สาระสังเขปหนังสือใหม ธันวาคม 2552

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

หนังสือหมวดรัฐศาสตร
(J)
1. Change : ถนนสูทําเนียบขาว. / โดย ปกปอง จันวิทย. กรุงเทพฯ : โอเพนบุคส,, 2551.
"หนังสือ Change : ถนนสูทําเนียบขาว เลมนี้ไดกลาวถึงการเมืองสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีทั้งแงมุมที่
ไมดีงามในหลายประการ แตก็มีหลายอยางที่การเมืองอเมริกันที่สามารถเปนภาพตัวอยางแกประเทศอื่น ๆ
ไดในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งในเรื่องการตอสูเรียกรองอิสรภาพ สิทธิและเสรีภาพ การออกแบบระบบการเมืองการ
ปกครองดวยปญญาโดยเฉพาะระบบการคานและดุลอํานาจระหวางสถาบันการเมืองตาง ๆ รวมทั้งปรากฏ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญของอเมริกาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งลาสุด เบื้องหลังการ
หาเสียงครั้งสําคัญนี้จนทําใหบารัค โอบามา ชนะการเลือกตั้ง
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หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา
(B)
1. ปรัชญาในนิทานเตา. / โดย โชติชวง นาดอน, ผูแปล. กรุงเทพฯ : ชุมศิลปธรรมดา, 2552.
"”ปรัชญาในนิทานเตา” เปนหนังสือในชุดสมบัติจีนซึ่งแปลและเรียบเรียงโดย โชติชวง นาดอน
ซึ่งเปนผูมีความรูเกี่ยวกับปรัชญาจีน เนื้อหาในหนังสือเปนนิทานเตาซึ่งมีอยูหลายตอนเปนที่คุนเคยของ
ทานผูอาน แตที่พิเศษและเปนความตั้งใจของผูเขียน คือ เนื้อหาในเลมนี้ไดคัดสรรเฉพาะตอนที่อธิบาย
ปรัชญาเตาที่เขาใจไดงาย แลวนํามาเรียบเรียงใหมใหผูอานเขาใจงายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังไดสอดแทรกภาพ
จิตรกรรมจีนฝมือ “เติ้งหลิน” ธิดาของทาน “เติ้งเสี่ยวผิง” อดีตผูนําของสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเปน
ภาพประกอบนิทานเลมนี้ดวย หนังสือเลมนี้จึงมีความงดงามทั้งวรรณศิลป และทัศนศิลป จึงเปนหนังสือทีม่ ี
ทรงคุณคาอยางยิ่ง
2. วิธีชนะใจคนในทุกสถานการณ. / โดย ไบรอัน เทรซี่ และ รอน อารเดน. กรุงเทพฯ : ตนไม, 2549.
"เสน ห คื อ คุ ณ สมบั ติ ที่ สํ า คั ญที่ ห ลายคนต อ งการจะมี เพราะเป น ความสามารถที่ จ ะสร า ง
ความสัมพันธที่ไมธรรมดากับใครก็ไดและทําใหใครคนนั้นรูสึกวาเปนคนพิเศษจริง ๆ เมื่อไดพูดคุยดวย
เนื้อหาในหนังสือจะอธิบายถึงวิธีการตาง ๆ ที่จะทําใหมีเสนหมากขึ้นดวยขอแนะนําในเรื่องตาง ๆ ไดแก
การยึดกุมความสนใจและความไววางใจของใคร ๆ ไดภายในไมกี่วินาทีแรกของการพบปะ หรือการไดรับ
การสนับสนุนจากคนอื่น ๆ ที่สามารถชวยใหเราบรรลุเปาหมายได หรือแมแตการพัฒนาทักษะการเจรจา
ตอรองใหประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้ยังไดอธิบายอยางเจาะจงวาคนที่มีเสนหระดับสุดยอดทําสิ่งเหลานี้ได
อยางไร ตั้งแตการปฏิสัมพันธกับลูกคาจนถึงขั้นการมีอารมณความรูสึกรวม และความเขาใจอันลึกซึ้งตอ
มิตรสหายและบุคคลอันเปนที่รัก
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3. สยามสามไตร. / โดย พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต). กรุงเทพฯ : พิมพสวย, 2552.
"หนัง สื อ “สยามสามไตร” เลม นี้ ป ระกอบดว ยเนื้อ หาที่ แบง ได เ ปน 2 ภาค ภาคที่ 1 ว า ด ว ย
ความหมายของสยามสามไตร เริ่มดวยความหมายสั้น ๆ ของสยามที่โยงเขาสูสามไตร จากนั้นเปนการ
อธิ บ ายหลั ก ธรรมใหญ คื อ ไตรทั้ ง สาม อั น ได แ ก ไตรรั ต น (พระรั ต นตรั ย ) ไตรลั ก ษณ และไตรสิ ก ขา
ตามลําดับ ภาคที่ 2 วาดวยการนําหลักการศึกษาออกสูปฏิบัติการในการทํางานจริง อันเปนการสอดคลอง
กับเหตุการณทางสังคมที่ปรากฏนามสยามสามไตร ซึ่งไดรับการจดทะเบียนเปนชื่อใหมของโรงเรียน ซึ่งใน
ภาคนี้เปนการนําเสนอแนวทางปฏิบัติการทางการศึกษาใหเห็นวิถีพุทธแหงการพัฒนาชีวิต สรางสรรค
สังคมและเกื้อกูลตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้นอกจากนี้เนื้อหาในทั้งสองภาคแลวสาระอีกสวนหนึ่งก็คือ หลักการ
และปฏิบัติการที่เรียกวา “หลักชาวพุทธ”
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร
ทั่วไป (D)
1. ประวัติศาสตรสงครามไทยรบเขมร. / โดย จิตรสิงห ปยะชาติ. กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2552.
"หนังสือเลมนี้รวบรวมเรื่องราวการรบระหวางไทยกับเขมร นับตั้งแตสงครามครั้งแรก ๆ ในสมัย
ตนกรุงศรีอยุธยากระทั่งมาถึงสมัยรัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร โดยผูเขียนนําเอาวิธีการนําเสนอแบบ
บรรยายพรรณนาความไปตามสถานการณและช วงเวลา โดยที่ เ ริ่มเรื่องแรกเป นการปูพื้ น ฐานความรู
เกี่ยวกับแผนดินสุวรรณภูมิจากนั้นที่นําเสนอถึงการปลดแอกเขมรจากไทย สงครามยึดเขมร สงครามเขมร
เขมรรุกไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา สงครามระหวางไทย เขมร และญวน ไทยรบเขมรสมัยกรุงธนบุรี และไทย
รบเขมรสมัยกรุงรัตนโกสินทร
2. พ.27 สายลับพระปกเกลาฯ. / โดย อ.ก.รุงแสง (โพยม โรจนวิภาต). พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
วสี ครีเอชั่น, 2547.
