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คํานํา
สาระสังเขปหนังสือใหมนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนคูมือแกสมาชิกรัฐสภาและ
ผูใชบริการในการติดตามหนังสือใหมที่หองสมุดไดรับในแตละเดือน ซึ่งจะเปนการชวยอํานวยความสะดวก
และประหยัดเวลาในการเลือกอานหนังสือใหมที่ตองการไดมากขึ้น อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
สงเสริมการอานและรักการอานหนังสือดวย
หากสมาชิกรัฐสภาและผูใชบริการทานใดมีความประสงคจะใชหนังสือใหมรายการใด
สามารถติดตอขอใชบริการไดที่ กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ อาคารรัฐสภา 3 ชั้น 1 หมายเลข
โทรศัพท 0 2244 1287, 0 2244 1375 และหากทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะประการใด โปรดแจง
ใหผูจัดทําไดรับทราบดวย เพื่อเปนประโยชนในการจัดพิมพครั้งตอไป โดยแจงมาที่หมายเลขโทรศัพท
0 2244 1056, 0 2244 1078
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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]
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ตัวอยาง

หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. ขอมูลพื้นฐาน 75 ป ประชาธิปไตยไทย 2475-2550. / โดย เชาวนะ ไตรมาศ. พิมพครั้งที่ 5.
กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายการศึกษา, 2550.
"หนังสือขอมูลพื้นฐาน 75 ป ประชาธิปไตย 2475-2550 เลมนี้เปนการบันทึกรวบรวมขอมูลและ
เรื่องราวทั้งบุคคลและเหตุการณทางการเมือง โดยไดจัดระเบียบและสังเคราะหขอมูลรวมทั้งเหตุการณใน
ประวัติศาสตรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไวอยางละเอียดและครบถวน ในการ
จัดทําครั้งนี้เปนการปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลความเคลื่อนไหวทางการเมืองการปกครองในรอบทุก 10 ป
ตั้งแตป 2523 จนถึงป 2541 ซึ่งเปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญภายหลังจากที่ไดรับรัฐธรรมนูญ
ฉบั บ ป 2540 ซึ่ ง ถื อ ได ว า ประชาชนมี ก ารตื่ น ตั ว สู ง ในการมี ส ว นร ว มในการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ และเป น
รัฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ สมบู ร ณ เ ป น ประชาธิ ป ไตยมาก เพื่อ ที่ จ ะทํ า ให ก ารเมื อ งในประเทศมี ค วามก า วหน า
จนกระทั่งมีอุบัติเหตุทางการเมืองเมื่อมีรัฐประหารครั้งลาสุด ป 2549 และประเทศไทยก็ไดรัฐธรรมนูญ ป 50
ซึ่ง กล า วได ว า เป น ฉบั บที่แก ไขจุด บกพรอ งบางจุด ของป 40 อั น จะนํ า ไปสูจุ ดเปลี่ ย นทางการเมื อ งไทย
อยางไรในอนาคต
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หนังสือหมวดความรูท
 ว
ั่ ไป
(A)
1. มองโลกผานหนังสือ. / โดย สมเกียรติ ออนวิมล. กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2551.
"มองโลกผานหนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการเลาเรื่องราวความคิดที่ผูเขียนไดถายทอดมาจากการ
อานหนังสือ ซึ่งแตละเลมก็นําเอามาเลาในรายการ “โลกยามเชา” ซึ่งเปนการสรุปเนื้อหาใหผูฟงไดรับรูใน
ประเด็นความนาสนใจของหนังสือในแตละเลมอยางละเอียดสามารถทําใหรับรูถึงเรื่องราวและแกนของ
หนังสือเลมนั้น ๆ โดยที่หนังสือแตละเลมเปนภาษาอังกฤษบางและภาษาไทยบาง นอกจากนี้สิ่งที่ถายทอดยัง
สามารถทําใหทานผูอานไดรูจักมุมมองใหมที่ประเทศไทยก็เปนสวนหนึ่งของโลกใบนี้ในหลาย ๆ มิติ พรอม
ยังหมายรวมถึงชีวิต ความคิดของความเปนประเทศไทยเขาไวอยางเขมแข็ง
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หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา
(B)
1. คูมือพัฒนาชีวิต ฉบับบูรณาการ. / โดย ธรรมรักษา. กรุงเทพฯ : ธรรมานุรักษ, 2552.
"หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเคล็ดวิธีปฏิบัติธรรมแบบบูรณาการเพื่อความสุขที่ยั่งยืนโดยที่
ผูเขียนไดนําเอาแกนแหงทาน ศีล สมาธิภาวนา สติ ปญญา มารวบรวมไวโดยในการปฏิบัติธรรมเพื่อการ
แกปญหาหรือดับทุกขจะตองปฏิบัติแบบบูรณาการ กลาวคือ ทานก็ตองให ศีลก็ตองรักษาและภาวนาก็ตอง
เจริญและจะตองเจริญใหครบวงจรดวย ภายในมีสาระที่นําเสนอของหนังสือเลมนี้ประกอบดวย ผลแหงการ
บริจาคทานที่สามารถเห็นผลทั้งในปจจุบันและในอนาคตจากพระสูตรและอรรถกถา ความรูเกี่ยวกับศีล
ความสําคัญของศีล อานิสงสของการรักษาศีลทุกขภัยเกิดขึ้นจากการไปรักษาศีลอยางไร ศีลมีขั้นตอนให
รักษางายอยางไร หลักการทําสมาธิภาวนา และอุปสรรคของการทําสมาธิเพื่อใหทุกชีวิตไดพบความสุขที่
แทจริงจากสมาธิในชีวิตประจําวัน วิธีเจริญสติแบบงาย ๆ ชี้แนะอุบายแกอุปสรรคแหงการเจริญสติฝกได
ด ว ยตนเองทุ ก เพศ ทุ ก วั ย และทุ ก โอกาส รวมถึ ง วิ ธี เ จริ ญ ป ญ ญาแบบประหยั ด ตามแนวคํ า สอนของ
พระพุทธเจาเพื่อใหทุกชีวิตไดพิชิตความทุกข สามารถทําไดทุกโอกาสและทุกสถานที่
2. ธรรมะสูชีวิต. / โดย เสถียรพงศ วรรณปก. กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.
"หนังสือ ธรรมะสูชีวิต เลมนี้เปนการรวบรวมจากการเขียนบทความธรรมะเพื่อใหกําลังใจในการ
ตอสูกับอุปสรรคของชีวิต โดยที่เนื้อหาของหนังสือเลมนี้สวนมากจะเนนใหพากเพียรพยายามสรางสรรค
ยืนหยัดตอสูดวยตนเองตามหลักแหงการพึ่งตนเองตามแนวทางพระพุทธศาสนามากกวาจะฝากชะตาชีวิตไว
กับความฝนลม ๆ แลง ๆ ใหผูอานไดขอคิดเปนสติและกําลังใจในการดําเนินชีวิตในสถานการณปจจุบัน ที่
สภาพการณทางเศรษฐกิจไมสูดีนัก
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3. บนรอยทางแหงรอยธรรมจากพุทธทาสถึง ว.วชิรเมธี. / โดย บุลยา. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
สุขภาพใจ, 2552.
"จากเด็กชาย วุฒิชัย ผูชอบตามแมไปวัด ไฝรูและรักการอานหนังสือเปนชีวิตจิตใจ เติบโตมาเปน
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ภิกษุหนุมผูติดตามอานงานของทานพุทธทาสเปนศิษยผูไมเคยพบอาจารยแมแตครั้ง
เดียว แตประกาศกองวา “ทานพุทธทาสเปนตนแบบในหัวใจของอาตมา” เสนทางธรรมแตกหนอออกผล
จากความประทับใจในทานพุทธทาสอยางไร อะไรเปนแรงบันดาลใจที่สรางใหเกิด ว.วชิรเมธี

พระ

นักเขียน นักคิด นักเทศน นักสรางสรรคกิจกรรมทางธรรม ผูพลิกสถานภาพหนังสือธรรมะจาก “ลูกเมีย
นอย” มาเปน “ธรรมะอินเทรนด” ที่เขาถึงหัวใจผูคนยุคนี้ไดอยางโดดเดนเปนรูปธรรมมารวมเรียนรู ชีวิต
แนวคิ ด ตั ว ตนของ ว.วชิ ร เมธี ผ า นเรื่ อ งราวในหนั ง สื อ “บนรอยทางแห ง รอยธรรม จากพุ ท ธทาสถึ ง
ว.วชิรเมธี” เพื่อกอเกิดแรงบันดาลใจแหงชีวิต และเปนหลักคิดในการคนหารองรอยทางธรรมที่มีอยูในตัว
ทานผูอานทุกคน
4. เปนสุขทุกขณะคูมือ “การบริหารจิต” ใชชีวิตใหปราศจากความทุกข. / โดย พระธรรมวิสุทธิกวี
(พิจิตร ฐิตวัณโณ). กรุงเทพฯ : กรีน-ปญญาญาณ, 2551.
"เวลานี้คนจํานวนไมนอยกําลังถูกรบกวนดวยปญหาสภาพจิตใจที่ไมมั่นคงนัก ชีวิตสูญเสียความ
สงบ ซึ่งปญหานี้พุทธศาสนาวิเคราะหวามีสาเหตุมาจากจิตที่ขาดการบริหาร หนังสือเลมนี้เนื้อหาวาดวย การ
ปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางของพุทธศาสนา โดยเปนการใหรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจิต ซึ่งถือวา
เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของการดํารงชีวิตเอาไวอยางครบถวน ทั้งในแงของความสงบ ความเขมแข็ง
และการพัฒนาศักยภาพของจิตเพื่อใหเอื้อตอการบรรลุเปาหมายสูงสุดสําหรับมนุษย จึงเหมาะเปนอยางยิ่ง
กับสถานการณตาง ๆ ดวยภาษาที่อานงาย
5. มองลึก นึกไกลใจกวาง. / โดย ว.วชิรเมธี. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ปราณ, 2552.
"ตลอดเวลาทุกวันนี้มี “ขยะขอมูล ปฏิกูลขาวสาร” มากมายไหลผานเขามาสูชีวิตของเราผาน
ชองทางต าง ๆ ทั้งที่เราเต็ มใจเปดรับและที่ถูก ยัดเยียดใหรับรูผานสื่ อที่มีอยูในมือของเราเองทามกลาง
ขอเท็จจริงที่ถูกใชเปนเครื่องมือในการห้ําหั่นกันเพื่อผลประโยชนทางการเมือง หนังสือ “มองลึก นึกไกล ใจ
กวาง” เลมนี้เนื้อหาเปนการพยายามนําเสนอทาทีในการปฏิสัมพันธตอขอมูลขาวสารทามกลางความขัดแยง
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมกันนั้นไดมีการชี้ชวนใหเห็นถึงมรรควิธีในการมองโลกและดําเนินชีวิต
อยางมีความสุข ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน ซึ่งภายในเลมไดแบง
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การนําเสนอของเนื้อหาประกอบดวย ภาคที่ 1 ธรรมะกับการมองโลก ภาคที่ 2 ธรรมะกับเศรษฐกิจ ภาคที่ 3
ธรรมะกับสันติภาพโลก ภาคที่ 4 เปนการปุจฉา-วิสัชนา
6. วินาทีบรรลุธรรมโลกไมวางจากพระอรหันต. / โดย เธียรนันท. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ :
กรีน-ปญญาญาณ, 2551.
"”วินาทีบรรลุธรรมโลกไมวางจากพระอรหันต” เลมนี้เปนการรวบรวมแนวทางการปฏิบัติธรรม
ของครูบาอาจารยทานตาง ๆ โดยเริ่มตั้งแต “หลวงปูเสาร กนฺตสีโล” ซึ่งถือวาเปนพระอาจารยใหญแหง
กองทัพธรรม ทั้งขอคิด ขอปฏิบัติอันดีงามตาง ๆ ของทาน อันเปนตนแบบของพระปามาตราบจนทุกวันนี้
และเปาหมายสูงสุดของพระปาทุกองค ไมวาจะเปน หลวงปูเทสก เทศรํสี หลวงปูฟน อาจาโร หลวงปู
แหวน สุจิณโณ หลวงปูพรหม จิรปุญโญ หลวงปูเหรียญ วรลาโภ และหลวงปูหลา เขมปตฺโต ก็คือ การที่
จะเขาถึง พระนิพพาน ซึ่งถือวาเปนความจริงแทอันสูงสุด
7. วินาทีบรรลุธรรมพระอรหันตมีจริง. / โดย เธียรนันท. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : กรีน-ปญญาญาณ,
2550.
"วิ น าที บ รรลุ ธ รรมพระอรหั น ต มี จ ริ ง เล ม นี้ เ ป น หนั ง สื อ ที่ นํ า เสนอรวบรวมอั ต ชี ว ประวั ติ
ประสบการณธรรมะในชวงวินาทีบรรลุธรรมของบูรพาจารยสายพระปาแตละองคไวดวยกัน รวมถึงวิธีขบ
คิดปริศนาธรรมแตกตางกันออกไป และไดออกมาเปนเรื่องเลาอยางเขาใจงาย โดยจุดเริ่มตนของหนังสือเลม
นี้มาจากหลวงปูมั่น ภูริทัตโต ซึ่งถือวาเปนครูบาใหญทางดานสายกรรมฐาน ที่มุงมั่นในปฏิบัติธรรมภาวนา
อยางแทจริง จนเมื่อทานไดสําเร็จมรรคผลทานจึงไดนําธรรมะที่ทานไดรูแจงมาถายทอดตอใหกับลูกศิษย
ของทาน ซึ่งทานทั้งหลายเหลานี้ลวนก็เห็นถึงความสําคัญของธรรมะเปนอยางยิ่ง และตัดสินใจพรอมที่จะ
เดินตามรอยของพระพุทธเจาละทิ้งทางโลกเขาสูทางธรรม โดยตั้งเปาหมาย “ตองการบรรลุธรรมถึงพระ
นิพพานใหไดในชาตินี้”
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หนังสือหมวดประวัตศ
ิ าสตรทว
ั่ ไป
(D)
1. กูเปนคนไทย. / โดย สุจิตต วงษเทศ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ, 2552.
"”เปนไทย กูเปนคนไทย” เปนคําตอบทั่วไปในชีวิตประจําวันคือ บอกวาตัวเองเปนคน ไมใชคน
ไมมีสัญชาติที่ไหน ไทยคํานี้เปนภาษาปากของคนทั่วไปทุกกลุมทุกเหลาทุกเผาพันธุ หมายถึง ชาวหรือคน
เชนบอกวาไทยบาน แปลวา ชาวบาน เมื่อใชคําเดียววาไทยก็ใหหมายถึงคน ไมใชผีหรือซาตานที่ไหน

