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สาระสังเขปหนังสือใหม
มีนาคม’57

คํานํา
สาระสั ง เขปหนั ง สื อ ใหม่ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น คู่ มื อ แก่ ส มาชิ ก รั ฐ สภาและ
ผู้ใช้บริการในการติดตามหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดได้รับในแต่ละเดือน ซึ่งจะเป็นการช่วยอํานวยความสะดวก
และประหยัดเวลาในการเลือกอ่านหนังสือใหม่ที่ต้องการได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและรักการอ่านหนังสือด้วย
หากสมาชิกรัฐสภาและผู้ใช้บริการท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสือใหม่รายการใด สามารถ
ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ อาคารรัฐสภา 3 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์
0 2244 1287, 0 2244 1375 และหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใด โปรดแจ้งให้ผู้จัดทํา
ได้รับทราบด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป โดยแจ้งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 1056,
0 2244 1078 หรือ E-maillibrary@parliament.go.th

กลุ่มงานห้องสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
มีนาคม 2557

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร

หนา ก

สาระสังเขปหนังสือใหม
มีนาคม’57

คําชีแ้ จงวิธใี ช
“สาระสังเขปหนังสือใหม่” เล่มนี้ เป็นการสรุปย่อเนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มที่ห้องสมุดได้รับ โดยจัด
หมวดหนังสือด้านต่าง ๆ รวมไว้ด้วยกัน ภายในหนังสือแต่ละหมวดจัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อหนังสือ ตั้งแต่
ก – ฮ หรือ A – Z รายละเอียดประกอบด้วย

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

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร

หนา ข
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ตัวอยาง

หนังสือหมวดประวัตศิ าสตรทวั่ ไป (D)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ปมคดี เขาพระวิหาร. / โดย นาวิน บุญเสริฐ. กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2556.
[DS554.98.P7 น494ป 2556]

ปมคดี เขาพระวิหาร เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวมูลเหตุที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
เขาพระวิ ห าร ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ ง ตํ า นานเขาพระวิ ห าร การเปิ ด ภู มิ ห ลั ง เขาพระวิ ห าร
คําพิพากษาของศาล และสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ผู้เขียนได้รวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริง และได้กล่าวถึงปมที่ทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชา หนังสือเล่มนี้
สามารถทําให้ผู้อ่านได้รู้สาเหตุที่เกิดขึ้นได้ในเล่มเดียว

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร

หนา ค
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หนังสือหมวดปรัชญาและศาสนา (B)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. เรื่องเล่า อัตลักษณ์และความยุติธรรมในปรัชญาของ ปอล ริเกอร์. / โดยปกรณ์
สิงห์สุริยา และคณะ. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและ
การพัฒนา,2556. [B2430.R554 ป117ร 2556]

ปอล ริเกอร์ (Paul Ricoeur) เป็นนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสที่สําคัญที่สุดคนหนึ่งแห่งศตวรรษที่ 20
ซึ่งมีผลงานและแนวคิดที่โดดเด่นด้านศาสตร์การตีความ หนังสือเรื่อง “เรื่องเล่า อัตลักษณ์และความยุติธรรม
ในปรัชญาของปอล ริเกอร์” ได้รวบรวมงานเขียนที่เกี่ยวกับแนวคิดทางปรัชญาของปอล ริเกอร์ จํานวน 4 เรื่อง
ประกอบด้วย 1) “มนุษย์ ปรากฏการณ์และการตีความ” 2) “ชีวิตที่แสวงหาเรื่องเล่า” 3) “อัตลักษณ์แบบ
เรื่องเล่าตามทัศนะของปอล ริเกอร์” และ 4) “ความยุติธรรมในปรัชญาของปอล ริเกอร์”

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
หนา 1
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หนังสือหมวดประวัตศิ าสตรทวั่ ไป (D)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ปมคดี เขาพระวิหาร. / โดย นาวิน บุญเสริฐ. กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2556.
[DS554.98.P7 น494ป 2556]

