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บทคัดย่อ 
          ปัจจุบันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรุนแรง ทั้งทางด้าน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีแนวโน้มที่จะต้องสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ให้กระชับมากข้ึนภายในภูมิภาค เพื่อแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ ในสังคมโลก 
ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และองค์กรอาเซียน จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อ         
การติดต่อและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค และกับ
ประเทศต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ ด้วยตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว หอสมุดแหง่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดตั้งมุมป๋วย เพ่ืออุษาคเนย์และอาเซียน (Puey's corner for South-
East Asia and ASEAN) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2556 เพ่ือรวบรวมและจัดแบ่งทรัพยากรสารสนเทศทางด้าน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้รูปแบบภูมิภาคศึกษา เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่าง
สะดวก โดยในปัจจุบันมีทรัพยากรสารสนเทศทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมุมป๋วย เพื่อ
อุษาคเนย์และอาเซียนกว่า 1,467 รายการ 
 
ค าส าคัญ:  
 การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ, เอเชียตะวันออกเชียงใต้, ภูมิภาคศึกษา 
 
Abstract 
           At present, Southeast Asia are changing fast and furious in political, 
economic, social, and cultural and we likely need to create network relationships in 
our region to compete with other regions in the world. Therefore, knowledges about 
Southeast Asia and ASEAN organizations are essential factor to contact and build a 
good network between Thailand and other countries in Southeast Asia region and 
international. With the awareness and the importance, Thammasat University Library 
established Puey's corner for South-East Asia and ASEAN in 2013 for gathering and 
organizing information of Southeast Asia separated by the area studies for interested 
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people can research comfortably. Currently there are information resources about 
Southeast Asia more than 1,467 records in Puey's corner for South-East Asia. 
 
Keyword:   
 Book Arrangement, South-East Asia, Area Studies 
 
บทน า 

 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) หรือ อุษาคเนย์ เป็นดินแดนเก่าแก่ของมนุษย์
ที่มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมมานาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ เป็น
ดินแดนที่อยู่ระหว่างอู่อารยธรรมเก่าแก่ของโลกตะวันออก คือ จีนและอินเดีย ทั้งยังเป็นเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ส าคัญระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นจุดเชื่อมต่อของเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และชาย
ขอบรอบมหาสมุทรแปซิฟิก จวบจบปัจจุบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รวมกลุ่มเป็นองค์กรอาเซียน  
ซึ่งกลายเป็นภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรุนแรง ทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีแนวโน้มที่จะต้องสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ให้กระชับมากขึ้น
ภายในภูมิภาค เพื่อแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ ในสังคมโลก ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และองค์กรอาเซียน จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งต่อการติดต่อและการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาค และประเทศต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ 
(โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยรรมศาสตร์, 2556) 

 ในปี พ.ศ. 2556 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้มีการจัดตั้งมุมป๋วย 
เพ่ืออุษาคเนย์และอาเซียน (Puey's corner for South-East Asia and ASEAN) เพ่ือจัดแสดง
นิทรรศการประวัติิของศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในฐานะท่ีเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ทีเ่ล็งเห็นถึงความส าคัญต่อการพัฒนาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มาโดยตลอด ทั้งยังได้แสดงทัศนะผ่านบทความชื่อ “ข้อคิดเรื่องการพัฒนาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ส าหรับ ค.ศ. 1980” และเป็นเจ้าของบทความชิ้นส าคัญที่รู้จักกันดีในชื่อ “จาก
ครรภ์มารดาถงึ เชิงตะกอน” ซึ่งกล่าวถึงสิทธิและสวัสดิการที่ประชาชนทุกคนควรได้รับอย่างเสมอ
ภาค ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ทีค่วรได้รับการพัฒนาร่วมกันทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
จึงจะสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดี และความสมานฉันท์ของประชาชนชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี, 2556) นอกจากนี้ยังได้รวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ในมุมนี้ด้วย เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่าง
สะดวก 
 
วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้แก่
นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และผู้ที่สนใจ 

 2.  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 



ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
  หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการเตรียมการและด าเนินงานจัดตั้งมุมป๋วย  
เพ่ืออุษาคเนย์และอาเซียน ดังนี้ 
 
 

 
  
