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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 2552

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

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

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ตัวอยาง

หนังสือหมวดประวัติศาสตรทั่วไป
(D)
1. เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551.
"หนังสือเลมนี้จัดพิมพขึ้นเพื่อนอมเกลาฯ ถวายสําหรับพระราชทานเปนที่ระลึกในพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพ เพื่อเทิดพระเกียรติคุณแหงสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเรื่องนี้จะใหขอมูลถึงเครื่องประกอบพระอิสริยยศขณะที่
ดํารงพระชนมชีพ และในการจัดงานพระศพจนถึงในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ อาทิ เครื่อง
ราชูปโภค พระโกศ การจัดริ้วขบวนแหงพระอิสริยยศ ราชรถ ราชยาน และพระเมรุ ฯลฯ นอกจากนี้ยังไดนํา
ความรูเกี่ยวกับการจัดมหรสพและดนตรีมารวมไวดวย เพราะแมจะไมถือเปนเครื่องประกอบพระอิสริยยศ
แตก็เปนสวนประกอบสําคัญในงานพระเมรุ

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา
(B)
1. วัดสวนดอก พระอารามหลวง. / โดย พระครูพพิ ธิ สุดาทร. เชียงใหม : ดาวคอมพิวกราฟฟก, 2551.
"นําเสนอประวัติของวัดสวนดอก พระอารามหลวง ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม โดยใหรายละเอียดของสภาพและสถานที่ตั้งของวัด ความเปนมา อาณาเขต ทรัพยสิน แผนผัง
ของวัด สิ่งกอสรางและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด โดยมีการแบงวิวัฒนาการของวัดสวนดอกออกเปน 4 ยุค
ไดแก 1.ยุคเริ่มตนและพัฒนาการ 2. ยุคเสื่อม 3. ยุคฟนฟู 4. ยุคปจจุบัน และในตอนทายใหรายละเอียด
เรื่องการบูรณะและปดทองพระบรมธาตุเจดียและบทสรุป
2. คนสําราญ งานสําเร็จ. / โดย ว.วชิรเมธี. ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ : อมรินทรธรรมะ, 2551.
"เปนหนังสือที่จะชวยใหผูอ านไดหันกลับมามอง “งาน” ในมุมมองใหม มีทั ศนคติที่ดีในการ
ทํางาน เห็นความสําคัญของงานและนําธรรมะที่สอดแทรกอยูในหนังสือเลมนี้ไปใช ซึ่งจะทําใหผูอานรักงาน
ประจําของตนเองมากขึ้น โดยหนังสือเลมดังกลาวไดแบงออกเปน 3 ภาคใหญ ๆ ไดแก คนสําราญ งาน
สําเร็จ กายอยูกับจิต จิตอยูกับงาน อารมณดีมีความสุข อีกทั้งจะทําใหผูอานที่เปนผูปฏิบัติธรรมตามแนว
พุทธทราบวา การทํางานกับการปฏิบัติธรรมไมจําเปนตองแยกออกจากกัน ตรงกันขามควรจะรวมเปนเนื้อ
เดียวกัน จะทําใหทราบวาการทํางานมีการปฏิบัติธรรมและในการปฏิบัติธรรมก็มีการดําเนินชีวิต และในการ
ดําเนินชีวิตกับการแสวงหาความสุข คือ เรื่องเดียวกัน เมื่อผูอานไดอานหนังสือเลมดังกลาวจะสามารถได
คําตอบกับตัวเองในคําถามเกี่ยวกับวา ทุกวันนี้เราทํางานกันอยางไร เราใชชีวิตกันอยางไรและเราแสวงหา
ความสุขกันอยางไร

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดประวัติศาสตรทั่วไป
(D)
1. กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประจําป 2552. / โดย สมศักดิ์ เชาวนธาดาพงษ.
กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2552.
"เทศกาล งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม คือ ภาพสะทอนวิถีชีวิตของคนในสังคม แสดงถึงความ
เจริญรุงเรืองและความมีอารยธรรมของชาติ ซึ่งเกิดจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่ไดสรางสรรคสืบตอกัน
มา หนังสือเลมนี้รวบรวมขอมูลกิจกรรมทางวัฒนธรรมทุกจังหวัดที่ภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นในโอกาสวัน
สําคัญตาง ๆ ทั้ง 12 เดือน เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับบุคคลทั่วไปและประชาชนในพื้นที่ที่จะเขารวม
กิจกรรมทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีทําเนียบนามแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมที่นาสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ
อุทยานประวัติศาสตร โรงละคร และสถานที่จัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญ อันไดแก โครงการ
อบรมใหความรูดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอสําหรับผูที่สนใจเขา
รวมกิจกรรมไดเปนอยางดี
2. ศรีศิขเรศวร ปราสาทพระวิหาร วิหารสวรรค ศาสนสถานไรพรมแดน. / โดย อภิวันทน
อดุลยพิเชฎฐ, บรรณาธิการ. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2551.
"ปราสาทพระวิหาร หรือ เขาพระวิหาร ปราสาทหินโบราณที่มีอายุกวา 1,000 ป มีโครงสรางทาง
สถาปตยกรรมและศิลปะลวดลายการแกะสลักที่ออนชอย สวยงาม จนองคการยูเนสโกยกยองใหเปน
มรดกโลกเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 นับไดวาเปนโบราณสถานที่สําคัญและมีคุณคาแหงหนึ่งของ
โลก ดึงดูดนักทองเที่ยวจากหลายประเทศใหเขามาชื่นชมความอลังการของปราสาทพระวิหารจํานวนมาก
หนั ง สื อ เล ม นี้ นั บ ได ว า เป น หนั ง สื อ ที่ ร วบรวมภาพของปราสาทพระวิ ห ารในมุ ม มองต า ง ๆ ที่ แ สดงทั้ ง
โครงสรางสถาปตยกรรม การวางผังปราสาทไปจนถึงรายละเอียดการแกะสลักเสาหินและหนาบัน โดยจะมี
คําบรรยายภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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3. เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551.
"หนังสือเลมนี้จัดพิมพขึ้นเพื่อนอมเกลาฯ ถวายสําหรับพระราชทานเปนที่ระลึกในพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพ เพื่อเทิดพระเกียรติคุณแหงสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเรื่องนี้จะใหขอมูลถึงเครื่องประกอบพระอิสริยยศขณะที่
ดํารงพระชนมชีพ และในการจัดงานพระศพจนถึงในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ อาทิ เครื่อง
ราชูปโภค พระโกศ การจัดริ้วขบวนแหงพระอิสริยยศ ราชรถ ราชยาน และพระเมรุ ฯลฯ นอกจากนี้ยังไดนํา
ความรูเกี่ยวกับการจัดมหรสพและดนตรีมารวมไวดวย เพราะแมจะไมถือเปนเครื่องประกอบพระอิสริยยศ
แตก็เปนสวนประกอบสําคัญในงานพระเมรุ
4. อูโก ชาเวซ ผูนําการเมืองใหมแหงลาติอเมริกา. / โดย วิทยากร เชียงกูล. กรุงเทพฯ :
บานพระอาทิตย, 2551.
"หนังสือเลมนี้เปนการศึกษาชีวิตและบทบาทของอูโก ชาเวซ ประธานาธิบดีประเทศเวเนซุเอลา
อูโก ซาเวซ ถือไดวาเปนผูนําทางการเมืองยุคใหม เคยกอรัฐประหารและลมเหลว แตไมนานเขาก็กลายเปน
ขวัญใจประชาชน เนื้อหาของหนังสือเลมนี้แบงออกเปน 3 เรื่องใหญ ๆ ดวยกัน ไดแก 1) ประวัติชีวิตและภูมิ
หลัง ของอู โก ซาเวซ ตั้ งแตวั ยเด็ก จนถึงเปนประธานาธิบดี 2) การปฏิรูปทางเศรษฐกิ จและสัง คมของ
ประเทศเวเนซุเอลา รวมถึงขบวนการตอตานการตักตวงผลประโยชนของสหรัฐอเมริกาและนายทุนใหญ
และ 3) การสรางสังคมนิยมประชาธิปไตยแนวใหม นอกจากนี้ในตอนทายของเลม ผูเขียนไดนําเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิวัติแบบสันติวิธีเวเนซุเอลา บทเรียนสําหรับประเทศไทยและไดรวบรวมสุนทรพจน
บางสวนของอูโก ซาเวซ ไวในภาคผนวกอีกดวย

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร
(H)
1. ลงทุนดี มีสุขใจ ไดมูลคา. / โดย อัญญา ขันธวิทย. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด
พับลิชชิ่ง, 2551.
"เปนหนังสือซึ่งนําเสนอแนวคิดการลงทุนที่สอดคลองกับทิศทางที่เปนสากลของการลงทุนอยาง
รับผิดชอบ และยังสอดรับกับทางเลือกที่นาสนใจในสถานการณวิกฤติทางการเงินโลกปจจุบัน รวมไปถึง
สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาอยางมีความผิดชอบหรือ Principles for Responsible Management
Education
(PRME)
ขององค ก ารสหประชาชาติ ซึ่ ง คณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนสถาบันอุดมศึกษาแหงเดียวของประเทศไทยที่ไดเขารวมเปนสมาชิกใน
ปจจุบัน
2. The Effeetive Executive ผูบริหารทรงประสิทธิผล. / โดย ปเตอร เอฟ ดรักเกอร. กรุงเทพฯ :
ยูบีซีแอล บุคส, 2552.
