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คําชี้แจงวิธีใช
“สาระสังเขปหนังสือใหม“ เลมนี้ เปนการสรุปยอเนื้อหาของหนังสือแตละเลมทีห่ องสมุดไดรับ
โดยจัดหมวดหนังสือดานตาง ๆ รวมไวดวยกัน ภายในหนังสือแตละหมวดจัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อ
หนังสือ ตั้งแต ก - ฮ หรือ A - Z รายละเอียดประกอบดวย
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ตัวอยาง

หนังสือหมวดรัฐศาสตร
(J)
1. หนึ่งศตวรรษ : รัฐธรรมนูญและรัฐประหารกับการเมืองสยามประเทศไทยจากกบฏ ร.ศ.130
ถึงรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 หรือประชาธิปไตยกับอํามาตยาธิปไตย. / โดย ชาญวิทย
เกษตรศิริ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2552.
[JQ1745.A1 ห159 2552]
หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมเนื้อหาจากการสัมมนาเรื่อง “1 ศตวรรษปริทัศน : รัฐธรรมนูญ
และรัฐประหารกับการเมืองสยาม/ไทยสมัยใหม (พ.ศ.2545-2500)” ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาภูมิหลัง ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยที่ผานมาแลวนํามาพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของไทยในปจจุบัน โดยมีหัวขอในการสัมมนาทั้งหมด 10 เรื่อง คือ (1) พิธีเปดและ
ภาพยนตรสารคดี (2) ประชาธิปไตยไทย-ประชาธิปไตยใคร? (3) เบื้องแรกประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ
สยาม : กบฏ ร.ศ.130 และปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475 (4) เริ่มแรกประชาธิปไตยแบบไทย : รัฐประหาร
2490 และปฏิวัติซ้ํา 2500/2501 (5) สถาปตยกรรมไทย : ภาพสะทอนการเมืองในสยาม (6) คลิปรูปและ
ภาพยนตรแหงยุคสมัย (7) ปาฐกถาพิเศษของนิธิ เอียวศรีวงศ (8) ปฏิวัติกระฎมพีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข : จาก 14 ถึง 6 ตุลา และพฤษภาประชาธรรม (9) รัฐธรรมนูญ : ขางหลัง
ภาพการเมืองไทย และ (10) รัฐประหารสําเร็จ-รัฐประหารไมสําเร็จ
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หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา
(B)
1. อนุปุพพิกถาทีปนี ภาค 1 การพรรณนาทาน. / โดย พ.สถิตวรรณ. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547. [BQ4420.G6 พ336อ 2547]
อนุ ปุพ พิ ก ถาที ป นี ภาค 1 การพรรณนาทาน เล ม นี้ เ ป น หนั ง สื อพุ ท ธศาสนาที่เ ขีย นขึ้ น เพื่ อ
เพิ่มพูนความเขาใจในหลักพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในภาคนี้ไดกลาวถึงทานกถา คือ การสั่งสมบุญดวย
การให ท านเพื่ อ ให ผู อ า นสามารถปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การปฏิ บั ติ และรวมทั้ ง เป น การเพิ่ ม ความรู ท าง
พระพุ ท ธศาสนาและสามารถแนะนํ า ผู อื่ น ได หนั ง สื อ เล ม นี้ อ า นเข า ใจง า ยเพราะใช ภ าษาสมัย ใหม มี
หลักฐานอางอิงพรอมทั้งมีเรื่องหรือตัวอยางประกอบมาก และเหมาะสําหรับพระภิกษุสามเณร ครูอาจารย
นักศึกษาและประชาชนผูสนใจทั่วไป อนุปุพพิกถาทีปนีเปนหนังสือทางพระพุทธศาสนาทีส่ ง เสริมการปฏิบตั ิ
ธรรมที่ถูกตอง ไมหลงเขาใจผิดในการบําเพ็ญบุญทางพระพุทธศาสนา ทั้งจะเปนเหตุใหการบําเพ็ญบุญ
ของตนไดผลยิ่งขึ้นเพราะปฏิบัติถูกทาง
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร
(C)
1. นับถอยหลังวันลางโลก. / โดย ป.ตะวัน. กรุงเทพฯ : สรอยทอง, 2541. [CB161 ป111น 2541]
นับถอยหลังวันลางโลก เลมนี้เปนหนังสือที่ไดรวบรวมตํานานความเชื่อและคําทํานายของ
ศาสนาหลัก 4 ศาสนา คือ ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสตและศาสนาอิสลาม และ 2 นิกายศาสนา
ใหมในประเทศญี่ปุน คือ โซกะงักไก และเซไกคิวเซเกียว ทั้งหมดนี้ไดระบุถึงวันสิ้นโลกไวอยางชัดเจน
รวมถึงแนวคิดทางวิทยาศาสตรที่ยืนยันถึงวันลางโลกมาถายทอดใหความเขาใจกับทานผูอาน โดยอธิบาย
ถึงวิกฤตการณที่กําลังจะเกิดขึ้นวาจะเปนแบบไหนและอยางไร จะเกิดขึ้นเมื่อใด และวิถีทางที่จะรอดพนนั้น
ตองทําอยางไร
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หนังสือหมวดประวัติศาสตรทั่วไป
(D)
1. การศึกษาประวัติศาสตรไทอาหม. / โดย ฉัตรทิพย นาถสุภา และ เรณู วิชาศิลป. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : สรางสรรค, 2552.
ไทอาหม นับเปนชนชาติไทซึ่งอยูนอกประเทศไทย เปนกลุมชนที่มีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง
เนื่องจากมีประวัติศาสตรตอเนื่องมาเปนเวลายาวนาน การศึกษาประวัติศาสตรของไทอาหมจะชวยใหผู
ศึกษาไดเขาใจทั้ง สังคมไทย วัฒนธรรมไทยประเทศไทย รวมทั้งทําใหเขาใจสังคมและวัฒนธรรมอัสสัม ซึ่ง
เปนเพื่อนบาน เมื่อไดศึกษาเนื้อหาของหนังสือเลมนี้แลวจะทราบวา ระบบชุมชนของชนชาติไทยทั้งหลาย
นั้นมีความเขมแข็งเพราะสามารถดํารงอยูไดในสังคมไทยทุกที่แมจะมีหรือไมมีเอกราชทางการเมืองก็ตาม
2. มังกรเติ้งกําสรวล 81 ป ไมมีวันสาย. / โดย ประสงค เลิศรัตนวิสุทธิ์, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :
มติชน, 2552. [DS578.32 บ192ม 2552]
หนังสือ “มังกรเติ้งกําสรวล 81 ป ไมมีวันสาย” เลมนี้ไดรวบรวมเกร็ดตาง ๆ ซึ่งเปนประวัติ
พรรคชาติไทยพรรคการเมืองที่มีอายุมากกวา 30 ป นับจากวันแรกของวันทําการพรรคจนถึงวันสุดทายทีป่ ด
พรรค และเรื่องราวของผูนําพรรค นายบรรหาร ศิลปอาชา ซึ่งมีผูเรียกขานกันวาทานเปน “มังกรเติ้ง” หรือ
“หลงจูทางการเมือง” กับหนทางอันไมสิ้นสุดของทานในทางการเมือง รวมทั้งการวิเคราะหคําพิพากษาคดี
ยุบพรรคชาติไทยกับขอคิดทางวิชาการ ซึ่งมีทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย อันแสดงถึงมิติทางการเมืองไทยใน
ปจจุบัน
3. The Legendary Woman ผูหญิงในตํานานที่โลกไมลืม. กรุงเทพฯ : เบอรดา, 2552.
หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมเรื่องราวของผูหญิงคนสําคัญที่มีชื่อเสียงทั้งของไทยและตางประเทศ
พรอมรวมภาพตาง ๆ ที่นาสนใจของผูหญิงเหลานั้น นับเปนประวัติศาสตรของผูหญิงที่โลกไมลืม ถึง 8 ทาน
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ไดแก Jackie Kennedy, Coco Chanel, Barbara Hutton, Maria Callas, Eva Peron, Wallis Simpson,
Audrey Hepburn และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาวิภาวดีรังสิต โดยนําเสนอทั้งในสวนที่เปนชีวประวัติ
อยางละเอียด พรอมรูปถายไดอยางนาสนใจ สามารถใชประกอบการคนควาไดอยางดี
4. อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผูนําเลือดใหมหัวใจผูกลา. / โดย ส.สุทธิพันธ. กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส, 2552.
หนังสือเลมนี้นําเสนอเรื่องราวของนายกรัฐมนตรีของไทยคนปจจุบัน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ซึ่งเปนตัวแทนของคนรุนใหมที่กาวขึ้นมาบริหารประเทศในฐานะผูนําของประเทศไทยทามกลางความ
ขัดแยงทางการเมืองอยางรุนแรง ผูแตงไดนําเสนอชีวประวัติของทานอยางละเอียดตั้งแตวัยเยาว วัยเรียน
วัยหนุม วัยทํางานซึ่งเริ่มจากการเปนอาจารยจนกาวเขาสูแวดวงการเมือง จนกลายมาเปนหัวหนาพรรค
ประชาธิปตย และนายกรัฐมนตรีในปจจุบัน ทั้งเรื่องงาน เรื่องสวนตัวและครอบครัว ทั้งนี้ยังไดรวบรวม
นานาทัศนะบุคคลแวดวงตาง ๆ ที่มีตอทานนายกรัฐมนตรีทานนี้
5. 111 ป ฯพณฯ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา “เชษฐบุรุษ” 29 มีนาคม 2541. / โดย ไพบูลย
กาญจนพิบูลย, พลเอก. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2552.
