ริเวอร์ บุ๊คส์
2562-2563

บริษัท สำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ จำกัดได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531
โดยหม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ เพื่อผลิตหนังสือคุณภาพสูงโดยคนไทย เพื่อคนไทยและ
ชาวต่างชาติ ได้จัดพิมพ์หนังสือมากกว่า 300 เล่มแล้ว เป็นหนังสือแนวประวัติศาสตร์ไทย
ประวัติศาสตร์อุษาคเนย์ในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โบราณคดีและสถาปัตยกรรม
ศิลปกรรมร่วมสมัย ภาพถ่ายโบราณ หนังสือนำชมเมืองทางมรดกโลกในเอเชีย คู่มือทำอาหาร
รวมทั้งหนังสือนวนิยายเชิงประวัติศาสตร์ พจนานุกรม เป็นต้น
รายการหนังสือในเล่มนี้มีเฉพาะหนังสือภาษาไทยเท่านั้น
เรามีหนังสือภาษาอังกฤษอีกมากมาย โปรดเข้าไปดาวน์โหลดหรือชมรายการหนังสือได้ที่
www.riverbooksbk.com
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
order@riverbooksbk.com
นอกจากนั้น ท่านยังสามารถแวะมาชมหรือซื้อหนังสือได้ที่สำนักงาน
จักรพงษ์วิลล่า/ริเวอร์บุ๊คส์
396 ถนนมหาราช หลังมิวเซียมสยาม
ใกล้โรงเรียนราชินี ท่าเตียน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เปิดจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
ติดตามข่าวสารริเวอร์บุ๊คส์ได้ทางที่ facebook โดยพิมพ์คำว่า river books

สารบัญ
หนังสือใหม
บาติก – ในพระปยมหาราชสายสัมพันธสยามและชวา
๑๐๐ ปสวรรคต เสาวภาผองศรี (๒๔๖๒-๒๕๖๒)
เบื้องหลังเหตุการณลมลางราชวงศลาว
ประวัติศาสตรไทยและพมา
พระราชพิธีแหงกรุงสยาม – ตั้งแตโบราณกาล ถึง พ.ศ.๒๔๗๕
ถึงลูกชายเล็ก – พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๕ และลายพระหัตถ
สมเด็จฯ เจาฟาจักรพงษภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
เกิดวังปารุสก – สมัยสมบูรณาสิทธิราชย สมัยประชาธิปไตย
แคทยาและเจาฟาสยาม
เจาชีวิต – พงศาวดาร ๙ รัชกาลแหงราชวงศจักรี
สยามกับมหาสงครามโลกครั้งที่ 1 – ประวัติศาสตรสากล
ปฏิบัติการลับในสมรภูมิรบ – บันทึกประวัติศาสตรการทหาร
การเมืองไทยที่เพิ่งคนพบ พลตรีจักรชัย สุภางศเสน
บุกเบิกสยาม – การสำรวจของพระวิภาคภูวดล (เจมส แมคคารธี) พ.ศ.๒๔๒๔-๒๔๓๖
สายธารแหงรอยอดีต – ประวัติศาสตรพมาในมุมมองของขาพเจา
กาลครั้งหนึ่งในแดนมังกร – ชีวิตผจญภัยของเสี่ยวหลู กัว
ภาพถาย
สยาม – ผานมุมกลองจอหน ทอมสัน พ.ศ. ๒๔๐๘-๒๔๐๙
เรือนราชา – จากอดีตอันรุงเรืองสูความโรยราแหงปาตานี
ฉายาลักษณสยาม – ภาพถายโบราณ พ.ศ. ๒๔๐๓-๒๔๕๓
มุมมองชางภาพระดับโลก – คูมือจัดมุมกลองและแตงภาพดิจิตอลแบบมืออาชีพ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
เครื่องเงินและถมทองไทย
เครื่องถวยเบญจรงคและลายน้ำทอง
ถึงพริกถึงขิง – มุมมองใหมสุภาษิตไทย
ตำรับริมน้ำ – อาหารไทย ณ จักรพงษวิลลา
งานสมบรมราชินีนาถ
วิวัฒนาการกษาปณไทย – จากยุคอาณาจักรโบราณ
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หนังสือใหม

หนังสือใหม

บาติก

ในพระปิยมหาราชสายสัมพันธ์สยามและชวา

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

มยุรี วีรประเสริฐ, ศาสตรัตน มัดดิน
ปยนันท เพชระบูรณิน

โดย ภัทรพล เปยวนิ่ม
วรพล จรูญวณิชกุล

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

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5
ไดเสด็จพระราชดำเนินเยือนชวาทั้งหมดสามครั้ง เมื่อ
พ.ศ. 2413 พ.ศ. 2439 และ พ.ศ. 2444
ตลอดเสนทางการเสด็จพระราชดำเนินทั้ง 3 ครั้ง
พระองคไดทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร
และศิลปวัฒนธรรมอยางสนพระราชหฤทัย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งศิลปะในการสรางสรรคผาบาติก หัตถศิลป
พื้นเมือง อันเลื่องชื่อของชวาโปรดที่จะเสด็จพระราช
ดำเนินไปโรงเขียนผาบาติกหลายแหง เพื่อทอดพระเนตร
ขั้นตอนการเขียนลายและยอมสีผาทรงซื้อผาบาติกจาก
โรงเขียนผาที่มีชื่อเสียงและจากพอคาทั่วไป นอกจาก
นี้ยังมีผูทูลเกลาฯ ถวายผาบาติกอีกเปนจำนวนมาก
รวมแลวทรงมีผาบาติกเทาที่คนพบไดมากกวา 300 ผืน
เก็บรักษาไวในพระบรมมหาราชวัง
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ครั้งที่มีการกอตั้งพิพิธภัณฑผาในสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเมื่อพ.ศ. 2546 สมเด็จพระ
นางเจาฯ บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคณะทำงานพิพิธภัณฑผาฯ
เชิญฉลองพระองคและพระภูษาโบราณจากพระบรม
มหาราชวังมาศึกษา อนุรักษและซอมแซม ทำใหไดพบ
ผาบาติกดังกลาว ซึ่งมีลวดลายงดงามอยางยิ่งและปจจุบัน
นี้คงหาชมไดยาก คณะทำงานพิพิธภัณฑผาฯ จึงไดขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเมื่อ พ.ศ. 2557 เชิญ
ผาบาติกชุดนี้ออกมาจัดแสดงนิทรรศการ “ผาบาติก
ในพระปยมหาราช : สายสัมพันธสยามและชวา”
ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561-พฤษภาคม พ.ศ.
2563 พรอมตั้งคณะผูเชี่ยวชาญเขียนหนังสือประกอบ
นิทรรศการเลมนี้

