แนะนำหนังสื อประจำ มกรำคม – มีนำคม 2559
ยุโรปศึกษำ
Cramme, Olaf and Hobolt, Sarah B. (Eds.). Democratic politics in a European Union under
stress. Oxford: Oxford University Press, 2015 (323.6094 D383)

สหภาพยุโรปอยูใ่ นช่วงที่ตอ้ งเผชิญกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ตามผลสารวจในปี 2010 พบว่าประชาชนชาวยุโรปมีความเชื่อมัน่ ต่อ
องค์กรของยุโรปลดลง และในปี 2013 คนที่ต่อต้านการรวมตัวของยุโรป
เพิ่มขึ้นเป็ น 58 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่คนที่ยงั เชื่อมัน่ มีเพียง 31 เปอร์เซ็นต์
เท่านั้น
หนังสื อเล่มนี้กล่าวถึงความมัน่ คงของสหภาพยุโรปที่ถูกตั้งคาถามเรื่ อยมาทั้งความ
เป็ นสถาบันทางการเมือง การดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ การคงอยูแ่ ละการล่มสลายขององค์กร
รวมไปถึงอนาคตของยุโรปที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางแบบใด บทบาทและหน้าที่ขององค์กรใน
การกาหนดนโยบายต่าง ๆ และมาตรฐานประชาธิปไตยในขณะที่การดาเนินนโยบายของอีก
ประเทศหนึ่งส่ งผลอย่างฉับพลันถึงประเทศสมาชิกอื่น ๆ ไม่วา่ ประเทศนั้นจะเป็ นประเทศเจ้าหนี้
ทางเหนือหรื อประเทศลูกหนี้ทางใต้ ภาวะที่ตอ้ งพึ่งพากันดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาที่ตามมา นัน่
คือ อิสระในการตัดสิ นใจหรื อกาหนดนโยบายที่มีความยุง่ ยากมากยิง่ ขึ้น ความกลัวในเรื่ องวิกฤต
เศรษฐกิจ ผูอ้ พยพและความขัดแย้งด้านศาสนากับวัฒนธรรมทาให้เกิดกลุ่มคนที่ต่อต้านสหภาพ
ยุโรปมากขึ้นและฝังลึกในสังคม

Guay, Terrence R. The business Environment of Europe: firms, governments, and
institutions. Cambridge: Cambridge University Press, 2014 (338.7094 G918B )
หนังสื อเล่มนี้ให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของภูมิทศั น์การบริ หารใน
ยุโรป มีการวิเคราะห์ความหลากหลายของนโยบายภาครัฐและเศรษฐกิจ
ภายใต้ปริ บทประวัติศาสตร์ การเมือง และ วัฒนธรรม เนื้อหารวบรวมมา
จากงานวิจยั ที่ดาเนินอย่างรัดกุม โดยศึกษาไปที่ตวั สหภาพยุโรปและ
ประเทศยุโรป การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมภาคสาคัญๆ ผลกระทบ
ของโลกาภิวฒั น์ต่อบริ ษทั สัญชาติยโุ รป ความท้าทายในอนาคตที่กาลังจะ
มาถึง สิ่ งแวดล้อมทางการบริ หารของภูมิภาค
ได้กล่าวถึงเนื้อหาด้านรากฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกิจการในยุโรป และมุมมอง
ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาล นโยบาย และเศรษฐกิจทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
งานเขียนชิ้นนี้ยงั เชื่อมโยงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเข้ากับประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรม
และสถาบันต่างๆ ของยุโรป
Meeteren, Masja van. Irregular migrants in Belgium and the Netherlands : aspirations and
incorporation. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2014
การย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ (Irregular migration) เป็ นการเข้าเมือง
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรื อการลักลอบเข้าเมืองที่เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆในประเทศ
ตะวันตกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่ วนใหญ่เกิดจากผูต้ อ้ งการลี้ภยั ที่
ถูกปฏิเสธแต่ยงั คงพานักอยูใ่ นประเทศปลายทางอย่างผิดกฎหมาย ความ
พยายามในการแก้ปัญหาทั้งด้วยมาตรการควบคุมการเข้าประเทศและ
มาตรการทางสังคมยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าใดนัก การป้องกันการ
ลักลอบเข้าเมืองตามชายแดนของประเทศในสหภาพยุโรปไม่ได้ผลและยังใช้งบประมาณเป็ น
จานวนมากเกินมูลค่าความเสี ยหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากคนกลุ่มนี้ กลไกการควบคุม
