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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

หนังสือหมวดรัฐศาสตร์
(J)
1. ประมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจและแผนที่ระหว่างสยามประเทศไทย
กับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา-ลาว-พม่า-มาเลเซีย เล่ม 1. / โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.
[JC323 ช495ป 2554 ล.1]
หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 ในจํานวน 6 เล่ม ของหนังสือชุดโครงการศึกษาและวิจัยเรื่อง เขตแดน
ของเรา-เพื่ อนบ้านอาเซียนของเรา โดยมีเนื้อหาภายในเล่ม แบ่งออกเป็น 2 ภาค ประกอบด้ วย ภาคที่ 1
เกี่ยวกับรายชื่อสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง และบันทึกความเข้าใจกับคําอธิบายและต้นฉบับสนธิสัญญา
อนุสัญญา ความตกลงและบันทึกความเข้าใจ ภาคที่สองว่าด้วย แผนที่สยามประเทศไทยสมัยรัตนโกสินทร์
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หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา
(B)
1. ถ้ารู้.....(กู)...ทําไปนานแล้ว. / โดย ณัฐพบธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 19. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2553.
[BQ4435 ณ339ถ 2553]
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ถ่ายทอดธรรมะจากพระไตรปิฎกแก่ผู้อ่านทั่วไป โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจ
ง่าย ใช้หลักเหตุและผลศึกษา วิธีเป็นคนดีและรวยอย่างมั่นคงจากพระไตรปิฎก ทําให้ผู้เขียนค้นพบความจริงว่า
“ธรรมะกับความรวย” นั้นไปด้วยกันได้ และเกื้อหนุนกันเป็นอย่างดี จึงนําเสนอถึงหนทางแห่งการเป็นคนดี
และมั่งมีศรีสุข และให้คําตอบว่า ทําไมบางคนเป็นคนดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวินัย ทัศนคติดีมีความเป็นผู้นํา
แต่ไม่รวย แต่ทําไมบางคนเป็นคนไม่ดี ขี้เกียจ ไม่อดทน โกง ไม่มีวินัย ทัศนคติไม่ดีเป็นผู้ตามแต่รวย
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หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป
(D)
1. วิถีแมนเดลา Mandela’s Way. / โดย สเตงเกิล, ริชาร์ด และ ธิดา ธัญญประเสริฐกุล, ผู้แปล.
กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิง, 2553. [DT1974 ส173ว 2553]
เนลสัน แมนเดลา ประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของประเทศแอฟริกาใต้ เขาได้ต่อสู้เพื่อสิทธิและ
ความเสมอภาคของคนผิวสีด้วยความมุ่งมั่นเป็นระยะเวลานาน วิถีแห่งชีวิตและการต่อสู้ของแมนเดลาได้ถูก
ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ด้วย 15 บทเรียน เช่น บทเรียนที่ว่าหาญกล้า ใช่ว่าไม่หวาดกลัว กล่าวถึงการ
แสดงความสงบเยือกเย็นของแมนเดลาในเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ แม้ว่าแมนเดลาจะรู้สึกกลัวก็ตาม
2. Win win style เนวิน ชิดชอบ. / โดย ราม ปั้นสนธิ. ม.ป.ท. : โรงพิมพ์ตะวันออก, 2553.
[DS578.32 น796ว 2553]
หนังสือเล่มนี้ได้นําเสนอชีวิตทางการเมืองของเนวิน ชิดชอบ นักการเมืองชื่อดังของประเทศไทย
โดยเรื่องราวในแต่ละส่วนแต่ละตอนนอกจากได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของคุณเนวินแล้วยังได้แฝงไปด้วย ข้อคิด
ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารคน บริหารงานและบริหารใจ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องบริหารคนและ
บริหารชีวิตของหลายคน
3. 33 ประเด็นถาม-ตอบ ราชอาณาจักรไทยกําลังจะเสียดินแดน. / โดย ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์,
บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2553. [DS575.5.C3 พ564ส 2553]
ปราสาทพระวิหารและเรื่องอาณาเขตระหว่างไทย-กัมพูชา มีความสลับซับซ้อนทางวิชาการยากแก่
การเข้าใจ หนังสือเล่มนี้สามารถทําให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่ายขึ้นเพราะเนื้อหาภายในนําเสนอในรูปแบบของตาราง
ถาม-ตอบ สามารถทําให้ผู้อ่านเลือกอ่านในเฉพาะประเด็นที่สงสัย หรือเป็นประเด็นที่กําลังถกเถียงกันอยู่ใน
สังคม ทั้งนี้รายละเอียดของเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ตอน โดยตอนแรกจะเป็นการตอบคําถาม 33 ประเด็นเกี่ยวกับ
แผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 2 แสน มรดกโลก และการรุกล้ํายึดครองดินแดนไทยโดยกัมพูชา ตอนที่สองเป็นการ
เปรียบเทียบจุดยืน 20 ประเด็นระหว่างรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์กับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
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หนังสือหมวดสังคมศาสตร์
(H)
1. เทคนิคการแก้ไขความขัดแย้ง. / โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร. กรุงเทพฯ : farepace, 2547.
[HD42 ช486ท 2547]
ความขัดแย้ง คือ สิ่งที่ทุกคนจะต้องประสบอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใด หนังสือเล่มนี้
เปรียบเสมือนแผนที่ที่จะสามารถชี้แนวทางที่เป็นไปได้ สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและแปรเปลี่ยนให้
กลายเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ได้ เหมาะกับผู้อ่านในทุกระดับไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งอะไร ความขัดแย้งนั้น
หากมีการวางแผนและแก้ไขให้รวดเร็ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นลดน้อยลงและสามารถจัดการได้ในที่สุด
2. เทคนิคการวางแผนพัฒนาบุคลากรตามแผนงานขององค์กร (ภาคปฏิบัติ). / โดย ธํารงศักดิ์
คงคาสวัสดิ์. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2553. [HF5549 ธ557ท 2553]
การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากต่อทุกองค์กร ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ศึกษาอย่างลึกซึ้ง ซึ่งหนังสือเล่มนี้มุ่งนําเสนอเทคนิคต่าง ๆ ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างละเอียด อ่าน
ง่าย เข้าใจเร็ ว สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง ไม่ว่าจะเป็ นวิธีการทําแผนพัฒนาบุคลากร การลดต้นทุนการ
ฝึกอบรมที่สูญเปล่า รวมถึงการสร้างบุคลากรให้สามารถเติบโตทันกับการขยายตัวขององค์กร
3. แนวคิดชีวิตที่สมประสงค์. / โดย สมประสงค์ บุณยะชัย. กรุงเทพฯ : ลักษมีรุ่ง, 2553.