ปมคดี เขาพระวิหาร เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวมูลเหตุที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
เขาพระวิหาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ตํานานเขาพระวิห าร การเปิดภูมิห ลังเขาพระวิหาร
คําพิพากษาของศาล และสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ผู้เขียนได้รวบรวมเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง และได้กล่าวถึงปมที่ทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชา หนังสือเล่มนี้สามารถทําให้
ผู้อ่านได้รู้สาเหตุที่เกิดขึ้นได้ในเล่มเดียว
2. ปราสาทพระวิหารกับเบื้องหน้าเบื้องหลังประเด็นขัดแย้งไทย-กัมพูชา. / โดย ดวงธิดา
ราเมศวร์. กรุงเทพฯ : ยูโรปเพรส, ม.ป.ป. [DS575.5.C3 ป455]

ปราสาทพระวิหารกับเบื้องหน้าเบื้องหลังประเด็นขัดแย้งไทย-กัมพูชา
เป็ น หนั ง สื อ ที่ ร วบรวมเรื่ อ งราวความขั ด แย้ ง ระหว่ า งประเทศไทยและประเทศ
กัมพูชา โดยมีปราสาทพระวิหารเป็นกรณีพิพาทเขตแดนกันของทั้งสองประเทศ
รวมถึงเรื่องราวของการเมือง ผลประโยชน์ที่มีการทับซ้อนกันของทั้งสองประเทศ
และยังมีบทสรุปจากการแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในการยื่นฟ้องต่อศาลโลกใน
ครั้งใหม่ ซึ่งจะทําให้ได้ความรู้ในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นเกี่ยวกับคดีพิพาทเขตแดนปราสาทพระวิหาร
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
หนา 2
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3. ตาลีบัน ฆาตกรทําลาย “พระพุทธเจ้า”. / โดย บิ๊กป๋วย ใจไทย. กรุงเทพฯ : แคร์บุ๊ค, 2556.
[HV6430.T34 ป321ต 2556]

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในอดีต
กับความรุนแรงของรัฐอิสลาม คือ กลุ่มอัลกออิดะห์ ซึ่งเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงของตาลีบัน
ซึ่งปกครองของประเทศอัฟกานิสถานในยุคนั้น โดยตาลีบันได้ให้เหตุผลว่ากฎหมายอิสลาม
ไม่อนุญาตให้บูชารูปเคารพ และคนส่วนใหญ่ในอัฟกานิสถานนับถือศาสนาอิสลาม จึงมี
การล้มล้างหรือทําลายศาสนาพุทธ พระพุทธรูป แต่ผู้คนทั้งชาติก็ประณามว่าตาลีบันเป็นผู้ลบหลู่มนุษยชาติ
โดยไม่คํานึงถึงจิตใจของผู้อื่น

4. เทคนิคการเขียน Job Description และ JR Matrix อย่างมีประสิทธิภาพ. / โดย อาภรณ์
ภู่วิทยพันธุ์. กรุงเทพฯ : เอชอาร์ เซ็นเตอร์, 2555. [HF5549.5.T613 อ631ท 2555]

หนังสือเล่มนี้นําเสนอถึงเทคนิคการเขียนใบกําหนดหน้าที่งานหรือ Job
Description (JD) ที่ผู้เขียนได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวการเขียน ใบกําหนดหน้าที่
งาน เพื่อเป็นการจุดประกายให้หัวหน้างานเห็นความสําคัญในใบกําหนดหน้าที่งาน
ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการกําหนดแบบฟอร์มการเขียนใบกําหนดหน้าที่การงานที่ไม่ยุ่งยาก
ที่องค์กรต่าง ๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ และในหนังสือก็ได้ยกตัวอย่างการเขียน
ใบกําหนดหน้าที่งาน เช่น งานฝ่ายบริหารบุคคล ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายบริหารทั่วไป
เป็นต้น

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
หนา 3
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หนังสือหมวดรัฐศาสตร (J)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. รัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัต.ิ / โดย บุญเลิศ ไพรินทร์. กรุงเทพฯ :
เอส.พี.เอ เจริญผล, 2556. [JF1358 บ563ร 2556]

