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คํานํา
สาระสังเขปหนังสือใหมนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนคูมือแกสมาชิกรัฐสภาและ
ผูใชบริการในการติดตามหนังสือใหมที่หองสมุดไดรับในแตละเดือน ซึ่งจะเปนการชวยอํานวยความสะดวก
และประหยัดเวลาในการเลือกอานหนังสือใหมที่ตองการไดมากขึ้น อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
สงเสริมการอานและรักการอานหนังสือดวย
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.b@parliament.go.th

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
เมษายน 2551
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คําชี้แจงวิธใี ช
“สาระสังเขปหนังสือใหม“ เลมนี้ เปนการสรุปยอเนื้อหาของหนังสือแตละเลมทีห่ องสมุดไดรับ
โดยจัดหมวดหนังสือดานตาง ๆ รวมไวดวยกัน ภายในหนังสือแตละหมวดจัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อ
หนังสือ ตั้งแต ก - ฮ หรือ A - Z รายละเอียดประกอบดวย

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

หนังสือหมวดรัฐศาสตร
(J)
1. หนวยสนับสนุนดานเลขานุการรัฐสภาตางประเทศ : ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐเชค
อินเดีย ฟลิปปนส สหราชอาณาจักรและญี่ปุน. / โดย ปยะนาถ รอดมุย. กรุงเทพฯ :
สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ม.ป.ป.
Uหนังสือเลมนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษารัฐสภาเปรียบเทียบที่นําเสนอความรูเกี่ยวกับ
หน ว ยธุ ร การของรั ฐ สภาและระบบงานของรั ฐ สภา โดยเนื้ อ หาภายในเป น ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ พื้ น ฐาน
ประวัติศาสตรความเปนมา การเมืองการปกครอง รวมทั้งการอธิบายถึง รูปแบบในการจัดโครงสรา ง
อํา นาจหนา ที่ ข องหน ว ยงานธุ ร การรั ฐสภา ซึ่ ง มี ค วามแตกตา งกั น ไปตามรูป แบบการบริ ห ารงานดา น
นิติบัญญัติของแตละประเทศ อีกทั้งเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา ปรับปรุง พัฒนาหนวยงานธุรการรัฐสภา
ไทยในอนาคต ทั้งยังเปนการเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานธุรการรัฐสภาตางประเทศใหแกผูที่อยู
ในวงงานรัฐสภา และผูที่สนใจศึกษาอีกดวย
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หนังสือหมวดความรูทั่วไป
(A)
ห

