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คํานํา
สาระสังเขปหนังสือใหมนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนคูมือแกสมาชิกรัฐสภาและผูใชบริการในการ
ติดตามหนังสือใหมที่หองสมุดไดรับในแตละเดือน ซึ่งจะเปนการชวยอํานวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเลือก
อานหนังสือใหมที่ตองการไดมากขึ้น อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมสงเสริมการอานและรักการอานหนังสือดวย
หากสมาชิกรัฐสภาและผูใชบริการทานใดมีความประสงคจะใชหนังสือใหมรายการใด สามารถติดตอขอใช
บริการไดที่ กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ อาคารรัฐสภา 3 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท 0 2244 1287, 0
2244 1375 และหากทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะประการใด โปรดแจงใหผูจัดทําไดรับทราบดวย เพื่อเปน
ประโยชนในการจัดพิมพครั้งตอไป โดยแจงมาที่หมายเลขโทรศัพท 0 2244 1056, 0 2244 1078 หรือ Emaillibrary@parliament.go.th
กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
กุมภาพันธ 2557

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
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คําชี้แจงวิธีใช
“สาระสังเขปหนังสือใหม” เลมนี้ เปนการสรุปยอเนื้อหาของหนังสือแตละเลมที่หองสมุดไดรับ โดยจัดหมวด
หนังสือดานตาง ๆ รวมไวดวยกัน ภายในหนังสือแตละหมวดจัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อหนังสือ ตั้งแต ก – ฮ หรือ
A – Z รายละเอียดประกอบดวย

ชื่อหมวดหนังสือ
ลําดับที่. ชื่อหนังสือ. / ชื่อผูแตง. ครั้งที่พิมพ. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ, ปที่พิมพ.
[เลขหมูหนังสือ]

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร

ข

สาระสังเขปหนังสือใหม
กุมภาพันธ 2557
ตัวอยาง.......

หนังสือหมวดประวัติศาสตรทั่วไป (D)
1. จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2556. [DS586 ภ671จ 2556 ล.1]
หนังสือเลมนี้จัดพิมพขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยเนื้อหาภายในเปนการรวบรวมเหตุการณพระราชพิธี
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกลาวไวเปนบันทึกจดหมายเหตุประวัติศาสตรสําคัญของชาติ แบง
ออกเปน 2 เลม ซึ่งเลมที่ 1 วาดวยเรื่องพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัฉริยภาพ
และพระเกียรติคุณ การจัดเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี เนื่อง
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พิธีถวายพระ
พรชัยมงคลและมหรสพสมโภช การพระราชทานอภัยโทษ สวนเลมที่ 2 เปนเรื่องเกี่ยวกับ
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพรอมภาพประกอบ

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
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หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา (B)
1. สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฉบับเสริมการเรียนรู เลม 19 :
วัดไทย วัดญวน วัดจีน. / โดย พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชน, 2556. [BQ6336 ค962ส 2556]
“หนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน” เลมนี้คัดสรรเรื่องที่นารูมากมายเกี่ยวกับเรื่องศาสนาและสถานที่
อันเปน ที่พึ่ งทางใจของพุ ทธศาสนิก ชน รวมอยู 3 เรื่องดวยกัน คือ วั ดไทย วัดญวนและวัดจีน ผูเขี ยนไดรวบรวม
ความหมายของวั ด องค ป ระกอบของวั ด ศิ ล ปกรรมภายในวั ด การตั้ ง ถิ่ น ฐานของวั ด ความสวยงาม พิ ธี ก รรม
สถาป ต ยกรรม และศิ ล ปกรรมของวัดไทย วั ด ญวน วั ด จีน มาจัดอยูไวใ นเลม เดีย วกัน เพื่อ ใหผูอา นได เ ห็น ความ
คลายคลึงกันและความแตกตางกันของแตละวัดที่ตั้งอยูในประเทศไทยแตตางนิกายกัน

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดประวัติศาสตรทั่วไป (D)
1. จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.
กรุงเทพฯ :กรมศิลปากร, 2556. [DS586 ภ671จ 2556 ล.1]
หนังสือเลมนี้จัดพิมพขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยเนื้อหาภายในเปนการรวบรวมเหตุการณพระราชพิธี
และกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งในโอกาสมหามงคลดั ง กล า วไว เ ป น บั น ทึ ก จดหมายเหตุ ป ระวั ติ ศ าสตร สํ า คั ญ ของชาติ
แบงออกเปน 2 เลม ซึ่งเลมที่ 1 วาดวยเรื่องพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัฉริยภาพ
และพระเกียรติคุณ การจัดเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธี รัฐพิธี และศาสนพิธี
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 พิธี
ถวายพระพรชัยมงคลและมหรสพสมโภช การพระราชทานอภัยโทษ สวนเลมที่ 2 เปนเรื่อง
เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพรอมภาพประกอบ

2. ตํานานการสรางกรุงเทพฯ เมืองฟาอมรของชาวสยาม. / โดย กิตติ โลเพชรรัตน. กรุงเทพฯ :
กาวแรก, 2556. [DS589.B2 ก672ต 2556]
หนั ง สื อ เล ม นี้ บ อกเล า ถึ ง เรื่ อ งราวของกรุ ง เทพฯ ในอดี ต ซึ่ ง ผู เ ขี ย นได เ ลื อ กนํ า
เหตุการณสําคัญตามหลักฐานตาง ๆ ใหผูที่สนใจไดศึกษาเห็นภาพรวมตามลําดับเวลา และให
งายตอการเขาใจเรื่องราว นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวอื่น ๆ เลาผสมบางเพื่อความสมบูรณลงของตัว
เลม ซึ่งหนังสือเลมนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับองคพระมหากษัตริยในรัชสมัยตาง ๆ เพื่อจะไดทราบวา
พระมหากษัตริยในพระบรมราชจักรีวงศ ไดทรงสรางความเจริญรุงเรืองและความมั่นคงสถาพรใหแก ชาติไทยอยางไร
ซึ่งสามารถนําไปใชอางอิงได
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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3. ที่เรียกวาแตจิ๋ว. / โดย เสี่ยวจิว, นามแฝง. กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
[DS721 ส949ท 2556]
หนังสือ “ที่เรียกวาแตจิ๋ว” เปนหนังสือที่รวบรวมขอมูลชาวจีนแตจิ๋วที่มีถิ่นฐานอยูในประเทศไทย ซึ่งชาวจีนที่
อพยพมาอยูในประเทศไทยก็มีหลากหลายเผาที่เขามา เชน ชาวจีนแตจิ๋ว จีนกวางตุง จีนไหหลํา จีนฮกเกี้ยน แตชาวจีน
แตละชนเผาก็จะมีความแตกตางกันในเรื่องของภาษา วิถีชีวิต การกินอาหาร โดยในหนังสือเลมนี้ไดอธิบายเกี่ยวกับวิถี
ชีวิตความเปนอยูและการสืบสานวัฒนธรรมของชาวจีนแตจิ๋ว

