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สาระสังเขปหนังสือใหม่
พฤษภาคม 2555

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
พฤษภาคม 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

1. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 “ฉะเชิงเทรา”. ฉะเชิงเทรา : ลีโอ แลนเซ็ท, 2554.
[DS589.C6 จ234ฉ 2554]
หนังสือเล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ เนื้อหาภายในเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดฉะเชิงเทราและ
หลวงพ่อพระพุทธโสธร รวมถึงการเสด็จพระราชดําเนินจังหวัดฉะเชิงเทราของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ตลอดจนพระบรม วงศานุวงศ์ที่เสด็จเยือนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา และยังเป็น
เอกสารประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้บอกเล่าถึงความสําคัญของแม่น้ําบางปะกง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด แหล่งท่องเที่ยวที่งดงามขึ้นชื่อของแต่ละอําเภอ สินค้า 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์ และสาระน่ารู้อื่น ๆ อีก
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
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หนังสือหมวดความรู้ทั่วไป
(A)
1. มุมที่คนไม่มอง Unseen Viewpoint. / โดย บูรชัย ศิริมหาสาคร. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2554.
[AC159 บ732ม 2554]
หนังสือ “มุมที่คนไม่มอง” นี้เป็นหนึ่งในหนังสือชุด “มุมบริหารสู่การเป็นผู้นํา” ซึ่งรวบรวมองค์
ความรู้ต่าง ๆ ทางการบริหารที่ผู้บริหารการศึกษาและผู้สนใจจะใช้ค้นคว้าหาความรู้ โดยผู้เขียนได้นําเสนอ
เนื้อหาที่หลากหลาย เช่น ธรรมะ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ และสารคดีท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหลักคิด หลักทําที่
นําไปสู่ความสําเร็จ ผู้อ่านสามารถนําความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพของตนเองและ
พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าได้
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หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา
(B)
1. ความสุขทีท่ ่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้. / โดย ผมอยู่ขา้ งหลังคุณ, นามแฝง. กรุงเทพฯ :
โฟร์เล็ตเตอร์ เวิร์ด, 2554. [BF575.H27 ผ181ค 2554]
ผลจากการใช้ชีวิตในยุค Social Network เช่นในปัจจุบันนี้พฤติกรรมของคนนั้นเปลี่ยนไปทั้ง
ความสุข ความเศร้า ความเหงา และวิธีคิดที่แตกต่างจากเดิม มนุษย์ต้องเท่าทันสังคมยุคใหม่ หนังสือเล่มนี้
จึง นํ า เสนอถึ ง เรื่ อ งราวที่ จ ะทํ า ให้ ผู้ อ่ า นรู้ จั ก ใช้ ชี วิ ต ในโลกยุ ค 3G ได้ อย่ า งมี ค วามสุ ข มีคุ ณ ค่ า และไม่ ต ก
หลุมพรางของเทคโนโลยีที่มีทั้ง BB, iphone, ipad, facebook, twitter และ foursquare ซึ่งเป็นแนวทาง
แสวงหาความสุขของคนยุคใหม่ ความสุขแท้จริงนั้นต้องมีการปรับทัศนคติและใช้ชีวิตให้สมดุล รวมทั้งต้อง
เข้าใจตัวเองให้มาก
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป
(D)
1. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 “ฉะเชิงเทรา”. ฉะเชิงเทรา : ลีโอ แลนเซ็ท, 2554.
[DS589.C6 จ234ฉ 2554]
หนังสือเล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ เนื้อหาภายในเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดฉะเชิงเทราและหลวงพ่อ
พระพุทธโสธร รวมถึงการเสด็จพระราชดําเนินจังหวัดฉะเชิงเทราของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
และรัชกาลที่ 9 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จเยือนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา และยังเป็นเอกสาร
ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้บอกเล่าถึงความสําคัญของแม่น้ําบางปะกง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แหล่ง
ท่องเที่ยวที่งดงามขึ้นชื่อของแต่ละอําเภอ สินค้า 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์ และสาระน่ารู้อื่น ๆ อีกของจังหวัด
ฉะเชิงเทราทั้งหมด
2. สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี ที่บริหารบ้านเมืองโดยธรรม : ภาพสะท้อนจากหนังสือพิมพ์
ร่วมสมัย (2516-2517). / โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ ชาย ไชยชิต, บรรณาธิการ.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. [DS578.32 ส556ส 2551]
หนังสือเล่มนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมบทความที่คัดสรรจากหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ที่
พิมพ์เผยแพร่ในช่วงระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ถึง พ.ศ.2517 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท่านดํารงตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรีและบทความในเล่มนี้สามารถช่วยให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณาภาพลักษณ์ของศาสตราจารย์สัญญา
ธรรมศักดิ์ ในบทบาทการเป็นผู้นําทางการเมืองภายใต้บริบทของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาดังกล่าว
เพราะได้สะท้อนภาพการรับรู้อารมณ์ความรู้สึก ความคาดหวัง ตลอดจนความคิดเห็นของสาธารณชนที่มีต่อ
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บทบาทการเป็นผู้นําทางการเมืองของท่านอย่างตรงไปตรงมา อีกทั้งยังได้รับรู้ภาพลักษณ์ของศาสตราจารย์
สัญญา ธรรมศักดิ์ จากหลากหลายทรรศนะและมุมมอง

หนังสือหมวดสังคมศาสตร์
(H)
1. การตลาดบริการ. / โดย ชัยสมพล ชาวประเสริฐ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
[HF5415.122 ช442ก 2553]
หนังสือเล่มนี้จัดทําขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาใช้ประกอบการศึกษาทางด้านการตลาดทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงานได้นํา
ประสบการณ์แ ละความรู้จากหนั งสือเล่ม นี้ไปใช้ใ นการพั ฒนาธุ รกิจและใช้ในการทํางาน เพื่อเป็นองค์กร
คุณภาพ เพราะการบริการนั้นเป็นอาวุธสําคัญในการแข่งขัน โดยนําเสนอเนื้อหาออกเป็น 3 ภาค คือ ภาคที่ 1
ธุรกิจการบริการและกําหนดกลยุทธ์ ภาคที่ 2 การสร้างบริการเกินคาดหมาย และภาคที่ 3 การบริหารมุ่งสู่
ความสําเร็จ
2. FTA ความตกลงเขตการค้าเสรีสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (ฉบับปรับปรุง).กรุงเทพฯ : สถาบัน
วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ, 2554. [HF1717.A785 อ954 2554]
หนังสือเล่มนี้เป็นการกล่าวถึง การเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมส่งออกของไทย ในการ
ขยายการค้าและการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรักษาสถานะการแข่งขัน สร้างอํานาจการต่อรองทาง
เศรษฐกิจกับประเทศคู่แข่งทางการค้าที่ประเทศไทยได้ตกลงเปิดเขตการค้าเสรีในระดับทวิภาคีกับประเทศ
ต่าง ๆ โดยเนื้ อหาในเล่ม นี้เป็ นการรวบรวม ความตกลงเขตการค้ าเสรีไทยกับประเทศต่าง ๆ อาทิ ไทยออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศจีน, อินเดีย,
ญี่ปุ่น, เกาหลี อีกด้วย