หนังสือ รัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ เล่มนี้ผู้เขียนได้
พยายามเรียบเรียงเพื่อใช้เป็นตําราเรียนที่มีเนื้อหาครอบคลุมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในมิติต่าง ๆ โดยเป็นทั้งแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการ สามารถนําเอาไปใช้ในชีวิตจริงของ
นักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ (public administrationist) และนักบริหาร
จัดการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน (public and private managements)

2. คู่มือ การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดําเนินคดีแพ่ง. / โดย สํานักงานคดีแพ่ง สํานักงาน
อัยการสูงสุด. กรุงเทพฯ : สํานักงานอัยการสูงสุด, 2556. [KU135 อ569ค 2555]

ในการดํ า เนิ น คดี แ พ่ ง แทนรั ฐ บาล หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ ป็ น องค์ ก รตาม
รัฐธรรมนูญ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ดําเนินกิจการของรัฐแต่ได้มี
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น เป็นอํานาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ ตามที่พระราชบัญญัติ
อัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 กําหนดไว้ หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง อํานาจหน้าที่
ของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีแ พ่ง ข้อพิจารณาในการส่งเรื่อง/สํานวนคดีแ พ่งให้พนักงานอัยการ
ดําเนินการ วิธีการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดําเนินการ การดําเนินการก่อนและหลังการยื่นคําฟ้องและ

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
หนา 4
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มีนาคม’57

ยื่นคําให้การ ทั้งได้รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องซึ่งยังมีผลใช้
บังคับอยู่ตลอดจนตัวอย่างต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจและนําไปปฏิบัติได้โดยง่าย
3. คําอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐ
โดยปราศจากความผิด. / โดย ชาญชัย แสวงศักดิ์. กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
[KE150.2 ช489ค 2555]

หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของรัฐโดยปราศจากความผิด และหนังสือเล่ม นี้ได้มีการจัดพิม พ์เป็นครั้งที่ 8 ผู้เขียนได้
ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันกับได้เพิ่มเติมข้อคิดเห็นทางวิชาการของผู้เขียนเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของ
ร่า งพระราชบัญ ญัติค วามรับ ผิด ทางละเมิดของเจ้า หน้ าที่ พ.ศ. .... ที่ จัด ทําโดยสํ านั ก งานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และข้อคิดเห็นของผู้เขียนเกี่ยวกับคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
4. ประชาธิปไตยกับการตั้งรังเกียจทางสังคม. / โดย คณิต ณ นคร. กรุงเทพฯ : วิญญูชน,
2556. [KU11 ค129ป 2556]

หนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เล่มหนึ่ง
เนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ
ค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) โดยเนื้อหาในหนังสือได้รวบรวม
บทความและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมา การดําเนินงาน ตลอดจนเหตุการณ์
สําคัญต่าง ๆ ของ คอป. อาทิ บทความเรื่อง “ประชาธิปไตยกับการตั้งรังเกียจทาง
สังคม” บทความเรื่อง “ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม” คําสั่งแต่งตั้ง คอป.
จดหมายเปิดผนึกของ คอป. คําให้สัมภาษณ์ของประธาน คอป. ในรายการต่าง ๆ และข้อเสนอแนะของ คอป.
เป็นต้น

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
หนา 5

สาระสังเขปหนังสือใหม
มีนาคม’57

หนังสือหมวดการศึกษา (L)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. การพัฒนาการเรียนรูเ้ พื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2556. [LB1590.3 ศ615ก 2556]

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการนําแนวคิด “Constructionism” มาประยุกต์ใช้ในภาคส่วน
ต่าง ๆ ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งภาคการศึกษา ภาคชุมชน และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวม 13 กรณีศึกษา
เป็นการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้กับบริบทของสังคมและชุมชน ทําให้เกิดทักษะการเรียนรู้ คิดเป็น ทําเป็น
แก้ปัญหาได้ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
หนา 6

