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คําชีแ้ จงวิธีใช้
“สาระสังเขปหนังสือใหม่” เล่มนี้ เป็นการสรุปย่อเนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มที่ห้องสมุดได้รับ โดยจัด
หมวดหนังสือด้านต่าง ๆ รวมไว้ด้วยกัน ภายในหนังสือแต่ละหมวดจัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อหนังสือ ตั้งแต่
ก – ฮ หรือ A – Z รายละเอียดประกอบด้วย

ชื่อหมวดหนังสือ

ลําดับที่. ชื่อหนังสือ. / ชื่อผู้แต่ง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. [เลขหมู่หนังสือ]
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ตัวอย่าง

หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. กระบวนการนิติบัญญัติการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข. / โดย
ประสพสุข บุญเดช. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554.
[KD212.1 ป394ก 2554]
ทุกประเทศไม่ว่าปกครองด้วยระบอบใด ต่างมีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการปกครองบ้านเมืองให้มี
ความสงบเรียบร้อย ในประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย กฎหมายต่าง ๆ ที่ออกมาบังคับกับประชาชน
จะออกโดยรัฐสภา ซึ่งมีที่มาจากตัวแทนของประชาชนเข้าไปทําหน้าที่แทนตน หลักการสําคัญของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย คือ อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ กฎหมายที่ อ อกมาใช้ บั ง คั บ ต้ อ งเป็ น ไปตามความต้ อ งการและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนและ
ประเทศชาติมากที่สุด ดังนั้น กระบวนการนิติบัญญัติหรือกระบวนการในการตรากฎหมายจึงมีความสําคัญ
อย่างยิ่ง กระบวนการนิติบัญญัติมีขอบเขตกว้าง นอกจากจะหมายถึง การพิจารณากฎหมายแล้ว ยังรวมถึงการ
ยกร่างกฎหมายและกระบวนการอื่น ๆ ในการตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการด้วย
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หนังสือหมวดความรู้ ท่ วั ไป
(A)
1. ทําไม? ที่มาที่ไปของคน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ. / โดย เนื่องน้อย ศรัทธา. ม.ป.ท. : พิมพ์คํา, 2554.
[AC159 น881ท 2554]
จุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้เกิดจากความอยากรู้ของผู้เขียน ทําให้สนใจเสาะหา ค้นคว้า เก็บเล็ก
ผสมน้อย ข้อมูลน่ารู้ของสิ่งต่าง ๆ ที่เคยพบเห็นทั้งในและต่างประเทศมาบอกเล่าความเป็นมากว่า 70 เรื่อง ทั้ง
เรื่องอาหารการกิน การงานอาชีพ สัตว์เลี้ยง สิ่งของเครื่องใช้ และสุขภาพร่างกาย เช่น ทําไมมนุษย์ต้องดําน้ํา
ทําไมจึงมีซูเปอร์มาร์เกต ทําไมคนจึงชอบว่ายน้ํา ทําไมโคอาลาไม่ใช่หมี ทําไมคนเราต้องแก่ ทําไมต้องมีเกลือ
และทําไมคนเราจึงฝัน เป็นต้น
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หนังสือหมวดปรั ชญาและศาสนา
(B)
1. คิด! ทลายกรอบคิดเดิม เพิ่มพลังคิดสร้างสรรค์. / โดย เดอโบโน, เอ็ดเวิร์ด และ นุชนาฎ
เนตรประเสริฐศรี, ผู้แปล. สมุทรปราการ : เนชั่นบุ๊คส์, 2553. [BF408 ด915ค 2553]
หนังสือเล่มนี้แปลมาจากหนังสือ Think Before It’s too late และได้นําเสนอปัญหาของการคิด
ในหลาย ๆ วงการ เช่น ในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งได้มีการเสนอแนะมุมมองใหม่ ๆ เพื่อให้การคิดเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น และได้มีการแนะนําบทบาทของทุกฝ่าย ได้แก่ ตัวเรา ผู้อื่น และสังคม ในการพัฒนาการ
คิดให้เกิดประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้อาจจะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่ยังต้องใช้ความคิดทั้งหลาย
2. ฉลาด..ได้อีก. / โดย วรภัทร์ ภู่เจริญ. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2553.
[BF637.C5 ว233ฉ 2553]
ฉลาด...ได้อีก เป็นหนังสือที่ผู้เขียนเล่าประสบการณ์ทางโลกในการเป็นวิศวกรขององค์กรนาซ่าถึง
7 ปี และได้รับรางวัลจากงานวิจัยในนามของนาซ่า ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง แต่ความรู้ที่ได้ไม่เท่ากับความรู้ที่
ได้ค้นพบเมื่อศึกษาพุทธศาสนาอันเป็นมหาความรู้ที่ยิ่งใหญ่ ความรู้ทางธรรมทําให้ผู้เขียนนับถือศาสนาพุทธ
ควบคู่กับศาสนาคริสต์ซึ่งนับถืออยู่ก่อน และได้นําเสนอเรื่องราวทั้งทางโลกและความรู้ทางธรรมที่เกิดจากการ
ปฏิบัติจริง ซึ่งสามารถสร้างภูมิปัญญาใหม่ที่ทําให้มองโลกในทุกด้าน และประยุกต์ใช้ได้กับทุกสถานการณ์เพื่อ
เป็นหลักในการดําเนินชีวิตแก่ผู้อ่าน โดยไม่ตกเป็นทาสแห่งความ “ไม่รู้”
3. ตามรอยพระครูบาเจ้าศรีวิชัยและพระครูบาขาวปี นักบุญแห่งล้านนา. กรุงเทพฯ : องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําพูน, 2549. [BQ968 จ158ต 2549]
หนังสือเล่มนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวชีวประวัติของพระอริยสงฆ์ 2 รูป แห่งล้านนา รูปหนึ่ง คือ
พระครูบาเจ้าศรีวิชัยผู้เป็นต้นแบบ เป็นพระอาจารย์ของเหล่าสานุศิษย์ อีกรูปหนึ่งคือ พระครูบาอภิชัย (ขาวปี)
ผู้เป็นศิษย์เอก ผู้สืบทอดเจตนารมณ์ ถึงแม้ว่าในยุคสมัยของท่านจะเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงต้องประสบกับ
มารผจญต่าง ๆ นานา พระครูบาเจ้าศรีวิชัยต้องถูกกักขังที่ลําพูนและเชียงใหม่ถึง 3 ครั้ง ถูกคุมตัวมาสอบสวน
ที่กรุงเทพฯ 2 ครั้ง ส่วนพระครูบาอภิชัยขาวปีถูกบังคับให้ลาสิกขาบทถึง 3 ครั้ง แม้วาระสุดท้ายของชีวิตจะมี
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เพี ย งผ้ า เหลื อ งที่ ห่ อ หุ้ ม หั ว ใจ แต่ ศิ ษ ย์ แ ห่ ง พระคถาคตทั้ ง สองกลั บ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะอบรมสั่ ง สอนผู้ ค นและ 3
บูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานทั่วแผ่นดินล้านนา

หนังสือหมวดศาสตร์ ท่ เี กี่ยวข้ องกับ
ประวัตศิ าสตร์ (C)
1. 20 คนไทยบุคคลสําคัญของโลก. / โดย ถุงเงิน พุทธสรณ์. กรุงเทพฯ : เอพี ครีเอทีฟ, 2553.
[CT1546 ถ461ย 2553]
หนังสื อ “20 คนไทย บุคคลสํ าคัญของโลก” เป็นหนังสื อที่คนไทยควรอ่านเพราะได้รวบรวม
ชีวประวัติคนไทยที่ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกไว้อย่างละเอียด เช่น สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, สุนทรภู่, สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, ดร.ปรีดี พนมยงค์, พระ
ธรรมโกษาจารย์ (ท่านพุทธทาสภิกขุ) และ เอื้อ สุนทรสนาน เป็นต้น