"หนังสือเลมนี้เปนสารคดีประวัติศาสตรที่บันทึกเรื่องจริงจากประสบการณของนายโพยม โรจน
วิภาต ขาราชการสํานักในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก หรือพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่พิเศษสอดสองความเคลื่อนไหวปฏิกิริยาของราชวงศในชวงเวลา
ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย ชวง พ.ศ.2475-2476 เนื้อหาของหนังสือตั้งแตตนจนจบเปนการ
นําเสนอในลักษณะบันทึกชีวประวัติของขาราชการสํานักของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และปฏิบัติ
ราชการลับในฐานะสายลับรหัส พ.27 หลังจากไดมีการเปดเผยในนิตยสารฟาเมืองไทยก็มีเสียงเรียกรองให
จัดพิมพรวมเลมขึ้น แตไดตัดตอเนื้อหาเพื่อความกระชับ โดยเนื้อหาจะเริ่มที่ประวัติของ พ.27 ซึ่งผูอานที่ใจ
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รอนอยากทราบเรื่องราวการจารกรรมของ พ.27 ก็จะสามารถเริ่มอานไดตั้งแตบทที่ 11 แลวจึงยอนกลับมา
อานบทที่ 1 ไดเชนกัน หนังสือเลมนี้ผูอานจะไดรับความบันเทิงจากเรื่องจริงของ พ.27 ทั้งในดานความ
เริงรมย และดานประวัติศาสตร
3. Fighting publishers : ประวัติศาสตรนักทําหนังสือกบฏ (ฉบับใตดิน). / โดย วาด รวี. กรุงเทพฯ :
โอเพนบุคส, 2551.
"หนังสือเลมนี้เกี่ยวของกับประวัตศิ าสตรการพิมพหนังสือของไทย โดยผูแตงไดเรียบเรียงขึ้นจาก
การศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือและเอกสารจํานวนมาก เชน หนังสือประวัติการพิมพไทย “สยาม
พิมพการ” ของสํานักพิมพมติชนหรือบนเสนทางหนังสือพิมพ ของ สมบูรณ วรพงษ สํานักพิมพดอกหญา
เปนตน รวมถึงการพูดคุยเรื่องราวจากบุคคลในวงการหนังสือ ประสบการณตรงของผูแตงที่เฝาสังเกตจาก
การทํางาน เรื่องราวที่นําเสนอนั้นจะทําใหผูอานไดเห็นสํานึกของคนทําหนังสือในแตละยุคสมัย โดยผูเขียน
มุงใหความสนใจในเรื่องของผูพิมพที่มีพฤติกรรมขัดแยงกับยุคสมัย บุคคลตาง ๆ ที่ผูเขียนไดยกมากลาวถึง
เปนเพียงตัวแทนที่จะทําใหผูอานมองเห็นภาพในสิ่งที่ผูแตงใหความสนใจดีขึ้น หนังสือเลมนี้จะทําใหผูอาน
ไดเขาใจวัฒนธรรมหนังสือในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นในยุคที่วัฒนธรรมหนังสือไดเกิดขึ้น และแพรหลายในหมู
สามัญชนและสํานึกในความเทาเทียมกันของมนุษย
4. สามกกการเมือง ตอน เมืองแตก. / โดย ทองแถม นาถจํานง และ เจตน เจริญโท. กรุงเทพฯ :
แมโพสพ, 2548.
"สามกกการเมือง ตอน เมืองแตก ไดนําเหตุการณตอนตนของสามกกมาเลาใหม โดยมุงเนนที่
สาเหตุตาง ๆ ที่ทําใหราชสํานักและประเทศจีนเกิดความวุนวายจนทําแตกออกเปนสามฝาย (สามกก) เกิด
การตอสูของชาวจีนดวยกันเองสะทอนใหเห็นถึงความขัดแยงทางความคิด ผลประโยชน ความโลภหลง
ของนักการเมือง ความทะเยอทะยานของขุนศึกและความโงเขลาดื้อรั้นของผูมีอํานาจ ตลอดจนการใชเลห
เหลี่ยมตาง ๆ มีการอางเอาประชาชนนั้นมาเปนเหตุผลในการกระทําตาง ๆ ซึ่งไมตางจากยุคปจจุบันที่เรา
นิยามกันวา “ยุคประชาธิปไตย” ที่นักการเมืองก็กระทําเชนเดียวกัน
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หนังสือหมวดภูมิศาสตร
(G)
1. เขาวากันวารานนี้อรอยที่ฮองกง. / โดย สิรินทร วงศพานิช. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : วงกลม,
2552.
"ฮองกงไดขึ้นชื่อวาเปนเมืองที่มีของอรอยอยูมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งติ่มซํา บะหมี่ หลาย
ครั้งที่ใครหลายคนมีโอกาสไดเดินทางไปยังเมืองนี้มักจะมีคําถามเหมือน ๆ กันวากินอะไรดี รานไหนอรอย
ผูแตงนั้นในฐานะที่มีโอกาสไดเดินทางไปยังฮองกงอยูบอยครั้ง ประกอบกับอุปนิสัยที่นิยมลองทานอาหาร
งาย ๆ แถวที่พักอาศัย จึงไดรวบรวมรายชื่อรานอาหารตาง ๆ ที่ไดไปทานแลวอรอย และเรื่องราวของอาหาร
ชนิ ด ต า ง ๆ ว า คื อ อะไร ความเป น มาของอาหารแต ล ะอย า ง และเล า ถึ ง ร า นอาหารเหล า นั้ น ได อ ย า ง
สนุก สนาน และผลพลอยได คื อ การอธิบ ายถึง เรื่อ งราวเล็ก ๆ นอย ๆ ทางวัฒ นธรรมในหนั ง สื อ เล ม นี้
นอกจากนี้ยังไดรวบรวมรานอรอยในยานตาง ๆ ทั่วเกาะฮองกงไวครบถวน ตลอดจนความเปนอยูของชาว
ฮองกง มารยาทบนโตะอาหารของคนฮองกง และคําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับอาหารไวดวย หนังสือเลมนี้จึง
เหมาะกับ ผูที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารและสรรหาของอรอยในดินแดนแหงความหลากหลายนี้
2. จดหมายรักตุรกี. / โดย วิชญา บุณยเกตุ. กรุงเทพฯ : วงกลม, 2551.
"หนังสือ “จดหมายรักจากตุรกี” เลมนี้เปนหนังสือกึ่งนวนิยายกึ่งสารคดีเชิงทองเที่ยว บอกเลา
เรื่องราวเกี่ยวกับการทองเที่ยวประเทศตุรกีผานตัวละครหนุมสาวในรูปแบบการถายทอดผานจดหมายรัก
ซึ่งตัวละครฝายชายนั้นเปนชางภาพนิตยสารทองเที่ยว จึงพยายามบอกเลาถึงสถานที่ตาง ๆ ในตุรกี และ
ผูคนที่เขาไดพบเจออยูตลอดเวลา ซึ่งการนําเสนอนั้นมีความนาสนใจและมีความสนุกชวนติดตามโดย
สอดแทรกเรื่องราวตลกตลอดทั้งเรื่อง
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3. Tokyo Story. / โดย สุรัญญา เลาหวงศเพียรพุฒิ. กรุงเทพฯ : FULLSTOP, 2552.
