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Avril Keating. Education for citizenship in Europe : European policies, national
adaptations and young people's attitudes. Basingstoke : Palgrave Macmillan,
2014 (323.6071 A963E)
งานเขียนชิ้นนี้นาเสนอการวิเคราะห์บทบาทของการศึกษาใน
โครงการการศึกษาสาหรับพลเมืองสัญชาติยุโรปนับจากค.ศ.1949 จนถึง
ปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลอันหลากหลายทั้งในอดีตและปัจจุบัน งานเขียนชิ้นนี้
ให้ภาพความสัมพันธ์ระหว่างชาติ-รัฐ สถานะพลเมืองกับการศึกษา
เพื่อสร้างความกระจ่างต่อสถานะพลเมืองของสถาบันการศึกษายุโรปในการ
กาหนดนโยบาย รวมถึงลักษณะของความเปลี่ยนแปลง ในการตีความและ
ประยุกต์นโยบายการศึกษาในยุโรปและหลักสูตรระดับชาติสาหรับพลเมือง
ยุโรป ว่าส่งผลกระทบอย่างไรต่อเยาวชน ในเชิงความรู้ ทัศนคติ และการ
ปฏิบัติต่อสถานะความเป็นพลเมืองและการถือครองสัญชาติยุโรป

Boak, Helen. Women in the Weimar Republic. Manchester : Manchester University
Press, 2013 (DEU 943.1 B662W)
ช่วงเวลา 14 ปี ของสาธารณรัฐไวมาร์ เกิดความผันผวนทั้งทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในเยอรมนี โดยมี “ผู้หญิงยุคใหม่” เป็นสัญญลักษณ์
ทั้งความทันสมัยและวิกฤตการณ์ในสาธารณรัฐไวมาร์ หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์
ศึกษาบทบาทของสตรีด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในสาธารณรัฐไวมาร์ที่เป็น
สังคมภายหลังสงคราม และเป็นยุคเริ่มต้นสังคมของผู้บริโภคขนาดใหญ่ สาธารณรัฐ
ไวมาร์เปิดโอกาสให้แก่สตรีมากน้อยเพียงใดในการปลี่ยนแปลงบทบาท สถานภาพ

และพฤติกรรม รวมถึงศึกษาผลกระทบที่สาคัญของสงครามโลกครั้งที่ 1ต่อสตรีทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยแบ่งเป็นประเด็นต่างๆดังนี้
สตรีกับการเมือง ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีในฐานะผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้แทนที่
ชนะการเลือกตั้ง สมาชิกพรรคการเมืองและกลุ่มเป้าหมายของการหาเสียง รวมถึงกิจกรรมทางการเมือง
นอกรัฐสภา ผลกระทบของการมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของสตรีต่อการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง
รวมทั้งหาคาตอบว่ามีพรรคการเมืองใดได้รับประโยชน์จากการมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของสตรีหรือไม่
สตรีกับการทางาน สาธารณรัฐไวมาร์ให้โอกาสสตรีในการทางานเพื่อให้พึ่งพาตัวเองทาง
เศรษฐกิจได้มากน้อยเพียงใด สตรีในสาธารณรัฐไวมาร์เลือกที่จะไม่ทางานแบบเดิมคืองานในภาค
เกษตรกรรมและการรับจ้างทางานบ้าน แต่เลือกทางานในภาคอุตสาหกรรม งานสานักงานและงาน
บริหาร เมื่อประกอบกับการที่สตรีมีการศึกษาสูงขึ้นจึงกล่าวได้ว่าสาธารณรัฐไวมาร์เป็นต้นกาเนิดให้สตรี
มีโอกาสในการจ้างงานมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อวิเคราะห์ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อการจ้างงานสตรี
พบว่าทัศนคติต่อการจ้างงานสตรีผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจและประเภทของงาน โดยเฉพาะในยาม
