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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........

หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป (D)

1. ในหลวงของเรา My King. / โดย National Geographic Society. กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์,
2555. [DS586 ภ671น 2555]

ผู้จัดทําได้ทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ต้องการให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศ
ไทยอย่างถ่องแท้ โดยเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่สุดของแผ่นดิน คือ เรื่องราวของพ่อ
แห่งแผ่นดิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้อ่านจะได้รับทราบถึงสิ่งที่ท่านทรงสอนพวกเรา อาทิ เรื่อง
ความพอเพียงบนเส้นทางสายกลาง และการเดินหน้าใช้ชีวิตอย่างมีสติมีเหตุผล การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
การใช้สัจธรรมแห่งชีวิต การคิดอย่างสามัญธรรมชาติ และหนทางการเป็นปราชญ์ที่ต้องรู้จักความพอดี ดังนั้น
คนทั่วโลกจะเข้าใจได้ทันทีว่าพระองค์ คือ พ่อผู้สร้างวิชาชีวิตแก่พสกนิกร วิชาที่สอนเป็น “How to” ระดับ
โลกเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความสุข
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หนังสือหมวดความรู้ทั่วไป (A)
1. วัตถุชิ้นเอกในพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่ม 2. / โดย นิรนิ ธน์ ภู่คํา. กรุงเทพฯ
: สถาบันพระปกเกล้า, 2556. [AM101.T5P7 น656ว 2556]
หนั ง สื อ เล่ ม นี ้ เ ป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งราชภั ณ ฑ์ โบราณวั ต ถุ และ
ศิ ล ปวั ต ถุ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินี
ทั้งนี้เป็นการนําเสนอข้อมูลด้วยภาพโดยมีคําอธิบายกํากับไว้ใต้ภาพเพื่อผู้อ่านได้เข้าใจยิ่งขึ้น
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หนังสือหมวดปรัชญา ศาสนา (B)
1. จิตตกรรมเล่าเรื่อง จิตตนคร. / โดย นิศานาถ นามสนธิ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,
2556. [BQ5620 ธ635จ 2556]
หนังสือ “จิตตกรรมเล่าเรื่อง จิตตนคร” เล่มนี้เป็นการขยายความเรื่องจิตในคําสอนของพระพุทธศาสนา
รวมทั้งคําสอนเรื่องอื่น ๆ เช่น เรื่องกิเลส เรื่องคุณธรรมในเชิงบุคลาธิษฐานก็เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องจิต ตลอด
ถึ ง เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จิ ต คื อ กิ เ ลสและธรรมที่ ชั ด เจนว่ า กิ เ ลสที่ ดี คื อ อะไร ธรรมที่ ดี คื อ อะไร
และทําไม ซึ่งพระนิพนธ์เรื่อง “จิตตนคร” ให้ปรากฏรูปร่างหน้าตาชัดเจนยิ่งขึ้น ในรูปของภาพเขียนภาพการ์ตูน เพื่อสื่อให้
ผู้อ่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างมาก

2. “เซน” จากมุมมองของคนผ่านทาง. / โดย บรรจง บรรเจิดศิลป์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ
: มติชน, 2556. [BQ9264.2 บ146ซ 2556]
หนังสือ เล่มนี้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ ปรัชญาเซน ซึง่ เป็นหลักความเชื่อหนึ่งของ
คนตะวันออก ซี่งสอนให้ละวางตัวตน ตามหลักการของเซน เพื่อแสวงหา “ความว่าง” ซึ่งหลัก
นี้ดูเหมือนจะสวนกระแสทุนนิยมในยุคนี้ แต่ยังคงใช้ได้ดี เหมาะสําหรับผู้อ่านที่ต้องการค้นหาสัจธรรมแห่ง “ความว่าง”
ท่ามกลางวิกฤตศรัทธาในยุคโลกาภิวัตน์ ในยามที่ต้องดํารงตนในสังคมสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม เซนคือสิ่งที่
มีคุณค่าทางใจของคนตะวันออก เซนมุ่งให้จติ ใจของคนมองเห็นสัจธรรม

