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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
กันยายน 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

หนังสือหมวดกฎหมาย (K)

1. เจรจาและร่างสัญญาธุรกิจ. / โดย อธึก อัศวานันท์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์วิญญูชน,
2555. [KS36.2 อ151จ 2555]
หลักเกณฑ์การเจรจาและทําสัญญานั้นเป็นวิชาการอย่างหนึ่งซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทาง
ธุรกิจและทางกฎหมายในหลายด้าน เช่น ความรู้เรื่องนิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา หลักกฎหมายด้าน
พยานหลักฐาน และกฎหมายวิธีสบัญญัติ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้นหรือตัวคู่สัญญา และใน
กรณีที่คู่สัญญามีภูมิลําเนาหรือทรัพย์สินที่มีค่าอยู่นอกประเทศก็ต้องมีความเข้าใจในหลักกฎหมายว่าด้วยการ
ขัดกันของกฎหมายและหลักกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย หนังสือเล่มนี้ จึงได้รวบรวมประเด็น
ต่าง ๆ ในการเจรจาและทําสัญญา โดยรวบรวมและอธิบายถึงวัตถุประสงค์และหลักการของข้อความในสัญญา
แต่ละข้อ โดยไล่เรียงตามลักษณะของสัญญาที่พบเห็นกันโดยทั่วไป กล่าวคือ เริ่มตั้งแต่ชื่อของสัญญา วันที่ของ
สัญญา และการระบุตัวคู่สัญญาเรื่อยไปจนถึงการลงนามของคู่สัญญา ซึ่งใช้ได้กับสัญญาระหว่างผู้มีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทยด้วยกัน และการทําสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
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หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา(B)

1. ครบเครื่องเรื่องการคิด. / โดย สุวิทย์ มูลคํา. พิมพ์ครัง้ ที่ 12. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2554.
[BF441 ส881ค 2554]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเป็นการรวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทักษะ ลักษณะ กระบวนการ และ
เทคนิคการคิด สําหรับเรียนรู้เรื่องการคิด ทั้งนี้สาระสําคัญในเล่มประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ทฤษฎี
หลักการ แนวคิดของแต่ละกระบวนการคิด ส่วนที่ 2 เป็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการคิดแต่ละ
กระบวนการ ส่วนที่ 3 เป็นตัวอย่างกิจกรรมการฝึกคิดแต่ละกระบวนการคิด ส่วนที่ 4 เป็นตัวอย่างแบบฝึก
การคิดแต่ละกระบวนการคิด

หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป(D)
1. ความเป็นไทย :วิถีแห่งความยั่งยืนของชีวิต. กรุงเทพฯ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์, 2553. [DS568 ค181 2553]
หนังสือเล่มนี้เนื้อหาภายในเป็นการนําเสนอภาพความเป็นไทย วิถีชีวิตทั้งในรูปแบบของเมืองและ
ชนบท ความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอย่ างไทย การนํ าภู มิปั ญ ญาไทยมาปรั บใช้ร่ วมกั บ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมแห่งดินแดนสุวรรณภูมิได้อย่างชัดเจน ซึ่งได้นําไปจัดแสดงใน
งาน The World Exposition Shanghai China 2010
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2. ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 20. / โดย สัญชัย สุวังบุตร และ อนันต์ชัย
เลาหะพันธุ. กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2555. [D424 ส553ท 2555]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเป็นการสะท้อนภาพของเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 โดยเป็น
การเลือกสรรเหตุการณ์นับตั้งแต่ไกเซอร์วิลเลียมที่ 2 (ค.ศ.1888-1918) ก้าวขึ้นมามีอํานาจ พร้อมกับนโยบาย
การขยายอํานาจของเยอรมนี ความหายนะจากสงครามโลกครั้งที่ 1-2 ที่สั่นคลอนอํานาจของยุโรป กําเนิดของ
ลัทธิฟาสซิสต์ในอิตาลีและลัทธินาซีในเยอรมนี สถานภาพของยุโรปภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การแข่งขัน
และความขั ด แย้ ง ระหว่ า งระบอบการปกครองประชาธิ ป ไตยกั บ สั งคมนิ ย ม ผู้นํ า (บางคน) ของประเทศ
มหาอํานาจยุโรป การบุกเบิกอวกาศ การบูรณาการยุโรป และการล่มสลายของระบอบคอมมิวนิสต์ ซึ่งในแต่ละ
เหตุการณ์สําคัญที่ผู้เขียนได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้จะสามารถทําให้ผู้อ่านเห็นภาพของคริสต์ศตวรรษที่ 20
ที่มีความสลับซับซ้อนทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
3. ถอดบทเรียน ตํานานการต่อสู้ของข้าราชการหัวใจคุณธรรม ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์
อธิบดีกรมการปกครอง. / โดย กนกรัตน์ นิ่มสมุทร บูธ. กรุงเทพฯ : เอ็นโฟร์ โปรพริ้น, 2554.
[DS578.32 ว128ถ 2554]
หนังสือเล่มนี้นําเสนอถึงชีวประวัติของ ดร.วงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ซึ่งเป็นตัวอย่างของข้าราชการ
ที่ดีมีคุณธรรมไม่สนับสนุนการกระทําที่น่าจะเป็นการทุจริตของนักการเมือง จนเป็นเหตุให้ท่านถูกสั่งย้ายด่วน
จากตําแหน่งอธิบดีกรมการปกครองไปรักษาการณ์ผู้ตรวจการกระทรวง ซึ่งท่านเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึง
ลุกขึ้นต่อสู้โดยร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมจนกระทั่งได้รับตําแหน่งคืนมา เพราะคําสั่งย้าย
นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้อ่านจะได้เห็นแง่มุมต่าง ๆ ของการยึดคุณธรรมในการเป็นข้าราชการอย่างชัดเจน
4. 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ มหาราชัน. กรุงเทพฯ : หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองทัพไทย, 2555. [DS586 ภ671ป 2555]
84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ มหาราชัน เล่มนี้เป็นหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม
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2554 มี เ นื้อ หาเป็น การรวบรวมพระราชกรณีย กิจ ด้ า นการพั ฒ นาที่ ท รงคุ ณค่ า รวมทั้ ง ผลงานของหน่ ว ย
บัญชาการทหารพัฒนาที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติถวายแด่พระองค์ โดยการน้อมนําหลักการ แนวคิด
และทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