รูป

ของคําวาไทยไดมาจากความนิยมของคนสมัยหลัง ๆ แตคนกอน ๆ มักเขียนไท แลวออกเสียงตรงวา ไท บาง
พวกออกเสียงเปน ไต ก็มี คนบางพวกมีฐานะทางสังคมสูงกวาเลยเหยียดคํานี้ลง หมายถึง ขาทาสก็ได เชน
พวกเขมร มอญ เรียกทาสวา ไต “กูเปนคนไทย” เลมนี้เปนเรื่องแตงอิงตํานานประวัติศาสตรยุคกอนกรุงศรี
อยุธยา เรียกอโยธยาศรีรามเทพ การคาสําเภากับจีนทําใหมีกาฬโรคระบาดจนเจานายรุนเกาลมตายเกือบ
หมดแลว เกิดขัดแยงทางการเมืองภายใน สงผลให “ผูมีบุญ” ไดรับการยกยองเปนพระราชา แลวสถาปนา
กรุงศรีอยุธยาขึ้นใหม ผูคนรุนใหมเริ่มเรียกตัวเองวา “คนไทย”
2. เทือกเขา เหลากอ. / โดย วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2552.
"เทือกเขา เหลากอ เลมนี้ผูเขียนไดประมวลเรื่องราวอันเปนสาระสําคัญเกี่ยวกับบรรพบุรุษ คือ ปู
ยา ตายาย ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับพอและแมของผูเขียนเองไวดวยกัน เพื่อผูอานจะไดทราบอยางถูกตองและ
ชัดเจน โดยที่ผูเขียนไดถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับบรรพบุรุษของตนเอง ทั้งสายปู สายยา สายตา และสายยาย
ซึ่งแตละสายดังกลาวลวนประกอบดวย บุคคลสําคัญที่เคยมีบทบาทดานตาง ๆ ในวิวัฒนาการของสังคมไทย
ทั้งนี้หนังสือเลมนี้ยังไดใหขอมูลที่นาสนใจในเชิงประวัติศาสตรของสังคมไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทรอีก
ดวย
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3. พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ปราชญ ผูเปนกําลังของแผนดิน. / โดย อรวรรณ
ทรัพยพลอย. กรุงเทพฯ : สรางสรรคบุคส, 2552.
"พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ทรงเปน “คน 5 แผนดิน” ประสูติเมื่อปลายรัช
สมัยที่ 1 เมื่อ พ.ศ.2351 และสิ้นพระชนมในตนรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ.2414 ทรงเปนชนชั้นนําหัวหนาที่เปน
พหู สู ต ทรงสนพระทั ย ใฝ ศึ ก ษาทั้ ง ความรู แ บบจารี ต และแบบตะวั น ตก จนทรงพระปรี ช าสามารถ
หลากหลายสาขา ในวาระครบรอบ 200 ป วันคลายวันประสูติของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษา ธิ
ราชสนิท ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 องคการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ได
ประกาศยกยองพระเกียรติคุณใหทรงเปนบุคคลสําคัญของโลก สาขาปราชญและกวี (Scholar and Poet)
เนื้อหาสาระสําคัญของหนังสือเลมนี้เปนการปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธของผูเขียน ซึ่งศึกษาวิจัยถึงบทบาท
และความสํ า คั ญ ของพระเจ า บรมวงศ เ ธอ กรมหลวงวงษาธิ ร าชสนิ ท ในช ว งเวลาหั ว เลี้ ย วหั ว ต อ ของ
ประวัติศาสตรไทย โดยใหความรูเกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจของพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง
วงษาธิราชสนิท ตลอดยุคสมัยของทานไดเปนอยางดี เพื่อเปนอนุสรณถึงพระเกียรติประวัติและพระเกียรติ
คุณของพระองคผูทรงทําคุณประโยชนแกประเทศชาตินานัปการ
4. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับเยเรเมียส ฟาน ฟลีต และผลงานคัดสรร พลตรี
หมอมราชวงศ ศุภวัฒน เกษมศรี. / โดย ศุภวัฒย เกษมศรี, ม.ร.ว., พล.ต. กรุงเทพฯ : พิมพดี,
2552.
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาแบงเปน 3 ภาค คือ ภาคประวัติศาสตร ประกอบดวย ผลงานที่คัดสรร 5
เรื่อง ไดแก 1. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับเยเรเมียส ฟาน ฟลีต 2. คําอธิบายจากการสัมมนาทาง
ประวัติศาสตรของคณะกรรมการชําระประวัติศาสตรไทย เรื่อง ประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยา ฉบับคนพบ
ใหมของวันวลิต ตัดตอนเฉพาะสวนของพลตรีหมอมราชวงศศุภวัฒย เกษมศรี ซึ่งในปจจุบันเปนหนังสือหา
ยาก 3. “500 ป สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” เปนบทความที่เขียนขึ้นวาระเฉลิมฉลอง 500 ป แหงสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ เมื่อป พ.ศ.2531 4. “พระไอยการเกาตําแหนงนาหัวเมือง ฉบับอยุธยา” เปนกฎหมายที่
ประกาศใชในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และเรื่องสุดทาย คือ พระมหากรุณาธิคุณตอชาวจีน ภาค
จารึก คือ การอภิปรายเรื่องศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จริงหรือปลอม?” เปนการนําคําอภิปรายเรื่อง ศิลา
จารึกสุโขทัย หลักที่ 1 จริงหรือปลอม? 2 ครั้งมารวมพิมพไวดวยกัน ภาควรรณคดี คือ เรื่อง “ยวนพายโคลง
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ดั้น” ซึ่งเปนการนําวรรณคดีมาใชเปนหลักฐานประวัติศาสตรเพื่อยืนยันเหตุการณที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร
และพงศาวดารอยุธยา รวมทั้งการตีความขัดแยงหรือประเด็นปญหาที่ยังไมชัดเจนในประวัติศาสตร
5. The Leader’s Way : วิถีแหงผูนํา องคทะไลลามะและลอเรนซ แวน เดน มิวเซนเบิรก. / โดย
ศมณ สุวรรณรัตน, ผูแปล. กรุงเทพฯ : เนชั่นบุคส, 2552.
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมความคิดเห็นและเกร็ดประวัติศาสตรที่นาสนใจขององคทะ
ไลลามะ หนึ่งในผูนําที่เปนแรงบันดาลใจของผูคนทั่วโลก ซึ่งภายในหนังสือเลมนี้ผูอานจะไดพบเรื่องราว
ตาง ๆ ที่นาสนใจ ไมวาจะเปนการพบกันระหวางองคทะไลลามะกับเหมาเจอตุง ประสบการณการเปนผูนํา
รัฐบาลพลัดถิ่นทิเบตหรือจะเปนมุมมองของพระองคทานในเรื่องความมั่งคั่งและระบบตลาดเสรี ทั้งนี้
หนทางไปสูความเปนผูนําที่แทจริงนั้น ผูนําจะตองยอมรับการเปลี่ยนแปลง ตองแสดงความรับผิดชอบของ
ตนเองและสังคม ทั้งยังตองคํานึงถึงการนําหลักศีลธรรมมาประยุกตใชกับหลักเศรษฐกิจอีกดวย นี่คือ “วิถี
แหงผูนํา”
6. ศาลไทยในอดีต. / โดย ประยุทธ สิทธิพันธ. กรุงเทพฯ : สรางสรรคบุคส, 2551.
"หนั งสือเลมนี้ เ ปน 1 ใน 100 เลม หนังสื อดีที่ค นไทยควรอ านโดยที่ เ นื้อหาเป น การรวบรวม
เรื่องราวในอดีตที่เปนคดีครึกโครมนาศึกษาในเชิงของประวัติศาสตรโบราณคดีและจารีตประเพณีเทานั้น
พรอมกันนี้ยังไดรวบรวมบรรดาพระบรมราชวินิจฉัยและพระบรมราชโองการทั้งที่เกี่ยวกับคดีโดยตรง และ
เกี่ยวของอยูบางเพื่อใหความรอบรูเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตอันเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง
ของไทยที่เกี่ยวกับดานกฎหมายและทางศาล ฉายภาพใหเห็นในบางรัชกาลตั้งแตยุคกรุงศรีอยุธยาเรื่อยไป
จนถึงยุครัตนโกสินทรในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รวมทั้งหมด 75 เรื่องราว แตทั้งนี้
มิไดมีการเรียงลําดับไปตามยุคตามเหตุการณและมากกวาครึ่งหนึ่งอยูในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจอม
เกลาเจาอยูหัวและไดเพิ่มเติ มในสวนภาพประกอบในเรื่อง สรุปแลวศาลไทยในอดีตไดใหความรอบรู
เกี่ยวกับเรื่องราวของอดีต ซึ่งอาจจะเปนเรื่องแปลกในสมัยปจจุบันนี้
7. สงครามทวงคืนดินแดน. / โดย วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2552.
"สาระสําคัญของหนังสือเลมนี้อยูที่ปฏิบัติการรบของกองทัพไทย ในกรณีพิพาทกับอินโดจีน
ฝรั่งเศส ขอมูลที่เกี่ยวของกับปฏิบัติการทางทหารไมวาจะเปนในลักษณะของสงครามจิตวิทยาระหวาง
สงคราม แมวาการสูรบในครั้งนี้จะครอบคลุมระยะเวลาเพียง 2-3 เดือน ก็สามารถทําใหกองทัพไทยได
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ทดสอบสมรรถนะของยุทธการสมัยใหม ซึ่งถือวามีการสูญเสียมากพอสมควร นอกจากปฏิบัติการทาง
การทหารที่สําคัญแลว ยังไดอธิบายถึงที่มาที่ไปของสาเหตุแหงความขัดแยงระหวางไทยกับฝรั่งเศสใน สมัย
การขยายอิทธิพลของจักรวรรดินิยมดวย

