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สตรีทอาร์ตกับกราฟฟิตีในกรุงเทพฯ
และ ณ โฮปเวลล์ ความหวังที่หายไป

การ์ตูนไทย ศิลปะและประวัติศาสตร์
นิโคลาส เวรสแตปเปน

รูพ แมนน บทความและรูปภาพ
เจม เปรื่องเวทย แปล

240 x 170 ซม. 256 หนา
140 ภาพสี่สี, ปกออน
ISBN 978 616 451 062 3
เลมละ 1,100 บาท
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คนพบใจกลางของความเปนประเทศไทยรวมสมัยที่ถูกซอนเรน ผานรูปภาพ
140 ภาพ ตึกที่ถูกทิ้งราง คลอง และพื้นที่โครงการโฮปเวลลที่ไมหลงเหลือ
อยูแลว รวมกับบทสัมภาษณของนักเขียนกราฟฟตีและศิลปนสตรีทอารต
จากกรุงเทพฯ วาดวยเรื่องคาของการทุจริต ผลเสียของการปกครอง
แบบเผด็จการ และผลกระทบของการพัฒนาตอชาติที่กำลังหาความสมดุล
ระหวางแรงผลักดันของโลกาภิวัตนกับการรักษาวิถีทองถิ่นเอาไว
“โครงกระดูกคอนกรีตของอดีตโครงการโฮปเวลลอันนาอับอาย กลายเปน
ผืนผาใบใหมือกราฟฟตีหลากหลายคนผูจับพลัดจับผลูไดรวมเขียน
ประวัติศาสตรการพัฒนาเมืองฉบับขางถนนใหกรุงเทพฯ เมืองฟา
หนังสือแหวกแนวเลมนี้รวบรวมเรื่องราวและงานของพวกเขาไวครบถวน”
– กอง ฤทธิ์ดี นักเขียน และนักแปล
“รูปภาพและขอความของรูพ แมนน พรอมบทสัมภาษณของนักเขียน
กราฟฟตีและศิลปนสตรีทอารต เจาะลึกในชวงชั้นของกรุงเทพฯ อยาง
ดึงดูดใจผานเงื่อนงำที่ปรากฏใหเห็นเปนรอยแตกเลือดซิบที่เกิดจากการ
ขีดเขียนงานศิลปะบนผนังคอนกรีต”
– นิโคลาส เวรสแตปเปน นักเขียน การตูนไทย ศิลปะและประวัติศาสตร

230 x 250 มม. 288 หนา
ภาพประกอบสี่สี 370 ภาพ
ปกออนสันโคง
ISBN 978 616 451 053 1
เลมละ 1,495 บาท

หนังสือการตนู ถือเปนปรากฏการณทเี่ กิดขึน้ ทัว่ โลก ดวยการเปนสือ่ ทีเ่ ขาถึงผูอ า นไดงา ยและมีตน ทุนการผลิตทีไ่ มสงู
ทำใหสามารถหยัง่ รากและเบงบานไดหลากหลายพืน้ ทีก่ ารสำรวจประวัตศิ าสตรของหนังสือการตนู เผยใหเห็นวามี 3
ขัว้ สำคัญทีข่ บั เคลือ่ นวงการนี้ คือ อังกฤษ-อเมริกา ญีป่ นุ และฝรัง่ เศส-เบลเยีย่ ม นำโดยนักเขียนการตนู คนสำคัญ ไดแก
Will Eisner (วิล ไอสเนอร) Osamu Tezuka (โอซามุ เทซึกะ) และ Hergé (แอรเฌ) ศิลปนเหลานีไ้ ดสรางลายเสนทีเ่ ปน
เอกลักษณและนาจดจำใหกบั กลุม ผูช นื่ ชอบผลงาน โลกอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือไปจากตนแบบทีเ่ รารับรูแ ละรับทราบเปนอยางไร
ตนแบบเหลานีถ้ กู สรางขึน้ และธำรงรักษาไวไดอยางไร ใครคือผูด แู ลรักษาตนแบบเหลานัน้ ใครทีส่ ามารถทาทายหรือ
ปรับเปลีย่ นตนแบบเหลานัน้ ได คำถามทีซ่ บั ซอนเหลานีก้ อ ใหเกิดการปะทะกันของประวัตศิ าสตร รสนิยม การเมือง
และอุดมการณ อาจไมมคี ำตอบทีแ่ นนอน แตการคนหาคำตอบจำเปนตองเก็บขอมูล เรียบเรียงสิง่ ตางๆ ทีน่ อกเหนือ
ไปจากทีม่ อี ยู สิง่ ทีไ่ มรหู รืออาจหลงลืมไป
The Art of Thai Comics ถือเปนผลงานทีม่ คี วามสำคัญทีว่ างรากฐานใหกบั แวดวงการตนู Nicolas Verstappen
(นิโคลาส เวรสแตปเปน) และผูท ที่ ำงานรวมกับเขาไดรวบรวมประวัตศิ าสตรกวารอยปของผลงานการตนู และนักเขียนการตนู
จากประเทศไทย ชือ่ ของประยูร จรรยาวงษ อดิเรก อารยะมนตรี เตรียม ชาชุมพร และมุนนิ ทร สายประสาท อาจเปน
ชือ่ ทีไ่ มคอ ยคุน หูสำหรับนักอานประเทศอืน่ ผลงานชิน้ นีส้ ำรวจ ถายทอดเนือ้ หาอยางเจาะลึกเพือ่ เปดพืน้ ทีใ่ หผอู า นไดมโี อกาส
ชืน่ ชมและไตรตรองเรือ่ งราวตางๆ เพือ่ ตัดสินใจเลือกทีจ่ ะรับฟงและรับชมวาประวัตศิ าสตรทางเลือกเปนอยางไร
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สยามในความทรงจำ

สยามในความทรงจำ

ท่องล้านนาบนหลังช้าง

สู่ราชสำนักสยาม

แปลจาก A Thousand Miles on
an Elephant in the Shan States by
Hallett, Holt Samuel

แปลจาก Journal of an Embassy from the Governor-general
of India to the courts of Siam and Cochin China

แปลโดย สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์

แปลโดย สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์

ของโฮลต์ ฮาลเลตต์ พ.ศ. 2427

142 x 210 มม. 376 หนา
ภาพประกอบขาวดำ 201 ภาพ ปกออน
ISBN 978 616 451 055 5
เลมละ 595 บาท
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มิสเตอรโฮลต ซามูเอล ฮาลเลตต (Holt Samuel Hallet) วิศวกรผูด แู ลการสราง
เสนทางรถไฟในบริตชิ ราช ภายหลังเปนผูบ กุ เบิกพัฒนาเสนทางรถไฟในพมา ผลงาน
ทีส่ รางชือ่ เสียงใหเขา คือบันทึกการเดินทางสำรวจทางรถไฟสายเมืองจีนกับพมา
ซึง่ มอบใหราชสมาคมภูมศิ าสตร และตีพมิ พเปนหนังสือชือ่ A Thousand Miles
on an Elephant in the Shan States รวมทัง้ ผลงานทีร่ ว มกับมิสเตอรอารชบิ ลั ด
โคลฮูน (Mr. Archibald Colquhoun) บุกเบิกพัฒนาเสนทางรถไฟขยายการคา
ของอังกฤษในภูมภิ าคตะวันออก
ฮาลเลตตเริม่ เดินทางสำรวจจากเมืองมะละแหมง ขามแมนำ้ ตองยิน (แมนำ้ เมย)
สูไ มลองยี (เมืองยวม) ผานเทือกเขาถึงเมืองฮอด จากนัน้ นัง่ เรือทวนแมนำ้ ปง
ถึงเมืองเชียงใหม ไดเขาเฝาพระเจาอินทวิชยานนท เจาอุบลวรรณา เจานายทัว่ เมือง
ลานนา และผูเ ผยแผศาสนาคนสำคัญ อยางสาธุคณ
ุ ดาเนียล แมกกิลวารี
ฮาลเลตตบนั ทึกรายละเอียดการเดินทางพรอมเกร็ดประวัตศิ าสตรทนี่ า สนใจทัว่
ทัง้ หัวเมืองลานนาจนถึงกรุงเทพฯ สุดทายเขาไดเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ในพระบรมมหาราชวัง แมขา หลวงใหญและหอการคาอังกฤษ
ในพมาพยายามผลักดันโครงการเสนทางรถไฟอยางเต็มที่ แตสดุ ทายโครงการ
นีก้ ไ็ มเกิด เพราะรัฐบาลบริตชิ ราชไมสนับสนุน เนือ่ งจากมีคา ใชจา ยมหาศาล
ไมคมุ คาการลงทุน สวนรัฐบาลสยามเอง คำนึงถึงเรือ่ งความมัน่ คงมากกวาผล
ประโยชนทางการคาจึงลมเลิกโครงการนีไ้ ป

บันทึกการเดินทางของจอห์น ครอว์เฟิรด์
พ.ศ. 2364 ถึง พ.ศ. 2365

142 x 210 มม. 376 หนา
ภาพประกอบขาวดำ 120 ภาพ ปกออน
ISBN 978 616 451 071 5
เลมละ 595 บาท

