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Very Short
Introductions
ชุดความรู้ฉบับพกพา

หนังสือความรู้สามัญประจำ�บ้านจาก Oxford University Press
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มาร์กซ: ความรู้ฉบับพกพา
(ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่)
ชื่อต้นฉบับ Marx: A Very Short Introduction
		(2nd Edition)
ผู้เขียน Karl Marx
ผู้แปล
เกษียร เตชะพีระ
จำ�นวนหน้า 232 หน้า
ราคา		
295 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		
978-616-8313-27-5

เป็นเรื่องตลกร้ายที่ชื่อของมาร์กซเป็นทั้งปีศาจและเทวดา หลายคนประณามลัทธิมาร์กซพอๆ กับที่ฉวยใช้มัน
เพื่อผลทางการเมือง การตีความหลักลัทธิมาร์กซอย่างผิดเพี้ยนและการที่อุดมการณ์มาร์กซิสต์มักถูกบิดพลิ้ว
ไม่ว่าจากฟากฝ่ายใด ทำ�ให้มาร์กซถึงกับประกาศว่า “ทั้งหมดที่ผมรู้ก็คือผมไม่ใช่มาร์กซิสต์”
ปีเตอร์ ซิงเกอร์ ศาสตราจารย์ด้านจริยปรัชญาและชีวจริยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยพรินซตัน พาเราสำ�รวจ
แก่นแกนความคิดของมาร์กซอย่างแนวคิดวัตถุนิยมประวัติศาสตร์ที่วิวัฒน์จากจิตนิยมแบบเฮเกล การพังทลาย
ของทุนนิยม ลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ข้ามพ้นรัฐ รวมถึงเปรียบเทียบกระแสธารความคิดของมาร์กซ ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ทั้งวิวัฒนาการและความย้อนแย้งในตัวเอง
มาร์กซ: ความรูฉ้ บับพกพา ฉบับปรับปรุงเนือ้ หาเพิม่ เติมเล่มนี้ ประเมินสถานะของมาร์กซว่ายังสอดรับกับศตวรรษ
ที่ 21 อยู่หรือไม่ แล้วสานสนทนากับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างความเหลื่อมล้ำ� โลกาภิวัตน์ วิกฤตสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี กระทั่งชวนขบคิดว่าทางเลือกที่จะพลิกเปลี่ยนสังคมในโมงยามนี้นั้นเป็นฉันใด
หนังสือเล่มนี้โดดเด่นจากงานเขียนเกี่ยวกับมาร์กซเล่มอื่นตรงที่มันมิได้สมาทานมาร์กซอย่างสุดขั้ว ทั้งมิได้
วิพากษ์มาร์กซแบบผิวเปลือก หากแต่ทำ�ความเข้าใจปรัชญาของมาร์กซจากฐานคติเชิงวิพากษ์อย่างท้าทายและ
เป็นธรรม
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สงครามเย็น: ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ The Cold War:
		

A Very Short Introduction
ผู้เขียน Robert J. McMahon
ผู้แปล
ศิวพล ชมภูพันธุ์
จำ�นวนหน้า 296 หน้า
ราคา		
325 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		
978-616-8313-20-6

สงครามเย็น
คือการต่อสู้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตที่กินเวลาเกือบครึ่งศตวรรษ
คือการช่วงชิงความถูกต้องดีงามของอุดมการณ์ฝ่ายตน
คือการแก่งแย่งพื้นที่ทั้งทางกายภาพและความคิดของผู้คน
คือความเกลียดชังจนสร้างความชอบธรรมที่จะเข่นฆ่า
สงครามเย็น: ความรู้ฉบับพกพา จะพาย้อนเวลาไปยังจุดกำ�เนิดสงคราม ณ กรุงเบอร์ลินในยุโรป ลัดเลาะไป
ในสังเวียนความขัดแย้งทั่วทุกทวีป พินิจวาทะและจังหวะก้าวของตัวแสดงนำ�แต่ละค่ายผ่านหลักฐานใหม่ที่เพิ่ง
เปิดเผยเพื่อตอบคำ�ถามว่าสงครามเกิดขึ้นได้อย่างไร เหตุใดจึงลุกลามเป็น “สงครามร้อน” ในเอเชีย และ
ประวัติศาสตร์จะซ้ำ�รอยอีกหรือไม่ในอนาคต
แม้กำ�แพงเบอร์ลินพังทลายและโซเวียตล่มสลายแล้ว แต่มรดกแห่งความขัดแย้งจากสงครามเย็นยังคงอยู่ ตั้งแต่
องค์การนาโต้ เส้นขนานที่แบ่งแยกคาบสมุทรเกาหลี จนถึงระบอบการเมืองและสภาพเศรษฐกิจสังคมในรัฐทั่วโลก
การ “อ่าน” สงครามเย็นจึงยังร่วมสมัย เพือ่ ให้เราเข้าใจและจดจำ�บาดแผลและรอยเลือดทีฝ
่ งั ลึกในหน้าประวัตศิ าสตร์
ในฐานะบทเรียนสำ�คัญบนเส้นทางสู่โลกหลายขั้วอำ�นาจเช่นทุกวันนี้
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ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ:
ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ International Relations:
		

A Very Short Introduction
ผู้เขียน Christian Rues-Smit
ผู้แปล
กษิร ชีพเป็นสุข
จำ�นวนหน้า 248 หน้า
ราคา		
315 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		
978-616-8313-03-9

•
•
•
•

อะไรคือข้อจำ�กัดของอำ�นาจอธิปไตย
สงครามกลางเมืองมีบทบาทอย่างไรในการจัดระเบียบการเมืองโลก
ระบบเศรษฐกิจส่งผลต่อความชอบธรรมทางการเมืองอย่างไร
ระเบียบโลกแบบใดที่จะโอบรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมยุคใหม่อย่างแท้จริง

คริสเตียน รูส์-สมิต ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ จะพลิกโฉมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบ
ดั้งเดิมที่สนใจเพียงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ แล้วมุ่งสำ�รวจ “การจัดระเบียบอำ�นาจหน้าที่ทางการเมืองระดับโลก”
ตั้งแต่ยุคจักรวรรดิจนถึงรัฐอธิปไตยสมัยใหม่ ผ่านแว่นตาทฤษฎีอันหลากหลาย อาทิ สัจนิยม เสรีนิยม สตรีนิยม
หรือแนวคิดหลังอาณานิคม พร้อมวิเคราะห์อทิ ธิพลของพลังขับเคลือ่ นสำ�คัญอย่างสงคราม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และสิทธิมนุษยชน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งประเทศ: ความรู้ฉบับ พกพา ฉบั บ ล่ า สุ ด นี้ เขี ยนเนื้ อ หาขึ้ น ใหม่ ทั้ งหมดให้ สอดรั บ กั บ
สถานการณ์โลก ไม่ว่าจะเป็นเหตุประท้วงฮ่องกง เบร็กซิต หรือปัญหาผู้ลี้ภัย สะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศยุคใหม่ในฐานะ “รัฐศาสตร์ที่จำ�เป็น” เพื่อเข้าใจและเท่าทันเกมการเมืองโลกซึ่งไม่ได้จำ�กัดเพียงอิทธิพล
ระหว่างรัฐ แต่ทุกตาเดินกระทบถึงพลเมืองทุกคน ไม่ว่าคุณจะอยู่ใน “รัฐ” ใดก็ตาม
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คาร์ล ยุง: ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ Jung:
		

A Very Short Introduction
ผู้เขียน Anthony Stevens
ผู้แปล
สายพิณ ศุพุทธมงคล
จำ�นวนหน้า 264 หน้า
ราคา		
315 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-90-7

“คนไข้ไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อวิเคราะห์ แต่วิเคราะห์เพื่อมีชีวิตอยู่”
คาร์ล ยุง คือนักเล่นแร่แปรธาตุทางจิตวิทยา คือผู้ค้นหาความหมายอันไพศาลของจิตไร้สำ�นึกร่วม คือจิตแพทย์
ผู้ก้าวผ่านความเจ็บป่วยทางจิตของตนเอง และคือผู้กรุยทางการบำ�บัดยุคใหม่ที่ปฏิบัติต่อคนไข้ในฐานะ “มนุษย์”
คาร์ล ยุง: ความรู้ฉบับพกพา จะชวนคุณไปแง้มประตูสู่โลกความคิดของนักจิตวิทยาผู้วางรากฐานให้ “จิตวิทยา
เชิงวิเคราะห์” ย้อนรอยมิตรภาพและความร้าวฉานระหว่างเขากับฟรอยด์ เรียนรู้บทบาทของตัวตน อีโก้ เงา ฯลฯ
ที่มีต่อปมทางจิต สำ�รวจการแบ่งคน 8 ประเภทในทางจิตวิทยา ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์แบบ “เก้าอี้สองตัว”
ที่ให้ความเสมอภาคระหว่างนักบำ�บัดกับคนไข้ แล้วตีความจิตเภทเสียใหม่ในฐานะกลไกการปรับตัวและพัฒนาการ
สู่ความเป็นมนุษย์
นี่คือการเดินทางตามรอยความคิดของนักจิตวิทยาผู้มุ่งค้นหาความอัศจรรย์ของ “จักรวาลภายใน” และสร้าง
คุณูปการยิ่งใหญ่ต่อสาขาจิตบำ�บัดจวบจนปัจจุบัน หากคุณพร้อม โปรดนั่งลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้าม แล้วประจันหน้า
กับตัวตน ชีวิต และความคิดของคาร์ล ยุง ด้วยสายตาที่เปิดกว้าง เฉกเช่นแนวทางการวิเคราะห์ของนักจิตวิทยา
คนสำ�คัญผู้นี้
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กฎหมาย: ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ Law:
		

A Very Short Introduction
ผู้เขียน Raymond Wacks
ผู้แปล
ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
จำ�นวนหน้า 320 หน้า
ราคา		
350 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-89-1

กฎหมาย: ความรู้ฉบับพกพา ฉบับปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด โดย เรย์มอนด์ แวคส์ ศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย
และนิติปรัชญา พาเราเดินทางท่องโลกของกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทุกมิติในชีวิตประจำ�วันรอบตัว
จากประวัติศาสตร์และพัฒนาการของกฎหมาย สู่คำ�อธิบายว่าด้วยกฎหมายสาขาต่างๆ ตั้งแต่กฎหมายสัญญา
กฎหมายละเมิด กฎหมายอาญา ถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง
จากโลกของศาลยุติธรรม สู่โลกของทนายความ จนถึงประเด็นทางปรัชญาอย่างกฎหมายและศีลธรรม
จากการเปลี่ยนแปลงสำ�คัญของโลกอย่างกระแสโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ และรูปแบบใหม่ของการรุกล้ำ�สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลสู่ผลกระทบต่อกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
จนถึงอนาคตแห่งกฎหมาย
หนังสือกฎหมายขนาดพกพาเล่มนี้ จึงครอบคลุมเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของกฎหมายอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง
เหมาะสำ�หรับนัก (อยาก) เรียนกฎหมายอย่างยิ่ง!
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ปฏิวัติฝรั่งเศส: ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ The French Revolution:
		

A Very Short Introduction
ผู้เขียน William Doyle
ผู้แปล
ปรีดี หงษ์สต้น
จำ�นวนหน้า 232 หน้า
ราคา		
295 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-91-4

ปฏิวัติฝรั่งเศส คือหมุดหมายแห่งประวัติศาสตร์ที่พลิกโฉมโลกทั้งใบไปตลอดกาล อะไรคือต้นเพลิงที่จุดชนวน
ปฏิวัติ แท้จริงแล้วการปฏิวัติได้ล้มล้างและเริ่มต้นสิ่งใด อะไรคือมรดกจากการปฏิวัติที่เราควรจดจำ� และอะไรคือ
บทเรียนที่โลกไม่ควรลืม
ปฏิวัติฝรั่งเศส: ความรู้ฉบับพกพา จะพาคุณสำ�รวจมรดกทางปัญญาและเรื่องราวสุดตื่นตาแห่งการปฏิวัติ
ผ่านตัวละครสำ�คัญอย่างฝ่ายกษัตริย์ ขุนนาง ศาสนจักร และประชาชน จากความฟอนเฟะของระบอบการปกครอง
ที่ปลิดทอนความหวังของผู้ข้นแค้น สู่คำ�ปฏิญาณเปี่ยมฝันของเหล่าผู้ปรารถนาความเท่าเทียม จวบจนวินาทีที่
คุกบาสตีลย์ สัญลักษณ์แห่งอำ�นาจราชันกลายเป็นเพียงซากปรักหักพัง
มาร่วมหาคำ�ตอบว่านโปเลียน โบนาปาร์ต เถลิงอำ�นาจผ่านกลไกประชาธิปไตยได้อย่างไร เหตุใดเปลวไฟแห่งเสรีภาพ
ของพลเมืองจึงลงเอยด้วยธารโลหิตอันนองเนืองใต้คมกิโยติน เจตจำ�นงแห่งการปฏิวัติทำ�ลาย “ระบอบเก่า”
ได้จริงหรือไม่ และทำ�ไมการต่อสู้ให้ “คนเท่ากัน” จึงไม่เคยง่ายดาย
แม้เสียงปืนแห่งการปฏิวัติจะสิ้นสุด แต่เชื้อไฟและคราบเลือดนั้นไม่เคยจางหาย การศึกษาต้นตอและแรงกระเพื่อม
ของการปฏิวัติฝรั่งเศสอย่างถ่องแท้และรอบด้านจึงเป็นเรื่องสำ�คัญสำ�หรับเหล่าผู้ฝันใฝ่ในอำ�นาจอธิปไตยและ
เชื่อมั่นในจิตวิญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลง

14

ปรัชญากฎหมาย: ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ Philosophy of Law:
		

A Very Short Introduction
ผู้เขียน Raymond Wacks
ผู้แปล
พิเศษ สอาดเย็น
		
และ ธงทอง จันทรางศุ
จำ�นวนหน้า 256 หน้า
ราคา		
295 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-67-9

• หญิงที่ไม่ประสงค์ตั้งครรภ์มีสิทธิทำ�แท้งหรือไม่?
• ผู้ป่วยในสภาพผักมีสิทธิจบชีวิตตัวเองหรือไม่?
• ทายาทที่สังหารเจ้ามรดกมีสิทธิรับมรดกหรือไม่?
คำ�ถามท้าทายเส้นแบ่งระหว่างสิทธิ หน้าที่ และจริยธรรมเหล่านี้ คือสิ่งที่ผู้ศึกษา “ปรัชญากฎหมาย” ต้อง
ขบคิดทุกเมื่อเชื่อวัน
ปรัชญากฎหมาย: ความรู้ฉบับพกพา โดย เรย์มอนด์ แวคส์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านกฎหมาย
และนิติปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยฮ่องกง จะพาคุณสำ�รวจปรัชญา มโนทัศน์ ทฤษฎี ตลอดจนชุดความเชื่อ
ที่เป็นรากฐานของกฎหมายแต่ละยุคสมัย ทั้งอรรถประโยชน์นิยม ปฏิฐานนิยม สตรีนิยม และทฤษฎี
หลังสมัยใหม่ พร้อมทัง้ เปิดมุมมองให้เห็นกฎหมายในหลายมิตผ
ิ า่ นทรรศนะของบรรดานักคิดผูร้ ว่ มกำ�หนด
ภูมิทัศน์ของปรัชญากฎหมาย ตั้งแต่ผู้รับใช้ศาสนาอย่างนักบุญอะไควนัส นักปรัชญาการเมืองอย่างรุสโซ
ไปจนถึงโรนัลด์ ดวอร์คิน นักวิชาการผู้เลื่องชื่อในแวดวงนิติศึกษา
หนังสืออ่านสนุกและเข้าใจง่ายเล่มนีจ้ ะช่วยขยายพรมแดนความเข้าใจในปรัชญาซึง่ แฝงอยูเ่ บือ้ งหลังกฎหมาย
ทั้งยังเผยให้เห็นว่าแม้กฎหมายจะสัมพันธ์กับเรื่องนามธรรมอย่างสิทธิหรือความยุติธรรม แต่ก็ใกล้ชิด
กับชีวิตคนเรามากกว่าที่คิด เช่น สิทธิสตรี การเหยียดเชื้อชาติ หรือประเด็นสิ่งแวดล้อม
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ปรัชญาการเมือง: ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ Political Philosophy:
		

A Very Short Introduction
ผู้เขียน David Miller
ผู้แปล
เกษียร เตชะพีระ
จำ�นวนหน้า 240 หน้า
ราคา		
295 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-68-6

•
•
•
•

สังคมสามารถปกครองตนเองโดยปราศจากอำ�นาจของรัฐหรือไม่?
ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่น่าพิสมัยกว่ารูปแบบการปกครองอื่นๆ จริงหรือ?
รัฐควรมีอำ�นาจแทรกแซงเสรีภาพของมนุษย์หรือไม่และในเรื่องใด?
ความยุติธรรมทางสังคมสามารถทำ�งานควบคู่ไปกับตลาดได้หรือไม่?

คำ�ถามสำ�คัญเหล่านี้คือสิ่งที่นักปรัชญาการเมืองมุ่งแสวงหาคำ�ตอบ
ปรัชญาการเมือง: ความรูฉ้ บับพกพา โดย เดวิด มิลเลอร์ ศาสตราจารย์ดา้ นทฤษฎีการเมืองแห่งมหาวิทยาลัย
ออกซฟอร์ด จะพาเราไปสำ�รวจประเด็นปรัชญาพื้นฐานรอบด้าน ตั้งแต่ความแตกต่างระหว่างอำ�นาจหน้าที่
ทางการเมืองอันชอบธรรมกับทรราชย์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพลเมือง ธรรมชาติของความยุติธรรม
เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน รวมถึงประเด็นใหม่ๆ อย่างสตรีนิยมและพหุวัฒนธรรมนิยม ผ่านข้อถกเถียง
หลากมิติของนักคิดคนสำ�คัญ อาทิ โธมัส ฮอบส์, จอห์น ล็อก, ฌอง-ฌากส์ รูสโซ และจอห์น สจ๊วต มิลล์
ด้วยภาษาทีเ่ รียบง่ายและตัวอย่างเชิงรูปธรรม หนังสือเล่มนีจ้ ะพาเราไปสืบค้นถึงธาตุแท้ มูลเหตุ และผลลัพธ์
ของการปกครองทีด่ กี บั เลวอย่างลึกซึง้ รวมถึงชีแ้ นะแนวทางการเปลีย่ นแปลงระบอบการเมืองทีส่ ะท้อนคุณค่า
และเป้าประสงค์ของสังคมสมัยใหม่โดยไม่เป็นการสร้างวิมานในอากาศ
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การเมือง: ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ Politics: A Very Short Introduction
ผู้เขียน Kenneth Minogue
ผู้แปล
กษิร ชีพเป็นสุข
จำ�นวนหน้า 208 หน้า
ราคา		
270 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2021
978-616-8221-71-6

“การเมือง” คือมหรสพทีห่ ล่อเลีย้ งชีวต
ิ มนุษย์และขับเคลือ่ นโลกนับแต่อดีตจนปัจจุบนั ขณะเดียวกันก็เป็น
จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งนานัปการ จนชวนให้เกิดคำ�ถามว่าแท้จริงแล้วการเมืองคือสิ่งสะท้อนภูมิปัญญา
อันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ หรือเป็นคำ�สาปแห่งมวลมนุษยชาติกันแน่?
การเมือง: ความรู้ฉบับพกพา โดย เคนเนธ มิน็อก ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์แห่ง London School of
Economics จะพาผู้อ่านไปสำ�รวจประวัติศาสตร์การเดินทางของการเมือง นับตั้งแต่ยุคกรีก-โรมัน ซึ่งเป็น
รากฐานทางการเมืองของชาติตะวันตก เรื่อยมาจนถึงระเบียบพลเมืองในยุคกลาง ตลอดจนบทบาทของ
ศาสนาที่มีต่อรัฐสมัยใหม่ และทิศทางที่การเมืองจะมุ่งไปในศตวรรษที่ 21 โดยสอดแทรกคำ�ถามชวนขบคิด
อาทิ เหตุใดรัฐธรรมนูญจึงไม่มีเสถียรภาพ? อะไรคือสารัตถะของความยุติธรรมในรัฐ? พฤติกรรมไร้เหตุผล
ของมนุษย์ส่งผลต่อการเมืองอย่างไร?
หนังสือเล่มนีน้ บั เป็นฐานความรูอ้ นั ยอดเยีย่ มสำ�หรับผูท้ สี่ นใจศึกษารัฐศาสตร์ ซึง่ จะช่วยฉายภาพความซับซ้อน
ของการเมืองที่มีปฏิสัมพันธ์กับมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และจิตวิทยาได้เป็นอย่างดี … เมื่อ
การเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับมนุษย์อย่างลึกซึ้ง การทำ�ความรู้จักการเมืองย่อมเป็นหนทางที่ช่วยให้เรา
รู้จักตนเองมากขึ้นเช่นกัน
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จิตวิทยา: ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ Psychology:
		

A Very Short Introduction
ผู้เขียน Gillian Butler and Freda McManus
ผู้แปล
ณัฐสุดา เต้พันธ์
จำ�นวนหน้า 240 หน้า
ราคา		
295 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-59-4

•
•
•
•

เหตุใดนักดนตรีผู้ปราดเปรื่องจึงคิดว่าศีรษะของภรรยาคือหมวก?
เหตุใดเด็กชาวเอเชียจึงได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าเด็กชาวตะวันตก?
เหตุใดโปสเตอร์รูปดวงตาจึงเรียกเงินบริจาคได้มากกว่าโปสเตอร์รูปดอกไม้?
เหตุใดคนทั่วไปถึงทำ�ทารุณกรรมผู้อื่นได้ไม่ต่างจากทหารนาซีในบางสถานการณ์?

จิตวิทยา: ความรู้ฉบับพกพา โดย จิลเลียน บัตเลอร์ และ เฟรดา แม็กมานัส จะช่วยตอบคำ�ถามชวนฉงนเหล่านี้
และพาเราท่องไปในโลกแห่งการทำ�งานของสมองและจิตใจผ่านแขนงต่างๆ ของจิตวิทยา เช่น จิตวิทยาการเรียนรู้
และความจำ� จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาอปกติซึ่งศึกษาความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสมอง รวมถึงจิตวิทยาสังคม
ซึ่งศึกษาวิธีที่มนุษย์ส่งอิทธิพลต่อกันจนอาจนำ�ไปสู่พฤติกรรมที่เกินคาดหมาย
หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษาที่น่าตื่นตาตื่นใจ ช่วยให้เราเห็นภาพการทำ�งานของจิตใจได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงสะท้อนให้เห็นความสำ�คัญของจิตวิทยาซึ่งเกี่ยวโยงกับศาสตร์
ทุกแขนงทีม่ งุ่ ศึกษาและแก้ไขปัญหาของมนุษย์ อาทิ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ (พฤติกรรม) รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์
บริหารธุรกิจ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฯลฯ
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มานุษยวิทยา: ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ Social and Cultural Anthropology:
A Very Short Introduction
ผู้เขียน Peter Just and John Monaghan
ผู้แปล
วิภาส ปรัชญาภรณ์
จำ�นวนหน้า 272 หน้า
ราคา		
325 บาท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN		
978-616-8221-55-6

“ถ้าอยากรู้ว่ามานุษยวิทยาคืออะไร ให้ดูสิ่งที่นักมานุษยวิทยาทำ�”
จอห์น โมนาแฮน และ ปีเตอร์ จัสต์ ศาสตราจารย์ดา้ นมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ชิคาโก และวิลเลียมส์
คอลเลจ สอง “นักเล่าเรื่อง” แห่งโลกมานุษยวิทยา จะพาไปสำ�รวจ “วัฒนธรรม” และ “สังคม” สองหอคอย
อันเป็นรากฐานของมานุษยวิทยา และทำ�ความรู้จักกับนักมานุษยวิทยาที่เป็นเสมือนบรรพบุรุษทางความคิด
และวิธีวิทยาของสาขาวิชาในปัจจุบัน พร้อมตอบคำ�ถามสำ�คัญ เช่น อะไรคือเอกลักษณ์ของความเป็นมนุษย์?
กลุ่มของผู้คน เช่น ครอบครัว ชนชั้น และชาติ ก่อตัวและยึดโยงกันได้อย่างไร? ขอบเขตที่ “พอดี” ในการเคารพ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอยู่ตรงไหน?
มานุษยวิทยา: ความรู้ฉบับพกพา ผสมผสานทั้งหลักคิดและวิธีการ งานด้านชาติพันธุ์วรรณนา และตัวอย่าง
เปี่ยมชีวิตชีวาจากพื้นที่ศึกษาจริง พร้อมฉายภาพมานุษยวิทยาในฐานะบันทึกเกี่ยวกับความสร้างสรรค์และ
ความเสื่อมทรามของมนุษย์ และเครื่องมืออันทรงคุณค่าสําหรับทําความเข้าใจความหลากหลายของวัฒนธรรม
และสังคม หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนการแง้มประตูบานใหญ่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านออกท่องโลกกว้าง
ทางมานุษยวิทยาต่อไป
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ปรัชญา: ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ Philosophy:
		

A Very Short Introduction
ผู้เขียน Edward Craig
ผู้แปล
สายพิณ ศุพุทธมงคล
จำ�นวนหน้า 192 หน้า
ราคา		
265 บาท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN		
978-616-8221-56-3

ขอต้อนรับสู่อาณาจักร “ปรัชญา” ดินแดนพิศวงที่จุดประกายขึ้นจากความพยายามของมนุษย์ผู้อยากหาคำ�ตอบ
ให้ชีวิต
เอ็ดเวิรด
์ เครก ศาสตราจารย์สาขาปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ รับหน้าทีม่ คั คุเทศก์น�ำ คุณท่องแดนปรัชญา
อันกว้างใหญ่ไพศาลและเต็มไปด้วยวงกตแห่งคำ�ถามไม่รู้จบ ชวนขบคิดประเด็นคลาสสิกอย่างเรื่องการมีตัวตน
คุณค่าทางศีลธรรม หรือศรัทธาความเชื่อ แล้วต่อยอดสู่แง่มุมสำ�คัญที่รายล้อมชีวิตมนุษย์ อาทิ การปกครอง
โดยรัฐ เสรีภาพของผูห้ ญิง บทบาทของนักบวช หรือแม้แต่สวัสดิภาพของสรรพสัตว์ ผ่านงานเขียนของนักปรัชญา
ชั้นครู ทั้งบันทึกการสนทนาของโสเครตีส ปุจฉาวิสัชชนาชวนหัวใน มิลินทปัญหา และทฤษฎีการกำ�เนิดเผ่าพันธุ์ที่
สะเทือนวงการปรัชญาของดาร์วิน
หนังสือเล่มนี้จะทำ�ให้คุณเห็นว่าปรัชญาไม่ใช่แค่เรื่องของการประลองปัญญาในโลกวิชาการ แต่เป็นการเดินทาง
ทางความคิดอันไร้ที่สิ้นสุดของเหล่าผู้สงสัยใคร่รู้ ขอเพียงคุณพร้อมจะตั้งคำ�ถามและขบคิดใคร่ครวญ ประตูสู่
ดินแดนแห่งปรัชญาก็ยินดีต้อนรับคุณ
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ทุนนิยม: ความรู้ฉบับพกพา
(ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่)

ชื่อต้นฉบับ Capitalism:
		
A Very Short Introduction,
		second edition
ผู้เขียน James Fulcher
ผู้แปล
ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
จำ�นวนหน้า 216 หน้า
ราคา		
280 บาท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN		
978-616-8221-45-7

“ทุนนิยม” คืออะไร ทุนนิยมมาจากไหน ทุนนิยมแต่ละทีเ่ หมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ทุนนิยมกำ�ลังเดินไปทางไหน
วิกฤตของทุนนิยมเกิดจากอะไร และมีทางเลือกอื่นใดบ้างนอกเหนือจากทุนนิยม
ทุนนิยม: ความรู้ฉบับพกพา ฉบับปรับปรุงเนื้อหาล่าสุด พยายามตอบคำ�ถามข้างต้น อย่างเป็นระบบ รอบด้าน
แต่กระชับแน่นหนักด้วยข้อมูล และนำ�เสนอกรอบแนวคิดฐานรากในการทำ�ความเข้าใจทุนนิยม
เจมส์ ฟุ ล เชอร์ อาจารย์ด้านสังคมวิท ยาแห่ง มหาวิ ท ยาลั ยเลสเตอร์ สหราชอาณาจั ก ร พาเราเดิ น ทางท่ อ ง
ประวัติศาสตร์ทุนนิยมฉบับย่นย่อ
• จากการเดินเรือค้าขายข้ามชาติของบริษัทอีสต์อินเดีย สู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมถึงยุคทุนนิยมโลก
• จากทุนนิยมในยุโรป สู่ทุนนิยมอเมริกา ถึงทุนนิยมญี่ปุ่น
• จากฟองสบู่ทิวลิปในฮอลแลนด์ในศตวรรษที่ 17 สู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ�ครั้งใหญ่ทั่วโลกในทศวรรษ 1930
ถึงวิกฤตเศรษฐกิจการเงินสมัยใหม่ในปัจจุบัน
นี่เป็นหนังสือทุนนิยม 101 ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง เหมาะสำ�หรับพกพาไว้หยิบอ่าน ยามกระหายความรู้เกี่ยวกับ “ที่มา”
“ที่เป็น” และ “ที่ไป” ของทุนนิยม
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จิตวิทยาสังคม: ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ Social Psychology:
		

A Very Short Introduction
ผู้เขียน Richard J. Crisp
ผู้แปล
ทิพย์นภา หวนสุริยา
จำ�นวนหน้า 184 หน้า
ราคา		
265 บาท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN		
978-616-8221-40-2

•
•
•
•
•

ทำ�ไมเราถึงมีพฤติกรรมดีใจสุดขีดเมื่อทีมฟุตบอลที่เชียร์ได้แชมป์?
เหตุใดเราจึงยังพยายามยื้อความสัมพันธ์ แม้จะไม่มีความสุขแล้วก็ตาม?
ทำ�ไมผู้นำ�แบบประชาธิปไตยจึงเป็นที่นิยมชมชอบมากกว่าแบบอื่น?
อะไรคือต้นตอของการแบ่งแยกและมองว่าฝ่ายตรงข้าม “ต่ำ�กว่ามนุษย์”?
เราจะลดทอนอคติและหันมาสร้าง “ความสัมพันธ์เชิงบวก” ได้อย่างไร?

จิตวิทยาสังคม: ความรู้ฉบับพกพา โดย ริชาร์ด คริสป์ จะพาคุณเดินทางไปสำ�รวจ “จักรวาลทางสังคม” และผู้คน
ที่รายล้อมอยู่ในชีวิตของเรา เริ่มจากทำ�ความรู้จักการทำ�งานของ “จิตสังคม” แบบเข้าใจง่าย ปูพื้นฐานทฤษฎี
สำ�คัญที่อยู่เบื้องหลังเจตคติ การกระทำ� ปฏิสัมพันธ์ และอุดมการณ์ความเชื่อของมนุษย์ พร้อมตัวอย่างงานวิจัย
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับมิตติ า่ งๆ ในชีวติ เช่น ความรูส้ กึ เจ็บปวดเมือ่ ถูก “อันเฟรนด์” การเลือกผูน้ �ำ ทีเ่ หมาะสม การวางกลยุทธ์
และนโยบายเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนยอมรับความแตกต่าง หรือการสร้างสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนชั่วชีวิต
เมื่อมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า “โลก” เราจึงควรพกพาแว่นตาของ “จิตวิทยาสังคม” ไว้ใน
ฐานะเครือ่ งมือสำ�คัญในการมองโลก นีค่ อื เสาหลักแห่งสาขาจิตวิทยาร่วมสมัยทีส่ ะท้อนสายสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสังคมได้อย่างกระจ่างชัด ซึ่งจะนำ�ไปสู่คำ�ตอบว่าเราคือใคร เรามีบทบาทแบบใด และเราจะร่วมกันรับมือกับอุปสรรค
และปัญหาทั้งหลายได้อย่างไรในอนาคต
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เศรษฐศาสตร์จุลภาค:
ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ Microeconomics:
		

A Very Short Introduction
ผู้เขียน Avinash Dixit
ผู้แปล
พรเทพ เบญญาอภิกุล
จำ�นวนหน้า 216 หน้า
ราคา		
280 บาท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN		
978-616-8221-34-1

•
•
•
•

ทำ�ไมคนเจนวายถึงไม่อยากมีลูก
ทำ�ไมเราหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้ในวิกฤตโรคระบาด และทางออกคืออะไร
ตลาดสมัยใหม่ในยุคเศรษฐกิจแพลตฟอร์มทำ�งานต่างจากเดิมอย่างไร
รัฐควรออกแบบมาตรการช่วยเหลือคนจนอย่างไรไม่ให้ย้อนกลับไปทำ�ร้ายพวกเขา แม้เริ่มต้นด้วย		
ความตั้งใจดีก็ตาม

เหล่านี้คือตัวอย่างคำ�ถามที่นักเศรษฐศาสตร์จุลภาคตั้งใจหาคำ�ตอบ
อาวินาช ดิกซิต แห่งมหาวิทยาลัยพรินซ์ตนั ชวนผูอ้ า่ นสำ�รวจโลกของ “เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค” อย่างอ่านสนุก เข้าใจง่าย
และเป็นระบบ พร้อมกรณีศึกษาชวนคิดว่า กลไกตลาด นโยบายรัฐ และความไว้วางใจในชุมชน ส่งผลอย่างไรต่อ
พฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ของผู้คน และเราสามารถแก้ปัญหาความล้มเหลวของสถาบันตลาด รัฐ และชุมชน
ได้อย่างไรเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของทุกคน
อ่าน เศรษฐศาสตร์จุลภาค: ความรู้ฉบับพกพา เล่มนี้แล้ว หวังว่าคุณจะได้เครื่องมือเพื่อตอบคำ�ถามข้างต้นได้
ด้วยตัวเอง!
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เสรีนิยม: ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ Liberalism:
		

A Very Short Introductionn
ผู้เขียน Michael Freeden
ผู้แปล
เกษียร เตชะพีระ
จำ�นวนหน้า 264 หน้า
ราคา		
315 บาท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN		
978-616-8221-31-0

“เสรีนิยม” คืออุดมการณ์อันเรียบง่ายที่เชิดชูสิทธิเสรีภาพ ความยุติธรรม และความเสมอภาคเป็นพื้นฐาน
ทว่าเมื่อต้องขับเคี่ยวกับลัทธิต่างๆ อย่างชาตินิยม ประชานิยม ตลอดจนคู่ปรับเก่าอย่างอนุรักษนิยมหลายร้อยปี
ทำ�ให้เสรีนยิ มหรือแนวคิด “หัวก้าวหน้า” ปรับตัวจนซับซ้อนขึน้ ถึงขัน้ กลายพันธุไ์ ป เป็นทีม่ าของข้อสงสัยมากมายว่า
เสรีนิยมนั้น “เสรี” จริงหรือไม่? ทำ�ไมผู้ใฝ่เสรีนิยมในอเมริกาจึงถูกตราหน้าเป็นพวกสังคมนิยม? พรรคเสรีนิยม
กลายเป็นต้นตอของนโยบายขับไล่ผู้อพยพในยุโรปได้อย่างไร? และระบอบ “เสรีประชาธิปไตย” ยังเหมาะกับ
โลกยุคนี้อยู่หรือไม่?
เสรีนิยม: ความรู้ฉบับพกพา โดย ไมเคิล ฟรีเดน ศาสตราจารย์ด้านการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด จะพา
เราท่องไปบนเส้นทางความคิดของเสรีนิยมที่เปลี่ยนแปลง พลิกผัน และคลี่คลายขยายตัวในประวัติความคิด
การเมืองตะวันตกที่กินเวลายาวนานนับ 400 ปี ทั้งยังกล่าวถึงบทบาทของเสรีนิยมที่เกี่ยวพันทางสังคม เศรษฐกิจ
รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ระดับปัจเจกอันเป็นที่มาของรัฐสวัสดิการได้อย่างน่าสนใจ
นับเป็นบทวิเคราะห์เสรีนิยมที่ร้อยเรียงทฤษฎีและข้อถกเถียงจากเหล่านักคิด นักปรัชญา รวมถึงนักเศรษฐศาสตร์
ชั้นนำ�ได้อย่างเฉียบคม และช่วยวางรากฐานให้เราเข้าถึงแก่นแท้ของเสรีนิยมได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าเสรีนิยมจะ
แปรเปลี่ยนหรือกลืนกลายไปเป็นอื่นใดก็ตามในอนาคต
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เศรษฐศาสตร์: ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ Economics:
		

A Very Short Introductionn
ผู้เขียน Partha Dasgupta
ผู้แปล
ฉัตร คำ�แสง
จำ�นวนหน้า 264 หน้า
ราคา		
315 บาท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN		
978-616-8221-19-8

•
•
•
•

ทำ�ไมบางประเทศยากจน บางประเทศร่ำ�รวย
ทำ�ไมคนไร้แรงจูงใจร่วมแก้ปัญหาโลกร้อน
บรรทัดฐานและกฎหมายเกี่ยวพันกับพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไร
กฎการลงคะแนนเสียงมีอิทธิพลอย่างไรต่อการผลักดันนโยบายสาธารณะที่ดี

เศรษฐศาสตร์: ความรูฉ้ บับพกพา นำ�เสนอศาสตร์และศิลป์ของ “เศรษฐศาสตร์” เพือ่ เข้าใจชีวต
ิ ของผูค้ นและสังคม
เศรษฐกิจผ่านสถาบันหลักของระบบเศรษฐกิจอย่างตลาด รัฐ และชุมชน
พาร์ธา ดาสคุปตะ แห่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ พาผู้อ่านสำ�รวจโลกของเศรษฐศาสตร์ที่มี
ขอบเขตกว้ า งไกลกว่าศาสตร์แห่งการจัด สรรทรั พ ยากรที่ มีจำ�กั ด ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ
ที่มากกว่าอุปสงค์ อุปทาน และกลไกตลาด
ร่วมหาคำ�ตอบว่า ความไว้วางใจ บรรทัดฐานทางสังคม นิติรัฐ ประชาธิปไตย วัฒนธรรม ธรรมาภิบาล วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ สัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไร กับวิถีเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของปัจเจกบุคคล
ครัวเรือน ธุรกิจ และประเทศ
หากใครมองหาตำ�ราเศรษฐศาสตร์เล่มใหม่ทพ
ี่ ยายามตอบคำ�ถามท้าทายแห่งยุคสมัย ครอบคลุมหลักคิดและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน และเชื่อมโยงมิติทางเศรษฐศาสตร์ เข้ากับศาสตร์อื่นๆ นี่คือหนังสือเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
รสชาติใหม่ที่อยากชวน นัก(เรียนรู้)เศรษฐศาสตร์ทุกคนอ่าน
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สถาปัตยกรรม: ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ Architecture:
		

A Very Short Introduction
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จำ�นวนหน้า 224 หน้า
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สถาปัตยกรรมมิได้เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างไร้จิตวิญญาณ ทว่าก่อร่างจากวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย พีระมิดแห่งคูฟู
ไม่ใช่แค่ส่ิงก่อสร้างขนาดยักษ์กลางทะเลทรายแต่แฝงไว้ซึ่งอำ�นาจมหาศาลของฟาโรห์ และอาคารซีแกรมก็มิได้
เป็นเพียงตึกระฟ้าในนิวยอร์ก หากแต่สะท้อนแนวคิด “น้อยแต่มาก”
สถาปัตยกรรม: ความรู้ฉบับพกพา ของ แอนดรูว์ บัลแลนไทน์ ศาสตราจารย์ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล จะพาเราเดินทางย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เพื่อสำ�รวจสถาปัตยกรรมหลากยุค
หลายสมัย รวมทั้งเจาะลึกมิติทางวัฒนธรรมที่เป็นรากของสิ่งก่อสร้างเหล่านั้น ตั้งแต่วิหารพาร์เธนอนที่นำ�เสนอ
สัดส่วนแม่นยำ�แบบกรีก โบสถ์วีสเกียร์เชอซึ่งเน้นความอลังการสไตล์บาโรก ไปจนถึงสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่อย่าง
พิพิธภัณฑ์กุกเกนไฮม์ซึ่งปฏิเสธอิทธิพลจากอดีตโดยสิ้นเชิง
หนังสือเล่มนีจ้ ะทำ�ให้เรามองทะลุรปู ลักษณ์ภายนอกทีเ่ ป็นเพียงสิง่ ปลูกสร้าง สนุกกับการตีความมิตอิ นั หลากหลาย
ที่ทับซ้อนอยู่ภายใน พร้อมทั้งเข้าใจจิตวิญญาณแห่งสถาปัตยกรรมด้วยมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิม
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โลกาภิวัตน์: ความรู้ฉบับพกพา
(ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่)
ชื่อต้นฉบับ Globalization:
		
A Very Short Introduction,
		fourth edition
ผู้เขียน Manfred B. Steger
ผู้แปล
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
จำ�นวนหน้า 240 หน้า
ราคา		
295 บาท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN		
978-616-8221-20-4

• เมสซิ และ เจ. โล นักฟุตบอลและดาราชื่อดังสะท้อนพลวัตของโลกาภิวัตน์อย่างไร?
• วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐฯ กรีซ และจีน เกี่ยวพันกับการหลอมรวมของตลาดการเงินและการค้าในระดับโลก
อย่างไร?
• “เบร็กซิต” และลัทธิชาตินิยมทางเศรษฐกิจภายใต้การนำ�ของโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นสัญญาณถึงการไหล
ย้อนกลับของโลกาภิวัตน์หรือไม่?
• ความเสี่ ย งข้ า มชาติ อ ย่ า งภาวะโลกร้ อ นจะนำ � พาจุ ด จบมาสู่ ม นุ ษ ยชาติ ห รื อ กระตุ้ น ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ใน
ระดับโลก?
แมนเฟร็ด สเตเกอร์ ศาสตราจารย์ดา้ นโลกศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวายอิ-มาโนอา จะพาเราไปรูจ้ กั “โลกาภิวต
ั น์”
อย่างถ่องแท้รอบด้าน ตั้งแต่คำ�นิยามอันเป็นที่ถกเถียง เจาะลึกความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ พร้อมสำ�รวจมิติ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม นิเวศ รวมถึงมิตทิ างอุดมการณ์ ซึง่ เป็นวาทกรรมอันทรงอานุภาพทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลัง
มโนทัศน์ที่มนุษย์มีต่อโลกาภิวัตน์
โลกาภิวัตน์: ความรู้ฉบับพกพา ฉบับปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดนี้ ไม่เพียงฉายภาพปรากฏการณ์อันซับซ้อนอย่าง
โลกาภิวัตน์ได้อย่างเป็นระบบ กระชับ และเข้าใจง่าย แต่ยังปรับเพิ่มเนื้อหาให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น
ภาวะความเหลื่อมล้ำ�ที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาคลื่นผู้อพยพจากตะวันออกกลางและแอฟริกา และการชนะเลือกตั้งของ
ผู้นำ�ประชานิยมแนวชาตินิยมอย่างโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและประเมินอนาคตของโลกาภิวัตน์
ภายใต้สถานการณ์ร่วมสมัยได้ดียิ่งขึ้น
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จิตวิทยาเด็ก: ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ Child Psychology:
		

A Very Short Introduction
ผู้เขียน Usha Goswami
ผู้แปล
สุภลัคน์ ลวดลาย
		
และ วรัญญู กองชัยมงคล
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•
•
•
•

สมองของทารกเรียนรู้ภาษาได้อย่างไร?
คำ�ถามแบบใดที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กจดจำ�ได้แม่นยำ�ขึ้น?
เหตุใดเด็ก 6 ขวบจึงแก้ปัญหาบางอย่างได้ดีกว่าผู้ใหญ่?
ระดับ “ความมั่นคง” ของความผูกพันส่งผลอย่างไรต่อพัฒนาการเด็ก?

