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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. วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการพิจารณา
ร่างกฎหมายของวุฒิสภา, 2554. [KD241.1 ค123ว 2554]
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น การรวบรวมรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ

รัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของวุฒิสภา ซึ่งใน
เนื้อหาของกฎหมายแต่ละฉบับนอกจากจะมีการสรุปสาระสําคัญของการพิจารณาของวุฒิสภาในแต่ละวาระ
แล้ว ยังมีส รุ ปคํ าอภิ ปรายของสมาชิกวุ ฒิสภาที่ได้สงวนคําแปรญัตติ คํ าอภิปรายของกรรมาธิการผู้สงวน
ความเห็น รวมทั้งคําชี้แจงของคณะกรรมาธิการด้วย สามารถทําให้ทราบถึงเจตนารมณ์ และเหตุผลของการ
แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติในมาตราต่าง ๆ ของกฎหมายแต่ละฉบับ นอกจากนี้ได้มีการนําเสนอตัวอย่าง
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา จํานวน 14 ฉบับ จําแนกเป็นร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาลงมติ
ให้แก้ไขเพิ่มเติมและสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบด้วยกัน การแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา จํานวน 12 ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา ซึ่งอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกันจํานวน 1 ฉบับ และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตกไป
จํานวน 1 ฉบับ พร้อมกันนี้ยังมีบทความของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เขียนถ่ายทอดประสบการณ์ในการทําหน้าที่
กลั่นกรองกฎหมาย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณากฎหมายของวุฒิสภา
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หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา
(B)
1. มหาบพิตร : ในหลวงทรงถามพระอรหันต์ตอบ. / โดย วีรวัฒน์ ชลสวัสดิ์. พิมพ์ครั้ง 7. กรุงเทพฯ : กรีนปัญญาญาณ, 2553. [BQ4170 ว848ม 2553]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาและปฏิบัติธรรม
มาตลอด เมื่อมีโอกาสได้พบปะพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่หรือพระอริยสงฆ์สายพระป่ากรรมฐานก็มักทรงสนทนา
และมีพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมกับท่านเหล่านั้นอยู่เนือง ๆ จากบทพระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมจะทําให้เห็นว่า
มิได้ทรงสนพระราชหฤทัยธรรมะเพียงผิวเผิน แต่เป็นคําถามของผู้มีความรู้ทางธรรมอย่างลึกซึ้ง และเอาจริง
เอาจังกับการปฏิบัติ ผู้เขียนจึงเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้สนใจจึงได้รวบรวม บทพระราชปุจฉาวิสัช
ธรรม มานําเสนอไว้ให้พสกนิกรได้ศึกษา
2. สองปีในดินแดนพุทธภูม.ิ / โดย ฐิตวณฺโณ ภิกขุ. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์ 50, 2553.
[BQ236ฐ329ส 2553]
สองปีในดินแดนพุทธภูมิ เล่มนี้เป็นหนังสือเหมือนจดหมายเหตุบันทึกประสบการณ์ในการเดินทาง
ไปศึกษาของผู้เขียนในดินแดนพุทธภูมิ คือ อินเดียและเนปาล และในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา ภาคที่
1 จดหมายจากแดนพุ ท ธภู มิ เป็ น การเล่ าเหตุ การณ์ ต่าง ๆ ในอิ น เดียที่ผู้ เขี ย นได้ พบเห็น ภาคที่ 2 บันทึ ก
ประจําวันภาคภาษาไทย ภาคที่ 3 Diary ภาคภาษาอังกฤษ ในส่วนภาคผนวกประกอบด้วย บันทึกปรากฏการณ์
มหัศจรรย์เหนือท้องฟ้าพระมหาเจดีย์พุทธคยา การศึกษาในอินเดีย รวมถึงเรื่องน่ารู้และแปลก ๆ ในอินเดีย
100 เรื่อง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์สังเขปของอินเดียโดยแบ่งเป็น 9 สมัย อาทิ สมัยไตรเพท สมัย
พราหมณะ สมัยพุทธกาล สมัยราชวงศ์เมารยะ สมัยกรีกรุกราน สมัยคุปตะ สมัยราชวงศ์โมกุล สมัยอังกฤษ
ปกครอง สมัยสาธารณรัฐอินเดียและมหาชนบท 16 ในสมัยพุทธกาล
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป
(D)
1. หน้าต่างสู่โลกกว้าง :เอเชียบูรพา. / โดย มัลลิกา พงศ์ปริตร, บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2546.[DS508.2 ห156ห 2546]
หนังสือ “หน้าต่างสู่โลกกว้าง : เอเชียบูรพา” นี้ ได้รับการแปลมาจาก “Insight Guide : East
Asia” จะรวบรวมข้อมูลแต่ละประเทศเอาไว้อย่างละเอียดทั้งประเทศ จีน ไต้หวัน เกาหลี และญี่ปุ่น โดยให้
ข้อมูลทั้งในด้านวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวหรือวิถีชีวิต ซึ่งจะเน้นในเรื่องของลักษณะเด่น เมืองและสถานที่
สําคัญ รวมถึงข้อควรรู้เกี่ยวกับประเทศนั้น มีภาพประกอบและแผนที่สอดแทรกตลอดทั้งเล่ม
2. 100 แรกมีในสยาม. / โดย โรม บุนนาค. กรุงเทพฯ : สยามบันทึก, 2554. [DS562 ร941ร 2554]
“100 แรกมี ใ นสยาม” เป็ น หนั ง สื อ ที่ ร วบรวมเรื่ อ งราว 100 เรื่ อ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น “ครั้ ง แรก” ของ
ประเทศไทย ซึ่งเมื่อย้อนไปดูสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราภาคภูมิใจในความเป็นมาของเราจะเห็นว่าไทยเป็นชาติ
ทันสมัยปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เช่น ในเรื่องของการบินไทยเราเริ่มมีหลังจากที่มนุษย์คิดค้นเรื่องการบินได้เพียง
8 ปี เท่ า นั้ น จะเห็ น ว่ า คนในยุ ค ก่ อ นนั้ น มี ค วามมุ่ ง มั่ น จะสร้ า งชาติ ใ ห้ เ จริ ญ ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
