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คํานํา
สาระสั ง เขปหนั ง สื อ ใหม่ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น คู่ มื อ แก่ ส มาชิ ก รั ฐ สภาและ
ผู้ใช้บริการในการติดตามหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดได้รับในแต่ละเดือน ซึ่งจะเป็นการช่วยอํานวยความสะดวก
และประหยัดเวลาในการเลือกอ่านหนังสือใหม่ที่ต้องการได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและรักการอ่านหนังสือด้วย
หากสมาชิกรัฐสภาและผู้ใช้บริการท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสือใหม่รายการใด สามารถ
ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ กลุ่มงานห้ องสมุ ด สํ านักวิชาการ อาคารรัฐสภา 3 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพ ท์
0 2244 1287, 0 2244 1375 และหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใด โปรดแจ้งให้ผู้จัดทํา
ได้รับทราบด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป โดยแจ้งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 1056,
0 2244 1078 หรือ E-mail library@parliament.go.th

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ธันวาคม 2554
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คําชี้แจงวิธีใช้
“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. คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว. / โดย ประสพสุข บุญเดช.
พิมพ์ครั้งที่ 19. กรุงเทพฯ : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2554.
[KS54 ป394ค 2554]
กฎหมายครอบครัวเป็นบรรพหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กล่าวถึง บทบัญญัติ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับครอบครัวทั้งในส่วนของการหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินและ
หนี้สินระหว่างสามีภริยา การสิ้นสุดการสมรส บิดามารดากับบุตร สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร
บุตรบุญธรรม ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง รวมถึงค่าอุปการะเลี้ยงดู บทบัญญัติดังกล่าวถือว่าเป็นหลักเกณฑ์
ในการดํารงชีวิตครอบครัวตามกฎหมายของประเทศไทย หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึง บทบัญญัติของกฎหมาย
ครอบครัวในบรรพ 5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยได้อธิบายทั้งในส่วนเนื้อหาของบทบัญญัติและมี
การยกตัวอย่างคําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังอธิบายเพิ่มเติม
ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
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หนังสือหมวดความรู้ทวั่ ไป
(A)
1. ทฤษฎีการประเมิน. / โดย ศิริชัย กาญจนวาสี. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2554.
[AZ191 ศ452ท 2554]
การประเมินเป็นเรื่องสําคัญ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อค้นหาคุณค่าของความจริง
ภายใต้บริบทของสังคม ธรรมชาติของการประเมินจึงมีความละเอียดอ่อนสลับซับซ้อนและสัมพันธ์กับศาสตร์
หลายสาขา หนังสือเล่มนี้มุ่งเสนอแนวคิดและทฤษฎีการประเมิน เพื่อสร้างบูรณาการและทําความเข้าใจศาสตร์
แห่งการประเมินในยุคปัจจุบันว่ามีพัฒนาการมาอย่างไร มีเป้าหมายเพื่ออะไร มีแนวทางการประเมินอย่างไร
และควรตัดสินคุณภาพของการประเมินอย่างไร ผู้เขียนพยายามพัฒนาทฤษฎีการประเมินอย่างเป็นระบบขึ้น
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจทฤษฎีการประเมินให้ถูกต้อง

หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา
(B)
1. ถ้ารู้ธรรมะพระพุทธเจ้าอาตมาคงไม่ติดคุก. / โดย พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (สุขธนะ). พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2554. [BQ4308.T5 พ363ถ 2554]
หนังสือ “ถ้ารู้ธรรมะพระพุทธเจ้าอาตมาคงไม่ติดคุก” เล่มนี้ได้เล่าถึงชีวประวัติของผู้เขียน คือ
พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (สุขธนะ) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นักการเมืองจากภาคอีสาน ซึ่ง
คอร์รัปชั่น โดยถูกดําเนินคดีถึง 3 คดี และได้ถูกตัดสินจําคุกถึง 15 ปี เมื่อท่านได้ศึกษาธรรมะและสัมผัสรส
พระธรรมของพระพุทธเจ้า ชีวิตท่านก็เปลี่ยนกลายเป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นําเรื่องราวของท่านมา
เป็นอุทาหรณ์ให้นักการเมืองรุ่นใหม่ได้ศึกษา ว่าผลกรรมจากการใช้ชีวิตโดยหลงผิดนั้นก่อให้เกิดวิบากกรรมกับ
ท่านและครอบครัวอย่างไรบ้าง เพื่อให้เป็นตัวอย่างและเตือนไม่ให้ผู้อื่นทําผิดเช่นท่าน
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2. ยิ้มได้แม้พ่ายแพ้. / โดย พระไพศาล วิสาโล. กรุงเทพฯ : สารคดี, 2554.
[BQ4520.L5 พ355ย 2554]
หนังสือ “ยิ้มได้แม้พ่ายแพ้” เป็นหนังสือรวมข้อเขียน 18 บท ของพระไพศาล วิสาโล ที่เคยตีพิมพ์
ในคอลัมน์ “รับอรุณ” และ “ริมธาร” ในนิตยสารสารคดีระหว่างปี 2552-2553 เรื่องราวทุกเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่า
ในขณะที่ คนส่วนใหญ่ให้ ความสํ าคัญ กั บความสําเร็จ และมองว่ าเป็นจุดมุ่ งหมายสูงสุ ดในชีวิต และมีการ
นําเสนอเคล็ดลับในการประสบความสําเร็จมากมาย แต่ไม่มีใครบอกวิธีก้าวลงจากความสําเร็จนั้นว่าควรทํา
อย่างไร เพราะชีวิตเหมือนเกมกีฬามีชนะและมีพ่ายแพ้ ความพ่ายแพ้คือเรื่อง ธรรมดาในชีวิต บทความเหล่านี้
จะสอนให้เรียนรู้ที่จะยอมรับความพ่ายแพ้ด้วยใจที่ไร้ทุกข์ โดยยกตัวอย่างวิธีจัดการกับความพ่ายแพ้ของบุคคล
ต่าง ๆ ให้เห็นว่า ความสําเร็จหรือความล้มเหลวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่จีรังยั่งยืน ยิ่งสามารถละวาง
ความยึดติดถือมั่นในความเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้ สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่ทําให้เราหวั่นไหวได้เลย

หนังสือหมวดศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์
(C)
1. ความหวัง ความฝัน แรงบันดาลใจ 100 ผู้นําวิสัยทัศน์แห่งศตวรรษที่ 20. / โดย กรรณิการ์พรมเสาร์.
กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2553. [CT203 ค181 2553]
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวชีวิตและผลงานของผู้ที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องต่อกรต่อความท้าทาย
และแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี ผู้นําเหล่านี้เป็นผู้บุกเบิกบางท่านก็มาก่อนยุคศตวรรษที่ 20 หนังสือเล่มนี้ได้จัด
แบ่งกลุ่มผู้นําออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ ด้านนิเวศ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ โดยนําเสนอเรื่องราวของ
ผู้นําเหล่านั้นจํานวน 100 คน ผ่านความเรียงสั้น ๆ จากผู้เขียนที่ใกล้ชิดหรือได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิด
และมุมมอง รายชื่อผู้นํา 100 ท่านนี้เป็นผู้ที่สร้างผลสะเทือนอย่างสูงจากการคิดค้นและขับเคลื่อนโลกทรรศน์
องค์รวมที่มองว่าการสร้างสรรค์จินตนาการและความผาสุกของมนุษย์ควรเป็นรากฐานของกิจกรรมทางสังคม
การเมือง และเศรษฐกิจ เช่น มหาตมะ...คานธี ผู้รับใช้ประชาชน อองซาน ซูจี ปลายทางที่ประชาธิปไตย
เจ้าชายแห่งเวลล์ ทุกสิ่งล้วนเป็นเรื่องดุลยภาพ ฯลฯ

