี ย ดของเนื้ อ หาประกอบด ว ย บทนํ า กล า วถึ ง
ความสําคัญและที่มาของปญหา ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ วิธีการวิจัย วัตถุประสงคของโครงการ ขอบเขต
เนื้อหาของการศึกษา พรอมกรอบแนวความคิดและทฤษฎี บทที่ 1 กลาวถึง สภาพภูมิอากาศ การตั้งถิ่นฐาน
ลักษณะทางกายภาพของชุมชนบานมอ ลักษณะบานเรือนในอดีต บทที่ 2 กลาวถึงเศรษฐกิจและการ
ประกอบอาชีพ อาทิ อาชีพทําไร การเลี้ยงสัตว หาปลา หาของปา รวมถึงการทํามาหากินในอดีต อาทิ อาชีพ
การเพาะปลูก การตีผึ้ง การตัดไม การทอผาของชุมชนบานบอ หมูบานกะเหรี่ยง อําเภอสวนผึ้ง บทที่ 3
กลาวถึงระบบความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมในการดําเนินชีวิต อาทิ พิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกและทํา
มาหากิน ประเพณีการเลี้ยงผีบานผีเรือน บทที่ 4 กลาวถึง องคกรทางสังคม ครอบครัวและเครือญาติ
องคกรทางการศึกษา องคกรการปกครอง หนวยงานการแพทยและสาธารณสุขในปจจุบัน บทที่ 5 กลาวถึง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจ การติดตอกับสังคมภายนอก นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐและ
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ/การตอสูและปองกันคอมมิวนิสต รวมทั้งประสิทธิภาพของหนวย
ราชการและปญหาที่ติดตามมา บทที่ 6 กลาวถึงการวิเคราะหปจจัยหรือตัวแปรที่เกี่ยวกับการดํารงอยูของ
ระบบสังคมเศรษฐกิจตามแบบประเพณีของชาวกะเหรี่ยงบานบอ พรอมทั้งรวมดวยผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม บทที่ 7 กลาวถึง สรุปผลการวิจัย นอกจากนี้ภายในเลมมี
แผนที่จังหวัดแสดงที่ตั้งกลุมชาติพันธุของจังหวัดราชบุรีในภาคผนวก

áá áá สาระสังเขปหนังสือใหม áááá

22

13. ระบบญาณลักษณะในภาษาไทย : การศึกษาตามแนวหนาที่-ปริชาน. / โดย สุดา รังกุพันธุ.
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2547.
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการดังนี้ คือ 1. จําแนกหนวยภาษาที่แสดงทัศนะภาวะสัญชาน
ในประโยคภาษาไทย 2. จั ด ประเภทของหน ว ยภาษาดั ง กล า วตามเกณฑ ตํ า แหน ง การปรากฏและ
ความหมายทางไวยากรณ 3. วิเคราะหคุณสมบัติทางวากยสัมพันธและอรรถศาสตร นอกจากนีค้ วามรูท ไี่ ด
ยังเปนพื้นฐานในการศึกษาดานอื่น ๆ เชน การใชภาษาแสดงการคาดคะเนที่สัมพันธกับการแสดงความ
สุภาพในภาษา การกลายเปนคําไวยากรณของคําในกลุมนี้ และการใชภาษาแสดงทัศนภาวะในสถานการณ
ภาษาประเภทตาง ๆ เชน ศาล หองเรียน และการประชุมสภา เปนตน การศึกษาตามแนวปริชานยังชวย
เพิ่มพูนความเขาใจเกี่ยวกับระบบปริชานใหมากยิ่งขึ้น
14. ศึกษาหาแนวทางแกไขปญหาที่เกี่ยวกับชางเลี้ยงและชางปาในประเทศไทย : An Extensive
study on solving conflicts of Domeiticatel and Wild elephants in Thailand. / โดย
สํานักวิชาการ. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548
ในการวิจัยเรื่อง “ศึกษาหาแนวทางแกไขปญหาที่เกี่ยวกับชางเลี้ยงและชางปาในประเทศไทย”
เปนการศึกษาเพื่อเขาใจประเด็นปญหาที่ซับซอนที่เกิดขึ้นในวิถีการดําเนินชีวิตของประชากรชาง ประชาชน
ชาวชาง ผูทําธุรกิจเกี่ยวกับชางที่มีผลกระทบตอสังคม และศึกษาแนวทางการแกไขปญหาขององคกรตาง ๆ
ภาคเอกชน และการใชนโยบายสาธารณสุขในการแกไขปญหาของภาครัฐ โดยผลการศึกษาพบวาปญหา
เกี่ยวกับประชากรชางเลี้ยงและชางปาในประเทศไทยเกิดขึ้นเปนเวลานาน มีความซับซอนยากที่จะเขาใจ
สาเหตุที่แทจริงของปญหา ซึ่งมีปจจัยจากหลาย ๆ ดาน ดังนั้นการแกไขปญหาจึงตองไดรับความรวมมือทั้ง
จากภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนปจจัยตาง ๆ อันจะนํามาซึ่งแนวทางการแกไข
15. ศึกษาปญหาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปตตานี. / โดย นพพงศ คงประจักร. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547.