ฯพณฯ พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน พหลโยธิน) อดีตนายกรัฐมนตรี 5 สมัย อดีต
นายทหารเหลาทหารปนใหญ เคยดํารงตําแหนงสูงสุดทางการทหาร คือ แมทัพใหญผูมีอํานาจสิทธิ์ขาดใน
การบังคับบัญชาแมทัพบก แมทัพเรือ แมทัพอากาศและตํารวจสนามในสมัยนั้น และเปนผูที่มีบทบาท
สํ า คั ญ ในการเปลี่ ย นแปลงการปกครองของประเทศ เมื่ อ วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2475 จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข
ซึ่งเปนการสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขสืบเนื่องกัน
ตลอดมา และทําใหประเทศไทยมีระบอบการปกครองที่เปนสากล ความกลาหาญและความเปนผูนําของ
ทานเปนที่กลาวขานกันวาสมกับอุดมคติประจําตัวของทานที่วา “ชาติเสือตองไวลาย ชาติชายตองไวชื่อ”
ชีวประวัติและผลงานของทานที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้ไดรวบรวมจากเอกสารที่บุคคลตาง ๆ เขียนรําลึกถึง
โดยที่ตัวทานเองมิไดบันทึกไวเลย โดยเนื้อหาของหนังสือเลมนี้ไดกลาวถึงชีวประวัตินับตั้งแตการตอสูชีวิต
ในชวงปฐมวัยจนถึงบั้นปลายในวันสุดทายของชีวิต ที่มีเงินเหลืออยูเพียง 137 บาท จากเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ที่รวบรวมอยางรอบดานเต็มไปดวยเรื่องราวนาอาน ครอบคลุมทั้งมิติดานการเมือง การปกครอง
การทหาร เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม พรอมดวยบทสัมภาษณ คติพจน คําปราศรัย
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คํากลาวอวยพร บทความ บทประพันธทั้งรอยแกว รอยกรอง และอีกหลายแงมุมทางประวัติศาสตรที่
เกี่ยวของกับพระยาพหลฯ ที่คนไทยทุกคนควรรู เชน เบื้องหลังกรณี 24 มิถุนายน 2475 การยึดอํานาจและ
บทบาทในทางประวัติศาสตร กําเนิดเพลงชาติไทย และเพลงที่มีความเกี่ยวพันกับคณะราษฎร เบื้องหลัง
การเปนหัวหนาคณะราษฎร การสอบสวนหลวงประดิษฐมนูธรรม สุนทรพจนที่พระยาพหลพลพยุหเสนาฯ
กลาวในที่ประชุมคณะรวมกอการในการหมุดกําเนิดรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2479 หนังสือ 111
ป ฯพณฯ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา “เชษฐบุรุษ” คือ สารคดีชีวิตที่เขมขน ชวนคนควานาสนใจทั้งผู
ใฝรู ใฝศึกษาในเรื่องการเมืองการปกครอง หรือผูตองการตนแบบแรงบันดาลใจหรือตองการรูจักนายทหาร
ผูยิ่งใหญ ผูเปนหลักใหกับแผนดินไทย ตราบจนลมหายใจสุดทายของชีวิตที่ยังหวงประเทศ

หนังสือหมวดสังคมศาสตร
(H)
1. การเขียนรายงานการประเมินโครงการ. / โดย สมคิด พรมจุย. กรุงเทพฯ : จตุพร ดีไซน, 2552.
[HD69.P75 ส234ก 2552]
ตําราเรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินโครงการ” เลมนี้เปนผลสืบเนื่องจากที่หนังสือเรื่อง
“เทคนิคการประเมินโครงการ” ซึ่งผูอานใหความสนใจเปนอยางมาก โดยผูเขียนนั้นไดเนนในบริบทของ
สถานศึกษา โดยผูเขียนแบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอนใหญ ๆ (13 บทยอย) โดยในตอนแรกวาดวยหลักการ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินโครงการ ตอนที่สอง เปนการนําเสนอกรณีตัวอยาง
ของการประเมินโครงการ และตอนสุดทายเปนการนําเสนอชุดกิจกรรมการเขียนรายงานการประเมิน
โครงการที่จะทําใหผูอานสามารถเห็นแนวทางการเขียนรายงานการประเมินโครงการไดชัดเจนขึ้น
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2. งาน รายได และความเทาเทียมทางมิติหญิงชายในเอเชียตะวันออก : คูมือเชิงปฏิบัติ. /
โดย เนลีน แฮสเปลส และ เอวา มาจุริน. กรุงเทพฯ : สํานักงานแรงงานระหวางประเทศ, 2551.
[HQ1381 ฮ869ง 2551]
หนังสือเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดผลตอบแทนจากการทํางานที่เทาเทียมและเปนธรรม
ระหวางชายหญิง ขอมูลที่นําเสนอมาจากแหลงขอมูลระหวางประเทศและแหลงขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษ
ในประเทศเอเชียตะวันออก 8 ประเทศ คือ จีนกับเขตการปกครองพิเศษ ฮองกง ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี
มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทยและเวียดนาม ทั้งยังเปนขอมูลที่ทันตอเหตุการณเกี่ยวกับตลาดแรงงาน
และสถานะรายไดของหญิงและชาย พรอมทั้งอธิบายแนวคิดหลักกับใหรายละเอียดเรื่องมาตรการทาง
กฎหมายและนโยบายที่มีอยู และในผลทางปฏิบัติของมาตรการดังกลาว นอกจากนี้ยังนําเสนอความคิด
ริเริ่มที่มีแนวโนมวาจะประสบผลและใหขอชี้แนะตาง ๆ เพื่อรับมือกับความไมเทาเทียมในคาจางระหวาง
หญิงและชายกับการเลือกปฏิบัติตอผูหญิงในตลาดแรงงานและความทาทายในการจัดใหมีความคุมครอง
ทางสังคมไดอยางตรงประเด็น
3. จักรวรรดิอเมริกา : ประวัติศาสตรแบบทวนกระแส อัตลักษณ ชีวอํานาจ. / โดย สรวิศ ชัยนาม.
กรุงเทพฯ : ภาควิชาความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2552.
หนั ง สื อ เล ม นี้ อ ยู ใ นโครงการหนั ง สื อ ชุ ด ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งประเทศศึ ก ษาภาควิ ช า
ความสัมพันธระหวางประเทศ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เนื้อหาประกอบดวย บทวิเคราะห
บทบาทของจักรวรรดิอเมริกัน การวิพากษการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกาที่
เปนมาในประวัติศาสตร และการศึกษาวัฒนธรรมการใชอํานาจแบบจักรวรรดินิยมของเจามหาอํานาจ
ประเทศนี้ ตลอดจนการคิดหาแนวทางใหม ๆ หลากหลายรูปแบบในการตีแผอํานาจออกมาใหเห็นประจักษ
เป น เรื่ อ งจํ า เป น อยา งยิ่ ง หนั ง สื อ เล ม นี้ จ ะทํ า ให ผูอ า นเกิ ด ความมุ ง มั่ น ในการเป น พลั ง ช ว ยกั น ผลั ก ดั น
การเมืองเพื่อใหเสรีภาพและรวมกันจัดโครงสรางอํานาจของโลกใหม
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4. ประสบการณการสงเสริมและคุมครองสิทธิของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ. / โดย พจนาถ
อินทรมานนท. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2551.
[HV640.4 พ173ป 2551]
เอกสารการศึกษาประสบการณการสงเสริมและคุมครองสิทธิของผูพลัดถิ่นภายในประเทศ
ฉบับนี้ เปนการสะทอนภาพใหเห็นสภาวการณของประชาชนที่ถูกบังคับใหพลัดถิ่น รวมทั้งประสบการณ
ของผูพลัดถิ่นภายในประเทศที่เกิดกับพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศ อีกทั้งเปนการศึกษารวบรวมประสบการณ
การพลัดถิ่นที่เกิดขึ้นบางพื้นที่ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ.2547 ถึงเดือนเมษายน
พ.ศ.2550 พรอมดวยขอเสนอแนะในการแกไขปญหาจากมุมมองของผูปฏิบัติงานเพื่อเผยแพรมุมมอง
ใหกับเพื่อนรวมประเทศ พรอมกันนี้เนื้อหาที่นําเสนอภายในประกอบดวย 1) 2 ขวบป กระบวนการเรียนรู
กับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการพัฒนากลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง 2) ผูพลัดถิ่นภายในประเทศ ชีวิต
ที่ไดเลือกหรือถูกเลือก 3) ผูพลัดถิ่นภายในประเทศถึงเวลาตองทบทวน ซึ่งทั้ง 3 บทความไดสะทอนถึง
การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอั น เกิ ด จากสาเหตุ ข องโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ ห เ จริ ญ ในลั ก ษณะต า ง ๆ ที่
ฝายรัฐบาลหวังดี คิดกําหนดเพียงฝายเดียวมิไดคํานึงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ของประชาชนที่
ดําเนินชีวิตอยูดั้งเดิม ทั้งไมเคยใหชุมชนนั้น ๆ มีสวนรวมในการคิดหรือถามความตองการของชุมชนกอน
การประกาศโครงการ สิ่งที่ตามมาคือ ปญหาที่ตองตามแกไขทั้งฝายผูพัฒนาและผูถูกพัฒนาบนพื้นฐาน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเทาเทียมกัน
5. มรรควิธีเศรษฐศาสตรการเมือง (3) : เศรษฐศาสตรแหงการให. / โดย กนกศักดิ์ แกวเทพ.
กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552.
”มรรควิธีเศรษฐศาสตรการเมือง (3) : เศรษฐศาสตรแหงการให” นี้ผูเขียนไดพยายามนําเสนอ
เรื่องราวของเศรษฐศาสตรในอีกมิติหนึ่ง คือ ระบบเศรษฐกิจที่มีศีลธรรมกํากับอยูหรืออาจกลาววาระบบ
เศรษฐกิจ ในความเป น ศาสนา อั น จะนําไปสู เ ศรษฐกิจที่ไม เ ห็ น แก ตัว เมื่ อมนุษ ยมีศี ลธรรมไม ใช ร ะบบ
กอบโกยผลประโยชนเพื่อตัวกลายเปนระบบที่จัดใหทุกคนไดมีความอยูดีกินดี มีความสุขเสมอหนากัน
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6. ลมหายใจเฮือกสุดทายกอนที่เศรษฐกิจโลกจะลมสลาย. / โดย อ.รวิโรจน. กรุงเทพฯ :
อนิเมทกรุป, 2552.
หนังสือเลมนี้เปนการนําเสนอถึงวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ “วิกฤตการณแฮมเบอรเกอร”
ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสงผลกระทบกระเทือนไปทั้งโลก ซึ่งสาเหตุที่มาสําคัญกอนจะเกิดภาวะปญหาเหลานี้
ก็คือ ความโลภ ความไมรูจักพอ ความไมซื่อตรงตอตนเอง วิชาชีพและลูกคา ปญหาที่ไมควรเกิดขึ้นจึง
เกิดขึ้น และสงผลรายแรงบานปลายจนยากแกการเยียวยา โดยผูแตงไดรวบรวมเรียบเรียงลําดับขั้นตอน
ของเหตุการณวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ผานมาแตละครั้งอยางละเอียดเปนขั้นตอน ตั้งแตวิกฤตแบล็ค มันเดย
จนถึงวิกฤตแฮมเบอรเกอร
7. ลองเคลื่อนโลกาภิวัตน 2 : Hot Round, and Crowded. / โดย สฤณี อาชวานันทกุล.
กรุงเทพฯ : โอเพนบุคส, 2552. [HM831 ส358ล 2552]
หนังสือเลมนี้เปนเลมตอของหนังสือ “ลองเคลื่อนโลกาภิวัตน 1 : The World is Round” ซึ่งใน
เลมสองนี้จะกลาวถึงทิศทางการพาประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตนไดเดนชัดกวาเลมแรก ครอบคลุมเนื้อหา
ดานธุรกิจเพื่อสังคม หรือ SCR และการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดแก 1. เกษตรยั่งยืน : จากเกษตรอินทรีย
สูอุตสาหกรรมอาหารปลอดสารพิษ 2. ความเสี่ยงในระบบการเงินยุคโลกาภิวัตน 3. ครีเอทีฟคอมมอนส :
สูโลกแหงการสรางสรรคเพื่อสาธารณะ 4. “ผูประกอบการเพื่อสังคม” : สูกระบวนการทัศนใหมแหงการ
รว มมื อกั น 5. การวั ดผลตอบแทนทางสั ง คมจากการลงทุ น 6. นั ย ยะของคํา พิ พ ากษาคดี ปตท. ต อ
ประโยชนของผูบริโภค 7. Kiva.org ธุรกิจเพื่อสังคม ผูสรางเครือขาย “เจาหนี้จิตสาธารณะ” 8. ปญหา
ซับไพรม : เมื่อโลกการเงินมีแต “เจามือ” แตไร “เจาภาพ” 9. ชําแหละกระแสซีเอสอาร : “แท” กับ “เทียม”
ตางกันอยางไร 10. การพัฒนาอยางยั่งยืน 11. กรณีศึกษาการพัฒนาอยางยั่งยืน : เกาะบาหลี อินโดนีเซีย
12. มายาคติเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงจากตางชาติ 13. ความขัดแยงทางการเมือง และประชาธิปไตยที่
ยั่งยืน 14. ปญหาเชิงโครงสรางที่เปนอุปสรรคตอ “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ในไทย 15. “ประชาธิปไตยที่มี
ศีลธรรม” และ “ตนทุน” ที่มองไมเห็นของคอรัปชั่น และ 16. มาตรการการเปดเผยขอมูล ซีเอสอาร และการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
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8. หลักการชี้แนะวาดวยการพลัดถิ่นภายในประเทศ พรอมคูมือประยุกตใชหลักการชี้แนะ. / โดย
พจนาถ อินทรมานนท, ผูแปล. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2551.