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดประวัตศิ าสตร์ทั่วไป
(D)
1. การต่างประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของไทย (ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงสิ้นสมัยจอมพล ป.พิบูล
สงคราม). / โดย เพ็ญศรี ดุ๊ก. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2554.
[DS575 พ911ก 2554]
หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้เพิ่มเติมปรับปรุงเนื้อหาจากที่เคยจัดพิมพ์เพื่อใช้เป็นตําราสอน โดยค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองของรัสเซีย ญี่ปุ่น และเยอรมันในประเทศไทยสมัย
รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ถึงเบื้องหลังการดําเนินนโยบายต่างประเทศของไทยอย่างละเอียด
นอกจากนี้ยังได้รวมบทความทางวิชาการต่าง ๆ อันเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายต่างประเทศ
ของไทยตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงสิ้นสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม สามารถทําให้เห็นวิวัฒนาการของการ
ดําเนินนโยบายต่างประเทศของไทยมีจุดมุ่งหมายหลัก 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อป้องกันอํานาจอธิปไตย
และความมั่นคงของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประการที่ 2 เพื่อความอยู่รอดของ
ประเทศ ซึ่งประเทศไทยก็สามารถดําเนินนโยบายจนบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้
จะต้องสูญเสียดินแดนบางแห่งไป นอกจากความรู้เกี่ยวกับการดําเนินนโยบายต่างประเทศของไทยแล้ว ผู้อ่าน
ยังได้ทราบถึงบทบาทและความสําคัญของบุคคลผู้มีส่วนกําหนดและดําเนินนโยบายต่างประเทศไทยด้วย และ
เข้าใจสภาพแวดล้อมและปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีส่วนกําหนดนโยบายต่างประเทศ ตลอดจนได้เห็น
บทบาทและการแข่งขันกันแสวงหาอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของมหาอํานาจตะวันตก
ที่สําคัญ ๆ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทําให้เข้าใจถึงปัญหาการเมืองระหว่างประเทศและตระหนักถึงภารกิจที่เราคนไทย
จะได้ดําเนินการต่อไป เพื่อคงไว้ซึ่งเอกราชของประเทศชาติ ดังที่บรรพบุรุษของเราได้กระทํามาแล้วในอดีต
2. ความรักของพ่อ. / โดย วันเพ็ญ ทับพลี และ บุญฤทธิ์ นิตยแสวง. กรุงเทพฯ : พีดี พับลิชชิ่ง, 2552.
[DS586 ภ671ค 2552]
หนังสือ “ความรักของพ่อ” เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลที่ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 ในเนื้อหาได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมราโชวาท
พระราชดํารัส และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถถ่ายทอดเรื่องราวและพระราชจริย
วัตรอันงดงามที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักในบริบทต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจน
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ผู้อ่านสามารถน้อมนํามาปฏิบัติเพื่อชีวิตและสังคม
ที่เป็นสุข
3. คึกฤทธิ์ที่สุดของความเป็นไทย. / โดย คึกฤทธิ์ ปราโมช. นนทบุรี : ดอกหญ้า 2000, 2554.
[DS578.32 ค521ค 2554]
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ประวัติของพลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งบทบาทที่สําคัญอีก
บทบาทหนึ่งของพลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช คือ การเป็นครูและบทบาทที่สําคัญอีกบทบาทหนึ่งที่ไม่
สามารถละเลยได้คือ บทบาททางการเมืองและความเป็นผู้นําทางการเมืองของท่าน ในหนังสือเล่มนี้ยังมี
“อาศิรพจน์” โดย กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์, “โคจรแห่งชีวิต” โดย ม.จ.อาชวดิศดิศกุล, บทความเรื่อง
“เจ้าช่ออบเชย อย่ามารักฉันเลย ฉันเป็นขงจง” รวมทั้งบทความและบทสัมภาษณ์เรื่องราวเกี่ยวกับ พลตรี
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งได้รับการยกย่องในฐานะผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มากมาย
4. “จอว์สใหญ่” พลเรือเอก สงัด ชลออยู่. / โดย พันทิวา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : Mega Scope,
2553. [DS578.32 ส148จ 2553]
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ นํ า เสนอถึ ง ชี ว ประวั ติ ข อง พลเรื อ เอก สงั ด ชลออยู่ บุ ค คลที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้นําการปฏิวัติเพื่อชาติ โดยไม่ได้หวังอํานาจหรือตําแหน่ง
ใด ๆ ท่านเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงแบบฉบับของวิถีชีวิตอันน่ายกย่องเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านได้ตระหนัก
และยึดมั่นในการดํารงชีวิตอย่างองอาจเข้มแข็งไม่ว่าจะเผชิญกับสิ่งใด และรักษาคุณธรรมของคนดี คือ ซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ที่สําคัญมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเห็นว่า
“ความสงบสุขของชาติอยู่เหนือทุกสิ่ง”
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หนังสือหมวดประวัตศิ าสตร์ : อเมริกา
(E)
1. นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดี จอร์จบุช (ค.ศ.2001-2009). / โดย
อุไรวรรณ ธนสถิต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
[E183.7 อ858น 2554]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริการะหว่างปี
ค.ศ.2001-2009 โดยเน้นเฉพาะช่วงการดํารงตําแหน่งของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ซึ่งประชากรโลก
ได้รับผลกระทบจากนโยบายของประธานาธิบดีผู้นี้ โดยเฉพาะนโยบายต่อต้านการก่อการร้าย โดยการนําเสนอ
เนื้ อ หาประกอบด้ ว ย นโยบายต่ า งประเทศของสหรั ฐ อเมริ ก าในภาพรวม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องนโยบาย
ผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ ข องสหรั ฐ ฯ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น หลั ก ในการจั ด ทํ า นโยบายต่ า งประเทศ รวมถึ ง นโยบาย
ต่างประเทศของประธานาธิบดีบางท่านที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับบุช นอกจากนี้ยังมีทําเนียบนามขององค์กร
ต่าง ๆ พร้อมคําย่อ

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดภูมศิ าสตร์ โบราณคดี
(G)
1. จากงิ้ววังหน้า....ถึงโขน ละครไทย. / โดย ทัศนา ทัศนมิตร. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2554.
[GV1703.T5 ท363จ 2554]
จากงิ้ววังหน้า...ถึงโขน ละครไทย หนังสือเล่มนี้นําเสนอเรื่องราวของนาฏกรรมอันทรงคุณค่า ที่
เคียงคู่สังคมไทยมาแต่ช้านานทั้งที่เป็นแบบมาตรฐาน แบบพื้นบ้านและที่รับจากต่างชาติ เป็นการรวบรวมเอา
การละเล่นต่าง ๆ ของไทยมานําเสนอ เช่น งิ้วโบราณ โขน ลิเก และละครชาตรี เป็นต้นและรวมเกร็ดเล็กเกร็ด
น้อยเกี่ยวกับนาฏกรรมเอาไว้ด้วย เช่น การแต่งหน้านักแสดง และที่มาของละครนอก ละครในว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไร อีกด้วย เป็นการนําเสนออัตลักษณ์อันน่าจดจําของศิลปะไทยให้ผู้อ่านได้ซาบซึ้งถึงความ
งดงามอย่างไทย

