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สตรีทอาร์ตกับกราฟฟิตีในกรุงเทพฯ 
และ ณ โฮปเวลล์ ความหวังที่หายไป

รูพ แมนน บทความและรูปภาพ 
เจม เปร่ืองเวทย แปล

240 x 170 ซม. 256 หนา 
140 ภาพสี่สี, ปกออน    
ISBN 978 616 451 062 3
เลมละ 1,100 บาท

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

การ์ตูนไทย ศิลปะและประวัติศาสตร์

นิโคลาส เวรสแตปเปน

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

หนงัสอืการตนูถอืเปนปรากฏการณทีเ่กิดขึน้ทัว่โลก ดวยการเปนสือ่ทีเ่ขาถงึผูอานไดงายและมตีนทนุการผลติท่ีไมสงู
ทำใหสามารถหยัง่รากและเบงบานไดหลากหลายพืน้ทีก่ารสำรวจประวตัศิาสตรของหนังสอืการตนูเผยใหเหน็วาม ี3
ขัว้สำคญัท่ีขบัเคล่ือนวงการนี ้คอื อังกฤษ-อเมรกิา ญ่ีปุน และฝรัง่เศส-เบลเย่ียม นำโดยนักเขยีนการตนูคนสำคญั ไดแก
Will Eisner (วลิ ไอสเนอร) Osamu Tezuka (โอซามุ เทซึกะ) และ Hergé (แอรเฌ) ศลิปนเหลานีไ้ดสรางลายเสนทีเ่ปน
เอกลักษณและนาจดจำใหกบักลุมผูชืน่ชอบผลงาน โลกอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนอืไปจากตนแบบท่ีเรารบัรูและรับทราบเปนอยางไร

ตนแบบเหลานีถ้กูสรางขึน้และธำรงรกัษาไวไดอยางไร ใครคอืผูดแูลรกัษาตนแบบเหลานัน้ ใครทีส่ามารถทาทายหรอื
ปรบัเปล่ียนตนแบบเหลานัน้ได คำถามทีซ่บัซอนเหลานีก้อใหเกิดการปะทะกันของประวตัศิาสตร รสนยิม การเมอืง
และอุดมการณ อาจไมมคีำตอบทีแ่นนอน แตการคนหาคำตอบจำเปนตองเก็บขอมลู เรียบเรียงสิง่ตางๆ ท่ีนอกเหนอื
ไปจากทีม่อียู สิง่ทีไ่มรูหรอือาจหลงลมืไป 

The Art of Thai Comics ถอืเปนผลงานทีม่คีวามสำคญัท่ีวางรากฐานใหกบัแวดวงการตนู Nicolas Verstappen
(นโิคลาส เวรสแตปเปน) และผูทีท่ำงานรวมกบัเขาไดรวบรวมประวตัศิาสตรกวารอยปของผลงานการตนูและนักเขยีนการตนู
จากประเทศไทย ช่ือของประยูร จรรยาวงษ อดิเรก อารยะมนตรี เตรียม ชาชุมพร และมนุนิทร สายประสาท อาจเปน
ชือ่ทีไ่มคอยคุนหสูำหรบันกัอานประเทศอ่ืน ผลงานช้ินนีส้ำรวจ ถายทอดเนือ้หาอยางเจาะลกึเพ่ือเปดพืน้ทีใ่หผูอานไดมโีอกาส
ชืน่ชมและไตรตรองเรือ่งราวตางๆ เพือ่ตัดสนิใจเลอืกท่ีจะรบัฟงและรับชมวาประวัตศิาสตรทางเลือกเปนอยางไร
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สยามในความทรงจำ

สู่ราชสำนักสยาม
บนัทกึการเดนิทางของจอหน์ ครอวเ์ฟิรด์ 
พ.ศ. 2364 ถึง พ.ศ. 2365

จอหน ครอวเฟรด (John Crawfurd) หรอืทีค่นไทยรูจกัในนาม “ยอน การะฟด” เปนนายแพทยชาวสกอต
ทำงานทีบ่รษิทัอนิเดียตะวันออก (East India Company) ในฐานะศลัยแพทย โดยประจำอยู ณ เมอืงเดลีและ
เมอืงอักรา ระหวาง พ.ศ. ๒๓๔๖ ถงึ พ.ศ. ๒๓๕๑ 

พ.ศ. ๒๓๕๑ เขาถกูสงตัวไปยงัเมอืงปนงั เพ่ือเริม่ศกึษาภาษามาเลยอยางจรงิจงั คร้ันถงึ พ.ศ. ๒๓๖๔
มารควสิแหงเฮสติงส (Marquis of Hasting) ผูสำเรจ็ราชการแหงอนิเดีย แตงต้ังใหเขาเปนทตูเดินทางไปเจรญิ
สมัพนัธไมตรกีบัราชสำนกัสยามและราชสำนกัญวน จอหน ครอวเฟรดพรอมคณะ เดินทางออกจากอินเดีย
เมือ่วนัที ่๒๑ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๓๖๔ ผานชองแคบมะละกา จนถึงสยามในเดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๓๖๕
เขาเขาเฝาพระเจาลกูยาเธอ กรมหมืน่เจษฎาบดนิทร (พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหวั) เพือ่เจรจาเรือ่ง
การคากบัเรือ่งเมืองไทรบรุ ีและมโีอกาสเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลยัในพระบรมมหาราชวงัดวย 

แมภารกิจครัง้นีจ้ะไมประสบความสำเรจ็ดงัทีต่ัง้ใจ แตจอหน ครอวเฟรดไดบนัทกึเรือ่งราวการเดนิทาง
รวมทัง้การปฏบิตัภิารกิจเอาไวอยางละเอยีด ต้ังแตเริม่ตนเดินทางจนกระท่ังออกจากสยาม ดังทีเ่ขาเขยีนไววา
“ภารกิจในสยามไดขอสรปุแลว พวกเราควรดใีจทีไ่ดเดินทางออกนอกประเทศโดยเร็วเพราะเปนการหลกีเล่ียง
ไมใหกระทบกระท่ังกับชาวสยาม”

