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นครรัตติกาล เล่ม 2 เมืองเถ้า
คาสซานดรา แคลร์ (เขยีน) 
ฤทยัรตัน์ สขุถาวร (แปล)
9786169029137
ราคา 240 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 360 หน้า
ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2554

นครรัตติกาล
นครรตัตกิาล  นครลกึลบั  หลากสสีนั  งามจบัตา น่าหลงใหล  พร้อมผู้คนที่มชีวีติลุ้นระทกึน่าตดิตาม

ซรีี่ส์ขายดอีนัดบัหนึ่งของนวิยอร์กไทม์ ขายดทีี่สดุของยูเอสเอทูเดย์ วอลล์สตรทีเจอร์นลั พบัลชิเชอรส์วคิลี่

พมิพ์แล้วกว่า 4.5 ล้านเล่ม แปลไปมากกว่า 30 ภาษา ถ่ายท�าเป็นภาพยนตร์ The Mortal Instrument หรอื

วรรณกรรมแปล
 New York Times Bestseller & Unputdownable SERIES 

วรรณกรรม44

The New York Times Bestseller
USA TODAY’S Bestseller

นครรัตติกาล เล่ม 4 
เมืองเทวดาตกสวรรค์
คาสซานดรา แคลร์ (เขยีน), 
ฤทยัรตัน์ สขุถาวร (แปล)
9786167246277
ราคา 240 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 320 หน้า 
พมิพ์ครั้งแรก 2555

Box Set นครรัตติกาล
คาสซานดร้า แคลร์
8858720702467
ราคา 599 บาท
พมิพ์ครั้งแรก 2558

นครรัตติกาล เล่ม 6
เมืองไฟสวรรค์

นครรัตติกาล เล่ม 1 เมอืงกระดูก

คาสซานดรา แคลร์ (เขยีน) 

ฤทยัรตัน์ สขุถาวร (แปล)

9786169029113

ราคา 260 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม.  404 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2554

เมื่อคลารี่ เฟรย์ สาวน้อยวัยสิบห้าไปเที่ยวคลับแพนดิ 

โมเนยีมในนวิยอร์ก เธอไม่คดิเลยว่าจะเหน็การฆาตกรรม ซึ่ง

มฆีาตกรเป็นเดก็วยัรุ่นสามคน มลีายสกัแปลกๆ ตามตวัและ

ใช้อาวธุประหลาด คลารี่รูว่้าควรโทรแจ้งต�ารวจ แต่กย็ากจะแจ้ง

เรื่องฆาตกรรมในเมื่อศพหายไปและไม่มีใครมองเห็นฆาตกร 

เว้นแต่คลารี่

นอกจากตกตะลงึที่เธอมองเหน็พวกเขาแล้ว ฆาตกรยงัเล่า

ว่าพวกตนเป็นนักล่าเงา เผ่าพันธุ์นักรบลึกลับที่มุ่งมั่นก�าจัด

ปีศาจให้หมดโลก ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง แม่ของคลารี่หายไป

และคลารี่กเ็กอืบถกูปีศาจฆ่า แต่ท�าไมปีศาจจงึสนใจสามญัชน

ธรรมดาอย่างคลารี่และแม่ และท�าไมจู่ๆ คลารี่ก็มีตาทิพย์  

นกัล่าเงาล้วนอยากรู้...

นครรัตติกาล เล่ม 3 เมืองแก้ว
คาสซานดรา แคลร์ (เขยีน) 
ฤทยัรตัน์ สขุถาวร (แปล)
9789749850756
ราคา 270 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 408 หน้า 
ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

นครรัตติกาล เล่ม 5 
เมืองวิญญาณสาบสูญ
คาสซานดรา แคลร์ (เขยีน), 
ฤทยัรตัน์ สขุถาวร (แปล)
9786167246697
ราคา 290 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 400 หน้า
ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2556