เศรษฐกิจฝืดเคืองจะมีเสียงเรียกร้องให้ยุติการจ้างสตรีโดยเฉพาะสตรีที่สมรสแล้ว
สตรีกับครอบครัว ศึกษาบทบาทของสตรีในครอบครัวในฐานะภรรยาและมารดา ผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายประชากร และการเปลี่ยนแปลงเมื่อครอบครัวสมัยใหม่มีขนาดเล็กลง
พบว่าความเป็นอยู่ในชีวิตของสตรีที่ดีขึ้นในสาธารณรัฐไวมาร์ได้แก่ สิทธิในการคุมกาเนิด สิทธิในการทา
แท้งจากกฎหมายที่มีการผ่อนคลายมากขึ้น แรงงานสตรีมีครรภ์ได้รับความคุ้มครอง และมีการให้เงิน
ช่วยเหลือมารดาที่เพิ่งคลอดบุตร อย่างไรก็ตามทัศนคติของสังคมแบบเดิมยังคงมีอยู่ เช่น สตรีเป็น
ผู้รับผิดชอบงานบ้าน และมีสองมาตรฐานต่อพฤติกรรมทางเพศของชายและหญิง
สตรีในที่สาธารณะ สาธารณรัฐไวมาร์ให้โอกาสสตรีทั้งในการทางานและการใช้เวลาว่าง สตรี
สามารถปรากฎตัวในที่สาธารณะหรืออยู่ในงานโฆษณาสินค้า สื่อต่างๆ รวมถึงโฆษณาหาเสียงได้ ก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 1 สตรีที่เป็นคนทางานมีโอกาสปรากฎตัวได้อย่างจากัด เฉพาะเวลาไปทางานหรือซื้อ
ของเท่านั้น มิฉะนั้นแล้วจะต้องมีผู้ติดตามไปด้วย สตรีสมัยไวมาร์สามารถปรากฎตัวได้มากขึ้นเมื่อสตรีมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การพักผ่อนหย่อนใจและ กีฬา แม้จะมีอิสระมากขึ้นในการไปในที่ต่างๆ
พร้อมเพื่อนทั้งชายและหญิง แต่สตรีที่ยังโสดจะไม่ใช้เวลาอยู่ในที่สาธารณะนานเพราะสังคมยังมีอคติต่อ
สตรีที่ปรากฎตัวในที่สาธารณะแต่เพียงลาพัง

Bourne, Angela K. The European Union and the accommodation of Basque
difference in Spain. Manchester : Manchester University Press, 2013
(ESP 320.9466 B775E)
แคว้นบาสก์ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพิเรนิสระหว่างประเทศฝรั่งเศสและ
สเปน ชาวบาสก์เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีความเป็นชาตินิยมอย่างเข้มแข็งและเรียกร้อง
ประชาธิปไตยด้วยการปกครองตนเอง เพื่อลดความเป็นปฏิปักษ์รัฐบาลสเปน
ภายหลังสิ้นสุดระบอบเผด็จการจึงมีมาตรการผ่อนปรน เช่น นิรโทษกรรมให้แก่
นักโทษการเมืองและอนุญาตให้ตั้งสภาบาสก์ซึ่งนาไปสู่การให้อานาจปกครอง
ตนเองในที่สุด พรรคการเมืองสเปนส่วนใหญ่ยอมรับว่ามีความแตกต่างของคนใน
ชาติ การไม่ยอมโอนอานาจการปกครองอาจบั่นทอนระบอบประชาธิปไตยของ
สเปนที่กาลังสร้างตัว รัฐธรรมนูญของสเปนในปี 1978 จึงอนุญาตให้รวมกลุ่มชาวบาสก์เพื่อจัดตั้งเขต
ปกครองตนเองบาสก์ (Autonomous Community of the Basque Country) พร้อมทั้งมีองค์กรจัดการ
ความขัดแย้งทางการเมืองและดาเนินความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลางของสเปน
ความขัดแย้งในแคว้นบาสก์มีทั้งความขัดแย้งภายในและความขัดแย้งภายนอก ความขัดแย้ง
ภายในเป็นความเห็นที่แตกต่างกันในหมู่ชาวบาสก์เองเกี่ยวกับรูปแบบของกิจกรรมทางการเมืองที่
เหมาะสม ซึ่งรวมทั้งการใช้กาลังเมื่อพิจารณาตามมาตรฐานของเสรีประชาธิปไตย ความขัดแย้งภายนอก
คือความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายชาวบาสก์กับฝ่ายรัฐบาลของสเปนและฝรั่งเศส ที่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์
และผลประโยชน์