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

เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2462 สมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตดวยพระอาการ
ประชวร ณ พระตำหนักพญาไท ยังความโศกเศราอาดูรใหแกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั พระบรมวงศานุวงศ
ขาทูลละอองธุลพี ระบาทผูใ หญผนู อ ย และราษฎรทัง้ หลาย ทีเ่ คยไดรบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระองคไมทางใดก็ทางหนึง่
หลายเดือนหลังจากนัน้ พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศทองสนามหลวง ทีส่ มเด็จพระราชปโยรส
โปรดเกลาฯ ใหจดั ขึน้ ตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณีกก็ ลายเปนพระราชพิธคี รัง้ สำคัญและยิง่ ใหญอกี พระราชพิธหี นึง่
ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั
หนังสือทีร่ ะลึกเนือ่ งในโอกาสครบรอบ 100 ปวนั คลายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีนี้ ในเลมประกอบดวยเนือ้ หาสำคัญ 3 สวน เปนขอมูลจากเอกสารหลักฐานรวมสมัย คือ สวนแรก
กลาวถึงพระราชประวัตติ งั้ แตยงั ทรงพระเยาวจวบจนเจริญพระชันษา ชีวติ สวนพระองคในพระราชสำนัก พระราชจริยาวัตร
พระราชกรณียกิจ ตลอดจนพระเกียรติยศทีท่ รงไดรบั ตลอดพระชนมายุ จนถึงการประชวรและเสด็จสวรรคต สวนที่ 2
กลาวถึงพระราชพิธบี ำเพ็ญพระราชกุศล พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2463 และสวน
สุดทายเปนภาพถายเครือ่ งประดับและของใชสว นพระองคอนั ประเมินมูลคามิได

เบื้องหลังเหตุการณ์ล้มล้างราชวงศ์ลาว
ราชวงศหนึง่ ซึง่ กอตัง้ สมัยพระเจาฟางุม ใน พ.ศ. 1896 คือ ราชอาณาจักรลาน
ชางตอมาไดเปนรัฐเอกราชเมือ่ พ.ศ. 2492 ในเครือสหภาพฝรัง่ เศส ถูกดึงเขาไป
พัวพันในสงครามอินโดจีนจนถึง พ.ศ. 2497 ตามมาดวยการเกิดพรรคคอมมิวนิสต
ลาวซึง่ เกีย่ วของสัมพันธกบั ประธานาธิบดีโฮจิมนิ ห คือ พรรคปะเทดลาว นับจาก
นัน้ ราชอาณาจักรลาวไดตกไปอยูใ นวังวนของสงครามเวียดนาม จนกระทัง่ พ.ศ.
2518 พรรคแนวลาวฮักซาด ซึง่ เปนพรรคลูกของคอมมิวนิสตเวียดนามไดขนึ้ สู
อำนาจราชวงศลาวซึง่ ดำรงอยูน านเจ็ดรอยปไดถกู โคนลมใหลม สลายและแทนทีด่ ว ย
สาธารณรัฐ “ประชาธิปไตยประชาชน” ในอาณัตขิ องประเทศเวียดนามชะตากรรม
ของเจามหาชีวติ สมเด็จราชินี องครชั ทายาทตลอดจนสมาชิกอืน่ ๆ ของราชวงศได
จบลงในคาย “สัมมนา” โดยทีไ่ มมผี ใู ดสนใจไถถามหา...เจามังคลา สุวรรณภูมา
นายทหารจากกองทัพอากาศราชอาณาจักรลาว สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน
โดย เจามงคลา สุวรรณภูมาแหงลาว การทหารชัน้ สูงของปารีส เปนหลานของเจามหาชีวติ องคสดุ ทาย ไดเคยปฏิบตั ิ
แปล อิสรา ฟรานเญ
หนาทีร่ บั ใชทา นพอคือ เจาสุวรรณภูมาเมือ่ ครัง้ ทีท่ า นดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี
และไดรบั ราชการในกระทรวงการปองกันประเทศ ในฐานะของผูท อี่ ยูใ นเหตุการณจริง
210 x 142 ซม. 360 หนา
ขอมูลทีเ่ จามังคลาไดบนั ทึกไวดว ยความแมนยำเทีย่ งตรงจึงเปนสวนหนึง่ ประวัตศิ าสตร
30 ภาพขาวดำ ปกออน
ทีค่ วรศึกษา“ประวัตศิ าสตรคอื บทเรียนทีเ่ ราสงตอใหอนุชนรุน หลัง...แมวา เรามิอาจ
ISBN 978 616 451 020 3
ฝนทวนสายน้ำได แตเรานาจะศึกษากลไกและการทำงานของสายน้ำใหเกิดประโยชน”
เลมละ 495 บาท
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ประวัตศิ าสตรไทยและพมา

หนังสือใหม

พระราชพิธีแห่งกรุงสยาม

ถึงลูกชายเล็ก

ตั้งแต่โบราณกาล ถึง พ.ศ.๒๔๗๕

พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๕ และลายพระหัตถ์
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

จาก Siamese State Ceremonies
โดย H.G. Quaritch Wales
คำนิยมโดย ศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ แปล

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

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

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 หรือตั้งแตปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว
หนังสือเลมนี้กลาวถึงคติความเชื่อ แนวคิดประวัติ
ศาสตรและวิวัฒนาการของพระราชพิธีสยาม ที่ไดรับ
อิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ-ฮินดู ตั้งแตสมัยสุโขทัย
ถึงสมัยรัตนโกสินทรเปนสำคัญ แตบางสวนก็กลาวถึง
อิทธิพลของพุทธศาสนา ตลอดจนความเชื่อโบราณที่มี
ผลตอพระราชพิธีดวย โดยผูเขียนนำขอมูลมาวิเคราะห
รวมกับทฤษฎีของนักมานุษยวิทยาชาวตะวันตกคนสำคัญ
ของศตวรรษที่ ๒๐ เพื่อโตแยงหรือสนับสนุนทฤษฎีเหลา
นั้นจนตกผลึกทางความคิด เนื้อหาในหนังสือนี้เนน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ซึ่งเปนพระราชพิธียิ่งใหญและสำคัญตอ
พระมหากษัตริยไทยเปนพิเศษ พระราชพิธีอื่นๆ ที่เปน
พระราชพิธีสำคัญ เชน พระราชพิธีตรียัมพวาย ตรีปวาย
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และ
พระราชพิธีศรีสัจปานกาล ถือน้ำพระพิพัฒนสัตยา ก็ถูก
อธิบายอยางชัดเจนและมีรายละเอียดปลีกยอยนาสนใจ
หลายประการ นอกจากนี้ ยังกลาวถึงพระราชพิธีโบราณ
ที่สาบสูญไปจากราชสำนักและสังคมไทยดวย เชน
6