1. รูไวใชวา (ไมตอง) ใสบา แบกหาม. / โดย นายกวน. นนทบุรี : กัมบี้, 2550.
Uรูไวใชวา (ไมตอง) ใสบาแบกหาม เลมนี้เปนการรวบรวมเคล็ดลับการแกปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ
ภายในบาน ซึ่งมักจะกลายเปนปญหาใหญในบานกวา 150 เรื่อง รวมถึงเกร็ดความรูตาง ๆ โดยนําเสนอใน
รูปแบบการตูนขําขันอานเขาใจงาย ปญหาบางอยางที่ใกลตัว เชน การขจัดกลิ่นในครัว วิธีการกําจัดกลิ่น
คือ ใหเอาน้ําสมสายชูใสถวยตั้งไวใกล ๆ เตากลิ่นก็จะหาย เพราะน้ําสมสายชูจะชวยดูดกลิ่นใหเบาบางลง
หรือผาสีตก วิธีคือ นําน้ําสมสายชู 2-3 ชอนโตะผสมกับน้ําพอทวมผา แลวนําผาสีตกลงไปแชทิ้งไวประมาณ
1 ชั่วโมง คอยนําผาขึ้นมาซักน้ําสะอาด 2-3 น้ํา แลวนําไปตาก ผาสีที่เคยตกสีจะหายไป นอกจากนี้ยังมี
เคล็ดลับวิธีงาย ๆ จากหลากหลายภูมิรูที่ไดนํามาเสนอไวในหนังสือเลมนี้
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หนังสือหมวดปรัชญา
ศาสนา (B)
1. ตํานานและประวัติพระพุทธรูปสําคัญ. / โดย นมัสการ. กรุงเทพฯ : เครือเถา, 2550.
Uหนังสือเลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับตํานานและประวัติความเปนมาของพระพุทธรูปสําคัญของจังหวัด
ตาง ๆ คติการสรางพระพุทธรูป พระพุทธรูป 73 ปาง พระพุทธรูปในศิลปะไทย พระพุทธรูปสําคัญในสมัย
ตาง ๆ ของไทย วัสดุสําคัญที่ใชสรางพระพุทธรูป โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่มีความเกาแกและมีประวัติความ
เปนมาที่คอนขางอัศจรรยอยางเชน หลวงพอลอยน้ํา หลวงพอโสธร หลวงพอวัดบานแหลม หลวงพอ
วัดบานไร เปนตน นอกจากนี้ไดกลาวถึงพระพุทธรูปเกาแกที่มีอายุยืนยาวนานและบางองคก็มีความใหญ
และสูงมากจนเปนที่นาอัศจรรยในความสามารถของชางสมัยนั้น พรอมประวัติเกี่ยวกับการสราง การหลอ
และที่ประดิษฐานขนาดของพระพุทธรูปแตละองคและเปนพระพุทธรูปที่มีความสําคัญกับคนจังหวัดใดบาง
และนอกจากความเปนมาของพระพุทธรูปแตละองคแลว ก็ยังมีประวัติ ของวัดที่พ ระพุทธรูปแต ละองค
ประดิษฐานอยูบางเล็กนอย เพื่อสอดแทรกความรูเพิ่มเขาไปอีกสําหรับผูที่สนใจ
2. ตําราพรหมชาติ ฉบับคนรุนใหม. / โดย วัฒน คงลักขณา. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2548.
Uหนังสือฉบับนี้เปนการเรียบเรียงขึ้นใหมเพื่อใหงายแกการอานและการศึกษาทําความเขาใจ
โดยยึดหลักและสาระดั้งเดิมของเกจิอาจารยและบูรพาจารยผูเชี่ยวชาญทางโหราศาสตรเปนหลักในการ
เรียบเรียง เนื้อหาของหนังสือเลมนี้เต็มไปดวยเรื่องราวอันเปนสาระมากมายในการพยากรณ ไมวาจะเปน
พยากรณชีวิต โชคลาภ การเสี่ยงโชค ธุรกิจการคา ฯลฯ สําหรับประเทศไทยนั้นมีความเชื่อถือในศาสตร
แขนงนี้มาอยางยาวนาน ทั้งจากประชาชนทั่วไปถึงเจานายชั้นสูง จึงเชื่อวาศาสตรแหงโหรแขนงนี้จะยังอยู
ตอไปอีกตราบนานเทานาน และหนังสือฉบับนี้จะเปนเพียงอีกทางเลือกของคนรุนใหมเทานั้น
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3. พาชมวัดกษัตริยสราง. / โดย พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสุโส (ศ.สียวน). พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ :
ดวงแกว, 2548.
Uหนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ใหขอมูลเกี่ยวกับวัด (โพธิ์) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดประจํา
รัชกาลที่ 1 ซึ่งรายละเอียดหรือขอมูลที่นํามาถายทอดเกิดจากการนําเอาประสบการณจากการนําชมวัดของ
ทานพระมหากิตติศักดิ์ ผูซึ่งเปนวิทยากรในการนําชมวัดมาถายทอดเปนคําถามแลวตอบเรื่องราวตาง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกวัด เพื่อใหเปนประโยชนและเปนการประชาสัมพันธวัดแหงนี้อีกดวย อาทิ คําถามภาพ
รามเกียรติ์บริเวณพนักหินออนดานนอกพระอุโบสถมีกี่ภาพ สมัยรัชกาลไหน? คําตอบมี 152 ภาพ เรียกวา
ศิลาจารึกสมัยรัชกาลที่ 3 ใชลวดลายจากตัวหนังใหญเปนแบบ แตภาพในปจจุบันไมสวยเหมือนเกาแลว มี
คนไปขูด ไปขีด ไปทา ไปทาบ ไปทําภาพติดกระดาษทําใหลวดลายของลิงที่เปนเสนาบดีกลายเปนลิงลพบุรี
ไปหมด ลายจึงไมคมชัดลึกเหมือนแตกอนเกา นาเสียดายมาก คําถามนี้เปนสวนหนึ่งใน 90 คําถามที่
ประกอบอยูในเลมนี้
4. ศึกษาธรรมะอยางถูกวิธี. / โดย พุทธทาสภิกขุ. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549.
Uหลั ก คํ า สอนทางพระพุ ท ธศาสนาที่ มี ก ารสื บ ทอดต อ กั น มาเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรเรี ย กว า
พระไตรปฎก มีทั้งหมด 45 เลม แตละเลมมีความหนาหลายรอยหนาแมมีการแปลเปนภาษาไทยแลว
แตยังคงมีถอยคําและสํานวนที่เขาใจไดยากอยูเปนจํานวนมากทําใหความนิยมในการอานของคนทัว่ ไปมีไม
มากนัก เมื่อการเขาถึงหลักคําสอนที่แทจริงเปนไปไดยากและไมไดรับความนิยม นักเผยแผทั้งหลายจึงใช
วิธีถายทอดโดยผานวิธีตาง ๆ เชน ปาฐกถา บรรยาย เทศน หนังสือ ตามโอกาสและความสามารถของผูเผย
แผ ความนิ ย มของคนทั่ ว ไป “ศึก ษาธรรมะอยา งถูก วิธี ” เป น อี ก หนึ่ ง ความพยายามในการเผยแผห ลั ก
พระพุทธศาสนาของทานอาจารยพุทธทาส โดยมีเนื้อหาสอดคลองอยูในแนวทางที่พระพุทธเจาตรัสไวมีทั้ง
ฝายความทุกขและฝายความดับทุกข แสดงใหเห็นถึงเจตนาของทานอาจารยพุทธทาสวา ทานตองการให
ศึกษาปฏิบัติตรงตามพุทธประวัติ เพื่อความพนทุกขของผูศึกษาปฏิบัติเอง และเมื่อการธํารงไวซึ่งปริยัติ
ปฏิบัติ ปฏิเวช ก็คือธํารงไวซึ่งพระศาสนานั่นเอง ทั้งนี้รายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย ภาคนํา วาดวย
การจํ าแนกธรรมสําหรับศึกษาและปฏิบัติ ภาคที่ 1 วา ดวยหลัก ธรรมฝายความทุกข ภาคที่ 2 ว าดว ย
หลักธรรมฝายความดับทุกข
5. สุขไดถาคิดเปน. / โดย ชัยเสฏฐ พรหมศรี. กรุงเทพฯ : เติมเต็มใจ, ม.ป.ป.
Uมนุษยเราในปจจุบันตางก็ขาดที่พึ่งพิงทางใจกันอยางมากมาย ดูไดจากการดิ้นรนขวนขวายให
ไดมายังสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ โดยทั้งหมดนั้นเปนการกระทําเพื่อใหตนไดมายังสิ่งที่เรียกวา “ความสุข” ซึ่ง
การหาความสุขของคนเรานั้นอาจไมเหมือนกัน เนื้อหาในหนังสือเลมนี้จะชวยสะกิดเตือนใหรูจักหันมาหา
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ความสุขกันจาก “ภายใน” ดวยวิธีการงาย ๆ ที่หาไดจากสิ่งตาง ๆ รอบตัว และอาจเปนเครื่องชวยนําทางให
ไดคนหาวิธีการทําใหตัวเองมีความสุขไดในแบบสวนตัว ความสุขดี ๆ เกิดขึ้นในใจเรา ไมมีใครบอกใหเราสุข
ไดนอกจากตัวเราเอง โดยในรายละเอียดของเนื้อหาภายในกลาวถึง วิธีตาง ๆ 30 วิธีในการทําใหเกิด
ความสุข อาทิ เปดใจยอมรับความคิดใหม ๆ มีอะไรใหทําดีกวานั่งอยูเฉย ๆ เปนตน
6. เสนทางการพัฒนาสมอง. / โดย สุขพัชรา ซิ้มเจริญ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สวัสดีการพิมพ,
2551.
Uหนั ง สื อ เล ม นี้ เ ป น การให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การทํ า งานของสมอง การทํ า งานของร า งกายที่ มี
ความสัมพันธตอการเรียนรูและการเสนอแนวทางการบริหารสมองที่ผูอานจะตองปฏิบัติตามแบบฝกไปดวย
จะทําใหเกิดความเขาใจมากขึ้น โดยในเนื้อหาของ “เสนทางการพัฒนาสมอง” เลมนี้ประกอบดวย เสนทาง
การเรียนรูสมอง สมองจัดระบบการจําและจัดเก็บขอมูลไดอยางไร รวมถึงวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับการ
ทํางานของสมอง และการบริหารสมองดวยการเคลื่อนไหวรางกาย Brain Gym บริหารสมองในหนึ่งสัปดาห
(Brain Fitting in the week) ตลอดจนปจจัยเพิ่มพลังสมอง และวิธีสอนที่เอื้อตอการพัฒนาสมอง
7. อัจฉริยะสรางได. / โดย วนิษา เรช. กรุงเทพฯ : อัจฉริยะสรางได, 2550.
Uสมองของเรามีเซลลสมองเทากับไอนสไตน ดังนั้นไอนสไตลฉลาดไดเทาไหนโดยทฤษฎีแลวเรา
ก็ฉลาดไดเทานั้น เราทุกคนตางมีอัจฉริยภาพซอนอยูภายในอยูที่วาจะคนหาอยางไรใหเจอ และหนังสือเลม
นี้จะทําใหผูอานพบวา เราก็เปน “อัจฉริยะ” ไดเหมือนกัน ซึ่งในเนื้อหาจะเปนการกลาวถึง เคล็ดลับพัฒนา
อัจฉริยภาพ 8 ดาน ประกอบดวย ดานภาษาและการสื่อสาร ดานรางกายและการเคลื่อนไหว ดานมิติ
สัมพันธและการจินตภาพ ดานตรรกะและคณิตศาสตร ดานการเขาใจตนเอง ดานมนุษยสัมพันธและการ
เขาใจผูอื่น ดานการเขาใจธรรมชาติ ดานดนตรีและจังหวะ และในสวนสุดทายกลาวถึง อัจฉริยภาพสรางได
สําหรับทุกคน
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หนังสือหมวด
ประวัติศาสตรทั่วไป (D)
1. SUPER RICHY it’s not easy to be me อุบัติการณมหัศจรรย. / โดย กชนก โตธนายานนท
และ อาภาพร อุดมพืช. กรุงเทพฯ : ริชบุค, 2550.
Uหนังสือเลมนี้เนื้อหาไดเลาถึง เรื่องราวชีวิตจริงของชายคนหนึ่งที่ชื่อ “ริชชี่” เขาเกิดมาพรอมกับ
ความสามารถพิเศษทางพลังจิตซึ่งหาไดนอยคนในโลกนี้ ทั้งครอบครัวและตัวเขาเองตัดสินใจที่จะนําเอา
ความสามารถพิเศษที่มีไปใชในทางที่เหมาะสมและถูกตอง ภายในหนังสือไดรวบรวมประวัติของริชชี่ตั้งแต
เด็กจนโต เหตุการณในชวงชีวิตที่รูตัววาไดมาซึ่งความสามารถพิเศษ สาเหตุที่มาชวยเหลือเพื่อนมนุษยและ
การเริ่มชวยเหลือผูคน การปราบอวิชชา อดีตภาพของริชชี่เอง รวมไปถึงการใชความสามารถในการแกกรรม
ใหกับเจ ากรรมนายเวร ทุกตอนในหนัง สือเลม นี้จะพาทานผูอานไปสัม ผั สกั บเรื่ องราวที่ชวนเหลื อเชื่อ
ความอัศจรรย รวมทั้งความยากลําบากจากเด็กหนุมธรรมดากลายเปนบุคคลที่มากไปดวยความสามารถ
พิเศษทางดานพลังจิตบวกกับบารมีที่สั่งสมมาจากอดีตชาติ
2. รอยฝน วันฟาใหม. / โดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ. กรุงเทพฯ : ขอคิดดวยคน, 2550.
Uผมไมคิดวาทุกอยางไดถูกกําหนดไวแลว แตผมเชื่อวา ทุกอยางขึ้นอยูกับตัวเราเอง : 100
ปณิธานการเมืองที่สําคัญของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รอยฝนวันฟาใหมจากความฝนและปณิธาน สู...วาระ
ประชาชน “รอ ยฝนวั น ฟ าใหม” เปนหนัง สือที่ร วบรวมความคิด ความฝน ความตั้งใจและปณิ ธ านทาง
การเมืองของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นับตั้งแตเดินเขาสูถนนการเมืองเมื่อ 15 ป ที่แลวจนถึงปจจุบัน ในเนื้อหา
ของหนังสือเลมนี้ประกอบดวย ความคิด ความฝน และปณิธานที่มาจากตัวตนแท ๆ ของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
และบางสวนในแนวนโยบายที่ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับพรรคประชาธิปตย” จะนําเสนอตอประชาชน
สามารถทําใหผูอานจินตนาการถึงเมืองไทยในฝนที่อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อยากจะเห็นและอยากจะใหเปนนั้น
มีหนาตาเปนอยางไร
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3. เวียดนาม ตลาดพันลานที่นาลงทุน. / โดย พ.ประไพพงษ และ อภิชาต สิริผาติ. กรุงเทพฯ :
Busy-day, ม.ป.ป.
Uหนังสือเลมนี้ใหความรูเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม การทําการคาและการเขาไปลงทุนในประเทศ
เวียดนาม ซึ่งหนึ่งในผูเขียนไดทํางานอยูในเวียดนามเปนเวลาพอสมควร โดยอยูในบริษัทที่ไปบุกเบิกธุรกิจ
ในเวี ย ดนามตั้ ง แตแ รก รวมถึง การสัม ภาษณ เก็บขอมูล จากนั ก ธุ รกิ จทั้ง ชาวไทยที่ปก หลัก ทํ า ธุ รกิ จ ใน
เวียดนาม รวมถึงนักธุรกิจเวียดนามที่ประสบความสําเร็จ หากผูอานมีความสนใจที่จะลงทุนหรือหากไมได
ลงทุนก็ควรศึกษาไว เพราะการทําธุรกิจในโลกยุคปจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นอาจสงผลตอเราอยาง
มาก ฉะนั้นควรรูไววาประเทศเขาเปนอยางไรกันบางแลวกําลังทําอะไรอยู
4. ศิลปนอัจฉริยะ. / โดย สุทัศน ยกสาน. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2550.
Uศิลปะเปนสิ่งจรรโลงใจผูคนมายาวนาน เปนเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตรที่แสดงถึงสุนทรีย
และจินตนาการ รวมทั้งแสดงถึงวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมในยุคนั้น ๆ หนังสือ “ศิลปนอัจฉริยะ” เลม
นี้รวบรวมประวัติของศิลปนผูมีชื่อเสียงระดับโลกไวหลายทาน อาทิเชน การาวัจจิโอ โอการท มาเนต เซซาน
และปกาสโซ เปนตน ภายในเลมมีคําบรรยายประกอบถึงความเปนมาของภาพผลงานของศิลปนแตละทาน
พรอมทั้งใหขอสังเกตในเรื่องของความหมายและรายละเอียดเชิงศิลปะของภาพและมีภาพประกอบเพื่อการ
คนควาหาความรูดานศิลปะอยางครบถวนสมบูรณมากยิ่งขึ้น
5. หญิงมอญ อํานาจและราชสํานัก. / โดย องค บรรจุน. กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
Uหนังสือเลมนี้เกี่ยวของกับเรื่องราวของสตรีมอญที่ไดเขามามีบทบาทในราชสํานักของราชวงศ
จักรี ซึ่งก็สืบเนื่องมาจากระเบียบโบราณราชประเพณีที่ขุนนางผูใหญจะนําธิดาขึ้นถวายตัวเพื่อรับราชการ
ฝายใน เปนไปตามกลไกของระบบอุปถัมภ ซึ่งมีความสัมพันธเชิงผลประโยชนของทั้งสองฝาย ผูปกครอง
จะมั่นใจวาขุนนางจะจงรักภักดี ทางฝายขุนนางก็ไดอาศัยความสัมพันธจากสตรี เพื่อสรางความกาวหนา
และความมั่นคงในหนา ที่การงาน มีการรวบรวมรายนามสตรี มอญและราชสกุลที่มีบทบาทสํา คัญใน
ราชสํานัก และสตรีมอญบางทานเปนพระชนนีของเจานายในราชวงศจักรีที่มีบทบาทเดนบางพระองค เชน
พระองค เ จ า สุ ทั ศ น พระองค เ จ า ชุ ม แสง พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล า นภาลั ย พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ พระวรวงคเธอพระองคเจาจรูญศักดิ์
กฤดากร พระองคเจาบวรเดช และพระบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน
6. อานามสยามยุทธ. / โดย ก.ศร.กุหลาบ. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โฆษิต, 2550.
Uอานามสยามยุทธ เปนหนังสือวาดวยการศึกสงครามระหวางไทยกับลาว เขมร และญวนใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 เรียบเรียงจากบันทึกรายงานราชการกองทัพ
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ในระหวางศึกสงครามนั้น ตั้งแตมู ลเหตุของการศึกสงครามจนกระทั่ งสงครามยุติ รวมเวลากวา 21 ป
เนื่องจากเปนการเรียบเรียงจากเอกสารขั้นตนโดยตรง จึงทําใหเห็นสภาพสังคม ประเพณี การทําศึกสงคราม
ในสมัยกอน วิธีการเจรจาทางการทูต การดําเนินนโยบายตอประเทศราชไดอยางชัดเจน อีกทั้งหนังสือเลมนี้
มิ ไ ด เ พี ย งบอกเล า เรื่ อ งราวเหตุ ก ารณ ท างประวั ติ ศ าสตร เ ท า นั้ น แต มี ค วามหมายโดยนั ย เกี่ ย วข อ งต อ
เหตุการณ ร.ศ.112 เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 3 รวมทั้งสมุหนายก แมทัพใหญอยางเจาพระยาบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ในการที่จะรักษา
ดินแดนแถบนั้น และในรัชสมัยของพระองคไดเก็บเงินสะสมหรือที่เรียกวา “เงินถุงแดง” เพื่อวา “เงินนี้
ลูกหลานจะไดเก็บไวใชกูบาน กูเมือง” รวมทั้งกอนที่พระองคจะสวรรคตไดมีพระราชดํารัสสําคัญเปนหวง
สถานการณบานเมืองวา “การศึกสงครามขางญวนขางพมาก็เห็นจะไมมีแลว จะมีอยูก็แตขางพวกฝรั่งให
ระวังใหดีอยาใหเสียทีแกเขาได การงานสิ่งใดของเขาที่คิด ควรจะเรียนเอาไวใหเอาอยางเขาแตอยาให
นับถือเลื่อมใสทีเดียว”
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หนังสือหมวดภูมิศาสตร
มานุษยวิทยา (G)
1. จังหวะ...อิตาลี. / โดย ลักษณ เกษมสุข. กรุงเทพฯ : สุดสัปดาห, 2550.
Uจังหวะ...อิตาลี เปนหนังสือสารคดีทองเที่ยว โดยเนื้อหาภายในจะทําใหผูอานเพลิดเพลินไปกับ
การเยี่ยมเยือนชม โบสถวิหาร สํานักสงฆ พิพิธภัณฑ ศิลปะ ลานจัตุรัสประจําเมือง สนามกีฬา หอเอนปซา
ลานน้ําพุ ทองสนามหลวง (อิตาลี?) ทองสะพาน ลองเรือกอลโดลา และลุนระทึกกับการสุมเสี่ยงขามถนนใน
กรุงโรมที่ไดชื่อวาถนนปราบเซียนแลวยังสอดแทรกทัศนะของผูเขียนในการบันทึกการเดินทางของหนังสือ
เลมนี้
2. เปรูโซโล. / โดย กาญจนา หงสทอง. กรุงเทพฯ : วงกลม, 2550.
U”เปรูโซโล” หนังสือที่บอกเลาเรื่องราวการเดินทางทองเที่ยวไปยังดินแดน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลกของนักเดินทางสาวที่ออกบินเดี่ยวขามทวีปถึงอเมริกาใตเพื่อเยือนอารยธรรมอินคา และมาชูปกชู ที่
เปนแหลงโบราณคดีที่สําคัญของโลก ซึ่งอาณาจักรอินคานั้นเปนชนเผาที่ถือกําเนิดในราวศตวรรษที่ 12
จนถึงกลางชวงศตวรรษที่ 15 โดยเฉพาะในชวงสมัยของกษัตริยองคที่ 9-11 อาณาจักรแหงนี้สามารถแผ
ขยายอาณาเขตออกไปอยางกวางขวางจนครอบคลุมความยาวตามเทือกเขาแอนดีสเกือบ 5,000 กิโลเมตร
แลวการมาชูปกชูก็ทําใหรูวา “แชงกรีลาแหงอเมริกาใต” อยูที่นี่ ใครอยากเห็นหนาของสวรรคที่ยังไมตายขอ
แนะนําใหไปทองอาณาจักรอินคา
3. ไปอินเดีย เมียสั่งมา ภาค 2. / โดย ไพโรจน ชินศิรประภา. กรุงเทพฯ : เฟริสต พับลิชชิ่ง, 2550.
Uหนั ง สื อ ท อ งเที่ ย วเล ม นี้ ไม ธ รรมดาตรงที่ ว า หลั ก ใหญ จ ะเป น การเดิ น ทางตามรอยของ
พระพุทธเจาในประเทศอินเดีย เยี่ยมชมเมืองตาง ๆ ทั้งลุมพินี เดลี กุสินารา พาราณสี และพุทธคยา เปน
ตน บอกเลาการเตรียมตัวและการเดินทางไปอินเดียไดเปนอยางดี สอดแทรกหลักธรรมะอยางมงคลชีวิต 38
ประการเขาไปดวย รวมทั้งคําสอนของพระพุทธเจาที่สอดคลองกับเนื้อหาไดเปนอยางดี สัมผัสบรรยากาศ
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เมืองแหงคนใชหัวเมืองใหผัวเฝาหาง เมืองเดินทางตองทําใจ เมืองวัวเปนใหญนักเลงโต ฯลฯ ผานหนังสือไป
อินเดีย เมียสั่งมา” เลมนี้
4. เรื่องของคนทองปา. / โดย สมพร ชินโนรส. กรุงเทพฯ : รําไทยเพลส, ม.ป.ป.
Uหนังสือเลมนี้เปนเรื่องของการทองปา ซึ่งประกอบไปดวย เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทาํ ในปา เชน
การเดินปา การกิน การอาบน้ํา การนอน รวมทั้งสิ่งที่พบเห็นเมื่อทองปา โดยเนื้อหาไดมีการแบงปา สองแหง
ดวยกัน ปาแรกคือ ทุงใหญนเรศวร อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และปาที่สองคือ อุทยานแหงชาติ
เขาใหญ การเดินปาทําใหรางกายแข็งแรง จิตใจสดชื่น แจมใส การเดินปาทําใหไดเพื่อนใหมที่มีใจรักปา
และที่สําคัญการเดินปาทําใหเรารูวาธรรมชาตินั้นยิ่งใหญและตัวเราเล็กนิดเดียว
5. 366 วัน เสนทางฝนแคลิฟอรเนีย. / โดย อุมาริการ. กรุงเทพฯ : ทิบ สตอรี่, 2550.
Uหนั ง สื อ เล ม นี้ เ ป น เรื่ อ งของประสบการณ ก ารเดิ น ทางไปยั ง รั ฐ แคลิ ฟ อร เ นี ย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนการถายทอดเรื่องราวที่สอดแทรกขอมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางไวตั้งแตสิ่งที่
ควรรูกอนไปอเมริกา ไมวาจะเปนกติกาบนทองถนน สภาพอากาศและชวงเวลา การเตรียมตัวไปจนถึง
สถานที่ ท อ งเที่ ย วและกิ จ กรรมต า ง ๆ ทํ า ให ไ ด รู ว า อเมริ ก ายั ง มี อี ก หลายอย า งให น า ค น หา มี ส ถานที่
ทองเที่ยวอีกหลายแหงที่คนไทยไมเคยไดยินชื่อ รวมทั้งความหลากหลายทางเชื้อชาติที่ทําใหประเทศนี้
ไมนาเชื่อ
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หนังสือหมวด
สังคมศาสตร (H)
1. การบริหารลูกคาสัมพันธเชิงรุก. / โดย ธีระศักดิ์ กําบรรณารักษ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2550.
Uการบริหารลูกคาสัมพันธเชิงรุก เลมนี้เนื้อหาเปนการนําเสนอประเด็นสําคัญที่ตองเรียนรูในเรื่อง
ลูกคาสัมพันธ ผูอานสามารถเริ่มตนอานจากสวนใดในหนังสือก็ได เพราะในแตละบทมีเนื้อหาที่จบสมบูรณ
ในตัวของมันเอง อีกทั้งตัวอยางที่ไดแสดงไวมีความครบถวน และชวยใหเกิดความชัดเจนของทฤษฎีที่ได
อางถึงในบทนั้น ๆ นอกจากนี้เนื้อหาในหนังสือเลมนี้ไดสรางประสบการณใหม ๆ โดยการนําวิธี CRM ไปสู
ภาคปฏิบัติที่จะทําใหผูบริหารหรือนักการตลาดมีแนวทางในการเปลี่ยนแนวคิด CRM ไปสูการปฏิบัติอยาง
เปน รูปธรรมและวัดผลได อย างแทจริ ง ตลอดจนตระหนัก ในเงื่อนไขสํา คัญของความสํ า เร็ จ และความ
ลมเหลวของ CRM ดวย
2. ชางคิด. / โดย สมาคมผูกํากับศิลปบางกอก. กรุงเทพฯ : อะปุก, 2550.
Uความสามารถของคนไทยที่มีศักยภาพพอที่จะแขงขันกับเวทีโลกในตอนนี้อาจไมใชการปลูกขาว
แตเปนการทําโฆษณา หนังสือเลมนี้รวบรวมแนวคิดของเหลาชางคิด ซึ่งเปนบุคคลที่มีนิสัยชางคิด จึงได
ประกอบอาชีพเปนชางคิด สมชื่อ งานโฆษณาสไตลไทย ๆ กําลังเปนที่นิยมและทําออกมาได จับจิตใจ
ชาวโลก เหลาชางคิดมีความเชื่อวา ความคิดสรางสรรคนั้นสรางขึ้นไดอยางคุณสอดสรอย ชมธวัช ก็ให
แนวคิดที่นาสนใจวา เรานาจะสรางสรรคไอเดียที่จริงใจ ชัดเจนและตรงประเด็น ยังมีวิธีคิดสําหรับงาน
โฆษณาจากชางคิดทานอื่น ๆ ที่วาโฆษณาแตไมโกง ความคิดสรางสรรคที่จะเกิดขึ้นใหมอาจเกิดจากการ
อานหนังสือเลมนี้
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3. Competency Dictionary. / โดย อาภรณ ภูวิทยพันธุ. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : เอชอาร
เซ็นเตอร, 2549.
Uเลมนี้เปนหนังสือ พจนานุกรมความสามารถที่รวบรวมตัวอยาง Competency ตาง ๆ ไวอยาง
สมบูรณสามารถนําไปเปนแนวทางในการปรับใชใหเหมาะสมกับองคการได โดยในเนื้อหาแบงเปน 3 ตอน
คือ ตอนที่ 1 วาดวย ลักษณะทั่วไปของ Competency Dictionary ประกอบดวย ความหมาย การจัดแบง
ลักษณะ เทคนิคการเขีย น รวมถึง การนํ าไปใชประโยชน ตอนที่ 2 ว า ดว ยรายละเอี ย ดพฤติ กรรมของ
Competency Dictionary ตอนที่ 3 วาดวย การนํา Competency Dictionary ไปใชปฏิบัติ ประกอบดวย
บทบาทของผูเกี่ยวของในการนําไปประยุกตใช รูปแบบและขั้นตอนการนําไปประยุกตใช ตลอดจนขอควร
ระวังในการนําไปประยุกตใช
4. ทํา (ธุรกิจ) อะไรดี หลังเกษียณ. / โดย โนบุฮิโกะ ไอกาวะ. กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2550.
Uหนังสือเลมนี้เปนคูมือที่จะชวยเตรียมความพรอมกอนที่จะเกษียณอายุการทํางานเพื่อที่จะ
เริ่มตนทําธุรกิจดวยตัวคนเดียวหลังเกษียณ เนื้อหาจะแบงเปนภาค ภาคแรกจะกลาวถึง เนื้อหาของหลักการ
พื้นฐานของการสรางธุรกิจดวยตัวคนเดียว ภาคที่สองเปนการหาชองทางในการที่จะสรางธุรกิจของตนเอง
ภาคที่สามเปน วิธีการสรางสรรคธุรกิจในขนาดที่เหมาะสมกับตนเอง ภาคที่สี่เปนวิธีการขายและขยาย
ธุรกิจของตนเอง ภาคที่หาสุดทายจะเปนกรณีศึกษาจากบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจเพือ่ เปน
แบบอยางการสรางธุรกิจของตนเองตอไป
5. Tools for success 94 เครื่องมือสําหรับผูบริหารยุคใหม. / โดย ศุลีพร บุญบงการ.
พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2550.
Uหนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการรวมแนวความคิด เทคนิคและทฤษฎีดัง ๆ ที่สอนในมหาวิทยาลัยชั้น
นําของโลก และที่องคกรใหญ ๆ นําไปใชปฏิบัติจริงในการจัดการ พัฒนาประสิทธิภาพและการแกไขปญหา
ตาง ๆ ในการทํางาน รวมไปถึงแนวคิดที่เปนประโยชนสําหรับผูบริหารที่สามารถนําเทคนิคและวิธีการ
ดังกลาวไปใชไดทันทีดวยวิธีการนําเสนอที่กระชับและงายตอการเขาใจ นอกจากนี้แลวหนังสือเลมนี้ยังมี
ประโยชนสําหรับบุคคลทั่ว ๆ ไปที่มักจะประสบปญหาตาง ๆ ในที่ทํางานแตไมทราบวาควรใชวิธีการแบบใด
ในการแก ป ญ หานั้ น ๆ หรื อ ลั ก ษณะงานแบบไหนควรใช เ ทคนิ ค อะไรในการบริ ห ารจั ด การให ป ระสบ
ความสําเร็จ
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6. PayPal ระบบชําระเงินออนไลนที่ไดรับความเชือ่ ถืออันดับหนึ่งทั่วโลก. / โดย รัตนชัย
ฐาปนะพงศ. กรุงเทพฯ : Core Function, 2550.
UPayPal การชําระเงินทางออนไลนที่ปลอดภัยและเชื่อถือได และสะดวกสบายมากที่สุดใหแกทุก
คนไดทําธุรกรรมกั บผูคนทั่วโลกจนกลายเปนธนาคารออนไลนที่ไดรับความเชื่อถืออันดับหนึ่งของโลก
หนังสือเลมนี้จะทําความเขาใจระบบการชําระเงินออนไลนที่ดีที่สุด PayPal ทําใหรูลึกรูจริง รวมไปถึงคนที่
ตองการสรางระบบการชําระเงินออนไลน ก็สามารถปฏิบัติไดอยางงายดาย ทั้งนี้ในเนื้อหาจะกลาวถึง
PayPal คืออะไร พรอมขอดีตาง ๆ รวมถึงวิธีการสมัคร PayPal และอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของแตละ
เมนูที่แสดงอยูใน PayPal รวมทั้งวิธีการใชงานเมนู และวิธีเพิ่มธนาคารเขาไปใน PayPal พรอมดวยการ
เรียนรูวิธีปองกันการตกเปนเหยื่ออาชญากรทางอินเตอรเน็ต พรอมตัวอยางเว็บไซตปลอม พรอมทั้งบริการ
จายเงินออนไลนสัญชาติไทย (Paysbuy.com)
7. เปดโลกธูรกิจออนไลนดวย eBay. / โดย รัตนชัย ฐาปนะพงศ. กรุงเทพฯ : Core Function,
ม.ป.ป.
UeBay.com เปนเครื่องมือทางธุรกิจอยางหนึ่งที่จะชวยเชื่อมโยงธุรกิจของคนไทยเขาสูตลาดโลก
เป น อย า งดี ที่ สุ ด และรวดเร็ ว หนั ง สื อ เล ม นี้ จ ะมี เ นื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ อี เ บย ซึ่ ง เป น อี ก หนึ่ ง ตลาดบนโลก
อินเทอรเน็ตโดยรวบรวมบทความตาง ๆ เริ่มตั้งแตพื้นฐานที่ผูอานจะไดเห็นภาพรวมตาง ๆ รายละเอียด
เกี่ยวกับธนาคารออนไลนและหัวขอคําถามและคําตอบที่เปนประโยชน นอกจากนี้ยังชวยใหวิธีคิด เทคนิค
การทํา ธุรกิจ กฎระเบียบตาง ๆ สินคาอะไรที่ควรขายหรือไมควรขาย เพื่ อเปนการเปดโอกาสที่จะชว ย
กระจายสินคาไทย และชวยเผยแพรสินคาไทยใหมีชื่อเสียงระดับโลกเทียบกับประเทศอื่น
8. ผูบริหารแหงอนาคต. / โดย ชัยเสฏฐ พรหมศรี. กรุงเทพฯ : ฐานบุคส, 2550.
Uเนื้อหาในหนังสือเลมนี้เปนการกลาวถึงเกร็ดหรือเคล็ดลับความสําเร็จที่ผูบริหารควรจะรู หรือ
จําเปนตองรู (Amust) ซึ่งผูเขียนไดพยายามสอดแทรกแนวคิดของผูนําองคกรธุรกิจที่หลากหลาย ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศเพื่อที่จะใหผูอานไดทราบขอมูล เปนแนวทางสูการพัฒนาทักษะการเปน
ผู นํ า โดยข อ คิ ด ในหนั ง สื อ เล ม นี้ ไ ด ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ความเป น ผู นํ า ที่ มี ห ลั ก คิ ด ตลอดจนการนํ า ไปสู
ภาคปฏิบัติไดจริง อีกทั้งยังสามารถนําไปสูการตอยอดความรูเพื่อศึกษาตอในเรื่องนั้น ๆ ตอไป
9. สอนใหรวยดวย iOffer ตลาดซื้อขายออนไลนไรกรอบและขอบเขต. / โดย อนุชา ลีวลกุล.
กรุงเทพฯ : กูดส ไอเดีย, 2550.
Uหนังสือเลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเวบไซตตลาดซื้อขายที่มีชื่อวา iOffer ที่ผูขายสามารถดึงขอมูล
สินคา listing จาก eBay มาขายที่ iOffer อีกที่ไดทันที iOffer เปนตลาดซื้อขายสินคามือหนึ่ง มือสองที่
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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สรางมาเพื่อการตอรองแบบทันใจที่เหมาะกับการขายสินคาตลาด Mass ทั้งปลีกทั้งสงทั่วไป เปนที่ที่จะทํา
ใหเกิดไอเดียใหม ๆ มากมายในการขายสินคา เพราะที่แหงนี้จะไมพบขีดจํากัดใด ๆ ในการคาขายและยังมี
อะไรใหทํามากกวาแคการลงขายสินคาแลวรอคนมาซื้อ สําหรับหลาย ๆ คนทําใหไดประสบการณใหม ๆ
นอกจากนี้ในรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย ทําไมตอง iOffer พาทัวร iOffer.com สมัครสมาชิกและ
รูจักใช การใชงานศูนยบัญชาการบัญชี iOffer พรอมดวยการดูความนาเชื่อถือของสมาชิก อีกทั้งการเริ่ม
ขายสินคากับ iOffer รูจักกับธนาคารออนไลนตาง ๆ พรอมกับเปดรานฟรี ๆ กับ iOffer Store ตลอดจนกฎ
เบื้องตนที่ตองรูในการใช iOffer และคําศัพทที่พบบอยใน iOffer
10. สุดยอดภาวะผูนํา. / โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2550.
Uหนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมวิเคราะหแนวคิดและหลักปฏิบัติของคนที่จะเปนผูนํา โดย
ไดนําทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาผสมผสานกันอยางกลมกลืน อีกทั้งตัวอยางประกอบก็นํามาจาก
หลายยุคหลายสมัย หลายสาขาวิชาชีพ และหลายวัฒนธรรม ผูอานสามารถวิเคราะหถึงความเหมาะสม
ของสาระตาง ๆ ตามพื้นฐานของตนเองได ในการที่จะนําขอคิดเหลานี้ไปประยุกตใชก็ทําไดโดยงาย รวมถึง
คําพังเพยตาง ๆ ที่ผูเขียนไดคนควาและนํามาเรียบเรียงประกอบการบรรยาย นอกจากนี้หนังสือเลมนี้
สามารถใชเปนคูมือในการดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่น ผูบริหารทั่วไปที่ตองเปนผูบังคับบัญชา แมแตผูบริหาร
หรือนักการเมืองระดับสูงถึงสูงสุดก็สามารถเรียนรูสําหรับการที่ตองปกครองคนเปนจํานวนมากหรือบริหาร
ประเทศที่ต อ งการเป น ผู นํ า ที่ ดี ที่จ ะยัง ประโยชนสู ง สุ ดแห ง องค ก รหรื อ ประเทศชาติ รวมถึ ง บุ ค คลอื่น ที่
เกี่ยวของและผูปฏิบัติเอง
11. 30 วิธีเอาชนะโชคชะตา. / โดย บัณฑิต อึ้งรังสี. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2550.
Uบัณฑิต อึ้งรังสี วาทยกรชาวไทยชื่อเสียงระดับโลกไดบอกเลาถึงหนทางที่จะประสบความสําเร็จ
ในชีวิต ความสําเร็จนั้นไมใชเรื่องของโชคชะตา แตเปนสิ่งที่จะตองสรางขึ้นมาเอง หลายคนเชื่อวาโชคนั้น
ไมมีที่มาที่ไป ไมมีระบบ ไปมาแบบไมมีใครลวงรู หลายคนไมรูวาโชคนั้นเปลี่ยนแปลงได การจะเปลี่ยน
โชคชะตาไดกอนอื่นตองเปลี่ยนความคิดของตนเองกอน หนังสือ 30 วิธีเอาชนะโชคชะตา เลมนี้คือเคล็ดลับ
ที่สามารถนําไปใชไดจริงกับทุกชีวิตและจะทําใหทานผูอานรูวา วิธีเปลี่ยนแปลงโชคชะตานั้นทําไดอยางไร
12. 1 นาทีแนะวิธีดูแลลูกตั้งแตอยูในครรภ. / โดย พนิตย จิวะนันทประวัติ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
ฐานบัณฑิต, 2550.
Uการตั้งครรภเปนเรื่องยาก แตการเลี้ยงลูกใหดีและสมบูรณแบบทั้งดาน IQ และ EQ นั้นยากยิ่ง
กวา จําเปนตองอาศัยการดูแลลูกตั้งแตอยูในครรภใหดีนั่นเอง ดังนั้นหนังสือเลมนี้จึงเนนสาระสําคัญขั้น
พื้นฐานที่คุณแมทุกคนจะตองเรียนรูและเขาใจ สามารถปฏิบัติไดดวยตัวเองในทันที อีกทั้งหนังสือเลมนี้
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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เหมาะสําหรับกับเปนคูมือคุณแมที่กําลังตั้งครรภ เพราะเนื้อหาภายในเปนการรวมเคล็ดลับวิธีดูแลลูกใน
ครรภและการเตรียมกายสําหรับการตั้งครรภเพื่อเปนคุณแมที่สมบูรณแบบ