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
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3. ที่นี่...พระของประชาชน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. / โดย นิศานาถ นามสนธิ,
บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : ศิรวิ ัฒนา อินเตอร์พริ้นท์, 2556. [BQ988 ท532 2556]
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ผู้ เ ขี ย นมี แ รงบั น ดาลใจในการวาดภาพชุ ด นี้ ต อนได้ เ ห็ น ภาพถ่ า ยเก่ า ๆ
และได้ อ่ า นได้ ฟั ง เรื่ อ งราวของเจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ ฯ ซึ่ ง บวชแก้ บ นเมื่ อ คราวยั ง เป็ น เด็ ก อายุ 14 ปี
ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ครอบครัวไม่มีใครรู้ว่าสามเณรจะเจริญเติบโตมาเป็นสังฆราชาในวันนี้ และผู้ เ ขี ย น
นํา เสนอประวั ติ ข องเจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก
และภาพประกอบในการทํา กิ จ วั ต รต่ า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ซึ่ ง รวมทั้ ง การเป็ น
บุ ค คลสํา คั ญ ในพระราชพิ ธี ต่ า ง ๆ
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป (D)
1. ในหลวงของเรา My King. / โดย National Geographic Society. กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์,
2555. [DS586 ภ671น 2555]
ผู้จัดทําได้ทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ต้องการให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทย
อย่างถ่องแท้ โดยเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่สุดของแผ่นดิน คือ เรื่องราวของพ่อแห่งแผ่นดิน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้อ่านจะได้รับทราบถึงสิ่งที่ท่านทรงสอนพวกเรา อาทิ เรื่องความพอเพียงบนเส้ น ทาง
สายกลาง และการเดินหน้าใช้ชีวิตอย่างมีสติมีเหตุผล การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การใช้สัจธรรมแห่งชีวิต
การคิดอย่างสามัญธรรมชาติ และหนทางการเป็นปราชญ์ที่ต้องรู้จักความพอดี ดังนั้นคนทั่วโลกจะเข้าใจได้
ทันทีว่าพระองค์ คือ พ่อผู้สร้างวิชาชีวิตแก่พสกนิกร วิชาที่สอนเป็น “How to” ระดับโลกเพื่อพัฒนาประเทศ
ให้มีความสุข

2. ปราสาทพระวิหารกับเบี้องหน้าเบื้องหลังประเด็นขัดแย้งไทย-กัมพูชา. / โดย ดวงธิดา ราเมศวร์. กรุงเทพฯ
: ยูโรปา เพรส, 2556. [DS575.5.C3 ป455]
หนังสือปราสาทพระวิหาร เป็นหนังสือที่รวบรวมประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา
โดยในหนังสือกล่าวถึงเรื่องราวที่เป็นชนวนความขัดแย้งและกรณีพิพาทเขตแดนปราสาทพระวิหารที่มีการต่อสู้กัน
ถึงศาลโลก พร้อมทั้งมีบทวิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งความขัดแย้ง เรื่องการเมือง ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนต่าง ๆ ของรัฐบาล
ประเทศไทยและกัมพูชา นอกจากนี้ยังมีบทสรุปบางส่วนจากการแถลงปิดคดีที่ ขึ้ น ต่ อ ศาลโลกมาให้ อ่ า น
ด้ ว ย
กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร

4

สาระสังเขปหนังสือใหม

พฤษภาคม’57

หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)

1. คู่มือการจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า. / โดย ธนิต โสรัตน์. กรุงเทพฯ : กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
กระทรวงการคลัง, 2552. [HF5485 ธ262ค 2552]
หนังสือ “คู่มือการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า” เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจรและครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ผู้เขียนได้ใช้ภาษาและถ้อยคําที่ง่ายต่อความ
เข้าใจ แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนเป็นผู้รู้ด้านโลจิสติกส์เป็นผู้มีประสบการณ์จริงและยังสอดแทรกกรณีตัวอย่าง ภาษี
ที่ง่ายต่อการสื่อสาร และทําให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์ให้กับภาคศึกษาและ
ภาคธุรกิจได้อย่างดีและสามารถนําไปใช้ในธุรกิจได้จริง
2. บั ต รเครดิ ต มิ ต รหรื อ ศั ต รู / โดย วริ ศ รา ภานุ วั ฒ น์ . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2. กรุ ง เทพฯ : แสงดาว, 2556.
[HG3755.7 ว329บ 2556]
ในสังคมยุคปัจจุบัน “บัตรเครดิต” กลายมาเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันของคนทั่วไปซึ่งเป็นสิ่งที่
เรียกได้ว่าทั้งมีประโยชน์อย่างยิ่งและมีโทษมหันต์ถ้าไม่รู้จักใช้และควบคุมการใช้ให้ดี หนังสือเรื่อง “บัตรเครดิต
มิตรหรือศัตรู” จึงได้อธิบายสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต เพื่อให้สามารถใช้ความรู้เหล่านี้แก้ไขเมื่อเกิด
ปัญหา หรือเพื่อป้องกันปัญหาได้ เป็นการให้คําแนะนําสําหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตแล้วเป็น
หนี้ ว่าควรจะจัดการกับ หนี้บัตรเครดิต อย่างไรตามหลักบันได 7 ขั้น แต่อย่างไรก็ดีไม่ควรลืมว่าบัตรเครดิตคือ
“ดาบสองคม” ถ้าใช้ผิดพลาดโดยใช้ด้วยความประมาท หรือความโลภก็จะทําลายตัวผู้ใช้ให้เดือดร้อนได้
กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
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3. เศรษฐศาสตร์แนวใหม่. / โดย วิทยากร เชียงกูล. กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2556. [HC79.E5 ว583ส 2556]
”เศรษฐศาสตร์แนวใหม่” เป็นหนังสือที่นําภาควิชาเศรษฐศาสตร์มาผสมผสานกับภาควิชาระบบ
นิเวศน์ เนื่องจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เป็นรายวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจการเลือกใช้ทรัพยากรและ
เทคโนโลยี หากนําเนื้อหาของการรักษาวัฏจักรการหมุนเวียน หรือระบบนิเวศน์มาสอดแทรกเข้าในเนื้อหาของ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ก็จะทําให้บุคคลที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มีการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
และเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมและช่วยรักษาระบบนิเวศน์ด้วย

