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รู้จัก bookscape

bookscape เป็นสำ�นักพิมพ์อิสระที่มุ่งมั่นในก�รทำ� “หนังสือ” เพื่อสร้�งสรรค์ปัญญ�คว�มรู้ใหม่ให้แก่ 
สังคมไทย ตั้งแต่ปัญญ�คว�มรู้ด้�นเศรษฐกิจก�รเมือง ธุรกิจ ประวัติศ�สตร์ ก�รศึกษ� วิทย�ศ�สตร์  
เทคโนโลยี จิตวิทย� จนถึงปัญญ�คว�มรู้ด้�นศิลปะ ก�รออกแบบ วรรณกรรม และไลฟ์สไตล์

bookscape เชื่อมั่นในก�รเปลี่ยนแปลงสังคมด้วย “ปัญญ�คว�มรู้” เร�อย�กทำ�หน้�ที่เป็น “สะพ�น”  
เชื่อม “โลกวิช�ก�ร” เข้�กับ “โลกมวลชน” เชื่อม “ปัญญ�คว�มรู้โลก” เข้�กับ “ปัญญ�คว�มรู้ไทย” และ 
เชื่อม “สำ�นักพิมพ์ต่�งช�ติ” กับ “สำ�นักพิมพ์ไทย” เข้�ด้วยกัน ทั้งหมดนั้นผ่�น “หนังสือ” – พื้นที่
สำ�คัญในก�รแลกเปลี่ยนคว�มรู้และคว�มคิดสร้�งสรรค์ รวมถึงเปิดโลกอันหล�กหล�ยให้เร�มองเห็น 
คว�มเป็นไปได้ใหม่ๆ – ไม่ว่�ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรก็ต�ม
 
bookscape มุ่งมั่นใช้ “หนังสือ” เป็นสื่อกล�งและเครื่องมือในก�รเชื่อมโยงก�รทำ�ง�นคว�มรู้ในมิติ 
ต่�งๆ ผ่�นช่องท�งที่หล�กหล�ย เพื่อนำ�ปัญญ�คว�มรู้จ�ก “หนังสือ” เข้�ถึงคนวงกว้�งขึ้น อย่�งมี
พลังม�กขึ้น ผ่�นกิจกรรมคว�มรู้หล�ยรูปแบบ
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Very Short 
Introductions

 ชุดความรู้ฉบับพกพา 
หนังสือความรู้สามัญประจำาบ้านจาก Oxford University Press
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สงคร�มเย็น: คว�มรู้ฉบับพกพ�

ชื่อต้นฉบับ The Cold War: 
  A Very Short Introduction

ผู้เขียน  Robert J. McMahon

ผู้แปล  ศิวพล ชมภูพันธุ์

จำานวนหน้า 296 หน้�
ราคา  325 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN  978-616-8313-20-6

สงครามเย็น
คือก�รต่อสู้ระหว่�งสหรัฐอเมริก�กับสหภ�พโซเวียตที่กินเวล�เกือบครึ่งศตวรรษ
คือก�รช่วงชิงคว�มถูกต้องดีง�มของอุดมก�รณ์ฝ่�ยตน
คือก�รแก่งแย่งพื้นที่ทั้งท�งก�ยภ�พและคว�มคิดของผู้คน
คือคว�มเกลียดชังจนสร้�งคว�มชอบธรรมที่จะเข่นฆ่�

สงครามเย็น: ความรู้ฉบับพกพา จะพ�ย้อนเวล�ไปยังจุดกำ�เนิดสงคร�ม ณ กรุงเบอร์ลินในยุโรป ลัดเล�ะไป
ในสังเวียนคว�มขัดแย้งทั่วทุกทวีป พินิจว�ทะและจังหวะก้�วของตัวแสดงนำ�แต่ละค่�ยผ่�นหลักฐ�นใหม่ที่เพิ่ง 
เปิดเผยเพื่อตอบคำ�ถ�มว่�สงคร�มเกิดข้ึนได้อย่�งไร เหตุใดจึงลุกล�มเป็น “สงคร�มร้อน” ในเอเชีย และ
ประวัติศ�สตร์จะซ้ำ�รอยอีกหรือไม่ในอน�คต

แม้กำ�แพงเบอร์ลินพังทล�ยและโซเวียตล่มสล�ยแล้ว แต่มรดกแห่งคว�มขัดแย้งจ�กสงคร�มเย็นยังคงอยู่ ตั้งแต่
องค์ก�รน�โต้ เส้นขน�นที่แบ่งแยกค�บสมุทรเก�หลี จนถึงระบอบก�รเมืองและสภ�พเศรษฐกิจสังคมในรัฐทั่วโลก 
ก�ร “อ�่น” สงคร�มเยน็จึงยงัรว่มสมัย เพือ่ให้เร�เข้�ใจและจดจำ�บ�ดแผลและรอยเลือดทีฝั่งลึกในหน้�ประวตัศิ�สตร์
ในฐ�นะบทเรียนสำ�คัญบนเส้นท�งสู่โลกหล�ยขั้วอำ�น�จเช่นทุกวันนี้
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คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ: 
คว�มรู้ฉบับพกพ� 

ชื่อต้นฉบับ International Relations: 
  A Very Short Introduction

ผู้เขียน  Christian Rues-Smit

ผู้แปล  กษิร ชีพเป็นสุข

จำานวนหน้า 248 หน้�
ราคา  315 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN  978-616-8313-03-9

• อะไรคือข้อจำ�กัดของอำ�น�จอธิปไตย
• สงคร�มกล�งเมืองมีบทบ�ทอย่�งไรในก�รจัดระเบียบก�รเมืองโลก
• ระบบเศรษฐกิจส่งผลต่อคว�มชอบธรรมท�งก�รเมืองอย่�งไร
• ระเบียบโลกแบบใดที่จะโอบรับคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรมยุคใหม่อย่�งแท้จริง

คริสเตียน รูส์-สมิต ศ�สตร�จ�รย์แห่งมห�วิทย�ลัยควีนส์แลนด์ จะพลิกโฉมคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศแบบ
ด้ังเดิมที่สนใจเพียงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งรัฐ แล้วมุ่งสำ�รวจ “ก�รจัดระเบียบอำ�น�จหน้�ที่ท�งก�รเมืองระดับโลก” 
ตั้งแต่ยุคจักรวรรดิจนถึงรัฐอธิปไตยสมัยใหม่ ผ่�นแว่นต�ทฤษฎีอันหล�กหล�ย อ�ทิ สัจนิยม เสรีนิยม สตรีนิยม 
หรอืแนวคิดหลังอ�ณ�นิคม พรอ้มวิเคร�ะห์อทิธพิลของพลังขับเคล่ือนสำ�คัญอย�่งสงคร�ม เศรษฐกจิ วัฒนธรรม 
และสิทธิมนุษยชน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: ความรู้ฉบับพกพา ฉบับล่�สุดน้ี เขียนเน้ือห�ข้ึนใหม่ทั้งหมดให้สอดรับกับ 
สถ�นก�รณ์โลก ไม่ว่�จะเป็นเหตุประท้วงฮ่องกง เบร็กซิต หรือปัญห�ผู้ล้ีภัย สะท้อนภ�พคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
ประเทศยุคใหม่ในฐ�นะ “รัฐศ�สตร์ที่จำ�เป็น” เพื่อเข้�ใจและเท่�ทันเกมก�รเมืองโลกซ่ึงไม่ได้จำ�กัดเพียงอิทธิพล
ระหว่�งรัฐ แต่ทุกต�เดินกระทบถึงพลเมืองทุกคน ไม่ว่�คุณจะอยู่ใน “รัฐ” ใดก็ต�ม
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ค�ร์ล ยุง: คว�มรู้ฉบับพกพ� 

ชื่อต้นฉบับ Jung: 
  A Very Short Introduction

ผู้เขียน  Anthony Stevens

ผู้แปล  ส�ยพิณ ศุพุทธมงคล

จำานวนหน้า 264 หน้�
ราคา  315 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-90-7

“คนไข้ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อวิเคร�ะห์ แต่วิเคร�ะห์เพื่อมีชีวิตอยู่”

ค�ร์ล ยุง คือนักเล่นแร่แปรธ�ตุท�งจิตวิทย� คือผู้ค้นห�คว�มหม�ยอันไพศ�ลของจิตไร้สำ�นึกร่วม คือจิตแพทย์ 
ผู้ก้�วผ่�นคว�มเจ็บป่วยท�งจิตของตนเอง และคือผู้กรุยท�งก�รบำ�บัดยุคใหม่ที่ปฏิบัติต่อคนไข้ในฐ�นะ “มนุษย์”

คาร์ล ยุง: ความรู้ฉบับพกพา จะชวนคุณไปแง้มประตูสู่โลกคว�มคิดของนักจิตวิทย�ผู้ว�งร�กฐ�นให้ “จิตวิทย� 
เชิงวิเคร�ะห์” ย้อนรอยมิตรภ�พและคว�มร้�วฉ�นระหว่�งเข�กับฟรอยด์ เรียนรู้บทบ�ทของตัวตน อีโก้ เง� ฯลฯ  
ที่มีต่อปมท�งจิต สำ�รวจก�รแบ่งคน 8 ประเภทในท�งจิตวิทย� ศึกษ�เทคนิคก�รวิเคร�ะห์แบบ “เก้�อี้สองตัว”  
ที่ให้คว�มเสมอภ�คระหว่�งนักบำ�บัดกับคนไข้ แล้วตีคว�มจิตเภทเสียใหม่ในฐ�นะกลไกก�รปรับตัวและพัฒน�ก�ร 
สู่คว�มเป็นมนุษย์

น่ีคือก�รเดินท�งต�มรอยคว�มคิดของนักจิตวิทย�ผู้มุ่งค้นห�คว�มอัศจรรย์ของ “จักรว�ลภ�ยใน” และสร้�ง 
คุณูปก�รยิ่งใหญ่ต่อส�ข�จิตบำ�บัดจวบจนปัจจุบัน ห�กคุณพร้อม โปรดนั่งลงบนเก้�อี้ฝั่งตรงข้�ม แล้วประจันหน้� 
กับตัวตน ชีวิต และคว�มคิดของค�ร์ล ยุง ด้วยส�ยต�ที่เปิดกว้�ง เฉกเช่นแนวท�งก�รวิเคร�ะห์ของนักจิตวิทย� 
คนสำ�คัญผู้นี้
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กฎหม�ย: คว�มรู้ฉบับพกพ� 

ชื่อต้นฉบับ Law: 
  A Very Short Introduction

ผู้เขียน  Raymond Wacks

ผู้แปล  ฐ�ปนันท์ นิพิฏฐกุล

จำานวนหน้า 320 หน้�
ราคา  350 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-89-1

กฎหมาย: ความรู้ฉบับพกพา ฉบับปรับปรุงเน้ือห�ล่�สุด โดย เรย์มอนด์ แวคส์ ศ�สตร�จ�รย์ด้�นกฎหม�ย 
และนิติปรัชญ� พ�เร�เดินท�งท่องโลกของกฎหม�ย ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทุกมิติในชีวิตประจำ�วันรอบตัว

จ�กประวัติศ�สตร์และพัฒน�ก�รของกฎหม�ย สู่คำ�อธิบ�ยว่�ด้วยกฎหม�ยส�ข�ต่�งๆ ตั้งแต่กฎหม�ยสัญญ�  
กฎหม�ยละเมิด กฎหม�ยอ�ญ� ถึงกฎหม�ยรัฐธรรมนูญ และกฎหม�ยปกครอง

จ�กโลกของศ�ลยุติธรรม สู่โลกของทน�ยคว�ม จนถึงประเด็นท�งปรัชญ�อย่�งกฎหม�ยและศีลธรรม

จ�กก�รเปล่ียนแปลงสำ�คัญของโลกอย่�งกระแสโลก�ภิวัตน์ คว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยี คว�มขัดแย้งระหว่�ง 
ประเทศ และรูปแบบใหม่ของก�รรุกล้ำ�สิทธิเสรีภ�พส่วนบุคคลสู่ผลกระทบต่อกฎหม�ยและสถ�บันที่เกี่ยวข้อง  
จนถึงอน�คตแห่งกฎหม�ย

หนังสือกฎหม�ยขน�ดพกพ�เล่มน้ี จึงครอบคลุมเรื่องร�วเกี่ยวกับโลกของกฎหม�ยอย่�งรอบด้�นและลึกซ้ึง  
เหม�ะสำ�หรับนัก (อย�ก) เรียนกฎหม�ยอย่�งยิ่ง!
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ปฏิวัติฝรั่งเศส: คว�มรู้ฉบับพกพ� 

ชื่อต้นฉบับ The French Revolution: 
  A Very Short Introduction

ผู้เขียน  William Doyle

ผู้แปล  ปรีดี หงษ์สต้น

จำานวนหน้า 232 หน้�
ราคา  295 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-91-4

ปฏิวัติฝรั่งเศส คือหมุดหม�ยแห่งประวัติศ�สตร์ที่พลิกโฉมโลกทั้งใบไปตลอดก�ล อะไรคือต้นเพลิงที่จุดชนวน 
ปฏิวัติ แท้จริงแล้วก�รปฏิวัติได้ล้มล้�งและเริ่มต้นส่ิงใด อะไรคือมรดกจ�กก�รปฏิวัติที่เร�ควรจดจำ� และอะไรคือ 
บทเรียนที่โลกไม่ควรลืม

ปฏิวัติฝรั่งเศส: ความรู้ฉบับพกพา จะพ�คุณสำ�รวจมรดกท�งปัญญ�และเรื่องร�วสุดตื่นต�แห่งก�รปฏิวัติ  
ผ่�นตัวละครสำ�คัญอย่�งฝ่�ยกษัตริย์ ขุนน�ง ศ�สนจักร และประช�ชน จ�กคว�มฟอนเฟะของระบอบก�รปกครอง 
ที่ปลิดทอนคว�มหวังของผู้ข้นแค้น สู่คำ�ปฏิญ�ณเปี่ยมฝันของเหล่�ผู้ปร�รถน�คว�มเท่�เทียม จวบจนวิน�ทีที่ 
คุกบ�สตีลย์ สัญลักษณ์แห่งอำ�น�จร�ชันกล�ยเป็นเพียงซ�กปรักหักพัง

ม�รว่มห�คำ�ตอบว่�นโปเลียน โบน�ป�ร์ต เถลิงอำ�น�จผ่�นกลไกประช�ธปิไตยได้อย�่งไร เหตใุดเปลวไฟแห่งเสรภี�พ 
ของพลเมืองจึงลงเอยด้วยธ�รโลหิตอันนองเนืองใต้คมกิโยติน เจตจำ�นงแห่งก�รปฏิวัติทำ�ล�ย “ระบอบเก่�”  
ได้จริงหรือไม่ และทำ�ไมก�รต่อสู้ให้ “คนเท่�กัน” จึงไม่เคยง่�ยด�ย

แม้เสียงปืนแห่งก�รปฏิวัติจะสิ้นสุด แต่เชื้อไฟและคร�บเลือดนั้นไม่เคยจ�งห�ย ก�รศึกษ�ต้นตอและแรงกระเพื่อม
ของก�รปฏิวัติฝรั่งเศสอย่�งถ่องแท้และรอบด้�นจึงเป็นเรื่องสำ�คัญสำ�หรับเหล่�ผู้ฝันใฝ่ในอำ�น�จอธิปไตยและ 
เชื่อมั่นในจิตวิญญ�ณแห่งก�รเปลี่ยนแปลง
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ปรัชญ�กฎหม�ย: คว�มรู้ฉบับพกพ�

ชื่อต้นฉบับ Philosophy of Law: 
  A Very Short Introduction

ผู้เขียน  Raymond Wacks

ผู้แปล  พิเศษ สอ�ดเย็น
  ธงทอง จันทร�งศุ

จำานวนหน้า 256 หน้�
ราคา  295 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-67-9

• หญิงที่ไม่ประสงค์ตั้งครรภ์มีสิทธิทำ�แท้งหรือไม่?
• ผู้ป่วยในสภ�พผักมีสิทธิจบชีวิตตัวเองหรือไม่?
• ท�ย�ทที่สังห�รเจ้�มรดกมีสิทธิรับมรดกหรือไม่?

คำ�ถ�มท้�ท�ยเส้นแบ่งระหว่�งสิทธิ หน้�ที่ และจริยธรรมเหล่�น้ี คือส่ิงที่ผู้ศึกษ� “ปรัชญ�กฎหม�ย” ต้อง
ขบคิดทุกเมื่อเชื่อวัน

ปรัชญากฎหมาย: ความรู้ฉบับพกพา โดย เรย์มอนด์ แวคส์ ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณด้�นกฎหม�ย 
และนิติปรัชญ�แห่งมห�วิทย�ลัยฮ่องกง จะพ�คุณสำ�รวจปรัชญ� มโนทัศน์ ทฤษฎี ตลอดจนชุดคว�มเชื่อ 
ที่เป็นร�กฐ�นของกฎหม�ยแต่ละยุคสมัย ทั้งอรรถประโยชน์นิยม ปฏิฐ�นนิยม สตรีนิยม และทฤษฎี 
หลังสมัยใหม่ พรอ้มทัง้เปดิมุมมองให้เห็นกฎหม�ยในหล�ยมิตผ่ิ�นทรรศนะของบรรด�นักคิดผู้รว่มกำ�หนด 
ภูมิทัศน์ของปรัชญ�กฎหม�ย ตั้งแต่ผู้รับใช้ศ�สน�อย่�งนักบุญอะไควนัส นักปรัชญ�ก�รเมืองอย่�งรุสโซ  
ไปจนถึงโรนัลด์ ดวอร์คิน นักวิช�ก�รผู้เลื่องชื่อในแวดวงนิติศึกษ�

หนังสืออ�่นสนุกและเข้�ใจง�่ยเล่มน้ีจะชว่ยขย�ยพรมแดนคว�มเข้�ใจในปรัชญ�ซ่ึงแฝงอยูเ่บือ้งหลังกฎหม�ย  
ทั้งยังเผยให้เห็นว่�แม้กฎหม�ยจะสัมพันธ์กับเรื่องน�มธรรมอย่�งสิทธิหรือคว�มยุติธรรม แต่ก็ใกล้ชิด 
กับชีวิตคนเร�ม�กกว่�ที่คิด เช่น สิทธิสตรี ก�รเหยียดเชื้อช�ติ หรือประเด็นสิ่งแวดล้อม
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ปรัชญ�ก�รเมือง: คว�มรู้ฉบับพกพ�

ชื่อต้นฉบับ Political Philosophy: 
  A Very Short Introduction

ผู้เขียน  David Miller

ผู้แปล  เกษียร เตชะพีระ

จำานวนหน้า 240 หน้�
ราคา  295 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-68-6

• สังคมส�ม�รถปกครองตนเองโดยปร�ศจ�กอำ�น�จของรัฐหรือไม่?
• ประช�ธิปไตยเป็นระบอบก�รปกครองที่น่�พิสมัยกว่�รูปแบบก�รปกครองอื่นๆ จริงหรือ?
• รัฐควรมีอำ�น�จแทรกแซงเสรีภ�พของมนุษย์หรือไม่และในเรื่องใด?
• คว�มยุติธรรมท�งสังคมส�ม�รถทำ�ง�นควบคู่ไปกับตล�ดได้หรือไม่?

คำ�ถ�มสำ�คัญเหล่�นี้คือสิ่งที่นักปรัชญ�ก�รเมืองมุ่งแสวงห�คำ�ตอบ

ปรชัญาการเมือง: ความรูฉ้บบัพกพา โดย เดวิด มิลเลอร ์ศ�สตร�จ�รยด้์�นทฤษฎีก�รเมืองแห่งมห�วทิย�ลัย 
ออกซฟอร์ด จะพ�เร�ไปสำ�รวจประเด็นปรัชญ�พื้นฐ�นรอบด้�น ตั้งแต่คว�มแตกต่�งระหว่�งอำ�น�จหน้�ที่ 
ท�งก�รเมืองอันชอบธรรมกับทรร�ชย์ คว�มสัมพันธ์ระหว่�งรัฐกับพลเมือง ธรรมช�ติของคว�มยุติธรรม 
เสรีภ�พและสิทธิมนุษยชน รวมถึงประเด็นใหม่ๆ อย่�งสตรีนิยมและพหุวัฒนธรรมนิยม ผ่�นข้อถกเถียง 
หล�กมิติของนักคิดคนสำ�คัญ อ�ทิ โธมัส ฮอบส์, จอห์น ล็อก, ฌอง-ฌ�กส์ รูสโซ และจอห์น สจ๊วต มิลล์

ด้วยภ�ษ�ทีเ่รยีบง�่ยและตวัอย�่งเชงิรูปธรรม หนังสือเล่มน้ีจะพ�เร�ไปสืบค้นถึงธ�ตแุท ้มูลเหต ุและผลลัพธ ์
ของก�รปกครองทีดี่กบัเลวอย�่งลึกซ้ึง รวมถึงชีแ้นะแนวท�งก�รเปล่ียนแปลงระบอบก�รเมืองทีส่ะทอ้นคุณค่� 
และเป้�ประสงค์ของสังคมสมัยใหม่โดยไม่เป็นก�รสร้�งวิม�นในอ�ก�ศ



15

ก�รเมือง: คว�มรู้ฉบับพกพ�

ชื่อต้นฉบับ Politics: A Very Short Introduction

ผู้เขียน  Kenneth Minogue

ผู้แปล  กษิร ชีพเป็นสุข

จำานวนหน้า 208 หน้�
ราคา  270 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-71-6

“ก�รเมือง” คือมหรสพทีห่ล่อเล้ียงชวิีตมนุษยแ์ละขับเคล่ือนโลกนับแตอ่ดีตจนปจัจุบนั ขณะเดียวกนักเ็ปน็ 
จุดเริ่มต้นของคว�มขัดแย้งน�นัปก�ร จนชวนให้เกิดคำ�ถ�มว่�แท้จริงแล้วก�รเมืองคือสิ่งสะท้อนภูมิปัญญ�
อันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ หรือเป็นคำ�ส�ปแห่งมวลมนุษยช�ติกันแน่?

การเมือง: ความรู้ฉบับพกพา โดย เคนเนธ มิน็อก ศ�สตร�จ�รย์ด้�นรัฐศ�สตร์แห่ง London School of  
Economics จะพ�ผู้อ่�นไปสำ�รวจประวัติศ�สตร์ก�รเดินท�งของก�รเมือง นับตั้งแต่ยุคกรีก-โรมัน ซึ่งเป็น 
ร�กฐ�นท�งก�รเมืองของช�ติตะวันตก เร่ือยม�จนถึงระเบียบพลเมืองในยุคกล�ง ตลอดจนบทบ�ทของ 
ศ�สน�ที่มีต่อรัฐสมัยใหม่ และทิศท�งที่ก�รเมืองจะมุ่งไปในศตวรรษที่ 21 โดยสอดแทรกคำ�ถ�มชวนขบคิด  
อ�ทิ เหตุใดรัฐธรรมนูญจึงไม่มีเสถียรภ�พ? อะไรคือส�รัตถะของคว�มยุติธรรมในรัฐ? พฤติกรรมไร้เหตุผล 
ของมนุษย์ส่งผลต่อก�รเมืองอย่�งไร?

หนังสือเล่มน้ีนับเปน็ฐ�นคว�มรูอ้นัยอดเยีย่มสำ�หรบัผู้ทีส่นใจศึกษ�รฐัศ�สตร ์ซ่ึงจะชว่ยฉ�ยภ�พคว�มซับซ้อน 
ของก�รเมืองที่มีปฏิสัมพันธ์กับมิติด้�นสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และจิตวิทย�ได้เป็นอย่�งดี … เม่ือ 
ก�รเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับมนุษย์อย่�งลึกซ้ึง ก�รทำ�คว�มรู้จักก�รเมืองย่อมเป็นหนท�งที่ช่วยให้เร� 
รู้จักตนเองม�กขึ้นเช่นกัน
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จิตวิทย�: คว�มรู้ฉบับพกพ�

ชื่อต้นฉบับ Psychology: 
  A Very Short Introduction

ผู้เขียน  Gillian Butler and Freda McManus

ผู้แปล  ณัฐสุด� เต้พันธ์

จำานวนหน้า 240 หน้�
ราคา  295 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-59-4

• เหตุใดนักดนตรีผู้ปร�ดเปรื่องจึงคิดว่�ศีรษะของภรรย�คือหมวก?
• เหตุใดเด็กช�วเอเชียจึงได้คะแนนวิช�คณิตศ�สตร์สูงกว่�เด็กช�วตะวันตก?
• เหตุใดโปสเตอร์รูปดวงต�จึงเรียกเงินบริจ�คได้ม�กกว่�โปสเตอร์รูปดอกไม้?
• เหตุใดคนทั่วไปถึงทำ�ท�รุณกรรมผู้อื่นได้ไม่ต่�งจ�กทห�รน�ซีในบ�งสถ�นก�รณ์?

จิตวิทยา: ความรู้ฉบับพกพา โดย จิลเลียน บัตเลอร์ และ เฟรดา แม็กมานัส จะช่วยตอบคำ�ถ�มชวนฉงนเหล่�นี้ 
และพ�เร�ท่องไปในโลกแห่งก�รทำ�ง�นของสมองและจิตใจผ่�นแขนงต่�งๆ ของจิตวิทย� เช่น จิตวิทย�ก�รเรียนรู้ 
และคว�มจำ� จิตวิทย�พัฒน�ก�ร จิตวิทย�อปกติซึ่งศึกษ�คว�มผิดปกติที่เกิดขึ้นในสมอง รวมถึงจิตวิทย�สังคม 
ซึ่งศึกษ�วิธีที่มนุษย์ส่งอิทธิพลต่อกันจนอ�จนำ�ไปสู่พฤติกรรมที่เกินค�ดหม�ย

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษ�ที่น่�ตื่นต�ตื่นใจ ช่วยให้เร�เห็นภ�พก�รทำ�ง�นของจิตใจได้อย่�ง 
เป็นรูปธรรมและนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงสะท้อนให้เห็นคว�มสำ�คัญของจิตวิทย�ซ่ึงเกี่ยวโยงกับศ�สตร์ 
ทกุแขนงทีมุ่่งศึกษ�และแกไ้ขปญัห�ของมนุษย ์อ�ท ิวิทย�ศ�สตร์ เศรษฐศ�สตร์ (พฤตกิรรม) รัฐศ�สตร์ นิเทศศ�สตร ์ 

บริห�รธุรกิจ สังคมวิทย�และม�นุษยวิทย� ฯลฯ
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ม�นุษยวิทย�: คว�มรู้ฉบับพกพ�

ชื่อต้นฉบับ Social and Cultural Anthropology: 
         A Very Short Introduction

ผู้เขียน  Peter Just and John Monaghan

ผู้แปล  วิภ�ส ปรัชญ�ภรณ์

จำานวนหน้า 272 หน้�
ราคา  325 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-55-6

“ถ้�อย�กรู้ว่�ม�นุษยวิทย�คืออะไร ให้ดูสิ่งที่นักม�นุษยวิทย�ทำ�”

จอห์น โมนาแฮน และ ปเีตอร ์จัสต ์ศ�สตร�จ�รยด้์�นม�นุษยวทิย�จ�กมห�วิทย�ลัยอลิลินอยส์ ชคิ�โก และวิลเลียมส์ 
คอลเลจ สอง “นักเล่�เรื่อง” แห่งโลกม�นุษยวิทย� จะพ�ไปสำ�รวจ “วัฒนธรรม” และ “สังคม” สองหอคอย 
อันเป็นร�กฐ�นของม�นุษยวิทย� และทำ�คว�มรู้จักกับนักม�นุษยวิทย�ที่เป็นเสมือนบรรพบุรุษท�งคว�มคิด 
และวิธีวิทย�ของส�ข�วิช�ในปัจจุบัน พร้อมตอบคำ�ถ�มสำ�คัญ เช่น อะไรคือเอกลักษณ์ของคว�มเป็นมนุษย์?  
กลุ่มของผู้คน เช่น ครอบครัว ชนชั้น และช�ติ ก่อตัวและยึดโยงกันได้อย่�งไร? ขอบเขตที่ “พอดี” ในก�รเค�รพ
คว�มแตกต่�งท�งวัฒนธรรมอยู่ตรงไหน?

มานุษยวิทยา: ความรู้ฉบับพกพา ผสมผส�นทั้งหลักคิดและวิธีก�ร ง�นด้�นช�ติพันธุ์วรรณน� และตัวอย่�ง 
เปี่ยมชีวิตชีว�จ�กพื้นที่ศึกษ�จริง พร้อมฉ�ยภ�พม�นุษยวิทย�ในฐ�นะบันทึกเกี่ยวกับคว�มสร้�งสรรค์และ 
คว�มเส่ือมทร�มของมนุษย์ และเครื่องมืออันทรงคุณค่�สำ�หรับทำ�คว�มเข้�ใจคว�มหล�กหล�ยของวัฒนธรรม
และสังคม หนังสือเล่มน้ีเป็นเสมือนก�รแง้มประตูบ�นใหญ่เพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจให้ผู้อ่�นออกท่องโลกกว้�ง 

ท�งม�นุษยวิทย�ต่อไป
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ปรัชญ�: คว�มรู้ฉบับพกพ�

ชื่อต้นฉบับ Philosophy: 
  A Very Short Introduction

ผู้เขียน  Edward Craig

ผู้แปล  ส�ยพิณ ศุพุทธมงคล

จำานวนหน้า 192 หน้�
ราคา  265 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-56-3

ขอต้อนรับสู่อ�ณ�จักร “ปรัชญ�” ดินแดนพิศวงที่จุดประก�ยขึ้นจ�กคว�มพย�ย�มของมนุษย์ผู้อย�กห�คำ�ตอบ 
ให้ชีวิต 

เอด็เวิรด์ เครก ศ�สตร�จ�รยส์�ข�ปรชัญ�แห่งมห�วิทย�ลัยเคมบรดิจ์ รบัหน้�ทีมั่คคุเทศกน์ำ�คุณทอ่งแดนปรชัญ� 
อันกว้�งใหญ่ไพศ�ลและเต็มไปด้วยวงกตแห่งคำ�ถ�มไม่รู้จบ ชวนขบคิดประเด็นคล�สสิกอย่�งเรื่องก�รมีตัวตน  
คุณค่�ท�งศีลธรรม หรือศรัทธ�คว�มเชื่อ แล้วต่อยอดสู่แง่มุมสำ�คัญที่ร�ยล้อมชีวิตมนุษย์ อ�ทิ ก�รปกครอง 
โดยรฐั เสรภี�พของผู้หญงิ บทบ�ทของนักบวช หรอืแม้แตส่วัสดิภ�พของสรรพสัตว์ ผ่�นง�นเขียนของนักปรชัญ� 
ชั้นครู ทั้งบันทึกก�รสนทน�ของโสเครตีส ปุจฉ�วิสัชชน�ชวนหัวใน มิลินทปัญห� และทฤษฎีก�รกำ�เนิดเผ่�พันธุ์ที ่
สะเทือนวงก�รปรัชญ�ของด�ร์วิน

หนังสือเล่มน้ีจะทำ�ให้คุณเห็นว่�ปรัชญ�ไม่ใช่แค่เรื่องของก�รประลองปัญญ�ในโลกวิช�ก�ร แต่เป็นก�รเดินท�ง 
ท�งคว�มคิดอันไร้ที่ส้ินสุดของเหล่�ผู้สงสัยใคร่รู้ ขอเพียงคุณพร้อมจะตั้งคำ�ถ�มและขบคิดใคร่ครวญ ประตูสู่ 

ดินแดนแห่งปรัชญ�ก็ยินดีต้อนรับคุณ
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ทุนนิยม: คว�มรู้ฉบับพกพ�
(ฉบับปรับปรุงเนื้อห�ใหม่)

ชื่อต้นฉบับ Capitalism: 
  A Very Short Introduction, 
  second edition

ผู้เขียน  James Fulcher

ผู้แปล  ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย

จำานวนหน้า 216 หน้�
ราคา  280 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-45-7

“ทนุนิยม” คืออะไร ทนุนิยมม�จ�กไหน ทนุนิยมแตล่ะทีเ่หมือนหรอืแตกต�่งกนัอย�่งไร  ทนุนิยมกำ�ลังเดินไปท�งไหน  
วิกฤตของทุนนิยมเกิดจ�กอะไร และมีท�งเลือกอื่นใดบ้�งนอกเหนือจ�กทุนนิยม

ทุนนิยม: ความรู้ฉบับพกพา ฉบับปรับปรุงเน้ือห�ล่�สุด พย�ย�มตอบคำ�ถ�มข้�งต้น อย่�งเป็นระบบ รอบด้�น  
แต่กระชับแน่นหนักด้วยข้อมูล และนำ�เสนอกรอบแนวคิดฐ�นร�กในก�รทำ�คว�มเข้�ใจทุนนิยม

เจมส์ ฟุลเชอร์ อ�จ�รย์ด้�นสังคมวิทย�แห่งมห�วิทย�ลัยเลสเตอร์ สหร�ชอ�ณ�จักร พ�เร�เดินท�งท่อง
ประวัติศ�สตร์ทุนนิยมฉบับย่นย่อ

• จ�กก�รเดินเรือค้�ข�ยข้�มช�ติของบริษัทอีสต์อินเดีย สู่ก�รปฏิวัติอุตส�หกรรมถึงยุคทุนนิยมโลก
• จ�กทุนนิยมในยุโรป สู่ทุนนิยมอเมริก� ถึงทุนนิยมญี่ปุ่น
• จ�กฟองสบู่ทิวลิปในฮอลแลนด์ในศตวรรษที่ 17 สู่ภ�วะเศรษฐกิจตกต่ำ�ครั้งใหญ่ทั่วโลกในทศวรรษ 1930  

ถึงวิกฤตเศรษฐกิจก�รเงินสมัยใหม่ในปัจจุบัน

นี่เป็นหนังสือทุนนิยม 101 ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง เหม�ะสำ�หรับพกพ�ไว้หยิบอ่�น ย�มกระห�ยคว�มรู้เกี่ยวกับ “ที่ม�”  

“ที่เป็น” และ “ที่ไป” ของทุนนิยม
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จิตวิทย�สังคม: คว�มรู้ฉบับพกพ�

ชื่อต้นฉบับ Social Psychology: 
  A Very Short Introduction

ผู้เขียน  Richard J. Crisp

ผู้แปล  ทิพย์นภ� หวนสุริย�

จำานวนหน้า 184 หน้�
ราคา  265 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-40-2

• ทำ�ไมเร�ถึงมีพฤติกรรมดีใจสุดขีดเมื่อทีมฟุตบอลที่เชียร์ได้แชมป์?
• เหตุใดเร�จึงยังพย�ย�มยื้อคว�มสัมพันธ์ แม้จะไม่มีคว�มสุขแล้วก็ต�ม?
• ทำ�ไมผู้นำ�แบบประช�ธิปไตยจึงเป็นที่นิยมชมชอบม�กกว่�แบบอื่น?
• อะไรคือต้นตอของก�รแบ่งแยกและมองว่�ฝ่�ยตรงข้�ม “ต่ำ�กว่�มนุษย์”?
• เร�จะลดทอนอคติและหันม�สร้�ง “คว�มสัมพันธ์เชิงบวก” ได้อย่�งไร?

จิตวิทยาสังคม: ความรู้ฉบับพกพา โดย ริชาร์ด คริสป์ จะพ�คุณเดินท�งไปสำ�รวจ “จักรว�ลท�งสังคม” และผู้คน 
ที่ร�ยล้อมอยู่ในชีวิตของเร� เริ่มจ�กทำ�คว�มรู้จักก�รทำ�ง�นของ “จิตสังคม” แบบเข้�ใจง่�ย ปูพื้นฐ�นทฤษฎี
สำ�คัญที่อยู่เบื้องหลังเจตคติ ก�รกระทำ� ปฏิสัมพันธ์ และอุดมก�รณ์คว�มเชื่อของมนุษย์ พร้อมตัวอย่�งง�นวิจัย 
ทีเ่ชือ่มโยงกบัมิตติ�่งๆ ในชวิีต เชน่ คว�มรู้สึกเจ็บปวดเม่ือถูก “อนัเฟรนด์” ก�รเลือกผู้นำ�ทีเ่หม�ะสม ก�รว�งกลยทุธ ์
และนโยบ�ยเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนยอมรับคว�มแตกต่�ง หรือก�รสร้�งส�ยสัมพันธ์ที่ยั่งยืนชั่วชีวิต

เมื่อมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมขน�ดใหญ่ที่ชื่อว่� “โลก” เร�จึงควรพกพ�แว่นต�ของ “จิตวิทย�สังคม” ไว้ใน 
ฐ�นะเครือ่งมือสำ�คัญในก�รมองโลก น่ีคือเส�หลักแห่งส�ข�จิตวทิย�รว่มสมัยทีส่ะทอ้นส�ยสัมพนัธร์ะหว่�งบคุคล- 
สังคมได้อย่�งกระจ่�งชัด ซึ่งจะนำ�ไปสู่คำ�ตอบว่�เร�คือใคร เร�มีบทบ�ทแบบใด และเร�จะร่วมกันรับมือกับอุปสรรค 

และปัญห�ทั้งหล�ยได้อย่�งไรในอน�คต
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เศรษฐศ�สตร์จุลภ�ค: 
คว�มรู้ฉบับพกพ�

ชื่อต้นฉบับ Microeconomics: 
  A Very Short Introduction

ผู้เขียน  Avinash Dixit

ผู้แปล  พรเทพ เบญญ�อภิกุล

จำานวนหน้า 216 หน้�
ราคา  280 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-34-1

• ทำ�ไมคนเจนว�ยถึงไม่อย�กมีลูก
• ทำ�ไมเร�ห�ซื้อหน้�ก�กอน�มัยไม่ได้ในวิกฤตโรคระบ�ด และท�งออกคืออะไร
• ตล�ดสมัยใหม่ในยุคเศรษฐกิจแพลตฟอร์มทำ�ง�นต่�งจ�กเดิมอย่�งไร
• รัฐควรออกแบบม�ตรก�รช่วยเหลือคนจนอย่�งไรไม่ให้ย้อนกลับไปทำ�ร้�ยพวกเข� แม้เริ่มต้นด้วย  

คว�มตั้งใจดีก็ต�ม

เหล่�นี้คือตัวอย่�งคำ�ถ�มที่นักเศรษฐศ�สตร์จุลภ�คตั้งใจห�คำ�ตอบ

อาวินาช ดิกซิต แห่งมห�วิทย�ลัยพรนิซ์ตนั ชวนผู้อ�่นสำ�รวจโลกของ “เศรษฐศ�สตรจุ์ลภ�ค” อย�่งอ�่นสนุก เข้�ใจง�่ย  
และเป็นระบบ พร้อมกรณีศึกษ�ชวนคิดว่� กลไกตล�ด นโยบ�ยรัฐ และคว�มไว้ว�งใจในชุมชน ส่งผลอย่�งไรต่อ 
พฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของผู้คน และเร�ส�ม�รถแก้ปัญห�คว�มล้มเหลวของสถ�บันตล�ด รัฐ และชุมชน 
ได้อย่�งไรเพื่อชีวิตที่ดีกว่�ของทุกคน

อ่�น เศรษฐศาสตร์จุลภาค: ความรู้ฉบับพกพา เล่มน้ีแล้ว หวังว่�คุณจะได้เครื่องมือเพื่อตอบคำ�ถ�มข้�งต้นได้ 

ด้วยตัวเอง!



22

เสรีนิยม: คว�มรู้ฉบับพกพ�

ชื่อต้นฉบับ Liberalism: 
  A Very Short Introductionn

ผู้เขียน  Michael Freeden

ผู้แปล  เกษียร เตชะพีระ

จำานวนหน้า 264 หน้�
ราคา  315 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-31-0

“เสรีนิยม” คืออุดมก�รณ์อันเรียบง่�ยที่เชิดชูสิทธิเสรีภ�พ คว�มยุติธรรม และคว�มเสมอภ�คเป็นพื้นฐ�น  
ทว่�เมื่อต้องขับเคี่ยวกับลัทธิต่�งๆ อย่�งช�ตินิยม ประช�นิยม ตลอดจนคู่ปรับเก่�อย่�งอนุรักษนิยมหล�ยร้อยปี  
ทำ�ให้เสรนิียมหรอืแนวคิด “หัวก�้วหน้�” ปรบัตวัจนซับซ้อนข้ึนถึงข้ันกล�ยพนัธุไ์ป เปน็ทีม่�ของข้อสงสัยม�กม�ยว่�  
เสรีนิยมน้ัน “เสรี” จริงหรือไม่? ทำ�ไมผู้ใฝ่เสรีนิยมในอเมริก�จึงถูกตร�หน้�เป็นพวกสังคมนิยม? พรรคเสรีนิยม 
กล�ยเป็นต้นตอของนโยบ�ยขับไล่ผู้อพยพในยุโรปได้อย่�งไร? และระบอบ “เสรีประช�ธิปไตย” ยังเหม�ะกับ 
โลกยุคนี้อยู่หรือไม่?