หนังสือหมวดรัฐศาสตร
(J)
1. Questionmark. / โดย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อะบุก, 2550.
Uผูชายสองคน คนหนึ่งเปน “นักการเมืองขวัญใจคนรุนใหม” ซึ่งไดรับการจับตาวาเปนความหวัง
ของนักการเมืองไทย อีกคนเปนนักทําหนังสือที่สื่อมวลชนตั้งฉายาใหมวา “ศาสดาเด็กแนว” หนังสือเลมนี้
เปนบทสัมภาษณระหวางคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นักการเมืองวัยหนุมผูที่ไดชื่อวาเปนความหวังของวงการ
เมืองไทย และคุณวงศทะนง ชัยณรงคสิงห คนทํานิตยสารและมือสัมภาษณที่มีคุณภาพคนหนึ่ง โดยคุณ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนผูใหสัมภาษณ คําถามหลายคําถาม เปนคําถามที่นาสนใจ ซึ่งคงจะไมไดเห็นจากสือ่
ทั่วไป บทสัมภาษณจะเปดใหเห็นถึงแนวคิด การดําเนินชีวิตและมุมมองในเรื่องตาง ๆ ที่เปนตัวตนของคุณ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2. 10 วิกฤตชาติ’51. / โดย กองบรรณาธิการผูจัดการ. กรุงเทพฯ : บานพระอาทิตย, 2550.
Uจากปที่ผานมาประเทศไทยประสบปญหาใหญมากมาย ทุกอยางลวนสงผลกระทบตอคนใน
ประเทศชาติ ไลเรียงตั้งแตปญหาปากทอง เงินบาทแข็งคา น้ํามันแพง จนสงผลตอการอุปโภค-บริโภค
เดือดรอนกันทุกหยอมหญานั้น จะยังวิกฤตอยูอยางตอเนื่อง คณะผูจัดทําหนังสือเลมนี้ไดนําเสนอ 10 วิกฤต
ชาติที่อาจเกิดขึ้นในป พ.ศ. 2551 ทั้งในเรื่องวิกฤตการเมืองที่วงจรอุบาทวกลับมาอีกครั้ง วิกฤตพลังงานบน
ความขัดแยงที่ไมสิ้นสุด หายนะคาปลีก หางยักษกลืนกินโชวหวย เปนตน ทุกวิกฤตมีพรอมขอมูลประกอบ
อยางสมบูรณ