สาระสังเขปหนังสือใหม
มีนาคม’57

หนังสือหมวดภาษาและวรรณคดี (P)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ศิลปะการสนทนาภาษาอังกฤษ Book one openers. / โดย สําราญ สัมฤทธิสุวรรณ. พิมพ์ครัง้ ที่ 6.
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2556. [PE1131 ส698ศ 2556 ล.1]

หนังสือศิลปะการสนทนาภาษาอังกฤษนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับคําศัพท์การพูด
สนทนาภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เขียนได้เขียนบรรยายและบอกวิธีการเริ่มต้นบทสนทนาด้วยภาษาอังกฤษให้
คู่สนทนาหันมาสนใจสิ่งที่เราพูด โดยผู้เขียนได้รวบรวมคําสนทนาไว้มากกว่า 500 คํา พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
บทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ มาประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านมีความเพลิดเพลินและได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน
ในการสนทนาภาษาอังกฤษ

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
หนา 7

สาระสังเขปหนังสือใหม
มีนาคม’57

หนังสือหมวดรายงานการวิจยั
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.การรับรู้การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดยโสธร. / โดย ปิยะรัช หมื่นแสน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2556.
[ว LB2952.6Y31 ป622ก 2556]

การวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยโสธร ตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ และเพื่อศึกษาปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การ ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านการสร้างองค์ความรู้ทาง
วิชาการที่มีผลต่อการรับรู้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ฯ การศึกษาพบว่า การรับรู้ปัจจัยการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้พบว่า โรงเรียนมีการรับรู้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวม ปัจจัยในด้านต่าง ๆ อยู่ใน
ระดับปานกลาง และยังพบว่าการรับรู้ปัจจัยการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่ ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้การรับรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ มีความ
แตกต่า งกั น อย่า งมีนั ยสํ าคั ญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ .05 นอกนั้น ไม่พ บความแตกต่ าง และปัจ จัยด้ า นต่า ง ๆ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปัจจัยด้าน
การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการกับปัจจัยด้านการบริหาร และปัจจัยด้านบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับ
การรับรู้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
หนา 8

สาระสังเขปหนังสือใหม
มีนาคม’57

2. การสร้างสรรค์งานทอมัดหมี่ร่วมสมัย. / โดย ประภากร สุคนมณี. นครปฐม : สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. [ว TT848 ป341ก 2556]

หนังสือเล่มนี้เป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น โดยเป็นการ
วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง เป็ น การแสวงหาความเป็ น ไปได้ ใ นการใช้ วั ส ดุ เ ส้ น ใยที่ มี
ลักษณะแตกต่างกันระหว่างเส้นใยกกกับเส้นใยไหมนํามาทอร่วมสานกัน เพื่อพัฒนา
งานทอมัดหมี่ให้มีความหลากหลาย สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชิ้นงานเพื่อสืบทอดความเป็น
ศิ ล ปะดั้ ง เดิ ม ของงานทอมั ด หมี่ และสื บ สานต่ อ ยอดความเป็ น ศิ ล ปประยุ ก ต์ สู่
ลวดลายใหม่ตามสภาพสังคมและยุคสมัย

3. การสื่อสารทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษา
การเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี. / โดย เชษฐา ไชยสัตย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2555. [ว JS7404.6.C59 ช723ก 2555]

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออก
เสียงในจังหวัดอุบลราชธานี รวมถึงศึกษากลยุทธ์การใช้สื่อสารทางการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้ง ศึกษาปัจจัย
ส่วนบุคคลและการสื่อสารทางการเมือง รวมทั้งเปรียบเทียบระดับอิทธิพลของการสื่อสารทางการเมืองที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า เพศ ระดับการศึกษา
รายได้ อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่ออิทธิพลของการสื่อสารทางการเมืองแตกต่างกัน และกลยุทธ์ในการใช้
การสื่อสารทางการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้ง มีดังนี้ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ตนเอง การประเมินผลหา
เสี ย งเกี่ ย วกั บ ที ม งาน การสร้ า งเงื่ อ นไขกั บ ที ม งาน การสื่ อ สารด้ ว ยคํ า ขวั ญ นโยบายการหาเสี ย ง การใช้
หัวคะแนนและการปราศรัย
กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
หนา 9

