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คํานํา
สาระสังเขปหนังสือใหมนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนคูมือแกสมาชิกรัฐสภาและ
ผูใชบริการในการติดตามหนังสือใหมที่หองสมุดไดรับในแตละเดือน ซึ่งจะเปนการชวยอํานวยความสะดวก
และประหยัดเวลาในการเลือกอานหนังสือใหมที่ตองการไดมากขึ้น อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
สงเสริมการอานและรักการอานหนังสือดวย
หากสมาชิกรัฐสภาและผูใชบริการทานใดมีความประสงคจะใชหนังสือใหมรายการใด
สามารถติดตอขอใชบริการไดที่ กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ อาคารรัฐสภา 3 ชั้น 1 หมายเลข
โทรศัพท 0 2244 1287, 0 2244 1375 และหากทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะประการใด โปรดแจง
ใหผูจัดทําไดรับทราบดวย เพื่อเปนประโยชนในการจัดพิมพครั้งตอไป โดยแจงมาที่หมายเลขโทรศัพท
0 2244 1056, 0 2244 1078
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คําชี้แจงวิธีใช
“สาระสังเขปหนังสือใหม“ เลมนี้ เปนการสรุปยอเนื้อหาของหนังสือแตละเลมทีห่ องสมุดไดรับ
โดยจัดหมวดหนังสือดานตาง ๆ รวมไวดวยกัน ภายในหนังสือแตละหมวดจัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อ
หนังสือ ตั้งแต ก - ฮ หรือ A - Z รายละเอียดประกอบดวย

