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คําชี้แจงวิธีใช
“สาระสังเขปหนังสือใหม่“ เล่มนี้ เป็นการสรุปย่อเนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มที่หอ้ งสมุดได้รับ
โดยจัดหมวดหนังสือด้านต่าง ๆ รวมไว้ด้วยกัน ภายในหนังสือแต่ละหมวดจัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อหนังสือ
ตั้งแต่ ก - ฮ หรือ A - Z รายละเอียดประกอบด้วย

ชื่อหมวดหนังสือ
ลําดับที่. ชื่อหนังสือ. / ชื่อผูแ้ ต่ง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. [เลขหมู่หนังสือ]
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ตัวอย่าง

หนังสือหมวดประวัติศาสตรทั่วไป
(D)
1. ห้องสมุดลับของฮิตเลอร์. / โดย ไรแบ็ก, ทิโมธี ดับเบิลยู. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
[DD247.H5 ร936ห 2553]
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับห้องสมุดของฮิตเลอร์ ผู้นําพรรคนาซีของประเทศเยอรมัน ผู้เขียนได้ศึกษา
พฤติกรรมการสะสมหนังสือของฮิตเลอร์ สํารวจข้อมูลและเนื้อหาของหนังสือเหล่านั้น เพื่อนํามาวิเคราะห์
อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการแสดงออก ความคิด ความเชื่อ รวมถึงการพูดจาของผู้นําคอมมิวนิ สต์ท่านนี้
ผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกตจากการศึกษาว่า ฮิตเลอร์มักขีดเส้นใต้วรรคทอง ประโยคเด็ดหรือย่อหน้าที่ชื่นชอบ และ
บ่อยครั้งพบว่าพฤติกรรมการพูด คําพูดและนโยบายต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกับงานวรรณกรรม แสดงให้เห็นว่า
หนังสือที่ฮิตเลอร์เก็บสะสมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของเขา ซึ่งสิ่งที่ผู้เขียนค้นพบเป็นข้อมูลที่ไม่มีใคร
นําเสนอมาก่อน สําหรับรายละเอียดที่น่าสนใจมีให้ติดตามอ่านต่อไปภายในเล่ม
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หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา
(B)
1. ฉลาดรู้อย่างผู้นาํ . / โดย บูรชัย ศิริมหาสาคร. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553.
[BF637.L4 บ732ฉ 2553]
หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 6 ของเรื่อง ฉลาดรู้อย่างผู้นํา : smart leader มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดที่
ใช้ในการบริหารเพื่อการพัฒนาคน องค์กรและการพัฒนางาน โดยเนื้อหาสําคัญแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนแรกเกี่ยวกับเรื่องราวของผู้นําต้นแบบและผลงาน ส่วนที่ 2 คือ แนวคิดที่ดีเพื่อใช้สําหรับการบริหาร โดย
ผู้เขียนได้มีวิธีการนําเสนอที่น่าสนใจกล่าวคือ นอกจากจะให้ความรู้ที่เป็นสาระเช่น คําจํากัดความ ความหมาย
วิธีการต่าง ๆ แล้วยังมีแบบทดสอบสําหรับให้ผู้อ่านลองทําเพื่อวัดผลหรือเพื่อประเมินตนเอง ความรู้ที่ได้จาก
หนังสื อสามารถนํ ามาประยุ กต์ ใ ช้ สําหรั บการบริหาร ถือเป็นเทคนิคเพื่ อช่ว ยให้การบริ หารเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จีน. / โดย นวรัตน์ ภักดีคํา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2553.
[BL1812.G63 น299ท 2553]
จีนถือเป็นชาติที่มี “ความเชื่อและความศรัทธา” ที่เด่นชัดและยาวนานชาติหนึ่งในโลก ดังจะเห็น
ได้จากการมีรูปเคารพของเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเตือนใจให้ระลึกถึงความ
กตัญญูและคุณธรรมข้ออื่น ๆ อยู่ทั่วไป ตั้งแต่ภายในบ้านจนถึงศาสนสถานสําคัญหลายแห่ง โดยในเล่มได้
รวบรวมเรื่องราวและตํานานของเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จีนที่น่าสนใจไว้ ซึ่งได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้แก่ เทพ
ในปกรฌัมนิทานโบราณจีน เทพและเซียนตามความเชื่อลัทธิเต๋า พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์และเทพรักษา
พระพุทธศาสนาของจีน เทพและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์จีน รวมทั้งเทพและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์จากวรรณกรรมจีน
3. พลเมืองไทยแห่งอนาคตที่พึงปรารถนา. / โดย พิชัยยุทธ์ สยามพันธกิจ. กรุงเทพฯ : สยามมิส
พับลิชชิ่ง เฮ้าส์, 2553. [BJ1458 พ643พ 2553]
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ถื อ ว่ า เป็ น ทรั พ ยากรที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาสั ง คมในทุ ก ๆ
กระบวนการ ดั ง นั้ น พลเมื อ งของทุ ก ประเทศจะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาและการปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
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เปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน หนังสือเรื่อง “พลเมืองไทยแห่งอนาคตที่พึงปรารถนา” นี้จึง
ได้นําเสนอถึงหลักแห่งการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในการเตรียมความพร้อมของพลเมืองไทยรุ่นใหม่
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาพลเมืองไทยเพื่อให้นําประเทศไปสู่
การเป็นมหาอํานาจของเอเชียและของโลก
4. วันสําคัญในพระพุทธศาสนา. / โดย สุรีย์ มีผลกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : คอมฟอร์ม, 2552.
[BQ5700 ส867ว 2552]
ตลอดเวลาอันยาวนานถึง 4 อสงไขยกับอีกแสนกัปที่พระโพธิสัตว์ทรงบําเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหตุการณ์ต่าง ๆ หลังจากตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงบําเพ็ญกรณียกิจ ทรงโปรดเวไนย
สั ต ว์ ต ลอดเวลา 45 พรรษา ตราบจนเสด็ จ ดั บ ขั น ธปริ นิ พ พาน มี เ หตุ ก ารณ์ ที่ นั บ ว่ า เป็ น วั น สํ า คั ญ ยิ่ ง ใน
พระพุทธศาสนา 3 วัน คือ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันมาฆบูชา หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเหตุการณ์
ทั้ ง หมดแล้ ว นํ า มาเรี ย บเรี ย งเนื้ อ ความให้ เ ป็ น ไปตามลํ า ดั บ ขั้ น ตอน โดยให้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งตามแนวของ
พระไตรปิฎก และทราบความเป็นมาของวันเหล่านั้นโดยละเอียด
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หนังสือหมวดวิชาการเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร (C)
1. เปิดตํานานบุคคลดังของโลก (ตะวันตก). / โดย มานพ ถนอมศรี. กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2552.
[CT203 ม443ป 2552]
หนังสือเล่มนี้นําเสนอเรื่องราวชีวประวัติของบุคคลที่มีชื่อเสียงและชื่อเสียในหน้าประวัติศาสตร์ของ
แต่ละประเทศทางซีกโลกตะวันตก ซึ่งเคยยิ่งใหญ่และโด่งดังในยุคสมัยที่เขาถือกําเนิดขึ้น บางคนสร้างผลงาน
และเกียรติคุณไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ แต่บางคนก็สร้างความอัปยศให้กับตนเองและประเทศของตนอย่างที่ไม่
น่าให้อภัย เนื้อหาในแต่ละตอนจะสอดแทรกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเป็นถิ่นกําเนิดของบุคคลที่
กล่าวถึง พร้อมกับชีวประวัติของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งเราอาจจะยังไม่ทราบเรื่องราวมากนัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว
ของเจ้าของตํานานม้าไม้แห่งกรุงทรอย ซึ่งความจริงแล้วผู้ประพันธ์มหากาพย์เรื่องนี้เป็นคนตาบอดหรือกษัตริย์
ร่างเล็กแต่มีวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่นาม อเล็กซานเดอร์มหาราช หรือเรื่องราวอีกแง่หนึ่งของผู้นํานาซีอย่างอดอล์ฟ
ฮิตเลอร์กับนิสัยลักเพศนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เป็นต้น

3

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่

[ธันวาคม

2553]