หนังสือหมวดสังคมศาสตร์
(H)
1. การจัดการความขัดแย้งและการ “ขอโทษ”. / โดย วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ, ผู้แปล. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2553. [HM1126 ม268ก 2553]
หนังสือแปลเรื่องนี้เป็นเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การจัดการความขัดแย้งและการขอโทษ
โดยคณะผู้แปลได้เรียบเรี ยบเนื้อหาสาระของการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี โดยนําหลักวิชาการ
แนวคิด และทฤษฎีของการเจรจาไกล่เกลี่ยและการขอโทษมาใช้ในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะในบริบทของการ
บริหารด้านสาธารณสุข
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2. การบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา. / โดย ทองทิพภา วิริยะพันธุ์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ :
เต๋า (2000), 2553. [HD66 ท268ก 2553]
หนังสือเล่มนี้เดิมเป็นตําราที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชา “การบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา”
ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต่อมาผู้เขียนได้นํามาปรับปรุงเพื่อให้นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไปสามารถนําหลักการและแนวคิดในหนังสือนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
และเป็นเคล็ดลับในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความสําเร็จที่ยั่งยืน เนื่องจากในปัจจุบันไม่ว่าองค์การ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างให้ความสําคัญกับการทํางานเป็นทีมทั้งสิ้น ผู้อ่านจะได้เตรียมความพร้อมในการ
ทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะทําให้ทราบถึงหลักการทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ เทคนิค
และกระบวนการในการทํางานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งวิธีสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับบุคคล เวลา และ
สถานที่ โดยผู้เขียนได้นําหลักการทางพุทธศาสนามาประกอบด้วย เพื่อให้เหมาะสมกับการทํางานในสังคมไทย
ยิ่งขึ้น
3.แกตต์และองค์การการค้าโลก (WTO). / โดยทัชชมัย (ฤกษะสูต) ทองอุไร. พิมพ์ครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554. [HF1385 ท341ก 2554]
หนังสือเล่มนี้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับแกตต์และองค์การการค้าโลก หรือ WTO กล่าวถึง ประวัติ
ความเป็นมาซึ่งผู้เขียนได้นําเสนอทฤษฎีนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศ โดยผู้ที่เรียนกฎหมายจะได้มี
ความรู้พื้นฐานในเรื่องเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาในเรื่องอุปสรรคทางการค้า ทั้งที่เป็นภาษี
และมิใช่ภาษี เรื่องของสินค้าเกษตร ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญสําหรับประเทศไทย เนื่องจากสินค้าเกษตรเป็นหัวใจ
สํ า คั ญ อย่ า งหนึ่ ง สํ า หรั บ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย และเรื่ อ งของเครื่ อ งมื อ หรื อ มาตรการที่ ใ ช้ เ พื่ อ คุ้ ม ครอง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมทั้งเรื่องของการระงับข้อพิพาท ซึ่งผู้อ่านจะทราบถึงกระบวนการระงับข้อ
พิพาทเข้าใจปัญหาและสามารถนําหลักการแนวคิดต่าง ๆ มาใช้ในการระงับข้อพิพาทได้
4. เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร. / โดย นภดล ร่มโพธิ์ และ มนวิภา ผดุงสิทธิ์.
กรุงเทพฯ : คณะบุคคลอิเมจิเนียริ่ง, 2552. [HD58.9 น191ค 2552]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับทฤษฎีแนวคิดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์กร เช่น
การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กรแบบสมดุล (Balance Scorecard), การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กร
ด้วย Six Sigma และการบริหารเชิงมูลค่า เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารจัดการองค์กรให้
ดํารงอยู่ อย่างยั่งยืน โดยในแต่ละทฤษฎีและแนวคิดจะมีการอธิบายหลักการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการ
ยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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5. ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2553. [HG4551 ด199ต 2553]
หนังสือเล่มนี้เนื้อหาประกอบด้วย สองหมวดหลัก โดยหมวดที่หนึ่งเป็นการกล่าวถึง กลไกตลาด
การเงินและหลักการลงทุนเบื้องต้น ได้แก่ ระบบการเงินและโครงสร้างตลาดการเงิน ตลาดตราสารทุน ตลาด
ตราสารหนี้ ตลาดการเงินระหว่างประเทศ ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ข่าวสาร
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์และการวางแผนการลงทุน สําหรับ
เนื้อหาในหมวดที่สอง เป็นการกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารหนี้และการประเมินมู ล ค่า ได้แ ก่
ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวมและหน่วยลงทุน ตลอดจนภาพรวมของตราสารอนุพันธ์และตลาดอนุพันธ์
6.ตลาดเล็ก ๆ. / โดย เอนก นาวิกมูล. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2552. [HF5475.T5 อ893ต 2552]
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น การนํ า เสนอเกี่ ย วกั บ โครงการสร้ า งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ต ลาดเล็ ก ๆ ของสมาคมกิ จ
วัฒนธรรม (Cultural Affairs Association) มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนของผู้คนทุกเพศทุกวัย ใน
รูปของตลาดริมน้ํา มีคูคลอง อาคาร ร้านค้าในรูปทรงสมัยเก่ายุค 2500 ซึ่งจะเป็นการบอกกล่าวถึง ความ
คืบหน้าและการออกแบบโครงการ โครงการเดินทางสํารวจบรรยากาศในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในการ
ออกแบบโครง เช่น ตลาดบางคูลัด อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ตลาดระแหง จ.ปทุมธานี ที่นํามาใช้ในการออกแบบ
ในส่วนของเรือนร้านและอารามของโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์เดินทาง
สํารวจพื้นที่ของผู้เขียนเอง โดยมีภาพถ่ายประกอบคําบอกกล่าวที่ช่วยสร้างบรรยากาศและเพิ่มอรรถรสมาก
ยิ่งขึ้นด้วย
7. ตัวชี้วัดความสุข : กลยุทธ์การสร้างและการใช้เพื่อชุมชนเป็นสุข. / โดย พระมหาสุทิตย์อาภากโร
(อบอุ่น) และ เขมณัฏฐ์อินทรสุวรรณ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้
เพื่อชุมชนเป็นสุข, 2553. [HN700.55 พ358ต 2553]
ตัวชี้วัดความสุขเป็นการประเมินว่าชุมชนใดมีความเป็นสุขหรือไม่ อย่างไร โดยอาศัยตัวชี้วัดเป็น
เครื่องมือบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นสุขของชุมชนนั้น ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม ความหมาย ความสําคัญ
ลักษณะและคุณสมบัติของตัวบ่งชี้วัด รวบรวมแนวคิดและกลยุทธ์หรือวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสมเพื่อการ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะการมุ่งใช้หลักกลยุทธ์ การแบ่งปัน ซึ่งจะต่างจากกลยุทธ์การแข่งขันโดยใน
ส่วนของธุรกิจจะมุ่งเน้นมูลค่าตัวเงินมาวัดเป็นผลสําเร็จ แต่ตัวชี้วัดความสุขให้ความสําคัญที่การวัดคุณค่า
ความสุข บนฐานคิดของการแบ่งปัน เกื้อกูลระหว่างกันเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนท้องถิ่นและสังคมส่วนรวม
ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. กฎหมาย ศีลธรรม และความรับผิดชอบของนักกฎหมาย. / โดย ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล และ
ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547. [KU102 ป412ก 2547]
หนังสือกฎหมาย ศี ล ธรรมและความรับผิดชอบของนั กกฎหมาย เล่ม นี้ได้แปลและเรียบเรียง
บทความทางนิติศาสตร์จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแนวคิดของ
หลักนิติศาสตร์และความยุติธรรมเบื้องต้น ตลอดจนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนักกฎหมายที่มีต่อ
สังคมส่วนรวม นอกจากนั้นยังได้รวบรวมและแปล LEGAL AXIOM, MAXIM, PROVERB และ TERMS
จํานวนหนึ่ง เพื่อให้เกิดความรู้ทางนิติศาสตร์ในเชิงปรัชญา รวมทั้งเปรียบเทียบถ้อยคําที่เป็นภาษาไทย จีน
และอังกฤษด้วย
2. คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน พยานเอกสาร. / โดย ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552. [KT84 ป815ค 2552]
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ในการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยานว่าด้วยพยาน
เอกสาร เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ต้องมีการเสนอพยานหลักฐานต่อศาล
ทั้งนี้ยังมีการนําเสนอหลักการทั่วไปของการนําเสนอข้อเท็จจริงต่อศาล โดยใช้พยานเอกสารและพยานวัตถุ
การยื่นบัญชีระบุพยานและข้อยกเว้น การนําสืบพยานเอกสาร การส่งสําเนาเอกสาร การตรวจสอบความ
ถูกต้องแท้จริงของพยานเอกสาร พยานวัตถุ รวมไปถึงปัญหาของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกฎหมายลักษณะพยาน
ที่มีผลต่อการวินิจฉัยและตัดสินคดีของศาล มีการอธิบายเนื้อหาอย่างชัดเจนซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านเป็น
อย่างมาก
3.การใช้กฎหมายกับปัญหาในทางปฏิบัติที่ได้จากประสบการณ์. / โดย ไพจิตร ปุญญพันธุ์. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549. [KC31 พ973ก 2549]
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้รับทั้งจากบุคคลและสถาบันที่เป็นแหล่งกําเนิดของ
ปัญหา ที่มาของปัญหาต่าง ๆ เป็นลักษณะของการเขียนบรรยาย และชี้แจงผู้อ่านในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
เหล่านั้น โดยการใช้หลักเกณฑ์ทางนิติศาสตร์ เหตุและผล ซึ่งผู้เขียนได้ใช้ภาษาที่อ่านง่ายเพื่อความเข้าใจของ
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ผู้อ่าน หนังสือเรื่อง “การใช้กฎหมายกับปัญหาในทางปฏิบัติที่ได้จากประสบการณ์”เล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ
ปัญหา อีกทั้งยังรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุและผล
และสามารถนํ า แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ไ ด้ จ าก
หนังสือเล่มนี้มาใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน
4. ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษกฎหมายสําหรับนักกฎหมายไทย. / โดย อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ. กรุงเทพฯ :
วิญญูชน, 2552. [KC21 อ262อ 2552]
หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้ในเรื่องกฎหมายภาษาอังกฤษที่สําคัญสําหรับนักกฎหมายไทย ไม่ว่า
จะเป็นการเตรียมตัวและการปรับพื้นฐานความรู้ ซึ่งสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้อ่าน เหมาะสําหรับผู้ที่กําลังจะจบ
การศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทํางานในตําแหน่งนิติกรหรือทนายความ และสามารถใช้เป็นตํารา
และหนั ง สื อ อ่ า นประกอบสํ า หรั บ ให้ ค วามรู้ แ ก่ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาทางด้ า นกฎหมายที่ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งใช้
ภาษาอังกฤษ และเป็นคู่มือสําหรับผู้เริ่มต้นเข้าสู่วงการนิติศาสตร์ เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้มีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมายและความรู้ทางภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายไทยได้
เป็นอย่างดี
5. คําอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว. / โดย ประสพสุข บุญเดช.
พิมพ์ครั้งที่ 19. กรุงเทพฯ : สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2554.
[KS54 ป394ค 2554]
กฎหมายครอบครัวเป็นบรรพหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กล่าวถึง บทบัญญัติ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับครอบครัวทั้งในส่วนของการหมั้น การสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ทรัพย์สินและ
หนี้สินระหว่างสามีภริยาการสิ้นสุดการสมรส บิดามารดากับบุตร สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร
บุตรบุญธรรม ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง รวมถึงค่าอุปการะเลี้ยงดู บทบัญญัติดังกล่าวถือว่าเป็นหลักเกณฑ์
ในการดํารงชีวิตครอบครัวตามกฎหมายของประเทศไทย หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึง บทบัญญัติของกฎหมาย
ครอบครัวในบรรพ 5 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยได้อธิบายทั้งในส่วนเนื้อหาของบทบัญญัติและมี
การยกตัวอย่างคําพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังอธิบายเพิ่มเติม
ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
6. คําอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย. / โดย คะนึง ฦาไชย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : วิญญูชน,
2553. [KF41 ค142ค 2553]
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง หลักกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายในส่วนของกฎหมายสารบัญญัติ
เป็นหนังสือคําอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายจะเป็นประโยชน์ต่อนักกฎหมายไทยในการเรียนรู้และทํา
ความเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เนื้อหาหนังสือเล่มนี้มีการปรับปรุงและแก้ไขโดยเพิ่มเติม
กฎหมายที่ใช้อ้างอิงในตําราให้มีความทันสมัยมากขึ้น ผู้อ่านสามารถทําความเข้าใจและเห็นถึงบทบาทและ
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ความสําคัญของกฎหมายขัดกันได้เป็นอย่างดี
7. ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2554. กรุงเทพฯ : สํานักงานพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2554.
[KI22 ธ339ป 2554]
ประมวลรัษฎากร เล่ มนี้เป็นหนังสื อคู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรที่ได้
รวบรวมกฎหมายแม่บทและกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับเพิ่มเติม เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ
คําสั่ง ระเบียบ และคําวินิจฉัยต่าง ๆ ซึ่งเล่มปี 2554 นี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่
492-509 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกําหนดเวลาการชําระภาษีอากรสําหรับการยื่นแบบแสดง
รายการตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การกําหนดแบบคําอุทธรณ์และ
คัดค้านการประเมินภาษีอากร (กศก.171) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขกรณีหนี้ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และเรื่องเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 183-192 รวมถึง
เรื่องเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 176-179 นอกจากนี้ยังมีคําสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.178-192 และที่ ป.
138-139