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
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พฤษภาคม’57

หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ (J)
1. การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435 - 2458. / โดย เตช บุนนาค. กรุงเทพฯ
: สถาบันดํารงราชานุภาพ, 2556 [JS7403 ต674ก 2556]
หนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การปกครองส่วนท้องถิ่นของสยาม
ตั้งแต่ พ.ศ. 2435 – 2458 ซึ่งเป็นช่วงที่สําคัญด้านหนึ่งของการปรับปรุงสยามประเทศให้ทันสมัย
คือการก่อตั้งการขยายตัวและความสําเร็จของกระทรวงมหาดไทยในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงดํารงตําแหน่งเสนาบดี ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์อยู่กับการเมืองภายนอกประเทศของ
สยามในช่วงเวลาดังกล่าว และมีการอธิบายถึงพัฒนาการของการเกิดระบบเทศาภิบาล เพื่อให้การปกครองเป็น
ระบบที่มีเอกภาพ มีระบบสายขั้นการบังคับบัญชา ขจัดอิทธิพลของขุนนางเก่าที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นด้วยระบบ
ข้าราชการที่แต่งตั้งไปจากส่วนกลาง

2. คู่มือการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณสําหรับท้องถิ่น. / กรุงเทพฯ : สํานักวิจัยและพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า, 2556. [JS7404.6.P82 พ343ค 2556]
หนังสือเล่มนี้เป็นการนําเสนอกระบวนการทําแผนพัฒนาและงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นอย่างง่าย พร้อมอธิบายวิธีการทําประกันสังคมเชิงสร้างสรรค์ การศึกษาทุนทางสังคมและการทําแผนที่
เดินดิน การจัดทําข้อเสนอโครงการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งผู้เขียนได้ประมวลองค์ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ จากประสบการณ์

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
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พฤษภาคม’57

หนังสือหมวดกฎหมาย (K)
1. การกํากับดูแลเนี้อหากิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ : ประสบการณ์จากต่างประเทศสู่ประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ,
2555. [KR51 ค121ก 2555]
หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมหลักการและแนวทางปฏิบัติซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการกํากับ
ดูแลเนื้อหาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย ส่วนแรกเป็นภาพกว้างเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปสื่อและการก่อกําเนิด กสทช. ครั้งแรกในประเทศไทย ส่วนที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบ
ที่จําเป็นสําหรับการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคม (Broadcasting

Media

Regulation Primer) ตามด้ ว ยเรื่ อ งการบริ ก ารแบบ Linear และ Non - Linear รวมถึ ง การ
กํา กั บ ดู แ ลเรื่องกรณียุโรป ส่วนที่สามเป็นการศึกษาการใช้อํานาจของ กสท. กรณีไทยแลนด์ก๊อตทาเลนท์
2012
2. มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา. / โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556.
[KS11 ท189ม 2556]
หนั งสื อ “มุ มมองใหม่ในกฎหมายอาญา” เล่มนี้ เป็ นหนั งสือที่รวบรวมบทความวิเคราะห์แ ละ
ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ที่ผู้อ่านสามารถอ่านบทวิเคราะห์และพิ จ ารณาตามวิ จ ารณญาณ
แต่ละคน ผู้จัดทําได้นําเอาเรื่องราวต่าง ๆ ที่เคยได้ตีพิมพ์และเผยแพร่แล้วมาแก้ไขความบกพร่องและคําผิดให้
สมบูรณ์แบบและถูกต้องกว่าเดิม จากการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ดังนั้น ฉบับนึ้จึงเป็น
ฉบับที่มีความสมบูรณ์และน่าเชื่อถือ

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
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พฤษภาคม’57

