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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

หนังสือหมวดประวัตศิ าสตร์ ท่ วั ไป
(D)

1.. พระเมตตาใต้ฟ้าเดียวกัน. / โดย งามพรรณ เวชชาชีวะ, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของชาติ, 2555.
หนังสือพระเมตตาใต้ฟ้าเดียวกัน เล่มนี้แปลมาจาก Royal Activities and International
Cooperation ซึ่งเนื้อหาภายในเป็นการนําเสนอบทความโครงการในพระราชดําริ พระราชดํารัส และการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่
สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่พสกนิกรชาวไทย ตลอดรวมไปถึงประชาชนในประเทศต่าง ๆ ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการหลวง เป็นต้น
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หนังสือหมวดความรู้ ท่ วั ไป
(A)

1. การจัดประชุมและฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ. / โดย วรวรรธน์ ศรียาภัย. สมุทรปราการ :
เดอะบุ๊กส์พลัส พับลิชชชิ่ง, 2554. [AS6 ว276ก 2554]
หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เรื่อง การจัดประชุมและฝึกอบรม โดยละเอียดตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน บทบาท
หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม การบริหารจัดการก่อนการประชุม ขณะประชุมและหลังการประชุม
การจัดทําโครงการ การเชิญวิทยากรและการประชาสัมพันธ์โครงการ การจัดสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม การ
เขียนคํากล่าวในพิธีเปิด พิธีปิด การเป็นพิธีกร การเป็นวิทยากร ตลอดจนการประเมินผล รายงานผล เผยแพร่
ข้อมูล และการขอบคุณหลังเสร็จสิ้นการจัดประชุม
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หนังสือหมวดประวัตศิ าสตร์ ทวั่ ไป
(D)

1. ชีวิตชั้น ๆ. / โดย ภ ณ ประมวญมารค. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2553.
[DS578.32 ภ111ช 2553]
หนังสือเล่มนี้เป็น อัตชีวประวัติของ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี หรือ ภ ณ ประมวญมารค ซึ่งผ่านชีวิต
หลายรูปแบบขึ้น ๆ ลง ๆ จะทําให้ผู้อ่านได้ความรู้ในหลายแง่จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดผ่านทาง
ตัวหนังสือ โดยชีวิตของท่านนั้นมีทั้งสูง กลาง ต่ํา พลิกผันก่อนที่จะอยู่ตัว โดยเริ่มจากบ้านเกิดของท่าน การ
เลี้ยงดูในวัยเด็ก บิดาและเรื่องราวเกี่ยวกับสหกรณ์ ซึ่งบิดาของท่านมีส่วนในการสนับสนุน บรรพบุรุษของท่าน
ที่เป็นกวี การใช้คําภาษาไทยบางคํา การไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ โรงพิมพ์ ประมวญมารค และสงคราม
2. เดชะพระบารมีปกเกล้าฯ. / โดย กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2555.
[DS586 ภ671ด 2555]
เดชะพระบารมีปกเกล้าฯ เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม
2554 ทั้ ง นี้ เ นื้ อ หาภายในเล่ ม ได้ ก ล่ า วถึ ง พระราชประวั ติ พระอั จ ฉริ ย ภาพและพระปรี ช าสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระราชกรณียกิจนานัปการ อาทิ ด้านการเกษตรกรรม ป่าไม้ การ
อนุ รั ก ษ์ แ ละปรั บ ปรุ ง ดิ น การพั ฒ นาแหล่ ง น้ํ า สิ่ ง แวดล้ อ ม พลั ง งานและพลั ง งานทดแทน การคมนาคม
การแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา นาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้พระราชทานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการดํารงชีวิตของประชาชนชาวไทย
ทั้งประเทศด้วย
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3. 84 พระบรมราโชวาทมหามงคลชาวสยาม หลักการ ครองตน ครองคน ครองงาน. / โดย
ธนพลวรรธน์ พัฒนะพัฒนา, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2554.
84 พระบรมราโชวาท มหามงคลชาวสยาม เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานเนื่องในโอกาสต่าง ๆ อันเป็นหลักการครองงาน ครองคน ที่ให้
ข้อคิดในการปฏิบัติตนให้พอเหมาะพอควร รวมทั้งให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา
4. พระเมตตาใต้ฟ้าเดียวกัน. / โดย งามพรรณ เวชชาชีวะ, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของชาติ, 2555.
หนังสือพระเมตตาใต้ฟ้าเดียวกัน เล่มนี้แปลมาจาก Royal Activities and International
Cooperation ซึ่งเนื้อหาภายในเป็นการนําเสนอบทความโครงการในพระราชดําริ พระราชดํารัส และการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่
สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่พสกนิกรชาวไทย ตลอดรวมไปถึงประชาชนในประเทศต่าง ๆ ที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการหลวง เป็นต้น
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หนังสือหมวดภูมิศาสตร์
(G)