สาระสังเขปหนังสือใหม
มีนาคม’57

4. การแก้ไขปัญหาการกําหนดราคาโอนโดยการทําข้อตกลงกําหนดราคาล่วงหน้า. / โดย
เกศราภรณ์ ปานงาม. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. [ว HD62.45 ก773ก 2555]

ในปัจจุบันนี้ การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศจะมีประเทศที่ตกลง
ทําธุรกิจร่วมกันมากกว่าหนึ่งประเทศเสมอ การดําเนินธุรกิจระหว่างนิติบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กัน ทําให้มีธุรกรรมระหว่างประเทศเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ
ความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบในเรื่องการกําหนดราคาโอนจากหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีในประเทศที่หนึ่ง สอง และสาม ถ้าการประเมินภาษีโดยหน่วยงานทั้ง 3
ประเทศไม่สอดคล้องกันอาจทําให้กิจการข้ามชาติเสียภาษีซ้ําซ้อน งานวิจัยฉบับนี้
ได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคา
เป็นการล่วงหน้าของไทย โดยมีการนําการทําข้อตกลงการกําหนดราคาล่วงหน้าของต่างประเทศที่ได้ศึกษามา
วิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการจัดทําข้อตกลงการกําหนดราคาเป็นการล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป
5. การใช้หลักกฎหมายในเรื่องกลฉ้อฉลและสําคัญผิดตามกฎหมายโรมัน. / โดย จตุพล หวังสู่วัฒนา.
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556. [ว KS36 จ136ก 2556]

ด้วยหลักกลฉ้อฉลและสําคัญผิดตามกฎหมายโรมันมีความเป็นมาและแนวคิดพื้นฐานที่แตกต่างกัน
ดังนี้ การใช้หลักกลฉ้อฉลและสําคัญผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ซึ่งเป็นระบบกฎหมาย
ซีวิลลอว์ อันมีรากฐานมาจากหลักกฎหมายโรมัน จึงไม่ควรใช้หลักสําคัญผิดแทนที่กลฉ้อฉลบนพื้นฐานของ
หลักเจตนาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรใช้แยกกันให้เหมาะสมกับกรณี เพราะกลฉ้อฉลได้มีแนวคิดพื้นฐานใน
เรื่องเจตนาเท่านั้น แต่มีพื้นฐานอยู่บนหลักสุจริตและเป็นกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะกรณีมากกว่าสําคัญผิด
ดังนั้น หากเป็นกรณีทํากลฉ้อฉลให้สําคัญผิด จึงควรใช้กลฉ้อฉลที่เป็นกฎหมายเฉพาะกรณีก่อนสําคัญผิดที่มี
ลักษณะทั่วไปมากกว่ากลฉ้อฉล งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงหลักกลฉ้อฉลและสําคัญผิดตามกฎหมาย
โรมันและกฎหมายไทย ทําให้ทราบถึงความเป็นมา หลักกฎหมาย แนวคิดตามกฎหมายโรมันและกฎหมายไทย
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6. ความคิดเห็นของข้าราชการต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
/ โดย จตุรภัทรฒ์ จันทรัตน์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
[ว JQ1746.Z13.E9 จ141ค 2556]

 การศึกษาเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของข้าราชการต่อการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหาร สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า
ข้ า ราชการ เพศ และตํ า แหน่ ง ต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ฯ ไม่ แ ตกต่ า งกั น สํ า หรั บ ข้ า ราชการที่ มี อ ายุ ระดั บ
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นฯ แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และพบว่าบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับความคิดเห็นอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.5
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หนังสือหมวดสิง่ พิมพรฐั บาล
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. การประเมินผลนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนโยบาย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม. / โดย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
กรุงเทพฯ : สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2556.
[ยธ 02 1.2 2556]

เอกสารสิ่งพิมพ์ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงาน
โดยมีขอบเขตของเนื้อหาการประเมินจากการประเมินผลนโยบายรัฐบาลเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปของการนํานโยบายไป
ปฏิ บั ติ นอกจากนี้ ยั ง รวมถึ ง ขอบเขตเนื้ อ หาของการประเมิ น ผลนโยบาย
ปลัดกระทรวงยุติธรรมตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555

