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คํานํา
สาระสังเขปหนังสือใหมนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนคูมือแกสมาชิกรัฐสภาและ
ผูใชบริการในการติดตามหนังสือใหมที่หองสมุดไดรับในแตละเดือน ซึ่งจะเปนการชวยอํานวยความสะดวก
และประหยัดเวลาในการเลือกอานหนังสือใหมที่ตองการไดมากขึ้น อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
สงเสริมการอานและรักการอานหนังสือดวย
หากสมาชิกรัฐสภาและผูใชบริการทานใดมีความประสงคจะใชหนังสือใหมรายการใด
สามารถติดตอขอใชบริการไดที่ กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ อาคารรัฐสภา 3 ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท 0 2244 1287, 0 2244 1375 และหากทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะประการใด
โปรดแจงใหผูจัดทําไดรับทราบดวย เพื่อเปนประโยชนในการจัดพิมพครั้งตอไป โดยแจงมาที่หมายเลข
โทรศัพท 0 2244 1056, 0 2244 1078 หรือ e-mail : panlika.b@parliament.go.th
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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. ทองถิ่นอภิวัฒน. / โดย พิทยา วองกุล. กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศ, 2551.
"เนื้อหาประกอบดวยบทความทางวิชาการเรื่อง โครงสราง ภาระหนาที่ และความสัมพันธของ
องค ก ารบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น ภู มิ ป ญ ญาและการวางหลั ก ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา การปกครองท อ งถิ่ น
สหรัฐอเมริก า การปกครองทองถิ่นประเทศญี่ปุน และการปกครองทองถิ่นประเทศฟลิปปนส เพื่อเปน
แนวทางในการเรียนรูของผูนําในระดับทองถิ่นของไทย และนําความรูที่ไดไปปรับใชเพื่อพัฒนาองคกรและ
บริหารทองถิ่นของตนเองใหเขมแข็ง และพึ่งพาตนเองได ภายในบทความกลาวถึงพื้นฐานการปกครอง
ทองถิ่นของประเทศตัวอยางทั้ง 3 รวมทั้งปญหาอุปสรรค โครงสรางการปกครอง เพื่อใหเปรียบเทียบกับการ
ปกครองทองถิ่นของไทย
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หนังสือหมวดปรัชญา
และศาสนา (B)
1. แผนที่ภาวนา. / โดย สุภีร ทุมทอง. กรุงเทพฯ : ฟรีมายส, 2551.
"แผนที่ภาวนาเปนหนังสือที่อธิบายถึงเสนทางใหไปถึงจุดหมายของชีวิต เนื้อหาแบงออกเปน
6 สวน มาจากการบรรยาย 6 ครั้ง ไดแก ศึกษาธรรมะ ศึกษาชีวิต ชีวิตคือ กายกับจิต เขาใจชีวิต เขาถึงธรรม
หลักการและเปาหมายของการศึกษา ลําดับขั้นตอนการศึกษาตามแนวสามัญผลสูตร ไตรสิกขา โดยทีผ่ อู า น
ไมจําเปนตองปฏิบัติตามทุก ๆ ตอน แตสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผูอาน ซึ่งจุดมุงหมาย
เดียวกันในหนังสือเลมนี้ คือ การหลุดพนความทุกขอยางสิ้นเชิง
2. วัดเบญจมบพิตรและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ วัดเบญจมบพิตร พระพุทธรูปสําคัญ ณ วัด
เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551.
"หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมบรรดาพระพุทธรูปโบราณสมัยตาง ๆ ในวัดเบญจมบพิตร เนื้อหา
ภายในเปนภาพประกอบของพระพุทธรูปสําคัญตามศิลปะสมัยตาง ๆ คือ ศิลปะลังกา ศิลปะทวารวดี ศิลปะ
ลพบุ รี ศิ ล ปะล า นนา ศิ ล ปะสุ โ ขทั ย ศิ ล ปะอยุ ธ ยา ศิ ล ปะรั ต นโกสิ น ทร และศิ ล ปะลาว รวมทั้ ง บอก
รายละเอียดสําคัญและอธิบายลักษณะรูปรางของพระพุทธรูป ซึ่งพระพุทธรูปเหลานี้ไดจัดเก็บรักษาจัด
แสดงในพระระเบียงคด พระวิหารสมเด็จและศาลาปณณรศภาค ภายในวัดเบญจมบพิตร รวมทั้งสิ้น
215 องค เพื่อใหประชาชนไดศึกษาประวัติความเปนมาของพระพุทธศาสนา และพุทธศิลปะในประเทศไทย
3. เสนทางสูความพนทุกข. / โดย สุภีร ทุมทอง. กรุงเทพฯ : ฟรีมายด, 2551.
"หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมจากการถอดเทปคําบรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม แลวนํามาปรับปรุง
เพื่อใหเขาใจงาย เนื้อหาประกอบดวย หลักการภาวนา ธรรมะเกื้อหนุนการภาวนา แนะนําวิธีการปฏิบัติตน
เชน การปฏิบัติตนเพื่อเปนพุทธะ อยูกับปจจุบัน การอยูดวยธรรม ความหลากหลายในการภาวนา และ
พัฒนาการทางปญญา ซึ่งในสวนตาง ๆ เปนแนวทางนําไปสูความพนทุกขตามหลักพุทธศาสนา
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4. หลักพุทธธรรมที่ใชเปนรากฐานของสังคมไทยในยุคเทคโนโลยีภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองถึงปจจุบัน. / โดย ระวี ภาวิไล. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.
"หนั ง สื อ เล ม นี้ เ ป น การคั ด สรรหลั ก พุ ท ธธรรมที่ สํ า คั ญ หลากหลายที่ เ หมาะสมและสามารถ
นํามาใชสําหรับสังคมไทยในปจจุบัน ซึ่งการหลั่งไหลเขามาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสรางความ
สับสนใหเกิดตอโลกทัศนของชาวไทย โดยขอเสนอของแตละบทในหนังสือแสดงความลุมลึกกวางขวางของ
พุทธธรรมในแงมุมตาง ๆ ที่มีคุณคาควรนํามาพิจารณาศึกษาปฏิบัติเพื่อความเขาใจชัดเจนในความหมาย
และจุดหมายสําคัญของชีวิตเปนการปองกันไมใหเลื่อนไหลลองลอยไปตามความรูความเขาใจผิวเผินใน
เรื่องของโลกและชีวิต คําอธิบายขยายความคิดขอธรรมจากพระสูตร พระอภิธรรมที่ยกมาวิเคราะหจะชวย
ใหเกิดความรูและตระหนักถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมไทยและสังคมโลกโดยรวม
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หนังสือหมวด
ประวัติศาสตรทั่วไป (D)
1. กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร. / โดย ฝายวิชาการพีบีซี. กรุงเทพฯ : พีบีซี, ม.ป.ป.
"หนังสือ กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร เล ม นี้ มี เ นื้ อ หาที่ น า สนใจสํ า หรั บ การศึ ก ษาเรื่ อ งราว
ตา ง ๆ ที่เ กี่ย วขอ งกับ กรุ ง ธนบุ รีและกรุง รัต นโกสิน ทร ภายในเล มได แบ ง เนื้ อหาออกเปน 2 ส ว น ไดแก
กรุงธนบุรี ราชธานีแหงที่ 3 และกรุงรัตนโกสินทร ราชธานีแหงที่ 4 โดยในแตละสวนไดกลาวถึง การสถาปนา
พระมหากษั ต ริ ย การเมื อ งการปกครอง เศรษฐกิ จ สภาพสั ง คม ความสั ม พั น ธ กั บ ต า งประเทศ
ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรมและเหตุการณสําคัญตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาของกรุงเทพมหานครใน
ปจจุบันและสถานที่สํ าคั ญ ซึ่ งความสํา คัญของกรุง ธนบุรีในฐานะราชธานีแหง ที่ 3 ของไทยนั้ นเริ่ม ตน
หลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกในป พ.ศ.2310 สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชทรงยายราชธานีมาตั้งเมืองหลวง
ที่กรุงธนบุรีและเปนเมืองหลวงของประเทศไทย มีฐานะเปนเมืองหลวงเพียง 15 ป สําหรับกรุงรัตนโกสินทร
เปนราชธานีแหงที่ 4 ของไทยเปนเมืองหลวงที่ตองเผชิญหนากับความเปลี่ยนแปลงมากมาย การศึกกับพมา
นั้นจบสิ้นตั้งแตสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรแตศึกกับชาติตะวันตกไดเปนภัยคุกคามเสรีภาพของอาณาจักรไทย
แตถึงอยางไรชาติไทยก็คงความเปนเอกราชไวไดจนถึงทุกวันนี้
2. คนดัง คนอัจฉริยะเปนเกย. / โดย รวิโรจน. กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุป จํากัด, 2551.
"ในหนังสือเลมนี้จะเปดเผยถึงความรักและเพศสัมพันธที่ไมปกติของบรรดาคนดังในโลก ซึ่งมี
พฤติก รรมทางเพศเบี่ยงเบนจะมีใครเคยคิดบางวากษัตริยหนุมพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช นักรบ
ผูยิ่งใหญของโลกจะเปนบุคคลที่ชอบมีสัมพันธทางเพศกับผูชายไมปาเดียวกัน โดยเฉพาะคูขาที่รูใจและเขา
รักมากที่สุด คือ เฮฟาเอสเชียน ขุนพลนักรบที่ออกรบคูกับเขามาตลอด รสนิยมทางเพศของอเล็กซานเดอร
มหาราชครบสูตรเสนหา คือ วาผูชายก็ได ผูหญิงก็ดีหรือพวกขันทีนับวาสมกับเปนนักรบผูยิ่งใหญทั้งศึกรบ
ศึกรัก “เลโอนารโด ดาวินซี” อัจฉริยะผูยิ่งใหญของโลกเขาไดบันทึกแบบรางตาง ๆ อันเปนอุปกรณทาง
วิ ท ยาศาสตร ใ นยุ ค ศตวรรษที่ 16 ต อ มาภาพร า งเหล า นี้ ไ ด ก ลายเป น ต น แบบของเครื่ อ งบิ น รถถั ง
เฮลิคอปเตอร แตในชีวิตสวนตัวอีกดานหนึ่งของเขาทุกคนตางรูดีวาเขาเปนเกย ตอนอายุ 24 ปเขาถูกจับ
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ในขอหาทําตัวเปนคนรักรวมเพศ หนังสือ “คนดัง คนอัจฉริยะเปนเกย เลมนี้เนื้อหาไดกลาวถึงชีวิตอีกมุม
หนึ่งของเหลาคนดังในโลกที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศคนอื่นมากมาย อาทิ ริชารด ใจสิงห : กษัตริยโ ฮโม
ลอวเรนซ ออฟ อาระเบีย : คนดังอมตะนับแตยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 ฯลฯ เปนตน
3. เครื่องทอง กรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผนดิน. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550.
"หนังสือเลมนี้ จัดพิมพขึ้นเพื่อรําลึกถึงเหตุการณเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ
ทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่ขุดพบจากกรุพระปรางควัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในเนื้อหา
ประกอบดวย ประวัติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประวัติวัดราชบูรณะ เครื่องทองกรุวัดราชบูรณะ รวมทั้ง
รายการวัตถุ ที่ไดพบจากกรุพระปรางค ซึ่งในสวนนี้จะบอกรายละเอียดของวัตถุ เชน เลขทะเบียน วัสดุ
ขนาด สถานที่จัดแสดง ลักษณะของโบราณวัตถุ เปนตน คุณสมบัติของทอง ซึ่งโบราณวัตถุเหลานี้จัดแสดง
ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. นางพญามือเปอนเลือด. / โดย บรรพต กําเนิดศิริ. กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุป จํากัด, 2551.