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

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

ท่องล้านนาบนหลังช้าง 
ของโฮลต์ ฮาลเลตต์ พ.ศ. 2427

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

แปลโดย สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์

มสิเตอรโฮลต ซามูเอล ฮาลเลตต (Holt Samuel Hallet) วิศวกรผูดแูลการสราง
เสนทางรถไฟในบรติชิราช ภายหลงัเปนผูบกุเบิกพฒันาเสนทางรถไฟในพมา ผลงาน
ทีส่รางช่ือเสยีงใหเขา คอืบนัทกึการเดนิทางสำรวจทางรถไฟสายเมอืงจนีกบัพมา
ซึง่มอบใหราชสมาคมภมูศิาสตร และตีพมิพเปนหนงัสอืช่ือ A Thousand Miles
on an Elephant in the Shan States รวมทัง้ผลงานทีร่วมกบัมสิเตอรอารชบิลัด
โคลฮนู (Mr. Archibald Colquhoun) บุกเบิกพฒันาเสนทางรถไฟขยายการคา
ของอังกฤษในภมูภิาคตะวนัออก

ฮาลเลตตเริม่เดินทางสำรวจจากเมอืงมะละแหมง ขามแมนำ้ตองยิน (แมนำ้เมย)
สูไมลองย ี(เมืองยวม) ผานเทือกเขาถงึเมอืงฮอด จากน้ันนัง่เรอืทวนแมนำ้ปง
ถงึเมอืงเชียงใหม ไดเขาเฝาพระเจาอนิทวชิยานนท เจาอบุลวรรณา เจานายท่ัวเมอืง
ลานนา และผูเผยแผศาสนาคนสำคญั อยางสาธคุณุดาเนียล แมกกิลวารี

ฮาลเลตตบนัทกึรายละเอยีดการเดินทางพรอมเกร็ดประวัตศิาสตรทีน่าสนใจทัว่
ทัง้หวัเมอืงลานนาจนถงึกรุงเทพฯ สุดทายเขาไดเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัในพระบรมมหาราชวงั แมขาหลวงใหญและหอการคาอังกฤษ
ในพมาพยายามผลกัดันโครงการเสนทางรถไฟอยางเต็มที ่แตสดุทายโครงการ
นีก้ไ็มเกิด เพราะรัฐบาลบรติชิราชไมสนบัสนนุ เน่ืองจากมคีาใชจายมหาศาล
ไมคุมคาการลงทนุ สวนรฐับาลสยามเอง คำนงึถึงเรือ่งความมัน่คงมากกวาผล
ประโยชนทางการคาจงึลมเลกิโครงการนีไ้ป

142 x 210 มม.  376 หนา 
ภาพประกอบขาวดำ 201 ภาพ ปกออน
ISBN  978 616 451 055 5
เลมละ 595 บาท

สยามในความทรงจำ
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เมือ่เกือบสองทศวรรษทีผ่านมา รฐับาลในชาติตะวันตกและองคกรเคล่ือนไหว
ทางการเมอืง หมดหวังในความพยายามทีจ่ะนำมาซึง่เสรภีาพและประชาธิปไตยในพมา
ซึง่ไดรบับทลงโทษและการคว่ำบาตรดานการทองเท่ียว - เพ่ือทีจ่ะเหน็ภาพท่ีชดัเจน
ตอการปกครองเผด็จการท่ีรนุแรง เราทราบขอเท็จจรงิและประวัตศิาสตรพมา
มากนอยแคไหน และเร่ืองราวทีผ่านมาของพมาบอกอะไรเก่ียวกบัปจจบุนั
และแมกระท่ังในอนาคตแกเราบาง

ในเลม สายธารแหงรอยอดตี - ประวตัศิาสตรพมาในมมุมองของขาพเจา
ถัน่มิน้อไูดนำเสนอประวตัศิาสตรพมายคุใหม ผานการเลาถงึครอบครวัของเขา
ในแบบรอยแกวทีส่านตอกันอยางนาทึง่และนาหวาดหวัน่ นายอถูัน่คณุตาของเขา
มอีาชีพเปนครทูีเ่มอืงเล็กๆ ในสามเหลีย่มปากแมนำ้อริวด ีกอนท่ีจะดำรงตำแหนง
เปนเลขาธกิารสหประชาชาติในยคุ ค.ศ. 1960 ดานครอบครวัทางบิดาของผูเขยีน
สบืเช้ือสายมาจากขาราชบริพารในราชสำนกัอังวะเม่ือเกือบสองศตวรรษมาแลว

สายธารแห่งรอยอดีต
ประวัติศาสตร์พม่่่าในมุมมองของข้าพเจ้า

ถั่นมิ้นอู 
สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ แปล

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

พมา

ตั้น เมี่ยน-อู 
สุภัตรา ภูมิประภาส แปล

ผ่าพม่า – เปิดประวัติศาสตร์ปกปิด

142 x 210 มม.  292 หนา 
ISBN 978 616 451 045 6
ขาวดำ ปกออน
เลมละ 550 บาท

เมือ่หลายทศวรรษของระบอบเผดจ็การทหารสิน้สดุลงในทีส่ดุ อองซาน ซจูี
เจาของรางวลัโนเบลผูเปนทีร่กัของนานาชาตปิรากฏตัวตอสาธารณะหลงัจากถูกกัก
บรเิวณในบานพกัยาวนานหลายป ความหวงัทัง้หลายพุงทะยาน

ในฐานะนกัประวัตศิาสตร ต้ัน เม่ียน-อูมองเห็นรอยราวทัง้หลายกอตัวขึน้ 
ระบบเศรษฐกิจผกูขาดอันกดข่ี ความเหลือ่มลำ้ทีเ่ตบิโตข้ึนอยางรวดเรว็ สถาบนัตางๆ
ของรฐัท่ีเสือ่มทรดุ ผลกระทบจากโซเชียลมเีดียใหม การผงาดข้ึนของเพือ่นบาน
ทีอ่ยูตดิกันอยางจนี การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ และความรูสกึตางๆ
ทีฝ่งรากลึกตอเรือ่งเช้ือชาติ ศาสนา และอตัลกัษณองชาติ ตางมาบรรจบกนั
เพือ่ทาทายประชาธิปไตยท่ีเพิง่กอเกิด ความรนุแรงระหวางเช้ือชาติพุงเพิม่
และการอพยพชวนขนลกุของผูลีภ้ยัชาวโรฮงิญาหลายแสนคน 

ตัน้ เม่ียน-อู อดีตนกัวชิาการอาคนัตกุะท่ีวทิยาลยัทรนิติี ้มหาวทิยาลยั
เคมบรดิจ เคยทำงานในหนวยปฏิบตักิารรกัษาสนัตภิาพขององคการสหประชาชาติ 
3 ชุด และทำงานท่ีสำนกังานเลขาธกิารยูเอน็ในนครนวิยอรกอยูหลายป เขายงัเปน
ผูเขยีนหนงัสอืเรือ่ง The Making of Modern Burma, The River of Lost
Footsteps และ Where China Meets India

