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      FEATURED BOOK

เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง ทฤษฎีและงานวิจัยเชิงป ประจักษ์ของระบบเศรษฐกิจไทย : 
สมประวิณ มันประเสริฐ

 เป็นจุดเริม่ต้นของการศกึษาเศรษฐศาสตร์มหภาคขัน้สงู และท�าความเข้าใจกบัประเดน็ทาง
เศรษฐกจิมหภาคทีส่�าคญัเชงิประจกัษ์ในปัจจบุนั ได้ถูกพัฒนาขึน้มากจากการรวบรวมเนือ้หาทาง
เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูงจากหลายแหล่ง อีกทั้งยังมีการค้นคว้า รวบรวมและสังเคราะห์        
งานวจัิยทีถ่กูตีพมิพ์ในวารสารทางวชิาการ โดยวางพ้ืนฐานการศกึษาระบบเศรษฐกจิปิดทีอ่ธบิาย
ส่วนประกอบของวัฏจักรเศรษฐกจิ และการเตบิโตทางเศรษฐกจิในระยะยาวเป็นหลกั หนงัสอืเล่ม
นีจ้ะเป็นจดุเช่ือมโยงทีส่�าคญัให้กบัผูอ่้านเพือ่ไปศกึษาเพิม่เตมิเชงิลกึในเศรษฐศาสตร์มหภาคสาขา
ต่าง ๆ



BOOK
ยวิประวตัศิาสตร์และวบิากท่ี
ต้องเผชิญ
โดย  ล�าจุล ฮวบเจริญ

เรือ่งราวความเป็นมาของชนชาติ
ที่ว่ากันว่า “ฉลาดที่สุด” จนถึง
วัน “วิปโยค” ของชาวยิว ที่ถูก
บั นทึ ก ไ ว ้ ในหน ้ าหนึ่ ง ของ
ประวัติศาสตร์โลก ผู ้ที่ท�าให้
พฤตกิรรมด้าน “เหน็แก่ตวั” ของ
ชนชาติยิวแพร่หลายไปทั่วโลก 
คือ “วิลเลียม เชกสเปียร์” สร้าง
ตัวละครให้คนท่ัวโลกรู้จักบุคคล
คนหน่ึงท่ีมนีามว่า “ไชลอ็ก” เป็น
บุคคลต้นแบบในความรู้สึกของ
ชนทัว่โลก และความรูส้กึอนันีน้�า
ไปสู่การฆาตกรรมล้างเผ่าพันธุ์
ซึง่สร้างวบิากกรรมให้แก่ชนชาติ
ยิวที่อาศัยอยู่ในทวีปยุโรปอย่าง
แสนสาหัส  ดั ง เช ่นในสมัย
สงครามโลกครัง้ที ่2 มีชนชาติยวิ
ถูกฆาตกรรมมากถึง 5 ล้านกว่า
คน

ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์มหภาค II 

: (MACROECONOMICS THEO 

RY II)

โดย ภมูฐิาน รังคกลูนวุฒัน์

การวิ เคราะห ์ เศรษฐศาสตร ์
มหภาคในระดับกลาง ที่เน้นถึง
การวิ เคราะห ์ผลกระทบของ
นโยบายทางการเงินและการ
ค ลั ง  ห รื อ ผ ล ก ร ะทบจ า ก
เหตุการณ์ไม่คาดฝันอื่นๆ ต่อ
ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค 
เช่น ผลผลิต รายได้ระดับราคา 
การจ้างงาน อัตราค่าจ้าง ตาม
แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์
ส�านักคลาสสิกและเคนส์ ซึ่งถือ
เป ็นรากฐานส� าคัญในการ
พั ฒ น า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ์
เศรษฐศาสตร ์มหภาคส�านัก
อื่นๆ