"หนังสือ นางพญามือเปอนเลือด เลมนี้เปนหนังสือที่เปดเผยชีวิตของผูหญิงที่โลกรูจักกับการกาว
เขาสูเสนทางบัลลังกแหงอํานาจที่ตองเดิมพันดวยชีวิต และสามารถเปนอุทาหรณใหกับผูนํา นักบริหารและ
สถาบันครอบครัวไดเปนอยางดี เพราะผูหญิงไมไดมีความหวานเสมอไปอยางที่คิด แตมีความอํามหิตจน
โลกตะลึง เพราะสามารถฆาลูกในไสของตนเองไดเพื่อใหไดในสิ่งที่ตนเองตองการอยางเชน “พระนาง
บูเช็กเทียน” ที่ยอมทําสิ่งที่ประวัติศาสตรจะตองจารึกความเหี้ยมโหดของนางดวยการวางแผนสังหาร
พระธิดาแบเบาะของนางเองที่กําลังเปนที่รักของพระบิดาถังเกาจง แลวนางไดปายความผิดใหกับหวาง
ฮองเฮาวาเปนผูสังหาร และนางยังไดดําเนินการจัดการกับบรรดาศัตรูของนางออกไปไดอยางราบคาบ
แมวาจะตองใชความพยายามอยางมากก็ตามในที่สุดนางก็ไดรับการแตงตั้งใหเปนฮองเฮาในป ค.ศ.656
สมกับที่รอคอยมาเนิ่นนาน นอกจากนี้ยังกลาวไดถึงสองจอมเผด็จการหญิงแหงตะวันออกใกล “ฮัตเชปสุต
และเซมิรามิส” อสรพิ ษแหงลุมแมน้ํา ไนล “คลีโ อพัตรา ราชินีแหง อียิปต” ราชินีใจเหี้ ยมแหง ฝรั่งเศส
“แคเทอรีน เดอเมดิชี” แมรี่ผูกระหายเลือด “สมเด็จพระราชินีนาถแหงทิวดอร” พระสนมผูมากเลห “มารกีส
ฟรองซัวส อาเธเนส เดอ มองเตสปอง” ราชินีผูอื้อฉาว “สมเด็จพระราชินีนาถคริสทีนแหงสวีเดน” และราชินี
จอมโหดแหงกาฬทวีป “รานาวโลนาที่ 1 แหงมาดากัสการ”
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5. พระปยโสทรเชษฐภคินี รอยกรองนอมรําลึกพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร. / โดย สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร
กรมศิลปากร. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2551.
"หนังสือเลมนี้เปนบทรอยกรองเกี่ยวกับพระประวัติ พระกรณียกิจและพระจริยวัตรอันงดงาม ซึ่ง
จัดทําขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยา
ณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราชนคริ น ทร เนื้ อ หาภายในเป น ร อ ยกรองประเภทกวี วั จ นะ ประมวล
คํ า ประพั น ธ ห ลากหลาย เช น ร า ย โคลง กาพย กลอน ฉั น ท ร อ ยสั ม ผั ส ต อ เนื่ อ งกั น ในแต ล ะหั ว ข อ มี
ภาพประกอบเพื่อเสริมความนาสนใจ อีกทั้งเพื่อใหความรูแกบุคคลผูสนใจทั่วไป รวมถึงนักเรียน นิสิต
นักศึกษา ที่สนใจศึกษาแบบแผนฉันทลักษณ กวีนิพนธที่ถูกหลักตามมาตรฐานแบบฉบับเพื่อรักษามรดก
ของชาติตอไป
6. พระมารดาผูสรางมหาราชแหงสยาม (มหาอุทรโอบอุมมหาราช). / โดย เวทย วรวิทย. พิมพ
ครั้งที่ 3. กาญจนบุรี : รมฟาสยาม, ม.ป.ป.
"หนังสือ พระมารดาผูสรางมหาราชแหงสยาม เลมนี้เปนการรวบรวมพระประวัติและเรื่องราวที่
นาสนใจของพระชนนีพระมหากษัตริยสยามที่ไดรับการเฉลิมพระเกียรติ เปน “มหาราช” ซึ่งผูเขียนไดเขียน
หนังสือเลมนี้ขึ้นจากแนวคิดที่วา ผูหญิงมีบทบาทสําคัญตอสังคม แตกลับไดรับความสําคัญนอยกวาผูชาย
แตผูหญิงทําหนาที่ที่มีความสําคัญเหนือกวาผูชาย คือ ใหกําเนิดและเลี้ยงดูผูชายที่ภายหลังสรางผลงานอัน
ยิ่งใหญ เนื้อหาภายในเปนพระราชประวัติของพระราชชนนี อันประกอบดวย นางเสือง พระราชชนนีใน
พอขุนรามคําแหงมหาราช พระวิสุทธิ์กษัตริย พระชนนีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เจาฟาหญิงสิริกัลยา
พระราชเทวี พระชนนีในสมเด็จพระนารายณมหาราช กรมหลวงพิทักษเทพมาตร พระชนนีในสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช กรมพระเทพมาตย พระชนนีในสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช พระองคเจา
รําเพยยภมาราภิรมย พระชนนีในสมเด็จพระปยมหาราช และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จ
พระชนนีในสมเด็จพระภัทรมหาราช (ร.9) ที่เปนมหากษัตริยที่ยิ่งใหญในใจคนไทยทุกคน
7. มหารานี. / โดย วราวุธ. กรุงเทพฯ : ศรีสารา, 2551.
"เรื่อง มหารานี เปนเรื่องราวเกี่ยวกับพระประวัติมหารานีแหงรัฐอินเดียสามพระองค ตั้งแต
มหารานีองคแรกที่เปนยาย มาถึงมหารานีแม แลวหลานก็เปนมหารานีอีก ซึ่งหลานนับเปนมหารานีองค
สุดทายกอนราชรัฐทั้งหลายลมสลาย ซึ่งทั้งสามพระองคมีบทบาทที่โดดเดน คือ ความกลาหาญ ที่จะปลด
โซตรวนทางสังคมที่ลามหญิงอินเดียไวตั้งแตอดีต และพระองคก็ตองเผชิญทั้งความสุข ทุกข ปติ โทมนัส
รุงเรือง ลมสลาย พระองคเผชิญดวยพระสติที่มั่นคง และครองพระองคสมพระฐานะมหารานี จนยากที่จะ
ตําหนิได
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8. สายพระโลหิตในพระพุทธเจาหลวง. / โดย กิติวัฒนา (ไชยันต) ปกมนตรี, ม.ร.ว. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2551.
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมรายพระนามและรายนามของบุคคลในแตละราชสกุล
ผูอานจะไดทราบถึงการสืบทอดสายพระโลหิตของสมเด็จพระปยมหาราชตามลําดับชั้นของแตละราชสกุลที่
กลาวถึงเพียง 15 มหาสาขา โดยมิไดรวมถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ดวยเหตุที่
พระองคทรงมีเพียงพระราชธิดาพระองคเดียว คือ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริ
โสภาพัณณวดี และพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ที่มิทรงมีองคทายาทสืบราชสกุล
และใน 15 มหาสาขาที่กลาวถึงนับตั้งแตองคตนราชสกุลเรื่อยมาจนถึงชั้นพระราชนัดดาและพระปนัดดาที่
ในปจจุบันบางทานยังคงมีชีวิตอยูซึ่งตางไดสรางสมคุณงามความดีเพื่อชาติบานเมืองจนไดรับการจารึก
พระนามและนามไวในหนาประวัติศาสตรไทย ผสานกับวิธีการเลาเรื่องและเกร็ดเล็กเกร็ดนอยตาง ๆ
9. เหตุเกิดในสงครามมหาเอเชียบูรพา. / โดย โรม บุนนาค. กรุงเทพฯ : สยามบันทึก, 2551.
"หนังสือเลมนี้เปนบันทึกเหตุการณตั้งแตนาทีวิกฤตกอนเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา จนกระทั่ง
สงครามสิ้นสุดลงโดยการพายแพของญี่ปุนจนเปนผลใหประเทศไทยซึ่งรวมรบกับญี่ปุนตกเปนผูแพสงคราม
ดวย แตประเทศไทยก็รอดพนมาได แตในหนังสือบันทึกเรื่องราวของสงครามโลกเลมนี้ ผูเขียนไดเลือกแงมุม
ตางจากบันทึกของตะวันตก คือ เปนมุมมองของประเทศไทย เชน วีรกรรมที่อาวมะนาว ยุวชนทหารออกศึก
ลูกเสือออกรบ หลั่งเลือดเมื่อญี่ปุนตบหนาเณร ทางรถไฟสายนรก โคนจอมพล ป.กลางศึก ฯลฯ นอกจากจะ
ทําใหผูอานทราบถึงเบื้องหนาเบื้องหลังของเหตุการณประวัติศาสตรชวงนี้แลว ยังไดตีแผเรื่องราวของ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทําใหเกิดผลกระทบอยางไรกับประเทศไทยบางในเวลานั้น ซึ่งเปนประวัติศาสตรของ
ประเทศไทยที่ควรบอกเลาสืบตอกันมาใหคนรุนใหมและรุนเกาไดรับรูถึงความขื่นขมและชัยชนะในภายหลัง
เพื่อใหคนไทยในปจจุบันไดรูอธิปไตยที่คนรุนหลังควรปกปองและหวงแหนไว
10. ฮิตเลอรบุรุษผูคิดการใหญ. / โดน อุทิศ เกรียงไกรสร. กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุป จํากัด, 2551.
"ชีวิตและผลงานของอดอลฟ ฮิตเลอร นั้นเปนเรื่องที่ผูคนทั่วโลกใหความสนใจและกอใหเกิดขอ
โตแยงถกเถียงกันอยางมากมาย หนังสือฮิตเลอรบุรุษผูคิดการใหญ เลมนี้ผูเ ขียนไดวิเคราะหชีวิตและ
พฤติกรรมของฮิตเลอรไวอยางละเอียดตั้งแตวัยเด็กจนกระทั่งถึงนาทีสุดทายของการพายแพสงคราม เขายิง
ตัวตาย เมื่อ พ.ศ.2484 รวมอายุ 56 ป ชีวิตของเขามีทั้งขาวและดํา คือ ทั้งทําดีและไมดี ซึ่งในเนื้อหาของ
หนังสือเลมนี้ผูอานจะไดรับรูถึงเรื่องราวประวัติการตอสูของชายผูนี้ ตั้งแตวัยเด็กจนเติบโตแลวออกจากบาน
อันเปนชวงที่ชีวิตนั้นไดเปลี่ยนไปอยางมาก เขามีชีวิตที่ซัดเซพเนจรไรซึ่งจุดหมายปลายทางที่ตางก็ไมมีใคร
คาดคิดวาเขาคนนี้แหละคือ มหาบุรุษผูยิ่งใหญแหงอาณาจักรไรซ ซึ่งเปนผูกออภิมหาสงครามโลกขึ้นมา
อยางไมนาเชื่อจวบจนถึงวันอวสานของชีวิต
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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หนังสือหมวดภูมิศาสตร
มานุษยวิทยา (G)
1. เรื่องเที่ยวที่ตาง ๆ ภาค 1-5. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550.
"เปนหนังสือเกาซึ่งรวบรวมเกร็ดความรูจากประสบการณการไปทองเที่ยวตามสถานที่ตาง ๆ ที่
ใหทั้งความรูและความบันเทิงดานวรรณคดี ประวัติศาสตร โบราณคดี ภูมิศาสตร การทองเที่ยว ทั้งสถานที่
ภายในประเทศและตา งประเทศ อั น เป น พระราชนิพ นธใ นพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยูหัว
และพระนิพนธของพระบรมวงศานุวงศหลายพระองค เชน สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ จอมพลสมเด็จพระราชปตุลา
บรมพงศาภิ มุ ข เจา ฟ า ภาณุ รัง สีส วา งวงศก รมพระยาภาณุพั น ธุ ว งศ ว รเดช และพระเจ า บรมวงศ เ ธอ
กรมพระสมมตอมรพันธุ โดยทั้งหมดไดพิมพลงในหนังสือวชิรญาณทั้งสิ้น ซึ่งในการจัดพิมพครั้งนี้ได
รักษารูปแบบอักขรวิธี รวมถึงไดเพิ่มสารบัญรวมเพื่อสะดวกในการศึกษาคนควา
2. 100 หมูบานอีสานนาเที่ยว. / โดย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย, 2551.
"100 หมูบานอีสานนาเที่ยวเลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนการศึกษาหมูบานที่ทรงคุณคาทางภูมิปญญา
ในดินแดนอีสาน 100 แหง เนื่องจากหมูบานเหลานี้เปนแหลงรวมของสรรพวิชา เพราะชาวบานที่มั่งคั่งดวย
ภูมิปญญาในการดํารงชีวิตอยางชาญฉลาด ซึ่งอาจจะไมไดรับปริญญาบัตรในสาขาวิชาใด ๆ แตก็สามารถ
ปลูกขาวเลี้ยงผูคน ทอผาใหไออุนแกแผนดิน จักสานงานฝมือระดับโลก ปนภาชนะดินเผาล้ําคา รังสรรค
เครื่องดนตรีสรางสุนทรียแกจิตวิญญาณมนุษย โดยเนื้อหาภายในเลมแบงออกเปนเขตพื้นที่อีสานเหนือ
อีสานกลาง อีสานใต จังหวัดและหมูบาน โดยใหขอมูลความเปนมา สถานที่ทองเที่ยวขางเคียง การเดินทาง
และอาหารการกินของทางหมูบานอีสาน