"ในปจจุบันผูบริหารถูกคาดหวังใหเปน “ผูบริหารอันทรงประสิทธิผล” ผูบริหารอันทรงประสิทธิผล
นั้น ไมจําเป นจะต องเป นผู นํ า แต ผูบริหารตองทําสิ่ง ที่ควรทํา ให ประสบผลสําเร็จ การมี ประสิ ทธิผลนั้น
สามารถเรียนรูไดดวยการฝกฝนและปฏิบัติเปนประจํา หนังสือเลมนี้นําเสนอรายละเอียดของการฝกฝน
ปฏิบัติตนเพื่อนําไปสูการมีประสิทธิผลดวยวิธีการงาย ๆ เชน การบริหารเวลา การตัดสินใจ และการมี
มนุษยสัมพันธ เปนตน

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณของตางประเทศ. / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์.
กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2552.
"หนังสือเลมนี้ประกอบดวยเนื้อหาแบงออกเปน 3 ภาค คือ ภาค 1 กฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก
ซึ่งเปนการแปลสรุปจากตําราของฝรั่งเศสเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ
โดยทั่วไปในภาพรวมที่เปนสากลแลว ภาค 2 ระบบการเมืองของประเทศตาง ๆ ซึ่งเปนการแปลสรุปจาก
ตําราของฝรั่งเศสเกี่ยวกับระบบการเมืองของประเทศตนแบบของกฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก ระบบ
การเมืองแบบสังคมนิยมมารกซิสต ระบบการเมืองแบบเผด็จการ การนําระบบการเมืองตามตนแบบไปใช
ในประเทศแหงโลกที่สาม ระบบการเมืองของประเทศที่พัฒนาแลวซึ่งใชระบบรัฐสภา ระบบการเมืองของ
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงจากระบบการเมืองแบบสังคมนิยม-มารกซิสต มาเปนระบอบประชาธิปไตยแบบเสรี
นิยมและระบบการเมืองของฝรั่งเศส ซึ่งไดทดลองใชระบบการเมืองตาง ๆ มาอยางหลากหลายกอนที่จะมี
ระบบการเมืองที่กอใหเกิดเสถียรภาพทางการเมืองในปจจุบัน และภาค 3 กฎหมายรัฐธรรมนูญและระบบ
การเมืองไทย ซึ่งเปนการสรุปวิวัฒนาการทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยตั้งแต พ.ศ.2475 จนถึงป พ.ศ.
2540 ความพยายามในการปฏิรูปการเมืองไทยโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
พรอมทั้งสรุปบทเรียนสําหรับประเทศไทยที่ไดจากแนวคิดและประสบการณของตางประเทศ
2. การใชสิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณี
ที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว. / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ. กรุงเทพฯ : มิสเตอรกอปป, 2551.
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการไดศึกษาจากขอความคิดวาดวยหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
โดยองคกรตุลาการ แนวคิดในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยการตรวจสอบคําพิพากษาอันถึงที่สุดแลว
โดยศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในภาคพื้นยุโรป นอกจากนี้ยังไดศึกษาการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
โดยองคกรตุลาการตามรัฐธรรมนูญของไทย จากนั้นจึงไดวิเคราะหปญหาการใชสิทธิทางศาลของบุคคลซึ่ง
ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดแลว โดยแบง
สาระสําคัญออกเปน 5 สวน คือ สวนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญ สวนที่ 2
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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การรองทุกขตอศาลรัฐธรรมนูญของตางประเทศ สวนที่ 3 การใชสิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญไทย สวนที่ 4 วิเคราะหปญหาการใชสิทธิทางศาล
ของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญไทย และสวนที่ 5
ขอเสนอแนะ
3. เกาะติดกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส. / โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545.
"ในศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง เป น ยุ ค เศรษฐกิจ ใหม ประเทศไทยจํา เป น ต อ งมี ก ารพั ฒ นาสั ง คมและ
เสริ ม สร า งความแข็ ง แกร ง ทางธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมและการค า ระหว า งประเทศในการก า วเข า สู
สังคมสารสนเทศ มาตรการหนึ่งที่สําคัญ คือ การปฏิรูปกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกฎหมายไอที
สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ (สวทช.) จึ ง ถื อ ว า เป น ช ว งเวลาอั น ดี ที่ จ ะได
ประมวลผลการดําเนินงานที่ผานมา เพื่อทบทวนบทบาทและเปาหมายของ สวทช. ใหชัดเจนและเหมาะสม
กับโลกปจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อใหการดําเนินงานของ สวทช. สามารถกอเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
ประเทศ สวทช. โดยเนคเทค ในฐานะสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการไอทีแหงชาติไดดําเนินการยกราง
กฎหมายไอทีจํานวน 6 ฉบับ ตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลและคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแหงชาติ เพื่อใหประเทศไทยมีการตรากฎหมายไอทีขึ้นใชรองรับการดําเนินธุรกรรมผานทาง
อิเล็กทรอนิกส การปองกันอาชญากรรมและการใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลทางอิเล็กทรอนิสก
ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศใหทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งในขณะนี้ไดมีการ
ประกาศใชกฎหมายไอทีแลว 1 ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544
ในขณะที่ฉบับอื่น ๆ ยังอยูระหวางการพิจารณารางกฎหมาย
4. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.
"เนื่องดวยประชาชนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจและมีทัศนคติดานลบตอบุคคลที่มีความ
ผิดปกติทางจิต ทําใหบุคคลดังกลาวไมไดรับการบําบัดรักษาอยางถูกตองและเหมาะสมเปนเหตุใหความ
ผิดปกติทางจิตทวีความรุนแรงขึ้นจนกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอชีวิต รางกายหรือทรัพยสินของตนเอง
หรือผูอื่น สมควรมีกฎหมายวาดวยสุขภาพจิตเพื่อกําหนดกระบวนการในการบําบัดรักษาบุคคลที่มีความ
ผิดปกติทางจิตอันเปนการคุมครองความปลอดภัยของบุคคลนั้นและสังคม รวมทั้งกําหนดกระบวนการใน
การบําบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งอยูระหวางการสอบสวน การไตสวนมูลฟอง การพิจารณา
หรือภายหลังศาลมีคําพิพากษาในคดีอาญา จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 โดย
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 36 ก หนา 37 เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 2551 และมีผล
ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
5. รางประมวลจริยธรรมและจรรยาขาราชการพลเรือน. / โดย สํานักงาน ก.พ.. กรุงเทพฯ :
กลุมโรงพิมพ สํานักงาน ก.พ., 2551.
"เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 279 กําหนดใหมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ข า ราชการเป น ไปตามประมวลจริย ธรรมที่กํ า หนดขึ้ น สํา หรั บ ขา ราชการแต ล ะประเภท และโดยเหตุ ที่
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 78 และมาตรา 79 ก็ไดกําหนดใหขาราชการ
พลเรือนตองรักษาจรรยาขาราชการดวย รางประมวลจริยธรรมและจรรยาขาราชการพลเรือนฉบับนี้ จึง
กําหนดขึ้นเพื่อใหปวงขาราชการเกิดสํานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหนาที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีขาราชการ
ควรแกความไววางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และดํารงตนตั้งมั่นเปนแบบอยางที่ดีงาม ทั้งนี้โดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบคานิยมหลักสําหรับผู
ดํา รงตํา แหน ง ทางการเมื อ งและเจา หนา ที่ ของรัฐ อั น ผู ต รวจการแผ น ดิ น ได ใหคํ า แนะนํา ให ห นว ยงาน
ทั้งหลายถือปฏิบัติ โดยในขณะนี้รางประมวลจริยธรรมและจรรยาขาราชการพลเรือนอยูในขั้นตอนการ
ปรับปรุงและนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
6. อาเซียนกับขอตกลงการคาเสรี. / โดย สมคิด พุทธศรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552.
"แตเดิมนั้น อาเซียนรวมตัวกันดวยวัตถุประสงคทางการเมืองเปนหลัก โดยเปนการปรับตัวเพื่อ
แกไขสถานการณสังคมการเมืองโลกที่เต็มไปดวยความวุนวายและการแบงฝกแบงฝาย ระหวางโลกเสรีและ
โลกคอมมิ ว นิ ส ต แต เ มื่ อ เวลาผ า นไปการค า ค า ระหว า งประเทศเป น ประเด็ น ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ใน
ความสัมพันธระหวางประเทศแทนที่ปญหาทางการเมือง โดยอาเซียนมีรูปแบบในการทําขอตกลงการคาเสรี
อยู 2 รูปแบบ คือ การบูรณาการทางเศรษฐกิจภายในอาเซียนเอง และการทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศ
ที่สาม อยางไรก็ตามอาเซียนตระหนักดีวาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจจะไมเพียงพอตอการยกระดับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของตน เพราะขนาดเศรษฐกิจของอาเซียนยังเล็กอยูมาก อาเซียนจึงจําเปนตอง
สรรหาหุนสวนทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะชวยยกระดับการเขาถึงตลาดและประสิทธิภาพได
อยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้การทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศที่สามยังเปนการสงเสริมกระบวนการ
บูรณาการเศรษฐกิจทางออมภายในอาเซียนทางออมอีกดวย ทั้งนี้อาเซียนอาจมิตองแบกภาระมากนักใน
การเรียกรองใหมหาอํานาจมาสนใจตน เพราะอาเซียนเปนเงื่อนไขที่จําเปนในการสถาปนาอํานาจของ
ประเทศเหลานี้ในสังคมเศรษฐกิจโลก หนังสือเลมนี้แบงเนื้อหาออกเปนสองสวน คือ สวนแรก อธิบาย
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ภาพรวมของแนวการดําเนินนโยบายขอตกลงการคาเสรีของอาเซียน รวมถึงใหขอมูลในชั้นตนสําหรับ
ขอตกลงการคาเสรี ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอาเซียน สวนที่สอง มุ งพิจ ารณาขอตกลงการค าเสรีระหวา ง
อาเซี ยนกับจี น และขอตกลงการคา เสรีระหวางอาเซีย นกับอียู เป น การเฉพาะ ขอตกลงทั้ งสองมี ความ
แตกตางกันทั้งในแงของความเปนมา เหตุผลในการเจรจา แนวทางการเจรจา ความคืบหนาในการเจรจา
อุปสรรคการเจรจา ตลอดจนกระทั่งผลไดผลเสียจากการทําขอตกลง

หนังสือหมวดภาษาศาสตร
(P)
1. กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,
2551.
"หนังสือกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ เลมนี้วัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อเผยแพรความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ ซึ่งแตละขั้นตอนตองใชความรูความชํานาญทางดานการพิมพ
โดยเฉพาะ และความพัฒนาดานเทคโนโลยีการพิมพ และในเลมนี้เนื้อหาประกอบดวย ประวัติการพิมพ
ในประเทศไทย กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ ลักษณะและองคประกอบของหนังสือ รวมถึงมาตรฐานการจัดสง
ไฟลงาน การสรางเอกสาร PDF ดวยโปรแกรม Adobe Acrobat นอกจากนี้ในสวนของภาคผนวก
ประกอบดวย พระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พ.ศ.2550 พรอมดวยผัง ขั้นตอน/กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ
อาทิ งานเลยเอาท งานหองคอมพิวเตอร งานอัดเพลท งานพิมพ งานหลังพิมพ
2. สนทนาญี่ปุนลัดทันใจ. กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2549.
"หนั ง สื อ เล ม นี้ ร วบรวมบทสนทนาภาษาญี่ ปุ น ที่ ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น และใช ใ นการเดิ น ทาง
ทอ งเที่ ย วในประเทศญี่ ปุ น โดยแบ ง เป น สถานการณ ต า ง ๆ เชน บนเครื่ อ งบิน ในโรงแรม รา นคา หรื อ
รานอาหาร ในแตละประโยคจะประกอบไปดวย 3 ภาษา ไดแก ภาษาญี่ปุน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ใหผูอานไดเทียบเคียงการอาน และสะดวกในการฝกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีตารางเทียบเคียงอานไทยของ
อักษรคะนะ และคําศัพทนารูตาง ๆ เชน อาหารและยา เครื่องแตงกาย และสถานที่ เปนตน หนังสือเลมนี้จึง
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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เหมาะที่จะเปนคูมือการเดินทางสําหรับนักทองเที่ยวและผูที่ตองการจะติดตอทางธุรกิจในประเทศญี่ปุนได
เปนอยางดี

หนังสือหมวดเทคโนโลยี
(T)
1. RFID การนําไปใชเชิงยุทธศาสตรและผลตอบแทน (ROI). / โดย ชารลส ซี พัวรีแอร. กรุงเทพฯ :
อี.ไอ.สแควร, 2552.
"RFID (Radio Frequency Identification) คือ เทคโนโลยีการระบุขอมูลดวยคลื่นความถี่วิทยุ
ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีนี้มาใชอยางกวางขวาง เชน ใชในการบันทึกรวบรวมขอมูลทีเ่ กิดขึน้ ในการดําเนิน
ธุรกิจ และชวยในการตัดสินใจสําหรับผูลงทุน หนังสือเลมนี้จะเนนเรื่องการใชเทคโนโลยี RFID ในเชิง
ยุทธศาสตรมากกวาเชิงปฏิบัติการ และการนํา RFID มาชวยในการตัดสินใจสําหรับผูลงทุนในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม ภาคการทหาร การรักษาความปลอดภัยและดานอื่น ๆ นอกจากนี้ในตอนทายของเลมยังมี
การสรุปมาตรฐาน RFID ที่สําคัญ ๆ อีกดวย

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ
1. กระบวนการเขาสูการกระทําความผิดในคดีชีวิตและรางกายของเด็กและเยาวชนชาย. / โดย
สุณีย กัลยะจิตร. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
"การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการเขาสูการกระทําความผิดในคดีชีวิตและ
รางกายของเด็กและเยาวชนชายเพื่อศึกษาพฤติการณในการกอคดีชีวิตและและรางกายของเด็ กและ
เยาวชนชาย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาสาเหตุประการสําคัญมาจากครอบครัว
การคบเพื่อน มีการแกปญหาโดยใชกําลังจากการถูกทาทาย ถูกหยามศักดิ์ศรี ทําใหกระทําการใด ๆ ลงไป
โดยขาดความยั้ ง คิ ด รู ป แบบการกระทํ า ผิ ด ส ว นใหญ จ ะมาจากการเลี ย นแบบในกลุ ม เพื่ อ นและการ
เลียนแบบจากสื่อ และพบวาใชความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และหากเหยื่อขัดขืนหรือตอสูจะใชอาวุธที่เตรียมมา
เชน มีด ปน เปนตน
2. การขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปกับโอกาสการลงทุนของประเทศไทย : กรณีศึกษา
เปรียบเทียบประเทศโปแลนด ฮังการีและสาธารณรัฐเชค. / โดย นิธินันท วิศเวศวร.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
"งานวิ จัย นี้ มี วั ตถุประสงค เ พื่อทํา ความเขาใจลักษณะและโครงสร า งการลงทุน โดยตรงจาก
ตางประเทศ สําหรับตอบคําถามวาการขยายสมาชิกภาพใหบทเรียนอยางไรตอการลงทุนโดยตรงระหวาง
ประเทศในประเทศสมาชิกใหม และการขยายสมาชิกภาพไดสงผลใหเกิดการยายถิ่นของทุน (relocation)
ไปสูประเทศสมาชิกใหมหรือไมซึ่งหากเกิดขึ้นแลวมีปจจัยใดที่ทําใหทุนเหลานั้นเคลื่อนยายไปสูสมาชิกใหม
และงานวิจัยนี้ไดเลือกสาธารณรัฐเชค ฮังการี และโปแลนดเปนกรณีศึกษา และใชศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ
พบวามีการหันเหการเคลื่อนยายทุนจากประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียไปสูยุโรป
ตะวันออกและยุโรปกลาง โดยการหันเหของการเคลื่อนยายทุนจากประเทศสมาชิกเดิมไปสูสมาชิกใหม
พบวาการหันเหดังกลาวมีนอยมากจนกลาวไดวาไมมีนัยสําคัญ ปจจัยสําคัญที่กําหนดการลงทุน คือ ปจจัย
ดานโครงสรางเศรษฐกิจพื้นฐาน สาธารณูปโภคและความมีเสถียรภาพอันเปนผลมาจากการขยายสมาชิก
ภาพ ทั้งนี้เจาของทุนสําคัญในประเทศทั้งสาม คือ สมาชิกเดิมของสหภาพยุโรปและประเทศที่มิใชสมาชิก
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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เปนเจาของทุนหลัก คือ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุน โดยเนนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและในสวนของ
บริการนั้น พบวาสวนใหญสาธารณรัฐเชคเปนบริการดานการเงินในฮังการีเปนธุรกิจอสังหาริมทรัพยและใน
โปแลนดเปนธุรกิจอสังหาริมทรัพย และบริการการคาและซอมบํารุง การวิเคราะหความเขมแข็งของการ
ลงทุนในทั้งสามประเทศ พบวาเยอรมันมีความเขมขนสูงสุดในทั้งสามประเทศ ในดานของการออกไปลงทุน
ของไทยนั้นถือไดวาประเทศทั้งสาม คือ โอกาสของการทํากําไรระยะยาวการเขาสูตลาดทองถิ่นของสหภาพ
ยุ โ รปทั้ ง หมด แต ผู ป ระกอบการไทยยั ง เน น การลงทุ น เพื่ อ แสวงหาตลาดมากกว า การมุ ง แสวงหา
ประสิทธิภาพเพราะมีขอจํากัดในดานศักยภาพของผูประกอบการไทยเอง และอีกกรณีหนึ่งของไทย คือ การ
ปฏิรูปในเชิงสถาบัน ไดแก การลดความเสี่ยง การปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ การลดคอรรัปชั่นเพื่อสราง
บรรยากาศการลงทุนใหนักลงทุนสามารถลดความแปรปรวนของอัตราการทํากําไรได
3. การควบคุมชายแดน : โครงการความมั่นคงศึกษา. / โดย อิศราวุธ ออนนอม. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
"การศึกษาเรื่องการควบคุมชายแดนไดแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน โดยสวนแรกกลาวถึง
มาตรการทางกฎหมายที่ใชในการควบคุมบุคคลเขาออกอาณาจักรและควบคุมสิ่งของที่นําผานเขาออก
ชายแดนหรือการกระทําตามแนวชายแดนที่อาจเปนปจจั ยที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
สําหรับสวนที่สองกลาวถึงชองทางชายแดน ซึ่งจะแบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ 1. สนามบินระหวางประเทศ
(International Airports) เปนชายแดนของประเทศเนื่องจากการคมนาคมในปจจุบันมีการเดินทางโดย
เครื่องบินโดยสาร ซึ่งคนตางชาติสามารถเดินทางเขาออกประเทศไทย โดยการผานชองทางที่สนามบิน
ระหวางประเทศ รวมทั้งยังมีสัมภาระหรือสิ่งของที่นําเขามาและสงออกไมไดทางอากาศยาน 2. ทาเรือ
(Ports) เปนชายแดนที่เปนชองทางการผานเขาออกของบุคคลหรือสัมภาระสิ่งของหรือสินคาที่ถูกสงมาทาง
เรือ 3. จุดผานแดน (Regulated Land Borders) เปนชายแดนที่เปนชองทางผานเขาออกของบุคคลหรือ
สิ่งของ โดยผานชองทางพื้นที่ที่กฎหมายไดกําหนดไวใหเปนชองทางเขาออกประเทศ 4. พื้นที่ชายแดนนอก
จุดผานแดน (Unregulated Land Borders) เปนชายแดนทางพื้นดินหรือพื้นน้ําที่นอกเหนือจากชอง
ทางผานแดนที่กําหนดตามกฎหมาย ดังนั้น การเขาออกตามชองทางชายแดนในลักษณะนี้เปนการกระทําที่
ไมถูกตองตามกฎหมาย
4. การเติบโตผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมทางการเกษตรของเอเชีย. / โดย ศุภวัจน รุงสุริยะวิบูลย.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
"งานวิจัยเลมนี้เปนการศึกษาเพื่อวัดผลการดําเนินการทางการเกษตรของประเทศตาง ๆ ในทวีป
เอเชีย สาธารณรัฐประชาชนจีนถือเปนประเทศที่ประกอบไปดวย ประชากรและทรัพยากรทางการเกษตร
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มากที่สุดของโลก โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงคเพื่อวัดคาการเติบโต
ผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมทางการเกษตรของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางป ค.ศ.1991-2005 ระยะ
ที่ 2 มีวัตถุประสงคเพื่อวัดและเปรียบเทียบคาการเติบโตผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมทางการเกษตรของ
ประเทศตาง ๆ ในทวีปเอเชียระหวางป ค.ศ.1980-2004 ผลการศึกษาในระยะที่ 1 พบวาคาเฉลี่ยการเติบโต
ผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมทางการเกษตรของสาธารณรัฐประชาชนจีนระหวางป ค.ศ.1991-2005 มีคา
เทากับ 3.2% ตอป และปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหเกิดการเจริญเติบโตผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมทางการ
เกษตรในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีและพรอมกันนี้ในผล
การศึกษาระยะที่ 2 พบวาคาเฉลี่ยของการเติบโตผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมของประเทศตาง ๆ ในทวีป
เอเชียระหวางป ค.ศ.1980-2004 มีคาเทากับ 2% ตอป อยางไรก็ตามคาการเติบโตผลิตภาพปจจัยการผลิต
รวมของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียมีความแตกตางกันมาก ประเทศที่แสดงคาการเติบโตของผลิตภาพ
ปจจัยการผลิตรวมทางการเกษตรอยูในเกณฑสูง ไดแก ประเทศจี นและมองโกเลีย ในขณะที่ประเทศ
คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ลาว และเวียดนาม แสดงคาเติบโตของผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมทางการ
เกษตรอยูในเกณฑต่ํา
5. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามวิถีอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เพื่อบูรณภาพสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. / โดย ชุมศักดิ์ อินทรรักษ และคณะ.
ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2551.
"งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิ ส ลามในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ต ามแนวทางการจั ด การศึ ก ษาที่ กํ า หนดไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 อยางสอดคลองตามหลักการศาสนา
อิสลามและความตองการของชุมชน ผลการวิจัยพบวา ปญหาอุปสรรคที่โรงเรียนสวนใหญประสบอยูใน
ปจจุบัน ไดแก คุณภาพการศึกษาที่เกิดจากระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการเรียนรูและระบบการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน รวมทั้งความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยอาศัยความ
รวมมือระหวางหนวยงานหรือองคการทั้งภายในและตางประเทศที่มีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษา
ตามหลักการศาสนาอิสลามเพื่อใหสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตและตอบสนองความตองการของ
ชุมชนได ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต จึงเปนพัฒนาเชิงระบบ (System Approach) ในดานปจจัยปอน กระบวนการ
บริหารจัดการ กระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งไดนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในโครงการ ปรากฏผลการพัฒนา คือ โรงเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามประเด็นที่
กําหนดไวในรูปแบบ และสงผลกระทบในเชิงบวกทั้งตอนักเรียนชุมชนและสังคม
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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6. การพัฒนาเสนทางหมายเลข 9 กับผลกระทบตอความมั่นคงชายแดนของไทย : โครงการ
ความมั่นคงศึกษา. / โดย ธัญญาทิพย ศรีพนา. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2551.
"งานวิจัยเลมนี้เปนการศึกษาผลกระทบที่มีตอความมั่นคงชายแดนของไทย สืบเนื่องจากการ
พั ฒ นาเส น ทางการคมนาคมขนส ง ในกรณี ข องเส น ทางหมายเลข 9 และการเปด ใช ส ะพานมิต รภาพ
มุกดาหาร-สะหวันนะเขต บนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก หรือ East-West Economic Corridor
เทานั้น รวมถึงประเด็นยาเสพติด การลักลอบสินคาเถื่อน แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และผลของการวิจัย
พบวา ผลในดานบวกจากการพัฒนาเสนทางหมายเลข 9 และการเปดใชสะพานมิตรภาพมุกดาหาร-สะหวัน
นะเขต ก็คือ ทั้งมูลคาสินคานําเขา-สงออก และจํานวนบุคคลเดินทางเขา-ออก ราชอาณาจักรไทยทางดาน
มุกดาหารไดเพิ่มขึ้นในทุกป และโดยเฉพาะอยางยิ่งหลังการเปดใชสะพานมิตรภาพมุกดาหาร-สะหวันนะ
เขตในช ว งต น ป 2007 นอกจากนี้ ผ ลกระทบต อ ความมั่ น คงชายแดนของไทยจากการพั ฒ นาเส น ทาง
หมายเลข 9 และการเปด ใช ส ะพานมิ ต รภาพมุ ก ดาหาร-สะหวั น นะเขต ได แก การเพิ่ ม ขึ้ น ของการค า
ยาเสพติด แรงงานตางดาว และการลักลอบสินคาหนีภาษี
7. การมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลเมืองปตตานี อําเภอ
เมืองจังหวัดปตตานี กับเทศบาลเมืองพัทลุง อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง. / โดย ธนัท
บุญคงวัฒน. ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2551.
"งานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งของทั้งชาว
ไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม จังหวัดปตตานีและจังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบวาชุมชนชาวพุทธมีความ
สํานึกในการมีสวนรวมทางการเมืองสูง โดยจะไปใชสิทธิเลือกตั้งมาก รอยละ 89.5 เพราะถือวาเปนหนาที่
สําคัญและตัดสินใจเองวาจะเลือกผูที่มีความรูความสามารถทางการบริหารบานเมืองที่ดี ขณะที่ชุมชนชาว
มุสลิมในเทศบาลเมืองปตตานี จะไปใชสิทธิเลือกตั้งรอยละ 63.0 ชาวมุสลิมออกไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยการ
ชักนําของผูนําศาสนา อีกทั้งยังพบวาแมจะนับถือศาสนาตางกันก็ไมทําใหเกิดปญหาในการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการเลือกตั้ง สวนคุณลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาของประชาชนในแตละทองที่
พบวา ไมมีความแตกตางเชนเดียวกัน นอกจากนี้ในการรับรูขาวสารการเลือกตั้งพบวา จังหวัดปตตานีมี
สัดสวนที่มากกวาจังหวัดพัทลุง
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8. การศึกษารูปแบบเครื่องประดับอัญมณีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการสงออก. / โดย ชาญณรงค
พรรุงโรจน. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ม.ป.ป.
"งานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลดานรูปแบบเครื่องประดับอัญมณีที่เปนที่นิยมใน
ตางประเทศ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีไทยเพื่อการสงออก
ผลการวิจัยพบวามีความสอดคลองและแตกตางในภาพรวมดังนี้ รูปแบบที่มีความสอดคลองกันคือ มีที่มา
แนวคิดการออกแบบจากสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมากกวารูปทรงธรรมชาติ สําหรับสีวัสดุที่นิยมมากที่สุด คือ
สีทอง รองลงมา คือ สีเงิน สําหรับขอแตกตางที่เปนขอสังเกต คือ รูปแบบตัวเรือนแหวนที่มีลักษณะเปน
รูปทรงเรขาคณิต เปนที่นิยมมากที่สุดในอเมริกา ในขณะที่กลุมประเทศอื่น ๆ นิยมรูปแบบที่ออกแบบโดย
รูปทรงอิสระ
9. ความรับผิดของแพทยในเวชปฏิบัติ : ศึกษากรณีปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขการ
ดําเนินคดีแพงในศาล. / โดย สุวัฒน คีรีวิเชียร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552.
"งานวิจัยศึกษาแนวทางแกไขปญหา อุปสรรคในการดําเนินคดีแพงในศาลเกี่ยวกับความรับผิด
ของแพทยในเวชปฏิบัติ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเอกสารประกอบกับวิธีการเก็บขอมูลจากการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกจากกลุมตัวอยาง 3 กลุมไดแก กลุมผูพิพากษา กลุมแพทย และกลุมคนไขหรือ
ผูเสียหายทางการแพทย พบวาในปจจุบันการดําเนินคดีแพงในศาลเกี่ยวกับความรับผิดของแพทยในเวช
ปฏิบัติยังมีปญหาอุปสรรค เชน ปญหาเรื่องพยานผูเชี่ยวชาญ ปญหาเรื่องความเขาใจของศาลเกี่ยวกับขอ
พิพาท ปญหาเรื่องคุณสมบัติของผูพิพากษา ปญหาเรื่องภาระการพิสูจน และปญหาตามพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 เปนตน โดยผูเขียนไดเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา อาทิ การสนับสนุน
ใหทุกฝายหันหนาเขาหากันและกําหนดคุณสมบัติของผูที่เหมาะสมจะมาทําหนาที่เปนพยานผูเชี่ยวชาญ
ทางดา นการแพทย การปรั บปรุงบั ญชีพ ยานผู เ ชี่ย วชาญทางด า นการแพทย การสนับสนุน ใหมี ก ารใช
อนุญาโตตุลาการในศาล และการใชหลักภาระการพิสูจนตามหลัก Res ipsa loquitur (เหตุการณยอมแจง
ชัดในตัวเอง) เปนตน
10. ประวัติศาสตรเมืองทาในคาบสมุทรมลายูชวงคริสตศตวรรษที่ 16-18 ศึกษาจากเอกสาร
ภาษาจีนและญี่ปุน. / โดย ปยดา ชลวร. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
ม.ป.ป.
