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คําชี้แจงวิธีใช
“สาระสังเขปหนังสือใหม” เล่มนี้ เป็นการสรุปย่อเนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มทีห่ ้องสมุดได้รับ
โดยจัดหมวดหนังสือด้านต่าง ๆ รวมไว้ด้วยกัน ภายในหนังสือแต่ละหมวดจัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อหนังสือ
ตั้งแต่ ก – ฮ หรือ A – Z รายละเอียดประกอบด้วย

ชื่อหมวดหนังสือ
ลําดับที่. ชื่อหนังสือ. / ชื่อผู้แต่ง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์, ปีที่พิมพ์.
[เลขหมูหนังสือ]

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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ตัวอยาง........

หนังสือหมวดประวัติศาสตรทั่วไป (D)

1. สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต. กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555.
[DS578.32 ส731ส 2555]
หนังสือสมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์
เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม
2555 โดยเนื้อหาที่นําเสนอเกี่ยวกับหลักการทรงงานแนวพระราชดําริ พระราช
กรณียกิจในการพัฒนาประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้
ได้นําเสนอเนื้อหาแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นภาพรวมหลักการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ส่วนที่ 2 เป็นการอัญเชิญแนวพระราชดําริที่พระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาและความ
เดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนโครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ส่วนที่ 3 เป็นการกล่าวถึง หน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ ที่ได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลทางด้านการพัฒนาของโครงการต่าง
ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่วนที่ 4 เป็นบทสรุปเกี่ยวกับพระราช
กรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
โดยตลอดในการพัฒนาประเทศเพื่อปวงประชาสุขศานต์

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดประวัติศาสตรทั่วไป (D)
1. ปญหาชายแดนใ ต...มองผานงานวิจัยของ ม.อ.. / โดย นิรันดร์ สุมาลี, บรรณาธิการ.
สงขลา : สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลา, 2555.
[DS588.S6 ป525 2555]
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัย 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้แผนงานวิจัยบูรณาการ
ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในเนื้อหาของปัญหาชายแดนใต้...มองผ่านงานวิจัยของ ม.อ. นี้ ได้แบ่ง
การนําเสนอออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกเป็นการสกัดองค์ความรู้จากการถอดเทป การนําเสนอผลงานวิจัยของ
นักวิจัยที่ได้รับทุน ส่วนในช่วงที่ 2 เป็นการสกัดความรู้จากรายงานการวิจัยที่ดําเนินการจํานวน 11 เรื่อง

2. ราชวงศแหงมหาอํานาจยุโรปในคริสตศตวรรษที่ 19 :กษัตริยและสมเด็จพระ
ราชินีนาถ. กรุงเทพฯ :ราชบัณฑิตยสถาน, 2555.
[D1070 ร426 2555]
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ราชวงศ์ แ ห่ ง มหาอํ า นาจของยุ โ รปใน
คริสต์ศตวรรษที่ 19 รวมทั้งพระราชประวัติของกษัตริย์และสมเด็จพระราชินีนาถ อาทิ
ราชวงศ์ฮับส์บูรก์ของออสเตรเลีย ราชวงศ์บูร์บง-ราชวงศ์ออร์เลออง ราชวงศ์โมนา
ปาร์ตของฝรั่งเศส ราชวงศ์แฮโนเวอร์-ราชวงศ์ซักซ์-โคบูร์ก-โกทาของอังกฤษ ราชวงศ์โฮเฮนซอลเลิร์นของป
รัสเซีย-เยอรมัน และราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซีย

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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3. สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555.
[DS578.32 ส731ส 2555]
หนังสือสมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์
เล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม
2555 โดยเนื้อหาที่นําเสนอเกี่ยวกับหลักการทรงงานแนวพระราชดําริพระราช
กรณียกิจในการพัฒนาประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ในการนําเสนอเนื้อหาแบ่งได้
เป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นภาพรวมหลักการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่วนที่ 2
เป็นการอัญเชิญแนวพระราชดําริที่พระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจน
โครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ส่วนที่ 3 เป็นการกล่าวถึง หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ขอพระราชทานพระ
ราชวโรกาสทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลทางด้านการพัฒนาของโครงการต่าง ๆ เพื่อเทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่วนที่ 4 เป็นบทสรุปเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดในการพัฒนาประเทศเพื่อ
ปวงประชาสุขศานต์