ภายในประเทศ เช่น การไม่ให้มีส่วนร่ วมในสังคม ไม่ได้รับบริ การจากรัฐ และถูกเฝ้าระวังจาก
ตารวจ ทาให้การทางานและการใช้ชีวติ ของผูล้ กั ลอบเข้าเมืองมีความยากลาบากก็ไม่ประสบ

ความสาเร็จ เมื่อผูล้ กั ลอบเข้าเมืองถูกจับ การผลักดันออกนอกประเทศทาได้ยากเนื่องจากคน
เหล่านี้จะไม่ยอมเปิ ดเผยว่าเป็ นใคร ประเทศต้นทางก็ไม่ตอ้ งการรับตัวผูท้ ี่ไม่ทราบตัวตนแน่ชดั
เข้าประเทศ และแม้จะผลักดันออกจากประเทศไปได้ชาวยุโรปตะวันออกก็สามารถกลับเข้ามา
ได้ใหม่ในวันรุ่ งขึ้น การเฝ้าระวังและการระบุตวั ตนจึงเป็ นมาตรการสาคัญในการควบคุมจานวน
ผูล้ กั ลอบเข้าเมือง
เหตุผลสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้ท้ งั สองมาตรการไม่ประสบความสาเร็จเกิดจาก
ความต้องการแรงงานจากผูล้ กั ลอบเข้าเมืองเหล่านี้เพื่อประหยัดค่าจ้างและเงินประกันสังคมที่
นายจ้างต้องจ่ายตามกฎหมายแรงงาน คนกลุ่มนี้จึงยังหางานทาได้ขณะที่พลเมืองของประเทศ
ว่างงาน ทุกประเทศในยุโรปประสบปั ญหานี้มากบ้างน้อยบ้างต่างกันไป งานวิจยั เล่มนี้วิเคราะห์
วิธีที่ผเู ้ ข้าเมืองโดยไม่ปกติอยูร่ ่ วมและมีปฏิสัมพันธ์กบั สังคม รวมถึงการใช้เวลาว่างแม้จะมีเวลา
พักผ่อนหย่อนใจน้อยทั้งยังต้องหลีกเลี่ยงการปรากฎตัวในที่สาธารณะ โดยมีกลุ่มตัวอย่างจาก
ประเทศเบลเยีย่ มและเนเธอร์แลนด์
Pedersen, Peder Vejsig et. al. Green solar cities. London : Routledge, 2015 (697.04 G795)
โครงการ Green Solar Cities ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสหภาพ
ยุโรปตามนโยบายที่มีเป้าหมายให้อาคารที่สร้างขึ้นใหม่ท้ งั หมดของประเทศ
สมาชิกมีการใช้พลังงานน้อยที่สุดภายใน ค.ศ. 2020 โดยนาเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในอาคารที่ออกแบบขึ้นเพื่อการประหยัดพลังงาน
เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์มีบทบาทสาคัญในการเป็ นแหล่งพลังงานแบบ
ยัง่ ยืนสาหรับอนาคต ด้วยค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ที่ลดลง
ทาให้มีตน้ ทุนที่ถูกกว่าการสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลม นโยบาย Green Solar
Cities ยึดแนวทางแบบองค์รวมได้แก่การก่อสร้างที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ ติดตั้ง
อุปกรณ์ภายในที่ให้ความสะดวกสบายโดยใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากพลังงานไฟฟ้าร่ วมกับ
พลังงานทดแทนที่ได้จากท้องถิ่น กรณี ตวั อย่างการเข้าร่ วมโครงการนี้ได้แก่เขต Valby เมือง
Copenhagen ประเทศ Denmark และเขต Lehen เมือง Salzburg ประเทศ Austria ด้วยแนวคิด
Active house ที่ให้ความสาคัญกับสมดุลของพลังงานจากสภาพอากาศภายในอาคาร แหล่ง

พลังงาน และการตรวจสอบและติดตามการใช้พลังงานซึ่งสามารถคานวณการใช้พลังงาน
ทั้งหมดภายในอาคารได้
โครงการนี้เป็ นความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนซึ่งนอกจากการสร้าง
หลักเกณฑ์การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานขึ้นใหม่แล้วยังได้รับการสนับสนุนจากผูผ้ ลิต
วัสดุก่อสร้างของยุโรปเพื่อแก้ปัญหาการรั่วไหลของอากาศ และการถ่ายเทความร้อนแบบ
thermal bridge ในอาคารที่ก่อสร้างแบบเดิม
โครงการใน Valby มีเป้าหมายจะเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้ 15 % และทา
ให้ Copenhagen เป็ นเมืองหลวงที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็ นศูนย์ (Co2 neutral)
เป็ นเมืองแรกภายใน ค.ศ. 2025
สาหรับเขต Lehen โครงการ Green Solar Cities สนับสนุนการปรับปรุ งและสร้าง
อาคารและที่อยูอ่ าศัยขึ้นใหม่โดยออกแบบให้เป็ นอาคารประหยัดพลังงานและติดตั้งระบบทา
ความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ซ่ ึงช่วยประหยัดพลังงานในแต่ละปี ได้ถึง 40 %
อเมริกำศึกษำ
Baumgartner, Jody C. The American vice presidency : from the shadow to the spotlight.