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. คําอธิบายกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย. / โดย มานิตย์
จุมปา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. [KP68.2 ม453ค 2554]
คําอธิบายกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเป็นการอธิบาย
กฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ (Products Liability หรือ PL Law) โดยกฎหมายนี้มีสาระสําคัญในการ
กําหนดความรับผิดของผู้ประกอบการในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าตามหลักความรับผิดโดยเคร่งครัด
(strict liability) อันทําให้ผู้เสียหายที่จะฟ้องร้องให้ผู้ประกอบการรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้านั้น
ไม่ ต้อ งพิสู จ น์ ถึ งความจงใจหรื อ ประมาทเลิ น เล่อ ของผู้ ป ระกอบการ อี กทั้ งในเรื่ อ งค่ า สิน ไหมทดแทนนั้ น
นอกจากผู้เสียหายมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายลักษณะละเมิดแล้ว กฎหมายยังได้กําหนด
ค่าเสียหายอีก 2 ประเภท ที่ผู้เสียหายสามารถเรียกได้เพิ่มเติม คือ ค่าเสียหายสําหรับความเสียหายต่อจิตใจ
และค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ (punitive damage)
2. หลักกฎหมายจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง. กรุงเทพฯ : สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงาน
ศาลปกครอง, 2554. [KE152 ศ365ห 2554]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเป็นการนําเสนอหลักกฎหมายจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อ
เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีในกรณีของการดําเนินการเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง โดยได้ศึกษา
ค้นคว้าคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทําการจนถึงปี
พ.ศ.2552 และได้คัดเลือกคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่หน่วยงานทางปกครองสามารถนําไปใช้ประโยชน์เป็น
แนวทางปฏิบัติราชการต่อไปได้มาเผยแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐสามารถนําไปใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นแนวทางสําหรับปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและการบริหารราชการแผ่นดิน
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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3. หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและสัญญา. / โดย จิ๊ดเศรษฐบุตร. พิมพ์ครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ : โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2553. [KS36 จ389ห 2553]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่นําเสนอเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการทํานิติกรรม ตามหลักกฎหมาย
แพ่ง เช่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรอบพิธีภายนอกของนิติกรรม หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อความภายในของนิติกรรม
เป็ น ต้ น รวมไปถึ ง หลั ก การ ข้ อ ยกเว้ น และโทษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นิ ติ ก รรมอย่ า งละเอี ย ดและชั ด เจน อี ก ทั้ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสัญญาที่อธิบายถึงความหมาย ลักษณะ ประเภท และการกระทําที่ก่อให้เกิดสัญญา
คําเสนอ คําสนอง การเลิกสัญญา รวมไปถึงความผิดและบทลงโทษเกี่ยวกับสัญญาด้วย ซึ่งเป็นตําราที่มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานเหมาะสําหรับใช้ค้นคว้าของนักศึกษาและผู้ที่สนใจในด้านนิติศาสตร์เป็นอย่าง
ยิ่ง
4. หลักการพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย. / โดย ธานี วรภัทร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :
วิญญูชน, 2553.
ในการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกในทางกฎหมาย ผู้เรียนกฎหมายระดับนี้มักจะประสบปัญหา
ในการทําวิทยานิพนธ์หรือทําวิจัย ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรก่อน หาหัวข้อไม่ได้บ้าง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากใน
การเรียนกฎหมายในประเทศไทยที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิตยสภาเป็นมาตรฐานที่สอนให้
ผู้เรียนจําและเชื่อตาม เมื่อนักกฎหมายต้องการศึกษาในระดับปริญญาโท/เอกหรือหันมาทํางานวิจัยก็จะ
ประสบปัญหาในการเรียนหรือการทํางานวิจัยทันที เพราะการเรียนการสอนต่างกับที่เคยศึกษาเล่าเรียนมา
กล่าวคือ การศึกษากฎหมายในระดับปริญญาโทและเอก มุ่งให้นักกฎหมายรู้จักคิดหาเหตุผลในทางกฎหมาย
รู้จักวิเคราะห์ การสังเคราะห์ เป็นหลักการของการเรียนมากกว่าการเชื่อตาม โดยปราศจากเหตุผลอย่างแท้จริง
กอปรกับการศึกษาโดยการทําวิทยานิพนธ์จะทําให้ศาสตร์ทางกฎหมายไม่หยุดนิ่ง มีการเคลื่อนไหวมีการคิดมี
การพัฒนาต่อเนื่องไม่หยุดไปตลอด

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดศิลปกรรม
(N)
1. อัตลักษณ์ไทย :จากไทยสู่ไทย ๆ. / โดย ประชา สุวีรานนท์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน,
2554. [NX180.56 ป232อ 2554]
หนังสือเล่มนี้มุ่งเสนอถึงอัตลักษณ์ไทยผ่านงานด้านการออกแบบ ซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คน
และสร้างความเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งจะทําให้ผู้อ่านซึ่งอยู่นอกวงการได้ตระหนักถึงบทบาทและคุณค่าของ
ศิลปะแขนงนี้อย่างชัดเจน โดยผู้เขียนได้นําเสนอสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย งานกราฟฟิกดีไซน์ และงานโฆษณา
อันเป็นที่สนใจและยอมรับของคนรุ่นใหม่อย่างกว้างขวาง ว่ามีงานออกแบบและงานศิลปะจํานวนหนึ่งที่สื่อสาร
แสดงความเป็นไทยออกมาอย่างมีอัตลักษณ์ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีภาคผนวกด้วย เรื่อง “บริโภคความเป็น
ไทย” ของ เกษียร เตชะพีระ ซึ่งวิเคราะห์ถึงวัฒนธรรมไทยในยุคโลกาภิวัตน์และบริโภคนิยมจากสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อโสตทัศน์ ผู้อ่านจะได้แง่คิดดี ๆ จากงานศิลปะอย่างมาก

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดเรื่องสั้น นวนิยาย
(SC/FIC)
1. รัตนโกสินทร์. / โดย ว.นิจิฉัยกุล. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2539.[Ficว111ร 2539]
รัตนโกสินทร์ เล่มนี้เป็นหนังสือนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยายจาก
คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2530 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา วิชา
ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยที่เนื้อหาสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตด้วยวิถีชีวิตไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณี เกร็ดประวัติศาสตร์ ในยุครัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งกล่าวถึง
ประวัติชีวิตบรรพบุรุษของต้นตระกูล เรื่องราวของพ่อฟักและแม่เพ็ง ผู้ที่ดําเนินไปตามครรลองแห่งความสัตย์
ซื่อ จงรักภักดี และยุติธรรม มี 2 เล่มจบ