หนังสือหมวดประวัติศาสตรทั่วไป
(D)
1. ความทรงจําในอ่าวปัตตานี. / โดย ดอเลาะ เจ๊ะแต และคณะ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553. [DS589.P2 ด287ค 2553]
หนังสือเล่มนี้นําข้อมูลมาจากเอกสารโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาท้องถิ่น
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนการสนับสนุนงานวิจัย
(สกว.) เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของอ่าวปัตตานี ประวัติศาสตร์ ความทรงจําและ
การเมืองการปกครองที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตชาวอ่าวปัตตานีและการทํามาหากิน ตลอดจน
ประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรมแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมทั้งเรื่องของ
ศาสนาและการยกเลิกพิธีกรรมบางอย่าง ซึ่งข้อมูลได้มาจากการลงพื้นที่สํารวจเพื่อรวบรวมข้อมูล ดังนั้นหาก
ผู้ใดมีความสนใจศึกษาเรื่องดังกล่าว หนังสือเล่มนี้ก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างดี
2. ท่องเที่ยว เรียนรู้ กรุงศรีอยุธยา. / โดย ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์. กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพลส, 2553.
[DS589.A9 ธ395ท 2553]
หนังสือเรื่องท่องเที่ยว เรียนรู้ กรุงศรีอยุธยา เป็นหนังสือที่แนะนําสถานที่สําคัญต่าง ๆ ในจังหวัด
อยุธยา เมืองเก่า ซึ่งเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจังหวัด
อยุธยา เช่น ประวัติความเป็นมา สภาพทางภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจการค้า และศิลปกรรม
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่สําคัญอย่าง วัด พระราชวัง วิหาร และป้อมปราการที่อยู่
รอบเกาะอยุธยา อีกทั้งยั งแนะนําพิพิธภัณฑสถานอันเป็นแหล่งความรู้สําคัญสําหรับการศึกษาข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ ภายในเล่มมีภาพประกอบสวยงามและมีภาพจําลองของวัดหรือพระราชวังที่สําคัญในจังหวัด
อยุธยา
3. ปราสาทพระวิหาร ความจริงที่คนไทยต้องรู้. / โดย กองบรรณาธิการผู้จัดการ. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2551. [DS544.98.P7 ป465 2551]
หนังสือเล่มนี้ได้นําเสนอเรื่องราว ประวัติศาสตร์ของปราสาทพระวิหาร นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2505 ซึ่ง
ประเทศไทยถูกศาลโลกพิพากษาตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศกัมพูชา จากวันนั้น
จนถึงวันที่ประเทศกัมพูชายื่นขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก และคณะกรรมการมรดกโลกมี
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มติตัดสินให้ประเทศกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งจากเหตุการณ์
ดังกล่าวทําให้สะเทือนความรู้สึกของคนไทยเป็นอย่างมาก พร้อมกับเกิดคําถามที่ว่า เพราะเหตุใดนายนพดล
ปัทมะ อดีตรัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยนั้นได้มีม ติที่เห็ นชอบให้ ประเทศกัม พู ชาขึ้น
ทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นคณะผู้จัดทําหนังสือจึงรวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นหลังจากศาลโลกตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของประเทศกัมพูชา จนกระทั่งวันที่คณะกรรมการ
มรดกโลกมีม ติ ใ ห้ กัม พู ชาขึ้ นทะเบียนปราสาทพระวิ ห ารเป็นมรดกโลก โดยนํ าเสนอข้ อมู ล เบื้ องหน้าและ
เบื้องหลังของเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจมีความเข้าใจในเรื่องราวของปราสาทพระวิหารมากยิ่งขึ้น
4. พม่า : ประวัติศาสตร์และการเมือง. / โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตํารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552. [DS528.7 ช495พ 2552]
หนังสือเล่มนี้เป็นงานวิชาการที่ให้ภาพรวมของพม่าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นการบรรยาย
ประวัติศาสตร์พม่า 3 ยุคสมัย คือ สมัยโบราณจากยุคราชวงศ์พุกาม ราชวงศ์ตองอู และราชวงศ์คองบอง
ราชวงศ์สุดท้ายของแผ่นดินพม่า สมัยที่สอง สมัยพม่าตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ โดยผ่านการทําสงคราม
เพื่อยึดครองของอังกฤษกับพม่า 3 ครั้งที่มีระยะเวลารวม 60 ปี สมัยที่สาม เป็นสมัยเอกราชของพม่านับแต่
สงครามโลกครั้งที่ 2 กระทั่งมาถึงการรัฐประหารในปี พ.ศ.2505 ที่จะนําพม่าเข้าสู่ “เส้นทางสังคมนิยม” และ
“เปิดประเทศ” ในที่สุด
5. มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2552. / โดย ศูนย์ข้อมูลมติชน. กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
[DS586 ม139 2553]
การบันทึกนั้นเปรียบเสมือนการทบทวนความทรงจํา ดังนั้น การรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งข่าว
ดี-ข่าวร้ายย่อมเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีสําหรับการดําเนินชีวิต และการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ในอนาคต มติชน
บันทึกประเทศไทยปี 2552 เล่มนี้ได้รวบรวมข่าวสารสําคัญในรอบปีทั้งในและต่างประเทศ โดยแต่ละเดือนนั้น
ได้สรุปข่าวเด่นและเหตุ การณ์สํ าคัญ ซึ่ งให้รายละเอียดข้ อมูล อย่ างครบถ้วน พร้อมรู ปจากเหตุ การณ์จริง
นอกจากนี้ยังมีดัชนีข่าวท้ายเล่มเพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นคว้าข่าวได้ง่าย และเห็นภาพรวมลําดับเหตุการณ์ในแต่
ละด้านทั้งการเมือง เศรษฐกิจ ต่างประเทศและสังคมได้ชัดเจนมากขึ้น
6. ยาลอเป็นยะลา ความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและคนรุ่นใหม่ในเมืองและปริมณฑลเมืองยะลา.
/ โดย ทรัยนุง มะเด็ง และ อับดุลเร๊าะมัน บาดา. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.), 2553. [DS589.Y3 ว346ย 2553]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นเมืองยะลา มีการสํารวจและรวบรวม
ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ความเป็นมาในอดีต ความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ วิถีชีวิต การทํามาหากิน ตลอดจน
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ทั้งนี้ยังได้นําเสนอปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ของคนยะลา และมุมมองของ
กลุ่มคนต่าง ๆ ที่มีต่อพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการสํารวจพื้นที่ด้วยตนเอง เพราะ
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ผู้เขียนเป็นนักวิจัยท้องถิ่นในเมืองยะลา หนังสือเล่มนี้จะช่วยสะท้อนภาพสังคมของชาวเมืองยะลาให้มุมมองที่
แตกต่าง เพราะสิ่งที่ถ่ายทอดอยู่ภายในหนังสือนี้มาจากคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
7. เรื่องเล่าจากหมู่บ้านเชิงเขาบูโด กรณีบ้านตะโหนด. / โดย มะลีซอ โซมะดะ และ งามพล จะปากิยา.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553. [DS589.N34 ม289ร 2553]
หนังสือเล่มนี้ นําเนื้อหามาจากเอกสารการวิจัยเรื่อง “ระบบเครือญาติที่บ้านตะโหนด : ระบบ
กรรมสิทธิ์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณเทือกเขาบูโด” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยเนื้อหาของหนังสือจะมุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ด้านความรู้สึกนึกคิด คติ
ความเชื่อ วิถีการดําเนินชีวิตของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้บ้านตะโหนด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของหมู่บ้านเชิงเขาบูโด จังหวัดนราธิวาส เป็นกรณีศึกษา โดยเป็นพื้นที่ซึ่งมีปัญหาความขัดแย้งและรุนแรงมาก
ที่สุดแห่งหนึ่ง เพื่อให้คนในสังคมมีความเข้าใจคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นและสามารถร่วม
หาทางออกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน
8. 100 เอกสารสําคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ลําดับที่ 1. / โดน วินัย พงศ์ศรีเพียร.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. [DS571 ห159 2552]
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมผลงานการค้นคว้าเอกสารสําคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย เพื่อกระตุ้นให้
คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของเอกสารสําคัญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเอกสารชั้นต้น ในการศึกษาประสบการณ์ใน
อดีตของสังคมไทย ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาการด้านภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษไทย เอกสารสําคัญที่ได้ศึกษาในเล่มนี้ครอบคลุมเรื่องราวที่น่าสนใจตั้งแต่จารึกสุโขทัย 4 หลัก
เอกสารจีนโบราณสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง เอกสารโปรตุเกส เอกสารดัตซ์ และเอกสารไทย รวม
ทั้งหมด 11 เรื่อง ซึ่งได้มีบทวิเคราะห์ความสําคัญของเอกสารเหล่านั้นโดยครบถ้วน
9. ห้องสมุดลับของฮิตเลอร์. / โดย ไรแบ็ก, ทิโมธี ดับเบิลยู. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
[DD247.H5 ร936ห 2553]
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับห้องสมุดของฮิตเลอร์ ผู้นําพรรคนาซีของประเทศเยอรมัน ผู้เขียนได้ศึกษา
พฤติกรรมการสะสมหนังสือของฮิตเลอร์ สํารวจข้อมูลและเนื้อหาของหนังสือเหล่านั้น เพื่อนํามาวิเคราะห์
อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการแสดงออก ความคิด ความเชื่อ รวมถึงการพูดจาของผู้นําคอมมิวนิ สต์ท่านนี้
ผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกตจากการศึกษาว่า ฮิตเลอร์มักขีดเส้นใต้วรรคทอง ประโยคเด็ดหรือย่อหน้าที่ชื่นชอบ และ
บ่อยครั้งพบว่าพฤติกรรมการพูด คําพูดและนโยบายต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกับงานวรรณกรรม แสดงให้เห็นว่า
หนังสือที่ฮิตเลอร์เก็บสะสมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของเขา ซึ่งสิ่งที่ผู้เขียนค้นพบเป็นข้อมูลที่ไม่มีใคร
นําเสนอมาก่อน สําหรับรายละเอียดที่น่าสนใจมีให้ติดตามอ่านต่อไปภายในเล่ม
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หนังสือหมวดภูมิศาสตร
มานุษยวิทยาและนันทนาการ (G)
1. ข้าวของพ่อ. / โดย วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย. กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2553.
[GT5899.R5 ว666ข 2553]
หนังสือเรื่อง “ข้าวของพ่อ” ในภาคภาษาไทยและ “Father’s Rice” ในภาคภาษาอังกฤษจัดพิมพ์
ขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลครบ 60 ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นการบอกเล่า
เรื่องราวของข้าวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยภาษาที่สละสลวยเข้าใจง่ายและอีกประการสําคัญ คือ ได้สะท้อน
พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อชาวนาไทยในฐานะ
กระดูกสันหลังของชาติ โดยได้พระราชทานขวัญกําลังใจ ทรงห่วงใยพระราชทานความช่วยเหลือ แนะนํา
เกี่ยวกับการปลูกข้าวมาโดยตลอด นอกจากนี้ในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ยังเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณอัน
ยิ่งใหญ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นส่วนสําคัญที่สร้าง
ความภาคภู มิใ จ และความปิ ติ ยิน ดีใ ห้แ ก่พ สกนิก รชาวไทยผู้อ ยู่ใ ต้ร่ ม พระบารมี ข องพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร
(H)
1. เคล็ดลับการซื้อประกันชีวิต 2009. กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2552.
หนังสือเล่มนี้จัดทําโดยวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งเนื้อหาภายในเป็นการกล่าวถึงเคล็ดลับ
ต่าง ๆ ในการเลือกซื้อประกันชีวิต โดยเริ่มตั้งแต่การให้ความหมายของคําว่า การประกันชีวิตคืออะไร และ
ทําไมต้องทําประกันชีวิต รวมถึงประเภทของการประกันชีวิต พร้อมด้วยการเลือกซื้อประกันชีวิตประเภทไหน
อย่างไรให้พอดี อีกทั้งเพื่อสนองตอบความต้องการในด้านต่าง ๆ ตลอดจนจะทําอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์
กรมธรรม์หาย จะเคลมประกันต้องทําอย่างไร และจะทําอย่างไรเมื่อไม่มีเงินชําระเบี้ยประกัน เนื้อหาในหนังสือ
เล่มนี้นอกจากจะเป็นคู่มือช่วยให้ผู้อ่านสามารถเลือกซื้อประกันได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการ เพราะให้
รายละเอียดแบบประกันแต่ละประเภทจนถึงประเด็นที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจแล้ว ในภาคผนวกยังประกอบด้วย
ตัวอย่างแบบประกันชีวิต แบบประกันภัย ทําเนียบบริษัทประกันภัย แหล่งข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับ
ผู้อ่านที่สนใจ
2. ตํานานนักโทษประหาร. / โดย เอกรงค์ ภาณุพงษ์. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553.
[HV8532.T5 อ879ต 2553]
หนังสือ “ตํานานนักโทษประหาร” เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวการประหารนักโทษในอดีต
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและวิวัฒนาการในแต่ละสมัย รวมทั้งได้กล่าวถึงอาวุธที่
ใช้ในการประหารและสถานที่ประหาร นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังได้นําเสนอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการลงโทษ
ผู้ทําผิด อาทิ วิธีการลงโทษ พิธีกรรมและกรรมวิธีก่อนการลงโทษประหาร เงินรางวัลสําหรับเพชฌฆาต และ
วิธีการขอพระราชทานอภัยโทษ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้อ่าน อีกทั้งผู้เขียนยัง
มุ่งหวังให้หนังสือเป็นสิ่งเตือนใจไม่ให้คนทํากระทําความผิด
3. บริษัทฉ้อฉลกลโกงข้ามชาติ. / โดย กมล กมลตระกูล. กรุงเทพฯ : ฃอคิดด้วยฅน, 2548.
[HV6691 ก131บ 2548]
บริษัทฉ้อฉลกลโกงข้ามชาติ นี้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการโกงของบริษัทต่างชาติที่ทําแล้ว
เกิดความร่ํารวยท่ามกลางความเสียหายของผู้ถือหุ้นและลูกค้าจนกลายมาเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่น ๆ ทั่วโลก
ทั้งนี้ในรายละเอียดของเนื้อหาได้รวบรวมรายชื่อของบริษัทต่าง ๆ ของชาวต่างชาติ รวมถึงวิธีการโกงเพื่อเป็น
8

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่

[ธันวาคม

2553]