เสรีนิยม: ความรู้ฉบับพกพา โดย ไมเคิล ฟรีเดน ศ�สตร�จ�รย์ด้�นก�รเมืองแห่งมห�วิทย�ลัยออกซฟอร์ด จะพ� 
เร�ท่องไปบนเส้นท�งคว�มคิดของเสรีนิยมที่เปล่ียนแปลง พลิกผัน และคล่ีคล�ยขย�ยตัวในประวัติคว�มคิด
ก�รเมืองตะวันตกที่กินเวล�ย�วน�นนับ 400 ปี ทั้งยังกล่�วถึงบทบ�ทของเสรีนิยมที่เกี่ยวพันท�งสังคม เศรษฐกิจ 
รวมถึงชีวิตคว�มเป็นอยู่ระดับปัจเจกอันเป็นที่ม�ของรัฐสวัสดิก�รได้อย่�งน่�สนใจ

นบัเป็นบทวิเคร�ะห์เสรีนิยมที่ร้อยเรียงทฤษฎแีละขอ้ถกเถียงจ�กเหล�่นกัคิด นกัปรัชญ� รวมถึงนักเศรษฐศ�สตร์
ชั้นนำ�ได้อย่�งเฉียบคม และช่วยว�งร�กฐ�นให้เร�เข้�ถึงแก่นแท้ของเสรีนิยมได้อย่�งดีเยี่ยม ไม่ว่�เสรีนิยมจะ 

แปรเปลี่ยนหรือกลืนกล�ยไปเป็นอื่นใดก็ต�มในอน�คต
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เศรษฐศ�สตร์: คว�มรู้ฉบับพกพ�

ชื่อต้นฉบับ Economics: 
  A Very Short Introductionn

ผู้เขียน  Partha Dasgupta

ผู้แปล  ฉัตร คำ�แสง

จำานวนหน้า 264 หน้�
ราคา  315 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-19-8

• ทำ�ไมบ�งประเทศย�กจน บ�งประเทศร่ำ�รวย
• ทำ�ไมคนไร้แรงจูงใจร่วมแก้ปัญห�โลกร้อน
• บรรทัดฐ�นและกฎหม�ยเกี่ยวพันกับพัฒน�ก�รท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีอย่�งไร
• กฎก�รลงคะแนนเสียงมีอิทธิพลอย่�งไรต่อก�รผลักดันนโยบ�ยส�ธ�รณะที่ดี

เศรษฐศาสตร:์ ความรูฉ้บบัพกพา นำ�เสนอศ�สตรแ์ละศิลปข์อง “เศรษฐศ�สตร”์ เพือ่เข้�ใจชวิีตของผู้คนและสังคม 
เศรษฐกิจผ่�นสถ�บันหลักของระบบเศรษฐกิจอย่�งตล�ด รัฐ และชุมชน

พาร์ธา ดาสคุปตะ แห่งคณะเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเคมบริดจ์ พ�ผู้อ่�นสำ�รวจโลกของเศรษฐศ�สตร์ที่มี 
ขอบเขตกว้�งไกลกว่�ศ�สตร์แห่งก�รจัดสรรทรัพย�กรที่มีจำ�กัดให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด ด้วยเครื่องมือ 
ที่ม�กกว่�อุปสงค์ อุปท�น และกลไกตล�ด

ร่วมห�คำ�ตอบว่� คว�มไว้ว�งใจ บรรทัดฐ�นท�งสังคม นิติรัฐ ประช�ธิปไตย วัฒนธรรม ธรรม�ภิบ�ล วิทย�ศ�สตร์ 
และเทคโนโลยี ทรัพย�กรธรรมช�ติ สัมพันธ์เชื่อมโยงอย่�งไร กับวิถีเศรษฐกิจและสวัสดิภ�พของปัจเจกบุคคล  
ครัวเรือน ธุรกิจ และประเทศ

ห�กใครมองห�ตำ�ร�เศรษฐศ�สตร์เล่มใหม่ทีพ่ย�ย�มตอบคำ�ถ�มท�้ท�ยแห่งยคุสมัย ครอบคลุมหลักคิดและทฤษฎี 
เศรษฐศ�สตร์พื้นฐ�น และเชื่อมโยงมิติท�งเศรษฐศ�สตร์ เข้�กับศ�สตร์อื่นๆ นี่คือหนังสือเศรษฐศ�สตร์เบื้องต้น 

รสช�ติใหม่ที่อย�กชวน นัก(เรียนรู้)เศรษฐศ�สตร์ทุกคนอ่�น
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สถ�ปัตยกรรม: คว�มรู้ฉบับพกพ�

ชื่อต้นฉบับ Architecture:
  A Very Short Introduction

ผู้เขียน  Andrew Ballantyne

ผู้แปล  อนุสรณ์ ติปย�นนท์

จำานวนหน้า 224 หน้�
ราคา  285 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-21-1

สถ�ปัตยกรรมมิได้เป็นเพียงส่ิงปลูกสร้�งไร้จิตวิญญ�ณ ทว่�ก่อร่�งจ�กวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย พีระมิดแห่งคูฟู 
ไม่ใช่แค่ส่ิงก่อสร้�งขน�ดยักษ์กล�งทะเลทร�ยแต่แฝงไว้ซ่ึงอำ�น�จมห�ศ�ลของฟ�โรห์ และอ�ค�รซีแกรมก็มิได้ 
เป็นเพียงตึกระฟ้�ในนิวยอร์ก ห�กแต่สะท้อนแนวคิด “น้อยแต่ม�ก”

สถาปัตยกรรม: ความรู้ฉบับพกพา ของ แอนดรูว์ บัลแลนไทน์ ศ�สตร�จ�รย์ด้�นสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์แห่ง 
มห�วิทย�ลัยนิวค�สเซิล จะพ�เร�เดินท�งย้อนกลับไปในประวัติศ�สตร์เพื่อสำ�รวจสถ�ปัตยกรรมหล�กยุค 
หล�ยสมัย รวมทั้งเจ�ะลึกมิติท�งวัฒนธรรมที่เป็นร�กของส่ิงก่อสร้�งเหล่�น้ัน ตั้งแต่วิห�รพ�ร์เธนอนที่นำ�เสนอ 
สัดส่วนแม่นยำ�แบบกรีก โบสถ์วีสเกียร์เชอซ่ึงเน้นคว�มอลังก�รสไตล์บ�โรก ไปจนถึงส่ิงก่อสร้�งสมัยใหม่อย่�ง 
พิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ซึ่งปฏิเสธอิทธิพลจ�กอดีตโดยสิ้นเชิง

หนังสือเล่มน้ีจะทำ�ให้เร�มองทะลุรปูลักษณภ์�ยนอกทีเ่ปน็เพยีงส่ิงปลูกสร�้ง สนุกกบัก�รตคีว�มมิตอินัหล�กหล�ย 
ที่ทับซ้อนอยู่ภ�ยใน พร้อมทั้งเข้�ใจจิตวิญญ�ณแห่งสถ�ปัตยกรรมด้วยมุมมองที่แตกต่�งไปจ�กเดิม
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โลก�ภิวัตน์: คว�มรู้ฉบับพกพ�
(ฉบับปรับปรุงเนื้อห�ใหม่) 

ชื่อต้นฉบับ Globalization: 
  A Very Short Introduction, 
  fourth edition

ผู้เขียน  Manfred B. Steger

ผู้แปล  วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

จำานวนหน้า 240 หน้�
ราคา  295 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-20-4

• เมสซิ และ เจ. โล นักฟุตบอลและด�ร�ชื่อดังสะท้อนพลวัตของโลก�ภิวัตน์อย่�งไร?
• วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐฯ กรีซ และจีน เกี่ยวพันกับก�รหลอมรวมของตล�ดก�รเงินและก�รค้�ในระดับโลก

อย่�งไร?
• “เบร็กซิต” และลัทธิช�ตินิยมท�งเศรษฐกิจภ�ยใต้ก�รนำ�ของโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นสัญญ�ณถึงก�รไหล 

ย้อนกลับของโลก�ภิวัตน์หรือไม่?
• คว�มเส่ียงข้�มช�ติอย่�งภ�วะโลกร้อนจะนำ�พ�จุดจบม�สู่มนุษยช�ติหรือกระตุ้นให้เกิดคว�มร่วมมือใน 

ระดับโลก?

แมนเฟรด็ สเตเกอร ์ศ�สตร�จ�รยด้์�นโลกศึกษ�จ�กมห�วทิย�ลัยฮ�ว�ยอ-ิม�โนอ� จะพ�เร�ไปรูจั้ก “โลก�ภิวตัน์”  
อย่�งถ่องแท้รอบด้�น ตั้งแต่คำ�นิย�มอันเป็นที่ถกเถียง เจ�ะลึกคว�มเป็นม�ท�งประวัติศ�สตร์ พร้อมสำ�รวจมิติ 
ท�งเศรษฐกจิ ก�รเมือง วัฒนธรรม นิเวศ รวมถึงมิตทิ�งอดุมก�รณ ์ซ่ึงเปน็ว�ทกรรมอนัทรงอ�นุภ�พทีอ่ยูเ่บือ้งหลัง 
มโนทัศน์ที่มนุษย์มีต่อโลก�ภิวัตน์

โลกาภิวัตน์: ความรู้ฉบับพกพา ฉบับปรับปรุงเน้ือห�ล่�สุดน้ี ไม่เพียงฉ�ยภ�พปร�กฏก�รณ์อันซับซ้อนอย่�ง 
โลก�ภิวัตน์ได้อย่�งเป็นระบบ กระชับ และเข้�ใจง่�ย แต่ยังปรับเพิ่มเน้ือห�ให้สอดรับกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน เช่น  
ภ�วะคว�มเหล่ือมล้ำ�ที่เพิ่มสูงข้ึน ปัญห�คล่ืนผู้อพยพจ�กตะวันออกกล�งและแอฟริก� และก�รชนะเลือกตั้งของ 
ผู้นำ�ประช�นิยมแนวช�ตินิยมอย่�งโดนัลด์ ทรัมป์ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้อ่�นเข้�ใจและประเมินอน�คตของโลก�ภิวัตน์ 
ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ร่วมสมัยได้ดียิ่งขึ้น
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จิตวิทย�เด็ก: คว�มรู้ฉบับพกพ�

ชื่อต้นฉบับ Child Psychology: 
  A Very Short Introduction

ผู้เขียน  Usha Goswami

ผู้แปล  สุภลัคน์ ลวดล�ย  
  และวรัญญู กองชัยมงคล

จำานวนหน้า 232 หน้�
ราคา  285 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-11-2

• สมองของท�รกเรียนรู้ภ�ษ�ได้อย่�งไร?
• คำ�ถ�มแบบใดที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กจดจำ�ได้แม่นยำ�ขึ้น?
• เหตุใดเด็ก 6 ขวบจึงแก้ปัญห�บ�งอย่�งได้ดีกว่�ผู้ใหญ่?
• ระดับ “คว�มมั่นคง” ของคว�มผูกพันส่งผลอย่�งไรต่อพัฒน�ก�รเด็ก?

โลกของจิตวิทย�เด็กคือแดนพิศวงที่เต็มไปด้วยคว�มเป็นไปได้ไร้ขอบเขต จิตวิทยาเด็ก: ความรู้ฉบับพกพา  
คือกุญแจไขสู่โลกมหัศจรรย์ในสมองของท�รกไปจนถึงวัยรุ่นตอนต้น โดยครอบคลุมทั้งพัฒน�ก�รท�งร่�งก�ย  
สติปัญญ� พฤติกรรมท�งสังคม รวมถึงแง่มุมซับซ้อนอย่�งก�รเรียนรู้ภ�ษ� ก�รใช้เหตุผล หรือจริยธรรม 

หนังสือเล่มน้ีจะแสดงให้เห็นบทบ�ทของสภ�พแวดล้อมที่มีอิทธิพลเหนือพันธุกรรม นับตั้งแต่ก�รเล้ียงดูใน
ครอบครวั คว�มสัมพนัธก์บัพีน้่องและเพือ่น ก�รเล่น หรอืก�รเรยีนรูใ้นโรงเรยีน น่ีคือคู่มือชัน้ดีทีผ่ส�นองค์คว�มรู ้
ท�งวิทย�ศ�สตร์และคว�มเข้�ใจท�งจิตวิทย�เข้�ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใหญ่ช่วย “ประคอง” ให้เด็กก้�วเดินบนเส้นท�ง 

แห่งพัฒน�ก�รได้อย่�งมั่นคงและเติบโตอย่�งเต็มศักยภ�พ
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ประวัติศ�สตร์เศรษฐกิจโลก: 
คว�มรู้ฉบับพกพ� 

ชื่อต้นฉบับ Global Economic History: 
  A Very Short Introduction 

ผู้เขียน  Robert C. Allen

ผู้แปล  สมคิด พุทธศรี 
  และศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์

จำานวนหน้า 280 หน้�
ราคา  325 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-07-5

• เหตุใดก�รปฏิวัติอุตส�หกรรมจึงเกิดขึ้นในอังกฤษ? 
• อะไรที่อยู่เบื้องหลังป�ฏิห�ริย์แห่งเอเชียตะวันออกของญี่ปุ่นและเก�หลีใต้ที่ทำ�ให้ไล่กวดตะวันตกได้ทัน? 
• อะไรที่ทำ�ให้จีนผง�ดขึ้นจ�กคว�มย�กจนหลังก�รปฏิรูปในสมัยเติ้งเสี่ยวผิง? ทำ�ไมทุกวันนี้แอฟริก�ยังย�กจน

ไม่ต่�งจ�กเมื่อหล�ยศตวรรษก่อน? 
• อะไรที่ทำ�ให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริก�กับล�ตินอเมริก�แตกต่�งร�วฟ้�กับเหวทั้งที่อยู่ในพื้นทวีปเดียวกัน?

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก: ความรู้ฉบับพกพา โดย โรเบิร์ต ซี. อัลเลน ศ�สตร�จ�รย์ด้�นประวัติศ�สตร์เศรษฐกิจ 
แห่งมห�วิทย�ลัยออกซฟอร์ด จะพ�เร�ย้อนอดีตเพื่อไขปริศน�เหล่�นี้ รวมถึงสืบค้นปัจจัยที่ส่งผลต่อคว�มสำ�เร็จ 
และคว�มล้มเหลวในก�รพฒัน�เศรษฐกจิทัว่โลก ผ่�นแว่นต�ท�งประวัตศิ�สตรท์ีใ่ห้คว�มสำ�คัญกบับรบิทท�งสังคม  
ก�รเมือง และวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับหลักคิดท�งเศรษฐศ�สตร์

หนังสือขน�ดกะทัดรัดอ่�นง่�ยเล่มน้ีไม่เพียงแต่อัดแน่นด้วยประวัติศ�สตร์เศรษฐกิจโลกทั้งในมิติพื้นที่และเวล�  
แต่ยังช่วยไขคว�มลับในอดีตที่ส�ม�รถใช้เป็นแสงส่องท�งสู่ก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจของประเทศต่�งๆ ในปัจจุบัน 
ได้อย่�งดีเยี่ยม
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ทฤษฎีเกม: คว�มรู้ฉบับพกพ�

ชื่อต้นฉบับ Game Theory: 
  A Very Short Introduction

ผู้เขียน  Ken Binmore

ผู้แปล  พรเทพ เบญญ�อภิกุล

จำานวนหน้า 296 หน้�
ราคา  325 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-08-2

“เกม” เกิดข้ึนทุกที่ทุกเวล�เม่ือผู้คนหรือสถ�บันต่�งๆ ปฏิสัมพันธ์กัน ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวอย่�งก�รคบห�ดูใจ 
ของหนุ่มส�วหรือก�รขับรถสวนกันในตรอกแคบ ไปจนถึงก�รว�งกลยุทธ์ธุรกิจ ก�รวิเคร�ะห์ภัยคว�มมั่นคง หรือ
ก�รออกแบบก�รประมูลคลื่นคว�มถี่มูลค่�มห�ศ�ล

ทฤษฎีเกม: ความรู้ฉบับพกพา โดย เคน บินมอร์ ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณส�ข�เศรษฐศ�สตร์แห่งยูนิเวอร์ซิตี  
คอลเลจ ลอนดอน จะพ�เร�ท่องไปในโลกแหง่ก�รทำ�คว�มเข�้ใจพฤตกิรรมดว้ยก�รศกึษ�กลยทุธ์ต่�งๆ ของผู้เล่น 
ในเกมอย่�งเป็นระบบ มีเหตุมีผล และใช้ได้จริงในท�งปฏิบัติ ซ่ึงจะช่วยให้เร�พย�กรณ์พฤติกรรมของผู้คน 
และสิ่งที่เป็นไปในสังคมได้อย่�งแม่นยำ� 

หนังสือเล่มน้ีจะเผยให้เห็นแกน่หลักของทฤษฎีเกมซ่ึงถูกใชใ้นหล�กศ�สตรห์ล�ยส�ข� อ�ท ิเศรษฐศ�สตร ์รฐัศ�สตร ์ 
ก�รบริห�รธรุกจิ สังคมวิทย� ม�นุษยวทิย� จิตวิทย� ปรชัญ� ไปจนถึงชวีวทิย� เพร�ะก�รทำ�คว�มเข้�ใจปฏิสัมพนัธ ์
ของมนุษย์และสถ�บันท�งสังคมที่นำ�ไปสู่คว�มร่วมมือหรือคว�มขัดแย้งน้ันล้วนเป็นเป้�หม�ยของศ�สตร์แทบ 
ทุกแขนง
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ฟรอยด์: คว�มรู้ฉบับพกพ� 

ชื่อต้นฉบับ Freud: A Very Short Introduction 

ผู้เขียน  Anthony Storr

ผู้แปล  ส�ยพิณ ศุพุทธมงคล

จำานวนหน้า 240 หน้�
ราคา  280 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-06-8

“ซิกมันด์ ฟรอยด์” จิตแพทย์อัจฉริยะผู้ให้กำ�เนิดจิตวิเคร�ะห์ แนวคิดและเทคนิคที่พลิกมุมมองใหม่ในก�รศึกษ� 
ธรรมช�ติของมนุษย์ ได้ทิ้งมรดกท�งคว�มคิดอะไรไว้บ้�ง ชีวิตและปมท�งเพศในวัยเด็กส่งผลต่อคว�มคิดเข� 
อย่�งไร และทฤษฎีของเข�ยังใช้ได้ข้�มก�ลเวล�หรือไม่

แอนโธนี สตอรร์ จิตแพทย์และนักจิตวิเคร�ะห์แห่งโรงพย�บ�ลว�ร์นฟอร์ด ออกซฟอร์ด จะพ�เร�ท่องไปในโลก 
คว�มคิดและผลง�นชัน้ยอดของฟรอยด์ ตัง้แตก่�รเสนอปมเอดิปสุ ทฤษฎีก�รตคีว�มฝัน ก�รทำ�ง�นของจิตไรส้ำ�นึก  
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งอิด อีโก้ ซูเปอร์-อีโก้ ไปจนถึงก�รทำ�จิตบำ�บัด ซึ่งเป็นคุณูปก�รสำ�คัญที่ทำ�ให้เร�ตระหนักว่� 
ก�รรักษ�โรคประส�ทนั้นไม่ต่�งจ�กก�รรักษ�โรคท�งก�ยแต่อย่�งใด

ฟรอยด์: ความรูฉ้บบัพกพา ไม่เพยีงอธบิ�ยถึงตวัตนและแนวคิดของฟรอยด์ได้อย�่งกระชบั ชดัเจน และเปน็กล�ง  
แต่ยังวิเคร�ะห์มรดกท�งคว�มคิดของฟรอยด์ผ่�นมุมมองคว�มคิดร่วมสมัยได้อย่�งเฉียบคม เหม�ะสำ�หรับผู้ที่ 
สนใจแนวคิดด้�นจิตวิทย� และผู้อ่�นทั่วไปที่ต้องก�รเรียนรู้และนำ�แนวคิดของฟรอยด์ไปประยุกต์ใช้ในบริบท 
ที่แตกต่�งหล�กหล�ย



30

กฎหม�ยระหว่�งประเทศ: 
คว�มรู้ฉบับพกพ�

ชื่อต้นฉบับ International Law: 
  A Very Short Introduction

ผู้เขียน  Vaughan Lowe
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“กฎหม�ยระหว่�งประเทศ” ไม่เพียงถูกพูดถึงบนหน้�ข่�วผ่�นปร�กฏก�รณ์สำ�คัญของโลกอย่�งสงคร�ม 
คว�มขัดแย้ง ปัญห�อ�วุธนิวเคลียร์ หรือก�รอพยพล้ีภัย แต่มันยังมีบทบ�ทเชื่อมโยงกับชีวิตประจำ�วันของเร� 
ม�กขึ้นในยุคโลก�ภวิัตน์ ตั้งแต่เรื่องม�ตรฐ�นสนิค้�อุปโภคบริโภค อันตร�ยจ�กกลุม่ก่อก�รร้�ย ก�รเปลี่ยนแปลง
สภ�พภูมิอ�ก�ศ ไปจนถึงสิทธเิสรภี�พในฐ�นะพลเมือง คำ�ถ�มสำ�คัญคือ กฎหม�ยระหว�่งประเทศเปน็กลไกสำ�คัญ
ที่ขับเคลื่อนก�รเปลี่ยนแปลงของโลกให้ดียิ่งขึ้น หรือเป็นเพียงหลักก�รสวยหรูที่ไร้สภ�พบังคับ

วอน โลว์ ศ�สตร�จ�รย์ด้�นกฎหม�ยระหว่�งประเทศจ�กมห�วิทย�ลัยออกซฟอร์ด ให้อรรถ�ธิบ�ยอย่�งรอบด้�น 
ว่�กฎหม�ยระหว่�งประเทศคืออะไร มีบทบ�ทอย่�งไรในสังคมระหว่�งประเทศ และมีกลไกก�รทำ�ง�นอย่�งไร  
ผ่�นปร�กฏก�รณ์สำ�คัญร่วมสมัย เช่น สงคร�ม ก�รก่อก�รร้�ย ภ�วะโลกร้อน และก�รค้�ระหว่�งประเทศ รวมถึง 
กระตุ้นให้ขบคิดถึงคำ�ถ�มสำ�คัญว่� ภ�ยใต้สภ�วะที่อำ�น�จท�งก�รเมืองของแต่ละรัฐแตกต่�งกันอย่�งม�กเช่นน้ี  
กฎหม�ยระหว่�งประเทศซ่ึงตั้งอยู่บนหลักคว�มเสมอภ�คของรัฐอธิปไตยน้ันทำ�ง�นได้อย่�งไร และกลไกดังกล่�ว 
สร้�งกฎกติก�ในก�รอยู่ร่วมกันของมวลมนุษยช�ติภ�ยใต้ก�รแข่งขันท�งอำ�น�จได้อย่�งไร

หนังสือ กฎหมายระหว่างประเทศ: ความรู้ฉบับพกพา เล่มนี้ไม่เพียงเหม�ะสำ�หรับนักศึกษ�กฎหม�ยที่จำ�เป็นต้อง
เข้�ใจโครงสร้�งของระบบกฎหม�ยระหว่�งประเทศและระเบียบโลกในปัจจุบัน แต่ยังเหม�ะสำ�หรับประช�ชนทั่วไป 
ที่สนใจคว�มเป็นไปของสังคมโลกด้วย
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ประวัติศ�สตร์อเมริก�: 
คว�มรู้ฉบับพกพ� 

ชื่อต้นฉบับ American History: 
  A Very Short Introduction 

ผู้เขียน  Paul S. Boyer

ผู้แปล  ธเนศ อ�ภรณ์สุวรรณ และอ�วุธ ธีระเอก

จำานวนหน้า 288 หน้�
ราคา  325 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN  978-616-8221-01-3

ประวัติศาสตร์อเมริกา: ความรู้ฉบับพกพา โดย พอล โบเยอร์ พ�ผู้อ่�นสำ�รวจ “โลกใหม่” แห่งคว�มหวัง 
และคว�มฝันของเหล่�ขบถและนักแสวงห� ตั้งแต่ยุคชนพื้นเมือง ยุคอ�ณ�นิคม ผ่�นสงคร�มประก�ศอิสรภ�พ  
ก�รสร้�งประเทศใหม่ สงคร�มกล�งเมือง สงคร�มโลก สงคร�มเย็น สงคร�มต้�นก่อก�รร้�ย รวมถึงก�รขย�ย 
ดินแดนและก�รสร้�งเมือง ก�รพัฒน�ทุนนิยม วิกฤตและคว�มท้�ท�ยภ�ยใต้ระเบียบก�รเมืองและเศรษฐกิจใหม่

คุณค่�คว�มหม�ยของคว�มเป็นอเมริกันคืออะไร ทำ�ไมดินแดนผู้อพยพถึงกล�ยเป็นมห�อำ�น�จของโลกได้ ทำ�ไม
ประเทศที่พร่ำ�สอนว่� “คนเท่�กัน” กลับเคยขับเคลื่อนด้วยระบบท�ส และก�รเหยียดผิวยังคงเป็นปัญห�ร�กเหง้� 
ของสังคม

น่ีคือหนังสือทีน่ำ�เสนอคำ�ตอบชวนคิดบนเส้นท�งแห่งคว�มสำ�เรจ็และล้มเหลวของสหรฐัอเมรกิ� ทัง้ในมิตกิ�รเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญ� โดยไม่หลงลืมพลังของคนธรรมด� ไม่ว่�นักเขียน ศิลปิน ผู้หญิง  
แรงง�น ชนกลุ่มน้อย ทำ�ให้เร�เห็นว่�เชื้อช�ติ เพศ ชนชั้น ศ�สน� มีส่วนก่อร่�งสร้�งสหรัฐอเมริก�ขึ้นม�อย่�งไร

อเมริก�เคยเป็นและยังเป็นดินแดนแห่งโอก�สสำ�หรับทุกคนจริงหรือไม่
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ทฤษฎีวรรณคดี: คว�มรู้ฉบับพกพ�

ชื่อต้นฉบับ Literary Theory: 
  A Very Short Introduction

ผู้เขียน  Jonathan Culler

ผู้แปล  สุนันท� วรรณสินธ์ เบล

จำานวนหน้า 272 หน้�
ราคา  325 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN  978-616-8221-02-0

ทฤษฎีวรรณคดี: ความรู้ฉบับพกพา จะพ�ผู้อ่�นดำ�ด่ิงลงสู่โลกแห่งวรรณคดีอันลึกล้ำ� นับตั้งแต่องค์ประกอบ 
อันเป็นร�กฐ�นของวรรณคดีอย่�งแง่มุมท�งภ�ษ� คว�มหม�ย ก�รตีคว�ม หรือกลวิธีท�งว�ทศิลป์ ก่อนจะขย�ย 
ปริมณฑลไปสู่สำ�นักคว�มคิดและศ�สตร์แขนงต่�งๆ ที่แทรกซึมอยู่ในง�นวรรณคดี ไม่ว่�จะเป็นวัฒนธรรมศึกษ�  
ม�ร์กซิสม์ จิตวิเคร�ะห์ เพศวิภ�ษ หรือสุนทรียศ�สตร์ ผ่�นส�ยต�ของนักทฤษฎีเล่ืองชื่ออย่�งฌ�คส์ ล�ก็อง,  
มิเชล ฟูโกต์ หรือฌ�คส์ แดร์ริด�

หนังสือเล่มน้ีจะชวนผู้อ�่นขบคิดห�คำ�ตอบของประเด็นคำ�ถ�มคล�สสิกทีไ่ม่เคยเลือนห�ยจ�กแวดวงวรรณคดีศึกษ�  
เชน่ ทฤษฎีคืออะไร? ง�นแบบไหนจึงเข้�ข่�ยวรรณคดี? คว�มหม�ยของตวับทกำ�หนดโดยผู้เขียนหรอืผู้อ�่นกนัแน่?  
นอกจ�กนี้ยังต่อยอดคว�มคิดไปสู่คำ�ถ�มที่เชื่อมโยงกับประเด็นแห่งยุคสมัย เช่น วรรณคดีในโลก “หลังมนุษย์”  
บทบ�ทของวรรณคดีในวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออวส�นของทฤษฎีในศตวรรษที่ 21 

น่ีคือหนังสือทีท่ัง้ไขคว�มกระจ่�ง ท�้ท�ยสมมตฐิ�น และชวนให้ตัง้คำ�ถ�มขบคิดไม่รูจ้บ เปน็คู่มือฉบบัพกพ�ทีเ่หม�ะ 
สำ�หรับนักศึกษ� ผู้สนใจวรรณคดีวิจ�รณ์ และนักอ่�นทั่วไปผู้หลงใหลในเสน่ห์อันไร้ที่สิ้นสุดของวรรณคดี
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ประช�นิยม: คว�มรู้ฉบับพกพ� 

ชื่อต้นฉบับ Populism: 
  A Very Short Introduction

ผู้เขียน  Cas Mudde and Cristóbal Rovira  
  Kaltwasser

ผู้แปล  เกษียร เตชะพีระ

จำานวนหน้า 240 หน้�
ราคา  265 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN  978-616-93068-0-1

“ประช�นิยม” หนึ่งในคำ�เจ้�ปัญห�ของก�รเมืองโลกและไทย บ้�งมองเป็นปีศ�จร้�ยทำ�ล�ยประช�ธิปไตย บ้�งมอง
เป็นนโยบ�ยท�งเลือกเพื่อประช�ชน ทว่� “ประช�นิยม” คืออะไรกันแน่

ประชานิยม: ความรู้ฉบับพกพา โดย คาส มูด์เด และ คริสโตวัล โรวีรา คัลต์วัสเซอร ์ สองนักรัฐศ�สตร์ที่ศึกษ� 
ขบวนก�รประช�นิยมรอบโลก ชวนคุณร่วมไขปริศน�ประช�นิยม “ประช�ธิปไตย” และ “ประช�นิยม” ตีคว�ม  
“ประช�ชน” ต�่งกนัอย�่งไร “ประช�นิยม” สนับสนุนหรอืตอ่ต�้นประช�ธปิไตย และส่งเสรมิหรอืบัน่ทอนก�รพฒัน� 
เศรษฐกิจ

ห�กต้องก�รเข้�ใจเบื้องลึกเบื้องหลังของเศรษฐกิจก�รเมืองโลกยุค “หันขว�” ไม่ว่�เบร็กซิตหรือโดนัลด์ ทรัมป์  

นี่คือคู่มืออ่�นสถ�นก�รณ์ปัจจุบันและอน�คตที่พล�ดไม่ได้





History of 
Everything

ประวัติศาสตร์อ่านสนุก  
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ประวัติศ�สตร์โลกใน 6 แก้ว

ชื่อต้นฉบับ A History of the World in 6 Glasses

ผู้เขียน       Tom Standage

ผู้แปล      คุณ�กร ว�ณิชย์วิรุฬห์

จำานวนหน้า 320 หน้�

ราคา  325 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN  978-616-8313-22-0

เบียร์ ไวน์ เหล้า กาแฟ ชา โคลา

6 เครื่องด่ืมชุ่มคอที่เป็นม�กกว่�เครื่องดับกระห�ย 6 เครื่องด่ืมที่ก่อร่�งสร้�งอ�รยธรรมมนุษย์ พลิกโฉม
ประวัติศ�สตร์โลก ครอบคลุมจ�กคนมั่งมีถึงผู้ย�กไร้ รังสรรค์ให้เร�เป็นเร�ดังในปัจจุบัน

ทอม สแตนเดจ รองบรรณ�ธิก�ร The Economist พ�เร�ออกผจญภัยผ่�นเครื่องดื่ม 6 แก้วที่เป็นตัวแทนแต่ละ 
ยุคสมัย เปิดต่อมรับรสด้วยเบียร์จ�กยุคเปล่ียนผ่�นสู่วิถีเกษตร สำ�แดงอ�รยะของกรีก-โรมันผ่�นไวน์ชั้นเลิศ  
บุกเบิกเส้นท�งเดินทะเลรอบโลกไปกับเหล้�กล่ันรสแรง พร้อมจุดเชื้อไฟปฏิวัติฝรั่งเศสจ�กถ้วยก�แฟให้ลุกโชน  
แล้วล้ิมรสช�ในจักรวรรดิที่ตะวันไม่เคยตกดิน ตบท้�ยด้วยโคล�รสหว�นซ่�อันเป็นสัญลักษณ์แห่งโลก�ภิวัตน์ 
ในขวดแก้ว

เตรียมกระดกคว�มอัศจรรย์ที่กักเก็บอยู่ในเครื่องด่ืม 6 แก้ว ซ่ึงครั้งหน่ึงเป็นทั้งย�วิเศษและปีศ�จสังห�ร เป็น 
เสบียงในย�มศึกและอ�ห�รในย�มย�ก เป็นเครื่องมือค้�ท�สและแบ่งแยกชนชั้น เป็นโรงบ่มเพ�ะคว�มคิดและ 
เครื่องด่ืมแห่งเหตุผล ห�กได้ด่ืมด่ำ�ต้นร�กอ�รยธรรมผ่�นประวัติศาสตร์โลกใน 6 แก้วน้ี รับรองว่�คุณจะไม่มอง
เครื่องดื่มแก้วโปรดในมุมเดิมอีกเลย
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เล่นให้โลกหมุน: 
ประวัติศ�สตร์นวัตกรรมเล่นเปลี่ยนโลก

ชื่อต้นฉบับ Wonderland: 
  How Play Made the Modern World

ผู้เขียน       Steven Johnson

ผู้แปล      สุวิชช� จันทร

จำานวนหน้า 392 หน้�

ราคา  365 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN  978-616-8313-18-3

“คุณจะพบกับอน�คตในทุกที่ที่ผู้คนสนุกสุดเหวี่ยง”

แป้นพิมพ์ที่เริ่มต้นจ�กหัวใจรักดนตรี
โทรศัพท์มือถือที่สืบส�ยจ�กกลโกงรูเล็ตต์
รสช�ติแห่งวิวัฒน�ก�รที่ซ่อนอยู่ในแผ่นโดริโทส
วัฒนธรรมโรงเหล้�ที่นำ�ไปสู่อิสรภ�พของอเมริก�
เหล่�นี้คือมนตร์วิเศษที่ก�ร “เล่น” เนรมิตให้โลก!

สตีเวน จอห์นสัน นักเขียนข�ยดีของ New York Times พ�เร�ไปสำ�รวจประวัติศ�สตร์ก�รเล่นสนุกของมนุษย์  
ที่ไม่ได้มอบเพียงคว�มสำ�ร�ญใจ แต่นำ�ไปสู่นวัตกรรมขับเคล่ือนโลก จ�กเรื่อง “เล่นๆ” บนกระด�นเกมเศรษฐี  
บนผืนผ้�ทอล�ยดอก หรือภ�พม�ย�ในโรงมหรสพ สู่จินตน�ก�รไม่รู้จบในสตูดิโอวอลต์ ดิสนีย์ ก�รปฏิวัติ
อุตส�หกรรม ไปจนถึงเอกร�ชของประเทศ

ได้เวล�เล่นให้โลกหมุน สนุกสุดเหว่ียงกับนวัตกรรมหรรษ� แล้วไขว่คว้�อน�คตอันไร้ที่ส้ินสุด ตร�บใดที่มนุษย์ 
ไม่หยุด “เล่น”
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สหรัฐอเมริก�:
ประวัติศ�สตร์ (ไม่รู้จบ) แห่งเสรีภ�พและ
คว�มเท่�เทียม

ชื่อต้นฉบับ A Little History of the United States

ผู้เขียน       James West Davidson

ผู้แปล      สุนันท� วรรณสินธ์์ เบล

จำานวนหน้า 432 หน้�

ราคา  395 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-97-6

“สหรัฐอเมริก�” คือดินแดนแห่งคว�มฝันที่ผู้คนหล�กหล�ยม�รวมกันภ�ยใต้ธงแห่งเสรีภ�พและคว�มเท่�เทียม 
 ทว่�บนเส้นท�งสู่มห�อำ�น�จในวันน้ี คือก�รเดินท�ง 500 ปีที่เต็มไปด้วยคล่ืนลม ผ่�นยุคเรืองรองและตกต่ำ�  
ผ่�นคว�มต�ยและคว�มหวัง ผ่�นสงคร�มและสันติภ�พ ผ่�นคว�มแตกแยกและคว�มเป็นหนึ่งเดียว

สหรัฐอเมริกา: ประวัติศาสตร์ (ไม่รู้จบ) แห่งเสรีภาพและความเท่าเทียม พ�เร�ย้อนอดีตสู่จุดเริ่มต้น เม่ือฝูงนก 
นำ�ท�งโคลัมบัสไปสู่ดินแดนใหม่ ฝ่�ฟันคืนวันแห่งก�รสู้รบเพื่อแย่งชิงอ�ณ�เขตจ�กชนพื้นเมือง ก�รขับเค่ียว 
ระหว่�งรัฐบนหนท�งสร้�งช�ติใหเ้ป็นหนึง่ ไปจนถงึมห�สงคร�มแหง่ยุคสมยัที่ก�รตัดสนิใจของอเมริก�ส่ันสะเทือน 
โลก พร้อมฉ�ยภ�พก�รล้มและลุกของผู้คนที่ไม่เคยส้ินหวัง ทั้งก�รประก�ศอิสรภ�พจ�กอังกฤษ ก�รเรียกร้อง 
คว�มเท่�เทียมของคนผิวดำ� สงคร�มกล�งเมืองอันแสนเจ็บปวดเพื่อปลดแอกท�ส กระทั่งก้�วสู่ยุคใหม่ในฐ�นะ 
มห�อำ�น�จที่ย�กจะทัดเทียม

น่ีคือประวัติศ�สตร์เปี่ยมชีวิตและรอยแผลที่ประกอบสร้�งจ�กก�รต่อสู้ด้ินรนของผู้คนหล�ยเชื้อช�ติและหล�ก 
คว�มฝัน กระทั่งเป็นสหรัฐอเมริก�ในปัจจุบันที่ยืนหยัดบนคว�มแตกต่�งหล�กหล�ย และมุ่งสู่อน�คตบนเส้นท�ง 
ที่ยังคงทอดไกลไม่รู้จบ เพื่อไขว่คว้�เสรีภ�พและคว�มเท่�เทียมอย่�งแท้จริง
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ภ�ษ�: 
ถอดรหัสมหัศจรรย์ก�รสื่อส�รของมนุษย์ 

ชื่อต้นฉบับ A Little Book of Language

ผู้เขียน  David Crystal

ผู้แปล  สุนันท� วรรณสินธ์ เบล

จำานวนหน้า 360 หน้�
ราคา  375 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-33-4

“ห�กไม่มีภ�ษ�ก็ไม่มีคน และห�กไม่มีคนก็ไม่มีภ�ษ�”

ภ�ษ�คือประดิษฐกรรมอันซับซ้อนและยิ่งใหญ่ของมนุษย์ เป็นแก่นแกนของวัฒนธรรม อ�รยธรรม และเรื่องร�ว
ส�รพันของมวลมนุษยช�ติ เรื่องเล่�ของภ�ษ�จึงทั้งสนุกสน�น รุ่มรวย และเปี่ยมมนตร์ขลังไม่เสื่อมคล�ย

เดวิด คริสทัล นักภ�ษ�ศ�สตร์ชื่อดัง จะนำ�ท�งเร�ท่องไปในดินแดนอันล้ีลับมหัศจรรย์ของภ�ษ�ตั้งแต่อดีตก�ล  
ลัดเล�ะผ่�นภ�ษ�ร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน และค�ดก�รณ์อน�คตของภ�ษ�ที่วิวัฒน์ไปพร้อมคว�มเปล่ียนแปลง 
ของมนุษย ์สอดแทรกด้วยเกรด็คว�มรูน่้�สนใจม�กม�ย ตัง้แตจุ่ดกำ�เนิดของเสียง คำ� และประโยค ทีม่�ของน�มสกลุ  
“Shakespeare” สำ�เนียงภ�ษ�หรูหร�ของเหล่�ชนชั้นสูง ภ�ษ�รูปแบบใหม่สไตล์ทวิตเตอร์ ภ�ษ�แบบ “ถูกต้อง 
ท�งก�รเมือง” รวมถึงภ�ษ�ที่ต�ยไปแล้ว แต่กลับฟื้นคืนชีพขึ้นม�ใหม่อีกครั้งด้วยนกแก้ว!

ภาษา: ถอดรหัสมหัศจรรยก์ารส่ือสารของมนุษย ์คือใบเบกิท�งสู่โลกของ “ภ�ษ�ศ�สตร”์ ศ�สตรแ์ห่งภ�ษ�ทีช่ว่ยให้ 
เร�เข้�ใจมนุษย์ และช่วยให้มนุษย์เข้�ใจภ�ษ� น่ีคือหนังสือที่จะเปิดเผยคว�มมหัศจรรย์เบื้องหลังภ�ษ�ที่เร�ใช้อยู่ 
ทกุเม่ือเชือ่วัน และแสดงให้เห็นว่�แทจ้ริงแล้ว ภ�ษ�น้ันมิใช ่“กำ�แพง” แตเ่ปน็ “สะพ�น” ทีเ่ชือ่มมนุษยช�ตไิว้ด้วยกนั



40

เศรษฐศ�สตร์: 
ประวัติศ�สตร์มีชีวิตของพัฒน�ก�รคว�มคิด
เศรษฐศ�สตร์

ชื่อต้นฉบับ A Little History of Economics

ผู้เขียน  Niall Kishtainy

ผู้แปล  ฐณฐ จินด�นนท์

จำานวนหน้า 360 หน้�
ราคา  375 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-25-9

หนังสือเล่มน้ีเปล่ียน “ศ�สตร์แห่งคว�มหดหู่และส้ินหวัง” ให้กล�ยเป็น “ศ�สตร์ที่ใช้สมองอันเยือกเย็น หัวใจ 
ที่อบอุ่น และส�ยต�ที่พร้อมวิจ�รณ์ตัวเอง” ผ่�นก�รเรียนรู้พัฒน�ก�รคว�มคิดท�งเศรษฐศ�สตร์โดยนักคิด 
คนสำ�คัญ ภ�ยใต้บริบทท�งก�รเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในแต่ละยุคสมัย

จ�กยคุกรกี-โรมัน ยคุเศรษฐกจิของพระเจ้� ยคุพ�ณชิยนิยม ยคุปฏิวัตอิตุส�หกรรม จนถึงยคุปฏิวัต ิยคุเศรษฐกจิ 
ตกต่ำ�ครั้งใหญ่ทั่วโลก ยุคสงคร�มเย็น ยุคเสรีนิยมใหม่ และยุคแห่งคว�มเหลื่อมล้ำ�

จ�กนักคิดเศรษฐศ�สตรคุ้์นชือ่อย�่ง อ�ดัม สมิธ, ค�รล์ ม�รก์ซ์, จอห์น เมยน์�ร์ด เคนส์, โยเซฟ ชมุเพเทอร,์ ฟรดีรชิ  
ฮ�เย็ค, มิลตัน ฟรีดแมน, จอห์น แนช สู่นักคิดคนสำ�คัญอย่�ง อัลเฟรด ม�ร์แชลล์, โจน โรบินสัน, อ�ร์เธอร์ พิกู,  
ธอร์สไตน์ เวเบลน, แกรี เบกเกอร์, โรเบิร์ต โซโลว์, อม�ตย� เซน จนถึงแดเนียล ค�ห์เนแมน, โจเซฟ สติกลิตซ์, 
พอล ครุกแมน, ไฮแมน มินสกี และธอมัส พิเก็ตตี

จ�กแนวคิดเศรษฐศ�สตร์เขย่�โลกอย่�งมือที่มองไม่เห็น ทฤษฎีมูลค่�แรงง�น ก�รทำ�ล�ยอย่�งสร้�งสรรค์  
ท�งเลือกส�ธ�รณะ ก�รค�ดก�รณต์�มเหตผุล จนถึงคว�มล้มเหลวของตล�ด ทฤษฎีชนชัน้เจ้�สำ�ร�ญ ทฤษฎีพึง่พงิ  
ก�รออกแบบตล�ด เศรษฐศ�สตร์แนวสตรีนิยม และเศรษฐศ�สตร์พฤติกรรม จ�กยุโรปและสหรัฐอเมริก� สู่เอเชีย 
ตะวันออก ล�ตินอเมริก� และแอฟริก� 

เรื่องร�วเหล�่นัน้ถกูเล�่อย่�งเข�้ใจง่�ยร�วนยิ�ยชั้นดีแบบไมต่้องรู้เศรษฐศ�สตร์ม�ก่อนโดย ไนล์ คชิเทน ีนกัเขียน
และอ�จ�รย์ประวัติศ�สตร์เศรษฐกิจแห่ง London School of Economics (LSE) พร้อมแทรกเกร็ดประวัติศ�สตร์
และเรื่องลับของเหล่�นักคิดที่จะทำ�ให้คุณตื่นตะลึงและอดอมยิ้มไม่ได้ 
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โบร�ณคดี: 
ประวัติศ�สตร์ก�รขุดค้นอดีตก�ล 
แห่งมวลมนุษย์

ชื่อต้นฉบับ A Little History of Archaeology

ผู้เขียน  Brian Fagan

ผู้แปล  พจนก ก�ญจนจันทร

จำานวนหน้า 424 หน้�
ราคา  395 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-24-2

• เมืองทรอยในมห�ก�พย์กรีกโบร�ณมีอยู่จริงหรือไม่?
• มีคว�มลับใดซ่อนอยู่ในเนินฝังศพของสุส�นจิ๋นซีฮ่องเต้ที่ยังไม่มีใครกล้�ขุดค้น?
• อะไรคือ “ตัวเชื่อมที่ข�ดห�ย” ในส�ยโซ่บรรพบุรุษระหว่�งคนกับลิง?
• แล้วมนุษยช�ติเอ�ตัวรอดจ�ก “ภ�วะโลกร้อน” ในยุคน้ำ�แข็งได้อย่�งไร? 