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร(H)
1. นโยบายสาธารณะ. / โดย ธันยวัฒน์รัตนสัค. เชียงใหม่ : คะนึงนิจการพิมพ์, 2555.
[H97 ธ486น 2555]
นโยบายสาธารณะเล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน
การสอน ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ วิวัฒนาการ
และขอบข่ายการศึกษานโยบายสาธารณะ ตัวแบบนโยบายสาธารณะ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย และผู้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ
รวมถึ งการวิเคราะห์ นโยบายและกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ ตลอดจนการประเมินนโยบาย
สาธารณะของไทย นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้สอดแทรกตัวอย่างนโยบายสาธารณะ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถมองเห็น
ภาพและกระบวนการของนโยบายสาธารณะและเข้าใจในกระบวนการนโยบายสาธารณะดีขึ้น

2. พลังความรูและความรวมมือ : บทเรียนจากการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่. / โดย
สีลาภรณ์ บัวสาย,บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2554. [H62 ส734พ 2554]
หนังสื อเล่ม นี้เนื้ อ หาเป็น การสรุ ปบทเรีย นการสนับสนุ น การวิจั ยเพื่ อ
พัฒนาพื้นที่ โดยแบ่งการนําเสนอได้เป็น ส่วนที่ 1 เป็นมุมมองจากลุ่มคนที่ร่วม
บุกเบิกแนวคิด วิธีการทํางานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่มาตั้งแต่ต้น ส่วนที่ 2 เป็นมุมมองจากนักพัฒนาที่สะท้อน
บทเรียนของโครงการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาสังคมและสุขภาวะทั้ง 4 ภาค ส่วนที่ 3
เป็นเรื่องเล่าและการให้ความหมายของรูปธรรมงานที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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หนังสือหมวดรัฐศาสตร(J)
1. ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. 25522555. กรุงเทพฯ :สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, 2552.
[JQ1746.Z13.C6 ค123ย 2552]
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ฯ วิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ มาตรการ แนวทางการดําเนินงานและกลไกการ
ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ฯ สํ า หรั บ ในส่ ว นของภาคผนวกนั้ น ยั ง ประกอบด้ ว ย
รายละเอียดของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช.

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน้า 4

สาระสังเขปหนังสือใหม
กุมภาพันธ’56

หนังสือหมวดกฎหมาย (K)
1. ตํารากฎหมายทรัพยสินทางปญญา. กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์,
2555. [KS101 น786ต 2555]
หนัง สื อ ตํ า รากฎหมายทรั พย์ สิน ทางปัญ ญา ได้ร วบรวมบทความอั น
ทรงคุณค่าโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 พระราชประวัติ พระราช
กรณียกิจ พระราชดํารัส และประมวลภาพที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หั ว ส่วนที่ 2 บทความด้านกฎหมายทรั พย์สิ น ทาง
ปัญ ญาและคําอธิบาย หลักการสํ าเร็ จ ประกอบด้ วย บทความจํ านวน 10 เรื่อง ได้แ ก่ ลิข สิทธิ์ สิทธิบัตร
กฎหมายเครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. 2548 กฎหมาย
คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กฎหมายคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชในประเทศ
ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยและต่างประเทศ

2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 พรอมทั้งสรุปสาระสําคัญ ประวัติ ความเปนมา กระบวนการ
และขั้ น ตอนในการตราพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วของ
รั ฐ สภา. / โดย นัฑ ผาสุข และคณะ. กรุงเทพฯ :

สํานักการพิมพ์

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2555. [KD105.4 ว872พ 2555]
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
พุทธศักราช 2554 มาตรา 93 บัญญัติให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย สมาชิก
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน้า 5