โลกของจิตวิทยาเด็กคือแดนพิศวงที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ไร้ขอบเขต จิตวิทยาเด็ก: ความรู้ฉบับพกพา
คือกุญแจไขสู่โลกมหัศจรรย์ในสมองของทารกไปจนถึงวัยรุ่นตอนต้น โดยครอบคลุมทั้งพัฒนาการทางร่างกาย
สติปัญญา พฤติกรรมทางสังคม รวมถึงแง่มุมซับซ้อนอย่างการเรียนรู้ภาษา การใช้เหตุผล หรือจริยธรรม
หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นบทบาทของสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลเหนือพันธุกรรม นับตั้งแต่การเลี้ยงดูใน
ครอบครัว ความสัมพันธ์กบั พีน่ อ้ งและเพือ่ น การเล่น หรือการเรียนรูใ้ นโรงเรียน นีค่ อื คูม่ อื ชัน้ ดีทผ
ี่ สานองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และความเข้าใจทางจิตวิทยาเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใหญ่ช่วย “ประคอง” ให้เด็กก้าวเดินบนเส้นทาง
แห่งพัฒนาการได้อย่างมั่นคงและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ
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ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก:
ความรู้ฉบับพกพา
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A Very Short Introduction
ผู้เขียน Robert C. Allen
ผู้แปล
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• เหตุใดการปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงเกิดขึ้นในอังกฤษ?
• อะไรทีอ่ ยู่เบื้องหลังปาฏิหาริย์แห่งเอเชียตะวันออกของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ทำ�ให้ไล่กวดตะวันตกได้ทัน?
• อะไรทีท่ ำ�ให้จีนผงาดขึ้นจากความยากจนหลังการปฏิรูปในสมัยเติ้งเสี่ยวผิง? ทำ�ไมทุกวันนี้แอฟริกายังยากจน
ไม่ต่างจากเมื่อหลายศตวรรษก่อน?
• อะไรที่ทำ�ให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกากับลาตินอเมริกาแตกต่างราวฟ้ากับเหวทั้งที่อยู่ในพื้นทวีปเดียวกัน?
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก: ความรู้ฉบับพกพา โดย โรเบิร์ต ซี. อัลเลน ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด จะพาเราย้อนอดีตเพื่อไขปริศนาเหล่านี้ รวมถึงสืบค้นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จ
และความล้มเหลวในการพัฒนาเศรษฐกิจทัว่ โลก ผ่านแว่นตาทางประวัตศิ าสตร์ทใี่ ห้ความสำ�คัญกับบริบททางสังคม
การเมือง และวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์
หนังสือขนาดกะทัดรัดอ่านง่ายเล่มนี้ไม่เพียงแต่อัดแน่นด้วยประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกทั้งในมิติพื้นที่และเวลา
แต่ยังช่วยไขความลับในอดีตที่สามารถใช้เป็นแสงส่องทางสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในปัจจุบัน
ได้อย่างดีเยี่ยม
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ชื่อต้นฉบับ Game Theory:
		

A Very Short Introduction
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“เกม” เกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลาเมื่อผู้คนหรือสถาบันต่างๆ ปฏิสัมพันธ์กัน ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวอย่างการคบหาดูใจ
ของหนุ่มสาวหรือการขับรถสวนกันในตรอกแคบ ไปจนถึงการวางกลยุทธ์ธุรกิจ การวิเคราะห์ภัยความมั่นคง หรือ
การออกแบบการประมูลคลื่นความถี่มูลค่ามหาศาล
ทฤษฎีเกม: ความรู้ฉบับพกพา โดย เคน บินมอร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาเศรษฐศาสตร์แห่งยูนิเวอร์ซิตี
คอลเลจ ลอนดอน จะพาเราท่องไปในโลกแห่งการทำ�ความเข้าใจพฤติกรรมด้วยการศึกษากลยุทธ์ต่างๆ ของผูเ้ ล่น
ในเกมอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล และใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้เราพยากรณ์พฤติกรรมของผู้คน
และสิ่งที่เป็นไปในสังคมได้อย่างแม่นยำ�
หนังสือเล่มนีจ้ ะเผยให้เห็นแก่นหลักของทฤษฎีเกมซึง่ ถูกใช้ในหลากศาสตร์หลายสาขา อาทิ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
การบริหารธุรกิจ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา ปรัชญา ไปจนถึงชีววิทยา เพราะการทำ�ความเข้าใจปฏิสมั พันธ์
ของมนุษย์และสถาบันทางสังคมที่นำ�ไปสู่ความร่วมมือหรือความขัดแย้งนั้นล้วนเป็นเป้าหมายของศาสตร์แทบ
ทุกแขนง
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ฟรอยด์: ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ Freud: A Very Short Introduction
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ผู้แปล
สายพิณ ศุพุทธมงคล
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“ซิกมันด์ ฟรอยด์” จิตแพทย์อัจฉริยะผู้ให้กำ�เนิดจิตวิเคราะห์ แนวคิดและเทคนิคที่พลิกมุมมองใหม่ในการศึกษา
ธรรมชาติของมนุษย์ ได้ทิ้งมรดกทางความคิดอะไรไว้บ้าง ชีวิตและปมทางเพศในวัยเด็กส่งผลต่อความคิดเขา
อย่างไร และทฤษฎีของเขายังใช้ได้ข้ามกาลเวลาหรือไม่
แอนโธนี สตอรร์ จิตแพทย์และนักจิตวิเคราะห์แห่งโรงพยาบาลวาร์นฟอร์ด ออกซฟอร์ด จะพาเราท่องไปในโลก
ความคิดและผลงานชัน้ ยอดของฟรอยด์ ตัง้ แต่การเสนอปมเอดิปสุ ทฤษฎีการตีความฝัน การทำ�งานของจิตไร้ส�ำ นึก
ความสัมพันธ์ระหว่างอิด อีโก้ ซูเปอร์-อีโก้ ไปจนถึงการทำ�จิตบำ�บัด ซึ่งเป็นคุณูปการสำ�คัญที่ทำ�ให้เราตระหนักว่า
การรักษาโรคประสาทนั้นไม่ต่างจากการรักษาโรคทางกายแต่อย่างใด
ฟรอยด์: ความรูฉ้ บับพกพา ไม่เพียงอธิบายถึงตัวตนและแนวคิดของฟรอยด์ได้อย่างกระชับ ชัดเจน และเป็นกลาง
แต่ยังวิเคราะห์มรดกทางความคิดของฟรอยด์ผ่านมุมมองความคิดร่วมสมัยได้อย่างเฉียบคม เหมาะสำ�หรับผู้ที่
สนใจแนวคิดด้านจิตวิทยา และผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้และนำ�แนวคิดของฟรอยด์ไปประยุกต์ใช้ในบริบท
ที่แตกต่างหลากหลาย
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กฎหมายระหว่างประเทศ:
ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ International Law:
		

A Very Short Introduction
ผู้เขียน Vaughan Lowe
ผู้แปล
ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
จำ�นวนหน้า 208 หน้า
ราคา		
280 บาท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN		
978-616-8221-03-7

“กฎหมายระหว่ า งประเทศ” ไม่ เ พี ย งถู ก พู ด ถึ ง บนหน้ า ข่ า วผ่ า นปรากฏการณ์ สำ � คั ญ ของโลกอย่ า งสงคราม
ความขัดแย้ง ปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ หรือการอพยพลี้ภัย แต่มันยังมีบทบาทเชื่อมโยงกับชีวิตประจำ�วันของเรา
มากขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ ตั้งแต่เรื่องมาตรฐานสินค้าอุปโภคบริโภค อันตรายจากกลุม่ ก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ไปจนถึงสิทธิเสรีภาพในฐานะพลเมือง คำ�ถามสำ�คัญคือ กฎหมายระหว่างประเทศเป็นกลไกสำ�คัญ
ที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ดียิ่งขึ้น หรือเป็นเพียงหลักการสวยหรูที่ไร้สภาพบังคับ
วอน โลว์ ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ให้อรรถาธิบายอย่างรอบด้าน
ว่ากฎหมายระหว่างประเทศคืออะไร มีบทบาทอย่างไรในสังคมระหว่างประเทศ และมีกลไกการทำ�งานอย่างไร
ผ่านปรากฏการณ์สำ�คัญร่วมสมัย เช่น สงคราม การก่อการร้าย ภาวะโลกร้อน และการค้าระหว่างประเทศ รวมถึง
กระตุ้นให้ขบคิดถึงคำ�ถามสำ�คัญว่า ภายใต้สภาวะที่อำ�นาจทางการเมืองของแต่ละรัฐแตกต่างกันอย่างมากเช่นนี้
กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาคของรัฐอธิปไตยนั้นทำ�งานได้อย่างไร และกลไกดังกล่าว
สร้างกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันของมวลมนุษยชาติภายใต้การแข่งขันทางอำ�นาจได้อย่างไร
หนังสือ กฎหมายระหว่างประเทศ: ความรู้ฉบับพกพา เล่มนี้ไม่เพียงเหมาะสำ�หรับนักศึกษากฎหมายที่จำ�เป็นต้อง
เข้าใจโครงสร้างของระบบกฎหมายระหว่างประเทศและระเบียบโลกในปัจจุบัน แต่ยังเหมาะสำ�หรับประชาชนทั่วไป
ที่สนใจความเป็นไปของสังคมโลกด้วย
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ประวัติศาสตร์อเมริกา:
ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ American History:
		

A Very Short Introduction
ผู้เขียน Paul S. Boyer
ผู้แปล
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และ อาวุธ ธีระเอก
จำ�นวนหน้า 288 หน้า
ราคา		
325 บาท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN		
978-616-8221-01-3

ประวัติศาสตร์อเมริกา: ความรู้ฉบับพกพา โดย พอล โบเยอร์ พาผู้อ่านสำ�รวจ “โลกใหม่” แห่งความหวัง
และความฝันของเหล่าขบถและนักแสวงหา ตั้งแต่ยุคชนพื้นเมือง ยุคอาณานิคม ผ่านสงครามประกาศอิสรภาพ
การสร้างประเทศใหม่ สงครามกลางเมือง สงครามโลก สงครามเย็น สงครามต้านก่อการร้าย รวมถึงการขยาย
ดินแดนและการสร้างเมือง การพัฒนาทุนนิยม วิกฤตและความท้าทายภายใต้ระเบียบการเมืองและเศรษฐกิจใหม่
คุณค่าความหมายของความเป็นอเมริกันคืออะไร ทำ�ไมดินแดนผู้อพยพถึงกลายเป็นมหาอำ�นาจของโลกได้ ทำ�ไม
ประเทศที่พร่ำ�สอนว่า “คนเท่ากัน” กลับเคยขับเคลื่อนด้วยระบบทาส และการเหยียดผิวยังคงเป็นปัญหารากเหง้า
ของสังคม
นีค่ อื หนังสือทีน่ �ำ เสนอคำ�ตอบชวนคิดบนเส้นทางแห่งความสำ�เร็จและล้มเหลวของสหรัฐอเมริกา ทัง้ ในมิตกิ ารเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา โดยไม่หลงลืมพลังของคนธรรมดา ไม่ว่านักเขียน ศิลปิน ผู้หญิง
แรงงาน ชนกลุ่มน้อย ทำ�ให้เราเห็นว่าเชื้อชาติ เพศ ชนชั้น ศาสนา มีส่วนก่อร่างสร้างสหรัฐอเมริกาขึ้นมาอย่างไร
อเมริกาเคยเป็นและยังเป็นดินแดนแห่งโอกาสสำ�หรับทุกคนจริงหรือไม่
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ทฤษฎีวรรณคดี: ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ Literary Theory:
		

A Very Short Introduction
ผู้เขียน Jonathan Culler
ผู้แปล
สุนันทา วรรณสินธ์ เบล
จำ�นวนหน้า 272 หน้า
ราคา		
325 บาท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN		
978-616-8221-02-0

ทฤษฎีวรรณคดี: ความรู้ฉบับพกพา จะพาผู้อ่านดำ�ดิ่งลงสู่โลกแห่งวรรณคดีอันลึกล้ำ� นับตั้งแต่องค์ประกอบ
อันเป็นรากฐานของวรรณคดีอย่างแง่มุมทางภาษา ความหมาย การตีความ หรือกลวิธีทางวาทศิลป์ ก่อนจะขยาย
ปริมณฑลไปสู่สำ�นักความคิดและศาสตร์แขนงต่างๆ ที่แทรกซึมอยู่ในงานวรรณคดี ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมศึกษา
มาร์กซิสม์ จิตวิเคราะห์ เพศวิภาษ หรือสุนทรียศาสตร์ ผ่านสายตาของนักทฤษฎีเลื่องชื่ออย่างฌาคส์ ลาก็อง,
มิเชล ฟูโกต์ หรือฌาคส์ แดร์ริดา
หนังสือเล่มนีจ้ ะชวนผูอ้ า่ นขบคิดหาคำ�ตอบของประเด็นคำ�ถามคลาสสิกทีไ่ ม่เคยเลือนหายจากแวดวงวรรณคดีศกึ ษา
เช่น ทฤษฎีคอื อะไร? งานแบบไหนจึงเข้าข่ายวรรณคดี? ความหมายของตัวบทกำ�หนดโดยผูเ้ ขียนหรือผูอ้ า่ นกันแน่?
นอกจากนี้ยังต่อยอดความคิดไปสู่คำ�ถามที่เชื่อมโยงกับประเด็นแห่งยุคสมัย เช่น วรรณคดีในโลก “หลังมนุษย์”
บทบาทของวรรณคดีในวัฒนธรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออวสานของทฤษฎีในศตวรรษที่ 21
นีค่ อื หนังสือทีท่ งั้ ไขความกระจ่าง ท้าทายสมมติฐาน และชวนให้ตงั้ คำ�ถามขบคิดไม่รจู้ บ เป็นคูม่ อื ฉบับพกพาทีเ่ หมาะ
สำ�หรับนักศึกษา ผู้สนใจวรรณคดีวิจารณ์ และนักอ่านทั่วไปผู้หลงใหลในเสน่ห์อันไร้ที่สิ้นสุดของวรรณคดี
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ประชานิยม: ความรู้ฉบับพกพา
ชื่อต้นฉบับ Populism:
		

A Very Short Introduction
ผู้เขียน Cas Mudde and Cristóbal Rovira
		Kaltwasser
ผู้แปล
เกษียร เตชะพีระ
จำ�นวนหน้า 240 หน้า
ราคา		
265 บาท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN		
978-616-93068-0-1

“ประชานิยม” หนึ่งในคำ�เจ้าปัญหาของการเมืองโลกและไทย บ้างมองเป็นปีศาจร้ายทำ�ลายประชาธิปไตย บ้างมอง
เป็นนโยบายทางเลือกเพื่อประชาชน ทว่า “ประชานิยม” คืออะไรกันแน่
ประชานิยม: ความรู้ฉบับพกพา โดย คาส มูด์เด และ คริสโตวัล โรวีรา คัลต์วัสเซอร์ สองนักรัฐศาสตร์ที่ศึกษา
ขบวนการประชานิยมรอบโลก ชวนคุณร่วมไขปริศนาประชานิยม “ประชาธิปไตย” และ “ประชานิยม” ตีความ
“ประชาชน” ต่างกันอย่างไร “ประชานิยม” สนับสนุนหรือต่อต้านประชาธิปไตย และส่งเสริมหรือบัน่ ทอนการพัฒนา
เศรษฐกิจ
หากต้องการเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังของเศรษฐกิจการเมืองโลกยุค “หันขวา” ไม่ว่าเบร็กซิตหรือโดนัลด์ ทรัมป์
นี่คือคู่มืออ่านสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตที่พลาดไม่ได้

History of
Everything
ประวัติศาสตร์อ่านสนุก
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มหัศจรรย์เกาหลี:
จากเถ้าถ่านสู่มหาอำ�นาจทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่)
ชื่อต้นฉบับ Korea: The Impossible Country,
		

Revised and Expanded
ผู้เขียน Daniel Tudor
ผู้แปล
ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ
จำ�นวนหน้า 464 หน้า
ราคา		
435 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		
978-616-8313-39-8

ในอดีต เกาหลีบอบช้ำ�จากลัทธิอาณานิคมและสงครามอันต่อเนื่องยาวนาน ไม่มีใครจินตนาการออกว่าดินแดน
ที่ถูกแบ่งเป็นสอง ซ้ำ�ยังมีทรัพยากรธรรมชาติจำ�กัดจำ�เขี่ยแห่งนี้จะก้าวพ้นความทุกข์ยากแสนสาหัสได้อย่างไร
แต่เพียง 50 ปีให้หลัง เกาหลีใต้กลับยืนหยัดอย่างสง่างามและมีชีวิตชีวาบนเวทีโลกในฐานะผู้นำ�ด้านเศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรม
มหัศจรรย์เกาหลี: จากเถ้าถ่านสู่มหาอำ�นาจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่นี้ ฉายภาพ
หลากแง่มุมของเกาหลีอย่างเจาะลึกและครอบคลุม ตั้งแต่รากฐานทางประวัติศาสตร์และประเพณี สู่การปฏิรูป
การเมืองและเศรษฐกิจที่ช่วยปัดเป่าฝุ่นควันแห่งสงคราม ไปจนถึงจิตวิญญาณแบบ “ฮัน” และ “ฮึง” ที่สะท้อน
ความเศร้าลึกและสุขล้ำ�อันเป็นแก่นของวัฒนธรรมเกาหลี
พบกับตัวละครสำ�คัญอย่างกลุ่มธุรกิจ “แชโบล” ยักษ์ใหญ่ผู้ขับเคลื่อนและฉุดรั้งประเทศไปพร้อมกัน ลัทธิ
คนทรงเจ้าที่แฝงฝังอยู่ในวิถีชีวิตของคนเกาหลีทุกชนชั้นมาทุกยุคทุกสมัย อุตสาหกรรมเคป๊อปและภาพยนตร์
ในฐานะโฉมหน้าของเกาหลียุคซอฟต์พาวเวอร์เบ่งบาน รวมถึงตัวละครใหม่แสนอื้อฉาวอย่างอดีตประธานาธิบดี
พัก กึน-ฮเย
นีค่ อื เรือ่ งราวความ “มหัศจรรย์” ของเกาหลี ซึง่ ไม่ใช่เพียงความรุง่ โรจน์ในปัจจุบนั แต่สะท้อนผ่านการหยัดยืนจาก
เถ้าถ่านและฝ่าฟันตลอดเส้นทาง จนก้าวขึ้นเป็นแม่แบบแห่งการเกิดใหม่ที่ทั่วโลกจับตามองเช่นในทุกวันนี้
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นี่แหละทรราชย์ Graphic Edition:
20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20
ชื่อต้นฉบับ 		

On Tyranny Graphic Edition:
			
Twenty Lessons from the
			Twentieth Century
ผู้เขียน 		
Timothy Snyder
ผู้วาดภาพประกอบ Nora Krug
ผู้แปล 		
สายพิณ ศุพุทธมงคล
จำ�นวนหน้า		
128 หน้า สี่สีทั้งเล่ม
ราคา			
350 บาท
ปีที่พิมพ์		
2022
ISBN			
978-616-8313-35-0
ขนาด			
178 x 254 มม.
“นีแ่ หละทรราชย์ คือคูม่ อื ตาสว่างว่าด้วยการพิทกั ษ์และรักษาประชาธิปไตย สำ�หรับใครก็ตามทีอ่ ยากเรียนรูจ้ ากอดีต
เพื่อเข้าใจปัจจุบัน” – เคน เบิร์นส์
ทิโมธี สไนเดอร์ ศาสตราจารย์ประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยล ถ่ายทอด 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20
เมื่อทรราชย์ก้าวขึ้นเป็นใหญ่ และประชาธิปไตยถูกคุกคามทั่วโลก จากนาซีเยอรมนีถึงยุโรปตะวันออก จากสตาลิน
ถึงคอมมิวนิสต์ จากโดนัลด์ ทรัมป์ ถึงปูติน และจากโฆษณาชวนเชื่อถึงโลกออนไลน์ ร้อยเรียงผ่านภาพวาด
อันเฉียบคมทรงพลังโดย นอรา ครุก นักวาดภาพประกอบมือรางวัล
มาร่วมกันถอดบทเรียนว่าอะไรคือผลร้ายของการเอออวยกับทรราชย์ เราจะเอาตัวรอดจาก “การสะกดจิตหมู่”
ผ่านสื่อได้อย่างไร เหตุใดเราจึงพึงระวังรัฐพรรคเดี่ยว และทำ�อย่างไรจึงจะเป็น “ผู้รักชาติ” ตัวจริง หาใช่เพียง
“นักชาตินิยม”
จากวันวานทีป่ ระวัตศิ าสตร์ถกู ฉวยใช้โดยผูค้ รองอำ�นาจ ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราจะเรียนรูบ้ ทเรียนจากอดีตเพือ่ เปลีย่ นแปลง
ปัจจุบัน และหาญกล้ายืนหยัดตอบโต้ว่า “นี่แหละทรราชย์” เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ที่เชื้อไฟแห่งทรราชย์
ไม่อาจฟื้นคืน
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ฉิบหาย:
ประวัติศาสตร์มนุษยชาติฉบับวินาศสันตะโร
ชื่อต้นฉบับ Humans: A Brief History of
		

How We F*cked It All Up
ผู้เขียน Tom Phillips
ผู้แปล
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
จำ�นวนหน้า 264 หน้า
ราคา		
325 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		
978-616-8313-30-5

มนุษย์ (น.) สิ่งมีชีวิตผู้ครอบครองสมองชั้นเลิศ ประดิษฐกรรมสุดล้ำ� อาณาจักรยิ่งใหญ่ และอุดมการณ์น่าทึ่ง
มนุษย์ (น.) สิ่งมีชีวิตผู้มีศักยภาพสร้างความฉิบหายระดับวินาศสันตะโร
ทอม ฟิลลิปส์ จะพาคุณท่องประวัติศาสตร์แห่งหายนะจากน้ำ�มือมนุษย์ สำ�รวจความวอดวายที่แทรกซึมในแวดวง
การเมือง วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี นับตั้งแต่รุ่งอรุณแห่งมนุษยชาติซึ่งเปิดฉากด้วยบรรพบุรุษ
ที่พลัดตกต้นไม้ตายเอาดื้อๆ โคลัมบัสนักสำ�รวจผู้ยิ่งใหญ่ที่ต้องอับอายเพราะอ่านหน่วยในแผนที่ผิด นโยบาย
ปราบสัตว์รังควานของเหมาเจ๋อตงที่ทำ�คนล้มตายนับสิบล้าน หรือแนวโน้มจะติดแหง็กในโลกใบนี้ด้วยขยะอวกาศ
ที่มนุษย์สร้างเอง
จงสูดหายใจเข้าลึกๆ ก่อนดำ�ดิ่งสู่ประวัติศาสตร์ฉบับฉิบหายวายป่วงชนิดที่ไม่เคยอ่านในตำ�ราเล่มไหน กุมขมับไป
กับผู้นำ�โง่เง่า นโยบายชวนหัว และกับดักอคติสารพัด ท่ามกลางสำ�นวนแสบๆ คันๆ ที่จะทำ�ให้คุณหัวเราะทั้งน้ำ�ตา
พร้อมเรียนรูว้ า่ อย่าได้ประมาทมนุษย์เกินไป เผือ่ วันหนึง่ (ทีไ่ ม่รวู้ า่ วันไหน) เราจะได้หลุดพ้นจากความฉิบหายกันเสียที
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ประวัติศาสตร์ช็อกโกแลต ฉบับเข้มข้น
ชื่อต้นฉบับ The True History of Chocolate
ผู้เขียน Sophie D. Coe and Michael D. Coe
ผู้แปล
พลอยแสง เอกญาติ์
จำ�นวนหน้า 344 หน้า
ราคา		
385 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2022
978-616-8313-24-4

ช็อกโกแลต สีน�้ำ ตาลเข้มรสหวานขม ลึกลับแต่รนื่ รมย์อย่างน่าประหลาดนัน้ อยูใ่ นแทบทุกช่วงชีวติ ของเรา ทัง้ ในฐานะ
คำ�รักแทนใจ รางวัลแห่งชัยชนะ ของขวัญในโอกาสพิเศษ กระทั่งนาฬิกาปลุกยามเช้าหรือเพื่อนยากยามเหนื่อยล้า
โซฟี และ ไมเคิล ดี. โค จะพาเราไปดื่มด่ำ�ประวัติศาสตร์ของช็อกโกแลตที่อยู่คู่ชีวิตมนุษย์มาเนิ่นนาน นับตั้งแต่เป็น
อาหารของพระเจ้า เป็นบรรณาการถวายความจงรักภักดี เป็นเงินตราสำ�หรับแลกเปลีย่ น เป็นยาปรับสมดุลร่างกาย
ให้แข็งแรง เป็นเครือ่ งดืม่ ของชนชัน้ สูง และเป็นขนมหวานทีค่ รองใจคนทัง้ โลก พร้อมลิม้ ลองสูตรช็อกโกแลตผสม
สารพัดเครื่องเทศที่ชวนน้ำ�ลายสอ อย่างช็อกโกแลตศักดิ์สิทธิ์แบบชาวมายาหรือช็อกโกแลตมะลิแสนหรูหราจาก
ยุคบาโรก!
ประวัติศาสตร์ช็อกโกแลต ฉบับเข้มข้น ย้อนรอยสู่แหล่งกำ�เนิดต้นไม้มหัศจรรย์เมื่อหลายพันปีก่อน ดูวิธีหมัก
ตาก บด และชงเครื่องดื่มจากเมล็ดคาเคาของชาวมายาและแอซเท็ก สำ�รวจการเดินทางของช็อกโกแลตที่ข้าม
พรมแดนภาษา ศาสนา และรสชาติ เยี่ยมชมห้องทดลองที่สร้างนวัตกรรมใหม่ซึ่งนำ�ช็อกโกแลตไปสู่มวลชน
แกล้มด้วยเรื่องเล่าเลิศรสจากตัวละครมากหน้าหลายตา ตั้งแต่กษัตริย์ ปรัชญาเมธี นักปฏิวัติ แรงงานทาสไร้นาม
ไปจนถึงฟาน เฮาเตน แคดเบอรี และเฮอร์ชีย์
รับประกันว่าช็อกโกแลตคำ�ต่อไปของคุณจะเข้มข้น ซับซ้อน หอมหวาน และกลมกล่อมกว่าที่เคย

41

ประวัติศาสตร์ โลกใน 6 แก้ว
ชื่อต้นฉบับ A History of the World in 6 Glasses
ผู้เขียน Tom Standage
ผู้แปล
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
จำ�นวนหน้า 320 หน้า
ราคา		
325 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2022
978-616-8313-22-0

เบียร์ ไวน์ เหล้า กาแฟ ชา โคลา
6 เครื่องดื่มชุ่มคอที่เป็นมากกว่าเครื่องดับกระหาย 6 เครื่องดื่มที่ก่อร่างสร้างอารยธรรมมนุษย์ พลิกโฉม
ประวัติศาสตร์โลก ครอบคลุมจากคนมั่งมีถึงผู้ยากไร้ รังสรรค์ให้เราเป็นเราดังในปัจจุบัน
ทอม สแตนเดจ รองบรรณาธิการ The Economist พาเราออกผจญภัยผ่านเครื่องดื่ม 6 แก้วที่เป็นตัวแทนแต่ละ
ยุคสมัย เปิดต่อมรับรสด้วยเบียร์จากยุคเปลี่ยนผ่านสู่วิถีเกษตร สำ�แดงอารยะของกรีก-โรมันผ่านไวน์ชั้นเลิศ
บุกเบิกเส้นทางเดินทะเลรอบโลกไปกับเหล้ากลั่นรสแรง พร้อมจุดเชื้อไฟปฏิวัติฝรั่งเศสจากถ้วยกาแฟให้ลุกโชน
แล้วลิ้มรสชาในจักรวรรดิท่ีตะวันไม่เคยตกดิน ตบท้ายด้วยโคลารสหวานซ่าอันเป็นสัญลักษณ์แห่งโลกาภิวัตน์
ในขวดแก้ว
เตรียมกระดกความอัศจรรย์ที่กักเก็บอยู่ในเครื่องดื่ม 6 แก้ว ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นทั้งยาวิเศษและปีศาจสังหาร เป็น
เสบียงในยามศึกและอาหารในยามยาก เป็นเครื่องมือค้าทาสและแบ่งแยกชนชั้น เป็นโรงบ่มเพาะความคิดและ
เครื่องดื่มแห่งเหตุผล หากได้ดื่มด่ำ�ต้นรากอารยธรรมผ่าน ประวัติศาสตร์โลกใน 6 แก้ว นี้ รับรองว่าคุณจะไม่มอง
เครื่องดื่มแก้วโปรดในมุมเดิมอีกเลย
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เล่นให้ โลกหมุน:
ประวัติศาสตร์นวัตกรรมเล่นเปลี่ยนโลก
ชื่อต้นฉบับ Wonderland:
		

How Play Made the Modern World
ผู้เขียน Steven Johnson
ผู้แปล
สุวิชชา จันทร
จำ�นวนหน้า 392 หน้า
ราคา		
365 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		
978-616-8313-18-3
ขนาด		
130 x 200 มม.

“คุณจะพบกับอนาคตในทุกที่ที่ผู้คนสนุกสุดเหวี่ยง”
แป้นพิมพ์ที่เริ่มต้นจากหัวใจรักดนตรี
โทรศัพท์มือถือที่สืบสายจากกลโกงรูเล็ตต์
รสชาติแห่งวิวัฒนาการที่ซ่อนอยู่ในแผ่นโดริโทส
วัฒนธรรมโรงเหล้าที่นำ�ไปสู่อิสรภาพของอเมริกา
เหล่านี้คือมนตร์วิเศษที่การ “เล่น” เนรมิตให้โลก!
สตีเวน จอห์นสัน นักเขียนขายดีของ New York Times พาเราไปสำ�รวจประวัติศาสตร์การเล่นสนุกของมนุษย์
ที่ไม่ได้มอบเพียงความสำ�ราญใจ แต่นำ�ไปสู่นวัตกรรมขับเคลื่อนโลก จากเรื่อง “เล่นๆ” บนกระดานเกมเศรษฐี
บนผืนผ้าทอลายดอก หรือภาพมายาในโรงมหรสพ สู่จินตนาการไม่รู้จบในสตูดิโอวอลต์ ดิสนีย์ การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ไปจนถึงเอกราชของประเทศ
ได้เวลาเล่นให้โลกหมุน สนุกสุดเหวี่ยงกับนวัตกรรมหรรษา แล้วไขว่คว้าอนาคตอันไร้ที่สิ้นสุด ตราบใดที่มนุษย์
ไม่หยุด “เล่น”
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สหรัฐอเมริกา:
ประวัติศาสตร์ (ไม่รู้จบ) แห่งเสรีภาพและ
ความเท่าเทียม
ชื่อต้นฉบับ A Little History of the United States
ผู้เขียน James West Davidson
ผู้แปล
สุนันทา วรรณสินธ์์ เบล
จำ�นวนหน้า 432 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2021
978-616-8221-97-6

“สหรัฐอเมริกา” คือดินแดนแห่งความฝันที่ผู้คนหลากหลายมารวมกันภายใต้ธงแห่งเสรีภาพและความเท่าเทียม
ทว่าบนเส้นทางสู่มหาอำ�นาจในวันนี้ คือการเดินทาง 500 ปีที่เต็มไปด้วยคลื่นลม ผ่านยุคเรืองรองและตกต่ำ�
ผ่านความตายและความหวัง ผ่านสงครามและสันติภาพ ผ่านความแตกแยกและความเป็นหนึ่งเดียว
สหรัฐอเมริกา: ประวัติศาสตร์ (ไม่รู้จบ) แห่งเสรีภาพและความเท่าเทียม พาเราย้อนอดีตสู่จุดเริ่มต้น เมื่อฝูงนก
นำ�ทางโคลัมบัสไปสู่ดินแดนใหม่ ฝ่าฟันคืนวันแห่งการสู้รบเพื่อแย่งชิงอาณาเขตจากชนพื้นเมือง การขับเคี่ยว
ระหว่างรัฐบนหนทางสร้างชาติให้เป็นหนึง่ ไปจนถึงมหาสงครามแห่งยุคสมัยที่การตัดสินใจของอเมริกาสั่นสะเทือน
โลก พร้อมฉายภาพการล้มและลุกของผู้คนที่ไม่เคยสิ้นหวัง ทั้งการประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ การเรียกร้อง
ความเท่าเทียมของคนผิวดำ� สงครามกลางเมืองอันแสนเจ็บปวดเพื่อปลดแอกทาส กระทั่งก้าวสู่ยุคใหม่ในฐานะ
มหาอำ�นาจที่ยากจะทัดเทียม
นี่คือประวัติศาสตร์เปี่ยมชีวิตและรอยแผลที่ประกอบสร้างจากการต่อสู้ดิ้นรนของผู้คนหลายเชื้อชาติและหลาก
ความฝัน กระทั่งเป็นสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันที่ยืนหยัดบนความแตกต่างหลากหลาย และมุ่งสู่อนาคตบนเส้นทาง
ที่ยังคงทอดไกลไม่รู้จบ เพื่อไขว่คว้าเสรีภาพและความเท่าเทียมอย่างแท้จริง
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ภาษา:
ถอดรหัสมหัศจรรย์การสื่อสารของมนุษย์
ชื่อต้นฉบับ A Little Book of Language
ผู้เขียน David Crystal
ผู้แปล
สุนันทา วรรณสินธ์ เบล
จำ�นวนหน้า 360 หน้า
ราคา		
375 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2020
978-616-8221-33-4

“หากไม่มีภาษาก็ไม่มีคน และหากไม่มีคนก็ไม่มีภาษา”
ภาษาคือประดิษฐกรรมอันซับซ้อนและยิ่งใหญ่ของมนุษย์ เป็นแก่นแกนของวัฒนธรรม อารยธรรม และเรื่องราว
สารพันของมวลมนุษยชาติ เรื่องเล่าของภาษาจึงทั้งสนุกสนาน รุ่มรวย และเปี่ยมมนตร์ขลังไม่เสื่อมคลาย
เดวิด คริสทัล นักภาษาศาสตร์ชื่อดัง จะนำ�ทางเราท่องไปในดินแดนอันลี้ลับมหัศจรรย์ของภาษาตั้งแต่อดีตกาล
ลัดเลาะผ่านภาษาร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน และคาดการณ์อนาคตของภาษาที่วิวัฒน์ไปพร้อมความเปลี่ยนแปลง
ของมนุษย์ สอดแทรกด้วยเกร็ดความรูน้ า่ สนใจมากมาย ตัง้ แต่จดุ กำ�เนิดของเสียง คำ� และประโยค ทีม่ าของนามสกุล
“Shakespeare” สำ�เนียงภาษาหรูหราของเหล่าชนชั้นสูง ภาษารูปแบบใหม่สไตล์ทวิตเตอร์ ภาษาแบบ “ถูกต้อง
ทางการเมือง” รวมถึงภาษาที่ตายไปแล้ว แต่กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่อีกครั้งด้วยนกแก้ว!
ภาษา: ถอดรหัสมหัศจรรย์การสือ่ สารของมนุษย์ คือใบเบิกทางสูโ่ ลกของ “ภาษาศาสตร์” ศาสตร์แห่งภาษาทีช่ ว่ ยให้
เราเข้าใจมนุษย์ และช่วยให้มนุษย์เข้าใจภาษา นี่คือหนังสือที่จะเปิดเผยความมหัศจรรย์เบื้องหลังภาษาที่เราใช้อยู่
ทุกเมือ่ เชือ่ วัน และแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้ว ภาษานัน้ มิใช่ “กำ�แพง” แต่เป็น “สะพาน” ทีเ่ ชือ่ มมนุษยชาติไว้ดว้ ยกัน
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เศรษฐศาสตร์:
ประวัติศาสตร์มีชีวิตของพัฒนาการความคิด
เศรษฐศาสตร์
ชื่อต้นฉบับ A Little History of Economics
ผู้เขียน Niall Kishtainy
ผู้แปล
ฐณฐ จินดานนท์
จำ�นวนหน้า 360 หน้า
ราคา		
375 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2019
978-616-8221-25-9

หนังสือเล่มนี้เปลี่ยน “ศาสตร์แห่งความหดหู่และสิ้นหวัง” ให้กลายเป็น “ศาสตร์ที่ใช้สมองอันเยือกเย็น หัวใจ
ที่อบอุ่น และสายตาที่พร้อมวิจารณ์ตัวเอง” ผ่านการเรียนรู้พัฒนาการความคิดทางเศรษฐศาสตร์โดยนักคิด
คนสำ�คัญ ภายใต้บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในแต่ละยุคสมัย
จากยุคกรีก-โรมัน ยุคเศรษฐกิจของพระเจ้า ยุคพาณิชยนิยม ยุคปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม จนถึงยุคปฏิวตั ิ ยุคเศรษฐกิจ
ตกต่ำ�ครั้งใหญ่ทั่วโลก ยุคสงครามเย็น ยุคเสรีนิยมใหม่ และยุคแห่งความเหลื่อมล้ำ�
จากนักคิดเศรษฐศาสตร์คนุ้ ชือ่ อย่าง อาดัม สมิธ, คาร์ล มาร์กซ์, จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์, โยเซฟ ชุมเพเทอร์, ฟรีดริช
ฮาเย็ค, มิลตัน ฟรีดแมน, จอห์น แนช สู่นักคิดคนสำ�คัญอย่าง อัลเฟรด มาร์แชลล์, โจน โรบินสัน, อาร์เธอร์ พิกู,
ธอร์สไตน์ เวเบลน, แกรี เบกเกอร์, โรเบิร์ต โซโลว์, อมาตยา เซน จนถึงแดเนียล คาห์เนแมน, โจเซฟ สติกลิตซ์,
พอล ครุกแมน, ไฮแมน มินสกี และธอมัส พิเก็ตตี
จากแนวคิดเศรษฐศาสตร์เขย่าโลกอย่างมือที่มองไม่เห็น ทฤษฎีมูลค่าแรงงาน การทำ�ลายอย่างสร้างสรรค์
ทางเลือกสาธารณะ การคาดการณ์ตามเหตุผล จนถึงความล้มเหลวของตลาด ทฤษฎีชนชัน้ เจ้าสำ�ราญ ทฤษฎีพงึ่ พิง
การออกแบบตลาด เศรษฐศาสตร์แนวสตรีนิยม และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม จากยุโรปและสหรัฐอเมริกา สู่เอเชีย
ตะวันออก ลาตินอเมริกา และแอฟริกา
เรื่องราวเหล่านัน้ ถูกเล่าอย่างเข้าใจง่ายราวนิยายชั้นดีแบบไม่ต้องรู้เศรษฐศาสตร์มาก่อนโดย ไนล์ คิชเทนี นักเขียน
และอาจารย์ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแห่ง London School of Economics (LSE) พร้อมแทรกเกร็ดประวัติศาสตร์
และเรื่องลับของเหล่านักคิดที่จะทำ�ให้คุณตื่นตะลึงและอดอมยิ้มไม่ได้
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โบราณคดี:
ประวัติศาสตร์การขุดค้นอดีตกาล
แห่งมวลมนุษย์
ชื่อต้นฉบับ A Little History of Archaeology
ผู้เขียน Brian Fagan
ผู้แปล
พจนก กาญจนจันทร
จำ�นวนหน้า 424 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

•
•
•
•

2019
978-616-8221-24-2

เมืองทรอยในมหากาพย์กรีกโบราณมีอยู่จริงหรือไม่?
มีความลับใดซ่อนอยู่ในเนินฝังศพของสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ที่ยังไม่มีใครกล้าขุดค้น?
อะไรคือ “ตัวเชื่อมที่ขาดหาย” ในสายโซ่บรรพบุรุษระหว่างคนกับลิง?
แล้วมนุษยชาติเอาตัวรอดจาก “ภาวะโลกร้อน” ในยุคน้ำ�แข็งได้อย่างไร?

