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คํานํา
สาระสังเขปหนังสือใหมนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนคูมือแกสมาชิกรัฐสภาและ
ผูใชบริการในการติดตามหนังสือใหมที่หองสมุดไดรับในแตละเดือน ซึ่งจะเปนการชวยอํานวยความสะดวก
และประหยัดเวลาในการเลือกอานหนังสือใหมที่ตองการไดมากขึ้น อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
สงเสริมการอานและรักการอานหนังสือดวย
หากสมาชิกรัฐสภาและผูใชบริการทานใดมีความประสงคจะใชหนังสือใหมรายการใด
สามารถติดตอขอใชบริการไดที่ กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ อาคารรัฐสภา 3 ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท 0 2244 1287, 0 2244 1375 และหากทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะประการใด
โปรดแจงใหผูจัดทําไดรับทราบดวย เพื่อเปนประโยชนในการจัดพิมพครั้งตอไป โดยแจงมาที่หมายเลข
โทรศัพท 0 2244 1056, 0 2244 1078 หรือ E-mail library@parliament.go.th
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คําชี้แจงวิธีใช
“สาระสังเขปหนังสือใหม“ เลมนี้ เปนการสรุปยอเนื้อหาของหนังสือแตละเลมทีห่ องสมุดไดรับ
โดยจัดหมวดหนังสือดานตาง ๆ รวมไวดวยกัน ภายในหนังสือแตละหมวดจัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อ
หนังสือ ตั้งแต ก - ฮ หรือ A - Z รายละเอียดประกอบดวย

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

หนังสือหมวดภาษาศาสตร
(P)
1. ธรรมะของเจาพอหลวง “รูรักสามัคคีรวมพลังทําความดีถวายเจาพอหลวง”. / โดย อัมพิกา
รุจิวรารัตน, บรรณาธิการ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เพชรเกษมพริน้ ติ้ง กรุป, 2553.
[PN4193.K5 ภ671ธ 2553]
×หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการกลาวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในดาน
ตาง ๆ อาทิ ทรงประพฤติปฏิบัติพระองคตามหลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนา และการพระราชทานพระบรม
ราโชวาทพระราชดํารัสแกขาราชการพสกนิกรทุกหมูเหลา ตามวาระและโอกาสตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอ
การดํา เนิ น ชี วิ ต ของประชาชน สามารถนํ า ไปเป น ข อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ แกไ ขป ญหาและความทุ ก ข ย าก ทั้ ง นี้
สาระสํ า คั ญ ของเนื้ อ หาแบ ง ได เ ป น 2 ส ว น โดยส ว นที่ 1 กล า วถึ ง พระราชธรรมของเจ า พ อ หลวง ซึ่ ง
ประกอบดวย ทศพิธราชธรรม 10 ประการ จักรวรรดิวัตร 12 ประการ สังคหวัตถุธรรม 4 ประการ โดยที่
พระองคทรงปฏิบัติตามอยางเครงครัดและครบถวนสมบูรณ สวนที่ 2 เปนคําสอนของเจาพอหลวง โดย
จําแนกเปนกลุมหมวด ดังนี้ อาทิ ศาสนา การปกครองการเมือง การปกครองสวนภูมิภาค ขาราชการ
พลเรือน ทหาร ตํารวจ ผูพิพากษา ทนายความ นักกฎหมาย แพทย พยาบาล นักหนังสือพิมพ นักเขียน
เกษตร บัณฑิต ครู เยาวชน และประชาชน โดยเปนการยกพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสชวงหนึ่งที่ได
พระราชทานตามวาระและโอกาสตา ง ๆ มานํา เสนอไวใ นหนั ง สื อ เล ม นี้ พร อมด ว ยบทความต า ง ๆ ที่
กลาวถึงทําไมคนไทยถึงรัก “เจาพอหลวง” การทําความดีถวายเจาพอหลวงและความสุขของเจาพอหลวง
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หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา
(B)
1. คนนิสัยดี. / โดย วิทยา นาควัชระ. พิมพครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : Goodbook, 2549.
[BF335 ว582ค 2549]
×หนังสือ “คนนิสัยดี” นําเสนอเนื้อหาอันทรงคุณคาที่ทําใหผูอานสามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนโดยไมรูตัว โดยจะไดรับความรูในเรื่องสังคมจิตวิทยาดวยความเพลิดเพลินแฝงดวย
เมตตาธรรม เพราะจะประกอบไปด ว ย ข อ เสนอแนะวิ ธี ป ฏิ บั ติ ต นเพื่ อ ให เ ป น คนที่ มี บุ ค ลิ ก น า คบหา
นาเชื่อถือ และนารักในสายตาคนรอบขาง ถึง 105 พฤติกรรม ไมวาจะเปนดานการพูดคุย การกินอาหาร
และการวางตนในสังคมใหถูกตอง เพื่อเราจะไดอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข อันจะสงผลให
คนในชาติมีความสุขมากขึ้นหากมีคนนิสัยดีเพิ่มจํานวนมากขึ้น
2. ความสุข 3 อยาง.....สรางได. / โดย วิทยา นาควัชระ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : Goodbook, 2552.
[BF575.H27 ว582ค 2552]
×ความสุขเปนเรื่องสําคัญในชีวิตของคนทุกคน เปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนาจะไดรับกันถวนหนา
เปนสิ่งที่ทุกคนไขวควา ซึ่งผูเขียนก็ยืนยันวาความสุขนั้นเปนสิ่งที่เราทุกคนสรางมันขึ้นมาได ไมใชเพียงเรื่อง
ของการรอคอยโชคชะตาหรือวาสนาแตอยางใด โดยหนังสือ “ความสุข 3 อยาง...สรางได” นี้ ผูเขียนได
นําเสนอวิธีการสรางความสุขใน 3 ดาน ไดแก ความสุขทางกาย ความสุขทางใจ และความสุขทางจิต
วิญญาณ ทั้งนี้เราตองรูจักวิธีจัดสมดุลของความสุขทั้ง 3 อยางนี้ดวย สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดเมื่อมีความดี
เปนสิ่งที่หลอเลี้ยง
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3. ไซแอนโทโลยีรากฐานแหงความคิด. / โดย ฮับบารด, แอล รอน. California : Bridge
Publications, Inc., 2552. [BP605.S2 ฮ251ซ 2552]
×หนังสือเลมนี้เปน “หนังสือพื้นฐาน” ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางไซแอนโทโลยี พรอม
กับการคนพบตาง ๆ ที่ครอบคลุมทุกสวนของชีวิต ไดแก สวนตาง ๆ ของมนุษยคําอธิบายโดยละเอียด
สมบูรณเกี่ยวกับจิตวิญญาณ จิตใจและรางกาย อันเปนโครงสรางและความสัมพันธที่สิ่งเหลานี้มีรวมกันใน
มนุษยทุกคน ไดนามิกทั้งแปดหรือแรงผลักดันในแตละสวนของชีวิตซึ่งเปนหลักที่ผูอานสามารถนําไปใชไข
ปริศนาในการดํารงอยูของเรา พรอมดวยเหตุผลของการดํารงอยูที่ตอบคําถามที่วา “ทุกสิ่งทุกอยางคืออะไร
กันแน” และใหองคประกอบสําคัญของความอยูรอด ความสุขและชีวิต ตลอดจนกลาวถึงกระบวนการ
บําบัดทางไซแอนโทโลยี ซึ่งปลดปลอยพลังชีวิตใหเปนอิสระดวยหนังสือเลมนี้ผูอานจะไมเพียงแค “เรียนรู”
เทานั้นผูอานยังจะไดคนพบหลักการตาง ๆ เหลานี้
4. ทศชาติ : ปณิธานมหาบุรุษไมเปลี่ยนแปลง. / โดย ญาณวชิระ. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : กองทุน
พุทธานุภาพ, 2551. [BQ1463 ญ219ท 2551]
×ทศชาติ เลมนี้เนื้อหาเปนเรื่องราวการบําเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระพุทธเจาเพื่อบรรลุ
พระโพธิญาณ และเปนเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาที่ชาวโลกรูจักมากที่สุดเรื่องหนึ่ง บรรพบุรุษไทยในอดีต
ไดนําทศชาติมาเขียนเปนจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถตามวัดตาง ๆ บอกเลาเรื่องราวใหลูกหลานไดศึกษา
เสนทางชีวิตมหาบุรุษ นอกจากนี้ผูเขียนไดพยายามเก็บความจากพระไตรปฎกและอรรถกถานํามาจัดเรียง
หัวขอใหม โดยเชื่อมโยงเหตุการณที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลไวดวย ทั้งยังไดนําแผนที่แสดงที่ตั้งเมืองตาง ๆ
ในชมพูทวีปและสุวรรณภูมิสมัยโบราณมาประกอบไว เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นบางเมืองในชาดกยังมี
ชื่อปรากฏอยูในสมัยพุทธกาลบางเมืองไดเปลี่ยนชื่อไปหลายชื่อแตบางเมืองก็ถูกกลืนหายไปกับกาลเวลา
บางเรื่องบางเหตุการณในหนังสือเลมนี้อาจดูเปนเรื่องเกินจริงสําหรับชีวิตมนุษยคนหนึ่ง พระพุทธเจาทรง
เปนมนุษย โดยเลือดเนื้อและชีวิตอยางมนุษยทั่วไป แตทรงสูงสงยิ่งดวยพระปญญาธิคุณพระบริสุทธิคุณ
และพระกรุณาธิคุณเหนือมนุษยและเทวดาทุกผูทุกนาม
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5. นิติศาสตรแนวพุทธ. / โดย พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ :
สหธรรมมิก, 2553. [BQ4570.L38 พ335น 2553]
×หนังสือนิติศาสตรแนวพุทธ เลมนี้เปนคําปาฐกถาของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ซึ่ง
ไดรับการยอมรับทั้งในระดับชาติและในระดับสากลวาเปนปราชญผูทรงคุณความรูในพุทธธรรมอยางลึกซึ้ง
และมีผลงานการศึกษาวิจัยความเชื่อมโยงระหวางพุทธธรรมกับศาสตรในสาขาตาง ๆ จํานวนมาก โดย
เนื้อหาสาระมีความสัมพันธเชิงคุณคาตอการพัฒนาความคิดในวิชานิติศาสตรประสานไปกับการทําความ
เขาใจในหลักธรรมของพุทธศาสนา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพแหงชีวิตและสังคมมนุษย หนังสือ
เลมนี้จึงถือเปนงานสรางสรรคและอํานวยคุณูปการแกวิชานิติศาสตร วงการนิติบัญญัติและกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อใหเกิดคุณประโยชนแกมหาชนตอไป

6. มหาวัสตุอวทาน เลม 1. / โดย สําเนียง เลื่อมใส. กรุงเทพฯ : นิติธรรมการพิมพ, 2553.
