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วิจารณหนังสือ
โดย
ศุภชัย วรรณเลิศสกุล
สาขาวิชากฎหมายระหวางประเทศ 
คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

“อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)” พิมพคร้ังท่ี 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 
โดย ผศ.ดร.ณรงค โพธิ์พฤกษานันท จํานวน 186 หนา ราคา 185 บาท จัดพิมพโดย สํานัก
พิมพ แมคกรอ-ฮิล (Mc Graw-Hill Education) จัดจําหนายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

หนังสือเลมน้ีมีประโยชนตอการทําความเขาใจพัฒนาการความรวมมือระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) สูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ใน
ป พ.ศ.2558 ภาษาท่ีใชเปนภาษาท่ีเขาใจไดไมยากนัก คนท่ีไมใชนักกฎหมายหรือ
นักวิชาการสามารถอานแลวเขาใจได จึงเหมาะที่จะเปนเครื่องมือในการสอนและใชศึกษา
ไดดวยตนเอง

ในหนังสือเลมน้ีไดแบงเน้ือหาออกเปน 7 บท และ ภาคผนวก 2 สวน ไดแก 
บทท่ี 1 ความรูพืน้ฐานเกีย่วกับอาเซยีนศึกษา บทท่ี 2 กําเนดิสมาคมประชาชาติแหงเอเชยี
ตะวันออกเฉยีงใต (อาเซยีน)บทท่ี 3 ปฏิญญาอาเซยีน กฎบัตรอาเซียน และท่ีประชุมสุดยอด
อาเซียน บทท่ี 4 การพัฒนาดานการเมืองและความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

บทท่ี 5 ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN 6), บทท่ี 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN 
4) บทท่ี 7 ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญของอาเซียน และ ภาคผนวก แบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียนวิชาอาเซียนศึกษา โดยพิจารณาเนื้อหาในแตละบทไดดังตอไปน้ี
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บทที ่1 เรือ่งความรูพืน้ฐานเก่ียวกับอาเซียนศึกษา ผูเขยีนไดอธบิายเก่ียวกับ
ความเปนมา วัตถุประสงค หลักการในการกอตั้งอาเซียน และยังไดอธิบายถึงสภาพ
ภมิูศาสตรและขอมูลท่ัวไป ไดแก ธง คําขวญั สญัลกัษณ ประชากร สมาชกิ หนวยงาน ขอมูล
เศรษฐกิจ และเพลงของอาเซียน ขอพิจารณาคือ รูปภาพที่นํามาแสดงคอนขางเล็ก 
(บางภาพเล็กมาก) ทําใหมองเห็นไมชัด บางรูปภาพเปนภาพที่เกาไมไดรับการปรับปรุง 
เชน ภาพที่ 4 ในหนาท่ี 5 ธงประจําชาติของประเทศเมียนมารมีการเปล่ียนแปลงแลว และ
รูปภาพไมไดอางอิงแหลงท่ีมา 

บทที่ 2 เรื่องกําเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(อาเซียน) ผูเขียนไดอธิบายเก่ียวกับสมาคมอาสา ปฏิญญากรุงเทพ ภูมิหลัง ความเปนมา 
และการกําเนิดของอาเซียน ความรวมมือของอาเซียนดานการเมืองและความม่ันคง 
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังกรอบความรวมมืออาเซียน+3 อาเซียน+6 
และความรวมมือระหวางประเทศไทยกับอาเซียน ขอพิจารณาคือ คําภาษาไทย-อังกฤษ 
บางคําใชตัวยอ บางคําใชตัวเต็ม เชน APEC, WTO, AIA, TAC, AFTA เปนตน ผูเขียน
ควรทําคําอธิบายสัญลักษณและคํายอ เพื่อใหผูอานเขาใจความหมายของสัญลักษณและ
คํายอนั้นๆ

บทที ่3 เรือ่งปฏญิญาอาเซียน กฎบตัรอาเซียน และทีป่ระชุมสุดยอดอาเซียน 
ผูเขยีนไดอธบิายเก่ียวกับความเปนมาของปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) กฎบัตร
อาเซยีน (ASEAN Charter) ไดแก วตัถปุระสงค โครงสราง และสาระสําคญั ทีป่ระชุมสุดยอด
อาเซียน (ASEAN Summit) ไดแก ความหมาย ประวัติความเปนมา การประชุมในแตละป 
และสถานทีจ่ดัการประชุม รวมท้ังองคกรตางๆ ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎบัตรอาเซยีน ขอพจิารณา

คือ การใช พ.ศ. และหรือ ค.ศ. ผูเขียนควรเลือกใชอยางใดอยางหนึ่งตลอดท้ังเนื้อหา หาก
ผูเขยีนตองการใหเขาใจทัง้ 2 อยาง ควรจดัทําในรปูแบบ เชน พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) เปนตน