เจามังคลา สวุรรณภูมาแหงลาว
อสิรา แปล 

เบื้องหลังเหตุการณ์ล้มล้างราชวงศ์ลาว

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

ราชวงศหน่ึงซึง่กอตัง้สมัยพระเจาฟางุม ใน พ.ศ. 1896 คอื ราชอาณาจกัรลานชาง
ตอมาไดเปนรฐัเอกราชเมือ่ พ.ศ. 2492 ในเครอืสหภาพฝรัง่เศส ถกูดงึเขาไปพัวพนั
ในสงครามอนิโดจนีจนถงึ พ.ศ. 2497 ตามมาดวยการเกิดพรรคคอมมวินสิตลาว
ซึง่เกีย่วของสัมพนัธกบัประธานาธบิดีโฮจมินิห คอื พรรคปะเทดลาว นบัจากน้ัน
ราชอาณาจกัรลาวไดตกไปอยูในวงัวนของสงครามเวยีดนาม จนกระทัง่ พ.ศ. 2518
พรรคแนวลาวฮกัซาด ซึง่เปนพรรคลกูของคอมมวินสิตเวยีดนามไดขึน้สูอำนาจ
ราชวงศลาวซึง่ดำรงอยูนานเจด็รอยปไดถกูโคนลมใหลมสลายและแทนทีด่วย
สาธารณรฐั “ประชาธปิไตยประชาชน” ในอาณตัขิองประเทศเวยีดนามชะตากรรม
ของเจามหาชวีติ สมเดจ็ราชิน ีองครชัทายาทตลอดจนสมาชกิอืน่ๆ ของราชวงศ
ไดจบลงในคาย “สมัมนา” โดยทีไ่มมผีูใดสนใจไถถามหา...

เจามังคลา สวุรรณภมูา นายทหารจากกองทพัอากาศราชอาณาจกัรลาวสำเรจ็
การศกึษาจากสถาบนัการทหารชัน้สงูของปารสี เปนหลานของเจามหาชวีติองค
สดุทาย ไดเคยปฏบิตัหินาทีร่บัใชทานพอคอื เจาสุวรรณภมูาเมือ่ครัง้ทีท่านดำรง
ตำแหนงนายกรัฐมนตรแีละไดรบัราชการในกระทรวงการปองกันประเทศในฐานะของ
ผูทีอ่ยูในเหตกุารณจรงิขอมูลทีเ่จามังคลาไดบนัทกึไวดวยความแมนยำเทีย่งตรงจึงเปน
สวนหนึง่ประวัตศิาสตรทีค่วรศกึษา “ประวตัศิาสตรคอืบทเรยีนทีเ่ราสงตอใหอนชุน
รุนหลัง...แมวาเรามอิาจฝนทวนสายนำ้ได แตเรานาจะศกึษากลไกและการทำงาน
ของสายนำ้ใหเกดิประโยชน”

ลาว

ฟ้าลิขิตมารัก
กาลครั้งหนึ่ง ณ หลวงพระบาง

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

มณีสมุทร รัตนกุมพล

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 
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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 ในการพิมพครั้งนี้ไดแทรกภาพประกอบซ่ึงเปน
รูปเกาที่หาดูไดยากและไมเคยตีพิมพที่ใดมากอน พรอมเชิงอรรถ
อธิบายขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหผูอานไดเขาใจยิ่งขึ้น

หมอมราชวงศนริศรา จักรพงษ
ไพศาลย เปยมเมตตาวัฒน 

250 x 230 ซม. 272 หนา 
695 ภาพสี่สี, ปกออนสันโคง    
ISBN 978 616 451 017 3
เลมละ 1,395 บาท 

สี่ปีสุดท้าย 2460-2463
บนัทกึรายวนัใน สมเดจ็ฯ เจา้ฟา้จกัรพงษ์ภวูนาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

เกิดวังปารุสก์ เล่ม ๓ : สมัยยุทธภัย
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ
ปรับปรุงเพิ่มเติมภาพ โดย หมอมราชวงศนริศรา จักรพงษ

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

ชวีติของ พลตรี พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจลุจกัรพงษ ท่ีบรรยายใน
เกิดวงัปารุสก สมยัสมบรูณาญาสทิธริาชย และ สมยัประชาธปิไตย จบลงในป 2482
เมือ่พระองคเจาจลุจกัรพงษฯ เพ่ิงแตงงานและไดพาภรรยาลสิบากลับมาเมืองไทย
มผีูอานหลายทานอยากทราบวา หลังจากน้ันมอีะไรเกดิขึน้อกี เม่ือกลับถึงองักฤษ
ในไมชา ก็เกิดมหาสงครามโลกครัง้ที ่2 และ เกิดวงัปารุสก เลม 3 จงึเปนเรือ่ง
ของชีวติของทาน หมอมเอลิสะเบธ พีระและหมอมซรีลิในชวงสงครามจนถงึป 2491
พระองคจลุฯ จึงต้ังช่ือหนงัสอืเลมนีว้า เกิดวงัปารุสก สมยัยทุธภัย หนงัสอืจะเร่ิม
และจบดวยการแขงรถของพระองคพรีะฯ โดยสองเจาชายไทยยงัประสบความสำเรจ็อยู  

เมือ่สงครามเกดิขึน้พระองคจลุฯ ไดตดัสนิใจยายจากลอนดอนไปอยูทีม่ณฑล
คอรนวอลล เพ่ือหลกีเล่ียงการท้ิงระเบิดท่ีลอนดอน ทานยงัหวงัจะไดกลบัเมอืงไทยและ
พยายามจองเรอืถึงสามครัง้ เม่ือกลับประเทศไทยไมได พระองคจลุฯ ก็ตดัสนิใจเขา
โฮมการดหรอืทหารรกัษาชายแดนอังกฤษ 

ชวงสงครามทำใหพระองคจลุฯ ไดเพิม่ความมุงมัน่ทีจ่ะเปนนกัประพันธอยางเต็มที่
จงึเริม่เขยีนบทความเรือ่งสงครามลงในหนงัสอืพมิพไทย พรอมกับเขยีนหนงัสอืหลาย
เลม รวมถงึ เกิดวงัปารุสก เลม 1 “ถาขาพเจามใีจอยากจะไดอะไร ก็คอื 
อยากไดชือ่เสียงในทางประพนัธทัง้ทางเมอืงไทยและเมอืงนอก”

ในการพมิพครัง้นี ้หมอมราชวงศนรศิรา จกัรพงษ ไดรวบรวมรปูภาพและแผนท่ี
กวา 320 ภาพจากคลงัเอกสารบานจกัรพงษและอีกหลายแหลง

ประวตัศิาสตรไทย ประวตัศิาสตรไทย
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“กรมประจกัษ”์ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ
กรมหลวงประจกัษศ์ลิปาคม (หนา้ ๒๐๑) (หจช.)

