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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
มิถุนายน 2555
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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

หนังสือหมวดรัฐศาสตร์
(J)

1. ความยุติธรรม. / โดย แซนเดล, ไมเคิล เจ และ สฤณี อาชวานันทกุล, ผู้แปล. กรุงเทพฯ :
โอเพ่นเวิลด์ส, 2554. [JC578 ซ812ค 2554]
หนังสือเรื่อง “ความยุติธรรม” นี้เป็นเรื่องของความยุติธรรมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความหมาย
ปรัชญา และการถกเถียงเกี่ยวกับความยุติธรรมผ่านตัวอย่างในชีวิตจริงหลาย ๆ มิติ โดยเฉพาะการนําปรัชญา
การเมืองมาวิเคราะห์ประเด็นสาธารณะร่วมสมัยที่คนทั่วไปให้ความสนใจ เช่น การแต่งงานของคนรักเพศ
เดี ยวกัน การเกณฑ์ ทหาร การเก็บภาษี คนรวยมาช่ วยคนจน และการอุ้ มบุญ เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้คือ
ประเด็นที่ถกเถียงกันในวิชา “ความยุติธรรม” ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และผู้เขียนซึ่งเป็นอาจารย์ได้นํามา
ถ่ายทอดสู่ผู้อ่าน ซึ่งจะได้ทราบถึงความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความคิดและปรัชญาการเมืองตะวันตก
รวมทั้งตัวอย่างของการใช้เหตุผลสาธารณะเพื่อถกเถียงถึงมิติทางศีลธรรมในประเด็นเพื่อชีวิตและประโยชน์
สาธารณะ
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หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา
(B)

1. ปลุกพลังใจฝ่าวิกฤติเพื่อความสําเร็จ. / โดย ชยกร ปุตระเศรณี. กรุงเทพฯ : อินไซด์พาวเวอร์, 2554.
[BJ1618 ช185ป 2554]
หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาในการพัฒนาตนเองเพื่อให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จ ซึ่งพลังใจ
เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะนําพาตัวเราให้สามารถฝ่าฟันวิกฤติต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว
และส่งผลกระทบกับตัวเราน้อยที่สุด ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถปลุกพลังใจที่มีอยู่ในตัวเราให้ออกมาได้มาก
น้อย เพียงใด สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความคิด พลังแห่งความคิด และเป็นพลังในการสร้างสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ให้
เกิดขึ้นได้มากมาย

2. พัดยศ สมณศักดิ์สงฆ์ไทยในรัชกาลปัจจุบัน. / โดย พระมหานิรุตน์ฐิตฺสํวโร. กรุงเทพฯ : ธงธรรม,
2554. [BQ5125.T3 พ358พ 2554]
พัดยศ ถือเป็น “ศาสนศิลป์” ที่ผสานความละเอียดของงานประณีตศิลป์กับความชํานาญทาง
หัตถศิลป์จนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากจะใช้เป็นเครื่องประกอบสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทย ยังถือว่า
พัดยศเป็นศิลปวัตถุและเป็นมรดกสําคัญที่แสดงถึงความเป็นวาระของชนชาติไทย โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม
พัดยศประจําตําแหน่งสมณศักดิ์ชั้นต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในรัชกาลปัจจุบัน พร้อมภาพประกอบ รวมทั้งหลักการและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร์
(D)
1. กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ ตามแนวพระราชดําริ. กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร, 2554.
[DS586 ภ671ก 2554]
กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ ตามแนวพระราชดําริ เล่มนี้เป็นหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งเนื้อหา
ในเล่มนี้ ได้บอกเล่าถึงความเป็ นมาของกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่การ
สถาปนากรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ใ นรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมาจนถึ ง ในรั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ในสาระสําคัญของเนื้อหายังเป็นการกล่าวถึง พระปรีชา
สามารถและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของนัก
วางแผน นักคิด และนักปฏิบัติที่ทรงคุณธรรมที่จะทําให้ “กรุงเทพฯ” เป็น “เมืองสวรรค์” ในด้านความเป็น
มหานครแห่งความมีระบบ มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม มีศิลปกรรมอันทรงคุณค่า ประชาชนเข้มแข็งและพึ่งตนเอง
ได้และที่สําคัญคือ ดํารงตนอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง

2. นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2554.
[DS577.2 ม686น 2554]
นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย เล่มนี้เป็นหนังสืออ้างอิงที่มีเนื้อหาเป็นการรวบรวมรายพระนาม
พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน พร้อมกับจัดทําคําอธิบายพระราชประวัติและพระราช
กรณียกิจในแต่ละรัชกาล โดยทั้งนี้เรียงลําดับเวลาตามประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีภาพพระพุทธรูปประจํา
รัชกาลต่าง ๆ ภาพถ่ายศิลาจารึก และโบราณสถานเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับผู้อ่านในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง
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3. บันทึกบทความร้อยเรียงความประทับใจในพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของ
สมาชิกรัฐสภา. กรุงเทพฯ : รัฐสภา, 2555. [DS586 ภ671บ 2555]
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งในเนื้อหาที่นําเสนอเป็นการรวบรวมบทความ
ที่แสดงถึงความประทับใจในพระราชกรณียกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวพระราชดําริและตามรอยพระ
ยุคลบาท เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งบทความที่
รวบรวมในหนังสือเล่มนี้เป็นการร้อยเรียงของสมาชิกรัฐสภา ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23
(วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2550) ชุดที่ 24 (วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554) และสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ 10 (วันที่
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2551 และวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2554)

4. ประวัตินายกรัฐมนตรีไทย. / โดย ธนากิต. กรุงเทพฯ : สุวีริยา สาส์น, 2555.
[DS578.3 ธ231ป 2555]
นายกรัฐมนตรีหรือผู้นําประเทศของไทยแต่ละท่านนั้นล้วนแต่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจทั้ง
ก่อนและหลังการดํารงตําแหน่ง ผู้เขียนจึงได้รวบรวมประวัติของนายกรัฐมนตรีไทยตั้งแต่คนแรกจนถึงคนที่ 27
มานําเสนอ นอกเหนือจากผลงานที่ได้สร้างสมไว้อันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองแล้ว ยังมีเกร็ด
ประวัติศาสตร์ทางการเมืองและเหตุการณ์สําคัญต่าง ๆ แทรกไว้ในชีวประวัติของนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านให้
อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ และเห็นถึงความเป็นมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเมืองไทย ตั้งแต่ พ.ศ.
2475 จนถึงปัจจุบัน

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดภูมิศาสตร์ โบราณคดี นันทนาการ
(G)