"โตเกียว เมืองที่ไดขึ้นชื่อวา สับสนวุนวาย พลุกพลานไปดวยผูคน อึกทึกดวยการจราจร ความ
สุดโตงในการดําเนินชีวิตของผูคนที่ดูจะเรงรีบตลอดเวลา ศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของตนเองอยาง
ชัดเจน ซึ่งดูเหมือนสิ่งเหลานี้จะเปนเสนหที่ไมเหมือนใครไปเสียแลว และทําใหใครหลายคนเลือกเมืองแหงนี้
เปนหนึ่งในเปาหมายการเดินทางมาทองเที่ยว เนื้อหาของหนังสือเลมนี้สามารถชวยทําใหการเดินทาง
ทองเที่ยวสมบูรณแบบยิ่งขึ้น เพราะไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเมืองโตเกียว การเดินทาง แหลงทองเที่ยวที่
นาสนใจ สถานที่พักและรับประทานอาหาร แหลงชอปปงที่ไมควรพลาด
4. Post modern Man คนโพสตโมเดิรน : บทจํานรรจวาดวยมนุษยที่ไมสามารถจัดประเภทได
(เลม 1). / โดย ไชยันต ไชยพร. กรุงเทพฯ : โอเพนบุคส, 2552.
"หนังสือเลมนี้ผูเขียนไดถายทอดเรื่องราวของผูคนเดินดินธรรมดาเชนเรา ๆ ทาน ๆ ผูที่มาจาก
ชีวิตสังคมแบบหนึ่ง และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตเดิม ๆ ไปสูชีวิตแบบใหมถึงแมเรื่องราวที่ผูเขียน
นํามาบอกเลาสูผูอานนั้นจะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นกับชีวิตคนไทยในตางแดนที่มีโอกาสไดไปศึกษาหา
ความรูอยูที่มหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อประมาณเกือบ 30 ปที่แลวก็ตาม แตหนังสือเลมนี้
มีความแตกตางไปจากผลงานอื่น ๆ กอนหนานี้ คือ ผูเขียนไมไดกลาวถึงเรื่องราวทางการเมืองที่เกิดขึ้นเลย
และนอกจากนี้ยังไดรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับผูคนมากมายหลากหลายชีวิตที่มีตัวตนอยูจริง รวมทั้งภาษาที่
เลือกใชก็เปนภาษาที่สามารถอานเขาใจไดโดยงายในการถายทอดเรื่องราวไปสูผูอาน และยังสอดแทรก
ดวยมุขตลก ถือเปนหนังสือบันเทิงคดีที่สอดแทรกขอคิดในการดําเนินชีวิตที่นาสนใจ
5. ลอนดอน : คูมือทองเที่ยวลอนดอนดวยตัวเอง. / โดย ชินวร. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : วงกลม,
ม.ป.ป.
"หนังสือเลมนี้เหมาะสมกับผูที่อยากผจญภัยในลอนดอนแตมีเวลาไมมากนัก มีงบประมาณ
จํากัด เนื้อหาภายในเลมครอบคลุมเรื่องการเดินทางในเขตลอนดอน ที่พัก อาหารที่สะอาดและปลอดภัย
แมเ นื้อ หาที่นํ า เสนอนั้ น ไม ได มี ค วามละเอีย ดมาก แตผูอ า นจะสามารถนํ า ขอมูลไปประยุก ต ใชไดจริ ง
นอกจากนี้ยังนําเสนอทิปหรือเกร็ดความรูเล็ก ๆ นอย ๆ จากประสบการณของทีมงานเพื่อเปนอุทาหรณ
สําหรับนักทองเที่ยวมือใหมอีกดวย
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6. Las Vegas : Heaven is right here. / โดย สุธิดา มาออน. กรุงเทพฯ : FULLSTOP, 2550.
"”ถาคุณไมเคยมีโอกาสไดไปนิวยอรค ปารีส อิตาลี หรืออียิปต ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณจะไดไปใน
ที่ตาง ๆ ทั่วโลกในเวลาเดียวกัน รวมถึงคุณสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมยามค่ําคืนสลับกับกิจกรรม
กลางแจงทามกลางธรรมชาติของสายน้ํา ภูเขา ทะเลทราย หรือปุยขาวของหิมะยามฤดูหนาวไดในสถานที่
เดียวกัน ณ ที่นี่ลาสเวกัส” นี่คงเปนคํากลาวที่ไมเกินจริงที่ผูเขียนมอบใหกับสวรรคบนดินเมืองนี้ ซึ่งผูเขียน
ไดรวบรวมเรื่องราวของเมืองลาสเวกัส การเดินทาง อาหารการกิน สถานที่พัก สถานที่ทองเที่ยวดานศิลปะ
ธรรมชาติ และแหลงบันเทิงยามราตรี วัฒนธรรมของลาสเวกัส หนังสือเลมนี้จึงเหมาะเปนเพื่อนเดินทางไป
กับผูอานไดอยางดีในการออกทองเที่ยวในเมืองที่มีไมเคยหลับไหลแหลงนี้
7. อิตาลี : คูมือการทองเที่ยวดวยตนเอง. / โดย ปานนภา ตั้งกุลวัช. กรุงเทพฯ : วงกลม, 2552.
"อิตาลี เปนประเทศที่หลายคนใฝฝนที่จะเดินทางไปเยือนสักครั้งในชีวิต แตหลายคนยังคงไมรู
จะเริ่มตนอยางไร หนังสือเลมนี้จึงไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวเดินทาง คาใชจายที่จําเปน แหลง
รานอรอย สถานที่พักผอนในเมืองตาง ๆ (โรม ฟลอเรนซ เซียนา ซาน จิมิญาโน เวนิส) เอาไวอยางเพียง
พอที่จะใหนักเดินทางมือใหมไดเพลิดเพลินไปกับแผนดินรองเทาบูต พรอมทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดนอยตลอดการ
เดินทางอีกดวย หนังสือเลมนี้จะชวยเตรียมความพรอมกอนการเดินทางและนับเปนเพื่อนเดินทางชั้นเยี่ยม
ตลอดการเดินทางไปยังดินแดนแหงศิลปะและความโรแมนติกเมืองนี้อยางดี
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร
(H)
1. Clifford Geertz : ขอวิพากษทฤษฎีการเมืองกระแสหลักของ คลิฟฟอรด เกียทซ. / โดย
ไชยันต ไชยพร. กรุงเทพฯ : โอเพนบุคส, 2551.