“กรมแผนที่ทหาร”
กรมแผนที่ทหาร ถนนสราญรมย ์ 
(หนา้ ๒๐๒) (หจช.)

“หา้งไวต้อะเว”
หา้งไวทอ์ะเวย ์(Whlteaway) (ตกึขาวตรงกลาง)  
ตั้งอยู่รมิถนนเจรญิกรงุ เยื้องกบัสถานอคัรราชทตูองักฤษ
ประจำาประเทศสยาม (หนา้ ๒๐๒)

“องคส์รุยิง” พระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมหมื่นไชยาศรสีรุโิยภาส (หนา้ ๒๐๒) 
(หจช.)

“หา้งแบดแมน้”
หา้งแบดแมนแอนดโ์ก  
(Harry A. Badman & Co.)  
ตั้งอยู่รมิถนนราชดำาเนนิกลาง
เชงิสะพานผา่นพภิพลลีา  
(หนา้ ๒๐๒) (หจช.)

พระยาอพัภนัตรกิามาตย ์
(จา่ง ภาณทุตั) (หนา้ ๒๐๒) (หจช.)

¾.È. òôöò

ลายพระหตัถข์องสมเดจ็ฯ เจา้ฟา้จกัรพงษภ์วูนาถ 
กรมหลวงพศิณโุลกประชานาถ ถงึพระยาประสทิธิ์
ศภุการ (หมอ่มหลวงเฟื้อ พึ่งบญุ) เรื่องทหารอาสา
มคีวามประสงคถ์วายสิ่งของที่เกบ็ไดใ้นสนามรบแด่
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวั (RBC)

สำาเนาพระราชดำารสัพระบาทสมเดจ็
พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัที่ทรงมแีก่
ทหารอาสาในกองบนิซึ่งเดนิทาง
กลบัมาจากงานพระราชสงคราม
ทวปียโุรป (หนา้ ๒๑๒) (RBC)

ภาพจาก สีป่สีดุทา้ย 2460-2463
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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

16

หมอมราชวงศนริศรา จักรพงษ 
และไอลิีน ฮันเตอร
พันขวัญ ทิพมอม แปล

แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ

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

เกิดวังปารุสก์
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สมัยประชาธิปไตย

โปรดติดตาม
หนังสือแคทยาและเจ้าฟ้าสยาม 
ฉบับปรับปรุงใหม่ เร็วๆ นี้

ประวตัศิาสตรไทยประวตัศิาสตรไทย

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
ในฝงตะวันออกท่ีเมืองวลาดิวอสตอกใน 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 เจาฟาจักรพงษกับพระคูรกั
สาวรสัเซยี เอกาเทรินา เดสนติสกายาหรอืแคทยา
กอนที่ทั้งคูจะไปเสกสมรสกันที่กรุงคอนสแตนติโนเปล
และไดมาอยูรวมกันในสยาม

หมอมราชวงศนริศรา จักรพงษ
ไพศาลย เปยมเมตตาวัฒน บรรณาธิการ

ถึงลูกชายเล็ก
พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๕ และลายพระหัตถ์
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

240 x 170 ซม.
452 หนา 
400 ภาพสี่สีตลอดเลม ปกแข็ง
ISBN 978 974 9863 57 2
ฉบับพิมพครั้งที่ ๒
เลมละ 1,295 บาท
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โดย ไพศาลย เปยมเมตตาวัฒน, ภัทรพล เปยวนิ่ม, วรพล จรูญวณิชกุล

เสาวภาผ่องศรีรฦก – จอมกษัตริย์ศรีสยาม

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

เมือ่วนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2462 สมเดจ็พระศรพีชัรินทราบรมราชนินีาถ
พระบรมราชชนน ีเสด็จสวรรคตดวยพระอาการประชวร ณ พระตำหนักพญาไท
ยงัความโศกเศราอาดูรใหแกพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลาเจาอยูหวั พระบรม
วงศานวุงศ ขาทูลละอองธลุพีระบาทผูใหญผูนอย และราษฎรทัง้หลายทีเ่คย
ไดรบัพระมหากรณุาธคิณุจากพระองคไมทางใดก็ทางหนึง่ หลายเดือนหลงั
จากนัน้ พระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ ณ พระเมรมุาศทองสนามหลวง
ทีส่มเดจ็พระราชปโยรสโปรดเกลาฯ ใหจดัข้ึนตามธรรมเนยีมโบราณราชประเพณี
กก็ลายเปนพระราชพธิคีรัง้สำคญัและยิง่ใหญอกีพระราชพธิหีนึง่ในรชักาล
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั

หนงัสอืท่ีระลกึเนือ่งในโอกาสครบรอบ 100 ปวนัคลายวนัเสดจ็สวรรคต
ของสมเด็จพระศรพีชัรินทราบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนนีี ้ในเลม
ประกอบดวยเนือ้หาสำคญั 3 สวน เปนขอมลูจากเอกสารหลกัฐานรวมสมยั 
คอื สวนแรก กลาวถงึพระราชประวตัติัง้แตยงัทรงพระเยาวจวบจนเจรญิพระชนัษา
ชวีติสวนพระองคในพระราชสำนกั พระราชจรยิวตัร พระราชกรณยีกิจ
ตลอดจนพระเกียรตยิศทีท่รงไดรบัตลอดพระชนมาย ุจนถึงการประชวรและ
เสดจ็สวรรคต สวนที ่2 กลาวถึงพระราชพธิบีำเพญ็พระราชกศุล พระราชพธิี
ถวายพระเพลงิพระบรมศพในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2463 และสวนสดุทาย
เปนภาพถายเครือ่งประดับและของใชสวนพระองคอนัประเมนิมลูคามไิด