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดรายงานการวิจยั
วิทยานิพนธ์

1. แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง. / โดย ณรงค์เดช สรุโฆษิต. กรุงเทพฯ :
สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2554. [ว KD120 ณ219น 2554]
งานวิจัยฉบับนี้ ได้อธิบายภาพรวมของการสิ้นสุดของพรรคการเมืองไทยในอดีตและปัจจุบันที่
กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ทั้งยังได้
ระบุเหตุแห่งการยุบพรรค กระบวนการยุบพรรค และผลของการยุบพรรคการเมืองของไทย และศึกษาหลัก
กฎหมายเกี่ยวกับเหตุ กระบวนการ ผลของการยุบพรรค และการสิ้นสภาพพรรคการเมือง ตลอดจนมาตรการ
ทางเลือกอื่น ๆ ที่อาจนํามาใช้แทนการทําให้ความเป็นพรรคการเมืองสิ้นสุดลงตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายของ
ต่างประเทศ ได้แก่ เยอรมนี สเปน ตุรกี และเกาหลีใต้ ตลอดจนสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
2. วัยรุ่นชาติพันธุ์ชายขอบกับการปรับตัวในเมืองเชียงใหม่ : กรณีศึกษาวัยรุ่นปกาเกอะญอ. / โดย
จุไรพร จิตพิทักษ์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. [ว HQ799.T52C5 จ652ว 2553]
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทําความเข้าใจในการปรับตัวของวัยรุ่นปกาเกอะญอในเมือง
เชียงใหม่ ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่นําไปสู่การเคลื่อนย้ายเข้ามาในเมืองและ
จากภาพลักษณ์ ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอที่มีตําแหน่งแห่งที่ชายขอบในสังคมไทย จากการศึกษาได้แ บ่งเป็น
4 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มวัยรุ่นในองค์ศาสนา กลุ่มวัยรุ่นในองค์กรเอ็นจีโอ และกลุ่มวัยรุ่น
ทํางาน ซึ่งวัยรุ่นทั้ง 4 กลุ่มได้สร้างยุทธศาสตร์การปรับตัวทางด้านรูปลักษณ์ที่เกี่ยวกับตนเอง อาทิ ตั้งชื่อใหม่ที่
ทันสมัย การแต่งกาย การใช้ภาษาฯ รวมทั้งสร้างยุทธศาสตร์การปรับตัวโดยอาศัยสถาบันที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ และการพยายามเชื่อมโยงตนเองกับสังคมหมู่บ้านผ่านการเดินทางและใช้ชีวิตระหว่างบ้านกับ
เมืองตลอดเวลาเพื่อสร้างการยอมรับและตอกย้ําการเป็นสมาชิกของครอบครัว และสังคมบ้านเกิดซึ่งส่งผลต่อ
การให้ความหมายที่หลากหลายแก่ตัวเอง เมือง หมู่บ้าน และชีวิตในอนาคต
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3. ปัญหาข้อกฎหมายขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 :
ที่มาของคณะกรรมการสรรหา. / โดย สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ. อุบลราชธานี: คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554. [ว KE141.1 ส839ป 2554]
รายงานการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับที่มาของคณะกรรมการสรรหา
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
ที่มาของคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการวิจัยเอกสารเป็นหลักและมีข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงที่ให้สัมภาษณ์
ข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องและเป็นปัญหางานวิจั ย เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิส ภา และเลขาธิ การ
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต แห่ ง ชาติ โดยนํ า มาวิ เ คราะห์ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง
4. สัณฐานกรุงเทพฯ บนเครือข่ายคลองสวนโบราณ. / โดย เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร. กรุงเทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553. [ว HE492.55.Z4B2 ท713ส 2553]
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสัณฐานและการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายคลองสวนผลไม้ บริเวณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากแผนที่ประวัติศาสตร์บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถ
ประมวลข้อค้นพบสําคัญ ได้แก่ ลักษณะบางประการจากสัณฐานการตั้งถิ่นฐานของ “บาง” ในอดีตแสดงให้
เห็นว่าชุมชน “บาง” มีวิวัฒนาการพร้อมกับการพัฒนาเครือข่ายลําคลองสวนผลไม้บริเวณกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมาตั้งแต่สมัยอยุธยาประเภทของลําน้ําที่พัฒนาขึ้นมานี้มี 5 ประเภท ซึ่งล้วนแต่มีความสัมพันธ์
กับการพัฒนาและขยายขอบเขตพื้นที่ชุมชนสวนผลไม้บริเวณบางกอก เครือข่ายลําคลองสวนผลไม้ในกรุง
รัตนโกสินทร์ที่พัฒนาขึ้นมาก่อนสถาปนากรุงมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเครือข่ายคลอง คูเมือง
ใหม่
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5. สื่อภาพยนตร์โฆษณาโมชั่นกราฟฟิกรณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มวัยรุ่น เพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อเอช ไอ วี. / โดย ธน โพธิ์ปฐม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553.
[ว HF6146.T42 ธ131ส 2553]
เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ให้ใช้
ถุงยางอนามัยในกลุ่มวัยรุ่น โดยอาศัยเทคนิคการตัดต่อทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบงานโมชั่นกราฟฟิก เพื่อให้มี
ความแตกต่างและมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มวัยรุ่นตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี ซึ่งสื่อภาพยนตร์มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการรับรู้
ข่าวสาร ถ้าเนื้อหาหรือเรื่องราวเป็นเพียงการบอกกล่าว แนะนํา อาจไม่ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติตามเรื่องราว
นั้น ๆ เท่าที่ควร แต่ถ้าเรื่องราวหรือบทภาพยนตร์นั้นมีเนื้อหาเปรียบเทียบหรือชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่ตามมา อาจ
ทําให้เกิดความตระหนักชั่งใจและดึงดูดความสนใจมากขึ้น เหมาะสําหรับผู้ที่มีความสนใจในด้านการผลิตสื่อ
โฆษณา งานโมชั่นกราฟฟิกและการตัดต่อ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสื่อโฆษณาด้วยการใส่เทคนิคและลูกเล่น
ต่าง ๆ ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการรณรงค์ให้ใช้
ถุงยางอนามัยก็คงจะต้องมีการประชาสัมพันธ์และมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องต่อไป
6. อัตราการขยายตัวของคลื่นแผ่นดินไหวในพื้นที่เสี่ยงภัย. / โดย สุพจน์ เตชวรสินสกุล และ
อาณัติ เรืองรัศมี. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553.
[ว QE537.2.T5 ส826อ 2553]
การวิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการขยายตั ว ของแผ่ น ดิ น ไหวที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เชี ย งราย
กาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ความเร็วคลื่นแรงเลื่อนโดยวิธีสะท้อนกลับ
พบว่าวิธีการนี้สามารถวิเคราะห์ผลการทําสอบDown-hold seismic test ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถ
ประมาณผลกระทบของน้ํ า หนั ก กดทั บ และตํ า แหน่ ง ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงระดั บ น้ํ า ใต้ ดิ น นอกจากนี้ เ พื่ อ
ประโยชน์ในการใช้งานคณะผู้วิจัยได้ทําการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูล และผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ ใน
รูปแบบของแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยผู้ใช้สามารถเลือกพื้นที่ที่ต้องการข้อมูลและแสดงผลข้อมูลที่
ต้องการทราบได้อย่างยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ผู้ใช้ยังสามารถทําการเพิ่มเติมและ/หรือปรับปรุงข้อมูลบนฐานข้อมูลนี้
ได้ โดยทําตามวิธีการที่กําหนดไว้ในรายงานฉบับนี้
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7. แนวทางการสร้างเสริมสํานึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน. / โดย รัฐศิรินทร์ วังกานนท์. กรุงเทพฯ :
สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2554. [ว JF801 ร361น 2554]
การศึกษาวิจัยเล่มนี้มุ่งเน้นศึกษาถึงแนวทางการปฏิบัติและสํารวจสถานะของการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสํานึกความเป็นพลเมืองให้แก่เยาวชนในระดับพื้นที่จังหวัด โดยทําการศึกษาใน 3 พื้นที่
กรณีศึกษา ได้แก่ ลําปาง สกลนคร และยะลา พบว่าปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อความสําเร็จของการสร้างเสริมสํานึก
ความเป็นพลเมืองให้แก่เยาวชนในระดับพื้นที่ของจังหวัดลําปางและสกลนคร มีลักษณะคล้ายคลึงกันได้แก่
ครอบครัว การดําเนินการที่จริงจังของหน่วยงานที่รับผิดชอบความร่วมมือของหน่วยงาน แต่สําหรับพื้นที่
จังหวัดยะลา ที่พบว่า ปั ญหายาเสพติดได้ กลายเป็นอุปสรรคสําคัญ ต่อการพัฒนาเยาวชนในขณะที่ปัจจัย
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมหรือปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมของทั้ง 3พื้นที่จังหวัด พบว่า มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยมีปัจจัยหลักอยู่ที่ตัวเยาวชนและครอบครัวและการสนับสนุนของหน่วยงานที่ให้
การศึกษาและทํางานด้านเยาวชน
8. ละเมิดระหว่างพิจารณาของศาลสูง. / โดย ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2549.
[ว KT70 ป615ล 2549]
การศึกษางานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาถึงการนํากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนของวิธีการ
ชั่วคราวก่อนพิพากษาตามมาตรา 254 และมาตรา 264 รวมทั้งกฎหมายแพ่งเรื่องละเมิดที่ปรากฏในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 421 การใช้สิทธิโดยเจตนาแกล้งหรือการใช้สิทธิเกินส่วนมาแก้ไขปัญหา
การกระทําที่เกิดขึ้นเมื่อจําเลยชนะคดีในศาลล่าง และระหว่างการพิจารณาของศาลสูงจําเลยผู้ชนะคดีในศาล
ล่างอาศัยคําพิพากษาของศาลล่างเข้าดําเนินการบางอย่างในทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์พิพาทกันในคดี เมื่อ
มีความเสียหายเกิดขึ้นกับโจทก์ เนื่องจากชนะคดีในศาลสูงหรือเป็นฝ่ายชนะคดีในชั้นที่สุด หากคําพิพากษา
ของศาลสูงหรือคําพิพากษาในชั้นที่สุดยกคําพิพากษาของศาลล่าง คําพิพากษาของศาลสูงก็จะไร้ผล อันจะเป็น
การขัดหรือผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายวิธีบัญญัติในส่วนของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งลักษณะวิธีการ
ชั่วคราวก่อนพิพากษา
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หนังสือหมวดสิง่ พิมพ์รฐั บาล

