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หนังสือใหม หนังสือใหม

โดย เจามงคลา สวุรรณภูมาแหงลาว
แปล อสิรา ฟรานเญ

เบื้องหลังเหตุการณ์ล้มล้างราชวงศ์ลาว

210 x 142 ซม.   360 หนา 
30 ภาพขาวดำ ปกออน
ISBN 978 616 451 020 3
เลมละ 495 บาท

ราชวงศหนึง่ซึง่กอต้ังสมยัพระเจาฟางุม ใน พ.ศ. 1896 คอื ราชอาณาจกัรลาน
ชางตอมาไดเปนรฐัเอกราชเมือ่ พ.ศ. 2492 ในเครอืสหภาพฝรัง่เศส ถกูดึงเขาไป
พวัพนัในสงครามอนิโดจนีจนถงึ พ.ศ. 2497 ตามมาดวยการเกดิพรรคคอมมวินสิต
ลาวซึง่เก่ียวของสมัพนัธกับประธานาธบิดีโฮจมินิห คอื พรรคปะเทดลาว นบัจาก
นัน้ราชอาณาจกัรลาวไดตกไปอยูในวงัวนของสงครามเวยีดนาม จนกระทัง่ พ.ศ.
2518 พรรคแนวลาวฮกัซาด ซ่ึงเปนพรรคลกูของคอมมวินสิตเวยีดนามไดขึน้สู
อำนาจราชวงศลาวซึง่ดำรงอยูนานเจด็รอยปไดถูกโคนลมใหลมสลายและแทนทีด่วย
สาธารณรฐั “ประชาธปิไตยประชาชน” ในอาณติัของประเทศเวยีดนามชะตากรรม
ของเจามหาชวีติ สมเดจ็ราชนิ ีองครชัทายาทตลอดจนสมาชกิอ่ืนๆ ของราชวงศได
จบลงในคาย “สมัมนา” โดยทีไ่มมผีูใดสนใจไถถามหา...เจามงัคลา สวุรรณภมูา
นายทหารจากกองทพัอากาศราชอาณาจกัรลาว สำเรจ็การศกึษาจากสถาบนั
การทหารชัน้สงูของปารสี เปนหลานของเจามหาชวีติองคสดุทาย ไดเคยปฏบัิติ
หนาทีร่บัใชทานพอคอื เจาสวุรรณภมูาเมือ่ครัง้ท่ีทานดำรงตำแหนงนายกรฐัมนตรี
และไดรบัราชการในกระทรวงการปองกันประเทศ ในฐานะของผูท่ีอยูในเหตกุารณจรงิ
ขอมลูทีเ่จามงัคลาไดบันทกึไวดวยความแมนยำเทีย่งตรงจงึเปนสวนหนึง่ประวติัศาสตร
ท่ีควรศกึษา“ประวติัศาสตรคอื บทเรยีนทีเ่ราสงตอใหอนชุนรุนหลงั...แมวาเรามอิาจ
ฝนทวนสายนำ้ได แตเรานาจะศกึษากลไกและการทำงานของสายนำ้ใหเกิดประโยชน”

โดย ภัทรพล เปยวนิ่ม
วรพล จรูญวณิชกุล

๑๐๐ ปีสวรรคต เสาวภาผ่องศรี
(๒๔๖๒-๒๕๖๒) 200 x 200 ซม.  152 หนา 

250 ภาพ ปกออน
ISBN 978 616 451 039 5
เลมละ 900 บาท

เมือ่วนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2462 สมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนเีสดจ็สวรรคตดวยพระอาการ
ประชวร ณ พระตำหนกัพญาไท ยังความโศกเศราอาดรูใหแกพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั พระบรมวงศานวุงศ
ขาทลูละอองธลุพีระบาทผูใหญผูนอย และราษฎรทัง้หลาย ทีเ่คยไดรบัพระมหากรณุาธคิณุจากพระองคไมทางใดก็ทางหนึง่
หลายเดอืนหลงัจากนัน้ พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ ณ พระเมรมุาศทองสนามหลวง ทีส่มเดจ็พระราชปโยรส
โปรดเกลาฯ ใหจดัขึน้ตามธรรมเนยีมโบราณราชประเพณก็ีกลายเปนพระราชพธิคีรัง้สำคญัและย่ิงใหญอีกพระราชพธิหีนึง่
ในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั

หนงัสอืท่ีระลกึเน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ปวนัคลายวนัเสดจ็สวรรคตของสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ
พระบรมราชชนนนีี ้ในเลมประกอบดวยเนือ้หาสำคญั 3 สวน เปนขอมลูจากเอกสารหลกัฐานรวมสมยั คอื สวนแรก
กลาวถงึพระราชประวติัต้ังแตยงัทรงพระเยาวจวบจนเจรญิพระชันษา ชวีติสวนพระองคในพระราชสำนกั พระราชจรยิาวตัร
พระราชกรณยีกิจ ตลอดจนพระเกยีรตยิศทีท่รงไดรบัตลอดพระชนมาย ุจนถึงการประชวรและเสดจ็สวรรคต สวนที ่2
กลาวถงึพระราชพธิบีำเพญ็พระราชกุศล พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2463 และสวน
สดุทายเปนภาพถายเครือ่งประดับและของใชสวนพระองคอันประเมนิมลูคามไิด

มยุรี วีรประเสริฐ, ศาสตรัตน มัดดิน
ปยนันท เพชระบูรณิน

บาติก
ในพระปิยมหาราชสายสัมพันธ์สยามและชวา

290 x 290 ซม. 320 หนา, 
680 ภาพส่ีสีตลอดเลม ปกแข็ง  ISBN 978 616 8044 07 0
เลมละ 2,800 บาท

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5
ไดเสด็จพระราชดำเนินเยือนชวาทั้งหมดสามครั้ง เมื่อ
พ.ศ. 2413 พ.ศ. 2439 และ พ.ศ. 2444

ตลอดเสนทางการเสด็จพระราชดำเนินท้ัง 3 ครั้ง
พระองคไดทอดพระเนตรสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร
และศิลปวัฒนธรรมอยางสนพระราชหฤทัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งศิลปะในการสรางสรรคผาบาติก หัตถศิลป
พื้นเมือง อันเลื่องช่ือของชวาโปรดที่จะเสด็จพระราช
ดำเนินไปโรงเขียนผาบาติกหลายแหง เพ่ือทอดพระเนตร
ขั้นตอนการเขียนลายและยอมสีผาทรงซื้อผาบาติกจาก
โรงเขียนผาที่มีช่ือเสียงและจากพอคาท่ัวไป นอกจาก
นี้ยังมีผูทูลเกลาฯ ถวายผาบาติกอีกเปนจำนวนมาก
รวมแลวทรงมีผาบาติกเทาที่คนพบไดมากกวา 300 ผืน
เก็บรักษาไวในพระบรมมหาราชวัง