[BQ7442 ส693ม 2553]
×มหาวัสตุอวทานเปนคัมภีรที่มีความสําคัญคัมภีรหนึ่งในบรรดาวรรณกรรมพระพุทธศาสนา
ภาษาสันสกฤต โดยมีขอความระบุไวในนิทานคาถาวามหาวัสตุเปนพระวินัยปฎกของนิกายโลโกตตรวาท
ซึ่งเปนนิกายยอยของสํานักมหาสังฆิกะที่เจริญรุงเรืองอยูในมัธยมประเทศของอินเดียเนื้อหาคัมภีรวาตาม
สัดสวนมีความเกี่ยวของกับพระวินัยที่เปนเรื่องสิกขาบทของพระสงฆไมมากนักสวนใหญเปนงานประพันธ
ประเภทชาดกและอวทาน สอดแทรกดวยเรื่องเกี่ยวกับคติชนวิทยา ศีลธรรมและการเมืองการปกครอง
เปนตน ทั้งนี้เนื้อหาของคัมภีรมหาวัสตุทานแบงจําแนกไดเปน 3 เลม โดยแบงชีวประวัติของพระพุทธเจา
ออกเปน 3 สวน อยางชัดเจนและหนังสือมหาวัสตุอวทานเลม 1 นี้เปนสวนแรกที่เกี่ยวกับเหตุการณที่ได
เกิดขึ้นในอดีตอันไกลโพนของพระพุทธเจาและเรื่องราวชีวิตของพระโพธิสัตวในสมัยของพระพุทธเจานาม
วา ทีปงกร ตลอดจนเรื่องของพระพุทธเจาในอดีตอีกหลายพระองคที่พระพุทธเจาศากยมุนีองคปจจุบันทรง
เคยไดพบมีการพรรณณาฉากสวรรคโดยเลาวาพระโพธิสัตวขณะประทับอยูบนสวรรคชั้นดุสิตไดตัดสิน
พระทัยที่จะเสด็จลงสูครรภของพระนางมายา ทั้งนี้ยังมีเรื่องการทรงครรภอันบริสุทธิ์เหนือธรรมชาติของพระ
นางมายาดวย พรอมกันนี้ยังมีเรื่องราวที่นาสนใจเกี่ยวกับกําเนิดวงศศากยะ โดยเลาวาพระเจาสุชาตะแหง
สาเกตนครไดตัดสิทธิ์การสืบทอดราชบัลลังกของพระโอรสทั้ง 4 และเนรเทศไปยังเทือกเขาหิมาลัยแลว
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แตงตั้งพระกุมารเชนตะ ซึ่งเกิดจากนางสนมของพระองคใหเปนผูสืบทอดราชบัลลังกแทนพระโอรสเหลานี้
ไดเสด็จไปถึงบริเวณปาใกลกับอาศรมของฤษีกปละซึ่งอนุญาตใหพระโอรสเหลานั้นสรางเมืองชื่อ กปลวัสตุ
ตามชื่อของตน ตอมาพระโอรสเหลานั้นไดอภิเษกสมรสกับพระขนิษฐา ซึ่งมีความสัมพันธกันทางสายเลือด
เพื่อที่จะรักษาความบริสุทธิ์ทางวรรณะของตนเอาไว ซึ่งพวกพราหมณปุโรหิตที่ทําพิธีประจําราชสํานักของ
พระเจาสุชาตะไดรับรองรูปแบบการอภิเษกสมรสนี้โดยไมสนใจความสัมพันธทางสายเลือดเดียวกันนี้ พระ
เจาสุชาตะทรงสบายพระทัยเกี่ยวกับการอภิเษกสมรสที่ถูกตองสมบูรณโดยไมเกินเลยขอหาม จึงเปลง
อุทานคําที่มีความหมายวา “สามารถ” ซึ่งเปนที่มาของการตั้งชื่อวงศวา “ศากยะ” เรื่องการประกอบพิธี
สมรสระหวางชายหญิงที่รวมบิดามารดาเดียวกันนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงความเสื่อมทางศีลธรรมและเปนสิ่งที่
ยอมรับไมไดในมุมมองของคัมภี รธรรมศาสตร นอกจากนี้ยั งมี เรื่ องอื่น ๆ อี กมากมายที่ผูใฝรูใฝศึก ษา
สามารถคนหาไดในคัมภีรมหาวัสตุนี้
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร
(C)
1. ตราแผนดิน ตราราชสกุล และสกุล อักษรพระนามและนามยอ. / โดย กัลยาณิวฒ
ั นา, สมเด็จ
พระพีน่ างเธอ เจาฟา. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2551.
[CD6223 ต159 2551]
×หนั ง สื อ “ตราแผ น ดิ น ตราราชสกุ ล และสกุ ล อั ก ษรพระนามและนามย อ ” นี้ เ ป น หนั ง สื อ ที่
รวบรวมภาพและขอมูลของตราแผนดิน ตราราชสกุล ตราสวนพระองคของพระมหากษัตริย ตราของพระ
ราชวงศ เอาไวอย างมากมาย ซึ่ งสมเด็จพระพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวั ฒนาฯ ได ทรงรวบรวมมาจาก
ตนฉบับเดิม ซึ่งเปนอัลบั้มที่เจาจอมเลียมในรัชกาลที่ 5 ไดทูลเกลาถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิราพระบรม
ราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ซึ่งการเก็บรวบรวมตราเหลานี้ลงอัลบั้มตองใชฝมือและความประณีต
อยางมากในการจัดเก็บ และตราดังกลาวเจาจอมเลียมไดสะสมมาตั้งแตป พ.ศ.2451 ทั้งนี้ขอมูลใดที่
เจาจอมไมไดเขียนไวใหก็ตองศึกษาคนควาขอมูลมาเพิ่มเติมมาเสนอแกผูอานเทาที่ทําไดอันเปนประโยชน
อยางยิ่งในทางประวัติศาสตร

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 5

สาระสังเขปหนังสือใหม
สิงหาคม 2553

หนังสือหมวดประวัติศาสตร
ทั่วไป (D)
1. จากอดีตถึงปจจุบันความสัมพันธไทย-กรีซ 50 ป. / โดย ไกรฤกษ นานา. กรุงเทพฯ : ประพันธ
สาสน, 2552.
×สาธารณรั ฐ เฮลเลนิ ก หรื อ ที่ รู จั ก กั น ดี ใ นนามของประเทศกรี ซ ซึ่ ง เป น ประเทศต น แบบของ
อารยธรรมตาง ๆ ของโลก และเปนตนแบบของการปกครองแบบประชาธิปไตยที่นักการเมืองตองเรียนรู
หลักรัฐศาสตรและธรรมนูญการปกครองของกรีซ เพื่อเปนความรูพื้นฐานในการปกครอง เนื้อหาของหนังสือ
เลมนี้เปนการรวบรวมเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกรีซ ไมวาจะเปนประวัติศาสตรความเปนมา การเมืองการ
ปกครอง อารยธรรมหรือดานวิชาการตาง ๆ ที่ผูเขียนไดรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นมาใหมเพื่อใหเขาใจและ
เขา ถึงประเทศที่เ ปน อูอารยธรรมของโลกอยางแทจริง ทั้ง นี้ในการจัดทํ าหนัง สือ “จากอดีตถึง ปจจุบัน
ความสัมพันธไทย-กรีซ 50 ป” เพื่อเปนที่ระลึกในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธทางการทูต
ไทย-กรี ซ 50 ป ทั้ ง ยั ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนทั่ ว ไปได มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
พัฒนาการของประเทศกรีซ ซึ่งเปนอูอารยธรรมของประชาคมยุโรปมาตั้งแตยังไมมีการรวมชาติ นักปราชญ
ชาวกรี ก เป น ผู ว างรากฐานความรู ท างรั ฐ ศาสตร แ ละการเมื อ งโดยเฉพาะเป น จุ ด กํ า เนิ ด ของระบบ
ประชาธิปไตยใหกับระบบการปกครองของมนุษยชาติจนถึงปจจุบัน อีกทั้งยังเปนตนแบบความเจริญทาง
วิทยาศาสตรการแพทย และวิชาการตาง ๆ ตลอดจนการกําเนิดของกีฬาโอลิมปก
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2. จากอดีตถึงปจจุบันความสัมพันธไทย-ตุรกี 50 ป. / โดย ไกรฤกษ นานา. กรุงเทพฯ : ประพันธ
สาสน, 2552. [DS575.5.T87 ก976จ 2552]
×สาธารณรั ฐ ตุ ร กี เ ป น ประเทศที่ มี ค วามเป น มาและมี วั ฒ นธรรมที่ น า ศึ ก ษา อี ก ทั้ ง ตุ ร กี มี ภู มิ
ประเทศพิเศษที่เชื่อมตอทั้งโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเขาดวยกันทําใหตุรกีกลายเปนแหลงอารยธรรม
ของชนหลายเชื้อชาติที่เต็มไปดวยความลี้ลับและนาคนพบ นอกจากนี้แลวตุรกียังเปนศูนยรวมวัฒนธรรม
เกาแกทั้งกรีก โรมัน เปอรเซีย และออตโตมัน หนังสือ “จากอดีตถึงปจจุบันความสัมพันธไทย-ตุรกี” เลมนี้
เกิดขึ้นเนื่องจากครบรอบ 50 ป ของความสัมพันธทางการทูตระหวางราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
ตุรกี ซึ่งเนื้อหาไดรวบรวมเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตุรกีทั้งในอดีตและปจจุบัน โดยที่ผูเขียนไดรวบรวมและเรียบ
เรี ย งขึ้ น มาใหม เ พื่ อ ผู อ า นสามารถเข า ใจและความรู เ กี่ ย วกั บ พั ฒ นาการของประเทศตุ ร กี ซึ่ ง ในทาง
ประวัติศาสตรไดมีความสําคัญทางยุทธศาสตรเพราะอยูในบริเวณกึ่งกลางของการปฏิสัมพันธระหวางทวีป
ยุโรปและเอเชียที่เชื่อมตอกัน จึงเปนแหลงรวมของอารยธรรมที่แตกตางแตสามารถหลอหลอมเขาดวยกัน
เปนเวลานับพันป ที่ผานมาตุรกีไดแสดงบทบาทของความเปนศูนยกลางแหงความเจริญและอุดมการณที่
ไดสะทอนอยูในนโยบายตางประเทศของตุรกีเสมอมา
3. เจงเปนเจง ตายเปนตายแตไมหนี ยอนรอยคดีลอบสังหารสนธิ. / โดย สองมุมฉาก. กรุงเทพฯ :
กรีน-ปญญาญาณ, 2552. [DS578.32 ส192จ 2552]
×การลอบสังหารแกนนําคนสําคัญของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเปนสิ่งสะทอน
ใหเห็นถึงสถานการณความขัดแยงอยางรุนแรงในสังคม สนธิ ลิ้มทองกุล ผูที่สามารถนํามวลชนโคนลม
ระบอบทักษิณลงจากอํานาจลงได อะไรคือเบื้องหนาและเบื้องหลังทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังการลอบสังหาร
และอีกประเด็น สนธิ ลิ้มทองกุล ไดกลายเปนบุคคลในประวัติศาสตรของการเมืองไทย ทั้งนี้ผูอานสามารถ
หาคําตอบของความหมาย เจงเปนเจง ตายเปนตายแตไมหนี และสาเหตุของการลอบสังหารไดจากหนังสือ
เลมนี้
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4. ซอกแซกฮองกง. / โดย วิโรจน ถิรคุณ. กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2553. [DS796.H74 ว711ซ 2553]
×เกาะเล็ก ๆ ซึ่งสามารถดึงดูดใจใคร ๆ ใหไปสัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมเฉพาะตัว แหลงชอปปง
สินคาราคาถูกหลากหลายใหเลือกอยางจุใจ ทั้งยังมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาไปเยี่ยมเยียน ไมวาจะเปน
The Peak จุดชมวิวที่สวยและสูงที่สุดในฮองกง Avenue of Stars ถนนเลียบอาว ซึ่งมีดารานักแสดงชื่อดัง
ฝากรอยมือพรอมลายเซ็นเอาไวมากมาย Symphony of Lights การแสดงแสงสีเสียงยามค่ําสุดอลังการ
วัดศักดิ์สิทธิ์หลายแหงที่ผูคนนิยมเดินทางมาสักการะ และพลาดไมไดกับการนั่งเรือเฟอรรี่ขามฝากระหวาง
เกาะฮองกงกับฝงเกาลูนขึ้นนั่งรถรางอายุกวา 100 ป ไปยังยอดเขาวิคทอเรีย พรอมลองลิ้มชิมรสอาหาร
สไตลฮองกงตนตํารับแสนอรอย เรียกไดวา เที่ยว-ชิม-ชอป โดยเนื้อหาของหนังสือเลมนี้สามารถเปนสื่อใน
การนําทานผูอานเที่ยวฮองกงและเกาลูนไดอยางสะดวกสบาย ใชสําหรับในการเดินทางทองเที่ยวแบบ
ซอกแซกฮองกง
5. บันทึกภาพประวัติศาสตรในสงครามโลกครั้งที่ 2. / โดย โฮลมส, ริชารด. กรุงเทพฯ : มติชน,
2552. [D743.2 ฮ952บ 2552]
×สงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นเปนเหตุการณประวัติศาสตรที่เหลามนุษยชาติควรจะตองจดจําและ
จารึกเอาไวไมอาจลืมเลือนได หนังสือ “บันทึกภาพประวัติศาสตรในสงครามโลกครั้งที่ 2” หรือ World
War II in Photographs นี้ไดรวบรวมภาพเหตุการณตา ง ๆ ที่เกี่ยวของกับเหตุการณสงครามในครั้งนั้น โดย
ผูเขียนจะใชภาพถายตาง ๆ เหลานี้ในการถายทอดบอกเลาเรื่องราวที่มา อารมณ ความรูสึก ตามลําดับ
เหตุการณสําคัญตั้งแตสงครามปะทุในป ค.ศ.1939 กระทั่งถึงการปราชัยของฝายอักษะในป ค.ศ.1945
ผูอานจะไดความรูเกี่ยวกับสงครามโลกในมุมมองที่แตกตางออกไป
6. รัสเซียสมัยซารและสังคมนิยม. / โดย อนันตชัย เลาหะพันธุ และ สัญชัย สุวังบุตร. พิมพครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ, 2553. [DK39 อ169ร 2553]
