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คํานํา
สาระสัง เขปหนัง สือใหมนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุป ระสงคเ พื่อใหเ ป นคูมือแกส มาชิก รัฐสภาและ
ผูใชบริการในการติดตามหนังสือใหมที่หองสมุดไดรับในแตละเดือน ซึ่งจะเปนการชวยอํานวยความสะดวก
และประหยัดเวลาในการเลือกอานหนัง สือใหมที่ตองการไดม ากขึ้น อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่ง ของกิจ กรรม
สงเสริมการอานและรักการอานหนังสือดวย
หากสมาชิกรัฐสภาและผูใชบริการทานใดมีความประสงคจะใชหนังสือใหมรายการใด สามารถ
ติดตอขอใชบริการไดที่ กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ อาคารรัฐสภา 3 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท
0 2244 1287, 0 2244 1375 และหากทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะประการใด โปรดแจงใหผูจัดทํา
ไดรับทราบดวย เพื่อเปนประโยชนในการจัดพิมพครั้งตอไป โดยแจงมาที่หมายเลขโทรศัพท 0 2244 1056,
0 2244 1078 หรือ E-mail library@parliament.go.th
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คําชี แจงวิธีใช้
“สาระสังเขปหนังสือใหม“ เลมนี้ เปนการสรุปยอเนื้อหาของหนังสือแตละเลมที่หองสมุดไดรับ
โดยจัดหมวดหนังสือดานตาง ๆ รวมไวดวยกัน ภายในหนังสือแตละหมวดจัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อหนังสือ
ตั้งแต ก - ฮ หรือ A - Z รายละเอียดประกอบดวย

ชือหมวดหนั งสือ
ลําดับที่. ชื่อหนังสือ. / ชื่อผูแตง. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พิมพ. [เลขหมูหนังสือ]
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ตัวอยาง

หนั งสือหมวดสั งคมศาสตร์
(H)
1. เหรียญ ร.๕ เงินตราและที่ระลึกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. / โดย คําริน โพยมเรือง.
กรุงเทพฯ : ฟลกูด, 2553. [HG1250.55 ค381ห 2553]
เหรียญ ร.๕ เปนหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของเหรียญตาง ๆ ทั้ง เหรียญกษาปณและเหรียญที่
ระลึกที่ถูกสรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.๕) ที่ทุก ๆ เหรียญมีความเปนมาและ
ความสําคัญที่นาสนใจ หรือเหรียญบางเหรียญก็เปนเครื่องหมายที่แสดงถึงเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ เวลา
นั้น เหรียญทุกเหรียญลวนเปนเหรียญที่มีคุณคา เมื่อไดทราบถึงความสําคัญหรือความเปนมาแลวก็ยิ่งเพิ่มมูลคา
ใหแกเหรียญ ซึ่งเหมาะแกการหามาบูชา เพราะทุกเหรียญแฝงไวดวยประวัติศาสตรที่ควรจดจํา
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หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา
(B)
1. “หยดน้ําบนใบบัว” คติธรรมและชีวประวัติของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน. พิมพครั้งที่ 16.
ม.ป.ท. : ศิลปสยามบรรจุภัณฑ, 2552. [BQ942 ห313 2552]
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล) เปนพระผูมีศีลาจารวัตรอันงดงาม เปน
ปราชญแหงพุทธศาสตร และนักปฏิบัติชั้นครูแหงครูเปนตัวอยางอันดีงามทั้งทางโลกทางธรรม เปนผูที่เคารพ
ศรัทธากราบไหวของประชาชนสูงสุดผูหนึ่งในยุคนี้ หนังสือ “หยดน้ําบนใบบัว” คติธรรมและชีวประวัติของ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เลมนี้เปนการรวบรวมคําเทศนา คําสอนและคําสนทนาของหลวงตาในตา ง
วาระและโอกาสใหแกพระเณร อุบาสก อุบาสิกา ศิษยานุศิษย ตลอดจนประชาชนทั่ว ๆ ไป อีกทั้งเปนธรรมะที่
มีเนื้อหากวางขวางหลากหลายเพื่อเปนแบบอยางอุทาหรณใหเกิดกําลังใจในการปฏิบัติตนใหดีงาม ถูกตองตาม
ทํานองคลองธรรมกาวหนาในชีวิตการงานทั้งทางโลกทางธรรมสืบตอไป
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หนังสือหมวดประวัติศาสตรทั่วไป
(D)
1. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ เจาสัวสยาม : ทรงพัฒนาประเทศทามกลางไฟสงคราม. / โดย
เกริกฤทธิ์ ไทคูนธนภพ. กรุงเทพฯ : สยามความรู, 2553. [DS580 น382พ 2553]
หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว เจาสัวสยาม” ไดกลาวถึง พระราชประวัติของ
พระองคทาน อีกทั้งยังมีการกลาวถึงการพัฒนาประเทศสยามใหทันยุคทันสมัย ซึ่งชวงยุคสมัยนั้นสยามยังมีการ
ทําสงครามกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งขณะนั้นประเทศมหาอํานาจตะวันตกเขามาลาอาณานิคม ประกอบกับ
สยามยังมีสงคราม อาจทําใหตกเปนเมืองขึ้นของชาติตะวันตก แตความสัมพันธไมตรีที่ดีที่มีตอจีนทําใหสยาม
พัฒนายิ่งขึ้น ทั้งบานเมือง ราชวังและสิ่งสาธารณูปโภค ผูอานจะไดเรียนรูเหตุการณสําคัญในยุคสมัยนัน้ ไดกาว
เขาสูประวัติศาสตรของชาติ และความเปลี่ยนแปลงของสยาม
2. พระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชสมัยแหงศิลปะและการฟนฟู. / โดย เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล. กรุงเทพฯ :
สยามความรู, 2552. [DS579 พ835พ 2552]
หนังสือเลมนี้ไดกลาวถึง พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย กษัตริยองค
ที่ 2 ของราชวงศจักรี นอกจากกลาวถึง พระราชประวัติแลวยังไดกลาวถึง พระราชกรณียกิจตาง ๆ การทํา
สงครามกับชนชาติเพื่อนบาน มีการเรียกเก็บภาษีตาง ๆ เชน ภาษีสวน ภาษีไร เปนตน อีกทั้งยังบอกเลาวา
พระองคทรงโปรดใหทํานุบํารุงพุทธศาสนา ฟนฟูวรรณกรรมที่สูญหายเมื่อครั้งเกิดสงครามสมัยอยุธยาใหกับมา
รุงเรืองอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้นรัชสมัยของพระองคเริ่มมีชนชาติตะวันตก เขามาเจริญสัมพันธไมตรีเพื่อทํา
การคากับประเทศไทย ขณะนั้นเรียกวาสยาม ทั้งนี้ผูอานสามารถเรียนรูเรื่องราวทางประวัติศาสตรในยุคสมั ย
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย นับเปนการเพิ่มภูมิความรูใหกับผูอานไดเปนอยางยิ่ง
3. พระราชพงศาวดารพมา. / โดย นราธิปพระพันธพงศ, กรมพระ. พิมพครั้งที่ 2. นนทบุรี : ศรีปญญา,
2550. [DS528.5 น234พ 2550]
หนังสือเลมนี้กรมพระนราธิปประพันธพงศ ไดเขียนเลาเรื่องราวของชนชาติพันธุพมาที่ไดชื่อวา
เมืองที่แข็งแกรงเมื่อครั้งอดีตกาลนานมา การถือกําเนิดของราชวงศพมา ความวุนวายการแกงแยงซึ่งราชสมบัติ
การเขนฆาพี่นอง โดยพระองคทาน แบงเนื้อหาเปน 5 ภาค ภาคแรกจะกลาวถึงยุคกษัตริยดึกดําบรรพ ความ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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เปนมาของเมืองตาง ๆ การแกงแยงชิงราชสมบัติในหมูราชวงศ การศึกสงครามนํามาซึ่งความหายนะสูเมือง
พมา ภาค 2 จะกลาวถึงบานเมือง พลเมืองของพมา วามีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเปนเชนไร ประชากร
ประกอบดวยชาวอะไร ภาค 3 ธรรมเนียมและการปกครองเมืองพมา ภาค 4 การทํามาหาเลี้ยงชีพในเมือง
พมา ภาค 5 ศิลปะวิทยาการในเมืองพมา นอกจากนั้นทายเลมพระองคยังทรงนําตารางบัญชีกษัตริยของพมา
ในแตละรัชสมัย เมื่อผูอานไดศึกษาพระราชพงศาวดารพมาแลวจะทําใหผูอานเขาใจและไดทราบความเปนมา
ของชนชาติพมาไดเพิ่มมากขึ้น
4. พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 5 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2551.
[DS582 จ657พ 2551]
หนังสือเลม นี้จัดทําขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช โดยเนื้อหาภายในเลมนี้เปนการ
รวบรวมหนังสือราชการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีถึงสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีก ระทรวงมหาดไทยพระองคแรก ขณะดํารงพระอิส ริยยศ “กรมหลวง”
จํานวน 30 ฉบับ ซึ่งพระราชทานระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก 127 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน รัตน
โกสิ น ทรศก 129 ตรงกั บ พุ ท ธศั ก ราช 2451-2453 อั น เป น ช ว งปลายรั ช กาล ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธย
“สยามมินทร” ทุกฉบับขอความในพระราชหัตถเลขา ประกอบดวย พระบรมราชวินิจฉัย พระราชดําริ ทรง
แก ไ ขป ญ หาขั ด ขอ ง ตลอดทั้ ง ให ติ ด ตามงานที่อ ยู ใ นภูมิ ภ าค ซึ่ ง มี ทั้ ง เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การเมือ ง เศรษฐกิ จ
สาธารณสุข และความมั่นคงของประเทศและในการนําเสนอของเนื้อหาในเลมนี้ไดจัดแบงเปนหมวดหมูตาม
ลักษณะของการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ คือ ดานการปกครอง ดานการเงิน การคา การลงทุน และภาษี ดาน
การบริหารจัดการ ดานการศึกษา การศาสนาและประวัติศาสตร ดานการเกษตร ดานสิทธิสภาพนอกอาณา
เขต และดานการตางประเทศและความมั่นคงภายใน พระราชหัตถเลขาทุกฉบับเปนขอมูลปฐมภูมิที่แสดงให
เห็นขอเท็จ จริง และความเปนไปของเหตุก ารณในสมัยนั้น อยางนาสนใจ และเพื่ อใหผูอานเขาใจเนื้อหา
พระราชหัตถเลขาไดเขาใจยิ่งขึ้น ทางคณะผูจัดทําไดศึกษาคนควาเรื่องราวประวัติศาสตร บุคคล เหตุการณ
และสถานที่ในขณะนั้นเพิ่มเติม โดยจัดทําเปนเชิงอรรถพรอมภาพถายที่เกี่ยวของประกอบในพระราชหัตถเลขา
แตละฉบับดวย เพื่อสามารถใชเปนแนวทางในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมตอยอดองคความรู
5. ภูฏาน...ตามรอยราชวงศวังชุก. / โดย จักรพงษ วรรณชนะ. กรุงเทพฯ : ใสใจ, 2550.
[DS491.5 จ223ภ 2550]
หนังสือเลมนี้เปนบันทึกการเดินทางของผูเขียน คือ คุณจักรพงษ วรรณชนะ ซึ่งเปนบันทึกการ
เดินทางไปยังประเทศภูฏานที่อยูแถบเทือกเขาหิมาลัย ประเทศเล็กมีศูนยรวมจิตใจเชนเดียวกับประเทศไทย
คือ กษัตริย ผูเขียนยังเลาอีกวาประเทศชางงดงามเหลือคณา ทั้งผูคนและธรรมชาติที่สวยสด อีกทั้งพระราชวัง
อันเปนที่อยูของกษัตริยแหงภูฏาน ไมเพียงเทานั้นวัฒนธรรมประเพณีงานรื่นเริงก็งดงามไมใชนอย มีรูปการ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