2. งบประมาณโดยสังเขป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. / โดย สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงบประมาณ. กรุงเทพฯ : สํานักงบประมาณ, 2556. [นร 07 3.1 2557]

งบประมาณโดยสังเขป ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการแสดงรายละเอียดสาระสําคัญ
โดยสรุปของงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายประจํางบประมาณ พ.ศ.
2557 โดยได้แบ่งเนื้อหาสาระออกได้เป็น 4 ภาค ดังนี้ ภาค 1 สาระสําคัญของงบประมาณ
รายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ภาค 2 ประมาณการรายรั บ ภาค 3
งบประมาณรายจ่าย ภาค 4 การคลังของรัฐบาล ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายเงินแผ่นดินและ
แผนการบริหารการเงินการคลังของรัฐบาล
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3. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม กฟผ. ประจําปี 2555. / โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2556. [รก 37 1.1 2555]

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจําปี 2555 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ฉบับนี้มีเ นื้อ หาเกี่ยวกับ ผลการดํ าเนินงานด้า นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง แวดล้อม ใน
มุมมองของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบถึงความมุ่งมั่น
ทิศทางการดําเนินงานและความสําเร็จของการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของ กฟผ. นอกจากนี้ ยั ง ได้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ผลการดํ า เนิ น งานด้ า นสั ง คม ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
4. รายงานประจําปี 2555 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. / โดย กระทรวงพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน, 2556. [พน 05 1.1 2555]

รายงานประจําปี 2555 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลั ง งาน ฉบั บ นี้ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานของหน่ว ยงาน ซึ่ ง
ประกอบด้วย ภาพ/รายงานผู้บริหารส่วนราชการ โครงสร้างการบริหาร ประวัติ
ความเป็นมา อํานาจ หน้าที่การแบ่งส่วนราชการ แบบแผนยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์
พลั ง งาน รวมถึ ง รายละเอี ย ดผลการปฏิ บั ติ ร าชการภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมด้วยการรายงานการเงินส่วนราชการ วิเคราะห์การเงิน ตลอดจนภาพ
กิจกรรมประจําปี 2555
5. รายงานประจําปี 2555 กรมศุลกากร. / โดย กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร. กรุงเทพฯ :
กรมศุลกากร, 2556. [กค 05 1.1 2555]

รายงานประจํา ปี 2555 ของกรมศุล กากร ฉบั บ นี้เ นื้ อ หาภายในเป็ น การสรุ ป รายงานผลการ
ดําเนิ น งานในรอบปี ง บประมาณ 2555 ของหน่วยงาน โดยมีวัต ถุประสงค์ ใ นการจัด ทํา เพื่อ เผยแพร่แ ละ
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ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับทราบข้อมูล อีกทั้งสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบการศึกษา อ้างอิง ทั้งนี้แบ่งการนําเสนอสาระสําคัญได้ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นประวัติและ
ข้อมูลภาพรวมของกรมศุลกากร ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการและความก้าวหน้าของการบูรณาการกับภาคี
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 เป็นรายงานการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 4 ผลการ
ดํ า เนิ น งานในด้ า นต่ า ง ๆ อาทิ ด้ า นการจั ด เก็ บ รายได้ ด้ า นภาษี อ ากร และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ฯลฯ และใน
ภาคผนวก เป็นการกล่าวถึง สถานที่ตั้งด่านศุลกากรทั้ง 4 ภาค
6. รายงานประจําปี 2555 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. / โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,
2556. [ทส 08 1.1 2555]

รายงานประจําปี 2555 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการดําเนินงานของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ 2555 ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่
1 เป็นข้อมูลพื้นฐานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2 เป็นผลการปฏิบัติ
ราชการและการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ส่วนที่ 3 เป็นรายงาน
การเงินต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ทางการเงิน ส่วนที่ 4 เป็นผลงานสําคัญในด้าน
อื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย โครงการและกิจกรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ การสร้างจิตสํานึก การสร้างการมีส่วนร่วม
เป็นต้น
7. รายงานประจําปี 2555 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. / โดย กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2556. [วธ 08 1.1 2555]