หนังสือหมวดสังคมศาสตร
(H)

1. การสํารวจจากระยะไกลในดานการใชประโยชนที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินและการประยุกต. / โดย
สมพร สงาวงศ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552.
"หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมความรูเบื้องตนเรื่องการสํารวจจากระยะไกล เทคนิคการวิเคราะห
ขอมูลจากระยะไกลเชิงตัวเลข การประยุกตใชขอมูลจากระยะไกลในดานการใชประโยชนที่ดิน/สิ่งปกคลุม
จุดเดนของหนังสือเลมนี้ คือ มีเนื้อหาที่ทันสมัยมีการนําเอาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาประกอบการอธิบาย
นอกจากนี้ยังมีภาพประกอบที่ไดจากการประมวลผลขอมูลในหองปฏิบัติการ และจากการบันทึกใน ระหวาง
การสํารวจภาคสนามเปนจํานวนมาก ทําใหสื่อความเขาใจไดงายเหมาะสําหรับผูสนใจในดานการนําความรู
เรื่องสํารวจจากระยะไกลไปประยุกตใชในดานการใชประโยชนที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินและดานอื่น ๆ ที่จะชวย
ใหการวางแผนการใชประโยชนที่ดินและการจัดการใชประโยชนที่ดินที่มีความถูกตองยิ่งขึ้น
2. คนไรรัฐ ไรสัญชาติในรัฐไทย. / โดย ปนแกว อุนแกว, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2550.
"หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมบทความที่เปน “เรื่องจริง” ของคนที่ถูกปฏิเสธจากรัฐทุกรัฐใน
โลกที่จะยอมรับวาเปนคนมีสัญชาติ จึงตกเปนคนตางดาวในทุกประเทศของโลก ความไรสัญชาติจึงเกิดขึ้น
แกพวกเขา นอกจากนั้นพวกเขาหลายคนที่จะไดพบในหนังสือเลมนี้ยังประสบ “ความไรรัฐ” อีกดวย การ
นําเสนอของเนื้อหาแบงเปน 2 สวน ไดแก “ตัวตนที่หลนหาย” คือ ภาพชีวิตของคนที่ประสบชะตากรรมเปน
คนไรรัฐ ไรสัญชาติทั้ง ๆ ที่มีนโยบายในการใหสถานะอยูแลว แตติดขัดและเกิดปญหาขึ้นจากความไมเขาใจ
ความไมรู รวมไปถึงถูกกระทําจากปจจัยตาง ๆ ใหสูญเสียสถานที่ที่เขาควรไดรับ และ ”ตัวตนที่เลือนลาง”
คือ ภาพชี วิต ของคนที่ไ ด รับ การยอมรับที่ จ ะใหมี ส ถานะหรื อมี ตัว ตนที่เ ป น จริง ซึ่ง ณ วัน นี้ก ารมีเ พี ย ง
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นโยบายโดยแนวทาง การปฏิบัติยังไมชัดเจนนั้นจึงเปนคําถามที่ไมมีคําตอบวา ตัวตนที่สมบูรณนั้นจะเปน
จริงและมาถึงเมื่อใดกัน
3. ใครอยากเปนนักคิดผลิต IDEA เชิญทางนี.้ / โดย ยุทธนา ภาระนันท. กรุงเทพฯ : ฐานบุคส,
2552.
"โทมัส อัลวา เอดิสัน เมื่อยังเด็ก เขาไดเขาเรียนในโรงเรียนประถมที่ชนบทใกลบาน ขณะนั้นมี
อายุ 8 ขวบ เขาเปนเด็กชางซักถามเพื่อใหไดรายละเอียดมากที่สุดจนครูรําคาญเพราะบางครั้งก็หาคําตอบ
ใหกับลูกศิษยคนนี้ไมได และเขาใจวาเปนเด็กลองภูมิ ผลการเรียนในชวง 3 เดือนแรกออกมาเปนอันดับ
ปลายแถว ครูมีความเห็นวา “เอดิสันเปนเด็กหัวทึบสอนยาก” แตแมของเอดิสันไมคิดอยางนั้น เธอจึงสอน
เอดิสันดวยตนเองที่บานอยางเอาใจใสและเชื่อในสวนดีของลูก ดังนั้นการศึกษาอยางเปนทางการของ เอดิ
สันจึงมีแค 3 เดือนเทานั้น ในที่สุดโลกไดเรียนรูวา “เขาเปนอัจฉริยะ” “ใครอยากเปนนักคิดผลิตไอเดียเชิญ
ทางนี้” เปนการนําเสนอเรื่องราวของทุนทางจิตวิทยา ซึ่งเปนเสมือนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรประสบ
ความสําเร็จและยังมีประโยชนในดานการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เนื้อหาเปนองคความรูใหม อีกทั้ง
รูปแบบการนําเสนอเปนแบบการเขียนเลาเรื่องและยกเหตุการณที่เกี่ยวของกับบริบทชีวิตและการทํางาน
นอกจากนี้ยังมีแบบสอบถาม ซึ่งเมื่อผูอานแลวฝกฝนจะทําใหเกิดความรูเพิ่มในการที่จะปรับตัวใหทันตอ
สภาวการณแวดลอมที่ไมเคยหยุดนิ่ง
4. โดมิโน เอฟเฟคต ทางรอดเศรษฐกิจไทยบนเสนดายวิกฤติโลก. / โดย เอกนิติ นิติทัณฑประกาศ.
กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ Biz book, 2552.
"หนังสือเลมนี้เปนการสะทอนบทเรียนของวิกฤติเศรษฐกิจทั้งในดานความเหมือนและความตาง
ของสองยุค ซึ่งวิกฤติ “แฮมเบอรเกอร” รุนแรงกวาวิกฤติ “ตมยํากุง” Triple Deficits เปนปรากฏการณที่
ภาคเอกชนและรัฐบาลอเมริกันพรอมใจกันใชจายอยางฟุมเฟอยจนนํามาซึ่งวิกฤติทั้งขาดดุลการคลัง ขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดแถมยังขาดดุลการออมของครัวเรือน เพราะหากเทียบกับกรณีของไทยเมื่อป 2540 ประเทศ
ไทยแบกปญหาแคการขาดดุลบัญชีแฝด หรือ “Twin Deficits” เทานั้น สวนดุลการคลังไทยยังเกินดุลอยูมาก
นอกจากนี้เนื้อหาภายในไดแบงออกเปน 3 ภาค ไดแก ภาคแรก เหลียวหลัง (ดู) วิกฤติเศรษฐกิจวาวิกฤติตม ยํา
กุงเกิดขึ้นไดอยางไร จนถึงนโยบายสํารอง 30 เปอรเซ็นตของธนาคารแหงประเทศไทย ทําใหสามารถเห็น
ภาพในอดีตตั้งแตป พ.ศ.2539-2540 จนถึงปจจุบัน ภาคที่สองผูเขียนไดกลาวถึง อนาคตเศรษฐกิจของโลกวา
เปนอยางไร เรื่อยไปถึงโครงสรางอายุของประชากรในประเทศไทย หลุมดําทางเศรษฐศาสตรและอนาคต
ของเศรษฐกิจไทย ภาคสาม เปนการเสนอทางออกมาตรการและนโยบายในการเตรียมรับสถานการณวิกฤติ
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใชประเทศญี่ปุนเปนตัวอยางเพราะเปนประเทศเทศที่เคยพลิกวิกฤติใหเปน
โอกาส
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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5. ทางขามเหว แนวคิดสําหรับแกวิกฤติใหม. / โดย ไสว บุญมา. กรุงเทพฯ : ประสิทธิ์สเทชั่นเนอรี่และ
การพิมพ, 2552.
"หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมแนวคิดสําหรับแกวิกฤติไทยที่อยูในคอลัมน “บานเขาเมืองเรา”
ของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ซึ่งแนวคิดของผูเขียนสวนใหญวางอยูในกรอบของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
เนนสวนที่เปนแนวนโยบายและเปาหมายในระดับชาติ และอีกสวนที่สําคัญ คือ การดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ซึ่งประกอบดวย บทความตาง ๆ ไดแก สมมุติฐานและกรอบของการคิด
เปาหมายของชีวิต บทบาทของการศึกษา พลังของระบบภาษี การใชงบประมาณและวินัยการคลัง บทเรียน
จากภาคการเงิน การคาภายนอกประเทศ การสรางและการกระจายผลผลิต และรวมถึงทรัพยากรน้ําและการ
รักษาที่ดิน ทิศทางของภาคเกษตรกรรม ทรัพยในดิน สินในน้ํา และทิศทางของภาคอุตสาหกรรมและบริการ
6. องคกรแหงนวัตกรรม แนวคิดและกระบวนการ. / โดย กีรติ ยศยิ่งยง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552.
"องคกรแหงนวัตกรรม แนวคิดและกระบวนการ นี้เปนแนวคิดการบริหารจัดการองคกรแนวใหม
ในการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะองคกร หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองคกรซึ่งเปนสิ่งที่ไมเคยปรับเปลี่ยนมา
กอนเพื่อตอบสนองตอสิ่งเราของบริบทโลกาภิวัตนที่มีความรูและนวัตกรรมเปนปจจัยหลักในการเพิ่มคุณคา
พัฒนา ผลิตสินคาและบริการที่ดีมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคา ความ
อยูรอดและความสามารถเชิงการแขงขันขององคกรในตลาดการคาโลกเสรี ซึ่งเนื้อหาภายในของหนังสือเลม
นี้ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ คือ สวนที่ 1 ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับนวัตกรรม สวนที่ 2 เปนแนวคิด
พื้นฐานเกี่ยวกับองคกรแหงนวัตกรรม สวนที่ 3 เปนแนวคิดเกี่ยวกับองคกรนวัตกรรม
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หนังสือหมวดรัฐศาสตร
(J)
1. การบริหารพัสดุคงคลัง. / โดย พิภพ ลลิตาภรณ. กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี, 2552.
"เนื้อหาของหนังสือเลมนี้ประกอบดวย หลักการ แนวคิด เทคนิค และตัวอยางที่เปนพื้นฐานที่
สําคัญในการบริหารพัสดุคงคลัง โดยครอบคลุมระบบบริหารพัสดุคงคลัง 3 ระบบ คือ ระบบจุดสั่งใหม
(ROP) ครอบคลุมถึงการหาขนาดรุนการสั่งที่ประหยัด (EOQ) การสั่งทดแทนรวม การหาสตอกปลอดภัย
และจุดสั่งใหมภายใตระบบปริมาณการสั่งคงที่และระบบรอบเวลาการสั่งคงที่ ทั้งในแนวทางของการบริหาร
พัสดุคงคลัง ในภาพรวมและทีละรายการ ระบบวางแผนความตองการวัสดุ (MRP) แสดงโครงสรางและ
กลไกการทํางาน มาตรฐานของระบบ MRP การประยุกตขนาดรุนการสั่ง และการประเมินคาใชจายจาก
ขนาดรุน การสั่งแบบตาง ๆ เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นถึงขนาดรุนการสั่งที่เหมาะสมของวัสดุแตละรายการ
ระบบบริ ห ารพั ส ดุ ค งคลั ง แบบทั น เวลาพอดี (JIT)