1. ก้าวสู่ 1 ทศวรรษ กระทรวงวัฒนธรรม 2554-2555. / โดย กระทรวงวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ :
กระทรวงวัฒนธรรม, 2554. [วธ 02 8.2 2554]
หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมครบ 9 ปี โดยมีเนื้อหาเพื่อ
นําเสนอภาพรวมเกี่ยวกับภารกิจที่สําคัญตามภารกิจของหน่วยงานในการสนองงานของสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ รวมทั้งภารกิจ
สําคัญตลอดจนรวมถึงโครงการสําคัญของกระทรวงวัฒนธรรมในปี พ.ศ.2555 ถึง 2558 นอกจากนี้ในท้าย
เล่มจะเป็นการกล่าวถึง ทําเนียบนามของผู้บริหารภายในกระทรวง และภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
กระทรวง โครงสร้างส่วนราชการและอัตรากําลัง รวมทั้งทําเนียบนามสงเคราะห์ของหน่วยงานในสังกัดมีทั้ง
ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559. / โดย สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน). กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน), 2554.
[สบ 16 10.5 179.9 2555-2559]
แผนพั ฒ นาความซื่ อ ตรงแห่ ง ชาติ พ.ศ.2555-2559 เล่ ม นี้ มี เ นื้ อ หาประกอบด้ ว ย ส่ ว นที่ 1
แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ กล่าวถึง แผนหลักของแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ ว่าด้วยความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 รวมทั้งแผนเฉพาะเครือข่ายของแผนพัฒนาความซื่อตรง
แห่งชาติ อาทิ เครือข่ายผู้ ดํารงตํ าแหน่งทางการเมือ งฯ เครือข่ายการศึ กษา เครือข่ายศาสนา เครื อข่ า ย
สื่อมวลชน เป็นต้น ส่วนที่ 2 ปฏิญญาเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรม ความซื่อตรง กล่าวถึง ปฏิญญาเพื่อการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงของสังคมไทย และความซื่อตรงเฉพาะเครือข่าย ส่วนที่ 3 แนวทางการจัด
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กระบวนการเพื่อพิจารณารับรองแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติและปฏิญญาเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรม
ความซื่อตรง

3. ภูมิสารสนเทศสถิติ (GIS) สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 (ผลเบื้องต้นด้านประชากร). / โดย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สํานักงานสถิติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2554. [ทภ 05 2.2 304.6 2554]
รายงานภูมิสารสนเทศสถิติ (GIS) ฉบับนี้เป็นการนําเสนอข้อมูลสถิติในลักษณะสารสนเทศเชิง
ภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรในเชิงพื้นที่โดยการแปลความหมายในเบื้องต้นจากแผนที่ด้วยสายตา โดยทั้งนี้เนื้อหาของรายงาน
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นแผนที่สถิติต่าง ๆ ของจังหวัดทั่วประเทศและแผนที่สถิติของภาคต่าง ๆ
ปีสํามะโน 2553 พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับแผนที่สถิติต่าง ๆ ปีสํามะโน 2523, 2533 และ 2543 ตลอดจนบท
วิเคราะห์อธิบายแผนที่ ส่วนที่ 2 เป็นตารางสถิติข้อมูลของปีสํามะโนดังกล่าว รวมทั้งคํานิยาม
4. รายงานประจําปี 2553 สถาบันพระปกเกล้า. / โดย สถาบันพระปกเกล้า. กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า, 2554. [สบ 02 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของสถาบันพระปกเกล้า ฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นการรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน
ผู้สนใจได้รั บทราบและเข้ าใจในบทบาทอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รั บผิดชอบ อีกทั้งสามารถเป็น
แหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสาระสําคัญที่นําเสนอประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของหน่วยงาน ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา อัตรากําลัง แผนกลยุทธ์ สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 3
รายงานการวิ เ คราะห์ ข่ า วเกี่ ย วกั บ หน่ ว ยงาน ส่ ว นที่ 2 ผลการดํ า เนิ น งานของสถาบั น พระปกเกล้ า
ประกอบด้วย ผลงานกิจกรรมในรอบปี 2553 และผลการดําเนินงานของสถาบันพระปกเกล้า ในรอบปี 2553
ส่วนที่ 3 รายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผล รายงานผู้ตรวจบัญชีและภาคผนวก นอกจากนี้ยัง
ประกอบด้วย รายนาม/ภาพของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้า