เทคโนโลยี การศึกษา กีฬา การเมืองธุรกิจ บุคคล และเรื่องอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
3. 130 ปี ไม่มีวันตาย พลเรือเอกพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ.์ / โดย
เจนจบ ยิ่งสุมล. ม.ป.ท. : DK พับลิชชิ่ง, 2553. [DS578.32 ช626ร 2553]
หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
หรือที่รู้จักกันในนามของ “เสด็จเตี่ย” ผู้ซึ่งสร้างความดีงามให้กับประเทศไทยและกองทัพไทยอย่างมากมาย
มหาศาล จนได้รับการขนานนามว่าเป็นพระบิดาแห่งกองทัพเรือ หนังสือเล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์
ท่านในวันครบรอบ 130 ปี แห่งพระประสูติกาล
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4. หลัก-ฐาน-บ้าน-เมือง. / โดย เอนก นาวิกมูล. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2552.[DS567 อ893ห 2552]
หลัก-ฐาน-บ้าน-เมือง นับเป็นหนังสือเล่ม 2 ในชุดสถานที่ต่าง ๆ ต่อจากเล่มที่ชื่อว่า นานาสถาน
โดยรวบรวมเรื่องที่เคยเขียนเกี่ยวกับสถานที่ในคอลัมน์ นอกตําราของนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ โดยนําเสนอใน
เชิงตั้งข้อสังเกตหรือชี้จุดที่น่าสนใจของสถานที่นั้น ๆ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ซ้ํากับหนังสือแนวท่องเที่ยวหรือ
ประวัติศาสตร์เล่มอื่น พร้อมภาพประกอบเพื่อเสริมความเข้าใจในการอ่าน

หนังสือหมวดสังคมศาสตร์
(H)
1.ผู้นาํ อํานาจ ความฝันอันสูงสุดกับการอยู่รวมกัน. / โดย ภัทรพร สิริกาญจน, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. [HM1261 ผ749 2552]
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ป ระกอบด้ ว ย บทความที่ เ ป็ น งานศึ ก ษาบทพระราชนิ พ นธ์ แ ปลเรื่ อ ง “ติ โ ต” 2
บทความ บทความแรกเป็นเรื่อง อุปนิสัยแห่งผู้นํา : ภาพสะท้อนจากติโต โดยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์โสธนะ
เสถียร บทความที่สอง เรื่อง อภิปรายความด้านภาษาและวัฒนธรรมในบทพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง “ติโต”
โดยเที ย มจิตร์ พ่วงสมจิ ตร์ อี กสองบทความเป็นงานศึกษาเกี่ ยวกับอํานาจ คือ บทความเรื่อง ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมแบบวนเกษตร : การสร้างอัตลักษณ์เพื่อต่อสู้กับความยากจนของ สามชาย ศรีสันต์ ส่วน
บทความเรื่องที่มาของอํานาจทางการเมืองและกฎหมายในกฎหมายตราสามดวง ของ ดร.ปภัสสรเธียรปัญญา
และบทความเรื่อง ความคิดเรื่อง “ผู้ดี” กับความเป็น “สุภาพบุรุษ” ในทัศนะศรีบูรพา : การวิพากษ์และตอบ
โต้ของปัญญาชนชนชั้นกลางผ่านพื้นที่วรรณกรรมของ ดร.สหะโรจน์ กิตติ-มหาเจริญ นอกจากนี้ภายในเล่มยังมี
ข้อเขียนที่น่าสนใจด้านความเคลื่อนไหวทางวิชาการ เรื่อง “นโยบายตื่นทอง” ของกรมทรัพยากรธรณีและการ
ผลักดันกฎหมายแร่ฉบับใหม่ของ เลิศศักดิ์ คําคงศักดิ์ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการ-ศิลปะและวัฒนธรรม
อาทิ สัมมนาทางวิชาการด้านสนธิสัญญาและการต่างประเทศ โครงการฉลอง 200 ปี วันคล้ายวันประสูติ พระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท และโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ธุรกิจการ์ตูน-ร้านอาหาร
สินค้าทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาไทย-ญี่ปุ่น-นานาชาติ 
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2. พัฒนาคนและองค์กรด้วยเกมและกิจกรรมสันทนาการ. / โดย สมชาติ กิจยรรยง. กรุงเทพฯ :
ฟีลกูด, 2551. [HF5549.5.G73 ส238พ 2551]
หนังสือเรื่อง “พัฒนาคนและองค์กรด้วยเกมและกิจกรรมสันทนาการ” ได้รวบรวมเกมต่าง ๆ โดย
แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ และได้บรรยายถึงวัตถุประสงค์และวิธีการในการเล่นเกมประเภทนั้น ๆ ไว้อย่าง
ละเอียด เนื่องมาจากเกมและกิจกรรมสันทนาการนั้นจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของบุคคลในองค์กร เมื่อ
บุ ค คลในองค์ ก รมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ก็ จ ะทํ า ให้ เ กิ ด ความสามั ค คี ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยผลั ก ดั น องค์ ก รไปสู่
ความสําเร็จได้ ทั้งนี้ เกมและกิจกรรมสันทนาการยังช่วยฝึกบุคลากรภายในองค์กรในด้านการทํางานเป็นทีม
การวางแผนและการแก้ปัญหาได้อีกด้วย
3. 24 วิธีสร้างสรรค์คนยอด งานเยี่ยม. / โดย วีระ บุญญาดีวงศ์. กรุงเทพฯ : โปรอัพ, 2553.
[HF5549 ว841ย 2553]
หนังสือเล่มนี้นําเสนอถึง วิธีคิด วิธีปฏิบัติ คือ พฤติกรรมการทํางานซึ่งสร้างคุณค่าได้แตกต่างกัน
และส่งผลให้อนาคตการทํ างานสู งขึ้ นหรื อต่ําลงได้ โดยชี้ใ ห้เห็นว่า อะไร คือ สาเหตุสําคัญ ที่ทําให้คนที่มี
ความสามารถใกล้เคียงกัน งานหนักเหมือนกัน แต่กลับมีอนาคตการทํางานและสุขที่แตกต่างกัน และอะไรทํา
ให้ ค นที่ มี ค วามสามารถน้ อ ยกว่ า กลั บ มี ชี วิ ต การทํ า งานที่ ดี ผู้ เ ขี ย นจึ ง มุ่ ง อธิ บ ายสิ่ ง เหล่ า นี้ และเน้ น ถึ ง
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตการทํางานจริงของแต่ละคน โดยเน้นวิธีคิด วิธีปฏิบัติในการทํางาน เพื่อค้นหา
คุณค่าและความสามารถของตัวเรา และนํามาพัฒนาอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มคุณค่าในงานที่ตนทําอย่างได้ผล
4. ศิลปะการให้บริการ. / โดย สมิต สัชฌุกร. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553.