Lanham : Rowman & Littlefield, 2015 (320.973 B348A)
รองประธานาธิบดีเป็ นตาแหน่งทางการเมืองที่สาธารณชนอเมริ กนั
ไม่เห็นความสาคัญมาตั้งแต่แรกเริ่ ม และการศึกษาประวัติศาสตร์กช็ ่วยยืนยัน
ได้วา่ ทัศนคติน้ ีเป็ นความจริ ง ทั้งการไม่สามารถตัดสิ นใจ และการใช้เวลาไป
ทาธุรกิจส่ วนตัวหรื อท่องเที่ยวแทนที่จะช่วยงานบริ หารของประธานาธิบดี
อย่างไรก็ตามความจริ งที่ตอ้ งตระหนักคือ รองประธานาธิบดีเป็ น 1 ใน 2
ตาแหน่งที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนทั้งประเทศ มีหน้าที่ตามที่กาหนด
ในรัฐธรรมนูญให้เข้ารับตาแหน่งประธานาธิบดีเมื่อตาแหน่งนั้นว่าง และตั้งแต่ ค.ศ. 1841-1975
ประธานาธิบดีสหรัฐฯมากกว่า 1 ใน 3 หากไม่เสี ยชีวติ ระหว่างดารงตาแหน่งก็ลาออก ทาให้รอง
ประธานาธิบดีมีโอกาสได้เข้าเป็ นผูน้ าสู งสุ ดนานถึงครึ่ งหนึ่งของช่วงเวลานี้ นอกจากนี้ต้ งั แต่ ค.ศ.
1945 ตาแหน่งรองประธานาธิบดียงั ถูกมองว่าเป็ นบันไดสาหรับผูม้ ีชื่อเสี ยงและมีคุณสมบัติที่จะ

ก้าวไปสู่ การเป็ นประธานาธิบดี จนมาถึงปัจจุบนั สาธารณชนได้ยอมรับแล้วว่ารองประธานาธิบดี
มีบทบาทสาคัญในงานบริ หารประเทศของประธานาธิบดี
ผูเ้ ขียนได้ศึกษาประวัติและพัฒนาการของบทบาทหน้าที่รองประธานาธิบดี การคัดเลือก
รวมถึงผูท้ ี่ได้มาดารงตาแหน่ง วัตถุประสงค์ของการกาหนดให้มีตาแหน่งนี้ต้ งั แต่แรก หน้าที่ของ
รองประธานาธิบดีตามรัฐธรรมนูญและเหตุใดจึงมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนวิธีการ
คัดเลือกทั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี
ในศตวรรษที่ 19 รองประธานาธิบดีเกือบทั้งหมดไม่มีบทบาทสาคัญหากไม่นบั ผูท้ ี่ได้
ขึ้นมาดารงตาแหน่งแทนประธานาธิบดี สาหรับศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็ นเวลาของการเปลี่ยนผ่าน
แม้รองประธานาธิบดีจะไม่มีบทบาทเท่าในสมัยใหม่แต่กม็ ีผลงานมากกว่าในสมัยแรก เท่ากับ
เป็ นการเตรี ยมเวทีให้รองประธานาธิบดีได้มีบทบาท โดยมีการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงนี้
ต่อการกาหนดคุณสมบัติและการคัดเลือกผูท้ ี่เหมาะสมมารับตาแหน่ง บทบาทของรอง
ประธานาธิบดีในการรณรงค์หาเสี ยง วาระที่อยูใ่ นตาแหน่ง และชีวติ หลังพ้นจากตาแหน่ง รวมถึง
ปัจจัยที่สัมพันธ์กบั การขึ้นมามีบทบาทบริ หารประเทศ
สาหรับรองประธานาธิบดีสมัยใหม่ในช่วงเวลา 20 ปี มานี้มี Al Gore, Dick Cheney และ
Joe Biden เป็ นกรณี ศึกษาซึ่งพบว่า รองประธานาธิ บดีท้ งั 3 มีบทบาทและเป็ นบุคคลสาคัญในงาน
บริ หารของประธานาธิบดีอย่างเห็นได้ชดั Al Gore เป็ นผูร้ ิ เริ่ มโครงการด้านเทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดล้อมของรัฐบาล Dick Cheney ทางานที่จาเป็ นของรองประธานาธิบดีสมัยใหม่ได้เกือบ