×รัสเซียสมัยซารและสังคมนิยมเลมนี้เปนหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมประวัติศาสตรรัสเซียตั้งแต
สมัยกอตั้งเปนอาณาจักรจนถึงลมสลายใน ค.ศ.1991 ที่บันทึกวิถีชีวิตทางสังคมและบทบาทของซาร ซารี
นา และผูนําคนสําคัญในประวัติศาสตรรัสเซีย โซเวียต ไวอยางพรอมมูล อีกทั้งมีเกร็ดทางประวัติศาสตร
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สอดแทรกและการนําเสนอของเนื้อหาไดเรียงตามลําดับเหตุการณทางประวัติศาสตร โดยแบงออกเปน
5 ภาค ภาคแรกวาดวยเรื่องราวการสถาปนาอํานาจจักรวรรดิรัสเซียที่เนนบทบาทการสรางชาติของเจานคร
ซาร และซารีนา แตละพระองคและแตละยุคสมัย ซึ่งรวมถึงเหตุการณในสมัยแหงความยุงยากครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 ภาคที่สองเนนบทบาทของรัสเซียนับตั้งแตสงครามนโปเลียนสิ้นสุดลงโดยชี้ใหเห็นความเปนชาติ
มหาอํานาจของรัสเซียในยุโรป และดานการตางประเทศเปนสําคัญ สวนภาคที่สามที่สี่และภาคที่หาเสนอ
ประวัติศาสตรโซเวียตระหวาง ค.ศ.1917-1991 และภาพรวมโดยสังเขปของรัสเซียในตนคริสตศตวรรษ
ที่ 21 โดยเนนบทบาทของผูนําโซเวียตในการนําสหภาพโซเวียตกาวสูเสนทางสังคมนิยม อุปสรรคและ
ปญหาตลอดจนความสําเร็จและความลมเหลวของสหภาพโซเวียตในฐานะประเทศอภิมหาอํานาจ บทบาท
ของโซเวียตในสมัยสงครามเย็น รวมทั้งการลมสลายของระบอบสังคมนิยมใน ค.ศ.1991 และการเกิด
ประเทศเครือรัฐเอกราชหรือรัสเซียใหม นอกจากนี้แลวในการพิมพครั้งที่ 3 นี้ผูเขียนไดแกไข ปรับปรุงและ
เพิ่มเติม ขอมูลใหสมบู รณ ขึ้น จนถึ ง ค.ศ.2008 ซึ่ งเป นการสิ้นสุดชวงการดํารงตําแหน ง สมัย ที่ สองของ
ประธานาธิบดีปูติน รวมทั้งแกไขวรรคตอน คําอานและภาพประกอบบางสวนตลอดจนทําดัชนีคําคนเพื่อ
ความสะดวกในการศึกษาคนควา
7. ราชสกุลสยาม. / โดย กัลยา เกื้อตระกูล. กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2552.
×หนังสือ “ราชสกุลสยาม” นี้เปนการรวมเรื่องราชสกุลสยาม ทั้งวังหลวงและวังหนา รวม 131
ราชสกุล พรอมพระราชประวัติและพระประวัติตนราชสกุลทุกพระองค อันเปนปฐมบทและที่มาที่ไปของลูก
ทานหลานเธอเจานายสยาม เรื่องราวของราชสกุล “จักรี” ทั้งนี้ผูเขียนยังไดปูพื้นความรูในเรื่องของราชสกุล
เบื้องตนไวใหดวย โดยนําเสนอไลเรียงลําดับไปตั้งแตราชสกุลในสมเด็จพระปฐมบรมหาชนก พระผูเปน
สมเด็จพระบรมชนกนาถของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ราชสกุลในรัชกาลที่ 1 ไปจนถึงราช
สกุลในรัชกาลที่ 5 จากนั้นก็จึงไปไลลําดับราชสกุลวังหนาทั้งหมดอีกดวย นับเปนแหลงความรูที่สามารถ
นําไปอางอิงไดเปนอยางดี
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร
(H)
1. พอแมเปนพิษ. / โดย วิทยา นาควัชระ. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : Gookbook, 2552.
[HQ769 ว582พ 2552]
×หนังสือ “พอแมเปนพิษ” เปนหนังสือจิตวิทยาครอบครัวที่ผูเขียนซึ่งเปนจิตแพทยไดแนะนําการ
เลี้ยงดูบุตรใหถูกวิธี เพราะหากเลี้ยงดูบุตรแบบผิด ๆ หรือเลี้ยงดูไมถูกวิธีนั้นก็จะสงผลกระทบที่ตามมา
มากมาย คือ ปญหาครอบครัวและพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเด็ก สภาพจิตใจของเด็กที่ผิดปกติจน
กลายเปนเด็กมีปญหาได อันจะสงตอพัฒนาการในการเจริญเติบโตและวิถีชีวิตของบุตร การเลี้ยงดูของพอ
แมนั้นแมจะเกิดจากความรักโดยแทแตหากไมถูกวิธีก็ทําใหเกิดพิษภัยตอเด็กในระยะยาวได
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. กดหมายกับกดหัว. / โดย จุลกิจ รัตนมาศทิพย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพลานนา จํากัด, 2552.
[KC12 จ656ก 2552]
×หนังสือเลมนี้เปนการอธิบายเปรียบเทียบเกี่ยวกับพัฒนาการของกฎหมายไทยนับตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ซึ่งเริ่มตนอารยธรรมทางกฎหมายเมื่อ พ.ศ.1856 จนเกิดความเปลี่ยนแปลงขึน้ ในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลายแล วลมสลายไปพรอมกับการเสีย กรุง ศรี อยุ ธยาใหแก พ มา ป พ.ศ.2310 และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญโดยเปลี่ยนจากกฎหมายตราสามดวงเปนกฎหมายสมัยใหมตามอยางอารยประเทศ
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไดนํากฎหมายตะวันตกมาเปนแบบอยางโดยมิไดปรับปรุง
กฎหมายไทยตามสภาพสังคมไทย จึงทําใหเกิดปญหาในการใช การตีความกฎหมาย ผูเขียนจึงไดวิพากษ
และอธิบายเปรียบเทียบพัฒนาการกฎหมายของไทยโดยแบงเนื้อหาออกเปน 7 เรื่อง คือ กดหมาย ตาม
ธรรม โดยธรรม เปนธรรม ปจจัย อํามาตย 8 คน และคลองธรรม
2. กฎหมายตราสามดวง : พระทํานูน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. / โดย ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ
: ราชบัญฑิตยสถาน, 2553.
×พระทํานูน เปนกฎหมายที่มีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเปนกฎหมายสวนที่เปนพระราช
ศาสตร คือ นํามูลคดีลักษณะธรรมนูญอันเปนหนึ่งในมูลคดีแหงผูพิพากษาและตระลาการ 10 ประการ
ตามพระธรรมศาสตรมากําหนดเปนสาขาคดี โดยในการชําระสะสางพระอัยการตาง ๆ เพื่อจัดทํากฎหมาย
ตราสามดวงปรากฏหลักฐานวาพระทํานูนเปนกฎหมายฉบับแรกที่ทําการชําระแลวเสร็จกอน ในสวนของ
หนังสือกฎหมายตราสามดวง : พระทํานูน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลมนี้มีเนื้อหาแบงออกเปน 4 สวน
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สวนแรกเนื้อหาของพระทํานูนเปนการอธิบายเนื้อหาในพระทํานูนโดยสังเขป สวนที่ 2 พระทํานูนซึ่งชําระ
และจัดพิมพตามตนฉบับหลวงของสํานักหอสมุดแหงชาติ สวนที่ 3 การอธิบายความและอธิบายโบราณ
ศัพทตาง ๆ และสวนที่ 4 ภาคผนวกและดัชนี
3. กฎหมายธุรกิจ. / โดย เจนพล ทองยืน. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2552. [KS63 พ716ก 2552]
×หนังสือเลมนี้อธิบายถึง กฎหมายธุรกิจ ซึ่งจัดเปนกฎหมายเอกชนประเภทหนึ่งที่มีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมกฎหมายแพงและพาณิชยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมทั้งกฎหมาย
เทคนิคที่เปนพระราชบัญญัติดวย โดยกฎหมายธุรกิจเปนกฎหมายที่ใชบังคับเกี่ยวกับการประกอบกิจธุระที่
ผูประกอบธุรกิจมุงแสวงหากําไร เชน การคา การลงทุน การประกอบอุตสาหกรรม เปนตน เนื้อหาของ
หนังสือเลมนี้ครอบคลุมกฎหมายสามสวน คือ สวนที่หนึ่งวาดวยกฎหมายแพงวาดวยบุคคล ทรัพยสิน นิติ
กรรมและสัญญา สวนที่สองวาดวยเอกเทศสัญญา วาดวยสัญญาซื้อขาย เชน เชาทรัพย เชาซื้อ ยืม ค้ํา
ประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา ประกันภัย ตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด และสวนที่สามวาดวย
ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา กฎหมายเกี่ ย วกั บ องค ก รทางธุ ร กิ จ กฎหมายหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย
กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและภาษีอากรทางธุรกิจ
4. กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยประกันภัย. / โดย จิตติ ติงศภัทิย. พิมพครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552. [KS49 จ419ก 2552]
×กลาวถึงสัญญาประกันภัย โดยเปนสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งตกลงจะใชคาสินไหมทดแทนหรือใช
เงินจํานวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้นหรือในเหตุอยางอื่นในอนาคตดั่งไดระบุไวในสัญญา และใน
การนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ยประกันภัย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได
บัญญัติเรื่องสัญญาประกันภัยไวเปนเอกเทศสัญญาอยางหนึ่งในลักษณะ 20 ตั้งแตมาตรา 861 ถึงมาตรา
897 และถึงแมจะไมไดระบุไวโดยชัดเจนวากิจการประกันภัยเปนกิจการคาก็ตาม แตโดยสภาพของกิจการ
ผูประกอบการประกันภัยยอมจะตองทําเปนการคา เพราะความแนนอนในการคํานวณเบี้ยประกันภัยให
คุมกับภัยที่รับเสี่ยงจะคํานวณไดก็แตโดยอาศัยการคิดถัวเฉลี่ยโอกาสที่ภัยอาจเกิดขึ้นไดแกบุคคลเปน
จํานวนมาก ซึ่งจะเปนประโยชนในการชวยแบงเบาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกกิจการมนุษยและทําให
เกิดความแนนอนแกวงการคาวาจะไมเกิดการลมจมปนปวนขึ้นโดยงาย

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 12

สาระสังเขปหนังสือใหม
สิงหาคม 2553
5. กฎหมายลําดับรองออกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551. / โดย
สวัสดิการสํานักงาน ก.พ.. กรุงเทพฯ : สมหวาน, 2552. [KE63 ก117 2552]
×หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมกฎหมายลําดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบดวย กฎ ก.พ. และ กฎ ก.พ.ค. ขอบังคับ ก.พ. ระเบียบ ก.พ. และระเบียบ
ก.พ.ค. ประกาศ ก.พ. ตลอดจนหนั ง สื อ เวี ย น ก.พ. โดยสาระสํ า คั ญ ครอบคลุ ม กระบวนการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลเริ่มตั้งแตการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ การกําหนดตําแหนงการรับเงินเดือน
เงินประจําตําแหนงและเงินเพิ่มอื่น ๆ การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนง การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและการเลื่อนเงินเดือน วินัยขาราชการ การอุทธรณ รองทุกขและการพิทักษระบบคุณธรรม การ
พัฒนาขาราชการ การจัดการศึกษาบุคลากรภาครัฐ และการใหขาราชการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัย
6. ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551. / โดย สํานักตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552. [KD262 อ812ข 2552]
×หนังสือเลมนี้กลาวถึง ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551 ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 23
เมษายน 2551 อันมีเจตนารมณเพื่อการปฏิบัติหนาที่ในดานนิติบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งนอกจากนี้