เป น พื้ น ฐานที่ สํ าคั ญ ของการพั ฒ นาระบบ JIT

องคประกอบสําคัญของ JIT กลไกของการทํางานระบบคัมบัง ความแตกตางระหวางระบบ MRP กับ JIT
และพัฒนาการของระบบ JIT ไปสูระบบ JIT II นอกจากนี้ในแตละบทจะมีแบบฝกหัดเพื่อทบทวน
2. ขอมูลพื้นฐาน 75 ป ประชาธิปไตยไทย 2475-2550. / โดย เชาวนะ ไตรมาศ. พิมพครั้งที่ 5.
กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายการศึกษา, 2550.
"หนังสือขอมูลพื้นฐาน 75 ป ประชาธิปไตย 2475-2550 เลมนี้เปนการบันทึกรวบรวมขอมูลและ
เรื่องราวทั้งบุคคลและเหตุการณทางการเมือง โดยไดจัดระเบียบและสังเคราะหขอมูลรวมทั้งเหตุการณใน
ประวัติศาสตรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศไวอยางละเอียดและครบถวน ในการจัดทํา
ครั้งนี้เปนการปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูลความเคลื่อนไหวทางการเมืองการปกครองในรอบทุก 10 ป ตั้งแตป
2523 จนถึงป 2541 ซึ่งเปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญภายหลังจากที่ไดรับรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
ซึ่งถือไดวาประชาชนมีการตื่นตัวสูงในการมีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญและเปนรัฐธรรมนูญฉบับ
สมบูรณเปนประชาธิปไตยมาก เพื่อที่จะทําใหการเมืองในประเทศมีความกาวหนา จนกระทั่งมีอุบัติเหตุทาง
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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การเมืองเมื่อมีรัฐประหารครั้งลาสุด ป 2549 และประเทศไทยก็ไดรัฐธรรมนูญ ป 50 ซึ่งกลาวไดวาเปนฉบับ
ที่แกไขจุดบกพรองบางจุดของป 40 อันจะนําไปสูจุดเปลี่ยนทางการเมืองไทยอยางไรในอนาคต
3. ความสัมพันธระหวางประเทศ. / โดย นรเศรษฐ เจียมจิโรจน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ,
2551.
"หนั ง สื อ เล ม นี้ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศเชิ ง รั ฐ ศาสตร โดยแบ ง
สาระสําคัญของการนําเสนอเนื้อหาเปนภาคที่ 1 กลาวถึงเรื่องราวทั่วไปเกี่ยวกับความสัมพั นธระหวาง
ประเทศ ลักษณะทั่วไปของการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ วิวัฒนาการและแนวทางการศึกษา
ความสัมพันธระหวางประเทศ ทฤษฎีในวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ ภาคที่ 2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
เรื่องความสัมพันธระหวางประเทศวาดวย ปจจัยแหงอํานาจของรัฐและปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ดานความสัมพันธระหวางประเทศ ภาคที่ 3 พฤติกรรมระหวางประเทศ ประกอบดวย พฤติกรรมระหวาง
ประเทศ ปจจัยควบคุมพฤติกรรมระหวางประเทศ ภาคที่ 4 วาดวยการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ทั้งในสวนของภาคผนวกจะประกอบดวย กฎบัตรสหประชาชาติ ชื่อและตัวยอองคการระหวาง
ประเทศที่ควรรูจัก พรอมดวยสาระเสริมความรูเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศ ประกอบดวย
ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมระหวางประเทศ “การทูต” สาระสําคัญขั้นมูลฐานที่นารู และบทบัญญัติ
กฎหมายอาญาที่เกี่ยวของกับเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศ
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิดและประสบการณของตางประเทศ. / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์.
กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2552.
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาภายในประกอบดวย ภาคที่ 1 เปนกฎหมายธรรมนูญคลาสสิก ซึ่งเปนการ
แปลสรุปจากตําราของฝรั่งเศสเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานทางกฎหมาย โดยทั่วไปในภาพรวมเปน
สากลแลว ภาคที่ 2 เกี่ยวกับระบบการเมืองของประเทศตาง ๆ ซึ่งเปนการแปลสรุปจากตําราของฝรั่งเศส
เกี่ยวกับระบบการเมืองของประเทศตนแบบของกฎหมายรัฐธรรมนูญคลาสสิก ระบบการเมืองแบบสังคม
นิยมมารกซิสต ระบบการเมืองแบบเผด็จการ การนําระบบการเมืองตามตนแบบไปใชในประเทศแหงโลกที่
สาม ระบบการเมืองของประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งใชระบบรัฐสภา ระบบการเมืองของประเทศที่เปลี่ยนแปลง
จากระบบการเมืองแบบสังคมนิยมมารกซิสตมาเปนระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมและระบบการเมือง
ของฝรั่งเศส ซึ่งไดทดลองใชระบบการเมืองตาง ๆ มาอยางหลากหลายกอนที่จะมีระบบการเมืองที่กอใหเกิด
เสถียรภาพทางการเมืองในปจจุบัน ภาคที่ 3 วาดวยกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบบการเมืองของไทย ซึ่งเปน
การสรุปวิวัฒนาการทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยตั้งแต พ.ศ.2475 จนถึงป พ.ศ.2540 ความพยายามใน
การปฏิรูปการเมืองไทยโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และสาระสําคัญของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พรอมทั้งสรุปบทเรียนสําหรับประเทศไทยที่ไดจาก
แนวคิดและประสบการณของตางประเทศ
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2. ความเปนมาพระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑซีดี พ.ศ.2548. / โดย สํานักกฎหมาย
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ : สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร, ม.ป.ป.
"หนังสือเลมนี้อธิบายถึง กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑซีดี ซึ่งไดกําหนดมาตรการกํากับ
ดูแลการผลิตผลิตภัณฑซีดี โดยมาตรการดังกลาวจะชวยเสริมสรางกลไกการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งทําใหผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑซีดีดําเนินการผลิตสินคาที่
ถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งเนื้อหาประกอบดวย ประวัติ ความเปนมา กระบวนการและขั้นตอนในการ ตรา
พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑซีดี พ.ศ.2545 โดยละเอียดครบทุกขั้นตอนตั้งแตการเสนอรางกฎหมายใน
ระดับกระทรวง การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี การพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การ
เสนอร า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ละการพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ นสภาผู แ ทนราษฎร การพิ จ ารณา
พระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิก ารวิสามัญในสภาผูแทนราษฎร การพิจารณารางพระราชบัญญัติใ น
วุฒิสภา การพิจารณารางพระราชบัญญัติของคณะกรรมาธิการวิสามัญในวุฒิสภา ตลอดจนคําวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญจนกระทั่งประกาศใชบังคับเปนกฎหมาย
3. หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่นาสนใจ เลม 2. / โดย สํานักวิจัยและวิชาการ
สํานักงานศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง, 2552.
"หนังสือเลมนี้อธิบายถึงหลักกฎหมายจากบทความสั้นเกี่ยวกับคดีปกครองโดยนําตัวอยางคําสั่ง
หรื อ คํา พิพ ากษาศาลปกครองที่ นา สนใจมาเรี ย บเรี ย งเปน บทความพร อ มทั้ ง สรุ ป สาระสํ าคั ญและหลั ก
กฎหมายหรือบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการกํากับไวในบทความแตละเรื่อง เพื่อใหผูอานเขาใจไดงายยิ่งขึ้น
จํานวนทั้งสิ้น 29 บทความ อาทิเชน สัญญาสอบราคา การใชดุลพินิจกําหนดจุดกอสรางอุโมงค สิทธิของ
ประชาชนที่จะไดรับทราบเหตุผลในการออกคําสั่งทางปกครอง โยกยายขาราชการเพื่อความเหมาะสม
เจตนาแทจริงหรืออําพราง ภาระจํายอมใหเดินทาง...มิใชจํายอมใหปกเสาไฟฟา การใชอํานาจของฝาย
ปกครองในการอนุญาตใหประกอบกิจการ เปนตน
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4. สนธิสัญญาและการตางประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว : ผล
สืบเนื่องสยามเกาสูโลกาภิวัตน. / โดย อาสา คําภา. ปทุมธานี : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต, 2552.
"หนังสือเลมนี้อธิบายถึงสนธิสัญญาและการตางประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว ซึ่งเปนยุคของการลาอาณานิคมของจักรวรรดินิยมระดับโลกไมวาจะเปนอังกฤษหรือฝรั่งเศส
ประเทศไทยแมไมตกอยูภายใตอาณานิคมของประเทศใดแตก็ทําใหประเทศไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงจาก
การบังคับใชสนธิสัญญาเบาวริ่งและสนธิสัญญาตาง ๆ ที่ทํากับประเทศตะวันตก อยางไรก็ตามเนื่องในวาระ
ฉลอง 200 ป พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท จึงไดรวบรวมบทความตาง ๆ ทั้งในสวนที่เปน
บทความเกียรติยศ บทความอันเกี่ยวเนื่องจากอภิปรายและบทความที่ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอบนเวที
วิชาการ จํานวน 6 บทความ คือ The Bowring Treaty of 1855 and the Opening of Siam of Western
Trade พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชกับการตางประเทศ บทบาทของพระเจาบรมวงศเธอ กรม
หลวงวงษาธิราชสนิท ในการเจรจาทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง การทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง พ.ศ.2398 พระบรมรา
โชบายและพระราชดําริในรัชกาลที่ 4 เกี่ยวกับการคาเสรี ความสัมพันธระหวางจีนกับสยามหลังสนธิสัญญา
เบาวริ่งระหวาง พ.ศ.2398-2424 และกระแสโลกาภิวัตนจักรวรรดินิยมการคาเสรีและผลที่มีตอสยาม พ.ศ.
2398-2480 (ค.ศ.1855-1937)
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หนังสือหมวดการศึกษา
(L)
1. ตําราและบทความวิชาการ แนวคิดและแนวทางการเขียนเพื่อคุณภาพ. / โดย ไพฑูรย
สินลารัตน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552.
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมคําบรรยายของผูเขียนที่ไดรับเชิญจากหนวยงานตาง ๆ ซึ่ง
เปนเรื่องเฉพาะที่เกี่ยวของกับการเขียนบทความทางวิชาการ โดยสาระสําคัญที่นําเสนอในหนังสือ ตํารา และ
บทความวิชาการ แนวคิดและแนวทางการเขียนเพื่อคุณภาพ เลมนี้ประกอบดวย การกาวสูการเปนอาจารยมือ
อาชีพโดยเริ่มจากบทบาท ภาระและงานของผูเขียนวามีอะไรบาง และตามดวยแนวทางการเขียนตําราและ
หนังสือวิชาการ พรอมกับกลาวถึงวิธีการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย ตลอดจนการเพิ่มคุณคา
ของตําราและบทความ
2. พูดอังกฤษไดในทุกสถานการณ. / โดย อัครพนท เนื้อไมหอม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร, 2552.
"หนังสือเลมนี้ผูเขียนไดรวบรวมเนื้อหาครอบคลุมการใชภาษาอังกฤษดวยเรื่อง (Topics) ที่เปน
ประโยชนมากมายและหลากหลาย โดยเรียงลําดับจากเรื่องงายไปหาเรื่องยาก ซึ่งประกอบดวย การออกเสียง
อังกฤษใหถูกตอง/การถายเสียงไทยเปนอังกฤษ ไวยากรณพื้นฐานเพื่อการสนทนา การพูดภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน เชน การโทรศัพท การทานขาวนอกบาน การนวดเพื่อสุขภาพ การพูดเชิงธุรกิจ เปนตน
รวมถึงสํานวนสนทนาภาษาอังกฤษและการพูดอังกฤษในโอกาสตาง ๆ เชน การพูดอวยพรบาวสาว การพูด
แสดงความยิ น ดี การพูด ไว อาลั ย ตลอดจนการนํา เสนองานเป น ภาษาอั งกฤษ เชน การเปน พิธีก ร เป น
ประธานเปดงานหรือเปนผูบรรยาย นอกจากนี้ยังไดนําอมตธรรมวาทะของพระสุปฏิปนโนมาเพื่อใหทาน
ผูอานไดอานเพื่อเปนแรงบันดาลใจ พรอมดวยซีดีประกอบในเลมหนังสือ
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3. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. / โดย ธนู ทดแทนคุณ และ กานตรวี แพทยพิทักษ. พิมพครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2552.
"หนังสือภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเพื่อให
ผูอานมีความรูและความเขาใจพื้นฐานการใชภาษาไทย หลักการฟง การอาน การเขียนและสามารถนําไปใช
อยางมีทักษะ เห็นความสําคัญของการใชภาษาไทย ทั้งนี้เนื้อหาภายในเลมผูเขียนไดแบงออกเปนหนวย ๆ
เพื่อที่จะสามารถเขาใจไดอยางงาย ๆ โดยประกอบดวย การศึกษาและฝกทักษะ การฟง การอาน การเขียน
และการพูดเกี่ยวกับความรูพื้นฐานการใชภาษาไทย การฟงจับใจความ การฟงอยางมีวิจารณญาณ การอาน
จับใจความ การอานวิเคราะหความ การเขียนบทความ หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ โครงการ บทคัดยอ
การเขียนสรุปความ การกรอกแบบฟอรม การสนทนา การพูดในที่ประชุม การเปนพิธีกร การบรรยายสรุป
และการกลาวในโอกาสตาง ๆ ซึ่งผูเขียนพยายามรวบรวมประเด็นการเรียนรู ที่มีประโยชน สาระสําคัญอัน
จําเปนสําหรับการศึกษาและการใชงานสื่อสารโดยใชภาษาที่กะทัดรัด พรอมกับยกตัวอยางประกอบให
เห็นจริงและสามารถนําไปใชในสถานการณจริงในชีวิตประจําวันได
4. ภาษาไทยสําหรับงานเขียนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. / โดย มงคล เดชนครินทร.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552.
"หนังสือเลมนี้เปนคูมือแนวทางการใชภาษาไทยในงานเขียนทางวิชาการ เชน รายงานผลการวิจัย
วิทยานิพนธ ตําราทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยเฉพาะ เนื้อหาของหนังสือจะกลาวถึง การสะกด
การันตที่ถูกตอง แนะนําการใชลักษณะนามในภาษาไทย รวมถึงการแสดงคําเชื่อมประโยคที่ไมจําเปนและ
สามารถตัดทิ้งไดโดยไมเสียความ พรอมกับกลาวถึงการใชคําบุพบท “ตอ” “แก” และ “กับ” ตามแบบแผน
ดั้งเดิมในภาษาไทย อีกทั้งยังไดแนะนําวิธีตัดคําฟุมเฟอยออกจากขอความในงานเขียนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อใหขอความกระชับและกะทัดรัดขึ้น นอกจากนี้ยังไดแสดงวิธีหลีกเลี่ยงคําซ้ําซอนในประโยค
เดียวกับเพื่อใหประโยคสั้นและกระชับ รวมถึงการใชคําและสํานวนไทยแทนคํา อีกทั้งสํานวนตางประเทศมี
การแนะนําใชเครื่องหมายวรรคตอน การละเวนภาษาพูดในงานเขียนวิชาการ พรอมกันนี้มีตัวอยางประกอบ
ของการตรวจแกงานเขียนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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5. ภูมิปญญาไทยกับการพัฒนาการศึกษา. / โดย ภาณุวัฒน ภักดีวงศ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2552.
"หนั งสื อเล ม นี้ เ นื้ อหาใหค วามรู เ กี่ย วกั บ การศึก ษา วิเ คราะห และนํ า องคค วามรู ค วามเขา ใจ
กระบวนการและการวิเคราะห ตลอดจนการนําภูมิปญญาไทยไปใชในการพัฒนาที่เนนหนักในดานการ
พัฒนาการศึกษา การพัฒนาทองถิ่น และการพัฒนาสังคม โดยสาระสําคัญของเนื้อหาภายในเลมนี้แบงเปน 2
สวน คือ สวนที่ 1 ประกอบดวย องคความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาไทย พื้นฐานความเชื่อในลักษณะที่ปรากฏ
ของภูมิปญญาไทย และลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ : เครื่องมือในการศึกษา “ภูมิปญญา” สวนที่
2 ประกอบดวย แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ : ความคิดรวบยอดของการศึกษา ภูมิปญญาไทยกับ
การพัฒนาสังคมไทยผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พรอมดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การนําไปใชโดยภูมิปญญาชาวบาน นอกจากนี้ในชวงทายของแตละบทจะมีแบบฝกหัดใหทบทวน
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หนังสือหมวดวิทยาศาสตร
(Q)
1. คูมือการเขียนโปรแกรมวินโดวดวย Visval C++ เลม 1. / โดย ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล. กรุงเทพฯ :
ไทยเจริญการพิมพ, 2551.
"คูมือการเขียนโปรแกรมวินโดว Visval C++ เลมนี้เนื้อหาเปนการเนนหลักการเขียนโปรแกรม
บนวินโดวที่สําคัญและสามารถนํามาใชในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นขั้นสูงตอไป ซึ่งสาระสําคัญของเนื้อหา
ในการนําเสนอ ประกอบดวย หลักการเขียนโปรแกรมวินโดว รวมทั้งระบบพิกัดวินโดวสและชนิดขอมูล
ตาง ๆ วิธีการดีบักโปรแกรม การใชฟงกชั่น GDI ในการวาดรูปขอความและการพล็อตกราฟ การเปลี่ยน
พิกัดวินโดเปนพิกัดคารทีเซียน การสรางสวนติดตอผูใช เชน เมนู เมนูลอย (Context Menu) คียลัด การ
สรางไดอะล็อก และการใชคอนโทรล เชน การสรางไดอะล็อกแบบ Model และ Model less การรับสง
ขอมูลระหวางไดอะล็อกกับคอนโทรล การยายตําแหนงและหรือขยายขนาดคอนโทรลตามไดอะล็อก การ
เปลี่ยนสีคอนโทรล การเปลี่ยนฟอนตใหม และการวาดรูปกราฟฟกบนฟอรมไดอะล็อก พรอมทั้งตัวอยาง
โปรแกรม
2. คูมือลางเครื่อง Windows Vista+XP และโปรแกรมประจําเครื่อง (ฉบับปรับปรุงป 2009). /
โดย ภาสกร พาเจริญ. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2551.
"หนังสือเลมนี้เปนการอธิบายครอบคลุมรายละเอียดทุกขั้นตอนของการลางเครื่อง เริ่มตั้งแต
ความเขาใจพื้นฐานตาง ๆ การวิเคราะหอาการเสีย การเตรียมความพรอมและการสํารองขอมูลที่สําคัญ เก็บ
ไว การลางเครื่อง (แบงพารติชั่นและฟอรแมตฮารดดิสก) การติดตั้ง Windows ใหมทั้ง Vista และ XP การ
ติดตั้งไดรเวอรในแบบตาง ๆ ใหกับตัวอุปกรณ การคืนขอมูลที่ไดสํารองเอาไวกลับเขาที่เดิม การตั้งคา
Windows ใหพรอมใชงาน การติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานที่ควรมีไวในเครื่อง การดูแลและบํารุงรักษาระบบ
Windows การสํารองและกูคืนระบบดวย System Restore การสํารองและกูคืนขอมูลใน Windows Vista
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และ XP การใชงานโปรแกรม Norton Ghost 14 การจัดการฮารดดิสกดวยโปรแกรม Partition การติดตั้ง
ชุดอัพเดต Service Pack 3 ใหกับ Window XP และ Service Pack 1 ใหกับ Windows Vista และการ
จัดการฮารดดิสกบน Windows ดวย Disk Management เปนตน โดยเนื้อหาภายในเลมมุงเนนใหผูใชงาน
มือใหมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนไดจริง
3.. พัฒนาเว็บดวยเทคนิค Ajax และ PHP. / โดย บัญชา ปะสีละเตสัง. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น,
2551.
"หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมองคประกอบทุกอยางที่จําเปนตองใชรวมกับ Ajax พรอมกับลักษณะ
การประยุกตใชงานและตัวอยางหลากหลายรูปแบบ ชวยใหผูที่สนใจเทคนิค Ajax สามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาเว็บไซตจริงได โดยภายในเนื้อหาประกอบดวย พื้นฐาน Java Script สําหรับ Ajax
ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 เทคนิค DHTML และ PHP ที่จําเปนสําหรับ Ajax การสราง Ajax Application การ
จัดการขอมูลจากฟอรมดวย Ajax รวมถึงเทคนิคการควบคุมการทํางานของ Ajax การสรางและใชงาน Ajax
Framework ทั้งการใช Ajax กับ Email Cookie และ Session การใช Ajax รวมกับฐานขอมูล MySQL
และการอัพโหลดไฟลดวยเทคนิค Ajax การประยุกตใช Ajax กับ DHTML แบบตาง ๆ พรอมกันนี้ยังมี
ตัวอยางการใช Ajax กับระบบขอมูลสมาชิก หองสนทนา (Ajax Live Cart) และรานคาออนไลน (Ajax
Shopping Cart) ประกอบไวในหนังสือเลมนี้ดวย
4. มือใหม....ใชคอมพ. / โดย พันจันทร ธนวัฒนเสถียร, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2551.
"หนังสือคูมือ “มือใหม...ใชคอมพ” เลมนี้การนําเสนอเนื้อหาครอบคลุมตั้งแตการเริ่มตนใชงาน
บนเครื่องคอมพิวเตอร การใชงาน Windows Vista และการใชงานโปรแกรมดานสํานักงานอยาง Microsoft
Office ในสวนของการใชงานอินเตอรเน็ต ผูอานจะไดเรียนรูตั้งแตการเชื่อมตออินเตอรเน็ต การใชงาน
Internet Explorer การเสิรชหาขอมูล อีเมลล MSN การสราง Blog และการจัดการกับไวรัส สปายแวร สวน
สุดทายของเนื้อหาจะเปนเรื่องของโปรแกรมที่ควรติดเครื่องสําหรับงานตาง ๆ ที่จําเปน อาทิ การแปลง PDF
การดูไฟลมัลติมีเดีย การกูขอมูล บีบอัดไฟลและการเขียนแผนซีดี/ดีวีดี โดยทั้งนี้การนําเสนอของเนื้อหาใน
แบบเปนขั้นเปนตอน พรอมดวยภาพประกอบและตัวอยางการประยุกตใชงานโปรแกรมสรางชิ้นงานตาง ๆ
ตลอดทั้งเลมเพื่อใหผูอานสามารถทําตามและประยุกตสรางชิ้นงานที่เหมาะสมได
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5. สรางงานแอนิเมชั่นทันใจกับ Flash CS4. / โดย สุธีร นวกุล. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552.
"หนังสือ “สรางงานแอนิเมชั่นทันใจกับ Flash CS4” เลมนี้เนื้อหาเปนการอธิบายโดยครอบคลุม
ตั้งแตพื้นฐานการทํางานของโปรแกรม Flash CS4 อาทิ การสรางงานแอนิเมชั่น การวาดภาพ ระบายสี เอฟ
เฟกต การทํามูฟวีคลิป การนําไฟลวิดีโอมาใชงาน การทํา Flash Slide Presentation พรอมนําเสนอใน
รูปแบบ Visual แบบ Step by Step ที่สามารถชวยผูอานสามารถเขาใจและทํางานแอนิเมชั่นไดจริง