หนา 3

สาระสังเขปหนังสือใหม
เมษายน 2554
เดินทางครั้งนี้มาประกอบดวยเพื่อจุดประกายความเปนนักเดินทางที่มีอยูใหทองเที่ยวไปดวยภู ฏานซึ่งเปน
ประเทศที่นาอยู
6. เย็นศิระเพราะพระบริบาล. กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553.
[DS586 ภ671 2553]
เย็นศิระเพราะพระบริบาล เลมนี้เนื้อหาเปนการนําเสนอภาพพระราชกรณียกิจและรายละเอียด
การเสด็จพระราชดําเนินของพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดตาง ๆ
ทั่วประเทศ รวมถึงภาพสัญ ลัก ษณส ถานการณก ารเสด็จ พระราชดําเนินที่ไดนอมเกลาจัดสรางขึ้นในทุก
จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งไดจัดทําเปน “โครงการสรางสัญลักษณแหงสถานที่เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจ เพื่อบําบัด ทุก ขบํารุง สุขแกป ระชาชน เฉลิม พระเกียรติเ นื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ที่แสดงใหเห็นถึงความผูกพันระหวางสถาบันพระมหากษัตริย
กับประชาชน ความรักและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มีตอพสกนิกรของพระองค
7. รองรอยกาลเวลา : ลุมน้ํานครชัยศรี ทวารวดีศรีวิชัย สุวรรณภูม.ิ / โดย ทองแถม นาถจํานง,
บรรณาธิการ. นครปฐม, ม.ป.พ., 2553. [DS589.N38 ร183 2553]
หนังสือเลมนี้เปนเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการแบงปนความรู รองรอยกาลเวลา : ลุมน้ํา
นครชัยศรี ทวารวดีศรีวิชัย สุวรรณภูมิ โดยภายในหนังสือจะบอกเลาความเปนมาทางสังคมวัฒนธรรมของ
ภาคกลางที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยา เรื่องราวของจังหวัดนครปฐมที่เปนเมืองโบราณ อีกทั้งยังมีลุมน้ํานครชัยศรี
ที่เกี่ยวพันกับเสนทางการคาในอดีต เมื่อครั้งยังเรียกขานถิ่นนี้วา สุวรรณภูมิ นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงนิทานที่
ของเกี่ยวกับ ลุม แมน้ํานครชัยศรี มีทั้ง บทกลอนและบทเพลงลูก ทุงอันไพเราะใหทานผูอานไดติดตามและ
ยอนรอยไปกับผูเขียน
8. ราชดําเนิน ถนน 1,000 ศพ. / โดย วัชระ เพชรทอง. พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : สามสหาย, 2553.
[DS586 ว382ร 2553]
ราชดําเนินเปนถนนสายประวัติศาสตรที่มีการตอสูเรียกรองประชาธิป ไตยมายาวนาน รวมถึง
เหตุการณพฤษภาทมิฬ 2535 หนังสือ “ราชดําเนินถนน 1,000 ศพ” เลม นี้เ ปนการบันทึกเหตุการณการ
เรียกรองประชาธิปไตย โดยที่ขอเรียกรองคือ นายกรัฐมนตรีตองมาจากการเลือกตั้ง ซึ่งผูเขียนไดเขียนขึ้นมา
จากการไดเขารวมในเหตุการณนั้นดวย ตลอดชวงวิกฤตการณในวันที่ 17-18-19 และ 20 พฤษภาคม 2535
นอกจากนี้ใ นภาคผนวกยัง ประกอบดว ย คํ าปราศรัย กรณี พฤษภาทมิ ฬ โดยชวน หลี ก ภั ย , กบฏ ปฏิวั ติ
รัฐประหาร การเมืองยุคปจจุบัน โดยสุขุม นวลสกุล, บันทึกคําใหการพฤษภามหาโหด...ผมเห็นมาอยางนี้ โดย
ประเสริฐ จันคํา, แสวงหาสัจจะผานหนังสือเกี่ยวกับเหตุการณพฤษภา โดย กอบกุล อิงคุทานนท, ถนน 1,000
ศพ ราชดําเนิน โดยทะเลจันทน พฤษภาทมิฬ ไมไดดูถูกชาวทมิฬ โดย วัชระ เพชรทอง
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