พระราชพิธีธัญเทาะห พระราชพิธีเคณฑะ พระราชพิธี
เฉวียนพระโคกินเลี้ยง บางพระราชพิธีก็เปนพระราชพิธีที่
เคยปฏิบัติสืบตอกันมาอยางยาวนาน แตเมื่อยุคสมัย
เปลี่ยนแปลงไปก็ถูกยกเลิก เชน พระราชพิธีพรุณศาสตร
พระราชพิธีจองเปรียงและพระราชพิธีสารท พระราชพิธี
โสกันต เปนตน เนื่องจากผูเขียนมีแหลงขอมูลอางอิงชั้น
เยี่ยมจากบุคคลที่มีความรูความเขาใจและมีหนาที่รับ
ผิดชอบเกี่ยวกับพระราชพิธีโดยตรง รวมถึงมีโอกาสเขา
รวมสังเกตการณในพระราชพิธีตางๆ ยอมทำใหขอมูลที่
ปรากฏในหนังสือถูกตองนาเชื่อถือและเปนหนังสืออางอิง
สำหรับผูที่สนใจเกี่ยวกับพระราชพิธีที่ดีอีกเลมหนึ่ง โดยมี
ภาพประกอบในเลมอีกมากมายเกือบ ๕๐๐ ภาพพรอม
ผังขบวน เชิงอรรถและดัชนีคนคำดวย แปลโดย สุทธิศักดิ์
ปาลโพธิ์ นักแปลมือทองที่มีผลงานมาแลวมากมาย

พระราชหัตถเลขาและลายพระหัตถกวา 300 ฉบับที่มี
ไปมาระหวางพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
กับพระราชโอรส สมเด็จฯ เจาฟาจักรพงษภูวนาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถระหวาง พ.ศ. 2439
ถึงสิ้นรัชกาลที่ 5 ใน พ.ศ. 2453 ครอบคลุมชวงเวลา
ที่เปนหัวเลี้ยวหัวตอประวัติศาสตรสยามและรัสเซีย
สมเด็จฯ เจาฟาจักรพงษเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหาร
ที่รัสเซียภายใตพระอุปถัมภของจักรพรรดินิโคลัสที่ 2
เปนเวลา 8 ป เอกสารเหลานี้มีความนาสนใจและให
รายละเอียดของสถานศึกษาของพระองคที่โรงเรียนนาย
รอยมหาดเล็กหลวง พระบรม วงศานุวงศแหงโรมานอฟ
กิจวัตรประจำวัน เศรษฐกิจ และการเมือง บทบาทสยาม
ที่รัสเซียตองการใหเปนฐาน ทางยุทธศาสตรในภูมิภาค
ตะวันออกเมื่อมกุฎราชกุมาร นิโคลัสไดเสด็จมาเยือน
สยามใน พ.ศ. 2434 อันเปนสวนหนึ่งของการประพาส
ตะวันออกไกลเพื่อเปดทางรถไฟทรานสไซบีเรียในฝง
ตะวันออกที่เมืองวลาดิวอสตอกใน พ.ศ. 2436 ดวยการ
ตอนรับอยางยิ่งใหญจากรัชกาลที่ 5 กอใหเกิดมิตรภาพ
ที่ยั่งยืนระหวางสองประเทศ ซึ่งรัสเซียมีสวนชวยปองกัน
การรุกรานของฝรั่งเศส ในขณะที่พระราชหัตถเลขาของ
รัชกาลที่ 5 ก็เผยใหเห็นถึงความ รักระหวางพอกับลูก
เรื่องราวภายในพระราชวงศสยาม การเมืองการปกครอง
และเรื่องเชิงลึกในราชสำนักที่ไมเคยเปดเผยที่ไหนมากอน
ยังมีการพบโทรเลขรายงาน เหตุการณที่สำคัญ เชน
การปฏิวัติใน พ.ศ. 2448 ที่ใหขอมูลอันนาสนใจและ
จดหมายไมกี่ฉบับระหวางสมเด็จฯ เจาฟาจักรพงษกับ

พระคูร กั สาวรัสเซีย เอกาเทรินา เดสนิตสกายาหรือแคทยา
กอนที่ทั้งคูจะไปเสกสมรสกันที่กรุงคอนสแตนติโนเปลและ
ไดมาอยูรวมกันในสยาม
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ประวัตศิ าสตรไทยและพมา

ประวัตศิ าสตรไทยและพมา

เกิดวังปารุสก์

เจ้าชีวิต – พงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี

สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สมัยประชาธิปไตย

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ

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

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษหรือที่รูจักกันในหมูพระญาติวา
ทานหนู ประสูติในปลายรัชกาลที่ 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
ไดเพิ่มภาพประกอบที่คนใหมอีกเกือบแปดรอย รูป ซึ่งเปนรูปเกาที่หาดู
ไดยากและไมเคยตีพิมพที่ใดมา กอน ตั้งแตปลายรัชกาลที่ 5 จนถึง
พ.ศ. 2481 ทายเลมยังเพิ่มเชิงอรรถและสารบัญคนชื่ออีกดวย

แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม

240 x 170 ซม. 280 หนา
ภาพประกอบขาวดำ 243 ภาพ ปกแข็ง
ISBN 978 974 9863 72 5
เลมละ 695 บาท
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240 x 170 ซม. 464 หนา
ภาพประกอบขาวดำ 565 ภาพ ปกแข็ง
ISBN 978 616 451 038 8
เลมละ 895 บาท