หนังสือหมวดภาษาและวรรณคดี (P)
1. ศรี ศ ตวรรษมหาสั ง ฆราชา ร้ อ ยกรองสรรเสริ ญ พระเกี ย รติ คุ ณ สมเด็ จ พระญาณสั ง วร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก. กรุ ง เทพฯ : สํา นั ก วรรณกรรมและประวั ติ ศ าสตร์
กรมศิลปากร, 2556. [PL4206.6 ศ254 2556]
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เนื่ อ งในโอกาสที่ ส มเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ปี ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พระโอวาท และ
พระนิ พ นธ์ ที่ มี ส าระอั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ พุ ท ธศาสนิ ก ชน รวม 32 รายการ เช่ น พระประวั ติ ส มเด็ จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยผู้ประพันธ์ที่เชี่ยวชาญด้านกวีนิพนธ์ ฯลฯ

2. สายน้ําไม่เหือดหาย / กรุงเทพฯ : มติชน, 2556. [SC ส658 2556]
หนังสือเรื่อง “สายน้ําไม่เหือดหาย” นี้เป็นการรวมผลงานเรื่องสั้นเกียรติยศ 7 เรื่อง จากนักเขียน
ชั้นครู 7 ท่าน ได้แก่ เสนีย์ เสาวพงศ์, วสิษฐ เดชกุญชร, สุจิ ตต์ วงษ์เทศ, เรืองชัย ทรั พย์นิรั นดร์ ,
ส. ทรัพย์นิรันดร์, ขรรค์ชัย บุนปาน และ เสถียร จันทิมาธร และ ผลงานจากนักเขียนรางวัลมติชน
สุดสัปดาห์ ประจําปี 2555 ซึ่งแบ่งเป็น เรื่องสั้น 6 เรื่อง และ กวีนิพนธ์อีก 4 เรื่อง นอกจากนี้ยังมี
บทสัมภาษณ์นักเขียนมือรางวัล ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทคือ “บุญชิต ฟักมี” นักเขียนผู้ชนะเลิศ
ประเภทเรื่องสั้น และ “นายทิวา” นักเขียนผู้ชนะเลิศประเภทกวีนิพนธ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ท่านผู้อ่านได้
เห็นคุณค่าของวรรณกรรมซึ่งไม่เคยสูญสลาย

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
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หนังสือหมวดเทคโนโลยี (T)

1. อาหารเสี่ยงเลี่ยงได้. / โดย ทัทยา อนุสสร. กรุงเทพฯ : มติชน, 2556. [TX353 ท343อ 2556]
อาหารมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากต่อสุขภาพของมนุษย์ ดังนั้นเราจึงควรที่จะกินเพื่ออยู่อย่างมี
คุณภาพ หนังสือเรื่อง “อาหารเสี่ยงเลี่ยงได้” เล่มนี้จะบอกถึงวิธีกินอาหารที่มีประโยชน์ และไม่มีโทษต่อ
สุ ข ภาพของท่ า นผู้ อ่ า น เพื่ อ เพิ่ ม ความสุ ข ลดอาหารเสี่ ย ง หลี ก เลี่ ย งอาหารอั น ตราย รวมทั้ ง ข้ อ มู ล ด้ า น
โภชนาการที่เป็นประโยชน์ และแนะนําเมนูอาหารอร่อย ทํากินง่ายซึ่งบํารุงสุขภาพถึง 36 ชนิด อาหารชนิด
ใดบ้างที่ควรระวังหรือกินอย่างอื่นทดแทน มีการตอบคําถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับโภชนาการต่าง ๆ ทําให้ได้
ความรู้ด้านโภชนาการอย่างรอบด้าน

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
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หนังสือหมวดรายงานการวิจยั
1. กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใน
ต่างประเทศ . / โดย ชมพูนุท ตั้งถาวร. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556. [ว KD41 ช172ก 2556]
รายงานการวิจัยฉบับนี้มีเนื้อหาที่กล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ “อํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญ”
อํานาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและอํานาจนิติบัญญัติ เพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ และความแตกต่าง
ของอํานาจดังกล่าว และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกระบวนการนิติบัญญัติและกระบวนการแก้ไข
เพิ ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ในต่ า งประเทศตลอดจนกล่ า วถึ ง อํ า นาจในการควบคุ ม ความชอบด้ ว ย
รั ฐ ธรรมนู ญ ของการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ โดยศาลยุ ติ ธ รรม ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ คณะตุ ล าการ
รัฐธรรมนูญในต่างประเทศ และตั้งข้อสังเกตต่อกรณีศึกษาของต่างประเทศเพื่อให้เข้าใจและเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงรัฐธรรมนูญต่อไป

2. กลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบการเปิดเสรีการค้า. / โดย ชโยดม สรรพศรี และคณะ. กรุงเทพฯ : สถาบัน
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2556. [ว HF1430.5 ช198ก 2556]
การศึ ก ษาวิ จั ย เล่ ม นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสนอแนวทางการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพกลไกและ
มาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศไทย 2 กองทุน
ได้แก่ 1. กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ 2. กองทุน
เพื่อการปรับตัวเองภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ทั้ง 2 กองทุนได้
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่การช่วยเหลือดังกล่าวยังไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ซึ่งส่งผลให้ความช่วยเหลือไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร ข้อเสนอแนะ คือกองทุนควรมีกองทุนเดียวเพื่อลดความ
กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
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ซ้ําซ้อนและปัญหาความต่อเนื่องและมีการบริการในรูปแบบของ “องค์การมหาชน” เพื่อความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ รวดเร็วทันต่อความเปลี่ยนแปลงครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ งบประมาณ
มีเพียงพอ

3. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี. / โดย
วาสนา ทวีกุลทรัพย์ และวาณี บุณยะไวโรจน์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2555. [ว LB1027.43 ว491ก 2555]
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนา
ระบบการเรี ย นการสอนพร้ อ มกั บ ทดลองใช้ ร ะบบการเรี ย นการสอนตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ผลการวิจัย พบว่านักเรียนร้อยละ 96 ต้องการระบบการเรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ระบบขั้นตอน มีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ มีการสอนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน การทดลองใช้ระบบพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยระบบดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์การเรียน หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อระบบในระดับมากที่สุด
คือชอบเรียนด้วยระบบนี้มีโอกาสหาความรู้ได้ พึ่งพาตนเองเป็นหลัก และนักเรียนเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น

4. การพัฒนาวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคดีอาญา โดยการปรับใช้ชุดเครื่องมือของ แกรี่ ที. เฟอร์ลอง. / โดย พรรณทิพา
วงศ์สุทัศน์โมคกุล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใ นพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ , 2556.
[ว KU16.1 พ262ก 2556]
การศึกษาเรื่องการพัฒนาวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคดีอาญาโดยการปรับใช้ชุดเครื่องมือของ แกรี่ ที.
เฟอร์ลอง (Gary T.Furlong) มีวัตถุประสงค์ 3 ประการด้วยกัน คือ 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์สาเหตุความขัดแย้ง
ในคดีอาญาที่มีการฟ้องร้องในคดีอาญา 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ขั้นตอนและวิธีจัดการความขัดแย้งโดยการไกล่เกลี่ย
กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
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ประนีประนอมข้อพิพาทคดีอาญาของศาล 3. เพื่อสังเคราะห์แนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการความ
ขัดแย้งด้วยการประนีประนอมข้อพิพาทในคดีอาญา 2 ประการ 1. การนําชุดเครื่องมือของ แกรี่ ที.เฟอร์ลอง
มาใช้ในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา แล้ววิเคราะห์สาเหตุความขัดแย้ง และออกแบบวิธีการใน
ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาของผู้ประนีประนอมข้ อ พิ พ าท 2. การพั ฒ นาวิ ธี ก ารเจรจา
ไกล่ เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา

5. ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของไทย. / โดย อภิชาต พงษ์ศรีหดุลชัย และคณะ. กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา, 2556. [ว HD9000.9.T5 อ252ค 2556]
การศึกษาวิจัยเล่มนี้วัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
พร้อมกับเสนอแนะนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมในการรองรับวิกฤตการณ์ด้านอาหารและพลังงานของ
โลกโดยเน้นศึกษาถึงพืชอาหารและพืชพลังงานที่ สํา คั ญ ของไทย พร้ อ มกั น นี้ ยั ง ได้ ศึ ก ษาเชิ ง นโยบาย
ด้ า นความมั่นคงทางอาหารของประเทศที่พัฒนาแล้ว คือ ญี่ปุ่น และประเทศที่กําลังพัฒนา ได้แก่ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ เป็นกรณีศึกษา จากการศึกษาในภาพรวม ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถส่งสินค้าเกษตร
หลากหลายชนิดป้อนตลาดโลกและเป็นผู้นําด้านการส่งออกอาหารของโลกในด้านความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองด้ า นอาหาร สํ า หรั บ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ ป็ น ประเทศที่ ไ ม่ ส ามารถผลิ ต ข้ า วได้ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการ
ภายในประเทศ และนําเข้าข้าวอันดับ 1 ของโลก เพราะประเทศประสบภัยธรรมชาติและการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรอย่างต่อเนื่อง ต่างกับประเทศญี่ปุ่นที่ข้าวเพียงพอกับการบริโภคในประเทศ มีอํานาจการซื้อสูงและ
ประชากรมีแนวโน้มลดลงทุกปี ทางด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยในปัจจุบัน ประเทศไทยต้อง
พึ่งพาการนําเข้าน้ํามันดิบจากประเทศต่าง ๆ รัฐบาลจึงควรมีนโยบายส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านความมั่นคงทางอาหารและการผลิต
พลังงานทดแทนจากพืชเพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
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6. บทบาทการมีส่วนร่วมและจัดระเบียบชุมชนที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายมังรายศาสตร์ฉบับวัดกาสา : หลักการและแนวคิด
ในการประยุกต์ใช้ในบริบทปัจจุบัน. / โดย สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์ และคณะ. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2556. [ว KC13.1 ส239บ 2556]
มังรายศาสตร์ หรือกฎหมายของพยามังราย เป็นกฎหมายล้านนาโบราณ อันเกิดจากการนําเอา
หลักความยุติธรรมมาใช้ในการพิพากษาคดีความ และเป็นการประมวลกฎหมายที่มีอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว
งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางกฎหมายของมังรายศาสตร์ตามต้นฉบับของวัดกาสา
ในประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชน และการจัดระเบียบสังคม ซึ่งมีทั้งหมด 106 หน้าใบลาน และประกอบไป
ด้วยบทบัญญัติในเรื่องทางกฎหมายแพ่ง เช่น บุคคล ครอบครัว ทรัพย์สินและมรดก กฎหมายอาญา ได้ แ ก่
การลักทรัพย์ ทําร้ายร่างกาย เป็นต้น ตลอดจนในส่วนที่ว่าด้วยกฎหมายวิธีบัญญัติ เช่น การกล่าวโทษร้องทุกข์
การไต่สวน