หนา 4

สาระสังเขปหนังสือใหม
เมษายน 2554
9. สมเด็จพี่ สมเด็จนอง. / โดย พีรพล อริยรัตนา. นนทบุรี : อมรินทรบุค เซ็นเตอร, ม.ป.ป.
[DS586 พ792ส]
หนัง สือเลม นี้เ ปนหนัง สือที่ร วบรวมเหตุก ารณตาง ๆ ในการเสด็จ นิวัติพระนครครั้ง ที่ 2 ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล พรอมดวยสมเด็จพระราชอนุชา (สมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟา
ภูมิพลอดุลยเดช) ซึ่งเปนระยะเวลา 6 เดือน ที่ทั้งสองพระองคทรงเสด็จออกประกอบพระราชกรณียกิจตาง ๆ
มากมาย รวมถึงเหตุการณในวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ซึ่งเปนวันที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
เสด็จสวรรคตอยางกะทันหัน ภาพเหตุการณความโศกเศราของปวงชนชาวไทย ตลอดจนถึ งภาพเหตุการณ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2493 ไวไดอยางครบถวน
10. สิ้นชาติสิ้นแผนดิน : การลมสลายของราชวงศพมา. / โดย ภาสกร วงศตาวัน. กรุงเทพฯ : ยิปซี,
2553. [DS528.5 ภ493ส 2553]
หนังสือเรื่อง “สิ้นชาติสิ้นแผนดิน : การลมสลายของราชวงศพมา” เปนเรื่องราวของการปดฉาก
ราชวงศพมาที่ยิ่งใหญ ที่ปกครองโดยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย แผนดินพมาไมเคยวางเวนจากการทําศึก จะ
เห็นไดวาแทบทุกยุคทุกสมัยการปกครองจะกระทําสงคราม ทายสุดเกิดรอยราวแกงแยงกันขึ้นครองราชย
สมบัติในราชวงศคองบอง ซึ่งเปนราชวงศสุดทาย อีกทั้งมีการลาอาณานิคมจากตางชาติ ทําใหเกิดปญหากับ
อังกฤษจนพมาตองกลายเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ จึงนับไดวาพระเจาสีปอเปนกษัตริยองคสุดทายที่จะสิ้นสุด
การปกครองโดยกษัตริย ผูเขียนไดบอกเลาเรื่องราวไดอยางชัดเจน สามารถอานไดอยางเขาใจ แมแตบุคคลที่
ยังไมมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับพมา
11. เสด็จฯ เยือน ๑๔ ประเทศ. / โดย ประกาศ วัชราภรณ. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2550.
[DS586 ภ671ส 2550]
หนั ง สื อ เล ม นี้ เ ป น การเล า ถึ ง การเสด็ จ เยื อ นฯ ประเทศในแถบยุ โ รปของพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวและสมเด็จ พระราชินี ตามคํากราบทูลเชิญ จากประเทศตาง ๆ ซึ่งการเสด็จ เยือนครั้งนี้เปน
เวลานานถึง 6 เดือน ซึ่งการเสด็จในครั้งนี้ของทั้งสองพระองคถือเปนการสานสัมพันธไมตรีที่ดียิ่งตอประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ในแถบยุโ รป มีการกลาวถึง การประกอบพระราชกรณียกิจตาง ๆ ตลอด
ระยะเวลาที่เสด็จเยือนฯ ไวอยางครบถวน และในหนังสือเลมนี้ก็แสดงใหเห็นถึงพระเมตตาที่ทรงหวงใยพสก
นิกรชาวไทยอยางมาก ดังจะเห็นไดจากกระแสพระราชดํารัสที่พระองคมีถึงประชาชนชาวไทยเปนระยะ ๆ
ตลอดการเสด็จเยือนฯ ทั้ง 14 ประเทศ

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

หนา 5

สาระสังเขปหนังสือใหม
เมษายน 2554

หนังสือหมวดสังคมศาสตร
(H)
1. สราง Mind Map อยางชาญฉลาดดวย Mind Manager. / โดย อาณัติ รัตนถิรกุล. กรุงเทพฯ :
ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553. [HF5548.4M56 อ618ส 2553]
หนังสือเรื่อง “สราง Mind Map อยางชาญฉลาดดวย Mind Manager” เปนการสรางแผนผัง
มโนความคิดของคน โดยในประเทศไทยนําเขามาใชในวงการการศึกษาเพื่อฝกใหเด็กฝกใชความคิด ภายใน
หนังสือเลมนี้จะชวยสอนใหผูอานเปลี่ยนการเขียนแผนผังความคิดดวยกระดาษโดยมาใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
ที่ชื่อ Mind Manager ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชออกแบบการวางกรอบแนวคิดจะชวยเพิ่มความสะดวกสบายมาก
ขึ้น เพราะหนังสือเลมนี้จะบอกถึงขั้นตอนการเขียนแผนที่ความคิดไวเพื่อที่ผูอานจะไดเขาใจมากขึ้น
2. เหรียญ ร.๕ เงินตราและที่ระลึกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. / โดย คําริน โพยมเรือง.
กรุงเทพฯ : ฟลกูด, 2553. [HG1250.55 ค381ห 2553]
เหรียญ ร.๕ เปนหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวของเหรียญตาง ๆ ทั้งเหรียญกษาปณและเหรียญที่
ระลึกที่ถูกสรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.๕) ที่ทุก ๆ เหรียญมีความเปนมาและ
ความสําคัญที่นาสนใจ หรือเหรียญบางเหรียญก็เปนเครื่องหมายที่แสดงถึงเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ เวลา
นั้น เหรียญทุกเหรียญลวนเปนเหรียญที่มีคุณคา เมื่อไดทราบถึงความสําคัญหรือความเปนมาแลวก็ยิ่งเพิ่มมูลคา
ใหแกเหรียญ ซึ่งเหมาะแกการหามาบูชา เพราะทุกเหรียญแฝงไวดวยประวัติศาสตรที่ควรจดจํา