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดรัฐศาสตร
(J)
1. ทองถิ่นอภิวัฒน. / โดย พิทยา วองกุล. กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศ, 2551.
"เนื้อหาประกอบดวยบทความทางวิชาการเรื่อง โครงสราง ภาระหนาที่ และความสัมพันธของ
องค ก ารบริ ห ารส ว นท อ งถิ่ น ภู มิ ป ญ ญาและการวางหลั ก ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา การปกครองท อ งถิ่ น
สหรัฐอเมริกา การปกครองทองถิ่น ประเทศญี่ปุน และการปกครองทองถิ่น ประเทศฟลิปปนส เพื่ อเปน
แนวทางในการเรียนรูของผูนําในระดับทองถิ่นของไทย และนําความรูที่ไดไปปรับใชเพื่อพัฒนาองคกรและ
บริหารทองถิ่นของตนเองใหเขมแข็ง และพึ่งพาตนเองได ภายในบทความกลาวถึงพื้นฐานการปกครอง
ทองถิ่นของประเทศตัวอยางทั้ง 3 รวมทั้งปญหาอุปสรรค โครงสรางการปกครอง เพื่อใหเปรียบเทียบกับการ
ปกครองทองถิ่นของไทย
2. ปญหาและทางออกของการเมืองไทย. / โดย วิทยากร เชียงกูล. ปทุมธานี : วิทยาลัยนวัตกรรม
สังคม มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551.
"ทางออกที่แกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองไทยที่เปนอยูอยางรุนแรงในทุกวันนี้ ประชาชน
ตองมีสวนรวมในทุกภาคสวน และตองสงเสริมประชาชนใหอานและวิเคราะหถึงปญหาอยางเจาะลึก และ
รูเทาทันนักการเมือง รวมทั้งเขารวมการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม หนังสือเลมนี้มีเนื้อหามุง
วิเคราะหปญหาและทางออกจากวิกฤตการเมืองไทย โดยเนนการใชเหตุผลและหลักวิชาการ ประกอบดวย
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับเหตุการณปจจุบันทั้งสิ้น เพราะการเมืองเปนปญหาใหญและซับซอนกระทบถึงสังคม
และเศรษฐกิจ รวมทั้งประชาชนถูกครอบงําจากนักการเมือง ทั้งวัฒนธรรม ความคิด และความเชื่อ ดังนั้น
การหาทางออกของการเมืองไทย ตองเปนทางออกที่มีความเปนจริงจากประชาชน
3. พาหัวใจไปกูชาติ. / โดย วริษฐ ลิ้มทองกุล. กรุงเทพฯ : บานพระอาทิตย, 2551.
"หนังสือพาหัวใจไปกูชาติ เปนบันทึก MBLOG ซึ่งเปนบล็อกออนไลนใหคนทั่วไปเขาไปบันทึก
เรื่ อ งราวเหตุ ก ารณ ต า ง ๆ เรื่ อ งราวในหนั ง สื อ มี ตั้ ง แต ก ารจั ด ชุ ม นุ ม ใหญ ข องพั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ประชาธิปไตย จัดชุมนุมใหญเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2551 จนถึงปจจุบัน ทุกเรื่องราวในหนังสือบอกเลาถึง
เหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในเวทีการชุมนุมของพันธมิตรฯ และการแสดงความรูสึกของประชาชนคนธรรมดาที่
รวมตอสูกับความอยุติธรรมและผูปกครองที่ไมชอบธรรม พรอมกับนําประเทศสูความเปนประชาธิปไตย
ที่แทจริง
4. รัฐกับพหุสังคมในอิหราน : ศึกษากรณีชาวเคิรด จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 40. / โดย
ดลยา เทียนทอง. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
"รัฐกับพหุสังคมในอิหราน : ศึกษากรณีชาวเคิรด โดยการคนควาวิจัยในประเด็นปญหาเปนการ
แสวงหา “บทเรียน” และสรางเปนขอพิจารณาสําหรับสังคมไทย ซึ่งในวันนี้ตองเผชิญกับปญหาการกอความ
ไมสงบภายในจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย มีสวนชวยใหเกิดขอคิดในการแกปญหาความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกลาวไดบางไมมากก็นอย อันจะทําใหมีสวนชวยโดยตรงตอการชวยรักษาชีวิตของผูคน
ทุกฝาย ตลอดรวมถึงขาราชการของรัฐดวยและที่สําคัญคือ ตัวเราสามารถแกไขปญหาความขัดแยงครั้งนี้ได
สําเร็จ อาจจะกอใหเกิดความสงบสุขและสามารถอยูรวมกันไดอยางลงตัว มิฉะนั้นแลวพื้นที่นั้นอาจเปน
ความขัดแยงในโลกรวมสมัยที่มีศาสนาเปนแรงขับเคลื่อนไดไมยากนัก ซึ่งเนื้อหาในเลมนี้ประกอบดวย
ชนกลุมนอยในประเทศอิหรานและชนกลุมนอยชาวเคิรดในอิหราน นโยบายของรัฐบาลอิหรานตอปญหาชน
กลุมนอยชาวเคิรด พรอมกับบทสรุป นอกจากนี้ในภาคผนวกไดกลาวถึงเหตุการณความไมสงบระหวาง
รัฐบาลอิหรานกับชนกลุมนอยชาวเคิรดตั้งแตศตวรรษที่ 16 – ศตวรรษที่ 21
5. ศาสนาและการเมือง. / โดย ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ กรีน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพประสานมิตร,
2551.
"ศาสนาและการเมือง เลมนี้จัดอยูในหนังสือชุดพาหัวใจกลับบาน ตอนที่ 5 เปนเรื่องที่นําศาสนา
และการเมืองมาเกี่ยวโยงกัน ซึ่งประกอบดวย บทความที่เกี่ยวกับการเมืองและศาสนา อาทิ สารพันปญหา
ของหรั่ง ความแตกตางระหวางนักการเมืองและนักการศาสนา กลุมใจปญหาแบงแยกดินแดน สงคราม
ศาสนาของอิ ส ลาม ผลงานของเจอรี่ ทํ า ความเข า ใจพุ ท ธศาสนานิ ก ายมหายาน หาทางดั บ ทุ ก ข จ าก
พระคริสต แตยอนมาหาพระพุทธเจา ทําไมผมจึงปฏิเสธศาสนาหลังอานงานกฤษณมูรติ? อุปการะเด็ก
ไมมั่นใจองคกรตางศาสนา ควรวางตัวอยางไรกับชาวคริสตที่ชอบยัดเยียดศาสนา ทานพุทธทาสสอนเรื่อง
ตายแลวสูญจริงหรือ? โบว....ชาวมุสลิมที่พาหัวใจกลับบานได 26 กันยายน 2526 วันนั้น...คุณกําลังทํา
อะไรอยู? วิกฤตการณน้ํามัน...สัญญาณเตือนภัยแหงยุคมิคสัญญี A=X+Y+Z สูตรการสรางสันติภาพของ
โลก