“โบราณคดี” คือศาสตร์ทเี่ ริม่ ต้นจากความหลงใหลใคร่รเู้ รือ่ งราวในอดีตของมนุษย์ นักโบราณคดีคอื นักสำ�รวจผูพ
้ า
เรานั่งไทม์แมชชีนย้อนกาลเวลา เพื่อเผยอดีตกาลผ่านหลักฐานที่ซุกซ่อนอยู่ทั่วโลกทั้งบนดินและใต้พื้นพิภพ
ด้วยทักษะและปฏิภาณไหวพริบดุจนักสืบ ทั้งถอดรหัสจารึกโบราณ ไขปริศนาสโตนเฮนจ์จากร่องรอยคันดิน และ
จำ�ลองฉากชีวติ มนุษย์น�้ำ แข็งจากการวิเคราะห์ซากศพ โดยผสานความรูก้ บั ศาสตร์สารพัดสาขา ตลอดจนเทคโนโลยี
ล้ำ�สมัยอย่างเรดาร์หรือเลเซอร์สแกน
หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านขุดสำ�รวจโบราณคดีอย่างถ่องแท้ ทลายหน้าดินที่ฉาบเคลือบด้วยภาพจำ�อย่างการขุดล่า
สมบัติและซากปรักหักพัง ดำ�ดิ่งสู่การก่อร่างอารยธรรมที่สอดแทรกอยู่ในชั้นดินอันสลับซับซ้อน เพื่อค้นหา
ขุมทรัพย์อันไร้ที่สิ้นสุดเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นมาของมนุษย์
เหนือสิง่ อืน่ ใด การศึกษาโบราณคดีหาใช่เพียงเรือ่ งของคน “โบราณ” แต่เป็นการมองย้อนกลับไปยังรากฐานในอดีต
เพื่อหาคำ�ตอบในปัจจุบัน และแลไปยังอนาคตข้างหน้าของมนุษยชาติ
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ศาสนา:
ประวัติศาสตร์ศรัทธาแห่งมวลมนุษย์
ชื่อต้นฉบับ A Little History of Religion
ผู้เขียน Richard Holloway
ผู้แปล
สุนันทา วรรณสินธ์ เบล
จำ�นวนหน้า 352 หน้า
ราคา		
365 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2019
978-616-8221-17-4

นับตั้งแต่ยุคโบราณกาล เมล็ดพันธุ์แห่งศาสนาได้ฝังราก งอกเงย แตกแขนง ยืนหยัด และเติบโตเคียงคู่กับ
วิวฒ
ั นาการของมนุษย์ หนังสือเล่มนีจ้ ะพาคุณตามรอยการเดินทางของศาสนาจากทัว่ ทุกมุมโลก ตัง้ แต่ศาสนาฮินดู
อันเป็นจุดเริม่ ต้นแห่งแนวคิดเรือ่ งการเวียนว่ายตายเกิด การปฏิรปู ศาสนาคริสต์ทเี่ กีย่ วพันกับการเมืองของราชวงศ์
ยุโรป ปัญหาเรือ่ งผูส้ บื ทอดอำ�นาจอันนำ�ไปสูก่ ารแตกนิกายในศาสนาอิสลาม ไล่เรียงมาถึงเรือ่ งราวของสารพัดลัทธิ
น้อยใหญ่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น วิถีแห่งเต๋าที่มุ่งสอดประสานกับธรรมชาติ ลัทธิไซเอนโทโลจีกับแนวคิด
สุดโต่งที่ดึงดูดเหล่าดาราฮอลลีวูด ฯลฯ
นี่คือหนังสือที่รวบรวมเกร็ดประวัติของศาสนาทั่วโลกมาร้อยเรียงกันได้อย่างมีชีวิตชีวา สะท้อนให้เห็นว่าศาสนา
ทับซ้อนกับมิติทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างมิอาจแยกขาด พร้อมชวนให้ขบคิดถึงบทบาทของศาสนา
ทีม่ ตี อ่ มนุษย์ เมือ่ ศาสนาอาจไม่ได้เป็นเพียงเครือ่ งยึดเหนีย่ วทีช่ ว่ ยปลอบประโลมใจ แต่ยงั ถูกตีตราว่าเป็นชนวนเหตุ
แห่งสงครามกวาดล้างและการเข่นฆ่าคุกคามในหน้าประวัตศิ าสตร์ เช่นนัน้ แล้วเราควรรับมือกับดาบสองคมทีม่ ชี อื่ ว่า
ศาสนาอย่างไร เพื่อไม่ให้คมดาบแห่งศรัทธานั้นทิ่มแทง
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วิทยาศาสตร์:
ประวัติศาสตร์การไขความจริงแห่งสรรพสิ่ง
ชื่อต้นฉบับ A Little History of Science
ผู้เขียน William Bynum
ผู้แปล
ลลิตา ผลผลา
จำ�นวนหน้า 408 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2019
978-616-8221-05-1

“ตามธรรมชาติแล้ว มนุษย์ทุกคนล้วนสงสัยใคร่รู้”
						
– อริสโตเติล
วิทยาศาสตร์เป็นดินแดนมหัศจรรย์ของคนช่างสงสัยและเต็มไปด้วยการผจญภัยไม่รู้จบของเหล่านักทดลอง
วิทยาศาสตร์: ประวัติศาสตร์การไขความจริงแห่งสรรพสิ่ง จะพาเราย้อนรอยเส้นทางอันน่าพิศวงในอาณาจักร
วิทยาศาสตร์ ท่องไปในอดีตกาลทีน่ กั เล่นแร่แปรธาตุฝนั จะเปลีย่ นโลหะเป็นทองคำ� ผ่านพ้นยุคมืดทีน่ กั วิทยาศาสตร์
ต้องฝ่าฟันปราการแห่งศาสนา แล้วแลไปยังอนาคตข้างหน้าที่เทคโนโลยีอาจเป็นกุญแจสำ�คัญแห่งวิทยาศาสตร์
สมัยใหม่
หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดเรื่องราวการค้นพบอันน่าทึ่งที่ร้อยเรียงชิ้นส่วนปริศนาในโลกวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน
ทั้งการแกะรอยเงื่อนงำ�ของเชื้อโรคที่พลิกผันวงการแพทย์ ปริศนาแห่งอนุภาคเล็กจิ๋วที่เกี่ยวพันกับกำ�เนิดเอกภพ
อันยิ่งใหญ่ รวมไปถึงความลับแห่งชีวิตที่ซุกซ่อนอยู่ในดีเอ็นเอของเราเอง
นี่คือเส้นทางที่เต็มไปด้วยการตั้งสมมติฐาน พิสูจน์ และหักล้างไม่สุดสิ้น ท่ามกลางสมรภูมิแห่งวิทยาศาสตร์ที่มี
ห้องปฏิบัติการเป็นฐานทัพ ทว่าทุกคนต่างมุ่งสู่ปลายทางอันเป็นเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน นั่นคือขุมทรัพย์ที่มีชื่อว่า
“ความจริง” แห่งสรรพสิ่งทั้งปวง
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ปรัชญา:
ประวัติศาสตร์สายธารแห่งปัญญา
ชื่อต้นฉบับ A Little History of Philosophy
ผู้เขียน Nigel Warburton
ผู้แปล
ปราบดา หยุ่น และ รติพร ชัยปิยะพร
จำ�นวนหน้า 328 หน้า
ราคา		
345 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2018
978-616-93068-8-7

• หากพระเจ้าดำ�รงอยู่จริง เหตุใดจึงยอมให้โลกนี้มีความชั่วร้าย?
• การโกหกเพือ่ ช่วยปกป้องเหยื่อจากฆาตกรเป็นเรื่องถูกศีลธรรมหรือเปล่า?
• แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวคุณที่กำ�ลังอ่านหนังสือเล่มนี้มีตัวตนอยู่จริง หาใช่เพียงจินตนาการ?
ปรัชญาถือกำ�เนิดจากการตั้งคำ�ถาม คำ�ว่า “นักปรัชญา” (philosopher) มาจากภาษากรีก แปลว่า “รักในความรู้”
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณย้อนกลับไปสู่ต้นกำ�เนิดสายธารแห่งปัญญาความรู้ นับตั้งแต่โสเครตีส ผู้มุ่งมั่นตั้งคำ�ถาม
และเลือกยอมตายแทนที่จะหยุดคิดค้นหาความจริงของสรรพสิ่ง ไล่เรียงมาถึงเรื่องราวการเดินทางของปรัชญา
ที่แทรกซึมไปตามศาสตร์ต่างๆ ทั้งแนวคิดปรัชญาการเมืองที่นำ�ไปสู่การปฏิวัติสะเทือนโลกอย่างมาร์กซิสต์ ทฤษฎี
จิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ คำ�กล่าวอันโด่งดังที่หักล้างความเชื่อทางศาสนาอย่าง “พระเจ้าตายแล้ว” หรือประเด็น
คลาสสิกในโลกเทคโนโลยีอย่าง “คอมพิวเตอร์คิดได้หรือไม่”
หนังสือเล่มนีจ้ ะทลายกำ�แพงทีก่ นั้ ขวางปรัชญาไว้เพียงในโลกของนักปรัชญา และแสดงให้เห็นว่าปรัชญาเปรียบดัง
“กุญแจ” สู่ความจริงแห่งชีวิต ทว่าเบื้องหลังประตูบานนี้หาใช่คำ�ตอบตายตัว แต่คือพื้นที่กว้างใหญ่ที่เปิดให้เราตั้ง
คำ�ถาม ถกเถียงท้าทาย และแลกเปลีย่ นความคิดด้วยเหตุผล เพื่อสืบทอดจิตวิญญาณแห่ง “ปรัชญา” และสานต่อ
อนาคตแห่ง “ปัญญา” ของมนุษย์
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วรรณกรรม:
ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจินตนาการ
ชื่อต้นฉบับ A Little History of Literature
ผู้เขียน John Sutherland
ผู้แปล
สุรเดช โชติอุดมพันธ์
จำ�นวนหน้า 424 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2018
978-616-93068-3-2

จากตำ�นานทีบ่ อกเล่าปากต่อปาก สูต่ วั อักษรทีจ่ ดจารลงบนหน้ากระดาษ พัฒนามาถึงนวนิยายในจอไอแพด ทัง้ หมดนี้
คือผลงานสร้างสรรค์อันเป็นอมตะเหนือกาลเวลาที่มีชื่อว่า “วรรณกรรม”
วรรณกรรม: ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจินตนาการ จะพาคุณท่องอาณาจักรวรรณกรรมอันรุ่มรวย ด้วยลีลา
การร่ายรำ�ทางตัวอักษรของเหล่านักเขียนเอก ซึ่งมีฉากชีวิตอันเข้มข้นไม่แพ้ผลงานที่ประพันธ์ อาทิ ชะตาชีวิต
ของสามพีน่ อ้ งตระกูลบรอนเตทีร่ นั ทดยิง่ กว่านิยายน้�ำ เน่า เรือ่ งราวของคาฟคาผูไ้ ม่ปรารถนาให้ใครอ่านงานของตน
หรือเบือ้ งหลังคัมภีรไ์ บเบิลภาษาอังกฤษซึง่ แลกมาด้วยความตายของนักเขียนผูถ้ กู ไฟแผดเผา นอกจากนีย้ งั ชวนเรา
ไปค้นหาแง่มมุ “ระหว่างบรรทัด” ทีอ่ าจไม่เคยสังเกต เช่น เหตุใดเราจึงรูส้ กึ สนุกเมือ่ ดูโศกนาฏกรรม การถือกำ�เนิด
ของนวนิยายเกีย่ วพันกับระบบทุนนิยมอย่างไร นวนิยายยูโทเปียและดิสโทเปียทำ�นายสังคมมนุษย์ได้ถกู ต้องหรือไม่
หนังสือเล่มนีเ้ ปรียบดังสะพานทีเ่ ชือ่ มระหว่างวรรณกรรมกับโลกแห่งความจริง พร้อมสำ�รวจบริบทต่างๆ ทีร่ ายล้อม
วรรณกรรม ทัง้ ชาติพนั ธุ์ สังคม ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม เช่น วรรณกรรมทีย่ งิ่ ใหญ่เอาตัวรอดอย่างไรภายใต้
โซ่ตรวนแห่งการเซ็นเซอร์ การดัดแปลงวรรณกรรมคือการส่งเสริมหรือการทรยศ ฯลฯ รวมทั้งตั้งคำ�ถามชวน
ขบคิดว่า ที่ทางของวรรณกรรมในอนาคตจะเป็นอย่างไร เมื่อชะตาของวรรณกรรมอาจไม่ได้อยู่ในกำ�มือผู้เขียน
อีกต่อไป แต่อยู่ในกำ�มือผู้อ่านเช่นคุณ
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โลกในมือนักอ่าน
ชื่อต้นฉบับ A History of Reading
ผู้เขียน Alberto Manguel
ผู้แปล
กษมา สัตยาหุรักษ์ และ ดนยา กนกระย้า
จำ�นวนหน้า 568 หน้า
ราคา		
495 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2021
978-616-8221-74-7

“การอ่าน” คือความหฤหรรษ์ส่วนบุคคล คือความรื่นรมย์ในโลกโหดร้าย คือความรุ่มรวยในชีวิตแล้งไร้ คือสะพาน
เชื่อมผู้คนต่างยุคสมัย คือการปลดปล่อยจินตนาการให้โลดแล่น คือดินแดนแห่งเสรีภาพทางปัญญาไร้ที่สิ้นสุด
คือคลังความทรงจำ�ของมนุษยชาติ
โลกในมือนักอ่าน โดย อัลเบร์โต มังเกล ร้อยเรียงประวัติศาสตร์กว่า 6,000 ปีที่ดำ�เนินผ่านบทสนทนาระหว่าง
ถ้อยคำ� ผู้คน และชีวิต นับตั้งแต่มนุษย์เริ่มถอดความหมายผ่านดวงตา ละเลียดสุนทรียะแห่งการอ่านตามลำ�พัง
เสพมนตร์ขลังของการอ่านออกเสียง ต่อยอดสู่การอ่านเพื่อทำ�นายอนาคต การกำ�เนิดหอสมุดยุคโบราณโดย
“นักบัญญัติจักรวาล” ตลอดจนการพลิกแพลงโวหารผ่านงานแปลอันรุ่มรวย
เตรียมท่องโลกระหว่างบรรทัดในพระคัมภีร์ หลีกหนีสวู่ รรณกรรมต้องห้ามหลังกำ�แพงของท่านหญิงมูราซากิ ล้อมวง
ฟังชาร์ลส์ ดิกเกนส์ ที่ถอดหมวกนักประพันธ์มาสวมบทนักอ่านลีลาแพรวพราว แล้วตื่นตาไปกับเรื่องราวของ
โจรขโมยหนังสือตัวฉกาจ ... บัดนี้ ขอเชิญพลิกหน้ากระดาษ แล้วกระโจนเข้าสู่โลกเร้นลับแห่งการอ่านในมือคุณ
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ไดโนเสาร์:
ประวัติศาสตร์แห่งชีวิตที่สูญหาย
ชื่อต้นฉบับ The Rise and Fall of the Dinosaurs:
A New History of a Lost World
ผู้เขียน Steve Brusatte
ผู้แปล
สุนันทา วรรณสินธ์ เบล
จำ�นวนหน้า 392 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN		
978-616-8221-43-3

ย้อนเวลาสูย่ คุ ดึกดำ�บรรพ์อนั ไกลโพ้น สิง่ มีชวี ติ ยักษ์ใหญ่นา่ สะพรึงทีเ่ รียกว่า “ไดโนเสาร์” ครองอำ�นาจเหนือสรรพสิง่
ก่อนทีพ
่ วกมันจะอันตรธานไปจากโลก ทิง้ ไว้เพียงซากฟอสซิลในพิพธิ ภัณฑ์และภาพจำ�ลองในจินตนาการ ทว่าบัดนี้
ปริศนาประวัติศาสตร์ที่สูญหายไปกว่า 200 ล้านปีกำ�ลังจะถูกเปิดเผย!
สตีฟ บรูซาตตี นักบรรพชีวนิ วิทยาชัน้ แนวหน้าจากสารคดี Walking with Dinosaurs และเจ้าของผลงานการขุดค้น
ฟอสซิ ล ไดโนเสาร์ ช นิ ด ใหม่ ก ว่ า สิ บ สปี ชี ส์ จะพาคุ ณ ย้ อ นรอยตำ � นานที่ เ คยมี ชี วิ ตอย่ า งไดโนเสาร์ นั บ ตั้ ง แต่
ต้นตระกูลของพวกมันเดินเข้าฉากด้วยขนาดตัวเท่าแมว กระทัง่ แพร่พนั ธุแ์ ละขยายใหญ่จนกลายเป็นราชันแห่งโลก
ดึกดำ�บรรพ์ ก่อนจะร่วงหล่นจากบัลลังก์และสูญพันธุ์จากมหันตภัยอุกกาบาตถล่มโลก สอดแทรกด้วยเกร็ด
น่าตืน่ เต้นของกระบวนการสืบเสาะแกะรอยทางบรรพชีวนิ วิทยาอย่างการคำ�นวณแรงกัดของทีเร็กซ์ หรือการค้นพบ
ไดโนเสาร์มีขนที่เป็นบรรพบุรุษของนก!
นีค่ อื มหากาพย์แห่งการผุดผงาดและการสิน้ สูญของไดโนเสาร์ทคี่ รบถ้วนสมบูรณ์และน่าอัศจรรย์ไม่แพ้จนิ ตนาการ
เรื่องไหนๆ และเป็นบทพิสูจน์ชั้นดีที่แสดงว่า แม้ไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปเนิ่นนาน แต่เรื่องราวชีวิตอันน่าตื่นตาของ
มันไม่เคยสูญสิ้นมนตร์ขลัง และเป็นบทเรียนสำ�คัญให้มนุษย์เราได้ศึกษา เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ต้องซ้ำ�รอย
• ได้รับรางวัลชนะเลิศ Goodreads Choice Awards
• ได้รับเลือกให้เป็น Best Book of the Year จาก Smithsonian, Science Friday, The Times (London),
Popular Mechanics และ Science News
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เส้นทางสายไหม
ชื่อต้นฉบับ 		

The Silk Roads: A New
			
History of the World –
			Illustrated Edition
ผู้เขียน 		
Peter Frankopan
ผู้วาดภาพประกอบ Neil Packer
ผู้แปล 		
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
จำ�นวนหน้า 		
128 หน้า สี่สีทั้งเล่ม
ราคา			
695 บาท
ปีที่พิมพ์		
2020
ISBN			
978-616-8221-44-0
ขนาด			
240x310 มม.
“เพื่อจะเข้าใจโลกทั้งในปัจจุบันและวันข้างหน้า คุณจำ�เป็นต้องเข้าใจโลกเมื่อวันวาน และการจะทำ�เช่นนั้นได้ เราต้อง
มาตั้งหลักกัน ณ จุดเริ่มต้น … นั่นคือเริ่มที่เส้นทางสายไหม”
											
– ปีเตอร์ ฟรานโคพาน
เตรียมกางแผนทีแ่ ละปรับใบเรือของคุณให้พร้อม ได้เวลาออกเดินทางย้อนรอย “เส้นทางสายไหม” เครือข่ายเส้นทาง
สายประวัติศาสตร์ที่เชื่อมร้อยโลกตะวันออกเข้ากับโลกตะวันตก และเป็นรากฐานความเข้าใจประวัติศาสตร์โลก
ยุคปัจจุบัน
ปีเตอร์ ฟรานโคพาน ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์โลกแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ผู้เขียน The New Silk
Road พาเราไปสำ�รวจพรมแดนของประวัติศาสตร์โลกที่ทอดกลับไปนับพันปี สู่อาณาจักรโบราณ การค้าทาส
การเรืองอำ�นาจของชาวไวกิง้ โรมัน และเปอร์เซีย การค้นพบทวีปใหม่ จักรวรรดิมองโกลอันเกรียงไกร ความขัดแย้ง
สมัยสงครามโลก และปมการเมืองอันเป็นชนวนสงครามใหม่ในยุคปัจจุบัน ซึ่งทุกเหตุการณ์ล้วนเป็นจุดเปลี่ยน
สำ�คัญที่ทำ�ให้โลกพลิกผันมาเป็นโลกอย่างที่เรารู้จักในวันนี้
เส้นทางสายไหม ถักทอเส้นด้ายแห่งกาลเวลาที่เชื่อมร้อยผู้คน การค้า ศาสนา โรคภัย สงคราม ตลอดจนวิทยาการ
และเทคโนโลยีจากทัว่ ทุกมุมโลก ให้สอดประสานกันเป็นภาพประวัตศิ าสตร์อนั น่าอัศจรรย์ พร้อมแต่งแต้มชีวต
ิ ชีวา
ด้วยภาพประกอบตระการตา นี่คือหนังสือประวัติศาสตร์อันล้ำ�ค่าที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง!
•
•
•
•

ได้รับเลือกให้เป็น Amazon Best Book of the Month ประเภทหนังสือสารคดีสำ�หรับเยาวชน
ได้รับเลือกให้ติดอันดับ Books of the Year 2018 จาก Big Issue
ได้รับเลือกให้ติดอันดับ Best Books for Christmas 2018 จาก CultureFly
ได้รับเลือกให้เข้าชิงรางวัล SLA Information Book Award 2019
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เส้นทางสายไหมใหม่
ชื่อต้นฉบับ The New Silk Roads: The Present
and Future of the World
ผู้เขียน
Peter Frankopan
ผู้แปล
คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
จำ�นวนหน้า 280 หน้า
ราคา		
325 บาท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN		
978-616-8221-38-9

จากประวัติศาสตร์โลกสองสหัสวรรษ สู่ภูมิรัฐศาสตร์โลกร่วมสมัย
“เส้นทางสายไหม” – เส้นทางการค้าโบราณทีเ่ ชือ่ มร้อยเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกัน จนเป็นเส้นเลือดหลักของอารยธรรม
สำ�คัญของโลกมายาวนานกว่าสองพันปี – กำ�ลังฟื้นคืนชีพ และผงาดขึ้นมากำ�หนดโฉมหน้าของโลกแห่งอนาคต
ในโลกใหม่ที่ศูนย์กลางอำ�นาจไม่ได้ผูกขาดอยู่ทางทิศตะวันตกอีกต่อไป หลากเรื่องราวพลิกชะตากรรมโลกล้วน
เกิดขึ้นบนดินแดนที่ทอดยาวจากมหาสมุทรแปซิฟิกจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน – ปักกิ่ง มอสโก เตหะราน ริยาด
เดลี อิสลามาบัด คาบูล อังการา ดามัสกัส และเยรูซาเลม
จากเบร็กซิตในยุโรป ถึงสหรัฐอเมริกายุคโดนัลด์ ทรัมป์ ในห้วงยามที่โลกตะวันตกเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำ�ถาม
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม กลับถูกถักทอขึ้นตลอดแนวเส้นทางสายไหม
จนกลายเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
“เส้นทางสายไหมใหม่” ทอดไกลไปทุกแห่งหน ไม่ใช่แค่เอเชียกลาง แต่ทวั่ ทัง้ เอเชีย แอฟริกา ยุโรป และสหรัฐอเมริกา
และสิ่งที่เกิดขึ้น ณ ดินแดนใจกลางโลกผืนนี้ ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ จะกำ�หนดอนาคตของโลกใหม่
ในอีกร้อยปีข้างหน้า
เส้นทางสายไหมใหม่ คือผลงานใหม่ล่าสุดที่ชวนผู้อ่านเดินทางสำ�รวจภูมิรัฐศาสตร์โลกร่วมสมัยและเศรษฐกิจ
การเมืองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ ปีเตอร์ ฟรานโคพาน ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์โลกแห่ง
มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ผู้เขียนหนังสือประวัติศาสตร์โลกเล่มดัง เส้นทางสายไหม (The Silk Roads: A New
History of the World)
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ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
ชื่อต้นฉบับ A Bitter Revolution: China’s
Struggle with the Modern World
ผู้เขียน Rana Mitter
ผู้แปล
สุทธิมาน ลิมปนุสรณ์
จำ�นวนหน้า 512 หน้า
ราคา		
450 บาท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN		
978-616-8221-15-0

เราไม่มีวันเข้าใจ “จีนสมัยใหม่” ได้ หากไม่ศึกษาเรื่องราวของ “ขบวนการ 4 พฤษภาคม 1919” ขบวนการ
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ทุกความเปลี่ยนแปลงใหญ่ของสังคมจีน ตั้งแต่การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ การปฏิวัติวัฒนธรรมแห่งชนชั้น
กรรมาชีพ จนถึงการชุมนุมประท้วงของนักศึกษา ณ จัตุรัสเทียนอานเหมิน และการปฏิวัติร่มในฮ่องกง ล้วนได้รับ
แรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณของขบวนการ 4 พฤษภาคม
ขบวนการ 4 พฤษภาคม ไม่ใช่แค่การเดินขบวนประท้วงของปัญญาชนคนรุ่นใหม่ต่อผลของสงครามโลกครั้งที่
หนึ่ง ซึ่งจีนถูกประเทศมหาอำ�นาจเอาเปรียบเท่านั้น แต่มันคือการหาญกล้ายืนตั้งคำ�ถามต่อฐานรากอารยธรรมจีน
ทีท่ �ำ ให้จนี “ข้ามไม่พน้ ” สูค่ วามเป็นสมัยใหม่ได้สกั ที นัน่ คือคติความเชือ่ แบบขงจือ่ และการบูชาบรรพชน – คำ�ถาม
ที่นักปฏิรูปในอดีต กระทั่งการปฏิวัติซินไห่ ไม่กล้าท้าทาย
ขบวนการ 4 พฤษภาคม คือจุดพลิกในประวัตศิ าสตร์ทเี่ ปลีย่ นการเมือง-วัฒนธรรมจีนเข้าสูส่ มัยใหม่ ด้วยภูมปิ ญ
ั ญาใหม่
ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ ของ รานา มิตเตอร์ ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์และการเมืองจีนสมัยใหม่แห่ง
มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด เปิดมิติใหม่ด้วยการเล่าประวัติศาสตร์ศตวรรษที่ 20 ของจีน ผ่านเรื่องราว มรดกทาง
ความคิด และจิตวิญญาณของขบวนการ 4 พฤษภาคม พร้อมสำ�รวจเส้นทางการต่อสู้ของจีนในโลกสมัยใหม่
จาก 1919 ถึง 2019 หนึง่ ร้อยปีแห่งการปฏิวตั อิ นั ขมขืน่ บอกเราว่า ความเปลีย่ นแปลงครัง้ ยิง่ ใหญ่ของสังคมนัน้ ไม่ได้
เกิดจากสงครามและความรุนแรง คนที่จะเปลี่ยนโลกไม่ใช่ทหาร แต่คือปัญญาชน นักปรัชญา นักประวัติศาสตร์
ศิลปิน นักเขียน นักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ผู้ผลักโลกแห่งอารยะนี้ให้หมุนไปได้ทุกวันโดยไม่ต้องใช้กระสุนแม้นัดเดียว
จาก 2019 สู่อนาคต จีนจะก้าวเดินในโลกใหม่อย่างไร หนังสือเล่มนี้คือคู่มือสำ�คัญในการค้นหาคำ�ตอบ
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เมา:
ประวัติศาสตร์แห่งการร่ำ�สุรา
ชื่อต้นฉบับ A Short History of Drunkenness
ผู้เขียน Mark Forsyth
ผู้แปล
ลลิตา ผลผลา
จำ�นวนหน้า 280 หน้า
ราคา		
325 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

•
•
•
•

2018
978-616-93068-9-4

เราดื่มสังสรรค์เมื่อสิ้นสุดวันทำ�งาน
เราดื่มเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ
เราดื่มเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
เราดื่มเพื่อปลอบประโลมใจจากความทุกข์

ความเมามายไหลเวียนอยูใ่ นวิถชี วี ต
ิ มนุษย์มานับตัง้ แต่อดีตจนปัจจุบนั เมา: ประวัตศิ าสตร์แห่งการร่�ำ สุรา จะพาคุณ
ล่องกระแสน้�ำ เมาในแต่ละอารยธรรมทัว่ โลก นับตัง้ แต่งานเฉลิมฉลองในเทศกาลแห่งความเมาของชาวอียปิ ต์โบราณ
ทะเลสาบเหล้าที่มอมเมาจักรพรรดิจีนจนสิ้นราชวงศ์ กระแสคลั่งจินกับโศกนาฏกรรมของชนชั้นล่างชาวอังกฤษ
ไปจนถึงไวน์รสเลิศในงานเลี้ยงที่เผยด้านมืดของชาวโรมัน
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณดื่มด่ำ�รสชาติของน้ำ�เมาในหลากหลายมิติ ทั้งรสหวานหอมในตำ�นานเรื่องเล่าแสนรื่นรมย์
รสขมเฝื่อนในฉากนองเลือดทางการเมืองอันเกิดจากความเมามาย รสล้ำ�ลึกของความสัมพันธ์ซับซ้อนระหว่าง
น้ำ�เมากับศาสนา หรือรสร้อนแรงยามดิ้นรนต่อสู้กับกฎหมายห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งหมดนี้ผสมผสานเป็น
ประวัติศาสตร์รสกลมกล่อม ไม่ต่างกับสุราเลิศรสที่มนุษยชาติหลงใหลใคร่ “เมา” มิเคยเสื่อมคลาย
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ตำ�นานอาหารโลก:

เบื้องหลังจานโปรดโดนใจคนทั่วโลก
ชื่อต้นฉบับ What Caesar Did for My Salad:
The Secret Meanings of our
Favourite Dishes
ผู้เขียน Albert Jack
ผู้แปล
พลอยแสง เอกญาติ
จำ�นวนหน้า 416 หน้า
ราคา		
385 บาท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN		
978-616-93068-7-0

ซีซาร์สลัด
		
พิซซ่า
		
ไอศกรีมซันเดย์ 		
ชีสเค้ก
บลัดดีแมรี
ไข่เยี่ยวม้า
เฟรนช์ฟรายส์
ฮอตดอก
แซนด์วิช
น้ำ�สลัดเทาซันด์ไอแลนด์

คิดค้นโดยซีซาร์แห่งกรุงโรม?
อบครั้งแรกบนโล่ทหารในกองทัพเปอร์เซีย?
เดิมมีขายเฉพาะวันอาทิตย์?
เป็นสิ่งแทนความรักของชาวกรีก?
ได้ชื่อมาจากราชินีโรคจิต?
เป็นอาหารเก่าแก่นับพันปี?
ถือกำ�เนิดในฝรั่งเศส?
ทำ�จากเนื้อสุนัขพันธุ์ไส้กรอก?
เป็นสิ่งประดิษฐ์ของสาวกซาตาน?
มาจากเกาะนับพันแห่ง?

ค้นหาคำ�ตอบของคำ�ถามเหล่านีพ
้ ร้อมทั้งไขความลับเบื้องหลังชื่อและความเป็นมาของอาหารเมนูดงั ระดับโลกกว่า
160 รายการ ได้ใน ตำ�นานอาหารโลก: เบือ้ งหลังจานโปรดโดนใจคนทัว่ โลก โดย อัลเบิรต
์ แจ็ก หนังสือประวัตศิ าสตร์
อาหารแนวใหม่ซงึ่ จะทำ�ให้ผอู้ า่ นอิม่ อร่อยไปกับข้อมูลระดับสารานุกรมทว่าย่อยง่ายไม่ตา่ งจากวรรณกรรม ผ่านปลาย
ปากกาของยอดนักเขียน

Happy Family
ครอบครัวยุคใหม่
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อยู่เองได้ โตเองเป็น
เลีย้ งลูกให้เขียนชีวติ ด้วยมือตัวเอง์

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 ตาน้อย
จำ�นวนหน้า 416 หน้า
ราคา		
465 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		
978-616-8313-02-2

“บางครั้ง สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดที่เราทำ�ได้ในฐานะพ่อแม่ คือการดูแลลูกให้น้อยลง”
									
– พอล ทัฟ ผู้เขียน เลี้ยงให้รุ่ง และ ปั้นให้รุ่ง
วิลเลียม สติกซ์รัด นักประสาทจิตวิทยา และ เน็ด จอห์นสัน ที่ปรึกษาด้านการศึกษา ถอดประสบการณ์นานนับ
ทศวรรษในการสร้าง “ทักษะชีวิต” ให้เด็กๆ เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ก้าวผ่านอุปสรรค รู้จักจัดการอารมณ์
และเดินไปสู่การพึ่งพาตัวเองได้ตลอดชีวิต ผ่านกุญแจสำ�คัญอย่าง “ความสามารถในการกำ�กับดูแลตนเอง”
(sense of control) ที่สร้างขึ้นได้ด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
•
•
•
•
•

เคล็ดลับการจูงใจลูกให้รับผิดชอบการบ้านและงานบ้านโดยไม่บังคับ
วิธีสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต ให้ลูกกล้าฝันและไล่ตามฝันโดยไม่ทำ�ร้ายตัวเอง
เทคนิคฝึกลูกให้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ผ่านกลยุทธ์ “ลูกเลือกได้”
วิธีดึงศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กกลุ่มอาการออทิสติกและสมาธิสั้น
การเป็น “ตัวตนไร้กังวล” หรือพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กๆ กลับมาพักใจหลังผจญโลกกว้าง

เพราะไม่มีพ่อแม่หรือผู้ใหญ่คนใดจะดูแลเด็กๆ ได้ตลอดไป มาบ่มเพาะเด็กๆ ในวันนี้ให้ “อยู่เองได้” ในโลก
อันผันผวน และ “โตเองเป็น” อย่างสมวัย เพื่อให้ลูกพร้อมก้าวเดินอย่างมั่นใจบนเส้นทางชีวิตที่พวกเขา
เขียนเอง
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เสียดายแย่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้อ่าน
ชื่อต้นฉบับ The Book You Wish Your Parents
		

Had Read (and Your Children Will
be Glad That You Did)
ผู้เขียน Philippa Perry
ผู้แปล
ดลพร รุจิรวงศ์
จำ�นวนหน้า 280 หน้า
ราคา		
325 บาท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN		
978-616-8221-52-5

“แด่พ่อแม่ที่ไม่เพียงรักลูก แต่อยากจะชอบลูกของคุณด้วย”
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่-ลูก คือรากฐานสำ�คัญที่หล่อหลอมตัวตนและส่งอิทธิพลลึกซึ้งต่อชีวิต ทว่าเส้นทาง
แห่งการเป็นพ่อแม่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่เป็นการผจญภัยที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคขวากหนามอย่างคลื่น
อารมณ์ พายุคำ�โต้เถียง กำ�แพงความคาดหวัง วังวนคำ�โกหก ตลอดจนบาดแผลจากความไม่เข้าใจที่ฝังรอยร้าว
ลงในความสัมพันธ์
ฟิลปิ ปา เพอร์รี นักจิตบำ�บัดชัน้ นำ�ผูม้ ปี ระสบการณ์กว่า 20 ปี จะจูงมือคุณเข้าสูด
่ นิ แดนแห่งสายสัมพันธ์พอ่ แม่-ลูก
ในทุกช่วงวัย สำ�รวจมรดกเรือ่ งการเลีย้ งลูกซึง่ เรารับสืบทอดจากพ่อแม่ ค้นหาความลับทีซ่ อ่ นอยูภ่ ายใต้พฤติกรรม
เกเรของลูก สลายความคาดหวังและเปิดใจยอมรับความผิดพลาด พร้อมสอดแทรกคำ�แนะนำ�ที่นำ�ไปประยุกต์ใช้
ได้จริง เช่น
•
•
•
•

เราควรดูแลจิตใจของลูกอย่างไรในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทาง
อะไรคือวิธี “ให้เกียรติลูก” ไม่ใช่ “ตามใจลูก”
ขอบเขตความสัมพันธ์ที่เหมาะสมสำ�หรับลูกวัยรุ่นควรเป็นแบบใด
เราจะสร้างความผูกพันที่มั่นคงและเป็น “ที่พักพิง” อันปลอดภัยในวันที่ลูกเติบใหญ่ได้อย่างไร

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เข็มทิศที่คอยชี้นำ�ทางให้พ่อแม่ แต่เปรียบเสมือน “กระจก” ที่สะท้อนภาพความสัมพันธ์
ในครอบครัวอย่างเข้าอกเข้าใจและไม่ตัดสิน เพื่อให้คุณและลูกพร้อมจะซ่อมแซมความสัมพันธ์ และก้าวเดินต่อไป
บนเส้นทางนี้ได้อย่างมั่นคง
เพราะการเลี้ยงลูกไม่ใช่โปรเจกต์ของพ่อแม่ แต่คือการสร้างสายสัมพันธ์ร่วมกันตลอดชีวิต
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หน้าจอ-โลกจริง:

สมดุลใหม่ของครอบครัวยุคดิจิทัล
ชื่อต้นฉบับ The Art of Screen Time: How Your
		

Family Can Balance Digital Media
and Real Life
ผู้เขียน Anya Kamenetz
ผู้แปล
บุณยนุช ชมแป้น
จำ�นวนหน้า 360 หน้า
ราคา		
350 บาท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN		
978-616-8221-42-6

“จงสนุกกับการใช้หน้าจอ อย่าใช้มากเกินไป และขอให้ใช้ด้วยกันให้มาก”
อันยา คาเมเนตซ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการศึกษาและเทคโนโลยี (และคุณแม่ลกู สอง) ชวนพ่อแม่ผปู้ กครอง นักการศึกษา
รวมถึงนักวิจัยด้านสื่อ มาสางปมปัญหาแห่งยุคสมัยว่าด้วยบทบาทและผลกระทบของ “หน้าจอ” ที่ไหลท่วมบ้าน
และทะลักเข้ามาถึงห้องนอน จนตกเป็นจำ�เลยว่าเป็นต้นเหตุของสารพัดโรคยอดฮิตใน “เด็กสมัยใหม่” ทัง้ โรคอ้วน
นอนไม่หลับ สมาธิสั้น หรือกระทั่งโรคซึมเศร้า แถมพ่วงด้วยอาการเสพติดอินเทอร์เน็ตขั้นรุนแรงจนพ่อแม่ต้อง
กุมขมับ
ถึงเวลาเพิ่มแสงหน้าจอ หรี่เสียงวิพากษ์ เบาคำ�วิจารณ์ และขจัดความเข้าใจผิด หน้าจอ-โลกจริง: สมดุลใหม่ของ
ครอบครัวยุคดิจทิ ลั จะพาไปทำ�ความรูจ้ กั สือ่ ยุคใหม่ดว้ ยมุมมองทีเ่ ปิดกว้าง ไร้อคติ และไม่ตนื่ ตระหนก ผ่านสารพัด
หลักฐานเชิงวิชาการและประสบการณ์ตรงจากหลายร้อยครอบครัว พร้อมไขข้อข้องใจหลากหลายประเด็นเกีย่ วกับ
การใช้หน้าจอ เช่น
•
•
•
•

กฎห้ามเด็กอายุต่ำ�กว่าสองขวบดูจอใช้ได้ผลจริงหรือไม่
พ่อแม่ที่หมกมุ่นกับหน้าจอคือพ่อแม่ที่ไร้ความรับผิดชอบอย่างนั้นหรือ
ปริมาณการรับสื่อและเนื้อหาที่เหมาะสมต่อพัฒนาการควรมีหน้าตาแบบไหน
เราจะใช้หน้าจอเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และกระตุ้นการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อย่างไร

นีค่ อื คูม่ อื ทีจ่ ะช่วยกูค้ นื สมดุลระหว่าง “หน้าจอ-โลกจริง” ของครอบครัวในยุคดิจทิ ลั เพือ่ ให้ใช้หน้าจอได้อย่างสนุก
และทวงความสุขของชีวิตกลับคืนมาได้อีกครั้ง
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เพศศึกษากติกาใหม่:
ไกด์บุ๊คว่าด้วยความยินยอม เซ็กซ์
และความสัมพันธ์ที่ดีสำ�หรับวัยรุ่น
ชื่อต้นฉบับ Consent: The New Rules of Sex

Education
ผู้เขียน
Jennifer Lang
ผู้แปล
ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ
จำ�นวนหน้า 176 หน้า
ราคา		
215 บาท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN		
978-616-8221-36-5
ขนาด		
120x165 มม.
ลืมเพศศึกษาแบบเก่าไปเสีย ได้เวลาวางกติกากันใหม่!
• เซ็กซ์ที่ดีเป็นอย่างไร เราควรเริ่มมีเซ็กซ์เมื่อไร และควรทำ�อย่างไรเมื่อการเดตดูท่าจะลงเอยด้วยเซ็กซ์
• สวมถุงยางอนามัยสองชั้นปลอดภัยกว่าจริงไหม ออรัลเซ็กซ์ทำ�ให้ตั้งครรภ์ได้หรือเปล่า
• ความยินยอมคืออะไร จะสื่อสารกับคนรักอย่างไรเมื่อเราไม่ต้องการมีเซ็กซ์ และพฤติกรรมแบบไหนที่เข้าข่าย
การล่วงละเมิดทางเพศ
ในโลกยุคใหม่ที่วัยรุ่นมีมุมมองและประสบการณ์ทางเพศต่างจากในอดีต เพศศึกษาแบบเดิมๆ ที่มักสอนให้
หลีกเลี่ยงเซ็กซ์และปฏิเสธความสัมพันธ์ไม่อาจตอบโจทย์วัยรุ่นอีกต่อไป เพศศึกษากติกาใหม่: ไกด์บุ๊คว่าด้วย
ความยินยอม เซ็กซ์ และความสัมพันธ์ที่ดีสำ�หรับวัยรุ่น จะจูงมือวัยรุ่นทุกคนเดินทางเข้าสู่โลกของเซ็กซ์และ
ความสัมพันธ์ทปี่ ลอดภัยและสร้างสุข พร้อมติดอาวุธให้วยั รุน่ ด้วยความรูเ้ รือ่ ง “ความยินยอม” ทัง้ ยังแนะแนวทาง
ให้ผู้ใหญ่สื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่นได้อย่างเปิดเผยและเข้าอกเข้าใจยิ่งขึ้น
หนังสือเล่มนี้จะเปิดมิติใหม่ของเพศศึกษาที่เป็นมิตร ใช้ได้จริง และมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ นี่คือคู่มือ
ที่จะช่วยให้วัยรุ่นทุกคนมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ปลอดภัย และมีความสัมพันธ์ทางใจที่แข็งแรง
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Jim Trelease’s Read-Aloud
Handbook (8th Edition):
พลังแห่งการอ่านออกเสียง
ชื่อต้นฉบับ Jim Trelease’s Read-Aloud
Handbook (8th Edition)
ผู้เขียน Cyndi Giorgis
ผู้แปล
อสมาพร โคมเมือง
จำ�นวนหน้า 488 หน้า
ราคา		
435 บาท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN		
978-616-8221-27-3