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่
สิงหาคม 2554
4

หนังสือหมวดประวัตศิ าสตร์ ท่ วั ไป
(D)
1. ใคร ๆ ก็ไปเที่ยวอิตาลี. / โดย อดิศักดิ์ จันทร์ดวง. กรุงเทพฯ : ฟอร์เวิร์ด, 2554.
[DG430.2 อ129ค 2554]
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือนําเที่ยวประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางอารยธรรมที่รุ่งเรือง
ทุกยุคทุกสมัย เป็นศูนย์กลางของคริสตจักรโลก และเป็นที่รวมศิลปิน นักวิทยาศาสตร์และบุคคลที่มีชื่อเสียง
ของโลกจํานวนมาก อิตาลีนั้นมีสถาปัตยกรรมยุคต่าง ๆ ให้ชมมากมาย รวมทั้งสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เช่น
โคลอสเซียมและหอเอนเมืองปิซ่า รวมทั้งผลงานศิลปะดัง เช่น รูปปั้นเดวิด และภาพกําเนิดวีนัส เป็นต้น
นอกจากนั้นอาหารอิตาเลียนก็น่าสนใจอย่างยิ่ง หนังสือเล่มนี้จะนําเสนอข้อมูลเมืองต่าง ๆ อย่างละเอียด พร้อม
แผนที่อย่างชัดเจน และภาพประกอบตลอดเล่ม
2. บันทึกความทรงจําบางเรื่อง พ.ศ.2497-2550. / โดย สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย. กรุงเทพฯ :
รักและเมตตาวรรณกรรม, 2551. [DS586 ส727บ 2551]
หนังสือเล่มนี้เป็นบันทึกความทรงจําของผู้เขียนที่แน่วแน่ในอุดมการณ์ และได้สะท้อนให้ผู้อ่านได้
เห็นหรือรําลึกถึงเหตุการณ์ที่ผู้เขียนได้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเต็มตัว ซึ่งได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตั้งแต่
แรกจําความได้ตราบจนถึง พ.ศ.2550 ประกอบด้วยเรื่องราว 3 ภาค ภาคแรก : นกสีขาว เริ่มตั้งแต่ปฐมวัย
จนถึงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ภาคที่สอง : พนาไพร เป็นเรื่องราวในป่าเขาช่วงเข้าร่วมกับพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ภาคที่สาม : ดวงดาวชีวิตบันทึกบางเหตุการณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จนถึง พ.ศ.
2550
3. มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2553. / โดย ศูนย์ข้อมูลมติชน. กรุงเทพฯ : มติชน, 2554.
[DS586 ม139 2554]
มติชนบันทึกประเทศไทย ปี 2553 นี้ได้คัดสรรและรวบรวมข่าวเด็ด ภาพเด่น เหตุการณ์สําคัญและ
ข่าวสารที่น่าสนใจในรอบปีทั้งในและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจทั่วไปได้สืบค้น
ทางด้านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีดรรชนีค้นข่าวท้ายเล่ม เพื่อความ
สะดวกในการค้นข้อมูล
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่
สิงหาคม 2554
4. มหามงคลเหนือเกล้าฯ : ทําบุญไหว้พระตามรอยพระยุคลบาท กรุงเทพฯ 3 แห่ง และนครปฐม
5
1 แห่ง เป็นมหามงคลเหนือเกล้าฯ แก่ผู้ปฏิบัติตาม. / โดย พ. สุวรรณ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
บ้านมงคล, 2549. [DS586 ภ671ม 2549]
มหามงคลเหนือเกล้าฯ ได้จัดพิมพ์เป็นกรณีพิเศษเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่ง
เป็นเวลาที่เป็นมหามงคลยิ่งของคนไทยทุกคน โดยผู้เขียนได้นําเสนอถึง พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
และพระราชจริยวัตรต่าง ๆ ระหว่างที่ทรงผนวชระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งทรงรักษา
ศี ล 227 ข้ อ อย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยเฉพาะพระราชกรณี ย กิ จ สํ า คั ญ คื อ การเสด็ จ ไปทรงสั ก การะพระบรม
สารีริกธาตุ และพระพุทธรูปสําคัญตามวัดสําคัญ 4 แห่ง คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วัดบวร
นิเวศฯ วัดพระเชตุพนฯ และวัดพระปฐมเจดีย์
5. รอยยิ้มของในหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 2. ลําพูน : สํานักข่าวเจ้าพระยา, 2553.
[DS586 ภ671ร 2553]
หนั ง สื อ “รอยยิ้ ม ของในหลวง” นี้ ไ ด้ ร วบรวมพระราชกรณี ย กิ จ และพระราชจริ ย วั ต รของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ นักเขียน นักวิชาการ และนักสื่อสารมวลชน ได้ถ่ายทอดออกมา
เป็นบทความและปาฐกถาเทิดพระเกียรติในวาระต่าง ๆ มาตีพิมพ์ไว้ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติไทย 2. พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย 3. รอยยิ้มของในหลวง 4. แม่ของ
แผ่นดิน และ 5. นานาทรรศนะที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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6

