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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 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ อาคารรัฐสภา 3 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์
0 2244 1287, 0 2244 1375 และหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใด โปรดแจ้งให้ผู้จัดทํา
ได้รับทราบด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไปโดยแจ้งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 1056,
02244 1078 หรือ E-maillibrary@parliament.go.th

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
มิถุนายน 2557
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คําชีแ้ จงวิธีใช้
“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.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. / โดยชวลิต สาละ.กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. [JS7402 ช283ค 2556]
หนังสือ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เล่มนี้เป็นหนังสือที่
เหมาะสําหรับใช้เป็นเอกสารเบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ทั้งในแง่นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น และวิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ส่วนที่สอง เป็น
การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา และส่วนที่สาม เป็นการกล่าวถึงปัจจัย
สําคัญที่ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดปรัชญาจิตวิทยา ศาสนา (B)
2. พิศเจริญ...กําลังใจ ๒. / โดย กิติมาภรณ์ จิตราทร, บรรณาธิการ.กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2554.
[BQ5336 พ743 2554 ล.4]
หนั ง สื อ “พิ ศ เจริ ญ ...กํ า ลั ง ใจ ๒.” นี้ มี ร ายละเอี ย ดในเรื่ อ งหลั ก แห่ ง ธรรม โดยผู้ เ ขี ย นได้ นํ า
ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นเครื่องมือเปรียบเทียบหลักธรรม ทําให้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น โดยมีรูปภาพมา
เป็ น ตั ว อย่ า งประกอบและภาพถ่ า ยทํ า ให้ ผู้ อ่ า นเพลิ ด เพลิ น เจริ ญ ตา เจริ ญ ใจ ทํ า ให้ เ กิ ด ความเจริ ญ ทาง
สติปัญญาที่ผู้เขียนมุ่งเน้นนําเสนอเรื่องราวและการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของภาพ มากกว่าภาพทิวทัศน์หรือ
ภาพถ่ายบุคคลทั่วไป อาจทําให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนตั้งใจสื่อโดยตรงตามความต้องการของผู้เขียน

1 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดประวัตศิ าสตร์ทั่วไป (D)
1. สัจธรรมแห่งแนวพระราชดําริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556. [DS586ภ671ส 2556]
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น การกล่ า วถึ ง หลั ก การทรงงานและแนวพระราชดํ า ริ ใ น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลที่ได้
ทรงวางรากฐาน “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) ทั้งนี้ได้แบ่งการ
นําเสนอของเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ตามพระปฐมบรมราชโองการตามพระราชดําริการทรง
งาน โดยเป้าหมายสําคัญคือความสุขของประชากรทั้งประเทศ ส่วนที่ 2 สัจธรรมแห่งแนวพระราชดําริ...สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้นําเสนอแนวพระราชดําริพร้อมทั้งยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจและโครงการพัฒนา
โดยสังเขป ส่วนที่ 3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...นําสู่ความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตเพื่อให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่วนที่ 4
พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่ หั วทรงวางรากฐานการพั ฒ นาอย่างยั่ง ยืน โดยได้พระราชทาน “ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับให้ดําเนินในทางสายกลาง ส่วนที่ 5
บทสรุป สัจธรรมแห่งแนวพระราชดําริ...เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการรวบรวม
พระราชดําริที่ได้พระราชทานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ถึง 4,350 โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

2 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ (J)
1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. / โดยชวลิต สาละ.กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. [JS7402 ช283ค 2556]
หนังสือ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เล่มนี้เป็นหนังสือที่
เหมาะสําหรับใช้เป็นเอกสารเบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ทั้งในแง่นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์ และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น และวิวัฒนาการของการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ส่วนที่สอง เป็น
การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา และส่วนที่สาม เป็นการกล่าวถึงปัจจัย
สําคัญที่ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า

3 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดกฎหมาย (H)
1. วิชาธรรมศาสตร์วา่ ด้วย การคลัง. / โดย ปรีชา สุวรรณทัต.กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
[KH11 ป469ว 2555]
วิชาการคลังเป็นการศึกษาเรื่องการบริหารการเงินของแผ่นดิน วิธีที่รัฐบาลจัดการให้ได้เงินมา
กิจกรรมใช้จ่ายเงินของรัฐบาล ทั้งเงินที่ได้มาจากเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้จากในและนอก
ประเทศ รวมไปถึงเงินอุดหนุน เงินบริจาคและเงินช่วยเหลือต่าง ๆ โดยการบริหารการเงินของแผ่นดินจะต้องมี
ระเบี ย บ กฎเกณฑ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตั้ ง แต่ ก ฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายการคลั ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง “ธรรมะ” ในคัมภีร์ศาสนาที่สําคัญของ
โลกอันเป็นนิติฐานและปรัชญาในการสร้างวินัยการเงินการคลังและงบประมาณ วิวัฒนาการความคิดอันเป็น
บ่อเกิดของหลักกฎหมายการคลังมหาชน เปรียบเทียบความคิดหลักในกฎหมายการคลังมหาชนต่างประเทศ
กั บ และของประเทศไทย รากเหง้ า ของกฎหมายการคลั ง มหาชนของประเทศสยามตั้ ง แต่ ยุ ค ปฐมกาล
มาสู่ ยุคใหม่ ฯลฯ