ข้อมูลให้ผู้อ่านได้รู้ทันธุรกิจต่างชาติ รู้ทันธุรกิจใหญ่และรู้ทันคนรวยมากขึ้น อาทิ บริษัทประกันเอไอจี เป็น
บริษัทใหญ่แล้วยังโกง เปิดเสรีภาคบริการ : ซ่อนดาบในรอยยิ้ม เอนรอน (Enron) มหากาพย์แห่งการฉ้อฉล,
ความฉ้อฉลของบริษัท 5 เสือตรวจสอบบัญชีโลก, อาร์เธอร์ แอนเดอร์เสน (Arthur Andersen) ตํานานของ
ตาชั่งตรวจสอบบัญชีเอียง, กลุ่มทุนฉ้อฉลในวอลล์สตรีท, มหันตภัยของกองทุนเก็งกําไร (Hedge Funds),
ระวังกรอบแนวคิดเสรีนิยมไร้ชาติ (พรมแดน), ธนาคารริกส์ (ธนาคารการเมืองอเมริกันพันธุ์แท้) เป็นธนาคาร
เก่าแก่และรับใช้นักการเมืองอเมริกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1840 เจ้าของคนปัจจุบันของริกส์มีความสนิทสนมกับ
ตระกูลบุชมานาน ด้วยความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ธนาคารแห่งนี้หลีกเลี่ยงการถูกควบคุมจาก
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการซักฟอกเงินปี 2004 กระทรวงยุติธรรม สหรัฐได้ดําเนินการสอบสวน
ธนาคารริกส์ใน 3 ข้อหา คือ 1. ซักฟอกเงิน 2. คอร์รัปชั่น 3. สนับสนุนผู้ก่อการร้ายและในปีเดียวกันธนาคาร
ริกส์ได้ถูกระทรวงยุติธรรมสั่งปรับเป็นเงิน 25 ล้านเหรียญ ในข้อหาเจตนาโอนเงินโดยเลี่ยงระเบียบและอาจมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ประธานาธิบดีบุชไม่ยอมให้เปิดเผยรายละเอียดของการสอบสวนโดยอ้างว่า
เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ
4. ปฏิรูปตํารวจโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง เจาะลึกข้อเท็จจริงการปรับโครงสร้างตํารวจ. / โดย กิตติพงษ์
กิตยารักษ์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตํารวจ, 2553.
[HV8252.55 ก674ป 2550]
หนังสือเล่มนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือปฏิรูปตํารวจ ความ
เป็นมาของการปฏิรูปตํารวจ ทั้งความรู้ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติและเหตุใดต้องปฏิรูปตํารวจและเหตุใดบุคคล
บางคนบางกลุ่มจึงไม่ต้องการให้ปฏิรูปตํารวจ ทั้งนี้ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทความเรื่อง เมื่อความ
คาดหวังสวนทางกับความเป็นจริง, ปฏิรูปองค์กรตํารวจ...ตํารวจต้องมีส่วนร่วม, 10 ประเด็นปฏิรูปตํารวจ
ปรัชญา “Civilian Oversight”….จุดหมายคือ “ตํารวจของประชาชน”, มิติใหม่งานโรงพักและการเสริม
สมรรถนะตํารวจ, ประสบการณ์ปฏิรูปตํารวจในต่างแดน, สถาบันส่งเสริมหลักนิติธรรม...หนทางสู่สังคม
ยุติธรรม, บทส่งท้าย : ก้าวอย่างไรให้ถึงฝัน พร้อมกันนี้ในส่วนของภาคผนวกประกอบด้วย ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ท ผลการสํารวจความคิดเห็นของตํารวจและประชาชนเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างตํารวจโดย
สํานักวิจัย
5. รวมบทความที่ได้รับรางวัล วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สําหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน ปีที่ 2. / โดย
นิลินี ตันธุวนิตย์, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. [HC445 ร156 2552]
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความที่ได้รับรางวัล วนิดาฯ ปีที่ 2 ประกอบด้วย 4 บทความ ดังนี้
1. การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจําหลอน : การศึกษากิจกรรมจากความทรงจํา กรณี “ถังแดง”
ในชุมชนลําสินธุ์ อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ของจุฬารัตน์ ดํารงวิถีธรรม บทความชิ้นนี้เป็นการสรุป
สาระสําคัญจากวิทยานิพนธ์ โดยพยายามอธิบายให้เห็นว่ากรณีเผาลงถังแดงคืออะไรที่สําคัญ เรื่องเล่าและ
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ความทรงจําถังแดงยังเป็นฐานสําคัญต่อการดําเนินโครงการต่าง ๆ โดยมีประสบการณ์/บทเรียนจากการสู้รบใน
ป่าเป็นเทคโนโลยีสําคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวของชุมชน 2. การยึดที่ดินเอกชน :
การปรับ
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง อํ า นาจทางทรั พ ย์ โ ดยชาวบ้ า นในชนบทภาคเหนื อ ของทรงศั ก ดิ์ ปั ญ ญา บทความนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการยึดที่ดินเอกชนของชาวบ้านในเขตจังหวัดเชียงใหม่-ลําพูนในช่วงระหว่างปี พ.ศ.
2541-2546 เพราะปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เพียงแค่การละเมิดกฎหมายเท่านั้นแต่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของ
ชาวบ้านภายใต้เงื่อนไขความจําเป็นในการดํารงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชนบทภาคเหนือ
ของไทย 3. มายาคติความยากจนในสังคมไทย : โบราณคดีของความหมาย โดย สามชาย ศรีสันต์ บทความนี้
ปรับปรุงมาจากบทที่ 6 ของวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความยากจนในยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์ โดยบทความนี้จะแสดง
การวิเคราะห์ความหมายความยากจนในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่สะท้อนผ่านภาษามุ่งค้นหาการสร้างความหมาย
สัญญะ (Signified) โดยใส่รหัส (codes) ที่เป็นตัวแทนการพ้นไปจากความยากจน 4. การวิจัยโดยประชาชน :
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของชุมชนโดย อุสา สิทธิสาคร บทความนี้เป็นการพลิกมิติ
งานวิจัย คือ การที่ประชาชนวิจัยด้วยตนเองเป็นการวิจัยโดยกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของเรื่องเพื่อแก้ปัญหาของตัวเอง
6. รหัสลับ...รหัสความสําเร็จ The Rules of Work. / โดย เทมพลาร์, ริชาร์ด. กรุงเทพฯ : ดีไลท์
พับลิชชิ่ง, 2553. [HF5386 ท637ร 2553]
หนังสือเล่มนี้สามารถให้คําตอบกับผู้มีปัญหาว่าตั้งใจทํางานหรือใช้ความพยายามในการแสวงหา
ความสําเร็จแต่ก็ยังไม่ก้าวหน้าหรือยังไม่ขึ้นสู่ความสําเร็จ ว่าควรแก้ปัญหานั้นอย่างไรเสนอการพัฒนาตนเองให้
ประสบความสําเร็จด้วยวิธีการที่ง่ายและประสบความสําเร็จอย่างไม่น่าเชื่อ เพียงเริ่มจากการพัฒนาตนเองใน
ด้านต่าง ๆ การวางแผนให้ตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานในการก้าวสู่ความสําเร็จ นอกจากนั้นยังสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กับงานพัฒนาองค์กร บริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรให้มีศักยภาพในการทํางานและนําพา
องค์กรไปสู่ความสําเร็จได้
7. เศรษฐกิจทางเลือก : ว่าด้วยเศรษฐกิจความสุข เศรษฐกิจอิสลาม และนโยบายประชานิยม. / โดย
สฤณี อาชวานันทกุล. กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊คส์, 2553. [HD87 ส357ศ 2553]
หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือชุดของ “เศรษฐกิจทางเลือก” โดยเนื้อหาของหนังสือพัฒนามา
จากโครงการวิจัยเรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจทางเลือกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ : บท
สํารวจองค์ค วามรู้ แ ละประสบการณ์” หนังสื อ เล่ม นี้จึ งนํ า เสนอเศรษฐกิ จ ทางเลื อกในมิ ติข องการพั ฒ นา
เศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนความสุขของมนุษย์ มากกว่าการเน้นการพัฒนาที่วัดจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
การพัฒนาดังกล่าวมีเพียงคนส่วนน้อยที่ได้ผลประโยชน์จากการพัฒนา ดังนั้นเศรษฐกิจทางเลือกจึงนําเสนอ
แนวคิดการพั ฒนาแบบใหม่ ซึ่งประเทศภูฏานได้นํ ามาใช้ และประสบความสํ าเร็ จมาแล้ว คือ การพัฒนา
เศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนความสุขของประชาชนในประเทศเป็นหลัก นอกจากนั้นยังได้เสนอแนวคิดการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบสังคมมุสลิมหรืออิสลาม เนื่องจากการพัฒนาดังกล่าวทั้งอยู่บนหลักของศาสนาอิสลาม ดังนั้น
กรอบของการพัฒนาจึงมาจากกฎเกณฑ์ หลักคําสอนและจารีต ซึ่งนํามาสู่การถูกกล่าวหาว่าหลักการพัฒนา
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ดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันการพัฒนาเศรษฐกิจแบบอิสลามสามารถ
ต้านกระแสระบบทุนนิยมที่มาจากชาติตะวันตกและพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองขึ้นมาได้ และรวมถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบประชานิยม ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้นําเสนอรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจทางเลือกที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่คนส่วน
ใหญ่ในสังคมจะได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง
8. สนุกคิดแล้วบิดขี้เกียจ. / โดย หนุ่มเมืองจันท์, นามแฝง. กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
[HF5415.15 ห159ส 2553]
หนังสือเรื่องสนุกคิดแล้วบิดขี้เกียจ เล่มนี้เป็นเล่มที่ 14 ของหนังสือชุด “ฟาสต์ฟู๊ดธุรกิจ” เนื้อหา
ภายในเล่มจะกล่าวถึงการทําธุรกิจ โดยแนะให้ผู้อ่านรู้จักการมองมุมกลับหรือคิดในแง่บวกสําหรับการดําเนิน
กิ จ กรรมธุ ร กิจ การค้ า มี ก ารหยิ บ ยกเรื่ องราวประสบการณ์ก ารทํ าธุ ร กิ จ ของบุ ค คลที่ มีชื่ อ เสี ย งมานํ า เสนอ
กล่าวถึง ประเด็นแง่มุมการทําธุรกิจและปรัชญาในการดําเนินงาน ทั้งนี้เมื่อผู้อ่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว
อาจทําให้เกิดแรงบันดาลใจและสามารถนําเทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้ เป็น
การเปิดโลกทัศน์มุมมองใหม่ ๆ ในด้านการทําธุรกิจยุคปัจจุบัน
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หนังสือหมวดรัฐศาสตร
(J)
1. การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตย. / โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2552. [JQ1745.A1 ส888ก 2552]
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตผู้นํานักศึกษาเรียกร้องประชาธิปไตยในยุค 14 ตุลาคม 2516 ได้
สร้างสรรค์ผลงานเล่มนี้ โดยมีรูปแบบเชิงวิจัยในการมุ่งศึกษาภาพรวมของปัญหาระบอบการเมืองการปกครอง
ไทย ซึ่งเน้นการศึกษาการเมืองภาคประชาชนและอาศัยทฤษฎีการเมืองและหลักรัฐศาสตร์ด้านการเมือง เป็น
ตัววิเคราะห์เปรียบเทียบและพิจารณาหาข้อสรุปเกี่ยวกับบทบาทและแนวโน้มทิศทางในความเป็นจริงของ
การเมืองภาคประชาชน ซึ่งผลงานวิจัยเล่มนี้มีรูปแบบการนําเสนอโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้
ส่ ว นที่ ห นึ่ ง เป็ น การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาประชาธิ ป ไตย ส่ ว นที่ ส อง จะเน้ น การพิ จ ารณาปั จ จั ย ภายนอกที่ มี
ผลกระทบต่อความเป็นรัฐชาติและระบอบประชาธิปไตย ส่วนที่สาม เป็นการให้คําตอบโดยพิจารณาจาก
ปัญหาประชาธิปไตยส่วนที่หนึ่งและพิจารณาปัญหาจากปัจจัยภายนอกในส่วนที่สอง และส่วนที่สี่จะกล่าวถึง
ภาพรวมของการเมืองจากประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเพื่อให้เข้าใจและในมุมมองหรือแง่คิดบาง
ประการของสภาพปัญหาในระบอบประชาธิปไตยของไทย ซึ่งยืนยาวมาถึง 78 ปี นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองแต่ยังคงมิอาจทําให้ประชาธิปไตยฝั่งรากลึกในสังคมไทยได้อย่างแท้จริง
2. แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์การประยุกต์และการพัฒนา : The Public Administration
Concepts Application and Development. / โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : โฟรเพซ, 2552. [JF1358 ว689น 2552]
หนั งสือเล่ม นี้ นําเสนอแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์หรื อแนวคิดทางการบริหารจั ดการของ
หน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น การบริหารจัดการในเรื่องนโยบาย อํานาจหน้าที่ จริยธรรม การวางแผน การจัดการ
องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การประสานงาน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการทํา
ความเข้าใจ แนวคิด มุมมอง และการประยุกต์ใช้แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์
ต่อด้านการศึกษา ซึ่งสามารถนําแนวคิดหรือความรู้ทั่วไปที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน การใช้ประกอบการทํารายงานหรือประกอบการทําวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้อีกด้วย และผู้เขียนยัง
เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่อง “ภาพรวมแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ของไทยในปัจจุบันและอนาคต” เพื่อเป็น
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ประโยชน์สําหรับการศึกษาและการทําวิจัยที่เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งนําเสนอเนื้อหาเพิ่มเติมนี้ไว้ในส่วน
ของคํานําและเนื้อหาแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ การประยุกต์และการพัฒนาจะเป็นเนื้อหาของหนังสือ
3. วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองในประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน. / โดย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2553. [JQ1745.A1 บ241ว 2553]
หนังสือเล่มนี้เป็นการนําเสนอมุมมองการวิเคราะห์เปรียบเทียบเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในปี 2540 และ 2551 ของผู้เขียน ซึ่งในเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 กล่าวถึงวิกฤตเศรษฐกิจในปี