ครั้งท่ีมีการกอต้ังพิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถเมื่อพ.ศ. 2546 สมเด็จพระ
นางเจาฯ บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคณะทำงานพิพิธภัณฑผาฯ
เชิญฉลองพระองคและพระภูษาโบราณจากพระบรม
มหาราชวังมาศึกษา อนุรักษและซอมแซม ทำใหไดพบ
ผาบาติกดังกลาว ซึ่งมีลวดลายงดงามอยางยิ่งและปจจุบัน
นี้คงหาชมไดยาก คณะทำงานพิพิธภัณฑผาฯ จึงไดขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเม่ือ พ.ศ. 2557 เชิญ
ผาบาติกชุดน้ีออกมาจัดแสดงนิทรรศการ “ผาบาติก
ในพระปยมหาราช : สายสัมพันธสยามและชวา”
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561-พฤษภาคม พ.ศ.
2563 พรอมต้ังคณะผูเช่ียวชาญเขียนหนังสือประกอบ
นิทรรศการเลมนี้
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หนังสือใหม ประวตัศิาสตรไทยและพมา

หนังสือ พระราชพิธีแหงกรุงสยาม ตั้งแตโบราณกาล ถึง
พ.ศ. ๒๔๗๕ แปลจาก Siamese State Ceremonies
ประพันธโดย H. G. Quaritch Wales นักมานุษยวิทยา
ชาวอังกฤษที่เดินทางเขามา ศึกษาและรวบรวมเรื่องพระ
ราชพิธีตางๆ ในสยามระหวาง พ.ศ. ๒๔๖๗ ถึง พ.ศ.
๒๔๗๑ หรือต้ังแตปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว

หนังสือเลมนี้กลาวถึงคติความเชื่อ แนวคิดประวัติ
ศาสตรและวิวัฒนาการของพระราชพิธีสยาม ท่ีไดรับ
อิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ-ฮินดู ต้ังแตสมัยสุโขทัย
ถึงสมัยรัตนโกสินทรเปนสำคัญ แตบางสวนก็กลาวถึง
อิทธิพลของพุทธศาสนา ตลอดจนความเชื่อโบราณที่มี
ผลตอพระราชพิธีดวย โดยผูเขียนนำขอมูลมาวิเคราะห
รวมกับทฤษฎีของนักมานุษยวิทยาชาวตะวันตกคนสำคัญ
ของศตวรรษที่ ๒๐ เพื่อโตแยงหรือสนับสนุนทฤษฎีเหลา
นั้นจนตกผลึกทางความคิด เนื้อหาในหนังสือนี้เนน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ซึ่งเปนพระราชพิธียิ่งใหญและสำคัญตอ
พระมหากษัตริยไทยเปนพิเศษ พระราชพิธีอ่ืนๆ ท่ีเปน
พระราชพิธีสำคัญ เชน พระราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวาย
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และ
พระราชพิธีศรีสัจปานกาล ถือน้ำพระพิพัฒนสัตยา ก็ถูก
อธิบายอยางชัดเจนและมีรายละเอียดปลีกยอยนาสนใจ
หลายประการ นอกจากนี้ ยังกลาวถึงพระราชพิธีโบราณ
ท่ีสาบสูญไปจากราชสำนักและสังคมไทยดวย เชน

จาก Siamese State Ceremonies
โดย H.G. Quaritch Wales

คำนิยมโดย ศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
สุทธิศักดิ์ ปาลโพธ์ิ แปล

พระราชพิธีแห่งกรุงสยาม
ตั้งแต่โบราณกาล ถึง พ.ศ. ๒๔๗๕

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

พระราชพิธีธัญเทาะห พระราชพิธีเคณฑะ พระราชพิธี
เฉวียนพระโคกินเลี้ยง บางพระราชพิธีก็เปนพระราชพิธีท่ี
เคยปฏิบัติสืบตอกันมาอยางยาวนาน แตเมื่อยุคสมัย
เปล่ียนแปลงไปก็ถูกยกเลิก เชน พระราชพิธีพรุณศาสตร
พระราชพิธีจองเปรียงและพระราชพิธีสารท พระราชพิธี
โสกันต เปนตน เนื่องจากผูเขียนมีแหลงขอมูลอางอิงช้ัน
เยี่ยมจากบุคคลที่มีความรูความเขาใจและมีหนาที่รับ
ผิดชอบเก่ียวกับพระราชพิธีโดยตรง รวมถึงมีโอกาสเขา
รวมสังเกตการณในพระราชพิธีตางๆ ยอมทำใหขอมูลท่ี
ปรากฏในหนังสือถูกตองนาเช่ือถือและเปนหนังสืออางอิง
สำหรับผูท่ีสนใจเกี่ยวกับพระราชพิธีท่ีดีอีกเลมหนึ่ง โดยมี
ภาพประกอบในเลมอีกมากมายเกือบ ๕๐๐ ภาพพรอม
ผังขบวน เชิงอรรถและดัชนีคนคำดวย แปลโดย สุทธิศักด์ิ
ปาลโพธิ์ นักแปลมือทองท่ีมีผลงานมาแลวมากมาย

พระราชหัตถเลขาและลายพระหัตถกวา 300 ฉบับท่ีมี
ไปมาระหวางพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
กับพระราชโอรส สมเด็จฯ เจาฟาจักรพงษภูวนาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถระหวาง พ.ศ. 2439
ถึงสิ้นรัชกาลท่ี 5 ใน พ.ศ. 2453 ครอบคลุมชวงเวลา
ท่ีเปนหัวเลี้ยวหัวตอประวัติศาสตรสยามและรัสเซีย
สมเด็จฯ เจาฟาจักรพงษเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหาร
ท่ีรัสเซียภายใตพระอุปถัมภของจักรพรรดินิโคลัสที่ 2
เปนเวลา 8 ป เอกสารเหลานี้มีความนาสนใจและให
รายละเอียดของสถานศึกษาของพระองคท่ีโรงเรียนนาย
รอยมหาดเล็กหลวง พระบรม วงศานุวงศแหงโรมานอฟ
กิจวัตรประจำวัน เศรษฐกิจ และการเมือง บทบาทสยาม
ท่ีรัสเซียตองการใหเปนฐาน ทางยุทธศาสตรในภูมิภาค
ตะวันออกเม่ือมกุฎราชกุมาร นิโคลัสไดเสด็จมาเยือน
สยามใน พ.ศ. 2434 อันเปนสวนหนึ่งของการประพาส
ตะวันออกไกลเพ่ือเปดทางรถไฟทรานสไซบีเรียในฝง
ตะวันออกท่ีเมืองวลาดิวอสตอกใน พ.ศ. 2436 ดวยการ
ตอนรับอยางยิ่งใหญจากรัชกาลท่ี 5 กอใหเกิดมิตรภาพ
ท่ียั่งยืนระหวางสองประเทศ ซึ่งรัสเซียมีสวนชวยปองกัน
การรุกรานของฝรั่งเศส ในขณะที่พระราชหัตถเลขาของ
รัชกาลท่ี 5 ก็เผยใหเห็นถึงความ รักระหวางพอกับลูก
เรื่องราวภายในพระราชวงศสยาม การเมืองการปกครอง
และเรื่องเชิงลึกในราชสำนักท่ีไมเคยเปดเผยท่ีไหนมากอน
ยังมีการพบโทรเลขรายงาน เหตุการณท่ีสำคัญ เชน
การปฏิวัติใน พ.ศ. 2448 ที่ใหขอมูลอันนาสนใจและ
จดหมายไมก่ีฉบับระหวางสมเด็จฯ เจาฟาจักรพงษกับ