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล

1. กฐิ น พระราชทานของวุ ฒิ ส ภา พุ ท ธศั ก ราช 2556 ณ วั ด ทองนพคุ ณ กรุ ง เทพมหานคร. / โดย
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานักประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : สํานักประชาสัมพันธ์, 2556. [สว 02 8.2 328.31 2556]
กฐินพระราชทานของวุฒิสภา พุทธศักราช 2556 เล่มนี้ แบ่งได้เป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 มีเนื้อหา
เกี่ยวกับประวัติและสถานที่สําคัญของวัดทองนพคุณ ความรู้เกี่ยวกับการทอดกฐิน และ 100 ปี พระชันษา
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกกับพระศาสนกิจ เผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่
สากล เพื่อเป็นการสํานึกในพระเมตตาและพระบารมีธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ที่ทรงมีต่อ
พระบวรพุทธศาสนาและประชาชน ในส่วนที่ 2 กล่าวถึงอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา รวมถึงประวัติความเป็นมาของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

2. ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2555./ โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้. กรุงเทพฯ : กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556. [ทส 12 2.3 354.55 2555]
ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ 2555 เล่มนี้เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ที่จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสถิติของกรมป่าไม้เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานหรือผู้สนใจทั่วไป สามารถนําไปใช้ประกอบในการศึกษา
ค้นคว้าอ้างอิง อีกทั้งสามารถนําไปเป็นแนวทางการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนากิจการด้านป่าไม้ ทั้งนี้
เนื้อหาประกอบด้วย พื้นที่ป่าไม้ การอนุญาตต่าง ๆ สถิติการนําเข้า - ส่งออกไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล
จากรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการสํารวจและวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมป่าไม้ และหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และในการนําเสนอข้อมูลของเล่มนี้อยู่ในรูปของกราฟ ตาราง สถิติ เปรียบเทียบ พร้อมด้วยมี
ภาษาอังกฤษเทียบเคียง
กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
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3. ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2554. / โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,
2556. [ทส 09 2.2 333.72 2554]
ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 2554 ฉบับนี้เป็นเอกสารที่ได้รวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในกรมและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแหล่งความรู้สําหรับผู้สนใจทั่วไป ทั้ง
ยังเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินงาน และข้อมูลที่นําเสนอภายใน
เล่มนี้ ประกอบด้วย เนื้อที่ป่าไม้ การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ การกระทําผิดกฎหมายป่าไม้ การนําเข้าและ
ส่งออก ตลอดจนรายได้และงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน

4. รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองประจําปี 2555. / โดย สํานักงานศาลปกครอง. กรุงเทพฯ
: สํานักงานศาลปกครอง, 2555. [ศป 11 1.2 2555]
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองประจําปี 2555 ฉบับนี้เป็นการนําเสนอ
ข้ อ มู ล สรุ ป ผลการดํา เนิ น งานของสํา นั ก งานศาลปกครองในงบประมาณปี 2555 โดยมี เ นื้ อ หา
ดั ง นี้ ผลการดําเนินงานของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ประมวลภาพกิจกรรม สภาพปัญหา และ
ข้อจํากัดในการดําเนินงานของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง และการเงินประจําปีงบประมาณปี 2555