4 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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2. รวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย. / โดย สํานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน. กรุงเทพฯ : สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน,2556.
[KJ52 ป512ร 2556]
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้บัญญัติให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็น
กลาง มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐาน เพื่อให้ทรัพย์สิน
ดั ง กล่ า วตกเป็ น ของแผ่ น ดิ น และยั ง มี ห น้ า ที่ สํ า คั ญ ในการเผยแพร่ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิ น หนั งสื อเล่มนี้ได้รวบรวมพระราชบั ญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่
เกี่ยวข้องกับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน ปปง. เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ นําไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานหรือนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา

5 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดเทคโนโลยี (T)
1. การวิจัยและพัฒนาการขยายโอกาสอุตสาหกรรมโรงแรมไทย. / โดย เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์ และคณะ.
ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555. [TX911พ877ก 2555]
รายงานวิจัยเล่มนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอสารสนเทศสําหรับการ
ตัดสินใจ รวมทั้งเพื่อประเมินคุณค่า และประเมินทางเลือกสําหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาและขยาย
โอกาสอุตสาหกรรมโรงแรมไทย ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจัยบวกและโอกาสสนับสนุนต่อการพัฒนาและเติบโต
ต่ออุตสาหกรรมโรงแรมไทยหลายปัจจัยในขณะเดียวกันปัญหาและอุปสรรคที่ภาคธุรกิจประสบอยู่มีหลาย
ปัจจัยเช่นกัน นอกจากนี้ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ได้มีการนําเสนอแผนดําเนินงานตามกลยุทธ์ทางเลือก 4
แนวทางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมไทยในอนาคต

6 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่
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หนังสือหมวดวิทยานิพนธ์
รายงานการวิจัย
1. กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญในต่างประเทศ. /โดย ชมพูนุช ตั้งถาวร. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556.
[ว KD41 ช172ก 2556]
หนังสือเรื่อง “กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ” เล่มนี้ กล่าวถึงการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจไว้สองเรื่องคือ
1) เรื่องกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างกระบวนการนิติบัญญัติและกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และ 2) เรื่องการควบคุม
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญที่บัญญัติถึงอํานาจขององค์กรที่มีอํานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย และคําวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง ส่วนเนื้อหาในหนังสือนั้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) บทนํา 2) กระบวน
การนิติบั ญญั ติและกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญในต่ างประเทศ 3) การควบคุมความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยองค์กรที่มีอํานาจควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายในต่างประเทศ และ4) บทสรุป

7 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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2. นักการเมืองถิ่นจังหวัดชุมพร. / โดยวัชระ ศิลป์เสวตร์. กรุงเทพฯ: สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบัน
พระปกเกล้า, 2556. [ว JQ1745.A55.P64C8 ว382น 2556]
นั ก การเมื อ งถิ่ น จั ง หวั ด ชุ ม พร เล่ ม นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เครื อ ข่ า ยและความสั ม พั น ธ์ ข อง
นักการเมื อง บทบาทและความสัมพันธ์ของกลุ่มผลประโยชน์ร วมทั้งกลุ่มที่ไม่เป็นทางการที่มีส่วนในการ
สนับสนุนทางการเมืองแก่นักการเมือง รูปแบบ และวิธีการหาเสียง หรือกลวิธีต่าง ๆ ที่นักการเมืองใช้ในการ
เลือกตั้งแต่ละครั้ง

3. นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครปฐม./ โดย สมเดช นิลพันธุ์. กรุงเทพฯ: สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า,
2556. [ว JQ1745.A55.P64N38ส248น 2556]
หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อทําความเข้าใจและสํารวจเกี่ยวกับประวัติความเป็น มาของ
นั ก การเมือ งจัง หวั ด นครปฐม โดยนํา เสนอถึง กระบวนการทํา งานของนัก การเมือ งซึ่ง เป็น ผู้อาสาเข้ามา
ทํางานรั บ ใช้ ประชาชนในพื้ น ที่ เลื อ กตั้ง และประเทศ ซึ่ง พฤติ ก รรมของนั ก การเมื องและการเลือ กตั้ง ของ
ประชาชนในพื้นที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

8 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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4. แนวโน้มของคอรัปชั่นในประเทศไทย (The Trend of Corruption Thailand). / โดย จารุวรรณ
สุขุมาลพงษ์. กรุงเทพฯ: สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2556.
[ว JQ1745.A55.C6จ337น 2556]
”แนวโน้มของคอรัปชั่นในประเทศไทย” เล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การเกิดคอรัปชั่นในประเทศไทยและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เพราะคอรัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมา
ช้านานและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ เมื่อผู้อ่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้อาจทําให้ผู้อ่านได้ทราบถึง
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นในประเทศไทยได้ และหนังสือเล่มนี้สามารถนําไปใช้เป็น
ข้อมูลในการศึกษาวิจัยให้ผู้อ่านและผู้ที่สนใจ

5. ปัญหาการกระทําโดยพลาด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 60 / โดย พูลลาภ กันทา. พิษณุโลก:
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554. [ว KS17 พ866ป 2554]
งานวิจัยเล่มนี้ได้กล่าวถึง หลักการกระทําโดยพลาดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 60 ที่ยังไม่
ชัดเจนในหลักเกณฑ์และการนําไปใช้ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาวิเคราะห์
แนวความคิ ด ในการวิ นิ จ ฉั ย ความรั บ ผิ ด ในทางอาญาในหลั ก การกระทํ า โดยพลาดโดยแนวความคิ ด ใน
ต่างประเทศ ส่วนที่สองเป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดในการวินิจฉัยความรับผิดในทางอาญาในหลักการ
กระทําโดยพลาดโดยแนวความคิดในประเทศไทย และได้เสนอแนะการแก้ไขปัญหาด้วยการแก้ไขกฎหมาย
เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย

9 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดสิง่ พิมพ์รฐั บาล
1. รายงานประจําปี 2555 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง, 2555. [ทส 04 1.1 2555]
รายงานประจําปี 2555 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฉบับนี้ เนื้อหาเป็นการ
กล่าวถึงผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของหน่วยงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึง
บทบาทและอํานาจหน้าที่เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบข้อมูลและสามารถนําไปใช้ประกอบการศึกษา
ค้นคว้า ซึ่งเนื้อหาที่นําเสนอประกอบด้วยแผนกลยุทธ์ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รายงานการเงิน
รวมถึงผลงานสําคัญตลอดจนกิจกรรมภาพรวม รายนามและภาพของผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

2. รายงานประจําปี 2555 กรมวิทยาศาสตร์บริการ. /โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรมวิทยาศาสตร์บริการ. กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2556. [วท 03 1.1 2555]
รายงานประจําปี 2555 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการฉบับนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
สรุป ผลการดํ า เนิ น งานในรอบปี ง บประมาณพร้อมกั บนํ า เสนอเป็ น รายงานเพื่ อ เผยแพร่ แ ละ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส นใจได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล อี ก ทั้ ง สามารถนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
การศึกษาค้นคว้า อ้างอิง โดยมีสาระสําคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ผลผลิต ตัวชี้วัดความสําเร็จตามคํารับรอง บทสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตลอดจนผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 4 พร้อมด้วยการสรุปผลงานที่สําคัญ ๆ ในรอบปี 2555
10 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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3. รายงานประจําปี 2555การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. / โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2556. [รก 51 1.1 2555]
รายงานประจํ า ปี 2555 ของการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทยฉบั บนี้ มี เ นื้ อ หาเป็ น การ
รวบรวมผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานพร้อมกับรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้
ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูลอีกทั้งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา อ้างอิง ทั้งนี้โดยสาระสําคัญ
ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปขององค์กร การวิเคราะห์พื้นฐานทางการเงินและผลการดําเนินงานประจําปี 2555
นโยบาย กลยุทธ์แผนดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี สรุปภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรม พร้อมด้วยกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนการดําเนินการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ตลอดจน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ทําเนียบนิคมอุตสาหกรรม

4. รายงานประจําปี 2555 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา. / โดย สถาบั น ระหว่ า งประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน).กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา (องค์การมหาชน), ม.ป.ป. [ศธ 10 1.1 2555]
รายงานประจําปี 2555 ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาฉบับนี้
จัดทําขึ้ นโดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพี่ อเผยแพร่และประชาสั ม พั นธ์ผ ลการดํ าเนินงานในรอบปีข อง
หน่ วยงานเพื่ อให้บุคลากรภายในหน่วยงานรวมถึ งผู้ ส นใจทั่ วไปได้รับ ทราบข้อมูล ทั้งยังสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิง ซึ่งสาระสําคัญที่นําเสนอภายในสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนแรกเป็นการบริหารงานของ สคพ. โดยกล่าวถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการดําเนินงานในอนาคต
ตลอดจนรายงานการประเมินผลปฏิบัติงานตามคํารับรองขององค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 ส่วนที่ 2 เป็นผลการดําเนินงาน สคพ. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งประกอบด้วย งานฝึกอบรม
งานวิจัย งานสารสนเทศและเผยแพร่วิชาการ ตลอดจนความร่วมมือกับองค์กรภายนอก นอกจากนี้ยังมีส่วน
ของรายงานทางการเงินของหน่วยงาน
11 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่
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5. รายงานประจําปี 2555 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. / โดย สํานักงานสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.กรุงเทพฯ : สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ, 2556.
[สศ 01 1.1 2555]
รายงานประจําปี 2555 ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้เป็นการรวบรวมสรุปผลการ
ดําเนินงานพร้อมกับรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2555เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อีกทั้งสามารถนํา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการค้นคว้า อ้างอิง ซึ่งสาระที่นําเสนอ ประกอบด้วย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
และสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งผลการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษา ตุลาคม
2554 – กันยายน 2555 ว่าด้วยความเห็นและข้อเสนอแนะที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี หลักการและระบบการ
ติดตามประเมินผลความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ตลอดจนรวมถึงสรุปสถิติเกี่ยวกับการประชุม
ภาพกิจกรรม

6. รายงานประจําปี 2555 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. / โดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. [รก 20 1.1 2555]
รายงานประจําปี 2555 ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปผล
การปฏิบัติงานพร้อมกับรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2555 เพื่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบข้อมูลและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการค้นคว้า โดยเนื้อหา
สาระสําคัญที่นําเสนอภายในประกอบด้วย นโยบายและการบริหารจัดการงานวิจัยแบบ สกว. 16 งานวิจัยเด่น
สกว. ประจําปี 2555 พร้อมด้วยผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของฝ่ายผลการประเมินการดําเนินงานของ
สกว. ในปี 2555 โดย TRIS ตลอดจนข้อมูลผลผลิต

12 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่
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7. รายงานประจําปี 2555 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ / โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. กรุงเทพฯ : สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,
2556. [พม 04 1.1 2555]
รายงานประจําปี 2555 ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ฉบับนี้
เนื้อหาเป็นการสรุปและรายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญ ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่ 1 กล่าวถึง
ข้อมูลพื้นฐานและยุทธศาสตร์ของสํานักงานฯ ส่วนที่ 2 กล่าวถึงผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานภายใต้
แผนปฏิบัติราชการและปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 ส่วนที่ 3
รายงานการเงินของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่วนที่ 4 ภารกิจอื่น ๆ ของสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว นอกจากนี้ยังมีในส่วนของภาคผนวกที่ได้ประมวลภาพและกิจกรรมที่สําคัญ

