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คําชี้แจงวิธีใช
“สาระสังเขปหนังสือใหม“ เลมนี้ เปนการสรุปยอเนื้อหาของหนังสือแตละเลมที่หองสมุดไดรับ
โดยจัดหมวดหนังสือดานตาง ๆ รวมไวดวยกัน ภายในหนังสือแตละหมวดจัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อหนังสือ
ตั้งแต ก - ฮ หรือ A - Z รายละเอียดประกอบดวย

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

หนังสือหมวดรัฐศาสตร
(J)
1. คูมือสมาชิกสภาทองถิ่น. / โดย อรทัย กกผล และ ธนิษฐา สุขะวัฒนะ. กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกลา, 2551.

[JS7404.4 อ324ค 2551]

คูมือสมาชิกสภาทองถิ่นเลมนี้เนื้อหาเปนการประมวลองคความรูที่จําเปนตอการดําเนินงานของ
สมาชิกสภาทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น ที่มาและคุณสมบัติของ
สมาชิกสภาทองถิ่น บทบาทและการดําเนินงานของสมาชิกสภาทองถิ่น การประชุมสภา ความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายและการยกรางขอบัญญัติทองถิ่น รวมทั้งความรูเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น ความรูดานการ
คลังและรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนี้ยังมีความรูเกี่ยวกับองคกรระดับพื้นที่และหนวยงาน
ตรวจสอบ ทั้งยังไดกลาวถึงทักษะการอภิปรายในสภาและการพูดในที่สาธารณะ
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หนังสือหมวดปรัชญา ศาสนา
(B)
1. จุดเริ่มตน แรงบันดาลใจ....สูผูนําทรงคุณคา. / โดย อดุลย กาญจนวัฒน. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, ม.ป.ป. [BF639.L4 อ133จ]
ในเนื้อหาของหนังสือเลมนี้ ผูเขียนไดนําเสนอหลักการการเปนผูนํา แนวทางการนําหลักการและ
ประสบการณไปประยุกตใชในการปฏิบัติ รวมทั้งใหขอคิด ขอสังเกต แบงเปน 4 สวน สวนแรก วาดวยเรื่อง
การปรับพื้นฐานจิตใจ ทัศนคติ วิธีคิด วิธีมองงาน มองปญหาของคนที่เปนผูนําหรือที่ผูเขียนใชคําวา บุคคลที่มี
คุณคา สวนที่สอง การสรางอนาคต โดยเนนการคิดใหมและการมีทัศนคติที่ทุกอยางเปนไปได ถามีความ
อดทนและวิริยะ สวนที่สาม การบํารุงรักษาความมีคุณคาของตนดวยกฎธรรมชาติที่วาดวยความเมตตา ทาน
หรือการให การเสียสละ และสวนที่สี่ การปลดปลอยพลังที่เปนคุณความดีที่สั่งสมเพื่อยังประโยชนเกื้อกูลเพื่อน
มนุษย เปนการนําโดยไมตองแสดงการนํา (Lead without Loading)
2. รูทันทุกความคิดดวยเทคนิคภาษากาย. / โดย พีส, อัลแลน และ พีส, บารบารา. กรุงเทพฯ :
มติชน, 2552. [BF637.N66 พ799ร 2552]
หนังสือเรื่อง “รูทันทุกความคิดดวยเทคนิคภาษากาย” นี้ ผูแตงไดนําเสนอเทคนิคอานใจจาก
ผูเชี่ยวชาญดานภาษากาย ( Body Language) ซึ่งไดรวบรวมภาษากายไดอยางครบถวนและหลากหลายที่สุด
ทั้งดานธุรกิจ การเมือง สัมภาษณงาน เสนอขายสินคา ภาษากายนานาชาติ ไปจนถึงเทคนิคการเลือกคู จับ
โกหก อานใจคูรัก และการสรางความประทับใจเมื่อแรกเจอ เพื่อปูทางสูความสําเร็จในทุก ๆ ความสัมพันธ
ตั้งแตในบาน ที่ทํางาน งานเลี้ยงสังสรรคและในแวดวงธุรกิจ
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หนังสือหมวดวิชาการเกีย่ วกับ
ประวัติศาสตร (C)
1. เปดตํานานบุคคลดังของเอเชีย. / โดย มานพ ถนอมศรี. กรุงเทพฯ : ฐานบุคส, 2552.
[CT203 ม443ป 2552]
หนังสือ “เปดตํานานบุคคลดังของเอเชีย” เปนหนังสือรวบรวมชีวประวัติบุคคลสําคัญในอดีตแตละ
ยุคสมัยตาง ๆ ของทวีปเอเชีย แตละคนนั้นมีบทบาทอยางมากในแตละยุค สมควรที่จะนํามาศึกษาเรื่องราวของ
พวกเขา ทั้งนี้ ผูเขียนไดนําเสนอไลเรียงมาตั้งแตบุคคลสําคัญในสมัยโบราณเรื่อยมาจนถึงสมัยที่เพิ่งผานมา รวม
ทัง้ หมด 20 คน เชน ประธานาธิบดี เฉิน สุย เปยน บิดาแหงอินเดียสมัยใหม ราม โมหัน รอย และ อูถั่น
เลขาธิการยูเอ็น คนแรกของเอเชีย เปนตน
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร
(D)
1. กลาหวัง กลาเปลี่ยน. / โดย โอบามา, บารัค. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มติชน, 2552.
บารัค โอบามา ผูนําของประเทศสหรัฐอเมริกา ผูกลาเสนอการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เพื่อเปน
ทางเลือกใหมใหกับประชาชนของเขา ไดถายทอดประวัติ ผลงาน วิสัยทัศนและแนวคิดทางการเมืองของเขาลง
ในหนังสือ เรื่อง “กลาหวัง กลาเปลี่ยน” เลมนี้ไมวาจะเปนเรื่องเรียกรองการเมืองรูปแบบใหม สถานะของ
อเมริกาตอโลกของเรา ความศรัทธาและการมองโลกในแงดี รวมทั้งความหวังที่จะเดินหนาตอไป เปนการเขียน
เลาเรื่องราวของตัวเองอยางตรงไปตรงมาอยางยิ่ง
2. จําเนียร สาระนาค ปฐมบทแหงวัฒนธรรม ธ.ก.ส. การเปลี่ยนผานประสบการณบุคคลสูประสบการณ
องคกร. / โดย โสฬส ศิริไสย. กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2553.
[DS578.32 จ357จ 2553]
หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมวิธีการทํางาน กระบวนการทางความคิดที่เปนประโยชนตอการ
ทํางานและการดํารงชีวิต โดยผานประสบการณของปูชนียบุคคลของ ธ.ก.ส. คือ “จําเนียร สาระนาค”
โดยเฉพาะความซื่อสัตยและการทํางานแบบอุทิศตน ประสบการณของทานไดมีการถายทอดเรื่องราวจากรุนสู
รุน ทําให ธ.ก.ส. กลายเปนสถาบันการเงินที่มีเอกลักษณอันโดดเดนเขาถึงชีวิตของเกษตรกร ซึ่งทํามาหากินอยู
ในภาคการผลิตที่แทจริงของประเทศ สามารถแผขยายสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่ในชนบทไทย อันเปนผลมาจาก
ความมุงมั่นของทาน สามารถออกแบบ ธ.ก.ส. ใหเปนองคกรที่มีจิตวิญญาณมีความเคารพในศักยภาพของ
เกษตรกรไทย ผูใชภูมิปญญาแรงกายแรงใจของตนเอง ประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงคนทั้งประเทศ
3. พระนครเมื่อกาลกอน. / โดย ป.บุนนาค. กรุงเทพฯ : ฐานบุคส, 2552. [DS589.B2 ป111พ 2552]
กรุงเทพมหานคร เปนเมืองหลวงของไทยมากวา 200 ป แลวทุกแหงทุกพื้นที่ในเมืองหลวงแหงนี้
จึงมีอดีต ตํานาน และที่มาอันนาสนใจ หนังสือเลมนี้จะทําใหผูอานยอนไปชมภาพในอดีตอันรุงเรืองของสถานที่
ตาง ๆ ในพระนครกอนจะเจาะเวลาหาปจจุบันเพื่อใหเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พรอมดวยสาระเรื่องราว
นาสนใจของแตละสถานที่ ซึ่งผูแตงไดคนควาจากเอกสารหลายแหลงเพื่อใหความรูในเชิงประวัติศาสตรชุมชน
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สถานที่เหลานี้มีทั้งหนวยราชการตาง ๆ โรงภาพยนตร ประตูเมือง ศาสนสถาน ซุมประตู ปอม ตลาด วัง
สะพาน หรือแมกระทั่งสวมสาธารณะ ซึ่งลวนนาสนใจอยางยิ่ง
4. มอญในแผนดินสยาม. กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2552.
[DS570.M6 ม262ส 2552]
หนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมผลงานวิชาการที่ไดนําเสนอในการประชุมนานาชาติ เรื่อง “ครบ
เครื่องเรื่องมอญ : วาดวยประวัติศาสตร อัตลักษณ วัฒนธรรมภาษาและศิลปะการแสดง” โดยหนวยปฏิบัติการ
วิจัยแมโขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยแสดงถึงวิถีชีวิต ความเปนอยู
ขนบธรรมเนียมและประเพณีมอญ หรืออาจจะเรียกไดวา “ความเปนมอญ” ทั้งที่ไดผสมกลมกลืนเขากับความ
เปนไทย” ในเลมมีบทความที่แสดงถึงความกลับตาลปตรของสถานภาพชาวมอญ ในสวนของแรงงานมอญที่
เพิ่งเขามาจากประเทศพมาที่ปรากฏใหเห็นในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา อันเปนสมัยปจจุบันที่ผูคน
ยอมรับกรอบของ “รัฐชาติ” จึงทําใหความเปนมอญภายใตการทับซอนของอัตลักษณ “แรงงานพมา” นี้อาจดู
“แปลกแยก” จากสังคมไทยหรือแมแตสําหรับชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญเองก็ตาม งานเขียนในหนังสือเลมนี้
ไมเพียงแตบอกเลาถึงเรื่องราวและพัฒนาการของชาวมอญในแผนดินสยาม หากแตยังตอกย้ําถึงขอเท็จจริงที่วา
สังคมไทยนั้นเปนพหุสังคมที่หลอหลอมมาจากวัฒนธรรมที่หลากหลายของกลุมชาติพันธุตาง ๆ และคงปฏิเสธ
ไมไดวาหนึ่งในวัฒนธรรมที่ค้ําจุนและรวมสรางความเปนไทยนั้นมีวัฒนธรรมมอญรวมอยูดวย
5. เลนินกับการสรางรัฐสังคมนิยมโซเวียต. / โดย สัญชัย สุวังบุตร. กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ, 2553.
[DK265 ส553ล 2553]
หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการนําเสนอประวัติศาสตรในชวงการเปลี่ยนผานทางการเมืองและสังคม
ของรัสเซีย/โซเวียต ระหวาง ค.ศ.1917-1927 เริ่มจากการลมสลายของจักรวรรดิรัสเซีย ค.ศ.1917 ถึงการ
สถาปนาอํานาจรัฐสังคมนิยมโซเวียตไดสําเร็จ ตลอดจนเรื่องราวการพยามยามสรางงานศิลปะและวัฒนธรรม
ใหมของชนชั้นกรรมาชีพ ซึ่งในเวลาตอมาเปนที่รูจักและยอมรับกันในชื่อ “ศิลปะสัจสังคมนิยม” ( Socialist
Realism) งานศิลปะดังกลาวถูกใชเปนอาวุธของการปฏิบัติเพื่อใหการศึกษาและความเขาใจในอุดมการณ
สังคมนิยมและเปนพื้นฐานของงานศิลปวัฒนธรรมคอมมิวนิสตที่จะมีบทบาทโดดเดนในโลกตะวันตกในเวลา
ตอมา หนังสือยังมุงหวังที่จะใหความรูและความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการสรางสังคมแหงความเสมอ
ภาคที่เปนอุดมการณของเลนิน
6. อินเดียที่ตามหา. / โดย ธนิษฐา แดนศิลป. กรุงเทพฯ : จี เอ็ม บุกส, 2552. [DS414.2 ธ265อ 2552]
เรื่องราวของประเทศ “อินเดีย” ที่หลาย ๆ คนสนใจถูกนํามาบอกเลาถายทอดประสบการณ โดย
ผูเขียนซึ่งเปนอดีตนักขาวในสังกัดสื่อมวลชนที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง โดยตีแผประเทศอินเดียในหลาย ๆ แงมุมของ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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วิถีชีวิตที่นาสนใจ สมกับคําวา Incredible India จนทําใหผูเขียนนั้นรูสึกวาการเดินทางไปอินเดียทําใหได
เรียนรูและคนพบความสุขทางใจ ทั้งนี้ผูแตงจะบรรยายไลเรียงไปทีละเมืองไดอยางนาติดตาม

หนังสือหมวดประวัติศาสตร
อเมริกา (E)
1. ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1865-1945 : ยุคหลังสงครามกลางเมือง-สงครามโลก ครั้งที่ 2 . /
โดย สมร นิติทัณฑประกาศ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ
: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548.
[E813 ส275ป 2548]
ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1865-1945 : ยุคหลังสงครามกลางเมือง-สงครามโลกครั้งที่ 2 นี้
เปนหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ภูมิปญญา และนโยบาย
ตางประเทศของสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มตั้งแตหลังสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติอุตสาหกรรมในปลาย
ศตวรรษที่ 19 อันเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของการขึ้นสูความเปนมหาอํานาจจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําให
สหรัฐอเมริกาตองรับบทบาทผูนําโลกในดานการปกครองแบบประชาธิปไตยควบคูไปกับเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี
นับแตนั้นมา นอกจากนี้ยังใหรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นฐานของอารยธรรมอเมริกันสมัยใหมในทศวรรษ 1920
รวมทั้งการเปนผูนําทางดานธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทําใหโลกเปลี่ยนแปลงสูยุคโลกาภิวัตนในปจจุบัน รวมทั้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นฐานของอารยธรรมอเมริกาสมัยใหม พรอมกับการวิเคราะหที่มาของการดําเนินการทูต
ที่ทําใหสหรัฐอเมริกาจําตองเขาสูสงครามโลกครั้งที่ 2

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร
(H)
1. กลยุทธเด็ดเคล็ดการลงทุนใน SET 50 INDEX OPTIONS เลม 2. / โดย ภาคภูมิ ภาคยวิศาล.
กรุงเทพฯ
: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2551. [HG5750.55 ภ414ก 2551]
SET 50 INDEX OPTIONS เปนออปชันตัวแรกของตลาดทุนไทยที่ไดรับการตอบรับและเปนที่นิยม
ของผูลงทุนไทยและตางประเทศ โดยมุงหวังใหผูลงทุนใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถเลือกใชกลยุทธการลงทุนในออปชันใหสอดคลอง
กับเปาหมายการลงทุนและสภาวะตลาด หนังสือเลมนี้ผูเขียนไดตอยอดเนื้อหาเชิงกลยุทธทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติจากเลมแรกดวยภาษาที่งาย พรอมดวยตัวอยางที่เขาใจงายเห็นภาพชัดเจน ซึ่งสามารถชวยใหผูอาน
สามารถนําไปประยุกตใชกับการลงทุนในตลาดอนุพันธ
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. / โดน จงกลนี สายะบุตร,
บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ
: สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย, 2552.