หนังสือหมวดสังคมศาสตร์
(H)
1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์). / โดย สุรสิทธิ์ รุ่งเรืองศิลป์, บรรณาธิการ. เพชรบุรี :
สํานักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2, ม.ป.ป. [HT395.T5 ก441]
การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนล่ า ง 2 เล่ ม นี้ เ ป็ น เอกสารวิ ช าการ
ประกอบด้วย บทความวิชาการ ซึ่ งเนื้ อหาเป็นการเสนอองค์ ความรู้ที่สํ าคัญ และจําเป็นในการขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดโดยสามารถจําแนกได้เป็น 2 ส่วน และส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่นําเสนอบทความทาง
วิชาการ อาทิ ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศไทย การบริหารโครงการ การพัฒนาประเทศเชิงสร้างสรรค์
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม กฎหมายข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการกั บ บริ ห ารที่ โ ปร่ ง ใสตรวจสอบได้ ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ กระแสการเปลี่ยนแปลง : ก้าวให้ทัน ก้าวให้เร็ว ก้าวให้พ้น และ
ในส่วนที่ 2 เป็นภาคผนวก ก กล่าวถึง ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.25552559)
2. การเขียนเชิงราชการ : หนังสือราชการ รายงานการประชุม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
/ โดย วรวรรธน์ ศรียาภัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี : สัมปชัญญะ, 2553.
[HF5721 ว276ก 2551]
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนเชิงราชการ เช่น หนังสือราชการและรายงานการประชุม
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งในฉบับนี้ผู้เขียนได้มีการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้สมบูรณ์มากขึ้น ได้เพิ่ม
หลักเกณฑ์การเขียนหนังสือราชการและหลักการใช้ภาษาไทยในการเขี ยนหนังสือราชการ หนั งสือเล่ม นี้
สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอน การบรรยายอบรมและใช้อ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน
การเขียนเชิงวิชาการของผู้อ่านได้
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3. การตลาดระหว่างประเทศ. / โดย สุภาพร กุณฑลบุตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
7
มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป. [HF1416 ส838ก]
ปัจจุบันการทําธุรกิจไม่สามารถดําเนินงานเฉพาะในประเทศหนึ่งได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการ
ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการผลิตสูง ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากและต้องหวังครอบครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดสูงเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุน ดังนั้น การขยายตลาดออกสู่แหล่งตลาดใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศจึงเป็นส่วนที่ทําให้เกิดความคุ้มทุน โดยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมากิจการต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านการคุ้มค่าต่อเงินลงทุน แต่นอกจากวัตถุประสงค์นี้แล้วยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ
อีกหลายประการ เช่ น ปั จจั ย ทางเศรษฐกิ จ ปั จจัย ทางด้านการดํ าเนินธุร กิจ และการแข่ง ขันกับคู่ แ ข่งขั น
นโยบายของกิจการที่มีต่อการบริหารกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การประเมินผลกระทบทางสังคม : แนวทางปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550. / โดย เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ. พิมพ์ครั้งที่ 3. พิษณุโลก : กลุ่มปัญญาวิถี, 2553.
[HN980 ด831ก 2553]
หนังสือ “การประเมินผลกระทบทางสังคม : แนวทางปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550” นี้เหมาะที่จะใช้ประกอบหลักสูตรการประเมินผลกระทบของการพัฒนาต่าง ๆ มีเนื้อหา
เทคนิค วิธีการประเมินผลกระทบวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การบริหารการจัดการความขัดแย้ง และยังมีกรณี
ตัวอย่ างการประเมินผลกระทบทางสั งคม พร้อมทั้งคําอธิบายให้เข้าใจง่ ายยิ่งขึ้น มีภาพการ์ตูนเชื่อมโยง
ความคิดประกอบเนื้อหา ซึ่งสามารถสะท้อนภาพสังคมไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
5. การวางแผนปฏิบัติงาน. / โดย สมิต สัชฌุกร. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553.
[HD30.28 ส312ก 2553]
หนั งสื อ เล่ม นี้ มี เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การวางแผนเบื้ อ งต้ น แม้ เนื้ อหาของหนั งสื อ ไม่ไ ด้เ จาะลึ กแต่ ก็
สามารถช่วยอธิบายถึงภาพรวมของหลักในการวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม นอกจากนั้นภายในเล่มยัง
มีส่วนของภาคผนวกที่แสดงแผนการปฏิบัติและแผนโครงการไว้เป็นตั วอย่าง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถ
มองเห็นภาพรวมของการวางแผนงานได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถนําความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนงานของตนเอง ทั้งยังสามารถนําไปเป็นเอกสารการศึกษาได้อีกด้วย
6. ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย. / โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ
14 ตุลา, 2553. [HB75 ส232ค 2553]
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมปาถกถา 14 ตุลา ประจําปี 2553 ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิ 14 ตุลา เป็น
ประจําทุกปี โดยในปี 2553 นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 เริ่มจากคํากล่าวรายงานและแนะนําปาถกถา ดร.สมเกียรติ
ตั้งกิจวานิชย์ โดยนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการมูลนิธิ 14 ตุลา และปาฐกถาในหัวข้อ “ความ
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เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย” ในวันที่ 14 ตุลาคม 2553 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน คือ 8
1. ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจกับความขัดแย้งทางการเมือง 2. เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องการกระจาย
รายได้ 3. สาเหตุของความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 4. ทางเลือกเศรษฐกิจการเมืองไทย และ 5. ข้อเสนอเพื่อ
พิจารณา
7. คานงัดประเทศไทย. / โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2553.
[HN700.55 ก768ค 2553]
คานงัดประเทศไทย เล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอนโยบายสําคัญไปสู่การ
แก้ปัญหาที่ตรงจุดและพัฒนาประเทศในทิศทางที่เหมาะสม โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย บทความ
เสนอแนะเชิงนโยบายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การปฏิรูประบบกรรมสิทธิ์ การนําแรงงานนอกระบบเข้าระบบ การ
นําเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินออมให้คนจน มาตรการกระตุ้นภาษี โดยใช้ Negative tax การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้กลไกตลาด เป็นต้น ซึ่งในการนําเสนอนโยบายแต่ละด้านนั้นได้สรุปแนวคิดในแต่ละ
ด้านให้สะดวกแก่ผู้อ่าน
8. เงินทองของมายา. / โดย วรากรณ์ สามโกเศศ. กรุงเทพฯ : มติชน, 2553. [HB53 ว321ง 2553]
หนั ง สื อ เรื่ อ ง เงิ น ทองของมายา เป็ น หนั ง สื อ ที่ ถ่ า ยทอดมุ ม มองที่ แ ปลกใหม่ ใ นเรื่ อ งของ
เศรษฐศาสตร์การเงิน โดยเฉพาะในยุคที่เงินกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคมไทยในขณะนี้
ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านการเงินและวิธีใช้เงินด้วยภาษาที่อ่านสนุก
เข้าใจง่าย หนังสือเล่มนี้เป็นได้ทั้งหนังสือที่ให้สาระความรู้และความบันเทิงในเล่มเดียวกัน เป็นหนังสือที่คาดว่า
จะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้เป็นอย่างมาก
9. จัดทัพลงทุน ตอน รวยแบบอัตโนมัติ. / โดย สมจินต์ ศรไพศาล และ ศักดา สรรพปัญญาวงศ์.
กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554. [HG4621 ส236จ 2554]
หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับต่อยอดจากหนังสือ “จัดทัพลงทุน” ซึ่งได้บอกเล่าถึงหลักการของการลงทุน
ที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา สามารถสร้างความแตกต่างให้กับความมั่นคงทางการเงินด้วยเทคนิคการลงทุนแบบ
อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังได้รวมสิ่งสําคัญที่เป็นหัวใจของแผนสําเร็จของการลงทุนไว้สองประการด้วยกัน คือ การ
มีแผนกลยุทธ์ที่ดีจากหลักการของการจัดกองทัพของการลงทุน และการมีแนวปฏิบัติการที่ทรงประสิทธิผลจาก
ข้อคิดเรื่องรวยแบบอัตโนมัติ โดยสั้นและกระชับ
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หนังสือหมวดรั ฐศาสตร์
(J)
1. เขตแดนจีน-รัสเซีย-มองโกเลีย เล่ม 4. / โดย พวงทอง ภวัครพันธุ์ และ รณพล มาสันติสุข.
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554. [JC323 พ465ข 2554 ล.4]
หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 4 ในจํานวน 6 เล่ม ของหนังสือชุด โครงการศึกษาและวิจัยเรื่อง เขตแดน
ของเรา-เพื่ อนบ้านอาเซียนของเรา โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็ น 2 ภาค ซึ่งภาคแรกได้กล่าวถึง ประเด็นของยุค
สงครามเย็นที่เส้นเขตแดนระหว่างจีนและสหภาพโซเวียตรัสเซียเป็นปัญหาทําให้สองประเทศมีความขัดแย้งกัน
ภาคที่สองว่าด้วย จีนกับเพื่อนบ้าน กรณีศึกษาจีน-มองโกเลีย และแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเขตแดน
ระหว่างประเทศจีนและมองโกเลีย
2. เขตแดนเบลเยียม-ฝรั่งเศส-เนเธอร์แลนด์-แม่น้ําดานูบ เล่ม 5. / โดย มรดก เจวจินดา ไมยเออร์ และ
อัครพงษ์ ค่ําคูน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2554.
[JC323 ม192ข 2554 ล.5]
หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 5 ในจํานวน 6 เล่ม ของหนังสือชุด โครงการศึกษาและวิจัยเรื่อง เขตแดน
ของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ภาค ในภาคแรกเป็นการกล่าวถึงเขตแดนและการ
จัดการเขตแดนในยุโรป โดยเลือกศึกษากรณีเบลเยี่ยมกับเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศส ในภาคที่ 2 กล่าวถึง การ
บริหารจัดการแม่น้ํานานาชาติดานูบ โดยเป็นการนําเสนอข้อมูลพื้นฐานของแม่น้ําดานูบที่ได้ครอบคลุมบริเวณ
ของประเทศต่าง ๆ ในยุโรปถึง 19 ประเทศ นอกจากนี้ยังนําเสนอกรณีข้อพิพาทเขื่อนแถบซิโคโว-นากีมารอส
อันเป็นผลจากการปักปันเขตแดนระหว่างฮังการีกับสโลวาเกีย
3. เขตแดนเวียดนาม-จีน-กัมพูชา-ลาว เล่ม 3. / โดย พิเชฐ สายพันธ์ และ สุริยา คําหว่าน. กรุงเทพฯ
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554. [JC323 พ653ข 2554 ล.3]
หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 3 ในจํานวน 6 เล่ม ของหนังสือชุด โครงการศึกษาและวิจัยเรื่อง เขตแดน
ของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ภาค คือ ภาคแรก เป็นเรื่องของเขตแดนเวียดนามกับ
จีน ภาคที่สอง เป็นเรื่องเขตแดนของประเทศเวียดนามกับประเทศลาวและกัมพูชา โดยศึกษาเกี่ยวกับภูมิหลัง
ทางประวัติศาสตร์ การเจรจากับปัญหาเขตแดนสถานการณ์ปักปันเขตแดนในปัจจุบันและโครงการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจตามแนวชายแดนเวียดนาม-ลาว-กัมพูชา
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. กระบวนการนิติบัญญัติการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข. / โดย
ประสพสุข บุญเดช. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554.
[KD212.1 ป394ก 2554]
ทุกประเทศไม่ว่าปกครองด้วยระบอบใด ต่างมีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการปกครองบ้านเมืองให้มี
ความสงบเรียบร้อย ในประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย กฎหมายต่าง ๆ ที่ออกมาบังคับกับประชาชน
จะออกโดยรัฐสภา ซึ่งมีที่มาจากตัวแทนของประชาชนเข้าไปทําหน้าที่แทนตน หลักการสําคัญของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย คือ อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ กฎหมายที่ อ อกมาใช้ บั ง คั บ ต้ อ งเป็ น ไปตามความต้ อ งการและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนและ
ประเทศชาติมากที่สุด ดังนั้น กระบวนการนิติบัญญัติหรือกระบวนการในการตรากฎหมายจึงมีความสําคัญ
อย่างยิ่ง กระบวนการนิติบัญญัติมีขอบเขตกว้าง นอกจากจะหมายถึง การพิจารณากฎหมายแล้ว ยังรวมถึงการ
ยกร่างกฎหมายและกระบวนการอื่น ๆ ในการตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการด้วย
2. กฎหมายความมั่นคง : หนทางแก้ไขความขัดแย้ง? ศึกษากรณีสี่อําเภอของจังหวัดสงขลา และ
สามจังหวัดชายแดนใต้. / โดย พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสาน
วัฒนธรรม, 2553. [KG5 ก116 2553]
เนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมีความ
เลวร้ายตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจากการกระทําของทุกฝ่าย
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมาก หนังสือ
รายงานเรื่องกฎหมายความมั่นคง หนทางแก้ไขความขัดแย้ง ศึกษากรณีสี่อําเภอของจังหวัดสงขลา และสาม
จังหวัดชายแดนใต้เล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้และผลกระทบของการ
บังคับใช้และผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดน ซึ่งรัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ
ระงับความขัดแย้งในพื้นที่ดังกล่าว
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3. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยการบังคับคดี. / โดย จรัญ ภักดีธนากุล. กรุงเทพฯ :
11
พลสยาม พริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2553. [KT73 จ154ก 2553]
หลักเกณฑ์วิธีการในการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 4 ประกอบด้วย
บทบัญญัติสองลักษณะ คือ ลักษณะ 1 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่โจทก์หรือจําเลย หรือคู่ความ จะขอให้
ศาลมีคําสั่งคุ้มครองประโยชน์ของตนไว้ชั่วคราวก่อนที่ศาลจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง เพื่อป้องกันมิให้การ
