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คํานํา
สาระสังเขปหนังสือใหมนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนคูมือแกสมาชิกรัฐสภาและ
ผูใชบริการในการติดตามหนังสือใหมที่หองสมุดไดรับในแตละเดือน ซึ่งจะเปนการชวยอํานวยความสะดวก
และประหยัดเวลาในการเลือกอานหนังสือใหมที่ตองการไดมากขึ้น อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
สงเสริมการอานและรักการอานหนังสือดวย โดยกลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ ไดดําเนินการจัดทํามา
เปนปที่ 6 แลว
หากสมาชิกรัฐสภาและผูใชบริการทานใดมีความประสงคจะใชหนังสือใหมรายการใด
สามารถติดตอขอใชบริการไดที่ กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ อาคารรัฐสภา 3 ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท 0 2244 1287, 0 2244 1375 และหากทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะประการใด
โปรดแจงใหผูจัดทําไดรับทราบดวย เพื่อเปนประโยชนในการจัดพิมพครั้งตอไป โดยแจงมาที่หมายเลข
โทรศัพท 0 2244 1056, 0 2244 1078 หรือ e-mail : Panlika_bud@hotmail.com

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ธันวาคม 2550
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คําชี้แจงวิธีใช
“สาระสังเขปหนังสือใหม“ เลมนี้ เปนการสรุปยอเนื้อหาของหนังสือแตละเลมทีห่ องสมุดไดรับ
โดยจัดหมวดหนังสือดานตาง ๆ รวมไวดวยกัน ภายในหนังสือแตละหมวดจัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อ
หนังสือ ตั้งแต ก - ฮ หรือ A - Z รายละเอียดประกอบดวย

ชื่อหมวดหนังสือ
ดับที่. ชื่อหนังสือ. / ชื่อผูแตง. ครั้งที่พมิ พ. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปทพี่ ิมพ. [เลขหมูหนังสือ]
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ตัวอยาง

หนังสือหมวดประวัตศิ าสตร
ทั่วไป (D)
1. สยามกูอิสรภาพตนเอง. / โดย ไกรฤกษ นานา. กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
"สยามกูอิสรภาพตนเอง เลมนี้เปนการกลาวถึง ความพยายามของพระมหากษัตริยไ ทยในอดีต 2
พระองค คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในอันที่
จะปกป อ งประเทศไทยให ร อดพ น จากการคุ ก คามของจั ก รวรรดิ นิ ย มตะวั น ตก กลไกหนึ่ ง ที่ ถู ก นํ า มา
ประยุกตใชอยางกวางขวาง คือ การนํา “กุศโลบาย” มาเปนวิธีบริหารราชการแผนดินแบบตาง ๆ เชน
นโยบายลู ต ามลม นโยบายถ ว งดุ ล อํ า นาจและนโยบายซ อ นพั น ธมิ ต ร อั น เป น แกนหลั ก ของนโยบาย
ตางประเทศใน 2 รัชกาลนี้ ซึ่งผูเขียนไดนําหลักฐานขอเท็จจริงจากหลาย ๆ เหตุการณมาผูกเปนเรื่องขึ้น
นอกจากนี้ ผู เ ขี ย นยั ง ใช รู ป ภาพจํ า นวนมากเป น ตั ว ประกอบของท อ งเรื่ อ ง อี ก ทั้ ง เป น มุ ม มองใหม ข อง
ประวัติศาสตรไทย นอกจากนี้หนังสือเลมนี้เกิดขึ้นในปที่มีความหมายยิ่งในประวัติศาสตรไทย คือ ครบรอบ
150 ป การที่สยามเปดประตูสูโลกตะวันตกในรัชกาลที่ 4 และครบรอบ 100 ป การเสด็จประพาสยุโรปของ
รัชกาลที่ 5
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หนังสือหมวดความรูทั่วไป
(A)
1. หนึ่งวงในตงงวน. / โดย สมพงษ งามแสงรัตน. กรุงเทพฯ : สุดสัปดาห, 2550.
"หนึ่งวงในตงงวน เลมนี้เปนหนังสือสารคดีทองโลก ซึ่งเนื้อหาภายในเลมเปนบันทึกการเดินทางของ
ผูเขียนเพื่อผูสนใจเรียนรูวิถีชีวิตของคนจีนผานการเดินทางโดยเริ่มจากปกกิ่งเขามณฑลชานซีที่มีเมืองตาถง
และไท ห ยวน ดิ น แดนอารยะของชนเผ า เร ร อ นจากมองโกล เมื่ อ พั น หกร อ ยป ก อ นนามเซี ย นเปยที่ ส ลั ก
พระพุทธรูปองคโตหนาตาแปลก จากนั้นไปซีอานเมืองเอกแหงมณฑลสานซีเมืองหลวงเกาแกมานานหลาย
ศตวรรษทางตะวันออกเจอเมืองลั่วหยางในมณฑลเหอหนาน เมืองนี้ก็คือ ลกเอี๋ยงในวรรณคดีสามกก ขวา
อีกนิดเขาเมืองไคเฟงมาดูทานเปาหนาดํา ขึ้นไปทางเหนือมีภูเขาศักดิ์สิทธิ์นาม “ไทซาน” ซึ่งฮองเตเกือบทุก
พระองคตองเสด็จมาที่นี่เพื่อสักการะกอนขึ้นนั่งบัลลังกมังกร และใตเขาไทซานมีเมือง “ซีฟู” บานเกิดของขงจื้อ
และชมสุสานตระกูลขงจากนั้นขึ้นไปเมืองเฉงเตอ เปนเมืองพระราชวังฤดูรอนของกษัตริยราชวงศชิง เรียกวา
“เมื อ งพระราชวั ง ” เพราะแค ร อบกํ า แพงก็ มี เ นื้ อ ที่ เ กื อ บครึ่ ง ของตั ว เมื อ ง นอกจากนี้ เ นื้ อ หาภายในเล ม ได
สอดแทรกเกร็ดประวัติศาสตรทองถิ่นพรอมกับสอดแทรกทัศนะกับภาพลายเสนของผูเขียน
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หนังสือหมวดปรัชญาและ
ศาสนา (B)
1. ชีวประวัตแิ ละเรื่องราวนาสนใจของหลวงพอปญญานันทภิกขุ (อาลัยดวงปญญาที่ลาลับ). / โดย
ฉลอง เจยาคม. กรุงเทพฯ : รมฟาสยาม, ม.ป.ป.
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาวาดวยชีวประวัติและเรื่องราวนาสนใจของมหาสมณปราชญผูยิ่งใหญนาม
“ปญญานันทภิกขุ” ไดถายทอดเรื่องราวตั้งแตสมัยวัยเด็ก-วัยเรียน-วัยหนุม จนสูรมกาสาวพัสตรเปนดาว
นักเทศนทองไปในโลกกวางเพื่อเผยแพรพระพุทธศาสนารวมสืบสานพระศาสนากับทานพุทธทาส พรอมกับรวม
สืบสานแนวทางทานพี่ (ทานพุทธทาส) ที่เชียงใหม คือ ทานไดพยายามตอสูกับประเพณีเกา ๆ ที่ขัดตอพุทธ
บัญญัติ เชน การใสบาตรตอนกลางคืน คือ ใสบาตรพระกันหลังจากเที่ยงคืนไปแลว ซึ่งประเพณีนี้ไดรับอิทธิพล
มาจากประเทศพมา ซึ่งใชเวลานานกวาจะไดรับการยอมรับ พรอมกับเลาถึงการที่ทานรับเปนเจาอาวาสวัด
ชลประทานรังสฤษฎ และมรดกธรรมของทานปญญานันทภิกขุ อาทิ คิดดี ขอปฏิบัติเพื่อเปนผูมีความคิดอัน
ถูกตอง ทําดีบทบัญญัติเบื้องตนในการกระทําความดี และไปสูสถานที่ดี การเปนผูนําที่มีความอยูดีในที่สุด
2. จิตวิทยา การประชุม อบรม สัมมนา. / โดย นิรันดร จุลทรัพย. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550.
"การประชุม อบรม สัมมนา เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นรวมกันในสังคมมนุษย จึงมีความจําเปนตอง
อาศัยแนวคิดทางจิตวิท ยาเข าไปมี สวนสรางสรรคความเขา ใจ ป องกันและแก ไขปญหาที่ อาจเกิดขึ้น จาก
ความคิดและพฤติกรรมที่แตกตางกันของแตละบุคคล วัตถุประสงคสําคัญในการจัดทําหนังสือเลมนี้เพื่อใช
ประกอบการสอนวิชาสัมมนาทางวิชาการแนะนําและวิชาจิตวิทยาการฝกอบรมในองคการ ซึ่งเปนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกและวิชาโทจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิชาสัมมนาประเด็นแนวโนมของวิชาชีพพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สําหรับวิธีการนําเสนอองคความรูเกี่ยวกับจิตวิทยาการประชุม อบรม และสัมมนา ใน
หนังสือเลมนี้ผูเรียบเรียงใชวิธีการนําเสนอตามแบบประเพณีนิยม (Conventional style) โดยแบงเนื้อหา
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ออกเปน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 วาดวยแนวคิดจิตวิทยาเพื่อการประชุม อบรม สัมมนา ตอนที่ 2 วาดวยการ
ประชุม ตอนที่ 3 วาดวยการฝกอบรม ตอนที่ 4 วาดวยการสัมมนา
3. ยุโรปที่รัก. / โดย ธีรภาพ โลหิตกุล. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แพรว, 2550.
"ยุโรปที่รัก เลมนี้เปนหนังสือสารคดีทองเที่ยวที่ผูเขียนไดคัดสรรขอเขียนถึงเมืองตาง ๆ ในยุโรปที่
ประทับใจ 15 เมือง แบงเปนเมืองที่องคการยูเนสโกขึ้นทะเบียน “เมืองมรดกโลก” 11 แหง คือ ปราก ครุมลอฟ
เวียนนา อัมสเตอรดัม บรัสเซลส ฟลอเรนซ เวนิส ปซา ลิสบอน มาดริด และเซโกเวีย กับเมืองเล็ก ๆ อีก 4 เมือง
คือ เวเวย มงเทรอซ ซูริก และบราซอฟ จาก 9 ประเทศยุโรป คือ เช็ก โรมาเนีย ออสเตรีย สวิตเซอรแลนด
เนเธอรแลนด เบลเยี่ยม อิตาลี โปรตุเกส และสเปน นอกจากนี้แลวยังเพิ่มเติมเกร็ดเล็กเกร็ดนอยไวในทายเรื่อง
ทุกเรื่อง อาทิ ศิลปะ “กอทิกแบบเวนิเทียน” ของนครเวนิสนั้นในบานเรามีใหเห็นคือ ตึกไทยคูฟาและตึกสันติ
ไมตรี ทําเนียบรัฐบาล หรือหากไปเที่ยมชมศิลปะที่นครฟลอเรนซ ในบานเราก็คือ พิพิธภัณฑที่จัดแสดงผลงาน
ของศาสตราจารยศิลป พีระศรี ศิลปนสายเลือดฟลอเรนซ ผูไดรับการยกยองเปน “บิดาแหงวิชาศิลปะสมัยใหม
ของไทย” ซึ่งตั้งอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ ตรงขามพระบรมมหาราชวัง ฯลฯ
4. เสนทางไหวเทพเจา ศาลเจาจีนเมืองไทย. / โดย หยู สกุลวาง. กรุงเทพฯ : วี.ที.เอส, ม.ป.ป.