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

14

สาระสังเขปหนังสือใหม่
พฤษภาคม 2555

5. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจําปี พ.ศ.2552 คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. / โดย สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2552.
[ปช – 1.2 2552]
รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจําปี พ.ศ.2552 ของคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2552 อีกทั้งเพื่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงบทบาท อํานาจหน้าที่
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลเพื่อสามารถนําไปใช้ประโยชน์
ได้ ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาที่นําเสนอประกอบด้วย ด้านการปราบปรามการทุจริต ด้านป้องกันการทุจริต
ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน ด้านบริหารจัดการองค์กรและข้อสังเกตพร้อมข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
“คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง” และ “ปัญหาการทุจริตที่ดินของรัฐ”

6. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2552 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. / โดย สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,
2554. [สช 01 1.2 2552]
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2552 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับนี้ซึ่งใน
เนื้อหาได้ประมวลผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในรอบปีงบประมาณ 2552
(1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) รวมทั้งนําเสนอผลการปฏิบัติงานเด่นในเรื่องสถานการณ์ทางการเมือง
(การชุมนุม สิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดการฐานทรัพยากร สถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และสถานการณ์เกี่ยวกับผู้อพยพเข้าเมืองชาวโรฮิงญา พร้อมด้วยการนําเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองและการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เพื่อให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่
ที่กําหนดเพิ่มเติมตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง การปรับวิธีการจําแนกประเภทสิทธิให้มีลักษณะ
เป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม อาทิ กลุ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มสิทธิพลเมือง สิทธิการเมือง และสิทธิชุมชนและ
กลุ่มสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
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7. สถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปี 2553. / โดย กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ. กรุงเทพฯ : สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง,
2553. [ทส 03 7.3 363.7392 2553]
เอกสารสิ่งพิมพ์ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการรายงานสถานการณ์และการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ
และเสียงที่เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศและเสี ยงในพื้ นที่ต่าง ๆ รวมทั้งนําเสนอผลการดําเนินงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น การกําหนดปรับปรุงมาตรฐาน การควบคุมป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง
ในประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการคุณภาพอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสร้างความรู้
ความเข้าใจ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงให้เป็น
รูปธรรม
8. สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2552. / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง.
กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2554.[กษ 05 2.3 639.2 2552]
สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552 ของกรมประมงฉบับนี้จัดพิมพ์เผยแพร่ โดยเนื้อหาที่
นําเสนอเป็นข้อมูลสถิติที่สําคัญเกี่ยวกับการประมง พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อมูลที่สําคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมงจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์การสะพานปลาและกรมศุลากร และยังมีข้อมูลย้อนหลังประมาณ 10 ปี
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา การประมง และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการประมงอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ในการนําเสนอของข้อมูลเป็นไปในรูปของตารางสถิติและกราฟ
แผนภูมิ
9. สถิติงานประกันสังคม 2553. / โดย กระทรวงแรงงาน สํานักงานประกันสังคม. กรุงเทพฯ :
สํานักงานประกันสังคม, 2554. [รง 06 2.3 368.4 2553]
สถิติงานประกันสังคม 2553 ฉบับนี้มีเนื้อหาที่ได้รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน โดยจัดทําเป็นสถิติรายปี เพื่อสะดวกในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง โดยรายละเอียดของเนื้อหา
ประกอบด้วย ข้อมูลสถานประกอบการ ผู้ประกันตนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ข้อมูลการใช้บริการของกองทุน
ประกันสังคม ได้แก่ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน รวมถึง
ข้อมูลการใช้บริการของกองทุนเงินทดแทนในเรื่องการประสบอันตรายอันเนื่องจากการทํางาน โดยนําเสนอใน
รูปของตาราง แผนภูมิและกราฟ
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10. 13 ปี กกต. นําการพัฒนาสู่วิถีประชาธิปไตยและการเมืองสมานฉันท์. / โดย สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2554.
[ลต – 8.2 2554]
13 ปี กกต. นําการพัฒนาสู่วิถีประชาธิปไตยและการเมืองสมานฉันท์ เล่มนี้เป็นหนังสือที่ระลึกใน
โอกาสครบรอบวันสถาปนาสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ
และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นหรือนํามาประยุกต์ใช้กับงานในภารกิจหน้าที่ของ
สํานักงานฯ รวมทั้งเผยแพร่ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสํานักงานฯ ในรอบปีที่ผ่าน
มา ซึ่งข้อมูลภายในฉบับนี้ประกอบด้วย กลุ่มบทความต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มแรก เป็นบทความเกี่ยวกับภารกิจ
หน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งนําเสนอจากประสบการณ์จริง อันที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจ
การทําหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กลุ่มที่สองเป็นบทความเกี่ยวกับการศึกษาดูงานการเลือกตั้งใน
ต่างประเทศของกรรมการการเลือกตั้ง และบทความต่างประเทศเป็นบทความของเอกอัครราชทูตเยอรมัน
ประจําประเทศไทย โดยได้สะท้อนแนวคิดของท่านทูตที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการเมืองในโลก
ปัจจุบัน ส่วนท้ายของหนังสือเป็นการนําเสนอสถิติการเลือกตั้ง ซึ่งได้รวบรวมสถิติการเลือกตั้งทั่วไปและการใช้
สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง แต่ พ.ศ.2476 – 2554 เมื่ อ ครั้ ง ที่ ก ระทรวงมหาดไทยเป็ น
ผู้ดําเนินการ รวมทั้งสถิติการเลือกตั้งทั่วไปและการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่ พ.ศ.2476-2554
ตามด้วยสถิติการใช้สิทธิออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550 และข้อมูลเปรียบเทียบการใช้สิทธิเลือกตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
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11. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 1 รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555. / โดย
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ. กรุงเทพฯ : สํานักงบประมาณ, 2554.
[นร 07 3.5 352.4 2555 ฉ.1]
เอกสารงบประมาณฯ ฉบับนี้มีเนื้อหาเพื่อความมุ่งหมายที่จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท
รายรับและรายจ่ายของกระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น จําแนกตามโครงสร้างแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กับปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ส่วนประกอบของ
เอกสารฉบับนี้มี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 จําแนกประเภทรายรับว่าด้วยรายรับจําแนกตามประเภท ตอนที่ 2
จําแนกประเภทรายจ่ายว่าด้วย ส่วนที่ 1 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25532555 จําแนกตามส่วนราชการ (กระทรวง รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น) ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2555 จําแนกตามส่วนราชการ กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอื่นและแผนงาน