หมอมราชวงศนริศรา จักรพงษ
ไพศาลย เปยมเมตตาวัฒน บรรณาธิการ

ถึงลูกชายเล็ก
พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๕ และลายพระหัตถ์
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

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

พระคูรกัสาวรสัเซยี เอกาเทรินา เดสนติสกายาหรอืแคทยา
กอนท่ีท้ังคูจะไปเสกสมรสกันท่ีกรุงคอนสแตนติโนเปลและ
ไดมาอยูรวมกันในสยาม
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ประวตัศิาสตรไทยและพมา ประวตัศิาสตรไทยและพมา

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ

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

เกิดวังปารุสก์
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สมัยประชาธิปไตย

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษหรือท่ีรูจักกันในหมูพระญาติวา
ทานหนู ประสูติในปลายรัชกาลท่ี 5 เปนพระโอรสองคเดียวในสมเด็จฯ
เจาฟาจักรพงษภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถและหมอมคัทริน
ซึ่งเปนสตรีชาวรัสเซีย ชีวิตตอนทรงพระเยาว ไดทรงใกลชิดกับพระบรม
วงศานุวงศและเติบโตในราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
ผูเปนยา ไดทรงรูเห็นชีวิตในวังมากมาย จากความสุขในวัยเด็กของทาน
และตองเผชิญกับความผลัดพรากหลายครั้ง การศึกษาและการใชชีวิต
ในอังกฤษและยุโรป การจัดการแขงรถกับพระองคพีระฯ เปนตน ซึ่งผู
ประพันธไดใชสำนวนภาษาไทยที่ชวนอาน เขาใจงายและนาติดตาม 
การพิมพครั้งใหมนี้ไดรวมสองภาคเขาดวยกัน คือ สมัยสมบูรณาญา
สิทธิราชย และสมัยประชาธิปไตย แตยังคงเนื้อหาสาระที่เขมขนเชนเดิม
ไดเพิ่มภาพประกอบท่ีคนใหมอีกเกือบแปดรอย รูป ซ่ึงเปนรูปเกาที่หาดู
ไดยากและไมเคยตีพิมพท่ีใดมา กอน ต้ังแตปลายรัชกาลท่ี 5 จนถึง 
พ.ศ. 2481 ทายเลมยังเพิ่มเชิงอรรถและสารบัญคนช่ืออีกดวย

แคทยาและเจาฟาสยาม เปนเรื่องของความรักอันอื้อฉาวในปลายรัชกาลท่ี 5
เมื่อรัชทายาทอันดับ 2 แหงสยาม สมเด็จฯ เจาฟาจักรพงษภูวนาถที่เสด็จ
ไปศึกษาวิชาการทหารที่รัสเซียภายใตพระอุปถัมภของจักรพรรดินิโคลาสที่ 2
ไดตกหลุมรักกับหญิงงามแหงเมืองเคียฟและตัดสินพระทัยท้ิงเกียรติศักด์ิแหง
พระบรมวงศมาแตงงานดวย โดยไมเกรงกลัวพระราชอาญา ซึ่งเมื่อกวา
รอยปมาแลว เปนเรื่องตองหาม

หนังสือเลมนี้เลาถึงความรักท่ีไรเช้ือชาติและฐานันดรหลังจากที่ไดพาหญิง
คนรักมาสูสยามแลว ทั้งคูตองเผชิญกับอุปสรรคนานัปการ ท้ังจากภายใน
ราชวงศและสังคมชั้นสูงในสมัยนั้น แคทยาก็ตองอดทนตอสรรพสิ่งเหลานั้น
เพื่อคนรักและโอรสองคเดียว พระองคเจาจุลจักรพงษ พระราชนัดดาองคแรก
อันเปนท่ีโปรดปรานของสมเด็จพระพันปหลวง แมวาจะปรับตัวไดอยางดี หลัง
ปฏิวัติในรัสเซีย แคทยาเศราโศกจนตองไปพักผอนตางแดน ทำใหเกิดชองวาง
ใหสาวรุนองคหนึง่ในราชวงศไทย เขามาพวัพนักับเจาฟาจักรพงษ เมื่อแคทยา
เธอตัดสินใจหยารางจากเจาฟาจักรพงษ โดยท้ิงพระองคจุลฯ ไวกับพอ

หนงัสอือัตชีวประวติัเชิงประวติัศาสตรไทยเลมนี ้ประมวลจากจดหมายเหตุ
รายวัน บันทึกสวนพระองคและภาพประกอบมากมาย

หมอมราชวงศนริศรา จักพงษ 
และไอลิีน ฮันเตอร
พันขวัญ ทิพมอม แปล

240 x 170 ซม. 280 หนา 
ภาพประกอบขาวดำ 243 ภาพ ปกแข็ง
ISBN 978 974 9863 72 5 
เลมละ 695 บาท

แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม

เจาชีวิต เปนพระนิพนธในพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ ซึ่งแต
เดิมทรงแตงเปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหชาวตางประเทศท่ีสนใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรไทยไดทราบถึงประวัติความเปนมาของชาติไทยโดยละเอียด
เพราะหนังสือท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตรไทยท่ีเปนภาษา อังกฤษมีใหอานนอย
มาก สำหรับการท่ีทรงแปลเปนภาษาไทยนี้ก็เพื่อท่ีจะใหคนไทยไดทราบถึง
เรื่องราวที่ทรงเขียนไวเปนภาษาอังกฤษและใหคนไทยที่ไมสามารถ อานฉบับ
ภาษาอังกฤษได จะไดเขาใจเนื้อหาตางๆ ภาย ในหนังสือเลมนี้

เนื้อเรื่องของ เจาชีวิต จะเปนการบรรยายแบบพงศาวดาร ตั้งแตยุคกอน
ประวติัศาสตรมาจนถงึสมยัสโุขทยั อยุธยา ธนบรุแีละสมยัรตันโกสินทร โดย
เปนการเลาประวัติศาสตรไทยในแงการเมือง การปกครอง การตางประเทศ
เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม

หนงัสอืเลมนีไ้ดรบัการคดัเลือกใหเปน 1 ในหนงัสอืดี 100 เลมทีค่นไทย
ควรอานจากสำนกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยัเมือ่ พ.ศ. 2540

ในการพิมพครั้งน้ี ไดปรับปรุงรูปเลมใหมและเพ่ิมภาพประกอบอีกมาก
มาย เปนภาพที่หายากและทรงคุณคายิ่ง รวมทั้งมีปรับปรุงเนื้อหาของ
เชิงอรรถและมีสารบัญคนช่ือในทายเลมอีกดวย

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ

240 x 170 ซม.  464 หนา 
ภาพประกอบขาวดำ 565 ภาพ ปกแข็ง
ISBN 978 616 451 038 8
เลมละ 895 บาท

236 x 185 ซม.  320 หนา 
315 ภาพ ปกออนสันโคง
ISBN 978 616 7339 94 8
เลมละ 1,295 บาท

วันนี้เปนวันท่ีภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของขาพเจา เมื่อรูวากองกำลังของสยาม
กำลังกาวเขาสูดินแดนของขาศึก พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2461

หนังสือ สยามกับมหาสงครามโลกครั้งท่ี 1 จะเลาถึงความเกงกาจของ
ราชอาณาจักรหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีไดตัดสินใจที่จะเขาสูสงคราม
โลกครั้งท่ี 1 ท่ีอุบัติขึ้นระหวาง พ.ศ. 2457-2461 ในขณะที่สงครามไดกอ
ใหเกิดความหายนะและความทุกขทรมานอยางไมเคยปรากฏมากอนในทวีป
ยุโรป โดยประเทศสยามไดมีสวนรวมในการสูรบกับประเทศเยอรมนี ทำให
สยามกลายเปนประเทศในอุษาคเนยเพียงประเทศเดียวที่ประกาศสงคราม
กับมหาอำนาจตะวันตก ดวยเหตุนี้จึงทำใหสยามกาวมาสูแถวหนาทาง
การเมืองในระดับโลก

หนังสือนี้ยังใหรายละเอียดภูมิหลังทางการเมืองท่ีนำไปสูการสงกองทหาร
อาสาไปยังฝรั่งเศส ผูเขียนจะบอก เลาเรื่องราวที่นาสนใจของคนไทยซึ่งรอด
ชีวิตเพียงไมก่ีคนจากเหตุเรืออับปางจากตอรปโดเยอรมัน เชลยศึกคนไทย
ท่ีถูกกักกันในปราสาทเกาที่เยอรมันและการกักกันคนเยอรมันและออสเตรีย
ท่ีพำนักอยูในกรุงเทพฯ ในเลมมีภาพถายเกาและเอกสารสำคัญทาง
ประวัติศาตรท่ียัง ไมเคยตีพิมพท่ีไหนมากอนตลอดเลม อันเปนภาพหาดูยาก
ถือวานี้ เปนหนังสือนาสนใจดานประวัติศาสตรเลมหนึ่ง

สยามกับมหาสงครามโลกครั้งที่ 1
ประวัติศาสตร์สากล

สเตฟาน เฮลล

เจ้าชีวิต – พงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี
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ประวตัศิาสตรไทยและพมา ประวตัศิาสตรไทยและพมา

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

ปฏิบัติการลับในสมรภูมิรบ
บันทึกประวัติศาสตร์การทหาร การเมืองไทย ท่ีเพิ่งค้นพบ
พลตรีจักรชัย ศุภางศเสน

ดร.ทิพภานิดา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา

ปฏิบัติการลับ ในสมรภูมิรบ เปนบันทึกประวัติศาสตรการทหาร การเมือง
ของไทย จากประสบการณของพลตรี จักรชัย ศุภางคเสน นายทหารที่
เคยรวมรบในกรณีพิพาทอินโดจีน พรอมกับภาพเหตุการณในชวงนั้นเอา
ไวมากมาย เปนสมบัติอันล้ำคาในทางประวัติศาสตร ท่ีนอยคนจะเคยได
เห็น ในเวลาตอมา ชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา ทานไดรับมอบภารกิจ 
ปฏิบัติการ เสี่ยงชีวิตบุกเขาไปในดงศัตรูเพื่อสืบราชการลับ และ
ประสานงานกับฝายสัมพันธมิตร ทามกลางความเปนความตายที่พลาด
ไมไดแมเพียงเสี้ยววินาทีเดียว พลตรี จักรชัย ศุภางคเสนเปนอีกหนึ่ง
วีรบุรุษผูรักชาติบานเมือง คนรักชาติดังเชนทานหลายคนที่ปกปดตัวเอง
ไมขอรับคำสรรเสริญใดๆ จากคนยุคหลัง 

หนังสือเลมนี้จะเปดเผยเรื่องราวของนายทหารที่ผานเหตุการณสำคัญ
ของบานเมือง ต้ังแตครั้งยังเปนเพียงนายรอย ผานการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง กรณีพิพาทอินโดจีน มหาสงคราม การกบฏและรัฐประหารครั้ง
แลวครั้งเลา จนถึงวันเสียงปนแตกในยุคปราบโจรคอมมิวนิสต และวันท่ี
เสียงปนดับไปพรอมกับชีวิตของนายทหารสี่แผนดิน

เจมส แมคคารธี 
สุทธิศักดิ์ ปาลโพธ์ิ แปล

บุกเบิกสยาม
การสำรวจของพระวิภาคภูวดล (เจมส์ แมคคาร์ธี) 
พ.ศ. ๒๔๒๔-๒๔๓๖

210 x 142 ซม.   208 หนา 
ภาพประกอบ 153 ภาพขาวดำ 
ปกออน
ISBN 978 616 451 006 7
เลมละ 445 บาท

นายเจมส ฟตซรอย แมคคารธ ีหรอืพระวภิาคภวูดล เปนนกัสำรวจและนกัเขียน
แผนท่ีชาวไอรชิ ผูมบีทบาทสำคญัในการปกปนเขตแดนสยาม อกีท้ังเปนเจากรม
แผนท่ีคนแรก 

หนงัสอืเลมนีเ้ปนบันทึกการทำงานท่ัวสยาม รวมทัง้ขอมลูประวติัศาสตรท่ีนา
สนใจ เขาไดเดินทางลงใตถึงคาบสมทุรมาเลย ขึน้เหนอืถึงเชียงใหม เชียงราย และ
เชียงแสน รวมทัง้ขึน้ไปหวัเมอืงเหนอืฝายตะวนัออก อุตรดิตถ นาน หลวงพระบาง
เขาเฝาเจาหลวง เดนิทางรวมกบักองทหารไปปราบฮอ ไปเชียงแขง สวนทางทศิ
ตะวันออกเฉียงเหนอื ไปนครราชสมีา หนองคายและเวยีงจนัทน เขาไดเดินทาง
ไปสำรวจ บอกเลาสถานการณการเมอืงของเมอืงแถงและหัวเมอืงหวัพนัหาทัง้หก 