4. Nice to see you ราชาสถาน. / โดย เสนนําสายตา, นามแฝง. กรุงเทพฯ : บันลือบุคส, 2556.
[DS485.R2 ว424น 2556]
หนังสือเลมนี้จัดพิมพเพื่อบันทึกการเดินทางของผูเขียน ซึ่งเปนหนุมชางคิดที่ชอบใน
การถ า ยรู ป เป น ชี วิ ต จิ ต ใจและได ท อ งไปยั ง เมื อ ง เลห แคว น ลาดั ก ห ที่ ป ระเทศอิ น เดี ย ที่ มี
สภาพแวดลอมเต็มไปดวยหุบเขา ทะเลทราย และเมืองลาดักหยังไดรับสมญาวา ทิเบตนอย ซึ่งการ
ทองเที่ยวครั้งนี้เขาไดบุกเมืองทิเบตนอย โดยมีลามะทานหนึ่งเปนไกดนําทาง และมีการบอกเลาผานทางภาพถาย
ประกอบกับการบรรยายเลาเรื่องที่มีภาษาที่เขาใจงาย เปนกันเอง ทําใหผูอานสนุก และไดรับประสบการณที่แปลกใหม
จากการทองเที่ยวเมืองลาดักห

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร (H)
1. การจัดการโลจิสติกส:มิติซัพพลายเชน. / โดย ฐาปนา บุญหลา และ นงลักษณ นิมิตภูวดล.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555. [HD38.5 ฐ312ก 2555]
การจัดการโลจิสติกส: มิติซัพพลายเซน เปนหนังสือเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ มุงเนนการเรียนรูบูรณาการ
กับงานโลจิสติกส ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา โลจิสติกส การวางแผนโลจิสติกส การจัดการจัดหา การจัดการสินคาคงคลัง
และการจัดการคลังสินคา พรอมดวยการจัดการการขนสง Incoterms ในโลจิสติกสพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโลจิสติกส
พื้นฐานการนําเขาสงออก นอกจากนี้ยังประกอบดวย ภาคผนวก 1 วาดวยการตรวจสอบองคกร และภาคผนวก 2 วา
ดวยองคกรโลจิสติกส

2. เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย. / โดย วริศรา ภานุวัฒน. กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556.
[HF1594.55.Z4MG ว329ข 2556]
หนังสือเลมนี้ใหเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการของแหลงลงทุนแหงใหมในประเทศพมา
ที่มีชื่อโครงการวา เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งเปนการเปดประตูเศรษฐกิจแหงใหม เพื่อ
ความกาวหนาและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบไปดวย
โครงการทาเรือน้ําลึก และนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ นําเสนอขอมูลของเสนทางเศรษฐกิจที่
สามารถเชื่อมโยงตลาดการคาไปยังทวีปตาง ๆ ทั้งเอเชียและยุโรป รวมถึง 10 อันดับธุรกิจที่ควรลงทุนในโครงการ
ผลกระทบของโครงการ และแนวโนมการเติบโตของเศรษฐกิจการคาของโครงการในอนาคต การเตรียมงานของ
หนวยงานรัฐบาล พมาและไทย พรอมดวยการเตรียมตัวของประชาชนที่อยูในเสนทางและในพื้นที่ ซึ่งจะเปนประโยชนตอ
ผูอานเปนอยางยิ่ง
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3. คิดตางอยางอิเกีย. / โดย อันเดอรสดาหหวิก. พิมพครั้งที่ 2. นนทบุรี : ปราณ, 2556.
[HD9773.S84 ด459ค 2555]
หนังสือเรื่อง “คิดตางอยางอิเกีย” เปนหนังสือที่รวบรวมประสบการณการทํางานของ
อันเดอรสดาหหวิกซึ่งผูเขียนไดเขียนเลาเรื่องราวการทํางานเริ่มตั้งแตการทํางานในฐานะพนักงาน
ธรรมดาจนกระทั่งกาวขึ้นสูการเปนประธานบริหารสูงสุดของบริษัทอิเกีย พรอมทั้งผูเขียนก็ไดเขียน
เลาเรื่องราวเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาด และการเจริญเติบโตของบริษัทอิเกียวาจากที่เคยเปนรานคาเล็ก ๆ ก็ได
กลายมาเปนผูนําในดานอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรที่ทุกคนตองรูจักเมื่อพูดถึงชื่อ อิเกีย

