สาระสังเขปหนังสือใหม
กุมภาพันธ 2553

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

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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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

หนังสือหมวดเกษตรศาสตร (S)
1. รวมใจคุมครองพันธุข าวไทยเฉลิมพระเกียรติ. / โดย มูลนิธิขาวไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิขา วไทย,
2552.
Uประเทศไทยคือ ถิ่นกําเนิดของพันธุขาว ทั้งพันธุขาวปลูกและขาวปา ซึ่งมีลักษณะประจําพันธุ
ตางกัน ทําใหเกษตรกรสามารถเลือกใชไดตามความตองการและความเหมาะสมของสภาพแวดลอม ความ
หลากหลายของพันธุขาวไดสรางความมั่นคงทางอาหารและทางเศรษฐกิจใหแกชาติตลอดมา นับเปน
ทรัพยากรอันมีคาของชาติ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการอนุรักษและมีระบบการรวบรวมพันธุขาวที่ดีเอาไว
มูลนิธิขาวไทยจึงไดจัดทําโครงการ “รวมใจคุมครองพันธุขาวไทยเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 ในการจัดทําทะเบียนพันธุขาวไทยตามมาตรฐานสากลเพื่อเปนหลักฐานในสิทธิ ภูมิปญญา และสิ่ง
บงชี้ทางภูมิศาสตร โดยไดเลือกพันธุขาวพื้นเมืองที่มีชื่อและเปนที่รูจักจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 81
พันธุ และจัดทําบัตรประจําพันธุขาวของพันธุเหลานี้ขึ้น ซึ่งไดนําขอมูลดังกลาวมารวมไวในหนังสือเลมนี้
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หนังสือหมวดความรูทั่วไป

(A)

1. ไมเคิล ไรท ความหวังยังไมสิ้น. / โดย ไรท, ไมเคิล. กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.
Uไมเคิล ไรท ผูแตงชาวตางประเทศซึ่งไดชื่อวาเปน “ฝรั่งคลั่งสยาม” เนื่องจากทานเปนผูที่มีความ
สนใจในเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยเปนอยางมาก และไดฝากงานเขียนเกี่ยวกับประเทศไทยเอาไวมากมาย
หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมบทความที่ทานเขียนไวกอนทานเสียชีวิต ซึ่งเปนเรื่องเหตุการณตาง ๆ ของประเทศไทย
ตั้งแตตนป 2550 – ปลายป 2551 ซึ่งฝากไวเปนความหวังสุดทายของเขาตอนักอานกอนเขาจะจากโลกนี้ไป
โดยหนังสือเลมนี้เปนงานในชุดที่ 4 ของชุด “ไมเคิล ไรท มองโลก” แตละบทความจะจบในตัวเองผูอานสามารถ
เลือกอานไดตามความสนใจ ทั้งนี้ผูแตงไดนําเสนอโดยโวหารและสํานวนภาษาที่ทําใหเห็นวิธีมองโลกของเขา
ที่มีเสนหชวนใหติดตามตลอดเลม
2. OPEN book review. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โอเพนบุคส, 2552. [AC159 อ976 2552]
Uหนังสือเลมนี้ไมไดเปนเพียงหนังสือที่รวบรวมบทวิจารณหนังสือเทานั้น แตเนื้อหาภายในยังได
กลาวถึงเรื่องราวในวงการหนังสือ เชน บทรําพึงของคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ซึ่งตอนหนึ่งกลาววา “ตลาด
หนังสือในเมืองไทยที่ดูเหมือนจะรากฐานการอานจะไมคอยแข็งแรง” หรือ บทสัมภาษณของคุณปราบดา หยุน
เกี่ยวกับการไปออกหนังสือที่ประเทศญี่ปุน และแนนอนวาหนังสือเลมนี้ตองมีบทวิจารณหนังสือตามชื่อหนังสือ
แนนอน โดยหนังสือที่ถูกนํามาวิจารณนั้นบางเลมเปนหนังสือตางประเทศ หนังสือของไทยดานวรรณกรรม
หรือบทความงานเพื่อชีวิต ซึ่งผูอานจะสามารถอานแลวนําเอาไปตอยอดความคิดได และเนื่องจากวงการ
หนังสือไทยไดสูญเสียคุณรงค วงษสวรรค พญาอินทรีแหงวงการวรรณกรรมไป จึงทําใหหนังสือเลมนี้มีเรื่องราว
เกี่ยวกับคุณรงค วงษสวรรค มากเปนพิเศษดวย หนังสือชื่อเรื่องนี้จะออกปละ 2 เลม คือ ในชวงงานสัปดาห
หนังสือราว ๆ เดือนเมษายนและเดือนตุลาคม
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หนังสือหมวดปรัชญา ศาสนา

(B)

1. คันฉองสองปรัชญา. / โดย สุลักษณ ศิวรักษ. กรุงเทพฯ : ศึกษิตสยาม, 2552.
Uสํานักพิมพไดจัดพิมพหนังสือเลมนี้ขึ้นในวาระ 7 ทศวรรษ – 6 รอบนักกษัตร ของ ส.ศิวรักษ เมื่อป
พ.ศ.2546-2548 โดยใชชื่อชุดวา “คอนศตวรรษ ส.ศิวรักษ” เนื่องจากที่ทานเปนผูที่มีความรูดานปรัชญาเปน
อยางดี มีผลงานเขียนและผลงานแปลดานปรัชญาอยูมากมาย รวมทั้งเปนวิทยากรบรรยายวิชาดังกลาวใน
มหาวิทยาลัยอยูเสมอ นอกจากหนังสือที่ตีพิมพเปนเลมก็ยังมีในรูปของบทความที่แทรกในวารสารและเอกสาร
อีกมาก จนไดฉายาวา “โสกราตีสเมืองไทย” สํานักพิมพจึงไดรวบรวมผลงานทางดานปรัชญาของทานตามที่
ตาง ๆ มานําเสนอ เพื่อที่สะทอนแงคิดทางปรัชญา ซึ่งมีอยูอยางตอเนื่องยาวนาน โดยคัดสรรจากผลงานที่
แสดงถึงตัวตนและบุคลิกของผูเขียนไดอยางดี
2. ภูเขาวิหาร และโดมแหงศิลา. / โดย ชัชรินทร ไชยรัฒน. กรุงเทพฯ : โอเพนบุคส, 2551.
[BL65.G4 =3574 2551]
Uภูเขาวิหาร (Temple Mount) ในประเทศเยรูชาเล็ม ที่ตั้งแผนหินศักดิ์สิทธิ์และโดมแหงศิลา ซึ่งเปน
วิหารแปดเหลี่ยมมียอดโดมสีทองครอบแผนหิน ภูเขาวิหารและโดมแหงศิลานี้ไมเปนเพียงแตเปนจุดศูนยกลาง
แหงความเชื่อเทานั้น แตยังเปนเสมือนจุดศูนยกลางแหงความขัดแยง ควบคูกันไปดวยมีการคาดคํานวณเอาไว
วามันอาจเปนสถานที่ที่มีโอกาสกลายเปนจุดเริ่มตนของ “สมรภูมิครั้งสุดทาย” ของปมปริศนา ความเชื่อ ความ
ศรัทธา ซึ่งเปนรากฐานของ 3 ศาสนาเกาแกของโลก ไดแก ยูดาห คริสต และอิสลาม ซึ่งผูเขียนไดถายทอด
เหตุการณตามลําดับเวลาที่เกิดขึ้น ของแตละเหตุการณ ความเชื่อ ความศรัทธาของแตละศาสนาซึ่งเปนสาเหตุ
ของการเกิดความขัดแยงตามภายหลัง

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

2

สาระสังเขปหนังสือใหม
กุมภาพันธ 2553

หนังสือหมวดประวัติศาสตรทั่วไป

(D)