ทั้งหมดแม้จะเป็ นผูท้ ี่ถูกวิจารณ์มากที่สุดในวิธีการทางานและการมีอิทธิพลเกินควรต่อการ
กาหนดนโยบายของประธานาธิบดี สาหรับ Joe Biden นั้นเป็ นที่ปรึ กษาด้านนโยบายต่างประเทศ
ที่มีอิทธิพลมากที่สุดและเป็ นผูช้ ่วยแก้ปัญหาทุกเรื่ องให้กบั ประธานาธิบดี

Brooks, Charlotte. Between Mao and McCarthy: Chinese American politics in the Cold
War years. Chicago : University of Chicago Press, 2015 (305.8951 B873B)
ในช่วงสงครามเย็น ชาวอเมริ กนั เชื้อสายจีนต่างต่อสู ้เพื่อเพิ่มอานาจ
ทางการเมืองในสหรัฐ ด้วยเหตุที่ถูกมองว่ามีแนวโน้มจะฝักใฝ่ คอมมิวนิสต์
ชุมชนชาวจีนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกต้องถูกจับ
ตามองเป็ นพิเศษจากสาธารณะชนและอานาจรัฐ
ผูเ้ ขียนชี้ให้เห็นแนวทางแตกต่างกันของชาวจีนในสองเมืองนั้นใน
การถ่วงดุลระหว่างแรงกดดันจากภายในสหรัฐและจากโพ้นทะเล
ระหว่างที่สงครามเย็นชาวจีนในสองฝั่งทวีปของสหรัฐต่างแสวงหาอานาจการเมืองและปกป้ อง
สิ ทธิพลเมืองของพวกตน แต่มีเพียงคนจีนในซานฟรานซิสโกที่ประสบผลสาเร็จ จากการผนึก
กาลังระหว่างจีนเชื้อสายต่างๆ การมีฐานคะแนนเสี ยงเลือกตั้งและรณรงค์ประเด็นต่างๆ อย่าง
รู ้เท่าทัน พวกเขาหลีกเลี่ยงการสร้างความร้าวฉานและแตกแยกซึ่งเคยสร้างความล่มสลายแก่
ชุมชนจีนในนิวยอร์กมาแล้ว

Dickerson, Mechele. Homeownership and America’s financial underclass : flawed
premises, broken promises, new prescriptions. New York : Cambridge University
Press, 2014 (333.338 D549H)
การมีบา้ นเป็ นของตนเองเป็ นองค์ประกอบสาคัญของความสาเร็จ
ตามบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของชาวอเมริ กนั ชาวอเมริ กนั จานวนมาก
เชื่อกันมานานว่าการใช้เงินซื้อบ้านดีกว่าการเช่าเพราะเป็ นการลงทุนระยะ
ยาวที่ปลอดภัยที่สุดโดยคิดว่าราคาบ้านมีแต่จะสู งขึ้น และยังคงเชื่ออย่างนี้
แม้วา่ ชาวอเมริ กนั หลายล้านคนไม่มีความมัน่ คงในการทางาน รายได้ และ
เงินออม รัฐบาลเองก็พยายามโน้มน้าวให้ชาวอเมริ กนั เชื่อว่าการมีกรรมสิ ทธิ์
ในที่อยูอ่ าศัยเป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ ยงน้อยและรับประกันว่าจะเพิ่มฐานะ
ให้แก่ครอบครัวได้
ราคาบ้านที่พุ่งขึ้นในยุคเฟื่ องฟูทาให้ผเู ้ ป็ นเจ้าของรู ้สึกว่าตนเองรวยและยิง่ ซื้ อต่อไป
เรื่ อยๆ เพราะอัตราดอกเบี้ยไม่ได้เพิ่มขึ้น สามารถขอกูเ้ งินซื้อบ้านได้ตลอดเวลาและคิดว่าจะขาย
ต่อได้แน่นอนซึ่งทาให้ชาวอเมริ กนั เป็ นหนี้มากขึ้นตามภาวะฟองสบู่ของราคาบ้าน ด้านผูเ้ ช่าก็
รู ้สึกว่าเสี ยเงินไปเปล่ากับการเช่าบ้าน เมื่อรัฐบาลใช้มาตรการลดภาษีจูงใจประชาชนด้วยความ