[HF5415.5 ส312ศ 2553]
หนังสือเรื่อง “ศิลปะการให้บริการ” เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการ เช่น ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับบริการและเทคนิคการให้บริการ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ถูกปรับให้มีเนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย
เหมาะสํ า หรับ ใช้ ใ นการประกอบการศึ ก ษา เนื่ อ งจากถูก เรี ย บเรี ย งเพื่ อ ใช้ ป ระกอบการเรี ย นการสอนใน
สถานศึกษาที่เปิดสอนเรื่องการให้บริการ ซึ่งนอกจากจะนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้แล้ว ยังสามารถนําไป
ปรับใช้ในการให้บริการของธุรกิจทุกประเภทได้อีกด้วย
5. สื่อประชาสัมพันธ์. / โดย อรุณรัตน์ ชินวรณ์. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2553. [HM263 อ413ส 2553]
ในยุคของการแข่งขันด้านข้อมูลข่าวสาร ภาพลักษณ์องค์กรเป็นสิ่งสําคัญเพราะจะทําให้เกิดความ
น่าเชื่อถือ ศรัทธา ไว้วางใจ ซึ่งสื่อประชาสัมพันธ์นั้นมีส่วนสําคัญที่จะทําให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี หนังสือเล่ม
นี้จึงได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่คุณลักษณะ กระบวนการผลิต การ
ใช้สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการประเมินผลการใช้สื่อ เหมาะสําหรับเป็นเครื่องมือนําพาให้องค์กรเกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรต่อไป
4
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6. องค์การและการบริหารจัดการ Organization and Management. / โดยพิชาย รัตนดิลก
ณ ภูเก็ต. นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์บุ๊คส์, 2552. [HD37 ธ117อ 2552]
หนังสือเล่มนี้ได้นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารและจัดการองค์การ โดยมีเนื้อหา 3 ส่วนใหญ่
คือ ส่วนที่ 1 แก่นแนวคิดและความรู้ เกี่ยวกับองค์การ ส่วนที่ 2 การขับเคลื่ อนองค์ การด้วยการวางแผน
ยุทธศาสตร์ องค์การ การเรียนรู้โครงสร้างองค์การ และการสร้างภาวะผู้นําและวัฒนธรรมองค์การ และส่วน
ที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องการจัดการองค์การ เช่น การจัดการความขัดแย้ง ซึ่งประกอบด้วย นิยาม
ประเภท องค์ประกอบ สาเหตุและมุมมองของความขัดแย้งแบบต่าง ๆ รวมทั้งการจัดการความขัดแย้งใน
รูปแบบต่าง ๆ
7. อ่าน HR มาเล่า เอา HR มาเขียน (HR Synergy No.1 in OD Major). / โดย สมบัติ กุสุมาวลี.
กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. [HF5549.5.M3 ส255อ 2553]
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ซึ่งบทความส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้เคยถูกตีพิมพ์ในคอลัมน์ Human Cornerของหนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ โดยหนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน และมีการตั้งชื่อส่วนของแต่ละส่วนตามชนิดของดนตรี
คลาสสิค เช่น ส่วนที่ 4 Allegretto ซึ่งหมายถึง ดนตรีที่จังหวะค่อนข้างเร็ว ส่วนนี้ได้นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
ภาวะผู้นํา
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หนังสือหมวดรัฐศาสตร์
(J)
1. รัฐคดี วิถีโลก :60 ปี ไชยวัฒน์ ค้ําชู. / โดย วรศักดิ์ มหัทธโนบล, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ :
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. [JA69 ร352 2553]
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ําชู ซึ่งเนื้อหาภายใน
ของหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความที่มีกรอบแนวคิดในเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐและความเป็นไปของโลก
และในการนําเสนอเนื้อหาของบทความได้จําแนกเป็นภาควิชาต่าง ๆ อาทิ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ประกอบด้วย บทความกระบวนทัศน์ของมิตรภาพ 40 ปี โดย ประทุมพร วัชรเสถียร, ตุลาการภิวัตน์:
แนวทางศึกษาเชิงรัฐศาสตร์ โดยวีระ สมบูรณ์ ภาควิชาการปกครอง ประกอบด้วย บทความเขตปกครองพิเศษ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ : คําถามและข้อถกเถียง 5 ประการ โดยฉันทนาบรรพศิริโชติ, กําเนิดวิชาการเมืองการ
ปกครองไทยในบริ บ ทรั ฐ ศาสตร์ ส มั ย ใหม่ โดย ไชยั น ต์ ไชยพร ภาควิ ช าสั ง คมวิ ท ยาและมนุ ษ ยวิ ท ยา
ประกอบด้วย บทความคณะรัฐศาสตร์กับการสร้างรากฐานธรรมาภิบาลในการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย สุภาวดี
มิตรสมหวัง, จักรวรรดินิยมกับอธิปไตยของชาติไทย : กรณีศึกษาเหตุการณ์ ร.ศ.112 โดย อมร วาณิชวิวัฒน์
และภาควิชารัฐศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย บทความ TaxHeaven“หลุมดํา” ในระบบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ โดยจรัส สุวรรณมาลา, เส้นทางเดินสู่การบริหารงบประมาณในภาครัฐของประเทศไทยในระดับสากล
โดย วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ รัฐคดี วิถีโลก : ทัศนะจากมุมมองเล็ก ๆ มุมหนึ่งในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดย ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
2. ศาลโลก-ศาลประจําอนุญาโตตุลาการกับข้อพิพาทระหว่างประเทศ เล่ม 2. / โดย พนัส ทัศนียานนท์
และคณะ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.
[JC323 พ196ศ 2554 ล.2]
หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ในจํานวน 6 เล่ม ของหนังสือชุดโดยการศึกษาและวิจัยเรื่องเขตแดนของ
เรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทขององค์กรระดับสากลที่มีไว้เพื่อการ
แก้ไขกรณีพิพาทเขตแดนระหว่างประเทศ ซึ่งก็คือ ศาลโลกกับศาลประจําอนุญาโตตุลาการ นอกจากนี้ยังได้
ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของประเทศแคเมอรูนกับประเทศไนจีเรีย
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3. อภิทุนนิยมสุดขั้ว. / โดย บี ไรซ์, โรเบิร์ต และ สุภาภรณ์กาญจน์วีระโยธิน, ผู้แปล.
นนทบุรี : มติชน, 2553. [JK275 ร949อ 2553]
หนังสือเล่ม นี้แปลมาจากงานเขียนของนักเขียนด้านเศรษฐกิจการเมืองชื่อดัง โรเบิร์ต บี ไรซ์ มี
เนื้อหาเกี่ยวกับระบอบทุนนิยมที่ก้าวขึ้นสู่ขั้นอภิทุนนิยมที่มีการแข่งขันกันด้านธุรกิจกันอย่างรุนแรง ซึ่งผู้เขียน
ได้แสดงถึงแนวคิดที่สวนทางกันกับความคิดของสังคมที่เกี่ยวข้องกับทุนนิยมและประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก
แนวคิดที่แตกต่างและแปลกใหม่นี้จะช่วยเปิดโลกทัศน์ในมุมมองที่แปลกใหม่แก่ผู้อ่าน อีกทั้งผู้เขียนยังถ่ายทอด
แนวคิดด้วยภาษาที่เรียบง่ายช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและคิดตามผู้เขียนได้ง่าย

หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม. / โดย สมหมาย จันทร์เรือง. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์
วิญญูชน, 2553. [KU21 ส287ร 2553]
หนั ง สื อ ระบบศาลและพระธรรมนู ญ ศาลยุ ติ ธ รรม เล่ ม นี้ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ความเป็ น มา
เอกราช และอิสระทางการศาลไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นฐานความรู้ของการศึกษาระบบศาลที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรมศาลปกครอง และศาลทหาร โดยให้
ความสําคัญแก่ศาลยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมเป็นการเฉพาะอันประกอบด้วย
ลักษณะทั่วไปของศาลยุติธรรม เขตอํานาจศาล องค์คณะผู้พิพากษา อํานาจของผู้พิพากษาและการปฏิบัติงาน