1. บันทึกอียปิ ต. / โดย วันชัย ตัน. กรุงเทพฯ : วงกลม, 2551. [DT56.2 ว426บ 2551]
Uอียิปต เปนประเทศที่มีความนาสนใจอยางยิ่ง โดยเฉพาะทางดานประวัติศาสตรโบราณ เพราะ
ประเทศนี้มีสิ่งที่นาทึ่งอยูมากมาย อารยธรรมอียิปตลุมแมน้ําไนลเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 5,000 ป มาแลว เจริญ
มากอนดินแดนอื่นใดในโลก ไมวาจะเปนความรูทางดานวิศวกรรมและการออกแบบสถาปตยกรรม การเกษตร
การทํา ขนมป ง การผลิ ต เบี ย ร การทํ า สี การถลุง แร การหล อทองแดง การทํา เรื่ อ งป น ดิ น เผา และการทํ า
เครื่องประดับ ดังนั้น “บันทึกอียิปต” ซึ่งรวบรวมเรื่องราวนาสนใจของประเทศอียิปตเอาไวจึงเหมาะกับผูอานที่
สนใจศึกษาประวัติศาสตรอารยธรรมของโลกอยางมาก
2. ปกกิ่งหัวใจมังกร. / โดย อัลฟาและโรมิโอ, นามแฝง. กรุงเทพฯ : วงกลม, 2551.
[DS712 อ571ป 2551]
U”ปก กิ่ ง หัว ใจมัง กร” เป น หนัง สื อ พาเที่ ย วปก กิ่ง ทั้ง เกา และใหม โดยอั ล ฟาและโรมิ โ อ นั ก เขีย น
ผูเดินทางไปเยือนปกกิ่งในวันที่จีนยังคงเปนจีนแบบสังคมนิยม และก็กลับไปเยือนอีกครั้งในวันที่ปกกิ่งพลิกโฉม
เปลี่ยนแปลงกาวหนาไปมาก หนุมสาวปกกิ่งพูดภาษาอังกฤษกันไดอยางชัดเจน หนังสือนําเที่ยวปกกิ่งเลมนี้จึง
ทําใหเห็นภาพของทั้งปกกิ่งแบบเกาในอดีต และปกกิ่งสมัยใหมแบบในปจจุบันไวดวยกัน ทําใหผูอานสามารถ
สัมผัสความเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดอยางชัดเจน
3. มังกรสวนพลู. / โดย ณรงค จันทรเรือง. กรุงเทพฯ : สยามบันทึก, 2552.
Uหนังสือ “มังกรสวนพลู” นี้เปนเรื่องราวบนเสนทางแหงอํานาจของมหาบุรุษแหงแผนดิน บุคคล
สําคัญของโลกผูมี ส.ส. ในพรรคเพียง 18 คน แตพลิกเกมการเมืองกลายเปนนายกคนที่ 13 ไดอยางงายดาย
นั่นคือเรื่องของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในแวดวงการเมือง รวมทัง้ กลยุทธการบริหารประเทศทีน่ ายกรัฐมนตรี
ไทยรุนใหม ๆ ตองศึกษาเพื่อเปนตัวอยาง ทานเปนนายกรัฐมนตรีของไทยทีม่ ีสีสันอยางยิ่งในแวดวงการเมือง
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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จึงไดรับฉายาหลากหลาย ตัง้ แต สิบเศียรยี่สิบกร, ซือแปแซตลก, จอมกะลอน, หมอมปา และเฒาสารพัดพิษ
แตฉายาที่ไดรับการยอมรับและไดยินกันบอย คือ มังกรสวนพลู ซึ่งถือไดวาทานเปนนักการเมืองที่สําคัญของ
ไทยคนหนึง่
4. เรื่องรักรัก ใครใคร ในพงศาวดาร. / โดย โรม บุนนาค. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอรบุคส, 2548.
Uหนังสือเลมนี้เปนสวนหนึ่งในชุดบันทึกแผนดิน ซึ่งเลมนี้กลาวถึงเรื่องราวทั้งความรักและความใครที่
เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตรไทย และเปนเรื่องที่หลายคนอาจยังไมเคยทราบมากอน ทั้งเรื่องรักครั้งแรกของ ร.5,
ลูกลับของพระเจาตากสิน, หลายรักของ ร.6, รักตองประหารของลูกชายสมเด็จเจาพระยา เปนตน และอีก
หลายเรื่องที่ผูอานคาดไมถึงวาจะเกิดขึ้นจริงในอดีต หนังสือเลมนี้เปนผลงานการเขียนของคุณโรม บุนนาค
ซึ่งเคยฝากผลงานดานประวัติศาสตรมาแลวมากมาย โดยไดผานการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆ
เพื่อความถูกตองและประโยชนของผูอาน
5. ลูกผูชายชือ่ นายหลุยส. / โดย จิระนันท พิตรปรีชา. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สยามบันทึก, 2552.
Uหนังสือเลมนี้ไดรับการพิมพครั้งนี้เปนครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาสครบ 155 ป นายหลุยส เลโอเนเวนส
และเนื่องจากหนังสือเลมนีท้ ิ้งชวงการพิมพจากการพิมพครั้งที่ 3 นานถึง 10 ป จึงนํากลับมาพิมพอีกครั้ง
เนื้อหาของหนังสือเลมนีเ้ ปนเรื่องราว “นายหลุย เลโอโนเวนส” บุคคลสําคัญของวงการอุตสาหกรรมปาไม
(ไมสัก) ที่ชาวเหนือรูจักดีในนาม “มิตซาหลุย” หรือ “มิตสะหลวย” ชาวตะวันตกผูกวางขวางทางภาคเหนือใน
ยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ชีวประวัติของนายหลุยสมีความนาสนใจอยางยิ่ง
เนื่องจากเปนบุตรของแหมมแอนนา เลโอโนเวนส ผูทที่ าํ ใหชาวตางชาติรูจักเมืองสยามในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูห ัว นายหลุยสทําธุรกิจอุตสาหกรรมปาไมทางภาคเหนือจนกลายเปนผูมีอทิ ธิพลในภูมิภาค
นี้ ตลอดชวงทีม่ ีชีวิตอยูน ายหลุยสไดบันทึกเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยอยางเขมขน ประกอบกับการเรียบ
เรียงของกวีซีไรท “จิระนันท พิตรปรีชา” ยิง่ ทําใหหนังสือเลมนี้มีความนาสนใจอยางยิง่ ผูอานจะไดสาระความรู
ทางประวัติศาสตรอยางเพลิดเพลินอีกดวย
6. อินเดีย เสนทางโรตีสายไหม. / โดย วดีลดา เพียงศิริ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วงกลม, 2552.
[DS414.2 ว353อ 2552]
Uหนังสือเลมนี้เปนสารคดีเชิงทองเที่ยวที่เลาเรื่องราวถึงการเดินทางทองเที่ยวประเทศอินเดีย โดย
บอกเลาถึงเมืองตาง ๆ ในอินเดีย ไดแก ทัชมาฮาล ชัยปุระ ขชุราโห พาราณสี และพุทธคยา ซึ่งผูแตงใชวิธีการ
เลาเรื่องผานตัวละครสองสามีภรรยาที่เดินทางไปเที่ยว และมีภาพถายประกอบ โดยแบงการนําเสนอออกเปน
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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ตอน ๆ และในแตละตอนจะประกอบดวย 3 สวน คือ สวนแรก คือ บันทึกอารมณความรูสึกขณะเดินทาง ทั้งสิ่ง
จุดเดน ของอิน เดี ย และเมื อ งนั้ น ส ว นที่ส องเลา ถึ ง วิ ธีก ารเดิน ทางและส ว นสุดทา ยจะเลา ถึ ง ที่ม าที่ ไ ปหรื อ
ประวัติศาสตรของเมืองนั้น

หนังสือหมวดสังคมศาสตร

(H)