เชื่อที่วา่ การซื้อขายบ้านทาให้เกิดความต้องการสิ นค้าและบริ การที่มีผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ
ผูม้ ีบา้ นเป็ นของตนเองนอกจากได้ผลประโยชน์ทางการเงินแล้วยังมีสถานะทางสังคม
และการเมืองสู งกว่าผูเ้ ช่า มีสิทธิพิเศษตามกฎหมายในการคัดค้านการใช้ที่ดินและผูท้ ี่จะเข้ามาอยู่
อาศัยในบริ เวณใกล้เคียง โครงการของรัฐที่จาเป็ นเพื่อส่ วนรวมแต่ไม่พึงประสงค์ เช่น การสร้าง
ศูนย์กาจัดของเสี ยอันตราย หรื อที่พกั สาหรับคนจรจัดจึงถูกต่อต้านจากเจ้าของบ้านผูม้ ีรายได้สูงที่
ส่ วนใหญ่เป็ นคนผิวขาวอยูเ่ สมอ จึงไม่น่าแปลกที่ชุมชนที่ตอ้ งยอมรับให้มีโครงการเหล่านี้อยูใ่ น
เขตที่อยูอ่ าศัยของตนก็คือชุมชนของผูม้ ีรายได้นอ้ ยซึ่งมักเป็ นคนผิวดาหรื อคนเชื้อสายละติน
สมมติฐานที่วา่ การซื้อบ้านเป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ ยงน้อยที่สุดไม่เป็ นความจริ ง
สาหรับชาวอเมริ กนั ที่มีรายได้ปานกลางและรายได้นอ้ ยที่กยู้ มื เงินมาเพื่อซื้อบ้าน โดยเฉพาะกลุ่ม
คนผิวดาและผูม้ ีเชื้อสายละตินซึ่งมักจะมีการศึกษาน้อยและอัตราการว่างงานมากกว่าชาวอเมริ กนั
ผิวขาว เมื่อธุรกิจที่อยูอ่ าศัยเกิดภาวะฟองสบู่แตก มูลค่าของบ้านลดลงในขณะที่อตั ราดอกเบี้ย

สู งขึ้นทาให้ผกู ้ ไู้ ม่สามารถชาระหนี้ได้ ยิง่ กว่านั้นมูลค่าของบ้านยังน้อยกว่ามูลค่าของหนี้ที่กยู้ มื มา
ซื้อบ้านอีกด้วย ในปี ค.ศ. 2011 จึงเกิดภาวะหนี้เสี ยและการยึดทรัพย์สินที่จานองไว้เป็ นจานวน
หลายล้านราย
รัฐสภาและหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกกฎหมายควรทบทวนนโยบายปัจจุบนั และยกเลิก
นโยบายที่สนับสนุนให้ชาวอเมริ กนั ตัดสิ นใจกูเ้ งินอย่างไม่สมเหตุผล ชาวอเมริ กนั ทุกกลุ่มเชื้อ
ชาติและรายได้ควรมีโอกาสมากกว่านี้ในการซื้อบ้านตามที่ตนเองมีความสามารถพอจ่ายได้
รวมทั้งควรตระหนักด้วยว่าการตัดสิ นใจซื้อบ้านมีผลกระทบต่อโอกาสทางการศึกษาของบุตรจาก
ข้อเท็จจริ งว่าบ้านที่มีราคาถูกย่อมอยูใ่ นชุมชนที่มีฐานะยากจนและโรงเรี ยนมีคุณภาพด้อยกว่า
Dowd, Christopher. The construction of Irish identity in American literature. New York :
Routledge, 2014 (810.9 D745C)
ในยุคเฟื่ องฟูของการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามายังสหรัฐฯใน
ศตวรรษที่ 19 ชาวไอริ ชเป็ นคนกลุ่มแรกและมีจานวนมากที่สุดถึงหลายล้าน
คน ความยากจนและอคติจากคนต่างเผ่าพันธุ์ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ
ประสบความสาเร็จในชีวิตหลังจากการอพยพหนีความอดอยากมายัง
ประเทศใหม่ ความสาเร็จและความล้มเหลวของผูอ้ พยพกลุ่มอื่นๆที่ตามมา