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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3. หนวยสนับสนุนดานเลขานุการรัฐสภาตางประเทศ : ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐเชค
อินเดีย ฟลิปปนส สหราชอาณาจักรและญี่ปุน. / โดย ปยะนาถ รอดมุย. กรุงเทพฯ :
สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ม.ป.ป.
Uหนังสือเลมนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษารัฐสภาเปรียบเทียบที่นําเสนอความรูเกี่ยวกับ
หน ว ยธุ ร การของรั ฐ สภาและระบบงานของรั ฐ สภา โดยเนื้ อ หาภายในเป น ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ พื้ น ฐาน
ประวัติศาสตรความเปนมา การเมืองการปกครอง รวมทั้งการอธิบายถึง รูปแบบในการจัดโครงสรา ง
อํา นาจหนา ที่ ข องหน ว ยงานธุ ร การรั ฐสภา ซึ่ ง มี ค วามแตกตา งกั น ไปตามรูป แบบการบริ ห ารงานดา น
นิติบัญญัติของแตละประเทศ อีกทั้งเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา ปรับปรุง พัฒนาหนวยงานธุรการรัฐสภา
ไทยในอนาคต ทั้งยังเปนการเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานธุรการรัฐสภาตางประเทศใหแกผูที่อยู
ในวงงานรัฐสภา และผูที่สนใจศึกษาอีกดวย

หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. การศึกษาจัดทําเพื่อยกรางพระราชบัญญัติการวิจัยที่เกีย่ วของกับมนุษย พ.ศ. ..... / โดย
พันธเทพ วิทิตอนันท. กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, 2549.
Uหนังสือเลมนี้เปนการอธิบายถึงโครงการวิจัยเพื่อการศึกษาจัดทําเพื่อยกรางพระราชบัญญัติ
การวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย พ.ศ. .... ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมในการกําหนด
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและกํากับการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย โดยจะไดดําเนินการ
จัดทํา/ยกราง พระราชบัญญัติการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย พ.ศ. .... ภายใตกรอบ/ขอบเขตของการให
ความคุมครองสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของประชาชน และใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยมีการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณเจาะลึก รวมทั้งการประชุมระดมสมอง
โดยกลุมประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในกระบวนการวิจัย โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 ภาค คือ ภาค 1
บทนํา ความเปนมาและความสําคัญของปญหาและกระบวนวิธีวิทยาการวิจัย ภาค 2 สรุปสาระสําคัญ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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เกี่ยวกับโครงสรางของกฎหมายการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย พ.ศ. .... ภาค 3 กระบวนการในการระดม
และรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ นั ก วิ ช าการ และผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งตลอดจนภาคประชาชน
โดยทั่วไป
2. ตารางความแตกตางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับพุทธศักราช
2550. / โดย สํานักกรรมาธิการ 3. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2551.
Uหนังสือเลมนี้เปนการอธิบายความแตกตางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พรอมเหตุผลโดยสังเขปเพื่อใหสามารถ
เขาใจรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งไดอธิบายโดย
ใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนหลักในการแสดงการแกไขเพิ่มเติม แตจัด
เรียงลําดับมาตราตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และไดทําการศึกษาคนควา
จากบั น ทึ ก การประชุ ม และรายงานการประชุ ม ของคณะกรรมาธิ ก ารยกร า งรั ฐ ธรรมนู ญ และสภาร า ง
รัฐธรรมนูญ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อสรุปเหตุผลในการแกไขเพิ่มเติมโดยสังเขปไวดวย
3. ผูหญิงชางฟอง. / โดย อิศริยา สายสนั่น. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ใสใจ, 2550.
Uหนังสือ ผูหญิงชางฟอง เปนเรื่องราวของ เอะ-อิศริยา ที่นําเอาความสนใจและความรูในเรื่อง
กฎหมายมาตราตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูและเปนปญหาที่เกิดขึ้นบอย ๆ มาถายทอด
ในด า นความรู แ ละประสบการณ ด ว ยวิ ธีการนํา เสนอที่นา สนใจชว ยใหเ ขา ใจง ายและไมน า เบื่อ อี ก ทั้ ง
สามารถทําใหผูอานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายในเบื้องตนและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ไดทั้งในแงการปฏิบัติหรือรักษาสิทธิของตนเอง
4. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 : พรอมทั้งสรุปสาระสําคัญ ประวัติ
ความเปนมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกลาว. / โดย สํานัก
กฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551.
Uหนังสือเลมนี้กลาวถึง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 ซึ่งไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 9ก หนา 45 เมื่อวันจันทรที่ 14 มกราคม 2551 และมีผลใชบังคับเมื่อ
พนกําหนด 180 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป กลาวคือ เริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
12 กรกฎาคม 2551 เป น ตน ไป สาเหตุ ที่ ตอ งตราพระราชบั ญญั ติฉ บั บ นี้ เ นื่อ งจากป จจุ บัน การกระทํ า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีลักษณะพิเศษมากขึ้น โดยผูกระทําความผิดไดอาศัยความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและขอจํากัดของกฎหมายที่ไมเอื้ออํานวยตอการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ประกอบกับมีคดีขึ้นสูศาลเปนจํานวนมาก ซึ่งคดีดังกลาวมีลักษณะพิเศษและซับซอนแตกตางจากการ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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กระทําความผิดอาญาทั่วไป จึงมีความจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ นอกจากนี้หนังสือเลมนี้ยังไดสรุป
สาระสําคัญ ประวัติ ความเปนมา กระบวนการและขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกลาวไวดวย
5. พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 : พรอมทั้งสรุป
สาระสําคัญ ประวัติ ความเปนมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติ
ดังกลาว. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, 2551.
Uเนื่องจากพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน
ทําใหสาระสําคัญและรายละเอียดบางประการไมเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน จึงสมควรที่จะกําหนด
แนวทางและปรับปรุงวิธีการในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ฉบับนี้ขึ้น โดยได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 124 ตอนที่ 61ก หนา 8 เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2550 และมีผลใช
บั ง คับตั้ ง แตวั น ถัด จากวัน ประกาศในราชกิจ จานุเ บกษา เป น ต น ไป นอกจากนี้ห นัง สือเลม นี้ยั งไดสรุป
สาระสําคัญ ประวัติ ความเปนมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติดังกลาว เพื่อให
สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) และเพื่อประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของบุคคล
ในวงงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติ รวมทั้งบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป
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หนังสือหมวดดนตรี
(M)
1. เพลงพื้นบาน. / โดย อเนก นาวิกมูล. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2550.
Uแตละภาคแต ละทองถิ่นก็มี วิธี การสรางความสนุกสนานมีวิถีชีวิ ตและการประกอบอาชีพ ที่
แตกตางกันไป ชาวบานทองถิ่นจึงไดสรางสรรคเพลงพื้นบานขึ้นเพื่อใชในการใหความสนุกสนานผอนคลาย
จากการทํางานหรือเพื่อใชในงานเทศกาลตาง ๆ หนังสือเลมนี้รวบรวมเพลงพื้นบานทั้งสี่ภาค ซึ่งเปนมรดก
แหงวัฒนธรรมที่ถูกลืม และกําลังจะสูญหายไป ประกอบดวย เนื้อรองและภาพการรองเพลงในอดีต ซึ่งมี
ประโยชนแกประเทศชาติและมีคุณคาสําหรับผูสนใจในดนตรีพื้นบานไทยเปนอยางยิ่ง
2. เพลงลูกทุง. / โดย เจนภพ จบกระบวนวรรณ. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2550.
Uหนังสือเลมนี้เปนการเรียบเรียงประวัติความเปนมาของเพลงลูกทุงที่มีตนกําเนิดมาตั้งแตยุค
กอนป พ.ศ.2500 โดยแสดงถึงพัฒนาการที่โดดเดนของเพลงลูกทุง ซึ่งเปนการรวบรวมชีวประวัติและ
ผลงานของนักรองและครูเพลงลูกทุงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอยาง เชน ชินกร ไกรลาศ กาน แกวสุพรรณ
และครูพยงค มุกดา ครูเพลงที่มีชื่อเสียงและเปนที่เคารพของวงการเพลงลูกทุง เปนตน หนังสือเลมนี้เปน
หนึ่งในหนังสือชุด TK Park Music Library ชุดดนตรีไทย ซึ่งจัดพิมพเปน 5 เลม ตามประเภทดนตรี ทั้งนี้
ผูอานสามารถติดตามแตละประเภทดนตรีของไทยไดจากหนังสือชุดดนตรีไทย
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หนังสือหมวดภาษาและ
วรรณคดี (P)
1. การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร. / โดย ปราณี สุรสิทธิ.์ กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2549.
Uหนังสือ “การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร” เลมนี้เปนตําราหลักในการศึกษาเรียนรูหลัก
และเทคนิคการเขียนเรื่องสําหรับลงพิมพในหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร ตลอดจนงานเขียนประเภท
ตาง ๆ นอกจากนี้เนื้อหาสาระของหนังสือเลมนี้ประกอบดวย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือพิมพและ
นิตยสาร ความคิดสรางสรรคในการเขียนเชิงวารสารศาสตร ขอแนะนําอันเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับผูสนใจ
และคิดจะเปนนักเขียนในอนาคต และในสวนสําคัญยิ่ง คือ หลักและวิธีการเขียนงานประเภทตาง ๆ ที่
ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ ทั้งนี้ผูเขียนไดพยายามหาตัวอยางประกอบเพื่อใหผูศึกษา รวมทั้งผูสนใจทั่วไปได
ประโยชนยิ่งขึ้น
2. ฝกแตงประโยค โตตอบสนทนาตั้งแตเริ่มตน. / โดย บันลือ สงฆประชา. กรุงเทพฯ : Dดี, 2550.
UThis is a man. นี่คือ ผูชายหนึ่งคน This is a picture. นี่คือรูปภาพหนึ่งรูป This is a horse.
นี่คือมาหนึ่งตัว ทั้งสามประโยคนี้เปนภาษาอังกฤษแบบงาย ๆ หัดเริ่มตนพูดภาษาอังกฤษ แตงประโยคกับ
ภาษาอั ง กฤษ ถ า เรารู จั ก พื้ น ฐานอย า งถู ก ต อ ง ก า วต อ ไปก็ ไ ม ย ากเกิ น โดยเนื้ อ หาในหนั ง สื อ เล ม นี้
ประกอบดวย ประโยคที่หลากหลายพรอมกับคําแปล อีกทั้งยังมีรูปภาพประกอบตลอดเลม เพื่อทําใหเขาใจ
ไดงายยิ่งขึ้น และเพลิดเพลิน ทําใหเกิดความรูสึกวาภาษาอังกฤษไมยากเลยที่จะเรียนรู
3. ภาษาตางประเทศในภาษาไทย. / โดย วิไลศักดิ์ กิ่งคํา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2550.
Uหนังสือภาษาตางประเทศในภาษาไทยเลมนี้ ผูเขียนไดเขียนขึ้นมาจากประสบการณการสอน
วิชา อิทธิพลของภาษาตางประเทศตอภาษาไทย อีกทั้งไดคนควาขอมูลจากเอกสารตาง ๆ และสังเกตจาก
การใชคําภาษาตางประเทศจากนิสิตที่สอนและจากสื่อตาง ๆ ซึ่งเนื้อหาภายในเลมนี้ประกอบดวย ภาษา
และความหลากหลายของภาษา ภาษาจีนในภาษาไทย ภาษาเขมรในภาษาไทย รวมทั้งภาษาอังกฤษใน
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ภาษาไทย ภาษาบาลี แ ละสั น สกฤตในภาษาไทย ตลอดจนอิ ท ธิ พ ลของภาษาต า งประเทศที่ มี ต อ การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาไทย
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณงาน. กรุงเทพฯ : Dดี, 2550.
Uภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครและสัมภาษณงาน เลมนี้เปนหนังสือคูมือเพื่อการเตรียมตัวสมัคร
และสั ม ภาษณ ง านเป น ภาษาอั ง กฤษที่ ไ ด ร วบรวมข อ ปฏิ บั ติ แ ละข อ มู ล ต า ง ๆ พร อ มทั้ ง ยกตั ว อย า งที่
จําเปนตองรูและจําเปนตองใชสําหรับการสมัครและสัมภาษณงาน ไมวาจะเปนคําศัพทที่เกี่ยวของ การ
เตรียมเอกสารตาง ๆ บทสัมภาษณงานตัวอยาง ตลอดจนเคล็ดวิธีตาง ๆ ที่เปนประโยชน ทั้งนี้โดยผูเขียนได
รวบรวมขอมูลมาจากทั้งประสบการณของตนเองและประสบการณจากหนวยอื่น ๆ อีกทั้งในการนําเสนอ
ของเนื้อหาภายในเลมผูเขียนไดนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่อานงาย เนื้อหาไมหนักจนเกินไป แตไดประโยชน
ทั้งยังมีตัวอยางประกอบใหศึกษาเปนแนวทางกอนลงสนามจริงอีกดวย
5. อานเลมนี้จบพรอมรบเรื่อง Tense. / โดย พนิตนาฏ ชูฤกษ. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพเม็ดทราย, 2550.
Uเนื้อหาในหนังสือเลมนี้เขียนขึ้นโดยมุงหวังใหผูอานไดเรียนรูเกี่ยวกับการใช Tense ตามสไตล
การสอนของผูเขียนเอง โดยมุงหวังใหผูอานเกิดความเขาใจ concept หรือแนวคิดหลักของการใช Tense
แบบภาพรวมทีเดียวทั้ง 12 Tense โดยไมมีการทองจํา ทั้งวิธีใชและวิธีการผันกริยา อาศัยความเขาใจและ
ความรูจริงกันลวน ๆ ถาใครอยากรูวา Tense จําเปนแคไหนแลวจะเรียนยังไงใหรูเรื่อง รับรองวาใครที่อาน
เลมนี้จบ พรอมรบเรื่อง Tense
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หนังสือหมวดวิทยาศาสตร
(Q)
1. ก็อบป ตัดตอ แปลงไฟล CD/DVD ครบวงจร. / โดย ชีวธันย ญาณากรสกุล. กรุงเทพฯ :
อีเอ็กซพีมีเดีย, 2550.
Uหนังสือเลมนี้ไดรวบรวมขอมูลพื้นฐานเบื้องตนเกี่ยวกับไฟลวิดีโอประเภทตาง ๆ จนถึงขั้นตอน
การตัดตอและการนําไปใชงาน เพื่อใหผูอานสามารถปรับแตงแกไขไฟลวิดีโอ CD/DVD มาโมดิฟายใหเปน
แผ น ในรู ป แบบของตนเอง โดยเริ่ ม จากการปู พื้ น ฐานเบื้ อ งต น ในการรู จั ก กั บ ไฟล วิ ดี โ อ ไฟล เ สี ย งและ
มาตรฐานตาง ๆ ที่ใชในการสรางแผน CD/DVD และเขาสูเนื้อหาของการก็อปปแผน CD/DVD ตนฉบับ
สวนในบทตาง ๆ มาจะประกอบไปดวย การรวมแผน CD หลายแผนเก็บลง DVD แผนเดียว การตัดตอ
วิดีโอจากกลองดิจิตอลวิดีโอ การสรางแผน DVD อัลบั้มภาพ การตัดตอสราง DVD คาราโอเกะ การตัดตอ
ปรับแตงไฟลเสียง การแปลงไฟลวิดีโอและเสียงแบบครบวงจรเพื่อนําไปใชรวมกับอุปกรณตาง ๆ รวมไปถึง
ระบบปองกันการก็อปปใหกับแผน CD และการกูขอมูลในแผน CD/DVD ที่เสียหายใหกลับคืนมา
2. การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ. / โดย สกาวรัตน จงพัฒนากร. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550.
Uการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเปนตําราที่ผูเขียนไดปรับปรุงแกไขมาจากเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาสาขาคอมพิวเตอรและสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เนื้อหาของหนังสือเลมนี้ประกอบดวย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหและออกแบบระบบการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เครื่ อ งมื อสนั บสนุน การพัฒ นาระบบ การบริ ห ารโครงการและการคิ ดคา ใช จา ยของ
โครงการ แบบจําลองกระบวนการ แผนภาพการไหลของขอมูล ตนไมการตัดสินใจ และตารางการ
ตัดสินใจ การออกแบบระบบ การออกแบบฐานขอมูล การทําใหเกิดผล การประเมินผล และการบํารุง
รักษาระบบ พรอมตัวอยางและแบบฝกหัด
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3. หยิบงาย ใชคลอง เดี๋ยวก็เกง! มือใหมหัดใชโปรแกรม Excel 2007. / โดย เกียรติประถม
สินรุงเรืองกุล. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550.
Uหนังสือเลมนี้เปนการสอนการใชโปรแกรมสํานักงานที่คุนเคยกันดี ซึ่งก็คือโปรแกรม Excel
2007 เปนเวอรชั่นใหมลาสุดตอจาก Excel 2003 โดยจะมีการแนะนําตั้งแตขั้นแรกเตรียมพรอมกอนลงมือ
ใชไปจนถึง เทคนิควิธีการใชสูตรเพื่อการคํานวณตัวเลขตาง ๆ การสรางอักษรศิลป และการตกแตงพื้นที่งาน
ใหสวยงามและนาสนใจ พรอมทั้งนําเสนอตัวอยางขอผิดพลาดที่เกิดจากการใชฟงกชั่นผิดกฎพรอมทั้งบอก
วิธีแกไขใหถูกตองอีกดวย