4. คูมือลดภาษี ฉบับลดไดจริง ไดเงินคืนมาก. / โดย กฤษฎา กฤษณะเศรณี. นนทบุรี : ธิงค บียอนด
บุคส, 2556. [HJ2950.55 ก279ค 2555]
หนังสือ “คูมือลดภาษีฯ” เลมนี้เปนแนวทางในการคํานวณภาษีที่ทุกคนจะตอง
จายใหกับรัฐบาล ซึ่งเราสามารถยกเวนภาษีหรือลดหยอนภาษีได เพื่อเปนการรักษาสิทธิและ
ผลประโยชนของประชาชนอยางถูกกฎหมาย โดยหนังสือ ฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมถึง ภาษีเงิน
ได ความเป น ธรรมสํา หรับ ผู ที่ ต อ งเสี ย ภาษีเ งิ น ได และผู ไ มต อ งเสี ย ภาษี เ งิ น ได เงิน ได
อะไรบางที่ไดรับการยกเวนภาษีหรือลดหยอนภาษี สิทธิอื่น ๆ ที่สามารถนํามาใชในการลดหยอนภาษีได การวางแผน
การเสียภาษีและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่คุณสามารถลดหยอนได เพื่อเปนการรักษาสิทธิของผูเสียภาษีให
ไดมากที่สุด
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หนังสือหมวดรัฐศาสตร (J)
1. เดิน สันติปตตานี. / โดย ประมวณ เพ็งจันทร. กรุงเทพฯ : ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธี, 2555.
[JZ5538 อ621ด 2555]
หนังสือ “เดิน สันติปตตานี” เปนหนังสือที่บอกถึงเรื่องราวของผูคนกลุมหนึ่งที่
ยอมเดินเทาทางไกล ๕๓ วัน เปนระยะทาง ๑.๑๐๐ กิโลเมตร จากศาลายาสูเมืองปตตานี
เพื่อขอความสันติภาพมาสูเมืองปตตานี และอีกสองจังหวัดใตสุดของไทย ที่มีเหตุการณ
ความรุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้ง และฆาชีวิตผูคนไปหลายคน โดยไมมีที่ทาวาจะสงบลงเลย แต
มีผูคนกลุมหนึ่งที่ออกมารวมมือกันเดินเทาทางไกล เพื่อเรียกรองสันติภาพ สวนผลที่จะเกิด
ตามมาของการรวมมือของคนกลุมนี้ นั้นจะสามารถยุติและไดรับสันติภาพหรือไม ผลจะเปนเชนไรผูอานสามารถหา
คําตอบไดในเลมนี้
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หนังสือหมวดกฎหมาย (K)
1. กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ. / โดย สํานักกฎหมาย สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส,
กรุงเทพฯ : สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2556. [KR101 พ534ก 2556]
ดวยความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหมีการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร อุปกรณสํานักงานอัตโนมัติ ตลอดจนเครื่องมือสื่อสารเพื่อการประกอบกิจการ
งานและการทําธุรกรรมตาง ๆ โดยเทคโนโลยีเอื้อประโยชนตอการทํางานดานตาง ๆ ทําใหมี
ผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ การมีกฎหมายจะทําใหเกิดความนาเชื่อถือและความ
เชื่อมั่นในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce& E-Business) ดวยเหตุนี้
ประเทศไทยไดออกกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสทั้งในประเทศและ
ระหวางประเทศ หนังสือเลมนี้ไดรวบรวมกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศดานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสขึ้นเพื่อประโยชน
ในการสรางความรูความเขาใจ อันจะมีสวนชวยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. กฎหมายวาดวยทรัพยสิน เรื่อง “บุคคลผูอยูในฐานะอันจะทําใหจดทะเบียนสิทธิของตนไดอยูกอน”
ในกรณีอาศัยฐานที่มาทางสัญญา. / โดย อานนท มาเมา. กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2556.
[KS53 อ623ก 2556]
“บุคคลผูอยูในฐานะอันจะทําใหจดทะเบียนสิทธิของตนไดอยูกอน” ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 130 เปนถอยคําที่มีการตีความและปรับใชอยางหลากหลาย เนื่องจากไมมีคํานิยามทางกฎหมาย หนังสือเลมนี้
ผูเขียนไดนําเสนอการศึกษาและการวิเคราะหไว 2 ประเด็นที่นาสนใจ คือ 1) บุคคลซึ่งเปนคูสัญญาตามกฎหมายจะเปน
บุคคลผูอยูในฐานะอันจะทําใหจดทะเบียนสิทธิของตนไดอยูกอนหรือไม โดยไดรวบรวมแนวทางในการตีความของศาล

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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และการอธิบายในทางตําราของนักวิชาการ และ 2) ผลทางกฎหมายสําหรับกรณีบุคคลซึ่งเปนคูสัญญาไมเปนบุคคลผู
อยูในฐานะอันจะใหจดทะเบียนสิทธิของตนไดอยูกอน

3. การปกครองแบบนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรมกับปรัชญากฎหมายที่มีอิทธิพลตอการจัดทําและการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญไทย. / โดย สิทธิกร ศักดิ์แสง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเดือนตุลา, 2555.
[KC5 ส721ก 2555]
หนั ง สื อ เล มนี้ ผู เ ขีย นมุ งเผยแพร ขอ มูล ที่ วา ดว ยหลัก นิ ติรั ฐกั บนิ ติธ รรมในการ
ปกครองประเทศ ซึ่งทุกคนตองอยูภายใตกฎหมาย ทุกอยางตองทําตามกฎหมายและทุกคน
ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งการปกครองแบบนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรมนี้ หมายถึงการปกครองที่มีการจํากัดอํานาจรัฐ
หากรัฐจะกระทําการใด ๆ โดยที่มีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้น ตองมีกฎหมายใหอํานาจ หลักนิติรัฐนี้รัฐ
จะตองกระทําการตาง ๆ ภายในขอบเขตของกฎหมายที่ใหอํานาจนั้นไวอยางเสมอภาคเทาเทียม