ของผู้ พิ พ ากษา นอกจากนี้ ยั ง กล่ า วถึ ง การเข้ า สู่ วิ ช าชี พ ผู้พิ พ ากษาและการดํ า รงตนของผู้ พิ พ ากษา การ
บริหารงานของศาลและกระทรวงยุติธรรมตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการยุคใหม่ด้วย
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552. / โดย ธีระพล
อรุณะกสิกร และคณะ. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553. [KE54 ธ667ร 2553]
หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงแนวปฏิบัติของหน่วยงานราชการในการจัดซื้อ จั ดจ้าง ควบคุมงาน การ
แลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจําหน่ายและการดําเนินการอื่น ๆ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 โดยจะเริ่มอธิบายจากตัวบทกฎหมายทั้งสองฉบับ และอธิบายแนวทางการ
ปฏิบัติตามระเบียบเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการยกตัวอย่างเอกสารที่คณะกรรมการว่าด้วย
การพัสดุกําหนด เช่น หลักเกณฑ์การรับและเปิดซองสอบราคาเพื่อตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
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ร่วมกัน เอกสารประกวดซื้อ-จ้าง แบบใบเสนอราคา บัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ตัวอย่างแบบหนังสือค้ํา
ประกัน ตัวอย่างสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จํากัดปริมาณ และตัวอย่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
และควบคุมงาน เป็นต้น
3. วุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดทํารายงานผลการพิจารณา
ร่างกฎหมายของวุฒิสภา, 2554. [KD241.1 ค123ว 2554]
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น การรวบรวมรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของวุฒิสภา ซึ่งใน
เนื้อหาของกฎหมายแต่ละฉบับนอกจากจะมีการสรุปสาระสําคัญของการพิจารณาของวุฒิสภาในแต่ละวาระ
แล้ว ยังมีส รุ ปคํ าอภิ ปรายของสมาชิกวุ ฒิสภาที่ได้สงวนคําแปรญัตติ คํ าอภิปรายของกรรมาธิการผู้สงวน
ความเห็น รวมทั้งคําชี้แจงของคณะกรรมาธิการด้วย สามารถทําให้ทราบถึงเจตนารมณ์ และเหตุผลของการ
แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติในมาตราต่าง ๆ ของกฎหมายแต่ละฉบับ นอกจากนี้ได้มีการนําเสนอตัวอย่าง
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา จํานวน 14 ฉบับ จําแนกเป็นร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาลงมติ
ให้แก้ไขเพิ่มเติมและสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบด้วยกัน การแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา จํานวน 12 ฉบับ
ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา ซึ่งอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกันจํานวน 1 ฉบับ และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตกไป
จํานวน 1 ฉบับ พร้อมกันนี้ยังมีบทความของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เขียนถ่ายทอดประสบการณ์ในการทําหน้าที่
กลั่นกรองกฎหมาย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณากฎหมายของวุฒิสภา
4. 108 ปัญหาประกันภัย. / โดย ไชยยศ เหมะรัชตะ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2552.
[KS49 ช882ร 2552]
หนังสือเล่มนี้ได้นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกันชีวิต และ
เรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกั น ภั ย เช่ น เรื่ อ งตั ว แทนประกั น ภั ย ในรู ป แบบของคํ า ถามและคํ า ตอบ
นอกจากนี้ยังมีสถานที่ตั้งของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ของ
แต่ละจังหวัดอยู่ท้ายเล่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้คงมีประโยชน์ต่อผู้ทําและผู้ที่คิดจะทําประกันภัย
5. หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น. / โดย โภคิน พลกุล และ ชาญชัย แสวงศักดิ์. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ :
นิติธรรม,2553. [KE11 ภ919ห 2553]
หนังสือเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ส่วนที่ 2 สถาบันทางกฎหมายมหาชน ซึ่งได้กล่าวถึง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ และลักษณะทางกฎหมายของ
รัฐ และส่วนที่ 3 เกี่ยวกับรากฐานของกฎหมายมหาชน ซึ่งได้กล่าวถึง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอํานาจ
อธิปไตย และหลักการที่ส่งผลต่อกฎหมายมหาชน หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ต่อนักศึกษา นักกฎหมาย และผู้ที่
สนใจศึกษากฎหมาย
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6. องค์การอิสระผู้บริโภค : ความเป็นมา หลักการสําคัญ และบันทึกเหตุการณ์การเสนอกฎหมายจาก
ภาคประชาชน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, ม.ป.ป.[KP69 พ953อ]
แนวคิ ด เรื่ อ งองค์ ก รอิ ส ระผู้ บ ริโ ภคถื อกํ า เนิ ด อย่ างเป็ น รูป ธรรมในช่ ว งปี พุท ธศัก ราช 2540 โดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 57 กําหนดให้มีองค์การอิสระ
ผู้บริโภคทําหน้าที่ให้ความเห็นต่อนโยบายมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างอิสระ ไม่ถูกบังคับด้วย
เงื่อนไขจากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมือง ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าในวงการคุ้มครองผู้บริโภคที่สําคัญ อย่างไรก็
ตาม การจัดตั้งองค์กรอิสระผู้บริโภคก็ยังมีความคืบหน้าน้อยมาก ทําให้มีความพยายามอย่างหนักในการ
ผลักดันให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้ความสําคัญกับการปฏิรูปกลไกโครงสร้าง
ในการแก้ปัญ หาผู้ บริ โภค ส่งผลให้ มีการบัญ ญัติไว้ในมาตรา 61 ระบุการคุ้ มครองสิท ธิของบุคคล ซึ่ งเป็น
ผู้บริโภคไว้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน ความหวังเรื่องการจัดตั้งองค์การอิสระผู้บริโภค ไม่ได้ถูกคาดหวังให้มี
การริเริ่มจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น แต่กลุ่มองค์กรผู้บริโภคก็ได้ร่วมกันเข้าชื่อเสนอกฎหมายฉบับประชาชน
ต่อประธานรัฐสภาด้วย โดยคาดหวังว่าจะช่วยให้ประชาชนผู้บริโภคมีที่ปรึกษา เป็นจุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
สําหรับผู้บริโภค และเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้บริโภคในการให้ความเห็นต่อการดําเนินการทั้งที่เป็นประโยชน์
และเกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค
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หนังสือหมวดการศึกษา
(L)
1. สัมมนา (Seminar). / โดย ผล ยาวิชัย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2553.
[LB2393.5 อ316ส 2553]
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ได้ นํ า เสนอข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ ความรู้ ทั่ ว ไปและความรู้ ที่จํ า เป็ นสํ า หรั บ การจั ดสั ม มนา
ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดสัมมนาในขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย เช่น ในบทที่ 4 กล่าวถึง การทํารายงานการ
สัมมนา นอกจากนี้ในตอนท้ายของแต่ละบทยังมีการสรุปเนื้อหาของแต่ละบท เอกสารอ้างอิง และแบบฝึกหัด
เพื่อให้ผู้อ่านได้ทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอีกด้วย หนังสือเล่มนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการจัด
หรือเข้าร่วมสัมมนา

หนังสือหมวดแพทยศาสตร์
(R)
1. สิ่งผิดปกติในร่างกายทราบได้ก่อนถึงมือหมอ รู้ได้ไวรักษาได้เร็ว. / โดย ปทัตตา ภริตาธรรม.
