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สารบ ัญหน ังส ือ ร ู ท ันท ักษ ิณ
Mind Mapping โดย ภก.ประชาสรรณ  แสนภ ักด ี

ร ู ท ันท ักษ ิณ
ดร.เจ ิมศ ักด ิ  ป ิ นทอง

บรรณาธ ิการ

ร ู ท ันการเม ือง

ร ู ท ันนโยบาย

ร ู ท ันกฎหมาย

ร ู ท ันแก นค ิด

ร ัฐบาลท ุกษ ิณก ับความร ับผ ิดชอบ
ทางประว ัต ิศาสตร  (นพ.ประเวศ วะส ี)

การจรรโลงจร ิยธรรมภายใต 
อำนาจการเม ืองข ั วเด ียว(ส.ศ ิวร ักษ )

ประชาธ ิปไตย ประชาส ิทธ ิ
ประชาธรรม (ดร.ผาส ุก พงษ ไพจ ิตร)

หน ังส ือท ี ท ักษ ิณชอบพ ูดถ ึง
(ดร.สมชาย ภคภาสน ว ิว ัฒน )

ร ู ท ันส ื ออนาคตส ือเสร ีในระบอบท ักษ ิณ
(ดร.อ ุบลร ัตน  ศ ิร ิย ุวศ ักด ิ )

7 ปมปร ิศนาในย ุคท ักษ ิณาน ุว ัตร
(ดร.ก ิตต ิศ ักด ิ  ปรกต ิ)
ร ัฐบาลท ักษ ิณก ับการ(ไม )ปฏ ิบ ัต ิตาม
เจตนารมณ ของร ัฐธรรมน ูญ
(ดร.สมค ิด เล ิศไพฑ ูรย )

ท ักษ ิณก ับประชาธ ิปไตยในระบบพรรคการเม ือง
(ดร.เกษม ศ ิร ิส ัมพ ันธ )
ระบบอ ุปถ ัมภ ก ับการเม ืองไทยสม ัยค ิดใหม ทำใหม 
(ดร.ม.ร.ว. อค ิน รพ ีพ ัฒน )
การเม ืองระบบท ักษ ิณ (Thaksinocracy)
(ธ ีรย ุทธ บ ุญม ี)

เม ื อจอมย ุทธ การตลาดได อำนาจร ัฐ
(นวพร เร ืองสก ุล)
คอร ร ัปช ั นนโยบาย
(ดร.สมเก ียรต ิ ต ั งก ิจวาณ ิชย )
อนาคตส ื อสาร-สารสนเทศไทย
ในย ุคผ ู นำด ิจ ิตอล ค ิดใหม -ทำใหม ?
(ดร.ส ุเมธ วงศ พาน ิชเล ิศ)
การผ ูกขขาดก ับระบบท ุนน ิยมไทย
(ดร.น ิพนธ  พ ัวพงศกร)

เร ียนคำน ับมาย ัง ฯพณฯ
(ดร.เจ ิมศ ักด ิ  ป ิ นทอง)

ร ู ท ันท ักษ ิณ ร ู ท ันอนาคต

ข อม ูลหน ังส ือ
จำนวนหน า

ราคา
เด ือนท ี พ ิมพ เมษายน 2547

215 บาท

240 หน า