"ในหนังสือเสนทางไหวเทพเจา ศาลเจาจีนเมืองไทย นี้เนื้อหาเปนการรวบรวมเรื่องราวความเชื่อของ
ชนชาวจีนและเทพเจา ซึ่งชาวจีนเคารพกราบไหว อีกทั้งควรคาแกการศึกษาใหรูซึ้งถึงแกนแทและปฏิบัติให
ถูกตองตามประเพณีที่สืบทอดกันมานาน การไหวเจาของชาวจีนเปนธรรมเนียมปฏิบัติบนความเชื่อและศรัทธา
ที่มีมาเปนพัน ๆ ป แลวจุดประสงคหลักของการไหวเจาโดยมากมักจะเปนการขอใหเจาคุมครอง ดลบันดาลให
เกิดความเจริญรุงเรือง ชีวิตประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ พรอมกันนี้เทพเจาและศาลเจาจีนที่ไดรวบรวมไว
ในหนังสือเลมนี้ไดแก พระโพธิสัตวกวนอิม ศาลเจาพอเสือ ไทสวยเฮี๊ยะ ไฉเซงเฮี๊ยะ เจาแมทับทิม นาจา
เจาแมลิ้มกอเหนี่ยว หลวงพอโตวัดพนัญเชิง เปาบุนจิ้น เทพเจาแหงความเที่ยงธรรม การเซนไหวในรอบป
ฯลฯ
5. หนาที่ของคน (ฉบับแรก). / โดย เขมกะ. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2550.
"หนังสือเรื่อง หนาที่ของคน (ฉบับแรก) ที่ผูแตงเรียบเรียงขึ้นเปนขอเขียนที่อานเขาใจงาย และให
แนวทางปฏิบัติไวอยางกวางขวาง เริ่มตั้งแตการแบงแยกจํานวนประเภทของคนตามคติ พุทธศาสนา และ
แนวทางการพัฒนาตนใหสูงยิ่งขึ้นจนบรรลุเปนพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดหลุดพนจากกิเลส มีชีวิตสงบเย็น และ
บําเพ็ญประโยชนแกผูอื่นไดอยางเต็มที่ คนเรานอกจากมีหนาที่ตองบริโภค บริหาร และพักผอนใหพอดีแก
ความตองการของรางกาย เพื่อใหรางกายแข็งแรงสมบูรณแลว ยังตองรูจักใชรางกายนั้นใหเปนประโยชน
ปราศจากโทษภัยในการอยูรวมกัน แตหนาที่ที่สําคัญกวานั้น คือ หนาที่ในการทําความเขาใจชีวิต ฝกฝนจิตให
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หลุดพนจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกขทั้งหลาย ไมยึดมั่นในตัวตนของตน ทําหนาที่ของมนุษยใหสมบูรณ ยอม
เปนหนาที่อันสูงสุด

หนังสือหมวดประวัติศาสตร
ทั่วไป (D)
1. คาราโครัม ฟาดินคําราม. / โดย วันนัด สรรกุล. กรุงเทพฯ : บุชแลนด, 2550.
"”คาราโครัม” “คาราโครัมไฮเวย” เปนชื่อของเทือกเขา ชื่อของทางหลวง กิตติศัพทของเทือกเขาสูง
มหึมา หิมะจับขาวโพลน เปนที่ชุมนุมของบรรดายอดเขามากมายที่ติดอันดับสูงที่สุดในโลก ยอดเขาที่สูงที่สุด
ในโลกเปนอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอรเรสต (Everest) มีชื่อวา ยอดเคทู-โชโกร (K2- Chogori) อยูที่
คาราโครัมในปากีสถาน หนังสือเลมนี้เปนสารคดีการทองเที่ยวที่บอกเลาเรื่องราวประสบการณการเดินทาง
ของผูเขียนใหผูอานทั้งจินตภาพ พรอมภาพจริงประกอบ พบกับการทองเที่ยวที่ไมธรรมดา ซึ่งจะพาทานไปนคร
ตักศิลา เดินทางผานหุบเขาเขียวชอุมแหงลุมแมน้ําสินธุ วกวนไปบนเทือกเขาสูงตามเสนทางคาราโครัมไฮเวย
ในภาคเหนือของปากีสถานจรดชายแดนจีน เห็นชีวิตของผูคนตางศาสนาตางเผาพันธุ ทิวทัศนธรรมชาติงดงาม
แปลกตา อีกทั้งหนังสือเลมนี้เหมาะสําหรับเปนคูมือของนักเดินทางที่จะเดินทางไปประเทศปากีสถาน
2. ในความทรงจําของพูมี วงวิจิด. / โดย พิษณุ จันทรวิทัน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550.
"หนั ง สื อ ในความทรงจํ า ของ พู มี วงวิ จิ ด เล ม นี้ เ นื้ อ หาเป น การบอกเล า ถึ ง เกร็ ด ประวั ติ ศ าสตร
การเมืองลาวไวไดอยางนาสนใจ ถายทอดผานความทรงจําของพูมี วงวิจิด ซึ่งเปนเสมือนตัวละครหนึ่งที่รวมอยู
ในเหตุการณครั้งสําคัญในอดีต ซึ่งเปนยุคที่ลาวตองอยูภายใตการปกครองของฝรั่งเศส โดยผูอานจะไดรับรูถึง
ความรูสึกนึกคิดที่แทจริงของอดีตทานผูนําประเทศลาวตั้งแตสมัยวัยเยาว ไดรับรูถึงความมุงมั่น เด็ดเดี่ยว
ในการเขารวมการปฏิวัติจนยอมสละซึ่งตําแหนงหนาที่ในราชการ เพื่อเลือดเนื้อของพี่นองชาวลาวจนกลายเปน
ลาวในทุกวันนี้ นอกจากนี้แลวหนังสือเลมนี้คงชวยใหผูอานไดรับความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองของ
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ประเทศเพื่อนบานของเราเพิ่มมากขึ้น พรอมกับสะทอนใหเห็นแนวคิดของคนลาวที่ไดเขารวมในการตอสูเพื่อ
เอกราชและความเปนลาวตลอดชวงระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตรของประเทศนั้น
3. บางหนาในประวัติศาสตรไทย อัตชีวประวัติของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค. / โดย วิชิตวงศ
ณ ปอมเพชร. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2549.
"ทานรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค เปนสามัญชนผูซึ่งมีความสําคัญยิ่งในประวัติศาสตรไทยทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมในชวงศตวรรษที่ผานมา รายละเอียดในเลมเปนการรอยเรียงขอเขียนตาง ๆ ของ
ทานรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค ที่ครอบคลุมเหตุการณและประสบการณของทานเปนเวลาเกือบศตวรรษใน
ลักษณะที่เปนอัตชีวประวัติ โดยขอเขียนทั้งหลายของทานปรีดี พนมยงค นั้นอาจแบงออกเปน 2 ลักษณะ
ขอเขียนลักษณะแรกจะเปนผลงานทางวิชาการเปนสวนใหญ ซึ่งมีทั้งในดานกฎหมาย ในดานรัฐศาสตร ดาน
เศรษฐกิจ ดานประวัติศาสตรและในดานอื่น ๆ ของวิทยาศาสตรสังคม อีกลักษณะหนึ่งเปนขอเขียนในลักษณะ
ของการบอกเลาเหตุการณและประสบการณของทานรัฐบุรุษอาวุโสในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งมักจะเกี่ยวของกับบุคคล
ตาง ๆ ที่อยูในเหตุการณ ทานปรีดี พนมยงค มีความละเอียดลออในการบรรยายเหตุการณ ซึ่งทําใหมีความ
นาสนใจในการอานขอเขียนเหลานี้มีความสําคัญมากในฐานะที่เปนขอมูลทางประวัติศาสตรที่มีความถูกตอง
เพราะผูเขียนสวนใหญเปนผูมีสวนในการสรางประวัติศาสตรเอง ทานรัฐบุรุษอาวุโสไดเขียนเลาเรื่องราวตาง ๆ
ถึงเหตุการณและประสบการณของทานเองยอนหลังไปตั้งแตชีวิตเมื่อเยาวจนกระทั่งในชวงสุดทายแหงชีวิตอัน
ยาวนาน
4. สมรภูมิรบหลั่งเลือดพสุธาเหรียญกลาหาญ. / โดย พันทิวา. กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุป, 2550.
"สมรภูมิรบหลั่งเลือดพสุธาเหรียญกลาหาญเลมนี้เปนเรื่องราวของบุรุษชายชาญชาติทหารที่แมบาง
คนจะเหลือไวเพียง “วีรกรรม” อันเปนแบบฉบับของ “นักรบเลือดไทย” แตชื่อเสียงและความกลาหาญของพวก
เขายังดํารงอยู อาทิ เรือเอก ประทีป อนุมณี : ประตูเหล็กแหงดูซงญอ รอยตรี ชนะพล แกววาดะ : ครั้งหนึ่งใน
ชีวิต....ที่เขาคอ รอยเอก วัฒนชัย คุมครอง : เหรียญกลาหาญแหงสมรภูมิบานรมเกลา พันโท เจริญ ทองนิ่ม :
วีรบุรุษพลรม และรวมถึง พันโท ทวี ปูรณโชติ : ขุนศึกแหงลุมน้ําชุยคา
5. สยามกูอิสรภาพตนเอง. / โดย ไกรฤกษ นานา. กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
"สยามกูอิสรภาพตนเอง เลมนี้เปนการกลาวถึง ความพยายามของพระมหากษัตริยไทยในอดีต 2
พระองค คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ในอันที่จะ
ปกปองประเทศไทยใหรอดพนจากการคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก กลไกหนึ่งที่ถูกนํามาประยุกตใช
อยางกวางขวาง คือ การนํา “กุศโลบาย” มาเปนวิธีบริหารราชการแผนดินแบบตาง ๆ เชน นโยบายลูตามลม
นโยบายถวงดุลอํานาจและนโยบายซอนพันธมิตร อันเปนแกนหลักของนโยบายตางประเทศใน 2 รัชกาลนี้
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ซึ่งผูเขียนไดนําหลักฐานขอเท็จจริงจากหลาย ๆ เหตุการณมาผูกเปนเรื่องขึ้น นอกจากนี้ผูเขียนยังใชรูปภาพ
จํานวนมากเปนตัวประกอบของทองเรื่อง อีกทั้งเปนมุมมองใหมของประวัติศาสตรไทย นอกจากนี้หนังสือเลมนี้
เกิดขึ้นในปที่มีความหมายยิ่งในประวัติศาสตรไทย คือ ครบรอบ 150 ป การที่สยามเปดประตูสูโลกตะวันตกใน
รัชกาลที่ 4 และครบรอบ 100 ป การเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5

หนังสือหมวดภูมิศาสตร
(G)
1. อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ. / โดย ธนกฤต สังขเฉย. นครปฐม : โรงพิมพแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
"อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ เลมนี้เปนตําราเรียนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึง่ มุง เนน
ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในขอบขายของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการในเบื้องตนเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาว ซึ่งจะเปนประโยชนตอนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ อีกทั้งสาระสําคัญรายละเอียดของ
เนื้อหาวิชานี้ประกอบดวย วิวัฒนาการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการทั้งของโลกและประเทศไทย
รวมถึงแนวคิดทรัพยากรการทองเที่ยวและสินคาทางการทองเที่ยว ความหมายและประเภทของนักทองเที่ยว
โครงสรางพื้นฐานและการอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว การบริการที่พักแรม ตลอดจนบทบาทของ
ภาครัฐในการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว พรอมขอมูลสถิติดานการทองเที่ยว และองคการที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร
(H)
1. การขนสงผูโดยสารเพื่อการทองเที่ยว. / โดย บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. กรุงเทพฯ : ศูนยวิชาการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย, 2548.