หนังสือหมวดสังคมศาสตร์(H)
1. การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สกว. 2554. / โดย ประภาภรณ์ เคารพ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, ม.ป.ป. [H62 ป352ก]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย ภาพรวมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของ สกว. การนําเสนอ
ผลงานเด่นที่มีการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัยที่ได้รับและอยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร กิจ
กรรมการบริห ารจัดการงานวิ จัย และการสร้า งกลไกผ่ า นเครือข่ ายการทํ างาน และความร่วมมือ ระหว่า ง
หน่วยงานซึ่งจะเป็นพลังหนุนเสริมการขับเคลื่อนระบบการสนับสนุนทุนวิจัยที่นําไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และในส่วนท้ายของหนังสือเล่มนี้คือ รายละเอียดแต่ละผลงานวิจัยที่จําแนกตาม
การใช้ป ระโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ชย์ เชิ ง นโยบาย เชิง สาธารณะ เชิ ง พื้ นที่ และเชิ ง วิ ช าการ และการสร้ างสรรค์
เทคโนโลยี ซึ่งผู้อ่านสามารถสืบค้นได้จากดัชนีงานวิจัย รายนามนักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ตํานานคุกไทย. / โดย ธนพัฒน์จันทรปรรณิก และ ยงยุทธ ผันเผ่าเลิศ. นนทบุรี : กรมราชทัณฑ์,
ม.ป.ป. [HV9800.55 ธ151ต]
ตํานานคุกไทย เล่มนี้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาบอกเล่าประวัติความเป็นมาของเรือนจํา/ทัณฑสถาน
จากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ อาทิ กลุ่มเรือนจํา/ทัณฑสถานที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกัน
เรือนจํา/ทัณฑสถานที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป และเรือนจํา/ทัณฑสถานที่มีอายุ 80/90 ปี ตลอดจนประวัติกรม
ราชทัณฑ์รวมถึงรายนามอธิบดีกรมราชทัณฑ์

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน้า

3

สาระสังเขปหนังสือใหม่

กันยายน 2555

หนังสือหมวดรัฐศาสตร์(J)

1. ประชุมพงศาวดารประชาธิปไตย. / โดย คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.. นนทบุรี : ดอกหญ้า 2000, 2554.
[JA49 ค521ป 2554]
หนังสือเรื่อง “ประชุมพงศาวดารประชาธิปไตย” นี้เป็นการรวบรวมเรื่องราวที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช ได้พูดไว้ในรายการ “เพื่อนนอน” ทางวิทยุกรมการรักษาดินแดน พ.ศ.2505-2509 ซึ่งเป็นเรื่องที่ท่าน
ได้พูดถึงข้อเท็จจริง อีกทั้งการเสนอแนะ วิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยในหลายประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่
น่าสนใจและทรงคุณค่ า เพราะแต่ละประเทศนั้นล้วนเป็นประเทศที่ ปกครองด้ วยระบบประชาธิปไตยอัน
ยาวนาน และหลายประเทศนับเป็นแม่แบบของประชาธิปไตยเลยทีเดียว
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หนังสือหมวดกฎหมาย(K)

1. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ. / โดย จุมพต สายสุนทร. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ :
วิญญูชน, 2554. [KF11 จ637ก 2554]
หนังสือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สําคัญของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เช่น ลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลใน
กฎหมายระหว่ า งประเทศ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกฎหมายระหว่ า งประเทศและกฎหมายภายในของรั ฐ
สนธิสัญญา ความรับผิดของรัฐ การสืบทอดของรัฐ ตลอดทั้งการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ เป็น
ต้น โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศเหล่านี้ ถือเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานที่สําคัญซึ่งปรากฏอยู่ในตํารากฎหมาย
ระหว่างประเทศที่ใช้ศึกษากันในนานาประเทศ

2. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ. / โดย อภิญญา เลื่อนฉวี. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555.
[KK41 อ253ก 2555]
หนังสือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศเล่มนี้ กล่าวถึงหลักกฎหมายการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างประเทศ อัน
เนื่องมาจากแต่ละประเทศมีทรัพยากรการผลิต ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต และผลผลิตที่แตกต่างกัน
ออกไป จึงจําเป็นต้องมีการค้าระหว่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของพลเมืองในประเทศนั้น ๆ โดยมี
เนื้อหากล่าวถึงกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาการค้าระหว่างประเทศ อันได้แก่ อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วย
การซื้อขายระหว่างประเทศ ค.ศ. 1980 ข้อสัญญามาตรฐาน INCOTERMS พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกัน
แห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 กฎหมายเกี่ยวกับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ พระราชบัญญัติการรับขนของ
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ทางทะเล พ.ศ. 2534 กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยสินค้า กฎหมายเกี่ยวกับการชําระค่าสินค้าระหว่าง
ประเทศ ระเบียบประเพณีและวิธีปฏิบัติของ Letter of Credit ตลอดจนระเบียบพิธีการทางศุลกากร และ
วิธีการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังนําเอากฎเกณฑ์ทางการค้าตามความตกลงต่าง
ๆ ขององค์การการค้าโลกมารวบรวมไว้ด้วย
3.คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ. / โดย สุริยา ปานแป้น. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : วิญญูชน,
2554. [KD52 ส866ค 2554]
หนังสือคู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะคดีพิเศษตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทั้งที่อยู่ในอํานาจ
ของศาลรัฐธรรมนูญและศาลยุติธรรม หนังสือเล่มนี้มีคําอธิบายเนื้อหาครบถ้วน พร้อมทั้งตัวอย่างคําวินิจฉัย
ศาลรัฐธรรมนูญ คําพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และคําวินิจฉัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อสอบเก่าจากทุกสนาม โดยได้ปรับคําถามและ
คําตอบให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เพื่อให้ได้รับ
ความรู้ทางกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างครอบคลุมและมีความเข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเป็นระบบ
4. เจรจาและร่างสัญญาธุรกิจ. / โดย อธึกอัศวานันท์. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2555.
[KS36.2 อ151จ 2555]
หลักเกณฑ์การเจรจาและทําสัญญานั้นเป็นวิชาการอย่างหนึ่งซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทาง
ธุรกิจและทางกฎหมายในหลายด้าน เช่น ความรู้เรื่องนิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญา หลักกฎหมายด้าน
พยานหลักฐาน และกฎหมายวิธีสบัญญัติ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้นหรือตัวคู่สัญญา และใน
กรณีที่คู่สัญญามีภูมิลําเนาหรือทรัพย์สินที่มีค่าอยู่นอกประเทศก็ต้องมีความเข้าใจในหลักกฎหมายว่าด้วยการ
ขัดกันของกฎหมายและหลักกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย หนังสือเล่มนี้ จึงได้รวบรวมประเด็นต่าง
ๆ ในการเจรจาและทําสัญญา โดยรวบรวมและอธิบายถึงวัตถุประสงค์และหลักการของข้อความในสัญญาแต่
ละข้อ โดยไล่เรียงตามลักษณะของสัญญาที่พบเห็นกันโดยทั่วไป กล่าวคือ เริ่มตั้งแต่ชื่อของสัญญา วันที่ของ
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สัญญา และการระบุตัวคู่สัญญาเรื่อยไปจนถึงการลงนามของคู่สัญญา ซึ่งใช้ได้กับสัญญาระหว่างผู้มีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทยด้วยกัน และการทําสัญญาที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ
5. ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานราชการต่าง ๆ. / โดย คณะกรรมการจริยธรรมสภาพัฒนาการเมือง.
กรุงเทพฯ : สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง, 2555. [KE65.1 ค122ป 2555]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งในส่วน
ของนักการเมืองและข้ าราชการหน่วยงานต่าง ๆ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใ นองค์กรอิสระตามรัฐ ธรรมนูญและของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมาไว้ในเล่มนี้ และในส่วนของภาคผนวกได้รวบรวมผลงานทางวิชาการของหลาย
ท่าน อาทิ ท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์ ธานินทร์กรัยวิเชียร และศาสตราจารย์ ดร.สุจิต บุญบงการ
6. พระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ.2555 พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ.2555 พระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555
พระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ.2555. / โดย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักกฎหมาย.กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2555.
[KH401 ว872พ 2555]
เนื่องจากในปี พ.ศ.2554 ได้เกิดวิกฤติการณ์อุทกภัยอย่างร้ายแรงในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง รัฐบาลมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้อง
บูรณะและฟื้นฟูประเทศ เยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชน รวมทั้งดําเนินการวางระบบการบริหารจัดการ
น้ําและสร้างอนาคตประเทศ โดยการจัดให้มีการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จําเป็น ผลจากการ
เกิดความเสียหายยังทําให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเริ่มถดถอยและอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงต่อ
ความเชื่อมั่นของสาธารณะ จึงจําเป็นต้องมีมาตรการฟื้นฟูประเทศทั้งการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย การ
ป้องกันภัยพิบัติที่ใกล้จะถึงและการสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพของประชาชนและผู้ลงทุน การ
ดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวจะต้องใช้จ่ายเงินเป็นจํานวนมากและต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนหลาย
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แนวทาง จึงได้ตราพระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ.2555 พระราชกําหนดการให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น แก่ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากอุ ท กภั ย พ.ศ.2555 พระราชกํ า หนดให้ อํ า นาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ํา และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 และพระราช
กําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ.2555 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 10 ก หน้า 1-19 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26
มกราคม 2555 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หนังสือหมวดศิลปกรรม(N)

1. สร้างสรรค์ ไม่ยึดติด. / โดย ภัทริน จินดาวัฒนานนท์, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2554.
[NK2110 ส349 2554]
หนังสือ “สร้างสรรค์ ไม่ยึดติด” เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบบ้านโดยมีแนวความคิดไม่ยึด
กั บการตกแต่ งบ้ า นในรู ปแบบเดิ ม ๆ แต่ คํ านึงถึงความเหมาะสมของสภาพแวดล้อ ม ในขณะเดี ยวกั นก็ มี
ประโยชน์ในการใช้สอยและรองรับวิถีการใช้ชีวิตของเจ้าของบ้านแต่ละคนที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี

หนังสือหมวดวิทยาศาสตร์(Q)

1.ธุรกิจพันธุกรรม. / โดย สปาร์, เดโบร่า แอล. กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2554.
หนังสือ “ธุรกิจพันธุกรรม” นําเสนอถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าและวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีการผลิตบุตร เพื่อช่วยเหลือผู้มีบุตรยาก อันจะเป็นการแก้ปัญหาการไร้ทายาท ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องมา
จนกลายเป็นทางเลือกของผู้มีบุตรยากในปัจจุบันได้ ตลอดจนผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสังคม
เศรษฐกิจและการเมือง โดยผู้แปล นายแพทย์ พูลศักดิ์ ไวความดี ซึ่งเป็นสูตินรีแพทย์ ถ่ายทอดเนื้อหาด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย และให้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านแม้กระทั่งความคุ้มค่าในการลงทุนที่จะมีลูก
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หนังสือหมวดรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์
1. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในการดําเนินคดีทางศาล : ศึกษากรณีการให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านทนายความในคดีแพ่งโดยรัฐ. / โดย ชลธิชา เกียรติสุข. กรุงเทพฯ :
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554. [ว KU17 ช224ก 2554]
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวความคิดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชนและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ศึกษารูปแบบและมาตรการการให้ความช่วยเหลือทางด้าน
ทนายความแก่ประชาชนตามกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ กฎหมายอังกฤษ กฎหมายสหรัฐอเมริกา กฎหมาย
ฝรั่งเศส และกฎหมายเยอรมัน เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญ หาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านทนายความในคดีแพ่งโดยรัฐในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก
ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่กําหนดหลักเกณฑ์รองรับไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งยังไม่มี
องค์กรกลางหรือองค์กรหลักในการดูแลรับผิดชอบหรือกําหนดนโยบาย ออกกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ในการให้
ความช่วยเหลือทางด้านทนายความโดยตรง ทําให้ขาดความเป็นเอกภาพในการดําเนินงาน ดังนั้น การจัดหา
องค์กรหลักในการดูแลรับผิดชอบการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย เพื่อดูแลรับผิดชอบในการประสาน
ความร่วมมือร่วมกับองค์กรต่าง ๆ มีการกําหนดหลักเกณฑ์ของบุคคลที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางด้าน
ทนายความ รวมทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนรั บ รู้ ถึ ง สิ ท ธิ ต่ า ง ๆ จะทํ า ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมในการดําเนินคดีทางศาลได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
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2. การจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาค
ตะวันออก. / โดย น้ําฝน ใจดี. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553.
[ว HC445.Z9C58 น525ก 2553]
การวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปอาหารในเขตภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า ควรมีการปรับปรุงและการส่งเสริมผลักดันการดําเนินงาน
ความร่วมมื อจากผู้เกี่ ยวข้ องหลากหลายกลุ่มในการปรับเปลี่ยนบทบาทเพื่อส่งเสริม สนั บสนุน ให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในวิสาหกิจชุมชนของไทย ประกอบด้วย การปรับบทบาทของภาครัฐ การปรับบทบาทของภาค
ธุรกิจและการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ

3. การจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในภาคตะวันออก : การพัฒนาความ
สามารถด้านภาษาและการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. / โดย ปริญญา ทองสอน และคณะ.
ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552. [ว G156.5.E26 ป458จ 2552]
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวมี
กิจกรรมที่หลากหลายกิจกรรมและทุกกิจกรรมได้สร้างความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรั กษ์ อีกทั้งได้ จัดทํ าเว็ บ ไซต์เกี่ยวกั บแหล่งท่องเที่ยวเชิ งอนุ รั กษ์ ใ นจังหวัดชายฝั่ งทะเลตะวันออกและ
กิจกรรมที่มี ในแหล่งท่ องเที่ ยวดังกล่าว นอกจากนี้ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย คือ การติดตามประเมิน ผล
การศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์โดยศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลจากเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก
4. การจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา. / โดย ภีม บุตรเพ็ง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2554.
[ว HG3300.55.A8B82 ภ577ก 2554]
การศึ ก ษาอิ ส ระเรื่ องนี้ มี วัตถุ ประสงค์ เพื่อ ค้น คว้า แนวคิ ด ในเชิงพุ ท ธเศรษฐศาสตร์ การจั ดตั้ ง
ธนาคารและหลักธรรมที่ควรนํามาพิจารณาในการประกอบกิจการธนาคารพุทธศาสนา ผลการศึกษาพบว่า
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การจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนาจะเป็นแนวทางหนึ่งของการส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาในหลาย ๆ
ด้าน โดยเฉพาะด้านงบประมาณที่จะก่อให้เกิดการบริหารอย่างมีระบบและใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพต่อ
การศึกษาของพระพุทธศาสนา การเผยแพร่และบูรณาปฏิสังขรณ์โบราณสถานต่าง ๆ โดยไม่ต้องพึ่งพารัฐมาก
เกินไป นอกจากนี้การจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนาในเชิงพาณิชย์อาจขัดแย้งกับหลักการของพระพุทธศาสนา
หากผู้บริหารไม่มีองค์ความรู้ด้านหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้
5. การโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์และผลกระทบต่อผู้บริโภค. / โดย ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์. กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2554. [ว HF5871 ช172ก 2554]
รายงานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการนําเสนอบทความแฝงโฆษณาในสื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารของผู้บริโภค ความรู้และทัศนคติ
ของผู้บริโภคต่อบทความแฝงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร ทัศนคติต่อบริษัทเจ้าของสินค้า และ
องค์กรสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารที่นําเสนอบทความแฝงโฆษณา ผลการวิจัยพบว่าสินค้าที่มีการใช้รูปแบบ
บทความแฝงโฆษณาสูงสุด คือ สินค้าประเภทเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์บํารุงความงาม และประเภทของ
บทความแฝงที่ถูกใช้สูงสุด ได้แก่ บทความที่นําเสนอข้อมูลของสินค้าผ่านประสบการณ์ตรงที่ได้ใช้สินค้าโดยคน
ที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ความถี่ในการเปิดรับสื่อนิตยสารโดยรวมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00 ความรู้เกี่ยวกับ
บทความแฝงโดยรวมที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.00และทัศนคติต่อบทความโฆษณาแฝงในสื่อนิตยสารกับ
ทัศนคติต่อบริษัทเจ้าของสินค้าและองค์กรสิ่งพิมพ์ที่ทําบทความแฝงโฆษณาในสื่อนิตยสารที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.00
6. การใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. / โดย นราภัทร เพชรมณี.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. [ว Z699.5.I53 น239ก 2554]
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สารสนเทศและเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของนิติกร
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ์การทํางาน รวมถึง
ศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศและเปรียบเทียบปัญหาการใช้สารสนเทศของนิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ์การทํางาน เป็นวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน้า

12

สาระสังเขปหนังสือใหม่

กันยายน 2555

คือ นิติกรสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผลการวิจัยพบว่านิติกรสํานักงานฯ มีการใช้สารสนเทศ
โดยรวมในระดับปานกลางเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศจําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การ
ทํางานพบว่ามีการใช้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ส่วนนิติกรที่จําแนกตามเพศมีการใช้สารสนเทศไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ปัญหาการใช้สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้การ
เปรียบเทียบปัญหาการใช้สารสนเทศที่ได้จําแนกตามประสบการณ์การทํางาน พบว่ามีปัญหาการใช้สารสนเทศ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนที่จําแนกตามเพศและดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีปัญหาการใช้
สารสนเทศไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
7.การปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภา. / โดย นันทวัฒน์บรมานันท์ และคณะ. กรุงเทพฯ : สถาบัน
พระปกเกล้า, 2554. [ว KD211.1 น424ก 2554]
หนังสือ การปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภา เล่มนี้เป็นผลงานในโครงการวิจัยชุดยุทธศาสตร์การ
ฟื้นฟูประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย โดยมุ่งศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปรับระบบ อีกทั้งเพื่อ
เสนอระบบรัฐสภาที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย โดยแบ่งการนําเสนอเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อเสนอ
เกี่ยวกับองค์ประกอบและวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนที่ 2 ข้อเสนอเกี่ยวกับองค์ประกอบ
และวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ส่วนที่ 3 ข้อเสนอเกี่ยวกับการกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรีที่เหมาะสม ส่วนที่ 4 ข้อเสนอเกี่ยวกับการก้าวสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการของไทย

8. การพัฒนาตัวชี้วัดการรู้สารสนเทศของนักเรียนไทย. / โดย ชุติมา สัจจานันท์ และ กาญจนา ใจกว้าง.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. [ว ZA3075 ช617ก 2555]
การวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดการรู้สารสนเทศของนักเรียนไทย ผลการศึกษา
พบว่ า การพั ฒ นาการรู้ ส ารสนเทศตามมาตรฐานการรู้ส ารสนเทศสําหรั บนั ก เรี ย นไทย จําแนกตามระดั บ
การศึกษาเป็นระดับประถมศึกษามี 7 ตัวชี้วัด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี 11 ตัวชี้วัด และระดับมัธยมศึกษา
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ตอนปลายมี 14 ตัวชี้วัด นอกจากนี้ผลการใช้ตัวชี้วัดยังสามารถนําไปใช้ในการประเมินผลการรู้สารสนเทศของ
นักเรียนไทย และการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
9. การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์
และการป้องกันอาชญากรรม. / โดย จรัสดาว คงเมือง และคณะ. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2554. [ว G70.215.T5 จ159ก 2554]
รายงานการวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลการ
เกิดเหตุคดีต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ซึ่งฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนําไปใช้กับสถานีตํารวจ
อื่น ๆ ได้ด้วย การบันทึกพิกัดลงในฐานข้อมูลอาชญากรรมนั้น นอกจากจะทําให้เข้าใจถึงความแตกต่างทาง
พื้นที่ของอาชญากรรมแต่ละประเภทได้ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถนําไปพลอตในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อทํา
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของอาชญากรรม ตลอดจนการทําแผนที่แสดงความหนาแน่นของอาชญากรรม ซึ่งจะ
ช่วยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถจัดลําดับความสําคัญของการจัดสรรกําลังพลให้สอดคล้องตามความต้องการที่
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจวางแผนในการป้องกันและปราบปรามได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทํา
ผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ. / โดย สมดุล คําทองสุก. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี,2554. [ว HV8252.55 ส242ก 2554]
ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกิจกรรม
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับผลการปฏิบัติงานของตํารวจในกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของตํารวจกองบังคับการฯ ผลการศึกษาพบว่า
ข้าราชการตํารวจในกองบังคับการฯ มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ปฏิบัติงานโดยยึดระบบอาวุโส
และปฏิบัติอย่างเต็มความรู้ความสามารถ ส่วนความคิดเห็นของข้าราชการตํารวจในกองบังคับการฯ เกี่ยวกับ
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กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านกิจกรรม
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์มี ผลเชิงบวกต่ อการปฏิบัติงานของตํารวจในกองบังคั บการฯ นอกจากนี้ตัวแปรที่
สามารถพยากรณ์การปฏิบัติงานของตํารวจกองบังคับการ โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน กิจกรรมพัฒนาจิตใจ และกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร
ตามลําดับ โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัวนี้สามารถร่วมกันพยากรณ์การปฏิบัติงานของตํารวจกองบังคับการฯ ได้ร้อยละ
78.7
11. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง. / โดย ชฎากาญจน์ เจริญรบ และคณะ.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551. [ว HD75.7 ส549ก 2551]
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาพบว่า รูปแบบ
การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ควรประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 เรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติระดับบุคคล ขั้นตอนที่ 2 ขับเคลื่อนโดยกระบวนการกลุ่ม ขั้นตอนที่ 3 ประเมินและปรับปรุงพัฒนา
และผลการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความคิดเห็นต่อความสําคัญของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

1. ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554. / โดย สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2555. [ลต– 2.3 328.32 2554]
ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554 เล่มนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสดงข้อมูลและสถิติในการเลือกตั้งต่าง ๆ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลคะแนนการเลือกตั้งและข้อมูลผู้ได้รับเลือกตั้ง ทั้งนี้ใน
การนําเสนอเป็นรูปแบบข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ แผนภูมิแสดงร้อยละ รูปภาพ สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลและ
นําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง
2. งบประมาณโดยสังเขป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556. / โดย สํานักนายกรัฐมนตรี สํานัก
งบประมาณ. กรุงเทพฯ : สํานักงบประมาณ, 2555. [นร 07 3.1 352.4 2556]
งบประมาณโดยสังเขปประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เล่มนี้มีเนื้อหาเป็นการแสดงรายละเอียด
สาระสําคัญโดยสรุปของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการกล่าวถึง แผนการใช้
จ่า ยเงิ นแผ่น ดิ น และแผนการบริ ห ารการเงิ น การคลั งของรั ฐ บาล โดยแบ่ งได้ เป็ น 4 ภาค ดั งนี้ ภาคที่ 1
สาระสําคัญของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ภาคที่ 2 เป็นประมาณการรายรับ ภาค
ที่ 3 ว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ภาคที่ 4 กล่าวถึง การคลังของรัฐบาล
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3. บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย พ.ศ.2549-2553. / โดย สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555. [นร 11 7.3 332.6 2549-2553]
บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย พ.ศ.2549-2553 ฉบับนี้เป็นการปรับปรุงข้อมูลย้อนหลัง
ตามการปรั บ ปรุ ง สถิ ติ ร ายได้ ป ระชาชาติ ฉ บั บ ใหม่ อ นุ ก รมแบบปริ ม าณลู ก โซ่ พ.ศ.2533-2553 โดยมี
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อชี้แจงการจัดทําบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนปี 2533 ประกอบด้วย ข้อชี้แจงการ
จัดทําบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย และบทวิเคราะห์บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทยปี 2553
รวมทั้งภาพรวมเศรษฐกิจไทย ภาวการณ์ออม การลงทุนและช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน ตลอดจน
ภาวะเศรษฐกิจเงินทุนของไทยปี 2553 ทั้งนี้เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้สามารถนําไปใช้ในการวางแผนทางการเงิน
และการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับผู้สนใจทั่วไป
4. ประมวลสถิติสําคัญของประเทศไทย พ.ศ.2555. / โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักงานสถิติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555.
[ทก 05 2.2 314.5 2555]
ประมวลสถิติสําคัญของประเทศไทย พ.ศ.2555 ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
ข้อมูลสถิติที่สําคัญของประเทศไทย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมจากโครงการสํามะโน/สํารวจที่
หน่ ว ยงานผลิ ต เองและจากหน่ ว ยงานอื่ น ๆ โดยเนื้ อ หาเป็ น การนํ า เสนอสรุ ป ข้ อ มูล สถิติ ที่ สํ าคั ญ ซึ่ง มี ทั้ ง
ตารางข้อมูลสถิติและตัวชี้วัด ทั้งนี้รูปแบบในการนําเสนอมีทั้งตารางสถิติและแผนภูมิตามสาขาสถิติ อาทิ สถิติ
ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ สถิ ติ แ รงงาน สถิ ติ ก ารศึ ก ษา ศาสนา วั ฒ นธรรม รวมถึ ง สถิ ติ
สื่อสารมวลชน สถิติสุขภาพ ฯลฯ นอกจากนี้ข้อมูลสถิติที่นําเสนอได้ระบุแหล่งที่มาภายใต้ตารางทุกตาราง

