




รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2556 

หนังสือภาษาไทย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.  พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน.  กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2555.      
                         U323.1 ค3พ 

 

บทคัดย่อ : ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้จัดทําหนังสือ 
“พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเนื้อหาภายในจะ
ประกอบด้วย พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสท่ีเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และพระราชกรณียกิจท้ังมวลท่ีเกี่ยวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน ได้แก่ หลักการสิทธิมนุษยชนที่ควรรู้ (แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน, ความหมายของสิทธิมนุษยชน, 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย)--สิทธิพระราชทานสู่ชาวประชา (สิทธิมนุษยชนใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์)--พัฒนาชีวิตด้วยศิลป์และศาสตร์--ประชาราษฎร์รับพระมหากรุณาธิคุณ-เพิ่มพูนมิรู้สิ้น คือ พระ
เมตตา-พระมหากรุณาจากทศพิธราชธรรม--พระเกียรติยศเลิศล้ําท่ัวแดนไกล ๏๏๏ 

มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช.  60 พรรษามหาวชิราลงกรณ.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช, 2555.     
                      Ms 

 

บทคัดย่อ : หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วย พระราชประวัติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(พระราชสมภพ, พระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยาม
มกุฎราชกุมาร, พระราชประเพณีทรงผนวช)--พระราชกรณียกิจสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(ด้านการทหาร, ด้านการศึกษาโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข, ด้านการศาสนา, ด้านการต่างประเทศ, ด้านการเกษตร, โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว)-
- พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระปรีชาด้านการบิน เจ้าฟ้านักบินแห่งพระ
บรมราชจักรีวงศ์, เที่ยวบินพิเศษมหากุศล, ด้านพระราชนิพนธ์, พิพิธภัณฑ์โบราณส่วนพระองค์ฯ) ๏๏๏ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต.  กรุงเทพฯ : กรม, 2551.                            Ms ทส ก4715 

 

บทคัดย่อ : หนังสือ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” เล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วย พระราชดําริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต--พระราชดําริในด้านการสหกรณ์--พระราชดําริในด้านโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน--โครงการภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดําริฯ--โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ--อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร--อุทยานแห่งชาติวิทยาตามพระราชดําริ--“...ให้
ช่วยกันรักษาและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนแบบยั่งยืน...”--มูลนิธิชัยพัฒนากับพระราชกรณียกิจด้านการฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๏๏๏ 

Namphung Youngpoy.  Population and activities of wild elephants (Elephas maximus) in Salakphra Wildlife Sanctuary, 
Kanchanaburi Province, Thailand.  Bangkok : Mahidol University, 2012.            T149.61 Na  

 

บทคัดย่อ : การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประชากร และกิจกรรมของช้างป่า โดยใช้กล้องดักถ่ายภาพสัตว์
ป่า จากการติดต้ังกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าจํานวน 32 พื้นที่ จํานวนทั้งสิ้น 1,391 คืน สามารถถ่ายภาพช้างป่าได้ 882 
ภาพ พบว่าช้างป่าเลือกอาศัยในป่าเบญจพรรณ พื้นที่ราบมีระดับความสูง 50-250 เมตร และพื้นที่ลาดชัน 0-20% 
ช้างป่าหลีกเลี่ยงสัตว์เลี้ยงและกิจกรรมของมนุษย์ ช้างป่าส่วนใหญ่พบในช่วงเวลาที่มีกิจกรรมมนุษย์น้อย ระหว่างเวลา 
19.00 นาฬิกาถึง 1.00 นาฬิกา ปัจจัยท่ีเป็นความต้องการเฉพาะของช้างป่า คือ แหล่งน้ํา และแหล่งโป่ง ท่ีสามารถ
เพิ่มความหนาแน่นของประชากรได้ กิจกรรมมนุษย์และสัตว์เลี้ยงเป็นปัจจัยคุกคามท่ีสําคัญต่อช้างป่า การศึกษานี้
ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยพ้ืนฐานมีความสําคัญต่อการจัดการประชากรช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ๏๏๏ 



วัชรศักด์ิ มาเกิด.  การศึกษาอนุกรมวิธานของกล้วยไม้  บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกําแพงเพชร.  พิษณุโลก : 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555.             วพ175.2 ว6ก 

 