สยามกับมหาสงครามโลกครั้งที่ 1
ประวัติศาสตร์สากล

หมอมราชวงศนริศรา จักพงษ
และไอลิีน ฮันเตอร
พันขวัญ ทิพมอม แปล

แคทยาและเจาฟาสยาม เปนเรื่องของความรักอันอื้อฉาวในปลายรัชกาลที่ 5
เมื่อรัชทายาทอันดับ 2 แหงสยาม สมเด็จฯ เจาฟาจักรพงษภูวนาถที่เสด็จ
ไปศึกษาวิชาการทหารที่รัสเซียภายใตพระอุปถัมภของจักรพรรดินิโคลาสที่ 2
ไดตกหลุมรักกับหญิงงามแหงเมืองเคียฟและตัดสินพระทัยทิ้งเกียรติศักดิ์แหง
พระบรมวงศมาแตงงานดวย โดยไมเกรงกลัวพระราชอาญา ซึ่งเมื่อกวา
รอยปมาแลว เปนเรื่องตองหาม
หนังสือเลมนี้เลาถึงความรักที่ไรเชื้อชาติและฐานันดรหลังจากที่ไดพาหญิง
คนรักมาสูสยามแลว ทั้งคูตองเผชิญกับอุปสรรคนานัปการ ทั้งจากภายใน
ราชวงศและสังคมชั้นสูงในสมัยนั้น แคทยาก็ตองอดทนตอสรรพสิ่งเหลานั้น
เพื่อคนรักและโอรสองคเดียว พระองคเจาจุลจักรพงษ พระราชนัดดาองคแรก
อันเปนที่โปรดปรานของสมเด็จพระพันปหลวง แมวาจะปรับตัวไดอยางดี หลัง
ปฏิวัติในรัสเซีย แคทยาเศราโศกจนตองไปพักผอนตางแดน ทำใหเกิดชองวาง
ใหสาวรุน องคหนึง่ ในราชวงศไทย เขามาพัวพันกับเจาฟาจักรพงษ เมื่อแคทยา
เธอตัดสินใจหยารางจากเจาฟาจักรพงษ โดยทิ้งพระองคจุลฯ ไวกับพอ
หนังสืออัตชีวประวัตเิ ชิงประวัตศิ าสตรไทยเลมนี้ ประมวลจากจดหมายเหตุ
รายวัน บันทึกสวนพระองคและภาพประกอบมากมาย

เจาชีวิต เปนพระนิพนธในพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ ซึ่งแต
เดิมทรงแตงเปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหชาวตางประเทศที่สนใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรไทยไดทราบถึงประวัติความเปนมาของชาติไทยโดยละเอียด
เพราะหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรไทยที่เปนภาษา อังกฤษมีใหอานนอย
มาก สำหรับการที่ทรงแปลเปนภาษาไทยนี้ก็เพื่อที่จะใหคนไทยไดทราบถึง
เรื่องราวที่ทรงเขียนไวเปนภาษาอังกฤษและใหคนไทยที่ไมสามารถ อานฉบับ
ภาษาอังกฤษได จะไดเขาใจเนื้อหาตางๆ ภาย ในหนังสือเลมนี้
เนื้อเรื่องของ เจาชีวิต จะเปนการบรรยายแบบพงศาวดาร ตั้งแตยุคกอน
ประวัตศิ าสตรมาจนถึงสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรแี ละสมัยรัตนโกสินทร โดย
เปนการเลาประวัติศาสตรไทยในแงการเมือง การปกครอง การตางประเทศ
เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม
หนังสือเลมนีไ้ ดรบั การคัดเลือกใหเปน 1 ในหนังสือดี 100 เลมทีค่ นไทย
ควรอานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั เมือ่ พ.ศ. 2540
ในการพิมพครั้งนี้ ไดปรับปรุงรูปเลมใหมและเพิ่มภาพประกอบอีกมาก
มาย เปนภาพที่หายากและทรงคุณคายิ่ง รวมทั้งมีปรับปรุงเนื้อหาของ
เชิงอรรถและมีสารบัญคนชื่อในทายเลมอีกดวย

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

วันนี้เปนวันที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของขาพเจา เมื่อรูวากองกำลังของสยาม
กำลังกาวเขาสูดินแดนของขาศึก พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัว พ.ศ. 2461
หนังสือ สยามกับมหาสงครามโลกครั้งที่ 1 จะเลาถึงความเกงกาจของ
ราชอาณาจักรหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไดตัดสินใจที่จะเขาสูสงคราม
โลกครั้งที่ 1 ที่อุบัติขึ้นระหวาง พ.ศ. 2457-2461 ในขณะที่สงครามไดกอ
ใหเกิดความหายนะและความทุกขทรมานอยางไมเคยปรากฏมากอนในทวีป
ยุโรป โดยประเทศสยามไดมีสวนรวมในการสูรบกับประเทศเยอรมนี ทำให
สยามกลายเปนประเทศในอุษาคเนยเพียงประเทศเดียวที่ประกาศสงคราม
กับมหาอำนาจตะวันตก ดวยเหตุนี้จึงทำใหสยามกาวมาสูแถวหนาทาง
การเมืองในระดับโลก
หนังสือนี้ยังใหรายละเอียดภูมิหลังทางการเมืองที่นำไปสูการสงกองทหาร
อาสาไปยังฝรั่งเศส ผูเขียนจะบอก เลาเรื่องราวที่นาสนใจของคนไทยซึ่งรอด
ชีวิตเพียงไมกี่คนจากเหตุเรืออับปางจากตอรปโดเยอรมัน เชลยศึกคนไทย
ที่ถูกกักกันในปราสาทเกาที่เยอรมันและการกักกันคนเยอรมันและออสเตรีย
ที่พำนักอยูในกรุงเทพฯ ในเลมมีภาพถายเกาและเอกสารสำคัญทาง
ประวัติศาตรที่ยัง ไมเคยตีพิมพที่ไหนมากอนตลอดเลม อันเปนภาพหาดูยาก
ถือวานี้ เปนหนังสือนาสนใจดานประวัติศาสตรเลมหนึ่ง
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ประวัตศิ าสตรไทยและพมา

ประวัตศิ าสตรไทยและพมา

สายธารแห่งรอยอดีต

ปฏิบัติการลับในสมรภูมิรบ

ประวัติศาสตร์พม่่าในมุมมองของข้าพเจ้า

บันทึกประวัติศาสตร์การทหาร การเมืองไทย ที่เพิ่งค้นพบ
พลตรีจักรชัย ศุภางศเสน

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

ปฏิบัติการลับ ในสมรภูมิรบ เปนบันทึกประวัติศาสตรการทหาร การเมือง
ของไทย จากประสบการณของพลตรี จักรชัย ศุภางคเสน นายทหารที่
เคยรวมรบในกรณีพิพาทอินโดจีน พรอมกับภาพเหตุการณในชวงนั้นเอา
ไวมากมาย เปนสมบัติอันล้ำคาในทางประวัติศาสตร ที่นอยคนจะเคยได
เห็น ในเวลาตอมา ชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา ทานไดรับมอบภารกิจ
ปฏิบัติการ เสี่ยงชีวิตบุกเขาไปในดงศัตรูเพื่อสืบราชการลับ และ
ประสานงานกับฝายสัมพันธมิตร ทามกลางความเปนความตายที่พลาด
ไมไดแมเพียงเสี้ยววินาทีเดียว พลตรี จักรชัย ศุภางคเสนเปนอีกหนึ่ง
วีรบุรุษผูรักชาติบานเมือง คนรักชาติดังเชนทานหลายคนที่ปกปดตัวเอง
ไมขอรับคำสรรเสริญใดๆ จากคนยุคหลัง
หนังสือเลมนี้จะเปดเผยเรื่องราวของนายทหารที่ผานเหตุการณสำคัญ
ของบานเมือง ตั้งแตครั้งยังเปนเพียงนายรอย ผานการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง กรณีพิพาทอินโดจีน มหาสงคราม การกบฏและรัฐประหารครั้ง
แลวครั้งเลา จนถึงวันเสียงปนแตกในยุคปราบโจรคอมมิวนิสต และวันที่
เสียงปนดับไปพรอมกับชีวิตของนายทหารสี่แผนดิน