1. นาฏยศิลป์รัชกาลที่ 5. / โดย สุรพล วิรุฬห์รักษ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว, 2554.
[GV1703.T5 ส852น 2554]
นาฎยศิลป์ไทย เป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมแขนงหนึ่งที่ได้รับการสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาผสมผสาน
กับหลักศิลปะและจารีตประเพณีสืบทอดกันมาอย่างเป็นแบบแผนสะท้อนให้เห็นถึงวิธีความเป็นไทย รวมทั้ง
เป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และในหนังสือ “นาฏยศิลป์รัชกาลที่ 5”
เล่มนี้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง และวัฒนธรรมที่มีผลต่อนาฏยศิลป์ใน
รัชกาลที่ 5 สภาพนาฏยศิลป์โดยทั่วไป ตลอดจนนาฏยศิลป์ที่เกิดใหม่ในยุคนั้น โดยเน้นพระราชกรณียกิจด้าน
นาฏยศิลป์ของรัชกาลที่ 5 ตลอดพระชนมชีพเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณถวายเป็นพระราช
สดุดีเนื่องในวาระ 100 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2553

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร์
(H)
1. กลยุทธ์หนุ้ ห่านทองคํา. / โดย เทพ รุ่งธนาภิรมย์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2554. [HG5750.55 ท595ก 2554]
กลยุทธ์หุ้นห่านทองคํา เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น รวมทัง้ เปิดเผยเทคนิคการลงทุน
พร้อมเคล็ดลับในแง่มุมต่าง ๆ ให้แก่ผู้สนใจลงทุน โดยผู้เขียนได้ถ่ายทอดถึงขั้นตอนการเลือกหุ้นและเทคนิค
การลงทุน โดยเน้นหุ้นคุณค่า ภายใต้การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนที่เหมาะสมในทุกสภาวะตลาด

2. เคี่ยวคน 5% เห็นผลที่องค์กร. / โดย ฮาเซงาวะ, คะซุฮิโระ. กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2555.
เคี่ยวคน 5% เห็นผลทั้งองค์กรเป็นหนังสือในชุด President’s Experience ซึ่งผู้เขียนได้สะท้อน
ความคิดความอ่านในด้านการบริหาร การจูงใจผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเห็นหนึ่งเดียวทางความคิด
เพื่อที่จะนําพาองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้อง การบริหารงานบุคคลต้องไม่หยุดนิ่งต้องคอยสร้างแรงจูงใจที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาคล้อยตามปฏิบัติตามถ้าทําได้เพียงแค่ 5%

ก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่จะนําพาให้องค์กรเติบโต

ก้าวหน้าต่อไปได้ ซึ่งส่งผลต่อองค์กรทั้งหมด

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดรัฐศาสตร์
(J)
1. ความยุติธรรม. / โดย แซนเดล, ไมเคิล เจ และ สฤณี อาชวานันทกุล, ผู้แปล. กรุงเทพฯ :
โอเพ่นเวิลด์ส, 2554. [JC578 ซ812ค 2554]
หนังสือเรื่อง “ความยุติธรรม” นี้เป็นเรื่องของความยุติธรรมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความหมาย
ปรัชญา และการถกเถียงเกี่ยวกับความยุติธรรมผ่านตัวอย่างในชีวิตจริงหลาย ๆ มิติ โดยเฉพาะการนําปรัชญา
การเมืองมาวิเคราะห์ประเด็นสาธารณะร่วมสมัยที่คนทั่วไปให้ความสนใจ เช่น การแต่งงานของคนรักเพศ
เดี ยวกัน การเกณฑ์ ทหาร การเก็บภาษี คนรวยมาช่ วยคนจน และการอุ้ มบุญ เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้คือ
ประเด็นที่ถกเถียงกันในวิชา “ความยุติธรรม” ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และผู้เขียนซึ่งเป็นอาจารย์ได้นํามา
ถ่ายทอดสู่ผู้อ่าน ซึ่งจะได้ทราบถึงความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความคิดและปรัชญาการเมืองตะวันตก
รวมทั้งตัวอย่างของการใช้เหตุผลสาธารณะเพื่อถกเถียงถึงมิติทางศีลธรรมในประเด็นเพื่อชีวิตและประโยชน์
สาธารณะ
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง. / โดย อภิญญา เลื่อนฉวี. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554.
[KF31 ส262ก 2554]
ในโลกปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ในโลกได้มีการติดต่อดําเนินสัมพันธไมตรีและให้ความช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันขยายวงกว้างมากกว่าในอดีตจนแทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีประเทศใดในโลกสามารถอยู่ได้อย่างโดด
เดี่ยวลําพังอีกต่อไป โดยจะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันก็คือ หลักเกณฑ์ในกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งใน
หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐ เขตอํานาจรัฐ ดินแดนของรัฐ
และดินแดนนอกอาณาเขตของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ สนธิสัญญา
2. กฎหมายและแนวคําตัดสิน องค์การการค้าโลกกับสิ่งแวดล้อม. / โดย ศักดา ธนิตกุล. กรุงเทพฯ :
วิญญูชน, 2553. [KK46.5 ศ321ก 2553]
ความขัดแย้งระหว่างการค้าและสิ่งแวดล้อมนับวันจะได้รับความสําคัญจากเวทีประชาคมโลกมาก
ยิ่งขึ้น จากการศึกษาประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวพบว่า แม้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรร่วมของโลก
จะได้รับการคุ้มครองให้ความตกลงพหุภาคีทางด้านสิ่งแวดล้อมจํานวนประมาณ 200 ฉบับ และในองค์การ
การค้าโลกเองก็มีบทบัญญัติที่เป็น “บทยกเว้นทั่วไป” ซึ่งมุ่งปกป้องและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรร่วม
ของโลก แต่ก็ยังมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นมาว่า หากมีความขัดแย้งและเกิดกรณีพิพาทระหว่างการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรร่วมของโลกกับการค้าเสรีขึ้นมา คณะกรรมการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้า
โลกจะตัดสินข้อพิพาทอย่างไร หนังสือเล่มนี้ได้วิเคราะห์ถึงที่มาของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และศึกษาแนวคํา
ตัดสินที่เกี่ยวข้องในอดีตที่ผ่านมาของ GATT และ WTO เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตและข้อท้าทายของ
ไทย ณ ปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกอย่างมาก
ควรจะเตรียมแนวทางในการรับมือและแก้ไขปัญหาการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรร่วมของโลก

