แนะนาหนังสือใหม่ประจาเดือน เมษายน – มิถุนายน
อเมริกันศึกษา
Bartlett, Lora. Migrant teachers: how American schools import labor.
Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2014
(370.91732 B289M)
ตั้งแต่ ค.ศ. 2001-2010 โรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐฯจ้างครูต่างชาติ
มากกว่า 9 หมื่นคนจาก ฟิลิปปินส์ อินเดีย จาเมกา และ สเปน เพื่อมาสอน
ในโรงเรียนที่มีนักเรียนยากจนที่สุดในสหรัฐฯ การขาดแคลนครูเป็นปัญหา
มายาวนาน โดยที่โรงเรียนรัฐบาลในเมืองที่ประชาชนมีรายได้ต่าไม่สามารถ
จูงใจและดึงครูอเมริกันไว้ได้

ก่อนหน้านี้โรงเรียนใช้วิธีจ้างผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมาสอนทดแทน แต่ในปี 2001
เมื่อกฎหมายบังคับให้โรงเรียนต้องจ้างครูที่มีคุณสมบัติในการสอนครบตามข้อก่าหนด มิฉะนั้นจะ
ถูกตัดงบประมาณสนับสนุน ท่าให้โรงเรียนต้องหาครูจากตลาดแรงงานใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูสอน
วิชาเฉพาะ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการศึกษาพิเศษ
แม้จะมีการศึกษาดี มีประสบการณ์การสอนในประเทศของตนเองมานาน และมีคุณสมบัติ
สูงกว่ามาตรฐานที่รัฐก่าหนดแต่ครูต่างชาติก็รู้ดีว่าพวกเขาเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหา
ระยะสั้น การสอนจะประสบความส่าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ
โรงเรียนรวมทั้งความร่วมมือจากนักเรียน นักเรียนรู้ว่าครูต่างชาติไม่มีอ่านาจบังคับพวกตนและ
ต้องการผลประเมินการสอนที่ดีเพื่อให้สามารถขอต่อวีซ่าได้ นอกจากไม่ได้รับความสนใจจาก
นักเรียนแล้ว ปัญหาส่าคัญของครูต่างชาติคือไม่ได้รับการสนับสนุนเพื่อจ้างงานระยะยาวเนื่องจาก
โรงเรียนคิดว่าสามารถหาครูใหม่มาทดแทนได้

Fure-Slocum, Eric Jon. Contesting the postwar city : working-class and growth
politics in 1940s Milwaukee. Cambridge : Cambridge University Press, 2013
(322.2 F983C)
ในต้นศตวรรษที่ 20 Milwaukee เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่
อันดับที่ 12 ของสหรัฐฯ Milwaukee สร้างตัวมาจากอุตสาหกรรมการ
ผลิต วัฒนธรรมทางการเมืองของผู้ใช้แรงงานจึงมีอิทธิพลส่าคัญ หลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 Milwaukee ที่เคยเป็นศูนย์กลางการผลิตเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทน้อยลง เศรษฐกิจถดถอย
ประชากรลดลง และเมืองเสื่อมโทรม นโยบายการเมืองหลังสงครามมุ่งไปที่
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและความเจริญเติบโตของเมืองเนื่องจากภาวะขาด
แคลนที่อยู่อาศัยที่ต่อเนื่องมาจากสงคราม และกลายเป็นประเด็นความ
ขัดแย้งที่ส่าคัญทั้งระหว่างฝ่ายเสรีนิยมและฝ่ายซ้าย คนผิวด่าและผิวขาว รวมทั้งเกิดวัฒนธรรม
การเมืองใหม่ เมื่อ Milwaukee ได้เปลี่ยนจากเมืองของผู้ใช้แรงงานในการผลิต มาเป็นเมืองที่
ต้องการพัฒนาเพื่อสร้างเมืองใหม่หลังสงคราม และเน้นนโยบายเพื่อความเจริญก้าวหน้าแทน
นโยบายเพื่อผู้ใช้แรงงาน

Pattillo, Mary. Black picket fences : privilege and peril among the black middle