หนงัสอืเลมนีจ้งึเปนไปตามความตัง้ใจของพระวภิาคภวูดลท่ีวา “ขาพเจาเช่ือวา
แผนท่ีและบันทึกซ่ึงนำไปเผยเเพร คงยงัประโยชนสำหรบัผูอยากไปผจญภัยใน
ดินแดนน้ี ไมมากก็นอย หวงัวา จะเกิดประโยชนอยางสงูสดุกับคนไทย”

การพมิพครัง้น้ีไดเพิม่ภาพถายท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาและเชิงอรรถ รวมทัง้
“แผนท่ีสยามฉบบัพระวภิาคภวูดล” แผนท่ีฉบับแรกท่ีตีพมิพเมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๓
งานช้ินสำคญัท่ีเกิดจากการสำรวจตลอดระยะเวลากวา ๑๒ ปของเขา ซึง่มแีนบ
ทายหนงัสอืนีแ้ละพิมพตามฉบับเดิมทีเ่ปนสีส่ดีวย

เมือ่เกือบสองทศวรรษทีผ่านมา รฐับาลในชาตติะวันตกและองคกรเคลือ่นไหวทาง
การเมอืง หมดหวงัในความพยายามทีจ่ะนำมาซึง่เสรภีาพและประชาธปิไตยในพมา
ซึง่ไดรบับทลงโทษและการควำ่บาตรดานการทองเท่ียว - เพือ่ท่ีจะเหน็ภาพทีชั่ดเจน
ตอการปกครองเผดจ็การทีร่นุแรง เราทราบขอเท็จจรงิและประวติัศาสตรพมามากนอย
แคไหนและเรือ่งราวทีผ่านมาของพมา บอกอะไรกับเราเกีย่วกบัปจจบัุนและแม
กระท่ังในอนาคต

ในเลม สายธารแหงรอยอดีต - ประวติัศาสตรพมาในมมุมองของขาพเจา
ถ่ันมิน้อ ูไดนำเสนอประวติัศาสตรพมายคุใหม ผานการเลาถึงครอบครวัของเขาใน
แบบรอยแกวทีส่านตอกันอยางนาทึง่และนาหวาดหวัน่ คณุตาของเขา นายอถ่ัูน
มอีาชีพเปนครท่ีูเมอืงเลก็ๆ ในสามเหลีย่มปากแมนำ้อริวด ีกอนท่ีจะดำรงตำแหนง
เปนเลขาธกิารสหประชาชาตใินยคุ ค.ศ. 1960 ดานครอบครวัทางบดิาของผูเขยีน
สบืเช้ือสายมาจากขาราชบรพิารในราชสำนกัอังวะเมือ่เกือบสองศตวรรษมาแลว

สายธารแห่งรอยอดีต
ประวัติศาสตร์พม่่่าในมุมมองของข้าพเจ้า

ถ่ันม้ินอู แตง 
สุทธิศักดิ์ ปาลโพธ์ิ แปล

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

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

กาลครั้งหนึ่งในแดนมังกร
ชีวิตผจญภัยของเส่ียวหลู่ กัว

โลกนีค้อืละคร นีค่อื เรือ่งผจญภยัของเดก็ถูกพอแมทอดท้ิงใหมาอยูกับปูและยาที่
หมูบานสอืถัง ชายทะเลจนีตะวนัออก เสีย่วหลู กัวมชีีวติอยางแรนแคนตองทนเหน็ปู
อารมณรอนทุบตียาทกุวนั แตเธอก็ไมยอมหมดหวงั แตละวนัจติใจกเ็ขมแขง็ขึน้ทีละ
นอย จนเยน็ชาเหมอืนกอนหนิรมิหาดในหมูบานนัน่เอง 

เมือ่เสีย่วหลู กัวไดพบนกัศกึษาวชิาศลิปะในหมูบาน เธอตดัสนิใจวา จะเปนศลิปน
ในอนาคต เมือ่ปูฆาตัวตาย กต็องอยูกับยากันสองคนและวนัหนึง่เธอไดพบพอกับแม
อยางไมคาดฝนและมารบัไปอยูดวย ทิง้ยาใหอยูเพยีงลำพงั 

เหวิน่หลงิ – ภูเขาแสนอบอุน เปนสถานทีเ่สีย่วหลู กัวไดเริม่ตนชีวติใหมอีกครัง้
กับพอแมเมือ่มาถงึ ก็พบวา มพีีช่ายอกีคนหนึง่ ความสมัพนัธภายในบานไมราบรืน่
นกั เปนเด็กผูหญิงไมมใีครตองการ คยุกันรูเรือ่งเฉพาะกับพอซึง่เปนจติรกร ในขณะ
ท่ีแมเปนอดีตยุวชนแดง ท่ีนีเ่อง เธอถูกลวนลามทางเพศจนตองหนไีปเรยีนตอท่ีสถาบนั
สอนการผลติภาพยนตรในปกก่ิง 

เสีย่วหลู กัวไดทุนไปเรยีนตอท่ีอังกฤษ ถูกรบิสญัชาติจนี ด้ินรนเขยีนหนงัสอืเลม
แรก จนมช่ืีอเสยีงโดงดัง ไดฉายาวา เปนนางหงสปายคุใหม 

หนงัสอืเลมนีเ้ปนอตัชีวประวติัการผจญภยัในชวีติของเธอในแดนมานไมไผ สูโลก
ตะวันตกท่ีมคีรบทกุฉาก ด่ังท่ีเจมส บอลดวนิเคยกลาววา

“เลาส ิจงเลาใหภเูขาฟง เลาใหญาติพีน่องฟง เลาใหคนทีย่งัมชีีวติอยูเเละคนที่
ตายไปเเลวฟง” 

เสีย่วหลู กัวเกดิในจนีเมือ่ ค.ศ. ๑๙๗๓ ปจจบัุนอาย ุ๔๔ ป พำนกัอยูใน
กรงุลอนดอนมาตัง้แต ค.ศ. ๒๐๐๒ หนงัสอืเลมนีพ้มิพเมือ่ปท่ีแลวและไดเขาชงิรางวลั
National Book Critics Circle Awards ประเภทอัตชีวประวติัเมือ่วนัที ่๒๑ มกราคม
ค.ศ. ๒๐๑๘ โดยมกีารประกาศผลเมือ่เดือนมนีาคม

