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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

หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. กฎกติกา WTO เลมที่หนึ่ง : กฎกติกาทั่วไป. / โดย รังสรรค ธนะพรพันธุ และ สมบูรณ ศิริประชัย.
ม.ป.ท. : หางหุนสวนจํากัด สามลดา, 2552.
"หนังสือชุดกฎกติกาองคการการคาโลกจัดทําขึ้นเพื่ออธิบายและทําความเขาใจกฎกติกาตาง ๆ
ขององค ก ารการค า โลก โดยที่ ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของระเบี ย บเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศที่ มี ต อ
เศรษฐกิ จ ไทย และโดยที่ คํ า นึ ง ถึ ง ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ว า หนั ง สื อ ภาษาไทยเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ยั ง มี อ ยู น อ ยมาก
ประชาชนคนไทยควรไดเรียนรูกฎกติกาองคการการคาโลก มิเพียงเพื่อทําความเขาใจแตเพื่อใหรูเทาทันดวย
หนังสือเลมนี้ประกอบดวยเนื้อหาเรื่องหลักการไมเลือกปฏิบัติ Reciprocity ขอยกเวนกฎกติกาการคาเสรี
ภายใตองคการการคาโลก การปฏิบัติที่เปนพิเศษและแตกตาง ความตกลงการคาเสรีระดับภูมิภาคกับกฎ
กติกาของ WTO ตารางความตกลงการคาเสรีระดับภูมิภาคที่มีผลบังคับใชและแจงใหกับ GATT และ WTO
รับทราบ ณ วันที่15 มิถุนายน 2549 แผนภาพความตกลงการคาเสรีระดับภูมิภาคที่มีผลบังคับใช แผนภาพ
ความตกลงการคาเสรีระดับภูมิภาคที่อยูระหวางการเจรจา ณ เดือน กุมภาพันธ 2548 และสัดสวนความ
ตกลงการคาเสรีขามภูมิภาคตอความตกลงการคาเสรีทั้งหมด ณ เดือน กุมภาพันธ 2548
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร
ทั่วไป (D)
1. ขอมูลพื้นฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ชลบุรี : ศูนยอนิ โดจีนศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา, ม.ป.ป. [DS555.3 ข291]
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมขอมูลทั่วไปของประเทศลาว เชน ประวัติศาสตร การเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนาและจารีตประเพณี การคมนาคมและการขนสง รวมทั้งความสัมพันธระหวาง
ไทยกับราชอาณาจักรลาว นอกจากนี้ในหนังสือ “ขอมูลพื้นฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ยัง
ไดกลาวถึงดานเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน ทรัพยากรธรรมชาติ ความรวมมือ การลงทุนตางประเทศ
เขื่อนไฟฟาพลังน้ํา ความรวมมือไทย-ลาวในโครงการสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้ําในลาว แผนพัฒนากําลังผลิต
ไฟฟาของประเทศไทย (PDP 2007 : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) Contract Farming ไทย-ลาว การทองเที่ยว
ไทย-ลาว การพัฒนาระบบโลจิสติกสไทย-ลาว ความสัมพันธไทย-ลาว พรอมดวยบทสรุป
2. ขอมูลพื้นฐานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม. ชลบุรี : ศูนยอินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา,
ม.ป.ป. [DS556.3 ข291]
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมขอมูลพื้นฐานของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
พื้นที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ ประชากร แรงงาน การศึกษา ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
การเมืองการปกครอง ความสัมพันธระหวางไทยและเวียดนาม ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปจจุบัน
รวมทั้งระบบโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ แนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจแบบใหม Doi Moi อุตสาหกรรมที่
สําคัญ ไมวาจะเปนการแปรรูปอาหาร ธุรกิจการทองเที่ยว โทรคมนาคมและเทคโนโลยี พลังงาน ฯลฯ
พรอมดวยอุตสาหกรรมน้ํามัน แหลงน้ํามัน ดิน การสงออกและการนําเขาน้ํามันของเวียดนาม เวียดนามกับ
WTO และการลงทุนจากตางชาติ ตลอดจนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคและแนวทาง
ปฏิบัติ อีกทั้งการปฏิรูปการศึกษา บุคคลสําคัญของประเทศเวียดนาม ลุงโฮ ฯลฯ
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3. บันทึกการเดินทางของแคลว นรปติ. / โดย ธนิดา โชคธนดิษกุล และ ทวีป บุตรโพธิ์. ม.ป.ท. :
ม.ป.พ., 2549.
"”แคลว นรปติ” หรือที่นักการเมืองรุนลูก-หลาน คนในแวดวงการเมืองเรียกขาน “ปูแคลว” อดีต
ส.ส. 8 สมัย และสมาชิ ก วุ ฒิสภา จั ง หวัดขอนแกน และเป น ตํ า นานบทหนึ่ ง ในหน า ประวัติ ศาสตร ก าร
เมืองไทย ดวยชีวิตที่ผานรอนผานหนาวอยางโชกโชนใหนักการเมืองรุนใหมไดเรียนรูศึกษาเปนแบบอยาง
ตอไป “แคลว นรปติ” เริ่มตนเขาสูเสนทางการเมืองเปนผูสมัครอิสระตั้งแตสมัยยังไมมีพรรคการเมือง และได
เปน ส.ส. สมัยแรกในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี วิถีอันเรียบงายสมถะ-สูเพื่อคนจนตานการซื้อสิทธิขายเสียง คือ อุดมการณของ แคลว นรปติ และหนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมประวัติ
ชีวิต และการทํา งานของแคลว นรปติ ในขณะดํา รงตําแหน ง ทางการเมืองและผลงานซึ่ ง ท านได เ ขี ย น
บทความลงในหนังสือพิมพมติชนรายวัน
4. เหรียญรัตนาภรณ. กรุงเทพฯ : สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ, 2550.
"หนั ง สื อ “เหรี ย ญรั ต นาภรณ ” เล ม นี้ เ นื้ อ หาเป น การรวบรวมข อ มู ล จากหนั ง สื อ “ตํ า นาน
เครื่องราชอิสริยาภรณสยาม” พระนิพนธในสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เมื่อ
พ.ศ.2468 ซึ่งนับเปนหนังสือเลมแรกของประวัติศาสตรเครื่องราชอิสริยาภรณไทย สวนกฎหมายเหรียญ
รัตนาภรณแตละรัชกาล ตลอดจนรายพระนามและรายนามของผูไดรับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ
ตั้งแต พ.ศ.2495 ถึง พ.ศ.2550 ซึ่งไดรับการตรวจสอบและรวบรวม
5. เอกสารเฮนรี่ เบอรนีย. / โดย ลินจง สุวรรณโภคิน, ผูแปล. นครปฐม : กรมศิลปากร, 2551.
"หนังสือชุด The Burney Papers ประกอบดวย หนังสือ 15 เลม ซึ่งถือไดวาเปนหลักฐาน
ประวัติศาสตรที่สําคัญไมเฉพาะในแงการศึกษาประวัติความสัมพันธระหวางไทยกับอังกฤษ และไทยกับ
ประเทศเพื่อนบานเทานั้น แตยังเปนแหลงขอมูลอยางดียิ่งในการศึกษาเรื่อง การปกครองการเมืองและ
สังคมของไทยในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน โดยภายในเลมประกอบดวย บันทึก จดหมายและรายงานของ
รอยเอก เฮนรี เบอรนีย ที่เขามาปฏิบัติหนาที่ทางการทูตอยูในประเทศไทยในชวง พ.ศ.2368-2369 ซึ่งได
แบงรายละเอียดของเนื้อหาในแตละเลมดังนี้ เลมที่ 1-3 เปนฉบับแปลเรียบเรียงจากตนฉบับภาษาอังกฤษ
เลม 1 ภาค 1-3 ตามลําดับวาดวยบันทึกรายวันของเฮนรี เบอรนีย ที่เขียนที่กรุงเทพฯ และสงเปนคราว ๆ ไป
ยังผูบังคับบัญชาที่อินเดียและปนัง รวมทั้งเอกสารหนังสือติดตอและบันทึกที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเจรจา
ตอรองเพื่อทําสนธิสัญญาฉบับนี้ เลมที่ 4 เปนฉบับแปลเรียบเรียงจากตนฉบับภาษาอังกฤษ เลม 1 ภาค 4
วาดวย ภูมิหลังของความสัมพันธไทย-อังกฤษ ที่เกี่ยวของกับบรรดารัฐมลายูในชวง ค.ศ.1822-1824 (พ.ศ.
2365-2368) เลมที่ 5-7 เปนฉบับแปลเรียบเรียบเรียงจากตนฉบับภาษาอังกฤษ เลม 2 ภาค 1-3 ตามลําดับ
ยังคงวาดวยภูมิหลังของความสัมพันธไทย-อังกฤษ ที่เกี่ยวของกับบรรดารัฐมลายูในชวง ค.ศ.1822-1826
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(พ.ศ.2365-2369) เลมที่ 8 เปนฉบับแปลเรียบเรียงจากตนฉบับภาษาอังกฤษ เลม 2 ภาค 4 วาดวยรายงาน
ครั้งสุดทายของเฮนรี เบอรนีย ที่สรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติภารกิจทางการทูตในราชสํานักสยาม รวมทั้ง
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เลม 9-12 เปนฉบับแปลเรียบเรียงจากตนฉบับภาษาอังกฤษ เลม 2 ภาค 5-6 และ
เลม 3 ภาค 1-2 ตามลําดับวาดวยความสัมพันธไทย-อังกฤษ ในชวง ค.ศ.1826-1840 (พ.ศ.2369-2383) ซึ่ง
เปนเหตุการณหลังจากที่ไทยและอังกฤษไดตกลงทําสนธิสัญญารวมกันแลวเนนเรื่องราวของบรรดารัฐมลายู
เป น หลั ก โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง รั ฐ เกดะห ห รื อ ไทรบุ รี เล ม ที่ 13 เป น ฉบั บ แปลเรี ย บเรี ย งจากต น ฉบั บ
ภาษาอังกฤษ เลม 4 ภาค 1 วาดวยบันทึกรายวันของนายแพทย ดี.ริชารดสัน ซึ่งรัฐบาลอังกฤษที่อินเดียได
สงเขามาปฏิบัติภารกิจที่กรุงเทพฯ และเชียงใหมระหวาง ค.ศ.1838-1839 (พ.ศ.2381-2382) อันเกี่ยวเนื่อง
กับผลประโยชนของอังกฤษในพมาที่เกี่ยวของกับการคาทางบกกับไทย เลมที่ 14 เปนฉบับแปลเรียบเรียง
จากตนฉบับภาษาอังกฤษ เลม 4 ภาค 2 วาดวยเรื่องการคาของอังกฤษในกรุงเทพฯ ในชวงทศวรรษ 1840
โดยเนนพฤติกรรมของโรเบิรต ฮันเตอร พอคาอังกฤษที่สรางความราวฉานใหกับสัมพันธภาพระหวางสอง
ประเทศ เลมที่ 15 เปนฉบับแปลเรียบเรียงจากตนฉบับภาษาอังกฤษ เลม 5 ภาค 1 ซึ่งถือเปนเลมสุดทาย
ของหนังสือชุดนี้เปนบทวิเคราะหยอนหลังสัมพันธภาพไทย-อังกฤษ ซึ่งเขียนโดย พันเอก เจมส โลว ในชวง
ทศวรรษ 1840 พรอมกันนี้ยังมีเชิงอรรถกํากับประกอบไวเพื่อคนควาขอมูลเพิ่มเติม
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร
(H)
1. กลยุทธพิชิตชีวิตหนี.้ / โดย ลุงแจม และ กมล กมลตระกูล. กรุงเทพฯ : เนชั่น, 2550.
"บรรดาผูทุกขยากจากหนี้สินลวนตองการที่พึ่งและที่ปรึกษาที่จะชวยไขขอของใจและแกปญหา
นั่นคือ ผูที่มีความรูทางกฎหมายอยางทองแท เพราะทายที่สุดก็ตองพยายามหาทางใชหนี้คืน ทางที่ดีคือ
การบริหารหนี้สินที่มีใหกอเกิดรายไดหรือการใชจายยังเปนไปไดโดยสะดวก “กลยุทธพิชิตชีวิตหนี้” เลมนี้
เนื้อหาเปนการรวบรวมคําถาม-ตอบที่เปนประโยชนเกี่ยวกับปญหาหนี้สินโดย “ลุงแจม” จากคอมลัมน
สุดฮิตในหนังสือพิมพคม ชัด ลึก ซึ่งเนื้อหาในเลมทั้งหมดจะชวยชี้แนะแนวทางแกปญหาและการปองกัน
ปญหาที่ดีที่สุดแกบรรดาลูกหนี้ทั้งหลาย พรอมกันนี้ยังนําเสนอประสบการณจากลูกหนี้ที่รอดตายจากการ
ทวงหนี้ และการตอสูกับบัตรเครดิตของคนเปนลูกหนี้
2. มิติหญิง-ชาย : ความแตกตางบนความเหมือน. / โดย สํานักงานสถิติแหงชาติ. กรุงเทพฯ :
ธรรมดาเพลส, 2551.
"มิติหญิง-ชาย : ความแตกตางบนความเหมือน เลมนี้เปนหนังสือที่นําเสนอการวิเคราะหขอมูล
จําแนกเพศ ที่ทําใหเห็นบทบาทของหญิงชายในมิติสําคัญ 7 มิติดวยกัน คือ สุขภาพ การศึกษา การทํางาน
รายไดและความยากจน ชีวิตครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ ความรุนแรง การเปนผูนํา ในแตละมิติจะ
แสดงใหเห็นถึงความแตกตางกันในดานโอกาส บทบาท ความเทาเทียมและพฤติกรรมเฉพาะทางเพศ เชน
ผูหญิงมีรายไดจากการทํางานนอกภาคเกษตรต่ํากวาผูชายในสัดสวน 0.92 ผูมีทักษะการใชคอมพิวเตอรสูง
กวาผูชายแตผูหญิงมีโอกาสทํางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนอยกวาผูชายคอนขางมากในสัดสวน
0.13 เทานั้น ผูหญิงเปนเหยื่อความรุนแรงทางเพศเพิ่มขึ้น ผูหญิงรับราชการมากกวาผูชายแตมีโอกาส
กาวหนาสูตําแหนงระดับสูงนอยกวาผูชาย เปนตน ขอมูลเหลานี้จะแสดงถึงสถานการณความเสมอภาคของ
หญิงชายในมิติตางของสังคมไดชัดเจนยิ่งขึ้น
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3. สรุปสาระความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด. กรุงเทพฯ :
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2552.
"การเจรจาการจัดทําความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด เปน
ความตกลงที่ครอบคลุมเกี่ยวของกับการคาเกือบทุกเรื่องโดยเริ่มเจรจามาตั้งแตตนป 2548 โดยตั้งเปาหมาย
จะมีผลบังคับใชไดในกลางป 2552 ความตกลง AANZFTA ประกอบดวย 12 ประเทศ ไดแก บูรไน ดารุส
ซาลาม อินโดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟ ลิปปนส สิง คโปร ไทย กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด หลายทานคงสงสัยวาความตกลงฉบับนี้มีเนื้อหาสาระอะไร ประเทศไทยมีความตกลงการคาเสรี
ระหวางไทยกับออสเตรเลีย และระหวางไทยกับนิวซีแลนดแลว ทําไมถึงตองมีความตกลงนี้อีก ประโยชนที่
จะไดรับคืออะไร ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไร และรัฐบาลจะมีมาตรการรองรับผลกระทบเหลานั้น
อยางไร ฯลฯ หนังสือเลมนี้จะสามารถใหคําตอบสําหรับคําถามเหลานี้ได

