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เร่ือง : ศิลปะอาเซียน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน 
ผู้แต่ง : ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล 
เนื้อหาโดยสังเขป : 
    ศิลปะเป็นรากฐานทางภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และสุนทรียะในจิตใจ 
ของมนุษย์ การเรียนรู้ในศิลปะจะท าให้เข้าใจถึงอัตลักษณ์แห่งสังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
เป็นสิ่งจรรโลงห้วงความคิดและสะท้อนถึงอารยธรรมของมนุษยชาติ “ศิลปะอาเซียน”เล่มนี้ จะให้
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆ ของอินโดนเีซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในกลุ่มประชาชาติอาเซียนทั้งสิบ อันเปรียบเสมือนสะพาน 
แห่งมิตรภาพ พร้อมท่ีจะก้าวเข้าสู่ความเข้าใจในการรวมตัวเป็น “ประชาคมอาเซียน”  
ในพ.ศ. 2538 ได้อย่างสมบูรณ์ 
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เร่ือง : ศิลปะอาเซียน เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา ลาว และ ไทย (ASEAN ART) 
ผูแ้ต่ง : ปิยะแสง  จันทรวงศ์ไพศาล 
เนื้อหาโดยสังเขป :  
   หนังสือ “ศิลปะอาเซียน” เล่มนี้ กล่าวถึงศิลปะของประเทศเวียดนาม กัมพูชา 
เมียนมา ลาว และไทย ซึ่งเป็นกลุ่ม “วัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง” ท่ีตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน มีคติความเชื่อ
และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านผลงานทาง
ศิลปกรรมแขนงต่างๆ อันประกอบด้วย สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และศิลปะ
พื้นบ้าน จะท าให้เกิดภาพรวมของความเข้าใจในเบ้ืองต้นต่อกลุ่มประชาชาติอาเซียนท้ังสิบ  
และจะเป็นสะพานเชื่อมโยงมิตรภาพ ท าให้เกิดความรู้ซึ้งถึงคุณค่าแห่งศิลปกรรม เพราะศิลปะ 
มาจากรากฐานทางภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ สุนทรียะในจิตใจของมนุษย์ เป็นสิ่งจรรโลง 
ถึงห้วงความคิด และสะท้อนเงาแห่งประวัติศาสตร์ การเรียนรู้ในศิลปะอาเซียนจะท าให้เข้าใจ 
ถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ ได้อย่างถ่องแท้ และอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นมรดก 
แห่งอารยธรรมของมนุษยชาติสืบไป 
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เรื่อง : วิจัยธุรกิจยุคใหม่ (MODERN BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY) 
ผู้แต่ง : วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ 
เนื้อหาโดยสังเขป :  
            ความเจริญก้าวหน้าขององค์กรธุรกิจปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการวิจัย และ
พัฒนา (R& D – Research and Development ) ดังนั้น การวิจัยจึงเป็นสิ่งส าคัญ น่าเข้าใจ  
และน่าเรียนรู้อย่างยิ่ง หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการวิจัย แนวคิดทางทฤษฎี และ
วิธีการด าเนินงานวิจัย ตลอดจนตัวอย่างท่ีท าให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงการท างานวิจัยในมุมมองท่ีกว้าง 