“ถ้าอยากให้ลูกฉลาด อ่านนิทานให้ลูกฟัง ถ้าอยากให้ลูกฉลาดมากขึ้น อ่านนิทานให้ลูกฟังมากขึ้น”
– อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
จำ�นิทานก่อนนอนทีพ
่ อ่ แม่เคยอ่านให้ฟงั ได้ไหม เรือ่ งราวสนุกสนาน อบอุน่ ชวนหัว หรือชวนเสียน้�ำ ตา น้�ำ เสียงของ
พ่อแม่ ความใกล้ชด
ิ อ่อนโยน ช่วงเวลาอันอ่อนหวานเรียบง่ายนัน้ แท้จริงแล้วเป็นช่วงเวลาอันทรงพลัง ทีห่ ล่อหลอม
สร้างสรรค์ และถึงขั้นกำ�หนดชีวิตของเด็กคนหนึ่ง
พลังแห่งการอ่านออกเสียง (Jim Trelease’s Read-Aloud Handbook) หนังสือคลาสสิกทีอ่ ยูค่ บู่ า้ นและห้องเรียน
ทุกแห่งมากว่า 40 ปี ได้เปลี่ยนชีวิตเด็กๆ รวมถึงพ่อแม่และครูอาจารย์ทั่วโลก ด้วยการเผยพลังมหัศจรรย์ของ
กิจกรรมง่ายๆ อย่างการอ่านออกเสียง ที่ช่วยเสริมสร้างคลังคำ�ศัพท์ หล่อหลอมทักษะภาษาและการเรียนรู้ เป็น
เชื้อไฟชั้นดีที่ช่วยจุดคบเพลิงแห่งความสำ�เร็จในอนาคต และยังถักทอสายใยอันอบอุ่นจากผู้อ่านถึงผู้ฟัง
หนังสือเล่มนีค้ อื คูม่ อื การหว่านและฟูมฟักเมล็ดพันธุข์ องเด็กแห่งอนาคต ผ่านการอ่านออกเสียง ซึง่ เป็นของขวัญ
ราคาย่อมเยาและง่ายดาย แต่มีคุณค่าที่สุดเท่าที่ผู้ใหญ่จะมอบให้เด็กๆ ได้
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ครอบครัวอ่านออกเสียง
ชื่อต้นฉบับ The Read-Aloud Family: Making
Meaningful and Lasting
Connections with Your Kids
ผู้เขียน Sarah Mackenzie
ผู้แปล
สุนันทา วรรณสินธ์ เบล
จำ�นวนหน้า 288 หน้า
ราคา		
325 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-57-0

“ว่ากันว่าคนที่อ่านหนังสือได้ใช้ชีวิตหนึ่งพันครั้ง ส่วนคนที่ไม่เคยอ่านหนังสือเลยได้ใช้ชีวิตเพียงครั้งเดียว
เราจะมอบสิ่งอื่นใดให้กับลูกๆ ที่ดีไปกว่าโอกาสได้ใช้ชีวิตหนึ่งพันครั้งก่อนพวกเขาออกจากบ้านไป”
ซาราห์ แมคเคนซี คุณแม่ลูกหกเจ้าของพอดแคสต์อันโด่งดัง Read-Aloud Revival เปิดบ้านต้อนรับเราเข้าสู่
ครอบครัวอ่านออกเสียง พาไปรู้จักพลังมหัศจรรย์ของการอ่านออกเสียงที่จะเปลี่ยนทั้งชีวิตของลูกๆ และพ่อแม่
ด้วยการสร้างความผูกพันมั่นคง เสริมสร้างการเรียนรู้เชิงวิชาการ พัฒนาทักษะการเข้าสังคม ตลอดจนปลูกฝัง
ความเป็นนักอ่านตลอดชีวิต พร้อมด้วยข้อมูลอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์และงานวิจัย ตลอดจนกลเม็ดเคล็ดลับ
มากมายที่นำ�ไปปฏิบัติได้จริง เช่น
•
•
•
•

สารพัดวิธีแก้ปัญหาเมื่อลูกไม่มีสมาธิฟังหนังสือ
เทคนิคการแทรกเวลาอ่านออกเสียงเข้าไปในชีวิตประจำ�วันอันยุ่งเหยิง
หลักการตั้ง “คำ�ถามน่าคิด” เพื่อชวนลูกคุยหลังอ่านหนังสือจบ
เคล็ดลับการเลือกหนังสือสำ�หรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยรุ่น พร้อมรายชื่อหนังสือแนะนำ�

มาเปิดประตูบานแรกสูโ่ ลกแห่งการอ่านอันกว้างใหญ่ให้ลกู ๆ ด้วยการอ่านออกเสียงร่วมกัน เพือ่ วางรากฐานสำ�คัญ
ของสายใยรักอันยืนยง และมอบของขวัญล้ำ�ค่าที่จะสร้างความทรงจำ�อันงดงามตลอดชีวิต
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มหัศจรรย์แห่งการอ่านออกเสียง
(ดาวน์ โหลดฟรี!)
ผู้เขียน
นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
จำ�นวนหน้า 112 หน้า
ปีที่พิมพ์
ดาวน์โหลด
		
		
ISBN		
ขนาด		

•
•
•
•

2020
https://bookscape.co/wp-content/
uploads/2020/12/มหัศจรรย์แห่งการ
อ่านออกเสียง-Web.pdf
978-616-393-326-3
120x165 มม.

เราควรอ่านหนังสืออะไรให้เด็กวัยทารกฟัง
ทำ�อย่างไรเมื่อลูกชอบให้อ่านหนังสือเล่มเดิมซ้ำ�ๆ
หากลูกไม่ชอบอ่าน เราควรบังคับหรือไม่
เมื่อไรคือเวลาที่เหมาะสมที่ควร “เริ่ม” หรือ “เลิก” อ่านหนังสือให้เด็กฟัง

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้ทำ�งานสนับสนุนการอ่านหนังสือให้เด็กฟังมายาวนาน ชวนไขคำ�ตอบ
เกี่ยวกับการอ่านออกเสียง ผ่านการตีความและขยายความหนังสือเล่มดังของโลก ซึ่งบรรจุงานวิจัยที่น่าสนใจ
และกลเม็ดเคล็ดลับไว้มากมายอย่าง พลังแห่งการอ่านออกเสียง (Jim Trelease’s Read-Aloud Handbook,
8th edition) แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือ มหัศจรรย์แห่งการอ่านออกเสียง ซึ่งสะท้อนมิติในบริบทสังคม
ไทยที่ “สถานการณ์การอ่านเรียกได้ว่าสาหัส” อย่างกระชับชัดเจน เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู คนทำ�งานด้านเด็ก
และผู้สนใจ อ่านเข้าใจง่ายและนำ�ไปใช้ได้ทันที
มาติดปีกด้านการศึกษา บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความรักการอ่าน และมอบสายสัมพันธ์อันอบอุ่นปลอดภัยให้แก่ลูกๆ
ด้วยการอ่านออกเสียง อย่ารอช้า มาอ่านกันเถอะ “อ่านอะไรก็ได้ อ่านอย่างไรก็ได้” แล้วคุณจะรูว้ า่ การอ่านออกเสียง
มหัศจรรย์เพียงใด
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เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก (ดาวน์ โหลดฟรี!)
ผู้เขียน นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
จำ�นวนหน้า 96 หน้า
ปีที่พิมพ์
ดาวน์โหลด
		
		
ISBN		
ขนาด		

•
•
•
•

2019
https://bookscape.co/wp-content/
uploads/2020/01/เปิดโลกจิตวิทยา	
เด็ก-221262.pdf			
978-616-393-274-7
120x165 มม.

หากคุณแม่ไม่มีน้ำ�นม ลูกยังรู้สึกถึงความเป็นแม่อยู่หรือไม่?
พ่อแม่ควรทำ�อย่างไรเมื่อพี่น้องทะเลาะกัน?
เหตุใดการปล่อยให้เด็กเล่นและลองจึงเป็นผลดีต่อพัฒนาการทางจิตใจและสมอง?
และเราจะช่วยเด็กพิเศษพัฒนา EF และทักษะการเรียนรู้ได้อย่างไร?

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ รวบรวมสาระความรู้จากการทดลอง งานวิจัย และทฤษฎีใหม่ๆ ที่อัดแน่น
อยูใ่ นหนังสือ จิตวิทยาเด็ก: ความรูฉ้ บับพกพา มาถ่ายทอดใหม่ในฉบับย่อยง่ายผ่านหนังสือ เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก
ซึง่ อ่านสนุกและใช้ได้จริง พร้อมพาเราไปตะลุยแดนลีล้ บั ในสมองของเด็ก ไขข้อข้องใจเรือ่ งพฤติกรรมชวนปวดหัว
ของเจ้าตัวน้อย และท่องโลกแห่งพัฒนาการด้านต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานของศักยภาพในอนาคต
หนังสือเล่มนี้เปรียบเหมือนใบเบิกทางสู่โลกแห่งจิตวิทยาเด็ก และเป็นคู่มือชั้นดีที่เหมาะสำ�หรับพ่อแม่ ครู และ
ใครก็ตามที่อยากเริ่มต้นศึกษาศาสตร์สาขานี้ พร้อมแนะแนวทางที่นำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยรุ่น
ตอนต้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ กระชับสายสัมพันธ์ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเพาะเมล็ดพันธุ์
อันเยาว์วัยให้หยั่งรากลึกและเติบใหญ่อย่างมั่นคง ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์
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Education and
Learning Societies
การศึกษาและการเรียนรู้
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The Growth Mindset Playbook:
แบบฝึกเล่นเสริมสร้าง Growth Mindset

ชื่อต้นฉบับ The Growth Mindset Playbook:
		
A Teacher’s Guide to Promoting
		Student Success
ผู้เขียน Annie Brock and Heather Hundley
ผู้แปล
ฐานันดร วงศ์กิตติธร
จำ�นวนหน้า 296 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		
978-616-8313-19-0

ชุดความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) = เราทำ�ได้!
Growth Mindset เป็นวิถีแห่งการใช้ชีวิต เป็นแนวทางในการรับมือกับปัญหา และเป็นวิธีฉุดตัวเองให้ลุกขึ้นยืน
ได้ใหม่เมื่อล้มลง ด้วยจิตวิญญาณแบบ “ผู้เล่น” ที่ไม่เคยยอมแพ้ในสนามการเรียนรู้ที่ผันเวียนเปลี่ยนไวอย่าง
โลกยุคปัจจุบัน
The Growth Mindset Playbook ผลงานของผู้เขียน The Growth Mindset Coach คือ “แบบฝึกเล่น” ที่รวม
สารพัดแนวคิดและกิจกรรมเสริมสร้าง Growth Mindset ไว้ครบครัน พร้อมให้ครู พ่อแม่ หรือผู้ที่สนใจเลือกสรร
ไปใช้ เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้แบบเดิมที่เต็มไปด้วยกรอบกั้นของกฎเกณฑ์ เป็นสนามฝึกเล่นที่เปิดกว้างให้เด็กๆ
ได้เล่นสนุก เรียนรู้ และเติบโต ด้วยสารพันเคล็ดลับภายในเล่ม อาทิ
•
•
•
•

เทคนิคการสื่อสารและสานสัมพันธ์ด้วยความเข้าอกเข้าใจ
แบบฝึกหัด “ตั้งเป้าหมายให้ไกลถึงดวงดาว” ตามแบบทีมวิจัยกูเกิล
กลยุทธ์ “วางแผนที่จะผิดพลาด” เพื่อฝึกให้เด็กๆ พร้อมรับมือกับความล้มเหลว
การใช้ “บันทึกความคิด” เพื่อค้นหาวิธีการเรียนรู้ที่ใช่สำ�หรับเด็กแต่ละคน

หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนไอเดียสร้าง Growth Mindset ที่ดูซับซ้อนให้เป็นแบบฝึกเล่นแสนสร้างสรรค์ เปลี่ยน
เนื้อหาท่องจำ�เป็นกิจกรรมที่สะท้อนโลกจริง และเปลี่ยนโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยปัญหาท้าทาย ให้เป็นห้องเรียน
กว้างใหญ่ให้เด็กๆ เรียนรู้และเติบโตได้ตลอดชีวิต
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The Growth Mindset Coach:
คูม่ อื ออกแบบการเรียนรูเ้ พือ่ สร้าง 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
ฐานันดร วงศ์กิตติธร
จำ�นวนหน้า 344 หน้า
ราคา		
425 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		
978-616-8313-07-7

ชุดความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) = ทุกคนเรียนรู้ ได้!
Growth Mindset คือทักษะสู่ความสำ�เร็จแห่งศตวรรษที่ 21 ที่หลายคนปรารถนา ทว่านี่ไม่ใช่พรสวรรค์เฉพาะ
บุคคล แต่แฝงอยู่ในตัวเราทุกคน เพราะชุดความคิดนี้เชื่อว่าทุกคนเติบโตได้ด้วยความพยายามและการเรียนรู้
และไม่ว่าจะล้มลงกี่ครั้ง ก็จะลุกขึ้นใหม่ได้ทุกคราว
คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset เขียนโดยนักการศึกษาผู้กลั่นกรองประสบการณ์ออกมา
เป็นคู่มือฉบับพร้อมใช้สำ�หรับครู ผูป้ กครอง และผูส้ นใจการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่เร้นกาย
อยู่ในตัวเราทุกคน ผ่านนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นำ�ไปปฏิบัติได้จริง อาทิ
•
•
•
•

แผนงานกิจกรรมสร้างชุดความคิดแบบเติบโตตลอดทั้งปี
เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นความคิดและส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง
วิธีเปลี่ยนความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้
เทคนิคการติชมอย่างสร้างสรรค์และใช้ความคาดหวังเป็นแรงบันดาลใจ

หากเชื่อว่าเมื่อเกิดมามีความสามารถเพียงเท่านี้แล้วจะพัฒนาให้ดีขึ้นไม่ได้ หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนความคิดใหม่
ไม่ว่านักเรียนหรือบุตรหลานของคุณฝันอยากทำ�อะไร หรืออยู่ในระบบการศึกษาแบบใด Growth Mindset
จะเป็นทักษะติดตัวตลอดชีวต
ิ เพือ่ ให้พวกเขาสร้างอนาคตด้วยมือตัวเองได้อย่างมัน่ ใจ และออกเดินไปบนเส้นทาง
ที่วาดหวังได้อย่างมั่นคง
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เชื่อใจในตัวครู:
กุญแจสูก่ ารศึกษาชัน้ นำ�ฉบับฟินแลนด์

ชื่อต้นฉบับ In Teachers We Trust: The Finnish
		

Way to World-Class School
ผู้เขียน Pasi Sahlberg
		
and Timothy D. Walker
ผู้แปล
ทศพล ศรีพุ่ม
จำ�นวนหน้า 256 หน้า
ราคา		
315 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		
978-616-8221-99-0

“หากเราเชื่อใจครูให้ดูแลชีวิตลูกหลานของเรา ทำ�ไมเราถึงไม่เชื่อใจให้พวกเขาวางแผนการสอนเอง”
ฟิ น แลนด์ คื อ ประเทศที่ มี ร ะบบการศึ ก ษาแข็ ง แกร่ ง และมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาในอั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลก
ความสำ�เร็จนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากกำ�ลังสำ�คัญที่คอยขับเคลื่อนอย่าง “ครู” ผู้เปิดประตูแห่งความรู้
ให้ผู้เรียน และกุญแจสำ�คัญที่จะไขประตูบานนี้ได้คือ ความเชื่อใจ
ปาสิ ซอห์ลเบิร์ก ศาสตราจารย์ด้านนโยบายการศึกษา และ ทิโมธี ดี. วอล์กเกอร์ ครูชาวอเมริกันที่เชื่อในวิถี
การสอนแบบฟินแลนด์ นำ�เสนอระบบการศึกษาอันแข็งแกร่งบนรากฐานของความเชื่อใจ ซึ่งสนับสนุนให้ครูมี
บทบาทกำ�หนดทิศทางการศึกษา มีสถานะทางอาชีพที่มั่นคง ไม่ถูกตีกรอบทางความคิด ผ่านหลัก 7 ประการ
พร้อมตัวอย่างการนำ�ไปใช้จริง อาทิ
•
•
•
•

กระบวนการบ่มเพาะ “อำ�นาจตัดสินใจ” ของครู
วิธีส่งต่อความเชื่อใจและสร้างผู้เรียนที่รู้จักรับผิดชอบ
การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ให้ครูและนักเรียน
ระบบช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการเฉพาะ ตามแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

เพราะระบบการศึกษาที่แข็งแกร่งไม่อาจพัฒนาได้ด้วยนวัตกรรมวิเศษหรือครูยอดมนุษย์ไม่กี่คน แต่ต้องอาศัย
ความเชื่อใจที่เชื่อมร้อยครู ผู้บริหาร ผู้กำ�หนดนโยบาย ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าด้วยกัน นี่คืออิฐก้อนแรกที่เป็น
รากฐานสำ�คัญ เพื่อปูทางสู่อนาคตอันเปี่ยมความหวังของคนรุ่นต่อไป
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โรงเรียนบันดาลใจ
ชื่อต้นฉบับ Creative Schools: The Grassroots
		
Revolution That’s Transforming
		Education
ผู้เขียน Ken Robinson and Lou Aronica
ผู้แปล
วิชยา ปิดชามุก
จำ�นวนหน้า 408 หน้า
ราคา		
380 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-77-8

“ความสร้างสรรค์ของเด็กนั้นเริ่มมาจากความชอบ ความสนใจ ความใฝ่ฝัน ไม่ใช่เริ่มจากหลักสูตรมาตรฐาน”
											
– ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
เคน โรบินสัน หนึ่งในนักการศึกษาที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก และเป็นผู้บรรยาย TED Talk ที่มีผู้ชมมากที่สุด
ในประวัตศิ าสตร์ ได้วพ
ิ ากษ์ผลกระทบอันเลวร้ายจากระบบการศึกษาทีย่ ด
ึ การสร้างมาตรฐานกลางราวกับเครือ่ งจักร
พร้อมนำ�เสนอรูปแบบการศึกษาที่บันดาลใจ อาทิ หลักสูตรที่ยืดหยุ่นและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูที่ดึงการมี
ส่วนร่วมและติดปีกพรสวรรค์ให้นักเรียน การประเมินที่ใส่ใจการเรียนรู้รายบุคคลและมุ่งพัฒนาการเรียนรู้มากกว่า
วัดผล รวมถึงการสรรค์สร้างบรรยากาศโรงเรียนให้เป็นดินแดนแห่งการบ่มเพาะความสร้างสรรค์ของเด็ก
โรงเรียนบันดาลใจ (Creative Schools) คือหนังสือการศึกษาแห่งยุคสมัยทีก่ ลัน่ กรองจากประสบการณ์กว่าสีส่ บิ ปี
พร้อมทั้งอัดแน่นด้วยงานวิจัยและกรณีศึกษาที่เปี่ยมพลังมากมาย ซึ่งไม่เพียงแต่วิพากษ์การศึกษาอย่างถึงแก่น
ยังนำ�เสนอวิสัยทัศน์และทฤษฎีการปฏิวัติการศึกษาที่สอดรับกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสอดคล้อง
กับพรสวรรค์ที่แท้จริงของเราทุกคน
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ปั้นครู เปลี่ยนโลก:
ถอดนโยบายสร้างครูแห่งศตวรรษที่ 21
ชื่อต้นฉบับ Empowered Educators:
		
		

How High-Performing Systems Shape
Teaching Quality Around the World

ผู้เขียน Linda Darling-Hammond และคณะ
ผู้แปล
ชลิดา หนูหล้า
จำ�นวนหน้า 472 หน้า
ราคา		
450 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2021
978-616-8221-63-1

“โรงเรียนที่ดีคือโรงเรียนที่เต็มไปด้วยครูผู้เก่งกาจ คำ�ถามคือเราจะสร้างครูเหล่านั้นได้อย่างไร”
				
– มาร์ก ทักเกอร์ ประธานศูนย์การศึกษาและเศรษฐกิจแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
ในโลกอันผันผวนแห่งศตวรรษที่ 21 การศึกษาที่ทรงประสิทธิภาพคือเกราะอันแข็งแกร่งซึ่งช่วยให้เด็กๆ พร้อมรับ
ความท้าทาย และผู้อยู่เบื้องหลังงานอันยิ่งใหญ่นี้ก็คือ “ครู” ผู้ทุ่มเทและมีศักยภาพ ทว่าการสร้างครูไม่ใช่เรื่องของ
คนบางกลุ่มหรือโรงเรียนบางแห่ง แต่ต้องอาศัยรากฐานที่มั่นคงของนโยบายการศึกษาทั้งระบบ
ลินดา ดาร์ลิง-แฮมมอนด์ นักการศึกษาชั้นแนวหน้าจากสแตนฟอร์ด และหนึ่งในผู้เขียนหนังสือ 21st Century
Skills สกัดแก่นงานวิจัยที่สำ�รวจ 7 พื้นที่ศึกษาจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ฟินแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย สิงคโปร์
และจีน ซึ่งล้วนได้รับยกย่องว่ามีระบบการศึกษาที่ “ดีที่สุดในโลก” เพื่อค้นหาคำ�ตอบเบื้องหลังนโยบายแห่งความ
สำ�เร็จทางการศึกษาพร้อมแนวปฏิบตั ทิ นี่ �ำ ไปปรับใช้ได้จริงเช่นการยกระดับสถานะทางสังคมของวิชาชีพครูการกระจาย
ทรัพยากรไปสู่เด็กทุกคนอย่างเสมอภาค กลวิธีสรรหาและขัดเกลาครูยุคใหม่ ตลอดจนการสร้างผู้บริหารโรงเรียน
ที่เปี่ยมคุณภาพ
ได้เวลาปฏิรูประบบการศึกษา พลิกนโยบายการเรียนรู้ และ “ปั้นครู” ผู้ “เปลี่ยนโลก” การศึกษาแห่งอนาคต
นี่คือหนังสือที่เหมาะสำ�หรับนักการศึกษา ครู ผู้กำ�หนดนโยบาย ผู้บริหาร และใครก็ตามที่ฝันถึงขอบฟ้าแห่งการ
ศึกษาใหม่ ซึ่งปลายทางคือความสำ�เร็จของเด็กทุกคน
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Prepared:
เปิดนวัตกรรม ‘ซัมมิต’ โรงเรียนเตรียมคน
พร้อมสู้อนาคต
ชื่อต้นฉบับ Prepared: What Kids Need for
		

a Fulfilled Life
ผู้เขียน Diane Tavenner
ผู้แปล
รสลินน์ ทวีกิตติกุล
จำ�นวนหน้า 304 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-64-8

“เพราะเราไม่อาจปล่อยให้อนาคตของเด็กๆ เป็นเรื่องของโชคชะตา การเตรียมเด็กทุกคนให้พร้อมจึงสำ�คัญ”
						
– พริสซิลา ชาน ผู้ร่วมก่อตั้ง Chan Zuckerberg Initiative
ขอต้อนรับสู่ “โรงเรียนซัมมิต” เครือโรงเรียนแห่งอนาคตที่พลิกโฉมการศึกษาของอเมริกา ด้วยเป้าหมายที่มุ่ง
สร้าง “ความพร้อม” เพือ่ พาเด็กทุกคนก้าวไปสูค่ วามสำ�เร็จในระดับมหาวิทยาลัย เติบใหญ่บนเส้นทางอาชีพการงาน
และวางรากฐานสู่ชีวิตที่เติมเต็ม
ไดแอน ทาเวนเนอร์ นักการศึกษา ผู้ก่อตั้งซัมมิต และแม่ผู้หวังให้ลูกมีอนาคตที่ดี จะพาคุณไปพบนวัตกรรม
การเรียนรู้ที่ผสานความเข้มข้นทางวิชาการเข้ากับประสบการณ์ในโลกจริง ซึ่งช่วยผลักดันให้นักเรียนกว่าร้อยละ
99 ได้เข้ามหาวิทยาลัย และมีอัตราการสำ�เร็จการศึกษามากกว่าค่าเฉลี่ยประเทศถึงสองเท่า ผ่านกลวิธีที่โรงเรียน
นับร้อยในอเมริกาต่างนำ�ไปปรับใช้ อาทิ
•
•
•
•

ชั้นเรียนพิเศษเพื่อสร้างทักษะให้เด็กเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการฝึกกำ�หนดเป้าหมายแบบ S.M.A.R.T
ระบบ “ครูพี่เลี้ยง” ที่ส่งเสริมให้เด็กค้นพบตัวตนผ่านสายสัมพันธ์และการสะท้อนคิด
การเรียนรูแ้ บบ project-based เพือ่ สร้างทักษะการทำ�งานในชีวติ จริง และบ่มเพาะอุปนิสยั อันนำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จ
แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อให้เด็กทุกคนก้าวไปสู่ความสำ�เร็จร่วมกันโดยไม่มีผู้แพ้-ผู้ชนะ

มาเตรียมคนสู้อนาคตไปด้วยกัน เพื่อให้เด็กๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ “พร้อม” ยืนหยัดอย่างมั่นคง และมุ่งสู่ชีวิต
ที่เติมเต็มได้อย่างแท้จริง

76

Phenomenal Learning:
นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคตแบบฟินแลนด์
ชื่อต้นฉบับ Phenomenal Learning from
Finland
ผู้เขียน
Kirsti Lonka
ผู้แปล
สุนันทา วรรณสินธ์ เบล
		
และ พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์
จำ�นวนหน้า 400 หน้า
ราคา		
425 บาท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN		
978-616-8221-49-5

ตั้งแต่ทศวรรษ 2000 แวดวงการศึกษาทั่วโลกหันมาจับตาฟินแลนด์ในฐานะประเทศที่มีระบบการศึกษาดีท่ีสุด
ในโลก จากผลงานแชมป์คะแนนสอบ PISA ต่อเนื่องหลายปี
กว่า 20 ปีต่อมา ฟินแลนด์ยกเครื่องการศึกษาครั้งใหญ่อีกครั้ง ออกแบบหลักสูตรแห่งอนาคตเพื่อรับมือโจทย์
ท้าทายในโลกดิจิทัลยุค AI และ IoT ด้วยการเรียนรู้เชิงรุกผ่านการสร้างความรู้ (knowledge creation) ที่การ
“รู้ได้อย่างไร” สำ�คัญกว่า “รู้อะไร”
กิร์สติ โลนกา ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ พาเราไปทำ�ความรู้จักกับหลักสูตร
การศึกษาใหม่ลา่ สุดจากฟินแลนด์ ทีจ่ ะสร้าง “สมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21” เพือ่ ให้เด็กๆ ฉลาดรูเ้ ต็มศักยภาพ และ
เติบโตเองได้อย่างมีสขุ ในโลกโลกาภิวต
ั น์ใบใหม่ พร้อมนวัตกรรมการสอนแนวใหม่ “การเรียนรูผ
้ า่ นปรากฏการณ์”
(Phenomenal-based Learning) ที่สลายเส้นแบ่งระหว่างห้องเรียนและโลกจริง บูรณาการความรู้หลากหลายสาขา
วิชา และขยายพื้นที่การเรียนรู้ให้ทั้งกว้างและลึกยิ่งกว่าเดิม
Phenomenal Learning: นวัตกรรมการเรียนรูแ้ ห่งอนาคตจากฟินแลนด์ จะมอบแนวทางใหม่และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ครู นักการศึกษา พ่อแม่ และนักเรียนรู้ ลุกขึน้ มาปฏิวต
ั กิ ารเรียนรูอ้ กี ครัง้ เพือ่ ก้าวสูอ่ นาคตทีเ่ รียกร้องคำ�ถามใหม่
คำ�ตอบใหม่ ทางเลือกใหม่ และคนพันธุ์ใหม่
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ปั้นให้รุ่ง:
สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน
ชื่อต้นฉบับ Helping Children Succeed: What
Works and Why
ผู้เขียน
Paul Tough
ผู้แปล
พชร สูงเด่น
จำ�นวนหน้า 192 หน้า
ราคา		
250 บาท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN		
978-616-8221-50-1
ขนาด		
118x185 มม.

• เราจะฝึกให้ทารกและเด็กเล็กรับมือความเครียดหรือปัญหาในครอบครัวได้อย่างไร
• ความเพียรพยายามและความอดทนอดกลั้นเป็นสิ่งที่สอนกันได้เหมือนสอนท่องสูตรคูณหรือไม่
• สภาพแวดล้อมแบบใดที่จะช่วยสร้าง “โอกาส” ให้เด็ก “ด้อยโอกาส” ได้อย่างเท่าเทียม
การเติบโตมากับความยากลำ�บากคือสิ่งบั่นทอนพัฒนาการเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ ปั้นให้รุ่ง: สร้างโอกาสแห่ง
การเรียนรูเ้ พือ่ เด็กทุกคน ผลงานใหม่จาก พอล ทัฟ ผูเ้ ขียนหนังสือ เลีย้ งให้รงุ่ (How Children Succeed ) ชวนตัง้
คำ�ถามถึงต้นตอของอุปสรรคทีข่ วางกัน้ ความสำ�เร็จของเด็กทัง้ ในด้านการเรียนและชีวต
ิ สำ�รวจบทบาทของผูใ้ หญ่
รอบตัวเด็ก และนำ�เสนอปัจจัยที่เอื้อต่อความสำ�เร็จของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านพฤติกรรม ความสัมพันธ์กับ
ผู้คน หรืออุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งอย่างความอดทนอดกลั้น การควบคุมตนเอง หรือการมองโลกในแง่ดี
หนังสือเล่มนีพ
้ ลิกวิธคี ด
ิ จากการ “สอน” มาเป็นการสร้าง “สภาพแวดล้อม” ทีเ่ อือ้ ให้ทกั ษะแห่งความสำ�เร็จของเด็ก
ได้เบ่งบาน โดยเริ่มวางรากฐานจาก “บ้าน” ต่อยอดสู่ “โรงเรียน” และ “สังคม” เพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำ�เร็จ
ที่เท่าเทียม นี่คือหนังสือที่เหมาะสำ�หรับพ่อแม่ ครู นักการศึกษา ผู้กำ�หนดนโยบาย รวมถึงผู้ที่ฝันอยากเติมเต็ม
“อนาคตแห่งความสำ�เร็จ” ให้กับเด็กทุกคน
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สอนเปลี่ยนชีวิต:
7 ชุดความคิดพลิกห้องเรียนเพื่อเด็กทุกคน
ชื่อต้นฉบับ Poor Students, Rich Teaching:
		
		

Seven High-Impact Mindsets for 		
Students From Poverty

ผู้เขียน Eric Jensen
ผู้แปล
ฐานันดร วงศ์กิตติธร และ ลลิตา ผลผลา
จำ�นวนหน้า 448 หน้า
ราคา		
425 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2020
978-616-8221-39-6

“หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างจิตวิญญาณครูแห่งศตวรรษที่ 21”
							
– ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
“โลกนีม้ แี ค่คนฉลาดกับคนไม่ฉลาด เด็กทีไ่ ด้รบั โอกาสเท่านัน้ ถึงจะประสบความสำ�เร็จได้” นีค่ อื มายาคติทคี่ รอบงำ�
แวดวงการศึกษามาแสนนาน ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราจะปฏิวตั แิ นวคิดใหม่ และพิสจู น์วา่ “เด็กทุกคนเติบโตและเปลีย่ นแปลง
ได้เสมอ”
สอนเปลี่ยนชีวิต: 7 ชุดความคิดพลิกห้องเรียนเพื่อเด็กทุกคน โดย เอริก เจนเซน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
ระดับโลก มุ่งยกระดับการศึกษาที่เท่าเทียมผ่านแนวทางการเรียนรู้แบบใหม่โดยเริ่มต้นที่ครูผู้สอนเป็นสำ�คัญ
พร้อมตั ว อย่ า งทรงพลังที่นำ�ไปปฏิบัติไ ด้จริง โดยอาศั ยเครื่ อ งมื อ สำ �คั ญ อย่ า ง 7 ชุ ด ความคิ ด (mindset)
ทางการเรียนการสอนประสิทธิภาพสูงที่มีผลงานวิจัยรองรับ
•
•
•
•
•
•
•

ชุดความคิดสานสัมพันธ์
ชุดความคิดแห่งความสำ�เร็จ
ชุดความคิดเชิงบวก
ชุดความคิดแห่งบรรยากาศการเรียนแบบบริบูรณ์
ชุดความคิดส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
ชุดความคิดแบบมีส่วนร่วม
ชุดความคิดการสำ�เร็จการศึกษา

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำ�หรับครูอาจารย์ผู้ทุ่มเท พ่อแม่ คนทำ�งานด้านเด็ก ผู้กำ�หนดนโยบาย และทุกคนที่เชื่อมั่นใน
ความเท่าเทียมทางการศึกษา เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคด้านความเหลื่อมล้ำ�ด้วยพลังแห่งการสอน พร้อมผลักดันให้
เด็กทุกคนประสบความสำ�เร็จ ค้นพบตัวเอง และวางแผนศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างมีเป้าหมายในอนาคต
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ทักษะแห่งอนาคตใหม่:
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
ชื่อต้นฉบับ 21st Century Skills: Rethinking
		

How Students Learn
ผู้เขียน James Bellanca and Ron Brandt
		(editors)
ผู้แปล
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
		
และ อธิป จิตตฤกษ์
จำ�นวนหน้า 496 หน้า
ราคา		
425 บาท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN		
978-616-8221-22-8

หนังสือเล่มนี้ได้ก่อผลกระทบต่อวงการศึกษาไทยอย่างกว้างขวาง โดยทำ�หน้าที่แจ้งเตือนสังคมไทยให้เปลี่ยนโฉม
(transform) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของประเทศให้สอดคล้องต่อยุคสมัย จนเกิดพัฒนาการเชิงระบบและ
เชิงนโยบายต่อการศึกษาไทยมากมาย ถึงวันนี้ เนื้อหาสาระในเล่มก็ยังคงสดใหม่อยู่ คือสื่อสารการเปลี่ยนแปลง
แบบกลับจากหน้ามือเป็นหลังมือของการศึกษาในหลากหลายด้าน รวมทั้งสื่อสารเป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้อง
ครบด้าน (holistic) และเกิดการเรียนรู้ในระดับที่ลึกและเชื่อมโยง (higher order learning)
ผมมีความใฝ่ฝันอยากเห็นคนในวงการศึกษาไทยใช้หนังสือเล่มนี้ในการตั้งโจทย์ค้นหาวิธีประยุกต์หรือปฏิบัติ
ในบริบทไทย เพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะต่างๆ และเติบโตเป็นพลเมืองไทยคุณภาพสูง ทำ�หน้าที่ร่วมกัน
พัฒนาบ้านเมืองให้มีความมั่งคั่ง เสมอภาค และสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบต่อไป
– ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
การปฏิรูปการศึกษาที่แท้ควรปฏิรูปกระบวนทัศน์ด้วย ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่นี้ “กระบวนการเรียนรู้สำ�คัญกว่า
ความรู้” และ “ครูมิใช่ผู้มอบความรู้” แต่ “ครูเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็ก
และเยาวชน”
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 คืออะไร มีหน้าตาอย่างไร และจะทำ�ได้อย่างไร มีปรากฏในหนังสือเล่มนีห้ มดแล้ว ผมเชือ่
ด้วยความบริสทุ ธิใ์ จเสมอมาและยังคงเชือ่ ต่อไปว่า หากมีครูสกั คนทีอ่ า่ นเข้าใจ มีจนิ ตนาการ และกล้าทีจ่ ะมีเสรีภาพ
ในจิตใจของตนเอง ท่านสามารถเริ่มงานได้ด้วยตัวคนเดียว คือเริ่มต้น ลองผิดลองถูก แล้วประเมินตนเองร่วมกับ
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ท่านเปลี่ยนเด็ก 20-30 คนรอบตัวได้แน่นอน ในเวลาไม่นานเกินรอด้วย
เพราะมนุษย์ คือเด็กๆ รวมทั้งครูเอง มีศักยภาพสูงกว่าที่ตนเองรู้ตัวมากนัก แน่นอน หากมีเสรีภาพ เราสามารถ
เปลี่ยนโรงเรียนทุกโรงเป็นโรงเรียนทางเลือกราคาถูกและให้การศึกษาฟรีได้ แค่ไม่ยอมทำ�เท่านั้นเอง
										
– นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
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Lifelong Kindergarten:
อนุบาลตลอดชีวิต
ชื่อต้นฉบับ Lifelong Kindergarten: Cultivating
Creativity Through Projects,
Passion, Peers, and Play
ผู้เขียน Mitchel Resnick
ผู้แปล
วิชยา ปิดชามุก
จำ�นวนหน้า 224 หน้า
ราคา		
295 บาท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN		
978-616-8221-18-1

“เราไม่ได้หยุดเล่นเพราะชรา แต่เราชราเพราะหยุดเล่น”
						
– จอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์
ชัน้ เรียนอนุบาลเคยเป็นโลกจำ�ลองใบเล็กทีเ่ ปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรูอ้ ย่างอิสระและบริหารจินตนาการอย่างเต็มที่
ทว่าทุกวันนีโ้ รงเรียนอนุบาลกลับเริม่ กลายสภาพเป็นเหมือนชัน้ เรียนทัว่ ไป เรามุง่ สอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้เร็วๆ
มากกว่าให้เล่นสำ�รวจสิ่งต่างๆ แต่หนังสือเล่มนี้บอกเราว่า อันที่จริงชั้นเรียนอื่นๆ ในโรงเรียน (และในการเรียนรู้
ตลอดทั้งชีวิต) ควรกลับกลายเป็นเหมือนชั้นเรียนอนุบาล
มิตเชล เรสนิก ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา ได้รวบรวมประสบการณ์กว่า 30 ปีที่ MIT Media Lab พร้อม
สกัดบทเรียนจากโครงการนวัตกรรมทีร่ ว่ มมือกับบริษทั ของเล่น LEGO และชุมชนออนไลน์ Scratch นำ�เสนอหลัก
4P: project (โครงงาน) / passion (ความหลงใหล) / peers (เพื่อน) / play (การเล่นสนุก) เพื่อบ่มเพาะทักษะ
การคิดสร้างสรรค์สำ�หรับประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำ�งาน และการใช้ชีวิต ซึ่งหัวใจสำ�คัญของกระบวนการนี้ก็คือ
จิตวิญญาณการเรียนรู้แบบชั้นเรียนอนุบาล
นี่คือหนังสือที่เหมาะสำ�หรับพ่อแม่ ครู นักการศึกษา นักออกแบบ ผู้บริหาร และคนทำ�งานทั่วไป ไม่สำ�คัญว่าคุณจะ
อยู่ในช่วงวัยไหน เพราะทักษะการคิดสร้างสรรค์คืออาวุธชั้นดีสำ�หรับรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในโลกที่ไม่รู้จัก
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
ทิพย์นภา หวนสุริยา
จำ�นวนหน้า 224 หน้า
ราคา		
295 บาท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN		
978-616-8221-12-9

ความสุขไม่ใช่ “ผลลัพธ์” ของความสำ�เร็จ แต่เป็น “ต้นกำ�เนิด” ของมันต่างหาก
										
– Emma Seppälä
“การเรียน” กับ “ความสุข” มักเป็นสิ่งที่สวนทางกัน แต่ไม่ใช่สำ�หรับฟินแลนด์ ประเทศที่ได้รับยกย่องว่ามีระบบ
การศึกษาดีที่สุดประเทศหนึ่งในโลก เหตุใดการศึกษาของฟินแลนด์ที่มีชั่วโมงเรียนไม่ยาวนาน การบ้านไม่อัดแน่น
และมีการสอบวัดระดับไม่มากนัก กลับสร้างนักเรียนทีท่ �ำ คะแนน PISA โดดเด่น เอาชนะนักเรียนเอเชียทีท่ มุ่ เทพลัง
ให้กับการเรียนอย่างบ้าคลั่ง
Teach Like Finland: สอนฟิน เรียนสนุก สไตล์ฟนิ แลนด์ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของครูชาวอเมริกนั ทีเ่ คยอยู่
ในระบบการเรียนการสอนอันเคร่งครัด ก่อนจะย้ายไปสอนในโรงเรียนฟินแลนด์ และค้นพบว่าความลับเบื้องหลัง
ความสำ�เร็จของนักเรียนฟินแลนด์คือ “ความสนุก” ในการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งแทรกอยู่ในหลักสูตรการสอนที่
ผสมผสานกับการศึกษามาตรฐานได้อย่างกลมกลืน
หนังสือเล่มนีจ้ ะเผยให้เห็นเคล็ด (ไม่) ลับของห้องเรียนแสนสนุก ตัง้ แต่การตัง้ คำ�ถามทีเ่ ร้าความสนใจ การจัดตาราง
เรียนเพื่อเสริมสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบพื้นที่เรียนรู้แบบ “น้อยแต่มาก” ไปจนถึงแนวทางการ
“รับฟัง” และ “รับมือ” กับการกลัน่ แกล้งในโรงเรียน นีค่ อื หนังสือทีเ่ หมาะสำ�หรับพ่อแม่ ครูอาจารย์ และผูค้ นในแวดวง
การศึกษา เพือ่ ร่วมกันสร้างแนวทางการศึกษารูปแบบใหม่ และทำ�ให้การเรียนกลายเป็นเรือ่ งสนุกสำ�หรับเด็กทุกคน
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Creating Innovators:
คู่มือสร้างนักนวัตกรรมเปลี่ยนโลก
ชื่อต้นฉบับ Creating Innovators: The Making
of Young People Who Will Change
the World
ผู้เขียน Tony Wagner
ผู้แปล
ดลพร รุจิรวงศ์
จำ�นวนหน้า 328 หน้า
ราคา		
365 บาท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN		
978-616-8221-00-6