หนังสือหมวด
แพทยศาสตร (R)
1. มหัศจรรยน้ําผักผลไม. / โดย กังสดาล กานพลู. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550.
Uหนังสือเลมนี้มุงเนนที่จะแนะนําสูตรผลไม 365 สูตร สําหรับดื่มตอนเชาจนติดเปนนิสัย โดยแบง
ออกเปนน้ําผลไม สมูทตี้และเครื่องดื่มดับกระหาย ซึ่งสามารถทําไดงายและรวดเร็ว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ ย วกั บประโยชน ตอสุ ขภาพนั้น สู ตรน้ําผลไมจ ะบอกถึง วิ ต ามิน แร ธ าตุ และประโยชน ห ลั ก ที่ จะไดรั บ
ในชวงทายของหนังสือจะเปนตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับวิตามินและแรธาตุ รวมไปถึงตารางของโรคตาง ๆ
ที่เหมาะสมสําหรับดื่มน้ําผลไม และสมูทตี้เพื่อชวยบรรเทาอาการของโรคใหทุเลาลง
2. สุขภาพเพื่อชีวิต. / โดย สุชาติ โสมประยูร. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2550.
Uหนังสือสุขภาพเพื่อชีวิต เลมนี้ประกอบดวย เนื้อหาสาระที่สําคัญและจําเปนตอการดูแลสุขภาพ
และปองกันโรคภัยไขเจ็บ สําหรับบุคคลทุกเพศทุกวัยและทุกวัน เริ่มตั้งแตเกิด ดํารงชีวิตอยูและเขาสูวัยชรา
โดยการนํ า เสนอความรู ท างด า นวิท ยาศาสตร สุ ข ภาพ ผนวกเข า กั บ ศาสตร ส าขาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง
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ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ เพื่ อมุ ง หมายใหเ ป น พื้ น ฐานหรื อแนวทางที่ นิสิต นัก ศึ ก ษาหรื อทา นผู ส นใจ
สามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใหเ กิด ประโยชน ใ นการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของตนเองและชุ ม ชนไดอ ยา งมี
ประสิทธิภาพ
3. อยู 100 ป ดวย 100 วิธีรักษาสุขภาพ. / โดย เฮนเดอรสัน, โรเจอร. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
Uหนั ง สื อ อยู 100 ป ด ว ย 100 วิ ธี รั ก ษาสุ ข ภาพ เล ม นี้ จ ะบอกวิ ธี ก ารที่ จ ะอยู 100 ป จาก
นายแพทยชาวอังกฤษดวย 100 วิธีการดี ๆ ที่จะชวยใหมีสุขภาพดีและอยูไดอยางมีความสุข ทั้งในแงมุม
ของอาหาร การใชยา ธรรมชาติบําบัด การออกกําลังกาย ลักษณะการใชชีวิต รวมไปถึงการดูแลอารมณ
และจิตใจของเราเองดวยวิทยาการทางการแพทยสมัยใหม และหนังสือเลมนี้จะทําใหการอยู 100 ป ไมใช
เรื่องมหัศจรรยอีกตอไป ซึ่งในเนื้อหาแบงเปน 5 หมวด ประกอบดวย ปจจัยดานการแพทย อาหารการกิน
การใชชีวิต เคล็ดลับจากธรรมชาติและเคล็ดลับสําหรับจิตใจ พรอมดวยขอแนะนํา 20 ประการในแตละ
หมวด ซึ่ ง เป น การเป ด มุ ม มองในการปรั บ ปรุ ง สุ ข ภาพให ดี ขึ้ น ได ด ว ยการปรั บ ตั ว เล็ ก ๆ น อ ย ๆ หรื อ
ปรับเปลี่ยนความคิดบางประการเสียใหม
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หนังสือหมวด
เกษตรศาสตร (S)
1. ขาว : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. / โดย อรอนงค นัยวิกุล. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2550.
Uขาว : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เลมนี้เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรูเรื่องขาวในทาง
วิชาการที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย เนื้อหาซึ่งแบงไดเปน 3 สวน คือ สวนที่หนึ่ง
เนนความสําคัญของขาว เพื่อใหเกิดความตองการเรียนรู และวิจัยพัฒนาตอไปอยางไมสิ้นสุด ทําความ
เขาใจดานวิทยาศาสตรพื้นฐานของโครงสราง องคประกอบทางเคมีชนิด ลักษณะ และคุณภาพของขาวเพื่อ
นํ า ความรู พื้ น ฐานนี้ ป ระกอบความเข า ใจ และสามารถพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี ใ นด า นการแปรรู ป
เนื้อหาในสวนที่สอง อธิบายถึงเทคโนโลยีการแปรรูป โดยการสีขาวเปลือกใหเปนขาวกลองและขาวสาร
กระบวนการแปรรูปขาวนึ่ง คุณภาพและมาตรฐานขาวไทย เพื่อการตรวจสอบและการซื้อขายขาว สําหรับ
สวนที่สามเปนการใชประโยชนจากขาว ซึ่งเนนกลุมผลิตภัณฑที่แปรรูปจากเมล็ดขาว ผลิตภัณฑอาหาร
หมักดองจากขาว และผลิตภัณฑแปรรูปจากผลพลอยไดของขาว นอกจากนี้ในการพิมพครั้งที่ 2 ไดปรับปรุง
ในสวนความสําคัญของขาว หัวขอสถานการณคาขาวไทยในปจจุบันและแนวโนมผลผลิตและการคาขาว
ของโลกป 2550
2. เทคโนโลยีการผลิตกลวยไม. / โดย ครรชิต ธรรมศิริ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อัมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชชิ่ง, 2550.
Uหนังสือเลมนี้ผูเขียนไดรวบรวมเนื้อหาจากตํารา งานวิจัยและบทความตาง ๆ จากทั่วโลกเพื่อให
ครอบคลุมเนื้อหาในทุก ๆ ดาน ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับสภาพแวดลอมของประเทศไทย โดยทีเ่ นือ้ หา
ภายในเลมเริ่มจากกลวยไมในธรรมชาติ เพื่อใหทราบถึงสภาพการเจริญเติบโตของกลวยไมแตละประเภทที่
อยูในสภาพธรรมชาติ จากนั้นจึงอธิบายวิธีการจําแนกชื่อกลวยไม รวมถึงการปรับสภาพการปลูกเลี้ยงและ
ดูแลรักษาทั้งกอนและหลังการเก็บเกี่ยวในสภาพนอกแหลงปลูกตามธรรมชาติ จนถึงการขยายพันธุ การ
เพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จนถึงการปรับปรุงพันธุโดยการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาอุตสาหกรรม
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กลวยไม พรอมกันนี้ยังไดศึกษาหาแนวทางใหม ๆ มาใชในการผลิตกลวยไม อีกทั้งยังกลาวถึง การสรุป
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมกลวยไม

หนังสือหมวด
บรรณารักษศาสตร (Z)
1. ไขปริศนาความสําเร็จหองสมุดมีชวี ิต. / โดย เกรซ เคมสเตอร. กรุงเทพฯ : สํานักอุทยานการ
เรียนรู, 2550.
Uหนั งสื อที่ บอกแนวทางการกาวไปสูการเปน หองสมุดมีชีวิตที่ประสบความสําเร็ จสํ าหรับใน
ประเทศไทยเรา อุทยานการเรียนรูเปนหนวยงานที่ใหบริการหองสมุดมีชีวิต เพื่อสงเสริมการอานและการ
เรียนรูใหกับเด็กและเยาวชน หนังสือเลมนี้เปนการเรียบเรียงขอมูลจากการบรรยายของเกรซ เคมสเตอร
เนื้อหาประกอบดวย บทตาง ๆ คือ เหตุใดการอานจึงสําคัญกับชีวิต 11 ขอคิดเสริมสรางบรรยากาศแหงการ
อาน ปรับนิดเปลี่ยนหนอย ซึ่งจะเปนการปรับดานตาง ๆ เชน บุคลากรบรรณารักษปรับรูปแบบหองสมุด
เพื่อใหเพียบพรอมและนาสนใจ และบทสุดทาย คือ ไขปริศนาความสําเร็จของหองสมุดมีชีวิต ซึ่งแนวทาง
เหลานี้อาจจะทําใหเด็กไทยอานหนังสือและรักการเรียนรูมากยิ่งขึ้น
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หนังสือรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ (ว/Res)
1. การสื่อสารประเด็นสาธารณะและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย. / โดย ปาริชาต สถาปตานนท.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.
Uงานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารประเด็นสาธารณะที่กอใหเกิดความ
สนใจของสาธารณชนและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกในสังคม และการคนหาองคประกอบตาง ๆ ที่
เอื้อตอการสื่อสารประเด็นสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยอิงกรอบแนวคิดและทฤษฎีดานการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนากระบวนการสื่อสารเชิงยุทธศาสตรการจัดการสื่อสารเชิงประยุกตและแนวคิดและงานวิจัย
ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ องค ป ระกอบต า ง ๆ ที่ เ อื้ อ ต อ กระบวนการสื่ อ สารประเด็ น สาธารณะเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในสังคม ผลการวิจัยพบวากระบวนการสื่อสารประเด็นสาธารณะซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
เปนกระบวนการซึ่งกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับปญหาการดําเนินการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่
เกี่ย วกับ สถานการณ ตา ง ๆ ที่ เ กี่ย วของและชว ยกั น กํ า หนดเป า หมายในการเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง อาจเป น
เปาหมายเชิงการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล อีกทั้งองคประกอบตาง ๆ ในกระบวนการสื่อสารประเด็น
สาธารณะที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงสังคมประกอบดวย
2. ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน : มุมมองจากจิตรกรรมฝาผนัง. / โดย
มาลินี คัมภีรญาณนนท. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
Uงานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษายอนกลับไปถึงภูมิหลังของชาวจีนเมื่อครั้งยังอยูบน
แผน ดิ น แม เ พื่ อ ให ได ท ราบถึ ง บริ บ ททางสั ง คมของชาวจีน อพยพและนํ า ข อมู ลที่ ไ ดจ ากการศึ ก ษานี้ ม า
เปรียบเทียบเพื่อวิเคราะหหาความเหมือนและความตางของลวดลายกระบวนจีนกับเมื่ออพยพยายถิ่นมา
อยู บ นแผ น ดิ น ไทย โดยใช มุ ม มองจากจิ ต รกรรมฝาผนั ง และเพื่ อ สื บ ค น ให ไ ด ตั ว แปรที่ ก อ ให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาพบวา ภาพลวดลายกระบวนจีนในสวนที่เปนภาพพอคาจะยึดอาชีพคาขายเปน
หลัก สะทอนภาพชีวิตจริงของชาวจีนอพยพเมื่อแรกเขามาตั้งถิ่นฐานมักยึดอาชีพพอคาเรพายเรือขายของ