เสี่ยวหลู กัว แตง
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ฉายาลักษณสยาม – ภาพถายโบราณ พ.ศ. ๒๔๐๓-๒๔๕๓ เปนหนังสือรวมภาพถายโบราณของสยาม
จำนวนมาก ซึ่งสวนใหญยังไมเคยตีพิมพหรือแพรหลายมากอนในประเทศไทย เปนครั้งแรกท่ีมีการรวมประวัติ
และผลงานของชางภาพชาวตางชาติและคนไทยในยุคแรกที่เริ่มมีการถายภาพในสยาม ตั้งแตกลางรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ถึงสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5
ดังน้ี 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 

ประวัติและขอมูลของชางภาพที่ไดมีการเปดเผยเปนครั้งแรกในหนังสือน้ีไดจากการคนความายาวนาน จากคลัง
เอกสารทุกชนิดในตางประเทศ ชางภาพเหลานี้บางทานอาจจะไมคอยเปนท่ีรูจักกันในปจจุบัน ภาพโบราณใน
หนังสือเลมนี้ทุกภาพเก็บรักษาอยูในตางประเทศและเปนครั้งแรกท่ีคนไทยจะไดยลภาพหายากเหลานี้

หนังสือนี้จะเปนการรวมพระบรมฉายาลักษณของ พระมหากษัตริยและพระราชินีสยาม รวมทั้งพระบรมวงศ
ภาพของขุนนางตลอดถึงราษฎรในพระนครและหัวเมืองเมื่อกวา 160 ปท่ีแลว เปนภาพบุคคล พระราชพิธี และ
เหตุการณสำคัญ วิถีชีวิตคนไทยโบราณ ทัศนียภาพ สถาปตยกรรม วัดวาอาราม ดนตรีและนาฏศิลปไทย

หนังสือนี้จะเปนคูมือท่ีสมบูรณสำหรับผูท่ีสนใจประวัติศาสตรไทย นักสะสม นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
เปนครั้งแรกท่ีพิมพตราสัญลักษณท่ีปรากฏหลังภาพเหลานี้ดวยเพื่อการศึกษาประวัติศาสตรการถายภาพของไทย
และมีขอมูลเชิงลึกในคำอธิบายภาพทุกภาพท่ีนาสนใจยิ่ง

โจคิม เค. บาวทซ

280 x 280 ซม.
364 หนา 
704 ภาพประกอบส่ีสี ปกแข็ง
ISBN 978 616 7339 77 1
เลมละ 1,800 บาท

ฉายาลักษณ์สยาม
ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ.  ๒๔๐๓-๒๔๕๓

ภาพถายภาพถาย

ไพศาลย เปยมเมตตาวัฒน

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

สยาม – ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘-๙
รวมทั้งนครวัดและเมืองชายฝ่ังประเทศจีน

เมื่อกวารอยหาสิบปท่ีแลว มีชางภาพทานหนึ่งไดเดินทาง
เขามายังกรุงสยามเพื่อถายภาพทิวทัศน พระมหากษัตริย
ผูคนและอื่นๆ ชางภาพผูนี้คือ จอหน ทอมสัน (14
มิถุนายน พ.ศ. 2380-29 กันยายน พ.ศ. 2463) เปน
ชางภาพรุนบุกเบิกและนักผจญภัยชาวสกอต เปนหนึ่งใน
ชางภาพคนแรกๆ ท่ีเดินทางไปมายังเอเชียในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2405 เขาไดออกเดินทางมายังสิงคโปร
อันเปนการเริ่มตนการเดินทางไปยังเอเชียและใชชีวิตท่ีนี่
ในอีกสิบปตอมา โดยไดเดินทางไปท่ัวเอเชีย ในขั้นตน
เขาไดกอต้ังรานถายภาพในสิงคโปร

ใน พ.ศ. 2408 เขาตัดสินใจเดินทางมาสยามและ
ถึงกรุงเทพฯ ในวันท่ี 28 กันยายน จอหนไดติดตอกับ
พระบรมวงศานุวงศและเหลาขุนนางตางๆ เขาใชเวลา
สวนใหญในระหวางที่อยูในกรุงเทพฯ ไปกับการถายภาพ
บุคคลสำคัญๆ มากมาย โดยการถายภาพนี้ถือเปน
ปรากฏการณใหมในสยามเวลานั้นและเปนท่ีนาตื่นตกต่ืน
ใจของรัชกาลท่ี 4 พระบรมวงศและขุนนางคนสำคัญ

ท่ีไดรับการถายรูปและการถายภาพพระราชพิธีสำคัญๆ
เชน พระราชพิธีโสกันตของเจาฟาจุฬาลงกรณขณะทรง
พระเยาวและพระราชพิธีถวายผาพระกฐินและไดไปเยี่ยม
ชมวัดวาอารามตางๆ เขาไดฉายพระบรมฉายาลักษณ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวหลายพระ
อิริยาบถ ภายในพระบรมมหาราชวัง

ผลงานของเขานับเปนบันทึกประวัติศาสตรท่ีสำคัญ
ของไทย เพราะการถายภาพเพิ่งจะอุบัติขึ้นในโลกเปน
ครั้งแรกไมก่ีปกอนหนานี้ นับเปนการเปลี่ยนแปลงหนา
หนึ่งในประวัติศาสตรไทย ไดมีการจัดนิทรรศการภาพ
ถายของจอหน ทอมสันสามครั้งในไทยระหวาง พ.ศ.
2558-2560 ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากสถาบัน
เวลคัมแหงกรุงลอนดอน ซ่ึงเปนผูครอบครองฟลมกระจก
ตนฉบับท้ังหมดของเขา โดยใหการสนับสนุนในเรื่องการ
ขยายภาพและการพิมพภาพออกมาขนาดใหญเพื่อจัดสง
มายังกรุงเทพฯ เพ่ือการนี้

พืน้ทีช่ายแดนใตของไทยทีถู่กลืมและรมุเราดวยปญหา ยงัคงมวีงัไมผพุงั ซ่ึง
ครัง้หนึง่เคยเปนบานของราชาองคสดุทายแหงอาณาจกัรมลาย ูคนทองท่ีเรยีก
ขานทีน่ีว่า เรอืนราชา (รเูมาะหราญอ) สถานทีน่ีอ้บอวลไปดวยความสญูเสยี
ความโดดเดีย่ว เตม็ไปดวยอดตีอันรุงโรจนและปจจบัุนอันนาเศราสลด ชาเวยีร
โคมาสบงัเอญิไดพบบานลกึลับนี ้จากความใครรูเก่ียวกบัพ้ืนท่ีชายแดนท่ีถูก
วาดภาพใหนาสะพรงึกลัว แตกลับมนีอยคนนกัท่ีรูจกัอยางแทจรงิเมือ่กาวผาน
ประตูเขาไป เขาตกอยูภายใตมนตรสะกดใหตองขดุลึกลงไปถึงอดีตของบาน
หลงันี ้พอหมอชาวมสุลมิผูดูแลเรอืนมกัประกอบพิธกีรรมในบานอยูเนอืงๆ
เช้ือเชิญใหผูเขยีนพำนกัและช้ีนำเขาเขาสูมติิท่ีซอนเรนของสถานทีแ่หงนี ้ใน
ขณะทีเ่ขาสรางสายใยความไวเนือ้เช่ือใจกบัคนในบาน เศษเสีย้วทีห่ายไปของ
ประวติัศาสตรก็เริม่ปะติดปะตอกันเขาอยางแชมชาและเผยใหท้ังวฒันธรรมเกา
แกท่ีถูกปกปดมายาวนาน รวมทัง้ความสมัพนัธระหวางบานหลงันีกั้บการตอ
สูด้ินรนนบัศตวรรษในดนิแดนแหงความขดัแยงแหงนี้

เรือนราชา
จากอดีตอันรุ่งเรืองสู่ความโรยราแห่งปาตานี

ชาเวียร โคมาส

290 x 290 มม. 232 หนา ปกแข็ง
86 ภาพขาวดำ
ISBN 978 616 7339 50 4
เลมละ 1,800 บาท

การจัดวางมุมกลองและปรับแตงภาพดิจิตอลเปนปจจัยสำคัญท่ีสุดในการ
ทำใหภาพถายออกมานาพอใจ และมีความหมาย ความสามารถใน
การดูวา ภาพที่เรากำลังดูอยูจะเปนภาพที่มีพลัง ตองมีการจัดสวน
ประกอบในกราฟคที่ถูกตอง

หนังสือเลมนี้พิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2543 และจำหนายไปแลว
หลายหมื่นเลมและไดมีการตีพิมพซ้ำมาตลอด โดยปรับขอมูลและภาพ
ใหทันเหตุการณเพื่อใหเปนคูมือท่ีชางภาพทุกคนตองมีไว

ไมเคิล ฟรีแมน

มุมมองช่างภาพระดับโลก
คู่มือจัดมุมกล้องและแต่งภาพดิจิตอลแบบมืออาชีพ
255 x 235 ซม.   192 หนา   
383 ภาพส่ีสีตลอดเลม ปกออน
ISBN 978 616 451 008 1 เลมละ 995 บาท
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ดอวน  เอฟ. รูนีย

เครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง

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

ศิลปวัฒนธรรมไทย

เครื่องถวยเบญจรงคเปนเครื่องถวยชามพอรสเลนอันมีเอกลักษณ ซึ่งผลิตขึ้นใน
ประเทศจีนเพื่อราชสำนักและชนช้ันสูงชาวสยามโดยเฉพาะตั้งแตศตวรรษที่ 18
ตอนปลายถึงศตวรรษที่ 19 สีคาไลโดสโคปของชิ้นงานเคลือบลงยาเหลานี้ ได
รับแรงบันดาลใจมาจากเทพปกรณัมพุทธศาสนาและฮินดู รวมไปถึงพืชพันธุ
เขตรอนสีเขียวชอุม ถึงแมวา เครื่องถวยเบญจรงคจะถูกผลิตขึ้นท่ีประเทศจีน
แตก็เปนเครื่องถวยชามที่มีรูปแบบ และความงดงามแบบไทยอยางชัดเจน 

หนังสือเลมนี้ตามรอยประวัติศาสตรของเครื่องถวยเบญจรงค ต้ังแตเรื่อง
ของเตาเผาอันเกาแกและเล่ืองช่ือในเมืองจิงเตอเจิน ประเทศจีน จนถึงประเทศ
สยาม ซึ่งเปนสถานที่ปลายทาง นอกจากนี้ หนังสือเลมนี้ยังมีภาพถายเครื่อง
เบญจรงคมากมาย ทั้งจากคอลเล็กช่ันสวนตัวและพิพิธภัณฑสถานหลายแหง
รวมทั้งวัดหลวงดวย โดยมีภาพมากมายที่ยังไมเคยไดรับการเผยแพรมากอน
รวมไปถึง “เครื่องถวยลายน้ำทอง” ซึ่งเปนเครื่องถวยชามอีกประเภทหน่ึงท่ีใช
ในหมูราชวงศเทานั้น 

หนังสือเลมนี้ถือเปนแหลงรวบรวมขอมูลเก่ียวกับเครื่องถวยเบญจรงค
สำหรับผูท่ีเริ่มสนใจทั่วไปและนักสะสม มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและมีรายละเอียด
เก่ียวกับลายตางๆ ท่ีใชเขียนบนเครื่องถวยเหลานี้อยางครบครัน

ดอวน เอฟ. รูนี่ยเปนนักวิชาการอิสระที่พำนักอยูในกรุงเทพฯ มากวา 40
ปและเปนนักประวัติศาสตรศิลปดานศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนผูแตง
หนังสือ มาหลายเลม โดยสวนมากเปนหนังสือเก่ียวกับเครื่องถวยชาม
เซรามิคสในภูมิภาคนี้

เครื่องเงินและถมทองของไทย คือ งานปราณีตศิลปใหเห็นถึงฝมือและการออก
แบบเฉพาะของคนไทย ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีเปนท่ีรูจักกันดีในงานเครื่องเงินของ
เอเชีย อยางไรก็ตาม ในหนังสือนี้ จะใหขอมูลเก่ียวกับความนาสนใจ
การวิเคราะหทางประวัติศาสตรและขอบเขตของการประดิษฐเครื่องเงินและ
เครื่องถมทองของไทยต้ังแตตนศตวรรษที่ 19 ถึงปจจุบัน ซึ่งมีรูปทรงและ
การออกแบบลวดลายตางๆ มากมายที่ในหนังสือนี้จะเปนแหลงอางอิงได
อยางดีสำหรับนักสะสมหนาใหมและเกา เรียบเรียงโดยนักสะสมผูมี
ประสบการณ พอล บรอมเบิรก ซึ่งเปนบรรณาธิการแหงวารสารสยามสมาคม
และเปนบรรณาธิการบทความในนิตยสาร Arts of Asia ดวย

พอล บรอมเบิรก

เครื่องเงินและถมทองไทย

222 x 175 ซม.   232 หนา  
ภาพสี่สีตลอดเลม ปกแข็ง
ISBN 978 616 451 015 9
เลมละ 995 บาท

ศิลปวัฒนธรรมไทย

240 x 220 มม
120 หนา ปกออน
ภาพประกอบสสีกีวา 
100 ภาพ
ISBN 978 974 9863 78 7 
เลมละ 500 บาท

228 x 228 ซม. 204 หนา 
68 รายการอาหารและเคร่ืองดืม่ 
232 ภาพประกอบส่ีส ีปกออน
ISBN 978 616 7339 47 4
ราคาเลมละ 995 บาท