จากการที่สเปนเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในปี 1986 และจากความต้องการของชาว
บาสก์เอง เขตปกครองตนเองบาสก์ได้เข้าไปมีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจของสหภาพยุโรปในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง โดยมีสิทธิออกเสียงผ่านผู้แทนในรัฐสภา ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม สหภาพยุโรปได้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับชาตินิยมของชนกลุ่มน้อย และการเมืองระดับภูมิภาคของหลายพื้นที่ในยุโรป
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป ผลกระทบขององค์กรใน
สหภาพยุโรป รวมถึงนโยบายต่อการเมืองในแคว้นบาสก์ โดยเน้นที่ผลกระทบของบูรณาการของยุโรปต่อ
การโอนอานาจการปกครอง (Devolution) ให้แก่แคว้นบาสก์ซึ่งหลายคนเห็นว่าเป็นเครื่องมือสาคัญ
อันหนึง่ ในการจัดการความขัดแย้งและการอยูร่ ว่ มกันของแคว้นบาสก์และรัฐบาลกลางของสเปน
สมมติฐานของงานวิจัยนี้คือ การโอนอานาจการปกครองเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างบาสก์และสเปน เป็นการยุติการถูกกีดกันจากรัฐบาลกลางของชาตินิยมบาสก์ ผู้นา

ของบาสก์สามารถติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งชาวบาสก์ส่วนใหญ่ตอบรับนโยบายการโอน
อานาจการปกครองจากรัฐบาลกลางของสเปน
แม้ชาตินิยมของชาวบาสก์จะมีความเข้มแข็งแต่ก็ยังไม่ได้มีบทบาทในรัฐสภาและหน่วยงาน
ปกครองอย่างจริงจัง จนกระทั่งมีการโอนอานาจการปกครองจากสเปนซึ่งสนับสนุนเป้าหมายของนัก
ชาตินิยมบาสก์และช่วยจัดการความแตกต่างภายในแคว้นบาสก์เอง อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนอยู่ที่การคง
อยู่ของขบวนการ ETA (Euskadi Ta Askatasuna - Basque Homeland and Freedom) และความ
ขัดแย้งเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการปกครองตนเอง การจัดตั้งองค์กรทาหน้าที่วางกรอบความ
ร่วมมือเพื่อประนีประนอมก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างภายในกลุ่มชาตินิยม
บาสก์ด้วยกันเองได้
Choenman, Roger. Networks and institutions in Europe's emerging markets.
Cambridge : Cambridge University Press, 2014 (322.30947 S365N)

สายสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับภาคธุรกิจจะสร้างความ
เสียหายหรือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตลาดใหม่ (Emerging
market) ได้อย่างไร หลังจากการเปลี่ยนเป็นระบอบคอมมิวนิสต์
หนังสือเล่มนี้ได้ศึกษาเครือข่ายทางการเมืองและเศรษฐกิจมีบทบาทต่อ
การพัฒนาสถาบันต่างๆ อย่างไรและในช่วงใด เหตุใดประเทศ
คอมมิวนิสต์ที่ประสบความสาเร็จในการปรับตัวมักจะเป็นประเทศที่
นักการเมืองกับนักธุรกิจจัดตั้งเครือข่ายร่วมกัน ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มี
การวิเคราะห์ประเทศอดีตคอมมิวนิสต์ 11 ประเทศ มีการเจาะลึก
เอกสารกรณีศึกษาในบัลแกเรีย โปแลนด์ และโรมาเนีย ไม่ว่าจะเป็นการเอื้ออานวยให้สถาบันต่างๆ
ของโปแลนด์เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ขณะที่สภาพในบัลกาเรียเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการเปิดโอกาสให้
มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างเข้มข้น ส่งผลเสียเรื่องความสัมพันธ์ของเครือข่ายทั้งในแบบส่วนตัว
และหน่วยงานธุรกิจ ส่วนเครือข่ายในโรมาเนียถึงแม้การเมืองจะไม่ได้มีการแข่งขันอย่างเข้มข้น ก็ไม่ได้
ช่วยให้สถานการณ์ของเครือข่ายดีขึ้น

Kaunert, Christian and Leonard, Sarah (Eds.). European security, terrorism and
intelligence : tackling new security challenges in Europe. New York :
Palgrave Macmillan, 2013 (355.03354 E89)
การก่อการร้ายในยุโรปมีวิธีการที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็วซึ่งเป็นภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดต่อประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์บทบาทของสหภาพยุโรปต่อ
ความมั่นคงในระดับนานาชาติ โดยกล่าวถึงความร่วมมือของสหภาพยุโรป
ในการต่อต้านการก่อการร้ายทั้งในด้านปัญหาที่ท้าทายและสิ่งที่ประสบ
ความสาเร็จ รวมถึงนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการก่อการร้าย
ได้แก่ งานตารวจและข่าวกรอง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานตารวจ ผู้เขียนเห็นว่าแม้สหภาพยุโรปจะพยายามยกระดับความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศสมาชิก โดยเพิ่มอานาจให้แก่ Europol และ
หน่วยงานข่าวกรองอื่นๆ และเริ่มมีปฏิบัติการของตารวจนอกเขตแดนสหภาพยุโรป แต่ Europol ก็
ไม่ได้รับมอบอานาจในระดับเหนือรัฐจากประเทศสมาชิกและไม่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรบังคับ
ใช้กฎหมายและข่าวกรองของแต่ละประเทศ
ความร่วมมือต่อต้านการก่อการร้ายของสหภาพยุโรปยังมีผลกระทบที่สาคัญต่อการใช้
สารสนเทศร่วมกันและการพัฒนาฐานข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงภายใน ได้แก่ Eurodac และ Visa
Information System (VIS) ประเด็นที่น่าสนใจคือการอภิปรายถึงการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วน
ร่วมในงานด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศโดยมีสหราชอาณาจักรเป็นตัวอย่าง

Iskin, Ruth E. Modern women and Parisian consumer culture in impressionist
painting. New York : Cambridge University Press, 2013 (FRA 759.4361 I81M )
ภาพเขียน Impressionist และวัฒนธรรมการบริโภคแบบชาว
ปารีสเริ่มพัฒนามาพร้อมๆกันตั้งแต่ทศวรรษ 1860 วัฒนธรรมการบริโภค
แบบใหม่นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงจากเดิมครั้งใหญ่ทมี่ ีพื้นฐานมาจากการ
บริโภคแบบมวลชน และสร้างระยะห่างระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิต สินค้าที่
ผลิตได้เป็นจานวนมากทาให้เกิดวิธีการซื้อขายแบบใหม่แทนการ
แลกเปลี่ยนสินค้า เศรษฐกิจพอเพียง และการผลิตโดยช่างฝีมือ
แล้ววัฒนธรรมการบริโภคของชาวปารีสเกี่ยวข้องอย่างไรกับ
ภาพเขียน Avant-garde และ Impressionist ? รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจ
ให้แก่ศิลปินในการสร้างงานและมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น
ใหม่นี้หรือไม่ ? คือคาถามสาหรับงานวิจัยนี้ ซึ่งรวมภาพที่ใช้ในการโฆษณาได้แก่ ใบปิด ภาพประกอบ
ในสิ่งพิมพ์ และการจัดแสดงสินค้าหน้าร้านด้วย โดยเน้นภาพโฆษณาโดยเฉพาะใบปิดซึ่งเป็นสื่อ