1. 2554 มหาอุทกภัยประเทศไทยกลายเป็นเมืองบาดาล. / โดย ทวีพล. กรุงเทพฯ :
คลื่นอักษร, 2554. [GB1399.5.T5 ท214ส 2554]
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวและภาพถ่ายเหตุการณ์น้ําท่วมในปี 2554 เพื่อบันทึกไว้เป็น
ประวัติศาสตร์สําคัญให้คนรุ่นหลังได้ศึกษากันต่อไป เพราะเหตุการณ์นี้นับเป็นมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย กินอาณาบริเวณมากที่สุด เสียหายมากที่สุด คนป่วย คนล้มตายมากที่สุด และต้องใช้แผนเยียวยา
ให้ทุกอย่างกลับมาดังเดิมด้วยงบประมาณมากที่สุด ทั้งที่เกิดมาจากธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ําที่ไม่
ถูกต้อง รวมถึงคําเตือนต่าง ๆ ก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติ ซึ่งไม่ได้รับความสนใจในช่วงนั้น
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร์
(H)

1. วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก. / โดย นคร เสรีรักษ์ และ ดรุณี ดีราษฎร์วิเศษ. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555. [H62 น114ว 2555]
หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการทําวิจัย เครื่องมือในการวิจัย การกําหนด
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล และจะเขียนงานวิจัยอย่างไรให้ถูกวิธี ตั้งแต่ บทนํา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องวิธีการดําเนิ นวิจั ย ผลการวิเคราะห์ข้ อมูล บทสรุปและข้อเสนอแนะรวมทั้งการเขี ยน
เอกสารอ้างอิง
2. รวมบทความที่ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สําหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจนปีที่ 3. /
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555. [HC79.P6 ร156 2555]
หนังสือเล่มนี้เนื้อหาเป็นการรวมบทความจากวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่
“หนี้สินและการต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิการอยู่อาศัยของคนในชุมชนแออัด” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทของอุกฤษฎ์
เฉลิมแสน “กาลอวสานของสังคมชาวนาในภาคอีสาน” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทของธิติญา เหล่าอัน “ความทรง
จําที่เลือนหายว่าด้วยชีวิตสามัญชนจีนในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2500-2517” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทของ สิทธิภาพ
เอกสิทธิพงษ์ “ลิเกวิก: การประกอบสร้างชุมชนของคนจนเมืองในพื้นที่การแสดง” วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ของ เบญจพร ดีขุนทด
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3. รู้จริง รู้ทัน บัตรทอง ประกันสังคม. / โดย ภัทระ ฉลาดแพทย์ และ ธีระวุฒิ ปัญญา.
กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2555. [HD7096.T5 ภ363ร 2555]
หนั งสื อ เรื่อ งนี้ไ ด้อ ธิ บ ายถึ งการใช้ สิท ธิ บัต รทอง และบั ตรประกั น สัง คมว่า มี ค วามเหมื อ นและ
แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งผู้แต่งจะอธิบายให้เข้าใจถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของทั้ง 2 บัตร อย่างชัดเจน รวมทั้ง
อธิบายถึงกองทุนประกันสังคมและกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติโดยละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์
ได้ว่าจะใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หนังสือหมวดรัฐศาสตร์
(J)

1. การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล. / โดย เจริญ เจษฎาวัลย์. นนทบุรี : พอดี, 2554.
[JA83 จ722ก 2554]
กระแสโลกาภิวัตน์ ได้ทําให้แนวความคิดเรื่อง ธรรมาภิบาล หรือ Good Governance กระจายไป
ทั่วโลก หนังสือ “การวางมาตรฐานธรรมาภิบาล” เล่มนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เป็นคู่มือแห่งการเรียนรู้เรื่อง
Governance ที่สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายที่มีความครบเครื่องทั้งในแง่การบริหารราชการแผ่นดิน และการ
บริหารองค์การธุรกิจ จึงเหมาะสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในเรื่องเหล่านี้
2. การสังเคราะห์บทเรียนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน. / โดย ทศพล สมพงษ์. กรุงเทพฯ :
สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2555. [JQ1745.A55.P37 พ343ก 2555]
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น การนํ า เสนอว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งของความคิ ด ที่ ม าของความคิ ด และหลั ก การของ
ประชาธิปไตยชุมชน รวมถึงการนําเสนอข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประสบการณ์ทํางานส่งเสริมประชาธิปไตย
ชุมชนในพื้นที่ 184 ตําบล ในประเทศไทย โดยใช้กรอบแนวคิดเชิงระบบตามตัวแบบ CIPP Model
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)

1. กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม ความรับผิดทางแพ่ง การชดเชยเยียวยา และ
การระงับข้อพิพาท. / โดย อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554.[KP120 อ796ก 2554]
หนังสือเล่มนี้นําเสนอแนวคิดและหลักการในการจัดการความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไก
ของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งและการชดเชยเยียวยา โดยได้กล่าวถึงหลักการพื้นฐานของกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม แนวคิดเรื่องความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมและความรับผิดในความเสียหายดังกล่าว แนวคิดและ
ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งในความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม การชดเชยและเยียวยาความเสียหายทาง
สิ่งแวดล้อม มาตรการการเงินเพื่อจัดการความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม และการระงับข้อพิพาททางสิ่งแวดล้อม
โดยได้วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของหลักเกณฑ์เรื่องความเสียหายสิ่งแวดล้อมในระบบกฎหมายสิ่งแวดล้อมทั้ง
ในระดับระหว่างประเทศและในกฎหมายภายในของบางประเทศกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและแนวทางปฏิบัติ
ของประเทศไทย พร้อมทั้งข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล้อมใน
อนาคต
2. การจัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท.
/ โดย สรวิศลิมปรังษี, บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สํานักระงับข้อพิพาท
สํานักงานศาลยุติธรรม, 2555. [KU16.1 ศ365ก 2555]
หนังสือการจัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทเล่มนี้ ได้รวบรวมบทความที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมทั้งบทความ
อื่น ๆ อันจะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น และสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ข้อมูลกฎหมายประเภทประกาศหรือคําสั่งของคณะปฏิวัติ คณะปฏิรูป และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง. / โดย
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, 2555. [KA102 ว872ข 2555]
หนังสือเล่มนี้ได้สรุปสาระสําคัญโดยสังเขปของการปฏิวัติ รัฐประหาร และกบฏที่เคยเกิดขึ้นใน
ประเทศไทยที่ผ่านมา ทั้งที่กระทําการสําเร็จและไม่สําเร็จ รวมทั้งข้อมูลกฎหมายประเภทประกาศหรือคําสั่ง
ของคณะปฏิวัติ คณะปฏิรูป และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการประมวลและรวบรวมประกาศของคณะบริหาร
ประเทศชั่วคราว ประกาศของคณะปฏิวัติ คําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ประกาศคณะรักษาความ
สงบเรียบร้อยแห่งชาติ และประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขทุกฉบับที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานับตั้งแต่มีการปฏิวัติหรือรัฐประหารเป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยประกาศหรือคําสั่งของคณะปฏิวัติ คณะปฏิรูปและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฉบับใดได้ถูกยกเลิกแล้วก็จะมี
หมายเหตุกํ ากับไว้ ทุ ก ฉบั บ เพื่อ ใช้เป็น แหล่ งความรู้ และเป็ นฐานข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งสามารถนํ าไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหรือสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
4. ความรู้กฎหมายอาญาสําหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท. / โดย สรวิศลิมปรังษี, บรรณาธิการ.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม, 2555.
[KS11 ศ365ค 2555]
หนังสือ ความรู้กฎหมายอาญาสําหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เล่มนี้ได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับ
ความผิดอาญาในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา ซึ่ง
จะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในคดีอาญาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ
สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554. / โดย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2555.
[KQ25 ว872พ 2555]
เนื่ อ งจากบทบั ญ ญั ติข องกฎหมายว่ า ด้ว ยโรงเรี ย นเอกชนในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ผู้ อ นุ ญ าตการโอน
กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดิน คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบและคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์จังหวัด การจัดทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งการกําหนดให้มีกองทุนสํารองของโรงเรียนใน
ระบบได้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและไม่สอดคล้องกับการดําเนินการของโรงเรียนเอกชน ทําให้การจัดการศึกษา
และการพั ฒ นาโรงเรี ย นเอกชนไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและศั ก ยภาพประกอบกั บ บทบั ญ ญั ติ ใ นส่ ว นของการ
ประกันสังคมได้กําหนดครอบคลุมบุคคล ซึ่งมิได้มีหน้าที่หลักด้านการสอนหรือสนับสนุนการศึกษา สมควร
ปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวให้เหมาะสม จึงมีความจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 46 ก หน้า 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9
มิถุนายน 2554 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หนังสือหมวดการศึกษา
(L)