กรุงเทพฯ : แพรธรรม, ม.ป.ป. [RA776.95 ป152ส 2553]
หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับโรคภัยต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นกับมนุษย์ตั้งแต่ศีรษะจรดปลาย
เท้า ให้ศึกษาได้โดยง่าย ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาถ้าดูแลได้ถูกต้อง ความรู้ที่
ได้นี้จะมีประโยชน์มากหากนําไปใช้เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกัน ดูแล และรักษาโรคต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับเรา โดย
แบ่งเป็น10 หมวด ตามประเภทของโรคที่จะเกิดกับอวัยวะต่าง ๆ เช่น โรคของศีรษะประกอบด้วย 7 โรคย่อย
หรือโรคของดวงตา ประกอบด้วย 12 โรคย่อย เป็นต้น
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หนังสือหมวดวิจัย วิทยานิพนธ์
1. ระบบสภาเดี่ยว : ทางเลือกของระบบรัฐสภาไทย. / โดย ธราวุฒิ สิริผดุงชัย. กรุงเทพฯ :
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. [ว KD211.1 ธ389ร 2554]
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ขอบเขตของเนื้อหาในการศึกษากล่าวถึง การอธิบายลักษณะทั่วไปของระบบสภา
คู่และระบบสภาเดี่ยว รวมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดระบบเหล่านั้น จากนั้นจะกล่าวถึงการก่อตัวของระบบสภาเดี่ยว
ในแบบต่าง ๆ พร้อมกับยกข้อสนับสนุนและข้อโต้แย้งของระบบสภาทั้งสอง ซึ่งมุ่งชี้ให้เห็นว่าระบบสภาเดี่ยว
นั้นสามารถทดแทนการขาดหายไปของสภาทั้งสองไว้ ทั้งนี้ในส่วนของการเปรียบเทียบนั้นได้นําระบบสภาเดี่ยว
ของสวีเดนและนิวซีแลนด์มาพิจารณาเพื่อหาข้อคิดที่สามารถนํามาปรับใช้กับประเทศไทย นอกจากนี้สําหรับ
ระบบสภาของไทยจะมุ่งศึกษาถึงสถาบันนิติบัญญัติหรือรัฐสภาในรัฐธรรมนูญทั้ง 18 ฉบับ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา
แล้วจึงนําข้อมูลที่ได้ในประการสุดท้ายมาออกแบบโครงสร้างของระบบสภาเดี่ยวที่เหมาะสมกับประเทศไทย
2. รูปแบบวัฒนธรรมองค์การ : กรณีศึกษาสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. / โดย ฐนิชา
ดํารงนุกูลกิจ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. [ว HD58.7 ฐ119ร 2553]
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของข้าราชการเกี่ยวกับรูปแบบของ
วั ฒ นธรรมองค์ ก าร สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ข้ า ราชการสํ า นั ก งาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า มีวัฒนธรรมองค์การ 3 รูปแบบ โดยพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ แบบตั้งรับ-ก้าวร้าว และ
แบบตั้งรับ-เฉื่อยชา
3. วิเคราะห์ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง. / โดย ภรนันท์ ขวัญทอง. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. [ว KF46 ภ185ว 2552]
หนังสือเดินทางเป็นเอกสารแสดงความเป็นบุคคลและแสดงถึงการได้รับการเข้าออกประเทศต่าง ๆ
อย่างถูกต้อง ทําให้เกิดความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น ประเทศไทยจึงได้บัญญัติ
กฎหมายเกี่ ย วกั บ หนั ง สื อ เดิ น ทางโดยเฉพาะ โดยมี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา ตาม
พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2550 แต่อย่างไรก็ตามบทบัญญัติดังกล่าวยังไม่
ครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง เช่น ความผิดฐานใช้หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่ได้
จากการให้ข้อมูลในการทําหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางปลอม ความผิดเกี่ยวกับการครอบครอง
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อุปกรณ์ในการปลอมหนังสือเดินทาง เป็นต้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาแนวความคิดและหลักเกณฑ์อัน
เป็นที่มาของความผิดเกี่ยวกับการปลอมหนังสือเดินทาง และเปรียบเทียบความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายต่างประเทศ เพื่อทําความเข้าใจและวิเคราะห์กฎหมายไทยว่าครอบคลุมกระบวนการ
ปลอมหนังสือเดินทางหรือไม่อย่างไร เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
4. เสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงานของข้าราชการ. / โดย วศิน แดงประดับ. กรุงเทพฯ :
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. [ว JQ1746.Z13.T72 ว357ส 2553]
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รับรองเสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพ
แรงงานของข้ า ราชการไทย แต่ ยัง ไม่ ป รากฏแนวทางปฏิบั ติ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บนี้ จึ ง ศึ ก ษา
แนวความคิดและทฤษฎีว่าด้วยเสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงาน ลักษณะเฉพาะของระบบราชการที่
ส่งผลต่อการใช้เสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงานกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของต่างประเทศ ซึ่งจะ
ศึกษาเปรี ยบเที ยบเพื่อไปสู่ ข้อสรุ ปในเรื่องขอบเขตการใช้ เสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงานของ
ข้าราชการภายใต้ระบบกฎหมายไทย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรอบของการใช้เสรีภาพในการรวมกัน
เป็ นสหภาพแรงงานของข้าราชการตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจัก รไทย และเป็นแนวทางในการตรา
กฎหมายเพื่อรองรับและควบคุมการใช้เสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพแรงงานของข้าราชการต่อไป
5. หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา. / โดย จุมพต สายสุนทร.
กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2553. [ว KF51 จ637ห 2553]
โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทําหนังสือสัญญาของประเทศไทยกับ
นานาประเทศและกั บ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ ทั้ ง ในมุม มองของกฎหมายระหว่ า งประเทศ มุ ม มองเชิ ง
การศึกษาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการทําหนังสือสัญญาและมุมมอง
ของบทบัญญัติมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจถึง
ปัญหาและนําเสนอแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของมาตราดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป
6.หลักเหตุผลของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา. / โดย จุมพล ภิญโญสินวัฒน์. กรุงเทพฯ :
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. [ว KS101 จ638ห 2552]
ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกฉบับต่างมีวัตถุประสงค์สําคัญ
เพื่อปรับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศภาคีให้สอดคล้องกันมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการคุ้มครอง
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบันก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ ในส่วนของประเทศไทยมี
รูปแบบต่าง ๆ โดยรูปแบบการคุ้มครองดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยสูงมาก
เมื่อเทียบกับประเทศอื่น การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์หาหลักเหตุผลของการคุ้มครองสิทธิใน
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ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสากล และนําหลักเหตุผลนั้นไปวิเคราะห์การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของประเทศไทยว่ามีความสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศและประเทศต่าง ๆ หรือไม่อย่างไร
7. องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550. / โดย อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2551.