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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3. คําอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการตลาด. / โดย สุษมศุภนิตย์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
[KK181 ส883ค 2553]
กฎหมายกับการตลาดเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะการตลาดเป็น
กิจกรรมทางธุรกิจที่เริ่มตั้งแต่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อจําหน่าย จนกระทั่งความรับผิดชอบหลังการขายจะต้อง
มีกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องมากมายหลายฉบับ ซึ่งหากพิจารณาในระดับลึกกฎหมายหลาย ๆ ฉบับที่เข้าไป
เกี่ยวข้องนี้อาจแยกอธิบายได้เป็นกรณี ๆ ไป เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
กฎหมายแข่งขันทางการค้า กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับการ
โฆษณา แต่ละกรณีมีรายละเอียดในแง่แนวคิด เหตุผลทางกฎหมาย ซึ่งมีความเฉพาะขนาดสามารถแยกศึกษา
ได้เป็นรายวิชา หากพิจารณาในเชิงกฎหมายที่เป็นบทบัญญัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันการตลาดหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจ อาจเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 2 ประเภท ได้แก่ 1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2. กฎหมายมหาชน

4. คําอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วย พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่ง
กฎหมาย./ โดย สุพจน์ กู้มานะชัย. กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2554. [KF41 ส826ค 2554]
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย บัญญัติขึ้นเพื่อช่วยให้การวางหลักเกณฑ์ว่าเมื่อมีข้อพิพาท
ที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศเกิดขึ้นแล้ว ข้อพิพาทดังกล่าวจะตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายประเทศใด ใน
ประเทศไทยกฎหมายฉบับนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481
สําหรับหนังสือเล่มนี้ ภาค 1 ว่าด้วยทฤษฎี หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งกฎหมายนี้ เป็นการ
นําเสนอเฉพาะหลักกฎหมายที่เป็นสากลทั่วไปที่ต้องนํามากล่าวถึงเมื่อมีการศึกษากฎหมายขัดกัน เช่น การ
ย้อนส่ง การให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริง ส่วนในภาค 2 ว่าด้วยการปฏิบัติพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 จะเป็นการกล่าวถึงวิธีการใช้และหลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
พร้อมตัวอย่างการแก้ปัญหาต่าง ๆ ประกอบกันไป
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5. ศาล...หลักประกันความสุขตามพระบรมราโชวาท. / โดย สราวุธเบญกุล. กรุงเทพฯ : มูลนิธิปรีดริช
เนามัน ประเทศไทย, 2554. [KU21 ส355ศ 2554]
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมผลงานที่เกี่ยวกับศาลและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้กระบวนการปกป้องสิทธิของตนเองด้วยวิถีทางกฎหมาย โดยบทความในหนังสือจะ
เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภคและกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดําเนินคดีของศาลยุติธรรม ซึ่งมีภารกิจสําคัญในการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่พระราชทานแก่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมว่าศาลเป็นหลักประกันความสุข ซึ่งเป็นชื่อของหนังสือเล่มนี้

6. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1. / โดย ปริญญา จิตรการนทีกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554. [KT43 ป438ห 2554]
หนังสือหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้จัดทําขึ้นเพื่อให้เป็นคู่มือในการทําความเข้าใจและ
ทบทวนเนื้อหาในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้ง จนถึงครั้งล่าสุดได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2551 รวมทั้งข้อบังคับของ
ประธานศาลฎีกา พร้อมยกตัวอย่างตามคําพิพากษาศาลฎีกาและคําสั่งคําร้องของประธานศาลฎีกา เพื่อให้
ผู้อ่านเข้าใจและจดจําตัวบทกฎหมายได้ อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษากฎหมายดังกล่าว

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดภาษาศาสตร์
(P)

1. พระราชดํารัสสู่ชีวิตและธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ม.ป.ป.
[PN4193.KS ภ671พ]
หนังสือพระราชดําริสู่ชีวิตและธรรมชาติ เล่มนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมพระบรมราโชวาทพระราช
ดํารัสและพระราชดําริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการน้ําเพื่อ
ช่วยเหลือราษฎรที่มีอาชีพเกษตรของพระองค์ โดยเป็นการคัดบางช่วงบางตอนที่ได้พระราชทานแก่บุคคลต่าง
ๆ ที่ได้เข้าเฝ้า เนื่องในโอกาสและวาระต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการน้อมนําไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนและประเทศชาติ

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดแพทยศาสตร์
(R)
1.การแพทย์บูรณาการ ฉบับหมอมวลชน. / โดย นิวัฒน์ ศิตลักษ์ และคณะ. นนทบุรี : หมอมวลชน,
2554. [RA776.95 น673ก 2554]
การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จะต้องใส่ใจ หลายท่านยกให้เรื่องนี้เป็นภาระของแพทย์ซึ่งไม่
ถูกต้อง หนังสือเล่มนี้จึงนําเสนอข้อมูลการดูแลสุขภาพ โดยเน้นเฉพาะทฤษฎีที่สัมผัสปฏิบัติได้ เพื่อให้ท่านได้
ทราบว่ าจะแก้ ปัญ หาสุ ข ภาพอย่ า งไรโดยไม่ ถูก หลอก จากกระแสวั ตถุนิ ย มที่ ฉ าบฉวย ดั งนั้ น เราจึ งต้ อ งมี
สติสัมปชัญญะรู้ทันในเรื่องนี้ และเลือกเชื่อข้อมูลที่ถูกต้องมิใช่เชื่อตามโฆษณา โดยผู้เขียนมุ่งนําเสนอวิธีรักษา
โรคโดยพึ่งตนเองเป็นหลัก

หนังสือหมวดเรื่องสั้น นวนิยาย
(SC/FIC)
1. รอยรักในรัฐฉาน. / โดย กลิ่นบงกช. กรุงเทพฯ : กลุ่มคนไทยรักคนไทย, 2552. [Ficก315ร 2552]
หนั งสื อ เล่ ม นี้ มี เ นื้อ หาเกี่ ย วกั บ การต่ อ สู้ข องชนกลุ่ ม น้อ ยในประเทศพม่า ที่ ต้อ งการแยกตัว มา
ปกครองตนเองหลังได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ และได้นําเสนอในรูปแบบการพูดคุยกันระหว่างบุษบา
หญิงสาวชาวไตยใหญ่แห่งรัฐฉานกับเพื่อนชาวไทย นอกจากนี้ผู้อ่านจะได้ทราบประวัติศาสตร์ของประเทศพม่า
ในรัชสมัยพระเจ้าสีม้อ ซึ่งมีเหตุการณ์ที่สําคัญที่ผู้บอกเล่าเหตุการณ์เป็นนางข้าหลวงประจําองค์พระมเหสีได้
เห็นเหตุการณ์ตอนที่พระองค์ทั้งสองออกจากวังและลงเรือไปอินเดีย
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดอ้างอิง

1. พจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. / โดย ราชบัณฑิตยสถาน.
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544. [อ AG595 ร421พ 2554]
งานด้ า นสถาปั ต ยกรรมนั้ น เป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ในการดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ทํ า ให้ เ กิ ด
การศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสถาบันต่าง ๆ ศัพท์เฉพาะทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็มีเกิดขึ้น
มากมาย และเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปในทางเดียวกัน ราชบัณฑิตยสถานจึงแต่งตั้ง “คณะกรรมการ
จัดทําพจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์” ขึ้นมาเพื่อรวบรวมคําศัพท์ต่าง ๆ ทางสถาปัตยกรรม ไว้ใน
พจนานุกรมเล่มนี้ รวมทั้งให้คําอธิบายศัพท์ดังกล่าว พร้อมภาพประกอบอย่างชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่ง

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล
1. การสํารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2554. / โดย กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร. สํานักงานสถิติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555.
[ทก 05 2.3 910 2554]
หนังสือเล่มนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางในรอบปีที่ผ่านมา
อีกทั้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวใช้ในการวางแผนกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางการท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน
ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในระดับนโยบาย ตลอดจนเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่อผู้มีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555. / โดย สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554.
[สผ– 10.5 328.32 2555]
เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อให้บุคลากรของสํานักงานฯ ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ง าน อี ก ทั้ ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของสํ า นั ก งานฯ โดยเนื้ อ หา
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ว่าด้วยคํารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรกับเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการ กรอบการประเมินผล คําอธิบาย ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้
คะแนน การมอบหมายและกํ าหนดหน่ วยงานที่รั บผิ ดชอบ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบั ติ
ราชการฯ ส่วนที่ 2 และในส่วนที่ 3 ว่าด้วยคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาและระดับสํานัก ส่วนที่ 4 ว่าด้วยการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 5 ว่าด้วยคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน้า 13

สาระสังเขปหนังสือใหม่

มิถุนายน 2555

ระดับสํานัก (เพิ่มเติม) นอกจากนี้ในส่วนภาคผนวกเป็นการรวบรวมคําสั่งและประกาศต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ประจําปีงบประมาณ 2554
3. ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ.2554. / โดย กระทรวงแรงงาน. กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน, 2554.
[รง 02 2.2 331.11 2554]
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ.2554 เล่มนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน และประมวลผลเป็นดัชนีชี้วัดต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอดัชนี
ชี้วัดที่สําคัญด้านแรงงาน เพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวและแนวโน้มในเรื่องแรงงานที่สําคัญ และเผยแพร่ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ทั่งในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการกําหนดนโยบาย
และการปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน และในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ป ระกอบด้ ว ย กลุ่ ม ที่ 1 ดั ช นี ชี้ วั ด
ตลาดแรงงานที่สําคัญ (Key Indicators of the Labour Market : KILM) กลุ่มที่ 2 ดัชนีชี้วัดหลักด้านการ
บริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน (Key Indicators of the Performance of MOL : KIP-MOL)

4. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559. / โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
กรุงเทพฯ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554. [กก 06 10.1 910 2555-2559]
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อใช้
เป็ น กรอบให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นการท่ อ งเที่ ย วนํ า ไปเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการประสานและบู ร ณาการ
แผนงาน/โครงการด้านการท่องเที่ยวและให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของแนวทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ทั้ ง นี้ เ นื้ อ หาที่ นํ า เสนอในเอกสารฉบั บ นี้ ป ระกอบด้ ว ย
สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ของโลกและของไทย การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย แวดล้ อ มของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย รวมทั้งประเด็นสําคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไทย กลไกการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติรวมถึงการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ในภาคผนวก
จะเป็นการนําเสนอรายชื่อและอักษรย่อหน่วยงาน ขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ฯลฯ
เป็นต้น
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559. / โดย สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555. [นร 11 10.4 338.9 2555-2559]
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ฉบับนี้ สาระสําคัญที่นําเสนอประกอบด้วย การประเมิน
สถานการณ์ของประเทศ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พร้อมด้วยการบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ฉบับสรุปสาระสําคัญของ
แผนพัฒนาเพื่อนําเสนอท่านผู้อ่านที่สนใจ

6. รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. / โดย กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง. กรุงเทพฯ : กรมบัญชีกลาง, 2552. [กค 04 1.1 2552]
รายงานประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2552 ของกรมบั ญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลั ง ฉบั บ นี้ มี
วัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อต้องการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานให้สาธารณชนทั่วไปที่สนใจได้
รับทราบถึงภารกิจและผลการดําเนินงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งสาระสําคัญของ
เนื้ อ หาที่ นํ า เสนอสามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น 4 ส่ ว น ดั ง นี้ ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ภาพรวมของหน่ ว ยงานว่ า ด้ ว ยแผน
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานว่าด้วยผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการปฏิบัติราชการที่สําคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจําปี
ส่วนที่ 3 รายงานการเงินส่วนราชการว่าด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ส่วนที่ 4 ผลการดําเนินงานที่สําคัญของกรมบัญชีกลาง ประจําปี 2552 ว่าด้วยกํากับดูแลทางด้าน
การเงินภาครัฐในลักษณะเชิงรุก รวมทั้งสรุปผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ส่วนที่ 5 ว่าด้วยโครงการที่สําคัญในอนาคต ตลอดจนภาพกิจกรรมประจําปี 2552
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7. รายงานประจําปี 2552 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม. / โดย กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ด้านสิ่งแวดล้อม, 2552. [ทส 08 1.1 2552]
รายงานประจํ า ปี 2552 ของศู น ย์ วิ จั ย และฝึ ก อบรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดจนภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงบุคคลในหน่วยงานที่ได้รับทราบและสามารถนําข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง โดยเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลใน
ภาพรวมของหน่ ว ยงาน ส่ ว นที่ 2 ผลการดํ า เนิ น งานและ ภาคผนวกที่ นํ า เสนอภาพกิ จ กรรมในรอบ
ปีงบประมาณ 2552