จึงมีชาวไอริ ชเป็ นมาตรฐานในการทดสอบ นักเขียนไอริ ชอเมริ กนั ในยุค
บุกเบิกนาเสนอเอกลักษณ์ของชาวไอริ ชผ่านวรรณกรรมและมีอิทธิพลต่อ
นักเขียนในรุ่ นต่อๆมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของวรรณกรรมในการสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
พันธุ์
ในขณะที่นกั เขียนอเมริ กนั ผิวขาวมักใช้ตวั ละครอเมริ กนั ผิวดาแสดงถึงคนไม่เข้าพวก
(Outsider) ชาวไอริ ชเป็ นคนผิวขาวเช่นกันแต่แตกต่างที่ความโหดร้ายน่ากลัวกว่าคนผิวขาวกลุ่ม
อื่นๆ เมื่อต้องการเขียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เป็ นที่ยอมรับของสังคม นักเขียนจึงมักนาเสนอแบบ
เปรี ยบเทียบผ่านตัวละครที่เป็ นชาวไอริ ช ระหว่างศตวรรษที่ 19 และ 20 วรรณกรรมอเมริ กนั มีตวั
ละครชาวไอริ ชปรากฏอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง นักเขียนหลายคนชอบเขียนถึงตัวละครที่มีบุคลิกซ้ าๆที่
เป็ นแม่แบบ เช่น อันธพาลขี้เมา หรื อนักการเมืองทุจริ ต โดยตัวละครไอริ ชอเมริ กนั นี้มีบทบาทใน
การนาเสนอประเด็นของนักเขียนเกี่ยวกับความเชื่อ ความรักชาติ ความเป็ นครอบครัว ความ

ร่ ารวย การประสบความสาเร็จในชีวติ ขนบธรรมเนียมและศีลธรรม ฯลฯ โดยแสดงออกผ่านตัว
ละครซึ่งไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้เลย
ผูเ้ ขียนได้ศึกษาวรรณกรรมอเมริ กนั ตั้งแต่การอพยพของชาวไอริ ชกลุ่มใหญ่เข้ามายัง
สหรัฐฯกลางศตวรรษที่ 19 จนถึงช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่า (Great Depression) ของนักเขียน 9
คน ทั้งที่มีบรรพบุรุษเป็ นชาวไอริ ชและไม่ใช่ไอริ ช เพื่อนาเสนอทั้งมุมมองของตนเองและมุมมอง
จากคนกลุ่มอื่น จากนวนิยาย บทกวีและบทละครของนักเขียนชาวไอริ ชได้แก่ Dion Boucicault,
Ned Harrigan, F. Scott Fitzgerald, James T. Farrell และ Margaret Mitchell นักเขียนที่ไม่ใช่ชาว
ไอริ ชได้แก่ Mark Twain, Harold Frederick, Frank Norris และ T.S. Eliot โดยมีตวั ละครสาคัญ
ในนวนิยายอเมริ กนั ที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณกรรมและวัฒนธรรมของชาวไอริ ชได้อย่าง
เจาะลึก คือ Huckleberry Finn และ Scarlet O’Hara
Hamilton, David K. Governing metropolitan areas : growth and change in a networked
age. Abingdon : Routledge, 2014 (320.85 H217G)
การบริ หารราชการท้องถิ่นในเขตมหานครองค์กรสาธารณะเข้าไปมีส่วน
ร่ วมและแลกเปลี่ยนทรัพยากรมากขึ้นเรื่ อยๆ ในการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อแก้ปัญหาที่ครอบคลุมย่านใจกลางมหานครไปจนถึงชาน
เมืองโดยรอบ หนังสื อได้พูดถึงคุณลักษณะและวิวฒั นาการในการบริ หาร
ราชการของสถาบันทางการเมืองโดยยึดตัวสถาบันเป็ นสาคัญ ผูเ้ ขียน