8. รายงานประจําปี 2555 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา / โดย สํานักนายกรัฐมนตรี. สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2556. [นร 09 1.1 2555]
รายงานประจําปี 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาฉบับนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดทํา
เพื่อต้องการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 2555 ที่ได้
ปฏิบัติตามภารกิจหลักให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ อีกทั้งสามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้า อ้างอิง และในรายงานฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
ส่วนที่ 2 เป็นผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 3 เป็นรายงานทางการเงิน ส่วนที่ 4 ผลการดําเนินงานด้านการจัดทํา
ร่างกฎหมายและให้คําปรึกษาทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีสรุปย่อความเห็นทางกฎหมายที่น่าสนใจ

13 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่
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9. รายงานประจําปี 2555 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ.(สํานักงาน กปร.)/ โดย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.). กรุงเทพฯ :สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.), 2556. [กร- 1.1 2555]
รายงานประจําปี 2555 ของสํานักงานกปร. ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผลการดําเนินงานในรอบปี 2555 ของสํานักงานฯ ให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูลอีกทั้งสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลประกอบการอ้างอิง ทั้งเนื้อหาที่นําเสนอภายในประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็น
ภาพรวมของสํานักงาน กปร.ว่าด้วยยุทธศาสตร์และผลการดําเนินงานของสํานักงาน กปร.(พ.ศ. 2553 –
2556) รวมถึงข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 เป็นผลการดําเนินงานของสํานักงาน กปร. ประจําปี
2555 ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่สําคัญ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

10. รายงานประจําปี 2555 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. / โดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556. [วช- 1.1 2555]
รายงานประจําปี 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการ
จัดทําเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานเพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ
ข้อมูล อีกทั้งสามารถนําไปเป็นข้อมูลประกอบการค้นคว้า อ้างอิง ซึ่งสาระสําคัญที่นําเสนอประกอบด้วยความ
เป็นมาของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โครงสร้างสภาวิจัยแห่งชาติ การปฏิรูประบบวิจัยของชาติ
นโยบายและยุทธศาสตร์ การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ การ
บริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัย ตลอดจนความร่วมมือทางการวิจัยกับต่างประเทศการพัฒนาและการ
บริหารศูนย์ข้อสนเทศทางการวิจัย
14 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สาระสังเขปหนังสือใหม่
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11. รายงานประจําปี 2555 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. / โดย กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. กรุงเทพฯ :สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,
2556. [อก 09 1.1 2555]
รายงานประจําปี 2555 ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนฉบับนี้มีเนื่อหาเกี่ยวกับการ
สรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมกับรายงานผลสรุปของการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 2555
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบข้อมูลและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
การศึกษา อ้างอิง ซึ่งสามารถแบ่งสาระการนําเสนอของเนื้อหาภายในได้ดังนี้ การบริหารองค์กรและอัตรากําลัง
ผลสั ม ฤทธิ์ ที่สํ า คั ญ ภาพรวมของเศรษฐกิ จ การลงทุ น ในปี 2555 และแนวโน้ ม ปี 2556 ภาวะการลงทุ น
อุ ต สาหกรรมที่ สํ า คั ญ กิ จ กรรมสํ า คั ญ ในรอบปี 2555 นอกจากนี้ ยั ง ได้ ก ล่ า วถึ ง แหล่ ง ที่ ตั้ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานภายในเพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน

12.รายงานประจําปี 2555 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / โดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ, 2556. [วท 04 1.1 2555]
รายงานประจํ า ปี 2555 ของสํ า นั ก งานปรมาณู เ พื่ อ สั น ติ ฉ บั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 2555 เพื่อให้สาธารณชนทั่วไปได้รับ
ทราบข้อมูลซึ่งสาระสําคัญที่นําเสนอประกอบด้วย ส่วนแรก ข้อมูลทั่วไปว่าด้วยประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง ทําเนียบผู้บริหาร ปี 2555 – 2556 ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ปีงบประมาณ 2555 ว่าด้วยด้านการบริหารจัดการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้
เกิดความปลอดภัย ด้านการเสนอและนโยบายและแผนที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์รวมถึงด้านการ
สร้างและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ส่วนที่ 3 ผลงานเด่นรอบปีงบประมาณ 2555 และภาพกิจกรรม

15 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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13. รายงานประจําปี 2555 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. / โดย สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพฯ : สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน,2556.
[ยธ 11 1.1 2555]
รายงานประจําปี 2555 ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กร
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและประชาชนทั่วไปโดย
ทั้ ง นี้ ใ นการนํ า เสนอของเนื้ อ หาสามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น 5 ส่ ว น ดั ง นี้ ส่ ว นที่ 1 กล่ า วถึ ง คณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ส่วนที่ 2 กล่าวถึงสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนที่ 3 กล่าวถึงผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ปปง. ส่วนที่ 4 กล่าวถึงการ
รายงานฐานะทางการเงินของสํานักงาน ปปง. ส่วนที่ 5 กล่าวถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงานและประมวลภาพกิจกรรม

14. รายงานประจําปี 2555 สํานักงานอัยการสูงสุด./ โดย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด.
กรุงเทพฯ : สํานักงานอัยการสูงสุด,2556. [ยธ 13 1.1 2555]
รายงานประจําปี 2555 ของสํานักงานอัยการสูงสุดฉบับนี้เป็นการรวบรวมผลการดําเนินงานและ
สถิติคดีต่าง ๆ ในรอบปีงบประมาณ 2555 เพื่อเผยแพร่รายงานพร้อมกับสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบข้อมูล โดยเนื้อหาทั้งหมดแบ่งได้เป็น ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมสํานักงาน
อัยการสูงสุด ส่วนที่ 2 รายงานการเงิน ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานของสํานักงานต่าง ๆ ภายในการดูแลของ
สํานักงานอัยการสูงสุด ส่วนที่ 4 สถิติของงานในด้านต่าง ๆ ส่วนที่ 5 เป็นสถิติคดีอาญาและคดีแพ่งทั่ว
ราชอาณาจักร ส่วนที่ 6 เป็นการประมวลภาพกิจกรรมและกิจที่สําคัญในปีงบประมาณ 2555

16 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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15. รายงานประจําปี 2555 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี./ โดย สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,2556. [นร 04 1.1 2555]
รายงานประจําปี 2555 ของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฉบับนี้เป็นการนําเสนอรายงานสรุปผล
การดําเนินงานในรอบปี 2555 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1) ข้อมูลภาพรวมของสํานักงาน
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เช่น ยุทธศาสตร์ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณปี 2555 ส่วนที่2) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่สําคัญของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประจําปี 2555 เช่น ภารกิจด้านการพัฒนาองค์การ
ภารกิจด้านการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ส่วนที่ 3) รายงานการเงินของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เช่น งบ
แสดงรายได้และค่าใช้จ่าย งบแสดงฐานะการเงิน

16. รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2555. / โดย กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,2556.
[พน 05 2.2 333.794 2555]
รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย 2555 ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับพลังงานของประเทศ อีก
ทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิต การนําเข้า การส่งออก การใช้ ศักยภาพพลังงาน
ทดแทน รวมทั้งการใช้พลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมด้วยสถานการณ์พลังงานทดแทน
ของประเทศไทยปี 2555 และทั้งนี้ในการนําเสนอของเนื้อหาด้วยภาษาไทย – อังกฤษ

17 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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17. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555./ โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ :สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,2556. [ทส 10 7.3 334.3 2555]
รายงานสถานการณ์คุณภาพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ฉบับนี้เป็นการรายงานสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในรอบปี 2554 ถึง
2555 รวมทั้งได้รวบรวมและศึกษาประเด็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นพิเศษและอยู่ในความสนใจ
ของประชาชน เช่น สถานการณ์อุทกภัยในปี 2554 ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ การลักลอบ
ค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย รวมถึงแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตในเรื่องการบริหารจัดการน้ําอย่าง
บูรณาการและแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

18 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดอาเซียน
1. อาเซียน ควรไม่ควร. / โดย ทศมล ชนาดิศัย. และ พรเทพ โตชยางกูร. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ :
อมรินทร์, 2556. [ASEAN DS521 ท238อ 2556]
เมื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ใกล้จะมาถึงแล้ว ย่อมส่งผลให้เราชาวไทยในฐานะ
หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน มีเรื่องที่จะต้องศึกษาหาความรู้มากมายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม หนังสือ
เล่มนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่คนไทยควรจะต้องศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ว่าวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกทั้ง 10
ประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันนั้นในแต่ละประเทศมีเรื่องอะไรบ้างที่ควรทํา และเรื่องที่เราไม่ควรทําสําหรับ
ประเทศนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเป็นการขจัดความขัดแย้งที่ไม่สมควรเกิดโดยไม่จําเป็น
และต้องมีความเชื่อท่ามกลางสมาชิกว่า ความแตกต่างคือความสวยงาม

19 กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โรคติดโทรศัพท์มือถือ

รวบรวมเรียบเรียงโดย วิจิตรา ประยูรวงษ์
บรรณารักษ์ชํานาญการ
ในยุคเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทุกคนต่างก็มีโทรศัพท์มือถือใช้ จนถือว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ก็ว่าได้ อาการ
ติดโทรศัพท์มือถือ จนรู้สึกว่าขาดไม่ได้ หากลืมโทรศัพท์ไว้ที่ใดจะเกิดอาการเครียด วิตกกังวล ใจสั่น เป็นต้น ถือได้ว่า
เป็นอาการของโรคติดโทรศัพท์มือถือ (Nomophobia) ที่กําลังเกิดขึ้นกับหมู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่มีความเสี่ยงที่จะเป็น
โรคติดโทรศัพท์มือถือมากที่สุด จากผลสํารวจของสํานักงานส่งเสริมสังคมเเห่งการเรียนรู้เเละคุณภาพเยาวชน (สสค.)
ในหัวข้อที่ว่า “1 วันในชีวิตเด็กไทย” พบว่าในวงจรชีวิตของเด็กไทยใน 1 วัน สิ่งเเรกที่เด็ก 51% ทําหลังตื่นนอน คือ
การเช็กโทรศัพท์มือถือ สิ่งสุดท้ายที่เด็ก 35% ทําก่อนนอนคือใช้โทรศัพท์มือถือเล่นเฟซบุ๊กเเละไลน์” จะเห็นว่า
เด็กไทยมีแนวโน้มในการเป็นโรคติดโทรศัพท์มือถือมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะทําให้เสียบุคลิกภาพแล้ว ยังทําให้เกิดปัญหา
ด้านสุขภาพด้วย ไม่ว่าจะเป็น อาการปวดเมื่อย อาการตาเสื่อม อาการนิ้วล็อกโรคอ้วนและโรคเกี่ยวกับกระเพาะ
อาหาร ซึ่งไม่ส่งผลอันดีเลย โรคติดโทรศัพท์มือถือจึงเป็นโรคที่ไม่ควรถูกมองข้าม