8. รายงานประจําปี 2553 สํานักงานกิจการยุติธรรม. / โดย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกิจการยุติธรรม, 2553. [ยธ 09 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของสํานักงานกิจการยุติธรรม ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการสรุปและรายงานผล
การปฏิ บั ติ ง านในรอบปี ง บประมาณ 2553 ของหน่ ว ยงาน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด ทํ า เพื่ อ เผยแพร่
ประชาสัม พันธ์ให้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปได้รั บทราบข้ อมูลที่เป็นประโยชน์ อีกทั้ง
สามารถนําไปใช้ในการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาอ้างอิง ทั้งนี้ภายในเนื้อหาแบ่งสาระสําคัญได้เป็น 3
ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นภาพรวมของหน่วยงาน กล่าวถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อํานาจ
หน้าที่ อัตรากําลัง ตลอดจนตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 2 ผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ กล่าวถึง ผลการปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ รวมถึงการสัมมนาทางวิชาการที่
เกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย นอกจากนี้ยังประกอบด้วย งานด้านการวิจัย ส่วนที่ 3 เป็นรายงานการเงิน กล่าวถึง
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย พร้อมด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินของหน่วยงาน
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9. รายงานประจําปี 2553 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. / โดย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2553. [พม 04 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และที่
ได้รับมอบหมายเพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมทั้งบุคลากรภายในได้รับทราบ อีกทั้งสามารถเป็นแหล่งข้อมูลใน
การศึกษา ค้นคว้า ทั้งนี้โดยในเนื้อหาสาระที่นําเสนอแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 กล่าวถึง สํานักงาน
กิจการสตรีแ ละสถาบันครอบครัว ประกอบด้วย ยุ ทธศาสตร์และข้ อมูล พื้นฐานของหน่วยงาน ส่วนที่ 2
กล่าวถึง ผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและผล
การปฏิบัติราชการภายใต้แผนการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2553 ส่วนที่ 3 กล่าวถึงรายงาน
การเงินประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรม
ส่วนที่ 4 กล่าวถึง ภารกิจอื่น ๆ และผลการประชุมระหว่างประเทศของหน่วยงาน เช่น การประชุมเครือข่าย
ผู้นําสตรีในเอเปคฯ และในส่วนภาคผนวกจะเป็นการรวบรวมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2553

10. รายงานประจําปี 2553 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ. / โดย กระทรวงการคลัง สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ. กรุงเทพฯ : สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ, 2553. [กค 09 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยงานถึงบทบาทอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ใน
รายละเอียดของสาระสําคัญที่นําเสนอประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา/โครงสร้างของหน่วยงาน รายนาม
และภาพของคณะผู้บริหาร ผลการปฏิบัติงานราชการตามยุทธศาสตร์ รวมถึงรายงานเกี่ยวกับงบการเงินของ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ นอกจากนี้ยังประกอบด้วย บทความทางวิชาการของสํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ ตลอดจนข้อมูลหนี้สาธารณะของหน่วยงาน กิจกรรมประจําปี 2553 พร้อมด้วย ทําเนียบผู้บริหาร
ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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11. รายงานประจําปี 2553 สํานักงานอัยการสูงสุด. / โดย สํานักงานอัยการสูงสุด. กรุงเทพฯ :
สํานักงานอัยการสูงสุด, 2553. [ยธ 13 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของสํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับนี้เป็นเอกสารรายปีที่มีวัตถุประสงค์ใน
การจัดทําโดยเป็นการรวบรวมและเผยแพร่ผลการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจใน
การเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของสํานักงานอัยการสูงสุด ส่วนที่ 2 รายงานการเงิน ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานของ
สํานักงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด ส่วนที่ 4 สถิติคดีของงานต่าง ๆ และรวมทั้งสถิติคดีอาญา
และคดีแพ่งทั่วราชอาณาจักร ส่วนที่ 5 เป็นภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2553 พร้อม
ด้วยการสรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

12. สรุปผลงานของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 24 และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 1
สมัยสามัญทั่วไป (วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554). / โดย
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สํานักการประชุม. กรุงเทพฯ : สํานักการประชุม, 2554.
[สผ 14 1.2 2554]
เอกสารสิ่งพิมพ์ฯ ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปผลการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรและการ
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในชุดของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 14 ปีที่ 1 สมัยสามัญทั่วไป (1 สิงหาคม – 28
พฤศจิ ก ายน 2554) ประกอบด้ ว ย การประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร จํ า นวน 21 ครั้ ง โดยพิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติ ญัตติ การตอบกระทู้ถาม และการดําเนินงานด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ยังประกอบด้วย การ
ประชุมร่วมกันของรัฐสภา จํานวน 6 ครั้ง
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หนังสือหมวดรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์
1. การกระทําทางรัฐบาล ศึกษากรณีเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ. / โดย เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.
กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2554.[ว KE74 ก767ก 2554]
งานวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีว่าด้วย “การกระทําทาง
รัฐบาล” ในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งใช้ระบบประมวลกฎหมาย อีกทั้ง
ยังทําการศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีว่าด้วย “หลักปัญหาทางการเมือง” และ “การกระทําของรัฐ” ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี โดยได้นําหลัก
ทฤษฎีดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับแนวความคิดในเรื่องการกระทําทางรัฐบาลในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า
ทฤษฎีดังกล่าวนี้ล้วนแล้วแต่เป็นแนวความคิดในการจํากัดอํานาจตุลาการในการเข้าไปวินิจฉัยปัญหาที่อยู่ใน
ขอบเขตการตรวจสอบทางการเมืองทั้งสิ้น สําหรับแนวทางในการจํากัดอํานาจตนเองของฝ่ายตุลาการใน
ประเทศไทย พบว่ายังขาดความชัดเจนในการวางหลักทฤษฎีดังกล่าว ผู้วิจัยได้เสนอแนะว่าควรเป็นหน้าที่ของ
ศาลรัฐธรรมนูญ เพราะเกี่ยวกับการใช้อํานาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะ
มีผลผูกพันทุกองค์กรตามรัฐธรรมนูญในลักษณะที่เป็นบรรทัดฐาน
2. การควบคุมฝ่ายปกครองในสถานการณ์ฉุกเฉิน. / โดย ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล, พ.ต.อ.. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549. [ว KG10 ท151ก 2549]
วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้อํานาจของฝ่ายปกครองในสถานการณ์ฉุกเฉินใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่ให้
อํานาจฝ่ายปกครองอย่างมาก โดยไม่มีการควบคุมโดยองค์กรใด ๆ ตามรัฐธรรมจากการศึกษาพบว่าในระบบ
กฎหมาย Common Law หรือ Civil Law มีบทบัญญัติของระบบกฎหมายที่ให้อํานาจฝ่ายปกครองในการ
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สถานการณ์ฉุกเฉินไว้เป็นมาตรการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันตรายที่เกิดจาก
สภาวะแวดล้อม รวมถึงภัยที่เกิดจากการก่อการร้าย เพื่อให้แก้ไขทันต่อสถานการณ์และในระบบกฎหมายใน
ต่างประเทศก็มีวิธีการควบคุมการใช้อํานาจของฝ่ายปกครองในสถานการณ์ฉุกเฉินให้อยู่ภายใต้การควบคุมของ
รัฐสภา ตามหลักการแบ่งแยกอํานาจตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่การใช้อํานาจประกาศและการขยายระยะเวลาการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้เสนอแนวทางให้มีการแก้ไขบทบัญญัติตามพระราชกําหนด
ของการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อมิให้ฝ่ายปกครองใช้อํานาจเกินขอบเขตในเรื่อง
เกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลานั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองจากรัฐสภา และไม่ควรเกินกว่า
30 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3. การบังคับใช้กฎหมายย้อนหลัง : ศึกษากรณีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคการเมือง.
/ โดย นภดล นุ้ยจุ้ย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552. [ว KC5 น169ก 2552]
รายงานการวิจัยเล่มนี้เป็นการศึกษาวิจัยในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังศึกษากรณีคํา
วินิจ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนูญ ตั ด สิน ยุ บ พรรคการเมื อง โดยเป็ น การศึก ษาถึ งหลั ก ในการห้ ามมิใ ห้บั งคั บใช้
กฎหมายย้อนหลังในทางที่เป็นโทษแก่ผู้ที่กระทําความผิด ซึ่งเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน อันถือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปในระบบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศและศึกษาในส่วนของ
คําวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ 3-5/2550 เรื่องอัยการสูงสุดขอให้มีคําสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย พรรค
แผ่นดินไทยและพรรคไทยรักไทย โดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พุทธศักราช 2549 (ประกาศ คปค.) ฉบับที่ 27 มีผลใช้
บังคับย้อนหลังได้หรื อไม่ และประกาศ คปค. ฉบับที่ 27 ข้อ 3 มีผลย้อนหลังเป็นโทษแก่บุคคลชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่
4. บทบาทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกผู้เป็นทายาทนักการเมือง.