1. การเมืองภาคพลเมือง : บทวิเคราะหแนวคิดและปฏิบัติการทาทายอํานาจการเมืองในระบบ
ตัวแทน. / โดย ณรงค บุญสวยขวัญ. กรุงเทพฯ : ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2552.
Uหนั ง สื อ เล ม นี้ นํ า เสนอโดยเน น ถึ ง การรวบรวมแนวคิ ด และการวิ เ คราะห ใ นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
ประชาธิ ป ไตยแบบตั ว แทนที่ บ รรดาเหลา นัก วิ ช าการที่ไ ดเ คยสอนไว ซึ่ง ผู เ ขี ย นได นํา มาชี้ ให ผูอ า นเห็ น ว า
การเมืองภาคพลเมืองหรือการเมืองภาคประชาชนนั้นมีความแตกตางจากการเมืองเดิม กลาวโดยสรุปคือ
การเมืองเปนการเมืองการใชอํานาจของกลุมคนผูมีอํานาจ ในขณะที่การเมืองภาคพลเมืองเปนการเมืองที่ภาค
ประชาชนนั้นเองเขามามีบทบาทกระทํากิจกรรมทางการเมือง คือ การแสดงพลังหรือํานาจของประชาชนนัน้ เอง
ซึ่งผูเขียนไดยกตัวอยางจากความเปนจริงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ประชาสังคมลุมน้ําปากพนัง) เปน
การเมืองภาคประชาชนที่เกิดขึ้นจากจิตสํานึกชุมชน เพื่อพลิกฟนสรางความเขมแข็งใหชุมชน หนังสือเลมนี้จึง
เหมาะกับผูที่กําลังตองศึกษาเกี่ยวกับการเมืองภาคพลเมืองที่เปนแนวคิดใหมของรูปแบบทางการเมืองเปน
อยางยิ่ง
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2. ชาติ ศาสนา ซาชิมิ : โลกาภิวัตน แรงปะทะและการปรับตัว. / โดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.
กรุงเทพฯ : โอเพนบุคส, 2551. [HM891 ภ524ช 2551]
Uหนังสือเลมนี้ผูเขียนชี้ใหเห็นผลกระทบของโลกาภิวัตนซึ่งมีตอสังคมในแงมุมตาง ๆ เชน วิถีชีวิตของ
ผูคน การแขงขันทางธุรกิจการคา ระบบโครงสรางเศรษฐกิจระดับประเทศ ตลอดจนวิกฤตการณทางการเมือง
ระดับโลก ผูเขียนอธิบายเรื่องตาง ๆ โดยมีการเชื่อมโยงความเปนมาทางประวัติศาสตร รวมถึงการอธิบาย
วิธีการ ขอจํากัด และอุปสรรคกับปญหาที่มนุษยชาติกําลังเผชิญหนาในขณะนี้ จุดเดนของหนังสือเลมนี้ คือ
การที่ผูเขียนเลือกเรื่องใหญในขาวเล็ก บางครั้งก็เลือกประเด็นเล็ก ๆ จากขาวใหญออกมาเสนอแกผูอาน ซึ่ง
ผูเขียนอาจไมไดเสนอคําตอบที่เปนรูปธรรมในการแกปญหาตาง ๆ แตจะชวยเปดแนวความคิดใหม ๆ ในการ
ปรับในยุคกระแสแหงโลกาภิวัตนใหกับผูอานไดเปนอยางดี
3. ทุนนิยมที่มีหัวใจ : ทางเลือกใหมแหงการพัฒนา. / โดย สฤณี อาชวานันทกุล. กรุงเทพฯ :
โอเพนบุคส, 2551. [HB501 ส357ท 2551]
Uตลอดระยะหลายปที่ผานมาระบบทุนนิยมกลายเปนกระแสหลักที่เนนความเทาเทียม ตองการที่จะ
แทรกแซงผู ก ขาด แต ใ นขณะเดี ย วกั น กั บ ไปสร า งการผู ก ขาดให กั บ บริ ษั ท ทุ น ของกลุ ม และมองว า
ทรั พ ยากรธรรมชาติ เ ป น สิ่ ง ที่ไ ม ตอ งควบคุ ม หรือ รั บผิ ด ชอบ ซึ่ ง ระบอบทุ น นิ ย มได ส ร า งความเสี ย หายแก
ธรรมชาติอยางมิอาจประเมินคาได จนหลายคนมองวาสิ่งที่ทําอยูนั้นเหมาะสมหรือไม ในโลกของโลกาภิวัตน
การเปดกวางอยางเสรี ซึ่งกอใหเกิดความไมเปนธรรม จึงมีการรวมตัวกันใหมี “ความรับผิดชอบตอสังคม”
(CSR) คืนกําไรสูสังคมใหมากขึ้น ตอสิ่งแวดลอม สังคม ผูบริโภค รัฐ ชุมชน พนักงาน รวมถึงผูถือหุน เปาหมาย
เพื่อทําใหโลกนาอยูขึ้น การทํา CSR จะตองยึดคํามั่นสัญญาที่จะแสดงความรับผิดชอบ และตองทําอยาง
ตอเนื่อง จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร อีกเรื่องที่ผูเขียนกลาวถึง คือ ตลาดการลงทุนเพื่อสังคมเปนการดําเนิน
ธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งไมไดคาดหวังผลกําไรสูงสุด รวมถึงการลงทุนที่รับผิดชอบตอสังคมในหนังสือเลมนี้ยังมีหัวขอ
อื่น ๆ ที่นาสนใจอีกมากมาย เชน เรื่องงานสรางสรรคเสรี (Creative

Commons)

หลากหลายนิยม

(Cosmopolitanism) เปนตน สิ่งที่ผูเขียนตองการจะบอกผูอาน คือ อยาอายที่จะคิดถึงสิ่งที่ดีกวา อยากลัวที่จะ
เปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได
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4. บทบันทึกแหงการเขารวมตอสูกูชาติ 2551 จาก....สภาอันทรงเกียรติ สู....ถนนอันทรงศักดิ์.
/ โดย มาลีรัตน แกวกา. กรุงเทพฯ : เพื่อนชีวิต, 2552.
Uหนังสือเลมนี้เปนขอเขียน แงคิด มุมมอง ของมาลีรัตน แกวกา อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ
อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสกลนคร ในเหตุการณการตอสูของมวลชนประชาชนชาวไทยป 2551 ที่นําโดย
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ซึ่งคุณมาลีรัตนไดเขียนหนังสือเลมนี้ในชวงเหตุการณดังกลาว
ซึ่งผูเขียนอยูในฐานะผูปราศรัยตอชุมชน ขอความในหนังสือเลมนี้จึงสะทอนความเปนจริงของเหตุการณที่
เกิดขึ้น ตลอดจนแนวคิด จิตใจ และการตอสูของฝายประชาชนที่ไดทุมเท เสียสละ อดทน ตอสูจนประสบ
ชัยชนะ เนื้อหาภายในหนังสือเปนการถายทอดในรูปแบบบันทึกตามลําดับตามชวงเวลา ทั้งยังสอดแทรกบทกวี
ของผูเขียนในบางชวงบางตอนอีกดวย
5. มองมุมใหม วิกฤตเศรษฐกิจโลก. / โดย วิทยากร เชียงกูล. กรุงเทพฯ : บานพระอาทิตย,
2552.
Uหนังสือเลมนี้ไดนําเสนอสภาพปญหาและแนวทางการแกไขเศรษฐกิจโลกที่เจาะลึกและกวางไกล
กวา กรอบความคิ ดทางเศรษฐศาสตรแนวเสรีนิย มที่มุ ง แกไขป ญ หาทางเทคนิ ค เฉพาะหนา หรื อปรับปรุ ง
กฎเกณฑการควบคุมธนาคาร สถาบันทางการเงิน เพื่อใหทุนนิยมใหฟนไดในชวงสั้น ๆ ซึง่ คุณวิทยากร เชียงกูล
ในฐานะนักเศรษฐศาสตรการเมืองแบบองครวมไดวิเคราะหวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ในรูปแบบเชิงโครงสรางของ
ตัวระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ที่เปนตัวการสรางความขัดแยงและวิกฤตเศรษฐกิจที่ถดถอยและหนทางการแกไข
ปญหาที่ตนเหตุของปญหาอยางแทจริง นอกจากนี้ผูเขียนยังไดกลาวถึงวิกฤตการทางการเมือง สังคม และ
สภาพแวดลอมอีกดวย
6. เมืองโลก การบริโภค การตอรอง : สังคมวิทยาเมืองฉบับรวมสมัย. / โดย ไพโรจน คงทวีศักดิ์.
กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552.
Uหนังสือ “เมืองโลก การบริโภค การตอรอง : สังคมวิทยาเมืองฉบับรวมสมัย” นี้เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อ
ใชเปนเอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมวิทยาเมือง เนื้อหาประกอบดวย กําเนิดความเปนมาของสังคมวิทยา
เมือง วิวัฒนาการทางความคิดภายในแวดวงของสังคมวิทยาเมืองยุคเริ่มตนจนถึงปจจุบัน โดยเนนทฤษฎีที่มี
ลักษณะรวมสมัย คือ ไมจํากัดเฉพาะในมุมมองทางสังคมวิทยาเทานั้นแตยังมีมุมมองจากศาสตรอื่นดวย เชน
ทางภูมิ ศ าสตร ทางมานุ ษ ยวิท ยา และทางเทคโนโลยี ซึ่ ง ลว นสํ า คั ญไม แ พ ท างสั ง คมวิ ท ยา ซึ่ง น า จะเป น
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ประโยชน ต อ ผู อ า นที่ ส นใจทั้ ง ด า นสั ง คมวิ ท ยาเมื อ ง ภู มิ ศ าสตร เ มื อ ง การวางผั ง รวมทั้ ง การจั ด การ
สภาพแวดลอมแบบเมือง
7. แมน้ําโขง ณ นครพนม. / โดย ชาญวิทย เกษตรศิริ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
U”แมน้ําโขง ณ นครพนม” หรือ “The Mekong River na Nakhon Phanom” เปนเอกสารสรุป
สัมมนาวิชาการเรื่อง “แมน้ําโขง : ความหลากหลายทางชาติพันธุ ภาษาและวัฒนธรรมและวัฒนธรรมกับ
กระแสความเปลี่ยนแปลง” ที่โรงแรมนครพนม ริเวอรวิว จังหวัดนครพนม ระหวางวันที่ 24-25 มกราคม 2551
โดยบทความทั้งหมดจะเกี่ยวเนื่องกับแมน้ําโขงและแผนดินแถบลุมน้ําโขงทั้งหมด ไมวาจะเปนดานภาษา
วัฒนธรรม การคา และประวัติศาสตร ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของผูคนในแถบลุมน้ําโขงอยางชัดเจน
8. วิพากษโลกเศรษฐศาสตร. / โดย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. กรุงเทพฯ :
โอเพนบุคส, 2552. [HB3722 ว642 2552]
Uหนังสือ “วิพากษโลกเศรษฐศาสตร” เปนหนึ่งในชุด “เศรษฐ’ ธรรมศาสตร ตลาดวิชา” (ECONMTU
Seminar Series) ซึ่งหนังสือเลมนี้เปนการถอดความในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “วิพากษ ‘โลก’
เศรษฐศาสตรจากมุมมองเพื่อนบาน” ซึ่งจัดขึ้นในวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร สํานักทาพระจันทร แลว
นํามาเรียบเรียงจัดพิม พออกเผยแพรแกผู สนใจ โดยนํ าเสนอในลั กษณะบทสัมภาษณแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตรของบุคคลผูเขารวมเสวนาในครั้งนั้น ไดแก ยุกติ มุกดาวิจิตร, เกษม เพ็ญ
ภินันท, พิชญ พงษสวัสดิ์ และ พงษธร วราศัย สําหรับวิชาเศรษฐศาสตรนั้นถือวามีความนาสนใจอยางมาก
เพราะเรื่องของเศรษฐกิจเปนเรื่องสําคัญสงผลกระทบตอโลกโดยตรงอยางเห็นไดชัด และผูอานจะสามารถได
คําตอบหลาย ๆ เรื่องจากหนังสือเลมนี้
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หนังสือหมวดรัฐศาสตร