[HV3812 ส259น 2553]
หนังสือ “แนวคิดชีวิตที่สมประสงค์นี้” ผู้เขียนได้คัดเลือกแง่คิดและประสบการณ์ทั้งการทํางาน
และการดําเนินชีวิต ซึ่งเคยบรรยายและให้สัมภาษณ์ในโอกาสต่าง ๆ มารวบรวมไว้ด้วยกัน จึงมีแนวคิดและ
ประสบการณ์ที่สั่งสมมาถ่ายทอดให้แก่ผู้อ่านได้ศึกษา ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ลองปฏิบัติตามอันจะเป็น
ประโยชน์อย่างมาก ทั้งนี้เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ปรัชญาการดําเนินชีวิต ส่วนที่ 2 บริหารคน
และส่วนที่ 3 การบริหารธุรกิจและองค์กร
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4. Inside Larry & Sergey’s Brain : ผ่าสมองสองผู้ก่อตั้งกูเกิล. / โดย บรานต์, ริชาร์ด แอล และ
ศศิพร อุษณวศิน, ผู้แปล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีประทุม, 2553.
[HD9696.U64G66 บ213ผ 2553]
หนังสือ “Inside Larry & Sergey’s Brain : ผ่าสมองสองผู้ก่อตั้งกูเกิล” เป็นหนังสือที่นําเสนอ
เกี่ยวกับความคิดและแนวทางในการตัดสินใจของลาร์รี เพจ และเซอร์เก บริน ผู้ซึ่งอยู่เบื้องหลังความสําเร็จ
ของกูเกิล ในการนําพาธุรกิจไปสู่ความสําเร็จ ซึ่งแนวคิดและการตัดสินใจของทั้งสองอาจมีความแตกต่างจาก
ผู้ทําธุรกิจทั่วไป แต่ทว่าความแตกต่างนี้กลับกลายเป็นความแปลกใหม่ ซึ่งมีความสําคัญต่อการทําธุรกิจใน
ปัจจุบันนี้ ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจในด้านธุรกิจและผู้ที่กําลังเริ่มต้นทําธุรกิจ
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หนังสือหมวดรัฐศาสตร์
(J)
1. ประมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจและแผนที่ระหว่างสยามประเทศไทย
กับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา-ลาว-พม่า-มาเลเซีย เล่ม 1. / โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.
[JC323 ช495ป 2554 ล.1]
หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 1 ในจํานวน 6 เล่ม ของหนังสือชุดโครงการศึกษาและวิจัยเรื่อง เขตแดน
ของเรา-เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา โดยมีเนื้อหาภายในเล่ม แบ่งออกเป็น 2 ภาค ประกอบด้วย ภาคที่ 1
เกี่ยวกับรายชื่อสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง และบันทึกความเข้าใจกับคําอธิบายและต้นฉบับสนธิสัญญา
อนุสัญญา ความตกลงและบันทึกความเข้าใจ ภาคที่สองว่าด้วย แผนที่สยามประเทศไทยสมัยรัตนโกสินทร์
2. รวมบทความสิทธิมนุษยชน ประวัติศาสตร์และภาษา. / โดย รุ่งพงษ์ ชัยนาม. กรุงเทพฯ :
พิมพ์อักษร, 2554. [JC571 ร623ร 2554]
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนประวัติศาสตร์และ
ภาษาซึ่งประกอบด้วย บทความเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ สารัตถะแห่งสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนกับประชาธิปไตย
สิทธิมนุษยชน : สิทธิสากลของมนุษยชาติ, ราชวงศ์ฮั่น : ยุคแห่งรากฐานอารยธรรมจีน, มาเกียเวลลี :
นักชาตินิยม นักสาธารณรัฐนิยม และนักการทหาร, สงครามฝรั่งเศส-เยอรมัน ค.ศ.1870-1871, ช่วงหนึ่งของ
ความสัมพันธ์เวียดนาม-โซเวียต, วิกฤตการณ์โคโซโวกับบทบาทของฝรั่งเศส, เอสปรานโต : ภาษาสากลของ
มวลมนุษยชาติ, พหุนิยมด้านภาษา : เอกลักษณ์ที่หลากหลายในเอกภาพของสหภาพยุโรป และบทความที่
เกี่ยวกับภาษาโปรตุเกส และการปฏิรูปภาษาจีนของสาธารณรัฐประชาชนจีน
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หนังสือหมวดกฎหมาย
(K)
1. พระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ.2553. / โดย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานัก
กฎหมาย. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554. [KC91 ว872พ 2554]
เนื่องด้วยมาตรา 81 (3) ประกอบกับมาตรา 308 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติให้รัฐต้องจัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการ
เป็นอิสระเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศและปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดย
ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการ
ร่างกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูประบบ
กฎหมาย พ.ศ.2553 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 71 ก หน้า 21 เมื่อวันศุกร์ที่ 19
พฤศจิกายน 2553 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553. / โดย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สํานักการพิมพ์ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554.
[KR92 ว872พ 2554]
เนื่ อ งจากพระราชบัญ ญั ติ อ งค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งวิ ท ยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ยังไม่เกิดผลในทาง
ปฏิบัติเท่าที่ควร ทําให้เกิดข้อติดขัดในการดําเนินการหลายประการ รวมทั้งยังมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมควรกําหนดให้จัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทําหน้าที่
ดําเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม รวมทั้งกําหนดขอบเขตการดําเนินงานขององค์กรและการกํากับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าว
และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 โดยได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 78 ก หน้า 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2553 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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3. รวมกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. / โดย
สํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2553. [KQ24 ค121ร 2553]
เนื่องด้วยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และพระราชบัญญั ติเงิ นเดือนและเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 ซึ่ งเป็น
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 24 ธันวาคม 2547 ต่ อมาได้ มี การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญัติว่าด้ วยระเบียบข้าราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 จึง
ทําให้สาระสําคัญของกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น หนังสือรวมกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเล่มนี้ จึงสามารถนําไปใช้เป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกําหนด
4. รวมบทความทางวิชาการของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 9 : เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน”. กรุงเทพฯ : สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ,
2553. [KD61 ศ365ร 2553]
หนังสือรวมบทความทางวิชาการของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 9 “ศาลรัฐธรรมนูญกับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน” ประจําปี 2553 เล่มนี้ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้
รวบรวมบทความที่เกี่ ยวข้ องกั บการส่ งเสริมและการคุ้มครองการใช้สิท ธิแ ละเสรีภาพของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในส่วนของประเทศไทยและต่างประเทศ สิทธิเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สินของประชาชน สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้และการ
อ้างอิงในทางวิชาการ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการขยายเครือข่ายวิทยบริการของสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญให้
กระจายฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ และกฎหมายมหาชนสู่สาธารณชนออกไปได้อย่าง
กว้างขวางมากขึ้น
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หนังสือหมวดการศึกษา
(L)
1. ทําอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอก. / โดย เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. [LB2395 ส887ท 2553]
หนังสือเล่มนี้จะนําเสนอเทคนิคเคล็ดลับในการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกให้ประสบ
ความสําเร็จ และปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาขั้นสูงได้ แม้ว่ารายละเอียดการศึกษาในแต่ละหลักสูตรจะแตกต่าง
กัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ประสบการณ์การเรียนรู้ในระหว่างการศึกษา หัวใจสําคัญไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแต่อยู่
ที่การเข้าใจในปรัชญาชีวิต หลักการทํางาน การพึ่งพาตนเอง การคิดอย่างเป็นระบบ และการปล่อยวาง ซึ่งผู้
ศึกษาการศึกษาขั้นสูงต้องปรับตัวให้ได้จึงจะประสบความสําเร็จ
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หนังสือหมวดวิทยาศาสตร์
(Q)
1. พฤกษศิลป์. กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2553. [QK98.2 อ817พ 2553]
พฤกษศิลป์ เล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 ซึ่งรูปแบบการนําเสนอ
เนื้อหาเป็นการเน้นถึงศิลปะภาพวาดพรรณไม้เป็นสําคัญ เพื่อแสดงถึงความสวยงามของศิลปะภาพวาดพรรณ
ไม้ โดยการใช้เทคนิคสีน้ําและสีไม้ในรูปแบบภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ ประกอบด้วย คําบรรยายลักษณะเด่น
ของพืชแต่ละชนิด ตลอดจนสัดส่วนของภาพ พร้อมด้วยข้อมูลด้านการกระจายพันธุ์ การใช้ประโยชน์ ตลอดจน
เรื่องราวของพรรณไม้ชนิดนั้นในด้านต่าง ๆ พอสังเขปที่ผู้อ่านทั่วไปสามารถรับรู้เรื่องราวของพรรณไม้ต่าง ๆ ที่
ล้วนเป็นพรรณไม้พื้นเมืองของประเทศไทย
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หนังสือหมวดภาษาศาสตร์
(P)
1. โอปราห์ วินฟรีย์ ยอดหญิงที่ไม่ธรรมดา. / โดย วัชระ จึง. เชียงใหม่ : ริช, 2553.