"ผู เ ขีย นได นํ า เสนอเนื้ อ หาเกี่ ย วกับ การวิพ ากษท ฤษฎี ก ารเมื อ งกระแสหลัก ของ คลิฟ ฟอร ด
เกียทซ ซึ่งเปนนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน โดยแบงเปนประเด็นขอถกเถียงทางดานปรัชญาการเมืองและ
ทฤษฎีทางดานสังคมศาสตร-มนุษยศาสตร ซึ่งขอมูลที่นํามาเขียนนั้นไดมาจากการศึกษาคนควาหนังสือ
อางอิงจํานวนมาก แลวนํ าเสนอประเด็นจากหนังสือเหลานั้นได อยางชัดเจน ทั้งนี้ อ.ไชยยันต ไชยพร
ในฐานะนักปรัชญาการเมืองยังไดมีการเสนอและขอโตแยงของตนเองในหนังสือเลมนี้อีกดวย สําหรับผูที่
ตองทํางานหรือชื่นชอบในเรื่องการเมืองการปกครองหนังสือเลมนี้เปนอีกเลมหนึ่งที่นาศึกษาอยางยิ่ง
2. Crisis วิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจไทย. / โดย กอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์. กรุงเทพฯ :
โอเพนบุคส, 2552.
"หนังสือเลมนี้ไดนําเสนอถึงสภาพเศรษฐกิจของโลกและของไทย ซึ่งตกอยูในภาวะวิกฤตอยาง
หนัก โดยหนังสือเลมนี้เปนหนึ่งในชุดเศรษฐธรรมศาสตร สัมมนา (ECON TU Seminar Series) เนื้อหานั้น
มาจากการถอดความในงานอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทย 2552” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2552 ที่คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยวิทยากร ดังนี้ คุณกอ
ศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) คุณบรรยง พงษพานิช
ประธานกรรมการบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ภั ท ร จํ า กั ด (มหาชน) ศ.ดร.ตี ร ณ พงศ ม ฆพั ฒ น คณบดี
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.ปรานี ทินกร อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และดําเนินรายการโดย คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา บรรณาธิการสํานักพิมพ
Openbook
3. ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน “ลูกทหารหลานพระยา”. / โดย สวรรยา ทรัพยทวี. กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2552.
"หนังสือเลมนี้เปนหนังสือชีวประวัติของ คุณชัยภักดิ์ ศิริวัฒน อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดอุตรดิตถ เลขานุการรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝายการเมือง) รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ซึ่งหนังสือเลมนี้ไดรวบรวมเรื่องราวของคุณชัยภักดิ์
ศิริวัฒน ตั้งแตภูมิหลังทางครอบครัว ชีวิตในชวงการศึกษาเลาเรียนทั้งในประเทศและตางประเทศ ชีวิต
ครอบครัว หนาที่การงาน ความสนใจพิเศษในเรื่องแสตมป ตลอดจนการเปนนักสะสมอาวุธ (อยางถูกตอง
ตามกฎหมาย) เมื่ออานแลวจะทําใหผูอานไดรูจักตัวตนของผูชายคนนี้ในแงมุมที่คุณไมเคยทราบมากอน
ไดดียิ่งขึ้น
4. ทักษิณ แพไมเปน ฆาไมตาย. / โดย นงนุช สิงหเดชะ. กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.
"หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมเหตุการณทางการเมืองตาง ๆ ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดเขาไปมี
สวนรวม นับตั้งแตพรรคพลังประชาชนไดรับการเลือกตั้งเมื่อป 2550 ที่สงผลใหนายสมัคร สุนทรเวช และ
นายสมชาย วงศสวัสดิ์ ไดเปนนายกรัฐมนตรี และเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยจากหนามือเปนหลังมือ
ตลอดการถือกําเนิดของ “คนเสื้อแดง” และอีกหลากหลายเรื่องราวของ “ระบบทักษิณ” วาเปนคน ๆ เดียว
ที่ทําใหบานเมืองสั่นคลอนไดจริงหรือ บานเมืองแยกเปน 2 ฝาย ชัดเจน เกิด “วิกฤตสงกรานตเลือด” และ
เกิดความเสียหายตอภาพพจนของประเทศ จุดประสงคที่แทจริงของคนกลุมนี้คืออะไร ไขขอสงสัยหา
คําตอบไดในหนังสือเลมนี้
5. TIPS. / โดย วรากรณ สามโกเศศ. กรุงเทพฯ : โอเพนบุคส, 2552.
"TIPS มีความหมายไดทั้ง “คําชี้แนะที่เปนพิเศษ” และ “รางวัลสําหรับบริการ” ซึ่งผูเขียนตั้งใจตั้ง
ชื่อนี้เพราะตองการ “ให” เนื้อหาในหนังสือเลมนี้แกผูอานไดอานเรื่องราวแปลกที่ไมเคยมีใครเขียนเลามา
กอนในลักษณะขอเขียนความรูคูความบันเทิง หรือ Edutainment Essay ซึ่งบทความเหลานี้ไดรวบรวมมา
จากหนังสือพิมพมติชนรายวันและมติชนสุดสัปดาห ในคอลัมนอาหารสมอง เมื่อไดอานขอเขียนนี้สิ่งที่
กลุมงานหองสมุด | สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ผูอานจะไดรับคือ แนวทางการประพฤติตนเปนคนดี การรูจักรักและใหเกียรติซึ่งกันและกัน การเอาใจเขามา
ใสใจเรา ซึ่งผูอานสามารถนําประสบการณที่ผูเขียนไดถายทอดนั้นไปแบงปนประสบการณกับผูคนรอบ ๆ
ตัวไดเปนอยางดี
5. TREND. / โดย วรากรณ สามโกเศศ. กรุงเทพฯ : โอเพนบุคส, 2552.
"”TREND” เปนหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวที่คัดสรรมาจากคอลัมนประจําของนักเขียนใน
หนังสือพิมพมติชนรายวันและมติชนสุดสัปดาหในคอลัมนอาหารสมอง โดยผูเขียนตั้งใจที่จะมอบทั้งสาระ
ความรูและความบันเทิงใหแกผูอาน สิ่งที่เลือกมาเขียนนั้นผูเขียนจะเลือกเรื่องแปลกใหม พรอมคนควาหา
ขอมูลและถายทอดสูผูอานดวยภาษาที่สามารถเขาใจไดโดยงาย เชน ภาวะเงินเฟอ 100,000 เปอรเซ็นต ใน
ประเทศซิม บับเว เมื่อป 2007 หรือเรื่องราวการสรางความแตกตางของกระดาษทิชชูยี่หอ KLEENEX
เปนตน ซึ่งบทความเหลานี้ไดสะทอนถึงแนวคิดของคนในปจจุบัน รวมถึงแนวโนมของสังคมยุคใหม
7. ประชาภิวัตน : ผาทางตันปญหาการเมือง. / โดย ทองแถม นาถจํานง. กรุงเทพฯ : แมโพสพ, 2551.