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

6

สาระสังเขปหนังสือใหม
มีนาคม 2552

หนังสือหมวดรัฐศาสตร
(J)
1. แนวทางการจัดการความรวมมือระหวางทองถิ่น. / โดย ชิต นิลพานิช และ สมปฤณ นิยมไทย.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพน่ํากัง, ม.ป.ป.
"หนังสือเลมนี้จัดพิมพขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางสําหรับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมความ
รวมมือระหวางทองถิ่น อีกทั้งเปนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางทองถิ่นในแงของการทํากิจกรรม
รวมกัน โดยอาจทําเปนขอตกลงรวมกันและไดดําเนินการวิจัยภาคสนามในหลายพื้นที่ ไดแก จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสงขลา โดยเริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2546 จนถึง
เดือนสิงหาคม 2547 และมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ดังกลาวเพื่อสรุปผลการศึกษาและจัดทําแนว
ทางการจัดการความรวมมือระหวางทองถิ่น ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาไดกลาวถึง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
การจัดการความรวมมือระหวางทองถิ่น การบริหารจัดการความรวมมือระหวางทองถิ่น รวมถึงกฎหมาย
เกี่ยวกับความรวมมือระหวางทองถิ่น พรอมดวยกรณีตัวอยางความรวมมือระหวางทองถิ่นในประเทศไทย
และประเทศญี่ปุน
2. เบื้องลึกเบื้องหลังความสัมพันธไทย-ไตหวัน ภายใตนโยบายจีนเดียว. / โดย องอาจ
เดชอิทธิรัตน. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549.
"หนั ง สือ เล ม นี้ ได รับ การคัด เลือ กใหเ ปน สารนิพ นธดี เ ด น ในป 2549 ซึ่ง ในเนื้ อ หาไดก ลา วถึ ง
ความสัมพั นธระหว างประเทศของไทยกับไตห วัน โดยประกอบด วย แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ การประเมินความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) รวมถึงความสัมพันธ
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) กับประเทศไทยและนานาชาติระหวางป พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975-ปจจุบัน) พรอม
ดวยเบื้องหลังความผูกพันและความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ตลอดจน
บทสรุป 59 ป แหงความสัมพันธที่ผันแปร รวมทั้งความเห็นและขอเสนอแนะ และในการจัดพิมพครั้งที่ 2 นี้
ยังไดเพิ่มเติมตารางสถิติการคาระหวางไทยกับไตหวันถึงป 2550
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. กฎกติกา WTO เลมที่หนึ่ง : กฎกติกาทั่วไป. / โดย รังสรรค ธนะพรพันธุ และ สมบูรณ ศิริประชัย.
ม.ป.ท. : หางหุนสวนจํากัด สามลดา, 2552.
"หนังสือชุดกฎกติกาองคการการคาโลกจัดทําขึ้นเพื่ออธิบายและทําความเขาใจกฎกติกาตาง ๆ
ขององค ก ารการค า โลก โดยที่ ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของระเบี ย บเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศที่ มี ต อ
เศรษฐกิ จ ไทย และโดยที่ คํ า นึ ง ถึ ง ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ว า หนั ง สื อ ภาษาไทยเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ยั ง มี อ ยู น อ ยมาก
ประชาชนคนไทยควรไดเรียนรูกฎกติกาองคการการคาโลก มิเพียงเพื่อทําความเขาใจแตเพื่อใหรูเทาทันดวย
หนังสือเลมนี้ประกอบดวยเนื้อหาเรื่องหลักการไมเลือกปฏิบัติ Reciprocity ขอยกเวนกฎกติกาการคาเสรี
ภายใตองคการการคาโลก การปฏิบัติที่เปนพิเศษและแตกตาง ความตกลงการคาเสรีระดับภูมิภาคกับกฎ
กติกาของ WTO ตารางความตกลงการคาเสรีระดับภูมิภาคที่มีผลบังคับใชและแจงใหกับ GATT และ WTO
รับทราบ ณ วันที่15 มิถุนายน 2549 แผนภาพความตกลงการคาเสรีระดับภูมิภาคที่มีผลบังคับใช แผนภาพ
ความตกลงการคาเสรีระดับภูมิภาคที่อยูระหวางการเจรจา ณ เดือน กุมภาพันธ 2548 และสัดสวนความ
ตกลงการคาเสรีขามภูมิภาคตอความตกลงการคาเสรีทั้งหมด ณ เดือน กุมภาพันธ 2548
2. กฎกติกา WTO เลมที่สอง : การเขาถึงตลาด MARKET ACCESS. / โดย รังสรรค ธนะพรพันธุ
และ สมบูรณ ศิริประชัย. ม.ป.ท. : หางหุนสวนจํากัด สามลดา, 2552.
"หนังสือชุด กฎกติกาองคการการคาโลกจัดทําขึ้นเพื่ออธิบายและทําความเขาใจกฎกติกาตาง ๆ
ขององคการคาโลก โดยที่ตระหนักถึงความสําคัญของระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีตอเศรษฐกิจ
ไทยและโดยที่คํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา หนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีอยูนอยมาก ประชาชนคนไทย
ควรไดเรียนรูกฎกติกาองคการการคาโลกมีเพียงเพื่อทําความเขาใจ แตเพื่อใหรูเทาทันดวย หนังสือเลมนี้
ประกอบดวย เนื้อหาเรื่องการเขาถึงตลาด การเขาถึงตลาดของสินคาที่มิใชสินคาเกษตร ภาษีศุลกากร การ
กําหนดปริมาณการนําเขากับตกลง GATT WTO มาตรการการควบคุมเชิงปริมาณกับกระบวนการ
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Tariffication มาตรการปกปองตนเองภายใตองคการการคาโลก มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และ Trade-Related Investment Measure (TRIMs)
3. คูมือแนวทางการยกรางกฎหมาย. / โดย สํานักกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, ม.ป.ป.
"เนื่องจากสํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา
ร า งกฎหมายตามความต อ งการให กั บ สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร คณะกรรมาธิ ก าร ส ว นราชการและ
ประชาชน โดยมีเปาหมายเพื่อสรางกฎหมายที่ดี มีประสิทธิภาพสามารถใชกฎหมายไดทันตอเหตุการณ
และสถานการณของสังคมไทย สํานักกฎหมายไดจัดทําคูมือแนวทางการยกรางกฎหมายขึ้น โดยกลาวถึง
สาระสําคัญแบงออกเปน 2 สวน คือ หลักการเบื้องตนในการยกรางกฎหมาย และโครงสรางและแบบของ
กฎหมายเพื่อใชเปนแนวทางและขอมูลเบื้องตนในการจัดทํารางกฎหมายใหกับผูปฏิบัติงานดานการราง
กฎหมายเพื่อใหมีความถูกตองทั้งในดานโครงสราง เนื้อหา ถอยคํา และรูปแบบที่เปนไปในทิศทางและ
มาตรฐานเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ
4. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551. / โดย สํานักกฎหมาย. กรุงเทพฯ :
สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.
"หนั ง สื อ เล ม นี้ เ ป น การสรุ ป สาระสํ า คั ญ ประวั ติ ค วามเป น มาในการตราพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี
พิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 38 ก หนา 32 เมื่อวัน
จันทรที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2551 และเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2551 เปนตนไป โดยมี
เจตนารมณเพื่อนําระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อตอการใชสิทธิเรียกรองของผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคที่ไดรับ
ความเสียหายไดรับการแกไขเยียวยาดวยความรวดเร็ว ประหยัดและมีประสิทธิภาพ อันเปนการคุมครอง
สิทธิของผูบริโภค ขณะเดียวกันก็เปนการสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจหันมาใหความสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพของสินคาและบริการใหดียิ่งขึ้น แบงเนื้อหาออกเปน 6 หมวด คือ หมวดที่ 1 บททั่วไป หมวดที่ 2
วิธีพิจารณาคดีผูบริโภคในศาลชั้นตน หมวดที่ 3 การอุทธรณ หมวดที่ 4 การฎีกา หมวดที่ 5 วิธีการ
ชั่วคราวกอนพิพากษา และหมวดที่ 6 การบังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง รวมทั้งในสวนสุดทายมีบท
เฉพาะกาลไวดวย
5. พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ.2551. / โดย สํานักกฎหมาย. กรุงเทพฯ :
สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.
"หนังสือเลมนี้เปนการสรุปสาระสําคัญประวัติความเปนมาในการตราพระราชบัญญัติสถาบัน
คุมครองเงินฝาก พ.ศ.2551 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 33 ก เมื่อวันพุธที่ 13
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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กุมภาพันธ 2551 และเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันจันทรที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2551 เปนตนไป เพื่อนําระบบการ
คุมครองเงินฝากแบบจํากัดวงเงิน และกําหนดกลไกตาง ๆ ในการคุมครองเงินฝากอยางเปนระบบมาใช ซึ่ง
จะสงผลตอความเชื่อมั่นของประชาชนตอระบบสถาบันการเงินอันจะเปนการสนับสนุนการออมเงินใน
ประเทศ และเสริมสรางความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินในภาพรวม โดยแบง
เนื้อหาออกเปน 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สถาบันคุมครองเงินฝาก หมวดที่ 2 การดําเนินการเกี่ยวกับสถาบัน
การเงิน หมวดที่ 3 การคุมครองเงินฝาก หมวดที่ 4 การชําระบัญชีสถาบันการเงิน หมวดที่ 5 บทกําหนด
โทษ และในสวนสุดทายไดกําหนดบทเฉพาะกาลไวดวย
6. พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ.2551. /
โดย กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, 2552.
"เนื่องดวยเปนการสมควรใหมีองคการสื่อสารสาธารณะซึ่งทําหนาที่เปนผูนําในการผลิตและ
สรางสรรครายการขาวสารคุณภาพสูงที่จะเปนประโยชนตอสาธารณะและสวนรวม โดยเนนการมีสวนรวม
ของประชาชน เพื่อสงเสริมใหมีการใหขอมูลที่ถูกตองแทจริงและสมดุลและมุงยกระดับการเรียนรูของ
ประชาชนทุกภาคสวนใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
ประเทศ และสรางความยั่งยืนใหแกความเปนพลเมืองและสังคมสวนรวมผานทางบริการขาวสารและสาระ
ความรู นอกจากนี้เพื่อใหองคการเปนผูนําความรูในทางวิทยาการตาง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ จึงมีความจําเปนตองตราพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ.2551 โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 8 ก หนา 1 เมือ่
วันจันทรที่ 14 มกราคม 2551 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
7. หลักการสําคัญของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงที่แกไขเปลี่ยนแปลงใหม พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551. / โดย สํานักงานศาลยุติธรรม.
นนทบุรี : เพชรรุงการพิมพ, 2552.
"หนังสือเลมนี้เปนการอธิบายหลักการสําคัญของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่แกไขเปลี่ยนแปลงใหม พ.ศ.2550 ซึ่งไดแกพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา (ฉบั บ ที่ 26) และ (ฉบั บ ที่ 27) พ.ศ.2550 และ
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) และ (ฉบับที่ 29) พ.ศ.
2551 ไดแกไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงหลักการของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหลาย
ประการ โดยเฉพาะบทบั ญญั ติ อั น เกี่ ย วกั บ การคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของผู ต อ งหาและผู เ สี ย หาย
กระบวนการสอบสวนใหเปนไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแนวทางการสืบพยานหลักฐานให
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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สอดคลองรองรับกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาดานเทคโนโลยีและความเจริญกาวหนา
ทางวิทยาศาสตร นอกจากนี้ไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
(ฉบับที่ 24) พ.ศ.2551 ซึ่งไดปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับคาฤชาธรรมเนียมใหความเหมาะสมยิ่งขึ้น ปรับปรุง
หลักเกณฑและวิธีการในการไกลเกลี่ยของศาล การเลื่อนการพิจารณาใหเครงครัดยิ่งขึ้น และการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีมโนสาเร และคดีไมมีขอยุงยากใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้นดวย
8. สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2549. / โดย
สํานักงานศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลปกครอง, 2549.
"หนังสือเลมนี้เปนเอกสารสรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
พ.ศ.2549 เพื่อเผยแพรใหกับหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐไดนําไปใชประโยชน โดยไดสรุป
เรียงตามลําดับของคดีพิพาทในมาตรา 9 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ.2542 และเนนการสกัดแนวทางการปฏิบัติราชการที่มีลักษณะเปนการทั่วไป ซึ่งหนวยงาน
ทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐสามารถใชเปนบรรทัดฐานรวมกันในการปฏิบัติงานใหบริการแกประชาชน
ไดโดยไมจํากัดเฉพาะแตหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับขอพิพาทในคดีที่เกิดขึ้น
เทา นั้น ซึ่ง แบ ง เนื้ อหาเป น 3 สว น คื อ 1) แนวทางการปฏิบัติ ร าชการที่ไดจากคดีพิ พ าทเกี่ ย วกั บ การที่
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)
2) แนวทางการปฏิบัติราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) และ 3) แนวทางการปฏิบัติ
ราชการที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)
9. สรุปหลักกฎหมายจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อเสริมสรางแนวทางปฏิบัติราชการ
ที่ดี พ.ศ.2550. / โดย สํานักงานศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลปกครอง, 2551.
"หนังสือเลมนี้เปนการสรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ป
พ.ศ.2550 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรใหกับหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐไดนําไปใช
ประโยชน โดยการจัดทําไดนําเนื้อหาในสวนที่เปนการสรุปหลักกฎหมายที่นาสนใจจากคําวินิจิฉัยของศาล
ปกครองสูงสุดในสวนที่มีลักษณะเปนการวางแนวทางในการปฏิบัติราชการและสรุปเรียงตามลําดับของคดี
พิพาทในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
โดยแบงเปน 4 สวน คือ 1. หลักกฎหมายจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่ ห นว ยงานทางปกครองหรื อ เจ า หน า ที่ข องรั ฐ กระทํ า การโดยไมช อบด ว ยกฎหมายตามมาตรา 9
วรรคหนึ่ง (1) 2. หลักกฎหมายจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตาม
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) 3. หลักกฎหมายจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา 9
วรรคหนึ่ง (3) และ 4. หลักกฎหมายจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ไดจากคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา
ทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)