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

หนังสือหมวดรัฐศาสตร
(J)
1. การทูต-การเมืองไมใชเรื่องสวนตัว (2). / โดย สุรพงษ ชัยนาม. กรุงเทพฯ : ศยาม, 2552.
งานเขียนของ “สุรพงษ ชัยนาม” เลมนี้ไดรวบรวมประสบการณของตัวทานเองในฐานะที่เคย
เปนเอกอัครราชทูต และเคยเปนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มาบอกเลาแกทานผูอานทั้งในสวนที่เปนเรื่องของ
การทูตและการเมือง ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญตอประเทศชาติบานเมืองเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะประเทศไทย
ที่อยูในฐานะของประธานอาเซียน โดยผูแตงไดแบงการนําเสนอออกเปน 3 ภาคใหญ ๆ คือ ภาค 1 การเมือง
ระหวางประเทศในวิถีทางของอาเซียน ภาค 2 ระบอบทักษิณกับคําพิพากษาของประชาชน ภาค 3
กองทัพ-ปญญาชนบนเสนทางประชาธิปไตย
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หนังสือหมวดความรูทั่วไป
(A)
1. กทช. / โดย เศรษฐพร คูศรีพิทักษ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม, 2552.
หนังสือ “กทช.” เลมนี้การนําเสนอเนื้อหาในงานเขียนนี้เปนไปในลักษณะคําถาม-คําตอบ
เกี่ยวกับ “กทช.” รวม 100 คําถาม 100 คําตอบ อาทิ คําถาม กทช. คืออะไร คําตอบ กทช. เปนชื่อยอของ
ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เปนองคกรกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม มีสถานภาพเปน
องคกรของรัฐที่เปนอิสระ ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐประเภทหนึ่งไมใชสวนราชการ ไมใชรัฐวิสาหกิจ ไมใช
องคการมหาชน ไมใชบริษัทเอกชน ฯลฯ เปนตน และหนังสือเลมนี้ยังเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
เชน ผูประกอบกิจการโทรคมนาคม ผูใชบริการโทรคมนาคม องคกรดานสื่อสารมวลชน องคกรคุมครอง
ผูบริโภค องคกรที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับ กทช. สถาบันการศึกษา สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งสํานักงาน
กทช. และพนักงานของสํานักงาน กทช.
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หนังสือหมวดปรัชญาและ
ศาสนา (B)
1. รูทัน “อุปกิเลส” อุปสรรคขัดขวางทางนิพพาน : ชําระใจใหไรทกุ ข (เลม 1). / โดย
พระธรรมวิสทุ ธิกวี. กรุงเทพฯ : กรีน – ปญญาญาณ, 2551.
หนังสือเลมนี้กลาวถึง บุญบาปและธรรมชาติของจิตที่เปนตัวเก็บบุญบาป และกลาวถึงเจตสิก
โดยเนนเรื่องอกุศลเจตสิก คือ อุปกิเลสที่ทําจิตใจมัวหมองเปนสําคัญ และเนนถึงไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ
และปญญา อันเปนหลักธรรมที่นําไปสูความสะอาด สงบและสวางของจิต ในเลมแบงเนื้อหาออกเปน
2 ภาค คือ ภาคหนึ่ง วาดวยธรรมชาติของจิตที่ตองฝก และธรรมชาติที่ทําใหจิตมัวหมอง คือ อกุศลเจตสิก
รวมทั้งหลักธรรมที่ใชในการฝกจิต ภาคที่สอง วาดวยอุปกิเลส คือ ธรรมชาติที่ทําใหจิตใจมัวหมอง 16 ขอ
แต ได อธิ บ ายขยายความเฉพาะ 7 ข อแรก ในหนัง สือเล ม นี้ คือ อภิ ช ฌาวิส มโลภะ (อยากได ไมเ ลื อก)
พยาบาท (เคียดแคน) โกธะ (ความโกรธ) อุปนาหะ (ผูกโกรธ) มักขะ (ลบหลูบุญคุณทาน) ปลาสะ (ตีเสมอ
ทาน) และอิสสา (ริษยา)
2. รูทัน “อุปกิเลส” อุปสรรคขัดขวางทางนิพพาน : ชําระใจใหไรทุกข (เลม 2). / โดย
พระธรรมวิสุทธิกวี. กรุงเทพฯ : กรีน – ปญญาญาณ, 2551.
หนังสือเลมนี้เปนภาคที่สองตอจากหนังสือเรื่อง รูทัน “อุปกิเลส” อุปสรรคขัดขวางทางนิพพาน :
ชําระใจใหไรทุกข (เลม 1) โดยกลาวถึง อุปกิเลสหรือธรรมชาติที่ทําใหจิตใจมัวหมอง ในเลมที่ 1 นั้น อธิบาย
เฉพาะ 7 ขอแรกเทานั้น สวนในเลมที่ 2 นี้จะอธิบายอุปกิเลสอีก 9 ขอที่เหลือคือ มัจฉริยะ (ความตระหนี่)
มายา (เจาเลห) สาเถยยะ (ความโออวด) ถัมภะ (หัวดื้อ) สารัมภะ (แขงดี) มานะ (ถือตัว) อติมานะ (ดูหมิ่น
ทาน) มทะ (ความมัวเมา) และปมาทะ (เลินเลอ) โดยในแตละหัวขอจะมีเรื่องเลาประกอบ เชน มายาหญิง
40 ในข อ ที่ 9 มั จ ฉริ ย ะ หงส ห ามเต า ในข อ ที่ 10 มายา หนู แ ข ง กั บ ราชสี ห ใ นข อ ที่ 12 กั ม ภะ และ
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ประวัติศาสตรพุทธศาสนาของแควนตาง ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของชมพูทวีปในพุทธกาลในขอที่
14 มานะ เปนตน
3. ลายแทงแหงความสุข. / โดย ว.วชิรเมธี. กรุงเทพฯ : ปราณ, 2552.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือรวมบทความที่ตีพิมพในคอลัมน “กิเลสแมเนจเมนท” ในหนังสือพิมพ
โพสตทูเดย โดยบทความทั้งหมดนําเสนอมรรควิธีในการแสวงหาความสุขในแงมุมตาง ๆ ตั้งแตเรื่องพื้นฐาน
ที่สุดอยางการศึกษาของมนุษย ระบบความคิด ความเชื่อของสังคม ระบบเศรษฐกิจไปจนถึงเรื่องการเมือง
การปกครองเพื่อใหเราหันกลับมาสํารวจตัวเองวา สิ่งที่เรากําลังทําและกําลังเปนนั้นเบี่ยงเบนไปจากวิถีทาง
แหงการสรางความสุขมากนอยเพียงใด
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร
ทั่วไป (D)
1. Change : ไฟใต. / โดย มูฮํามัดอายุบ ปาทาน, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : ศูนยเฝาระวังสถานการณ
ภาคใต, 2552.
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย เปนปญหาสําคัญทางดานความมั่นคงของประเทศที่
รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ประชาชนไทยไมสามารถเพิกเฉยตอปญหาสําคัญดังกลาว ซึ่งผูเขียนก็ไดนําแงมุม
ตาง ๆ ของปญหาสาเหตุของปญหาไฟใต ที่รวบรวมจากบทความที่นักเขียนทานตาง ๆ ที่ไดเขียนไวถึง
11 เรื่อง บทความเหลานี้แสดงใหเห็นถึงปญหาความขัดแยงตาง ๆ ที่อาจนําไปสูการแบงแยกดินแดน การ
ยกระดับของความรุนแรง ปญหาทางดานศาสนาและแนวทางในการสรางสันติสุขใหกลับมาในชุมชน
2. ตนตระกูลขุนนางสยาม. / โดย กัลยา เกื้อตระกูล. กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2552.
ตนตระกูลขุนนางสยาม” เปนหนังสือเลมหนึ่งในชุด “ตนตระกูลสยาม” ซึ่งผูเขียนไดบอกเลาถึง
ตนธารแหงสายตระกูลขุนนางไทย ผูสืบทอดมาแตกรุงเกาจนถึงปจจุบันใครเปนใครในสกุลผูดีไทย พรอม
ภาพรวมความสัมพันธจากขุนนางถึงราชสํานัก อันเนื่องมาจากวาสังคมไทยนั้นใหความสําคัญกับวงศ
ตระกูล หากมาจากตระกูลที่ดีก็จะไดรับการยอมรับนับถือจากคนทั่วไปในสังคม โดยเฉพาะตระกูลขุนนาง
ดังนั้นหนังสือเลมนี้จึงไดนําเสนอเรื่องราวที่มาที่ไปของตนตระกูลสําคัญที่มีตนสายตระกูลมาจากขุนนางคน
สําคัญของไทย นับแตยุคตนรัตนโกสินทรจนกระทั่งสิ้นสุดยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย
3. ทานปรีดีรัฐบุรษุ อาวุโสผูวางแผนเศรษฐกิจไทยคนแรก. / โดย เดือน บุนนาค. กรุงเทพฯ : สายธาร,
2552.
หนั ง สื อ เล ม นี้ ร วบรวมเรื่ อ งราวของ ศาสตราจารย ดร.ปรี ดี พนมยงค หรื อ หลวงประดิ ษ ฐ
มนูธรรม รัฐบุรุษอาวุโสผูเปนบุคคลสําคัญทางการเมืองของประเทศไทย เมื่อกาวเขาสูระบอบประชาธิปไตย
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หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่พิมพออกมาในวาระครบรอบ 110 ป ชาตกาลของทานในป พ.ศ.2553 และไดรับ
การคัดเลือกใหเปนหนึ่งในหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอาน โดยหนังสือจะนําเสนอเรื่องราวของทาน
ในฐานะที่เปนนักกฎหมายในมุมมองที่เปนผูวางแผนเศรษฐกิจของไทยเปนคนแรก หลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ดั ง ปรากฏในเอกสารเค า โครงการเศรษฐกิ จ ของหลวงประดิ ษ ฐ ม นู ธ รรม รวมทั้ ง ใน
พระราชบัญญัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ
4. พระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. / โดย
สมชาย สมานวงศ, บรรณาธิการ. พิมพครั้งที่ 21. กรุงเทพฯ : ระฆังทอง, 2552.
หนังสือเลมนี้จัดทําเพื่อเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมญาณมุนี (วรรณ
มนุญโญ) อดีตเจาอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร ณ เมรุวัดดุสิดารามวรวิหาร “พระราชพิธีสิบสองเดือนเลมนี้
เปนหนังสือวาดวยโบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริยทรงบําเพ็ญ ตลอดระยะเวลา 12 เดือน เนื้อหา
สาระแสดงถึงพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่ทรงมีความรูในธรรมเนียม
ประเพณีไทยอยางลึกซึ้งและกวางขวาง ทั้งยังทรงสามารถอธิบายความรูเหลานั้นไดอยางกระจางแจง
พระบรมราชาธิบายสามารถทําใหผูอานไดทราบถึงประวัติที่มา ประเภทและแบบแผนปฏิบัติของพระราช
พิธีและพิธีตาง ๆ ทั้งฝายพุทธและพราหมณ รวมทั้งการผสมผสานกันของคติทั้งสองฝายนั้น และการเลือก
รับปรับเปลี่ยนพระราชพิธีและพิธีกรรมใหสอดคลองกับลักษณะประจําชาติไทย นอกจากนี้พระองคไดทรง
ตั้งขอสังเกตหรือพิจารณาใหผูอานไดขบคิดในประเด็นตาง ๆ ดวย ความสมบูรณของหนังสือเลมนี้จึงมี
ประโยชนตอการศึกษาคนควาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรไทย พระราชพิธีและขนบธรรมเนียมตาง ๆ
เปนอยางยิ่ง อีกทั้งเปนหนังสือดี 1 ใน 100 เลมที่คนไทยควรอาน
5. อภิสิทธิ์คนเดิมบนเกาอี้นายกรัฐมนตรี. / โดย สมจิตต นวเครือสุนทร. กรุงเทพฯ : Vote, 2552.
หนังสือเลมนี้รวบรวมเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่ 27 ซึ่งเปนคนปจจุบัน ไม
วาจะเปนแนวคิด วิสัยทัศน แนวทางการทํางานในฐานะนักการเมืองระดับหัวหนาพรรค รวมไปถึงแนวทาง
ในการบริหารประเทศ ซึ่งสงผลกระทบตอคนไทยทั้งชาติ อีกทั้งยังนําเสนอแมมุมชีวิตตาง ๆ ของทาน ใน
ฐานะที่ถือเปนบุคคลสาธารณะ ทําใหผูอานมองเห็นตัวตนที่แทจริงของทานผูนําประเทศ เรื่องราวเหลานี้ได
ถูกนํามาถายทอดโดย “สมจิตต นวเครือสุนทร” นักขาวสายการเมือง ซึ่งติดตามทําขาวนักการเมืองมานาน
และมีประสบการณไดเห็นการทํางานของคุณอภิสิทธิ์มาโดยตลอด จึงสามารถนํามาเรียบเรียงไดอยาง
นาสนใจ
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร (H)
1. การขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถิ่น. / โดย ดิเรก ปทมสิริวัฒน และ กอบกุล รายะนาคร.
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2552.
การขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการจัดบริการสาธารณะที่ดีเปนหนังสือเลมหนึง่ ใน
ชุด “การวิเคราะหชองวางทางนโยบาย” ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ โดยนําเสนอ
ถึงเรื่อง องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ซึ่งเปนองคกรสําคัญที่มีบทบาทอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศ
และเปนหนวยงานของรัฐที่มี ความสําคัญมากที่สุดในการจัดการบริ การสาธารณะ หนังสือเลมนี้จึงได
อธิบายถึงการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวอยางละเอียดทั้งในดานความสําคัญ ความกาวหนา
ในการกระจายอํานาจ ปญหาและอุปสรรคนโยบาย การเปรียบเทียบกับตางประเทศ ตลอดจนขอเสนอแนะ
2. ความมั่นคงของมนุษยในสังคมไรพรมแดน. / โดย สุริชัย หวันแกว. กรุงเทพฯ : ศูนยการศึกษาการ
พัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552.
ความมั่นคงของมนุษย เปนเรื่องสําคัญในยุคปจจุบันที่ไมอาจมองขามไปได ประเทศไทยก็ให
ความสําคัญกับเรื่องนี้เชนกัน และไดจัดการประชุมเรื่อง “ความมั่นคงของมนุษย” โดยจัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 ในการประชุมครั้งนี้ประกอบดวย คนจากหลากหลายสาขาอาชีพ
รวมทั้งผูแทนจากองคกรตาง ๆ ทั่วโลก หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมบทความตาง ๆ ที่มีการนําเสนอในการ
ประชุมครั้งนี้ โดยมีสุริชัย หวันแกว เปนบรรณาธิการ ผูรวบรวม เพื่อใหผูอานสามารถนําไปใชอางอิงได
อยางดี
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3. สิทธิพลเมือง สิทธิผูบริโภค (Citizen Report) 2549-2550. / โดย อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)., 2550.
หนังสือเลมนี้เปนการบันทึกประสบการณที่เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิผูบริโภคในรอบป
2549-2550 จากสถานการณสําคัญ 8 สถานการณ โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน คือ สวนแรก เปนบันทึก
สถานการณที่เกิดขึ้นหลังจากรัฐประหาร 19 กันยา และเหตุการณที่ตอเนื่องมาจากรัฐบาลไทยรักไทยจนถึง
รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท สองบทแรกจะเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและสิทธิการมีสวนรวมของพลเมือง
และการทําขอตกลงทางการคาระหวางประเทศที่ประชาชนตกเปนผูเสียเปรียบ สวนที่สอง เปนบันทึก
ในช ว งการต อ สู ข องประชาชนกั บ รั ฐ บาลไทยรั ก ไทย ซึ่ ง มี พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร เป น นายกรั ฐ มนตรี
ประกอบดวย เรื่อง ผลประโยชนทับซอนและการคอรรัปชั่นรูปแบบตาง ๆ เรื่องของสื่อมวลชนที่มีพันธกิจใน
การตรวจสอบฝายบริหารนิติบัญญัติและตุลาการ และเรื่องขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาค
ประชาชนในป 2549 และสวนที่สามเปนเรื่องของสิทธิผูบริโภคในภาพรวมประกอบดวย เรื่องสิทธิพลเมือง