หนังสือหมวดแพทยศาสตร
(R)
1. โภชนากับเบาหวาน. / โดย วันทนีย เกรียงสินยศ. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2551.
"หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนคูมือดูแลสุขภาพดวยอาหาร โดยใหความรู
ความเขาใจเรื่องโภชนาการที่ถูกตองสําหรับดูแลผูปวยโรคเบาหวาน รวมทั้งแนะนําเมนูอาหารที่เหมาะสม
อรอยและสามารถทําไดจริงในชีวิตประจําวัน “โภชนาการกับเบาหวาน” นี้ เนื้อหาใหความรูครอบคลุม
ตั้ ง แต เ รื่ อ งพื้ น ฐานของโรคเบาหวาน การดู แ ลสุ ข ภาพและโภชนาการสํ า หรั บ ผู ป ว ยที่ สํ า คั ญ อย า ง คื อ
เมนูอาหารที่ไดคัดสรรกวา 50 เมนู ที่ไดผานการวิจัย คนควา สูตรอาหารโดยสถาบันวิจัยโภชนาการวา
เหมาะสมและมีคุณคาตอสุขภาพผูเบาหวาน มีการวิเคราะหพลังงานและคุณคาทางโภชนาการเพื่อความ
เหมาะสมกับผูเปนเบาหวาน มีการวิเคราะหพลังงานและคุณคาทางโภชนาการเพื่อความเหมาะสมกับผูปวย
รวมถึงความอรอยโดยบอกสัดสวนเครื่องปรุงและวิธีการปรุงอาหารที่ผูอานสามารถปฏิบัติตามได พรอม
ดวยภาพประกอบ