“คู่มือสำ�หรับพ่อแม่ที่อยากขัดเกลาลูกหลานให้เป็นนักคิดผู้สร้างสรรค์”
								
– USA TODAY
โทนี วากเนอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จะพาไปสำ�รวจเบื้องหลังความสำ�เร็จของ
นักสร้างสรรค์และเจ้าของกิจการรุ่นใหม่จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งวิศวกรผู้ขับเคลื่อนความสำ�เร็จของไอโฟน
รุ่นแรก ชายผู้พลิกโฉมอุตสาหกรรมรองเท้าด้วยความหลงใหลตั้งแต่วัยเยาว์ เด็กชายสมาธิสั้นผู้กลายเป็น
นักสิง่ แวดล้อมระดับนานาชาติ เด็กหนุม่ ชาวแอฟริกาผูเ้ ปลีย่ นความคิดเรือ่ งมุง้ ให้กลายเป็นนวัตกรรมป้องกันมาลาเรีย
ในบ้านเกิด และแสดงให้เห็นว่า “ผูใ้ หญ่” รอบตัวเด็กมีบทบาทอย่างไรในการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ จุดประกาย
จินตนาการ และสอนให้รู้จักรับมือกับความล้มเหลว
Creating Innovators: คู่มือสร้างนักนวัตกรรมเปลี่ยนโลก จะแสดงให้เราเห็นเส้นทางพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
โดยเริ่มต้นตั้งแต่รากฐานสำ�คัญอย่างวิธีการเลี้ยงดูในครอบครัว ต่อยอดสู่กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน ก่อนจะ
นำ�ไปประยุกต์ใช้ในโลกการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ นีค่ อื หนังสือทีเ่ หมาะสำ�หรับพ่อแม่ ครูอาจารย์ นักการศึกษา
รวมถึงบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นกำ�ลังสำ�คัญที่จะช่วยให้เยาวชน “เรียนรู้” และ “เติบโต” อย่างสร้างสรรค์ เพื่อปลูกฝัง
นักคิดรุ่นใหม่ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในอนาคต

Issues of the Age
ประเด็นแห่งยุคสมัย
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หนังสือกอดใจ
ชื่อต้นฉบับ
ผู้เขียน
ผู้แปล
จำ�นวนหน้า
ราคา		
ปีที่พิมพ์
ISBN		

The Comfort Book
Matt Haig
ศิริกมล ตาน้อย
264 หน้า
295 บาท
2022
978-616-8313-32-9

“หนังสือเล่มนี้คือแพชูชีพของผม เป็นกลุ่มความคิดที่พยุงผมไม่ให้จมลง และผมหวังว่ามันจะพาคุณไปพบ
แผ่นดินเช่นกัน” – แมตต์ เฮก
ยามพายุแห่งชีวิตโหมซัด เรามักมองไม่เห็นฟ้ากว้าง ยามติดอยู่ในอดีตอันเจ็บปวด เรามักหลงลืมว่ามีอนาคต
แห่งความเป็นไปได้นับพัน แมตต์ เฮก ผู้เขียน แด่ผู้แหลกสลาย และ แด่เธอ บนดาวเคราะห์ช่างกังวล เขียนหนังสือ
เล่มนี้ขึ้นเพื่อโอบกอดและปลอบโยนมนุษย์ผู้มีบาดแผลว่า “เราเผชิญความมืดมิดเพื่อโผบินใต้แสงตะวัน”
หนังสือกอดใจ เก็บเกี่ยวแง่งามของการดำ�รงอยู่จากสิ่งละอันพันละน้อยในชีวิต จากปรัชญากรีกถึงภาพยนตร์
วัยรุน่ จากเนยถัว่ หอมหวานถึงควอนตัมฟิสกิ ส์ จากความเจ็บปวดถึงความหวัง และจากมนุษย์ถงึ มนุษย์ เพือ่ ถักทอ
เป็นแพชูชีพที่พยุงหัวใจไม่ให้จมดิ่งยามคลื่นความทุกข์ถาโถม
ขอให้หนังสือเล่มนี้มอบความชุ่มชื่นให้ทุกหัวใจอ่อนล้า เป็นความหวังขนาดพกพาที่นำ�ติดตัวไปได้ทุกแห่งหน
และเป็นแพชูชพ
ี ท่ามกลางมหาสมุทรแห่งชีวติ อันเวิง้ ว้าง เพือ่ กอดใจผูห้ ลงทางไปถึงฟากฝัง่ ทีห่ ยัดยืนได้อย่างมัน่ คง
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แด่เธอ บนดาวเคราะห์ช่างกังวล
ชื่อต้นฉบับ
ผู้เขียน
ผู้แปล
จำ�นวนหน้า
ราคา		
ปีที่พิมพ์
ISBN		

Notes on a Nervous Planet
Mait Haig
ศิริกมล ตาน้อย
320 หน้า
295 บาท
2022
978-616-8313-09-1

บนดาวเคราะห์ช่างกังวลดวงนี้ หากคุณ …
•
•
•
•

รู้สึกว่าไม่มีเวลาไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีเวลา
รู้สึกว่าขี้เหร่ไม่ได้แปลว่าคุณขี้เหร่
รู้สึกว่ายังไม่สำ�เร็จมากพอไม่ได้แปลว่าคุณยังไม่สำ�เร็จมากพอ
รู้สึกว่ายังขาดอะไรไปไม่ได้แปลว่าคุณไม่สมบูรณ์

หลังเปิดเปลือยความเจ็บปวดและแบ่งปันเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ใน แด่ผู้แหลกสลาย แมตต์ เฮก ชวนเราสำ�รวจ
อิทธิพลของโลกสมัยใหม่ท่ีความก้าวหน้าพุ่งทะยานสวนทางกับสภาพจิตใจของผู้คน หาคำ�ตอบว่าเหตุใดเราจึง
รู้สึกขาดพร่องทั้งที่มีข้าวของล้นเกิน เปลี่ยวเหงาแม้จะอยู่ท่ามกลางห้องแชตมากมาย ไล่ตามไม่ทันแม้จะห้อมล้อม
ด้วยข้อมูลข่าวสาร และรู้สึกตัดขาดทั้งที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายออนไลน์อยู่เสมอ
นี่คือหนังสือที่ฉายภาพความพะวักพะวนของผู้คนในโลกสมัยใหม่ พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและแนะหนทาง
เป็นมิตรกับชีวิตในหลากแง่มุม ทั้งการติดตามข่าวโดยไม่สติแตก วิธีเป็นคนเหงาแบบไม่เปล่าเปลี่ยว การอยู่ร่วม
กับเทคโนโลยีอย่างเป็นมนุษย์ ไปจนถึงวิธีรับมืออาการแพนิกของตัวเองและโลกใบนี้
ขอให้บันทึกนี้เป็นดังมิตรแท้ของผู้ที่อยากเก็บรักษาตัวตนและสานสัมพันธ์กับดาวเคราะห์ช่างกังวลดวงนี้อย่าง
เปี่ยมความหมาย และเป็นเครื่องเตือนใจเสมอว่า แม้โลกจะมีสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจนับล้าน เราทุกคนก็ยังมีหัวใจ
เพียงดวงเดียว
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แด่ผู้แหลกสลาย
ชื่อต้นฉบับ Reasons to Stay Alive
ผู้เขียน Matt Haig
ผู้แปล
ศิริกมล ตาน้อย
จำ�นวนหน้า 320 หน้า
ราคา		
295 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2021
978-616-8221-76-1

ความรู้สึกเมื่อคุณต้องเผชิญกับโรคซึมเศร้า:
• เหมือนเดินทั้งที่ไฟไหม้ศีรษะแต่ไม่มีใครเห็นเปลวเพลิง
• กลัวความสุขจนหัวหดแม้จะต้องการความสุขเหนือสิ่งอื่นใด
• ไม่ได้รู้สึกอยากตาย แต่แค่ไม่อยากมีชีวิตอยู่
• ไม่เชื่อว่าความเจ็บปวดจะจางหาย และมีแสงสว่างรออยู่ที่ปลายอุโมงค์
แมตต์ เฮก นักเขียนวรรณกรรมชือ่ ดังชาวอังกฤษ เคยทนทุกข์ทรมานจากปีศาจล่องหนตัวร้ายทีช่ อื่ ว่า “โรคซึมเศร้า”
เขาเก็บเกีย่ วส่วนเสีย้ วแห่งคืนวันทีต
่ อ่ กรกับโรคนี้ นับแต่สญ
ั ญาณเตือนในวัยเยาว์ ชัว่ ขณะทีช่ วี ต
ิ อยูห่ า่ งความตาย
เพียงย่างก้าว สู่โมงยามที่หยัดยืนและผลิบาน พร้อมก้าวข้ามความเจ็บปวดและกลับไป “มีชีวิต” อย่างแท้จริง
นี่คือบันทึกความทรงจำ�ที่บอกเล่าห้วงยามเหล่านั้นอย่างซื่อตรง สอดแทรกอารมณ์ขันและชั้นเชิงน่าทึ่ง ถ่ายทอด
อารมณ์เบือ้ งลึกของผูม้ ภี าวะซึมเศร้าได้อย่างงดงาม จนติดอันดับหนังสือขายดีแห่งสหราชอาณาจักรกว่า 46 สัปดาห์
ขอให้หนังสือเล่มนีเ้ ป็นดังเข็มทิศของผูต้ อ้ งการเข้าใจโรคซึง่ กัดกินชีวติ ผูค้ นนับล้าน เป็นมิตรแท้ประโลมใจในวันเศร้า
และเหนืออื่นใดคือเป็นความหวังแด่เหล่าผูแ้ หลกสลาย เพราะวันอันมืดมิดนัน้ ผ่านมาแล้วย่อมผ่านไป และโลกย่อม
มอบ “เหตุผลของการมีชีวิต” ให้ ตราบใดที่เราตั้งใจฟัง
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ลบบาดแผลลึกสุดใจ:
วิทยาศาสตร์เบื้องหลังภาวะเครียดเป็นพิษ
และแนวทางเยียวยาแผลใจวัยเยาว์
ชื่อต้นฉบับ The Deepest Well: Healing the LongTerm Effects of Childhood Adversity
ผู้เขียน
Nadine Burke Harris, M.D.
ผู้แปล
ลลิตา ผลผลา
จำ�นวนหน้า 352 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์
2022
ISBN		
978-616-8313-21-3

พิษร้ายที่หยุดการเจริญเติบโตของเด็ก 7 ขวบไว้เท่าเด็ก 4 ขวบ
ต้นตอของอาการสมาธิสั้น ฮอร์โมนปั่นป่วน และภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ตัวเร่งความเสี่ยงสารพัดโรคร้ายในวัยผู้ใหญ่
ระเบิดเวลาที่พร้อมจะบ่อนทำ�ลายถึงระดับพันธุกรรมไปตลอดชีวิต
… ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคร้ายใดๆ แต่เป็นผลจากบาดแผลที่ซุกซ่อนอยู่ ณ ก้นบึ้งหัวใจวัยเยาว์
นาดีน เบิร์ก แฮร์ริส กุมารแพทย์และผู้ก่อตั้ง Center for Youth Wellness ถ่ายทอดประสบการณ์และ
ข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์เบื้องหลังภัยเงียบที่ซุ่มทำ�ลายชีวิตเด็กและผู้ใหญ่ทั่วโลก นั่นคือประสบการณ์เลวร้าย
ในวัยเด็ก (Adverse Childhood Experience - ACE) และภาวะความเครียดเป็นพิษ (toxic stress) ทั้งจาก
การถูกล่วงละเมิด การใช้ความรุนแรง ไปจนถึงปัญหาทีพ
่ บได้ทวั่ ไปอย่างการปล่อยปละละเลยหรือความระหองระแหง
ในครอบครัว พร้อมไขกลไกการตอบสนองความเครียดที่ผิดปกติ ซึ่งไม่เพียงทิ้งปมในจิตใจ แต่ยังส่งอิทธิพล
ต่อสุขภาพในระดับชีววิทยาต่อเนื่องถึงวัยผู้ใหญ่
ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ ครู คนทำ�งานด้านเด็ก หรือผู้ใหญ่ที่หัวใจมีรอยแผล หนังสือเล่มนี้จะมอบใบสั่งยาแก้พิษ
ประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็ก หนทางเยียวยาภาวะความเครียดเป็นพิษ และเกราะป้องกันแรงกระแทกทางใจ
เพื่อให้เราทุกคนเติบโตได้เต็มศักยภาพ และพร้อมเผชิญอุปสรรคด้วยหัวใจที่แข็งแรง
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เมื่อบันไดหัก:
มองสังคมเหลื่อมล้ำ�ผ่านแว่นจิตวิทยา

ชื่อต้นฉบับ The Broken Ladder: How Inequality
Affects the Way We Think, Live, and
Die
ผู้เขียน
Keith Payne
ผู้แปล
วิทย์ วิชัยดิษฐ
จำ�นวนหน้า 280 หน้า
ราคา		
345 บาท
ปีที่พิมพ์
2022
ISBN		
978-616-8221-13-6

คุณเป็นคนยากจนไหม แล้วคุณเคย “รู้สึก” ว่าตัวเองจนหรือเปล่า
ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกแห่งความเหลื่อมล้ำ� โลกที่คนต่างชนชั้นอยู่คนละขั้นของ “บันไดสถานะ” ทว่าความเหลื่อมล้ำ�
มิใช่แค่ความแตกต่างทางการเงินระหว่างคนรวยกับคนจน แต่ลงลึกถึง “ความรู้สึกจน” เมื่อเปรียบเทียบตัวเอง
กับคนอื่น และในโลกที่บันไดสูงเยี่ยงตึกระฟ้า ช่องว่างระหว่างชนชั้นจึงถ่างกว้าง และแม้แต่ชนชั้นกลางก็รู้สึกว่า
ไร้หนทางตะกายขึ้นไป
เมื่อบันไดหัก: มองสังคมเหลื่อมล้ำ�ผ่านแว่นจิตวิทยา จะพาไปกะเทาะเปลือกความเหลื่อมล้ำ�ที่ไม่่ใช่เพียงปัญหา
เศรษฐกิจ แต่หยั่งรากลึกในชีวิต ความคิด ค่านิยม ไปจนถึงระบบภูมิคุ้มกันและอุดมการณ์ทางการเมือง พร้อม
งานวิจัยอ่านสนุกมากมายที่จะทลายอคติและมายาคติเกี่ยวกับความจน และตอบคำ�ถามว่าทำ�ไมความรู้สึกว่า
ยากจนจึงทำ�ให้เราอายุสั้นลงได้ ความเหลื่อมล้ำ�ลดประสิทธิภาพในการทำ�งานได้อย่างไร เหตุใดสังคมเหลื่อมล้ำ�
จึงมีผู้งมงายในศาสนามากกว่า และอะไรคือรากฐานของความคิดแบบ “ไม่มีอะไรจะเสีย”
เมือ่ “ความรูส้ กึ ว่ายากจน” สำ�คัญและส่งผลพอๆ กับ “ความยากจน” การแก้ไขปัญหาความยากจนจึงเป็นเพียงศึก
แค่ครึง่ เดียว ร่วมกันค้นหาวิธเี พิม่ ภูมติ า้ นทานให้เราใช้ชวี ติ ในสังคมแนวตัง้ ได้อย่างแข็งแรง พร้อมลดความเหลือ่ มล้�ำ
ด้วยการสร้างบันไดที่เท่าเทียม เพื่อไม่ให้ใครต้องร่วงหล่นในโลกที่บันไดหักอีกต่อไป
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โลกซึมเศร้า:

คลายปมโรคแห่งยุคสมัย
และทางเลือกใหม่ในการเยียวยา
ชื่อต้นฉบับ Lost Connections: Uncovering
the Real Causes of Depression - and
the Unexpected Solutions
ผู้เขียน Johann Hari
ผู้แปล
ดลพร รุจิรวงศ์
จำ�นวนหน้า 464 หน้า
ราคา		
425 บาท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN		
978-616-8221-37-2

ทุกวันนี้ภาวะซึมเศร้ากลายเป็นโรคแห่งยุคสมัย และเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมที่ดูเหมือนจะไม่มีตัวยาใดๆ ช่วยให้
หายขาดได้ บางทีอาจถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันมาค้นหาเมล็ดพันธุ์แห่งความเจ็บปวดที่ฝังรากลึก และทบทวนว่า
ที่ผ่านมา เรามัวแต่หาทางเยียวยา “โรค” จนหลงลืม “โลก” ไปใช่หรือไม่
โยฮันน์ ฮารี เผชิญภาวะซึมเศร้าตั้งแต่วัยรุ่น และติดอยู่ในวังวนของโรคนี้ถึง 13 ปี เขาจึงออกเดินทางเพื่อค้นหา
คำ�ตอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัว่ โลก สืบสาวหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนข้อมูลน่าเหลือเชือ่ ทีบ่ ริษทั ยาซุกซ่อนไว้
เพือ่ ย้อนรอยสูต
่ น้ ตอของภาวะซึมเศร้าทีท่ �ำ ให้เรา “ตัดขาด” จากโลก ทัง้ วิถชี วี ต
ิ แบบวัตถุนยิ ม งานทีไ่ ร้ความหมาย
หรือเหตุการณ์เลวร้ายในอดีต พร้อมนำ�เสนอหนทางเยียวยาแบบใหม่ทเี่ ปรียบดังแสงสว่างปลายอุโมงค์ เพือ่ นำ�ทาง
เรากลับไป “เชื่อมต่อ” กับโลกและผู้คนอีกครั้ง
ไม่ว่าคุณจะเป็นโรคซึมเศร้า มีบาดแผลทางจิตใจ หรือเป็นคนทั่วไปที่เผชิญความทุกข์เป็นครั้งคราว หนังสือเล่มนี้
จะแสดงให้เห็นว่า อาการซึมเศร้าไม่ใช่ “ความป่วยไข้” แต่เป็นสัญญาณเตือนให้หนั กลับมาทบทวนชีวติ กอบกูต้ วั ตน
และความสัมพันธ์ที่หล่นหาย แล้วค้นหาหนทางเยียวยาความเจ็บปวด ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและสังคม เพื่อก้าว
ออกจาก “โลกซึมเศร้า” ไปด้วยกัน
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จากดับสูญสู่นิรันดร์:
ส่องวิถีหลังความตายจากหลากหลายวัฒนธรรม
ชื่อต้นฉบับ From Here to Eternity :
		
Travelling the World to Find the
		Good Death
ผู้เขียน Caitlin Doughty
ผู้แปล
กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์
จำ�นวนหน้า 240 หน้า
ราคา		
285 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-70-9

เตรียมออกเดินทางสู่การผจญภัยในโลกแห่งความตายที่ไม่ใช่แค่จุดหมายสุดท้ายของชีวิต สำ�รวจวัฒนธรรม
ความตายอันเปีย่ มสีสนั ท่องไปในพิธกี รรมอำ�ลาที่ “ให้เกียรติ” ผูล้ ว่ งลับ พร้อมค้นหาหนทาง “เว้นทีว่ า่ ง” เพือ่ เยียวยา
จิตใจของเหล่าผู้สูญเสีย
เคตลิน ดัฟที สัปเหร่อหญิงและนักเขียนขายดีผู้รณรงค์ให้คนเปิดใจกว้างกับความตาย จะพาคุณออกเดินทางไป
ส่องวิถีหลังความตายจากหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลก ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันแห่งผู้ล่วงลับของเม็กซิโก
ขอพรกับหัวกะโหลกศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวโบลิเวียนับถือศรัทธา ตื่นตากับอาคารเก็บอัฐิสุดไฮเทคกลางกรุงโตเกียว และ
ท่องไปในชุมชนอินโดนีเซียที่ครอบครัวยังใช้ชีวิตร่วมกับร่างผู้ล่วงลับนานนับปี!
นีค่ อื หนังสือทีเ่ ล่าเรือ่ งวัฒนธรรม “ความตาย” ได้อย่างมี “ชีวติ ” และเปีย่ มความเป็นมนุษย์ พร้อมชวนพินจิ ความตาย
ในแง่มุมใหม่ เพราะความตายมิใช่เพียงปลายทางของร่างกายที่ดับสูญ แต่คือการเดินทางของความระลึกถึง
อันเป็นนิรันดร์
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วาระสุดท้าย:

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

•
•
•
•
•

เราควรตายที่บ้านหรือที่โรงพยาบาล?
คำ�พูดแบบไหนที่เป็นคำ�พูดต้องห้ามสำ�หรับคนใกล้ตาย?
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึมเศร้าจริงไหม แล้วคนใกล้ชิดควรรับมือเช่นไร?
อะไรคือนิยามของ “ความตายที่ดี” และเราจะสร้างความตายที่ดีได้อย่างไร?
เราจะก้าวข้ามความโศกเศร้ายามสูญเสียคนที่เรารักได้อย่างไร?

แซลลี ทิสเดล นักเขียน พยาบาลดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้าย และผูศ้ กึ ษาพุทธนิกายเซน กลัน่ กรองประสบการณ์หลาย
สิบปีทคี่ ลุกคลีกบั ความตาย รวบรวมเป็นแนวปฏิบตั ทิ เี่ ปรียบดัง “แผนที”่ เพือ่ ให้ผทู้ อี่ ยูใ่ นวาระสุดท้ายและคนใกล้ชดิ
เตรียมพร้อมออกเดินทางสู่จุดหมายสุดท้ายแห่งชีวิตอย่างมั่นคง
หนังสือเล่มนีจ้ ะพาเราไปพินจิ พิจารณา “ความตาย” อย่างรอบด้าน ทัง้ ประเด็นชวนถกเถียงอย่างความตายด้วยวิธี
การุณยฆาต ปรากฏการณ์ชวนพิศวงในช่วงสุดท้ายก่อนสิ้นใจ ธรรมเนียมการฝังศพในหลากหลายวัฒนธรรม
อย่างการฝังศพบนฟ้าของทิเบต ไปจนถึงนวัตกรรมล้�ำ สมัยอย่างชุดฝังศพทีเ่ ร่งการย่อยสลายและการไหว้หลุมศพ
เสมือนจริง
“ความตาย” อาจเป็นสิ่งเดียวที่เที่ยงแท้ในชีวิต และเราล้วนเป็น “ว่าที่ศพ” ในอนาคต นี่คือหนังสือที่เหมาะสำ�หรับ
คนเยี่ยมไข้ เพื่อนใกล้ชิด ผู้ดูแล และใครก็ตามที่ต้องเผชิญความตายในสักวัน เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมสบตากับ
ความตายอย่างซื่อตรง และหันมาทบทวนนิยามของชีวิต รวมถึงความหมายของการเป็นมนุษย์
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ออกแบบเพื่อเท่าเทียม:

‘สะกิด’ กรอบคิดเรื่องเพศด้วย
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
ชื่อต้นฉบับ What Works: Gender Equality by
Design
ผู้เขียน Iris Bohnet
ผู้แปล
ฐณฐ จินดานนท์์
จำ�นวนหน้า 424 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN		
978-616-8221-54-9

•
•
•
•

โค้กซีโร่เกี่ยวอะไรกับการเชิดชูอัตลักษณ์เพศชาย
คำ�ประกาศรับสมัครงานแบบใดที่จะไม่เป็นการกีดกันทางเพศ
ภาพบุคคลบนผนังห้องประชุมช่วยเปลี่ยนทัศนคติเรื่องเพศได้จริงหรือ
เราจะอุดช่องโหว่เรื่อง “เด็กชายอ่อนภาษา เด็กหญิงอ่อนคณิตศาสตร์” ได้อย่างไร

ไอริส โบห์เน็ต นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จะพาคุณไปสำ�รวจ “อคติทางเพศ” ที่แฝง
อยู่ใต้โต๊ะทำ�งาน ซ่อนอยู่หลังห้องเรียน พรางตัวอยู่ในครอบครัว หรือกระทั่งฝังรากลึกในสมองของเราโดยไม่รู้ตัว
พร้อมทำ�ความรู้จักวิธีลดความเหลื่อมล้ำ�ทางเพศด้วยเครื่องมืออย่าง “การออกแบบอิงพฤติกรรม” ผ่านงานวิจัย
อ่านสนุกและกรณีศึกษาชวนทึ่งมากมาย เช่น กลยุทธ์ของกูเกิลที่ช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานหญิง
การยกเครื่องข้อสอบ SAT เพื่อให้เด็กหญิงทำ�ข้อสอบได้ทัดเทียมกับเด็กชาย อิทธิพลของฮอร์โมนผู้หญิงใน
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีต ฯลฯ
ความรู้เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมในหนังสือเล่มนี้จะช่วย “สะกิด” ให้เราค่อยๆ ขยับกรอบคิดและสลัดอคติทางเพศ
ทีค่ รอบงำ� ทัง้ ยังเป็นวิธที ใี่ ช้ตน้ ทุนต่�ำ ลงมือทำ�ได้รวดเร็ว และประยุกต์ใช้ได้หลากหลายบริบท เพือ่ สร้าง “สนามแข่ง
ที่เท่าเทียม” ที่เอื้อให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเปลี่ยนสังคมให้น่าอยู่ขึ้น โดยไม่ต้องถูก
จำ�กัดด้วยเพศสภาพอีกต่อไป
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Global Change 8
ชื่อต้นฉบับ
ผู้เขียน
จำ�นวนหน้า
ราคา		
ปีที่พิมพ์
ISBN		

•
•
•
•

Global Change 8
วรากรณ์ สามโกเศศ
224 หน้า
225 บาท
2022
978-616-8313-33-6

เราจะอยู่รอดอย่างไรในโลกผันผวน VUCA และโลกเปราะบาง BANI?
อะไรคือหนทางรับมือวิกฤตการเรียนรู้ยุคใหม่อย่าง “Learning Loss”?
ทำ�อย่างไรให้ “แผลเป็น” ทางเศรษฐกิจไม่เป็นบาดแผลถาวร?
เคล็ดวิชาฟื้นฟูจิตใจให้กลับมามีพลังท่ามกลางสารพัดวิกฤตคืออะไร?

Global Change 8 จับกระแสการเปลีย่ นแปลงระลอกล่าสุดในโลกหลังโควิดทีเ่ ต็มไปด้วยความผันผวนชวนซวนเซ
ในแทบทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็นวิกฤตโรคระบาด เศรษฐกิจ ภูมอิ ากาศ พลังงาน อาหาร ความเหลือ่ มล้�ำ ไปจนถึงสงคราม
และความขัดแย้งแตกแยกของผู้คน ด้วยสำ�นวนอ่านสนุกชวนคิดที่จะสะกิดให้เราวางแผนชีวิตและจิตใจในอนาคต
อันปรวนแปรได้อย่างมั่นคง
วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นนักเศรษฐศาสตร์และคอลัมนิสต์รางวัลนักเขียนบทความดีเด่นประจำ�ปี 2557 กองทุน
หม่อมราชวงศ์อายุมงคล โสณกุล เป็นเจ้าของงานเขียนร่วม 36 เล่ม รวมทั้งหนังสือสามัญประจำ�บ้านชุด “โลกนี้
ไม่มีอะไรฟรี” และ “Edutainment Essay”
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Global Change 7
ผู้เขียน วรากรณ์ สามโกเศศ
จำ�นวนหน้า 232 หน้า
ราคา		
225 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

•
•
•
•

2020
978-616-8221-53-2

เราควรรับมือยุคสมัยแห่งความพลิกผันด้วยวิธีคิดแบบไหน?
อะไรคือการเปลี่ยนแปลงดีๆ หลังโควิด-19?
เอาชนะความกลัวและความวิตกกังวลในโลกใหม่ได้อย่างไร?
จะเผด็จศึก “หงส์ดำ�” อย่างโควิด-19 กันอย่างไรดี?

Global Change 7 จับกระแสการเปลี่ยนแปลงระลอกล่าสุดในโลกยุคติดไวรัส ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และพฤติกรรมมนุษย์ ในรูปแบบอ่านสนุกเข้าใจง่าย เต็มไปด้วยเรื่องเล่า
รอบโลกและเกร็ดความรู้เปิดมุมคิดใหม่ๆ มากมายเช่นเคย
มาฉีดวัคซีนให้สมอง เติมวิตามินให้หัวใจ เพื่อร่วมกันฟันฝ่าพายุใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์นี้ไปด้วยกัน
วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นนักเศรษฐศาสตร์และคอลัมนิสต์รางวัลนักเขียนบทความดีเด่นประจำ�ปี 2557 กองทุน
หม่อมราชวงศ์อายุมงคล โสณกุล เป็นเจ้าของงานเขียนร่วม 36 เล่ม รวมทั้งหนังสือสามัญประจำ�บ้านชุด “โลกนี้
ไม่มีอะไรฟรี” และ “Edutainment Essay”
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Global Change 6
ผู้เขียน วรากรณ์ สามโกเศศ
จำ�นวนหน้า 224 หน้า
ราคา		
215 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

•
•
•
•

2020
978-616-8221-29-7

นุนชี เคล็ดลับสร้างสุขของเกาหลี จะช่วยรับมือกับความผันผวนของโลกยุคใหม่ได้อย่างไร?
แนวคิด minimalism ช่วยสร้างชีวิตเบาสบายจากการบริโภคล้นเกินได้จริงหรือ?
เราจะก้าวข้าม “จุดโฟกัสลวงตา” เพื่อมองหาความสุขที่แท้จริงได้อย่างไร?
เศรษฐศาสตร์แก้จนที่จะสร้างความสุขอันยั่งยืนมีหน้าตาแบบไหน?

Global Change 6 จับกระแสการเปลี่ยนแปลงรอบโลกระลอกล่าสุด ในแบบอ่านสนุกเข้าใจง่าย ตั้งแต่ศิลปะ
การสร้างสุขของเกาหลี การออกแบบชีวต
ิ ให้เรียบง่ายเบาสบาย การเอาชนะสิง่ ลวงตาความสุข การใช้โซเชียลมีเดีย
ที่ดีต่อใจและความสัมพันธ์รอบตัว เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ ปรับตัว และมองหาความสุขในโลกใหม่ ด้วยแว่นตาใหม่
เลนส์ใหม่ ภายใต้ยุค disruptive technology ที่ทำ�เอา “โลกป่วน” จน “หัวปั่น”
วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นนักเศรษฐศาสตร์และคอลัมนิสต์รางวัลนักเขียนบทความดีเด่นประจำ�ปี 2557 กองทุน
หม่อมราชวงศ์อายุมงคล โสณกุล เป็นเจ้าของงานเขียนมากกว่า 30 เล่ม รวมทัง้ หนังสือสามัญประจำ�บ้านชุด “โลกนี้
ไม่มีอะไรฟรี” และ “Edutainment Essay”
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Global Change 5
ผู้เขียน วรากรณ์ สามโกเศศ
จำ�นวนหน้า 224 หน้า
ราคา		
215 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

•
•
•
•

2019
978-616-8221-04-4

โลกยุคหลังสมาร์ตโฟนมีหน้าตาอย่างไร
ต้องรู้เท่าทันอะไรให้ “อยู่รอด-อยู่ดี” ในยุคดิจิทัล
ใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรให้ฉลาดและเป็นคุณแก่ชีวิต
รับมือ fake news และ bullshitters ที่มีล้นโลกให้อยู่หมัดได้อย่างไร

Global Change 5 จับกระแสการเปลีย่ นแปลงรอบโลกระลอกล่าสุด ในแบบอ่านสนุกเข้าใจง่าย ตัง้ แต่โลกอินเทอร์เน็ต
และโซเชียลมีเดีย เทคโนโลยียุคหลังสมาร์ตโฟน เศรษฐกิจร่วมสมัย ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล และองค์ความรู้ใหม่เรื่อง
สุขภาพ เพือ่ ช่วยให้ผอู้ า่ นเข้าใจ เท่าทัน ปรับตัวรับการเปลีย่ นแปลงไม่รจู้ บ แปลงความท้าทายเป็นโอกาสใหม่ในชีวติ
วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นนักเศรษฐศาสตร์และคอลัมนิสต์รางวัลนักเขียนบทความดีเด่นประจำ�ปี 2557 กองทุน
หม่อมราชวงศ์อายุมงคล โสณกุล เป็นเจ้าของงานเขียนมากกว่า 30 เล่ม รวมทัง้ หนังสือสามัญประจำ�บ้านชุด “โลกนี้
ไม่มีอะไรฟรี” และ “Edutainment Essay”
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Global Change 4
ผู้เขียน วรากรณ์ สามโกเศศ
จำ�นวนหน้า 224 หน้า
ราคา		
195 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2018
978-616-93068-2-5

• จากหุ่นยนต์ผ่าตัด da Vinci ถึงเภสัชพันธุศาสตร์ (pharmacogenomics)
• จากสารอายุวัฒนะ NAD+ ถึง Street Data
• จากเศรษฐกิจ QR Code ถึง Sandbox และ Algorithm
Global Change 4 จับกระแสการเปลีย่ นแปลงรอบโลกระลอกล่าสุด ในแบบอ่านสนุกเข้าใจง่าย ตัง้ แต่องค์ความรูใ้ หม่
เรื่องสุขภาพ นวัตกรรมล้ำ�ยุค ธุรกิจดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย และเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เพื่อไม่ให้ผู้อ่านถูก
โลกทอดทิ้ง แต่มองเห็นโอกาสใหม่ในชีวิตและการงาน
วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นนักเศรษฐศาสตร์และคอลัมนิสต์รางวัลนักเขียนบทความดีเด่นประจำ�ปี 2557 กองทุน
หม่อมราชวงศ์อายุมงคล โสณกุล เป็นเจ้าของงานเขียนมากกว่า 30 เล่ม รวมทัง้ หนังสือสามัญประจำ�บ้านชุด “โลกนี้
ไม่มีอะไรฟรี” และ “Edutainment Essay”

99

China Endgame:
อ่านเกมสามก๊ก จีน สหรัฐฯ รัสเซีย
ผู้เขียน อาร์ม ตั้งนิรันดร
จำ�นวนหน้า 208 หน้า
ราคา		
250 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2022
978-616-8313-34-3

หมากการเมืองโลกในวันนี้ ช่างคล้ายกับพงศาวดารสามก๊กอย่างไม่น่าเชื่อ
ในการเดินหมากรุกนั้น เราเรียกก้าวย่างช่วงท้ายเกมว่า “Endgame” ซึ่งเป็นจังหวะสำ�คัญที่ทั้งสองฝ่ายต้องใช้
ความระมัดระวังสูงยิ่งในการเดินหมาก เพราะจะเป็นตัวตัดสินชัยชนะขั้นสุดท้าย
ฉากหลังของ China Endgame เป็นเกมสามก๊กระหว่างมหาอำ�นาจ สหรัฐฯ จีน และรัสเซีย ท่ามกลางวิกฤต
ต่อวิกฤต จีนกำ�ลังเดินหมากก้าวย่างท้ายๆ เพื่อปิดเกมต่างๆ อย่างไร
จีนจะหาทางลงจากการจับมือกับปูตินก่อนสงครามยูเครนอย่างไร จะหลุดพ้นจากนโยบาย Zero Covid ที่
แสนเคร่งครัดอย่างไร จะเดินหมากอย่างไรในยุคเงินเฟ้อจนโลกป่วย จะพยุงตัวเองไหวไหมท่ามกลางปัญหา
ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจภายใน จนหลายคนสงสัยว่าจีนเข้าสู่ยุค ‘ขาลง’ หรือยัง และจะแสวงหา
ทางออกอย่างไรในกรณีพิพาทไต้หวัน ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุด
ในพงศาวดารสามก๊ก ผู้ชนะไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างโจโฉ ไม่ใช่คนที่เป็นตัวแทนคุณธรรมอย่างเล่าปี่ ไม่ใช่
คนที่ได้ชัยภูมิดีอย่างซุนกวน และไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดอย่างขงเบ้ง
แล้วศึกสามก๊กโลกยุคใหม่ สุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะ?
– อาร์ม ตั้งนิรันดร
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จีน-เมริกา 3D:
ไบเดน สีจิ้นผิง กับศึกเศรษฐกิจสามมิติ

ผู้เขียน อาร์ม ตั้งนิรันดร
จำ�นวนหน้า 176 หน้า
ราคา		
225 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2021
978-616-8221-88-4

หัวใจหลักของการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาในวันนี้ไม่ใช่เพียงการตัดแข้งตัดขาทำ�ลายคู่แข่งเหมือน
ยุคสงครามเย็น แต่เป็นการพยายามเร่งปรับตัวเองและวิ่งให้เร็วกว่าอีกฝ่าย
จีน-เมริกา 3D ชวนสำ�รวจการวิ่งแข่งกันใน ศึกเศรษฐกิจสามมิติ ได้แก่ ศึกแยกห่วงโซ่การค้า (Decoupling)
ศึกเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Digitalization) และศึกพลังงานสะอาด (Decarbonization) ทัง้ สามสมรภูมเิ ป็นการทดสอบ
ความสามารถของสองมหาอำ�นาจในการปรับตัวเข้ากับโลกใบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม นั่นคือ โลกห่วงโซ่ทวิภพ
โลกดิจิทัล และโลกเศรษฐกิจสีเขียว
วงการยุทธศาสตร์ของทั้งสองฝ่ายตระหนักดีว่า โลกได้เดินมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง และชะตากรรม
ของมหาอำ�นาจว่าจะสูญพันธุ์หรือทะยานต่อ ย่อมอยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวให้ทันคลื่นการเปลี่ยนแปลง
ทีส่ �ำ คัญคือ เบือ้ งหลังยุทธศาสตร์การปรับตัวของแต่ละฝ่ายยังสะท้อนความแตกต่างของโมเดลการพัฒนาประเทศ
และอุดมการณ์ทางการเมือง การต่อสู้ระหว่างสองยักษ์จึงเป็นเดิมพันในเชิงคุณค่าด้วยว่า โมเดลของฝ่ายใดจะ
ประสบความสำ�เร็จมากกว่ากัน
– อาร์ม ตั้งนิรันดร
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China Next Normal:
วิกฤตและโอกาสของจีนในโลกหลังโควิด
ผู้เขียน อาร์ม ตั้งนิรันดร
จำ�นวนหน้า 184 หน้า
ราคา		
225 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2020
978-616-8221-46-4

การระบาดของโควิดเป็นเสมือนสงครามที่เปลี่ยนดุลอำ�นาจโลก
จีน-สหรัฐฯ ยุค Next Normal กลายเป็นคู่หยินกับหยางที่กลืนกันไม่ลง คือความสัมพันธ์ มีทั้ง “หยิน” คือด้าน
ของความร่วมมือ และ “หยาง” คือด้านของการแข่งขัน ระเบียบโลกแบบหยินหยางจึงมีความผันผวน ซับซ้อน ไม่เสถียร
มีขั้วพลังตรงข้ามที่สมดุลและถ่วงดุลกัน
ตำ�ราพิชัยสงครามซุนวูของจีนสอนให้หลีกเลี่ยงที่จะรบแตกหัก โดยเฉพาะการเผชิญหน้าตัดสินแพ้ชนะด้วยกำ�ลัง
ในครั้งเดียวแบบเกมหมากรุก แต่ให้ปรับมุมคิดมาอาศัยเกมการทูต เกมหลอกล่อ และเกมการต่อสู้ยืดเยื้อ
หลากหลายดังเกมหมากล้อม
ถ้าสหรัฐฯ เล่นหมากล้อมกับจีนโดยใช้วิธีคิดแบบหมากรุก อาจเป็นเรื่องผิดพลาดมหันต์ เพราะจะมองไม่เห็น
ความเชือ่ มโยงของหมากล้อมจีนในจุดต่างๆ ทีก่ �ำ ลังเกิดขึน้ พร้อมกัน เผลอสนใจเพียงบางเกมหรือเพียงตัวหมาก
ที่เป็นคิงซึ่งตนคิดว่าสำ�คัญ แต่มองไม่ขาดภาพใหญ่ทั้งกระดาน
ส่วนอาเซียนและไทยรู้ตัวไหมว่ากำ�ลังเป็นตัวหมากสำ�คัญในเกมหมากล้อมของจีน และเกมหมากรุกของสหรัฐฯ?
แล้วเราควรจะเล่นตัวอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดใน “เกมภูมิรัฐศาสตร์ยุค Next Normal”?
– อาร์ม ตั้งนิรันดร
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จีน-เมริกา:
จากสงครามการค้า สู่สงครามเทคโนโลยี
ถึงสงครามเย็น 2.0
ผู้เขียน อาร์ม ตั้งนิรันดร
จำ�นวนหน้า 208 หน้า
ราคา		
235 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2019
978-616-8221-23-5

จีน-เมริกา สะท้อนการปะทะและแยกตัวระหว่างสองยักษ์ใหญ่ที่เดิมเคยเป็นมิตรพึ่งพากัน แต่วันนี้หันมาห้ำ�หั่นกัน
อย่างรอบด้าน
การแข่งขันระหว่างสองมหาอำ�นาจเริม่ ต้นจากสงครามการค้า สูส่ งครามเทคโนโลยี และกำ�ลังขยายผลเป็นสงครามเย็น
2.0 ที่แตกต่างจากสงครามเย็นครั้งก่อนอย่างมีนัยสำ�คัญ
เกมการต่อสู้ครั้งใหญ่เพื่อกำ�หนดอนาคตโลกกำ�ลังเข้มข้น ฝั่งทรัมป์ใช้กลยุทธ์ธุรกิจสไตล์ลูกทุ่งอเมริกัน ส่วนฝั่ง
สีจิ้นผิงก็งัดเอาพิชัยสงครามซุนวูออกมากางสู้
แล้วไทยเรา ทั้งในระดับบุคคล ธุรกิจ และประเทศ จะต้องปรับตัวอย่างไรในโลกใบใหม่ที่แตกออกเป็นสองแกน
– อาร์ม ตั้งนิรันดร
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China 5.0:
สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI
ผู้เขียน อาร์ม ตั้งนิรันดร
จำ�นวนหน้า 200 หน้า
ราคา		
215 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2018
978-616-93068-5-6

China 5.0 สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งในด้านบวกและลบภายใต้สีจ้ินผิง ผู้นำ�
รุ่นที่ 5 ทั้งยังสะท้อนภาพความท้าทายของจีนไฮเทคที่เดินหน้าด้านเทคโนโลยีไปอีกขั้นด้วยความเร็วติดจรวด
จากยุค 4.0 คือเทคโนโลยีดิจิทัล ก้าวสู่ยุค 5.0 คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะเป็นกุญแจชี้ทิศทาง
อนาคตของจีน
ไม่วา่ คุณจะทำ�งานในสาขาใด คุณไม่สามารถเป็นผูน้ �ำ ในสาขานัน้ ได้ถา้ ไม่มคี วามเข้าใจเรือ่ งจีน เพราะโลกยุคใหม่ไม่ใช่
โลกของอังกฤษ สหรัฐฯ หรือสหภาพยุโรป แต่เป็น “โลกของจีน”
โลกที่จีนเป็นวิชาบังคับ ไม่ใช่วิชาเลือกอีกต่อไป
– อาร์ม ตั้งนิรันดร
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เมื่อตุลาการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน:
รวมบทความว่าด้วยตุลาการภิวัตน์ ตุลาการพันลึก
และตุลาการธิปไตย

ผู้เขียน สมชาย ปรีชาศิลปกุล
จำ�นวนหน้า 248 หน้า
ราคา		
250 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2019
978-616-8221-16-7

“อำ�นาจตุลาการไม่ได้หล่นมาจากฟากฟ้า แต่ถูกสร้างขึ้นมาทางการเมือง”
ในแวดวงวิชาการ “ตุลาการศึกษา” ถือเป็นดินแดนลีล้ บั อันศักดิส์ ทิ ธิ์ สถาบันตุลาการมักถูกมองว่าเป็นกลาง อยูใ่ น
โลกของตรรกะกฎหมาย และลอยพ้นจากสังคมอย่างสิ้นเชิง แต่นับวันมุมมองดังกล่าวดูจะอับจนในการอธิบาย
“ความจริง” เกี่ยวกับการดำ�รงอยู่และปฏิบัติการของตุลาการในสังคมไทยมากขึ้น
หนังสือ เมือ่ ตุลาการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยายาม
เสนอแว่นตาใหม่และข้อถกเถียงใหม่ในการศึกษาสถาบันตุลาการ
เมือ่ สถาบันตุลาการไม่ใช่ moral being หรือองค์กรเทวดาทีบ่ ริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่อง ลอยอยูเ่ หนือประชาชน แต่เป็น political
being ที่มีจุดยืนและผลประโยชน์ดังเช่นสามัญชนทั่วไป
เมื่อสถาบันตุลาการกลายเป็น “ตุลาการพันลึก” ผู้ธำ�รงอำ�นาจนำ�ดั้งเดิม
เมื่อ “ตุลาการภิวัตน์” พร้อมแปรสภาพเป็น “ตุลาการวิบัติ”
เมื่อสถาบันตุลาการรับใช้ระบอบอำ�นาจนิยมผ่านการรับรองความชอบธรรมให้แก่คณะรัฐประหาร
และเมื่อสถาบันตุลาการขยายอำ�นาจสู่พื้นที่ทางการเมือง จนแปรสภาพเป็น “ตุลาการธิปไตย” ที่มีอำ�นาจเหนือ
สถาบันการเมืองจากการเลือกตั้ง
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Why We Post:
ส่องวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียผ่านมานุษยวิทยาดิจิทัล

ชื่อต้นฉบับ How the World Changed
Social Media
ผู้เขียน
Daniel Miller และคณะ
ผู้แปล
ฐณฐ จินดานนท์
จำ�นวนหน้า 416 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์
2019
ISBN		
978-616-8221-13-6

•
•
•
•

อะไรคือเหตุผลเบื้องหลังการโพสต์ภาพ “สวัสดีวันจันทร์” ของชาวอินเดีย?
ทำ�ไมชาวจีนบางคนจึงไม่กังวลกับการเซ็นเซอร์โซเชียลมีเดียของรัฐ?
เหตุใดคนในตรินิแดดจึงโพสต์เพื่ออวดสถานะชั้นสูง แต่คนชิลีกลับพยายามโพสต์อวดความจน?
ความเท่าเทียมบนโลกออนไลน์จะเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ำ�ในโลกออฟไลน์ได้หรือไม่?