1. Thinking School สอนให้คิด. / โดย บรรจง อมรชีวิน. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2554.
[LB1590.3 บ147ธ 2554]
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการสอนการคิดในโรงเรียนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งครูผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักเรียน สําหรับนําไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติ
โดยแบ่งการนําเสนอเนื้อหา เป็น 3 ตอนใหญ่ ๆ คือ ตอนที่ 1 โรงเรียน การคิดและโรงเรียนสอนคิด ตอนที่ 2
กรอบและแนวทางการคิด และตอนที่ 3 เครือ่ งมือและเทคนิคที่ช่วยในการคิด
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หนังสือหมวดศิลปะ
(N)

1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรมกับงานช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ 4. / โดย พัสวีสิริ
เปรมกุลนันท์. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
[NA1523 พ587พ 2555]
หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระประวัติและผลงานด้านการช่างของพระเจ้าบรมวงศ์ เ ธอ กรมขุ น ราชสี ห วิ ก รมหรื อ พระองค์ เ จ้ า ชุ ม สาย ที่ มี บ ทบาททางด้ า นงานช่ า งหลวงในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยทรงกํากับดูแลกรมช่างสิบหมู่ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานศิลปะต่าง
ๆ ในราชสํานักและยังรับสนองพระราชดํารัสในสิ่งที่สําคัญปรากฏหลักฐานทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
แขนงอื่น ๆ ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา
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หนังสือหมวดการแพทย์
(R)

1. คู่มือเห็ดเป็นยา เพื่อสุขภาพ ตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้าน. / โดย ไมตรี สุทธจิตต์ และคณะ.
กรุงเทพฯ : สํานักการแพทย์พื้นบ้านไทย, 2554. [RM666.M87 ม965ค 2554]
หนังสือเล่มนี้ในเนื้อหาเป็นการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเห็ดเพื่อใช้เป็นยารักษาสุขภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ส่วน ที่สําคัญ คือ ส่วนที่ 1 ทางด้านเนื้อหาวิชาการ และส่วนที่ 2 ทางด้านเนื้อหาภูมิปัญญา
ของหมอพื้นบ้านทั้ง 4 ภาค ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีการนํามาใช้ในการดูแลสุขภาพคนตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน

หนังสือหมวดบรรณารักษศาสตร์
(Z)

1. คู่มือการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์อักษรของสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. / โดย
จุฑาทิพย์ อังศุสิงห์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2550. [Z701 จ623ค 2550]
คู่มือการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุฯ เล่มนี้เป็นหนังสือที่กล่าวถึง หลักการและวิธีการต่าง ๆ ใน
การสงวนรักษาไว้ ซึ่งเอกสารที่สําคัญที่เป็นมรดกวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ของชาติไว้ มิให้เสียหายไปกับ
กาลเวลา นอกจากนี้ยังมีภาพประกอบและคําอธิบายใต้ภาพเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น
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หนังสือหมวดเรื่ องสัน้ นวนิยาย
(SC/FIC)