(J)

1. คุกคาม จาบจวง ลวงละเมิด. / โดย สนธิญาณ ชืน่ ฤทัยในธรรม. นนทบุรี : กรีน-ปญญาญาณ, 2552.
Uหนั ง สื อ เล ม นี้ ก ล า วถึ ง การละเมิ ด สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ทั้ ง ทางลั บ และเป ด เผย นั บ ตั้ ง แต
เหตุการณ 19 กันยายน โดยบุคคลบางกลุมซึ่งมีการสอดประสานการเคลื่อนไหวตาง ๆ ผานทางอินเตอรเน็ต
ใบปลิว และวิทยุชุมชน พรอมบทวิเคราะหเกี่ยวกับกลุมบุคคล กิจกรรมหรือเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแลว และ
กําลังจะเกิดในลักษณะดังกลาว เพื่อเชื่อมโยงใหเห็นภาพอยางเปนระบบ ถึงการลวงละเมิดตอสถาบันกษัตริย
เพื่อบรรลุผลประโยชนทางการเมือง และการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ทั้งใตดินและบนดิน
2. ฝงหัวใจไวที่มัฆวาน. / โดย วัธยา ไว. กรุงเทพฯ : กรีน-ปญญาญาณ, 2552.
Uหนังสือเลมนี้กลาวถึง การตอสูทางการเมืองของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึง่ มีการ
รวมตัวกันเพื่อเรียกรองทางการเมืองที่บริเวณสะพานมัฆวาน หนาทําเนียบรัฐบาล การชุมนุมนีย้ าวนานตอเนือ่ ง
ถึง 193 วัน ในชวงปลายป 2551 ซึ่ง มีหลายครั้ง ที่เ กิดการปะทะกันระหวา งเจาหนาที่ตํา รวจและผูชุมนุม
ประทวง และเปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะและเสียชีวิตลงในเหตุการณครั้งนี้โดยตรงถึง 7 ชีวิต
ไดแก อังคณา ระดับปญญาวุฒิ, พ.ต.ท.เมธี ชาติมนตรี, เจนกิจ กลัดสาคร, ยุทธพงษ เสมอภาค, เศรษฐา
เจียมกิจพัฒนา, กมลวรรณ หมื่นปู และ รณชัย ไชยศรี
3. ลับ ลวง พราง ภาค 2 : ซอนรูปปฏิวัติ หัก “เหลี่ยม” โหด. / โดย วาสนา นานวม. พิมพครั้งที่ 8.
กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.
Uหนังสือเลมนี้เปนเรื่องราวตอเนื่องจาก “ลับ ลวง พราง ปฏิวัติปราสาททราย” เนื้อหาในเลมกลาวถึง
ขอเท็จจริงและตัวตนของผูมีอิทธิพล นายทหารผูอยูเบื้องหลังในการจัดตั้งรัฐบาล โดยการใชยุทธวิธีตาง ๆ เชน
การดึงกลุมเพื่อนเนวินออกจาก “ทักษิณ” เพื่อพยุงรัฐบาลของพรรคประชาธิปตยใหสามารถจัดตั้งรัฐบาลได
สําเร็จ รวมทั้งทหารผูมีอํานาจบางทานยังเปนผูอยูเบื้องหลังการขับไล “ระบอบทักษิณ” รวมถึงการจัดตั้งพรรค
การเมืองใหม สิ่งที่หนังสือเลมนี้ชี้ใหผูอานเห็นวา ระบบทักษิณกําลังเผชิญหนาอยูกับบุคคลที่ไมธรรมดา
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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4. OCTOBER NEXT No.7 : Political Economy & International Relations. พิมพครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : โอเพนบุคส, 2551. [JA49 อ443 2551 ล.7]
Uหนังสือเลมนี้ไดนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองไทย ซึ่งมีความหลากหลายและลงลึกมากกวา
ประเด็นทางการเมือง และเศรษฐกิจที่เปนขอโตแยงอยูในปจจุบัน โดยผูอานจะไดคนหาความจริงจากประวัติ
ความเปนมาของผูคนจากหลากหลายวงการผานบทสัมภาษณหลากรส รวมทั้งเพิ่มเนื้อหาในสวนขยายวาดวย
เรื่ อ งของศิ ล ปะ ดี ไ ซน และหนั ง สื อ เพื่ อ เป ด มุ ม มองใหม ต ลอดจนหาทางออกของป ญ หา เนื้ อ หาภายใน
ประกอบดวย สุนทรพจนของบารัค โอบามา, เควิน รัดด, โทนี แบลร, กอรดอน บราวน และนิโคลัส ซารโกซี,
เรื่องเศรษฐศาสตรการเมืองผานบทความเรื่อง “มองการเมืองไทยผานแวนตานักประวัติศาสตรการเมือง
อเมริกัน” โดย ธเนศ อาภรณสุวรรณ “รัฐธรรมนูญ 2550 กับเศรษฐกิจพอเพียง” โดย รังสรรค ธนะพรพันธ
นอกจากนี้ยังมี “ปฏิรูปสื่อ-ปฏิรูปการเมือง” โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย “มุสลิมในโลกสมัยใหม” โดย มาโนช
พุฒตาล

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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หนังสือหมวดกฎหมาย