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

ชีวิตผจญภัยของเสี่ยวหลู่ กัว

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

เจมส แมคคารธี
สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ แปล
210 x 142 ซม. 208 หนา
ภาพประกอบ 153 ภาพขาวดำ
ปกออน
ISBN 978 616 451 006 7
เลมละ 445 บาท
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นายเจมส ฟตซรอย แมคคารธี หรือพระวิภาคภูวดล เปนนักสำรวจและนักเขียน
แผนทีช่ าวไอริช ผูม บี ทบาทสำคัญในการปกปนเขตแดนสยาม อีกทัง้ เปนเจากรม
แผนทีค่ นแรก
หนังสือเลมนีเ้ ปนบันทึกการทำงานทัว่ สยาม รวมทัง้ ขอมูลประวัตศิ าสตรทนี่ า
สนใจ เขาไดเดินทางลงใตถงึ คาบสมุทรมาเลย ขึน้ เหนือถึงเชียงใหม เชียงราย และ
เชียงแสน รวมทัง้ ขึน้ ไปหัวเมืองเหนือฝายตะวันออก อุตรดิตถ นาน หลวงพระบาง
เขาเฝาเจาหลวง เดินทางรวมกับกองทหารไปปราบฮอ ไปเชียงแขง สวนทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปนครราชสีมา หนองคายและเวียงจันทน เขาไดเดินทาง
ไปสำรวจ บอกเลาสถานการณการเมืองของเมืองแถงและหัวเมืองหัวพันหาทัง้ หก
หนังสือเลมนีจ้ งึ เปนไปตามความตัง้ ใจของพระวิภาคภูวดลทีว่ า “ขาพเจาเชือ่ วา
แผนทีแ่ ละบันทึกซึง่ นำไปเผยเเพร คงยังประโยชนสำหรับผูอ ยากไปผจญภัยใน
ดินแดนนี้ ไมมากก็นอ ย หวังวา จะเกิดประโยชนอยางสูงสุดกับคนไทย”
การพิมพครัง้ นีไ้ ดเพิม่ ภาพถายทีเ่ กีย่ วของกับเนือ้ หาและเชิงอรรถ รวมทัง้
“แผนทีส่ ยามฉบับพระวิภาคภูวดล” แผนทีฉ่ บับแรกทีต่ พี มิ พเมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๓
งานชิน้ สำคัญทีเ่ กิดจากการสำรวจตลอดระยะเวลากวา ๑๒ ปของเขา ซึง่ มีแนบ
ทายหนังสือนีแ้ ละพิมพตามฉบับเดิมทีเ่ ปนสีส่ ดี ว ย

เมือ่ เกือบสองทศวรรษทีผ่ า นมา รัฐบาลในชาติตะวันตกและองคกรเคลือ่ นไหวทาง
การเมือง หมดหวังในความพยายามทีจ่ ะนำมาซึง่ เสรีภาพและประชาธิปไตยในพมา
ซึง่ ไดรบั บทลงโทษและการคว่ำบาตรดานการทองเทีย่ ว - เพือ่ ทีจ่ ะเห็นภาพทีช่ ดั เจน
ตอการปกครองเผด็จการทีร่ นุ แรง เราทราบขอเท็จจริงและประวัตศิ าสตรพมามากนอย
แคไหนและเรือ่ งราวทีผ่ า นมาของพมา บอกอะไรกับเราเกีย่ วกับปจจุบนั และแม
กระทัง่ ในอนาคต
ในเลม สายธารแหงรอยอดีต - ประวัตศิ าสตรพมาในมุมมองของขาพเจา
ถัน่ มิน้ อู ไดนำเสนอประวัตศิ าสตรพมายุคใหม ผานการเลาถึงครอบครัวของเขาใน
แบบรอยแกวทีส่ านตอกันอยางนาทึง่ และนาหวาดหวัน่ คุณตาของเขา นายอูถนั่
มีอาชีพเปนครูทเี่ มืองเล็กๆ ในสามเหลีย่ มปากแมนำ้ อิรวดี กอนทีจ่ ะดำรงตำแหนง
เปนเลขาธิการสหประชาชาติในยุค ค.ศ. 1960 ดานครอบครัวทางบิดาของผูเ ขียน
สืบเชือ้ สายมาจากขาราชบริพารในราชสำนักอังวะเมือ่ เกือบสองศตวรรษมาแลว