ภาพที่ 1  มุมป๋วย เพ่ืออุษาคเนย์ และอาเซียน 
 
 1.  วางแผนการด าเนินงาน 
  เนื่องจากหนังสือทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกจัดเก็บไว้บนชั้นหนังสือต่าง ๆ ของ
หอสมุดซึ่งมีการจัดเรียงหนังสือตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ท าให้เกิดความไมส่ะดวกส าหรับผู้ที่
ต้องการศึกษาแบบภูมิภาคศึกษา จึงเกิดการระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (ผู้ก่อตั้งโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 
นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ (ผู้อ านวยการหอสมุด) และนางกาญจนาภรณ์ จิตต์สง่า (หัวหน้าหอสมุดปรีดี 
พนมยงค์) จนเกิดเป็นแนวคิดที่จะรวบรวมหนังสือทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกมาจัดเก็บและ
รวบรวมไว้ทีมุ่มป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่สนใจศึกษาในรูปแบบ
ภูมิภาคศึกษา 
  1.1  ส ารวจและคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากฐานข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุด ฯ โดยใช้วิธีพิจารณาจากหัวเรื่อง (Subject heading)  
ทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง, กัมพูชา, บรูไน, ประชาคมอาเซียน, พม่า, ฟิลิปปินส์, 
มาเลเซีย, ลาว, เวียดนาม, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมพิจารณาคัดเลือกหนังสือด้วย 



  1.2  ก าหนด Collection code เป็น Puey ungkhakorn collection  และ 
Shelving location เป็น Puey ungphakorn corner ในฐานข้อมูล KOHA เพ่ือให้ผู้ใช้บริการทราบ
ว่าหนังสือเล่มดังกล่าวถูกแยกออกมาจัดเรียงไว้ที่มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน 

 
 

 
 

ภาพที่ 2  หน้าจอ WebOPAC แสดงข้อมูลว่าหนังสือถูกจัดเรียงไว้ที่มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และ 
            อาเซียน 



2.  จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศท่ีคัดเลือกมาแล้ว โดยการติดแถบสัญลักษณ์เป็นสีที่
ก าหนดไว้ เพ่ือบ่งชี้ว่าถูกจัดเรียงไว้ภายใต้มุมป๋วย ฯ และภายใต้หัวเรื่องใด 

  2.1  ติดแถบสัญลักษณ์ส าหรับ มุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน เป็นแถบสีส้ม เพื่อ
ความสะดวกในคัดแยกหนังสือกลับมาจัดเรียงเข้าในมุมป๋วย ฯ 

 

 
 

ภาพที่ 3  ติดแถบสัญลักษณ์เป็นแถบสีส้ม 
   
   2.2  ก าหนดและติดแถบสัญลักษณ์ เพ่ือแบ่งทรัพยากรออกตามหัวเรื่อง (Subject 

heading) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ภาพที่ 4  ก าหนดและติดแถบสัญลักษณ์ เพ่ือแบ่งทรัพยากรออกตามหัวเรื่อง (Subject heading) 
  
 3.  เมื่อติดแถบสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้ว ทรัพยากรสารสนเทศจะถูกจัดเรียงบนชั้นหนังสือ
โดยแยกตามกลุ่มหัวเรื่อง (Subject heading) ที่ก าหนดไว้ และภายใต้แต่ละหัวเรื่องจะถูกจัดเรียง
ตามเลขเรียกหนังสือ (Call number) ตามวิธีการจัดเรียงของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library 
of congress classification) 
 
 



 
 
 

ภาพที่ 5  การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นหนังสือโดยแยกตามกลุ่มหัวเรื่อง (Subject heading) 
  
 4.  ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการหลังจากด าเนินการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เพ่ือน า
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศในมุมป๋วย 
เพ่ืออุษาคเนย์และอาเซียนให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการมากข้ึน 
 
 

 
 

ภาพที่ 6  ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการหลังจากด าเนินการ 



สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ประโยชน์ 
 สรุปผล  
           ตามท่ีหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้งมุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียนขึ้น 
เพ่ือสนับสนุนการศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้แก่นักศึกษา 
นักวิจัย อาจารย์ รวมทั้งผู้สนใจ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2556 จนกระท่ังในปัจจุบันมีจ านวนทรัพยากร
สารสนเทศทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  จ านวนทรัพยากรสารสนเทศทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมุมป๋วย เพ่ืออุษาคเนย์ 
               และอาเซียน 
 