“โบร�ณคดี” คือศ�สตรท์ีเ่ริม่ตน้จ�กคว�มหลงใหลใครรู่เ้รือ่งร�วในอดีตของมนุษย ์นักโบร�ณคดีคือนักสำ�รวจผู้พ� 
เร�น่ังไทม์แมชชีนย้อนก�ลเวล� เพื่อเผยอดีตก�ลผ่�นหลักฐ�นที่ซุกซ่อนอยู่ทั่วโลกทั้งบนดินและใต้พื้นพิภพ  
ด้วยทักษะและปฏิภ�ณไหวพริบดุจนักสืบ ทั้งถอดรหัสจ�รึกโบร�ณ ไขปริศน�สโตนเฮนจ์จ�กร่องรอยคันดิน และ 
จำ�ลองฉ�กชวิีตมนุษยน้์ำ�แข็งจ�กก�รวิเคร�ะห์ซ�กศพ โดยผส�นคว�มรูก้บัศ�สตรส์�รพดัส�ข� ตลอดจนเทคโนโลย ี
ล้ำ�สมัยอย่�งเรด�ร์หรือเลเซอร์สแกน

หนังสือเล่มนี้จะพ�ผู้อ่�นขุดสำ�รวจโบร�ณคดีอย่�งถ่องแท้ ทล�ยหน้�ดินที่ฉ�บเคลือบด้วยภ�พจำ�อย่�งก�รขุดล่� 
สมบัติและซ�กปรักหักพัง ดำ�ด่ิงสู่ก�รก่อร่�งอ�รยธรรมที่สอดแทรกอยู่ในชั้นดินอันสลับซับซ้อน เพื่อค้นห� 
ขุมทรัพย์อันไร้ที่สิ้นสุดเกี่ยวกับชีวิตและคว�มเป็นม�ของมนุษย์

เหนือส่ิงอืน่ใด ก�รศึกษ�โบร�ณคดีห�ใชเ่พยีงเรือ่งของคน “โบร�ณ” แตเ่ปน็ก�รมองยอ้นกลับไปยงัร�กฐ�นในอดีต  
เพื่อห�คำ�ตอบในปัจจุบัน และแลไปยังอน�คตข้�งหน้�ของมนุษยช�ติ
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ศ�สน�:
ประวัติศ�สตร์ศรัทธ�แห่งมวลมนุษย์

ชื่อต้นฉบับ A Little History of Religion

ผู้เขียน  Richard Holloway

ผู้แปล  สุนันท� วรรณสินธ์ เบล

จำานวนหน้า 352 หน้�
ราคา  365 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-17-4

นับตั้งแต่ยุคโบร�ณก�ล เมล็ดพันธุ์แห่งศ�สน�ได้ฝังร�ก งอกเงย แตกแขนง ยืนหยัด และเติบโตเคียงคู่กับ 
วิวฒัน�ก�รของมนุษย ์หนังสือเล่มน้ีจะพ�คุณต�มรอยก�รเดินท�งของศ�สน�จ�กทัว่ทกุมุมโลก ตัง้แตศ่�สน�ฮินดู 
อนัเปน็จุดเริม่ตน้แห่งแนวคิดเรือ่งก�รเวยีนว่�ยต�ยเกดิ ก�รปฏิรปูศ�สน�ครสิตท์ีเ่กีย่วพนักบัก�รเมืองของร�ชวงศ์ 
ยโุรป ปญัห�เร่ืองผู้สืบทอดอำ�น�จอนันำ�ไปสู่ก�รแตกนิก�ยในศ�สน�อสิล�ม ไล่เรยีงม�ถึงเรือ่งร�วของส�รพดัลัทธ ิ
น้อยใหญ่ที่มีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว เช่น วิถีแห่งเต๋�ที่มุ่งสอดประส�นกับธรรมช�ติ ลัทธิไซเอนโทโลจีกับแนวคิด 
สุดโต่งที่ดึงดูดเหล่�ด�ร�ฮอลลีวูด ฯลฯ

น่ีคือหนังสือที่รวบรวมเกร็ดประวัติของศ�สน�ทั่วโลกม�ร้อยเรียงกันได้อย่�งมีชีวิตชีว� สะท้อนให้เห็นว่�ศ�สน� 
ทับซ้อนกับมิติท�งสังคม ก�รเมือง และวัฒนธรรมอย่�งมิอ�จแยกข�ด พร้อมชวนให้ขบคิดถึงบทบ�ทของศ�สน� 
ทีมี่ตอ่มนุษย ์เม่ือศ�สน�อ�จไม่ได้เปน็เพยีงเครือ่งยดึเหน่ียวทีช่ว่ยปลอบประโลมใจ แตย่งัถูกตตีร�ว่�เปน็ชนวนเหต ุ
แห่งสงคร�มกว�ดล้�งและก�รเข่นฆ่�คุกค�มในหน้�ประวัตศิ�สตร์ เชน่น้ันแล้วเร�ควรรบัมือกบัด�บสองคมทีมี่ชือ่ว่� 
ศ�สน�อย่�งไร เพื่อไม่ให้คมด�บแห่งศรัทธ�นั้นทิ่มแทง
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วิทย�ศ�สตร์: 
ประวัติศ�สตร์ก�รไขคว�มจริงแห่งสรรพสิ่ง

ชื่อต้นฉบับ A Little History of Science

ผู้เขียน  William Bynum

ผู้แปล  ลลิต� ผลผล�

จำานวนหน้า 408 หน้�
ราคา  395 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-05-1

“ต�มธรรมช�ติแล้ว มนุษย์ทุกคนล้วนสงสัยใคร่รู้” 
      – อริสโตเติล

วิทย�ศ�สตร์เป็นดินแดนมหัศจรรย์ของคนช่�งสงสัยและเต็มไปด้วยก�รผจญภัยไม่รู้จบของเหล่�นักทดลอง 
วิทยาศาสตร์: ประวัติศาสตร์การไขความจริงแห่งสรรพส่ิง จะพ�เร�ย้อนรอยเส้นท�งอันน่�พิศวงในอ�ณ�จักร 
วิทย�ศ�สตร ์ทอ่งไปในอดีตก�ลทีนั่กเล่นแรแ่ปรธ�ตฝัุนจะเปล่ียนโลหะเปน็ทองคำ� ผ่�นพน้ยคุมืดทีนั่กวิทย�ศ�สตร์
ต้องฝ่�ฟันปร�ก�รแห่งศ�สน� แล้วแลไปยังอน�คตข้�งหน้�ที่เทคโนโลยีอ�จเป็นกุญแจสำ�คัญแห่งวิทย�ศ�สตร์ 
สมัยใหม่

หนังสือเล่มน้ีถ่�ยทอดเรื่องร�วก�รค้นพบอันน่�ทึ่งที่ร้อยเรียงชิ้นส่วนปริศน�ในโลกวิทย�ศ�สตร์เข้�ด้วยกัน  
ทั้งก�รแกะรอยเงื่อนงำ�ของเชื้อโรคที่พลกิผนัวงก�รแพทย์ ปริศน�แหง่อนุภ�คเลก็จิ๋วที่เกี่ยวพันกับกำ�เนิดเอกภพ 
อันยิ่งใหญ่ รวมไปถึงคว�มลับแห่งชีวิตที่ซุกซ่อนอยู่ในดีเอ็นเอของเร�เอง 

น่ีคือเส้นท�งที่เต็มไปด้วยก�รตั้งสมมติฐ�น พิสูจน์ และหักล้�งไม่สุดส้ิน ท่�มกล�งสมรภูมิแห่งวิทย�ศ�สตร์ที่มี 
ห้องปฏิบัติก�รเป็นฐ�นทัพ ทว่�ทุกคนต่�งมุ่งสู่ปล�ยท�งอันเป็นเป้�หม�ยสูงสุดร่วมกัน นั่นคือขุมทรัพย์ที่มีชื่อว่�  
“คว�มจริง” แห่งสรรพสิ่งทั้งปวง
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ปรัชญ�: 
ประวัติศ�สตร์ส�ยธ�รแห่งปัญญ�

ชื่อต้นฉบับ A Little History of Philosophy

ผู้เขียน  Nigel Warburton

ผู้แปล  ปร�บด� หยุ่น และรติพร ชัยปิยะพร

จำานวนหน้า 328 หน้�
ราคา  345 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN  978-616-93068-8-7

• ห�กพระเจ้�ดำ�รงอยู่จริง เหตุใดจึงยอมให้โลกนี้มีคว�มชั่วร้�ย?
• ก�รโกหกเพื่อช่วยปกป้องเหยื่อจ�กฆ�ตกรเป็นเรื่องถูกศีลธรรมหรือเปล่�?
• แล้วจะรู้ได้อย่�งไรว่�ตัวคุณที่กำ�ลังอ่�นหนังสือเล่มนี้มีตัวตนอยู่จริง ห�ใช่เพียงจินตน�ก�ร?

ปรัชญ�ถือกำ�เนิดจ�กก�รตั้งคำ�ถ�ม คำ�ว่� “นักปรัชญ�” (philosopher) ม�จ�กภ�ษ�กรีก แปลว่� “รักในคว�มรู้”  
หนังสือเล่มน้ีจะพ�คุณย้อนกลับไปสู่ต้นกำ�เนิดส�ยธ�รแห่งปัญญ�คว�มรู้ นับตั้งแต่โสเครตีส ผู้มุ่งม่ันตั้งคำ�ถ�ม 
และเลือกยอมต�ยแทนที่จะหยุดคิดค้นห�คว�มจริงของสรรพส่ิง ไล่เรียงม�ถึงเรื่องร�วก�รเดินท�งของปรัชญ� 
ที่แทรกซึมไปต�มศ�สตร์ต่�งๆ ทั้งแนวคิดปรัชญ�ก�รเมืองที่นำ�ไปสู่ก�รปฏิวัติสะเทือนโลกอย่�งม�ร์กซิสต์ ทฤษฎี 
จิตวิเคร�ะห์ของฟรอยด์ คำ�กล่�วอันโด่งดังที่หักล้�งคว�มเชื่อท�งศ�สน�อย่�ง “พระเจ้�ต�ยแล้ว” หรือประเด็น 
คล�สสิกในโลกเทคโนโลยีอย่�ง “คอมพิวเตอร์คิดได้หรือไม่”

หนังสือเล่มน้ีจะทล�ยกำ�แพงทีก่ัน้ขว�งปรชัญ�ไว้เพยีงในโลกของนักปรชัญ� และแสดงให้เห็นว�่ปรชัญ�เปรยีบดัง  
“กุญแจ” สู่คว�มจริงแห่งชีวิต ทว่�เบื้องหลังประตูบ�นนี้ห�ใช่คำ�ตอบต�ยตัว แต่คือพื้นที่กว้�งใหญ่ที่เปิดให้เร�ตั้ง 
คำ�ถ�ม ถกเถยีงท้�ท�ย และแลกเปลีย่นคว�มคดิด้วยเหตุผล เพื่อสบืทอดจติวญิญ�ณแหง่ “ปรัชญ�” และส�นต่อ
อน�คตแห่ง “ปัญญ�” ของมนุษย์
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วรรณกรรม: 
ประวัติศ�สตร์เรื่องเล่�แห่งจินตน�ก�ร

ชื่อต้นฉบับ A Little History of Literature

ผู้เขียน  John Sutherland

ผู้แปล  สุรเดช โชติอุดมพันธ์

จำานวนหน้า 424 หน้�
ราคา  395 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN  978-616-93068-3-2

จ�กตำ�น�นทีบ่อกเล่�ป�กตอ่ป�ก สู่ตวัอกัษรทีจ่ดจ�รลงบนหน้�กระด�ษ พฒัน�ม�ถึงนวนิย�ยในจอไอแพด ทัง้หมดน้ี 
คือผลง�นสร้�งสรรค์อันเป็นอมตะเหนือก�ลเวล�ที่มีชื่อว่� “วรรณกรรม”

วรรณกรรม: ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจินตนาการ จะพ�คุณท่องอ�ณ�จักรวรรณกรรมอันรุ่มรวย ด้วยลีล� 
ก�รร่�ยรำ�ท�งตัวอักษรของเหล่�นักเขียนเอก ซ่ึงมีฉ�กชีวิตอันเข้มข้นไม่แพ้ผลง�นที่ประพันธ์ อ�ทิ ชะต�ชีวิต 
ของส�มพีน้่องตระกลูบรอนเตทีร่นัทดยิง่กว่�นิย�ยน้ำ�เน่� เรือ่งร�วของค�ฟค�ผู้ไม่ปร�รถน�ให้ใครอ�่นง�นของตน 
หรอืเบือ้งหลังคัมภีรไ์บเบลิภ�ษ�องักฤษซ่ึงแลกม�ด้วยคว�มต�ยของนักเขียนผู้ถูกไฟแผดเผ� นอกจ�กน้ียงัชวนเร�
ไปค้นห�แงมุ่ม “ระหว่�งบรรทดั” ทีอ่�จไม่เคยสังเกต เชน่ เหตใุดเร�จึงรูสึ้กสนุกเม่ือดูโศกน�ฏกรรม ก�รถือกำ�เนิด 
ของนวนิย�ยเกีย่วพนักบัระบบทนุนิยมอย�่งไร นวนิย�ยยโูทเปยีและดิสโทเปยีทำ�น�ยสังคมมนุษยไ์ด้ถูกตอ้งหรอืไม่

หนังสือเล่มน้ีเปรยีบดังสะพ�นทีเ่ชือ่มระหว่�งวรรณกรรมกบัโลกแห่งคว�มจรงิ พรอ้มสำ�รวจบรบิทต�่งๆ ทีร่�ยล้อม 
วรรณกรรม ทัง้ช�ตพินัธุ ์สังคม ประวตัศิ�สตร ์และวัฒนธรรม เชน่ วรรณกรรมทีย่ิง่ใหญเ่อ�ตวัรอดอย�่งไรภ�ยใต ้
โซ่ตรวนแห่งก�รเซ็นเซอร์ ก�รดัดแปลงวรรณกรรมคือก�รส่งเสริมหรือก�รทรยศ ฯลฯ รวมทั้งตั้งคำ�ถ�มชวน 
ขบคิดว่� ที่ท�งของวรรณกรรมในอน�คตจะเป็นอย่�งไร เม่ือชะต�ของวรรณกรรมอ�จไม่ได้อยู่ในกำ�มือผู้เขียน 
อีกต่อไป แต่อยู่ในกำ�มือผู้อ่�นเช่นคุณ
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โลกในมือนักอ่�น

ชื่อต้นฉบับ A History of Reading

ผู้เขียน  Alberto Manguel 

ผู้แปล  กษม� สัตย�หุรักษ์ และดนย� กนกระย้�

จำานวนหน้า 568 หน้�
ราคา  495 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-74-7

“ก�รอ่�น” คือคว�มหฤหรรษ์ส่วนบุคคล คือคว�มรื่นรมย์ในโลกโหดร้�ย คือคว�มรุ่มรวยในชีวิตแล้งไร้ คือสะพ�น 
เชื่อมผู้คนต่�งยุคสมัย คือก�รปลดปล่อยจินตน�ก�รให้โลดแล่น คือดินแดนแห่งเสรีภ�พท�งปัญญ�ไร้ที่ส้ินสุด  
คือคลังคว�มทรงจำ�ของมนุษยช�ติ

โลกในมือนักอา่น โดย อลัเบรโ์ต มังเกล รอ้ยเรยีงประวตัศิ�สตรก์ว่� 6,000 ปทีีด่ำ�เนินผ่�นบทสนทน�ระหว่�งถ้อยคำ�  
ผู้คน และชวิีต นับตัง้แตม่นุษยเ์ริม่ถอดคว�มหม�ยผ่�นดวงต� ละเลียดสุนทรยีะแห่งก�รอ�่นต�มลำ�พงั เสพมนตรข์ลัง 
ของก�รอ่�นออกเสียง ต่อยอดสู่ก�รอ่�นเพื่อทำ�น�ยอน�คต ก�รกำ�เนิดหอสมุดยุคโบร�ณโดย “นักบัญญัติ
จักรว�ล” ตลอดจนก�รพลิกแพลงโวห�รผ่�นง�นแปลอันรุ่มรวย

เตรยีมทอ่งโลกระหว�่งบรรทดัในพระคัมภีร ์หลีกหนีสู่วรรณกรรมตอ้งห้�มหลังกำ�แพงของท�่นหญงิมูร�ซ�ก ิล้อมวง 
ฟังช�ร์ลส์ ดิกเกนส์ ที่ถอดหมวกนักประพันธ์ม�สวมบทนักอ่�นลีล�แพรวพร�ว แล้วตื่นต�ไปกับเรื่องร�วของ 
โจรขโมยหนังสือตัวฉก�จ … บัดนี้ ขอเชิญพลิกหน้�กระด�ษ แล้วกระโจนเข้�สู่โลกเร้นลับแห่งก�รอ่�นในมือคุณ
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ไดโนเส�ร์: 
ประวัติศ�สตร์แห่งชีวิตที่สูญห�ย

ชื่อต้นฉบับ The Rise and Fall of the Dinosaurs:  
          A New History of a Lost World

ผู้เขียน  Steve Brusatte

ผู้แปล  สุนันท� วรรณสินธ์ เบล

จำานวนหน้า  392 หน้�
ราคา  395 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-43-3

ยอ้นเวล�สู่ยคุดึกดำ�บรรพอ์นัไกลโพน้ ส่ิงมีชวิีตยกัษ์ใหญน่่�สะพรงึทีเ่รยีกว่� “ไดโนเส�ร”์ ครองอำ�น�จเหนือสรรพส่ิง  
กอ่นทีพ่วกมันจะอนัตรธ�นไปจ�กโลก ทิง้ไว้เพยีงซ�กฟอสซิลในพพิธิภัณฑแ์ละภ�พจำ�ลองในจินตน�ก�ร ทว่�บดัน้ี 
ปริศน�ประวัติศ�สตร์ที่สูญห�ยไปกว่� 200 ล้�นปีกำ�ลังจะถูกเปิดเผย!

สตฟี บรซูาตต ีนักบรรพชวิีนวทิย�ชัน้แนวหน้�จ�กส�รคดี Walking with Dinosaurs และเจ้�ของผลง�นก�รขุดค้น 
ฟอสซิลไดโนเส�ร์ชนิดใหม่กว่�สิบสปีชีส์ จะพ�คุณย้อนรอยตำ�น�นที่เคยมีชีวิตอย่�งไดโนเส�ร์ นับตั้งแต่ 
ตน้ตระกลูของพวกมันเดินเข้�ฉ�กด้วยขน�ดตวัเท�่แมว กระทัง่แพรพ่นัธุแ์ละขย�ยใหญจ่นกล�ยเปน็ร�ชนัแห่งโลก 
ดึกดำ�บรรพ์ ก่อนจะร่วงหล่นจ�กบัลลังก์และสูญพันธุ์จ�กมหันตภัยอุกก�บ�ตถล่มโลก สอดแทรกด้วยเกร็ด 
น่�ตืน่เตน้ของกระบวนก�รสืบเส�ะแกะรอยท�งบรรพชวิีนวิทย�อย�่งก�รคำ�นวณแรงกดัของทเีรก็ซ์ หรอืก�รค้นพบ 
ไดโนเส�ร์มีขนที่เป็นบรรพบุรุษของนก!

น่ีคอืมห�ก�พยแ์ห่งก�รผุดผง�ดและก�รส้ินสูญของไดโนเส�รท์ีค่รบถ้วนสมบรูณแ์ละน่�อศัจรรยไ์ม่แพจิ้นตน�ก�ร 
เรื่องไหนๆ และเป็นบทพิสูจน์ชั้นดีที่แสดงว่� แม้ไดโนเส�ร์จะสูญพันธุ์ไปเนิ่นน�น แต่เรื่องร�วชีวิตอันน่�ตื่นต�ของ 
มันไม่เคยสูญสิ้นมนตร์ขลัง และเป็นบทเรียนสำ�คัญให้มนุษย์เร�ได้ศึกษ� เพื่อไม่ให้ประวัติศ�สตร์ต้องซ้ำ�รอย

• ได้รับร�งวัลชนะเลิศ Goodreads Choice Awards
• ได้รับเลือกให้เป็น Best Book of the Year จ�ก Smithsonian, Science Friday, The Times (London), 

Popular Mechanics และ Science News
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เส้นท�งส�ยไหม

ชื่อต้นฉบับ   The Silk Roads: A New 
   History of the World – 
   Illustrated Edition

ผู้เขียน   Peter Frankopan
ผู้วาดภาพประกอบ Neil Packer

ผู้แปล   คุณ�กร ว�ณิชย์วิรุฬห์

จำานวนหน้า   128 หน้� สี่สีทั้งเล่ม
ราคา   695 บ�ท
ปีที่พิมพ์  2020
ISBN   978-616-8221-44-0
ขนาด   240x310 mm.

“เพื่อจะเข้�ใจโลกทั้งในปัจจุบันและวันข้�งหน้� คุณจำ�เป็นต้องเข้�ใจโลกเมื่อวันว�น และก�รจะทำ�เช่นนั้นได้ เร�ต้อง
ม�ตั้งหลักกัน ณ จุดเริ่มต้น … นั่นคือเริ่มที่เส้นท�งส�ยไหม”
                 – ปีเตอร์ ฟร�นโคพ�น

เตรียมก�งแผนทีแ่ละปรบัใบเรอืของคุณให้พรอ้ม ได้เวล�ออกเดินท�งยอ้นรอย “เส้นท�งส�ยไหม” เครอืข่�ยเส้นท�ง 
ส�ยประวัติศ�สตร์ที่เชื่อมร้อยโลกตะวันออกเข้�กับโลกตะวันตก และเป็นร�กฐ�นคว�มเข้�ใจประวัติศ�สตร์โลก 
ยุคปัจจุบัน

ปีเตอร์ ฟรานโคพาน ศ�สตร�จ�รย์ด้�นประวัติศ�สตร์โลกแห่งมห�วิทย�ลัยออกซฟอร์ด ผู้เขียน The New Silk 
Road พ�เร�ไปสำ�รวจพรมแดนของประวัติศ�สตร์โลกที่ทอดกลับไปนับพันปี สู่อ�ณ�จักรโบร�ณ ก�รค้�ท�ส  
ก�รเรืองอำ�น�จของช�วไวกิง้ โรมัน และเปอรเ์ซีย ก�รค้นพบทวีปใหม่ จักรวรรดิมองโกลอนัเกรยีงไกร คว�มขัดแยง้ 
สมัยสงคร�มโลก และปมก�รเมืองอันเป็นชนวนสงคร�มใหม่ในยุคปัจจุบัน ซ่ึงทุกเหตุก�รณ์ล้วนเป็นจุดเปล่ียน
สำ�คัญที่ทำ�ให้โลกพลิกผันม�เป็นโลกอย่�งที่เร�รู้จักในวันนี้

เส้นทางสายไหม ถักทอเส้นด้�ยแห่งก�ลเวล�ที่เชื่อมร้อยผู้คน ก�รค้� ศ�สน� โรคภัย สงคร�ม ตลอดจนวิทย�ก�ร 
และเทคโนโลยจี�กทัว่ทกุมุมโลก ให้สอดประส�นกนัเปน็ภ�พประวัตศิ�สตรอ์นัน่�อศัจรรย ์พรอ้มแตง่แตม้ชวีติชวี� 
ด้วยภ�พประกอบตระก�รต� นี่คือหนังสือประวัติศ�สตร์อันล้ำ�ค่�ที่คุณไม่ควรพล�ดด้วยประก�รทั้งปวง!

• ได้รับเลือกให้เป็น Amazon Best Book of the Month ประเภทหนังสือส�รคดีสำ�หรับเย�วชน
• ได้รับเลือกให้ติดอันดับ Books of the Year 2018 จ�ก Big Issue
• ได้รับเลือกให้ติดอันดับ Best Books for Christmas 2018 จ�ก CultureFly
• ได้รับเลือกให้เข้�ชิงร�งวัล SLA Information Book Award 2019
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เส้นท�งส�ยไหมใหม่

ชื่อต้นฉบับ The New Silk Roads: The Present  
          and Future of the World

ผู้เขียน        Peter Frankopan

ผู้แปล         คุณ�กร ว�ณิชย์วิรุฬห์

จำานวนหน้า  280 หน้�
ราคา  325 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-38-9

จ�กประวัติศ�สตร์โลกสองสหัสวรรษ สู่ภูมิรัฐศ�สตร์โลกร่วมสมัย

“เส้นท�งส�ยไหม” – เส้นท�งก�รค้�โบร�ณทีเ่ชือ่มรอ้ยเอเชยีและยโุรปเข้�ด้วยกนั จนเปน็เส้นเลือดหลักของอ�รยธรรม 
สำ�คัญของโลกม�ย�วน�นกว่�สองพันปี – กำ�ลังฟื้นคืนชีพ และผง�ดขึ้นม�กำ�หนดโฉมหน้�ของโลกแห่งอน�คต

ในโลกใหม่ที่ศูนย์กล�งอำ�น�จไม่ได้ผูกข�ดอยู่ท�งทิศตะวันตกอีกต่อไป หล�กเรื่องร�วพลิกชะต�กรรมโลกล้วน 
เกิดขึ้นบนดินแดนที่ทอดย�วจ�กมห�สมุทรแปซิฟิกจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน – ปักกิ่ง มอสโก เตหะร�น ริย�ด  
เดลี อิสล�ม�บัด ค�บูล อังก�ร� ด�มัสกัส และเยรูซ�เลม

จ�กเบร็กซิตในยุโรป ถึงสหรัฐอเมริก�ยุคโดนัลด์ ทรัมป์ ในห้วงย�มที่โลกตะวันตกเต็มไปด้วยเครื่องหม�ยคำ�ถ�ม  
คว�มสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นท�งเศรษฐกิจ ก�รเมือง และวัฒนธรรม กลับถูกถักทอขึ้นตลอดแนวเส้นท�งส�ยไหม 
จนกล�ยเป็นพลังขับเคลื่อนก�รเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

“เส้นท�งส�ยไหมใหม่” ทอดไกลไปทกุแห่งหน ไม่ใชแ่ค่เอเชยีกล�ง แตท่ัว่ทัง้เอเชยี แอฟรกิ� ยโุรป และสหรฐัอเมรกิ�
และส่ิงที่เกิดข้ึน ณ ดินแดนใจกล�งโลกผืนน้ี ในช่วงเวล�แห่งก�รเปล่ียนผ่�นน้ี จะกำ�หนดอน�คตของโลกใหม่ 
ในอีกร้อยปีข้�งหน้�

เส้นทางสายไหมใหม่ คือผลง�นใหม่ล่�สุดที่ชวนผู้อ่�นเดินท�งสำ�รวจภูมิรัฐศ�สตร์โลกร่วมสมัยและเศรษฐกิจ 
ก�รเมืองเรื่องคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศของ ปีเตอร์ ฟรานโคพาน ศ�สตร�จ�รย์ด้�นประวัติศ�สตร์โลกแห่ง 
มห�วิทย�ลัยออกซฟอร์ด ผู้เขียนหนังสือประวัติศ�สตร์โลกเล่มดัง เส้นทางสายไหม (The Silk Roads: A New 
History of the World)
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ประวัติศ�สตร์จีนสมัยใหม่

ชื่อต้นฉบับ A Bitter Revolution: China’s 
         Struggle with the Modern World

ผู้เขียน  Rana Mitter

ผู้แปล  สุทธิม�น ลิมปนุสรณ์

จำานวนหน้า 512 หน้�
ราคา  450 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-15-0

เร�ไม่มีวันเข้�ใจ “จีนสมัยใหม่” ได้ ห�กไม่ศึกษ�เรื่องร�วของ “ขบวนก�ร 4 พฤษภ�คม 1919” ขบวนก�ร 
ท�งสังคมและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ทุกคว�มเปล่ียนแปลงใหญ่ของสังคมจีน ตั้งแต่ก�รก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ ก�รปฏิวัติวัฒนธรรมแห่งชนชั้น
กรรม�ชีพ จนถึงก�รชุมนุมประท้วงของนักศึกษ� ณ จัตุรัสเทียนอ�นเหมิน และก�รปฏิวัติร่มในฮ่องกง ล้วนได้รับ
แรงบันด�ลใจจ�กจิตวิญญ�ณของขบวนก�ร 4 พฤษภ�คม

ขบวนก�ร 4 พฤษภ�คม ไม่ใช่แค่ก�รเดินขบวนประท้วงของปัญญ�ชนคนรุ่นใหม่ต่อผลของสงคร�มโลกครั้งที่
หนึ่ง ซึ่งจีนถูกประเทศมห�อำ�น�จเอ�เปรียบเท่�นั้น แต่มันคือก�รห�ญกล้�ยืนตั้งคำ�ถ�มต่อฐ�นร�กอ�รยธรรมจีน 
ทีท่ำ�ให้จีน “ข้�มไม่พน้” สู่คว�มเปน็สมัยใหม่ได้สักท ีน่ันคือคตคิว�มเชือ่แบบขงจ่ือและก�รบชู�บรรพชน – คำ�ถ�ม 
ที่นักปฏิรูปในอดีต กระทั่งก�รปฏิวัติซินไห่ ไม่กล้�ท้�ท�ย

ขบวนก�ร 4 พฤษภ�คม คือจุดพลิกในประวัตศิ�สตรท์ีเ่ปล่ียนก�รเมือง-วัฒนธรรมจีนเข้�สู่สมัยใหม่ ด้วยภูมิปญัญ�ใหม่ 

ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ ของ รานา มิตเตอร์ ศ�สตร�จ�รย์ด้�นประวัติศ�สตร์และก�รเมืองจีนสมัยใหม่แห่ง 
มห�วิทย�ลัยออกซฟอร์ด เปิดมิติใหม่ด้วยก�รเล่�ประวัติศ�สตร์ศตวรรษที่ 20 ของจีน ผ่�นเรื่องร�ว มรดกท�ง 
คว�มคิด และจิตวิญญ�ณของขบวนก�ร 4 พฤษภ�คม พร้อมสำ�รวจเส้นท�งก�รต่อสู้ของจีนในโลกสมัยใหม่

จ�ก 1919 ถึง 2019 หน่ึงรอ้ยปแีห่งก�รปฏิวัตอินัขมข่ืนบอกเร�ว่� คว�มเปล่ียนแปลงครัง้ยิง่ใหญข่องสังคมน้ันไม่ได้ 
เกิดจ�กสงคร�มและคว�มรุนแรง คนที่จะเปล่ียนโลกไม่ใช่ทห�ร แต่คือปัญญ�ชน นักปรัชญ� นักประวัติศ�สตร์ 
ศิลปิน นักเขียน นักวิทย�ศ�สตร์ ฯลฯ ผู้ผลักโลกแห่งอ�รยะนี้ให้หมุนไปได้ทุกวันโดยไม่ต้องใช้กระสุนแม้นัดเดียว
จ�ก 2019 สู่อน�คต จีนจะก้�วเดินในโลกใหม่อย่�งไร หนังสือเล่มนี้คือคู่มือสำ�คัญในก�รค้นห�คำ�ตอบ
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เม�: 
ประวัติศ�สตร์แห่งก�รร่ำ�สุร�

ชื่อต้นฉบับ A Short History of Drunkenness

ผู้เขียน  Mark Forsyth

ผู้แปล  ลลิต� ผลผล�

จำานวนหน้า 280 หน้�
ราคา  325 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN  978-616-93068-9-4

• เร�ดื่มสังสรรค์เมื่อสิ้นสุดวันทำ�ง�น
• เร�ดื่มเฉลิมฉลองในโอก�สพิเศษ
• เร�ดื่มเพื่อประกอบพิธีท�งศ�สน�
• เร�ดื่มเพื่อปลอบประโลมใจจ�กคว�มทุกข์

คว�มเม�ม�ยไหลเวียนอยูใ่นวิถีชวิีตมนุษยม์�นับตัง้แตอ่ดีตจนปจัจุบนั เมา: ประวัตศิาสตรแ์ห่งการร่ำาสุรา จะพ�คุณ 
ล่องกระแสน้ำ�เม�ในแตล่ะอ�รยธรรมทัว่โลก นับตัง้แตง่�นเฉลิมฉลองในเทศก�ลแห่งคว�มเม�ของช�วอยีปิตโ์บร�ณ 
ทะเลส�บเหล้�ที่มอมเม�จักรพรรดิจีนจนส้ินร�ชวงศ์ กระแสคล่ังจินกับโศกน�ฏกรรมของชนชั้นล่�งช�วอังกฤษ  
ไปจนถึงไวน์รสเลิศในง�นเลี้ยงที่เผยด้�นมืดของช�วโรมัน

หนังสือเล่มน้ีจะพ�คุณด่ืมด่ำ�รสช�ติของน้ำ�เม�ในหล�กหล�ยมิติ ทั้งรสหว�นหอมในตำ�น�นเรื่องเล่�แสนรื่นรมย์  
รสขมเฝ่ือนในฉ�กนองเลือดท�งก�รเมืองอันเกิดจ�กคว�มเม�ม�ย รสล้ำ�ลึกของคว�มสัมพันธ์ซับซ้อนระหว่�ง 
น้ำ�เม�กับศ�สน� หรือรสร้อนแรงย�มดิ้นรนต่อสู้กับกฎหม�ยห้�มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งหมดนี้ผสมผส�นเป็น 
ประวัติศ�สตร์รสกลมกล่อม ไม่ต่�งกับสุร�เลิศรสที่มนุษยช�ติหลงใหลใคร่ “เม�” มิเคยเสื่อมคล�ย
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ตำ�น�นอ�ห�รโลก: 
เบื้องหลังจ�นโปรดโดนใจคนทั่วโลก

ชื่อต้นฉบับ What Caesar Did for My Salad: 
   The Secret Meanings of our 
   Favourite Dishes
ผู้เขียน  Albert Jack
ผู้แปล  พลอยแสง เอกญ�ติ
จำานวนหน้า 416 หน้�
ราคา  385 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN  978-616-93068-7-0

ซีซ�ร์สลัด           คิดค้นโดยซีซ�ร์แห่งกรุงโรม?
พิซซ่�                อบครั้งแรกบนโล่ทห�รในกองทัพเปอร์เซีย?
ไอศกรีมซันเดย์   เดิมมีข�ยเฉพ�ะวันอ�ทิตย์?
ชีสเค้ก                         เป็นสิ่งแทนคว�มรักของช�วกรีก?
บลัดดีแมรี                    ได้ชื่อม�จ�กร�ชินีโรคจิต?
ไข่เยี่ยวม้�                     เป็นอ�ห�รเก่�แก่นับพันปี?
เฟรนช์ฟร�ยส์               ถือกำ�เนิดในฝรั่งเศส?
ฮอตดอก                     ทำ�จ�กเนื้อสุนัขพันธุ์ไส้กรอก?
แซนด์วิช                      เป็นสิ่งประดิษฐ์ของส�วกซ�ต�น?
น้ำ�สลัดเท�ซันด์ไอแลนด์  ม�จ�กเก�ะนับพันแห่ง?

ค้นห�คำ�ตอบของคำ�ถ�มเหล�่นีพ้ร้อมทั้งไขคว�มลบัเบื้องหลังชื่อและคว�มเป็นม�ของอ�ห�รเมนูดงัระดบัโลกกว่� 
160 ร�ยก�ร ได้ใน ตำานานอาหารโลก: เบือ้งหลังจานโปรดโดนใจคนทัว่โลก โดย อลัเบริต์ แจ็ก หนังสือประวัตศิ�สตร ์
อ�ห�รแนวใหม่ซ่ึงจะทำ�ให้ผู้อ�่นอิม่อรอ่ยไปกบัข้อมูลระดับส�ร�นุกรมทว่�ยอ่ยง�่ยไม่ต�่งจ�กวรรณกรรม  ผ่�นปล�ย 

ป�กก�ของยอดนักเขียน





Happy Family

ครอบครัวยุคใหม่ 
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อยู่เองได้ โตเองเป็น 
เล้ียงลูกให้เขียนชีวิตด้วยมือตัวเอง์

ชื่อต้นฉบับ The Self-Driven Child: The Science 
  and Sense of Giving Your Kids  
  More Control over Their Lives

ผู้เขียน  William Stixrud and Ned Johnson 

ผู้แปล  ศิริกมล ต�น้อย

จำานวนหน้า 416 หน้�
ราคา  465 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN  978-616-8313-02-2

“บ�งครั้ง สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดที่เร�ทำ�ได้ในฐ�นะพ่อแม่ คือก�รดูแลลูกให้น้อยลง” 
         – พอล ทัฟ ผู้เขียน เลี้ยงให้รุ่ง และ ปั้นให้รุ่ง

วิลเลียม สติกซ์รัด นักประส�ทจิตวิทย� และ เน็ด จอห์นสัน ที่ปรึกษ�ด้�นก�รศึกษ� ถอดประสบก�รณ์น�นนับ
ทศวรรษในก�รสร้�ง “ทักษะชีวิต” ให้เด็กๆ เติบโตอย่�งเต็มศักยภ�พ ก้�วผ่�นอุปสรรค รู้จักจัดก�รอ�รมณ์  
และเดินไปสู่ก�รพึ่งพ�ตัวเองได้ตลอดชีวิต ผ่�นกุญแจสำ�คัญอย่�ง “ความสามารถในการกำากับดูแลตนเอง”  
(sense of control) ที่สร้�งขึ้นได้ด้วยวิธีก�รต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็น

• เคล็ดลับก�รจูงใจลูกให้รับผิดชอบก�รบ้�นและง�นบ้�นโดยไม่บังคับ
• วิธีสร้�งกรอบคว�มคิดแบบเติบโต ให้ลูกกล้�ฝันและไล่ต�มฝันโดยไม่ทำ�ร้�ยตัวเอง
• เทคนิคฝึกลูกให้ตัดสินใจอย่�งช�ญฉล�ด ผ่�นกลยุทธ์ “ลูกเลือกได้”
• วิธีดึงศักยภ�พและส่งเสริมก�รเรียนรู้ให้เด็กกลุ่มอ�ก�รออทิสติกและสม�ธิสั้น
• ก�รเป็น “ตัวตนไร้กังวล” หรือพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กๆ กลับม�พักใจหลังผจญโลกกว้�ง

เพร�ะไม่มีพ่อแม่หรือผู้ใหญ่คนใดจะดูแลเด็กๆ ได้ตลอดไป ม�บ่มเพ�ะเด็กๆ ในวันน้ีให้ “อยู่เองได้” ในโลก 
อันผันผวน และ “โตเองเป็น” อย่�งสมวัย เพื่อให้ลูกพร้อมก้�วเดินอย่�งม่ันใจบนเส้นท�งชีวิตที่พวกเข� 
เขียนเอง
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เสียด�ยแย่ถ้�พ่อแม่ไม่ได้อ่�น 

ชื่อต้นฉบับ The Book You Wish Your Parents      
  Had Read (and Your Children Will    
          be Glad That You Did)

ผู้เขียน  Philippa Perry

ผู้แปล  ดลพร รุจิรวงศ์

จำานวนหน้า  280 หน้�
ราคา  325 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-52-5

“แด่พ่อแม่ที่ไม่เพียงรักลูก แต่อย�กจะชอบลูกของคุณด้วย”

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งพ่อแม่-ลูก คือร�กฐ�นสำ�คัญที่หล่อหลอมตัวตนและส่งอิทธิพลลึกซ้ึงต่อชีวิต ทว่�เส้นท�ง
แห่งก�รเป็นพ่อแม่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหล�บ แต่เป็นก�รผจญภัยที่ต้องฝ่�ฟันอุปสรรคขว�กหน�มอย่�งคล่ืน
อ�รมณ์ พ�ยุคำ�โต้เถียง กำ�แพงคว�มค�ดหวัง วังวนคำ�โกหก ตลอดจนบ�ดแผลจ�กคว�มไม่เข้�ใจที่ฝังรอยร้�ว 
ลงในคว�มสัมพันธ์

ฟิลิปปา เพอรร์ ีนักจิตบำ�บดัชัน้นำ�ผู้มีประสบก�รณก์ว�่ 20 ป ีจะจูงมือคุณเข้�สู่ดินแดนแห่งส�ยสัมพนัธพ์อ่แม่-ลูก
ในทกุชว่งวยั สำ�รวจมรดกเรือ่งก�รเล้ียงลูกซ่ึงเร�รบัสืบทอดจ�กพอ่แม่ ค้นห�คว�มลับทีซ่่อนอยูภ่�ยใตพ้ฤตกิรรม 
เกเรของลูก สล�ยคว�มค�ดหวังและเปิดใจยอมรับคว�มผิดพล�ด พร้อมสอดแทรกคำ�แนะนำ�ที่นำ�ไปประยุกต์ใช้ 
ได้จริง เช่น

• เร�ควรดูแลจิตใจของลูกอย่�งไรในครอบครัวที่พ่อแม่แยกท�ง
• อะไรคือวิธี “ให้เกียรติลูก” ไม่ใช่ “ต�มใจลูก”
• ขอบเขตคว�มสัมพันธ์ที่เหม�ะสมสำ�หรับลูกวัยรุ่นควรเป็นแบบใด
• เร�จะสร้�งคว�มผูกพันที่มั่นคงและเป็น “ที่พักพิง” อันปลอดภัยในวันที่ลูกเติบใหญ่ได้อย่�งไร

หนังสือเล่มน้ีไม่ใช่เข็มทิศที่คอยชี้นำ�ท�งให้พ่อแม่ แต่เปรียบเสมือน “กระจก” ที่สะท้อนภ�พคว�มสัมพันธ์ 
ในครอบครัวอย่�งเข้�อกเข้�ใจและไม่ตัดสิน เพื่อให้คุณและลูกพร้อมจะซ่อมแซมคว�มสัมพันธ์ และก้�วเดินต่อไป
บนเส้นท�งนี้ได้อย่�งมั่นคง

เพร�ะก�รเลี้ยงลูกไม่ใช่โปรเจกต์ของพ่อแม่ แต่คือก�รสร้�งส�ยสัมพันธ์ร่วมกันตลอดชีวิต
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หน้�จอ-โลกจริง: 
สมดุลใหม่ของครอบครัวยุคดิจิทัล

ชื่อต้นฉบับ The Art of Screen Time: How Your 
  Family Can Balance Digital Media     
          and Real Life
ผู้เขียน  Anya Kamenetz
ผู้แปล  บุณยนุช ชมแป้น
จำานวนหน้า  360 หน้�
ราคา  350 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-42-6

“จงสนุกกับก�รใช้หน้�จอ อย่�ใช้ม�กเกินไป และขอให้ใช้ด้วยกันให้ม�ก”

อนัยา คาเมเนตซ์ ผู้เชีย่วช�ญด้�นก�รศึกษ�และเทคโนโลย ี(และคุณแม่ลูกสอง) ชวนพอ่แม่ผู้ปกครอง นักก�รศึกษ� 
รวมถึงนักวิจัยด้�นส่ือ ม�ส�งปมปัญห�แห่งยุคสมัยว่�ด้วยบทบ�ทและผลกระทบของ “หน้�จอ” ที่ไหลท่วมบ้�น
และทะลักเข้�ม�ถึงห้องนอน จนตกเปน็จำ�เลยว่�เปน็ตน้เหตขุองส�รพดัโรคยอดฮิตใน “เด็กสมัยใหม่” ทัง้โรคอว้น  
นอนไม่หลับ สม�ธิส้ัน หรือกระทั่งโรคซึมเศร้� แถมพ่วงด้วยอ�ก�รเสพติดอินเทอร์เน็ตข้ันรุนแรงจนพ่อแม่ต้อง
กุมขมับ

ถึงเวล�เพิ่มแสงหน้�จอ หรี่เสียงวิพ�กษ์ เบ�คำ�วิจ�รณ์ และขจัดคว�มเข้�ใจผิด หน้าจอ-โลกจริง: สมดุลใหม่ของ
ครอบครวัยคุดิจทิลั จะพ�ไปทำ�คว�มรูจั้กส่ือยคุใหม่ด้วยมุมมองทีเ่ปดิกว้�ง ไรอ้คต ิและไม่ตืน่ตระหนก ผ่�นส�รพดั 
หลักฐ�นเชงิวิช�ก�รและประสบก�รณต์รงจ�กหล�ยรอ้ยครอบครวั พรอ้มไขข้อข้องใจหล�กหล�ยประเด็นเกีย่วกบั 
ก�รใช้หน้�จอ เช่น

• กฎห้�มเด็กอ�ยุต่ำ�กว่�สองขวบดูจอใช้ได้ผลจริงหรือไม่
• พ่อแม่ที่หมกมุ่นกับหน้�จอคือพ่อแม่ที่ไร้คว�มรับผิดชอบอย่�งนั้นหรือ
• ปริม�ณก�รรับสื่อและเนื้อห�ที่เหม�ะสมต่อพัฒน�ก�รควรมีหน้�ต�แบบไหน
• เร�จะใช้หน้�จอเพื่อส่งเสริมคว�มสัมพันธ์และกระตุ้นก�รเรียนรู้อย่�งปลอดภัยและสร้�งสรรค์ได้อย่�งไร

น่ีคือคู่มือทีจ่ะชว่ยกูคื้นสมดุลระหว่�ง “หน้�จอ-โลกจรงิ” ของครอบครวัในยคุดิจิทลั เพือ่ให้ใชห้น้�จอได้อย�่งสนุก 
และทวงคว�มสุขของชีวิตกลับคืนม�ได้อีกครั้ง
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เพศศึกษ�กติก�ใหม่: 
ไกด์บุ๊คว่�ด้วยคว�มยินยอม เซ็กซ์  
และคว�มสัมพันธ์ที่ดีสำ�หรับวัยรุ่น 

ชื่อต้นฉบับ    Consent: The New Rules of Sex 
                  Education 

ผู้เขียน       Jennifer Lang

ผู้แปล        ธิด�รัตน์ เจริญชัยชนะ

จำานวนหน้า 176 หน้�
ราคา  215 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-36-5
ขนาด  120x165 mm.

ลืมเพศศึกษ�แบบเก่�ไปเสีย ได้เวล�ว�งกติก�กันใหม่!