บังคับคดีตามคําพิพากษาเป็นหมันไป หากตนเป็นฝ่ายชนะคดีกับลักษณะ 2 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บังคับคดีใ ห้เป็ นไปตามคํ าพิพากษาภายหลังจากที่ ศ าลมีคําพิพากษาหรื อคํ าสั่งให้คู่ ความชนะคดี แ ล้ว ซึ่ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นทางปฏิบัติ การทําความเข้าใจจึงค่อนข้างยากหากผู้ใช้กฎหมายไม่
มีประสบการณ์ และถึงแม้จะมีความรู้และประสบการณ์พื้นฐานพอสมควร แต่ไม่ได้ใช้กฎหมายเรื่องนี้เป็น
ประจํา รวมทั้งในระยะหลังมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามกันไปด้วย ดังนั้น จึงควรศึกษาและติดตาม
หลักเกณฑ์สําคัญ ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์-ฎีกา. / โดย จรัญ ภักดีธนากุล. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : พลสยามพริ้นติ้ง (ประเทศไทย), 2553. [KT63 จ154ก 2553]
ในระบบกฎหมายไทย ถือว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความเป็นกฎหมายที่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่า
กฎหมายสารบัญญัติ ในทางปฏิบัติอาจเป็นช่องทางให้คู่ความฝ่ายที่ไม่สันทัดในกฎหมายวิธีพิจารณาต้องแพ้คดี
ได้ ดังนั้น จึงจําเป็นจะต้องเอาใจใส่ติดตามความเคลื่อนไหวของกฎหมาย สาขานี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วง
เวลาที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวของข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วยอุทธรณ์-ฎีกา หลาย
ประการ เช่น มีการออกระเบียบของที่ประชุมใหญ่ ศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการที่ศาลฎีกาจะใช้อํานาจไม่
รับอุทธรณ์หรือฎีกาที่เห็นว่าไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาไว้พิพากษาได้ เป็นต้น ส่งผลให้บรรทัดฐานคํา
พิพากษาศาลฎีกาใหม่ ๆ ที่ออกมาในช่วงเวลาเดียวกันนี้มีเป็นจํานวนมาก แม้ว่าส่วนใหญ่จะเดินตามแนว
บรรทัดฐานเดิม แต่ก็มีบางส่วนที่ช่วยเติมตัวอย่างให้หลากหลาย และเพิ่มรายละเอียดของหลักกฎหมาย
รวมทั้งวิธีปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
5. การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดีอาญา ภาคความผิดต่อชีวิต ร่างกาย. / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2553. [KT86 ส284ก 2553]
การถามค้านถือว่ามีส่วนสําคัญในการพิสูจน์ความผิดของผู้กระทําความผิดอย่างมาก เพราะเป็น
การกระจายข้อเท็จจริงให้เห็นว่าพยานที่เบิกความต่อศาลทราบข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใด ลักษณะ เทคนิค
และวิธีการถามค้านจะต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้ ตลอดจนการศึกษาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น/ข้อเท็จจริง
จะแตกต่างไปแล้วแต่เวลา สถานที่ บุคคล และพฤติกรรมแห่งคดี ผลของการถามค้านอาจทําให้ผู้กระทํา
ความผิดไม่มีความผิด ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง แล้วแต่กรณี แนวทาง วิธีการและตัวอย่างการถามค้าน
จึง เป็ น ส่ ว นหนึ่ งที่ จ ะทํา ให้เ กิ ด ประสบการณ์ ความคิด สร้ า งสรรค์ และสร้ า งคํ า ถามค้ า นเพื่ อ ประยุ ก ต์ กั บ
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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พฤติการณ์แห่งคดีแต่ละประเภท อันอาจเป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียมข้อเท็จจริงและแนวความคิดในการ 12
เตรียมคําถามค้าน
6. ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553. / โดย สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กรุงเทพฯ :
สํานักประชาสัมพันธ์ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553. [KD261 ส226ข 2553]
สมาชิกรัฐสภาประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่
ของสมาชิกรัฐสภานั้นจะต้องมีการประชุมร่วมกัน เพื่อลงมติในปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ ดังนั้นในการประชุมจึงต้องมี
บทบัญญัติเพื่อกําหนดกฎเกณฑ์ในการประชุมขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในปัจจุบัน
ได้แก่ ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553 อันประกอบด้วย หลักเกณฑ์ในเรื่องอํานาจและหน้าที่ของ
ประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภาและหน้าที่ของเลขาธิการรัฐสภา และรองเลขาธิการรัฐสภา เรื่องการ
ประชุมรัฐสภา เรื่องกรรมาธิการ เรื่องการให้ความเห็นชอบตามมาตรา 145 และ 153 ของรัฐธรรมนูญ เรื่อง
การรับฟังคําชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ เรื่องการแถลง
นโยบาย เรื่องการอภิปรายทั่วไปเพื่อฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา และเรื่องการรักษาระเบียบและความ
เรียบร้อย
7. ความรู้เบื้องต้นการให้คําปรึกษาด้านกฎหมายและการทําหน้าที่ทนายความฝึกหัด. / โดย ภูมินทร์
บุตรอินทร์. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2552. [KU131 ภ668ค 2552]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมายและการทํา
หน้ าที่สํ าหรั บทนายความฝึกหัด มีเนื้อหาในเชิงวิชาการและให้คําอธิบายในเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างละเอียด
นอกจากนั้นแล้วยังมีการอธิบายระบบการทํางานที่แท้จริงของทนายความในภาคปฏิบัติและมีตัวอย่างเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและช่วยให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพจากการอธิบายได้มากขึ้น หนังสือเล่มนี้ใช้เพื่อเป็นสื่อสําหรับ
การเรียนการสอนและเหมาะสําหรับผู้ที่มีความสนใจอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้
8. คําอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ. / โดย ชวลิต อัตถศาสตร์. กรุงเทพฯ : สํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553. [KK41 ช283ค 2553]
การค้า หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการนําสินค้าเปลี่ยนมือกันหรือการทํางาน
หรื อ ให้ บ ริ ก ารโดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลกํ า ไร การค้ า อาจแบ่ ง ได้ 2 ประเภท กล่ า วคื อ การค้ า
ภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ โดยการค้าภายในประเทศ หมายถึง การค้าระหว่างคู่สัญญาที่มี
สถานประกอบกิจการอยู่ในประเทศเดียวกันและมีการปฏิบัติตามสัญญาภายในอาณาเขตของประเทศเดียวกัน
ส่วนการค้าระหว่างประเทศ หมายถึง การค้าระหว่างคู่สัญญาที่มีสถานประกอบกิจการอยู่กันคนละประเทศ
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและการ
ชําระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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การค้าระหว่างประเทศ 2) กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศ 3) ประมวลกฎหมายแพ่งและ 13
พาณิชย์กับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ และ 4) การชําระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ
9. คําอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์. / โดย พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น. กรุงเทพฯ :
นิติธรรม, 2553. [KM13 พ161ค 2553]
กฎหมายแรงงาน ได้แก่ กฎหมายที่รัฐตราขึ้นเพื่อกําหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง และรัฐที่พึงมีต่อกันเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความคุ้มครองลูกจ้าง ให้การจ้าง
แรงงานและการประกอบอุตสาหกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์ของนานาอารยประเทศ กฎหมายแรงงานอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ กฎหมายแรงงานใน
ส่วนที่กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในลักษณะที่เป็นปัจเจกชน มีเนื้อหากล่าวถึง สัญญาจ้าง
แรงงานมีลักษณะและองค์ประกอบเช่นใด สิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอันเกิดจากสัญญาจ้าง
แรงงาน รวมไปถึงความระงับของสัญญาจ้างแรงงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงการกําหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ําเพื่อ
คุ้มครองลูกจ้างในระหว่างทํางานให้แก่นายจ้างด้วย กฎหมายแรงงานอีกส่วนหนึ่งจะเป็นกฎหมายแรงงานที่
มุ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ในทางแรงงานระหว่างฝ่ายจัดการและฝ่ายผู้ใช้แรงงาน อาจเรียกได้ว่าเป็นกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์หรืออุตสาหกรรมสัมพันธ์ มีเนื้อหากล่าวถึง นิยามของบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะเข้ามีบทบาท
ในการสร้างความสัมพันธ์ในทางแรงงาน
10. คําอธิบายกฎหมายว่าด้วยที่ดิน. / โดย สหัส สิงหวิริยะ. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2553.
[KO23 ส468ค 2553]
กฎหมายเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น ในประเทศไทย ปรากฏว่ า มี ม าตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง สุโ ขทั ย เป็ น ราชธานี คื อ
ประมาณปี พ.ศ.1826 ซึ่งได้แก่ ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราช
ธานี สมัยสมเด็จพระรามาธิบดี ที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ได้มีกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ ภายหลังต่อ ๆ มาก็ได้มี
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และประกาศพระบรมราชโองการว่าด้วยเรื่องที่ดินออกมาอีกไม่น้อยกว่า 80 ฉบับ
บางฉบับใช้บังคับนานถึง 100 ปีเศษ และอยู่กระจัดกระจายกัน ทําให้ค้นหายาก ในปี พ.ศ.2497 จึงได้มี
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และประมวลกฎหมายที่ดินต่อท้าย ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2497 ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันได้มีการยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติมอีกหลายครั้ง จึงอาจ
ทําให้เกิดความสับสนของประมวลกฎหมายที่ดินอันเนื่องมาจากการยกเลิก แก้ไข และเพิ่มเติมขึ้นใหม่ได้
ดังนั้น การรวบรวมเรียบเรียงกฎหมายว่าด้วยที่ดินให้ครบบริบูรณ์อยู่ในเล่มเดียวกัน จึงช่วยไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดในการใช้ตัวบทกฎหมาย จะได้ไม่สับสนต่อกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแล้วและใช้กฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้อย่างถูกต้อง
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11. คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. / โดย จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย. พิมพ์ครั้งที่ 11.
14
กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2553. [KT63 จ223ค 2553]
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่สามารถจัดกลุ่มแบ่งประเภทออกได้หลายวิธี โดยอาจแบ่งเป็นกฎหมายสาร
บัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ โดยกฎหมายสารบัญญัติเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคล
เช่น ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ชย์ ประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น ส่ วนกฎหมายวิธีส บั ญ ญัติเป็ น
กฎหมายที่วางวิธีปฏิบัติในการที่บุคคลจะเรียกร้องขอความคุ้มครองของกฎหมายสารบัญญัติ เมื่อมีข้อโต้แย้ง
เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายสารบัญญัติหรือมีความจําเป็นที่จะต้องใช้สิทธิในทางศาล เช่น ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายลักษณะพยาน เป็นต้น
โดยหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ ให้ถูกต้อง จะได้รับผลร้ายของการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย คือ บุคคลนั้นไม่สามารถนําคดีขึ้นสู่ศาลได้ ผลก็คือ ไม่สามารถขอให้ศาลอํานวยความยุติธรรมให้ได้
ถ้าเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่โจทก์ เช่นเป็นจําเลยก็จะไม่มีโอกาสนําข้อต่อสู้ขึ้นเสนอต่อศาล ศาลจะไม่รับฟังข้อต่อสู้
ซึ่งย่อมส่งผลร้ายต่อคดีได้
12. คําอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม. / โดย ไพโรจน์ วายุภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 7.
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553. [KU21 พ993ค 2553]
หนังสือคําอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของศาล
ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อันเป็นเรื่องของศาลยุติธรรมโดยเฉพาะ ประกอบด้วย เรื่องการ
จัดตั้งศาลและเขตอํานาจศาล ซึ่งเป็นส่วนที่ว่าด้วยอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลต่าง ๆ กับเรื่องของ
ผู้พิพากษา ซึ่งเป็นส่วนที่ว่าด้วยอํานาจหน้าที่ของผู้พิพากษาในศาลเหล่านั้น ทั้งนี้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมถือ
เป็นกฎหมายที่มีความสําคัญมาก เพราะหากผิดหลงอาจทําให้ยื่นฟ้องผิดศาลหรือได้รับการพิจารณาโดยศาลที่
ไม่มีอํานาจเหนือคดีนั้น รวมทั้งอาจมีการใช้อํานาจโดยไม่ชอบทําให้เป็นที่เสียหายในประการต่าง ๆ ได้ ดังนั้น
จึงมีความจําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้สนใจ
โดยทั่วไป
13. คําอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า. / โดย ศักดา ธนิตกุล.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553. [KK43 ศ321ค 2553]
ในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบอาศัยกลไกตลาดและเป็นประเทศอุตสาหกรรมตะวันตก ได้มี
การตรากฎหมายป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้าออกมาบังคับใช้เพื่อป้องกันการผูกขาดและ
ควบคุมพฤติกรรมการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อยถึงหกสิบปี โดยประเทศแคนาดา
เป็นประเทศแรกที่ตรากฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าขึ้นในปี ค.ศ.1889 เรียกว่า กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการร่วมกันจํากัดการแข่งขันทางการค้า และในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากกว่า
80 ประเทศได้มีการตรากฎหมายป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้าขึ้นมาบังคับใช้ โดยถือกันว่า
เป็นกฎหมายที่มีความสําคัญและจําเป็นสําหรับระบบเศรษฐกิจแบบอาศัยกลไก รวมถึงประเทศไทยก็ถือว่าอยู่
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่
สิงหาคม 2554
ในกลุ่มประเทศเหล่านี้ เนื่องจากมีกฎหมายป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้าเป็นกฎหมายสําคัญ 15
ในการกํากับดูแลพฤติกรรมการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดเช่นเดียวกับประเทศส่วนใหญ่