[HF5549 ก459 2552]
หนังสือ “การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เลมนี้ไดรวบรวมมุมมอง
ตาง ๆ ที่ครอบคลุมแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” กับ “การบริหารคน” ทั้งในดานทฤษฎี นโยบาย วิชาการ
วิจัย บริหาร และปฏิบัติ ซึ่งผูอานจะเห็นไดวาคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเนนถึงการปฏิบัติตนเพื่อ
ดํารงอยูอันมีพื้นฐานมาจากการดําเนินชีวิตบน “ทางสายกลาง” ของชาวไทย ซึ่งนักบริหารทรัพยากรบุคคลก็
ตองนําหลักนี้มาประยุกตใชเชนเดียวกัน โดยเฉพาะในองคกรตาง ๆ ทั้งดานรูปแบบและกลยุทธทรัพยากร
มนุษย ซึ่งเนนวาคนคือ ทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคกร
3. นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2554). / โดย สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ. กรุงเทพฯ
: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2552. [H62 ค123น 2552]
หนังสือ นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2554) เลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อให
เหมาะสมกับสถานการณของประเทศในปจจุบันและสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ฉบับที่ 10 พรอมกับเชื่อมโยงกับมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ นโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559) ที่ วช. กําลังจัดทํา รวมทั้งนโยบายและแนวทางการวิจัยของ
ชาติระยะยาว พ.ศ.2552-2571 เพื่อใหเปนแนวทางในการจัดทําโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัยของ
หนวยงาน ทั้งนี้สาระสําคัญที่นําเสนอในเลมนี้ประกอบดวย นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.
2551-2554) หลักการและแนวคิดของการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ รวมถึง
กระบวนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2554) พรอมดวยยุทธศาสตรการ
วิจัย 5 ขอ รวมทั้งกลุมเรื่องที่ควรวิจัยเรงดวนตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ งบประมาณที่คาด
วาจะใชตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ดัชนีชี้วัดที่คาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อดําเนินการตามนโยบาย
และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ อีกทั้งยังประกอบดวย การบริหารยุทธศาสตรการวิจัย การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ตลอดจนการสรุปนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.
2551-2554)
4. วิธีเก็งกําไรการเงินโลก. / โดย กมล กมลตระกูล. กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน, 2552.
[HG4026 ก131ว 2553]
วิธีเก็งกําไรการเงินโลก เลมนี้เปนหนังสือที่มีเนื้อหาสามารถทําใหผูอานไดรูเทาทันเศรษฐกิจโลกไร
พรมแดนหรือกลวิธีแสวงหาความมั่งคั่งในยุคโลกาภิวัตนไดอยางถึงแกนโดยเฉพาะนักธุรกิจ นักเลนหุน
นักการเมือง พอคา นักวิชาการหรือบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจยุคใหม ซึ่งผูเขียนไดรวบรวมและ
ประมวลสาระสําคัญของการเงิน การลงทุนและการเก็งกําไรขามชาติ ในยุคนี้ไดอยางกระชับ รวมทั้งจําแนก
ประเภทและอธิบายผลเกี่ยวเนื่องดวยการเงินการลงทุนที่เชื่อมโยงเปน “เศรษฐกิจโลกาภิวัตน” ไดทุกภาคสวน
หนังสือเลมนี้เปนทั้งศาสตร ศิลป และเพทุบาย เพื่อสรางความมั่งคั่งในยุคโลกาภิวัตน นอกจากนี้แลวยังเขียน
ถึงประวัติความเปนมาของการเงิน การธนาคาร การลงทุนขามชาติและความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปลี่ยน
ของประเทศตาง ๆ โดยปูพื้นฐานตั้งแตการเกิดของสกุลเงิน “ดอลลาร” สมัยโบราณ พัฒนามาเปนการซื้อขาย
ระหวางประเทศดวยเงินตราของชาติตาง ๆ มาสูมาตรการสํารวจทองคํา เปนระบบประกันความมั่นคงทางการ
คาระหวางประเทศแลวเปลี่ยนมาใช “เงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ” แทน อันนําไปสูการเก็งคาเงินและเปนสาเหตุ
ใหมีการสรางเงินอัตราระดับภูมิภาค เชน เงินยูโรของสหภาพยุโรป พรอมกันนี้ในประเทศอาเซียนรวมกลุม
กําลังคิดเงินอาเซียน
5. ศิลปะสื่ออารมณของคนคุก. / โดย ชาญชัย นิ่มสมบุญ. กรุงเทพฯ : คิงแรท, 2552.
[HV8453.55 ช485ศ 2552]
หนังสือเลมนี้มุงเนนชี้ใหเห็นถึงอํานาจในแบบนักคิดโดยใชทฤษฎีเรื่องอํานาจของฟูโกลและอํานาจ
ในแบบที่นักโทษคุกบางขวางเปนที่คุมขังนักโทษคดีอาญารายแรงทั้งคนไทยและคนตางชาติ ที่มีความ
เหมือนกันประการหนึ่ง คือ ความเปนมนุษยแตกตางกันตรงวัฒนธรรมความคิด ความเชื่อและประสบการณ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ของแตละคน ผูเขียนไดพรรณนาภาพวาดโดยสะทอนถึงอารมณ อํานาจ ที่มีอยูในคุก เปนหนังสือที่เปดโปงใน
หลายสิ่งที่สังคมอยากรูอยากเห็นไดเขาใจ โดยไมกาวลวงสิทธิมนุษยชนตรงกันขามกลับเปนการจุดประกายให
สังคมชวยกันคิดหาวิธีการบริหารความขัดแยงการใชชีวิตของมนุษยตางชาติพันธุที่ถูกขังรวมอยูในคุกเดียวกัน
ไดอยางไร แมทางเรือนจําบางขวางไดแกไขกฎเกณฑบางอยางแลว โดยผานการวิเคราะหภาพวาดของนักโทษ
ตางชาติ

หนังสือหมวดรัฐศาสตร
(J)
1. คูมือสมาชิกสภาทองถิ่น. / โดย อรทัย กกผล และ ธนิษฐา สุขะวัฒนะ. กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกลา, 2551.
[JS7404.4 อ324ค 2551]
คูมือสมาชิกสภาทองถิ่นเลมนี้เนื้อหาเปนการประมวลองคความรูที่จําเปนตอการดําเนินงานของ
สมาชิกสภาทองถิ่น ซึ่งประกอบดวย ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น ที่มาและคุณสมบัติของ
สมาชิกสภาทองถิ่น บทบาทและการดําเนินงานของสมาชิกสภาทองถิ่น การประชุมสภา ความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายและการยกรางขอบัญญัติทองถิ่น รวมทั้งความรูเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น ความรูดานการ
คลังและรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนี้ยังมีความรูเกี่ยวกับองคกรระดับพื้นที่และหนวยงาน
ตรวจสอบ ทั้งยังไดกลาวถึงทักษะการอภิปรายในสภาและการพูดในที่สาธารณะ
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. กฎหมายการคา การลงทุนระหวางประเทศ. / โดย บริษัท ไอ เอ็ม บุคส. กรุงเทพฯ : ไอ เอ็ม บุคส,
2550.
[KK41 อ993ก 2550]
หนังสือเลมนี้รวบรวมขอมูลในเบื้องตนสําหรับนักลงทุนและผูประกอบการคาระหวางประเทศ
เพื่อใหสามารถเตรียมความพรอมและเสริมสรางความมั่นใจกอนตัดสินใจกาวไปลงทุนในตางประเทศ โดยสิ่งที่
ตองคํานึงถึงเสมอคือ ในการดําเนินกิจกรรมการคาระหวางประเทศจะตองเปนไปตามขอตกลง และอยูภายใต
กรอบกติกาขององคการการคาโลก อีกทั้งจําเปนตองใหความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเพื่อขยาย
ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ การคาและสนับสนุนใหมีการแขงขันกันอยางเสรีภายในภูมิภาคเดียวกัน ดังนั้น
หนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงจึงถือเปนสวนสําคัญที่สามารถชวยในดานการพิจารณาตัวบท
กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการเจรจาอยางเปนทางการบนเวทีการคาโลก
2. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาคการดําเนินคดี. / โดย คณิต ณ นคร. พิมพครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ
: วิญูชน, 2552. [KT63 ค129ก 2552]
หนังสือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาคการดําเนินคดี เลมนี้กลาวถึงการดําเนินคดีแพงทั้งหมด
ตั้งแตเริ่มคดีจนถึงการดําเนินคดีชั้นอุทธรณฎีกา โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 ภาค คือ ภาค 1 บทนํา กลาวถึง
เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพง อันประกอบดวย ความหมายของวิธีพิจารณาความแพงและภารกิจ
ของวิธีพิจารณาความแพง ขั้นตอนของการดําเนินคดีแพง การแยกคดีจากคดีอื่น และที่มาของกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงและการตีความ ภาค 2 ประธานในคดีแพง ประกอบดวย ลักษณะตาง ๆ 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะหนึ่ง กลาวถึง องคกรตาง ๆ ในคดีแพง ตลอดจนอํานาจหนาที่หรือภารกิจ และลักษณะสอง กลาวถึง
คูความ การทําการแทนในคดีและการรองสอด ภาค 3 ขั้นตอนของการดําเนินคดีแพงและหลักเกณฑวิธี
พิจารณาความแพง ประกอบดวย ลักษณะตาง ๆ 10 ลักษณะ ตัวอยางเชน ลักษณะหนึ่ง กลาวถึงลําดับ
ขั้นตอนของคดีแพงและหลักเกณฑวิธีพิจารณาความแพง ลักษณะสอง กลาวถึง กระบวนพิจารณา กําหนด
ระยะเวลาและเงื่อนไขใหอํานาจดําเนินคดี ลักษณะสาม ชนิดหรือประเภทของการฟอง ประโยชนที่คุมครอง
ในทางกฎหมายและวัตถุแหงการพิพาท เปนตน
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3. กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ. / โดย ทัชชมัย ฤกษะสุต. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วิญูชน,
2551.
[KK46.5 ท34ก 2551]
หนังสือกฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ เลมนี้นําเสนอเรื่อง GATT และ WTO ซึ่งมีเนื้อหา
มากมายหลากหลาย และมีความซับซอนอยูบางเนื่องจากมีความเกี่ยวของทั้งทางดานกฎหมาย เศรษฐกิจ
การเมืองและสังคม จึงคอนขางยากที่จะทําความเขาใจ หนังสือเลมนี้ไดแบงเนื้อหาออกเปน 5 สวน ดังนี้ คือ
(1) ภาพรวม (2) โครงสรางองคกร วัตถุประสงค หนาที่และการดําเนินงานตาง ๆ ของ WTO (3) หลักปฏิบัติ
อยางชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่งหรือ MFN (4) หลักปฏิบัติอยางชาติ หลักตางตอบแทน และหลักความโปรงใส
และ (5) WTO กับประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา
4. เกร็ดกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพง. / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ. กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร,
2553.
หนังสือเลมนี้เปนการสรุป ยอหลักกฎหมายและคําพิพากษาศาลฎีกาที่สําคัญในเรื่องกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง โดยไดอธิบายเนื้อหาของกฎหมายเปนรายมาตราในแตละเรื่อง และยังใชแผนภูมิในการ
อธิบายเนื้อหาเพื่อใหงายตอการจดจํา นอกจากนี้ยังไดยกตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของและ
ยกตัวอยางคําถาม-คําตอบในเรื่องนั้น ๆ เพื่อใหเขาใจไดงายขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาดังตอไปนี้ เรื่องเขตอํานาจศาล
เรื่องการชี้ขาดเบื้องตนในปญหาขอกฎหมาย เรื่องการเพิกถอนกระบวนพิจารณาผิดระเบียบ เรื่องคูความ
มรณะ เรื่องรองสอด เรื่องคูความรวม เรื่องคําพิพากษาไมเกินคําขอ เรื่องการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํา
เรื่องคําพิพากษาผูกพันคูความ เรื่องฟองซอน เรื่องทิ้งฟองถอนฟอง เรื่องการขาดนัดพิจารณา เรื่องคําสั่ง
ระหวางพิจารณา เรื่องอุทธรณฎีกา เรื่องวิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา เรื่องการบังคับคดี เปนตน
5. เกร็ดกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา. / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ. กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร,
2553.
[KT63 ส284ก 2553]
หนังสือเลมนี้เปนการสรุปยอหลักกฎหมายและคําพิพากษาศาลฎีกาที่สําคัญในเรื่องกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา โดยไดอธิบายเนื้อหาของกฎหมายเปนรายมาตราและรวบรวมเนื้อหาที่เปนเรื่องเดียวกัน
อธิบายในบทเดียวกัน นอกจากนี้ยังอธิบายโดยใชแผนภูมิเพื่อใหจดจําไดงายและมีตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา
ที่เกี่ยวของและตัวอยางคําถาม-คําตอบในเรื่องนั้น ๆ เพื่อใหเขาใจไดงายยิ่งขึ้น ซึ่งมีเนื้อหายกตัวอยางเชน เรื่อง
ผูเสียหาย เรื่องผูมีอํานาจจัดการแทนผูเสียหาย เรื่องอํานาจการสืบสวน การสอบสวน เรื่องการฟองคดีอาญา
เรื่องสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับ เรื่องคดีแพงเกี่ยวเนื่องกันกับคดีอาญา เรื่องการฟองคดีอาญาและไตสวน
มูลฟอง เรื่องการคน การจับ การควบคุม การปลอยตัวชั่วคราว เรื่องการพิจารณาคดี เรื่องคําพิพากษาและ
คําสั่ง และเรื่องอุทธรณฎีกา เปนตน
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6. คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยานวาดวย พยานเอกสาร. / โดย ปติกุล จีระมงคลพาณิชย. กรุงเทพฯ :
วิญูชน, 2552. [KT84 ป615ค 2552]
หนังสือเลมนี้อธิบายถึงกฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินคดีหรือพิสูจน
ขอเท็จจริงที่จะตองมีการเสนอพยานหลักฐานตอศาล โดยหนังสือเลมนี้อธิบายเฉพาะพยานเอกสาร อัน
ประกอบดวย การกลาวถึงความสําคัญของปญหาและขอบเขตของเรื่อง ความหมายของพยานเอกสาร การ
ยื่นบัญชีระบุพยาน การนําสืบพยานเอกสาร การตรวจสอบความถูกตองแทจริงของพยานเอกสาร การนํา
สืบพยานบุคคล แกไขเปลี่ยนแปลงพยานเอกสาร พยานวัตถุ ประวัติความเปนมาและความหมายของสื่อทาง
อิเล็กทรอนิกส การรับฟงสื่อทางอิเล็กทรอนิกสในกฎหมายตางประเทศ เชน ประเทศอังกฤษและประเทศ
สหรัฐอเมริกา และการรับฟงสื่อทางอิเล็กทรอนิกสในกฎหมายลักษณะพยาน
7. คูมือการขอไดมาซึ่งที่ดินและหองชุดของคนตางดาว คนไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาวและนิติบุคคล
บางประเภท. / โดย สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน. กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน, 2552.