1. ทํางานในวัง (บางขุนพรหม). / โดย นวพร เรืองสกุล. กรุงเทพฯ : นานมี, 2551.
[Ficน297ท 2551]
หนังสือเล่มนี้เป็นสารคดีเกี่ยวกับการเงินในรูปแบบนวนิยายจากผู้เขียนซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่วังบางขุนพรหม ผู้เขียนจึงถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย องค์กรอันเป็นเสาหลักทางการเงินของประเทศ และพัฒนาการของระบบธนาคารไทย ผ่านทาง
ตัวละครต่าง ๆ ซึ่งเป็นหนุ่มสาวซึ่งทํางานอยู่ที่นั้น
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หนังสือหมวดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั
1. การใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. / โดย นราภัทร เพชรมณี.
กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. [ว Z699.5.I53 น239ก 2554]
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สารสนเทศและเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของนิติกร
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ์การทํางาน รวมถึง
ศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศและเปรียบเทียบปัญหาการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ์การทํางาน เป็นวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่าง
คือ นิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผลการวิจัยพบว่า นิติกรสํานักงานฯ มีการใช้สารสนเทศ
โดยรวมในระดับปานกลางเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศ จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การ
ทํางาน พบว่ามีการใช้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ส่วนนิติกรที่จําแนกตามเพศ มีการใช้สารสนเทศ
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ปัญหาการใช้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้การ
เปรียบปัญหาการใช้สารสนเทศที่ได้จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่ามีปัญหาการใช้สารสนเทศ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ปัญหาการใช้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้การ
เปรียบเทียบปัญหาการใช้สารสนเทศที่ได้จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่ามีปัญหาการใช้สารสนเทศ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนที่จําแนกตามเพศและระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีปัญหาการใช้
สารสนเทศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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2. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของชาวนาในช่วงวิกฤตราคาข้าวตกต่ํา. / โดย กิจการ พรหมมา.
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. [ว HD1537.T5 ก636ก 2555]
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ของชาวนา
ในช่วงราคาข้าวตกต่ํา กลุ่มตัวอย่างคือชาวนาในจังหวัดพิษณุโลก เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สถิ ติ วิ เ คราะห์ คื อ สถิ ติ พ รรณนา ผลการวิ จั ย ชาวนามีทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง แต่ไม่เข้าใจในรายละเอียด และมีพฤติกรรมรู้ข้อดีแต่ไม่ปฏิบัติตาม การน้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในช่วงนี้จึงอยู่ในระดับต้องปรับปรุง-พอใช้ โดยชาวนามีเหตุผลระดับพอใช้ มีความ
พอประมาณระดับพอใช้-ดี แต่ต้องปรับปรุงภูมิคุ้มกัน เนื่องจากชาวนามีหนี้สินมากกว่าเงินออมและไม่ทําบัญชี
รายรับ-รายจ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ติดตามผลเพื่อให้ชาวนาเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างถ่องแท้ และนําไปใช้ได้จริง
3. การพัฒนา CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ ระยะที่ 2 : การทดสอบเครื่องมือและ
จัดทําแนวปฏิบัติสําหรับการพัฒนา. / โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ และคณะ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. [ว HD60 พ697ก 2553]
การวิจัยเล่มนี้เป็นการทดสอบเครื่องมือสําหรับการพัฒนา CSR ในกระบวนการธุรกิจและสร้าง
แนวปฏิบัติ โดยศึกษาเปรียบเทียบวิสาหกิจที่มีการดําเนินกิจกรรม CSR ในกระบวนการธุรกิจ และกิจกรรม
CSR นอกกระบวนการธุรกิจ 13 แห่ง จากการทดสอบเครื่องมือการพัฒนา CSR ไม่พบอุปสรรคที่เป็นปัญหาต่อ
การนําไปปฏิบัติ และสามารถนําเครื่องมือนี้ไปใช้ในการวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนการจัดทําแนวปฏิบัติ
สําหรับการพัฒนา CSR ในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ สามารถจําแนกได้เป็น 6 แนวทาง ได้แก่ 1.
แนวทางการวิเคราะห์วิสัยทัศน์และพันธกิจสําหรับการพัฒนา CSR (Analyse)