หนังสือหมวดศิลปกรรม
(N)
1. โบราณคดีเครื่องถวยสยามแหลงเตาเมืองนานและพะเยา. / โดย สายันต ไพรชาญจิตร.
นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
"หนังสือเลมนี้พัฒนามาจากงานวิจัยที่ไดรับรางวัลวิจัยดี สาขาสังคมศาสตร จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จากการศึกษาครั้งนี้ไดขอคนพบที่สําคัญ คือ หลักฐานการผลิตเครื่องถวยชามที่มีอายุรวมสมัยกัน
ของแหลงเมืองนานบานเตาไหแชเลียง แหลงเตาพระยาที่เวียงบัว และแหลงเตาเมืองเชลียง ชวยใหรูวา
สุโขทัยและศรีสัชนาลัยไมไดเปนตนกําเนิดหรือศูนยกลางแหงเดียวของเทคนิควิทยาการการผลิตเครื่องถวย
ชามเคลือบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน แตสวนใหญตางก็พัฒนาวิทยาการของตน และทําสืบกันมาจนเกิด
เปนอัตลักษณและภูมิปญญาเฉพาะถิ่น และก็มีหลักฐานที่ชวนเชื่อวากลุมคนผูประดิษฐและผลิตเครื่องถวย
ในแหลงเตาที่เมืองนาน และที่พะเยานาจะเปนกลุมชนชาติพันธุไทและเครือญาติวัฒนธรรมไทย
2. อานอยางไรและเขียนอยางไร. พิมพครั้งที่ 18. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2551.
"หนังสืออานอยางไรและเขียนอยางไร เลมนี้เนื้อหาเปนการประมวลคําตาง ๆ ที่มักมีผูอานผิด
และเขียนผิด โดยพิมพคําอานตามหลักไวในลําดับแรกและคําอานตามความนิยมไวในลําดับที่ 2 นอกจากนี้
ยังไดรวบรวมการอานคําวิสามานยนามที่สําคัญ อาทิ ชื่อจังหวัด อําเภอ กิ่งอําเภอ (เฉพาะบางจังหวัด) ถนน
ตรอก ซอย (เฉพาะบางชื่อ) ในเขตกรุงเทพมหานคร ชื่อพระอารามหลวงตาง ๆ การอานตัวเลขและการอาน
เครื่องหมายตาง ๆ ไวดวย และในการจัดพิมพครั้งนี้ยังไดเพิ่มเติมคําที่ยังพบวามีปญหาการอานและเขียนให
ถูกตอง ปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับตัวเลข เชน หมายเลขโทรศัพท
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดเทคโนโลยี
(T)
1. รากฐานพลังงานไทย. / โดย ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน. กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง,
2551.
"หนังสือรากฐานพลังงานไทย เลมนี้ในเนื้อหานอกจากการบันทึกประวัติศาสตรดานพลังงานที่
สําคัญของประเทศไทยแลว อีกวัตถุประสงคหนึ่งของผูเขียนในการจัดทํา คือ เพื่ อเปนการยกยองและ
ขอบพระคุณทานรัฐมนตรี ศุลี มหาสันทนะ ผูที่ทํางานในลักษณะ “ปดทองหลังพระ” ปูชนียบุคคลดาน
พลังงานของประเทศไทย “เรืออากาศโท ศุลี มหาสันทนะ” รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในชวงป
2524-2531 ในสมั ยรั ฐบาลของพลเอกเปรม ติ ณสูลานนท เปน ผูอยูเ บื้องหลังการกําหนดและผลัก ดัน
นโยบายและมาตรการด า นพลั ง งานที่ สํ า คั ญ อั น ได แ ก การพั ฒ นาแหล ง ป โ ตรเลี ย มในประเทศและ
อุ ต สาหกรรมต อ เนื่ อ ง การปรั บ ปรุ ง กฎหมายป โ ตรเลี ย มและการส ง เสริ ม การสํ า รวจและพั ฒ นาแหล ง
ปโตรเลียมในประเทศ การจัดระบบการจัดหาน้ํามันและการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง การปรับปรุง
ประสิทธิภาพและเสริมสรางศักยภาพองคกรดานพลังงาน การปรับปรุงระบบการบริหารนโยบายพลังงาน
การปรับโครงสรางภาษีราคาน้ํามันใหเหมาะสม การสรางกติกาใหมในการคาและการนําเขาน้ํามัน การเพิ่ม
กําลังการกลั่นน้ํามัน การยกเลิกควบคุมราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและการผลักดันใหภาคเอกชนมีสวนรวมและ
เปนผูลงทุนในภาคพลังงาน พรอมกันนี้บันทึกที่บอกเลาเรื่องราวในอดีตของหนังสือเลมนี้เพื่อใหคนรุนหลัง
ไดใชเพื่อเรียนรูถึงตัวอยางและแนวทางที่ผูคนสมัยกอนไดใชในการจัดการปญหา รวมถึงเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการคาดการณเหตุการณที่จะเกิดตอไปในอนาคต ซึ่งการเรียนรูทําใหเกิดแนวคิดเพื่อกําหนดแนวทางและ
การเรียนรูทําใหเกิดการปองกันเพื่อไมใหเกิดเหตุการณที่เปนลบเชนในอดีตอีก
2. กลยุทธสําหรับความยั่งยืนดานพลังงานของประเทศไทย. / โดย ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน.
กรุงเทพฯ : มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม, 2551.
"หนั ง สื อ เล ม นี้ เ ป น บทความที่ เ กี่ ย วกั บ พลัง งานที่ ยั่ ง ยื น ของประเทศไทย ซึ่ง ผู เ ขี ย นเป น อดี ต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน (ตุลาคม 2549 – กุมภาพันธ 2551) โดยมีเนื้อหาสาระที่สําคัญสะทอน
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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สถานการณดานพลังงานของไทย โดยเฉพาะการพัฒนาและการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนในชวงกวา
ทศวรรษที่ผานมา ทั้งนี้อาจกลาวไดวาในชวง 2-3 ปที่ผานมานั้นเปนชวงที่นโยบายดานพลังงานหมุนเวียน
และการผลิตไฟฟา รวมทั้งการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็กและเล็กมากที่ใชพลังงานหมุนเวียนเปน
เชื้อเพลิงมีความชัดเจนเปนรูปธรรมมากที่สุด