จอหน ครอวเฟรด (John Crawfurd) หรือทีค่ นไทยรูจ กั ในนาม “ยอน การะฟด” เปนนายแพทยชาวสกอต
ทำงานทีบ่ ริษทั อินเดียตะวันออก (East India Company) ในฐานะศัลยแพทย โดยประจำอยู ณ เมืองเดลีและ
เมืองอักรา ระหวาง พ.ศ. ๒๓๔๖ ถึง พ.ศ. ๒๓๕๑
พ.ศ. ๒๓๕๑ เขาถูกสงตัวไปยังเมืองปนงั เพือ่ เริม่ ศึกษาภาษามาเลยอยางจริงจัง ครัน้ ถึง พ.ศ. ๒๓๖๔
มารควิสแหงเฮสติงส (Marquis of Hasting) ผูส ำเร็จราชการแหงอินเดีย แตงตัง้ ใหเขาเปนทูตเดินทางไปเจริญ
สัมพันธไมตรีกบั ราชสำนักสยามและราชสำนักญวน จอหน ครอวเฟรด พรอมคณะ เดินทางออกจากอินเดีย
เมือ่ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๖๔ ผานชองแคบมะละกา จนถึงสยามในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๓๖๕
เขาเขาเฝาพระเจาลูกยาเธอ กรมหมืน่ เจษฎาบดินทร (พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกลาเจาอยูห วั ) เพือ่ เจรจาเรือ่ ง
การคากับเรือ่ งเมืองไทรบุรี และมีโอกาสเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยในพระบรมมหาราชวังดวย
แมภารกิจครัง้ นีจ้ ะไมประสบความสำเร็จดังทีต่ งั้ ใจ แตจอหน ครอวเฟรด ไดบนั ทึกเรือ่ งราวการเดินทาง
รวมทัง้ การปฏิบตั ภิ ารกิจเอาไวอยางละเอียด ตัง้ แตเริม่ ตนเดินทางจนกระทัง่ ออกจากสยาม ดังทีเ่ ขาเขียนไววา
“ภารกิจในสยามไดขอ สรุปแลว พวกเราควรดีใจทีไ่ ดเดินทางออกนอกประเทศโดยเร็วเพราะเปนการหลีกเลีย่ ง
ไมใหกระทบกระทัง่ กับชาวสยาม”
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ลาว

พมา

สายธารแห่งรอยอดีต

เบื้องหลังเหตุการณ์ล้มล้างราชวงศ์ลาว

ประวัติศาสตร์พม่่าในมุมมองของข้าพเจ้า
ถั่นมิ้นอู
สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ แปล

210 x 142 มม. 356 หนา
13 ภาพขาวดำ ปกออน
ISBN 978 616 7339 90 0
เลมละ 565 บาท

142 x 210 มม. 292 หนา
ISBN 978 616 451 045 6
ขาวดำ ปกออน
เลมละ 550 บาท
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เมือ่ เกือบสองทศวรรษทีผ่ า นมา รัฐบาลในชาติตะวันตกและองคกรเคลือ่ นไหว
ทางการเมือง หมดหวังในความพยายามทีจ่ ะนำมาซึง่ เสรีภาพและประชาธิปไตยในพมา
ซึง่ ไดรบั บทลงโทษและการคว่ำบาตรดานการทองเทีย่ ว - เพือ่ ทีจ่ ะเห็นภาพทีช่ ดั เจน
ตอการปกครองเผด็จการทีร่ นุ แรง เราทราบขอเท็จจริงและประวัตศิ าสตรพมา
มากนอยแคไหน และเรือ่ งราวทีผ่ า นมาของพมาบอกอะไรเกีย่ วกับปจจุบนั
และแมกระทัง่ ในอนาคตแกเราบาง
ในเลม สายธารแหงรอยอดีต - ประวัตศิ าสตรพมาในมุมมองของขาพเจา
ถัน่ มิน้ อูไดนำเสนอประวัตศิ าสตรพมายุคใหม ผานการเลาถึงครอบครัวของเขา
ในแบบรอยแกวทีส่ านตอกันอยางนาทึง่ และนาหวาดหวัน่ นายอูถนั่ คุณตาของเขา
มีอาชีพเปนครูทเี่ มืองเล็กๆ ในสามเหลีย่ มปากแมนำ้ อิรวดี กอนทีจ่ ะดำรงตำแหนง
เปนเลขาธิการสหประชาชาติในยุค ค.ศ. 1960 ดานครอบครัวทางบิดาของผูเ ขียน
สืบเชือ้ สายมาจากขาราชบริพารในราชสำนักอังวะเมือ่ เกือบสองศตวรรษมาแลว

เจามังคลา สุวรรณภูมาแหงลาว
อิสรา แปล
210 x 142 มม. 360 หนา
30 ภาพขาวดำ ปกออน
ISBN 978 616 451 020 3
เลมละ 495 บาท

ราชวงศหนึง่ ซึง่ กอตัง้ สมัยพระเจาฟางุม ใน พ.ศ. 1896 คือ ราชอาณาจักรลานชาง
ตอมาไดเปนรัฐเอกราชเมือ่ พ.ศ. 2492 ในเครือสหภาพฝรัง่ เศส ถูกดึงเขาไปพัวพัน
ในสงครามอินโดจีนจนถึง พ.ศ. 2497 ตามมาดวยการเกิดพรรคคอมมิวนิสตลาว
ซึง่ เกีย่ วของสัมพันธกบั ประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห คือ พรรคปะเทดลาว นับจากนัน้
ราชอาณาจักรลาวไดตกไปอยูใ นวังวนของสงครามเวียดนาม จนกระทัง่ พ.ศ. 2518
พรรคแนวลาวฮักซาด ซึง่ เปนพรรคลูกของคอมมิวนิสตเวียดนามไดขนึ้ สูอ ำนาจ
ราชวงศลาวซึง่ ดำรงอยูน านเจ็ดรอยปไดถกู โคนลมใหลม สลายและแทนทีด่ ว ย
สาธารณรัฐ “ประชาธิปไตยประชาชน” ในอาณัตขิ องประเทศเวียดนามชะตากรรม
ของเจามหาชีวติ สมเด็จราชินี องครชั ทายาทตลอดจนสมาชิกอืน่ ๆ ของราชวงศ
ไดจบลงในคาย “สัมมนา” โดยทีไ่ มมผี ใู ดสนใจไถถามหา...
เจามังคลา สุวรรณภูมา นายทหารจากกองทัพอากาศราชอาณาจักรลาวสำเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการทหารชัน้ สูงของปารีส เปนหลานของเจามหาชีวติ องค
สุดทาย ไดเคยปฏิบตั หิ นาทีร่ บั ใชทา นพอคือ เจาสุวรรณภูมาเมือ่ ครัง้ ทีท่ า นดำรง
ตำแหนงนายกรัฐมนตรีและไดรบั ราชการในกระทรวงการปองกันประเทศในฐานะของ
ผูท อี่ ยูใ นเหตุการณจริงขอมูลทีเ่ จามังคลาไดบนั ทึกไวดว ยความแมนยำเทีย่ งตรงจึงเปน
สวนหนึง่ ประวัตศิ าสตรทคี่ วรศึกษา “ประวัตศิ าสตรคอื บทเรียนทีเ่ ราสงตอใหอนุชน
รุน หลัง...แมวา เรามิอาจฝนทวนสายน้ำได แตเรานาจะศึกษากลไกและการทำงาน
ของสายน้ำใหเกิดประโยชน”

ผ่าพม่า – เปิดประวัติศาสตร์ปกปิด

ฟ้าลิขิตมารัก

ตั้น เมี่ยน-อู
สุภัตรา ภูมิประภาส แปล

มณีสมุทร รัตนกุมพล

เมือ่ หลายทศวรรษของระบอบเผด็จการทหารสิน้ สุดลงในทีส่ ดุ อองซาน ซูจี
เจาของรางวัลโนเบลผูเ ปนทีร่ กั ของนานาชาติปรากฏตัวตอสาธารณะหลังจากถูกกัก
บริเวณในบานพักยาวนานหลายป ความหวังทัง้ หลายพุง ทะยาน
ในฐานะนักประวัตศิ าสตร ตัน้ เมีย่ น-อูมองเห็นรอยราวทัง้ หลายกอตัวขึน้
ระบบเศรษฐกิจผูกขาดอันกดขี่ ความเหลือ่ มล้ำทีเ่ ติบโตขึน้ อยางรวดเร็ว สถาบันตางๆ
ของรัฐทีเ่ สือ่ มทรุด ผลกระทบจากโซเชียลมีเดียใหม การผงาดขึน้ ของเพือ่ นบาน
ทีอ่ ยูต ดิ กันอยางจีน การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ และความรูส กึ ตางๆ
ทีฝ่ ง รากลึกตอเรือ่ งเชือ้ ชาติ ศาสนา และอัตลักษณองชาติ ตางมาบรรจบกัน
เพือ่ ทาทายประชาธิปไตยทีเ่ พิง่ กอเกิด ความรุนแรงระหวางเชือ้ ชาติพงุ เพิม่
และการอพยพชวนขนลุกของผูล ภี้ ยั ชาวโรฮิงญาหลายแสนคน
ตัน้ เมีย่ น-อู อดีตนักวิชาการอาคันตุกะทีว่ ทิ ยาลัยทรินติ ี้ มหาวิทยาลัย
เคมบริดจ เคยทำงานในหนวยปฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพขององคการสหประชาชาติ
3 ชุด และทำงานทีส่ ำนักงานเลขาธิการยูเอ็นในนครนิวยอรกอยูห ลายป เขายังเปน
ผูเ ขียนหนังสือเรือ่ ง The Making of Modern Burma, The River of Lost
Footsteps และ Where China Meets India

ในทศวรรษ 1930 คำผิว สาวสวยขี้อายจากตระกูลผูดีของเมืองหลวงพระบาง
เปนที่ชื่นชอบของหลายๆ คน ในวันปใหมชีวิตเธอเปลี่ยนไปทันใดเมื่อไดสบตา
กับเจาสุวรรณภูมา ชายมีอายุมากกวาและประสบการณเจนโลก
เมื่อตกหลุมรักหัวปกหัวปำ เจาชายหนุมจึงตั้งใจทำทุกวิถีทางใหไดแตงงาน
กับคำผิวคัดคานความประสงคของครอบครัวที่ตองการใหแตงงานกับเจาสาว
เชื้อพระวงศ เรื่องราวที่รวมความรัก ความเศราโศก และความคืนดีกันของหลายฝาย
ไดถูกเลาอยางซาบซึ้งบนฉากหลังของประเทศลาวที่เต็มไปดวยขนบธรรมเนียม
ประเพณีโบราณและความเชื่อถือในโชคลาง
เรื่องราวอันมาจากเรื่องจริงที่ไมเคยมีใครรับรูมากอนที่เธอไดรับถายทอดจาก
คำผิว ผูเปนยาย เปนเรื่องสวนตัวทรงเสนหที่ผนวกเขากับประวัติศาสตรสังคม
ของลาว โดยมีภาพประกอบเปนภาพถายขาวดำจากเหตุการณในอดีต แผนผัง
ลำดับเครือญาติ และเนื้อหาบางสวนเกี่ยวกับประวัติศาสตรลาว