2. แนวทางการกําหนด

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแผนที่ยุทธศาสตร์ (Define) 3. แนวทางการกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน CSR
(Delermine) 4. แนวทางการระบุกิจกรรม CSR ที่เกี่ยวข้อง (Identify)

5. แนวทางการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในมุมมองที่เกี่ยวกับ CSR (Check) และแนวทาง
การแปลงกิจกรรมไปสู่การลงมือปฏิบัติ (translate)
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4. การพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาโดยบิดามารดาร่วมกับบุตรวัยรุ่น. / โดย
กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ และคณะ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
[ว HQ75 ก725ก 2552]
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารเรื่องเพศศึกษา โดยบิดามารดาร่วมกับ
บุตรวัยรุ่นและประเมินผลการใช้โปรแกรมฯ ผลการศึกษาพบว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรมบิดาหรือมารดากลุ่ม
ทดลองมีระดับคะแนนความรู้เฉลี่ยเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ และสูงกว่าบิดาหรือมารดากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ความถี่เฉลี่ย
ของการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาไม่แตกต่างกัน และทั้งนี้บุตรวัยรุ่นกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับคะแนนความรู้
เฉลี่ยเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องเพศศึกษาสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่บุตร
วัยรุ่นกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความถี่ของการสื่อสารกับบิดามารดาที่บ้านมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
5. การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนตําบลเสม็ดใต้. / โดย กุลวดี
โรจน์ไพศาลกิจ. ม.ป.ท. : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2554.
[ว G156.5.E26 ก778ก 2554]
การศึกษาวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ผลการวิจัย
พบว่า ตําบลเสม็ดใต้มีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการ
ท่องเที่ยว และบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพในการบอกรับการจัดการท่องเที่ยว สําหรับการจัดการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นไปตามแนวคิดชุมชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับการพัฒนา และมีการวางแผนเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่พัฒนาโดยความร่วมมือของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6. การพัฒนาองค์กรเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม. / โดย
พัชรินทร์สิรสุนทร. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาองค์กรเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นองค์กรที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลการศึกษาพบว่า มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสอดคล้องกับความต้องการกับองค์กรธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ยังพบว่าผู้บริหารขององค์กรธุรกิจมีความรู้
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และความเข้าใจและมีความพึงพอใจ ส่วนองค์กรที่ยังไม่มีความมั่นคงทางธุรกิจควรได้รับการพัฒนาด้าน CSR
ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจไม่สนใจ และไม่ตระหนักในการ
ดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดเล็กและเล็กมาก สภาพดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นประเด็นเชิงนโยบายที่ควรเร่งแก้ไข