(K)

1. ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการเขาชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน. / โดย ภัทรวดี ชินชนะ. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551.
Uหนั ง สื อ เล ม นี้ เ ป น การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งป ญ หากฎหมายเกี่ ย วกั บ การเข า ชื่ อ เสนอกฎหมายโดย
ประชาชน โดยศึกษาถึงวิวัฒนาการการริเริ่มเสนอกฎหมาย สภาพปญหาของกระบวนการนิติบัญญัติของ
ผู แ ทนของประเทศไทย รู ป แบบการริ เ ริ่ ม เสนอกฎหมาย เงื่ อ นไขการเข า ชื่ อ เสนอร า งกฎหมายและร า ง
รั ฐ ธรรมนู ญ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประชาชนและการเข า ชื่ อ เสนอร า งข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวของ ศึกษาและหาแนวทางแกไข โดยศึกษาเงื่อนไข
ในการริเริ่มเสนอกฎหมายของประชาชนในตางประเทศ คือ ประเทศสวิตเซอรแลนด ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศอิตาลี และประเทศเยอรมัน เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทย
2. ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงสรางคณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ. / โดย มรกต สายทอง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2551.
Uหนั ง สื อ เล ม นี้ เ ป น การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งป ญ หาทางกฎหมายเกี่ ย วกั บ โครงสร า งคณะกรรมการ
วิ ท ยุ ก ระจายเสีย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศน และกิจ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ โดยศึ ก ษาถึ ง กฎหมายที่ เ กี่ย วข อ งกั บ
โครงสรางของกฎหมายองคกรของรัฐที่เปนอิสระของประเทศไทยและตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหราชอาณาจั ก ร ประเทศแคนาดา ประเทศญี่ ปุ น ประเทศฟ น แลนด และประเทศออสเตรเลี ย
ตลอดจนวิเคราะหปญหาที่มา คุณสมบัติ องคประกอบ จํานวน กระบวนการและขั้นตอนการคัดเลือก สรรหา
และแตงตั้งคณะกรรมการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งคณะกรรมการ
เฉพาะดานตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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3. พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.
Uหนังสือเลมนี้เปนการสรุปสาระสําคัญ ประวัติ ความเปนมา กระบวนการและขั้นตอนในการตรา
พระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งมื อ แพทย พ.ศ.2551 ซึ่ ง เนื้ อ หาของพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วได บั ญ ญั ติ ใ ห มี
คณะกรรมการอาชีวศึกษาเพื่อควบคุมดูแลการจัดการอาชีวศึกษา รวมทั้งการดําเนินการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝกอบรมวิชาชีพใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีสถาบันการ
อาชีวศึกษา ซึ่งเปนสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาและเปนนิติบุคคลในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยมีการจัดการอาชีวศึกษาที่ดําเนินการอยางเปนเอกภาพในดานนโยบายและมี
การกระจายอํานาจไปสูระดับปฏิบัติ เพื่อใหการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพในทุกระดับอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสําเร็จแกประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา
4. รัฐธรรมนูญ 2550 ทําไมตองแก. / โดย คณิน บุญสุวรรณ. กรุงเทพฯ : เอมี่ เอ็นเตอรไพรส, 2552.
Uหนังสือเลมนี้เปนการแสดงความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายในเรื่องการแกไข
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งมีมากมายหลายประเด็น เชน ประเด็นการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภา ประเด็นการทําสนธิสัญญากับตางประเทศ มาตรา 190 ประเด็นที่มาและอํานาจหนาที่ของ
องคก รอิ ส ระ และประเด็ น ในสว นของบทเฉพาะกาล เป น ต น โดยในหนั ง สื อ เล ม นี้ ได แบ ง เนื้อ หาเป น 21
บทความ ตามประเด็นทางกฎหมายที่ตองการแกไข พรอมทั้งอธิบายแตละประเด็นตามหลักวิชาการ โดยใช
ภาษาที่กระชับไดใจความ อาทิเชน เรื่องราชการนําการเมือง เรื่องสภาลูกผสม เรื่องรัฐบาลไรเสถียรภาพ เรื่อง
พรรคการเมืองออนแอ เรื่ององคกรอิสระหรือรัฐอิสระกันแน เรื่องระบบศาลกับอํานาจที่สี่ และเรื่องยุคทองของ
ผูพิพากษาและอัยการ เปนตน
5. รวมกฎหมายและระเบียบงบประมาณแผนดิน. / โดย สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี.
กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2552. [KH41 น473ร 2552]
Uหนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําและบริหาร
งบประมาณแผ น ดิ น เพื่ อ เป น คู มื อ ในการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ งบประมาณแผ น ดิ น โดยตรง ซึ่ ง ได แ ก
พระราชบัญญัติวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491
และที่แกไขเพิ่ มเติ มและพระราชบัญญัติ การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้ง
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ระเบียบและหลักเกณฑตาง ๆ ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหส วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานภาครัฐไดใชเปน
แนวทางและวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณแผนดินใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได มุงผลสัมฤทธิ์
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจภาครัฐและเปนประโยชนตอราชการ โดยสวนรวมเปนประการสําคัญ
6. รวมคําวินิจฉัยขอพิพาทของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ประจําป 2550-2551.
/ โดย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ, 2552. [KR93.5 ค121ร 2552]
Uหนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมคําวินิจฉัยขอพิพาทของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ประจําป 2550-2551 ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดวินิ จฉัย ชี้ขาดข อพิพาทเกี่ยวกับการใชและเชื่ อมตอโครงขา ย
โทรคมนาคมตามมาตรา 26 แห ง พระราชบัญ ญั ติก ารประกอบกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ.2544 และการ
พิจ ารณาวินิจฉัย อุทธรณคํ า สั่ง ทางปกครองในกรณีที่ผูประกอบกิ จการโทรคมนาคมไดอุท ธรณคํ า สั่งของ
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ตามมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว โดยการ
พิจารณาวินิจฉัย ชี้ขาดข อพิพาทหรือการพิจารณาวินิจฉัยอุ ทธรณนั้น คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติไดยึดหลักกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการโทรคมนาคมและกฎหมายปกครองเปนกฎหมายแมบท
ในการพิจารณาเพื่อใหความเปนธรรมตอประชาชนผูใชบริการและผูประกอบกิจการโทรคมนาคมอยางแทจริง

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดภาษาศาสตร (P)
1. คนคําขาว. / โดย สถานีวิทยุขา ว FM 96.5 คลื่นความคิด. กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2552
Uหนังสือเลมนี้จัดเปนสารคดีสั้น ชุด “คนคําขาว” เพื่อรวบรวมภาษาหรือคําเฉพาะที่ใชในขาวตาม
สถานการณทั่วไป ซึ่งทีมผูเขียนไดแปลความหมายของคําขาวเหลานั้นตามขอเท็จจริง เพื่อใหผูอานซึ่งอยูใน
ฐานะผูรับฟงขาวสารไดมีความรูความเขาใจในภาษาขาวมากยิ่งขึ้น ก็จะทําใหเขาถึงสถานการณ เรื่องราวที่
สื่อมวลชนไดนําเสนอดียิ่งขึ้น ในหนังสือเลมนี้ไดรวบรวมภาษาขาวจํานวน 130 คํา เชน ทีวีพูล, พาสปอรตแดง,
ล็ อ บบี้ , รถไฟฟ า ฝ ง ธน, ภาวะตลาดกระทิ ง เป น ต น ซึ่ ง เป น คํ า ที่ เ ราคุ น เคยแต บ างที ก็ อ าจจะยั ง ไม ท ราบ
ความหมายที่แทจริง ซึ่งในหนังสือก็ไดอธิบายความหมายที่สามารถทําความเขาใจไดงายดวยตนเอง เมื่อเรา
ทราบภาษาขาวแลวก็จะทําการเสพขาวไดอรรถรสมากขึ้น และยังทําเปนภาพสะทอนหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึง
ความเปนไปของภาษาขาวในแตละยุคสมัย ชีวิตและความงดงามทางภาษาอีกดวย
2. วิชาสุดทายที่มหาวิทยาลัยไมไดสอน 2. / โดย สฤณี อาชวานันทกุล. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ :
โอเพนบุคส, 2552. [PN6121 ว548 2552 ล.2]
Uหนังสือเรื่อง “วิชาสุดทายที่มหาวิทยาลัยไมไดสอน 2” นี้เปนตอนตอของหนังสือ “วิชาสุดทายที่
มหาวิทยาลัยไมไดสอน” เลมแรกซึ่งรวบรวมสุนทรพจนสิบชิ้นที่กลาวในงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ผูแปลไดเลือกเฉพาะสุนทรพจนที่มีความกินใจ และมีความเปนสากล ซึ่งเปนประโยชน
ตอผูอานทั้งที่เปนนักศึกษาและผูอานทั่วไปชาวไทย ผูกลาวสุนทรพจนแตละทานมักถายทอดประสบการณชีวิต
อันเปนบทเรียนที่ไมสามารถหาเรียนไดในมหาวิทยาลัยใหกับบัณฑิตใหม รวมทั้งแนะนําแนวคิดวิธีการที่
บัณฑิตจะนําไปปรับใชในชีวิตตนเอง