หนังสือหมวดวิชาการทหาร
(U)
1. กฎอัยการศึก. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2550.
"จากเหตุการณเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขไดเขายึดอํานาจทางปกครองจากรัฐบาลพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
และไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก ประกอบกับประวัติศาสตรทางการเมืองของประเทศไทยที่ผานมาไดมี
การปฏิวัติรัฐประหาร พรอมกับการประกาศใชกฎอัยการศึกเสมอเพื่อใหทานผูอานทั่ว ๆ ไปไดเกิดความ
เขาใจในเรื่องดังกลาว เนื้อหาในหนังสือเลมนี้จะกลาวถึงประวัติความเปนมา ความหมาย เจตนารมณของ
กฎอัยการศึก การประกาศและการเลิกใช กฎรอัยการศึก ผลจากการประกาศใชกฎอัยการศึก ตารางการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกในรัชสมัย รัชกาลที่ 9 พรอมทั้งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2547
2. ลมรัฐบาล เลิกรัฐธรรมนูญสืบทอดอํานาจเผด็จการทางการเมือง. / โดย โสภณ เพชรสวาง
และ ทะนงศักดิ์ มวงมณี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพทองกมล, 2551.
"หนังสือเลมนี้เนื้อหาจะกลาวถึงเหตุการณทางการเมืองที่มุงเนนเฉพาะการยึดอํานาจ การปฏิวัติ
รัฐประหาร ลมรัฐบาล เลิกรัฐธรรมนูญและการสืบทอดอํานาจเผด็จการของผูนําทางการทหาร และผูนํา
ทางการเมืองรวมทั้งเสริมขอมูลเกร็ดความรูประวัติศาสตรการเมืองไทยในบางเรื่องบางตอนที่เกี่ยวของกับ
การยึดอํานาจและในรายละเอียดของเนื้อหาเลมนี้ประกอบดวย ตอนที่ 1 การเมืองไทยในวังวนลมรัฐบาล
เลิกรัฐธรรมนูญ สืบทอดอํานาจเผด็จการทางการเมือง ตอนที่ 2 การเมืองไทยกอนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง ตอนที่ 3 ลมรัฐบาลพระมหากษัตริยสืบทอดอํานาจคณะราษฎร (พ.ศ.2475-2487) ตอนที่ 4 ลม
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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รัฐบาลเลิกรัฐธรรมนูญ สืบทอดอํานาจทางการเมือง (พ.ศ.2487-2500) ตอนที่ 5 ลมรัฐบาลสืบทอดอํานาจ
เผด็จการทหาร (พ.ศ.2500-2520) ตอนที่ 6 รัฐบาลภายใตรัฐธรรมนูญสืบทอดอํานาจเผด็จการ (พ.ศ.
2521-2534) ตอนที่ 7 เลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2534 เริ่มปฏิรูปการเมือง (พ.ศ.2534-2543) ตอนที่ 8 รัฐบาล
ภายใตระบอบทักษิณ (พ.ศ.2543-2549) ตอนที่ 9 แนวคิดปองกันการยึดอํานาจรัฐประหารและกบฏ พรอม
กันนี้ในสวนของภาคผนวกประกอบดวย ทําเนียบนายกรัฐมนตรี ตั้งแตพระยามโนปกรณนิติธาดาจนถึง
พลเอกสุรยุทธ จุลานนท (พ.ศ.2549) ทําเนียบประธานสภาผูแทนราษฎรไทยตั้งแตเจาพระยาธรรมศักดิ์
มนตรี (พ.ศ.2475) จนถึงนายโภคิน พลกุล (พ.ศ.2548) ทําเนียบการยึดอํานาจรัฐประหารของไทยตั้งแต
พ.ศ.2476-พ.ศ.2549 รวมยึดอํานาจ 10 ครั้ง

หนังสือหมวดเรื่องสั้น
นวนิยาย (FIC/SC)
1. ชิงหมาเกิด. / โดย มณฑารัตน ทรงเผา. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
"เมื่อทวิลลีบังเอิญไปพบเห็นบุคคลผูหนึ่งทิ้งขยะลงบนทางหลวง เขาก็ตัดสินใจวาจะสั่งสอนให
ผูนั้นไดรับบทเรียน โดยหารูไมวาเปาหมายที่เขาเพงเล็งนั้นคือ ปาลม เมอรสโตท บุคคลผูมีหนาที่คลี่คลาย
ขจัดปมปญหาทางการเมืองที่ทั้งหยิ่งยโสโอหังและมีอํานาจมากที่สุดคนหนึ่งของฟลอริดา และก็ใหบังเอิญ
เหลือเกินที่โครงการลาสุดของเปาหมายของทวิลลีก็คือการ “ผุดบรรดาศูนยการคา” ใหเกิดขึ้นบนเกาะที่
นั บ ว า มี ธ รรมชาติ ที่ ยั ง บริ สุ ท ธิ์ ม ากที่ สุ ด ซึ่ ง ตั้ ง อยู ต ามแนวอ า วห า งจากชายฝ ง ทะเลเพี ย งนิ ด เดี ย ว
ผูกอการรายเพื่อปกปองธรรมชาติโดยการลักพาตัวหมา เหลาบรรดาคางคกรองเพลง โสเภณีทบี่ ริการเฉพาะ
ชาวรีพับรีกัน การตองเลือกเอาสุนัขลาบราดอรรีทรีฟเวอรทั้งตัวเปน ๆ ดีกวาทั้งตัวที่แยกเปนชิ้น ๆ และอดีต
ผูวาการรัฐซึ่งกลับไปมีชีวิตอยางสันโดษ ทั้งหมดนี้ลวนปรากฏอยูใน “ชิงหมาเกิด” นิยายโหด-มัน-ฮา ระดับ
หาดาวแปลมาจาก “Sick Puppy” ของคารล ไฮยาชัน ที่จะตีแผเรื่องราวโสมมใหโลกไดรูและยังเปยมไป
ดวยมุขตลกขบขันที่จะทําใหผูอานตองหัวเราะออกมา
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2. สะพานชีวิต. / โดย นิเวศน กันไทยราฎร. กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.
"หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมเรื่องสั้นจากผูเขียนที่ไดเลือกเฟนบทบาทของตัวละครในแตละ
มุมมองมาเรียบเรียง รวมเรื่องสั้นชิ้นที่คัดสรรในชุด “สะพานชีวิต” เลมนี้ ไดสะทอน “ความคิด” ที่มีตอคน
สู ง วั ย แต ค นสู ง วั ย ซึ่ ง ถื อ เป น พลเมื อ งอาวุ โ สของประเทศ และยั ง ทรงคุ ณ ค า แก ค วามสนใจ นั่ น เพราะ
“พลเมืองอาวุโส” ยอมไดรับการคารวะ ไมวาชีวิตจะเปนอยางไรก็ตาม เนื้อหาสวนใหญไดนํามาจากเรื่อง
จริงของคนในสังคม และตัวละครจากชีวิตจริงเหลานี้ก็ไดคืนลมหายใจแกธรรมชาติไปหมดแลว ซึ่งเปนการ
ตอกย้ําวาทุกชีวิตลวนมีจุดรวมเดียวกัน ลวนมีชะตากรรมเดียวกัน นั่นคือ ชะตากรรมเมื่อคราวเดินลง
สะพาน (ความตาย)