และผูบริโภคในกระแสทุนโฆษณา เรื่องคาปลีกไทยตอกรบริษัทคาปลีกตางชาติ และเรื่องเมื่อผูบริโภคสูเพื่อ
สิทธิ : ความเปนธรรมและชัยชนะ
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หนังสือหมวดรัฐศาสตร
(J)
1. การทูต-การเมืองไมใชเรื่องสวนตัว (2). / โดย สุรพงษ ชัยนาม. กรุงเทพฯ : ศยาม, 2552.
งานเขียนของ “สุรพงษ ชัยนาม” เลมนี้ไดรวบรวมประสบการณของตัวทานเองในฐานะที่เคย
เปนเอกอัครราชทูต และเคยเปนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มาบอกเลาแกทานผูอานทั้งในสวนที่เปนเรื่องของ
การทูตและการเมือง ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญตอประเทศชาติบานเมืองเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะประเทศไทย
ที่อยูในฐานะของประธานอาเซียน โดยผูแตงไดแบงการนําเสนอออกเปน 3 ภาคใหญ ๆ คือ ภาค 1 การเมือง
ระหว า งประเทศในวิ ถี ท างของอาเซี ย น ภาค 2 ระบอบทั ก ษิณ กั บ คํ า พิ พ ากษาของประชาชน ภาค 3
กองทัพ-ปญญาชนบนเสนทางประชาธิปไตย
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. กฎหมายการคลัง. / โดย อรพิน ผลสุวรรณ สบายรูป. กรุงเทพฯ : โครงการตําราและเอกสารประกอบ
การสอนคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552.
หนังสือเลมนี้เปนเอกสารทางวิชาการพื้นฐานทางดานนิติศาสตรที่เกี่ยวของกับศาสตรทางดาน
การคลังดวยการนําเสนอถึงหลักการทางทฤษฎีของกฎหมายการคลังที่ยึดถือกันอยูทั่วไปเปนสากล โดย
ภายในเลมไดอธิบายประกอบขอเท็จจริงที่เปนอยูในปจจุบันทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ โดยมี
เนื้อหาไดแก ความเปนมาและขอบเขตของวิชากฎหมายการคลัง พัฒนาการและลักษณะทั่วไปของการคลัง
มหาชน เครื่ อ งมื อ ทางการคลั ง ที่ รั ฐ ใช ใ นการบริ ห ารประเทศ หลั ก กฎหมายทั่ ว ไปของงบประมาณ
กระบวนการงบประมาณตามกฎหมายไทย และในตอนท า ยเล ม ยั ง มี ข อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ กฎหมาย
งบประมาณในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 และขอสังเกตเกี่ยวกับ
บทบัญญัติเกี่ยวของกับการคลังในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เปรียบเทียบกับ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ดวย
2. กฎหมายอาญาขั้นสูง. / โดย โกเมศ ขวัญเมือง. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2550.
หนังสือเลมนี้อธิบายถึง กฎหมายอาญาขั้นสูง ซึ่งไดกลาวถึง ทฤษฎีทางอาญาทฤษฎีตาง ๆ และ
รายละเอี ย ดแนวคิ ด กฎหมายที่ ไ ด เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ต และอิ ท ธิ พ ลต อ ความคิ ด ทางกฎหมายในป จ จุ บั น ทั้ ง
ความคิดทางอาญาตามระบบซีวิลลอร (Civil Law) และระบบคอมมอนลอร (Common Law) โดยเฉพาะใน
2 ตอนแรกของเนื้อหาคือ โครงสรางความผิดทางอาญา (ตอนที่ 1) และความสัมพันธระหวางการกระทํา
และผล (ตอนที่ 2) สวน 3 ตอนหลังไดนําเสนอปญหาขั้นสูงที่เกี่ยวของกับปญหากฎหมายอาญาของไทย
โดยเฉพาะเรื่องการพยายามกระทําความผิดที่เปนไปไมไดอยางแนแทกับการขาดองคประกอบ (ตอนที่ 3)
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เหตุบรรเทาโทษ เหตุลดโทษ เหตุยกเวนโทษ และเหตุยกเวนความผิด (ตอนที่ 4) และการลักทรัพยโดยใชกล
อุบายกับการฉอโกง (ตอนที่ 5)
3. การดําเนินคดีตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค ฉบับ Concise. / โดย ประทีป อาววิจิตรกุล.
กรุงเทพฯ : เอเชียคิท แพ็คพริ้นท, 2551.
หนังสือเลมนี้อธิบายถึง การดําเนินคดีตามกฎหมายคุมครองผูบริโภค ซึ่งเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติเรื่องวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไม
ปลอดภัย พ.ศ.2551 โดยในแตละขั้นตอนผูเขียนไดอธิบายวิธีการตามบทบัญญัติของกฎหมาย พรอมทั้ง
ยกตัวอยางคําพิพากษาที่เกี่ยวของประกอบในแตละเรื่อง เพื่อใหเกิดความเขาใจไดงายยิ่งขึ้น เชน กระบวน
พิจารณาพิเศษกอนฟองคดี วิธีการชั่วคราวกอนฟองคดี มาตรการเกี่ยวกับตัวสินคาที่ไมปลอดภัย ขอนําสืบ
แกตัวของผูประกอบการ ขอนําสืบแกตัวของผูผลิต ตัวอยางคําฟอง (แบบ ผบ.1) และตัวอยางหมายเรียก
(แบบ ผบ.2) พรอมคําแนะนําวิธีปฏิบัติในวันนัดพิจารณาคดีผูบริโภค เปนตน
4. คําวินิจฉัยเรื่องอุทธรณป 2549 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร.
/ โดย สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ. กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย, 2552.
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลใหประชาชนทราบ ตามหลักการที่วาเปดเผยเปน
หลัก ปกปดเปนขอยกเวน โดยหากประชาชนไปขอขอมูลขาวสารแลวหนวยงานปฏิเสธไมเปดเผยหรือไมมี
ขอมูลขาวสารตามคําขอ ประชาชนก็มีสิทธิอุทธรณไปยังคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการเพื่อให
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารได
โดยในป พ.ศ.2549 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณตาง ๆ
จํานวนทั้งสิ้น 129 เรื่อง แบงเปนสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย สาขา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการเกษตร สาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ และสาขา
การแพทยและสาธารณสุขสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ จึงไดรวบรวมและจัดพิมพ
หนังสือเลมนี้ขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนสามารถใชเปนคูมือหรือแนวทางในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้
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5. คําวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ ป 2550 โดยคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร. / โดย
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ. กรุงเทพฯ : ดอกเบี้ย, 2552.
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลใหประชาชน ตามหลักการที่วา เปดเผยเปนหลัก
ปกปดเปนขอยกเวน โดยหากประชาชนไปขอขอมูลขาวสารแลวหนวยงานปฏิเสธไมเปดเผยหรือไมมีขอมูล
ข า วสารตามคํ า ขอ ประชาชนก็ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ ไ ปยั ง คณะกรรมการข อ มู ล ข า วสารของราชการเพื่ อ ให
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดขอมูลขาวสารพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารได
โดยในป 2550 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณตาง ๆ ใน 3
สาขา คือ สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการเกษตร สาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ จึงไดรวบรวมและจัดพิมพหนังสือเลมนี้ขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐและประชาชน
สามารถใชเปนคูมือหรือแนวทางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
6. คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หนี้. / โดย สุนทร มณีสวัสดิ์. กรุงเทพฯ : วิญูชน,
2551.
หนังสือเลมนี้อธิบายถึงกฎหมายลักษณะหนี้ ซึ่งถือวาเปนกฎหมายที่เปนรากฐานสําคัญของ
กฎหมายแพงอยางหนึ่ง เพราะความผูกพันทางแพง คือ ความผูกพันกันในทางหนี้ และเมือ่ เกิดหนีเ้ ปนความ
ผูกพันกันแลวตองนําหลักกฎหมายลักษณะหนี้มาใชบังคับไมวาหนี้นั้นจะเกิดจากสัญญาหรือนิติเหตุ โดย
หนังสือเลมนี้ครอบคลุมเนื้อหาของกฎหมายลักษณะหนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เฉพาะใน
สวนที่เปนบทเบ็ดเสร็จทั่วไป ซึ่งเปนเนื้อหาที่วาดวยผลแหงหนี้และความระงับแหงหนี้ โดยแบงเนื้อหา
ออกเปน 3 ภาค คือ ภาคที่ 1 ผลโดยตรงระหวางลูกหนี้และเจาหนี้อันประกอบดวย เรื่อง หนาที่ในการชําระ
หนี้ ลู ก หนี้ เจ า หนี้ ห ลายคนและบุ ริ ม สิ ท ธิ ภาคที่ 2 ผลแห ง หนี้ ที่ มี ผ ลเกี่ ย วข อ งกั บ บุ ค คลภายนอก
ประกอบดวย เรื่อง การรับชวงสิทธิ ชวงทรัพย การใชสิทธิเรียกรองของลูกหนี้ การเพิกถอนจนกลฉอฉล สิทธิ
ยึดหนวงและการโอนสิทธิเรียกรอง ภาคที่ 3 ความระงับแหงหนี้ ประกอบดวย เรื่อง การชําระหนี้ การปลด
หนี้ การหักกลบลบหนี้ การแปลงหนี้ใหม และหนี้เกลื่อนกลืนกัน
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7. คําอธิบายวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย. / โดย คะนึง ฦาไชย. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2551.
หนังสือเลมนี้เปนการอธิบายถึงการขัดกันแหงกฎหมายในสวนของกฎหมายสารบัญญัติ โดย
แบงเนื้อหาออกเปนภาคทั่วไป กฎหมายขัดกันวาดวยสถานะและความสามารถของบุคคล กฎหมายขัดกัน
วาดวยหนี้ กฎหมายขัดกันวาดวยทรัพย กฎหมายขัดกันวาดวยครอบครัว และกฎหมายขัดกันวาดวยมรดก
ซึ่งในแตละเรื่องไดเพิ่มเติมคําอธิบายที่เกี่ยวกับสถานการณปจจุบันของการขัดกันแหงกฎหมาย รวมถึงการ
สอดแทรกความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการขัดกันแหงกฎหมายของ
ประเทศไทยดวย
8. คําอธิบายและคําพิพากษาเปรียบเทียบกฎหมายความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินคาที่ไมปลอดภัย. / โดย ศักดา ธนิตกุล. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2552.
หนังสือเลมนี้อธิบายถึงกฎหมายความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย
โดยศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุน ซึ่งถือวาเปนตนแบบของกฎหมายความ
รับผิดตอความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัย แบงเนื้อหาออกเปน กฎหมาย Product Liability :
ที่มาและพัฒนาการเปรียบเทียบ กฎหมาย Product Liability และคําพิพากษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
กฎหมายความรับผิดโดยเครงครัดในสินคาที่ไมปลอดภัยในประเทศญี่ปุน กฎหมาย Product Liability ใน
ประเทศไทย และยุทธวิธีการปรับตัวของผูผลิตสินคากับกฎหมาย Product Liability (PL Strategies)
9. จุดหักเหของกระบวนการยุติธรรมทางการเมืองในประเทศไทย. / โดย คณิน บุญสุวรรณ.
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
หนังสือเลมนี้เปนการกลาวถึง กระบวนการยุติธรรมทางการเมืองที่เบี่ยงเบนไปจากเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ ป 2540 ไมวาจะเปนเรื่องตัวบทกฎหมาย บุคคลหรือคณะบุคคลที่เปนเปาหมายของการ
ตรวจสอบหรือแมแตการนําฝายตุลาการมาจัดการกับปญหาความขัดแยงทางการเมือง ซึ่งความเบี่ยงเบน
ทั้ง 3 เรื่อง ดังกลาวไดกอใหเกิดปญหาแกสังคมและระบบการเมืองอยางนอย 3 ประการ ไดแก (1) เกิดสิ่งที่
เรียกวายุติธรรมทางเดียว (One Way Justice) เพื่อผูที่ตกเปนจําเลยและผูถูกกลาวหาในคดีอาญาทาง
การเมืองลวนเปนบุคคลหรือกลุมบุคคล ซึ่งถูกโคนลมลงจากอํานาจเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 (2) เกิดสิ่ง
ที่เรียกวาการขัดกันทางอํานาจ (Conflict of Power) และศาลใชอํานาจในการตรวจสอบตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางการเมืองอยางเต็มตัว และ (3) เกิดมีกฎหมายพิเศษขึ้นมาหลากหลายรูปแบบ ไดแก กฎหมาย
ที่มิไดมีผลใชบังคับเปนการทั่วไปแตมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปน
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การเจาะจง ซึ่งขัดแยงตอรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม การบัญญัติกฎหมายเมื่อกําหนดโทษยอนหลัง
เปนตน
10. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550. / โดย กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
หนังสือเลมนี้กลาวถึง พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งกฎหมาย
ฉบับนี้ตราขึ้นเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการที่ไดจัดตั้งกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นเปนสวน
ราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการดําเนินการปองกันและบรรเทาฟนฟูสาธารณภัยและ
อุบัติภัย ทําใหงานดานสาธารณภัยและงานดานอุบัติภัยมารวมอยูในความรับผิดชอบ จึงนํากฎหมายวา
ดวยการปองกันภัยฝายพลเรือนและกฎหมายวาดวยการปองกันและระงับอัคคีภัยมาบัญญัติไวรวมกัน
เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและแนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพใน
การอํานวยการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 6
พฤศจิกายน 2550 เปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 52ก วันที่ 7 กันยายน 2550)
โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 58 มาตรา แบงเปน 6 หมวด คือ หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย หมวด 3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร หมวด 4 เจาหนาที่และ
อาสาสมัคร หมวด 5 เบ็ดเตล็ด และหมวด 6 บทกําหนดโทษ
11. มาตรการแกไข บําบัด ฟนฟูและเยียวยาเด็กและเยาวชนแนวใหม. / โดย สรรพสิทธิ์