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

หนา 6

สาระสังเขปหนังสือใหม
เมษายน 2554

หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550). / โดย มานิตย จุมปา.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553. [KD51/2540 ม453ค 2553]
ประเทศไทยนับ ตั้ง แตเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูร ณาญาสิท ธิร าชยมาเปนระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดใน
การปกครองประเทศมาแลว 18 ฉบับ เริ่มตั้งแตพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว
พุทธศักราช 2475 อันเปนฉบับแรก จนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเปน
ฉบับที่ใชในปจจุบัน หนังสือเลมนี้เปนการอธิบายถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 โดยไดอธิบายเนื้อหาเรียงตามมาตราที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญที่แบงเปนหมวดตาง ๆ และมี
การเพิ่มเติมในสวนของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คําวินิจฉัยศาลฎีกา คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ในสวนที่เกี่ยวของกับรัฐธรรมนูญ
2. ความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษกฎหมายสําหรับนักกฎหมายไทย. / โดย อภิรัตน เพ็ชรศิริ. กรุงเทพฯ :
วิญูชน, 2552. [KC21 อ262ค 2552]
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ทั่วโลกนํามาใชเพื่อติดตอสื่อสารซึ่งกันและกัน จึงเปนภาษาที่คน
สวนใหญตองศึกษาเรียนรู ไมเวนแมแตนักกฎหมายที่ตองใชภาษาอัง กฤษในการศึกษาและการปฏิบัติงาน
หนังสือเลมนี้เปนการอธิบายถึงความรูพื้นฐานภาษาอังกฤษกฎหมาย สําหรับนักกฎหมายไทย โดยเริ่ มตนจาก
การศึกษาทําความเขาใจเรื่องทั่วไปของภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทางดานการอานเอกสารเพื่อเปนการปรับพื้น
ฐานความรูกอน แลวจึงจะศึกษาภาษาอังกฤษเฉพาะทางดานกฎหมาย ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับระบบกฎหมาย
ในภูมิภาค การอํานวยความยุติธรรม และอํานาจตุล าการและวิชาชีพนักกฎหมายในการอธิบ ายเนื้อหานั้น
จะอธิบายโดยการยกตัวอยางจากเอกสารกฎหมายที่ตองใชงานกันอยูโดยทั่วไป เพื่อใหนักกฎหมายสามารถ
เขาใจในเชิงปฏิบัติได อันจะเปนผลดีตอการศึกษาและการปฏิบัติงานของนักกฎหมายไทย
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3. คําพิพากษาฉบับสมบูรณ 3 คดีดัง. / โดย บุญรวม เทียมจันทร และ ศรัญญา วิชชาธรรม.
กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุป, 2552. [KB21 บ541ค 2552]
หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมคดีประวัติศาสตรทั้ง 3 คดี พรอมดวยคําพิพากษาของทั้ง 3 คดี และ
บทความกฎหมายที่เกี่ยวของกับ 3 คดีนี้ คดีทั้ง 3 คดี เปนคดีที่อยูในความสนใจของคนทั้งประเทศ ไดแก คดี
นายรังสรรค ตอสุวรรณ คดีจางฆาประธานศาลฎีกา คดีนายวัฒนา อัศวเหม คดีทุจริตคลองดาน และคดีนาย
สมชาย คุณปลื้ม (กํานันเปาะ) คดีจางฆาผูอื่นโดยไตรตรองไวกอน ซึ่งหนัง สือเลมนี้ไดนําเสนอรายละเอียด
ทั้งหมดของคดีและคําพิพากษาคดีไว เพื่อใหผอู านไดเปนเครื่องเตือนใจไววาไมวาบุคคลนั้นจะเปนใคร ยิ่งใหญ
ร่ํารวยเพียงใด หากเปนบุคคลที่กระทําความผิดก็ยอมไดรับบทลงโทษเสมอ ทั้งทางกฎหมายและบทลงโทษจาก
กรรมที่กระทําไว
4. คูมือสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ เลม 2. / โดย คณะกรรมการจัดทําหนังสือเพื่อจําหนาย
กรมบัญชีกลาง. กรุงเทพฯ : กองทุนสวัสดิการ, 2553. [KE67.2 บ254ค 2551]
กรมบัญชีกลางเปนหนวยงานที่มีบทบาทในการบริหารการเงินภาครัฐ มีหนาที่ในการควบคุมการ
เบิกจายเงินผานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMISX) ควบคุมการใชจาย
ผานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการตาง ๆ และควบคุมการรายงานการใชจายเงินผานโดยการ
กําหนดระบบบัญชี เพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติ ซึ่งในการใชสิทธิเบิกจายคารักษาพยาบาลของขาราชการก็
เปนเรื่องหนึ่งที่ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑของกรมบัญชีกลาง หนังสื อเลมนี้เปนคูมือในการใชสิทธิเบิกจายคา
รักษาพยาบาลของขาราชการ ซึ่งเปนแนวปฏิบัติใหหนวยงานราชการและขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบที่กรมบัญชีกลางกําหนดไวเพื่อใหสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
5. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ. / โดย คณะกรรมการจัดทําหนังสือเพื่อจําหนาย
กรมบัญชีกลาง. กรุงเทพฯ : คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2552. [KH12 บ254พ 2552]
การปฏิบัติงานตามหนาที่ของบุคลากรของรัฐที่ไดรับมอบหมาย รัฐจะมีการจายคาตอบแทนใน
ลัก ษณะตาง ๆ คือ คาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากหนาที่ป กติ และคาตอบแทนในลัก ษณะเงินเพิ่มพิเศษ หนัง สือเลมนี้จ ะอธิบ ายถึง
หลักเกณฑในการเบิกจายเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งถือเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเหนือจากหนาที่ปกติ
อยางหนึ่ง โดยหลักเกณฑของการจายเบี้ยประชุมนั้นจะตองปฏิบัติตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาเบี้ย
ประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 ซึ่ง กําหนดใหคณะกรรมการที่มีภาระหนาที่ความรับผิดชอบซึ่งจําเปนจะตอง
ประชุมหารือนโยบายสําคัญตาง ๆ อยางตอเนื่องเปนประจําไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือน สวนคณะกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจเพื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เปนการเฉพาะใหไดรับ เบี้ยประชุมเปนรายครั้ง และ
กําหนดอัตราเงินเบี้ยประชุมขั้นสูงและขั้นต่ําไว
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หนังสือหมวดรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ
1. การจัดทําแผนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยอาหารของประเทศ.
/ โดย ประภาพร ขอไพบูลย. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553.
[ว TP373.5 ป342ก 2553]
งานวิจัยเลมนี้เ ปนการศึก ษาเพื่อหาประเด็นโจทยวิจัยทางดานความมั่นคงและความปลอดภัย
อาหาร เพื่อนํามาจัดทําแผนสนับสนุนการวิจัยในการสรางนักวิจัยและงานวิจัยที่จะเปนประโยชนตอการจัดทํา
นโยบายและยุทธศาสตรทางดานความมั่นคงอาหารของประเทศจากการประชุมทั้ง 3 ครั้ง ไดประเด็นโจทย
วิจัยหลัก 4 เรื่อง ไดแก 1. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ตอระบบการ
ผลิ ตอาหารเพื่อ ให ได องค ความรูใ นการเตรี ยมระบบการผลิ ตทางการเกษตรที่ส ามารถปรั บ ตั วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. ความยั่งยืนของการผลิตอาหารรายสินคา 3. ความมั่นคงทางดานอาหารของ
ชุมชน 4. การสรางระบบสารสนเทศเพื่อการใชทรัพยากรในการผลิตที่เหมาะสม ประเด็นวิจัยที่กลาวมาแลว
จะทําใหไดขอมูลที่ถูก ตองและทันเหตุการณตอการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรทางดานความมั่นคงดาน
อาหารของประเทศตอไป
2. การมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่นในการจัดการแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวัด
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก. / โดย รัชนีวรรณ บุญอนนท และคณะ. ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,
2553. [ว G150.5.E26 ร343ก 2553]
งานวิจัยเลมนี้เปนการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการจัดการแหลงทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตรและวัดของอําเภอแมส อด จัง หวัดตาก ผลการศึก ษาพบวาอําเภอแมส อด จัง หวัดตาก