หนังสือหมวดวิทยานิพนธ
รายงานการวิจัย
1. การกําหนดและการประเมินสมรรถนะบุคลากรภาครัฐทีเ่ หมาะสมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต. / โดย ชาลี ไตรจันทร. ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2551.
"การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดและประเมินสมรรถนะบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และวิเคราะหปจจั ยเชิ งสาเหตุที่มีอิ ทธิพ ลตอการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ผลการศึกษาพบวาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมกับพื้นที่ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ประกอบไปดวยสมรรถนะ 5 ดาน ไดแก มนุษยสัมพันธ การบริการที่ดี จริยธรรม ความ
เขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม และการเขาถึงประชาชน จากการประเมินสมรรถนะบุคลากรภาครัฐพบวา
บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะสูงทุกดาน โดยมีสมรรถนะดานความเขาใจในขอแตกตางทางวัฒนธรรมสูงสุด
และดานการเขาถึงประชาชนต่ําสุด เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะบุคลากรภาครัฐกับตัวแปรคุณลักษณะสวน
บุคคล พบวาตัวแปร เพศ อายุ อายุราชการ สถานภาพการสมรส และการศึกษา พบวาไมมีความแตกตาง
กับสวนศาสนา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กลุมอาชีพ ภูมิลําเนาของบุคลากรภาครัฐ พบวามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการทดสอบภายหลัง พบวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
ปตตานีมีการเขาถึงประชาชนมากกวาจังหวัดยะลาและนราธิวาส บุคลากรฝายปกครองมีมนุษยสัมพันธ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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มากกวาตํารวจ บุคลากรภาครัฐที่มีภูมิลําเนานอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีมนุษยสัมพันธและ
จริยธรรมมากกวาบุคลากรภาครัฐที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่ ในการวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง
ตอการพัฒนาสมรรถนะพบวาปรีชาเชิงอารมณเปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาเปนบรรยากาศ
องคการ และการลดความเปนบุคคลในผูอื่นตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีปจจัยเชิงสาเหตุรวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของสมรรถนะบุคลากรภาครัฐไดถึงรอยละ 73
2. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเพื่อปลูกฝงคานิยมเศรษฐกิจพอเพียงดานความพอประมาณ
สําหรับนักเรียนปฐมวัย กรณีศึกษา : โรงเรียนบานหนองขาม อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี. / โดย นภสินธุ เสือดี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.
"การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเพื่อปลูกฝงคานิยมเศรษฐกิจ
พอเพียงดานความพอประมาณสําหรับนักเรียนปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 โรงเรียนบานหนองขาม
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ที่ศึกษาอยูในปการศึกษา 2550 จํานวน 22 คน โดยมีเครื่องมือในการวิจัย
ดังนี้ 1) สื่อการเรียนรู ไดแก การตูน (Animation) การแสดงละครหุนและบทเพลง 2) คูมือการใช และ
แผนการจัดการเรียนรู ที่สอดคลองและสงผลใหเกิดการพัฒนาคานิยมดังกลาว 3) แบบสังเกตพฤติกรรม
การมีคานิยมเศรษฐกิจพอเพียงดานความพอประมาณ 4) แบบประเมินคุณภาพของนวัตกรรม โดยใช
ระยะเวลาในการทดลอง 3 สัปดาห เก็บขอมูลเชิงปริมาณ กอน ระหวาง และหลังการใชนวัตกรรม เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางและพัฒนาการและเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสังเกตโดยผูวิจัยและครูซึ่งเปน
ผูใชนวัตกรรม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย และการเปรียบเทียบคา t (t-test for dependent
samples) ผลการวิจัยไดนวัตกรรมการเรียนรูเพื่อปลูกฝงคานิยมเศรษฐกิจพอเพียงดานความพอประมาณที่
มีคุณภาพดานเนื้อหาในระดับดี และดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับดีมาก ผลการวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณปรากฏวานักเรียนมีพัฒนาการของคะแนนคานิยมเศรษฐกิจพอเพียงดานความพอประมาณเพิ่มขึ้น
และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน ผลการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพปรากฏวานักเรียนปฐมวัยมีการพัฒนาคานิยมเศรษฐกิจพอเพียงดานความพอประมาณอยูใ นระดับ
ดี ดีมาก และเปนที่นาสังเกตวามีปรากฏการณที่นักเรียนสามารถบอกกลาว ตักเตือน ชักชวน ใหบุคคลอื่น
มีคานิยมเชนเดียวกับตนเองได ซึ่งนอกเหนือจากผลที่คาดไว
3. การพัฒนาศูนยขาวชุมชน. / โดย สัจจา บรรจงศิริ และคณะ. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2549.
"การวิจัย ครั้ง นี้มี วั ตถุประสงคเ พื่อศึ กษา 1) สถานการณ การดํ าเนิ นงานของศู น ยขาวชุม ชน
2) พัฒนารูปแบบการดําเนินงานของศูนยขาวชุมชน 3) แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาศูนยขาวชุมชน
ใหยั่งยืน และ 4) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนยขาวชุมชน การวิจัยใชกระบวนการวิจัยเชิง
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวาศูนยขาวชุมชนที่ศึกษาเริ่มจัดตั้ง ตั้งแตป พ.ศ.2543-2546
ส ว นใหญ ไ ม มี สํ า นั ก งานสภาพพื้ น ที่ แ ปลงนาข า วเจ า ของสมาชิ ก ในเขตจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เป น ที่ ร าบ
ดินเหนียว เปนนาในเขตชลประทาน สวนแปลงนาขาวหอมมะลิในจังหวัดบุรีรัมยและแปลงนาขาวเหนียวใน
จังหวัดอุบลราชธานี สภาพพื้นที่เปนราบดินรวนปนทราย เปนนาในเขตน้ําฝน การทํานาสวนใหญเปนการ
ดําเนินการโดยสมาชิกอยางอิสระ ไมมีนาแปลงรวม ยกเวน ศูนยขาวชุมชนหนองมะคาแต และหนองชัยศรี
การบริหารงานศูนยดําเนินการโดยคณะกรรมการกลุมที่มาจากการเลือกตั้ง ประกอบดวย ประธานและ
กรรมการ 5-15 คน มีกฎระเบียบขอบังคับ การบริหารกองทุนดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน
เกื อ บทุ ก ศู น ย มี ค ณะกรรมการบริ ห ารกลุ ม และบริ ห ารกองทุ น เป น ชุ ด เดี ย วกั น ยกเว น ศู น ย ข า วชุ ม ชน
หนองชัยศรี
3. การศึกษาความตองการดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับหลักสูตรดานคอมพิวเตอรในระดับ
อุดมศึกษา. / โดย พิเชษฐ รุงลาวัลย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2550.
"งานวิจัยเรื่อง มีวัตถุประสงคในการศึกษาคือ เพื่อศึกษาความตองการดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับหลักสูตรดานคอมพิวเตอรในระดับอุดมศึกษา เปนการวิจัยเชิงพรรณาโดยมุงสํารวจความคิดเห็น
ของผูบริหาร อาจารย นักศึกษา บัณฑิต และผูใช ผลการศึกษาความตองการดานคุณธรรมจริยธรรมทั่วไป
ในหลักสูตรคอมพิวเตอรจากความคิดเห็นของอาจารย พบวาโดยภาพรวมสภาพปญหาและพฤติกรรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมทั่วไปของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาคุณธรรมจริยธรรมดานนี้อยูใน
ระดับที่ตองการใหพัฒนามากขึ้น และจากความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต พบวาโดยภาพรวมสภาพปญหา
และพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมทั่วไปของบัณฑิตดานคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา
คุณธรรมจริยธรรมดานนี้อยูในระดับที่ตองการใหธํารงไว
4. การศึกษานโยบาย มาตรการและแนวทางการแกปญหาความไมสงบและการพัฒนาพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต. / โดย บุษบง ชุยเจริญวัฒนะ. ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร, 2551.
"การศึกษานี้มีวัตถุประสงคสําคัญ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษานโยบาย มาตรการและแนว
ทางการแกปญหาความไมสงบและการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต และ 2) เพื่อเสนอแนว
ทางการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ และแนวทางการแกปญหาความไมสงบและการพัฒนาพื้นที่สาม
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต โดยกรอบการศึ ก ษาได แ บ ง ออกเป น 2 ส ว นหลั ก คื อ การศึ ก ษาในภาพรวม
(สถานการณความไมสงบในพื้นที่ มาตรการและแนวทางการพัฒนาของรัฐ และขอเสนอแนะนโยบายการ
แกปญหาความไมสงบและมาตรการการพัฒนา) และกระบวนการสรางมาตรการ แนวทาง และนโยบาย
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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การแกปญหาความไมสงบและการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ปจจัยที่มีผลตอความไมสงบใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต จากการศึกษา พบวามีความซับซอนของปญหาทั้งที่เปดเผยและซอนเรนที่
นําไปสูความรุนแรง จากปจจัยเชิงโครงสราง เชน เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม การเมืองการ
ปกครอง การศึกษา และทรัพยากรในทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการไมสอดคลองกับความตองการของพื้นที่
ประกอบกับ กระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ค วามอ อ นแอไม ส ามารถใหค วามเป น ธรรมและสิ ท ธิ ที่ พึง ไดรั บ แก
ประชาชนในพื้นที่ และการบังคับใชกฎหมายที่เกินเลยขอบเขต การละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนตน จาก
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดเสนอแนะการปรับเปลี่ยนนโยบายการแกปญหาใหกับพื้นที่ตามมาตรการและ
แนวทาง 5 ดาน ดังนี้ 1. มาตรการทางกระบวนการยุติธรรม 2. มาตรการทางดานสังคม 3. มาตรการ
ทางดานเศรษฐกิจ 4. มาตรการทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5. มาตรการทางดานองคกร
และการจัดการ โดยสรุปรั ฐบาลและองคกรในพื้น ที่ต องมี ก ารปรั บเปลี่ ย นนโยบาย มาตรการและแนว
ทางการแกปญหาความไมสงบและพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยการสั่งสมประสบการณ
และการเรียนรูบริบทของทองถิ่นอยางใกลชิดและตอเนื่อง เพื่อจะไดกําหนดนโยบาย มาตรการและแนว
ทางการปฏิบัติใหดสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถิ่นอยางแทจริง
5. การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิมเพื่อเสริมสรางสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต.
/ โดย ดลมนรรจน บากา. ปตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2550.
"การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต และเปรียบเทียบระหวางเยาวชนในชนบทและในเมือง รวมทั้งศึกษาวิถีชีวิตตามความคาดหวังของ
สั ง คมมุ ส ลิ ม และเปรี ย บเที ย บวิ ถี ชี วิ ต ในป จ จุ บั น ตามความคาดหวั ง ของสั ง คมมุ ส ลิ ม ตลอดจนศึ ก ษา
ขอเสนอแนะตอวิถีการดําเนินชีวิตตามความคาดหวังของสังคมมุสลิมของเยาวชนไทย มุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ผลการวิจัยพบวาเยาวชนมุสลิมสวนใหญมีวิถีชีวิตที่ไมสอดคลองกับความคาดหวังของ
สังคมมุสลิมและขัดหลักการศาสนาอิสลาม มีการใหความสําคัญกับการศึกษาวิชาสามัญมากกวาวิชา
ศาสนา มีการละเลยและไมใหความสําคัญกับการปฏิบัติศาสนกิจ และสวนใหญมีความเห็นวาเยาวชนมี
สวนรวมในสถานการณความไมสงบในปจจุบัน โดยเยาวชนในเมืองและในชนบทมีวิถีชีวิตที่แตกตางกัน
เกือบทุกดาน ทั้งนี้ในขอเสนอแนะตอการดําเนินชีวิตของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เชน
ผูนําศาสนาตองปลูกฝงจิตสํานึกของเยาวชนใหมีวิถีชีวิตตามแนวทางศาสนาอิสลาม รวมถึงรัฐตองสงเสริม
การศึกษาทางวิชาสามั ญควบคู กับวิชาทางศาสนา รวมทั้งใหมีคณะกรรมการอิสลามประจํ าจั งหวัดมี
บทบาทในการดูแลเยาวชนอยางเต็มที่
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6. ขอมูลพื้นฐานราชอาณาจักรกัมพูชา. ชลบุรี : ศูนยอินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, ม.ป.ป.
"การศึกษานี้มีวัตถุประสงคใหนิสิตนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตในวิชา
สัมมนานโยบายตางประเทศของไทย ไดศึกษาและรวบรวมขอมูลพื้นฐานของประเทศกัมพูชาอันมีผลตอ
ความสัมพันธที่ดีระหวางประเทศ เพื่อเผยแพรขอมูลของประเทศเพื่อนบานใหเปนที่รูจักอันจะสงผลตอ
ความสัมพันธอันดีระหวางสองประเทศ ผลการศึกษาพบวาประเทศกัมพูชาและประเทศไทยมีความสัมพันธ
และความคล า ยคลึ ง กั น มากไม ว า จะในเรื่ อ งภาษา ประเพณี ศาสนา และวั ฒ นธรรม ล ว นแต มี ค วาม
คลายคลึงกันดังจะเห็นไดจากการนับถือศาสนาพุทธและการประกอบอาชีพเกษตรกรเปนสวนใหญของชาว
กัม พู ชา ทางดานนาฎศิ ลปห ลวงของกัมพูช ากั บ นาฎศิ ลปไทยในราชสํา นั ก สง ผลตอกั น และกัน มาโดย
ตลอดจนกอเกิดเปนศิลปะที่มีรูปแบบรวมกันขึ้น และอีกสิ่งหนึ่งที่นาสนใจ คือ สถานที่ทางโบราณสถานที่
เปนมรดกทางวัฒนธรรมของโลกอยางกรุงพนมเปญ พิพิธภัณฑแหงชาติ เมืองเสียมราฐ มหาปราสาท
นครวัด เมืองนครหลวง ปราสาทบายนแหงเมืองนครธม ฯลฯ ดานการอํานวยในการติดตอทางดานการคา
การลงทุนระหวางไทย-กัมพูชา นับไดวามีพัฒนาการที่กาวหนาและดําเนินไปบนพื้นฐานของความเขาอก
เข า ใจกั น โดยมี ก รอบความร ว มมื อ ต า ง ๆ เป น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งกั น ได แ ก
ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-Chao phrava-Mekong
Economic Cooperation Strategy-ACMECS) กรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมโขง (Greater Mekong
Sub-ragion-GMS) กรอบความรวมมือสามเหลี่ยมมรกต และความรวมมือระหวางไทย-กัมพูชาที่สําคัญใน
ปจจุบันและถือเปนสัญลักษณของความสัมพันธใกลชิดระหวางสองประเทศ คือ การจัดกิจกรรมฉลอง