โฆษณาที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในปารีสตั้งแต่กลางทศวรรษ 1860 ในประเด็นบทบาทที่เปลี่ยนแปลง
ไปของสตรีในวัฒนธรรมการบริโภค
ผู้วิจัยวิเคราะห์งานศิลปะที่นาเสนอการมีส่วนร่วมของสตรีในการดาเนินชีวิตสมัยใหม่ ฉากใน
ภาพเขียน Impressionist จานวนมากคือ ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ โรงละคร ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดมีการ
บริโภคเป็นหัวใจสาคัญ ผู้วิจัยอภิปรายถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาพเขียน Impressionist,วัฒนธรรม
การบริโภคของชาวปารีส กับสตรีสมัยใหม่ โดยตีความการนาเสนอของศิลปินดังนี้
1. ภาพสินค้าคือขวดเหล้ากับหญิงสาวที่เป็นคนขายในร้านจากภาพ A Bar at the FoliesBergere ของ Manet
2. การจัดวางสินค้า และสตรีในฐานะผู้บริโภคและคนทางาน จากภาพเกี่ยวกับร้านขายหมวก
ซึ่งเป็นสาระสาคัญในผลงาน 22 ชิ้นของ Degas ในระยะเวลาร่วม 30 ปี
3. ศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคผ่านภาพเมืองในผลงานของ Manet, Monet, Pissarro,
Caillebotte, Renoir, Degas และ de Nittis ในป้ายโฆษณา ใบปิด ป้ายชื่อร้านและการจัดสินค้า
หน้าร้านปลายศตวรรษที่ 19
4. ภาพตลาดในเมืองและชนบท ในนวนิยายของ Emile Zola ผ่านตัวละครที่เป็นจิตรกร และ
ในภาพเขียนของ Pissarro, Caillebotte และ Manet

5. หญิงสาวชาวปารีสที่โก้เก๋ หรือ Chic Parisienne ในภาพเขียนของ Monet, Manet,
Renoir, Cassatt และ Morisot รวมทั้งศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างภาพลักษณ์ Chic Parisienne นี้
กับอุตสาหกรรมแฟชั่นของฝรั่งเศส ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นตราสินค้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นของ
ฝรั่งเศสทั้งระดับชาติและนานาชาติ
Luccarelli, Mark and Røe, Per Gunnar (Eds.). Green Oslo : visions, planning and
discourse. Farnham : Ashgate, 2012 (307.76 G795)
Oslo มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลเมืองสีเขียวจากสหภาพยุโรป แม้ว่า
ส่วนหนึ่งมาจากการตลาดในการประชาสัมพันธ์ตัวเองและความได้เปรียบ
เนื่องจากอยู่ในเขตที่มีประชากรอาศัยน้อยแต่ความสาเร็จของ Oslo ก็ยังเป็น
ผลมาจากการวางแผนและการตัดสินใจของฝ่ายการเมืองในการสร้างเมืองสี
เขียว
ผู้เขียนนาเสนอแนวคิดว่า การสร้างเมืองสีเขียว (Green urbanism)
รวมถึงคาอื่นๆที่มีความหมายคล้ายกัน เช่น เมืองยั่งยืน (Sustainable cities),
เมืองสีเขียว (Green cities) และ เมืองนิเวศน์ (Eco-cities) ฯลฯ เป็นคาที่ใช้ในการตลาดเพื่อโฆษณา
เมืองโดยหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลกที่เมืองต้องมีการ
แข่งขันกัน ในการวิเคราะห์นโยบายการสร้างเมืองสีเขียวผู้เขียนเห็นว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือการ
ประหยัดพลังงานมากกว่าประเด็นอื่นๆอันได้แก่ ประเด็นทางนิเวศวิทยา ความเท่าเทียมกันทางสังคม
และประเด็นทางวัฒนธรรม
เมืองสีเขียวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม
และวัฒนธรรม เมืองสีเขียวเกิดขึ้นเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม วิธีการ นโยบายและแผนงานที่จะจัดการ
เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย
หนังสือเล่มนี้รวบรวมแนวคิด และวิธีวิเคราะห์การวางแผนพัฒนาเมืองที่ตอบสนองต่อ
วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมซึ่งมีความสาคัญต่อการอยู่รอดของมนุษย์ เมืองสีเขียวควรพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวและมีนโยบายจากัดการใช้ทรัพยากรรวมถึงสงวนรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง Oslo เป็นหนึ่งในเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องดังกล่าวนี้
Oslo มีทั้งป่าล้อมรอบและสวนสาธารณะในเมือง การสร้างเมืองสีเขียวของ Oslo ยังเกี่ยวข้อง
กับการวางแผนการเคหะด้วย ปัญหาคือความขัดแย้งของการสร้างเมืองสีเขียวในเขตชานเมืองและ
นอกเมือง เนื่องจากทั้งสองเขตรองรับการขยายตัวของเมือง ซึ่งเป็นการรุกล้าธรรมชาติและใช้ชีวิต

อย่างไม่ยั่งยืน อย่างไรก็ตามเขตชานเมืองเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยในยุคหลังมีการวางแผนและ
ดาเนินการสร้างพื้นที่นันทนาการสีเขียวให้เป็นส่วนหนี่งของแผนพัฒนาเขตชานเมือง
ประเด็นที่ยังคงตัดสินใจได้ยากเกี่ยวข้องกับพื้นที่สีเขียวและพื้นที่จราจรหรือถนน โดยผู้เขียนมี
ความเห็นว่าเมืองสีเขียวทาให้เกิดปัญหาพื้นที่อันตรายในขณะที่ถนนเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการปฎิบัติตาม
กฎหมาย
ในส่วนสุดท้ายของหนังสือเป็นการวิเคราะห์การวางแผนและผลของการสร้างเมืองสีเขียวจาก
การวิเคราะห์ประวัติของเมือง Oslo รวมถึงกรณีศึกษาในโครงการต่างๆ พบว่าตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20
จนถึงปัจจุบันสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บท และความพยายามในการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ผลดี แต่ยังมีจุดอ่อนที่การอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และปัญหาตลอดกาลคือมลพิษในอากาศ น้า และดิน
สาหรับแนวคิดเมืองอัดแน่น (Compact city) และการสร้างสมดุลกับการพิทักษ์พื้นที่สีเขียว
และโครงสร้างพื้นฐาน พบว่ามีการต่อต้านแนวคิดนี้โดยส่วนใหญ่มาจากภาคประชาสังคมท้องถิ่น
อเมริกันศึกษา
Flanigan, William H. Political behavior of the American electorate. Los Angeles :
Sage CQ Press, 2015 (324.973 F585P)
หนังสือเล่มนี้ได้นาผลการศึกษาการเลือกตั้งระดับชาติของสหรัฐอเมริกามา
วิเคราะห์ผลการเลือกตั้งใน ค.ศ.2012 ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง และ
พฤติกรรมทางการเมืองพื้นฐานของชาวอเมริกัน อันเป็นเหตุให้โอบามากลับ
เข้าทาเนียบขาวได้อีกครั้ง ผู้เขียนศึกษาตรวจสอบกระบวนการรณรงค์ให้ผู้มี
สิทธิออกมาใช้เสียง และเหตุผลการตัดสินใจออกเสียง ตลอดจนธรรมชาติ
และผลจากวัฒนธรรมพรรคการเมือง วาระทางการเมือง และ การนาเสนอ
ข่าวของสื่อมวลชนใน ค.ศ.2012 และได้เพิ่มเนื้อหาผลงานวิจัยจิตวิทยาทาง
การเมืองมาสนับสนุนการอภิปราย นอกจากนี้ยังมีบทที่ว่าด้วยบริบทและ
ยุทธศาสตร์การเมืองเพื่อเพิ่มความเข้าใจต่อบทบาทของระบบพรรค สภาพสังคมเป็นการประมวล
ผลการวิจัยใหม่ๆเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมและอัตลักษณ์สังคมเพื่อตรวจสอบว่ากลุ่มทางสังคมสร้าง