2540 และรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิกฤตเศรษฐกิจและการนํารัฐธรรมนูญ 2540 มาบังคับใช้ พร้อมกับปัญหา
กฎหมายและคดีรัฐธรรมนูญที่เกิดจากมาตรการแก้วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ส่วนที่สองกล่าวถึง วิกฤตเศรษฐกิจ
โลกกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในปี 2551 และปัญหาอื่น ๆ ว่าด้วย ปัญหาด้านความชอบธรรมในช่วง
2548-2552 การรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 รัฐธรรมนูญปี 2550 และความพยายามแก้ปัญหา
“ระบอบทักษิณ” รวมทั้งวิกฤตซ้ําซ้อนทั้งวิกฤตการเมืองและวิกฤตเศรษฐกิจ ส่วนที่ 3 กล่าวถึง จากวิกฤต
การเมืองดังกล่าวและอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตว่าด้วยบทเรียนและผลกระทบอะไรคือสาเหตุแห่งปัญหา? และ
ทางออก พร้อมกับบทสรุปและในส่วนของภาคผนวกเป็นการนํารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาเปรียบเทียบไว้ด้วยกัน
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. กฎหมายเนติบัณฑิต ภาค 1 เล่ม 1. / โดย วิรัช เมฆอรุโณทัย. กรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม,
2553. [KT80 พ642ก 2553]
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและเรียบเรียงตัวบทของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเฉพาะ
มาตราที่เกี่ยวข้องกับอํานาจฟ้อง เขตอํานาจศาล การดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลชั้นต้นที่มีเขตศาลเหนือ
คดี การยื่นและตรวจคําคู่ความ การคํานวณระยะเวลา การขยายหรือย่นระยะเวลาและการวินิจฉัยชี้ขาด
เบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย รวมทั้งนําคําพิพากษาศาลฎีกา ตลอดจนตัวอย่างข้อสอบและธงคําตอบเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาวิชากฎหมายในระดับต่าง ๆ ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมตัวสอบ และ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการศึกษา ค้นคว้าและใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานของนักกฎหมาย
2. กฎหมายแรงงานสําหรับนักบริหาร. / โดย เกษมสันต์ วิลาวรรณ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
[KM11 ก813ก 2553]
บทความเรื่องนี้ กล่าวถึง กฎหมายแรงงาน ซึ่งหมายถึง กฎหมายที่กล่าวถึงสิทธิและหน้าที่ของ
นายจ้างและลูกจ้างซึ่งมีต่อกันและต่อรัฐ รวมทั้งความเกี่ยวพันระหว่างองค์การของนายจ้าง องค์การของลูกจ้าง
และรัฐด้วย โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 8 ส่วน คือ 1) ความหมายของกฎหมายแรงงาน 2) กฎหมายว่าด้วย
สัญญาจ้างแรงงาน 3) กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 4) กฎหมายเงินทดแทน 5) กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 6)
กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน 7) กฎหมายประกันสังคม และ 8) กฎหมายอื่นที่นักบริหารควรรู้
3. การเลิกจ้างและการลาออก. / โดย เกษมสันต์ วิลาวรรณ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
[KM14 ก813ก 2553]
บทความเรื่องนี้ กล่าวถึง การเลิกจ้าง ซึ่งหมายถึง การกระทําของนายจ้างที่แสดงให้ลูกจ้างทราบ
ว่า นายจ้างไม่จ้างลูกจ้างทํางานอีกต่อไป เพื่อให้ความสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างกับลูกจ้างเป็นอันเลิกกัน โดยมี
เนื้อหาแบ่งออกเป็น 15 ส่วน คือ 1) ความหมายและแนวคิด 2) การบอกเลิกจ้าง 3) กฎหมายแรงงานที่
เกี่ยวกับการเลิกจ้าง 4) การบอกกล่าวล่วงหน้า 5) การจ่ายค่าชดเชย 6) การเลิกจ้างลูกจ้างหญิงมีครรภ์
7) การเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง 8) การเลิกจ้างในระหว่างเรียกร้อง 9) การเลิกจ้างที่เป็นการกระทําอันไม่เป็น
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ธรรม 10) การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 11) การออกใบสําคัญแสดงการทํางาน 12) ข้อตรวจสอบก่อนเลิกจ้าง
13) คดีเกี่ยวกับการเลิกจ้าง 14) ความหมาย แนวคิด และหลักปฏิบัติเรื่องการลาออก และ 15) ข้อกฎหมาย
และสัญญาเรื่องการลาออก
4. ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย. / โดย พิศวาส สุคนธพันธุ์. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2552.
[KS106 พ753ค 2552]
หนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายถึง หลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ไทย โดย
ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ที่ ม าของตั ว บทกฎหมายจากพั น ธกรณี ต ามข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศ เช่ น ข้ อ ตกลงทริ ป ส์
อนุสัญญาเบอร์นฯ อนุสัญญาปารีสฯ เป็นต้น และได้พิเคราะห์ถึงกฎหมายภายในที่อนุวัตรการตามพันธกรณี
ดังกล่าว เช่น พระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์ผู้แต่งหนังสือ ร.ศ.120 พระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติกรรมสิทธิ์
ผู้แต่งหนังสือ พ.ศ.2457 พระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ.2474 พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 นอกจากนี้หนังสือเล่มยังเน้นให้เห็นถึงความเข้าใจ
และปรัชญาการคุ้มครองงานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรมและศิลปกรรมของไทยโดยเฉพาะ เช่น ประกาศหอ
พระสมุดวชิรญาณ เป็นต้น
5. คําแนะนํานักศึกษากฎหมาย. / โดย ธานินทร์ กรัยวิเชียร และ อภิชน จันทรเสน. พิมพ์ครั้งที่ 5.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. [KC31 ธ515ค 2551]
หนังสือคําแนะนํานักศึกษากฎหมาย เล่มนี้มีเนื้อหาสาระว่าด้วยวิธีการที่เป็นหลักในการศึกษาวิชา
กฎหมาย การดํารงตนระหว่างเล่าเรียน ตลอดจนมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่น่าสนใจต่าง ๆ ในการศึกษา
กฎหมายและปรับใช้ กฎหมาย ซึ่งหากสามารถนําคําแนะนําและสาระต่าง ๆ มาประยุกต์ ใช้ เป็ นแนวทาง
การศึกษาและใช้เป็นคู่มือปฏิบัติตลอดช่วงเวลาของการศึกษา ก็จะทําให้สามารถใช้ชีวิตการเรียนได้อย่างมี
ทิศทางและคุ้มค่า จนนําไปสู่ความสําเร็จในวิชาชีพและหน้าที่การงานในอนาคต
6. คําอธิบายกฎหมายอาญา 1. / โดย สนิท สนั่นศิลป์. กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2552.
[KS13 ส214ค 2552]
หนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายหลักกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป ซึ่งได้อธิบายแบบเรียง
มาตราตามตั ว บทประมวลกฎหมายอาญา โดยมี ก ารแยกองค์ ป ระกอบของหลั ก กฎหมาย และอธิ บ าย
รายละเอียดเนื้อหากฎหมายในแต่ละมาตรา นอกจากนี้ยังมีการยกตัวอย่างคําพิพากษาฎีกาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540
ถึงปี พ.ศ.2551 ในแต่ละมาตรา ส่วนบางมาตราถ้าคําพิพากษาใหม่ไม่มีก็จะนําเอาคําพิพากษาเก่ามาปรับใช้
รวมทั้งมีการวิเคราะห์ฎีกาที่น่าสนใจด้วย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป เช่น บทนิยาม
การใช้กฎหมายอาญา โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การพยายามกระทํา
ความผิด การกระทํ าความผิ ดหลายกรรมหรือหลายกระทง การกระทําความผิ ดอีก และอายุ ความ และ
บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ
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7. คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว : บิดามารดากับบุตร
เรียงมาตรา. / โดย รัศฎา เอกบุตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2552. [KS54 ร387ค 2552]
หนังสือเล่ม นี้เป็นการอธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย
ครอบครัว โดยเฉพาะในเรื่อง บิดา มารดาและบุตร โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน คือ (1) หมวด 1 บิดา
มารดา เป็นอธิบายถึงสถานะของบุตรทั้งในส่วนของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรนอกสมรส การรับรองบุตร
และการฟ้องคดีเกี่ยวกับความเป็นบุตร (2) หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร เป็นการอธิบาย
ถึงสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาที่มีต่อบุตร และอํานาจปกครองบุตร (3) หมวด 3 ความปกครอง เป็นการ
อธิบายถึง การตั้งผู้ปกครองอํานาจของผู้ปกครอง การสิ้นสุดแห่งความปกครองและอํานาจหน้าที่ของผู้อนุบาล
และ (4) หมวด 4 บุตรบุญธรรม เป็นการอธิบายถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม และการเลิกรับบุตรบุญธรรม
8. คู่มือติวกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. / โดย วิสูตร-อรทัย ธนชัยวิวัฒน์. กรุงเทพฯ :
สูตรไพศาล, 2552.
คู่มือ กฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เล่มนี้มาจากการค้นคว้าในเนื้อหาสาระของ
ตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ โดยเนื้อหาได้รวบรวมความเป็นมาของกฎหมาย
ท้องถิ่นในแต่ละฉบับ และสรุปออกมาเป็นเนื้อหาสาระที่สําคัญ พร้อมทั้งได้รวบรวมแนวข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจและจดจํา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการ
ปฏิบัติงานและใช้ในการศึกษา ค้นคว้า สําหรับผู้บริหาร-สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานจ้าง นักเรียน นักศึกษา
ตลอดจนประชาชนทั่วไป
9. เจาะหลัก-ฎีกา วิอาญาทันสมัย เล่ม 1. / โดย The Justice Group. กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร,
ม.ป.ป. [KT60 ด913จ]
หนังสื อเล่ มนี้เป็นการอธิบายหลั กกฎหมายและรวบรวมคํ าพิ พากษาฎีกาเกี่ ยวกั บกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาภาค 1 เรื่อง ข้อความเบื้องต้น โดยเริ่มตั้งแต่มาตรา 2 ถึงมาตรา 119 ยกตัวอย่างเช่น
เรื่องผู้เสียหาย เรื่องผู้มีอํานาจจัดการแทน เรื่องคําร้องทุกข์ เรื่องสิทธิของจําเลยในชั้นพิจารณา เรื่องผู้มีอํานาจ
ฟ้องคดีอาญา เรื่องคดีอาญาเลิกกัน เรื่องวิธีการเปรียบเทียบปรับ เรื่องการค้นตัวบุคคล เรื่องหลักเกณฑ์ในการ
ยื่นคําร้องขอปล่อยชั่วคราว เรื่องการผิดสัญญาประกัน เป็นต้น และภาค 2 เรื่องการสอบสวน โดยเริ่มตั้งแต่
มาตรา 120 ถึงมาตรา 156 ยกตัวอย่างเช่น เรื่องเงื่อนไขการฟ้องคดี เรื่องการสอบสวนคดีความผิดต่อส่วนตัว
เรื่องการสอบสวนผู้เสียหายและพยาน เรื่องการสอบสวนผู้ต้องหาอายุไม่เกิน 18 ปี เรื่องการดําเนินการของ
พนักงานอัยการหลังรับสํานวน เรื่องการตายที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพ เป็นต้น
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10. เจาะหลัก-ฎีกา วิอาญา เล่ม 2 ติวเข้ม 3 สนามสอบ. / โดย The Justice Group. กรุงเทพฯ :
พิมพ์อักษร, ม.ป.ป. [KT60 ด913จ]
หนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายหลักกฎหมายและรวบรวมคําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับวิธีพิจารณา
ความอาญา โดยประกอบด้วย เนื้อหา 2 ส่วน คือ (1) ภาค 3 เรื่องวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ในส่วนของการ
ฟ้องคดีอาญาและไต่สวนมูลฟ้อง ยกตัวอย่างเช่น เรื่องแบบคําฟ้อง เรื่องการไต่สวนมูลฟ้อง เรื่องการขอแก้ไข
เพิ่มเติมคําฟ้องคําให้การ เรื่องการพิจารณา เรื่องการสืบพยานลับหลังจําเลย เรื่องการสืบพยานในคดีที่พยาน
เป็นเด็ก เรื่องการตั้งทนายความให้จําเลย เรื่องคดีที่จําเลยให้การรับสารภาพ เป็นต้น (2) ภาค 4 อุทธรณ์และ
ฎีกา เรื่องการอุทธรณ์ เรื่องคดีต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เรื่องปัญหาข้อกฎหมายที่อุทธรณ์ได้ เรื่อง
ห้ า มอุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง ระหว่ า งพิ จ ารณา เรื่ อ งการยื่ น อุ ท ธรณ์ เรื่ อ งสิ ท ธิ ใ นการฎี ก า เรื่ อ งห้ า มฎี ก าในปั ญ หา
ข้อเท็จจริง เรื่องการรับรองฎีกา เรื่องการพิจารณาคําพิพากษาและคําสั่งชั้นฎีกา เรื่องการบังคับคดีความคํา
พิพากษา เรื่องการทุเลาการบังคับ และเรื่องการบังคับคดีในส่วนแพ่ง
11. พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ.2552. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553. [KH401 ว872พ 2553]
หนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปสาระสําคัญ ประวัติความเป็นมาในการตราพระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 ซึ่งตราขึ้นเนื่องจาก
รัฐ บาลมี ความจําเป็นต้องใช้ เงิ นในการดําเนินมาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิ จอย่างเร่งด่วนและต่ อเนื่ อง จึง
กําหนดให้กระทรวงการคลังมีอํานาจกู้เงินในนามของรัฐบาลเพื่อนํามาใช้จ่ายหรือลงทุน หรือเพื่อดําเนิน
มาตรการที่สําคัญและจําเป็นต่อการฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่
มีความจําเป็นรีบด่วน อันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติทั้งหมด 13 มาตรา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126
ตอนที่ 28 ก หน้า 1 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2552 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
12. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 พร้อม
แนวบรรทัดฐานคําพิพากษาศาลฎีกา. / โดย ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา,