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาปญหาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เพื่อเปรียบเทียบปญหาการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี ตามตัวแปรประสบการณในการบริหารและขนาดโรงเรียน ในงานวิจัย
นี้ไดมีการเสนอแนะการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของผูบริหารโรงเรียน คือ ควรสํารวจและจัดทําขอมูลพื้นฐาน
อยางเปนระบบและเปนปจจุบัน ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดความตองการจําเปนของ
โรงเรียน ควรกําหนดเปาหมาย จุดประสงคการเรียนใหชัดเจน การจัดทําคําอธิบายรายวิชา หรือเนื้อหา หรือ
กิจกรรมควรสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของทองถิ่น ควรสรางความตระหนักใหครูผูสอน
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เห็นความสําคัญของการจัดทําแผนการสอน คูมือครูและสื่อการเรียน และควรใหชุมชนมีสวนรวมในการ
ประเมินผลแลวนําไปปรับปรุงและพัฒนา

หนังสือสิ่งพิมพรัฐบาล
1. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑโครงการความรวมมือ มก.-ธ.กส.. / โดย ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร. กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, ม.ป.ป.
หนังสือการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑโครงการความรวมมือ ม.ก.-ธ.ก.ส. เลมนี้ เนื้อหาเปนการ
กลาวถึงผลการดําเนินงานโครงการวิจัยพัฒนา 15 โครงการ ซึ่งแยกประเภทไดเปนผลิตภัณฑอาหารและ
ประเภทผลิตภัณฑไมใชอาหาร อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑไขเค็มไชยา ผลิตภัณฑไมกวาด เปนตน และ
รวมถึงโครงการสนับสนุนและรับรองผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังกลาวถึงผลการดําเนินงานดานการอบรม
ทางไกลผานดาวเทียมของ ธ.ก.ส.-ม.ก. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ และในภาคผนวกประกอบดวย
หนังสือบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร ฯลฯ
2. ขอควรรูเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน. / โดย สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน ป.ป.ช., 2548.
ขอควรรูเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินเลมนี้ เปนหนังสือที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับความรูทั่วไปเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน และรวมถึงตัวอยางบัญชีแสดง
รายการทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐ พรอมกับคําอธิบายการกรอกบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน
และหนี้สิ น ของเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ อี ก ทั้ ง ตั ว อยา งการกรอกบั ญชี แ สดงรายการทรัพ ย สิน และหนี้สิ น ของ
เจาหนาที่ของรัฐ พรอมการจัดทํารายละเอียดของเอกสารประกอบบัญชีฯ (กรณีเขารับตําแหนง) ตลอดจน
บทกําหนดโทษ
3. ขาราชการดีเดนประจําป 2547. / โดย สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สํานัก
นายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2548.
ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2547 เลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมขาราชการจากหนวยงาน
ตาง ๆ ของภาครัฐที่ไดรับเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป 2547 โดยแบงเปนสวนกลางและสวน
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ภูมิภาค พรอมประวัติการทํางาน รูปภาพประกอบ นอกจากนี้ในรายละเอียดมีขอมูลเกี่ยวกับประวัติความ
เป น มาของการจั ด งาน เป า หมายในการจั ด งานวั น ข า ราชการพลเรื อน รวมถึ ง แนวทางการคั ด เลื อ ก
ขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป พ.ศ.2547 พรอมกับรายนามคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพล
เรือนดีเดน
4. คุรุสดุดี ครูผูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครู ประจําป 2546. / โดย สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา.
กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2547.
คุรุสดุดี หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสรรหาครูผูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครู เพื่อ
รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และยกยองเชิดชูเกียรติครูที่ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบคุรุสภาวา
ดวยจรรยาบรรณครู นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันครูแหงโลก และรายชื่อครูผูปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณครู ประจําป 2546 ซึ่งในตอนทายของเลมมีภาคผนวกประกอบดว ย ประกาศสํานั กงาน
เลขาธิการคุรุสภา เรื่องการคัดเลือกครูเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําป 2546 ระเบียบ
คุรุสภา วาดวยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ.2543 และคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการวาดวย
จรรยามารยาทและวินัยของสมาชิกคุรุสภา
5. คูมือการผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรประชาธิปไตย. / โดย บุษราคัม เชาวนศิริ. กรุงเทพฯ :
สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2548.
คู มื อ การผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ เ พื่ อ เผยแพร ป ระชาธิ ป ไตย เล ม นี้ เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะและ
องคประกอบของสื่อสิ่ง พิม พแตละประเภท ทํา ใหทราบถึงลั กษณะเฉพาะตัว ที่แตกตางวา เปน อยางไร
ลักษณะการเขี ยนภายในเล มผูเขียนไดเ ขียนในลักษณะการบรรยายประกอบการวิเคราะหเพื่ อใชเ ปน
แนวทางสําหรับผูที่อยูในวงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ สามารถนําไปเลือกปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนตองาน โดย
ในรายละเอียดของเนื้อหาวาดวยความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพใหมี
คุ ณ ภาพ การสร า งสรรค สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ ใ ห มี คุ ณ ค า และในท า ยเล ม จะมี บ ทสรุ ป รวมถึ ง ข อ เสนอแนะ
บรรณานุกรมและประวัติผูเขียน
6. แผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พ.ศ.2548 – 2550. / โดย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ม.ป.ป.
แผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พ.ศ.2548 – 2550 เลมนี้เปนหนังสือที่มี
เนื้อหาประกอบดวย สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พ.ศ.2548 –
2550 ประวัติความเปนมาของหนวยงาน สถานการณการวิจัยและการสรางความรูในประเทศไทย รวมถึง
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บทบาทภารกิจของสํานักงานฯ อาทิ วิสัยทัศน พันธกิจ ตามยุทธศาสตรชาติ ภารกิจสําคัญในป 2548 –
2550 หนาที่ความรับผิดชอบ เปาประสงคหลัก ตลอดจนยุทธศาสตร วช. นอกจากนี้ยังประกอบดวย
การปรับปรุงโครงสราง กระบวนการและการบริหารทรัพยากรเพื่อนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน/ภาคผนวก (SWOT Analysis)
7. รายงานการจัดประชุมเสวนา เรื่อง หวยรัฐกับสังคมไทย : 19 กันยายน 2547. / โดย
คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา,
2547.
หนังสือรายงานการจัดประชุมเสวนาเรื่อง หวยรัฐกับสังคมไทย เลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวม
ปญหาแนวคิดขอวิพากษ วิจารณ ที่เกี่ยวของกับหวยรัฐทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้งเจาะลึกถึงมูลเหตุแหง
ปญหาและทางเลือกในแนวทางการแกปญหา การดําเนินการจัดระบบสลากกินแบงรัฐบาลของรัฐทั้งระบบ
รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นขอเสนอ พรอมดวยใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
ไดมีโอกาสชี้แจงเหตุผล ตลอดจนนําผลสรุปเชิงวิเคราะหไปสูนโยบายการแกปญหาระดับชาติ โดยเนื้อหา
ภายในเลมประกอบดวย สรุปการเสวนา เอกสารประกอบการเสวนา ขาวการจัดเสวนา และรวมถึงอํานาจ
หนาที่และรายนามของคณะกรรมาธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร
8. รายงานกิจการ งบดุล งบกําไรขาดทุน รอบปบัญชี 2546 (1 เมษายน 2546 – 31 มีนาคม 2547).
/ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร. กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร, 2547. [ธน05 7.5 332.31 2546-2547]
รายงานกิจการงบดุลฯ ฉบับนี้เปนเอกสารสรุปผลการดําเนินงานในรอบบัญชี (1 เมษายน 2546
– 31 มีนาคม 2547) ซึ่งในรายละเอียดประกอบดวย โครงสรางขององคกร ภาวะเศรษฐกิจไทย/แนวโนมของ
เศรษฐกิ จ ไทย ทุ น ดํ า เนิ น งานของ ธ.ก.ส. หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ตลอดจนรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พรอมดวยตารางสถิติ ผลการดําเนินงานของหนวยงานและรวมถึงรายนามของ
คณะกรรมการ
9. รายงานคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว สภาผูแทนราษฎร พิจารณาศึกษาเรื่อง ปญหา
นักทองเที่ยวถูกหลอกลวงและฉอโกงใหซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ. / โดย
สํานักกรรมาธิการ 3 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ : กลุมงานคณะกรรมาธิการ
การทองเที่ยว, ม.ป.ป.. [สผ19 7.3 553.8]
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รายงานของคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว สภาผูแทนราษฎร พิจารณาศึกษาเรื่อง ปญหา
นักทองเที่ยวถูกหลอกลวงและฉอโกงใหซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ ฉบับนี้ เนื้อหาแบงไดเปน 3 สวน โดย
สวนที่ 1 วิธีการพิจารณาศึกษาเปนการศึกษารวบรวมเอกสารขอมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับเรื่องนี้ สวนที่ 2
ผลการพิจารณาศึกษา ประกอบดวย ความเปนมา สภาพของปญหา ความสําคัญของปญหา ที่มาของ
ปญหาและการแบงกลุมประเภทของรานคาอัญมณี ลักษณะเรื่องรองเรียน ขั้นตอนและวิธีการหลอกลวง
ในการซื้อขายอัญมณี การชําระเงิน ตลอดจนสรุปผลการดําเนินงาน การดําเนินการปองกันและปราบปราบ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงอุปสรรคการแกไขปญหา สวนที่ 3 จะเปนขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ นอกจากนี้ในรายงานฉบับนี้ยังประกอบดวย ภาคผนวกวาดวยสรุปรายงานการวิจัย โดย
ศาสตราจารยกฤตยชญ ศิริเขต และเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
10. รายงานของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม วุฒิสภา พิจารณา
ศึกษาเรื่อง “การจัดทําความตกลงเขตการคาเสรี” (Free Trade Agreement : FTA). / โดย
สํานักกรรมาธิการ 1 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักกรรมาธิการ 1, 2547.