สํานักภาษาตางประเทศไดแปลขอบังคับดังกลาวเปนภาษาอังกฤษประกอบในหนังสือเลมนี้ดวย โดยแบง
เนื้อหาออกเปน 11 หมวด คือ หมวด 1 การเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา หมวด 2
อํานาจและหนาที่ของประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภาและเลขาธิการวุฒิสภา หมวด 3 การประชุม
วุฒิ สภา หมวด 4 กรรมาธิก าร หมวด 5 การพิ จ ารณาใหบุค คลดํ า รงตํ า แหน ง ตามมาตรา 121 ของ
รั ฐ ธรรมนู ญ หมวด 6 การถอดถอนผู ดํา รงตํา แหนง ตามมาตรา 270 ของรั ฐ ธรรมนูญ หมวด 7 การ
พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รางพระราชบัญญัติ และพระราชกําหนด หมวด 8 การ
ตั้งกระทูถาม หมวด 9 การเปดอภิปรายทั่วไป หมวด 10 การรักษาระเบียบและความเรียบรอย และ
หมวด 11 บทสุดทาย
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7. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553. [KJ72 ว872พ 2553]
×เนื่องจากในปจจุบันการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจ
เครดิ ตฟองซิเอร อยูภ ายใต บัง คั บแห ง กฎหมายว า ดว ยการธนาคารพาณิ ชยแ ละกฎหมายวา ดว ยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร แลวแตกรณี จึงทําใหการกํากับดูแล
แตกตางกัน แตโดยที่การดําเนินกิจการของสถาบันการเงินควรมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่เปนไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น จึงสมควรปรับปรุงมาตรการแกไขการกํากับดูแลสถาบันการเงินดังกลาวใหมี
ประสิท ธิ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง กฎหมายว า ด ว ยการธนาคารพาณิ ช ย แ ละกฎหมายว า ด ว ยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร โดยรวมเปนฉบับเดียวกัน ตลอดจน
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทบาทกํ า หนดโทษสํ า หรั บ ความผิ ด ที่ เ กี่ ย วข อ งให เ หมาะสมยิ่ ง ขึ้ น จึ ง จํ า เป น ต อ งตรา
พระราชบัญญัติสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนที่ 27 ก
หนา 1 เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ 2551 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เปนตนไป

8. ศัพทและสํานวนขอบังคับการประชุมวุฒิสภา. / โดย สํานักตางประเทศ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.
[KA17.L43 อ812ศ 2552]
×หนังสือเลมนี้กลาวถึง ศัพทและสํานวนในขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551 ซึ่งไดตราขึ้น
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยสํานักภาษาตางประเทศได
แปลศัพทและสํานวนในขอบังคับดังกลาว จากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเปน
ภาษาไทย โดยเรียงตามลําดับตัวอักษรเพื่อเปนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนในขอบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2551 และทําใหบุคคลผูมีหนาที่เกี่ยวกับงานดานนิติบัญญัติไดนําไปใชประโยชน
ในการปฏิบัติราชการไดอยางสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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หนังสือหมวดภาษาศาสตร
(P)
1. การเขียนเรียงความ. / โดย นเรศ สุรสิทธิ์. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : พี เอส เพรส, 2551.
[PE1471 น266ก 2551]
×หนังสือการเขียนเรียงความ (Essay Writing) นี้ เนนเนื้อหาเกี่ยวกับ วิธีการเขียนเรียงความเปน
ภาษาอั ง กฤษ ไวยากรณ ที่ ใ ช สํ า หรั บ การเขี ย นเรี ย งความเป น ภาษาอั ง กฤษ และตั ว อย า งเรี ย งความ
ภาษาอังกฤษพรอมคําแปลกวา 45 เรื่อง ซึ่งการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษนี้เปนปญหากับทั้งนักศึกษาที่
ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง และที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม เพราะคนที่จะเขียนเรียงความไดดี
ตองไวยากรณดีและรูศัพทมากพอสมควรดวย ที่สําคัญตองฝกบอย ๆ จึงจะสามารถเขียนไดอยางตอเนื่อง
สัมพันธกัน ดังนั้น ผูอานสามารถเพิ่มพูนประสบการณไดจากคําแนะนําในหนังสือนี้
2. ธรรมะของเจาพอหลวง “รูรักสามัคคีรวมพลังทําความดีถวายเจาพอหลวง”. / โดย อัมพิกา
รุจิวรารัตน, บรรณาธิการ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุป, 2553.
[PN4193.K5 ภ671ธ 2553]
×หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการกลาวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในดาน
ตาง ๆ อาทิ ทรงประพฤติปฏิบัติพระองคตามหลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนา และการพระราชทานพระบรม
ราโชวาทพระราชดํารัสแกขาราชการพสกนิกรทุกหมูเหลา ตามวาระและโอกาสตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอ
การดํา เนิ น ชี วิ ต ของประชาชน สามารถนํ า ไปเป น ข อ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ แก ไ ขป ญหาและความทุ ก ข ย าก ทั้ ง นี้
สาระสํ า คั ญ ของเนื้ อ หาแบ ง ได เ ป น 2 ส ว น โดยส ว นที่ 1 กล า วถึ ง พระราชธรรมของเจ า พ อ หลวง ซึ่ ง
ประกอบดวย ทศพิธราชธรรม 10 ประการ จักรวรรดิวัตร 12 ประการ สังคหวัตถุธรรม 4 ประการ โดยที่
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พระองคทรงปฏิบัติตามอยางเครงครัดและครบถวนสมบูรณ สวนที่ 2 เปนคําสอนของเจาพอหลวง โดย
จําแนกเปนกลุมหมวด ดังนี้ อาทิ ศาสนา การปกครองการเมือง การปกครองสวนภูมิภาค ขาราชการ
พลเรือน ทหาร ตํารวจ ผูพิพากษา ทนายความ นักกฎหมาย แพทย พยาบาล นักหนังสือพิมพ นักเขียน
เกษตร บัณฑิต ครู เยาวชน และประชาชน โดยเปนการยกพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสชวงหนึ่งที่ได
พระราชทานตามวาระและโอกาสตา ง ๆ มานํา เสนอไว ใ นหนั ง สื อ เลม นี้ พรอมดว ยบทความตา ง ๆ ที่
กลาวถึงทําไมคนไทยถึงรัก “เจาพอหลวง” การทําความดีถวายเจาพอหลวงและความสุขของเจาพอหลวง
3. พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมทองถิ่นไทยภาคใต เรื่อง สุภาษิตรอยแปด ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552. [PL4200.A52 ร421พ 2552]
×พจนานุกรมศัพทวรรณกรรมทองถิ่นไทยภาคใต เรื่อง สุภาษิตรอยแปด เลมนี้เนื้อหาเปนการ
สรุปสาระสําคัญหรือคําสอนของคําประพันธที่เกี่ยวเนื่องจากวรรณกรรมทองถิ่นไทย ภาคใต ไมวาจะเปน
เรื่องการประพฤติปฏิบัติตน การคบคน การสอนใหดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา เปนตน
ตลอดจนไดสะทอนใหเห็นสภาพภูมิศาสตรชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม ตลอดถึงวัฒนธรรม ประเพณี
ทัศนะความเชื่อของคนไทยในทองถิ่นภาคใต อีกทั้งไดประมวลและเรียบเรียงคําสอนตาง ๆ มาจัดเปนเรื่อง
พรอมยกตัวอยางจากในวรรณกรรมสุภาษิตรอยแปดที่แสดงใหเห็นถึงคําสอนนั้น ๆ
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หนังสือหมวดการศึกษา
(L)
1. สังคมศาสตรการศึกษา. / โดย ศิวรักษ ศิวารมย. กรุงเทพฯ : สรางสรรค, 2551.
[LC191 ศ542ส 2551]
×หนังสือเลมนี้ไดนําเสนอแนวคิดทางสังคมศาสตรและศาสตรตาง ๆ ในสังคมศาสตรมาอธิบาย
การศึกษาหรือทําความเขาใจกับนิยามและเนื้อหาของการศึกษา ทั้งนี้ผูเขียนไดนําทฤษฎีทางการศึกษาของ
สํานัก critical theory of education ที่มีนักวิชาการสายนีโอมารกซิสตที่เขียนงานดานการศึกษา ซึ่งเปน
แนวคิดทฤษฎีเชิงวิพากษมาศึกษาการศึกษา เพื่อขยับมุมมองใหเขาใจการศึกษาในมิติอื่น ๆ เชน ความรู
กับอํานาจ การตอสูทางวัฒนธรรมหรือการยื้อแยงในทางพื้นที่ เปนตน รวมทั้งจะทําใหเขาใจสิ่งที่เรียกวา
สารัตถะของการศึกษาที่มิติของสังคม ผูคน ความแตกตางและความหลากหลายชัดเจนขึ้น
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หนังสือหมวดเรื่องสั้น
นวนิยาย (SC/FIC)
1. รหัสลับสะทานโลก. / โดย ธันวา วงษอุบล. กรุงเทพฯ : นานมีบคุ ส, 2550. [FIC ธ477ร 2550]
×ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ณ ฐานทัพญี่ปุนในประเทศไทยกอนจะพายแพสงคราม ไมมีใคร
รูเลยวาญี่ปุนคนพบบางอยาง หากสามารถนํามันมาใชไดทันเวลาสิ่งนั้นจึงยังคงเปนความลับอยูจนกระทั่ง
ทุกวันนี้ แตโลกตองสั่นคลอนอีกครั้งเมื่อใครบางคนลวงรูวาความลับนั้นเชื่อมโยงกับกําไลเงินวงหนึ่ง ซอน
อยูบนลวดลายของกําไลเงินวงนั้น “รหัสลับสะทานโลก” เปนนวนิยายแนวจารกรรมซึ่งไดรับรางวัลชมเชย
จากเวที Nanmeebooks Award ประจําป 2550 โดยเดินเรื่องไดอยางฉับไวจนทานผูอานและพลิกฝนเกิน
ความคาดหมาย เพื่อที่จะรวมลุนไขความลับที่ซอนไวเบื้องหลังพรอมกับไดเทคนิคอันแพรวพราวของจารชน
มือฉกาจและพบกับบทสรุปของเรื่องราวที่นาติดตามไดในหนังสือเลมนี้
2. Quentins รานนี้มีเรื่องเลา. / โดย บินซี่, แมอีฟ. กรุงเทพฯ : มติชน, 2548. [FIC บ331ร 2548]
×รานนี้มีเรื่องเลา เปนนวนิยายที่ไดถายทอดเรื่องราวของตัวละครแตละตัวผานรานเควนตินส
รานอาหารเกาแกสไตลไอริชที่บรรจุความทรงจํามากมายของผูคนในเมืองดับลิน ทั้งเรื่องสนุก สุข เศรา
ทอแท สิ้นหวัง และแลวเรื่องราวความเปนมาของรานเควนตินสถูกนํากลับมาเลาอีกครั้ง เมื่อเอลลา เบรดี้
หญิงสาวที่โดนคนรักทิ้ง และโดนโกงเงินของครอบครัวเธอไปตองการที่จะลืมความเจ็บปวดนั้นดวยการตั้ง
หนาตั้งตาทํางาน เธอกับเพื่อนจึงริเริ่มโครงการถายทําสารคดีเกี่ยวกับรานเควนตินส สถานที่ที่เปนกลอง
บรรจุความทรงจําของผูคนมากมาย แตเธอไมเคยรูเลยวาจะไดพบรักแทและมิตรภาพ ณ สถานที่แหงนี้
นอกจากนี้ผูเขียนยังไดถายทอดบรรยากาศของไอรแลนดไดอยางมีชีวิตชีวา บอกเลาวิถีชีวิตของชาวไอริช
ไดอยางมีเสนหและชวนติดตาม แตงแตมความรูสึกนึกคิดใหกับตัวละครเหลานั้นราวกับพวกเขามีตัวตน
จริง ๆ
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หนังสือหมวดวิทยานิพนธ
รายงานการวิจัย
1. การประเมินวัฏจักรชีวิตของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร สําหรับประเทศไทย. / โดย ประเสริฐ
ภวสันต. กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553.