หัวเรื่อง จ านวน 
1. กลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง 20 
2. กัมพูชา 253 
3. บรูไน 17 
4. ประชาคมอาเซียน 81 
5. พม่า 175 
6. ฟิลิปปินส์ 58 
7. มาเลเซีย 46 
8. ลาว 94 
9. เวียดนาม 192 
10. สิงคโปร์ 78 
11. อินโดนีเซีย 140 
12. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 313 

รวม 1,467 
 
 นอกจากนี้ ยังได้รับเสียงสะท้อนและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการใน 
มุมป๋วย ฯ ส่วนหนึ่ง ดังนี้ 
 1.  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ท่านหนึ่งมีความเห็นว่า “หนังสือ 
ยังมีเนื้อหาที่ล้าสมัย อยากให้ปรับปรุงและสับเปลี่ยนหนังสือใหม่ ๆ เข้ามาเพ่ิมในมุมนี้มากขึ้น” 
 2.  หาหนังสือที่ตนต้องการได้ยาก เนื่องจากป้ายบอกหัวเรื่องที่แบ่งตามภูมิภาคศึกษาแสดง
ไว้ไม่ชัดเจน ท าให้ไม่ทราบว่าประเทศท่ีตนต้องการอยู่ส่วนไหนของมุมป๋วย ฯ 
 3.  ผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งที่ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมของหอสมุด ฯ ที่ไม่ได ้
มุ่งเป้ามาที่มุมป๋วยฯ ตั้งแต่แรก เกิดความสับสนในการค้นหาหนังสือ เนื่องจากคิดว่าหนังสือที่ 
ตนต้องการ ถูกจัดเรียงอยู่ร่วมกับหนังสือท่ัวไป 



 จากความคิดเห็นข้างต้น หอสมุด ฯ จึงมีแนวทางในการปรับปรุงการจัดเรียงทรัพยากร
สารสนเทศในมุมป๋วย เพื่ออุษาคเนย์และอาเซียนและการพัฒนาวิธีการสื่อสารไปยังผู้ใช้บริการ 
ดังต่อไปนี้ 
 1.  จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางด้านเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาเพ่ิม
ในมุมป๋วย ฯ โดยพิจารณาจากปีพิมพ์ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี 
 2.  ปรับรูปแบบของป้ายแสดงหมวดหมู่ให้ชัดเจนและเป็นที่สังเกตได้ง่ายขึ้น โดยอาจใช้ 
ธงชาติของแต่ละประเทศหรือสี สัญลักษณ์ต่าง ๆ มาติดไว้เพ่ิมเติม 
 3.  จดัท าสื่อประชาสัมพันธ์วิธีการค้นหนังสือและจุดสังเกตว่าหนังสือประเภทใดให้บริการ
อยู่ที่มุมป๋วย ฯ ไว้ภายในมุมป๋วย ฯ รวมทั้งช่องทางต่าง ๆ ของหอสมุด เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์แอด  
และจอประชาสัมพันธ์ 
 การน าไปใช้ประโยชน ์ 
 ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 

 1.  ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกและประหยัดเวลา ในการค้นหาหนังสือทีิิจัดเรียงตาม
ภูมิภาคศึกษา (Area studies) หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่ใด ก็สามารถค้นหาที่หมวดหมู่นั้น
ของมุมป๋วย ฯ ได้ทันที 
 ประโยชน์ต่อหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 1.  สร้างความสะดวก และลดความผิดพลาดในการจัดเรียงหนังสือให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
เนื่องจากมีแถบสีบ่งชี้ทรัพยากรสารสนเทศออกจากชั้นหนังสือปกติไว้อย่างชัดเจน ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถสังเกตและคัดแยกหนังสือออกมาจัดเรียงไว้ในมุมป๋วย ฯ ได้ทันที โดยไม่ต้องค้นข้อมูลผ่าน
ฐานข้อมูลบรรณานุกรม KOHA ก่อน 

 2.  เป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศในลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ 
ภายในหอสมุดทีผู่้ใช้บริการยังเกิดความสับสนอยู่ 

 3.  เป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ิมเติม  
ในหัวเรื่องท่ียังมีปริมาณหนังสือน้อย 
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