"หนั ง สื อ การขนส ง ผู โ ดยสารเพื่ อ การท อ งเที่ ย ว เล ม นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป น ตํ า ราเรี ย นควบคู กั บ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เนื่องจากทั้งสองวิชามีความสัมพันธกันโดยผูเขียนไดอาศัยความรูที่ไดศึกษากับ
ประสบการณที่ ไดปฏิบัติ งานในหนวยงานขนสงหลายแหงของประเทศไทย ซึ่งในรายละเอี ยดของเนื้อหา
ประกอบดวย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการขนสงผูโดยสารเพื่อการทองเที่ยว ความสัมพันธระหวางการขนสงกับ
การทองเที่ยว ปญหา การใหบริการและประเภทของการขนสงผูโดยสาร นอกจากนี้ยังประกอบดวย การ
ใหบริการขนสงผูโดยสารประเภทตาง ๆ อาทิ รถยนต รถไฟ เรือ เครื่องบิน ตลอดจนยังไดกลาวถึง การจัดการ
ขนส งผูโดยสาร บทบาทของรัฐบาลตอการขนสง ผูโดยสาร และการพัฒนาขนสงผู โดยสาร พรอมกัน นี้ใน
ภาคผนวกยังไดกลาวถึง ศัพททางการขนสงผูโดยสารที่ควรรู
2. การเขียนรายงานประเมินโครงการ. / โดย พิสณุ ฟองศรี. กรุงเทพฯ : พรอพเพอรตี้พริ้นท, 2550.
"หนังสือเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูประเมินโครงการนําไปปรับ ประกอบการเขียนรายงานให
สอดคลองกับโครงการที่ประเมิน ซึ่งเนื้อหาของหนังสือประกอบดวย แนวคิด หลักการ แนวทาง และตัวอยางใน
การเขียนรายงานครอบคลุม ตลอดทั้งเลมตามโครงสรางของรายงานประเมินโครงการตั้งแตหนาแรกของ
รายงานเริ่มดวยปกนอกจนกระทั่งหนาสุดทาย ซึ่งเปนประวัติผูประเมินเพื่อใหผูอานนําไปปรับใช โดยมีสาระใน
การเขียนครบทุกหัวขอ รวมทั้งไดเสนอตัวอยางโครงสราง รายงานประเมินโครงการทั้งฉบับ ตลอดจนตัวอยาง
กรอบแนวคิดการประเมินและการกําหนดเกณฑการประเมิน 5 ระดับ ของตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินและ
โครงการโดยภาพรวมไวในภาคผนวกดวย

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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3. การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) : เครื่องมือจัดการความซับซอนโลกธุรกิจ. / โดย วิทยา
สุหฤทดํารง. กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร, 2550.
"หนังสือการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) : เครื่องมือจัดการความซับซอนในโลกธุรกิจ เลมนี้
เปนการกลาวถึง หลักการของระบบและการคิดเชิงระบบ การใชเครื่องมือการคิดเชิงระบบ ถาดเครื่องมือ ซึ่งจะ
เน น เครื่ อ งมื อ ที่ เ ป น พื้ น ฐาน 2 ชนิ ด คื อ กราฟพฤติ ก รรมตลอดช ว งเวลา และแผนภู มิ ว งรอบเหตุ แ ละผล
พรอมกันนี้เนื้อหาของหนังสือเลมนี้จะประกอบดวย ภาคทฤษฎี คือ วาดวยระบบคืออะไร? การคิดเชิงระบบ
คืออะไร? การเปดเผยโครงสรางเชิงระบบ : การวาดกราฟพฤติกรรมตลอดชวงเวลาและการสรางแผนภูมิ
วงรอบเหตุและผล พรอมดวยระบบที่ซับซอน จากวงรอบ สูแรงพลิกฝน : การประยุกตและการฝกฝนการคิดเชิง
ระบบ และในสวนภาคกิจกรรมวาดวย กิจกรรมการเรียนรูเพิ่มเติม ประเด็นหลักของกิจกรรมการเรียนรูและ
คําตอบที่แนะนํา “ถาดเครื่องมือ” การคิดเชิงระบบ ตนแบบของระบบ นอกจากนี้ยังมีอภิธานศัพทของการคิด
เชิงระบบแหลงทรัพยากรเพิ่มเติม
4. การจัดการความรู KM : Knowledge management the experience. / โดย ภราดร จินดาวงศ.
กรุงเทพฯ : ซีดับบลิวซี พริ้นติ้ง, 2549.
"หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางในการจัดการความรูที่เกิดขึ้นในองคกร สมกับคํากลาว
ที่วา ความรูเปนทรัพยากรที่ใชไมมีวันหมด ยิ่งใชความรูจะยิ่งเพิ่มพูนและเกิดคุณคา ซึ่งภายในหนังสือจะมีทั้ง
เนื้ อ หาในเชิ ง ทฤษฎีแ ละตั ว อย า งของการปฏิบัติ ที่เ กิ ดขึ้ น จริง และแบ ง ออกเป น โครงสรา งที่ป ระกอบด ว ย
พื้ น ฐานการจั ด การความรู โครงสร า งและป จ จั ย ประกอบ เกณฑ ก ารประเมิ น ผลการจั ด การความรู
แนวปฏิบัติการจัดการความรู ตลอดจนตัวอยางการประยุกตการจัดการความรูและผลลัพธของการจัดการ
ความรู ซึ่งไดจัดเรียงตามลําดับไวชวยใหงายตอการทําความเขาใจและเปนประโยชนตอบุคคลทั่ว ๆ ไปในการ
นําเอาความรูที่ไดรับไปตอยอดและประยุกตใช การจัดการความรูภายในองคกรไดอยางเหมาะสม
5. การบริหารความเสี่ยง. / โดย ชัยเสฏฐ พรหมศรี. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเน็ท, 2550.
"ความเสี่ยงนั้นเปนสิ่งที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู เราก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู
ตลอดเวลา ในการทํางานในองคกรก็เชนเดียวกัน ไมใชเรื่องงายที่องคกรใดองคกรหนึ่งจะบรรลุวัตถุประสงคที่
วางไวไดอยางราบรื่น เนื่องจากตองเผชิญกับอุปสรรคขวากหนามมากบางนอยบางแตกตางกันไป ขวากหนาม
เหลานั้นก็คือ ความเสี่ยง เพราะความเสี่ยงคือ ปจจัยที่อาจขัดขวางความตองการ หรือจุดมุงหมายของคนใดคน
หนึ่ ง หรื อ องค ก รใดองค ก รหนึ่ ง ไม ใ ห เ ป น ไปตามที่ ค าดหวั ง ไว ความเสี่ ย งอยู คู กั บ คุ ณ เสมอในทุ ก ๆ เรื่ อ ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องธุรกิจ ทุกการกระทําและการตัดสินใจของคุณ คือ ความเสี่ยง แลวคุณจะแนใจได
อย า งไรว า การเสี่ ย งในแต ล ะครั้ ง ของคุ ณ จะนํ า ไปสู ค วามล ม เหลว ผิ ด พลาด และความเสี ย หาย ซึ่ ง อาจ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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กลายเปน “จุดจบ” สําหรับองคกร การบริหารความเสี่ยงเลมนี้ (Risk Management) เลมนี้จะชวยคุณเตรียม
ความพรอมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงอยางมั่นใจดวยหลักปฏิบัติงาย ๆ ที่จะชวยใหคุณสามารถวางแผนและ
เตรียมการเพื่อการจัดการกับความเสี่ยงอยางไดผล
6. การวางมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง เลม 1. / โดย เจริญ เจษฎาวัลย. กรุงเทพฯ : พอดี, 2549.
"การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เลม 1 เปนอีกเลมหนึ่งที่อยูในหนังสือชุด “คูมือมาตรฐานการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอยู 3 เลม ประกอบดวย เลม 1 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เลม 2 การบริหาร
ความเสี่ยงทางการดําเนินงาน เลม 3 การบริหารความเสี่ยงทางธรรมาภิบาล และหนังสือเรื่องนี้เปนตอนที่ 1
เลมที่ 1 ของชุดหนังสือฯ ที่ใชชื่อภาษาอังกฤษวา “Manual of Risk Management Standards” ซึ่งมีเนื้อหา
สาระสําคัญเกี่ยวเนื่องกันโดยตลอด อาทิ กลยุทธการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน มาตรฐานการตรวจสอบ
ทางการเงิน ระบบควบคุมทางการเงินที่มีประสิทธิผล การใชเทคนิค RCSA เพื่อบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดทั้งเลม แบงเนื้อหาเปน 2 ภาค 15 บท เนน
สงเสริมความเขาใจขั้นละเอียดลึกถึงแนวความคิดและหลักการเชิงบูรณาการในเรื่อง Financial Risk
Management โดยเฉพาะ
7. ขีดความสามารถ : Competency-Based Approach. / โดย กีรติ ยศยิ่งยง. กรุงเทพฯ : มิสเตอร
กอปป, 2549.
"ขีดความสามารถ Competency-Based Approach เลมนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเปนแหลงเรียนรูดาน
ขีดความสามารถของนักศึกษาปริญญาเอกสาขายุทธศาสตรการพัฒนาและสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
บริหารของมหาวิทยาลัย และเปนกลยุทธของผูบริหารในการสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดานเศรษฐกิจ
การตลาดที่ตองอาศัยความรูและนวัตกรรมใหมเปนพื้นฐานการดําเนินกิจกรรมขององคการและภาพรวมของ
เนื้อหาภายในหนังสือเลมนี้ ประกอบดวย ประเด็นตาง ๆ ไดแก ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับขีดความสามารถ
ขององคการ รวมทั้งขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยในองคการ ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถ
และการประยุกตใชขีดความสามารถ
8. คําสอนจากนายหาง เทียม โชควัฒนา. / โดย เทียม โชควัฒนา. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2550.
"หนังสือเลมนี้กลาวถึงเรื่องราวอันเกี่ยวกับประวัติการดําเนินการคา ประสบการณ ตลอดจนหลัก
ปรัชญา และการทํางานของนายหางเทียม โชควัฒนา ผูวางรากฐานที่มั่นคงยิ่งของ “สหพัฒนพิบูล” และ
บริหารงานดวยแนวคิดหลัก 5 ประการ อันไดแก ขยัน อดทน สรางความเชื่อถือ คบคนดี ไมสรางศัตรูและ
ไมเอาเปรียบคนอื่น ซึ่งปจจุบันกิจการอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ ไดขยายขอบเขตการผลิตครอบคลุมสินคา
แทบทุกชนิด ตั้งแตเครื่องอุปโภคบริโภค สินคาแฟชั่นและสินคาที่อํานวยความสะดวกสําหรับชีวิตความเปนอยู
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม
10
W ธันวาคมX
สมัยใหมดวยการลงทุนกับนักธุรกิจจากนานาประเทศ สามารถสรางงาน สรางเงิน และสรางรอยยิ้มใหกับคน
ไทยหลายลานครัวเรือน นายหางเทียม โชควัฒนา นับเปนนักธุรกิจและนักการตลาดที่ยิ่งใหญที่สุดทานหนึ่ง ใน
ประเทศไทย นอกจากมูลคาการคาและเม็ดเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศแลว คําสอน วิธีคิด
และการดําเนินธุ รกิ จอย างใสสะอาด ซื่อตรงและคํา นึง ถึงสั งคม ทําใหทา นเป นที่ เคารพรักจากคนใกลชิด
พนักงาน สังคมใหความยกยองนับถือเปนปูชนียบุคคลแหงวงธุรกิจการคา
9. คุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร. / โดย ธานินทร กรัยวิเชียร. กรุงเทพฯ : สํานักงาน ก.พ., 2550.
"หนังสือคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร เลมนี้เปนการเรียบเรียงมาจากคําบรรยายของทาน
ศาสตราจารยธานินทร ที่ไดไปบรรยายในโอกาสตาง ๆ ที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมโดยในเนื้อหาได
บรรยายครอบคลุมปญหาตาง ๆ และเปนปจจุบัน เชน ปญหาการคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย (Policy Corruption)
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) เจาพนักงานลุแกอํานาจและการหลีกเลี่ยงภาษีอากรที่ควรตอง
ชําระตามกฎหมาย เปนตน ประกอบกับผูบรรยายมีแนวความคิด และขอเสนอแนะในการแกไขปญหาใหมอีก
บางประการจากประสบการณ และการแสดงความคิดเห็นของผูเขารับฟงบรรยาย ซึ่งในเนื้อหาเลมนี้วาดวย
ขอพิจารณาเบื้องตน หัวใจของคุณธรรมและจริยธรรม คือ การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองและชอบธรรม (Integrity)
วิกฤตการณของสังคมไทยและสาเหตุของวิกฤตการณ ตลอดจนการแกไขวิกฤตการณดวยมาตรการตาง ๆ อาทิ
มาตรการทางกฎหมาย การวางแผนปลูกฝงและสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ นอกจากนี้ใน
บทสรุปเปนการกลาวถึงเรื่องตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
10. Performance Measurement Explained การวัดสมรรถนะ อธิบายได....งายนิดเดียว. / โดย
วิทยา สุหฤทดํารง. กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร พับลิชชิ่ง, 2549.
"หนังสือเลมนี้เปนการอธิบายขั้นตอนสําคัญกอนการกําหนดมาตรวัดหรือดัชนีชี้วัด ซึ่งไดแก ทํา
ความเข า ใจและวาดแผนผั ง โครงสร า งและกระบวนการธุ ร กิ จ พร อ มให น้ํ า หนั ก กั บ การวั ด สมรรถนะของ
กระบวนการ อีกทั้งการอธิบายเปนขั้นเปนตอนไมซับซอน พรอมกับมีตัวอยางเปนกรณีศึกษาในทุกขั้นตอนใน
การออกแบบระบบการวัดสมรรถนะองคกรที่ดี รวมถึงขั้นตอนการนําไปใชปฏิบัติที่คํานึงถึงทั้งการจัดการ
เปลี่ยนแปลงในองคกร และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยดําเนินการ และในทายเลมนี้ผูเขียนยังได
รวบรวมรายการของดัชนีชี้วัดสมรรถนะสําหรับ 23 กระบวนการธุรกิจมากกวา 100 ดัชนี เปนตัวอยางดวย
11. มดกับชาง บทเรียนการเปนผูนําตัวเอง. / โดย โพสเซนที, วินซ. กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคชั่น,
2549.
"ผูนําที่ดี คือ ผูที่กลายอมรับอุปนิสัยที่เปนอุปสรรคตอการกาวสูจุดหมายของตน แตผูนําทีย่ งิ่ ใหญจะ
ลงมือจัดการอะไรบางอยางกับพฤติกรรมเหลานั้น เขาจะแกไขนิสัยและแบบแผนการดําเนินชีวิตเดิม ๆ ที่ขัดกับ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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อารมณความรูสึกและปรับเปลี่ยนความเชื่อที่ฝงรากลึกอยูในหัวใจ รวมทั้งมุมมองและเหตุผลบางอยางให
เปนไปในทางที่สอดคลองกับเปาหมายของตน ผูนําที่ยิ่งใหญสามารถเอาชนะความกลัวในจิตใจได และมีจิตใจ
ที่ตั้งมั่นในอันที่จะบรรลุเปาหมาย รวมทั้งแสดงใหผูอื่นเห็นวาสิ่งที่ตนกําลังปฏิบัติจะนําไปสูความสําเร็จ หนังสือ
เลมนี้เปนนิทานสอนใจโดยมีเปาหมายที่จะนําเสนอวิธีรวมพลังของสติและอารมณเขาดวยกัน เพื่อมุงไปสูการ
แสดงศักยภาพสูงสุ ด ทั้ งในฐานะที่เ ปนป จเจกบุคคลและฐานะของผูนําองค กรมุงเนนพัฒนาศั กยภาพให
สามารถนําทักษะการบริหารจัดการองคกรมาใชพัฒนาหนวยงานไดอยางเต็มกําลัง
12. วาทะของ บิล เกตส (Bill Gates). / โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ :
ซัคเซส มีเดีย, 2549.
"หนังสือเลมนี้เปนงานแปลลําดับที่ 3 ในชุด “วาทะคนแถวหนา” บุคคลเหลานี้ลวนเปนบุคคลสําคัญ
และเปนที่รูจักกันทั่วไปในสังคมอเมริกันวาประสบความสําเร็จอยางสูง บุคคลเหลานี้มีลักษณะชีวิตที่โดดเดน
อันนําไปสูความสําเร็จและความเปนเอกลักษณในตัวเองบางประการ สามารถสรางแรงบันดาลใหบุคคลทั่ว ๆ
ไปได ม าก นอกจากนี้ ก ารเรี ย บเรี ย งของเนื้ อ หาสามารถทํ า ให อ า นง า ย สนุ ก มี ส าระประโยชน แ ก ผู อ า น
เพลิ ด เพลิน ได ขอคิดเรี ยนรู จ ากชี วิตของบิล เกตส และนํามาปรั บใชใ นชีวิ ตของแตละคนไดอยา งประสบ
ความสําเร็จและพัฒนาไปสูการสรางสรรคสิ่งที่ดี ๆ
13. หลุมดํา uncensored 3. / โดย กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล. กรุงเทพฯ : บูรพา, 2550.
"หนังสือ หลุมดํา uncensored 3 เลมนี้ เนื้อหาเปนการรวบรวมมาจากรายการทางโทรทัศน ซึ่งได
ถายทอดบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ ในดานลบของสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมวาดวย เรื่องเลาจากโลกสีหมน : เมียนอยเมียหลวง โคโยตี้-อะโกโก บอย อยาครู...หนูเจ็บ มาเฟยเด็ก ฟูลมูนปารตี้ หยุดเอดส เด็กลาแตม และวา
ดวยปดปากหลุม : ขุดหลุมเปดใจหลุมดํา หลุมดําเวนวรรค
15. เหนือคูแขงดวยการตลาดเชิงยุทธ. / โดย วิทวัส รุงเรืองผล. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุคส, 2549.
"ผูที่อยูในวงธุรกิจทั้งหลายคงไมมีใครสามารถปฏิเสธความจริงที่วา สินคาและบริการที่เราทานตาง
สรางสรรคกันขึ้นมา ภายใตการทุมเทอยางสุดตัวหรือแคทดสอบตลาดก็ตามที่จุดประสงคหลักก็เพื่อหวังวาจะ
ขาย ไดขายดีเปนเทน้ําเททา ทํากําไรเปนกอบเปนกํา อันนํามาซึ่งผลตอบแทนที่แสนจะคุมคากับการลงทุน
ดังนั้น หัวใจหลักที่จะชวยผลักดันใหเปาหมายนี้บรรลุผล จึงหนีไมพนเรื่องของการตลาดที่จะถูกนํามาใชเปน
เครื่องมือสําคัญทามกลางกลยุทธทุกรูปแบบ มีทั้งไดผลดีเกินคาดไปจนกระทั่งลมเหลวไมเปนทาอยางไรก็ตาม
กลไกขับเคลื่อนก็ยังตองรุกคืบตอไป เนื่องจากเปนองคประกอบที่ขาดเสียมิได เพราะถามีของดีแตขายไมออก
สินคาและบริการเหลานี้คงกลายเปนตนทุนจมไปในที่สุด
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หนังสือหมวดรัฐศาสตร
(J)
1. การบริหารการพัฒนา ความหมาย เนื้อหา แนวทางและปญหา. / โดย ติน ปรัชญพฤทธิ์.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550.
"หนังสือ การบริหารการพัฒนา ความหมาย เนื้อหา แนวทางและปญหา เปนผลพวงที่เกิดจากการ
สอน และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนิสิตนักศึกษาวิชาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ (ซึ่งแตเดิมผูเขียน
เคยใช คํ า ว า “รั ฐ ประศาสนศาสตร เ ปรี ย บเที ย บ”) และการบริ ห ารพั ฒ นาในระดั บ ปริ ญ ญาโท เอก ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงสามารถผลิตตําราการบริหารการพัฒนาที่มีลักษณะตอเนื่องที่จะใชประกอบการ
สอนวิชานี้ใหกับนิสิตศึกษาทั้งสามระดับได ในหนังสือเลมนี้ผูเขียนไดจํากัดขอบเขตของการพิจารณาการ
บริหารการพัฒนาเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับความหมายของการบริหารการพัฒนา เนื้อหาของการบริหารการ
พัฒนา ซึ่งประกอบดวย องคประกอบเพียง 10 องคประกอบ คือ การพัฒนาการบริหาร การบริหารโครงการ
พัฒนา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาทางการเมือง การพัฒนาเมือง การพัฒนาชนบท การ
พัฒนารัฐวิสาหกิจ การพัฒนาความรวมมือจากตางประเทศและการบริหารการพัฒนาในประเทศไทย
2. นักการเมืองทองถิ่นจังหวัดพัทลุง. / โดย สานิตย เพชรกาฬ. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา, 2550.
"หนังสือเลมนี้เปนงานวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรูจักและเขาใจบทบาทพฤติกรรมของนักการเมือง
จังหวัดพัทลุงที่ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภาตั้งแตการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2476 จนถึงการเลือกตั้ง
เมื่อป พ.ศ. 2548 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวานักการเมืองทองถิ่นพัทลุงสามารถจําแนกตามภูมิหลังของ
อาชีพและบทบาทพฤติกรรมได 3 กลุม คือ กลุมอดีตขาราชการ กลุมนักกฎหมาย และกลุมบุคคลผูกวางขวาง
ในสังคม กลาวคือ การเลือกตั้งในชวงแรกตั้งแตป 2476-2518 นิยมในตัวบุคคลมากกวาพรรคการเมือง แตใน
ป 2519-2535 พรรคการเมืองและศักยภาพของผูสมัครเปนปจจัยสําคัญทําใหนักการเมืองพรรคตาง ๆ ไดรับ
เลือกตั้งเขามาหลายพรรค จนกระทั่งการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2535 เปนตนมา พรรคประชาธิปตย
สามารถยึดพื้นที่จังหวัดพัทลุงไดทั้งหมด นักการเมืองสังกัดพรรคประชาธิปตยสามารถยึดพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ไดทั้งหมด สืบเนื่องมาจากความนิยมที่ประชาชนชาวพัทลุงมีตอพรรคประชาธิปตย โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
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เชื่อถือศรัทธาที่มีตอนายชวน หลีกภัย อดีตหัวหนาพรรคเปนสําคัญ สวนศักยภาพและความนิยมในตัวผูสมัคร
เปนปจจัยรองลงมา
3. แนวคิดและหลักการจัดการในองคการสาธารณะ. / โดย สมพร เฟองจันทร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2547. [JF1501 ส265น 2547]
"หนังสือเลมนี้ปรับปรุงมาจากเอกสารคําสอนที่ใชสอนในภาควิชารัฐประศาสนศาสตร โดยมุงเนน
อธิบายกระบวนการจัดการ (management process) เปนหลัก แตยังคงเสนอแนวคิดการบริหารจัดการ
โดยสรุปและเสริมการจัดการในสังคมตะวันออกและการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ไวดวย ซึ่งในรายละเอียด
ภายในเลมประกอบดวย ธรรมชาติของการจัดการ พัฒนาการของการศึกษาการจัดการ สิ่งแวดลอมของการ
จัดการทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชากรและเทคโนโลยี การตัดสินใจ การวางแผน : ทฤษฎีและ
กระบวนการวางแผนในองคการของรัฐไทย องคการและการจัดรูปองคการ องคการและการจัดองคการใน
สังคมไทย การสื่อความหมาย ภาวะผูนํา การกระตุนจูงใจ การควบคุมในองคการ การบริหารความขัดแยง การ
สรางและบริหารทีมงาน ตลอดจนการประเมินผลในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบทางการบริ หารและ
จริยธรรมของนักบริหาร พรอมดวยภาคผนวก
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เลม 1. / โดย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.