[PN1992.4.W56 ว382อ 2553]
หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวของ “โอปราห์ วินฟรีย์” ผู้หญิงที่ถูกกล่าวขวัญกันว่าเป็นผู้ทรง
อิทธิพลคนหนึ่งในโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะ “สื่อ” ทางทีวีและหนังสือพิมพ์ที่เข้าถึงคนมากที่สุด เร็วที่สุด และมี
ความโดดเด่นมากในเวลานี้จนมีผู้กล่าวว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดา เพราะเป็นผู้มีอิทธิพลต่อสังคมอเมริกันอย่าง
ยิ่ง ในฐานะของสื่อมวลชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมือง และเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึง
วิธีการที่ทําให้การทํางานประสบความสําเร็จ
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หนังสือหมวดแพทยศาสตร์
(R)
1. 37° C สุขภาพดี ชะลอวัย ไกลความอ้วน. / โดย ไซโต, มาซาชิ และ ศักดา คาดวง, ผู้แปล.
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2553. [RA776.75 ซ952ส 2553]
หนังสือเล่มนี้นําเสนอความรู้เกี่ยวกับอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งที่จะบอกถึง
สภาวะทางสุขภาพ และผู้เขียนซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชะลอวัยและมะเร็งวิทยา ได้นําเสนอว่า สุขภาพ
คนเราจะดีจนถึงระดับเซลล์ด้วยหลักการ “เพิ่มอุณหภูมิร่างกาย” เพียง 1 องศาเซลเซียสที่เพิ่มขึ้น จะทําให้
การไหลเวียนของเลือดในร่างกายและสมองจะดีขึ้น การเผาผลาญอาหารจะดีขึ้น และภูมิคุ้มกันจะเพิ่มขึ้นถึง
500% ตรงกันข้ามหากอุณหภูมิร่างกายลดลงอาจก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ได้มากมาย
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หนังสือหมวดเทคโนโลยี
(T)
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. / โดย โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด, 2554.
[T58.6 อ978ร 2554]
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems) หรือ MIS นั้นเป็นเรื่อง
ที่มีความสําคัญต่อผู้ศึกษาทุกระดับ เพราะการศึกษา MIS ย่อมทําให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบ
สารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิดที่มีระเบียบแบบแผนทําให้เกิดการลงทุนใน
ระบบสารสนเทศในองค์กรอย่างคุ้มค่า หนังสือเล่มนี้เหมาะแก่การการศึกษา MIS อย่างละเอียด โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน คือ แนวคิดพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานทางไอที การประยุกต์ใช้งานทางธุรกิจ รวมทั้ง
การวางแผนการพัฒนาระบบและการควบคุมความปลอดภัย

หนังสือหมวดอ้างอิง
1. ศัพท์การเมือง. / โดย ชาญชัย อาจินสมาจาร. กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2552.
[อ AG510 ช486ศ 2552]
หนังสือ “ศัพท์การเมือง” เล่มนี้เป็นการอธิบายศัพท์ทางการเมืองโดยเรียงตามลําดับอักษร A-Z
เพื่อเป็นคู่มือสําหรับผู้ที่สนใจการเมืองได้ศึกษาค้นคว้าศัพท์ต่าง ๆ ประกอบการศึกษาด้านการเมืองได้อย่าง
เข้าใจ เหมาะสําหรับนักศึกษาด้านรัฐศาสตร์และผู้สนใจทั่วไปใช้ศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ในด้านการเมืองการ
ปกครอง
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หนังสือหมวดเรื่องสั้น นวนิยาย
1. ทหารชื่อผิน จากพลทหาร...สู่จอมพล. / โดย ปองพล อดิเรกสาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ประพันธ์
สาส์น, 2552. [Fic ป513ท 2552]
หนังสือเล่มนี้เป็นนวนิยายที่ได้รวมเรื่องราวจากบันทึกชีวิตที่จอมพลผิน ชุณหะวัณ ได้เขียนขึ้นก่อน
สิ้นชีวิตกับเรื่องราวชีวิตครอบครัวที่ผู้เขียนซึ่งเป็นหลานของจอมพลผินทราบ และได้นํามาถ่ายทอดเรื่องราว
ชีวิตของจอมพลผินตั้งแต่เป็นทหารจนกระทั่งได้เป็นจอมพล ซึ่งท่านได้ผ่านสมรภูมิรบและวิกฤตบ้านเมือง
สําคัญหลายครั้ง รวมถึงได้ถ่ายทอดชีวิตรักและชีวิตส่วนตัวของท่านซึ่งคุณอาจไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนก็ได้

หนังสือหมวดวิทยานิพนธ์
รายงานการวิจัย
1. ปัญหาทางกฎหมายในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด. / โดย ใกล้รุ่ง เมืองนก. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552. [ว KP98 ก969ป 2552]
รายงานการวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดที่เป็น
หลักสากล และทฤษฎีการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของต่างประเทศ รวมทั้งทฤษฎีเกี่ยวกับการลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา และศึ ก ษาหลั ก กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรง ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 และกฎหมายอื่นที่กําหนดหลักการในการกระทําความผิดด้านยาเสพติด
รวมทั้งหลักเกณฑ์ในกรณีของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้
ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
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2. ปัญหาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ไม่สอดคล้องต่อการ
ปกครองระบบรัฐสภา ศึกษากรณี คณะรัฐมนตรีและพรรคการเมือง. / โดย ศุภกร อนุฤทธิ์.
กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. [ว KD34/2550 ศ675ป 2553]
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ร่างขึ้นในสถานการณ์ที่มุ่ง
ปฏิรูปการเมืองให้มีเสถียรภาพ เพื่อให้ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็ง จึงมุ่งไปที่การแก้สถานการณ์ทางการเมือง
มากจนเกินไป ทําให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีและพรรคการเมืองไม่สอดคล้อง
กับการปกครองระบบรัฐสภา การศึกษาอิสระฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาถึงปัญหาในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ไม่สอดคล้องต่อการปกครองระบบรัฐสภา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งพรรคการเมือง
การสิ้นสภาพพรรคการเมือง และการยุบพรรคการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร
และอํานาจตุลาการตามหลักการแบ่งแยกอํานาจ รวมทั้งศึกษาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญในส่วนที่ไม่สอดคล้องต่อการปกครองระบบรัฐสภา
3. ปัญหาระบบการสรรหาคณะกรรมการ “กสช.” ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543.
/ โดย วรวรรธน์ เอกพงษ์พันธุ์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552.
[ว KR53 ว276ป 2552]
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาระบบการสรรหาคณะกรรมการ “กสช.”
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ที่ มีคณะกรรมการ “กสช.” เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ ในการสรรหาคณะกรรมการ
“กสช.” เป็นเหตุเกิดข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลปกครองและศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาเพิกถอนมติเสนอรายชื่อ
บุคคลที่ผ่านการสรรหาของคณะกรรมการ “กสช.” ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 4/2546 และคํา
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 271/2549 ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาคณะกรรมการ “กสช.” เป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและโปร่ ง ใส จึ ง ได้ ทํ า การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการสรรหาขององค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และการ
สรรหาคณะกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่น เพื่อที่จะนํามาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว
4. ปัญหาสถานะ และอํานาจหน้าทีข่ องผูต้ รวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.
/ โดย สิริยา พรหมราชยศ. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
[ว KD301.1 ส732ป 2553]
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาข้อจํากัดขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยที่
ไม่สามารถแสดงศักยภาพในการควบคุมฝ่ายปกครองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเปรียบเทียบ
กับองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินในต่างประเทศ อาทิเช่น ผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาจากการแต่งตั้งของฝ่ายนิติ
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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บัญญัติของประเทศสวีเดน และผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาจากการแต่งตั้งของฝ่ายบริหารของประเทศฝรั่งเศส
นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบกับองค์กรที่ทําหน้าที่ควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครองอื่น ๆ เพื่อศึกษาโครงสร้าง ที่มา
อํานาจหน้าที่ และการดํ าเนินการต่าง ๆ ของผู้ตรวจการแผ่นดินไทยว่าเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร และใน
ส่วนท้ายได้วิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินของไทย และข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
5. เปรียบเทียบนโยบายการจัดการปัญหาชนกลุ่มน้อยของประเทศมุสลิมในเอเชีย ศึกษากรณี : มาเลเซีย
อินโดนีเซีย และตุรกี. / โดย ดลยา เทียนทอง และคณะ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ, 2551. [ว DS509.5 ด147น 2551]
รายงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาชนกลุ่มน้อยและวิเคราะห์นโยบายการจัดการ
ปัญหา ตลอดจนเปรียบเทียบระหว่างนโยบายการจัดการปัญหาชนกลุ่มน้อยของมาเลเซีย อินโดนีเซีย และตุรกี
โดยจะวิเคราะห์จุดร่วม จุดต่าง ข้อดีและข้อด้อย ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาชนกลุ่มน้อยที่เกิดขึ้นในประเทศ
มุสลิมอย่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และตุรกี มีทั้งความเหมือนและความต่างในกรณีมาเลเซียเป็นปัญหาช่องว่าง
ระหว่างชนกลุ่มใหญ่ชาวมลายู ขณะที่อินโดนีเซียและตุรกี ประสบปัญหาการแบ่งแยกดินแดนเหมือนกัน
ผลการศึกษาพบว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศได้พยายามแก้ไขปัญหาตามแนวทางของตน เช่น มาเลเซียใช้
นโยบายประสานประโยชน์ระหว่างชนกลุ่มน้อยกับชนกลุ่มใหญ่ นโยบายสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันใน
ด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็นํานโยบายความมั่นคงที่เฉียบขาดมาใช้ในการแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดจาก
ความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ สําหรับอินโดนีเซียและตุรกีมักใช้นโยบายเข้าลุกไล่ปราบปรามด้วยการใช้กําลัง
ทหารแต่ในระยะหลังอินโดนีเซียหันมาใช้แนวทางสันติมากขึ้นโดยเน้นการเจรจา ซึ่งผลของการแก้ไขปัญหา
พบว่ามาเลเซียสามารถประคองตัวไปได้ อินโดนีเซียเป็นกรณีที่ถือได้ว่าประสบความสําเร็จ เพราะมีการลงนาม
ในข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาลกับกลุ่ม GAM แล้วในปี 2005 ส่วนตุรกีปัญหายังคงดําเนินต่อไปและอาจมี
แนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าเดิม
6. ผลกระทบต่อหลักกฎหมายมหาชน อันเกิดจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรที่ทําหน้าที่
ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. / โดย พูนเพิ่ม กฤษณะวณิช. กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. [ว KD62 พ852ผ 2553]
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งเน้นการศึกษาถึงแนวคิด และหลักการของหลักกฎหมายมหาชน ตลอดจน
ผลกระทบที่เกิดจากคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบอํานาจในการวินิจฉัยคดีของ
รัฐธรรมนูญ และคําวินิจฉัยชี้ขาดของศาลรัฐธรรมนูญว่ามีคําวินิจฉัยใดที่มิได้เป็นไปตามหลักกฎหมายมหาชน
อั นเป็ นหลั ก สากลที่ยอมรั บกั น ในอารยะประเทศ และส่งผลกระทบต่ อหลั กกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะ
หลักการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หลักการแบ่งแยกการใช้อํานาจ และหลักคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงหลักกฎหมายมหาชนไทยให้เป็นไปตามหลักสากลมากยิ่งขึ้น
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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7. พันธกรณีของประเทศไทยในกรณีที่เข้าเป็นภาคีพิธีสารเพื่อการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ค.ศ.2000 เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000. / โดย ธนวรรณ เตชะวิจิตร์.
