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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
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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

หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551.
"เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 บัญญัติให
ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน เพื่อกําหนดภารกิจของคณะกรรมการ
ข า ราชการพลเรื อ น และสํ า นั ก งานคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นให เ หมาะสม ประกอบกั บ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไดใชบังคับมานาน ดังนั้น เพื่อกําหนดภารกิจของ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใหเหมาะสมและเพื่อให
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคลองกับทิศทางการบริ หารราชการ สมควรปรับปรุงกฎหมาย
ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 โดยไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาฯ เลม 125 ตอนที่ 22ก หนา 1 เมื่อวันศุกรที่ 25 มกราคม 2551 และมีผลบังคับใชตงั้ แตวนั ถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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หนังสือหมวดความรูทั่วไป
(A)
1. เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบิดาแหงการจัดการทรัพยากรน้ํา : รอยใจเปนหนึ่งสราง
8 หมื่นฝายตนน้ําถวายในหลวง. กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรน้ํา, 2550.
"หนัง สือเลม นี้ จัดพิ มพเ นื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวัน ที่ 5 ธัน วาคม
พุทธศักราช 2550 นี้ ซึ่งในเนื้อหาไดถายทอดเรื่องราวสาระสําคัญที่ไดทรงปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องน้ําและการ
สร า งฝายต น น้ํ า ตลอดมา อี ก ทั้ ง เพื่ อ เป น การเทิ ด พระเกี ย รติ ต ลอดจนเผยแพร พ ระเกี ย รติ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในดานการจัดการน้ําและยังเปนประโยชนแกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
การอนุรักษน้ําและการรวมกันรักษาพื้นที่ตนน้ํา เนื้อหาประกอบดวย รายละเอียดดังนี้ คือ พระบิดาแหง
การจัดการทรัพยากรน้ํา แนวพระราชดําริดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมทั้งแนวพระราชดําริดาน
การอนุรักษการสรางฝายชะลอความชุมชื้น (ฝายตนน้ํา) ตลอดจนเปนวาระน้ําแหงชาติ พรอมดวยระบบ
ฐานขอมูล 8 หมื่นฝายตนน้ําถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2. ทวนอดีต. / โดย วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551.
"”ทวนอดี ต ” เป น หนั ง สื อ ที่ ส ะท อ นแง มุ ม หนึ่ ง ของประวั ติ ศ าสตร แ ละช ว ยให ค นไทยรู จั ก
ประเทศชาติของตนดีขึ้นในเนื้อหาประกอบดวย เรื่องราวในอดีตที่นาสนใจ 6 เรื่อง คือ เรื่องอันเกี่ยวกับ
นายเฮนรี่ อาลาบาสเตอร ชาวอังกฤษผูซึ่งเขามาเมืองไทยตั้งแตปลายรัชกาลที่ 4 และในชวงตน ๆ รัชกาล
ที่ 5 ได รั บ ราชการใกล ชิ ด เบื้ อ งพระยุ ค ลบาท ทํ า หน า ที่ เ ป น ราชเลขานุ ก ารฝ า ยภาษาอั ง กฤษและเป น
ที่ปรึกษาราชการงานเมืองหลายดาน เรื่องการปฏิรูปเครื่องแตงกายของคนไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
อันเปนความดําริและนโยบายที่จะใหคนไทยไมเปนที่ดูแคลนของชาวตางชาติใหสมกับที่เปนชาติที่เจริญ
แลว เรื่องเบื้องแรกของการวางแผนเศรษฐกิจแหงชาติ ซึ่งจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ตัดสินใจดําเนินการ
ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญจากธนาคารโลก เมื่อป พ.ศ.2502 เรื่องการสงคณะทูตการคาระดับรัฐมนตรี
ไปกรุ ย ทางสร า งสั ม พั น ธภาพทางการเมื อ งและการค า กั บ เกาหลี เ หนื อ และประเทศจี น ในสมัย รั ฐ บาล
สัญญา ธรรมศักดิ์ เมื่อปลายป พ.ศ.2517 เรื่องการกอกําเนิดและการสรางประเทศสิงคโปรตั้งแตแรกเริ่ม
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จนกระทั่งนายลีกวนยูและพรรค พี.เอ.พี. ของเขาเขาบริหารจัดการตั้งแตป พ.ศ.2502 และ เรื่องสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนไทยดานตะวันออกขณะที่ยังมีการสูรบอยางนอง
เลือดในลาวและกัมพูชา ในป พ.ศ.2526 ทําใหมีผูอพยพเขามาในเมืองไทยเปนแสนคน ซึ่งเรื่องทั้ง 6 เรื่องนี้
จะชวยใหคนไทยไดรูจักประเทศชาติของเราดีขึ้น และมีความรักชาติมากขึ้น พรอมกับสามารถทําใหผูอานมี
ความรอบรูมากขึ้น
3. หลักศาสนากับการไกลเกลี่ยขอพิพาท. / โดย สรวิศ ลิมปรังษี. กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลยุติธรรม,
2551.
"หนังสือ “หลักศาสนากับการไกลเกลี่ยขอพิพาท” เลมนี้เปนการรวบรวมบทความที่เกี่ยวกับ
ศาสนากับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม เพื่อใหผูอานสามารถ
นําเอาวิธีการและแนวปฏิบัติตามหลักศาสนาดังกลาวมาประยุกตใชกับกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได
อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในเลมนี้ประกอบดวย 9 บทความ ดังนี้ สันติภาพของโลก วิถีสูสันติภาพ ปฏิบัติการ
แกปญหาในระบบองครวม หลักการสรางความสามัคคี การไกลเกลี่ยแบบพุทธ การมีสวนรวมในการจัดการ
ความขัดแยงในมิติพระพุทธศาสนา การไกลเกลี่ยขอพิพาทตามหลักธรรมในพุทธศาสนา การบริหารความ
ขัดแยงตามหลักคริสตศาสนา สุดทายบทความเรื่องการปรองดองและการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาสนา
อิสลาม
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร
ทั่วไป (D)
1. ชีวิตพอเพียง หมอเกษม วัฒนชัย. / โดย สันติสุข โสภณสิริ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิหมอชาวบาน, 2551.
"ชีวิตพอเพียงหรือจากคอกหมูสูองคมนตรี เปนเรื่องเลาหรือตํานานชีวิตของหมอเกษม วัฒนชัย
จากเด็กจน ๆ คนหนึ่งที่เกิดในคอกหมูผูใฝฝน ใฝดี มีวิริยะ อุตสาหะ มีความกตัญูในหัวใจ มีสุจริตเปน
วิสัย มีปญญาและสัมมาวาจา เปนนักศึกษาแพทยเหรียญทองไดทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” ไปศึกษาตอ
ยังตางประเทศเปนแพทยผูเชี่ยวชาญเรื่องโรคหัวใจ และไดเจริญในหนาที่การรับราชการจนตําแหนงใน
ปจจุบันไดรับโปรดเกลาฯ เปนองคมนตรี
2. นานาสาระเสด็จพอ ร.5. / โดย ทัศนา ทัศนมิตร. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551.
"นานาสาระเสด็จพอ ร.5 เลมนี้เปนหนังสืออีกเลมหนึ่งที่รวบรวมเอาเกร็ดความรูและบางเรื่องที่
ยังไมเปดเผยในสมัยรัชกาลที่ 5 นํามารอยเรียงไว เพื่องายแกการศึกษา คนควา โดยที่ผูเขียนไดเขียนถึง
ยานถนนตีทองและถนนเฟองนคร ซึ่งสมัยกอนเปนยานที่มีกิจการทําทอง ทําเงิน ในสมัยหลังสงคราม
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณวังแพรงสรรพศาสตร วังแพรงนรา และวังแพรงภูธร ทั้งนี้บนถนนเฟองนครยังมี
สิ่งดี ๆ ที่สรางมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 ซุกซอนอยูอีกมาก เพราะเปนถนนสายประวัติศาสตรที่อยูคูมากับ
กรุงรัตนโกสินทร นอกจากนี้ในเนื้อหาไดบอกเลาถึงความรุงเรืองเมื่อครั้งสมัยแผนดินพระพุทธเจาหลวง
ดวยการนําเสนอสาระที่นาสนใจและเปนประโยชน อีกทั้งยังเปนหลักฐานสําคัญที่คนรุนหลังสามารถใช
สืบคนเพื่อศึกษาความเปนมาของภูมิหลังไดเปนอยางดี
3. พระโสทรเชษฐภคิน.ี / โดย คุณขาหลวง. กรุงเทพฯ : ศยาม, 2551.
"คําวา “พระโสทรเชษฐภคินี” มีความหมายวา พี่รวมอุทรเดียวกัน ซึ่งสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงเปนพี่สาวของพระมหากษัตริยถึง 2 รัชกาล คือ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน ซึ่งเนื้อหาของหนังสือเลมนี้ผูเขียนไดรวบรวมและ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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เรียบเรียงเกี่ยวกับพระประวัติตั้งแตยังทรงพระเยาวจนสิ้นพระชนม พระกรณียกิจและพระจริยาวัตรมา
บันทึกไวเปนเสมือนขอมูลทางวิชาการและประวัติศาสตร นอกจากนี้เนื้อหาภายในยังไดนําเสนอเรื่อง
โบราณราชประเพณีเนื่องในการพระบรมศพและพระศพ รวมทั้งความรูเกี่ยวกับพระโกศและการไวทุกข
นับตั้งแตตนรัตนโกสินทรเปนตนมา พรอมกันนี้ยังไดลงแถลงการณและประกาศของสํานักพระราชวัง
เกี่ยวกับการประชวรและการสิ้นพระชนมของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ไวเพื่อเปนการบันทึกขอมูลประวัติศาสตรในชั้นตนดวยเชนกัน
4. มหาจักรพรรดิกุบไลขาน ยอดขุนพลนักรบสายเลือดมองโกล. / โดย บรรยง บุญฤทธิ์.
พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สรางสรรคบุคส, 2551.
"”มหาจักรพรรดิกุบไลขาน ยอดขุนพลนักรบสายเลือดมองโกล” คือ เรื่องราวของจักรพรรดิแหง
มองโกลที่ สื บ ทอดความฝ น ของเจงกี ส ข า นจอมทั พ ผู ยิ่ ง ใหญ ต ลอดกาลในการขยายมหาอาณาจั ก ร
มองโกลและครอบครองอาณาจักรจีนที่ยิ่งใหญ เรื่องราวหลากหลายของพระองคไดถูกบันทึกไว รวมทั้งการ
วิเคราะหประวัติศาสตรในแงมุมตาง ๆ ของนักประวัติศาสตรเกี่ยวกับมหาขานผูยิ่งใหญผูนี้ หนังสือเลมนี้ได
เปดเผยชีวิตลับของพระองคตั้งแตวัยเยาวจนกาวไปสูยอดขุนพลนักรบจนเปนมหาขานผูยิ่งใหญที่เชี่ยวชาญ
ในการประยุ ก ต ใช ตํา รั บพิ ชั ย สงคราม และกลยุท ธพิ ส ดารล้ํ า ลึ ก ทั้ ง แบบมองโกลและจี น นํา ทัพ เป ดศึ ก
สงครามขยายดินแดนอยางกวางใหญไพศาลจนเปนมหาจักรพรรดิทั้งสองอาณาจักร คือ มองโกลและจีน
ในเวลาเดียวกัน ชีวิตและงานของพระองคเชื่อมระหวางความรุงโรจนและความเสื่อมของอาณาจักรมองโกล
อีก ทั้ ง บทบาทในการใช ทั้ ง ยุ ท ธศาสตร แ ละยุ ท ธวิ ธี ใ นการบริ ห ารบ า นเมื อ ง การทํ า สงคราม การเจริ ญ
สัมพันธไมตรีกับเกาหลี ญี่ปุน อาณาจักรพุกาม (พมา) อาณาจักรอันนัม (เวียดนาม) อาณาจักรจัมปา
(กัมพูชา) และอาณาจักรไทยในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช รวมทั้งการชนะใจประชาชนในทั้งอาณาจักร
ของตนเองและดินแดนอาณานิคม
5. สภาพปญหาและแนวทางแกไขสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต. / โดย
สภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต. ยะลา : ยะลาการพิมพ (1992), 2551.
" หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพปญหาและแนวทางแกไขสถานการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย หลักการและเหตุผล องคความรูเกี่ยวกับ
ปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งสภาพปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต
และกลุมกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต พรอมดวยการวิเคราะหบทบาทและแนวทางแกไข
ปญหาของรัฐบาลไทย ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหาสถานการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต นอกจากนี้ในภาคผนวกยังประกอบดวย ตาราง ดัชนีเอกสารแนวทางการแกไขปญหาความไมสงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดภูมิศาสตร
มานุษยวิทยา (G)
1. ทองรอบโลก....แสนสนุก. / โดย อํานาจ เจริญศิลป. กรุงเทพฯ : ศรีอนันตการพิมพ, 2550.
"ทองรอบโลก...แสนสนุก เลมนี้เปนหนังสือที่รวบรวมประสบการณการเดินทางชมสถานที่ตาง ๆ
ของผูเขียนมารวมไว ซึ่งในเนื้อหาไดแบงเปนทวีปตาง ๆ อาทิ ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย ทวีป
อเมริ ก า นอกจากนี้ ผู เ ขี ย นได เ พิ่ ม เนื้ อ หาของ “ท อ งเมื อ งไทย...ดิ น แดนแห ง สยามเมื อ งยิ้ ม ” ได แ ก
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ภูเก็ต ตราด เพชรบูรณ และเชียงราย พรอมกับในสวนประเทศตาง ๆ ที่เพิ่ม
ไดแก ลาว พมา กัมพูชา อินเดีย เกาหลีใต รัสเซีย เวียดนาม และในภาคผนวกไดเพิ่มเรื่อง สถานที่สําคัญ
และสิ่งมหัศจรรยของโลกที่นาไปเที่ยวที่สุดในโลก เทียบเวลารอบโลก อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศ...วัดเปน
องศาเซลเซียส และภาษาตางประเทศที่ควรทราบกอนเดินทางรอบโลก ไดแก ภาษาลาว มลายู จีนกลาง
ญี่ปุน รัสเซีย อังกฤษ เวียดนาม ฝรั่งเศสและเยอรมัน