สาระสังเขปหนังสือใหม
กุมภาพันธ’56

จํานวนห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจํานวนสามร้อยเจ็ดสิบห้าคน และ
สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจํานวนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคน จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญจึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 128 ตอนที่ 36 ก หน้า 13 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2554 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3. สภารางรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ : ประสบการณตางประเทศและประเทศไทย. /
โดย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ชมพูนุท ตั้งภาษ. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2555.
[KD223 บ241ส 2555]
หนังสือเล่มนี้ได้นําเสนอกระบวนการจัดทําและการให้ความเห็นชอบให้
ตรารัฐธรรมนูญ เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จะได้นําเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญใน
ต่างประเทศ ซึ่งจะมี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สภาร่างรัฐธรรมนูญของประเทศที่เป็น
ต้ น แบบของการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยตะวั น ตก (สหรั ฐ อเมริ ก า
ออสเตรเลี ย ฝรั่ ง เศส ในปี 1946) ตอนที่ 2 สภาร่า งรั ฐ ธรรมนู ญ ของประเทศที่ ร่า งรั ฐ ธรรมนูญ ภายหลั ง
เหตุ ก ารณ์ พิ เ ศษ (อิ น เดี ย ภายหลั ง ประกาศเอกราช แอฟริ ก าใต้ ) ตอนที่ 3 การร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ โดย
คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ฝรั่งเศสในปี 1958, ญี่ปุ่น) ส่วนที่ 2 นําเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญในประเทศ
ไทย ซึ่งจะมี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2491 ตอนที่ 2 สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
ตอนที่ 3 สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน้า 6

สาระสังเขปหนังสือใหม
กุมภาพันธ’56

หนังสือหมวดแพทยศาสตร (R)
1. เห็ดเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพ ตามภูมิปญญาของหมอพื้นบาน. / โดย ไมตรี สุทธจิตต์ และ
คณะ. กรุงเทพฯ : สํานักการแพทย์พื้นบ้านไทย, 2554.
[RM666.M87 ม965ห 2554]
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์
จริงของหมอพื้นบ้าน 4 ภาค ซึ่งได้สืบทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ โดยวิธีการ
ศึกษาจากคัมภีร์และตําราต่าง ๆ ในอดีต ซึ่งจะแตกต่างกันบ้างในเรื่องเทคนิค
การปรุงยาและวิธีการใช้ตามความถนัดของการใช้เห็ดในการดูแลผู้ป่วย สูตรสํารับยาที่ใช้จริงในชุมชน รวมทั้ง
ข้อควรระวังในการใช้และอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่การแพทย์แผนปัจจุบันสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ติดต่อได้อีกทางหนึ่ง

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน้า 7

สาระสังเขปหนังสือใหม
กุมภาพันธ’56

หนังสือหมวดบรรณารักษศาสตร (Z)
1. เทคนิคการเขียนสาระสังเขป. / โดย ลลิตา กิตติประสาร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. [Z695.9 ล145ท 2554]
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ใ ห้ แ นวทางสํ า หรั บ ผู้ เ ริ่ ม ต้ น เขี ย นสาระสั ง เขปในงาน
วิชาการ เช่น บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ บทความวิจัย และงานอื่น ๆ และให้
รายการอ้ า งอิ ง ทางบรรณานุ ก รม เพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นติ ด ตามอ่ า นต้ น ฉบั บ ได้ มี ก าร
นําเสนอ การเขียนสาระสังเขปประเภทต่าง ๆ ตามประเภทของผลงาน ซึ่งเป็น
อัตลักษณ์การนําเสนองานวิชาการเหล่านี้ ดังนั้นผู้อ่านจะสามารถนําเป็นแนวทางเขียนสาระสังเขปได้ทันที