Why We Post: ส่องวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียผ่านมานุษยวิทยาดิจทิ ลั คือผลงานของคณะนักวิจยั จาก University
College London ที่ถ่ายทอดประสบการณ์การลงพื้นที่ศึกษา 9 แห่งทั่วโลก เพื่อสำ�รวจการใช้โซเชียลมีเดียผ่าน
แว่นตาของมานุษยวิทยา และหาคำ�ตอบว่าบริบทต่างๆ ในชีวต
ิ เช่น งาน การศึกษา ความสุข ความสัมพันธ์ ไปจนถึง
ประเด็นที่ลึกซึ้งอย่างเรื่องการเมืองหรือความเหลื่อมล้ำ� ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่เรา “โพสต์” อย่างไรบ้าง
หนังสือเล่มนีจ้ ะแสดงให้เห็นว่าโซเชียลมีเดียไม่ใช่เครือ่ งมือตายตัวทีอ่ ยู่ในกรอบของเทคโนโลยี แต่เป็นสิง่ ที่พร้อม
จะยืดหยุน่ ได้ตามสังคมและวัฒนธรรมทีม่ นั ดำ�รงอยู่ เพราะถึงทีส่ ดุ แล้ว ใช่เพียงโซเชียลมีเดียฝ่ายเดียวทีเ่ ปลีย่ นโลก
แต่โลกเองก็เปลี่ยนโซเชียลมีเดียไปในแบบที่เราอาจคาดไม่ถึงเช่นกัน
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เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุควุ่นเน็ต
ชื่อต้นฉบับ It’s Complicated : The Social Lives
		

of Networked Teens
ผู้เขียน danah boyd
ผู้แปล
ลลิตา ผลผลา
จำ�นวนหน้า 400 หน้า
ราคา		
385 บาท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN		
978-616-93068-4-9

“อินเทอร์เน็ตคือภาพสะท้อนสังคมของเรา และกระจกเงาบานนีจ้ ะสะท้อนสิง่ ทีเ่ ราเห็น ถ้าเราไม่ชอบสิง่ ทีเ่ ห็นในกระจก
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การซ่อมแซมกระจก แต่เราต้องซ่อมแซมสังคมต่างหาก”
													
– วินต
์ เซิร์ฟ
ขอต้อนรับสู่โลกโซเชียลมีเดีย ดินแดนมหัศจรรย์ที่เป็นดั่งประตูวิเศษสำ�หรับวัยรุ่นยุคดิจิทัล ขณะเดียวกัน
ก็เปรียบเหมือนหลุมพรางอันตรายในสายตาผู้ใหญ่จำ�นวนมาก
ดานาห์ บอยด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมวัยรุ่น ได้ค้นคว้าวิจัยกรณีศึกษาและบทสัมภาษณ์วัยรุ่น
หลากเพศหลายเชือ้ ชาติ กลัน่ กรองเป็นหนังสือทีต่ แี ผ่ “ชีวติ โซเชียล” ของวัยรุน่ ได้อย่างถึงแก่น ไม่วา่ จะเป็นประเด็น
การค้นหาตัวตน ความเป็นส่วนตัว ภัยอันตราย รวมถึงทักษะและการรู้เท่าทัน นอกจากนี้ยังไขสารพัดข้อข้องใจ
เกีย่ วกับการใช้โซเชียลมีเดียของวัยรุน่ เช่น ทำ�ไมวัยรุน่ จึงนิยมแชร์ทกุ สิง่ โซเชียลมีเดียมีสว่ นผลักดันความรุนแรง
จริงหรือไม่ และอะไรทำ�ให้วัยรุ่นหมกมุ่นในโซเชียลมีเดียถึงเพียงนี้
หนังสือเล่มนี้คือคู่มือชั้นดีสำ�หรับพ่อแม่ ครู ผู้กำ�หนดนโยบาย รวมถึงตัววัยรุ่นเอง ที่ต้องการทำ�ความเข้าใจและ
รับมือกับความซับซ้อนในโลกเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง “พื้นที่” แห่งใหม่ที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่น
เรียนรู้ เติบโต และก้าวเดินไปบนหนทางของตนเองได้อย่างมั่นคง

Intelligences
ปัญญาความรู้
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วิชาอ่านโลกระหว่างบรรทัด
ชื่อต้นฉบับ How to Read Literature
		
		
		

Like a Professor: A Lively and
Entertaining Guide to Reading
Between the Lines
ผู้เขียน
Thomas C. Foster
ผู้แปล
สุนันทา วรรณสินธ์ เบล
		
และ มนภัทร จงดีไพศาล
จำ�นวนหน้า 384 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		
978-616-8313-43-5

ในโลกวรรณกรรม …
ผีดูดเลือดคือการเอารัดเอาเปรียบ
ไบเบิลเร้นกายอยู่ทุกที่
ฝนไม่เคยเป็นเพียงฝน
ทุกสิ่งคือเซ็กซ์ ยกเว้นเซ็กซ์
การเมืองแฝงเร้นในทุกเรื่องราว
และการไปเยี่ยมเพื่อนบ้านอาจเป็นการไปเยือนนรก!
ยินดีต้อนรับสู่ชั้นเรียนวรรณกรรมของศาสตราจารย์โธมัส ซี. ฟอสเตอร์ ที่จะพาคุณดำ�ดิ่งสู่โลกเร้นลับระหว่าง
บรรทัด ท่องอาณาจักรแห่งสัญลักษณ์และนัยแฝงเร้นที่นักประพันธ์ซุกซ่อนไว้ พร้อมเปิดประตูสู่มิติใหม่ภายใต้
เรือ่ งราวที่คณ
ุ คุน้ เคยและไม่เคยคุน้ ร่วมหาคำ�ตอบว่าแผลเป็นของแฮร์รี่ พอตเตอร์ สำ�คัญอย่างไร ทำ�ไมฮันเซลกับ
เกรเทลจึงปรากฏซ้ำ�ในนวนิยายยุคใหม่ และเหตุใดเราจึงไม่ควร “อ่านวรรณกรรมด้วยสายตาตัวเอง”
มาอ่านโลกระหว่างบรรทัดผ่านแว่นตาของนักอ่านวรรณกรรมชั้นครู ตื่นตากับความเป็นไปได้ไร้ที่สิ้นสุดเบื้องหลัง
ผลงานของเหล่านักประพันธ์ชื่อก้อง ไม่ว่าจะเป็นโฮเมอร์ เชกสเปียร์ คาฟคา หรือเวอร์จิเนีย วูล์ฟ … รับรองว่า
เมื่อคุณหยิบวรรณกรรมขึ้นมาอ่านครั้งต่อไป คุณจะได้ละเลียดรสชาติใหม่ที่ลุ่มลึก รุ่มรวย และรื่นรมย์กว่าที่เคย
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“แม่ง โคตรโฟนี่เลย”:

การเมือง | วรรณกรรม ในยุคที่สุนัขไม่ใช่หมา
เสมอไป แต่ประชาชนยังเป็นควายเหมือนเดิม
ชื่อต้นฉบับ “แม่ง โคตรโฟนี่เลย”:
		
		
		

การเมือง | วรรณกรรม ในยุคที่สุนัข
ไม่ใช่หมาเสมอไป แต่ประชาชนยังเป็น
ควายเหมือนเดิม
ผู้เขียน ไอดา อรุณวงศ์
จำ�นวนหน้า 280 หน้า
ราคา		
280 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		
978-616-8313-42-8
ขนาด		
118x185 มม.

“เราจะพูด เราจะบอก เราจะเขียน อย่างคนธรรมดา
เราจะทำ�ให้พวกเขาเห็นว่า พลังของปลายปากกา อยู่ที่สัจจะของความเป็นคนสามัญ ไม่ใช่การแอบอยู่หลังหรือ
แอบอ้างลายเซ็นใคร
และถ้าหากจะวัดกันที่ลายเซ็นขึ้นมา ก็ให้รู้ไว้ว่าลายเซ็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือลายเซ็นจากปลายปากกาในคูหาเลือกตั้ง
ถ้าปากกาจะ ‘อยู่ที่มัน’ เพราะมันถือดีว่าเป็นผู้มีเกียรติเหนือใคร ก็ขอให้รู้ไว้เถิดว่า เกียรตินั้นพิสูจน์กันได้ท่ี
ความโปร่งใส ไม่ใช่ที่การห้ามวิจารณ์ ห้ามทำ�ให้เสื่อมเสีย
และถ้ามันจะคิดว่าปากกา ‘อยู่ที่มัน’ เพราะมันมีอำ�นาจอันละเมิดมิได้ ก็ขอให้รู้ไว้เถิดว่า อำ�นาจเยี่ยงนั้นหาใช่อะไร
นอกจากอำ�นาจอย่างลูกแหง่ อำ�นาจของคนแหย
ปากกาอยู่ที่มัน แต่ปากกาก็อยู่ที่เรา
บอกพวกเขา บอกพวกเรา ว่าความสามัญคือความสำ�คัญ
ไม่ว่าจะเรียกมันว่า เศียรข้าพเจ้า ศีรษะดิฉัน หรือหัวกู
พิเคราะห์แล้วจึงเห็นว่า พลังจากปลายปากกา คนธรรมดาก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้”
รวมบทปาฐกถาว่าด้วยการเมือง | วรรณกรรม ในยุคทีส่ นุ ขั ไม่ใช่หมาเสมอไป แต่ประชาชนยังเป็นควายเหมือนเดิม
เขียนและอ่านโดย ไอดา อรุณวงศ์ แห่งสำ�นักพิมพ์อ่าน
คำ�นำ� “ผู้หญิงอย่างป้า” โดย อาดาดล อิงคะวณิช | คำ�ตาม (อำ�เภอใจ) โดย ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
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คณิตคิดพลาด:

รวมเรื่องวายป่วงในวันที่คณิตศาสตร์รู้พลั้ง
ชื่อต้นฉบับ Humble Pi: A Comedy of Maths
		Errors
ผู้เขียน Matt Parker
ผู้แปล
สกุลรัตน์ บวรสันติสุทธิ์
จำ�นวนหน้า 432 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		
978-616-8313-40-4

“นักคณิตศาสตร์ไม่ใช่คนที่ค้นพบว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่าย แต่คือคนที่สนุกกับความยากของมัน”
คณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเรา ตั้งแต่วันเวลาในปฏิทิน ตึกรามบ้านช่อง โค้ดเบื้องหลังเว็บไซต์ ลอตเตอรี่ลุ้นโชค
หรือเซ็ตอาหารในแมคโดนัลด์! แต่ถ้าวันหนึ่งคณิตศาสตร์ที่ขับเคลื่อนสังคมอยู่หลังม่านเหล่านี้เกิดสะดุดขึ้นมา
โลกที่เราอยู่อาจล้มหัวคะมำ�!
แมตต์ พาร์กเกอร์ นักคณิตศาสตร์ที่ผันตัวไปเป็นนักเดี่ยวไมโครโฟน จะพาเราไปสำ�รวจนานาเรื่องวายป่วงที่เกิด
จากความผิดพลาดทางคณิตศาสตร์จุดเล็กๆ แต่สะเทือนถึงดวงดาว ไม่ว่าจะเป็นการแปลงหน่วยผิดที่ทำ�ให้
ยานอวกาศนาซาพุ่งชนดาวอังคาร ปัญหาทางวิศวกรรมที่เล่นเอาตึกสูงสั่นไหวแค่เพราะมีคนเต้นแอโรบิก ทีมชาติ
รัสเซียทีไ่ ปแข่งโอลิมปิกไม่ทนั เพราะดันคำ�นวณปฏิทนิ ไม่เหมือนชาวบ้าน หรือข้อผิดพลาด “นิว้ อ้วน” ทีท่ �ำ ให้บริษทั
ญี่ปุ่นขายหุ้น 610,000 หุ้นไปในราคาเพียงหนึ่งเยน
หนังสือเล่มนี้คือคำ�ตอบแสนกวนสำ�หรับใครก็ตามที่เคยสงสัยว่า “เรียนคณิตศาสตร์ไปทำ�ไม” และชวนขบคิดถึง
บทบาทอันยิ่งใหญ่ที่คณิตศาสตร์มีต่อโลก พร้อมเขกกะโหลกเตือนเราว่า แม้สูตรและสมการจะแม่นยำ�เพียงใด
แต่หากวันไหนที่มนุษย์คิดพลาด วันนั้นคณิตศาสตร์ก็รู้พลั้งได้เสมอ
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วิชาจับตอแหล:

ศิลปะแห่งการสงสัย-จับผิด-เปิดโปง
เรื่องเหลวไหลในโลกข้อมูลท่วมท้น
ชือ่ ต้นฉบับ Calling Bullshit: The Art of Skepticism
		

in a Data-Driven World
ผู้เขียน Carl T. Bergstrom and Jevin D. West
ผู้แปล
รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์
จำ�นวนหน้า 472 หน้า
ราคา		
425 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		
978-616-8313-31-2

“กว่าความจริงจะเริ่มสวมกางเกงออกเดินทาง คำ�โกหกก็ทะยานไปครึ่งโลกแล้ว” – แฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์
โลกทุกวันนีท้ ่วมท้นด้วยข้อมูล ทว่าข้อมูลกลับท่วมท้นไปด้วยเรื่องเหลวไหล (bullshit) ทั้งบิ๊กดาต้า สถิติ งานวิจัย
ข่าวกระแสหลัก หรือบทความวิชาการ ข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้สวมใส่อาภรณ์แห่งความรู้ดูน่าเกรงขาม แต่เนื้อแท้
กลับเป็นเพียงข้อมูลผิดและบิดเบือน
คาร์ล ที. เบิร์กสตรอม และ เจวิน ดี. เวสต์ สองอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สกัดแก่นจากคอร์สดัง “เปิดโปง
เรือ่ งเหลวไหล” (Calling Bullshit) แล้วพาเราดำ�ดิง่ สูโ่ ลกแห่งเรือ่ งเหลวไหลสมัยใหม่ทฉี่ าบเคลือบด้วยตัวเลขสถิติ
ภาษาวิทยาศาสตร์ หรืออัลกอริธึม เพื่อเรียนรู้เทคนิคง่ายๆ ในการ “จับตอแหล” ให้อยู่หมัด อาทิ
•
•
•
•

เทคนิคจับผิดบิ๊กดาต้าและวิเคราะห์ช่องโหว่ของอัลกอริธึมอัจฉริยะ
เคล็ดลับเปิดโปงสารพัดกลอุบายที่ซ่อนอยู่ในแผนภูมิลวงตา
กลเม็ดกระชากหน้ากาก “สถิติผีดิบ” และ “ความเหมือนจะเป็นคณิตศาสตร์”
วิธีต่อกรวิทยาศาสตร์ลวงโลกด้วยหลักการพิสูจน์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์

เพราะเรื่องเหลวไหลไม่ได้จบลงแค่ความเชื่อผิดๆ แต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตเราทุกด้าน ตั้งแต่ปัญหาสุขภาพ
ความมั่งคั่งของผู้คน ความมั่นคงของวิทยาศาสตร์ จนถึงการตัดสินใจตามหลักประชาธิปไตย มาร่วมกันตั้งข้อ
สงสัย จับผิด เปิดโปง และหักล้างคำ�ลวง ด้วย “วิชาจับตอแหล” เพื่อติดปีกให้ความจริงมีชัยเหนือเรื่องเหลวไหล
ในโลกแห่งข้อมูล
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ปรัชญาแมว ปัญญาเหมียว:
แมวและความหมายของชีวิต

ชื่อต้นฉบับ Feline Philosophy:
		

Cats and the Meaning of Life
ผู้เขียน
John Gray
ผู้แปล
ภาคิน นิมมานนรวงศ์
		
และ มนภัทร จงดีไพศาล
จำ�นวนหน้า 184 หน้า
ราคา		
230 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		
978-616-8313-13-8
ขนาด		
118x185 มม.

“แมวมีความสุขที่ได้เป็นตัวเอง ขณะที่มนุษย์พยายามจะมีความสุขด้วยการหนีจากสิ่งที่ตัวเองเป็น”
นับตั้งแต่โบราณกาล มนุษย์แสวงหาหนทางพ้นทุกข์ เติมเต็มความสุข เยียวยาความเปลี่ยวเหงา ฟูมฟักรักแท้
และกระทั่งหลีกหนีความตาย จากอริสโตเติลถึงเลนิน เหลาจื่อถึงสปิโนซา เดการ์ตถึงเบอร์ดิเยฟ เหล่านักปรัชญา
ผูร้ กั ในความรูต
้ า่ งใคร่ครวญหาสมการเพือ่ ตอบคำ�ถามสำ�คัญของชีวต
ิ และปลดเปลือ้ งภาระอันหนักอึง้ ทีม่ าพร้อม
กับการเป็นมนุษย์
ทว่าคำ�ถามเหล่านั้นช่างน่าขันในสายตาของเผ่าพันธุ์แมวเหมียว ปรัชญาแมว ปัญญาเหมียว ชวนเหล่ามนุษย์
นักคิดมาไขความหมายชีวต
ิ พร้อมมวลแมว ผูค้ รอบครองเสรีภาพทีม่ นุษย์มอิ าจเอือ้ ม รักเพียงเพราะพอใจทีจ่ ะรัก
โอบรับชีวิตเสมือนเป็นของขวัญ และเผชิญวาระสุดท้ายโดยไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างความตาย
ในขณะที่มนุษย์เฝ้าเสาะหาความหมายจนพร้อมจะสูญเสียความเป็นมนุษย์ แมวกลับไม่เคยหยุดความเป็นแมว
และที่สุดแล้ว คำ�ตอบที่มนุษย์ผู้ทุกข์ทนขบคิดมาเนิ่นนาน อาจซุกซ่อนอยู่ในอุ้งเท้าของนักปราชญ์ที่คลอเคลียเรา
ทุกค่ำ�เช้านี่เอง
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ปมอีดิปัส ดาบยักษ์ และหน้ากากเสือ
ชื่อต้นฉบับ ปมอีดิปัส ดาบยักษ์ และหน้ากากเสือ
ผู้เขียน นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
จำ�นวนหน้า 256 หน้า
ราคา		
265 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2022
978-616-8313-16-9

ปมอีดิปัส ดาบยักษ์ และหน้ากากเสือ: ไขปริศนาจิตใต้สำ�นึก อ่านจิตวิทยาผ่านการ์ตูน
การ์ตูนที่รัก EP.3 PSYCHOLOGY
‘ปมอีดิปัส’ เป็นตัวอย่างเรื่อง ‘จิตใต้สำ�นึก’ ที่ถูกเก็บกดไว้ลึกที่สุดจนหาไม่พบ โดยมักถูกกล่าวถึงคู่กับ ‘เซ็กซ์’ และ
‘ความก้าวร้าว’ เสมอ
เป็นตัวเราเองที่พยายามกดมันให้หายไป แต่แรงผลักดันเหล่านั้นก็ไม่เคยสาบสูญ ยิ่งพยายามกดมันให้อยู่หมัด กลับยิ่ง
แปรรูปและหลุดรอดเหมือนปีศาจ
การ์ตูนในหนังสือเล่มนี้แตกแขนงปมอีดิปัสนี้ออกไป จากฟรอยด์สู่ทฤษฎีพัฒนาการบุคลิกภาพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ทางเพศที่โจ๋งครึ่ม ความก้าวร้าวที่ควบคุมไม่อยู่ ความเศร้าที่ไม่มีวันสูญหายจนกว่าจะสูญสิ้นความเป็นคน ความ
หวาดระแวงหมู่ที่ติดต่อแพร่เชื้อลุกลามไปทั่วสังคม จนถึงความหมกมุ่นและย้ำ�คิดย้ำ�ทำ�ระดับสูงสุด
เริ่มต้นด้วย BERSERK นักรบดำ�ผู้ถือ ‘ดาบยักษ์’ ต่างองคชาตไล่เข่นฆ่าปีศาจหลังจากสังหารบิดาของตนเอง และปิดท้าย
ด้วยการ์ตูนที่คอยบอกเด็กๆ ทุกคนเสมอว่า “ธรรมะย่อมชนะอธรรม” นั่นคือ ‘หน้ากากเสือ’ และท่าอุลตร้าไทเกอร์เบรก
เกอร์อันลือลั่น … ย่ะห์!

– นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
อ่านจิตวิทยาผ่านการ์ตูน 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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โลกใหม่มาแล้ว เราไม่ยอมอีกต่อไป
ชื่อต้นฉบับ โลกใหม่มาแล้ว เราไม่ยอมอีกต่อไป
ผู้เขียน นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
จำ�นวนหน้า 280 หน้า
ราคา		
265 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2022
978-616-8313-15-2

โลกใหม่มาแล้ว เราไม่ยอมอีกต่อไป: ตาสว่าง อ่านสังคม-การเมืองผ่านการ์ตูน
การ์ตูนที่รัก EP.2 POLITICS
หนึ่งในเป้าหมายของทักษะศตวรรษที่ 21 คือการอยู่ร่วมกับความแตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่เราเกลียดชังหรือ
ชาติพันธุ์ที่มีความแค้นส่งต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ก่อนที่มนุษย์โลกจะฆ่ากันเองตายหมด
ความแตกต่างของชาติพันธุ์นำ�ไปสู่ความแตกต่างของผิวสี ความแตกต่างของผิวสีนำ�ไปสู่ความแตกต่างของสถานะ
ทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจ คนรวยสร้างโดมขึ้นปิดล้อมตัวเอง คนจนจำ�นวนมากกว่ารายล้อมโดมเหล่านั้นไว้ โดมนี้
เห็นได้ในการ์ตูน แต่ก็มีอยู่จริงในโลกข้างนอกด้วย อยู่ที่พร้อมจะเห็นหรือไม่
ผูค้ นมากมายมีตวั ตน มีศกั ดิแ์ ละสิทธิท์ จี่ ะอยูร่ ว่ มกับคนส่วนใหญ่ดว้ ยความเท่าเทียม ในโลกใหม่ ความพยายามทีจ่ ะปิดฟ้า
ด้วยฝ่ามือทำ�ไม่ได้แล้ว นอกเหนือจากจะปิดตาผู้คนกันตรงๆ
แล้วบางประเทศก็เลือกใช้วิธีปิดตากันจริงๆ ต้องรอนานมากกว่าจะเริ่ม ‘ตาสว่าง’ – ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไม่ยอม
ทนอีกต่อไปแล้ว
ทัง้ หมดนีน้ �ำ ไปสูเ่ รือ่ งการมีสทิ ธิม์ เี สียงและประชาธิปไตย การ์ตนู หลายเรือ่ งเล่าเรือ่ งการฆ่าล้างเผ่าพันธุใ์ นประเทศเผด็จการ
เบ็ดเสร็จหรือฟาสซิสต์ การเชิดชูรัฐทหาร การโฆษณาชวนเชื่อ การเผาหนังสือ การล่าแม่มด รวมถึงเรื่องการกำ�จัด
คนไม่ดีเป็นหน้าที่ของคนดี แต่คนดีนนั้ เองก็จำ�เป็นต้องถูกควบคุมด้วยระบบและกฎกติกาที่ดี เพราะคนดีมคี วามสามารถ
ที่มีอำ�นาจล้นเหลือมักควบคุมตนเองไม่อยู่
ด้วยวิธีคิดเช่นนี้ ซูเปอร์แมนหรือซูเปอร์ฮีโร่ใดๆ ก็มิใช่ข้อยกเว้น

– นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
อ่านสังคม-การเมืองโลกและไทยผ่านการ์ตูน 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 นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
จำ�นวนหน้า 240 หน้า
ราคา		
265 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2022
978-616-8313-14-5

ขอเพียงปล่อยให้เด็กๆ เติบโต: จากเวทมนตร์สู่เหตุผล อ่านวิชาเลี้ยงลูกผ่านการ์ตูน
การ์ตูนที่รัก EP.1 PARENTING
ปรากฏการณ์หลายอย่างรอบตัวเด็กๆ อธิบายได้ด้วยเวทมนตร์ การ์ตูนส่วนใหญ่จึงหนีไม่พ้นที่ต้องมีเรื่องเวทมนตร์
หรือเรื่องเหนือธรรมชาติปะปนอยู่ด้วยเสมอ ไม่ว่าการปราบปีศาจหรือการต่อสู้ในเชิงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์
สิ่งที่ควรทราบคือ เวทมนตร์เป็นฐานของตรรกะ หรือ magic เป็นฐานของ logic
ภายใต้กองทรายขนาดใหญ่ที่เวทมนตร์มากมายสะสมอยู่นั้น คือวัตถุดิบที่เด็กๆ จะเอาขึ้นมาวางเรียงกันเป็นระบบเหตุผล
ในภายหลัง
การ์ตูนมีกลไกเดียวกับพัฒนาการด้านการคิดในช่วงแรกของชีวิต ก่อนที่จะพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเป็นพัฒนาการด้าน
การคิดเชิงรูปธรรม (concrete operation) และเชิงนามธรรม (abstract operation) ในภายหลัง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว
การ์ตูนมิได้เป็นเพียงเพื่อนรักของเด็กๆ แต่เป็นการเลี้ยงดู (parenting) พร้อมกันไปด้วย ภายใต้หลักการที่ว่า ‘ทุกสิ่ง
ย่อมมีฐาน’ และ ‘ฐานที่ดีเป็นที่ตั้งของยอดที่ดี’

– นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
อ่านวิชาเลี้ยงลูกผ่านการ์ตูน 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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ฐานันดรที่สามคืออะไร?
ชื่อต้นฉบับ Qu’est-ce que le Tiers-Etat?
		

(What Is the Third Estate?)
ผู้เขียน
Emmanuel Joseph Sieyès
ผู้แปล
ภัควดี วีระภาสพงษ์
จำ�นวนหน้า 264 หน้า
ราคา		
295 บาท
ปีที่พิมพ์
2021
ISBN		
978-616-8221-82-2
ขนาด		
118x185 มม.

“เหตุผลและความยุติธรรมไม่สามารถโอนอ่อนเพื่อเอาใจท่าน มันไม่คู่ควรแม้กระทั่งคำ�ถามว่า ในท้ายที่สุด ชนชั้น
อภิสิทธิ์ควรมีที่ทางตรงไหนในระบบสังคม
นัน่ เปรียบเสมือนการตัง้ คำ�ถามว่าธาตุเหลวทีเ่ ป็นพิษควรมีทที่ างตรงไหนในร่างกายของคนป่วย ในเมือ่ ธาตุเหลวนัน้
บ่อนเซาะและทรมานร่างกายที่มันอาศัย ธาตุเหลวนั้นต้องถูก ‘สยบ’ เพียงประการเดียว …
แต่ดูเหมือนมีผู้บอกแก่ท่านว่า ท่านยังไม่พร้อมต่อการมีสุขภาพดี แล้วท่านก็น้อมรับฟังคติเตือนใจดังกล่าวจาก
ภูมิปัญญาแห่งอภิชนอย่างว่าง่ายเชื่องเชื่อไม่ต่างจากชาวตะวันออกไกลยอมรับบุญทำ�กรรมแต่งเป็นเครื่อง
ปลอบประโลมใจ
ดังนั้นก็จงทนป่วยต่อไป!”
– เอ็มมานูแอล โจเซฟ ซิแยส
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สยามปฏิวัติ : จาก ‘ฝันละเมอ’ สมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่อภิวัฒน์สยาม ๒๔๗๕
บรรณาธิการ
จ�ำนวนหน้า		
ราคา		
ปีที่พิมพ์		
ISBN			
ขนาด			

ปกป้อง จันวิทย์
160 หน้า
195 บาท
2021
978-616-8221-92-1
118x185 มม.

หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทบันทึกความคิดประชาธิปไตยไทยตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ผ่านเอกสาร
ประวัติศาสตร์ต้นธารปฏิวัติสยาม ตั้งแต่คำ�กราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ. 103
สมัยรัชกาลที่ 5 โดย พระองค์เจ้าปฤษฎางค์และคณะ, “ว่าด้วยความฝันละเมอแต่มิใช่นอนหลับ” โดย เทียนวรรณ,
“ว่าด้วยความเสื่อมซามแลความเจรีญของประเทศ” โดย ขุนทวยหาญพิทักษ์ (เหล็ง ศรีจันทร์) หัวหน้าคณะ
ร.ศ. 130, “มนุษยภาพ” โดย กุหลาบ สายประดิษฐ์ จนถึงประกาศคณะราษฎร 24 มิถุนายน 2475 ที่เชื่อกันว่า
ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้เขียน
“มิติของ ‘ความใฝ่ฝัน’ เป็นลักษณะความคิดทางการเมืองของคนข้างล่างที่มองออกไปยังอนาคตกาล …
บั ด นี้ ค นรุ่ น ใหม่ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป ใหม่ ข องพวกเขาแล้ ว ว่ า ประชาชนสามารถลุ ก ขึ้ น เปลี่ ย นแปลงรั ฐ บาลและระบอบ
การปกครองได้เอง ความเชื่อดังกล่าวไม่ใช่เป็นเพียงความเพ้อฝัน หากแต่คนเหล่านั้นเชื่อจริงๆ ว่า การปฏิวัติ
สังคมอยู่ในมือของราษฎรแล้ว และสามารถทำ�ได้ บรรลุความสำ�เร็จได้ ไม่ใช่เป็นเพียงคำ�ทำ�นายดังกาลก่อนด้วย
ลักษณะเด่นของความคิดทางการเมืองสมัยใหม่แบบประชาธิปไตยเหล่านี้จึงอยู่ที่พลังแห่งการปลดปล่อย ไม่ใช่
อำ�นาจศักดิส์ ทิ ธิแ์ บบเก่าทีย่ งิ่ ทำ�ให้คนงมงายและยอมตนเป็นข้าทาสคนชัน้ สูงอย่างโงหัวไม่ขนึ้ ตรงกันข้าม ความคิด
และอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยเน้นหนักให้ความสำ�คัญแก่ความเป็นปัจเจกบุคคล ความเป็นตัวของตัวเอง หรือ
ความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งสากลอันมนุษย์ทุกหนทุกแห่งล้วนปรารถนาและดิ้นรนเพื่อไปสู่จุดหมายนี้
ในทางปฏิบัติหมายความว่าความคิดประชาธิปไตยส่งเสริมสนับสนุนให้มนุษย์มีอำ�นาจในการปกครองเหนือตัวเอง
และชุมชนของพวกตนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีใครเป็นเจ้านายและบ่าวไพร่อีกต่อไป ทุกคนต่างเป็นพลเมืองแห่ง
รัฐชาติสมัยใหม่ที่เสมอหน้ากันนั่นเอง”
– ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

119

สามัญสำ�นึก
ชื่อต้นฉบับ
ผู้เขียน
ผู้แปล
จำ�นวนหน้า
ราคา		
ปีที่พิมพ์
ISBN		
ขนาด		

Common Sense
Thomas Paine
ภัควดี วีระภาสพงษ์
176 หน้า
215 บาท
2020
978-616-8221-28-0
118x185 มม.

“โอ้! ผองท่านผูร้ กั มนุษยชาติ ผองท่านผูก้ ล้าคัดค้านทัง้ ระบอบเผด็จการและผูป้ กครองทรราช จงก้าวออกมาเถิด!
ทุกหย่อมหญ้าบนโลกใบเก่าล้วนถูกครอบงำ�ด้วยการกดขี่ เสรีภาพถูกไล่ล่าไปทั่วโลก”
อิทธิพลและความสำ�คัญของ สามัญสำ�นึก เป็นที่ประจักษ์ชัด จุลสารเล่มนี้ขายได้นับแสนเล่มในระยะเวลา 3 เดือน
หลังตีพิมพ์ และห้าแสนเล่มในปีแห่งการปฏิวัติอเมริกัน ทั้งที่ประชากรในอาณานิคมยุคนั้นมีเพียง 2-3 ล้านคน
ถึงฤดูใบไม้ผลิปี 1776 สามัญสำ�นึก ได้สลายความรูส้ กึ จงรักภักดีตอ่ กษัตริยจ์ อร์จที่ 3 แห่งอังกฤษทีย่ งั คาราคาซัง
อยูใ่ นหมูช่ าวอาณานิคมลงไปโดยสิน้ เชิง นัน่ คือการเอาอุปสรรคทางจิตวิทยาอันสุดท้ายทีข่ วางกัน้ การเป็นเอกราช
ออกไป
ดังที่ทราบกันดี วันที่ 4 กรกฎาคม 1776 ขบวนการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของคนอเมริกันก็ประกาศเอกราช ตัดความ
สัมพันธ์แบบอาณานิคมและการเป็นข้าราชบริพารของกษัตริย์อังกฤษลงไป จากนั้นก็เข้าสู่การทำ�สงครามเอกราช
กับกองทัพอังกฤษอย่างเต็มตัว กระทั่งได้รับเอกราชในปี 1783
สามัญสำ�นึก จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นจุลสารที่มีอิทธิพลสูงยิ่งต่อการปฏิวัติอเมริกา
– ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
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จิตรู้สำ�นึก:

ท่องจักรวาลความคิด สำ�รวจโลกลี้ลับแห่งตัวตน
ชื่อต้นฉบับ Conscious: A Brief Guide to the
		

Fundamental Mystery of the Mind
ผู้เขียน Annaka Harris
ผู้แปล
พรนริศร์ ลีลาอาภรณ์
จำ�นวนหน้า 136 หน้า
ราคา		
215 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-80-8
ขนาด		
118x185 มม.