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร
(H)
1. การบริหารเศรษฐกิจมหภาคตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. / โดย ฉลองภพ สุสังกรกาญจน.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ม.ป.ป.
"เนื้ อหาของหนัง สื อเล ม นี้เกี่ย วกับ แนวทางในการบริ หารเศรษฐกิจมหภาคตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจากพฤติกรรมตาง ๆ ในระบบเศรษฐกิจกอนวิกฤตเศรษฐกิจที่มีลักษณะของความไม
พอเพียงอยูแทบทุกดานไมวาการบริโภค การลงทุน หรือการกอหนี้อยางไมพอเพียง ขาดการวิเคราะหอยาง
มี เ หตุ มี ผ ลและขาดภู มิ คุ ม กั น ต อ ความผั น ผวนและความเสี่ ย งต า ง ๆ ตลอดจนขาดธรรมาภิ บ าลที่ ดี
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ได ท รงชี้ แ นะถึ ง ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป น ปรั ช ญาสํ า หรั บ การ
ดํารงชีวิตและการปฏิบัติตนในทุกระดับเพื่อใหรอดพนจากวิกฤตและสามารถดํารงชีวิตไดอยางมั่นคงและ
ยั่งยืน อีกทั้งในเนื้อหาของหนังสือเลมนี้ไดเนนแนวทางการบริหารที่สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไดดวย
2. การศึกษาวิเคราะหนโยบายการแกปญหาความยากจนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
/ โดย วิทยา เจียรพันธุ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ม.ป.ป.
"หนังสือเลมนี้เปนการวิเคราะหเนื้อหาของเศรษฐกิจพอเพียงในนโยบายแหงรัฐ โดยการรวบรวม
ข อมูล เบื้อ งต น ประกอบกับ การจัดเวทีส าธารณะ ซึ่ ง ในรายละเอี ย ดของสาระสํ า คั ญ ของหนั ง สือ เล ม นี้
ประกอบดวย คํานิยาม “ความยากจน” ภาพรวมสถานการณความยากจนในประเทศไทย รวมถึงเหตุผล
และความจําเปนเชิงนโยบายในการแกปญหาความยากจน พรอมดวยนโยบายการแกปญหาความยากจน
ภายใต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และรวมทั้งผลจากนโยบายการแกปญหาความยากจน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อีกทั้งจุดแข็ง-จุดออนของประเทศไทยในการแกปญหาความ
ยากจน ตลอดจนนโยบายการแกปญหาความยากจนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. นโยบายการคาระหวางประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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/ โดย ณัฏฐพงศ ทองภักดี. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ม.ป.ป.
"ในเนื้อหาของหนังสือเลมนี้เปนการศึกษาถึงทิศทางนโยบายการคาระหวางประเทศของประเทศ
ไทย โดยประเมิ น ว า มีความสอดคลอ งกั บปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ย งที่ ไดรับ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตนํามาใชในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอยางไรหรือไม มีแนวโนมที่จะทําใหเกิด
การพัฒนาที่ไมยั่งยืนหรือไม และมีนัยยะตอการวางนโยบายที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาประเทศตอไป
อยา งไร ซึ่ง รายละเอียดของเนื้อหาไดก ล า วถึง ทิ ศ ทางนโยบายการค าระหว างประเทศและการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมของไทย การคาระหวางประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดาน
การคาและการลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ การประเมินนโยบายการคาและการพัฒนาอุตสาหกรรมกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พรอมดวยนัยยะเชิงนโยบาย
4. 30 ชาติในเชียงราย. / โดย บุญชวย ศรีสวัสดิ์. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ศยาม, 2551.
"หนังสือ 30 ชาติในเชียงราย เลมนี้เนื้อหาเปนการบันทึกเรื่องราวชีวิตของชนชาติตาง ๆ ที่อยูใน
เชียงรายและบริเวณรอยตอเมื่อ 50 ปกอน ไดแก ไทยใหญ เขิน อีกอ ฮอ ลัวะ กะเหรี่ยงหรือยาง แมว
ขา เยา แซ มูเซอ เปนตน การบันทึกนี้ครอบคลุมเรื่องการตั้งบานเรือน ชีวิตผูคน ภาษา และความคิดความ
เชื่อ อันไดแก วิถีชีวิต ประเพณี ครอบคลุมตั้งแตการเกิด แก เจ็บ ตาย ไปจนถึงประเพณีที่เกี่ยวกับการผลิต
นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงพิธีกรรม ศิลปะ และบทเพลง ซึ่งผูเขียนพยายามเก็บรายละเอียดเพื่อใหเกิด
ความเขาใจในลักษณะทั่วไปของชนชาตินั้น ๆ ทั้งนี้ยังประกอบดวยภาพถายชนชาติและสภาพสังคมตาง ๆ
ไวในเลมนี้ดวย
5. 80 ป ของสังคมไทยภายใตพระบารมีคุมเกลา พุทธศักราช 2470-2550. / โดย วิชิตวงศ
ณ ปอมเพชร. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550.
"สังคมไทยในชวงเวลา 80 ป เปนสังคมไทยที่ไดพบเห็นเหตุการณตาง ๆ ทั้งความรุงเรืองและ
ความตกต่ําและทั้งที่สงบสุขและผันผวน ไมวาจะเปนในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ขนบธรรมเนียม
และประเพณี กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เปนชวงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็วและคอนขาง
รุนแรงแตสังคมไทยก็อยูได โดยความมั่นคงและสงบสุขดวยพระบารมีของมหาบุรุษพระองคหนึ่งคุมเกลาฯ
ทั้งนี้สังคมไทยไดจารึกไวอยางถาวรในประวัติศาสตรถึงพระราชกรณียกิจอันเปนคุณาปการตอพสกนิกรของ
พระองคจึงสมควรอยางยิ่งที่ปวงชนชาวไทยจะไดรับรูและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณผานเรื่องราวของ
สังคมไทยที่ไดจารึกไวในประวัติศาสตรในชวงเวลา “80 ป” ที่พสกนิกรชาวไทยไดอยูภายใต “พระบารมีคุม
เกล า ” เนื้ อ หาในหนั ง สื อ เล ม นี้ จ ะกล า วถึ ง สั ง คมไทยก อ นการอภิ วั ฒ น ร ะบอบการปกครองจาก
สมบูรณาญาสิทธิราชยสูประชาธิปไตยเบื้องแรกของระบอบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยแบบเสรีมนังคศิลา
15 ปของยุค “รัฐบาลคณะทหาร” สามทศวรรษแหงประชาธิปไตยทุนนิยม พระมหากษัตริย พระมหาบุรุษ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดรัฐศาสตร
(J)
1. การเมืองไทย : อํานาจ ความริษยา และธุรกิจ. / โดย ทองแถม นาถจํานง. กรุงเทพฯ : แมโพสพ,
2549.
"การเมืองไทยกําลังเกิดเปนวิกฤตการณสืบเนื่องนานหลายเดือน ตนตอของวิกฤตคือ วิกฤต
ศรัท ธา อัน เกิด จากความสงสั ย สิ้น ความเชื่อมั่น ในจริย ธรรมทางการเมื อ งของนั ก การเมือ งระดั บผูนํ า
นักการเมืองไทยสวนใหญมีขอผิดพลาดทํานองเดียวกันอันไดแก ความโลภในอํานาจ ความริษยา และ
ความลุมหลงที่จะเอาชนะดวยเงินทุน ในเนื้อหาของหนังสือเลมนี้ประกอบดวย 2 บทความ คือ บทความ
เรื่อง การเมืองไทย : อํานาจ ความริษยาและธุรกิจนี้ซึ่งมีความคิดมาจากงานเขียนของ “คึกฤทธิ์ ปราโมช”
สวนบทความเรื่อง “ปญหาสังคมกับการยืนหยัดอุดมคติ เปนการรวมบทความหลายเรื่องที่เขียนขึ้นใน
วาระ ตาง ๆ นํามารวมเปนหมวดหมูเดียวกัน อาทิ ปญหาสังคม ชนบทลมสลาย ชาวเมืองจะวิบัติ เปนตน
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. ปญหาความไมเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนไดรับ. / โดย อภิรดี โพธิพ์ รอม.
"กระบวนการยุ ติธ รรมมีบ ทบาทหนา ที่สํ า คั ญ ในการรั ก ษาความสงบสุ ข ของสั ง คม และเป น
ประโยชนตอความมั่นคงของประเทศชาติ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดี นอกจากตองมีประสิทธิภาพ
ในการปองปรามอาชญากรรม แกไขปรับปรุงใหผูกระทําผิดกลับเปนคนดีเขาสูสังคมไดอยางมีคุณภาพ แลว
ยังตองมีมาตรการที่ใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่เขาไปเกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมทุก
ขั้นตอน อยางไรก็ตามจากการศึกษากระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับการไดรับการปฏิบัติจากรัฐในแตละ
ขั้นตอนพบวา มีหลายขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมที่ยังมีการเลือกซึ่งสงผลใหประชาชนบางสวนไดรับ
การปฏิบัติที่ไมเปนธรรม โดยงานวิจัยฉบับนี้คณะผูวิจัยไดทําการวิจัยโดยวิเคราะหดานเอกสาร การจัดทํา
แบบสอบถามและการจัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย
นอกจากนี้ยังมีการจัดการเสวนาวิชาการผูเกี่ยวของ เพื่อทราบปญหาที่แทจริงและสามารถแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นได
2. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551.
"เนื่ อ งจากเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ไ ด ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาซึ่ ง มี ผ ลกระทบต อ สั ง คมและเศรษฐกิ จ
โดยรวมของประเทศ จึงสมควรกําหนดมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งการ
บําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อชวยลดปญหาและผลกระทบทั้งดานสังคมและ
เศรษฐกิจ ชวยเสริมสรางสภาพของประชาชน ตลอดจนชวยปองกันเด็กและเยาวชนมิใหเขาถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไดโดยงาย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 โดยได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 125 ตอนที่ 33 ก หนา 34 เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ 2551 และมีผลใช
บังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
3. พระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ.2551. / โดย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551.
"ซากดึกดําบรรพในประเทศไทยมีการคนพบจํานวนมากและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แตใน
ปจจุบันซากดึกดําบรรพถูกทําลาย หรือถูกขุดคนโดยไมถูกหลักวิชาการหรือนําไปใชเพื่อประโยชนทาง
การคา ทําความเสียหายใหแกทรัพยากรธรรมชาติดานซากดึกดําบรรพที่มีคุณคาอันประเมินราคามิได กรม
ทรัพยากรธรณีจึงผลักดันใหมีกฎหมายเพื่อใหการบริหารจัดการซากดึกดําบรรพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และสามารถคุ ม ครองซากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ มี คุ ณ ค า ไว เ ป น สมบั ติ ข องแผ น ดิ น สื บ ไป โดยพระราชบั ญ ญั ติ
คุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ.2551 นี้ประกอบดวย เนื้อหาแบงออกเปน 8 หมวด พรอมทั้งบทเฉพาะกาล
และอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ
4. พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551.
/ โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, 2551.
"ในปจจุบันยังไมมีสวนราชการในสวนของฝายบริหารที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ปองกั น และปราบปรามการทุจ ริตโดยตรง ทํ า ให รัฐ บาลไม ส ามารถกํ า กั บดู แลและผลั ก ดัน เพื่ อให ก าร
ดําเนินการตามนโยบายดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามเปาหมายที่วางไว จึงมีความ
จําเปนตองตราพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551
โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 21 ก หนา 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2551
และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เวนแตบทบัญญัติในหมวด 2 การไต
สวนขอเท็จจริงใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 120 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
5. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551.
"เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 บัญญัติให
ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน เพื่อกําหนดภารกิจของคณะกรรมการ
ข า ราชการพลเรื อ น และสํ า นั ก งานคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นให เ หมาะสม ประกอบกั บ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไดใชบังคับมานาน ดังนั้น เพื่อกําหนดภารกิจของ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใหเหมาะสมและเพื่อให
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคลองกับทิศทางการบริ หารราชการ สมควรปรับปรุงกฎหมาย
ดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 โดยไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาฯ เลม 125 ตอนที่ 22ก หนา 1 เมื่อวันศุกรที่ 25 มกราคม 2551 และมีผลบังคับใชตงั้ แตวนั ถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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6. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551.
"กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติไดกําหนดหลักการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนใหมีฐานะเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารเพื่อทําหนาที่บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียน
เอกชนให มี ค วามเป น อิ ส ระโดยมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม การประเมิ น คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา
นอกจากนี้เพื่อใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรัฐพรอมใหการสนับสนุนดานเงินอุดหนุนและ
สิทธิประโยชนอยางอื่น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนดานวิชาการ จึงสมควรปรับปรุงแกไขบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ.2550 โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 7ก หนา 29 เมื่อวันศุกรที่ 11
มกราคม 2551 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
7. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2551. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551.
"เนื่ องจากมาตรา 78 (7) ของรัฐ ธรรมนูญแห ง ราชอาณาจักรไทย ไดบั ญญัติ ใหมี การจั ดทํา
แผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดใหมีสภาพัฒนาการเมืองที่มีความเปนอิสระ เพื่อติดตามสอดสองใหมีการ
ปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด ประกอบกับมาตรา 87 (4) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ไดบัญญัติใหมี กฎหมายจั ดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมื อง เพื่อชวยเหลือการดําเนินกิ จกรรม
สาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายให
สามารถแสดงความคิ ด เห็ น และเสนอความต อ งการของชุ ม ชนในพื้ น ที่ จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งตรา
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ.2551 โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 24ก
หนา 1 เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2551 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป
8. รวมบทความทางวิชาการของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 7 : เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการ
ปฏิบัติพันธกิจตามหลักนิติธรรม”. / โดย สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : พี.เพรส,
2551.
"หนังสือรวมบทความทางวิชาการของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 7 “ศาลรัฐธรรมนูญกับ
การปฏิบัติพันธกิจตามหลักนิติธรรม” ประจําป 2551 นี้ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญไดรวบรวมบทความ
เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพการควบคุมความชอบดวยรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนภารกิจสําคัญของศาลรัฐธรรมนูญ โดยหนังสือเลมนี้
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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ไดแบงเนื้อหาสาระออกเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1 การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สวนที่ 2 การ
ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ สวนที่ 3 การเสริมสรางพัฒนาประชาธิปไตย และสวนที่ 4 ขอเสนอ
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายและจริยธรรม
9. 10 ป ศาลรัฐธรรมนูญไทย : สูทศวรรษใหมของนิติรัฐไทย. / โดย สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
กรุงเทพฯ : พี.เพรส, 2551.
"รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดใหจัดตั้ง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ขึ้น
เปนครั้งแรก โดยมุงหวังใหศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญสามประการดวยกัน คือ การ
คุมครองหลักความเปนกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและ
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐในรอบสิบปที่ผานมา (พุทธศั กราช 2541-2550) ศาลรัฐธรรมนูญและ
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญมีผลงานในการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญครบถวนทั้งสามประการขางตน
ซึ่ ง หนั ง สื อ เล ม นี้ ไ ด ร วบรวมคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง การปฏิ บั ติ พั น ธกิ จ ตาม
รัฐธรรมนูญ และไดรวบรวมบทความทางวิชาการของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารและ
ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
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หนังสือหมวดการศึกษา
(L)
1. จินดามณี ฉบับหมอบรัดเล. / โดย หมอบรัดเล. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โฆษิต, 2549.