[KO27.2 ท532ค 2553]
หนังสือเลมนี้เปนการจัดทําคูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอไดมาซึ่งที่ดินของคนตางดาว คนไทยที่มี
คูสมรสเปนคนตางดาวและนิติบุคคลบางประเภท รวม 10 เรื่อง ไดแก (1) การขอไดมาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลที่
มีคนตางดาวถือหุน (2) การขอไดมาซึ่งที่ดินเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของคนตางดาวตามมาตรา 96 ทวิ แหง
ประมวลกฎหมายที่ดิน (3) การขอไดมาซึ่งที่ดินของคนตางดาว โดยไดรับมรดกในฐานะที่เปนทายาทโดยธรรม
ตามมาตรา 93 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน (4) การขอไดมาซึ่งที่ดินของคนไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาว (5)
การขอไดมาซึ่งหองชุดของคนไทยที่มีคูสมรสเปนคนตางดาว (6) การขอไดมาซึ่งที่ดินและหองชุดของนิติบุคคล
ภายใตโครงการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน (7) การขอไดมาซึ่งที่ดินและหองชุดของบริษัทบริหารสินทรัพย
(8) การขอไดมาซึ่งที่ดินหรือหองชุดของรัฐบาลตางประเทศ (9) การจําหนายที่ดินของคนตางดาวหรือนิติ
บุคคลตางดาว และ (10) การจําหนายที่ดินของคนตางดาว ซึ่งไดมาตามประมวลกฎหมายที่ดิน
8. เจาะหลัก-ฎีกา พยานหลักฐาน ติวเขม 3 สนามสอบ. / โดย The Justice Group. กรุงเทพฯ :
พิมพอกั ษร, 2553. [KT84 ด913จ 2553]
หนังสือ เจาหลัก-ฎีกา กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ติวเขม 3 สนามสอบ เลมนี้ ไดรวบรวม
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในคดีแพงและพยานหลักฐานในคดีอาญา ซึ่งมีการแกไขกฎหมายใหมในป
พ.ศ.2551 โดยอธิบายตามตัวบท และไดแทรกคําพิพากษาฎีกาที่สําคัญจนถึงป พ.ศ.2552 พรอมทัง้ ยังมี
ตัวอยางขอสอบของสถาบันตาง ๆ ใหไดศึกษาถึงแนวทางการออกขอสอบของสถาบันนั้น ๆ ดวย
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9. ฎีกาสินบนรางวัล ประกอบ : ฎีกา พ.ศ.2500 ถึงปจจุบัน. / โดย วิสูตร ธนชัยวิวัฒน และ อรทัย
ธนชัยวิวัฒน. กรุงเทพฯ
: สูตรไพศาล, 2552. [KB26 ฎ999 2552]
หนังสือ เลมนี้เปนการรวบรวมคําพิพากษาฎีกาในเรื่องเกี่ยวกับสินบนรางวัล ซึ่งเปนคําพิพากษา
ฎีกาตั้งแต พ.ศ.2500 ถึงปจจุบัน ตัวอยางเชน ฎีกาเกี่ยวกับการพนันสลากกินรวบ ฎีกาเกี่ยวกับบําเหน็จในการ
ปราบปรามผูกระทําผิด ฎีกาเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ฎีกาเกี่ยวกับความผิดตาม
พระราชบัญญัติการพนันฯ ฎีกาเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติปาไมฯ ฎีกาเกี่ยวกับการนําสินคาเขามา
โดยไมเสียภาษี ฎีกาเกี่ยวกับหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากร ฎีกาเกี่ยวกับการมีไมหวงหามแปรรูปไวใน
ครอบครอง ฎีกาเกี่ยวกับคาภาษีศุลกากรขาออก ฎีกาเกี่ยวกับคาภาคหลวงและโดยไมรับอนุญาต ฎีกาเกี่ยวกับ
ความผิดตามพระราชบัญญัติแรฯ ฎีกาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินฯ
10. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1-6 ประมวลกฎหมายอาญา. / โดย พิชัย นิลทองคํา.
กรุงเทพฯ
: อฑตยา มิเล็นเนียม, 2552. [KS10 พ642ป 2552]
สภาพสังคมไทยในปจจุบันกําลังกาวเขาสูยุคเทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร ดังนั้นการปรับตัวเพื่อให
สอดคลองกับสภาพสังคมดังกลาวจึงมีความจําเปน โดยกฎหมายก็จะตองพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ทั้งใน
สวนของการตรากฎหมายใหมและการแกไขกฎหมายเกาเพื่อใหสอดคลองตอวิถีแหงความเปลี่ยนแปลง ใน
บรรดากฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายอาญา และ
พระราชบัญญัติขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ.2540 ก็เปนสวนหนึ่งซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง ดังนั้น
หนังสือเลมนี้จึงไดจัดพิมพตัวบทกฎหมายที่สมบูรณและทันสมัย เพื่อตอบสนองตอความตองการของนัก
กฎหมาย ผูศึกษากฎหมายทุกระดับและประชาชนผูสนใจ
11. ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณป 2553. / โดย กองบรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สํานักพัฒนาการ
บริหารธรรมนิติ, 2553.
[KI22 ธ339ป 2553]
หนังสือประมวลรัษฎากรเปนหนังสือคูมือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่ง
หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมกฎหมายแมบทและกฎหมายที่ออกมาใชบังคับเพิ่มเติม เชน พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ประกาศ คําสั่ง ระเบียบและคําวินิจฉัยตาง ๆ ไวอยางสมบูรณ ซึ่งผูอานสามารถใชเปนคูมือ
ในทางปฏิบัติเพื่อศึกษาคนควาขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับภาษีอากรไดเปนอยางดี โดยไดมีการแกไขเพิ่มเติมขอ
กฎหมายและหลักเกณฑการปฏิบัติทุกป ซึ่งฉบับนี้ไดมีการแกไขเพิ่มเติม เชน พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 480491 ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ขยายกําหนดเวลาการชําระภาษีอากรสําหรับการยื่นแบบแสดงรายการ
ตามมาตรา 56 แหงประมวลรัษฎากร ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคํานวณคาหรือราคาเงินตรา
ตางประเทศเปนเงินตราไทย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได ฉบับที่ 173-182 คําสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป. 169-177 เปนตน
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12. พระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
พ.ศ.2551. / โดย อริยพร โพธิใส. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553.
[KF409.1 ว872พ 2553]
หนังสือเลมนี้เปนการสรุปสาระสําคัญ ประวัติ ความเปนมาในการตราพระราชบัญญัติคุมครองการ
ดําเนินงานของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต พ.ศ.2551 ซึ่งตราขึ้นเนื่องจากรัฐบาลไทยไดลง
นามในกฎบัตรของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ( ASEAN) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.
2550 และกฎบัตรดังกลาวกําหนดใหรัฐสมาชิกใหความคุมกันและเอกสิทธิ์ที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่แก
อาเซียน เลขาธิการอาเซียน พนักงานของสํานักเลขาธิการอาเซียน ผูแทนถาวรของรัฐสมาชิกประจําอาเซียน
และเจาหนาที่ของรัฐสมาชิกอาเซียน ดังนั้นจึงตองตราพระราชบัญญัติดังกลาวเพื่อคุมครองการดําเนินงานของ
อาเซียนในประเทศไทย
13. พระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.2551. / โดย ลันตา อุตมะโภคิน.
กรุงเทพฯ
: สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553. [KR5 ว872พ 2553]
หนังสือเลมนี้เปนการสรุปสาระสําคัญ ประวัติ ความเปนมาในการตราพระราชบัญญัติสงเสริม
วิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.2551 ซึ่งตราขึ้นเนื่องจากปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว สงผลใหวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนาและขยาย
สาขาเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก จึงสมควรจัดตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้นเพื่อทําหนาที่สงเสริม
และควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเพื่อประโยชนในการคุมครองความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยเนื้อหาของพระราชบัญญัติดังกลาวมีทั้งหมด 9 หมวด คือ หมวด 1
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมวด 2 สมาชิก หมวด 3 คณะกรรมการ หมวด 4 การดําเนินการของ
คณะกรรมการ หมวด 5 การกําหนดขอบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมวด 6 การ
สงเสริมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมวด 7 การควบคุมการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีควบคุม หมวด 8 การกํากับดูแล หมวด 9 บทกําหนดโทษ และบทเฉพาะกาล
14. รัฐสภาสหราชอาณาจักรสภาสามัญ สภาขุนนาง หนวยงานสนับสนุน. / โดย อรณิช รุงธิปานนท.
กรุงเทพฯ
: สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2553.
[KD210.G7 ช622ร 2553]
หนังสือเลมนี้เปนเอกสารวิชาการที่จัดทําขึ้นตามภารกิจของสํานักวิชาการ เพื่อใหบริการวิชาการ
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภาทางดานนิติบัญญัติ ซึ่งเนื้อหาภายในเปนขอมูลพื้นฐานของ
รัฐสภาสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวกับโครงสรางและอํานาจหนาที่ของรัฐสภาสามัญ สภาขุนนาง รวมทั้งหนวยงาน
สนับสนุนของทั้งสองสภา ประกอบดวย ประวัติศาสตรการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนูญและองคกรทางการ
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เมืองของอังกฤษเพื่อใหผูอานมีความเขาใจถึงวัฒนธรรมทางการเมืองและรากฐานความเปนประชาธิปไตยใน
แบบของรัฐสภาอังกฤษ โดยในเลมนี้ผูเขียนไดใชคําวา “อังกฤษ” แทนคําวา “สหราชอาณาจักร”
15. รางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... /
โดย สถาบันพระปกเกลา. กรุงเทพฯ
: เอ.พี.กราฟฟค ดีไซนและการพิมพ, 2553.
[KE77 พ343ร 2553]
ในชวงสิบกวาปที่ผานมานี้ สังคมไทยมีพัฒนาการเกี่ยวกับการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะในชวงกอนป พ.ศ.2540 ทําใหภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
พิจารณายกรางรัฐธรรมนูญ มีการรับรองสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมของประชาชนในดานตาง ๆ มากอยาง
ที่ไมเคยปรากฏมากอน อยางไรก็ตามประชาชนยังไมไดรับความคุมครองหรือเปดใหประชาชนไดมีสวนรวม
อยางแทจริง ดวยมีปญหาอุปสรรคตาง ๆ หลายประการ โดยปญหาสําคัญประการหนึ่ง คือ การขาดกฎหมาย
รองรับหลักการเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการมีสวนรวมตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว สถาบันพระปกเกลา
ตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดดําเนินการศึกษาเพื่อพิจารณายกรางกฎหมายวาดวยการมีสวนรวมของ
ประชาชนขึ้น ผลการดําเนินโครงการทําใหสําเร็จเปนรางพระราชบัญญัติวาดวยการมีสวนรวมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ที่เกิดขึ้นไดดวยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาค
วิชาการ ภาครัฐและภาคประชาชน
16. วิ.อาญาวิพากษ. / โดย คณิต ณ นคร. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2552. [KT41 ค129ว 2552]
เนื่องจากการศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในประเทศไทยคือ การศึกษาทางปฏิบัติของ
องคกรในกระบวนการยุติธรรม ทําใหเกือบจะขาดการวิพากษวิจารณในทางวิชาการโดยสิ้นเชิง การแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในอดีตจึงมีลักษณะเปนการแกไขเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกขององคกร
ในกระบวนการยุติธรรมเสียมากกวา นอกจากนี้ในสวนของสถาบันการศึกษากฎหมายก็ไมคอยจะมีบทบาทเปน
ผูนําในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย ทําใหการแกไขเพิ่มเติมผิดทิศทาง เสียเวลา และเสียคาใชจายของรัฐไปโดย
ไมจําเปนและเกินความจําเปน บทความที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้จึงเปนการรวบรวมและจัดพิมพขึ้นเพื่อใหเกิด
ความสะดวกในการมีขอมูลเพื่อการถกเถียงที่จะนําไปสูการแกไขใหกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพและสามารถคุมครองสิทธิของบุคคลไดสูงสุดตอไป
17. หลักกฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ. / โดย สุธีร ศุภนิตย. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2552.
[KT203 ส786ห 2552]
หนังสือหลักกฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการเลมนี้ ไดแกไขปรับปรุงและจัดพิมพขึ้นใหมให
สอดรับกับหลักการแกไขครั้งสําคัญในป พ.ศ.2541 และ พ.ศ.2542 ของพระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ.2483
อันไดแก การเพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยการฟนฟูกิจการและการเปลี่ยนแปลงหลักการบางเรื่องในกฎหมาย
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ลมละลาย โดยไดจัดแบงเนื้อหาออกเปนสองภาค ภาคแรกเปนเรื่องกฎหมายลมละลาย และภาคที่สองเปน
เรื่องการฟนฟูกิจการ โดยมุงเนนอธิบายหลักเกณฑการดําเนินกระบวนการพิจารณาทั้งกฎหมายลมละลายและ
กฎหมายฟนฟูกิจการ ตามลําดับขั้นตอนตั้งแตตนจนถึงที่สุด ทั้งนี้จะกลาวถึงหลักกฎหมายจากบทบัญญัติ
มาตราตาง ๆ ที่มีอยูในแตละกระบวนพิจารณาและใหขอสังเกต ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเกี่ยวโยง
กันของบทบัญญัติมาตราที่เกี่ยวของและสอดแทรกแนวคําพิพากษาศาลฎีกาในแตละเรื่อง อันจะกอใหเกิด
ความเขาใจมากยิ่งขึ้น
18. อะไรเอย (?)...ลิขสิทธิ์. / โดย จุมพล ภิญโญสินวัฒน. กรุงเทพฯ : ฐานบุคส, 2551.
[KS106 จ638อ 2551]
เปนหนังสือที่ใหความรูดานลิขสิทธิ์ ซึ่งเปนสิ่งที่อยูรอบตัวเรา เปนเรื่องในชีวิตประจําวัน อาทิเชน
หนังสือ ซีดีเพลง ดีวีดีภาพยนตร ลวนมีลิขสิทธิ์คุมครองผูที่สรางสรรคผลงานขึ้น ดังนั้น หนังสือเลมนี้จึงเปน
เครื่องมือในการถายทอดความรูดานลิขสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์เพลง ลิขสิทธิ์หนังสือและลิขสิทธิ์ภาพยนตร เพื่อใหคน
ทั่วไปมีความรูความเขาใจเรื่องลิขสิทธิ์มากขึ้น และเปนการปองกันความเสี่ยงหรือการกระทําใด ๆ ที่จะเปน
การละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น นอกจากนั้นยังมีกรณีตัวอยางของผูที่ถูกกลาวหาวาละเมิดลิขสิทธิ์เพลง ซึ่งเปนการ
กระทําโดยรูเทาไมถึงการณ เพื่อเปนอุทาหรณใหผูอานไดตระหนักถึงความสําคัญของลิขสิทธิ์เพื่อจะกระทําให
ถูกตองและใชผลงานลิขสิทธิ์ที่เจาของลิขสิทธิ์คิดคนขึ้นมาอยางสรางสรรค
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หนังสือหมวดภาษาศาสตร
(P)
1. แดศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน : วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา. / โดน นัทธนัย ประสานนาม,
บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ
: จรัลสนิทวงศการพิมพ, 2553.