เจาชีวิต เปนพระนิพนธในพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ ซึ่งแตเดิม
ทรงแตงเปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหชาวตางประเทศที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตรไทย
ไดทราบถึงประวัติความเปนมาของชาติไทยโดยละเอียด เพราะหนังสือที่
เกี่ยวกับประวัติศาสตรไทยที่เปนภาษาอังกฤษมีใหอานนอยมาก สำหรับการที่
ทรงแปลเปนภาษาไทยนี้ก็เพื่อที่จะใหคนไทยไดทราบถึงเรื่องราวที่ทรงเขียนไว
เปนภาษาอังกฤษและใหคนไทยที่ไมสามารถอานฉบับภาษาอังกฤษได 
จะไดเขาใจเนื้อหาตางๆ ภายในหนังสือเลมนี้

เนื้อเรื่องของ เจาชีวิต จะเปนการบรรยายแบบพงศาวดาร ตั้งแตยุคกอน
ประวตัศิาสตรมาจนถึงสมยัสโุขทยั อยุธยา ธนบรุ ีและสมยัรตันโกสินทร โดยเปน
การเลาประวัติศาสตรไทยในแงการเมือง การปกครอง การตางประเทศ เศรษฐกิจ
สังคมและศิลปวัฒนธรรม

หนงัสอืเลมนีไ้ดรบัการคัดเลือกใหเปน 1 ในหนงัสอืดี 100 เลมทีค่นไทย
ควรอานจากสำนกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยัเมือ่ พ.ศ. 2540

ในการพิมพครั้งนี้ ไดปรับปรุงรูปเลมใหมและเพิ่มภาพประกอบอีกมากมาย
เปนภาพที่หายากและทรงคุณคายิ่ง รวมทั้งมีปรับปรุงเนื้อหาของเชิงอรรถ
และมีสารบัญคนชื่อในทายเลมอีกดวย

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุลจักรพงษ

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

เจ้าชีวิต – พงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี

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

พระราชพิธีแห่งกรุงสยาม
ตั้งแต่โบราณกาล ถึง พ.ศ.  ๒๔๗๕

240 x 170 มม.  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
นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษที่เดินทางเขามาศึกษาและรวบรวมเรื่องพระราชพิธีตางๆ 
ในสยามระหวาง พ.ศ. ๒๔๖๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๑

หนังสือเลมนี้กลาวถึงคติความเชื่อแนวคิดประวัติศาสตรและวิวัฒนาการของ
พระราชพิธีสยามที่ไดรับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ-ฮินดู ต้ังแตสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทรเปนสำคัญ
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

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

ปฏิบัติการลับในสมรภูมิรบ – บันทึกประวัติศาสตร์
การทหาร การเมืองไทย ที่เพิ่งค้นพบ พลตรีจักรชัย ศุภางคเสน

ดร.ทิพภานิดา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา

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

ประวตัศิาสตรไทยประวตัศิาสตรไทย
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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

โจคิม เค. บาวทซ

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

ฉายาลักษณ์สยาม
ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ.  ๒๔๐๓-๒๔๕๓

ไพศาลย เปยมเมตตาวัฒน

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

สยาม – ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน ๒๔๐๘-๙
รวมทั้งนครวัดและเมืองชายฝั่งประเทศจีน

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

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

ไมเคิล ฟรีแมน

มุมมองช่างภาพระดับโลก
คู่มือจัดมุมกล้องและแต่งภาพดิจิตอลแบบมืออาชีพ

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

บานขนุพทิกัษรายา สรางขึน้เมือ่ประมาณปพทุธศักราช 2460
ตัง้อยูในยานการคาของจงัหวดัปตตานีเมือ่ยุค 100 ปทีผ่านมา
และเปนท่ีพกัอาศยัตอเนือ่งมา 4 รุน อาคารหลงัน้ีคอืสถานที่
เกิดของคณุแมศรสีมุาลย สุวรรณมงคล จงึต้ังใจทีจ่ะบรูณะฟนฟู
ละอนรุกัษสถาปตยกรรมทัง้ภายนอกและภายในใหคงไวเหมือน
เดิม เพ่ือแสดงความกตญัญูกตเวทติาตอบรรพบรุษุ และ
ทดแทนพระคณุแมในโอกาสอายมุงคลครบ 7 รอบ 84 ป
ของทาน และเพ่ือใหทายาทรุนตอไปไดสบืทอดอาคารแหงน้ีไว
เปนแหลงเรยีนรูของผูทีส่นใจ เกดิประโยชนสงูสดุแก
จงัหวดัปตตานีแผนดินเกดิของคณุแม ซ่ึงการบรูณะอาคาร
หลงัน้ีนบัเปนครัง้แรกในยานชมุชนเกาหวัตลาด

บ้านขุนพิทักษ์รายาปัตตานี
อนุพาสน สุววรณมงคล

294 x 206 มม.  176 หนา 
178 ภาพสี่สี ปกแข็ง
ISBN 978 616 451 047 0
เลมละ 1,500 บาท
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ดอวน  เอฟ. รูนีย

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

เครื่องถวยเบญจรงคเปนเครื่องถวยชามพอรซเลนอันมีเอกลักษณ ซึ่งผลิตขึ้นใน
ประเทศจีนเพื่อราชสำนักและชนช้ันสูงชาวสยามโดยเฉพาะตั้งแตศตวรรษที่ 18
ตอนปลายถึงศตวรรษที่ 19 สีคาไลโดสโคปของชิ้นงานเคลือบลงยาเหลานี้ ได
รับแรงบันดาลใจมาจากเทพปกรณัมพุทธศาสนาและฮินดู รวมไปถึงพืชพันธุ
เขตรอนสีเขียวชอุม ถึงแมวาเครื่องถวยเบญจรงคจะถูกผลิตขึ้นที่ประเทศจีน
แตก็เปนเครื่องถวยชามที่มีรูปแบบ และความงดงามแบบไทยอยางชัดเจน 

หนังสือเลมนี้ตามรอยประวัติศาสตรของเครื่องถวยเบญจรงค ตั้งแตเรื่อง
ของเตาเผาอันเกาแกและเลื่องชื่อในเมืองจิงเตอเจิน ประเทศจีน จนถึงประเทศ
สยามซึ่งเปนสถานที่ปลายทาง นอกจากนี้ หนังสือเลมนี้ยังมีภาพถายเครื่อง
เบญจรงคมากมาย ทั้งจากคอลเล็กช่ันสวนตัวและพิพิธภัณฑสถานหลายแหง
รวมทั้งวัดหลวงดวย โดยมีภาพมากมายที่ยังไมเคยไดรับการเผยแพรมากอน
รวมไปถึง “เครื่องถวยลายน้ำทอง” ซึ่งเปนเครื่องถวยชามอีกประเภทหนึ่งที่ใช
ในหมูราชวงศเทานั้น 