โรคติดโทรศัพท์มือถือ (Nomophobia) คืออะไร
โรคติดโทรศัพท์มือถือ (Nomophobia) หรือ "โนโมโฟเบีย" เป็นอาการที่เกิดจากความหวาดกลัวจากการ
ขาดโทรศัพท์มือถือเพื่อการติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงภาวะความเครียดเมื่อโทรศัพท์อยู่ในจุดอับสัญญาณ หรือเเบตเตอรี่
หมด จนไม่สามารถติดต่อใครได้องค์การวิจัยของสหราชอาณาจักร หรือ YouGov ได้บัญญัติศัพท์ที่ใช้เรียกอาการของ
โรคนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2008 จากการนําคําว่า no-mobile-phone มารวมกับคําว่า phobia หรือโรคกลัวในทางจิตเวช
จัดอยู่ในกลุ่มวิตกกังวล ซึ่งเป็นความกลัวที่มากกว่าความกลัวทั่ว ๆ ไป Nomophobia เกิดจากยุคสมัยของโลกทุก
วันนี้ที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีให้มีการแพร่หลายไปสู่ผู้คน ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่มีการพัฒนา
ให้เป็นมากกว่าโทรศัพท์ หรือที่เรียกว่า smartphone หรือ โทรศัพท์อัจฉริยะ ที่สามารถถ่ายรูปได้ เข้าอินเทอร์เน็ต

เล่ น เกม ฟั ง เพลง ดู ห นั ง เป็ น ต้ น แต่ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มกั น ในหมู่ วั ย รุ่ น ไปจนถึ ง วั ย กลางคนคื อ แอพพลิ เ คชั่ น
(application) ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Skype, Twitter, Instagram และอื่น ๆ อีกมาก ที่สามารถ
ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันกันได้ตลอดเวลา ซึ่งมีความสะดวกมากเพราะไม่จําเป็นต้องนัดเจอกันเพื่อพูดคุย แต่สามารถ
พูดคุยกันผ่านโทรศัพท์ได้ ทั้งข้อความ ข้อความเสียง หรือ เปิดกล้อง Facetime คุยกันได้แบบเห็นหน้า และด้วยความ
สะดวกนี้เองทําให้เราใช้โทรศัพท์บ่อยยิ่งขึ้นจนติดเป็นนิสัย ทําเป็นประจํา จนวันหนึ่งขาดไม่ได้ หรือห้ามใจไม่ไหว
ดั ง นั้ น หากวางโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ผิ ด ที่ เราจะใช้ เ วลาเพี ย งไม่ น านก็ ท ราบว่ า มื อ ถื อ หาย จนแทบจะพู ด ได้ เ ลยว่ า
โทรศัพท์มือถือคือปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ไปแล้ว
อาการของโรค
สัญญาณเตือนที่จะบอกว่าคุณหรือคนใกล้ตัวติดโทรศัพท์มือถือเข้าขั้นวิกฤต ให้สังเกตดูว่ามีอาการดังนี้หรือไม่
1. หยิบโทรศัพท์มาเช็กทันทีที่มีเสียงเตือน
แม้ว่าจะยุ่งแค่ไหนแต่ถ้ามีเสียงติ๊ดเบา ๆ หรือมีเสียงสัญญาณว่าโทรศัพท์มีการติดต่อเข้ามา ก็จะละทิ้งภารกิจ
ติดพันทุกอย่างลงทันที แล้วหยิบโทรศัพท์ขนึ้ มาดูอย่างปัจจุบันทันด่วน ไม่เช่นนั้นจะเกิดอาการกระวนกระวาย
ลุกลี้ลุกลนหมดสมาธิกับอย่างอื่นอย่างฉับพลัน ถ้าเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่า เริ่มมีอาการ Nomophobia แล้ว
2. หลอนว่าโทรศัพท์สนั่ หรือดังอยู่บ่อย ๆ
อาการหลอนว่าโทรศัพท์สั่นหรือดัง (Phantom Cellphone Syndrome) ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีสญ
ั ญาณโทรศัพท์
เข้ามาจริง ๆ เป็นอาการที่ค่อนข้างชัดเจนมากว่ากําลังติดเทคโนโลยีไร้สายเข้าขั้นวิกฤตแล้ว แต่ก็เป็นอาการพื้นฐานที่
เกิดขึ้นได้กับทุกคน จากผลสํารวจของ Indiana University-Purdue University Fort Wayne ที่พบว่า 89% ของ
ผู้ใช้โทรศัพท์มอื ถือ มีอาการหลอนว่าโทรศัพท์สั่น หรือดังทั้ง ๆ ที่ไม่มสี ายเข้าอยู่บ่อย ๆ
3. มีอาการ FOMO หรืออาการกลัวพลาดข่าวสารสําคัญ
ลองสังเกตตัวเองดูว่ามีการอัพเดทหน้าแรกของโซเชียลมีเดีย ทัง้ Facebook, Line,Twitter, Instagram อยู่
ตลอดเวลาหรือไม่ เช่น วางโทรศัพท์ได้ไม่ถงึ 5 นาที ก็ยกขึ้นมาเช็กข่าวใหม่ ๆ อีกครั้งแล้ว เรียกได้ว่าอยากจะรู้ทั้ง
ข่าวสาร และเรื่องราวของชาวโซเชียลมีเดียอย่างใกล้ชิด ใครไปทําอะไรที่ไหน เมื่อไร กินอะไร ก็พลาดไม่ได้สักวินาที
ถ้าไม่รู้ก็จะหงุดหงิด กระวนกระวาย ใจไม่เป็นสุข หากรู้ตวั ว่ามีอาการ FOMO (Fear Of Missing Out) หรือ อาการ
กลัวพลาดข่าวสารในโซเชียลมีเดียเช่นนี้ ก็ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ โดยปล่อยผ่านเรื่องราวของคนอื่นไปบ้าง
แล้วหันมาสนใจเรื่องของตัวเอง กับสิ่งที่ตัวเองทําให้มากขึ้น
4. ไม่สนใจคนรอบข้าง
การไม่สนใจคนรอบข้างเป็นพฤติกรรมที่เห็นกันชินตาเลยก็ว่าได้ ขนาดมาด้วยกัน นั่งใกล้กัน ต่างคนก็ต่างนั่ง
คุยโทรศัพท์ ไม่ยอมหันหน้ามามองหรือพูดคุยกันเลย หากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ คนใกล้ชดิ ที่เคยสนิทสนม
กันก็อาจจะกลายเป็นความห่างเหินเหมือนมีช่องว่างตรงกลางที่เอื้อมไม่ถึง เนื่องจากต่างฝ่ายต่างขาดการสื่อสารซึ่งกัน
และกัน หรือฝ่ายหนึ่งส่งสารไป แต่อีกฝ่ายไม่รับสารนั้น มัวนั่งก้มหน้ากดโทรศัพท์ ดังนั้น ไม่ควรปล่อยให้พฤติกรรม
แบบนี้เกิดขึ้น ให้เทคโนโลยีมาพรากเราจากความอบอุ่นของเพื่อน ครอบครัว และคนใกล้ชิด