หนังสือเลมนี้เปนการรวมบทความที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ รวมทั้งบทความที่มีเนื้อหา
เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยเรื่อง “สิทธิมนุษยชนในมิติวัฒนธรรม” เปนการนําเสนอความหมาย ขอบขาย และ
ความเปนมาของสิทธิมนุษยชนสามารถเปนพื้นฐานความรูสําหรับผูอาน “นาครเขษม ภาวะสูงวัยในมุมมอง
เควียร” ศึกษาการสรางพื้นที่ของผูสูงวัยในฐานะเควียรในพื้นที่สังคมเมือง และกระแสทุนนิยมสมัยใหม
“ผิดดวยหรือที่จะปรารถนา : ชนกลุมนอยทางเพศในนวนิยายไตรภาคของวีรวัฒน กนกนุเคราะห” เปนการ
สรางอัตลักษณเกยในบริบทสังคมไทยผานการนําเสนอเพศวิถีที่สัมพันธกับชนชั้น “ทากและปลิงอันอาจ
สูบเลือดใหมวยมรณ : ผูหญิงในเรื่องสั้นไทยแนวผจญไพร” ผูเขียนบทความชี้ใหเห็นการสรางความเปนอื่น
ใหแกหญิงดวยการกําหนดใหเปนชนกลุมนอยทางชาติพันธุ บางมีลักษณะกึ่งคนกึ่งสัตว จัดวางใหผูหญิงเปน
วัตถุของความปรารถนาและเสนหอันนาพิศวงของพวกเธอลวนนํามาซึ่งความหมาย ชะตากรรมของผูหญิงใน
วรรณกรรมกลุมนี้จึงถูกควบคุม ครอบครองและสังหารดวยอํานาจของผูชาย “ไกรทอง...ความรุนแรงระหวาง
เผาพันธุและเพศ” โดยเสนอวาความรุนแรงทั้งหมดตั้งอยูบนพื้นฐานความแตกตางดานเผาพันธุและเพศของ
ตัวละครการดํารงอยูของเรื่องไกรทองจากอดีตจนถึงปจจุบันแสดงใหเห็นถึงความรุนแรงเชิงโครงสรางที่ฝงราก
ลึกในสังคมไทยและความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ซึ่งรองรับการใชความรุนแรงแบบตาง ๆ “พันธนาการของ
ความเปนอื่น : การแสดงกับการทาทาย อัตลักษณชาติพันธุในบทละครเรื่อง Bondage ของเดวิด เฮนรี่ หวัง”
ผูเขียนใชทฤษฎี Performativity ของจูดิธ บัทเลอร นักคิดสายเพศสถานะศึกษาคนสําคัญของโลก เพื่อ
อธิบายอัตลักษณชาติพันธุในเรื่องที่ปรากฏในฐานะการสวมบทบาทที่สับเปลี่ยนไดและไมมีความตายตัว “วิวา
ทะโทษประหารชีวิตในฝรั่งเศส : วาดวยเรื่องกิโยติน” ผูเขียนบทความเสนอวา โทษสูงสุดนี้ไมไดทําหนาที่ใน
การเปนเครื่องมือลดแรงจูงใจในการกระทําผิดของคนในสังคม ทั้งยังถูกทําใหชอบธรรมผานมายาคติที่ถูกสราง
ขึ้นจากเหตุผลทางประวัติศาสตรและอุดมการณทางการเมือง “เสียงสะทอนเหนือหลุมฝงศพ : สงครามโลก
ครั้งที่ 2 ในกวีนพิ นธไทยสมัยใหม” ผูเขียนบทความไดนําเสนอหนาที่ของกวีนิพนธในการนําเสนอและแสดง
ทัศนวิจารณของกวีบอกเลาประสบการณของผูสูญเสียลักษณะกวีนิพนธไทยสมัยใหม จึงสอดคลองกับลักษณะ
ของกวีนิพนธสงคราม และบทความเรื่องสุดทายเปนเรื่องเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาเรงดวนใน
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ปจจุบัน เรื่อง “คนกับปา : ปญหาเรื่องสิทธิการจัดการทรัพยากรในวรรณกรรมของวัธนา บุญยัง” โดยผาน
บทบาทของพยานทั้งในฐานะผูรูและผูสง นอกจากนั้น วัธนายังใชฉากธรรมชาติอันงดงามแสดงใหเห็นสาย
สัมพันธระหวางคนกับปาอีกดวย
2. พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับ
ศาสนาและศีลธรรม. / โดย กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2552.
[PN4193.K5 ภ671พ 2552]
หนังสือเลมนี้จัดพิมพเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 ซึ่งเนื้อหาภายในเปนการรวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส
ของพระองคที่ไดพระราชทานในโอกาสตาง ๆ เกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรมโดยไดอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ
ภาพพระราชกรณียกิจ พระปฐมบรมราชโองการ พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสคัดตัดตอนมารวมไวใน
หนังสือเลมนี้ อาทิ พระราชดํารัสที่พระราชทานแกประชาราษฎร วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2499
“อันพระพุทธศาสนาซึ่งเปนศาสนาประจําชาติของเรานี้ตามความอบรมที่ไดรับมาก็ดี ตามความศรัทธา
เชื่อถือสวนตัวขาพเจาก็ดี เห็นเปนศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง มีคําสั่งสอนใหคนประพฤติเปนคนดีทั้งเพียบพรอม
ดวยสัจธรรมอันชอบดวยเหตุผล นาเลื่อมใสยิ่งนัก....” เปนตน
3. เรียนอังกฤษไมนาน 30 วัน ก็พูดได. / โดย ประเพศ ไกรจันทร. กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2552.
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ใชสําหรับการฝกพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งเหมาะสําหรับทั้งผูที่ไมเคยมี
พื้นฐานการพูดมากอน ผูที่เคยเรียนพูดแลวแตไมประสบความสําเร็จ ผูที่ตองการเรียนรูการพูดภาษาอังกฤษ
ดวยตนเอง และผูที่สนใจการพูดภาษาอังกฤษโดยทั่วไป โดยผูเขียนถายทอดความรูในการฝกพูดเรียงลําดับตาม
เหตุการณที่ผูอานสามารถเขาใจไดงายและเรียนรูไดภายในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถนําไปใชสนทนาใน
ชีวิตประจําวันไดจริง อันจะทําใหเกิดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษไดอยางดี เพราะจะบอกไวทั้งวิธีการ
ออกเสียงและความหมายไวอยางละเอียด
4. How to speak English with confident พูดอังกฤษแบบฝรั่ง ภาค 2. / โดย เศรษฐวิทย.
พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ
: เม็ดทราย, 2551. [PE1131 ศ866พ 2551]
หนังสือเลมนี้ชวยแนะนําศัพทและสํานวนตาง ๆ ของภาษาอังกฤษที่ใชในชีวิตประจําวัน โดย
ผูเขียนเชื่อวาการที่คนสวนใหญใชภาษาอังกฤษสื่อสารไมได มีอุปสรรคมาจากการขาดความรูในเรื่องของ
สํานวน หรือ Idioms ซึ่งมีลักษณะ คือ เปนคํากริยาเรียงตอกัน แตใหความหมายตางไปจากเดิมมาก ทั้งนี้การ
อานหนังสือเลมดังกลาวจะใหทั้งความรูและความเพลิดเพลินดวยรูปแบบการเขียนที่นาสนใจ มีการยกบท
สนทนาขึ้นเปนตัวอยาง และทายบทจะอธิบายความหมายของศัพทสํานวน ซึ่งแตละสํานวนนั้นใกลตัวและ
สามารถนํามาใชประโยชนไดจริง
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หนังสือหมวดวิทยานิพนธ
รายงานการวิจัย
1. กฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย : การบังคับโทษจําคุก. / โดย ธานี วรภัทร. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2552. [ว KU177 ธ517ก 2552]
ปจจุบันประเทศไทยมีปญหาในการบังคับโทษจําคุกผูตองขังลนเรือนจํา เจาหนาที่ราชทัณฑมี
จํานวนไมเพียงพอ ทําใหการบังคับโทษไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูกระทําความผิดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สาเหตุเนื่องมาจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยทํางานสงตอกันไปเปน
ทอด ๆ ภายใตแนวทางการทํางาน และนโยบายของแตละหนวยงานที่ตางกันในกระบวนการยุติธรรมเดียวกัน
ซึ่งขาดทิศทางและแนวคิดในการปฏิบัติงานรวมกัน ภาระจึงไปตกหนักอยูกับหนวยงานสุดทายของ
กระบวนการยุติธรรม คือ ราชทัณฑ การศึกษาวิจัยฉบับนี้จึงไดทําการศึกษากฎหมายบังคับโทษจําคุกใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยใชวิธีการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและการบังคับโทษของตางประเทศ และ
มาตรฐานขั้นต่ําในการปฏิบัติตอนักโทษของสหประชาชาติกับกฎหมายบังคับโทษในประเทศไทย เพื่อให
สามารถนําไปประยุกตใชกับกฎหมายบังคับโทษในประเทศไทยใหเหมาะสมตอไป
2. กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษา
โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก. / โดย วารีรัตน แกวอุไร และคณะ. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย,
2552.
[ว LB2952.6.PH51 ว485ก 2552]
งานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากลยุทธการบริหารความเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในเขตจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวาแตละโรงเรียนที่เขารวมในโครงการวิจัยสัตศิลามีความ
ชัดเจนในการบริหารจัดการศึกษา โดยมีคูมือบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนแนวดําเนินการมีรูปแบบการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการอยางเปนระบบ โดยใช MSPA และบูรณาการทํางานตามวงจร PDCA สวน
กลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาพบวา ความสําเร็จขึ้นอยูกับการมีวิสัยทัศนและการเปน
ผูนําทางวิชาการหรือการเปนผูเห็นความสําคัญและสนับสนุนงานวิชาการใหเปนหัวใจสําคัญในการบริหารจัด
การศึกษาของผูบริหารสูงสุด นอกจากนี้การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกมีกลยุทธในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกันตามบริบททาง
สังคมของแตละโรงเรียนอยางไรก็ตามกลยุทธการบริหารการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสามารถแบงออกไดเปน
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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2 ระดับ ไดแก กลยุทธเปาหมาย หมายถึง แนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนสูความสําเร็จ
ตามที่โรงเรียนกําหนดไว และกลยุทธกระบวนการ หมายถึง แนวทางในการสงเสริมการปฏิบัติการในโรงเรียน
ไปสูความเปนเลิศของการพัฒนาสูการเปลี่ยนแปลง
3. กลยุทธการสื่อสารของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่เคยดํารงตําแหนงกํานัน. / โดย สุภาภรณ ติ่งอินทร.
กรุงเทพฯ
: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553. [ว P96.P6 ส838ก 2553]
วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาถึงกลยุทธการสื่อสารของผูที่เคยดํารงตําแหนงกํานันเพื่อกาวเขาสู
ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระเบียบวิธีวิจัยเปนเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเชิงลึก (
In-depth
interview) สมาชิกวุฒิสภาที่เคยดํารงตําแหนงกํานัน จํานวน 4 คน ประกอบดวย นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ นาย
มานพนอย วานิช นายโสภณ ศรีมาเหล็ก และนายอิทธิพล เรืองวรบูรณ รวมถึงสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ
ผลการศึกษาพบวา สวนที่ 1 กลยุทธการสื่อสารในเชิงการหาเสียง ไดแก สื่อสารเพื่อแนะนําตัว สราง
ภาพลักษณเขาถึงประชาชนในพื้นที่ เพื่อหวังผลทางการเมือง นอกจากนี้แลวตองมีปจจัยที่เปนตนทุนทางสังคม
ประกอบดวย สวนที่ 2 กลยุทธการสื่อสารที่เกิดขึ้นเมื่อเขาสูตําแหนง ส.ว. แลว พบวามีประเด็นของการสื่อสาร
คือ ใชสื่อผานบุคคล พรอมกันนี้ยังพบวาการสื่อสารเพื่อผลงานของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งหลังจากเปนสมาชิก
วุฒิสภาแลว ผลงานที่สามารถสื่อสารใหประชาชนไดรับรู คือ การปรากฏตัวตอสาธารณชนโดยตรงและการ
ปรากฏตัวตอสาธารณชนผานสื่อ โดยเนื้อหาที่สื่อสารจะเปนเรื่องที่แจงใหทราบความคืบหนาเกี่ยวกับราง
กฎหมายที่วุฒิสภากําลังพิจารณาหรือรางกฎหมายที่อยูในความสนใจของประชาชน การอภิปรายในสภาและ
ภารกิจของคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา ทั้งนี้จากขอคนพบที่กลาวถึงการสื่อสารหลังเขาสูตําแหนงไม
วาจะเปนบทบาทหนาที่และผลงานทั้งในระดับจังหวัดและการทํางานในหนาที่ ส.ว. เปนการสื่อสารความสําเร็จ
ของการเปนสมาชิกวุฒิสภาดวย
4. การกระจายอํานาจในประเทศญี่ปุนและไทย : การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นถึงเงื่อนไขความ
สําเร็จของการกระจายอํานาจ บทสรุปสําหรับผูบริหาร. / โดย ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกลา, 2553. [ว JS113 ศ734บ 2553]
งานวิจัยเลมนี้เปนการศึกษาและทําความเขาใจในกระบวนการกระจายอํานาจที่เกิดขึ้นในประเทศ
ญี่ปุนและไทยในชวงหลังป พ.ศ.2540 จากผลการศึกษานี้ไดแสดงใหเห็นถึงกระบวนการกระจายอํานาจใน
ประเทศญี่ปุนและไทยมีความแตกตางกัน กลาวคือ ในกรณีของประเทศญี่ปุนนั้นกระบวนการกระจายอํานาจที่
เกิดขึ้นเปนเพียงการปรับความสัมพันธทางกฎหมายระหวางรัฐบาลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหม ทําให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระและสามารถตอบสนองตอประชาชนไดมากขึ้น ในขณะที่
กระบวนการกระจายอํานาจในประเทศไทย เพื่อใหเกิดการปรับโครงสรางการบริหารราชการแผนดินทั้งระบบ
ดังนั้น กระบวนการกระจายอํานาจในประเทศญี่ปุนจึงดูเหมือนจะไมไดสงผลใหเกิดแรงตานเทากับในประเทศ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ไทย จึงทําใหกระบวนการกระจายอํานาจในประเทศญี่ปุนสามารถขับเคลื่อนใหประสบความสําเร็จไปได
โดยงาย
5. การกําหนดเขตพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมบริเวณบึงทุงกะโลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร.
/ โดน รัชดา คําจริง และคณะ. อุตรดิตถ
: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, 2553.
[ว G70.2 ร322ค 2553]
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค คือ กําหนดเขตพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมบริเวณบึงทุงกะโล โดย
การบูรณาการหลายตัวแปร ผลการศึกษาพบวา บริเวณพื้นที่บึงทุงกะโลจัดเปนเขตพื้นที่ออนไหวตอ
สิ่งแวดลอมในระดับปานกลางทั้งพื้นที่ จากผลการออนไหวตอสิ่งแวดลอมในพื้นที่ดังกลาวเมื่อมีการวิเคราะหใน
แตละตัวแปรพบวาในตัวแปรทางดานความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยเปนตัวแปรเพียงตัวเดียวที่มีระดับความ
เสี่ยงอยูในระดับมากที่สุด เมื่อทําการพิจารณาแลวพบวา ปจจัยที่เปนสิ่งเสริมใหพื้นที่ทุงกะโลดังกลาวเสี่ยงตอ
การเกิดอุทกภัยในระดับมากที่สุดนั้น เนื่องจากสภาพบริเวณดังกลาวเปนพื้นที่ที่มีลักษณะเปนพื้นราบและเปน
พื้นที่ในการทําเกษตรกรรม อีกทั้งยังอยูใกลกับแหลงน้ํา ดังนั้นในเขตพื้นที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมบริเวณทุง
กะโล ถาจะมีการกอสรางอาคารตาง ๆ จึงตองใสใจในเรื่องของการวางทอระบายน้ําและการถมดินที่ใหแนน
รวมทั้งอาจมีการกอสรางคลองผันน้ําหรือมีการขุดคลองเพื่อระบายน้ําที่ถูกตองตามสภาพพื้นที่เพื่อเปนการ
ปองกันการเสียหายของการกอสรางอาคารที่อาจเกิดอุทกภัย
6. การคุม ครองแรงงานไทยในตางประเทศ : ศึกษาดานกฎหมายและบทบาทของทูตในประเทศตาง ๆ.
/ โดย สมบูรณ เสงี่ยมบุตร และคณะ. กรุงเทพฯ
: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2552.