กาลครั้งหนึ่ง ณ หลวงพระบาง

210 x 142 มม. 168 หนา
58 ภาพขาวดำ ปกออน
ISBN 978 616 451 057 9
เลมละ 395 บาท

11

ประวัตศิ าสตรไทย

ประวัตศิ าสตรไทย

เกิดวังปารุสก์ เล่ม ๓ : สมัยยุทธภัย
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ
ปรับปรุงเพิ่มเติมภาพ โดย หมอมราชวงศนริศรา จักรพงษ

สี่ปีสุดท้าย 2460-2463

บันทึกรายวันใน สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภวู นาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
หมอมราชวงศนริศรา จักรพงษ
ไพศาลย เปยมเมตตาวัฒน
250 x 230 ซม. 272 หนา
695 ภาพสี่สี, ปกออนสันโคง
ISBN 978 616 451 017 3
เลมละ 1,395 บาท

240 x 170 มม. 296 หนา
ภาพประกอบสี่สีและขาวดำ 320 ภาพ ปกแข็ง
ISBN 978 616 451 028 9 เลมละ 895 บาท

ชีวติ ของ พลตรี พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ ทีบ่ รรยายใน
เกิดวังปารุสก สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย และ สมัยประชาธิปไตย จบลงในป 2482
เมือ่ พระองคเจาจุลจักรพงษฯ เพิง่ แตงงานและไดพาภรรยาลิสบากลับมาเมืองไทย
มีผอู า นหลายทานอยากทราบวา หลังจากนัน้ มีอะไรเกิดขึน้ อีก เมือ่ กลับถึงอังกฤษ
ในไมชา ก็เกิดมหาสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และ เกิดวังปารุสก เลม 3 จึงเปนเรือ่ ง
ของชีวติ ของทาน หมอมเอลิสะเบธ พีระและหมอมซีรลิ ในชวงสงครามจนถึงป 2491
พระองคจลุ ฯ จึงตัง้ ชือ่ หนังสือเลมนีว้ า เกิดวังปารุสก สมัยยุทธภัย หนังสือจะเริม่
และจบดวยการแขงรถของพระองคพรี ะฯ โดยสองเจาชายไทยยังประสบความสำเร็จอยู
เมือ่ สงครามเกิดขึน้ พระองคจลุ ฯ ไดตดั สินใจยายจากลอนดอนไปอยูท มี่ ณฑล
คอรนวอลล เพือ่ หลีกเลีย่ งการทิง้ ระเบิดทีล่ อนดอน ทานยังหวังจะไดกลับเมืองไทยและ
พยายามจองเรือถึงสามครัง้ เมือ่ กลับประเทศไทยไมได พระองคจลุ ฯ ก็ตดั สินใจเขา
โฮมการดหรือทหารรักษาชายแดนอังกฤษ
ชวงสงครามทำใหพระองคจลุ ฯ ไดเพิม่ ความมุง มัน่ ทีจ่ ะเปนนักประพันธอยางเต็มที่
จึงเริม่ เขียนบทความเรือ่ งสงครามลงในหนังสือพิมพไทย พรอมกับเขียนหนังสือหลาย
เลม รวมถึง เกิดวังปารุสก เลม 1 “ถาขาพเจามีใจอยากจะไดอะไร ก็คอื
อยากไดชอื่ เสียงในทางประพันธทงั้ ทางเมืองไทยและเมืองนอก”
ในการพิมพครัง้ นี้ หมอมราชวงศนริศรา จักรพงษ ไดรวบรวมรูปภาพและแผนที่
กวา 320 ภาพจากคลังเอกสารบานจักรพงษและอีกหลายแหลง
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หลังจากที่หนังสือ ถึงลูกชายเล็ก อันเปนพระราชหัตถเลขาและ
ลายพระหัตถระหวางรัชกาลที่ 5 และสมเด็จฯ เจาฟาจักรพงษเมื่อ
ครั้งทรงศึกษาในประเทศรัสเซียประสบความสำเร็จอยางดี
เลมนี้เปนบันทึกรายวันที่สมเด็จฯ เจาฟาจักรพงษภูวนาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ทรงเขียนดวยลายพระหัตถระหวาง
พ.ศ. 2460 จนถึงวาระสุดทายใน พ.ศ. 2463 ในขณะที่ทรงดำรง
ตำแหนงเสนาธิการทหารบก ซึ่งเปนชวงที่เกิดเหตุการณสำคัญ คือ
มหาสงครามโลกครั้งที่ 1 เรื่องราวในราชวงศและปญหาภายใน
ครอบครัวของพระองค การสวรรคตของสมเด็จพระพันปหลวง
เปนตน
นี่คือเอกสารสำคัญที่ไมเคยพิมพเผยแพรมากอน จะจัดพิมพ
เนื่องในโอกาสที่จะบรรจบครบ 100 ปแหงการทิวงคตใน
พ.ศ.2563 ดวย ในการพิมพครั้งนี้ไดแทรกภาพประกอบซึ่งเปน
รูปเกาที่หาดูไดยากและไมเคยตีพิมพที่ใดมากอน พรอมเชิงอรรถ
อธิบายขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหผูอานไดเขาใจยิ่งขึ้น
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ภาพจาก สีป่ สี ดุ ท้าย 2460-2463

¾.È.òôöò

“กรมประจั
กษ์
” พระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ
กรมหลวงประจั
กษ์
ศลิ
ปาคม (หน้
า ๒๐๑) (หจช.)

พระยาอั
พภั
นตริ
กามาตย์
(จ่
าง ภาณุ
ทั
ต) (หน้
า ๒๐๒) (หจช.)

“องค์
สรุ
ยิ
ง” พระเจ้
าบรมวงศ์
เธอ
กรมหมื
นไชยาศรี
่
สรุ
โิ
ยภาส (หน้
า ๒๐๒)
(หจช.)

“กรมแผนที
่
ทหาร”
กรมแผนที
ทหาร ถนนสราญรมย์
่
(หน้
า ๒๐๒) (หจช.)

“ห้
างแบดแม้
น”
ห้
างแบดแมนแอนด์
โก
(Harry A. Badman & Co.)
ตั
งอยู
้
รมิ
่
ถนนราชดำ
าเนิ
นกลาง
เชิ
งสะพานผ่
านพิ
ภพลี
ลา
(หน้
า ๒๐๒) (หจช.)
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“ห้
างไว้
ตอะเว”
ห้
างไวท์
อะเวย์
(Whlteaway) (ตึ
กขาวตรงกลาง)
ตั
งอยู
้
รมิ
่
ถนนเจริ
ญกรุ
ง เยื
องกั
้
บสถานอั
ครราชทู
ตอั
งกฤษ
ประจำ
าประเทศสยาม (หน้
า ๒๐๒)

ลายพระหั
ตถ์
ของสมเด็
จฯ เจ้
าฟ้
าจั
กรพงษ์
ภู
วนาถ
กรมหลวงพิ
ศณุ
โลกประชานาถ ถึ
งพระยาประสิ
ทธิ
์
ศุ
ภการ (หม่
อมหลวงเฟื
อ พึ
้
งบุ
่
ญ) เรื
องทหารอาสา
่
มี
ความประสงค์
ถวายสิ
งของที
่
เ่
ก็
บได้
ในสนามรบแด่
พระบาทสมเด็
จพระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู
หั
่
ว (RBC)

สำ
าเนาพระราชดำ
ารั
สพระบาทสมเด็
จ
พระมงกุ
ฎเกล้
าเจ้
าอยู
หั
่
วที
ทรงมี
่
แก่
ทหารอาสาในกองบิ
นซึ
งเดิ
่
นทาง
กลั
บมาจากงานพระราชสงคราม
ทวี
ปยุ
โรป (หน้
า ๒๑๒) (RBC)

15

ประวัตศิ าสตรไทย

ประวัตศิ าสตรไทย

เกิดวังปารุสก์

สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สมัยประชาธิปไตย
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ

240 x 170 มม. 584 หนา
ภาพประกอบ 761 ภาพ ปกแข็ง
ISBN 978 974 9863 71 8
เลมละ 895 บาท

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษหรือที่รูจักกันในหมูพระญาติวา ทานหนู
ประสูติในปลายรัชกาลที่ 5 เปนพระโอรสองคเดียวในสมเด็จฯ เจาฟาจักรพงษภูวนาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถและหมอมคัทริน ซึ่งเปนสตรีชาวรัสเซีย ชีวิตตอน
ทรงพระเยาว ไดทรงใกลชิดกับพระบรมวงศานุวงศและเติบโตในราชสำนัก
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ผูเปนยา ไดทรงรูเห็นชีวิตในวังมากมาย
จากความสุขในวัยเด็กของทานและตองเผชิญกับความผลัดพรากหลายครั้ง
การศึกษาและการใชชีวิตในอังกฤษและยุโรป การจัดการแขงรถกับพระองคพีระฯ
เปนตน ซึ่งผูประพันธไดใชสำนวนภาษาไทยที่ชวนอานเขาใจงายและนาติดตาม
การพิมพครั้งใหมนี้ไดรวมสองภาคเขาดวยกัน คือสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย
และ สมัยประชาธิปไตย แตยังคงเนื้อหาสาระที่เขมขนเชนเดิม ไดเพิ่มภาพประกอบ
ที่คนใหมอีกเกือบ 800 รูป ซึ่งเปนรูปเกาที่หาดูไดยากและไมเคยตีพิมพที่ใดมากอน
ตั้งแตปลายรัชกาลที่ 5 จนถึง พ.ศ. 2481 ทายเลมยังเพิ่มเชิงอรรถและ
สารบัญคนชื่ออีกดวย

แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม
หมอมราชวงศนริศรา จักรพงษ
และไอลิีน ฮันเตอร
พันขวัญ ทิพมอม แปล

โปรดติดตาม
หนังสือแคทยาและเจ้าฟ้าสยาม
ฉบับปรับปรุงใหม่ เร็วๆ นี้
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ถึงลูกชายเล็ก

พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๕ และลายพระหัตถ์
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

หมอมราชวงศนริศรา จักรพงษ
ไพศาลย เปยมเมตตาวัฒน บรรณาธิการ

240 x 170 ซม.
452 หนา
400 ภาพสี่สีตลอดเลม ปกแข็ง
ISBN 978 974 9863 57 2
ฉบับพิมพครั้งที่ ๒
เลมละ 1,295 บาท

พระราชหัตถเลขาและลายพระหัตถกวา 300 ฉบับ
ระหวางพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
กับพระราชโอรส สมเด็จฯ เจาฟาจักรพงษภูวนาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถระหวาง พ.ศ. 2439
ถึงสิ้นรัชกาลที่ 5 ใน พ.ศ. 2453 ครอบคลุมชวงเวลา
ที่เปนหัวเลี้ยวหัวตอประวัติศาสตรสยามและรัสเซีย
สมเด็จฯ เจาฟาจักรพงษเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการ
ทหารที่รัสเซียภายใตพระอุปถัมภของจักรพรรดินิโคลัสที่ 2
เปนเวลา 8 ป เอกสารเหลานี้มีความนาสนใจและให
รายละเอียดของสถานศึกษาของพระองคที่โรงเรียน
นายรอยมหาดเล็กหลวง พระบรมวงศานุวงศแหงโรมานอฟ
กิจวัตรประจำวัน เศรษฐกิจ และการเมือง บทบาทของ
สยามที่รัสเซียตองการใหเปนฐานทางยุทธศาสตร
ในภูมิภาคตะวันออก เมื่อมกุฎราชกุมาร นิโคลัสไดเสด็จ
มาเยือนสยามใน พ.ศ. 2434 อันเปนสวนหนึ่งของการ
ประพาสตะวันออกไกลเพื่อเปดทางรถไฟทรานสไซบีเรีย
ในฝงตะวันออกที่เมืองวลาดิวอสตอกใน พ.ศ. 2436
ดวยการตอนรับอยางยิ่งใหญจากรัชกาลที่ 5 กอใหเกิด
มิตรภาพที่ยั่งยืนระหวางสองประเทศ ซึ่งรัสเซียมีสวนชวย
ปองกันการรุกรานของฝรั่งเศส
ในขณะที่พระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 5 ก็เผยให
เห็นถึงความรักระหวางพอกับลูก เรื่องราวภายใน
พระราชวงศสยาม การเมืองการปกครองและเรื่องเชิงลึก
ในราชสำนักที่ไมเคยเปดเผยที่ไหนมากอน ยังมีการ
พบโทรเลขรายงาน เหตุการณที่สำคัญ เชน การปฏิวัติ
ใน พ.ศ. 2448 ที่ใหขอมูลอันนาสนใจและจดหมาย
ไมกี่ฉบับระหวางสมเด็จฯ เจาฟาจักรพงษกับพระคูร กั
สาวรัสเซีย เอกาเทรินา เดสนิตสกายาหรือแคทยา
กอนที่ทั้งคูจะไปเสกสมรสกันที่กรุงคอนสแตนติโนเปล
และไดมาอยูรวมกันในสยาม
17
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เสาวภาผ่องศรีรฦก – จอมกษัตริย์ศรีสยาม

พระราชพิธีแห่งกรุงสยาม
ตั้งแต่โบราณกาล ถึง พ.ศ. ๒๔๗๕

โดย ไพศาลย เปยมเมตตาวัฒน, ภัทรพล เปยวนิ่ม, วรพล จรูญวณิชกุล

200 x 200 มม. 184 หนา
327 ภาพสี่สี ปกแข็ง
ISBN 978 616 451 039 5
เลมละ 900 บาท

เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2462 สมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนี เสด็จสวรรคตดวยพระอาการประชวร ณ พระตำหนักพญาไท
ยังความโศกเศราอาดูรใหแกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั พระบรม
วงศานุวงศ ขาทูลละอองธุลพี ระบาทผูใ หญผนู อ ย และราษฎรทัง้ หลายทีเ่ คย
ไดรบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระองคไมทางใดก็ทางหนึง่ หลายเดือนหลัง
จากนัน้ พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศทองสนามหลวง
ทีส่ มเด็จพระราชปโยรสโปรดเกลาฯ ใหจดั ขึน้ ตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณี
ก็กลายเปนพระราชพิธคี รัง้ สำคัญและยิง่ ใหญอกี พระราชพิธหี นึง่ ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั
หนังสือทีร่ ะลึกเนือ่ งในโอกาสครบรอบ 100 ปวนั คลายวันเสด็จสวรรคต
ของสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีนี้ ในเลม
ประกอบดวยเนือ้ หาสำคัญ 3 สวน เปนขอมูลจากเอกสารหลักฐานรวมสมัย
คือ สวนแรก กลาวถึงพระราชประวัตติ งั้ แตยงั ทรงพระเยาวจวบจนเจริญพระชันษา
ชีวติ สวนพระองคในพระราชสำนัก พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ
ตลอดจนพระเกียรติยศทีท่ รงไดรบั ตลอดพระชนมายุ จนถึงการประชวรและ
เสด็จสวรรคต สวนที่ 2 กลาวถึงพระราชพิธบี ำเพ็ญพระราชกุศล พระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2463 และสวนสุดทาย
เปนภาพถายเครือ่ งประดับและของใชสว นพระองคอนั ประเมินมูลคามิได

จาก Siamese State Ceremonies โดย H.G. Quaritch Wales
คำนิยมโดย ศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง จันทรางศุ, สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ แปล
หนังสือ พระราชพิธีแหงกรุงสยาม ตั้งแตโบราณกาล ถึง พ.ศ. ๒๔๗๕ แปลจาก
Siamese State Ceremonies ประพันธโดย H. G. Quaritch Wales
นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษที่เดินทางเขามาศึกษาและรวบรวมเรื่องพระราชพิธีตางๆ
ในสยามระหวาง พ.ศ. ๒๔๖๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๑
หนังสือเลมนี้กลาวถึงคติความเชื่อแนวคิดประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของ
พระราชพิธีสยามที่ไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ-ฮินดู ตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทรเปนสำคัญ
แตบางสวนก็กลาวถึงอิทธิพลของพุทธศาสนา ตลอดจนความเชื่อโบราณที่มีผลตอพระราชพิธีดวย โดยผูเขียนนำขอมูล
มาวิเคราะหรวมกับทฤษฎีของนักมานุษยวิทยาชาวตะวันตกคนสำคัญของศตวรรษที่ ๒๐ เพื่อโตแยงหรือสนับสนุน
ทฤษฎีเหลานั้นจนตกผลึกทางความคิด
เนื้อหาในหนังสือนี้เนนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งเปนพระราชพิธี
ยิ่งใหญและสำคัญตอพระมหากษัตริยไทยเปนพิเศษ พระราชพิธีอื่นๆ ที่เปนพระราชพิธีสำคัญ เชน พระราชพิธี
ตรียัมพวาย ตรีปวาย พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และพระราชพิธีศรีสัจปานกาล ถือน้ำพระพิพัฒน
สัตยา ก็ถูกอธิบายอยางชัดเจนและมีรายละเอียดปลีกยอยนาสนใจหลายประการ นอกจากนี้ ยังกลาวถึงพระราชพิธี
โบราณที่สาบสูญไปจากราชสำนักและสังคมไทยดวย เชน พระราชพิธีธัญเทาะห พระราชพิธีเคณฑะ พระราชพิธีเฉวียน
พระโคกินเลี้ยง บางพระราชพิธีก็เปนพระราชพิธีที่เคยปฏิบัติสืบตอกันมาอยางยาวนาน แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป
ก็ถูกยกเลิก เชน พระราชพิธีพรุณศาสตร พระราชพิธีจองเปรียงและพระราชพิธีสารท พระราชพิธีโสกันต เปนตน

เจ้าชีวิต – พงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี

ปฏิบัติการลับในสมรภูมิรบ –

บันทึกประวัติศาสตร์
การทหาร การเมืองไทย ที่เพิ่งค้นพบ พลตรีจักรชัย ศุภางคเสน

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ

240 x 170 มม. 464 หนา
ภาพประกอบขาวดำ 565 ภาพ
ปกแข็ง
ISBN 978 616 451 038 8
เลมละ 895 บาท
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เจาชีวิต เปนพระนิพนธในพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ ซึ่งแตเดิม
ทรงแตงเปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหชาวตางประเทศที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตรไทย
ไดทราบถึงประวัติความเปนมาของชาติไทยโดยละเอียด เพราะหนังสือที่
เกี่ยวกับประวัติศาสตรไทยที่เปนภาษาอังกฤษมีใหอานนอยมาก สำหรับการที่
ทรงแปลเปนภาษาไทยนี้ก็เพื่อที่จะใหคนไทยไดทราบถึงเรื่องราวที่ทรงเขียนไว
เปนภาษาอังกฤษและใหคนไทยที่ไมสามารถอานฉบับภาษาอังกฤษได
จะไดเขาใจเนื้อหาตางๆ ภายในหนังสือเลมนี้
เนื้อเรื่องของ เจาชีวิต จะเปนการบรรยายแบบพงศาวดาร ตั้งแตยุคกอน
ประวัตศิ าสตรมาจนถึงสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร โดยเปน
การเลาประวัติศาสตรไทยในแงการเมือง การปกครอง การตางประเทศ เศรษฐกิจ
สังคมและศิลปวัฒนธรรม
หนังสือเลมนีไ้ ดรบั การคัดเลือกใหเปน 1 ในหนังสือดี 100 เลมทีค่ นไทย
ควรอานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั เมือ่ พ.ศ. 2540
ในการพิมพครั้งนี้ ไดปรับปรุงรูปเลมใหมและเพิ่มภาพประกอบอีกมากมาย
เปนภาพที่หายากและทรงคุณคายิ่ง รวมทั้งมีปรับปรุงเนื้อหาของเชิงอรรถ
และมีสารบัญคนชื่อในทายเลมอีกดวย