ดอวน เอฟ. รนูยีเปนนกัวชิาการอสิระท่ีพำนกัอยูในกรงุเทพฯ มากวา 40 ป
และเปนนักประวัติศาสตรศิลปดานศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนผูแตง
หนงัสอืหลายเลม โดยสวนมากเปนหนงัสอืเก่ียวกบัเครือ่งถวยชามเซรามคิส
ในภมูภิาคนี้

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

พอล บรอมเบิรก

เครื่องเงินและถมทองไทย

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

ศิลปะไทย

มยุรี วีรประเสริฐ, ศาสตรัตน มัดดิน
ปยนันท เพชระบูรณิน

ผ้าบาติก
ในพระปิยมหาราช สายสัมพันธ์สยามและชวา

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

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

เมื่อสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไดโดยเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรี
กับชาติตางๆ ในทวีปอเมริกาและยุโรปรวม 15 ประเทศ
ในพุทธศักราช 2503 ทรงตระหนักวาเปนการตามเสด็จ
ครั้งใหญอยางเปนทางการ ดังนั้นการตระเตรียม
ฉลองพระองคในโอกาสตางๆ เปนเรื่องสำคัญยิ่ง 

นอกจากฉลองพระองคชดุไทยแลว สมเดจ็พระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
นายปแอร บัลแมง นักออกแบบเส้ือผาชาวฝรั่งเศส ทำ
หนาท่ีดแูลการตดัเยบ็ฉลองพระองคแบบสากลและแนะนำ
เรื่องการแตงกายใหถูกตองตามธรรมเนียมตะวันตกดวย

หนังสือ งามสมบรมราชินีนาถ เลาเรื่องราวการทำงาน
ของนายบัลแมงที่ไดดูแลการออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค
ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถมากวา 22 ป
ฉลองพระองคสวนใหญตัดเย็บจากผาไทยที่แสดงถึง
เอกลักษณของชาติ จึงมีความงดงามเหมาะสมแกสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถอยางแทจริง

300 x 230 มม.  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

ศิลปะสิ่งทอ
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รณชัย กฤษฎาโอฬาร

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

วิวัฒนาการกษาปณ์ไทย – จากยุคอาณาจักรโบราณ

หนังสือเลมนี้เปนผลจากการศึกษาคนความานานกวา 40 ปเกี่ยวกับ
เงินตราในรูปแบบตางๆ ของไทยที่มีมาตั้งแตยุคเริ่มใชเงินตราใน
อาณาจักรโบราณ ตั้งแตอาณาจักรฟูนัน จนถึงยุคที่เริ่มมีการนำเอา
ระบบทศนิยมสมัยใหมของเงินบาทและสตางคมาใช หนังสือนี้เปนสวน
เพิ่มเติมจากหนังสือ Siamese Coins – From Funan to the Fifth
Reign ที่ผูแตงและนายวาสิลีษ มิไฮลอฟษไดจัดทำไวกอนหนานี้
และไดรับางวัลหนังสือเหรียญยอดเย่ียมจาก 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

นางพญาแห่งเหมันต์
แปลจากหนังสือ The Winter Queen ของ Boris Akunin

เดือนพฤษภาคม ป 1876 กลางสวนอเลก็ซานเดอรในกรงุมอสโกทีม่ผีูคนมากมายและดอกไมบานสะพรัง่ เกิดเหตุ
สะเทือนขวญั นักศกึษาหนุมจากตระกูลผูดกีอเหตุยงิตัวตายปรศินา แมจะยงัไมทราบสาเหตหุรอืแรงจูงใจในชัน้ตน
แตคดทีีด่เูรยีบงายไมซบัซอนนีเ้หมอืนจะมีบางอยางมากกวาแรกเหน็ 

อรีาสท แฟนโดรนิ เสมยีนหนุมหนาใหมแหงแผนกสบืสวนสอบสวนคดกีลางถูกสงตัวมาหาเบาะแสเพิม่เตมิ
และสัญชาตญาณของเขาก็นำไปสูความลบัเบ้ืองหลงัแผนการใหญทีม่เีดมิพนัอนัตรายแฝงอยูทกุยางกาว...

นางพญาแหงเหมนัต เลมนี ้แปลจาก The Winter Queen นวนยิายสบืสวนสอบสวนเลมแรกในจกัรวาล
“นกัสบือรีาสท แฟนโดรนิ” จากจำนวนทัง้หมด 16 เลมซึง่ตีพมิพครัง้แรกเปนภาษารสัเซยีในป 1998
นวนยิายชุดนีเ้ปนทีน่ยิมมาก ไดรบัคำช่ืนชมวาผกูเรือ่งไดด ีมเีนือ้หาเขมขนชวนติดตาม ทำยอดขายไปแลวกวา 
30 ลานเลมทัว่โลก ไดรบัการแปลไปแลวหลายภาษา ตลอดจนถกูดัดแปลงเปนซรีสีและภาพยนตร ตัวบอรสิ อคุนนิ
เปนทัง้นกัเขยีนหนงัสอืประวัตศิาสตร นักเขยีนมอืรางวลั และนกัแปลมากฝมอื เขาจงึนำฉากและบรรยากาศ
ของรสัเซยีในสมยัศตวรรษที ่19 มาถายทอดเรือ่งราวสบืสวนสอบสวนทีส่อดคลองไปกับเหตุการณสำคญั
ทางประวตัศิาสตรใหโลดแลนในหนาหนงัสอืไดอยางสมจรงิและมีชวีติชีวา จนครองใจนกัอานทัว่โลกมาอยางยาวนาน

บอรสิ อคุนนิ เปนนามปากกาของกริกอรี ชควาทชิวลิ ีนักเขยีนชาวจอรเจยี โดยคำวา “อคนุนิ” มาจากศพัท
ภาษาญ่ีปุนทีห่มายถึง villain หรอืตัวราย นักเขยีนผูนีแ้สดงความเหน็คดัคานนโยบายของรฐับาลวลาดเิมยีร
ปตูนิอยางเปดเผยตลอดมา กระท่ังตัดสนิใจยายออกจากรสัเซยีในป 2014  และในวกิฤตการณรสัเซยีบกุ
ยเูครนลาสดุ เขายงัเปนตวัตัง้ตัวตรีะดมความชวยเหลอืแกผูลีภ้ยัชาวยูเครนอกีดวย