class. Chicago : The University of Chicago Press, 2013 (305.896 P321B)
หนังสือเล่มนี้ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ค.ศ. 1999 ได้รับรางวัล Oliver
Cromwell Cox Best Book Award จาก American Sociological
Association ในฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ค.ศ. 201 ผู้เขียนได้กลับไปสัมภาษณ์ผู้
ที่เคยให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งก่อน รวมทั้งศึกษาเอกสารเพื่อวิเคราะห์
ความเปลี่ยนแปลงในการด่าเนินชีวิตของชนชั้นกลางผิวด่าในสหรัฐฯ
งานวิจัยทางสังคมศาสตร์เกี่ยวกับชนชั้นกลางอเมริกันมีน้อย
โดยเฉพาะชนชั้นกลางผิวด่า งานวิจัยนี้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับชาวอเมริกัน
ผิวด่าว่าไม่ได้มีแต่คนจนเท่านั้น ครอบครัวชนชั้นกลางผิวด่าที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีฐานะความเป็นอยู่
ดีกว่าผู้มีรายได้น้อยทั้งผิวขาวและผิวด่าโดยมีบ้านเป็นของตนเอง มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มี
งานท่าและมีรายได้มากกว่าคนผิวขาวอีกมาก ถือว่าเป็นกลุ่มผู้มีโอกาสในสังคม

อย่างไรก็ตามชนชั้นกลางอเมริกันผิวด่าได้รับการปฏิบัติไม่เท่าเทียมกับชาวอเมริกันผิวขาว
ชนชั้นกลางด้วยกันและบ่อยครั้งที่แย่กว่าชาวอเมริกันผิวขาวรายได้น้อยเสียอีก คนผิวขาวมัก
ท่างานที่เป็นวิชาชีพหรืองานด้านบริหารจัดการ ขณะที่คนผิวด่าส่วนใหญ่จะท่างานขายหรืองาน
เสมียน คนผิวด่าจึงมีรายได้น้อยกว่าท่าให้สภาพแวดล้อมของชนชั้นกลางผิวด่ามีคนจนมากกว่า
อาชญากรรมสูง และคุณภาพของโรงเรียนด้อยกว่า
ผลการวิจัยในครั้งที่ 2 ยังคงยืนยันผลการวิจัย 20 ปีก่อนหน้านี้ว่าแม้จะมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีกว่าผู้มีรายได้น้อย แต่ชนชั้นกลางผิวด่าก็ยังเสียเปรียบคนผิวขาว ถูกกีดกันและไม่ได้รับความ
เท่าเทียมโดยที่คนผิวด่าถูกกีดกันมากกว่าคนผิวสีและเชื้อชาติอื่นๆ แม้จะมีอาชีพแพทย์หรือ
ทนายความก็ตาม ชนชั้นกลางผิวด่าถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “ชนชั้นกลางระดับล่าง” เป็นประชากรกลุ่มที่
ถูกซ่อนอยู่ในสังคมเมือง และเป็นกันชนระหว่างคนจนผิวด่าและชนชั้นกลางผิวขาว
สถานภาพคนกลางนี้ท่าให้เกิดทางเลือกส่าหรับเยาวชนในการเลือกสิ่งที่ถูกหรือผิด เขตที่
อยู่อาศัยของชาวอเมริกันผิวด่ามีคนจนมากกว่าเขตที่อยู่อาศัยของชาวอเมริกันผิวขาว ครอบครัว
ชนชั้นกลางผิวด่าอยู่ร่วมกับครอบครัวคนจนโดยรู้ดีว่ามีการค้ายาเสพติดและแก๊งอันธพาล ผู้ใหญ่
สามารถปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข แต่มีข้อกังวลกับการที่จะให้บุตรหลานเข้าไปมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมของเพื่อนในชุมชน
งานวิจัยและสื่อต่างๆในสหรัฐฯ ให้ความสนใจกับคนจนผิวด่า ซึ่งมีจ่านวนเพียง 1 ใน 4
ของคนผิวด่าทั้งหมด แต่มักไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงคนผิวด่าอีก 3 ใน 4 ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ คนกลุ่มนี้
จึงถูกมองข้ามไปในการพิจารณาก่าหนดนโยบายของรัฐบาลแม้ว่าจะมีจ่านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