"งานวิ จั ย เล ม นี้ มุ ง ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร ข องป ต ตานี นครศรี ธ รรมราชและสงขลาในช ว ง
คริสตศตวรรษที่ 16 ถึงตนคริสตศตวรรษที่ 18 จากบันทึกของชาวจีนและญี่ปุน ชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่
เมืองเหลานี้เจริญเติบโตในฐานะเมืองทาทางการคาและเปนที่รูจักของชาวตางชาติ ในขณะเดียวกันก็เปนรัฐ
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ที่แมจะขึ้นกับสยามโดยสงบรรณาการเปนการแสดงความจงรักภักดีแตก็มีอิสระในการปกครองตนเอง
งานวิจัยนี้เนนการศึกษาไปที่ปตตานีเพราะเปนรัฐที่ใหญที่สุดในจํานวน 3 รัฐ และมีบันทึกหลงเหลืออยูมาก
ที่สุด จากหลักฐานของจีนและญี่ปุนทั้งที่เปนเอกสารราชการและคําบอกเลาของลูกเรืออาจสรุปประเด็น
ใหญ ๆ ไดวาเอกสารจีนและญี่ปุนในชวงคริสตศตวรรษที่ 16 ถึงคริสตศตวรรษที่ 18 แสดงใหเห็นการ “ขึ้น
และลง” ของความเปนเมืองทานานาชาติของรัฐทั้งสามไดเปนอยางดี นั่นคือ ในชวงตนศตวรรษที่ 17 มีทั้ง
การติดตอทางการทูตและการคากันอยางคึกคักแตเริ่มแผวเบาลงในปลายศตวรรษเดียวกัน ถึงแมวาเอกสาร
ของจีนและญี่ปุนจะเปนมุมมองจากภายนอกและบางครั้งแฝงไปดวยอคติแตก็ทําใหเราไดขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับประวัติศาสตรในชวงนี้ซึ่งสามารถนํามาแยงกับหลักฐานที่มีอยูเดิมได เชน เรื่องระยะเวลาและ
ธรรมเนียมของการขึ้นครองราชยของราชินีปตตานี ขอมูลเหลานี้ยังทําใหเราเห็นมุมมองของชาวตางชาติ
ที่มีตอเมืองทาเหลานี้โดยเฉพาะในแงความสัมพันธกับสยาม จากการวิเคราะหภาพรวมของเมืองทาทั้ง
สามแหงจากหลักฐานของจีนและญี่ปุน สิ่งที่สรุปไดคือการที่เอกสารจีนและญี่ปุนแสดงการ “ขึ้นและลง”
ของความเปนเมืองทานานาชาติในชวง ค.ศ.1599 ถึง1709 ของเมืองทาทั้งสามไดเปนอยางดี โดยที่ปตตานี
เป น รั ฐ ที่ มี ค วามเข ม แข็ ง และเป น เอกเทศมากที่ สุ ด ทั้ ง ในด า นการค า และการเมื อ งโดยเฉพาะในแง
ความสัมพันธกับสยาม ความสําคัญอีกอยางของขอมูลเหลานี้ คือ ชวยทําใหเรารูประวัติศาสตรของเมือง
เหลานี้ในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 17 มากขึ้น เพราะในชวงดังกลาวไมคอยมีขอมูลหลงเหลืออยูเทาใดนัก
อยางไรก็ตามเรายังตองนําขอมูลที่ไดมาดูกับหลักฐานอยางอื่นดวย เชน หลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งยังเปน
ประเด็นที่สามารถตอยอดการศึกษาไดตอไปในอนาคต
11. ปญหาอาชญากรรมขามชายแดน : พื้นที่ชายแดน : พื้นที่ชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบาน.
ธนา ยศตระกูล. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
"งานวิ จั ย นี้ เ ป น การสํ า รวจและรวบรวมป ญ หาอาชญากรรมข า มชายแดนที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่
ชายแดนของไทย โดยศึกษาจากขอมูลจากหนวยความมั่นคงและขอมูลจากดานตรวจคนเขาเมืองชายแดน
ตาง ๆ ในชวงเวลาตั้งแตป พ.ศ. 2547 จนถึงชวงตนป พ.ศ.2550 พบวาอาชญากรรมขามชายแดนที่เกิดขึ้น
ตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานทั้งสี่ดาน (พมา-ลาว-กัมพูชา-มาเลเซีย) พบวามีปญหาสําคัญ ๆ
ไดแก การลักลอบคายาเสพติด การลักลอบนําคนเขาเมือง การลักลอบคารถยนตโจรกรรม การลักลอบคา
อาวุธสงคราม การลักลอบคาสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ การลักลอบคาสินคาควบคุมและสินคาอื่น ๆ การแพร
ระบาดของธนบัตรปลอม ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาพื้นที่ชายแดนทางดานภาคเหนือและดานตะวันออกเปน
พื้นที่ที่ควรเฝาระวัง เนื่องจากปญหาอาชญากรรมขามชายแดนที่สําคัญ ๆ เกิดขึ้นในพื้นที่สองสวนนี้เปน
หลัก กรณีการลักลอบเขาเมืองจึงไมควรเฝาติดตามจํากัดอยูเฉพาะจากประเทศเพื่อนบานที่มีพรมแดน
ติดกันกับไทยเทานั้น แตหากควรใหครอบคลุมถึงประเทศเพื่อนบานที่อยูไกลออกไป เชน ชาวจีนและชาว
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เกาหลีเหนือ รวมทั้งชาวมุสลิมโรฮิงยาและชาวมุสลิมจากกัมพูชา นอกจากนี้การพัฒนาเสนทางตาง ๆ
ภายใต GMS รวมถึงการเปดจุดผานแดนใหม ๆ จะทําใหการสกัดกั้น/ตัดเสนทางลําเลียงยาเสพติดกระทํา
ไดอยางยากยิ่ง
12. ผลกระทบจากสถานการณความรุนแรงดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กรณีการ
อพยพ. / โดย ปยะ กิจถาวร และคณะ. ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2551.
"การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อประเมินสถานการณความรุนแรงที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในชวงป 2547-2549 ศึกษาผลกระทบกรณีการอพยพ ยายถิ่น
และหาขอเสนอแนะในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบาน และชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
สรุปไดวา เจาหนาที่รัฐยังไมสามารถลดอิทธิพลและการเคลื่อนไหวของกลุมกอความไมสงบในหมูบานได
รวมทั้งยังไมเชื่อมั่นตอมาตรการเจาหนาที่รัฐในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ในหมูบาน ชาวบานกลัวกลุมกอความไมสงบมากขึ้น แตก็ไมเห็นดวยกวาครึ่งวาพื้นที่เกิดเหตุการณความ
รุนแรงไดขยายตัวออกไป ขณะเดียวกันก็เห็นวาชาวบานทั้งพุทธและมุสลิม สามารถปฏิบัติศาสนกิจรักษา
วิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของตนเองได ตองการรวมสรางสันติสุขและอยากใหโรงเรียนของรัฐเปดการเรียน
การสอนตามปกติ แมวาจะเกิดเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ก็ตาม และผลกระทบที่สําคัญจากเหตุการณ
ความไมสงบ คือ การประกอบอาชีพ ปากทองของชาวบานมากที่สุด สําหรับการอพยพยายออกเพราะ
เหตุการณความไมสงบ ในพื้นที่ทําการศึกษาใน 27 ตําบล 9 อําเภอ พบวาตั้งแตป 2547-มิถุนายน 2550 มี
ชาวไทยพุทธอพยพยายออกจากพื้นที่รวม 319 คนเทานั้น และทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมในพื้นที่ตางก็ไม
คิดที่จะอพยพยายออกจากพื้นที่ และถาเหตุการณมีความรุนแรงขึ้นก็ไมคิดที่จะอพยพยายออก สาเหตุ
เพราะตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัยมานาน ทําการเกษตรเปนหลัก เมื่อยายออกไปแลวไมรูจะไปอยูที่ไหน ไปทํา
อาชีพอะไร ขอเสนอแนะจากการศึกษาเพื่อสรางความสงบในพื้นที่และแกปญหาการอพยพ ตองมีการ
เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการอพยพยายถิ่นที่ถูกตอง ตองรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่ใหได โดยการ
ปราบปรามจับกุมผูกอความรุนแรงตามกฎหมาย และชวยแกปญหาผลผลิตทางการเกษตร ผลไมราคา
ตกต่ําเพราะเปนอาชีพของคนสวนใหญในพื้นที่ รวมทั้งสงเสริมเรื่องอาชีพใหประชาชนมีรายได การศึกษา
ครั้งนี้เปนเพียงการศึกษาเบื้องตน เพื่อนําเสนอใหเห็นถึงภาพรวมของสถานการณความรุนแรงใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต และการอพยพยายถิ่นของประชากรในพื้นที่
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13. เมตตาธรรม-ความเปนธรรมในเวสสันดรชาดก. / โดย สุวรรณา สถาอานันท. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ม.ป.ป.