12.เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555. / โดย
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ. กรุงเทพฯ : สํานักงบประมาณ, 2554.
[นร 07 3.5 352.4 2555 ฉ.2]
เอกสารงบประมาณฯ ฉบับนี้เป็นการจัดทําประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบประเภทและแหล่งที่มาของรายได้ จําแนกตามหน่วยงาน โดยแสดงรายละเอียดที่มา
ของรายได้ กฎ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จํานวนการคืนภาษีของกรมสรรพากร การกันเงินเพื่อชดเชย
ภาษีสําหรับสินค้าส่งออก และการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งจํานวนเงินกู้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ทั้งนี้เนื้อหาภายในเอกสารนี้ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ประมาณการ
รายรั บ ส่ ว นที่ 2 ประมาณการรายรั บ จํ า แนกตามงบรายได้ ส่ ว นที่ 3 ประมาณการรายได้ จํ า แนกตาม
หน่วยงาน ส่วนที่ 4 คําชี้แจงประมาณการรายได้ ส่วนที่ 5 สถิติการจัดเก็บรายได้
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13. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555. / โดย
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ. กรุงเทพฯ : สํานักงบประมาณ, 2554.
[นร 07 3.5 352.4 2555 ฉ.4]
เอกสารงบประมาณฯ ฉบับนี้เป็นการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจําแนกตามโครงสร้างแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงานของรัฐบาลตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.2555-2558 ซึ่งเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สาระสําคัญยุทธศาสตร์การ
จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2555 ส่ ว นที่ 2 งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 จําแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ส่วนที่ 3 งบประมาณ
รายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2555 จํ า แนกตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณ-แผนงานวัตถุประสงค์ของแผนงาน-กระทรวง-เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-หน่วยงาน-ผลผลิต/โครงการ ส่วนที่ 4
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จําแนกตามกระทรวง-แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณ-แผนงาน-เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวง-ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงหน่วยงาน-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน-กลยุทธ์หน่วยงาน-ผลผลิต/โครงการ

14. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555.
/ โดย สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ. กรุงเทพฯ : สํานักงบประมาณ, 2554.
[นร 07 3.5 352.4 2555 ฉ.5]
เอกสารงบประมาณฯ ฉบั บ นี้ เ นื้ อ หาเป็ น การรายงานภาวะเศรษฐกิ จ และการคลั ง ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 โดยในรายละเอียดของเนื้อหาที่นําเสนอประกอบด้วย ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นรายงาน
ฐานะการเงินการคลังของประเทศว่าด้วย ส่วนที่ 1 ฐานะเงินสด ส่วนที่ 2 ภาระหนี้และการก่อหนี้ของรัฐ
ส่วนที่ 3 ประโยชน์และการขาดรายได้จากการยกเว้นภาษีเฉพาะรายในรูปแบบต่าง ๆ ตอนที่ 2 เงินและ
ทรัพย์สินช่วยราชการ ตอนที่ 3 ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตอนที่ 4 รัฐวิสาหกิจว่าด้วย ส่วนที่ 1 รายงาน
ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ ส่วนที่ 2 ตารางสรุปฐานะการเงินและการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่วนที่ 3
รายงานการดําเนินงานของแต่ละรัฐวิสาหกิจ ตอนที่ 5 องค์การมหาชน ตอนที่ 6 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
ว่าด้วย ส่วนที่ 1 ตารางแสดงฐานะการเงินของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ส่วนที่ 2 กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียนพร้อมรายละเอียด ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และ
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พ.ศ.2555 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน นอกจากนี้ยังได้นําเสนอการรายงานภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
ไว้ในเอกสารฉบับนี้ด้วย

*******************
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ภาคผนวก

106 ปี ชาตกาลพุทธทาสภิ
ท
กขุ
โดยย

วิจิตรา
ร ประยูรวงษ์ษ์
บรรณารรักษ์ปฏิบัติการร

27 พฤษภาคคม 2555 ในนวาระแห่ ง กาารเวี ย นบรรจจบครบรอบ 106 ปี ข องวัวั น เกิ ดท่ า นพุพุ ท ธทาสภิ ก ขุ
นักปราชชญ์ที่ยิ่งใหญ่ทางพุทธศาสนาของไทย แลละนักปราชญ์ทางพุ
ท ทธศาสนาคนสําคัญขของโลก เพื่อเป็
เ นการรําลึก
ถึงคุณูปการของท่
ก
านจึจึงขอกล่าวถึงประวั
ป ติ ปณิธาน
า และผลงานนที่สําคัญของงท่านพุทธทาสสไว้โดยสังเขปป ดังนี้

ประวัติ
ท่านพุทธทาสสภิกขุ มีนามเดิมว่า เงื่อม นามสกุล พาานิชเกิดเมื่อ วัวนอาทิตย์ ขึ้น 7 ค่ํา เดือน 7 ปีมะเมีย
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2447 ในนสกุลของพ่อค้
อ าที่ตลาดพุมเรี
ม ยง ไชยา จ.สุราษฎร์ธาานีบิดาชื่อเซี้ยง
ย มารดาชื่อ
ด องเป็นหญิงชื
ง ่อกิมซ้อยบิดาของท่
ด
านมีเเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพ
เคลื่อนมีน้นองสองคนเป็ป็นชายชื่อยี่เก้ยและน้องสุดท้
หลักคือการค้
ก าขายขอองชํา เฉกเช่นที
น ่ชาวจีนนิยมทํ
ย ากันทั่วไปปแต่อิทธิพลทีที่ท่านได้รับจจากบิดากลับเป็
เ นเรื่องของง
ความสามมารถทางด้านกวี
น และทางดด้านช่างไม้ซึ่งเป็นงานอดิเรกที
ร ่รักยิ่งของบิดาส่วนอิทธิพลที่ได้รับจาากมารดา คือ
ความสนนใจในการศึกษาธรรมะอย่
ษ
า กซึ้งอุปนิสัสยที่เน้นเรื่องความประหยั
างลึ
ง
ยัดเรื่องความละเอียดในกาารใช้จ่ายและะ
การทําทุกสิ่งให้ดีที่สุดและต้องทําให้ห้ดีกว่าครูเสมอ ท่านได้เรียนหนั
น งสือเพียงแค่ชั้น ม.3แแล้วต้องออกมมาค้าขายแทนน
บิดาซึ่งเสีสียชีวิต