ผลกระทบทางการเมืองในลักษณะใดบ้าง

Reiff, Janice L.(ed). Chicago business and industry : from fur trade to ecommerce. Chicago : The University of Chicago Press, 2013
(338.0973 C533)
ก่อนที่ชิคาโกจะมาเป็นศูนย์กลางทางการเงินและธุรกิจระดับ
แนวหน้า ชิคาโกเป็นเพียงตลาดค้าขนสัตว์ของชนชั้นแรงงาน ต่อมาได้
เข้าไปมีบทบาทในแทบทุกภาคอุตสาหกรรมในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
อเมริกัน จึงทาให้ชิคาโก ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนกล่าวถึงความสาเร็จของชิคาโกที่ได้สมญานามว่า
เมือง Windy City โดยอาศัยเนื้อหาจากงานเขียนระดับรางวัลการ
ประกวดแต่งสารานุกรมชิคาโก เริ่มต้นด้วยการพัฒนาจากเป็นแหล่งซื้อ
มาขายไป ต่อด้วยการสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมสาคัญๆ , เศรษฐกิจ
ท้องถิ่นหรือทุนนิยมโลก, การขยายตัวของจานวนประชากรขนาดใหญ่, เมืองใกล้แหล่งน้า ,การขยับ
เป็นตลาดค้าซุงแปรรูปและธัญพืชที่มีสินค้าหมุนเวียนเป็นอันดับหนึ่งและครองสถิตินั้นตลอดศตวรรษ
ที่ 19 ครึ่งหลังของศตวรรษ 20 เกิดสภาวะการชะลอตัวของอุตสาหกรรมและการแข่งขันใน
ตลาดโลกมีมากขึ้น งานเขียนชิ้นนี้จึงได้ศึกษาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ก้าวแรกบนเส้นทางความมั่งคั่งของ
ชิคาโกอย่างครบถ้วน ส่วนท้ายของงานเขียนได้ให้ภาพรวมประวัติศาสตร์การจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็น
ประเภทแรงงาน อัตราการว่างงาน การดูแลด้านสุขภาพ และการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน

Smith, Alexander Thomas T. Devolution and the Scottish Conservatives : banal
activism, electioneering and the politics of irrelevance. Manchester :
Manchester University Press, 2014 (324.2411 S642D)

งานเขียนชิ้นนี้เป็นผลการศึกษาการเมืองสก็อตแลนด์ ตลอดจนการ
เคลื่อนไหวในฐานะพรรค ในแง่ชาติพันธุ์ มีการกล่าวถึงบทบาทของกลุ่ม
อนุรักษ์นิยมกับการต่อต้านการคลื่อนไหวในรัฐสภาสก็อตแลนด์เพื่อผลักดัน
วาระทางการเมืองในช่วงทศวรรษ 1990 ทาให้ชนะการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ
ค.ศ.1997
งานเขียนได้ผลการสารวจข้อมูลบทบาทของนักการเมืองรุ่นเก่าที่เมือง
Dumfries และ Galloway ซึ่งเป็นอดีตฐานที่มั่นของพรรคทอรีแห่งสก็อตแลนด์ ภายใต้สมมติฐานที่ว่า
คนเหล่านี้ต้องเผชิญภาวะวิกฤติมานานซึ่งได้สะท้อนออกมาให้เห็นจากการเล่นการเมือง ที่เป็นรูปแบบ
คือ ด้านการสูญเสียแหล่งสนับสนุนด้านการเงิน ความชอบธรรมและสร้างความกระจ่างแก่คนใน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทางของกลุ่มการเมืองอนุรักษ์นิยมในสก็อตแลนด์ หนังสือเล่มนีใ้ ช้มุมมองทางชาติ
พันธุ์ในการบรรยายถึงกระบวนการ การสร้างพันธมิตรของสมาชิกพรรคทอรีเพื่อรับมือกับการเลือกตั้ง
ทั้งระดับชาติและท้องถิ่นในค.ศ.2003 ใจความหลักของงานเขียนคือ ภาวะยากลาบากในการเผชิญ
ปัญหาการจัดระเบียบด้านความรู้ และพวกเขายังเชื่อว่าตัวเองก็ยังขาดข้อมูลที่จาเป็นต่อความสาเร็จ
ในการรณรงค์เพื่อการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติ

