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

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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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 าสตร์ทั่วไป
(D)

1. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย. กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2554. [DS586 ภ671พ 2554]
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษา
7 รอบในปี 2554 โดยเนื้อหาภายในเป็นการรวบรวมพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการ
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ การเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ซึ่งพระราชกรณียกิจเกือบทุกด้านเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยอาจกล่าวได้ว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกือบทุกโครงการที่พระราชทานแก่ประเทศนั้นล้วน
เกิดขึ้นตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังได้ประมวลการดําเนินงานของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมอื่น ๆ
ซึ่งเป็นการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ
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หนังสือหมวดความรู้ทวั่ ไป
(A)

1. Wonders of the world. / โดยศุภลักษณ์ สนธิชัย.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2552.
[AG243 ศ271ว 2552]
หนังสือ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เล่มนี้นําเสนอสิ่งมหัศจรรย์จากทั่วทุกมุมโลก ทั้งที่เป็นภาพประกอบ
เรื่องราวของสถานที่และสิ่งก่อสร้างที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เรื่องราวประวัติศาสตร์และข้อมูลที่ควรรู้ของ
สถานที่กับสิ่งก่อสร้างแต่ละแห่ง นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและนําเสนอสิ่งที่ยังเป็นความ
ลึกลับของมนุษยชาติใ นปัจจุบัน ซึ่ งในโลกใบนี้มีสิ่ งมหัศจรรย์อีกมากมายที่มนุ ษย์ยังค้ นไม่ พบ หนังสือสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกเล่มนี้ได้นําเสนอสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมี
ความโดดเด่นและน่าสนใจ

หนังสือหมวดปรัชญา ศาสนา
(B)

1. อยู่อย่างใจสงบในโลกที่ยากลําบาก. / โดย วิทยากร เชียงกูล. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553.
หนั งสื อเล่ม นี้ มี เนื้ อหาเกี่ ยวกั บข้อคิด คําคมและปรั ชญาในการดําเนินชีวิตของนักปรั ชญาที่มี
ชื่อเสียงที่ยึดแนวคิดตามหลักปรัชญาของสํานักสโตลิกและพุทธปรัชญาที่สอนให้คนหลีกเลี่ยงความยุ่งยากที่เกิด
จากอารมณ์และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่ออารมณ์ เช่น ซีโนแห่งซิติอุม อูเซียสแอนนาอุส เซนาก้า
นักเขียนบทละครชาวโรมันที่มีชื่อเสียง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเน้นที่หลักปรัชญา คําคม ข้อคิดของนักปรัชญา
แต่ละคนในเชิงที่สามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในโลก และสังคมที่แวดล้อมไปด้วยความวุ่นวาย
ให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยสงบสุขทั้งกายและใจ
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดประวัตศิ าสตร์ทั่วไป
(D)
1. เนปาล คู่มือการเดินทางฉบับมนุษย์ออฟฟิศ./ โดย นายสายน้ํา. กรุงเทพฯ : สายธาร,2553.
[DS493.53 น476น 2553]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคําบอกเล่าถึงประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
เนปาล โดยผู้เขียนได้นําเสนอตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการเดินทาง ข้อมูลประเทศเนปาล การทําวีซ่า สถานที่พัก
และรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในประเทศเนปาล เช่น ทาเมจกาฐมาณฑุ โพคารา แลนดรุก
เป็ น ต้ น ซึ่ ง จะบอกเล่ า ถึ ง การเดิ น ทาง ร้ า นอาหาร ราคาอาหาร ราคาที่ พั ก ในแต่ ล ะสถานที่ รวมไปถึ ง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับในการเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทาง หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือ
น่าเที่ยวที่ใช้ภาษาพูดในการเขียนบอกเล่าเรื่องราว ทําให้เพิ่มอรรถรสของผู้อ่านให้สามารถเข้าใจ และเกิด
อารมณ์ร่วมได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีภาพของสถานที่ต่าง ๆ ประกอบคําบอกเล่าให้เห็นถึงบรรยากาศของ
สถานที่นั้น ๆ ด้วย

2. บอมเบย์ แอนนา. / โดย มอร์แกน, ซูซาน. เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2554.
[DS582 ม265บ 2554]
บอมเบย์ แอนนา เป็นหนังสือที่นําเสนอเรื่องราวของแอนนา เลียวโนเวนส์ ซึ่งยังไม่ได้รับการ
เปิดเผยมาก่อน ทั้งยังเผยประวัติบรรพบุรุษเครือญาติ ตลอดจนสถานที่และการกระทําต่าง ๆ ของเธอด้วย
ข้อเท็จจริงที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใด ทั้งยังนําเสนอข้อมูลครอบคลุมทั้งชีวิตของแอนนา โดยชีวประวัติเล่มนี้นําเสนอ
ภาพของสตรี ค นหนึ่ ง ซึ่ ง เปี่ ย มไปด้ ว ยมนต์ เ สน่ ห์ แ ละน่ า เกรงขาม สตรี ผู้ มี ส ติ ปั ญ ญาเฉี ย บแหลมประสบ
ความสําเร็จและมีความกล้าในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทําให้อาจกล่าวได้ว่านี่คือ หนังสือชีวประวัติเล่มแรกที่
เต็มไปด้วยข้อมูลชั้นต้นของสตรียุควิคตอเรียผู้ก้าวขึ้นเป็นคนดังในวัฒนธรรมอเมริกา
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3. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย. กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2554. [DS586 ภ671พ 2554]
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษา
7 รอบในปี 2554 โดยเนื้อหาภายในเป็นการรวบรวมพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการ
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ การเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ซึ่งพระราชกรณียกิจเกือบทุกด้านเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
โดยอาจกล่าวได้ว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกือบทุกโครงการที่พระราชทานแก่ประเทศนั้นล้วน
เกิดขึ้นตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังได้ประมวลการดําเนินงานของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจกรรมอื่น ๆ
ซึ่งเป็นการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ

4. 20 Top Destinations in Asia. / โดยอรณิช รุจิวิพัฒน์. กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2552.
[DS10 อ318ท 2552]
“20 Top Destinations in Asia” เป็นหนังสือที่รวบรวมสถานที่ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอด
นิยมในแถบเอเชียตะวันออกและเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างเช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง มาเก๊า ลาว กัมพูชา
มาเลเซีย ฯลฯ ซึ่งดินแดนในแถบเอเชียนี้เป็นดินแดนที่มีความลึกลับซับซ้อนเป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลาย
ทั้งทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวในแถบนี้จึงเป็นตัวเลือกที่
ดีที่จะสามารถออกเดินทางครั้งเดียวเที่ยวได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นภูเขา แม่น้ํา ป่าทึบ น้ําตก ชายหาด ทะเล
ตึกระฟ้า รถไฟด่วน ห้างสรรพสินค้า สวนสนุก วัดวาอาราม ปราสาทราชวัง อาหาร การละเล่น ภาษา ชน
พื้นเมือง ไม่ว่าจะอยู่ในฤดูใด เช่น ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูฝน พร้อมภาพประกอบที่
สวยงามล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและหลากหลายของภูมิภาคนี้
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5. ยูนนาน คู่มือการเดินทางฉบับมนุษย์ออฟฟิศ. / โดย นายสายน้ํา. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2553.
[DS793.Y8 น476ย 2553]
ยูนนาน เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมแห่งหนึ่งบนแผ่นดินจีน ซึ่งหนังสือยูนนานเล่มนี้เสมือนเป็น
คู่มือในการเดินทางฉบับย่อมสู่ดินแดนยูนนาน โดยเริ่มจากสิบสองปันนาที่ผ่านสถานที่ต่าง ๆ เช่น บ่อเต็น-บ่อ
หาน เชียงรุ้ง สวนหม่านถิง จากนั้นมาต้าหลี่ ลี่เจียง หุบเขา เสือกระโจน แชงกรีลาจนถึงคุณหมิง ผู้อ่านจะได้
พบเห็นสถานที่ต่าง ๆ ผ่านรูปภาพประกอบ ไม่ว่าจะเป็นหิมะบนยอดเขามังกร มรดกโลกทางวัฒนธรรมในเมือง
ลีเจี้ยง เรื่องราวการผจญภัยในหุบเขาเสือกระโจน และการเดินทางไปแดนสวรรค์อย่าง “แชงกรีลา” โดย
หนังสือ ยูนนาน คู่มือการเดินทางฉบับมนุษย์ออฟฟิศ เล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจในก้าวแรกหรือก้าวต่อไป
ให้กับ ผู้อ่านที่จะเดินทางสู่ ยูนนาน หรือ ผู้ที่กําลังสนใจในดินแดนแห่งนี้

หนังสือหมวดภูมศิ าสตร์
(G)
1. มองโลกผ่านแผนที่ : ร้อยแผ่นร้อยเรื่องราว. / โดย วูด เดนิส, ไกซอร์, วอร์ด แอล. และ
อะบรามม์ส, บ็อบ. กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2554.[GA110ว888ม 2554]
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการมองผ่านแผนที่ เป็นหนังสือที่ช่วยให้คนมองอะไรเหนือกว่าธรรมดา
เพื่อให้เข้าใจโลกได้ดีขึ้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงวิธีการสร้างแผนที่หลากหลายรูปแบบ การวางแผนที่ เส้น
โครงแผนที่แบบประสานประโยชน์ วิธีการทําแผนที่แบบใหม่ การมองโลกผ่านแผนที่ การใช้ประโยชน์จากเส้น
โครงแผนที่แบบต่าง ๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาผู้ใหญ่ รวมถึงแผนภูมิแสดงเส้นโครงแผนที่
กับภาพลักษณ์โลก พัฒนาการของแผนที่ตามลําดับเหตุการณ์ ซึ่งจะทําให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจภาพรวมของโลก
ได้จากแผนที่
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร์
(H)
1. พัฒนาคนบนความยั่งยืน. / โดย จิรประภา อัครบวร. กรุงเทพฯ : เต๋า (2000), 2554.
[HF5549.M3 จ493พ 2554]
พัฒนาคนบนความยั่งยืน เป็นหนังสือรวบรวมบทความและแนวคิดที่ได้จากผู้เขียนได้เขียนลง
หนังสือพิมพ์ วารสาร เอกสาร วิชาการ และจากการบรรยายในช่วงปี 2552-2553 บทความในเล่มนี้แบ่งได้
เป็น 3 กลุ่ม ด้วยกัน คือ กลุ่มแรก เป็นบทความเกี่ยวกับบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ กลุ่มที่สอง
เป็นบทความเกี่ยวกับการพัฒนาคนอย่างสมดุล และกลุ่มสุดท้ายเป็นเรื่องของ การพัฒนาองค์การให้ยั่งยืน ซึ่ง
เสนอขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้องค์การไทยเข้มแข็งให้ประเทศไทยกลับมามีความสงบสุข
เหมือนเดิม ตามแนวคิดที่ว่าหากองค์การที่มีคนส่วนใหญ่ของประเทศทํางานอยู่นั้นมีความเข้มแข็งก็จะช่วย
ส่งผลไม่ให้ประเทศนั้นล่มสลายไปได้
2. วางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน. / โดย กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์. กรุงเทพฯ :
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554. [HD62.25 ก673ว 2554]
หนังสือ วางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมในหลายด้าน ๆ ทั้งด้าน
กฎหมาย ด้านธุรกิจ จิตวิทยาในครอบครัวและหลักธรรมในการทําธุรกิจ โดยที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงมาจาก
ประสบการณ์ของตนเองและมีการนําเสนอทั้งกรอบทฤษฎีและกรณีตัวอย่างจากในประเทศไทย และจาก
ต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมที่เน้นให้ความสําคัญในด้านการวางแผนกับกฎหมาย
3. วิถีครอบครัวชาวเอเชียในศตวรรษที่ 21. / โดย โอะชิอาอิ, เอะมิโกะ และ อุเอะโนะคะโนะโกะ,
บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. [HQ663 ว577 2554]
หนังสือเล่มนี้แปลมาจากหนังสือเรื่อง “21 Century Asian Family” เป็นการย่อยเนื้อหาจาก
ผลงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ วิถีครอบครัวของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชียใน
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ประเด็นการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปของครอบครัว การเลี้ยงดูลูก ผู้สูงอายุ การแบ่งบทบาทระหว่างเพศ โลกา
ภิวัตน์ในระดับครอบครัว และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อครอบครัว เช่น ชุมชน สังคม รัฐบาล เป็นต้น
รวมทั้งแนวทางของทางออกในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของครอบครัว

หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)

1. คําอธิบายกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. / โดย มานิตย์ จุมปา.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554. [KR113 ม453ค 2554]
กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นกฎหมายใหม่ที่ได้มีการประกาศใช้
ในปี พ.ศ.2550 ในเบื้องต้นได้อธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกฎหมายคอมพิวเตอร์ และหลักพื้นฐานทาง
ความรับผิดทางอาญา หากผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายอาญา โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างความ
รับผิดทางอาญาจะช่วยให้เข้าใจกฎหมายนี้ได้สะดวกขึ้น ทั้งหนังสือเล่มนี้ได้นําข้อมูลในการยกร่างกฎหมาย
เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจที่มาของกฎหมาย ตลอดจนเจตนารมณ์ของกฎหมายได้เป็นอย่างดี
2. คําอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชน ฝรั่งเศส-ไทย. / โดย นันทวัฒน์บรมานันท์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
วิญญูชน, 2553. [KA15น424ค 2553]
คําอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชน ฝรั่งเศส-ไทย ประกอบด้วยคําศัพท์ เฉพาะด้านกฎหมายปกครอง
(droitadministraf : D.A.) และกฎหมายรัฐธรรมนูญ (droitConstitutionnel : D.C.) คําศัพท์ที่ปรากฏอยู่ใน
คําอธิบายศัพท์ เล่มนี้บางคํามีหลายความหมายแต่ได้นํามาแปลไว้เฉพาะความหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน
เท่านั้น และเพื่อให้อ่านเข้าใจได้ง่ายจึงมิได้ยึด “รูปแบบ” จากพจนานุกรมหรือจากคําอธิบายเล่มใดเล่มหนึ่ง
เป็นหลัก
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3. ถาม-ตอบ หนี.้ / โดย สุนทร มณีสวัสดิ์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
[KS43 ส789ถ 2553]
หนังสือ ถาม-ตอบ หนี้ เล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาไว้เป็นเรื่อง ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของกฎหมายก่อนที่
จะเริ่มศึกษา ซึ่งจะทําให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น เนื้อหาของหนังสือในส่วนแรกจะเป็น คําถามคําตอบ เพื่อ
ทบทวนความเข้าใจเบื้องต้นแล้วจึงจะเป็นปัญหาวินิจฉัยในแต่ละเรื่อง และในตอนท้ายของหนังสือจะเป็น
คําถามทั่วไปไม่แบ่งเป็นเรื่องใดโดยเฉพาะ อาจมีหลายเรื่องปะปนกันเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจกฎหมาย
ลักษณะหนี้ นอกจากนี้ในส่วนแรกของหนังสือได้จัดทําแผนผังของกฎหมายลักษณะหนี้ไว้เพื่อให้เห็นภาพรวม
ของกฎหมายก่อนที่เริ่มศึกษา ซึ่งจะทําให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

4. รวมกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย พร้อมถาม-ตอบที่สําคัญ (เล่มที่ 1
และเล่มที่ 2). กรุงเทพฯ : สํานักกรรมาธิการ 3 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554.
[KF44 ค124ร 2554]
ปัจจุบันประเทศไทยมีกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยหลาย
กลุ่ม ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีทั้งส่วนที่อาศัยดั้งเดิมแต่ตกสํารวจจากทางราชการ และกลุ่มที่อพยพมาจากประเทศ
เพื่อนบ้านด้วยเหตุผลทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความไม่ปลอดภัยในชีวิต โดยบางส่วนไม่สามารถ
ส่งกลับประเทศต้นทางได้ จากปัญหาดังกล่าววุฒิสภาจึงได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการ
บังคับใช้กฎหมายและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย เพื่อทําหน้าที่พิจารณา
ศึกษาปัญหาการไร้สถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย โดยจัดทําเป็นข้อเสนอแนะทั้งในระดับนโยบาย
กฎหมายและปฏิ บัติครอบคลุ ม ครบทุ กมิ ติของสภาพปั ญ หาในส่วนของกฎหมาย ได้มี การรวมกฎหมายที่
เกี่ ย วกั บ สถานะและสิ ท ธิ ข องบุ ค คลในประเทศไทย พร้ อ มแนวถาม-ตอบที่ สํ า คั ญ โดยได้ ร วบรวมมติ
คณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา สถานะและสิทธิของบุคคล กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบันเท่าที่จะทําได้ เพื่อใช้อ้างอิงและเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลแบบบูรณาการเน้นเชื่อมโยงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขในแหล่งเดียวกัน ทั้งนี้มีเนื้อหาสาระแบ่ง
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ออกเป็น 2 เล่ ม เล่ ม 1 ประกอบด้วยกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบ และเล่ม 2 ประกอบด้ วย มติ
คณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา หนังสือสั่งการ และแนวถาม-ตอบ

5.สรุปคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2552 เพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติราชการที่ด.ี
กรุงเทพฯ :สํานักงานศาลปกครอง, 2554. [KE152 ศ365ส 2554]
หนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปคําวินิจฉัยของศาลปกครอง พ.ศ.2552 ซึ่งจะสรุปเรียงตามลําดับของคดี
พิพาทในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
และเน้นแนวทางการปฏิบัติราชการที่มีลักษณะเป็นการทั่วไป ทําให้ทุกหน่วยงานสามารถนําไปปรับใช้เป็น
บรรทัดฐานในการปฏิบัติงานได้โดยไม่จํากัดเฉพาะแต่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับข้อพิพาทในคดีที่เกิดขึ้นเท่านั้น โดยแบ่งแนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีพิพาทเป็น 4 ส่วน ตาม
ลักษณะของคดีปกครอง ได้แก่ คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่รัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อํานาจตามกฎหมายหรือจากคําสั่งทางปกครองหรือคําสั่งอื่น
หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) และคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)
6. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1. / โดย ณรงค์ ใจหาญ. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ :
วิญญูชน, 2552. [KT41 ณ211ห 2552 ล.1]
นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการดําเนินคดีอาญา ซึ่งอธิบายถึงความหมาย วัตถุประสงค์ของการดําเนินวิธีพิจารณา
คดีอาญา และการสอบสวนคดีอาญา ซึ่งอธิบายตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 157-267 ซึ่งแยกออกเป็น 3 ภาค รวมไปถึงหลักทั่วไปเกี่ยวกับการสอบสวน การสอบสวนสามัญ และ
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การชันสูตรศพ ตลอดจนข้อสังเกตต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการพิจารณาความอาญาตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อีกทั้งมีการนําตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงไว้ให้ศึกษาเพื่อให้
เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วย

หนังสือหมวดภาษาศาสตร์
(P)
1. รวมปาฐกถาและบรรยายพิเศษของนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ). กรุงเทพฯ :
สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2554. [PN6129.T5 อ269ร 2554]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับปาฐกถาและการบรรยายพิเศษของนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวช
ชาชี ว ะ ในวาระต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ นํ า มารวบรวมไว้ ด้ ว ยกั น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ปาฐกถาพิ เ ศษในงานสมั ช ชา
ประชาธิปไตยชุมชนสู่การเมืองภาคพลเมืองที่เข้มแข็ง ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม
การเมื อ งภาคพลเมื อ ง” และในหั ว ข้ อ “ผู้ นํ า ยุ ค ใหม่ กั บ การสร้ า งประชาธิ ป ไตยที่ ยั่ ง ยื น ” นอกจากนี้ ยั ง
ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเมืองของการบริหารเศรษฐกิจไทย” ซึ่งในรายละเอียดของการ
ปาฐถาและการบรรยายพิเศษนั้นมุ่งประเด็นสําคัญแตกต่างกันตามหัวข้อที่เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ผสมผสานกับ
ประสบการณ์ของผู้นําประเทศที่ได้ถ่ายทอดให้กับผู้ฟัง
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หนังสือหมวดวิทยาศาสตร์
(Q)
1. 60 ปี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2551. [Q80.T5 ว588ห 2551]
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จั ด พิ ม พ์ ขึ้ น เป็ น ที่ ร ะลึ ก เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการก่ อ ตั้ ง สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย ตอนที่ 1 บทความเรื่อง “จาก
อดีต...สู่ปัจจุบัน : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์” เป็นการเล่าเรื่องราวของ
สมาคมฯ ในระยะ 10 ปี ที่ ผ่ า นมาทั้ ง ในภาคภาษาไทยและภาคภาษาอั ง กฤษ ตอนที่ 2 “วิ สั ย ทั ศ น์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” โดยได้รวบรวมแนวคิดและความในใจที่น่าสนใจของนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของประเทศ
ถึง 30 ท่านไว้ด้วยกัน และในตอนที่ 3 เกี่ยวกับบทบาท ผลงานการดําเนินงานและกิจกรรมสําคัญของสมาคมฯ
ในทุกด้าน นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ได้อัญเชิญ “คํานํา” ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่เคยพระราชทานให้แก่สมาคมฯ มาจัดพิมพ์ลงในหนังสือเล่มนี้อีกครั้ง พร้อม
ทั้งบทความ “รําลึกพระกรุณาธิคุณ” และภาพชุดพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
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หนังสือหมวดเรื่องสัน้ นวนิยาย
(SC/FIC)
1. เรื่องราวในดินแดนแห่งความสุข. / โดย ดอร์จิ, คินเลย์ และ สดใส ขันติวรพงศ์, ผู้แปล. กรุงเทพฯ :
สวนเงินมีมา, 2552. [SC ด286 2552]
ประเทศ ภูฏาน เป็นประเทศซึ่งมีความเชื่อว่าความมั่งคั่งทางวัตถุไม่ได้นํามาซึ่งความสุข ที่อาจเป็น
สิ่งสูงสุดที่เราแสวงหา และให้ความสําคัญกับความสุขมวลรวมประชาชาติ (GNH)

เป็นสําคัญ การพัฒนา

เศรษฐกิจจะคํานึงถึงผลระยะยาว เพื่อความสุขอันแท้จริงของประชาชน ซึ่งการพัฒนาประเทศไปตามเส้นทาง
ดังกล่าวย่อมมีอุปสรรคปัญหาหลายประการ หนังสือเล่มนี้จึงนําเสนอเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เขียนตั้งแต่
เป็นเด็กจนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทําให้เห็นว่าความเจริญทางวัตถุทําให้คุณค่าทางจิตใจหายไป ทําอย่างไรให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งรากเหง้าของตนเอง บทสุดท้ายที่เขาค้นพบคือ ถึงเวลากลับบ้าน ซึ่งเทียบได้กับ
พัฒนาการของสังคมภูฏาน ซึ่งล้อไปกับชีวิตของเขาซึ่งจะทําอย่างไรที่จะพัฒนาประเทศโดยไม่ทิ้งวิถีชีวิตแห่ง
สังคมภูฏานหรือปล่อยให้ความทันสมัยมาทําลายรากเหง้าอันเต็มไปด้วยความสุข เพื่อเป็นตัวอย่างของประเทศ
ที่ประคับประคองคุณค่าของสังคมในอดีตและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
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หนังสือหมวดรายงานการวิจยั
วิทยานิพนธ์ (ว/RES)

1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย. / โดย ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ. กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกล้า, 2554. [ว BJ1533.I58 ถ282ก 2554]
วิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ความซื่อตรงของสังคมไทย จากงานวิจัยศึกษา
พบว่า สังคมไทยมีปัญหาและมีความบกพร่องในความซื่อตรงที่ดํารงอยู่ในทุกภาคส่วน และในทุกกลุ่มทุกภาค
ส่วนโดยที่ความไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงของผู้นําหรือบุคลากรทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นจะถูกสะท้อนออก
สู่สังคมหรือสาธารณะมากกว่าบุคคลทั่วไป ในขณะที่บุคคลดังกล่าวแม้ได้กระทําความผิด กระทําการอันไม่
ซื่อสัตย์ ซื่อตรง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้รับการลงโทษ ทั้งทางกฎหมายและการลงโทษทางสังคมแต่อย่างใด
สถาบันหลักของสังคมขาดความเข้มแข็งในการปลูกฝังหล่อหลอมกล่อมเกลาสมาชิกในสังคมด้วยสาเหตุหลัก
จากการขาดแบบอย่างที่ดีจากผู้นํา ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ทั้ งในและนอกระบบยังไม่เอื้อและไม่
เหมาะสม

อีกทั้งขาดพลังในการปลูกฝังกล่อมเกลาคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ซื่อตรงทําให้ไม่สามารถ