"จิ น ดามณี ห รื อ จิ น ดามุ ณี แปลว า แก ว วิ เ ศษ เป น หนั ง สื อ แบบเรี ย นสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
พระโหราธิบดีกวีในรัชสมัยพระนารายณมหาราช ไดเรียบเรียงไวเปนตําราเรียนหนังสือไทย ซึ่งเนื้อหาของ
หนังสือวาดวยระเบียบของภาษา สอนอักขรวิธีเบื้องตนพรอมอธิบายวิธีแตงกาพย กลอน โคลง ฉันท เนนฝก
ใหเปนกวี จินดามณีถูกใชเปนตําราเรียนจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนกอนจะมีการปฏิรูปการศึกษาใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 และในจินดามณีฉบับหมอบรัดเล เลมนี้เปน
หนังสือแบบเรียนที่ดอกเตอร แดน บีช บรัดเล (Dan Beach Bradley) มิชชันนารีโปรเตสแตนทชาวอเมริกัน
ผู มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการเปลี่ ย นแปลงเทคนิ ค การพิ ม พ ข องไทยจั ด พิ ม พ ขึ้ น เมื่ อ ป พุ ท ธศั ก ราช 2422
โดยคัดสรรมาจากตําราเรียนเกาหลายเรื่องและสอดแทรกเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับการใชภาษาไทยมาไวใน
เลมเดียวกัน เชน ประถม ก กา แจกลูกอักษรวาดวยการใชและสะกดตัวอักษร จินดามุณี ประถมมาลา
ปทานุกรม หนั ง สื อจิ น ดามณี ฉบั บหมอบรั ดเล เลม นี้มี บ ทบาทสํ า คั ญตอ การเรี ย นการสอนตํ า ราเรี ย น
ภาษาไทยและการพัฒนาการของภาษาไทยมากมาย อีกทั้งสามารถทําใหคนไทยรุนใหมไดเห็นรูปแบบตํารา
เรียนสมัยเกานับรอยป พรอมทั้งเปนการอนุรักษรักษาตนฉบับไวอีกดวย
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หนังสือหมวดรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ (ว/Res)
1. การคลังสาธารณะเพื่อการอุดมศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. / โดย อดิศร อิศรางกูร
ณ อยุธยา. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ม.ป.ป.
"หนังสือเลมนี้อยูในโครงการวิเคราะหเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงในนโยบายแหงรัฐ โดยเปนการ
รวบรวมขอมูลเบื้องตนประกอบกับการจัดเวทีสาธารณะ ซึ่งมีบทความทางวิชาการประกอบขอมูลเบื้องตน
ทั้งนี้ในเนื้อหาประกอบดวย ความเปนมา การบริหารเศรษฐกิจและการคลังสาธารณะของไทย แนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการคลังสาธารณะเพื่อการอุดมศึกษา บทบาทของรัฐและเอกชนในการ
ลงทุน ระดับอุ ดมศึก ษา รวมทั้ ง ระบบเงิน กูเ พื่อ การศึก ษา การเปน มหาวิ ท ยาลัย ในกํา กับของรัฐ การ
จัดลําดับมหาวิทยาลัย พรอมดวยการผลิตผลงานทางวิชาการ ตลอดจนสรุปและขอเสนอแนะ นอกจากนี้
ในภาคผนวกยังประกอบดวย รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย งบประมาณรายจายประจําป 2548
พรอมกับระบบเงินกูเพื่อการศึกษา ICL การออกนอกระบบ การจัดลําดับมหาวิทยาลัย
2. การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐที่มีผลตอเศรษฐกิจพอเพียง.
/ โดย จตุรงค บุณยรัตนสุนทร. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549.
"รายงานฉบับนี้เปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นโยบายของรัฐที่มีผลตอเศรษฐกิจพอเพียง การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการ
ปฏิบัติในกระทรวง ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและในชุมชน รวมทั้งการวิเคราะหระบบงบประมาณของ
ประเทศไทย ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดขอจํากัดในการแปรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติ
3. การวิเคราะหนโยบายสังคมของรัฐภายใตหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. / โดย ฐิติพร
ศิริพันธ พันธเสน. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550.
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาประกอบดวย สวนที่ 1 บทนํา สวนที่ 2 ขอบเขตและวิธีวิทยาวาดวยการ
วิเคราะหนโยบายแนววิพากษ ขั้นตอนการวิเคราะหนโยบาย สวนที่ 3 กรอบแนวคิดและทฤษฎีวาดวย
เศรษฐกิจพอเพียง : บริบทและประวัติศาสตรความคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับมโนทัศนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การสังเคราะหแนวความคิดการพัฒนาสังคมรวมสมัยบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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สวนที่ 4 แบบแผนในการวิเคราะหนโยบายสังคม สวนที่ 5 บทวิเคราะหนโยบายทางสังคมวาดวย การ
สรางภูมิคุมกันระยะยาวดวยระบบการคุมครองทางสังคม นโยบายประกันสังคม การสรางหลักประกัน
สุขภาพทั่วหนา : องคประกอบสําคัญวิวัฒนาการรัฐสวัสดิการไทย นโยบายศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย
นโยบายสวัสดิการประชานิยม “ตาขายนิรภัยทางสังคม” แหงระบอบทักษิณ ตลอดจนนโยบายสังคมยุค
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ สวนที่ 6 เปนบทสรุป
4. การวิเคราะหเสนทางการบินตนทุนต่ําเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบาน. / โดย สุเทพ พันประสิทธิ์. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549.
"การวิจัยนี้วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเสนทางและสถานการณทางการตลาดของธุรกิจสายการ
บินตนทุนต่ําในประเทศไทย พรอมกับวิเคราะหผลจากการแขงขันดานราคาของธุรกิจสายการบินตนทุนต่ํา
ที่มีตอธุรกิจในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ตลอดจนประเมินคุณภาพในการบริการแกผูโดยสายและสํารวจ
พฤติกรรมความพึงพอใจของผูโดยสายที่มีตอการใชบริการสายการบินตนทุนต่ําจากการวิเคราะหเสนทาง
สายการบินตนทุนต่ําเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวไทยภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศเพือ่ นบาน
สามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ 1. การเชื่อมโยงเสนทางไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 2. การเชื่อมโยงเสนทาง
ไทย-ลาว-เวียดนาม 3. การเชื่อมโยงเสนทางไทย-พมา-ลาว-จีนตอนใต (ยูนนาน) และจากการวิจัยครั้งนี้
พบวาประเทศไทยควรมีการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดที่เชื่อมตอประเทศเพือ่ นบานในภาคเหนือ
และตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใหเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีขอเสนอแนะ
เชิงกลยุทธดังตอไปนี้ 1) ขยายอุตสาหกรรมการบินทั้งในและตางประเทศ โดยผลิตบุคลากรทางการบิน
ได แ ก พนั ก งานต อ นรั บ ทั้ ง ภาคพื้ น ดิ น และบนเครื่ อ งบิ น นั ก บิ น วิ ศ วกรและช า งเทคนิ ค ทางการบิ น
นอกจากนั้นยังตองมีการเพิ่มจํานวนเครื่องบินใหมากขึ้น 2) พัฒนาทาอากาศยานสําหรับสายการบินตนทุน
ต่ํา ใหมีมาตรฐานเทียบเทากับประเทศอื่น ๆ 3) พัฒนาทาอากาศยานเชียงราย อุดรธานี อุบลราชธานี และ
ขอนแกนใหเปนทาอากาศยานระหวางประเทศเพื่อรองรับปริมาณผูโดยสายและสายการบินในอนาคต และ
4) สงเสริมใหจังหวัดสระแกว อุบลราชธานี อุดรธานี และขอนแกนเปนศูนยกลางการทองเที่ยว
5. การสอนจริยธรรมทางธุรกิจ : วิธีการสอนและการรับรูของนักศึกษาและอาจารยตอระดับการ
สอนจริยธรรมและประเด็นดานปญหาจริยธรรมในชั้นเรียนดานธุรกิจ. / โดย พัชรา
ตันติประภา และ บัวรัตน ศรีนิล. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549.
"งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการสอนจริยธรรมทางธุรกิจ ปญหาที่พบในการสอน
จริย ธรรมทางธุ รกิ จ รวมทั้ ง การรับรูข องนัก ศึก ษาและอาจารยด านบริ ห ารธุรกิจตอระดั บการสอนด า น
จริยธรรมและประเด็นปญหาดานจริยธรรมในชั้นเรียน ตลอดจนความแตกตางในการรับรูของอาจารยและ
นั ก ศึ ก ษา ผลการศึ ก ษาพบว า วิ ธี ก ารที่ อ าจารย ผู ส อนนิ ย มใช ไ ด แ ก การบรรยายทฤษฎี พ ร อ มกั บ การ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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ยกตัวอยางเหตุการณจริงและใหนักศึกษาอภิปรายในชั้นเรียน (ซึ่งเปนการสอนที่อาจารยผูสอนพบวาเปนวิธี
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด) ปญหาที่พบของอาจารยผูสอนไดแก การวัดประเมินผลการสอนตอพฤติกรรม
ดานจริยธรรมทําไดยาก ขาดตําราที่เหมาะสม ขาดสื่อการสอน ขาดกรณีศึกษาของทองถิ่นและขาดการ
ฝกอบรมในเทคนิคการสอน จริยธรรม นอกจากนี้นักศึกษาและอาจารยเห็นวาหลักสูตรมีการครอบคลุมและ
มุงเนนถึงจริยธรรมในระดับปานกลาง ตํารายังครอบคลุมถึงจริยธรรมทางธุรกิจไมมากพอ อยางไรก็ตาม
นักศึกษามีความเชื่อมั่นมากกวาอาจารยอยางมีนัยสําคัญวา หลักสูตรที่เรียนจะสามารถเตรียมความพรอม
ของคนในการจัดการกับปญหาดานจริยธรรมที่จะพบในการทํางาน ทั้งนี้ ขอเสนอแนะของผูทําการศึกษา
วิจัยยังไดกลาวถึงประเด็นที่ควรทําวิจัยเพิ่มเติมในอนาคตภายในเลมนี้ดวย
6. การสรางความเขมแข็งใหกับภาคประชาชนดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. / โดย
ฐิติพล ภักดีวานิช. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ม.ป.ป.
"งานวิจัยนี้มุงศึกษาเรื่องการสงเสริมการใชหลักคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อสงเสริมใหเกิดความโปรงใสและมีประสิทธิภาพโดยไดพยายามสราง
กรอบแนวคิดเรื่องคุณธรรมจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางทศพิธราชธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อ
นําไปศึกษากระบวนการทางการเมืองในการสงเสริมการบริหารจัดการที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม
ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งที่งานวิจัยนี้คนพบ คือ การสงเสริมการปกครองแบบธรรมาภิบาล
เพื่ อใหการบริ หารจั ดการของภาครัฐตั้ง มั่น อยูบนหลัก คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงนั้น
จําเปนตองเสริมสรางความเขาใจในเรื่องธรรมาภิบาลแกทั้งประชาชนและผูปฏิบัติงานในภาครัฐ ทั้งนี้
เนื่องจากการรับรูและเขาใจขอมูลและระบบการบริหารจัดการ รวมไปถึงผลของการบริหารจัดการที่ดีและไม
ดีตอประชาชนจะเปนสิ่งที่กระตุนใหประชาชนมีความกระตือรือรนและตื่นตัวในการมีสวนรวมทางการเมือง
ได กระบวนการดังกลาวนี้เปนการสรางความรอบรูใหแกประชาชนเพื่อใหประชาชนมีความรอบคอบในการ
ตัดสินใจ อันจะนําไปสูการสรางสํานึกรับผิดชอบและตื่นตัวในการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ตามแนวคิดคุณธรรมพลเมืองที่จะชวยใหเกิดกระบวนการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐมากขึ้น
7. การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในประเทศไทยและตางประเทศ. / โดย
ดุจเดือน พันธุมนาวิน. กรุงเทพฯ : ศูนยคุณธรรม, ม.ป.ป.
"หนังสือเลมนี้เปนการประมวลองคความรูเกี่ยวกับงานวิจัยทางดานคุณธรรมจริยธรรมและ
คานิยมในประเทศไทยและตางประเทศมารวมดวย และคัดเลือกเฉพาะผลงานวิจัยขั้นสูงมีวิธีการวัดและ
การวิ จั ย ที่ น า เชื่ อถื อ สามารถนํ า ไปสู ก ารแสดงหรื อสามารถพิ สู จน ค วามเป น สาเหตุ และผลที่ เ กี่ ย วกั บ
คุณธรรม พรอมกับสรุปผลดานสาเหตุของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตาง ๆ โดยใชกรอบความคิดตามรูปแบบ
ทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism model) เปนพื้นฐานซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเลมนี้ประกอบดวย
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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ทฤษฎีสําคัญที่เกี่ยวกับจริยธรรม ซึ่งเปนทฤษฎีในประเทศไทย ประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวกับปจจัยเชิง
เหตุ ของพฤติ ก รรมเชิ ง จริ ย ธรรมในเยาวชน เปน บทของการประมวลองคค วามรู เ กี่ ย วกั บ ผลวิจัย ด า น
คุณธรรมจริยธรรมในวัยผูใหญ นําความรูเกี่ยวกับหัวขอพิเศษทางดานคุณธรรมจริยธรรม บทสรุปองค
ความรูที่ไดจากการประมวลผลการวิจัย
8. โครงการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่น ระยะที่ 2 ปที่ 2 (ศึกษากรณีพิพิธภัณฑวัดทาพูดและ
พิพิธภัณฑวัดไหลหินหลวง). / โดย ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
"งานวิจัยเลมนี้เปนโครงการที่สืบเนื่องดําเนินงานปที่ 2 รวมกับพิพิธภัณฑทองถิ่น 2 แหง คือ
พิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูด จังหวัดนครปฐม และพิพิธภัณฑวัดไหลหินหลวง จังหวัดลําปาง จากการศึกษา
ผูวิจัยพบวาแมพิพิธภัณฑทั้ง 2 แหง จะมีความคลายคลึงกันในแงที่เปนพิพิธภัณฑที่อยูในวัดมีประวัติการ
กอตั้งที่สืบเนื่องกับพระภิกษุ แตทั้ง 2 แหง ก็มีลักษณะของชุมชนที่แตกตางกัน พิพิธภัณฑวัดทาพูดเปน
วิถีชีวิตแบบคนเมืองสมัยใหม ในขณะที่พิพิธภัณฑวัดไหลหินเปนวิถีชีวิตแบบประเพณีทองถิ่น และวัดยัง
เปนศูนยกลางซึ่งสมาชิกในชุมชนยังรักษาประเพณีความเชื่อที่ตกทอดมาจากอดีตและมีวิถีชีวิต ภาษา
ประสบการณ อีกทั้งขอคนพบที่สําคัญในงานวิจัยนี้ คือ ความหลากหลายของพิพิธภัณฑทองถิ่นที่แตละแหง
มีวัฒนธรรมทางวัตถุ ประวัติศาสตรความสัมพันธทางสังคม บุคลิกของผูนําที่ไมเหมือนกัน ซึ่งนําไปสูการให
ความหมายพิพิธภัณฑในแตละชุมชนมีลักษณะเฉพาะของตนเอง พรอมกับใหขอเสนอแนะวาการทําความ
เขาใจลักษณะพื้นฐานของแตละแหงจึงเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่งในการดําเนินการสนับสนุนงานของแตละ
แหง
9. โครงการศึกษาการพัฒนาระบบงบประมาณตามฐานพื้นที่. / โดย สกนธ วรัญูวัฒนา.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550.
"โครงการศึกษาเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนปรัชญา แนวคิดและหลักการของบประมาณ
รายจายประจําป ที่ครอบคลุ มในสวนของการจัดเตรียมและบริหารงบประมาณเป นสําคัญ รวมถึงเพื่อ
วิเคราะหใหเห็นถึงความสอดคลองหรือขัดแยงของระบบงบประมาณรายจายประจําปกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 โดยเฉพาะมาตรา 76 อีกทั้งเพื่อจัดใหมีการทําขอเสนอในเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุง
ระบบการจัดเตรียมงบประมาณ และการนํางบประมาณมาใชบริหารตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญป
พ.ศ.2540 ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาในโครงการศึกษาเลมนี้ประกอบดวย หลักการและเหตุผล ระบบ
งบประมาณในระดับพื้นที่ หลักการงบประมาณ ประเด็นการพัฒนางบประมาณจังหวัด การแบงหนาที่ การ
ทํางบประมาณจังหวัด พรอมดวยบทสรุป
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10. โจทยของประเทศไทยในเรื่องการคาและสิ่งแวดลอม : บทวิเคราะหในภาพรวมและ
ขอเสนอแนะ. / โดย บัณฑูร เศรษฐศิโรตม. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
ม.ป.ป.
"งานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ติดตามและวิเคราะหประเด็นการเจรจาดานการคาและ
สิ่งแวดลอมในเวทีระหวางประเทศที่จะสงผลกระทบตอประเทศไทย ผลที่ไดจากการศึกษาในโครงการนี้
ไดมีผลตอการสรางความตระหนักและความตื่นตัวใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องความสัมพันธระหวาง
ประเด็นการคาและสิ่งแวดลอมที่เปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายและจุดยืนในการเจรจาของไทย
ในกรณีการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา ความตกลงพหุภาคี ระหวางประเทศดา น
สิ่งแวดลอม เชน อนุสัญญาบาเซล อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน
11. ตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด : มิติทางเศรษฐกิจ. / โดย แกมทอง อินทรัตน.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ม.ป.ป.
"หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมขอมูลเบื้องตนประกอบกับการจัดเวทีสาธารณะโดยมีบทบาททาง
วิชาการประกอบขอมูลเบื้องตน ซึ่งในเนื้อหานี้ไดแสดงความสําคัญของการมีตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจเทานั้น
อีกทั้งเปนเพียงมิติหนึ่งขององคประกอบที่สําคัญตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเทานั้น จึงเปนตัวชี้วัดที่เปนเชิงกระบวนการมากกวาตัวชี้วัดที่เปนเชิงผล นอกจากนี้ในเนื้อหานี้จึง
เสนอตั วชี้วัดทางเศรษฐกิ จของเศรษฐกิ จพอเพียงดวยการอิง เครื่ องมื อตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ า อยู หั ว พระราชทาน และในรายละเอี ย ดของเนื้ อ หากล า วถึ ง หลั ก สํ า คั ญ ของแนวพระราชดํ า ริ
เศรษฐกิจพอเพียง แนวความคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียง เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการและตัวชี้วัดของเครื่องมือตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอยู
รวมทั้ ง ขอ ควรสั ง เกตสํ า หรั บ ตัว ชี้ วั ด ตามกรอบของเครื่ อ งมือ ในเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตั ว ชี้วั ด โดยที่ ไ ม อิ ง
เครื่องมือของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนความเปนไปไดในการใชขอมูลที่มีอยูในการพัฒนาตัวชี้วัดทาง
เศรษฐกิจในระดับจังหวัด
12. ตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด : มิติสังคม. / โดย อมรวิชช นาครทรรพ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ม.ป.ป.
"ตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด : มิติสังคม เลมนี้เปนการศึกษาเชิงวิชาการเปนหลักโดย
อาศัยการประมวลศึกษาและถอดความรูจากโครงการหรืองานที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้ดานสังคมรวมกับการ
ระดมความรูความคิดเพิ่มเติมจากนักวิชาการและนักปฏิบัติ และในเนื้อหานี้ประกอบดวย ความเปนมา
กรอบความคิดและแนวทางการพัฒนาตัวบงชี้ทางสังคม ประเด็นสังเคราะหจากงานวิชาการที่เกี่ยวของ
รวมถึงแนวคิดเรื่องตัวชี้วัดทางสังคมในแผนพัฒนาฉบับที่ 10 ของไทย กระแสการสํารวจความสุขคนไทย
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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พรอมดวยขอมูลจากการสังเคราะหตัวบงชี้สภาวะเด็กในโครงการ Child Watch และขอเสนอตัวบงชี้ระดับ
จังหวัด พรอมกันนี้ยังประกอบดวย จากตัวบงชี้สังคมถึงตัวบงชี้สังคมพอเพียง : จากความเปนนามธรรมถึง
การตีความภาคปฏิบัติ ตลอดจนบทสรุป
13. ตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด : มิติสิ่งแวดลอม. / โดย สุธาวัลย เสถียรไทย. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ม.ป.ป.
"หนังสือตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด : มิติสิ่งแวดลอม เลมนี้เนื้อหาประกอบดวย ที่มา
และความสําคัญ ขอมูลพื้นฐานของกรณีศึกษา พรอมดวยผลการสังเคราะหตัวชี้วัดจากกรณีศึกษา รวมถึง
งานวิจัยเรื่องการคํานวณผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดที่ปรับดวยมูลคาทางสิ่งแวดลอม (Environmentallyadjusted GPP) : กรณีศึกษาจังหวัดลําพูน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการคํานวณผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด (GPP) ของลําพูนที่ปรับดวยมูลคาทางสิ่งแวดลอม โดยพิจาณาความเปนไปไดในการดําเนินการ
จากขอมูลในระดับจังหวัด และเพื่อเปรียบเทียบ Environmentally-adjusted GPP เดิมเพื่อสะทอนรายได
หรือคุณภาพชีวิตที่แทจริงจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดลําพูนภายใตขอจํากัดของขอมูลที่รวบรวม
ไว จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดลําพูนนั้นไดกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอ
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ คิดเปนมูลคาโดยเฉลี่ยตลอดชวงระยะเวลา 10 ป ที่
ทําการศึกษา (พ.ศ.2533-2542) ประมาณรอยละ 2 ของ GPP ซึ่งเมื่อพิจารณาตนทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
รูปตัวเงินแลว จะพบวาตนทุนดังกลาวมีมูลคาเพิ่มขึ้นจนถึงป พ.ศ.2537 จากนั้นจึงลดลงเปนลําดับ ซึ่งอาจ
เปนไปไดวา สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมในจังหวัดลําพูนไดรับการดูแลจัดการที่ดีขึ้นในระยะหลัง เนื่องจาก
ความตื่นตัวของชุมชนที่ไดรับผลกระทบเปนแรงกดดันใหทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของตองเพิ่มการ
ใหความสําคัญกับการดูแลผลกระทบสิ่งแวดลอมอันเกิดจากอุตสาหกรรมมากขึ้น
14. ปญหาการบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง. / โดย คะนึงนิจ แซเฮง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2551.
"วิทยานิพนธเลมนี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปญหาการบังคับให ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง
ขอบเขตของการศึกษาไดครอบคลุมทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งการเมืองในตางประเทศและขอเท็จจริง
ทางการเมืองไทย ตั้งแตป พ.ศ.2475 ถึงปจจุบัน จากผลการศึกษาพบวาการบังคับให ส.ส. สังกัดพรรค
การเมืองเพราะเปนการสงผลให ส.ส. ขาดความเปนอิสระไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มที่และทําใหกลไก
การตรวจสอบถวงดุลอํานาจไมสมบูรณยิ่งไปกวานั้น พรรคการเมืองของไทยมีนายทุนเปนเจาของ ซึ่งเมื่อ
นายทุนผูนั้นไดรับเลือกตั้งเปนนายกรัฐมนตรีก็จะสามารถควบคุมคณะรัฐมนตรีและ ส.ส. เสียงขางมากใน
สภาได โดยสามารถสั่งการใหกลุมบุคคลดังกลาวปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของตนเองและพวกพองไดอัน
นําไปสู “ระบบเผด็จการรัฐสภาโดยพรรคการเมือง (นายทุน)” ดังนั้นในวิทยานิพนธนี้จึงเสนอใหยกเลิกการ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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บังคับให ส.ส. ตองสังกัดพรรคการเมือง รวมถึงยกเลือกการกําหนดให ส.ส. ตองสิ้นสุดลงเพราะการลาออก
หรือถูกขับออกจากพรรคการเมืองดวย ทั้งนี้เพื่อให ส.ส.มีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ผูแทนปวงชน
15. มูลคาของตัวชี้วัดดานการบริหารความเสี่ยงตอผลการดําเนินงานในรัฐวิสาหกิจไทย. / โดย
อุทัย ตันละมัย และ พรพิพัฒน จุฑา. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550.
"การวิจัยเรื่องนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางมูลคาตัวชี้วัดผลการดําเนินงานโดยรวมและ
ตัวชี้วัดดานการบริหารความเสี่ยงกับผลการดําเนินงานทางการเงินของรัฐวิสาหกิจไทย โดยใชขอมูลงบ
การเงินของรัฐวิสาหกิจ (ณ 27 มิถุนายน 2548) ทั้งหมด 60 แหง และรวบรวมคะแนนการประเมิน ซึ่งใชเปน
มูลคาตัวชี้วัดของผลการดําเนินงานรวม 10 ป (ระหวางป 2539-2548) อีกทั้งคะแนนการประเมินผลดาน
การบริหารความเสี่ยงเทาที่มีอยู 3 ป (ระหวางป 2547 – 2549) เพื่อนํามาศึกษาหาความสัมพันธโดยใชตัว
แบบวิเคราะหที่มาจากแนวคิดพื้นฐานทางการบัญชีเรื่องมูลคาความเกี่ยวเนื่องที่เปนโมเดลงบดุลและโมเดล
กํ า ไร ผลการวิ เ คราะห พ บความสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกระหว า งการประเมิ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในป ก อ นกั บ ผลการ
ดําเนินงานทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงในผลการดําเนินงานทางการเงิน ไดแก อัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวม และอัตราผลตอบแทนตอพนักงานและการเปลี่ยนแปลงอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย
ถาวร นอกจากนั้ น ผลการประเมิ น ด า นการบริ ห ารความเสี่ ย งในป ก อ นยั ง มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ผลการ
ดําเนินงานขององคกรในสวนของอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมและอัตราผลตอบแทนตอพนักงาน และ
การลงทุนในการบริหารความเสี่ยงไดมีความสัมพันธในเชิงบวกกับมูลคาตัวชี้วัดดานการบริหารความเสี่ยง
16. หนวยจัดการความรูดานการคาและสิ่งแวดลอมในสถานการณสากล. / โดย บัณฑูร
เศรษฐศิโรตม. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550.
"หนัง สือเล ม นี้เ ปน การรวบรวมงานวิจั ย ดา นการคา และสิ่ง แวดล อม ไดแก เรื่อ งการเป ดเสรี
ทางการคาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรื่องกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมและการคาสินคา GMOs
เรื่องการศึกษาผลกระทบของขอตกลงเขตการคาเสรีในประเด็นสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต เรื่องการเขาถึงและ
แบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมพืช : ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับประเทศไทย เรื่องการ
เจรจาการจัดการของเสียอันตรายในเวทีสิ่งแวดลอมและเวทีการคา เรื่องผลกระทบการเจรจา FTA ไทยสหรัฐ ในบทวาดวยการลงทุนตอประเทศไทย และเรื่องผลกระทบกรณี EC Biotech Case (GMOs) ตอ
ระบบกฎหมายวาดวยการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ นอกจากนี้ยังเปนการสรุปประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศของสินคาจีเอ็มโอและกฎกติการคาที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมและจะมี
ผลตอการตัดสินใจทางนโยบายดานจีเอ็มโอของไทย รวมทั้งการวิเคราะหผลกระทบของกติกาดังกลาวและ
สรุปดวยขอเสนอแนะทางนโยบายซึ่งเกี่ยวของกับจีเอ็มโอโดยรวมและดานการคาระหวางประเทศสําหรับ
ประเทศไทย
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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17. องคประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทรในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7. / โดย
สรายุทธ ทรัพยสุข. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
"โครงการวิ จั ย เรื่ อ งนี้ เ ป น การสั ง เคราะห ข อ มู ล จากหนั ง สื อ องค ป ระกอบทางกายภาพกรุ ง
รัตนโกสินทรและขอมูลจากชุดแผนที่ประวัติศาสตรเมืองกรุงเทพฯ สรางชุดแผนที่ดวยระบบดิจิตอล แสดง
ขอมูลองคประกอบทางกายภาพกรุงรัตนโกสินทรภายในเขตคลองผดุงกรุงเกษมทั้งหมดในรายละเอียดสอง
ระดับ คือ ระดับการใชที่ดินและระดับรูปทรงอาคารดวยเทคโนโลยีดิจิตอล ทําใหไดชุดแผนที่ที่มีความ
แมนยําสูงกวาที่เคยมีมาเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการวิเคราะหขอมูลประวัติศาสตร สถาปตยกรรมและ
เมืองกรุงเทพฯ ในเชิงจํานวนในอนาคต นอกจากนี้การจําแนกขอมูลองคประกอบทางกายภาพเมืองเปน
ชั้ น ๆ กํ า หนดสี ต ามมาตรฐานผั ง เมื อ งของกรุ ง เทพมหานครในป จ จุ บั น ยั ง มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ใน
การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการทางกายภาพเมืองกรุงเทพฯ ตอไปในอนาคต
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หนังสือเรื่องสั้น นวนิยาย
(FIC/SC)
1. เสียงกระซิบ. / โดย จันทนา ฟองทะเล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551.
"หนังสือเสียงกระซิบ เลมนี้เปนการรวบรวมขอคิดขอเขียนจากบทความที่ตีพิมพไวในที่ตาง ๆ
รวม 57 เรื่อง ที่ไดบอกเลาเรื่องราวความหลังของคนหนุมสาวชวงตน 14 ตุลา บทความทั้งหมดในหนังสือ
เลมนี้คือ ประสบการณสวนตัวของผูเขียนที่ใชชีวิตของเกี่ยวกับบุคคล คณะบุคคลและสถานการณบานเมือง
ตั้งแตตนป 2540 มาจนถึงตอนปลายของทศวรรษในการรวบรวมบทความครั้งนี้ผูเขียนไดแบงบทความเปน
3 สวน คือ 1. แดแมมูนมั่นยืน คือ เรื่องราวของคนยากจนในชนบท รวมทั้งขอคิดเห็น ขอโตแยงทีเ่ กีย่ วพันกับ
ปญหาสิทธิในการใชและการจัดการทรัพยากร 2. คนเดือนตุลาเกี่ยวกับบทบาทและขอคิดเห็นตอเพื่อนพอง
นองพี่ทั้งที่อยูในและนอกอํานาจรัฐที่นิยามตนเองวา “คนเดือนตุลา” รวมทั้งประมวลขอถกเถียงเรื่องฐานะ
ทางประวัติศาสตรของเหตุการณเดือนตุลา และ 3. เปนขอคิดเห็นในประเด็นวัฒนธรรมซึ่งมิไดเจาะจง
เฉพาะเรื่อง หากหมายถึงรวมถึงการโตแยงสะสางรูปการจิตสํานึกที่ครอบงําบงการชีวิตและจิตใจของเรา
ทั้งหลาย
2. ภาษาสวรรคในผูชนะสิบทิศตามสํานวน “ยาขอบ”. / โดย อักษราภรณ. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551.
"ความมุงหมายในการจัดทําหนังสือเลมนี้ก็เพื่อคัดสรรภาษาสวรรคอันไดรับการยกยองความมี
เอกลักษณเปน “สํานวนยาขอบ” ซึ่งผูชนะสิบทิศนี้จัดเปนนวนิยายที่มีขนาดความยาวมากในวรรณกรรม
ไทย โดยยาขอบไดตั้งเข็มการประพันธไววา “เพื่อบําเรอผูอานดวยความสนุกและความงดงามดวยศิลปะ
การประพันธ” คติของเรื่องนี้จึงมีบทรัก ฉากรบ กลรัก กลรบ เราใจ ตลอดเรื่องแตบทรักอันมีบทเขาพระเขา
นางนับเปนความโดดเดนพิเศษที่มีความละเมียดละไมถือเปนการสรางมิติใหมในบทพิศวาสที่ไมเคยปรากฏ
ในวรรณคดีเรื่องไดดีเทียบเทาไดเลย นอกจากนี้แลวยังแฝงคติธรรม เปนตนวา ความซื่อตรงตอมิตร ความ
ซื่อสัตยตอนาย การรักษาเกียรติของลูกผูชาย การรักษาความพูด ความกลาหาญ ความไมเอาเปรียบผูอื่น
และความมีน้ําใจเปนนักกีฬา ฯลฯ เหลานี้เปนเสมือนเกล็ดเพชรประดับแวววับอยูตลอดเรื่อง ทั้งนี้เนื้อหา
ภายในเลมนี้จากกลาวถึง ภาษาสวรรคใน “ผูชนะสิบทิศ” อุปมาโวหารในรูปแบบ “สํานวนยาขอบ” รวมทั้งมี
การแนะนําเมืองและตัวละครเดน ๆ ใน “ผูชนะสิบทิศ” ตลอดจนรวมถึงชีวประวัติของ “ยาขอบ”
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หนังสือหมวด
สิ่งพิมพรัฐบาล
1. กระทรวงอุตสาหกรรม 2551 ปแหงการลงทุน. / โดย กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ :
กระทรวงอุตสาหกรรม, 2551.
"หนั ง สื อ กระทรวงอุ ต สาหกรรม 2551 ป แ ห ง การลงทุ น เล ม นี้ เ นื้ อ หาเป น การสรุ ป ผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ภายใตสังกัดการกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมในรอบปงบประมาณ
2550 เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ อํานาจหนาที่รับผิดชอบใหสาธารณชนไดรับ
ทราบ และสามารถนํ า ข อ มู ล สถิ ติ ต า ง ๆ ไปใช ป ระโยชน ใ นการค น คว า อ า งอิ ง ประกอบเหตุ ผ ล ซึ่ ง
รายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย ขอมูลทั่ว ๆ ไปของหนวยงาน นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ
กระทรวงในป 2551 สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยป 2550 และแนวโนมป 2551 พรอมดวยการ
สงเสริมการลงทุนป 2550-2551 นอกจากนี้ยังประกอบดวย ผลการดําเนินงานที่สําคัญในรอบป 25502551 ของหนวยงานตาง ๆ ที่อยูภายใตสังกัดการกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งงบแสดง
ฐานะทางการเงินของกระทรวงอุตสาหกรรมประกอบดวย
2. ขอมูลสถิติและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2550. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง, ม.ป.ป.
" ขอมูลสถิติและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2550 เลมนี้เปนการจัดเก็บ
รวบรวมและประมวลขอมูลเพื่อประโยชนในการศึกษาสืบคนขอมูล และเปนหลักฐานอางอิง รวมทั้งเผยแพร
ประชาสัมพันธแกผูสนใจโดยทั่วไป ซึ่งเนื้อหาประกอบดวย ขอมูลภาพรวมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ขอมูล
ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง การใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง และผลคะแนนการเลื อ กตั้ ง ที่ นํ า เสนอในรู ป แบบต า ง ๆ ตาม
วัตถุประสงคที่แตกตางกัน แมวาการแยกขอมูลระดับเขตเลือกตั้งเปลี่ยนไป (เลือกตั้งภายใตรัฐธรรมนูญ
ใหม ป 2550) แตขอมูลภาพรวมในระดับจังหวัดและประเทศยังเปนความสําคัญในการนําเสนอเพื่อเปน
ประโยชนตอการศึกษา คนควาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งยังเปนการสนับสนุนหนวยงานที่ทําหนาที่
วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย
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3. ผลการดําเนินงานประจําป 2550-2551. กรุงเทพฯ : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2551.
"ผลการดําเนินงานประจําป 2550-2551 เลมนี้เปนเอกสารสิ่งพิมพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสรุปผลการ
ดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2550-2551 ของสํานักงานฯ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ บทบาท
หนาที่ ภารกิจที่ไดรับมอบหมายใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลอีกทั้งยังสามารถนําไปใชประกอบการ
อางอิงคนควาตอไป ทั้งนี้รายละเอียดของเนื้อหาภายในเลมประกอบดวย 1. ขอมูลทั่วไปของสํานักงานฯ
อาทิ วิสัยทัศน อํานาจหนาที่ เปาประสงค กลยุทธ โครงสราง อัตรากําลัง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.
งานสําคัญในความรับผิดชอบ อาทิ การจัดทํานโยบายและแผน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม งานดานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และงานดานกฎหมาย 3. กลไกสําคัญในการดําเนินงาน อาทิ นโยบายและแผนที่เกี่ยวของ
กฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ คูมือและแนวทางตาง ๆ พรอมดวยภาพ/รายนามของผูบริหาร
4. รายงานประจําป 2550 กรมการปกครอง. / โดย กรมการปกครอง. กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง,
ม.ป.ป.
"รายงานประจําป 2550 ของกรมการปกครอง ฉบับนี้จัดทําขึ้นตามแนวทางการจัดทํารายงาน
การดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยรวบรวมผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานในรอบป 2550 เพื่อเปน
การประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงานสําคัญในรอบปที่ผานมาแกหนวยงานราชการ องคกรเอกชน
รวมทั้งประชาชนทั่วไปไดรับทราบ ซึ่งเนื้อหาภายในเลมนี้ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลการบริหาร : กรมการ
ปกครองวาดวย ประวัติความเปนมา ภารกิจ อํานาจ หนาที่ โครงสรางผูบริหาร บุคลากรและอัตรากําลัง
วิสัยทัศน พันธกิจ งบประมาณรายจาย สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานในรอบป 2550 วาดวยกลุมภารกิจใน
ดานตาง ๆ อาทิ ดานการบริหารงานปกครอง ดานความมั่นคง ดานสนับสนุนการบริหารและแบบบูรณาการ
ในสวนที่ 3 เปนผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองของการปฏิบัติราชการป 2550 วาดวยตารางสรุปผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป งบประมาณ 2550
5. รายงานประจําป 2550 กรมชลประทาน. / โดย กรมชลประทาน. กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน,
ม.ป.ป.
"รายงานประจําป 2550 ของกรมชลประทาน ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ ผล