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน้า 8

สาระสังเขปหนังสือใหม
กุมภาพันธ’56

หนังสือหมวดงานวิจัย วิทยานิพนธ
1. โครงการสํารวจและวิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดแหลงน้ํา เขตตําบลโปงแดง
อําเภอเมือง จังหวัดตาก. / โดย วิจิตร อุดอ้าน และคณะ.
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. [ว TC405 ว523ค
2555]
งานวิจัยนี้เป็นการสํารวจข้อมูลสภาพทางภูมิศาสตร์และคุณภาพแหล่ง
น้ําในเขตตําบลโป่งแดง อําเภอเมือง จังหวัดตาก ทั้งแหล่งน้ํามันดิบและใต้ดิน
และนําผลวิเคราะห์มาวางแผน การออกแบบระบบบําบัดน้ําเพื่อการบริโภคและ
จัดสร้างระบบการผลิตน้ําประปาต้นแบบที่มีความปลอดภัยสําหรับใช้บริ โภค และการนําข้อมู ล ทางด้าน
ทรัพยากรน้ําของแหล่งน้ํามาวิเคราะห์ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic

Information

System, GIS) เพื่อใช้ในการวางแผน การออกแบบ การจัดหาและสร้างแหล่งเก็บน้ําเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การเกษตรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักวิชาการ ประชาชนในชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิด
การพัฒนาแหล่งน้ําอย่างยั่งยืนและลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน

2. บทบาทและอํานาจหนาที่ของสมาชิกรัฐสภาในการรักษาวินัยพรรคการเมือง
และการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นฐานะผู แ ทนปวงชน . / โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์. กรุงเทพฯ :
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2555. [ว KD211.5 ว188บ 2555]
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสถานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแง่
ของการไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติผูกพันใด ๆ ตลอดจนศึกษาถึงพรรคการเมืองและการรักษาวินัยของพรรค
การเมือง โดยศึกษาในระบบกฎหมายเยอรมัน ระบบกฎหมายอั งกฤษและระบบกฎหมายไทย พร้ อมทั้ง
ชี้ให้เห็นปัญหาสําคัญที่ปรากฏในระบบกฎหมายไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาของการกําหนดสถานภาพของ
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน้า 9

สาระสังเขปหนังสือใหม
กุมภาพันธ’56

ความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผูกติดอยู่กับความเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง นอกจากนี้ยังได้นําเสนอ
ตัวอย่างกรณีสําคัญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและวิเคราะห์คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญของไทยในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการขับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองออกจากพรรคการเมืองด้วย

3. บทสังเคราะหงานวิจัย การสื่อสารความรูสูเกษตรกร. / โดย สันติ ศรีสวนแตง และ
ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกุล, บรรณาธิการ, 2553. [ว S494.5.C6 ส
582บ 2553]
รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย ฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นการสรุปภาพรวม
ของผลการศึกษาในแต่ละโครงการและข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนของจังหวัด
สําหรับสินค้าเกษตรแต่ละชนิด ซึ่งประกอบด้วย ข้อเสนอ 3 ด้าน ได้แก่ ข้อเสนอ
ที่ 1 ด้านการสื่อสารความรู้สู่เกษตรกรในเชิงบูรณาการ ข้อเสนอที่ 2 ด้านการ
วิจัยและพัฒนา ข้อเสนอที่ 3 ด้านการจัดการเชิงนโยบายของจังหวัด ทั้งคณะวิจัยได้สะท้อนให้เห็นว่าการ
ขับเคลื่อนข้อเสนอแนะให้บังเกิดผลจําเป็นต้องผลักดันนโยบายการผลิตอาหารปลอดภัยและสินค้าเกษตรให้
เป็นวาระของจังหวัดอย่างแท้จริง โดยมีกลไกที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้จริงและอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ

4. ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการกระทําผิดของผูตองขังหญิง. / โดย อัมพร นิยมตรง
และคณะ.กรุงเทพฯ : กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2554. [ว HV8738 อ555ป 2554]
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกระทําผิดของผู้ต้องขัง
หญิงเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
กระทําผิดของผู้ต้องขังหญิงในคดียาเสพติด ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย และ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากผู้ต้องขังหญิงถูกจําคุกทั้ง
ในด้านร่างกาย จิตใจและสังคม เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้ต้องขังหญิงขณะถูกจําคุก และเพื่อศึกษาการวางแผนชีวิตและความต้องการ
ภายหลังพ้นโทษของผู้ต้องขังหญิง
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5. ผลกระทบของสถานที่รวมกลุมของคนเมืองตอมรดกวัฒนธรรมไทย :
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งพฤติ ก รรมมนุ ษ ย และการออกแบบสภาพแวดล อ ม
ภายใน. / โดย นัททนี เนียมทรัพย์ และ ไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป. [ว NA2543.S6 น399ผ]
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทําการสํารวจความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในกับพฤติกรรมของคนเมืองที่สัมพันธ์กับประเด็นทางวัฒนธรรม ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า
องค์ประกอบและคุณภาพของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในมีผลกระทบต่อประเด็นทางวัฒนธรรมทุก
ประเด็น ผลของการสืบค้นจากงานวิจัยสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางสําหรับการออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายในสถานที่สาธารณะเพื่อที่จะใช้ส่งเสริมและลดทอนพฤติกรรมเชิงวัฒนธรรมแต่ละประเด็น และยังสามารถ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ สํ า หรั บ การออกแบบสภาพแวดล้ อ มภายในประเทศไทยและประเภทอื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะทาง
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพรัฐบาล
1. แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556. / โดย สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร.สํานักนโยบายและแผน. กรุงเทพฯ : สํานักนโยบาย
และแผน สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555.
[สผ21 10.5 328.32 2555]
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ฉบับนี้จัดทําขึ้น
เพื่อให้ หน่ว ยงานในสั งกั ด สํานัก งานเลขาธิก ารสภาผู้แ ทนราษฎรนํ าไปใช้เป็ น
แนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กําหนดให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาภายในจะเป็นการกล่าวถึง ทิศทางการพัฒนาของหน่วยงานและขั้นตอนการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนหลักเกณฑ์การประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 พร้อมกับการกํากับและควบคุมติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินงาน

2. แผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555-2559). / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.
กรุงเทพฯ : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554. [กษ14 10.4 338.9 2555-2559]
แผนพัฒนาฉบับนี้เป็นการดําเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 โดยให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (ปี 2555 – 2559) ทั้งนี้ในเนื้อหาสามารถแบ่งการ
นําเสนอได้เป็นส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาที่ผ่านมาและการทบทวนสถานการณ์ ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดและ
ทิศทางของแผนพัฒนาการเกษตร ส่วนที่ 3 รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ส่วนที่ 4 เป็นกระบวนการขับเคลื่อนแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ ส่วนที่ 5 ว่าด้วยแผนงานสําคัญภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559)

3. รายงานผลการดําเนินงานสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) ./ โดย สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสํานักนโยบายและแผน. กรุงเทพฯ : สํานักนโยบายและแผน, 2555.
[สผ 21 1.2 2555]
รายงานผลการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผู้ แ ทนราษฎร ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2555 (1 ตุ ล าคม 2554 – 30
กันยายน 2555) ฉบับนี้เนื้อหาภายในเล่มนี้เป็นข้อมูลการรายงานผลและ
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานที่สําคัญ โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็น 2
ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็ นข้อมูลพื้ นฐานทั่วไปของสํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ส่วนที่ 2 เป็นผลการดําเนินงานที่สําคัญตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน
2555)

4. รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย ป 2554. กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ,
2555. [ทส 03 7.3 363.73 2554]
รายงานสถานการณ์ ข องประเทศไทย ปี 2554 ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ นํ า เสนอข้ อ มู ล ต่ อ
สาธารณชนทราบและร่วมสร้างการมีส่วนร่วม ความตระหนักถึงผลกระทบและการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งสาระสําคัญของรายงานฯ ประกอบด้วย สถานการณ์
คุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ํา ของเสียและสารอันตราย การร้องเรียน ปัญหามลพิษ การบริหารจัดการ
มลพิษ รวมทั้งเหตุการณ์สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งยังเป็นที่สนใจของสาธารณชน