[ว TK1365.T5 ป421ก 2553]
×งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการใหรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร เริ่มตั้งแตชนิดของ
เทคโนโลยีที่มีใชอยูตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และแนวโนมเทคโนโลยีที่จะมีใชในอนาคต แนวทางการการ
คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร โดยใหรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑตาง ๆ ที่ใช
ในการคัดเลือกพื้น ที่ รวมถึงประเมินพื้น ที่จริงในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการตั้งโรงไฟฟาพลัง งาน
นิวเคลียร นอกจากนี้ยังไดเสนอบทวิเคราะหผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมโดยใชหลักการประเมินวัฏจักร
ชีวิตของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาพลังงานนิวเคลียรเริ่มตั้งแตขั้นตอนการขุดเจาะยูเรเนียม การเปลี่ยนรูป
และการเสริมสมรรถนะของเชื้อเพลิงยูเรเนียม การประกอบแทงเชื้อเพลิง การผลิตไฟฟา รวมทั้งพิจารณา
ทางเลือกในการกําจัดซากเชื้อเพลิง 2 รูปแบบ คือ การนํากลับมาปรับสภาพเพื่อใชใหมและการทิ้งซาก
อยา งปลอดภั ย พร อ มกัน นี้ ยั ง ไดเสนอบทวิเ คราะห ผ ลกระทบตอ ภาวะโลกรอ นของโรงไฟฟ า พลัง งาน
นิวเคลียรภายใตการคํานวณวัฏจักรชีวิตของพลังงานนิวเคลียรดวย โดยแสดงใหเห็นถึงปริมาณกาซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับไฟฟาพลังงานนิวเคลียร
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2. การพัฒนาเครือขายการเรียนรูการบริหารจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนภาคตะวันออก. / โดย
นิสากร กรุงไกรเพชร และคณะ. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553. [ว RJ101 น695ก 2553]
×การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือขายการเรียนรูการบริหารจัดการ
สุขภาพเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก รวมถึงขอมูลจากหลาย ๆ แหง
รวมกันไดผลการศึกษาดัง นี้ 1. รูปแบบเครือขายการบริหารจัดการสุขภาพเด็กวั ยเรี ยนของชุมชนเดิม
ประกอบดวย ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการสุขภาพเด็กวัยเรียนจากองคกรชุมชนทุกภาคสวน และผูนํา
ชุมชน ซึ่งสวนใหญเปนผูนําแบบเปนทางการรวมตัวกันและดําเนินงานตามบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ
ตามหนวยงานที่ตนสังกัดอยู แกนนําในการประชุมจะเปนผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเครือขาย
มีความสัมพันธกันแบบแนวราบ 2. รูปแบบการแกไขปญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนของเครือขาย ประกอบดวย
การดําเนินงานตามผูรูจากภายในและภายนอกที่คิดแทนชุมชนแลวนําความรูนั้นมามอบใหกับชุมชน การ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงการขององคกรชุมชนเองและ/หรืออาศัยการมีสวนรวมจากสมาชิกชุมชน ซึ่ง
จะมีความแตกตางกันไปตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่ดําเนินการอยูของผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ชุมชนคิดริเริ่ม พรอมกับดําเนินการเอง 3. กระบวนการพัฒนาเครือขายการเรียนรู ประกอบดวย การเตรียม
ความพรอมกอนการสรางเครือขาย การสรางเครือขายและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยบูรณาการเขา
กับบทบาทหนาที่เดิมและเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปไดเขามามีสวนรวม ผลผลิตที่ไดทําใหเกิดการเรียนรู
รวมกันของชุมชนทั้งในระดับกลุมและเครือขาย รวมทั้งเกิดจิตสํานึกในการทํางานรวมกัน การทํางานแบบ
บูรณาการทุกภาคสวน การขยายความรูและการรับรู การพัฒนาคุณภาพงานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
3. การศึกษาการเรียนรูและแนวทางการพัฒนาการเรียนรูในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. / โดย มาเรียม นิลพันธุ และคณะ. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. [ว LB2831 ม486ก 2550]
×งานวิจัยเรื่องนี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเรียนรูของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เปรี ย บเที ย บการเรี ย นรู ใ นการจั ด การศึ ก ษาจํ า แนกตามตั ว แปรสถานภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและสถานภาพของสถานศึกษา และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนรู
ของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวาสภาพการเรียนรู /วิธีการเรียนรูในการจัด
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การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ปญหาในการ
เรียนรูของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ เรื่องไมมีเวลาในการเขารวมประชุมมากที่สุดและที่
เปนปญหานอยที่สุด คือ สถานศึกษาไมเขาใจบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ พรอมกันนี้สภาพการ
เรียนรู/วิธีการเรียนรูในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อจําแนกตามประเภท
ของคณะกรรมการ โดยภาพรวมไม มี ค วามแตกต า งกั น ทั้ ง นี้ แ นวทางการพั ฒ นาการเรี ย นรู ข อง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา ควรจัดใหมีการประชุมอบรมสัมมนา ควรพัฒนาการเรียนรู
จากการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ควรมีการศึกษาจากสื่อสิ่งพิมพและเครือขายอินเตอรเน็ต ควรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะกรรมการทั้งในสถานศึกษาและระหวางสถานศึกษา ตลอดจนการศึกษา
ดูงาน
4. ความพึงพอใจของผูใชบริการทางการกีฬาของการกีฬาแหงประเทศไทย ป 2552. / โดย
ชุติมณฑน รัตนวิบูลย และคณะ. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2552. [ว GV663.T5 ช616ค 2552]
×การวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจผูใชบริการดานสถานที่เลนกีฬา อุปกรณ
กี ฬ า ด า นสารสนเทศทางการกี ฬ า ด า นสื่ อ วิ ช าการกี ฬ าและการบริ ก ารหอพั ก นั ก กี ฬ า ฟ ต เนส และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจแตละภาคเปนรายดานผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการดานตาง ๆ ในภาพรวมดาน
สถานที่มากที่สุด ตามดวยดานอุปกรณกีฬา ดานสารสนเทศทางการกีฬา ดานฟตเนส ดานสื่อวิชาการกีฬา
ดานหอพักนักกีฬาและการใชบริการภาพรวมแตละภาคพบวา กกท. สวนกลางใชบริการดานสถานที่มาก
ที่สุด รองลงมาดานสารสนเทศทางการกีฬา สวนศูนย กกท. ภาค 3 นครราชสีมา และศูนย กกท. ภาค 4
สงขลา ใชบริการดานสถานที่มากที่สุด รองลงมาดานอุปกรณกีฬา และศูนย กกท. ภาค 5 เชียงใหม ใช
บริการดานสถานที่มากที่สุด รองลงมาดานฟตเนส ในการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวมพบวาผูใชบริการ
ทางการกีฬาดานสถานที่เลนกีฬา ดานอุปกรณกีฬา ดานสนสนเทศทางการกีฬา ดานสื่อวิชาการกีฬาและ
บริการหอพักนักกีฬา ฟตเนสอยูในระดับความพึงพอใจระดับมาก โดยเรียงลําดับไดดังนี้ อันดับที่ 1 ดานสื่อ
วิชาการกีฬา อันดับที่ 2 ดานอุปกรณกีฬา อันดับที่ 3 ดานฟตเนส อันดับที่ 4 ดานสารสนเทศทางการกีฬา
อันดับที่ 5 ดานสถานที่เลนกีฬา และอันดับที่ 6 ดานหอพักนักกีฬา ทั้งนี้การเปรียบเทียบความพึงพอใจตอ
การให บ ริ ก ารในทุ ก ด า นจํ า แนกตามผู ใ ช บ ริ ก าร กกท. ภาคต า ง ๆ พบว า ด า นสถานที่ เ ล น กี ฬ า กกท.
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สวนกลางมีความพึงพอใจมากที่สุด ดานอุปกรณกีฬา ศูนย กกท. ภาค 3 นครราชสีมา พอพอใจมากที่สุด
ดานสื่อวิชาการกีฬา กกท. สวนกลางพึงพอใจมากที่สุด ดานหอพักนักกีฬา ศูนย กกท. ภาค 3 นครราชสีมา
พึงพอใจมากที่สุดและดานฟตเนส ศูนย กกท. 5 เชียงใหม พึงพอใจมากที่สุด
5. ความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี.
/ โดย สมใจ เมธียนตพิริยะ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2552.
[ว QK617 ส237ค 2552]
×วิทยานิพนธเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากหลายของเห็ดชนิดตาง ๆ ที่พบในพื้นที่
โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรม
ราชกุม ารี อํ า เภอไทรโยค จั ง หวัด กาญจนบุ รี มี ก ารเปรี ย บเที ย บชนิ ด ของเห็ ด ที่พ บในป า เต็ง รั ง และ
ปาเบญจพรรณในระหวางฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งในการสํารวจเก็บตัวอยางและนําตัวอยางของ
เห็ดมาทําการจําแนกชนิดโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาทั้งลักษณะภายนอก (macroscopic feature)
และลักษณะภายใตกลองจุลทรรศน (microscopic feature) พรอมทั้งอธิบายลักษณะของเห็ดแตละชนิด
ที่พบและนําผลการสํารวจมาคํานวณหาดัชนีความหลากหลาย (diversity index) ผลการสํารวจเก็บ
ตัวอยางในพื้นที่ปาเต็งรังและปาเบญจพรรณ พบตัวอยางเห็ดทั้งหมด 132 ตัวอยาง มี 65 ชนิด ซึ่งสามารถ
จําแนกได 49 ชนิด และไมสามารถจําแนกไดอีก 16 ชนิด โดยพบวาปาเบญจพรรณมีความหลากหลายของ
ชนิดและปริมาณมากกวาปาเต็งรัง คือ มี 55 ชนิด 29 สกุล 16 วงศ 8 อันดับ สวนปาเต็งรังมี 24 ชนิด 13
สกุล 9 วงศ 6 อันดับ จากคาดัชนีความเหมือนของชนิดเห็ดในปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง พบวาทั้งสอง
ปามีความคลายคลึงกันนอย เห็ดที่พบในฤดูตาง ๆ มีความสัมพันธกับปริมาณน้ําฝน โดยพบเห็ดมากและ
หลากหลายที่สุดในชวงฤดูฝน โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมพบเห็ดมากที่สุดทั้งจํานวนชนิดและปริมาณ
เนื่องจากเปนเดือนที่มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปมากที่สุด
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6. จรรยาบรรณสําหรับสมาชิกรัฐสภาการศึกษาเปรียบเทียบ. / โดย นิยม รัฐอมฤต และคณะ.