หนังสือหมวดสิง่ พิมพ์รัฐบาล
1. ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ปี 2554. / โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้.
กรุงเทพฯ : กรมป่าไม้, 2555. [ทส12 2.3 354.55 2554]
ข้ อ มู ล สถิ ติ ก รมป่ า ไม้ ปี 2554 เล่ ม นี้ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ด้ า นป่ า ไม้ ข องประเทศไทย
ประกอบด้วย พื้นที่ป่าไม้ การอนุ ญาตต่าง ๆ สถิติการนําเข้าส่งออกไม้ ผลิตภัณฑ์ ไม้ เพื่อเป็นแนวทางใช้
ประกอบการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนากิจกรรมด้านป่าไม้ โดยเป็นการรวบรวมจากรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ผลการสํารวจและวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมป่าไม้และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 2554. / โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2554. [ทส 09 2.2 333.72 2554]
ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 2554 เล่มนี้เป็นเอกสารรายปีที่หน่วยงานภาครัฐ
ได้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบข้อมูลของ
หน่วยงาน อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง ซึ่งเนื้อหาภายในเป็นการรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ
อาทิ ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช นอกจากนี้การนําเสนอของเนื้อหาอยู่ในรูปของตารางสถิติตลอดทั้งเล่ม โดย
กล่าวถึงเนื้อที่ป่าไม้ การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ การกระทําผิดกฎหมายป่าไม้ การนําเข้าและส่งออก
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รายได้และงบประมาณรายย่อยของกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมกันนี้ยังกล่าวถึงอัตรากําลังของบุคลากรใน
หน่วยงาน
3. ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ประจําปี พ.ศ.2554. / โดย สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. กรุงเทพฯ : สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,
2554. [ยธ 12 7.3 613.8 2554]
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ประจําปี พ.ศ.2554 ฉบับนี้เป็นการรวบรวมผลการจับกุม
คดียาเสพติดทั่วประเทศ นํามาประมวลผลและเสนอเป็นข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อให้
เห็นภาพรวมของสถานการณ์ของยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนแนวโน้มและสภาพปัญหายาเสพติดแต่
ละชนิดในแต่ละพื้นที่ รวมถึงรูปแบบการกระทําผิด การซุกซ่อนยาเสพติดเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าและอ้างอิง การวางแผนการปรับยุทธวิธีด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติด
4. รายงานการดําเนินของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. / โดย
กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์. กรุงเทพฯ : กรมราชทัณฑ์, 2555. [ยธ 07 1.2 2554]
รายงานฯ ของกรมราชทัณฑ์ ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยทั้งนี้เนื้อหาที่นําเสนอประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ส่วนที่ 3 เป็นการรายงานฐานะทางการเงิน ส่วนที่ 4 เป็นการ
รวบรวมผลการดําเนินงานและสถิติที่สําคัญในรอบปีงบประมาณ 2554
5. รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วย
สมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and
Institutions : IFLA) ระหว่างวันที่ 12 – 19 สิงหาคม 2554. / โดย วิจิตรา วัชราภรณ์
และคณะ. กรุงเทพฯ : กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,
2555.[สผ 12 7.1 020.621 2554]
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน้า 17

สาระสังเขปหนังสือใหม่
ธันวาคม 2555

รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์นานาชาติฯ ฉบับนี้มีเนื้อหาภายในเกี่ยวกับสรุป
และรวบรวมสาระสําคัญของการประชุมบรรณารักษ์จากสมาชิกสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลก โดยทั้งนี้การนําเสนอ
สาระสําคัญแบ่งได้เป็นดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นรายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์นานาชาติ IFLA
ประจําปี 2554 ส่วนที่ 2 เป็นการสรุปผลการประชุมซึ่งว่าด้วยหัวข้อเรื่อง “จากห้องสมุดสู่ห้องสมุด : การ
บูรณาการ นวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อชนทั้งมวล : Libraries beyond libraries : Integration,
Innovation and Information for all” รวมทั้งการประชุม Pre-conference ส่วนที่ 3 ว่าด้วยประโยชน์
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม ส่วนที่ 4 เป็นการประมวลภาพกิจกรรมในการเข้าร่วมประชุม
6. รายงานประจําปี 2554 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. / โดย กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง. กรุงเทพฯ : กรมการปกครอง, 2555. [มท 03 1.1 2554]
รายงานประจําปี 2554 ของกรมการปกครอง ฉบับนี้ เนื้อหาภายในเป็นการรวบรวมผลงานที่ได้
ดําเนินการในรอบปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมา โดยมีลักษณะการดําเนินงานตามแนวทางการจัดทํารายงาน
การดําเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ ตามมาตรา 16 ทั้งนี้สาระสําคัญที่นําเสนอประกอบด้วย ข้อมูลภาพรวม
ของกรมการปกครองการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5
ตลอดจนรายงานทางการเงินปี 2554 ของกรมการปกครอง พร้อมด้วยทําเนียบรายนามของผู้บริหารกรมการ
ปกครอง
7. รายงานประจําปี 2554 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน. / โดย
กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2555. [พน 05 1.1 2554]
รายงานประจําปี 2554 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ฉบับนี้เป็นการรวบรวมและประมวลผลการดําเนินงานขององค์กรเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานใน
ด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับอํานาจมอบหมายให้ประชาชนทั่วไปที่สนได้รับทราบและสามารถเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อ
ประกอบเหตุผลในการอ้างอิ ง ทั้งนี้สาระที่นําเสนอประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
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ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 3 รายงานการเงินส่วนราชการ ส่วนที่ 4 เป็นการกล่าวถึง การพัฒนา
พลังงานในด้านต่าง ๆ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนรวมทั้งภาพกิจกรรม
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําปี 2554. / โดย
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2554. [นร 09 1.2 2554]
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําปี 2554 ฉบับนี้
สามารถจําแนกเนื้อหาในการนําเสนอได้เป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ส่วนที่ 2 เป็นสาระสําคัญของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 ส่วนที่ 3 กล่าวถึง องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ผลงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ส่วนที่ 4 ว่าด้วยปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับ
การบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในรอบปีที่ผ่านมา และแนวทางการ
แก้ไข ส่วนที่ 5 สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พร้อมด้วย
ภาคผนวกกล่าวถึง ความเห็นของคณะกรรมการฯ และภาพกิจกรรม
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ที่สุดของรัฐธรรมนูญไทย
โดย วิจิตรา ประยูรวงษ์