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดเกษตร
(S)
1. วัสดุพื้นถิ่นภาคกลางที่ใชในการผลิตครุภัณฑ. / โดย สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ และ พิชัย สดภิบาล.
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2552.
"หนังสือเลมนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาการนําวัสดุพื้นถิ่นมาใชประกอบในการ
ผลิตครุภัณฑใน 4 ภาคของประเทศไทย“ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองนโยบายของการพัฒนาวัตถุดิบ
ในประเทศไทย เพื่ อ พั ฒ นางานอุ ต สาหกรรม วิ เ คราะห วั ส ดุ พื้ น ถิ่ น ที่ เ หมาะสมกั บ การผลิ ต ภั ณ ฑ ง าน
อุตสาหกรรมเปนการรวบรวมชนิดตัวอยางวัสดุพื้นถิ่นของไทยไวเปนหมวดหมู ทั้งยังนําวัสดุพื้นถิ่นที่ผลิต
เปนครุภัณฑตนแบบในงานอุตสาหกรรมการสงออก พรอมเสนอแนวทางในการวิเคราะหวัสดุพื้นถิ่นเพื่อ
การออกแบบเหมาะกับนักออกแบบและสืบคนขอมูลใหทางระบบฐานขอมูลที่เผยแพรทางอินเตอรเน็ต
หนังสือ “วัสดุพื้นถิ่นภาคกลางของไทย” เลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมวัสดุที่ไดจากพืชพันธุไมในพื้นที่ลุม
น้ํา ที่ราบสูงเชิงเขาภาคกลางของไทยและคัดสรรเอาเฉพาะที่สามารถนํามาผลิตเปนวัสดุ เพื่องานครุภัณฑ
จํานวน 6 ชนิด คือ ผักตบชวา ตนกลวย ตนไผ ตนตาล ตนหวานและตนกก โดยแบงเปนหมวดหมู นําเสนอ
ดานภายภาพและการวิเคราะหเพื่อการออกแบบ แยกแยะตามทฤษฎีการออกแบบ

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

23

สาระสังเขปหนังสือใหม
สิงหาคม 2552

หนังสือหมวดเทคโนโลยี
(T)
1. จากขยะสูน้ํามัน : เทคโนโลยีผลิตพลังงานทางเลือกที่ดูแลสิ่งแวดลอม. / โดย ศิริรัตน จิตการคา.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาภายในเปนการกลาวถึงเทคโนโลยีการผลิตน้ํามัน โดยนําเสนอรายละเอียด
ของเทคโนโลยีหลายรูปแบบตามชนิดของพลาสติก ซึ่งเหมาะสมกับยุคสมัยในปจจุบันจากปญหาสําคัญสอง
ดาน คือ ดานพลั งงานและดานขยะมูลฝอย โดยที่ผูเขีย นตั้ง ใจถายทอดรายละเอีย ดของเนื้ อหาเพื่อเปน
ประโยชนแกผูอานทั่วไปที่สนใจทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอม จึงพยายามใชคําและภาษาเพื่อใหเขาใจ
งาย ซึ่งไดพยายามปูพื้นความรูบางเรื่องกอนจะเขาถึงเรื่องเทคนิคเฉพาะทาง ทั้งนี้เพื่อตองการใหผูอานที่มี
ความสนใจจะนําเทคโนโลยีไปลงทุนเพื่อทําการผลิตจริงไดมีขอมูลรายละเอียดในเชิงลึกเพื่อใชในการ
ประกอบการตอไป
2. จุลชีววิทยาและการจัดการมลภาวะทางน้ําและดิน. / โดย สุบัณฑิต นิ่มรัตน. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552.
"มลภาวะทางน้ําและดินเปนปญหาทางสิ่งแวดลอมที่สําคัญและมีแนวโนมที่จะทวีความรุนแรง
มากขึ้น จึงเปนปญหาเรงดวนที่ทุกฝายตองรวมมือกันแกไขอยางจริงจัง ซึ่งแนวทางสําคัญทางหนึ่งในการ
จัดการปญหาดังกลาว คือ การประยุกตใชจุลินทรียมาบําบัดสารพิษในสิ่งแวดลอม หนังสือเลมนี้จึงได เรียบ
เรียงขึ้นเพื่อใชเปนแหลงอางอิง รวมทั้งนําความรูที่ไดกลาวถึงปญหา ผลกระทบและการประยุกตใชจุลินทรีย
มาบําบัดสารพิษในสิ่งแวดลอมทางน้ําและดิน เพื่อใชในการปองกันและรักษาสิ่งแวดลอมทางน้ํา และดิน
ของประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหแหลงน้ําปราศจากโรคและสารพิษ ซึ่งเนื้อหาของจุลชีววิทยา
และการจัดการมลภาวะทางน้ําและดินนี้จะกลาวถึง จุลินทรียในสิ่งแวดลอม พรอมดวยมลภาวะทางน้ําและ
การจัดการ ตลอดจนกลาวถึงมลภาวะทางดินและการจัดการ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดบรรณารักษ
(Z)
1. สรางลูกรักใหเปนนักอาน. / โดย เรืองศักดิ์ ปนประทีป. กรุงเทพฯ : แปลน ฟอร คิดส, 2552.
"หนังสือเลมนี้ผูเขียนไดเรียบเรียงขึ้นมาจากประสบการณจากการใชหนังสือกับเด็กตั้งแตวัยทารก
จนถึงวัยอนุบาลที่สามารถชวยในการปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับเด็ก ซึ่งเนื้อหาของหนังสือเลมนี้ได
อธิบายขั้นตอนการใชหนังสือกับลูกอยางละเอียดและมีรูปธรรมที่ชัดเจนซึ่งปฏิบัติไดจริง นอกจากนั้น
แนวคิ ด ที่ ผูเ ขี ย นนํ า เสนอก็ ล ว นอิ ง กับ บริบ ทของสั ง คมไทย พร อ มกั บ ยกตั ว อย า งประกอบโดยที่ผู อ า น
นอกจากจะไดรับความรูและเทคนิคการสรางนิสัยรักการอานแกเด็กแลว ยังไดรับความรูดานศิลปะการเขียน
หนังสือสําหรับเด็กอีกดวย

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดรายงานการวิจย
ั
วิทยานิพนธ
1. การประเมินผลกระทบจากมาตรการใชสิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทยระหวางป 25492551. / โดย อินทิรา ยมาภัย. นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ,
2552.
"การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ประเมิ น ผลกระทบจากการที่ รั ฐ บาลไทย โดยกระทรวง
สาธารณสุขประกาศใชมาตรการใชสิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory Licensing, CL) ในชวงป 2549-2551
สํ า หรั บ ยา 7 รายการ ประกอบด ว ย ยาต า นไวรั ส เอชไอวี ไดแก efavienz
lopinavir/ritonavir

และยาสู ต รผสม

ยาตานการแข็งตัวเกล็ดเลือดในโรคหลอดเลือดหัวใจ Clopidogrel และยาบําบัด

โรคมะเร็ง ไดแก letrozole docetaxel erlotinib และ imatinib ทั้งนี้เปนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
เศรษฐกิจและสังคมวิทยาในรอบระยะเวลา 5 ป ภายหลังประกาศใชมาตรการดังกลาว ผลการศึกษาพบวา ใน
ด า นสุ ข ภาพมาตรการใช สิ ท ธิ ต ามสิ ท ธิ บั ต รสามารถเพิ่ ม จํ า นวนผู ป ว ยที่ เ ข า ถึ ง ยาได เ ป น จํ า นวนมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งยาตานไวรัสเอชไอวี ในกรณียา clopidorgel และยาบําบัดโรคมะเร็งทั้งสี่รายการ และ
พบวายาแตละรายการจะมีจํานวนผูปวยที่เขาถึงยาไดเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะยาตานไวรัสเอชไอวี สําหรับ
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจพบวา จากการที่ผูปวยเขาถึงยาไดเพิ่มขึ้น ทําใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีอายุยืน
ยาวขึ้น สําหรับผลกระทบดานจิตวิทยาจากแบบสอบถามทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศสวนใหญพบวา
เห็นดวยกับการใชมาตรการสิทธิตามสิทธิบัตรสําหรับยาตานไวรัสเอชไอวี สําหรับผลดานลบ ชาวไทยสวน
ใหญเห็นวาการถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแลวสูประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ จะลดลงในขณะที่
ชาวตางชาติสวนใหญเห็นวาผลกระทบดานลบที่สําคัญ คือ ประเทศไทยถูกตําหนิจากนานาชาติ

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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2. โครงการสํารวจภาวะความรุนแรง คุณภาพชีวิต ตนทุนทางออม และรูปแบบการรักษาของ
ผูปวยโรคจิตเภท พ.ศ.2551. / โดย พุดตาน พันธุเณร และ วีรยุทธ ชัยพรสุไพศาล.
นนทบุรี : โครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายตอภาระโรค, 2552.
"งานวิ จั ย เรื่ องนี้ วั ตถุ ประสงคเ พื่อ ใหท ราบการกระจายภาวะความรุ นแรงของโรคจิ ต เภทใน
ประเทศไทย และเพื่อเปนแนวทางการศึกษาคุณภาพชีวิต ตลอดจนตนทุนทางออมที่เกิดจากการสูญเสีย
ประสิทธิภาพการผลิตของผูปวยทางจิตเภทและครอบครัว อีกทั้งเพื่อเปนการบงชี้รูปแบบการรักษาผูปวย
โรคจิตเภทในประเทศไทย และเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุและปจจัยที่สงผลตอระดับความรุนแรงของโรค
ตลอดจนคุณภาพชีวิตของผูปวยจิตเภท ผลสรุปของการศึกษาเกี่ยวกับภาวะความรุนแรงของการดําเนินโรค
และอาการของโรคจิตเภทในประเทศไทย จัดอยูในระดับไมรุนแรงโดยเนนการสํารวจผูปวยที่ไดรับการ
รักษาจากโรงพยาบาลเทานั้น อยางไรก็ตามแมความรุนแรงของโรคจะไมรุนแรงแตเนื่องจากโรคจิตเภทเปน
โรคที่สงผลตอกระบวนความคิด/ความจําและความสามารถพื้นฐานของผูปวย อีกทั้งยังเปนโรคเรื้อรังที่ตอง
ไดรับการดูแลรักษาตลอดชีวิต ทําใหเกิดผลกระทบในทางเศรษฐกิจคอนขางสูง กลาวคือ จากผลการสํารวจ
ผูปวยมีรายไดต่ํากวารายไดเฉลี่ยประเทศอยูประมาณ 3,000 บาท ซึ่งคิดเปนผลเสียตอเศรษฐกิจทั้งประเทศ
ประมาณ 2,700 ลานบาท (ตลอดชีวิตของผูปวย) การปองกันโรคจิตเภทเปนสิ่งที่ยังทําไมได แตการไดรับ
การวินิจฉัยตั้งแตระยะแรกเริ่มเปนปจจัยที่จะทําใหผูปวยไดรับการรักษาที่เร็วขึ้น เพื่อลดหรือทําใหภาวะ
ความบกพรองสุขภาพตาง ๆ ที่จะตามมานั้นเกิดขึ้นชาลง อีกทั้งการพัฒนาระบบการรักษาทั้งการใชยาและ
จิตสังคม เพื่อใหการรักษาที่ดีขึ้นและไมเกิดการที่ผูปวยปฏิเสธการรักษา เพื่อลดภาระทั้งทางดานสาธารณสุข
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
3. รายงานสรุปการสังเคราะหโครงการวิจัยชุด การสื่อสารกับจิตสํานึกสาธารณะ. / โดย
อัศวิน เนตรโพธิ์แกว และ สุรางคณา ณ นคร, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, 2552.
"หนั ง สื อ เล ม นี้ เ ป น รายงานสรุ ป การสั ง เคราะห โ ครงการวิ จั ย ชุ ด “การสื่ อ สารกั บ จิ ต สํ า นึ ก
สาธารณะ” ประกอบดวย โครงการยอย 12 เรื่อง แบงเปนสาขาวิชาประกอบดวย ผลงาน 4 กลุมไดแก กลุมที่
1 กลุมการสื่อสารจิตสํานึกสาธารณะเพื่อเยาวชนจะประกอบดวย งานวิจัย 3 เรื่อง ดังนี้ 1. สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศกับจิตสํานึกสาธารณะของเยาวชน กรณีศึกษา ชมรมมุสลิมในสถาบันอุดมศึกษา 2. การถอด
บทเรียนกระบวนการสื่อสารของกลุมเยาวชนในจิตสํานึกสาธารณะ 3. บทบาทรายการโทรทัศนสําหรับเด็ก
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กับการสรางจิตสํานึกสาธารณะ กลุมที่ 2 กลุมสื่อมวลชนกับการสรางจิตสํานึกสาธารณะจะประกอบดวย
งานวิจัย 3 เรื่อง ดังนี้ 1. จิตสํานึกของเจาหนาที่ห นวยงานรัฐต อการแก ไขปญหาสาธารณะที่ไ ดรับการ
รองเรียนผานสื่อมวลชน 2. จิตสํานึกสาธารณะ อํานาจเรื่องเลาบานทรายขาว 3. บทบาทสื่อมวลชนในการ
สรางจิตสํานึกสาธารณะ : กรณีศึกษา สถานีวิทยุรวมดวยชวยกัน เอฟ เอ็ม 96.0 เมกกะเฮิรตซ