นนทบุรี : สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา, 2552. [ว KD252.2 น641จ 2552]
×จรรยาบรรณสําหรับสมาชิกรัฐสภา การศึกษาเปรียบเทียบ เลมนี้เปนหนังสือที่มาจากการ
ศึกษาวิจัย เรื่อง Comparative Study on Codes of Conduct for Parliamentarians in the Asia มี
วัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบจรรยาบรรณสําหรับสมาชิกรัฐสภา โดยมุงศึกษาเฉพาะภาคพื้นเอเชียแปซิฟก
และได พิ จ ารณาถึ ง หน า ที่ ข องจรรยาบรรณในระบบความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ด ว ย และประเทศที่ อ ยู ใ น
กลุมเปาหมายของการศึกษา คือ ออสเตรเลีย แคนาดา อินเดีย ญี่ปุน เกาหลีใต ลาว ปากีสถาน ฟลิปปนส
ศรีลังกา และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ในการนําเสนอของเนื้อหาในหนังสือเลมนี้เปนการนําเสนอทฤษฎีที่มาของ
จรรยาบรรณ มีการสํารวจจรรยาบรรณ โดยมุงสํารวจผลการบังคับใชจรรยาบรรณและชองวางที่เกิดขึ้นใน
ประเทศตาง ๆ
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพรัฐบาล
1. ขอมูลประกอบการสนทนามูลนิธสิ หพันธสันติภาพสากลระหวางนายชัย ชิดชอบ ประธาน
รัฐสภา และประธานสภาผูแทนราษฎร และ นายโฮเซ เด เวเนเซีย ประธานกิตติคุณ
มูลนิธิสหพันธสันติภาพสากล. / โดย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. สํานัก
ความสัมพันธระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ : สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ, 2552.
[สผ 11 3.5 327.5930599 2552]
×เอกสารเล ม นี้ จั ด ทํ า ขึ้น ในโอกาสที่ นายโฮเซ เด เวเนเซี ย ประธานกิ ต ติ คุณ มู ล นิ ธิส หพั น ธ
สันติภาพสากลเขาเยี่ยมคารวะนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร เพื่อเปน
ขอมูลประกอบการสนทนา โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย ประเด็นขอมูลที่นาสนใจประกอบการสนทนา
รายนามคณะ ชีวประวัตินายโฮเซ เด เวเนเซีย และชีวประวัติ ดร.ชอง สิก ยง รวมทั้งชีวประวัตศิ าสตราจารย
เกียรติคุณ นายแพทยประดิษฐ เจริญไทยทวี พรอมกับประวัติความเปนมาของมูลนิธิสหพันธสันติภาพ
สากล (ประเทศไทย) อีกทั้งรวมถึงขอมูลของรัฐสภาไทย นอกจากนี้ยังประกอบดวย ความสัมพันธดาน
รัฐสภาไทย ฟลิปปนส ตลอดจนขอมูลพื้นฐานเศรษฐกิจของไทย พรอมขาว 1 บทความที่เกี่ยวของกับขอมูล
ในการสนทนา
2. ขอมูลประกอบการสนทนาราชอาณาจักรภูฏานระหวาง นายพิทูร พุมหิรัญ เลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร และ นายโฮโด เชอริง หัวหนาเจาหนาที่ฝายบริหารสภาที่ปรึกษา
ราชอาณาจักรภูฏาน. / โดย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. สํานักความสัมพันธ
ระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ : สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ, 2552.
[สผ 11 3.5 327.59305498 2552]
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×เอกสารเลมนี้จัดทําขึ้นในโอกาสที่คณะผูแทนจากราชอาณาจักรภูฏานเขาเยี่ยมคารวะนายพิทูร
พุ ม หิ รั ญ เลขาธิ ก ารสภาผู แ ทนราษฎร เพื่ อ เป น ข อ มู ล ประกอบในการสนทนา โดยมี ส าระสํ า คั ญ
ประกอบดวย แผนที่ราชอาณาจักรภูฏาน ประเด็นที่นาสนใจประกอบการสนทนา รายนามคณะ รัฐสภา
ราชอาณาจักรภูฏาน โครงสรางสภาที่ปรึกษาราชอาณาจักรภูฏาน ชีวประวัติของหัวหนาเจาหนาที่ฝาย
บริหารภูฏาน นอกจากนี้ยังประกอบดวย รัฐสภาไทย ความสัมพันธดานรัฐสภาไทย-ราชอาณาจักรภูฏาน
รวมทั้งขอมูลทั่วไปราชอาณาจักรภูฏาน ขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจทั้งของไทยและของราชอาณาจักร
ภูฏาน พรอมดวยตารางการคาระหวางไทย-ราชอาณาจักรภูฏาน ตลอดจนการสรุปรายงานการเดินทาง
เยือนราชอาณาจักรภูฏาน
3. ขอมูลประกอบการสนทนาสหภาพรัฐสภาระหวางนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผูแทนราษฎร และนายมาเซโล มุสตอส ผูอํานวยการกิจการสมัชชาสหภาพ
รัฐสภาและดานความสัมพันธกับสมาชิกสหภาพรัฐสภา. / โดย สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร. สํานักความสัมพันธระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ : สํานักความสัมพันธระหวาง
ประเทศ, 2552. [สผ 11 3.5 341.24 2552]
×เอกสารเล ม นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น ในโอกาสที่ ผู อํ า นวยการกิ จ การสมั ช ชาสหภาพรั ฐ สภาและด า น
ความสัมพันธกับสมาชิกสหภาพรัฐสภาเขาเยี่ยมคารวะ นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภา
ผูแทนราษฎร เพื่อเปนขอมูลประกอบการสนทนาโดยมีสาระสําคัญประกอบดวย ประเด็นขอมูลที่นาสนใจ
ประกอบการสนทนา ชีวประวัติผูอํานวยการกิจการสมัชชาสหภาพรัฐสภา พรอมดวย (ราง) กําหนดการ
ภาษาไทยและ (ราง) กําหนดการภาษาอังกฤษ รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวกับรัฐสภาไทยและสหภาพรัฐสภา
ตลอดจนผลการเยือนประเทศไทยของเลขาธิการสหภาพรัฐสภา พรอมการสรุปรายงานการประชุมสมัชชา
สหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 120
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4. งบประมาณโดยสังเขปฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553. / โดย สํานักนายกรัฐมนตรี. สํานักงบประมาณ. กรุงเทพฯ :
สํานักงบประมาณ, 2552. [นร 07 3.1 352.4 2553]
×หนังสืองบประมาณโดยสังเขป ฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปนการแสดงรายละเอียดสําคัญโดย
สรุปของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ผานความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว ซึ่งเปน
ทั้งแผนการใชจายเงินแผนดินและแผนการบริหารการเงินการคลังของรัฐบาล โดยประมวลขอมูลสําคัญของ
เอกสารงบประมาณเพื่อใหเห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณในมิติตาง ๆ ไดอยางชัดเจนสามารถทํา
ความเขาใจและสะดวกตอการศึกษาคนควา โดยในเลมนี้ไดแบงเนื้อหาสาระออกเปน 4 ภาค ดังนี้ ภาค 1
สาระสําคัญของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ภาค 2 ประมาณการรายรับ ภาค 3
งบประมาณรายจาย ภาค 4 การคลังของรัฐบาล
5. งบประมาณโดยสังเขป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554. / โดย สํานักนายกรัฐมนตรี. สํานัก
งบประมาณ. กรุงเทพฯ : สํานักงบประมาณ, 2553.
×งบประมาณโดยสังเขป ประจําป 2554 ฉบับนี้เนื้อหาเปนการแสดงรายละเอียดสาระสําคัญโดย
สรุป โดยเปนแผนการใชจายเงินแผนดินและแผนการบริหารการเงินการคลังของรัฐบาล โดยประมวลขอมูล
ของเอกสารงบประมาณ ซึ่งมีจํานวนหลายเลมและมีรายละเอียดมาก เพื่อใหเห็นภาพรวมของการจัดสรร
งบประมาณในมิติตาง ๆ ไดอยางชัดเจน โดยไดแบงออกเปน 4 ภาค ดังนี้ ภาค 1 วาดวยสาระสําคัญของ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ภาค 2 เปนการประมาณการรายรับ ภาค 3 วาดวย
งบประมาณรายจาย ภาค 4 เกี่ยวกับการคลังของรัฐบาล
6. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ประจําป 2551. / โดย
สํานักงานศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลปกครอง, 2552. [ศบ 10 1.2 2551]
×รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ประจําป 2551 ฉบับนี้
เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในรอบป 2551 โดยแบงเปน
สวนที่ 1 โครงสรางและอํานาจหนาที่ของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองวาดวยการแบงโครงสราง
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และอํานาจหนาที่ของศาลปกครอง และการแบงโครงสรางและอํานาจหนาที่ของสํานักงานศาลปกครอง
ตลอดจนวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป า ประสงค แ ละยุ ท ธศาสตร ข องศาลปกครอง ส ว นที่ 2 ผลสั ม ฤทธิ์ ก าร
ดําเนินงาน ประกอบดวย 1. ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน พ.ศ.2551 ตามยุทธศาสตรที่ 1-6 2. การวิเคราะห
ผลการดําเนินงานเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา สวนที่ 3 เกี่ยวกับวิชาการคดีปกครองเปนการรวบรวมคํา
พิพากษาและคําสั่งศาลปกครองที่นาสนใจ รายงานการวิเคราะหเหตุแหงการฟองคดีปกครอง รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด นอกจากนี้ภายในเลมยังประกอบดวย
ทําเนียบบุคลากร การรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน และพรอมกับแนะนําอาคารศาลปกครอง
แหงใหม
7. รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2551 : Oil and Thailand 2008. / โดย กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน, 2551. [พน 05 2.2 333.82 2551]
×รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2551 เลมนี้เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรายงาน
น้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศที่เผยแพรขอมูลและขาวสารเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งประกอบดวย ขอมูลการ
ผลิต การใช การนําเขา การสงออก ราคา ภาษี และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะเปนประโยชนตอ
หนวยงานและองคกรอื่น ๆ ตลอดจนผูสนใจเพื่อนําไปศึกษา วิเคราะหและอางอิงตอไป นอกจากนี้ยังได
รวบรวมขอมูลสถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย พรอมกับการนําเสนอเนื้อหาดวย
ภาษาไทย-อังกฤษ
8. รายงานประจําป 2551 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม. / โดย กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี.