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

27

สาระสังเขปหนังสือใหม
เมษายน 2551

เปนภาพสามัญที่พบจนคุนตาภาพพอคาที่มีฐานะขั้นเจาสัวมักพบบนจิตรกรรมฝาผนังในวัดหลวงเปนสวน
ใหญ เชน วัดพระเชตุพนและวัดสุทัศน นอกจากนี้พบวา บานเรือนที่อยูอาศัย เครื่องแตงกาย การดูงิ้ว ฯลฯ
ที่เปนวัฒนธรรมภายนอกของชาวจีนไดปรับเปลี่ยนเขากับสิ่งแวดลอมจนแทบจะหายไปกับกระแสสังคม
สมัยใหม ไมมีภาพชาวจีนสวมหมวกกุยเลย นุงกางเกงขากวย สวนวัฒนธรรมภายในที่ชาวจีนอพยพนําติด
ตัวมาดวยก็ยังคงอยูและยังคงยึดถือ เชน ความเชื่อในลัทธิศาสนา ประเพณีตรุษ สารท เทศกาลเช็งเมง
เปนตน และบางประเพณีก็มีปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังดวย
3. บทบาทของรามเกียรติ์ในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทรตอนตน. / โดย มลฤดี
สายสิงห. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
Uในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะศิลปกรรมสมัยตนรัตนโกสินทร ตั้งแตรัชกาลที่ 1 เปนยุคการ
กอตั้งราชธานีใหมจนกระทั่งรัชกาลที่ 3 ยุคทองของวิชาการทุกแขนง โดยเลือกงานประเภทจิตรกรรมฝาผนัง
เฉพาะที่เกี่ยวของกับรามเกียรติ์พบวา มีความนิยมในการนําบุคคลสําคัญจากนิทานรามเกียรติ์มาประกอบ
ฉากพุทธประวัติตอนมารผจญ การใหความสําคัญกับวรรณกรรมเรื่องนี้ สาเหตุจากที่เรื่องรามเกียรติ์มีเสนห
จูงใจใหคนไดปฏิบัติตนตามวีรบุรุษ เปนตัวอยางที่ชัดเจนของการทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ถือเปนวรรณกรรมที่
ใกลชิดและสรางความประทับใจแกคนไทยที่มีกษัตริยปกครองมีการนับถือพุทธศาสนาเปนหลัก มีหลักธรรม
ปฏิบัติสั่ง สอนมี ชาดก พุท ธประวั ติ เปน ตัว อยา งการทํา ความดี ผลของการทํ า ความชั่ว การสรรเสริ ญ
พระพุทธเจาในฐานะมหาบุรุษในการถายทอดเรื่องราวในพุทธประวัติเปนภาพเลาเรื่องในงานศิลปกรรม มี
การยืม เอาบุค คลจากเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ ม าใช เชน ทศกั ณ ฑ หัว หนา เหล า อสูร ตัว แทนฝา ยอธรรมแทนที่
พญาวสวัสดีมารในฐานะศัตรูของพระพุทธองคไดอยางดีในฉากพุทธประวัติตอนมารผจญ นอกจากนี้
พบวารามเกียรติ์ยังมีบทบาทที่สําคัญตอสถาบันพระมหากษัตริยอีกดวย
4. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการ. / โดย พิศิษฐ หิรัญกิจ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ม.ป.ป.
Uงานวิจัยนี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการและศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารงานของผูวาฯ ผลการทดสอบ
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามพบวาปจจัยเกื้อหนุนการดําเนินงานของจังหวัด อันไดแก
นโยบายองคกร สภาพแวดลอมภายในจังหวัด ทรัพยากรบริหารงบประมาณของจังหวัด การมีสวนรวมของ
ประชาชนและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหาร มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ของผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ยังพบวา ตัวแปร
ปจจัยเกื้อหนุนการดําเนินงานของจังหวัด อันไดแก ทรัพยากรการบริหาร กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการ
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บริการและงบประมาณของจังหวัด สงผลตอประสิทธิภาพการบริการงานของผูวาราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการโดยสามารถอธิบายความผันแปรได รอยละ 59.6
5. รัฐกับสังคมมุสลิมในฟลิปปนสจากความขัดแยงสูความรวมมือ. / โดย สีดา สอนศรี. กรุงเทพฯ :
คบไฟ, 2550.
Uงานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อสืบคนรากเหงาปญหาของการแบงแยกดินแดนภาคใตในมินดาเนา
รวมทั้งปจจัยที่กอใหเกิดการแบงแยกดินแดนปญหาที่รัฐบาล แตละรัฐบาลไดแกไขเพื่อใหไดมาซึ่งสันติสุข
ปญหาของกลุมแบงแยกดินแดนซึ่งในงานวิจัยนี้ประกอบดวย เนื้อหาที่กลาวถึง ประวัติความเปนมาของ
กลุมมุสลิมแบงแยกดินแดนในฟลิปปนส นโยบายของรัฐบาลฟลิปปนสตั้งแตอดีต (กอนสมัยมารกอส)
ตอการแกไขความขัดแยงในมินดาเนา และแนวรวมปลดปลอยแหงชาติโมโร (MNLE) กับการแกปญหาของ
มารกอส รวมถึงแนวรวมปลดปลอยอิสลามิกโมโร (MILF) การบรรเทาทุกขและการชวยฟนฟูมินดาเนาให
กลับสูสภาวะปกติ ความรวมมือของภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนตอการสรางสันติสุขในมินดาเนา
ตลอดจนบทบาทของรัฐบาลมาเลเซียในการเปนตัวกลางในการเจรจากับ MILF และความรวมมือของ
รัฐบาลฟลิปปน ส การพยายามรวมตัวของบัง ซาโมโร เพื่อเพิ่ม อํ า นาจตอรอง นอกจากนี้ในภาคผนวก
กลาวถึง ภูมิภาคและจังหวัดในฟลิปปนส แผนที่ฟลิปปนส แผนที่เกาะมินดาเนา และแผนที่ของเขต ARMM
6. เวชศาสตรฉบับหลวงกับการบูรณาการการแพทยแผนไทย : ศึกษากรณีในเขต
กรุงเทพมหานคร. / โดย ประทีป ชุมพล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
Uวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเขาใจปญหาเรื่องวรรณกรรมเวชศาสตรฉบับหลวงที่มีรากฐานทาง
ปรัช ญา แนวคิ ด และความเชื่ อในสั ง คมไทยตั้ง แตส มัย สุโ ขทัย รั ต นโกสิ น ทร และศึ ก ษาในฐานะที่ เ ป น
วรรณกรรมของชาติ รวมทั้งศึกษาถึงการเผยแพรและอิทธิพลที่มีตอวรรณกรรมดานการแพทยแผนไทย
ซึ่งจากการศึกษาและวิจัยจากพฤติกรรมของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครสวนหนึ่งยังนิยามการแพทย
แผนไทยจากการวิจัยความนิยมดังกลาวมิไดเกิดขึ้นเพราะแฟชั่นหรือการอนุรักษแตเพราะยาเปนสิ่งสําคัญ
ตอชีวิต ดังนั้นวรรณกรรมตํารายา ตัวยาที่ผลิตขึ้นหรือตัวแพทยแผนไทยยังมีคุณคาอยูในปจจุบันก็มีปญหา
ที่รอการแกไขเพื่อใหการแพทยแผนไทยบูรณาการขึ้นอยางมีระบบ และสามารถมีบทบาทตอสังคมอยู
เชนเดิม จากผลของการศึกษาสามารถสรุปถึงปญหาที่ทําใหการแพทยแผนไทยในกรุงเทพมหานครไม
กาวหนา ไดแก ปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ขาดการสงเสริมและการเอาใจ
ใสจากรัฐ รวมทั้งแกไขโครงสรางและสนับสนุนการบริหารใหเปนไปในหลักสากล คือ จําเปนตองมีการ
จัดตั้งสภาแพทยแผนไทย
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7. อิทธิพลของศาสนาพราหมณ-ฮินดูในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน. / โดย บํารุง คําเอก.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
Uวัตถุประสงคของการวิจัยเลมนี้เพื่อเขาใจแหลงความรู ที่มา ความคิดและปรัชญาที่พราหมณ
นํามาถายทอดใหคนไทยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน รวมทั้งเพื่อเขาใจบทบาทของพราหมณและรองรอย
การเขามาของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ระบบความคิดและพัฒนาการทางรูปแบบปฏิบัติของพราหมณใน
สมัยรัตนโกสินทรตอนตนซึ่งสามารถประยุกตใชกับสังคมไทยปจจุบันได ผลการวิจัยพบวาประเทศไทย
ไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ-ฮินดู ตั้งแตชวงตนยุคเหล็กในสมัยกอนประวัติศาสตรและตอเนื่องมา
ตั้งแตสุโขทัยจนถึงอยุธยาในสมัยอยุธยาตอนปลาย เริ่มมีการติดตอกับพราหมณ-ฮินดูจากอินเดีย โดยทาง
การคาจากเสนทางการเดินเรือแสดงถึงวาอิทธิพลที่สงผลตอประเทศไทยในยุคนี้ มักจะมาจากอินเดียทาง
ภาคใต ซึ่งอิทธิพลของศาสนาพราหมณ-ฮินดูในดานตาง ๆ อาทิ ดานประติมากรรม ดานจิตรกรรม ดาน
วรรณกรรมไทย ดานทางละครไทย และในดานพุทธศาสนาแสดงใหเห็นถึงพระราชพิธีตาง ๆ ที่มีพราหมณ
และพระสงฆปฏิบัติรวมกัน
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพ
รัฐบาล
1. รายงานประจําป 2549 กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. / โดย
กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรน้ํา,
ม.ป.ป.
Uรายงานประจําป 2549 ของกรมทรัพยากรน้ํา ฉบับนี้เปนเอกสารเกี่ยวกับการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานประจําป 2549 อีกทั้งเพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปไดรับ
ทราบ ซึ่งเนื้อหาภายในเลมประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของหนวยงานวาดวยความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตรแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2548-2551 กับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ทส. สูเปาหมาย
กลยุทธและผลผลิตกรมทรัพยากรน้ําและรายงานสรุปผลการดําเนินงานทรัพยากรน้ํา สวนที่ 2 ผลการ
ปฏิบัติราชการวาดวยผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ทส. 4 ป สวนที่ 3 รายงานการเงินวาดวยงบแสดงฐานะทางการเงิน รายงานสรุปตนทุน
ผลผลิต สวนที่ 4 ผลงานสําคัญในดานตาง ๆ อาทิ ดานนโยบายและแผน โครงการแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ําอุปโภคบริโภค และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนระบบ นอกจากนี้ยังประกอบดวย
ภาพและรายนามผูบริหารระดับสูงของกรมทรัพยากรน้ําทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
2. รายงานประจําป 2550 กรมสรรพากร. / โดย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง. กรุงเทพฯ :
กรมสรรพากร, 2551.
Uรายงานประจําป 2550 ของกรมสรรพากร ฉบับนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานในรอบปของกรมสรรพากร อีกทั้งเพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธหนวยงานใหหนวยงาน
หรือบุคคลที่เกี่ยวของ รวมถึงสาธารณชนทั่ว ๆ ไป ไดทราบถึงบทบาท ภารกิจ อํานาจหนาที่ของกรมที่
รับผิดชอบ โดยรายละเอียดของเนื้อหาภายในเลมแบงออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 เปนขอมูลภาพรวม
ของกรมสรรพากรวาดวยภาพและรายนามของผูบริหารระดับสูง โครงสรางองคกร การบริหารราชการและ
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แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการวาดวยการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ภายใตแผนปฏิบัติราชการของกรมสรรพากร สวนที่ 3 เปนรายงานการเงินวาดวย การแสดงงบฐานะทาง
การเงินของกรมสรรพากร และในสวนที่ 4 เปนเรื่องอื่น ๆ อาทิ มาตรการภาษีเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
บทวิเคราะหผลการจัดเก็บภาษีอากร และพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรภาค
3. รายงานประจําป 2550 ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา. / โดย สํานักงานผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา. กรุงเทพฯ : สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา, 2551.
Uรายงานประจําป 2550 ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ฉบับนี้เนื้อหาเปนการกลาวถึง
การปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาในฐานะที่
เป นหนว ยงานธุรการในรอบป 2550 โดยมีการนําเสนอสาระสํ าคั ญของเนื้ อหาประกอบด วย ส วนที่ 1
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กลาวถึง อํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พรอมดวยรายนาม
ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา สวนที่ 2 สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กลาวถึง ประวัติความ
เปนมาของหนวยงาน อํานาจหนาที่ แผนยุทธศาสตรและโครงสรางการบริหารและกรอบอัตรากําลังของ
สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานกลาวถึง การสรุปผลการดําเนินงาน
ของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา และผลการดําเนินงานของสํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
สวนที่ 4 รายงานการเงิน กลาวถึง รายงานการเงินประจําปงบประมาณ 2549 และปงบประมาณ 2550
ตลอดจนรวมถึงสวนอื่น ๆ ที่กลาวถึง แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานผลการดําเนินงาน
4. รายงานประจําป 2550 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต. / โดย ศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต. ยะลา : ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต, 2551.
Uรายงานประจําป 2550 ของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ฉบับนี้เนื้อหาเปน
การประมวล รวบรวมการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตในการแกไขปญหา
ในรอบ 1 ปที่ผานมา เพื่อเปนการรายงานใหแกรัฐบาล ประชาชน องคกรภาคประชาชนไดรับทราบ โดย
สาระสําคัญภายในเลมนี้ประกอบดวย สวนที่ 1 กลาวถึง นโยบาย ยุทธศาสตร และโครงสรางการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต สวนที่ 2 กลาวถึง การแปลงนโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ผลการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญในรอบป 2550 กลยุทธในการทํางาน สวนที่ 3 กลาวถึง ทิศทางการทํางานตามนโยบาย
เสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตป 2551 และในสวนของภาคผนวกจะเปนการกลาวถึงระเบียบ
ของสํานักนายกรัฐมนตรีตาง ๆ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี
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5. รายงานประจําป 2550 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). / โดย สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ม.ป.ป.
Uรายงานประจําป 2550 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฉบับนี้เปนการสรุป
รวบรวมรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานประจําปงบประมาณ 2550 เพื่อเปนการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบถึงบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งเนื้อหาภายในประกอบดวย
ขอมูลทั่วไปของสํานักงานฯ ภารกิจ วิสัยทัศน โครงสรางการบริหารงาน รายนามของคณะผูบริหารของ
หนวยงาน รวมถึงผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของฝาย อาทิ การสนับสนุนดานวิจัยและพัฒนา การ
สรางและพัฒนากําลังคนดานวิจัย รวมทั้งการสื่อสารงานวิจัยสูสังคม นอกจากนี้ยังประกอบดวย รายงาน
การเงินและผลการประเมินการดําเนินงานของ สกว. ในรอบปที่ผานมาโดย TRIS วาดวยผลผลิตทั้ง 5
กลาวถึง สรุปภาพการสนับสนุนโครงการปงบประมาณ 2550 รายชื่อเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ป 2550 และ
รวมทั้งผลงานที่ตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาติ ผลงานการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
6. รายงานประจําป 2550 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. / โดย สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ม.ป.ป.
Uหนังสือรายงานประจําป 2550 ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ฉบับนี้เนื้อหาเปนการ
สรุปรวบรวมผลการปฏิบัติงานในรอบป 2550 ของหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธและ
เผยแพรใหสาธารณชนทั่วไปไดรับทราบบทบาทหนาที่รับผิดชอบขององคกร ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหา
ภายในเลมนี้ประกอบดวย กรรมการบริหารงานสภาวิจัยแหงชาติ โครงสรางสภาวิจัยแหงชาติและโครงสราง
ภายในสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รายนามและภาพของผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ รวมทั้ง ยุทธศาสตรของหนว ยงาน (พ.ศ.2548-2551) อีก ทั้งในภาคผนวกประกอบดวย ภาพ
กิจกรรมของหน ว ยงาน พร อมดวยการประมวลพระราชบั ญญัติ ส ภาวิจั ยแหง ชาติ และประกาศสํา นัก
นายกรัฐมนตรีเรื่องแตงตั้งกรรมการบริหารและกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ
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U ประเพณีสงกรานต
คําวา "สงกรานต" มาจากภาษาสันสกฤตวา สํ-กรานต แปลวา
กาวขึ้น ยางขึ้น หรือกาวขึ้น การยายที่ เคลื่อนที่ คือ พระอาทิตยยางขึ้นสู
ราศีใหม หมายถึง วันขึ้นปใหม ซึ่งตกอยูในวันที่ ๑๓,๑๔,๑๕ เมษายนทุกป
แตวันสงกรานตนั้นคือ วันที่ ๑๓ เมษายน เรียกวา วันมหาสงกรานต วันที่
๑๔ เปนวัน เนาว วั น ที่ ๑๕ เปน วันเถลิง ศก การยา ยของพระอาทิตย เ ข าไป
จั ก ราศี ใ ดราศี ห นึ่ ง จะเป น ราศี ใ ดก็ ไ ด แต ค วามหมายที่ ค นไทยทั่ ว ไปใช ห มายเฉพาะวั น และเวลาที่
พระอาทิตยเคลื่อนเขาสูราศีเมษในเดือนเมษายนเทานั้น