กรุงเทพฯ : กองการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2550.
"หนั ง สื อ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ เล ม 1 ได ร วบรวมพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญที่ไดมีการประกาศใชจํานวน 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง
พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.
2550 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดใหมีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อชวยขยายบทบัญญัติในเรื่องตาง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีความชัดเจน และสมบูรณ
ครบถ ว นยิ่ ง ขึ้ น โดยรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ ไ ด กํ า หนดบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การตราพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญขึ้นใหม โดยแยกออกจากการตราพระราชบัญญัติปกติ รวมทั้งกําหนดรายชื่อของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่จะตองตราขึ้นเพื่อใชบังคับตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550. / โดย
สํานักกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550.
"หนังสือเลมนี้อธิบายถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. 2550 ซึ่ ง บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 ได บั ญ ญั ติ ใ ห มี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อใหคณะกรรมการเลือกตั้งปฏิบัติ
หนาที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 64 ก หนา 1 เมื่อวันอาทิตย
ที่ 7 ตุลาคม 2550 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป ทางสํานัก
กฎหมายจึงไดดําเนินการรวบรวมจัดพิมพกฎหมายฉบับนี้ พรอมทั้งสรุปสาระสําคัญ ประวัติ ความเปนมาใน
การตราพระราชบัญญัติดังกลาว เพื่อเปนประโยชนตองานดานนิติบัญญัติ

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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3. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย. / โดย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ :
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2550.
"หนังสือเลม นี้กลาวถึง กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 47 ก วันที่ 24 สิงหาคม 2550 กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปน
กฎหมายสูงสุดของราชอาณาจักรไทย มีเ นื้อหาแบงออกเปน 15 หมวด คือ หมวด 1 บททั่ว ไป หมวด 2
พระมหากษั ตริ ย หมวด 3 สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของชนชาวไทย หมวด 4 หน า ที่ ข องชนชาวไทย หมวด 5
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ หมวด 6 รัฐสภา หมวด 7 การมีสวนรวมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ หมวด 9 คณะรัฐมนตรี หมวด 10 ศาล หมวด 11 องคกรตาม
รัฐธรรมนูญ หมวด 12 การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ หมวด 13 จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐ หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น หมวด 15 การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และทาย
กฎหมายเปนบทเฉพาะกาล

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดการศึกษา
(L)
1. การบริหารงานวิชาการ. / โดย ปรียาพร วงศอนุตรโรจน. กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพฯ, ม.ป.ป.
"ตําราการบริหารงานวิชาการ เลมนี้เรียบเรียงจากหนังสือของนักบริหารการศึกษาและนักวิชาการ
ดานการศึกษาเนื้อหาวิชาของตําราครอบคลุมหลักสูตรวิชาการบริหารงานวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของผูบริหารในสวนที่เกี่ยวกับวิชาการ หลักการในการปรับปรุงงานวิชาการ การ
ประเมินและการพัฒนาหลักสูตร วิธีคัดเลือกบทเรียน การจัดทําประมวลรายวิชา การจัดชั้นเรียน การจัดครู
อาจารยเขาสอน การจัดตารางสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การบริหารงานวัดและประเมินผล
2. เรียนฟรีที่ยุโรป. / โดย รอน คําอินไชย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
"หนั ง สื อ เล ม นี้ นํ า เสนอเนื้ อ หา การไปเรี ย นต อ เมื อ งนอกที่ ยุ โ รป โดยรวบรวมมาจากคอลั ม น
“ย่ํายุโรปเรียนหนังสือ” ของ ดร.รอน คําอินไชย ในสวน “จุดประกาย” ของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจฉบับวัน
ศุกรที่จะชวยเปดโลกการศึกษาของคุณใหกวางขึ้น โดยไดแนะนําแหลงการศึกษา พรอมทุนการศึกษามากมาย
ในประเทศออสเตรีย สแกนดิเนเวีย และกลุมประเทศยุโรปตะวันออก จะเนนในดานการแนะนําการศึกษาที่เปด
โอกาสใหผูที่สนใจในการศึกษาสามารถใควควาหาความรูใสตนเองได และสามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนา
ตนเองและประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนา

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดศิลปะ
(N)
1. 108 วิธีปรับปรุง-ซอมแซมบานดวยตนเอง. / โดย คมกฤช ศิลปชัย. กรุงเทพฯ : D ดี, 2550.
"หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใหคําแนะนํา ปรับปรุง ซอมแซมบานโดยวิธีประหยัดดวยตนเอง
ซึ่งในสาระนําเสนอวาดวยโครงสรางและองคประกอบของบาน หองตาง ๆ ของบาน การตกแตงบาน พรอม
ดวยปญหาภายในบานและการบํารุงรักษา การซอมแซมบานและอุปกรณที่ชํารุด อุปกรณเครื่องใชที่จําเปน
สําหรับชาง นอกจากนี้แลวยังมีคําแนะนําอื่น ๆ อีก อาทิ ความรูเรื่องไฟฟา เรื่องเครื่องปรับอากาศ คําแนะนํา
เรื่องตูเย็น แสงแดดกับบาน และศัตรูของบานไม เตรียมตัวพรอมรับน้ําทวม เปนตน

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดภาษาศาสตร
(P)
1. คูมือการจัดทําผลงานทางวิชาการ ประเภทงานแตงหนังสือ. / โดย ถวัลย มาศจรัส. กรุงเทพฯ :
ธารอักษร, 2550.
"หนังสือคูมือการจัดทําผลงานทางวิชาการประเภทงานแตงหนังสือเลมนี้เปนผลงานเลมสําคัญของ
อาจารยถวัลย มาศจรัส อาจารยดํารง ญาณจันทร และอาจารยอภิวรรณ วีระสมิทธิ์ ที่มีผลงานทางวิชาการ
ประเภทงานแตงที่ไดรับรางวัล และนําไปพัฒนาเปนผลงานทางวิชาการผานวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จนประสบความสําเร็จมาแลวไดมาถายทอดความรู ความคิด พรอมตัวอยางการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการประเภทงานแตงหนังสือ เปนตัวอยางสําหรับการนําไปปรับประยุกตใชในการแตงหนังสือ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู ผูเรียน และการพัฒนาผลงานทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจาก
ผูที่มีความเชี่ยวชาญทั้งดานทฤษฎีและดานการปฏิบัติ หนังสือเลมนี้ประกอบดวยภาคทฤษฎี และตัวอยาง
ผลงานทางวิชาการ

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดวิทยาศาสตร
(Q)
1. หยุดโลกรอน. / โดย เจตน เจริญโท. กรุงเทพฯ : กอไผ, 2550.
"หยุดโลกรอน เปนหนังสือที่กลาวถึงสภาวะโลกของเราที่กําลังประสบปญหาความรอน ซึ่งจะสงผล
ตอไปใหเกิดน้ําทวมสูง เนื่องจากความรอนจะทําใหน้ําแข็งที่สะสมอยูบริเวณขั้วโลกละลายลงมา เพิ่มปริมาณ
น้ําในทะเลมหาสมุทรใหมากขึ้น จนอาจถึงขั้นน้ําทวมโลก นอกจากนั้นบรรยากาศของโลกยังอาจผันผวนจนเกิด
ปญหาฝนแลง พายุโหมกระหน่ํารุนแรง เกิดคลื่นความรอนเผาผลาญจนคน สัตวและพืชตองลมตาย หรือ
ปฏิกิริยาดานกลับอาจทําใหเกิดภาวะหนาวเย็นจัด จนโลกเขาสูยุคน้ําแข็งอีกครั้งก็เปนได และทางออกที่ดีและ
ที่เราพอจะทําได คือ การปลูกตนไม ซึ่งเปนประโยชนทางสิ่งแวดลอม นั่นคือตองชวยกันปลูกตนไมใหมากที่สุด
และอนุรักษปาที่ยังพอมีอยูไวอยางเขมงวด เพื่อสิ่งเหลานี้จะไดชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดออกจาก
บรรยากาศและบรรเทาภาวะโลกรอนลง

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดแพทยศาสตร
(R)
1. คูมือการใชยาและการจัดการพยาบาล. / โดย เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ :
บพิธการพิมพ, 2550.
"ป ญ หาเรื่ อ งการให ย า นั บ เป น ป ญ หาที่ สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ที่ พ บได เ สมอ ๆ ในกระบวนการ
รักษาพยาบาล ซึ่งสามารถปองกันไดถาผูพยาบาลมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องยา และการ
บริหารยา หนังสือคูมือการใชยาและการจัดการพยาบาลเลมนี้ไดรวบรวมเนื้อหาสําคัญเขาไวดวยกัน และใน
ฉบับนี้ผูเขียนไดเพิ่มเติมเนื้อหาอีก 2 เรื่อง คือ เรื่องยาสูตรผสม (Combination drugs) กับเรื่องยาที่ใชบอย ๆ
ในโรงพยาบาลและชุมชน (The most frequently prescribed products used both the hospital and
community) ซึ่งผูเขียนไดศึกษาคนควารวบรวมขอเท็จจริงจากตําราเภสัชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีก
ทั้งไดมีการตรวจสอบกับผูชํานาญในสาขาวิชาเภสัชศาสตรโดยตรง เพื่อใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้น อันจะเปน
ประโยชนตอการศึกษาและวงการพยาบาล
2. รูโรค รูยาและการรักษาดวยตนเอง. / โดย สุชาดา โตพึ่งพงศ. กรุงเทพฯ : เรือนปญญา, 2550.