การดําเนินงานในรอบป 2550 ของหนวยงานใหบุคคลทั่ว ๆ ไปไดรับทราบ อีกทั้งเพื่อเปนประโยชนในการ
อางอิง ขอมูลสถิติตาง ๆ เพื่อการศึกษา คนควา ซึ่งเนื้อหาภายในเลมแบงไดเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 เปน
ข อมู ลภาพรวมของหนว ยงานว า ด ว ย แผนยุท ธศาสตร ของหน ว ยงานป 2550 โครงสร า งการแบง ส ว น
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ราชการ/โครงสรางการบริหารงาน รายนาม/ภาพผูบริหาร สถิติบุคลากร แผนงบประมาณรายจายประจําป
2550 สวนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติราชการของกรมชลประทานวาดวย ผลการดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิ บั ติ ร าชการของกรมชลประทาน ผลการปฏิ บั ติ ง านตามยุ ท ธศาสตร ประกอบด ว ย ประเด็ น
ยุทธศาสตร 3 ประเด็น พรอมดวย การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ สวนที่ 3
เปนรายงานการเงินของหนวยงานวาดวยรายงานการเงิน ตนทุนผลผลิตและตนทุนกิจกรรม สถิติภาค
การเงิน สวนที่ 4 กิจกรรมเดนในรอบปวาดวยกิจกรรมเดนในรอบป 2550 สวนที่ 5 ทิศทางการบริหาร
จัดการน้ํ าในอนาคตวา ดวยแผนงานโครงการพัฒนาแหลง น้ําที่สําคั ญในอนาคต สวนที่ 6 ภาคผนวก
วาดวยขอมูลชลประทานสําหรับผูบริหาร พรอมดวยนามสงเคราะหผูบริหารกรมชลประทาน
6. รายงานประจําป 2550 กระทรวงพลังงาน. / โดย กระทรวงพลังงาน. กรุงเทพฯ : กระทรวงพลังงาน,
ม.ป.ป.
"รายงานประจําป 2550 ของกระทรวงพลังงาน ฉบับนี้เปนการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับพลังงาน
ของประเทศในรอบป 2550 เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของหนวยงานใหบุคคลทั่วไป
ไดรับทราบขอมูล อีกทั้งเพื่อเปนประโยชนในการอางอิงสถิติตาง ๆ ในการศึกษาคนควา โดยเนื้อหาภายใน
ประกอบดวย ขอมูลดานพลังงานที่สําคัญของไทยและสถานการณพลังงานในป 2550 นโยบายพัฒนา
พลังงานของประเทศตามนโยบายรัฐบาล พรอมดวยรายงานผลการดําเนินงานและรายงานภารกิจตอสังคม
นอกจากนี้ยังประกอบดวย โครงสราง องคกร อัตรากําลังและงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรอง รวมทั้งรายงานการเงินและตนทุนผลผลิตกิจกรรมของกระทรวงพลังงาน พรอมกับทําเนียบ
รายชื่อหนวยงานตาง ๆ ที่สังกัดกระทรวงพลังงาน
7. รายงานประจําป 2550 การบริหารงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. / โดย กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน. กรุงเทพฯ : กรรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2551.
"รายงานประจําป 2550 การบริหารงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ฉบับนี้เนื้อหาเปนการ
นําเสนอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการประจําปและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเพื่อเผยแพรแกหนวยงานและผูสนใจทั่วไป โดยสาระสําคัญของ
รายงานประจําปนี้มี 4 สวน ประกอบดวย สวนที่ 1 ภาพรวมของหนวยงานวาดวยความเปนมา/อํานาจ
หน า ที่ ข องกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน โครงสร า งการแบ ง สว นราชการ อั ต รากํ า ลั ง เจ า หน า ที่
สวนที่ 2 การปฏิบัติราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานปงบประมาณ 2550 วาดวยแผนปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานและผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป 2550 การปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2550 รวมทั้งการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาแรงงาน พ.ศ.
2550 สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานที่สําคัญวาดวยโครงการตาง ๆ ของหนวยงานที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปน
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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สวัสดิการและเปนประโยชนตอแรงงาน สวนที่ 4 รายงานการเงินวาดวยงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน
งบรายได แ ละค า ใช จ า ย รวมทั้ ง การรายงานรายได แ ผ น ดิ น ตลอดจนหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
นอกจากนี้ในสวนภาคผนวกจะเปนขอมูลการอบรม/สัมมนาที่ดําเนินการจัดในปงบประมาณ 2550 รวมถึง
ภาพกิจกรรมในปงบประมาณ 2550
8. รายงานประจําป 2550 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. / โดย กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน, ม.ป.ป.
"รายงานประจําป 2550 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ฉบับนี้เนื้อหาเปน
การสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2550 เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับบทบาท
ภารกิจ อํานาจหนาที่รับผิดชอบของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบและสามารถนําขอมูล สถิติไปใช
ประโยชนในการคนควาอางอิงประกอบเหตุผล โดยแบงรายละเอียดการนําเสนอของเนื้อหาออกเปน 4 สวน
สวนที่ 1 เปนขอมูลภาพรวมของหนวยงาน ประกอบดวย แผนยุทธศาสตร/ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2550 ผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป 2550 พรอม
กับสรุปผลการดําเนินงานในรอบป พ.ศ.2550 ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
ของกรมการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน สวนที่ 3 รายงานการเงินสวนราชการวาดวยงบ
แสดงฐานะทางการเงิน งบรายไดและคาใชจาย หมายเหตุประกอบงบการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน
ตนทุนผลผลิตและตนทุนกิจกรรม สวนที่ 4 การบริการสังคมและประชาชนวาดวยการจัดหาพลังงาน
ทดแทน การสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ งานดานการประชาสัมพันธ งานดานความรวมมือ
กับตางประเทศ พรอมดวยกิจกรรมในรอบปของหนวยงาน
9. รายงานประจําป 2550 การทาเรือแหงประเทศไทย. / โดย การทาเรือแหงประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : การทาเรือแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.
"รายงานประจํ า ป 2550 ของการท า เรื อ แห ง ประเทศไทย ฉบั บ นี้ เ ป น การรวบรวมผลการ
ดําเนินงานในรอบปผานมา ซึ่งเนื้อหาภายในเลมประกอบดวย ประวัติความเปนมาของหนวยงาน คณะ
ผูบริหาร กทท. ป 2550 วิสัยทัศน พันธกิจ และการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 รวมทั้งผลการดําเนินงานในรอบป 2550 ในดานตาง ๆ เชน ดานการบริหารจัดการ
องคกร ดานการพัฒนาทาเรือเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกส ดานพลังงานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยฯ
ตลอดจนรวมถึงแผนการดําเนินงานในอนาคต การประมวลภาพกิจกรรมในรอบป พรอมดวยรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน รายงานของผูสอบบัญชี พรอมดวยงบการเงิน
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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10. รายงานประจําป 2550 ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.)
และสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สํานักงาน ก.ถ.).
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น, 2551.
"หนังสือรายงานประจําปเลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2550
ของหนวยงาน ซึ่งประกอบดวย สวนที่ 1 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.)
และผลงานวาดวยกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของ ก.ถ. และผลการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการเพื่อชวยดําเนินการตามภารกิจของ ก.ถ. สวนที่ 2 สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นและผลงานวาดวยโครงสราง อํานาจหนาที่ อัตรากําลัง วิสัยทัศน เปาหมาย
ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการสํานักงาน ก.ถ. รวมถึงผลงานของสํานักงาน ก.ถ. ปงบประมาณ พ.ศ.
2550 สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่และในการดําเนินงานของ ก.ถ. และสํานักงาน ก.ถ. วา
ดวยปญหาในการดําเนินงานสงเสริมและติดตามผลการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนที่ 4 ทิศทางและแนวทางการดําเนินงานในอนาคตวาดวยทิศทางและแนว
ทางการดําเนินงานของ ก.ถ. และสํานักงาน ก.ถ. สวนที่ 5 ภาคผนวกวาดวยประกาศตาง ๆ ของ ก.ถ.
การรายงานผลการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ตลอดจนขอมูลของหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น
11. รายงานประจําป 2550 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. / โดย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ม.ป.ป.
"รายงานประจําป 2550 ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ฉบับนี้เนื้อหาเปนการสรุปผลการ
ดําเนินงานในรอบป 2550 ของหนวยงานเพื่อเผยแพรและประชาสั มพันธ ใหบุคคลทั่ว ๆ ไปที่สนใจได
รับทราบขอมูลขาวสารของหนวยงานเพื่อเปนประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง ขอมูล สถิติตาง ๆ ซึ่ง
ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวาดวย ขอมูลทั่ว ๆ ไปขององคกร
อาทิ การแบงสวนราชการ อํานาจหนาที่โครงสรางองคกร สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของสํานักราช
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีวาดวยภารกิจในดานตาง ๆ อาทิ ภารกิจดานคณะรัฐมนตรี ดานพัฒนากฎหมาย
ดานราชการในพระองค ผลงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2550 รวมทั้งสถิติผลงานสําคัญของหนวยงาน
สวนที่ 3 เปนเรื่องที่เกี่ยวกับรายงานการเงิน
12. รายงานประจําป 2550 ศาลรัฐธรรมนูญ. / โดย ศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ, ม.ป.ป.
"รายงานประจําป 2550 ของศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้เปนเอกสารสิ่งพิมพรัฐบาลที่ไดรวบรวมและ
ประมวลผลการดําเนินงานของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ ในรอบปงบประมาณ 2550 เพื่อ
รายงานตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี และเผยแพรประชาสัมพันธผลงานดานวิชาการและ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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ดานอื่น ๆ เพื่อใหประชาชนไดรับทราบและเปนประโยชน ทั้งนี้เนื้อหาภายในเลมนี้ประกอบดวย ประวัติของ
ศาลรัฐธรรมนูญจากบานเจาพระยารัตนาธิเบศร คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ/คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คณะผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน พรอมดวยโครงสรางและอํานาจหนาที่ สรุปผลการปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณประจําป พ.ศ.2550 รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน รวมทั้งคําวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญ/คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ตั้งแตป พ.ศ.2541-2550 ทั้งสรุปยอรายงานผลการวิจัยของศาล
รัฐธรรมนูญตั้งแตป 2542-2550 ตลอดจนทําเนียบผูบริหารของศาลรัฐธรรมนูญ
13. รายงานประจําป 2550 ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม).
/ โดย สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู. กรุงเทพฯ : สํานักงานบริหารและพัฒนาองค
ความรู, ม.ป.ป.
"เอกสารสิ่งพิมพรัฐบาล ฉบับนี้เปนการสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2550 ของศูนยสงเสริม
และพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธบุคคลทั่วไปไดรับ
ทราบ โดยเนื้อหาภายในประกอบดวย พันธกิจ วัตถุประสงค วิสัยทัศน เปาหมาย โครงสรางการบริหาร
คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการ (ประจําป 2550) ผลการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ รวมถึงผลการ
ดําเนินงาน แผนงานและเปาหมายการดําเนินงาน ตลอดจนผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรทั้ง 5
อาทิ การวิจัยและจัดการความรู การเสริมหนุนสื่อเพื่อสงเสริมคุณธรรม นโยบายสาธารณะ สมัชชาคุณธรรม
และการเสริมหนุน เชื่อมประสานเพิ่มพลังเครือขายองคกรภาคี
14. รายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ.2550. / โดย สํานักงานศาลยุติธรรม.
กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลยุติธรรม, ม.ป.ป.
"รายงานสถิ ติคดีศาลทั่ ว ราชอาณาจัก ร ประจํา ป พ.ศ.2550 ฉบั บนี้เ นื้ อหาเป นการรวบรวม
รายงานประจําปของศาลทั่วราชอาณาจักร โดยสรุปขอมูลรวมทั้งจัดทํารายละเอียดตาง ๆ ทางสถิติของศาล
ฎีกา ศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 1-9 ศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร ศาลแรงงานกลางและศาลแรงงาน
ภาค ศาลภาษีอากรกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การค า ระหว า งประเทศ ศาลล ม ละลายกลาง ตลอดจนการดํ า เนิ น งานด า นอื่ น ๆ ที่ น า สนใจและเป น
ประโยชนในการบริหารงานศึกษา คนควา อางอิง วิเคราะหวิจัย นอกจากนี้สถิติดังกลาวยังสะทอนใหเห็น
ภาพลักษณของสังคมไทยและเปนขอมูลสวนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมแลวยังสามารถนําไปใชใหเกิด
ประโยชนแกหนวยงาน อีกทั้งสามารถเปนประโยชนแกบุคคลทั่ว ๆ ไปทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน
ศาลยุติธรรม
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15. สํานักนายกรัฐมนตรี ปที่ 76 28 มิถุนายน 2551. / โดย สํานักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ :
สํานักนายกรัฐมนตรี, 2551.
"หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ปที่ 76 ฉบับนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณที่ผานมาของหนวยงาน อีกทั้งมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรบทบาท ภารกิจ ผลการปฏิบัติงาน
พรอมกับประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบเพื่อเปนประโยชนในการศึกษา คนควา ขอมูล อางอิง ซึ่ง
ในรายละเอียดของเนื้อหาเลมนี้ประกอบดวย สวนที่ 1 บทนําวาดวยประวัติของหนวยงาน รายนามพรอม
ภาพของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี การแบง
สวนราชการในสังกัด สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานของสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยผลการดําเนินงานของ
หนวยตาง ๆ ภายใตสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี อาทิ สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักงบประมาณ ฯลฯ และ
นอกจากนี้ยังประกอบดวย ในสวนของภาคผนวกจะเปนเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรของสํานักนายกรัฐมนตรี การ
มอบอํานาจหนาที่
16. สถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พ.ศ.2550. / โดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.
กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2551.
"สถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พ.ศ.2550 เลมนี้เปนการรวบรวมและจัดทําขอมูลสถิติที่
เกี่ ย วขอ งกับ การบริ ห ารแรงงาน เพื่ อ ให ผู ที่เ กี่ ย วข อ งนํ า ไปใช ป ระโยชน ใ นการวางแผนปฏิบั ติ ง านการ
บริหารงาน ตลอดจนใชเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหสถานการณแรงงาน โดยเนื้อหาภายในไดนําเสนอ
สถิติสําคัญประจําป พ.ศ.2550 ซึ่งไดครอบคลุมภารกิจของหนวยงานในดานการคุมครองแรงงาน ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน การเลิกจาง แรงงานสัมพันธ รัฐวิสาหกิจสัมพันธ
และสวั ส ดิ ก ารแงงาน นอกจากนี้ ยั ง ได เ สนอข อ มู ล สถิ ติ ที่ ร วบรวมจากหน ว ยงานอื่ น ๆ ประกอบด ว ย
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ดัชนีราคา กําลังแรงงานและการมีงานทํา คาจาง การประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวย เนื่องจากการทํางานและผลิตภาพแรงงาน ทั้งนี้เปนขอมูลสถิติที่ครอบคลุมและเปนประโยชนตอ
ผูใชขอมูล
17. รายงานประจําป 2550 ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. / โดย
ศูนยสตรีศึกษา. เชียงใหม : ศูนยสตรีศึกษา, ม.ป.ป.
"รายงานประจํ า ป ฉ บั บ นี้ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการจั ด พิ ม พ เ พื่ อ เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ผ ลการ
ดําเนินงานของหนวยในรอบป 2550 เพื่อใหสาธารณชนทั่วไปไดรับทราบ อีกทั้งสามารถนําขอมูลไปใช
ประโยชนในการศึกษาคนควา อางอิง ประกอบเหตุผลขอมูลทางดานสตรี รายละเอียดของเนื้อหาจะเปน
การสรุป ผลการดํา เนิน งานในดา นตา ง ๆ ทั้ ง การจัดการศึ ก ษา การบริ ก ารวิ ช าการ และการทํ า นุบํ า รุ ง
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ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม รวมถึงขาวสาร ความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของบุคลากรในการเปนวิทยากร
การเขารวมประชุมสัมมนาตาง ๆ ทั้งภายในและตางประเทศ