4. การประเมินรัฐสภาไทยตามเกณฑและตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา (IPU).กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกลา,
2555. [KD211.2 พ343ก 2555]
หนังสือเลมนี้เปนการศึกษากรณีการดําเนินงานของรัฐสภาตามเกณฑและตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา (IPU)
โดยใชกรอบแนวคิดการประเมินรัฐสภาของสหภาพรัฐสภา ประกอบกับ กรอบอํานาจหนาที่รัฐสภาไทยตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เปนหลักการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐสภาในงานวิจัยนี้แบงเปน 2 สวน
ไดแก สวนที่ 1 การประเมินการดําเนินงานของรัฐสภาทั้ง 6 ดาน ประกอบดวย การเปนตัวแทนของประชาชน การ
ตรวจสอบฝายบริหาร การทําหนาที่นิติบัญญัติ ความโปรงใสและการเขาถึงได ความสํานึกรับผิดชอบ และการมีสวนรวม
ในนโยบายระหวางประเทศ พบวาอยูในระดับปานกลางทั้งหมด สวนที่ 2 การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการ
ทําหนาที่ของรัฐสภา ผลการสํารวจสรุปไดวา ประชาชนเกินครึ่งเชื่อมั่นตอการทําหนาที่ของรัฐสภาในภาพรวมยกเวน
ประเด็นพรรคการเมือง นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดเสนอแนะวารัฐสภาควรมีนโยบายดานการปฏิรูประบบรัฐสภาและสถาบัน
การเมือง นโยบายดานการตรวจสอบฝายบริหาร นโยบายการปรับปรุงกรอบแนวคิดและกระบวนการออกกฎหมาย
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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นโยบายดานการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน นโยบายดานการเสริมสรางความสํานึกรับผิดชอบของรัฐสภา
และนโยบายดานความโปรงใสในการทํางานของรัฐสภา

5. เขียนผลงานทางวิชาการอยางไรไมละเมิดลิขสิทธิ์และไมลักลอกผลงาน (Plagiarism)./ โดย
มานิตย จุมปา. พิมพครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงใหม) . กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2556. [KS106 ม453ข 2556]
หนังสือเรื่อง “เขียนผลงานทางวิชาการอยางไรไมละเมิดลิขสิทธิ์และไมลักลอก
ผลงาน (Plagiarism)” มีเนื้อหาประกอบไปดวยสองสวน ไดแก สวนที่หนึ่ง “เขียนผลงานทาง
วิชาการอยางไรไมละเมิดลิขสิทธิ์” โดยไดกลาวถึง แนวโนมการฟองคดีละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับ
ผลงานทางวิชาการ ความหมายของลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนประเด็นปญหา
เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ในการเขียนผลงานทางวิชาการและการดําเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ สวนที่สอง “เขียนผลงาน
ทางวิชาการอยางไรไมเปนลักลอกผลงาน (Plagiarism)” ซึ่งเปนเนื้อหาที่ไดมีการเพิ่มเติมในการพิมพ ครั้งที่ 2 โดยได
กลาวถึง แนวโนมของการลักลอกผลงาน ความหมายของการลักลอกผลงาน ประเภทการลักลอกผลงานและการ
หลีกเลี่ยงการลักลอกผลงาน และผลกระทบที่เกิดจากการกระทําที่เปนการลักลอกผลงาน

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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หนังสือหมวดการศึกษา (L)
1. กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย
ดานการศึกษาของรัฐบาล. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556.
[LB1028 ศ615ก 2555]
เอกสารเลมนี้เปนขอมูลเบื้องตนที่ยกรางขึ้น เพื่อประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ
ทางการศึกษาทุกกลุม ใหมีสวนรวมในการพัฒนานําความคิดเห็นไปปรับและพัฒนากรอบ
ทิศทาง การวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (2555-2558) ซึ่งผลการศึกษาแบงไดเปน
2 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 สภาวการณของงานวิจัยทางการศึกษา ประกอบดวย พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยการปฏิรูประบบความรูของสังคมไทย สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษา
ปฏิรูปครู โดยยกฐานะครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง (Teaching Policies) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให
สอดคลองกับตลาดแรงงาน พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ICT in Education) สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาของชาติ เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคม
อาเซียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต สวนที่ 2 กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของ
ประเทศ
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2. การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแหงชาติ : ยกระดับสูการเปนประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2556. [LA1221 ล761ก 2556]
หนังสือเลมนี้เปนเอกสารประกอบในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหวางประเทศ
ประจําป 2556 เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย ความสําคัญของกรอบคุณวุฒิแหงชาติ การดําเนินงานจัดทํากรอบคุณวุฒิ
แหงชาติและมติคณะรัฐมนตรี ประเทศไทยกับการเตรียมพรอมเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน กรอบคุณวุฒิอาเซียน
(ASEAN Qualifications Reference Framework : AQRF) ตลอดจนรวมถึง การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
แหงชาติ : ยกระดับสูการเปนประชาคมอาเซียน เพื่อเปนแนวทางในการสรางความรู ความเขาใจ ใหแกหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมกันออกแบบและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน พรอมกันนี้ยังเปนการเตรียมความพรอมของ
ผูบริหาร คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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หนังสือหมวดภาษาศาสตร (P)
1. คํากลาวสุนทรพจนของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร (เลม 4). / โดย สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักโฆษณา. กรุงเทพฯ : สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2556.
[PN6129.T5 ย265ค 2556 ล.4]
หนังสือ “คํากลาวสุนทรพจนของนายกรัฐมนตรี” เลมนี้เปนหนังสือที่รวบรวมนําเอา
คํากลาวสุนทรพจนของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ที่ไดกลาวเปดงานพิธีการและ
โครงการตาง ๆ ระหวางเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2556 อาทิเปดงานสตรีไทย, เปดงานวัน
อาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ, พิธีเปดงาน กยศ. พี่ชวยนอง และในอีกหลาย ๆ พิธีที่ไดรวบรวมเอาไว

กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

13

สาระสังเขปหนังสือใหม
กุมภาพันธ 2557

หนังสือหมวดวิทยานิพนธ รายงานการวิจัย
1. การจัดการสวัสดิการสังคมดานสุขภาพอนามัยสําหรับผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. / โดย อัมภิกา ศรีบุญเรือง.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2556. [ว RA777.6 อ564ก 2556]
การวิจัยเลมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการสวัสดิการสังคมดานสุขภาพอนามัย และศึกษาปจจัยที่
สงผลตอการจัดการสวัสดิการสังคมดานสุขภาพอนามัยสําหรับผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยพบวา 1) พนักงานที่ปฏิบัติงานอยูคลินิกชุมชนเห็นวาปจจัยดานการบริหารที่มีผลตอการจัดการสวัสดิการ
สังคมดานสุขภาพอนามัย สําหรับผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร และการจัดการสวัสดิการสังคมดานสุขภาพอนามัย
ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก พรอมกันนี้ปจจัยดานการบริหารในดานตาง ๆ อาทิ ดานความกาวหนา ดานการ
บังคับบัญชา ดานนโยบายและการบริหารงาน มีความสัมพันธกับการจัดการดานสวัสดิการสังคมในระดับต่ํา สวนดาน
การวางแผนและดานการปฏิ บัติตามแผนมี ความสัมพัน ธในระดับปานกลาง นอกจากนี้ภาพรวมในดานสภาพการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับการจัดการสวัสดิการสังคมดานสุขภาพอนามัย การปฏิบัติตามแผนในระดับต่ํา สวนดาน
การวางแผนมีความสัมพันธในระดับปานกลาง ทั้งนี้ในดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานความมั่นคงในชีวิตสวนตัวมี
ความสัมพันธกับการจัดการสวัสดิการสังคม ดานสุขภาพอนามัยในภาพรวม ดานการวางแผนในระดับปานกลาง สวน
ดานการปฏิบัติตามแผนมีความสัมพันธในระดับต่ํา

2. การชดเชยความเสียหายโดยไมพิสูจนความผิดเพื่อคุมครองผูเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข.
/ โดย ไพโรจน บุญศิริคําชัย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2556.
[ว KP25 พ992ก 2555]
การวิจัยนี้ไดพิจารณาผลดีผลเสียของการใชวิธีการจายคาชดเชยความเสียหาย โดยไมพิสูจนความผิด โดย
เปรียบเทียบกับการจายคาชดเชยโดยพิสูจนความผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวกับกฎหมายละเมิด
กลุมงานหองสมุด สํานักวิชาการ
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ตามวิธีที่ใชในปจจุบัน รวมถึงประเด็นตาง ๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการคุมครองผูเสียหายในลักษณะที่เปนองครวม
เพื่อนําไปสูการบัญญัติกฎหมายที่สามารถแกไขปญหาความขัดแยงไดอยางมีประสิทธิผล ซึ่งจะทําใหผูไดรับความ
เสียหายทางการแพทยไดรับความเสียหายทางการแพทยไดรับความชวยเหลือเยียวยาแกไขปญหาความเดือดรอนไดเร็ว
และผูประกอบวิชาชีพก็ไมตองกังวลกับการพิสูจนความผิดจากกระบวนการยุติธรรมที่ยาวนาน

3. การพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกลการรูสารสนเทศสําหรับครูบรรณารักษ. /โดย ชุติมา สัจจานันท.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. [ว ZA3075 ช617ก 2556]
หนังสือเลมนี้เปนการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดฝกอบรมทางไกลการรูสารสนเทศสําหรับ
ครูบรรณารักษ พรอมกับประเมินคุณภาพชุดฝกอบรมและติดตามผลการใชชุดฝกอบรม การดําเนินการวิจัยอิงกรอบ
แนวคิดการวิจัยและกระบวนการพัฒนาชุดฝกอบรมโดยอิงระบบการศึกษาทางไกล ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การ
วิเคราะหกลุมเปาหมาย สถานการณ ความตองการการพัฒนาสมรรถนะการรูสารสนเทศของครู การพัฒนาเนื้อหาและ
ออกแบบชุ ด ฝ ก อบรม การผลิ ต ชุ ด ฝ ก อบรม การประเมิ น ผลชุ ด ฝ ก อบรมและการติ ด ตามผลการใช ชุ ด ฝ ก อบรม
ผลการวิจัยพบวา (1) ชุดฝกอบรมทางไกลการรูสารสนเทศสําหรับครูบรรณารักษที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย เอกสาร
ฝกอบรม แบงเนื้อหาออกเปน 9 ตอน และซีดีที่นําเสนอเนื้อหาแบบบูรณาการ(2) ผลการประเมินคุณภาพชุดฝกอบรม
ทางไกล โดยผูทรงคุณวุฒิและผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของครูบรรณารักษผูศึกษาชุดฝกอบรม
ทางไกลดวยตนเองพบวา โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรี ยนและหลังเรียน พบวาครู
บรรณารั ก ษมี ค วามรู เ พิ่ ม ขึ้ น และ (3) ผลการติ ด ตามผลการใช ชุ ด ฝ ก อบรมพบว า ครู บ รรณารั ก ษ นํ า ความรู แ ละ
ประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาชุดฝกอบรมไปใชในระดับมาก ผูบริหาร ครูผูสอบและนักเรียนมีความพึงพอใจใน
ผลการดําเนินงานของครูบรรณารักษในระดับมาก
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4. การพัฒนารูปแบบการใหบริการสารนิเทศมาตรฐานของหองสมุด สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม.
/ โดย อริยาภรณ วัฒนาธร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยารามคําแหง, 2540. [ว Z675.A2 อ398ก 2540]
การพั ฒ นารู ป แบบการให บ ริ ก ารสารนิ เ ทศมาตรฐานของห อ งสมุ ด สํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบและขั้นตอนการดําเนินงานใหบริการสารนิเทศมาตรฐาน
ของหองสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) โดยมีการจําแนกกลุมผูใชบริการออกเปน 3 กลุม คือ
นักวิชาการมาตรฐาน ผูใชสารนิเทศทั่วไปและตัวแทนหนวยงานที่เปนสมาชิกเอกสารเผยแพรของหองสมุด ซึ่งมีการวิจัย
แบงออกเปน 2 สวน โดยสวนแรกเปนการศึกษาการดําเนินงานการใหบริการสารนิเทศมาตรฐานของหองสมุดในปจจุบัน
และสวนที่สองเปนการรวบรวมความคิดเห็นจากผูใชสารนิเทศมาตรฐานของหองสมุด โดยผลการวิจัยพบวาแตละกลุมมี
ความตองการและปญหาที่แตกตางกัน สวนความตองการและปญหาการใชสารนิเทศมาตรฐานจําแนกตามระดับของ
มาตรฐาน ผูใชแตละกลุมมีความตองการและมีปญหาไมแตกตางกัน จึงมีแนวทางในการพัฒนารูปแบบเปน 3 ระดับ
คือ พัฒนาการดําเนินงานระดับมาก พัฒนาการดําเนินงานตามความเหมาะสมและพัฒนาการดําเนินการเปนระยะ
ตลอดจนเพิ่มการใหบริการสารนิเทศระบบออนไลน
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หนังสือหมวดสิ่งพิมพรัฐบาล
1. การสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2555. / โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานสถิติแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556.
[ทก05 2.3 910 2555]
เอกสารสิ่งพิมพรัฐบาลฉบับนี้ เนื้อหาภายในเลมเปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางทองเที่ยวในรอบ
ป 2555 ที่ผานมา ซึ่งไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2555 รวมทั้งขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
การทองเที่ยว สําหรับการนําเสนอผลการสํารวจในครั้งนี้ไดเสนอผลในระดับภาคสามารถจําแนกไดเปน 7 ภาค และใน
ระดับจังหวัด จํานวน 57 จังหวัด ทั้งนี้ผูสนใจสามารถใชเปนขอมูลอางอิงในระดับนโยบาย รวมทั้งยังสามารถนํามาเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

2. บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554. / โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2556. [นร 11 7.3 332.6 2550-2554]
บัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อประโยชนในการวิเคราะห
การหมุนเวียนของเงินทุน การออม การลงทุน แหลงที่มาของเงินทุน และการใชไปของเงินทุนผานเครื่องมือทางการเงิน
ประเภทตาง ๆ ของภาคเศรษฐกิจไทย โดยการจัดทําบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทยครั้งนี้ ไดมีการปรับปรุงขอมูล
ย อ นหลั ง ตามการปรั บ ปรุ ง สถิ ติ ร ายได ป ระชาชาติ ฉ บั บ ใหม อนุ ก รมแบบปริ ม าณลู ก โซ พ.ศ. 2554 รายงาน
ดุลการชําระเงินของธนาคารแหงประเทศไทยและขอมูลพื้นฐานจากแหลงตาง ๆ ที่ใชประกอบในการจัดทําบัญชีดังกลาว
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3. ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณไทย ป 2555. / โดย กระทรวงเกษตรสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ.
กรุงเทพฯ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2556. [กษ 047.3 334 2555]
ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณไทย ป 2555 ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลการดําเนิน
ธุรกิจภาคสหกรณไทยในรอบป ในการสะทอนภาพการพัฒนาของเศรษฐกิจภาคสหกรณไทยจากอดีตสูปจจุบัน พรอม
ขอแนะนําเพื่อเฝาระวังทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร ตลอดจนมีการนําเสนอผลการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ
และสถานการณทางการเงินที่สําคัญของภาคสหกรณไทยจากอดีตสูปจจุบัน พรอมขอแนะนําเพื่อเฝาระวังทางการเงิน
ของสหกรณและกลุมเกษตรกร ตลอดจนมีการนําเสนอผลการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและสถานการณทางการเงินที่
สําคัญของภาคสหกรณไทย นอกจากนี้ยังกลาวถึงภาพรวมสถานการณ ซึ่งเปนภาพรวมสถานการณทางการเงินในหลาย
ๆ แงมุมมอง

4. รายงานกิจการประจําป รอบปบัญชี 2555 (1 เมษายน 2555 - 31 มีนาคม 2556). / โดย ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร. กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2556.
[ธน 05 1.2 2555]
รายงานกิ จ การประจํ า ป 2555 ของธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ฉบับนี้มีเนื้อหาเปนการสรุปรายงานผลการดําเนินงานของกิจการธนาคาร เพื่อให
ผูที่สนใจทั่วไปไดรับทราบขอมูล ทั้งนี้โดยสาระที่นําเสนอประกอบดวย ภาพรวมยุทธศาสตร
การดําเนินงานขององคกรในระยะ 5 ป ลักษณะการประกอบธุรกิจผลการดําเนินงานตาม
โครงการที่สําคัญ ปจจัยเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ตารางสถิ ติ ผลการดําเนินงาน โครงสรางองคกร ความเปนมาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร และทําเนียบผูบริหาร
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5. รายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะรายป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมราชทัณฑ
กระทรวงยุติธรรม. / โดย กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ. กรุงเทพฯ : กรมราชทัณฑ, 2556.
[ยธ 07 1.2 2555]
รายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะรายป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยสามารถแบงเนื้อหาในการ
นําเสนอไดเปน 4 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลภาพรวมของกรมราชทัณฑ ประกอบดวย แผนปฏิบัติราชการและขอมูล
พื้นฐานของหนวยงาน สวนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย ผลการปฏิบัติราชการภายใตแผนปฏิบัติราชการ
กรมราชทัณฑ และผลการปฏิบัติราชการคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมถึงผลการ
ดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สวนที่ 3 ผลการดําเนินงานและสถิติที่
สําคัญ ประกอบดวย ผลการดําเนินงาน ขอมูล/สถิติที่สําคัญ สวนที่ 4 รายงานการเงิน ประกอบดวย งบแสดงฐานะ
การเงิน งบรายไดและคาใชจาย ตลอดจนรายงานสรุปผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตของกรมราชทัณฑ สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

6. รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําป 2555 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย. / โดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย.
กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2556.
[กลต 01 1.1 2555]
เอกสารรายงานฉบับนี้มีเ นื้อหาที่ กลาวถึง นโยบาย กลยุทธ กระบวนการคิดและการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งสรุปวิเคราะหความตองการ และการตอบสนอง
ความตองการของผูมีสวนรวมในตลาดทุน สถิติที่สําคัญในดานตาง ๆ ขององคกร และยังไดนําแนวทางการจัดทําและ
เปดเผยขอมูลของ Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) - G 3 : 1 ที่เปนมาตรฐานสากลในการ
นําเสนอขอมูลของรายงานฉบับนี้
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7. รายงานการอนุรักษพลังงานของประเทศไทย 2555. / โดย กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษพลังงาน, 2556.
[พน 05 2.2 333.79 2555]
รายงานการอนุรักษพลังงานของประเทศไทย 2555 ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานของ
ประเทศ ในรอบป 2555 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน ซึ่งในรายละเอียด
ของเนื้อหา ประกอบดวย การใชพลังงานจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดพลังงาน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ตลอดจนสถานการณพลังงานและการอนุรักษพลังงานของประเทศไทย ป 2555 โดยทั้งนี้การนําเสนอของเนื้อหามีทั้ง
ภาษาอังกฤษ-ไทย

8. รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2554. / โดย กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2554.
[พน 05 2.2 333.82 2554]
รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 2554 ฉบับนี้เปนเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การสรุปรายงานของประเทศ ซึ่งประกอบดวย ขอมูลการผลิต การใช การนําเขา การสงออก ราคา
ภาษี และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง ทั้งยัง
เปนประโยชนตอหนวยงานและองคกรอื่น ๆ ตลอดจนผูสนใจเพื่อนําไปศึกษาวิเคราะหอางอิงตอไป นอกจากนี้ยังได
รวบรวมขอมูลสถิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับน้ํามันเชื้อเพลิงภายในประเทศไทย และมีการนําเสนอเนื้อหาดวยภาษาอังกฤษไทย
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หนังสือหมวดอาเซียน
1. อานเขา อานเรา. / โดย วัฒนชัย วินิจจะกูล, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : สํานักงานอุทยานการเรียนรู, 2556.
[ASEAN Z1003 อ623 2556]
หนังสือเลมนี้ เปนการรวบรวมบทความที่นําเสนอในการประชุมวิชาการประจําป
2556 และบทความที่นําเสนอในการประชุมป 2554 รวมถึงบทความในการสัมมนาวิชาการ
TK. Forum 2011 รวมทั้งหมด 14 บทความ พรอมดวยดีวีดีบันทึกการบรรยายพิเศษ ไดแก
เรื่อง “คุณภาพการศึกษาที่เทาเทียม :บทบาทสําคัญของการพัฒนาทักษะและนิสัยการอานในชวงประถมศึกษา” และ
เรื่อง “วัฒนธรรมหนังสือในอุษาคเนย”
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
เรียบเรียงโดย วิจิตรา ประยูรวงษ์
บรรณารักษ์ชํานาญการ

เวียดนาม มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic
of Vietnam) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีน มี
รูปร่างยาวโค้งเรียงเป็นรูปตัว S ตามแนวฝั่งตะวันตกของทะเลจีนใต้ มีชายฝั่งทะเลยาวทั้งสิ้น 3,440 กิโลเมตร
โดยมีเขตแดนทางทะเลร่วมกับไทยยาว 97 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีไหล่เขาและหมู่เกาะต่าง ๆ อีกนับพันเกาะ
เรียงรายตั้งแต่อ่าวตังเกี๋ยไปจนถึงอ่าวไทย

เวี ย ดนาม อยู่ ภ ายใต้ ก ารปกครองของจี น มากว่ า 1,000 ปี และได้ รั บ อิ ส รภาพเมื่ อ พ.ศ. 1481
ชาติตะวันตกเริ่มเข้ามาในเวียดนามในช่วงศตวรรษที่ 16 โดยเข้ามาทําการค้าและเผยแพร่ศาสนาคริสต์
โดยเฉพาะฝรั่งเศส และชาวฝรั่งเศสชื่อ Alexandre de Rhodes ได้เข้ามาพัฒนาภาษาเวียดนามที่เดิมใช้
ตัวอักษรจีน มาใช้ตัวอักษรโรมันแทน โดยพัฒนาต่อจากกลุ่มผู้สอนศาสนาชาวโปรตุเกส และในสมัยราชวงศ์
เหงี ยนได้มีปัญ หาขั ดแย้งทางศาสนากับฝรั่งเศส ซึ่งเดิมชาวเวียดนามนับถื อศาสนาพุทธและขงจื้อ ทํา ให้
เวียดนามถูกฝรั่งเศสใช้เป็นข้ออ้างในการเข้ายึดครองเป็นอาณานิคมเมื่อปี พ.ศ. 2427 ในช่วงที่เวียดนามตกอยู่
ใต้การปกครองของฝรั่งเศสนั้น ก็ได้เริ่มมีกลุ่มที่ต่อต้านการปกครองของฝรั่งเศส นั่นก็คือกลุ่มของโฮจิมินห์