•
•
•
•

สิ่งมีชีวิต (และไร้ชีวิต) ใดบ้างที่มีจิตรู้สำ�นึก
มีจิตรู้สำ�นึกสองจิตในร่างเดียวได้หรือไม่
จิตรู้สำ�นึกถือกำ�เนิดและอันตรธานไปเมื่อใด
และแท้จริงแล้ว จิตรู้สำ�นึกคืออะไรกันแน่

อันนากา แฮร์ริส ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ จะพาคุณ ท่องโลกแห่งความคิด เจาะลึกจิตใจ
อันยุ่งเหยิงของสิ่งมีชีวิต และสำ�รวจนิยาม อันหลากหลายของ “จิตรู้สำ�นึก” องค์ประกอบสุดลึกลับแห่งจักรวาล
อันเป็นศูนย์กลางแห่งตัวตน เจตจำ�นง และอารมณ์ทั้งมวล
พบกับหนังสือที่จะกะเทาะเปลือกมายาคติ ขยายพรมแดนแห่งปรัชญา และทลายความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์
จนสุดขอบจินตนาการ เพื่อตอบคำ�ถาม แห่งอนาคตว่าเราต้องญาติดีกับเหล่าปัญญาประดิษฐ์ที่มีความรู้คิดจริง
หรือไม่ พืชเจ็บปวดรวดร้าวได้มากน้อยเพียงใด ผู้ป่วยแบบไหน นับว่า “เป็นผัก” ตลอดจนข้อถกเถียงคลาสสิก
อย่าง “ตัวตน” ของเราเป็นสิ่งจริงแท้หรือแค่ภาพลวง
เพราะขณะที่มนุษย์พยายามไขคำ�ตอบแห่งพื้นพิภพ และเฝ้าฝันถึงการตั้งรกรากบนดาราจักรอันห่างไกล … ยังมี
ความลี้ลับอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ใน “จิตรู้สำ�นึก” ของเราทุกคน
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ชายผู้เห็นภรรยาเป็นหมวก:
โลกพิศวงของโรคสมอง

ชื่อต้นฉบับ The Man Who Mistook His Wife for
		

a Hat and Other Clinical Tales
ผู้เขียน
Oliver Sacks
ผู้แปล
ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์
จำ�นวนหน้า 384 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-81-5

“สมอง” คือดินแดนลึกลับอันเต็มไปด้วยปริศนาชวนฉงน ราวกับกล่องแพนโดราทีซ่ กุ ซ่อนความมหัศจรรย์ไม่รจู้ บ
และกุญแจดอกพิเศษที่อาจช่วยเผยความลับในกล่องใบนี้คือเรื่องราวน่าตื่นตาของเหล่ามนุษย์ผู้ใช้ชีวิตร่วมกับ
โรคสมอง
มาร่วมเดินทางสำ�รวจโลกพิศวงในหัวเราพร้อมกับเหล่านักเดินทางผู้มีโรคสมองเป็นสัมภาระ ทั้งชายผู้มองไม่เห็น
ใบหน้าและคิดว่าภรรยาคือหมวก สตรีผู้เห็นโลกรอบตัวเพียงฝั่งขวา ชายผู้มีภาวะแขนขาล่องหน นักเรียนแพทย์
ผู้ไวต่อกลิ่นราวกับสุนัข หญิงชราผู้แว่วเสียงเพลงจากวันวาน และฝาแฝดออทิสติกอัจฉริยะผู้หลงใหลจำ�นวน
เฉพาะ
ชายผู้เห็นภรรยาเป็นหมวก คือหนังสือรวมกรณีศึกษาโรคทางสมองเล่มคลาสสิกที่จะเปิดและเปลี่ยนมุมมอง
ต่อสมองมนุษย์ ผลงานชิ้นเอกของโอลิเวอร์ แซกส์ แพทย์ระบบประสาทชื่อดังและนักเขียนที่ New York Times
ยกย่องว่าเป็น “กวีผู้ทรงเกียรติทางการแพทย์”
เรื่องจริงอันน่าสะพรึง เหลือเชื่อ งดงาม และสะเทือนใจของเหล่ามนุษย์ผู้ขาดหาย ล้นเกิน หรือหลงละเมออยู่
ท่ามกลางภาพหลอนเหล่านี้ ไม่เพียงเผยให้เห็นโลกเร้นลับภายในสมอง แต่ยังชวนตั้งคำ�ถามถึงความหมายของ
ตัวตนในวันที่สมองทำ�งานบกพร่อง พร้อมทั้งค้นหาแก่นแท้และ “หัวใจ” ที่ไม่เคยยอมแพ้ในฐานะมนุษย์
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The Art of Statistics:
Learning from Data

ชื่อต้นฉบับ The Art of Statistics:
		

Learning from Data
ผู้เขียน David Spiegelhalter
ผู้แปล
สุนันทา วรรณสินธ์ เบล
จำ�นวนหน้า 432 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-78-5

“ตัวเลขอธิบายตัวเองไม่ได้ … เราเป็นผู้ให้ความหมายแก่ตัวเลข”
								
– เนต ซิลเวอร์
ทุกวันนีช้ วี ต
ิ ของเรารายล้อมด้วย “สถิต”ิ เราอ่านข่าวอัตราการว่างงาน ฟังพยากรณ์อากาศ เปิดเฟซบุก๊ ทีแ่ สดงผล
ตามอัลกอริธมึ ติดตามผลเอ็กซิตโพลหลังเลือกตัง้ และกังขากับตัวเลขประสิทธิภาพวัคซีนทีม่ เี งือ่ นงำ� สถิตชิ ว่ ยให้
เราเข้าใจ “โลก” ผ่าน “ข้อมูล” แต่ค�ำ ถามคือสถิตเิ หล่านีเ้ ชือ่ ถือได้หรือไม่ และจะรูไ้ ด้อย่างไรว่า “โลก” ทีเ่ ราเข้าใจไม่ใช่
เพียงภาพลวงที่ใครบางคนสร้างขึ้น?
The Art of Statistics พาเราไปรู้จักศาสตร์และศิลป์แห่งสถิติที่ไม่ใช่เพียงสูตรและตัวเลข แต่คือเครื่องมือ
ทรงประสิทธิภาพที่พร้อมให้ปรับใช้พลิกแพลงเพื่อแก้ปัญหาในโลกจริง หนังสือเล่มนี้จะปูพื้นฐานแนวคิดสำ�คัญ
ทางสถิติผ่านตัวอย่างอันมีชีวิตชีวา อาทิ ใครคือผู้โชคดีที่สุดบนเรือไททานิก กล้องจับความเร็วช่วยลดอุบัติเหตุ
จริงหรือ เราจะจับฆาตกรต่อเนื่องด้วยสถิติได้อย่างไร พร้อมชวนตั้งคำ�ถาม ต่อตัวเลข ชั่งน้ำ�หนักข้อมูล วิเคราะห์
กลลวงและช่องโหว่ และค้นหาหนทางสู่สถิติที่ “น่าเชื่อถือ” อย่างแท้จริง
ได้เวลาทะลวงกำ�แพงตัวเลข ทลายค่ายกลสถิติ พร้อมติดอาวุธด้วยทักษะสำ�คัญแห่งยุคสมัยอย่างการรู้เท่าทัน
ข้อมูล เพื่อให้เราเข้าใจปัญหาต่างๆ อย่างถ่องแท้ และเรียนรู้ “โลก” ที่ซ่อนอยู่หลังสถิติได้ โดยปราศจากความ
คลาดเคลื่อนอันน่าเคลือบแคลง
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Storytelling with Data
ชื่อต้นฉบับ Storytelling with Data: A Data
		
Visualization Guide for Business
		Professionals
ผู้เขียน Cole Nussbaumer Knaflic
ผู้แปล
ฐานันดร วงศ์กิตติธร
จำ�นวนหน้า 280 หน้า
ราคา		
450 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-79-2
ขนาด		
165x240 มม.

“Data is the new oil!”
ข้อมูล คือขุมทรัพย์แห่งศตวรรษที่ 21 โลกทุกวันนีล้ ว้ นขับเคลือ่ นด้วยข้อมูล ทว่าข้อมูลก็เหมือนน้�ำ มัน หากไม่ผา่ น
กระบวนการคัดสรร กลัน่ กรอง และนำ�เสนอให้ “ปัง” ข้อมูลก็อาจ “พัง” ได้งา่ ยๆ คำ�ถามคือ ท่ามกลางข้อมูลมหาศาล
และแผนภาพสารพัดแบบที่มีให้เลือกสรร เราจะสื่อสารข้อมูลอย่างไรให้ตอบโจทย์อย่างแท้จริง
Storytelling with Data โดย โคล นุสบาเมอร์ นาฟลิก อดีตผู้จัดการทีมวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรของกูเกิล
และวิทยากรผู้จัดอบรมเทคนิคการนำ�เสนอข้อมูลให้หน่วยงานกว่าร้อยแห่ง จะพาคุณไปเรียนรู้ “ศาสตร์” แห่ง
การวิเคราะห์ “เรื่อง” จากข้อมูลอย่างตรงจุด และ “ศิลป์” แห่งการ “เล่า” ข้อมูลให้ตรึงใจ ผ่านตัวอย่างประกอบ
และเทคนิคมากมายที่นำ�ไปปรับใช้ได้จริง เช่น
•
•
•
•

เทคนิคการกลั่นกรองประเด็นสำ�คัญด้วย “เรื่องเล่าสามนาที”
วิธีเลือกกราฟที่มีประสิทธิภาพ (และเหตุผลที่ไม่ควรใช้แผนภูมิวงกลม!)
กลเม็ดดึงดูดความสนใจของผู้รับสารด้วยขนาด อักษรตัวหนา และสีสัน
เคล็ดลับเพิ่มความพิเศษให้ข้อมูลด้วยมนตร์วิเศษของเรื่องราว

ไม่วา่ คุณจะเป็นนักศึกษาทีต่ อ้ งทำ�แผนภาพสรุปรายงาน พนักงานทีเ่ ตรียมนำ�เสนองานให้ลกู ค้า หรือนักออกแบบสือ่
ที่ ห าวิ ธี สื่ อ สารข้ อ มู ล สถิ ติอ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หนั ง สื อ เล่ ม นี้ คื อ คู่ มื อ ที่ จ ะพาคุ ณ เจาะลึ ก ถึ ง แก่ น ของ Data
Visualization ทักษะสำ�คัญแห่งยุคสมัย เพื่อ “เล่า” ข้อมูลให้เป็น “เรื่อง” และเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นขุมทรัพย์
อันทรงพลังอย่างแท้จริง
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สถิติฉบับเซ็กซี่
ชื่อต้นฉบับ Naked Statistics: Stripping the
		

Dread from the Data
ผู้เขียน
Charles Wheelan
ผู้แปล
กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์
		
และ ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์
จำ�นวนหน้า 424 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-62-4

“สถิติไม่ใช่เรื่องของการคำ�นวณเลขหรือทำ�ให้มิตรสหายและเพื่อนร่วมงานงงงวยไปกับเทคนิคขั้นสูง แต่คือ
การเรียนรู้สิ่งที่ส่งผลต่อชีวิตของเรา”
•
•
•
•
•

เน็ตฟลิกซ์รู้ได้อย่างไรว่าเราชอบดูซีรีส์เรื่องไหน?
เหตุใดเราจึงไม่ควรซื้อลอตเตอรี่?
โพลล์การเมืองได้ตัวเลขมาอย่างไร?
อะไรคือวิธีค้นหานักกีฬาที่ดีที่สุดตลอดกาล?
คำ�ตอบของคำ�ถามเหล่านี้อยู่ในสถิติ!

ชาร์ลส์ วีแลน อาจารย์เศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะแห่งวิทยาลัยดาร์ตมัธ จะพาเราไปเปิดเปลือยสถิติ
ปอกเปลือกภาพจำ�ของสูตรซับซ้อนและศัพท์แสงเฉพาะทาง เปลี่ยนเรื่องเข้าใจยากให้เข้าใจง่าย และพาเราไปศึกษา
แก่นความคิดของวิชานี้ พร้อมชี้ให้เห็นสารพัดบทบาทของสถิติรอบตัวเรา ทั้งการระบุสาเหตุของโรคภัย สืบเสาะ
เบาะแสอาชญากร ตรวจจับกลโกงการลอกข้อสอบ ไปจนถึงตอบคำ�ถามว่าอะไรคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการต่อกร
กับความยากจนทั่วโลก
หนังสือเล่มนี้จะพาเราไปแอบดูความ “เซ็กซี่” ของสถิติที่ซ่อนอยู่หลังม่านกราฟและตัวเลข เผยลีลาชั้นเชิงในการ
พลิกแพลงข้อมูลของนักสถิติ และเปลี่ยนมุมมองให้เห็นว่าแท้จริงแล้วสถิติเป็นศาสตร์ที่มีเสน่ห์เพียงใด เชื่อมโยง
กับชีวิตจริงอย่างไร แล้วคุณจะพบว่าสถิตินั้น “เซ็กซี่” แค่ไหน
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นานาประชาธิปไตย
ชื่อต้นฉบับ Models of Democracy, Third Edition
ผู้เขียน David Held
ผู้แปล
สุุทธิมาน ลิมปนุสรณ์
จำ�นวนหน้า 520 หน้า
ราคา		
495 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		
ขนาด		

2021
978-616-8221-72-3
165x240 มม.

ประชาธิปไตยดัง้ เดิมแบบเอเธนส์ • ประชาธิปไตยโดยกลุม่ ชนชัน้ นำ� • ประชาธิปไตยหลักนิตธิ รรม • ประชาธิปไตย
ทางตรง • ประชาธิปไตยแบบตัวแทน • ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ • ประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม • ประชาธิปไตย
สากล
ประชาธิปไตยแท้จริงแล้วมีความหมายเช่นไร
นานาประชาธิปไตย (Models of Democracy) โดย เดวิด เฮลด์ นักวิชาการด้านปรัชญาการเมืองและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศคนสำ�คัญของโลก จะพาเราไปค้นหาความหมาย แก่นแนวคิด และวิถีปฏิบัติของระบอบที่สถาปนา
“ความเห็นของประชาชน” ซึ่งเผยตัวในหลากหลายรูปแบบตลอดระยะเวลาร่วมสองพันปี ผ่านข้อถกเถียง
อันแหลมคมจากนักคิดคนสำ�คัญอย่างเพลโต มาเคียเวลลี รุสโซ ฮอบส์ เวเบอร์ มาร์กซ์ โวลล์สโตนคราฟต์ และ
ตัวผู้เขียนเอง
ร่วมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตของประชาธิปไตย นับตั้งแต่การก่อกำ�เนิดในยุคกรีกโบราณ การตกต่ำ�และ
กลับมาเจิดจรัสอีกครั้งในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การต่อกรกับทรราชย์และรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์ในปลายศตวรรษ
ที่ 16 การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เมื่อปะทะกับความคิดจากฝ่ายเสรีนิยมและลัทธิมาร์กซ์ในศตวรรษที่ 18 และ 19
รวมถึงการปรับตัวของประชาธิปไตยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบัน
ตำ�ราว่าด้วยประชาธิปไตยฉบับคลาสสิกเล่มนี้ไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจถึงแก่นแท้ของประชาธิปไตยที่มีหลาก
ความหมาย-หลายรูปแบบ แต่ยังพาเราไปครุ่นคิดถึงหน้าตาของประชาธิปไตยที่เหมาะควรสำ�หรับศตวรรษที่ 21
ด้วยความเชื่อมั่นว่าแม้ประชาธิปไตยจะไม่ใช่โอสถสารพัดนึกที่เยียวยาทุกปัญหาของมนุษย์ แต่มันคือนวัตกรรม
การปกครองที่ดี ชอบธรรม และมีเสน่ห์เหนือกาลเวลา
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ฟรีดริช ฮาเย็ก:

ต้นธารความคิดเสรีภาพนิยมยุคใหม่
ชื่อต้นฉบับ Friedrich Hayek: The Ideas and
		
		

Influence of the Libertarian
Economist
ผู้เขียน
Eamonn Butler
ผู้แปล
พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
จำ�นวนหน้า 224 หน้า
ราคา		
285 บาท
ปีที่พิมพ์
2020
ISBN		
978-616-8221-61-7
ขนาด		
118x185 มม.

“ความศรัทธาของเราที่มีต่อเสรีภาพ … อยู่บนความเชื่อว่า เสรีภาพโดยรวมจะปลดปล่อยพลังเพื่อสิ่งที่ดีมากกว่า
สิ่งที่เลว”
								
– ฟรีดริช ฮาเย็ก, The Constitution of Liberty
ฟรีดริช ฮาเย็ก คือนักเศรษฐศาสตร์คนสำ�คัญแห่งศตวรรษที่ 20 ผูจ้ ด
ุ ประกายแนวคิดเสรีภาพนิยมอันเป็นรากฐาน
ของลัทธิเสรีนยิ มใหม่ นักคิดผูเ้ ชือ่ มัน่ ในพลังของปัจเจกชน สังคมเสรีภาพ ระบบเศรษฐกิจเสรี และยืนหยัดท่ามกลาง
กระแสการเติบใหญ่ของรัฐ พหูสต
ู ผูส้ ร้างคุณปู การต่อ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเมือง นิตศิ าสตร์ ตลอดจนจิตวิทยา
ฟรีดริช ฮาเย็ก: ต้นธารความคิดเสรีภาพนิยมยุคใหม่ โดย เอมอนน์ บัตเลอร์ ผู้อำ�นวยการสถาบันอาดัม สมิธ
พาผู้อ่านย้อนรอยแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงโลกของฮาเย็ก สำ�รวจรากฐานของเสรีภาพ วิเคราะห์ตลาดและวัฏจักร
รุ่งเรือง-ตกต่ำ�ทางเศรษฐกิจ ชี้ให้เห็นความผิดพลาดของลัทธิสังคมนิยมที่อาจพาประเทศลื่นไถลไปสู่เผด็จการ
เบ็ดเสร็จ ตีแผ่ข้อจำ�กัดของสังคมศาสตร์และข้อเตือนใจสำ�หรับ เหล่าวิศวกรสังคม ตลอดจนนำ�เสนอมุมมอง
รอบด้านจากผู้ต่อต้านฮาเย็ก รวมทั้งวิวาทะทางนโยบายอันเลื่องลือระหว่างฮาเย็กกับเคนส์
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือฉบับย่อที่ครบครันสำ�หรับการศึกษาความคิด และอิทธิพลของฮาเย็ก นักเศรษฐศาสตร์
รางวัลโนเบลปี 1974 เหมาะสำ�หรับผู้ที่เชื่อมั่นในพลังแห่งเสรีภาพและผู้สนใจ แนวคิดอมตะที่ยังคงความสำ�คัญยิ่ง
ต่อทิศทางการเมือง และการดำ�เนินนโยบายเศรษฐกิจในโลกใหม่ แห่งศตวรรษที่ 21
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ผู้หญิง | อำ�นาจ
ชื่อต้นฉบับ
ผู้เขียน
ผู้แปล
จำ�นวนหน้า
ราคา		
ปีที่พิมพ์
ISBN		
ขนาด		

Women & Power: A Manifesto
Mary Beard
นราวัลลภ์ ปฐมวัฒน
120 หน้า
185 บาท
2020
978-616-8221-51-8
118x185 มม.

“เหตุใดเสียงของผูห้ ญิงถึงถูกทำ�ให้เงียบงันในทีส่ าธารณะดังทีป่ รากฏในในมหากาพย์โอดิสซีหรือในห้องประชุมงาน
อะไรทำ�ให้ผู้นำ�หญิงระดับโลกอย่างพระราชินีเอลิซาเบธที่หนึ่งหรือฮิลลารี คลินตัน ต้องพูดจาหรือแต่งกายเลียน
แบบผู้ชายราวกับเป็น “คนสองเพศ” แล้วกระแส #MeToo ที่ผู้หญิงทั่วโลกลุกขึ้นมาเปิดเผยเรื่องการล่วงละเมิด
ทางเพศจะท้าทายโครงสร้างอำ�นาจที่กดทับผู้หญิงมาหลายพันปีได้จริงหรือไม่
ผูห้ ญิง | อำ�นาจ ผลงานชิน้ เอกของแมรี เบียร์ด นักประวัตศิ าสตร์ดา้ นอารยธรรมกรีก-โรมันโบราณจากมหาวิทยาลัย
เคมบริดจ์ จะพาเราย้อนกลับไปสืบค้นรากเหง้าความคิดและวัฒนธรรมทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังแนวคิด “ความเกลียดชังเพศ
หญิง” ผ่านตัวอย่างอันชวนตื่นตาตื่นใจ ทั้งเทพปกรณัมกรีก ผลงานของเชกสเปียร์ ภาพเขียนและประติมากรรม
ชิ้นเอก ไปจนถึงเหตุการณ์ร่วมสมัยและประสบการณ์ตรงของเธอเอง
ถ้อยแถลงชิ้นนี้ชวนให้เราหันมานิยาม “อำ�นาจ” เสียใหม่ เพราะสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงคืออำ�นาจ หาใช่ผู้หญิง!
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โง่ศาสตร์:

กฎพื้นฐานว่าด้วยความโง่เขลา
ชื่อต้นฉบับ The Basic Laws of Human Stupidity
ผู้เขียน Carlo M. Cipolla
ผู้แปล
สุนันทา วรรณสินธ์ เบล
จำ�นวนหน้า 96 หน้า
ราคา		
165 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		
ขนาด		

2020
978-616-8221-48-8
120x165 มม.

คนโง่เป็นคนประเภทที่อันตรายที่สุด
				
– Carlo M. Cipolla
คนโง่อยู่รอบตัวเรา มีจำ�นวนมหาศาลเกินคาดคิด และกำ�ลังครองโลกใบนี้
คนโง่ป่วนโลกโดยไร้ผู้นำ� ไร้กฎหมายควบคุม ไร้ระเบียบแบบแผน และไร้เหตุผล เพื่อหยุดยั้งความก้าวหน้าและ
ความผาสุกทุกหัวระแหง ตั้งแต่ในกรุ๊ปไลน์ครอบครัว ห้องประชุมออฟฟิศ โซเชียลมีเดีย แม้กระทั่งบนเก้าอี้ผู้นำ�
ประเทศ
ไม่มีทางที่เราจะต่อกรกับพวกเขาได้ (สู้กับคนโง่เหนื่อยกว่าสู้กับโจรนะคุณ!) โลกทั้งใบอาจกำ�ลังเดินลงนรกเพราะ
เหล่า “ผู้นำ�โง่”
คาร์โล เอ็ม. ชิโปลลา ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ใช้แว่นตาเศรษฐศาสตร์มองคนโง่และ
ปรากฏการณ์ความโง่ที่เป็นมหาภยันตราย ของมวลมนุษยชาติ แล้วสกัดเป็นหนังสือแสบสันระดับ “cult classic”
“กฎพื้นฐานว่าด้วยความโง่เขลา” ห้าประการ ใน โง่ศาสตร์ (The Basic Laws of Human Stupidity)
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เศรษฐกิจสามสี – เศรษฐกิจแห่งอนาคต
ผู้เขียน วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร
จำ�นวนหน้า 240 หน้า
ราคา		
250 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		

2020
978-616-8221-35-8

เทคโนโลยีสีเขียว + ตลาดสีเงิน + ระเบียบโลกสีทอง คือ “สีสัน” ของเศรษฐกิจแห่งอนาคต
โจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน คือ Planet, People และ Platform ว่าเราจะจัดการกับวิกฤตภูมิอากาศ
ไปพร้อมๆ กับสภาวะสังคมสูงวัย และการพลิกผันของเทคโนโลยีอย่างไร โดยไม่ไปซ้�ำ เติมปัญหารากฐานอย่างความ
เหลื่อมล้ำ�ที่รุนแรงและฝังลึกขึ้นทุกขณะ
เศรษฐกิจสามสี เสนอให้ปรับทิศทางการจัดการคน เทคโนโลยี และระเบียบโลก ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
การผลิตและอุตสาหกรรมยังคงเป็นหัวใจของการพัฒนา แต่ต้องมองผ่านห่วงโซ่การผลิตข้ามชาติและขยับเข้าสู่
โหมด Green Growth อย่างจริงจัง สังคมสูงวัยควรถูกมองเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจบนฐานคิด Silver Economy
ซึ่งสามารถยกระดับเทคโนโลยีและสร้างงานคุณภาพไปพร้อมกัน ในขณะเดียวกัน ก็ต้องร่วมผลักดันฉันทมติใหม่
ในการจัดระเบียบโลกให้เป็นโลกาภิวัตน์ที่เปิดกว้างยืดหยุ่นและเอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตของประเทศต่างๆ
อย่างถ้วนหน้า เหมือนดังยุค Golden Age of Capitalism
วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง National Graduate Institute for Policy
Studies (GRIPS) มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านนโยบายสาธารณะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
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เศรษฐศาสตร์ [ฉบับทางเลือก]
ชื่อต้นฉบับ
ผู้เขียน
ผู้แปล
จำ�นวนหน้า
ราคา		
ปีที่พิมพ์
ISBN		

Economics: The User’s Guide
Ha-Joon Chang
วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร
440 หน้า
395 บาท
2019
978-616-8221-09-9

ฮาจุ น ชาง นั ก เศรษฐศาสตร์ แ ห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เคมบริ ด จ์ เป็ น ทั้ ง พ่ อ มดและกั ป ตั น ยานอวกาศสำ � หรั บ วิ ช า
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์อาจเป็นเหมือนป่าลึกลับสำ�หรับคนส่วนใหญ่ เพราะเต็มไปด้วยความน่าหวาดกลัวของตัวเลขและ
ศัพท์แสงแปลกประหลาด แต่ใน เศรษฐศาสตร์ [ฉบับทางเลือก] เล่มนี้ ชางจะพาเราเดินทางเข้าสูด
่ ินแดนลี้ลบั อย่าง
ไม่ตอ้ งเกรงกลัวใคร โดยเริม่ จากการใช้เวทมนตร์ปลดพันธนาการความเชือ่ เรือ่ งเศรษฐกิจแบบเดิมๆ เผยความลับ
ของทุนนิยมทีซ่ กุ ซ่อนอยูต
่ งั้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงพาเราไปรูจ้ กั กับตำ�ราทีพ
่ อ่ มดในอดีตอย่าง อาดัม สมิธ,
จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ หรือ โยเซฟ ชุมเพเทอร์ ทิ้งเอาไว้
หลังจากรู้จักป่าลึกลับแห่งนี้ดีแล้ว ชางจะพาเราขึ้นยานอวกาศ ออกทะยานท่อง “จักรวาลเศรษฐศาสตร์” ไปสำ�รวจ
ที่มาที่ไปของดวงดาวต่างๆ (ทำ�ไมจึงมีเพียงบางประเทศที่ร่ำ�รวย) ไปพบเจอมนุษย์ต่างดาวที่ชื่อคุ้นหูแต่ไม่รู้ว่าทำ�
อะไรกันแน่ (เช่น วาณิชธนกิจ บรรษัทข้ามชาติ) รวมถึงชี้ชวนให้เรามองโลกในมุมมองใหม่ที่ไม่อาจเห็นได้จาก
ยานลำ�อื่น (รัฐบาลควรพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไร ความสุขของมนุษย์วัดได้จริงหรือ)
เศรษฐศาสตร์ [ฉบับทางเลือก] เล่มนี้ เป็นทัง้ คัมภีรท์ เี่ ปิดโลกความคิดทางเศรษฐศาสตร์อนั หลากหลายและท้าทาย
แนวคิดกระแสหลัก รวมถึงเป็นคูม่ อื ทีช่ ว่ ยเตรียมความพร้อมให้เราออกเดินทางท่องจักรวาลเศรษฐศาสตร์ได้ดว้ ย
ตัวเอง … เหลือแต่คุณแล้ว ว่าพร้อมจะขึ้นยานอวกาศของชางหรือยัง
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เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม:

เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ทม่ี องคนไปไกลกว่า
สัตว์เศรษฐกิจ
ชื่อต้นฉบับ Misbehaving: The Making of
		Behavioral Economics
ผู้เขียน Richard H. Thaler
ผู้แปล
ศรพล ตุลยะเสถียร
			
และ พิมพัชรา กุศลวิทิตกุล
จำ�นวนหน้า 536 หน้า
ราคา		
450 บาท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN		
978-616-8221-10-5

• ถ้าตลาดมีประสิทธิภาพจริง ทำ�ไมวิกฤตการเงินจึงเกิดขึ้นเสมอ?
• เหตุใดเราจึง “เบรกแตก” กินของโปรดจนลืมตัว?
• ทำ�ไมเราถึงแพ้ต่อ “ป้ายลดราคา” ไปเสียทุกที?
หลักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่ามนุษย์มีเหตุมีผล แต่หลายครั้งมนุษย์ก็มีพฤติกรรม “ขาดสติ” เช่นนี้มิใช่หรือ?
ริชาร์ด เธเลอร์ ศาสตราจารย์ดา้ นเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมแห่งคณะบริหารธุรกิจบูธ มหาวิทยาลัยชิคาโก คือหนึง่ ใน
ผูบ้ กุ เบิกการนำ�ผลวิจยั ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ จนผลการศึกษาจำ�นวนมากชีใ้ ห้เห็นว่า พฤติกรรมมากมายของ
มนุษย์จริงๆ นั้นขัดแย้งกับข้อสมมติทั่วไปของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ว่าคนเรามีเหตุมีผลและเห็นแก่ตัว เช่น การที่
คนเรายอมเสียประโยชน์เพื่อลงโทษคนที่เอาเปรียบผู้อื่น และ “ปรากฏการณ์เงินของเจ้ามือ” ที่ทำ�ให้เรากล้าเสี่ยง
มากขึ้นในเกมการพนัน
“เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม” เป็นเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ทสี่ ง่ อิทธิพลยิง่ ทัง้ ในเชิงวิชาการและนโยบาย เช่น สาขาวิชา
การเงินเชิงพฤติกรรมที่เป็นดาวดวงใหม่ในแวดวงการเงิน โครงการ “พรุ่งนี้จะออมมากขึ้น” ซึ่งช่วยแก้ปัญหาคน
ออมเงินไม่พอใช้ยามเกษียณ และการ “สะกิด” เตือนให้คนไม่ลมื กินยาทีส่ �ำ คัญยิง่ ต่อชีวติ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
จึงเป็นหนทางให้เราพัฒนาทฤษฎีที่มีอยู่ และปรับปรุงนโยบายสาธารณะให้เกิดประโยชน์มหาศาลแก่ผู้คนมากมาย
ที่เป็นมนุษย์เดินดิน ไม่ใช่มนุษย์สมมติที่มีแต่ในทฤษฎี

Intelligent
Lifestyle
ไลฟ์สไตล์และการพัฒนาตนเอง
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หวานซ่อนตาย:

เปิดโปงวายร้ายสุขภาพในคราบน้ำ�ตาล
ชื่อต้นฉบับ The Case Against Sugar
ผู้เขียน
Gary Taubes
ผู้แปล
ลลิตา ผลผลา
จำ�นวนหน้า 464 หน้า
ราคา		
425 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		

978-616-8313-12-1

ทุกวันนีเ้ ราอยูใ่ นยุคแห่งอาชญากรรมสุขภาพ โรคอ้วนและเบาหวานแพร่กระจายในระดับโรคระบาด และผูต้ อ้ งสงสัย
ไม่ใช่ใครอืน่ ไกล แต่อยูเ่ คียงข้างเราในโดนัทมือ้ เช้า ชานมไข่มกุ ยามบ่าย หรือไอศกรีมตบท้ายวัน เพชฌฆาตทีซ่ อ่ น
พิษร้ายใต้รอยยิ้มหวาน น้ำ�ตาลไงล่ะ!
หวานซ่อนตาย พาเราสืบเสาะเบาะแสของน้ำ�ตาล แกะรอยประวัติศาสตร์อันพลิกผันจาก “สารในอุดมคติ” ที่เป็น
ดั่งยาชูกำ�ลัง กลายเป็นจำ�เลยที่แพทย์ นักวิจัย และอุตสาหกรรมน้ำ�ตาล กล่าวหาและแก้ต่างกันไม่รู้จบ พร้อมไข
ความจริงเกี่ยวกับอิทธิพลที่น้ำ�ตาลมีต่อมนุษย์ อาทิ ภัยเงียบที่ฝังตัวผ่านแม่สู่ลูก การโยนความผิดให้ไขมันและ
แคลอรี หรือบทบาทก่อโรคที่ไม่ใช่แค่เบาหวาน แต่ชักใยอยู่เบื้องหลังโรคอ้วน โรคหัวใจ มะเร็ง และอัลไซเมอร์
เมื่อความหวานชื่นใจแปรเปลี่ยนเป็นหวานเชือดใจ และน้ำ�ตาลอาจเป็นเสมือนบุหรี่แห่งยุคสมัยใหม่ ถึงเวลาแล้ว
ที่เราจะปฏิวัติความเข้าใจเรื่องกลไกของน้ำ�ตาลที่ส่งผลต่ออินซูลิน การเผาผลาญ และสุขภาพในระดับพันธุกรรม
พร้อมค้นหาแนวทางที่ควรปรับใช้ในอนาคต เพื่อกอบกู้สุขภาพดีที่ถูกปล้นชิงกลับคืนมา
เพราะหากปล่อยให้น้ำ�ตาลลอยนวลตามอำ�เภอใจ เหยื่อคนต่อไปอาจเป็นคุณ
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ตำ�รับด่วนซ่อมใจ
ชื่อต้นฉบับ Instant Mood Fix: Emergency
Remedies to Beat Anxiety,
Panic or Stress
ผู้เขียน
Olivia Remes
ผู้แปล
สุญญาตา เมี้ยนละม้าย
จำ�นวนหน้า 192 หน้า
ราคา		
250 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		
978-616-8313-11-4
ขนาด		
130x180 มม.

เครียด ตระหนก วิตก ลังเลใจ อารมณ์อะไรก็ซ่อมได้!
จะดี แ ค่ ไ หนถ้ า มี ย าขนานพิ เ ศษที่ ช่ ว ยบรรเทาสารพั ด อาการทางใจได้ เ หมื อ นที่ เ รากิ น ยาแก้ เ จ็ บ ป่ ว ยทางกาย
ดร.โอลิเวีย รีมส์ ระบุอารมณ์เชิงลบ 10 ประเภท ที่ปิดกั้นศักยภาพและกัดกร่อนจิตใจหากปล่อยให้เรื้อรัง ตั้งแต่
ความรู้สึกถูกปฏิเสธ เหงา สิ้นหวัง กังวล ขาดแรงจูงใจ หรือรู้สึกท่วมท้นจนเกินรับไหว
ณ วินาทีที่อารมณ์ถั่งโถมเข้าใส่ ตำ�รับด่วนซ่อมใจ เล่มนี้ช่วยคุณได้ด้วย “ยาฉุกเฉิน” ชนิดอ่านจบในสองนาที
เพื่อกอบกู้ในกรณีวิกฤต สอดแทรกข้อมูลวิทยาศาสตร์เบื้องหลังสารพัดอารมณ์ พร้อมกลยุทธ์ระยะยาวที่เป็น
ดั่ง “วัคซีน” เพื่อรับมือและสร้างภูมิคุ้มกันในอนาคตด้วยวิธีง่ายๆ ที่คุณอาจคาดไม่ถึง เช่น ประโยชน์ของการ
“ทำ�ชุ่ยๆ” ไปก่อน วิธีกอบกู้ตัวเองผ่านการเขียน ฯลฯ
เพราะเราต่างมีวันที่หลงทาง หมดไฟ และใจพัง หนังสือเล่มนี้จะเป็นเสมือน “กล่องยาสามัญประจำ�ใจ” ที่จะช่วย
ประคองคุณออกจากพายุทางอารมณ์ และพร้อมลุกขึ้นใหม่ด้วยใจที่แข็งแรงอีกครั้ง
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Why We Swim:
แหวกว่ายสู่สายน้ำ�

ชื่อต้นฉบับ Why We Swim
ผู้เขียน
Bonnie Tsui
ผู้แปล
สุทธิมาน ลิมปนุสรณ์
จำ�นวนหน้า 280 หน้า
ราคา		
315 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		

978-616-8221-99-0

สายน้ำ�คือดินแดนพิศวงเปี่ยมจินตนาการ
คือสรวงสวรรค์อันชื่นฉ่ำ�ซึ่งหากเพลี่ยงพล้ำ�อาจต้องเตรียมสบตาปีศาจ
คือประตูสู่อิสรภาพและความเป็นไปได้ไร้ขอบเขต
คือพื้นที่ปลอดภัยซึ่งไร้พรมแดนทางเพศ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม
Why We Swim: แหวกว่ายสู่สายน้ำ� พาเรากระโจนเข้าสู่ประวัติศาสตร์แห่งการว่ายน้ำ�ที่มนุษย์เดินดินหลงใหล
มาตั้งแต่ยุคดึกดำ�บรรพ์ ดำ�ดิ่งสู่ปรัชญาแห่งสภาวะลื่นไหลไร้น้ำ�หนักที่ซ่อนอยู่ในทุกการวาดแขนเตะขา หลีกเร้น
เพื่อค้นหาตัวตนภายในโลกใต้น้ำ�อันแช่มช้า ขณะเดียวกันก็รุ่มร้อนด้วยจิตวิญญาณแห่งการแข่งขัน พร้อมสำ�รวจ
วิถีธาราบำ�บัดที่ช่วยรักษาสารพัดโรคทางกาย เยียวยาหัวใจที่แตกสลาย และฟื้นคืนความหมายของชีวิต
มาร่วมแหวกว่ายสู่สายน้ำ�อันเปี่ยมมนตร์ขลังผ่านประสบการณ์น่าตื่นตาและบทสนทนากับนักว่ายทั่วโลก ตั้งแต่
ปรมาจารย์ผู้สืบทอดวิถีการว่ายแบบซามูไร “มนุษย์แมวน้ำ�” ผู้รอดชีวิตหลังลอยคอกลางทะเลเย็นเยือกนาน
หกชั่วโมง ไปจนถึงโค้ชชาวสหรัฐฯ ผู้บุกเบิกชั้นเรียนว่ายน้ำ�เชื่อมสัมพันธ์ในพระราชวังของซัดดัม ฮุสเซน
ทุกการแหวกว่ายมีเรื่องราวน่าจดจำ� และชั่ววินาทีที่ร่างคุณกระทบผืนน้ำ� การเดินทางสู่โลกอันแสนอัศจรรย์
ก็เริ่มต้นขึ้นแล้ว
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ความทรงจำ�สร้างสุข:

ศิลปะแห่งการเก็บรักษาช่วงเวลา
เปี่ยมความหมาย
ชื่อต้นฉบับ The Art of Making Memories:
How to Create and Remember
Happy Moments
ผู้เขียน Meik Wiking
ผู้แปล
สุรัติวดี เพชรเรียง
จำ�นวนหน้า 296 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-97-6

“เธอไม่รู้ตัวหรอกว่ากำ�ลังสร้างความทรงจำ� เธอรู้แค่ว่าเธอกำ�ลังสนุกอยู่เท่านั้น” – วินนี เดอะ พูห์
คุณยังจำ�จูบแรกได้ไหม จำ�อาหารมื้ออร่อยที่สุดที่เคยลิ้มลองได้หรือเปล่า ยังจำ�กลิ่นลมทะเลที่โชยปะทะใบหน้า
ในวันหยุดฤดูร้อน หรือจำ�อ้อมกอดคนรักในยามอ่อนล้าได้หรือไม่
ความทรงจำ� คือเรื่องเล่าแห่งชีวิตที่ประกอบสร้างเป็นตัวตน คือกาววิเศษที่เชื่อมปัจจุบันกับวันวาน คือเครื่องมือ
ก่อร่างสร้างฝันเพื่ออนาคต
ไมก์ วิกิง ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยความสุขแห่งเดนมาร์ก และผู้เขียนหนังสือ ฮุกกะ และ ลุกกะ รวบรวมผล
การวิจัยความสุขจากทั่วโลก ตลอดจนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความทรงจำ� มากลั่นกรองเป็นคู่มือแห่ง
“ความทรงจำ�แสนสุข” ไม่ว่าจะเป็นเคล็ดลับการสร้างความทรงจำ�ใหม่ๆ ด้วยพลังแห่งครั้งแรก การเรียกคืน
ความทรงจำ�ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า การเก็บรักษาช่วงเวลาเปี่ยมความหมายผ่านหลักฐานที่ไม่ใช่แค่ภาพถ่าย
ไปจนถึงศิลปะแห่งการปล่อยวางอดีตเพื่อก้าวต่อไป
นีค่ อื ภารกิจเสาะหาความทรงจำ�ทีส่ ญ
ู หายและเปลีย่ นคืนวันว่างเปล่าให้เป็นโมงยามอันน่าจดจำ� เพือ่ รวบรวมขุมทรัพย์
แห่งอดีตแสนงดงามจากวันวาน ร้อยเรียงเป็นปัจจุบันที่มีความหมาย และก่อร่างเส้นทางแห่งความทรงจำ�แสนสุข
ในอนาคต
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ฮุกกะ: ปรัชญาความสุขฉบับเดนมาร์ก
ชื่อต้นฉบับ The Little Book of Hygge:
The Danish Way to Live Well
ผู้เขียน Meik Wiking
ผู้แปล
พลอยแสง เอกญาติ
จำ�นวนหน้า 296 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-58-7

“Hygge” /ฮุกกะ/ (น.) ศิลปะในการสร้างความใกล้ชิดผูกพัน ความรู้สึกผ่อนคลายในจิตวิญญาณ การหาความสุข
จากสิ่งรอบตัวในปัจจุบัน
เดนมาร์กมักได้รับการยกย่องให้เป็น “มหาอำ�นาจแห่งความสุข” อันดับหนึ่งของโลกในการจัดอันดับของยูเอ็น
และโออีซีดี จนผู้คนอดสงสัยไม่ได้ว่า อะไรทำ�ให้ดินแดนขนาดเล็กที่ห่มคลุมด้วยความหนาวเหน็บและฝนชื้นเกือบ
ตลอดทัง้ ปีมคี วามสุขได้ขนาดนี้ คำ�ตอบคือ “ฮุกกะ” ปรัชญาและวิถคี วามสุขของชาวเดนิชทีก่ ลายเป็นกระแสนิยม
ไปทั่วโลก กระทั่งพจนานุกรมออกซฟอร์ดยังยกให้เป็น 1 ใน 10 คำ�ศัพท์แห่งปี 2016
ไมก์ วิกิง ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยความสุข กลั่นกรองประสบการณ์หลายปีมารวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งจะพาเรา
ไปรู้จักวิถี “ฮุกกะ” ในหลายแง่มุม ตั้งแต่อาหาร การตกแต่งบ้าน การคบหาสมาคม ไปจนถึงมุมมองความคิด
ที่ชี้ชวนให้คุณมองหาความสุขในสิ่งละอันพันละน้อยรอบตัว เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ “ฮุกกะ” ในแบบของคุณเอง
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ลุกกะ: วิถีความสุขจากทุกมุมโลก
ชื่อต้นฉบับ The Little Book of Lykke:
The Danish Search for the
World’s Happiest People
ผู้เขียน Meik Wiking
ผู้แปล
ลลิตา ผลผลา
จำ�นวนหน้า 296 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN		
978-616-93068-1-8

“Lykke” /ลุกกะ/ (น.) ความสุข
ขอต้อนรับสู่การเดินทางเสาะหาความสุขไปกับ ไมก์ วิกิง ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยความสุข ที่จะพาคุณออก
“ล่าสมบัต”ิ เพือ่ แกะรอยชิน้ ส่วนของวิถแี ห่งความสุขทีก่ ระจายอยูต
่ ามดินแดนต่างๆ ทัว่ โลก นับตัง้ แต่วธิ กี นิ อาหาร
เพื่อเพิ่มพูนความสุขอย่างชาวฝรั่งเศส แนวคิดเรื่องการ “ปัดฝุ่นสมอง” ในภูฏาน “การอาบป่า” เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพกายใจแบบชาวญี่ปุ่น ไปจนถึงเคล็ดลับที่ทำ�ให้พ่อแม่ชาวโปรตุเกสเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขที่สุดในโลก
หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนคู่มือรวบรวมบทเรียนแห่งความสุขที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ งานวิจัย และกรณี
ศึกษาทั่วโลก เพื่อค้นหาคำ�ตอบว่าปัจจัยข้อใดคือกุญแจสำ�คัญที่เป็นตัวกำ�หนดความสุขในแต่ละประเทศ และไข
ปริศนานานัปการเกี่ยวกับความสุข อาทิ เหตุใดบางคนร่ำ�รวยขึ้นแต่กลับมีความสุขน้อยลง เฟซบุ๊กเกี่ยวพันกับ
ระดับความพึงพอใจในชีวิตอย่างไร และความสุขส่งผลเช่นไรต่อผลการลงประชามติเบร็กซิต
นีค่ อื ลายแทงทีไ่ ม่เพียงนำ�ทางคุณสูว่ ถิ แี ห่งความสุขในระดับบุคคล แต่ยงั ช่วยสร้างสังคมที่ “อยูด่ -ี มีสขุ ” และเปีย่ มล้น
ด้วย “ลุกกะ” สำ�หรับเราทุกคน
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Limitless:

ปลดล็อกศักยภาพสมอง ปลุกพลังความคิด
สู่ชีวิตไร้ขีดจำ�กัด
ชือ่ ต้นฉบับ Limitless: Upgrade Your Brain, Learn
Anything Faster, and Unlock Your
Exceptional Life
ผู้เขียน
Jim Kwik
ผู้แปล
พิชญ์สินี คงประชา
จำ�นวนหน้า 440 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-96-9

“ขีดจำ�กัดเดียวที่เรามี คือขีดจำ�กัดที่เราเชื่อว่ามีอยู่”
						
– เวย์น ไดเออร์
จิม ควิก เจ้าของควิกเลิร์นนิ่ง (Kwik Learning) แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการเรียนเร็วที่มีนักเรียนจากกว่า 195
ประเทศทั่วโลก กลั่นประสบการณ์ 25 ปีของการเป็นโค้ชสมองให้เหล่านักกีฬา นักแสดง และนักธุรกิจชั้นนำ� ตั้งแต่
โอปราห์ วินฟรีย์ วิล สมิธ ไปจนถึงอีลอน มัสก์ ผสานกับความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ แล้วสกัดเป็นโมเดล
ไร้ขีดจำ�กัด (Limitless Model) 3M เพื่อปลดล็อกพลังสมองสู่ชีวิตไร้ขีดจำ�กัด
• Mindset: ปรับ “ชุดความคิด” เพือ่ ทลายขีดจำ�กัด ต่อกรกับความเชือ่ ทีฉ่ ดุ รัง้ คุณ รูเ้ ท่าทันทุกคำ�โป้ปดเกีย่ วกับ
ศักยภาพ พร้อมวิธีตั้งโปรแกรมสมองให้มองเห็นทุกความเป็นไปได้
• Motivation: ปลุก “แรงผลักดัน” ให้ลุกโชนอย่างยั่งยืน กำ�หนดเป้าหมายที่ใช่ ตรงใจ และยืดหยุ่น ค้นหาวิธี
ดำ�ดิ่งสู่ “ภาวะลื่นไหล” พร้อมเทคนิคเสริมพลังสมองผ่านกิจวัตรที่ทำ�ได้ทุกวัน
• Method: เปลี่ยน “วิธีการ” เพื่อ “เรียนรู้วิธีเรียนรู้” ด้วยกลไกประสาทวิทยาศาสตร์ สกัดสูตรกำ�ราบวายร้าย
ยุคดิจทิ ลั ทีก่ อ่ กวนความสามารถในการเรียนรู้ พร้อมวิธอี า่ นให้เร็วขึน้ จดจำ�ได้แม่นยำ� และดึงข้อมูลมาใช้ได้ทกุ
เมื่อที่ต้องการ
เพราะสมองคือเทคโนโลยีอันทรงพลังที่สุดในโลกซึ่งมีติดตัวมนุษย์ทุกคน นี่คือหนังสือที่จะปลดปล่อยพลังซึ่ง
หลับใหลในตัวคุณ เพือ่ พิชต
ิ ทุกอุปสรรค ปลุกพลังความคิด และปลดล็อกศักยภาพ โดยปราศจากกำ�แพงทีช่ อื่ ว่า
“ขีดจำ�กัด” อีกต่อไป
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สมองฟิต-ฟิตสมอง:

เคล็ดลับเพิ่มศักยภาพและปลุกความคิด
สร้างสรรค์ ฉบับศัลยแพทย์สมอง
ชื่อต้นฉบับ Neurofitness: A Brain Surgeon’s
		
Secrets to Boost Performance and
		Unleash Creativity
ผู้เขียน Rahul Jandial
ผู้แปล
ลลิตา ผลผลา
จำ�นวนหน้า 320 หน้า
ราคา		
345 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-75-4

•
•
•
•

เหตุใดอาการใจลอยจึงช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
เราควรบริโภคคาเฟอีนอย่างไรให้เป็นยาบำ�รุงสมอง
การใช้โซเชียลมีเดียส่งผลดีหรือผลเสียต่อสมองผู้สูงอายุ
จริงหรือไม่ที่คนมีเหตุผลถนัดสมองซีกซ้าย ส่วนคนทำ�งานสร้างสรรค์ถนัดสมองซีกขวา

หากเปรียบร่างกายมนุษย์เป็นลำ�เรือ “สมอง” ก็คือกัปตันแสนชาญฉลาดผู้คุมหางเสือความคิดและพฤติกรรม
ราหุล จันเดียล ประสาทศัลยแพทย์ผู้เชื่อในศักยภาพอันไร้ที่สิ้นสุดของสมอง จะพาคุณเดินทางเข้าสู่โลกเร้นลับ
ของอวัยวะอันแสนซับซ้อน ลัดเลาะเครือข่ายประสาทที่ถักทอความมหัศจรรย์เบื้องหลังการเรียนรู้ การทำ�งาน และ
การควบคุมอารมณ์ สอดแทรกด้วยเรือ่ งราวน่าทึง่ อย่างสมองชีวประดิษฐ์ทปี่ ด
ิ สวิตช์ความดุรา้ ยของกระทิงได้เพียง
ปลายนิ้ว หรือบทเรียนอันตราตรึงเมื่อปลายมีดผ่าตัดอาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนตลอดกาล
มาเรียนรู้วิธี “ฟิตสมอง” เพื่อเพิ่มศักยภาพทางปัญญาและปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะกับทุกช่วงวัย
แล้วคุณจะรู้ว่านอกจากการดูแลหัวใจและร่างกายแล้ว สมองที่แข็งแรงคือกุญแจสำ�คัญดอกใหม่สู่ชีวิตอันเปี่ยม
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
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หายใจเปลี่ยนชีวิต
ชื่อต้นฉบับ The Oxygen Advantage
ผู้เขียน Patrick McKeown
ผู้แปล
พลอยแสง เอกญาติ
จำ�นวนหน้า 424 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		

978-616-8221-65-5

“การหายใจมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นเดียวกับการกินมากเกินไป”
คุณมักหอบหายใจบ่อยๆ เมือ่ ออกกำ�ลังกายใช่หรือไม่? ชอบเผลอถอนหายใจโดยไม่รต
ู้ วั หรือเปล่า? เคยหายใจแรง
จนคนรอบข้างได้ยินเสียงบ้างไหม? หากคำ�ตอบคือใช่ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปลี่ยนวิธีหายใจ-เปลี่ยนชีวิต!
นิสยั การหายใจแบบผิดวิธคี อื ภัยเงียบทีแ่ พร่กระจายเหมือนไวรัส หลายคนเชือ่ ว่าต้อง “สูดหายใจเฮือกใหญ่” ทางปาก
เพื่อรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย แต่หารู้ไม่ว่านั่นคือการสูดรับสารพัดปัญหาสุขภาพเข้ามาโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็น
อาการนอนไม่หลับ ภาวะวิตกกังวล โรคหืด ไปจนถึงโรคหัวใจ
แพทริก แมคคีโอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการหายใจ และผู้คิดค้นโปรแกรม Oxygen Advantage ซึ่งช่วยรักษาผู้คน
มากว่า 5,000 คน รวมถึงนักกีฬาโอลิมปิก จะพาเราไปพัฒนาร่างกายด้วยเทคนิคการหายใจที่ทั้งเรียบง่ายและเป็น
วิทยาศาสตร์ เรียนรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและออกซิเจน ค้นหาเหตุผลว่าทำ�ไม “จมูกมีไว้หายใจ ปากมีไว้กนิ ”
พร้อมสารพัดเคล็ดวิธีฝึกหายใจที่ทำ�ได้เองทุกวัน
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาที่อยากเพิ่มความฟิต ตั้งเป้าพิชิตน้ำ�หนักในฝัน ทรมานกับโรคทางเดินหายใจ หรืออยาก
มีสุขภาพแข็งแรงในทุกวัน นี่คือเคล็ดลับสุขภาพแบบ “ทำ�น้อยแต่ได้มาก” เพื่อมุ่งสู่ชีวิตที่เปี่ยมพลังและไร้โรคภัย
ซึ่งทำ�ได้ง่ายๆ เพียงแค่เปลี่ยนวิธีหายใจของคุณเอง
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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 เอกญาติ
จำ�นวนหน้า 320 หน้า
ราคา		
325 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-66-2

ความคิดก้าวล้ำ�ทำ�ให้สตีฟ จอบส์, บิลล์ เกตส์ และสตีเฟน ฮอว์คิง ขึ้นสู่จุดยอดในสายอาชีพ แต่ปัจจัยที่ส่งให้
พวกเขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ คือการนำ�เสนอความคิดได้จับใจผู้ฟัง ดังที่สร้างความประทับใจในการพูดบนเวที
ระดับโลกอย่าง TED มาแล้ว!
เหตุใดนักพูดหลายคนของ TED จึงนำ�เสนอความคิดได้ทรงพลังและเข้าถึงผู้ฟังนับล้านทั่วโลก คาร์ไมน์ แกลโล
ผู้ช่ำ�ชองด้านการนำ�เสนอให้มีประสิทธิผลและสร้างความเป็นผู้นำ� ไขรหัสการนำ�เสนอ TED กว่า 500 ชุด และ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารระดับโลกมากมาย จนกลั่นกรองออกมาเป็น Talk Like TED หนังสือซึ่ง
เจาะลึกศาสตร์แห่งการสื่อสารยิ่งกว่าหนังสือเล่มใดๆ
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพูดอาชีพที่ต้องขึ้นพูดบนเวทีชั้นนำ�อย่าง TED นักศึกษาที่ต้องนำ�เสนอโครงการหน้าชั้นเรียน
ตัวแทนบริษทั ทีป่ รารถนาจะขายผลิตภัณฑ์และบริการ ผูน้ �ำ ทีต
่ อ้ งการสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนใครก็ตามทีอ่ ยาก
สื่อสารความคิดและตัวตนอย่างมั่นใจและน่าเชื่อถือ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณออกแบบการนำ�เสนอความคิดได้
ประทับใจกว่าที่เคยมีมาก่อน
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Thank You for Coming to
My TED Talk:

คู่มือการพูดในที่สาธารณะสำ�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 กุลกาญจนาชีวิน
จำ�นวนหน้า 176 หน้า
ราคา		
240 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-73-0
ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่พลังแห่งการ “พูด” สร้างแรงสั่นสะเทือนได้อย่างมหาศาล และ “เสียง” ของคนรุ่นใหม่ส่งไป
ได้ไกลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการนำ�เสนอหน้าชั้นเรียน แข่งขันโต้วาที อัดพอดแคสต์ หรือถ่ายคลิป
ออนไลน์ที่เผยแพร่สู่ผู้ชมนับล้าน ล้วนมีโอกาสเปลี่ยนความคิดผู้คนหรือกระทั่งเปลี่ยนโลก และทั้งหมดนี้เกิดขึ้น
ได้ด้วย “การนำ�เสนออย่างทรงพลัง”
TED คือเวทีที่เชื่อในพลังการนำ�เสนอ “ความคิดที่ควรค่าแก่การเผยแพร่” คนรุ่นใหม่ต่างตบเท้าขึ้นเวที TED และ
“พูด” เพื่อขับเคลื่อนโลกด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าอัศจรรย์ คริส แอนเดอร์สัน ผู้อยู่เบื้องหลังความสำ�เร็จ
ของ TED สกัดแก่นความรูจ้ ากประสบการณ์ทงั้ หมดลงในคูม่ อื การนำ�เสนอสำ�หรับคนรุน่ ใหม่เล่มนี้ ตัง้ แต่กลวิธวี าง
โครงร่างความคิด เทคนิคเสริมพลังการพูดด้วยเทคโนโลยี วิธีรับมือเมื่อต้องสื่อสารประเด็นหนัก ตลอดจน
เคล็ดลับการเปิดตัวที่ “ฮุก” คนดูได้อยู่หมัด
หนังสือเล่มนี้เป็นกล่องบรรจุเครื่องมืออันหลากหลายเพื่อการสื่อสารอย่างทรงพลัง พร้อมด้วยประสบการณ์จาก
ผู้พูดรุ่นเยาว์ท่ีเปี่ยมแรงบันดาลใจ ตั้งแต่เด็กชายนักประดิษฐ์ที่เปลี่ยนชีวิตทั้งชุมชน ไปจนถึงมาลาลา ยูซาฟไซ
ผูจ้ ด
ุ ไฟแห่งการศึกษาให้เด็กและสตรีทวั่ โลก นีค่ อื อาวุธสำ�คัญทีจ่ ะช่วยให้คนรุน่ ใหม่ได้ถา่ ยทอดความคิด ความหวัง
ความฝัน และ “เขย่าโลก” ไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย “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
ทิพย์นภา หวนสุริยา	
จำ�นวนหน้า 352 หน้า
ราคา		
365 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-69-3

TED คือชื่อของเวทีที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลก และกลายเป็นปรากฏการณ์ซึ่งพลิกโฉมการพูดใน
ทีส่ าธารณะไปอย่างสิน้ เชิง ทว่าอะไรคือเบือ้ งหลังความสำ�เร็จของ TED? เพราะเหตุใดนักสร้างสรรค์จากทัว่ ทุกวงการ
จึงกล่าวปาฐกถาได้อย่างน่าทึ่งตรึงใจถึงเพียงนี้? มีสูตรสำ�เร็จแบบใดหรือเปล่าที่ทำ�ให้ TED Talk กระทบใจผู้คน
ทั่วโลก? แล้วคุณเองจะสามารถนำ�เสนอความคิดอย่างทรงพลังเช่นนี้ได้บ้างหรือไม่?
คริส แอนเดอร์สัน ผู้อยู่เบื้องหลังความสำ�เร็จของ TED ได้กลั่นกรองประสบการณ์ทั้งหมดไว้ในหนังสือเล่มนี้
ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการก่อร่างความคิด สารพัดเทคโนโลยียคุ ใหม่ทใี่ ช้เสริมพลังการพูด ไปจนถึงวิธพ
ี ดู ให้สร้างผลกระทบ
สูงสุด พร้อมด้วยเคล็ดลับจากเจ้าของ TED Talk ทีจ่ บั ใจผูค้ นไปแล้วทัว่ โลก อย่าง เคน โรบินสัน, แดเนียล คาห์เนแมน
หรือบิลล์ เกตส์
นี่คือคู่มือการสื่อสารแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ทรงประสิทธิผลที่สุดเล่มหนึ่ง ซึ่งไม่ได้บอกกล่าวสูตรสำ�เร็จตายตัว
แต่บรรจุเครื่องมือหลากหลายที่คุณสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกสถานกรณ์ เพื่อถ่ายทอดความคิดและสร้าง
แรงบันดาลใจในแบบของคุณเอง
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วิทยาศาสตร์ความอ้วน:

ถอดรหัสศาสตร์แห่งการลดน้ำ�หนัก ไขความลับ
สู่สุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ชื่อต้นฉบับ The Obesity Code: Unlocking the
		

Secrets of Weight Loss
ผู้เขียน Jason Fung
ผู้แปล
ลลิตา ผลผลา
จำ�นวนหน้า 416 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์ 2021
ISBN		
978-616-8221-60-0

•
•
•
•

ทำ�ไมการแบ่งกินมื้อเล็กๆ จึงยิ่งส่งผลเสียต่อน้ำ�หนักตัว
อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของปรากฏการณ์โยโย่เอฟเฟกต์
เหตุใดการจำ�กัดแคลอรีอาหารจึงช่วยให้น้ำ�หนักลดได้เพียงระยะสั้นๆ
ปัจจัยใดคือภัยมืดเบื้องหลังภาวะโรคอ้วนและโรคเบาหวานในเด็กวัยเรียน

“ความอ้วน” คือศัตรูตัวร้ายแห่งยุคสมัยที่กัดกินสุขภาพของผู้คนทุกเพศทุกวัยทั่วโลก ดร.เจสัน เฝิง แพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการลดน้�ำ หนัก จะพาเราตามรอยเส้นทางการต่อสูใ้ นสงครามอันยาวนานระหว่างมนุษย์กบั โรคอ้วน
ไขปริศนาต้นตอทีแ่ ท้จริงของความอ้วนทีว่ นเวียนอยูร่ อบคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และน้�ำ ตาล ทลายคำ�ลวงเรือ่ งแคลอรี
และสารพัดความเชือ่ ผิดๆ พร้อมเปิดโปงผูร้ า้ ยตัวจริงอย่างฮอร์โมนอินซูลนิ พ่วงด้วยคำ�แนะนำ� 5 ขัน้ ตอนลดน้�ำ หนัก
ที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ อันเป็นความหวังแห่งโลกใหม่ที่มนุษย์จะมีชัยต่อความอ้วนได้อย่างแท้จริง
เพราะ “ความอ้วน” ไม่ใช่เพียงเรื่องของรูปร่างหรือน้ำ�หนักตัว แต่เป็นภัยมืดที่ซ่อนเร้นในเส้นเลือดและขัดขวาง
เส้นทางแห่งการมีอายุยืนยาว การไขความลับเบื้องหลังโรคอ้วนจึงเป็นกุญแจสำ�คัญสู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
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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 ศรีพัฒนาสกุล
จำ�นวนหน้า 296 หน้า
ราคา		
295 บาท
ปีที่พิมพ์ 2018
ISBN		
978-616-93068-6-3

คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking จากคอร์สยอดนิยมของ Stanford d.school
•
•
•
•

เราจำ�เป็นต้องทำ�งานในสาขาที่เรียนมาไหม จะทำ�อย่างไรถ้าเราเพิ่งรู้ตัวว่าเลือกทางผิด?
เราเข้าใจธุรกิจของตนดีพอแค่ไหน?
เราจะสร้างสมดุลระหว่างงานและครอบครัวได้อย่างไร?
หากสิ่งที่เราฝันดูไกลเกินเอื้อม เราควรหยุดแค่นี้หรือพยายามต่อไป?

“ชีวิตที่ดี” เป็นเป้าหมายที่ใครต่อใครใฝ่หา แต่ชีวิตไม่ได้มีสูตรตายตัวเหมือนคณิตศาสตร์ เราต่างเผชิญปัญหา
ไม่คาดคิด ทางเลือกโหดหิน และความล้มเหลวได้ทุกเมื่อ การฝ่าฟันอุปสรรคในชีวิตไม่อาจพึ่งพาโชคหรือความ
ทุม่ เทเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งอาศัย “สายตา” ทีม่ องทะลุถงึ ปัญหาและแก้ไขให้ถกู จุด นีค่ อื วิธคี ด
ิ อย่างนักออกแบบ
หรือ Design Thinking
บิล เบอร์เนตต์ และ เดฟ อีวานส์ คือนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นนำ�ผู้ประยุกต์ใช้ Design Thinking เข้ากับ
การออกแบบชีวิต และเป็นผู้ริเริ่มหลักสูตร Designing Your Life ซึ่งกลายเป็นวิชายอดนิยมแห่งมหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด หนังสือเล่มนี้กลั่นกรองประสบการณ์และเคล็ดลับที่ผู้เขียนสั่งสมมาตลอดหลายปี ตั้งแต่วิธีค้นหา
ปัญหาที่ถูกต้อง การสร้างทีม การออกแบบงานในฝัน ไปจนถึงการสร้างภูมิคุ้มกันความล้มเหลว
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยใด ทำ�อาชีพอะไร กำ�ลังไล่ตามความฝันหรือยังหลงทางไร้จุดหมาย หนังสือเล่มนี้คือ
เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณ “ออกแบบชีวิต” ที่ปรารถนา โดยไม่มีคำ�ว่า “สายเกินไป”
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Designing Your Work Life:
คู่มือออกแบบชีวิตที่ใช่-งานที่ชอบ
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
นรา สุภัคโรจน์
จำ�นวนหน้า 336 หน้า
ราคา		
325 บาท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN		
978-616-8221-47-1

“งาน” คือองค์ประกอบสำ�คัญในชีวิตมนุษย์ คนเราทำ�งานเฉลี่ยอย่างน้อย 80,000 ชั่วโมงตลอดทั้งชีวิต ทว่าสถิติ
คนทำ�งานทั่วโลกที่ทำ�งานอย่าง “ไร้สุข” กลับสูงถึง 85 เปอร์เซ็นต์!
• คุณเป็นหนึ่งใน 85 เปอร์เซ็นต์นี้ใช่หรือไม่
• คุณเฝ้ารอให้ถึงวันศุกร์ และเกลียดวันจันทร์เป็นที่สุดใช่ไหม
• คุณไม่มคี วามสุขกับงาน เหลือทนกับเจ้านาย รูส้ กึ ว่างานไร้ความหมาย และคิดว่าการลาออกคือคำ�ตอบอยูห่ รือเปล่า
หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณว่า อย่าเพิ่งลาออก มาออกแบบงานกันใหม่ดีกว่า!
Designing Your Work Life ผลงานเล่มล่าสุดจากผู้เขียน Designing Your Life ชวนมาออกแบบชีวิต-การงาน
ทีป่ รารถนา ด้วยวิธคี ด
ิ อย่างนักออกแบบ หรือ “Design Thinking” พร้อมเจาะลึกแนวทางรับมือกับปัญหาสารพัน
ของคนทำ�งาน อาทิ เราควรเลือกเงินหรือความหมาย ทำ�อย่างไรเมื่องานท่วมจนรับไม่ไหว เราจะใช้ประโยชน์จาก
การเมืองในที่ทำ�งานได้หรือไม่ และอะไรคือทักษะสำ�คัญของการงานแห่งอนาคต
หาก Designing Your Life คือเรือ่ งของจินตนาการและการออกแบบอนาคตทีว่ าดฝัน Designing Your Work Life
ก็คือการลงมือสร้างจินตนาการและอนาคตเหล่านั้นให้เป็นจริง
พร้อมจะออกแบบ “ชีวิตที่ใช่-งานที่ชอบ” กันหรือยัง?
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ที่ (น่า) ทำ�งาน:

ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างที่ทำ�งานชั้นยอด
ชื่อต้นฉบับ The Best Place to Work: The Art
and Science of Creating
		
an Extraordinary Workplace
ผู้เขียน Ron Friedman
ผู้แปล
นรา สุภัคโรจน์
จำ�นวนหน้า 416 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN		
978-616-8221-41-9

•
•
•
•
•

ทำ�ไมที่ทำ�งานชั้นยอดถึงยอมจ้างคุณมา “เล่น”
เราจะออกแบบออฟฟิศอย่างไรให้ “ใส่ใจทุกรายละเอียด” และ “ส่งเสริมพลังสร้างสรรค์” ไปพร้อมกัน
ทำ�ไมบริษัทที่ประสบ “ความสำ�เร็จ” ถึงให้รางวัลกับ “ความล้มเหลว”
กลวิธีเปลี่ยน “กลุ่มคนแปลกหน้า” ให้กลายเป็น “ชุมชน” ต้องทำ�อย่างไร
ทีท่ �ำ งานสมัยใหม่กา้ วข้ามปัญหา “work-life balance” แล้วผสมผสานงาน ชีวติ ส่วนตัว และครอบครัว เข้าด้วยกัน
อย่างลงตัวได้อย่างไร
• ทำ�ไมพนักงานที่มี “ความสุข” หมายถึง “กำ�ไร” ที่มากขึ้น
• คาสิโน โลกวิดีโอเกม และนักเจรจาต่อรองกับคนร้าย สอนอะไรเรา เรื่องงานและที่ทำ�งาน

The Best Place to Work โดย รอน ฟรีดแมน นักจิตวิทยาสังคม ผูส้ นใจศึกษาแรงจูงใจของมนุษย์และพฤติกรรม
องค์การ ตอบโจทย์ทา้ ทายเรือ่ ง “ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างทีท่ �ำ งานชัน้ ยอด” ในโลกยุคใหม่ ผ่านข้อค้นพบล่าสุด
จากงานวิจยั ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม การบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ ร่วมด้วย
กลเม็ดเคล็ดลับจากบริษัทชั้นนำ� เช่น กูเกิล แอมะซอน และสตาร์บัคส์
หนังสือเล่มนี้เสนอคำ�ตอบสำ�หรับผู้บริหารและว่าที่ผู้นำ�แห่งอนาคต เพื่อออกแบบและลงแรงสร้าง ที่ (น่า) ทำ�งาน
ในฝัน ที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ นวัตกรรม ความสุข ความรู้สึกผูกพันและมีส่วนร่วม ผลงานที่น่าภาคภูมิ และ
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนทำ�งานทุกคน
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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
นรา สุภัคโรจน์
จำ�นวนหน้า 392 หน้า
ราคา		
395 บาท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN		
978-616-8221-32-7

“จงอย่าผัดวันประกันพรุ่ง จงดุลบัญชีแห่งชีวิตทุกวัน …
ผู้ที่ทำ�ชีวิตของตนให้เสร็จสมบูรณ์ทุกวันจะมีเวลาพอเสมอ”
							
– เซเนกา, Moral Letters to Lucilius
ในยุคที่เทคโนโลยีแทรกซึมเข้ามาในทุกซอกมุมของชีวิต และเราค้นหาทุกคำ�ตอบได้เพียงปลายนิ้ว เรากลับปล่อย
ให้คำ�ตอบสำ�คัญอย่างความหมายของชีวิตเราเองหล่นหาย เราหลงลืมอดีตและประสบการณ์อันทรงคุณค่า เราวิ่ง
ไล่ตามจังหวะชีวิตในปัจจุบัน ทว่าสะดุดล้มซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่าเพราะข้อมูลและภาระหน้าที่มากมายที่กองไร้ระเบียบ
โลกยุคใหม่กลืนกินเราจนไม่เหลือเวลาและเรี่ยวแรงจะวางแผนถึงอนาคตที่เราวาดฝันอีกต่อไป
ไรเดอร์ แคร์รอลล์ ได้คิดค้นระบบบันทึกแบบ “บุลเล็ตเจอร์นัล” หรือ “บูโจ” ซึ่งกลายเป็นกระแสโด่งดังทั่วโลก
และนำ�ทางให้คนจำ�นวนมากกลับมาควบคุมชีวิตตนเองได้อีกครั้ง ผ่านเครื่องมืออนาล็อกที่จะช่วยจัดระเบียบชีวิต
และการทำ�งานในยุคดิจิทัล เพื่อให้คุณทำ�งานน้อยลงแต่ประสบความสำ�เร็จมากขึ้น จัดการสารพัดข้อมูลที่อัดแน่น
ในหัว และโฟกัสกับสิ่งที่สำ�คัญต่อชีวิตอย่างแท้จริง
The Bullet Journal Method: วิถีบันทึกแบบบูโจ เหมาะสำ�หรับใครก็ตามที่อยากจัดระเบียบชีวิต นักสร้างสรรค์
ที่ต้องการกรอบชัดเจน หรือคนที่กำ�ลังค้นหาเป้าหมายของตนท่ามกลางกระแสดิจิทัลอันท่วมท้น หนังสือเล่มนี้จะ
เปลี่ยนคุณจากที่เคยเป็นแค่ผู้โดยสาร ให้กลายเป็นกัปตันที่ควบคุมชีวิตได้ดั่งใจปรารถนา ผ่านการบันทึกอดีต
จัดระเบียบปัจจุบัน และออกแบบอนาคตด้วยมือคุณเอง
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Why We Sleep:
นอนเปลี่ยนชีวิต

ชื่อต้นฉบับ Why We Sleep: Unlocking the
		

Power of Sleep and Dreams
ผู้เขียน Matthew Walker
ผู้แปล
ลลิตา ผลผลา
จำ�นวนหน้า 504 หน้า
ราคา		
465 บาท
ปีที่พิมพ์ 2020
ISBN		
978-616-8221-30-3

•
•
•
•

คนที่นอนหลับคืนละ 6 ชั่วโมงนาน 10 วัน จะมีประสิทธิภาพต่ำ�พอๆ กับคนที่อดนอนติดต่อกัน 24 ชั่วโมง
ถ้าคุณตื่น 7 โมงและกลับบ้านตอนตีสอง คุณจะขับรถได้แย่พอๆ กับคนที่เข้าข่ายเมาแล้วขับ
ผู้ชายที่นอนน้อยจะมีขนาดอัณฑะเล็กกว่า และมีจำ�นวนอสุจิลดลงเกือบ 30%
ทุกครั้งที่คุณกดปุ่มเลื่อนปลุกตอนตื่นนอน คุณกำ�ลังทำ�ร้ายหัวใจและระบบประสาทของคุณเอง!

“การนอนหลับ” คือกลไกอัศจรรย์ทธี่ รรมชาติรงั สรรค์ให้มนุษย์ และเป็นหนึง่ ในสามเสาหลักแห่งสุขภาพดี ควบคูก่ บั
อาหารและการออกกำ�ลังกาย ทว่าน้อยคนจะเข้าใจปริศนาเบือ้ งหลังการนอนหลับและการฝัน และมักมองข้ามกิจวัตร
ยามค่ำ�คืนอันแสนสำ�คัญ ซึ่งเป็นกุญแจสู่คุณภาพชีวิตและอายุขัยที่ยืนยาว
แมตธิว วอล์กเกอร์ ศาสตราจารย์ดา้ นประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา และผูก้ อ่ ตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารด้านการนอนหลับ
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ จะนำ�คุณดำ�ดิ่งสู่ห้วงนิทราอันเร้นลับ ไขปริศนาเบื้องหลังการหลับและการฝัน
ทีซ่ อ่ นอยูใ่ นสมอง ตลอดจนผลกระทบต่อการเรียนรู้ ความจำ� และความเชือ่ มโยงกับโรคร้ายอย่างอัลไซเมอร์ เบาหวาน
หรือมะเร็ง พร้อมตอบสารพัดข้อข้องใจเรื่องการนอนหลับ เช่น คาเฟอีนและแอลกอฮอล์ส่งผลอย่างไรต่อการ
นอนหลับ? ความฝันช่วยเยียวยาบาดแผลทางอารมณ์ได้อย่างไร? เหตุใดวัยรุน่ จึงชอบนอนดึกและตืน่ สาย? ยานอนหลับ
คือตัวช่วยหรือตัวร้ายที่บ่อนทำ�ลายการหลับกันแน่?
หนังสือเล่มนี้คือคู่มือการนอนหลับฉบับสมบูรณ์ที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ ซึ่งไม่เพียงถ่ายทอดเคล็ดลับ
ที่ช่วยให้คุณนอนหลับอย่างมีคุณภาพทุกคืน แต่ยังฟื้นฟูศักยภาพในการใช้ชีวิตอย่างเปี่ยมพลังในทุกๆ วัน
โดยไม่ต้องอาศัยยาบำ�รุงหรือเทคโนโลยีการแพทย์ล้ำ�สมัยใดๆ ทั้งหมดนี้เริ่มต้นได้ง่ายๆ เพียงแค่คุณก้าวขึ้นเตียง
ปิดไฟ แล้วจมดิ่งสู่ห้วงการหลับใหลที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ

Smart Business
and
Entrepreneurship
ธุรกิจและผู้ประกอบการสร้างสรรค์
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องค์กรไม่กลัว
ชื่อต้นฉบับ The Fearless Organization:
Creating Psychological Safety in the
Workplace for Learning, Innovation,
and Growth
ผู้เขียน
Amy C. Edmondson
ผู้แปล
ทิพย์นภา หวนสุริยา
จำ�นวนหน้า 304 หน้า
ราคา		
350 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		
978-616-8313-41-1

ในโลกที่ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ (VUCA) องค์กรต้องการความกล้าหาญที่จะฝ่าคลื่นลม
ยิง่ กว่ายุคไหนๆ ทว่าแม้จะจ้างคนมีพรสวรรค์มามากเพียงใด ความเก่งก็ไม่อาจฉายแสงหากถูก “ความกลัว” บดบัง
แนวคิดชั้นเลิศกลับถูกแช่แข็ง และหายนะอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้วัฒนธรรมความกลัว
เอมี ซี. เอ็ดมอนด์สัน ศาสตราจารย์จากวิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด และผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดแห่งปี 2021
โดย Thinkers50 กลัน่ กรองประสบการณ์วจิ ยั กว่า 30 ปี สูแ่ นวคิด “ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา” เพือ่ แนะแนวทาง
ก้าวข้ามความกลัวที่คอยฉุดรั้งประสิทธิภาพขององค์กร และเปิดพื้นที่ให้คนทำ�งานได้เติบโตอย่างสร้างสรรค์
ผ่านองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ทำ�ได้จริง อาทิ
•
•
•
•

แนวทางสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เปิดรับความเห็นต่าง ข้อผิดพลาด และไอเดียนอกกรอบ
“ชุดเครื่องมือของผู้นำ�” และวิธีตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ต่อความคิดเห็น
กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมผ่าน “เสรีภาพที่จะล้มเหลว” และการกระตุ้นความล้มเหลวที่ชาญฉลาด
บทเรียนจากกรณีศึกษาหลากหลายแวดวง ทั้งพิกซาร์ กูเกิลเอ็กซ์ นาซา ไปจนถึงภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

มาเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้า เปลี่ยนความเงียบเป็นความเห็น และเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความสำ�เร็จ
นี่คือคู่มือชั้นยอดสำ�หรับสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งจากภายใน และส่งเสริมให้คนทำ�งานซึ่งเป็น “หัวใจ” ขององค์กร
เรียนรู้และเติบโตได้โดยปราศจากความกลัว
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วิชาสานสัมพันธ์:

เคล็ดลับการสื่อสาร-สร้างสัมพันธ์ ในโลกธุรกิจ
และชีวิตส่วนตัว
ชื่อต้นฉบับ Connect: Building Exceptional
Relationships with Family, Friends
and Colleagues
ผู้เขียน
David Bradford and Carole Robin
ผู้แปล
สานุช ณ ถลาง
จำ�นวนหน้า 376 หน้า
ราคา		
380 บาท
ปีที่พิมพ์ 2022
ISBN		
978-616-8313-10-7

จากคอร์สเรียนยอดนิยมตลอดกาลของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สู่คู่มือ
เปลี่ยนความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งและทรงพลัง!
ความสัมพันธ์ที่ดีคือกุญแจของชีวิตที่ประสบความสำ�เร็จทั้งในโลกการทำ�งานและชีวิตส่วนตัว และการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพก็คือหัวใจของทุกความสัมพันธ์ เดวิด แบรดฟอร์ด และแคโรล โรบิน ผู้พัฒนาวิชา Interpersonal Dynamics หรือ Touchy-Feely ร่วมกันสกัดแก่นวิชาอันทรงพลัง ผสมผสานองค์ความรู้ด้านจิตวิทยา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มาเป็นหลักการสื่อสารอย่างมี IQ – EQ เพื่อฝ่าทางตันและพิชิตยอดเขาแห่งความ
สัมพันธ์ ด้วยหลากหลายเคล็ดลับที่ใช้ได้จริง เช่น
•
•
•
•
•

วิธีเปิดเผยตัวตนและความเปราะบางด้วย “กฎ 15 เปอร์เซ็นต์”
การให้ฟีดแบ็กแบบ “ไม่ข้ามเส้น” และ “เจาะจงพฤติกรรม”
เทคนิคกะเทาะเปลือก “ความขัดแย้ง” เพื่อแก้ปัญหาฝังลึก
วิธีใช้ “อารมณ์” อย่างมีประสิทธิภาพ
หนทางรักษา “สมดุล” และ “ขีดเส้น” ความสัมพันธ์

เพราะทุกความสำ�เร็จมีรากฐานจากความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อน คนรัก เพื่อนร่วมงาน เจ้านาย
ลูกน้อง หรือผู้บริหารธุรกิจ วิชาสานสัมพันธ์ จะพาคุณไปเรียนรู้วิธีรักษา ต่อยอด เติมเต็มความสัมพันธ์
“แบบพิเศษ” เพื่อเปลี่ยนความสัมพันธ์จากผิวเผินเป็นผูกพัน จากง่อนแง่นเป็นแข็งแกร่ง จากคู่แข่งเป็นคู่คิด
และเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่มุ่งสู่เป้าหมายได้ด้วยการสื่อสารที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริง
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การเงิน 101
ฉบับ Harvard Business Review
ชื่อต้นฉบับ How Finance Works: The HBR Guide
		

to Thinking Smart About the Numbers

ผู้เขียน
Mihir Desai
ผู้แปล
ศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์
จำ�นวนหน้า 276 หน้า สี่สีทั้งเล่ม
ราคา		
495 บาท
ปีที่พิมพ์
ISBN		
ขนาด		

2021
978-616-8221-83-9
9.8 x 0.7 x 7.4 นิ้ว

การเงินและการวิเคราะห์ตวั เลขอาจเป็นยาขมทีห่ ลายคนเบือนหน้าหนี แต่การเงินสอดแทรกอยูใ่ นโลกการทำ�งานทัง้
ระดับบุคคลและองค์กร และการเข้าใจกลไกอันซับซ้อนแยบยลของตัวเลขคือกุญแจสำ�คัญที่จะช่วยให้เราตัดสินใจ
ทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดและมั่นใจ
การเงิน 101 ฉบับ Harvard Business Review ย่อยหลักสูตรการเงินจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ถอดบทเรียน
จากกรณีศกึ ษาของบริษทั ชัน้ นำ�อย่างแอมะซอน เฟซบุก๊ ไฮเนเก้น เน็ตฟลิกซ์ แอปเปิล้ หรือชาร์ป พร้อมสอดแทรก
มุมมองจากจากผู้บริหาร C-level และผู้คร่ำ�หวอดในวงการ เพื่อคลายปมตัวเลขทางการเงินอันยุ่งเหยิงและเผย
แก่นสำ�คัญของโลกการเงิน อาทิ
•
•
•
•
•

แนวคิดหลักและตัวเลขทางการเงินที่สำ�คัญ พร้อมที่มาและวิธีการนำ�ไปใช้จริง
ระบบนิเวศทางการเงินและแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง “ผู้เล่น” แต่ละกลุ่ม
การสร้างมูลค่า วัดมูลค่า และเพิ่มมูลค่าที่แท้จริงให้บริษัท
การปูพื้นฐานมุมมองทางการเงินที่ให้ความสำ�คัญกับอนาคตมากกว่าอดีตและปัจจุบัน
หลักการประเมินมูลค่าทางการเงินของสิ่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน แผนเรียนต่อ หรือหุ้นบริษัท

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนรายย่อย นักเรียนด้านการเงิน ผู้บริหาร มือใหม่ทางธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไป หนังสือเล่มนี้
จะช่วยให้คุณเข้าใจการเงินอย่างลึกซึ้ง มองเห็นภาพรวมของวงการการเงิน พร้อมทั้งจับจังหวะลงทุนอย่างแม่นยำ�
และมีเหตุผล เพื่อพิชิตโลกการเงินแบบ win-win ทั้งในชีวิตประจำ�วันและการทำ�งาน
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Social Startup Success:

สู่ความสำ�เร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม
ชื่อต้นฉบับ Social Startup Success:
How the Best Nonprofits Launch,
Scale Up, and Make a Difference
ผู้เขียน
Kathleen Kelly Janus
ผู้แปล
ลลิตา ผลผลา
จำ�นวนหน้า 352 หน้า
ราคา		
380 บาท
ปีที่พิมพ์ 2019
ISBN		
978-616-8221-14-3

ปัญหาสังคมเร่งด่วนที่เราเผชิญอยู่ทกุ วันนีต
้ ้องอาศัยภาวะผูน้ �ำ ทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ยิ่งกว่าครั้งใดๆ และหนังสือ
เล่มนี้จะสอนสิ่งที่คุณจำ�เป็นต้องรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ดี
								
– มูฮัมมัด ยูนุส เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
Social Startup Success: สู่ความสำ�เร็จสตาร์ทอัพเพื่อสังคม เจาะลึกเบื้องหลังสตาร์ทอัพเพื่อสังคมชั้นนำ�ที่มี
ผลประกอบการสูงสุดและสร้างผลกระทบระดับโลกในหลากหลายแวดวง เช่น Room to Read องค์กรส่งเสริม
การกระจายหนังสือและสร้างห้องสมุดให้ประเทศแถบแอฟริกาและเอเชีย Code 2040 ที่มีเป้าหมายเพิ่มความ
หลากหลายทางเชือ้ ชาติให้พนักงานในซิลคิ อนแวลลีย์ และ Kiva แพลตฟอร์มระดมทุนชือ่ ดังทีช่ ว่ ยจัดหาเงินกูใ้ ห้แก่
วิสาหกิจรายย่อยนับล้านรายในกว่า 90 ประเทศ
แคธลีน เคลลี เจนัส อาจารย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และผู้คร่ำ�หวอดในวงการธุรกิจเพื่อสังคม ใช้เวลากว่า 5 ปี
สัมภาษณ์ผกู้ อ่ ตัง้ ทีมผูน้ �ำ และผูใ้ ห้ทนุ สนับสนุนสตาร์ทอัพเพือ่ สังคมดาวรุง่ หลายสิบแห่ง ก่อนจะรวบยอดความคิด
ออกมาเป็นคู่มือที่สร้างแรงบันดาลใจ มีเหตุผลเชิงประจักษ์รับรอง และที่สำ�คัญคือปฏิบัติได้จริงและนำ�ไปปรับใช้ได้
ทันที
หนังสือเล่มนี้จะช่วยชี้แนะแนวทางให้นักธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปสามารถเริ่มต้นกิจการได้อย่าง
มั่นคง ยกระดับองค์กรไปสู่ทิศทางที่มุ่งหวัง ขจัดอุปสรรคทางความคิด กระตุ้นนวัตกรรมทางสังคม และสร้าง
การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