• เซ็กซ์ที่ดีเป็นอย่�งไร เร�ควรเริ่มมีเซ็กซ์เมื่อไร และควรทำ�อย่�งไรเมื่อก�รเดตดูท่�จะลงเอยด้วยเซ็กซ์
• สวมถุงย�งอน�มัยสองชั้นปลอดภัยกว่�จริงไหม ออรัลเซ็กซ์ทำ�ให้ตั้งครรภ์ได้หรือเปล่�
• คว�มยินยอมคืออะไร จะส่ือส�รกับคนรักอย่�งไรเม่ือเร�ไม่ต้องก�รมีเซ็กซ์ และพฤติกรรมแบบไหนที่เข้�ข่�ย

ก�รล่วงละเมิดท�งเพศ

ในโลกยุคใหม่ที่วัยรุ่นมีมุมมองและประสบก�รณ์ท�งเพศต่�งจ�กในอดีต เพศศึกษ�แบบเดิมๆ ที่มักสอนให้ 
หลีกเล่ียงเซ็กซ์และปฏิเสธคว�มสัมพันธ์ไม่อ�จตอบโจทย์วัยรุ่นอีกต่อไป เพศศึกษากติกาใหม่: ไกด์บุ๊คว่าด้วย 
ความยินยอม เซ็กซ์ และความสัมพันธ์ที่ดีสำาหรับวัยรุ่น จะจูงมือวัยรุ่นทุกคนเดินท�งเข้�สู่โลกของเซ็กซ์และ 
คว�มสัมพนัธท์ีป่ลอดภัยและสร�้งสุข พรอ้มตดิอ�วธุให้วัยรุน่ด้วยคว�มรูเ้รือ่ง “คว�มยนิยอม” ทัง้ยงัแนะแนวท�ง 
ให้ผู้ใหญ่สื่อส�รเรื่องเพศกับวัยรุ่นได้อย่�งเปิดเผยและเข้�อกเข้�ใจยิ่งขึ้น

หนังสือเล่มน้ีจะเปิดมิติใหม่ของเพศศึกษ�ที่เป็นมิตร ใช้ได้จริง และมีหลักฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์รองรับ น่ีคือคู่มือ 

ที่จะช่วยให้วัยรุ่นทุกคนมีคว�มสัมพันธ์ท�งเพศที่ปลอดภัย และมีคว�มสัมพันธ์ท�งใจที่แข็งแรง
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Jim Trelease’s Read-Aloud  
Handbook (8th Edition): 
พลังแห่งก�รอ่�นออกเสียง

ชื่อต้นฉบับ Jim Trelease’s Read-Aloud 
                  Handbook (8th Edition)

ผู้เขียน       Cyndi Giorgis

ผู้แปล         อสม�พร โคมเมือง

จำานวนหน้า 488 หน้�
ราคา  435 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-27-3

“ถ้�อย�กให้ลูกฉล�ด อ่�นนิท�นให้ลูกฟัง ถ้�อย�กให้ลูกฉล�ดม�กขึ้น อ่�นนิท�นให้ลูกฟังม�กขึ้น” 
– อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ 

จำ�นิท�นกอ่นนอนทีพ่อ่แม่เคยอ�่นให้ฟงัได้ไหม เรือ่งร�วสนุกสน�น อบอุน่ ชวนหัว หรอืชวนเสียน้ำ�ต� น้ำ�เสียงของ 
พอ่แม่ คว�มใกล้ชดิออ่นโยน ชว่งเวล�อนัออ่นหว�นเรยีบง�่ยน้ัน แทจ้รงิแล้วเปน็ชว่งเวล�อนัทรงพลัง ทีห่ล่อหลอม  
สร้�งสรรค์ และถึงขั้นกำ�หนดชีวิตของเด็กคนหนึ่ง 

พลังแห่งการอา่นออกเสียง (Jim Trelease’s Read-Aloud Handbook) หนังสือคล�สสิกทีอ่ยูคู่่บ�้นและห้องเรยีน
ทุกแห่งม�กว่� 40 ปี ได้เปล่ียนชีวิตเด็กๆ รวมถึงพ่อแม่และครูอ�จ�รย์ทั่วโลก ด้วยก�รเผยพลังมหัศจรรย์ของ
กิจกรรมง่�ยๆ อย่�งก�รอ่�นออกเสียง ที่ช่วยเสริมสร้�งคลังคำ�ศัพท์ หล่อหลอมทักษะภ�ษ�และก�รเรียนรู้ เป็น 
เชื้อไฟชั้นดีที่ช่วยจุดคบเพลิงแห่งคว�มสำ�เร็จในอน�คต และยังถักทอส�ยใยอันอบอุ่นจ�กผู้อ่�นถึงผู้ฟัง  

หนังสือเล่มน้ีคือคู่มือก�รหว�่นและฟมูฟกัเมล็ดพนัธุข์องเด็กแห่งอน�คต ผ่�นก�รอ�่นออกเสียง ซ่ึงเปน็ของขวัญ 

ร�ค�ย่อมเย�และง่�ยด�ย แต่มีคุณค่�ที่สุดเท่�ที่ผู้ใหญ่จะมอบให้เด็กๆ ได้
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ครอบครัวอ่�นออกเสียง

ชื่อต้นฉบับ The Read-Aloud Family: Making       
          Meaningful and Lasting 
                  Connections with Your Kids
ผู้เขียน  Sarah Mackenzie 
ผู้แปล  สุนันท� วรรณสินธ์ เบล
จำานวนหน้า  288 หน้�
ราคา  325 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-57-0

“ว่�กันว่�คนที่อ่�นหนังสือได้ใช้ชีวิตหน่ึงพันครั้ง ส่วนคนที่ไม่เคยอ่�นหนังสือเลยได้ใช้ชีวิตเพียงครั้งเดียว  
เร�จะมอบสิ่งอื่นใดให้กับลูกๆ ที่ดีไปกว่�โอก�สได้ใช้ชีวิตหนึ่งพันครั้งก่อนพวกเข�ออกจ�กบ้�นไป”

ซาราห์ แมคเคนซี คุณแม่ลูกหกเจ้�ของพอดแคสต์อันโด่งดัง Read-Aloud Revival เปิดบ้�นต้อนรับเร�เข้�สู่  
ครอบครัวอ่านออกเสียง พ�ไปรู้จักพลังมหัศจรรย์ของก�รอ่�นออกเสียงที่จะเปล่ียนทั้งชีวิตของลูกๆ และพ่อแม่  
ด้วยก�รสร้�งคว�มผูกพันม่ันคง เสริมสร้�งก�รเรียนรู้เชิงวิช�ก�ร พัฒน�ทักษะก�รเข้�สังคม ตลอดจนปลูกฝัง 
คว�มเป็นนักอ่�นตลอดชีวิต พร้อมด้วยข้อมูลอ้�งอิงจ�กบทสัมภ�ษณ์และง�นวิจัย ตลอดจนกลเม็ดเคล็ดลับ 
ม�กม�ยที่นำ�ไปปฏิบัติได้จริง เช่น

• ส�รพัดวิธีแก้ปัญห�เมื่อลูกไม่มีสม�ธิฟังหนังสือ
• เทคนิคก�รแทรกเวล�อ่�นออกเสียงเข้�ไปในชีวิตประจำ�วันอันยุ่งเหยิง
• หลักก�รตั้ง “คำ�ถ�มน่�คิด” เพื่อชวนลูกคุยหลังอ่�นหนังสือจบ
• เคล็ดลับก�รเลือกหนังสือสำ�หรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยรุ่น พร้อมร�ยชื่อหนังสือแนะนำ�

ม�เปดิประตบู�นแรกสู่โลกแห่งก�รอ�่นอนักว้�งใหญใ่ห้ลูกๆ ด้วยก�รอ�่นออกเสียงรว่มกนั เพือ่ว�งร�กฐ�นสำ�คัญ 

ของส�ยใยรักอันยืนยง และมอบของขวัญล้ำ�ค่�ที่จะสร้�งคว�มทรงจำ�อันงดง�มตลอดชีวิต
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มหัศจรรย์แห่งก�รอ่�นออกเสียง 
(ด�วน์โหลดฟรี!)

ผู้เขียน        นพ.ประเสริฐ ผลิตผลก�รพิมพ์
จำานวนหน้า 112 หน้�
ปีที่พิมพ์ 2020
ดาวน์โหลด https://bookscape.co/wp-content/ 
  uploads/2020/12/มหัศจรรย์แห่งก�ร 
  อ่�นออกเสียง-Web.pdf
ISBN  978-616-393-326-3
ขนาด  120x165 mm.

• เร�ควรอ่�นหนังสืออะไรให้เด็กวัยท�รกฟัง
• ทำ�อย่�งไรเมื่อลูกชอบให้อ่�นหนังสือเล่มเดิมซ้ำ�ๆ
• ห�กลูกไม่ชอบอ่�น เร�ควรบังคับหรือไม่
• เมื่อไรคือเวล�ที่เหม�ะสมที่ควร “เริ่ม” หรือ “เลิก” อ่�นหนังสือให้เด็กฟัง

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้ทำ�ง�นสนับสนุนก�รอ่�นหนังสือให้เด็กฟังม�ย�วน�น ชวนไขคำ�ตอบ
เกี่ยวกับก�รอ่�นออกเสียง ผ่�นก�รตีคว�มและขย�ยคว�มหนังสือเล่มดังของโลก ซ่ึงบรรจุง�นวิจัยที่น่�สนใจ 
และกลเม็ดเคล็ดลับไว้ม�กม�ยอย่�ง พลังแห่งการอ่านออกเสียง (Jim Trelease’s Read-Aloud Handbook,  
8th edition) แล้วถ่�ยทอดออกม�เป็นหนังสือ มหัศจรรย์แห่งการอ่านออกเสียง ซ่ึงสะท้อนมิติในบริบทสังคม
ไทยที่ “สถ�นก�รณ์ก�รอ่�นเรียกได้ว่�ส�หัส” อย่�งกระชับชัดเจน เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู คนทำ�ง�นด้�นเด็ก  
และผู้สนใจ อ่�นเข้�ใจง่�ยและนำ�ไปใช้ได้ทันที

ม�ติดปีกด้�นก�รศึกษ� บ่มเพ�ะเมล็ดพันธุ์คว�มรักก�รอ่�น และมอบส�ยสัมพันธ์อันอบอุ่นปลอดภัยให้แก่ลูกๆ  
ด้วยก�รอ�่นออกเสียง อย�่รอช�้ ม�อ�่นกนัเถอะ “อ�่นอะไรกไ็ด้ อ�่นอย�่งไรกไ็ด้” แล้วคุณจะรูว่้�ก�รอ�่นออกเสียง 
มหัศจรรย์เพียงใด
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เปิดโลกจิตวิทย�เด็ก (ด�วน์โหลดฟรี!)

ผู้เขียน      นพ.ประเสริฐ ผลิตผลก�รพิมพ์
จำานวนหน้า 96 หน้�
ปีที่พิมพ์ 2019
ดาวน์โหลด https://bookscape.co/wp-content/ 
  uploads/2020/01/เปิดโลกจิตวิทย� 
  เด็ก-221262.pdf   
ISBN  978-616-393-274-7
ขนาด  120x165 mm.

• ห�กคุณแม่ไม่มีน้ำ�นม ลูกยังรู้สึกถึงคว�มเป็นแม่อยู่หรือไม่?
• พ่อแม่ควรทำ�อย่�งไรเมื่อพี่น้องทะเล�ะกัน?
• เหตุใดก�รปล่อยให้เด็กเล่นและลองจึงเป็นผลดีต่อพัฒน�ก�รท�งจิตใจและสมอง?
• และเร�จะช่วยเด็กพิเศษพัฒน� EF และทักษะก�รเรียนรู้ได้อย่�งไร?

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ รวบรวมส�ระคว�มรู้จ�กก�รทดลอง ง�นวิจัย และทฤษฎีใหม่ๆ ที่อัดแน่น
อยูใ่นหนังสือ จติวิทยาเด็ก: ความรูฉ้บบัพกพา ม�ถ่�ยทอดใหม่ในฉบบัยอ่ยง�่ยผ่�นหนังสือ เปดิโลกจิตวิทย�เด็ก 
ซ่ึงอ�่นสนุกและใชไ้ด้จรงิ พรอ้มพ�เร�ไปตะลุยแดนล้ีลับในสมองของเด็ก ไขข้อข้องใจเรือ่งพฤตกิรรมชวนปวดหัว 
ของเจ้�ตัวน้อย และท่องโลกแห่งพัฒน�ก�รด้�นต่�งๆ ซึ่งเป็นร�กฐ�นของศักยภ�พในอน�คต

หนังสือเล่มน้ีเปรียบเหมือนใบเบิกท�งสู่โลกแห่งจิตวิทย�เด็ก และเป็นคู่มือชั้นดีที่เหม�ะสำ�หรับพ่อแม่ ครู และ
ใครก็ต�มที่อย�กเริ่มต้นศึกษ�ศ�สตร์ส�ข�น้ี พร้อมแนะแนวท�งที่นำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่วัยท�รกจนถึงวัยรุ่น 
ตอนต้น เพื่อเสริมสร้�งคว�มเข�้ใจ กระชับส�ยสมัพันธ์ และสร้�งสภ�พแวดลอ้มที่เหม�ะสมแก่ก�รเพ�ะเมลด็พันธุ์
อันเย�ว์วัยให้หยั่งร�กลึกและเติบใหญ่อย่�งมั่นคง ทั้งด้�นสติปัญญ�และอ�รมณ์
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Education and 
Learning Societies

การศึกษาและการเรียนรู้
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The Growth Mindset Playbook: 
แบบฝึกเล่นเสริมสร้�ง Growth Mindset

ชื่อต้นฉบับ The Growth Mindset Playbook: 
  A Teacher’s Guide to Promoting 
  Student Success

ผู้เขียน  Annie Brock and Heather Hundley

ผู้แปล  ฐ�นันดร วงศ์กิตติธร

จำานวนหน้า 296 หน้�
ราคา  395 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN  978-616-8313-19-0

ชุดความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) = เราทำาได้!

Growth Mindset เป็นวิถีแห่งก�รใช้ชีวิต เป็นแนวท�งในก�รรับมือกับปัญห� และเป็นวิธีฉุดตัวเองให้ลุกขึ้นยืน 
ได้ใหม่เม่ือล้มลง ด้วยจิตวิญญ�ณแบบ “ผู้เล่น” ที่ไม่เคยยอมแพ้ในสน�มก�รเรียนรู้ที่ผันเวียนเปล่ียนไวอย่�ง 
โลกยุคปัจจุบัน

The Growth Mindset Playbook ผลง�นของผู้เขียน The Growth Mindset Coach คือ “แบบฝึกเล่น” ที่รวม
ส�รพัดแนวคิดและกิจกรรมเสริมสร้�ง Growth Mindset ไว้ครบครัน พร้อมให้ครู พ่อแม่ หรือผู้ที่สนใจเลือกสรร
ไปใช้ เพื่อเปล่ียนก�รเรียนรู้แบบเดิมที่เต็มไปด้วยกรอบกั้นของกฎเกณฑ์ เป็นสน�มฝึกเล่นที่เปิดกว้�งให้เด็กๆ  
ได้เล่นสนุก เรียนรู้ และเติบโต ด้วยส�รพันเคล็ดลับภ�ยในเล่ม อ�ทิ

• เทคนิคก�รสื่อส�รและส�นสัมพันธ์ด้วยคว�มเข้�อกเข้�ใจ
• แบบฝึกหัด “ตั้งเป้�หม�ยให้ไกลถึงดวงด�ว” ต�มแบบทีมวิจัยกูเกิล
• กลยุทธ์ “ว�งแผนที่จะผิดพล�ด” เพื่อฝึกให้เด็กๆ พร้อมรับมือกับคว�มล้มเหลว
• ก�รใช้ “บันทึกคว�มคิด” เพื่อค้นห�วิธีก�รเรียนรู้ที่ใช่สำ�หรับเด็กแต่ละคน

หนังสือเล่มน้ีจะเปล่ียนไอเดียสร้�ง Growth Mindset ที่ดูซับซ้อนให้เป็นแบบฝึกเล่นแสนสร้�งสรรค์ เปล่ียน 
เน้ือห�ท่องจำ�เป็นกิจกรรมที่สะท้อนโลกจริง และเปล่ียนโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยปัญห�ท้�ท�ย ให้เป็นห้องเรียน 
กว้�งใหญ่ให้เด็กๆ เรียนรู้และเติบโตได้ตลอดชีวิต
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The Growth Mindset Coach: 
คู่มือออกแบบก�รเรียนรู้เพ่ือสร้�ง Growth Mindset

ชื่อต้นฉบับ The Growth Mindset Coach:  
  A Teacher’s Month-by-Month  
  Handbook for Empowering  
  Students to Achieve

ผู้เขียน  Annie Brock and Heather Hundley 

ผู้แปล  ฐ�นันดร วงศ์กิตติธร

จำานวนหน้า 344 หน้�
ราคา  425 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN  978-616-8313-07-7

ชุดความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) = ทุกคนเรียนรู้ได้!

Growth Mindset คือทักษะสู่คว�มสำ�เร็จแห่งศตวรรษที่ 21 ที่หล�ยคนปร�รถน� ทว่�น่ีไม่ใช่พรสวรรค์เฉพ�ะ 
บุคคล แต่แฝงอยู่ในตัวเร�ทุกคน เพร�ะชุดคว�มคิดน้ีเชื่อว่�ทุกคนเติบโตได้ด้วยคว�มพย�ย�มและก�รเรียนรู้  
และไม่ว่�จะล้มลงกี่ครั้ง ก็จะลุกขึ้นใหม่ได้ทุกคร�ว

คู่มือออกแบบก�รเรียนรู้เพื่อสร้�ง Growth Mindset เขียนโดยนักก�รศึกษ�ผู้กล่ันกรองประสบก�รณ์ออกม�
เป็นคู่มือฉบับพร้อมใช้สำ�หรับครู ผูป้กครอง และผูส้นใจก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อปลดปลอ่ยศักยภ�พที่เร้นก�ย
อยู่ในตัวเร�ทุกคน ผ่�นนวัตกรรมก�รเรียนก�รสอนที่นำ�ไปปฏิบัติได้จริง อ�ทิ

• แผนง�นกิจกรรมสร้�งชุดคว�มคิดแบบเติบโตตลอดทั้งปี
• เทคนิคก�รสอนเพื่อกระตุ้นคว�มคิดและส่งเสริมพัฒน�ก�รท�งสมอง
• วิธีเปลี่ยนคว�มผิดพล�ดเป็นโอก�สในก�รเรียนรู้
• เทคนิคก�รติชมอย่�งสร้�งสรรค์และใช้คว�มค�ดหวังเป็นแรงบันด�ลใจ

ห�กเชื่อว่�เม่ือเกิดม�มีคว�มส�ม�รถเพียงเท่�น้ีแล้วจะพัฒน�ให้ดีข้ึนไม่ได้ หนังสือเล่มน้ีจะเปล่ียนคว�มคิดใหม่ 
ไม่ว่�นักเรียนหรือบุตรหล�นของคุณฝันอย�กทำ�อะไร หรืออยู่ในระบบก�รศึกษ�แบบใด Growth Mindset  
จะเปน็ทกัษะตดิตวัตลอดชวีติ เพือ่ให้พวกเข�สร�้งอน�คตด้วยมือตวัเองได้อย�่งม่ันใจ และออกเดินไปบนเส้นท�ง 
ที่ว�ดหวังได้อย่�งมั่นคง
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เชื่อใจในตัวครู: 
กุญแจสู่ก�รศึกษ�ช้ันนำ�ฉบับฟินแลนด์

ชื่อต้นฉบับ In Teachers We Trust: The Finnish  
  Way to World-Class School

ผู้เขียน  Pasi Sahlberg  
  and Timothy D. Walker 

ผู้แปล  ทศพล ศรีพุ่ม

จำานวนหน้า 256 หน้�
ราคา  315 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN  978-616-8221-99-0

“ห�กเร�เชื่อใจครูให้ดูแลชีวิตลูกหล�นของเร� ทำ�ไมเร�ถึงไม่เชื่อใจให้พวกเข�ว�งแผนก�รสอนเอง”

ฟินแลนด์คือประเทศที่มีระบบก�รศึกษ�แข็งแกร่งและมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รศึกษ�ในอันดับต้นๆ ของโลก  
คว�มสำ�เร็จน้ีไม่อ�จเกิดข้ึนได้ห�กปร�ศจ�กกำ�ลังสำ�คัญที่คอยขับเคล่ือนอย่�ง “ครู” ผู้เปิดประตูแห่งคว�มรู้ 
ให้ผู้เรียน และกุญแจสำ�คัญที่จะไขประตูบ�นนี้ได้คือ ความเชื่อใจ

ปาสิ ซอห์ลเบิร์ก ศ�สตร�จ�รย์ด้�นนโยบ�ยก�รศึกษ� และ ทิโมธี ดี. วอล์กเกอร์ ครูช�วอเมริกันที่เชื่อในวิถี 
ก�รสอนแบบฟินแลนด์ นำ�เสนอระบบก�รศึกษ�อันแข็งแกร่งบนร�กฐ�นของคว�มเชื่อใจ ซ่ึงสนับสนุนให้ครูมี 
บทบ�ทกำ�หนดทิศท�งก�รศึกษ� มีสถ�นะท�งอ�ชีพที่ม่ันคง ไม่ถูกตีกรอบท�งคว�มคิด ผ่�นหลัก 7 ประก�ร 
พร้อมตัวอย่�งก�รนำ�ไปใช้จริง อ�ทิ

• กระบวนก�รบ่มเพ�ะ “อำ�น�จตัดสินใจ” ของครู
• วิธีส่งต่อคว�มเชื่อใจและสร้�งผู้เรียนที่รู้จักรับผิดชอบ
• ก�รสร้�งพื้นที่ปลอดภัยในก�รเรียนรู้ให้ครูและนักเรียน
• ระบบช่วยเหลือเด็กที่มีคว�มต้องก�รเฉพ�ะ ต�มแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง”

เพร�ะระบบก�รศึกษ�ที่แข็งแกร่งไม่อ�จพัฒน�ได้ด้วยนวัตกรรมวิเศษหรือครูยอดมนุษย์ไม่กี่คน แต่ต้องอ�ศัย
คว�มเชื่อใจที่เชื่อมร้อยครู ผู้บริห�ร ผู้กำ�หนดนโยบ�ย ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้�ด้วยกัน นี่คืออิฐก้อนแรกที่เป็น
ร�กฐ�นสำ�คัญ เพื่อปูท�งสู่อน�คตอันเปี่ยมคว�มหวังของคนรุ่นต่อไป
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โรงเรียนบันด�ลใจ

ชื่อต้นฉบับ Creative Schools: The Grassroots  
  Revolution That’s Transforming  
  Education 

ผู้เขียน  Ken Robinson and Lou Aronica

ผู้แปล  วิชย� ปิดช�มุก 

จำานวนหน้า 408 หน้�
ราคา  380 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-77-8

“คว�มสร้�งสรรค์ของเด็กนั้นเริ่มม�จ�กคว�มชอบ คว�มสนใจ คว�มใฝ่ฝัน ไม่ใช่เริ่มจ�กหลักสูตรม�ตรฐ�น”  
                – ศ.นพ. วิจ�รณ์ พ�นิช

เคน โรบินสัน หน่ึงในนักก�รศึกษ�ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก และเป็นผู้บรรย�ย TED Talk ที่มีผู้ชมม�กที่สุด 
ในประวัตศิ�สตร ์ได้วิพ�กษ์ผลกระทบอนัเลวร�้ยจ�กระบบก�รศึกษ�ทีย่ดึก�รสร�้งม�ตรฐ�นกล�งร�วกบัเครือ่งจักร  
พร้อมนำ�เสนอรูปแบบก�รศึกษ�ที่บันด�ลใจ อ�ทิ หลักสูตรที่ยืดหยุ่นและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กล�ง ครูที่ดึงก�รมี 
ส่วนร่วมและติดปีกพรสวรรค์ให้นักเรียน ก�รประเมินที่ใส่ใจก�รเรียนรู้ร�ยบุคคลและมุ่งพัฒน�ก�รเรียนรู้ม�กกว่� 
วัดผล รวมถึงก�รสรรค์สร้�งบรรย�ก�ศโรงเรียนให้เป็นดินแดนแห่งก�รบ่มเพ�ะคว�มสร้�งสรรค์ของเด็ก

โรงเรยีนบนัดาลใจ (Creative Schools) คือหนังสือก�รศึกษ�แห่งยคุสมัยทีก่ล่ันกรองจ�กประสบก�รณก์ว่�ส่ีสิบป ี 
พร้อมทั้งอัดแน่นด้วยง�นวิจัยและกรณีศึกษ�ที่เปี่ยมพลังม�กม�ย ซ่ึงไม่เพียงแต่วิพ�กษ์ก�รศึกษ�อย่�งถึงแก่น  
ยังนำ�เสนอวิสัยทัศน์และทฤษฎีก�รปฏิวัติก�รศึกษ�ที่สอดรับกับคว�มท้�ท�ยในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสอดคล้อง 
กับพรสวรรค์ที่แท้จริงของเร�ทุกคน
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ปั้นครู เปลี่ยนโลก: 
ถอดนโยบ�ยสร้�งครูแห่งศตวรรษที่ 21

ชื่อต้นฉบับ  Empowered Educators: 
  How High-Performing Systems  Shape  

  Teaching Quality Around the World

ผู้เขียน    Linda Darling-Hammond และคณะ

ผู้แปล  ชลิด� หนูหล้�

จำานวนหน้า  472 หน้�
ราคา  450 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-63-1

“โรงเรียนที่ดีคือโรงเรียนที่เต็มไปด้วยครูผู้เก่งก�จ คำ�ถ�มคือเร�จะสร้�งครูเหล่�นั้นได้อย่�งไร”
          – ม�ร์ก ทักเกอร์ ประธ�นศูนย์ก�รศึกษ�และเศรษฐกิจแห่งช�ติ สหรัฐอเมริก�

ในโลกอันผันผวนแห่งศตวรรษที่ 21 ก�รศึกษ�ที่ทรงประสิทธิภ�พคือเกร�ะอันแข็งแกร่งซึ่งช่วยให้เด็กๆ พร้อมรับ 
คว�มท้�ท�ย และผู้อยู่เบื้องหลังง�นอันยิ่งใหญ่นี้ก็คือ “ครู” ผู้ทุ่มเทและมีศักยภ�พ ทว่�ก�รสร้�งครูไม่ใช่เรื่องของ 
คนบ�งกลุ่มหรือโรงเรียนบ�งแห่ง แต่ต้องอ�ศัยร�กฐ�นที่มั่นคงของนโยบ�ยก�รศึกษ�ทั้งระบบ

ลินดา ดาร์ลิง-แฮมมอนด์ นักก�รศึกษ�ชั้นแนวหน้�จ�กสแตนฟอร์ด และหนึ่งในผู้เขียนหนังสือ 21st Century  
Skills สกัดแก่นง�นวิจัยที่สำ�รวจ 7 พื้นที่ศึกษ�จ�ก 5 ประเทศ ได้แก่ ฟินแลนด์ แคน�ด� ออสเตรเลีย สิงคโปร์  
และจีน ซึ่งล้วนได้รับยกย่องว่�มีระบบก�รศึกษ�ที่ “ดีที่สุดในโลก” เพื่อค้นห�คำ�ตอบเบื้องหลังนโยบ�ยแห่งคว�ม 
สำ�เร็จท�งก�รศึกษ� พรอ้มแนวปฏิบตัทิีน่ำ�ไปปรบัใชไ้ด้จรงิ เชน่ ก�รยกระดับสถ�นะท�งสังคมของวิช�ชพีคร ูก�รกระจ�ย 
ทรัพย�กรไปสู่เด็กทุกคนอย่�งเสมอภ�ค กลวิธีสรรห�และขัดเกล�ครูยุคใหม่ ตลอดจนก�รสร้�งผู้บริห�รโรงเรียน 
ที่เปี่ยมคุณภ�พ

ได้เวล�ปฏิรูประบบก�รศึกษ� พลิกนโยบ�ยก�รเรียนรู้ และ “ปั้นครู” ผู้ “เปลี่ยนโลก” ก�รศึกษ�แห่งอน�คต  
นี่คือหนังสือที่เหม�ะสำ�หรับนักก�รศึกษ� ครู ผู้กำ�หนดนโยบ�ย ผู้บริห�ร และใครก็ต�มที่ฝันถึงขอบฟ้�แห่งก�ร
ศึกษ�ใหม่ ซึ่งปล�ยท�งคือคว�มสำ�เร็จของเด็กทุกคน
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Prepared: 
เปิดนวัตกรรม ‘ซัมมิต’ โรงเรียนเตรียมคน 
พร้อมสู้อน�คต

ชื่อต้นฉบับ  Prepared: What Kids Need for 
  a Fulfilled Life

ผู้เขียน    Diane Tavenner

ผู้แปล  รสลินน์ ทวีกิตติกุล

จำานวนหน้า 304 หน้�
ราคา  395 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-64-8

“เพร�ะเร�ไม่อ�จปล่อยให้อน�คตของเด็กๆ เป็นเรื่องของโชคชะต� ก�รเตรียมเด็กทุกคนให้พร้อมจึงสำ�คัญ”
             – พริสซิล� ช�น ผู้ร่วมก่อตั้ง Chan Zuckerberg Initiative

ขอต้อนรับสู่ “โรงเรียนซัมมิต” เครือโรงเรียนแห่งอน�คตที่พลิกโฉมก�รศึกษ�ของอเมริก� ด้วยเป้�หม�ยที่มุ่ง 
สร�้ง “คว�มพรอ้ม” เพือ่พ�เด็กทกุคนก�้วไปสู่คว�มสำ�เรจ็ในระดับมห�วทิย�ลัย      เตบิใหญบ่นเส้นท�งอ�ชพีก�รง�น  
และว�งร�กฐ�นสู่ชีวิตที่เติมเต็ม

ไดแอน ทาเวนเนอร์ นักก�รศึกษ� ผู้ก่อตั้งซัมมิต และแม่ผู้หวังให้ลูกมีอน�คตที่ดี จะพ�คุณไปพบนวัตกรรม 
ก�รเรียนรู้ที่ผส�นคว�มเข้มข้นท�งวิช�ก�รเข้�กับประสบก�รณ์ในโลกจริง ซึ่งช่วยผลักดันให้นักเรียนกว่�ร้อยละ  
99 ได้เข้�มห�วิทย�ลัย และมีอัตร�ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�ม�กกว่�ค่�เฉลี่ยประเทศถึงสองเท่� ผ่�นกลวิธีที่โรงเรียน 
นับร้อยในอเมริก�ต่�งนำ�ไปปรับใช้ อ�ทิ

• ชั้นเรียนพิเศษเพื่อสร้�งทักษะให้เด็กเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่�นก�รฝึกกำ�หนดเป้�หม�ยแบบ S.M.A.R.T
• ระบบ “ครูพี่เลี้ยง” ที่ส่งเสริมให้เด็กค้นพบตัวตนผ่�นส�ยสัมพันธ์และก�รสะท้อนคิด
• ก�รเรียนรู้แบบ project-based เพ่ือสร้�งทักษะก�รทำ�ง�นในชีวิตจริง และบ่มเพ�ะอุปนิสัยอันนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ
• แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง” เพื่อให้เด็กทุกคนก้�วไปสู่คว�มสำ�เร็จร่วมกันโดยไม่มีผู้แพ้-ผู้ชนะ

ม�เตรียมคนสู้อน�คตไปด้วยกัน เพื่อให้เด็กๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ “พร้อม” ยืนหยัดอย่�งมั่นคง และมุ่งสู่ชีวิต 
ที่เติมเต็มได้อย่�งแท้จริง



71

Phenomenal Learning: 
นวัตกรรมก�รเรียนรู้แห่งอน�คตแบบฟินแลนด์

ชื่อต้นฉบับ Phenomenal Learning from 
                  Finland

ผู้เขียน        Kirsti Lonka

ผู้แปล         สุนันท� วรรณสินธ์ เบล 
  และพยุงศักดิ์ แก่นจันทร์

จำานวนหน้า 400 หน้�
ราคา  425 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-49-5

ตั้งแต่ทศวรรษ 2000 แวดวงก�รศึกษ�ทั่วโลกหันม�จับต�ฟินแลนด์ในฐ�นะประเทศที่มีระบบก�รศึกษ�ดีที่สุด 
ในโลก จ�กผลง�นแชมป์คะแนนสอบ PISA ต่อเนื่องหล�ยปี

กว่� 20 ปีต่อม� ฟินแลนด์ยกเครื่องก�รศึกษ�ครั้งใหญ่อีกครั้ง ออกแบบหลักสูตรแห่งอน�คตเพื่อรับมือโจทย์ 
ท้�ท�ยในโลกดิจิทัลยุค AI และ IoT ด้วยก�รเรียนรู้เชิงรุกผ่�นก�รสร้�งคว�มรู้ (knowledge creation) ที่ก�ร  
“รู้ได้อย่�งไร” สำ�คัญกว่� “รู้อะไร”

กิร์สติ โลนกา ศ�สตร�จ�รย์ด้�นจิตวิทย�ก�รศึกษ�แห่งมห�วิทย�ลัยเฮลซิงกิ พ�เร�ไปทำ�คว�มรู้จักกับหลักสูตร
ก�รศึกษ�ใหม่ล่�สุดจ�กฟนิแลนด์ ทีจ่ะสร�้ง “สมรรถนะแห่งศตวรรษที ่21” เพือ่ให้เด็กๆ ฉล�ดรูเ้ตม็ศักยภ�พ และ
เตบิโตเองได้อย�่งมีสุขในโลกโลก�ภิวัตน์ใบใหม่ พรอ้มนวัตกรรมก�รสอนแนวใหม่ “ก�รเรยีนรูผ่้�นปร�กฏก�รณ”์ 
(Phenomenal-based Learning) ที่สล�ยเสน้แบ่งระหว่�งหอ้งเรียนและโลกจริง บูรณ�ก�รคว�มรู้หล�กหล�ยส�ข�
วิช� และขย�ยพื้นที่ก�รเรียนรู้ให้ทั้งกว้�งและลึกยิ่งกว่�เดิม

Phenomenal Learning: นวัตกรรมการเรยีนรูแ้ห่งอนาคตจากฟนิแลนด์ จะมอบแนวท�งใหม่และสร�้งแรงบนัด�ลใจ 
ให้คร ูนักก�รศึกษ� พอ่แม่ และนักเรียนรู้ ลุกข้ึนม�ปฏิวัตกิ�รเรยีนรูอ้กีครัง้ เพือ่ก�้วสู่อน�คตทีเ่รยีกรอ้งคำ�ถ�มใหม่  
คำ�ตอบใหม่ ท�งเลือกใหม่ และคนพันธุ์ใหม่
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ปั้นให้รุ่ง: 
สร้�งโอก�สแห่งก�รเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน

ชื่อต้นฉบับ Helping Children Succeed: What      
          Works and Why

ผู้เขียน        Paul Tough

ผู้แปล         พชร สูงเด่น

จำานวนหน้า 192 หน้�
ราคา  250 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-50-1
ขนาด  118x185 mm.

• เร�จะฝึกให้ท�รกและเด็กเล็กรับมือคว�มเครียดหรือปัญห�ในครอบครัวได้อย่�งไร
• คว�มเพียรพย�ย�มและคว�มอดทนอดกลั้นเป็นสิ่งที่สอนกันได้เหมือนสอนท่องสูตรคูณหรือไม่
• สภ�พแวดล้อมแบบใดที่จะช่วยสร้�ง “โอก�ส” ให้เด็ก “ด้อยโอก�ส” ได้อย่�งเท่�เทียม

ก�รเติบโตม�กับคว�มย�กลำ�บ�กคือสิ่งบั่นทอนพัฒน�ก�รเด็กทั้งท�งร่�งก�ยและจิตใจ ปั้นให้รุ่ง: สร้างโอกาสแห่ง 
การเรยีนรูเ้พือ่เด็กทกุคน ผลง�นใหม่จ�ก พอล ทฟั ผู้เขียนหนังสือ เล้ียงให้รุง่ (How Children Succeed ) ชวนตัง้ 
คำ�ถ�มถึงตน้ตอของอปุสรรคทีข่ว�งกัน้คว�มสำ�เรจ็ของเด็กทัง้ในด้�นก�รเรยีนและชวิีต สำ�รวจบทบ�ทของผู้ใหญ่
รอบตัวเด็ก และนำ�เสนอปัจจัยที่เอื้อต่อคว�มสำ�เร็จของเด็ก ไม่ว่�จะเป็นทักษะด้�นพฤติกรรม คว�มสัมพันธ์กับ 
ผู้คน หรืออุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งอย่�งคว�มอดทนอดกลั้น ก�รควบคุมตนเอง หรือก�รมองโลกในแง่ดี

หนังสือเล่มน้ีพลิกวธิคิีดจ�กก�ร “สอน” ม�เปน็ก�รสร�้ง “สภ�พแวดล้อม” ทีเ่อือ้ให้ทกัษะแห่งคว�มสำ�เรจ็ของเด็ก 
ได้เบ่งบ�น โดยเริ่มว�งร�กฐ�นจ�ก “บ้�น” ต่อยอดสู่ “โรงเรียน” และ “สังคม” เพื่อสร้�งโอก�สแห่งคว�มสำ�เร็จ 
ที่เท่�เทียม นี่คือหนังสือที่เหม�ะสำ�หรับพ่อแม่ ครู นักก�รศึกษ� ผู้กำ�หนดนโยบ�ย รวมถึงผู้ที่ฝันอย�กเติมเต็ม 
“อน�คตแห่งคว�มสำ�เร็จ” ให้กับเด็กทุกคน
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สอนเปลี่ยนชีวิต: 
7 ชุดคว�มคิดพลิกห้องเรียนเพื่อเด็กทุกคน

ชื่อต้นฉบับ Poor Students, Rich Teaching: 
  Seven High-Impact Mindsets for   

  Students From Poverty

ผู้เขียน  Eric Jensen

ผู้แปล  ฐ�นันดร วงศ์กิตติธร และลลิต� ผลผล�

จำานวนหน้า 448 หน้�
ราคา  425 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-39-6

“หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้�งจิตวิญญ�ณครูแห่งศตวรรษที่ 21”
       – ศ�สตร�จ�รย์ นพ.วิจ�รณ์ พ�นิช

“โลกน้ีมีแค่คนฉล�ดกบัคนไม่ฉล�ด เด็กทีไ่ด้รบัโอก�สเท�่น้ันถึงจะประสบคว�มสำ�เรจ็ได้” น่ีคือม�ย�คตทิีค่รอบงำ�
แวดวงก�รศึกษ�ม�แสนน�น ถึงเวล�แล้วทีเ่ร�จะปฏิวัตแินวคิดใหม่ และพสูิจน์ว่� “เด็กทกุคนเตบิโตและเปล่ียนแปลง 
ได้เสมอ”

สอนเปล่ียนชีวิต: 7 ชุดความคิดพลิกห้องเรียนเพื่อเด็กทุกคน โดย เอริก เจนเซน ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รศึกษ� 
ระดับโลก มุ่งยกระดับก�รศึกษ�ที่เท่�เทียมผ่�นแนวท�งก�รเรียนรู้แบบใหม่โดยเริ่มต้นที่ครูผู้สอนเป็นสำ�คัญ  
พร้อมตัวอย่�งทรงพลังที่นำ�ไปปฏิบัติได้จริง โดยอ�ศัยเครื่องมือสำ�คัญอย่�ง 7 ชุดคว�มคิด (mindset)  
ท�งก�รเรียนก�รสอนประสิทธิภ�พสูงที่มีผลง�นวิจัยรองรับ

• ชุดคว�มคิดส�นสัมพันธ์
• ชุดคว�มคิดแห่งคว�มสำ�เร็จ
• ชุดคว�มคิดเชิงบวก
• ชุดคว�มคิดแห่งบรรย�ก�ศก�รเรียนแบบบริบูรณ์
• ชุดคว�มคิดส่งเสริมศักยภ�พของนักเรียน
• ชุดคว�มคิดแบบมีส่วนร่วม
• ชุดคว�มคิดก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�

หนังสือเล่มนี้เหม�ะสำ�หรับครูอ�จ�รย์ผู้ทุ่มเท พ่อแม่ คนทำ�ง�นด้�นเด็ก ผู้กำ�หนดนโยบ�ย และทุกคนที่เชื่อมั่นใน
คว�มเท่�เทียมท�งก�รศึกษ� เพื่อก้�วข้�มอุปสรรคด้�นคว�มเหล่ือมล้ำ�ด้วยพลังแห่งก�รสอน พร้อมผลักดันให้ 
เด็กทกุคนประสบคว�มสำ�เรจ็ คน้พบตวัเอง และว�งแผนศึกษ�ตอ่หรอืประกอบอ�ชพีได้อย�่งมีเป�้หม�ยในอน�คต
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ทักษะแห่งอน�คตใหม่: 
ก�รศึกษ�เพื่อศตวรรษที่ 21

ชื่อต้นฉบับ 21st Century Skills: Rethinking  
  How Students Learn

ผู้เขียน  James Bellanca and Ron Brandt  
  (editors)

ผู้แปล  วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง 
  และอธิป จิตตฤกษ์

จำานวนหน้า 496 หน้�
ราคา  425 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-22-8

หนังสือเล่มน้ีได้ก่อผลกระทบต่อวงการศึกษาไทยอย่างกว้างขวาง โดยทำาหน้าที่แจ้งเตือนสังคมไทยให้เปล่ียนโฉม  
(transform) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของประเทศให้สอดคล้องต่อยุคสมัย จนเกิดพัฒนาการเชิงระบบและ 
เชิงนโยบายต่อการศึกษาไทยมากมาย  ถึงวันน้ี เน้ือหาสาระในเล่มก็ยังคงสดใหม่อยู่ คือส่ือสารการเปล่ียนแปลง 
แบบกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือของการศึกษาในหลากหลายด้าน รวมทั้งส่ือสารเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้อง 
ครบด้าน (holistic)  และเกิดการเรียนรู้ในระดับที่ลึกและเชื่อมโยง (higher order learning)

ผมมีความใฝ่ฝันอยากเห็นคนในวงการศึกษาไทยใช้หนังสือเล่มน้ีในการตั้งโจทย์ค้นหาวิธีประยุกต์หรือปฏิบัติ 
ในบริบทไทย เพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะต่างๆ และเติบโตเป็นพลเมืองไทยคุณภาพสูง ทำาหน้าที่ร่วมกัน 
พัฒนาบ้านเมืองให้มีความมั่งคั่ง เสมอภาค และสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

– ศ�สตร�จ�รย์ นพ.วิจ�รณ์ พ�นิช

ก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ที่แท้ควรปฏิรูปกระบวนทัศน์ด้วย ภ�ยใต้กระบวนทัศน์ใหม่น้ี “กระบวนก�รเรียนรู้สำ�คัญกว่� 
คว�มรู้” และ “ครูมิใช่ผู้มอบคว�มรู้” แต่ “ครูเป็นผู้ออกแบบกระบวนก�รเรียนรู้ โดยเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก 
และเย�วชน”

ก�รศึกษ�ในศตวรรษที ่21 คืออะไร มีหน้�ต�อย�่งไร และจะทำ�ได้อย�่งไร มีปร�กฏในหนังสือเล่มน้ีหมดแล้ว ผมเชือ่ 
ด้วยคว�มบรสุิทธิใ์จเสมอม�และยงัคงเชือ่ตอ่ไปว่� ห�กมีครสัูกคนทีอ่�่นเข้�ใจ มีจินตน�ก�ร และกล้�ทีจ่ะมีเสรภี�พ 
ในจิตใจของตนเอง ท่�นส�ม�รถเริ่มง�นได้ด้วยตัวคนเดียว คือเริ่มต้น ลองผิดลองถูก แล้วประเมินตนเองร่วมกับ 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ท่�นเปลี่ยนเด็ก 20-30 คนรอบตัวได้แน่นอน ในเวล�ไม่น�นเกินรอด้วย

เพร�ะมนุษย์ คือเด็กๆ รวมทั้งครูเอง มีศักยภ�พสูงกว่�ที่ตนเองรู้ตัวม�กนัก แน่นอน ห�กมีเสรีภ�พ เร�ส�ม�รถ 
เปลี่ยนโรงเรียนทุกโรงเป็นโรงเรียนท�งเลือกร�ค�ถูกและให้ก�รศึกษ�ฟรีได้ แค่ไม่ยอมทำ�เท่�นั้นเอง
            – นพ.ประเสริฐ ผลิตผลก�รพิมพ์
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Lifelong Kindergarten: 
อนุบ�ลตลอดชีวิต