กลุมที่ 3

กลุมการสื่อสารการตลาดกับจิตสํานึกสาธารณะจะประกอบดวย งานวิจัย 3 เรื่อง ดังนี้ 1. การสื่อสารเพื่อการ
เชื่ อ มร อ ยจิ ต สํ า นึ ก สาธารณะขององค ก รภาคธุ ร กิ จ กั บ ภาคประชาชน 2. จิ ต สํ า นึ ก สาธารณะของ
ผู ป ระกอบการในตลาดแบบปฏิ สั ม พัน ธ 3. ความสัม พั น ธ ระหว า งการสื่ อ สารการตลาดดว ยจิ ต สํ า นึ ก
สาธารณะกับทัศนคติและการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค

กลุมที่ 4 กลุมการประชาสัมพันธกับจิตสํานึก

สาธารณะจะประกอบดวย งานวิจัย 3 เรื่อง ดังนี้ 1. จิตสํานึกเพื่อสาธารณะของนักประชาสัมพันธในงาน
ประชาสัมพันธ 2. การรณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนผานองคกรภาครัฐ
องคกรธุรกิจเอกชนและองคกรไมแสวงหากําไร 3. กลยุทธการวางแผนและการสรางสรรคสื่อจดหมายตรง
ขององคก รเพื่อสาธารณะประโยชนในการสรางจิตสํานึกสาธารณะเพื่อการระดมทุนและทั ศนคติ ของ
กลุมเปาหมายที่มีตอสื่อจดหมายตรง ทั้งนี้ในงานวิจัยทั้ง 4 กลุมวิชา 12 โครงการยอยยังมีวัตถุประสงค ผล
การศึกษาของแตละโครงการประกอบดวย รวมทั้งขอเสนอแนะในการศึกษาเพื่อตอยอดองคความรูตอไปใน
อนาคต
4. เอเชียตะวันออกเฉียงใต : การเมือง เศรษฐกิจและการตางประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
(พ.ศ.2540-2550). / โดย สีดา สอนศรี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2552.
"งานวิจัยเลมนี้ผูวิจัยมีจุดประสงคที่จะศึกษาปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ซึ่งมีผลตอการเมือง
เศรษฐกิจและการตางประเทศ รวมทั้งนโยบายของผูนําตอการแกปญหาตาง ๆ นอกจากนั้นยังไดอธิปรายถึง
ความสําเร็จระดับชาติทางการเมือง เศรษฐกิจและการตางประเทศและความสําเร็จระดับภูมิภาคของแตละ
ประเทศดวย และผูวิจัยพบวา วิกฤตทางเศรษฐกิจจุดชนวนมาจากหลายปจจัย ปจจัยใหญในบรรดาหลาย
ปจจัยคือ คาเงินเกินความจริง ซึ่งเปนสาเหตุมาจากการไหลบาเขามาอยางมากของการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ และเงินทุนตางประเทศโดยปราศจากการควบคุม ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนปจจัยภายนอกที่สงผล
กระทบตอบริษัทขนาดใหญและหนี้เอกชนในประเทศไทย ทําใหนักลงทุนหวาดผวากระจายไปทั่ว ซึ่งทําให
เศรษฐกิจไทยลมละลายในที่สุด การลมละลายของเศรษฐกิจไทย ซึ่งเปนปจจัยภายในนี้ไดแผกระจายและ
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สงผลกระทบไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเอเชียตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย เกาหลีใต ถูกกระทบ
มากที่สุด ฮองกง มาเลเซีย ลาว และฟลิปปนส สงผลกระทบปานกลางจีนแผนดินใหญ อินเดีย ไตหวัน
สิง คโปรแ ละบรู ไ น กระทบน อยที่ สุ ด ประเทศญี่ ปุน แม จ ะไมถู ก กระทบมากแตก็มี ป ญ หาในระยะยาว
นอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจในบางประเทศไดสงผลกระทบตอการเมือง เชน ซูฮารโตลาออกจากตําแหนง
ประธานาธิบดี พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี เปนตน ผลงานวิจัยเรื่อง “เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต การเมือง เศรษฐกิจและการตางประเทศหลังวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ.2540-2549)” นับเปน
ผลงานวิจัย ที่ มีเ นื้ อ หาเจาะลึก ถึ งวิ ธีก ารแกไขปญหาด า นเศรษฐกิ จของประเทศตาง ๆ ในภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งปญหาดานเศรษฐกิจของแตละประเทศมีปจจัยตาง ๆ เขามาเกี่ยวของมากมาย ทั้งปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายในของแตละประเทศ รวมถึงบทบาทของผูนําประเทศ ที่มีตอการกําหนดแนวทางใน
การแก ไ ขป ญ หาไปจนถึ ง แนวทางในการพั ฒ นาประเทศ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในสภาวะเศรษฐกิ จ ของ
สหรัฐอเมริกาตกต่ําสงผลกระทบไปถึงประเทศตาง ๆ ในทวีปยุโรปและลุกลามไปทั่วโลก จนถูกกลาวขาน
วา เปนสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ําในรอบ 100 ป ประเทศไทยยอมไดรับกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได
ผนวกกับปญหาความไรเสถียรภาพทางการเมืองในปจจุบัน สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของไทย ซึ่ง
ผลงานเลมนี้ไดรวบรวมขอมูลของแตละประเทศในทุกแงมุม เพื่อที่จะเปนกรณีศึกษาสําหรับประเทศไทยใน
แนวทางแกไขปญหากรณีเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
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หนังสือหมวดสิง่ พิมพ
รัฐบาล
1. กระทรวงอุตสาหกรรม 2552 : อุตสาหกรรมยุคใหม สรางเสริมเศรษฐกิจไทย ใสใจสิ่งแวดลอม.
/ โดย กระทรวงอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552.
"กระทรวงอุตสาหกรรม 2552 เลมนี้เปนเอกสารสิ่งพิมพที่ห นวยงานภาครัฐ จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปได
ทราบถึงภารกิจ อํานาจหนาที่ของหนวยงานที่ไดรับผิดชอบ อีกทั้งเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของในการ
ติดตอประสานงานเพื่อความรวมมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย แผนผังการ
แบงสวนราชการ รายนามและภาพถายของผูบริหารกระทรวงอุตสาหกรรม วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในป 2552 สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ไทยป 2551 และแนวโนมป 2552 ภาวะสงเสริมการลงทุน รวมถึงสรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ยังประกอบดวยผลการดําเนินงานที่สําคัญของหนวยงานตาง ๆ ที่อยูภายใตการ
กํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจน การแสดงรายงานของงบแสดงฐานะการเงินของหนวยงาน
ตามปงบประมาณ
2. คุรุสดุดี ผูปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจําป 2551. / โดย สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2552.
"หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชีพ และเปนการระลึกถึง
ภารกิจสําคัญของครูใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาในสังคม ซึ่งเนื้อหาภายในประกอบดวย การสรรหาผูปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” วันครูโลก และรายชื่อผูประกอบ
วิชาชีพการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจําป 2551 และในสวนของภาคผนวก ประกาศสํานัก
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เลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจําป 2551 ระเบียบคุรุสภาวาดวย
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พ.ศ.2553 คณะอนุกรรมการยกยองและสงเสริมผูประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการคุรุสภา
3. ประวัติครู 16 มกราคม 2552. / โดย สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา, 2552.
"หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่จะยกยองเชิดชูเกียรติของครูผูเปนปูชนียบุคคลโดย
ไดรวบรวมประวัติครูผูมีผลงานที่มีคุณคาตองานการศึกษา สําหรับหนังสือ “ประวัติครู” เลมนี้ไดอัญเชิญ
พระประวัติ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร มาบันทึกไวใน
ฐานะที่ทรงเปนอาจารยผูทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง นอกจากนี้ยังมีประวัติครูที่มีผลงานโดดเดนและนาสนใจ
อีกหลายคน เชน พระพรหมมังคลาจารยห รือหลวงพอปญญา มี ผลงานดานธรรมะที่ ชวนอานมากมาย
นายแพทยคัมภีร มัลลิกะมาส ศัลยแพทยผูเชี่ยวชาญดานวิสัญญีวิทยา เปนคนแรกของเมืองไทยและเปนผูทํา
ใหโรงพยาบาลกลางเปนโรงพยาบาลที่โดงดังดานเวชกรรมมากที่สุดในระยะนั้น ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีครูที่มี
ผลงานดานการศึกษาอีกหลาย ๆ คนใหผูอานที่สนใจศึกษาประวัติของปูชนียบุคคลเหลานี้ไดในเลมนี้
4. รายงานประจําป 2551 กรมชลประทาน. / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมชลประทาน.
กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2552.
"รายงานประจําป 2551 ของกรมชลประทาน ฉบับนี้เนื้อหาเปนการสรุปผลการดําเนินงานในรอบ
ปที่ผานมาของหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธถึงบทบาท ภารกิจ
และอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อใหสาธารณชนทั่วไปและบุคคลใน
หนวยงานไดรับทราบและสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษา อางอิง ซึ่งในรายละเอียดของ
เนื้อหาประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของหนวยงานวาดวย แผนยุทธศาสตรของกรมชลประทานป
พ.ศ.2551 โครงสรางการแบงสวนราชการ/การบริหารของกรมชลประทาน สวนที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการของกรมชลประทานวาดวยผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน และผล
การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ สวนที่ 3
รายงานการเงินของกรมชลประทาน วาดวย รายงานการเงิน ตนทุนการผลิตและตนทุนกิจกรรม สถิติภาค
การเงิน สวนที่ 4 กิจกรรม วาดวยกิจกรรมเดนในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2551 สวนที่ 5 แผนงานในอนาคต
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วาดวยแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) ของกรมชลประทาน สวนที่ 6 ภาคผนวก วาดวยขอมูล
ชลประทาน สําหรับผูบริหารและนามสงเคราะหของผูบริหาร
5. รายงานประจําป 2551 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. / โดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย, 2552.
"รายงานประจําป 2551 ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยฯ ฉบับนี้เนื้อหาเปนการสรุปผลการ
ดําเนินการของหนวยงานในรอบปที่ผานมาเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ของ
หนว ยงานที่ไ ด รั บ มอบหมายให บุคคลทั่ ว ไปที่ สนใจได รับ ทราบ และรวมถึ ง บุค คลในหน ว ยงาน และ
สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษาคนควา อางอิง ซึ่งเนื้อหาภายในไดกลาวถึง โครงสรางของ
องคกร รายนามพรอมรูปภาพของคณะผูบริหารและคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
หนาที่ของ ก.ล.ต. ในการกํากับดูแลตลาดทุน แผนกลยุทธป 2552-2554 และผลการดําเนินงานในป 2551
รวมถึงบทความเกี่ยวกับเรื่อง ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบตอสังคมและการบริหารงานภายในองคกร และ
ในส ว นของภาคผนวกป ง บประมาณด ว ยข อ มู ล สถิ ติ ที่ สํ า คั ญ รายงานของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ นอกจากนี้ยังมีรายนามอนุญาโตตุลาการ
6. รายงานประจําป 2551 ศาลรัฐธรรมนูญ. / โดย สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2552.
"รายงานประจํ าป 2551 ของศาลรั ฐธรรมนูญ ฉบับนี้วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการจัด ทํ า เพื่ อเปน การ
เผยแพรและประชาสัมพันธถึงบทบาทอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบใหบุคคลทั่วไป และบุคคล
ในหนวยงานที่สนใจไดรับทราบและสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง โดย
เนื้อหาเปนการรวบรวมผลการดําเนินงานของหนวยงานในรอบปที่ผานมา โดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 เปนภาพรวมของโครงสรางสํานั กงานและอํานาจหนาที่ สวนที่ 2 เป นผลการปฏิบัติราชการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2551 สวนที่ 3 เปนรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน สวนที่ 4 เปนการสรุปคํา
วิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ป 2551 และในส ว นที่ 5 เป น บทคั ด ย อ รายงานผลการศึ ก ษาวิ จั ย ของศาล
รัฐธรรมนูญป 2551