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดวิทยาศาสตร (Q)
1. ลม ฟา อากาศ พลิกประวัติศาสตรโลก. / โดย ลอรา ลี. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2551.
[QC981 ล511ล 2551]
Uหนังสือเลมนี้อาจจะทําใหผูอานแปลกใจ เมื่อลมฟาอากาศไมใชเปนเพียงหัวขอสนทนาแตยังเปน
สิ่งที่สรางความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม แมวาจะมีความพยายามของมนุษยชาติในการที่จะควบคุมพลัง
ธรรมชาติ โดยอาศัยเทคโนโลยีล้ํายุคเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถตอกรไดเอาชนะธรรมชาติอันยิ่งใหญได เพราะ
เราก็เปนเพียงสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่ยังตองพึ่งพาธรรมชาติ ซึ่งผูเขียนไดคัดสรรเหตุการณอันนาทึ่ง ที่ชวยตอกย้ําวา
สภาวะอากาศสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตมาอยางชานาน พรอมถายทอดสูผูอานไดอยางสนุกสนานและ
เขาใจไดงาย ซึ่งผูอานจะไดรับความรูในดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สังคมศาสตร และธรรมชาติวิทยาไป
พรอม ๆ กัน จะเห็นไดวาแมแตชะตากรรมของผูนําระดับโลกก็ยังอยูใตอิทธิพลของลมฟาอากาศ

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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หนังสือหมวดแพทยศาสตร (R)

1. ศิลปะเพือ่ การบําบัด. / โดย เลิศศิริร บวรกิตติ, ผูแ ปล. กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2552.
[RC489.A7 ค749ศ 2552]
Uหนังสือ “ศิลปะเพื่อการบําบัด” นี้ ผูชวยศาสตราจารยดอกเตอร เลิศศิริ บวรกิตติ ไดแปลและเรียบ
เรียงมาจาก “Art as Therapy” ของ Edith Kramer ซึ่งมีเนื้อหาหลักกลาวถึง ศิลปะบําบัด (Art Therapy) ซึ่ง
นักศึกษาของไทยรุนใหมกําลังใหความสําคัญกันเปนอยางยิ่ง เพราะมีการพูดถึงกันมานานแลว แตก็ยังขาด
องคความรูในเรื่องนี้อยางลึกซึ้ง และขาดการคนควาวิจัยที่เปนประสบการณตรง เพื่อใหสงผลไปสูการบําบัด
และเยียวยา รางกาย สมอง และพฤติกรรมอยางแทจริง ศาสตราจารย Edith Kramer ผูแตงนั้นเปนผูที่มี
ชื่อเสียงในฐานะผูบุกเบิกศาสตรดานศิลปะบําบัดนี้อยางจริงจังและไดถายทอดถึงพัฒนาการแนวคิดและแนว
ปฏิบัติจากประสบการณในเรื่องดังกลาวไวในหนังสือนี้อยางละเอียดลึกซึ้ง

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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หนังสือหมวดเกษตรศาสตร (S)
1. รวมใจคุมครองพันธุข าวไทยเฉลิมพระเกียรติ. / โดย มูลนิธิขาวไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิขา วไทย,
2552.
Uประเทศไทยคือ ถิ่นกําเนิดของพันธุขาว ทั้งพันธุขาวปลูกและขาวปา ซึ่งมีลักษณะประจําพันธุ
ตางกัน ทําใหเกษตรกรสามารถเลือกใชไดตามความตองการและความเหมาะสมของสภาพแวดลอม ความ
หลากหลายของพั น ธุ ข า วได ส ร า งความมั่ น คงทางอาหารและทางเศรษฐกิ จ ให แ ก ช าติ ต ลอดมา นั บ เป น
ทรัพยากรอันมีคาของชาติ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการอนุรักษและมีระบบการรวบรวมพันธุขาวที่ดีเอาไว มูลนิธิ
ข า วไทยจึ ง ได จั ด ทํ า โครงการ “ร ว มใจคุ ม ครองพั น ธุ ข า วไทยเฉลิ ม พระเกี ย รติ ” เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ในการจัดทําทะเบียนพันธุขาวไทยตามมาตรฐานสากลเพื่อเปนหลักฐานในสิทธิ ภูมิปญญา และสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร โดยไดเลือกพันธุขาวพื้นเมืองที่มีชื่อและเปนที่รูจักจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 81 พันธุ และ
จัดทําบัตรประจําพันธุขาวของพันธุเหลานี้ขึ้น ซึ่งไดนําขอมูลดังกลาวมารวมไวในหนังสือเลมนี้
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หนังสือหมวดเทคโนโลยี (T)
1. 100 สิ่งประดิษฐเปลี่ยนโลก. / โดย พิลบิน, ทอม. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2551.
[T15 พ735ร 2551]
Uหนังสือเลมนี้ผูเขียนไดรวบรวมและจัดลําดับ 100 สิ่งประดิษฐที่สงผลกระทบตอมวลมนุษยชาติ ใน
ที่นี้หมายถึงสิ่งที่ชวยปกปองรักษา ทําใหชีวิตยืนยาวขึ้น ทําใหชีวิตงายขึ้นดีขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา
เชน หลอดไฟ แทนพิมพ คอมพิวเตอรตั้งโตะ ยานยนต หัวรถจักร เข็มทิศ ลิฟต อักษรเบรลล เปนตน ซึ่งใน
แตละสิ่งประดิษฐผูเขียนไดสอดแทรกขอมูลเกร็ดเล็กเกร็ดนอย และรายละเอียดที่นาสนใจจํานวนมากรวมทั้ง
รูปวาดสิทธิบัตรของจริงที่หาชมไดยาก เพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพรายละเอียดของอุปกรณธรรมดา ที่เกิดจาก
ความคิ ด สร า งสรรค ที่ ไ ม ธ รรมดาของเหล า นั ก ประดิ ษ ฐ หนั ง สื อ เล ม นี้ จ ะทํ า ให ผู อ า นได รั บ ความรู ใ นทาง
วิทยาศาสตรและความเพลิดเพลินในการอาน
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หนังสือหมวดวิจัย วิทยานิพนธ
1. การเปดรับวัฒนธรรมขามชาติกับภาวะทางจริยธรรมของเยาวชนไทยในยุคการสื่อสารไร
พรมแดน. / โดย กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์ และคณะ. กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549.
Uการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหความสัมพันธของการเปดรับวัฒนธรรมขามชาติกับ
ภาวะทางจริยธรรมของเยาวชนไทย และเพื่อวิเคราะหผลกระทบของการเปดรับวัฒนธรรมขามชาติที่มีตอ
ภาวะหรือปญหาทางจริยธรรมเยาวชนไทย รวมถึงวิเคราะหถึงแนวทางตาง ๆ ในการแกปญหาเกี่ยวกับการ
เปดรับวัฒนธรรมขามชาติ และปญหาจริยธรรมของเยาวชนไทยในปจจุบันที่การสื่อสารเปนไปอยางไรพรมแดน
ผลการวิจัยพบวาองคประกอบ วัฒนธรรมขามชาติในเรื่องเพลงปอบและองคประกอบรายการฟุตบอลสโมสร
ยุโรปมีอิทธิพลเชิงลบอยางมีนัยสําคัญตอองคประกอบการยึดถือทางสายกลางในการเรียนหรือการทํางานและ
องคประกอบชวยเหลือเกื้อกูลตามลําดับ สวนตัวแปรอิสระอื่น ๆ โดยเฉพาะองคประกอบการถอดถอนของ
บรรทัดฐานทางสังคม มีความสัมพันธเชิงลบกับองคประกอบจริยธรรมทั้ง 4 องคประกอบ ความใจกวางไมเอา
เปรียบ เปนองคประกอบจริยธรรมที่ไดรับอิทธิพลจากตัวแปรอิสระตาง ๆ มากกวาองคประกอบจริยธรรมดาน
อื่น ๆ
2. ผลกระทบของประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคมที่มีตอฝายลูกจาง ฝายนายจางและสังคม
: ศึกษาเปรียบเทียบระหวางสถานประกอบการขนาดใหญกับขนาดเล็ก. / โดย เสกศักดิ์
จําเริญวงศ. กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550.
[ว HD7222.55 ส888ผ 2550]
Uการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงตนทุนการจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมและ
ประโยชนทดแทนของทั้งฝายลูกจาง ฝายนายจางและสังคม ผลกระทบของประโยชนทดแทนจากกองทุน
ประกันสังคมที่มีตอสังคมไทยทั้งทางตรงและทางออมและทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน ทั้งในภาพรวมและ
วิเคราะหเปรียบเทียบในสถานประกอบการขนาดใหญและขนาดเล็ก การศึกษาไดใชบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยเปนกลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหตนทุนพบวา มีคาไมแตกตางกันและในภาพรวมลูกจางมี
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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ความพึงพอใจตอประโยชนทดแทนที่ไดจากกองทุนประกันสังคมในระดับต่ํา สําหรับผลกระทบตอนายจางโดย
ภาพรวมแลวประโยชนทดแทนจากประกันสังคมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธุรกิจ
โดยจะพบไดเฉพาะกับสถานประกอบการขนาดใหญ สวนความสามารถในการทํากําไรของสถานประกอบการ
นั้นผลการทดสอบพบวา ทั้งในสถานประกอบการขนาดใหญและเล็กความสัมพันธระหวางประโยชนทดแทน
กับความสามารถในการทํากําไรเปนไปในเชิงลบ สวนผลกระทบตอสังคม ซึ่งผูวิจัยพิจารณาจากอัตราสวน
ผลตอบแทนทางสังคมตอสินทรัพย ผลการทดสอบพบวาทั้งในภาพรวมและการพิจารณาแยกตามขนาดสถาน
ประกอบการขนาดใหญและขนาดเล็ก ประโยชนทดแทนไมมีความสัมพันธกับการลดภาระทางสังคม