240 x 170 มม. 362 หนา
500 ภาพสี่สีตลอดเลม ปกแข็ง
ISBN 978 616 451 004 3
เลมละ 1,200 บาท

ดร.ทิพภานิดา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา

240 x 240 มม. 284 หนา
169 ภาพ ปกออนสันโคง
ISBN 978 616 451 026 5
เลมละ 1,295 บาท

ปฏิบัติการลับ ในสมรภูมิรบ เปนบันทึกประวัติศาสตรการทหาร การเมืองของไทย
จากประสบการณของพลตรี จักรชัย ศุภางคเสน นายทหารที่เคยรวมรบในกรณี
พิพาทอินโดจีน พรอมภาพเหตุการณในชวงนั้นมากมาย เปนสมบัติอันล้ำคา
ในทางประวัติศาสตรที่นอยคนจะเคยไดเห็น ในเวลาตอมา ชวงสงคราม
มหาเอเชียบูรพา ทานไดรับมอบภารกิจ ปฏิบัติการเสี่ยงชีวิตบุกเขาไปในดงศัตรู
เพื่อสืบราชการลับ และประสานงานกับฝายสัมพันธมิตร ทามกลางความเปน
ความตายที่พลาดไมไดแมเพียงเสี้ยววินาทีเดียว พลตรี จักรชัย ศุภางคเสนเปน
อีกหนึ่งวีรบุรุษผูรักชาติบานเมือง คนรักชาติดังเชนทานหลายคนที่ปกปดตัวเอง
ไมขอรับคำสรรเสริญใดๆ จากคนยุคหลัง
หนังสือเลมนี้จะเปดเผยเรื่องราวของนายทหารที่ผานเหตุการณสำคัญของ
บานเมือง ตั้งแตครั้งยังเปนเพียงนายรอย ผานการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
กรณีพิพาทอินโดจีน มหาสงคราม การกบฏและรัฐประหารครั้งแลวครั้งเลา
จนถึงวันเสียงปนแตกในยุคปราบโจรคอมมิวนิสต และวันที่เสียงปนดับไป
พรอมกับชีวิตของนายทหารสี่แผนดิน
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Photography

Photography

สยาม –

ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘-๙
รวมทั้งนครวัดและเมืองชายฝั่งประเทศจีน

ไพศาลย เปยมเมตตาวัฒน

280 x 280 มม. 148 หนา
180 รูปขาวดำ ปกแข็ง
ISBN 978 616 7339 56 6
เลมละ 995 บาท

เมื่อกวารอยหาสิบปที่แลว มีชางภาพทานหนึ่งไดเดินทาง เขามายัง
กรุงสยามเพื่อถายภาพทิวทัศน พระมหากษัตริย ผูคนและอื่นๆ
ชางภาพผูนี้คือ จอหน ทอมสัน (14 มิถุนายน พ.ศ. 2380-29
กันยายน พ.ศ. 2463) เปนชางภาพรุนบุกเบิกและนักผจญภัยชาวสกอต
เปนหนึ่งในชางภาพคนแรกๆ ที่เดินทางไปมายังเอเชีย ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2405 เขาไดออกเดินทางมายังสิงคโปร
อันเปนการเริ่มตนการเดินทางไปยังเอเชียและใชชีวิตที่นี่ในอีกสิบปตอมา
ใน พ.ศ. 2408 เขาตัดสินใจเดินทางมาสยามและถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 28 กันยายน จอหนไดติดตอกับ
พระบรมวงศานุวงศและเหลาขุนนางตางๆ เขาใชเวลาสวนใหญในระหวางที่อยูในกรุงเทพฯ ไปกับการถายภาพ
บุคคลสำคัญๆ มากมาย โดยการถายภาพนี้ถือเปนปรากฏการณใหมในสยามเวลานั้นและเปนที่นาตื่นตาตื่นใจ
ของรัชกาลที่ 4 พระบรมวงศและขุนนางคนสำคัญ ที่ไดรับการถายรูปและการถายภาพพระราชพิธีสำคัญๆ
เชน พระราชพิธีโสกันตของเจาฟาจุฬาลงกรณขณะทรงพระเยาวและพระราชพิธีถวายผาพระกฐิน และไดไปเยี่ยม
ชมวัดวาอารามตางๆ เขาไดฉายพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวหลาย
พระอิริยาบถภายในพระบรมมหาราชวัง ผลงานของเขานับเปนบันทึกประวัติศาสตรที่สำคัญของไทย เพราะการ
ถายภาพเพิ่งจะอุบัติขึ้นในโลกเปนครั้งแรกไมกี่ปกอนหนานี้ นับเปนการเปลี่ยนแปลงหนาหนึ่งในประวัติศาสตรไทย

ฉายาลักษณ์สยาม

ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. ๒๔๐๓-๒๔๕๓
โจคิม เค. บาวทซ

280 x 280 มม. 364 หนา
704 ภาพประกอบสี่สี ปกแข็ง
ISBN 978 616 7339 77 1
เลมละ 2,000 บาท

ฉายาลักษณสยาม – ภาพถายโบราณ พ.ศ. ๒๔๐๓-๒๔๕๓ เปน
หนังสือรวมภาพถายโบราณของสยามจำนวนมาก ซึ่งสวนใหญยังไมเคย
ตีพิมพหรือแพรหลายมากอนในประเทศไทย เปนครั้งแรกที่มีการรวม
ประวัติและผลงานของชางภาพชาวตางชาติและคนไทยในยุคแรกที่เริ่มมี
การถายภาพในสยาม ตั้งแตกลางรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ถึงสิ้นรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ดังนี้ แอบเบ ลารโนดี, เฟเดอร เจเกอร, ปแอร รอซิเอร,
คารล บิสมารค, ฟรานซิส จิตร, จอหน ทอมสัน, เฮนรี่ ชูเร็น, กุสตาฟ ริชารด แลมเบิรท, แม็กซ มารติน,
วิลเลียม เคนเนตต ลอฟทัส, ฟริทซ ชูมานน, โจคิม แอนโทนิโอ, โรเบิรต เลนซ, เอมิล กรูตและโคชู อีโซนากะ
ประวัติและขอมูลของชางภาพที่ไดมีการเปดเผยเปนครั้งแรกในหนังสือนี้ไดจากการคนความายาวนานจากคลัง
เอกสารทุกชนิดในตางประเทศ ภาพโบราณในหนังสือเลมนี้ทุกภาพเก็บรักษาอยูในตางประเทศ และเปนครั้งแรก
ที่คนไทยจะไดยลภาพหายากเหลานี้ หนังสือนี้จะเปนการรวมพระบรมฉายาลักษณของพระมหากษัตริยและ
พระราชินีสยาม รวมทั้งพระบรมวงศ ภาพของขุนนางตลอดจนราษฎรในพระนครและหัวเมืองเมื่อกวา 160 ปที่แลว
เปนภาพบุคคล พระราชพิธี และเหตุการณสำคัญ วิถีชีวิตคนไทยโบราณ ทัศนียภาพ สถาปตยกรรม วัดวาอาราม
ดนตรีและนาฏศิลปไทย
20

มุมมองช่างภาพระดับโลก

คู่มือจัดมุมกล้องและแต่งภาพดิจิตอลแบบมืออาชีพ
ไมเคิล ฟรีแมน
255 x 235 มม. 192 หนา
383 ภาพสี่สีตลอดเลม ปกออน
ISBN 978 616 451 008 1
เลมละ 995 บาท

การจัดวางมุมกลองและปรับแตงภาพดิจิตอลเปนปจจัย
สำคัญที่สุดในการทำใหภาพถายออกมานาพอใจ และ
มีความหมายความสามารถในการดูวาภาพที่เรากำลัง
ดูอยูจะเปนภาพที่มีพลัง ตองมีการจัดสวนประกอบใน
กราฟคที่ถูกตอง หนังสือเลมนี้พิมพครั้งแรกเมื่อ
พ.ศ. 2543 และจำหนายไปแลวหลายหมื่นเลม
และไดรับการตีพิมพซ้ำมาตลอด โดยปรับขอมูลและภาพ
ใหทันเหตุการณเพื่อใหเปนคูมือที่ชางภาพทุกคนตองมีไว

บ้านขุนพิทักษ์รายาปัตตานี
อนุพาสน สุววรณมงคล
294 x 206 มม. 176 หนา
178 ภาพสี่สี ปกแข็ง
ISBN 978 616 451 047 0
เลมละ 1,500 บาท