มีแ หลง ท องเที่ย วทางประวัติ ศ าสตรแ ละวั ด จํ า นวนทั้ง สิ้ น 8 แห ง โดยแหล ง ทอ งเที่ ย วแต ล ะแหง จะมี
เอกลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากแหลง ทองเที่ยวอื่น ดานการประเมินศักยภาพ ดานการทองเที่ยวพบวา
มีศักยภาพสูง สวนดานการมีสวนรวมของชุม ชนทองถิ่นในการจัดการแหลง ทองเที่ยวพบวาเกือบทุกแหง
ประชาชนทองถิ่น ไมมีสวนรวม ไมวาจะเปนดานการวางแผน การพัฒนา การจัดกิจกรรม การใชประโยชน
และการอนุรักษ สวนขอเสนอแนะควรใหประชาชนทองถิ่นในแหลง ทองเที่ยวควรเขาไปมีสวนรวม ซึ่ง ใน
ระยะแรกหนวยงานภาครัฐควรเขาไปชวยเหลือประชาชนทองถิ่น โดยการสนับสนุนงบประมาณและฝกอบรม
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ประชาชนทองถิ่นใหมีความรูเกี่ยวกับการจัดการแหลงทองเที่ยวเพื่อสรางความเขมแข็งใหประชาชนทองถิ่นให
สามารถจัดการแหลงทองเที่ยวในทองถิ่นของตนไดตอไป
3. การศึกษาความสัมพันธระหวางกลยุทธดําเนินงาน/การผลิตนานาชาติกับขีดความสามารถ
ดานนวัตกรรมสําหรับประเทศอุตสาหกรรมใหม. / โดย ตรีทศ เหลาศิริหงสทอง. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. [ว TS155 ต182ก 2552]
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการประยุกตใชกลยุทธดําเนินงาน/การผลิตนานาชาติ ซึ่ง
เปนหนึ่งในนวัตกรรมองคกร ไดแก การบริหารคุณภาพ ระบบการผลิตแบบลีน และการบริหารโซอุปทาน โดย
การประยุก ต ใชก ลยุ ท ธดั ง กล าวส วนมากจะเกิดจากการลงทุ นของบริ ษัท ฯ ขา มชาติที่ ตองการสรา งขี ด
ความสามารถในการแขงขันแบบยั่งยืน ซึ่งการดําเนินโครงการวิจัยนี้แบงเปน 4 สวน ผลการศึกษาไดสะทอนให
เห็นถึงประสิทธิผลของการประยุกตใชกลยุทธดําเนินงาน/การผลิตนานาชาติในบริบทของอุตสาหกรรมการ
ผลิตในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลยุทธการบริหารโซอุปทานและระบบการผลิตแบบลีนที่สอดคลอง
กับกลยุทธดานธุรกิจที่บริษัทฯ มุงเนน อันสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพโดยตรง
4. นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลไทยที่มีตอสามจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.2481-2529. / โดย
ดุสิดา โพธิ์ทองคนอง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2552.
[ว DS588.S6 ด763น 2552]
การศึกษาของวิทยานิพนธเลมนี้เปนการมุงประเด็นไปที่กระบวนการพัฒนาดานตาง ๆ ของรัฐและ
สะทอนภาพของผลกระทบอันเปนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากนโยบายการพัฒนานั้น ๆ ผลการศึกษาพบวา
เปนภูมิภาคที่รัฐมุงบูรณาการเพื่อรักษาอํานาจรัฐไวในพื้นที่ อันจะนําไปสูความมั่นคงของรัฐตลอดมา ซึ่งในชวง
เวลาของการศึกษานั้นแตละรัฐบาลมีแนวทางที่นําไปสูจุดมุงหมายดังกลาวตางกัน กลาวคือ ในชวง พ.ศ.24812504 นโยบายมีแนวทางที่เนนบูรณาการทางการเมืองและวัฒนธรรม เพื่อตองการสรางความเปนไทยใหกับ
ชาวมุสลิม ผลที่ไดรับจึงกลายเปนการสรางความขัดแยงระหวางชาวมุสลิมกับภาครัฐ และแนวทางดังกลาวไม
สามารถสรางเอกภาพในพื้นที่ขึ้นมาได ดังนั้น ในชวง พ.ศ.2504-2529 รัฐบาลจึงกําหนดนโยบายเนนแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพราะกระบวนการพัฒนาเปนเพียงเครื่องมือของรัฐเพื่อหวังผลใหเกิดการ
ประสมประสานทางสังคมและวัฒนธรรมโดยทางออมเทานั้น ไมอาจนําไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมขึ้นมา
ไดมากนัก กลาวไดวาการกําหนดนโยบายโดยมองขามองคประกอบหรือปจจัยแวดลอมอื่น ๆ จึงไมอาจสราง
เอกภาพขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตในชวงเวลาดังกลาว
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5. แนวทางการบริหารจัดการ การออกแบบพื้นที่และรูปแบบรานคาของตลาดสดชุมชนในกรุงเทพ
มหานคร. / โดย ไกรยศ พรหมชาติ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553.
[ว NA6275.T5 ก975น 2553]
งานวิจัยเลมนี้มุงศึกษาถึงแนวทางการบริหารจัดการ การออกแบบพื้นที่และรูปแบบรานคาของ
ตลาดสดชุมชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจุบันตลาดสดในกรุงเทพมหานครประสบปญหาใน
การแขงขันทางการคากับรานคาประเภทอื่น ๆ ใน 2 ระดับ ระดับบน คือ รานคาปลีกสมัยใหมจากตางชาติ
และระดับลาง คือ หาบเรแผงลอย โดยปญหาของหาบเรแผงลอยมีผลตอตลาดสดในปจจุบันมากกวา เพราะ
หาบเรแผงลอยไดขยายพื้นที่ไปตามตลาดสดตาง ๆ กอใหเกิดปญหาบดบังทัศนียภาพหนา ตลาด สรางขยะ
มูลฝอย ทั้งยังดึงดูดลูกคากลุมเดียวกัน สวนรานคาปลีกตางชาติยังไมเปนปญหามาก เพราะแบงลูกคากับตลาด
คอนขางชัดเจน
6. ผลกระทบของแรงงานตางดาวตอการเคลื่อนยายแรงงานไทยและอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศไทย. / โดย กิริยา กุลกลการ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
2553. [ว HD6300 ก682พ 2553]
งานวิจัยเลมนี้เปนการศึกษาเชิงประจักษที่ทําการศึกษาถึงผลกระทบของแรงงานตางดาวใชฝมือ
ตอการยายเขาสุทธิของคนไทย โดยใชขอมูล ในระดับจังหวัด ผลการศึกษาพบวา แรงงานตางดาวมีอิทธิพล
ทางบวกตอการยายเขาสุทธิของจังหวัด นอกจากนี้ยังไดศึกษาถึงผลกระทบของแรงงานตางดาวตอโครงสราง
การผลิตและการจางงานในระดับจังหวัดในประเทศไทย และผลการศึกษาพบวา จังหวัดที่มีแรงงานตางดาว
มากจะมีสัดสวนการผลิตและการจางงานในภาคเกษตรกรรมต่ํากวาจังหวัดที่มีแรงงานตางดาวดาวนอย
7. พลวัตรของการสวดอานวรรณกรรมเรื่องพระมาลัย : การศึกษาเปรียบเทียบการสวดพระมาลัย
ที่จังหวัดกาญจนบุรีและชลบุร.ี / โดย ปรมินท จารุวร. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2553. [ว BQ5815 ป169พ 2553]
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยภาคสนามทางคติชนวิทยาที่มุงศึกษาเปรียบเทียบการสวดอานวรรณกรรม
เรื่องพระมาลัยที่บานหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปน “ประเพณี” สวดพระมาลัยในพิธีศพ กับที่สํานัก
สงฆถ้ําเมน จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา การสวดพระมาลัยของทั้งสองแหงใชคัมภีรสวดพระมาลัยฉบับ
ส.ธรรมภักดี เปนตัวบทหลัก แตดวยปริบ ททางสังคมวัฒนธรรมและจุดประสงคในการประกอบพิธีกรรมที่
แตกตางกัน ทําใหมีองคป ระกอบตาง ๆ ในปริบ ทของการสื่อสารการแสดงที่แตกตางกันดวยทั้ง ในเรื่อง
ผูเขารวมพิธี โอกาสและสถานที่ในการสวด อุปกรณและขั้นตอนในการสวด บทสวด ทํานองสวด และธรรม
เนียมปฏิบัติตาง ๆ
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพรัฐบาล
1. กฐินพระราชทานของวุฒิสภา พุทธศักราช 2553. / โดย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553. [สว 02 8.2 328.31 2553]
กฐินพระราชทานของวุฒิสภา พุทธศักราช 2553 เลมนี้เปนหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานถวายผา
พระกฐินพระราชทาน ณ วัดโสมนัส ราชวรวิห าร โดยเนื้อหาภายในเลมแบง ไดเ ปน 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1
กลาวถึง ประวัติวัดโสมนัสราชวรวิหาร สมบัติล้ําคาของวัด ซึ่งไดแก พระมหาเจดีย พระวิหาร ภาพจิตรกรรม
พระโพธิ์ศรีนาค ซุมหอระฆังและซุมหอหลวง พรอมดวยประวัติเจาอาวาสวัดโสมนัส ราชวรวิห าร ประวัติ
ประธาน/รองประธานวุฒิสภา รวมทั้งบทความเรื่องวุฒิสภากับ 78 ป แหงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สวนที่ 2 เปนภาคผนวก ประกอบดวย กระบวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติ รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ และการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 กระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงตามมาตรา 270-274 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รวมทั้งแผนผังกระบวนการตราพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฯ
2. รายงานประจําป พ.ศ.2552 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. / โดย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม, ม.ป.ป. [ทส – 1.1 2552]
รายงานประจําป 2552 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฉบับนี้เนื้อหาเปนการ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ภายในการกํากับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม โดยเนื้อหาประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมวาดวย ขอมูลพื้นฐาน งบประมาณป 2552
และผลการใชจาย สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการวาดวยผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ป 2552 ผลการปฏิบัติราชการป 2552 ผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนการปฏิบัติราชการ
ประจําป 2552 ตามยุทธศาสตรทั้ง 7 สวนที่ 3 รายงานการเงินวาดวยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดง
รายไดและคาใชจาย สวนที่ 4 ผลงานสําคัญในดานอื่น ๆ วาดวยการประมวลภาพกิจกรรมของกระทรวงฯ
นอกจากนี้ยังประกอบดวย ทําเนียบผูบริหารของกระทรวง รวมทั้งกราฟ แผนภูมิ ตารางสถิติในการนําเสนอ
เนื้อหาเปรียบเทียบ
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3. รายงานประจําป 2552 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. / โดย กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ม.ป.ป.
[ทก – 1.1 2552]
รายงานประจําป 2552 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับ นี้จัดทําขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ อีกทั้งเพื่อรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานในรอบปที่ผาน
มา ตลอดจนเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของการดําเนินงานในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศชาติ โดยเนื้อหาภายในแบงไดเปน 4 สวน ดังนี้ คือ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรกระทรวง เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
โครงสร างกระทรวง ภารกิจ ตามกฎหมาย งบประมาณ สวนที่ 2 ผลการปฏิบั ติร าชการประกอบดว ย
ผลการปฏิบัติร าชการตามคํารับ รองการปฏิบัติร าชการ และผลการปฏิบัติร าชการ/ผลการดําเนินงานที่
สําคัญตามยุทธศาสตรทั้ง 7 สวนที่ 3 รายงานการเงิน ประกอบดวย งบการเงิน การวิเคราะหงบการเงิน
ตนทุนผลผลิตและกิจกรรม สวนที่ 4 ภาพกิจกรรมที่สําคัญ ในปงบประมาณ 2552 ประกอบดวย ภาพ
กิจกรรมโครงการฝกซอมระบบเตือนภัยและอพยพหลบภัยสึนามิ ภาพการเขารวม World Information and
Communications Summit 2009 (WICS 2009) เปนตน
4. รายงานประจําป 2552 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. / โดย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา.
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ม.ป.ป.
[รก 10 1.1 2552]
รายงานประจําป 2552 ของการทองเที่ยวแหง ประเทศไทย ฉบับ นี้จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบ และที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหบุคคล
ทั่วไปที่สนใจและบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบและสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษา คนควา
อางอิง โดยเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ประกอบดวย ประวัติความเปนมาของหนวยงานและรายนามพรอมประวัติ
การดําเนินงานของคณะกรรมการการทองเที่ยวแหง ประเทศไทย ประจําป 2552 รวมถึงคณะผูบ ริห าร/
โครงสรางองคกร กรอบนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ตามแผนวิสาหกิจป
2551-2554 พรอมดวยสรุปแผนกลยุทธก ารตลาดการทองเที่ยวป 2552 สถานการณการทองเที่ยวรอบป
2552 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผลการดําเนินงานตลอดจนกิจกรรม
ตาง ๆ ของหนวยงาน ในภาคผนวกประกอบดวย งบประมาณและรายงานของผูสอบบัญชี สํานักงานสาขาทั้ง
ในประเทศและตางประเทศของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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5. รายงานประจําป 2552 การบริหารงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. / โดย กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2553.
[รง 05 2.3 331.11 2552]
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีภารกิจสําคัญ คือ การคุมครองแรงงาน สงเสริม พัฒนาและ
กํากับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน การพัฒนาและสงเสริมระบบแรงงาน
สัมพันธและสวัสดิการแรงงาน ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ทั้ง นี้
เนื้อหาในรายงานประจําป 2552 ฉบับนี้เปนการนําเสนอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป และคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เพื่อเผยแพรแกหนวยงาน
และผูสนใจทั่วไป โดยสาระสําคัญภายในฉบับนี้ประกอบดวย ภาพรวมของหนวยงาน การปฏิบัติราชการกรม
สวัส ดิก ารและคุม ครองแรงงาน ปง บประมาณ 2552 รวมถึง ผลการดําเนินงานที่สําคัญ รวมทั้ง ภาพถาย
กิจกรรมและการดําเนินงาน/โครงการตาง ๆ ของหนวยงานในรอบปงบประมาณ 2552
6. รายงานประจําป 2552 ราชบัณฑิตยสถาน. / โดย ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน,
2552. [รถ – 1.1 2552]
รายงานประจํ าป 2552 ของราชบัณ ฑิต ยสถาน ฉบั บ นี้ เ นื้ อหาเปน การรายงานสรุป ผลการ
ดําเนินงานในรอบปที่ผานมา โดยมีวัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธถึงบทบาท ภารกิจ
และอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อใหสาธารณชนทั่ วไปและบุคคลใน
หนวยงานไดรับทราบและสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง โดยรายละเอียดของ
เนื้อหาภายในเลมประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ทําเนียบผูบริหารและคณะราชบัณฑิตย
ที่ปรึกษา ประวัติความเปนมาของหนวยงาน แผนภูมิ การแบ งสวนราชการของราชบัณฑิตยสถาน สํานักใน
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน งานพั ฒ นาบุ ค ลากร กิ จ กรรมต า ง ๆ ในรอบป ที่ ผ า นมา นอกจากนี้ ใ นภาคผนวก
ประกอบดวย ทําเนียบราชบัณฑิตภาคีสมาชิก ขาราชการ ลูกจางฯ พรอมดวยรายชื่อคณะกรรมการตาง ๆ
ภายในหนวยงาน
7. รายงานประจําป 2552 ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห. / โดย
ธนาคารอาคารสงเคราะห ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย. กรุงเทพฯ : ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย,
ม.ป.ป. [ธน 03 1.1 2552]
รายงานประจําป 2552 ของศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห ฉบับนี้เนื้อหา
เปนการนําเสนอผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2552 โดยสาระสําคัญที่นําเสนอประกอบดวย ประวัติ
การจัดตั้ง วิสัยทัศนและภารกิจ ผังองคกร ผลการดําเนินงาน ผลงานการใหบริการ พรอมดวยกิจกรรมของศูนย
ขอมูลอสังหาริมทรัพย และสรุปสถานการณอสังหาริมทรัพย ป 2552 นอกจากนี้ยังประกอบดวย ดัชนีความ
เชื่อมั่นของผูประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยูอาศัย ป 2552 สถิติอสังหาริมทรัพย ตลอดจนกฎหมายที่สําคัญที่
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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เกี่ยวของกับดานอสังหาริมทรัพย พรอมกันนี้ยังมีภาพประกอบ พรอมดวยรายนามของคณะกรรมการศูนย
ขอมูลอสังหาริมทรัพย คณะกรรมการดําเนินการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย
8. รายงานประจําป 2552 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. / โดย
กระทรวงพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน. กรุงเทพฯ : สํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน, 2553. [พน 06 1.1 2552]