บทคัดย่อ : การศึกษาอนุกรมวิธานของกล้วยไม้ บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พบกล้วยไม้ท้ังหมด 62 สกุล 162 
ชนิด สกุลท่ีพบมากท่ีสุดคือ สกุล Dendrobium Sw. จํานวน 25 ชนิด รองลงมาคือ สกุล Bulbophyllum Thouars 
จํานวน 21 ชนิด และ สกุล Habenaria Willd. จํานวน 10 ชนิด ในจํานวนนี้มีถึง 6 ชนิด ท่ีเป็นกล้วยไม้ถิ่นเดียวของ
ประเทศไทย ได้แก่ สิงโตรวงข้าวเมืองจันท์ สิงโตใบพายกลีบมน สิงโตรวงข้าวมลายู เอื้องก้างปลาน้อย เอื้องข้าวตอกภู
หลวง และ นางอั้วต๊ักแตนหนวดยาว นอกจากนี้ยังพบกล้วยไม้ท่ียังไม่สามารถระบุชนิดได้และคาดว่าจะเป็นชนิดใหม่ 
2 ชนิด คือ Bulbophyllum sp. และ Coelogyne sp. และพบกล้วยไม้ท่ีคาดว่าเป็นรายงานครั้งแรก 1 ชนิด คือ 
Coelogyne triplicatula Rchb. f. ๏๏๏ 

ศิวาภรณ์  สวัสดิชัย.  รูปแบบท่ีเหมาะสมของการพักแรมด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ.  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
2555.                                 วพ907.11 ศ6ร 

 

บทคัดย่อ : การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและลักษณะการพัฒนาทางกายภาพ
บริเวณพื้นท่ีพักแรมด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า พื้นท่ีพักแรมด้วยเต็นท์ท่ีเป็นตัวแทนพื้นที่ศึกษา
ท้ัง 4 แห่ง มีความเหมาะสมของพื้นที่อยู่ในระดับปานกลางและระดับสูง ผู้มาเยือนส่วนใหญ่มีเหตุผลท่ีเลือกพักแรม
ด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติเพราะชื่นชอบบรรยากาศของการพักแรมด้วยเต็นท์ โดยเลือกกางเต็นท์บริเวณท่ีสะดวก
ต่อการสัญจรและเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ กิจกรรมนันทนาการที่คาดหวังและประกอบจริงในพื้นที่มากท่ีสุด 
คือ กิจกรรมชมทิวทัศน์/ทัศนียภาพ และพักผ่อนในบรรยากาศที่สงบ แรงจูงใจและประสบการณ์นันทนาการที่ได้รับ
สูงสุด คือ การได้รับอากาศที่ดี พื้นที่พักแรมสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม เป็นต้น ๏๏๏ 

สิริรัตน์  สุขสุเสียง.  การประเมินศักยภาพและจัดทําฐานข้อมูลเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะไกลสําหรับอุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่. 
กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.                    วพ907.11 ส64ก 

 

บทคัดย่อ : การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจลักษณะทางกายภาพ การใช้ประโยชน์และสภาพปัจจุบัน 
ประเมินศักยภาพทรัพยากรนันทนาการทางกายภาพในเส้นทาง และจัดทําฐานข้อมูลเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ระยะไกลและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล ในอุทยานแห่งชาติ รวมท้ังสิ้น 10 เส้นทาง ผล
การศึกษาพบว่า เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะไกลทั้งหมดมีระยะทางอยู่ในช่วง 3 -12 กิโลเมตร ไม่มีการพักค้าง  
7 เส้นทาง  ส่วนใหญ่ต้องใช้คนนําทาง จุดเด่น คือ ทิวทัศน์ ชนิดพันธุ์พืชหายากหรือชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น ความ
หลากหลายของสังคมพืช นก ผีเสื้อ น้ําตก และถํ้า ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวคือ เดือนพฤศจิกายนถึง
ธันวาคม สิ่งอํานวยความสะดวกที่พบส่วนใหญ่เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย ... ๏๏๏ 

สิวรส เจริญรื่น.  ผลกระทบทางนันทนาการด้านชีวกายภาพบางประการและระดับการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน.  กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.          วพ907.11 ส6ผ 

 

