แนะนาหนังสือใหม่ประจาเดือน มกราคม–มีนาคม 2558
ยุโรปศึกษา
Glencross, Andrew. The politics of European integration : political union or a
house divided?. Chichester : Wiley Blackwell, 2014 (341.2422 G558P)
หนังสือเล่มนี้รวบรวมผลการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบูรณาการของ
สหภาพยุโรป รวมถึงจุดอ่อนจุดแข็งของสหภาพยุโรปอย่างเป็นระบบและมี
ความทันสมัย การวิเคราะห์ในแง่การเมืองยังพบว่าประเด็นการรวมตัวของ
ยุโรปนามาทั้งภาวะแบ่งฝ่ายและจุดประกายความหวังแก่รัฐ พลเมือง และ
นักการเมือง ผู้เขียนเสนอเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อสร้างความกระจ่างว่าเหตุใด
EU ถึงมีบทบาทอย่างทุกวันนี้ EU มีประชาธิปไตยมากเพียงพอหรือไม่
การเมืองเบื้องหลังกระบวนการนิติบัญญัติของ EU ข้อถกเถียงว่าด้วยนโยบาย
ต่างประเทศ ข้อเสนอในการปฏิรูปสถาบัน วิกฤติหนี้ในกลุ่ม Euro zone และ
ยังมีการรวบรวมผลการวิจัยล่าสุดจากนักวิชาการทั้งด้านการเมืองเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ กฎหมาย และทฤษฎีประชาธิปไตย ในบทสุดท้ายผู้เขียนได้วิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤติเงิน
สกุลยูโรต่อสหภาพยุโรป

Grigas, Agnia. The politics of energy and memory between the Baltic States and
Russia. Farnham : Ashgate, 2013 (RUS 327.479047 G857P)

สภาพความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับกลุ่มประเทศบอลติกเป็นปัจจัย
ชี้ให้เห็นเสถียรภาพของทวีปยุโรปมาตั้งแต่ทศวรรษ 1990 โดยมีมรดกทาง
ประวัติศาสตร์ การมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และสถานะชนกลุ่มน้อย
ของคนเชื้อชาติรัสเซีย เป็นชนวนเหตุต่อความพลิกผันความสัมพันธ์กลุ่มรัฐ
บอลติก-รัสเซีย ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่าง EU-รัสเซีย
และ NATO-รัสเซีย
กลุ่มประเทศบอลติกมีทรัพยากรธรรมชาติคล้ายๆ กัน และยังมีความ
ท้าทายทางภูมิศาสตร์การเมืองให้ต้องเผชิญในทานองเดียวกัน งานเขียนชิ้นนี้ให้ผลการศึกษาว่าแม้
ประเทศเหล่านี้แทบจะเป็นเมืองขึ้นทางพลังงานของรัสเซีย แต่ละประเทศกลับเลือกดาเนินนโยบาย
ต่างประเทศต่อเพื่อนบ้านมหาอานาจไปคนละทิศละทาง นอกจากศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียรัฐบอลติกที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในวงวิชาการ งานเขียนชิ้นนี้ยังอภิปรายถึงสาเหตุของท่าทีต่อรัสเซีย
ทีเ่ ปลี่ยนไปในหมู่รัฐบอลติก พร้อมหลักฐานสนับสนุนจากกรณีศึกษาว่าด้วยก๊าซและน้ามัน

Oesch, Daniel. Occupational change in Europe : how technology and education
transform the job structure. Oxford : Oxford University Press, 2013
(331.123 O29O)
ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี ทักษะการทางาน และ
องค์กรด้านแรงงานของรัฐกับระบบการจ้างงานในยุโรปตะวันตก ซึ่งพบว่าการ
เปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพ เกิดจากปัจจัยสาคัญ 3 ประการ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศในฐานะอุปสงค์ของ
ตลาดแรงงาน การศึกษาและการเข้าเมืองของคนต่างชาติในฐานะอุปทานของ
ตลาดแรงงาน และองค์กรด้านแรงงานของรัฐในฐานะคนกลางผู้กาหนดค่าจ้าง
และสร้างอานาจการเจรจาต่อรองร่วมของลูกจ้าง

จากการศึกษารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพใน 5 ประเทศที่มีระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมคล้ายกัน ได้แก่ สหราชอาณาจักร เดนมาร์ก เยอรมนี สเปน และ
สวิตเซอร์แลนด์ พบว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของทั้ง 5