ครั้ นอายุค รบ 20 ปี ก็ได้ บวชเป็นพระตามคติ นิยมของชายไทยที่ วัดโพธารามอ.ไชยาได้รั บฉายาว่า "
อินทปัญโญ" แปลว่าผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่ เดิมท่านตั้งใจจะบวชเรียนตามประเพณีเพียง 3 เดือน แต่ความสนใจ
ความซาบซึ้งความรู้สึกเป็นสุขและสนุกในการศึกษาและเทศน์แสดงธรรม ทําให้ท่านไม่อยากสึก เล่ากันว่าเจ้าคณะ
อําเภอเคยถามท่าน ขณะที่เป็นพระเงื่อมว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในการใช้ชีวิตท่านตอบว่า “ผมคิดว่าจะใช้ชีวิตให้
เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ให้มากที่สุด”“..แต่ถ้ายี่เก้ยจะบวช ผมก็ต้องสึกออกไปอยู่บ้านค้าขาย"ท่านเจ้าคณะ
อําเภอก็เลยไปคุยกับโยมแม่ของท่านว่า ท่านควรจะอยู่เป็นพระต่อไปส่วนยี่เก้ย น้องชายของท่านนั้นไม่ต้องบวชก็
ได้เพราะมีชีวิตเหมือนพระอยู่แล้วคือเป็นคนมักน้อย สันโดษ การกินอยู่ก็เรียบง่าย ตัดผมสั้นเกรียนตลอดเวลานาย
ยี่เก้ยก็เลยไม่ได้บวช ให้พี่ชายบวชแทนมาตลอดนายยี่เก้ย ต่อมาก็คือ "ท่านธรรมทาส" ฆราวาสผู้เป็นกําลังหลักของ
คณะธรรมทานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสวนโมกขพลาราม
พระเงื่อมได้เดินทางมาศึกษาธรรมะต่อที่กรุงเทพฯ สอบได้นักธรรมเอกแล้วเรียนภาษาบาลีจนสอบได้
เปรี ย ญ3 ประโยคระหว่ า งที่ เ รี ย นเปรี ย ญธรรม4 อยู่ นั้ น ด้ ว ยความที่ ท่ า นเป็ น คนรั ก การศึ ก ษาค้ น คว้ า จาก
พระไตรปิฎกและศึกษาค้นคว้าออกไปจากตําราถึงเรื่องการปฏิรูปพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา อินเดียและ
การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในโลกตะวันตกทําให้ท่านรู้สึกขัดแย้งกับวิธีการสอนธรรมะที่ยึดถือรูปแบบตาม
ระเบียบแบบแผนมากเกินไปความย่อหย่อนในพระวินัยของสงฆ์ ตลอดจนความเชื่อที่ผิดๆ ของพุทธศาสนิกชนใน
เวลานั้น ทําให้ท่านมีความเชื่อมั่นว่า พระพุทธศาสนาที่สอนที่ปฏิบัติกันในเวลานั้นคลาดเคลื่อนไปมากจากที่พระ
พุทธองค์ ทรงชี้แนะท่านจึงตัดสินใจหันหลังให้กับการศึกษาของสงฆ์ และเดินทางกลับไชยาเพื่อศึกษาและทดลอง
ปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านเชื่อมั่น โดยร่วมกับนายธรรมทาส และคณะธรรมทาน จัดตั้งสถานปฏิบัติธรรม "สวนโมก
ขพลาราม" ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2475จากนั้น ท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นจนเชื่อมั่นว่าท่านมาไม่ผิดทางแน่
และได้ประกาศ ใช้ชื่อนาม"พุทธทาส" เพื่อแสดงให้เห็นถึงอุดมคติสูงสุดในชีวิตของท่าน

นามพุทธทาสได้มาจากบทสวดภาษาบาลี ปรากฏครั้งแรกในหนังสือ ตามรอยพระอรหันต์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.
2475 เพื่อให้ชาวพุทธและชาวโลกรับทราบว่า บัดนี้ พระมหาเงื่อมอินทปัญโญ เป็น “พุทธทาสภิกขุ”

ปณิธาน
อุ ด มคติ ที่ ห ยั่ ง รากลึ ก ลงแล้ ว นี้ ทํ า ให้ ท่ า นสนใจใฝ่ ห าความรู้ ท างธรรมะตลอดเวลาไม่ เ ฉพาะแต่
พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท หรือหินยานแต่ครอบคลุมไปถึงพระพุทธศาสนาแบบมหายาน และศาสนาอื่นเช่น
คริสต์ อิสลามฮินดู สิกข์ เป็นต้น จากความรอบรู้ที่กว้างขวางและลึกซึ้งนี้เองทําให้ท่านสามารถประยุกต์วิธีการสอน
และปฏิบัติธรรมได้อย่างหลากหลายให้คนได้เลือกปฏิบัติให้สอดคล้องกับพื้นความรู้และอุปนิสัยของตนได้โดยไม่
จํากัดชนชั้นเชื้อชาติ และศาสนา เพราะท่านเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนก็คือเพื่อนร่วม เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมด

ทั้งสิ้นและหัวใจของทุกศาสนาก็เหมือนกันหมด คือ ต้องการให้คนพ้นจากความทุกข์ท่านจึงได้ตั้งปณิธานในชีวิตไว้
3 ข้อ คือ
1. ให้พุทธศาสนิกชน หรือศาสนิกแห่งศาสนาใดก็ตามเข้าถึง ความหมายอันลึกซึ้งที่สุดแห่งศาสนาของตน
2. ทําความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา
3. ดึงเพื่อนมนุษย์ให้ออกมาเสียจากวัตถุนิยม
แม้ในความพยายามที่จะทําตามปณิธานนี้ จะทําให้บางคนไม่เข้าใจท่าน ไม่ชอบท่านด่าว่าท่าน หาว่าท่าน
จ้วงจาบพระพุทธศาสนา เป็นเดียรถีย์เป็นคอมมิวนิสต์หรือ รับจ้างคนคริสต์ มาทําลายล้างพระพุทธศาสนาก็ตาม
แต่ท่านกลับรับฟังคําวิจารณ์เหล่านี้ด้วยใจเป็นกลาง ถือเป็นการแลกเปลี่ยนทางความคิดในเรื่องเนื้อหาและ
หลักการ มากกว่าที่จะก่อความขัดแย้งส่วนตัว เพราะท่านมีหลักในการทํางานว่า “พุทธบุตรทุกคนไม่มีกังวลในการ
รักษาชื่อเสียง มีกังวลแต่การทําความบริสุทธิ์เท่านั้น เมื่อได้ทําความบริสุทธิ์ มองเห็นชัดเจนใจอยู่แล้วว่านี่มัน
บริสุทธิ์เป็นธรรมแท้ ใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม เราต้องทําด้วยความพยายามอย่างสุดชีวิต จะมีชื่อเสียงหรือไม่
นั้น อย่านึกถึงเลยเป็นอันขาด จะกลายเป็นเศร้าหมองและหลอกลวงไปไม่มากก็น้อย"ในที่สุด ท่านก็ได้รับการ
ยอมรับจากวงการ คณะสงฆ์ไทยวงการศึกษาของไทยและวงการศึกษาธรรมะของโลกได้รับการยอมรับให้เป็น
เสนาบดีแห่งกองทัพธรรมในยุคหลัง กึ่งพุทธกาลเยี่ยงพระมหากัสสปะ ในครั้งพุทธกาล
สมณศักดิ์ทที่ ่านได้รับ
1.เป็นพระครูอินทปัญญาจารย์ พ.ศ. 2489
2. เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระอริยนันทมุนี พ.ศ. 2493
3. เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชชัยกวี พ.ศ.2500
4. เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิเมธี พ.ศ. 2514
5.เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโกศาจารย์ พ.ศ. 2520
แม้ท่านจะมีชื่อ สมณศักดิ์ ตามลําดับหลายชื่อแต่ท่านจะใช้ก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นต้องติดต่อทางราชการ
เท่านั้นถ้าเป็นเรื่องอื่นแล้ว ท่านจะใช้ชื่อว่า "พุทธทาสอินทปัญโญ"เสมอ แสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อม ถ่อมตัวของ
ท่าน ประการหนึ่งชื่อพุทธทาสนี้ เป็นที่มาแห่งอุดมคติของท่านนั่นเอง
ปริญญาทางโลก ที่ท่านได้รับ
1. พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2522
2. อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2528
3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2528
4. ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ พ.ศ.2529
5. อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530
6. การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.
2532
7.ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2536