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. คณะกรรมาธิการ. / โดย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร, 2551.
"ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐสภาเปนสถาบันทางการเมืองที่มีบทบาทสําคัญใน
ฐานะที่เปนสถาบันนิติบัญญัติ ซึ่งการแสดงบทบาทหนาที่ของรัฐสภา กระทําโดยอาศัยองคประกอบซึ่งเปน
กลไกในการดําเนินงานของรัฐสภา คือ คณะกรรมาธิการ หนังสือเลมนี้จึงมีเนื้อหาเพื่อเผยแพรความรู ความ
เข า ใจเกี่ ย วกั บ คณะกรรมาธิ ก าร เนื้ อ หาภายในเล ม ประกอบด ว ย ความหมายของคณะกรรมาธิ ก าร
จุ ด เริ่ ม ต น ของคณะกรรมาธิ ก ารไทย ประเภทของคณะกรรมาธิ ก าร ขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมาธิการ การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ การพนจากตําแหนงของกรรมาธิการ การตั้งคณะ
อนุกรรมาธิการ ประโยชนและความจําเปนของการมีคณะกรรมาธิการ ซึ่งบทบาทของกรรมาธิการจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยทําหนาที่ติดตามตรวจสอบและ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของสภาเพื่อสรางเสริมภารกิจขององคกรนิติบัญญัติใหมีความเขมแข็ง
และนําไปสูระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ
2. คําบรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เชิงวิเคราะหและเสนอแนะ เลม 1. / โดย
เมธา วาดีเจริญ. กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2547.
"หนังสือเลมนี้อธิบายถึง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเปนบทบัญญัติที่วาง
กฎเกณฑใหเจาพนักงานและศาลปฏิบัติในการดําเนินคดีอาญาเปนไปดวยบริสุทธิ์และเปนธรรม โดย
คดีอาญาเปนคดีที่เกี่ยวกับชีวิต รางกาย อนามัย ทรัพยสิน และชื่อเสียงของประชาชนโดยสวนรวม โดยได
แบ ง เนื้ อ หาออกเป น การตี ค วามเป น การอธิ บ ายหลั ก การตี ค วาม กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
ผูเสียหายเปนการอธิบายถึงผูเสียหายที่แทจริงและผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหาย บุคคลที่เกี่ยวของใน
คดีอาญา อธิบายถึง ผูถูกดําเนินคดีอาญา ผูดําเนินคดีอาญา นักจิตวิทยา/นักสงคมสงเคราะห ทนายความ
และศาล หมายเรียก หมายอาญา อธิบายถึง หมายอาญาตามกฎหมาย เชน หมายจับ หมายคน หมายขัง
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หมายปลอยและหมายจําคุก อํานาจบังคับของเจาพนักงานและศาล อธิบายถึง หลักเกณฑในการจับ
การควบคุม การขัง การจําคุก การคน การปลอยชั่วคราว อํานาจของเจาพนักงานและศาล อธิบายถึง
อํานาจพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ อํานาจพนักงานสอบสวน อํานาจพนักงานอัยการและอํานาจศาล
ตลอดจนรวมถึงและการฟองและการระงับคดีอาญา อธิบายถึง หลักเกณฑในการฟองคดีอาญา และสิทธิ
การฟองคดีอาญาระงับไป
3. คําแปลอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ.2003. / โดย คณะกรรมการ
พิจารณาพันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ.2003.
กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, ม.ป.ป.
"คําแปลของ United Nations Convention Againist Corruption เพื่อมุงปองกัน สืบหา ยับยั้ง
การทุจริตและสรา งความรว มมือ ระหวา งประเทศในการปอ งกั น ปราบปรามการทุ จริต โดยอนุสั ญ ญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ.2003 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ.2003
เนื้อหาภายในอนุสัญญาแบงออกเปนบทบัญญัติทั่วไป มาตรการการปองกัน การกําหนดใหเปนความผิด
ทางอาญาและการบัง คับใชกฎหมาย ความรวมมือระหวางประเทศ การติดตามสินทรัพยคืน ความ
ชวยเหลือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร กลไกในการปฏิบัติตามอนุสัญญา บทบัญญัติ
สุดทาย รวมทั้งหมด 71 ขอ และยังมีอนุสัญญาฉบับภาษาอังกฤษใหศึกษาเปรียบเทียบดวย
4. คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพย. / โดย ประมูล สุวรรณศร.
กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2550.
"หนังสือเลมนี้อธิบายถึง กฎหมายที่บังคับในเรื่องของทรัพยสินอันเปนวัตถุแหงสิทธิของบุคคล
โดยเริ่มตนอธิบายจากความหมายของทรัพย ทรัพยสิน สวนที่เกี่ยวของกับทรัพย รวมถึงการจัดแบงประเภท
ของทรัพยสินในบรรพ 1 ลักษณะ 3 ตั้งแตมาตรา 137 ถึงมาตรา 148 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และในสวนตอไปไดอธิบายบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4 ที่วาดวย
ทรัพยสินตั้งแตมาตรา 1298 จนถึงมาตรา 1434 ซึ่งเกี่ยวของกับอํานาจหนาที่กฎหมายรับรองแกบุคคลผู
ทรงสิทธิในอันที่จะใชเหนือวัตถุแหงสิทธิ อาทิเชน กรรมสิทธ สิทธิครอบครอง ภาระจํายอม อาศัยสิทธิเหนือ
พื้นดิน สิ ทธิเ ก็บกิ น และภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย โดยไดแบงเนื้อหาออกเปนลักษณะทรัพ ยสิน
ประเภททรัพยสิน การเกี่ยวเนื่องกันระหวางทรัพย ทรัพยสิทธิ และทรัพยสิทธิตามบรรพ 4
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5. คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน : พยานหลักฐานที่ตองหามมิใหรับฟง. / โดย ปติกุล จีระมงคล
พาณิชย. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2550.
"พยานหลักฐานที่ตองหามมิใหรับฟง คือ พยานหลักฐานที่ตองหามมิใหรับฟงตามลักษณะและ
คุณคาของพยานหลักฐานนั้น ซึ่งเปนหลักการตัดพยานหรือ Exclusionary Rule อันเปนสิทธิของประชาชน
ที่จะไดรับหลักประกันในเนื้อตัว บาน เอกสาร และขาวของเครื่องใชของตนจากการตรวจคนและการยึดที่ไม
มีเหตุอันสมควรไมอาจลวงละเมิดได ภายหลังจึงไดพัฒนาจนเปนหลักการหามรับฟงพยานหลักฐานตาม
มาตรา 135, 226 เปนการหามรับฟงพยานหลักฐานที่ไดมาโดยมิชอบ และมาตรา 232 เปนการหามโจทก
อางจําเลยเปนพยานในคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับมาตรา 243
รัฐธรรมนูญอันเปนหลักการที่จําเลยมีสิทธิมิใหจําเลยใหการปรักปรําตนเอง หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาแบง
ออกเปนบทนํา อํานาจศาล เกี่ยวกับการรับฟงพยานหลักฐาน การรับฟงพยานหลักฐานโดยพิเคราะห
ถึงการคุมครองสิทธิเสรีภาพของจําเลย หามโจทกอางจําเลยเปนพยานในคดีอาญา บทวิเคราะห และ
บทสรุป พรอมทั้งภาคผนวกซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับปญหาการรับฟงพยานหลักฐาน
6. คูมือการใชอํานาจอธิปไตยประชาชนในระบอบประชาธิปไตย. / โดย นามอนัตตา. กรุงเทพฯ :
เอมี่ เอ็นเตอรไพรส, 2550.
"หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยในภาค
ประชาชนเพื่ อ ให ป ระชาชนสามารถใช เ สรี ภ าพภายใต ก ฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ได อ ย า งมี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปในทิศทางเดียวกันดวยความเสมอภาค เปนยุติธรรมใหเปนไปดวยความสงบ
โดยแบ ง เนื้อ หาออกเปนการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย ความเป นประชาชน วิธี การร ว มสร า ง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ วิธีการรักษาอํานาจอธิปไตยภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ วิธีการเลือกบุคคลเปน
ผูแทนประชาชนและหลักการถวงดุลอํานาจ การเปนประชาชนในระบอบประชาธิปไตย และความเปน
สาระและขอบเขตแหงประชาธิปไตย
7. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับพิมพ พ.ศ.2551. / โดย คมกริช วัฒนเสถียร.
กรุงเทพฯ : บัณฑิตไทย, 2551.
"เนื้อหาประกอบดวย พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบดวย ภาค 1 ขอความเบื้องตน ภาค 2 สอบสวน
ภาค 3 วิธีพิจารณา ชั้นตน ภาค 4 อุทธรณและฎีกา ภาค 5 พยานหลักฐาน ภาค 6 การบังคับตามคํา
พิพากษาและคาธรรมเนียม และภาค 7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบา และลดโทษ รวมทั้งบัญชีแนบ
ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2542
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8. ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับพิมพ พ.ศ.2551. / โดย คมกริช วัฒนเสถียร. กรุงเทพฯ :
บัณฑิตไทย, 2551.
"เนื้อหาภายในประกอบดวย พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 และ
ประมวลกฎหมายอาญามี 3 ภาค คือ ภาคที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป บทบัญญัติที่ใชแตความผิดทั่วไป และ
บทบัญญัติที่ใชแกความผิดลหุโทษ ภาค 2 ความผิด คือ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร
ความผิดเกี่ยวกับการกอการราย ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิด
เกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตราย
ตอประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับการคา ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย และ
ภาค 3 ลหุโทษ
9. พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ.2551. / โดย กลุมงานพัฒนากฎหมาย
สํานักกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551.
"ในปจจุบันระบบการทําสัญญาจะซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือการทําสัญญาตางตอบแทนอื่นใด
ดําเนินการโดยอาศัยความนาเชื่อถือระหวางคูสัญญาเปนหลักในการชําระหนี้ตามที่ตกลงกันไวในสัญญา
การที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมชําระหนี้ตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือมีเหตุการณที่สงผลกระทบตอ
ความนาเชื่อถือของคูสัญญา จะทําใหระบบการซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรือการทําสัญญาตางตอบแทนเกิด
ความเสี่ยงหรือหยุดชะงักอันสงผลกระทบตอคูสัญญาและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ดังนั้น เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นใหแกคูสัญญาและสรางมั่นคงตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ สมควรใหมีคนกลางที่มี
ความมั่นคงและนาเชื่อถือเพื่อทําหนาที่ดูแลการชําระหนี้ของคูสัญญาใหเปนไปตามที่ตงลงกันไว โดย