2553. [KT104.2 ณ359น 2553]
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมตัวบทกฎหมาย พร้อมทั้งแนวบรรทัดฐานคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง
กับคดีอาญาที่อยู่ในอํานาจศาลแขวง ในช่วงระยะ 50 ปี พ.ศ.2501 ถึง พ.ศ.2551 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการงานคดีแขวงต่อไป
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13. มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา. / โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552.
[KS11 ท189ม 2552]
หนังสือมุมมองใหม่ในกฎหมายอาญาเล่มนี้ ได้รวมเอาบทความวิเคราะห์และความเห็นประเด็นที่
น่าสนใจในกฎหมายอาญาของ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ที่เคยเขียนไว้ในที่ต่าง ๆ โดยได้คัดเลือกมา เพื่อ
นําเสนอให้ได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาข้อคิดและค้นหาข้อสรุปตามวิจารณญาณของแต่ละบุคคล
14. รวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2552. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2552. [KB32 ส226ร 2552]
หนังสือรวมกฎหมายประจําปี พุทธศักราช 2552 เล่มนี้เป็นการรวบรวมพระราชบัญญัติที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาในปีพุทธศักราช 2552 จํานวน 17 ฉบับ และพระราชกําหนดจํานวน 3 ฉบับ ประกอบไป
ด้วยกฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่ในปีนี้เป็นฉบับแรก และกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็นกฎหมายที่เคย
ประกาศใช้แล้ว โดยหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลขั้นตอนการพิจารณากฎหมายของรัฐสภา เหตุผล
ในการประกาศใช้กฎหมาย รวมทั้งสรุปสาระสําคัญของกฎหมายที่มีการแก้ไขในแต่ละฉบับ เพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการค้นคว้าอ้างอิงและเพื่อเผยแพร่ให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนผู้สนใจทั่วไป
15. รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว เล่ม 2. / โดย ชูชัย งามวสุลักษณ์. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬา
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. [KC32 ช647ร 2551]
หนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายหลักกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 8 เรื่อง คือ (1)
กฎหมายหลักทั่วไป เช่น เรื่อง เหตุสุดวิสัยกับการพ้นวิสัย เรื่องการแสดงเจตนาในทางแพ่ง (2) กฎหมาย
สัญญา เช่น เรื่องสัญญาต่างตอบแทนกับสัญญาจะให้ เรื่องสัญญาเกิดขึ้นเมื่อใด (3) กฎหมายหนี้ เช่น เรื่องบ่อ
เกิดแห่งหนี้ เรื่องหนี้ระหว่างแต่งงาน (4) กฎหมายทรัพย์สิน เช่น เรื่องทรัพย์กับทรัพย์สิน เรื่องเมื่อเรามีสิทธิ
เก็บกิน (5) กฎหมายมรดก เช่น เรื่องการทําพินัยกรรมแบบพิเศษ (6) กฎหมายครอบครัว เช่น เรื่องเมื่อรัก
หมดอายุ เรื่อง ทําอย่างไรให้เป็นสินส่วนตัว (7) กฎหมายอาญา เรื่องดูหมิ่นกับหมิ่นประมาท เรื่องอย่างไรเป็น
ความผิดบุกรุก และ (8) กฎหมายเรื่องอื่น ๆ เช่น เรื่องบุหรี่กับกฎหมาย เรื่องบัตรเครดิตคิดก่อนใช้ เรื่องสินค้า
มือสองต้องระวัง เป็นต้น
16. แรงงานสัมพันธ์. / โดย ตรีเนตร สาระพงษ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2548.
[KM21 ต184ร 2548]
แรงงานสัมพันธ์เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง อันเป็นความสัมพันธ์ใน
ทางการดําเนินกิจการของนายจ้างตั้งแต่แรกเริ่มการทํางานจนถึงออกจากงาน อันมีผลกระทบต่อการกระทํา
ของลูกจ้าง นอกจากนั้น อาจเป็นความสัมพันธ์ของฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายรัฐ ซึ่งหากมีปัญหาแรงงานที่
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย รัฐก็จะเข้ามาส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้างเพื่อให้เกิด
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ความสงบสุขในทางอุตสาหกรรม โดยการเรียนรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์นั้นถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่จะต้อง
ทําการศึกษาให้เข้าใจถึงกลไกเพื่อสามารถนํามาเชื่อมโยงในภาคการแข่งขันของธุรกิจของสังคมโลกให้เกิด
พั ฒ นาการในรู ป แบบเชิ ง แข่ ง ขั น ซึ่ ง จะทํ า ให้ ส ามารถเป็ น ผู้ นํ า ทางธุ ร กิ จ ได้ ต ลอดไม่ ว่ า สภาพการณ์ จ ะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
17. อนุญาโตตุลาการ ทฤษฎีและปฏิบัต.ิ / โดย ไชยวัฒน์ บุนนาค. กรุงเทพฯ : ทรัพย์สุรีย์, 2552.
[KU14.3 ช912อ 2552]
หนังสือเล่มนี้อธิบายถึง กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการระงับข้อพิพาท
(Alternative Dispute Resolution) โดยมีพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 เป็นกฎหมายหลัก
เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ (lex arbitri) ของประเทศไทยและเป็นกฎหมายที่ถือ UNCITRAL Model Law ที่
นานาประเทศใช้ กันแพร่ หลายเป็นต้นแบบ ประกอบด้วยเนื้อ หาดังนี้ (1) บททั่วไป (2) หมวด 1 สั ญ ญา
อนุญาโตตุลาการ (3) หมวด 2 คณะอนุญาโตตุลาการ (4) หมวด 3 อํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการ (5)
หมวด 4 วิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ (6) หมวด 5 คําชี้ขาดและการสิ้นสุดกระบวนพิจารณา (7) หมวด 6
การคัดค้านคําชี้ขาด (8) หมวด 7 การยอมรับและบังคับตามคําชี้ขาด (9) หมวด 8 ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายและ
ค่าป่วยการ และ (10) บทเฉพาะกาล
18. อุทธรณ์ คําสั่งระหว่างพิจารณาคดีแพ่ง. / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2552.
[KT68 ส284อ 2552]
หนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายหลักกฎหมายและวิธีการพิจารณาการเขียนอุทธรณ์คําสั่งระหว่าง
พิจารณาคดีแพ่ง ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาล เมื่อศาลได้พิจารณาและมี
คําสั่งไม่ต้องตามประสงค์ของคู่ความที่ยื่นคําฟ้อง/คําให้การต่อสู้คดี คู่ความฝ่ายนั้นก็ชอบที่จะยื่นอุทธรณ์คําสั่ง
เช่นว่านั้นได้ แต่มิใช่ว่าคําสั่งในทุกเรื่องที่ศาลมีคําสั่งแล้วจะสามารถอุทธรณ์คําสั่งได้ทุกกรณี จึงต้องศึกษา
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ก่อน โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือปฏิบัติในการเขียนอุทธรณ์
คําสั่ง คําแถลงโต้แย้งคัดค้าน รวมถึงข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและตัวอย่างอุทธรณ์คําสั่งโดยเรียงตามลําดับ
มาตราที่สําคัญ นอกจากนี้ยังศึกษาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องและนํามาเปรียบเทียบกับแนวคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่เคยวินิจฉัยไว้เป็นแนวทาง เพื่อให้การเขียนอุทธรณ์คําสั่งโต้แย้งคัดค้านคําสั่งศาลเป็นไปโดยครบถ้วนสมบูรณ์
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หนังสือหมวดภาษาศาสตร
(P)
1. Chris Delivery Book 1 (คริสดิลิเวอรี่ เล่ม 1). / โดย ไรท์, คริสโตเฟอร์. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ :
เนชั่นบุ๊คส์, 2552. [PE1131 ร951ค 2552 ล.1]
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจําวัน ซึ่งคนไทยมักใช้
ผิดกันเป็นประจํามารวบรวมไว้ เขียนขึ้นโดยคริสโตเฟอร์ ไรท์ เจ้าของรายการ คริสดิลิเวอรี่ เนื้อหาภายในเล่ม
เป็นการหยิบยกสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมากล่าวถึง มีการรวบรวมคําศัพท์และประโยคที่ใช้กันมาก พร้อมทั้ง
บอกความหมายและวิธีการใช้ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ได้มี DVD แนบมาพร้อมกับหนังสือ เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. Chris Delivery Book 2 (คริสดิลิเวอรี่ เล่ม 2). / โดย ไรท์, คริสโตเฟอร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
เนชั่นบุ๊คส์, [PE1131 ร951ค 2552 ล.2]
คริสโตเฟอร์ ไรท์ ครูสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ซึ่งฉีกกรอบการสอนภาษาอังกฤษจากรูปแบบเดิม
และนําเสนอผ่ านสื่ อต่าง ๆ เช่ น หนังสื อ ซีดี ดีวีดี โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ และรายการโทรทัศ น์ คื อ
รายการ “คริสดิวิเวอร์รี่” ซึ่งเนื้อหาหนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาที่ต่อจาก Chris Delivery Book 1 โดย คริสโต
เฟอร์ ไรท์ ได้นําเอาเทปของรายการสอนภาษาอังกฤษคริสดิลิเวอรี่ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ไปแล้ว จํานวน
12 ตอน มารวบรวมและเพิ่มเนื้อหาที่ไม่ได้นําออกอากาศมาจัดทําเป็นหนังสือเล่มนี้ พร้อมกับแนบแผ่นดีวีดี
จํานวน 2 แผ่ น เพื่ อประกอบการเรี ยนรู้ จดจํา และการพูดออกเสี ยงภาษาอั งกฤษด้วยสําเนี ยงที่ถูกต้อง
นอกจากนั้นยั งสามารถนําสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้วกลับมาดูและฟังทบทวนได้ส ม่ําเสมอ เพื่อนําไปสู่ การพัฒนา
ภาษาอังกฤษของผู้ที่สนใจให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษนําไปสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
3. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคเหนือ โคลงมังทรารบเชียงใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552. [PL4200.A52 ร421พ 2552]
โคลงมังทรารบเชียงใหม่ เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคเหนือที่มีคุณค่าทั้งในด้านเนื้อหาสาระ
และในด้านวรรณศิลป์ คําว่า “มังทรา” เป็นคําที่คนล้านนาใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดินพม่า เนื้อหาของวรรณกรรม
เรื่องนี้กล่าวถึงเหตุการณ์หลังจากเชียงใหม่ถูกพม่าตีได้ และมีการขับต้อนเชลยจากเชียงใหม่ไปยังกรุงหงสาวดี
เมื่อประมาณ พ.ศ.2158 กวีได้ถ่ายทอดเรื่องราวข้อมูลสําคัญทางประวัติศาสตร์ โดยใช้กลวิธีทางวรรณคดีอย่าง
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น่า สนใจ ทั้ งนี้ใ นการนําเสนอของเนื้อหาได้จั ดทําคําอธิ บายศัพท์ โดยการเก็บคํ าศั พท์ทั้งที่ เป็นคําวลี หรือ
ข้อความตามที่ปรากฏในโคลงแต่ละบทแล้วอธิบายความหมาย โดยให้ความหมายให้ผู้อ่านได้พิจารณาเพิ่มเติม
ด้วย การบอกคําอ่านได้เลือกเฉพาะคําที่อาจอ่านได้หลายแบบ โดยเขียนคําอ่านไว้ในวงเล็บ
4. ศิลปะการพูดสําหรับผู้นํา. / โดย สมชาย กิจยรรยง. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553.
[PN4129 ส238ศ 2553]
การเป็นผู้นํานั้นต้องบริหารงาน ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นวิธีการพูดและการแสดงออกทางวาจา
ของผู้นําจึงเป็นสิ่งสําคัญในการโน้มน้าว ชักจูงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ร่วมปฏิบัติงานปฏิบัติตามคําสั่ง
นอกจากนั้นการพูดยังส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ การเคารพ การศรัทธาในตัวผู้นําอีกด้วย ซึ่งหนังสือเล่ม
นี้จะนําเสนอแนวทางในการพูดให้ประสบความสําเร็จ เทคนิคการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง วิธีการพูด
ต่ อ หน้ าชุ ม ชนหรื อ พื้ น ที่ ส าธารณะ หรื อ การพู ด ในโอกาสและสถานการณ์ ต่ า ง ๆ อาทิ เ ช่ น การพู ด ในเชิ ง
ปฏิบัติงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ และในพิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้เป็นผู้นําที่เป็นผู้พูดที่ดีและสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กับการพูดในลักษณะและโอกาสต่าง ๆ ได้
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หนังสือหมวดแพทยศาสตร
(R)
1. เห็ดหลินจือ. / โดย สุรพล รักปทุม และ ชวลิต สันติกิจรุ่งเรือง. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์,
2551. [RS165.L56 ส852ห 2551]
เห็ดหลินจือ หรือที่รู้ในอีกชื่อหนึ่งว่า เห็ดหมื่นปี เป็นสมุนไพรที่หายาก มีถิ่นกําเนิดดั้งเดิมอยู่ในป่า
เขาของประเทศจีน ปัจจุบันสามารถเพาะเลี้ยงได้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยและได้เป็นกิจกรรมหนึ่ง
ของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งเห็ดชนิดนี้เป็นเพียงหนึ่งในพืชสมุนไพรหลายอย่างที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย โดยทั้งนี้เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง สรรพคุณ คุณลักษณะและวิธีการใช้ของเห็ดหลินจือ
พร้อมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ นอกจากนี้ในหนังสือเล่มนี้ยังได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบและตัวอย่างของการพัฒนาที่มีคุณค่าแสดงให้เห็นถึงพระปรีชา
สามารถและพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์ท่านในทุก ๆ
ด้านเสมอมา
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หนังสือหมวดเรื่องสั้น นวนิยาย
(SC/FIC)
1. พี่สาวของผม : รวมวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 8. / โดย ประกาศิต คนไว.
กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553. [SC ร158 2553]
รางวัลวรรณกรรมการเมืองพานแว่นฟ้าเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองโดย
นําศิลปะการประพันธ์ถ่ายทอดความรู้สึกสะท้อนภาพการเมืองและสังคมในรูปแบบของเรื่องสั้นและบทกวี