5. รายงานประจําปี 2555 กรมการศาสนา. / โดย กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม, 2555. [วธ 03 1.1 2555]
รายงานประจําปี 2555 ของกรมการศาสนาฉบับนี้เป็นการวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานใน
รอบปีงบประมาณ 2555 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลภาพรวมและผลการปฏิบัติราชการของกรมการศาสนา
นอกจากนี้ยังประกอบด้วย สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ต่อการดําเนินโครงการ
ในปีงบประมาณ 2555
กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
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6. รายงานประจําปี 2555 กรมชลประทาน. / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน.
กรุงเทพฯ : กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ม.ป.ป. [กษ 03 1.1 2555]
รายงานประจําปี 2555 ของกรมชลประทาน ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2555 ของหน่วยงานซึ่งได้แสดงถึงความก้าวหน้า
ของการดําเนินโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน การรายงานผลการปฏิบัติราชการของ
กรมชลประทาน พร้อมด้วยรายงานฐานะทางการเงิน กิจกรรมเด่นในรอบปี ทิศทางการบริหารจัดการในอนาคต
ตลอดจนรวมถึงภาคผนวก

7. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554. / โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม.
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2556. [ทส 107.3 354.3 2554]
รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2554 ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ รวมทั้งผลกระทบและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ยังได้คาดการณ์สภาพปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมด้วยการวิเคราะห์และ
นําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายอีกด้วย และสาระสําคัญภายในเล่มนี้ประกอบด้วย ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลกและระดับภูมิภาค ประเด็น
ปัญหาสําคัญ แนวโน้มสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
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8. สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554. / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ . กรมประมง.
กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2556. [กษ 05 2.3 639.2 2554]
สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 ฉบับนี้ เนื้อหาเป็นการรวบรวมข้อมูลสถิติสําคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการประมงจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์การสะพานปลาและกรมศุลกากร โดยมุ่งเสนอ
ในภาครวมของการประมงไทย เพื่ อ ให้ ผู้ ส นใจและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งสามารถนํา ไปใช้ เ ป็ น แนวทาง
ประกอบการวางแผน การพัฒนา การประมง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงอื่น ๆ ต่อไป

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
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หนังสือหมวดอาเซียน
อาเซี ย น 2558 (2015). / โดย ไพรสิ ท ธิ์ ศรี สุ ท ธิ เ กิ ด พร. กรุ ง เทพฯ : ปั ญ ญาชน ดิ ส ทริ บิ ว เตอร์ ,
2555. [ASEAN JZ5490 พ986ป 2555]
หนั ง สื อ เรื่ อ ง “อาเซี ย น 2558 (2015)” นี้ได้รวบรวมข้อมูลเรื่องประชาคมอาเซียนทั้ง 10
ประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2555 เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้ทราบข้อมูล ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา
คํานิยามความร่วมมือด้านต่าง ๆ ของอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม การเมือง และความ
มั่นคง รวมทั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ปัญหาและแนวโน้มในอนาคต จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อจํากัดของ
สมาชิกอาเซียน

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
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กฎอัยการศึก
รวบรวมและเรียบเรียงโดย วิจิตรา ประยูรวงษ์
บรรณารักษ์ชํานาญการ
จากการที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า “กฎอัยการศึก” ในวันที่
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และในปีนี้เป็นปีครบรอบ 100 ปี ที่พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฉบับนี้ได้ตราขึ้นมาเมื่อ
พ.ศ. 2457 บทความนี้จึงขอนําเสนอ ความหมาย ประวัติความเป็นมา การประกาศ การยกเลิกใช้กฎอัยการศึก
และสถิติการประกาศกฎอัยการศึกของประเทศไทยเพื่อให้ความรู้แก่ผอู้ ่านเกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่าว
ความหมายของกฎอัยการศึก
“กฎอัยการศึก” (Martial Law) แปลว่า สงคราม หรือ ภาวะสงคราม มีความหมายว่า กฎหมายยามศึก
หรือ กฎหมายในภาวะสงคราม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมาย “กฎอัยการศึก”
ไว้ว่า เป็นกฎหมายที่ให้อํานาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารลิดรอนสิทธิเสรีภาพบางประการของประชาชนได้ตามความ
จําเป็น ทั้งให้มีอํานาจหน้าที่เหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการยุทธ์ การระงับ ปราบปราม หรือการ
รักษาความสงบเรียบร้อย และศาลทหารมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาบางอย่างที่ประกาศระบุไว้แทนศาล
พลเรือน การใช้กฎอัยการศึกจะกระทําได้เมื่อมีเหตุจําเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง เช่น ในกรณี
เกิดสงคราม การจลาจล โดยจะให้มีผลบังคับทุกท้องที่หรือบางท้องที่ก็ได้ตามความจําเป็น
ประวัติความเป็นมาของกฎอัยการศึก
กฎอัยการศึกเป็นระบบกฎหมายที่มีต้นกําเนิดมาช้านานแล้ว มีการใช้แพร่หลายทั้งในประเทศทางแถบ
ยุโรปและเอเชีย รวมทั้งในประเทศไทยด้วย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่า ประเทศไทยประกาศใช้กฎ
อั ย การศึ ก เป็ น กฎหมายลายลั ก ษณ์ อั ก ษรครั้ ง แรกในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว คื อ
“กฎอัยการศึก ร.ศ. 126” ตรงกับ พ.ศ. 2450 มีเพียง 8 มาตรา ถอดแบบมาจากกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก
ของประเทศฝรั่งเศส กฎอัยการศึก ร.ศ. 126 นี้ใช้อยู่เพียง 7 ปี ก็ถูกยกเลิกโดย “พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก
พระพุทธศักราช 2457” ซึ่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 นี้มีผลใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน
โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งเพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
เหตุที่คนทั่วไปมักเรียกเพียงสั้น ๆ ว่ากฎอัยการศึกนั้น เนื่องจากบทบัญญัติในมาตรา 1 ได้กําหนดให้เรียกกฎหมาย
ฉบับนี้วา่ กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 กฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด 17 มาตรา มีการแก้ไขทั้งสิ้น 5 ครั้ง