[ว KM55 ส258ก 2552]
งานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสถานการณและสภาพปญหาของแรงงานไทยใน
ตางประเทศ และศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของและบทบาทของทูตในประเทศตาง ๆ ในการคุมครอง
แรงงานไทยในตางประเทศ ซึ่งจากการศึกษาพบวา แรงงานไทยจํานวนมากยังคงนิยมไปทํางานในตางประเทศ
แตรูปแบบการเดินทางไปทํางานตางประเทศเริ่มเปลี่ยนแปลงไป การไปทํางานตางประเทศผานบริษัทจัดหา
งานมีแนวโนมลดลงแตจะเปนการไปทํางานตางประเทศดวยตนเองมากขึ้น ในขณะเดียวกันสภาพปญหาของ
แรงงานไทยยังถูกหลอกลวงและเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทจัดหางานและนายจางชาวตางชาติ แมประเทศ
ไทยมีการตราพระราชบัญญัติขึ้นมาบังคับใชแตก็ไมสามารถแกไขปญหาของแรงงานไทยในตางประเทศในดาน
บทบาทของทูตมีบทบาทมากในการใหความคุม ครองแรงงานไทยในตางประเทศ แตกย็ งั มีสง่ิ ทีค่ วรปรับปรุงให
การคุมครองแรงงานไทยในตางประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ขอเสนอแนะของ
คณะผูวิจัยคือ ใหมีการเปดเสรีแรงงานวิชาชีพไปทํางานตางประเทศ โดยการอนุญาตใหมีการโฆษณารับสมัคร
แรงงานวิชาชีพไปทํางานตางประเทศ ควรมีการตั้งคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนสําหรับดูแลเรื่องกฎ
ระเบียบ แรงงานใหสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญและสํานักงานแรงงานไทยในตางประเทศเพิ่มการหา
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ตลาดสําหรับแรงงานไทย ควรดําเนินการอบรมงานกงสุลใหแกเจาหนาที่แรงงานที่ประจําในประเทศและ
มอบหมายงานกงสุลที่เกี่ยวเนื่องกับแรงงานใหเจาหนาที่แรงงานปฏิบัติ สถานทูตและสํานักงานแรงงานไทย
ควรมีการจัดหาลามไวบริการแรงงานไทยอยางเพียงพอ และสงแพทยไปตรวจรักษาแรงงานไทยในตางประเทศ
รวมทั้งเพิ่มโครงการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาทองถิ่นใหแกแรงงานไทย
7. การถายทอดองคความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งและความยั่งยืนของการทองเที่ยวเชิง
นิเวศและการประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยวที่พักแรมแบบโฮมสเตย กรณีศึกษาตําบล
เกาะชางใต จังหวัดตราด. / โดย วุฒิชาติ สุนทรสมัย และคณะ. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา,
2550.
[ว G156.5.E26 ว865ก 2550]
การวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูประกอบการและผูสนใจประกอบธุรกิจทองเที่ยวที่พัก
แรมแบบโฮมสเตยใหมีศักยภาพ รวมทั้งศึกษาปญหาในการประกอบธุรกิจ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมเปนการถายทอดองคความรูดานการบริการ ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการมีความรูพื้นฐานดาน
การบริการอยูมาก แตยังขาดความชวยเหลือดานการตลาด และพบวาปญหาสําคัญของการประกอบธุรกิจการ
ทองเที่ยว คือ ตางคนตางทํา ขาดความรวมมือของชุมชนเองและขาดการประสานกับหนวยงานระดับทองถิ่น
ขอเสนอแนะ คือ การติดตามผลการถายทอดองคความรูดานการบริการ ดานการใชภาษาอังกฤษ ดาน
การตลาด การบัญชีและการเงินเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ทั้งนี้ อาศัย
ความสัมพันธเชิงเครือขายชุมชนที่เปนรูปธรรมที่มิไดมุงเนนเปาหมายทางเศรษฐกิจเทานั้น แตมุงการรูรัก
สามัคคีเปนแกนแท นอกจากนี้การศึกษาวิเคราะหและระบุปญหาของชุมชนรายรอบที่ไดรับผลกระทบตอการ
เขามาของนักทองเที่ยวที่ตองการที่พักแรมแบบโฮมสเตยที่เพิ่มขึ้นอยางยั่งยืนและตอเนื่อง
8. การพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติของคณะกรรมาธิการในระบบรัฐสภาไทย. / โดย เจษ
อนุกูลโภคารัตน. กรุงเทพฯ
: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552. [ว KD212.1 จ754ก 2552]
รัฐสภาเปนสถาบันทางการเมืองที่มีบทบาทสําคัญในฐานะที่เปนสถาบันนิติบัญญัติของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยของไทย มีหนาที่หลักในการกําหนดระเบียบกฎเกณฑการอยูรวมกันของคนในสังคม
การตราพระราชบัญญัติหรือการออกกฎหมายมาบังคับใช แตเมื่อพิจารณากระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา
ไทยในปจจุบันแลวจะพบวายังมีปญหาและอุปสรรคหลายประการ ทําใหเกิดความลาชา การแกไขกฎหมายที่มี
อยูใหทันสมัยเพื่อแกปญหาตาง ๆ ยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเสนอแนะและการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติ อันทําใหกระบวนการดานการนิติบัญญัติจําเปนตองไดรับการแกไขและพัฒนา
อยางตอเนื่องตอไป
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9. การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจอพารตเมนตขนาดกลางในจังหวัดสมุทรปราการ.
/ โดย เฉลิมพล แสงฤทธิ์. ชลบุรี
: มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551. [ว HD7287.6.T5 ฉ422ก 2551]
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน
โครงการอพารตเมนตใหเชาวาจะใหผลตอบแทนคุมทุนหรือไมในระยะยาวเพื่อพิจารณาตัดสินใจลงทุน
โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนโดยมีแหลงเงินทุนจากผูลงทุน
พบวา โครงการอพารตเมนตใหเชาคุมคาแกการลงทุน อัตราผลตอบแทนมีคามากกวาดอกเบี้ยเงินกูเหมาะสมที่
จะลงทุน และระยะเวลาในการคืนทุนสามารถเริ่มใหผลตอบแทนแกผูลงทุนในระยะ 8.48 ปขึ้นไป
10. การสงเสริมการทองเที่ยวพื้นที่ภาคตะวันออกของจังหวัดตากเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว. / โดย
ยุพิน มีใจเจริญ และคณะ. ตาก
: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 2553.
[ว G155.T5 ย421ก 2553]
การวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาแหลงทองเที่ยว ความตองการของนักทองเที่ยว
การมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและกลยุทธในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
พื้นที่ภาคตะวันออกของจังหวัดตาก เปนวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยปรากฏวาสภาพปญหา
ของแหลงทองเที่ยวที่ไมไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามมาตรฐานการทองเที่ยวดานสภาพพื้นฐานทั่วไป ดาน
ทรัพยากรทองเที่ยว ดานความพรอมและดานการตลาดตามลําดับ เนื่องจากแหลงทองเที่ยวอยูในความดูแล
ของหนวยงานราชการที่ไมใชองคกรปกครองสวนทองถิ่นชุมชนไมสามารถเขารวมตัดสินใจพัฒนาได
ประกอบดวย แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและแหลงทองเที่ยวทาง
ประเพณีวัฒนธรรม ปญหาที่สําคัญ คือ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับนักทองเที่ยวไดรับรูอยางทั่วถึง
สวนดานความตองการของนักทองเที่ยวมีความตองการใหเปนไปตามมาตรฐานการทองเที่ยวอยูในระดับมาก
ทุกดาน ทั้งนี้ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริมการทองเที่ยวนั้นมีสวนรวมทั้งทางตรง/ทางออม ดาน
การหากลยุทธเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวในภาคตะวันออกของจังหวัดตากเพิ่มมากขึ้นนั้นพบวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานราชการสรางความรวมมือในการพัฒนาการทองเที่ยวได
11. ความมีศักยภาพทางการตลาดและความเปนผูประกอบการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม : ศึกษากิจการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑที่ทําหรือแปรรูปจากสมุนไพร
ในเขตภาคตะวันออก. / โดย วุฒิชาติ สุนทรสมัย. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547.
[ว HD9091.H473 ว866ค 2547]
การวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความมีศักยภาพทางการตลาดและความเปนผูประกอบของ
กิจการและศึกษาปจจัยที่มีผลตอความมีศักยภาพทางการตลาดและความเปนผูประกอบการของกิจการ และ
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความมีศักยภาพทางการตลาดและความเปนผูประกอบการของกิจการ SMEs เปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ ผลการศึกษาพบวาผูประกอบการสวนใหญอยูในจังหวัดชลบุรีเปนเจาของเอง/คนเดียวเปน
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กิจการคาปลีกสวนใหญเปนกิจการขนาดยอมและไมมีทุนจดทะเบียน ผูประกอบการมีศักยภาพทางการตลาด
สูง ผูประกอบการมีลักษณะความเปนผูประกอบการในแตละดานเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก
ความสําเร็จในการริเริ่มและขยายธุรกิจการรับรู การควบคุมตนเอง การริเริ่มสิ่งใหม ๆ ในธุรกิจมุมมองทาง
ธุรกิจ การรับรู การยอมรับทางธุรกิจ การยอมรับความเสี่ยง/ความไมแนนอนและความเปนอิสระ ขอเสนอแนะ
ดานเนื้อหาความมุงเนนพัฒนาศักยภาพทางการตลาดดานที่เปนจุดออน คือ ดานความสามารถภายในกิจการ
เองที่เปนปจจัยภายในกิจการ
12. คําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. / โดย ชัยรัตน
เบ็ญจะมโน. กรุงเทพฯ
: สถาบันพระปกเกลา, 2547. [ว KD51/2540 ช424ค 2547]
หนังสือคําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เลมนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระและกระบวนการบริหารบานเมืองที่เปน
ประชาธิปไตย สามารถนําองคความรูจากสาขาวิชาการตาง ๆ ไปใชในการวิเคราะหสถานการณดานการเมือง
การปกครองของประเทศได ดวยการศึกษาวิเคราะหแนวคําพิพากษาและคําสั่งคํารองของศาลฎีกาและคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อทําใหเกิดความเขาใจในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไดชัดเจนยิ่งขึ้น อันจะเปน
ประโยชนแกการใชสิทธิของประชาชนตอไป
13. นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานี. / โดย รุจนจาลักษณรายา คณานุรักษ. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกลา, 2553. [ว JQ1745.A55.P64S92 ร652น 2553]
งานวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงเครือขายและความสัมพันธของนักการเมืองถิ่น จังหวัด
สุราษฎรธานี และทราบถึงความสัมพันธของนักการเมืองกับพรรคการเมือง รวมทั้งกลวิธีหาเสียงของ
นักการเมือง จากการศึกษาพบวานักการเมืองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานีสวนใหญมีภูมิหลังมาจากการเปน
นักการเมืองทองถิ่นของพรรคประชาธิปตย ในดานเครือขายความสัมพันธเปนในลักษณะทายาททางการเมือง
เครือญาติหรือบุคคลที่ใกลชิดกับพรรคประชาธิปตย กลวิธีการหาเสียง คือ การลงพื้นที่พบปะประชาชนดวย
ตนเองทั้งในชวงที่มีและไมมีการเลือกตั้ง การไปรวมกิจกรรมทางสังคม อาจกลาวไดวา ประชาชนในจังหวัดสุ
ราษฎรธานีมีความผูกพันกับนักการเมืองถิ่นผานทางพรรคมากกวาตัวบุคคล พรรคประชาธิปตยจึงครองที่นั่ง
ของนักการเมืองถิ่นจังหวัดสุราษฎรธานีมาตลอดระยะเวลายาวนานหลายยุคหลายสมัย
14. แนวคิดการปรับโครงสรางสถานีตํารวจเพื่อประชาชน. / โดย ศุภชัย ยาวะประภาษ และคณะ
กรุงเทพฯ
: คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตํารวจ, 2550. [ว HV8252.55 ศ683น 2550]
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องนี้สาระสําคัญภายในเลมประกอบดวย สวนที่ 1 ความเปนมาจาก
แนวนโยบายของรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นตองการใหมีการปรับปรุง
ระบบงานตํารวจใหเปนรูปธรรม รวมถึงใหหาแนวทางแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของตํารวจให
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เหมาะสมกับสภาวะของสังคม สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานของคณะทํางานดานสถานีตํารวจประกอบดวย
แนวคิดในการปรับโครงสรางสถานีตํารวจ การเก็บรวบรวมขอมูลของคณะทํางานฯ 10 ขอเสนอในการ
ปรับปรุงโครงสรางและระบบงานสถานีตํารวจ สวนที่ 3 ขอสรุปกลาวถึง ขอเสนอทั้ง 10 ขอในการปรับเปลี่ยน
สถานีตํารวจเปนขอมูลที่รวบรวมไดในปจจุบัน นอกจากนี้ไดมีการนําเสนอตารางแสดงความคิดเห็นของ
ขาราชการตํารวจและประชาชน พรอมดวยภาคผนวก ประกอบดวย สถานีตํารวจยุคใหม : 10 ขอเสนอ
เบื้องตนเพื่อรับฟงความคิดเห็น แบบสอบถามเพื่อประกอบขอเสนอการปรับปรุงปฏิบัติงานและโครงสราง
สถานีตํารวจ ภาพรวมความคิดเห็นที่มีตอประเด็นสวนที่ 1 การบริหารจัดการสถานี จําแนกตามสายงานที่
สังกัด ตลอดจนรายนามคณะอนุกรรมการดานโครงสรางและการบริหาร
15. บทคัดยอชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง. พิมพครั้งที่ 3. นครศรีธรรมราช : สถาบัน
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 2552.
[ว GB992.T5 ว346บ 2552]
หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมบทคัดยองานวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุม
น้ําปากพนัง ประกอบดวย 3 กลุมวิจัย คือ 1. กลุมวิจัยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิต 2. กลุมวิจัย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3. กลุมวิจัยชุมชนกับการปรับตัวดานอาชีพ ซึ่งงานวิจัยทั้งหมด
ไดพยายามใหครอบคลุมการศึกษาในประเด็นตาง ๆ ของพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ทั้งในประเด็นทางดานกายภาพ
และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ซึ่งเปนฐานการผลิตของชุมชน ประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมจากอดีตถึง
ปจจุบัน บทบาทและการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางเกณฑหรือตัวชี้วัดเพื่อบริหารจัดการลุมน้ํา รวม
ไปถึงประเด็นการศึกษาศักยภาพในการปรับตัวของชุมชนตอการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและวิถีชีวิต ซึ่ง
ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยของทั้ง 3 กลุมวิจัยนี้จะนําไปผนวกกับขอมูลพื้นฐานของพื้นที่จากหนวยงานอื่น ๆ แลว
นํามาบูรณาการใชเปนขอมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ําปาก
พนัง
16. พลวัตการมีสวนรวมของประชาชน. / โดย ถวิลวดี บุรีกุล. กรุงเทพฯ : เอ.พี.กราฟฟค ดีไซน
และการพิมพ, 2552.
[ว JQ1745.A55.P37 ถ282พ 2552]
หนังสือเลมนี้มาจากการศึกษาเรื่องของการมีสวนรวมที่ดําเนินการมาเปนระยะเวลาหลายป และ
เปนความพยายามที่จะเรียกรองใหมีการมีสวนรวมอยางแทจริงไมวาในทางการเมือง ทางกระบวนการหรือทาง
กฎหมาย เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชนเปนองคประกอบสําคัญของการเสริมสรางประชาธิปไตยที่
ยั่งยืน และเปนการกระจายโอกาสใหประชาชนไดมีโอกาสมากขึ้น การเรียนรูและศึกษาประวัติศาสตรของการ
มีสวนรวมที่สําคัญจะทําใหสามารถรูจักตัวเอง และเขาใจสังคม อันนําไปสูการยกระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนใหบรรลุการเปนประชาธิปไตยอยางแทจริงตอไป
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17. รูปแบบการควบคุมผูตองขังลักษณะพิเศษที่ยากตอการควบคุม. / โดย อายุตม สินธพพันธุ.
