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2528 ค่าจ้างขันตาํ : บทวิพากษ์นโยบายรฐับาลและแนวคิดเศรษฐศาสตรน์ีโอคลาสสิค. 

สมาคมเพือสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

2527 ขอ้มลูพนืฐานอตุสาหกรรมสิงทอไทย FES 

2527 Working Conditions of Woman Workers and Their Participation in Trade Unions. 

TWARO (Textile Workers Asian Regional Organization) 

2526 The Development of Capitalism in Thailand. Seminar paper, Capital and Labour in 

Thailand, August 1983, University of Copenhagen. 

2526 The Effects of Japanese TNCs on Thai Labour Movement and Industrial Relations. 

Seminar paper, Transnational Corporations in Economic Development: A 



6 
 

 6 

Comparative Study of Experiences Between Japan and Thailand, 2 -4  December 

1983, Pattaya. 

2522 การขยายตวัของทนุนิยมในประเทศไทย คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ผลงานทพีิมพเ์ผยแพร่ในรูปเลม่ (ในนามณรงค ์เพ็ชรประเสรฐิ และเศรษฐสยาม) 

2549 การเมืองเรอืง ขา้ว ภายใตอ้าํนาจรฐัทนุผกูขาด 

2548 สวสัดิการสงัคม ในมิติการกนิดี อยู่ดี มีสขุ และมีสิทธิ 

2546 บทสงัเคราะหภ์าพรวม การพัฒนาระบบสวัสดิการสาํหรบัคนจนและคนดอ้ยโอกาสใน

สงัคมไทย. สกว. 

2543 โครงข่ายความปลอดภยัทางสงัคม : แนวคิด ทฤษฎี บทบาท และความสาํคญั. สกว. 

2542 ธุรกิจชมุชน: เสน้ทางทีเป็นไปได.้ สกว. 

2542 สหรฐัอเมรกิา: ยทุธศาสตรค์รองความเป็นเจา้. (พิมพ ์  ครงั) วิถีทรรศน ์

2541 ลทัธิบรโิภคนิยมกบัชมุชน. สาํนกัพิมพส์มาพนัธ ์

2540 เศรษฐกิจไทย. คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2539 สวสัดิการสงัคมกบัทรพัยากรมนษุย.์ คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2529 หมายเหตจุากโพนม่วง. สาํนกัพิมพส์มาพนัธ ์

2524 การผกูขาดเศรษฐกิจไทย. สาํนักพิมพส์รา้งสรรค ์(พิมพ ์  ครงั) 

2523 โรงงาน-บา้นนา. สาํนกัพิมพส์รา้งสรรค ์

2522 จากทอ้งนาถึงหอคอยงานชา้ง. สาํนกัพิมพพ์ี.พี. 

2519 กลุ่มทนุนิยมผูกขาดในประเทศไทย. สาํนกัพิมพป์ถุชุน 

 

ผลงานวิชาการทีพิมพเ์ผยแพร่ในรูปแบบอืนๆ 

-ปัจจบุนั บรรณาธิการหนงัสือเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง  เลม่ 

-ปัจจบุนั คาํประกาศแห่งยุคสมัย บทความวิชาการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ต่างๆ ในวารสาร

เศรษฐศาสตรก์ารเมอืง ตงัแต่ฉบบัท ี -  จาํนวน  บทความ 

2532 สถานภาพ ของทุนไท ย ใน  “เศรษ ฐกิจไทยในระบ บทุน นิยม โลก” ตํารา คณ ะ

เศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2529 ปัญหาการเมืองไทย บทที  ตาํราคณะรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

2528 เศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร เมื อ ง ไ ท ย  บ ท ที  ,  ,   แ ล ะ   ตํ า ร า ค ณ ะ รัฐ ศ า ส ต ร ์

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

2526-2529 คอลมันิสต ์เขียนบทความเศรษฐกิจ-การเมือง ในหนงัสือพิมพม์าตภุมูิธุรกิจ 

2520-2526 คอลมันิสต ์เขียนบทความเศรษฐกิจ-การเมือง ในหนงัสือพิมพส์ยามรฐัสดุสปัดาห ์
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2514-2518 เขียนรายงานวิเคราะหเ์ศรษฐกิจการคา้ประมาณ  ชิน เผยแพร่ในจดหมายข่าวสภา

หอการคา้แห่งประเทศไทย 