หนังสือหมวดการศึกษา
(L)
1. คุณธรรมนําความรู้. / โดย อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2553.
[LC273 อ598ค 2553]
หนังสือเล่มนี้นําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่บุคคลพึงมี โดยจะเน้นที่การ
มีคุณธรรมจริยธรรมของครูอาจารย์ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานและอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ผู้เป็น
อนาคตของชาติให้เป็นคนดีอย่างที่สังคมต้องการ เป็นการแนะแนววิธีการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็ก และการ
ใช้คุณธรรมในการอบรมสั่งสอน เช่น การปลูกฝังให้เด็กมีอุปนิสัยที่ดี การสอนให้เด็กมีเมตตา อีกทั้งยังมีการ
เสนอแนะรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการในด้านต่าง ๆ สําหรับนําไปใช้ปฏิบัติจริงได้ รวมไปถึงการ
ยกตัวอย่างสถานการณ์หรือเรื่องราวประกอบการอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน นําไปสู่การเกิด
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้ผลผลิตที่เป็นเด็กและเยาวชนที่ไม่เพียงแต่มีความรู้เพียง
อย่างเดียว แต่ยังพร้อมควบคู่ไปกับคุณธรรมอีกด้วย
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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2. หลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์และรายงาน. / โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2553. [LB2369 ว689ห 2553]
หนังสือหลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และรายงานเล่มนี้มีเนื้อหาสาระมุ่ง
ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการ
และเทคนิคของการเขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ รายงาน การวิเคราะห์การบริหารโครงการ รวมทั้งการเขียน
อ้างอิงทางวิชาการ และแนวคิดการบริหารจัดการของนักวิชาการ หน่วยงาน และกฎหมายที่นํามาใช้สนับสนุน
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หลักการและเทคนิค การ
เขียนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ส่วนที่ 2 หลักการและเทคนิคการเขียนรายงานส่วนที่ 3 หลักการและเทคนิค
การวิเคราะห์การบริหารโครงการ ส่วนที่ 4 การเขียนอ้างอิงทางวิชาการ และส่วนที่ 5 แนวคิดการบริหาร
จัดการของนักวิชาการ หน่วยงาน และกฎหมายที่นํามาใช้สนับสนุนการนําเสนอผลงานทางวิชาการ

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดภาษาศาสตร์
(P)
1. การพูดต่อชุมนุมชน. / โดย สมิต สัชฌุกร. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2552.
[PN4129 ส312ก 2552]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหลักการ และวิธีการพูดต่อหน้าชุมนุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การ
วิเคราะห์ผู้ฟังและโอกาสในการพูด เพื่อใช้ในการวางแผนการพูดให้ตรงตามจุดประสงค์ เวลาและโอกาสการ
คัดเลือกเรื่องที่จะพูดที่ตอบสนองและตรงกับความต้องการของผู้ฟัง รวมทั้งเหมาะสมกับตัวผู้พูดเองด้วย
นอกจากนี้ยังนําเสนอในเรื่องของเทคนิคในการพูดต่อชุมนุมชนในด้านของการใช้เสียง ภาษา สีหน้า ท่าทาง
ประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการพูด รวมไปถึงวัตถุประสงค์ของการพูดด้วย เช่น การพูดเพื่อบอกเล่า
การพูดเพื่อแถลงข้อเท็จจริง เพื่อจูงใจ ให้ความบันเทิง การพูดในโอกาสพิเศษของการสร้างความน่าสนใจใน
การพูดเพื่อดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจและคล้อยตาม ซึ่งเป็นประโยชน์และสามารถทําความเข้าใจได้โดยง่าย
2. คําพ่อสอน ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง. / โดย
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
กรุงเทพฯ, 2552. [PN4193.K5 ภ671ค 2552]
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ ด้วยการจัดหมวดหมู่ให้มีความสอดคล้องกัน
รวมทั้งคงรูปของตัวสะกดและวรรคตอนตามต้นฉบับไว้ โดยสาระสําคัญของเนื้อหาเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนว
พระราชดําริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมี
ภูมิคุ้มกัน รวมทั้งคุณธรรมและความรู้ ที่สําคัญคือ ความสามัคคี ซึ่งหากชาวไทยได้น้อมนํามาประพฤติปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิตแล้วจะทําให้เกิดความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดวิทยาศาสตร์
(Q)
1. ความรู้เบื้องต้นกระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม. / โดย วันชัย วัฒนศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2553. [QH541.15.A6 ว427ค 2553]
หนังสือเล่มนี้แปลมาจากเอกสารเรื่อง Primer : Appropriate Dispute Resolution Process
โดยในเนื้อหาเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นกับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการทางเลือก โดยสันติวิธีต่าง ๆ ที่
องค์กรภาครัฐและเอกชนสามารถศึกษาและนํามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างบุคคลหรือ
กลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํามาปรับใช้กับการแก้ปัญหากรณีพิพาทเรื่องการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนําเสนอของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มีการใช้ภาพตัว
การ์ตูนประกอบเพื่อสื่อความหมายและภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ ทั้งนี้มีการแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก
เป็นแนวคิดพื้นฐานของการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม (ADRP) รวมถึงหลักการและกระบวนการ ส่วนที่
สอง เป็นการลงรายละเอียดในสามเรื่อง ที่มีการนํามาใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เหมาะสม
ได้แก่ การเอื้อให้เกิดกระบวนการร่วมกันทํางาน (Facilitation) การเจรจาไกล่เกลี่ย (Negotiation) และ
กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง (Mediation Process)

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดเกษตรศาสตร์
(S)
1. กล้วย ไม่ใช่เรื่องกล้วย...กล้วย. / โดย คอพเพล,แดน. กรุงเทพฯ : มติชน, 2554.
[SB379.B2 ค185ก 2554]
”กล้วย ไม่ใช่เรื่องกล้วย...กล้วย” เป็นหนังสือที่รวมเรื่องของ กล้วย ซึ่งเป็นผลไม้ธรรมดาที่เปลี่ยน
หน้าประวัติศาสตร์โลก โดยบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของกล้วยที่มีอิทธิพลต่อมวลมนุษยชาติ ที่เป็นทั้งอาหาร
เป็นธุรกิจการค้า เป็นเครื่องมือล่าอาณานิคม รวมทั้งกล้วยยังทําให้งานด้านวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าอีกด้วย เช่น
ทําไมกล้วยจึงมีบทบาทพัวพันกับการโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลแรกของกัวเตมาลา ทําไมจึงมีการ
สังหารหมู่ในโคลอมเบีย หรือทําไมซีไอเอของสหรัฐอเมริกาใช้กล้วยเป็นข้ออ้างในการบุกคิวบา นอกจากนี้ยัง
นําเสนอถึงธุรกิจกล้วยทั่วโลก วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ยึดโยงกับกล้วย โรคระบาดของกล้วย และเทคโนโลยีการ
ผสมยีนกล้วยเพื่อหาทางรักษาโรคระบาดก่อนที่กล้วยจะสูญพันธ์อีกด้วย

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดเทคโนโลยี
(T)
1. สุดยอดนวัตกรรมไทย เล่มที่ 6. / โดย สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ, 2554. [T173.8 ส766 2553 ล.6]
หนั ง สื อ “สุ ด ยอดนวั ตกรรมไทย เล่ม ที่ 6” นี้ ไ ด้จั ด ทํ า ขึ้น เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงาน
นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจําปี 2533 รวมถึงผลงานนวัตกรรมที่ สนช. ได้ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวด้านนวัตกรรมอันจะนําไปสู่การพัฒนาให้เกิดระบบนวัตกรรมของ
ประเทศในที่สุด ซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของ
ประเทศไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในอนาคต

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดวิชาการทหาร
(U)
1. การกําหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation). / โดย สุมิตร สุวรรณ. นครปฐม : เพชรเกษม
พริ้นติ้ง, 2554.[U162 ส834ก 2554]
การกําหนดยุทธศาสตร์เล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจเรื่องของกระบวนการกําหนดยุทธศาสตร์
แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ขั้นตอนและกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ การตรวจสอบสภาพแวดล้อม การ
วิเคราะห์องค์กร การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย โดยในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ได้นําเสนอแผน
ยุทธศาสตร์ที่ดีมาเป็นตัวอย่างด้วย คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 และยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552-2556