"การศึกษาเรื่องความเปนธรรมในเวสสันดรชาดกเริ่มจากวิเคราะหการบําเพ็ญทานบารมีของ
พระเวสสันดรในฐานะเศรษฐธรรมแหงการใหผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการถกเถียงเรื่องความเปนธรรมทาง
ศีลธรรม (Moral justice) ในเวสสันดรชาดกขึ้นอยูกับการใชกรอบการวิเคราะหที่ทอดยาวออกไปมากนอย
เพียงใด หากกําหนดกรอบการวิเคราะหไวเฉพาะเหตุการณและเวลาที่เกิดขึ้นในตัวบทการใหทานของ
พระเวสสันดรหรือการบริจาคบุตร-ภริยานั้นถือวาเปนกิจกรรมที่บําเพ็ญเพื่อแลกเอาพระโพธิญาณในอนาคต
ซึ่งหมายความวาการบําเพ็ญทานบารมียังอยูในตรรกะแหงการแลกเปลี่ยน (Logic of exchange) การ
วิเคราะหในกรอบนี้ทําใหพิจารณาไดวาไมมี “ความเปนธรรมทางศีลธรรม” ในเวสสันดรชาดกทั้งนี้เพราะ
การใหทานเปนการ “แลกเปลี่ยน” แบบหนึ่งเพื่อเปาหมายของพระเวสสันดรเอง ทั้งนี้เปนการ “ใช” ความ
ทุกขของครอบครัวเปนเครื่องแลกเปลี่ยนสําหรับวัตถุประสงคในอนาคตของพระเวสสันดร อยางไรก็ตาม
หากกําหนดกรอบการวิเคราะหที่ทอดยาวออกไปถึงพระชาติตอไปที่พระเวสสันดรประสูติเปนเจาชาย
สิทธัตถะและบรรลุโพธิญาณตามปณิธานไดสําเร็จ ความหมายของการบริจาคบุตร-ภริยา ถือวาอยูใน
ตรรกะแหงการใหทาน (Logic of giving) เพราะเปนเงื่อนไขจําเปนตอการบรรลุโพธิญาณ อันจะทําใหการ
บริจาคของพระเวสสันดรมิไดอยูในตรรกะแหงการแลกเปลี่ยน การวิเคราะหในกรอบนี้อาจกลาวไดวามี
ความเปนธรรมทางศีลธรรมในแงที่วา การบรรลุโพธิญาณของพระพุทธองคเปนการชี้นําทางใหมนุษยทั้ง
มวลไดปฏิบัติตนเพื่อการพนทุกข ในแงนี้ความทุกขยากของครอบครัวพระเวสสันดรจะมีความหมายใหม
ในเงื่อนไขอีกชุดหนึ่ง
14. รูปแบบการพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารทวิภาษาระดับเบื้องตนของนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต. / โดย ปรารถนา กาลเนาวกุล
และคณะ. ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2551.
"การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหารูปแบบการเรียนการสอนทวิภาษา (ภาษาไทย – ภาษามลายู
ถิ่น) ระดับเบื้องตนสําหรับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และเพื่อ
สรางบทเรียนการสอนการสื่อสารทวิภาษาระดับเบื้องตนและสื่อการสอนตนแบบ ผลการวิจัยพบวามีทั้งผูที่
เห็นดวยและไมเห็นดวยกับการสอนภาษามลายูถิ่นในโรงเรียนของสามจังหวัดภาคใตในจํานวนที่ใกลเคียง
กันโดยมีผูเห็นดวยมากกวาเล็กนอย สวนรูปแบบการสอนภาษาไทย-มลายูถิ่นที่ไดจากความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางสวนใหญที่ศึกษาในครั้งนี้มีความเห็นวา ในระดับอนุบาลใหนักเรียนที่สามารถสื่อสารและไม
สามารถสื่อสารดวยภาษามลายูถิ่นไดเรียนดวยกัน ครูใชทั้งภาษาไทยและภาษามลายูถิ่นในการสอนควบคู
กันไป โดยมีลักษณะเนื้อหาการสอนภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร เนนการฝกพูด และผูเรียนสามารถนําไปใช
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สื่อสารในสถานการณจริงในชีวิตประจําวัน มีกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีโอกาสใชภาษาสถานการณตาง ๆ ตํารา
ควรมีทั้งสองภาษาควบคูกั นไป นอกจากนี้ควรมีความพรอมดานสื่อการสอนและปจจัย สนับสนุนดา น
อัตรากําลัง เงินเดือน การพัฒนาอบรมผูสอน การจัดทําหลักสูตรและแผนการสอน ผลการวิจัยแสดงใหเห็น
วาความคิดเห็นที่แตกตางของการจัดการสอนทวิภาษามาจากลักษณะของผูเรียนที่แตกตางกันสองกลุม คือ
กลุมที่พูดภาษามลายูถิ่นเปนภาษาที่หนึ่งและกลุมที่ไมสามารถสื่อสารดวยภาษามลายูถิ่น งานวิจัยนี้จึง
เสนอรูปแบบการพัฒนาความสามารถทวิภาษาสําหรับผูเรียนทั้งสองกลุม
15. วิเคราะหความตองการเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะ. / โดย
อิบราเฮ็ม ณรงครักษาเขต และคณะ. ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2551.
"การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของสังคมมุสลิมเพื่อนํามากําหนดเปน
กรอบหลักสูตรใหกับตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะ รวมทั้งเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการแทรกเนื้อหา
สามัญในหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะ ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณพบวา
หลักสูตรตาดีกาควรมีสองลักษณะ กลาวคือ 1. หลักสูตรที่สามารถตอยอดกับหลักสูตรอิสลามศึกษา
พุทธศักราช 2546 และ 2. หลักสูตรที่คงอัตลักษณเดิมของการจัดการการศึกษาตามอัธยาศัย ขอคนพบ
ดังกลาวนี้สอดคลองกับขอคนพบจากขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการทําเสวนากลุม ผลการวิเคราะหขอมูล
เชิงปริมาณพบวากรอบหลักสูตรตาดีกาควรมีสองลักษณะ กลาวคือ 1. หลักสูตรที่สามารถตอยอดกับ
หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และ 2. หลักสูตรที่คงอัตลักษณเดิมของการจัดการการศึกษาตาม
อัธยาศัย ขอคนพบดังกลาวนี้สอดคลองกับขอคนพบจากขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการทําเสวนากลุม
ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณพบวากรอบหลักสูตรของสถาบันศึกษาปอเนาะควรคงอัตลักษณเดิมของ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพราะสังคมมุสลิมสวนใหญไมตองการใหปอเนาะเปนปอเนาะสมัยใหม
และตองการใหปอเนาะจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ไมตองการใหมีการเรียนการสอนวิชาสามัญ อยางไรก็
ตามการสอนทักษะชี วิตนั้นสามารถกระทําได สวนปอเนาะที่มีความประสงคจะเปนปอเนาะสมัยใหม
(Modern Pondok) การเรียนการสอนวิชาชีพ และวิชาสามัญบางวิชาสามารถกระทําได ขอคนพบเชิง
ปริมาณดังกลาวสอดคลองกับขอคนพบเชิงคุณภาพในงานวิจัยนี้ สําหรับกรอบหลักสูตรของปอเนาะนั้น
สังคมมุสลิมตองการใหปอเนาะมีการเรียนการสอน 8 รายวิชา คือ ฟกฮ หะดีษ ตัฟสรี เตาฮีด อัคลาก ตาริค
ภาษาอาหรับ และภาษามลายู ขอคนพบเชิงปริมาณดังกลาวนี้ก็สอดคลองกับขอคนพบเชิงคุณภาพที่ได
จากการทําเสวนากลุมเชนกัน
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพรัฐบาล
1. 25 ป สถานีรับสัญญาณดาวเทียมสํารวจทรัพยากร ลาดกระบัง. / โดย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ,
2551.
"หนังสือ 25 ป สถานีรับสัญญาณดาวเทียมสํารวจทรัพยากร ลาดกระบัง เลมนี้เนื้อหาเปนการ
เรี ย บเรีย งเรื่ องราวนั บตั้ ง แตการเริ่ม ตนโครงการลํา ดับขั้น ตอนวิวั ฒนาการของสถานีรับฯ บุ คลากรผูมี
คุ ณู ป การและมี ส ว นร ว มเกี่ ย วข อ งสนั บ สนุ น จนถึ ง บทบาทและสถานภาพในป จ จุ บั น ของผู ร ว มก อ ตั้ ง
สถานีรับฯ และเพื่อรวมภาพเรื่องราวประวัติศาสตรสําหรับเปนแนวคิดและประสบการณแกผูที่ปฏิบัติงานรุน
หลั ง โดยรายละเอี ย ดของเนื้ อ หาประกอบด ว ย ความเป น มาของสถานี รั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มสํ า รวจ
ทรั พ ยากร ลาดกระบั ง วิ วั ฒ นาการของสถานี รั บ สั ญ ญาณดาวเที ย มฯ ตั้ ง แต ยุ ค Low-Medium-High
Resolution รวมถึงหนาที่และภารกิจของหนวยงาน ตลอดจนสถานภาพปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
ของสถานีรับฯ และมุมมองของบุคคลตาง ๆ ที่ไดปฏิบัติงานในสถานีรับฯ
2. รายงานประจําป 2550 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม. / โดย ศูนยวิจัยและฝกอบรม
ดานสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม, ม.ป.ป.
"รายงานประจํา ป 2550 ของศูน ยวิจั ยและฝกอบรมดานสิ่ ง แวดล อม ฉบับนี้เ นื้อหาเป น การ
รวบรวมผลการปฏิบัติงานของศูนยฯ ในรอบปงบประมาณ 2550 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปนการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธใหสาธารณชนทั่วไปที่สนใจไดรับทราบถึงขอบเขตอํานาจหนาที่รับผิดชอบตามภารกิจทีไ่ ดรบั
มอบหมาย อีกทั้งสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง ซึ่งสามารถแบงรายละเอียด
ของเนื้อหาภายในเลมออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่ 1 ภาพรวมของหนวยงาน ประกอบดวย วิสัยทัศน
พันธกิจ หนาที่ความรับผิดชอบ ทําเนียบของผูบริหารหนวยงาน โครงสรางและอัตรากําลัง สวนที่ 2 ผลการ
ดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สวนที่ 3 รายงานการเงิน ประกอบดวย งบประมาณของ
หนวยงาน สวนที่ 4 ผลการปฏิบัติงานของศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย งานวิจัย
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และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม งานฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี งานพัฒนาหองปฏิบัติการ งาน
สนับสนุน ในสวนภาคผนวก เปนกิจกรรมตาง ๆ ของศูนยในรอบป 2550 พรอมภาพประกอบ
3. รายงานประจําป 2550 สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล. / โดย สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล.
กรุงเทพฯ : สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล, 2551.