หนังสือหมวดสิ่งพิมพรัฐบาล
1. รายงานประจําป 2551 การไฟฟาสวนภูมิภาค. / โดย การไฟฟาสวนภูมิภาค. กรุงเทพฯ : การไฟฟา
สวนภูมิภาค, 2552. [รก 42.1 2551]
Uรายงานประจําป 2551 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร
และประชาสัมพันธใหหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปไดทราบถึงภารกิจ อํานาจหนาที่
ของหน ว ยงานที่ ไ ด รั บ ผิ ด ชอบให บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส นใจได รั บ ทราบและสามารถนํ า ข อ มู ล ไปใช ป ระโยชน ใ น
การศึกษาคนควา อางอิง ซึ่งเนื้อหาภายในเลมกลาวถึง การสรุปขอมูลที่สําคัญ ประวัติการไฟฟาสวนภูมิภาค
การบริหารงาน สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค รายนามของคณะกรรมการไฟฟาสวนภูมิภาคป 2551 และ
รายนามคณะผูบริหารการไฟฟาสวนภูมิภาค ผังการบริหารการไฟฟาสวนภูมิภาค การกํากับดูแลกิจการที่ดี
พรอมดวยการรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2551 และสถิติผลการดําเนินงาน รวมถึงแผนงานและ
โครงการตาง ๆ ตลอดจนงบการเงิน อีกทั้งสรุปอัตราสวนตาง ๆ ป 2547-2551 พรอมกับการสรุปขอมูลในรอบ
10 ป ทั้งยังมีรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมในรอบปที่ผานมา
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2. รายงานประจําป 2551 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. / โดย สํานักงานสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2552.
Uรายงานประจําป 2551 ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ ฉบั บนี้เนื้อหาเปนการ
สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาของหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการเผยแพรประชาสัมพันธ
ถึงบทบาท อํานาจหนาที่ ภารกิจ ที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบใหแกบุคลากรในองคกรและสาธารณชนทั่วไป
ไดรับทราบ ทั้งยังเปนประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง ของขอมูลในรายงานฉบับนี้ ซึ่งในรายละเอียดของ
สาระสําคัญประกอบดว ย เจตนารมณของรัฐธรรมนูญตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐสูการจัดตั้ง สภาที่
ปรึกษาฯ องคประกอบของสภาวะที่ปรึกษา ขั้นตอนและกระบวนการสรรหาสมาชิก อํานาจหนาที่และกรอบ
การดําเนินงาน โครงสรางการทํางานของสภาที่ปรึกษาฯ ตลอดจนรวมถึง ความเปนมาและบทบาท วิสัยทัศน
พันธกิจ ยุทธศาสตร โครงสราง งบประมาณและผลการใชจายงบประมาณป 2551 ของสํานักงานสภาทีป่ รึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นอกจากนี้ยังประกอบดวย ผลการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาฯ โดยเปนการ
นําเสนอความเห็นและขอเสนอแนะที่เสนอตอคณะรัฐมนตรี
3. รายงานประจําป 2551 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. / โดย คณะกรรมการกฤษฎีกา.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2552.
Uรายงานประจําป 2551 ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรวิสัยทัศน ภารกิจ หนาที่และผลการดําเนินงานของหนวยงานในรอบปที่ผานมา ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการและตามแผนการปฏิบัติราชการประจําป ภายใตประเด็นยุทธศาสตร 2 ยุทธศาสตร ไดแก การ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํารางกฎหมายและใหคําปรึกษาทางกฎหมาย และการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย
นอกจากนี้ การนําเสนอของเนื้อหาภายในเลม นี้ประกอบดว ย สว นที่ 1 เปน ข อมูลภาพรวมของหน ว ยงาน
สวนที่ 2 เปนผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน สวนที่ 3 เปนการรายงานเกี่ยวกับการเงินของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สวนที่ 4 เปนการนําเสนอผลการดําเนินงานดานการจัดทํากฎหมายและใหความเห็น
ทางกฎหมาย พร อมกันนี้ในภาคผนวกจะเปนการรวบรวมผลงานความเห็ นทางกฎหมายที่นาสนใจ อาทิ
ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา และความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง รวมถึงกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
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สาระสังเขปหนังสือใหม
กุมภาพันธ 2553

4. รายงานประจําป 2551 สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย.
/ โดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2552.
[กค 12 1.1 2551]
Uรายงานประจํ า ป 2551 ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย ฉบับนี้เนื้อหาเปนการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาของหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
ใหมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในภารกิจของตนเอง อีกทั้งยังเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธใหหนวยงาน
อื่น ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปไดรับทราบ ทั้งยังสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษา
คนควา อางอิง ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย โครงสรางองคกร ภาพรวมขององคกร บทบาท
ภารกิจของหนวยงาน รวมถึงภาวะธุรกิจประกันภัยไทย ป 2551 วาดวยภาวะตลาดและการเติบโตของธุรกิจ
ประกันชีวิต ภาวะตลาดและการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย พรอมดวยนโยบายและมาตรการ
สําคัญในป 2552 อาทิ ดานการตรวจสอบ ดานการกํากับ ดานการสงเสริม และดานกฎหมาย ตลอดจนผลการ
ดําเนินงานของสํานักงาน คปภ. ป 2551 นอกจากนี้ในภาคผนวกจะประกอบดวย ขอมูลและสถิติที่สําคัญ
ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย พรอมกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานของผูสอบ
บัญชีและงบการเงินของสํานักงาน คปภ. และชองทางการใหบริการสํานักงาน คปภ. วาดวยทําเนียบนามของ
หนวยงานประกันภัยตามจังหวัดตาง ๆ
5. รายงานประจําป 2551 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. / โดย
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : สํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ, 2551. [วท 04 1.1 2551]
Uรายงานประจําป 2551 ของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ และที่
ไดรับมอบหมายเพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงบุคคลในหนวยงานไดรับทราบและสามารถนําขอมูลไปใช
ประโยชนในการอางอิง โดยเนื้อหาในรายงานฉบับนี้เนนสํานักปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเปนองคกรหลักในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร รวมทั้งการบริหารจัดการดานการใช
พลังงานนิวเคลียรตามมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน นับตั้งแตวันเริ่มกอตั้ง ปส. ไดปฏิบัติ
หนาที่ตามปณิธานที่ไดตั้งไวเสมอมา โดยเห็นหนวยงานกํากับดูแลการใชพลังงานนิวเคลียรภายในประเทศให
เปนไปอยางถูกตอง และเกิดความปลอดภัยสูงสุด
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ตํานานพืน้ บานเมืองพิมาย