ครบรอบ 55 ป ของการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตไทย-กัมพูชา โดยมีกิจกรรมที่ทั้งสองฝายฉลอง
รวมกันกวา 40 โครงการ ซึ่งหลายโครงการไดดําเนินการลุลวงไปแลวและประสบความสําเร็จดวยดี การ
พัฒนาความสัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศกัมพูชากับประเทศไทยจากตนป พ.ศ.2547 เปนตน
มา มีการดําเนินการความสัมพัน ธระหวางสองประเทศในทุกสาขาทุกระดับที่มีการพัฒนาตอไปอยา ง
ราบรื่น โดยมีกรอบความรวมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญ นอกจากนี้
ยังมีกลไกความรวมมืออีกมากมายทั้งในรัฐบาล และระดับทองถิ่นซึ่งมีสวนชวยสงเสริมความสัมพันธให
แนนแฟนมากยิ่งขึ้น
7. ขาวสารและการรับรูของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต “การเสริมสราง
ประสิทธิภาพการสื่อสารของสื่อบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อความ
สมานฉันทในชุมชน”. / โดย จารุณี สุวรรณรัศมี. ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,
2551.
"งานวิ จั ย เล ม นี้ มุ ง ที่ จ ะศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สื่ อ บุ ค คลในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต เพื่ อ ทราบถึ ง
ความสําคัญและรูปแบบการสื่อสารของสื่อบุคคลตางกลุม โดยมุงหวังที่จะประมวลและสกัดองคความรูเพื่อ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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นําไปพัฒนาประสิทธิภาพดานการสื่อสาร เพื่อกระตุนใหสื่อบุคคลในพื้นที่ไดพัฒนาประสิทธิภาพดานการ
สื่อสารของตนเอง และเพื่อสงเสริมใหเกิดเครือขายสื่อบุคคลในพื้นที่ จากการเก็บขอมูลดวยระบบการทํา
กิจกรรมสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก และสังเกตการณในพื้นที่สื่อบุคคลเปนสื่อดั้งเดิมที่อยูคูชุมชนมา
ชานาน และไดยิ่งไดรับการยอมรับจากชุมชนมากยิ่งขึ้นในชวงสถานการณไมปกติ เพราะประชาชนในพื้นที่
ตองการที่พึ่งพิงทางจิตใจ เริ่มเกิดวิกฤตศรัทธากับสื่อมวลชน รวมทั้งคลางแคลงใจกับเจตนาของกลุมตาง ๆ
ที่ เ ข า มาในพื้ น ที่ เ ป น จํ า นวนมาก อย า งไรก็ ดี ไ ม ว า จะเป น สื่ อ บุ ค คลจากในพื้ น ที่ ห รื อ นอกพื้ น ที่ หากมี
คุณสมบัติหลักคือมีความจริงใจ ชวยเหลือชุมชนอยางตอเนื่อง เรียนรู เขาใจ เคารพในบริบทชุมชนและ
วัฒนธรรมทองถิ่น และเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในทุกกระบวนการทํางานก็มักจะไดการ
ตอบรับและความรวมมือจากชุมชนเปนอยางดี สามารถที่จะชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเปนเกราะ
ปองกันเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนไดอีกทางหนึ่ง ผูวิจัยไดเลือกศึกษาสื่อบุคคล 8 กลุม ไดแก
เยาวชน สตรี ศาสนา ปกครอง ครู สื่อมวลชน ทหาร ตํารวจ ฯลฯ ซึ่งพบขอสังเกตที่นาสนใจในแตละกลุม
เชน กลุมศาสนา และกลุมปกครอง เปนกลุมที่คนในชุมชนใหความเคารพนับถือในระดับสูง ในการที่จะเขา
ไปทํางานแกไขปญหาในพื้นที่จึงควรที่จะประสานงานกับคนกลุมนี้เขาไปมีสวนรวมใหได เพื่อที่จะไดรับการ
ยอมรับและรวมมือกับชุมชนมากขึ้น ในขณะที่กลุมเยาวชนและกลุมสตรีเริ่มมีบทบาทในชุมชนมากขึ้น จึง
นาที่จะกลายเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนสังคม และมีสวนรวมในการแกไขปญหาความขัดแยงใน
สังคมได กลุมครูซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการใหความรูกลับถูกเบียดบังดวยความหวาดกลัวที่จะถูกลอบทําราย
ทําใหทําหนาที่ไดไมเต็มที่นัก ถึงชุมชนจะเขาใจแตก็สงผลเสียตอการพัฒนาองคความรูของเยาวชนที่จะเปน
กําลังสําคัญตอไปในพื้นที่ กลุมสื่อมวลชน กลุมทหาร และกลุมตํารวจเปนกลุมที่มีศักยภาพสูงในการที่จะ
ชวยเหลือชุมชนแตขณะนี้กลับไดรับการวิพากษวิจารณอยางมากวานโยบายตาง ๆ และกระบวนการทํางาน
ในพื้นที่นั้นกลับทําใหเหตุการณยิ่งเลวรายลง ซึ่งควรที่จะหาทางปรับแกทิศทางอยางเรงดวนเพื่อเรียกความ
ศรัทธาคืนมาจากชุมชน
8. แนวทางพัฒนาการจัดการประมงชายฝงโดยองคกรทองถิ่นจังหวัดปตตานีและนราธิวาส. / โดย
เกื้อ ฤทธิบูรณ. ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2551.
"งานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงสถานภาพเงื่อนไขในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
และองคกรทองถิ่น และการบูรณาการของการบริหารจัดการประมงชายฝง โดยองคกรทองถิ่นโดยใชแนว
ทางการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีสวนรวม ผลจากการศึกษาพบวาสถานภาพของทั้ง 3 ชุมชน เปนดังนี้ 1. ยังมี
ทุนทางสังคมเหลืออยู ซึ่งประกอบดวย ฐานทรัพยากร องคความรู ระบบคุณคา ความเชื่อ และเครือขายทาง
สังคม แตทุนเหลานี้ไดลดลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ยกเวนเครือขายทางสังคมที่แตละชุมชนขยาย
ใหญขึ้น โดยเฉพาะภายนอกแตคุณภาพภายในไมไดเพิ่มขึ้นตามไปดวย 2. ชุมชนประสบภัยคุกคามที่
สรางแรงกดดันตอฐานทรัพยากร คือ จากการทําประมงของเรืออวนรุน อวนลากและเรือปนไฟในเขต 3,000
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เมตร ที่เกิดขึ้นมายาวนาน 3. การดําเนินกิจกรรมเพื่อหาทางออกของชุมชนกิจกรรมที่เกิดขึ้นสวนใหญ
เปนไปเพื่อฟนฟูทุนของชุมชนเปนหลัก โดยเฉพาะฐานทรัพยากร ผลการศึกษา สถานภาพขององคกร
ทองถิ่น โดยพิจารณาถึง 1) โครงสรางขององคกร พบวา องคกรของรัฐมีโครงสรางชัดเจน ไมสลับซับซอน
มาก ยกเวนสถาบันการศึกษา สวนองคกรอื่น ๆ ไมเห็นโครงสรางที่ชัดเจน 2) การดําเนินงานขององคกร
แตกตางไปตามบทบาทของแตละองคกร องคกรที่มีบทบาทโดยตรง เชน ประมงจังหวัด และสมาพันธ
ประมงพื้นบาน ภาคใตการดําเนินงานเปนไปเพื่อกิจกรรมประมงทั้งหมด สวนองคกรสวนทองถิ่นทั้งระดับ
ตําบลและจังหวัดยังมีสัดสวนของงานประมงนอย โดยเฉพาะในระดับจังหวัดมีปริมาณนอยมากและให
ความสําคัญเปนอันดับรอง สําหรับองคกรอื่น ๆ จะเขามามีบทบาทโดยการสนับสนุนการดําเนินการของ
ชุมชนตามที่ชุมชนตองการเปนหลัก สําหรับเงื่อนไขในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน คือ (1) ควรมีการ
จัดการความสั ม พั น ธข องทุ น ทั้ ง 4 ทุ น ที่ชุ ม ชนมีอยู ได แก เรื่ องระบบคุณคา เพื่ อฟ น ฟูความเปน ชุ ม ชน
ดวยการตองเริ่มจัดการคนในชุมชนโดยชุมชนเอง เครือขายทางสังคมโดยเพิ่มคุณภาพการแลกเปลี่ยนเพื่อ
ฟนฟูความสัมพันธภายในชุมชน 3) การลดภัยคุกคาม เพื่อฟนฟูฐานทรัพยากร ชุมชนพยายามผลักดันการ
จัดการของรัฐใหเขมงวดจริงจังกับการทําประมงที่ผิดกฎหมาย สวนเงื่อนไขในการพัฒนาศักยภาพของ
องคกร คือ การไมติดกับโครงสราง การเปดพื้นที่ขอมูลใหเพิ่มขึ้น สุดทายในสวนที่เกี่ยวกับกลไกและวิธีใน
การบูรณาการการจัดการประมงชายฝงโดยองคทองถิ่น คือ 1) การพัฒนาศักยภาพองคกรตามเงื่อนไข
ขางตน ผานการปรับทาทีการทํางาน โดยเฉพาะทาทีสวนบุคคล 2) การสรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกัน
ดวยการใชจุดแข็งและจุดออนของแตละองคกร โดยการสรางกลไกใหเกิดพื้นที่แลกเปลี่ยน 3) การเพิ่มพื้นที่
กิจกรรมในชุมชนเพื่อลดการกดดันตอฐานทรัพยากร
10. บทบาทของศาสนาตอการพัฒนาเมืองใหนาอยู : กรณีศึกษา ญี่ปุน-อินเดีย. / โดย ทรายแกว
ทิพากร และ กนกพรรณ อยูชา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551.
"งานวิจัยเลมนี้จุดมุงหมายเปนการศึกษาถึงกระบวนการที่จะนําศาสนาเขามาใชในการพัฒนา
เมืองใหนาอยู โดยผูวิจัยตั้งสมมุติฐานวาอิทธิพลของศาสนาตอสังคมจะมีมากหรือนอยตามระดับของการ
พัฒนา ศาสนานาจะมีอิทธิพลตอสังคมนอย ถาสังคมนั้นมีความทันสมัยมากขึ้นและมีอิทธิพลมากหาก
สังคมนั้นมีการพัฒนานอย ทั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกเมืองโตเกียวในประเทศญี่ปุนและเมืองเดลีในประเทศอินเดียที่
มีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิงทั้งในบริบทของสังคมและระดับของการพัฒนาเพื่อใหไดภาพที่ชัดเจน
เกี่ยวกับอิทธิพลของศาสนาและเพื่อศึกษาวิธีการที่ศาสนาในแตละประเทศดําเนินการในการพัฒนาเมืองให
นาอยู และในงานวิจัยเรื่องนี้ยังไดนําเสนอผลการวิจัยเปน 4 สวน โดยสวนที่ 1 เปนบทนํา สวนที่ 2 เกี่ยวกับ
บทบาทของศาสนาของประเทศญี่ปุน และสวนที่ 3 บทบาทของศาสนาในประเทศอินเดีย สวนที่ 4 นั้นเปน
การสังเคราะหและบทสรุปผล
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11. ปจจัยสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติวิธีของไทยพุทธ-มุสลิม ในจังหวัดสตูล. / โดย
สุริยันต สุวรรณราช. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2550.
"งานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติวิธีของ
ไทยพุทธ-มุสลิม และศึกษาถึงปจจัยที่สงเสริมใหเกิดปญหาความขัดแยงโดยเฉพาะปจจัยที่มาจากภายนอก
ประเทศ ผลจากการศึกษาพบวา ประชาชนดั้งเดิมสวนใหญของจังหวัดสตูลนั้น มีชาติพันธุมลายู พูดภาษา
มลายู และไดเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามประมาณ พ.ศ.2061 โดยมีไทยพุทธและชาวจีนเปนชนกลุม
นอยที่ไดอาศัยอยูในชุมชนเดียวกัน ทํามาหากินรวมกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดวยกิจกรรมการลงแขก
และการขอแรงรวมกันตั้งแตอดีตกระทั่งปจจุบันจึงไมเกิดความขัดแยงเพราะเหตุตางชาติพันธุ ศาสนา
คานิยม ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติ การประกอบอาชีพที่เหมือนกัน มีวิถีทางการผลิตและความสัมพันธ
ทางการผลิตแบบเดียวกัน จึงไมเกิดชองวางทางชนชั้นในชุมชน ไมมีการกดขี่ขูดรีดประชาชนในชุมชน จึงไม
มีความขัดแยงและการปกครองของผูนําแตละชุมชน ที่มาจากความยินยอมของประชาชนสวนใหญใน
สังคม โดยเฉพาะการคัดเลือกผูนําชุมชนตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน โดยยึดหลักการเปนตัวแทนของชน
สวนใหญ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงกติกา กฎ ระเบียบในการปกครอง จึงไมมีการตอตานหรือขัดขวาง
สันติภาพจึงเกิดขึ้น กลายเปนปจจัยที่สําคัญในการสงเสริมการอยูรวมกันอยางสันติวิธีของสองกลุมสองชน
สองกลุมวัฒนธรรมในจังหวัดสตูล เพราะแมแตเงื่อนไขของความขัดแยงที่อาจมาจากตางประเทศก็ไม
สามารแทรกซึมเขามาในชุมชนได ทั้งนี้เพราะการยอมรับผูนําชุมชนและวิธีการปกครองในแตละชุมชนมา
ตั้งแตอดีต และเมื่อประชาชนในจังหวัดสตูลพูดภาษาไทยมากยิ่งขึ้น จึงกลายเปนจุดแข็งของการสื่อความ
เขาใจไดอยางชัดเจน ความขัดแยงอยางรุนแรงจึงเกิดขึ้นในจังหวัดสตูลไดยาก ดังนั้น ผูวิจัยจึงเสนอแนะให
จังหวัดสตูลมีการปกครองชุมชนในแตละระดับ โดยเนนระดับจังหวัดขยายการมีสวนรวมของประชาชน ให
ประชาชนสวนใหญไดปกครองกันเองที่มีอิสระมากขึ้นในลักษณะของการปกครองทองถิ่นรูปพิเศษ หรือการ
พัฒนาใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญที่เรียกวามหานครสูงสุด โดยผูวาราชการมหานครสตูล
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในจังหวัดสตูล ที่มีรูปแบบการปกครองเหมือนกันหรือใกลเคียงกับ
กรุงเทพมหานคร หรือตามที่ประชาชนสวนใหญของจังหวัดสตูลตองการเพื่อเรงการพัฒนาใหใกลเคียงกับ
รัฐในตางประเทศที่มีอาณาเขตติดกันพรอม ๆ กับการนําแนวคิดทางสังคมวิทยาการเมือง เศรษฐศาสตร
การเมือง และวัฒนธรรมชุมชน ไปวิเคราะหประวัติศาสตรของจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อการ
แกไขปญหาความขัดแยงอยางรุนแรงนั้นดวย
12. มลายูปาตานี : ชาติพันธุ อัตลักษณและการเปลี่ยนแปลง. / โดย วรวิทย บารู. ปตตานี :
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2550.
"งานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณทางชาติพันธุของมลายูปาตานี และเพื่อศึกษา
กระบวนการผสมกลมกลืนความเปนไทยตอชาติพันธุมลายูปาตานี รวมถึงกระบวนการสรางอํานาจตอรอง
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ในการดํารงอัตลักษณมลายูปาตานี ผลกระทบของการผสมผสานกลมกลืนความเปนไทยตอการดํารง
อัตลักษณมลายูปาตานี และผลกระทบของการสรางอํานาจตอรองตอการดํารงอัตลักษณมลายูปาตานี เปน
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบวาคนมลายูในชุมชนมีความเขมแข็งทางอัตลักษณและชุมชนที่คลาย
ความเขมแข็งทางอัตลักษณเขาใจและยอมรับไดกับคําเรียกวา “ออแร ซีแย” ของคนไทยพุทธหรือคนมลายู
มุสลิมในมาเลเซียที่เรียกพวกตนคนไทยที่มีเชื้อชายมลายู แตในทางกลับกันความหมายคํา ๆ นี้จะเปลีย่ นไป
ทันทีหากคําวา “ออแร ซีแย” พูดในบริบทฝงชายแดนไทย เพราะหมายถึง “คนไทยพุทธ” เทานั้น ทั้งนี้ความ
เปลี่ย นแปลงทางอั ตลั ก ษณม ลายูไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กลา วคือ อั ตลัก ษณม ลายู มิไดผู กไวกับ
องคประกอบความสัมพันธท างสายเลือด (Geneology)
อี กต อไป แตถู กรวมใหเ ปนหนึ่งเดี ยวโดย
องคประกอบทางวัฒนธรรม (Culture)
13. รูปแบบการบริหารพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต. / โดย อาคม ใจแกว. ปตตานี : มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร, 2551.
"งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนรูปแบบการวิจัยเชิง
นโยบายที่มุงสํารวจปญหาและสรางทางเลือกรูปแบบการบริหารสําหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ผลการศึกษาพบวาปญหาสําคัญที่ทําใหเกิดสถานการณที่รุนแรงขึ้น คือ ระบบการศึกษา ยาเสพติด กลุม
แบงแยกดินแดน ศาสนาและความเชื่อ นักการเมืองระดับชาติและทองถิ่น ความไมสอดคลองของนโยบาย
กับปญหา ความยากจน และประการสุดทายคือ การไมไดรับความเปนธรรม รูปแบบการบริหารพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใตที่เปนทางเลือกสองรูปแบบคือ แนวทางแรกระบบการปกครองทองถิ่นที่บริการหรือ
การดําเนินกิจกรรมของทองถิ่นตองเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือ โดยผานจาก
องคกร เชน กระทรวง ทบวง กรม ของรัฐบาลกลาง การทําหนาที่จึงมีลักษณะตองทําแบบเอนกประสงค
ตามที่ไดรับมอบหมาย เชน การเกษตร การศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการตาง ๆ เปนตน แนวทางที่สอง