"”ประชาภิวัตน : ผาทางตัน ปญหาการเมือง” เปนหนังสือที่ผูเขียนตั้งใจพิมพเพื่อรําลึกถึง 32 ป
เหตุการณ 6 ตุลา 2519 โดยนําเสนอถึงภาพฝนเรื่องเศรษฐกิจการเมืองที่ดีงาม อันนาจะเปนสวนหนึ่งของ
แนวความคิดประชาภิวัตน เนื้อหาของหนังสือเลมนี้เขียนตามทัศนะของผูเขียนซึ่งมองวา ประชาภิวัตนที่
กลาวถึงนั้นเปนเพียงฉบับชั่วคราวเทานั้น สวนหนทางสูประชาภิวัตนอยางแทจริงนั้นขึ้นอยูที่การตัดสินใจ
ของปวงชนชาวไทยในภายภาคหนา ดังนั้นผูอานจะสามารถเขาถึงตัวอยางของการเมืองในทัศนะใหมที่จะ
สามารถแกปญหาการเมืองเกา ซึ่งมาถึงทางตัน โดยนําทัศนะคติของผูเขียนนี้มาเปนตัวอยางหนึ่ง และ
สามารถใชเปนพื้นในการคิดตอยอดหรือคิดแตกตางเพื่อใหเกิดการเมืองรูปแบบใหม ๆ ได
8. เปลวเทียนที่ปลายอุโมงค วิสัยทัศนวาดวยเศรษฐกิจ-สังคมไทย. / โดย วิชิตวงษ ณ ปอมเพชร,
ราชบัณฑิต. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2551.
"หนังสือ “เปลวเทียนที่ปลายอุโมงค” เลมนี้เปนหนังสือเพื่อใหกําลังใจแกผูอานวาแมหนทาง
อนาคตของไทยจะมืดมิด เต็มไปดวยความขัดแยงก็ตาม แตที่ปลายอุโมงคยอมมีแสงสวางอยางเปลว
เทียนเปนกําลังใจอยูบาง แสดงวาทุกปญหามีทางออก ทั้งนี้ผูเขียนนําเสนอการทบทวนแนวคิดในเรื่อง
ตา ง ๆ ที่มีความสํา คั ญอย างยิ่ง ตอประเทศชาติ และสังคมไทย เชน แนวความคิ ดดานการเกษตรและ
กลุมงานหองสมุด | สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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สหกรณ อุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม การเงินการคลัง เปนตน ซึ่งผูเขียนไดถายทอดจากประสบการณ
ที่ไดติดตามสถานการณตาง ๆ ในฐานะคนพูดวิทยุ
9. Microfinance และการเงินชุมชน. / โดย ปทมาวดี ซูซูกิ. กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552.
"หนังสือ Microfinance และการเงินชุมชน เปนหนึ่งในชุด เศรษฐศาสตรธรรมศาสตรสัมมนา
(ECON TU seminer Series) เนื้อหาของหนังสือมาจากการถอดความและเรียบเรียง เนื้อหาบางสวนของ
งานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “องคกรการเงินชุมชน : มองไปขางหนา” ประกอบดวยเรื่อง 1) องคกรการเงิน
ชุมชน : มองไปขางหนา กลาวถึง ระบบการเงินชุมชน รูปแบบและการเปนเจาของ การยกระดับหมูบานสู
ตํ า บล องค ก รการเงิ น ชุ ม ชนที่ พึ ง ปรารถนาและการเข า ถึ ง คนจน มองไปข า งหน า 2) พลวั ต ของ
Microfinance และการเงินชุมชน 3) องคกรการเงินชุมชนไทยจากมุมมองกึ่งทางการ และภาคผนวก
อธิบายถึงความหมาย รูปแบบ และการวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน (SWOT ANALYSIS) ขององคกรการเงิน
ชุมชน
10. ยี่หวา ไชนาทาวน. / โดย รงค วงษสวรรค. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเพนบุคส, 2552.
"ยี่หวา ไชนาทาวน เปนงานสารคดีเลมสุดทายของ รงค วงษสวรรค ที่บอกเลาขอมูลเกี่ยวกับ
ไชนาทาวนที่ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผูเขียนไดถายทอดเรื่องราววัฒนธรรมชาวจีนที่ดูจะเปน
เรื่องธรรมดาของคนไทย แตในมุมมองของอเมริกันชนนั้นเปนเรื่องแปลกใหม เชน ไขเยี่ยวมา อาหารจีน วิถี
ชีวิต อุปนิสัยที่มีรูปแบบแตกตางกับชาวอเมริกัน เรื่องราวทั้งหมดเปนขอมูลที่ผูแตงศึกษาคนความาอยางดี
ผนวกกับชั้นเชิงการเขียนการใชภาษาของบรมครูแหงวงการวรรณกรรมของไทย ทําใหหนังสือเลมนี้มี
คุณคาทางดานสาระความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนในแผนดินสหรัฐอเมริกา และความบันเทิงผานลีลาการ
เขียนในรูปแบบ “รงค วงษสวรรค” ที่จะทําใหผูอานไดเห็นภาพ ไชนาทาวน ไดอยางชัดเจน
11. U.S. Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา. / โดย กอบศักดิ์ ภูตระกูล. กรุงเทพฯ : โอเพนบุคส,
2552.
"หนังสือ “U.S. Crisis : วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา” เปนหนังสือเลมหนึ่งในชุด เศรษฐ
ธรรมศาสตรสัมมนา (ECON TU Seminar Series) โดยรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจของ
กลุมงานหองสมุด | สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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สหรัฐอเมริกา การบรรยายและเสวนาตาง ๆ โดยแบง 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 วิกฤตซับไพรม ซึ่งถอดความมา
จากการเสวนาเรื่อง “เศรษฐกิจการเมืองสหรัฐอเมริกาหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี” เมื่อ 8 ธันวาคม
2551 และการบรรยายพิเศษเรื่อง “วิกฤตการเงินสหรัฐอเมริกา” เมื่อ 24 มกราคม 2552 สวนที่ 2 “วิกฤต
การเงินโลก : ที่มาและผลกระทบตอประเทศไทย” เมื่อ 24 มกราคม 2552 และสวนที่ 3 “เศรษฐกิจการเมือง
ยุคโอบามา : เศรษฐกิจใหม การเมืองใหม” โดย อ.ปกปอง จันวิทย ซึ่งถอดความมาจากการเสวนาทาง
วิชาการเรื่อง “เศรษฐกิจการเมืองสหรัฐอเมริกาหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี” เมื่อ 8 ธันวาคม 2551 และ
บทสัมภาษณ เรื่อง “โอบามา : การเมืองใหม เศรษฐกิจใหม” ในหนังสือพิมพไทยโพสต แท็บลอยด ประจํา
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2551
12. เศรษฐศาสตรการเมืองและสถาบัน สํานักทาพระจันทร. / โดย ปกปอง จันวิทย, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552.
"หนังสือเลมนี้เปนหนังสือเลมแรกในชุด เศรษฐ’ ธรรมศาสตรวิชาการ ซึ่งเนื้อหาของหนังสือเปน
การรวบรวมบทความวิชาการดานเศรษฐศาสตรการเมืองและเศรษฐศาสตรสถาบัน ของคณาจารยคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 10 เรื่อง ซึ่งไดรับการพิมพระหวาง พ.ศ.2517-2552
บทความที่ ไ ด คั ด สรรมานี้ ไ ด ส ะท อ น “กระแสธารแห ง ความคิ ด ” และ “ชี วิ ต ทางวิ ช าการ” ทางด า น
เศรษฐศาสตรการเมืองและเศรษฐศาสตรสถาบัน รวมทั้งสิ้น 11 บทความ
13. เศรษฐศาสตรจึงตองเปนเศรษฐศาสตรการเมือง : รวมบทความเศรษฐศาสตรการเมืองคัดสรร
ของ ทวี หมื่นนิกร. / โดย ทวี หมื่นนิกร. กรุงเทพฯ : โอเพนบุคส, 2552.