"รายงานประจําป 2550 ของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล ฉบับนี้เนื้อหาเปนการรายงานผล
การดําเนินงานของหนวยงานในรอบป 2550 เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดรับทราบถึงอํานาจหนาที่ที่ไดรับผิดชอบ
อีกทั้ง เพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธ รวมถึงการนําไปใชประโยชนของขอมูลในดานอื่น ๆ ตอไป
ซึ่ ง ในรายละเอี ย ดของเนื้ อ หาประกอบด ว ย ประวั ติ สํ า นั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาลตั้ ง แต รั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว วัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยงาน การบริหารงาน รายนาม
ผูบริหาร วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ แผนและโครงการ การกํากับดูแลองคการที่ดี การดําเนินงานของ
สํ า นั ก งานสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาล การบริ ห ารเงิ น รวมถึ ง กิ จ กรรมสาธารณประโยชน แ ละสาธารณกุ ศ ล
ตลอดจนคําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของฝายบริหาร พรอมดวยรายงาน
ของผูสอบบัญชีและงบการเงิน
4. รายงานประจําป 2551 กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ. / โดย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ. กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2552.
"รายงานประจําป 2551 กรมตรวจบัญชีสหกรณ ฉบับนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมผลการดําเนินงาน
ของหน ว ยงานในรอบป ง บประมาณ 2551 ที่ ผ า นมาโดยมี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ เป น การเผยแพร แ ละ
ประชาสัมพันธใหสาธารณชนที่สนใจไดรับทราบ อีกทั้งสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษา อางอิง
ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาภายในเลมแบงไดเปน 4 สวน สวนที่ 1 เปนขอมูลภาพรวมของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ สวนที่ 2 เปนผลการปฏิบัติราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ สวนที่ 3 เปนรายงานทางการเงิน
สวนที่ 4 กิจกรรมสําคัญในป 2551 พรอมดวยทําเนียบนามและรูปภาพของผูบริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ
นอกจากนี้ในปงบประมาณ 2551 ทางหนวยงานไดดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของชุมชน
ได แ ก วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนให มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ โ ปร ง ใส พร อ มกั บ มุ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการบริหารจัดการของสหกรณโดยพัฒนานวัตกรรมทางการเงินโดยโปรแกรมระบบการ
จัดการขอมูลและโปรแกรมระบบบัญชีใหแกสหกรณตาง ๆ ดวย เพื่อเฝาระวังและเตือนภัยทางการเงินภาค
สหกรณ
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5. รายงานประจําป 2551 กรมประมง. / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมประมง. กรุงเทพฯ :
กรมประมง, 2552.
"รายงานประจําป 2551 ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมประมงในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2551 ซึ่งประกอบดวย ผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ การดําเนินงานตาม
กฎหมายวาดวยการประมง การสํารวจ ศึกษา คนควา วิจัย ทดลองทางวิชาการประมงทุกสาขา การสงเสริม
สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง ตลอดจนถึงการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้
รายละเอียดของเนื้อหาภายในเลมแบงเปน 4 สวน สวนที่ 1 เปนภาพรวมของหนวยงาน สวนที่ 2 เปนผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจ อํานาจหนาที่ของหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย สวนที่ 3 เปนเรื่องเกี่ยวกับการ
รายงานการเงิน สวนที่ 4 เกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานในรอบป 2551 นอกจากนี้ในภาคผนวกยัง
ประกอบดวย รายชื่อโครงการการวิจัย รายชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล พรอมดวย ตารางผลการปฏิบัติงาน
และสรุปรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 รวมทั้งตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550
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หนังสืออนุสรณงานศพ
1. กัลปยาณิทรรศน : หนังสือพระราชทานในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ พระเมรุ
ทองสนามหลวง วันเสารที่ 15 พฤศจิกายน 2551. / โดย ปรีดี พิศภูมิวิถี และคณะ.
กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ, 2551.
"หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมพระนิพนธในทุก ๆ ดานที่สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยา
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงนิพนธและทรงรวบรวมไวทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
รวมทั้งบทความทางวิชาการและประมวลพระดํารัส พระโอวาทที่พระราชทานแกหนวยงานตาง ๆ โดย
แบงเปน 3 ภาค ไดแก ภาคที่ 1 ประกอบดวย พระนิพนธที่เกี่ยวของกับพระราชวงศ พระนิพนธแปล พระ
นิพนธสารคดีทองเที่ยวและวีดิทัศน ภาคที่ 2 เปนรายชื่อบทความภาษาฝรั่งเศสที่ทรงนิพนธในวารสาร
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทยและวารสารอื่น และภาคที่ 3 เปนประมวลพระดํารัสที่สมเด็จพระ
เจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ใน
งานประชุมวิชาการ งานสัมมนา เปนตน
2. พระราชสาสน สาสน ลายพระราชหัตถ ลายพระหัตถ พระราชโทรเลข พระโทรเลขและโทรเลข
ซึ่งพระประมุข พระราชวงศและประมุขประเทศตาง ๆ ฯลฯ. กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ,
2551.
"ในวาระที่จะพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ พระเมรุทองสนามหลวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
จัดพิมพหนังสือที่ระลึกแหงงานนี้จํานวน 6 เลม สําหรับเปนสวนพระราชทาน และหนังสือเลมนี้เนื้อหาเปน
การรวบรวมพระราชสาสน สาสน ลายราชพระหัตถ ลายพระหัตถ พระราชโทรเลข พระโทรเลขและโทรเลข
ซึ่งพระประมุข พระราชวงศ และพระประมุขประเทศตาง ๆ แสดงความเศราสลดพระราชหฤทัย เศราพระทัย
และเสี ยใจ ในการที่ ส มเด็ จ พระเจา พี่ น างเธอ เจ า ฟ า กัล ยาณิวั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร
สิ้นพระชนม ซึ่งเอกสารดังกลาวนี้ถือไดวาเปนจดหมายเหตุในการใชอางอิงขอมูลประวัติความเปนมา
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3. พระอภิธรรม ภาษาบาลีและคําแปลเปนภาษาไทย. กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ, 2551.
"ในวาระที่พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ณ พระเมรุทองสนามหลวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจัดพิมพ
หนังสือที่ระลึกแหงงานนี้ จํานวน 6 เลม สําหรับเปนสวนพระราชทาน และหนังสือ “พระอภิธรรมภาษาบาลี
และคําแปลเปนภาษาไทย” เลมนี้เปน 1 ในจํานวน 6 เลม ที่พิมพพระราชทาน โดยเนื้อหาเปนการรวบรวม
การสวดพระอภิธรรมในพระพิธีธรรมสวดทั้งกลางวัน กลางคืน ตั้งแตเวลา 07.00 น – 24.00 น. ทุกวันตลอด
100 วัน ซึ่งเปนพระพิธีธรรมสวดในการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระ
เจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
4. รชดาภิเษก. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ, 2551.
"ในวาระที่พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ณ พระเมรุ ทองสนามหลวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจัดพิมพ
หนังสือที่ระลึกแหงงาน จํานวน 6 เลม สําหรับเปนสวนพระราชทาน และหนังสือรชดาภิเษกเลมนี้เปน 1 ใน
จํานวนที่พิมพพระราชทาน โดยเนื้อหาเปนการรวบรวมระเบียบการเลาเรียนทั้งชั้นตน ชั้นกลาง ชั้นสูง และ
ชั้นพิเศษ ตลอดจนตําราและศิลปะวิชาการเลาเรียนทุกชนิดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งขุนวรพิทย
พิจารณ เปนผูรวบรวมขึ้นและจัดพิมพครั้งแรกใน ร.ศ.113 โดยใหชื่อวาหนังสือ “รชดาภิเษก” เพื่อเปนที่
ระลึกตามพระราชพิธีรัชดาภิเษกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
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การสถาปนาสมเด็จพระบรมราชกุมารี
รวบรวมโดย ชวนพิชญ รัตนาไพบูลย
ในป 2520 สํ า นั ก พระราชวั ง
ได อ อกหมายกํ า หนดการเรื่ อ งหนึ่ ง
ความว า “เลขาธิ ก ารพระราชวั ง รั บ
พระบรมราชโองการเหนือเกลาฯ สั่งวา
ปนี้โหรหลวงไดกราบบังคมทูลพระกรุณา
ทรงทราบฝ า ละอองธุ ลี พ ระบาทได
คํ า นวณพระชนม ท รงพระเจริ ญ 50
พรรษาบริ บู ร ณ นั บ ว า เป น มหามงคล
สมั ย อั น ประเสริ ฐ ยิ่ ง กอปรด ว ยเสด็ จ เถลิ ง ถวั ล ยราชสมบั ติ นั บ ได ห มื่ น วั น เศษ ซึ่ ง ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงประกอบพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลฉลองสมโภช
ทรงพระราชดําริเพื่ออนุวัตรตามโบราณบูรพราชประเพณี อันมีมาแตกอน
อนึ่ง ทรงพระราชดําริวา สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย
ทรงพระเจริญเพียบพรอมดวยคุณสมบัติ ปฏิบัติพระองคตามขัตติยราชกุมารี สนองพระเดชพระคุณใน
พระราชภารกิจที่ทรงมอบหมายแทนพระองค สําเร็จลุลวงไปดวยดี กอปรทั้ง
มีพระหฤทัย เปยมไปดวยความรักชาติ ศาสนา และมีพระหฤทัยจงรักภักดี
เปนอยางยิ่ง ในมหามงคลสมัยการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษานี้ จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย เพื่อเปนเกียรติประวัติตาม
โบราณราชประเพณีในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหกําหนดการพระราช พิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลตาม
ควรเหมาะสมแกกาลสมัย และการสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์” (กรมศิลปากร, 2520)
วันที่ 5 ธันวาคม 2520 ในงานพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมเพื่อรับการถวายพระพรชัย
มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
ได ท รงพระกรุ ณาโปรดเกลา ฯ ใหสถาปนาสมเด็ จพระเจ า ลู กเธอ เจาฟา สิริน ธร
เทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย ขึ้นเปนสมเด็จพระบรมราชกุมารี ดังปรากฏใน
ประกาศสถาปนาความวา
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“....สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอพระองค นี้ กอปรด ว ยพระจรรยามารยาทเพี ย บพร อ มด ว ย
คุ ณ สมบั ติ ขั ต ติ ย ราชกุ ม ารี ทุ ก ประการ เป น ที่ รั ก ใคร นั บ ถื อ ยกย อ งสรรเสริ ญ พระเกี ย รติ คุ ณ กั น อยู
โดยทั่วไป บัดนี้ทรงพระเจริ ญวัยสมบูรณดวยพระเกี ยรติคุ ณดังกลาวมา สมควรไดรับพระราชทาน
สถาปนาพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์ใหสูงขึ้น ใหทรงรับพระราชบัญชาและสัปตปฎลเศวตฉัตร เพื่อ
เปนเกียรติประวัติสืบไปตามโบราณขัตติยราชประเพณี
จึ ง มี พ ระบรมราชโองการดํ า รั ส สั่ ง ให ส ถาปนาสมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ เจ า ฟ า สิ ริ น ธร
เทพรัตนราชสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย เฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏวา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ....”