ทันสมัย และเหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน เมื่อบวกกับการเขียนท่ีใช้ถ้อยค าที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย 
จึงท าให้หนังสือเล่มนี้ทรงคุณค่า น่าอ่าน และน่าเป็นเจ้าของ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจ
การวิจัยธุรกิจ จึงไม่ควรพลาดอ่าน และเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ 
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เร่ือง : คู่มือจับโกหก (NEVER BE LIED TO AGAIN) (ฉบับปรับปรุงเนื้อหา) 
ผู้แต่ง : DAVID J. LIEBERMAN 
ผู้แปล : สหรัฐ วิบูลย์ภักดี 
เนื้อหาโดยสังเขป : 
            หนังสือขายดีอันดบัหนึ่งของ The New York Times ดร.เดวิด เจ. ไลเบอร์แมน นักจิตวิทยาชื่อก้องโลก 
ผู้เขียนหนังสือขายดี คิดจะเป็นนายคน ต้องเก่งคน และคู่มือสะกดใจคน จะแนะน าให้คุณรู้จักกลวิธีทางจิตวิทยา 
ที่สามารถน าไปใช้อ่านความคิดและจิตใจของผู้อ่ืน ซึ่งช่วยให้คุณล่วงรู้ได้ในเวลาไม่ถึงห้านาทีวา่ใครที่จริงใจกับคุณ  
และใครที่ก าลังโกหกหรือคิดไม่ซื่อกับคุณ เพื่อป้องกันตัวคุณเองไม่ให้มีใครมาเอาเปรียบคุณไดอี้กต่อไป ด้วยสไตล์ 
การเขียนที่เข้าใจง่าย ตรงประเด็น และผสมผสานเทคนิคในการรีดเค้นความจริงที่ใช้กันในเฉพาะหมู่เจ้าหน้าที่ต ารวจ
เอฟบีไอ อีกทั้งยังมีตัวอย่างของการน าไปใช้อย่างชัดเจนในหลากหลายสถานการณ์ คุณจะสามารถร่ายมนต์สะกดให้
ผู้อื่นเผลอคายความจริงออกมาแบบไม่รู้ตัว โดยที่คุณไม่ต้องคาดคั้นหรือปะทะกับเขาให้ต้องเสียอารมณ์เลย - วิธีการ
จับพิรุธ 46 ข้อ จากสีหน้า ทา่ทาง วิธีการพูด อารมณ์ ทัศนคติ และลักษณะนิสยัของผู้อ่ืน - วิธีการยิงค าถามทีจ่ะชว่ย
ให้คุณล้วงความลับจากคู่สนทนาได้โดยที่เขาไม่เอะใจ แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ ข้ันเบื้องต้น ขั้นจู่โจม และขั้นพิฆาต - กลวิธี
ทางจิตวทิยาขั้นสูงสดุ 10 ประการ ในการสะกดคู่สนทนาให้ตกอยู่ในภวังค์ก่อนจะหลุดปากพดูความจริงออกมา 
โดยไม่รู้ตัว - โบนสัพิเศษ! วิธีรู้ทนั 10 กลโกงทางจิตวิทยาที่ใช้กนัอย่างแพร่หลายโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว  
ดร.เดวิด เจ. ไลเบอร์แมน คือนักจิตวิทยาที่มชีื่อเสียงระดับโลก เขาได้คิดค้นเทคนิคขั้นสูงในการอ่านความคิดคน 
และจับโกหกที่รัฐบาลและบริษทัต่างๆ ในกวา่ 20 ประเทศทั่วโลกน าไปใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งรวมถึงกรมต ารวจ 
ของสหรัฐอเมริกาด้วย 
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เร่ือง : ปั้นธุรกิจเงินล้าน! 
ผูเ้ขียน : Richard Koch 
ผู้แปล : คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม 
เนื้อหาโดยสังเขป : 
     หนังสือเล่มนี้จะท าให้คุณรวยขึ้น !ไม่ว่าคุณจะเป็น นักลงทุน ผู้บริหาร เจ้าของ
กิจการ หรือแม้แต่พนักงานบริษัทคุณก็สามารถค้นพบวิธีการเลือกลงทุนในธุรกิจท่ีท าให้คุณประสบ
ความส าเร็จ และร่ ารวยได้อย่างน่าท่ึง! ด้วยสุดยอดเคล็ดลับการเลือกลงทุนในธุรกิจท่ีสร้างผลก าไร
งดงาม และวิธีสร้างความมั่งคั่งไม่รู้จบท่ีถ่ายทอดโดย Richard Koch นักเขียน Best Seller  
เร่ืองกฎ 80/20 ผู้ท าก าไรกว่า 100 ล้านปอนด์ ในธุรกิจท่ีเขาลงทุน! 

 