[ว KD241 อ498อ 2551]
องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 เล่มนี้เป็นการศึกษากึ่งวิจัย โดยเปรียบเทียบคุณลักษณะและความคิดเห็นของสมาชิก
วุฒิสภาในประเด็นต่าง ๆ โดยสรุปผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลของวุฒิสมาชิกจากการสรรหาและการเลือกตั้ง ทั้งนี้อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างในบาง
ประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แต่
ความคิดเห็นที่เป็นประเด็นสําคัญของวุฒิสมาชิกชุดนี้ คือ สามารถทําหน้าที่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. อํานาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกวุฒิสภา. / โดย สรรค์ชัย ชญานิน. กรุงเทพฯ :
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. [ว KD241 ส332อ 2552]
รัฐสภา ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอํานาจหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมาย ซึ่ง
วุฒิสภาบางประเทศก็มีหน้าที่ในการนิติบัญญัติในฐานะเป็นสภาพี่เลี้ยงคอยกลั่นกรองตรวจสอบ หรือยับยั้ง
กฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร ไม่มีอํานาจในการเสนอร่างกฎหมาย เช่น อังกฤษ แต่ในบางประเทศที่ถือว่า
เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยสมัยใหม่ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และเยอรมัน วุฒิสภามีอํานาจเสนอร่าง
กฎหมายได้เท่าเทียมกับสภาผู้แทนราษฎร สําหรับประเทศไทยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ บางฉบับได้ให้
อํานาจวุฒิสภาในการเสนอร่างกฎหมาย แต่รัฐธรรมนูญบางฉบับไม่ได้ให้อํานาจในการเสนอร่างกฎหมาย
รายงานวิจัยฉบับนี้จึงวิเคราะห์แนวทางในการให้อํานาจวุฒิสภาในการเสนอร่างกฎหมายว่าเหมาะสมหรือไม่
และมีเงื่อนไขอย่างไร โดยเปรียบเทียบจากวุฒิสภาต่างประเทศ
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล
1. รายงานประจําปี 2553 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. / โดย สํานักงานงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ม.ป.ป.
[อก 09 1.1 2553]
รายงานประจํ า ปี 2553 ของสํ านั ก งานคณะกรรมการส่ง เสริม การลงทุน ฉบับ นี้ จั ด ทํา ขึ้น โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ถึ ง ขอบข่ า ยอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้
รับผิดชอบ เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สาระสําคัญที่นําเสนอประกอบด้วย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ อํานาจหน้าที่ โครงสร้างของหน่วยงาน รายนามผู้บริหารพร้อมรูปภาพประกอบ อัตรากําลัง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณ ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2553
รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการลงทุนและผลการลงทุนตามนโยบายในปี 2553 ตลอดจนภาพรวมการส่งเสริมการ
ลงทุนและภาวะการลงทุนในหมวดต่าง ๆ รวมถึงภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไทย ปี 2553
นอกจากนี้ยังมีภาพเหตุการณ์กิจกรรมที่สําคัญในรอบปี 2553
2. รายงานประจําปี 2553 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ. / โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2554.[วท 04 1.1 2553]
รายงานประจํ า ปี 2553 ของสํ า นั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ ฉบั บ นี้ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ 2553 ของหน่วยงานโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้คนที่สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อีกทั้ง
สามารถนําไปใช้ในการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาอ้างอิง ทั้งนี้ภายในเนื้อหาแบ่งสาระสําคัญได้เป็น 3
ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร งบประมาณ
อัตรากําลัง ตลอดจนผู้บริหาร ส่วนที่ 2 สรุปผลการดําเนินงานในรอบปี อาทิ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ การกํากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การเฝ้าระวังทางรังสีของ
ประเทศไทย ตลอดจนงานด้านวิชาการ ส่วนที่ 3 ประมวลภาพกิจกรรมสําคัญ

14

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่

พฤศจิกายน 2554

3. รายงานประจําปี สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ.2553. /โดย สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ, 2554. [นร 01 1.1 2553]
รายงานประจํ า ปี ข องสํ า นั ก งานสร้ า งเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ฉบั บ นี้ เ ป็ น การรายงานสรุ ป ผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานในรอบปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน
ทั่วไปที่สนใจ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล อีกทั้งสามารถเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์
ในการอ้างอิง ทั้งนี้เนื้อหาภายในเล่มสามารถจําแนกได้เป็น ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสํานักงานฯ ประกอบด้วย
บทบาทและอํานาจหน้าที่ โครงสร้างองค์กร อัตรากําลังและคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ แนวทางการ
ดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําปี 2553 ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและ
งานสําคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนที่ 3 การประเมินและข้อเสนอแนะของโครงการต่าง ๆ อาทิ
โครงการ “ธงไตรรงค์ ธํารงไทย” โครงการ “ฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ” ส่วนที่ 4
เกร็ดความรู้ทั่วไป ได้แก่ สัญลักษณ์ประจําชาติไทยประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
4. รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2552. / โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ. กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2554.
[ทส 03 7.3 363.73 2552]
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2552 เล่มนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยในรอบปี ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาเป็นการรวบรวม