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 36 ก หนา 1 เมื่อวันพุธที่ 20
กุมภาพันธ 2551 และมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 90 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปน
ตนไป
10. พระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ.2551. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551.
"หนังสือเลมนี้อธิบายถึงพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ.2551 ซึ่งเปนกฎหมายที่
ใหการคุมครอง อนุรักษ และบริหารจัดการซากดึก ดําบรรพไวเปนการเฉพาะ เพื่อเปนการปองกั นการ
ลักลอบขุดคนซากดึกดําบรรพหรือขุดคนโดยไมถูกหลักวิชาการหรือขุดคนเพื่อประโยชนทางการคา โดย
กฎหมายฉบับนี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอน 32 ก หนา 50 เมื่อวันจันทรที่ 11 กุมภาพันธ
2551 และมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 180 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป กลุม
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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งานพัฒนากฎหมายจึงไดดําเนินการรวบรวมและจัดพิมพกฎหมายดังกลาว พรอมทั้งสรุปสาระสําคัญ
ประวัติความเปนมาในการตราพระราชบัญญัติดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
และเพื่อประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา ผูที่เกี่ยวของในวงงานของวุฒิสภาตลอดจน
ประชาชนที่สนใจดวย
11. พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, 2551.
"หนังสือเลมนี้อธิบายถึงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2551 ซึ่งเปนกฎหมาย
ที่ปรับปรุงจากพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ.2535 เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ตลอดจนการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการคุมครองนักทองเที่ยวและ
มาตรการในการกําหนดใหผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกตองปฏิบัติใหเกิดประโยชนของธุรกิจนํา
เที่ยวอยางเหมาะสม โดยพระราชบัญญัตินี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 29 ก หนา 1
เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ 2551 และมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 60 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุ เ บกษา เป น ต น ไป กฎหมายฉบั บ นี้ มี พ ร อ มทั้ ง สรุ ป สาระสํ า คั ญ ประวั ติ ความเป น มาในการตรา
พระราชบัญญัตินี้ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน คือ 1. สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติ 2. ประวัติ
และความเปนมาในกระบวนการตราพระราชบัญญัติ 3. การพิจารณารางพระราชบัญญัติของสภานิติ
บัญญัติ และ 4. แผนภูมิแสดงกระบวนการตราพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา และผูเกี่ยวของกับวงงานกฎหมายตลอดจนประชาชนที่
สนใจ
12. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551. / โดย กลุมงานพัฒนากฎหมาย
สํานักกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551.
"เนื่องจากพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ.
2540 ยังมิไดกําหนดลักษณะความผิดใหครอบคลุมการกระทําเพื่อแสวงหาประโยชน โดยมิชอบจากบุคคล
ที่มิไดจํากัดแตเฉพาะหญิงและเด็กและกระทําดวยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งไดกระทําในลักษณะ
องคกรอาชญากรรมขามชาติมากขึ้น จึงสมควรกําหนดลักษณะความผิดใหครอบคลุมการกระทําดังกลาว
เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการคามนุษยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคลองกับพันธกรณีของอนุสัญญา
และพิธี สารจัดตั้ งกองทุน เพื่ อปอ งกันและปราบปรามการค ามนุ ษย รวมทั้ง ปรับปรุ งการชว ยเหลื อและ
คุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายใหเหมาะสม โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม 125 ตอนที่ 29ก หนา 28 เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ 2551 และมีผลใชบังคับเมื่อพน 120 วัน นับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
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13. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551.
"พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2526 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติบางประการจึง
ไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน โดยเฉพาะในปจจุบันนี้มีปญหาความเสื่อมโทรมของดิน เพราะไมมี
การอนุรักษดินและน้ํา ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดินกอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งไมมีบทบัญญัติใหหนวยงานของรัฐสามารถเขาไปดําเนินการปองกันรักษา สภาพพื้นที่มีความเสี่ยง
ตอการเกิดแผนดินถลมและเกิดการชะลางพังทลายของดินอยางรุนแรง และเพื่อใหการใชที่ดินเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดสมควรกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับการสํารวจ
ความอุดมสมบูรณของดินตามธรรมชาติ ความเหมาะสมแกการใชประโยชนที่ดินและการกําหนดการ
อนุรักษดินและน้ํา การวิเคราะหตรวจสอบตัวอยางดินหรือการปรับปรุงดินหรือที่ดิน ตลอดจนกําหนด
มาตรการห า มกระทํ า การใด ๆ รวมถึ ง การทํ า ให ที่ ดิ น เกิ ด การปนเป อ นของสารเคมี ห รื อ วั ต ถุ อื่ น ใด
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 125 ตอนที่ 27 ก หนา 106 เมื่อวันอังคารที่ 5
กุมภาพันธ 2551 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
14. พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ.ศ.2551. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551.
"พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พุทธศักราช 2472 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน ทําใหไม
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน ตลอดจนไมสามารถแกไขปญหาในทางปฏิบัติหลายประการ เปนเหตุ
ใหการสงผูรายขามแดนไมอาจดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบในปจจุบันหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิ บั ติ ข องนานาอารยประเทศได พั ฒ นาไปเป น อั น มาก สมควรปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วให
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น พระราชบัญญัติ ฉบั บนี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125
ตอนที่ 32 ก หนา 36 เมื่อวันจันทรที่ 11 กุมภาพันธ 2551 และมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนด 180 วัน นับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
15. สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2544-2548. / โดย มูลนิธิ
วิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2550.
"ศาลปกครองสู ง สุ ดได มี คํ า วิ นิ จฉัย ในคดีป กครอง ตามนั ย แห ง บทบั ญญัติ ม าตรา 276 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกอบกับมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 โดยคําวินิจฉัยจะมีผลโดยตรงในการเยียวยา
ทุกขใหแกประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการกระทําทางปกครองอันเปนเหตุแหงการฟองคดี
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และมีผลเปนการวางหลักกฎหมายปกครองและวางหลักในการปฏิบัติราชการที่ดีใหแกหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาที่ของรัฐดวย สํานักงานศาลปกครองจึงศึกษาวิเคราะหและจัดทําขอสรุปหลักปฏิบัติ
ราชการที่ดีจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดและเนนการสกัดหลักปฏิบัติราชการที่มีลักษณะเปนหลัก
ทั่วไป เพื่อใหหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐตาง ๆ สามารถนําไปใชเปนบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนแนวทางสําหรับปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหเกิดประโยชนตอประชาชนและตอการ
บริหารราชการแผนดินใหดียิ่งขึ้น
16. สัญญาสัมปทาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผูลงทุนตางชาติเปนผูรบั สัมปทานในประเทศไทย. / โดย
อารยา กิตติเวช. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550.
"หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อสรางความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน เพื่อศึกษาปญหา
อุปสรรคตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสัญญาสัมปทานที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และพิจารณาประเด็นปญหาที่ตอง
นํามาพิจารณา หากผูลงทุนตางชาติเขารับสัมปทานในประเทศไทย รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ เงื่อนไข
ตาง ๆ เกี่ยวกับสัญญาสัมปทานในประเทศไทยที่มีอยูในเวลานี้วาสอดคลองกับสถานการณของประเทศ
ไทยในปจจุบันหรือไม เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิรูปสัญญาสัมปทานใหเหมาะสมและเปนประโยชนแก
ประชาชนอยางแทจริง รวมทั้งสรางความมั่นใจใหผูลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในประเทศไทย โดยแบง
เนื้ อ หาออกเป น 1) สั ญ ญาสั ม ปทานในประเทศไทย 2) สั ญ ญาสั มปทานในต า งประเทศ 3) สั ญ ญา
สัมปทานในกรณีผูลงทุนตางชาติเขามาเปนผูรับสัมปทานในประเทศไทย และ 4) แนวคิดและแนวทางการ
ปฏิรูปสัญญาสัมปทานในประเทศไทยเพื่อใหรองรับในกรณีผูรับสัมปทานเปนผูลงทุนตางประเทศ
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หนังสือหมวด
ศิลปกรรม (N)
1. การแสดงศิลปกรรม “กลุมหอไตร” ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป, 2551.
[N5085 ก528 2551]
"การแสดงศิลปกรรม “กลุมหอไตร” ครั้งที่ 1 ของศิลปนกลุมหอไตร จัดแสดงที่พพิ ธิ ภัณฑสถาน