กรุงเทพฯ : กรมบังคับคดี, ม.ป.ป.. [ยธ 05 1.1 2551]
×รายงานประจําป 2551 ของกรมบังคับคดี ฉบับนี้เนื้อหาเปนการกลาวถึง สรุปผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจในดานตาง ๆ อาทิ ดานการบังคับคดีแพง การบังคับคดีลมละลาย การฟนฟูกิจการของลูกหนี้
และการวางทรัพย รวมทั้งดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาองคการและบุคลากรภายในสังกัด
กรมบังคับคดี รวมทั้งดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานดานการบังคับคดีและการวางทรัพย
แกประชาชนเพื่อใหมีความรู ความเขาใจในขั้นตอนวิธีการเกี่ยวกับกฎหมายดานการบังคับคดี นอกจากนี้
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ภายในเลมนี้ยังประกอบดวย บทความ ไดแก แกนนําองคกรเขาสูการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) การเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการกรม
บังคับคดีและระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Potential System HiPPS) ตลอดจน
การอบรมสัมมนาการบังคับคดีแพงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหวางเจาพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี
กับผูแทนสภาเจาพนักงานบังคับคดีระหวางประเทศ ทั้งนี้ยังไดนําผลการดําเนินงาน พรอมดวยขอมูลสถิติ
คดีตาง ๆ ของกรมบังคับคดีในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2551 มารวมไวเพื่อใหผูสนใจไดศึกษา คนควาหรือ
ใชประโยชนในการอางอิง
9. รายงานประจําป 2551 สํานักงานกิจการยุติธรรม. / โดย กระทรวงยุติธรรม. สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม. กรุงเทพฯ : สํานักงานกิจการยุติธรรม, 2553. [ยธ 09 1.1 2551]
×รายงานประจําป 2551 ของสํานักงานกิจการยุติธรรม ฉบับนี้วัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อ
เผยแพรและประชาสัมพันธถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ อีก
ทั้งเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบตลอดจนรวมถึงบุคคลภายนอกทั่ว ๆ ไปที่สนใจสามารถนํา
ขอมูลไปใชประโยชนในการอางอิงในการศึกษา คนควา ทั้งนี้สาระสําคัญภายในจําแนกไดเปน สวนที่ 1
ภาพรวมขององคกร ประกอบดวย ยุทธศาสตร โครงสรางและอํานาจหนาที่ของสํานักงานกิจการยุติธรรม
แผนภูมิแสดงถึงระดับตําแหนงของขาราชการ รวมถึงงบประมาณประจําป 2551 และการเปรียบเทียบ
งบประมาณรายจายตั้งแตป 2547-2551 สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน ประกอบดวย รายงานผลการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 การพัฒนากฎหมายและวิจัยระบบงานยุติธรรม
และการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สวนที่ 3 รายงานการเงิน ประกอบดวย งบแสดงฐานะ
การเงิน งบรายไดและคาใชจาย
10. รายงานประจําป 2551 สํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม. / โดย สํานักงาน
ศาลยุติธรรม. สํานักระงับขอพิพาท. กรุงเทพฯ : สํานักระงับขอพิพาท, 2552. [ศย 13 1.1 2551]
×รายงานประจําป 2551 ของสํานักระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม ฉบับนี้เปนหนังสือที่มี
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การรายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานและการจั ด กิ จ กรรมต า ง ๆ ของหน ว ยงานใน
ปงบประมาณ 2551 ประกอบดวย ความเปนมาของอํานาจหนาที่ของสํานักระงับขอพิพาท การแบงสวน
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ราชการภายในสํานักระงับขอพิพาท พรอมดวยการสรุปผลรายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ของ
สํ า นั ก ฯ นอกจากนี้ ยั ง ได ก ล า วถึ ง หน ว ยงานต า ง ๆ ภายในสํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม อาทิ สถาบั น
อนุญาโตตุลาการ ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท ศูนยวิทยาการระงับขอพิพาททางเลือก ศูนยฝกอบรมและ
เผยแพรการระงับขอพิพาททางเลือก กลุมชวยอํานวยการ ตลอดจนพรอมดวยภาพกิจกรรมการอบรม
สัมมนา
11. รายงานประจําป พ.ศ.2552 กรมการปกครอง. / โดย กระทรวงมหาดไทย. กรมการปกครอง.
กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง, 2553. [มท 0.3 1.1 2552]
×รายงานประจําป 2552 ของกรมการปกครอง ฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อเผยแพร
และประชาสัมพันธถึงบทบาท ภารกิจและอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ ทั้งนี้
เพื่อใหสาธารณชนทั่วไปและบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบและสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนใน
การศึกษา คนควา อางอิง ซึ่งเนื้อหาภายในเปนการรายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาของ
หนวยงาน สามารถจําแนกไดเปน 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 เปนขอมูลภาพรวมของหนวยงาน พรอมดวย
ทําเนียบผูบริหารกรมการปกครอง 2552/2553 สวนที่ 2 วาดวยผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานตาม
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับผลผลิตตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ.2552 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญภายใตแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป สวนที่ 3 เกี่ยวกับรายงานการเงิน ประจําปงบประมาณ 2552 ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะ
การเงิน งบรายไดและคาใชจาย รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงิน
12. รายงานประจําป 2552 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. / โดย กระทรวงพาณิชย
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. กรุงเทพฯ : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, 2553.
[พณ 06 1.1 2552]
×รายงานประจําป 2552 ของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการ
จั ด ทํ า เพื่ อ เผยแพร แ ละประชาสั ม พั น ธ ถึ ง บทบาทและอํ า นาจหน า ที่ ข องหน ว ยงานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
ตลอดจนภารกิจตาง ๆ เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบและสามารถนํา
ขอมูลไปใชในการคนควา ศึกษา อางอิง โดยเนื้อหาในรายงานฉบับนี้แบงไดเปน สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ
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องคกร ประกอบดวย คณะผูบริหารพรอมภาพประกอบและรายนาม ยุทธศาสตร แผนภูมิโครงสรางภายใน
ของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ อํานาจหนาที่/อํานาจ หนาที่รายสํานักของกรมเจรจาการคาระหวาง
ประเทศ สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป 2552 รวมถึงการจัดทําเขตการคาเสรี (FTA) การเจรจา
การคาภายใตกรอบพหุภาคีและความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟก (APEC) การเจรจาทวิภาคี
ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธการใชประโยชนจากความตกลงทางการคา สวนที่ 3 รายงานการเงิน
ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย หมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ในการ
นําเสนอของเนื้อหาภายในประกอบดวย ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเทียบเคียงกัน
13. รายงานประจําป 2552 กรมชลประทาน. / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมชลประทาน.
กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน, 2553. [กษ 03 1.1 2552]
×รายงานประจําป 2552 ของกรมชลประทาน ฉบับนี้เนื้อหาเปนการสรุปผลการดําเนินงานใน
รอบปที่ผานมาของหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธถึงบทบาท
ภารกิจ และอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อใหสาธารณชนทั่วไปและ
บุคคลในหนวยงานไดรับทราบและสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง โดยที่
รายละเอียดของเนื้อหาภายในสามารถแบงออกไดเปน 6 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน
ประกอบดวย แผนยุทธศาสตรกรมชลประทาน 2552 Strategies for the year 2009 of The Royal
Irrgation Department (RID) โครงสรางการแบงสวนราชการและโครงสรางการบริหารงานของกรม
ชลประทาน ปงบประมาณ 2552 พรอมดวยภาพและรายนามของผูบริหารภายในองคกร รวมถึงสถิติภาค
บุ ค ลากร แผนงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป 2552 ส ว นที่ 2 รายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการของกรม
ชลประทาน ประกอบดวย ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตรวาดวยการพัฒนาแหลงน้ํา การบริหารจัดการน้ํา การปองกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา
รวมทั้ ง การดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของราชการ ส ว นที่ 3 รายงานการเงิ น
ประกอบดวย ตนทุนผลผลิตและตนทุนกิจกรรม รายงานการเงิน สถิติภาคการเงิน สวนที่ 4 กิจกรรมเดนใน
รอบป ประกอบดวย กิจกรรมเดนในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2552 สวนที่ 5 ทิศทางการบริหารจัดการใน
อนาคต ประกอบดวย แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเขม แข็ง 2555 สวนที่ 6 ภาคผนวก
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ประกอบดวย การสรุปขอมูลพื้นฐานดานการชลประทาน ปงบประมาณ 2552 และสรุปผลการดําเนินงาน
การพัฒนาแหลงน้ํา พรอมดวยตารางพื้นที่ลุมน้ํา พื้นที่ทางการเกษตร และพื้นที่ชลประทานในเขต 25 ลุม
น้ํา ตลอดจนรายนามของผูบริหารกรมชลประทาน
14. รายงานประจําป 2552 สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ :
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.. [สค 26 1.1 2552]
×รายงานประจําป 2552 ของสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย ฉบับนี้มีวัตถุประสงค
ในการจั ด ทํ า เพื่ อ เผยแพร ข อ มู ล ข า วสารและประชาสั ม พั น ธ ถึ ง บทบาทและอํ า นาจหน า ที่ ภ ารกิ จ ของ
หน ว ยงานที่ ไ ด รั บ มอบหมายให รั บ ผิ ด ชอบ อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให บุ ค ลากรในหน ว ยงานได รั บ ทราบ ตลอดจน
สาธารณชนทั่วไปที่สนใจสามารถเปนแหลงขอมูลประกอบการพิจารณาอางอิงเพื่อศึกษา ทั้งนี้เนื้อหา
ภายในประกอบดวย ผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2552 เปนการประมวลสรุปสถานการณและแนวโนม
สถานการณ อุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วไทย พร อ มด ว ยข อ เสนอแนวทางทั้ ง แก ไ ขป ญ หาและการส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความขัดแยงทางการเมือง การมีสวนรวมของ
สทท. กับหนวยงานภาครัฐในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ รวมถึงแผนการดําเนินงานป พ.ศ.2553
นอกจากนี้ยังประกอบดวย รายชื่อสมาชิกสามัญสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย อาทิ ทีพ่ กั แรม
สํ า หรั บ นั ก ท อ งเที่ ย ว รถขนส ง นั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง ทางบกและทางน้ํ า ทั้ ง นี้ ยั ง มี ร ายนามพร อ มภาพของ
คณะกรรมการประจําป 2551-2553 และกิจกรรมการเดนในรอบปที่ผานมาขององคกร
15. รายงานประจําป 2552 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. / โดย สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. [รก 02 1.1 2552]
×รายงานประจําป 2552 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการ
จั ด ทํ า เพื่ อ เผยแพร แ ละประชาสั ม พั น ธ ถึ ง บทบาทและอํ า นาจหน า ที่ ข องหน ว ยงานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
ตลอดจนภารกิจตาง ๆ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานหรือผูสนใจทั่ว ๆ ไปไดรับทราบและสามารถนําขอมูล
ไปใชประโยชน ซึ่งเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ประกอบดวย นโยบายและการบริหารจัดการงานวิจัยแบบ สกว.
โครงสรางการบริหารงาน ยุทธศาสตรบริหารจัดการงานวิจัย ผลการดําเนินงานที่มีผลกระทบตอสังคมไทย
สู สั ง คมฐานความรู การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาทั้ ง พื้ น ที่ แ ละงานวิ จั ย เชิ ง ยุ ท ธศาสตร การประเมิ น คุ ณ ภาพ
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ผลงานวิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจน
รวมถึ ง 10 ผลงานเด น สกว. ประจํ า ป 2552 และผลการดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ หลั ก ของฝ า ย โดย
ประกอบดวย 2 สวน คือ การสนับสนุนดานวิจัยและพัฒนา การสรางและพัฒนากําลังคนดานวิจัย พรอม
กันนี้ผลการประเมินการดําเนินงานของ สกว. ในรอบปที่ผานมาโดย TRIS
16. รายงานประจําป 2552 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
/ โดย สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552.