ชื่อต้นฉบับ Lifelong Kindergarten: Cultivating     
         Creativity Through Projects, 
                 Passion, Peers, and Play

ผู้เขียน    Mitchel Resnick

ผู้แปล  วิชย� ปิดช�มุก

จำานวนหน้า 224 หน้�
ราคา  295 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-18-1

“เร�ไม่ได้หยุดเล่นเพร�ะชร� แต่เร�ชร�เพร�ะหยุดเล่น”
      – จอร์จ เบอร์น�ร์ด ชอว์

ชัน้เรียนอนุบ�ลเคยเปน็โลกจำ�ลองใบเล็กทีเ่ปดิโอก�สให้เด็กได้เรยีนรูอ้ย�่งอสิระและบรหิ�รจินตน�ก�รอย�่งเตม็ที ่ 
ทว่�ทกุวนัน้ีโรงเรยีนอนุบ�ลกลับเริม่กล�ยสภ�พเปน็เหมือนชัน้เรยีนทัว่ไป เร�มุ่งสอนให้เด็กอ�่นออกเขียนได้เรว็ๆ  
ม�กกว่�ให้เล่นสำ�รวจส่ิงต่�งๆ แต่หนังสือเล่มน้ีบอกเร�ว่� อันที่จริงชั้นเรียนอื่นๆ ในโรงเรียน (และในก�รเรียนรู้ 
ตลอดทั้งชีวิต) ควรกลับกล�ยเป็นเหมือนชั้นเรียนอนุบ�ล

มิตเชล เรสนิก ผู้เชี่ยวช�ญด้�นเทคโนโลยีก�รศึกษ� ได้รวบรวมประสบก�รณ์กว่� 30 ปีที่ MIT Media Lab พร้อม 
สกดับทเรียนจ�กโครงก�รนวตักรรมทีร่ว่มมือกบับรษัิทของเล่น LEGO และชมุชนออนไลน์ Scratch นำ�เสนอหลัก 
4P: project (โครงง�น) / passion (คว�มหลงใหล) / peers (เพื่อน) / play (ก�รเล่นสนุก) เพื่อบ่มเพ�ะทักษะ 
ก�รคิดสร้�งสรรค์สำ�หรับประยุกต์ใช้ในก�รเรียน ก�รทำ�ง�น และก�รใช้ชีวิต ซึ่งหัวใจสำ�คัญของกระบวนก�รนี้ก็คือ 
จิตวิญญ�ณก�รเรียนรู้แบบชั้นเรียนอนุบ�ล

นี่คือหนังสือที่เหม�ะสำ�หรับพ่อแม่ ครู นักก�รศึกษ� นักออกแบบ ผู้บริห�ร และคนทำ�ง�นทั่วไป ไม่สำ�คัญว่�คุณจะ 
อยู่ในช่วงวัยไหน เพร�ะทักษะก�รคิดสร้�งสรรค์คืออ�วุธชั้นดีสำ�หรับรับมือกับคว�มเปล่ียนแปลงในโลกที่ไม่รู้จัก 
หยุดนิ่งใบนี้
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Teach Like Finland: 
สอนฟิน เรียนสนุก สไตล์ฟินแลนด์

ชื่อต้นฉบับ Teach Like Finland: 33 Simple 
          Strategies for Joyful Classroom

ผู้เขียน   Timothy D. Walker

ผู้แปล  ทิพย์นภ� หวนสุริย�

จำานวนหน้า 224 หน้�
ราคา  295 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-12-9

คว�มสุขไม่ใช่ “ผลลัพธ์” ของคว�มสำ�เร็จ แต่เป็น “ต้นกำ�เนิด” ของมันต่�งห�ก 
          – Emma Seppälä

“ก�รเรียน” กับ “คว�มสุข” มักเป็นส่ิงที่สวนท�งกัน แต่ไม่ใช่สำ�หรับฟินแลนด์ ประเทศที่ได้รับยกย่องว�่มีระบบ 
ก�รศึกษ�ดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลก เหตุใดก�รศึกษ�ของฟินแลนด์ที่มีชั่วโมงเรียนไม่ย�วน�น ก�รบ้�นไม่อัดแน่น  
และมีก�รสอบวัดระดับไม่ม�กนัก กลับสร�้งนักเรยีนทีท่ำ�คะแนน PISA โดดเด่น เอ�ชนะนักเรยีนเอเชยีทีทุ่ม่เทพลัง 
ให้กับก�รเรียนอย่�งบ้�คลั่ง

Teach Like Finland: สอนฟนิ เรยีนสนุก สไตล์ฟนิแลนด์ ถ่�ยทอดประสบก�รณต์รงของครชู�วอเมรกินัทีเ่คยอยู ่
ในระบบก�รเรียนก�รสอนอันเคร่งครัด ก่อนจะย้�ยไปสอนในโรงเรียนฟินแลนด์ และค้นพบว่�คว�มลับเบื้องหลัง 
คว�มสำ�เร็จของนักเรียนฟินแลนด์คือ “คว�มสนุก” ในก�รเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงแทรกอยู่ในหลักสูตรก�รสอนที่ 
ผสมผส�นกับก�รศึกษ�ม�ตรฐ�นได้อย่�งกลมกลืน

หนังสือเล่มน้ีจะเผยให้เห็นเคล็ด (ไม่) ลับของห้องเรยีนแสนสนุก ตัง้แตก่�รตัง้คำ�ถ�มทีเ่ร�้คว�มสนใจ ก�รจัดต�ร�ง 
เรียนเพื่อเสริมสม�ธิและคว�มคิดสร้�งสรรค์ ก�รออกแบบพื้นที่เรียนรู้แบบ “น้อยแต่ม�ก” ไปจนถึงแนวท�งก�ร  
“รับฟงั” และ “รบัมือ” กบัก�รกล่ันแกล้งในโรงเรยีน น่ีคือหนังสือทีเ่หม�ะสำ�หรบัพอ่แม่ ครอู�จ�รย ์และผู้คนในแวดวง 

ก�รศึกษ� เพือ่รว่มกนัสร�้งแนวท�งก�รศึกษ�รปูแบบใหม่ และทำ�ให้ก�รเรยีนกล�ยเปน็เรือ่งสนุกสำ�หรบัเด็กทกุคน
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Creating Innovators: 
คู่มือสร้�งนักนวัตกรรมเปลี่ยนโลก

ชื่อต้นฉบับ Creating Innovators: The Making      
          of Young People Who Will Change  
          the World

ผู้เขียน  Tony Wagner

ผู้แปล  ดลพร รุจิรวงศ์

จำานวนหน้า 328 หน้�
ราคา  365 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN  978-616-8221-00-6

“คู่มือสำ�หรับพ่อแม่ที่อย�กขัดเกล�ลูกหล�นให้เป็นนักคิดผู้สร้�งสรรค์” 
        – USA TODAY

โทนี วากเนอร์ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยฮ�ร์ว�ร์ด จะพ�ไปสำ�รวจเบื้องหลังคว�มสำ�เร็จของ 
นักสร้�งสรรค์และเจ้�ของกิจก�รรุ่นใหม่จ�กหล�กหล�ยส�ข�อ�ชีพ ทั้งวิศวกรผู้ขับเคล่ือนคว�มสำ�เร็จของไอโฟน 
รุ่นแรก ช�ยผู้พลิกโฉมอุตส�หกรรมรองเท้�ด้วยคว�มหลงใหลตั้งแต่วัยเย�ว์ เด็กช�ยสม�ธิส้ันผู้กล�ยเป็น 
นักส่ิงแวดล้อมระดับน�น�ช�ต ิเด็กหนุ่มช�วแอฟรกิ�ผู้เปล่ียนคว�มคิดเรือ่งมุ้งให้กล�ยเปน็นวัตกรรมปอ้งกนัม�ล�เรยี 
ในบ�้นเกดิ และแสดงให้เห็นว่� “ผู้ใหญ”่ รอบตวัเด็กมีบทบ�ทอย�่งไรในก�รปลูกฝังคว�มคิดสร�้งสรรค์ จุดประก�ย
จินตน�ก�ร และสอนให้รู้จักรับมือกับคว�มล้มเหลว

Creating Innovators: คู่มือสร้างนักนวัตกรรมเปลี่ยนโลก จะแสดงให้เร�เห็นเส้นท�งพัฒน�คว�มคิดสร้�งสรรค์  
โดยเริ่มต้นตั้งแต่ร�กฐ�นสำ�คัญอย่�งวิธีก�รเล้ียงดูในครอบครัว ต่อยอดสู่กระบวนก�รเรียนรู้ในโรงเรียน ก่อนจะ
นำ�ไปประยกุตใ์ชใ้นโลกก�รทำ�ง�นอย�่งมีประสิทธภิ�พ น่ีคือหนังสือทีเ่หม�ะสำ�หรบัพอ่แม่ ครอู�จ�รย ์นักก�รศึกษ� 
รวมถึงบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่จะช่วยให้เย�วชน “เรียนรู้” และ “เติบโต” อย่�งสร้�งสรรค์ เพื่อปลูกฝัง

นักคิดรุ่นใหม่ที่จะสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในอน�คต





Issues of the Age 
ประเด็นแห่งยุคสมัย   
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ลบบ�ดแผลลึกสุดใจ: 
วิทย�ศ�สตร์เบื้องหลังภ�วะเครียดเป็นพิษ 

และแนวท�งเยียวย�แผลใจวัยเย�ว์   

ชื่อต้นฉบับ The Deepest Well: Healing the Long-
Term Effects of Childhood Adversity

ผู้เขียน Nadine Burke Harris, M.D.

ผู้แปล  ลลิต� ผลผล�

จำานวนหน้า  352 หน้�
ราคา   395 บ�ท
ปีที่พิมพ์  2022
ISBN   978-616-8313-21-3

พิษร้�ยที่หยุดก�รเจริญเติบโตของเด็ก 7 ขวบไว้เท่�เด็ก 4 ขวบ
ต้นตอของอ�ก�รสม�ธิสั้น ฮอร์โมนปั่นป่วน และภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ตัวเร่งคว�มเสี่ยงส�รพัดโรคร้�ยในวัยผู้ใหญ่
ระเบิดเวล�ที่พร้อมจะบ่อนทำ�ล�ยถึงระดับพันธุกรรมไปตลอดชีวิต

 … ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจ�กเชื้อโรคร้�ยใดๆ แต่เป็นผลจ�กบ�ดแผลที่ซุกซ่อนอยู่ ณ ก้นบึ้งหัวใจวัยเย�ว์

นาดีน เบิร์ก แฮร์ริส กุม�รแพทย์และผู้ก่อตั้ง Center for Youth Wellness ถ่�ยทอดประสบก�รณ์และข้อค้น
พบท�งวิทย�ศ�สตร์เบื้องหลังภัยเงียบที่ซุ่มทำ�ล�ยชีวิตเด็กและผู้ใหญ่ทั่วโลก น่ันคือประสบการณ์เลวร้ายในวัย
เด็ก (Adverse Childhood Experience – ACE) และภาวะความเครียดเป็นพิษ (toxic stress) ทั้งจ�กก�รถูก
ล่วงละเมิด ก�รใช้คว�มรุนแรง ไปจนถึงปัญห�ที่พบได้ทั่วไปอย่�งก�รปล่อยปละละเลยหรือคว�มระหองระแหงใน
ครอบครัว พร้อมไขกลไกก�รตอบสนองคว�มเครียดที่ผิดปกติ ซ่ึงไม่เพียงทิ้งปมในจิตใจ แต่ยังส่งอิทธิพลต่อ
สุขภ�พในระดับชีววิทย�ต่อเนื่องถึงวัยผู้ใหญ่

ไม่ว่�คุณจะเป็นพ่อแม่ ครู คนทำ�ง�นด้�นเด็ก หรือผู้ใหญ่ที่หัวใจมีรอยแผล หนังสือเล่มน้ีจะมอบใบส่ังย�แก้พิษ
ประสบก�รณ์เลวร้�ยในวัยเด็ก หนท�งเยียวย�ภ�วะคว�มเครียดเป็นพิษ และเกร�ะป้องกันแรงกระแทกท�งใจ เพื่อ
ให้เร�ทุกคนเติบโตได้เต็มศักยภ�พ และพร้อมเผชิญอุปสรรคด้วยหัวใจที่แข็งแรง
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แด่เธอ บนด�วเคร�ะห์ช่�งกังวล  

ชื่อต้นฉบับ Notes on a Nervous Planet

ผู้เขียน Mait Haig

ผู้แปล  ศิริกมล ต�น้อย

จำานวนหน้า  320 หน้�
ราคา   295 บ�ท
ปีที่พิมพ์  2022
ISBN   978-616-8313-09-1

บนด�วเคร�ะห์ช่�งกังวลดวงนี้ ห�กคุณ …

• รู้สึกว่�ไม่มีเวล�ไม่ได้แปลว่�คุณไม่มีเวล�
• รู้สึกว่�ขี้เหร่ไม่ได้แปลว่�คุณขี้เหร่
• รู้สึกว่�ยังไม่สำ�เร็จม�กพอไม่ได้แปลว่�คุณยังไม่สำ�เร็จม�กพอ
• รู้สึกว่�ยังข�ดอะไรไปไม่ได้แปลว่�คุณไม่สมบูรณ์

หลังเปิดเปลือยคว�มเจ็บปวดและแบ่งปันเหตุผลของก�รมีชีวิตอยู่ใน แด่ผู้แหลกสลาย แมตต์ เฮก ชวนเร�สำ�รวจ
อิทธิพลของโลกสมัยใหม่ที่คว�มก้�วหน้�พุ่งทะย�นสวนท�งกับสภ�พจิตใจของผู้คน ห�คำ�ตอบว่�เหตุใดเร�จึง 
รู้สึกข�ดพร่องทั้งที่มีข้�วของล้นเกิน เปลี่ยวเหง�แม้จะอยู่ท่�มกล�งห้องแชตม�กม�ย ไล่ต�มไม่ทันแม้จะห้อมล้อม
ด้วยข้อมูลข่�วส�ร และรู้สึกตัดข�ดทั้งที่เชื่อมต่อกับเครือข่�ยออนไลน์อยู่เสมอ

น่ีคือหนังสือที่ฉ�ยภ�พคว�มพะวักพะวนของผู้คนในโลกสมัยใหม่ พร้อมสร้�งภูมิคุ้มกันท�งใจและแนะหนท�ง 
เป็นมิตรกับชีวิตในหล�กแง่มุม ทั้งก�รติดต�มข่�วโดยไม่สติแตก วิธีเป็นคนเหง�แบบไม่เปล่�เปล่ียว ก�รอยู่ร่วม
กับเทคโนโลยีอย่�งเป็นมนุษย์ ไปจนถึงวิธีรับมืออ�ก�รแพนิกของตัวเองและโลกใบนี้

ขอให้บันทึกน้ีเป็นดังมิตรแท้ของผู้ที่อย�กเก็บรักษ�ตัวตนและส�นสัมพันธ์กับด�วเคร�ะห์ช่�งกังวลดวงน้ีอย่�ง
เปี่ยมคว�มหม�ย และเป็นเครื่องเตือนใจเสมอว่� แม้โลกจะมีสิ่งเบี่ยงเบนคว�มสนใจนับล้�น เร�ทุกคนก็ยังมีหัวใจ
เพียงดวงเดียว
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เมื่อบันไดหัก:  
มองสังคมเหลื่อมล้ำ�ผ่�นแว่นจิตวิทย�

ชื่อต้นฉบับ The Broken Ladder: How Inequality 
Affects the Way We Think, Live, and 
Die

ผู้เขียน Keith Payne

ผู้แปล  วิทย์ วิชัยดิษฐ

จำานวนหน้า  280 หน้�
ราคา   345 บ�ท
ปีที่พิมพ์  2022
ISBN   978-616-8221-13-6

คุณเป็นคนย�กจนไหม แล้วคุณเคย “รู้สึก” ว่�ตัวเองจนหรือเปล่�

ทุกวันนี้เร�อยู่ในโลกแห่งคว�มเหลื่อมล้ำ� โลกที่คนต่�งชนชั้นอยู่คนละขั้นของ “บันไดสถ�นะ” ทว่�คว�มเหลื่อมล้ำ� 
มิใช่แค่คว�มแตกต่�งท�งก�รเงินระหว่�งคนรวยกับคนจน แต่ลงลึกถึง “คว�มรู้สึกจน” เม่ือเปรียบเทียบตัวเอง
กับคนอื่น และในโลกที่บันไดสูงเยี่ยงตึกระฟ้� ช่องว่�งระหว่�งชนชั้นจึงถ่�งกว้�ง และแม้แต่ชนชั้นกล�งก็รู้สึกว่� 
ไร้หนท�งตะก�ยขึ้นไป

เม่ือบันไดหัก: มองสังคมเหล่ือมล้ำาผ่านแว่นจิตวิทยา จะพ�ไปกะเท�ะเปลือกคว�มเหล่ือมล้ำ�ที่ไม่่ใช่เพียงปัญห�
เศรษฐกิจ แต่หยั่งร�กลึกในชีวิต คว�มคิด ค่�นิยม ไปจนถึงระบบภูมิคุ้มกันและอุดมก�รณ์ท�งก�รเมือง พร้อม 
ง�นวิจัยอ่�นสนุกม�กม�ยที่จะทล�ยอคติและม�ย�คติเกี่ยวกับคว�มจน และตอบคำ�ถ�มว่�ทำ�ไมคว�มรู้สึกว่� 
ย�กจนจึงทำ�ให้เร�อ�ยุส้ันลงได้ คว�มเหล่ือมล้ำ�ลดประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นได้อย่�งไร เหตุใดสังคมเหล่ือมล้ำ� 
จึงมีผู้งมง�ยในศ�สน�ม�กกว่� และอะไรคือร�กฐ�นของคว�มคิดแบบ “ไม่มีอะไรจะเสีย”

เม่ือ “คว�มรูสึ้กว่�ย�กจน” สำ�คัญและส่งผลพอๆ กบั “คว�มย�กจน” ก�รแกไ้ขปญัห�คว�มย�กจนจึงเปน็เพยีงศึก
แค่คร่ึงเดียว รว่มกนัค้นห�วิธเีพิม่ภูมิต�้นท�นให้เร�ใชช้วิีตในสังคมแนวตัง้ได้อย�่งแข็งแรง พรอ้มลดคว�มเหล่ือมล้ำ� 
ด้วยก�รสร้�งบันไดที่เท่�เทียม เพื่อไม่ให้ใครต้องร่วงหล่นในโลกที่บันไดหักอีกต่อไป
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แด่ผู้แหลกสล�ย  

ชื่อต้นฉบับ  Reasons to Stay Alive
ผู้เขียน Matt Haig
ผู้แปล ศิริกมล ต�น้อย
จำานวนหน้า 320 หน้�
ราคา  295 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-76-1

คว�มรู้สึกเมื่อคุณต้องเผชิญกับโรคซึมเศร้�:
• เหมือนเดินทั้งที่ไฟไหม้ศีรษะแต่ไม่มีใครเห็นเปลวเพลิง
• กลัวคว�มสุขจนหัวหดแม้จะต้องก�รคว�มสุขเหนือสิ่งอื่นใด
• ไม่ได้รู้สึกอย�กต�ย แต่แค่ไม่อย�กมีชีวิตอยู่
• ไม่เชื่อว่�คว�มเจ็บปวดจะจ�งห�ย และมีแสงสว่�งรออยู่ที่ปล�ยอุโมงค์

แมตต ์เฮก นักเขียนวรรณกรรมชือ่ดังช�วองักฤษ เคยทนทกุข์ทรม�นจ�กปศี�จล่องหนตวัร�้ยทีช่ือ่ว่� “โรคซึมเศร�้”  
เข�เกบ็เกีย่วส่วนเส้ียวแห่งคืนวันทีต่อ่กรกบัโรคน้ี นับแตสั่ญญ�ณเตอืนในวยัเย�ว์ ชัว่ขณะทีช่วิีตอยูห่่�งคว�มต�ย 
เพียงย่�งก้�ว สู่โมงย�มที่หยัดยืนและผลิบ�น พร้อมก้�วข้�มคว�มเจ็บปวดและกลับไป “มีชีวิต” อย่�งแท้จริง

นี่คือบันทึกคว�มทรงจำ�ที่บอกเล่�ห้วงย�มเหล่�นั้นอย่�งซื่อตรง สอดแทรกอ�รมณ์ขันและชั้นเชิงน่�ทึ่ง ถ่�ยทอด 
อ�รมณเ์บือ้งลึกของผู้มีภ�วะซึมเศร�้ได้อย�่งงดง�ม จนตดิอนัดับหนังสือข�ยดีแห่งสหร�ชอ�ณ�จักรกว่� 46 สัปด�ห์

ขอให้หนังสือเล่มน้ีเปน็ดังเข็มทศิของผู้ตอ้งก�รเข้�ใจโรคซ่ึงกดักนิชวิีตผู้คนนับล้�น เปน็มิตรแทป้ระโลมใจในวันเศร�้  
และเหนืออื่นใดคอืเป็นคว�มหวงัแดเ่หล�่ผูแ้หลกสล�ย เพร�ะวนัอันมดืมดินัน้ผ�่นม�แล้วย่อมผ�่นไป และโลกย่อม 
มอบ “เหตุผลของก�รมีชีวิต” ให้ ตร�บใดที่เร�ตั้งใจฟัง
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โลกซึมเศร้�: 
คล�ยปมโรคแห่งยุคสมัย 
และท�งเลือกใหม่ในก�รเยียวย�

ชื่อต้นฉบับ  Lost Connections: Uncovering 
 the Real Causes of Depression - and 

the Unexpected Solutions
ผู้เขียน Johann Hari
ผู้แปล ดลพร รุจิรวงศ์
จำานวนหน้า 464 หน้�
ราคา  425 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-37-2

ทุกวันน้ีภ�วะซึมเศร้�กล�ยเป็นโรคแห่งยุคสมัย และเป็นปัญห�เรื้อรังในสังคมที่ดูเหมือนจะไม่มีตัวย�ใดๆ ช่วยให้
ห�ยข�ดได้ บ�งทีอ�จถึงเวล�แล้วที่เร�ต้องหันม�ค้นห�เมล็ดพันธุ์แห่งคว�มเจ็บปวดที่ฝังร�กลึก และทบทวนว่� 
ที่ผ่�นม� เร�มัวแต่ห�ท�งเยียวย� “โรค” จนหลงลืม “โลก” ไปใช่หรือไม่

โยฮันน์ ฮารี เผชิญภ�วะซึมเศร้�ตั้งแต่วัยรุ่น และติดอยู่ในวังวนของโรคนี้ถึง 13 ปี เข�จึงออกเดินท�งเพื่อค้นห� 
คำ�ตอบจ�กผู้เชีย่วช�ญทัว่โลก สืบส�วหลักฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร ์ตลอดจนข้อมูลน่�เหลือเชือ่ทีบ่รษัิทย�ซุกซ่อนไว้ 
เพือ่ยอ้นรอยสู่ตน้ตอของภ�วะซึมเศร�้ทีท่ำ�ให้เร� “ตดัข�ด” จ�กโลก ทัง้วิถีชวีติแบบวัตถุนิยม ง�นทีไ่รค้ว�มหม�ย  
หรอืเหตกุ�รณเ์ลวร�้ยในอดีต พรอ้มนำ�เสนอหนท�งเยยีวย�แบบใหม่ทีเ่ปรยีบดังแสงสว่�งปล�ยอโุมงค์ เพือ่นำ�ท�ง 
เร�กลับไป “เชื่อมต่อ” กับโลกและผู้คนอีกครั้ง

ไม่ว่�คุณจะเป็นโรคซึมเศร้� มีบ�ดแผลท�งจิตใจ หรือเป็นคนทั่วไปที่เผชิญคว�มทุกข์เป็นครั้งคร�ว หนังสือเล่มนี ้
จะแสดงให้เห็นว่� อ�ก�รซึมเศร�้ไม่ใช ่“คว�มปว่ยไข้” แตเ่ปน็สัญญ�ณเตอืนให้หันกลับม�ทบทวนชวิีต กอบกูต้วัตน 
และคว�มสัมพันธ์ที่หล่นห�ย แล้วค้นห�หนท�งเยียวย�คว�มเจ็บปวด ทั้งในฐ�นะปัจเจกบุคคลและสังคม เพื่อก้�ว
ออกจ�ก “โลกซึมเศร้�” ไปด้วยกัน
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จ�กดับสูญสู่นิรันดร์:
ส่องวถิีหลงัคว�มต�ยจ�กหล�กหล�ยวัฒนธรรม

ชื่อต้นฉบับ From Here to Eternity : 
  Travelling the World to Find the  
  Good Death

ผู้เขียน       Caitlin Doughty

ผู้แปล      กัญญ์ชล� น�ว�นุเคร�ะห์   

จำานวนหน้า 240 หน้�

ราคา  285 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-70-9

เตรียมออกเดินท�งสู่ก�รผจญภัยในโลกแห่งคว�มต�ยที่ไม่ใช่แค่จุดหม�ยสุดท้�ยของชีวิต สำ�รวจวัฒนธรรม 
คว�มต�ยอนัเปีย่มสีสัน ทอ่งไปในพธิกีรรมอำ�ล�ที ่“ให้เกยีรต”ิ ผู้ล่วงลับ พรอ้มค้นห�หนท�ง “เว้นทีว่�่ง” เพือ่เยยีวย� 
จิตใจของเหล่�ผู้สูญเสีย

เคตลิน ดัฟที สัปเหร่อหญิงและนักเขียนข�ยดีผู้รณรงค์ให้คนเปิดใจกว้�งกับคว�มต�ย จะพ�คุณออกเดินท�งไป 
ส่องวิถีหลังคว�มต�ยจ�กหล�กหล�ยวัฒนธรรมทั่วโลก ร่วมเฉลิมฉลองเทศก�ลวันแห่งผู้ล่วงลับของเม็กซิโก  
ขอพรกับหัวกะโหลกศักดิ์สิทธิ์ที่ช�วโบลิเวียนับถือศรัทธ� ตื่นต�กับอ�ค�รเก็บอัฐิสุดไฮเทคกล�งกรุงโตเกียว และ 
ท่องไปในชุมชนอินโดนีเซียที่ครอบครัวยังใช้ชีวิตร่วมกับร่�งผู้ล่วงลับน�นนับปี!

น่ีคือหนังสือทีเ่ล่�เร่ืองวฒันธรรม “คว�มต�ย” ได้อย�่งมี “ชวีติ” และเปีย่มคว�มเปน็มนุษย ์พรอ้มชวนพนิิจคว�มต�ย 
ในแง่มุมใหม่ เพร�ะคว�มต�ยมิใช่เพียงปล�ยท�งของร่�งก�ยที่ดับสูญ แต่คือก�รเดินท�งของคว�มระลึกถึง 
อันเป็นนิรันดร์
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ว�ระสุดท้�ย: 
คู่มือสบต�คว�มต�ยอย่�งอบอุ่นและซื่อตรง

ชื่อต้นฉบับ Advice for Future Corpses (and  
  Those Who Love Them): 
  A Practical Perspective on Death  
  and Dying
ผู้เขียน Sallie Tisdale
ผู้แปล ดลพร รุจิรวงศ์
จำานวนหน้า 288 หน้�
ราคา  295 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-26-6

• เร�ควรต�ยที่บ้�นหรือที่โรงพย�บ�ล?
• คำ�พูดแบบไหนที่เป็นคำ�พูดต้องห้�มสำ�หรับคนใกล้ต�ย?
• ผู้ป่วยระยะสุดท้�ยซึมเศร้�จริงไหม แล้วคนใกล้ชิดควรรับมือเช่นไร?
• อะไรคือนิย�มของ “คว�มต�ยที่ดี” และเร�จะสร้�งคว�มต�ยที่ดีได้อย่�งไร?
• เร�จะก้�วข้�มคว�มโศกเศร้�ย�มสูญเสียคนที่เร�รักได้อย่�งไร?

แซลลี ทสิเดล นักเขียน พย�บ�ลดูแลผู้ปว่ยระยะสุดท�้ย และผู้ศึกษ�พทุธนิก�ยเซน  กล่ันกรองประสบก�รณห์ล�ย 
สิบปทีีค่ลุกคลีกบัคว�มต�ย รวบรวมเปน็แนวปฏิบตัทิีเ่ปรยีบดัง “แผนที”่ เพือ่ให้ผู้ทีอ่ยูใ่นว�ระสุดท�้ยและคนใกล้ชดิ  
เตรียมพร้อมออกเดินท�งสู่จุดหม�ยสุดท้�ยแห่งชีวิตอย่�งมั่นคง

หนังสือเล่มน้ีจะพ�เร�ไปพนิิจพจิ�รณ� “คว�มต�ย” อย�่งรอบด้�น ทัง้ประเด็นชวนถกเถียงอย�่งคว�มต�ยด้วยวิธ ี
ก�รุณยฆ�ต ปร�กฏก�รณ์ชวนพิศวงในช่วงสุดท้�ยก่อนส้ินใจ ธรรมเนียมก�รฝังศพในหล�กหล�ยวัฒนธรรม 
อย�่งก�รฝังศพบนฟ�้ของทเิบต ไปจนถึงนวตักรรมล้ำ�สมัยอย�่งชดุฝังศพทีเ่รง่ก�รยอ่ยสล�ยและก�รไหว้หลุมศพ 
เสมือนจริง

“คว�มต�ย” อ�จเป็นสิ่งเดียวที่เที่ยงแท้ในชีวิต และเร�ล้วนเป็น “ว่�ที่ศพ” ในอน�คต  นี่คือหนังสือที่เหม�ะสำ�หรับ 
คนเยี่ยมไข้ เพื่อนใกล้ชิด ผู้ดูแล และใครก็ต�มที่ต้องเผชิญคว�มต�ยในสักวัน เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมสบต�กับ 
คว�มต�ยอย่�งซื่อตรง และหันม�ทบทวนนิย�มของชีวิต รวมถึงคว�มหม�ยของก�รเป็นมนุษย์
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ออกแบบเพื่อเท่�เทียม: 
‘สะกิด’ กรอบคิดเรื่องเพศด้วย
เศรษฐศ�สตร์พฤติกรรม

ชื่อต้นฉบับ What Works: Gender Equality by    
          Design
ผู้เขียน        Iris Bohnet
ผู้แปล         ฐณฐ จินด�นนท์์
จำานวนหน้า  424 หน้�
ราคา  395 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-54-9

• โค้กซีโร่เกี่ยวอะไรกับก�รเชิดชูอัตลักษณ์เพศช�ย
• คำ�ประก�ศรับสมัครง�นแบบใดที่จะไม่เป็นก�รกีดกันท�งเพศ
• ภ�พบุคคลบนผนังห้องประชุมช่วยเปลี่ยนทัศนคติเรื่องเพศได้จริงหรือ
• เร�จะอุดช่องโหว่เรื่อง “เด็กช�ยอ่อนภ�ษ� เด็กหญิงอ่อนคณิตศ�สตร์” ได้อย่�งไร

ไอริส โบห์เน็ต นักเศรษฐศ�สตร์พฤติกรรมจ�กมห�วิทย�ลัยฮ�ร์ว�ร์ด จะพ�คุณไปสำ�รวจ “อคติท�งเพศ” ที่แฝง 
อยู่ใต้โต๊ะทำ�ง�น ซ่อนอยู่หลังห้องเรียน พร�งตัวอยู่ในครอบครัว หรือกระทั่งฝังร�กลึกในสมองของเร�โดยไม่รู้ตัว  
พร้อมทำ�คว�มรู้จักวิธีลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ท�งเพศด้วยเครื่องมืออย่�ง “ก�รออกแบบอิงพฤติกรรม” ผ่�นง�นวิจัย 
อ่�นสนุกและกรณีศึกษ�ชวนทึ่งม�กม�ย เช่น กลยุทธ์ของกูเกิลที่ช่วยลดอัตร�ก�รล�ออกของพนักง�นหญิง  
ก�รยกเครื่องข้อสอบ SAT เพื่อให้เด็กหญิงทำ�ข้อสอบได้ทัดเทียมกับเด็กช�ย อิทธิพลของฮอร์โมนผู้หญิงใน 
ตล�ดหุ้นวอลล์สตรีต ฯลฯ

คว�มรู้เศรษฐศ�สตร์พฤติกรรมในหนังสือเล่มนี้จะช่วย “สะกิด” ให้เร�ค่อยๆ ขยับกรอบคิดและสลัดอคติท�งเพศ 
ทีค่รอบงำ� ทัง้ยงัเปน็วิธทีีใ่ชต้น้ทนุต่ำ� ลงมือทำ�ได้รวดเรว็ และประยกุตใ์ชไ้ด้หล�กหล�ยบรบิท เพือ่สร�้ง “สน�มแข่ง 
ที่เท่�เทียม” ที่เอื้อให้ทุกคนได้แสดงศักยภ�พ ยกระดับคุณภ�พชีวิต และเปลี่ยนสังคมให้น่�อยู่ขึ้น โดยไม่ต้องถูก 
จำ�กัดด้วยเพศสภ�พอีกต่อไป
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Global Change 7

ผู้เขียน วร�กรณ์ ส�มโกเศศ 
จำานวนหน้า 232 หน้�
ราคา  225 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-53-2

• เร�ควรรับมือยุคสมัยแห่งคว�มพลิกผันด้วยวิธีคิดแบบไหน?
• อะไรคือก�รเปลี่ยนแปลงดีๆ หลังโควิด-19?
• เอ�ชนะคว�มกลัวและคว�มวิตกกังวลในโลกใหม่ได้อย่�งไร?
• จะเผด็จศึก “หงส์ดำ�” อย่�งโควิด-19 กันอย่�งไรดี?

Global Change 7 จับกระแสก�รเปล่ียนแปลงระลอกล่�สุดในโลกยุคติดไวรัส ตั้งแต่ก�รเปล่ียนแปลงท�ง 
เศรษฐกิจ ก�รเมือง สังคม เทคโนโลยี และพฤติกรรมมนุษย์ ในรูปแบบอ่�นสนุกเข้�ใจง่�ย เต็มไปด้วยเรื่องเล่� 
รอบโลกและเกร็ดคว�มรู้เปิดมุมคิดใหม่ๆ ม�กม�ยเช่นเคย

ม�ฉีดวัคซีนให้สมอง เติมวิต�มินให้หัวใจ เพื่อร่วมกันฟันฝ่�พ�ยุใหญ่ครั้งประวัติศ�สตร์นี้ไปด้วยกัน

วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นนักเศรษฐศ�สตร์และคอลัมนิสต์ร�งวัลนักเขียนบทคว�มดีเด่นประจำ�ปี 2557 กองทุน 
หม่อมร�ชวงศ์อ�ยุมงคล โสณกุล เป็นเจ้�ของง�นเขียนร่วม 36 เล่ม รวมทั้งหนังสือส�มัญประจำ�บ้�นชุด “โลกนี้ 
ไม่มีอะไรฟรี” และ “Edutainment Essay”
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Global Change 6

ผู้เขียน วร�กรณ์ ส�มโกเศศ
จำานวนหน้า 224 หน้�
ราคา  215 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-29-7

• นุนชี เคล็ดลับสร้�งสุขของเก�หลี จะช่วยรับมือกับคว�มผันผวนของโลกยุคใหม่ได้อย่�งไร?
• แนวคิด minimalism ช่วยสร้�งชีวิตเบ�สบ�ยจ�กก�รบริโภคล้นเกินได้จริงหรือ?
• เร�จะก้�วข้�ม “จุดโฟกัสลวงต�” เพื่อมองห�คว�มสุขที่แท้จริงได้อย่�งไร?
• เศรษฐศ�สตร์แก้จนที่จะสร้�งคว�มสุขอันยั่งยืนมีหน้�ต�แบบไหน?

Global Change 6 จับกระแสก�รเปล่ียนแปลงรอบโลกระลอกล่�สุด ในแบบอ่�นสนุกเข้�ใจง่�ย ตั้งแต่ศิลปะ 
ก�รสร�้งสุขของเก�หลี ก�รออกแบบชวีติให้เรยีบง�่ยเบ�สบ�ย ก�รเอ�ชนะส่ิงลวงต�คว�มสุข ก�รใชโ้ซเชยีลมีเดีย 
ที่ดีต่อใจและคว�มสัมพันธ์รอบตัว เพื่อให้ผู้อ่�นเข้�ใจ ปรับตัว และมองห�คว�มสุขในโลกใหม่ ด้วยแว่นต�ใหม่  
เลนส์ใหม่ ภ�ยใต้ยุค disruptive technology ที่ทำ�เอ� “โลกป่วน” จน “หัวปั่น”

วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นนักเศรษฐศ�สตร์และคอลัมนิสต์ร�งวัลนักเขียนบทคว�มดีเด่นประจำ�ปี 2557 กองทุน
หม่อมร�ชวงศ์อ�ยมุงคล โสณกลุ เปน็เจ้�ของง�นเขียนม�กกว�่ 30 เล่ม รวมทัง้หนังสือส�มัญประจำ�บ�้นชดุ “โลกน้ี 
ไม่มีอะไรฟรี” และ “Edutainment Essay”
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Global Change 5

ผู้เขียน       วร�กรณ์ ส�มโกเศศ
จำานวนหน้า 224 หน้�
ราคา  215 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-04-4

• โลกยุคหลังสม�ร์ตโฟนมีหน้�ต�อย่�งไร
• ต้องรู้เท่�ทันอะไรให้ “อยู่รอด-อยู่ดี” ในยุคดิจิทัล
• ใช้โซเชียลมีเดียอย่�งไรให้ฉล�ดและเป็นคุณแก่ชีวิต
• รับมือ fake news และ bullshitters ที่มีล้นโลกให้อยู่หมัดได้อย่�งไร

Global Change 5 จับกระแสก�รเปล่ียนแปลงรอบโลกระลอกล่�สุด ในแบบอ�่นสนุกเข้�ใจง�่ย ตัง้แตโ่ลกอนิเทอรเ์น็ต 
และโซเชียลมีเดีย เทคโนโลยียุคหลังสม�ร์ตโฟน เศรษฐกิจร่วมสมัย ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล และองค์คว�มรู้ใหม่เรื่อง 
สุขภ�พ เพือ่ชว่ยให้ผู้อ�่นเข้�ใจ เท�่ทนั ปรบัตวัรบัก�รเปล่ียนแปลงไม่รูจ้บ แปลงคว�มท�้ท�ยเปน็โอก�สใหม่ในชวีติ

วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นนักเศรษฐศ�สตร์และคอลัมนิสต์ร�งวัลนักเขียนบทคว�มดีเด่นประจำ�ปี 2557 กองทุน 
หม่อมร�ชวงศ์อ�ยมุงคล โสณกลุ เปน็เจ้�ของง�นเขียนม�กกว�่ 30 เล่ม รวมทัง้หนังสือส�มัญประจำ�บ�้นชดุ “โลกน้ี 
ไม่มีอะไรฟรี” และ “Edutainment Essay”



91

Global Change 4

ผู้เขียน       วร�กรณ์ ส�มโกเศศ       

จำานวนหน้า 224 หน้�
ราคา  195 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN  978-616-93068-2-5

• จ�กหุ่นยนต์ผ่�ตัด da Vinci ถึงเภสัชพันธุศ�สตร์ (pharmacogenomics)
• จ�กส�รอ�ยุวัฒนะ NAD+ ถึง Street Data
• จ�กเศรษฐกิจ QR Code ถึง Sandbox และ Algorithm

Global Change 4 จับกระแสก�รเปล่ียนแปลงรอบโลกระลอกล่�สุด ในแบบอ�่นสนุกเข้�ใจง�่ย ตัง้แตอ่งค์คว�มรูใ้หม่ 
เรื่องสุขภ�พ นวัตกรรมล้ำ�ยุค ธุรกิจดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย และเศรษฐศ�สตร์พฤติกรรม เพื่อไม่ให้ผู้อ่�นถูก 
โลกทอดทิ้ง แต่มองเห็นโอก�สใหม่ในชีวิตและก�รง�น

วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นนักเศรษฐศ�สตร์และคอลัมนิสต์ร�งวัลนักเขียนบทคว�มดีเด่นประจำ�ปี 2557 กองทุน 
หม่อมร�ชวงศ์อ�ยมุงคล โสณกลุ เปน็เจ้�ของง�นเขียนม�กกว�่ 30 เล่ม รวมทัง้หนังสือส�มัญประจำ�บ�้นชดุ “โลกน้ี 
ไม่มีอะไรฟรี” และ “Edutainment Essay” 
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จีน-เมริก� 3D:
ไบเดน สีจิ้นผิง กับศึกเศรษฐกิจส�มมิติ 

ผู้เขียน อ�ร์ม ตั้งนิรันดร

จำานวนหน้า  176 หน้�
ราคา  225 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-88-4

หัวใจหลักของก�รแข่งขันระหว่�งจีนกับสหรัฐอเมริก�ในวันน้ีไม่ใช่เพียงก�รตัดแข้งตัดข�ทำ�ล�ยคู่แข่งเหมือน 
ยุคสงคร�มเย็น แต่เป็นก�รพย�ย�มเร่งปรับตัวเองและวิ่งให้เร็วกว่�อีกฝ่�ย

จีน-เมริกา 3D ชวนสำ�รวจก�รวิ่งแข่งกันใน ศึกเศรษฐกิจส�มมิติ ได้แก่ ศึกแยกห่วงโซ่ก�รค้� (Decoupling)  
ศึกเทคโนโลยดิีจิทลั (Digitalization) และศึกพลังง�นสะอ�ด (Decarbonization) ทัง้ส�มสมรภูมิเปน็ก�รทดสอบ 
คว�มส�ม�รถของสองมห�อำ�น�จในก�รปรับตัวเข้�กับโลกใบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม น่ันคือ โลกห่วงโซ่ทวิภพ  
โลกดิจิทัล และโลกเศรษฐกิจสีเขียว

วงก�รยุทธศ�สตร์ของทั้งสองฝ่�ยตระหนักดีว่� โลกได้เดินม�ถึงจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง และชะต�กรรม 
ของมห�อำ�น�จว่�จะสูญพันธุ์หรือทะย�นต่อ ย่อมอยู่ที่คว�มส�ม�รถในก�รปรับตัวให้ทันคลื่นก�รเปลี่ยนแปลง

ทีส่ำ�คัญคือ เบือ้งหลังยทุธศ�สตรก์�รปรบัตวัของแตล่ะฝ่�ยยงัสะทอ้นคว�มแตกต�่งของโมเดลก�รพฒัน�ประเทศ 
และอุดมก�รณ์ท�งก�รเมือง ก�รต่อสู้ระหว่�งสองยักษ์จึงเป็นเดิมพันในเชิงคุณค่�ด้วยว่� โมเดลของฝ่�ยใดจะ 
ประสบคว�มสำ�เร็จม�กกว่�กัน

- อาร์ม ตั้งนิรันดร
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China Next Normal: 
วิกฤตและโอก�สของจีนในโลกหลังโควิด

ผู้เขียน       อ�ร์ม ตั้งนิรันดร

จำานวนหน้า 184 หน้�
ราคา  225 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-46-4

ก�รระบ�ดของโควิดเป็นเสมือนสงคร�มที่เปลี่ยนดุลอำ�น�จโลก

จีน-สหรัฐฯ ยุค Next Normal กล�ยเป็นคู่หยินกับหย�งที่กลืนกันไม่ลง คือคว�มสัมพันธ์ มีทั้ง “หยิน” คือด้�น 
ของคว�มร่วมมือ และ “หย�ง” คือด้�นของก�รแข่งขัน ระเบยีบโลกแบบหยนิหย�งจึงมีคว�มผันผวน ซับซ้อน ไม่เสถียร  
มีขั้วพลังตรงข้�มที่สมดุลและถ่วงดุลกัน

ตำ�ร�พิชัยสงคร�มซุนวูของจีนสอนให้หลีกเลี่ยงที่จะรบแตกหัก โดยเฉพ�ะก�รเผชิญหน้�ตัดสินแพ้ชนะด้วยกำ�ลัง 
ในครั้งเดียวแบบเกมหม�กรุก แต่ให้ปรับมุมคิดม�อ�ศัยเกมก�รทูต เกมหลอกล่อ และเกมก�รต่อสู้ยืดเยื้อ 
หล�กหล�ยดังเกมหม�กล้อม

ถ้�สหรัฐฯ เล่นหม�กล้อมกับจีนโดยใช้วิธีคิดแบบหม�กรุก อ�จเป็นเรื่องผิดพล�ดมหันต์ เพร�ะจะมองไม่เห็น 
คว�มเชือ่มโยงของหม�กล้อมจีนในจุดต�่งๆ ทีก่ำ�ลังเกดิข้ึนพรอ้มกนั  เผลอสนใจเพยีงบ�งเกมหรอืเพยีงตวัหม�ก 
ที่เป็นคิงซึ่งตนคิดว่�สำ�คัญ แต่มองไม่ข�ดภ�พใหญ่ทั้งกระด�น

ส่วนอ�เซียนและไทยรู้ตัวไหมว่�กำ�ลังเป็นตัวหม�กสำ�คัญในเกมหม�กล้อมของจีน และเกมหม�กรุกของสหรัฐฯ?  
แล้วเร�ควรจะเล่นตัวอย่�งไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดใน “เกมภูมิรัฐศ�สตร์ยุค Next Normal”?