หนังสือหมวดภาษาศาสตร์
(P)
1. แนวความคิดและวิธีการสื่อสารการเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง
พ.ศ. 2468 ถึง พ.ศ. 2477. / โดย พรทิพย์ ดีสมโชค. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2553. [PN4748.T5 พ239น 2553]
หนังสือเล่มนี้เป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์แ กะรอยจากชีวิตและผลงานของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กับกลุ่มผู้นํานักคิดหนังสือพิมพ์ไทย ผลการวิจัยได้แสดงถึงพระราชทัศนะ “ธรรมจรรยา
แห่งมาตรฐานวิชาชีพหนังสือพิมพ์” ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งส่งผลต่อการวางพระราช
กุศโลบายด้านการเปิดตลาดเสรีทางความคิดที่ให้สามัญชนมีเสรีภาพในการเป็นเจ้าของกิจการ หนังสือพิมพ์
และภาพยนตร์และนักหนังสือพิมพ์มีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้สรุป
ต้ น แบบการสื่ อ สารการเมื อ งของนั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทย 4 ต้ น แบบหลั ก คื อ นั ก หนั ง สื อ พิ ม พ์ อิ ส รชน
นักหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย นักหนังสือพิมพ์อุดมคติสู่ความเป็นจริงและหนังสือพิมพ์ใต้ดิน