[HV640.4 พ173ป 2551]
หนังสือเลมนี้แบงเนื้อหาไดเปน 2 สวน คือ สวนแรกวาดวยหลักการชี้แนะวาดวยการพลัดถิ่น
ภายในประเทศ แปลจากตนฉบับของฟรานซิส เอ็ม เด็ง ผูแทนเลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับงานดานผู
พลัดถิ่นภายในประเทศได อธิบายกรอบการดําเนินการอพยพภายในประเทศ วา มีขั้น ตอน ได แก การ
ปองกันการอพยพ การใหความคุมครองระหวางอพยพ การใหความชวยเหลือทางมนุษยธรรม และการ
ชวยเหลือเพื่อตั้งถิ่นฐานใหมหรือเพื่อกลับไปสูถิ่นฐานเดิม สวนที่สอง เปนคูมือประยุกตใชหลักการชี้แนะวา
ดวยการพลัดถิ่นภายในประเทศ แปลจากตนฉบับของซูซาน เอฟ มารติน ผูอํานวยการสถาบันเพื่อศึกษา
การยายถิ่นระหวางประเทศแหงมหาวิทยาลัยยอรชทาวน สหรัฐอเมริกา ซึ่งนําเนื้อหาภายในหลักการชี้แนะ
มาเรียบเรียงเปนแนวทางในการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
9. หลัง 6 ตุลาฯ. / โดย ธิกานต ศรีนารา. กรุงเทพฯ : 6 ตุลารําลึก, 2552.
[HX752.55 ธ579ห 2552]
หนังสือเลมนี้ชื่อเต็มวา “หลัง 6 ตุลาฯ : วาดวยความขัดแยงทางความคิดระหวางขบวนการ
นักศึกษากับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย” เปนการปรับปรุงจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ชื่อ
“ความขัดแยงทางความคิดในขบวนการคอมมิวนิสตไทยระหวาง พ.ศ.2519-2525” ซึ่งหนังสือเลมนี้จะทํา
ใหผูอานเขา ใจประวั ติศาสตร ยุ คใกลซึ่ ง ยัง ไมมี ค นคน ควา อยา งจริง จังมาก อน และทํ า ให เ ห็น ถึ งความ
หลากหลายในการอธิบายประวัติศาสตรโดยเฉพาะฝายประชาชน โดยกลาวถึงปญหาในงานเขียนเกี่ยวกับ
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย (พคท.) นักศึกษากับ พคท. การวิพากษ พคท. และวิวาทะของผูนํา
พคท. อยางละเอียด
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หนังสือหมวดรัฐศาสตร
(J)
1. ธรรมาภิบาลทองถิ่น : บทเรียนจากตางแดน. / โดย ถวิลวดี บุรีกุล. นนทบุรี : สถาบันพระปกเกลา,
2552.
ธรรมาภิบาลทองถิ่น : บทเรียนจากตางแดน เลมนี้เปนหนังสือที่ทําใหเห็นเรื่องราวการสราง
ธรรมาภิ บ าล การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการสร า งประชาธิ ป ไตย ซึ่ ง เนื้ อ หาภายในเกี่ ย วกั บ
ประสบการณ ที่ ร วบรวมมาจากบทเรี ย นจากประเทศต า ง ๆ เช น กรณี ข องผู นํ า ท อ งถิ่ น ของเกาหลี
(ลี มยอง บัค) และไตหวัน (หมา ยิง เจียว) มีเคล็ดลับอะไรจึงสามารถผันตัวเองไปเปนผูนําระดับชาติ หรือ
กรณีของไตหวันอีกเชนกัน ผูนําที่ประชาชนรัก (เฉิน สุย เปยน) ทําไมจึงกลายเปนนักโทษจําคุกตลอดชีวิต
หรือเพราะติดกับดักของอํานาจหรือกรณีของเกาหลีอีกกรณีหนึ่ง เขามีวิธีการปองกันการทุจริตแบบใด
อยางไร จึงสามารถลดทอนการทุจริตคอรรัปชั่นลงได สามารถจับตัวอดีตประธานาธิบดีถึง 2 คน ขึ้นศาล
และลูก ชายของประธานาธิ บดี 2 คน ฟองศาลในขณะที่บิด ายั ง ดํา รงตํ า แหน ง ประธานาธิบดี อยู และ
สามารถนํามาลงโทษตามกฎหมายบานเมืองไดเปนผลสําเร็จ เรื่องราวตาง ๆ ในหนังสือเลมนี้สามารถ
สะทอนปญหาในประเทศไทยไดเปนอยางดี และสามารถนํามาเทียบเคียงปรับใช หรือเปนขอคิดในการ
จัดการปกครองและการบริหารประเทศบริหารชุมชนไดเปนอยางดี
2. พลวัต การมีสวนรวมของประชาชน : จากอดีตจนถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550. / โดย ถวิลวดี บุรีกุล. นนทบุรี : สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา,
2552.
หนังสือเลมนี้มาจากการศึกษาเรื่องของการมีสวนรวมที่ดําเนินการมาตลอดเวลา และเปน
ความพยายามที่จะเรียกรองใหมีการมีสวนรวมอยางแทจริงไมวาในทางการเมือง ทางกระบวนการหรือทาง
กฎหมาย การศึกษาประวัติศาสตรของการมีสวนรวมที่สําคัญจะชวยทําใหเรารูจักตัวเอง และเขาใจสังคม
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อันนําไปสูการยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนใหบรรลุการเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง นอกจากนี้
เนื้อหาในหนังสือเลมนี้ไดกลาวถึงการหาแนวทางทําบทบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมไปใชใหเปนผล โดย
ศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ควรมี ตลอดจนเสนอแนวทางปฏิบัติในอนาคตที่จะทําให
การมีสวนรวมอยางแทจริงเกิดขึ้นไดในสังคมไทย
3. มองประชาธิปไตย : ประสบการณจากตางแดน. / โดย ถวิลวดี บุรีกุล. นนทบุรี : สถาบัน
พระปกเกลา, 2552.
มองประชาธิปไตย : ประสบการณจากตางแดน เลมนี้เปนหนังสือที่สอดคลองกับยุคสมัย
ทํา ให เห็น เรื่องราวการสรางประชาธิปไตย สรางการมีสวนรวมที่ เกิดขึ้ น ในมุม ตา ง ๆ ของโลกได อย า ง
กว า งขวาง มี ก ารเจาะในประเด็ น ต า ง ๆ ที่ น า สนใจ เช น บทบาทของศาลสู ง สหรั ฐ ในการสร า งเสริ ม
ประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา ปริศนาลึกลับของเมืองเม็กซิโกซิตี้ ยูเครนกับการสรางประชาธิปไตยใน
ยุคหลังระบบคอมมิวนิสตลมสลาย เยรูซาเล็มนครอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งฝายยิวและอาหรับหมายปองเปน
เจาของ อีสตันบลูนครครอมสองทวีปเอเชียและยุโรป และมีอารยธรรมและวัฒนธรรมหลากหลายทั้ง
อิสลามและคริสต บังกาลอรเมืองเชิดหนาชูตาของอินเดียในดานไอที นอกจากนี้ภายในเลมยังไดกลาวถึง
ปฏิญญาริโอเดอจาเนโร ขอ 10 ซึ่งมีหลักการใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจและเขาถึงกระบวนการความยุติธรรมของประเทศ ทั้งนี้ยังมีรายงานความเคลื่อนไหวในการ
สรางประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในประเทศเพื่อนบาน เชน กัมพูชา ลาว เวียดนาม
4. หนึ่งศตวรรษ : รัฐธรรมนูญและรัฐประหารกับการเมืองสยามประเทศไทยจากกบฏ ร.ศ.130
ถึงรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 หรือประชาธิปไตยกับอํามาตยาธิปไตย. / โดย ชาญวิทย
เกษตรศิริ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2552.
[JQ1745.A1 ห159 2552]
หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมเนื้อหาจากการสัมมนาเรื่อง “1 ศตวรรษปริทัศน : รัฐธรรมนูญ
และรัฐประหารกับการเมืองสยาม/ไทยสมัยใหม (พ.ศ.2545-2500)” ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาภูมิหลัง ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยที่ผานมาแลวนํามาพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยของไทยในปจจุบัน โดยมีหัวขอในการสัมมนาทั้งหมด 10 เรื่อง คือ (1) พิธีเปดและ
ภาพยนตรสารคดี (2) ประชาธิปไตยไทย-ประชาธิปไตยใคร? (3) เบื้องแรกประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ
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สยาม : กบฏ ร.ศ.130 และปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475 (4) เริ่มแรกประชาธิปไตยแบบไทย : รัฐประหาร
2490 และปฏิวัติซ้ํา 2500/2501 (5) สถาปตยกรรมไทย : ภาพสะทอนการเมืองในสยาม (6) คลิปรูปและ
ภาพยนตรแหงยุคสมัย (7) ปาฐกถาพิเศษของนิธิ เอียวศรีวงศ (8) ปฏิวัติกระฎมพีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข : จาก 14 ถึง 6 ตุลา และพฤษภาประชาธรรม (9) รัฐธรรมนูญ : ขางหลัง
ภาพการเมืองไทย และ (10) รัฐประหารสําเร็จ-รัฐประหารไมสําเร็จ
5. หลักการจําแนกประเภทหนวยงานของรัฐในกํากับของฝายบริหาร. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552.
หนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจําแนก
ประเภทหนวยงานของรัฐในกํากับของฝายบริหารและขั้นตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐดังกลาว โดย
รายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่หนึ่งวาดวยหนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร
1200/ว1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2553 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทหนวยงานของรัฐในกํากับ
ของฝ ายบริหาร เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทหนวยงานของรัฐในกํา กับของฝายบริห าร
สวนที่สอง เปนภาคผนวก : หนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ.ร. ที่เกี่ยวของ อาทิ หลักการจําแนกประเภท
หนวยงานของรัฐ การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ ขั้นตอนการจัดตั้ง
องคการมหาชน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอจัดตั้งและการประเมินผลหนวยบริการรูปแบบพิเศษ
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. ความรูเบือ้ งตนเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป. / โดย หยุด แสงอุทยั . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2552.