– อ�ร์ม ตั้งนิรันดร 
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จีน-เมริก�: 
จ�กสงคร�มก�รค้� สู่สงคร�มเทคโนโลยี 
ถึงสงคร�มเย็น 2.0

ผู้เขียน       อ�ร์ม ตั้งนิรันดร

จำานวนหน้า 208 หน้�
ราคา  235 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-23-5

จีน-เมริกา สะท้อนก�รปะทะและแยกตัวระหว่�งสองยักษ์ใหญ่ที่เดิมเคยเป็นมิตรพึ่งพ�กัน แต่วันนี้หันม�ห้ำ�หั่นกัน
อย่�งรอบด้�น

ก�รแข่งขันระหว่�งสองมห�อำ�น�จเริม่ตน้จ�กสงคร�มก�รค้� สู่สงคร�มเทคโนโลย ีและกำ�ลังขย�ยผลเปน็สงคร�มเยน็  
2.0 ที่แตกต่�งจ�กสงคร�มเย็นครั้งก่อนอย่�งมีนัยสำ�คัญ

เกมก�รต่อสู้ครั้งใหญ่เพื่อกำ�หนดอน�คตโลกกำ�ลังเข้มข้น ฝั่งทรัมป์ใช้กลยุทธ์ธุรกิจสไตล์ลูกทุ่งอเมริกัน ส่วนฝั่ง
สีจิ้นผิงก็งัดเอ�พิชัยสงคร�มซุนวูออกม�ก�งสู้

แล้วไทยเร� ทั้งในระดับบุคคล ธุรกิจ และประเทศ จะต้องปรับตัวอย่�งไรในโลกใบใหม่ที่แตกออกเป็นสองแกน

– อ�ร์ม ตั้งนิรันดร
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China 5.0: 
สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนก�รใหญ่ AI

ผู้เขียน อ�ร์ม ตั้งนิรันดร

จำานวนหน้า 200 หน้�
ราคา  215 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN  978-616-93068-5-6

China 5.0 สะท้อนภ�พก�รเปล่ียนแปลงท�งก�รเมืองและเศรษฐกิจทั้งในด้�นบวกและลบภ�ยใต้สีจ้ินผิง ผู้นำ� 
รุ่นที่ 5 ทั้งยังสะท้อนภ�พคว�มท้�ท�ยของจีนไฮเทคที่เดินหน้�ด้�นเทคโนโลยีไปอีกข้ันด้วยคว�มเร็วติดจรวด  
จ�กยุค 4.0 คือเทคโนโลยีดิจิทัล ก้�วสู่ยุค 5.0 คือเทคโนโลยีปัญญ�ประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะเป็นกุญแจชี้ทิศท�ง
อน�คตของจีน

ไม่ว่�คุณจะทำ�ง�นในส�ข�ใด คุณไม่ส�ม�รถเปน็ผู้นำ�ในส�ข�น้ันได้ถ้�ไม่มีคว�มเข้�ใจเรือ่งจีน เพร�ะโลกยคุใหม่ไม่ใช ่
โลกของอังกฤษ สหรัฐฯ หรือสหภ�พยุโรป แต่เป็น “โลกของจีน”

โลกที่จีนเป็นวิช�บังคับ ไม่ใช่วิช�เลือกอีกต่อไป

– อ�ร์ม ตั้งนิรันดร
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เมื่อตุล�ก�รเป็นใหญ่ในแผ่นดิน:
รวมบทคว�มว่�ด้วยตุล�ก�รภิวัตน์ ตุล�ก�รพันลึก  
และตุล�ก�รธิปไตย

ผู้เขียน สมช�ย ปรีช�ศิลปกุล

จำานวนหน้า  248 หน้�
ราคา  250 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-16-7

“อำ�น�จตุล�ก�รไม่ได้หล่นม�จ�กฟ�กฟ้� แต่ถูกสร้�งขึ้นม�ท�งก�รเมือง”

ในแวดวงวิช�ก�ร “ตลุ�ก�รศึกษ�” ถือเปน็ดินแดนล้ีลับอนัศักด์ิสิทธิ ์สถ�บนัตลุ�ก�รมักถูกมองว�่เปน็กล�ง อยูใ่น 
โลกของตรรกะกฎหม�ย และลอยพ้นจ�กสังคมอย่�งส้ินเชิง แต่นับวันมุมมองดังกล่�วดูจะอับจนในก�รอธิบ�ย  
“คว�มจริง” เกี่ยวกับก�รดำ�รงอยู่และปฏิบัติก�รของตุล�ก�รในสังคมไทยม�กขึ้น

หนังสือ เม่ือตลุาการเปน็ใหญใ่นแผ่นดิน โดย สมชาย ปรชีาศิลปกุล คณะนิตศิ�สตร ์มห�วทิย�ลัยเชยีงใหม่ พย�ย�ม 
เสนอแว่นต�ใหม่และข้อถกเถียงใหม่ในก�รศึกษ�สถ�บันตุล�ก�ร

เม่ือสถ�บนัตลุ�ก�รไม่ใช ่moral being หรอืองค์กรเทวด�ทีบ่ริสุทธิผุ์ดผ่อง ลอยอยูเ่หนือประช�ชน แตเ่ปน็ political  
being ที่มีจุดยืนและผลประโยชน์ดังเช่นส�มัญชนทั่วไป

เมื่อสถ�บันตุล�ก�รกล�ยเป็น “ตุล�ก�รพันลึก” ผู้ธำ�รงอำ�น�จนำ�ดั้งเดิม

เมื่อ “ตุล�ก�รภิวัตน์” พร้อมแปรสภ�พเป็น “ตุล�ก�รวิบัติ”

เมื่อสถ�บันตุล�ก�รรับใช้ระบอบอำ�น�จนิยมผ่�นก�รรับรองคว�มชอบธรรมให้แก่คณะรัฐประห�ร

และเม่ือสถ�บันตุล�ก�รขย�ยอำ�น�จสู่พื้นที่ท�งก�รเมือง จนแปรสภ�พเป็น “ตุล�ก�รธิปไตย” ที่มีอำ�น�จเหนือ
สถ�บันก�รเมืองจ�กก�รเลือกตั้ง
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Why We Post: 
ส่องวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียผ่�นม�นุษยวิทย�ดิจิทัล

ชื่อต้นฉบับ How the World Changed 
 Social Media

ผู้เขียน  Daniel Miller และคณะ

ผู้แปล  ฐณฐ จินด�นนท์

จำานวนหน้า  416 หน้�
ราคา   395 บ�ท
ปีที่พิมพ์  2019
ISBN   978-616-8221-13-6

• อะไรคือเหตุผลเบื้องหลังก�รโพสต์ภ�พ “สวัสดีวันจันทร์” ของช�วอินเดีย?
• ทำ�ไมช�วจีนบ�งคนจึงไม่กังวลกับก�รเซ็นเซอร์โซเชียลมีเดียของรัฐ?
• เหตุใดคนในตรินิแดดจึงโพสต์เพื่ออวดสถ�นะชั้นสูง แต่คนชิลีกลับพย�ย�มโพสต์อวดคว�มจน?
• คว�มเท่�เทียมบนโลกออนไลน์จะเปลี่ยนแปลงคว�มเหลื่อมล้ำ�ในโลกออฟไลน์ได้หรือไม่? 

Why We Post: ส่องวัฒนธรรมโซเชยีลมีเดียผ่านมานุษยวิทยาดิจทิลั คือผลง�นของคณะนักวจัิยจ�ก University 
College London ที่ถ่�ยทอดประสบก�รณ์ก�รลงพื้นที่ศึกษ� 9 แห่งทั่วโลก เพื่อสำ�รวจก�รใช้โซเชียลมีเดียผ่�น 
แว่นต�ของม�นุษยวทิย� และห�คำ�ตอบว่�บรบิทต�่งๆ ในชวิีต เชน่ ง�น ก�รศึกษ� คว�มสุข คว�มสัมพนัธ ์ไปจนถึง 
ประเด็นที่ลึกซึ้งอย่�งเรื่องก�รเมืองหรือคว�มเหลื่อมล้ำ� ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่เร� “โพสต์” อย่�งไรบ้�ง

หนงัสือเลม่นีจ้ะแสดงใหเ้หน็ว�่โซเชยีลมเีดยีไมใ่ช่เครือ่งมอืต�ยตัวทีอ่ยู่ในกรอบของเทคโนโลย ีแต่เป็นสิง่ที่พรอ้ม 
จะยดืหยุน่ได้ต�มสังคมและวัฒนธรรมทีมั่นดำ�รงอยู ่เพร�ะถึงทีสุ่ดแล้ว ใชเ่พยีงโซเชยีลมีเดียฝ่�ยเดียวทีเ่ปล่ียนโลก  
แต่โลกเองก็เปลี่ยนโซเชียลมีเดียไปในแบบที่เร�อ�จค�ดไม่ถึงเช่นกัน
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เข้�ใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต

ชื่อต้นฉบับ It’s Complicated : The Social Lives   
  of Networked Teens

ผู้เขียน danah boyd

ผู้แปล ลลิต� ผลผล�

จำานวนหน้า 400 หน้�
ราคา  385 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN  978-616-93068-4-9

“อนิเทอร์เน็ตคือภ�พสะทอ้นสังคมของเร� และกระจกเง�บ�นน้ีจะสะทอ้นส่ิงทีเ่ร�เห็น ถ้�เร�ไม่ชอบส่ิงทีเ่ห็นในกระจก 
ปัญห�ไม่ได้อยู่ที่ก�รซ่อมแซมกระจก แต่เร�ต้องซ่อมแซมสังคมต่�งห�ก”
             – วินต์ เซิร์ฟ

ขอต้อนรับสู่โลกโซเชียลมีเดีย ดินแดนมหัศจรรย์ที่เป็นด่ังประตูวิเศษสำ�หรับวัยรุ่นยุคดิจิทัล ขณะเดียวกัน 
ก็เปรียบเหมือนหลุมพร�งอันตร�ยในส�ยต�ผู้ใหญ่จำ�นวนม�ก

ดานาห์ บอยด์ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมวัยรุ่น ได้ค้นคว้�วิจัยกรณีศึกษ�และบทสัมภ�ษณ์วัยรุ่น 
หล�กเพศหล�ยเชือ้ช�ต ิกล่ันกรองเปน็หนังสือทีต่แีผ่ “ชวีติโซเชยีล” ของวัยรุน่ได้อย�่งถึงแกน่ ไม่ว�่จะเปน็ประเด็น 
ก�รค้นห�ตัวตน คว�มเป็นส่วนตัว ภัยอันตร�ย รวมถึงทักษะและก�รรู้เท่�ทัน นอกจ�กน้ียังไขส�รพัดข้อข้องใจ 
เกีย่วกบัก�รใชโ้ซเชยีลมีเดียของวยัรุน่ เชน่ ทำ�ไมวัยรุน่จึงนิยมแชรท์กุส่ิง โซเชยีลมีเดียมีส่วนผลักดันคว�มรนุแรง 
จริงหรือไม่ และอะไรทำ�ให้วัยรุ่นหมกมุ่นในโซเชียลมีเดียถึงเพียงนี้

หนังสือเล่มนี้คือคู่มือชั้นดีสำ�หรับพ่อแม่ ครู ผู้กำ�หนดนโยบ�ย รวมถึงตัววัยรุ่นเอง ที่ต้องก�รทำ�คว�มเข้�ใจและ 
รับมือกับคว�มซับซ้อนในโลกเครือข่�ยอย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อสร้�ง “พื้นที่” แห่งใหม่ที่เปิดโอก�สให้วัยรุ่น 
เรียนรู้ เติบโต และก้�วเดินไปบนหนท�งของตนเองได้อย่�งมั่นคง





Intelligences 
ปัญญาความรู้    
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ปรัชญ�แมว ปัญญ�เหมียว: 
แมวและคว�มหม�ยของชีวิต

ชื่อต้นฉบับ Feline Philosophy: 
  Cats and the Meaning of Life
ผู้เขียน        John Gray
ผู้แปล         ภ�คิน นิมม�นนรวงศ์ 
           และ มนภัทร จงดีไพศ�ล
จำานวนหน้า 184 หน้�
ราคา  230 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN  978-616-8313-13-8

“แมวมีคว�มสุขที่ได้เป็นตัวเอง ขณะที่มนุษย์พย�ย�มจะมีคว�มสุขด้วยก�รหนีจ�กสิ่งที่ตัวเองเป็น”

นับตั้งแต่โบร�ณก�ล มนุษย์แสวงห�หนท�งพ้นทุกข์ เติมเต็มคว�มสุข เยียวย�คว�มเปลี่ยวเหง� ฟูมฟักรักแท้ 
และกระทั่งหลีกหนีคว�มต�ย จ�กอริสโตเติลถึงเลนิน เหล�จื่อถึงสปิโนซ� เดก�ร์ตถึงเบอร์ดิเยฟ เหล่�นักปรัชญ�
ผู้รักในคว�มรูต้�่งใครค่รวญห�สมก�รเพือ่ตอบคำ�ถ�มสำ�คัญของชวีติ และปลดเปล้ืองภ�ระอนัหนักอึง้ทีม่�พรอ้ม
กับก�รเป็นมนุษย์

ทว่�คำ�ถ�มเหล่�น้ันช่�งน่�ขันในส�ยต�ของเผ่�พันธุ์แมวเหมียว ปรัชญาแมว ปัญญาเหมียว ชวนเหล่�มนุษย์ 
นักคิดม�ไขคว�มหม�ยชวีติพรอ้มมวลแมว ผู้ครอบครองเสรภี�พทีม่นุษยมิ์อ�จเอือ้ม รกัเพยีงเพร�ะพอใจทีจ่ะรกั  
โอบรับชีวิตเสมือนเป็นของขวัญ และเผชิญว�ระสุดท้�ยโดยไม่ยอมเป็นเบี้ยล่�งคว�มต�ย

ในขณะที่มนุษย์เฝ้�เส�ะห�คว�มหม�ยจนพร้อมจะสูญเสียคว�มเป็นมนุษย์ แมวกลับไม่เคยหยุดคว�มเป็นแมว  
และที่สุดแล้ว คำ�ตอบที่มนุษย์ผู้ทุกข์ทนขบคิดม�เนิ่นน�น อ�จซุกซ่อนอยู่ในอุ้งเท้�ของนักปร�ชญ์ที่คลอเคลียเร�
ทุกค่ำ�เช้�นี่เอง
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ปมอีดิปัส ด�บยักษ์ และหน้�ก�กเสือ 

ชื่อต้นฉบับ ปมอีดิปัส ด�บยักษ์ และหน้�ก�กเสือ
ผู้เขียน        น�ยแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลก�รพิมพ์
จำานวนหน้า 256 หน้�
ราคา  265 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN  978-616-8313-16-9

ปมอีดิปัส ดาบยักษ์ และหน้ากากเสือ: ไขปริศนาจิตใต้สำานึก อ่านจิตวิทยาผ่านการ์ตูน
ก�ร์ตูนที่รัก EP.3 PSYCHOLOGY

‘ปมอีดิปัส’ เป็นตัวอย่�งเรื่อง ‘จิตใต้สำ�นึก’ ที่ถูกเก็บกดไว้ลึกที่สุดจนห�ไม่พบ โดยมักถูกกล่�วถึงคู่กับ ‘เซ็กซ์’ และ  
‘คว�มก้�วร้�ว’ เสมอ

เป็นตัวเร�เองที่พย�ย�มกดมันให้ห�ยไป แต่แรงผลักดันเหล่�นั้นก็ไม่เคยส�บสูญ ยิ่งพย�ย�มกดมันให้อยู่หมัด กลับยิ่ง
แปรรูปและหลุดรอดเหมือนปีศ�จ

ก�ร์ตูนในหนังสือเล่มน้ีแตกแขนงปมอีดิปัสน้ีออกไป จ�กฟรอยด์สู่ทฤษฎีพัฒน�ก�รบุคลิกภ�พอื่นๆ ไม่ว่�จะเป็นเรื่อง 
ท�งเพศที่โจ๋งครึ่ม คว�มก้�วร้�วที่ควบคุมไม่อยู่ คว�มเศร้�ที่ไม่มีวันสูญห�ยจนกว่�จะสูญส้ินคว�มเป็นคน คว�ม 
หว�ดระแวงหมู่ที่ติดต่อแพร่เชื้อลุกล�มไปทั่วสังคม จนถึงคว�มหมกมุ่นและย้ำ�คิดย้ำ�ทำ�ระดับสูงสุด

เริ่มต้นด้วย BERSERK นักรบดำ�ผู้ถือ ‘ด�บยักษ์’ ต่�งองคช�ตไล่เข่นฆ่�ปีศ�จหลังจ�กสังห�รบิด�ของตนเอง และปิดท้�ย
ด้วยก�ร์ตูนที่คอยบอกเด็กๆ ทุกคนเสมอว่� “ธรรมะย่อมชนะอธรรม” นั่นคือ ‘หน้�ก�กเสือ’ และท่�อุลตร้�ไทเกอร์เบรก
เกอร์อันลือลั่น … ย่ะห์!

- น�ยแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลก�รพิมพ์

อ่�นจิตวิทย�ผ่�นก�ร์ตูน BERSERK ⋅ Evangelion ⋅ Paranoia Agent ⋅ ดราก้อนบอล ⋅ Ghost in the Shell ⋅GANTZ 
⋅ Godzilla ⋅ The Best We Could Do ⋅ Batman ⋅ Hostage ⋅ Habibi ⋅ Gyo ⋅ สูญสิ้นความเป็นคน ⋅ ก้นหอยมรณะ 
⋅ Inside Out ⋅ Alois Nebel ⋅ Night on the Galactic Railroad ⋅ Giovanni’s Island ⋅ Your Name ⋅ The Garden 
of Words ⋅ In This Corner of the World ⋅ The Mysterious Underground Men ⋅ Miss Hokusai ⋅ The Peanuts 
Movie ⋅ หน้ากากเสือ 
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โลกใหม่ม�แล้ว เร�ไม่ยอมอีกต่อไป 

ชื่อต้นฉบับ โลกใหม่ม�แล้ว เร�ไม่ยอมอีกต่อไป
ผู้เขียน        น�ยแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลก�รพิมพ์
จำานวนหน้า 280 หน้�
ราคา  265 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN  978-616-8313-15-2

โลกใหม่มาแล้ว เราไม่ยอมอีกต่อไป: ตาสว่าง อ่านสังคม-การเมืองผ่านการ์ตูน
ก�ร์ตูนที่รัก EP.2 POLITICS

หน่ึงในเป้�หม�ยของทักษะศตวรรษที่ 21 คือก�รอยู่ร่วมกับคว�มแตกต่�ง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งผู้คนที่เร�เกลียดชังหรือ
ช�ติพันธุ์ที่มีคว�มแค้นส่งต่อกันม�จ�กบรรพบุรุษ ก่อนที่มนุษย์โลกจะฆ่�กันเองต�ยหมด

คว�มแตกต่�งของช�ติพันธุ์นำ�ไปสู่คว�มแตกต่�งของผิวสี คว�มแตกต่�งของผิวสีนำ�ไปสู่คว�มแตกต่�งของสถ�นะ 
ท�งสังคมและฐ�นะท�งเศรษฐกิจ คนรวยสร้�งโดมขึ้นปิดล้อมตัวเอง คนจนจำ�นวนม�กกว่�ร�ยล้อมโดมเหล่�นั้นไว้ โดมนี้
เห็นได้ในก�ร์ตูน แต่ก็มีอยู่จริงในโลกข้�งนอกด้วย อยู่ที่พร้อมจะเห็นหรือไม่

ผู้คนม�กม�ยมีตวัตน มีศักด์ิและสิทธิท์ีจ่ะอยูร่ว่มกบัคนส่วนใหญด้่วยคว�มเท�่เทยีม ในโลกใหม่ คว�มพย�ย�มทีจ่ะปดิฟ�้
ด้วยฝ่�มือทำ�ไม่ได้แล้ว นอกเหนือจ�กจะปิดต�ผู้คนกันตรงๆ

แล้วบ�งประเทศก็เลือกใช้วิธีปิดต�กันจริงๆ ต้องรอน�นม�กกว่�จะเริ่ม ‘ต�สว่�ง’ – ประช�ชนโดยเฉพ�ะคนรุ่นใหม่ไม่ยอม
ทนอีกต่อไปแล้ว

ทัง้หมดน้ีนำ�ไปสู่เรือ่งก�รมีสิทธิมี์เสียงและประช�ธปิไตย ก�รต์นูหล�ยเรือ่งเล่�เรือ่งก�รฆ่�ล้�งเผ่�พนัธุใ์นประเทศเผด็จก�ร
เบ็ดเสร็จหรือฟ�สซิสต์ ก�รเชิดชูรัฐทห�ร ก�รโฆษณ�ชวนเชื่อ ก�รเผ�หนังสือ ก�รล่�แม่มด รวมถึงเรื่องก�รกำ�จัด 
คนไมด่ีเป็นหน�้ที่ของคนดี แต่คนดนีัน้เองก็จำ�เป็นต้องถกูควบคุมดว้ยระบบและกฎกติก�ที่ด ีเพร�ะคนดมีคีว�มส�ม�รถ
ที่มีอำ�น�จล้นเหลือมักควบคุมตนเองไม่อยู่

ด้วยวิธีคิดเช่นนี้ ซูเปอร์แมนหรือซูเปอร์ฮีโร่ใดๆ ก็มิใช่ข้อยกเว้น

- นพ.ประเสริฐ ผลิตผลก�รพิมพ์

อ่�นสังคม-ก�รเมืองโลกและไทยผ่�นก�ร์ตูน วันพีซ ⋅ ดาบพิฆาตอสูร ⋅ ผ่าพิภพไททัน ⋅ Star Wars ⋅ Star Trek ⋅ 
Snowpiercer ⋅ Gunnm เพชฌฆาตไซบอร์ก ⋅ ตาสว่าง ⋅ ด.ญ.ดั่งใจ ⋅ แต๋งแต๋งผจญภัย ⋅ Animal Farm ⋅ 1984 ⋅  
Fahrenheit 451 ⋅ They Called Us Enemy ⋅ Civil War ⋅ Invincible ⋅ Message to Adolf ⋅ Maus ⋅ Burma  
Chronicles ⋅ Jerusalem ⋅ The Breadwinner ⋅ The Fixer ⋅ The Missing Picture ⋅ The Great War ⋅ เสือบิน  
บั๊ก แดนนี่ ⋅ Raya and the Last Dragon
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ขอเพียงปล่อยให้เด็กๆ เติบโต 

ชื่อต้นฉบับ ขอเพียงปล่อยให้เด็กๆ เติบโต
ผู้เขียน        น�ยแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลก�รพิมพ์
จำานวนหน้า 240 หน้�
ราคา  265 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN  978-616-8313-14-5

ขอเพียงปล่อยให้เด็กๆ เติบโต: จากเวทมนตร์สู่เหตุผล อ่านวิชาเลี้ยงลูกผ่านการ์ตูน
ก�ร์ตูนที่รัก EP.1 PARENTING

ปร�กฏก�รณ์หล�ยอย่�งรอบตัวเด็กๆ อธิบ�ยได้ด้วยเวทมนตร์ ก�ร์ตูนส่วนใหญ่จึงหนีไม่พ้นที่ต้องมีเรื่องเวทมนตร์ 
หรือเรื่องเหนือธรรมช�ติปะปนอยู่ด้วยเสมอ ไม่ว่�ก�รปร�บปีศ�จหรือก�รต่อสู้ในเชิงอิทธิฤทธิ์ป�ฏิห�ริย์

สิ่งที่ควรทร�บคือ เวทมนตร์เป็นฐ�นของตรรกะ หรือ magic เป็นฐ�นของ logic

ภ�ยใต้กองทร�ยขน�ดใหญ่ที่เวทมนตร์ม�กม�ยสะสมอยู่นั้น คือวัตถุดิบที่เด็กๆ จะเอ�ขึ้นม�ว�งเรียงกันเป็นระบบเหตุผล
ในภ�ยหลัง

ก�ร์ตูนมีกลไกเดียวกับพัฒน�ก�รด้�นก�รคิดในช่วงแรกของชีวิต ก่อนที่จะพัฒน�ต่อยอดข้ึนไปเป็นพัฒน�ก�รด้�น 
ก�รคิดเชิงรูปธรรม (concrete operation) และเชิงน�มธรรม (abstract operation) ในภ�ยหลัง เม่ือเป็นเช่นน้ีแล้ว 
ก�ร์ตูนมิได้เป็นเพียงเพื่อนรักของเด็กๆ แต่เป็นก�รเล้ียงดู (parenting) พร้อมกันไปด้วย ภ�ยใต้หลักก�รที่ว่� ‘ทุกส่ิง
ย่อมมีฐ�น’ และ ‘ฐ�นที่ดีเป็นที่ตั้งของยอดที่ดี’

- นพ.ประเสริฐ ผลิตผลก�รพิมพ์

อ่�นวิช�เลี้ยงลูกผ่�นก�ร์ตูน Okko’s Inn ⋅ Mai Mai Miracle ⋅ นาจาจ้าวสมุทร ⋅ Thanos Rising ⋅ โจโจ้ ล่าข้ามศตวรรษ ⋅  
The Lego Movie ⋅ A Cat in Paris ⋅ Onward ⋅ Brave ⋅ Toy Story ⋅ The Mitchells vs. The Machines ⋅ The Croods ⋅  
The Incredibles ⋅ เซนต์เซย่า ⋅ My Brother’s Husband ⋅ The Addams Family ⋅ Penguin Highway ⋅ The Girl  
Who Leapt Through Time ⋅ Summer Wars ⋅ Wolf Children ⋅ The Boy and the Beast ⋅ Mirai ⋅ The Lion King ⋅  
โฉมงามกับเจ้าชายอสูร ⋅ เมาคลีลูกหมาป่า ⋅ อลิซในแดนมหัศจรรย์ ⋅ ดัมโบ้ ⋅ พิน็อกคีโอ ⋅ เจ้าชายน้อย
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ฐ�นันดรที่ส�มคืออะไร? 

ชื่อต้นฉบับ  Qu’est-ce que le Tiers-Etat?  
   (What Is the Third Estate?)

ผู้เขียน  Emmanuel Joseph Sieyès

ผู้แปล  ภัควดี วีระภ�สพงษ์

จำานวนหน้า  264 หน้�
ราคา   295 บ�ท
ปีที่พิมพ์  2021
ISBN   978-616-8221-82-2
ขนาด   118x185 mm.

“เหตุผลและคว�มยุติธรรมไม่ส�ม�รถโอนอ่อนเพื่อเอ�ใจท่�น มันไม่คู่ควรแม้กระทั่งคำ�ถ�มว่� ในท้�ยที่สุด ชนชั้น 
อภิสิทธิ์ควรมีที่ท�งตรงไหนในระบบสังคม

น่ันเปรยีบเสมือนก�รตัง้คำ�ถ�มว�่ธ�ตเุหลวทีเ่ปน็พษิควรมีทีท่�งตรงไหนในร�่งก�ยของคนปว่ย ในเม่ือธ�ตเุหลวน้ัน 
บ่อนเซ�ะและทรม�นร่�งก�ยที่มันอ�ศัย ธ�ตุเหลวนั้นต้องถูก ‘สยบ’ เพียงประก�รเดียว …

แต่ดูเหมือนมีผู้บอกแก่ท่�นว่� ท่�นยังไม่พร้อมต่อก�รมีสุขภ�พดี แล้วท่�นก็น้อมรับฟังคติเตือนใจดังกล่�วจ�ก 
ภูมิปัญญ�แห่งอภิชนอย่�งว่�ง่�ยเชื่องเชื่อไม่ต่�งจ�กช�วตะวันออกไกลยอมรับบุญทำ�กรรมแต่งเป็นเครื่อง 
ปลอบประโลมใจ

ดังนั้นก็จงทนป่วยต่อไป!”

– เอ็มม�นูแอล โจเซฟ ซิแยส
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สย�มปฏิวัติ : จ�ก ‘ฝันละเมอ’ สมัย
สมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์ สู่อภิวัฒน์สย�ม ๒๔๗๕

บรรณาธิการ   ปกป้อง จันวิทย์

จำานวนหน้า    160 หน้�

ราคา       195 บ�ท

ปีที่พิมพ์    2021
ISBN     978-616-8221-92-1
ขนาด     118x185 mm.

หนังสือเล่มน้ีรวบรวมบทบันทึกคว�มคิดประช�ธิปไตยไทยตั้งแต่สมัยสมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์ ผ่�นเอกส�ร 
ประวัติศ�สตร์ต้นธ�รปฏิวัติสย�ม ตั้งแต่คำ�กร�บบังคมทูลคว�มเห็นจัดก�รเปลี่ยนแปลงร�ชก�รแผ่นดิน ร.ศ. 103  
สมัยรัชก�ลที่ 5 โดย พระองค์เจ้�ปฤษฎ�งค์และคณะ, “ว่�ด้วยคว�มฝันละเมอแต่มิใช่นอนหลับ” โดย เทียนวรรณ,  
“ว่�ด้วยคว�มเส่ือมซ�มแลคว�มเจรีญของประเทศ” โดย ขุนทวยห�ญพิทักษ์ (เหล็ง ศรีจันทร์) หัวหน้�คณะ  
ร.ศ. 130, “มนุษยภ�พ” โดย กุหล�บ ส�ยประดิษฐ์ จนถึงประก�ศคณะร�ษฎร 24 มิถุน�ยน 2475 ที่เชื่อกันว่� 
ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้เขียน

“มิติของ ‘คว�มใฝ่ฝัน’ เป็นลักษณะคว�มคิดท�งก�รเมืองของคนข้�งล่�งที่มองออกไปยังอน�คตก�ล …

บัดน้ีคนรุ่นใหม่ได้ข้อสรุปใหม่ของพวกเข�แล้วว่� ประช�ชนส�ม�รถลุกข้ึนเปล่ียนแปลงรัฐบ�ลและระบอบ 
ก�รปกครองได้เอง คว�มเชื่อดังกล่�วไม่ใช่เป็นเพียงคว�มเพ้อฝัน ห�กแต่คนเหล่�น้ันเชื่อจริงๆ ว่� ก�รปฏิวัติ 
สังคมอยู่ในมือของร�ษฎรแล้ว และส�ม�รถทำ�ได้ บรรลุคว�มสำ�เร็จได้ ไม่ใช่เป็นเพียงคำ�ทำ�น�ยดังก�ลก่อนด้วย

ลักษณะเด่นของคว�มคิดท�งก�รเมืองสมัยใหม่แบบประช�ธิปไตยเหล่�น้ีจึงอยู่ที่พลังแห่งก�รปลดปล่อย ไม่ใช่ 
อำ�น�จศักด์ิสิทธิแ์บบเก�่ทีย่ิง่ทำ�ให้คนงมง�ยและยอมตนเปน็ข้�ท�สคนชัน้สูงอย�่งโงหัวไม่ข้ึน ตรงกนัข้�ม คว�มคิด 
และอุดมก�รณ์แบบประช�ธิปไตยเน้นหนักให้คว�มสำ�คัญแก่คว�มเป็นปัจเจกบุคคล คว�มเป็นตัวของตัวเอง หรือ 
คว�มเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งส�กลอันมนุษย์ทุกหนทุกแห่งล้วนปร�รถน�และดิ้นรนเพื่อไปสู่จุดหม�ยนี้

ในท�งปฏิบัติหม�ยคว�มว่�คว�มคิดประช�ธิปไตยสง่เสริมสนับสนุนใหม้นุษย์มีอำ�น�จในก�รปกครองเหนือตัวเอง 
และชุมชนของพวกตนอย่�งเท่�เทียมกัน ไม่มีใครเป็นเจ้�น�ยและบ่�วไพร่อีกต่อไป ทุกคนต่�งเป็นพลเมืองแห่ง 
รัฐช�ติสมัยใหม่ที่เสมอหน้�กันนั่นเอง”

– ธเนศ อ�ภรณ์สุวรรณ
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ส�มัญสำ�นึก

ชื่อต้นฉบับ  Common Sense

ผู้เขียน        Thomas Paine

ผู้แปล          ภัควดี วีระภ�สพงษ์

จำานวนหน้า  176 หน้�
ราคา   215 บ�ท
ปีที่พิมพ์  2020
ISBN   978-616-8221-28-0
ขนาด  118x185 mm.

“โอ!้ ผองท�่นผู้รกัมนุษยช�ต ิผองท�่นผู้กล้�คัดค้�นทัง้ระบอบเผด็จก�รและผู้ปกครองทรร�ช จงก�้วออกม�เถิด!  
ทุกหย่อมหญ้�บนโลกใบเก่�ล้วนถูกครอบงำ�ด้วยก�รกดขี่ เสรีภ�พถูกไล่ล่�ไปทั่วโลก”

อิทธิพลและคว�มสำ�คัญของ สามัญสำานึก เป็นที่ประจักษ์ชัด จุลส�รเล่มนี้ข�ยได้นับแสนเล่มในระยะเวล� 3 เดือน
หลังตีพิมพ์ และห้�แสนเล่มในปีแห่งก�รปฏิวัติอเมริกัน ทั้งที่ประช�กรในอ�ณ�นิคมยุคนั้นมีเพียง 2-3 ล้�นคน

ถึงฤดูใบไม้ผลิป ี1776 สามัญสำานึก ได้สล�ยคว�มรูสึ้กจงรกัภักดีตอ่กษัตรยิจ์อรจ์ที ่3 แห่งองักฤษทีย่งัค�ร�ค�ซัง
อยูใ่นหมู่ช�วอ�ณ�นิคมลงไปโดยส้ินเชงิ น่ันคือก�รเอ�อปุสรรคท�งจติวิทย�อนัสุดท�้ยทีข่ว�งกัน้ก�รเปน็เอกร�ช 
ออกไป

ดังที่ทร�บกันดี วันที่ 4 กรกฎ�คม 1776 ขบวนก�รต่อสู้เพื่ออิสรภ�พของคนอเมริกันก็ประก�ศเอกร�ช ตัดคว�ม
สัมพันธ์แบบอ�ณ�นิคมและก�รเป็นข้�ร�ชบริพ�รของกษัตริย์อังกฤษลงไป จ�กน้ันก็เข้�สู่ก�รทำ�สงคร�มเอกร�ช 
กับกองทัพอังกฤษอย่�งเต็มตัว กระทั่งได้รับเอกร�ชในปี 1783

สามัญสำานึก จึงได้รับก�รยกย่องว่�เป็นจุลส�รที่มีอิทธิพลสูงยิ่งต่อก�รปฏิวัติอเมริก�

– ธเนศ อ�ภรณ์สุวรรณ
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จิตรู้สำ�นึก:  
ท่องจักรว�ลคว�มคิด สำ�รวจโลกลี้ลับแห่งตัวตน

ชื่อต้นฉบับ Conscious: A Brief Guide to the  
  Fundamental Mystery of the Mind
ผู้เขียน  Annaka Harris
ผู้แปล พรนริศร์ ลีล�อ�ภรณ์
จำานวนหน้า 136 หน้�
ราคา  215 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-80-8
ขนาด  118x185 mm.

• สิ่งมีชีวิต (และไร้ชีวิต) ใดบ้�งที่มีจิตรู้สำ�นึก
• มีจิตรู้สำ�นึกสองจิตในร่�งเดียวได้หรือไม่
• จิตรู้สำ�นึกถือกำ�เนิดและอันตรธ�นไปเมื่อใด
• และแท้จริงแล้ว จิตรู้สำ�นึกคืออะไรกันแน่

อันนากา แฮร์ริส ผู้เชี่ยวช�ญด้�นประส�ทวิทย�ศ�สตร์และฟิสิกส์ จะพ�คุณ ท่องโลกแห่งคว�มคิด เจ�ะลึกจิตใจ 
อันยุ่งเหยิงของส่ิงมีชีวิต และสำ�รวจนิย�ม อันหล�กหล�ยของ “จิตรู้สำ�นึก” องค์ประกอบสุดลึกลับแห่งจักรว�ล   
อันเป็นศูนย์กล�งแห่งตัวตน เจตจำ�นง และอ�รมณ์ทั้งมวล

พบกับหนังสือที่จะกะเท�ะเปลือกม�ย�คติ ขย�ยพรมแดนแห่งปรัชญ�  และทล�ยคว�มเป็นไปได้ท�งวิทย�ศ�สตร์ 
จนสุดขอบจินตน�ก�ร เพื่อตอบคำ�ถ�ม แห่งอน�คตว่�เร�ต้องญ�ติดีกับเหล่�ปัญญ�ประดิษฐ์ที่มีคว�มรู้คิดจริง 
หรือไม่ พืชเจ็บปวดรวดร้�วได้ม�กน้อยเพียงใด ผู้ป่วยแบบไหน นับว่� “เป็นผัก” ตลอดจนข้อถกเถียงคล�สสิก 
อย่�ง “ตัวตน” ของเร�เป็นสิ่งจริงแท้หรือแค่ภ�พลวง

เพร�ะขณะที่มนุษย์พย�ย�มไขคำ�ตอบแห่งพื้นพิภพ  และเฝ้�ฝันถึงก�รตั้งรกร�กบนด�ร�จักรอันห่�งไกล … ยังมี 
คว�มลี้ลับอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ใน  “จิตรู้สำ�นึก” ของเร�ทุกคน
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ช�ยผู้เห็นภรรย�เป็นหมวก: 
โลกพิศวงของโรคสมอง

ชื่อต้นฉบับ The Man Who Mistook His Wife for  
  a Hat and Other Clinical Tales
ผู้เขียน        Oliver Sacks
ผู้แปล         ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์
จำานวนหน้า 384 หน้�
ราคา  395 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-81-5

“สมอง” คือดินแดนลึกลับอนัเตม็ไปด้วยปรศิน�ชวนฉงน ร�วกบักล่องแพนโดร�ทีซุ่กซ่อนคว�มมหัศจรรยไ์ม่รูจ้บ  
และกุญแจดอกพิเศษที่อ�จช่วยเผยคว�มลับในกล่องใบน้ีคือเรื่องร�วน่�ตื่นต�ของเหล่�มนุษย์ผู้ใช้ชีวิตร่วมกับ 
โรคสมอง

ม�ร่วมเดินท�งสำ�รวจโลกพิศวงในหัวเร�พร้อมกับเหล่�นักเดินท�งผู้มีโรคสมองเป็นสัมภ�ระ ทั้งช�ยผู้มองไม่เห็น 
ใบหน้�และคิดว่�ภรรย�คือหมวก สตรีผู้เห็นโลกรอบตัวเพียงฝ่ังขว� ช�ยผู้มีภ�วะแขนข�ล่องหน นักเรียนแพทย์ 
ผู้ไวต่อกล่ินร�วกับสุนัข หญิงชร�ผู้แว่วเสียงเพลงจ�กวันว�น และฝ�แฝดออทิสติกอัจฉริยะผู้หลงใหลจำ�นวน 
เฉพ�ะ

ชายผู้เห็นภรรยาเป็นหมวก คือหนังสือรวมกรณีศึกษ�โรคท�งสมองเล่มคล�สสิกที่จะเปิดและเปล่ียนมุมมอง 
ต่อสมองมนุษย์ ผลง�นชิ้นเอกของโอลิเวอร์ แซกส ์แพทย์ระบบประส�ทชื่อดังและนักเขียนที่ New York Times  
ยกย่องว่�เป็น “กวีผู้ทรงเกียรติท�งก�รแพทย์”

เร่ืองจริงอันน่�สะพรึง เหลือเชื่อ งดง�ม และสะเทือนใจของเหล่�มนุษย์ผู้ข�ดห�ย ล้นเกิน หรือหลงละเมออยู่ 
ท่�มกล�งภ�พหลอนเหล่�น้ี ไม่เพียงเผยให้เห็นโลกเร้นลับภ�ยในสมอง แต่ยังชวนตั้งคำ�ถ�มถึงคว�มหม�ยของ 
ตัวตนในวันที่สมองทำ�ง�นบกพร่อง พร้อมทั้งค้นห�แก่นแท้และ “หัวใจ” ที่ไม่เคยยอมแพ้ในฐ�นะมนุษย์
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The Art of Statistics: 
Learning from Data 

ชื่อต้นฉบับ The Art of Statistics: 
  Learning from Data
ผู้เขียน  David Spiegelhalter
ผู้แปล สุนันท� วรรณสินธ์ เบล
จำานวนหน้า 432 หน้�
ราคา  395 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-78-5

“ตัวเลขอธิบ�ยตัวเองไม่ได้ … เร�เป็นผู้ให้คว�มหม�ยแก่ตัวเลข” 
        – เนต ซิลเวอร์

ทกุวันน้ีชวิีตของเร�ร�ยล้อมด้วย “สถิต”ิ เร�อ�่นข่�วอตัร�ก�รว่�งง�น ฟงัพย�กรณอ์�ก�ศ เปดิเฟซบุก๊ทีแ่สดงผล 
ต�มอลักอรธิมึ ตดิต�มผลเอก็ซิตโพลหลังเลือกตัง้ และกงัข�กบัตวัเลขประสิทธภิ�พวัคซีนทีมี่เงือ่นงำ� สถิตชิว่ยให้ 
เร�เข้�ใจ “โลก” ผ่�น “ข้อมูล” แตค่ำ�ถ�มคือสถิตเิหล่�น้ีเชือ่ถือได้หรอืไม่ และจะรูไ้ด้อย�่งไรว่� “โลก” ทีเ่ร�เข้�ใจไม่ใช ่
เพียงภ�พลวงที่ใครบ�งคนสร้�งขึ้น?

The Art of Statistics พ�เร�ไปรู้จักศ�สตร์และศิลป์แห่งสถิติที่ไม่ใช่เพียงสูตรและตัวเลข แต่คือเครื่องมือ 
ทรงประสิทธิภ�พที่พร้อมให้ปรับใช้พลิกแพลงเพื่อแก้ปัญห�ในโลกจริง หนังสือเล่มน้ีจะปูพื้นฐ�นแนวคิดสำ�คัญ 
ท�งสถิติผ่�นตัวอย่�งอันมีชีวิตชีว� อ�ทิ ใครคือผู้โชคดีที่สุดบนเรือไทท�นิก กล้องจับคว�มเร็วช่วยลดอุบัติเหตุ 
จริงหรือ เร�จะจับฆ�ตกรต่อเนื่องด้วยสถิติได้อย่�งไร พร้อมชวนตั้งคำ�ถ�ม ต่อตัวเลข ชั่งน้ำ�หนักข้อมูล วิเคร�ะห ์
กลลวงและช่องโหว่ และค้นห�หนท�งสู่สถิติที่ “น่�เชื่อถือ” อย่�งแท้จริง

ได้เวล�ทะลวงกำ�แพงตัวเลข ทล�ยค่�ยกลสถิติ พร้อมติดอ�วุธด้วยทักษะสำ�คัญแห่งยุคสมัยอย่�งก�รรู้เท่�ทัน 
ข้อมูล เพื่อให้เร�เข้�ใจปัญห�ต่�งๆ อย่�งถ่องแท้ และเรียนรู้ “โลก” ที่ซ่อนอยู่หลังสถิติได้ โดยปร�ศจ�กคว�ม 
คล�ดเคลื่อนอันน่�เคลือบแคลง
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Storytelling with Data  

ชื่อต้นฉบับ Storytelling with Data: A Data  
  Visualization Guide for Business  
  Professionals
ผู้เขียน  Cole Nussbaumer Knaflic
ผู้แปล ฐ�นันดร วงศ์กิตติธร
จำานวนหน้า 280 หน้�
ราคา  450 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-79-2
ขนาด  165x240 mm.