ข้อมูลสถานการณ์มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ เหตุการณ์สําคัญด้านมลพิษ อาทิ การปนเปื้อน
สารตะกั่วในห้วยคลิตี้ การปิดคดีศาลปกครอง กรณีแม่เมาะ เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด และการบริหาร
จัดการมลพิษที่เกิดขึ้นในรอบปี 2552 นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษที่ประกาศใช้ในปี 2552
รวมทั้งบทสรุปสําหรับผู้บริหาร
5. สรุปผลงานสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 (ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550). / โดย
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,
2554. [สผ– 1.2 2550]
สรุปผลงานสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 เล่มนี้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเป็นการรวบรวมและสรุปผล
การดํ า เนิ น งานของสภาผู้ แ ทนราษฎร ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ด้ า นการประชุ ม สภา
ผู้แทนราษฎร การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ด้านกรรมาธิการ ด้านการต่างประเทศ ตลอดจนงานด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานให้สมาชิกรัฐสภาและผู้ที่สนใจทั่วไปได้
รับทราบข้อมูลและความเคลื่อนไหว บทบาทภารกิจในระหว่างสมัยประชุมที่ผ่านมา ทั้งยังสามารถนําข้อมูล
ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการศึ ก ษาค้ น คว้ า อ้ า งอิ ง นอกจากนี้ ภ ายในเล่ ม นี้ ยั ง ประกอบด้ ว ย รายนามของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 (สมาชิกครบชุด)
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6. สุขภาพคนไทย 2554. / โดย กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม. นครปฐม : สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2554. [ศธ 07/6 3.1 613 2554]
หนังสือ สุขภาพคนไทย 2554 เล่มนี้ได้นําเสนอเรื่องพิเศษประจําเล่ม คือ “เอช ไอ เอ” หรือที่เรียก
กันว่า “การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ” พร้อมกับได้นําเสนอ “12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ” เป็นการ
สะท้อนสถานะสุขภาพปัจจุบันบ่งชี้ทางสุขภาพและระบบบริการสุขภาพของคนไทย ที่มีการพัฒนาในทางที่ดี
ขึ้น และบางประเด็นที่ควรเร่งดําเนินการแก้ไข ตลอดจน 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพและ 4 ผลงานดี ๆ
เพื่อสุขภาพคนไทย ซึ่งเป็นการบันทึกเหตุการณ์สังคมไทยในรอบปีที่ผ่านมา
7. เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554. / โดย สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงบประมาณ. กรุงเทพฯ : สํานักงบประมาณ, ม.ป.ป. [นร 07 3.5 352.4 2554]
เอกสารงบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2554 นี้ ประกอบด้ ว ยหนั ง สื อ
2 เล่ม โดยเล่มแรกมีเนื้อหาเป็นการกล่าวถึง ภาวะเศรษฐกิจปี 2554 ฐานะการเงินการคลังของประเทศ
ประมาณการเงินที่พึงได้มาสําหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ฐานะ
การเงินของรัฐวิสาหกิจ ภาระหนี้และการก่อหนี้ของรัฐ ประโยชน์และการขาดรายได้จากการยกเว้นภาษีเฉพาะ
ภายในรูปแบบต่าง ๆ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จําแนกตามยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ และในเล่มที่ 2 เนื้อหาเป็นการกล่าวถึง รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
8. Annual Report 2009 TheZoological Park Organization. / โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์. กรุงเทพฯ : องค์การสวนสัตว์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, ม.ป.ป. [ทส 14 1.1 2552]
รายงานประจําปีขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปี 2552 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยทั้งนี้รายละเอียดแบ่งได้เป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ภาพรวมของหน่ ว ยงาน ส่ ว นที่ 2 การบริ ห ารองค์ ก ารและบุ ค ลากร ส่ ว นที่ 3 ผลการ
ดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ รวมถึงสถิติของผู้ใช้บริการในสวนสัตว์ ส่วนที่ 4 รายงานการเงิน ส่วนที่ 5
นามสงเคราะห์ขององค์การสวนสัตว์ รวมถึงคําสั่งองค์การสวนสัตว์
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ภาคผนวกพิเศษ
โดย นางชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์
บรรณารักษ์ชาํ นาญการ

สงครามเมืองทรอย (War of Tory หรือ Trojan War)
เมืองทรอย (Troy) มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีต ซึ่งผู้คนส่วนมากคิดว่าเป็นชื่อเมืองในนวนิยายเท่านั้นแต่ใน
ศตวรรษที่ 19 ได้มีการขุดค้นและพบซากเมืองโบราณที่เชื่อกันว่าจะเป็นเมืองทรอยในอดีต คือ บริเวณที่ชื่อ ฮิซาร์ลิก
ในเมืองคานัคเกล ทางตะวันตกของประเทศตุรกี ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วง 1,520 ปีก่อนคริสตกาล บนฝั่งทะเลใกล้ๆ ปาก
ช่องแคบดาร์ดะเนลล์ ที่แยกยุโรปกับเอเชียออกจากกัน สงครามเมืองทรอยถูกเล่าผ่านงานเขียนที่สําคัญสองเรื่องของ
กรีก คือ “อีเลียด”(Iliad) และ “โอดีสซีย์” (Odyssey) โดยอีเลียดเป็นรื่องราวตั้งแต่ปีที่สิบ จนถึงสิ้นสุดสงคราม ส่วน
โอดีสซีย์เป็นเรื่องราวหลังสงครามจบสิ้น ก่อนที่ท่านผู้อ่านจะได้พบกับสาเหตุของการเกิดสงครามเรามาทําความรู้จัก
กับเมืองทรอยกันก่อนนะคะ
เมืองทรอย (Troy) ตั้งชื่อตามกษัตริย์ ทรอส (Tros) ผู้เริ่มก่อตั้งนคร หรืออีกชื่อหนึ่งคือ อิเลียม (Ilium,
Iliom) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อมหากาพย์อีเลียดนั่นเอง ถูกเรียกตามพระนามกษัตริย์รัชกาลที่ 4 แห่งทรอย ซึ่งเป็นบุตรของ
กษัตริย์ทรอสชื่ออิลัส (Ilus) ส่วนชาวเมืองทรอย มีชื่อเรียกว่า ชาวโทรจัน (Trojan)ทรอยตั้งอยู่ในแคว้นโทรด (Troad)
บนผืนแผ่นดินเอเชียน้อย หรือเอเชียไมเนอร์ ริมฝั่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลอีเจี้ยน (Aegean) ทะเลที่กั้น
กลางระหว่างดินแดนกรีซและเอเชียน้อย ตัวเมืองตั้งอยู่ลึกจากชายฝั่งทะเลเข้าไปในหุบเขาเป็นชัยภูมิที่มั่นคง แวดล้อม
ด้วยเนินเขาและแม่น้ําสองสาย