หนังสือเลมนี้กลาวถึง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ซึ่งเปนการอธิบายหลักเกณฑที่
ใชไดสําหรับกฎหมายทุกลักษณะ เชน ความหมายของคําวา กฎหมาย สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ เปนตน โดย
แบงเนื้อหาออกเปน 4 ภาค คือ ภาคที่ หนึ่ง เรื่องขอความเบื้องตน อธิบายในสวนของความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป รวมทั้งการเปรียบเทียบระบบ Civil Law และระบบ Common Law ภาคที่สอง
เรื่องระบบกฎหมาย อธิบายถึง วิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย และนิติวิธีในการใชการ
ตีความกฎหมาย ภาคที่สาม เรื่อง สิทธิ เปนการอธิบายถึงภาพรวมของสิทธิตามกฎหมาย ทั้งในสวนของ
ความหมาย การไดมาซึ่งสิทธิ และการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และภาคสุดทาย ภาคที่สี่ เรื่องการศึกษากฎหมาย
ไดอธิบายถึงขอความเบื้องตนและวิธีศึกษากฎหมาย
2. คูมือกฎหมายวาดวยทรัพยสิน. / โดย สถิต เล็งไธสง. กรุงเทพฯ : พิมพอักษร, 2550.
หนังสือเลมนี้กลาวถึงกฎหมายวาดวยทรัพยสิน ซึ่งบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย โดยแยกบัญญัติไว 2 สวน คือ สวนที่เปนหลักทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย เชน ความหมาย ชื่อ และ
ประเภทของทรัพยอยูในบรรพ 1 เริ่มตั้งแตมาตรา 137 ถึงมาตรา 148 และสวนที่วาดวยการไดมาซึ่งตัว
ทรัพยและสิทธิของบุคคลเหนือทรัพย รวมทั้งความสัมพันธระหวางสิทธิของบุคคลในทรัพยสินบัญญัติไวใน
บรรพ 4 ตั้งแตมาตรา 1298 ถึงมาตรา 1433 หนังสือเลมนี้จึงแบงเนื้อหาเปน 9 บทคือ บทที่ 1 ทรัพยสิน
บทที่ 2 ทรัพยสิทธิและบุคคลสิทธิ บทที่ 3 กรรมสิทธิ์และกรรมสิทธิ์รวม บทที่ 4 การไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์
โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม บทที่ 5 สิทธิครอบครอง บทที่ 6 ภาระจํายอม บทที่ 7 ทรัพยสทิ ธิอนื่ บทที่ 8
การไดสิทธิในที่ดินและอื่น ๆ และบทที่ 9 การไดมาซึ่งสิทธิในที่ดินและระบบที่ดิน นอกจากนี้ในสวนสุดทาย
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ไดกลาวถึง การปฏิรูปที่ดินและอาคารชุดในกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินและกฎหมายอาคารชุด ซึ่งถือ
วาเปนกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยที่เกี่ยวของดวย
3. คําอธิบายพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย
พ.ศ.2551. / โดย สํานักงานศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ : รุงศิลปการพิมพ (1977), 2552.
เนื่ องดวยการบั งคับใชกฎหมายเพื่อคุมครองผูบริโภคในประเทศไทยยัง ไม ไดผลเทา ที่ค วร
จนกระทั่งได มีการตราพระราชบัญญัติ วิ ธีพิ จารณาคดีผูบริ โภค พ.ศ.2551 เพื่อใหผูบริโภคผูเ สีย หาย
สามารถใชสิทธิทางศาลไดดีขึ้นและสะดวกขึ้น อยางไรก็ตามการใชสิทธิตามกฎหมายวิธีสบัญญัติไดตองมี
กฎหมายสารบัญญัติที่ดี ซึ่งกฎหมายสารบัญญัติที่ใหความคุมครองแกผูบริโภคก็มีหลายฉบับ ฉบับสากล
คือ พระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 ซึ่งหลักการ
ของกฎหมายที่อยูในแตละมาตรามีพัฒนาการที่ยาวนานและควรทําความเขาใจ เพราะสินคามีความ
แตกตางมากมายหลายประเภท ซึ่งในขณะนี้ปญหาที่เกิดขึ้นจากสินคาก็ยังไมหมด และอาจเกิดรูปแบบของ
ความไมปลอดภัยจากสินคาใหม ๆ ไดเสมอและตลอดเวลา
4. บทคัดยอกฎหมายไทยจากพระราชบัญญัติ 626 ฉบับ. / โดย ชาติ ชัยเดชสุริยะ. กรุงเทพฯ :
วิภาษา, 2552.
บทคัดยอกฎหมายไทยจากพระราชบัญญัติ 626 ฉบับ เปนรายงานการศึกษาวิจัยในรูปแบบ
ของการนําเอาพระราชบัญญัติหลักที่ยังมีผลใชบังคับจํานวนรวม 626 ฉบับ มาจัดทําเปนบทคัดยอ ฉบับละ
1 หนา แลวจัดหมวดหมูแยกตามกลุมกฎหมาย 5 กลุม ไดแก 1) กลุมกฎหมายการเมืองการปกครอง 2)
กลุมกฎหมายเศรษฐกิจ 3) กลุมกฎหมายสังคม 4) กลุมกฎหมายที่ดิน ทรัพยากร สิ่งแวดลอม คมนาคม
และการสื่อสาร และ 5) กลุมกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ และศึกษา
ลักษณะรวมที่สําคัญของพระราชบัญญัติในแตละกลุมนั้นเพื่อแสดงภาพรวมของกฎหมายไทยที่อยูในรูป
พระราชบัญญัติ
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5. บันทึกความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง กฎหมายวาดวย
การกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ตามมาตรา 190
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. / โดย คณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, ม.ป.ป.
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 แตกต า งจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หลายประการ ประการหนึ่ง คือ การทําหนังสือสัญญาระหวา ง
ประเทศ คณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมายจึ ง ได ทํ า การศึ ก ษาวิ เ คราะห บ ทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 ประกอบกับรางพระราชบัญญัติขั้นตอนและวิธกี ารจัดทํา
หนังสือสัญญา พ.ศ. .... อยางละเอียดตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 เปนตนมา และเห็นวามาตรา 190 มี
เจตนารมณที่จะสรางความโปรงใสและสรางดุลยภาพระหวางการใชอํานาจของฝายบริหารในการทํา
หนังสือสัญญาระหวางประเทศกับการมีสวนรวมของฝายนิติบัญญัติและประชาชนผูมีสวนไดเสีย มีการ
แกไขเยียวยาผูที่ไดรับความเสียหายอยางเหมาะสมในเวลาอันควร ตลอดจนเพิ่มพูนขอมูลและอํานาจการ
ตอรองใหแกคณะผูเจรจาในการเจรจาตอรองระหวางประเทศ ซึ่งถือวาเปนหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึงเห็นวาควรมีการเผยแพรบันทึกความเห็นและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในเรื่องนี้ เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ และตระหนักเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมของตนในการทําหนังสือสัญญาระหวางประเทศ
6. พรรคการเมืองและประชาธิปไตยจากมุมมองเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ : การจัดทํากฎหมาย
พรรคการเมือง. / โดย แจนดา, เคนเนธ. กรุงเทพฯ : สถาบันสงเสริมประชาธิปไตยแหงชาติ
เพื่อการตางประเทศ, ม.ป.ป.
รายงานฉบับนี้นําเสนอขอควรระวังที่ผูนําพรรคการเมืองควรจะใหความสําคัญและตั้งคําถามที่
ตองพิจารณาในการจัดทํากฎหมายพรรคการเมือง เนื้อหาทั้งหมดจะกลาวถึงรูปแบบ 5 ประการ ซึ่งแสดงให
เห็นความแตกตางของวิธีที่ใชควบคุมดูแลพรรคการเมือง ไดแก การหาม การอนุญาต การสงเสริม การ
คุมครอง หรือการบงการรูปแบบพรรคการเมือง ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของพรรคการเมือง แลว
นํามาพิจารณาถึงปจจัยภายในของแตละประเทศเพื่อระบุรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมที่สุด
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7. พรรคการเมืองและประชาธิปไตยจากมุมมองเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ : การสรรหาผูสงสมัคร
รับเลือกตั้งสําหรับสภานิติบัญญัติ. / โดย อชิอากบอร, เซฟากอร. กรุงเทพฯ : สถาบันสงเสริม
ประชาธิปไตยแหงชาติเพื่อการตางประเทศ, ม.ป.ป.
การสรรหาผูลงสมัครรับเลือกตั้งสําหรับสภานิติบัญญัติเปนขั้นตอนสําคัญในการสรรหาคนที่
พรรคการเมืองปฏิบัติในสังคมประชาธิปไตย โดยแงมุมตาง ๆ ของการสรรหาผูลงสมัครรับเลือกตั้ง เปน
หัวขอของการศึกษาอยางกวางขวางและเปนที่ถกเถียงในหมูนักวิทยาศาสตรการเมือง แมวาจะมีงานเขียน
เผยแพรออกมามากมาย แตแหลงที่ผูอานเขาใจไดงายเกี่ยวกับประเด็นหลัก ๆ ในการพิจารณา รวมทั้งขอดี
และขอเสียของทางเลือกตาง ๆ ยังคงมีนอย รายงานฉบับนี้มุงที่จะปดชองวางนี้จึงไดรวบรวมแนวคิดจาก
งานเขียนวิชาการและประสบการณ เพื่อประโยชนในการศึกษาและทําความเขาใจตอไป
8. พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553.
เนื่องดวยบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการทํางานของคนตางดาวตามพระราชบัญญัติการทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ.2521 ไมสอดคลองกับลักษณะการเคลื่อนยายแรงงานในระบบเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน
และโดยที่แรงงานตางดาวเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ชวยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ กรณี
จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงระบบการทํางานของคนตางดาวใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551 โดยไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 37 ก หนา 24 เมื่อวันศุกรที่ 22 กุมภาพันธ 2551 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัด
จากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
9. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ.2551. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552. [KP24 ว872พ 2552]
หนังสือเลมนี้เปนการสรุปสาระสําคัญ ประวัติ ความเปนมา กระบวนการ และขั้นตอนในการ
ตราพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 ซึ่งเนื้อหาของพระราชบัญญัติดังกลาวไดปรับปรุงบท
นิยาม บทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจของรัฐมนตรีในการออกประกาศ องคประกอบของคณะกรรมการ การขอ
อนุญาตและการอนุญาต การเลิกกิจการและการโอนกิจการ หนาที่ของผูรับอนุญาตผูแจงรายการละเอียด
และผูขายสลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย การควบคุมเครื่องมือแพทย การโฆษณา อํานาจหนาที่
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ของพนักงานเจาหนาที่ การพักใชและการเพิกถอนใบจดทะเบียนสถานประกอบการใบอนุญาต และใบรับ
แจงรายละเอียด และการอุทธรณ รวมทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสถานประกอบการ
การประเมินเครื่องมือแพทย ความรับผิดทางแพง ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราคาธรรมเนียม
ใหเหมาะสมตามสถานการณปจจุบัน
10. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553.