คุมประพันธ. ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมมาตรการแกไข บําบัด ฟนฟูและเยียวยาเด็กและเยาวชนแนวใหม
ของตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใหหนวยงานที่มีหนาที่ในการแกไข บําบัด ฟนฟูเด็ก
และเยาวชน ไม วา จะเปน ศาลเยาวชนและครอบครัว กรมพินิจ และคุม ครองเด็ ก และเยาวชน กรมคุ ม
ประพฤติ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติและหนวยงานตาง ๆ สามารถนําตัวอยางของมาตรการ
ดังกลาวมาประยุกตใช ใหเหมาะสมกับประเทศไทย โดยไดยกตัวอย างทั้งหมด 24 มาตรการ อาทิเชน
โครงการโรงเรียนทางเลือก (Alternative Schools) การบําบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive
Behavioral Treatment) การบําบัดครอบครัว (Family Therapy) การเขาคายเดินปา (Wilderness Camp)
และการปองกันการดื้อของเด็ก (Truancy Prevention) เปนตน
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12. รวมกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรดิน เลม 1. / โดย คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม วุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.
หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปน
หมวดหมูเพื่อเปนคูมือปฏิบัติงานในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนการเผยแพรความรู
ทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเลมที่ 1 จะประกอบดวย กฎหมายดังนี้ (1)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (2) พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน (3) พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 (4) พระราชบัญญัติ
การจั ด สรรที่ ดิ น พ.ศ.2543 (5) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเช า ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม พ.ศ.2524
(6) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ พาณิ ช ยกรรมและอุ ต สาหกรรม พ.ศ.2542 (7)
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ.2522 และ (8) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ.2518
13. รวมกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรดิน เลม 2. / โดย คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม วุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.
หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปน
หมวดหมู เพื่อเปนคูมอื ปฏิบัติงานในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนการเผยแพรความรู
ทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเลมที่ 2 ประกอบดวย กฎหมายดังนี้ (1)
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 (2) พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 (3) พระราชบัญญัติจัด
ที่ ดิ น เพื่ อ การครองชี พ พ.ศ.2511 (4) พระราชบั ญ ญั ติ จั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม พ.ศ.2517 (5)
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547 (6) พระราชบัญญัติ ทางหลวง พ.ศ.2535 (7)
พระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ แ ละพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ.ศ.2504 (8)
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 (9) พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 (10) พระราชบัญญัติวา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 (11) พระราชบัญญัติวาดวยการหวงหามที่ดินรกรางวางเปลา
อันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ.2478 (12) พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.2535 (13) พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 และ (14) พระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ.2522
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14. รพี’52. / โดย คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 61, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2552.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ระลึกวันรพี ประจําป พ.ศ.2552 ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อเปนการสดุดีเกียรติ
ประวัติและนอมรําลึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจาบรมวงศเธอพระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ ที่มีตอวงการนิติศาสตรไทย รวมทั้งเปนการเผยแพรความรูวิชาการทางดานกฎหมายแกสังคม
โดยในเล ม ประกอบด ว ย พระประวั ติ โ ดยสั ง เขปของพระเจ า บรมวงศ เ ธอ พระองค เ จ า รพี พั ฒ นศั ก ด
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทั้งไดรวบรวมบทความทางวิชาการของอาจารยผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายหลาย
สาขาวิชา โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาสาระเนนหนักถึง ความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของนัก
กฎหมาย ซึ่งทันตอเหตุการณบานเมืองในสมัยปจจุบัน อาทิเชน เรื่อง บทบาทสื่อมวลชนกับการปฏิรูป
การเมือง โดย ศาสตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เรื่อง หลุดจากตําแหนงเพราะถือหุนโดย วัส ติงสมิตร
และเรื่องกฎหมายไมยุติธรรม : กฎหมายไมจัดการกับคนไมดี? รองศาสตราจารย ดร.กําชัย จงจักรพันธ
เปนตน
15. รัฐธรรมนูญไทย. / โดย คณิน บุญสุวรรณ. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2551.
”รัฐธรรมนูญไทย” เลมนี้ อธิบายสาระสําคัญและความเปนมา รวมทั้งการสิ้นสุดการบังคับใช
โดยสรุปทีละฉบับ สิ่งที่เพิ่มเติมความรู ความเขาใจอยางกระชับของรัฐธรรมนูญแตละฉบับ เริ่มตั้งแตชื่อ
รัฐธรรมนูญ วันที่ประกาศใชบังคับ วันสิ้นสุดการใชบังคับ อายุการใชบังคับ ที่มาของรัฐธรรมนูญ วิธีการที่
ถูกยกเลิก และจํานวนมาตรา และยังไดเพิ่มรัฐธรรมนูญฉบับที่ 17 ซึ่งเปนฉบับชั่วคราว และรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ 18 คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ลงในเนื้อหาดวย
16. ระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของสํานักการประชุม. กรุงเทพฯ : สํานักการประชุม
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2552.
หนั ง สื อ เล ม นี้ เ นื้ อ หาเป น การรวบรวมระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ และประกาศที่ เ กี่ ย วข อ งในการ
ปฏิบัติงานในการประชุมสภาของสํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ซึ่งสาระสําคัญ
ของเนื้อหาภายในประกอบดวย ระเบียบสภาผูแทนราษฎรวาดวยการคัดเลือกและการเสนอชื่อผูแทน
องคการเอกชนใหสภาเลือกตั้งเปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติที่มีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุหรือผูพิการหรือผูทุพพลภาพ พ.ศ.2551 ระเบียบสภาผูแทนราษฎรวาดวยการ
จัดกระทูถามสดเขาระเบียบวาระการประชุม การถาม การชี้แจงหรือการตอบกระทูถามสด พ.ศ.2551
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ระเบียบสภาผูแทนราษฎรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกอน
เขาสูระเบียบวาระการประชุม พ.ศ.2551 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยวิธีปฏิบัติในการจัดใหมี
การเขาสื่อเสนอกฎหมายและหลักเกณฑการขอใชสิทธิเขาชื่อนอกเขตและการตรวจสอบ พ.ศ.2542 รวมทั้ง
ประกาศรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเขาชื่อเสนอกฎหมาย
17. สรุปคําบรรยาย กฎหมายวิธีพิจาณาความแพงวาดวย อุทธรณ....ฎีกา. / โดย จรัญ ภักดีธนากุล.
กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ, 2551.
หนังสือเลมนี้เปนการจัดทําขอมูลเรื่องการอุทธรณ-ฎีกาในคดีแพงใหเปนระบบเพื่อใหงายตอ
การทําความเขาใจ และสามารถนําไปใชในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขอมูลของบทบัญญัติ
แหงกฎหมายและตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาที่สําคัญถึง พ.ศ.2548 แบงเนื้อหาออกเปนขอพิจารณา
เบื้ อ งต น บทตั ด สิ ท ธิ อุ ท ธรณ -ฎี ก าในป ญ หาข อ เท็ จ จริ ง บทตั ด สิ ท ธิ อุ ท ธรณ -ฎี ก าทั้ ง ข อ เท็ จ จริ ง และ
ขอกฎหมายตามมาตรา 225 และมาตรา 249 บทจํากัดสิทธิอุทธรณ-ฎีกาในกรณีคําสั่งระหวางพิจารณา
(มาตรา 226 ถึงมาตรา 228 และมาตรา 247) วิธีการราง ยื่นและตรวจสั่งอุทธรณ-ฎีกาในชั้นอุทธรณตาม
มาตรา 223 ทวิ และมาตรา 229 ถึงมาตรา 237 ในชั้นฎีกาตามมาตรา 247 และมาตรา 250 ถึงมาตรา 252
และการพิจารณาและพิพากษาคดีในชั้นอุทธรณ-ฎีกา
18. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง. / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ. กรุงเทพฯ :
วิญูชน, 2551.
หนังสือเลมนี้อธิบายถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง ซึ่งการควบคุมฝาย
ปกครองเปนความจําเปนที่มีพื้นฐานมาจากหลักนิติรัฐไมวาจะเปนหลักการแบงแยกอํานาจ หลักการกระทํา
ทางปกครองตองชอบดวยกฎหมาย และหลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อมิ
ใหการใชอํานาจของฝายปกครองไปกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเพื่อใหการใชอํานาจของ
ฝายปกครองบรรลุวัตถุประสงคของการทําภาระหนาที่ของฝายปกครองที่มุงเพื่อตอบสนองตอประโยชน
สาธารณะโดยรวม โดยในเลมไดแบงเนื้อหาออกเปน ขอความคิดทั่วไปในการควบคุมฝายปกครอง ระบบ
การควบคุมฝายปกครอง การควบคุมฝายปกครองโดยองคกรภายนอกฝายปกครอง การควบคุมฝาย
ปกครองโดยองคกรตุลาการ และวิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย
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19. หลักกฎหมายมหาชนเบื้องตน. / โดย โภคิน พลกุล และ ชาญชัย แสวงศักดิ์. กรุงเทพฯ :
นิติธรรม, 2551.
หนังสือเลมนี้อธิบายถึง หลักกฎหมายมหาชนเบื้องตนซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนดสถานะและ
ความสัมพันธของรัฐกับรัฐ และระหวางรัฐกับเอกชนหรือองคกรมหาชนอื่น โดยเนื้อหาในเลมประกอบดวย
ภาพรวมเกี่ย วกั บ กฎหมายมหาชนตามแนวคิดฝรั่งเศส ความสัม พั น ธ และความแตกตา งกับ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง รัฐในความหมายของกฎหมายมหาชนและหลักการที่เปนรากฐานของ
กฎหมายมหาชน ซึ่งเนื้อหาเหลานี้จะเปนภาพรวมของหลักกฎหมายมหาชนเบื้องตน อันจะเปนประโยชนตอ
การทําความเขาใจวิชากฎหมายมหาชนและเปนรากฐานในการพัฒนากฎหมายมหาชนตอไป
20. หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย. / โดย บรรเจิด สิงคเนติ.
กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2552.
หนังสือเลมนี้อธิบายถึงหลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซึ่งได
อธิบายตามหลักการรับรองและประกันสิทธิเสรีภาพของรัฐธรรมนูญสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีเปนหลัก
และเพิ่มเติมเนื้อหาในสวนที่เกี่ยวกับของไทยไวในแตละบท เพื่อใหเห็นถึงพัฒนาการของสิทธิและเสรีภาพ
ตามรัฐธรรมนูญของไทย โดยแบงเนื้อหาออก หลักพื้นฐานของรัฐเสรีประชาธิปไตย หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หลักความเสมอภาค ขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ และหลักประกัน
ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
21. อาจาริยบูชา ศาสตราจารย ดร.อรุณ ภาณุพงศ. / โดย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ปทุมธานี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ม.ป.ป.
ศาสตราจารย ดร.อรุณ ภาณุพงศ เปนบุคคลผูประสบความสําเร็จในชีวิตเปนอยางสูง ทั้งใน
ฐานะนักการทูต นักบริหาร และเปนนักนิติศาสตรผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายหลายสาขา
ภายหลังจากทานเกษียณอายุราชการจากกระทรวงการตางประเทศแลว ทานยังรับเชิญเปนอาจารยพิเศษ
ผูทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาโท สาขากฎหมายระหวางประเทศ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ซึ่งนอกจากจะประสิทธิ์ประสาทความรูใหกับนักศึกษาแลว ทานยังถายทอดความรูและประสบการณอัน
ทรงคุ ณ ค า ให แ ก บ รรดาคณาจารย ทั้ ง หลายของคณะนิ ติ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร และ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ อีกดวย ความทุมเทและการอุทิศตนใหแกวงการวิชาการของทานจึงเปนที่มาของ
โครงการจัด ทํ า หนัง สื อ อาจาริ ย บู ชา เป น การรวมบทความเพื่ อ เป น เกี ย รติ แด ท า น ซึ่ ง เป น ผลงานของ
นักวิชาการดานนิติศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขากฎหมายระหวางประเทศ หนังสือเลมนี้อาจแบง
ออกเปน 6 หัวขอหลัก คือ 1) เขตแดน 2) รัฐและความมั่นคงระหวางประเทศ 3) สิทธิของปจเจกชนและ
กลุมงานหองสมุด | สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