"หนังสือเลมนี้เปนผลงานลําดับที่ 3 ในชุด เศรษฐ’ ธรรมศาสตร คลาสสิก ซึ่งไดรวบรวมบทความ
ของอาจารย ท วี หมื่ น นิ ก ร ที่ ลว นเกี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตรก ารเมื อ ง โดยเนื้ อ หาแบง ได 2 ส ว น ได แก 1)
เศรษฐศาสตรจึงตองเปนเศรษฐศาสตรการเมือง เปนแงมุมของเศรษฐศาสตรในดานตาง ๆ เชน ดานสังคม
นิยม ดานนิเทศศาสตร เปนตน และ สวนที่ 2 หนึ่งคํา หนึ่งความหมาย ซึ่งผูเขียนไดอธิบายความหมาย
คําเฉพาะทางเศรษฐศาสตรไวโดยสังเขป เพื่อประโยชนตอผูอาน หนังสือเลมนี้ถึงจะเปนหนังสือที่รวบรวม
บทความทางวิชาการแตผูเขียนเลือกใชลีลาการเขียนที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวถายทอดไดอยางสนุก
เขาใจงายและเฉียบคม
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14. 60 ป เศรษฐกิจไทย 60 ป เศรษฐศาสตร ธรรมศาสตร. / โดย คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552.
"หนั ง สื อ เล ม นี้ เ ป น หนั ง สื อ ที่ ร ะลึ ก เนื่ อ งในวาระครบรอบ 60 ป คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ซึ่ ง ได รวบรวมบทความวิช าการ 13 ชิ้ น ที่ ท รงคุณ ค า ในวิ ช าเศรษฐศาสตร
หลากหลายสาขา ของผูทรงคุณวุฒิในดานเศรษฐศาสตร เชน ศ.ดร.เดือน บุนนาค ศ.ดร.ปวย อึ้งภากรณ
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา ซึ่งบทความทั้งหมดที่นําเสนอในหนังสือเลมนี้ยอมจะเปนหลักฐานยืนยันถึงการ
เปนความหวังของสังคมในการเปนผูติดตามวิเคราะหภาวการณทางเศรษฐกิจและการเมือง พรอมมีสวน
รวมในการชี้นําใหเห็นปญหาและทางออกตลอดระยะเวลาที่ผานมาของสํานักเศรษฐศาสตร ทาพระจันทร
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หนังสือหมวดรัฐศาสตร
(J)
1. Change : ถนนสูทําเนียบขาว. / โดย ปกปอง จันวิทย. กรุงเทพฯ : โอเพนบุคส,, 2551.
"หนังสือ Change : ถนนสูทําเนียบขาว เลมนี้ไดกลาวถึงการเมืองสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีทั้งแงมุมที่
ไมดีงามในหลายประการ แตก็มีหลายอยางที่การเมืองอเมริกันที่สามารถเปนภาพตัวอยางแกประเทศอื่น ๆ
ไดในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งในเรื่องการตอสูเรียกรองอิสรภาพ สิทธิและเสรีภาพ การออกแบบระบบการเมืองการ
ปกครองดวยปญญาโดยเฉพาะระบบการคานและดุลอํานาจระหวางสถาบันการเมืองตาง ๆ รวมทั้ง
ปรากฏการณเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสําคัญของอเมริกาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งลาสุด
เบื้องหลังการหาเสียงครั้งสําคัญนี้จนทําใหบารัค โอบามา ชนะการเลือกตั้ง
2. ปโตรธิปไตย : การเมืองใหมและนโยบายพลังงานทางเลือก. / โดย ประสาท มีแตม. เชียงใหม :
มูลนิธิไฮนริค เบิลส, 2552.
"หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาครอบคุลม 2 สวน คือ สวนที่เกี่ยวกับการเมืองและสวนที่เกี่ยวกับพลังงาน
ในสวนของการเมืองผูเ ขียนจะชี้ใหเห็น ความลมเหลวของประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative
democracy) และไดเสนอการเมืองไฮเพอร (hyper politics) ที่อาศัยความกาวหนาของเทคโนโลยีการ
สื่อสารสมัยใหมที่จะทําใหคนธรรมดามีอํานาจและเปนอิสระมากขึ้น หากรูจักคิดและนําเครือขายการ
สื่อสารแบบใหมมาใช นอกจากนี้ยังไดเสนอบทความชื่อ “กฎ 3 ขอของการขับเคลื่อนการเมืองใหม” และ
ตัวอยางการเคลื่อนไหวตั้งแตระดับชุมชนเล็ก ๆ จนถึงระดับทวีปและในสวนที่เกี่ยวกับพลังงาน ผูเขียนได
เสนอความจริงเกี่ยวกับการครอบครองแหลงพลังงาน กลไกตลาด และตัวอยางประเทศที่หันมาใชพลังงาน
หมุนเวียนจะเห็นวาพลังงานหรือปโตรเลียมเขามามีบทบาทสําคัญในโลกที่นํามาซึ่งอํานาจ จนเรียกไดวา
เปน “ปโตรธิปไตย”
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพรฐั บาล
1. รายงานประจําป 2551 กระทรวงเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร. / โดย กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
2551.
"รายงานประจําป 2551 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อ
เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ และหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายเพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงบุคคลในหนวยงานไดรับทราบและสามารถนําขอมูลไปใช
ประโยชนในการอางอิง โดยเนื้อหาในรายงานฉบับนี้เปนการเนนผลการดําเนินงานในป 2551 กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุงมั่นปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ไดกําหนดใหมีการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส การ
พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนนความเทาเทียมกันดวยเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
รวมทั้งไดจัดใหมีระบบที่เกี่ยวของกับดานความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนตาม
ภารกิจดานอุตุนิยมวิทยาอยางตอเนื่อง ในปจจุบันเราสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใช
กับเศรษฐกิจพอเพียงไดโดยอาศัยภูมิปญญาที่มีอยูในสังคม
2. 6+6 = 12. กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง, ม.ป.ป.