จังหวัดนครราชสีมา เปนจังหวัดหนึ่งที่มีความเจริญในดานการคาและเศรษฐกิจมีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ เ ป น จํ า นวนมากเนื่ อ งจากเป น จั ง หวั ด ศู น ย ก ลางของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ที่ ติ ด ต อ กั บ
กรุงเทพมหานคร และมีอดีตอันยาวนานมากอน เดิมที่เดียวตัวเมืองตั้งอยูทางฝงทิศใตของแมน้ําลําตะคอง อันเปน
เสนชีวิตของชาวนครราชสีมาในเขตอําเภอสูงเนินในปจจุบันนครราชสีมาเปนที่รูจักกันในนามของ “เมืองโคราฆปุ
ระ” ซึ่งนิยมเรียกกันแพรหลายวา “เมืองโคราช” นั่นเอง
พิมาย ในปจจุบันนี้มีฐานะเปนอําเภอหนึ่ง อยูในเขตการปกครองของทองที่จังหวัดนครราชสีมาและเปน
เมืองประวัติศาสตรที่สําคัญทั้งของภูมิภาคและของประเทศเพราะมีประวัติสืบเนื่องมาตลอด โดยผานชนกลุมตางๆ
ซึ่งมีมาแตดั้งเดิมและอพยพเคลื่อนยายเขามาตั้งหลักแหลงเปนพลเมือง มีทั้งพวกมอญ-ขอม ไท-เสียม ไท-โคราช
ลาว และเขมร ชนเหลานี้ตางรับรูและถายทอดการมีตัวตนของเมืองพิมายเรื่อยมา เห็นไดจากการสืบเนื่องของชื่อ
เมืองที่ไมเคยลืมเลือน เมืองพิมาย คือ เมืองวิมาย หรือวิมายปุระที่ปรากฏจารึกไวในปราสาทหินพิมายตั้งแต
พุทธศตวรรษที่ 16 อันเปนเวลาที่เกิดเปนนครขึ้นครั้นพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจาชัยวรมันที่ 7 ก็มีจารึกเมือง
นครกลา วถึง วิมายปุระสื บมาถึง สมัยกรุง ศรีอยุธยา ชื่ อเมื องพิมายมี กล าวถึ งในพงศาวดารและเอกสารทาง
ประวัติศาสตรจนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร และในการรับรูของผูคนในทองถิ่นพิมายมีประวัติความเปนมาที่
สัมพันธกับเรื่องเจาชายปาจิตตและนางอรพิน นับไดวาเปนนิทานพื้นบานในระบบความเชื่อที่ทําใหพิมายเปน
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ทั้งเมืองประวัติศาสตรและเมืองที่ยังคงมีชีวิตวิญญาณไมเคยถูกทอดทิ้งไปอยางเชนเมืองโบราณอื่นๆ อีกหลาย
เมือง
ตํานานพื้นบานเมืองพิมาย เรื่อง เจาชายปาจิตตกับนางอรพิน อันเปนประวัติเมืองพิมายเลากัน
ตอๆมาวา เจาผูครองนครธมกษัตริยเขมรมีโอรสชื่อเจาชายปาจิตต เดินทางหาคูผานหมูบานตางๆ ตามลําน้ํามูล
จนมาพบนางบัวซึ่งเปนแมของนางอรพิน เจาชายปาจิตตอยูชวยเลี้ยงนางอรพินจนโตเปนสาว วันหนึ่งเจาชายปา
จิตตไดขอเดินทางกลับไปนครธมเพื่อนําขันหมากมาสูขอนาง ระหวางนั้นทาวพรหมทัตเจาเมืองวิมายบุรีไดยิน
กิตติศัพทความงามของนางอรพินและมีความตองการไดนางมาเปนมเหสีจึงไปนําตัวนางมา แตไมสามารถเขาใกล
นางไดเพราะตัวนางรอนเหมือนไฟ วันที่เจาชายปาจิตตจะยกขบวนขันหมากมาถึงดวยความเขาใจผิดเจาชายปา
จิตตก็เทขันหมากลงน้ําและทิ้งราชรถไวแลวตามนางเขานครวิมายบุรีและอางตนเปน พี่ชาย ขอพบนางอรพิน แลว
ลอบฆาทาวพรหมทัตตาย ทั้งสองจึงพากันหนีกลับนครธมทางทิศใตขามแมน้ํา ทั้งสองเดินทางตอไปอีกจนพบกับ
สามเณรซึ่งมีความพึงพอใจในความงามของนางอรพินจึงออกอุบายทําใหทั้งสองตองพลัดพรากจากกันอีกแตนาง
อรพินก็หนีมาจากสามเณรและไดพบกับนายพรานกลางปา นายพรานซึ่งมีความหมายมั่นในตัวนางและนางได
ออกอุบายฆานายพรานตาย หลังจากนั้นเจาชายปาจิตตและนางอรพินจึงไดพบกันและตัดสินใจเดินทางกลับวิ
มายบุรีเพื่อทําศพทาวพรหมทัตกอนที่จะเขาเมืองไดพํานักอยูที่กุฏิฤษีนอกเมือง พระฤษีไดชวยอธิบายใหชาวเมือง
หายโกรธแคนทั้งสองคน หลังการถวายพระเพลิงพระศพทาวพรหมทัตแลวทั้งสองจึงไดเดินทางกลับนครธม
จะเห็นไดวาเรือ่ ง เจาชายปาจิตตและนางอรพิน ตามการเลาของชาวบานใหความหมายแกนามชื่อตางๆ
พรอมกับชี้ใหเห็นความเกี่ยวพันระหวางคนพื้นเมืองแถบนี้กับขอม ชื่อหมูบาน ชื่อบุคคล และสถานทีห่ ลายแหงที่
ปรากฏอยูในเรื่องของชาวบานที่เลามานี้ อาทิ หมูบา นที่นางบัวและนางอรพินอาศัยอยูชื่อ บานสําเร็จ หรือบาน
สัมฤทธิ์ เพราะทีห่ มูบานนี้เจาชายปราจิตต พบเนื้อคูสําเร็จสมประสงค บานถนนนางคลาน เพราะนางอรพินเคย
หัดคลานทีน่ ี่ บานนางเดิน หรือบานนางเหริญเพราะนางอรพินหัดเดินที่นี่ ลําน้ําที่เจาชายปาจิตตเทขันหมาก
เรียกวาลําปลายมาศ หมูบานซึ่งพระองคทงิ้ ราชรถไว เรียก บานกงรถ เมืองพี่มา คือ เมืองพิมาย ทาน้ําที่นาง
อรพินเคยอาบน้ํานอกเมือง เรียก ทานางสระผม กุฏิฤษี อยูนอกเมืองพิมาย เมรุพรหมทัตคือ ทีถ่ วายเพลิงพระศพ
ทางพรหมทัตกษัตริยในนิทานพื้นเมือง

~3~
อดีตอันยาวไกลถูกนํามาใกลเราบนผืนแผนดินนี้มากกวาเดิมดวยเรื่องราวของชาวบานผสมผสานเปนสวน
หนึง่ แหงประวัติศาสตรความเปนมาของปราสาทหินพิมายและเมืองพิมาย ดังโคลงบทหนึ่งใน โคลงทวาทศมาศ ยัง
ไดกลาวถึงเจาชายปาจิตตและนางอรพิน
ประจิตเจียนเหนาหนอ
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