บทคัดย่อ : การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางนันทนาการ การรับรู้ของผู้มาเยือนต่อผลกระทบทาง
นันทนาการ และกําหนดระดับการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้ของผลกระทบทางนันทนาการด้านชีวกายภาพบางประการ 
ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยเก็บข้อมูลจาก 9 ตัวชี้วัด ทําการเก็บข้อมูลในฤดูแล้งและฤดูฝน เก็บข้อมูลการรับรู้
ของผู้มาเยือนต่อผลกระทบทางนันทนาการด้านชีวกายภาพบางประการด้วยแบบสอบถาม จํานวน 417 ตัวอย่าง และ
วิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ในพื้นที่ท่ีมีการใช้ประโยชน์ต่างกัน ปริมาณพืชคลุมดินและปริมาณรากไม้โผล่พ้นดิน
ในสังคมพืชป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และในฤดูกาลแตกต่างกัน ปริมาณพืชคลุม
ดินบริเวณต่างกัน จะแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ... ๏๏๏ 

 
 



กรมป่าไม้. สํานักจัดการป่าชุมชน.  ป่าในเมือง (urban forest) : เอกสารประกอบการเรียนการสอนภายใต้โครงการป่าในเมืองเพื่อการศึกษา "กล้า
ย้ิม".  กรุงเทพฯ : สํานัก, 2555.                         273 ก446สนปช 2555 

 

บทคัดย่อ : หนังสือ “ป่าในเมือง” เล่มนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการเรียนการสอนตามโครงการป่าในเมืองเพื่อ
การศึกษา “กล้าย้ิม” ซ่ึงเป็นโครงการที่กรมป่าไม้ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการ
ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2555 โดยได้ดําเนินการในโรงเรียน สถาบันการศึกษา ท้ังหมด 84 แห่ง เนื้อหาประกอบด้วย 
บทท่ี1 นิยามความหมายป่าไม้--ประโยชน์ของป่าไม้--การจัดการทรัพยากรป่าไม้--ป่าไม้ในประเทศไทย บทท่ี 2 การ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550--การมีส่วนร่วม--ป่า
ชุมชน--บทบาทของประชาชนและองค์กรท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมจัดการป่าชุมชน บทท่ี 3 ป่าในเมือง ระบบนิเวศใน
เขตเมือง--รูปแบบการปลูกต้นไม้ในเมือง--ประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ในเมือง บทท่ี 4 พันธุ์ไม้มงคล ... ๏๏๏ 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม.  รายงานผลงานวิจัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมปี 2553-2555.  
กรุงเทพฯ : กรม, 2555.                         U577.4--01 ก4715ศ 

 

บทคัดย่อ : รายงานผลงานวิจัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ได้รวบรวมผลงานวิจัยท่ีได้ดําเนินการใน
ระหว่างปี 2553-2555 ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านน้ําและขยะ--ด้านไดออกซินและสารอันตราย (การพัฒนาวิธีการ
วิเคราะห์สาร Polybrominated diphenyl ethers ในตัวอย่างตะกอนดิน, การศึกษาการปนเปื้อนสารPolybrominated 
Biphenyl (PCBs) ในน้ําทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน, การศึกษาการปนเปื้อนสารมลพิษตกค้างยาวนานกลุ่ม 
Polybrominated diphenyl ethers ในตัวอย่างตะกอนดิน, การวิเคราะห์สารกําจัดศัตรูพืชตกค้างในซากบรรจุภัณฑ์
เคมีเกษตร)--ด้านอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน--ด้านนิเวศเศรษฐศาสตร์และสังคม เพื่อใช้ในการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ และประกอบการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งการต่อยอดการศึกษาวิจัยในอนาคต  ๏๏๏  

คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนในชนบท (พชช.).  รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทจากข้อมูลความจําเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555.  กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2555.                            U308(593-202) ค3 2555 

 

บทคัดย่อ : รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท จากข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2555 โดย
คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท (พชช.) นําเสนอผลการจัดเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล จปฐ. ปี 2555 ซ่ึงทําให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทในทุกระดับ ตั้งแต่ครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน 
ตําบล อําเภอ จังหวัด ภาค และภาพรวมทั้งประเทศ โดยมีเครื่องชี้วัดข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน จํานวน 5 หมวด 30 
ตัวชี้วัด เป็นเครื่องมือ โดยตัวชี้วัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ คือปัญหาท่ีควรได้รับการแก้ไขจากประชาชนและสมาชิกในครัวเรือน 
และตัวชี้วัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์เป็นจํานวนมาก คือปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขจากหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ  ๏๏๏ 

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน).  โครงการประกวดถ่ายภาพอนุรักษ์ธรรมชาติ ครั้งท่ี 18 ประจําปี 2555 สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ.  กรุงเทพฯ :  
กรม, 255-.                         945.26(084.121) บ4 2555 

 