Rothstein, Laura F. and Johnson, Scott F. Special education law. Thousand Oaks,
California : SAGE Publications, 2014 (344.730791 R847S)
หนังสือแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ ส่วนแรกประกอบด้วย 5 บทเป็นการ
แนะน่าประเด็นส่าคัญในแวดวงกฎหมายการศึกษาพิเศษ กล่าวถึงระบบ
กฎหมายและกลไกการท่างาน ประวัติกฎหมายเพื่อคนพิการ อภิปรายถึง
ภาพรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้เรียน พ่อแม่ นักการศึกษา และ
ตัวแทนฝ่ายต่างๆ ส่วนที่สอง จะน่าเสนอและวิเคราะห์กรณีศึกษากฎหมาย
การศึกษาพิเศษ โดยประยุกต์วิธีการที่ใช้ในโรงเรียนกฎหมาย และมีการรวบรวมค่าพิพากษาคดี
ส่าคัญ ข้อบังคับที่ออกโดยองค์กรที่กฎหมายให้อ่านาจไว้ ตลอดจนข้อห้ามต่างๆ มาแสดงไว้อย่าง
เป็นระเบียบทั้งแบบเรียงตามตัวอักษรและล่าดับเวลาเกิดเหตุ เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง
นอกจากนี้ยังเก็บรายละเอียดส่านวนค่าวินิจฉัย ตลอดจนค่าแปรญัตติ เพื่อเป็นเกร็ดเบื้องหลังการ
ตัดสินคดีความ และการยกร่างกฎหมาย

ยุโรปศึกษา
Engeli, Isabelle ; Green-Pedersen, Christoffer and Larsen, Lars Thorup
(Eds.).Morality politics in western Europe : parties, agendas and policy
choices. Basingstoke: Palgrave Macmillan; 2012 (322.1 M828)
หนังสือเล่มนีน้ ่าเสนอทฤษฎีและอภิปรายนิยามเกี่ยวกับศีลธรรม
ทางการเมืองในแง่ต่างๆ การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมในการเมือง
ของสองซีกโลก อธิบายที่มาที่ไปของสถานการณ์จริยธรรมในการเมืองของ
แต่ละประเทศ มีการคัดเลือกประเทศและประเด็นศึกษา โดยการจัด
หมวดหมู่ประเด็นทางศีลธรรมออกเป็น 5 กลุ่ม จากนั้นบรรยายผลการวิจัย
5 ส่วน จากกรณีศึกษาในแถบยุโรปตะวันตก 5 ประเทศ ได้แก่ Denmark,
UK, Netherlands, Spain, Switzerland และต่อด้วยกรณีศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา และเล่าถึงการเมืองอันมีเอกลักษณ์และน่าสนใจของ Netherlands จากบทบาท
อันโดดเด่นของจริยธรรม ต่อด้วยภาพการเมืองที่น่าสนใจของ Spain, Switzerland และ
ส่วนท้ายบรรยายถึงลักษณะเฉพาะของจริยธรรมทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแตกต่างจาก
ชาติต่างๆ ในยุโรป นอกจากนี้ยังพูดถึงบทบาทของศาสนาต่อสภาพการเมืองปัจจุบันในกลุ่ม
ประเทศตะวันตก
Hogselius, Per. Red gas : Russia and the origins of European energy
dependence. New York : Palgrave Macmillan, 2013 (RUS 333.79 H678R )
งานเขียนชิ้นนี้วิเคราะห์ข้อวิตกกังวลที่ว่ายุโรปมีแนวโน้มต้องพึ่งพา
รัสเซียมากขึ้นทางด้านก๊าซธรรมชาติ ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการก่าหนดโฉมหน้า
ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับรัสเซียเกี่ยวกับการส่งออกก๊าซจากรัสเซีย
พิสูจน์ได้จากสภาพการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสองขั้วอ่านาจนี้ ที่มักจะดึงเอา
ประเด็นก๊าซธรรมชาติมาเกี่ยวข้องไม่ทางตรงก็ทางอ้อม และดูเหมือนทุกฝ่าย
จะให้รัสเซียเป็นหมากส่าคัญในการด่าเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง
ฝ่ายมากเสียจนไม่ทันฉุกคิดว่าการน่าเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียนั้นเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มา
นานแล้ว แต่พอถึงในช่วงปลายทศวรรษ 1960 สภาพความเปลี่ยนแปลงในยุโรปก็ยิ่งส่งเสริมให้
รัสเซียค้าขายก๊าซธรรมชาติมากขึ้น และพัฒนาเรื่อยมาจนผูกขาดตลาดก๊าซธรรมชาติของยุโรป

Krylova, Anna. Soviet women in combat : a history of violence on the Eastern
Front. New York : Cambridge University Press, 2010 (940.54 K94S)
งานเขียนชิ้นนี้ส่ารวจปรากฏการณ์ที่กลายเป็นจารึกประวัติศาสตร์ ว่าด้วย
ลูกผู้หญิง สงคราม และความรุนแรงในศตวรรษที่ 20 ที่มีอาสาสมัครหญิงใน
กองทัพสหภาพโซเวียตในช่วงปี 1941 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 งานเขียน
ได้บรรยายเกี่ยวกับการรวมตัวของสาวโซเวียตและความหยิ่งในเกียรตินักรบ
หญิงแห่งระบบ Stalinist กับการเข้าร่วมในทศวรรษ 1930 รวมไปถึงการ
บัญชาหน่วยรบในแนวรบด้านตะวันออกในช่วง ค.ศ.1941-1945 ผู้เขียนได้ใช้
แนวคิดและท่าการวิจัยเพื่อท่าความเข้าใจว่าเหตุใดสังคมที่มีผู้ชายเป็นใหญ่และยึดมั่นในค่านิยม
ช้างเท้าหน้า-ช้างเท้าหลังอย่างเหนียวแน่นอย่างรัสเซียถึงยอมรับกับการใช้ความรุนแรง และการ
รวมตัวเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมกองทัพของหญิงสาวเป็นวาระของสังคม

Milne, Anna-Louise (Ed.) The Cambridge companion to the literature of Paris.
New York : Cambridge University Press, 2013 (FRA 840.932 C178)
ปารีสเริ่มบทบาทการเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทางวรรณกรรมตั้งแต่ศตวรรษที่ 16
ท่าทีเทิดทูนปารีสในฐานะดังกล่าว เริ่มปรากฏร่องรอยตั้งแต่ค.ศ.1620 จาก
บรรพบุรุษของงานเขียนส่านักมนุษยนิยม และงานวิจัยชิ้นนี้ก็เริ่มการส่ารวจ
วิวัฒนาการบทบาทของปารีสจากในอดีตเรื่อยมาจนปัจจุบัน เริ่มจากการเป็น
วงเสวนาปัญญาชน ต่อด้วยการเป็นที่อยูข่ องพวกเสรีนิยม กระทั่งมาจนการ
เป็นแหล่งนักปฏิวัติชนชั้นกลาง ให้เห็นความสืบเนื่องและความเปลี่ยนแปลง
ของการยืนหยัดเป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของทวีปยุโรปของปารีสนับตั้งแต่ยุคก่อนสมัยใหม่
(Pre-modern era) ต่อเนื่องมาจนถึงศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังแจกแจงด้วยว่าใน
ฐานะแหล่งส่าคัญของภาวะสมัยใหม่นิยม ความเลื่อมใสชื่นชมต่อปารีสเช่นนั้นมีส่วนก่าหนดโฉม
หน้าของวรรณกรรมร่วมสมัยอย่างไรบ้าง
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หนังสือเล่มนี้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประชานิยมและ
ประชาธิปไตยจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและอเมริกา เพื่อตอบ
ค่าถามว่าประชานิยมสร้างผลกระทบอย่างไรต่อระบอบเสรีประชาธิปไตย
และมีสถานการณ์ใดบ้างที่นักประชานิยมเสริมสร้างหรือคุกคามระบอบเสรี
ประชาธิปไตย
ในทางทฤษฎี ประชานิยมสนับสนุนอ่านาจอธิปไตยของประชาชน
และเสียงข้างมาก ธรรมชาติของประชานิยมจึงเป็นประชาธิปไตยแม้ว่าใน
ความจริงผู้น่าประชานิยมบางคนจะไม่โน้มเอียงไปทางประชาธิปไตยก็ตาม