เรื่องสั้น “พี่สาวของผม” ของ ประกาศิต คนไว เป็นเรื่องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเรื่องสั้น การเมือง
เนื้อหาเป็นการสะท้อนภาพชีวิตมนุษย์เล็ก ๆ คนหนึ่งที่เกิด เป็น อยู่ และตาย ในสังคมที่มีความขัดแย้งทาง
ประชาธิปไตยแบบลุ่ม ๆ ดอน ๆ ผู้เขียนได้เล่าภาพ “คําม้วน” ผู้ด้อยการศึกษา ด้อยปัญญาแต่กลับมีจิตใจ
เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมมากกว่าใคร และสุดท้ายเธอก็จบชีวิตลงเพราะจิตใจอันเสียสละของเธอเอง และแม้
จะเป็นกรณีอุ บัติเหตุแ ต่ ก็เป็ นอุบัติเหตุ ที่เกิ ดขึ้นอันสื บเนื่องมาจากการอุทิศตนของเธอเป็นหลัก จึงทํ า ให้
ตระหนั ก แน่ ว่ า ค่ า ของความเป็ น มนุ ษ ย์ ย่ อ มอยู่ เ หนื อ ความขั ด แย้ ง ใด ๆ นอกจากนี้ ยั ง มี บ ทกวี “กระดาษ
แผ่นดิน” ของ นิตยา พูนเพิ่ม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบทกวีการเมืองด้วยศิลปะการประพันธ์ที่งดงาม
ทําให้สัมผัสได้ถึงความเอื้ออาทรต่อแผ่นดินไทย
2. วาระสุดท้ายของซาร์นิโคลัสที่ 2 คําให้การของเด็กรับใช้ในห้องเครื่อง. / โดย โรเบิร์ต อเล็กซานเดอร์.
กรุงเทพฯ : มติชน, 2553. [FIC อ431ว 2553]
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย และครอบครัวของ
พระองค์ โดยเขียนเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ ผู้เขียนได้นําเสนอเรื่องราวผ่าน “มิชา” ตัวละครตัวหนึ่งซึ่ง
เป็นเด็กรับใช้ให้เป็นผู้เล่าเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าซาร์ พระมเหสี และบรรดาพระราช
โอรส-พระราชธิดาทั้งในยามที่ยังทรงพระชนม์และเมื่อกลายเป็นพระศพ ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นแก่
พระราชวงศ์ที่รุ่งเรื่องที่สุดพระราชวงศ์หนึ่งของยุโรป มีผู้ศึกษาและมีผู้เขียนถึงตลอดมา โดยเฉพาะในกรณีที่มีผู้
แอบอ้างว่าตนคือ เจ้าฟ้าหญิงผู้หลบรอดมาได้จากการสังหารในวันนั้น ซึ่งปัจจุบันนี้ทางการรัสเซียก็ยังพิสูจน์
เรื่องนี้อยู่ สิ่งที่ทําให้หนังสือเล่มนี้แปลกไปจากหนังสืออื่น ๆ ที่มีผู้เขียนมาก่อนหน้านี้ นอกจากจะเป็นการ
นําเสนอผ่านเด็กรับใช้ธรรมดา ๆ ในห้องเครื่องหรือ The Kitchen Boy แล้ว ยังเป็นการเล่าที่มีชีวิตชีวา
“อย่างตาเห็น” ทําให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือรัสเซียที่อยู่ในระดับขายดีระดับชาติ และเป็นหนังสือที่นัก
วิจารณ์จํานวนไม่น้อยยกย่อง
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หนังสือหมวดรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ
1. การเข้าเป็นภาคีสัญญาบูดาเปสต์ภายใต้บริบทของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
และการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐ และอียู-อาเซียน. / โดย เริงชัย ตันสกุล และ วิฑูรย์
เลื่อนจํารูญ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. [ว KF52.7 ร783ก 2553]
รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาเรื่องการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบูดาเปสต์ ภายใต้บริบทของ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐ และอียู-อาเซียน โดยเป็นการ
ทําความเข้าใจต่อกรณีการขยายการคุ้มครองสิทธิบัตรในจุลินทรีย์ และการเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาบูดาเปสต์
ซึ่งเป็นข้อเสนอของกลุ่มประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมไปถึงญี่ปุ่นที่มักจะผลักดันให้ประเทศคู่เจรจาการค้า
ต้องดําเนินการภายใต้ความตกลงการค้าเสรีลักษณะต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเนื้อหาดังนี้ ความสําคัญของจุลินทรีย์
สนธิสัญญาบูดาเปสต์และข้อสังเกตบางประการ ความตกลงการค้าระหว่างประเทศกับการเข้าเป็นสมาชิก
บูดาเปสต์ ความเชื่อมโยงระหว่างสนธิสัญญาบูดาเปสต์กับการเข้าถึงและแบ่งปันประโยชน์ภายใต้อนุสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาเปรียบเทียบการเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาบูดาเปสต์ของประเทศ
อินเดีย คอสตาริกาและมาเลเซีย ศักยภาพการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ของประเทศไทย
ข้อวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบต่อการเข้าเป็นภาคี และข้อเสนอจุดยืนของประเทศไทย
ในการเจรจา
2. การนํามาตรการกํากับแบบรวมกลุ่มของต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะ
กรณีธนาคารพาณิชย์. / โดย เรณุมาศ รักษาแก้ว. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552. [ว KF75 ร764ก 2552]
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาถึง แนวคิดและทฤษฎีของการกํากับแบบรวมกลุ่ม โดยศึกษา
เปรียบเทียบจากหลักเกณฑ์ของ BTS, Joint Forum และหลักเกณฑ์ที่ประเทศต่าง ๆ เช่น อังกฤษและอเมริกา
บัญญัติขึ้น ตลอดจนการนําหลักการกํากับแบบรวมกลุ่มมาใช้ในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางที่จะพัฒนา
มาตรการกํากับดูแลความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ตามหลักการกํากับ
แบบรวมกลุ่มของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น บทนํา ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
และการกํากับดูแล หลักการกํากับแบบรวมกลุ่ม การกํากับดูแลธนาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์การกํากับ
แบบรวมกลุ่มในประเทศไทย และบทสรุปและข้อเสนอแนะ
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3. การพัฒนาระบบงานตํารวจและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานตํารวจ. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
พัฒนาระบบงานตํารวจ, 2551. [ว HV8252.55 ค123ก 2551]
รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
และเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานตํารวจในอนาคต ซึ่งผลจากการดําเนินงานนี้จะทําให้ได้
รายงานฉบับสมบูรณ์ที่ทําให้ผู้มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรมโดยเฉพาะ
การบริหารงานตํารวจ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดนโยบายพัฒนาระบบงาน
ตํารวจของรัฐบาลในอนาคตและเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดองค์ความรู้ในการศึกษาด้านการบริหารงาน
ยุติธรรม ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญในสภาพปัญหาได้ 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานบุคคลและวิชาชีพตํารวจ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและกลไกในการตรวจสอบ ทั้งนี้
ในการนําเสนอของเนื้อหารายงานฉบับนี้ประกอบด้วย บทนํากล่าวถึงหลักการและเหตุผล สภาพปัญหาใน
ระบบงานตํารวจ รวมทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบงานตํารวจ แนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบงาน
ตํารวจของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตํารวจและผลการดําเนินงาน ผลตอบรับของภาคประชาชนและ
ข้าราชการตํารวจต่อการเคลื่อนการพัฒนาระบบงานตํารวจ พร้อมด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบงานตํารวจ
นอกจากนี้ ยั ง มี ต ารางเปรี ย บเที ย บพระราชบั ญ ญั ติ ตํ า รวจแห่ ง ชาติ สรุ ป ที่ ม าของยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ระบบงานตํารวจ
4. โครงการการศึกษาทางกฎหมายและการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากการจัดทําความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น โดยคํานึงถึงต้นทุน
สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์. / โดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.
รายงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากฎหมายและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการ
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการจัดการทําความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น โดยคํานึงถึงต้นทุน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบายด้านการเจรจาจัดทําความ
ตกลงเขตการค้ า เสรี ที่ จ ะเกิ ด ขึ้น ต่ อ ไปในอนาคตที่ ค รบถ้ วน ทั้ง ในมิติ ด้ า นเศรษฐกิจ และด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการวิจัยนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการเปรียบเทียบ
ความตกลงพหุภาคีว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (MEAs) กับข้อบทของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) เพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างความตกลงทั้งสอง
สําหรับส่วนที่สองเป็นการศึกษาผลกระทบด้านต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากข้อบทของความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)
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6. โครงการปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
(Technology Transfer under the Convention on Biological Diversity).
/ โดย สมชาย รัตนชื่อสกุล. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.
[ว T174.3 ส241ค 2552]
ปัญหาเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นปัญหาสําคัญสําหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจากเจ้าของเทคโนโลยีส่วนใหญ่มักหวงกันเทคโนโลยีเหล่านั้นไว้ หรือถ่ายทอดไป
ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม รายงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและประเด็นการเจรจา
เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะ
สําหรับประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมในการเจรจาระหว่างประเทศหรือนานาประเทศต่อไป โดยมุ่งเน้น
ศึกษาการถ่า ยทอดเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรชีว ภาพ โดยได้ศึ ก ษาหลัก เกณฑ์ ทฤษฎี ท างกฎหมาย
ยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความเห็น ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์ของ
ประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรณีศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศไทย ตลอดจน
สถานการณ์ปัจจุบันของการเจรจาระหว่างประเทศในการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนงานในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
7. โครงการวิเคราะห์ระบอบระหว่างประเทศว่าด้วยการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ทรัพยากรชีวภาพภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและข้อเสนอสําหรับ
ประเทศไทย. / โดย สมชาย รัตนชื่อสกุล. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.), 2553. [ว KF53.7 ส241ค 2553]
รายงานการวิจัยเล่มนี้มุ่งเน้นศึกษาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์อัน
เกิดจากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชีวภาพที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ประเด็นปัญหาจากการเจรจาเพื่อจัดทําระบอบระหว่างประเทศ ผลกระทบอันเกิดจากระบอบ
ระหว่างประเทศ ผลกระทบอันเกิดจากระบอบระหว่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย ตลอดจนสถานการณ์
ปัจจุบันของการเจรจาระหว่างประเทศในการจัดทําระบอบระหว่างประเทศ โดยมีเนื้อหาทั้งหมดประกอบด้วย
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ การรับหลักการ
เข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ระบอบระหว่างประเทศ : ข้อพิจารณาใน
ประเด็นสําคัญ ความสัมพันธ์ของระบอบระหว่างประเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศ
ไทย และตลอดจนระบอบระหว่างประเทศ : ยุทธศาสตร์และการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
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8. แนวคิดการจัดตั้งองค์กรควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจโดยการรับเรื่องร้องทุกข์.
/ โดย พงษ์ธร ธัญญสิริ, พันตํารวจโท. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนา
ระบบงานตํารวจ, 2551. [ว HV8252.55 พ156น 2551]
หนังสือเล่มนี้เนื้อหามาจากการศึกษาวิเคราะห์การบริหารงานยุติธรรมเปรียบเทียบเพื่อทําให้
เข้าใจกับระบบการตรวจสอบและรับเรื่องร้องทุกข์จากการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ อีกทั้งเป็นการศึกษาระบบ
การรับเรื่องราวร้องทุกข์ตามกฎหมายไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบขององค์กรอิสระในการรับเรื่องร้องทุกข์จาก
การปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ พร้อมกับการเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คือ ร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับตํารวจ พ.ศ. ..... นอกจากนี้ยังได้เปรียบเทียบองค์กรตํารวจ
โครงสร้าง บทบาท อํานาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตํารวจของประเทศต่าง ๆ ที่อาศัยจากแนวทาง
ของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตํารวจ
9. พัฒนาการจัดการสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบของภัยพิบัติในชุมชน. / โดย นงนุช โอบะ.