บานขุนพิทกั ษรายา สรางขึน้ เมือ่ ประมาณปพทุ ธศักราช 2460
ตัง้ อยูใ นยานการคาของจังหวัดปตตานีเมือ่ ยุค 100 ปทผี่ า นมา
และเปนทีพ่ กั อาศัยตอเนือ่ งมา 4 รุน อาคารหลังนีค้ อื สถานที่
เกิดของคุณแมศรีสมุ าลย สุวรรณมงคล จึงตัง้ ใจทีจ่ ะบูรณะฟน ฟู
ละอนุรกั ษสถาปตยกรรมทัง้ ภายนอกและภายในใหคงไวเหมือน
เดิม เพือ่ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบรรพบุรษุ และ
ทดแทนพระคุณแมในโอกาสอายุมงคลครบ 7 รอบ 84 ป
ของทาน และเพือ่ ใหทายาทรุน ตอไปไดสบื ทอดอาคารแหงนีไ้ ว
เปนแหลงเรียนรูข องผูท สี่ นใจ เกิดประโยชนสงู สุดแก
จังหวัดปตตานีแผนดินเกิดของคุณแม ซึง่ การบูรณะอาคาร
หลังนีน้ บั เปนครัง้ แรกในยานชุมชนเกาหัวตลาด
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ศิลปะสิ่งทอ

ศิลปะไทย

ผ้าบาติก

เครื่องเงินและถมทองไทย

ในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา
มยุรี วีรประเสริฐ, ศาสตรัตน มัดดิน
ปยนันท เพชระบูรณิน

พอล บรอมเบิรก

222 x 175 มม. 232 หนา
ภาพสี่สีตลอดเลม ปกแข็ง
ISBN 978 616 451 015 9
เลมละ 1,200 บาท

เครื่องเงินและถมทองของไทย คือ งานประณีตศิลปสะทอนใหเห็นถึงฝมือและ
การออกแบบเฉพาะของคนไทย ซึ่งเปนรูปแบบที่เปนที่รูจักกันดีในงานเครื่องเงิน
ของเอเชีย อยางไรก็ตาม หนังสือเลมนี้จะใหขอมูลนาสนใจผานการวิเคราะห
ทางประวัติศาสตรและขอบเขตของการประดิษฐเครื่องเงินและเครื่องถมทอง
ของไทยตั้งแตตนศตวรรษที่ 19 ถึงปจจุบัน ซึ่งมีรูปทรงและการออกแบบ
ลวดลายตางๆ มากมายที่จะใชเปนแหลงอางอิงไดอยางดีสำหรับนักสะสม
หนาใหมและเกา เรียบเรียงโดย พอล บรอมเบิรก นักสะสมผูมีประสบการณ
ซึ่งเปนบรรณาธิการแหงวารสารสยามสมาคมและเปนบรรณาธิการบทความ
นิตยสาร Arts of Asia

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดเสด็จ
พระราชดำเนินเยือนชวาทั้งหมด 3 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2413 พ.ศ. 2439
และ พ.ศ. 2444 ตลอดเสนทางการเสด็จพระราชดำเนินทั้ง 3 ครั้ง
พระองคไดทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอยางสนพระราชหฤทัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ศิลปะในการสรางสรรคผาบาติก หัตถศิลปพื้นเมือง อันเลื่องชื่อของชวา โปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเขียน
ผาบาติกหลายแหง เพื่อทอดพระเนตรขั้นตอนการเขียนลายและยอมสีผา ทรงซื้อผาบาติกจากโรงเขียนผาที่มีชื่อเสียง
และจากพอคาทั่วไป นอกจากนี้ยังมีผูทูลเกลาฯ ถวายผาบาติกอีกเปนจำนวนมาก รวมแลวทรงมีผาบาติกเทาที่คนพบ
ไดมากกวา 300 ผืน เก็บรักษาไวในพระบรมมหาราชวัง
ครั้งที่มีการกอตั้งพิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเมื่อ พ.ศ. 2546 สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคณะทำงานพิพิธภัณฑผาฯ เชิญฉลอง
พระองคและพระภูษาโบราณจากพระบรมมหาราชวังมาศึกษา อนุรักษและซอมแซม ทำใหไดพบผาบาติกดังกลาว
ซึ่งมีลวดลายงดงามอยางยิ่งและปจจุบันนี้คงหาชมไดยาก

งามสมบรมราชินีนาถ

เครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง
ดอวน เอฟ. รูนีย

222 x 175 มม. 188 หนา
271 ภาพสี่สี ปกแข็ง
ISBN 978 974 9863 97 9
เลมละ 995 บาท

เครื่องถวยเบญจรงคเปนเครื่องถวยชามพอรซเลนอันมีเอกลักษณ ซึ่งผลิตขึ้นใน
ประเทศจีนเพื่อราชสำนักและชนชั้นสูงชาวสยามโดยเฉพาะตั้งแตศตวรรษที่ 18
ตอนปลายถึงศตวรรษที่ 19 สีคาไลโดสโคปของชิ้นงานเคลือบลงยาเหลานี้ ได
รับแรงบันดาลใจมาจากเทพปกรณัมพุทธศาสนาและฮินดู รวมไปถึงพืชพันธุ
เขตรอนสีเขียวชอุม ถึงแมวาเครื่องถวยเบญจรงคจะถูกผลิตขึ้นที่ประเทศจีน
แตก็เปนเครื่องถวยชามที่มีรูปแบบ และความงดงามแบบไทยอยางชัดเจน
หนังสือเลมนี้ตามรอยประวัติศาสตรของเครื่องถวยเบญจรงค ตั้งแตเรื่อง
ของเตาเผาอันเกาแกและเลื่องชื่อในเมืองจิงเตอเจิน ประเทศจีน จนถึงประเทศ
สยามซึ่งเปนสถานที่ปลายทาง นอกจากนี้ หนังสือเลมนี้ยังมีภาพถายเครื่อง
เบญจรงคมากมาย ทั้งจากคอลเล็กชั่นสวนตัวและพิพิธภัณฑสถานหลายแหง
รวมทั้งวัดหลวงดวย โดยมีภาพมากมายที่ยังไมเคยไดรับการเผยแพรมากอน
รวมไปถึง “เครื่องถวยลายน้ำทอง” ซึ่งเปนเครื่องถวยชามอีกประเภทหนึ่งที่ใช
ในหมูราชวงศเทานั้น
ดอวน เอฟ. รูนยี เ ปนนักวิชาการอิสระทีพ่ ำนักอยูใ นกรุงเทพฯ มากวา 40 ป
และเปนนักประวัติศาสตรศิลปดานศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนผูแตง
หนังสือหลายเลม โดยสวนมากเปนหนังสือเกีย่ วกับเครือ่ งถวยชามเซรามิคส
ในภูมภิ าคนี้
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290 x 290 มม. 320 หนา
680 ภาพสี่สีตลอดเลม ปกแข็ง
ISBN 978 616 8044 07 0
เลมละ 2,800 บาท

300 x 230 มม. 232 หนา
313 ภาพประกอบสีส่ ี
และ 90 ภาพขาวดำ
ปกแข็ง ISBN 978 616 7339 63 4
เลมละ 2,000 บาท
ปกออน ISBN 978 616 7339 79 5
เลมละ 1,500 บาท

เมื่อสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไดโดยเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรี
กับชาติตางๆ ในทวีปอเมริกาและยุโรปรวม 15 ประเทศ
ในพุทธศักราช 2503 ทรงตระหนักวาเปนการตามเสด็จ
ครั้งใหญอยางเปนทางการ ดังนั้นการตระเตรียม
ฉลองพระองคในโอกาสตางๆ เปนเรื่องสำคัญยิ่ง
นอกจากฉลองพระองคชดุ ไทยแลว สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
นายปแอร บัลแมง นักออกแบบเสื้อผาชาวฝรั่งเศส ทำ
หนาทีด่ แู ลการตัดเย็บฉลองพระองคแบบสากลและแนะนำ
เรื่องการแตงกายใหถูกตองตามธรรมเนียมตะวันตกดวย
หนังสือ งามสมบรมราชินีนาถ เลาเรื่องราวการทำงาน
ของนายบัลแมงที่ไดดูแลการออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค
ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถมากวา 22 ป
ฉลองพระองคสวนใหญตัดเย็บจากผาไทยที่แสดงถึง
เอกลักษณของชาติ จึงมีความงดงามเหมาะสมแกสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถอยางแทจริง
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ศิลปวัฒนธรรมไทย

วิวัฒนาการกษาปณ์ไทย – จากยุคอาณาจักรโบราณ

นางพญาแห่งเหมันต์
แปลจากหนังสือ The Winter Queen ของ Boris Akunin

รณชัย กฤษฎาโอฬาร

แปลโดย สุภิดา แกวสุขสมบัติ

142 x 210 มม. 232 หนา
ปกออน, ขาว-ดำ
ISBN 978 616 451 070 8
เลมละ 395 บาท
280 x 215 มม. 270 หนา
245 รูปสี่สี ปกแข็ง
ISBN 978 616 7339 73
เลมละ 2,495 บาท
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หนังสือเลมนี้เปนผลจากการศึกษาคนความานานกวา 40 ปเกี่ยวกับ
เงินตราในรูปแบบตางๆ ของไทยที่มีมาตั้งแตยุคเริ่มใชเงินตราใน
อาณาจักรโบราณ ตั้งแตอาณาจักรฟูนัน จนถึงยุคที่เริ่มมีการนำเอา
ระบบทศนิยมสมัยใหมของเงินบาทและสตางคมาใช หนังสือนี้เปนสวน
เพิ่มเติมจากหนังสือ Siamese Coins – From Funan to the Fifth
Reign ที่ผูแตงและนายวาสิลีษ มิไฮลอฟษไดจัดทำไวกอนหนานี้
และไดรับางวัลหนังสือเหรียญยอดเยี่ยมจาก International
Association of Professional Numismatists ซึ่งในหนังสือเลมนี้
มีภาพเงินตราเพิ่มเติมมากจากเดิมกวารอยภาพในลักษณะตางๆ
นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการผลิตเหรียญเงินดวยวิธีการกด
แมพิมพ การใชเงินตราโลหะที่เรียกวา เงินทอก เงินแทงที่รูจักกันใน
นามเงินตระกูลฮอย เงินเจียง ปโลหะ ปแกว และปกระเบื้อง
รวมถึงเงินที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ เงินพดดวง
หนังสือนี้จบลงดวยการเปลี่ยนมาใชเหรียญกลมแบน ซึ่งคลายคลึง
กับเหรียญที่ใชในปจจุบัน ผูแตงไดตรวจสอบถายภาพ ชั่งน้ำหนัก
และทดสอบองคประกอบในเงินตราตางๆ กวาพันตัวอยางอีกทั้งยัง
ไดรับความอนุเคราะหภาพบางภาพมาจากพิพิธภัณฑแหงชาติ
ผูจำหนาย และนักสะสมเงินตราหลายราย