เปนรูปแบบการกระจายอํานาจในการบริการใหกับระดับพื้นที่หรือประชาชนในระดับพื้นที่ แตบางสวนอาจ
ยังอยูกับสวนกลาง องคก รระดับพื้น ที่อาจจะมีอิสระมากขึ้นในอนาคต หรืออาจจะมีอิ สระน อยในบาง
กิจกรรมหรือจากภาระหนาที่ขึ้นอยูกับขอบัญญัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและการแนะนําของกระทรวง
การจัดองคกรระดับพื้นที่ 3 จังหวัด ควรกําหนดวัตถุประสงคเพื่อประสานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตในภาพรวมกับเพื่อสรางความมั่นคงระดับพื้นที่
14. ศักยภาพและขอจํากัดของการผลิตขาวเพื่อความมั่นคงของชาวนาไทย จังหวัดปตตานี. /
โดย สมบูรณ เจริญจิระตระกูล. ปตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2551.
"งานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษานโยบายโครงการของรัฐและกระบวนการเกษตรที่มี
ผลกระทบตอวิถีชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของชาวนา สถานการณการทํานามูลเหตุใหเกิดปญหานารางใน
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จังหวัดปตตานีและผลกระทบ ผลการศึกษาพบวาชาวนาในจังหวัดปตตานี สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม
สําหรับภาระหนี้สินของครัวเรือนพบวารอยละ 44.3 มีภาระหนี้สิน ชาวนาสวนใหญใชพันธุขาวพื้นเมือง ซึ่ง
นิยมปลูกกันมากและพบวารอยละ 12 ใชแรงงานแลกเปลี่ยน ซึ่งเปนวัฒนธรรมเกี่ยวกับการทํานาที่มีมา
ตั้งแตในอดีตและยังคงมีอยูในปจจุบัน ผลผลิตขาวสวนใหญเก็บบริโภคในครัวเรือน สําหรับปญหานาราง
นั้นสาเหตุหลักที่กอใหเกิดปญหา คือ พืชเศรษฐกิจตัวอื่นใหผลตอบแทนดีกวา มีการอพยพไปทํางานตางถิ่น
ทั้ ง ในและต า งประเทศ ฯลฯ เพื่ อ ความมั่ น คงของชาวนาในจั ง หวั ด ป ต ตานี ทั้ ง ในมิ ติ เ ศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม การอุดหนุนพันธุขาว การฟนฟูพันธุขาวพื้นเมือง การสงเสริมการทํานาอินทรีย
การจัดหาปุย จัดหารถแทรกเตอรใหกับองคกรชุมชนไวบริการการเตรียมดินเปนสิ่งจําเปนที่รัฐพึงกระทํา
กระบวนการนโยบายและโครงการที่เกี่ยวกับขาว การบริหารจัดการการชลประทานของจังหวัดตองดึงภาค
ประชาชน โดยเฉพาะกลุมชาวนาเขามามีสวนรวม ตั้งแตขั้นตอนหลักการโครงการการเลือกพื้นที่ การเลือก
โครงการ การดําเนินโครงการ รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงาน ภาครัฐตองทบทวนโครงการสงเสริมการ
ปลู ก ปาล ม น้ํ า มั น และยางพาราในนาข า ว และเร ง วิ จั ย องค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การปลู ก ปาล ม น้ํ า มั น และ
ยางพาราในนาขาวใหมากขึ้นและเรงดวน พรอมทั้งประเมินผลดีผลเสียกอนที่จะตัดสินใจดําเนินโครงการ
ตอไป หรือยุติโครงการ
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หนังสือหมวดสิง่ พิมพ
รัฐบาล
1. ปจฉิมบท คตส. คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ : พันธกิจ
การตรวจสอบแทนประชาชน 30 ก.ย. 2549 – 30 มิ.ย. 2551. / โดย คณะกรรมการ
ตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน, 2551.
"หนั ง สื อเลม นี้ เ นื้อ หาเปน การรายงานสรุปผลการดํ า เนิน งานของ คตส. ที่ทําการตรวจสอบ
โครงการตาง ๆ ที่ดําเนินงานโดยรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี หนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ ฯลฯ ที่ทํา
ผิดกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ ซึ่งจากการตรวจสอบการกระทําทุจริต 13 เรื่อง พบมูลความผิดที่ทําใหรัฐ
ไดรับความเสียหายเปนเงินกวา 1.8 แสนลานบาท ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาภายในเลมประกอบดวย
สวนที่ 1 เปนการรายงานผลการปฏิบัติราชการในการตรวจสอบโครงการตาง ๆ ของหนวยงานราชการ
จํานวน 13 เรื่อง อาทิ การตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายที่ดินกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ที่ดินถนนรัชดาภิเษก) การไตสวนกรณีกลาวหาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และพวก กระทําความผิดเกี่ยวกับการกอสรางโครงการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ของการรถไฟแหงประเทศไทย นอกจากนี้ยังประกอบดวย บทสัมภาษณคณะกรรมการตรวจสอบการกระทํา
ที่ทําใหเกิดความเสียหายแกรัฐ รวมทั้งสรุปคดีที่ คตส. ถูกฟอง พรอมดวยบทความวิชาการ 3 เรื่อง ไดแก
การทรยศตอความไววางใจของประชาชน ความทุกขของแผนดิน โกงกินสมบัติคลังหลวง
2. รายงานประจําป 2549 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย. / โดย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย,
ม.ป.ป.
"รายงานประจําป 2549 ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เลมนี้เปนการ
รายงานผลการปฏิบัติงานดานรายยุทธศาสตร ผลการปฏิบัติราชการ การวิเคราะหการเงิน ตนทุนตอหนวย
สถานะทางการเงินและภารกิจสําคัญอื่น ๆ ในรอบป เปนตน เพื่อใหผูสนใจและผูที่ตองการศึกษาคนควาได
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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ทําความเขาใจบทบาท ภารกิจ หนาที่ของหนวยงานไดเปนอยางดี ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาแบงไดเปน
สวนที่ 1 เปนขอมูลภาพรวมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประกอบดวย แผนยุทธศาสตร/แผน
กลยุทธ รวมถึงขอมูลพื้นฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สวนที่ 2 เปนผลการปฏิบัติราชการของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ประกอบดวย ผลการดําเนินงานรายยุทธศาสตรทั้ง 3 พรอมการสรุปผล
การประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พ.ศ.2549 สวน
ที่ 3 เปนรายงานการเงินของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นวาดวยงบการเงินของหนวยงาน และในสวน
ที่ 4 วาดวยภารกิจสําคัญของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เชน การดําเนินงานกิจกรรมฉลองสิริราช
สมบั ติ ค รบ 60 ป ตลอดจนการสนั บ สนุ น ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาภั ย
ธรรมชาติในรูปแบบตาง ๆ
3. รายงานประจําป 2550 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย. / โดย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวง
มหาดไทย, ม.ป.ป.
"หนังสือรายงานประจําป 2550 ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย เลมนี้
สาระสําคัญของเนื้อหาประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน ผลการปฏิบัติราชการรายยุทธศาสตร สรุปผลการ
ประเมินตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2550 รวมทั้งรายงานการเงินและภารกิจสําคัญของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตามกรอบแนวทางการจัดรายงานประจําปที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดใหทุกสวนราชการจัดทําในรูปแบบเดียวกัน โดยผูจัดทําหวัง
วา ผูอานที่ตองการค นควา หรือรั บทราบขอมูลของหน วยงานในช วงปงบประมาณ พ.ศ.2550 จะได รับ
ประโยชนจากรายงานประจําปฉบับนี้ นอกจากนี้ยังประกอบดวยทําเนียบผูบริหารของหนวยงาน พรอมดวย
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
4. รายงานประจําป 2551 ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. / โดย
ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ : ศูนยบริการประชาชน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2551.
"รายงานประจําป 2551 ของศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับนี้
เปนการสรุปผลการดําเนินงานของหนวยงานในรอบป 2551 เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดรับทราบถึงอํานาจหนาที่
ที่ไดรับผิดชอบ อีกทั้งเพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธ รวมถึงการนําขอมูลไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับเรื่องรองเรียนของประชาชน ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย ประวัติ
ความเปนมาของหนวยงาน วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสราง ชองทางรองเรียน และงบประมาณ รวมทั้งการ
สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ซึ่งจะเปนการกลาวการสรุปผลการ
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ดําเนินงานในภารกิจที่เกี่ยวของกับนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังได
กลาวถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการรวมทั้งแนวทางแกไข ตลอดจนรวบรวมภาพกิจกรรมของ
หนวยงานตลอดป 2551
5. รายงานประจําป 2551 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. / โดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552.
"รายงานประจําป 2551 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมผลการดําเนินงานของหนวยงานในรอบปที่ผานมา อีกทั้งเปนการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธถึงบทบาทอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบใหสาธารณชนทั่วไปไดรับทราบและ
สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง ทั้งนี้เนื้อหาของรายงานประกอบดวย 4 สวน
ไดแก สวนที่ 1 ภาพรวมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกอบดวย
บทบาทหนาที่ โครงสรางองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตรการพัฒนาของ สศช. สวนที่ 2
ผลการปฏิบัติราชการของ สศช. วาดวยผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สศช.
และผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญของ สศช. สวนที่ 3 รายงานการเงินวาดวยงบแสดงฐานะการเงิน งบ
รายไดและรายจาย การวิเคราะหงบการเงิน สวนที่ 4
6. รายงานประจําป 2551 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ. / โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. ปทุมธานี
: สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2551.
"รายงานประจําป 2551 ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้เนื้อหาเปนการ
รวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมาเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธหนวยงานใหบุคคล
ทั่วไปไดรับทราบถึงบทบาทและหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย สวนที่ 1 บทนํา
กลาวถึงขอมูลภาพรวมของหนวยงานวาดวยประวัติและขอมูลพื้นฐานของสํานักฯ ปรัชญา วิสัยทัศน
พัน ธกิ จ วั ตถุ ป ระสงค แผนยุ ท ธศาสตร เป า ประสงค โครงสรา งการบริ ห ารภายใน ส ว นที่ 2 กล า วถึ ง
บุคลากร ประกอบดวย คณะผูบริหาร งานบริหารทั่วไป หอสมุดกลาง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนที่ 3
กลาวถึงหนวยงานภายใน ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2551 พรอมดวยบริการแนะนําของหนวยงาน
ตาง ๆ ภายในองคกร สวนที่ 4 กลาวถึง สถิติ วาดวย สถิติการทํางานใน 4 ป ตั้งแตป 2548 ถึงป 2551
ส ว นที่ 5 กล า วถึ ง ผลงาน ว า ด ว ยผลการดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ ง ส ว นที่ 6 กล า วถึ ง การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาวาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา พรอมดวยกิจกรรมตลอดป 2551
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7. เอกสารงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552. กรุงเทพฯ : สํานัก
งบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2552.
"เอกสารงบประมาณรายจายเพิ่มเติมนี้เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ
แผนดิน ประจําป 2552 โดยแบงเนื้อหาออกเปน 2 ฉบับ ซึ่งฉบับที่ 1 ประกอบดวย รายงานภาวะเศรษฐกิจ
ฐานะการเงินการคลังของประเทศ ประมาณการเงินที่พึงไดมาสําหรับจายตามงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 รวมทั้งฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ ภาระหนี้สินและการกอหนี้ของรัฐ
ประโยชนและการขาดรายไดจากการยกเวนภาษีเฉพาะในรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 จําแนกตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ สวนในฉบับที่ 2
เปนการกลาวถึงรายละเอียดงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของหนวยงาน
สวนราชการและกระทรวงตาง ๆ
8. รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ปงบประมาณ
2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. / โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, 2552.
"รายงานผลการดํา เนินงานของสํ า นัก งานประสานงานคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ 2551 เลมนี้เปนเอกสารรายงานซึ่งแสดงถึงภาพรวมผล
การผลักดันเรื่องสําคัญเชิงนโยบาย เขาสูกระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
ในเรื่องดังกลาว รวมทั้งเปนการรวบรวมการเสนอความเห็นของกระทรวงเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญที่เปนกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติที่หนวยงานในสังกัดจะตอง
ทราบหรือยึดถือเพื่อนําไปแปลงสูภาคปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ในรายงานฉบับนี้ไดประมวล
รวบรวมกฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการดําเนินในการประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภาทั้ง 3 ฉบับ ซึ่งไดแก ระเบียบสํานักนายกนายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา พ.ศ.2551 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 และ
ระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 เพื่อใหไดรับทราบและยึดถือ
ปฏิบัติเพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