17

สาระสังเขปหนังสือใหม
ตุลาคม 2552

ของประชาชน 4) กฎหมายการคาระหวางประเทศ 5) ประเด็นกฎหมายระหวางประเทศในบริเวณพื้นที่
ตาง ๆ และ 6) ประเด็นกฎหมายอื่น ๆ

หนังสือหมวดการทหาร
(U)
1. ความสําเร็จของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน. / โดย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.
กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, ม.ป.ป.
หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการกลาวถึงผลความสําเร็จของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ซึง่
ประกอบดวย อาเซียนและความเปนมา พัฒนาการของอาเซียนในการรักษาความมั่นคงและดานการทหาร
ในภูมิภาค การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน : ความเปนมาและสาระสําคัญ พรอมกับวาดวยการประชุม
ADMM ครั้งที่ 1- ครั้งที่ 3 พรอมดวยประโยชนที่ประเทศไทยและประชาชนไดรับจากการประชุม ADMM
ครั้งที่ 3 รวมทั้งกลาวถึงผูผลักดันและสนับสนุนใหการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 3 สําเร็จลุลวง
ตลอดจนกลาวถึงภารกิจที่จะตองดําเนินการตอไป
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หนังสือหมวด
บรรณารักษศาสตร (Z)
1. ถอดรหัสอานเร็ว. / โดย ลุงไอนสไตน. กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2551.
การอานหนังสือไดเร็วกวาคนอื่น ๆ ยอมไดเปรียบเพราะจะอานไดมากกวาคนอื่น ๆ ทั้ง ๆ ที่ใช
เวลาเทา ๆ กัน เมื่ออานไดมากกวาก็ยอมไดรับความรูมากกวา โอกาสของความเจริญกาวหนาในชีวิต
ขางหนาก็ยอมจะมีสูงกวา หนังสือเลมนี้จะนําเสนอเทคนิคของการอานเร็ว รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการอาน ตลอดจนเทคนิคในการนําพาตนเองใหกาวผานอุปสรรคใด ๆ ที่เปนกําแพงสกัดกั้น
ความตั้งใจในการอานไดเปนอยางดี เนื้อหาแบงออกเปน 3 สวน สวนแรก จะเนนการสรางพื้นฐานที่สําคัญ
เพื่อการอานเร็ว รวมทั้งการสรางสมาธิดวยรูปภาพมหัศจรรยที่จะทําใหเกิดสมาธิไดงาย ๆ ในเวลาเพียง 1-2
นาที สวนที่สอง เปนการมุงสูการอานเร็วดวยสูตรลับ 5 เทคนิค สวนที่สามจะเปนสูตรลับสนับสนุนการอาน
และการจํา ซึ่งไดแก การทําบันทึกชวยจําและเทคนิคการปรับตัวใหเปนสุดยอดนักอาน
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หนังสือหมวดเรื่องสั้น
นวนิยาย (SC/FIC)
1. ลับแลแกงคอย. / โดย อุทิศ เหมะมูล. พิมพครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ : แพรว, 2552.
นวนิยายรางวัลซีไรต (The S.E.A. Write Award) วรรณกรรมสรางสรรคยอดเยี่ยมแหงอาเซียน
ของประเทศไทย ประจําปพุทธศักราช 2552 โดย อุทิศ เหมะมูล ไดพยายามนําเสนอมิติอันซับซอนของ
ตัวตนมนุษยที่แยกไมออกจากรากเหงา ชาติพันธุ ชุมชน ความเชื่อและเรื่องเลา โดยเลาถึงชีวิตมนุษยที่ตอง
เผชิญกับความคาดหวั งต าง ๆ และพยายามดิ้นรนหาทางออก โดยแบงโครงเรื่องออกเปน 5 ภาค คือ
ภาคหนึ่ง กําเนิดจากเรื่องเลา ภาคสองประวัติศาสตรที่เริ่มสราง ภาคสามในปาหิมพานต ภาคสี่ ฌาปนกิจ
ความจริง และภาคหา เถาอังคารของความลวง ผูเขียนนําเสนอในลักษณะเรื่องเลาในแนวอัตชีวประวัติของ
สามัญชนคนธรรมดาคนหนึ่ง
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หนังสือหมวดรายงาน
การวิจัย วิทยานิพนธ
1. การพัฒนาสภาพการทํางานของแรงงานตางดาว. / โดย สุภางค จันทวานิช. กรุงเทพฯ :
ศูนยวิจยั การยายถิน่ แหงเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา, 2552.
”การพัฒนาสภาพการทํางานของแรงงานตางดาว” นั้นเปนผลงานการวิจัยของศูนยวิจัยการ
ยายถิ่นแหงเอเชีย (ARCM) สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับแรงงาน
ตางดาวในไทย เพื่อมุงที่จะหาแนวทางกําจัดสภาพการทํางานที่เอารัดเอาเปรียบและไมเหมาะสมตอ
แรงงานตางดาว เชน งานอันตราย สิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม เงินคาจางต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ํา การหัก
เงินคาจางโดยนายจาง ฯลฯ รวมทั้งคณะผูวิจัยไดนําเสนอโมเดลตาง ๆ เพื่อพัฒนาสภาพแรงงานตางดาวให
ดีขึ้น
2. บทสรุปการศึกษาวิจัย ประจําป 2551. / โดย สํานักงานกิจการยุติธรรม. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ,
2552.
หนังสือเลมนี้เปนการกลาวถึง บทสรุปการศึกษาวิจัย ประจําป 2551 ของ กระทรวงยุติธรรม
จํานวน 27 เรื่อง ซึ่งไดรวบรวมจากผลงานวิจัยตาง ๆ ของหนวยงานในกระทรวงยุติธรรม ไดแก กรมคุม ครอง
สิทธิและเสรีภาพ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ กรมสอบสวนคดี
พิเศษ สํานักงานกิจการยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยงานวิจัยเหลานี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อมุงสรางองคความรูในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในหลายดาน อาทิ ดานการพัฒนากฎหมายและ
การบังคับใชกฎหมาย ดานการพัฒนาองคกรและการปรับปรุงประสิทธิภาพของหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการ
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ยุติธรรมทางเลือกดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งถือเปนประโยชนตอการสนับสนุนการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมในภาพรวมของประเทศตอไป
3. มุมมองทางสังคมและวัฒนธรรมตอการใชพืชสมุนไพรในอาหารและการใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน. / โดย ภทรพร ยุทธาภรณพนิ ิจ และคณะ. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2550.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมาของสมุนไพรในอาหารไทยในแตละภูมิภาค
และภูมิปญญาไทยในการนําสมุนไพรมาใชในวิถีการดําเนินชีวิต สมุนไพรไทยกับประเพณี พิธีกรรมและ
ความเชื่ออันสะทอนใหเห็นภูมิปญญาทองถิ่นของสมุนไพรไทย คือ มะขาม พริกไทย พริก ขิง ขมิ้น ตะไคร
มะนาว มะกรูด หอมแดง กระเทียม ขา ผักชี จันทรเทศ กระวานและยี่หรา ผลการวิจัยพบวา ภูมิปญญาไทย
ในการนําสมุนไพรทั้ง 15 ชนิด มาใชในการดําเนินชีวิต แตละชนิดจะมีคุณสมบัติหรือประโยชนในสวนที่
เดน ๆ ในดานตาง ๆ ไดแก ดานวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม เชน มะขาม ปลูกเปนไมมงคลใหคนเกรงขาม
พริก หอม กระเทียม สมกับใบไมเผาไลผีปา สุมทุกเย็นจะไมเปนไขปา ขมิ้นใชทาศรีษะใหนาคหลังโกนผม
ตะไครใชในพิธีกรรมเพื่อกันไมใหฝนตก ฯลฯ ดานการนําไปประกอบอาหาร เชน พริกไทยมีคุณสมบัติเดนใน
การดับกลิ่นคาวของอาหาร ขิง บํารุงน้ํานมใหแมลูกออน ฯลฯ ดานการปองกันและรักษาโรค เชน ใบมะนาว
และรากใชตมดื่มแกโรคกระเพาะอาหารใชเปนยาถาย แกเสมหะ หอมแดงแกไขขออักเสบและหอบไดดี
กระเทียมลดไขมันในเสนเลือดปองกันมะเร็ง ฯลฯ และดานการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน ชิง
ขา มะนาว มะขาม ขมิ้น มะกรูด นิยมใชทําเครื่องสําอาง สบู แชมพูสระผม
4. สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง. / โดย อภิชัย พันธเสน และคณะ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549.
งานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจสถานะองคความรูของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เพื่ อศึ ก ษาองค ความรู ด า นการประยุก ต ใ ช เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งในระดั บ รัฐ ครอบครัว ชุม ชน ภาคธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะในระดับชุมชนของสังคมไทย อีกทั้งเพื่อเปนการสนับสนุนแผนงานพัฒนาวิชาการและการจัดการ
ความรูของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้คณะผูวิจัยไดใชวิธีการสังเคราะห
ความรู เ ชิง คุ ณ ภาพและเป น การสํ า รวจประเมิน -วิ เ คราะห สั ง เคราะห ง านวิ จั ย แนววิ พ ากษ นอกจากนี้
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คณะผูวิจัยยังไดนําเสนอผลการสังเคราะหความรูโดยแบงเปน บทนําและการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี วิธี
วิทยาการวิจัย ประเภทของงานวิจัยที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานะความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง การสรางขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง บทสรุป ซึ่งจําแนกออกเปน 2 สวน ไดแก สวนที่
หนึ่ง สถานะความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงระดับแนวคิด สวนที่สอง สถานะขององคความรูตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในมิติของการประยุกตใช

หนังสือหมวดสิ่งพิมพ
รัฐบาล
1. รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. / โดย กระทรวง
การคลัง กรมบัญชีกลาง. กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง, ม.ป.ป.
รายงานประจําป 2550 ของกรมบัญชีกลาง ฉบับนี้เปนเอกสารสิ่งพิมพที่หนวยงานภาครัฐจัดทํา
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน
ทั่วไปไดทราบถึงภารกิจ อํานาจหนา ที่ของหนวยงานที่ไดรับผิดชอบ อีกทั้ งเปนประโยชนในการศึกษา
อ า งอิ ง ซึ่ ง รายละเอี ย ดของเนื้ อ หาประกอบด ว ย ส ว นที่ 1 ข อ มู ล ภาพรวมของหน ว ยงานว า ด ว ย แผน
ยุ ท ธศาสตร แ ละข อ มู ล พื้ น ฐานของหน ว ยงาน ส ว นที่ 2 ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของหน ว ยงานว า ด ว ย
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามคํารับรองของการปฏิบัติราชการ และผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญ
ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป สวนที่ 3 รายงานการเงินสวนราชการวาดวยงบการเงิน ตนทุนผลผลิต
และกิจกรรม สวนที่ 4 ผลการดําเนินงานที่สําคัญวาดวยการกํากับดูแลทางการเงินและการบัญชีภาครัฐ
การใหบริการของกรมบัญชีกลาง รวมถึงแผนงานสนับสนุน สวนที่ 5 แผนงานและโครงการที่สําคัญใน
อนาคต
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2. รายงานประจําป 2550 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย. / โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย. กรุงเทพฯ : กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2550.
รายงานประจําป 2550 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธถึงบทบาทและหนาที่ของหนวยงานที่
รับผิดชอบ และไดรับมอบหมายใหบุคคลทั่วไปที่สนใจและบุคคลในหนวยงานไดรับทราบและสามารถนํา
ขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง โดยเนื้อหาในรายงานฉบับนี้เปนการแสดงผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ รายงานการเงิน และภารกิจ/โครงสรางที่สําคัญประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ของกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการตามกรอบยุทธศาสตรขางตน ตลอดจนทิศทางการบริหารงานปงบประมาณ
พ.ศ.2550
3. รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป 2551 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. / โดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ, 2552.
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2551 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับนี้จัดทําขึ้น
เพื่ อ เผยแพร แ ละประชาสั ม พั น ธ ถึ ง บทบาทและอํ า นาจหน า ที่ ข องหน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบและที่ ไ ด รั บ
มอบหมายเพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงบุคคลในหนวยงานไดรับทราบและสามารถนําขอมูลไปใช
ประโยชนในการอางอิง โดยเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ไดประมวลผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในรอบปงบประมาณ 2551 (ตุลาคม
2550-กันยายน 2551) และไดนําเสนอผลการปฏิบัติงานเดน เรื่อง สถานการณชุมนุมทางการเมือง สิทธิ
ชุมชนในการมีสวนรวมจัดการฐานทรัพยากร การละเมิดสิทธิแรงงานขามชาติและกรณีประสาทพระวิหาร
ทั้งนี้ผลสําเร็จของการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสวนหนึ่งไดรับความรวมมือและ
ชวยเหลือดวยดี จากภาคประชาสังคม หนวยงานภาครัฐตาง ๆ รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิที่มารวมทําหนา ที่
คณะอนุกรรมการ
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4. รายงานประจําป 2551 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. / โดย สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. กรุงเทพฯ : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน, 2551.
รายงานประจําป 2551 ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ฉบับนี้
จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ และทีไ่ ดรบั
มอบหมายเพื่ อ ให บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส นใจและบุ ค คลในหน ว ยงานได รั บ ทราบและสามารถนํ า ข อ มู ล ไปใช
ประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง โดยเนื้อหาในรายงานฉบับนี้เปนการเนนการดําเนินงานตามบทบาท
หนาที่ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สามารถเสนอแนะทิศทางนโยบายและมาตรการใน
การบริหารจัดการและพัฒนาพลังงาน ตลอดจนประสานติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนพลังงานของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการดําเนินการที่โปรงใส เนนการมีสวน
รวมของประชาชนในทุกระดับ โดยมุงมั่นใหมีการบริหารจัดการพลังงานอยางยั่งยืน เพียงพอ ในระยะยาว
สนพ. ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและคานิยมขององคกร
5. รายงาประจําป 2550 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. / โดย สํานักงานปลัดสํานักนายก
รัฐมนตรี. กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2552.
รายงานประจําป 2550 ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร
และประชาสัมพันธถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ และที่ไดรับมอบหมายเพื่อให
บุคคลทั่วไปสนใจ รวมถึงบุคคลในหนวยงานไดรับทราบและสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการอางอิง
โดยเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ประกอบดวย ผลการดําเนินงานตามภารกิจดานตาง ๆ ของสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ไดดําเนินการในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2550 รวมทั้งภารกิจที่ไดรับมอบหมายตาม
นโยบายของรัฐบาลและแผนการปฏิบั ติราชการเพื่อตอบสนองภารกิจการบริ หารราชการแผน ดิ นและ
นโยบายของรัฐบาล โดยการเรงพัฒนาระบบการประสาน การบริหารราชการ การตรวจราชการ การกํากับ
ติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาคปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
ระบบการเงินการคลัง และสงเสริมประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและกระบวนการประชาสังคม รวมทั้ง
สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของเอกลักษณของชาติ
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6. รายงานประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน ป 2547-2550 ในประเทศไทย. / โดย คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2552.
รายงานประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน ป 2547-2550 ในประเทศไทย เลมนี้เนื้อหาเปนการ
สรุปบทบาทการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดแรก โดยในรายละเอียดของเนื้อหา
ประกอบดวย หลักการ แนวคิด และมาตรฐานสิทธิมนุษยชน บริบททางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
ระหวางป 2547-2550 สถานการณสิทธิมนุษยชนในชวงป 2547-2550 สถานการณสิทธิมนุษยชนในชวงป
2547-2550 การประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติตอสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย นอกจากนี้ในภาคผนวก ประกอบดวย
รายนามพรอมภาพของคณะกรรมการสิท ธิม นุษยชนแห ง ชาติ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ผู บริ ห ารสํา นัก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวมถึงความเปนมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
7. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่ประจําป พ.ศ.2550 คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ. / โดย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ, ม.ป.ป.
รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติ ห น า ที่ประจํา ป พ.ศ.2550 ของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ฉบับนี้เนื้อหาเปนการประมวลผลการปฏิบัติงานในปรอบปที่ผาน
มา ดานปราบปรามการทุจริต ดานปองกันการทุจริต ดานการตรวจสอบทรัพยสิน ดานบริหารจัดการองคกร
ตลอดจนรวมถึ ง ข อ สั ง เกตและข อ เสนอแนะอั น เป น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ อี ก ทั้ ง ยั ง มี
วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธถึงบทบาท ภารกิจ อํานาจหนาที่ของหนวยงานที่ไดรับผิดชอบ
ทั้งนี้เพื่อใหสาธารณชนทั่วไปและบุคคลในหนวยงานไดรับทราบและสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนใน
การศึกษา อางอิง
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8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป 2551.
/ โดย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักกฎหมายปกครอง. กรุงเทพฯ : สํานัก
กฎหมายปกครอง. 2551.
รายงานฉบั บนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมผลการปฏิบัติ ราชการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี โดยรายละเอียดของสาระที่นําเสนอภายใน
ประกอบดวย ความเปนมาและสาระสําคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
พรอมกับรายนามของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและผลงานในรอบป 2551 เปนการ
กลาวถึงองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดปจจุบัน ผลงานและกิจกรรมตาง ๆ ของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตลอดจนปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ในรอบปที่ผานมาและแนวทางแกไข พรอมกันนี้ในสวนของ
ภาคผนวกเปนการนําเสนอความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในการตอบขอหารือ
แกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 รวมทั้งภาพกิจกรรม
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักการตรวจเงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551.
/ โดย สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน. กรุงเทพฯ : สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน, ม.ป.ป.
หนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน เลมนี้เนื้อหาเปนการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา โดยแบงรายละเอียดของเนื้อหา
ออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 การตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวย ประวัติการตรวจเงินแผนดิน องคกรการ
ตรวจเงินแผนดินในปจจุบัน พรอมดวย นโยบาย แผนยุทธศาสตรและลักษณะงานตรวจสอบ สวนที่ 2
ผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย สรุปการปฏิบัติงานตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ผลการ
ปฏิบัติตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ผลการดําเนินงานดานวินัยทางงบประมาณและการ
คลัง การดําเนินการดานการปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกเงินแผนดิน สวนที่ 3 การบริหารงานของ
สํา นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ประกอบดว ย การแบ ง สว นราชการภายในหน ว ยงาน การใชจ า ยเงิ น
งบประมาณและบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาการตรวจสอบ การประชาสัมพันธ รวมถึงงาน
ดานความรวมมือระหวางประเทศ
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10. สถิติงานประกันสังคม 2551. / โดย กระทรวงแรงงาน สํานักงานประกันสังคม. กรุงเทพฯ :
สํานักงานประกันสังคม, 2552.
สํานักงานประกันสังคมไดรวบรวมขอมูลสถิติตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานเพื่อ
ประโยชนในการศึกษาคนควาอางอิง อีกทั้งยังเปนการเผยแพรประชาสัมพันธ ผลการปฏิบัติดําเนินงานโดย
จั ด ทํ า เป น สถิ ติ ร ายป สํ า หรั บ สถิ ติ ง านประกั น สั ง คม ป พ.ศ.2551 เล ม นี้ ประกอบด ว ย ข อ มู ล สถาน
ประกอบการผูประกันตนที่อยูในความรับผิดชอบ ขอมูลการใชบริการของกองทุนประกันสังคม ไดแก กรณี
เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพและวางงาน รวมทั้งขอมูลการใชบริการของ
กองทุนเงินทดแทนในเรื่องการประสบอัน ตราย อั นเนื่องจากการทํ างาน โดยนําเสนอในรูปของตาราง
แผนภูมิและกราฟ
11. 11 ป กกต. การเรียนรูประชาธิปไตยเพื่ออนาคต. / โดย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2552.
หนังสือ “11 ป กกต. การเรียนรูประชาธิปไตยเพื่ออนาคต” เลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกเนื่อง
ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปที่ 11 ใชชื่อวา “11 ป กกต. การเรียนรู
ประชาธิปไตยเพื่ออนาคต” เพราะนอกจากจะตองการสื่อใหเห็นถึงความสําคัญของการเรียนรูประชาธิปไตย
ซึ่งนําไปสู การกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนองคกรตอไปแลวยังต องการชี้ ใหเห็นวาคณะกรรมการการ
เลือกตั้งนอกจากจะควบคุมและดําเนินการจัดการเลือกตั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นแลว ยังมีอํานาจ
หนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ในการใหการศึกษาแกประชาชน
เกี่ยวกับการปกครองคระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและสงเสริมการมีสว นรวม
ทางการเมืองของประชาชนอีกดวย
12. 150 ป แหงการสถาปนากรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี. / โดย กรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี. กรุงเทพฯ : กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี, 2552.
หนังสือ “150 ป แหงการสถาปนา กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี” เลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อ
เปนอันครบรอบแหงการสถาปนากรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ปที่ 150 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2552
นับแตสมัยสุโขทัย อันเปนจุดเริ่มตนของสยามประเทศที่เริ่มมีการคมนาคมขนสงทางน้ําหรือการคาขายทาง
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น้ํามาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ก็เริ่มมีหนวยงานที่เรียกวา “กรมทา” เขามามีหนาที่ดูแลรับผิดชอบการคากับ
ตางประเทศและเจริญรุงเรือมาจนสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ไดปรับเปลี่ยนมาเปน ”เจาทา” ทํา
หนาที่ดูแลการคาขาย การคมนาคมขนสงในปพุทธศักราช 2402 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจ า อยู หั ว แห ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร ได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ตั้ ง “กรมเจ า ท า ” ขึ้ น และจนกระทั่ ง ป
พุทธศักราช 2542 รัฐบาลมีนโยบายการปฏิรูปและการพัฒนาระบบราชการ “กรมเจาทา” จึงไดเปลี่ยนชื่อ
เปน “กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี” จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2552 หนวยงานนี้มีอายุครบ 150 ป
และในอีกไมนานก็กลับมาใช ชื่อ “กรมเจาทา” ซึ่งเปนนามพระราชทานเพื่อเปนเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญอีก
ครั้ง