รายงานประจํ า ปี 2555 ของกรมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรม ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่ แ ละ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและผลการดําเนินงานของกรมและองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมสู่สาธารณะ เพื่อให้
ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการดําเนินงานวัฒนธรรม รวมทั้งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเนื้อหาที่
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นําเสนอภายในประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติ
ราชการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้ง
การสรุปผลการดําเนินงานที่สําคัญในรอบปี 2555 ส่วนที่ 3 เป็นรายงานการเงินที่ได้แสดงงบฐานะทางการเงิน
ของหน่วยงานภายในสังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

8. รายงานประจําปี 2555 กระทรวงการต่างประเทศ. / โดย กระทรวงการต่างประเทศ. กรุงเทพฯ :
กระทรวงการต่างประเทศ, 2556. [กต 02 1.1 2555]

รายงานประจํ า ปี 2555 ของกระทรวงการต่ า งประเทศ ฉบั บ นี้ มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการสรุปรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2555
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ บุ ค คลทั่ ว ไปที่ ส นใจได้
รั บ ทราบข้ อ มู ล ซึ่ ง รายละเอี ย ดของเนื้ อ หาประกอบด้ ว ย ส่ ว นที่ 1 เป็ น การ
กล่าวถึงผลการปฏิบัติงานของกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนที่ 2 เป็นภาคผนวก
โดยเป็นการรวบรวมหน่วยงานสาขา สถานที่ตั้ง และเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนตาราง
การเยือนและการเข้าร่วมการประชุมที่สําคัญในต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ

กลุม งานหองสมุด สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
หนา 15

อาเซียน + 3 (สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปนุ่ และสาธารณรัฐเกาหลี)
รวบรวมและเรียบเรียงโดย วิจิตรา ประยูรวงษ์
บรรณารักษ์ชํานาญการ
เราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ประกอบ
ด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน พม่า กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย
ในบทความนี้จะขอกล่าวถึง “อาเซียน+3” หรือ “อาเซียนบวกสาม” ว่าคืออะไร และมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
ขึ้นอย่างไร
ความเป็นมาของอาเซียน+3
"อาเซียน+3" (Asean+3) หรือ อาเซียนพลัสทรี เป็นศัพท์ที่ใช้เรียกการดําเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมกับอีก 3 ประเทศ นอกกลุ่มอาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งทั้งสามประเทศนี้อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และนับได้ว่าเป็น
ประเทศที่มีบทบาทสําคัญในระดับโลกเป็นอย่างมาก

กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 เริ่มต้นขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินใน
เอเชีย (1997 Asian financial crisis) หรือที่รู้จักกันว่า “วิกฤตต้มยํากุ้ง” โดยมีการเจรจาหารือระหว่างผู้นําของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้นําของสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เป็นครั้งแรก ที่กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทาง

รับมือกับภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น รวมถึงการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออก นับแต่
นั้นเป็นต้นมา การประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ได้จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีในช่วงเดียวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน
กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นภายหลังจากการออกแถลงการณ์ร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือเอเชียตะวันออก (Joint Statement on East Asia Cooperation) และการจัดตั้ง East
Asian Vision Group (EAVG) ในปี พ.ศ. 2542 ซึ่ง EVAG นี้ ประกอบไปด้วยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ประเทศอาเซียน+3 ซึ่งจะร่วมกันระดมความคิดและแสวงหาวิธีการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ต่อมา EVAG ได้เสนอแนวความคิดในการจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asian
Community : EAC) รวมถึงการจัดการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit : EAS) ด้วย และใน
การประชุมสุดยอดอาเซียน+3 ครั้งที่ 9 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อปี พ.ศ. 2548 ผู้นําก็ได้ลงนามในปฏิญญา
กัวลาลัมเปอร์กําหนดให้การจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออกเป็นเป้าหมายระยะยาว และให้กรอบอาเซียน+3 เป็น
กลไกหลักในการนําไปสู่เป้าหมายดังกล่าวด้วย
วัตถุประสงค์ของกรอบความร่วมมืออาเซียน+3
การรวมกลุ่มอาเซียน+3 เป็นการนําไปสู่การจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก โดยประเทศสมาชิก
จะร่วมมือและสนับสนุนกันในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างเขตความร่วมมือทางความมัน่ คงและการเมืองที่ไม่ใช้
ความรุนแรง ทั้งนี้ ความร่วมมือต่าง ๆ จะอยูภ่ ายใต้กรอบความร่วมมือสําคัญ 6 ด้านที่เร่งผลักดัน คือ
1. การร่วมกันกําหนดกฎระเบียบในภูมิภาค
2. การตั้งเขตการค้าเสรี
3. ข้อตกลงความร่วมมือทางการเงินและการคลัง
4. เขตความร่วมมือและมิตรภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมอาวุธ
5. การคมนาคมและเครือข่ายการสือ่ สาร
6. ด้านสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีต่าง ๆ
สําหรับกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันให้เกิดประชาคมเอเชีย
ตะวันออกได้อย่างแท้จริง แต่ถึงกระนั้นแต่ละประเทศก็ตอ้ งเร่งแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอย่างเร่งด่วน
เสียก่อน เช่น ปัญหาดินแดนทับซ้อน ปัญหาผู้อพยพ เป็นต้น

ความสําคัญของอาเซียน+3 ต่อประเทศไทย
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปนุ่ และสาธารณรัฐเกาหลี ถือเป็นประเทศผู้นําด้านเศรษฐกิจในทวีป
เอเชียและมีบทบาทสําคัญในเวทีโลก ดังนัน้ การทีอ่ าเซียนสามารถดึงให้ทั้ง 3 ประเทศ เข้ามาร่วมในกรอบความ
ร่วมมือของอาเซียนได้ จึงจะทําให้เกิดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ มากขึน้ อย่างแน่นอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่
ประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศไทยทีม่ ีการประเมินว่าจะได้รับผลประโยชน์จากความร่วมมือในกรอบของเขต
การค้าเสรีอาเซียนบวก+3 (FTA Asian +3) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7,943 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว
ปัจจุบัน ความร่วมมือในกรอบอาเซียน+3 ครอบคลุมความร่วมมือต่าง ๆ มากกว่า 20 สาขา
ภายใต้กรอบการประชุมในระดับต่าง ๆ ประมาณ 60 กรอบการประชุม ซึ่งประเทศไทยให้ความสําคัญต่อการ
ส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมภิ าค ตลอดจนผลักดันการดําเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชือ่ มโยงระหว่างกัน
ในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity : MPAC) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สาํ คัญของการเป็นประชาคม
อาเซียน การรวมตัวกันในภูมภิ าค และการลดช่องว่างด้านการพัฒนา โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน+3 สมัยพิเศษ
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่กรุงพนมเปญ ได้รับรองแถลงการณ์ผู้นําว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนความ
เชื่อมโยงอาเซียน+3 (Leaders’ Statement on ASEAN Plus Three Partnership on Connectivity) ตามข้อ
ริเริ่มของประเทศไทย
ในอนาคต อาเซียน+3 จะเป็นการรวมตัวที่มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับโลก
เพราะสัดส่วนของประชากรทั้ง 13 ประเทศ คิดเป็นหนึ่งในสามของประชากรโลก และมียอดเงินสํารอง
ต่างประเทศรวมกันมากกว่ากึ่งหนึ่งของเงินสํารองโลก นอกจากนี้ หากรวมผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
เข้าด้วยกัน จะทําให้มีมลู ค่าถึง 9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 16 ของจีดีพโี ลก โดยตัวเลขทาง
เศรษฐกิจเหล่านี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอาเซียน+3 จะมีบทบาทเป็นแรงขับเคลือ่ นสําคัญที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
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