29

สาระสังเขปหนังสือใหม
มีนาคม 2552

หนังสือหมวดอางอิง
1. จดหมายเหตุประชาชน : ขาวสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทรสิ้นพระชนม จากหนังสือพิมพ. กรุงเทพฯ : สํานักหอสมุดแหงชาติ,
2551.
"จดหมายเหตุ ป ระชาชน ฯลฯ เล ม นี้ เ ป น หนั ง สื อ ที่ เ ก็ บ รวบรวมข า วการสิ้ น พระชนม แ ละ
พระประวัติ ตลอดจนพระกรณียกิจโดยละเอียดของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร จากหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย 4 ฉบับ คือ เดลินิวส ไทยรัฐ มติชน และ
สยามรัฐ หนังสือพิมพรายวันภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ คือ บางกอกโพสตและเดอะเนชั่น หนังสือพิมพรายวัน
ภาษาจีน อีก 1 ฉบั บ คื อ ชินเสียเยอะเป า เริ่ม ตั้ง แตวั นที่ 3 มกราคม พุ ทธศักราช 2551 จนถึง วันที่ 30
มกราคม พุทธศักราช 2551 รวม 28 วัน ในการจัดพิมพครั้งนี้แบงเนื้อหาออกเปน 2 เลม โดยเลมที่ 1 เนื้อหา
เริ่มตั้งแต 3 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2551 รวม 7 วัน ซึ่งหนังสือพิมพแตละฉบับไดภาพขาวที่
สะทอนความรูสึกของประชาชนทั่วไป และนักขาวแตละคอลัมนตางก็รวมแสดงความอาลัยและจงรักภักดี
ดวยการลงพระประวัติและพระกรณียกิจนานัปการ สวนเลมที่ 2 เนื้อหาเริ่มตั้งแตวันที่ 10 มกราคม 2551
จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2551 รวม 21 วัน ซึ่ง 2 เลมนี้นอกจากจะเก็บรวบรวมความรูสึกของประชาชนและ
พระกรณียกิจแลวยังไดรายงานความคืบหนาของการจัดงานเกี่ยวกับพระราชพิธีอันเนื่องดวยพระศพใน
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร อาทิ การสรางพระเมรุ
และพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
 นายจเร พันธุเปรื่อง
 นางวิจิตรา วัชราภรณ
 นางสาวอารีรัตน วิชาชาง

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ
ผูอํานวยการกลุมงานหองสมุด

 นางชวนพิชญ รัตนาไพบูลย
 นางสาวภัลลิกา บุษมงคล
 นางสาววัชราพร ยอดมิ่ง
 นางสาวรติกร เจือกโวน

บรรณารักษ 6
บรรณารักษ 5
นิติกร 4
นิติกร 3

 นางสาววิจิตรา ประยูรวงษ

บรรณารักษ 4

 นางสาวเบญจลักษณ สุทธิวิไล
 นางสาวสายฝน ดีงาม
 นางสาวจําเรียง ประสงคดี

บรรณารักษ 7ว.
บรรณารักษ 7ว.
บรรณารักษ 5

 นางสาวอรุณทิพย จันทรดิษฐ

เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5

 นางสาวญานิกา เฟองฟุง
 นางสารภี ชางพลี
 นางสาวปรมาภรณ คงสุวรรณ

เจาพนักงานธุรการ 5
เจาหนาที่หองสมุด 4
เจาหนาที่ธุรการ 2

จัดทําสาระสังเขป

บทความ / ออกแบบปก
วิเคราะหเลขหมูหนังสือ

จัดพิมพ
จัดทํารูปเลม

พิมพที่
 สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
แนะนําหนังสือใหม E-mail Panlika.b@parliament.go.th