หนังสือหมวดอางอิง
1. พจนานุกรมคําใหม เลม 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552.
หนังสื อ “พจนานุ ก รมคําใหม เลม 2 ฉบับราชบั ณฑิตสถาน” เลม นี้เ นื้ อหาเป น การรวบรวม
คําใหมที่เกิดขึ้นและคําเกาที่มีความเปลี่ยนแปลงจากเอกสาร สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน ตลอดจนเว็บไซต
ตาง ๆ ประมาณ 1,000 คํา แลวนํามาจัดทําคําอธิบายพรอมยกตัวอยางการใชคําและใหที่มาของคําเทาที่มี
หลักฐานอางอิง นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชประโยชนในการอางอิงสําหรับประกอบการเรียนการสอน
การสอนภาษาไทย รวมทั้งเปนบันทึกแสดงการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของคําที่ใชในสังคมไทย ตลอดจน
เปนหลักฐานในการคนควาศึกษาที่มาของคําภาษาไทยตอไปในอนาคต
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ภาคผนวก

การอบรมกรรมฐาน
โดย ปรียานุช คลอวุฒิวฒ
ั น
“กรรมฐาน” เปนวัตรปฏิบัติที่สําคัญ อยางหนึ่งของพุทธศาสนิกชน ดังนั้นขาพเจาจึงขอนําเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับ “กรรมฐาน” ในมุมมองของตัวเองซึ่งเพิ่งมีโอกาสไดเขาไปสัมผัสการฝกกรรมฐานอยาง
จริงจังอีกครั้งหลังจากเคยฝกมานานมากแลวเมื่อครั้งยังเปนเด็กนักเรียนชั้น ม. 1 โรงเรียนสตรีวิทยา โดย
พระอาจารยในครั้งนั้น คือ สมเด็จพระญาณสังวร ซึ่งเปนสมเด็จพระสังฆราชองคปจจุบันนั่นเอง หลังจาก
นั้ น ก็ ล ะเลยไม ได ฝ ก จริ ง จั ง อี ก เลยจนกระทั่ ง เมื่ อ ได เข า มาเป น ข า ราชการของสํ า นั ก เลขาธิ ก ารสภา
ผูแทนราษฎรได 6 ป นับเปนโอกาสอันดีในชีวิตของขาพเจาที่ไดรับการอนุมัติจากหนวยงานสงใหไปเขารับ
การฝกอบรมกรรมฐานหลักสูตร 7 วัน (ไป-กลับ) รุนที่ 44 ระหวางวันที่ 1-7 มีนาคม 2552 ณ พระวิหาร วัด
โสมนัสราชวรวิหาร อานิสงสจากการไปอบรมครั้งนี้ทําใหปรับเปลี่ยนวิธีคิด และสรางความสุขทางใจได
อยางมากเกินกวาที่คาดไววาจะไดรับ พรอมจะดํารงชีวิตและแกปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นขางหนาโดยไม
รอนรน กระวนกระวายเหมือนเกา เยือกเย็นอยางเหลือเชื่อ สิ่งที่กลาวมานี้ฟงดูอาจเหมือนเกินจริง หรือเกิด
ความสงสัยวาแค 7 วันจะดีเชนนี้จริงหรือ ก็ตองขอบอกวาทานไมผิดที่อาจไมเชื่อเพราะนั่นคือหนทางที่จะ
เปดโอกาสใหทานไปหาคําตอบดวยการพิสูจนดวยตนเอง จึงจะมีความเขาใจซึ่งแตละคนอาจไดรับผล
แตกตางกันตามกรรมที่ทํามา เนื่องจากทุกคนนั้นมีกรรมเปนของ ๆ ตน การฝกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อเปนการพัฒนาจิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งถาผูเขาอบรมมีความตั้งใจ
และมุงมั่นจริง ๆ ยอมบรรลุตามวัตถุประสงคทั้ง 3 ประการนี้อยางไมตองสงสัย การอบรมครั้งนี้ไดรับความ
กรุณาจากพระเดชพระคุณเจาคุณอาจารย พระราชธรรมวิสุทธิกวี เจาอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร รับเปน
พระอาจารยผูอํานวยการฝกอบรมตลอดหลักสูตร การอบรมครั้งนี้แมจะเปนการฝกแบบไป-กลับเพราะมี
ขอจํากัดในเรื่องที่พักแตหากมีความตั้งใจจริงและไมพยายามทําสมาธิใหรั่วในเวลาที่กลับบานซึ่งจะทําให
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ฝกสมาธิไดยากก็จะไดประโยชนอยางมาก พระอาจารยไดกลาวถึงประโยชนที่ไดรับจากการ ฝกกรรมฐาน
ไว 9 ขอ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ไดบุญ
ไดความรู
ไดประสบการณ
ไดความสุขใจ
มีโอกาสนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ไดโอกาสแนะนําแกผูอนื่
ไดพบกัลยาณมิตร
ไดชื่อวายกยอง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ทําวิญญาณ ของบรรพบุรุษของเราใหไดชนื่ ใจ