เนื่องดวยพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช 2482 ใชบังคับมาเปนเวลานาน
บทบั ญ ญั ติ บ างประการจึ ง ไม เ หมาะสมกั บ สภาวการณ ใ นป จ จุ บั น สมควรปรั บ ปรุ ง โดยกํ า หนดให มี
เครื่องแบบนักเรียนไวเปนมาตรฐานกลาง เพื่อประโยชนในการประหยัดและความเปนระเบียบเรียบรอย
และสรางวินัยใหแกนักเรียน รวมทั้งเปนการคุมครอง เพื่อมิใหบุคคลอื่นแตงเครื่องแบบนักเรียนโดยไมมีสิทธิ
ที่จะแตง จึงมีความจําเปนตองตราพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 โดยไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 28 ก หนา 44 เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ 2551 และมีผลใชบังคับตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
11. พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551. / โดย
สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553.
เนื่องจากกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ มีหลักการจัดการศึกษาใหเปนการศึกษาตลอด
ชีวิตสําหรับประชาชน และใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาอาจ
จัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสาม
รูปแบบก็ได เพื่อใหสามารถพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางตอเนื่อง แตเนื่องจาก
กลไกและการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังไมมีกฎหมาย
เฉพาะรับรอง ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามแนวทางและเปาหมายดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม 125 ตอนที่ 41 ก หน า 1 เมื่อวันจั นทรที่ 3 มีนาคม 2551 และมีผลใชบัง คับนับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

17

สาระสังเขปหนังสือใหม เมษายน 2553
12. หลักกฎหมายพื้นฐานความรับผิดทางละเมิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ พ.ศ.2539. / โดย สํานักงานศาลปกครอง สํานักวิจัยและวิชาการ. กรุงเทพฯ :
ธรรมดาเพรส, 2552.
หนังสือหลักกฎหมายพื้นฐานความรับผิดทางละเมิด มีเนื้อหามุงเนนหลักการสําคัญเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติความละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 จากคํา
พิพากษา/คําสั่งของศาลปกครองและคําวินิจฉัยขององคกรอื่นที่เกี่ยวของ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร
แกหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ ตลอดจนบุคคลทั่วไปไดศึกษา คนควา ซึ่งจะเปนการเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจหลักกฎหมายดังกลาว และเปนประโยชนตอการบังคับใชกฎหมายใหเกิดผลสัมฤทธิ์สมตาม
เจตนารมณอยางมีประสิทธิภาพตอไป
13. อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ Convention on the Rights of Persons with Disbilities
(CRPD). / โดย สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. กรุงเทพฯ : ไอเดีย สแควร, 2552.
[KF53.1 ส145อ 2552]
อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ฉบับนี้ ประเทศไทยไดใหสัตยาบันเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2551 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 28 สิงหาคม 2551 โดยมีเนื้อหาสาระในเรื่องของการสงเสริมคุมครอง
และประกันใหคนพิการทั้งปวงไดมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวงอยางเต็มทีแ่ ละเทาเทียมกัน
สงเสริมการเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแตกําเนิด การขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการทุกรูปแบบ การเขาถึง
และใชประโยชนไดจากสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสง ขอมูลขาวสารและบริการสาธารณะ การ
ยอมรับความเทาเทียมกันของคนพิการในทางกฎหมาย ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา การ
ทํา งาน การรั ก ษาพยาบาล การมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งอย า งเท า เที ย มกั บบุ ค คลทั่ ว ไป ซึ่ ง ถื อ ว า เป น
ประโยชนอยางยิ่งตอคนพิการ

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดภาษาศาสตร
(P)
1. 3 ทศวรรษในแวดวงนักเขียนและศิลปน. / โดย วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร. กรุงเทพฯ : แสงดาว,
2549. [PL4201 ว555ส 2549]
หนั ง สื อ เล ม นี้ ผู แ ต ง คื อ ดร.วิ ชิ ต วงศ ณ ป อ มเพชร ซึ่ ง เป น ราชบั ณ ฑิ ต ผู มี ค วามศรั ท ธาใน
ประวัติศาสตรไดรวบรวมผลงานภาพถายของคุณประวิทย มีเดช ชางภาพนิตยสารฟาเมืองไทย ซึ่งไดรับ
เกียรติเปนสมาชิกของสถาบัน International Federation of Photographic Art ทั้งนี้ภาพถายนับเปน
องคประกอบสําคัญของงานดานประวัติศาสตรที่สามารถถายทอดเหตุการณสําคัญตาง ๆ ไดอยางดี ซึ่งใน
ฐานะที่ท า นอยู ในแวดวงนิ ตยสารทํา ให ทา นมีโอกาสไดพ บปะกั บ เหล า ศิ ลปน และนัก เขีย นชื่ อดั งของ
เมืองไทยมาตลอดเวลา 3 ทศวรรษกอนจะจากโลกนี้ไป ดังนั้น ผูแตงซึ่งถือวาเปนเพื่อนรวมงานชาวฟา
เมือ งไทย จึง ระลึก ถึง ผลงานของทา นและได พ ยายามรวบรวมภาพถ า ยต า ง ๆ พร อมทั้ ง เรี ย บเรี ย งทั้ ง
ชีวประวัติ ประสบการณการทํางาน รูปแบบการดําเนินชีวิตและผลงานของแตละทานเอาไวอยางละเอียด

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดแพทยศาสตร
(R)
1. รอบรู ดูแลครรภ : เพือ่ ครรภที่สมบูรณและมีคุณภาพ. / โดย ปติกานต บูรณาภาพ. กรุงเทพฯ :
วิทยสถาน, 2552. [RG551 ร187 2552]
การเปน แม เปน บทบาทที่ ยิ่ ง ใหญสํ า หรับผู ห ญิง ทุกคน ดั ง นั้น การเตรีย มตั ว ที่ถู ก ต องและ
เหมาะสมจึงเปนเรื่องจําเปน การศึกษาเรียนรูเพื่อใหเกิดความเขาใจในการที่จะใหกําเนิดชีวิต ๆ หนึ่ง นั้น
คนเปนแมจึงจําเปนตองรับรูและรับทราบกับบทบาทนั้นอยางจริงจังในการที่จะดูแลลูกนอยในครรภให
เกิดมามีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง หนังสือเลมนี้รวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับคุณแมไวคอนขาง
ละเอียด ไมวาจะเปนพัฒนาการของทารกในครรภแบบวันตอวัน การดูแลและแกปญหาในระหวางการ
ตั้งครรภ โภชนาการหญิงตั้งครรภ การฟนฟูหลังคลอด การฝกโยคะเพื่อชวยในการคลอดบุตร และหลักการ
คลอดบุตรเพื่อรูปรางที่สมสวน ซึ่งจะมีภาพประกอบไวใหดวย เพื่องายตอการปฏิบัติตาม

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดวิทยานิพนธ
รายงานการวิจัย
1. การตานคอรรัปชั่นของภาคประชาชนอยางบูรณาการและยัง่ ยืนกับการพัฒนาประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม. / โดย วีระ สมความคิด. นนทบุรี : สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา,
2552.
งานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและเพื่อศึกษา
การตานคอรรัปชั่นของภาคประชาชนอยางบูรณาการและยั่งยืนสัมพันธกับการพัฒนาประชาธิปไตยมีสวน
รว มอย า งไร ผลการศึ ก ษาพบว า องค ก รสมาชิก คปต. มี ค วามเข า ใจและมี ค วามสามารถในการต า น
คอรรัปชั่นอยางบูรณาการและยั่งยืนขององคกรของตนภาพรวมพอใช สวนการตานคอรรัปชั่นของ คปต.
อยางบูรณาการและยั่งยืนกับการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมเชื่อวามีความสัมพันธกันสูง สวน
ปจจัยแหงความสําเร็จพบวา ประกอบดวย บุคลากรและไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ แตอยางไรก็ตาม
การตานภัยคอรรัปชั่นของ คปต. ก็มีปญหา อุปสรรค เชน ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงาน
อยางเพียงพอ ซึ่งทําใหขาดกําลังเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและเครื่องมืออุปกรณสํานักงานที่มี
ประสิทธิภาพ จึงไมสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว
2. การประยุกตใชระบบ RFID และนําเสนอระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานและการกอสราง
รัฐสภาใหม. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2553.
การวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาในการปฏิบัติงานและทดสอบกระบวนการ
ทํางานของระบบ RFID เพื่อเปนแนวทางในการประยุกตใช RFID ในการควบคุมครุภัณฑและควบคุมการ
เขาออกของยานพาหนะของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เพื่อเปนการนําเสนอระบบเทคโนโลยี
เพื่อรองรับการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบทดสอบและอุปกรณที่
เกี่ยวของกับ RFID สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่และคารอยละ ผลการวิจัยพบวา การ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ทดสอบการควบคุมครุภัณฑประเภทวัตถุที่ผานการทดสอบ ไดแก หนัง กระเบื้อง แกว พลาสติก กระจก
และที่ไมผานการทดสอบ ไดแก ไม ผา โลหะ และการเคลื่อนยายวัตถุจากโซนที่หนึ่งไปยังโซนที่สองเปน
กลุมผานเกณฑทดสอบทั้งหมด และจากการใชงาน Tag ที่มีสภาพตางจากปกติทั่วไป เครื่องอานสามารถ
อานไดอยางถูกตอง ผานเกณฑการทดสอบ นอกจากนี้การทดสอบการควบคุมการเขาออกของยานพาหนะ
การอาน Tag พรอม ๆ กันสามารถอานไดทั้งทางเขาและทางออกในเวลาเดียวกันการใชงาน Tag ที่มีสภาพ
ตางจากปกติทั่วไป เครื่องอาน Fix Reader สามารถอาน Tag ไดอยางถูกตองผานเกณฑการทดสอบ และ
ผลจากการวิจัยมีขอเสนอแนะใหนํา RFID มาประยุกตใชในรูปแบบโครงการนํารอง (Pilot Project) ในการ
ควบคุมครุภัณฑคอมพิวเตอรและการควบคุมการเขาออกของยานพาหนะของสํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร ถนนประดิพัทธ ตลอดจนการเลือกใช Tag

แบบ Active

โดยใชคลื่นสัญญาณแบบ

Microwave ที่เหมาะสมกับการใชงานดานครุภัณฑและ Tag แบบ Passive โดยใชคลื่นสัญญาณแบบ
UFIF ที่มีความเหมาะสมกับการใชดานของยานพาหนะ
3. การศึกษาความเขาใจประชาธิปไตยของคนในชุมชน. / โดย วิเวก หนูมาก. นนทบุรี :
สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา, 2552.