รายงานของคณะกรรมาธิการ เรื่อง การจัดทําความตกลงเขตการคาเสรี ฉบับนี้รายละเอียดของ
เนื้อหาประกอบดวย สรุปการพิจารณาศึกษาการจัดทํา “ความตกลงเขตการคาเสรีพรอมประเด็นพิจารณา
ซึ่งแบงไดเปน 1. สถานภาพความคืบหนาของความตกลงเขตการคาเสรีของไทยกับประเทศตาง ๆ อาทิ จีน
อินเดีย บารเรน เปรู ออสเตรเลีย 2. การดําเนินการตอไปในการจัดทําความตกลงการคาเสรีของไทยกับ
ตางประเทศ อาทิ ญี่ปุน นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา BIMST-EC และซึ่งไดรวมถึงสถานภาพของการจัดทํา
ความตกลงเขตการคาเสรี (FTA) จนถึงปจจุบันที่มีผลในการปฏิบัติแลว พรอมดวยผลทางปฏิบัติที่เกิดขึ้น
กรณีไทย-จีน ตลอดจนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมาธิการ
11. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. .... วุฒิสภา. / โดย สํานักกรรมาธิการ 1 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, 2547. [สว09 7.3 336.34 2547]
รายงานฉบับนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งภายในประกอบไปดวย รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
และรางพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. .... ซึ่งมีทั้งหมด 4 หมวด คือ หมวด 1 วาดวยเรื่อง
บททั่ ว ไป หมวด 2 หนี้ ที่ รั ฐ บาลกู หมวด 3 หนี้ ที่ รั ฐ บาลค้ํ า ประกั น และหมวด 4 ว า ด ว ยเรื่ อ ง
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ
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12. รายงานแนวโนมเงินเฟอ มกราคม 2548. / โดย ธนาคารแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ธนาคารแหง
ประเทศไทย, 2548. [ธน01 9.3 332.41 2548]
รายงานแนวโนมเงินเฟอ ฉบับนี้สาระสําคัญของเนื้อหาประกอบดวย สวนที่ 1 บทนํา กลาวถึง
ผลการกระทบจากราคาน้ํามัน ปญหาการระบาดของโรคไขหวัดนกและรวมถึงปญหาความไมสงบใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต สวนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟอและภาวะเศรษฐกิจวาดวยภาวะ
เงินเฟอ อุปสงคโดยรวม ภาคการผลิตและอุปทานโดยรวม พรอมดวยบทความในกรอบ : ผลของภาวะแลง
ตอเศรษฐกิจไทยในป 2547 สวนที่ 3 ภาวการณเงินในชวง 3 เดือนที่ผานมา วาดวยอัตราดอกเบี้ย ระบบ
ธนาคารพาณิชย อัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนยาย พรอมดวยบทความในกรอบ : การปรับเปลี่ยน
วิธีการคํานวณดัชนีคาเงินบาทที่แทจริง สวนที่ 4 แนวโนมอัตราเงินเฟอ วาดวยการประมาณการขยายตัว
ทางเศรษฐกิ จ และอั ต ราเงิน เฟ อ การประเมิ น ความเสี่ย ง พร อ มด ว ยบทความในกรอบ ผลกระทบต อ
เศรษฐกิ จ ไทยจากภั ย ธรรมชาติ ใ น 6 จั ง หวั ด ภาคใต ช ายฝ ง ทะเลอั น ดามั น และรวมทั้ ง สรุ ป รายงาน :
โครงการแลกเปลี่ยนขอมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ ระหวาง ธปท. – นักธุรกิจ สวนที่ 5 บทสรุปและภาคผนวก
แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค
13. รายงานประจําป 2547 กรมการปกครอง. / โดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ :
กรมการปกครอง, ม.ป.ป.
รายงานประจําป 2547 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เลมนี้มีเนื้อหาภายในกลาวถึง
ผลการดําเนินงานที่สําคัญของหนวยงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมตามนโยบาย
ของรัฐในเรื่องการแกไขปญหายาเสพติด การปราบปรามผูมีอิทธิพล การแกปญหาความยากจน การจัด
ระเบียบสังคม ตลอดจนการแกไขปญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งในรายละเอียดแบงเนื้อหาไดเปน
3 สวน โดยสวนที่ 1 กลาวถึงการบริหารของหนวยงานวาดวยการบริหารงานของกรมการปกครอง การแบง
สวนราชการของกรมการปกครอง รวมถึงโครงสรางการบริหารราชการของหนวยงาน โครงสรางที่ทําการ
ปกครองจังหวัด อําเภอและกิ่งอําเภอ ตลอดจนอัตรากําลังที่อยูในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
สวนที่ 2 เกี่ยวกับผลงานที่สําคัญของหนวยงานวาดวย การบริหารบริการประชาชน การรักษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคงภายใน การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ สวนที่ 3 กลาวถึง บทสรุปที่
ผานมาของผลการดําเนินงานของกรมการปกครอง
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14. รายงานประจําป 2547 กรมตรวจบัญชีสหกรณ. / โดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ. กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2548.
รายงานประจําป 2547 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ เลมนี้เนื้อหาประกอบดวย 4 สวน โดยสวน
ที่ 1 กลาวถึงรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณตาง ๆ อาทิ สหกรณการเกษตร ประมง รานคา
เปนตน สวนที่ 2 เปนการกลาวถึงผลการดําเนินงานของหนวยงาน ตลอดจนการแบงโครงสรางของสวน
ราชการภายในหนวยราชการ สวนที่ 3 วาดวยงานเดนในรอบปที่ผานมา ไดแก โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ โครงการตามนโยบายของรัฐ และรวมทั้งการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ สวนที่ 4 เปนภาคผนวก วา
ดวยฐานขอมูลสหกรณกลุมเกษตรกรรายจังหวัด ป 2544-2547
15. รายงานประจําป พ.ศ.2547 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย. / โดย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น, ม.ป.ป.
รายงานประจําป พ.ศ.2547 ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ฉบับนี้เนื้อหาเปนการรวบรวม
ขอมูลผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2547 ของหนวยงานในดานผลสัมฤทธิ์ใน
การดําเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ โดย
ขอมูลดังกลาวสามารถนําไปเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของและผูสนใจทั่วไป
16. รายงานประจําป 2547 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา. / โดย สํานักงานผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา. กรุงเทพฯ : สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา, ม.ป.ป.