กาลครั้งหนึ่งในแดนมังกร

บุกเบิกสยาม

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

ถั่นมิ้นอู แตง
สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ แปล

เสี่ยวหลู กัว แตง

โลกนีค้ อื ละคร นีค่ อื เรือ่ งผจญภัยของเด็กถูกพอแมทอดทิง้ ใหมาอยูก บั ปูแ ละยาที่
หมูบ า นสือถัง ชายทะเลจีนตะวันออก เสีย่ วหลู กัวมีชวี ติ อยางแรนแคนตองทนเห็นปู
อารมณรอ นทุบตียา ทุกวัน แตเธอก็ไมยอมหมดหวัง แตละวันจิตใจก็เขมแข็งขึน้ ทีละ
นอย จนเย็นชาเหมือนกอนหินริมหาดในหมูบ า นนัน่ เอง
เมือ่ เสีย่ วหลู กัวไดพบนักศึกษาวิชาศิลปะในหมูบ า น เธอตัดสินใจวา จะเปนศิลปน
ในอนาคต เมือ่ ปูฆ า ตัวตาย ก็ตอ งอยูก บั ยากันสองคนและวันหนึง่ เธอไดพบพอกับแม
อยางไมคาดฝนและมารับไปอยูด ว ย ทิง้ ยาใหอยูเ พียงลำพัง
เหวิน่ หลิง – ภูเขาแสนอบอุน เปนสถานทีเ่ สีย่ วหลู กัวไดเริม่ ตนชีวติ ใหมอกี ครัง้
กับพอแมเมือ่ มาถึง ก็พบวา มีพชี่ ายอีกคนหนึง่ ความสัมพันธภายในบานไมราบรืน่
นัก เปนเด็กผูห ญิงไมมใี ครตองการ คุยกันรูเ รือ่ งเฉพาะกับพอซึง่ เปนจิตรกร ในขณะ
ทีแ่ มเปนอดีตยุวชนแดง ทีน่ เี่ อง เธอถูกลวนลามทางเพศจนตองหนีไปเรียนตอทีส่ ถาบัน
สอนการผลิตภาพยนตรในปกกิง่
เสีย่ วหลู กัวไดทนุ ไปเรียนตอทีอ่ งั กฤษ ถูกริบสัญชาติจนี ดิน้ รนเขียนหนังสือเลม
แรก จนมีชอื่ เสียงโดงดัง ไดฉายาวา เปนนางหงสปา ยุคใหม
หนังสือเลมนีเ้ ปนอัตชีวประวัตกิ ารผจญภัยในชีวติ ของเธอในแดนมานไมไผ สูโ ลก
ตะวันตกทีม่ คี รบทุกฉาก ดัง่ ทีเ่ จมส บอลดวนิ เคยกลาววา
“เลาสิ จงเลาใหภเู ขาฟง เลาใหญาติพนี่ อ งฟง เลาใหคนทีย่ งั มีชวี ติ อยูเ เละคนที่
ตายไปเเลวฟง”
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 ประเภทอัตชีวประวัตเิ มือ่ วันที่ ๒๑ มกราคม
ค.ศ. ๒๐๑๘ โดยมีการประกาศผลเมือ่ เดือนมีนาคม
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ภาพถาย

ภาพถาย

สยาม –

ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘-๙
รวมทั้งนครวัดและเมืองชายฝั่งประเทศจีน
ไพศาลย เปยมเมตตาวัฒน

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

ที่ไดรับการถายรูปและการถายภาพพระราชพิธีสำคัญๆ
เชน พระราชพิธีโสกันตของเจาฟาจุฬาลงกรณขณะทรง
พระเยาวและพระราชพิธีถวายผาพระกฐินและไดไปเยี่ยม
ชมวัดวาอารามตางๆ เขาไดฉายพระบรมฉายาลักษณ
ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวหลายพระ
อิริยาบถ ภายในพระบรมมหาราชวัง
ผลงานของเขานับเปนบันทึกประวัติศาสตรที่สำคัญ
ของไทย เพราะการถายภาพเพิ่งจะอุบัติขึ้นในโลกเปน
ครั้งแรกไมกี่ปกอนหนานี้ นับเปนการเปลี่ยนแปลงหนา
หนึ่งในประวัติศาสตรไทย ไดมีการจัดนิทรรศการภาพ
ถายของจอหน ทอมสันสามครั้งในไทยระหวาง พ.ศ.
2558-2560 ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากสถาบัน
เวลคัมแหงกรุงลอนดอน ซึ่งเปนผูครอบครองฟลมกระจก
ตนฉบับทั้งหมดของเขา โดยใหการสนับสนุนในเรื่องการ
ขยายภาพและการพิมพภาพออกมาขนาดใหญเพื่อจัดสง
มายังกรุงเทพฯ เพื่อการนี้

เรือนราชา

ชาเวียร โคมาส

จากอดีตอันรุ่งเรืองสู่ความโรยราแห่งปาตานี

290 x 290 มม. 232 หนา ปกแข็ง
86 ภาพขาวดำ
ISBN 978 616 7339 50 4
เลมละ 1,800 บาท
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ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. ๒๔๐๓-๒๔๕๓
โจคิม เค. บาวทซ

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

เมื่อกวารอยหาสิบปที่แลว มีชางภาพทานหนึ่งไดเดินทาง
เขามายังกรุงสยามเพื่อถายภาพทิวทัศน พระมหากษัตริย
ผูคนและอื่นๆ ชางภาพผูนี้คือ จอหน ทอมสัน (14
มิถุนายน พ.ศ. 2380-29 กันยายน พ.ศ. 2463) เปน
ชางภาพรุนบุกเบิกและนักผจญภัยชาวสกอต เปนหนึ่งใน
ชางภาพคนแรกๆ ที่เดินทางไปมายังเอเชียในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2405 เขาไดออกเดินทางมายังสิงคโปร
อันเปนการเริ่มตนการเดินทางไปยังเอเชียและใชชีวิตที่นี่
ในอีกสิบปตอมา โดยไดเดินทางไปทั่วเอเชีย ในขั้นตน
เขาไดกอตั้งรานถายภาพในสิงคโปร
ใน พ.ศ. 2408 เขาตัดสินใจเดินทางมาสยามและ
ถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 28 กันยายน จอหนไดติดตอกับ
พระบรมวงศานุวงศและเหลาขุนนางตางๆ เขาใชเวลา
สวนใหญในระหวางที่อยูในกรุงเทพฯ ไปกับการถายภาพ
บุคคลสำคัญๆ มากมาย โดยการถายภาพนี้ถือเปน
ปรากฏการณใหมในสยามเวลานั้นและเปนที่นาตื่นตกตื่น
ใจของรัชกาลที่ 4 พระบรมวงศและขุนนางคนสำคัญ

ฉายาลักษณ์สยาม

พืน้ ทีช่ ายแดนใตของไทยทีถ่ กู ลืมและรุมเราดวยปญหา ยังคงมีวงั ไมผพุ งั ซึง่
ครัง้ หนึง่ เคยเปนบานของราชาองคสดุ ทายแหงอาณาจักรมลายู คนทองทีเ่ รียก
ขานทีน่ วี่ า เรือนราชา (รูเมาะหราญอ) สถานทีน่ อี้ บอวลไปดวยความสูญเสีย
ความโดดเดีย่ ว เต็มไปดวยอดีตอันรุง โรจนและปจจุบนั อันนาเศราสลด ชาเวียร
โคมาสบังเอิญไดพบบานลึกลับนี้ จากความใครรเู กีย่ วกับพืน้ ทีช่ ายแดนทีถ่ กู
วาดภาพใหนา สะพรึงกลัว แตกลับมีนอ ยคนนักทีร่ จู กั อยางแทจริงเมือ่ กาวผาน
ประตูเขาไป เขาตกอยูภ ายใตมนตรสะกดใหตอ งขุดลึกลงไปถึงอดีตของบาน
หลังนี้ พอหมอชาวมุสลิมผูด แู ลเรือนมักประกอบพิธกี รรมในบานอยูเ นืองๆ
เชือ้ เชิญใหผเู ขียนพำนักและชีน้ ำเขาเขาสูม ติ ทิ ซี่ อ นเรนของสถานทีแ่ หงนี้ ใน
ขณะทีเ่ ขาสรางสายใยความไวเนือ้ เชือ่ ใจกับคนในบาน เศษเสีย้ วทีห่ ายไปของ
ประวัตศิ าสตรกเ็ ริม่ ปะติดปะตอกันเขาอยางแชมชาและเผยใหทงั้ วัฒนธรรมเกา
แกทถี่ กู ปกปดมายาวนาน รวมทัง้ ความสัมพันธระหวางบานหลังนีก้ บั การตอ
สูด นิ้ รนนับศตวรรษในดินแดนแหงความขัดแยงแหงนี้

ฉายาลักษณสยาม – ภาพถายโบราณ พ.ศ. ๒๔๐๓-๒๔๕๓ เปนหนังสือรวมภาพถายโบราณของสยาม
จำนวนมาก ซึ่งสวนใหญยังไมเคยตีพิมพหรือแพรหลายมากอนในประเทศไทย เปนครั้งแรกที่มีการรวมประวัติ
และผลงานของชางภาพชาวตางชาติและคนไทยในยุคแรกที่เริ่มมีการถายภาพในสยาม ตั้งแตกลางรัชกาลพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ถึงสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 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
ประวัติและขอมูลของชางภาพที่ไดมีการเปดเผยเปนครั้งแรกในหนังสือนี้ไดจากการคนความายาวนาน จากคลัง
เอกสารทุกชนิดในตางประเทศ ชางภาพเหลานี้บางทานอาจจะไมคอยเปนที่รูจักกันในปจจุบัน ภาพโบราณใน
หนังสือเลมนี้ทุกภาพเก็บรักษาอยูในตางประเทศและเปนครั้งแรกที่คนไทยจะไดยลภาพหายากเหลานี้
หนังสือนี้จะเปนการรวมพระบรมฉายาลักษณของ พระมหากษัตริยและพระราชินีสยาม รวมทั้งพระบรมวงศ
ภาพของขุนนางตลอดถึงราษฎรในพระนครและหัวเมืองเมื่อกวา 160 ปที่แลว เปนภาพบุคคล พระราชพิธี และ
เหตุการณสำคัญ วิถีชีวิตคนไทยโบราณ ทัศนียภาพ สถาปตยกรรม วัดวาอาราม ดนตรีและนาฏศิลปไทย
หนังสือนี้จะเปนคูมือที่สมบูรณสำหรับผูที่สนใจประวัติศาสตรไทย นักสะสม นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
เปนครั้งแรกที่พิมพตราสัญลักษณที่ปรากฏหลังภาพเหลานี้ดวยเพื่อการศึกษาประวัติศาสตรการถายภาพของไทย
และมีขอมูลเชิงลึกในคำอธิบายภาพทุกภาพที่นาสนใจยิ่ง

มุมมองช่างภาพระดับโลก

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

ไมเคิล ฟรีแมน

การจัดวางมุมกลองและปรับแตงภาพดิจิตอลเปนปจจัยสำคัญที่สุดในการ
ทำใหภาพถายออกมานาพอใจ และมีความหมาย ความสามารถใน
การดูวา ภาพที่เรากำลังดูอยูจะเปนภาพที่มีพลัง ตองมีการจัดสวน
ประกอบในกราฟคที่ถูกตอง
หนังสือเลมนี้พิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2543 และจำหนายไปแลว
หลายหมื่นเลมและไดมีการตีพิมพซ้ำมาตลอด โดยปรับขอมูลและภาพ
ใหทันเหตุการณเพื่อใหเปนคูมือที่ชางภาพทุกคนตองมีไว
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เครื่องเงินและถมทองไทย

ถึงพริกถึงขิง – มุมมองใหม่สุภาษิตไทย
ตุลยา พรพิริยะกุลชัย และ งามพรรณ เวชชาชีวะ

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

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

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

ตำรับริมน้ำ – อาหารไทย ณ จักรพงษ์วิลล่า

เครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง

ดอวน เอฟ. รูนีย

222 x 175 ซม. 188 หนา
271 ภาพสี่สี ปกแข็ง
ISBN 978 974 9863 97 9
เลมละ 995 บาท
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เครื่องถวยเบญจรงคเปนเครื่องถวยชามพอรสเลนอันมีเอกลักษณ ซึ่งผลิตขึ้นใน
ประเทศจีนเพื่อราชสำนักและชนชั้นสูงชาวสยามโดยเฉพาะตั้งแตศตวรรษที่ 18
ตอนปลายถึงศตวรรษที่ 19 สีคาไลโดสโคปของชิ้นงานเคลือบลงยาเหลานี้ ได
รับแรงบันดาลใจมาจากเทพปกรณัมพุทธศาสนาและฮินดู รวมไปถึงพืชพันธุ
เขตรอนสีเขียวชอุม ถึงแมวา เครื่องถวยเบญจรงคจะถูกผลิตขึ้นที่ประเทศจีน
แตก็เปนเครื่องถวยชามที่มีรูปแบบ และความงดงามแบบไทยอยางชัดเจน
หนังสือเลมนี้ตามรอยประวัติศาสตรของเครื่องถวยเบญจรงค ตั้งแตเรื่อง
ของเตาเผาอันเกาแกและเลื่องชื่อในเมืองจิงเตอเจิน ประเทศจีน จนถึงประเทศ
สยาม ซึ่งเปนสถานที่ปลายทาง นอกจากนี้ หนังสือเลมนี้ยังมีภาพถายเครื่อง
เบญจรงคมากมาย ทั้งจากคอลเล็กชั่นสวนตัวและพิพิธภัณฑสถานหลายแหง
รวมทั้งวัดหลวงดวย โดยมีภาพมากมายที่ยังไมเคยไดรับการเผยแพรมากอน
รวมไปถึง “เครื่องถวยลายน้ำทอง” ซึ่งเปนเครื่องถวยชามอีกประเภทหนึ่งที่ใช
ในหมูราชวงศเทานั้น
หนังสือเลมนี้ถือเปนแหลงรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเครื่องถวยเบญจรงค
สำหรับผูที่เริ่มสนใจทั่วไปและนักสะสม มีเนื้อหาที่ครอบคลุมและมีรายละเอียด
เกี่ยวกับลายตางๆ ที่ใชเขียนบนเครื่องถวยเหลานี้อยางครบครัน
ดอวน เอฟ. รูนี่ยเปนนักวิชาการอิสระที่พำนักอยูในกรุงเทพฯ มากวา 40
ปและเปนนักประวัติศาสตรศิลปดานศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนผูแตง
หนังสือ มาหลายเลม โดยสวนมากเปนหนังสือเกี่ยวกับเครื่องถวยชาม
เซรามิคสในภูมิภาคนี้

หนังสือเลมนี้จัดพิมพเปนภาษาไทยและอังกฤษในเลมเดียวกัน นำเสนอ 50
สำนวนและสุภาษิตไทยอยางสรางสรรค แตละสุภาษิตไดถูกนำตีความอยาง
มีสี สันฉูดแาดเพื่อสะทอนวัฒนธรรมไทยรวมสมัย ตุลยา พรพิริยะกุลชัย
นักออก แบบงานศิลปไดคัดสรรศิลปนชั้นนำของไทย เชน มานิต ศรีวานิชภูมิ
พินรี สัณฑพิทักษและจักกาย ศิริบุตร มารวมตี ความหมาย
สุภาษิตผานผลงานศิลปะหลากหลายแนวทาง
งามพรรณ เวชชาชิวะ นักเขียนรางวัลซีไรต บรรยายความหมายของ
สุภาษิตพรอมเรื่องเลาประทับใจของเด็กหญิงลำน้ำกับลุงปาในเมืองใหญ
ที่สะทอนใหเห็นความเชื่อมโยงของมรดกไทย ในแบบสุภาษิตกับชีวิต
สมัยใหมที่เรงดวน

บทนำโดย
หมอ มราชวงศนริศรา จักพงษ
ภาพถายโดย ไพศาลย เปย มเมตตาวัฒน
228 x 228 ซม. 204 หนา
68 รายการอาหารและเครือ่ งดืม่
232 ภาพประกอบสีส่ ี ปกออน
ISBN 978 616 7339 47 4
ราคาเลมละ 995 บาท

บูติกโฮเต็ล จักรพงษวิลลาตั้งอยูริมฝงแมน้ำเจาพระยา ในใจกลางของยาน
เมืองเกาแหงกรุงเทพมหานคร นับวา เปนสวรรคที่เงียบสงบ ปราศจาก
ความเรงรีบและวุนวายของเมืองที่ทันสมัย ตำหนักใหญสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2450
โดยสมเด็จฯ เจาฟาจักรพงษภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเมื่อ 111
ปมาแลว ไดรับการพัฒนาใหเปนโรงแรมบูติกหรู โดยหมอมราชวงศนริศรา
จักรพงษ พรอมภัตตาคารริมแมน้ำที่มีอาหารอรอยและวิวสวยที่สุดในกรุงเทพฯ
บัดนี้คุณก็สามารถที่จะเรียนรูการทำอาหารไทยตำรับ ชาววังนี้โดย
เชฟวรวัฒน ทองหลอ อาหารจานยอดนิยมและจานเดนของจักรพงษวิลลาได
นอกจากนี้ ยังมีภาคผนวกทายเลมที่ครอบคลุมสาระสำคัญ เชน อภิธานศัพท
วิธีการทำพริกแกงที่สมบูรณแบบหรือวิธีการหอขนมจากใบตอง เปนตน
ชุดอาหารเย็นจะเปลี่ยนตามวันและฤดูกาล โดยมีทั้งอาหารไทยแท
และรสชาติแปลกใหม
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งามสมบรมราชินีนาถ

300 x 230 ซม. 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
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับ
ชาติตางๆ ในทวีปอเมริกาและยุโรปรวม 15 ประเทศใน
พุทธศักราช 2503 ทรงตระหนักวา เปนการตามเสด็จครั้ง
ใหญอยางเปนทางการ ดังนั้นการตระเตรียมฉลองพระองค
ในโอกาสตางๆ เปนเรื่องสำคัญยิ่ง
นอกจากฉลองพระองคชดุ ไทยแลว สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
นายปแอร บัลแมง นักออกแบบเสื้อผาชาวฝรั่งเศส ใหทำ
หนาทีด่ แู ลการตัดเย็บฉลองพระองคแบบสากลและแนะนำ
เรื่องการแตงกายใหถูกตองตามธรรมเนียมตะวันตกดวย
หนังสือ งามสมบรมราชินีนาถ จะไดเลาเรื่องราวการ
ทำงานของนายบัลแมงที่ไดดูแลการออกแบบตัดเย็บฉลอง
พระองคของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถมากวา
22 ป ฉลองพระองคสวนใหญตัดเย็บจากผาไทยที่แสดงถึง
เอกลักษณของชาติ จึงมีความงดงามเหมาะสมแกสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถอยางแทจริง

วิวัฒนาการกษาปณ์ไทย – จากยุคอาณาจักรโบราณ

รณชัย กฤษฎาโอฬาร

280 x 215 ซม. 270 หนา
245 รูปสี่สี ปกแข็ง
ISBN 978 616 7339 73
เลมละ 2,495 บาท
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หนังสือเลมนี้เปนผลจากการที่ผูแตงไดศึกษาคนความานานกวา 40 ปเกี่ยวกับ
เงินตราในรูปแบบตางๆ ของไทยที่มีมาตั้งแตยุคเริ่มใชเงินตราในอาณาจักร
โบราณ ตั้งแตอาณาจักรฟูนัน จนถึงยุคที่เริ่มมีการนำเอาระบบทศนิยมสมัยใหม
ของเงินบาทและสตางคมาใช หนังสือนี้เปนสวนเพิ่มเติมจากหนังสือ Siamese
Coins – From Funan to the Fifth Reign ที่ผูแตงและนายวาสิลีษ
มิไฮลอฟษไดจัดทำไวกอนหนานี้และไดรับรางวัลหนังสือเหรียญยอดเยี่ยมจาก
International Association of Professional Numismatists หนังสือเลมนี้
มีภาพเงินตราเพิ่มเติมมากจากเดิมกวารอยภาพในลักษณะตางๆ
นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการผลิตเหรียญเงินดวยวิธีการกดแมพิมพ การ
ใชเงินตราโลหะที่เรียกวา เงินทอก เงินแทงที่รูจักกันในนามเงินตระกูลฮอย
เงินเจียง ปโลหะ ปแกวและปกระเบื้อง รวมถึงเงินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ
เงินพดดวง หนังสือนี้จบลงดวยการเปลี่ยนมาใชเหรียญกลมแบน ซึ่งคลาย
คลึงกับเหรียญที่ใชในปจจุบัน ผูแตงไดตรวจสอบถายภาพ ชั่งน้ำหนักและ
ทดสอบองคประกอบในเงินตราตางๆ กวาพันตัวอยางอีกทั้งยังไดรับความ
อนุเคราะหภาพบางภาพมาจากพิพิธภัณฑแหงชาติ ผูจำหนายและนักสะสมเงิน
ตราหลายราย
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