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน้า

17

สาระสังเขปหนังสือใหม่

กันยายน 2555

5. ผลการดําเนินงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกํากับของ
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิงหาคม
2554 – มีนาคม 2555. / โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ :
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555. [ทส 02 1.2 2554-2555]
หนั ง สื อ ผลการดํ า เนิ น งานของกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มฯ ฉบั บ นี้ มี
วัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงผลการดําเนินงานของกระทรวงให้บุคลากรภายใน
หน่วยงาน และผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูล และสามารถศึกษาค้นคว้า อ้างอิง เพื่อประกอบเหตุผล ซึ่ง
เนื้อหาภายในเล่มนี้เป็นการรวบรวมผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
กระทรวง ซึ่งประกอบด้วย พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชดํารัสสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยโครงการพระราชดําริและ
งานเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนผลการดําเนินงานที่สําคัญของหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ผลงานกระทรวงพลังงาน ปี 2551-2553. / โดย กระทรวงพลังงาน. กรุงเทพฯ : กระทรวงพลังงาน,
ม.ป.ป. [พน – 1.2 2551-2553]
ผลงานกระทรวงพลั ง งานปี 2551-2553 ฉบั บ นี้ เ นื้ อ หาภายในเป็ น การรวบรวมผลงานของ
กระทรวงตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2553 ทั้งนี้โดยมีการแบ่งสาระสําคัญในการนําเสนอออกเป็น ส่วนที่ 1 สถานการณ์
ในปี 2551 กับการเร่งแก้ปัญหาพลังงาน ส่วนที่ 2 การวางรากฐานพลังงาน : สร้างกลไกขับเคลื่อนพลังงาน
ระยะยาว ส่วนที่ 3 เปลี่ยนบริบทประเทศไทยสู่ Green Society New Paradigm เป็นการสร้างต้นแบบ
ชุมชนสีเขียวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดพัทลุง
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7. ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย ปี 2554. / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์. กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2555. [กษ 04 7.3 334 2554]
ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินภาคสหกรณ์ไทยปี 2554 เล่มนี้เป็นฉบับครบรอบ 60 ปี ของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานธุรกิจภาคสหกรณ์ไทยในรอบปีที่ผ่านมา (2554)
เพื่อสะท้อนภาพพัฒนาการของเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการให้ข้อแนะนําใน
การเฝ้าระวังทางการเงิน โดยในการนําเสนอสาระสําคัญของเนื้อหาประกอบด้วย ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจทาง
การเงินของภาคสหกรณ์ไทย ภาวะเศรษฐกิจภาคการเกษตร สหกรณ์ไทย ภาวะเศรษฐกิจนอกภาคการเกษตร
สหกรณ์ไทย พืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานสําคัญภาคสหกรณ์ไทย ตลอดจนการเตือนภัยทางการเงินภาค
สหกรณ์ไทย นอกจากนี้ในส่วนของภาคผนวกเป็นการกล่าวถึง สถิติและข้อมูลการเงินที่สําคัญของภาคสหกรณ์
ไทย ตั้งแต่ปี 2550-2554
8. รายงานการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ปี 2554. / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กรุงเทพฯ :
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2555. [กษ 04 7.5 334 2554]
รายงานการประเมิ น สถานการณ์ ค วามเสี่ ย งและเตื อ นภั ย ทางการเงิ น ของสหกรณ์ แ ละกลุ่ ม
เกษตรกร ปี 2554 เล่มนี้ เนื้อหาเป็นการรวบรวมบทวิเคราะห์ทางการเงินและการบริหารงานของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้ในการนําเสนอของเนื้อหาในเล่มได้จัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า
อ้างอิง ซึ่งรายละเอียดของข้อมูลแบ่งได้เป็น ส่วนที่ 1 เป็นมุมมอง 6 มิติของ CAMELS Analysis ส่วนที่ 2
กล่าวถึง ระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่วนที่ 3 กล่าวถึงระบบวิเคราะห์และ
วัดผลมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจและสังคมของสหกรณ์ภาคการเกษตร ส่วนที่ 4 เป็นรายงานสรุปผลการสํารวจที่
เกี่ยวกับปัญหาหนี้และความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มแท็กซี่ พร้อมด้วยการประเมินสถานภาพเกษตรกรไทย
และนโยบายภาครัฐผ่านระบบสหกรณ์
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9. รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2553. / โดย กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2553.
[พน 05 2.2 333.82 2553]
รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2553 ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง อาทิ ข้อมูลการผลิต การใช้ การนําเข้า การส่งออก ราคา ภาษี และ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยสาระสําคัญของข้อมูลที่นําเสนอ ประกอบด้วย สถานการณ์น้ํามัน
เชื้อเพลิงของประเทศไทยปี 2553 (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) แผนผังน้ํามันและก๊าซปี 2553 (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งสรุปสถิติที่สําคัญที่เกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย และในการนําเสนอ
สาระสําคัญของข้อมูลเป็นตารางสถิติตลอดทั้งเล่ม
10. รายงานประจําปี 2553 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม. / โดย กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี.
กรุงเทพฯ : กรมบังคับคดี, 2553. [ยธ 05 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการสรุปผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การวาง
ทรัพย์ การขายทอดตลาดทรัพย์และสถิติคดีต่าง ๆ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (1 ตุลาคม 2552-30
กันยายน 2553) รวมทั้งการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการบังคับคดี นอกจากนี้ยัง
มีบทความพิเศษเรื่อง โครงการวิจัยบทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดการกิจการและทรัพย์สิน
ของลูกหนี้
11. รายงานประจําปี 2553 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. / โดย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2553. [นร 09 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทํา
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานในรอบปี 2553 ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน้า