ซึ่งนับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของราชวงศจักรีที่เจานายฝายในชั้นสมเด็จพระเจาลูกเธอ
ไดรับการเฉลิมพระอิสริยยศเปนพิเศษ ใหดํารงพระอิสริยยศสูงสุดถึง “สมเด็จพระ” ในตําแหนงสมเด็จ
พระบรมราชกุมารี อันมีพระเกียรติยศรองลงไปจากตําแหนงสมเด็จพระยุพราช สยามมกุฎราชกุมาร
ในรั ช กาลป จ จุ บั น ได ท รงพระราชทานพระอิ ส ริ ย ยศ
“สมเด็จพระ” ใหกับเจานายฝายหนาเปนครั้งแรกเมื่อครั้งที่ทรง
เฉลิ ม พระนามพระอัฐิ ส มเด็ จ พระราชบิดา เจา ฟา ฯ กรมหลวง
สงขลานครินทร ขึ้นเปนสมเด็จพระบรมราชชนก เฉลิมพระนามวา
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมชนก มีพระ
เกียรติยศเสมอดวยสมเด็จพระบวรราชเจาแหงกรุงรัตนโกสินทร
ทุกประการ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนาพระ
ราชชนนีศรีสังวาลย ขึ้นเปน “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี” ในคราวเดียวกันนั้นดวย จนกระทั่งในมหามงคลสมัยที่ทรง
เจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา และเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติ
ไดหมื่นวันเศษ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรฯ ใหมี
พระอิสริยยศเปนที่ “สมเด็จพระ” ในตําแหนงสมเด็จพระบรมราชกุมารี เฉลิมพระนามวา “สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ตําแหนงสมเด็จพระบรมราชกุมารีที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสถาปนาขึ้นใหมในครั้ง
นี้ ผูรูหลาย ๆ ทานใหความเห็นวาพระอิสริยยศของสมเด็จพระเทพฯ นี้เทียบเทากับ “กรมสมเด็จพระ” ใน
สมัยโบราณ เพราะสมเด็จพระเทพฯ ทรงรับสัตปฎลเศวตฉัตร และไดเครื่องประกอบพระอิสริยยศเสมอ
ดวยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เชนเดียวกับกรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร (ภายหลัง
เปน “กรมพระยา”) ซึ่งทรงรับสัตปฎลเศวตฉัตร และทรงมีพระเกียรติยศเสมอดวยสมเด็จพระบรมราช
ชนนี แตหากนําไปเปรียบเทียบกับพระยศสมเด็จเจาฟาฯ กรมพระยาเทพสุดาวดี ซึ่งมีความตอนหนึ่งใน
ประกาศสถาปนากรมสมเด็จพระบําราบปรปกษ วาทรงมีพระยศเสมอดวย “กรมสมเด็จพระ” นั้นจะเห็น
วาสมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระยศสูงกวา แตหากนําไปเปรียบเทียบวาตําแหนง “สมเด็จพระบรมราช
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กุมารี” เทียบเทากับ “กรมสมเด็จพระ” ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวงที่มิไดเปนพระอัครมเหสี
ในรัชกาลกอน ๆ นั้น ก็คงจะเปนไปไมได เพราะพระเกียรติยศหลายอยางมิไดพระราชทานใหทรงสูงศักดิ์
ถึงเพียงนั้น แตหากจะเปรียบเทียบการสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ในครั้งนี้นาจะคลายคลึงกับเมื่อครั้งที่
รัชกาลที่ 7 ทรงเฉลิมพระอิสริยยศสมเด็จเจาฟาฯ กรมพระยาภาณุพันธวงศวรเดช ขึ้นเปนพิเศษใหทรง
ศักดิ์สูงกวาสมเด็จเจาฟาตางกรมธรรมดา โดยโปรดใหเฉลิมพระนามวา “สมเด็จพระราชปตุลาบรม
พงศาภิมุข เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธวงศวรเดช” ทรงศักดินา 100,000 เสมอดวย
กรมพระราชวั ง บวรฯ แต ยั ง คงรับ ฉั ต ร 5 ชั้ น เช น เดี ย วกั บ สมเด็ จ เจ า ฟ า ฯ กรมพระยา เหมือ นเดิ ม
เมื่อสิ้นพระชนมก็โปรดใหใช “ทิวงคต” เชนสมเด็จเจาฟาที่ไดรับการเฉลิมพระอิสริยยศเปนพิเศษ
ดังนั้น ตําแหนง “สมเด็จพระบรมราชกุมารี” จึงเปนการเฉลิมพระอิสริยยศเปนพิเศษเฉพาะ
พระองค ใหทรงศักดิ์สูงกวาเจาฟาตางกรมฝายในธรรมดา และนาจะมีพระยศสูงกวา “กรมสมเด็จพระ”
หรือ “กรมพระยา” ฝายใน เพราะความแจงอยูในประกาศสถาปนาแลววา นอกจากจะทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานสัตปฎลเศวตฉัตร ประกอบพระเกียรติยศแลว ยังโปรดใหสมเด็จพระเทพฯ
ทรงรับพระราชบัญชา เสมอดวยคําสั่งของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) อีกดวย
สําหรับเครื่องยศของสมเด็จพระเทพฯ ที่ระบุไวในหมายกําหนดการพระราชพิธีมีดังนี้
1. พานพระศรีทองคําลงยา และเครื่องพรอม 1 ชุด
2. หีบพานพระศรีทองคําลงยา ตราพระจุลมงกุฎประดับเพชรเครื่องพรอม 1 ชุด
(รับพระราชทานจากพระหัตถ)
3. พานทองรองหีบพระศรี 1 ชุด
4. พระสุพรรณศรีทองคําลงยา
5. กาทองคํารูปกระบอกมีถาดทองรอง
6. ขันเสวยทองคําลงยา มีจอกทอง
7. ขันสรงพระพักตรทองคําลงยา พรอมพานรอง
นอกจากนี้ยังไดรับพระราชทานพระที่นั่งกงประกอบพระเกียรติยศดวยอีกอยางหนึ่ง
สําหรับตําแหนงสมเด็จพระบรมราชกุมารี อันเปนพระอิสริยยศของสมเด็จเจาฟาตางกรมฝาย
ในที่ไดรับการเฉลิมพระอิสริยยศเปนพิเศษนี้ ทรงมีพระเกียรติยศบางประการที่ยกเวนมิไดพระราชทาน
ใหเสมอดวยเจานายที่ทรงสัตปฎลเศวตฉัตร ดังมีรายละเอียดดังนี้
1) การบรรเลงเพลงรับ และสงเสด็จ
สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี และสมเด็จพระยุพราช สยามมกุฎราชกุมาร
จะเสด็จฯ ไปในงานพิธีใดไมวาจะแทนพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวหรือไม จะใชเพลงสรรเสริญ
พระบารมี บรรเลงรับและสงเสด็จฯ สวนสมเด็จพระบรมราชกุมารี ใชเพลงมหาชัย รับและสงเสด็จฯ แต
หากเสด็จฯ แทนพระองคเมื่อถึงที่ประทับเรียบรอยแลว จึงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เปนการเปด
งานและปดงาน
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2) ธงประจําพระอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี ทรงใชธงราชินี เปนประจําตําแหนงพระอัคร
มเหสี
สมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงใชธงบรมราชวงศ เปนธงประจําตําแหนงสมเด็จพระบรมราช
ชนนี
สมเด็จพระยุพราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงใชธงเยาวราช เปนธงประจําตําแหนงรัชทายาท
สมเด็จพระบรมราชกุมารี ทรงใชธงราชวงศใหญฝายใน เปนธงประจําตําแหนงเสมอดวย
สมเด็จพระเจาลูกเธอ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ และสมเด็จพระเจานองเธอ เจาฟา
3) คําสั่ง
พระราชเสาวนีย ใชกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราช
ชนนี
พระราชบัณ ฑู ร พระราชดํา รั สสั่ง ใชกั บสมเด็จ พระยุ พ ราช เสมอด วยสมเด็จ พระมหา
อุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
พระราชบัญชา พระราชดํารัสสั่ง ใชกับสมเด็จพระบรมราชกุมารี เสมอดวยกรมพระราชวัง
บวรสถานสถานพิมุข
4) การใชคําเนื่องในงานบําเพ็ญกุศลวันเกิด
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใชวา “วันเฉลิมพระชนมพรรษา”
สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช ใชวา “บําเพ็ญพระราช
กุศลเฉลิมพระชนมพรรษา” หรือ “บําเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ”
สมเด็จพระบรมราชกุมารี ใชวา “บําเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ” ไดเพียงอยาง
เดียว
WWWWWXXXX
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