การประกาศใช้กฎอัยการศึก
กฎอัยการศึก เป็นกฎหมายที่มีลักษณะแตกต่างจากกฎหมายอื่น กล่าวคือ แม้จะมีผลบังคับเป็นกฎหมาย
แต่การที่จะใช้อํานาจหรือมาตรการต่าง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติได้กําหนดไว้ จะต้องให้ผู้มีอํานาจประกาศใช้กฎ
อัยการศึกก่อน โดยเมื่อจะใช้บังคับจะต้องประกาศและกําหนดพื้นที่ที่จะใช้บังคับ อาจกําหนดเป็นเขตพื้นที่หรือจะ
ทั่วราชอาณาจักรก็แล้วแต่ดุลยพินิจของผู้มีอํานาจที่จะประกาศ
การเลิกใช้กฎอัยการศึก
อํานาจประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกใช้ในเฉพาะบางท้องที่หรือทุกท้องที่ที่มีการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกก็ตาม เป็นอํานาจเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น โดยเหตุนี้ในการจะประกาศยกเลิกใช้
กฎอัยการศึกจึงจะต้องมีประกาศกระแสพระบรมราชโองการทุกครั้งเสมอไป
สถิติการประกาศกฎอัยการศึกในประเทศไทย
ครั้งที่ 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 50 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2476 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์
จลาจลขึ้นในกรุงเทพฯ
ครั้งที่ 2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 58 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2484 เนื่องจากสงครามอินโดจีน
ครั้งที่ 3 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 58 ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2484 เนื่องจากสงคราม
เอเชียบูรพา
ครั้งที่ 4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 68 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2494 เนื่องจากกบฏแมนฮัตตัน
ครั้งที่ 5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 74 ตอนที่ 76 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500
โดยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร เนื่องจากรัฐประหารรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ครั้งที่ 6 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 75 ตอนที่ 81 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
โดยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะปฏิวัติ โดยสาเหตุที่ใช้ คือ มีภัยคอมมิวนิสต์คุกคามประเทศชาติ
ครั้งที่ 7 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 88 ตอนที่ 124 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.
2514 โดย จอมพล ถนอม กิตติขจร หัวหน้าคณะปฏิวัติ เนื่องจากการรัฐประหารรัฐบาลตนเอง เมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
ครั้งที่ 8 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 93 ตอนที่ 120 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
โดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เนื่องจากรัฐประหารรัฐบาลหม่อมราชวงศ์
เสนีย์ ปราโมช

ครั้งที่ 9 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 101 ตอนที่ 104 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.
2520 โดยพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ หัวหน้าคณะปฏิวัติ เนื่องจากรัฐประหารรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร
ครั้งที่ 10 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 108 ตอนที่ 32 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2534 โดยพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เนื่องจากรัฐประหารรัฐบาล
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
ครั้งที่ 11 ประกาศในประกาศกองทัพภาคที่ 4 เรื่อง การใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ฉบับลงวันที่ 5
มกราคม พ.ศ. 2547 และ เรื่องการใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ฉบับลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2547
เนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เหตุการณ์ปล้นปืนกองพันพัฒนาที่ 4) โดยพลโท พงษ์ศักดิ์
เอกบรรณสิงห์ แม่ทัพภาคที่ 4
ครั้งที่ 12 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 95 ก ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549 โดย
พลเอก สนธิ บุญรัตกลิน หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เนื่องจากรัฐประหารรัฐบาล พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร วันที่ 19 กันยายน 2549
ครั้งล่าสุด ประกาศในประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 1/2557 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก สาเหตุที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก คือ มีเหตุการณ์การชุมนุมประท้วง
ของผู้ชุมนุมหลายกลุ่มและมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์รุนแรง เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิต
บาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดเหตุการณ์จลาจล และความไม่สงบ
เรี ย บร้ อ ยอย่ า งรุ น แรงในหลายพื้ น ที่ จนในวั น ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
ผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ทําการยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาล
รักษาการของนายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล
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