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แห่งประเทศไทย
ค่าจ้างขันตํา
: บทวิ พากษ์ นโยบายรัฐบาลและแนวคิ ดเศรษฐศาสตร์นี โอคลาสสิ ค.
สมาคมเพือสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ข้อมูลพืนฐานอุตสาหกรรมสิงทอไทย FES
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
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Comparative Study of Experiences Between Japan and Thailand,

2522

2 -4

December

1983, Pattaya.
การขยายตัวของทุนนิยมในประเทศไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานทีพิมพ์เผยแพร่ในรูปเล่ม (ในนามณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ และเศรษฐสยาม)
2549
การเมืองเรือง ข้าว ภายใต้อาํ นาจรัฐทุนผูกขาด
2548
สวัสดิการสังคม ในมิติการกินดี อยู่ดี มีสขุ และมีสิทธิ
2546
บทสังเคราะห์ภาพรวม การพัฒนาระบบสวัสดิการสําหรับคนจนและคนด้อยโอกาสใน
สังคมไทย. สกว.
2543
โครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม : แนวคิด ทฤษฎี บทบาท และความสําคัญ. สกว.
2542
ธุรกิจชุมชน: เส้นทางทีเป็ นไปได้. สกว.
2542
สหรัฐอเมริกา: ยุทธศาสตร์ครองความเป็ นเจ้า. (พิมพ์ ครัง) วิถีทรรศน์
2541
ลัทธิบริโภคนิยมกับชุมชน. สํานักพิมพ์สมาพันธ์
2540
เศรษฐกิจไทย. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539
สวัสดิการสังคมกับทรัพยากรมนุษย์. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2529
หมายเหตุจากโพนม่วง. สํานักพิมพ์สมาพันธ์
2524
การผูกขาดเศรษฐกิจไทย. สํานักพิมพ์สร้างสรรค์ (พิมพ์ ครัง)
2523
โรงงาน-บ้านนา. สํานักพิมพ์สร้างสรรค์
2522
จากท้องนาถึงหอคอยงานช้าง. สํานักพิมพ์พี.พี.
2519
กลุ่มทุนนิยมผูกขาดในประเทศไทย. สํานักพิมพ์ปถุ ชุ น
ผลงานวิชาการทีพิมพ์เผยแพร่ในรู ปแบบอืนๆ
-ปั จจุบนั บรรณาธิการหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมือง เล่ม
-ปั จจุบนั คําประกาศแห่งยุคสมัย บทความวิชาการแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ต่างๆ ในวารสาร
เศรษฐศาสตร์การเมือง ตังแต่ฉบับที - จํานวน บทความ
2532
สถานภาพของทุ น ไทย ใน “เศรษฐกิ จ ไทยในระบบทุ น นิ ย มโลก” ตํ า รา คณ ะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2529
ปัญหาการเมืองไทย บทที ตําราคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2528
เศ ร ษ ฐ กิ จ ก า รเมื อ ง ไท ย บ ท ที , , แ ล ะ
ตํ า ร า ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2526-2529 คอลัมนิสต์ เขียนบทความเศรษฐกิจ-การเมือง ในหนังสือพิมพ์มาตุภมู ิธุรกิจ
2520-2526 คอลัมนิสต์ เขียนบทความเศรษฐกิจ-การเมือง ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐสุดสัปดาห์
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2514-2518

เขียนรายงานวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้าประมาณ
หอการค้าแห่งประเทศไทย
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