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดวิทยานิพนธ์

1. กติกาข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับความเป็นธรรมต่อภาคเกษตรกรรมไทย. / โดย ศิริพร สัจจานันท์.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. [ว HD2080.55.Z8 ศ463ก 2554]
รายงานการวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การจัดทําข้อตกลงเขตการค้าเสรีของประเทศ
ไทยกับประเทศต่าง ๆ ที่มีผลต่อภาคเกษตรกรรมไทย วิเคราะห์บทบาททางการเมืองในการเจรจาจัดทํา
ข้อตกลงเขตการค้าเสรีของไทย และเสนอแนะแนวทางในการจัดทําเขตการค้าเสรีต่อไป ผลการศึกษาพบว่า
โดยรวมแล้ว ผลประโยชน์จะตกอยู่กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เป็นหลัก ตัวแทนผู้ประกอบการราย
ใหญ่และภาคอุตสาหกรรมได้มีบทบาทในการเจรจาและรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากกว่าเกษตรกร แต่อย่างไรก็ตาม
ในรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปี 2550 มาตรา 190 ที่ เ พิ่ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของรั ฐ สภาและภาคประชาชนเข้ า ไปใน
กระบวนการเจรจาจัดทําความตกลง ส่วนในข้อเสนอแนะสําหรับแนวทางจัดทํากรอบการเจรจาฯ ในอนาคต
ควรรวมประเด็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และควรระบุขอบเขตให้ชัดเจนว่าควรจะรวม
เรื่องใด และไม่รวมเรื่องใดในการเจรจา ตลอดจนกล่าวถึงมาตรฐานความเป็นมนุษย์เพื่อเป็นการปกป้อง
คุ้มครองเกษตรกรและคนด้อยโอกาสในสังคมที่อาจได้รับผลกระทบทางลบจากการเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงด้วย
เพื่อเป็นข้อตกลงที่มองรอบด้านมากขึ้น
2. กระบวนการบังคับใช้กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2540. / โดย สุพจน์ ณ บางช้าง, พล.ต.ต.. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
[ว KS16 ส826ก 2548]
หนั งสือเล่ม นี้เป็นการศึกษาในเรื่องแนวความคิดกระบวนการในการนําหลักประกันสิ ทธิ ของ
ผู้ต้องหามาบังคับใช้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใด และก่อให้เกิดผลในการ
บังคับใช้ประการใด ทั้งในส่วนของการตกเป็นผู้ต้องหา การจับ การค้น การควบคุมตัว การปล่อยชั่วคราว และ
สิ ท ธิ ใ นการพบหรื อ มี ท นายความในชั้ น สอบสวน โดยทํ า การวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บกั บ ระบบกฎหมาย
ต่างประเทศและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2517 เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงข้อบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง ที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ไทย พ.ศ.2540
3. การกําหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษในคดีสิ่งแวดล้อม. / โดย มณิศรา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. กรุงเทพฯ :
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. [ว KP120 ม123ก 2553]
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งเน้นการศึกษาหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งเป็นหลักในระบบกฎหมายคอม
มอนลอว์เพื่อที่จะนํามาปรับเข้ากับการกําหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายไทย โดย
ทําการศึกษาถึงวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ของหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษตามหลักกฎหมายต่างประเทศ
โดยเฉพาะ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ความสํ า คั ญ สภาพปั ญ หาและสถานการณ์ ข องสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดค่าสินไหมทดแทนสําหรับความ
เสี ย หายต่ อ บุ ค คลและต่ อ รั ฐ ในคดี สิ่ ง แวดล้อ มว่า มี ลัก ษณะการคุ้ ม ครองเยี ย วยาอย่ า งไร มีปั ญ หาในการ
กําหนดค่าสินไหมทดแทนส่วนใดบ้าง ตลอดจนกฎหมายไทยมีการเปิดช่องให้นําหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมา
ใช้ได้หรือไม่ เพียงใด จากนั้นจึงศึกษาวิเคราะห์ถึงหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการนําหลักค่าเสียหายเชิงลงโทษมา
ใช้กับคดีสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงโทษผู้กระทําความผิด และเกิดประโยชน์ในการคุ้มครอง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและเยียวยาผู้เสียหายจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้อย่างแท้จริง
4. การคุ้มครองแรงงานนอกระบบตามกฎหมายแรงงานศึกษาเฉพาะการรับงานไปทําที่บ้าน. / โดย
รังสี สุกุณา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552. [ว HD8700.55 ร298ก 2552]
การรับงานไปทําที่บ้านเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการรับช่วงการผลิตของการจ้างงาน โดยผู้รับงานไป
ทําที่บ้านอาจจะเป็นบุคคลในครัวเรือนหรือกลุ่มคนที่รับงานจากผู้ว่าจ้างมาทําการผลิตที่บ้านหรือในชุมชนของ
ตนเอง แต่เนื่องจากนิติสัมพั นธ์การจ้ างงานมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากบทนิยามในกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 จึงทําให้ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หนังสือเล่มนี้จึงเป็น
การศึกษาถึงแนวคิดและวิวัฒนาการของการรับงานไปทําที่บ้าน ความหมาย ประเภทของการรับงานไปทําที่
บ้านเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ และหลักการของอนุสัญญาระหว่างประเทศ ปัญหา
อุปสรรคของผู้รับงานไปทําที่บ้านในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้รับงานไปทําที่บ้าน
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน
5. การใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมสุขภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ํายม. / โดย
ณรงศักดิ์ หนูสอน และคณะ. พิษณุโลก: มหาวิทยานเรศวร, 2554.
[ว TD789.T5 ณ 249ก 2554]
การวิจัยเล่มนี้เป็นวิจัยประยุกต์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกสาธารณะด้านการจัดการขยะ
ริมน้ํา และเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากขยะของชุมชนริมฝั่งแม่น้ํายมโดยชุมชน การศึกษาประกอบด้วย 3
ขั้นตอน ระยะแรกศึกษาสภาพปัญหา ระยะที่สอง เป็นการแก้ไขปัญหาตามวิถีชีวิตของชุมชน ระยะที่สามเป็น
การประเมินผลจากพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ริมฝั่งแม่น้ํายมที่เป็นที่ตั้งของชุมชนพบขยะถูกทิ้ง
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ไปทั่ว เมื่อกลุ่มชาวบ้านได้พลังอํานาจในการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้มีปฏิบัติการจัดการขยะเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ การแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนจากการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ชุมชนเป็นฐาน รูปแบบการ
แก้ไขปัญหาแบบนี้สามารถนําไปใช้กับการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
เพราะการใช้ชุมชนเป็นฐานนี้เป็นการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแก้ปัญหาบนพื้นฐานแห่งความเป็น
จริงที่ปรากฏในพื้นที่
6. การเตรียมความพร้อมของภาคไม้ผลเพื่อรองรับผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี. / โดย
อัจฉรา จิตตลดากร และคณะ. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
[ว HD9256.T5 อ498ก 2550]
งานวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษาความได้เปรียบเสียเปรียบของกลุ่มสินค้าผลไม้ของข้อตกลงเขตการค้า
เสรีแต่ละสัญญา รวมทั้งในภาพรวมและศึกษาสถานการณ์การผลิตสินค้าผลไม้ของไทย และวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของการแข่งขันสินค้าผลไม้ของไทย ตลอดจนข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมของภาคเกษตรที่
เกี่ยวข้องกับไม้ผลของไทย ผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยสามารถผลิตผลไม้สําคัญได้ต่อเนื่องตลอดปี มีผลให้
ได้ เปรียบดุ ลการค้าสินค้าเกษตร และสินค้าผลไม้แต่ข้อตกลงระหว่ างไทยกับจีนและนิ วซี แลนด์นั้นไทยมี
แนวโน้มเสียเปรียบ อย่างไรก็ตามสินค้าผลไม้ไทยมีจุดแข็ง คือ มีหลากหลายชนิดและมีคุณภาพดี แม้จะมี
จุดอ่อนในด้านการผลิต บรรจุภัณฑ์ บริหารจัดการและการตลาดจากจุดแข็งจุดอ่อนนี้ สินค้าผลไม้ของไทยก็ยัง
สามารถแข่ งขั น ได้ หากกํ า หนดกลยุ ท ธ์ ไ ทยใช้จุ ด แข็ งและจุ ด อ่อ นเพื่ อ ฉวยประโยชน์ จ ากโอกาสและเพื่ อ
หลีกเลี่ยงอุปสรรคด้วยการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะ เพื่อรองรับผลกระทบ
จากข้อตกลงเขตการค้าเสรี ได้แก่ บริหารจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตตามความต้องการ
ของตลาด ศึกษากฎระเบียบ เงื่อนไข การขนส่ง รวมกลุ่มสร้างเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปและกลุ่ม
ธุรกิจอื่น ๆ และในภาครัฐ ควรกําหนดมาตรการนําเข้า ทําข้อตกลงระหว่างประเทศ แก้ไขกฎหมายระเบียบ
และมาตรการกีดกันสินค้ากําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การค้าเสรี พัฒนาไม้ผลและตลาดผลไม้ รวมทั้ง
การเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการรวมกลุ่มและเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง
7. การนับถือพระสุริยะในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19. / โดย ศรัณย์
มะกรูดอินทร์. กรุงเทพฯ : บัณฑิตยวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
[ว NB1912.S97 ศ161ก 2553]
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบลักษณะทางประติมานวิทยา
ของพระสุริยะที่พบในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 โดยมุ่งศึกษาเรื่องราวเทวตํานาน
บทบาทหน้ า ที่ พิ ธี ก รรม และลั ก ษณะทางประติ ม านวิ ท ยาของพระสุ ริ ย ะที่ ป รากฏในคั ม ภี ร์ ท างศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู เปรียบเทียบกับลักษณะทางประติมานวิทยาของพระสุริยะที่พบในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะ
พระสุริยะในดินแดนอินเดียเหนือและอินเดียใต้ที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งล้วนส่งอิทธิพลต่อการ
นับถือพระสุริยะในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ในระยะเริ่มแรกพระสุริยะที่พบในดินแดนเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้นั้นได้รับความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ดังปรากฏหลักฐานประเภทจารึก กล่าวถึง ลัทธิ
การบูชาพระสุริยะในพื้นที่เกาะชวาหรือการกล่าวถึงพราหมณ์เชื้อสายศกะที่นับถือบูชาพระสุริยะในจารึกเขมร
สมั ย ก่ อ นเมื อ งพระนครกอปรกั บ ในระยะนี้ มี ก ารพบเทวรู ป พระสุ ริ ย ะกระจายอยู่ ทั่ ว ไปในดิ น แดนเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งลักษณะของเทวรูปนั้นมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน เพราะมีแม่แบบเดียวกัน คือ ศิลปะ
อินเดีย เมื่อระยะเวลาผ่านไปรูปแบบพระสุริยะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละพื้นที่
หากแต่ยังปรากฏมี สั ญ ลั กษณ์ ที่ สื่อแสดงให้เห็นว่าเทวรู ปองค์นี้คือ พระสุริ ยะในวัฒนธรรมดิ นแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
8. การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของชุมชนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : ผลกระทบจากการ
ตัดโครงข่ายถนนวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร. / โดย คัทลียา
จิรประเสริฐกุล. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553.
[ว HN700.55.A8B2 ค255ก 2553]
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดถนนนครอินทร์ในรอบ
ด้าน เพื่อนํามาคาดการณ์ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครในอนาคต จาก
การศึกษาสามารถสรุปได้ว่าการตัดถนนนครอินทร์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างรวดเร็วมาก ซึ่ง
ส่งผลกระทบเป็นวงจรลูกโซ่ต่อระบบนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมระบบเศรษฐกิจและการค้าขาย ระบบสังคมและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้พบว่าการตัดถนนเป็นชนวนของการล่มสลายของระบบเกษตรกรรมนําไปสู่การลดบทบาท
ความสําคัญของคลอง การเปลี่ยนแปลงระบบการค้าขายท้องถิ่นและการก่อตัวของระบบสังคมและชุมชนที่
กระจัดกระจายแตกตัวเป็นกลุ่มย่อย ๆ ตามมา
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล
1. ข้อมูลประกอบการสนทนาราชอาณาจักรบาร์เรน ระหว่าง นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา และ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรและ นายคอลีฟาฮ์ บิน อะห์หมัด อัลเดาะฮ์รอนีย์ ประธาน
สภาผู้แทนราษฎร อาณาจักรบาร์เรน. / โดย สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, 2553.
[สผ 11 3.5 327.59305365 2553]
เอกสารเล่มนี้จัดทําขึ้นในโอกาสประธานสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรบาร์เรนเข้าเยี่ยมคารวะ
นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสนทนา โดยมี
สาระสําคัญประกอบด้วย ชีวประวัติของประธานสภาผู้แทนราษฎร/ประธานสภาวุฒิสภาราชอาณาจักรบาร์
เรน ข้อมูลของรัฐสภาไทย/รัฐสภาราชอาณาจักรบาร์เรน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทย/รัฐสภาบาร์เรน
รวมถึงข้อมูลในด้านต่าง ๆ ระหว่างไทยและบาร์เรน ตลอดจนตารางการค้าระหว่างสองประเทศ และการสรุป
บันทึกการสนทนา
2. ข้อมูลประกอบการสนทนาสหพันธรัฐรัสเซียระหว่าง นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา และ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายอะเล็กซานเดอร์ มารียาซอฟ เอกอัครราชทูตสหพันธรัสเซีย
ประจําประเทศไทย. / โดย สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สํานักความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, 2553.
[สผ 11 3.5 327.593047 2553]
เอกสารเล่มนี้จัดทําขึ้นในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจําประเทศไทย เข้าเยี่ยม
คารวะนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสนทนา โดย
มีสาระสําคัญประกอบด้วย ประเด็นข้อมูลประกอบการสนทนา ชีวประวัติของเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย
ประจําประเทศไทย ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐสภาสหพันธรัฐรัสเซีย/รัฐสภาราชอาณาจักรไทย รวมถึงข้อมูลพื้นฐาน
ทางด้านเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ พร้อมด้วยตารางการค้าระหว่างไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย ตลอดจนการค้า
และการลงทุนในกรุงมอสโค ระบบโลจิสติกส์ของรัสเซีย
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3. ข้อมูลประกอบการสนทนาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านระหว่างนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา และ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายฮุสเซนอาแมร์ อับดุลลาเฮียน อธิบดีกรมภูมิภาค
อ่าวเปอร์เซียและตะวันออกกลาง กระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน. / โดย สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สํานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : สํานักความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ, 2553. [สผ 11 3.5 327.593055 2553]
เอกสารเล่มนี้จัดทําขึ้นในโอกาสที่อธิบดีกรมภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียและตะวันออกกลาง กระทรวง
การต่างประเทศอิหร่าน เข้าเยี่ยมคารวะ นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการสนทนา โดยมีสาระสําคัญประกอบด้วย ประเด็นข้อมูลประกอบการสนทนา ชีวประวัติ
ของอธิบดีกรมภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน รัฐสภาไทย ความสัมพันธ์
ด้านรัฐสภาไทย-สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน นอกจากนี้ยังประกอบด้วย ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศ
ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
และข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของราชอาณาจักรไทย ตลอดจนตารางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ พร้อม
ด้วยสรุปบันทึกสนทนา ทั้งนี้ยังมีรายงานการประชุมกรอบความร่วมมือเอเชีย-ตะวันออกกลางหรือ AMED
4. ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2553. / โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2553. [ทส 09 2.2 333.72 2553]
ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 2553 ฉบับนี้เป็นเอกสารรายปีที่มีเนื้อหาเป็นการ
รวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืช รวมถึงป่าไม้และข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจและมี
ประโยชน์ต่อการศึกษา วิจัย รวมทั้งการวางแผนดําเนินการด้านอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช อีกทั้ง
เพื่อเป็นแหล่งความรู้สําหรับผู้สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภารกิจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ซึ่งใน
รายละเอียดของเนื้อหาภายในเล่มนี้ได้กล่าวถึงรายชื่อจังหวัดในประเทศไทย ภาพแผนที่ประเทศไทย เนื้อที่
ป่าไม้ การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ การกระทําผิดกฎหมายป่าไม้ การนําเข้าและส่งออกไม้แปรรูป รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ไม้ ตลอดจนรายได้และงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
5. ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ประจําปี พ.ศ.2553. / โดย กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ม.ป.ป. [ยธ 12 7.3 613.8 2553]
เอกสารสิ่งพิมพ์ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการรายงานผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ประจําปี
2553 โดยได้รวบรวมผลการจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศ รวมทั้งประมวลผลนําเสนอเป็นข้อมูลทางสถิติ
และข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนแนวโน้มและ
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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สภาพปัญหายาเสพติดแต่ละชนิดในแต่ละพื้นที่ รวมถึงรูปแบบการกระทําผิด การซุกซ่อนยาเสพติด เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง นอกจากนี้วัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติด
6. รายงานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร (สภามีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551
และวันที่ 31 พฤษภาคม 2552) เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพครูและการส่งเสริมสวัสดิการ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา. / โดย สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักกรรมาธิการ 3. กรุงเทพฯ : สํานักกรรมาธิการ 3 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,
ม.ป.ป.[สผ 19 7.3 371.1 2552]
รายงานฉบับนี้ จัดทําโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ เพื่อให้รัฐบาลรวมทั้งผู้บริหารที่เกี่ยวข้องนําไปประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาและพัฒนา
การศึกษาของประเทศ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจได้รับทราบและนําไปเป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
โดยเนื้อหาภายในประกอบด้วย รายงานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร วิธีการพิจารณาศึกษา
ผลการพิ จ ารณาศึ ก ษา รวมถึ ง ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมาธิ ก ารทั้ ง ในด้ า นของเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ และ
ข้ อ เสนอแนะ 6 ด้ า น อาทิ ผลิ ต ครู ใช้ ค รู พั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู เลื่ อ นวิ ท ยฐานะครู ส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก าร และ
บริหารงานบุคลากร
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ภาคผนวกพิเศษต่อจาก
ฉบับที่แล้ว
โดย นางชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์
บรรณารักษ์ชํานาญการ