การศึกษาเลมนี้เปนการศึกษาความเขาใจประชาธิปไตยของคนในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความเขาใจของคนในชุมชน พรอมทั้งสภาพปญหา สาเหตุ แนวทางแกไขปญหา ซึ่งศึกษาขอมูล
ทางประชาชนทั่วไปและแกนนําชุมชน จํานวน 100 คน ในเขตพื้นที่ หมูที่ 7 บานคอแหงงาม ตําบลโคกสัก
อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบวา ประชาชนทั่วไปยังมีความสนใจ เขาใจประชาธิปไตย
ระดับหนึ่ง แตอยางไรก็ตามความเขาใจหรือสนใจดังกลาวยังไมปรากฏแสดงใหเห็นเดนชัดเปนรูปธรรม
ฉะนั้นการที่จะทําใหเกิดความเขาใจ สนใจที่จะเรียนรูตองอาศัยปจจัยอื่น ๆ ประกอบ เชน การจัดเวที
สัมมนา พูดคุย แลกเปลี่ยน การสอดแทรกเนื้อหาในกระบวนการประชุมของชาวบาน สื่อ และความรวมมือ
กั น ระหว า งภาครั ฐ กั บ ประชาชน นอกจากนี้ ผู ทํ า การศึ ก ษาได เ สนอแนะวิ ธี ก ารสร า งความเข า ใจ
ประชาธิปไตย ดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การรณรงคติดปายประกาศ ประชาสัมพันธทางสื่อหอกระจาย
ขาว รวมถึงการจัดเวทีระดับชุมชนเพื่อเสริมสรางใหเกิดความเขาใจระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น
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4. การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานนอกระบบ ศึกษาเฉพาะกรณี
ผูขับขี่มอเตอรไซดรับจางและผูคาขายตลาดนัดในเขตกรุงเทพมหานคร. / โดย วิจิตร
ระวิวงศ. กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550.
[ว HD6957.T52B3 ว522ก 2550]
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับสภาพการทํางาน ความมั่นคงของอาชีพ
ปญหาจากการประกอบอาชีพ โดยศึกษาเฉพาะกรณีผูขับขี่มอเตอรไซดรับจางและผูคาขายตลาดนัดในเขต
กรุงเทพมหานครเพื่อนําไปใชประโยชนในการพิจารณาใหความคุมครอง โดยมีกฎหมายรองรับตอไป
ผลการศึกษาพบวา ดานการประกอบอาชีพและความมั่นคงของอาชีพสวนใหญมักมีปญหาเรื่องเงินทุน
รองลงมาคือ ปญหาการแยงที่ในการประกอบอาชีพ ปญหาเรื่องกฎหมาย ระเบียบและเงื่อนไขในการ
ประกอบอาชีพ ปญหาจากเจาหนาที่ของรัฐ ฯลฯ แตอยางไรก็ตามสวนใหญตั้งใจจะประกอบอาชีพตอไป
ดานสุขภาพ สวนใหญไมเคยตรวจสุขภาพแตจะพักผอนดวยการนอนวันละ 7-8 ชั่วโมง ไมสนใจออกกําลัง
กาย เจ็บปวยมากจึงจะไปโรงพยาบาลและใชสิทธิบัตรทอง นอกจากนี้ความตองการอันดับแรกในการ
ประกอบอาชีพ คือ ขอใหรัฐจัดสถานที่เหมาะสมใหและมีความตองการบริการจากรัฐ คือ สวัสดิการที่อยู
อาศัย การพยาบาลรักษาฟรี และเงินกูดอกเบี้ยต่ํา
5. การรับรูและการเรียนรูทางการเมืองของเยาวชนไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลายของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2. กรุงเทพ : สํานักบริหาร
ยุทธศาสตรและการบูรณาการศึกษาที่ 3, 2552.
งานวิ จั ย เล ม นี้ เ ป น การศึ ก ษาถึ ง การรั บ รู แ ละการเรี ย นรู ท างการเมื อ งของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 และศึกษาถึงอิทธิพลของตัวกลางในการ
สื่อสารทางการเมืองที่มีตอการรับรูและการเรียนรูทางการเมืองของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา มีความสนใจ
ในระดับปานกลางและสวนใหญชอบหัวหนาพรรคและเมื่อมีขอสงสัยที่เกี่ยวกับสถานการณทางการเมือง
จะศึกษาคนควาหาคําตอบดวยตนเอง โดยพิจารณาจากสื่อสิ่งพิมพและบทวิเคราะหตาง ๆ ดานสถาบัน
ครอบครัวพบวาบิดา มารดา มีความสนใจในดานการเมือง การปกครองในระดับมากและมีการพูดคุยทาง
การเมืองในระดับปานกลาง ในดานสถานศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
เพราะมีเนื้อหาสาระที่ตรงกับความสนใจ ความตองการของนักเรียนและครูผูสอนไดพูดคุยหรือตั้งคําถาม
อยูในระดับมาก พรอมกันนี้สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของนักเรียนดาน
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สื่อมวลชนพบวานักเรียนสวนใหญไดรับความรูทางการเมือง การปกครองจากสื่อมวลชนโดยสวนใหญ
ไดรับความรูจากโทรทัศน รองลงมา คือ อินเทอรเน็ตและหนังสือพิมพ
6. ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ : สภาพปจจุบันและความคาดหวัง. / โดย รัตนะ บัวสนธิ์.
พิษณุโลก : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
การวิจั ยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพปจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐแตละแหง ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบันของธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 16 แหงทั้งภาพรวมทุกดานและแยกตามรายดานอยูในระดับปานกลาง สําหรับ
ความคาดหวังของบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 16 แหงที่มีตอธรรมาภิบาลนั้น ทั้งภาพรวมทุกดาน
และจําแนกในรายดานตางก็มีความคาดหวังอยูในระดับมากทั้งสิ้น แตอยางไรก็ตามผลที่ไดจากการแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมพบวา สภาพปจจุบันของธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 16 แหง ยังคอนขางมี
ปญหามากทุกดานโดยเฉพาะดานคุณธรรมหรือจรรยาบรรณ จริยธรรม ความโปรงใสและการมีสวนรวมใน
ขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับธรรมาภิบาลนั้นบุคลากรมุงหวังใหมีการดําเนินงานอยางจริงจังเพื่อแกไขและ
ปองกันการขาดธรรมาภิบาลของผูบริหารมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ดาน จากผลการวิจัยผูบริหารหรือผูกําหนด
นโยบายการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและผูบริหารมหาวิทยาลัยแตละแหง แตละระดับหนวยงาน
ยอ ยในมหาวิ ท ยาลั ย ควรเร ง รั ด ให มี ก ารตรวจสอบและประเมิ น ตลอดจนนํ า ผลประเมิ น เกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อมุงสูความเปนธรรมาภิบาลในดานตาง ๆ ที่ผลการวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวายัง
อยูในระดับปานกลางหรือยังมีปญหาอยู
7. แนวทางการพัฒนาศักยภาพทหารกองเกินในการแกไขปญหาความมั่นคงของชาติ. / โดย
ธวัชชัย สมุทรสาคร, พล.ท.. กรุงเทพฯ : กองยุทธการ กองทัพนอยที่ 2, 2553.
การวิ จัยนี้ ไดดํ าเนิ นการในกรอบแนวคิดของการพัฒนากระบวนการพั ฒนาศักยภาพใน 4
ประเด็นสําคัญ ไดแก การวางแผน การปรับปรุงหลักสูตร การฝกอบรมและการประเมินผล จากการวิจัย
พบวา จะต อ งมีก ารปรั บปรุ ง แกไ ขกฎกระทรวงในการเรีย กพลเพื่อฝ ก วิ ช าทหารทุ ก นาย โดยเสนอเป น
โครงการฝกอบรมทหารกองเกินโดยกองทัพบกเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการ
ดําเนินการฝกอบรมตามหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และเนื่องจากหลักสูตรมุงเนนในการ
สรางจิตสํานึกดานความมั่นคงมากกวาการสรางสมรรถนะทางดานรางกายของทหารกองเกินเพื่อให
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สามารถสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่จะไปสงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติภายหลังจาก
ที่ผานการฝกอบรมไปแลว โดยวัยของทหารกองเกินที่มีความเหมาะสมตอการฝกอบรม คือ ทหารกองเกินที่
มีอายุครบ 18 ป หรือกําลังจะเขารับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 1 และควรดําเนินการฝกอบรม
ระหวางปดภาคการศึกษาในหวงปลายเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน เนื่องจากมีผลกระทบตอทหาร
กองเกินในเรื่องการศึกษาหรือหนาที่การงานของทหารกองเกินที่ไมประสงคศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
นอยที่สุด และจะตองมีการประเมินผลการฝกอบรมทั้งในดานการฝกและการอบรมควบคูกันทั้งกอนการ
ฝกอบรมระหวางการฝกอบรมและหลังการฝกอบรม โดยหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันทุกฝายเพื่อสะทอนให
เห็นถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นจากการฝกอบรม
8. บทบาทของบรรษัทภิบาลในการกํากับดูแลคุณภาพของทรัพยากรมนุษยในองคกรธุรกิจไทย.
/ โดย เสกศักดิ์ จําเริญวงศ. กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2550. [ว HD2741 ส888บ 2550]
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของบรรษัทภิบาลในการกํากับดูแลคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษยในองคกรธุรกิจไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ขอมูลที่ใชทําการศึกษาและวิเคราะหอยูในชวงป พ.ศ.2545-2547 โดยเปนขอมูลของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การศึกษาในเรื่องของดัชนีชี้วัดคุณภาพและความสามารถใน
การแขงขันของทรัพยากรมนุษย รวมทั้งเรื่องของผลการดําเนินงานของบริษัทกับกลไกในการกํากับดูแล จะ
พบวามีความสัมพันธที่นาสนใจกับดัชนีชี้วัดคุณภาพตาง ๆ รวมทั้งผลการดําเนินงานของบริษัทและเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดยอยของโครงสรางบริษัทภิบาล อาทิ จํานวนคณะกรรมการของบริษัทและสัดสวน
เปอรเซ็นตการถือหุนตาง ๆ ภายในบริษัทพบวา กลไกในการกํากับดูแลตาง ๆ เหลานี้มีความสัมพันธอยาง
มีความหมายกับดัชนีชี้วัดคุณภาพของทรัพยากรมนุษยและผลการดําเนินงาน ดังนั้นเรื่องของบรรษัทภิบาล
ในการกํ า กั บ ดู แ ลยั ง คงมี บ ทบาทและส ง ผลในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยบริษัทตาง ๆ ควรใหความสนใจกับเรื่องบรรษัทภิบาลภายในบริษัทใหมีการกํากับดูแลคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย เนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจไทย
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9. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามขอบังคับการประชุมสภาของไทย. / โดย จิตติวัฒน
ทองนวล. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551. [ว KD261 จ426ป 2551]
หนังสือเลมนี้เปนการศึกษาวิจัยในเรื่องของปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามขอบังคับ
การประชุมสภาของไทย ทั้งปญหาในดานการดําเนินการประชุมสภา ปญหาดานกระบวนการนิติบัญญัติ
และป ญ หาด า นการควบคุ ม ตรวจสอบการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ของฝ า ยบริ ห าร พร อ มทั้ ง ได ศึ ก ษา
เปรียบเทียบจากระบวนการทํางานของรัฐสภาตางประเทศตามขอบังคับการประชุมสภาของประเทศ
อังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศญี่ปุน เพื่อวิเคราะหแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาวดวย
กลไกการดําเนินงานภายในของรัฐสภาตามที่กําหนดไวในขอบังคับการประชุมสภา
10. ระบบชวยบริหารจัดการโลจิสติกสบนเครือขายอิเล็กทรอนิกส. / โดย ณกร อินทรพยุง
และคณะ. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552. [ว HD38.5 ณ1115 2552]
ระบบโลจิสติ ก ส ถือ ได วา เป น กุญ แจสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศให มี
ประสิทธิภาพ คือ สามารถลดตนทุนในการผลิตหรือเพิ่มผลกําไรใหกับบริษัท อีกทั้งทําใหบริษัทแขงขันทาง
ธุรกิจได ดังนั้นบริษัทในประเทศไทยจึงมีความตื่นตัวที่จะนําความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย
เพิ่มประสิทธิภาพและลดคาใชจายในการดําเนินงานของตน ดังนั้นเนื้อหาของงานวิจัยเรื่อง ระบบชวย
บริหารจัดการโลจิสติกสบนเครือขายอิเล็กทรอนิกส (E-Logistics Services) เลมนี้ประกอบดวย ระบบ
ตาง ๆ โดยเริ่มตั้งแตการเตรียมความพรอมเพื่อใชงานระบบ โครงสรางของระบบและการจัดสิทธิการใชงาน
ตลอดจนกลาวถึง ระบบการจัดซื้อวัตถุดิบและสินคา ระบบการวางแผนและวิเคราะหการผลิต ระบบการ
ผลิต ระบบจัดการคลังสินคา ระบบจัดการขาย ระบบการจัดสงและระบบจัดการขอมูลพนักงาน โดยขอมูล
ที่กลาวมาทั้งหมดสามารถเพิ่ม ลบและแกไขขอมูลไดทั้งหมด
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพรัฐบาล
1. การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 41. / โดย
กระทรวงพาณิชย กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ, ม.ป.ป.