เดือนพฤษภาคม ป 1876 กลางสวนอเล็กซานเดอรในกรุงมอสโกทีม่ ผี คู นมากมายและดอกไมบานสะพรัง่ เกิดเหตุ
สะเทือนขวัญ นักศึกษาหนุม จากตระกูลผูด กี อ เหตุยงิ ตัวตายปริศนา แมจะยังไมทราบสาเหตุหรือแรงจูงใจในชัน้ ตน
แตคดีทดี่ เู รียบงายไมซบั ซอนนีเ้ หมือนจะมีบางอยางมากกวาแรกเห็น
อีราสท แฟนโดริน เสมียนหนุม หนาใหมแหงแผนกสืบสวนสอบสวนคดีกลางถูกสงตัวมาหาเบาะแสเพิม่ เติม
และสัญชาตญาณของเขาก็นำไปสูค วามลับเบือ้ งหลังแผนการใหญทมี่ เี ดิมพันอันตรายแฝงอยูท กุ ยางกาว...
นางพญาแหงเหมันต เลมนี้ แปลจาก The Winter Queen นวนิยายสืบสวนสอบสวนเลมแรกในจักรวาล
“นักสืบอีราสท แฟนโดริน” จากจำนวนทัง้ หมด 16 เลมซึง่ ตีพมิ พครัง้ แรกเปนภาษารัสเซียในป 1998
นวนิยายชุดนีเ้ ปนทีน่ ยิ มมาก ไดรบั คำชืน่ ชมวาผูกเรือ่ งไดดี มีเนือ้ หาเขมขนชวนติดตาม ทำยอดขายไปแลวกวา
30 ลานเลมทัว่ โลก ไดรบั การแปลไปแลวหลายภาษา ตลอดจนถูกดัดแปลงเปนซีรสี แ ละภาพยนตร ตัวบอริส อคุนนิ
เปนทัง้ นักเขียนหนังสือประวัตศิ าสตร นักเขียนมือรางวัล และนักแปลมากฝมอื เขาจึงนำฉากและบรรยากาศ
ของรัสเซียในสมัยศตวรรษที่ 19 มาถายทอดเรือ่ งราวสืบสวนสอบสวนทีส่ อดคลองไปกับเหตุการณสำคัญ
ทางประวัตศิ าสตรใหโลดแลนในหนาหนังสือไดอยางสมจริงและมีชวี ติ ชีวา จนครองใจนักอานทัว่ โลกมาอยางยาวนาน
บอริส อคุนนิ เปนนามปากกาของกริกอรี ชควาทิชวิลี นักเขียนชาวจอรเจีย โดยคำวา “อคุนนิ ” มาจากศัพท
ภาษาญีป่ นุ ทีห่ มายถึง villain หรือตัวราย นักเขียนผูน แี้ สดงความเห็นคัดคานนโยบายของรัฐบาลวลาดิเมียร
ปูตนิ อยางเปดเผยตลอดมา กระทัง่ ตัดสินใจยายออกจากรัสเซียในป 2014 และในวิกฤตการณรสั เซียบุก
ยูเครนลาสุด เขายังเปนตัวตัง้ ตัวตีระดมความชวยเหลือแกผลู ภี้ ยั ชาวยูเครนอีกดวย
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285 x 215 มม. 76 หนา
ภาพประกอบสีส่ ี 33 ภาพ ปกแข็ง
ISBN 978 616 451 029 6
เลมละ 795 บาท

เมฆกระต่ายกับนักผลิตฝน

...และตราบชั่วฟ้าดินสลาย

กี้ สวัสดิวตั น
ภาพประกอบโดย เคท เบยเลย

คีริลล บารสกี้

ฝนตกครั้งลาสุดในหมูบานคารียา เมื่อสองป หกเดือน ยี่สิบเจ็ดวัน และสิบหก
ชั่วโมงกอน ยิ่งกวานั้นกอนเมฆก็เริ่มหายไป และเด็กชายคนหนึ่งชื่อโซโล
พลัดพรากจากเมฆกระตาย เพื่อนที่แสนดี เขาจึงตัดสินใจทำบางสิ่งบางอยาง
เพื่อกูสถานการณ โซโลและแมวตัวหนึ่งชื่อเจาจิ้งจอกออกเดินทางเพื่อหาวิธี
ชวยเหลือหมูบานที่หิวกระหายน้ำ และกระถางตนไมที่แหงผากของยา แต
ดินแดนแหงนักผลิตฝนยากที่จะไปถึงไดงายๆ อันดับแรก พวกเขาตองขาม
เทือกเขาหมาปาที่นากลัวและทะเลทรายเวิ้งวาง จากนั้นตองผานดินแดนแหง
ปายสัญญาณนาสยองขวัญ สุดทายตองปนขามกำแพงหิน เมื่อพวกเขาจะตอง
พบอันตรายมากมาย โซโลจะเอาน้ำกลับมาที่หมูบานคารียาไดหรือไม
และจะไดพบเมฆกระตายเพื่อนเกาอีกครั้งหรือเปลา
นิทานพรอมภาพประกอบอันสวยงามของดินแดนในจินตนาการ เรื่องนี้
(เหมาะสำหรับเด็กอายุ ๘ ถึง ๑๒ ขวบ) ใชปญหารวมสมัยในการเลาเรื่องราว
การผจญภัย การตอสู และความกลาหาญอันเหลือเชื่อของเด็กชายคนหนึ่ง
และผองเพื่อนแสนรัก

240 x 170 มม. 184 หนา
ภาพประกอบขาวดำ 80 ภาพ
ปกแข็ง
ISBN 978 616 451 053 1
เลมละ 700 บาท

๒๔๖๑ ทหารสยามผจญภัยในแดนฝรั่งเศส

นายคีรลิ ล บารสกี้ เกิดเมือ่ ป พ.ศ. 2507 ในเมืองเรอูโทฟ เขตมอสโก เมือ่
พ.ศ. 2532 เขาจบมหาวิทยาลัย “สถาบันความสัมพันธระหวางประเทศกรุงมอสโก”
ดวยเกียรตินยิ ม และไดเขากระทรวงการตางประเทศแหงสาธารณรัฐสังคมนิยม
โซเวียต ในฐานะผูเ ชีย่ วชาญดานตะวันออกมืออาชีพและนักการทูต นายคีรลิ ลได
ทำงานทีส่ ถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศจีน อินโดนีเซีย และไทย
และยังไดทำงานปกปองผลประโยชนของประเทศของตนในสภาความมัน่ คงแหง
สหประชาชาติทนี่ วิ ยอรก การทำงานทางการทูตในภูมศิ าสตรกวางๆ ทำให
นายคีรลิ ลไดรบั ประสบการณมากมาย และไดสอื่ สารกับผูค น วัฒนธรรม
และธรรมชาติในประเทศตางๆ ทัว่ โลก
วิธเี ขียนของนายคีรลิ ลนนั้ เรียบงายและไดใจความ เขาเขียนเรือ่ งซึง่ ใกลตวั ทุกคน
เชน ชีวติ ชีวะ ความรัก มิตรภาพ ความระลึกถึงอดีตของตน และพอแมทจี่ ากไปแลว
และเรือ่ งธรรมชาติ นอกจากนีค้ รี ลิ ลมกั จะเลาถึงบทบาทของโชคชะตาและความบังเอิญ
ทีม่ คี วามหมายซอนอยู ในแตละเรือ่ งนี้ เราจะพบกับความบังเอิญทีเ่ หลือเชือ่
ความลับเล็กๆ นอยๆ หรือเหตุการณพลิกผันทีต่ ลกขบขัน

เกมล่าท้ากรรม
แปลจาก Hunters in the Dark

กอสวัสดิ์ สวัสดิวัตน
ลอเร็นซ ออสบอรน

142 x 210 มม. 304 หนา
ขาวดำ ปกออน
ISBN 978 616 451 056 2
เลมละ 495 บาท
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ฝรัง่ เศส พ.ศ. ๒๔๖๑: เมือ่ สงครามยางกาวเขาสูบ ทสุดทายอันสำคัญ
กองทหารบกรถยนตของไทยมาถึงสนามรบชา
รอยเอก สุเมธ เจาระเบียบ และชัย ผูช ว ยแสนแข็งขัน นำทัพปฏิบตั ภิ ารกิจที่
ทำใหพวกเขาตกอยูใ นความปน ปวนของแนวหนามุสซากุน โดยมีหนาทีข่ นสงกระสุน
ไปใหกองปนใหญไวนแกรนดครูใหผบู ญ
ั ชาการระดับสูง และยาใหหนวยทหารที่
โดนลอมโจมตี กอนจะถูกหนวยรถถังสหรัฐฯ ขโมยรถไป
เนือ้ หาของ Last to the Front เลาถึงการปะทะระหวางจักรวรรดิมหาอำนาจ
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและประวัตศิ าสตร และยังเปนเรือ่ งราวสวนตัวของ
ทหารสยามทีอ่ ยูห า งจากบานหลายพันไมล ถูกสงไปเผชิญหายนะครัง้ ใหญทสี่ ดุ
ของโลก ประสบปญหาดานภาษา การเหยียดเชือ้ ชาติ และความอดทนอดกลัน้
ตัวละครชือ่ ชัย ซึง่ ไดรบั บาดเจ็บในประเทศเยอรมนี พกความราเริงและความฉลาด
มากขึน้ กลับกรุงเทพฯ แตกไ็ ดทงิ้ ความสัมพันธฉนั มิตรและความรักไวเบือ้ งหลัง