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. [ว KU151 ธ154พ 2552]
อาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองค์กรเป็นปั ญหาที่สําคัญในสังคมโลกยุคใหม่ จากปัญ หา
ดังกล่าวจึงได้มีการจัดทําอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะ
องค์กร ค.ศ.2000 ซึ่งมีพิธีสารแนบท้าย 3 ฉบับ โดยมีข้อกําหนดพิเศษเพิ่มเติม คือ เพื่อป้องกันปราบปรามและ
ลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก เพื่อต่อต้านการลักลอบผลิตและค้าอาวุธโดยผิดกฎหมาย และ
เพื่อการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น
การศึกษาเจตนารมณ์และข้อกําหนด เพื่อให้เข้าใจถึงพันธกรณีที่รัฐภาคีต้องดําเนินมาตรการตามพิธีสารเพื่อ
การต่ อต้ า นการลั ก ลอบขนย้ า ยถิ่ น ฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ค.ศ.2000 เพิ่ ม เติ ม อนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติ เ พื่ อ ต่ อ ต้ า นอาชญากรรมข้ า มชาติ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในลั ก ษณะองค์ ก ร ค.ศ.2000 โดยพิ จ ารณา
เปรียบเทียบกับสภาพปัญหาของประเทศไทยและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน เพื่อที่จะนําไปสู่แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายต่อไป

8. ภาวะผู้นําของผู้บริหารสํานักกรรมาธิการ 2 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. / โดย
สมานจิตต์ ลุนทอ. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552. [ว JQ1746.Z13.E9 ส296ภ 2552]
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดทางวิชาการเรื่องภาวะผู้นําของผู้บริหาร รวมถึง
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้นํา/เรื่องปัญหาภาวะผู้นํา รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงภาวะผู้นําของ
ผู้บริหารสํานักกรรมาธิการ 2 สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การค้นคว้าเอกสารวิจัย และแบบสัมภาษณ์จากการวิจัยในครั้งนี้ทําให้ทราบถึงความคิดเห็นปัญหา ตลอดจน
แนวทางปรับปรุงภาวะผู้นําของผู้บริหาร ดังนี้ผู้บริหารมีความเป็นภาวะผู้นําอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีปัญหากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งผลประโยชน์ขององค์กร มีความรู้
ความสามารถ ตลอดจนมี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั ฒ นาตนเองให้ ทั น กั บ โลกาภิ วั ต น์ เ พื่ อ รองรั บ ภารกิ จ ของ
คณะกรรมาธิการ มีความเป็นกลางทางด้านการเมือง อีกทั้งต้องมีคุ ณธรรม จริ ยธรรมและความยุติธรรม
มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชาและสร้างความสามัคคี
ภายในหน่วยงาน พร้อมกับสร้างแรงจูงใจในการทํางานและสร้างบรรยากาศในการทํางาน มีมนุษยสัมพันธ์
และเป็นนักประสานงานชั้นดี
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9. มาตรฐานจริยธรรมของนักการเมืองกับการพัฒนาทางการเมือง. / โดย วิโรจน์ นุ่นสุวรรณ์.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552. [ว JQ1745.A55.P64 ว711ม 2552]
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ มาตรฐานจริ ย ธรรมของนั ก การเมื อ งกั บ การพั ฒ นาทาง
การเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงขอบเขตทางด้านจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กระบวนการ
ในการควบคุมดูแลมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และการศึกษามาตรฐานจริยธรรม
ของผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง มี ก ารอธิ บ ายและให้ ค วามหมายอย่ า งละเอี ย ด รวมไปถึ ง บทสรุ ป ของ
ผลงานวิจัยและภาพประกอบการบรรยายให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาและยกระดับจริยธรรมของนักการเมืองไทย นอกจากนั้นแล้วยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจใน
เรื่องนี้ นักศึกษาและนักวิชาการในการเพิ่มพูนความรู้
10. มุมมองของสื่อของรัฐบาลจีนต่อพม่า : ศึกษากรณีเหตุการณ์เดือนสิงหาคม-กันยายน ปี 2550.
/ โดย บงกช ศรีสุขใส. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
[ว P92.C6 บ113ม 2552]
สารนิพนธ์เล่มนี้เป็นการศึกษามุมมองของสื่อโดยเปรียบเทียบการรายงานข่าวของสํานักซินหัวที่
เป็นตัวแทนของสื่อแบบอํานาจนิยมและสํานักข่าว CNN ในฐานะของสื่อแบบเสรีนิยมต่อเหตุการณ์ปราบปราม
การชุมนุมประท้วงของพระสงฆ์และประชาชนเพื่อต่อต้านการขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิงของรัฐบาลพม่า โดยมุ่ง
วิเคราะห์การรายงานข่าวของ 2 สํานัก มีนโยบายในการนําเสนอข่าวต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรที่เป็นการสะท้อน
ถึงนัยยะรูปแบบการปกครองของจีนและพม่าได้เป็นอย่างดี ซึ่งข้อมูลที่เลือกใช้คือ การรายงานข่าวตั้งแต่ช่วง
เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2550 ผ่านทางเว็บไซต์จากการศึกษาพบว่า สํานักข่าวซินหัวของจีนได้นําเสนอข่าว
อย่างเป็นกลาง โดยเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลพม่า อีกทั้งนโยบายต่างประเทศที่สําคัญของ
จีน คือ การไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น รวมถึงเสียงการวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของรัฐบาล
พม่าที่ตัดสินใจกระทําการจู่โจมแบบเด็ดขาดและรวดเร็วเพื่อป้องปรามมิให้เกิดการจลาจลกลายเป็นสงคราม
กลางเมืองยังผลให้รัฐบาลจีนและรัฐบาลพม่ามองข้ามในความคิดเรื่อง สิทธิมนุษยชนเพราะไม่เหมาะสมกับสิทธิ
และหน้ า ที่ พื้ น ฐานในระบอบการปกครองแบบอํ า นาจนิ ย มได้ เพราะนั่ น ย่ อ มหมายถึ ง ความมั่ น คง
ภายในประเทศอาจสั่นคลอนได้ ส่วนสํานักข่าว CNN ได้นําเสนอเกาะติดทุกสถานการณ์ พยายามค้นหา
ข้อเท็จจริงและเรียกร้องความรับผิดชอบต่อการกระทําของรัฐบาลพม่าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่า
11. มุสลิมกับการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย. / โดย บัณฑิตย์ สะมะอุน และคณะ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551. [ว BP63.T5 บ262ม 2551]
มุสลิมกับการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย เล่มนี้เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของ
มุสลิมในประเทศไทยที่มีเชื้อสายต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่ามุสลิมเชื้อสายต่าง ๆ ที่เข้ามาในประเทศไทยโดยมี
วาระและเป้าหมายที่แตกต่างกันและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน ทําให้
ชาวมุสลิมทุกเชื้อชาติในประเทศไทยมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและการนับถือศาสนาอยู่อย่างสงบ แม้ไม่ใช่ประเทศ
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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มุสลิม ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งทําให้มุ สลิ มที่เข้ามาประเทศไทยเกิดความรั กและหวงแหนพื้ นแผ่ นดิ นนี้จนเกิด
ความรู้สึกว่าประเทศไทย คือ ประเทศของตนแต่ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ปกครองของประเทศที่เน้นให้ประเทศไทยต้องเป็นคนไทยเพียงเชื้อชาติเดียว โดยการปรับเปลี่ยนวิถีทางศาสนา
และวัฒนธรรมของคนในชาติจนเกิดการเรียกร้องและต่อต้านรัฐบาลไทยในเวลาต่อมา ซึ่งถือเป็นต้นเหตุหนึ่งที่
ทํ า ให้ เกิ ด ความรู้ สึ ก หวาดระแวงต่ อมุ ส ลิม ที่ม าจากนโยบายรั ฐ อย่ า งไรก็ ต ามปั ญ หาต่ าง ๆ ที่เ กิ ดขึ้ น เป็ น
ผลกระทบกับมุสลิมเกิดขึ้นจากความไม่รู้ขาดความเข้าใจในบริบทต่าง ๆ ของมุสลิมของสังคมไทย ทั้งนี้ผู้วิจัยยัง
ได้เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ด้วยการเข้าถึงหลักคําสอน หลักปฏิบัติ ความเชื่อของมุสลิม
ให้แก่สังคมไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืนแก่ความสงบสุขของประเทศไทย
12. ระบบข้าราชการในอนาคต : บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. สํานักงาน ก.พ. และบทบาทของส่วน
ราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า. / โดย สมบัติ กุสุมาวดี และ
จุฑามาศ แก้วพิจิตร. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552.