"รูโรค รูยาและการรักษาดวยตนเอง คือ หนังสือชุดสุขภาพสามัญประจําบาน ซึ่งเนื้อหาภายในเลมนี้
ไดแนะนําวิธีการใชยา การรูจักชนิดของยา การเก็บรักษา การเลือกประเภทของยา และอีกหลากหลายวิธี
เกี่ยวกับยาที่คนทั่วไปไมเคยรูมากอนจากรานขายยา ความรูและขอสงสัยทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นไดถูกรวบรวมเปน
ความรูพื้นฐานสามารถทําใหผูอานมีความรอบรูเรื่องสุขภาพ อีกทั้ง สามารถนําไปปฏิบัติอยางถูกตองไดดวย
ตนเอง กอนการใชยาทุกชนิดทุกคนควรรูจักสรรพคุณและสรรพโทษของยานั้น ๆ เสียกอนวาไดผลดี ผลราย
อยางไรบาง เพราะยาแตละชนิดนั้นเมื่อมีคุณอนันตก็ยอมเกิดโทษมหันตไดเชนกัน ดังนั้น การรอบรูเรื่องการใช
ยาโดย เภสัชกรเปนผูแนะนําจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญยิ่ง นอกจากนี้ลักษณะการใชยาที่ถูกตองที่กลาวถึงใน
เลมนี้มิไดมีเพียงยาสามัญประจําบานเทานั้น แตยังไดรวมถึงยาอื่น ๆ ที่ไมใชยาสามัญประจําบานไวดวย
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3. วัคซีน.....Vaccine ที่คุณยังไมร.ู / โดย สุรียพร กอบเกื้อชัยพงษ. กรุงเทพฯ : กรกนกการพิมพ,
2549.
"เรื่อง วัคซีนมีหลายแงมุมหนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการใหความรูเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนที่มีในประเทศ
ไทย ซึ่งวาดวยเรื่องความสําคัญของวัคซีนและสมุดสุขภาพ วัคซีนปองกันโรคไดอยางไร รวมทั้งวัคซีนตามแผน
ของกระทรวงสาธารณสุข เชน วัคซีนปองกันวัณโรค โปลิโอ โรคไอกรน บาดทะยัก คอตีบ และวัคซีนนอก
แผนของกระทรวงสาธารณสุข เชน วัคซีนปองกันโรคอีสุกอีใส โรคตับอักเสบ A และเนื่องจากวัคซีนมีมากมาย
หลายชนิด แตละสถานที่อ าจมี วัคซี นบางอยา งที่แตกตา งกัน ผลขา งเคีย งของวัคซีน วั คซีน ใหม หรือเมื่อ
จําเปนตองเดินทางไปตางประเทศ ควรมีความรูเรื่องโรคประจําถิ่นนั้น เพื่อการรับวัคซีนกอนการเดินทาง
นอกจากนี้ยังไดกลาวถึง การเตรียมตัวลูกกอนไปรับวัคซีนและการดูแลลูกหลังการรับวัคซีน พรอมดวยถามตอบ เกี่ยวกับเกร็ดนารูเรื่องวัคซีน
4. อีกกาวทีก่ ลา....ของหมอขี่มาแกลบ นายแพทยมงคล ณ สงขลา กับการทํา CL ในประเทศไทย.
/ โดย พรรณิการ กิจติเวชกุล. กรุงเทพฯ : หมอชาวบาน, 2550.
"หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ CL เพื่อที่ใหสังคมไทยไดเขาใจความซับซอนของ
ระบบสิทธิบัตรและระบบยาดีขึ้น และเห็นคุณคาของคนที่พยายามตอสูเพื่อผลประโยชนของประชาชนคนไทย
และความถูกตองเปนธรรม นายแพทยมงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลพลเอก
สุรยุทธ จุลานนท เปนผูที่กลาประกาศการทํา CL : มาตรการบังคับใชสิทธิ การใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร เพื่อใหคน
จนในประเทศไทย ไดใชยาที่มีความจําเปนตอชีวิตในราคาที่ถูกลง และสามารถเขาถึงยาได ซึ่งเนื้อหาในเลมนี้
ประกอบดวย ภาคที่ 1 สิทธิเพื่อชีวิต วาดวย กลไกการทํางานของ “ระบบทรัพยสินทางปญญา” “ซีแอล”
ละเมิ ด กฎหมาย-จริ ง หรื อ ? “สิ ท ธิ ข องมนุ ษ ย ที่ ค วรจะมี ชี วิ ต อยู ย อ มเหนื อ กว า ผลประโยชน เ ชิ ง การค า ”
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ภาคโลกาภิวัตน : ปากคําประวัติศาสตรของหมอมงคล ภาคที่ 2 คือ น้ําเนื้อและ
ตัวตน วาดวย บทสัมภาษณนายแพทย มงคล ณ สงขลา : หมอที่เปนยิ่งกวาหมอ รวมถึงเสี้ยวหนึ่งของชีวิต
นายแพทยมงคล ณ สงขลา “มีมากกวานี้ก็ไมทําใหมีความสุขไปมากกวานี้” และหมอมงคลที่ทุกคนรูจัก
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หนังสือหมวดเทคโนโลยี
(T)
1. การออกแบบระบบสื่อสาร. / โดย ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ. กรุงเทพฯ : โครงการไอซีท-ี เทเลคอมออนไลน,
2549.
"หนังสือเลมนี้ประกอบดวย เนื้อหา พื้นฐานการออกแบบระบบสื่อสารสายนําสัญญาณตาง ๆ และ
การเปรียบเทียบการใชงาน มาตรฐานเอาทเล็ตระบบทุติยภูมิ การสงสัญญาณในแนวราบ ระบบการเชื่อมโยง
เฟรม ระบบ LAN MAN WAN Backbone Internet Ethernet อาคารอัจฉริยะ การจัดการสายนําสัญญาณ
และความปลอดภัย หลักการออกแบบและตัวอยางการออกแบบ นอกจากนี้การออกแบบระบบสื่อสาร เลมนี้
มุงเนนความถูกตองทางวิชาการ เปนหลัก มีการใชศัพทเทคนิค รวมทั้งทับศัพทเพื่อใหเขาใจความหมายได
งายขึ้น อีกทั้งผูอานตองมีพื้นฐานความรูดานโทรคมนาคมบาง เนื่องจากสามารถนําไปประกอบวิชาชีพไดใน
ฐานะผูออกแบบระบบสื่อสาร
2. คูมือดูแลและซอมจักรยานดวยตนเอง (Cycle Maintenance). / โดย บุญฤทธิ์ ตังคะกาญจน.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
"หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาซอมแซมจักรยานพรอมกับมีรูป
ประกอบการอธิบาย สามารถใหความรูเกี่ยวกับรายละเอียดสวนประกอบตาง ๆ ของจักรยานที่แทจริงวาเปน
อยางไร รวมถึงวิธีการดูแลปกปอง รวมทั้งแกไขเมื่อประสบปญหาไดอยางไร นอกจากนี้ภายในหนังสือยังได
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับจักรยานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พรอมกับแนะนําวิธีการแกปญหาที่เกิดกับจักรยาน
เพื่อยืดอายุการใชงานใหไดนาน ๆ อาทิ ขั้นตอนวิธีการถอดชิ้นสวนจักรยานเปนชิ้น ๆ แลวใสกลับเขาไปใหม
แนะนําขั้นตอนการดูแลจักรยานตั้งแตการเปลี่ยนลอไปจนถึงการปรับแตงเกียร จักรยาน ตลอดจนเนนการแบง
ระดับความยาก-งาย ตามลักษณะงานซอมเพื่อใหเหมาะสําหรับผูใชหลายระดับ แนะนําวิธีการตรวจจักรยาน
และหลังการใชงาน
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หนังสือหมวดเรื่องสั้น
นวนิยาย (SC/FIC)
1. หุบเขากินคน. / โดย มาลา คําจันทร. พิมพครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2549.
"หุบเขากินคน เลมนี้เปนนวนิยายเยาวชนไดรับรางวัลดีเดนดานบันเทิงคดี สําหรับเด็กกอนวัยรุน จาก
คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2533 ซึ่งมีเนื้อหาอิงประวัติศาสตรเขมรโบราณ เรื่องราว
สนุกสนานใหความรูสึกตื่นเตนปนระทึกดวยการผจญภัยของตัวละครเด็กสําคัญในเรื่อง คือ บดินทร วิชชุ
อัชฌา วิทยา และบุญชู ที่ไดขามมิติเวลาไปอยูในชวงสมัยของเขมรโบราณในป พ.ศ. 1057 เขาไปมีบทบาท
รวมอยูในประวัติศาสตรนั้น ซึ่งเปนการผูกตํานานดวยลักษณะของจินตนิยายลึกลับชวนฉงน ไมวาเปนเรื่องของ
อํานาจจิต ฝมือ การตอสูพละกําลัง ความชาญฉลาดที่เปนความสามารถเหนือมนุษยสามัญของเด็กตัวละคร
ทั้ง 5
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพ
รัฐบาล
1. ขอมูลสถิติอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ
 ชื 2549. / โดย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพ ืช. กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพ ืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, ม.ป.ป.
"ขอมูลสถิติอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 2549 เลมนี้เปนเอกสารรายปที่ไดรวบรวมขอมูล
สถิติตาง ๆ อาทิ ปาไม สัตวปา พันธุพืช จากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยและวาง
แผนการดําเนินการดานอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช อีกทั้งเพื่อเปนแหลงความรูสําหรับผูสนใจทั่วไป
ตลอดจนรวมถึงเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธการดําเนินงานของหนวยงาน นอกจากนี้การนําเสนอของ
เนื้อหาภายในเลมเปนในรูปของตารางสถิติตลอดทั้งเลม ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหากลาวถึง เนื้อที่ปาไม
การทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ การกระทําผิดกฎหมายปาไม การนําเขาและสงออก รายไดและงบประมาณ
รายจายจายของกรมอุทยานแหงชาติฯ ประชากร ภูมิอากาศ พรอมกันนี้ยังกลาวถึง อัตรากําลังของขาราชการ
ในกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
2. เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2550. / โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติ
แหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2550.
"เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2550 เลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจที่
เปนเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศจากหนวยสถิติตาง ๆ มาจัดใหเปนระบบและตอเนื่อง โดยประยุกตใช
หลักของ Administrative Committee on Coordination (ACC) Program Classification United Nations
ซึ่งแบงสถิติเศรษฐกิจออกเปน 13 สาขา และในเลมนี้ไดมีการปรับปรุงเนื้อหารายละเอียดของตัวชี้วัดใหกระชับ
และยังไดเพิ่มรายละเอียดของตัวชี้วัดอีก 2 เรื่อง คือ รายไดคาใชจายของครัวเรือน รวมถึงขีดความสามารถใน
การแขงขัน ทั้งนี้เพื่อผูสนใจนําไปใชประโยชนในการติดตามและวิเคราะหสถานการณ ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
และแนวโน ม ทางด า นเศรษฐกิ จ ตลอดจนประเมิ น ผลของการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
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3. เครื่องชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2550. / โดย กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน, 2550.
"หนังสือเครื่องชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2550 ฉบับนี้เนื้อหาเพื่อนําเสนอตัวชี้วัดที่สําคัญดานแรงงาน
ในชวงป 2546-2549 ทั้งเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย คาดการณ
แกไขปญหา รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป โดย
เนื้อหาภายในแบงเปนกลุม หมวดหมู ดังนี้ กลุมที่ 1 เครื่องชี้วัดดานแรงงาน (Labour K Indicators, LKI)
ประกอบดวย หมวดที่ 1 เครื่องชี้วัดดานกําลังแรงงาน หมวดที่ 2 เครื่องชี้วัดดานคาจางแรงงาน และกลุมที่ 3
เครื่องชี้วัดดานคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life Key Indicators, QKI) ประกอบดวย หมวดที่ 1
เครื่องชี้วัดดานสภาพการทํางาน หมวดที่ 2 เครื่องชี้วัดดานการสงเสริมและการพัฒนาแรงงาน หมวดที่ 3
เครื่องชี้วัดดานองคกรแรงงาน หมวดที่ 4 เครื่องชี้วัดการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน หมวดที่ 5 เครื่องชี้วัด
ดานแรงงานสัมพันธ
4. รวมบทความเกี่ยวกับสาระทางกฎหมาย. / โดย สหัส สิงหวิริยะ. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548.