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. [ว HV555.T5 น139พ 2551]
งานวิจัยเล่มนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดสาธารณภัยใน
อําเภอลับแลและจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้แบ่งการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์
การเกิดสาธารณภัย ขั้นตอนที่ 2 สร้างแผนปฏิบัติการจัดการน้ําท่วมและแผ่นดินถล่มโดยชุมชนมีส่วนร่วมโดย
เป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะก่อนเกิดภัย ระยะขณะเกิดภัยและระยะหลังเกิดภัย ขั้นตอนที่ 3 นําแผนการจัดการ
น้ําท่วมและแผ่นดินถล่มในระยะก่อนเกิดภัยไปดําเนินการและประเมินผลในแต่ละด้านพบว่า ด้านบริบท
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการดําเนินงานซ้อมแผน ด้านปัจจัยนําเข้าทรัพยากรในการ
ดําเนินงาน ได้แก่ กํานันและผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบล โรงพยาบาลและสถานีอนามัยมีความเข้าใจ
การซ้อมแผน ด้านกระบวนการดําเนินการเป็นไปตามแผนที่กําหนด ด้านผลลัพธ์ ผู้ได้ร่วมกิจกรรมซ้อมแผน
เข้าใจถึงขั้นตอนการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้อพยพ ตลอดจนปัจจัยที่ควรจัดหาเพิ่มเติมสําหรับการซ้อมแผน
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพ
รัฐบาล
1. ผลการดําเนินงานประจําปี 2550 จังหวัดสระบุร.ี / โดย สํานักงานจังหวัดสระบุรี. สระบุรี :
สํานักงานจังหวัดสระบุรี, ม.ป.ป. [มท 03/63 1.2 2550]
ผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี 2550 จั ง หวั ด สระบุ รี เล่ ม นี้ เ นื้ อ หาเป็ น การสรุ ป รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2550 ของจังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไป
ได้ทราบถึงผลการดําเนินงานและความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดสระบุรี ทั้งสามารถเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง
ประกอบการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง โดยสาระสําคัญที่นําเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดสระบุรี อาทิ สัญลักษณ์/แผนที่จังหวัด และวิสัยทัศน์ ประจําปี 2550 พร้อมกัน
นี้ยังรวมถึงผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี ปี 2550 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนโครงการสําคัญที่จังหวัดสระบุรีจะดําเนินการในปี
ต่อไป อาทิ โครงการขยายผลทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริ (วัดมงคลชัยพัฒนา) ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility) ปีการท่องเที่ยวสระบุรี 2551 และในภาคผนวกเป็นการ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2550 นอกจากนี้ยังมีพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
2. รายงานประจําปี 2551 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. / โดย สํานักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2553. [นร 01 1.1 2551]
รายงานประจําปี 2551 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมและ
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจําปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้ทราบทั่วกัน อีกทั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
บทบาทและภารกิ จ ของคณะกรรมการฯ ยิ่ ง ขึ้ น โดยรายละเอี ย ดของเนื้ อ หาประกอบด้ ว ย รายนามและ
ภาพประกอบของคณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พร้ อ มด้ ว ยรายนามและภาพประกอบของ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในสาขาต่าง ๆ อาทิ การแพทย์และสาธารณสุข ต่างประเทศ
และความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังประกอบด้วย ข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการข้อมูล
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ข่าวสารของราชการ เช่น โครงสร้างภายในองค์กรและรวมถึงการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2551
พร้อมกับผลสัมฤทธิ์ของงาน ตลอดจนเป้าหมายการดําเนินงานในอนาคต พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการบังคับ
ใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
3. รายงานประจําปี 2552 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). กรุงเทพฯ : กองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2553. [สข 10 1.1 2552]
รายงานประจําปี 2552 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปี 2552 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ
ถึงอํานาจหน้าที่ขอบเขตในการรับผิดชอบและสามารถเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง โดย
สาระสําคัญของเนื้อหาฉบับนี้ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การดําเนินงานของ สสส. กล่าวถึง ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน
สนับสนุน การสร้า งเสริ ม สุ ข ภาพการบริ หารกองทุ น สนั บสนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพปีงบประมาณ 2552
ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานกล่าวถึง รายละเอียดของผลงาน ซึ่งได้จําแนกตามเป้าประสงค์ 6 ประการ พร้อม
กับการดําเนินงานตามข้อแนะนําจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ส่วนที่ 3 การ
ตรวจสอบติ ดตามและการประเมินผลการทํางาน กล่าวถึง รายงานจากคณะอนุกรรมการกํากับดู แลการ
ตรวจสอบภายในรายงานจากคณะกรรมการประเมินผล รวมทั้งรายงานจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
นอกจากนี้ภายในเล่มนี้ยังประกอบด้วย บทสรุปสําคัญที่เกี่ยวกับสถานการณ์สําคัญด้านปัจจัยเสี่ยงหลักต่อ
สุขภาพ การบริหารกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจน 9 ด้านผลงานเด่น ทั้งนี้ภาคผนวก
กล่าวถึง รายนามของคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และคณะกรรมการประเมิน ผลการดําเนินงานกองทุ นฯ พร้ อมด้ วยพระราชบั ญ ญัติกองทุ น สนับสนุน การ
สร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544
4. รายงานประจําปี 2552 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.). / โดย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.). กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.), 2553. [กร – 1.1 2552]
รายงานประจําปี 2552 ของสํานักงาน กปร. ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทั่วไปได้ทราบ อีกทั้งสามารถนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง พร้ อมกันนี้ใ นรายละเอียดของเนื้ อหาประกอบด้วย ภาพรวมของ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกล่าวถึงยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ข้อมูลพื้นฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอั นเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมถึงผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริประจําปี
2552 กล่าวถึง การติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ งานฎีกา และการ
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เผยแพร่การดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการดําเนินงานด้าน
สารสนเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. รายงานประจําปี 2552 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. / โดย สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2553.
[วธ 05 1.1 2552]
รายงานประจําปี 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ฉบับนี้วัตถุประสงค์ใน
การจัดทําเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบข้อมูล อีกทั้งสามารถนํา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปผลการดําเนินการในรอบปีที่
ผ่านมา พร้อมกับรายงานผลการดําเนินงานซึ่งในสาระสําคัญของเนื้อหาจําแนกออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1
สํ า นั ก งานคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ บทบาทอํ า นาจหน้ า ที่
โครงสร้างองค์กร อํานาจหน้าที่องค์ประกอบของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการกองทุน
ส่ง เสริ ม งานวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง แนวทางการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์) และงบประมาณดําเนินงานปี
2552 ส่ ว นที่ 2 ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของสํ า นั ก งานคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ ประกอบด้ ว ย
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการพร้อมด้วยสรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในรอบ
ปี 2552 ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม งบแสดงฐานะการเงินของศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย
6. รายงานผลการพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้. / โดย สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สํานักกรรมาธิการ 3. กรุงเทพฯ : สํานักกรรมาธิการ 3
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2552. [สผ 18 7.3 303.62 2552]
รายงานผลการพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาความไม่
สงบในชายแดนภาคใต้ ซึ่ งเน้ นการศึกษาเชิงลึก และครอบคลุ มปัญ หาอย่ างรอบด้ าน โดยเริ่ มต้ นจากการ
ประมวลสถานการณ์และความเป็นจริงของปัญหา และวิเคราะห์สาเหตุความรุนแรง ตลอดจนหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเพื่อเสนอแนะต่อสภาผู้แทนราษฎร
และรัฐบาล โดยได้แบ่งอนุกรรมาธิการออกเป็น 7 คณะ ตามประเด็นที่ทําการศึกษา ได้แก่ 1. ด้านการเมือง
การเมืองการปกครอง 2. ด้านการอํานวยความยุติธรรม 3. ด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม และสาธารณสุข
4. ด้านความมั่นคง 5. ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา 6. ด้านการต่างประเทศ และ 7. ด้านกิจการฮัจย์ และ
แสดงเนื้อหาบทสรุปผู้บริหารคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ในแต่ละประเด็นที่ทําการศึกษา นอกจากนี้ยังมีภาคผนวกเพื่อประมวลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย
7. สนช. พ.ศ.2549-2551 สรุปผลงานด้านต่างประเทศ. / โดย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักการต่างประเทศ. กรุงเทพฯ : สํานักการต่างประเทศ, ม.ป.ป.
หนังสือสรุปภารกิจด้านต่างประเทศของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2549-2551 เล่มนี้จัดทําขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลของการปฏิบัติ
ภารกิจในงานด้านต่างประเทศที่ผ่านมาและสามารถเป็นแหล่งข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงเพื่อการ
ค้ น คว้ า โดยเนื้ อ หาเป็ น การสะท้ อ นเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เ พื่ อ กระชั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของ
ไทยในเวทีระหว่างประเทศที่สําคัญ อาทิ การรับรองบุคคลสําคัญชาวต่างประเทศของประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้งการเดินทางไปเยือน
ต่างประเทศอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของรัฐสภาต่างประเทศ นอกจากนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติยังได้
ปฏิบัติภารกิจในการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศในรูปของการส่งคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้า
ร่วมในการประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ เช่น การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา การประชุมสหภาพ
สมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิกและการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน รวมทั้งการประชุมพิเศษอื่น ๆ
8. สุขภาพคนไทย 2552. / โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ม.ป.ป.
สุขภาพคนไทย 2552 ฉบับนี้กล่าวถึงหัวข้อ “เพื่อสุขภาวะมวลมนุษย์หยุดความรุนแรง” เนื้อหา
ภายในแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นตัวชี้วัดทางสุขภาพ ประกอบด้วย ระบบบริการสุขภาพกําลังคนด้าน
สุขภาพ ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ การเข้าถึงและความ
ครอบคลุมของบริการ คุณภาพและความปลอดภัย สุขภาพและความเป็นธรรม การป้องกันความเสี่ยงทาง
สังคมและทางการเงินและประสิทธิภาพบริการ ส่วนที่สอง 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ และส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงทุกมิติที่ได้แฝงอยู่ในโครงสร้างสังคมไทย ซึ่งเห็นได้จาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชนที่เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรและความรุนแรงต่อบุคคลที่เห็นในรูปของการทําร้ายกันทั้งกาย วาจา จิตใจ และผู้เป็นเหยื่อจาก
ความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบาง ทําอย่างไรจึงจะหยุดความรุนแรงได้นั้น หนั งสื อเล่ ม นี้ได้เสนอ
ทางออกให้