20

สาระสังเขปหนังสือใหม่

กันยายน 2555

และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลในการอ้างอิงเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ทั้งนี้
เนื้อหาภายในเล่มสามารถแบ่งได้เป็น ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ว่าด้วยความเป็นมา อํานาจ
หน้าที่ โครงสร้าง แผนผังขององค์กร ทําเนียบผู้บริหาร อัตรากําลัง วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ ค่านิยม ส่วนที่ 2 ผล
การปฏิบัติราชการว่าด้วยผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง และผลการปฏิบัติราชการภายใต้
แผนการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 3 รายงานการเงินว่าด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย หมาย
เหตุประกอบงบการเงิน ส่วนที่ 4 ผลการดําเนินงานด้านการจัดทํากฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย
และผลงานความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ
12.รายงานประจําปี 2553 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. / โดย สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2554.
[นร 10 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ใน
การจัดทําเพื่อรวบรวมผลงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ได้ดําเนินการในรอบปี 2553 อีกทั้ง
เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลการดํ า เนิ น งาน รวมทั้ ง กระจายองค์ ค วามรู้ ด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลไปสู่ประชาชนและผู้สนใจ ตลอดจนเป็นแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสาระที่นําเสนอประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2
กล่าวถึง สํานั กงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือน ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานที่สํ าคั ญของ
สํานักงานฯ
13. รายงานประจําปี 2553 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. / โดย สํานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพฯ : สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2554.
[ยธ 11 1.1 2553]
รายงานประจํ า ปี 2553 ของสํ า นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ฉบั บ นี้ มี เ นื้ อ หา
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการของ
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน้า

21

สาระสังเขปหนังสือใหม่

กันยายน 2555

สํานักงาน ปปง. ส่วนที่ 4 บทความพิเศษ เรื่อง “ประเทศไทยกับการประเมินมาตรฐานสากล” ส่วนที่ 5
รายงานฐานะการเงินของสํานักงาน ปปง. ส่วนที่ 6 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
14. รายงานประจําปี พ.ศ.2553 สํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม. / โดย
สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักระงับข้อพิพาท. กรุงเทพฯ: สํานักระงับข้อพิพาท, 2554.
[ศย 13 1.1 2553]
รายงานประจําปี พ.ศ.2553 ของสํานักระงับข้อพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม ฉบับนี้จัดทําเพื่อ
เผยแพร่ผลงานของหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสํานักงานศาลยุติธรรมได้ดําเนินงานตามภารกิจ อํานาจหน้าที่เป็นไป
ตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 กล่าวถึง ความ
เป็นมาและอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน และการแบ่งส่วนราชการภายใน แผนผังโครงสร้างและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการสรุปผลรายงานประจําปี พ.ศ.2553 ส่วนที่ 2
เป็นผลงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนและผลปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของหน่วยงานภายใต้
สังกัด สํานักระงับข้อพิพาท อาทิ สถาบันอนุญาโตตุลาการ กลุ่มช่วยอํานวยการ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็น
ต้น
15. รายงานประจําปี 2554 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
/ โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ. กรุงเทพฯ : กรมควบคุม
มลพิษ, 2554.[ทส 03 1.1 2554]
รายงานประจําปี 2554 ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนําเสนอผลการดําเนินงานที่สําคัญของกรมควบคุมมลพิษในรอบปีที่ผ่านมา (2554)
เพื่ อ เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค นทั่ ว ไปที่ ส นใจได้ รั บ ทราบและสามารถนํ า ข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
การศึกษา อ้างอิง ซึ่งสาระสําคัญของข้อมูลที่นําเสนอภายในเล่มสามารถแบ่งได้เป็น ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป
ของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 เป็นสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ส่วนที่ 3
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เป็นรายงานการเงินค่าใช้จ่ายในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ส่วนที่ 4 เป็นผลงานสําคัญในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 เช่น แผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2555 -2559 เป็นต้น

16. รายงานประจําปี 2554 กรมธนารักษ์. / โดย กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์. กรุงเทพฯ :
กรมธนารักษ์, 2554. [กค 03 1.1 2554]
รายงานประจําปี 2554 ของกรมธนารักษ์ ฉบับนี้เป็นการสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2554
ของหน่วยงาน อีกทั้ งเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัม พันธ์ให้ผู้ที่สนใจทั่ว ๆ ไป ได้รับทราบข้อมูล ซึ่ง
สาระสําคัญที่นําเสนอภายในเล่มนี้ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 รายนาม/ภาพประกอบของผู้บริหาร ประวัติความ
เป็นมาของหน่วยงาน รวมทั้งข้อมูลทั่วไปของกรมธนารักษ์ ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการจัดเก็บรายได้และการเงินของกรมธนารักษ์ ส่วนที่ 3 เป็นกิจกรรมเด่น
ในรอบปีงบประมาณ 2554
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““พระราชพิธีพัชราภิเษก”
ษ สมเด็จพระราชิ
พ
นีนาถเอลิซาเบบธที่ 2
(The Queen
Q
Eliizabeth II's Diamond Jubilee)
โดย วิจิจติ รา ประยูรวงงษ์
บรรณารักษ์ชํานาญกาาร

“พระราาชพิธีพัชราภิภิเษก” สมเด็จพระราชิ
จ
นีนาถเอลิ
น
ซาเบธธที่2 (The QQueen Elizaabeth II's
Diamonnd Jubilee) เป็นพระราชชพิธีเฉลิมฉลอองการครองราาชย์ครบ 60 ปีี หรือ Diam
mond Jubilee*ซึ่งเป็นปที
ปี ่
พระองค์มีมพระชนมายุ 86 พรรษาสสหราชอาณาจัจักรจึงได้มีการรจัดงานเฉลิมฉลองอย่
ฉ
างยิ่งงใหญ่ทั้งทางบบก ทางน้ํา แลละ
ทางอากาาศ ในระหว่างวั
ง นที่ 2-5 มิถุถนายน พ.ศ. 2555
2