/

โดย จารุนันท์ธนะภาพ.

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552. [ว KD252.3 จ325บ 2552]
งานศึกษาเล่มนี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษาความรู้ความเข้าใจ ปั จจัยที่มีอิท ธิพ ลและผลต่ อการ
ตัดสินใจ รวมถึงแนวทางพัฒนาศักยภาพในการทําหน้าที่ในอนาคตตลอดจนความคาดหวังในบทบาทและความ
รั บ ผิ ด ชอบของสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรสมั ย แรกผู้ เ ป็ น ทายาทนั ก การเมื อ งว่ า มี ผ ลถึ ง นั ย สํ า คั ญ ต่ อ การ
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พัฒนาการเมืองไทยได้หรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ ได้ทราบถึงบทบาทและอํานาจ
หน้าที่โดยเฉพาะอํานาจนิติบัญญัติ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลและผลต่อการการตัดสินใจในการทําหน้าที่ พบว่า พ่อ
แม่ หรือบุคคลคนดังที่อยู่ในตระกูลและเคยเป็นอดีตนักการเมือง โดยเฉพาะกับเรื่องราวที่มีผลกระทบกับ
บ้านเมือง รวมถึงการแก้ปัญหาที่ไม่สามารถตัดสินใจหรือดําเนินการด้วยตนเอง ด้วยส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่เคย
พบเจอหรืออ่อนด้อยประสบการณ์ นอกจากมติของพรรคการเมืองที่ตนเองสังกัดให้ดําเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งแล้ว ทั้งนี้ ความคาดหวังในบทบาทและความรับผิดชอบของ ส.ส. พบว่าขึ้นอยู่กับตัวบุคคล หากใส่ใจและ
มีสําเหนียกในการทําหน้าที่ ส.ส. ที่ดีเนื่องจากการเมืองไทย มีการแทรกแซงกระบวนการประชาธิปไตยด้วย
อํานาจนอกระบบตลอดเวลา โดยทําลายภาพลักษณ์ของสภาไม่ให้เข้มแข็ง รวมถึงบทบาทและการปฏิบัติการ
ของตัว ส.ส. เองที่ไม่สามารถทําให้ประชาชนเกิดการยอมรับได้ และที่ว่ามีผลสําคัญต่อการพัฒนาการเมืองไทย
พบว่าไม่แน่ใจหรืออาจจะแย่ลงเสียด้วยซ้ํา เพราะ ส.ส. เหล่านั้นไม่ได้คิดว่าเป็นตัวแทนของประชาชน แต่เป็น
เพียงตัวแทนของ “ตัวจริง” ที่จะพ้นโทษตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี ก็จะกลับมาลงสมัคร ส.ส. อีกครั้ง และก็ไม่
มีอะไรการันตีว่า ส.ส. เหล่านั้นจะไม่นําการเมืองกลับไปสู่วงจรเดิมอีก
5. ประสิทธิผลของการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. / โดย รังสิมา วิจิตรเศรษฐกุล. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2553. [ว KD251.323 ร318ป 2553]
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ผลการศึกษาพบว่า การ
อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรยังไม่สามารถชี้วัดตรงประเด็นกับความผิดของผู้ถูกอภิปราย และการลงมติของ
สภาผู้แทนราษฎรในทุก ๆ เรื่องล้วนเป็นไปตามมติของพรรคที่ตนเองสังกัดอยู่ทั้งในและฝ่ายบริหารที่ต้องการ
เสียงสนับสนุนจาก ส.ส. ที่สังกัดพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง ๆ ที่ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนควรจะได้ใช้
ดุลพินิจ วินิจฉัยโดยอิสระตามความคิดและความเชื่อของตน โดยอาศัยข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือการอภิปราย
แสดงความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่น ๆ และยังยึดติดว่าการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเป็นเพียงหน้าที่
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองฝ่ายค้านอย่างเดียว
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6. พระมหากษัตริย์กับการสื่อสารโทรคมนาคม : รายงานผลการวิจัย. / โดย ปิยะนาถ บุนนาค และคณะ.
กรุงเทพฯ : คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม, 2553. [ว TK5101 ป619พ 2553]
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาประวัติศาสตร์กิจการโทรคมนาคมไทย :

พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร

โทรคมนาคม โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและการวิจัยด้วยวิธีการประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่า ผลการวิจัยพบว่าการ
สื่อสารในยุคจารีตมีส่วนสําคัญต่อ “การสร้างบ้านแปงเมือง” และพัฒนาการของสังคมไทย แต่อย่างไรก็ตาม
การสื่อสารในยุคนี้มีขอบเขตจํากัดเนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ประกอบกับราษฎร
ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความสามารถทางการศึกษาอันจะเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ใน
รัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การสื่อสารของไทยได้มีการพัฒนาขึ้นเนื่องจากสาเหตุ คือ
1. สถานการณ์ภายในประเทศ 2. สถานการณ์ระหว่างประเทศโดยทรงริเริ่มการสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์สู่
มวลชนในรูปแบบต่าง ๆ และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการวางรากฐานการ
สื่อสารโทรคมนาคมอย่างเป็นระบบ และยังได้ทรงใช้การสื่อสารโทรคมนาคมในการปกป้องรักษาเอกราชของ
ชาติด้วย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีแนวคิดในการจัดตั้งกิจการวิทยุกระจายเสียง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าก่อนยุคประชาธิปไตยในช่วงเวลานี้ การสื่อสารโทรคมนาคมมีการพัฒนา
ค่อนข้างก้าวไกลและรวดเร็ว และในยุคเริ่มต้นประชาธิปไตยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลถือได้ว่าเป็นยุคที่มีการกระจายข่าวสาร ข้อมูล และ
ความรู้ต่าง ๆ โดยผ่านการสื่อสารโทรคมนาคมทั้งภาพและเสียง จนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลปัจจุบัน การสื่อสารโทรคมนาคมมีการพัฒนาอย่าง “ก้าวกระโดด” ทางเทคโนโลยี ยิ่งไปกว่ านั้น
พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทั้งทางตรงและทางอ้อมและองค์ได้ทรงนํา
พระอัจฉริยภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจในการบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่ประชาชนชาวไทย
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเสมอมา
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7. ระบบจัดการจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน ISAD (G) กรณีศึกษา สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร. / โดย ฐิตาภรณ์ ไชยชมพู. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2553. [ว Z699.5.A7 ฐ329ร 2553]
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจัดการจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
กรณีศึกษาสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งใช้ข้อมูลจดหมายเหตุระหว่างปี พ.ศ.2529 ถึง 2540 ทั้งนี้
ได้พัฒนาระบบขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น โดยอิงรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ตาม
มาตรฐาน ISAD (G) จากผลการประเมินประสิทธิภาพระบบอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด สรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งสามารถจัดเก็บจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามมาตรฐาน ISAD (G) และสามารถนําไปประยุกต์ใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. 1 ทศวรรษแห่งการปฏิรปู การเมือง : ผลงาน ปัญหา และอุปสรรค. / โดย ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร.
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2553.
[ว JQ1745.A6 ณ259ห 2553]
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อศึกษาและทบทวนเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์
ของการปฏิรูปการเมืองและเพื่อประเมินสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันอันเป็นผลจากการปฏิรูปการเมือง
เพื่อเป็นบริบทสําคัญในการปฏิรูปประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจกับเจตนารมณ์
ของการปฏิรูปการเมืองในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคในระดับหนึ่งในประเด็นดังนี้ 1. สิทธิในฐานะที่
เป็นมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน 2. การรับรองความเสมอภาคของบุคคล 3. การให้หน่วยงานของรัฐต้องเคารพ
สิทธิฟ้องคดีในกรณีถูกละเมิด ส่วนประเด็นที่ยังมีช่องว่างที่ประชาชนยังมีความไม่พึงพอใจ ได้แก่ 1. การเพิ่ม
หน้าที่ของรัฐและทําให้หน้าที่ดังกล่าวเป็นจริง 2. การเพิ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติ 3. การ
กระจายอํานาจไปให้องค์กรที่ให้ความเห็นในระดับชาติ 4. การกระจายอํานาจและเพิ่มการมีส่วนร่วมใน
การเมืองท้องถิ่น 5. การเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ อย่างไรก็ตามกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจกับการทํางานขององค์กรอิสระในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐค่อนข้างน้อย หรือ
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เรียกได้ว่าไม่พึงพอใจ โดยในภาพรวมแล้วทุกองค์กรได้คะแนนค่อนข้างน้อย โดยมีศาลยุติธรรมได้คะแนนสูงสุด
(ร้อยละ 70.5) และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้คะแนนน้อยที่สุด (ร้อยละ 63.75) ส่วนในเรื่องหลักการสําคัญ
เกี่ ย วกั บ สถาบั น การเมื อ งและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสถาบั น การเมื อ งนั้ น พบว่ า ไม่ ป ระสบความสํ า เร็ จ
นอกจากนี้ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของสังคมไทยนั้น พบว่าจุดอ่อนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และยังคงเป็นปัญหาของ
สังคมไทยอยู่ในประเด็นเรื่อง การทุจริตในการเลือกตั้ง การที่สังคมไทยใช้อํานาจมากกว่าการเคารพทําตาม
กฎหมาย ซึ่งในสองประเด็นเป็นรากฐานของเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของสังคมว่ามีในการตีความการเป็นคนดี
คนชั่วของสังคมนั้นมีมาตรฐานเช่นใด อันเป็นจุดอ่อนของสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของประเทศต่าง ๆ ใน
ปัจจุบัน
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พุทธชยันตี
2,6600 ปีแห่งการตรั
ก สรูข้ องพระพุ
อ
ทธเเจ้า
รววบรวมและเรียบเรี
ย ยงโดย
วิจิตรา ประยู
ป รวงษ์

พุทธชยันตี เป็
เ นชื่อเรียกงาานเฉลิมฉลองหหรือพิธีบูชาเนืนองในวาระแห่
่
งการตรัสรู้ของงพระสัมมาสัมพุ
ม ทธเจ้า
(Buddhaajanti : Thee Celebratioon of 2,600 Years
Y of thee Buddha’s Enlithenmeent)ซึ่งตรงกับวั
บ นวิ
สาขบูชาพพุทธชยันตีนี้เป็
เ นที่รู้จักกันดีของชาวพุทธนานาชาติ
ธ
อาทิ ศรีลังกา อินเดีย พม่า เป็ป็นต้น