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่
สิงหาคม 2554
16

หนังสือหมวดแพทยศาสตร์
(R)
1. จัดนาฬิกาชีวิตใหม่ พิชิตโรคร้ายได้สุขภาพดี. / โดย คริมา นีรยาวุฒิบุญ. กรุงเทพฯ : ฟีลกูด, 2553.
[RA776.95 ค161จ 2553]
หนังสือ “จัดนาฬิกาชีวิตใหม่ พิชิตโรคร้ายได้สุขภาพดี” นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตหรือ
Biological Clock ซึ่งมีหลักการว่าร่างกายมีระบบดูแลอวัยวะที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรอัจฉริยะ หากคุณ
สามารถส่งเสริมให้แต่ละอวัยวะทํางานได้เต็มที่ในเวลาของมัน พร้อมดูแลด้วยสารอาหาร สุขภาพก็จะดีไม่เป็น
โรคร้าย หากเข้าใจการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายอย่างละเอียดว่าอวัยวะใดทํางานเวลาใดเพื่อให้ทุก
ระบบของคุณทํางานสัมพันธ์กันอย่างสมดุล
2. เรื่องเล่าจากร่างกาย. / โดย ชัชพล เกียรติขจรธาดา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
[RA776.75 ช357ร 2554]
”เรื่องเล่าจากร่างกาย” เป็นหนังสือขายดีด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตเพื่อให้เข้าใจร่างกาย
พฤติกรรมและธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ โดยนําเสนอเนื้อหาเป็น 2 ตอนใหญ่ ๆ คือ ตอนที่ 1
วิวัฒนาการและกําเนิดมนุษย์ ตอนที่ 2 เมื่อมนุษย์ยุคหินมาอยู่ในโลกปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้จะนําผู้อ่านไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันผ่านทางร่างกาย เพราะร่างกายของเรามีอดีตซ่อนอยู่ เรื่องราวหลาย
อย่างในอดีตทิ้งร่องรอยไว้บนร่างกายมนุษย์ โดยต้องเรียนรู้วิธีการอ่านออกมา เช่น สมองคุยกับร่างกายอย่างไร
ทําไมคนถึงมีชู้ ทําไมผู้ชายอยู่เป็นคู่กับผู้หญิง หรือทําไมเราเดินสองขา เป็นต้น

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่
สิงหาคม 2554
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หนังสือหมวดบรรณารั กษศาสตร์
(Z)
1. คู่มือการอ่านคิดวิเคราะห์. / โดย ศิวกานท์ ปทุมสูติ. สุพรรณบุรี : ศูนย์เรียนรู้ทุ่งสักอาศรม, 2553.
[Z1003 ศ541ค 2553]
ปรากฏการณ์ ข องความคิ ด เป็ น สิ่ ง มหั ศ จรรย์ ที่ จุ ด กํ า เนิ ด สํ า คั ญ มาจากการอ่ า น ทั้ ง อ่ า นชี วิ ต
อ่ า นธรรมชาติ อ่ า นหนั ง สื อ และอ่ า นสภาวการณ์ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ต้ อ งมี ทั ก ษะประสบการณ์ หนั ง สื อ เล่ ม นี้
จึงนําเสนอวิธีการอ่านที่ถูกต้องมีทั้งเนื้อหาในเชิงวิชาการและมีตัวอย่างประกอบ มีผลงานนักอ่าน นักคิด กวี
นักเขียนอื่น ๆ ที่น่าชื่นชมมานําเสนอด้วย ผู้เขียนได้ผนวกเรื่องการอ่านและการคิดวิเคราะห์ไว้ด้วยกัน เพราะ
เป็ น เรื่ อ งที่ สั ม พั น ธ์ กั น อั น จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการฝึ ก สมองของผู้ อ่ า น และก่ อ ให้ เ กิ ด บุ ค ลิ ก รั ก การอ่ า น
สร้างสรรค์ความคิดแก่ผู้อ่าน

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่
สิงหาคม 2554

หนังสือหมวดเรื่ องสัน้ นวนิยาย
(SC/FIC)
1. ดวงใจประดับรัก. / โดย มาลัยแก้ว. กรุงเทพฯ : อินเลิฟ พับลิชชิ่ง, 2552. [Fic ม492ด 2552]
ตําแหน่งมกุฎราชกุมารีแห่งคาคาล คือ สิ่งที่หญิงสาวธรรมดาอย่าง “ฟ้าใส” จะได้รับหลังจากที่
เหยียบย่างสู่ดินแดนแห่งนี้ เพราะความลับเมื่อยี่สิบปีก่อนทําให้เธอต้องเข้าไปพัวพันกับการแก่งแย่งอํานาจที่มี
มือมืดเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง “ไฟซาล นาซเซอร์ อัลบาฮิม” รัชทายาทหนุ่มสมญานามเหยี่ยวทะเลทรายผู้กล้าหาญ
และโหดเหี้ยม ชายหนุ่มผู้ผูกมัดเธอไว้ด้วยคําสัญญาเพื่อแลกกับอิสรภาพที่เธอต้องการ
2. เปอร์นูลิส มูดา “จาฮายา กือซือลามัตตันดีสลาตัน” เยาวชนนักเขียน “เรืองแสงแห่งสันติที่
ชายแดนใต้”. / โดย โชคชัย วงษ์ตานี, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สถาบันสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553. [SC ป799 2553]
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมเรื่องสั้นของ 9 เยาวชนนักเขียนจากชายแดนใต้ที่สะท้อนตัวตน ความคิด
มุมมองต่อประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวิถีชุมชนที่สื่อถึงความงดงามของผู้คนครอบครัว วิถีชีวิตรวมถึงเนื้อหาใน
ด้านสันติภาพและความขัดแย้งที่ได้บันทึกความทรงจําความประทับใจของเยาวชนที่ได้รับการผ่านค่ายผู้นํา
เยาวชนนักเขียน งานเขียนของเยาวชนเล่มนี้ได้สะท้อนความเป็นท้องถิ่นและตัวตนสามารถสร้างความเข้าใจใน
เพื่อนร่วมสังคม พร้อมทั้งสื่อถึงว่าชีวิตที่เป็นอยู่ท่ามกลางความไม่สงบมิได้มีแต่ความหวาดกลัว หากแต่ยังแฝง
ด้วยความหวังที่จะทําให้สภาวะดังกล่าวผ่านพ้นไปและวางฐานสําคัญต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความเข้าใจ โดย
พร้อมที่จะให้อภัยต่อความผิดพลาด แต่ได้จดจําความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในฐานะบทเรียน

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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สาระสังเขปหนังสือใหม่
สิงหาคม 2554
19

หนังสือหมวดอ้ างอิง
1. พจนานุกรมฉบับมติชน. / โดย สํานักพจนานุกรมมติชน. กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
[อ AG660.T5 พ174 2547]
พจนานุกรม ฉบับมติชน นี้ได้รวบรวมและให้คํานิยามคําศัพท์ทั้งคําเก่าและคําศัพท์ใหม่ ๆ โดยได้
วางน้ําหนักไว้ที่การแสดงคําศัพท์และความหมายตามที่ใช้กันอยู่ คือ มีลักษณะสะท้อนการใช้มากกว่าที่จะเป็น
การกําหนดเกณฑ์มาตรฐานของการใช้คําในภาษาไทย ทั้งนี้มีการยกสํานวนและประมวลคําต่าง ๆ ไว้กว่า
40,000 คํ า พร้ อ มภาพประกอบ นอกจากนี้ ใ นหน้ า แรกของทุ ก ตั ว อั ก ษรจะมี ก ารแสดงวิ วั ฒ นาการและ
คําอธิบายลักษณะของตัวอักษร ที่มาของตัวอักษรตามหลักภาษาศาสตร์และในภาคผนวกยังมีบทความที่
น่าสนใจ 4 บทความ คือ กว่าจะเป็นอักษรไทยในอุษาคเนย์ กําเนิดตัวพิมพ์อักษร-ภาษาไทยในสยาม ความ
เป็นมาของพจนานุกรมภาษาไทย ใครคิดเรียกชื่อ ก ไก่-ฮ นกฮูก
2. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. / โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). พิมพ์ครั้งที่ 16.
กรุงเทพฯ : สหธรรมมิก, 2554. [อ AG160 พ335พ 2554]
พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์เล่มนี้เป็นหนังสืออ้างอิงที่มีเนื้อหาเป็นการรวบรวมและ
อธิบายคําศัพท์ทั่วไปที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น หลักธรรม พระวินัย พิธีกรรม ประวัติบุคคลสําคัญ ตํานาน
และวรรณคดีที่สําคัญ ซึ่งจําแนกคําศัพท์ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 พุทธศาสนประวัติมีพุทธประวัติ
เป็นแกน รวมถึงสาวกประวัติ ประวัติบุคคล สถานที่และเหตุการณ์สําคัญในพระพุทธศาสนา ตลอดจนตํานาน
และเรื่องราวที่มาในวรรณคดีต่าง ๆ สําหรับคนทั่วไป ประเภทที่ 2 ธรรม คือ หลักคําสอนทั้งที่มีในพระไตรปิฎก
และในคัมภีร์รุ่นหลังมีอรรถกถา เป็นต้น รวมไว้เฉพาะที่ศึกษาเล่าเรียนกันตามปกติ และเพิ่มทางหลักที่น่าสนใจ
ประเภทที่ 3 วินัย หมายถึง พุทธบัญญัติที่กํากับความประพฤติและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ และในที่นี้ให้มี
ความหมายครอบคลุมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมบางอย่างที่ได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคุมประสานสังคม
ของชาวพุทธไทยสืบต่อกันมา นอกจากนี้มีศัพท์เบ็ดเตล็ด เช่น คํากวีซึ่งผูกขึ้นโดยมุ่งความไพเราะและคําไทย
บางคําที่ไม่คุ้นแต่ปรากฏในแบบเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งภิกษุสามเณรจําเป็นจะต้องรู้ความหมาย เป็นต้น
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หนังสือหมวดรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์
1. การค้นหาและพัฒนาพลังชุมชนท้องถิ่นเขต (Zone) อีสานใต้. / โดย ปรีชา อุยตระกูล และคณะ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. [ว HM776 ป469ก 2552]
งานวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยย่อยจํานวน 7 โครงการ ภายใต้ชุดโครงการ “การค้นหาและ
พัฒนาพลังชุมชนท้องถิ่นเขต (Zone) อีสานใต้” เป็นการศึกษาแบบผสมผสานเชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ และได้
ศึกษาโดยใช้ประวัติศาสตร์ชุมชน/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในการใช้ทรัพยากรของชุมชน
ในภูมินิเวศน์ที่แตกต่างกัน ผลการสังเคราะห์งานวิจัยนี้พบว่าพื้นที่อีสานใต้มีกลุ่มคนจากหลากหลายชาติพันธุ์
และหลากหลายวัฒนธรรม ดังนั้น ความหลากหลายของคนในถิ่นอีสานใต้ถือเป็นความร่ํารวยทางภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมของคนในบริเวณนี้ นอกจากนี้ได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้และเกิดการสะสมองค์ความรู้ขึ้นมาเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายและเป็นพลังของชุมชนอย่างแท้จริง และได้มีการสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่น
หนึ่ง เนื่องจากระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้คนในชุมชนต้องปรับตัวเพื่อให้ตนเองดํารงอยู่
ได้ภายใต้สถานการณ์ใหม่
2. การจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน.
/ โดย บําเพ็ญ เขียวหวาน และคณะ. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.
[ว SH307.T5 บ289ก 2553]
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยเล่มนี้ คือ เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่าง
ยั่งยืน โดยชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน อีกทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวประมงพื้นบ้าน
เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาสรุปได้ว่าชุมชนมีศักยภาพในการดูแลรักษาทรัพยากร
ชายฝั่ ง ภายใต้ ก ารดํ า เนิ นชี วิต ตามวิ ถี ข องชุ ม ชนส่ว นด้า นการจั ด การทรั พ ยากรชายฝั่ ง อย่ า งยั่ งยื น ได้ แ ก่
การศึกษาจัดทําฐานข้อมูล ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
เป็นต้น ส่วนรูปแบบวิธีการในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนมีหลากหลาย อาทิ การวางกฎระเบียบ การตั้ง
องค์กรในการเฝ้าระวัง ทางเลือกในการทําประมงที่เหมาะสม การเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปผลผลิตจากแหล่ง
ทรั พ ยากรชายฝั่ ง รวมถึ ง กิ จ กรรมการพั ฒ นากลุ่ ม เครื อ ข่ า ย ด้ า นแนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
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ดําเนินการภายใต้ ความมีเหตุมีผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน การมีคุณธรรม การเรียนรู้และใช้ความรู้ 21
ในการทํางาน
3. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการสํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร. / โดย ดวงพร เพชรคง. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ม.ป.ป.
[ว JQ1746.Z13.J63 ด211ก]
การศึกษาเล่ มนี้ มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน ปั ญ หาและอุปสรรคที่ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการสํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จากผลการศึกษา
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยภาพรวม
หน่ ว ยงานได้มี ก ารนํ าหลัก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ใ นการปฏิบัติ งานทั้ ง ในข้ าราชการระดั บผู้ บ ริ ห ารสํ านั ก และ
ข้าราชการระดับปฏิบัติการของสํานักกฎหมายอย่างทั่วถึง โดยมีการกําหนดให้ปฏิบัติราชการไปในแนวทาง
เดียวกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานที่วัดผลได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการปฏิรูประบบราชการไทยและ
แนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการ 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า
4. การพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรมของประเทศไทย. / โดย อัครศักดิ์ จิตธรรมา.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2551. [ว KU16.1 อ478ก 2551]
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้นําเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรม ซึ่งการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนี้เป็นกระบวนการที่สําคัญของการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยเป็นแนวคิดที่มีรากฐานมา
จากทฤษฎีความขัดแย้งที่ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างหลากหลาย ความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ
และปรัชญาของการจัดการกับความขัดแย้งเหล่านั้นไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการรุนแรง แต่เป็นกระบวนการสันติวิธี
ที่ยังสามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลไว้ได้ ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้จึงนําเสนอวิวัฒนาการของการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาททั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแบบไม่เป็นทางการใน
ระดับชุมชน จนถึงระดับที่เป็นทางการในระบบศาลยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรคใน
การบริหารงานระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรมและแสวงหาแนวทางในการเสริมสร้างกระบวนการ
บริหารระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อแสวงหาแนวทางในการ
พัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบอย่างครอบคลุม
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5. ความคาดหวังของข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต่อโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา 22
แห่งใหม่. / โดย วงศ์นิภา วงศ์ถาวร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552.
[ว JQ1746.Z13.A87 ว125ค 2552]
หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาวิจัย เรื่อง ความคาดหวังของข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้ แ ทนราษฎรต่ อ โครงการก่ อ สร้ า งอาคารรั ฐ สภาแห่ ง ใหม่ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปของ
ข้าราชการและความคาดหวังในโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการมีความ
คาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคาดหวังเรียงลําดับจากมากไปน้อย คือ ด้านอาคารสถานที่ทํางาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ และด้านรักษาความปลอดภัย
6. โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด (C h i l d w a t c h ) ภาคเหนือตอนล่าง.
/ โดย ถาวร พงษ์พานิช และคณะ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550.
[ว HQ781 ถ331ค 2550]
งานวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษาสภาพและปัญหาของเด็กและเยาวชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9
จั ง หวั ด รวมทั้ ง แนวทางมาตรการและยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพั ฒ นางานด้ า นเด็ ก และเยาวชน ตลอดจนการ
ขับเคลื่อนงานในด้านดังกล่าวนี้ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้พบว่า สภาวการณ์เด็กและเยาวชนที่อาศัยตัวบ่งชี้
คัดสรร (Selected indicators) มีแนวโน้มพฤติกรรมเสี่ยงที่สําคัญเพิ่มขึ้น เป็นชุดและต่อเนื่อง ซึ่งจะเริ่มต้นที่
ครอบครัว โรงเรียน กลุ่มเพื่อนและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ มีอิทธิพลของสื่อสอดแทรกทุกขั้นตอน รูปแบบและ
แนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้มีประสิทธิภาพต้องให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
และการทํ า งานของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในเรื่ อ งนี้ ต้ อ งทํ า งานด้ ว ยกั น เป็ น เครื อ ข่ า ย นอกจากนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต้องพัฒนาตามตระหนักของบุคลากรในทุกภาคส่วนในลักษณะที่ใช้การทําวิจัยโดย
ชุมชนเพื่อค้นหาคําตอบ และแนวทางการพัฒนาพร้อมทั้งกําหนดเป็นกฎ กติกา โดยชุมชน
7. โครงการประเมินจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรูปแบบใหม่และผลกระทบต่อการใช้ที่ดนิ .
/ โดย จรินทร์ เทศวานิช และคณะ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.
[ว HJ4126.T52 จ166ค 2552]
การวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรูปแบบ
ใหม่และผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน รวมถึงการศึกษาทบทวนประสบการณ์ของประเทศต่าง ๆ ในการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผลการศึกษาพบว่า ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีการ
เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาแล้วโดยอัตราการจัดเก็บภาษีจะแตกต่างกันไปตามขนาดและการใช้ประโยชน์
จากที่ดินและมอบให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บ นอกจากนั้นยังมีการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุก 3 ปี
สําหรับประเทศไทยได้เตรียมการที่จะออกกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีประเภท Capital
Value System ซึ่งเป็นภาษีที่เก็บจากราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการหักค่า
บํารุงรักษา รวมภาษีดังกล่าวทําให้ฐานภาษีกว้างเพราะขยายฐานภาษีอย่างทั่วถึง และมอบให้องค์กรปกครอง
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บ ทําให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นลดภาระการจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนกลาง และ 23
ระบบภาษีดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์ รัฐบาล
1. บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย พ.ศ.2548-2552. / โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2554. [นร 11 7.3 332.6 2548-2552]
เอกสารสิ่ งพิม พ์ ฉ บั บ นี้ เป็ นการรายงานสถิติปี 2548-2552 ตามรู ป แบบที่ส อดคล้ องกั บบัญ ชี
การเงินในระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ.1993 โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ปี
2552 ส่วนที่ 2 ภาวะการออมและการลงทุน ส่ วนที่ 3 ภาวะเศรษฐกิจเงินทุนของไทย ปี 2552 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์การหมุนเวียนของเงินทุน การออม การลงทุน แหล่งที่มาของ
เงินทุน และการใช้ไปของเงินทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินประเภทต่าง ๆ ของภาคเศรษฐกิจไทย รวมทั้ง
สามารถนําไปศึกษา วิเคราะห์ภาวการณ์ทางการเงิน และใช้เป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนและกําหนดนโยบาย
ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิท ธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงข้อมูล ย้อนหลังตามการปรั บปรุงสถิติรายได้
ประชาชาติ ฉบับปี พ.ศ.2552 รายงานดุลการชําระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และข้อมูลพื้นฐานจาก
แหล่งต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในการจัดทําบัญชีดังกล่าวและมีรายละเอียดการปรับปรุงตามข้อชี้แจงการจัดทํา
บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนปี 2552 ที่ผู้อ่านสามารถศึกษาข้อมูลได้ในเอกสารฉบับนี้
2. ผลการดําเนินงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555. / โดย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กิจการยุติธรรม, ม.ป.ป. [ยธ 09 1.2 2553]
เอกสารสิ่งพิมพ์ฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นการรายงานผลการดําเนินงานโครงการคืนคนดีสู่สังคมภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษจากเรือนจําสามารถกลับคืนสู่สังคม
ได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา ซึ่งในรายละเอียดที่นําเสนอภายในฉบับนี้ประกอบด้วย ความ
เป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขั้นตอนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงผล
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ตอบรั บ จากผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ ตลอดจนปัญ หา อุ ป สรรคและข้ อ เสนอแนะ รวมทั้ ง ก้ า วต่ อ ไปของ 24
โครงการคืนคนดีสู่สังคมในปี พ.ศ.2554
3. รายงานการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552. / โดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. สมุทรปราการ :
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553. [วช 08 7.5 001.44 2552]
เอกสารฉบับนี้เป็นการติดตามและประเมินผลงานวิจัยหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการวิจัยของ
โครงงานวิจัยและแผนงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐส่งข้อเสนอการวิจัยให้ วช. ประเมินผลตามมติคณะรัฐมนตรี
และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยภายในเล่มประกอบไปด้วย
เนื้อหาเกี่ยวกับ บทนํา วิธีการดําเนินงาน ผลการประเมินและอภิปรายผล และบทสรุปข้อเสนอแนะของ
งานวิจัย ที่เป็นภาพรวมการเสนอขอและการได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การนํ า ความรู้ ที่ไ ด้ใ นงานวิ จัย ไปใช้ แ ก้ ปัญ หาของประเทศและพัฒ นาประเทศได้ อย่ า งเป็น รู ป ธรรมและมี
ประสิทธิภาพ
4. รายงานประจําปี กระทรวงการคลัง ประจําปีงบประมาณ 2553. / โดย กระทรวงการคลัง.
กรุงเทพฯ : กระทรวงการคลัง, 2554. [กค – 1.1 2553]
รายงานประจํ า ปี ข องกระทรวงการคลั ง ประจํ า ปี ง บประมาณ 2553 ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รวมถึงสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบการดําเนินงานของกระทรวงการคลังโดยที่มุ่งหวังว่าผู้สนใจ
สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง ทั้งนี้สาระสําคัญในการ
นําเสนอแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นภาพรวมของกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย อํานาจหน้าที่
โครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัดผู้บริหารระดับสูง (ชุดปัจจุบัน) งบประมาณ
รายจ่ายและอัตรากําลัง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ “4
ยุทธศาสตร์ 20 กลยุทธ์” ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ส่วนที่ 3 รายงานการเงินเป็นการ
แสดงงบฐานะทางการเงินของหน่วยงาน ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ประกอบด้วย กิจกรรมที่สําคัญในปี 2553
พร้อมด้วยบทความของหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงการคลัง อาทิ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง :
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแบบยั่งยืน กรมธนารักษ์ : การประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อ
รองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ เป็นต้น
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5. รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ. / โดย
25
กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2554. [กค 08 1.1 2553]
รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ฉบับนี้
จัดทําโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้
รับทราบถึงข้อมูล ข่าวสาร รวมทั้งขอบข่าย อํานาจหน้าที่ ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายและสามารถนําข้อมูลไป
ประกอบในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง อันเป็นประโยชน์ ซึ่งเนื้อหาภายในประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ว่าด้วย
ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากําลัง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
ทําเนียบบุคลากร ส่วนที่ 2 ว่าด้วยผลการปฏิบัติราชการ สคร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ส่วนที่ 3 ว่า
ด้วย งบแสดงฐานะการเงิน (เบื้องต้น) งบรายได้และค่าใช้จ่าย (เบื้องต้น) ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ส่วนที่ 4 ว่าด้วยผลงาน สคร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5
6. รายงานประจําปี 2552 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. / โดย สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, ม.ป.ป. [นร 01 1.1 2552]
รายงานประจําปี 2552 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยเนื้อหาในรายงานฉบับ
นี้ประกอบด้วย ผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และผลการประชุม
ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ นอกจากนี้ในภาคผนวกยัง
ได้กล่าวถึง สรุปผลการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552
7. รายงานประจําปี 2552 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ. / โดย สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ, ม.ป.ป. [กค 09 1.1 2552]
รายงานประจําปี 2552 ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ฉบับนี้มีเนื้อหาที่เป็นการสรุปผลการ
ดําเนินงานในรอบปี งบประมาณ 2552 ของหน่วยงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็ นการประชาสัม พันธ์และ
เผยแพร่ให้บุคคลทั่ว ๆ ไปที่สนใจได้รับทราบถึงขอบข่าย และอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งสามารถนํา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาภายในเล่มนี้ประกอบด้วย ประวัติ
ความเป็นมาของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ภาพ/รายนามของผู้บริหาร ผลการปฏิบัติราชการภายใต้
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2552 กลยุ ท ธ์ สู่ ค วามสํ า เร็ จ งบการเงิ น นอกจากนี้ ยั ง
ประกอบด้วย บทความทางวิชาการและบทความพิเศษ ตลอดจนรวมถึงข้อมูลหนี้สาธารณะ กิจกรรมของ
หน่วยงาน
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่
สิงหาคม 2554
8. รายงานประจําปี 2552 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. / โดย สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน
26
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2553.
[นร 01 1.1 2552]
รายงานประจําปี 2552 ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์กรในรอบปีงบประมาณ 2552 เพื่อให้
สาธารณชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบข้อมูลและสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง โดยสาระสําคัญ
ของเนื้อหาเป็นการสรุปและรวบรวมผลการปฏิบัติงานในปี 2552 ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลภาพรวม
ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย ประวัติความเป็นมา อํานาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
การบริหารงาน อัตรากําลัง ส่วนที่ 2 เป็นผลการปฏิบัติราชการประจําปี 2552 ว่าด้วย ผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผลการปฏิบัติราชการภายใต้
แผนการปฏิบัติราชการ ปี 2552 รวมถึงภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน
รายงานการเงินงบประมาณ