อังกฤษเป็นประเทศที
ป
่มีการปกครองโด
า
ดยมีพระมหากกษัตริย์เป็นประมุขมายาวนานเกือบหนึนึ่งพันปี สมเด็ด็จ
พระราชินีนนาถเอลิซาเเบธที่ 2 ทรงเป็นพระราชิชินีองค์ที่ 5 ในนประวัติศาสตตร์อังกฤษ ทรรงเป็นประมุขของประเทศใ
ข
ใน
เครือจักรภพมาตั
ร
้งแต่ พ.ศ.2495 ฉะนั้น ปี พ.ศศ. 2555 จึงถื
ง อเป็นวาระครบรอบ 60 ปีของการเป็นประมุขขออง
อาณาจักรในเครื
ก
อจักรภพทั
ร ้งนี้ประเเทศในเครือจักรภพต่
ก
างพร้อมใจกั
อ นจัดงาานเฉลิมฉลองงการเสด็จขึ้นครองราชย์
ค
ครบ
ร
60 ปีนี้ในแต่
น ละประเททศด้วย
ใในการจัดงานนเฉลิมฉลองทีที่ประเทศอังกฤษ ประชาชนนทั้งประเทศไได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วม โดยให้ผู้คน
ค
ออกมาทํทํากิจกรรมร่วมกั
ม บเพื่อนบ้าน ด้วยการจัดงานเลี
ด
้ยงตามมท้องถนนในชุมชนของตนนเอง เรียกว่า Street Partty
ร้านค้าแลละห้างสรรพสิสินค้าในมหานนครลอนดอนนและเมืองต่าง ๆ ประดับแลละตกแต่งด้วยยธงชาติสัญลัักษณ์ และพรระ
บรมฉายาลักษณ์ของสสมเด็จพระราชิชินีฯ ในรูปแบบบต่าง ๆ อย่างสวยงามจุ
า
ดเด่
เ นของงานคืคือ ขบวนเรือมากกว่
ม า 1,0000
ลํา ที่ล่องตามเรื
ง
อที่ประทั
ร บคราวเสสด็จพระราชดํดําเนินทางชลมารคตามลําน้ําเทมส์ (Thhames) และพพิธีสวนสนามมที่
พระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle) โดดยมีทหารอังกฤษ 3 เหล่าทั
า พ เข้าร่วมมมากกว่า 2,500 นาย โดยยมี
*รอบการคครองราชย์ของรราชวงศ์อังกฤษษ
Silveer Jubilee
ครองราชย์ครบ 25 ปี
Goldeen Jubilee ครองราชย์ครบ
ร 50 ปี
Diam
mond Jubilee โดยทั่วไปคือครองราชย์
ค
ครบ75 ปี ภายหลังได้
ไ มีการอนุโลม เป็น 60 ปี ในสสมัยของสมเด็จ
พระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจั
ง
ักร (Queen Vicctoria)
Platinnum Jubilee ครองราชย์ครบ70
ร ปี

เครื่องบินจากกองทั
น
พ
พอากาศจํ
านววน 78 ลําซึ่งมีทั้งที่ประจําการอยู่ในปัจจุบันและเครื่องบินโบราณเครื่องบิิน
ทั้งหมดนีนีบ้ ินผาดโผนเหหนือพระราชพพิธีในลักษณะะสัญลักษณ์ทแสดงถึ
ี่แ งการคครองราชย์ครบบ 60 ปีของสมมเด็จพระราชิชินี
นาถเอลิซาเบธที
ซ
่ 2 นออกจากนี้ ยังมีการจัดทําเค้กครี
ก ม 3 ชั้นประดั
ป บมงกุฎไว้
ไ ด้านบน และมีอักษรพระะนาม ER ซึ่งย่ยอ
มาจาก Elizabeth
E
Reegina (Queen Elizabeth II)
ใในงานเลี้ยงพพระกระยาหารรค่ําที่พระราชชวังบักกิงแฮมม (Backinghaam Palace)ถืถือเป็นช่วงเวลลาสําคัญที่เหลล่า
พระราชาา พระราชินีและพระบรมว
แ
วงศานุวงศ์จากกราชวงศ์ประะเทศต่างๆ 266 ประเทศเสด็ด็จฯ มาทรงร่วมงานพระรา
ว
าช
พิธี ในกาารนี้ พระบาททสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรรงพระกรุณาโโปรดเกล้าฯ ให้
ใ สมเด็จพรระบรมโอรสาาธิราชฯ สยาาม
มกุฎราชชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค
ฯ
ค์ พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองงค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯไปทรงร่วมใใน
พระราชพพิธีด้วย

งานฉลองปิ ดฉากยิ
ด
่ ง ใหญ
ญ่ ที่ ร ะเบี ย งพพระราชวั ง บัั ก กิ ง แฮมเมื่ อสมเด็
อ
จ พระะราชิ นี น าถเ อลิ ซ าเบธที่ 2
ทอดพระะเนตรชาวอังกฤษกว่
ก
า 1.5 ล้านคนที่โบกกธงชาติถวายพพระพรอยู่ด้านล่
น างทอดไปตตลอดถนนด้านหน้
า าวังพร้อม
อ
กับเสียงตตะโกน 'God Save the Queen' ทรงงมีพระราชดํารั
า สในวโรกาสสพิเศษนี้ว่า ““งานต่างๆ ที่ข้ข้าพเจ้าเข้าร่วม
ว
เพื่อฉลองงพระราชพิธีพัพชราภิเษกเป็นประสบการณ์อันซาบซึ้งปลาบปลื
ป
้มเหลืลือเกินที่ได้เห็นเหล่าครอบคครัว เพื่อนบ้าน
า
และสหาายหลายหมื่นหลายแสนค
น
า
จํา
นมาร่วมฉลอองด้วยกันในบบรรยากาศที่มีความสุขข้าาพเจ้าหวังว่าความทรงจํ
ทั้งหมดใในปีนี้จะทําให้ห้ชีวิตของเราาสดใสต่อไปในนหลายปีข้างหน้
ง า”
หากผู้อ่านท่านใดสนใจทร
า
ราบพระราชปประวัติของสมมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ห้องสมุดรัฐสภาก็ก็มี
หนังสือใหหม่ที่น่าสนใจเรื่อง Elizabeth : a diamond jubilee portraitและ Our Q
Queenซึ่งหนัังสือทั้งสองเลล่ม
เป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่รวบรวมมภาพพระบรมมฉายาลักษณ์
ณ์และพระราชชประวัติของสมเด็จพระราชิชินีนาถ เออลิ
ส ผู้ใช้บริการสามารถติติดต่อใช้บริการได้
า ที่ห้องสมุดรัฐสภา
ซาเบธที่ 2ได้อย่างน่าสนใจ
--------------------------------------------------------------
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จัดพิมพ์
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จันทร์ดิษฐ์
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นางสาวญานิกา
เฟื่องฟุ้ง
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นางสารภี
ช้างพลี
เจ้าพนักงานห้องสมุดชํานาญงาน
นางสาวธัญญาภัทร์ โทจําปา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พิมพ์ที่
สํานักการพิมพ์ : สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
แนะนําหนังสือใหม่ E-mail : preyanuch@parliament.go.th