การบําเพ็ญธรรมเบื้องตนนั้นประกอบดวย ทาน ศีล ภาวนา เพื่อใหเกิดความเจริญใหได 3 ส.
สะอาด สงบ และสวาง และยังอาจไดสิ่งอื่น ๆ เปน ผลพลอยได เชน โชคลาภ การหายจากโรคภัยไขเจ็บ
อยาคาดหวังกับผลพลอยไดเหลานี้เมื่อเราสงบ สิ่งเหลานี้จะตามมาเอง การทําความดีจะทําใหจิตประเสริฐ
ขึ้น ในทั น ที ที่ เราทํ า ความวุน วายในชี วิต ลดลงอยางเห็ น ไดชัด การฝก อบรมที่ ได ผ ลนั้ น จะต องมี เวลาที่
เพียงพอ ไดรับการฝกอยางตอเนื่อง และฝกในสถานที่ ๆ เหมาะสม จึงจะไดผลดีมีประสิทธิภาพ สําหรับ
ความรูที่ไดรับจากการบรรยายธรรมนั้นมีหลายเรื่อง ไดแก วิธีการสวดมนต ประโยชนของการสวดมนต กฎที่
พระพุทธเจาคนพบ วิธีบําเพ็ญธรรมเบื้องตน การเผยแผพุทธศาสนามายังประเทศไทย การฝกสมถะ และ
วิปสสนา อานาปานสติ ประโยชนและความสําคัญ วิธีการทําสมาธิแบบตางๆ วิธีการเดินจงกรม การตัด
ความกังวล ความหมายของคําวาวิหาร ลักษณะของคนนารัก ไตรสิกขา ตัณหา นิพพาน อริยสัจ 4 การสั่ง
สมบุญ ประโยชนของการเดินจงกรม สมาบัติ การรับศีล การแผเมตตาและการอุทิศสวนบุญ ความหมาย
ของบทสวดมนต สํ าคั ญ แต ล ะบท นิ วรณ ตั วกั้ น จิต เหตุ เกิ ด ดั บ ของนิ ว รณ การกํ าจัด นิ วรณ ไตรลั ก ษณ
ความสําคัญ ของพระรัตนตรัย การปรับ อิน ทรียทั้ ง 5 อัป ปนาโกศล กฎแหงกรรม การบํ าเพ็ ญ วิป สสนา
เบื้องตน คลายเครียด อุบายระงับความโกรธ และพรหมวิหารธรรม 4 ประการ และแนะนําการสวดมนตโดย
ออกเสียงภาษาบาลีใหถูกตอง สวดดวยทํานองเคยยะ หรือบางครั้งสวดดวยสําเนียงมคธ พรอมทั้งคําแปล
เพื่อใหเขาใจความหมายอยางถองแท ที่สําคัญเนนวิธีกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐที่ถูกตอง รวมทั้ง
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ความสําคัญในการกราบแตละครั้ง นอกจากนั้นพระอาจารยยังแนะนําหนังสือที่นาสนใจใหพวกเราไปศึกษา
อีกมากมายดวย
นอกเหนือจากการบรรยายธรรมดังกลาวแลวจะมีการนั่งสมาธิและเดินจงกรมเปนชวงๆ นั่งสมาธิ
วันละประมาณ 4 รอบคือเชา 2 รอบ บาย 2 รอบ เดินจงกรมวันละ 2 รอบ เชาบาย เริ่มจากวันแรกรอบละ
15 นาที และเพิ่มเวลาไปเรื่อย ๆ วันละ 5 นาที จนวันที่ 7 รอบละ 45 นาที โดยที่มีพระอาจารยเปนผูควบคุม
และแนะนําโดยตลอดเนื่องจากผลการนั่งสมาธินี้อาจมีผลแตกตางกันไปแลวแตกรรมของแตละคน เกิดปติ
แบบตาง ๆ ตองแกกันไปตามลักษณะที่เกิดไมเหมือนกัน บางคนทําไดเร็วและชาตางกันดวย แตละคนจะ
เหมาะกับการทํากรรมฐานในลักษณะอิริยาบถ ที่แตกตางกันแลวแตจริตของคน ๆ นั้น การทําปฏิบัติที่ไมมี
ผูควบคุมหรือไมมีผูแนะนําจึงเปนอันตราย เพราะอาจทําใหฟุงซานสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นได หรือบางคนได
ปติบางอยางแลวรูสึกสบายอาจหลงยึดติดก็จะไมมีโอกาสบรรลุเพราะถือเปนกิเลสอยางหนึ่ง เปนเพียง
ทางผานของสมาธิเทานั้น คือ เกิดสมาธิออน ๆ ในรุนของขาพเจามีคนเกิดปติกันหลาย ๆ แบบ เชน ขนลุก
น้ําตาไหล ออกจากสมาธิไมได แขนหาย ขาหาย รางกายแยกเปน 2 สวน เห็นแสงสีตาง ๆ นานา ตัวเบา
หรือมีอาการกระตุกหรือวูบ บางครั้งตองแกดวยการลืมตา บางครั้งตองออกจากสมาธิชา ๆ หรือบางครั้ง
เกิดทุกขเวทนาตาง ๆ เชน ปวดแขน ปวดขา ปวดตัว หรือหายใจไมออก ขึ้นมาก็จะมีวิธีแกหลายแบบ เชน
แยกกายจากจิตออกจากกัน เปนตน
สํ า หรั บ ข า พเจ า เองนั้ น เมื่ อ เริ่ ม ฝ ก ในวั น แรก หลั ง จากทํ า พิ ธี ม อบกายถวายตั ว แก พ ระสั ม มา
สัมพุทธเจาก็ปรากฏวามีฝนตกลงมาทั้ง ๆ ที่เปนหนารอน พระอาจารยบอกพวกเราวาเทวดามาแสดงความ
พอใจ พอเริ่มฝกขาพเจาสภาพแยมากเกิดจิตฟุงซาน วิตก กังวล สารพัด ที่สําคัญคือเกิดทุกขเวทนาอยาง
มากไมวาจะมีอาการของโรคตางๆที่เคยเปนคอยๆแสดงอาการกําเริบออกมาทีละโรค เชน ผื่นภูมิแพขึ้นเต็ม
ตัว ปวดทองกระเพาะปสสาวะอักเสบ ไมเกรนขึ้น ปวดบริเวณที่มีเนื้องอกอยูทั้งหมดทั้งที่เวลาปกติไมเคย
ปวด เจ็บคอและมีเสมหะออกมา ปวดขาบริเวณที่ผาตัด แตอาการเหลานี้ไมไดมาพรอมกันแตคอยๆมาทีละ
อยางใหเราพิจารณาสังขารของเรา วันตอมาคอยๆดีขึ้นทําสมาธิไดไวขึ้นนิ่งขึ้น เริ่มมีปติคือ เกิดอาการคัน
ตามหนาตามตัว รวมทั้งมีน้ําตาซึม พอวันที่ 3 พระอาจารย เปลี่ยนใหพิจารณาสังขาร มีมรณานุสติ ระลึก
ถึงความตายดวยการภาวนา วา “มรณัง” หรือ “ตายแน” แทนคําวา “พุทโธ” หรือ การนับเลข ผลก็คือเห็น
ภาพศพตางๆของญาติผูใหญรวมทั้งภาพตัวเราเองตอนตาย แลวก็รูสึกวาน้ํามูกน้ําตานองหนา ซึ่งก็นึกเอา
วาคิ ด ไปเองไม ได รองจริงๆแต พ อลื ม ตาออกจากสมาธิ ก็ ต กใจเพราะน้ํ า ตานองหน าไปหมดต องรีบ หา
กระดาษในกระเปามาเช็ด ในวันที่ 4 เปนวันที่จะตองถืออุโบสถศีล หรือ ศีล 8 คืนกอนหนานัน้ จึงพยายามรีบ
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เขานอนเอาแรงแตปรากฏวานอนไมหลับจึงพยายามนอนภาวนา เพื่อใหหลับสบาย แตผลกลับเปนตรงกัน
ขาม คือ ยิ่งตาคางนอนไมหลับถึงเชาแตไมมีอาการออนเพลียใดๆไมมีการงวงซึม มาวัดและถืออุโบสถศีลได
อยางสบาย การนั่งสมาธิในวันนี้สงบมากและมีปติอีกแบบคือมีอาการเหมือนตกจากที่สูงหรือลงลิฟตแลว
กระตุกทั้งๆที่รูสึกตัวตลอดเวลาไมไดงวง ในวันที่ 5 ขาพเจาคอนขางกังวลเพราะบังเอิญมีประจําเดือนทั้งๆที่
ใสชุดขาว เลยทําใหทําสมาธิไดชาแตในที่สุดก็ทําไดแลวมีปติแบบใหมคือมีอาการเหมือนกรดไหลยอน
ซาบซานอยู ในทางเดิ นอาหารหลั งจากกลับ บานแลวคื น นั้น ทั้งคืน เช าขึ้น ถึงหายซึ่งกราบเรียนถามพระ
อาจารยแลว ทานอธิบายวาบางคนปติอยูนานถึง 3 วัน ดังนั้นไมแปลกอยากหายไวใหออกกําลังกายจะหาย
ได ไวขึ้ น ในวั น ที่ 6 พระอาจารย เริ่ ม สอนขั้ น กรรมฐาน คื อ ให พิ จ ารณาไปด ว ยว า ทุ ก อย า งเกิ ด ดั บ อยู
ตลอดเวลาไม เที่ ย ง ผลคื อ เกิ ด เหงื่ อ ออกตลอดเวลาทั้ งที่ พั ด ลมเป ด อยู ห ลายตั ว และอากาศเย็ น สบาย
ภายนอกเย็นแตมีความรูสึกรอนออกมาจากขางในพอภาวนาไปก็จะคอย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ ในวันที่ 7 ซึ่งเปน
วันสุดทายก็รูสึกวาเราฝกมา 7 วันแลวไวมากเรามีความสุขอยากฝกตอตลอดเจ็ดวันกินอาหารมังสวิรัติ และ
น้ําปานะซึ่งแมชีจะทําไวใหในตอนบาย มีความสุขที่ไดสนทนาธรรมกับเพือ่ น ๆ ทุกวัย รวมทั้งไดรวมกิจกรรม
ของรุน ในวันสุดทายซึ่งมีการรับวุฒิบัตรนี้พวกเราตั้งใจถวายเงินใหพระอาจารยใหวัดเปนคาน้ําคาไฟ และ
แมชีที่ชวยดูแลพวกเรา โดยตั้งตูบริจาคไว 3 ตูปรากฏวาโดนขโมยทุบตูแตก และเอาเงินบริจาคไปหมด
แตพระอาจารยก็สอนพวกเราใหใชเมตตาธรรมอยาโกรธคนที่เอาไปยอมไดรับกรรมของตนในที่สุด ใหพวก
เราใหอภัยตอการกระทํานี้ พวกเรากลับจากวัดมาดวยความสุขกันทุกคนโอกาสนี้ขอเอาบุญมาฝากทาน
ผูอานทุกทานดวยนะคะ รวมทั้งขอบคุณพอแมที่ใหชีวิตทําใหมีโอกาสไดฟงธรรม และที่สําคัญขอขอบคุณ
หนวยงาน คือ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรที่อนุมัติใหขาพเจาไดรับการฝกอบรมในครั้งนี้
นอกจากนี้ยังอยากขอเชิญชวนขาราชการที่มีโอกาสเขารับการฝกอบรมกรรมฐานเพื่อพบทางแหง
ความสุขความเจริญตอไป
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
พันธุเปรื่อง
วัชราภรณ
วิชาชาง

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ
ผูอํานวยการกลุมงานหองสมุด

จัดทําสาระสังเขป
นางชวนพิชญ
นางสาววิจติ รา
นางสาววัชราพร
นางสาวรติกร

รัตนาไพบูลย
ประยูรวงษ
ยอดมิ่ง
เจือกโวน

บรรณารักษ 7 ว.
บรรณารักษ 5
นิติกร 4
นิติกร 3

วิเคราะหเลขหมูหนังสือ
นางสาวเบญจลักษณ
นางสาวสายฝน
นางสาวจําเรียง

สุทธิวิไล
ดีงาม
ประสงคดี

บรรณารักษ 7 ว.
บรรณารักษ 7 ว.
บรรณารักษ 5

นางสาววิจิตรา

ประยูรวงษ

บรรณารักษ 5

นางสาวอรุณทิพย

จันทรดิษฐ

เจาหนาที่บันทึกขอมูล 6

นางสาวญานิกา
นางสารภี
นางสาวปรมาภรณ

เฟองฟุง
ชางพลี
คงสุวรรณ

เจาพนักงานธุรการ 5
เจาหนาที่หองสมุด 5
เจาหนาที่ธุรการ 2

นายจเร
นางวิจิตรา
นางสาวอารีรัตน

ออกแบบปก
จัดพิมพ
จัดทํารูปเลม
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