[ว JQ1746.Z1 ส245ร 2552]
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของ ก.พ. และบทบาทของส่วนราชการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้าที่จะรองรับระบบราชการที่เปลี่ยนแปลง เพื่อสอดรับกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคม การเมืองและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอีก 10 ปี ข้างหน้าจากการศึกษาพบว่า บทบาทหน้าที่
ของ ก.พ. สํานักงาน ก.พ. และบทบาทของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้าจะต้อง
มีการแสดงบทบาทเชิงรุกให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมหลากมิติ มุ่งเน้นการทํางานเป็นเครือข่าย
ร่วมกัน และแสวงหาวิธีการเปลี่ยนแปลงบทบาทให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงานหรือส่วน
ราชการ
13. ระบบข้าราชการในอนาคต : ระบบบริษัททรัพยากรบุคคลที่รองรับคุณลักษณะของข้าราชการ
ในทศวรรษหน้า. / โดย สมบัติ กุสุมาวลี และ สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ. กรุงเทพฯ :
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2552. [ว JQ1746.Z1 ส245ร 2552]
งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตัวแบบของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถรองรับ
ภาพอนาคต (Scenario) ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน 10 ปี ข้างหน้า ผลจากการศึกษาด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า แม้สถานการณ์ในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นใด ตัวแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ได้ศึกษาวิจัยยังคงสามารถนํามาใช้รองรับได้กับทุกภาพอนาคต ทั้งนี้สามารถเรียงลําดับความคาดหวังให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคตได้ ดังนี้ คือ ด้านการบริหารค่าตอบแทน ด้าน
โครงสร้างข้าราชการ ด้านกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านการจ้างงาน ด้านการพัฒนา
ทรั พ ยากรบุ ค คล ด้ า นความก้ า วหน้ า ในอาชี พ ด้ านระบบการทํา งาน ด้ า นการจํ า แนกตํ า แหน่ ง ด้ า นการ
เจ้าหน้าที่สัมพันธ์ และด้านการบริหารผลการปฏิบัติงานตามลําดับ สําหรับข้อเสนอแนะงานวิจัยนี้ว่า การ
บริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้าจะต้องให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ และการ
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้เข้มแข็งเนื่องจากการพัฒนาทั้งสองส่วนเป็นรากฐานสําคัญของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้าที่จะทําให้ระบบข้าราชการสามารถขับเคลื่อนผลงานที่สอดคล้องกับ
พันธกิจและยุทธศาสตร์ในอนาคตได้

หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล
1. รายงานประจําปี 2553 ผู้ตรวจการแผ่นดิน. / โดย สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. กรุงเทพฯ :
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2553. [ตร 1.1 2553]
รายงานประจํ า ปี 2553 ของผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ฉบั บ นี้ เ นื้ อ หาเป็ น การรายงานสรุ ป ผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชน
ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ และเข้าใจในบทบาทอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ อีกทั้ง สามารถเป็น
แหล่งข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้าที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสาระสําคัญที่นําเสนอประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1
บทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมภาพ/รายนามผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่วนที่ 2 โครงสร้าง/
อํานาจหน้าที่รับผิดชอบของสํานักงานฯ ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส่วนที่ 4 เป็นตั วอย่ างเรื่ องร้ องเรียนที่ มี เข้ ามาในสํานักงานฯ ส่วนที่ 5 เป็ นรายงานทางการเงิ นประจํ า ปี
งบประมาณ 2553 ส่วนที่ 6 กล่าวถึง ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการดําเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
2. รายงานกิจการประจําปี 2553 มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี. / โดย มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางรําไพพรรณี, 2553. [มธ 02 1.1 2553]
รายงานกิจการประจําปี 2553 ของมูลนิธิฯ ฉบับนี้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ บุ ค คลทั่ ว ไปได้ รั บ ทราบถึ ง การดํ า เนิ น กิ จ การขององค์ ก ร อี ก ทั้ ง เผยแพร่ พ ระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี สําหรับสาระสําคัญในฉบับนี้ที่
เกี่ยวเนื่องแก่พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นบทวิเคราะห์เรื่อง “ความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตยจากพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติ” ของหม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณชุมพล ซึ่งเป็นการทําให้
พิจารณาถึงเหตุผลต่าง ๆ ของพระองค์ในการนั้น และบทความเรื่อง “ชีวิตเด็กหญิงคนหนึ่งใต้ร่มพระบารมีองค์
ประชาธิปก” ได้ถ่ายทอดให้ทราบถึงพระอุปนิสัยและพระราชกรณียกิจของพระองค์เมื่อประทับอยู่ที่ประเทศ
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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อังกฤษ หลังจากทรงสละราชสมบั ติแ ล้ วจนถึงวาระที่เ สด็จสวรรคต เมื่ อวั นที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2484
นอกจากนี้ แ ล้ ว ภายในฉบั บ นี้ ยั ง ได้ ก ล่ า วถึ ง พระโชวาทของประธานกรรมการมู ล นิ ธิ ฯ กิ จ กรรมมอบ
ทุนการศึกษา ประจําปี 2553 ตลอดจนงบการเงิน
3. รายงานประจําปี 2553 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. / โดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2553. [กลต 01 1.1 2553]
รายงานประจําปี 2553 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับนี้
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรายงานสรุปผลของการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2553 ของสํานักงานฯ โดยมี
จุดมุ่งหมายในการจัดทําเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาธารณชน
ทั่วไปที่สนใจได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์และสามารถนําข้อมูลไปประกอบการพิจารณาอ้างอิง และใน
เล่มนี้แบ่งเนื้อหาได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสํานักงานฯ ประกอบด้วย โครงสร้าง