บูติกโฮเต็ล จักรพงษวิลลาตั้งอยูริมฝงแมน้ำเจาพระยา ในใจกลางของยาน
เมืองเกาแหงกรุงเทพมหานคร นับวา เปนสวรรคท่ีเงียบสงบ ปราศจาก
ความเรงรีบและวุนวายของเมืองท่ีทันสมัย ตำหนักใหญสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2450
โดยสมเด็จฯ เจาฟาจักรพงษภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเมื่อ 111
ปมาแลว ไดรับการพัฒนาใหเปนโรงแรมบูติกหรู โดยหมอมราชวงศนริศรา
จักรพงษ พรอมภัตตาคารริมแมน้ำที่มีอาหารอรอยและวิวสวยที่สุดในกรุงเทพฯ

บัดน้ีคุณก็สามารถที่จะเรียนรูการทำอาหารไทยตำรับ ชาววังน้ีโดย
เชฟวรวัฒน ทองหลอ อาหารจานยอดนิยมและจานเดนของจักรพงษวิลลาได
นอกจากน้ี ยังมีภาคผนวกทายเลมที่ครอบคลุมสาระสำคัญ เชน อภิธานศัพท
วิธีการทำพริกแกงท่ีสมบูรณแบบหรือวิธีการหอขนมจากใบตอง เปนตน 

ชุดอาหารเย็นจะเปลี่ยนตามวันและฤดูกาล โดยมีท้ังอาหารไทยแท
และรสชาติแปลกใหม

หนังสือเลมนี้จัดพิมพเปนภาษาไทยและอังกฤษในเลมเดียวกัน นำเสนอ 50
สำนวนและสุภาษิตไทยอยางสรางสรรค แตละสุภาษิตไดถูกนำตีความอยาง
มีสี สันฉูดแาดเพ่ือสะทอนวัฒนธรรมไทยรวมสมัย ตุลยา พรพิริยะกุลชัย
นักออก แบบงานศิลปไดคัดสรรศิลปนช้ันนำของไทย เชน มานิต ศรีวานิชภูมิ
พินรี สัณฑพิทักษและจักกาย ศิริบุตร มารวมตี ความหมาย
สุภาษิตผานผลงานศิลปะหลากหลายแนวทาง

งามพรรณ เวชชาชิวะ นักเขียนรางวัลซีไรต บรรยายความหมายของ
สุภาษิตพรอมเรื่องเลาประทับใจของเด็กหญิงลำน้ำกับลุงปาในเมืองใหญ
ท่ีสะทอนใหเห็นความเชื่อมโยงของมรดกไทย ในแบบสุภาษิตกับชีวิต
สมัยใหมท่ีเรงดวน

ถึงพริกถึงขิง – มุมมองใหม่สุภาษิตไทย

ตุลยา พรพิริยะกุลชัย และ งามพรรณ เวชชาชีวะ

บทนำโดย
หมอมราชวงศนริศรา จักพงษ
ภาพถายโดย ไพศาลย เปยมเมตตาวัฒน

ตำรับริมน้ำ – อาหารไทย ณ จักรพงษ์วิลล่า
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รณชัย กฤษฎาโอฬาร

280 x 215 ซม.  270 หนา 
245 รูปสี่สี ปกแข็ง
ISBN 978 616 7339 73
เลมละ 2,495 บาท

วิวัฒนาการกษาปณ์ไทย – จากยุคอาณาจักรโบราณ

หนังสือเลมนี้เปนผลจากการที่ผูแตงไดศึกษาคนความานานกวา 40 ปเก่ียวกับ
เงินตราในรูปแบบตางๆ ของไทยท่ีมีมาตั้งแตยุคเริ่มใชเงินตราในอาณาจักร
โบราณ ตั้งแตอาณาจักรฟูนัน จนถึงยุคที่เริ่มมีการนำเอาระบบทศนิยมสมัยใหม
ของเงินบาทและสตางคมาใช หนังสือนี้เปนสวนเพิ่มเติมจากหนังสือ Siamese
Coins – From Funan to the Fifth Reign ท่ีผูแตงและนายวาสิลีษ
มิไฮลอฟษไดจัดทำไวกอนหนานี้และไดรับรางวัลหนังสือเหรียญยอดเย่ียมจาก
International Association of Professional Numismatists หนังสือเลมนี้
มีภาพเงินตราเพิ่มเติมมากจากเดิมกวารอยภาพในลักษณะตางๆ  

นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการผลิตเหรียญเงินดวยวิธีการกดแมพิมพ การ
ใชเงินตราโลหะที่เรียกวา เงินทอก เงินแทงท่ีรูจักกันในนามเงินตระกูลฮอย
เงินเจียง ปโลหะ ปแกวและปกระเบ้ือง รวมถึงเงินท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดคือ
เงินพดดวง หนังสือนี้จบลงดวยการเปลี่ยนมาใชเหรียญกลมแบน ซ่ึงคลาย
คลึงกับเหรียญท่ีใชในปจจุบัน ผูแตงไดตรวจสอบถายภาพ ชั่งน้ำหนักและ
ทดสอบองคประกอบในเงินตราตางๆ กวาพันตัวอยางอีกท้ังยังไดรับความ
อนุเคราะหภาพบางภาพมาจากพิพิธภัณฑแหงชาติ ผูจำหนายและนักสะสมเงิน
ตราหลายราย

งามสมบรมราชินีนาถ

300 x 230 ซม.  232 หนา 
313 ภาพประกอบส่ีสี
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

เมื่อสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถไดโดยเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับ
ชาติตางๆ ในทวีปอเมริกาและยุโรปรวม 15 ประเทศใน
พุทธศักราช 2503 ทรงตระหนักวา เปนการตามเสด็จครั้ง
ใหญอยางเปนทางการ ดังนั้นการตระเตรียมฉลองพระองค
ในโอกาสตางๆ เปนเรื่องสำคัญย่ิง 

นอกจากฉลองพระองคชุดไทยแลว สมเดจ็พระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
นายปแอร บัลแมง นักออกแบบเส้ือผาชาวฝรั่งเศส ใหทำ
หนาทีดู่แลการตดัเย็บฉลองพระองคแบบสากลและแนะนำ
เรื่องการแตงกายใหถูกตองตามธรรมเนียมตะวันตกดวย

หนังสือ งามสมบรมราชินีนาถ จะไดเลาเรื่องราวการ
ทำงานของนายบัลแมงที่ไดดูแลการออกแบบตัดเย็บฉลอง
พระองคของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถมากวา
22 ป ฉลองพระองคสวนใหญตัดเย็บจากผาไทยที่แสดงถึง
เอกลักษณของชาติ จึงมีความงดงามเหมาะสมแกสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถอยางแทจริง

ศิลปวัฒนธรรมไทย
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