--------------------------------------- 
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บรรณารักษชวนคุย
ตอน

“ความรักของแม”
โดย วิจิตรา ประยูรวงษ
" สิงหาคม เปนเดือนทีท่ ุกคนมักจะนึกถึงแมเปนพิเศษ เพราะวาวันที่ 12 สิงหาคม เปน
วันแมแหงชาติ หนวยงานตางๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตางก็ประชาสัมพันธเกีย่ วกับแมและพระคุณของแม
อยางกวางขวาง ฉบับนี้จงึ ขอเสนอเปนฉบับรักแม โดยเขียนเรื่องราวที่เกี่ยวกับ “ความรักของแม” คําวาแม
ถือไดวาเปนคําแรกที่มนุษยสามารถพูดออกมาได ไมวา จะเปนคนชาติใด ภาษาใด เชน mom mother แม
มามา เปนตน “แม” เปนผูใหความรักและเลี้ยงดูเรามาตัง้ แตเกิด ความผูกพันระหวางแมกับลูกจึงถือไดวา
เปนความรักทีบ่ ริสุทธิ์เราจึงควรเคารพรักและรําลึกถึงพระคุณทานทุกวันไมเพียงเฉพาะแตวนั แมเทานั้น
มีเรื่องราวที่บอกเลาเกีย่ วกับความรักระหวางแมกับลูกมากมาย ในทีน่ ี้ขอกลาวถึงเรื่องของ
เด็กคนหนึง่ ที่ผูเขียนเคยอานจากอีเมลเมื่อ 2-3 ปกอน และไดอานโดยบังเอิญอีกครั้งเมื่อไมนานมานี้
ผูเขียนพยายามสืบคนขอมูลแหลงที่มาของเรื่องนี้