หนั ง สื อ เล ม นี้ เ นื้ อ หาเป น การสรุ ป สาระสํ า คั ญ ของการดํ า เนิ น งานในแต ล ะด า น เพื่ อ
ประชาสัม พัน ธ เผยแพร ขอมู ลของการดํา เนิน งานและสาระสํ า คั ญที่ได จ ากการประชุม อี ก ทั้ ง เพื่ อเปน
ประโยชนตอสาธารณชนและหนวยงานตาง ๆ ใหไดรับทราบขอมูลขาวสารและสามารถใชอางอิงเพื่อ
ประกอบการดําเนินงาน โดยรายละเอียดของเนื้อหาในเลมนี้ประกอบดวย สรุปผลการจัดประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 41 พรอมกับการประมวลภาพกิจกรรมระหวางการประชุม ทั้งนี้ในภาคผนวกมี
รายนามของรั ฐ มนตรี ป ระเทศต า ง ๆ ที่ เ ป น สมาชิ ก เข า ร ว มประชุ ม อาทิ ประเทศไทยซึ่ ง เป น เจ า ภาพ
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี อินโดนีเซีย เปนตน ตลอดจนการแถลงขาวรวมการประชุมในดานตาง ๆ
เชน การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 7 การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 41
การประชุมหารือระหวางรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน การหารือระหวางรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ครั้งที่ 14 การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 6 การ
ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน+3 ครั้งที่ 12 การหารือคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน+6 การ
ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 11 ของความรวมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน-ลุมแมน้ําโขง (AMBDC)
2. ประวัติครู 16 มกราคม 2553. / โดย สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา สํานักพัฒนาและสงเสริม
วิชาชีพ. กรุงเทพฯ : สํานักพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพ, 2552.
หนังสือประวัติครูเลมนี้ไดบันทึกประวัติครูผูทําคุณประโยชนที่ควรแกการจดจํา โดยเนื้อหา
ภายในเริ่มดวยตั้งแตชีวประวัติของพลตํารวจจัตวา หมอมหลวงมานิจ ชุมสาย ปราชญ ผูมีความเชี่ยวชาญ
หลายภาษา โดยเฉพาะภาษาอั ง กฤษ ภาษาฝรั่ ง เศส และภาษาเยอรมั น และเป น ผู คิ ด ค น วิ ธี ส อน
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ภาษาอังกฤษ แบบ Direct Method รวมถึงผลงานเขียนพจนานุกรมไทย-อังกฤษ ไทย-เยอรมัน เยอรมันไทย ฝรั่งเศส-ไทย ไทย-ฝรั่งเศส โดยเขียนรูปภาพประกอบดวยตนเองตลอดเลม นายนคร คูณขุนทด ครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาเกษตรกรรม ผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรคงานเชิงรุกที่ฝากไวเปนแบบอยาง อาทิ ศูนย
การเรียนวิชาชีพรวมกับสถานประกอบการ การพัฒนาระบบการดูแลงานฟารมธุรกิจ การจัดการเรียนการ
สอน ระบทวิภาคีกับหนวยงานอื่นภายในประเทศและตางประเทศ เปนตน นอกจากนี้แลวยังมีชื่อประวัติ
และผลงานของบุคคลอื่น ๆ ที่เปนครูในหนังสือเลมนี้เพื่อศึกษาและคนควานํามาเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิต
3. ผลการดําเนินงานปองกันแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดสุรินทร 2552. / โดย ศูนยปฏิบัติการ
ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุรินทร. สุรินทร : ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดสุรินทร, 2552.
หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมสรุปสาระสําคัญของขอมูลสถานการณปญหายาเสพติด
นโยบายปองกันแกไขปญหายาเสพติด ผลการดําเนินการปองกันแกไขปญหาตามนโยบายยุทธศาสตร
กลไกการแกไขปญหาของรัฐบาล โครงการกิจกรรมดีเดน ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในปงบประมาณ
2552 อาทิ โครงการรั้วชายแดน : การสกัดกั้นการนําเขายาเสพติดตามแนวชายแดน โครงการปราบปราม
ยาเสพติดและลดความเดือดรอนของประชาชน และโครงการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติด
ยาเสพติดแบบบูรณาการ และในภาคผนวกเปนการรวบรวมสําเนาคําสั่งแผนปฏิบัติ หนังสือสั่งการในสวนที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ใหเปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของจังหวัด/
ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดของจังหวัดสุรินทร อีกทั้งเพื่อใหสวนราชการ หนวยงานเจาหนาที่
ผูปฏิบัติ ตลอดจนผูสนใจไดรับทราบและนําไปใชประโยชน
4. รายงานประจําป 2551 กรมทรัพยากรน้ํา. / โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กรมทรัพยากรน้ํา. กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรน้ํา, ม.ป.ป.
รายงานประจําป 2551 ของกรมทรัพยากรน้ํา ฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อเผยแพร
และประชาสัมพันธถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อให
สาธารณชนทั่วไปและบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบและสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษา
คนควา อางอิง ซึ่งในเนื้อหาเปนการรายงานสรุปผลการดําเนินงานในหนวยงานในรอบปที่ผานมา โดยแบง
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รายละเอี ย ดได ดั ง นี้ ส ว นที่ 1 เป น ข อ มู ล ภาพรวมว า ด ว ย วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ภารกิ จ และหน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร เปาหมายการใหบริการ ผังเชื่อมโยงการบริหารราชการของหนวยงานป 2551 และ
โครงสรางองคกร อัตรากําลัง งบประมาณรายจายประจําปและผลการใชจายงบประมาณประจําป สวนที่ 2
ผลการปฏิบัติราชการวาดวยผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ สวนที่ 3
รายงานการเงินวาดวยงบแสดงฐานะทางการเงิน ตนทุน ผลผลิตและกิจกรรม สวนที่ 4 ผลงานที่สําคัญวา
ด ว ยผลผลิ ต ทั้ ง 3 อาทิ การเสนอแนะนโยบายและแผนทรั พ ยากรน้ํ า การบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นา
ทรัพยากรน้ํา การเสริมสรางขีดความสามารถและสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
นอกจากนี้ยังประกอบดวย ผลงานที่สําคัญอื่น ๆ ไดแก การดําเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แหงชาติ (กนช.) วันน้ําโลก (World Water Day) การจัดกิจกรรมวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ําคู คลอง
แหงชาติป 2551 (20 กันยายน ของทุกป) รวมถึงการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
5. รายงานประจําป 2551 ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม. / โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2550.
รายงานประจํ าป 2551 ของศูน ยวิจัยและฝกอบรมด า นสิ่งแวดล อม กรมสง เสริม คุณ ภาพ
สิ่งแวดลอม ฉบับนี้วัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนภารกิจที่ไดรับมอบหมายเพื่อบุคคลทั่วไปที่สนใจและบุคลากรในหนวยงาน
ไดรับทราบ อีกทั้งสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษาอางอิง โดยสาระสําคัญของเนื้อหาใน
รายงานฉบับนี้ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของหนวยงานวาดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ทําเนียบนาม
ของผูบริหารศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งทําเนียบนาม ภาพประกอบของคณะที่ปรึกษา
การวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม โครงสรางของหนวยงาน อัตรากําลังและงบประมาณ สวนที่ 2 ผล
การดําเนินงานวาดวยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ อาทิ ดานน้ํา ดานอากาศ
งานฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งงานสนับสนุนในสวนภาคผนวก กลาวถึง ผลสรุปตัวชี้วัดในคํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2551 และผลสรุปตัวชี้วัดตามหลัก Balanced Scorecard
ประจําปงบประมาณ 2551 พรอมดวยทําเนียบบุคลากรของหนวยงาน
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6. รายงานประจําป 2551 สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน. / โดย กระทรวงแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม. กรุงเทพฯ : สํานักงานประกันสังคม, 2552. [รง 06 1.1 2551]
รายงานประจํ า ป 2551 ของสํ า นั ก งานประกั น สั ง คม ฉบั บ นี้ เ นื้ อ หาเป น การสรุ ป ผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่
ไดรับมอบหมายใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดรับทราบ และรวมถึงบุคลากรในหนวยงานที่ปฏิบัติงานในสวนที่
เกี่ยวของ และสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษาคนควา อางอิง ซึ่งเนื้อหาภายในประกอบดวย
โครงสรางของสํานักงาน ผลงานเดนในรอบปที่ผานมา ภาพกิจกรรม รวมทั้งผลการดําเนินงาน โดยกลาวถึง
กองทุนประสังคม กองทุนเงินทดแทน และยังไดแสดงถึงงบฐานะทางการเงินของกองทุนตาง ๆ ภายใตการ
กํากับดูแลของสํานักงานประกันสังคม ทั้งยังไดกลาวถึงการบริหารงานในกองทุนตาง ๆ อาทิ กองทุน
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน พรอมทั้งรายนามผูบริหารและคณะกรรมการ
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หนังสือหมวดเรื่องสั้น นวนิยาย
(SC/FIC)
1. คําสั่งสุดทาย. / โดย สวิฟท, แกรแฮม. กรุงเทพฯ : ประพันธสาสน, 2549.