รายงานประจําป 2547 ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ฉบับนี้ เนื้อหาภายในแบงไดเปน 6
สวน โดยสวนที่ 1 กลาวถึงความเปนมาของสถาบันผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พรอมดวยอํานาจหนาที่
ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา สวนที่ 2 กลาวถึง สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประวัติความ
เปนมา อํานาจหนาที่ โครงสราง การบริหารงานและอัตรากําลัง ตลอดจนรวมทั้งแผนยุทธศาสตรของ
สํานักงานผูตรวจการแผน ดินของรัฐสภาในป 2545 – 2549 สวนที่ 3 กลาวถึง ผลการดําเนินงานของ
สํ า นั ก งานผู ต รวจการแผ น ดิ น ของรั ฐ สภาในรอบป 2547 ส ว นที่ 4 เป น การรายงานการเงิ น ประจํ า ป
งบประมาณ 2546 – 2547 สวนที่ 4 เปนการรายงานการเงินประจําปงบประมาณ 2546 – 2547 สวนที่ 5
เปนการกลาวถึงอุปสรรค ปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงานและแนวทางพัฒนางาน สวนที่ 6 ภาคผนวก
กลาวถึงเรื่องทั่ว ๆ ไปของหนวยงาน
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17. รายงานประจําป 2547 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. / โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2547. [ศธ07/2 1.1 2547]
รายงานประจําป 2547 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฉบับนี้ มี
เนื้ อ หาสาระเกี่ ย วกั บ ผลการดํ า เนิ น งานในรอบป ที่ ผ า นมาของสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ซึ่ ง มี เ นื้ อ หา
ประกอบดวยผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา โครงสรางการแบงสวนราชการ ขอมูลสถิติ ประมวลภาพ
กิจกรรมในรอบป การประสานและบริหารงานวิจัย การถายทอดและขยายผลงานวิจัย การบริการงานวิจัย
และบริการวิชาการสารสนเทศงานวิจัย การบริหารงานทั่วไปและขอสนเทศทั่วไป
18. รายงานประจําป 2546 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. / โดย การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2546. [รก51 1.1 2546]
รายงานประจําป 2546 ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานและการปฏิบัติงานภายในรอบป 2546 ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เนื้อหาภายใน
เลมนี้ประกอบไปดวย 3 ทศวรรษ กนอ.30 นิคมอุตสาหกรรม, สารจากผูวาการ กนอ., 3 ทศวรรษ กนอ. 30
นิคมอุตสาหกรรม, สูวิสัยทัศนรวมคุณคาและบทบาท กนอ., คณะกรรมการและคณะผูบริหาร กนอ., ผัง
องคกร กนอ., ภาวะเศรษฐกิจป 2546, ยุทธศาสตรการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ., สงเสริมการ
ลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมไทย, การบริการเบ็ดเสร็จครบวงจร, ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด, การเพิ่มบทบาท
ภาคเอกชน, สรุปภาพรวมการประชาสัมพันธ ภาพลักษณองคกรในรอบป 2546 และรวมถึงกิจกรรมในรอบ
ป 2546, พลังของการพัฒนาอุตสาหกรรม, การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจนิเวศและเครือขาย,
ความรวมมือระหวางประเทศดานบริหารความปลอดภัย, การกํากับดูแลกิจการที่ดีและบทบาทในอนาคต,
คําจั ดความ “ความเปนอิ สระ” ของคณะกรรมการ กนอ. นอกจากนี้ยัง มีทําเนียบนิยมอุตสาหกรรมใน
ตอนทายของเลม
19. รายงานประจําป 2546 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. / โดย สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
ม.ป.ป.. [สศ01 1.1 2546]
รายงานประจําป 2546 ของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับนี้เปนการ
นําเสนอผลการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาในรอบป 2546 ที่ผานมา โดยมีสาระสําคัญของเนื้อหาเกี่ยวกับ
การใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตาง ๆ ตอคณะรัฐมนตรีตามที่รัฐบาลขอใหศึกษา หรือที่สภาที่ปรึกษาฯ
เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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หรือประกอบการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหาร ซึ่งในรอบป 2546 มีจํานวนทั้งหมด 12 เรื่อง อาทิ
คําเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลกระทบตอประชาชนจากโทษทางอาญา กรณีศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์
และกลุมกฎหมายทรัพยสินทางปญญา (10 ตุลาคม 2545) ฯลฯ เปนตน
20. รายงานประจําป 2546-2547 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. / โดย สํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. กรุงเทพฯ : สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,
2547. [พม04 1.1 2546-2547]
รายงานประจําปของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลมนี้ รายละเอียดของเนื้อหา
กล า วถึ ง ประวั ติ ค วามเป น มาของหน ว ยงาน วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ อํ า นาจหน า ที่ โครงสร า งและกรอบ
อัตรากําลัง งบประมาณ นอกจากนี้ไดกลาวถึงการสรุปผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา อาทิ การ
ดํา เนิน งานด า นสตรี ดานครอบครัว การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ตลอดจน
แนวทางการดําเนินงานในอนาคตของสํานักงานฯ อีกทั้งยังประกอบดวย รายงานสถานการณสังคมไทย คือ
ความเสมอภาคหญิงชาย สถานการณครอบครัวไทย
21. รายงานประจําป 2546 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล. / โดย สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล.