5. ขาดโทรศัพท์ขาดใจ
สําหรับคนที่อยู่ห่างโทรศัพท์ไม่ได้เลย เพราะเมื่อไรที่ไม่ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัพเดทสเตตัส ถ่ายรูป หรือ
เช็กอิน ก็เหมือนจะขาดใจตายเสียให้ได้ นั่นก็แสดงว่าเข้าข่ายติดโทรศัพท์อย่างหนัก เรียกได้ว่าถ้าเปรียบเทียบกับ
อาการป่วยก็ต้องบอกว่าเขาขั้นสาหัสเลยทีเดียว ดังนั้นถ้ารู้ตัวว่าเป็นแบบนี้ ควรจะออกห่างจากโทรศัพท์บ้าง ทําเป็น
เหมือนไม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่กับตัวได้เลยยิ่งดี เพื่อลดอาการเสพติดโทรศัพท์ ที่อาจจะเป็นสาเหตุให้รู้สึกเครียด และมี
ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมา
6. ประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางานลดลง
ถ้าวัน ๆ ไม่สามารถเงยหน้าขึ้นมาจากโทรศัพท์ หรือแยกแยะและเรียงลําดับความสําคัญของชีวิตในแต่ละวัน
ได้ คงไม่พ้นต้องเสียสมาธิในการเรียนและการทํางานไปไม่น้อย จนอาจจะเป็นสาเหตุให้ประสิทธิภาพในการเรียนและ
การทํางานลดลงไปอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งถ้าไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ ให้ห่างไกลจากอาการติด
โทรศัพท์มือถือโดยด่วน ก็อาจจะต้องเสียใจกับผลลัพธ์ที่จะตามมาทั้งในเรื่องของหน้าที่การงาน การเรียน รวมทั้ง
ปัญหาสุขภาพที่คาดไม่ถึงอีกมาก

ความเสี่ยงต่อโรคอื่น ๆ
โรคติดโทรศัพท์มือถือนอกจากจะทําให้เสียบุคลิกภาพและสุขภาพจิตแล้วยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายด้วย
ดังนี้
1. อาการปวดเมื่อย
อาการปวดเมื่อย คอ บ่า ไหล่ ถือเป็นอาการลําดับแรก ๆ ที่เป็นผลมาจากการนั่งเกร็งในท่าเดิม ๆ ยิ่งไปกว่านั้น
เวลาที่เราเพ่งดูหน้าจอร่างกายของเราก็จะค่อยค้อมลง ตัวงอและงุ้ม ส่งผลให้ล้าไปทั้งคอและบ่า และอาจส่งผลไปถึง
การปวดศีรษะ เพราะเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนั้นต้องไหลผ่านกล้ามเนื้อส่วนบ่า ต้นคอ เมื่อเกิดอาการเกร็งจนกล้ามเนื้อ
บิด ทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกนัก เมื่อเป็นบ่อยครั้งเข้าจะทําให้รู้สึกปวดศีรษะได้ หากเกิดอาการนี้กับเด็กหรือ
วัยรุ่นจะส่งผลให้กระดูกหรือหมอนรองกระดูกเสื่อม ก่อนวัยอันควรอีกด้วย นอกจากปวดเมื่อยแล้วจากการนั่งหลังงุ้ม
แล้ว ยังส่งผลต่อโรคระบบทางเดินหายใจ เมื่อนั่งหลังงุ้มจะทําให้หายใจไม่สุดปอด หายใจสั้นและติดขัด ส่งผลต่อการ
ขับของเสียหรือเชื้อโรคในทางเดินหายใจที่ถูกจํากัดลง