คําศัพท์จากสงครามกรุงทรอย
ด้วยความคลาสสิกและความทันสมัยของมหากาพย์ของสงครามนี้ จึงทําให้เกิดศัพท์ภาษาอังกฤษที่นิยมใช้
กันขึ้นมาจํานวนหนึ่งเช่น

Achilles’ heelน. เรื่องเล็กๆ แต่เป็นจุดอ่อนสําคัญของบุคคล
นางอัปสร ธีทิส (Thetis) ปรารถนาจะให้ อะคิลลีส (Achilles) บุตรของนางอันเกิดกับ พีลีอัส (Peleus) ผู้
เป็นมนุษย์ ได้เป็นอมตะเหมือนนาง จึงได้ชุบตัวอะคิลลีสในแม่น้ํา สติกซ์ (Styx) ในยมโลก แต่ในการชุบตัวนี้ มีส่วนข้อ
เท้าที่นางใช้มือจับที่ไม่ถูกชุบ ดังนั้น จุดนี้จึงกลายเป็นจุดอ่อนที่ทําให้อะคิลลีสถูกฆ่าในสนามรบด้วยน้ํามือของเทพอะ
พอลโลผ่านการยิงศรโดยปารีส โดยเล็งที่ข้อเท้า
การที่อะคิลลีส วีรบุรุษผู้เก่งกล้าที่สุดของฝ่ายกรีก ถูกฆ่าเพราะจุดอ่อนเล็กๆ นี้ คําว่า “ส้นเท้าอะคิลลีส”
หรือ “Achilles’ heel” จึงกลายเป็นสํานวนใช้เรียกจุดอ่อนเล็กๆ ของบุคคล ที่กลายเป็นจุดสําคัญให้เกิดความ
เสียหายใหญ่หลวงได้

Cassandra น. ผู้พยากรณ์เหตุร้าย
คาสซานดรา (Cassandra) เป็นธิดาของกษัตริย์ พริอัม (Priam) และราชินี เฮกคิวบา (Hecuba) แห่ง
ทรอยโดยเป็นฝาแฝดกับ เฮเลนัส (Helenus) โหรประจํากองทัพทรอยความงามของคาสซานดรา ทําให้เทพอะพอล
โลหลงรัก จึงได้ให้พรนางให้มีความสามารถในการทํานายอนาคตอย่างแม่นยํา โดยแลกกับการมีไมตรีตอบ แต่นางก็ได้
ปฏิเสธเทพอะพอลโลในนาทีสุดท้าย โดยที่เทพอะพอลโลไม่สามารถเรียกพรที่ให้ไปแล้วคืนได้ จึงได้สาปให้ไม่มีใครเชื่อ
คําทํานายของนาง ในสงครามกรุงทรอย คาสซานดราได้ทํานายล่วงหน้าว่าทรอยจะแตก ขุนศึกจะถูกฆ่าฟันล้มตาย
และนางเป็นคนหนึ่งที่คัดค้านการลากม้าไม้เข้าเมือง แต่ทุกคนหัวเราะเยาะและไม่มีใครเชื่อนางจนกระทั่งกรุงทรอย
แตกในที่สุด คาสซานดราก็ถูกอะกาเมมนอนกวาดต้อนกลับไปยังนคร ไมซีนี (Mycenae) และจบชีวิตที่นั่น
ปัจจุบัน คําว่า Cassandra กลายเป็นคําเรียกผู้ที่มักทํานายหายนภัยล่วงหน้า เช่น นักเศรษฐศาสตร์ที่มัก
พยากรณ์เศรษฐกิจในแง่ร้ายเสมอๆ
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Hectorก. ข่มขู่บังคับ
เฮกเตอร์ (Hector) เป็นราชบุตรองค์โตของกษัตริย์ พริอัม (Priam) และราชินี เฮกคิวบา (Hecuba) แห่ง
ทรอยเฮกเตอร์เป็นวีรบุรุษที่เก่งกล้าสามารถที่สุดของฝ่ายทรอย นับเป็นบุคคลในอุดมคติที่สุดในเรื่องอิเลียดในบุคลิก
กล้าหาญ เสียสละเพื่อชาติ รักเกียรติศักดิ์ศรี ใจกว้าง เป็นพ่อและสามีที่ดี ในสนามรบนั้นความห้าวหาญของเขาทําให้
เขาได้ฉายาว่า จอมสยบอาชา (Tamer of horses) ใครได้เข้าใกล้เขาไม่มีใครไม่สะท้านกลัว แม้แต่อะคิลลีสเอง
เมื่อ hector กลายเป็นคํากริยาในปัจจุบัน จึงมีความหมายว่า ข่มขู่ให้กลัว

Laconicว. (คําพูด) สั้นห้วน ได้ใจความ
คํ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ ม าจากอี เ ลี ย ดโดยตรง แต่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ เมื อ ง สปาร์ ต า (Sparta) ที่ อ ยู่ ใ นแคว้ น ลาโคนิ ก า
(Laconica) หรือเรียกในภาษาโรมันว่า ลาโคเนีย (Laconia) คําว่า ลาโคนิกา มาจากคํากรีกLakonikosแปลว่าการ
ประหยัดถ้อยคํา มีเรื่องเล่าถึงการพูดน้อยต่อยหนักของชาวสปาร์ตาว่า ครั้งหนึ่ง กษัตริย์ฟิลิปแห่งมาเซดอน (Phillip
of Macedon) บิดาของพระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราช ได้เคยส่งจดหมายข่มขู่ชาวสปาร์ตาว่า “ถ้าบุกลาโคเนียได้
จะเผานครสปาร์ตาให้เป็นจุณ” ชาวสปาร์ตาอ่านเสร็จก็ร่างจดหมายตอบไปสั้นๆ ว่า “ถ้า” (If) คําเดียว
ความสั้นห้วน แต่ได้ใจความ จึงแทนด้วยคําวิเศษณ์ว่า laconic

Myrmidonน. ผู้ที่ปฏิบัติตามคําสั่งของบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดโดยไม่สงสัย
ทหารจากแคว้น เธสซาลี (Thessaly) ที่ติดตามอะคิลลีสมารบทรอย เป็นชาว เมอร์มิดอน (Myrmidones)
ซึ่งตามตํานานเกิดจากมด จึงเชื่อฟังคําสั่งนายทัพอย่างไม่สงสัย แม้การถอนตัวจากสนามรบของอะคิลลีสจะทําให้เพื่อน
ร่วมชาติล้มตายมากมายก็ตาม
Myrmidon จึงมีความหมายถึงผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีลักษณะเช่นนี้ ตัวอย่างเช่น ทหารนาซีที่ปฏิบัติการ
ฆ่ายิวตามคําสั่งฮิตเลอร์อย่างไม่สงสัย

Nestorน. ผู้คร่ําหวอดแห่งวงการ
เนสเตอร์ (Nestor)ราชาแห่งไพลอส (Pylos) คือผู้มีอาวุโสที่สุดในบรรดากษัตริย์ในกองทัพพันธมิตรกรีก
ในวัยหนุ่ม เนสเตอร์เป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถ และความรอบรู้ในการศึกก็พัฒนามากขึ้นตามอายุ รวมทั้งชั้นเชิงด้าน
การพูดด้วย เขาจึงเป็นผู้ให้คําแนะนําที่รอบคอบแก่อะกาเมมนอนเสมอๆ ในอิเลียด โฮเมอร์บรรยายว่าเขาฉลาดยิ่งกว่า
โอดีสซูส (Odysseus) ผู้ออกอุบายกลศึกม้าไม้เสียอีก
คําว่า nestorในปัจจุบัน จึงหมายถึงผู้คร่ําหวอดในวงการหนึ่งๆ ซึ่งสามารถให้คําแนะนําที่ดีแก่ผู้อื่นได้ แต่
ก็ไม่จําเป็นต้องพูดเก่งเหมือนเนสเตอร์แห่งไพลอส
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Palladiumน. ธาตุอันดับที่ 46 สัญลักษณ์ Pd
พัลลัส(Pallus) คือชื่อสกุลของ พัลลัสอะธีนา (Pallus Athena) หรือ อะธีนา (Athena) เทพีแห่งนักรบ
และสรรพวิชาการ ธิดาแห่งมหาเทพ ซูส (Zeus) ที่เรารู้จักนั่นเอง ในสงครามกรุงทรอยช่วงท้าย หลังจากที่อะคิลลีส
ต้องศรตายในสนามรบ อะแจ๊กซ์คลั่งตายและปารีสถูกศรเฮอร์คิวลีสที่ยิงโดย ฟิลอกทีทีส (Philoctetes) ตายแล้ว
ทรอยก็ยังยืนหยัดอยู่ ได้ แ ม้ ไร้ เฮกเตอร์ ทั พกรีกสื บทราบมาว่า เป็นเพราะรู ปสลัก พั ลลาเดียม (Palladium)ของ
เทพี อ ะธี น านั่ น เอง ที่ ป กป้ อ งคุ้ ม ภั ย ทรอยอยู่ แม้ อ ะธี น าเองจะโปรดปรานฝ่ า ยกรี ก อยู่ ก็ ต าม ดั ง นั้ น โอดี ส ซู ส
(Odysseus) และ ไดโอมีดีส (Diomedes) จึงอาสาลอบเข้าขโมยพัลลาเดียมออกมาจากนั้นจึงเริ่มวางแผนเผด็จศึก
ด้วยกลศึกม้าไม้
เมื่อมีการค้นพบแถบดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี มีการตั้งชื่อ
ดาวเคราะห์น้อยแต่ละดวงด้วยชื่อเทพเจ้ากรีก (ในขณะที่ชื่อดาวนพเคราะห์จะใช้ชื่อเทพเจ้าโรมัน) และดวงแรกๆ ที่
พบ และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง ก็ได้รับการขนานนามว่า พัลลัส (Pallus) ในปี 1803 และในปีเดียวกันนั้นเอง ก็มี
การค้นพบธาตุใหม่ เป็นโลหะสีขาวมันวาว ก็เลยตั้งชื่อธาตุใหม่ว่า พัลลาเดียม (Palladium)เพื่อเป็นเกียรติแก่การพบ
ดาวเคราะห์น้อยด้วย