คําสั่งสุดทาย (Last Orders) เปนหนังสือนวนิยายที่บอกเลาถึงความทรงจําของตัวละครสี่คน
คือ เรย เปนเพื่อนเกาสนิทของแจคผูตาย วิก เปนเพื่อนเพราะมีรานอยูตรงขามกันกับรานของแจค เล็นนี่
เปนเพื่อนที่รูจักทีหลังในผับประจําของพวกเขา และวินซเปนลูกบุญธรรมของแจค เรยจะเปนผูเลาเรื่องที่
ดําเนินไปในปจจุบัน นั่นคือการเดินทางเพื่อนําเอาอังคารของแจคไปลอยที่ทาน้ํามารเกตตามคําสั่งครั้ง
สุดทายของผูตาย สวนคนอื่น ๆ จะผลัดกันเลาเรื่องราวของตัวเองจากอดีตจนปจจุบัน ซึ่งในเนื้อเรื่องผูอาน
จะสัมผัสไดถึงความรัก ความขุนของคับแคน ตัณหาและการมองชีวิตกับความตายของตัวละครแตละคน
ซึ่งเปนคนธรรมดาสามัญที่หาเชากินค่ํา ปากกัดตีนถีบเปนฝรั่งพื้น ๆ ธรรมดา ๆ ที่เราไมคอยไดพบบอยนัก
ภาษาเปนแบบชาวบาน นอกจากนี้เนื้อเรื่องของหนังสือเลมนี้ยังไดสื่อถึงอารมณไดลึกซึ้งชวนใหเราไดหยุด
คิดถึงชีวิต พินิจความตาย อาลัยในความรักระหวางเพื่อน ความรักความสัมพันธระหวางสามีภรรยากับพอ
แมลูก
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หนังสือหมวดอางอิง
1. คําศัพท-คํายอ ทางการทูตและการตางประเทศ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการ, 2552.
คําศัพท-คํายอ ทางการทูตและการตางประเทศ เลมนี้เปนหนังสือที่มีเนื้อหาการใหความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับคําศัพทและคํายอตาง ๆ ที่มักพบเห็นกันโดยทั่วไปตามสื่อ หรือสิ่งพิมพในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับแวดวงการทูต การเมืองและเศรษฐกิจ ระหวางประเทศ รวมทั้งคําศัพทที่มีนัยสําคัญทางการทูตและการ
ตางประเทศ ตลอดจนคําศัพทใหม ๆ ซึ่งเปนที่สนใจในปจจุบัน และในการจัดพิมพครั้งนี้ไดมีการปรับปรุง
และเพิ่มเติมขอมูลใหสมบูรณและเปนปจจุบันยิ่งขึ้นเพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาและอางอิง
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IPU คืออะไร
เรียบเรียงโดย วิจิตรา ประยูรวงษ

ในวันที่ 27 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2553 รัฐสภาไทยไดรับเกียรติจากสหภาพรัฐสภาใหเปน
เจาภาพจัดประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (The Inter-Parliamentary Union : IPU) ครั้งที่ 122 และ การ
ประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (The Meeting of Association of Secretaries General of Parliaments :
ASGP) ประจําฤดูใบไมผลิ ป 2553 ขาราชการรัฐสภาไทย ตลอดจนบุคคลในแวดวงรัฐสภาจึงควรทราบถึง
ที่มาและความสําคัญของสหภาพรัฐสภา หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ วา IPU
สหภาพรัฐสภา หรือ IPU (The Inter-Parliamentary Union) เปนองคการความรวมมือ
ระหวางรัฐสภานานาประเทศ มีสมาชิก จํานวน 153 ประเทศ และสมาชิกสมทบที่เปนองคการระหวาง
ประเทศ 8 องคการเขารวมประชุม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางสมาชิกรัฐสภาทั่ว
โลก และเพื่อรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการใชมติการดําเนินงานทางรัฐสภา เพื่อสงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย การรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ การเคารพสิทธิมนุษยชนและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยไดเขาเปนภาคีสมาชิกของสหภาพรัฐสภาตั้งแต พ.ศ. 2493 ในคราวประชุม
คณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ณ กรุงดับลิน ประเทศไอรแลนด เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2493 ทีป่ ระชุมได
มีมติเปนเอกฉันทรับหนวยประจําชาติไทยเปนภาคีของสหภาพรัฐสภา
สหภาพรัฐสภามีการประชุมสมัชชาปละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะประชุมกันในฤดูใบไมผลิ ซึ่ง
คณะมนตรีบริหารจะเปนผูกําหนดสถานที่จัดประชุม โดยจะหมุนเวียนกันไปตามนครหลวงของประเทศภาคี
ทั่วภูมิภาคของโลก สําหรับการประชุมครั้งที่สองจะจัดขึ้นในฤดูใบไมรวง ประมาณเดือนกันยายนหรือ
ตุลาคม ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภานี้ เปนการเปดโอกาสใหผูแทน
ของสมาชิกแหงรัฐสภานานาประเทศมาแสดงความคิดเห็นอภิปรายกันในปญหาระหวางประเทศ ทั้งทางดาน
การเมือง รัฐสภา สิทธิมนุษยชน เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่คณะมนตรีบริหาร
เปนผูกําหนดและหลังจากมีการอภิปรายในที่ประชุมสมัชชาแลวจะมีการลงมติในเรื่องตางๆที่ไดอภิปราย ซึ่ง

ประเทศสมาชิกจะตองนํามติดังกลาวไปปฏิบัติหรือแจงใหรัฐบาลทราบตอไป เพื่อใหเปนไปตามธรรมนูญของ
สหภาพรัฐสภา และจะตองรายงานผลการนําขอมติไปปฏิบัติใหสหภาพรัฐสภาทราบดวย ทั้งนี้ ในอดีต
รัฐสภาไทยเคยเปนเจาภาพจัดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) มาแลว 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เปนการ
ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ครั้งที่ 45 จัดขึ้น ณ ศาลาสันติธรรม กรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2499
ครั้งที่ 2 เปนการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ครั้งที่ 78 จัดขึ้น ณ โรงแรมไฮแอท เซ็นทรัล ลาดพราว
กรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ. 2530 จนมาถึงครั้งนี้ เปนการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 122 ซึ่ง
นับเปนครั้งที่ 3 ที่รัฐสภาไทยไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพ
ในการประชุมครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค
ไปทรงประกอบพิธีเปดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่ 122 ในวันเสารที่ 27 มีนาคม 2553 เวลา
19.30 น. ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซ็นทรัลเวิลด และในวันเสารที่ 27
มีนาคม 2553 เวลา 14.30 น. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จฯ มาเปนองคปาฐกนําในการ
ประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรี ในหัวขอเรื่อง "การยุติความรุนแรงตอสตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีในศูนยกักกัน
และสตรีที่ตองขัง"
การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งนี้มีวาระการประชุมที่สําคัญ คือ (1) การอภิปราย
ทั่วไปดานสถานการณการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระดับโลกภายใตหัวขอ "รัฐสภาในฐานะศูนยรวมของ
การสรางความปรองดองทางการเมืองและธรรมาภิบาล" (2) ความรวมมือและความรับผิดชอบรวมกันในการ
ตอตานขบวนการอาชญากรรมขามชาติโดยเฉพาะการคายาเสพติด การคาอาวุธผิดกฎหมาย การคามนุษย
และการกอการรายขามชาติ (3) บทบาทของรัฐสภาในการพัฒนากลุมประเทศกําลังพัฒนาในเขตซีกโลกใต
และความรวมมือสามฝายเพื่อเรงใหบรรลุเปาหมาย การพัฒนาแหงสหัสวรรษ และ (4) การมีสวนรวมของ
เยาวชนในกระบวนการทางประชาธิปไตย
สําหรับการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจําฤดูใบไมผลิหรือ ASGP (The
Meeting of Association of Secretaries General of Parliaments) ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 28 มีนาคม ถึง
วันที่ 1 เมษายน 2553 ซึ่งเปนอีกการประชุมหนึ่งที่จะจัดขึ้นในชวงเวลาเดียวกันกับการประชุมสมัชชาสหภาพ
รัฐสภา (IPU) โดยสมาคมเลขาธิการรัฐสภานั้นเปนองคกรความรวมมือของเลขาธิการรัฐสภานานาชาติ ซึ่งมี
ภารกิจสําคัญ คือ การเรียนรูกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการของรัฐสภา การพัฒนาระบบรัฐสภาให
มีความกาวหนาและเขมแข็ง รวมทั้งมีการดําเนินการที่สําคัญ คือ การแลกเปลี่ยนเอกสารและขอมูลเกี่ยวกับ
รัฐสภานานาประเทศและการจัดเอกสารพื้นฐานของการคนควารัฐสภาศึกษาในขั้นสูงตอไป โดยปจจุบันมี
ประเทศสมาชิกจํานวน 133 ประเทศ ซึ่งผูเขารวมประชุมจะประกอบไปดวย เลขาธิการรัฐสภาและรอง
เลขาธิการรัฐสภา

สวนลักษณะของการประชุมนั้น จะแบงออกเปน 2 สวน ไดแก การประชุมคณะกรรมการ
บริหาร มีสมาชิกจํานวน 11 คน ประกอบดวย ประธาน 1 คน รองประธาน 2 คน และกรรมการ 8 คน โดยจะ
มีการประชุมในชวงเชากอนการประชุมใหญทุกวัน และการประชุมใหญซึ่งมีระยะเวลาการประชุมจํานวน 4
วัน โดยมีการประชุมในป 2553 นั้น เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภาจะนําผูเขาประชุม
เดินทางไปเยี่ยมชมรัฐสภา และสถานที่นาสนใจซึ่งมีความสําคัญในเชิงประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม หรือ
สถานที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม พรอมกันนี้เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและเลขาธิการวุฒิสภาจะเปนเจาภาพ
จัดเลี้ยงอาหารแกผูเขารวมประชุมดวย
ในการจัดการประชุมดังกลาว ขาราชการรัฐสภาไทยตางก็มีสวนรวมในการเปนเจาภาพ
ตอนรับแขกจากตางประเทศ บางทานอาจจะทําในสวนของการจัดเตรียมขอมูล ประสานงาน หรือบางทาน
อาจเปน Liaison เปนผูประสานงานและตอนรับผูมาประชุม ทั้งนี้บุคลากรทุกกลุมงานของสํานักวิชาการ ซึ่ง
รวมถึ ง กลุ ม งานห อ งสมุ ด ก็ มี ส ว นร ว มในการจั ด เตรี ย มงานในครั้ ง นี้ ด ว ย ซึ่ ง เป น ส ว นของการจั ด แสดง
นิทรรศการของที่ระลึก (Relationship beyond frontier) ที่ไดรับจากรัฐสภาตางประเทศ โดยแสดงใหเห็นถึง
ที่มา และความสําคัญของของที่ระลึกที่ไดรับจากประเทศนั้นๆ และไดรับความสนใจจากผูเขารวมประชุม
จากประเทศตางๆ เปนอยางมาก สิ่งที่สังเกตไดอยางหนึ่งก็คือ นอกจากผูเขารวมประชุมจะมาเดินชมของที่
ระลึกจากประเทศตางๆ แลว ก็มักจะมาถามหาของที่ระลึกที่มาจากประเทศของตนอีกดวย นับไดวา การ
ประชุมสหภาพรัฐสภาครั้งนี้เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยและประเทศภาคีสมาชิก
อันจะยังประโยชนในการสรางความรวมมือระหวางประเทศในอนาคตไดเปนอยางดี
_______________________________________________
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