2. อาการตาเสื่อม
การจ้องหน้าจอนาน ๆ ทําให้กล้ามเนื้อรอบดวงตาเกร็งตัว เมื่อมองแสงสีของภาพจากจอที่ฉูดฉาด เคลื่อนที่เร็ว
ทําให้ประสาทตาล้า เกิดอาการตาแห้ง ซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้บ่อยครั้งเข้าก็จะส่งผลให้ประสาทตาเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
3. อาการนิ้วล็อก
การใช้มือถือจิ้มที่หน้าจอบ่อย ๆ นาน ๆ อาจทําให้เป็นอาการนิ้วล็อก นิ้วชา ปวดข้อมือ อาจะถึงขั้นเส้นเอ็น
ข้อมืออักเสบ ลักษณะอาการนิ้วล็อกให้สังเกตจาก จะเริ่มกํามือไม่ค่อยลง มือและนิ้วแข็ง กําแล้วเหยียดขึ้นไม่ได้ เมือ่
ตื่นนอนขึ้นมายิ่งรู้สึกมือแข็งมาก รู้สึกปวดเมื่อยมือและนิ้ว ให้สงสัยได้เลยว่ากําลังเป็นโรคนิ้วล็อก ควรพบแพทย์เพื่อ
รักษาต่อไป
4. โรคอ้วนและโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
การนั่งอยู่กับที่นาน ๆ ทําให้ร่างกายไม่เกิดการเผาผลาญ อาหารถูกพอกพูนเป็นไขมันสะสมโดยเฉพาะบริเวณ
หน้าท้อง ก้น และต้นขา นอกจากจะทําให้อ้วนขึ้นแล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพของกระเพาะอาหาร อาหารย่อยยาก
ท้องอืด ลําไส้อ่อนแรง เพราะไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวของลําไส้
วิธีป้องกันและการบําบัดรักษา
ทางการแพทย์ต้องใช้การรักษาแบบ Cognitive Behavior Therapy (CBT) ซึ่ง เป็นการรักษาที่นิยมใช้ใน
กลุ่มผู้มีอาการซึมเศร้า วิตกกังวล และอาการกลัวในระดับต่างๆ ทําโดยการปรับเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนแปลงความ
เชื่อเฉพาะตัวเเละกรอบความคิดเพื่อให้ผู้ป่วยเห็นปัญหาในปัจจุบัน เเละสามารถลําดับความสําคัญของปัญหาเพื่อ
เรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได้ เมื่อรับการรักษาจนหายดีเเล้ว จะรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นเมื่อไม่มีโทรศัพท์มือถือให้
ต้องมาคอยเป็นกังวล
หากคุณรู้ตัวว่าเพิ่งเริ่มติดโทรศัพท์ ลองรักษาด้วยตัวเองก่อน เริ่มจากลองใช้ชีวิตโดยไม่ต้องมีโทรศัพท์มือถือ ใช้
โทรศัพท์มือถือเฉพาะเวลาที่จําเป็นเท่านั้น หากรู้สึกเหงา ให้เดินไปคุยกับใครสักคนใกล้ ๆ แถวนั้น คุยกับคนในบ้าน
คุยกับเพื่อนร่วมงาน ในช่วงวันหยุดลองไม่หยิบมือถือขึ้นมาเมื่อรู้สึกว่างให้หาอะไรทําอย่างอื่นทดแทน เช่น อ่าน
หนั ง สื อ ออกกํ า ลั ง กาย นั่ ง สมาธิ ปิ ด โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เมื่ อ เข้ า นอน แต่ ห ากทํ า เเล้ ว รู้ สึ ก ว่ า ไม่ ส ามารถอยู่ ห่ า งจาก
โทรศัพท์มือถือได้ ควรปรึกษาจิตเเพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง
คําแนะนําในการแก้ปัญหาโรค Nomophobia
1. ยอมรับว่าตัวเองเป็นโรคติดโทรศัพท์ เพื่อที่จะได้ตั้งใจแก้นิสัยนี้
2. ตั้งกฎไว้ว่าจะไม่ใช้มือถือภายในเวลาที่กําหนด โดยเริ่มจาก 10 นาที จากนั้นก็ค่อย ๆ เพิ่มเวลาในการ
ห่างจากมือถือเป็นครึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมง

3. เมื่อถึงบ้านก็จัดบริเวณต้องห้ามสําหรับโทรศัพท์มือถือ เช่น ห้องทานข้าวหรือห้องนอน เพราะเป็นห้องที่
ควรใช้เวลาอยู่กับสมาชิกในครอบครัว เช่น ทานข้าวร่วมกัน หรือดูโทรทัศน์ร่วมกันก่อนนอน
4. หากิจกรรมอย่างอื่นทํายามว่าง เช่น ออกกําลังกาย ทํางานอดิเรก อ่านหนังสือ
5. ปิดโทรศัพท์มือถือก่อนเข้านอน
โทรศัพท์มือถือเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ทําให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันง่ายขึ้น สะดวกขึ้นเท่านั้น ไม่ควรเป็น
อุปกรณ์ที่มาทําให้ชีวิตในส่วนอื่น ๆ ที่ควรจะมีและควรจะเป็นของเราหายไป เช่น ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง
ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว เป็นต้น หากพบว่าตนเองหรือบุคคลรอบข้างมีอาการเสี่ยงในการเป็นโรคติด
โทรศัพท์มือถือดังกล่าว ก็สามารถชักชวนกันออกไปทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ออกกําลังกาย เล่นดนตรี หรือทํางาน
อดิเรก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลจากโรคโนโมโฟเบีย
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