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

32

สาระสังเขปหนังสือใหม
สิงหาคม 2552

7. รายงานประจําป 2551 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. / โดย สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2552.
"รายงานประจําป 2551 ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เลมนี้เนื้อหาเปนการสรุปผล
การดําเนินงานในรอบปที่ผานมาของหนวยงานเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปไดรับทราบถึง
บทบาทและหนาที่ของหนวยงานโดยเนื้อหาที่นําเสนอประกอบดวย สรุปผลการดําเนินที่สําคัญประจําป
งบประมาณ 2551 โครงสรางของสภาวิจัยฯ คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ โครงสรางภายในสํานักงานฯ และรวมทั้งผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
นอกจากนี้ภายในเลมยังไดกลาวถึง พันธกิจ 6 ขอ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานใหไปสูผลสัมฤทธิ์ของ
งาน อาทิ จัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ พัฒนามาตรฐานการวิจัย ระบบวิจัยและติดตาม
ประเมินผล จัดทํารายงานสถานภาพการวิจัย และดัชนีการวิจัยของประเทศ เปนศูนยกลางขอมูลการวิจัยโดย
มีระบบสารสนเทศที่มีเครือขายทั่วประเทศเพื่อใชประโยชนในการเสนอแนะตอรัฐบาลและการบริการผูที่
เกี่ยวของ เปนตน และในภาคผนวกเปนการรวบรวมผลงานวิจัยกิจกรรมและการดําเนินงานผานสื่อมวลชน
แขนงตาง ๆ ตามพันธกิจของหนวยงาน
8. สรุปผลงานของสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 23 และการประชุมรวมกันของรัฐสภา. / โดย
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สํานักการประชุม. กรุงเทพฯ : สํานักการประชุม, 2552.
"หนังสือสรุปผลงานของสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ 23 และการประชุมรวมกันของรัฐสภา เลมนี้
เนื้อหาเปนการรายงานสรุปผลการดําเนินงานของสภาผูแทนราษฎรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธผลงานใหสมาชิกรัฐสภาและผูที่สนใจไดทราบถึงความเคลื่อนไหวของรางพระราชบัญญัติ
ญัตติ การตอบกระทูถาม รวมถึงการดําเนินงานดานอื่น ๆ ของสภาผูแทนราษฎรและของที่ประชุมรวมกัน
ของรัฐสภา เพื่อใหไดทราบถึงบทบาทและภารกิจในระหวางสมัยประชุมที่ผานมา อีกทั้งสามารถนําขอมูล
ไปใชประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง โดยในรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย การประชุมสภา
ผูแทนราษฎรวาดวย การพิจารณาพระราชบัญญัติ การพิจารณาพระราชกําหนด การพิจารณารางขอบังคับวา
ดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ รวมทั้งการพิจารณากระทูถาม การ
ประชุมรวมกันของรัฐสภา ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ซึ่งอยูในชวงระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2551-วันที่ 9 มกราคม
2552 ปที่ 1 สมัยวิสามัญ และปที่ 2 สมัยสามัญทั่วไป ระหวางวันที่ 21 มกราคม 2552 – วันที่ 20 พฤษภาคม
2552
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ความเปนมาของวันแม X
รวบรวมโดย ชวนพิชญ รัตนาไพบูลย

ชาวอเมริกันเปนผูกําหนดใหมีวันแมอยางเปนทางการขึ้น และผูที่พยายามเรียกรองใหมีวันแมใน
อเมริกา คือ แอนนา เอ็ม. จารวิส คุณครูแหงรัฐฟลาเดลเฟย แตกวาเธอจะประสบความสําเร็จก็ครบ 2 ป
พอดีในป ค.ศ.1914 (พ.ศ.2475) โดยประธานาธิบดี วูดโรว วิลสัน ไดมีคําสั่งใหถือวันอาทิตยที่ 2 ของเดือน
พฤษภาคมเปนวันแมแหงชาติ และดอกไมสําหรับวันแมของชาวอเมริกันก็คือ ดอกคารเนชั่น ซึ่งจะแบง
ออกเปน 2 แบบ คือ ถาแมยังมีชีวิตอยูใหประดับตกแตงบานหรือประตูดวยดอกคารเนชั่นสีชมพู แตถาแม
ถึงแกกรรมไปแลวใหประดับดวยดอกคารเนชั่นสีขาว

วันแมในประเทศตาง ๆ
U อาทิตยที่สองของเดือนกุมภาพันธ นอรเวย
U 8 มีนาคม บัลแกเรีย, แอลเบเนีย
U อาทิตยที่สี่ในฤดูถือบวชเล็นท (มาเทอริง ซันเดย) สหราชอาณาจักร ไอรแลนด
U 21 มีนาคม (วันแรกของฤดูใบไมผลิ) จอรแดน ซีเรีย เลบานอน อียิปต
U อาทิตยแรกของเดือนพฤษภาคม โปรตุเกส ลิทัวเนีย สเปน แอฟริกาใต ฮังการี
U 8 พฤษภาคม เกาหลีใต (วันผูปกครอง)
U 10 พฤษภาคม กาตาร ซาอุดิอาระเบีย ประเทศสวนใหญในทวีปอเมริกาใต บาหเรน
ปากีสถาน มาเลเซีย เม็กซิโก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อินเดีย โอมาน
U อาทิตยที่สองของเดือนพฤษภาคม แคนาดา สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ญี่ปุน เดนมารก
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตุรกี นิวซีแลนด เนเธอรแลนด บราซิล เบลเยียม เปรู ฟนแลนด
มอลตา เยอรมนี ลัตเวีย สโลวาเกีย สิงคโปร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อิตาลี ฮองกง
เอสโตเนีย
U 26 พฤษภาคม โปแลนด
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U 27 พฤษภาคม โบลิเวีย
U อาทิตยสุดทายของเดือนพฤษภาคม สาธารณรัฐโดมินิกัน สวีเดน
U อาทิตยแรกของเดือนมิถุนายน หรือ อาทิตยที่สุดทายของเดือนพฤษภาคม ฝรั่งเศส
U 12 สิงหาคม ไทย (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)
U 15 สิงหาคม (วันอัสสัมชัญ) คอสตาริกา เบลเยียม
U อาทิตยที่สองหรือสามของเดือนตุลาคม อารเจนตินา
U 28 พฤศจิกายน รัสเซีย
U 8 ธันวาคม ปานามา
U 22 ธันวาคม อินโดนีเซีย
สําหรับในประเทศไทยนั้น มีการจัดงานวันแมขึ้นเปนครัง้
แรก เมื่ อ วั น ที่ 10 มี น าคม พ.ศ.2486 ณ สวนอั ม พร โดยมี
กระทรวงสาธารณสุขเปนผูจัดงาน แตเนื่องจากชวงนั้นเปนชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแมในปตอมาจึงตองงดไปโดยปริยาย
หลั ง จากผ า นพ น ภาวะสงครามไปแล ว หลายหน ว ยงานได
พยายามรื้ อ ฟ น ให มี วั น แม ขึ้ น มาอี ก แต ก็ ไ ม ป ระสบผลสํ า เร็ จ
เทาที่ควร และมีการเปลี่ยนกําหนดวันแมไปหลายครั้ง แตกําหนด
วันแมที่ประชาชนนิยม และเปนที่รับรองของรัฐบาล คือ วันที่ 15
เมษายน โดยเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ.2493 กําหนดงานวันแมในวันนี้ยังดําเนินตอมาอีกหลายปก็ตองมา
หยุดชะงัก ลงอีกดวยเหตุผลที่วาสภาวัฒนธรรมแหงชาติผูจัดงานวันแมขาดผูสนับสนุน ซึ่งก็คือ กระทรวง
วัฒนธรรมที่ ถูกยุบไปนั่นเอง
ตอมาสมาคมครูคาทอลิกแหงประเทศไทยเห็นวาควรมีการจัดงานวันแมตอไป จึงไดรื้อฟนงาน
วันแมขึ้นมาอีก และไดกําหนดใหจัดงานวันแม คือ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2515 แตจัดไดเพียงปเดียวก็เลิกไป
จนกระทั่งในป พ.ศ.2519 คณะกรรมการอํานวยการสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภเห็นวาควรกําหนดวันแมใหแนนอนเสียที จึงไดกําหนดวันแมใหม โดยใหถือวาวันเสด็จพระราช
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สมภพของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกป เปนวันแมแหงชาติ และ
กําหนดใหดอกมะลิเปนดอกไมสัญลักษณของวันแมตั้งแตนั้นมา
เหตุผลที่ใหดอกมะลิเปนดอกไมสัญลักษณของวันแม ก็เนื่องจาก
ดอกมะลิเปนดอกไมที่มีสีขาวบริสุทธิ์ สงกลิ่นหอมไปไกลและหอมไดนาน
อีกทั้งยังออกดอกไดตลอดทั้งป เปรียบไดกับความรักอันบริสุทธิ์ของแมที่มี
ตอลูกไมมีวันเสื่อมคลาย
นักภาษาศาสตรไดตั้งขอสังเกตไววา “แม” ของทุก ๆ ภาษามาจากการออกเสียงของเด็ก โดยคํา
ขึ้นตนดวยพยัญชนะริมฝปากคู (Bilabial) ไดแก ม, พ, ป. บ หรืออาจกลาวไดวาเปนพยัญชนะชุดแรกทีเ่ ด็ก
สามารถทําเสียงได โดยการใชริมฝปากบนและลาง ดังเชน
ภาษาไทย แม
ภาษาจีน มะ หรือ มา
ภาษาฝรั่งเศส la mere (ลา แมร)
ภาษาอังกฤษ mom, mam
ภาษามุสลิม มะ
ภาษาไทใตคง เม เปนตน
สําหรับคําขวัญ “วันแมแหงชาติ” ป 2552 นี้ความวา
“แผนดินนี้ปูยาตายายสราง
ขอลูกไทยรักษามั่นไมผันแปร

เคยทอดรางลงถมถิ่นแผนดินแม
เปนไทยแทมิใชไทยแตในนาม”

]^]^]^]^]^]^]^

บรรณานุกรม
ความเปนมาของวันแม. [ออนไลน] เขาถึงจาก http:/www.tlcthai.com. (วันที่ 2 กันยายน 2552).
ความเปนมาของวันแม. [ออนไลน] เขาถึงจาก http:/www.mathai.com. (วันที่ 3 กันยายน 2552)
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายจเร
นางวิจิตรา
นางสาวอารีรัตน

พันธุเปรื่อง
วัชราภรณ
วิชาชาง

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ
ผูอํานวยการกลุมงานหองสมุด

จัดทําสาระสังเขป
นางชวนพิชญ
นางสาววิจิตรา
นางสาววัชราพร
นางสาวรติกร

รัตนาไพบูลย
ประยูรวงษ
ยอดมิ่ง
เจือกโวน

บรรณารักษ 7 ว.
บรรณารักษ 5
นิติกร 4
นิติกร 3

วิเคราะหเลขหมูหนังสือ
นางสาวเบญจลักษณ
นางสาวสายฝน
นางสาวจําเรียง

สุทธิวิไล
ดีงาม
ประสงคดี

บรรณารักษ 7 ว.
บรรณารักษ 7 ว.
บรรณารักษ 5

นางสาววิจิตรา

ประยูรวงษ

บรรณารักษ 5

นางสาวอรุณทิพย

จันทรดิษฐ

เจาหนาที่บันทึกขอมูล 6

นางสาวญานิกา
นางสารภี
นางสาวปรมาภรณ

เฟองฟุง
ชางพลี
คงสุวรรณ

เจาพนักงานธุรการ 5
เจาหนาที่หองสมุด 5
เจาหนาที่ธุรการ 2

ออกแบบปก
จัดพิมพ
จัดทํารูปเลม

พิมพที่
สํานักการพิมพ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
แนะนําหนังสือใหม E-mail : bookspa@hotmail.com