แหงชาติ หอศิลป เปนการรวบรวมผูที่ยังคงทํางานศิลปะอยางตอเนื่องของผูที่มีถิ่นกําเนิดอยูทางภาคใต
โดยเฉพาะชมรมศิลปนศิษยเกาที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช โดยมีความคิด
รวมกันในการจัดแสดงผลงานศิลปะเพื่อชวยเหลือสังคมและจัดตั้งเปนกองทุนเพื่อการศึกษา และยังเปนการ
นอมรําลึกถึงพระคุณของทานมวง “พระรัตนมุนีธัชโช” ผูกอตั้งโรงเรียนชางถม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนศิลปะแหงแรกของสยามประเทศ ซึ่งภายในเลมนี้เปนการรวบรวมภาพวาดที่นํามาแสดง พรอมดวย
รายนามและประวัติของศิลปนที่วาดภาพในงานแสดงครั้งนี้ดวย
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หนังสือหมวด
ภาษาศาสตร (P)
1. รวมรอยถอยคําของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ.2549-2550. / โดย สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551.
"หนังสือ “รวมรอยถอยคําของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ.2549-2550” เลมนี้ เนื้อหา
เปนการรวบรวมขอคิด ขอเขียน บทความของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทั้งความในใจจากการปฏิบัติ
หนาที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ความประทับใจ ประสบการณหรือความภาคภูมิใจ ซึ่งลวนตางแสดง
ถึงความตั้งใจและมุงมั่นทํางานเพื่อประเทศและประชาชน
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หนังสือหมวด
วิทยานิพนธ (ว/Res)
1. การติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการเขตพืน้ ที่การศึกษา. / โดย
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
"การปฏิ รูป การศึ ก ษาในปจ จุ บัน เปน การปฏิรูปด ว ยกฎหมายหรื อมี ก ฎหมายเปน กรอบแนว
ทางการดํ า เนิ น งานการบริ ห ารการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา กํ า หนดให มี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยปฏิบัติการหลัก ความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาจะประสบความสําเร็จหรือไมเพียงใด จึงขึ้นอยูกับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและการ
บังคับใชกฎหมายเปนสําคัญ กระทรวงศึกษาธิการไดมีการติดตามผลการใชกฎหมายการศึกษาในภาพรวม
แตยังไมมีการติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามากอน
สํานักนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงไดทําการติดตามประเมินผลการบังคับใชกฎหมาย
เกี่ย วกับคณะกรรมการเขตพื้ นที่การศึ กษาในปง บประมาณ 2550 โดยมีวัตถุป ระสงคเ พื่อ 1) ติดตาม
ประเมินผลการบังคับใชกฎหมายในดานความชัดเจนและความเหมาะสมของสาระบัญญัติ การดําเนินการ
ตามกระบวนการบังคับใชกฎหมาย 2) ศึกษาปจจัยการบังคับใชกฎหมายที่สงผลตอความสําเร็จของการ
บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 3) ศึกษาปญหาการบังคับใชและขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ 4) ติดตามผลและสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พรอมทั้งจัดทํารายงานการวิจัยการติดตาม
ประเมินผลการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานี้ขึ้น เพื่อเผยแพรใหหนวยงานที่
เกี่ยวของและผูสนใจทั่วไป
2. โครงการพัฒนาศูนยสุขภาพชุมชนตนแบบที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน. / โดย
ณรงศักดิ์ หนูสอน. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
"การวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความจําเปนพื้นฐานทางดานสุขภาพของประชาชนและ
ศึกษาหารูปแบบศูนยสุขภาพชุมชนที่เหมาะสมสอดคลองกับปญหาของพื้นที่ รวมถึงศึกษาถึงปจจัยนําเขาที่
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จําเปนในการที่จะทําใหการใหบริการศูนยสุขภาพชุมชนมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบวาความจําเปน
พื้นฐานทางดานสุขภาพที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความรูในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวยดวยปญหาสุขภาพที่
พบบอย สวนรูปแบบศูนยสุขภาพชุมชนตนแบบนั้น คือ ศูนยที่มุงเนนงานบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน
ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนในทองถิ่น บุคลากรและประชาชนมีแนวคิดรวมในการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน มีเครือขายพัฒนาสุขภาพชุมชนรวมดําเนินงานกับศูนยสุขภาพชุมชน ปฏิบัติงานบนพื้นฐานขอมูล
สุขภาพชุมชน องคกรชุมชนที่อยูในพื้นที่มีการบูรณาการในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพมีทีมสหวิชาชีพ
ในการใหบริการทั้งในสถานบริการและชุมชน ปจจัยนําเขาของศูนยสุขภาพชุมชนตนแบบ ไดแก มีความ
พร อ มให บ ริ ก ารจํ า นวนเจ า หน า ที่ เ พี ย งพอและมี ก ารพั ฒ นาตนเองอยู เ สมอ มี ก ารจั ด การข อ มู ล ที่ ดี
กระบวนการสงตอที่ดี หัวหนามีภาวะผูนํา มีการทํางานเปนทีม มีการแบงงานกันทําและมีการบริหารจัดการ
ที่ดี มีการคืนขอมูลสูชุมชนและสรางเครือขายการทํางาน
3. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรศูนยสรางสุขภาพชุมชน. / โดย
ณรงศักดิ์ หนูสอน. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
"การวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการของศูนยสรางสุขภาพชุมชน และ
พัฒนาทีมบุคลากรดานสุขภาพของศูนยสรางสุขภาพชุมชน ผลการศึกษาพบวา มีการบริหารเชิงกลยุทธที่
มุงผลสัมฤทธิ์ มีการวางแผนดําเนินการประเมินผลโดยเนนประชาชนเปนศูนยกลาง มีการทํางานที่เปน
ระบบ มีการมอบหมายงานหนาที่รับผิดชอบใหตรงกับความรูความสามารถของบุคลากร มุงบริการแบบเนน
ทั้งงานและคนไปพรอมกัน การบริหารงานโปรง ใสมีแผนการดํ าเนิ นงานและเป าหมายที่ชัดเจน มีการ
วิเคราะหองคกรเพื่อหาแนวทางและดําเนินการในการพัฒนาศูนยสุขภาพและบุคลากรทุกคนในศูนยสขุ ภาพ
ชุมชนเขาใจและมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของศูนยสุขภาพ คือ ประชาชนมีสุขภาพดี ตองมีแผนการ
พัฒนาบุคลากร และการใชงบประมาณที่มีประสิทธิภาพโดยมีการประเมินผลที่เกิดขึ้นในเชิงการวิจัยมาก
ขึ้น ผลการวิเคราะหความแตกตางคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะพบวา คาคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการจัด
กระบวนการพัฒนาที่บุคลากรสาธารณสุขแตกตางกัน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น หลังจากการจัด
กระบวนการพัฒนาบุคลากรแลว
4. พลวัตของชุมชนลุมน้ํานครชัยศรี มิติทางนิเวศวัฒนธรรม. / โดย เสาวภา พรสิริพงษ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
"นําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ชุมชนลุมน้ํานครชัยศรี : พัฒนาการทางประวัติศาสตร เศรษฐกิจและ
สังคม-วัฒนธรรม พลวัตและการทาทาย” ซึ่งทํารวมกับชุมชนนครชัยศรี ครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอของ
จังหวัดนครปฐม ไดแก บางเลน นครชัยศรีและสามพราน โดยลุมน้ํานครชัยศรีเปนตัวแทนของพื้นที่ลุมที่ใช
ในการทํานาในภาคกลาง จากการศึกษาในแงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อันทําใหเกิดความ
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ขัดแยงและการแยงชิงทรัพยากร แตสําหรับชุมชนนครชัยศรีไดใชการมีสวนรวมของชุมชนภูมิปญญาดั้งเดิม
ตนทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน รวมกับองคความรูใหม ๆ ที่คนในชุมชนรวมกันสรางขึ้น มาเปน
เครื่องมือในการขับเคลื่อนชุมชนผานปญหา และวิกฤตการณตาง ๆ ที่ชุมชนเผชิญมาไดดวยดี เนื้อหา
นําเสนอเกี่ยวกับชุมชนลุมน้ํานครชัยศรี กอน พ.ศ.2453 ชุมชนลุมน้ํานครชัยศรีระหวาง พ.ศ.2453-2500
ชุมชนลุมน้ํานครชัยศรีหลัง พ.ศ.2500 และการปรับตัวของชุมชนลุมน้ํานครชัยศรี ผลการวิจัยในภาพรวม
พบวาชุมชนสามารถสรางประวัติศาสตรจากความทรงจําของตนใชเปนทุนในการขับเคลื่อนและสรางพลัง
ใหกับชุมชนทองถิ่นของตนไดอยางแยบยล
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพ
รัฐบาล
1. การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2550. / โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2551.
"การสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2550 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ เลมนี้เปนการสํารวจ
ยอดขายรายไตรมาสเปนประจําทุกป เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการจําหนายปลีกสินคาและบริการของ
สถานประกอบการให ห น ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบด า นเศรษฐกิ จ ซึ่ ง เป น ตั ว บ ง ชี้ วั ด ทางเศรษฐกิ จ และเพื่ อ
การศึกษาแนวโนมและการเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ โดยใหขอมูลดังนี้ อาทิ จํานวนสถานประกอบการ
การเปลี่ยนแปลงมูลคาขาย รายรับระหวางไตรมาส 2-4 พ.ศ.2550 โดยแบงออกเปนตามลักษณะของการ
ใหบริการ และการเปลี่ยนแปลงมูลคาสินคาคงเหลือของการขายปลีกระหวางไตรมาส 2-4 พ.ศ.2550 และ
ในป 2550 ประเทศไทยมีจํานวนสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจการคาปลีก โรงแรม ภัตตาคาร และ
รานอาหาร การใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน กิจกรรมนันทนาการ ขาวและการกีฬาและ
การใหบริการสวนบุคคลประเภทตาง ๆ ทั้งสิ้น 1.1 ลานแหง สวนใหญเปนธุรกิจคาปลีกถึงรอยละ 64.7
สําหรับมูลคาขาย/รายรับของธุรกิจดังกลาวพบวาในภาพรวมมีแนวโนมชะลอตัวลงทุกไตรมาส ไมเกิน
รอยละ 7.0 โดยธุรกิจการใหเชาของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน มีอัตราเปลี่ยนแปลงของมูลคา
รายรับระหวางไตรมาส 2-4 ประมาณรอยละ 6.0-26.0 สําหรับธุรกิจภัตตาคารและรานอาหารมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของมูลคารายรับระหวางไตรมาส 2-4 ประมาณรอยละ 13.0-16.0 สวนธุรกิจประเภทอื่น ๆ
ไดแก ธุรกิจคาปลีก โรงแรม รีสอรท เกสตเฮาส และหอพัก กิจกรรมนันทนาการ ขาวและการกีฬา และการ