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมบทความเกี่ยวกับสาระทางกฎหมายที่อานเขาใจงาย ไดความรู
ทางกฎหมายและทางนิติเวชวิทยา ซึ่งผูอานไมตองตีความปญหาตาง ๆ ในตัวกฎหมาย อีกทั้งยังเปนเรื่องอาน
เลนที่เกิดขึ้นจริง อาทิ เจาของสัตวเลี้ยง ทารุณโหดราย ชนแลวอยาหนี ขอเท็จจริงที่ไดจากวิชาการแพทย
แพทยกับความผิดฐานทําใหแทงลูก ทีคุณผมไมวา.....แตทีผมคุณอยาโวย คดีที่ศาลทหารตองยกฟอง...แต
ศาลพลเมืองลงโทษได เหตุสุดวิสัย ทรัพยสินที่ตกเปนของแผนดินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ตลอดจนขอโตแยงจากที่ประชุมใหญศาลฎีกา...เรื่องถายทอดการอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา และขอโตแยง
จากที่ประชุมใหญศาลฎีกา....เรื่องธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีลูกคาหรือไม รวมทั้งธุรกิจลิสซิ่ง
5. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ประจําป 2549. / โดย
สํานักงานศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลปกครอง, ม.ป.ป.
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงานประจําป 2549 เพื่อเปน
การเผยแพรและประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปไดรับทราบ ซึ่งเนื้อหาภายในเลมประกอบดวย พระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ศาลปกครอง และในส ว นที่ 1 กล า วถึ ง ข อ มู ล ทั่ ว ไปของ
ศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง วาดวย โครงสรางและอํานาจหนาที่ เปาประสงคและยุทธศาสตรของ
ศาลปกครอง สวนที่ 2 กลาวถึง ผลการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง วาดวย สถิติ
คดีปกครอง ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน รวมทั้งคําพิพากษาและคําสั่งศาลปกครองที่นาสนใจ รายงานการ
วิ เคราะห เ หตุ แหง การฟองคดี และหลัก ปฏิบัติร าชการจากคํ า วินิ จฉั ย ของศาลปกครองสู ง สุด พ.ศ. 2549
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สวนที่ 3 กลาวถึง การประชุมใหญสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหวางประเทศ ครั้งที่ 9 ในป 2550 และสวนที่ 4
เปนรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน ตลอดจนทําเนียบบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
6. รายงานประจําป 2549 สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม. / โดย สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม. กรุงเทพฯ : สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, ม.ป.ป.
"รายงานประจําปเลมนี้จัดทําเพื่อเปนการรายงานผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน อีกทั้งเพื่อเปน
การเผยแพรและประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดรับทราบขอมูลของหนวยงาน ซึ่งเนื้อหาภายในเลม
ประกอบดว ย ขอมู ลทั่ วไปของหน วยงาน การประสานแผนและการจั ดการของหนวยงานในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม การพั ฒ นากฎหมาย และงานวิ จั ย ระบบงานยุ ติ ธ รรม การเผยแพร ผ ลงานวิ จั ย รวมทั้ ง ผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ กองทุนยุติธรรมและงานอื่น ๆ พรอมดวยการพัฒนาบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนสรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใน
ปงบประมาณ 2549 และภาพกิจกรรมสํานักงานกิจการยุติธรรม
7. รายงานประจําป 2549 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล. / โดย สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล.
กรุงเทพฯ : สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล, 2550.
"รายงานประจําป 2549 ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ฉบับนี้เปนเอกสารรายปของหนวยงาน
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการรวบรวมผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธใหบุคคล
ทั่วไปไดรับทราบขอมูลขาวสาร เนื้อหาภายในเลมประกอบดวย ประวัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล รายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับความขัดแยงที่สําคัญนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงที่มี
ผลตอการดําเนินงานในอนาคต รวมทั้งคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล รายนามผูบริหาร การดําเนินงาน
ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และการบริหารเงิน
8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2550 สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจ
ราชการที่ 8. / โดย สํานักผูตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 8. กรุงเทพฯ : สํานักผูตรวจ
ราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 8, 2550.
"เอกสารฉบับนี้เนื้อหาเปนการสรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักผูตรวจราชการประจําเขต
ตรวจราชการที่ 8 ซึ่งในสาระสําคัญของเนื้อหาภายในเลมประกอบดวย ความเปนมา สภาพทั่วไป สภาพ
การศึกษา บทบาทหนาที่ วิสัยทัศนของสํานักผูตรวจราชการฯ โครงสรางการบริหารงานงบประมาณ แผนงาน/
โครงการ พรอมดวยผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2550 ตลอดจนบทสรุปและขอเสนอแนะ อีกทั้ง
สรุปผลการปฏิบัติงานรวมทั้งปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ
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หนังสือรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ (ว/Res)
1. การสืบคนแนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดอายุความทางอาญาในบริบทสังคมไทย. / โดย ประเทือง
ธนิยผล. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550.
"วิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสํารวจคดีที่ขาดอายุความทางอาญาในประเทศไทยและ
ผลกระทบของคดีที่ขาดอายุความทางอาญาที่มีผลตอสังคมเศรษฐกิจและกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งเพื่อ
วิเคราะหปญหาอายุความทางอาญาในการบังคับใชกฎหมายของไทย รวมทั้งศึกษาปญหาอายุความของ
ความผิ ด มู ล ฐานตามพระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 ตลอดจนศึ ก ษา
เปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับการกําหนดอายุความทางอาญาของกฎหมายไทยและของตางประเทศ และศึกษา
วาการกําหนดใหหยุดนับอายุความในคดีอาญาของประเทศไทยมีความเหมาะสมและชอบธรรมเพียงใด ผล
การศึกษาวิจัยพบวาปญหาของอายุความตามความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินมีผลกระทบตอสังคม
เศรษฐกิจและกระบวนกระยุติธรรมสําหรับปจจัยสําคัญที่จะใชพิจารณาการกําหนดรูปแบบของอายุความควร
กําหนดตามลักษณะหรือประเภทคดี เชน คดียาเสพติด หรือคดีที่กระทําตอเด็กและสตรี เปนตน และปจจัย
สําคัญที่จะใชพิจารณากําหนดรูปแบบของอายุความควรกําหนดตามฐานความผิด เชน ฐานจําหนายยาเสพติด
ฐานฉอโกงประชาชน หรือฐานฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอน หากมีการแกไขกฎหมายอายุความทางอาญาควร
แกไขที่บทบัญญัติแหงกฎหมายอาญา
2. การโอนหนี้เอกชนมาเปนหนี้สาธารณะ. / โดย อัมมาร สยามวาลา. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย, ม.ป.ป. [ว HG3769.T54 ค123ก]
"หนังสือการโอนหนี้เอกชนมาเปนหนี้สาธารณะเลมนี้เปนรายงานการวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของการ
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทยในชวงฟองสบูแตก ป พ.ศ. 2540 รวมถึงมาตรการทางแกไขปญหาในสวนของภาครัฐ
ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาแบงเปน ภาคที่หนึ่ง กลาวถึง การกอหนี้ของภาคเอกชน ประกอบดวย การกอหนี้
ของภาคเอกชน หนทางสูวิกฤต พ.ศ. 2536-2538 วิกฤต พ.ศ. 2539-2541 ภาคที่สอง กลาวถึง กระบวนการ
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โอนหนี้เ อกชนมาเป น หนี้ ส าธารณะ ประกอบดว ย กองทุน เพื่ อ การฟ น ฟู และพัฒ นาระบบสถาบั น การเงิ น
มาตรการระงับ ปด และจัดการสินทรัพยของบริษัทเงินทุน และการโอนหนี้จากธนาคารพาณิชย ภาคที่สาม
กลาวถึงความเสียหายของประเทศและบทเรียนที่ได ประกอบดวย ความเสียหายของกองทุนฟนฟูฯ เมื่อเทียบ
กับของเอกชน ตลอดจนรวมถึงบทเรียนที่ไดรับ
3. โครงการศึกษาดัชนีวัดผลการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.
/ โดย สถาบันพระปกเกลา. นนทบุรี : กระทรวงสาธารณสุข, 2549.
"งานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีตามกรอบพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาทดลองใชในสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขและเพื่อประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากการศึกษาครั้ง
นี้พบวาหนวยงานมีความพรอมในการทํางาน เต็มใจที่จะรวมประเมินตนเองมีการใหบริการประชาชนถึงแม
ประชาชนบางสวนตองการใหมีการอํานวยความสะดวกมากขึ้นก็ตาม นับเปนการเริ่มตนของการสรางธรรมาภิ
บาลที่ดี นอกจากนี้แลวหนวยงานตาง ๆ มีผลการดําเนินการหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีอยูในระดับที่
นาพึงพอใจ เพราะคะแนนในหลักการสวนใหญจะอยูในระดับปานกลางขึ้นไปแทนทั้งสิ้น มีเพียงไมกี่หลักการที่
ตองมีการปรับปรุงใหดีขึ้น อีกทั้งการศึกษานี้ยังพบวาหนวยงานตาง ๆ มุงที่การบริหารแนวใหม และเนนการ
ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แตยังตอง
เสริมสรางความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะความโปรงใสในสํานึกรับผิดชอบและการมีสวน
รวมที่ตองมีการปฏิบัติใหเกิดผล
4. โครงการศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน. / โดย สุมาลี วงษวิทิต.
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ม.ป.ป.
"งานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและรวมรวมขอมูลในดานเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งดาน
กฎหมายและสิ่งแวดลอม ตลอดจนศึกษาถึงอุปสรรค ปญหา ที่มีตอโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ในจังหวัดเชียงราย ตาก มุกดาหาร และกาญจนบุรี และประเมินความพรอมของชุมชนผูมีสวนไดสวนเสียที่
เกี่ยวของ อีกทั้งใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผลจากการวิเคราะหทําใหได
ขอสรุปวาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดตาง ๆ ดังกลาวจะกอใหเกิดประโยชนหลายดานแก
ประเทศไทย โดยในเขตฯ จังหวัดเชียงรายจะชวยสงเสริมการคากับจีนตอนใตใหมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นจาก
จุดแข็งในดานการเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงทั้งทางบก ทางน้ําและทางอากาศ ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนในพื้นที่ใหดีขึ้น แตจะมีอุปสรรคในเรื่องของความไมสงบตามแนวชายแดนสําหรับเขตฯ จังหวัดอื่น ๆ
ก็จะมีอุปสรรคแตกตางกันไปในแตละเขตฯ จังหวัดมุกดาหารจะมีปญหาในเรื่องของปญหาการลักลอบขน
สินคาหนีภาษีตามแนวชายแดนที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่ความสัมพันธในระดับทองถิ่นของทั้งประเทศ
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ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นอยูในระดับที่ดีมาก สวนเขตฯ จังหวัดตากจะมีอุปสรรคใน
เรื่องของความไมสงบตามแนวชายแดนเชนกัน
5. นอมิน.ี / โดย เดือนเดน นิคมบริรักษ. กรุงเทพฯ : openbooks, 2549.