รายงานประจําป 2552 ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ฉบับนี้เนื้อหา
เปนการรวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 2552 ของหนวยงาน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดรับทราบถึงอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย อีกทั้ง
สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการคนควา อางอิง ประกอบเหตุผล ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาประกอบดวย
ขอมูลในภาพรวมของหนวยงานสถานการณพลังงาน ป 2552 และแนวโนมป 2553 รวมทั้งสถานการณราคา
น้ํามันป 2552 พรอมดวยผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2552 และผล
การดําเนินงานที่สําคัญ ในดานตาง ๆ อาทิ ดานไฟฟา ดานปโ ตรเลียม ดานอนุรัก ษพลัง งานและพลังงาน
ทดแทน รวมทั้งกิจกรรมเดนดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน นอกจากนี้ยังประกอบดวย รายงาน
การเงินปงบประมาณ 2552 และผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
9. รายงานประจําป 2552 สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน. / โดย กระทรวงแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม. กรุงเทพฯ : สํานักงานประกันสังคม, 2552. [รง 06 1.1 2552]
รายงานประจําป 2552 ของสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
สรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2552 เพื่อเปนการประชาสัมพันธและเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบขอมูล
อีกทั้ง ยังเปนประโยชนในการศึกษาคนควา อางอิง โดยเนื้อหาภายในเลมประกอบดวย อํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบของสํานักงานประกันสัง คม ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ในป 2552 และการริเ ริ่ม งานในอนาคต
พรอมดวย ภาพกิจ กรรม งบการเงิน การบริห ารงาน ตลอดจนโครงสรางองคก ร รายนามผูบ ริห ารและ
คณะกรรมการ พร อมด ว ยทํ า เนี ย บนามสงเคราะห เ กี่ ย วกั บ สถานที่ ติ ด ต อ ประสานงาน นอกจากนี้ ยั ง
ประกอบดวย การสนับสนุนการกอบกูวิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งนี้ในการนําเสนอขอมูลภายในเลมนี้มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ
10. รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณทุกประเภท ประจําป 2552. / โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ. กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ,
2553. [กษ 04 2.3 334 2552]
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินสหกรณทุกประเภทประจําป 2552 ฉบับนี้เนื้อหาเปน
การรายงานผลการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงินเพื่อสะทอนภาพความเคลื่อนไหวทางการเงิน
ของสหกรณทุกประเภท จําแนกเปนภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร โดยใชขอมูลของสหกรณทุก
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ประเภทที่ผานการตรวจสอบบัญชี และการแสดงความเห็นตองบการเงินจากผูสอบบัญชีสหกรณแลว ซึ่งไดแบง
การรายงานและวิเคราะหออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 ภาพรวมผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ
สหกรณทุกประเภท (เกษตร ประมง นิคม รานคา บริการ ออมทรัพย เครดิตยูเนี่ยน) สวนที่ 2 ภาพรวมผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณภาคการเกษตร (เกษตร ประมง นิคม) สวนที่ 3 ภาพรวมผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณนอกภาคการเกษตร (รานคา บริการ ออมทรัพย เครดิตยูเนี่ยน)
11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองประจําป 2552. / โดย
สํานักนายกรัฐมนตรี. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, ม.ป.ป. [นร 09 1.2 2552]
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําป 2552 ฉบับนี้
วัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน ซึ่งรายละเอียด
ของเนื้อหาแบงออกเปน 5 สวน คือ สวนที่ 1 ความเปนมาของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539 สวนที่ 2 สาระสําคัญ ของพระราชบัญ ญัติวิธีปฏิบัติร าชการทางปกครอง พ.ศ.2539 สวนที่ 3
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและผลงานในรอบป 2552 เปนการกลาวถึงองคประกอบ และ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดปจจุบัน ผลงานและกิจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง สวนที่ 4 ปญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการบังคับใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.2539 ในรอบปที่ผานมาและแนวทางแกไข สวนที่ 5 สรุปแนวทางแกไขปญหาการใชมาตรการบังคับทาง
ปกครองตามพระราชบัญ ญัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จากคําวินิจ ฉัยของคณะกรรมการวิธีป ฏิบัติ
ราชการทางปกครอง นอกจากนี้ในภาคผนวกของรายงานฉบับนี้ประกอบดวย ความเห็นของคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองในการตอบขอหารือแกหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539 พรอมดวยการประมวลภาพกิจกรรมในโครงการตาง ๆ ประจําป 2552
12. สถิติงานประกันสังคม 2552. / โดย กระทรวงแรงงาน สํานักงานประกันสังคม. กรุงเทพฯ :
สํานักงานประกันสังคม, 2553. [รง 2.3 368.4 2552]
สถิติงานประกันสังคม 2552 ของสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ฉบับนี้จัดทําโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหบุคลากรผูเกี่ยวของและบุคคลทั่วไปที่สนใจไดรับทราบถึงขอมูล
ขาวสาร รวมทั้ง ขอบขาย อํานาจหนาที่ ภารกิจ ที่ไดรับมอบหมาย อีกทั้ งสามารถนําขอมูล ไปประกอบใน
การศึกษา คนควา อางอิง อันเปนประโยชนในการตอยอดองคความรู ซึ่งเนื้อหาภายในเปนการรวบรวมขอมูล
สถิติตาง ๆ ประกอบ ขอมูลสถานประกอบการ ผูประกันตนที่อยูในความรับผิดชอบ ขอมูลการใชบริการ ของ
กองทุนประกันสัง คม ไดแก กรณีเ จ็บ ปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะหบุตร ชราภาพและ
วางงาน และขอมูลการใชบริการของกองทุนเงินทดแทนในเรื่องการประสบอันตราย อันเนื่องมาจากการทํางาน
โดยนําเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิและกราฟ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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13. Annual report 2009 สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา. / โดย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ, ม.ป.ป. [กก 03 1.1 2009]
รายงานประจําป 2552 ของสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ฉบับ นี้เปนการสรุปผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานในรอบปที่ผานมา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปที่
สนใจไดรับทราบขอมูล อีกทั้งสามารถนําไปใชประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง ทั้ง นี้เนื้อหาภายในเลม
ประกอบดวย สวนที่ 1 ภาพรวมขององคกร กลาวถึง ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน โครงสรางสํานักงานฯ แนว
ทางการดําเนินงาน สวนที่ 2 การพัฒนาระบบราชการ กลาวถึง การบริหารจัดการ องคความรู การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน กลาวถึง ผล
การปฏิบัติง านตามยุท ธศาสตร ผลลัพ ธการดําเนินงานตามผลผลิตของสํานักงานฯ รวมถึง เปาหมายและ
งบประมาณป 2553 ตลอดจนผลงานดีเดน สวนที่ 4 ผลการดําเนินงานตามภารกิจที่สําคัญในดานตาง ๆ อาทิ
ดานกีฬา ดานการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ยังมีภาพ/รายนามของบุคลากร
ในสํานักงานฯ