บทคัดย่อ : โครงการประกวดถ่ายภาพอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบันเป็นปีท่ี 18 ประจําปี 2555 เพื่อเชิญชวนให้ชาวไทยได้เข้าไปสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ระบบนิเวศ ป่า
ไม้ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติต่างๆ ภายในหนังสือเล่มนี้จึงประกอบด้วย ภาพชนะการ
ประกวด ระดับบุคคลท่ัวไป, ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในประเภทสัตว์ป่า และประเภทป่าไม้ ภาพเข้ารอบสุดท้าย 
ในระดับบุคคลท่ัวไป, ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา บทความจากคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย และบทความจากผู้
ชนะการประกวด ในประเภทสัตว์ป่า และประเภทป่าไม้ รวมถึงบทประพันธ์ “ความหลังเมื่อวันวาน” โดยศิลปิน
แห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2548 (ประยอม ซองทอง)  ๏๏๏ 

 
 

http://app.dnp.go.th/opac/servlet/Search?DLang=T&Type=B&LPP=10&NSH=T&Search1=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%2e%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99&SearchType=1


ปราณ ีนางงาม.  พรรณไม้และระบบนิเวศแบบภูเขาหินปูน ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก.  พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
2551.                           รว181 ป4พ 

 

บทคัดย่อ : บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเป็นพื้นที่ท่ีมีโครงสร้างเขาหินปูน (karst) ท่ี
พบฟอสซิลสัตว์ทะเลในยุค Permian อยู่ การศึกษาครั้งนี้จึงเลือกพื้นที่บริเวณถ้ําเดือน-ถ้ําดาว ท่ีระดับความสูงจากน้ํา
ทะเล 100-200 เมตร เพื่อศึกษาจํานวนชนิดของพืชและจัดทําเป็นฐานข้อมูล ในปี พ.ศ. 2551-2552 ได้ออกสํารวจ 6 ครั้ง 
ใช้เส้นทางเดิน 2 ท่ี รวมระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เก็บตัวอย่างพืชมีท่อลําเลียงท่ีกําลังออกดอกและติดผล ทํา
เป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้งได้จํานวน 57 วงศ์ 123 ชนิด พืชกลุ่มเฟิน 6 วงศ์ 6 ชนิด สภาพป่าเป็นป่าชั้นรองผลัดใบผสม
ไผ่และป่าดิบแล้งผสมเบญจพรรณ อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด 31.7 องศาเซลเซียส ต่ําสุด 19.7 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม
พื้นที่นี้ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อไป ๏๏๏ 

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีท่ีหนึ่ง (วันที่ 23 สิงหาคม 
2554 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2555).  กรุงเทพฯ : สํานัก, 2555.        U35.07(047.1) ร6 2555 

 

บทคัดย่อ : หนังสือเล่มนี้แสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประเทศควบคู่กับ
การดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วน รวมทั้งการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 ผลการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ (แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ-แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน-แนวนโยบายด้านศาสนา 
สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม-แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม-แนวนโยบายด้านการ
ต่างประเทศ-แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ-แนวนโยบายด้านท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม-แนวนโยบาย
ด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญา และพลังงาน-แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน) ๏๏๏ 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน.  BOI Fair 2011 Thailand : รวมพลังน้ําใจ "โลกสดใส ไทยย่ังยืน".  กรุงเทพฯ : สํานักงาน, 2554.   
U381.18 ส6277 

 

บทคัดย่อ : หนังสือเล่มนี้ จัดทําขึ้นประกอบการจัดงาน BOI Fair 2011 Thailand เพื่อแสดงศักยภาพของภาค-
อุตสาหกรรมไทย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การใช้พลังงานทดแทน 
การดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมของไทยในอนาคต 
รวมถึงส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื้อหา
และภาพประกอบภายในเล่มแสดง ข้อมูลเบื้องต้นบีโอไอแฟร์--อาคารนิทรรศการภาคเอกชน 37 บริษัท (เครือเจริญ
โภคภัณฑ์, กระทิงแดง, มิชลิน, บริดจสโตน, ฮอนด้า, โตโยต้า เป็นต้น)--การแสดงนิทรรศการของภาคเอกชนในอาคาร
ชาเลนเจอร์ (เกษตรแปรรูปไทยก้าวไกลกับบีโอไอแฟร์ 2011, นิทรรศการกลุ่มยานยนต์ เครื่องจักรกลฯ)... ๏๏๏ 

สํานักงานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี2554 และปี 2555.  
กรุงเทพฯ : สํานกังาน, 2555.                              U338.96 ส63545 

 

บทคัดย่อ : รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2554-2555 เนื้อหากล่าวถึง ส่วนที่ 1 สถานการณ์
และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2554 และปี 2555 (รายงานบทบาทของ SMEs ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศในระดับมหภาค โดยมีตัวชี้วัดคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SMEs การนําเข้าและส่งออกของ SMEs 
รวมถึงการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนของ SMEs) ส่วนที่ 2 สถานการณ์เชิงโครงสร้างของ SMEs (รายงาน
สถานการณ์ SMEs ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในประเด็น จํานวนและการจ้างงานของ SMEs การจัดต้ังและยกเลิกกิจการของ 
SMEs ท่ีเป็นนิติบุคคลในปี 2554) ส่วนท่ี 3 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AEC ของ SMEs ไทย (เป็นการศึกษา SMEs 
ของอาเซียน และผลกระทบจากการรวมกลุ่ม AEC) ส่วนที่ 4 ทิศทางและมาตรการส่งเสริม SMEs ๏๏๏ 

 

http://app.dnp.go.th/opac/servlet/Search?DLang=T&Type=B&LPP=10&NSH=T&Search1=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%20%28%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A7%2e%29&SearchType=1


วารสารภาษาไทย 

กสิกร.  ปีท่ี 85 ฉบับท่ี 6 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2555). 

 

สารบัญ   
--สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  --หน้าแล้งนี้ หันมาปลูกพืชใช้น้ํานอ้ยกันเถอะ  
--ไปหนองคาย...อย่าลืมแวะชมไหมดาหลา  --ฟ้าทะลายโจรเพิ่มคุณภาพสมุนไพรไทย  --ซีรูเลียม มหัศจรรย์ 
พืชคลุมดิน (ตอนที่ 2)  --ส้มมีใบกับ พ.ร.บ.กักพืช  --ชุดตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้อย่างง่ายรู้ผลภายใน 5 นาที   
--จอบหมุนสับกลบใบอ้อย  --มะม่วงน้ําดอกไม้ส่งออก  --คนุหมิง ต้าหลี่ และหลี่เจียงเมืองท่องเที่ยวและ
เกษตรกรรม  --ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน  --คนรักต้นไม้: ราชาวดี  

ข่าวสารเกษตรศาสตร.์  ปีท่ี 57 ฉบับท่ี 2 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2555). 

สารบัญ   
--คอลัมน์แนะนํา ทํากิน ท่ัวถิ่นไทย การปลูกและขยายพันธุ์กาแฟอาราบิก้า  --การพัฒนาแผ่นปลูกพืชบนหลังคา  
--การผลิตข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรีย์ 2 เพื่อการจําหน่ายภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม- 
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  --ข้าวต้านอนุมูลอิสระ  --เครื่องวิลเลจเทคเจอร์ไรเซอร์ระบบอัตโนมัติ สําหรับผลิต
โปรตีนเกษตร  --ปลูกเลี้ยงบัวยังไงให้สวยและอยู่กับเรานาน ๆ  --ผักตีลังกา : เมื่อพืชถูกท้าทายโดยแรงโน้มถ่วง 
  

วารสารเคหการเกษตร.  ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 2 (กุมภาพันธ์ 2556). 

 

เด่นจากปก  --มะขามหวานจีไอ 
ไม้ผล  --ชมรมผู้ปลูกมะนาวแห่งประเทศไทย ยกระดับคุณภาพมะนาวไทยเตรียมรับเออีซี  --ตะลุยกัมพูชา 
แหล่งผลิตไม้ผลท่ีสําคัญในอนาคต  --ฝ่าวิกฤติธรรมชาติแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์  
ไม้ดอกไม้ประดับผัก  --แตงโมขึ้นค้าง นวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตแตงโมคุณภาพ  --สัมผัสวิถีชีวิตผู้ปลูก
พริกหนุ่มพันธุ์หยกสยาม 1059  --สถานการณ์ค้ากุหลาบปากคลองตลาด 
คอลัมน์ประจํา --โรคราเขม่าในถ่ัวฝักยาว  --แมลงศตัรูพืชหรือแมลงมีประโยชน์ต่างกันอย่างไร (ตอนจบ)  

วารสารพลังงานทางเลือก.  ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 29 (มกราคม - มีนาคม 2556). 