กรุงเทพฯ
: กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม, 2552. [ว HV8655 อ639 2552]
หนังสือเลมนี้เปนการศึกษาวิจัยในเรื่อง รูปแบบการควบคุมผูตองขังลักษณะพิเศษที่ยากตอการ
ควบคุม ซึ่งมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาทัศนคติของผูปฏิบัติงานควบคุมผูตองขังลักษณะพิเศษที่ยาก
ตอการควบคุมตอรูปแบบที่เหมาะสมในการควบคุมผูตองขังกลุมนี้ และเพื่อสํารวจปญหาในการควบคุม
ผูตองขังลักษณะพิเศษที่ยากตอการควบคุมเพื่อนําไปสูการกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบัติตอ
ผูตองขังลักษณะพิเศษที่ยากตอการควบคุม โดยแบงเนื้อหาออกเปนบทนํา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ระเบียบและวิธีการวิจัย ผลการวิจัย และสรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
18. แรงจูงใจในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยรามคําแหงในชวง 12 ป (พ.ศ.2537-2549). กรุงเทพฯ :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552. [ว LG395.R3.A35 ร446ร 2552]
การวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ตามความคิดเห็นของผูบริหารมหาวิทยาลัย จําแนกตามเพศ ประสบการณในการทํางานบริหารและหนาที่การ
ปฏิบัติงาน ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารระดับกลางของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในชวง 12 ป (พ.ศ.2537-2549) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ สถานภาพของผูบริหารพบวา
ผูบริหารมหาวิทยาลัยรามคําแหงในชวง 12 ป (พ.ศ.2537-2549) เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง และเปน
ผูบริหารระดับกลางสวนใหญมีประสบการณในการทํางานบริหารนอยกวา 10 ป รองลงมา 21 ปขึ้นไป และ
ในชวง 10-20 ป ตามลําดับ แรงจูงใจในการบริหารจัดการพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับ “มาก” และดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานปจจัยกายภาพ สวนแรงจูงใจในดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการยอมรับนับถือ
ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการบริหารจัดการ ซึ่งไดจําแนกตามเพศพบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน
แตเมื่อพิจารณาดานการบริหารจัดการพบวา ผูบริหารเพศชายมีแรงจูงใจมากกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้การจําแนกตามหนาที่การปฏิบัติงานพบวา ผูบริหารที่มีหนาที่การปฏิบัติงาน
แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยรามคําแหงในชวง 12 ป โดยภาพรวมและดานการ
ยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ทําและดานความรับผิดชอบแตกตางกัน โดยผูบริหารระดับสูงมีแรงจูงใจใน
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมากกวาผูบริหารระดับกลาง และในการจําแนกตามประสบการณในการทํางาน
บริหารพบวา ผูบริหารที่มีประสบการณในการทํางานบริหารแตกตางกันมีแรงจูงใจในการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในชวง 12 ป (พ.ศ.2537-2549) โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
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19. ฤาเสียงของประชาชนจะมีความหมายในการจัดทํางบประมาณของ อบต.?. / โดย วีระศักดิ์
เครือเทพ. กรุงเทพฯ
: สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา, 2553.
[ว JS7408.6.P66 ว849ฤ 2553]
หนังสือเลมนี้ไดเรียบเรียงมาจากงานผลงานวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล โดยมีเนื้อหาภายในประกอบดวย การนําเสนอที่มาของหนังสือ
ระเบียบวิธีการศึกษา การทบทวนวรรณกรรมในทางวิชาการที่เกี่ยวของ และกรอบวิเคราะหที่ใชในการศึกษา
วิจัย พรอมกับนําเสนอภาพรวมของผลการศึกษาและคุณลักษณะที่สําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทํางบประมาณของ อบต. เปนกรณีศึกษาทั้ง 4 แหง กับบทวิเคราะหถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทํางบประมาณของ อบต. เปนกรณีศึกษาทั้ง 4 แหงกับบทวิเคราะหถึงผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นจากการมีสวนรวมของประชาชนที่มีตอการปกครองตนเองของพลเมือง การจัดสรรงบประมาณเพื่อ
แกไขปญหาของประชาชน การรักษาความยั่งยืนทางการคลังและการเขาถึงของประชาชนที่มีตอการตัดสินใจ
ทางงบประมาณของ อบต. ตลอดจนไดนําเสนอกรณีตัวอยางของ อบต. ทัง้ 4 แหง อีกทั้งรวมถึงการสรุปผล
การศึกษา รวมทั้งขอเสนอแนะในทางวิชาการและในทางปฏิบัติเพื่อการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดทํางบประมาณของ อบต.
20. สรุปงานวิจัยเรื่อง แนวทางการสรางสันติภาพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในมุมมองของ
ผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรง. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ, 2551.
[ว HM1126 ก131ส 2551]
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาสาเหตุที่อยูเบื้องหลังของความรุนแรงและความคับของใจของ
ชาวไทยเชื้อสายมาเลยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และนําเอาสาเหตุเหลานั้นมาสังเคราะหและนําเสนอเปน
นโยบายเพื่อนําไปปฏิบัติการใหกับทุกฝายที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูที่ตองการมีสวนรวมในการนําสันติภาพและการ
อยูรวมกันอยางสันติสุขกลับคืนมา โดยใชมุมมองจากดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเปนดานหลักและดาน
การเมือง กฎหมายและการทหารเปนดานรอง ขอที่คนพบ คือ ความรุนแรงเปนผลมิใชเหตุของความรุนแรง
เมื่อวิเคราะหลงไปแลว คือ ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาความยากจน การขาดแคลนสาธารณูปโภค การขาดแคลน
ดานสาธารณสุข การเขาไมถึงหรือไมไดรับโอกาสทางการศึกษา ซึ่งทําใหชีวิตความเปนอยูคับแคน ทําใหตกงาน
โดยเฉพาะเยาวชน โอกาสในการประกอบอาชีพถูกคุกคาม ขอเสนอแนวทางการแกปญหาความไมสงบใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใตยั่งยืน คือ การทุมงบประมาณลงไปเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจ ปญหาความยากจน ปญหา
เยาวชนไมมีงานทํา เยาวชนไมไดรับการศึกษาและการขาดแคลนสาธารณูปโภค การพัฒนาใหมีบริการ
สาธารณสุขพื้นฐานอยางทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกลตัวเมือง เปนตน
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21. เอกลักษณทางเภสัชเวท ความเปนพิษ ฤทธิ์ตานเชื้อราในชองปากและการพัฒนาเภสัชภัณฑ
จากสารสกัดจันทรแปดกลีบเพื่อใชทางทันตกรรม. / โดย สมพร ภูติยานันท และคณะ.
เชียงใหม
: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552. [ว RK701 ส265อ 2552]
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเภสัชภัณฑที่เหมาะสมที่มีสารสกัดจันทรแปดกลีบเปนสารออก
ฤทธิ์ โดยเริ่มจากการนําผงแหงของผลจันทรแปดกลีบมาทําการสกัดดวยตัวทําละลายชนิดตาง ๆ ที่มีขั้ว
แตกตางกัน ไดแก เฮกเซน เอทิลอะซิเตตและเอธานอล การทดลองพบวาการสกัดดวยเฮกเซนทําใหไดปริมาณ
สารสกัดมากที่สุด และพบวาสารสกัดเฮกเซน เอทิลอะซิเตต สามารถตานเชื้อกอโรคดังกลาวได นอกจากนี้จาก
ผลการทดลองของโครงการนี้สรุปไดวา สารสกัดจันทรแปดกลีบเปนสารสกัดดวยเอกเซนที่มีศักยภาพในการ
เปนสารออกฤทธิ์ที่ดีในตํารับเภสัชภัณฑตานเชื้อกอโรค ซึ่งสามารถจะนําไปประยุกตใชประโยชนในทาง
ทันตกรรมตอไป

หนังสือหมวดสิ่งพิมพรัฐบาล
1. กระทรวงคมนาคมสรางฐานไทยดวยโครงขายคมนาคม. / โดย สุรชัย ธารสิทธิ์พงษ. กรุงเทพฯ :
กระทรวงคมนาคม, 2552.
กระทรวงคมนาคมสรางฐานไทยดวยโครงขายคมนาคม เปนหนังสือชุดแรกของกระทรวงคมนาคม
ที่นําเสนอเรื่องราวของกระทรวงทั้งในอดีตและปจจุบันในแงมุมที่หลากหลายมีประเด็นที่นาสนใจ รวมถึง
กําหนดทิศทางสูอนาคต ประกอบดวย เลม 1 “กระทรวงคมนาคม ขับเคลื่อนสูความพรอม” นําเสนอความ
พรอมดานโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงอันเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เลม 2
“กระทรวงคมนาคม เชื่อมโครงขาย มุงความยั่งยืน” นําเสนอการบูรณาการโครงขายคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยง
ทั้งภายในและระหวางประเทศ และการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนไปสูการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน
เลมที่ 3 “กระทรวงคมนาคม ปลายทางทีค่ วามสุข” หนังสือภาพสวยงามนําเสนอผลการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสงที่นําพาความสุขสูประชาชน สังคมและประเทศชาติ
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2. ขอมูลสถิติอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ป 2552. / โดย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช. กรุงเทพฯ
: สํานักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช, 2552.
[ทส 09 2.2 333.72 2552]
ขอมูลสถิติอุทยานแหงชาติ สัตวปา ป 2552 เลมนี้เปนเอกสารรายป ซึ่งไดรวบรวมขอมูลจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ นําเสนอในรูปแบบของสถิติตลอดทั้งเลม เนื้อหาภายในเลมเกี่ยวกับเนื้อที่ปาไม จํานวน
นักทองเที่ยวในแตละอุทยานแหงชาติ สถิติการนําเขาและสงออกของปา สัตวปา อัตรากําลังของขาราชการ
กรมอุทยานแหงชาติฯ รวมทั้งรายไดและงบประมาณรายจายของกรมอุทยานแหงชาติ นอกจากนี้ยังใหขอมูล
ในสวนของประชากร ภูมิอากาศรายภาคและบางจังหวัดของประเทศไทย เพื่อประโยชนตอการศึกษา
คนควาวิจัย และเพื่อเปนแหลงความรูสําหรับผูสนใจทั่วไป
3. รายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะรายป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม. / โดย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. กรุงเทพฯ :
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2553.
[ยธ 02 1.2 2552]
รายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะรายป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธถึงบทบาทและอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานที่รับผิดชอบหรือไดรับมอบหมายเพื่อใหบุคคลทั่วไปที่สนใจรวมถึงบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ
เพื่อเปนแหลงขอมูลไปใชประโยชนในการอางอิง โดยรายละเอียดของเนื้อหาจําแนกออกไดเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนขอมูลพื้นฐาน โดยกลาวถึงอํานาจหนาที่ โครงสรางองคกร อัตรากําลังหนวยงานในสังกัด
รายนามของผูบริหาร พรอมภาพประกอบและงบประมาณที่ไดรับจัดสรร รวมถึงแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สวนที่ 2 กลาวถึงผลการปฏิบัติราชการ
ประกอบดวย ผลการเบิกจายงบประมาณและการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ทั้งการ
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2552 รวมถึงผลการปฏิบัติราชการตาม
ยุทธศาสตรของหนวยงาน สวนที่ 3 เปนรายงานการเงินสวนราชการ ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบ
รายไดและคาใชจาย พรอมดวยหมายเหตุประกอบงบการเงิน สวนที่ 4 กลาวถึง นโยบายที่สําคัญโครงการ
ตาง ๆ อาทิ โครงการอาสาสมัครพิทักษยุติธรรม โครงการสัมมนาการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติดของ
กระทรวงยุติธรรม
4. รายงานการประเมินผลโครงการพลังเครือขายยุติธรรมชุมชนแกปญหายาเสพติด. / โดย
กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ. กรุงเทพฯ
: กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม, 2549.
[ยธ03 7.5 613.8 2549]
หนังสือเลมนี้เนื้อหาเปนการรายงานผลประเมินชวงสิ้นสุดโครงการ โดยศึกษาขอมูลเอกสารและ
รายงานตาง ๆ ตลอดรวมถึงผลการเก็บขอมูลภาคสนามกับกลุมเปาหมายระดับตาง ๆ การนําเสนอของผลการ
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ประเมินเนนตั้งแตเรื่องปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินการ ผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้น เพื่อหาขอมูลสรุปผล
ความสําเร็จในการดําเนินโครงการ บทเรียนที่เกิดขึ้นและขอเสนอแนะสําหรับการทํางานตอไปในเชิงระดับ
ปฏิบัติการและระดับนโยบาย โดยมีสาระสําคัญดังนี้ ผลการดําเนินโครงการ : การพัฒนาและความสําเร็จ เสียง
สะทอนจากพลังเครือขายยุติธรรมชุมชน ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ/ไมสําเร็จของโครงการ บทสรุปผล
ความสําเร็จของโครงการ ขอเสนอแนะและกาวตอไปของกรมคุมประพฤติและศูนยยุติธรรมชุมชน
5. รายงานประจําป 2552 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. / โดย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม กรมควบคุมมลพิษ. กรุงเทพฯ
: กรมควบคุมมลพิษ,
2553.
[ทส 03 1.1 2552]
รายงานประจําป 2552 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการจัดทําเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหสาธารณชนทั่วไปที่สนใจไดรับทราบถึง
ขอบขายอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงภารกิจตาง ๆ และผลการปฏิบัติดําเนินการในรอบ
ปงบประมาณ 2552 อีกทั้งยังสามารถเปนแหลงขอมูลในการอางอิงเพื่อใชประโยชนในการศึกษา ทั้งนี้เนื้อหาที่
นําเสนอในรายงานฉบับนี้สามารถแบงไดเปนดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวม ประกอบดวย ความเปนมา ภารกิจ
และอํานาจหนาที่ โครงการ อัตรากําลังของหนวยงาน สวนที่ 2 สรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ
2552 ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการปฏิบัติ
ราชการภายใตแผนปฏิบัติราชการป 2552 สวนที่ 3 รายงานทางการเงิน ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน
งบรายไดและรายจาย ตลอดจนการวิเคราะหงบการเงิน สวนที่ 4 ผลการดําเนินงานที่สําคัญในรอบ
ปงบประมาณ 2552 อาทิ บทบาทของกรมในการแกปญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด และบริเวณใกลเคียง และ
บทบาทในการบริหารจัดการมลพิษระดับชาติ ความรวมมือระหวางประเทศดานการจัดการมลพิษป 2552
และในสวนภาคผนวกประกอบดวย ทําเนียบผูบริหาร
6. รายงานประจําป 2552 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ. / โดย กระทรวงการคลัง กองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ. กรุงเทพฯ
: กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ, 2552.
[กบ 01 1.1 2552]
รายงานประจําป 2552 ของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ฉบับนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมและ
สรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2552 ของหนวยงานเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปไดรับทราบ
ขอมูล อีกทั้งเพื่อเปนประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง สําหรับสาธารณชนที่สนใจ ซึ่งรายละเอียด
สาระสําคัญที่นําเสนอประกอบดวย โครงสรางองคกร รายนามพรอมภาพประกอบของคณะกรรมการ/คณะ
ผูบริหาร ขอมูลทั่วไปขององคกร พรอมดวยผลการดําเนินงานดานการลงทุนและผลการดําเนินงานบริการ
สมาชิก ตลอดจนผลการดําเนินงานดานบริหารทั้งการสรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
ตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เนื่องจากการมีผลประกอบการขาดทุนในป
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2551 นอกจากนี้ยังมีขอมูลทางการเงินที่สําคัญ คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการสําหรับงบการเงินป
2552 อีกทั้งรายงานการกํากับดูแลกิจการ ( Governance Report) ป 2552 รวมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี
และงบการเงิน
7. รายงานประจําป 2552 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. / โดย การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ
: การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2553.