ประเทศอยู่ในระดับเดียวกัน มีความแตกต่างกันที่องค์กรด้านแรงงานของรัฐที่เป็นผู้กาหนดอัตรา
ค่าจ้างซึ่งมีผลกระทบต่อการจ้างงานบริการมาตั้งแต่ ค.ศ. 2000 ทุกประเทศมีการปรับโครงสร้างการ
จ้างงานอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการจ้างงานที่ต้องใช้ความสามารถสูงได้แก่ งานบริหารจัดการ และงาน
วิชาชีพ
แม้เสียงส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการจ้างงานที่ใช้ทักษะสูงให้มากขึ้น แต่ก็ยังมีความขัดแย้งใน
ประเด็นผลกระทบที่จะเกิดกับการจ้างงานที่ใช้ทักษะระดับกลาง งานที่ใช้ทักษะน้อย และการว่างงาน
การได้เลื่อนระดับการทางานเป็นโอกาสดีแต่อาจทาให้เกิดปัญหาการว่างงานโดยเฉพาะกับผู้ที่มี
การศึกษาน้อยเมื่องานที่ไม่ต้องการทักษะสูงลดจานวนลง รัฐบาลจึงควรเข้ามามีบทบาทเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ระหว่างการยกระดับการจ้างงานซึ่งจะทาให้เกิดการว่างงานมากขึ้นกับ
การสนับสนุนให้มีการจ้างงานอย่างเต็มที่แต่ส่วนใหญ่เป็นงานที่ได้ค่าตอบแทนน้อย
Simon, Luis. Geopolitical change, grand strategy and European security : the
EU-Nato conundrum in perspective. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013
(355.03304 S594G)
ประเทศในยุโรปมีความคล้ายคลึงกันหลายประการ มีความใกล้ชิด
ทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม แม้จะมีความร่วมมือกันในหลายด้าน แต่ใน
ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยด้านภูมิศาสตร์การเมืองและผลประโยชน์เฉพาะ
ด้านก็นามาซึ่งความไม่เป็นเอกภาพในการจัดลาดับความเร่งด่วนของความ
ร่วมมือ ความมั่นคงของยุโรปจึงเปลี่ยนแปลงไปตามความขัดแย้งและ
ความร่วมมือ
งานเขียนชิ้นนี้ช่วยเพิ่มความกระจ่างเกี่ยวกับธรรมชาติและ
พัฒนาการภารกิจด้านความมั่นคงของยุโรปด้วยการพิจารณาปฏิกิริยาและ
ผลสืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์การเมือง ยุทธศาสตร์แม่บทของอังกฤษ ฝรั่งเศส และ

เยอรมนี และวิวัฒนาการขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) และนโยบาย
ความมั่นคงและกลาโหมร่วมของสหภาพยุโรป(CSDP) ระหว่าง ค.ศ.2001-2010 แม้การศึกษา
ยุทธศาสตร์แม่บทของชาติมหาอานาจยุโรปจะช่วยสร้างความเข้าใจถึงผลประโยชน์ของชาติเหล่านั้น
แต่ถ้าจะศึกษาชาติเหล่านั้นอย่างจริงจัง ก็ต้องสังเกตพฤติกรรมของชาติเหล่านั้นเมื่อต้องรับมือกับ
ประเด็นต่างๆ หลายต่อหลายครั้งต้องมีการสร้างข้อตกลงพิเศษเพื่อหาทางออกที่น่าพอใจแก่ความ
ร่วมมือที่ไม่ลงตัวในการจัดลาดับความสาคัญ ความขัดแย้งระหว่าง EU กับ NATO มักมาจากเรื่องที่
กล่าวมาข้างต้น
ตลอดช่วง 2001-2010 ท่าที NATO กับนโยบายความมั่นคงและกลาโหมร่วมของสหภาพ
ยุโรป(CSDP) ถือเป็นตัววัดระดับความรุนแรงของความไม่ลงตัวระหว่างความร่วมมือกับความขัดแย้ง
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงของทวีปยุโรป
Varga, Mihai. Worker protests in post-communist Romania and Ukraine : striking
with tied hands. Manchester : Manchester University Press, 2014
(322.209498 V297W)
ยุโรปตะวันออกต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่หลังการล่ม
สลายของระบอบคอมมิวนิสต์ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย การว่างงานและราคา
สินค้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการดารงชีวิตโดยเฉพาะ
ของผู้ใช้แรงงาน คาถามของนักวิชาการที่ศึกษาปฏิกิริยาของสาธารณชนคือ
เหตุใดจึงมีการประท้วงจากผู้ได้รับความเดือดร้อนน้อยมากในสภาพแวดล้อม
ของสังคมประชาธิปไตย และที่น่าแปลกใจยิ่งกว่าคือแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ของยุโรปตะวันออกมีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งและมีประสบการณ์ในการต่อสู้