แปลโดย สุภิดา แกวสุขสมบัติ

142 x 210 มม.  232 หนา 
ปกออน, ขาว-ดำ
ISBN 978 616 451 070 8
เลมละ 395 บาท

นิยายแปลศิลปวัฒนธรรมไทย
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ครหูนุมอาย ุ28 ปจากหมูบานเลก็ๆ ในอังกฤษตัดสนิใจใชเวลาปดภาคฤดรูอน
เดนิทางมาเทีย่วในประเทศไทยเพ่ือหลกีหนจีากชีวติอันเงยีบเหงาจำเจ หลงัขาม
พรมแดนไทยเขาไปในกมัพชูาและโชคดีไดเงนิมาหนึง่กอนจากการเสีย่งโชคในบอน
โชคชะตานำพาใหชวีติเขาตองพลิกผนัและพัวพนักบัผูคนและเหตกุารณตางๆ ทามกลาง
ความลีล้บัดำมืด ความเช่ือ โชคลาง สงผลใหชวีติเขาไมเหมอืนเดิมอกีตอไป

“ความสามารถของลอเรน็ซ ออสบอรนในการเขยีนหนงัสอื ทำใหเรือ่งความโกหก
การหลอกลวง และความโลภของเขา ตัง้อยูในฉากทีท่ำใหคนอานรูสกึเหมือนอยูใน
เหตุการณ นวนิยายนีเ้ตม็ไปดวยพลงัและความหรหูราภายในอากาศรอนระอุของ
พนมเปญ และบรรยากาศอัปรยีทีค่อยๆ เพ่ิมความนากลวั” ปเตอร เค็มพ 
The Sunday Times

ลอเร็นซ ออสบอรน

สุภิดา แกวสุขสมบัติ แปล

แปลจาก Hunters in the Dark

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

เกมล่าท้ากรรม

กอสวัสดิ์ สวัสดิวัตน

142 x 210 มม. 304 หนา  
ขาวดำ ปกออน   
ISBN 978 616 451 056 2
เลมละ 495 บาท

๒๔๖๑ ทหารสยามผจญภัยในแดนฝรั่งเศส

ฝรัง่เศส พ.ศ. ๒๔๖๑: เม่ือสงครามยางกาวเขาสูบทสดุทายอันสำคัญ
กองทหารบกรถยนตของไทยมาถงึสนามรบชา
รอยเอก สุเมธ เจาระเบียบ และชัย ผูชวยแสนแขง็ขนั นำทพัปฏิบตัภิารกิจที ่

ทำใหพวกเขาตกอยูในความปนปวนของแนวหนามสุซากนุ โดยมหีนาทีข่นสงกระสุน
ไปใหกองปนใหญไวนแกรนดครใูหผูบญัชาการระดับสงู และยาใหหนวยทหารที่
โดนลอมโจมต ีกอนจะถูกหนวยรถถังสหรฐัฯ ขโมยรถไป
เนือ้หาของ Last to the Front เลาถงึการปะทะระหวางจกัรวรรดมิหาอำนาจ 

การเปลีย่นแปลงทางสังคมและประวัตศิาสตร และยงัเปนเรือ่งราวสวนตวัของ
ทหารสยามทีอ่ยูหางจากบานหลายพนัไมล ถูกสงไปเผชญิหายนะครัง้ใหญทีส่ดุ
ของโลก ประสบปญหาดานภาษา การเหยยีดเช้ือชาติ และความอดทนอดกล้ัน
ตวัละครชือ่ชัย ซ่ึงไดรบับาดเจบ็ในประเทศเยอรมนี พกความราเรงิและความฉลาด
มากขึน้กลับกรุงเทพฯ แตกไ็ดทิง้ความสมัพนัธฉนัมติรและความรกัไวเบือ้งหลงั

นิยายแปล

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

กี ้สวสัดิวตัน 
ภาพประกอบโดย เคท เบยเลย

เมฆกระต่ายกับนักผลิตฝน

285 x 215 มม.  76 หนา 
ภาพประกอบสีส่ ี33 ภาพ ปกแข็ง
ISBN 978 616 451 029 6
เลมละ 795 บาท

นิยายแปล

...และตราบชั่วฟ้าดินสลาย

คีริลล บารสกี้

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

นายครีลิล บารสกี ้เกิดเม่ือป พ.ศ. 2507 ในเมอืงเรอูโทฟ เขตมอสโก เมือ่ 
พ.ศ. 2532 เขาจบมหาวทิยาลยั “สถาบันความสมัพนัธระหวางประเทศกรุงมอสโก”
ดวยเกียรตนิยิม และไดเขากระทรวงการตางประเทศแหงสาธารณรฐัสงัคมนยิม
โซเวยีต ในฐานะผูเชีย่วชาญดานตะวันออกมืออาชีพและนักการทูต นายครีลิลได
ทำงานทีส่ถานเอกอัครราชทตูรสัเซยีประจำประเทศจนี อินโดนีเซยี และไทย
และยังไดทำงานปกปองผลประโยชนของประเทศของตนในสภาความมัน่คงแหง
สหประชาชาติทีน่วิยอรก การทำงานทางการทูตในภูมศิาสตรกวางๆ ทำให
นายครีลิลไดรบัประสบการณมากมาย และไดสือ่สารกับผูคน วัฒนธรรม
และธรรมชาติในประเทศตางๆ ท่ัวโลก

วธิเีขยีนของนายครีลิลนัน้เรยีบงายและไดใจความ เขาเขยีนเรือ่งซ่ึงใกลตวัทกุคน
เชน ชีวติชีวะ ความรกั มิตรภาพ ความระลกึถึงอดีตของตน และพอแมทีจ่ากไปแลว
และเร่ืองธรรมชาต ินอกจากน้ีครีลิลมกัจะเลาถงึบทบาทของโชคชะตาและความบังเอิญ
ทีม่คีวามหมายซอนอยู ในแตละเร่ืองน้ี เราจะพบกับความบงัเอิญท่ีเหลอืเช่ือ
ความลบัเลก็ๆ นอยๆ หรอืเหตุการณพลกิผนัทีต่ลกขบขนั 
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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