[รก 51 1.1 2552]
รายงานประจําป 2552 ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฉบับนี้เนื้อหาเปนการสรุป
รวบรวมผลการดําเนินงาน พรอมกับรายงานผลในรอบป 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานและความกาวหนาของหนวยงานทั้งยังสามารถเปน
แหลงขอมูลในการอางอิง ซึ่งสาระสําคัญที่นําเสนอประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
ขององคกรวาดวยโครงสรางการบริหาร รายนามพรอมภาพประกอบของผูบริหาร/คณะกรรมการ การ
วิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานประจําป 2552 ผลผลิต-มูลคารวมจากการประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรมและทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดป 2550-2552 พรอมกับสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและการ
ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมป 2552 สวนที่ 2 เปนสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 2552 อาทิ การจัดตั้งและ
ขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแผนงาน/โครงการที่สําคัญในป 2552-2554 งบการเงินและรวมถึงขอมูลนิคม
อุตสาหกรรม
8. รายงานประจําป 2552 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง. / โดย กระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ.
กรุงเทพฯ
: โรงงานยาสูบ, 2553. [กค 11 1.1 2552]
รายงานประจําป 2552 ของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ฉบับนี้เนื้อหาเปนการรวบรวม
ผลการดําเนินงานในรอบป 2552 ของหนวยงานเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปไดรับทราบ
ขอมูล อีกทั้งเพื่อเปนประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง การปฏิบัติงานของทั้งบุคลากรภายในหนวยงาน
และสําหรับสาธารณชนที่สนใจ ซึ่งรายละเอียดสาระสําคัญที่นําเสนอประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ
องคกร กลาวถึง คณะกรรมการและบทบาท รายนามของผูบริหารพรอมรูปภาพ วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายที่
สําคัญขององคกร การบริหารความเสี่ยง สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน กลาวถึงแผนงานและโครงการในอนาคต
ผลการปฏิบัติงานตามแผนที่รอบป 2552 ปจจัยที่มีผลกระทบตอองคกร ภาวะเศรษฐกิจโลกป 2552 สวนที่ 3
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน กลาวถึง งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของทุน งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ในสวนทายของหนังสือเลมนี้ยังได
กลาวถึง ขอมูลสถิติของผลิตภัณฑโรงงานยาสูบตั้งแตป 2548 ถึงป 2552 ทําเนียบนามของหนวยงาน รวมถึง
รายชื่อของผลิตภัณฑโรงงานยาสูบที่ไดผลิตขึ้นมาจําหนาย
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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9. รายงานประจําป 2552 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. / โดย สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. กรุงเทพฯ
: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน, 2553.
[นร 10 1.1 2552]
รายงานประจําป 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ฉบับนี้เปนเอกสาร
สรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2552 ของหนวยงานเพื่อใหบุคคลทั่วไปไดทราบถึงบทบาท ภารกิจ
ตามที่อยูในอํานาจหนาที่รับผิดชอบ อีกทั้งเพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธโดยในรายละเอียดของ
เนื้อหาภายในประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน พรอมดวยผลสรุปการปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.พ. ตามตัวชี้วัด
ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานของสํานักงาน
ก.พ. ตามยุทธศาสตร ตลอดจนกิจกรรมที่สําคัญของหนวยงานในรอบป 2552 สวนที่ 3 เปนมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ. สวนที่ 4 เปนรายงานการเงิน อาทิ งบการเงิน ตนทุนการผลิต
และกิจกรรม วิเคราะหงบการเงิน
10. รายงานประจําป 2552 สํานักงานตํารวจแหงชาติ. / โดย สํานักงานตํารวจแหงชาติ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2553. [ตช 26 1.1 2552]
รายงานประจําป 2552 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ฉบับนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมและสรุปผล
การดําเนินงานของสํานักงานฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประชาสัมพันธและเผยแพรใหสาธารณชนทั่วไป
ที่สนใจไดรับทราบขอมูล โดยสาระสําคัญที่นําเสนอประกอบดวย แผนปฏิบัติราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ประจําปงบประมาณ 2552 สถิติคดีอาญาทั่วราชอาณาจักร ป 2552 รวมทั้งสถิติคดีอาญาเปรียบเทียบระหวาง
บช.น., บช.ก., ภ.1-9, ศชต. ป 2552 พรอมดวยสถิติคดีอาญาอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญในเขต บช.น.,
บช.ก., ภ.1-9, ศชต. ป 2552 ตลอดจนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2552 สํานักงานตํารวจ
แหงชาติทั้งสถานภาพกําลังพลขาราชการตํารวจทั่วประเทศ
11. รายงานประจําป 2552 สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. /
โดย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว. กรุงเทพฯ
: สํานักงาน
การทองเที่ยว, 2553.
[กก 04 1.1 2552]
รายงานประจําป 2552 ของสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ฉบับนี้เนื้อหาเปนการนําเสนอผลการดําเนินงานในรอบป 2552 ซึ่งไดกลาวถึงบทบาทและภารกิจที่สําคัญใน
การพัฒนามาตรฐานการใหบริการดานการทองเที่ยวในทุกระดับทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดทําแผนพัฒนาการ
ทองเที่ยวแหงชาติ ตลอดจนรวบรวมขอมูลสถิติดานการทองเที่ยว ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธใหสาธารณชนทั่วไปที่สนใจไดรับทราบขอมูลทั้งสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการศึกษา
คนควา อางอิง โดยสาระสําคัญของเนื้อหาที่นําเสนอไวในเลมนี้ประกอบดวย สวนที่ 1 เปนการกลาวถึง การ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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พัฒนาดานการทองเที่ยวของประเทศ อาทิ พัฒนาแหลงทองเที่ยว พัฒนาดานบริการและยกระดับธุรกิจการ
ทองเที่ยวของประเทศ พรอมกับสงเสริมการถายทําภาพยนตรตางประเทศในประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาดาน
การศึกษาวิชาการทองเที่ยว การติดตามประเมินผลโครงการและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และในสวน
ที่ 2 เปนการกลาวถึงแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2553 ประกอบดวย มาตรฐานอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวดานบริการ การพัฒนาแหลงทองเที่ยว การจัดทําทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก การสงเสริม
และพัฒนาดานภาพยนตร การพัฒนาองคความรูดานวิชาการทองเที่ยว
12. รายงานประจําป 2552 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. / โดย สํานักนายกรัฐมนตรี สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ
: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ม.ป.ป.
[นร 05 1.1 2552]
รายงานประจําป 2552 ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ฉบับนี้เนื้อหาเปนการรายงานสรุปผล
การปฏิบัติงานในรอบป 2552 ของหนวยงานเพื่อใหบุคคลทั่วไปไดทราบถึงบทบาท ภารกิจ ตามที่ไดรับ
มอบหมายใหมีอํานาจรับผิดชอบ อีกทั้งเพื่อเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธสําหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ทั้งยังสามารถเปนแหลงขอมูลเพื่อประโยชนในการศึกษา คนควา อางอิง โดยรายละเอียดของเนื้อหา
ประกอบดวย สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อาทิ การแบงโครงสรางองคกร
ทําเนียบผูบริหาร ภารกิจและอํานาจหนาที่ อัตรากําลัง วิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตร งบประมาณ
ประจําป 2552 สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการที่ผานมาและทิศทางในอนาคตวาดวย ทิศทางการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน ผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการป 2552 ตาราง
สถิติผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ การทํา Benchmarking และผลงานที่สําคัญใน
รอบป 2552 นอกจากนี้ยังกลาวถึง งานที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี อาทิ งานพัฒนากฎหมาย งานราชการใน
พระองค งานบริการประชาชน งานพัฒนาองคกร ตลอดจนผลงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2552 ของ
หนวยงานภายใตการดูแลของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี/สถิติผลงานสําคัญของสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สวนที่ 3 รายงานการเงิน ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย หมาย
เหตุประกอบงบการเงิน สวนที่ 4 ภาคผนวกวาดวย กิจกรรมที่สําคัญในรอบป 2552
13. รายงานผลการพิจารณาแกไขปญหาที่ดินทํากิน กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและเรงรัดออกเอกสาร
สิทธิ์แกประชาชน. / โดย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สํานักกรรมาธิการ 1.
กรุงเทพฯ
: สํานักกรรมาธิการ 1, 2552. [สผ 17 7.3 333.33 2552]
รายงานผลการพิจารณาแกไขปญหาที่ดินทํากิน กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและเรงรัดออกเอกสารสิทธิ์
แกประชาชน ฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบดวย รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ความเปนมา องคประกอบ
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ แนวคิดในการศึกษา กิจกรรมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สถานการณที่ดินใน
ปจจุบัน สภาพปญหาจากการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ดิน พรอมดวยแนวนโยบายของ
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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รัฐบาลในปจจุบัน ตลอดจนประเด็นปญหา แนวทางในการแกไข ขอเสนอแนะและขอสังเกตของ
คณะกรรมาธิการ ทั้งนี้ในภาคผนวกเปนเรื่องเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน และผลการดําเนินงานในการพิจารณาแกไขปญหาที่ดินทํากินและเรงรัดออกเอกสาร
สิทธิ์แกประชาชน พรอมกับการสรุปผลการเขาพบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการที่ดิน ซึ่งคณะกรรมาธิการไดหยิบยกขึ้นมาพิจารณา พรอมดวย
รางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการไดยกรางขึ้น และผานความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แลว
และเห็นควรที่จะผลักดันใหเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
14. รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2552. / โดย ธนาคารแหงประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ธนาคาร
แหงประเทศไทย, 2553.
[ธน 01 7.3 330.9 2552]
รายงานเศรษฐกิจและการเงิน 2552 ฉบับนี้เนื้อหาเปนการสรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศไทย ป 2552 ซึ่งประกอบดวย ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาคตางประเทศ รวมทั้ง
มาตรการการเงินและสถาบันการเงินที่สําคัญในรอบปที่ผานมา (2552) ประกอบดวย มาตรการในดานตาง ๆ
อาทิ ดานอัตราดอกเบี้ย ดานการตลาด การเงิน ดานสินเชื่อ ดานการกํากับและพัฒนาสถาบันการเงิน พรอม
ดวยการดําเนินการของธนาคารแหงประเทศไทยในป 2552 ประกอบดวย การดําเนินงานเกี่ยวกับเงินสํารอง
ทางการและการพิมพธนบัตรกิจการธนาคารและกิจการในฐานะตัวแทนกระทรวงการคลัง การเปนตัวแทนของ
ประเทศไทยในองคกรและเวทีความรวมมือระหวางประเทศ การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานภาค แผนงานและงบประมาณการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้วัตถุประสงคในการจัดพิมพ
เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ ผลการปฏิบัติงานใหสาธารณชนทั่วไปที่สนใจไดรับทราบขอมูล อีกทั้งสามารถ
นําไปใชประโยชนในการอางอิงประกอบการศึกษาคนควา
15. รายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ.2552. / โดย สํานักงานศาลยุติธรรม.
กรุงเทพฯ
: สํานักงานศาลยุติธรรม, 2552. [ศย 14 2.3 306.25 2552]
รายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจําป พ.ศ.2552 เลมนี้เปนหนังสือที่จัดทําขึ้นมาจากการ
รวบรวมรายงานประจําปของศาลทั่วราชอาณาจักร โดยเปนการสรุปขอมูลและรวมทั้งจัดทํารายละเอียดตาง ๆ
ทางสถิติของศาลฎีกา ศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 1-9 ศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร ศาลแรงงานกลาง
และศาลแรงงานภาคศาลภาษีอากรกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง และศาลลมละลายกลาง ตลอดจนการดําเนินงานอื่น ๆ ที่นาสนใจเพื่อ
ประโยชนในการบริหารงาน ศึกษา คนควา อางอิง วิเคราะห วิจัย นอกจากสถิติคดีดังกลาวจะสะทอนใหเห็น
ภาพลักษณของสังคมไทยแลวยังเปนขอมูลสวนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งสามารถนําไปใชในการ
แกปญหาสังคมไดในระดับหนึ่ง และยังเปนประโยชนแกหนวยงานและผูสนใจทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน
ศาลยุติธรรมอีกดวย
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16. สถิติการคาระหวางประเทศของไทย ป 2552. / โดย กระทรวงพาณิชย. สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย. นนทบุรี
: สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, 2553. [พณ 02 2.2 382 2552]
สถิติการคาระหวางประเทศของไทย ป 2552 ฉบับนี้เนื้อหาเปนการรวบรวมผลการดําเนินงานใน
ดานการคาระหวางประเทศของไทยในรอบป 2552 ในรูปของตาราง สถิติ โดยมีการแบงขอมูลของเนื้อหา
ออกเปน 3 หมวด ไดแก หมวดดุลการคา ประกอบดวย มูลคาสินคาออกสินคาเขาและดุลการคาของไทย ป
2538-2552 มูลคาสินคาออก สินคาเขาและดุลการคาระหวางประเทศคูคาสําคัญป 2538-2552 หมวดการ
สงออก นําเสนอเนื้อหาสินคาสงออกในรูปของตารางสถิติและแผนภูมิเกี่ยวกับตลาดสงออกสําคัญของไทยป
2551-2552 อาทิ ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา และทวีปออสเตรเลีย หมวดการนําเขาวาดวย สินคา
นําเขา แหลงนําเขาที่สําคัญของไทย ป 2551-2552 พรอมดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟค
(เอเปค) เขตการคาเสรียุโรปกลาง (เซฟตา)
17. สถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พ.ศ.2552. / โดย กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุม ครองแรงงาน. กรุงเทพฯ
: กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน, 2553.
[รง 05 2.3 331.11 2552]
สถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พ.ศ.2552 เลมนี้เปนหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสวัสดิการและ
การคุมครองแรงงาน โดยไดรวบรวมและจัดทําขอมูลสถิติการบริหารแรงงานเพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของได
นําไปใชประโยชนในการวางแผนปฏิบัติงาน การบริหารงาน ตลอดจนใหเปนขอมูลประกอบการวิเคราะห
สถานการณแรงงาน อีกทั้ง ภายในเนื้อหาของหนังสือเลมนี้ไดครอบคลุมภารกิจของกรมฯ ในดานการคุมครอง
แรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน การเลิกจาง แรงงานสัมพันธ
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ และสวัสดิการแรงงาน นอกจากนี้ยังไดนําเสนอขอมูลสถิติที่รวบรวมจากหนวยงานอื่น ๆ
ประกอบดวย ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ดัชนีราคา กําลังแรงงานและการมีงานทํา คาจาง การประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานและผลิตภาพแรงงาน ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและเปน
ประโยชนตอผูตองการใชขอมูล นอกจากนี้ในภาคผนวกจะประกอบดวย คําศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของกับแรงงาน
และการนําเสนอของเนื้อหาเปนการเสนอในรูปของตารางสถิติมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
18. 12 ป กกต. ขามพนวิกฤตเพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม. / โดย สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ
: สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2553.