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2475 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้
มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลักในการปกครองประเทศมาแล้วถึง 18 ฉบับ ดังนี้
รัฐธรรมนูญฉบับต่าง ๆ ของไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-2550
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2

พระราชบัญญัติธรรมนูญแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยนามประเทศ พุทธศักราช 2482
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยบทเฉพาะกาล พุทธศักราช 2483
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) รัถธัมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราสดร
พุทธศักราช 2485
ฉบับที่ 3
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
ฉบับที่ 4
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว)พุทธศักราช 2490
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช2490
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉะบับที่ 2) พุทธศักราช2491
(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉะบับที่ 3) พุทธศักราช2491
ฉบับที่ 5
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
ฉบับที่ 6
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495
ฉบับที่ 7
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
ฉบับที่ 8
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
ฉบับที่ 9
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
ฉบับที่ 10
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
ฉบับที่ 11
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
ฉบับที่ 12
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
ฉบับที่ 13
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
ฉบับที่ 14
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
ฉบับที่ 15
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
ฉบับที่ 16
รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
ฉบับที่ 17
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
ฉบับที่ 18
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยผ่านพัฒนาการของการมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ
มาแล้วถึง 18 ฉบับ ในระยะเวลา 80 ปี จึงขอรวบรวมสถิติต่าง ๆ ที่เป็นที่สุดของรัฐธรรมนูญไทยมานําเสนอ ดังนี้
รัฐธรรมนูญฉบับที่สั้นที่สุด
คือ ฉบับที่ 7ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502มีทั้งหมด 20 มาตรา
รัฐธรรมนูญฉบับที่ยาวที่สุด
คือ ฉบับที่ 16รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540มีทั้งหมด 336 มาตรา
รัฐธรรมนูญที่ใช้งานนานที่สุด
คือ ฉบับที่ 2รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475ใช้นาน 13 ปี 4 เดือน
29 วัน
รัฐธรรมนูญที่ใช้งานสั้นที่สุด
คือ ฉบับที่ 1พระราชบัญญัติธรรมนูญแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475บังคับใช้เพียง 5
เดือน 15 วัน
รัฐธรรมนูญที่ใช้เวลาในการร่างนานที่สุด
คือ ฉบับที่ 8รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 ใช้เวลาในการร่าง 9 ปีเศษ
รัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่ม
คือ ฉบับที่ 4รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490
ใน พ.ศ. 2490คณะรัฐประหาร นําโดย จอมพล ผินชุณหะวัณ (บิดา พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ) มี
หลวงกาจ เก่งระดมยิง เป็นผู้ร่าง แล้วนําไปซ่อนไว้ใต้ตุ่มน้ํา จึงเป็นที่มาของการเรียกรัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่ม
รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของการตกลงกันระหว่างคนในสังคมหากประชาชนไม่สามารถยอมรับได้และ
ปฏิเสธการรับรองอํานาจของรัฐธรรมนูญนั้นแล้วไม่ว่ารัฐธรรมนูญจะยาวหรือสั้น หรือเขียนด้วยภาษาที่งดงามเพียงใด
ประเทศไทยก็คงต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับอื่นต่อไป
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