"งานวิจัยเลมนี้มีจุดประสงคที่จะศึกษาและวิเคราะหนโยบายในการจํากัดสิทธิของคนตางดาว ใน
การประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการบังคับใชกฎหมายควบคุมการลงทุนของคนตางดาว ในทางปฏิบัติ
วามีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใด เพื่อที่จะเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแนวนโยบาย
และมาตรการการควบคุมการลงทุนของคนตางดาวในอนาคต การศึกษาพบวา ประเทศไทยมิไดมีนโยบายการ
ลงทุนของคนตางดาวที่ชัดเจนในดานหนึ่ง ซึ่งมีมาตรการที่หลากหลายในการสงเสริมการลงทุนเพื่อที่จะดึงดูด
ทุนตางชาติ แตในขณะเดียวกันก็มีกฎหมายที่กีดกันมิใหคนตางชาติเขามาประกอบธุรกิจในธุรกิจบริการทุก
สาขา โดยเหตุผลวาผูประกอบการไทยไมมีความพรอมในการแขงขันขอจํากัดแบบ “ครอบจักรวาล” ดังกลาว
ไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของเศรษฐกิจไทยที่เปนเศรษฐกิจเปด ซึ่งมีรายไดจากการสงออกสินคาไป
ตางประเทศในระดับสูง ทําใหตองพึ่งพาการลงทุนและเทคโนโลยีของคนตางดาวในหลายสาขาบริการไมวาจะ
เปนการขนสง การสื่อสาร หรือการเงิน เพื่อที่จะรักษาศักยภาพในการแขงขันของภาคธุรกิจไทยในตลาดโลก
ดว ยเหตุผลดั งกล าวเพื่อมิ ให กฎหมายเปนอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศ รัฐจึ งไดปรั บปรุง
บทบัญญัติของกฎหมายเพื่อผอนปรนใหตางชาติสามารถเขามาถือหุนทางออมไดในป พ.ศ. 2535 นอกจากนี้
คณะผูวิจัยมีความเห็นวา รัฐบาลไทยควรทบทวนรายชื่อธุรกิจตองหามสําหรับคนตางดาวที่ปรากฏอยูในบัญชี
แนบทาย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2541 วาธุรกิจใดควรเปนธุรกิจที่ควรสงวนสําหรับคน
ไทยและเพราะเหตุผลใด เมื่อมีการปรับปรุงรายการธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของเศรษฐกิจ
ไทยแลว ควรที่จะมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เพื่อมิใหมีการอําพรางตนของคนตางดาวในธุรกิจนั้น ๆ
ในระยะสั้น ควรมีการตรวจสอบการถือหุนของตางดาวผานนอมินีในกิจกรรมบริการที่ไมเปนประโยชนตอ
เศรษฐกิจและสังคมไทยอยางชัดเจน เชน การครอบครองที่ดินของคนตางดาว ธุรกิจบารเบียร ธุรกิจอาบอบ
นวด หรื อ ธุ ร กิ จ ที่ ใ ช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรที่ มี จํ า กั ด ของประเทศที่ อ าจผิ ด กฎหมาย เช น การพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยในพื้นที่อนุรักษ เปนตน และดําเนินการทางกฎหมายกับทั้งคนตางดาวและนอมินีไทยอยาง
จริงจัง
6. บทสรุปงานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สมศ.
(ป 2545-2547). กรุงเทพฯ : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,
2548.
"หนังสือบทสรุปงานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนจาก สมศ. เลมนี้
เนื้อหาเปนการรวบรวมบทคัดยองานวิจัยที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดรับทุนการวิจัย จํานวน
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ทั้ง สิ้น 23 เรื่ อง ซึ่ง เปนงานวิ จัยที่ ดําเนินการวิจัย เสร็จสิ้น แลว ตั้ งแตปงบประมาณ 2545-2547 โดยแบง
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก ประเภทที่ 1 ไดแกงานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํา นวน 10 เรื่อง ระดับอุดมศึกษา จํานวน 10 เรื่อง ประเภทที่ 2 ไดแก งานวิจัยดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษา จํานวน 1 เรื่อง และประเภทที่ 3 ไดแก งานวิจัยดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาทั่วไปจํานวน 2 เรื่อง
7. รูปแบบการพัฒนาของศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในมหาวิทยาลัย. / โดย
จินตนา บุญบงการ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550.
"การวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการดําเนินของศูนยฯ และสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษา
ตาง ๆ โดยเนนการศึกษาศักยภาพความพรอมของสถาบัน เพื่อหาแนวทางการพัฒนา อีกทั้งเสนอแนะแนวทาง
และนโยบายในการเพิ่มศักยภาพของศูนยฯ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให
ยั่ ง ยื น วิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ใช วิ ธี ก ารแจกแบบสอบถามให กั บ นั ก ศึ ก ษาและผู ป ระกอบการ ผู บ ริ ห ารใน
สถาบันการศึกษาและวิจัย อีกทั้งบัณฑิตและใชวิธีการประชุมกลุม วิธีการสัมภาษณลึก และการประชุมสัมมนา
เพื่อระดมความคิด โดยใชเวลาในการทําวิจัย 12 เดือน ผลการวิจัยยอมรับสมมุติฐานการศึกษาคือ ศักยภาพ
ความพรอมของสถาบันการศึกษาในการเปนศูนยบมเพาะขึ้นกับความพรอมของคณาจารยมากกวาเครื่องมือ
และหองปฏิบัติการ ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยตองดําเนินการทุกดาน ตั้งแตดานกลยุทธการบริหารงาน ดาน
โครงสรางการบริหารศูนยบมเพาะและทีมที่ปรึกษา ดานระบบตาง ๆ และการมีสวนรวมทุกฝาย
8. สถานการณแรงงานสูงอายุของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2550.
"การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประมาณการจํานวนประชากรสูงอายุ ผูมีงานทําสูงอายุ
และผูมีงานทําที่มีสถานภาพเปนลูกจางสูงอายุ (ลูกจางเอกชน) ในระหวางป 2529 – 2549 และศึกษาวิเคราะห
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุในกลุมดังกลาว นอกจากนี้ยังทําการศึกษาเฉพาะกลุมลูกจางสูงอายุที่
ทํางานภาคเอกชนในป 2549 ซึ่งเปนกลุมที่จะตองใหความคุมครองดูแลโดยประมาณการจํานวนลูกจางสูงอายุ
จําแนกตามเพศ กลุมอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ภาคจังหวัด ขนาดสถานประกอบการ ประเภท
กิจการ และประเภทอาชีพ รวมทั้งศึกษาภาวะการทํางานของลูกจางสูงอายุในสวนที่เกี่ยวกับคาจาง ชั่วโมงการ
ทํางาน และการทํางานลวงเวลา ตลอดจนทําการศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการทํางานของผูสูงอายุ
ในป 2549 ซึ่งผลการศึกษาที่ไดสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารแรงงาน
สูงอายุ และใชเปนขอมูลสําหรับการกํากับดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานสูงอายุใหเปนไปอยางเหมาะสม
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9. สิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน. / โดย กิตติศกั ดิ์ ปรกติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
2550.
"รายงานวิจัยเลมนี้มุงศึกษาสิทธิของบุคคล ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการมีสวนรวม
บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามมาตรา 46 มาตรา 56 และมาตรา 290
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรวมถึงชุมชนคืออะไร ผลการศึกษาวิจัยพบวา
นับตั้งแตอดีตมาชุมชนเปนหนวยสังคมที่เกิดจากหมูคณะดํารงอยูโดยมีสายสัมพันธระหวางกันตามธรรมชาติ
และอยูรวมกันตามขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณี มีความผูกพันระหวางกัน มีองคกรหรือกลไกในการ
ตัดสินใจรวมกันอยางมีแบบแผนเปนกิจจะลักษณะ โดยไมจําเปนตองพึ่งอํานาจรัฐ เปนการยืนยันทฤษฎีนิติ
บุคคลโดยสภาพและปฏิเสธทฤษฎีนิติบุคคลสมมุติ นอกจากนี้งานวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวาความมุงหมายสําคัญของ
รัฐธรรมนูญในการคุมครองสิทธิชุมชนนั้น นอกจากจะเปนไปเพื่อคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลที่รวมกัน
เปนชุมชน โดยอาศัยหลักการมีสวนรวมของบุคคลที่รวมกันเปนชุมชน ซึ่งเปนผูมีประโยชนไดเสียสําคัญในการ
ใหสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ
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หนังสืออางอิง
1. พจนานุกรมศัพทและคํายอดานความมั่นคง ฉบับอังกฤษ-ไทย พ.ศ. 2550. / โดย สุรศักดิ์
พันธเศรษฐ, พ.อ.. กรุงเทพฯ : สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง, 2550.
"พจนานุกรมศัพทและคํายอดานความมั่นคง ฉบับอังกฤษ-ไทย พ.ศ. 2550 ฉบับนี้เนื้อหาเปนการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมจากหนังสือคูมือศัพทและคํายอทางทหารที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมดานความมั่นคง โดยมี
จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ ใช ใ นการศึ ก ษาค น คว า อ า งอิ ง รวมทั้ ง เพื่ อ เป น แนวทางสํ า หรั บ บรรดานั ก ยุ ท ธศาสตร
(Strategist) นักการทหาร นักศึกษาทางทหาร ตลอดจนผูที่สนใจทางดานภาษาอังกฤษทั่วไปเพื่อการคนควา
และพัฒนาความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ ดานการทหาร ตลอดจนยุทธศาสตรของชาติ พรอมกันนี้
เนื้อหาภายในเลมแบงเปนคําศัพทและคํายอดานความมั่นคงอังกฤษ/ไทย ซึ่งเรียงลําดับ A-Z และในสวน
ภาคผนวกประกอบด ว ย ศั พ ท ท หารทั่ ว ไป การลํ า ดั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ ไ ทย หน ว ยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจไทย สังกัดหรือหนวยและผูนํา ศัพทเกี่ยวกับตํารวจและกฎหมาย คํากลาวทางทหาร การออกเสียง
พยัญชนะและรหัสมอริส สัญญาณมือ
2. สารานุกรม คําคม ชีวิต คนดัง. / โดย ประเดิม ดํารงเจริญ. กรุงเทพฯ : คุมคํา, ม.ป.ป.
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมคําพูดและการถายทอดความคิด ภูมิปญญาจากชีวิตและ
ประสบการณของบุคคลสําคัญของโลกจากโบราณนับพันปจนถึงปจจุบัน รวมทั้งคนควาชีวประวัติพรอมภาพ
ของเจาของคําคมเพื่อผูอานจะไดทราบวาเขาเปนใคร? ทําไมจึงคิดเขียนพูดเชนนั้น? อีกทั้งผลงานเปนที่ยอมรับ
ทั้งในอดีตและปจจุบันทั่วทุกมุมโลกมารวมกันในสารานุกรมคําคมชีวิตคนดัง อาทิ แคมเดน, วิลเลียม : จงตี
เหล็กขณะยังรอนอยู (Strike while the iron is hot) เคนเนดี, จอหน เอฟ : จงอยาถามวาประเทศชาติจะให
อะไรทาน แตจงถามตัวทานเองวาทานทําอะไรใหประเทศชาติของเราไดบาง (Ask not what your country can
do for you, but what you can do for your country) เจฟเฟอรสัน, โธมัส : สิทธิอํานาจทั้งมวลเปนของ
ประชาชน (All authority belongs to the people) โซลา, เอมีล : ขาฯ ขอกลาวหา (J’accuse (ฌากูซ) I ace
use เปนคําขึ้นตนจดหมายที่โดงดังมากที่สุดของฝรั่งเศส โดย โซลา เขียนขึ้นตนถึงประธานาธิบดีแหง
สาธารณรัฐฝรั่งเศสในกรณีคดี เดรพูส Dreyfus)
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