Spartanว. (ความเป็นอยู่) เรียบง่าย แต่เคร่งครัด และกระเบียดกระเสียน
นครสปาร์ตา (Sparta) ของกษัตริย์เมเนเลอัส (Menelaus) นั้น ขึ้นชื่อในด้านความเป็นอยู่ที่เข้มงวดของ
ชาวเมือง เพื่อเตรียมพร้อมกับศึกสงครามอยู่ตลอดเวลา มีการฝึกทหารไม่ขาด กินในโรงอาหารรวม เด็กก็เติบโตในโรง
เลี้ยงเด็กรวม โดยไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย
คําว่า Spartan จึงใช้บรรยายสภาพความเป็นอยู่แบบง่ายๆ ไร้สิ่งอํานวยความสะดวก แต่เคร่งครัดในวินัย
เหมือนทหาร และบางครั้งใช้เรียกความเป็นอยู่ในคอมมูนในระบบคอมมิวนิสต์ด้วย

Stentorianว. (เสียงพูด) กัมปนาท ดังก้อง
สเตนเตอร์ (Stentor) เป็นนักรบฝ่ายกรีกในสงครามกรุงทรอยที่มีเสียงดังเทียบเท่าทหาร 50 คนรวมกัน
จึงได้รับเลือกให้เป็นผู้ส่งข่าวในกองทัพ ในห้วงแห่งการศึก มีครั้งหนึ่งที่ฝ่ายทรอยกําลังเป็นต่อ เนื่องจาก อารีส (Ares)
เทพเจ้าแห่งสงครามมาช่วยฝ่ายทรอยรบ เทพี ฮีรา (Hera) และ อะธีนา (Athena) เห็นสถานการณ์ฝ่ายกรีกไม่ดี จึงขอ
ราชานุญาตจาก ซูส (Zeus) ผู้เป็นใหญ่ขอลงมาช่วยฝ่ายกรีกบ้าง ซูสก็อนุญาต ฮีราได้แปลงเป็นขุนศึกสเตนเตอร์เข้ามา
ในสนามรบ ตะโกนปลุกความฮึกเหิมแก่ทหารกรีกส่วนอะธีนาก็ไปช่วยไดโอมีดีสรบกับอารีส จนเทพอารีสต้องหอกได
โอมีดีสบาดเจ็บล่าถอยไป กองทหารกรีกที่ฮึดสู้ขึ้นมาจึงตีทรอยถอยร่นไป จนในที่สุด เฮกเตอร์ต้องออกมากั้นหอกท้า
ดวลกับทหารกรีกตัวต่อตัวเพื่อให้ทหารได้พัก ซึ่งคนที่ออกมาดวลกับเฮกเตอร์ก็คือ อะแจ๊กซ์ (Ajax)
คําว่า Stentorian จึงใช้กับเสียงพูดที่ดังก้องกังวาน สามารถได้ยินแต่ไกล

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

27

สาระสังเขปหนังสือใหม่

ธันวาคม 2554

Trojan horesน. การโจมตีจากภายในโดยหลอกล่อให้นําเข้าไปเอง
หลังจากตีกรุงทรอยถึงเกือบสิบปีก็ไม่แตก ในที่สุด โอดีสซูส (Odysseus) ก็เกิดพุทธิปัญญา เสนอกลศึกม้า
ไม้อันลือชื่อ ด้วยการสร้างม้าไม้ขนาดใหญ่ ข้างในกลวง ภายในซ่อนทหารกรีกไว้ แล้วให้กองเรือถอยไปซ่อนตามเกาะ
ต่างๆ วันรุ่งขึ้น ทหารทรอยเห็นบริเวณที่พักทัพกรีกเหลือแต่ชายหาดโล่งๆ เรือก็ไม่เหลือสักลํา จึงมาสํารวจพบม้าไม้ตัว
ใหญ่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว และ ไซนอน (Sinon) ทหารที่โอดีสซูสทิ้งไว้พร้อมแผนการหลอกล่อ ไซนอน ถูกจับเข้าไปเฝ้า พริ
อัม (Priam) เขาสร้างเรื่องบอกว่าขอแปรพักตร์เข้ากับฝ่ายทรอย เพราะการขโมยพัลลาเดียมทําให้อะธีนาพิโรธ และ
ลงโทษกองทัพกรีก โดยทางเดียวที่จะชดเชยความผิดได้ คือการบูชายัญมนุษย์และเขาก็คือผู้ถูกเลือก แต่ได้หลบหนีทํา
ให้อะธีนาลงโทษอีก จนทัพกรีกต้องล่าถอยกลับบ้าน แต่เพื่อให้อะธีนาคลายพิโรธ จึงได้สร้างม้าไม้ไว้ถวายแต่ได้สร้าง
ให้ใหญ่โตสูงกว่าประตูเมืองทรอย เพื่อไม่ให้ทรอยชักลากเข้าไปได้ เพราะมิฉะนั้น อะธีนาจะคุ้มครองฝ่ายทรอยอีก
ในทางตรงกันข้ามถ้าทรอยทําลายม้าไม้ก็จะทําให้อะธีนาพิโรธฝ่ายทรอยแทน พริอัมเชื่อสนิทและสั่งทหารชักม้าไม้เข้า
เมืองโดยพังประตูเมืองเสีย แม้จะมีคําทํานายของ คาสซานดรา (Cassandra) ว่าทรอยจะพินาศ และมีนักบวช เลออค
โคออน (Laocooon) มาทัดทาน แต่ก็ปรากฏว่า โพไซดอน (Poseidon) ราชันย์แห่งท้องทะเลผู้เข้าข้างทัพกรีกได้ส่งงู
มารัดเลออคโคออนและลูกชายจนตายแล้วเลื้อยหายเข้าไปในวิหารอะธีนา ยิ่งทําให้พริอัมมั่นใจที่จะชักม้าไม้เข้าเมือง
และเลี้ยงฉลองชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ จนเมื่อตกดึก ทหารและชาวเมืองต่างหลับใหลทหารกรีกในม้าไม้จึงทยอยออกมา
ส่วนหนึ่งวิ่งไปเปิดประตูเมือง และส่งสัญญาณให้กองเรือที่เคลื่อนออกจากที่ซ่อนมารอให้เข้าตี อีกส่วนหนึ่งก็เที่ยวจุด
ไฟเผาเมืองฆ่าทหารและชาวเมืองเป็นว่าเล่น ทัพกรีกชนะทรอยได้ในคืนเดียว หลังจากรบในสนามรบมาเกือบสิบปี
ความห้าวหาญของขุนศึกอย่างอะคิลลีสอะแจ๊กซ์ หรือไดโอมีดีส หาสู้ลิ้นของไซนอนคนเดียวไม่
การโจมตีจากภายในโดยหลอกล่อให้นําเข้าไปเองในลักษณะนี้ จึงถูกขนานนามว่า ม้าโทรจัน (Trojan
hores) เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่โฆษณาให้เชื่อว่ามีประโยชน์ ทําให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดลงเครื่องด้วยตัวเอง แต่เมื่อ
ทํางานแล้วกลับสร้างความเสียหายแก่ระบบและข้อมูล โดยอาจเปิดประตูกลไว้ให้โปรแกรมส่วนอื่นเข้าโจมตีระบบทาง
อื่นได้อีกด้วย

Trojan Asteroids น. ดาวเคราะห์น้อยที่มีชื่อตามวีรบุรุษของกรีกโบราณแห่งสงครามกรุงทรอย
เทพเจ้าหรือวีรบุรษกรีก-โรมัน มักจะมีชื่อประดับไว้บนท้องฟ้าเสมอ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อดาวเคราะห์ทั้งเก้า
และดวงจันทร์บริวาร กลุ่มดาวต่างๆ เช่น กลุ่มดาวที่มีชื่อมาจากตํานานเพอร์ซูสผู้ฆ่าเมดูซา ได้แก่กลุ่มดาว เพอร์ซูส
(Perseus), แอนโดรมีดา (Andromeda), ซีฟูส (Cepheus),แคสสิโอเปีย (Cassiopeia), เพกาซัส (Pegasus), เมดูซา
(Medusa) ฯลฯ หรือดาวเคราะห์น้อยอย่าง ซีรีส(Ceres),พัลลัส (Pallas), อีรอส(Eros) ฯลฯ
สําหรับนักรบในสงครามกรุงทรอย ก็มีอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกันคือเป็นดาวเคราะห์น้อย ไม่ใช่ในแถบดาว
เคราะห์น้อยที่อยู่ระหว่างวงโคจรดาวอังคารกับพฤหัสบดี แต่เป็นดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ตรงจุดเลอเกรนจ์ (Lagrangian
point)L4และ L5ของดาวพฤหัสบดี โดยกลุ่มที่อยู่จุด L4จะได้ชื่อนักรบฝ่ายกรีก (เรียกว่า Greek node) และจุด L5จะ
ได้ชื่อนักรบฝ่ายทรอย (เรียกว่า Trojan node) รวมเรียกว่า ดาวเคราะห์น้อยโทรจัน (Trojan Asteroids) โดยดวง
แรกที่พบได้ชื่อว่า 588 Achilles อยู่ในจุด L4 แต่มีข้อยกเว้นเรื่องการตั้งชื่อสําหรับดวงแรกๆ ที่พบ เนื่องจากกฎการ
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แบ่งฝ่ายยังไม่ตั้ง คือดวงแรกที่พบในจุด Trojan node ได้ชื่อว่า 617 Patroclusซึ่งเป็นฝ่ายกรีก และอีกดวงคือ 624
Hektorอยู่ในบริเวณ Greek node
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