พัฒนา “ความรู้คู่คุณธรรม” ได้อย่างแท้จริง

2. โครงการพัฒนากฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
/ โดย ชาติชาย ณ เชียงใหม่. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553. [ว KE101 ช518ค 2553]
งานวิจัยเล่มนี้เป็นการนําเสนอแนวคิดต่างทางการเมืองและการบริหารเพื่อรองรับมาตรการทาง
กฎและการบริหารที่จะช่วยทําให้การกระจายอํานาจเป็นเครื่องมือของรัฐในการกระจายความรับผิดชอบในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมากขึ้น และให้มีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และในการศึกษาครั้งนี้เสนอให้มีการเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น โดยออกกฎกําหนดเฉพาะอํานาจหน้าที่ที่จะเพิ่มเติมให้โดยถ่ายโอนจากภารกิจของ 20
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กระทรวง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแกนหลักประสานความคิดนวัตกรรมเสริมสร้างการ
พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ เพื่อรับมือกับพลังกดดันโลกาภิวัตน์ และเป็นแกนรากฐานในการสร้างความ
พอเพียงและในส่วนทางการเงินและการคลังควรปรับปรุงให้หน่วยงานสามารถรองรับภาระหน้าที่ที่กําหนดตาม
กฎหมายจัดตั้งและภารกิจที่รับถ่ายโอน แต่ทั้งนี้การส่งเสริมการกระจายอํานาจตัดอยู่ภายใต้การกํากับของ
คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. โครงการวาทกรรม “ความเป็นผู้หญิง” ในนิตยสารสุขภาพและความงามภาษาไทย. / โดย ศิริพร
ภักดีผาสุข. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. [ว PN4835.5 ศ463ค 2553]
งานศึกษาวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อุดมการณ์ (ideology) เกี่ยวกับ “ความเป็น
ผู้หญิง” ในบทความแนะนําวิธีการ (How to) และโฆษณาสินค้าบริการในนิตยสารสุขภาพและความงาม
ภาษาไทย รวมถึงวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการสื่ออุดมการณ์เกี่ยวกับ “ความเป็นผู้หญิง” ผลการวิจัย
พบว่า อุดมการณ์หรือชุดความคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงในบทความแนะนําวิธีการ (How to) และในโฆษณา
สินค้าบริการสําหรับผู้หญิงในนิตยสารสุขภาพและความงามภาษาไทยนั้น มีส่วนคล้ายกัน คือ นิยามหรือ
ลักษณะที่บ่งบอกความเป็นผู้หญิงที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นรูปลักษณ์เป็นสําคัญ สําหรับกลวิธีทางภาษานั้นผู้วิจัย
พบว่ามีการใช้กลวิธีทางภาษาหลายกลวิธีเพื่อสื่อความคิดเชิงอุดมการณ์ดังกล่าว เช่น การเลือกใช้คําศัพท์แบบ
ต่าง ๆ การใช้มูลบท การใช้อุปลักษณ์ฯ กล่าวโดยสรุปภาษาในนิตยสารสุขภาพและความงามมีบทบาทในการ
ประกอบสร้างและสื่อชุดความคิดด้วย “ผู้หญิงสวยแบบสุขภาพดี”

4. โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในโครงการของการเคหะแห่งชาติ (รายงานฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพฯ :
การเคหะแห่งชาติ,2553. [ว NA7435 ค962 2553]
งานวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษางานวิจัยของกองวิจัยและออกแบบตั้งแต่ปี 2547-2551 ที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยสรุปเป็นความสัมพันธ์ของตัวแปรทางด้านกายภาพ
และตัวแปรตามที่เป็นเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพในการใช้งาน รวบรวมและจัดหมวดหมู่เพื่อนํามาสังเคราะห์เป็น
ข้ อ มู ล จนกลายเป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ มี เ นื้ อ หาครอบคลุ ม สามด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นสถาปั ต ยกรรม ด้ า นวิ ศ วกรรม
โครงสร้าง และด้านระบบการก่อสร้าง จากนั้นได้นําองค์ความรู้ทั้งสามด้านไปใช้ออกแบบผังโครงการและ
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อาคารอย่างเป็นรูปธรรม และมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยนําไปประยุกต์ใช้กับโครงการที่อยู่อาศัย
จริงของการเคหะแห่งชาติ จํานวน 2 โครงการ พบว่ารูปแบบการวางผังและอาคารมีความเป็นไปได้ทั้งใน
รูปธรรมและทางเศรษฐศาสตร์
5. จิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม. / โดย เสมอชัย พูลสุวรรณ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2553. [ว ND2832.6 ส919จ 2553]
งานวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษาภาพจิตรกรรมพุทธศาสนาปลายสมัยพุกาม ณ โบราณสถานกลุ่มมิน
นานถุ เมืองพุกาม และความสัมพันธ์กับจิตรกรรมไทยระยะแรก โดยวิเคราะห์ความหมายของจิตรกรรมพุทธ
ศาสนาสมัยพุกาม (ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 11 ถึง 13) ซึ่งเนื้อหาของรายงานวิจัยแต่ละบทนําเสนอประเด็น
วิเคราะห์ เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ในเนื้อหายังได้ แบ่งออกเป็น 2 เล่ม โดยเล่ม ที่ 1 เป็นตัวบท และเล่ม ที่ 2 เป็น
ภาพประกอบ
6. นโยบายและผลกระทบของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย. / โดย
อิศรา ศานติศาสน์ และคณะ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, 2553. [ว HD9016.T5 อ756น 2553]
งานวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษาถึงนโยบายและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการส่งออกอาหารของไทย
ไปยังตลาดโลกมุสลิมว่าเกิดจากงบประมาณที่รัฐได้ใช้ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลหรือไม่ โดยได้
ใช้ทั้งวิธีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้มีความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดอาหารฮาลาลโลก การส่งออกที่ผ่านมาในอดีตได้อาศัยการขยายตัวของตลาดอาหารโลกเป็นหลัก การใช้
จ่ายงบประมาณก็ไม่ได้ตรงเป้าหมายไปทั้งหมด งบประมาณบางส่วนได้ใช้ไปกับแผนงานและโครงการที่น่าจะ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการส่งเสริมหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารโดยรวม ในขณะเดียวกัน
งบประมาณจํานวนไม่น้อยที่กําหนดเป้าหมายถูกต้องก็ไม่ได้ส่งผลกระทบแก่อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในระยะ
สั้น แม้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ได้มีส่วนทําให้ผลกระทบของงบประมาณที่รัฐใช้
ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่มีต่อการส่งออกอาหารฮาลาลของไทยไม่มีนัยสําคัญ
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7. แนวทางการสร้างเสริมสํานึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน. / โดย รัฐศิรินทร์ วังกานนท์.
กรุงเทพฯ : สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2554. [ว JF801ร361น 2554]
งานวิจัยเล่มนี้มุ่งเน้นศึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติและสํารวจสถานะของการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างสํานึกความเป็นพลเมืองให้แก่เยาวชนในระดับพื้นที่จังหวัดโดยทําการศึกษาใน 3 พื้นที่ ได้แก่
ลําปาง สกลนคร ยะลา จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อความสําเร็จของการสร้างเสริมสํานึกความ
เป็ น พลเมื อ งให้ แ ก่ เ ยาวชนในระดั บ พื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด ลํ า ปางและสกลนคร มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น ได้ แ ก่
ครอบครัว การดําเนินการที่จริงจังของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ความร่วมมือของหน่วยงาน แต่สําหรับพื้นที่
จั ง หวั ด ยะลาที่ พ บว่ า ปั ญ หายาเสพติ ด ได้ ก ลายเป็ น อุ ป สรรคสํ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาเยาวชนในขณะที่ ปั จ จั ย
สนับสนุนการดําเนินกิจกิจกรรมหรือปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมของทั้ง 3 พื้นที่จังหวัดพบว่า
มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีปัจจัยหลักอยู่ที่ตัวเยาวชนและครอบครัว และการสนับสนุนของหน่วยงานที่ให้
การศึกษาและทํางานด้านเยาวชน
8. แนวทางการออกแบบศูนย์การศึกษาและสันทนาการสําหรับเยาวชน. / โดย วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ
และ รัชดาพร คณิตพันธ์. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553.
[ว NA6600 ว323น 2553]
งานวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัยแวดล้อมสําคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการกําหนดแนวทางการ
ออกแบบศูนย์การศึกษาและสันทนาการสําหรับเยาวชน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ที่ตั้งของศูนย์ฯ ควรคํานึงถึง
ความสะดวกในการเข้าถึงและสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ หรือองค์ความรู้ของเมือง ควรจัดให้มีกิจกรรมที่
หลากหลาย เน้นความเชื่อมโยงกับชุมชนและสังคม ส่งเสริมการทํากิจกรรมกลุ่มให้เยาวชนเรียนรู้การอยู่
ร่วมกัน จัดให้มีพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่นในการใช้พื้นที่ และศูนย์ฯ ไม่ควรดูเป็น
ทางการ ควรสื่อถึงบริบททางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมผ่านรูปแบบอาคาร ทั้งนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่
สร้างสรรค์ให้กับเยาวชน นอกจากนี้ยังมีภาคผนวกประกอบอีกเล่มหนึ่ง
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9. ปัญหาการให้อํานาจศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เสนอ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550. / โดย พัชรี สรวมประคํา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553.
[ว KD103 พ524ป 2553]
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาถึงปัญหาการให้อํานาจศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา และองค์กร
อิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ เสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ตามบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จากการศึกษาพบว่า การให้อํานาจศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา และ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีประธานศาล หรือประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่อสภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง ซึ่งถือว่า
เป็นการขัดกับหลักการแบ่งแยกอํานาจตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการตั้งบุคคลใน
สังกัดองค์กรที่เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ โดยบุคคลที่เป็นกรรมาธิการมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ บุคคลดังกล่าวจึงอาจมีอิทธิพล
ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ๆ ทําให้เกิดความไม่เหมาะสมเท่าที่ควร ดังนั้น
การเสนอและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจึงควรเป็นอํานาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ
เท่านั้น
10. รายงานฉบับสมบูรณ์ผลการประเมินเป้าหมายมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553.
[ว JS7415.P37 จ214ร 2553]
รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหาส่วนที่ 1 ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเมือง
พัทยา กล่าวถึง ความเป็นมาและความสําคัญ การประเมินการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา พร้อมด้วย
ขั้นตอนและวิธีการประเมิน ตลอดจนสรุปผลการประเมิน ส่วนที่ 2 รายละเอียดผลการประเมินฯ กล่าวถึง
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความเรียบร้อย ส่งเสริม
การลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
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ตลอดจนศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการสาธารณะของเมืองพัทยา กล่าวถึง สรุปภาพรวม/ผลการสํารวจความพึงพอใจ ซึ่งได้จําแนกเป็นราย
ด้าน อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอในรูปของตาราง
ประกอบด้วย
11. รายงานวิจัยสํานึกพลเมือง. / โดย รัฐศิรินทร์ วังกานันท์. กรุงเทพฯ : สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง,
2554. [ว JF801 ร361ส 2554]
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดจิตสํานึกพลเมืองและ
ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสํานึกความเป็นพลเมือง พร้อมกับสังเคราะห์หาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการสร้างจิตสํานึกพลเมืองเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า ปัจจัยที่ทําให้เกิด
สํานึกพลเมืองในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย 1. การอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือมีวิถีชีวิต
วัฒนธรรมที่สําคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งคนในชุมชนหวงแหนและต้องการปกปักรักษา 2. การมีคนต้นแบบ
หรือผู้นําที่สามารถกระตุ้นจิตสํานึก 3. การเผชิญปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งลักษณะร่วมที่สําคัญ
ซึ่งพบในชุมชนที่พลเมืองในชุมชนนั้นมีสํานึก ประกอบด้วย มีเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันของคนใน
ชุมชน รวมทั้งมีการรวมตัวกันของคนภายในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือสร้างหลักประกันให้แก่คนใน
ชุมชน
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล
1. รายงานประจําปี 2553 สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง. / โดย กระทรวงเกษตรและ
และสหกรณ์ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทําสวนยาง, 2553. [รก 16 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานที่สําคัญของหน่วยงาน ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้
ผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูล โดยรายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทบาทหน้าที่และภารกิจ
ของ สกย. นโยบายการดําเนินงานปี 2553 โครงสร้างการบริหารงานและผังโครงการ รวมถึงผลการดําเนินงาน
ในรอบปี 2553 ตลอดจนกิจกรรมเด่นของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 เป็นงบดุลสินทรัพย์ หนี้สินและเงินกองทุน งบ
รายได้ค่าใช้จ่าย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงเงินกองทุน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตารางเปรียบเทียบ
ปริมาณยางส่งออก และเงินสังเคราะห์รับปีงบประมาณ 2552-2553 พร้อมกับรายนามของผู้บริหารและสถาน
ที่ตั้งในการติดต่อประสานงาน

2. รายงานประจําปี 2553 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ. / โดย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, 2553. [ตช 26 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อเป็น
การเผยแพร่ผลการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวมถึงรายงานสถิติคดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่าน
มา (2553) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ
2553 ประมวลภาพกิจกรรมในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ สถิติคดีอาญาทั่วราชอาณาจักร/สถิติคดีอาญา
เปรียบเทียบระหว่าง บช.น., บช.ก., ภ.1-ภ.9 และ ศชต. ปี 2553 รวมถึงสถิติอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญใน
เขตพื้ น ที่ บช.น, บช.ก., ภ.1-ภ.9 และ ศชต. เปรี ย บเที ย บ 5 ปี (พ.ศ.2549-2553) พร้ อ มด้ ว ยรายงาน
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งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2553 ของหน่วยงาน ตลอดจนสถานภาพกําลังพลข้าราชการตํารวจ
ทั่วประเทศ และสถิติข้าราชการตํารวจที่กระทําผิดและถูกลงโทษ

3. รายงานประจําปี 2553 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. / โดย สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2554.
[นร 01 1.1 2553]
รายงานประจํ า ปี 2553 ของสํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานของหน่วยงานที่ได้ดําเนินการในรอบปีงบประมาณ 2553 รวมทั้ง
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไป ซึ่งเนื้อหาภายในฉบับนี้
ประกอบด้วย การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ได้แก่ การจัดงานเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และโครงการต่าง ๆ เพื่อสืบสานแนวพระราชดําริ การปฏิบัติ
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล รวมถึงภารกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภารกิจรับผิดชอบต่อสังคม ผล
การปฏิบัติราชการภายใต้แผนการปฏิบัติราชการ ตลอดจนรวมถึง การรายงานของงบการเงิน พร้อมกันนี้มี
รายนาม/รูปภาพของคณะผู้บริหารหน่วยงาน โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ กรอบอัตรากําลัง

4. รายงานประจําปี 2553 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. / โดย สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2553. [นร 05 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บุคคล
ทั่วไปที่สนใจ รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ ตลอดจนสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า
อ้ า งอิ ง โดยรายละเอี ย ดของเนื้ อ หาภายในประกอบด้ ว ย ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ภาพรวมของสํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีว่าด้วยทําเนียบผู้บริหาร วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ การแบ่งส่วนราชการ โครงสร้าง
ภารกิจ อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการว่าด้วยผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการปี 2553 สรุปเหตุการณ์สําคัญตลอดจนผลงานสําคัญในรอบปี 2553 ส่วนที่ 3
รายงานการเงินว่าด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย ส่วนที่ 4 บทความพิเศษ เรื่อง สํานัก
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เลขาธิการคณะรั ฐมนตรีกับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครื องาม ส่วนที่ 5
ภาคผนวก เป็นการประมวลกิจกรรมที่สําคัญในรอบปี 2553

5. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําปี 2553.
/ โดย สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2553. [นร 09 1.2 2553]
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจําปี 2553 ฉบับนี้
จัดทําขึ้นเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 11 (5) โดยจําแนกเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ความ
เป็นมาของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ส่วนที่ 2 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ส่วนที่ 3 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และผลงาน
ในรอบปี 2553 เป็นการกล่าวถึงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ผลงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบังคับ
ให้ พระราชบั ญ ญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ในรอบปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมา และ
แนวทางการแก้ไข ส่วนที่ 5 สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ส่วน
ภาคผนวกได้แบ่งเป็น 2 ภาค ได้แก่ ภาคผนวก ก. ประกอบด้วยความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองในการตอบข้อหารือแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับพระราชบัญญัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ภาคผนวก ข. เป็นภาพกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2553

6. สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2553. / โดย กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน. กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2553.
[รง 05 2.3 331.11 2553]
หนังสือสถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2553 ฉบับนี้ได้นําเสนอข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่
ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงานในด้านการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน การเลิกจ้างแรงงาน การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน นอกจากนี้ยังได้นําเสนอ
ข้อมูลสถิติที่รวบรวมจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ดัชนีราคา
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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กําลังแรงงานและการมีงานทํา ค่าจ้าง การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน และผลิตภาพ
แรงงาน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นข้อมูลสถิติที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์สําหรับผู้ใช้ข้อมูลในการอ้างอิง และค้นคว้า
ประกอบ
7. สรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร สมัยที่ 3 ชุดที่ 2 (ตั้งแต่ 20
พฤษภาคม 2552 ถึง 9 พฤษภาคม 2554). / โดย สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักกรรมาธิการ 2. กรุงเทพฯ : สํานักกรรมาธิการ 2 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร, 2554. [รภ 11 1.2 2552-2554]
หนังสือเล่มนี้เป็นรายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร
มีวัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อรวบรวมผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ ทั้งในส่วนประเด็นข้อ
ชี้แจง ประเด็นข้อซักถามและประเด็นข้อเสนอแนะ รวมทั้งการรวบรวมสรุปผลการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
และการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ
การพลังงานทหาร พ.ศ. .... ทั้งนี้ในรายละเอียดของเนื้อหาสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ คือ ส่วนที่ 1 เป็น
สรุปรายงานผลการพิจารณาศึกษา ส่วนที่ 2 เป็นรายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ ส่วนที่ 3 เป็นรายงาน
การสัมมนา นอกจากนี้ในส่วนของภาคผนวกเป็นตารางสรุปผลการพิจารณาศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ
การทหาร และรูปภาพการประชุมการเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการทหาร
8. สรุปผลงานวุฒิสภา ประจําปี 2553. / โดย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, 2553. [สว 02 1.2 2553]
สรุปผลงานวุฒิสภา ประจําปี 2553 เล่มนี้มีเนื้อหาเป็นการรวบรวมผลงานในด้านต่าง ๆ ของ
วุฒิ ส ภา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด ทํ า เพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึง ผลงานที่ เ กิด ขึ้ น รวมทั้ ง เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ แ ละ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล รวมทั้งสามารถนําข้อมูลนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าอ้างอิง ซึ่งสาระสําคัญประกอบด้วย งานด้านนิติบัญญัติ การประชุมวุฒิสภา และประชุมรัฐสภา งาน
ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ ญัตติ กระทู้ถาม งานด้านการให้ความเห็นชอบ ให้คําแนะนํา
หรือการเลือกบุคคลให้ดํารงตําแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด งานด้านการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง
งานด้านกรรมาธิการ งานด้านการต่างประเทศ ตลอดจนงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมอื่น ๆ
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ภาคผนวกพิเศษ

สิทธิบัตรคืออะไร ?
โดย นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์
บรรณารักษ์ชํานาญการ
ในโอกาสที่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็น วันนักประดิษฐ์ ซึ่งตรงกับวันที่มีการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร
การประดิ ษ ฐ์ "เครื่ อ งกลเติ ม อากาศที่ ผิ ว น้ํ า หมุ น ช้ า แบบทุ่ น ลอยน้ํ า " หรื อ "กั ง หั น น้ํ า ชั ย พั ฒ นา" แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในปี พ.ศ. 2536 จึงถือเป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของ
การจดทะเบียน และออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก ผู้เขียนขอนําเสนอความรู้
เรื่องสิทธิบัตรดังนี้
สิทธิบัตร (Patent) คือ ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522
แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายว่าหมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครอง การประดิษฐ์คิดค้น หรือ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด
โดยจะต้องเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นผลงานใหม่ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้นมิได้ทําขึ้นอย่างง่ายๆ
ที่ สํ าคั ญ คื อ ไม่ ซ้ํ าแบบผู้ อื่ น ซึ่ งการคุ้ ม ครองดั งกล่ าวนี้ จะให้ สิ ท ธิแ ก่ ผู้ ได้ รับ สิ ท ธิบั ต รแต่ ผู้ เดี ย วในการหา
ผลประโยชน์โดยมีฐานะเป็น “ผู้ทรงสิท ธิบัตร” (Patentee) หากบุ คคลใดได้ทําการหาผลประโยชน์ตามที่
กําหนดไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิบัตรย่อมถือว่าบุคคลนั้นได้กระทําละเมิดสิทธิบัตร จากความหมาย
ของสิทธิบัตรนี้เองสามารถจําแนกประเภทสิทธิบัตรออกเป็น 2 แบบ คือ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2547 : 2)
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ หมายถึงความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะ องค์ประกอบ โครงสร้าง
หรือกลไกของผลิตภัณฑ์รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิต การรักษา หรือการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น
หรือทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม
 ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยื่นจดสิทธิบัตรได้จะต้องมีลักษณะดังนี้ (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2542 :
19-22)
1. เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่
2. เป็นการประดิษฐ์มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น
3. เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรมพาณิชยกรรมหรือ หัตถกรรมได้
 การประดิษฐ์ทจี่ ดสิทธิบัตรไม่ได้ ตามกฎหมายสิทธิบัตร ได้แก่(พระราชบัญญัติสทิ ธิบัตร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2535, 2535 : 2)
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1. จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีตามธรรมชาติ สัตว์พืช หรือสารสกัดที่ได้
จากสัตว์และพืช
2. กฎเกณฑ์และทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. ระบบข้อมูลสําหรับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. วิธีการวินิจฉัยบําบัดหรือรักษาโรคมนุษย์หรือสัตว์
5. การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีอนามัย หรือ สวัสดิภาพของประชาชน
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึงความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะภายนอก
ของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิม
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถยื่นจดสิทธิบัตรได้จะต้องมีลักษณะดังนี้ (ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2542 :
67-68)
1. เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยมีหรือขายมาก่อน หรือยังไม่เคย
เปิดเผยในเอกสารสิ่งพิมพ์ใดๆ ในทีวี หรือในวิทยุมาก่อน
2. สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม หรือหัตถกรรมได้
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จดสิทธิบัตรไม่ได้ ตามกฎหมายสิทธิบัตร ได้แก่(พระราชบัญญัติสิทธิบัตร
พ.ศ.2522, 2522 : 28 )
1. แบบผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน
2. แบบผลิตภัณฑ์ที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา (กฎหมายข้อนี้กําหนดไว้เพื่อให้รัฐสามารถใช้อํานาจออกพระ
ราชกฤษฎีกาจํากัดแบบผลิตภัณฑ์บางลักษณะที่จะขอรับสิทธิบัตร ด้วยเหตุผลอันสมควรบางอย่าง)
จะเห็นได้ว่า กฎหมายสิทธิบัตรนี้มีเจตนารมณ์ในการมุ่งคุม้ ครองการประดิษฐ์และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์รวมทั้งรับรองสิทธิตามธรรมชาติของผู้ประดิษฐ์และผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจูงใจให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่อันนําไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมการลงทุนและ
การค้าระหว่างประเทศ (จักรกฤษณ์ ควรพจน์, 2544 : 13-14) กล่าวคือ ผู้ทรงสิทธิบัตรจะได้รับการคุ้มครอง
สิทธิต่างๆ ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้
1. สิทธิเด็ดขาดในการแสวงหาผลประโยชน์จากการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
สิทธิบัตร
2. สิทธิที่จะใช้ถ้อยคําแสดงว่า ได้รับสิทธิบัตร(ส่วนผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิบัตรที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน
ก็สามารถใช้คําว่า รอรับสิทธิบัตร หรือ กําลังรอรับสิทธิบัตร หรือ patent pending ไว้ที่ตัว
ผลิตภัณฑ์ได้)
3. สิทธิในการอนุญาตผู้อื่นใข้สทิ ธิตามสิทธิบัตรได้ และสามารถเรียกค่าตอบแทนจากผู้รบั อนุญาตได้
4. สิทธิที่จะโอนสิทธิบัตรให้แก่บคุ คลอื่น
ซึ่งการคุ้มครองดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามแบบ
และพิธีการในกฎหมาย ได้แก่ สํานักสิทธิบตั ร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรัฐก็มีหน้าที่จะต้องมีกระบวนการใน
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การตรวจสอบคุณสมบัติของการประดิษฐ์หรือการออกแบบเหล่านั้นว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายที่กําหนด
หรือไม่อย่างเข้มงวด
ทั้ งนี้ สิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ จ ะมี อ ายุ ก ารคุ้ ม ครอง 20 ปี นั บ จากวั น ขอรั บ สิ ท ธิบั ต ร ในขณะที่
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มีอายุการคุ้มครอง 10 ปี นับจากวันขอรับสิทธิบัตร เมื่อพ้นอายุการคุ้มครอง
ดังกล่าวผู้อื่นสามารถนําความรู้ต่างๆในสิทธิบัตรซึ่งฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่สําคัญมาใช้เป็นฐานความรู้ในการ
วิจัยพัฒนาและต่อยอดได้ นอกจากนี้หลายท่านคงเคยได้ยินคําว่า “อนุสิทธิบัตร” กันมาบ้าง และคงมีคําถาม
ตามมาว่ามีความเหมือนหรือต่างจากสิทธิบัตรอย่างไร จึงขออธิบายความหมายของอนุสิทธิบัตรเพิ่มเติมเพื่อ
ความชัดเจนว่า
อนุสิท ธิบั ตร (Petty patent) เป็ นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษ ฐ์คิ ดค้น เช่นเดียวกับสิท ธิบัตรการ
ประดิษฐ์ แต่แตกต่างกันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตร เป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียง
เล็กน้อยเทคนิคไม่สูงมากนัก และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น (เป็นการประดิษฐ์ที่ยังไม่ถึงขั้นมาตรฐานของการ
ประดิษฐ์ขั้นสูงที่จะสามารถขอรับสิทธิบัตร แต่ก็มีขั้นตอนของการประดิษฐ์ขึ้นใหม่จนถึงขั้นที่เพียงพออันน่าให้
สิทธิแก่การหาประโยชน์ สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้) ดังนั้นขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจึงสั้น
กว่าสิทธิบัตรมาก และอายุการคุ้มครองอนุสิทธิบัตร มีเพียง 6 ปี นับแต่วันยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร หากท่าน
ผู้อ่านท่านใดสนใจหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการยื่นขอรับ
สิท ธิบัตร และอนุสิท ธิบัตร เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่น ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบี ยน การ
ตรวจสอบ การคัดค้าน การอุทธรณ์ ตัวอย่างคําขอรับสิทธิบัตร การดําเนินคดีอันเกี่ยวกับสิทธิบัตร และการ
เพิกถอนสิทธิบัตร สามารถสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมได้จากหนังสือห้องสมุดนะคะ
จากที่ กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็ นได้ว่า สิท ธิบัตร นั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญ ญาที่ทวีความสําคัญ ขึ้น
เรื่อย ๆ ในยุคที่มีการแข่งขันทางการค้าสูงอย่างในปัจจุบันนี้ สิทธิบัตร ย่อมมีผลโดยตรงในการคุ้มครองสิทธิ
ของนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัมนานวัตกรรมต่อไปในอนาคต
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