เรียกร้องมายาวนาน หรือเป็นเพราะทั้งผู้ใช้แรงงานและสหภาพฯอ่อนแอลง
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาบทบาทของผู้ใช้แรงงานและสหภาพแรงงานในโรมาเนียและยูเครน เพื่อ
เปรียบเทียบทางเลือกในการเอาชนะอุปสรรคของผู้ประท้วงที่เกิดจากนายจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การตอบสนองและการควบคุมการประท้วงโดยรัฐบาล รวมทั้งยุทธศาสตร์ของการเรียกร้องทั้งที่
ประสบความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จ

ยูเครนเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์การเมืองยุคหลังคอมมิวนิสต์กับ
พลังในการต่อรองของฝ่ายผู้ใช้แรงงานที่ถดถอย เช่น จานวนสมาชิกของสหภาพฯที่ลดลง และการไม่มี
ส่วนร่วมในการออกกฎหมายแรงงาน สาหรับโรมาเนียแม้ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากภาวะ
เศรษฐกิจในยุคเปลี่ยนผ่านนี้เช่นกันแต่ฝ่ายผู้ใช้แรงงานมีความเข้มแข็งที่สุดในภูมิภาค จึงมีบทบาท
มากกว่าในการปฏิรูปเศรษฐกิจ เช่น การมีส่วนร่วมในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการบัญญัติกฎหมาย
แรงงาน
อเมริกาศึกษา
DuBord, Elise M. Language, immigration and labor : negotiating work in the U.S.Mexico borderlands. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014 (306.44 D816L)
งานวิจัยนี้ศึกษาการสื่อสารระหว่างผู้ใช้แรงงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาว
Mexico และอเมริกากลางที่ข้ามแดนเข้ามารับจ้างรายวันในสหรัฐฯกับนายจ้างที่
ต้องการแรงงานไม่มีฝีมือทางานชั่วคราว เช่น งานก่อสร้าง ทาสวน หรือขนย้าย
ผู้ใช้แรงงานจานวน 75-85 % สื่อสารได้ในภาษาสเปนเท่านั้นเช่นเดียวกับ
นายจ้างที่ส่วนใหญ่ใช้ภาษาสเปน
ผู้วิจัยใช้วิธีสังเกตการณ์การต่อรองเพื่อจ้างงานในศูนย์ช่วยเหลือคนเข้า
เมืองที่รับจ้างรายวันใน Arizona ซึ่งเป็นรัฐที่มีระเบียบเข้มงวดในเรื่องการเข้า
เมือง ผู้ใช้แรงงาน และภาษา รวมถึงสัมภาษณ์ผู้ใช้แรงงานถึงความสาคัญของทักษะทางภาษาต่อการ
ทางานและการอยู่ร่วมในชุมชน ผู้ใช้แรงงานน้อยมากที่จะมีเอกสารการเข้าเมืองอย่างถูกต้องแต่
บางครั้งนายจ้างก็ไม่เข้มงวดในการขอดูเอกสารหากคนงานนั้นพูดภาษาอังกฤษได้ การพูดได้คล่องทั้ง
2 ภาษาจึงเป็นข้อได้เปรียบในการหางาน ผู้วิจัยยังได้สารวจวิธีการที่แรงงานรับมือกับความแตกต่างทั้ง
ภาษา กลุ่มชาติพันธ์ และสัญชาติ เพื่อสร้างความกลมกลืนทางเศรษฐกิจสังคมกับคนส่วนใหญ่ โดย
มุ่งเน้นที่กระบวนการและสถานที่ติดต่อระหว่างผู้อพยพเข้าเมืองกับกลุ่มคนต่างภาษาและวัฒนธรรม
รวมถึงการใช้ภาษาในตลาดแรงงาน
ผู้ใช้แรงงานรู้ดีว่าภาษาอังกฤษจะช่วยยกระดับทางเศรษฐกิจสังคมของตนเองได้ และใช้วิธี
นาเสนอคุณสมบัติที่คาดว่าจะทาให้ได้งาน ได้แก่ การทางานหนัก เชื่อฟังนายจ้าง และพูดได้ 2 ภาษา

Gainous, Jason and Wagner, Kevin M. Tweeting to power : the social media
revolution in American politics. New York : Oxford University Press, 2014
(320.9 G142T)
สื่อสังคมออนไลน์ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อการสื่อสารและกระบวนการเรียนรู้
ทางการเมือง วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือการศึกษาบทบาทของสื่อสังคม
ออนไลน์ต่อการเมืองเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงกระบวนการและ
สภาพแวดล้อมทางการเมืองในสหรัฐฯ โดยศึกษาการใช้ Twitter ของ
สมาชิกรัฐสภา และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนอเมริกัน
การวิเคราะห์ผลการโน้มน้าวใจผู้ลงคะแนนเสียงจากข้อความใน
Twitter ของผู้สมัคร 6 เดือนก่อนการเลือกตั้งในปี 2010 พบการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ นอกจากผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสามารถหลีกเลี่ยงการใช้สื่อเก่าซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
ได้แล้วยังสามารถใช้ Twitter จัดการกับข่าวสารที่ต้องการส่งเพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติของ
ผู้บริโภคที่พึงประสงค์ได้เองต่างจากการสื่อสารผ่านสื่อเก่าที่ให้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างจากัด และยัง
พบว่าสมาชิกพรรค Republican ชนกลุ่มน้อย ผู้ที่กาลังลงสมัครรับเลือกตั้ง และสมาชิกวุฒิสภา ใช้
Twitter มากกว่ากลุ่มอื่นๆ
สาหรับผู้บริโภคก็สามารถเลือกเครือข่ายข้อมูลข่าวสารเรื่องที่ต้องการได้ด้วยตนเองรวมทั้ง
หลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่ต้องการจากผู้สมัครที่เป็นคู่แข่งหรือมีอุดมการณ์ต่างกันได้ ผู้วิจัยศึกษาวิธีที่
ประชาชนใช้ Facebook และ Twitter แลกเปลี่ยนสารสนเทศเกี่ยวกับการเมืองแทนการรอคอยจาก
สื่อเก่า ผู้บริโภคสามารถโต้ตอบกับเพื่อนในเครือข่ายได้โดยไม่จากัดสถานที่ ซึ่งผู้บริโภคจะพอใจ
สารสนเทศที่ไม่ขัดกับสิ่งที่ตนเองเชื่อ และยังสร้างเครือข่ายสารสนเทศที่พอใจได้เอง
ความสะดวกของการใช้สื่อสังคมออนไลน์กระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองและเปิดโอกาสใน
เข้าร่วมกลุ่มของประชาชน ในฝั่งของนักการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และผู้นาความคิดก็สามารถระดม
แนวร่วมด้วยเครือข่ายออนไลน์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการใช้สื่อเก่ามากและยังมีอิทธิพลต่อการ
รายงานข่าวของสื่อเก่า ซึ่งทาให้เกิดการแบ่งฝ่ายและทัศนคติแบบสุดขั้วมากขึ้น
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ในศตวรรษที่ 21 การสร้างครอบครัวสาหรับพ่อแม่ที่ต้องทางาน เป็น
ความท้าทายในการบริหารจัดการทั้งชีวิตการทางานและชีวิตครอบครัว
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ หลัง
เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 ชาวอเมริกันรู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัย จึงต้อง
เฝ้าระวังบุตรอย่างใกล้ชิด ราคาที่อยู่อาศัยก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับ
ทัศนคติบริโภคนิยมและช่องว่างระหว่างอภิมหาเศรษฐีกับชนชั้นกลาง พ่อแม่
ชาวอเมริกันจึงต้องทางานหนักเพื่อสร้างฝันให้เป็นจริงด้วยการมีบ้าน มีรถ
และมีครอบครัวที่มีความสุข
Sloan Center on Everyday Lives and Families, UClA ได้ทาการวิจัยโดยติดตามการใช้
ชีวิตของครอบครัวชนชั้นกลางใน Los Angeles ที่ทั้งบิดาและมารดาเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวระหว่าง
ปี 2001-2004 จานวน 32 ครอบครัว บิดาและมารดาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 35-45 ปี
ประกอบอาชีพที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้า เช่น แพทย์ นักกฎหมายและการสอนหนังสือ และมีบุตรที่
เรียนอยู่ในชั้นประถม ผู้วิจัยได้ถ่ายทาวิดิโอทั้งการปฏิบัติภารกิจประจาวันและการใช้เวลาว่างร่วมกัน
ของครอบครัว ทาให้ได้เห็นความขัดแย้งทั้งระหว่างสามีภรรยา และบิดามารดากับบุตร
พ่อแม่ที่ทางานนอกบ้านมีภาระหนักทั้งการจัดการบ้านและการเลี้ยงดูบุตร ต้องทางาน
ล่วงเวลาเพื่อให้มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทากิจกรรมร่วมกับบุตร เช่น ช่วยทาการบ้าน และขับรถ
รับส่งบุตรทากิจกรรมนอกหลักสูตร รวมทั้งไปเที่ยวเล่น นอกจากนี้พ่อแม่ยังต้องทางานบ้าน ทาอาหาร
ไปทาธุระนอกบ้าน และไปชาระใบแจ้งหนี้