"หนังสือ “6+6 = 12” เลมนี้เปนการบรรยายเนื้อหาดวย รูปภาพเพื่อตองการสะทอนใหเห็นถึง
การปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมมากขึ้นของหนวยงาน และยังมีผลงานใหม ๆ อีกหลายประการและบาง
ผลงานยังตองกระทําอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ในรายละเอียดของเนื้อหาไดแบงเปน ภาค 1 กลาวถึง หยาดเหงื่อ
เพื่อรอยยิ้มวาดวยการดําเนินงานตามนโยบาย โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางาน ภาค 2 จาก 6
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สู 12 เปนการบอกเลาเรื่องราวผลงานตลอดระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งประกอบดวยโครงการตาง ๆ อาทิ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สูดวยใจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต วิถีประชาธิปไตย ภาค 3 ดวย
รักและหวงใยจาก วงศศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย เปนการถายทอดความในใจของอธิบดีกรมการปกครอง

^]^]^]^]^]
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ภาคผนวก

พระอัจฉริยภาพดานดนตรี และบทเพลงพระราชนิพนธใน


พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช 
โดย ปรียานุช คลอวุฒิวฒ
ั น

สวัสดีคะทานผูอานในเดือนธันวาคมนี้สิ่งที่ประชาชนชาวไทยคงตองระลึกถึงเปนอันดับแรก ก็คือ
วัน เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั วภูมิ พ ลอดุล ยเดช ในวัน ที่ 5 ธัน วาคม ซึ่งในป นี้
พระองคทรงเจริญพระชนมายุ 82 พรรษา แมปนี้พระองคจะทรงประชวรแตประชาชนยังคงรวมใจถวาย
พระพร โอกาสนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนไดรวมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกันอยางยิ่งใหญ ซึ่งชวงเวลานี้เอง
ก็เปนโอกาสอันดีที่ประชาชนทั่วไปจะไดยินเพลงพระราชนิพนธดังไปทั่ว ทุกหนทุกแหง พระบาทสมเด็จพระ
เจ า อยู หั ว นั้ น ทรงได รับ การยกย อ งว า เป น องค อั ค รศิ ล ป น (Supreme Artist) เพราะพระองค ท รงมี พ ระ
อัจฉริยภาพทางศิลปะอยางมากไดทรงสรางสรรคผลงานไวเปนคุณูปการแกแผนดินนับอเนกอนันต ไมวาจะ
เปนดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถาย หัตถกรรม วรรณศิลป และดนตรี ในที่นี้ก็จะขอเลาถึงเฉพาะใน
สวนที่เกี่ยวกับดนตรี ซึ่งทานทรงมีความสนพระราชหฤทัยทางดานดนตรีมาตั้งแตทรงพระเยาว ทรงเริ่ม
ศึกษาทางดานดนตรีในประเทศสวิตเซอรแลนด โดยเริ่มจาก เครื่องเปา และดนตรีคลาสสิกกอน ตอมาได
ทรงศึกษาดนตรีในแนวแจส (Jazz) อยางจริงจังซึ่งมีความตรงกันขามกับดนตรีแนวคลาสสิกอยางสิ้นเชิง
ทรงโปรดที่ จ ะทรงดนตรี ร ว มกั บ นั ก เรี ย นไทยในสวิ ต เซอร แ ลนด แ ละฝรั่ ง เศสอยู เ สมอ นอกจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงพระปรีชาสามารถในดนตรีประเภทเครื่องเปา ไดแก แซกโชโฟน คลาริเน็ต
และทรัมเปต แลวพระองคยังทรงเปยโนและกีตารไดดวย พระองคสามารถทรงดนตรีไดกับวงดนตรีทุกวงทั้ง
ของไทย และตางประเทศ เนื่องจากไดทรงศึกษามาเปนอยางดี พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของทานนั้น
สามารถเห็นไดอยางเดนชัดเมื่อทรงบรรเลงเดี่ยว (Solo) ดนตรีแจสซึ่งทรงสามารถบรรเลงโตตอบกับนัก
ดนตรีแจสที่มีชื่อเสี ยงของโลกอยาง Benny Goodman, Jack Teagarden, Lionel Hampton และ Stan
Getz ไดอยางคลองแคลว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้นไดทรงจัดตั้งวงดนตรีของพระองคขึ้นมาเอง
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หลายวงไดแก “วงลายคราม” “วงอ.ส.วันศุกร” “แตรวงสหายพัฒนา” ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
ทรงทําหนาที่เปนครูดนตรี คือไดทรงมีพระเมตตาสอนดนตรีใหแกเพื่อนรวมวงอยูเสมอ นอกจากการทรง
ดนตรีแลวยังทรงมีพระอัจฉริยภาพทางดานพระราชนิพนธเพลงดวย พระองคไดเริ่มทรงพระราชนิพนธเพลง
มาตั้งแต ครั้งยังดํารงพระยศเปนพระอนุชาธิราช ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อานันท
มหิดล เนื่องดวยทั้ง 2 พระองค คือ พระองคและพระเชษฐานั้นทรงสนพระทัยในการพระราชนิพนธเพลงอยู
แลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อานันทมหิดล ไดมีพระราชดําริสนับสนุนใหพระอนุชาทรงพระราช
นิพนธเพลงขึ้น ดังนั้นในป พ.ศ.2489 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดทรงพระราชนิพนธทํานองเพลง
พระราชทานไปยังวงดนตรีต าง ๆ ในสมั ย นั้น เชน วงสุ น ทราภรณ วงสุริยะโยธิน และวงดนตรีป ระจํา
มหาวิทยาลัยตาง ๆ มากมาย ทรงมีความรูในทฤษฎีการประพันธเพลงอยางลึกซึ้ง ดังจะเห็นไดจากทํานอง
เพลงพระราชนิพนธนั้นจะมีการใชคอรดดนตรีที่แปลกใหมและซับซอน ทําใหเกิดเสียงประสานที่ไพเราะ
เปนแบบฉบับที่เปนเอกลักษณในเพลงของพระองค เพลงพระราชนิพนธเพลงแรกของพระองค คือ เพลง
แสงเทียน เปนเพลงบลูสซึ่งเปนสไตลหนึ่งของดนตรีแจส แตเนื่องจากตองการทรงตองการแกไขบางสวน
จึงยังมิไดพระราชทานมาเผยแพร แตเพลงที่พระราชทานใหเผยแพรกอน คือ เพลงยามเย็น และ สายฝน
จากนั้นไดพระราชนิพนธเพลงออกมาอีกมากมาย แมกระทั่งเพลงประกอบการแสดงระบําปลายเทา คือ
เพลงในชุดแสงเดือน และชุดมโนราห เพลงพระราชนิพ นธเหลานี้ไดรับ การยกยองจากทั้ งคนไทยและ
ต า งชาติ ดั ง จะเห็ น ได จ ากเมื่ อ ครั้ง เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น เยื อ นประเทศออสเตรีย ซึ่ ง เป น ประเทศที่ เป น