กรุงเทพฯ : สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล, 2547.
รายงานประจํ า ป 2546 ของสํ า นั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาล ฉบั บ นี้ เนื้ อ หาภายในเล ม
ประกอบดวย ประวัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และพรอมดวยวัตถุประสงคในการจัดตั้งสํานักงาน
สลากกินแบงรัฐบาล รวมทั้งการบริหารงานของหนวยงาน โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักงานฯ
งบประมาณ อัตรากําลังป 2546 ตลอดจนรายนามคณะกรรมการและผูบริหารสํานักงานสลากกินแบง
รัฐบาล พรอมกับผลการดําเนินงานในรอบป 2546 ที่ผานมา
22. รายงานประจําป 2546 สํานักงานอัยการสูงสุด. / โดย สํานักงานอัยการสูงสุด. กรุงเทพฯ :
สํานักงานอัยการสูงสุด, ม.ป.ป. [ยธ13 1.1 2546]
รายงานประจําป 2546 ของสํานักงานอัยการสูงสุด เลมนี้รายละเอียดของเนื้อหากลาวถึง การ
แบงสวนราชการภายในองคกรและอํานาจหนาที่ อัตรากําลังของหนวยงาน รวมถึงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2546 ตลอดจนผลการดําเนินงานในรอบป 2546 ซึ่งแบงเปน 2 ตอน ไดแก แผนงาน
อํานวยความยุติธรรม รักษาประโยชนทางกฎหมายและคุมครองสิทธิเสรีภาพ และงานดานอื่น ๆ นอกกรอบ
งบประมาณ นอกจากนี้ยังไดกลาวถึง สถิติคดีตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ.2546 สถิติคดีปฏิทิน พ.ศ.2546
สถิติเปรียบเทียบ ตลอดจนสถิติอื่น ๆ ซึ่งอยูในรูปของตารางเปนการนําเสนอ
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23. รูทันเลือกตั้ง’48 เลม 1 (การรับสมัครและการหาเสียงเลือกตั้ง). / โดย ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ.
กรุงเทพฯ : พรรคชาติไทย, 2547. [พก03 3.2 324.25 2548]
รูทันเลือกตั้ง’48 เรื่องนี้ประกอบดวย หนังสือ 2 เลม โดยเลมนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครและ
หาเสียงเลือกตั้ง วา ดวยคุ ณสมบั ติของผูสมัครรั บเลือกตั้ง ส.ส. ลักษณะต องหามมิ ใหใชสิท ธิสมัครรับ
เลือกตั้ง การเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขต และขั้นตอนการรับสมัคร ส.ส.
แบบแบงเขตเลือกตั้ง การหาเสียงเลือกตั้ง กฎหมายเลือกตั้ง ใบแดงกอนเลือกตั้ง ใบแดงหลังวันลงคะแนน
แตกอนประกาศผลการเลือกตั้ง ใบแดงเมื่อเปน ส.ส. แลว (การสอย) ใบเหลืองกอนประกาศผลการเลือกตั้ง
(การแขวน) ใบเหลืองหลังประกาศผลการเลือกตั้ง (การสอย) บทกําหนดโทษ รูทันเรา รูทันเขา เลือกตั้ง 100
ครั้ง ชนะ 100 ครั้ง การรองเรียนการเลือกตั้ง การคัดคานการเลือกตั้ง และภาคผนวกเปนการคํานวณผูไดรับ
เลือกตั้งเปน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
24. รูทันเลือกตั้ง’48 เลม 2 (คูมือสมุหบ ัญชีเลือกตัง้ ). / โดย ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ. กรุงเทพฯ :
พรรคชาติไทย, 2547. [พก03 3.2 324.25 2548]
รูทันเลือกตั้ง’48 เรื่องนี้ประกอบดวย หนังสือ 2 เลม โดยเลมนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
รายรั บรายจายในการเลื อกตั้งวาดวยขั้น ตอนสํ า คัญที่เกี่ยวข องกั บการจั ดทํา บัญชีรายรั บรายจา ยการ
เลือกตั้ง ขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดทําบัญชีรายรับรายจายของ
สมุหบัญชีเลือกตั้ง และรวมถึงความหมาย ประเภทคาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัครและพรรคการเมือง
แนวทางสํ า คั ญ บางประการที่ ค วรทราบ ตลอดจนรอบระยะเวลาการใช จ า ยเงิ น ในการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นอกจากนี้ภายในเลมประกอบดวย บทกําหนดโทษเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
รายรับรายจายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 และในภาคผนวกวาดวยบัญชีรายชื่อของสมุหบัญชีที่ศาลเพิกถอนสิทธิ์ และหาม
เปนสมุหบัญชีเลือกตั้ง
25. เศรษฐกิจไทยไตรมาสสามและแนวโนมป 2547-2548. / โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2547. [นร11 7.3 330.9]
เนื้อหาของหนังสือเลมนี้กลาวถึง แนวโนมเศรษฐกิจของไทยป 2547-2548 ประกอบดวย 4 สวน
สวนที่ 1 วาดวยบทสรุปของผูบริหาร สวนที่ 2 เศรษฐกิจไทยวาดวยการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย
สวนที่ 3 เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามป 2547 ประกอบดวยการใชจายและการลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัว
ตอเนื่องจากไตรมาสกอน ดานการผลิต สถานการณ การจางงาน ภาคเกษตรจางงาน การคาและการชําระ
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เงินระหวางประเทศ ภาวการณเงิน ภาวะตลาดทุน ฐานะการคลังภาครัฐบาล ดุลเงินสดเกินดุล อัตรา
เงินเฟอ ราคาน้ํามัน สวนที่ 4 เศรษฐกิจภูมิภาคไตรมาสสามป 2547
26. สถิติการเกษตรของประเทศไทยป 2546. / โดย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. กรุงเทพฯ :
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2547. [กษ14 2.2 630 2546]
หนั ง สื อ สถิ ติ ก ารเกษตรของประเทศไทย ป 2546 เล ม นี้ เ ป น การรวบรวมข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ
การเกษตรที่สําคัญ รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับปการผลิตพืชจากปเพาะปลูกเปนปปฏิทิน ซึ่งผูอานสามารถ
เปรียบเทียบได สวนรายละเอียดของเนื้อหาแบงได 14 ตอน อาทิ พืชอาหารและพืชอาหารสัตว ปศุสัตว
สัตวปกและผลิตภัณฑ ประมง ปาไม อากาศเกษตรและการชลประทาน การใชที่ดินและลักษณะการถือ
ครองที่ดิน รวมถึงสินคาเกษตรกรรมของประเทศไทยอื่น ๆ
27. สถิติการประมงแหงประเทศไทย พ.ศ.2545. / โดย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2547.