 

สารบัญ  --เปิดวงจรความคิดเด็กไทย “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง”   
--“ก๊าซเรือนกระจก” พุ่งขึ้นทําสถิติสูงสุด (อีกครั้ง)     --พลาสติกชีวภาพ ทางออก “รักษ์โลก”   
--“Tetre Shed” Modern Office in Garden          
--“Green Trip No.9” เติมพลังใจในวันหยุด เท่ียวชม..ดอนหอยหลอด 
--“เป้” ติดใจวิถีกรีน หัดทอผ้า-ท่าชาเมี่ยง เมืองน่าน      
--อิหร่านเตรียมคลอดกฎหมายลดสง่ออกน้ํามัน 

วารสารภาษาอังกฤษ 

Forest Science.  Volume 58 Number 6 (December 2012). 

 

Contents  --Effect of Undercut Style and Post Hinge Behavior in Tree Felling  --Statistical 
Properties of Alternative National Forest Inventory Area Estimators  --Tree Location 
Measurement Accuracy with a Mapping-Grade GPS Receiver under Forest Canopy  --Testing a 
Novel Method to Approximate Wood Specific Gravity of Trees  --Specification of a Size-
Classified Matrix Modes: The Effects on Growth Predictions and Economically Optimal 
Harvesting Regimes  --The Drivers of Effectiveness of Prescribed Fire Treatment  --etc. 



The Indian Forester.  Volume 138 Number 11 (November 2012). 

 

Contents  --The certification of forest and issues of biodiversity and environmental conser- 
vation  --Allelopathic effects of Paulownia and poplar on wheat and maize crops under 
agroforestry systems in Doon valley  --Forest-fringe communities, JFPM and REDD+ in India 
--Floristic study of lichens from Satna and Panna districts of Madhya Pradesh, India  --Resource 
analysis of medicinal herbs of Padder valley in J&K --Utilization and conservation of wild plants 
by the tribal communities of Tripura  --An over view of forest cover and changes in greening … 

Indian Journal of Forestry.  Volume 53 Number 3 (September 2012). 

 

Contents  --Silvicultural and Management Techniques for Improving Quality and Productivity 
of Existing Bamboo Plantation in India  --Carbon Sequestration through Soil Organic Carbon: 
Estimation of SOC Pool Under Different Land Uses  --Local Volume Table for acacia mangium 
Plantations in the Southern Forest Division of Kalara  --Varietal comparison of Wheat and 
Paddy under Populus deltoides Based Agri-Silvicultural System in Sodic Soil  --Influence of 
Vam and Rhizobium Inoculation at Different Levels of N and P on Seedlings Growth … 

Journal of Health Research.  Volume 26 (Special Issue 2012). 

 

Contents  --Daily Non-External Mortality of Outdoor Air Pollution 1999-2001, Bangkok, 
Thailand, Case-Crossover Study  --“I Have Missed Three Moons: What Should I Do Now?” A 
Pregnant Mother In The Baloch Community, Pakistan  --Outcome To The New Outpatient 
Treatment Program On Alcohol Dependence: A Pilot Study  --Determinants And Consequences 
Of Alcohol Consumption Among Male Adult Myanmar Migrant Workers In Ratchaburi Province, 
Thailand  --Application Of An Interactive Multi-Modalily (IMM) For Self-Management Support … 

 Journal of Non-Timber Forest Products.  Volume 19 Number 3 (September 2012). 

 

Contents  --Intercropping of Medicinal and Spice Crops under Different Agroforestry Tree 
Species in Punjab  --Conservation of Dendrocalamus asper Schult. & Schult. F. Through Branch 
Cuttings as Influenced by Type of Planting and Rooting Hormones  --Timberline Forest Exten-
sions (TFES): An Additional Microhabitat for Medicinal Plants  --Population of Nardostachys 
jatamansi DC. and its Phyto-Associates in Different Densities of Alpine Region in Dayyara 
Meadow of Garhwal Himalaya  -- An Important Medicinal Plant of India  --etc. 

Seed Science Research.  Volume 22 Number 4 (December 2012). 

 

Contents  --Soluble carbohydrates in legume seeds  --To germinate or not to germinate a 
question of dormancy relief not germination stimulation  --A temperate rhamnaceous species 
with a non-enclosing stone and without physical dormancy  --Missing pieces in protein depo- 
sition and mobilization inside legume seed storage vacuoles: calcium and magnesium ions   
--Analysis of ancient DNA from in vitro grown tissues of 1600-year-old seeds revealed the 
species as Anagyris foetida  --etc. 

 