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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Royal Wedding : William & Kate
พิธีเสกสมรสระหวาง เจาชายวิลเลียม และเคท มิดเดิลตัน
เรียบเรียงโดย วิจิตรา ประยูรวงษ

“IF YOU FIND SOMEONE YOU LOVE IN YOUR LIFE, THEN HANG ON TO THAT LOVE.”
P R I N C E S S

D I A N A

 ในสาระสั ง เขปหนั ง สื อ ใหม ฉ บั บ เดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2553 ผู เ ขี ย นได เ ขี ย น
เรื่อง “งานแตง งานครั้ง ประวั ติ ศาสตรข องโลก : ชารล ส & ไดอานา” (อ านฉบับ ยอนหลัง ไดที่
http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html ) มาฉบับเดือนเมษายน 2554 นี้ จึงขอ
เขียนถึงพิธีเสกสมรสของเจาชายวิลเลียมและนางสาวเคท มิดเดิลตัน เพราะถือไดวาเปนงานแตงงานครั้ง
ประวัติศาสตรของประเทศอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง และอยูในความสนใจของผูคนทั่วโลก
หลังจากสํานักพระราชวังอังกฤษไดออกมาแถลงขาวการหมั้นหมายของ เจาชายวิลเลียมและ
นางสาวเคท มิดเดิลตัน รวมถึงหมายกําหนดการพิธีเสกสมรสในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554 ทําใหหลาย
ทานหวนนึกถึงเมื่อครั้งงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจาฟาชายชารลสและเจาหญิงไดอานา ที่โบสถเซนต
ปอล (St. Paul’s Cathedral) เมื่อ พ.ศ. 2524 สําหรับครั้งนี้เจาชายวิลเลียมและนางสาวเคท ตกลงใจ
เลือกมหาวิหารเวสมินสเตอร (Westminster Abbey) ที่มีอายุเกาแกนับพันป และรองรับแขกไดถึง 2,000
คน เปนสถานที่จัดงาน ทวาความสําคัญของมหาวิหารเวสมินสเตอรแหงนี้เรียกไดวาสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวา
โบสถเซนตปอล เพราะที่นี่เคยเปนสถานที่จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชินเี อลิซาเบธที่ 2
และดยุคแหงเอดินบะระ (เจาชายฟลิป) ที่สําคัญเปนสถานที่ฝงพระศพของเจาหญิงไดอานา วากันวา ดวย
เหตุนี้เองที่ทําใหทั้งสองเลือกสถานที่นี้เปนที่ปฏิญาณรัก เพราะพระมารดาจะไดรวมเปนสักขีพยานในพระ
ราชพิธีนี้ดวย
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554 บรรยากาศในกรุงลอนดอนเริ่มคึกคักและมีสีสันมากขึ้น เพราะพระ
ราชวงศกวา 40 ชาติทยอยเขารวมพระราชพิธีสําคัญที่มหาวิหารเวสตมินสเตอร รวมทั้งสมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จแทนพระองคไปรวมงานพระราชพิธีครั้งนี้ดวย โดยทรงฉลอง
พระองคชุดไทยสีเหลืองทอง
นางสาวเคท มิดเดิลตัน ปรากฏกายในชุดเจาสาวประดับลูกไมขาวบริสุทธิ์ เดินทางจากจากโรงแรม
กอริ่ง (The Goring) ในเขตเบลกราเวีย (Belgravia) พรอมกับ “นายไมเคิล มิดเดิลตัน” คุณพอวัย 61 ป ไป
ยังมหาวิหารเวสตมินสเตอร โดยใชรถยนตโรลสรอยซ รุนแฟนธอม6 (Rolls-Royce Phantom VI) เธอโบก
มือพรอมสงรอยยิ้มแสนหวานใหประชาชนไปตลอดทาง เมื่อถึงมหาวิหารประมาณ 11.00 น. เจาสาวเดินเขา
ไปพรอมคุณพอและเพื่อนเจาสาวซึ่งก็คือ “ฟลิปปา มิดเดิลตัน” นองสาวของเคทนั่นเอง

เจาชายวิลเลียมทรงฉลองพระองคชุดเครื่องแบบทหารสีแดง และเพื่อนเจาบาว “เจาชายแฮรร”ี่
พระอนุชา เสด็จออกจากหองรับรองมายังพระแทนพิธีเพื่อรอรับเจาสาว เมื่อเจาสาวเดินเขาสูแทนพิธี หลวง
พออธิการจอหน ฮอลล แหงมหาวิหารเวสตมินสเตอร กลาวตอนรับผูเขารวมงาน ตอดวยอารคบิชอปโรวัน
วิลเลียม แหงแคนเทอรเบอรรี่ ประมุขคริสตศาสนจักรของอังกฤษทําหนาที่ประกอบพิธีทางศาสนา โดย
เจาชายวิลเลียมและนางสาวเคทกลาวคําสาบานวา “จะรัก ปลอบโยน ใหเกียรติและอยูเคียงขางกัน
ตลอดไป” เมื่อเจาชายทรงสวมพระธํามรงคทองคําจากเวลสแดนางสาวเคท อารคบิชอปจึงนําพระหัตถของ
เจาชายวิลเลียมและมือของนางสาวเคทมาจับกันเพื่อกลาวคําสาบานรวมกันวา “ขาพเจาจะเปนสามีภรรยา
กันนับจากวันนี้เปนตนไป ไมวาจะสุขหรือทุกข ไมวายากดีมีจนหรือปวยไข และจะรักกันจนกวาความ
ตายจะพรากจากกัน” ดวยสีหนาที่เปยมไปดวยความสุข
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พิธีการจากนั้นคือการจดทะเบียนสมรสที่บัลลังกเซนตเอ็ดเวิรด ประมาณ 12.15 น. เจาบาวและ
เจาสาวเสด็จออกมาภายนอกมหาวิหารเพื่อประทับรถมาโบราณพระที่นั่งสีดําแดงประดับขอบทองไปยัง
พระราชวังบัคกิงแฮม ทามกลางประชาชนที่เฝาชื่นชมพระบารมีตลอดสองขางทาง แลวก็ถึงนาทีที่ทุกคน
เฝาคอย เมื่อเจาชายวิลเลียมทรงจุมพิตพระชายาเปนครั้งแรก ณ ระเบียงของพระราชวังบัคกิงแฮม
ทามกลางเสียงโหรองของประชาชนที่รวมยินดีอยูเบื้องลาง จากนั้นฝูงบินของกองทัพอากาศ จํานวน 2 ชุด
ไดบินผานพระราชวังบัคกิงแฮมเปนการถวายพระเกียรติกอนที่เจาชายวิลเลียมและพระชายาจะเสด็จกลับ
เขาไปรวมงานเลี้ยงพระกระยาหารพิธีเสกสมรส ซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงเปนเจาภาพ

หลังจากนั้น เจาชายวิลเลียมทรงขับรถพระทีน่ ั่งแอสตันมารตินสีน้ําเงิน ผูกลูกโปงรูปหัวใจ และปาย
ทะเบียนเพิ่งแตงงาน พาเคทหรือพระนามใหมวา “เจาหญิงแคทเธอรีน” (Princess Catherine) ออกจาก
พระราชวังบัคกิงแฮมไปยังพระตําหนักคลาเรนซ ดูนารัก และหวานชื่นจนประชาชนที่เฝารอดูตองรองเฮ
ออกมาดวยความชื่นชม กระทั่ง 19.30 น. ตามเวลาที่อังกฤษ เจาชายวิลเลียมและพระชายาเสด็จไป
พระราชวังบัคกิงแฮมอีกครั้งเพื่อรวมพิธีเลี้ยงอาหารค่ําเปนการสวนพระองค
หลังพิธีเสกสมรส สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 พระราชทานพระยศแดเจาชายวิลเลียมและ
พระชายาเพื่อเปนของขวัญเสกสมรส โดยเจาชายวิลเลียมดํารงตําแหนงเปน “ดยุคแหงเคมบริดจ” (Duke
of Cambridge) สวนพระชายาไดรับพระราชทานฐานันดรศักดิ์เปน “ดัชเชสแหงเคมบริดจ” (Duchess of
Cambridge) ถือเปนอันเสร็จพระราชพิธีเสกสมรสที่ยิ่งใหญ หรูหรา สงางามสมพระเกียรติ อบอวลไปดวย
ความสุขพรอมเสียงชื่นชมยินดีจากทั่วโลก 
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