ปัญหาที่ครอบครัวอเมริกันต้องเผชิญในการจัดการตารางเวลาที่ซับซ้อนของครอบครัว คือ
บ้านที่รกรุงรัง อาหารของครอบครัวที่แย่ลง ชีวิตการทางานและชีวิตครอบครัวที่แยกจากกันไม่ได้ และ
ความท้าทายในการที่จะเป็นทั้ง พ่อแม่ คนทางาน และคู่สมรสที่ดี นาไปสูค่ วามเครียดของบิดาและ
มารดา ซึ่งต้องใช้ความพยายามในการประคองชีวิตคู่ รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบุตร
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เกียรติภูมิทหารพบได้ทุกวันในการพาดหัวข่าวและรายงานทาง
โทรทัศน์จากภารกิจในสมรภูมิอิรักและอัฟกานิสถาน ปฏิบัติการบรรเทา
ทุกข์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปากีสถานและรัฐ Louisiana ทั้งที่ภารกิจ
สาคัญที่สุดของทหารคือการปกป้องเสรีภาพด้วยการรบและเอาชนะใน
สงครามระดับชาติ แต่นับวันทหารกลับถูกดึงมารับผิดชอบในงานกิจการ
ต่างประเทศและภารกิจที่ไม่เกี่ยวกับการรบมากขึ้น ความที่เป็นหน่วยงานที่
ทรงประสิทธิภาพ มีประจาการอยู่หลายจุด และปฏิบัติงานได้หลากหลาย
งานเขียนชิ้นนี้จึงรวบรวมความเห็นในภาพรวมจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนโยบายชั้นแนวหน้า และฝ่ายปฏิบัติงานที่มีต่อกองทัพสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างความเข้าใจใน
บทบาททางการเมืองระหว่างประเทศและความสัมพันธ์กับสถาบันและสังคมภายในประเทศของทหาร
อเมริกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประเมินหนึ่งในวาระแห่งชาติลาดับต้นๆ ในเรื่องบทบาทที่ควรเป็นของ
ทหารสหรัฐในศตวรรษที่ 21 แง่คิดต่างๆ จะนาให้ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและนักวิชาการยึดเป็น
แนวทางเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับอนาคตให้แก่ผู้กาหนดนโยบายและนักวิชาการ
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ระบบพลังงานโลกกาลังเผชิญความท้าทาย 2 ด้าน ด้านหนึ่งคือ
ทาอย่างไรถึงจะสร้างความมั่นคงแก่แหล่งพลังงานและระดับราคาที่
เหมาะสม อีกด้านหนึ่งคือ ทาอย่างไรถึงจะเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่แหล่ง
พลังงานคาร์บอนต่าที่มีประสิทธิภาพ และลดการทาลายสิ่งแวดล้อม งาน
เขียนนี้จะชี้ให้เห็นปัญหาของวงการพลังงานโลกในปัจจุบัน และพิจารณา
ผลกระทบต่อภูมิภาคและประเทศสาคัญๆ
ผู้เขียนเริ่มต้นด้วยการบรรยายพัฒนาการของระบบพลังงานโลก
แจกแจงปัจจัยสาคัญโดยเน้นเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงานและความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ อีก 4 บทจะพูดถึงปัญหาพลังงานในแต่
ละส่วนของโลก เพื่อวิเคราะห์เชิงลึก อันประกอบด้วย ความพยายามของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่
จะลดการปล่อยคาร์บอนและใช้พลังงานอย่างยั่งยืนในภาคเศรษฐกิจที่ใช้พลังงานมาก มรดกตกทอด
จากเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางและผลพวงจากการเปิดเสรีกลุ่มประเทศอดีตรัฐสังคมนิยม
การขยายตัวของอุปสงค์และการปลดปล่อยของเสียที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเกิดใหม่ เรื่องสุดท้าย คือ การ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางพลังงานสมัยใหม่แบบถ้วนหน้าในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา เพื่อความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ผู้เขียนชี้ถึงความจาเป็นในการกาหนดนโยบายและโครงสร้างการบริการของรัฐที่จะช่วยรับมือ
กับปัญหาของพลังงานโลก และเสนอว่าต้องมีการบูรณาการแนวทางแก้ปัญหา โดยคานึงถึงประเด็น
ระดับภูมิภาค เพื่อประนีประนอมผลประโยชน์และความต้องการของฝ่ายต่างๆ ในท่ามกลางความ
แตกต่างของปัญหาที่กาลังเผชิญในโลกทุกวันนี้