แตกไ็ มสามารถสืบคนไดวามาจากหนังสือหรือวารสาร

เลมใด ผูเขียนจึงไมสามารถระบุไดวา เรื่องนี้เปนเรื่องจริงหรือเปนเรื่องเลา แตถงึ กระนั้นก็คิดวานาจะนํามา
ใหอานกัน เพราะเปนเรื่องราวที่แสดงออกถึงความรักที่แมมีตอลูก และลูกมีตอแมอยางชัดเจน ผูเขียนจึงขอ
อนุญาตยกบทความเรื่องนีม้ าทัง้ หมด โดยไมมีการตัดทอน เพราะคิดวา หากตัดสวนใดสวนหนึง่ ออกไปแลว
อาจเสียอรรถรส และคุณคาแหงความประทับใจไป เรื่องดังกลาวเปนเรื่องราวของ อันจินเผิง เด็กนักเรียนที่
ไดรับเหรียญทองชนะเลิศจากการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปค ครั้งที่ 38 ที่ประเทศอารเจนตินา เขาไดเขียน
บทความกลาวถึงแม ผูที่อยูเ บื้องหลังแหงความสําเร็จของเขาไว ดังนี้

วันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 1997 เปนวันที่ผมจากบานไปรายงานตัว ที่คณะคณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยปกกิ่ง ควันจากเตาหุงขาว ในยามเชาตรู ที่ลอยจากบานไรเกาๆ อันชํารุดทรุดโทรมของผม
คุณแมที่ขากะเผลกกําลังทําหมี่ใหผม เปนแปงหมี่ที่คณ
ุ แมใชไขไก 5 ฟอง แลกมาจากเพื่อนบาน ขาแมที่
แพลงนัน้ เปนเพราะวันกอน ทานคิดจะหาเงินคาเลาเรียนใหผม แมจึงตองเข็นผักเต็มคันรถ เพื่อไปขายใน
เมือง แลวเกิดขาพลิก จนขัดยอก ยามทีย่ กชามขาวขึน้ ผมกลัน้ น้ําตาไวไมอยู ผมวางตะเกียบแลวคุกเขาลง
บนพืน้ ลูบคลําเทาของแมทบี่ วมเปง ใหญกวาหมัน่ โถวอยูนาน หยาดน้าํ ตาทีละหยดๆ ไหลกลิ้งลงสูพื้น…
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บานของผมอยูทหี่ มูบานตาอิ้วไต อําเภออูซิง เมืองเทียนสิน ผมมีแมทดี่ ีที่สุดในโลก ทาน
ชื่อ หลี่ เอี้ยน เสีย ตอนที่ผมเกิดมาบานของผมจนมากๆ จากนัน้ คุณยาก็ลมปวยตอนผมอายุ 4 ขวบ แถม
คุณปูก็ปวยเปนโรคหืดหอบ เปนอัมพฤกษครึ่งตัว พอ 7 ขวบ ผมไดเขาโรงเรียน คาเลาเรียน คุณแมไปหยิบ
ยืมจากผูอ่นื ผมมักจะเก็บเอาดินสอทีเ่ พือ่ นนักเรียนโยนทิง้ แลวกลับมา คุณแมปวดใจมาก บางครั้งแมแต
เงินที่จะซื้อดินสอกับสมุดยังตองหยิบยืมจากผูอื่น แตทวาคุณแมก็ยงั มีชวงเวลาที่ดใี จอยูบาง เพราะไมวา
การสอบไล หรือสอบประจําเทอม ผมมักจะสอบไดที่ 1 เสมอ ยิ่งวิชาคณิตศาสตร ไดคะแนนเต็มมาตลอด
ดวยกําลังใจจากแม ผมยิง่ เรียนก็ยิ่งมีความสุข ผมไมรูวาในโลกนีย้ งั จะมีเรื่องใดอีกที่เปนความสุขมากไป
กวาการเรียนหนังสือ ผมยังไมทนั เขาชัน้ ประถมก็เรียนรูพื้นฐานการคิดเลข บวก ลบ คูณ หาร เศษสวน
ทศนิยมไดแลว พอขึน้ ประถมก็เรียนรูดวยตนเอง และทําความเขาใจวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมีของชั้น
มัธยมตนได
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1994 เมืองเทียนสิน ไดจัดใหมีการแขงขันวิชาฟสกิ สในระดับ
มัธยมตน ผมเปนเด็กชายลูกชาวนาเพียงคนเดียวที่สอบติด 3 ลําดับตน จากนักเรียนที่มาจาก 5 อําเภอชาน
เมือง มิถนุ ายนของปนั้น ผมไดรับเลือกเปนกรณีพเิ ศษจากโรงเรียนมัธยมตนอี้จงของเทียนสิน ผมวิง่ กลับ
บานดวยความดีใจเหมือนดังคนเสียสติ แตคิดไมถึงวา เมื่อบอกขาวดีใหคนทางบานฟง บนใบหนาของพวก
เขากลับเต็มไปดวยความโศกเศรา คุณยาเสียชีวิตไปไมถึงครึ่งป ชีวิตคุณปูก็อยูในชวงอันตราย ที่บานติด
หนี้เขาหมืน่ กวาหยวนแลว ผมคอยๆ เดินกลับเขาหองอยางสงบ พรอมทั้งรองไหตลอดทั้งวัน คืนนั้น ผมได
ยินเสียงโตเถียงกันทีน่ อกบาน เพราะคุณแมคิดจะเอาลาไปขาย เพื่อใหผมไดเรียนตอ แตคุณพอคัดคาน
ไมเห็นดวยเด็ดขาด คําพูดทีพ่ วกทานโตเถียงกันไดยินไปถึงคุณปูที่ปว ยหนัก พอคุณปูก ระวนกระวายใจหนัก
ทานจึงลาโลกนี้ไปตลอดกาล ผมไมกลาพูดถึงเรื่องเรียนตออีก ผมเอาใบแจงผลการคัดเลือกพับอยางดี
แลวยัดเขาไปในปลอกหมอน แลวชวยคุณแมทํางานเลี้ยงชีพไปวันๆ ผานไป 2 วัน ผมและคุณพอไดรับรู
พรอมกันวา "ลาหนุมหายไปแลว" คุณพอตอวาคุณแมดว ยใบหนาที่ขมึงตึง แลวถามวา "เธอขายลาหนุม ไป
เธอบาแลวหรือ วันขางหนาการเพาะปลูกของครอบครัว การขายผลผลิต เธอจะใชมือไปเข็น ใชไหลไปแบกหรือ
แลวที่ขายลาไปก็ไดเงินแคไมกี่รอยหยวน พอใหจนิ เผิงไดเรียนแค 1-2 เทอมเทานัน้ "
วันนั้นคุณแมรอ งไห ทานใชน้ําเสียงที่ดุมาก ตะโกนใสพอ วา "ลูกจะเรียนหนังสือ มันผิด
ตรงไหน จินเผิงเปนเด็กคนเดียวของอําเภออูชิง ที่สอบเขามัธยมอี้จงในเมืองได เราอยาใหคาํ วายากจนทํา
ใหอนาคตของลูกตองสะดุดลง ถึงแมจะตองใชสองมือนีไ้ ปเข็น ใชไหลไปแบก ฉันก็จะใหเขาไดเรียนตอไป"
ดวยเงิน 600 หยวนที่แมขายลาหนุมนี้ ผมจึงไดเรียนตอ ผมอยากคุกเขา โขกศีรษะคํานับ
แมจริงๆ ผมรักการเรียนมาก แตถาเรียนตอไป คุณแมจะตองลําบากอีกแคไหน ตองทุกขยากอีกเทาไหร
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ฤดูใบไมรวงปนั้น ผมกลับมาบาน เอาเสื้อหนาว พบวาใบหนาของพอเหลืองซีด ตัวผอม
จนหนังหุมกระดูก นอนอยูบ นเตียง คุณแมบอกกับผมเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้นวา "ไมมีอะไร แคเปนไขหวัด
ใหญ ใกลจะหายแลว" วันรุงขึ้น ผมเอาขวดยาขึ้นมาดู เห็นฉลากภาษาอังกฤษ จึงรูวายาพวกนี้เปนยาระงับ
เซลลมะเร็ง ผมลากคุณแมออกไปนอกหอง รองไหไป ถามแมไปวาเรื่องราวเปนอยางไรกันแน คุณแมก็บอก
วา ตั้งแตผมไปเรียนมัธยม คุณพอก็เริ่มถายเปนเลือด อาการหนักขึ้นทุกวันๆ คุณแมขอยืมเงินมาได 6,000
หยวน พาไปตรวจทั้งที่เทียนสินและปกกิง่ สุดทาย ตรวจพบเปนเนือ้ งอกในลําไส หมอตองการใหพอผาตัด
โดยเร็ว คุณแมก็เตรียมจะไปขอยืมเงินมารักษา แตคุณพอไมยอม ทานกลาววา ยืมญาติมิตร เพื่อนฝูง จนทั่ว
แลว มีแตยืมแตยังมิไดจายคืน ใครเขาจะใหยืมอีก !
วันนั้นเพื่อนบานยังบอกผมวา แมใชวิธกี ารดั้งเดิมในการเก็บเกี่ยว ซึง่ นาเศรามาก! แมไมมี
แรงพอที่จะหาบขาวสาลีไปทีล่ านเพื่อนวดขาวและไมมีเงินที่จะจางคนมาชวย ทานไดแตรอขาวสุกแปลงหนึ่ง
จากนั้นเอาใสกระดาน ลากกลับบาน ตกเย็นก็ปูผา พลาสติกที่ลาน ใชสองมือกําขาวสาลีกําใหญ เหวี่ยงฟาด
กับกอนหิน เพือ่ นวดขาว ขาวสาลี 3 ไรจีน (1 ไรจีน เทากับ 600 ตารางฟุต) แมทําคนเดียว แมเหนื่อยจนยืน
เกี่ยวไมไหว จึงคุกเขาเกี่ยว หัวเขาถูกสีจนเลือดออก เวลาเดินก็สนั่ เทาไปหมด ผมไมรอใหเพื่อนบานพูดจบ
ก็รีบวิ่งกลับบานอยางรวดเร็วราวติดปก รองไหเสียงดังพูดวา "แม แม ผมไมสามารถเรียนตอไปไดอีกแลว"
แตในที่สุด แมก็ไลใหผมกลับไปเรียน
คาใชจายแตละเดือนของผมอยูที่ 60-80 หยวน ถาจะเปรียบกับเพื่อนนักเรียนที่ใชจาย
200-240 หยวนแลว นับวานอยจนนาสงสาร มีแตผมเทานัน้ ที่รวู าเงินจํานวนนอยนิดนี้ แมตองเก็บสะสม
อยางประหยัด ตั้งแตตนเดือนทีละหยวนๆ จากการขายไขไก ขายผัก จริงๆ แลวยามที่รวบรวมไมครบ ยังตอง
ไปขอยืมอีก 20 หรือ 30 หยวน พอและนองชายแทบจะไมเคยไดกนิ ผักเลย ถึงจะมีผักบาง ก็ไมใชน้ํามันหมู
คลุก เพียงตักน้ําผักดองมาคลุกกิน หรือทําอาหารกิน แมไมเคยปลอยใหผมตองหิวโหย ทุกเดือนทานจะเดิน
สิบกวาลีเ้ พื่อซือ้ หมี่สําเร็จรูปสงไปใหผม ทุกสิน้ เดือนแมมักจะแบกถุงใบใหญ เหนื่อยยากลําบากมาดูผมที่
เทียนสิน ภายในถุง นอกจากเศษหมี่สําเร็จรูปแลว ยังมีกระดาษที่พิมพเสียของโรงพิมพทหี่ างบาน 6 ลี้กวา
(เอาไวใหผม ใชเปนกระดาษทดเลข) กับเตาเจี้ยวเผ็ด 1 ขวดใหญ ผักกาดเขียวเค็มหั่นเปนเสน และเครื่องมือ
ตัดผม 1 อัน (คาตัดผมที่ถกู ที่สุดในเทียนสินก็ 5 หยวน แมตองการใหผมประหยัดจะไดซื้อหมั่นโถวไวกนิ อีก
หลายใบ)
ผมเปนนักเรียนคนเดียวของโรงเรียนมัธยมอี้จงของเทียนสิน ที่แมแตผักในโรงอาหารก็ยัง
ไมสามารถซื้อกิน ไดเพียงแคซื้อหมั่นโถว 2 ใบกลับมาทีห่ อพัก ชงเศษหมี่สําเร็จรูป แลวใสเตาเจี้ยวเผ็ดกับ
ผักกาดเค็มกิน
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ผมเปนนักเรียนคนเดียวที่ไมสามารถใชกระดาษแบบฟอรมมาเขียนได แตใชกระดาษที่
พิมพเสียจากโรงพิมพมาเขียนแทน ผมยังเปนนักเรียนคนเดียวที่ไมเคยใชสบู เวลาซักเสื้อก็ไปที่โรงอาหาร
เอากรดโซเดียมจากหมีท่ ี่เสียแลวมาใชแทนสบู แตผมไมเคยนอยเนื้อต่าํ ใจ ผมรูสึกวาแมเปนวีรสตรีที่ตอสูกับ
ความยากลําบากและความโชคราย ผมรูสึกเปนเกียรติอยางไมอาจเปรียบอีกแลวที่ไดเกิดมาเปนลูกของแม
เมื่อเริ่มเขามัธยมอี้จงของเทียนสิน ภาษาอังกฤษคอรสแรก ทําใหผมฟงจนงงไปหมด ตอน
ที่แมมาหาผม ผมไดบอกถึงความวิตกกังวล กลัววาจะเรียนภาษาอังกฤษไมทนั เพือ่ น แตใบหนาของแม
กลับเปยมดวยรอยยิ้มแลวตอบวา "แมเพียงรูว า เจาเปนเด็กที่ทนความลําบากไดเกงที่สุด แมไมชอบฟง
เจาพูดวายากลําบาก เพราะขอเพียงทนลําบากไดก็ไมยากอีกแลว" ผมจําคําของแมคํานี้ไวแลว ผมมีอาการ
ติดอางเล็กนอย มีคนบอกกับผมวา จะเรียนภาษาอังกฤษใหไดดี อันดับแรก ตองใหลิ้นฟงคําสัง่ ตัวเอง ดังนั้น
ผมมักจะเก็บกอนหินกอนหนึ่งอมไวในปาก จากนัน้ ก็ขยันทองภาษาอังกฤษอยางเอาเปนเอาตาย เมื่อลิน้
เสียดสีกับกอนหิน บางครั้งเลือดก็ไหลออกมาทางมุมปาก ผมไดแตกดั ฟน ยืนหยัดอยางเสมอตนเสมอปลาย
ครึ่งปผานไป กอนหินเล็กๆ ถูกสีจนกลม ลิ้นของผมก็ถกู สีจนเรียบ ผลการเรียนภาษาอังกฤษ ขยับขึ้นอยูใน 3
ลําดับตนของหอง ผมตองขอบคุณแมเปนอยางยิง่ คําพูดของทาน ทําใหเกิดปาฏิหาริยในการกาวขาม
อุปสรรคอันยิ่งใหญของการฝกฝนของผม
ป 1996 ผมไดเขารวมแขงขันโอลิมปควิชาการที่จัดขึ้นทั่วประเทศในเขตเทียนสินเปนครั้ง
แรก ไดรับรางวัลที่ 1 ในวิชาฟสิกส และรางวัลที่ 2 ในวิชาคณิตศาสตร ไดเปนตัวแทนของเทียนสินไปหังโจว
เพื่อรวมแขงขัน โอลิมปคฟสิกสจากทั่วประเทศ "ผมเอารางวัลที่ 1 ของประเทศมามอบใหแม จากนั้นก็ไป
แขงขันโอลิมปกฟสิกสระดับโลก"