[นร 11 1.1 2552]
×รายงานประจําป 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับนี้เนื้อหาเปนการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบป 2552 ของหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงคในการจัดทํา
เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธถึงบทบาท ภารกิจ อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ทั้งนี้สามารถนําขอมูล
ไปใชประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง ซึ่งสาระสําคัญที่นํามาเสนอไวในเลมนี้สามารถแบงออกไดเปน
4 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ภาพรวมของ สศช. กลาวถึง บทบาท หนาที่ วิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรมองคกร และ
3 พันธกิจ 5 เปาหมาย 5 กลยุทธ ตลอดจนปจจัยสูความสําเร็จ สศช. กับบทบาทความรับผิดชอบตอ
สังคม โครงสรางองคกรของ สศช. รวมทั้งการใชทรัพยากรของ สศช. สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของ
สศช. กลาวถึง ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ สศช. และคณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดยกรรมการ
สศช. รวมถึงผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ สศช. ประจําปงบประมาณ 2552
และทั้งผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญของ สศช. ใน 4 ดาน ไดแก ดานการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร/
แผน/นโยบายรัฐบาล ดานการวิเคราะหและใหความเห็นตอรัฐบาล ดานการติดตามประเมินผลการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และดานการสรางองคความรูพัฒนาระบบขอมูล เครื่องชี้วัดและการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนา สวนที่ 3 รายงานการเงินของ สศช. กลาวถึง งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและ
คาใชจาย การวิเคราะหงบการเงิน สวนที่ 4 ผลการดําเนินงานในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการที่
ไดรับ มอบหมายจากคณะรั ฐ มนตรี กล า วถึง ผลการดํา เนิ น งานในด า นต า ง ๆ ที่ได รับ มอบหมายจาก
คณะรัฐมนตรี อาทิ แผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 1 และ 2 การประกันรายไดเกษตรกรและความกาวหนาใน
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การพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ และความสามารถในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
17. รายงานพลังงานของประเทศไทย ป 2551 : Thailand Energy Situation 2008. / โดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน, 2551. [พณ 05 2.2 333.79 2551]
×รายงานพลังงานของประเทศไทย ป 2551 เลมนี้เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานของ
ประเทศ อีกทั้งมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูลและขาวสารเกี่ยวกับสถิติพลังงานเปนประจําทุกป ซึ่งใน
รายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย ขอมูลการผลิต การนําเขา การสงออก การแปรรูปพลังงาน การใช
พลังงานและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนสถานการณดานพลังงานเพื่อเผยแพรแกประชาชน
และผูสนใจ ตลอดจนเพื่อเปนประโยชนตอหนวยงานและองคกรอื่น ๆ เพื่อนําไปศึกษาวิเคราะห และอางอิง
ตอไป พรอมกันนี้การนําเสนอของเนื้อหาดวยภาษาอังกฤษ-ไทย
18. รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2551 : Electric power in Thailand 2008. / โดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน, 2551. [พน 05 2.2 333.794 2551]
×รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย ป 2551 เลมนี้เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทนของประเทศ อีกทั้งมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการผลิต การนําเขา การ
สงออก การใชพลังงานทดแทน และขอมูลศักยภาพของพลังงานทดแทนประเภทตาง ๆ รวมถึงรายละเอียด
การพัฒนาการใชพลังงานทดแทนและขอมูลการใชพลังงานทดแทนในตางประเทศ ตลอดจนถึงสถานภาพ
ของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในโลกเพื่อเผยแพรแกประชาชนและผูสนใจ อีกทั้งเพื่อเปนประโยชนตอ
หนวยงานและองคกรอื่น ๆ เพื่อนําไปศึกษา วิเคราะหและอางอิงตอไป พรอมกันนี้การนําเสนอของเนื้อหา
ดวยภาษาอังกฤษ-ไทย
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19. รายงานไฟฟาของประเทศไทย ป 2551 : Electric power in Thailand 2008. / โดย กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน, 2551. [พน 05 2.2 537 2551]
×รายงานไฟฟาของประเทศไทยป 2551 เลมนี้เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาของ
ประเทศ เพื่อเผยแพรขอมูลและขาวสารเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา โดยประกอบดวย สถานการณไฟฟาของ
ประเทศไทย กําลังการผลิต ติดตั้ง ปริมาณการผลิต ปริมาณการใชไฟฟา ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิต
ไฟฟา การนําเขา การสงออก อัตราคาไฟฟาและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อที่จะเปนประโยชนตอ
หนวยงานและองคกรอื่น ๆ ตลอดจนผูสนใจเพื่อนําไปศึกษา วิเคราะหและอางอิงตอไป พรอมกันนี้การ
นําเสนอของเนื้อหาดวยภาษาอังกฤษ-ไทย

××××××××××××

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 34

สาระสังเขปหนังสือใหม
สิงหาคม 2553

บทเพลงของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
โดย ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน
บรรณารักษ ๖
“ตื่นเถิดชาวไทย อยาหลับใหลลุมหลง
ชาติจะเรืองดํารง ก็เพราะเราทั้งหลาย
ถามัวหลับมัวหลง เราก็คงมลาย
เราตองเรงขวนขวาย ตื่นเถิดชาวไทย”
จากเนื้อเพลงขางตนทานผูอานที่มีอายุรุนราวคราวเดียวกับผูเขียนคือ 40 กวาปขึ้นไปคงจะมี
ความคุนเคยกับเพลงนี้อยางดี เพราะเปนเพลงที่เปดในชวงเชาๆทั้งวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนซึ่ง
ในสมัยผูเขียนยังเด็กก็ยังคงเปนโทรทัศนขาวดําอยู เพลงนี้ชื่อเพลง “ตื่นเถิดชาวไทย” เปนบทประพันธของ
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ เพื่อใชประกอบละครเรื่อง "ศึกถลาง" ตั้งแต พ.ศ. 2480 จะเห็นวาผานไป 70 กวา
ปเนื้อเพลงนี้ก็ยังสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางดีกับสถานการณปจจุบันของประเทศไทยที่ตองการ
ความรักสามัคคีของคนในชาติ นับเปนบทเพลงที่ไมเคยตาย นอกจากเพลงนี้แลวหลวงวิจิตรวาทการยังได
ประพัน ธเพลงปลุ กใจสรา งความรัก ชาติ และสรางกระแสความเป น ชาตินิยมใหกั บ คนไทย เนื่อ งจาก
สถานการณบานเมืองในสมัยนั้น กําลังตองตอสูกับภัยจากการลาอาณานิคม หลวงวิจิตรวาทการเห็นวา
ทางสูอีกทางหนึ่งคือ การสรางลัทธิชาตินิยมซึ่งเปนการดําเนินรอยตามพระบาทลนเกลาฯ รัชกาลที่ 6 หลวง
วิจิตรวาทการไดปลูกฝงความรักชาติขึ้นในใจของคนไทยผานสื่อที่จะเขาถึงประชาชนไดเร็วที่สุด คือ ละคร
และเพลง นับวาทานเปนผูมีอุปการคุณตอชาติไทยอยางยิ่งดวยตัวทานมีคติพจนประจําตัววา
“ชาติ คือครอบครัวใหญที่สุด ทุกอยางที่เรามีอยูในชาติเปนผลแหงแรงงาน และความเสียสละแหง
บรรพบุรุษของเรา การที่เราจะรักชาติตอไปได ก็ดวยแรงงานและความเสียสละ ประกอบการใดใดที่เปน
ประโยชน ตอสังคม”
ทานไดประพันธเพลงไวประมาณ 150 เพลง บทเพลงของทานเปนที่รูจักกันดีตลอดมาทุกยุคทุก
สมัยแมแตผูเขียนซึ่งเกิดหลังจากทานไดเสียชีวิตไปแลวก็ยังเคยไดรับการถายทอดทารําประกอบการแสดง
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ในเพลงของทาน อยูหลายเพลง ไมวาจะเปน เพลงใตรมธงไทย เพลงยากเย็น (ประกอบการแสดงเรื่องเลือด
สุพรรณ) เพลงในน้ํามีปลาในนามีขาว และเพลงคนดีศรีอยุธยา เปนตน สรางความประทับใจในบทเพลง
เหลานี้เปนอยางยิ่ง ทําใหติดตามผลงานเพลงและละครของทานมาตลอดไมวาจะเปดแสดงที่ไหนก็มักจะ
ตามไปดู มีครั้งหนึ่งประมาณ 10 กวาปที่ผานมาไดมีโอกาสไปรวมงานรําลึกบทเพลงหลวงวิจิตรวาทการซึ่ง
จัดขึ้นที่หอสมุดแหงชาติ มีการเชิญนักรองมาขับรองบทเพลงที่มีชื่อเสียงจากละครเรื่องตางๆมากมาย
ประทั บ ใจมากไม ว า จะเป น เพลงต น ตระกู ล ไทย เพลงแสนหวี เพลงเขมรั ฐ เพลงโชคมนุ ษ ย เพลงรั ก
เมืองไทย เพลงแหลมทอง เพลงดวงจันทร เปนตน หลายเพลงมีการแสดงประกอบดวย แตที่นาประทับใจ
ผูชมเปนอยางยิ่งคงเปนชวงทายของการแสดงในครั้งนั้น คือการเชิญเหลาทายาทหลวงวิจิตรวาทการมา
แสดงความรูสึกที่มีตอผลงานของทาน ทั้งภรรยาและบุตรหลานของทานตางก็มีความภูมิใจและดีใจมากที่
ยังมีกลุมผูฟงที่ชื่นชอบบทเพลงเหลานี้เหลืออยูเปนจํานวนมาก สังเกตไดจากเมื่อคุณหญิงประภาพรรณ
วิจิตรวาทการ ทานขึ้นตนรองเพลงเลือดสุพรรณ วา “มาดวยกันๆ เลือดสุพรรณเอย” ผูชมทั้งหองก็พรอมใจ
กันรองเพลงนี้กระหึ่มขึ้นพรอมกันทั้งหองจนจบอยางมีความสุข ทําใหเห็นวาเพลงหลวงวิจิตรฯ นั้นยังอยูใน
ใจคนไทยเสมอ
นอกจากผลงานดานบทเพลงและบทละครแลว พลตรีหลวงวิจิตรวาทการยังเปนปราชญผูมีความรู
และมีบทบาทตอชาติไทยในอีกหลายดานไมวาจะเปน ดานประวัติศาสตร ดานการทูต ดานการประพันธ
หนังสือ ดานการเปนนักพูด ดานการศึกษา ดานการศาสนา ดานการเมืองการปกครอง หรือแมกระทั่งดาน
การคลัง โดยเคยรับราชการและทําประโยชนใหแกประเทศชาติในตําแหนงสําคัญตางๆมากมาย เชน
เจ า กรมปกาสิ ต (อธิ บดี ก รมพิ ธีก ารทู ต ) กระทรวงการต า งประเทศ รั ฐ มนตรี สั่ ง ราชการกระทรวงการ
ตางประเทศ เอกอัครราชทูตประจําประเทศ ญี่ปุน อินเดีย สวิตเซอรแลนด ออสเตรีย และยูโกสลาเวีย
อธิ บ ดี ก รมศิ ล ปากร เลขาธิ ก ารราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน เคยรั ก ษาการผู ป ระศาสน ก าร (อธิ ก ารบดี ) ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการ เปนตน ซึ่ง
ทุกตําแหนงทานไดสรางสรรคผลงานไวมากมาย อีกทั้งทานยังถายทอดประสบการณของทานผานหนังสือ
เพื่อใหลูกหลานไดศึกษา ทั้งนี้หลายเรื่องมีใหบริการในหองสมุดรัฐสภาดวย ขอคิดบางเรื่องทานไดถายทอด
ผานบทเพลงไวอยางนาสนใจ ทายนี้ผูเขียนขอฝาก ตอนหนึ่งของบทเพลง “โชคมนุษย” เพลงประกอบละคร
เรื่อง “พระมหาเทวี” ซึ่งเปนเพลงโปรดของอดีตนายกฯ สมัคร สุนทรเวช และยังสามารถนํามาใชไดจริง
ชีวิตประจําวันเพื่อเปนขอคิดแกทุกทานดังนี้
“ เปนการงายยิ้มไดไมตองฝน
แตคนที่ควรชมนิยมกัน

เมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค
ตองใจมั่นยิ้มไดเมื่อภัยมา”
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