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ทรอย มีกําแพงเมืองล้อมรอบประกอบด้วยค่ายคูประตูหอรบและเชิงเทิ นอันแข็งแกร่ง เล่าว่าเมื่อครั้ง
กษัตริย์อิลัสเสริมสร้างป้อมปราการและกําแพงนครให้มั่นคงแข็งแรงนั้น พระองค์ได้รับเทวรูปศักดิ์สิทธิ์มาองค์หนึ่ง
เป็นประติมากรรมเทวีอะธีนา (Athena) ซึ่งชาวโทรจันเชื่อว่าตราบใดที่เทวรูปนี้ยังอยู่ในนคร ทรอยจะไม่มีวันแตกได้
เทวรูปเทวีอะธีนาจึงเป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองทรอย ต่อมาท้าว พริอัม (Priam) หรือ โพดาร์ซิส (Podarces) ได้ถูกสถาปนา
เป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งทรอย มีคู่ครองคือ เฮกคิวบา (Hecuba) มีบุตรธิดาด้วยกัน 19 คน ผู้ที่ควรกล่าวถึงคือ เฮก
เตอร์ (Hector), ปารีส (Paris), ไดโฟบัส (Deiphobus),เฮลเลนัส (Helenus), โพลิกซีนา (Polyxena), และคาส
ซานดรา (Cassandra)
ตํานานสงครามเมืองทรอย (War of Tory) นั้นเป็นสงครามแห่งมนุษยชาติ และสงครามกรุงทรอย(War of
Tory) นี้ใครจะเชื่อว่าจุดเริ่มต้นแห่งสงครามที่ยิ่งใหญ่เกิดจากแอปเปิ้ลเพียงผลเดียว โดยเริ่มขึ้นเมื่อ เพเลอุส (Peleus :
กษัตริย์แห่งเมอมิดอนส์) และ เธติส (Thetis : เทพีแห่งทะเล) ได้จัดงานอภิเษกสมรสขึ้น แต่ทั้งคู่กลับไม่ได้เชิญ อีรีส
(Eris : เทพีแห่งความขัดแย้ง) ซึ่งเป็นธิดาของเทพสูงสุด ซุส หรือ มหาเทพซีอุส(Zeus) มาร่วมงานด้วยเพราะทั้งคู่เกรง
ว่านางจะทําให้งานมงคลนี้ต้องวุ่นวายได้ แต่กระนั้นนางก็ทราบข่าวการอภิเษกสมรสนี้จนได้ เมื่อไปถึงงานนางจึงเริ่ม
แผนสร้างความแตกแยกขึ้น ด้วยการโยนแอปเปิ้ลทองคําลงบนโต๊ะ พร้อมกับกล่าวว่า “ลูกแอปเปิ้ลทองคํานี้จะเป็น
ของผู้งดงามที่สุดเท่านั้น” ด้วยเหตุนี้ เทพีเฮรา (Hera : มเหสีของมหาเทพซีอุส) อะธีนา (Athena : เทพีแห่งปัญญา)
และอโฟรไดต์ หรือ วีนัส (Aphrodite หรือ Venus : เทพีแห่งความรัก) ซึ่งต่างคิดว่าตัวเองเป็นผู้เลอโฉมที่สุดจึงแย่ง
กันเป็นเจ้าของแอปเปิ้ลทองคําลูกนั้น พร้อมกับให้เทพซุสมาเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งเทพซุสรู้ดีว่าการตัดสินของเขานั้นอาจจะ
สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองได้ จึงมอบให้ เจ้าชายปารีส แห่งเมืองทรอยเป็นผู้ตัดสินแทน เมื่อรู้ว่าเจ้าชายปารีสจะ
ทําหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน เทพีเฮราจึงติดสินบนด้วยการให้สัญญาว่าจะช่วยให้เจ้าชายปารีสมีชัยเหนือกรีก ส่วนเทพีอะธีนา
สัญญาว่าจะช่วยให้เจ้าชายปารีสครอบครองแผ่นดินทั่วทั่งเอเซียและยุโรป ขณะที่เทพีอโฟรไดต์สัญญาว่าจะมอบหญิงผู้
เลอโฉมที่สุดในแผ่นดินให้หลังจากได้ฟังข้อเสนอของทั้งสามแล้ว เจ้าชายปารีสเลือกที่จะตัดสินใจให้เทพีอโฟรไดต์เป็นผู้
ที่งดงามที่สุด
ต่อมาอโฟรไดต์ก็ทําตามสัญญาที่ให้ไว้ ด้วยการพาเจ้าชายปารีสไปพบหญิงผู้งดงามที่สุดซึ่งก็คือ เฮเลน ผู้เป็น
ธิดาแห่งเทพซุส แต่ปัญหาก็คือ นางเป็นถึงมเหสีของเมเนลอส (Menelaus) เจ้าเมืองสปาร์ตา เจ้าชายปารีส จึงลงมือ
ลักพาตัวเฮเลนกลับไปยังเมืองทรอย และเมื่อพบว่าพระมเหสีถูกลักพาตัวไปกษัตริย์เมเนลอสจึงได้รวบรวมสมัครพรรค
พวกทั้งหลาย ร่วมกันส่งกองทัพไปยังเมืองทรอยเพื่อล้างแค้น แต่อย่างไรก็ตามสงครามระหว่างกรีกและทรอยนั้นใช้
เวลาในการสู้รบถึง 10 ปี เนื่องจากเมืองทรอยนั้นมีกําแพงเมืองที่แข็งแกร่งยากที่ผู้ใดจะทําลายได้ จนทําให้เหล่านักรบ
กรีกเริ่มถอดใจ โอดิสซุส แม่ทัพของกรีกคิดอุบายหนึ่งขึ้นมาได้ คือเขาได้สั่งให้สร้างม้าไม้ขนาดมโหฬารขึ้นมา เรียกว่า
ม้าไม้โทรจัน
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เมื่อสร้างม้าไม้เสร็จสิ้นแล้ว โอดิสซุสและกษัตริย์เมเนลอสพร้อมทหารแห่งกรีกจึงเข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายในม้าไม้ ก่อน
จะสั่งเผาค่ายทิ้ง และให้ทหารแสร้งทําเป็นยกกองทัพเรือกลับไปแถมยังทิ้งทหารที่ชื่อ ไซนอน เอาไว้ที่เมืองทรอย
เพื่อให้ชาวทรอยหลงเชื่อ และเมื่อชาวทรอยเห็นกองทัพกรีกถอนทัพไปจนหมดสิ้นแล้ว จึงพากันออกมาดูม้าไม้ยักษ์
ที่ตั้งตระหง่าน โดยไซนอนได้หลอกชาวทรอยว่า ตัวเขานั้นได้ถูกกองทัพกรีกทิ้งเอาไว้ให้หลงทางอยู่เพียงคนเดียว ส่วน
ม้าไม้นี้เป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ และเป็นการขอบคุณเทพีอะธีนาที่คอยช่วยเหลือ ซึ่งม้าไม้ตัวนี้จะนําโชคลาภให้กับ
เมืองทรอยในกาลต่อไป ชาวทรอยนั้นต่างหลงเชื่อในคําพูดของไซนอน และได้ลากม้าไม้ยักษ์นี้เข้าไปในเมือง พร้อมกับ
เฉลิมฉลองในชัยชนะกันอย่างยิ่งใหญ่ จนเมื่อถึงเวลาที่ชาวทรอยต่างเมาสุราและหมดสติกันแทบทั้งเมือง ไซนอนที่รอ
คอยเวลานี้จึงได้เปิดให้บรรดาทหารของกรีกออกมาจากม้าไม้ ก่อนจะไปเปิดประตูเมืองให้กองทัพกรีกซึ่งเพียงยกทัพ
ไปหลบซ่อนอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งได้ยกทัพย้อนกลับเข้ามาบุกยึดเมืองทรอยได้อย่างง่ายดายและได้สังหารชาวทรอย
โดยเฉพาะผู้ชายเป็นจํานวนมากทั้งยังได้จุดไฟเผาเมือง เมื่อสงครามจบลง กองทัพกรีกได้แบ่งบรรดาผู้หญิงชาวทรอย
ให้กับทหารและพันธมิตรต่างๆ นําไปเป็นทาส และนั่นก็คือวาระสุดท้ายของเมืองทรอยที่เคยยิ่งใหญ่ และนี่คือตํานาน
สงครามเมืองทรอยถูกเล่าผ่านวรรณกรรมมหากาพย์ “อีเลียด” (Iliad)
แต่ตามประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชาวกรีกนั้น ชาวกรีกเผ่าแรกได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองไมซีนี่
คาบสมุทรกรีซ เมื่อประมาณ 1,500 ปี ก่อนคริสตกาล ต่อมาได้ขยายอํานาจข้ามทะเลไปยังฝั่งเอเซียไมเนอร์หรือ
ดินแดนอะนาโตเลีย ซึ่งมีเมืองทรอยเป็นหน้าด่านสําคัญ เมื่อเกิดความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์จึงเกิดการสู้รบที่ยืดเยื้อ
หลายปี แต่ไม่ใช่เพราะชิงสาวงามเฮเลน ดังที่ปรากฏในมหากาพย์ อีเลียด ของโฮเมอร์ จากการสู้รบในครั้งนั้นชาวกรีก
เผ่าอาเคียนจํานวนหนึ่งที่ถูกส่งมาทําสงครามกับเมืองทรอย ได้ปักหลักตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนอะนาโตเลีย และก็มีชาว
กรีกเผ่าอื่นๆ ตามมาทีหลังอีก เช่น เผ่าอีโอเลียน ไอโอ-เนียนและคอเรียน เป็นต้น จากสงครามเมืองทรอยนี้ผู้เขียนได้
พบคําศัพท์ที่น่าสนใจ ซึ่งมีการนํามาใช้ถึงในปัจจุบันโดยจะได้นําเสนอต่อไป เชิญติดตามอ่านในฉบับหน้านะคะ
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