“Data is the new oil!”

ข้อมูล คือขุมทรพัยแ์ห่งศตวรรษที ่21 โลกทกุวันน้ีล้วนขับเคล่ือนด้วยข้อมูล ทว่�ข้อมูลกเ็หมือนน้ำ�มัน ห�กไม่ผ่�น 
กระบวนก�รคัดสรร กล่ันกรอง และนำ�เสนอให้ “ปงั” ข้อมูลกอ็�จ “พงั” ได้ง�่ยๆ คำ�ถ�มคือ ท�่มกล�งข้อมูลมห�ศ�ล 
และแผนภ�พส�รพัดแบบที่มีให้เลือกสรร เร�จะสื่อส�รข้อมูลอย่�งไรให้ตอบโจทย์อย่�งแท้จริง

Storytelling with Data โดย โคล นุสบาเมอร์ นาฟลิก อดีตผู้จัดก�รทีมวิเคร�ะห์ข้อมูลบุคล�กรของกูเกิล  
และวิทย�กรผู้จัดอบรมเทคนิคก�รนำ�เสนอข้อมูลให้หน่วยง�นกว่�ร้อยแห่ง จะพ�คุณไปเรียนรู้ “ศ�สตร์” แห่ง 
ก�รวิเคร�ะห์ “เรื่อง” จ�กข้อมูลอย่�งตรงจุด และ “ศิลป์” แห่งก�ร “เล่�” ข้อมูลให้ตรึงใจ ผ่�นตัวอย่�งประกอบ 
และเทคนิคม�กม�ยที่นำ�ไปปรับใช้ได้จริง เช่น

• เทคนิคก�รกลั่นกรองประเด็นสำ�คัญด้วย “เรื่องเล่�ส�มน�ที”
• วิธีเลือกกร�ฟที่มีประสิทธิภ�พ (และเหตุผลที่ไม่ควรใช้แผนภูมิวงกลม!)
• กลเม็ดดึงดูดคว�มสนใจของผู้รับส�รด้วยขน�ด อักษรตัวหน� และสีสัน
• เคล็ดลับเพิ่มคว�มพิเศษให้ข้อมูลด้วยมนตร์วิเศษของเรื่องร�ว

ไม่ว่�คุณจะเปน็นักศึกษ�ทีต่อ้งทำ�แผนภ�พสรปุร�ยง�น พนักง�นทีเ่ตรยีมนำ�เสนอง�นให้ลูกค้� หรอืนักออกแบบส่ือ 
ที่ห�วิธีส่ือส�รข้อมูลสถิติอย่�งมีประสิทธิภ�พ หนังสือเล่มน้ีคือคู่มือที่จะพ�คุณเจ�ะลึกถึงแก่นของ Data  
Visualization ทักษะสำ�คัญแห่งยุคสมัย เพื่อ “เล่�” ข้อมูลให้เป็น “เรื่อง” และเปลี่ยนข้อมูลให้กล�ยเป็นขุมทรัพย ์
อันทรงพลังอย่�งแท้จริง
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สถิติฉบับเซ็กซี่

ชื่อต้นฉบับ Naked Statistics: Stripping the  
  Dread from the Data
ผู้เขียน        Charles Wheelan
ผู้แปล         กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ 
  และณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์
จำานวนหน้า  424 หน้�
ราคา  395 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-62-4

“สถิติไม่ใช่เรื่องของก�รคำ�นวณเลขหรือทำ�ให้มิตรสห�ยและเพื่อนร่วมง�นงงงวยไปกับเทคนิคข้ันสูง แต่คือ 
ก�รเรียนรู้สิ่งที่ส่งผลต่อชีวิตของเร�”

• เน็ตฟลิกซ์รู้ได้อย่�งไรว่�เร�ชอบดูซีรีส์เรื่องไหน?
• เหตุใดเร�จึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่?
• โพลล์ก�รเมืองได้ตัวเลขม�อย่�งไร?
• อะไรคือวิธีค้นห�นักกีฬ�ที่ดีที่สุดตลอดก�ล?
• คำ�ตอบของคำ�ถ�มเหล่�นี้อยู่ในสถิติ!

ชาร์ลส์ วีแลน อ�จ�รย์เศรษฐศ�สตร์และนโยบ�ยส�ธ�รณะแห่งวิทย�ลัยด�ร์ตมัธ จะพ�เร�ไปเปิดเปลือยสถิติ  
ปอกเปลือกภ�พจำ�ของสูตรซับซ้อนและศัพท์แสงเฉพ�ะท�ง เปลี่ยนเรื่องเข้�ใจย�กให้เข้�ใจง่�ย และพ�เร�ไปศึกษ� 
แก่นคว�มคิดของวิช�นี้ พร้อมชี้ให้เห็นส�รพัดบทบ�ทของสถิติรอบตัวเร� ทั้งก�รระบุส�เหตุของโรคภัย สืบเส�ะ 
เบ�ะแสอ�ชญ�กร ตรวจจับกลโกงก�รลอกข้อสอบ ไปจนถึงตอบคำ�ถ�มว่�อะไรคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในก�รต่อกร 
กับคว�มย�กจนทั่วโลก

หนังสือเล่มนี้จะพ�เร�ไปแอบดูคว�ม “เซ็กซี่” ของสถิติที่ซ่อนอยู่หลังม่�นกร�ฟและตัวเลข เผยลีล�ชั้นเชิงในก�ร 
พลิกแพลงข้อมูลของนักสถิติ และเปลี่ยนมุมมองให้เห็นว่�แท้จริงแล้วสถิติเป็นศ�สตร์ที่มีเสน่ห์เพียงใด เชื่อมโยง 
กับชีวิตจริงอย่�งไร แล้วคุณจะพบว่�สถิตินั้น “เซ็กซี่” แค่ไหน
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น�น�ประช�ธิปไตย

ชื่อต้นฉบับ Models of Democracy, Third Edition

ผู้เขียน        David Held

ผู้แปล สุุทธิม�น ลิมปนุสรณ์

จำานวนหน้า  520 หน้�
ราคา  495 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-72-3
ขนาด  165x240 mm.

ประช�ธปิไตยด้ังเดิมแบบเอเธนส์ • ประช�ธปิไตยโดยกลุ่มชนชัน้นำ� • ประช�ธปิไตยหลักนิตธิรรม • ประช�ธปิไตย
ท�งตรง • ประช�ธปิไตยแบบตวัแทน • ประช�ธปิไตยแบบปรึกษ�ห�รือ • ประช�ธปิไตยแบบมีส่วนร่วม • ประช�ธปิไตย
ส�กล 

ประช�ธิปไตยแท้จริงแล้วมีคว�มหม�ยเช่นไร

นานาประชาธิปไตย (Models of Democracy) โดย เดวิด เฮลด์ นักวิช�ก�รด้�นปรชัญ�ก�รเมืองและคว�มสัมพนัธ ์
ระหว่�งประเทศคนสำ�คัญของโลก จะพ�เร�ไปค้นห�คว�มหม�ย แก่นแนวคิด และวิถีปฏิบัติของระบอบที่สถ�ปน�  
“คว�มเห็นของประช�ชน” ซ่ึงเผยตัวในหล�กหล�ยรูปแบบตลอดระยะเวล�ร่วมสองพันปี ผ่�นข้อถกเถียง 
อันแหลมคมจ�กนักคิดคนสำ�คัญอย่�งเพลโต ม�เคียเวลลี รุสโซ ฮอบส์ เวเบอร์ ม�ร์กซ์ โวลล์สโตนคร�ฟต์ และ 
ตัวผู้เขียนเอง

ร่วมเดินท�งผ่�นประวัติศ�สตร์ที่มีชีวิตของประช�ธิปไตย นับตั้งแต่ก�รก่อกำ�เนิดในยุคกรีกโบร�ณ ก�รตกต่ำ�และ 
กลับม�เจิดจรัสอีกคร้ังในยุคฟื้นฟูศิลปวิทย�ก�ร ก�รต่อกรกับทรร�ชย์และรัฐสมบูรณ�ญ�สิทธิ์ในปล�ยศตวรรษ 
ที่ 16 ก�รเปล่ียนผ่�นครั้งใหญ่เม่ือปะทะกับคว�มคิดจ�กฝ่�ยเสรีนิยมและลัทธิม�ร์กซ์ในศตวรรษที่ 18 และ 19  
รวมถึงก�รปรับตัวของประช�ธิปไตยภ�ยใต้กระแสโลก�ภิวัตน์ในยุคปัจจุบัน

ตำ�ร�ว่�ด้วยประช�ธิปไตยฉบับคล�สสิกเล่มน้ีไม่เพียงช่วยให้เร�เข้�ใจถึงแก่นแท้ของประช�ธิปไตยที่มีหล�ก 
คว�มหม�ย-หล�ยรูปแบบ แต่ยังพ�เร�ไปครุ่นคิดถึงหน้�ต�ของประช�ธิปไตยที่เหม�ะควรสำ�หรับศตวรรษที่ 21  
ด้วยคว�มเชื่อม่ันว่�แม้ประช�ธิปไตยจะไม่ใช่โอสถส�รพัดนึกที่เยียวย�ทุกปัญห�ของมนุษย์ แต่มันคือนวัตกรรม 
ก�รปกครองที่ดี ชอบธรรม และมีเสน่ห์เหนือก�ลเวล�
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ฟรีดริช ฮ�เย็ก: 
ต้นธ�รคว�มคิดเสรีภ�พนิยมยุคใหม่

ชื่อต้นฉบับ  Friedrich Hayek: The Ideas and  
    Influence of the Libertarian 
    Economist

ผู้เขียน         Eamonn Butler

ผู้แปล          พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์

จำานวนหน้า  224 หน้�
ราคา   285 บ�ท
ปีที่พิมพ์  2020
ISBN   978-616-8221-61-7
ขนาด   118x185 mm.

“คว�มศรัทธ�ของเร�ที่มีต่อเสรีภ�พ … อยู่บนคว�มเชื่อว่� เสรีภ�พโดยรวมจะปลดปล่อยพลังเพื่อสิ่งที่ดีม�กกว่�
สิ่งที่เลว”
           – ฟรีดริช ฮ�เย็ก, The Constitution of Liberty  

ฟรดีรชิ ฮาเยก็ คือนักเศรษฐศ�สตรค์นสำ�คญัแห่งศตวรรษที ่20 ผู้จุดประก�ยแนวคิดเสรภี�พนิยมอนัเปน็ร�กฐ�น
ของลัทธเิสรนิียมใหม่ นักคิดผู้เชือ่ม่ันในพลังของปจัเจกชน สังคมเสรภี�พ ระบบเศรษฐกจิเสร ีและยนืหยดัท�่มกล�ง
กระแสก�รเตบิใหญข่องรัฐ พหูสูตผู้สร้�งคุณปูก�รตอ่ ทฤษฎีเศรษฐศ�สตร ์ก�รเมือง นิตศิ�สตร ์ตลอดจนจิตวิทย�

ฟรีดริช ฮาเย็ก: ต้นธารความคิดเสรีภาพนิยมยุคใหม่ โดย เอมอนน์ บัตเลอร์ ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันอ�ดัม สมิธ  
พ�ผู้อ่�นย้อนรอยแนวคิดที่เปล่ียนแปลงโลกของฮ�เย็ก สำ�รวจร�กฐ�นของเสรีภ�พ วิเคร�ะห์ตล�ดและวัฏจักร
รุ่งเรือง-ตกต่ำ�ท�งเศรษฐกิจ ชี้ให้เห็นคว�มผิดพล�ดของลัทธิสังคมนิยมที่อ�จพ�ประเทศล่ืนไถลไปสู่เผด็จก�ร
เบ็ดเสร็จ ตีแผ่ข้อจำ�กัดของสังคมศ�สตร์และข้อเตือนใจสำ�หรับ เหล่�วิศวกรสังคม ตลอดจนนำ�เสนอมุมมอง 
รอบด้�นจ�กผู้ต่อต้�นฮ�เย็ก รวมทั้งวิว�ทะท�งนโยบ�ยอันเลื่องลือระหว่�งฮ�เย็กกับเคนส์

หนังสือเล่มน้ีเป็นคู่มือฉบับย่อที่ครบครันสำ�หรับก�รศึกษ�คว�มคิด และอิทธิพลของฮ�เย็ก นักเศรษฐศ�สตร์
ร�งวัลโนเบลปี 1974 เหม�ะสำ�หรับผู้ที่เชื่อมั่นในพลังแห่งเสรีภ�พและผู้สนใจ แนวคิดอมตะที่ยังคงคว�มสำ�คัญยิ่ง
ต่อทิศท�งก�รเมือง และก�รดำ�เนินนโยบ�ยเศรษฐกิจในโลกใหม่ แห่งศตวรรษที่ 21
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ผู้หญิง | อำ�น�จ 

ชื่อต้นฉบับ  Women & Power: A Manifesto

ผู้เขียน         Mary Beard

ผู้แปล          นร�วัลลภ์ ปฐมวัฒน

จำานวนหน้า  120 หน้�
ราคา   185 บ�ท
ปีที่พิมพ์  2020
ISBN   978-616-8221-51-8
ขนาด   118x185 mm.

“เหตใุดเสียงของผู้หญงิถึงถูกทำ�ให้เงยีบงนัในทีส่�ธ�รณะดังทีป่ร�กฏในในมห�ก�พยโ์อดิสซีหรอืในห้องประชมุง�น 
อะไรทำ�ให้ผู้นำ�หญิงระดับโลกอย่�งพระร�ชินีเอลิซ�เบธที่หน่ึงหรือฮิลล�รี คลินตัน ต้องพูดจ�หรือแต่งก�ยเลียน
แบบผู้ช�ยร�วกับเป็น “คนสองเพศ” แล้วกระแส #MeToo ที่ผู้หญิงทั่วโลกลุกขึ้นม�เปิดเผยเรื่องก�รล่วงละเมิด
ท�งเพศจะท้�ท�ยโครงสร้�งอำ�น�จที่กดทับผู้หญิงม�หล�ยพันปีได้จริงหรือไม่

ผู้หญงิ | อำานาจ ผลง�นชิน้เอกของแมร ีเบยีรด์ นักประวตัศิ�สตร์ด้�นอ�รยธรรมกรกี-โรมันโบร�ณจ�กมห�วิทย�ลัย
เคมบรดิจ์ จะพ�เร�ยอ้นกลับไปสืบค้นร�กเหง�้คว�มคิดและวัฒนธรรมทีอ่ยูเ่บือ้งหลังแนวคิด “คว�มเกลียดชงัเพศ
หญิง” ผ่�นตัวอย่�งอันชวนตื่นต�ตื่นใจ ทั้งเทพปกรณัมกรีก ผลง�นของเชกสเปียร์ ภ�พเขียนและประติม�กรรม
ชิ้นเอก ไปจนถึงเหตุก�รณ์ร่วมสมัยและประสบก�รณ์ตรงของเธอเอง

ถ้อยแถลงชิ้นนี้ชวนให้เร�หันม�นิย�ม “อำ�น�จ” เสียใหม่ เพร�ะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงคืออำ�น�จ ห�ใช่ผู้หญิง!
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โง่ศ�สตร์:
กฎพื้นฐ�นว่�ด้วยคว�มโง่เขล�

ชื่อต้นฉบับ The Basic Laws of Human Stupidity
ผู้เขียน       Carlo M. Cipolla
ผู้แปล        สุนันท� วรรณสินธ์ เบล
จำานวนหน้า 96 หน้�
ราคา  165 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-48-8
ขนาด  120x165 mm.

คนโง่เป็นคนประเภทที่อันตร�ยที่สุด 
    – Carlo M. Cipolla 

คนโง่อยู่รอบตัวเร� มีจำ�นวนมห�ศ�ลเกินค�ดคิด และกำ�ลังครองโลกใบนี้

คนโง่ป่วนโลกโดยไร้ผู้นำ� ไร้กฎหม�ยควบคุม ไร้ระเบียบแบบแผน และไร้เหตุผล เพื่อหยุดยั้งคว�มก้�วหน้�และ 
คว�มผ�สุกทุกหัวระแหง ตั้งแต่ในกรุ๊ปไลน์ครอบครัว ห้องประชุมออฟฟิศ โซเชียลมีเดีย แม้กระทั่งบนเก้�อี้ผู้นำ�
ประเทศ

ไม่มีท�งที่เร�จะต่อกรกับพวกเข�ได้ (สู้กับคนโง่เหนื่อยกว่�สู้กับโจรนะคุณ!) โลกทั้งใบอ�จกำ�ลังเดินลงนรกเพร�ะ
เหล่� “ผู้นำ�โง่”

คาร์โล เอ็ม. ชิโปลลา ศ�สตร�จ�รย์แห่งมห�วิทย�ลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ใช้แว่นต�เศรษฐศ�สตร์มองคนโง่และ 
ปร�กฏก�รณ์คว�มโง่ที่เป็นมห�ภยันตร�ย ของมวลมนุษยช�ติ แล้วสกัดเป็นหนังสือแสบสันระดับ “cult classic” 
“กฎพื้นฐ�นว่�ด้วยคว�มโง่เขล�” ห้�ประก�ร ใน โง่ศาสตร์ (The Basic Laws of Human Stupidity)
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เศรษฐกิจส�มสี – เศรษฐกิจแห่งอน�คต

ผู้เขียน       วีระยุทธ ก�ญจน์ชูฉัตร
จำานวนหน้า 240 หน้�
ราคา  250 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-35-8

เทคโนโลยีสีเขียว + ตล�ดสีเงิน + ระเบียบโลกสีทอง คือ “สีสัน” ของเศรษฐกิจแห่งอน�คต

โจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน คือ Planet, People และ Platform ว่�เร�จะจัดก�รกับวิกฤตภูมิอ�ก�ศ  
ไปพรอ้มๆ กบัสภ�วะสังคมสูงวยั และก�รพลิกผันของเทคโนโลยอีย�่งไร โดยไม่ไปซ้ำ�เตมิปญัห�ร�กฐ�นอย�่งคว�ม 
เหลื่อมล้ำ�ที่รุนแรงและฝังลึกขึ้นทุกขณะ

เศรษฐกิจสามส ีเสนอให้ปรับทิศท�งก�รจัดก�รคน เทคโนโลยี และระเบียบโลก ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

ก�รผลิตและอุตส�หกรรมยังคงเป็นหัวใจของก�รพัฒน� แต่ต้องมองผ่�นห่วงโซ่ก�รผลิตข้�มช�ติและขยับเข้�สู่ 
โหมด Green Growth อย่�งจรงิจงั สงัคมสูงวยัควรถกูมองเป็นโอก�สท�งเศรษฐกิจบนฐ�นคดิ Silver Economy  
ซึ่งส�ม�รถยกระดับเทคโนโลยีและสร้�งง�นคุณภ�พไปพร้อมกัน ในขณะเดียวกัน ก็ต้องร่วมผลักดันฉันทมติใหม ่
ในก�รจัดระเบียบโลกให้เป็นโลก�ภิวัตน์ที่เปิดกว้�งยืดหยุ่นและเอื้อประโยชน์ต่อก�รเติบโตของประเทศต่�งๆ  
อย่�งถ้วนหน้� เหมือนดังยุค Golden Age of Capitalism

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองศ�สตร�จ�รย์ด้�นเศรษฐศ�สตร์ก�รเมือง National Graduate Institute for Policy  
Studies (GRIPS) มห�วิทย�ลัยเฉพ�ะท�งด้�นนโยบ�ยส�ธ�รณะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
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เศรษฐศ�สตร์ [ฉบับท�งเลือก]

ชื่อต้นฉบับ  Economics: The User’s Guide
ผู้เขียน        Ha-Joon Chang
ผู้แปล          วีระยุทธ ก�ญจน์ชูฉัตร
จำานวนหน้า  440 หน้�
ราคา   395 บ�ท
ปีที่พิมพ์  2019 
ISBN   978-616-8221-09-9

ฮาจุน ชาง นักเศรษฐศ�สตร์แห่งมห�วิทย�ลัยเคมบริดจ์ เป็นทั้งพ่อมดและกัปตันย�นอวก�ศสำ�หรับวิช� 
เศรษฐศ�สตร์

เศรษฐศ�สตร์อ�จเป็นเหมือนป่�ลึกลับสำ�หรับคนส่วนใหญ่ เพร�ะเต็มไปด้วยคว�มน่�หว�ดกลัวของตัวเลขและ 
ศพัท์แสงแปลกประหล�ด แต่ใน เศรษฐศาสตร์ [ฉบับทางเลอืก] เลม่นี้ ช�งจะพ�เร�เดนิท�งเข�้สูดิ่นแดนล้ีลบัอย่�ง 
ไม่ตอ้งเกรงกลัวใคร โดยเริม่จ�กก�รใชเ้วทมนตรป์ลดพนัธน�ก�รคว�มเชือ่เรือ่งเศรษฐกจิแบบเดิมๆ เผยคว�มลับ 
ของทนุนิยมทีซุ่กซ่อนอยูต่ัง้แตอ่ดีตจนถึงปจัจุบนั รวมถึงพ�เร�ไปรูจั้กกบัตำ�ร�ทีพ่อ่มดในอดีตอย�่ง อ�ดัม สมิธ,  
จอห์น เมย์น�ร์ด เคนส์ หรือ โยเซฟ ชุมเพเทอร์ ทิ้งเอ�ไว้

หลังจ�กรู้จักป่�ลึกลับแห่งนี้ดีแล้ว ช�งจะพ�เร�ขึ้นย�นอวก�ศ ออกทะย�นท่อง “จักรว�ลเศรษฐศ�สตร์” ไปสำ�รวจ 
ที่ม�ที่ไปของดวงด�วต่�งๆ (ทำ�ไมจึงมีเพียงบ�งประเทศที่ร่ำ�รวย) ไปพบเจอมนุษย์ต่�งด�วที่ชื่อคุ้นหูแต่ไม่รู้ว่�ทำ� 
อะไรกันแน่ (เช่น ว�ณิชธนกิจ บรรษัทข้�มช�ติ) รวมถึงชี้ชวนให้เร�มองโลกในมุมมองใหม่ที่ไม่อ�จเห็นได้จ�ก 
ย�นลำ�อื่น (รัฐบ�ลควรพัฒน�เศรษฐกิจอย่�งไร คว�มสุขของมนุษย์วัดได้จริงหรือ)

เศรษฐศาสตร ์[ฉบบัทางเลือก] เล่มน้ี เปน็ทัง้คัมภีรท์ีเ่ปดิโลกคว�มคิดท�งเศรษฐศ�สตรอ์นัหล�กหล�ยและท�้ท�ย 
แนวคิดกระแสหลัก รวมถึงเปน็คู่มือทีช่ว่ยเตรยีมคว�มพรอ้มให้เร�ออกเดินท�งทอ่งจักรว�ลเศรษฐศ�สตรไ์ด้ด้วย 
ตัวเอง … เหลือแต่คุณแล้ว ว่�พร้อมจะขึ้นย�นอวก�ศของช�งหรือยัง
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เศรษฐศ�สตร์พฤติกรรม: 
เศรษฐศ�สตร์แนวใหม่ท่ีมองคนไปไกลกว่�
สัตว์เศรษฐกิจ

ชื่อต้นฉบับ Misbehaving: The Making of
  Behavioral Economics
ผู้เขียน Richard H. Thaler
ผู้แปล ศรพล ตุลยะเสถียร 
   และพิมพัชร� กุศลวิทิตกุล
จำานวนหน้า 536 หน้�
ราคา  450 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-10-5

• ถ้�ตล�ดมีประสิทธิภ�พจริง ทำ�ไมวิกฤตก�รเงินจึงเกิดขึ้นเสมอ?
• เหตุใดเร�จึง “เบรกแตก” กินของโปรดจนลืมตัว?
• ทำ�ไมเร�ถึงแพ้ต่อ “ป้�ยลดร�ค�” ไปเสียทุกที?

หลักเศรษฐศ�สตร์เชื่อว่�มนุษย์มีเหตุมีผล แต่หล�ยครั้งมนุษย์ก็มีพฤติกรรม “ข�ดสติ” เช่นนี้มิใช่หรือ?

รชิารด์ เธเลอร ์ศ�สตร�จ�รยด้์�นเศรษฐศ�สตร์พฤตกิรรมแห่งคณะบรหิ�รธรุกจิบธู มห�วทิย�ลัยชคิ�โก คือหน่ึงใน 
ผู้บกุเบกิก�รนำ�ผลวิจัยท�งจิตวิทย�ม�ประยกุตใ์ช ้จนผลก�รศึกษ�จำ�นวนม�กชีใ้ห้เห็นว่� พฤตกิรรมม�กม�ยของ 
มนุษย์จริงๆ นั้นขัดแย้งกับข้อสมมติทั่วไปของทฤษฎีเศรษฐศ�สตร์ที่ว่�คนเร�มีเหตุมีผลและเห็นแก่ตัว เช่น ก�รที่ 
คนเร�ยอมเสียประโยชน์เพื่อลงโทษคนที่เอ�เปรียบผู้อื่น และ “ปร�กฏก�รณ์เงินของเจ้�มือ” ที่ทำ�ให้เร�กล้�เสี่ยง 
ม�กขึ้นในเกมก�รพนัน

“เศรษฐศ�สตรพ์ฤตกิรรม” เปน็เศรษฐศ�สตรแ์นวใหม่ทีส่่งอทิธพิลยิง่ทัง้ในเชงิวิช�ก�รและนโยบ�ย เชน่ ส�ข�วชิ� 
ก�รเงินเชิงพฤติกรรมที่เป็นด�วดวงใหม่ในแวดวงก�รเงิน โครงก�ร “พรุ่งนี้จะออมม�กขึ้น” ซึ่งช่วยแก้ปัญห�คน 
ออมเงนิไม่พอใชย้�มเกษียณ และก�ร “สะกดิ” เตอืนให้คนไม่ลืมกนิย�ทีส่ำ�คัญยิง่ตอ่ชวีติ เศรษฐศ�สตรพ์ฤตกิรรม 
จึงเป็นหนท�งให้เร�พัฒน�ทฤษฎีที่มีอยู่ และปรับปรุงนโยบ�ยส�ธ�รณะให้เกิดประโยชน์มห�ศ�ลแก่ผู้คนม�กม�ย 
ที่เป็นมนุษย์เดินดิน ไม่ใช่มนุษย์สมมติที่มีแต่ในทฤษฎี





Intelligent 
Lifestyle  

ไลฟ์สไตล์และการพัฒนาตนเอง 
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หว�นซ่อนต�ย:  
เปิดโปงว�ยร้�ยสุขภ�พในคร�บน้ำ�ต�ล

ชื่อต้นฉบับ The Case Against Sugar
ผู้เขียน Gary Taubes
ผู้แปล ลลิต� ผลผล�
จำานวนหน้า 464 หน้�
ราคา  425 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN  978-616-8313-12-1

ทกุวันน้ีเร�อยูใ่นยคุแห่งอ�ชญ�กรรมสุขภ�พ โรคอว้นและเบ�หว�นแพรก่ระจ�ยในระดับโรคระบ�ด และผู้ตอ้งสงสัย
ไม่ใชใ่ครอืน่ไกล แตอ่ยูเ่คียงข้�งเร�ในโดนัทม้ือเช�้ ช�นมไข่มุกย�มบ�่ย หรอืไอศกรมีตบท�้ยวัน เพชฌฆ�ตทีซ่่อน
พิษร้�ยใต้รอยยิ้มหว�น น้ำาตาลไงล่ะ!

หวานซ่อนตาย พ�เร�สืบเส�ะเบ�ะแสของน้ำ�ต�ล แกะรอยประวัติศ�สตร์อันพลิกผันจ�ก “ส�รในอุดมคติ” ที่เป็น 
ด่ังย�ชูกำ�ลัง กล�ยเป็นจำ�เลยที่แพทย์ นักวิจัย และอุตส�หกรรมน้ำ�ต�ล กล่�วห�และแก้ต่�งกันไม่รู้จบ พร้อมไข 
คว�มจริงเกี่ยวกับอิทธิพลที่น้ำ�ต�ลมีต่อมนุษย์ อ�ทิ ภัยเงียบที่ฝังตัวผ่�นแม่สู่ลูก ก�รโยนคว�มผิดให้ไขมันและ
แคลอรี หรือบทบ�ทก่อโรคที่ไม่ใช่แค่เบ�หว�น แต่ชักใยอยู่เบื้องหลังโรคอ้วน โรคหัวใจ มะเร็ง และอัลไซเมอร์

เม่ือคว�มหว�นชื่นใจแปรเปล่ียนเป็นหว�นเชือดใจ และน้ำ�ต�ลอ�จเป็นเสมือนบุหรี่แห่งยุคสมัยใหม่ ถึงเวล�แล้ว 
ที่เร�จะปฏิวัติคว�มเข้�ใจเรื่องกลไกของน้ำ�ต�ลที่ส่งผลต่ออินซูลิน ก�รเผ�ผล�ญ และสุขภ�พในระดับพันธุกรรม  
พร้อมค้นห�แนวท�งที่ควรปรับใช้ในอน�คต เพื่อกอบกู้สุขภ�พดีที่ถูกปล้นชิงกลับคืนม�

เพร�ะห�กปล่อยให้น้ำ�ต�ลลอยนวลต�มอำ�เภอใจ เหยื่อคนต่อไปอ�จเป็นคุณ
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ตำ�รับด่วนซ่อมใจ  

ชื่อต้นฉบับ Instant Mood Fix: Emergency 
 Remedies to Beat Anxiety, 
 Panic or Stress
ผู้เขียน Olivia Remes
ผู้แปล สุญญ�ต� เมี้ยนละม้�ย
จำานวนหน้า 192 หน้�
ราคา  250 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN  978-616-8313-11-4

เครียด ตระหนก วิตก ลังเลใจ อารมณ์อะไรก็ซ่อมได้!

จะดีแค่ไหนถ้�มีย�ขน�นพิเศษที่ช่วยบรรเท�ส�รพัดอ�ก�รท�งใจได้เหมือนที่เร�กินย�แก้เจ็บป่วยท�งก�ย  
ดร.โอลิเวีย รีมส์ ระบุอ�รมณ์เชิงลบ 10 ประเภท ที่ปิดกั้นศักยภ�พและกัดกร่อนจิตใจห�กปล่อยให้เรื้อรัง ตั้งแต่
คว�มรู้สึกถูกปฏิเสธ เหง� สิ้นหวัง กังวล ข�ดแรงจูงใจ หรือรู้สึกท่วมท้นจนเกินรับไหว

ณ วิน�ทีที่อ�รมณ์ถ่ังโถมเข้�ใส่ ตำารับด่วนซ่อมใจ เล่มน้ีช่วยคุณได้ด้วย “ย�ฉุกเฉิน” ชนิดอ่�นจบในสองน�ที
เพื่อกอบกู้ในกรณีวิกฤต สอดแทรกข้อมูลวิทย�ศ�สตร์เบื้องหลังส�รพัดอ�รมณ์ พร้อมกลยุทธ์ระยะย�วที่เป็น
ด่ัง “วัคซีน” เพื่อรับมือและสร้�งภูมิคุ้มกันในอน�คตด้วยวิธีง่�ยๆ ที่คุณอ�จค�ดไม่ถึง เช่น ประโยชน์ของก�ร  
“ทำ�ชุ่ยๆ” ไปก่อน วิธีกอบกู้ตัวเองผ่�นก�รเขียน ฯลฯ

เพร�ะเร�ต่�งมีวันที่หลงท�ง หมดไฟ และใจพัง หนังสือเล่มน้ีจะเป็นเสมือน “กล่องย�ส�มัญประจำ�ใจ” ที่จะช่วย
ประคองคุณออกจ�กพ�ยุท�งอ�รมณ์ และพร้อมลุกขึ้นใหม่ด้วยใจที่แข็งแรงอีกครั้ง
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Why We Swim:  
แหวกว่�ยสู่ส�ยน้ำ� 

ชื่อต้นฉบับ Why We Swim
ผู้เขียน Bonnie Tsui
ผู้แปล สุทธิม�น ลิมปนุสรณ์
จำานวนหน้า 280 หน้�
ราคา  315 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN  978-616-8221-99-0

สายน้ำาคือดินแดนพิศวงเปี่ยมจินตน�ก�ร
คือสรวงสวรรค์อันชื่นฉ่ำ�ซึ่งห�กเพลี่ยงพล้ำ�อ�จต้องเตรียมสบต�ปีศ�จ
คือประตูสู่อิสรภ�พและคว�มเป็นไปได้ไร้ขอบเขต
คือพื้นที่ปลอดภัยซึ่งไร้พรมแดนท�งเพศ เชื้อช�ติ และวัฒนธรรม 

Why We Swim: แหวกว่ายสู่สายน้ำา พ�เร�กระโจนเข้�สู่ประวัติศาสตร์แห่งก�รว่�ยน้ำ�ที่มนุษย์เดินดินหลงใหล 
ม�ตั้งแต่ยุคดึกดำ�บรรพ์ ดำ�ด่ิงสู่ปรัชญาแห่งสภ�วะล่ืนไหลไร้น้ำ�หนักที่ซ่อนอยู่ในทุกก�รว�ดแขนเตะข� หลีกเร้น
เพื่อค้นห�ตัวตนภ�ยในโลกใต้น้ำ�อันแช่มช้� ขณะเดียวกันก็รุ่มร้อนด้วยจิตวิญญ�ณแห่งก�รแข่งขัน พร้อมสำ�รวจ
วิถีธาราบำาบัดที่ช่วยรักษ�ส�รพัดโรคท�งก�ย เยียวย�หัวใจที่แตกสล�ย และฟื้นคืนคว�มหม�ยของชีวิต

ม�ร่วมแหวกว่�ยสู่ส�ยน้ำ�อันเปี่ยมมนตร์ขลังผ่�นประสบก�รณ์น่�ตื่นต�และบทสนทน�กับนักว่�ยทั่วโลก ตั้งแต่
ปรม�จ�รย์ผู้สืบทอดวิถีก�รว่�ยแบบซ�มูไร “มนุษย์แมวน้ำ�” ผู้รอดชีวิตหลังลอยคอกล�งทะเลเย็นเยือกน�น 
หกชั่วโมง ไปจนถึงโค้ชช�วสหรัฐฯ ผู้บุกเบิกชั้นเรียนว่�ยน้ำ�เชื่อมสัมพันธ์ในพระร�ชวังของซัดดัม ฮุสเซน 

ทุกก�รแหวกว่�ยมีเรื่องร�วน่�จดจำ� และชั่ววิน�ทีที่ร่�งคุณกระทบผืนน้ำ� ก�รเดินท�งสู่โลกอันแสนอัศจรรย์ 
ก็เริ่มต้นขึ้นแล้ว
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คว�มทรงจำ�สร้�งสุข:  
ศิลปะแห่งก�รเก็บรักษ�ช่วงเวล�
เปี่ยมคว�มหม�ย

ชื่อต้นฉบับ The Art of Making Memories: 
 How to Create and Remember 
 Happy Moments
ผู้เขียน Meik Wiking
ผู้แปล สุรัติวดี เพชรเรียง
จำานวนหน้า 296 หน้�
ราคา  395 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-97-6

“เธอไม่รู้ตัวหรอกว่�กำ�ลังสร้�งคว�มทรงจำ� เธอรู้แค่ว่�เธอกำ�ลังสนุกอยู่เท่�นั้น” – วินนี เดอะ พูห์

คุณยังจำ�จูบแรกได้ไหม จำ�อ�ห�รม้ืออร่อยที่สุดที่เคยล้ิมลองได้หรือเปล่� ยังจำ�กล่ินลมทะเลที่โชยปะทะใบหน้� 
ในวันหยุดฤดูร้อน หรือจำ�อ้อมกอดคนรักในย�มอ่อนล้�ได้หรือไม่

ความทรงจำา คือเรื่องเล่�แห่งชีวิตที่ประกอบสร้�งเป็นตัวตน คือก�ววิเศษที่เชื่อมปัจจุบันกับวันว�น คือเครื่องมือ
ก่อร่�งสร้�งฝันเพื่ออน�คต

ไมก์ วิกิง ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยคว�มสุขแห่งเดนม�ร์ก และผู้เขียนหนังสือ ฮุกกะ และ ลุกกะ รวบรวมผล
ก�รวิจัยคว�มสุขจ�กทั่วโลก ตลอดจนข้อมูลท�งวิทย�ศ�สตร์เกี่ยวกับคว�มทรงจำ� ม�กล่ันกรองเป็นคู่มือแห่ง  
“ความทรงจำาแสนสุข” ไม่ว่�จะเป็นเคล็ดลับก�รสร้�งคว�มทรงจำ�ใหม่ๆ ด้วยพลังแห่งครั้งแรก ก�รเรียกคืน 
คว�มทรงจำ�ผ่�นประส�ทสัมผัสทั้งห้� ก�รเก็บรักษ�ช่วงเวล�เปี่ยมคว�มหม�ยผ่�นหลักฐ�นที่ไม่ใช่แค่ภ�พถ่�ย  
ไปจนถึงศิลปะแห่งก�รปล่อยว�งอดีตเพื่อก้�วต่อไป

น่ีคือภ�รกจิเส�ะห�คว�มทรงจำ�ทีสู่ญห�ยและเปล่ียนคืนวันว�่งเปล่�ให้เปน็โมงย�มอนัน่�จดจำ� เพือ่รวบรวมขุมทรพัย์
แห่งอดีตแสนงดง�มจ�กวันว�น ร้อยเรียงเป็นปัจจุบันที่มีคว�มหม�ย และก่อร่�งเส้นท�งแห่งคว�มทรงจำ�แสนสุข 
ในอน�คต
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ฮุกกะ: ปรัชญ�คว�มสุขฉบับเดนม�ร์ก

ชื่อต้นฉบับ The Little Book of Hygge: 
 The Danish Way to Live Well
ผู้เขียน Meik Wiking
ผู้แปล พลอยแสง เอกญ�ติ
จำานวนหน้า 296 หน้�
ราคา  395 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-58-7

“Hygge” /ฮุกกะ/ (น.) ศิลปะในก�รสร้�งคว�มใกล้ชิดผูกพัน คว�มรู้สึกผ่อนคล�ยในจิตวิญญ�ณ ก�รห�คว�มสุข
จ�กสิ่งรอบตัวในปัจจุบัน

เดนม�ร์กมักได้รับก�รยกย่องให้เป็น “มห�อำ�น�จแห่งคว�มสุข” อันดับหน่ึงของโลกในก�รจัดอันดับของยูเอ็น 
และโออีซีดี จนผู้คนอดสงสัยไม่ได้ว่� อะไรทำ�ให้ดินแดนขน�ดเล็กที่ห่มคลุมด้วยคว�มหน�วเหน็บและฝนชื้นเกือบ
ตลอดทัง้ปมีีคว�มสุขได้ขน�ดน้ี คำ�ตอบคือ “ฮุกกะ” ปรชัญ�และวถีิคว�มสุขของช�วเดนิชทีก่ล�ยเปน็กระแสนิยม 
ไปทั่วโลก กระทั่งพจน�นุกรมออกซฟอร์ดยังยกให้เป็น 1 ใน 10 คำ�ศัพท์แห่งปี 2016

ไมก์ วิกิง ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยคว�มสุข กลั่นกรองประสบก�รณ์หล�ยปีม�รวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งจะพ�เร� 
ไปรู้จักวิถี “ฮุกกะ” ในหล�ยแง่มุม ตั้งแต่อ�ห�ร ก�รตกแต่งบ้�น ก�รคบห�สม�คม ไปจนถึงมุมมองคว�มคิด 
ที่ชี้ชวนให้คุณมองห�คว�มสุขในสิ่งละอันพันละน้อยรอบตัว เพื่อสร้�งวิถีชีวิตที่ “ฮุกกะ” ในแบบของคุณเอง
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ลุกกะ: วิถีคว�มสุขจ�กทุกมุมโลก

ชื่อต้นฉบับ The Little Book of Lykke: 
 The Danish Search for the  
 World’s Happiest People
ผู้เขียน Meik Wiking
ผู้แปล ลลิต� ผลผล�
จำานวนหน้า 296 หน้�
ราคา  395 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN  978-616-93068-1-8

“Lykke” /ลุกกะ/ (น.) คว�มสุข

ขอต้อนรับสู่ก�รเดินท�งเส�ะห�คว�มสุขไปกับ ไมก์ วิกิง ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยคว�มสุข ที่จะพ�คุณออก  
“ล่�สมบตั”ิ เพือ่แกะรอยชิน้ส่วนของวิถีแห่งคว�มสุขทีก่ระจ�ยอยูต่�มดินแดนต�่งๆ ทัว่โลก นับตัง้แตว่ธิกีนิอ�ห�ร 
เพื่อเพิ่มพูนคว�มสุขอย่�งช�วฝรั่งเศส แนวคิดเรื่องก�ร “ปัดฝุ่นสมอง” ในภูฏ�น “ก�รอ�บป่�” เพื่อเสริมสร้�ง 
สุขภ�พก�ยใจแบบช�วญี่ปุ่น ไปจนถึงเคล็ดลับที่ทำ�ให้พ่อแม่ช�วโปรตุเกสเป็นพ่อแม่ที่มีคว�มสุขที่สุดในโลก

หนังสือเล่มน้ีเปรียบเสมือนคู่มือรวบรวมบทเรียนแห่งคว�มสุขที่กล่ันกรองจ�กประสบก�รณ์ ง�นวิจัย และกรณี 
ศึกษ�ทั่วโลก เพื่อค้นห�คำ�ตอบว่�ปัจจัยข้อใดคือกุญแจสำ�คัญที่เป็นตัวกำ�หนดคว�มสุขในแต่ละประเทศ และไข 
ปริศน�น�นัปก�รเกี่ยวกับคว�มสุข อ�ทิ เหตุใดบ�งคนร่ำ�รวยข้ึนแต่กลับมีคว�มสุขน้อยลง เฟซบุ๊กเกี่ยวพันกับ 
ระดับคว�มพึงพอใจในชีวิตอย่�งไร และคว�มสุขส่งผลเช่นไรต่อผลก�รลงประช�มติเบร็กซิต

น่ีคือล�ยแทงทีไ่ม่เพยีงนำ�ท�งคุณสู่วิถีแห่งคว�มสุขในระดับบคุคล แตย่งัชว่ยสร้�งสังคมที ่“อยูดี่-มีสุข” และเปีย่มล้น 
ด้วย “ลุกกะ” สำ�หรับเร�ทุกคน
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Limitless: 
ปลดล็อกศักยภ�พสมอง ปลุกพลังคว�มคิด  
สู่ชีวิตไร้ขีดจำ�กัด

ชือ่ตน้ฉบบั  Limitless: Upgrade Your Brain, Learn 
Anything Faster, and Unlock Your 
Exceptional Life

ผู้เขียน Jim Kwik
ผู้แปล พิชญ์สินี คงประช�
จำานวนหน้า 440 หน้�
ราคา  395 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-96-9

“ขีดจำ�กัดเดียวที่เร�มี คือขีดจำ�กัดที่เร�เชื่อว่�มีอยู่”
      – เวย์น ไดเออร์

จิม ควิก เจ้�ของควิกเลิร์นน่ิง (Kwik Learning) แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อก�รเรียนเร็วที่มีนักเรียนจ�กกว่� 195  
ประเทศทั่วโลก กลั่นประสบก�รณ์ 25 ปีของก�รเป็นโค้ชสมองให้เหล่�นักกีฬ� นักแสดง และนักธุรกิจชั้นนำ� ตั้งแต่ 
โอปร�ห์ วินฟรีย์ วิล สมิธ ไปจนถึงอีลอน มัสก์ ผส�นกับคว�มรู้ด้�นประส�ทวิทย�ศ�สตร์ แล้วสกัดเป็นโมเดล 
ไร้ขีดจำ�กัด (Limitless Model) 3M เพื่อปลดล็อกพลังสมองสู่ชีวิตไร้ขีดจำ�กัด

•  Mindset: ปรบั “ชดุคว�มคิด” เพือ่ทล�ยขีดจำ�กดั ตอ่กรกบัคว�มเชือ่ทีฉ่ดุรัง้คุณ รูเ้ท�่ทนัทกุคำ�โปป้ดเกีย่วกบั 
ศักยภ�พ พร้อมวิธีตั้งโปรแกรมสมองให้มองเห็นทุกคว�มเป็นไปได้

•  Motivation: ปลุก “แรงผลักดัน” ให้ลุกโชนอย่�งยั่งยืน กำ�หนดเป้�หม�ยที่ใช่ ตรงใจ และยืดหยุ่น ค้นห�วิธ ี
ดำ�ดิ่งสู่ “ภ�วะลื่นไหล” พร้อมเทคนิคเสริมพลังสมองผ่�นกิจวัตรที่ทำ�ได้ทุกวัน

•  Method: เปล่ียน “วิธีก�ร” เพื่อ “เรียนรู้วิธีเรียนรู้” ด้วยกลไกประส�ทวิทย�ศ�สตร์ สกัดสูตรกำ�ร�บว�ยร้�ย 
ยคุดิจิทลัทีก่อ่กวนคว�มส�ม�รถในก�รเรยีนรู ้พรอ้มวิธอี�่นให้เรว็ข้ึน จดจำ�ได้แม่นยำ� และดึงข้อมูลม�ใชไ้ด้ทกุ
เมื่อที่ต้องก�ร

เพร�ะสมองคือเทคโนโลยีอันทรงพลังที่สุดในโลกซ่ึงมีติดตัวมนุษย์ทุกคน น่ีคือหนังสือที่จะปลดปล่อยพลังซ่ึง 
หลับใหลในตวัคุณ เพือ่พชิติทกุอปุสรรค ปลุกพลังคว�มคิด และปลดล็อกศักยภ�พ โดยปร�ศจ�กกำ�แพงทีช่ือ่ว่�  
“ขีดจำ�กัด” อีกต่อไป



129

สมองฟิต-ฟิตสมอง: 
เคล็ดลับเพิ่มศักยภ�พและปลุกคว�มคิด
สร้�งสรรค์ ฉบับศัลยแพทย์สมอง

ชื่อต้นฉบับ Neurofitness: A Brain Surgeon’s  
  Secrets to Boost Performance and  
  Unleash Creativity
ผู้เขียน Rahul Jandial
ผู้แปล ลลิต� ผลผล�
จำานวนหน้า 320 หน้�
ราคา  345 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-75-4

• เหตุใดอ�ก�รใจลอยจึงช่วยเสริมสร้�งคว�มคิดสร้�งสรรค์
• เร�ควรบริโภคค�เฟอีนอย่�งไรให้เป็นย�บำ�รุงสมอง
• ก�รใช้โซเชียลมีเดียส่งผลดีหรือผลเสียต่อสมองผู้สูงอ�ยุ
• จริงหรือไม่ที่คนมีเหตุผลถนัดสมองซีกซ้�ย ส่วนคนทำ�ง�นสร้�งสรรค์ถนัดสมองซีกขว�
 
ห�กเปรียบร่�งก�ยมนุษย์เป็นลำ�เรือ “สมอง” ก็คือกัปตันแสนช�ญฉล�ดผู้คุมห�งเสือคว�มคิดและพฤติกรรม 
ราหุล จันเดียล ประส�ทศัลยแพทย์ผู้เชื่อในศักยภ�พอันไร้ที่ส้ินสุดของสมอง จะพ�คุณเดินท�งเข้�สู่โลกเร้นลับ 
ของอวัยวะอันแสนซับซ้อน ลัดเล�ะเครือข่�ยประส�ทที่ถักทอคว�มมหัศจรรย์เบื้องหลังก�รเรียนรู้ ก�รทำ�ง�น และ 
ก�รควบคุมอ�รมณ ์สอดแทรกด้วยเรือ่งร�วน่�ทึง่อย�่งสมองชวีประดิษฐ์ทีป่ดิสวิตชค์ว�มดุร�้ยของกระทงิได้เพยีง 
ปล�ยนิ้ว หรือบทเรียนอันตร�ตรึงเมื่อปล�ยมีดผ่�ตัดอ�จเปลี่ยนชีวิตใครบ�งคนตลอดก�ล

ม�เรียนรู้วิธี “ฟิตสมอง” เพื่อเพิ่มศักยภ�พท�งปัญญ�และปลดปล่อยคว�มคิดสร้�งสรรค์ที่เหม�ะกับทุกช่วงวัย  
แล้วคุณจะรู้ว่�นอกจ�กก�รดูแลหัวใจและร่�งก�ยแล้ว สมองที่แข็งแรงคือกุญแจสำ�คัญดอกใหม่สู่ชีวิตอันเปี่ยม 
ประสิทธิภ�พอย่�งแท้จริง
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ห�ยใจเปลี่ยนชีวิต

ชื่อต้นฉบับ The Oxygen Advantage
ผู้เขียน Patrick McKeown
ผู้แปล พลอยแสง เอกญ�ติ
จำานวนหน้า 424 หน้�
ราคา  395 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-65-5

“ก�รห�ยใจม�กเกินไปอ�จส่งผลเสียต่อสุขภ�พเช่นเดียวกับก�รกินม�กเกินไป”

คุณมักหอบห�ยใจบอ่ยๆ เม่ือออกกำ�ลังก�ยใชห่รอืไม่? ชอบเผลอถอนห�ยใจโดยไม่รูต้วัหรอืเปล่�? เคยห�ยใจแรง 
จนคนรอบข้�งได้ยินเสียงบ้�งไหม? ห�กคำ�ตอบคือใช่ ถึงเวล�แล้วที่คุณจะเปลี่ยนวิธีห�ยใจ-เปลี่ยนชีวิต!