หนังสือสถิติการประมงแหงประเทศไทย พ.ศ.2545 เลมนี้เปนการนําเสนอขอมูลสถิติที่สําคัญ ๆ
ที่เกี่ยวของกับการประมง พรอมทั้งไดรวบรวมขอมูลที่สําคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประมงจากหนวยงานตาง ๆ
เชน องคการสะพานปลาและกรมศุลกากรมานําเสนอ นอกจากนี้เนื้อหาที่นําเสนอภายในเลมเปนลักษณะ
ในรูปแผนภูมิเปรียบเทียบสถิติตาง ๆ ตั้งแตป 2541-2545 และในรูปแบบตารางสถิติ ซึ่งประกอบดวยสรุป
ขอมูลสถิติการประมงที่สําคัญรายป สถิติการจับสัตวน้ําป 2545 เชน การจับสัตวน้ําเค็ม การเพาะเลี้ยง
ชายฝง ตลอดจนการแปรรูปและการใชประโยชนสัตวน้ํา พรอมดวยสรุปขอมูลสถิติที่สําคัญจากการสํารวจ
การเปลี่ยนแปลงทางประมงทะเลป 2543 รวมทั้งสถิติการสงออกและนําเขาสินคาสัตวน้ํา
28. สถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตวน้ําจืด ประจําป 2545. / โดย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2547. [กษ05 2.3 639.31 2545]
สถิติ ผลผลิตการเลี้ยงสัตว น้ําจืด ประจําป 2545 ฉบับนี้เป นการนําเสนอและรวบรวมสถิติ
จํานวนฟารมเลี้ยง เนื้อที่ ปริมาณและมูลคาผลผลิตสัตวน้ําจืดในรอบป 2545 โดยมีเนื้อหาประกอบดวย
ตอนที่ 1 สรุปผลการสํารวจโดยสังเขป วาดวยจํานวนฟารมผูเลี้ยงสัตวน้ําจืดทั้งหมด ตั้งแตป 2539-2545
เนื้อที่เลี้ยงสัตวน้ําจืดรวมทั้งหมด ตลอดจนผลผลิตของฟารมเลี้ยงสัตวน้ําจืด โดยอยูในรูปตารางสถิติ
ตอนที่ 2 เปนตารางสถิติซึ่งจําแนกตามประเภทของสัตวน้ําจืดในรอบป 2545 ตอนที่ 3 เปนภาคผนวก
กลาวถึง รายชื่อจังหวัด รายชื่อสัตวน้ําจืดสําหรับกลุมวิเคราะหสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด รายชื่อสัตว
น้ําจืด สําหรับกลุมวิเคราะหสถิติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด รวมถึงจํานวนลูกปลาและกุงน้ําจืดตอกิโลกรัม
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29. สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2546. / โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2547.
สมุดสถิติรายปประเทศไทย พ.ศ.2546 เลมนี้เปนหนังสือที่รวบรวมขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอม โดยขอมูลที่นําเสนอมาจากรายงานผลการสํารวจ และรายงานของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ซึ่งไดจัดเปนหมวดหมูเปน 23 สาขา สถิติประชากรและเคหะ สถิติแรงงาน สถิติการศึกษา
ฝกอบรม ศาสนา วัฒนธรรมและการสื่อสารมวลชน สถิติสุขภาพ สถิติสวัสดิการสังคม สถิติหญิงและชาย
สถิติรายไดและรายจายของครัวเรือน นอกจากนี้ยังประกอบดวยสถิติตาง ๆ อีก ฯลฯ
30. สรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผูแทนราษฎร. /
โดย คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ :
คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผูแทนราษฎร, ม.ป.ป.. [รภ33 1.2 384]
สรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผูแทนราษฎร เลมนี้มี
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการสื่อสารและกิจกรรมตาง ๆ ที่คณะกรรมาธิการไดปฏิบัติมาอยาง
ตอ เนื่อ ง นอกจากนี้ ไ ด ก ล า วถึง อํ า นาจหนา ที่ ข องคณะกรรมาธิ ก าร ภาระหน า ที่ ข องคณะกรรมาธิ ก าร
บทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ กี่ ย วข อ ง การตั้ ง คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารเพื่ อ พิ จ ารณาศึ ก ษา รายนาม
คณะกรรมาธิการ ตลอดจนเรื่องที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการกิจการดานโทรคมนาคม กิจการ
ดานสื่อสารและสารสนเทศ การศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร
และโทรคมนาคม และในสวนทายของหนังสือเลมนี้ยังมีภาพกิจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมาธิการการ
สื่อสารและโทรคมนาคม

หนังสืออางอิง
1. ศัพทปาไม อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. / โดย ราชบัณฑิตยสถาน.