[ลต – 8.2 2553]
หนังสือเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูลทางวิชาการและขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจน
พัฒนาการใหม ๆ จากทั้งในและตางประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รวมทั้งเผยแพรผลการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ เนื้อหาภายในเลมประกอบดวย สวนที่หนึ่ง หมวดบทความซึ่งแบงไดเปน 2 กลุม กลุมแรกเปนบทความ
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เกี่ยวกับภารกิจในการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งและปญหาที่เกิดจากการเลือกตั้ง พรอม
แนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในอนาคต โดยประกอบดวย 4 บทความเดน ไดแก
“12 ป กกต. เหลียวหลังแลหนามุงพัฒนาประชาธิปไตย” “นวัตกรรมการจัดการเลือกตั้ง” “ระบบการ
ลงทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้งกับการพัฒนาระบบการเลือกตั้งของไทย” และ “กระบวนการยุติธรรมในคดี
เลือกตั้ง” สวนบทความกลุมที่สองเนนทางดานภารกิจอีกสวนหนึ่งของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยมี 2 บทความ ไดแก “การพัฒนาวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน : จากการเรียนการสอนในแงทฤษฎีสูการฝก
ปฏิบัติ” “บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งกับการใหการศึกษาเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน” พรอมกันนี้เนื้อหาในสวนที่สองได
นําเสนอผลงานวิจัยและผลการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ไดแก “การมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.
2552” สําหรับรายงานการศึกษาดูงานมีลักษณะเนื้อหาประเด็นที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหและขอเสนอโดย
เปนการศึกษาเปรียบเทียบกับระบบการเลือกตั้งของประเทศไทย รวมทั้งบทความจากตางประเทศ โดย
เอกอัครราชทูตเยอรมันประจําประเทศไทย ซึ่งไดสะทอนถึงแนวคิดของทานในเรื่องหลักธรรมาภิบาล โดย
มองประเทศไทยจากประสบการณพรอมใหขอแนะนําที่เปนประโยชนในบทความเรื่อง “ Shared interests,
shared values : Thailand and Germany shaping a common future in a globalized world” ใน
สวนทายของเลมเปนการนําเสนอสถิติการเลือกตั้ง ซึ่งไดรวบรวมสถิติการเลือกตั้งทั่วไปและการใชสิทธิการ
เลือกตั้ง ส.ส. ตั้งแต พ.ศ.2476-2550 รวมทั้งสถิติการเลือกตั้งทั่วไปและการใชสิทธิการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ตั้งแต พ.ศ.2543-2551 ตามดวยสถิติการใชสิทธิออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550 และขอมูลเปรียบเทียบการใช
สิทธิเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 เพื่อเปนแหลงขอมูลในการศึกษา อางอิง ประกอบ
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หนังสือหมวดอางอิง
1. พจนานุกรมคําใหม เลม 2. / โดย ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552.
[อ AG660.T5 ร421พ 2552 ล.2]
หนังสือ “พจนานุกรมคําใหม เลม 2” นี้ไดรวบรวมคําใหมที่เกิดขึ้นและคําเกาที่มีความ
เปลี่ยนแปลงจากเอกสาร สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน ตลอดจนเว็บไซตตาง ๆ 1000 คํา แลวนํามาจัดทําคําอธิบาย
พรอมยกตัวอยางการใชคําและใหที่มาของคําตาง ๆ เทาที่จะหาหลักฐานได เนื่องจากภาษาไทยมีคําใหม
สํานวนใหม วลี ใหม เกิดขึ้นมาก อีกทั้งสํานวนเกาก็มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช ขยายความหมาย เปลี่ยน
ความหมายหรือเปลี่ยนบริบทการใชที่ตางไปจากเดิม จึงไดเผยแพรคําศัพทใหมที่รวบรวมนี้ทุก 2 ป และ
“พจนานุกรมคําใหม เลม 2” นี้ก็เปนผลงานที่ตอเนื่องจาก “พจนานุกรมคําใหม เลม 1” ที่พิมพเมื่อป 2550
2. พจนานุกรมศัพทรัฐศาสตร. / โดย ราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ, 2552.
[อ AG510 ร421พ 2552]
ปจจุบันการศึกษาคนควาในสาขาวิชารัฐศาสตร มีความสําคัญและมีการศึกษากันอยางกวางขวาง
ราชบัณฑิตยสถานจึงไดรับคํารองขอจากบรรดาผูศึกษาดานนี้ใหบัญญัติศัพททางรัฐศาสตรจาก
ภาษาตางประเทศ ประเทศไทย เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันเพื่อชวยใหการศึกษาคนควาสะดวกขึ้น
ราชบัณฑิตยสถานจึงแตงตั้งคณะกรรมการบัญญัติศัพทรัฐศาสตรขึ้น และรวบรวมพรอมทั้งจัดทําคําอธิบายใน
รูปแบบของพจนานุกรม และพิมพออกเผยแพรเปนเลม พจนานุกรมเลมนี้จัดเรียงคําศัพทตามลําดับอักษร A-Z
ซึ่งรวบรวมศัพทบัญญัติ พรอมคําอธิบายศัพทรัฐศาสตร รวมทั้งสิ้น 1,688 คํา ซึ่งอํานวยประโยชนแกผูที่ใช
ศึกษา คนควา และอางอิงไดเปนอยางดี
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ฮูลา ฮูป (Hula Hoop)
โดย วิจติ รา ประยูรวงษ

ปจจุบัน การเลน ฮูลา ฮูป (Hula Hoop) กําลังเปนที่นิยมอยางกวางขวางสําหรับคนรัก
สุขภาพ ซึ่งนอกจากจะเลนเพื่อความเพลิดเพลินแลว เรายังสามารถนํามาใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกาย
ไดอีกดวย ประวัติการเลน ฮูลา ฮูป นี้ กลาวกันวา เปนเครื่องเลนของเด็กยุคอียิปตโบราณที่ใชเลนมาเปน
เวลานานแลว โดยทํามาจากเถาองุนแหงพันตอกันเปนหวง แลวใชเอวโยกหมุนเลน โยนกลิ้งไปบนพื้น หรือ
ขวางเบา ๆ สงตอกันไป ตอมาชาวกรีกไดพัฒนาจากการเปนเพียงเครื่องเลนของเด็กเปนการออกกําลังกาย โดย
พบหลักฐานการละเลนนี้จากรูปภาพบนแจกันยุคกรีกโบราณ ซึ่งปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑลูฟ (Louvre) ประเทศ
ฝรั่งเศส ตอมาในศตวรรษที่ 14 ชาวอังกฤษไดนําการเลนหมุนหวงนี้ มาใชเปนการเลนเพื่อความบันเทิง และใช
ในพิธีกรรมทางศาสนา และเปนที่นิยมมากขึ้นในศตวรรษที่ 19 ซึ่งเปนยุคที่โลกเริ่มใชคําวา Hula Hoop ขึ้น

ภาพแสดงการเลน Hula Hoop บนแจกันยุคกรีกโบราณ
คําวา Hula Hoop นั้น มาจากคําภาษาอังกฤษวา “Hula” และ “Hoop” โดยกลาวกันวา
กะลาสีเรือชาวอังกฤษไดไปเห็นการเตนของชาวพื้นเมืองบนเกาะฮาวาย ที่เรียกวา
Hula Dancing นั้นมี
ลักษณะคลายคลึงกับการเลนหมุนหวงโดยใชเอว หรือ Hooping จึงนําคําทั้งสองมารวมกัน จนเปนที่มาของคํา
วา Hula Hoop ในที่สุด
Hula Hoop เปนที่นิยมไปทั่วไปโลกในฐานะอุปกรณที่ใชในการออกกําลังกายในป ค.ศ. 1958
เมื่อบริษัท Wham-O เริ่มผลิตหวง Hula Hoop ที่ทําจากพลาสติกขึ้นมา และสามารถจําหนายไดทั้งสิ้น 20
ลานอัน ในชวง 6 เดือนแรกของการผลิต และขายไดเกือบ 100 ลานอัน ภายใน 2 ป
การแขงขันยิมนาสติกลีลาไดนํา ฮูลา ฮูป มาใชเปนอุปกรณในการแขงขันเปนครั้งแรกในกีฬา
โอลิมปก ครั้งที่ 23 เมื่อ พ.ศ. 2527 ณ นครลอสแองเจลิส และเขามาแพรหลายในประเทศไทยในชวงตนพุทธ
ศตวรรษที่ 25 โดยใชเปนการเลนของเด็กๆ จนปจจุบันนิยมใชเลนออกกําลังกายกันอยางกวางขวาง เพราะ
นอกจากจะไดประโยชนแลวยังไดความสนุกสนานดวย

จากการศึกษาของ American Council on exercise พบวา การเลน ฮูลา ฮูป นาน 30
นาที สามารถเผาผลาญพลังงานไดถึง 200 แคลอรี โดยฮูลา ฮูป ไดถูกจัดเปนรูปแบบของการออกกําลังกาย
ประเภทแอโรบิกส ซึ่งสามารถเพิ่มสมรรถภาพดานตางๆของรางกายใหสูงขึ้นไดดี และเปนรูปแบบของกิจกรรม
ที่แทบทุกคนสามารถเลนได
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ฮูลา ฮูป ถูกใชประกอบกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
"Exercise for Health" ที่สโมสรรัฐสภา กิจกรรมนี้เปนความรวมมือระหวาง สโมสรรัฐสภา และสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงคเพื่อรณรงคใหส มาชิกรัฐสภา ขาราชการและ
ลูกจางรัฐสภา สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนหันมาใสใจสุขภาพดวยการออกกําลังกาย มีกิจกรรมเดน คือ การ
จัดการแขงขัน ฮูลา ฮูป เพื่อสุขภาพ เปนการประชันการหมุนเอวระหวาง "ตั๊ก" บงกช คงมาลัย นักแสดงชื่อดัง
กับขาราชการรัฐสภา ผลปรากฏวา คุณณิชานันท ดียามา ขาราชการสํานักรายงานการประชุมและชวเลข เปน
ผูชนะเลิศ ดวยการทําเวลามากกวา 25 นาที
การเลน ฮูลา ฮูป มีประโยชนหลายประการ เชน ชวยพัฒนา เสริมสราง ตลอดจนฟนฟู
กลามเนื้อรอบเอว ทําใหมีความกระชับแข็งแรง อดทน และยืดหยุนตัวดีขึ้น ชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล
กลามเนื้อ ชวยพัฒนาและแกไขปญหาบุคลิกภาพ รูปราง ทรวดทรง โดยเฉพาะรอบเอวใหไดสัดสวนสวยงาม
ชวยพัฒนาสมอง ระบบประสาท กลามเนื้อ และเปนการฝกสมาธิไดอีกดวย
การเลนฮูลา ฮูป ก็มีขอจํากัดสําหรับคนที่มีโรคประจําตัว ไดแก โรคหัวใจ หรือโรคความดัน
โลหิตสูงก็ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายประเภทนี้ รวมถึงคนที่มีปญหากระดูกสันหลังชวงลาง (บริเวณเอว)
เชน เปนโรคกระดูก สันหลังทับเสนประสาท หรือมีปญหากระดูกขอเขา เพราะการสายเอวหรือหมุนเขาอาจจะ
ทําใหไดรับบาดเจ็บโดยไมรูตัวได
วิธีการเลน ฮูลา ฮูป ใหไดผลดีมากที่สุด
1. ยืดเหยียดกลามเนื้อกอนและหลังการฝกทุกครั้ง
2. ยืนแยกเทาประมาณชวงไหลเพื่อใหขาทั้งสองขางรับน้ําหนักเทาๆกัน และเปนการปองกันการบาดเจ็บที่เขา
3. นําหวงมาคลองลําตัวใหอยูระดับเอว
4. มือทั้งสองขางจับที่หวงในตําแหนงใกลลําตัวพยายามถือหวงใหขนานกับพื้น จะชวยใหเวลาเหวี่ยงทําไดงายขึ้น
5. ถาถนัดมือขวา ใหออกแรงเหวี่ยงจากมือและไหลขวาไปทางดานซาย ใหหวงขนานกับพื้น โดยยังไมหมุนเอว
เหวี่ยงจนหวงสามารถเลี้ยงอยูที่เอวไดมากขึ้น จึงสายเอวมารับหวง แตตองระวังไมสายเปนวงกวาง ซึ่งอาจ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บที่ขอตอบริเวณเอวได ควรควบคุมการสายดวยการเกร็งรอบเอวไปดวย
6. ในการเลน ฮูลา ฮูป แตละครั้ง ความหนัก ความนาน และความถี่ของการเลนขึ้นอยูกับสภาพรางกาย อายุ
เพศ รวมถึงโรคประจําตัวที่อาจมีผลตอการเลนของแตละคน จึงควรเริ่มฝกจากใช ฮูลา ฮูป ที่มีน้ําหนักเบาๆ
กอน เวลาหรือจํานวนรอบที่หมุนนอยและควรใหรางกายไดพัก อาจฝกวันเวนวัน เมื่อรางกายมีความแข็งแรง
อดทนของกลามเนื้อเพิ่มขึ้น จึงเพิ่มเวลาหรือจํานวนรอบในการหมุน แลวจึงเพิ่มน้ําหนักของ ฮูลา ฮูป ทีใ่ ช

7. ความหนักของการฝก ฮูลา ฮูป ยังสามารถเพิ่มไดจากความเร็วในการหมุน โดยในการฝกแตละครั้ง ควรเริ่ม
ฝกดวยความเร็วในการหมุนหวงนอยๆ กอน หรือใชเพลงประกอบที่มีจังหวะไมเร็วมาก ฝกวันเวนวัน เมื่อ
รางกายมีความแข็งแรงอดทนของกลามเนื้อเพิ่มขึ้น แลวคอยๆ เพิ่มความเร็วในการหมุนหวง หรือใชเพลงที่มี
จังหวะเร็วขึ้น
ขอแนะนํา
1. เพื่อปองกันการบาดเจ็บที่เขาและเอว จึงไมควรโยกหรือหมุนเขาโดยรอบและไมควรหมุนเอวเปนวงกวาง
ควรหมุน ฮูลา ฮูป ดวยกลามเนื้อรอบเอวหรือใหรูสึกวาใชเอวในการควบคุมการหมุนของ ฮูลา ฮูป
2. ผูที่มีอาการบาดเจ็บหรือเคยไดรับบาดเจ็บที่เขาหรือเอว ผูสูงอายุที่มีสภาพรางกายเสื่อมถอย และผูที่มีโรค
ประจําตัว เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทยกอ น
3. ควรใชการฝกความแข็งแรง อดทน ของกลามเนื้อรอบเอวดวยวิธีอื่นรวมดวย
4. การหมุนหรือสาย ฮูลา ฮูป อาจไมเพียงพอตอการเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจและปอด ควรเพิ่มการ
เคลื่อนไหวในขณะหมุน/สายใหมากขึ้น หรือใชการออกกําลังกายวิธีอื่นรวมดวย
5. ควรยืดเหยียดกลามเนื้อกอนและหลังการใช ฮูลา ฮูป
6. การใช ฮูลา ฮูป ใหไดผลดี ควรดูแลเรื่องการรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูและถาตองการลดพุง ควรลด
หรืองดอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม
การออกกําลังกาย เปนสิ่งสําคัญตอสุขภาพของคนเรา การเลน ฮูลา ฮูป ก็เปนการออกกําลังกายอยาง
หนึ่งที่มีประโยชน งาย สะดวก และสนุกสนาน แตทั้งนี้ก็เปนการออกกําลังกายเฉพาะสวน และอาจไม
เหมาะสมตอคนที่มีปญหาสุขภาพบางประการได ดังนั้น เราควรจะศึกษาวิธีการออกกําลังกายหลายๆรูปแบบ
หรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อเลือกวิธีการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด และเมื่อใดที่ทานเกียจครานที่
จะขยับแขนขา หรือรางกาย ขอใหนึกถึงคําสอนของพระทานที่วา “อโรคยา ปรมา ลาภา ” เพราะ ความไมมี
โรค เปนลาภอันประเสริฐ นั่นเอง
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