หมอมหลวงวทิยา จกัรพนัธุเปนทายาทสายตรงทานหนึง่ในรชักาลที ่4 ในชวงวยั
กวา 76 ปนี ้ทานไดมองยอนกลับไปในชวีติของทาน ต้ังแตเปนเด็กจากครอบครวั
ทีแ่ตกแยกจนถึงปจจบุนั และการตดัสินใจในทางเลอืกตางๆ เพ่ือรกัษาสญัญาใจ
ทีใ่หไวกบัตนเองวา ทานและครอบครวัของทานจะตองหลดุพนจากพนัธนาการ
แหงความยากไร

ใน “จดจำมาเลาสูกนั” ม.ล. วทิยาเลาถงึชีวติของทาน ผานเกร็ดเล็กเกร็ดนอย
ในชวีติถึงการกาวกระโดดดวยเมด็เงนิเพยีงหยบิมอืและการฝาฟนชองวาง
ของสผีวิ จนไดรบัการยกยองใหเปนหนึง่ในนกัพัฒนาอสงัหารมิทรพัยทีป่ระสบ
ความสำเรจ็มากทีส่ดุของเมอืงแอตแลนตา มาถึงการสรางความสำเรจ็ขึน้อีกคร้ัง
ในประเทศไทยดวย “รสีอรทปลายทาง” ทีไ่ดรบัรางวลัระดับนานาชาตจิวบจน
การตองเผชญิกับโศกนาฏกรรมในตอนเชาหลังวนัครสิตมาส พ.ศ. 2547 

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

กาลครัง้หนึง่ในแดนมงักร
ชวีติผจญภยัของเสีย่วหลู ่กวั

โลกนีค้อืละคร นีค่อืเร่ืองผจญภยัของเด็กทีพ่อแมทอดท้ิงใหอยูกบัปูและยาที่
หมูบานสอืถงั ชายทะเลจนีตะวันออก เสีย่วหลู กัวมชีวีติอยางแรนแคนตองทนเห็น
ปูอารมณรอนทบุตยีาทกุวัน แตเธอกไ็มยอมหมดหวงั แตละวนัจติใจกเ็ขมแขง็ขึน้
ทลีะนอย จนเยน็ชาเหมอืนกอนหินริมหาดในหมูบานนัน่เอง 

เมือ่เสีย่วหลู กัวไดพบนกัศกึษาวชิาศลิปะในหมูบาน เธอตดัสนิใจวาจะเปนศลิปน
ในอนาคต เมือ่ปูฆาตวัตายกต็องอยูกบัยากนัสองคน และวนัหนึง่เธอไดพบพอกับแม
อยางไมคาดฝนซึง่มารบัเธอไปอยูดวย ทิง้ยาใหอยูเพยีงลำพงั 

เหวิน่หลงิ – ภูเขาแสนอบอุน เปนสถานท่ีทีเ่สีย่วหลู กัวไดเริม่ตนชวีติใหมอกีคร้ัง
กบัพอแม แตเมือ่มาถึงกพ็บวามพีีช่ายอกีคนหน่ึง ความสมัพนัธภายในบานไมราบรืน่
นกั เปนเดก็ผูหญงิไมมใีครตองการ คยุกนัรูเรือ่งเฉพาะกับพอซึง่เปนจติรกร ในขณะ
ทีแ่มเปนอดตียวุชนแดง ท่ีนีเ่อง เธอถกูลวงละเมดิทางเพศจนตองหนไีปเรยีนตอ
ทีส่ถาบนัสอนการผลติภาพยนตรในปกกิง่ 

เสีย่วหลู กัวไดทนุไปเรยีนตอทีอ่งักฤษ ถกูรบิสญัชาตจินี ดิน้รนเขยีนหนงัสอืเลม
แรกจนมชีือ่เสยีงโดงดงั ไดฉายาวาเปนนางหงสปายคุใหม หนงัสอืเลมนีเ้ปน
อตัชวีประวตักิารผจญภัยในชวีติของเธอในแดนมานไมไผ สูโลกตะวนัตกท่ีมคีรบทกุฉาก

เสีย่วหลู กัวเกิดในจนีเมือ่ ค.ศ. ๑๙๗๓ ปจจบุนัอายุ ๔๔ ป พำนกัอยูใน
กรุงลอนดอนมาตัง้แต ค.ศ. ๒๐๐๒ หนงัสอืเลมนีพ้มิพเมือ่ปทีแ่ลวและไดเขาชงิรางวลั
National Book Critics Circle Awards ประเภทอตัชวีประวตัิ

เสี่ยวหลู กัว แตง

CHINA ADORNED
Ritual and Custom of 
Ancient Cultures

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.

Professor Deng Qiyao
Photography by Cat Vinton

จำนวนจำกดั
เพยีง 500 เลม่

ในเมอืงไทย
เทา่นัน้

ผลงานจากการคนควาวจิยันานถึงสามทศวรรษของ
ศาสตราจารย Deng Qiyao นกัมานุษยวทิยาวัฒนธรรม
เลมน้ี รวบรวมวถิปีฏบิตั ิพธิกีรรม และปกรณมัของชนกลุม
นอยมากกวาสามสบิกลุมทีถ่ายทอดผานเครือ่งแตงกายและ
เครือ่งประดับ ขอมูลสดใหมทีย่งัไมเคยตพีมิพมากอนของ
ศาสตราจารย Deng ไดรบับอกเลาเคยีงคูไปกบังานภาพถาย
รวมสมยัสวยตระการตาของชางถายภาพ Cat Vinton
แสดงภาพเสือ้ผา เครือ่งประดับ และทัศนยีภาพแวดลอม
สือ่ถงึความผกูพนัทีห่ย่ังรากลึกระหวางผูคน สถานที ่พธิกีรรม
และศาสตรแหงการประดับประดา 

China Adorned เลมน้ีเปนเสมอืนการดำด่ิงสูหวงคดิ
พรอมภาพงดงามเลอคาวาดวยการปรบัตัวของวฒันธรรม
ทางวัตถ ุและความสำคญัของการอนุรกัษวถิชีวีติของ
ชาติพนัธุกลุมนอยตางๆ ในประเทศจนี

หนงัสอืทีน่กัอ่านผูส้นใจวฒันธรรมชาตพินัธุต์อ้งมีหนงัสอืทีน่กัอ่านผูส้นใจวฒันธรรมชาตพินัธุต์อ้งมี

จำนวนจำกดั
เพยีง 500 เลม่

ในเมอืงไทย
เทา่นัน้
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