ผมคุมความตืน่ เตนในใจไวไมอยู

เอาขาวดีและความมุง หวังเขียนใส

จดหมายไปบอกแม สุดทายผมไดแคที่ 2 ผมลมแผบนเตียง ไมดื่ม ไมกินอะไร แมวาจะปนผลงานที่ดที ี่สุดใน
บรรดาผูแขงขันของเทียนสิน แตหากจะทดแทนความเหนื่อยยากลําบากของแมแลว นับวายังไมเพียงพอ
จริงๆ กลับถึงโรงเรียน กลุมคุณครูชวยผมวิเคราะหถงึ สาเหตุของความพายแพ จึงคิดวาหากผมมุงเรียน
คณิตศาสตรอยางเดียวตองสําเร็จแน
ในที่สุด เดือนมกราคม ป 1997 ในการแขงขันคณิตศาสตรโอลิมปคทั่วประเทศ ผมก็
ชนะเลิศที่ 1 ดวยคะแนนเต็ม ไดเขารวมกลุมฝกซอมระดับประเทศอยางราบรื่น และในการทดสอบทั้งสิบ
ครั้งนั้น ก็ชวงชิงจนไดเปนตัวแทนไปแขงขัน แตตามกฎกําหนดไววา คาใชจายในการไปรวมการแขงขันที่
อารเจนตินา ตองจัดการเอง จายคาสมัครเรียบรอยแลว ผมเอาหนังสือที่ตองเตรียม และเตาเจีย้ วเผ็ดที่แมทํา
ใหหอไวอยางดี

งานที่ตองเตรียมก็เสร็จสิ้นลง

หัวหนาภาควิชากับอาจารยคณิตศาสตรเห็นผมยังคงใส

เสื้อผาที่คนอืน่ สงเคราะหให ทั้งสีสนั และขนาดของเสื้อผาก็ไมสมกับตัว เมื่อเปดตูเก็บของ ชี้ไปทีแ่ ขนเสื้อที่
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ตอชายออกมาถึง 2 ครั้ง ชายเสื้อหนาวที่ตอ ยาวอีก 3 นิ้ว กับชุดชัน้ ในทีม่ ีรอยปะ แลวพูดวา "จินเผิง นี่เปน
เสื้อผาทัง้ หมดของเธอหรือ ฉันไมรูจะจัดการอยางไร" ผมจึงรีบตอบวา "ครูครับ ผมไมกลัวขายหนา
คุณแมบอกกับผมเสมอวา ในตัวเรา ถามีภูมิความรูก ็จะมีความสงาเอง ถึงผมตองใสเสื้อพวกนี้ไป
อเมริกา พบกับคลินตัน ผมก็ไมกลัว"
27 กรกฎาคม โอลิมปควิชาการเริ่มขึ้น พวกเรานัง่ ทําขอสอบตั้งแตแปดโมงครึ่งถึงบาย
สองโมง รวมเวลาในการทําขอสอบ หาชัว่ โมงครึ่ง วันที่สอง เปนวันประกาศผล กอนอื่นเปนการประกาศ
รางวัล เหรียญทองแดง ผมไมหวังจะไดยินชื่อของตัวเอง ถัดจากนั้น ก็เปนรางวัลเหรียญเงิน สุดทาย
ประกาศเหรียญทอง คนทีห่ นึง่ คนที่สอง และคนที่สามก็คือผม ผมดีใจจนรองไห เรียกพึมพําอยูในใจวา
"แมครับ ลูกแมทําไดสําเร็จแลว"
ขาวการชนะเลิศไดเหรียญทองของผมกับเพื่อนอีกคนในการแขงขันโอลิมปคคณิตศาสตร
ของการแขงขันโอลิมปควิชาการ ครัง้ ที่ 38 นี้ ไดถูกแพรเสียงและภาพโดยสถานีวทิ ยุกระจายเสียงและ
สถานีโทรทัศนแหงชาติ ในคืนนัน้ 1 สิงหาคม ยามทีพ่ วกเรานําเอาเกียรติยศกลับสูประเทศนัน้ สมาคม
วิทยาศาสตรและสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศจีนไดจัดพิธีตอนรับอยางยิ่งใหญ ในยามนี้ ผมคิดจะกลับ
บาน อยากพบหนาแมใหเร็วที่สุด ผมจะนําเอาเหรียญทองที่แวววับจับตานี้แขวนไวทคี่ อของทาน
สี่ทุมกวาของคืนนัน้ ผมฝาความมืดจนกลับถึงบานที่ผมคิดถึงทุกเชาเย็น พอเปนคนมา
เปดประตู แตวาผูท ี่โอบผมไวในออมอกอยางแนบแนนก็คือ แมผูปรานีของผม แมกอดผมแนน ภายใตแสง
ดาวอันแจมจรัส ผมลวงเหรียญทองออกมาแลวแขวนไวทคี่ อของแม แลวรองไหดวยจิตใจที่ปลอดโปรง
12 สิงหาคม ที่นงั่ ในหองประชุมโรงเรียนไมมีทวี่ างเลย แมกับเหลาขาราชการของกรม
สามัญศึกษา และเหลาศาสตราจารยวิชาคณิตศาสตรไดรวมกันนั่งเปนประธานบนเวที ในวันนัน้ ผมไดพูด
ในงานชวงหนึง่ วา "ผมจะใชชั่วชีวิตของผม สํานึกขอบพระคุณคนคนหนึ่ง นั่นคือแม ที่อบรมเลี้ยงผมจนเติบ
ใหญ ทานเปนหญิงชาวนาธรรมดาคนหนึ่ง แตทานสอนผมใหรูจกั หลักธรรมในการเปนคน และคอยกระตุน
ใหกําลังใจผมมาตลอดชีวิต" ปที่อยูม ัธยมปที่ 4 ผมคิดจะซื้อหนังสือ "พจนานุกรมจีน-อังกฤษ" เพื่อฝก
ภาษาอังกฤษ ในกระเปาเสือ้ ของแมไมมีเงินเลย แตแมก็รับปากวาจะหาให หลังอาหารเชา แมยมื รถลาก
คันหนึ่ง ขนผักกาดขาวเต็มรถ แลวลากไปพรอมกับผมเพื่อนําไปขายในเมืองที่ไกลถึงสี่สิบลี้ (20 กิโลเมตร :
1 ลี้ = 500 เมตร) เมื่อถึงตัวอําเภอก็เกือบเที่ยงแลว ตอนเชา ผมกับแมดื่มเพียงน้าํ ซุปขาวตมใสมันเทศกับ
ขาวโพดแค 2 ชาม ในยามทีท่ องหิวจนรองจอกๆ ผมแคนใจอยากใหมีคนมาเหมาซื้อผักไปทันที แตแมยังคง
อดทนตอรองราคากับผูซื้อ สุดทายตกลงกันไดในราคาชัง่ ละ 10 เซนต ผักกาดขาว 210 ชัง่ ควรเปนเงิน 21
หยวน แตผูซื้อใหเพียง 20 หยวน เมื่อมีเงินผมคิดจะกินขาวกอน แตแมบอกใหซื้อหนังสือกอน เพราะนี่เปน
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เรื่องสําคัญของวันนี้ พวกเราไปที่รานหนังสือแหงหนึ่ง ถามราคาหนังสือ ตองใชเงิน 18.25 หยวน
ซื้อหนังสือเสร็จแลวยังคงเหลืออยู 1.75 หยวน แตแมใหผม 75 เซ็นต เพื่อไปซื้อขนมเปยะ 2 ชิ้น แมจะกิน
ขนมเปยะไป 2 ชิ้น แตเราแมลูกยังตองเดินกลับบานอีก 40 กวาลี้ ผมหิวจนหนามืดตาลาย ในยามนี้ นึกขึ้น
ไดวา ผมลืมแบงขนมเปย ะ 1 ชิ้นใหแม แมหิวทั้งวัน ซ้ํายังลากรถเปนระยะทาง 80 ลี้ เพื่อผม ผมรูสึก
ละอายจนคิดจะตบหนาตัวเอง แตแมกลับพูดวา "แมไมมีความรู แตแมนึกถึงตอนเด็กที่คุณครูเคยใหทอง
คําพูดของกอรกี้วา ความยากจนขนแคนเปนมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแหงหนึ่ง หากวาเธอสามารถที่จะผาน
ดานมหาวิทยาลัยนี้ไปได ไฉนตองกลัววา เปนมหาวิทยาลัยเทียนสิน แมแตมหาวิทยาลัยปกกิง่ เธอก็จะ
สอบเขาไดดั่งใจหวัง" ตอนที่แมพูดคําๆ นั้น แมไมมองหนาผม แมมองหนทางทีท่ อดยาวไกลออกไป
เหมือนดั่งวาทางเสนนัน้ สามารถเชื่อมไปถึงเมืองเทียนสิน และสามารถเชื่อมไปถึงเมืองปกกิ่งได ผมฟงแลว
ก็ไมรูสึกหิวอีกตอไป และขาก็ไมเมื่อยอีกแลว
“หากกลาววา ความยากจนขนแคนเปนมหาวิทยาลัยที่ดีทสี่ ุดแหงหนึ่ง ผมก็จะ
พูดวา แมซึ่งเปนหญิงชาวนาของผม เปนครูผูนําพาสิ่งที่ดีทสี่ ุดของชีวิตผม”
ดานลางเวที ดวงตาไมรูกี่คูตอ กี่คูคลอดวยน้ําตา ผมหมุนตัวกลับมา หันไปหาคุณแมที่
จอนผมเริ่มหงอกขาว แลวคํานับทานดวยใจอันลึกล้ํา…

เรื่องราวของ อันจินเผิง แสดงใหเห็นถึงความรักอันยิง่ ใหญของแม ที่แมจะตองเหนื่อย
ยากลําบากตรากตรําแคไหน ก็ยอมทน เพื่อใหลกู ไดรับแตสิ่งที่ดีๆ ในชีวิต สวนตัวของอันจินเผิงเอง
ก็ตอบสนองความรักของแม ดวยการเปนเด็กที่ตั้งใจเรียน เชื่อฟงคําสัง่ สอนของแม รักและสํานึกในบุญคุณ
ของแมอยูเสมอ เมื่อเขาประสบความสําเร็จ ก็ไมลืมวาเบื้องหลังแหงความสําเร็จนัน้ ก็คือคุณแมทเี่ ปนผูให
ทุกอยางแกเขาจนมีวนั นี้ได
เชนเดียวกับคุณผูอาน หรือแมแตผูเขียนเอง ลองคิดดูวา ที่เราสามารถมายืนถึงจุดนี้ได
เพราะมีใครอยูเบื้องหลัง คอยสนับสนุนชวยเหลือเราอยูต ลอดเวลา ยามเมื่อเรามีความสุข ทานก็มีความสุข
ยามเมื่อเรามีความทุกข ทานก็ทุกขใจไปกับเรา ทานทําเพื่อเรามาตลอดชีวิต โดยไมไดหวังสิง่ ตอบแทนใดๆ
เลย สิ่งเหลานี้ คือ ความรักของแม ที่เราควรระลึกถึง และตอบแทนพระคุณของทานดวยการเปนคนดี และ
อุปการะเลี้ยงดูทานยามแกชรา บางคนแมอาจไมอยูกบั เราแลว แตเราก็สามารถถายทอดความรัก ความ
อบอุนใหกับครอบครัว และลูกหลานของเราไดตอไป "
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
 นายจเร พันธุเปรื่อง
 นางวิจิตรา วัชราภรณ
 นางสาวอารีรัตน วิชาชาง

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ
ผูอํานวยการกลุมงานหองสมุด

 นางชวนพิชญ รัตนาไพบูลย
 นางสาวภัลลิกา บุษมงคล
 นางสาววัชราพร ยอดมิ่ง
 นางสาวรติกร เจือกโวน

บรรณารักษ 6
บรรณารักษ 5
นิติกร 4
นิติกร 3

 นางสาววิจิตรา ประยูรวงษ

บรรณารักษ 4

 นางสาวเบญจลักษณ สุทธิวิไล
 นางสาวสายฝน ดีงาม
 นางสาวจําเรียง ประสงคดี

บรรณารักษ 7 ว.
บรรณารักษ 7 ว.
บรรณารักษ 5

 นางสาวอรุณทิพย จันทรดิษฐ

เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5

 นางสาวญานิกา เฟองฟุง
 นางสารภี ชางพลี
 นางสาวปรมาภรณ คงสุวรรณ

เจาพนักงานธุรการ 5
เจาหนาที่หองสมุด 4
เจาหนาที่ธุรการ 2

จัดทําสาระสังเขป
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