องค์กร รายนามของคณะกรรมการ ก.ล.ต./รายนามคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และรายนามคณะผู้บริหาร
ระดับสูง ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินการปี 2553 ประกอบด้วย การกํากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย พัฒนา
ศักยภาพของทุกองค์ประกอบในตลาดทุน รวมถึงเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กร ส่วนที่ 3 ทิศ
ทางการพัฒนาตลาดทุนในอนาคตว่าด้วย แผนกลยุทธ์ของ ก.ล.ต. ปี 2553-2555 ภาวะตลาดทุนไทย และใน
ส่วนของภาคผนวกเป็นการกล่าวถึงข้อมูลสถิติที่สําคัญ พร้อมกับนําเสนอรายงานของคณะกรรมการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
4. รายงานประจําปี 2553 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ (สํานักงาน ก.ป.ร.). / โดย สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน ก.ป.ร.). กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน ก.ป.ร.), 2553. [กร – 1.1 2553]
รายงานประจํ า ปี 2553 ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น
เนื่อ งมาจากพระราชดํ าริ (สํ านั ก งาน ก.ป.ร.) ฉบั บนี้วัตถุ ประสงค์ใ นการจัดทํ าเพื่ อ เป็นการเผยแพร่แ ละ
ประชาสัมพันธ์ถึงขอบข่ายอํานาจหน้าที่ภารกิจในการดําเนินงาน เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูลและ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง โดยเนื้อหาเป็นการกล่าวถึง ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (พ.ศ.2553-2556) ผล
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และผลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ประจําปี 2553 รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนงานฎีกาการเผยแพร่งานโครงการอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ นอกจากนี้ ยั ง กล่ า วถึ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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โดย ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์
ทุกวันนี้เราจะได้ยินคนพูดถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันอยู่บ่อยๆ ว่าเราจะต้องเป็นให้ได้โดยเร็ว
แท้จริงแล้วประชาคมเศรษฐกิจเป็นเพียงด้านหนึ่งของประชาคมอาเซียนเท่านั้นยังมีประชาคมด้านอื่นอีกด้วย
ความคิดเรื่องประชาคมอาเซียนนี้เกิดจากการตกลงกันของ ประเทศสมาชิกของสมาคมแห่งประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) หรือ อาเซียน
อาเซียนนั้นเป็นองค์กรความร่วมมือของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถือว่าประสบความ
สําเร็จอย่างดียิ่งและมีอายุยาวนานถึง 40 ปีแล้วแต่ยังไม่มีการลงนามในกฎบัตรกันอย่างเป็นทางการจนกระทั่ง
ในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน ครั้งที่ 11 จึงได้เกิดมีแนวคิดเรื่องการลงนามในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN
Charter) ขึ้นมาเพื่อให้เป็นกรอบทางกฎหมาย และ โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เป้าหมาย
หลักการ และกลไกที่สําคัญต่างๆของอาเซียน สถานะความเป็นนิติบุคคล ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
กฎบัตรอาเซียนนี้จึงได้ถูกยกร่างขึ้นนับแต่นั้น โดยมีหลักการสําคัญเกี่ยวกับความเป็นนิติบุคคลของอาเซียน
(Legal Personality) กลไกระงับข้อพิพาท (Settlement of Disputes) กลไกด้านสิทธิมนุษยชน (Human
Rights Body) และ ความเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Communities) ภายในปีพ.ศ. 2558 โดยมุ่งเน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Centre) จะเห็นได้ว่าในกฎบัตรนี้ส่งเสริมให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วน
ร่วมและมีบทบาทมากยิ่งขึ้น ให้สมกับคําขวัญที่ว่า “one ASEAN at the heart of dynamic Asia” กฎบัตร
นี้มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2551
ประชาคมอาเซียน เกิดขึ้นเพื่อขจัดความหลากหลายในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเชื้อชาติ ศาสนา
สังคม วัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ของแต่ละประเทศซึ่งทําให้สังคมอาเซียนสูญเสีย
ความสามารถในการต่อรอง หรือแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ และเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวมาตรฐาน
เดี ยวกั น ในทุ ก ๆด้านโดยยึดหลักการเดียวกัน ทุ กประเทศจะต้องปรับ ตัวและบู รณาการ (Integrated) กัน
มากกว่านี้ อาเซียนจะมีสถานภาพเป็น นิติบุคคลระหว่างประเทศ รวมทั้งมีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นโดย
มุ่งเน้น 3 เสาหลัก (pillars) คือ
1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community-ASC)
เสาหลักนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เป็นการสร้างความมั่นใจว่า ประเทศสมาชิกในภูมิภาคนี้จะอยู่ร่วมกัน
และ อยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมโลกประเทศอื่นๆ ด้วยความสงบสุข ในสภาพแวดล้อมประชาธิปไตย มีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน มีเสถียรภาพ มีสันติภาพ มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยมีกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน แข็งแกร่ง การแก้ปัญหาต่างๆจะต้องทําโดยสันติวิธี
ต้องมีพัฒนาการทางด้านการเมืองร่วมกัน ต้องมีการสร้างสันติภาพหลังความขัดแย้ง ในด้านการเมืองและความ
มั่นคงนั้นประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมด้วยอย่างมาก ไม่ใช่ปล่อยให้ข้าราชการดําเนินการอยู่ฝ่ายเดียวเท่านั้น

ต้ อ งมี ก ารสร้างกลไกสิ ท ธิม นุ ษ ยชนอาเซี ย นขึ้ น มา ทั้ งสนั บ สนุ น ให้ ค วามรู้ และปกป้ อ งคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข อง
ประชาชนมากขึ้น การเมืองภาคประชาชนต้องเข้ามามีบทบาท สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องมี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทุกประเทศ รวมทั้งต้องมีคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนอาเซียนซึ่งมีอํานาจในการ
สืบสวนและลงโทษผู้กระทําผิดได้ เพื่อนําสู่กระบวนการประชาธิปไตยที่แท้จริง ขยายองค์กรภาคประชาสังคม
ประชาคมครอบคลุมประชาชนประเทศสมาชิกถึง 10 ประเทศ ต้องมีความคิดเป็นหนึ่งเดียวต้องมีการตกลง
ร่วมกั น และต้ อ งมี โครงสร้ างทางการเมื อ งที่ ค ล้ ายคลึ งกั น คื อ เป็ น ประชาธิ ป ไตยอย่ างแท้ จ ริง เป็ น Silver
Society เกิดเป็นภาคประชาสังคม ประชาชนกําหนดเองทุกขั้นตอน และทุกประเทศต้องมี Corruption Plan