U ตํานานเกี่ยวกับกําเนิดวันสงกรานต
กลาวไววากอนพุทธกาลมีเศรษฐีครอบครัวหนึ่ง อายุเลยวัยกลางคนก็ยังไรทายาทสืบสกุล
ซึ่งทําใหทานเศรษฐีทุกขใจเปนอันมาก ขางรั้วบานเศรษฐีมีครอบครัวหนึ่ง หัวหนาครอบครัวเปนนักเลง
สุราถาวันไหนร่ําสุราสุดขีด ก็จะพูดเสียงดังแสดงวาจาเยาะเยยเศรษฐีสบประมาทในความมีทรัพยมาก
แตไรทายาทสืบสมบัติเสมอ วันหนึ่งเศรษฐีจึงถามวามีความขุนเคืองอะไรจึงแสดงอาการเยาะเยยและ
สบประมาท เฒานักดื่มจึงตอบ ถึงทานมั่งมีสมบัติมากก็จริง แตเปนคน
มี บ าปกรรมท า นจึ ง ไม มีบุ ต รตายไปแล ว สมบัติ ก็ต กเปน ของผู อื่น หมด
สู เ ราไม ไ ด ถึ ง แม จ ะยากจนแต ก็ มี บุ ต รคอยดู แ ลรั ก ษายามเจ็ บ ไข
และรักษาทรัพยสมบัติเมื่อเราสิ้นใจ
นับแตนั้นมาเศรษฐียิ่งมีความเสียใจ จึงพยายามไปบวงสรวง
พระอาทิตยและพระจันทรเพียรพยายามตั้งจิตอธิษฐานขอบุตร ทําเชนนี้
เปนเวลาติดตอกันถึงสามป ก็ไมไดบุตรดังที่ตนปรารถนาจนวันหนึ่งเปนวันนักขัตฤกษสงกรานต ทานเศรษฐี
พาขาทาสบริวารของตนมาทีโ่ คนตนไทรใหญตนหนึ่ง ทีอ่ ยูบนฝง แมนา้ํ ที่อาศัยของนกทั้งหลาย ทานเศรษฐี
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ใหบริวารลางขาวสารดวยน้าํ สะอาดถึง ๗ ครั้ง แลวจึงหุงขาวสารนั้น เมื่อสุกแลวยกขึน้ บูชาพระไทร
เทพเหลานัน้ เกิดความสงสาร จึงขึ้นไปเฝาพระอินทรทูลขอบุตรแกเศรษฐี พระอินทรจงึ บัญชาใหเทพบุตร
องคหนึ่งชื่อ “ธรรมบาล” ลงมาเกิดในครรภของภรรยาเศรษฐี เมื่อครบกําหนดภรรยาเศรษฐีกค็ ลอดบุตร
เปนชาย เศรษฐีจึงตั้งชื่อวา ธรรมบาลกุมาร เพื่อตอบสนองพระคุณเทพเทวา เศรษฐีไดสรางปราสาทสูง ๗
ชั้นถวายเทพตนไทร เมื่อธรรมบาลกุมารเจริญวัยขึ้น เปนเด็กที่มีปญญาเฉียบแหลม รอบรู และวัยเพียง
๗ ขวบก็เรียนจบไตรเพท ยังมีเทพองคหนึง่ ชื่อ “ทาวกบิลพรหม” ไดยินกิตติศัพททางสติปญญาอันยอด
เยี่ยมของเด็กนอย จึงคิดทดลองภูมิปญญาโดยการเอาชีวิตเปนเดิมพันจึงถามปญหา ๓ ขอ ถากุมารนอย
แกปญหาทั้ง ๓ ขอได กบิลพรหมจะตัดศีรษะของตนบูชา ถาธรรมบาลแกไมได ก็จะตองเสียหัวเพื่อยอมรับ
ความพายแพปญหานั้นมีวา
๑. ตอนเชาราศีคนอยูแหงใด
๒. ตอนเที่ยงราศีของคนอยูแหงใด
๓. ตอนค่ําราศีของคนอยูแหงใด
เมื่อไดฟงปญหาแลว ธรรมบาลไมอาจทราบคําตอบในทันทีได จึงผลัดวันตอบปญหาไปอีก ๗
วัน ครั้นเวลาลวงจากนั้นไป ๖ วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังคิดหาคําตอบปญหานั้นไมได จึงหลบออกจาก
ปราสาทหนีเขาปา และไปนอนพักเอาแรงใตตนตาล ขณะนั้นบนตนตาลมีนกอินทรีคูหนึ่งอาศัยอยู
นางนกถามสามีวา “พรุงนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหน” นกสามีก็ตอบวา “พรุงนี้เราไมตองบินไปไกล เพราะ
จะไดกินเนื้อธรรมบาลกุมาร ซึ่งจะถูกทาวกบิลพรหมตัดหัว เนื่องจากแกปญหาไมได” นางนกถามวา
“ปญหานั้นวาอยางไร” นกสามีตอบวา ปญหามีอยู ๓ ขอ และหมายถึง
ขอหนึ่ง ตอนเชาราศีของมนุษยอยูทหี่ นา คนจึงตองลางหนาทุก ๆ เชา
ขอสอง ตอนเทีย่ งราศีคนอยูที่อก มนุษยจึงตองเอาเครื่องหอมประพรมที่อก
ขอสาม ตอนค่ําราศีคนอยูท ี่เทา มนุษยจงึ ตองลางเทากอนเขานอน
ธรรมบาลกุมาร ไดยินการไขปญหาของนกอินทรี และจําจนขึ้นใจ ทั้งนี้เพราะธรรมบาภาษานก
จึงกลับสูปราสาทอันเปนที่อยูแหงตน รุงขึ้นเปนวันครบกําหนดแกปญหา ทาวกบิลพรหม มาฟงคําตอบ
ธรรมบาลกุมารกลาวแกปญหาตามที่นกอินทรีคุยกันทุกประการ ทาวกบิลพรหมจึงเรียก ธิดาทั้ง ๗ ของตน
อันเปนบาทบริจาริกาคือหญิงรับใชของพระอินทรมาพรอมกัน แลวบอกวาตนจะตัดเศียรบูชาธรรมบาล
กุมาร แตถาเอาศีรษะพอวางไวบนแผนดินก็จะลุกไหมไปทั้งโลก ถาจะโยนขึ้นไปบนอากาศ อากาศจะแหง
แลงฟาฝนจะหายไปสิ้น ถาทิ้งลงไปในมหาสมุทร น้ําในมหาสมุทรจะแหงแลงไปเชนกัน จึงสั่งใหนางทั้ง
๗ คน เอาพานมารองรับศีรษะ แลวจึงตัดศรีษะสงใหนางทุงษธิดาคนโต นางทุงษจึงเอาพานรับเศียรบิดาไว
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แลวแหประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุ ๖๐ นาที แลวอัญเชิญไปไวในมณฑปถ้ําคันธุรลี เขาไกรลาส บูชา
ดวยเครื่องทิพย พระเวสสุกรรมก็เนรมิตโรงประดับดวยแกว ๗ ประการ ชื่อภควดี ใหเปนที่ประชุมเทวดา
เทวดาทั้งปวงก็เอาเถาฉมุลาดลงมาลางในสระอโนดาต ๗ ครั้ง แลวก็แจกกันเสวยทุก ๆ องค ครั้นครบ
๓๖๕ วัน โลกสมมุติวาปหนึ่งเปนสงกรานต ธิดา ๗ องค ของเทากบิลพรหมก็ผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียร
ของพระบิดาออกแหประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุทุกป แลวจึงกลับไปเทวโลก

U ความหมายของคําที่เกี่ยวของกับสงกรานต
สงกรานต ที่แปลวา "กาวขึ้น" "ยางขึ้น" นั้นหมายถึง การที่ดวงอาทิตยขึ้นสูราศีใหม อันเปน
เหตุการณที่เกิดขึ้นทุกเดือน ที่เรียกวาสงกรานตเดือน แตเมื่อครบ ๑๒ เดือนแลวยางขึ้นราศีเมษอีก
จัดเปนสงกรานตป ถือวาเปนวันขึ้นปใหมทางสุริยคติในทางโหราศาสตร มหาสงกรานต แปลวา กาวขึ้น
หรือยางขึ้นครั้งใหญ หมายถึงสงกรานตป
คือปใหมอยางเดียว กลาวคือสงกรานตหมายถึง ไดทั้ง
ส ง ก ร า น ต เ ดื อ น แ ล ะ ส ง ก ร า น ต ป แ ต ม ห า ส ง ก ร า น ต ห ม า ย ถึ ง ส ง ก ร า น ต ป อ ย า ง เ ดี ย ว
วันเนา แปลวา "วันอยู" คําวา "เนา" แปลวา "อยู" หมายความวาเปนวันถัดจากวันมหาสงกรานต
มา ๑ วัน วันมหาสงกรานตเปนวันที่ดวงอาทิตยยางสูราศีตั้งตนปใหม วันเนาเปนวันที่ดวงอาทิตยเขาที่
เขาทางในวันราศีตั้งตนใหมเรียบรอยแลว คืออยูประจําที่แลว
วันเถลิงศก แปลวา "วันขึ้นศก" เปนวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม ที่เปลี่ยนวันขึ้นศกใหมมาเปนวันที่
๓ ถัดจากวันมหาสงกรานต ก็เพื่อใหหมดปญหาวา การยางขึ้นสูจุดเดิม สําหรับตนปนั้นเรียบรอยดี ไมมี
ปญหาเพราะอาจมีปญหาติดพันเกี่ยวกับชั่วโมง นาที วินาที ยังไมครบถวนสมบูรณ ที่จะเปลี่ยนศก
ถาเลื่อนวันเถลิงศกหรือวันขึ้นจุลศักราชใหมมาเปน วันที่ ๓ ก็หมายความวา อยางนอยดวงอาทิตย
ไดกาวเขาสูราศีใหม ไมนอยกวา ๑ องศาแลวอาจจะยางเขาองศาที่ ๒ หรือที่ ๓ ก็ได
วันสงกรานตเปนวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม ซึ่งกษัตริยสิงหลแหงพมา ทรงตั้งขึ้นเมื่อปกุนวันอาทิตย
พ.ศ. ๑๑๘๑ โดยกําหนดเอาดวงอาทิตยเขาสูราศีเมษได ๑ องศา ประกอบกับไทยเราเคยนิยมใช
จุลศักราช สงกรานตจึงเปนวันขึ้นปใหมของไทยอีกดวย ในปแรกที่กําหนดเผอิญเปนวันที่ ๑๓ เมษายน
ซึ่งอันที่จริงไมใชวันที่ ๑๓ เมษายนทุกป แตเมื่อเปนประเพณี ก็จําเปนตองเอาวันนั้นทุกป เพื่อมิใหการ
ประกอบพิธี ซึ่งมิไดรูโดยละเอียดตองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา วันที่ ๑๓ จึงเปนวันสงกรานตของทุกป
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U ตํานานนางสงกรานต
นางสงกรานต เปนธิดาของทาวกบิลพรหม หรือทาวมหาสงกรานต และเปนนางฟาอยูบ นสรวง
สวรรคชั้นจาตุมหาราช (สวรรคชั้นที่ 1 ในทัง้ หมด 6 ชั้น) ซึง่ มีหนาที่ในการรับศรีษะของทาวกบิลพรหม
แหรอบเขาพระสุเมรุในแตละรอบป หรือในวันสงกรานตนั้นเอง โดยมีเกณฑกาํ หนดที่วา วันสงกรานต คือ
วันที่ 13 เมษายน ตรงกับวันใดก็ใหนางสงกรานตประจําวันนัน้ เปนผูแ ห นางสงกรานตมที ั้งหมด 7 องค
ไดแก
1. นางสงกรานตทุงษเทวี
ทุงษเทวีเปนนางสงกรานตประจําวันอาทิตย ทัดดอกทับทิม มีปท มราค
(แกวทับทิม) เปนเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ อุทมุ พร (มะเดื่อ) อาวุธคูกาย
พระหัตถ ขวาถือจักร พระหัตถซายถือสังข เสด็จไสยาสนเหนือปฤษฎางค
ครุฑ
นางสงกรานตทุงษเทวี

2. นางสงกรานตโคราดเทวี
โคราดเทวีเปนนางสงกรานตประจําวันจันทร ทัดดอกปป มีมุกดาหาร
(ไขมุก) เปนเครื่องประดับภักษาหาร คือ เตละ (น้ํามัน) อาวุธคูกาย พระ
หัตถขวาถือพระขรรค พระหัตถซายถือไมเทา เสด็จประทับเหนือพยัคฆ (เสือ)

นางสงกรานตโคราดเทวี

3. นางสงกรานตรากษสเทวี
รากษสเทวีเปนนางสงกรานตประจําวันอังคาร ทัดดอกบัวหลวง มีโมรา
(หิน) เปนเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ โลหิต (เลือด) อาวุธคูกาย พระหัตถ
ขวาถือตรีศูล พระหัตถซายถือธนู เสด็จประทับเหนือวราหะ (หมู)

นางสงกรานตรากษสเทวี
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4. นางสงกรานตมัณฑาเทวี
มัณฑาเทวีเปนนางสงกรานตประจําวันพุธ ทัดดอกจําปา มีไพฑูรย
(พลอยสีเหลืองแกมเขียว) เปนเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ นมและเนย
อาวุธคูกาย พระหัตถ ขวาถือเหล็กแหลม พระหัตถซายถือไมเทา เสด็จ
ไสยาสนเหนือปฤษฎางคคัสพะ (ลา)
นางสงกรานตมัณฑาเทวี

5. นางสงกรานตกิริณีเทวี
กิริณีเทวีเปนนางสงกรานตประจําวันพฤหัสบดี ทัดดอกมณฑา (ยี่หุบ) มี
มรกตเปนเครือ่ งประดับ ภักษาหาร คือ ถั่วและงา อาวุธคูกาย พระหัตถขวา
ถือพระขรรค พระหัตถซายถือปน เสด็จไสยาสนเหนือปฏษฎางคคชสาร (ชาง)

นางสงกรานตกิริณีเทวี

6. นางสงกรานตกิมิทาเทวี
กิมิทาเทวีเปนนางสงกรานตประจําวันศุกร ดัดดอกจงกลนี มีบษุ ราคัม
เปนเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ กลวยและน้ํา อาวุธคูก าย พระหัตถขวาถือ
พระขรรค พระหัตถซายถือพิณ เสด็จประทับยืนเหนือมหิงสา (ควาย)

นางสงกรานตกิมิทาเทวี

7. นางสงกรานตมโหทรเทวี
มโหทรเทวีเปนนางสงกรานตประจําวันเสาร ทัดดอกสามหาว
(ผักตบชวา) มีนิลรัตนเปนเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ เนื้อทราย อาวุธคู
กาย พระหัตถขวาถือจักร พระหัตถซายถือตรีศูล เสด็จประทับเหนือมยุรา
ปกษา (นกยูง)
นางสงกรานตมโหทรเทวี
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