ศูนยกลางดนตรีของโลก ในป พ.ศ.2507 ไดมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธขึ้นที่กรุงเวียนนา เมื่อจบการ
แสดงประชาชนที่ไดฟงตางแซซองสรรเสริญและปรบมือกึกกองยาวนานไมยอมหยุดจนพระองคตองประทับ
ยืนขึ้นรับความยินดีจากทุกคน หลังเพลงบรรเลงจบในทุก ๆ เพลง พระปรีชาทางดานดนตรีนี้เปนที่ยอมรับ
ของต า งประเทศ จนกระทั่ ง ประธานของ Die Akademie fur Musik und Darstellende Kunst in Wien
(สถาบันการดนตรีและศิลปะแหงกรุงเวียนนา) ไดทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ในฐานะที่ทรงเปน
นักดนตรีแจสและคีตกวี และถวายพระเกียรติทรงเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายเลข 21 ของสถาบันใน
ขณะที่มีพระชนมายุเพียง 37 พรรษาเทานั้น อีกทั้งไดจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไว บ นแผ น ศิ ล าของสถาบั น อี ก ด ว ย เพลงพระราชนิ พ นธ จํ า นวนมากได ท รงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
พระราชทานเพื่ อ ให ค วามหวั ง และกํ า ลั ง ใจแก ป ระชาชนหลายหมู เหล า เช น เพลง “ยามเย็ น ” ทรง
พระราชทานแกสมาคมปราบวัณ โรค “ใกลรุง” พระราชทานแกสมาคมเลี้ยงไกแหงประเทศไทย “ยิ้มสู”
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สําหรับโรงเรียนสอนคนตาบอด เพลง “ลมหนาว”สําหรับสมาคมนักเรียนเกาอังกฤษ และ “พรป ใหม ”
พระราชทานแกพสกนิกรทั้งประเทศในวันขึ้นปใหม เปนตน นอกจากนี้ยังไดทรงพระราชทานเพลงประจํา
มหาวิทยาลัยและเพลงของทหารหนวยตาง ๆ ไวดวย เชน “มหาจุฬาลงกรณ” “ยูงทอง” “มารชราชวัลลภ”
และ ”มารชราชนาวิกโยธิน” เปนตน ดวยพระองคทรงตระหนักในคุณคาของดนตรี ดังกระแสพระราชดํารัส
ที่วา “ดนตรีเป น สว นหนึ่ งของขาพเจา จะเปน แจส หรือไม ใชก็ตาม ดนตรีลวนอยูในตั วทุ กคน เป น ส วน
ยิ่งใหญในชีวิตคนเรา สําหรับขาพเจา ดนตรีคือสิ่งประณีตงดงาม และทุกคนควรนิยมในคุณคาของดนตรี
ดนตรีทุกประเภทตางก็มีความเหมาะสมตามแตโอกาส และอารมณที่ตางกันไป” จวบจนปจจุบันจึงมีเพลง
พระราชนิพนธ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งสิ้นถึง 48 เพลง ดานดนตรีไทย
ท า นก็ ได ท รงริเริ่ม ให มี ก ารบั น ทึ ก โน ต เพลงไทยเดิ ม ให ถู ก ต อ งตามหลั ก สากล รวมทั้ ง โปรดเกล า ฯ ให
ประดิษ ฐเพลงไทยขึ้นจากเพลงสากลดวย และยังทรงอนุรักษ สงเสริม ประเพณี เกี่ยวกับดนตรีไทย เชน
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประกอบพิธีครอบประธานผูประกอบพิธีไหวครูโขน ละคร และพิธีตอทารํา
เพลงหนาพาทย องคพระพิราพ ขึ้นในเขตพระราชฐาน สําหรับผูเขียนนั้นมีความสนใจและประทับใจในบท
เพลงพระราชนิพนธเปนพิเศษ รูสึกคุนเคยกับบทเพลงพระราชนิพนธมาตั้งแตจําความได เพราะเกิดมาใน
ยุคที่ประเทศไทยยังมีพื้นที่สีชมพู (บริเวณที่มี ผกค. หรือ ผูกอการรายคอมมิวนิสต) อยูมาก จึงมักจะไดยิน
เพลงพระราชนิพนธที่เปนเพลงปลุกใจอยูเสมอ ไมวาจะเปน “ความฝนอันสูงสุด” “เกิดเปนไทยตายเพื่อ
ไทย” หรื อ “เราสู ” ซึ่ ง สร า งความรู สึ ก ให ค นไทยรู สึ ก รั ก ชาติ แ ละฮึ ก เหิ ม ให แ ก ผู ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ เพื่ อ
ประเทศชาติที่จะรักษาแผนดินไทยไวใหยืนนานสืบไป อยางไรก็ดีผูเขียนขอยกตัวอยางถึงเพลงที่ผูเขียน
ชอบมากเปนพิเศษสัก 2-3 เพลงนะคะ เพลงแรกก็ คือ “เพลงแผนดินของเรา” หรือ “Alexandra” ซึ่งไดทรง
พระราชนิพนธทํานองตั้งแตป พ.ศ.2502 เมื่อคราวเจาหญิง Alexandra แหงคนท สหราชอาณาจักร ซึ่ง
เสด็จฯ มาเยือนราชอาณาจักรไทย ที่มีเนื้อเพลงตอนตนวา “ถึงอยูแควนใด ไมสุขสําราญ เหมือนอยูบานเรา
ชื่นฉ่ําค่ําเชาสุขทวี ทรัพยจากผืนดิน สินจากนที มีสิทธิ์เสรี สันติครองเมือง” เนื้อรองภาษาอังกฤษ โดย
ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ภาษาไทย โดย ทานผูหญิงมณีรัตน บุญนาค เพลงนี้ผูเขียนฟงแลวรักแผนดินไทย
เหลือเกินคะ อีกเพลงที่ผูเขียนชอบก็คือ “เพลงอาทิตยอับแสง” หรือ “Blue day” เพราะมีทวงทํานองแปลก
ฟงดูหลากหลายอารมณ โดยเฉพาะการถายทอดถึงความรักอันยิ่งใหญและมั่นคง เศราระทมเมื่อตองจาก
คนที่รัก และยังคงรอคอยดวยความหวัง สําหรับเพลงนี้ทรงประพั นธทํานองเมื่อครั้งเสด็จเมืองดาวอส
(Davos) ประเทศสวิสเซอรแลนด และสงใหพระเจนดุริยางคเรียบเรียงเสียงประสานถวาย และเนื้อรองทั้ง
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ภาษาไทยและอังกฤษประพันธโดย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ (ทานผูอานสามารถ
หารายละเอียดเกี่ยวกับความเปนอัครศิลปน เพิ่มเติม โดยเฉพาะเพลงพระราชนิพนธไดที่หองสมุดรัฐสภา
นะคะเพราะเรามีทั้งซีดี และหนังสือไวบริการ) สุดทายนี้ขออัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ ”พรปใหม” เพื่อเปน
การอวยพรทานผูอานทุกทานคะ
“สวัสดีวัน ปใหมพ า ใหบรรดาเราทานรื่นรมย ฤกษ ยามดีเปรมปรีดชื่นชม ต างสุขสมนิยมยิน ดี
ขาวิงวอนขอพรจากฟา ใหบรรดาปวงทานสุขศรี โปรดประทานพรโดยปรานี ใหชาวไทยลวนมีโชคชัย ให
บรรดาปวงทานสุขสันต ทุกวันทุกคืนชื่นชมใหสมฤทัย ใหรุงเรืองในวันปใหม ผองชาวไทยจงสวัสดี ตลอดป
จงมีสุขใจ ตลอดไปนับแตบัดนี้ ใหสิ้นทุกข สุขเกษมเปรมปรีด สวัสดีวันปใหมเทอญ”
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