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2547.
หนั ง สื อ ศั พ ท ป า ไม อั ง กฤษ-ไทย ไทย-อั ง กฤษ ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน เล ม นี้ เ ป น การ
บัญญัติศัพทเฉพาะเกี่ยวกับการปาไม พรอมกับรวบรวมคําศัพทปาไม โดยเรียงลําดับตามตัวอักษร จาก
A-Z และนอกจากนี้ยังประกอบดวย ศัพทปาไม ไทย-อังกฤษ โดยเรียงลําดับตัวอักษร ก-ฮ ดวย
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2. อนุกรมวิธานพืช อักษร ข ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. / โดย ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ :
ราชบัณฑิตยสถาน, 2547. [อ AE770 ร421อ 2547]
อนุกรมวิธานพืช อักษร ข ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลมนี้เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
รวบรวมขอมูลพรรณพืชจากสภาพธรรมชาติ พรอมกับจัดทําคําอธิบายลักษณะพรรณพืช ถิ่นกําเนิด เขต
กระจายพันธุ รวมทั้งประโยชนและโทษที่มี จํานวน 187 ชนิด พรอมภาพลายเสนและภาพสีประกอบ
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หนังสือภาษาตางประเทศ
1. Anti-American terrorism ; and the Middle East. / edited by Barry Rubin and
Judith Colp Rubin. New York : Oxford University Press, 2002.
Affter the September 11, 2001, terrorist attacks on the World Trade Center
and the Pentagon, a stunned public asked : How could this happen? Why did the
attackers do what they did? What did they hope to accomplish? This wasn’t the first
battle in a conflict that has included bombings of U.S. embassies and planes, the Iran
hostage crisis, and kidnappings or shootings of American citizens. Using the
unfiltered words of the terrorists themselves, this unique volume helps probe the
darkness surrounding 9/11 and previous acts of Middle East-related terrorism against
Americans. Over many decades, radical forces in the Middle East have changed and
evolved, yet their basic outlook and anti-Western views have remained remarkably
consistent. The editors have assembled nearly one hundred key documents charting
the evolution of radical Middle East movements, their anti-Americanism, and Western
policy response. The buildup to the battle between a world superpower and a radical
movement from the Middle East is brought dramatically to life. Among the documents
included are the charters of such organizations as Hizballah, Hamas, and World
Islamic Front ; speeches by Syrian president Hafiz al-Asad and Iraqi president
Saddam Hussein ; al-Qa’ida recruitment materials ; and terrorist training manuals.
The book also shows and analyzes the often conflicting and deeply conflicted
responses to September 11 by journalists, clerics, and activists in the Arab world.
This book tries to deal with issues and events through first – hand accounts of
participants and historical documents. Chapter 1 presents some of those thinkers
and activists who challenged traditional Islamic thinking to produce radical Islamist
movements. Chapter 2 shows how these ideas were turned into programs for
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overthrowing the region’s existing order. Chapter 3 discusses both U.S. policy in the
area and the critique of the United States produced by both secular and Islamist
radicals there. In chapter 4 the specific ideology of bin Ladin and his allies is
presented. Among their innovations was to argue that the United States was not only
the main enemy but should also be the main and direct target of revolutionary
violence. Chapter 5 analyzes the operations and structure of bin Ladin’s movement in
launching attacks on the United States. It also shows the American reaction against
both bin Ladin’s al-Qa’ida group and its host, the Taliban government in Afghanistan.
In chapter 6 the background and aftermath of the attacks on September 11, 2001, are
presented from the standpoint of al-Qa’ida. In contrast, chapter 7 examines the
reactions to the events of September 11, 2001, throughout the Middle East, showing a
variety of attitudes and conclusions. Finally, chapter 8 chronicles the U.S.
government’s reaction to September 11 and its war against terrorism, which brought
down the Taliban government in Afghanistan and retaliated against al-Qa’ida.
2. Multi-level governance. / edited by Ian Bache and Matthew Flinders. Oxford
University Press : New York, 2004.
The power and future role of nation states is a topic of increasing
importance. The dispersion of authority both vertically to supranational and
subnational institutions and horizontally to non-state actors has challenged the
structure and capacity of national governments. Multi-level governance has emerged
as an important concept for understanding the dynamic relationships between state
and non-state actors within territorially overarching networks. This book explores
definintions and applications of the concept by drawing on contributions from
scholars with different concerns within the broad discipline of Political Studies. It
contends that new analytical frameworks that transcend traditional disciplinary
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boundaries and epistemological positions are essential for comprehending the
changing nature of governance. In this context, this volume undertakes a critical
assessment of both the potentialities and limitations of multi-level governance.
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