ในระดับนานาชาติ ปัจจุบันทุกมหาวิทยาลัยที่มีแผนกสอนวิชาศาสนาสากลทั้งในยุโรปและอเมริกาเหนือ
ล้วนศึกษางานของท่านหนังสือของท่านกว่า140 เล่ม ได้รบั การแปลเป็นภาษาอังกฤษกว่า 15 เล่มเป็นภาษา
ฝรั่งเศสและอีก 8 เล่ม เป็นภาษาเยอรมัน นอกจากนั้น ยังแปลเป็นภาษาจีน อินโดนีเซียลาว และ ตากาล็อค อีก
ด้วย กล่าวได้ว่าในประวัติศาสตร์ไทยท่านอาจารย์พุทธทาส มีผลงานที่เป็นหนังสือแปลสู่ต่างประเทศมากที่สุด
ผลงานแห่งชีวิต
ตลอดชีวิตของท่านอาจารย์พุทธทาสท่านย้ําอยู่เสมอว่า "ธรรมะ คือ หน้าที่" เป็นการทําหน้าที่เพื่อความ
อยู่รอด ทั้งทางฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณของมนุษย์และท่านได้ทําหน้าที่ในฐานะทาสผู้ซื่อสัตย์ของพระพุทธเจ้าทุก
อณูแห่งลมหายใจเข้าออก จนแม้วาระสุดท้ายแห่งชีวิต จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าผลงานที่ท่านสร้างสรรค์ไว้ เพื่อเป็น
มรดก ทางธรรมนั้นจะมีมากมายสักปานใดซึ่งจะขอนํามากล่าวเฉพาะผลงานหลักๆ ดังนี้
1. การจัดตั้ง สถานปฏิบัติธรรม สวนโมกขพลาราม และสวนโมกข์นานาชาติ
2. การร่วมกับ คณะธรรมทาน ในการออกหนังสือพิมพ์ "พุทธสาสนา"ราย 3 เดือน นับเป็นหนังสือพิมพ์
ทาง พระพุทธศาสนา เล่มแรก ของไทยเริ่มตีพิมพ์ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2476 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลารวม 61 ปี นับเป็นหนังสือพิมพ์ ทาง พระพุทธศาสนาที่มีอายุยืนยาวที่สุดของไทย
3. การพิมพ์หนังสือ ชุด "ธรรมโฆษณ์"ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวม พิมพ์จากปาฐกถาธรรม ทีท่ ่านแสดงไว้ใน
วาระต่างๆ และงานหนังสือเล่ม เล่มอื่นๆของท่าน โดยแบ่งออก เป็น 5 หมวด คือ
1) หมวด"จากพระโอษฐ์"เป็นเรื่องที่ท่านค้นคว้าจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีโดยตรง
2) หมวด"ปกรณ์พิเศษ"เป็นคําอธิบายข้อธรรมะ ที่เป็นหลักวิชาและหลักปฏิบัติ
3) หมวด"ธรรมเทศนา"เป็นคําบรรยายแบบเทศนาในเทศกาลต่างๆ
4) หมวด"ชุมนุมธรรมบรรยาย"เป็นคําขยายความ ข้อธรรมะเพื่อให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง
5) หมวด"ปกิณกะ"เป็นการอธิบายข้อธรรมะ เบ็ดเตล็ดต่างๆประกอบความเข้าใจ
ปัจจุบัน หนังสือชุดนี้ ได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือ ขนาด8 หน้ายก หนาเล่มละประมาณ 500 หน้า จํานวน 61
เล่ม แล้ว ที่ยังรอการจัดพิมพ์อีกประมาณร้อยเล่ม
4. การปาฐกถาธรรมของท่านที่ก่อให้เกิดกระแสการวิพากษ์ วิจารณ์ ทัง้ ในแง่วิธีการ และการตีความ
พระพุทธศาสนา ของท่านกระตุ้นให้ผู้คนกลับมาสนใจธรรมะกันอย่างลึกซึ้งแพร่หลายมากขึ้น ครั้งสําคัญๆได้แก่
ปาฐกถาธรรม เรื่อง"ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม" "อภิธรรมคืออะไร" "ปฏิจจสมุปบาท คืออะไร""จิตว่าง หรือ สุญญตา"
"นิพพาน" "การทํางาน คือการปฏิบัติธรรม""การศึกษาสุนัขหางด้วน" เป็นต้น
5. งานประพันธ์ ของท่านเอง เช่น "ตามรอยพระอรหันต์" "ชุมนุมเรื่องสั้น" "ชุมนุมเรื่องยาว" "ชุมนุมข้อคิด
อิสระ" "บทประพันธ์ของ สิริวยาส"(เป็นนามปากกา ที่ท่านใช้ ในการเขียน กวีนิพนธ์) เป็นต้น
6. งานแปลจากภาษาอังกฤษของท่าน เล่มสําคัญ คือ "สูตรของเว่ยหล่าง""คําสอนของฮวงโป" ทั้งสองเล่ม
เป็นพระสูตรที่สําคัญของพุทธศาสนานิกายเซ็น เป็นต้น

เกี่ยวกับ งานหนังสือนี้ ท่านเคยให้สมั ภาษณ์กับพระประชา ปสนฺนธมฺโม ว่า"เราได้ทําสิ่งที่มันควรจะทําไม่
เสียค่าข้าวสุกของผู้อื่นแล้ว เชื่อว่า มันคุ้มค่าอย่างน้อยผมกล้าพูดได้อย่างหนึ่งว่า เดี๋ยวนี้ ไม่มีใครในประเทศไทย
บ่นได้ว่าไม่มีหนังสือธรรมะอ่าน ก่อนนี้ ได้ยินคนพูดจนติดปาก ว่าไม่มีหนังสือธรรมะจะอ่าน เราก็ยังติดปาก ไม่มี
หนังสือธรรมะจะอ่าน ตอนนี้บ่นไม่ได้อีกแล้ว"
ท่านพุทธทาสภิกขุได้ละสังขารกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2536 สิริรวม อายุ 87ปีนับได้ 67 พรรษา คงเหลือไว้แต่ผลงานที่ทรงคุณค่าให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบสานปณิธานของ
ท่าน รับมรดกความเป็น"พุทธทาส"เพื่อพุทธทาสจะได้ไม่ตายไปจากพระพุทธศาสนาดังบทประพันธ์ของท่านที่ว่า
“พุทธทาส จักอยู่ไปไม่มีตาย
ร่างกายเป็น ร่างกายไปไม่ลําเอียง
พุทธทาส คงอยู่ไปไม่มีตาย
สมกับมอบ กายใจรับใช้มา
พุทธทาส ยังอยู่ไปไม่มีตาย
ด้วยธรรมโฆษณ์ตามที่วางไว้อย่างเคย
แม้ฉันตาย กายลับไปหมดแล้ว
ว่าเคยพลอดกันอย่างไรไม่เสื่อมคลาย
ทํากับฉัน อย่างกะฉันนั้นไม่ตาย
มีอะไรมาเขี่ยไค้ให้กันฟัง
ทํากับฉัน อย่างกะฉันไม่ตายเถิด
ทุกวันนัด สนทนาอย่าเลิกแล้ง

แม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียง
นั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลา
ถึงดีร้ายก็จะอยู่คู่ศาสนา
ตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลย
อยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉย
โอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตายฯ
แต่เสียงสั่ง ยังแจ้วแว่วหูสหาย
ก็เหมือนฉันไม่ตายกายธรรมยัง
ยังอยู่กับท่านทั้งหลายอย่างหนหลัง
เหมือนฉันนั่ง ร่วมด้วยช่วยชี้แจง
ย่อมจะเกิด ผลสนองหลายแขนง
ทําให้แจ้ง ที่สดุ ได้เลิกตายกันฯ”
พุทธทาสอินทปัญโญ
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