ในการป้องกันการคอร์รัปชั่น ต้องมีจริยธรรมนักการเมือง (Code of Conduct) ขจัดประชาธิปไตยพรรคเดียว
และมี น โยบายการเมื อ งร่วมกั น ทุ ก ประเทศ เป็ น Common Policy หลี ก เลี่ ยงการใช้ กํ าลั งทั้ งภายในและ
ระหว่างประเทศ ต่อต้านนิวเคลียร์ และควบคุมแรงงานข้ามชาติ อาชญากรรมข้ามชาติ และการค้าผิดกฎหมาย
ต่างๆ ให้การศึกษาในด้านประวัติศาสตร์แก่ประเทศสมาชิกสร้างความรู้สึกว่ามีความเป็นมาร่วมกันมาจาก
รากฐานเดียวกัน ด้านการทหาร ข่าวกรอง และ การลาดตระเวน ก็จะต้องทําร่วมกัน รวมไปถึงด้านการป้องกัน
อุบัติภัย ทหารต้องเรียนรู้ภาษาที่ 2 และ ที่3 เพื่อรักษาสันติภาพร่วมกัน ต้องก่อตั้งกองกําลังสันติภาพอาเซียน
รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางในความร่วมมือในภูมิภาค และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศภายนอกอีกด้วย
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC)
เสาหลักทางด้านเศรษฐกิจนี้ เป็นสิ่งที่อาเซียนพยายามทํามานานและประสบความสําเร็จมากกว่า
ด้านอื่นๆ คือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ประชาคมอาเซียนต้องเข้มแข็งเพื่อต่อสู้ในทางการค้า และเศรษฐกิจต่อ
นานาชาติ มีความพยายามร่วมมือเกิดขึ้นหลายครั้งแต่เกิดจริงจังในช่วงที่มี AFTA เกิดขึ้นในสมัย นายอานันท์
ปันยารชุนเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นกลไกในการขยายการค้าระหว่างประเทศสมาชิกและดึงดูดการลงทุน
จากภายนอก และในอนาคตเมื่อเราจะเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อผนึกกําลังในการต่อรองจะต้องทําตาม
ASEAN Vision 2020 คือจะต้องคํานึงถึงความ มั่งคั่ง มั่นคง การแข่งขัน ความคล่องตัวของการลงทุน ความ
คล่องตัวของการบริการ และ ความคล่องตัวของเงินทุน จะต้องมีการทํา Road Map ที่ชัดเจนซึ่งนําร่องการ
รวมกลุ่ ม พั ฒ นา 12 สาขาหลั ก สํ า คั ญ รวมทั้ ง กํ า หนดประเทศผู้ ป ระสานงานหลั ก รั บ ผิ ด ชอบ (Country
Coordinators) ในแต่ละสาขาด้วย ได้แก่ 1 ยานยนต์ 2 ผลิตภัณฑ์ไม้ 3 ผลิตภัณฑ์ยาง 4 สิ่งทอ 5 ผลิตภัณฑ์
เกษตร 6 ผลิตภัณฑ์ประมง 7 อิเล็กทรอนิกส์ 8 เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 สุขภาพ 10 การท่องเที่ยว 11 การบิน
และ 12 โลจิสติกส์ เพื่อก่อให้เกิดเป็น Regional Supply Chain Management คือ เป็นตลาดเดียว และมี
ฐานการผลิตเดียวกันเพื่อต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆ ต้องมีเสรีทางการค้าทุกๆด้าน ส่งเสริมภาคการบริการ และ
การเดินทาง คือทยอยเปิดเสรีมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งตั้งสภาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ ขจัดมาตรการกีดกันทาง
การค้าต่างๆ ให้มีการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลิตอย่างเสรีรวมทั้งส่งเสริม outsource ภายในภูมิภาค เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน ต้องมี GDP ที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน
อาเซียนเริ่มกลับมามีอํานาจต่อรองเพิ่มขึ้น เกิดความร่วมมือทางด้านการเงินในหลายรูปแบบ และเกิดพิมพ์
เขี ย วเพื่ อ เร่งรั ด การจั ด ตั้ งประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ( AEC Blueprint ) ที่ สํ าคั ญ ต้ อ งบู รณาการเข้ ากั บ
เศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์

3) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)
เดิมเรามิได้คํานึงถึงมิติทางสังคมและวัฒนธรรมมากนัก มักมุ่งหน้าพัฒนาแต่เฉพาะในด้าน
เศรษฐกิจเป็นหลักทําให้สังคมภูมิภาคนี้เกิดปัญหาตามมามากมาย การแปรวิกฤติเป็นโอกาสก็เป็นเพียงโอกาส
ของคนบางกลุ่มเท่านั้น มิได้นึกถึงคนรุ่นต่อๆไปซึ่งเป็นลูกหลานของเราว่าจะต้องรับผลอะไร ดังนั้นการจะก้าว
ขึ้นมาเป็นประชาคมอาเซียนเราจึงต้องคํานึงถึง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเสาหลักที่สําคัญอีกอย่าง
หนึ่งด้วย บริบทของโลกต้องเปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่การแข่งขันและการตลาดแต่ควรให้ความสําคัญกับบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมมากขึ้น คํานึงถึงแรงงานต่างด้าวด้วย โลกาภิวัตน์ ทางเศรษฐกิจ ทําให้โลกเกิดสภาพขาดสมดุล
คือ ขาดดุ ล ทางสั งคม วัฒ นธรรม ธรรมาภิ บ าล ความร่ม เย็น ความเป็ น ธรรมในสังคม ซึ่ งส่งผลต่ อความ
ตระหนักในหลักประชาธิปไตยไปด้วย เกิดความคิดแบบสุดขั้วเกินไป เกิดการทําลายหลักประชาธิปไตย ขาด
การถ่วงดุลในอํานาจ 3 ฝ่ าย ดั งนั้น หากจะเป็ นประชาคมจะต้อ งปรับ ในสิ่งเหล่านี้ เช่นเดียวกันปั ญ หากับ
ประเทศเพื่อนบ้านนั้นควรต้องมีการพึ่งพากันจึงจะเกิดความมั่นคงและเสถียรภาพร่วมกัน ต้องทําให้ประชาคม
มีความรู้สึกที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กันทั้งทางภูมิศาสตร์ และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาร่วมกัน เนื่องจากที่ผ่าน
มาสถานการณ์ไม่นิ่งทําให้อุดมคติดังที่กล่าวมานี้ไม่อาจเกิดขึ้นจริง ดังนั้นทุกประเทศต้องใช้เวทีอาเซียนนี้ในการ
ปรับความเข้าใจด้วย ต้องมีวุฒิ ภาวะในการเผชิญ ต่อภารกิจประวัติศาสตร์ของภูมิภาค เพื่อให้ตกผลึกทาง
ความคิด ต้องสร้างเงื่อนไขให้ทุกประเทศในประชาคมรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ซึ่งในการ
ประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครั้งที่ 9- 10 ได้กําหนดเป้าหมายเพื่อให้อาเซียน เป็นสังคมเอกภาพ เอื้ออาทรซึ่ง
กันและกัน มีความเป็นอยู่ที่ดีพัฒนาทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของอาเซียน (Common ASEAN Identity) และสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนให้ตระหนักถึงเอกลักษณ์อาเซียนกันอยู่พอสมควร มีการจัดทําร่างแผนงานการจัดตั้ง ประชาคม
สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (Draft ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ซึ่งเน้นความร่วมมือหลัก
ใน 6 ด้านคือ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2 การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม 3 สิทธิและความยุติธรรมทาง
สังคม 4 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 5 เอกลักษณ์อาเซียน 6 การลดช่องว่างทางการพัฒนา
จากความสําคัญของการเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลักนี้ทําให้ทกุ ประเทศรวมทั้งไทยต้อง
เตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเต็มตัวในปี 2558 ดังคํากล่าวที่ว่า
“สิบชาติ หนึ่งอาเซียน”
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