ติดตั้งและแก้ปัญหา ฉบับ

ช ่างคอมมืออาชีพ 2019

โดย สุทธิพันธุ์ แสนละเอียด

แนะน�าการเลือกซื้อ เจาะลึก
อุปกรณ์คอมอย่างละเอียด สอน
ตดิตัง้ประกอบเคร่ืองคอม การลง
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 
และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
ด้วยตนเองอย่างมืออาชีพ ช่วย
วิเคราะห์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เมื่อเกิดปัญหา การน�าแอพฯ บน
สมาร์ทโฟนมาช่วยให้ใช้งานได้
สะดวกมากขึน้ รวมไปถงึแนะน�า
เทคนิคใหม่ ๆ อาทิ การส่ง
ภาพถ่ายด้วย Wi-Fi จากสมาร์ท
โฟนไปยัง Windows 10 ที่มากก
ว่าแค่การเป็นช่างคอม แต่ต้อง
เป ็ นช ่ า งคอม  4 . 0  ในยุ ค
เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน



BOOK
ปมรัก

โดย พัดชา

พบกับเรื่องราวของสาวผู้มีจิต
อาสา เธอมีความปรารถนาดี
อยากให้ “คุณลุง” เพื่อนบ้าน
ผู้ โดดเดี่ ยวและมี โรครุม เร้า
ต อน วั น ช ร า ไ ด้ ก ลั บ ไ ปห า
ลูกชายคนเดียว
 หนุ่มหล่อฐานะดี (มาก) 
ตกเป็นเป้าหมายของการตาม
หา เขาอาจไม่ใช่ลูกที่ดี เพราะ
ไม่เคยมีพ่อและไม่เคยเลี้ยงพ่อ
แก่ ๆ มาก่อน หลายครั้งจึง
เขม่นใส่ผู้หญิง “สาระแน” คน
นั้น เมื่อลงกับพ่อไม่ได้ก็มาลง
กับเธอดูทีรึ? สาวผู้มีจิตอาสา 
( เอง )  ต้อง เคลียร์ปมไม่สิ้ น 
เพราะคนแก่รายนี้ก็ไม่เคยอยู่
กับลูกชายพอกันเลย...

ไปอิ๋นน่า หมู่บ้านลับลี้ริมฝั่ง
น�้า
โดย ฉอืจือ่เจีย้น,มัว่เหยยีน,ซู
เฉี้ยว
แปล สมเดจ็พระเทพรตันราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สะท้อนความรู้ด้านวัฒนธรรม
ประเพณีของสังคมจีนจากอดีต
ถึงปัจจุบัน
 นวนิยายสมัยใหม่อันใช้
สัญลักษณ์งดงามยิ่งจากฉาก
ธรรมชาติที่ พิเศษเข้มข้น ท้ัง
งดงามและโหดร ้ายในเวลา
เดียวกันมาอธิบายสัจธรรมใน
หัวใจมนุษย์

สาวหลงยุค

โดย พงศกร

การเดนิทางข้ามกาลเวลาอาจเป็น
เร่ืองเพ้อฝันส�าหรบัใครหลายคน 
รวมถงึ “พลอยบษุย์” แต่แล้วเช้าวนั
หนึง่ เธอตืน่ขึน้มาในบ้านโบราณ
และพบว่าโลกรอบกายได้เปล่ียน
ไปจากปัจจุบนั เธอกลายมาเป็น
สภุาพสตรสีาวในสงัคมชัน้สงู แห่ง
ปีพทุธศกัราช ๒๔๖๔ 
 ปัญหามากมายที่รุมเร้า 
ท�าให้ “บุษราคมั” ปรารถนาจะ
หลบหนี ชีวิตที่ ยุ ่ ง เหยิ งในป ี
พทุธศกัราช ๒๔๖๔ ไปทีใ่ดกไ็ด้
 กาลเวลาเล่นตลก ท�าให้
สุภาพสตรีสองคนต้องหลงยุค 
สลบับทบาทกนั การปรบัตวัให้เข้า
กบักาลเวลาใหม่เป็นเรือ่งยาก หาก
ทีย่ากกว่ากค็อื ชายหนุม่สองคนที่
ท�าให้หวัใจของพวกเธอหวัน่ไหว
ทกุครัง้ทีไ่ด้พบเจอ..
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