ประชานิยมถูกน่าไปใช้อย่างกว้างขวางด้วยความเข้าใจที่ต่างกัน ประชานิยมเกิดได้ทั้งจาก
ฝ่ายขวาและฝ่ายซ้าย การให้ความหมายจึงไม่สามารถอธิบายจากนโยบายเศรษฐกิจหรือสังคมเป็น
หลักได้ แม้ว่าแนวคิดประชานิยมจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
ตะวันออก แต่ประชานิยมในละตินอเมริกาเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะใน
Argentina และ Brazil ที่สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างชนชั้นและระดมกลุ่มคนชั้นล่างได้
ประชานิยมเพิ่งเริ่มมีบทบาทในยุโรปตะวันตกปลายศตวรรษที่ 20 นี้เอง
ส่าหรับประเทศส่วนใหญ่ประชานิยมมีความหมายในทางลบขณะที่ประชาธิปไตยมี
ความหมายในทางบวกอย่างชัดเจน บ่อยครั้งที่ประชานิยมถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามประชาธิปไตย
แต่ก็มีบางประเทศไม่เห็นด้วย รวมทั้งความจริงที่ว่าภาพลักษณ์ของประชานิยมเป็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงได้ กล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประชานิยมและประชาธิปไตยแตกต่างกันตาม
เวลาและสถานที่ ประชานิยมจึงสามารถเป็นได้ทั้งแนวทางการแก้ไขหรืออาจเป็นภัยต่อ
ประชาธิปไตย
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หลายทศวรรษที่ผ่านมาบ้านหลังที่สองหรือบ้านเพื่อการ
ท่องเที่ยวมีจ่านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นปรากฏการณ์ขึ้นทั่ว
ทวีปยุโรป บ้านหนึง่ ใช้อยู่อาศัยระหว่างการท่างานและใช้ชีวิตประจ่าวัน
ในเมือง อีกบ้านหนึ่งใช้เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนนอกเมืองหรือในพื้นที่
ห่างไกลแต่พร้อมด้วยสิ่งอ่านวยความสะดวก เช่น ตามแนวชายฝั่งทะเล
หรือพื้นที่เล่นสกีบนภูเขา
บ้านหลังที่สองมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามบริบททางภูมิศาสตร์
ขนาดและราคา ไปจนถึงความเป็นเจ้าของ การใช้ประโยชน์และความถี่
ในการพักอาศัย เช่น บ้านและที่ดินนอกเมืองในสหราชอาณาจักรถูกซื้อ
โดยคนต่างชาติ นักท่องเที่ยวในภาคใต้ของอิตาลีต้องการมาพักผ่อนในสถานที่ที่เป็นบ้านเกิดของ
ตนเองหรือคนในครอบครัวก่อนที่จะย้ายไปอยู่อาศัยที่อื่น ชาวรัสเซียไม่ว่าจนหรือรวยมีธรรมเนียม
ในการปลีกตัวไปพักร้อนนอกเมือง และบ้านหลังที่สองในฝรั่งเศสส่วนใหญ่เป็นที่พักส่าหรับ
นักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับเจ้าของ ชนชั้นกลางในฝรั่งเศสจึงมักไม่เก็บบ้านหลังที่สองที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ไว้ เป็นต้น
ปรากฏการณ์บ้านหลังที่สองมีผลกระทบทั้งทางสังคมในการใช้ทดี่ ิน การเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์ นโยบายของรัฐเรื่องที่อยู่อาศัยและกฎหมายที่ดิน รวมทั้งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
บ้านหลังที่สองเพื่อการท่องเที่ยวได้กลายเป็นส่วนส่าคัญในระบบเศรษฐกิจเมื่อบ้านหลังที่สองไม่ได้
เกิดขึ้นจากบุคคลผู้เป็นเจ้าของโดยใช้ช่างท้องถิ่นอีกต่อไป แต่เกิดจากการพัฒนาของนักลงทุนด้าน
ที่อยู่อาศัย ข้อพิจารณาที่ส่าคัญของรัฐบาลในการก่าหนดนโยบาย คือประเด็นการครอบครอง
สถานที่ตั้ง และปัจจัยทีส่ ่งเสริมการเพิ่มจ่านวนของบ้านหลังที่สอง