ความหมมายของพุทธชชยันตี
พุทธชยันตี หรื
ห อ สัมพุทธชยั
ธ นตี (Sam
mbuddhajayyanthi) เป็น เทศกาลสําคััญทางพระพุทธศาสนา
ท
เถรวาท ที่มีความเกี่ยวเนื
ว ่องกับวันวิสาขบูชา คําว่า พุทธชยันตี (जयंती) มาจากศัพท์ พุทธ+ชยันตีี ในภาษา
สันสกฤตตที่แปลว่า วันครบรอบ
น
(Annniversary) พุพทธชยันตีจงแปลว่
ึง
า การคครบรอบวันเกิกิดของพระพุทธศาสนา
ท
หรือวันครบรอบชั
ค
ยชนนะของพระพุทธเจ้
ท าที่มีต่อหมู
ห ่มารและกิเลสทั
ล ้งปวงและะเป็นผลให้พรระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นใน
โลก
โโดยคํานี้ใช้เรยกการจั
รี
ดกิจกรรมในปี
จ
ที่ครบรอบวาระ
ค
ะสําคัญของพรระพุทธเจ้า เชช่น ครบรอบ 2,500 ปี
แห่งปรินินิพพาน หรือ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ โดดยอาจใช้ชื่อต่ตางกันไปบ้างในแต่
ง ละประะเทศ เช่น ศรีรสัมพุทธช
ยันตี สัมพุ
ม ทธชยันตี แต่
แ ทั้งหมดก็คืคือการจัดกิจกรรมพุทธชยัยันตี เพื่อมุ่งหมายการถวา
ห
ายเป็นพุทธบูบูชาในปีที่
ครบรอบบวาระสําคัญของพระพุทธเจจ้านั่นเอง

2

ประวัติความเป็นมาของพุทธชยันตี
คําว่า สัมพุทธชยันตี หรือ พุทธชยันตี สันนิษฐานว่าเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500 ใน
ประเทศศรีลังกา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยดําริของ ฯพณฯ อู ถั่น ชาวพุทธพม่า ในสมัยที่ท่านดํารงตําแหน่ง
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ท่านได้ดําริให้ชาวพุทธทั่วโลกร่วมกันบูรณะลุมพินีวัน ที่ตั้งอยู่ในประเทศ
เนปาล ให้ เ ป็ น พุ ท ธอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ข องโลก โดยเรี ย กว่ า การฉลองพุ ท ธชยั น ตี 25 พุ ท ธศตวรรษ
(2,500th Buddha Jayanti Celebration) โดยนําคํา Buddha Jayanti (बुद्धजयंती) ซึ่งเป็นคําเรียกวัน
ครบรอบของชาวอินเดียและเนปาลมาใช้ เพื่อให้เกียรติประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของพุทธสังเวชนียสถาน และมีการ
รณรงค์ให้ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาต่าง ๆ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในปีนั้น เช่น พม่าศรีลังกาอินเดีย
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 25 พุทธศตวรรษในครั้งนั้น ในประเทศอินเดีย ได้มีการจัดกิจกรรม
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา โดยการนําของ ดร.อัมเบดการ์ (Dr. BabasahebBhimraoRamjiAmbedkar) นําชาว
อินเดียประมาณ 2 แสนคนปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธ การสร้างสวนสาธารณะพุทธชยันตีไว้ที่กรุงนิวเดลีเพื่อเป็น
อนุสรณ์สําหรับวาระนี้ และนอกจากนี้ ฯพณฯ ชวาหระลาลเนห์รู(JawaharLal Nehru)นายกรัฐมนตรีแห่ง
สาธารณรัฐอินเดีย ยังได้เชิญชวนให้ประเทศพุทธศาสนาทั่วโลกมาสร้างวัดไว้ในดินแดนพุทธอุบัติภูมิอีกด้วย
ในประเทศพม่า ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างปาสาณคูหาเพื่อการ
ทําฉัฏฐสังคีติสังคายนาพระไตรปิฎก สําหรับในประเทศศรีลังกา ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลอง เพื่อเป็นการ
ประกาศศักยภาพของประเทศศรีลังกาหลังได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี พ.ศ. 2491 ด้วย
พุทธชยันตีในประเทศไทย
ในประเทศไทย รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้นําโอกาสนี้จัดเป็นงานฉลองทางพระพุทธศาสนา
ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย โดยเริ่มงานตั้งแต่ พ.ศ. 2495 มีการวางโครงการและระดมทุนเพื่อจัดสร้างพุทธ
มณฑล เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางทางพระพุ ท ธศาสนา นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารออกประกาศพระบรมราชโองการ
พระราชทานบริเวณสนามหลวงเป็นสังฆปริมณฑลสําหรับจัดงานฉลองในครั้งนี้เป็นการชั่วคราว โดยมีการ
จัดสร้างพระเครื่องจํานวนมากที่สุด เรียกว่า "พระฉลอง 25 พุทธศตวรรษ" จํานวนกว่า 5,042,500 องค์ เพื่อ
ระดมทุ น ในการสร้ า งพุ ท ธมณฑล มี ก ารออกประกาศให้ วั น ธรรมสวนะเป็ น วั น หยุ ด ราชการ มี ก ารออก
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม พระราชบัญญัติล้างมลทินนอกจากนี้แล้ว รัฐบาลยังได้ออกพระราชบัญญัติ
เหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เป็นกรณีพิเศษด้วย ซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประเทศไทยที่รัฐบาลมี
การออกเหรียญที่ระลึก และแพรแถบ เนื่องในโอกาสสําคัญทางศาสนา นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกระบวนพยุ
หยาตราชลมารค เพื่อฉลอง 25 พุทธศตวรรษ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมพ.ศ. 2500 ด้วย ซึ่งเป็นการจัดกระบวน
พยุหยาตราชลมารคเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน
ในปี 2555 นอกจากจะเป็นโอกาสวันครบรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว
ยังเป็นโอกาสที่พวกเราชาวพุทธจะถือปฏิบัติบูชาน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในมงคลวโรกาส 84 พรรษาโดยรัฐบาลได้แบ่งการจัดงานเป็น 3 ลักษณะ คือ ด้านการปฏิบัติบูชา
ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมทั้งระดับครอบครัวและระดับชุมชน ด้านประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับหลักธรรม
คํ า สอน และด้ า นกิ จ กรรมต่ า งๆดั ง นั้ น ในโอกาสที่ วั น วิ ส าขบู ช าเวี ย นมาถึ ง อี ก ครั้ ง ในปี นี้ และเป็ น ปี แ ห่ ง
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“พุทธชยันตี”ด้วย เราทุกคนในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน จึงควรที่จะพากันน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อชาวโลก รวมทั้งพากันทําความดีและบําเพ็ญบุญกุศลในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
น้อมถวายเป็นพุทธบูชาที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใด ก็คือ การนําเอาข้อคิดหรือหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา
ไปใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพื่อยังประโยชน์ ความสุข และความเจริญรุ่งเรือง
ก้าวหน้าให้เกิดขึ้นทั้งกับชีวิตตนเอง สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาสืบไป
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