สุภิดา แกวสุขสมบัติ แปล

210 x 142 มม. 292 หนา
ขาวดำ ปกออน
ISBN 978 616 451 054 8
เลมละ 495 บาท

ครูหนุม อายุ 28 ปจากหมูบ า นเล็กๆ ในอังกฤษตัดสินใจใชเวลาปดภาคฤดูรอ น
เดินทางมาเทีย่ วในประเทศไทยเพือ่ หลีกหนีจากชีวติ อันเงียบเหงาจำเจ หลังขาม
พรมแดนไทยเขาไปในกัมพูชาและโชคดีไดเงินมาหนึง่ กอนจากการเสีย่ งโชคในบอน
โชคชะตานำพาใหชวี ติ เขาตองพลิกผันและพัวพันกับผูค นและเหตุการณตา งๆ ทามกลาง
ความลีล้ บั ดำมืด ความเชือ่ โชคลาง สงผลใหชวี ติ เขาไมเหมือนเดิมอีกตอไป
“ความสามารถของลอเร็นซ ออสบอรนในการเขียนหนังสือ ทำใหเรือ่ งความโกหก
การหลอกลวง และความโลภของเขา ตัง้ อยูใ นฉากทีท่ ำใหคนอานรูส กึ เหมือนอยูใ น
เหตุการณ นวนิยายนีเ้ ต็มไปดวยพลังและความหรูหราภายในอากาศรอนระอุของ
พนมเปญ และบรรยากาศอัปรียท คี่ อ ยๆ เพิม่ ความนากลัว” ปเตอร เค็มพ
The Sunday Times
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Memoir

กาลครัง้ หนึง่ ในแดนมังกร
ชีวติ ผจญภัยของเสีย่ วหลู่ กัว
เสี่ยวหลู กัว แตง

210 x 142 มม. 228 หนา
ขาวดำ ปกออน
ISBN 978 616 4510 02 9
เลมละ 395 บาท

โลกนีค้ อื ละคร นีค่ อื เรือ่ งผจญภัยของเด็กทีพ่ อ แมทอดทิง้ ใหอยูก บั ปูแ ละยาที่
หมูบ า นสือถัง ชายทะเลจีนตะวันออก เสีย่ วหลู กัวมีชวี ติ อยางแรนแคนตองทนเห็น
ปูอ ารมณรอ นทุบตียา ทุกวัน แตเธอก็ไมยอมหมดหวัง แตละวันจิตใจก็เขมแข็งขึน้
ทีละนอย จนเย็นชาเหมือนกอนหินริมหาดในหมูบ า นนัน่ เอง
เมือ่ เสีย่ วหลู กัวไดพบนักศึกษาวิชาศิลปะในหมูบ า น เธอตัดสินใจวาจะเปนศิลปน
ในอนาคต เมือ่ ปูฆ า ตัวตายก็ตอ งอยูก บั ยากันสองคน และวันหนึง่ เธอไดพบพอกับแม
อยางไมคาดฝนซึง่ มารับเธอไปอยูด ว ย ทิง้ ยาใหอยูเ พียงลำพัง
เหวิน่ หลิง – ภูเขาแสนอบอุน เปนสถานทีท่ เี่ สีย่ วหลู กัวไดเริม่ ตนชีวติ ใหมอกี ครัง้
กับพอแม แตเมือ่ มาถึงก็พบวามีพชี่ ายอีกคนหนึง่ ความสัมพันธภายในบานไมราบรืน่
นัก เปนเด็กผูห ญิงไมมใี ครตองการ คุยกันรูเ รือ่ งเฉพาะกับพอซึง่ เปนจิตรกร ในขณะ
ทีแ่ มเปนอดีตยุวชนแดง ทีน่ เี่ อง เธอถูกลวงละเมิดทางเพศจนตองหนีไปเรียนตอ
ทีส่ ถาบันสอนการผลิตภาพยนตรในปกกิง่
เสีย่ วหลู กัวไดทนุ ไปเรียนตอทีอ่ งั กฤษ ถูกริบสัญชาติจนี ดิน้ รนเขียนหนังสือเลม
แรกจนมีชอื่ เสียงโดงดัง ไดฉายาวาเปนนางหงสปา ยุคใหม หนังสือเลมนีเ้ ปน
อัตชีวประวัตกิ ารผจญภัยในชีวติ ของเธอในแดนมานไมไผ สูโ ลกตะวันตกทีม่ คี รบทุกฉาก
เสีย่ วหลู กัวเกิดในจีนเมือ่ ค.ศ. ๑๙๗๓ ปจจุบนั อายุ ๔๔ ป พำนักอยูใ น
กรุงลอนดอนมาตัง้ แต ค.ศ. ๒๐๐๒ หนังสือเลมนีพ้ มิ พเมือ่ ปทแี่ ลวและไดเขาชิงรางวัล
National Book Critics Circle Awards ประเภทอัตชีวประวัติ

จดจำมาเล่าสู่กัน – สานฝันจากเงินหมื่น
บันทึกความทรงจำของ ม.ล.วิทยา จักรพันธฺุ

254 x 177 มม. 124 หนา
45 ภาพสี่สี ปกแข็ง
ISBN 978 616 451 050 0 (ไทย)
ISBN 978 616 451 049 4 (อังกฤษ)
เลมละ 650 บาท
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หมอมหลวงวิทยา จักรพันธุเ ปนทายาทสายตรงทานหนึง่ ในรัชกาลที่ 4 ในชวงวัย
กวา 76 ปนี้ ทานไดมองยอนกลับไปในชีวติ ของทาน ตัง้ แตเปนเด็กจากครอบครัว
ทีแ่ ตกแยกจนถึงปจจุบนั และการตัดสินใจในทางเลือกตางๆ เพือ่ รักษาสัญญาใจ
ทีใ่ หไวกบั ตนเองวา ทานและครอบครัวของทานจะตองหลุดพนจากพันธนาการ
แหงความยากไร
ใน “จดจำมาเลาสูก นั ” ม.ล. วิทยาเลาถึงชีวติ ของทาน ผานเกร็ดเล็กเกร็ดนอย
ในชีวติ ถึงการกาวกระโดดดวยเม็ดเงินเพียงหยิบมือและการฝาฟนชองวาง
ของสีผวิ จนไดรบั การยกยองใหเปนหนึง่ ในนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยทปี่ ระสบ
ความสำเร็จมากทีส่ ดุ ของเมืองแอตแลนตา มาถึงการสรางความสำเร็จขึน้ อีกครัง้
ในประเทศไทยดวย “รีสอรทปลายทาง” ทีไ่ ดรบั รางวัลระดับนานาชาติจวบจน
การตองเผชิญกับโศกนาฏกรรมในตอนเชาหลังวันคริสตมาส พ.ศ. 2547

หนังสือทีน่ กั อ่านผูส้ นใจวัฒนธรรมชาติพนั ธุต์ อ้ งมี
CHINA ADORNED
Ritual and Custom of
Ancient Cultures
Professor Deng Qiyao
Photography by Cat Vinton

จำนวนจำกัด
เพียง 500 เล่ม
ในเมืองไทย
เท่านัน้

400 pages, 230 x 270 mm, Hardback
230 colour illustrations
352 b/w illustrations
ISBN 978 616 451 068 5

เลมละ 2,200 บาท

Aesthetic influences drawn from China have
long resonated throughout global art, design
and thought. China Adorned challenges the
monolithic idea of ‘Chinese’ culture and fashion,
turning the lens on the rich clothing and
jewellery traditions of ethnic minority groups.
Drawing on three decades of research by
cultural anthropologist Professor Deng Qiyao,
the book documents the customs, rituals and
mythology of more than thirty minorities
through their clothing and accessories. Professor
Deng’s never-before-published material sits
alongside stunning contemporary imagery by
photographer Cat Vinton, which showcase
fabrics, jewellery and the surrounding landscapes,
demonstrating the deep connections between
people, place, ritual and adornment.
China Adorned is an elegantly illustrated
meditation on the resilience of material culture
and the importance of preserving traditions in
thelives of China’s ethnic minority groups.

ผลงานจากการคนควาวิจยั นานถึงสามทศวรรษของ
ศาสตราจารย Deng Qiyao นักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม
เลมนี้ รวบรวมวิถปี ฏิบตั ิ พิธกี รรม และปกรณัมของชนกลุม
นอยมากกวาสามสิบกลุม ทีถ่ า ยทอดผานเครือ่ งแตงกายและ
เครือ่ งประดับ ขอมูลสดใหมทยี่ งั ไมเคยตีพมิ พมากอนของ
ศาสตราจารย Deng ไดรบั บอกเลาเคียงคูไ ปกับงานภาพถาย
รวมสมัยสวยตระการตาของชางถายภาพ Cat Vinton
แสดงภาพเสือ้ ผา เครือ่ งประดับ และทัศนียภาพแวดลอม
สือ่ ถึงความผูกพันทีห่ ยัง่ รากลึกระหวางผูค น สถานที่ พิธกี รรม
และศาสตรแหงการประดับประดา
China Adorned เลมนีเ้ ปนเสมือนการดำดิง่ สูห ว งคิด
พรอมภาพงดงามเลอคาวาดวยการปรับตัวของวัฒนธรรม
ทางวัตถุ และความสำคัญของการอนุรกั ษวถิ ชี วี ติ ของ
ชาติพนั ธุก ลุม นอยตางๆ ในประเทศจีน
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