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

หน้า 13

สาระสังเขปหนังสือใหม
กุมภาพันธ’56

5. รายงานสถิ ติ พ ลั ง งานของประเทศไทย 2555 . / โดย กระทรวงพลังงาน สํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน. กรุงเทพฯ : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน,
2555. [พน 06 2.2 333.79 2555]
รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2555 ฉบับนี้เนื้อหาภายใน
เป็นการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมพลังงานทุกด้าน
ได้ แ ก่ การผลิ ต การใช้ การนํ า เข้ า การส่ ง ออก ราคาและมู ล ค่ า พลั ง งาน
รวมทั้งข้อมูลปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงาน โดยทั้งนี้ผู้อ่านสามารถนํา
ข้อมูลไปใช้ในการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และอ้างอิง

6. สถิติสวัสดิการและคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2554. / โดย กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน. กรุงเทพฯ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2555.
[รง 05 2.3 331.11 2554]
สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2554 ฉบับนี้ได้นําเสนอข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่ครอบคลุมภารกิจ
ของกรมสวั ส ดิก ารและคุ้ม ครองแรงงานในด้ านการคุ้ม ครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน การเลิ ก จ้ า งแรงงาน การส่ ง เสริ ม แรงงานสั ม พั น ธ์ และสวั ส ดิ ก ารแรงงาน
นอกจากนี้ยังได้นําเสนอข้อมูลสถิติที่รวบรวมจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ดัชนีราคากําลังแรงงานและการมีงานทํา ค่าจ้าง การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก
การทํางานและผลิตภาพแรงงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องการใช้ข้อมูล
ประกอบการศึกษา อ้างอิง
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7. สถิติสิ่งแวดลอมของประเทศไทย พ.ศ. 2555. / โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสํานักงานสถิติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555.
[ทก 05 2.2 304.28 2555]
สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2555 ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการนําเสนอตัวชี้วัดที่สําคัญด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่าง ๆ
และได้ จํ า แนกหมวดหมู่ อ อกเป็ น 8 หมวด โดยประยุ ก ต์ จ ากกรอบแนวคิ ด ขององค์ ก ารสหประชาชาติ
Framework for the Development of Environment Statistics (FDES) ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน อากาศ
ที่ดิน ดิน น้ํา ป่าไม้ แร่และพลังงาน ขยะและของเสียอันตราย รวมทั้งการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

8. 12 ป ผูตรวจการแผนดิน. / โดย สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2555. [ตร 06 8.2 2555]
12 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน เล่มนี้เป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ของสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยในเนื้อหาเป็นการกล่าวถึง บันทึกประสบการณ์และผลการดําเนินงานที่เด่น ๆ รวมทั้ง
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อ
เผยแพร่ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป

9. สุขภาพคนไทย 2555. / โดย มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. นครปฐม :
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. [ศธ 07/6 3.1 2555]
สุขภาพคนไทย 2555 เล่มนี้เป็นเอกสารรายงานโดยมีเนื้อหาครอบคลุม 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ดัชนี
สุขภาพในประเด็นเรื่อง “ประชากรไทยกับสุขภาพ” ประกอบด้วย หมวดตัวชี้วัด 11 หมวด ซึ่งในข้อมูลจะ
แสดงให้เห็นถึงประเด็นด้านประชากรในมิติต่าง ๆ ส่วนที่ 2 10 สถานการณ์เด่น ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์
สถานการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย ส่วนที่ 3 เป็นบทความพิเศษเรื่อง “ความ
มั่นคงทางอาหาร เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง”

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ชุดแต่งกายประจําชาติของประเทศสมาชิกในอาเซียน
โดย วิจิตรา ประยูรวงษ์
บรรณารักษ์ชํานาญการ
ชุดแต่งกายประจําชาติ (National Costumes) เป็นการแสดงถึงความเป็นชาติผ่านเครื่องแต่งกาย
ที่ได้ออกแบบมาให้มีลักษณะเฉพาะ เป็นเอกลักษณ์ ประชาชนในแต่ละประเทศจะมีการแต่งกายที่แตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม ในบทความนี้จะขอนําเสนอชุด
แต่งกายประจําชาติของประเทศสมาชิกในอาเซียน ดังนี้
การแต่งกายของชาวบรูไน

สําหรับชุดของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Baju Melayu) ส่วนของชุดผู้หญิงเรียกว่า บาจูกุรุง
(Baja Kurung) คล้ายกับชุดประจําชาติของประเทศมาเลเซีย ผู้หญิงบรูไนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส
โดยมากมักจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ส่วนผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาว
ถึงหัวเข่า นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ง เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมสังคมแบบอนุรักษ์นิยม เพราะบรูไนเป็น
ประเทศมุสลิม จึงต้องแต่งกายมิดชิดและสุภาพเรียบร้อย
การแต่งกายของชาวกัมพูชา

ซัมปอต (Sampot) หรือผ้ผานุ่งกัมพูชา เป็นเครื่องแตต่งกายประจําชาติของประเทศกัมพูชา สํสาหรับชุด
ผู้หญิง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับผ้านุ่งของประเทศลาวและไทยย สําหรับผู้ชายนั
า ้นมักสวมใส่เสื้อที่ทําจาากผ้าไหม
หรือผ้าฝ้ายทั้งแขนสั้นและแขนยาว
น
ว พร้อมทั้งสววมกางเกงขายยาว ทั้งนี้ซัมปอตมี
ป หลายแบบบซึ่งจะแตกตต่างกันไป
ตามชนชัชั้นทางสังคมของชาวกัมพูชา ถ้าใช้ในชีวิตประจํ
ต าวัน จะใช้วัสดุราคาาไม่สูง นิยมทําาลวดลายตามมขวาง ถ้า
เป็นชนิดหรูหราจะทอด้ายเงินและด้ด้ายทอง
ก
อินโดนีเซีย
การแต่งกายของชาวอิ

เกบาย่า (Keebaya) เป็นชุชดประจําชาติติของประเทศออินโดนีเซีย สําหรับผู้หญิง มีลักษณะเป็นเสื
น ้อแขน
ยาว ผ่าหน้
ห า กลัดกระะดุม ตัวเสื้อจะมี
จ สีสันสดใสส ปักฉลุเป็นลายลู
ล กไม้ ส่วนผ้าถุงที่ใช้จะเป็นผ้าถุงแบบบาติก
สําหรับการแต่
ก งกายขอองผู้ชายมักจะะสวมใส่เสื้อแบบบาติกและะนุ่งกางเกงขาายาว หรือ เตลุก เบสคาพ (Teluk
Beskap) ซึ่งเป็นการแต่งกายแบบผสมผสานรระหว่างเสื้อคลลุมสั้นแบบชววาและโสร่ง แและนุ่งโสร่งเมืมื่ออยู่บ้าน
หรือประกอบพิธีละหมมาดที่มัสยิด
การแตต่งกายของชาาวลาว

ผู้หญิงลาวจะนุง่ ผ้าซิ่นทอลลาย และเสื้อแขนยาวทรงก
แ
บ ้ชายมัก
ระบอก และมีมีสไบเฉียงพาดดไหล่ สําหรับผู
แต่งกายแแบบสากลหรือนุ่งโจงกระเบบน สวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเจ็
ม ดเม็ดคล้ายเสื
ย ้อพระราชทานของไทย

การแต่งกายของชาวมาเลเซีย

สําหรับชุดของผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (BejuMelayu)ประกอบด้วยเสื้อแขนยาวและกางเกงขา
ยาวที่ทําจากผ้าไหม ผ้าฝ้ายหรือโพลีเอสเตอร์ที่มีส่วนผสมของผ้าฝ้าย สําหรับชุดของผู้หญิง เรียนกว่า บาจูกุรุง
(Baja Kurung) ประกอบด้วยเสื้อคลุมแขนยาวและกระโปรงยาว
การแต่งกายของชาวฟิลิปปินส์

ผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวและสวมเสื้อที่เรียกว่า บารองตากาล็อก (Barong Tagalog) ซึ่งตัดเย็บ
ด้วยผ้าใยสัปปะรด มีบ่า คอตั้ง แขนยาวที่ปลายแขนเสื้อที่ข้อมือจะปักลวดลาย ส่วนผู้หญิงนุ่งกระโปรงยาว ใส่
เสื้อแขนสั้นจับจีบยกตั้งขึ้นเหนือไหล่คล้ายปีกผีเสื้อ เรียกว่า บาลินตาวัก (Balintawak)
การแต่งกายของชาวสิงคโปร์

สิงคโปร์ไม่มีชุดประจําชาติเป็นของตนเอง เนื่องจากประเทศสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 4 เชื้อชาติหลัก
ได้แก่ จีน มาเลย์ อินเดีย และชาวยุโรป ซึ่งแต่ละเชื้อชาติก็มีชุดประจําชาติเป็นของตนเอง เช่นผู้หญิงมลายูใน
สิงคโปร์ จะใส่ชุดเกบาย่า (Kebaya) ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใสปักฉลุเป็นลายลูกไม้ หากเป็นชาวจีน ก็จะสวมเสื้อ
แขนขาว คอจีน เสื้อผ่าหน้าซ่อนกระดุมสวมกางเกงขายาว โดยเสื้อจะใช้ผ้าสีเรียบหรือผ้าแพรจีนก็ได้
การแต่งกายของชาวไทย

สําหรับชุดประจําชาติอย่างเป็นทางการของไทย รู้จักกันในนามว่า "ชุดไทยพระราชนิยม"โดยชุด
ประจําชาติสําหรับสุภาพบุรุษ จะเรียกว่า "เสื้อพระราชทาน"
สําหรับสุภาพสตรีจะเป็นชุดไทยที่ประกอบด้วยสไบเฉียง ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว ซิ่นมีจีบยก
ข้างหน้า มีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาด ส่วนท่อนบนเป็นสไบ จะเย็บให้ติดกับซิ่นเป็นท่อนเดียวกัน หรือจะมีผ้า
สไบห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่ง ชายสไบคลุมไหล่ ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่เห็นสมควร ความสวยงามอยู่ที่
เนื้ อ ผ้ า การเย็ บ และรู ป ทรงของผู้ ที่ ส วม ใช้ เ ครื่ อ งประดั บ ได้ ง ดงามสมโอกาสในเวลาค่ํ า คื น
ชุดไทยพระราชนิยม แบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทย
อมรินทร์ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจักรี ชุดไทยจักรพรรดิ ชุดไทยดุสิต และชุดไทยศิวาลัย
การแต่งกายของชาวเวียดนาม

อ่าวหญ่าย (Aodai) เป็นชุดประจําชาติของประเทศเวียดนามที่ประกอบไปด้วยชุดผ้าไหมที่พอดีตัว
สวมทับกางเกงขาวยาวซึ่งเป็นชุดที่มักสวมใส่ในงานแต่งงานและพิธีการสําคัญของประเทศ มีลักษณะคล้ายชุด

กี่ เพ้ าของจี น ในปั จจุ บัน เป็ น ชุดที่ ได้ รับ ความนิ ย มจากผู้หญิ ง เวี ย ดนาม ส่ว นผู้ ช ายเวี ย ดนามจะสวมใส่ชุ ด
อ่าวหญ่ายในพิธีแต่งงานหรือพิธีศพ
การแต่งกายของชาวพม่า

ลองยี (Longyi) เป็นชุดแต่งกายประจําชาติของประเทศพม่า โดยมีการออกแบบในรูปทรงกระบอก
มีความยาวจากเอวจรดปลายเท้า เป็นผ้าโสร่งนุ่งทั้งผู้ชายและผู้หญิง ในวาระพิเศษต่าง ๆ ผู้ชายจะใส่เสื้อเชิ้ต
คอปกจีนแมนดารินและเสื้อคลุมไม่มีปก บางครั้งจะใส่ผ้าโพกศีรษะที่เรียกว่า กองบอง (GuangBaung) ส่วน
ผู้หญิงพม่าจะใส่เสื้อติดกระดุมหน้าเรียกว่า ยินซี (Yinzi) หรือเสื้อติดกระดุมข้างเรียกว่า ยินบอน (Yinbon)
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