บทที ่4 เรือ่งการพัฒนาดานการเมอืงและความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ผูเขียนไดอธิบายเก่ียวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ทั้ง 3 เสา 
ไดแก ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซยีน (ASEAN Political-Security Community 
: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) 
โดยเนนความรวมมือดานตางๆ ของท้ัง 3 เสา ขอพิจารณา คือ ผูเขียนไดกลาวถึงแผน
งานการจัดต้ังประชาคมเพียงดานสังคมและวัฒนธรรมเทานั้น แตมิไดกลาวถึงแผนงาน
การจัดต้ังประชาคมดานการเมืองและความม่ันคง และดานเศรษฐกิจ ผูเขยีนควรอธิบายให

ครบท้ัง 3 ดานเพื่อทําใหเนื้อหามีความครบถวนและสมบูรณยิ่งขึ้น
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บทที่ 5 เรื่องประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN 6) และ บทที่ 6 เรื่องประเทศ
สมาชิกอาเซยีน (ASEAN 4) ในบทท่ี 5 ผูเขยีนไดอธบิายเกีย่วกับประเทศสมาชิกอาเซยีน 
6 ประเทศ ไดแก ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และบรูไน และใน
บทท่ี 6 ผูเขยีนไดอธบิายเกีย่วกับประเทศสมาชิกอาเซยีน 4 ประเทศ ไดแก ประเทศกัมพชูา 
ลาว เมียนมาร และเวียดนาม โดยท้ัง 2 บทไดกลาวถึงขอมูลพื้นฐานและขอมูลท่ัวไป
ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 

ขอพิจารณาของทั้ง 2 บทน้ีคือ ขอมูลท่ัวไป เชน จํานวนประชากร อัตราแลก
เปล่ียนเงิน GDP, GDP Per Capita, Real GDP Growth, รายไดประชาชาติตอหัว อัตรา
เงนิเฟอ เปนตน ผูเขยีนควรระบุป พ.ศ. หรอื ค.ศ. ของขอมูลใหชดัเจนและเหมอืนกนัตลอด
ทัง้เนือ้หา เพราะบางประเทศระบ ุบางประเทศ ไมไดระบุไว ทาํใหไมทราบวาขอมูลท่ีอธบิาย
เปนปใด เปนปจจุบันหรือไม

บทที่ 7 เรื่องปญหาและอุปสรรคที่สําคัญของอาเซียน ผูเขียนไดอธิบายเก่ียว
กับจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค และขอจํากัดในความรวมมือดานการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ขอพิจารณาคือ หากผูเขียนทําเปน
ตารางเปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ของประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศ จะทําใหผูอานเขาใจและเห็นภาพไดอยางชัดเจน

ภาคผนวก แบบทดสอบกอนเรยีนและหลงัเรยีนวิชาอาเซยีนศึกษา ผูเขยีน
ไดแบงแบบทดสอบออกเปน 2 สวนคือ สวนแรกแบบทดสอบกอนเรียน เปนขอสอบแบบ
ปรนัย มี 30 ขอ ในแตละคําถามมีขอใหเลือกตอบ 4 ขอ สวนที่สองแบบทดสอบหลังเรียน 
เปนขอสอบแบบปรนัย มี 30 ขอ ในแตละคําถามมีขอใหเลือกตอบ 4 ขอเชนกัน แตผูเขียน
ไดเพิ่มขอสอบแบบอัตนัยอีก 4 ขอ ขอพิจารณาคือ แบบทดสอบท้ังสองไมมีคําเฉลย ทําให
ไมสามารถทราบคําตอบท่ีถูกหรือผิดได ดังน้ัน ควรจะมีคําเฉลยพรอมท้ังการอธิบาย

ประกอบคําเฉลย จะทําใหแบบทดสอบมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 
ในสวนของเอกสารอางอิง ผูเขียนควรใชคําวา “บรรณานุกรม” เพราะเอกสาร

ตางๆ ที่ผูเขียนนํามาอางอิงนั้น มีทั้งท่ีปรากฏในเน้ือหาและไมมีปรากฏในเน้ือหา หากผู

เขียนตองการใชคําวา “เอกสารอางอิง” ควรเลือกใชรูปแบบการอางอิงอยางใดอยางหนึ่ง
ตลอดท้ังเนื้อหา เชน แบบนาม-ป (Name-Year) แบบเชิงอรรถ (Footnote) เปนตน

โดยภาพรวมแลว หนังสือเลมน้ีไดรวบรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนตั้งแต
อดีตจนถงึปจจบัุนไวอยางนาอาน รวมท้ังมีแบบฝกหัดทายบทและมีแบบทดสอบกอนเรยีน-
หลังเรียนไวใหผูอานหรือผูที่ใชศึกษาไดฝกทําอีกดวย จึงเปนหนังสือพื้ฐานที่เหมาะสําหรับ

นกัเรียน นกัศึกษา นกัวิชาการ บุคคลท่ัวไปควรมีไวอานเสริมความรู และเปนหนงัสือท่ีควร
มีไวในหองสมุด