บริการอื่น ๆ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคารายรับระหวางไตรมาส ประมาณรอยละ 4.0-8.0 ดานมูลคา
สินคาคงเหลือของธุรกิจคาปลีกพบวามีแนวโนมชะลอตัวลงทุกไตรมาสไมเกินรอยละ 12.0
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2. รายงานการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2550. / โดย สํานักพัฒนาบุคลากร สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2551.
"นําเสนอรายละเอียดผลการปฏิบัติงานของสํานักพัฒนาบุคลากรตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรของรัฐสภา ประจําปงบประมาณ 2550 ซึ่งเนนการพัฒนาบุคลากรในทุกสายงานอยางตอเนื่อง
และทั่วถึง โดยนําเสนอผลการดําเนินงานและการประเมินผลแผนการปฏิบัติงานในแตละดาน คือ ดาน
พันธกิจ ดานผูรับบริการและสาธารณะ ดานประสิทธิภาพทางการเงิน ดานกระบวนการภายในและดานการ
เรียนรูและนวัตกรรม รวมทั้งคาใชจายงบประมาณการพัฒนาบุคลากรของรัฐสภา ประจําปงบประมาณ
2550 ตามที่ไดรับการจัดสรร ตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
3. รายงานกิจการรอบปบัญชี 2550 (1 เมษายน 2550 – 31 มีนาคม 2551) ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร. / โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร. กรุงเทพฯ :
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2551.
"เนื้อหาเปนการกลาวถึงผลการดําเนินงานของ ธ.ก.ส.ในรอบป 2550 อีกทั้งยังเปนการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงานของหนวยงานใหสาธารณชนทั่วไปไดรับทราบ และสามารถนําขอมูลไปใชประโยชน
ในการศึกษาอางอิง โดยเนื้อหาภายในประกอบดวย ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2550 และแนวโนมป 2551
รวมถึงภาวะการเกษตรไทยป 2550 และแนวโนมป 2551 ผลการดําเนินงานและกิจกรรมของ ธ.ก.ส. ในป
บัญชี 2550 ยุทธศาสตรการดําเนินงานในป 2551 การวิเคราะหฐานะและอัตราสวนทางการเงิน พรอมดวย
การประเมินฐานะและแนวโนมของ ธ.ก.ส. วิสัยทัศน คานิยม หลักการดําเนินงานและพันธกิจ การกํากับ
ดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง งบการเงิน นอกจากนี้ยังประกอบดวย ตาราง : สถิติผลการดําเนินงาน
โครงสรางองคกร พรอมดวยทําเนียบพนักงานระดับบริหารและทําเนียบสํานักงานจังหวัด
3. รายงานประจําป 2550 สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สทท.). / โดย
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สทท.). กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (สทท.), 2550.
"รายงานประจําป 2550 ของสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สทท.) เลมนี้เนื้อหา
ภายในกลาวถึงผลการดําเนินงาน ป พ.ศ.2550 ของหนวยงานในดานตาง ๆ ดังนี้ อาทิ งานดานพัฒนา งาน
ดานสงเสริมการตลาด งานดานการแกไขปญหาการทองเที่ยว งานดานวิเทศกสัมพันธ งานดานสมาชิกภาพ
งานดานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ และในทายเลมประกอบดวย รายนามคณะกรรมการ พ.ศ.25492551 รายนามสมาชิกสามัญโดยแบงออกเปนสาขาตาง ๆ และเขตพื้นที่ รายนามสมาชิกวิสามัญ แบง
ออกเปนสาขาตาง ๆ และภาพกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธการ
สรุปผลการนําขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง
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4. รายงานประจําป 2550 สมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว. / โดย สมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว.
กรุงเทพฯ. สมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว, ม.ป.ป.
"หนังสือรายงานประจําป 2550 สมาคมไทยธุรกิจการทองเที่ยว เลมนี้เปนเอกสารประกอบการ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2550 เนื้อหาประกอบดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ
สามัญประจําป 2549 สวนที่ 2 รายงานกิจกรรมและผลการดําเนินงานคณะกรรมการ สมัยที่ 32 ประจําป
2550 ซึ่งในสวนนี้บอกถึงนโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการป 2550 ตามฝายตาง ๆ 8 ฝาย ไดแก
ฝายบริหาร ฝายการตางประเทศ ฝายสงเสริมการตลาด ฝายสงเสริมการทองเที่ยว ฝายพัฒนางานบริหาร
ฝายพัฒนาบุคลากร และฝกอบรม ฝายประชาสัมพันธและการขาว และฝายเทคโนโลยีดานการทองเที่ยว
สวนที่ 3 สถิตินักทองเที่ยวในสวนนี้จะเปนการนําเสนอสถิติในรูปแบบตาราง แยกประเภทนักทองเทีย่ วในแต
ละประเทศ แสดงพัฒนาการแตละป ตั้งแตป 2006 ถึง 2008 สวนที่ 4 งบการเงินประจําป 2550 ซึ่งแสดง
งบดุล งบรายไดรายจาย เพื่อใหสามารถตรวจสอบได และมีความโปรงใส
5 รายงานผลการพิจารณาศึกษาปญหาที่ดินทํากินและการออกเอกสารสิทธิ์ของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาที่ดินทํากินและการออกเอกสารสิทธิ์
สภาผูแทนราษฎร. / โดย สํานักกรรมาธิการ 1 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร.
กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2551.
"รายงานผลการศึกษาปญหาที่ทํากินและการออกเอกสารสิทธิ์ เลมนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาปญหาตามญัตติ ซึ่งมีปญหาที่สําคัญประกอบดวย ปญหาการถือครองและทําประโยชนใน
ที่ดินของรัฐ และไมสามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ปญหาการเปลี่ยนแปลงสิทธิเอกสาร ส.ป.ก. 4-01
ปญหาการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในที่ดินกําแพงเมือง-คูเมือง ทับที่ดินราษฎร และการดําเนินการ
แกไขปญหาการบุกรุกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ.
2548 ซึ่งผลการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ ประกอบดวย ประเด็นปญหา แนวทางการ
แกไข และขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นอกจากนี้ยังใหผูที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชเปนแนว
ทางการแกไขปญหาที่ดินทํากินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเปนรูปธรรม
6. รายงานสถิติรายปประเทศไทย 2551. / โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแหงชาติ, 2551.
"หนังสือรายงานสถิติรายปประเทศไทย 2551 เลมนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวม
ขอมูลสถิติที่สําคัญของประเทศทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่ไดมาจากสํามะโนและสํารวจที่
สํานักงานสถิติแหงชาติผลิตเอง และหนวยสถิติอื่น ๆ สําหรับเผยแพรใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศและตางประเทศสามารถนําขอมูลสถิติไปใชในการ
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กํ า หนดนโยบาย การวางแผน การตั ด สิ น ใจ การค น คว า ทํ า วิ จั ย และอ า งอิ ง ต า ง ๆ ซึ่ ง เนื้ อ หาภายใน
ประกอบดวย 2 สวน สวนที่หนึ่งเปนการนําเสนอแผนที่ประเทศไทย ความรูเกี่ยวกับประเทศ ตัวชี้วัดที่สําคัญ
เพื่อใหผูใชขอมูลมีความรูความเขาใจและมองเห็นภาพเกี่ยวกับประเทศไทย สวนที่สองเปนการนําเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับบทนําประกอบการใชขอมูลสถิติ เพื่อใหผูใชขอมูลทราบถึงความเปนมาหรือความหมายของ
ขอมูลไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดยนําเสนอ 23 บทตามสาขาสถิติ ซึ่งขอมูลสถิติที่นําเสนอไดระบุแหลงที่มาไวในแต
ละบทและใตตารางสถิติ เพื่อใหผูใชทราบถึงรายละเอียดเพิ่มเติม และนําขอมูลจากหนังสือไปใชประโยชน
อยางครบถวน
7. สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ.2549-2550. / โดย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2551.
"เนื้อหาเปนการรวบรวมผลงานของสภานิติบัญญัติแหงชาติใน พ.ศ.2549-2550 โดยทําหนาที่
รัฐสภา สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา หนาที่สําคัญที่ปฏิบัติไดแก พิจารณากฎหมายการศึกษาเพื่อระดม
ความคิดเห็นเสนอใหสภารางรัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณารางรัฐธรรมนูญฯ ฉบับใหม ควบคุมการ
บริหารราชการแผนดิน ผานมาตรการตาง ๆ เชน ตั้งกระทูถาม เปดอภิปรายทั่วไปและตั้งกรรมการเพื่อ
ศึกษาหรือสอบสวนเรื่องตาง ๆ ใหความเห็นชอบในการคัดสรรและถอดถอนบุคคล นอกจากที่กลาวมายังมี
ภารกิจอื่น ๆ เชน ภารกิจดานการตางประเทศทั้งการเปนเจาภาพจัดประชุมและไปรวมการประชุม ตอนรับ
อาคันตุกะที่มาเยือน ภารกิจดานรัฐพิธีและภารกิจอื่น ๆ เชน กิจกรรมพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาส
ตาง ๆ พรอมกันนี้หนังสือสรุปผลงานฯ เลมนี้ยังเปนการเผยแพรผลงานตามบทบาทและหนาที่ของสภานิติ
บัญญัติที่สามารถนําไปศึกษาคนควาและอางอิงในงานดานนิติบัญญัติเพื่อเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจ
และผูที่เกี่ยวของในวงงานของรัฐสภาอีกดวย
8. สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 ภาคเหนือ. / โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551.
"สํ า มะโนอุ ต สาหกรรม พ.ศ.2550 ภาคเหนื อ ของสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ เ ป น ข อ มู ล ที่ มี
ความสํ า คั ญ สํ า หรั บ การกํ า หนดนโยบายและวางแผนพั ฒ นาด า นเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระดั บจั งหวั ด เพื่อใหประเทศมีขอมูลสถิติพื้น ฐานที่สํา คั ญและเพื่ อใหสอดคลอ งกับ
ขอเสนอแนะขององคการสหประชาชาติที่เสนอแนะใหจัดทําสํามะโนทุก 10 ป โดยใหขอมูลดังตอไปนี้
ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ ขอมูลสถิติที่สําคัญจําแนกตามขนาดของสถานประกอบการและหมวด
อุตสาหกรรม และการเปรียบเทียบการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมการผลิตในระยะ 10 ปที่ผานมา และใน
รายงานเลมนี้ เนื้อหาเปนรายงานผลการเก็บรวบรวมขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการของ
สถานประกอบการ ซึ่ง ดํา เนิน การเก็บรวบรวมขอมูลระหวา งเดือ นกรกฎาคม-กั นยายน 2550 ข อมู ลที่
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