รวบรวมข้อมูลสาคัญ และการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาของพื้นที่มหา
นครและระบบบริ หารราชการภายในพื้นที่ยา่ นมหานคร ความพยายามใน
การปรับโครงสร้างและควบรวมองค์กรปกครองท้องถิ่น ตลอดจนแนวทางการบริ หารงาน
ภูมิภาคที่ความเจริ ญกระจายตัวไปในหลายย่าน รวมถึงแนวคิดร่ วมสมัยเกี่ยวกับการ บริ หา
ราชการส่ วนภูมิภาค ในส่ วนของข้อมูลภูมิหลังความเป็ นมาของพื้นที่ใจกลางเมืองและความ
พยายามขององค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อรองรับความเจริ ญของมหานคร จะเน้นไปที่ความ
พยายามกระจายอานาจบริ หารผ่านการร่ วมมือและบูรณาการแนวทางแก้ปัญหา อีกทั้งยังมี
เนื้อหากระบวนการพัฒนาการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคนอกสหรัฐอเมริ กา และกระบวนการ
ปรับตัวเข้าสู่ การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคในประเทศอื่นๆ

Pika, Joseph A.The politics of the presidency. Los Angeles : Sage, 2014
(352.230973 P635P 2014)
บทบาทประธานาธิบดีสหรัฐอเมริ กาถือว่าเป็ นบทบาทที่สาคัญ
ต่อความเป็ นไปของชาติและของโลก แต่บทบาทดังกล่าวกลายเป็ นทั้งดาว
เด่นของสาธารณชนและสิ่ งที่เป็ นปัญหาในเวลาเดียวกัน แม้วา่ ในช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็ นต้นมา ประธานาธิบดีนอ้ ยคนนักที่จะลงจาก
ตาแหน่งด้วยความล้มเหลว ทว่าแต่ละคนต้องเจอกับปัญหาที่แตกต่างกัน
ออกไป ไม่วา่ จะเป็ นสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม งบประมาณ การเมือง
ระหว่างประเทศ เรื่ องอื้อฉาวและการไม่มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารงาน
หนังสื อเล่มนี้กล่าวถึงวิธีการที่ประธานาธิบดีปกครองกรุ งวอชิงตันและประเทศทั้ง
ประเทศ และมองประธานาธิบดีในฐานะผูบ้ ริ หารสู งสุ ดที่ตอ้ งใช้ความสามารถทางการเมือง
มากกว่าการใช้อานาจหรื อสิ ทธิ์ผ่านรัฐธรรมนูญในการทางาน นอกจากนี้ยงั วิเคราะห์วา่
ประสิ ทธิภาพการบริ หารงานขึ้นอยูก่ บั บุคลิกลักษณะและวิถีทางการเมืองของผูด้ ารงตาแหน่ง
อย่างไร ปัจจัยสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาในประเทศและสนามการเมืองระหว่าง
ประเทศมีผลต่อการตัดสิ นว่าประธานาธิบดีทาผลงานได้ดีหรื อแย่
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริ กาจึงไม่ใช่ผนู ้ าประเทศที่ใช้อานาจอย่างไรก็ได้กบั
สังคมและโลก แต่เป็ นบุคคลที่ตอ้ งรับมือกับความคาดหวัง ใช้ความรู ้ความชานาญทางการเมือง
ขั้นสู งและต้องรู ้จกั วิธีการใช้อานาจที่ได้มาเพื่อชนะใจประชาชนหรื อรับแรงสนับสนุนจากกลุ่ม
คนชั้นนารายอื่นๆ ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งการ