]]]]^^^^
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ภาคผนวก......

ราตรีประดับดาว
โดย

ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์

ในฐานะที่เป็นชาวรัฐสภาทุกครั้งที่เดินผ่านพระบรม
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จะทํา
ความเคารพและรํ า ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของท่ า นที่
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะใน
ด้านการเมืองการปกครอง แต่ผู้เขียนเองอยากนําเสนอถึงพระ
อัจฉริยภาพอีกด้านหนึ่งของพระองค์ คือ พระอัจฉริยภาพ
ในทางดนตรี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีเชื้อสายความเป็นศิลปินเพลงไทยเต็มพระองค์
เพราะทรงเป็นหลานทวดของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นหลานอาของ สมเด็จเจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเป็นพระอนุชาต่างพระมารดากับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตร
สุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่น พิ
ไชยมหินทโรดมซึ่งทุกพระองค์ที่กล่าวมาล้วนทรงมีผลงานทางดนตรีไทยทั้งสิ้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงโปรดการเล่นดนตรีทั้งไทยและสากล สําหรับดนตรีสากลนั้นทรงโปรดเพลงโอเปร่า และวงดนตรี
ออเคสตร้า โดยมักทรงกีตาร์ เปียโน และแซกโซโฟน เสมอ ส่วนดนตรีไทยนั้นได้ทรงศึกษาดนตรีไทยจากหลวง
ไพเราะเสียงวอ (อุ่น ดูรยชีวิน) และหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) ทรงโปรดการเล่นซอเป็นอย่าง
ยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นซอด้วง ซออู้ และซอสามสายและทรงตั้งวงดนตรีไทยส่วนพระองค์ ซึ่งประกอบด้วย สมเด็จ
พระนางเจ้ า รํ า ไพพรรณี พระบรมราชิ นี เจ้ า นาย และข้ า ราชการใกล้ ชิ ด เช่ น สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า กรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต และพระราชธิดาทั้ง 5 พระองค์ กรมหมื่นอนุพงศ์จักรพรรดิ กรมหมื่นอนุวัตรจตุรนต์ ซึ่ง
มักจะแสดง ณ ศาลาเริง พระตําหนักเปี่ยมสุข สวนไกลกังวล หัวหิน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น
ทรงมีพระปรีชาสามารถในการพระราชนิพนธ์เพลง โดยได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงไทยเดิม ไว้ 3 เพลง ได้แก่
เพลงราตรีประดับดาว (เถา) เพลงเขมรลออองค์ (เถา) และเพลงคลื่นกระทบฝั่ง (3 ชั้น)
เพลงราตรีประดับดาว (เถา) นั้นเป็นเพลงแรกที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราช
นิ พ นธ์ ในปี พ.ศ. 2472 โดยทรงมี แ รงบั น ดาลใจจากการที่ ท รงฟั ง เพลงแขกมอญบางขุ น พรหม อั น เป็ น
พระนิพนธ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงพอพระราชหฤทัยและมีพระราชดําริที่จะทรง
นิพนธ์เพลงสําเนียงเช่นนั้นบ้าง โดยได้ทรงเลือกเพลงมอญดูดาว หรือเพลงมอญชมจันทร์สองชั้นของเก่าเพื่อมา
ทรงนิพนธ์ให้เป็นเพลงเถา แต่เพลงมอญดูดาว นั้นใช้หน้าทับมอญ และมีอยู่เพียง 11 จังหวะ ในขณะที่พระองค์
มีพระราชประสงค์ที่จะทรงนิพนธ์โดยใช้หน้าทับเป็นประเภทปรบไก่ จะทําให้มีทํานองของเดิมเพียง 5 จังหวะ
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ครึ่งเท่านั้น ดังนั้นหากจะคงเนื้อเพลงของเดิมก็จะได้จํานวนหน้าทับไม่พอดี จึงต้องทรงพระราชนิพนธ์บทร้อง
ขึ้นใหม่และได้ทรงประดิษฐ์ทํานอง เพลง 2 ชั้นขึ้นเพิ่มเติมจนครบ 6 จังหวะ เพื่อให้บรรเลงด้วย หน้าทับ
ปรบไก่ แล้วทรงแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา 3 ชั้น และตัดแต่งลงเป็นชั้นเดียวจนครบลักษณะของเพลงเถา เมื่อทรง
พระราชนิพนธ์ทั้งทํานองและบทร้องเสร็จแล้ว ก็ทรงต่อเพลงนี้พระราชทานแก่ข้าราชการในกรมปี่พาทย์และ
โขนหลวง และให้วงปี่พาทย์บรรเลงถวาย ณ วังสุโขทัย เพื่อทรงตรวจแก้อีก 2-3 ครั้ง ในครั้งแรกยังมิได้ทรงตั้ง
ชื่อเพลงนี้ เจ้านายหลายพระองค์ที่ทรงร่วมฟังอยู่ด้วย ต่างเสนอชื่อถวายหลายชื่อ เช่น ดาวประดับฟ้า ดาว
รามัญ และชื่ออื่นที่มีนัยเดียวกันอีกหลายชื่อ แต่มิได้ทรงเลือกชื่อใดจนกระทั่งต่อมา วงมโหรีหลวงได้นําเพลงนี้
ออกร้อง และบรรเลงออกอากาศ ณ สถานี 1.1 พีเจ ที่ศาลาแดง โดยประกาศชื่อเพลงนี้ว่า “ราตรีประดับดาว”
อันเป็นพระนามที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งขึ้นเอง
สําหรับเพลงราตรีประดับดาวนี้ผู้เขียนเคยได้ยินมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น ป.1 เมื่อคราวที่ สมเด็จพระนาง
เจ้ารําไพพรรณี เสด็จมางานโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ซึ่งมีการแสดงรําประกอบเพลงราตรีประดับดาวนี้หน้า
พระที่นั่ง ใช้นักเรียนจํานวนมากสวยงามตระการตาทําให้ประทับใจผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์เนื้อร้องไว้อย่างไพเราะมาก โดยเนื้อหาของเพลงนี้เกี่ยวกับคู่รักที่
ชักชวนชมเดือนดาว ดอกไม้ แต่มีความจําเป็นจากกันในเวลาอันใกล้นี้ ท้ายนี้จึงขออัญเชิญเนื้อเพลง ราตรี
ประดับดาว เพื่อแบ่งปันความซาบซึ้งในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน ดังนี้
วันนี้
ขอเชิญสายใจเจ้าไปนั่งเล่น
หอมดอกราตรี
เหมือนงามน้ําใจแม้ไม่ขําคม
ชมแต่ดวงเดือน
พี่อยู่แดเดียวเปลี่ยวใจหม่นหมอง
หอมดอกชมนาด
เหมือนน้ําใจดีปรานีปราศรัย
ขอเชิญเจ้าฟังเพลงวังเวงใจ
หอมดอกแก้วยามเย็น
ดวงจันทร์หลั่นลดเกือบหมดดวง
หอมดอกมะลิกลีบซ้อน
จวนจะรุ่งแล้วนะเจ้าพี่ขอลา
หอมดอกกระดังงา
หมู่ภมรร่อนหาช่อมาลี
หอมดอกจําปี
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แสนสุดยินดีพระจันทร์วันเพ็ญ
ลมพัดเย็นเย็นหอมกลิ่นมาลี
แม้ไม่สดสีหอมดีน่าดม
กิริยาน่าชมสมใจจริงเอย
ที่ไหนจะเหมือนได้ชมหน้าน้อง
เจ้าอย่าขุ่นข้องจงได้เมตตา
กลิ่นไม่ฉูดฉาดแต่หอมยวนใจ
ผูกจิตสนิทให้รักจริงเอย
เพลงของท่านแต่งใหม่ในวังหลวง
ไม่เห็นใจพี่เสียเลยเอย
โอ้หนาวทรวงยอดชีวาไม่ปรานี
อ้อนวอนเจ้าไม่ฟังเอย
แสงทองส่องฟ้าสง่าศรี
ชิชะช่างน่าเจ็บใจจริงเอย
แต่ตัวพี่จําจากพรากไปไกล
นี่แน่ะพรุ่งนี้จะกลับมาเอย
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