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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สิ่งพิมพรัฐบาล
รวบรวมเรียบเรียงโดย ชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์
สิ่งพิมพ์รัฐบาล เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่มีความจําเป็นสําหรับห้องสมุด เท่า ๆ กับ
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทอื่น ๆ มีความน่าสนใจ และควรค่าแก่การจัดหาติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อนํามา
ให้ บ ริ ก ารในห้ อ งสมุ ด เพราะมี ค วามสํ า คั ญ มากต่ อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า เรื่ อ งราวต่ า ง ๆ ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ บาล
รับผิดชอบอยู่ ข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งโดยตรงไม่สามารถหาได้จากที่อื่น สิ่งพิมพ์รัฐบาลถือเป็น
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่มีคุณค่า ดังนั้น กลุ่มงานห้องสมุดได้ตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าว จึงนํามา
จัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ในระบบพิเศษและทํารายการช่วยค้นที่ได้มาตรฐานครอบคลุมเนื้อหาสาระให้มากที่สุด เพื่อ
อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้สามารถค้นคว้าสิ่งพิมพ์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่า ในการคัดเลือก
และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์รัฐบาลนี้ บรรณารักษ์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะต้องคํานึงถึงนโยบาย
ของห้องสมุดว่าจะจัดหาสิ่งพิมพ์รัฐบาลทุกประเภท และทุกหน่วยงานที่ผลิตขึ้นมา หรือจะจัดหาเฉพาะสิ่งพิมพ์
รัฐบาลประเภทที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการของห้องสมุดแห่งนั้นๆ หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ดําเนินการ
จัดหาสิ่งพิมพ์รัฐบาลได้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป
ความหมายของสิ่งพิมพ์รัฐบาล
สิ่งพิมพ์รัฐบาลตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Government Publications หรือ Government
Documents เป็นเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ทุกประเภทที่หน่วยงานของรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งการจัดพิมพ์และ
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานของทางราชการ ซึ่งสิ่งพิมพ์เหล่านี้อาจแสดงถึงผลงานของภาครัฐที่ได้
ปฏิบัติไปแล้ว ทั้งยังเป็นบันทึกความก้าวหน้าของหน่วยงานนั้นๆ และยังเป็นการเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน หรือ
เป็นประกาศต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อการบังคับใช้ เป็นต้น ซึ่งได้จัดทําขึ้นเพื่อจําหน่ายหรือแจกจ่ายให้แก่หน่วยงาน
ต่างๆ และผู้สนใจ รวมถึงการบริจาคให้แก่ห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประกอบการอ้างอิง
วัตถุประสงค์ของการจัดทําสิง่ พิมพ์รัฐบาล รัญจวน อินทรกําแหง (2519 : 104, 105) ได้กล่าวไว้ชัดเจน ดังนี้
- เพื่อเผยแพร่การปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้อง
- เพื่อแถลงนโยบายการดําเนินงานให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจกันโดยถูกต้อง
- เพื่อเผยแพร่วิชาการ ความรู้ ในงานที่หน่วยงานนั้นรับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและ
ส่วนรวม
- เพื่อเป็นสื่อกลางประสานความเข้าใจระหว่างผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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- เพื่อเรียกร้องการสนับสนุนในด้านกําลังเงิน และกําลังใจจากเจ้าสังกัด จากประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปและแขกผู้มาเยี่ยมเยียนหน่วยงานนั้นได้รู้จักลักษณะงานและเข้าใจใน
เหตุผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นอย่างถูกต้อง
ความสําคัญของสิ่งพิมพ์รัฐบาล
สิ่งพิมพ์รัฐบาลมีความสําคัญในฐานะเป็นเอกสารเดิมที่เชื่อถือได้มากที่สุด เพราะเป็นหลักฐานของการ
บริหารงานของอํานาจอธิปไตยทั้ง 3 ฝ่าย คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ หน่วยงาน
เหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบในจัดพิมพ์เผยแพร่ ผู้แต่ง หรือผู้รวบรวม เป็นผู้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ
อยู่นั้น การจัดทําหรือการผลิตอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการหรือในนามของรัฐบาลจึงเป็นเครื่อง
ยืนยันในความเชื่อถือได้ ดังนั้น สิ่งพิมพ์รัฐบาลจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งของประเทศทุกประเทศในโลกสากลนี้
ข้อดีและประโยชน์ของสิ่งพิมพ์รัฐบาล
ข้อดีของสิง่ พิมพ์รัฐบาล มีความเชื่อถือสูงเพราะจัดพิมพ์ออกมาในนามของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่
เป็นเจ้าของเรื่องนั้น ๆ โดยตรง ส่วนใหญ่จะเขียนโดยผู้ที่ทําหน้าที่โดยตรงที่เกี่ยวข้อง หรือนักวิจัย นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ ประจําสถาบัน หรือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สิ่งพิมพ์รัฐบาลถือเป็น เอกสารปฐมภูมิ ที่มีความน่าเชื่อถือ
ประโยชน์ของสิ่งพิมพ์รัฐบาล ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้
ด้านบริหาร
สิ่งพิมพ์รัฐบาลให้ความรู้แก่นักบริหารได้ดีในทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
รูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถศึกษาและนําผลมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการด้านบริหาร หรือยึดถือเป็นหลักฐาน
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนได้เป็นอย่างดี
ด้านกฎหมาย ประชาชนทุกระดับอาชีพมีโอกาสได้รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตน ซึ่งรัฐบาลได้พิมพ์
เผยแพร่เพื่อให้ชนทุกหมู่เหล่าถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ด้านประวัติศาสตร์ สิ่งพิมพ์รัฐบาลจะบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็น
เรื่องราวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจของชาติในทุกยุคทุกสมัย ไว้เป็น
หลักฐานอ้างอิง สืบเนื่องติดต่อกันให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอดีตที่ผ่านมาแล้ว
ด้านการวิจัย สิ่งพิมพ์รัฐบาลจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นไว้ทั้งหมด ทุกสาขาวิชาและทุกระดับ
ความรู้ เพื่อนักวิจัยได้ติดตามศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ อย่างมีวิธีการ/มีระเบียบแบบแผน หรือหากยังไม่ได้
ทําการศึกษาวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการแขนงใด ความรู้ตัวเลขจากสถิติที่ได้บันทึกไว้ก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในทางความรู้ด้านประวัติศาสตร์ การเมืองและการปกครอง สังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนความรู้ทั่วๆ
ได้อีกด้วย
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ด้านประชาชน สิ่งพิมพ์รัฐบาลจะให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่ประชาชนในสังคม
ด้านห้องสมุด สิ่งพิมพ์รัฐบาลจะเป็นทรัพยากรสารสนเทศเสริมความรู้ให้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน
นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐในองค์กรนัน้ ๆ ได้ใช้เป็นสื่อในการหา
ความรู้ นอกจากนี้สิ่งพิมพ์รัฐบาลยังเป็นแหล่งบริการตอบคําถามและช่วยการค้นคว้าที่สําคัญสําหรับบรรณารักษ์
ได้ในทุกเรื่อง
สิ่งพิมพ์รัฐบาลที่ควรรู้จัก คือ หนังสือราชกิจจานุเบกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ กฎหมาย
การจดทะเบียนบริษัท ทะเบียนมูลนิธิ และเรื่องราวเกี่ยวกับทางราชการ ราชกิจจานุเบกษา มีความสําคัญ
ด้านกฎหมายไทย เนื่องจากกฎหมายต่าง ๆ พระมหากษัตริย์ต้องทรงลงพระปรมาภิไธย และต้องลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาก่อน จึงจะมีผลบังคับใช้ หนังสือรายงานประจําปี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในรอบปี และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง วิสัยทัศน์และภารกิจอํานาจที่ได้รับมอบหมายให้
ดําเนินการของหน่วยงานนั้นๆ
กล่าวโดยสรุปแล้วสิ่งพิมพ์รัฐบาล คือ เอกสารสําคัญที่เกิดจากการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ
เป็นเอกสารที่จัดทําโดยผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เชี่ยวชาญในวงการรัฐบาล จึงเป็นเอกสารอ้างอิงแหล่งเดิมที่เชื่อถือ
ได้มากที่สุด มีความสําคัญต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยมากที่สุด สิ่งพิมพ์รัฐบาลมีเนื้อหา
หลากหลายในทุกด้านและทุกสาขาวิชา ผลิตขึ้นแตกต่างกันไปตามความประสงค์ของ
แต่ละหน่วยงานเป็นสําคัญ ดังนั้น บรรณารักษ์ห้องสมุดหรือบุคลากรในศูนย์สารนิเทศ
จะต้อ งศึ ก ษาและทํา ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ เอกสารอ้ า งอิ ง ประเภทนี้ ใ ห้ ถ่อ งแท้ เพื่ อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในการให้บริการสิ่งพิมพ์ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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