การต่อสู้เพื่อเอกราชของเวียดนามนําโดยโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) ผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน
และผู้นําองค์การสันนิบาตเพื่อเอกราชของเวียดนาม หรือ เวียดมินห์ (Viet Minh) เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2484
ในช่ว งสงครามโลกครั้ง ที่ 2 ญี่ปุ่น เข้า ยึด ครองประเทศในอินโดจีน จนกระทั่ งแพ้ส งครามใน พ.ศ. 2488
จักรพรรดิเบ๋าได๋ (ฺBao Dai) กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์เหงียนสละราชสมบัติ โฮจิมินห์จึงประกาศเอกราช
เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐ และจัดตั้งรัฐบาลขึ้นบริหารประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นของสงคราม
ระหว่างเวียดนามกับฝรั่งเศส ฝรั่งเศสแพ้สงครามที่เดียนเบียนฟู และมีการจัดทําสนธิสัญญาเจนีวา พ.ศ. 2497
แต่สหรัฐอเมริกาและชาวเวียดนามในภาคใต้บางส่วนไม่ต้องการรวมกับรัฐบาลของโฮจิมินห์ ต่อมาจึงมีการแบ่ง
เวียดนามออกเป็น 2 ประเทศ โดยใช้เส้นละติจูดที่17 องศาเหนือเป็นเส้นแบ่ง เวียดนามเหนือปกครองใน
ระบอบคอมมิวนิสต์ภายใต้การนําของโฮจิมินห์ ส่วนเวียดนามใต้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สงครามเวียดนาม (Vietnam War) หรือในประเทศเวียดนามเรียกสงครามนี้ว่า สงครามปกป้องชาติ
จากอเมริกัน (War Against the Americans to Save the Nation) หรือ สงครามอเมริกัน (American War)
เป็นสงครามระหว่างเวียดนามเหนือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายคอมมิวนิสต์ และเวียดนามใต้ ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากฝ่ายประชาธิปไตย สหรัฐอเมริกาสนับสนุนเวียดนามใต้และร่วมรบในสงคราม เนื่องจากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกามองว่าการเข้ามามีส่วนในสงครามเป็นหนทางป้องกันการยึดเวียดนามใต้ของคอมมิวนิสต์อันเป็น
ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การจํากัดการขยายตัวของลัทธิที่ไม่พึงปรารถนา (containment) ส่งผลให้สงคราม
เวียดนามกลายเป็นสมรภูมิยืดเยื้อ (พ.ศ. 2500-2518) ที่สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแก่ทั้งสองฝ่าย
สหรัฐอเมริกาต้องทุ่มเทงบประมาณและสูญเสียชีวิตของทหารไปจํานวนมาก เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับสภาพพื้นที่
และการต่อสู้แบบกองโจรของทหารเวียดกง นักศึกษาและประชาชนชาวอเมริกันจํานวนมากออกมาเดินขบวน
ประท้วงสงครามนี้ ในที่สุดก็มีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพปารีส (Paris Peace Accords) เมื่อวันที่ 27
มกราคม พ.ศ. 2516 สหรัฐอเมริกาจึงประกาศถอนทหารออกจากเวียดนามใต้ สงครามเวียดนามจึงยุติลงโดย

กองทัพเวียดนามใต้ประกาศยอมแพ้ต่อเวียดนามเหนือเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เวียดนามเปลี่ยนชื่อ
เมืองไซ่ง่อนเป็น โฮจิมินห์ ซิตี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่โฮจิมินห์ ผู้นําการต่อสู้เพื่อเอกราช และวันที่ 2 กรกฎาคม
พ.ศ. 2519 เวียดนามได้ประกาศรวมประเทศโดยเปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามปกครองในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ มีพรรคการเมืองเดียว คือ
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Communist Party of Vietnam : CPV) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและ
เป็นผู้บัญชาการกองทัพโดยตําแหน่ง โครงสร้างอํานาจการปกครองของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแบ่ง
ออกเป็น 3 ฝ่าย คือ
ฝ่ายบริหาร มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ดูแลการบริหารประเทศให้เป็นไปตามนโยบาย
ของพรรค การปกครองส่ ว นภู มิภ าคประกอบด้ว ย 58 จัง หวัด กับ อีก 5 นคร คือ ฮานอย (Ha Noi)
โฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) ไฮฟอง (Hai Phong) ดานัง (Da Nang) และเกิ่นเทอ (Can Tho) แต่ละจังหวัด
มีคณะกรรมการประชาชน ทําหน้าที่บริหารงานในท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นโยบายและ
กฎระเบียบต่าง ๆ โดยได้รับงบประมาณจากส่วนกลางโดยตรง ข้าราชการแต่งตั้งโดยตรงจากส่วนกลาง จึงมี
อํานาจตัดสินใจอย่างเต็มที่
ฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นระบบสภาเดียว คือ สภาแห่งชาติ (National Assembly) ปัจจุบันมีสมาชิก 500
คน มาจากการเลือกตั้ง มีวาระ 5 ปี จัดการประชุมปีละ 2 ครั้งตามรัฐธรรมนูญ สภาแห่งชาติมีอํานาจสูงสุดใน
การกําหนดนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศ ทําหน้าที่บัญญัติและแก้ไขกฎหมาย แต่งตั้งประธานาธิบดี
ตามที่ พ รรคเสนอ ให้ ก ารรั บ รองหรื อ ถอดถอนนายกรั ฐ มนตรี ต ามที่ ป ระธานาธิ บ ดี เ สนอ รวมทั้ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ
ฝ่ายตุลาการ มี 3 ระดับ คือ ศาลประชาชนสูงสุด ศาลจังหวัด หรือศาลเทียบเท่า ศาลอําเภอหรือ
เทียบเท่า ฝ่ายทหารมีตุลาการศาลทหาร ประธานศาลในระดับต่าง ๆ แต่งตั้งโดยประธานาธิบดี โดยความ
เห็นชอบของประชาชนในระดับนั้น ๆ และมีวาระ 5 ปี ในการพิจารณาคดี นอกจากคณะผู้พิพากษาแล้ว ยังมี
“ที่ปรึกษาประชาชน” ร่วมด้วย เนื่องจากผู้พิพากษาในเวียดนามไม่จําเป็นต้องมีคุณวุฒิด้านกฎหมาย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญและเป็นตลาดใหม่ในภูมิภาคอินโดจีน
การบริโภคภายในประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพการผลิตสูง แรงงานในประเทศมีคุณภาพ และ
ค่าจ้างแรงงานยังคงต่ํา ทั้งนี้ เวียดนามตั้งเป้าหมายเป็นประเทศอุตสาหกรรมภายใน พ.ศ. 2563 จึงนับได้ว่า
เวียดนามเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจและน่าจับตามองประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนเป็นอย่างยิ่ง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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