นิสัยก�รห�ยใจแบบผิดวิธคืีอภัยเงยีบทีแ่พร่กระจ�ยเหมือนไวรสั หล�ยคนเชือ่ว�่ตอ้ง “สูดห�ยใจเฮือกใหญ”่ ท�งป�ก 
เพื่อรับออกซิเจนเข้�สู่ร่�งก�ย แต่ห�รู้ไม่ว่�น่ันคือก�รสูดรับส�รพัดปัญห�สุขภ�พเข้�ม�โดยไม่รู้ตัว ไม่ว่�จะเป็น 
อ�ก�รนอนไม่หลับ ภ�วะวิตกกังวล โรคหืด ไปจนถึงโรคหัวใจ

แพทริก แมคคีโอน ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รห�ยใจ และผู้คิดค้นโปรแกรม Oxygen Advantage ซึ่งช่วยรักษ�ผู้คน 
ม�กว่� 5,000 คน รวมถึงนักกีฬ�โอลิมปิก จะพ�เร�ไปพัฒน�ร่�งก�ยด้วยเทคนิคก�รห�ยใจที่ทั้งเรียบง่�ยและเป็น 
วิทย�ศ�สตร ์เรยีนรูค้ว�มสัมพนัธร์ะหว่�งร่�งก�ยและออกซิเจน ค้นห�เหตผุลว่�ทำ�ไม “จมูกมีไวห้�ยใจ ป�กมีไว้กนิ”  
พร้อมส�รพัดเคล็ดวิธีฝึกห�ยใจที่ทำ�ได้เองทุกวัน

ไม่ว่�คุณจะเป็นนักกีฬ�ที่อย�กเพิ่มคว�มฟิต ตั้งเป้�พิชิตน้ำ�หนักในฝัน ทรม�นกับโรคท�งเดินห�ยใจ หรืออย�ก 
มีสุขภ�พแข็งแรงในทุกวัน นี่คือเคล็ดลับสุขภ�พแบบ “ทำ�น้อยแต่ได้ม�ก” เพื่อมุ่งสู่ชีวิตที่เปี่ยมพลังและไร้โรคภัย  
ซึ่งทำ�ได้ง่�ยๆ เพียงแค่เปลี่ยนวิธีห�ยใจของคุณเอง
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Talk Like TED

ชื่อต้นฉบับ Talk like TED: The 9 Public-
  Speaking Secrets of the World’s  
  Top Minds

ผู้เขียน Carmine Gallo 

ผู้แปล พลอยแสง เอกญ�ติ

จำานวนหน้า 320 หน้�

ราคา  325 บ�ท

ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-66-2

คว�มคิดก้�วล้ำ�ทำ�ให้สตีฟ จอบส์, บิลล์ เกตส์ และสตีเฟน ฮอว์คิง ข้ึนสู่จุดยอดในส�ยอ�ชีพ แต่ปัจจัยที่ส่งให้ 
พวกเข�กล�ยเป็นซูเปอร์สต�ร์ คือก�รนำ�เสนอคว�มคิดได้จับใจผู้ฟัง ดังที่สร้�งคว�มประทับใจในก�รพูดบนเวที 
ระดับโลกอย่�ง TED ม�แล้ว! 

เหตุใดนักพูดหล�ยคนของ TED จึงนำ�เสนอคว�มคิดได้ทรงพลังและเข้�ถึงผู้ฟังนับล้�นทั่วโลก คาร์ไมน์ แกลโล  
ผู้ช่ำ�ชองด้�นก�รนำ�เสนอให้มีประสิทธิผลและสร้�งคว�มเป็นผู้นำ� ไขรหัสก�รนำ�เสนอ TED กว่� 500 ชุด และ 
สัมภ�ษณ์ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รส่ือส�รระดับโลกม�กม�ย จนกล่ันกรองออกม�เป็น Talk Like TED หนังสือซ่ึง 
เจ�ะลึกศ�สตร์แห่งก�รสื่อส�รยิ่งกว่�หนังสือเล่มใดๆ

ไม่ว่�คุณจะเป็นนักพูดอ�ชีพที่ต้องขึ้นพูดบนเวทีชั้นนำ�อย่�ง TED นักศึกษ�ที่ต้องนำ�เสนอโครงก�รหน้�ชั้นเรียน 
ตวัแทนบรษัิททีป่ร�รถน�จะข�ยผลิตภัณฑแ์ละบรกิ�ร ผู้นำ�ทีต่อ้งก�รสร�้งแรงบนัด�ลใจ ตลอดจนใครกต็�มทีอ่ย�ก
ส่ือส�รคว�มคิดและตัวตนอย่�งม่ันใจและน่�เชื่อถือ หนังสือเล่มน้ีจะช่วยให้คุณออกแบบก�รนำ�เสนอคว�มคิดได้
ประทับใจกว่�ที่เคยมีม�ก่อน
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Thank You for Coming to 
My TED Talk: 
คู่มือก�รพูดในที่ส�ธ�รณะสำ�หรับคนรุ่นใหม่

ชื่อต้นฉบับ Thank You for Coming to 
  My TED Talk: A Teen Guide to  
  Great Public Speaking
ผู้เขียน Chris Anderson  

  with Lorin Oberweger
ผู้แปล พิริยะ กุลก�ญจน�ชีวิน
จำานวนหน้า 176 หน้�
ราคา  240 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-73-0

ทุกวันนี้เร�อยู่ในโลกที่พลังแห่งก�ร “พูด” สร้�งแรงสั่นสะเทือนได้อย่�งมห�ศ�ล และ “เสียง” ของคนรุ่นใหม่ส่งไป 
ได้ไกลอย่�งที่ไม่เคยเป็นม�ก่อน ไม่ว่�จะเป็นก�รนำ�เสนอหน้�ชั้นเรียน แข่งขันโต้ว�ที อัดพอดแคสต์ หรือถ่�ยคลิป 
ออนไลน์ที่เผยแพร่สู่ผู้ชมนับล้�น ล้วนมีโอก�สเปลี่ยนคว�มคิดผู้คนหรือกระทั่งเปลี่ยนโลก และทั้งหมดนี้เกิดขึ้น 
ได้ด้วย “ก�รนำ�เสนออย่�งทรงพลัง”

TED คือเวทีที่เชื่อในพลังก�รนำ�เสนอ “คว�มคิดที่ควรค่�แก่ก�รเผยแพร่” คนรุ่นใหม่ต่�งตบเท้�ขึ้นเวที TED และ 
“พูด” เพื่อขับเคล่ือนโลกด้วยคว�มคิดสร้�งสรรค์อันน่�อัศจรรย์ คริส แอนเดอร์สัน ผู้อยู่เบื้องหลังคว�มสำ�เร็จ
ของ TED สกดัแกน่คว�มรูจ้�กประสบก�รณท์ัง้หมดลงในคู่มือก�รนำ�เสนอสำ�หรบัคนรุน่ใหม่เล่มน้ี ตัง้แตก่ลวิธวี�ง 
โครงร่�งคว�มคิด เทคนิคเสริมพลังก�รพูดด้วยเทคโนโลยี วิธีรับมือเม่ือต้องส่ือส�รประเด็นหนัก ตลอดจน 
เคล็ดลับก�รเปิดตัวที่ “ฮุก” คนดูได้อยู่หมัด 

หนังสือเล่มนี้เป็นกล่องบรรจุเครื่องมืออันหล�กหล�ยเพื่อก�รสื่อส�รอย่�งทรงพลัง พร้อมด้วยประสบก�รณ์จ�ก 
ผู้พูดรุ่นเย�ว์ที่เปี่ยมแรงบันด�ลใจ ตั้งแต่เด็กช�ยนักประดิษฐ์ที่เปล่ียนชีวิตทั้งชุมชน ไปจนถึงม�ล�ล� ยูซ�ฟไซ  
ผู้จุดไฟแห่งก�รศึกษ�ให้เด็กและสตรทีัว่โลก น่ีคืออ�วธุสำ�คัญทีจ่ะชว่ยให้คนรุน่ใหม่ได้ถ่�ยทอดคว�มคิด คว�มหวงั  
คว�มฝัน และ “เขย่�โลก” ไปในทิศท�งที่ดีขึ้นด้วย “เสียง” ของคุณ
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TED Talks: 
The Official TED Guide to 
Public Speaking

ชื่อต้นฉบับ TED Talks: The Official TED   
  Guide to Public Speaking
ผู้เขียน Chris Anderson 
ผู้แปล        ทิพย์นภ� หวนสุริย� 
จำานวนหน้า 352 หน้�
ราคา  365 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-69-3

TED คือชื่อของเวทีที่สร้�งแรงบันด�ลใจให้ผู้คนทั่วโลก และกล�ยเป็นปร�กฏก�รณ์ซ่ึงพลิกโฉมก�รพูดใน 
ทีส่�ธ�รณะไปอย�่งส้ินเชงิ ทว�่อะไรคือเบือ้งหลังคว�มสำ�เรจ็ของ TED? เพร�ะเหตใุดนักสร�้งสรรค์จ�กทัว่ทกุวงก�ร
จึงกล่�วป�ฐกถ�ได้อย่�งน่�ทึ่งตรึงใจถึงเพียงน้ี? มีสูตรสำ�เร็จแบบใดหรือเปล่�ที่ทำ�ให้ TED Talk กระทบใจผู้คน 
ทั่วโลก? แล้วคุณเองจะส�ม�รถนำ�เสนอคว�มคิดอย่�งทรงพลังเช่นนี้ได้บ้�งหรือไม่?

คริส แอนเดอร์สัน ผู้อยู่เบื้องหลังคว�มสำ�เร็จของ TED ได้กล่ันกรองประสบก�รณ์ทั้งหมดไว้ในหนังสือเล่มน้ี  
ตัง้แตข้ั่นตอนก�รกอ่ร�่งคว�มคิด ส�รพดัเทคโนโลยยีคุใหม่ทีใ่ชเ้สรมิพลังก�รพดู ไปจนถึงวิธพีดูให้สร�้งผลกระทบ 
สูงสุด พรอ้มด้วยเคล็ดลับจ�กเจ้�ของ TED Talk ทีจั่บใจผู้คนไปแล้วทัว่โลก อย�่ง เคน โรบนิสัน, แดเนียล ค�ห์เนแมน  
หรือบิลล์ เกตส์

น่ีคือคู่มือก�รส่ือส�รแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ทรงประสิทธิผลที่สุดเล่มหน่ึง ซ่ึงไม่ได้บอกกล่�วสูตรสำ�เร็จต�ยตัว  
แต่บรรจุเครื่องมือหล�กหล�ยที่คุณส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถ�นกรณ์ เพื่อถ่�ยทอดคว�มคิดและสร้�ง 
แรงบันด�ลใจในแบบของคุณเอง
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วิทย�ศ�สตร์คว�มอ้วน: 
ถอดรหัสศ�สตร์แห่งก�รลดน้ำ�หนัก ไขคว�มลับ
สู่สุขภ�พดีอย่�งยั่งยืน

ชื่อต้นฉบับ The Obesity Code: Unlocking the  
  Secrets of Weight Loss
ผู้เขียน Jason Fung
ผู้แปล ลลิต� ผลผล�
จำานวนหน้า 416 หน้�
ราคา  395 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-60-0

• ทำ�ไมก�รแบ่งกินมื้อเล็กๆ จึงยิ่งส่งผลเสียต่อน้ำ�หนักตัว
• อะไรคือส�เหตุที่แท้จริงของปร�กฏก�รณ์โยโย่เอฟเฟกต์
• เหตุใดก�รจำ�กัดแคลอรีอ�ห�รจึงช่วยให้น้ำ�หนักลดได้เพียงระยะสั้นๆ
• ปัจจัยใดคือภัยมืดเบื้องหลังภ�วะโรคอ้วนและโรคเบ�หว�นในเด็กวัยเรียน

“คว�มอ้วน” คือศัตรูตัวร้�ยแห่งยุคสมัยที่กัดกินสุขภ�พของผู้คนทุกเพศทุกวัยทั่วโลก ดร.เจสัน เฝิง แพทย์ 
ผู้เชีย่วช�ญด้�นก�รลดน้ำ�หนัก จะพ�เร�ต�มรอยเส้นท�งก�รตอ่สู้ในสงคร�มอนัย�วน�นระหว�่งมนุษยก์บัโรคอว้น 
ไขปริศน�ตน้ตอทีแ่ทจ้รงิของคว�มอว้นทีว่นเวียนอยูร่อบค�รโ์บไฮเดรต ไขมัน และน้ำ�ต�ล ทล�ยคำ�ลวงเรือ่งแคลอร ี
และส�รพดัคว�มเชือ่ผิดๆ พร้อมเปดิโปงผู้ร�้ยตวัจริงอย�่งฮอร์โมนอนิซูลิน พว่งด้วยคำ�แนะนำ� 5 ข้ันตอนลดน้ำ�หนัก 
ที่มีหลักฐ�นท�งวิทย�ศ�สตร์รองรับ อันเป็นคว�มหวังแห่งโลกใหม่ที่มนุษย์จะมีชัยต่อคว�มอ้วนได้อย่�งแท้จริง

เพร�ะ “คว�มอ้วน” ไม่ใช่เพียงเรื่องของรูปร่�งหรือน้ำ�หนักตัว แต่เป็นภัยมืดที่ซ่อนเร้นในเส้นเลือดและขัดขว�ง 
เส้นท�งแห่งก�รมีอ�ยุยืนย�ว ก�รไขคว�มลับเบื้องหลังโรคอ้วนจึงเป็นกุญแจสำ�คัญสู่ก�รมีสุขภ�พดีอย่�งยั่งยืน
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Designing Your Life: 
คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking

ชื่อต้นฉบับ Designing Your Life: How to Build     
a Well-Lived, Joyful Life

ผู้เขียน Bill Burnett and Dave Evans
ผู้แปล เมษ์ ศรีพัฒน�สกุล
จำานวนหน้า 296 หน้�
ราคา  295 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN  978-616-93068-6-3

คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking จ�กคอร์สยอดนิยมของ Stanford d.school 

• เร�จำ�เป็นต้องทำ�ง�นในส�ข�ที่เรียนม�ไหม จะทำ�อย่�งไรถ้�เร�เพิ่งรู้ตัวว่�เลือกท�งผิด?
• เร�เข้�ใจธุรกิจของตนดีพอแค่ไหน?
• เร�จะสร้�งสมดุลระหว่�งง�นและครอบครัวได้อย่�งไร?
• ห�กสิ่งที่เร�ฝันดูไกลเกินเอื้อม เร�ควรหยุดแค่นี้หรือพย�ย�มต่อไป?

“ชีวิตที่ดี” เป็นเป้�หม�ยที่ใครต่อใครใฝ่ห� แต่ชีวิตไม่ได้มีสูตรต�ยตัวเหมือนคณิตศ�สตร์ เร�ต่�งเผชิญปัญห� 
ไม่ค�ดคิด ท�งเลือกโหดหิน และคว�มล้มเหลวได้ทุกเม่ือ ก�รฝ่�ฟันอุปสรรคในชีวิตไม่อ�จพึ่งพ�โชคหรือคว�ม 
ทุม่เทเพยีงอย�่งเดียว แตต่อ้งอ�ศัย “ส�ยต�” ทีม่องทะลุถึงปญัห�และแกไ้ขให้ถูกจุด น่ีคือวิธคิีดอย�่งนักออกแบบ  
หรือ Design Thinking

บิล เบอร์เนตต์ และ เดฟ อีวานส์ คือนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นนำ�ผู้ประยุกต์ใช้ Design Thinking เข้�กับ 
ก�รออกแบบชีวิต และเป็นผู้ริเริ่มหลักสูตร Designing Your Life ซ่ึงกล�ยเป็นวิช�ยอดนิยมแห่งมห�วิทย�ลัย 
สแตนฟอร์ด หนังสือเล่มน้ีกล่ันกรองประสบก�รณ์และเคล็ดลับที่ผู้เขียนส่ังสมม�ตลอดหล�ยปี ตั้งแต่วิธีค้นห� 
ปัญห�ที่ถูกต้อง ก�รสร้�งทีม ก�รออกแบบง�นในฝัน ไปจนถึงก�รสร้�งภูมิคุ้มกันคว�มล้มเหลว

ไม่ว่�คุณจะอยู่ในช่วงวัยใด ทำ�อ�ชีพอะไร กำ�ลังไล่ต�มคว�มฝันหรือยังหลงท�งไร้จุดหม�ย หนังสือเล่มน้ีคือ 
เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณ “ออกแบบชีวิต” ที่ปร�รถน� โดยไม่มีคำ�ว่� “ส�ยเกินไป”
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Designing Your Work Life: 
คู่มือออกแบบชีวิตที่ใช่-ง�นที่ชอบ 
ด้วย Design Thinking

ชื่อต้นฉบับ Designing Your Work Life: How to  
  Thrive and Change and Find 
  Happiness at Work
ผู้เขียน Bill Burnett and Dave Evans
ผู้แปล นร� สุภัคโรจน์
จำานวนหน้า 336 หน้�
ราคา  325 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-47-1

“ง�น” คือองค์ประกอบสำ�คัญในชีวิตมนุษย์ คนเร�ทำ�ง�นเฉลี่ยอย่�งน้อย 80,000 ชั่วโมงตลอดทั้งชีวิต ทว่�สถิติ
คนทำ�ง�นทั่วโลกที่ทำ�ง�นอย่�ง “ไร้สุข” กลับสูงถึง 85 เปอร์เซ็นต์!

• คุณเป็นหนึ่งใน 85 เปอร์เซ็นต์นี้ใช่หรือไม่
• คุณเฝ้�รอให้ถึงวันศุกร์ และเกลียดวันจันทร์เป็นที่สุดใช่ไหม
• คุณไม่มีคว�มสุขกับง�น เหลือทนกับเจ้�น�ย รู้สึกว่�ง�นไร้คว�มหม�ย และคิดว่�ก�รล�ออกคือคำ�ตอบอยู่หรือเปล่�

หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณว่� อย่�เพิ่งล�ออก ม�ออกแบบง�นกันใหม่ดีกว่�!

Designing Your Work Life ผลง�นเล่มล่�สุดจ�กผู้เขียน Designing Your Life ชวนม�ออกแบบชีวิต-ก�รง�น
ทีป่ร�รถน� ด้วยวิธคิีดอย�่งนักออกแบบ หรอื “Design Thinking” พรอ้มเจ�ะลึกแนวท�งรบัมือกบัปญัห�ส�รพนั
ของคนทำ�ง�น อ�ทิ เร�ควรเลือกเงินหรือคว�มหม�ย ทำ�อย่�งไรเม่ือง�นท่วมจนรับไม่ไหว เร�จะใช้ประโยชน์จ�ก
ก�รเมืองในที่ทำ�ง�นได้หรือไม่ และอะไรคือทักษะสำ�คัญของก�รง�นแห่งอน�คต

ห�ก Designing Your Life คือเรือ่งของจนิตน�ก�รและก�รออกแบบอน�คตทีว่�ดฝัน Designing Your Work Life  
ก็คือก�รลงมือสร้�งจินตน�ก�รและอน�คตเหล่�นั้นให้เป็นจริง

พร้อมจะออกแบบ “ชีวิตที่ใช่-ง�นที่ชอบ” กันหรือยัง?
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ที่ (น่�) ทำ�ง�น: 
ศ�สตร์และศิลป์แห่งก�รสร้�งที่ทำ�ง�นชั้นยอด 

ชื่อต้นฉบับ The Best Place to Work: The Art  
          and Science of Creating 
  an Extraordinary Workplace
ผู้เขียน Ron Friedman
ผู้แปล นร� สุภัคโรจน์
จำานวนหน้า 416 หน้�
ราคา  395 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-41-9

• ทำ�ไมที่ทำ�ง�นชั้นยอดถึงยอมจ้�งคุณม� “เล่น”
• เร�จะออกแบบออฟฟิศอย่�งไรให้ “ใส่ใจทุกร�ยละเอียด” และ “ส่งเสริมพลังสร้�งสรรค์” ไปพร้อมกัน
• ทำ�ไมบริษัทที่ประสบ “คว�มสำ�เร็จ” ถึงให้ร�งวัลกับ “คว�มล้มเหลว”
• กลวิธีเปลี่ยน “กลุ่มคนแปลกหน้�” ให้กล�ยเป็น “ชุมชน” ต้องทำ�อย่�งไร
• ทีท่ำ�ง�นสมัยใหม่ก�้วข้�มปญัห� “work-life balance” แล้วผสมผส�นง�น ชวิีตส่วนตวั และครอบครวั เข้�ด้วยกนั 

อย่�งลงตัวได้อย่�งไร
• ทำ�ไมพนักง�นที่มี “คว�มสุข” หม�ยถึง “กำ�ไร” ที่ม�กขึ้น
• ค�สิโน โลกวิดีโอเกม และนักเจรจ�ต่อรองกับคนร้�ย สอนอะไรเร� เรื่องง�นและที่ทำ�ง�น

The Best Place to Work โดย รอน ฟรดีแมน นักจิตวิทย�สังคม ผู้สนใจศึกษ�แรงจูงใจของมนุษยแ์ละพฤตกิรรม 
องค์ก�ร ตอบโจทยท์�้ท�ยเรือ่ง “ศ�สตรแ์ละศิลปแ์ห่งก�รสร�้งทีท่ำ�ง�นชัน้ยอด” ในโลกยคุใหม่ ผ่�นข้อค้นพบล่�สุด 
จ�กง�นวจัิยด้�นประส�ทวิทย�ศ�สตร ์เศรษฐศ�สตร์พฤตกิรรม ก�รบริห�รจัดก�ร คว�มคิดสร�้งสรรค์ ฯลฯ รว่มด้วย 
กลเม็ดเคล็ดลับจ�กบริษัทชั้นนำ� เช่น กูเกิล แอมะซอน และสต�ร์บัคส์

หนังสือเล่มนี้เสนอคำ�ตอบสำ�หรับผู้บริห�รและว่�ที่ผู้นำ�แห่งอน�คต เพื่อออกแบบและลงแรงสร้�ง ที่ (น่า) ทำางาน  
ในฝัน ที่เต็มไปด้วยประสิทธิภ�พ นวัตกรรม คว�มสุข คว�มรู้สึกผูกพันและมีส่วนร่วม ผลง�นที่น่�ภ�คภูมิ และ 
คุณภ�พชีวิตที่ดีของคนทำ�ง�นทุกคน
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The Bullet Journal Method: 
วิถีบันทึกแบบบูโจ

ชื่อต้นฉบับ The Bullet Journal Method: Track  
  the Past, Order the Present, 
  Design the Future
ผู้เขียน Ryder Carroll 
ผู้แปล นร� สุภัคโรจน์
จำานวนหน้า 392 หน้�
ราคา  395 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-32-7

“จงอย่�ผัดวันประกันพรุ่ง จงดุลบัญชีแห่งชีวิตทุกวัน …
ผู้ที่ทำ�ชีวิตของตนให้เสร็จสมบูรณ์ทุกวันจะมีเวล�พอเสมอ”
       – เซเนก�, Moral Letters to Lucilius

ในยุคที่เทคโนโลยีแทรกซึมเข้�ม�ในทุกซอกมุมของชีวิต และเร�ค้นห�ทุกคำ�ตอบได้เพียงปล�ยนิ้ว เร�กลับปล่อย 
ให้คำ�ตอบสำ�คัญอย่�งคว�มหม�ยของชีวิตเร�เองหล่นห�ย เร�หลงลืมอดีตและประสบก�รณ์อันทรงคุณค่� เร�วิ่ง 
ไล่ต�มจังหวะชีวิตในปัจจุบัน ทว่�สะดุดล้มซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่�เพร�ะข้อมูลและภ�ระหน้�ที่ม�กม�ยที่กองไร้ระเบียบ  
โลกยุคใหม่กลืนกินเร�จนไม่เหลือเวล�และเรี่ยวแรงจะว�งแผนถึงอน�คตที่เร�ว�ดฝันอีกต่อไป

ไรเดอร์ แคร์รอลล์ ได้คิดค้นระบบบันทึกแบบ “บุลเล็ตเจอร์นัล” หรือ “บูโจ” ซ่ึงกล�ยเป็นกระแสโด่งดังทั่วโลก  
และนำ�ท�งให้คนจำ�นวนม�กกลับม�ควบคุมชีวิตตนเองได้อีกครั้ง ผ่�นเครื่องมืออน�ล็อกที่จะช่วยจัดระเบียบชีวิต 
และก�รทำ�ง�นในยุคดิจิทัล เพื่อให้คุณทำ�ง�นน้อยลงแต่ประสบคว�มสำ�เร็จม�กขึ้น จัดก�รส�รพัดข้อมูลที่อัดแน่น 
ในหัว และโฟกัสกับสิ่งที่สำ�คัญต่อชีวิตอย่�งแท้จริง

The Bullet Journal Method: วิถีบันทึกแบบบูโจ เหม�ะสำ�หรับใครก็ต�มที่อย�กจัดระเบียบชีวิต นักสร้�งสรรค ์
ที่ต้องก�รกรอบชัดเจน หรือคนที่กำ�ลังค้นห�เป้�หม�ยของตนท่�มกล�งกระแสดิจิทัลอันท่วมท้น หนังสือเล่มนี้จะ 
เปล่ียนคุณจ�กที่เคยเป็นแค่ผู้โดยส�ร ให้กล�ยเป็นกัปตันที่ควบคุมชีวิตได้ด่ังใจปร�รถน� ผ่�นก�รบันทึกอดีต  
จัดระเบียบปัจจุบัน และออกแบบอน�คตด้วยมือคุณเอง
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Why We Sleep: 
นอนเปลี่ยนชีวิต

ชื่อต้นฉบับ Why We Sleep: Unlocking the 
  Power of Sleep and Dreams
ผู้เขียน Matthew Walker
ผู้แปล ลลิต� ผลผล�
จำานวนหน้า 504 หน้�
ราคา  465 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN  978-616-8221-30-3

• คนที่นอนหลับคืนละ 6 ชั่วโมงน�น 10 วัน จะมีประสิทธิภ�พต่ำ�พอๆ กับคนที่อดนอนติดต่อกัน 24 ชั่วโมง
• ถ้�คุณตื่น 7 โมงและกลับบ้�นตอนตีสอง คุณจะขับรถได้แย่พอๆ กับคนที่เข้�ข่�ยเม�แล้วขับ
• ผู้ช�ยที่นอนน้อยจะมีขน�ดอัณฑะเล็กกว่� และมีจำ�นวนอสุจิลดลงเกือบ 30%
• ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มเลื่อนปลุกตอนตื่นนอน คุณกำ�ลังทำ�ร้�ยหัวใจและระบบประส�ทของคุณเอง! 

“ก�รนอนหลับ” คือกลไกอศัจรรยท์ีธ่รรมช�ตริงัสรรค์ให้มนุษย ์และเปน็หน่ึงในส�มเส�หลักแห่งสุขภ�พดี ควบคู่กบั 
อ�ห�รและก�รออกกำ�ลังก�ย ทว่�น้อยคนจะเข้�ใจปรศิน�เบือ้งหลังก�รนอนหลับและก�รฝัน และมักมองข้�มกจิวตัร 
ย�มค่ำ�คืนอันแสนสำ�คัญ ซึ่งเป็นกุญแจสู่คุณภ�พชีวิตและอ�ยุขัยที่ยืนย�ว

แมตธวิ วอล์กเกอร ์ศ�สตร�จ�รยด้์�นประส�ทวิทย�ศ�สตรแ์ละจิตวิทย� และผู้กอ่ตัง้ห้องปฏิบตักิ�รด้�นก�รนอนหลับ  
มห�วิทย�ลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ จะนำ�คุณดำ�ด่ิงสู่ห้วงนิทร�อันเร้นลับ ไขปริศน�เบื้องหลังก�รหลับและก�รฝัน 
ทีซ่่อนอยูใ่นสมอง ตลอดจนผลกระทบตอ่ก�รเรยีนรู ้คว�มจำ� และคว�มเชือ่มโยงกบัโรคร�้ยอย�่งอลัไซเมอร ์เบ�หว�น  
หรือมะเร็ง พร้อมตอบส�รพัดข้อข้องใจเรื่องก�รนอนหลับ เช่น ค�เฟอีนและแอลกอฮอล์ส่งผลอย่�งไรต่อก�ร 
นอนหลับ? คว�มฝันชว่ยเยยีวย�บ�ดแผลท�งอ�รมณไ์ด้อย�่งไร? เหตใุดวยัรุน่จึงชอบนอนดึกและตืน่ส�ย? ย�นอนหลับ 
คือตัวช่วยหรือตัวร้�ยที่บ่อนทำ�ล�ยก�รหลับกันแน่?

หนังสือเล่มน้ีคือคู่มือก�รนอนหลับฉบับสมบูรณ์ที่มีข้อมูลท�งวิทย�ศ�สตร์รองรับ ซ่ึงไม่เพียงถ่�ยทอดเคล็ดลับ 
ที่ช่วยให้คุณนอนหลับอย่�งมีคุณภ�พทุกคืน แต่ยังฟื้นฟูศักยภ�พในก�รใช้ชีวิตอย่�งเปี่ยมพลังในทุกๆ วัน  
โดยไม่ต้องอ�ศัยย�บำ�รุงหรือเทคโนโลยีก�รแพทย์ล้ำ�สมัยใดๆ ทั้งหมดนี้เริ่มต้นได้ง่�ยๆ เพียงแค่คุณก้�วขึ้นเตียง  
ปิดไฟ แล้วจมดิ่งสู่ห้วงก�รหลับใหลที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ
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วิช�ส�นสัมพันธ์: 
เคล็ดลับก�รสื่อส�ร-สร้�งสัมพันธ์ในโลกธุรกิจ
และชีวิตส่วนตัว

ชื่อต้นฉบับ Connect: Building Exceptional
  Relationships with Family, Friends
 and Colleagues
ผู้เขียน David Bradford and Carole Robin
ผู้แปล ส�นุช ณ ถล�ง
จำานวนหน้า 376 หน้�
ราคา  380 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN  978-616-8313-10-7

จ�กคอร์สเรียนยอดนิยมตลอดก�ลของหลักสูตรปริญญ�โทบริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยสแตนฟอร์ด สู่คู่มือ 
เปลี่ยนคว�มสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งและทรงพลัง!

คว�มสัมพันธ์ที่ดีคือกุญแจของชีวิตที่ประสบคว�มสำ�เร็จทั้งในโลกก�รทำ�ง�นและชีวิตส่วนตัว และก�รส่ือส�ร
ที่มีประสิทธิภ�พก็คือหัวใจของทุกคว�มสัมพันธ์ เดวิด แบรดฟอร์ด และแคโรล โรบิน ผู้พัฒน�วิช� Inter- 
personal Dynamics หรือ Touchy-Feely ร่วมกันสกัดแก่นวิช�อันทรงพลัง ผสมผส�นองค์คว�มรู้ด้�นจิตวิทย� 
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งบุคคล ม�เป็นหลักก�รส่ือส�รอย่�งมี IQ – EQ เพื่อฝ่�ท�งตันและพิชิตยอดเข�แห่งคว�ม
สัมพันธ์ ด้วยหล�กหล�ยเคล็ดลับที่ใช้ได้จริง เช่น

• วิธีเปิดเผยตัวตนและคว�มเปร�ะบ�งด้วย “กฎ 15 เปอร์เซ็นต์”
• ก�รให้ฟีดแบ็กแบบ “ไม่ข้�มเส้น” และ “เจ�ะจงพฤติกรรม”
• เทคนิคกะเท�ะเปลือก “คว�มขัดแย้ง” เพื่อแก้ปัญห�ฝังลึก
• วิธีใช้ “อ�รมณ์” อย่�งมีประสิทธิภ�พ
• หนท�งรักษ� “สมดุล” และ “ขีดเส้น” คว�มสัมพันธ์

เพร�ะทุกคว�มสำ�เร็จมีร�กฐ�นจ�กคว�มสัมพันธ์ ไม่ว่�จะเป็นครอบครัว เพื่อน คนรัก เพื่อนร่วมง�น เจ้�น�ย 
ลูกน้อง หรือผู้บริห�รธุรกิจ วิชาสานสัมพันธ์ จะพ�คุณไปเรียนรู้วิธีรักษ� ต่อยอด เติมเต็มคว�มสัมพันธ์  
“แบบพิเศษ” เพื่อเปล่ียนคว�มสัมพันธ์จ�กผิวเผินเป็นผูกพัน จ�กง่อนแง่นเป็นแข็งแกร่ง จ�กคู่แข่งเป็นคู่คิด  
และเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่มุ่งสู่เป้�หม�ยได้ด้วยก�รสื่อส�รที่ตอบโจทย์อย่�งแท้จริง
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ก�รเงิน 101 
ฉบับ Harvard Business Review

ชื่อต้นฉบับ  How Finance Works: The HBR Guide  

   to Thinking Smart About the Numbers

ผู้เขียน        Mihir Desai 
ผู้แปล         ศกุนพัฒน์ จิรวุฒิต�นันท์
จำานวนหน้า 276 หน้� สี่สีทั้งเล่ม 
ราคา  495 บ�ท 
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN  978-616-8221-83-9
ขนาด  9.8 x 0.7 x 7.4 นิ้ว

ก�รเงนิและก�รวเิคร�ะห์ตวัเลขอ�จเปน็ย�ขมทีห่ล�ยคนเบอืนหน้�หนี แตก่�รเงนิสอดแทรกอยูใ่นโลกก�รทำ�ง�นทัง้ 
ระดับบุคคลและองค์กร และก�รเข้�ใจกลไกอันซับซ้อนแยบยลของตัวเลขคือกุญแจสำ�คัญที่จะช่วยให้เร�ตัดสินใจ
ท�งธุรกิจได้อย่�งช�ญฉล�ดและมั่นใจ

การเงิน 101 ฉบับ Harvard Business Review ย่อยหลักสูตรก�รเงินจ�กมห�วิทย�ลัยฮ�ร์ว�ร์ด ถอดบทเรียน 
จ�กกรณศึีกษ�ของบรษัิทชัน้นำ�อย�่งแอมะซอน เฟซบุก๊ ไฮเนเกน้ เน็ตฟลิกซ์ แอปเปิล้ หรอืช�รป์ พรอ้มสอดแทรก 
มุมมองจ�กจ�กผู้บริห�ร C-level และผู้คร่ำ�หวอดในวงก�ร เพื่อคล�ยปมตัวเลขท�งก�รเงินอันยุ่งเหยิงและเผย 
แก่นสำ�คัญของโลกก�รเงิน อ�ทิ

• แนวคิดหลักและตัวเลขท�งก�รเงินที่สำ�คัญ พร้อมที่ม�และวิธีก�รนำ�ไปใช้จริง
• ระบบนิเวศท�งก�รเงินและแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง “ผู้เล่น” แต่ละกลุ่ม
• ก�รสร้�งมูลค่� วัดมูลค่� และเพิ่มมูลค่�ที่แท้จริงให้บริษัท
• ก�รปูพื้นฐ�นมุมมองท�งก�รเงินที่ให้คว�มสำ�คัญกับอน�คตม�กกว่�อดีตและปัจจุบัน
• หลักก�รประเมินมูลค่�ท�งก�รเงินของสิ่งรอบตัว ไม่ว่�จะเป็นบ้�น ที่ดิน แผนเรียนต่อ หรือหุ้นบริษัท

ไม่ว่�คุณจะเป็นนักลงทุนร�ยย่อย นักเรียนด้�นก�รเงิน ผู้บริห�ร มือใหม่ท�งธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไป หนังสือเล่มนี ้
จะช่วยให้คุณเข้�ใจก�รเงินอย่�งลึกซึ้ง มองเห็นภ�พรวมของวงก�รก�รเงิน พร้อมทั้งจับจังหวะลงทุนอย่�งแม่นยำ� 
และมีเหตุผล เพื่อพิชิตโลกก�รเงินแบบ win-win ทั้งในชีวิตประจำ�วันและก�รทำ�ง�น
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Social Startup Success: 
สู่คว�มสำ�เร็จสต�ร์ทอัพเพื่อสังคม

ชื่อต้นฉบับ Social Startup Success: 
 How the Best Nonprofits Launch, 

Scale Up, and Make a Difference
ผู้เขียน Kathleen Kelly Janus
ผู้แปล ลลิต� ผลผล�
จำานวนหน้า 352 หน้�
ราคา  380 บ�ท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN  978-616-8221-14-3

ปัญห�สังคมเร่งด่วนที่เร�เผชิญอยู่ทกุวันนีต้้องอ�ศยัภ�วะผูน้ำ�ทีม่คีว�มคดิสร้�งสรรคย์ิ่งกว�่ครั้งใดๆ และหนงัสอื 
เล่มนี้จะสอนสิ่งที่คุณจำ�เป็นต้องรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบวิส�หกิจเพื่อสังคมที่ดี
        – มูฮัมมัด ยูนุส เจ้�ของร�งวัลโนเบลส�ข�สันติภ�พ

Social Startup Success: สู่ความสำาเร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม เจ�ะลึกเบื้องหลังสต�ร์ทอัพเพื่อสังคมชั้นนำ�ที่มี 
ผลประกอบก�รสูงสุดและสร้�งผลกระทบระดับโลกในหล�กหล�ยแวดวง เช่น Room to Read องค์กรส่งเสริม 
ก�รกระจ�ยหนังสือและสร้�งห้องสมุดให้ประเทศแถบแอฟริก�และเอเชีย Code 2040 ที่มีเป้�หม�ยเพิ่มคว�ม 
หล�กหล�ยท�งเชือ้ช�ตใิห้พนักง�นในซิลิคอนแวลลีย ์และ Kiva แพลตฟอรม์ระดมทนุชือ่ดังทีช่ว่ยจัดห�เงนิกูใ้ห้แก ่
วิส�หกิจร�ยย่อยนับล้�นร�ยในกว่� 90 ประเทศ

แคธลีน เคลลี เจนัส อ�จ�รย์มห�วิทย�ลัยสแตนฟอร์ด และผู้คร่ำ�หวอดในวงก�รธุรกิจเพื่อสังคม ใช้เวล�กว่� 5 ปี 
สัมภ�ษณผู้์กอ่ตัง้ ทมีผู้นำ� และผู้ให้ทนุสนับสนุนสต�รท์อพัเพือ่สังคมด�วรุง่หล�ยสิบแห่ง กอ่นจะรวบยอดคว�มคิด 
ออกม�เป็นคู่มือที่สร้�งแรงบันด�ลใจ มีเหตุผลเชิงประจักษ์รับรอง และที่สำ�คัญคือปฏิบัติได้จริงและนำ�ไปปรับใช้ได้ 
ทันที

หนังสือเล่มน้ีจะช่วยชี้แนะแนวท�งให้นักธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปส�ม�รถเริ่มต้นกิจก�รได้อย่�ง 
ม่ันคง ยกระดับองค์กรไปสู่ทิศท�งที่มุ่งหวัง ขจัดอุปสรรคท�งคว�มคิด กระตุ้นนวัตกรรมท�งสังคม และสร้�ง 
ก�รเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอย่�งแท้จริง