26

สาระสังเขปหนังสือใหม
มกราคม 2552

นําเสนอเปนขอมูลของสถานประกอบการที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไปที่ประกอบอุตสาหกรรมการผลิต
ที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลของภาคเหนือ ผลจากสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2550 พบวา
สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตที่มีคนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไปที่ตั้งอยูในภาคเหนือมีจํานวนทั้งสิ้น
ประมาณ 92,210 แหง ซึ่งสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีคนทํางาน 1-15 คนถึงรอยละ 97.1
โดยเปนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตไมและผลิตภัณฑจากไมและไมกอก (ยกเวนเฟอรนิเจอร)
รวมทั้งการผลิตสิ่งของที่ทําจากฟางและวัสดุถักสานอื่น ๆ ในสัดสวนสูงสุดประมาณรอยละ 24.6 ดาน
คนทํางานในสถานประกอบการพบวามีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 392,704 คน ดานการจางงานพบวามี
จํานวนลูกจางทั้งสิ้น 225,452 คน โดยไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอปประมาณ 74,549 บาท สําหรับ
มู ลค าผลผลิต คา ใช จ า ยขั้ น กลางและมู ลคา เพิ่ม ของสถานประกอบการพบว า มีมู ลคา ทั้ ง สิ้ น ประมาณ
216,357.4 ลานบาท 174,303.4 ลานบาท และ 42,054.0 ลานบาท ตามลําดับ
9. หนังสือที่ระลึกในการที่สภาผูแทนราษฎรไดรับพระราชทานผาพระกฐินไปถวายพระภิกษุที่
จําพรรษา ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันศุกรที่ 31 ธันวาคม 2551. / โดย
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,
2551.
"เนื้อหาภายในเลมประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่หนึ่งวาดวยประวัติความเปนมา รายละเอียด
ที่เกี่ยวของและเรื่องนารูเกี่ยวกับวัดศรีสุดารามวรวิหาร และสวนที่สองเปนสรุปอํานาจหนาที่ของรัฐสภาตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2550 แบ ง เป น อํ า นาจหน า ที่ ใ นการตรากฎหมาย การตรา
พระราชบัญญัติ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ การตราพระราชกําหนด การแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ อํานาจหนาที่ในการควบคุมการบริห ารราชการแผน ดิน การตั้งกระทูถาม การเสนอญัตติ
อํานาจหนาที่ในการควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนูญ อํานาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบ
และการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูง
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หนังสือหมวดอางอิง
1. นามานุกรมพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย. / โดย กรมศิลปากร. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร
2549.
"หนั ง สื อ นามานุ ก รมพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานในประเทศไทย เป น หนั ง สื อ รวบรวมรายชื่ อ
พิพิธภัณฑสถาน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท ที่ตั้ง เวลาทําการ อัตราการเขาชม ประวัติการกอตั้ง
ลักษณะทางกายภาพ นิทรรศการ และการบริหารจัดการ โดยแบงนามานุกรมพิพิธภัณฑออกเปนภาคตาง ๆ
แล ว แบ ง เป น จั ง หวั ด ซึ่ ง รายชื่ อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ เ หล า นี้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การชั ด เจน ดํ า เนิ น งานตามหลั ก
พิพิธภัณฑสถานวิทยา และมีศักยภาพในการจัดการและดําเนินงาน สามารถเปดใหบริการแกสาธารณชน
ทั่วไป นอกจากนี้ในหนังสือเลมนี้ยังใหความรูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานตาง ๆ ที่มีอยูในประเทศไทย พรอม
ภาพประกอบของสถานที่พิพิธภัณฑสถานตาง ๆ
2. พจนานุกรมศัพทพลังงาน อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. / โดย ราชบัณฑิตยสถาน.
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2551.
"เนื้อหาประกอบดวย ศัพทสําคัญทางดานพลังงานสาขาตาง ๆ เชน พลังงานน้ํา พลังงานลม
พลัง งานรัง สีอ าทิตย พลั ง งานนิวเคลี ย ร มวลชีว ภาพ และศั พ ทพื้ น ฐานของสาขาพลัง งาน คือ ศั พ ท
เทอรโมไดนามิกส และการถายเทความรอน มีการอธิบายหลักการบัญญัติศัพท การจัดรูปแบบศัพท
และการใชเครื่องหมาย การอางอิงศัพท และแหลงที่มาของศัพทและหนังสือประกอบการเขียนคําอธิบาย
ศัพท ความหมายของศัพท และคําเทียบภาษาไทย-ภาษาอังกฤษในทายเลม
3. สารานุกรมประวัติศาสตรสากลสมัยใหม : ยุโรป เลม 5 อักษร L-O ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
โดย ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2551.
"หนังสือสารานุกรมประวัติศาสตรสากลสมัยใหม : ยุโรป เลมนี้เปนเลมที่ 5 ของหนังสือชุด
สารานุกรมประวัติศาสตรสากลสมัยใหม : ยุโรป โดยเนื้อหาของหนังสือเลมนี้ประกอบดวย คําตาง ๆ ที่
ครอบคลุมถึงประวัติศาสตร บุคคลสําคัญ เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร รวมทั้งสถานที่เกี่ยวของกับ
เหตุการณทางประวัติศาสตร ชื่อประเทศ เมืองสําคัญ สนธิสัญญา พรรคการเมือง การประชุมความตกลง
โครงการสําคัญ และการสงคราม รวมจํานวน 174 คํา โดยเรียงลําดับตัวอักษร L-O
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
 นายจเร พันธุเปรื่อง
 นางวิจิตรา วัชราภรณ
 นางสาวอารีรัตน วิชาชาง

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ
ผูอํานวยการกลุมงานหองสมุด

 นางชวนพิชญ รัตนาไพบูลย
 นางสาวภัลลิกา บุษมงคล
 นางสาววัชราพร ยอดมิ่ง
 นางสาวรติกร เจือกโวน

บรรณารักษ 6
บรรณารักษ 5
นิติกร 4
นิติกร 3

 นางสาวเบญจลักษณ สุทธิวิไล
 นางสาวสายฝน ดีงาม
 นางสาวจําเรียง ประสงคดี

บรรณารักษ 7 ว.
บรรณารักษ 7 ว.
บรรณารักษ 5

 นางสาววิจิตรา ประยูรวงษ

บรรณารักษ 5

 นางสาวอรุณทิพย จันทรดิษฐ

เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5

 นางสาวญานิกา เฟองฟุง
 นางสารภี ชางพลี
 นางสาวปรมาภรณ คงสุวรรณ

เจาพนักงานธุรการ 5
เจาหนาที่หองสมุด 5
เจาหนาที่ธุรการ 2

จัดทําสาระสังเขป

วิเคราะหเลขหมูหนังสือ

บทความ / ออกแบบปก
จัดพิมพ
จัดทํารูปเลม

พิมพที่
 สํานักการพิมพ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สืบคนขอมูลผานเว็บไซต http://www.parliament.go.th/library
แนะนําหนังสือใหม E-mail : panlika_bud@hotmail.com