คาสซานดรา แคลร์
 เกิดที่ เตหะราน อิหร่าน 

พ่อแม่เป็นชาวอเมริกัน  วัยเด็ก

ส่วนใหญ่ของเธอคือการท่องไป 

ทั่วโลกกับครอบครัว รวมทั้ง

เคยเดินเขาหิมาลัยเมื่อยังเดิน

เตาะแตะ  เธอเคยอาศัยอยู่ในฝรั่งเศส อังกฤษ และสวิต-

เซอร์แลนด์ตั้งแต่ก่อนอายุครบสิบขวบ ในเมื่อครอบครัว

ย้ายบ้านบ่อยมากเธอจึงคุ้นเคยกับหนังสือ และเคยหนีบ

หนังสือเล่มหนึ่งไปด้วยทุกหนทุกแห่ง เธอเรียนมัธยม

ปลายที่ลอสแอนเจลิส เคยเขียนนิยายเพื่อให้เพื่อนร่วมชั้น

สนุกสนาน รวมทั้งนิยายเรื่องยาว “สาวงามคาสซานดรา” 

อิงเรื่องสั้นชื่อเดียวกันของ เจน ออสเตน

สำ�นักพิมพ์
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เงารัตติกาล ฉบับนิยายภาพ 

เล่ม 1 นางฟ้าไขลาน

คาสซานfiดรา แคลร์ (เขยีน)

วชัรวชิญ์ (แปล)

เฮคยงุ บคั (ภาพประกอบ)

9786167818849 

ราคา 200 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 248 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2557

วร
รณ

กร
รม

เงารัตติกาล ฉบับนิยายภาพ 

เงารัตติกาล

 New York Times Bestseller & Unputdownable SERIES 

หนังสือดี เหมาะสำาหรับผู้อ่านอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป

ดุเดือด ดื่มด�่ำ ระทึกขวัญไปกับเหล่ำนักล่ำเงำ ผลงำนของ คำสซำนดรำ แคลร ์

ต่อเน่ืองจำก นครรัตติกำล และ เงำรัตติกำล ซีรีส์ขำยดีท่ัวโลก
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DG 0013 วรรณกรรม

คาสซานดรา แคลร์ เขียน  อรุโณทัย แปล
I S BN 978-616-14-0259-4

9 7 8 6 1 6 1 4 0 2 5 9 4
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0
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DG 0039 วรรณกรรม

www.booktime.co.th

THE DARK ARTIFICES
# 1 New York Times Bestseller

เ ล่ ห์ รั ต ติ ก า ล

เล่ห์รัตติกาล

ImArnPUB
shadowhunterTH

ในเครือสุขภาพใจ

คาสซานดรา แคลร์ เขียน  
อรุโณ

ทัย แปล

ห้าปีนับแต่ เมืองไฟสวรรค์ ที่นักล่าเงาแทบล่มสลาย เอ็มม่า คาร์สแตร์ส 
ไม่ใช่เด็กหญิงผู้โศกสลดอีก แต่คือหญิงสาวผู้มุ่งมั่นล้างแค้น !

ระหว่างหาเบาะแสไปทั่วลอสแองเจลิส ต้ังแต่ถนนซันเซ็ตไปจนถึงทะเล
น่าหลงใหลที่ซัดสาดชายหาดซันตาโมนิก้า เอ็มม่าต้องเรียนรู้การเช่ือสมอง
และหัวใจตัวเอง ทั้งไม่ให้ทรยศจนเตลิดไปผิดทาง เพราะจูเล่ียน แบล็คธอร์น 
สหายศึก...

เร่ืองราวซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อภูตส่ง มาร์ค พี่ชายจูเล่ียนกลับมาในฐานะเบี้ย-
ต่อรอง ให้นักล่าเงาสืบสวนการตายของภูต ทว่าเวลาในโลกของภูตต่างไป 
อายุมาร์คจึงแทบไม่เพิ่มขึ้น เขาจ�าพี่น้องไม่ได้ ท้ังการเป็นนักล่าคะนอง-ภูต
ที่โหดเหี้ยมที่สุดมาเนิ่นนาน  มาร์คจะกลับมาอยู่ร่วมกับครอบครัวได้จริงหรือ

คาสซานดรา แคลร์ เขียน
อรุโณทัย แปล

เรื่องราวของนักล่าเงาต่อเนื่องจาก  
THE MORTAL INSTRUMENTS

เรื่องราวของนักล่าเงา ต่อเน่ืองจาก  
THE MORTAL INSTRUMENTS

THE DARK ARTIFICES
# 1 New York Times Bestseller

ห้าปีนับแต่ เมืองไฟสวรรค์ ที่นัก
ล่าเงาแทบล่มสลายจากสงคราม
หฤโหด เอ็มม่า คาร์สแตร์ส ไม่ใช่
เด็กหญิงทีโ่ศกสลดอกี แต่คอืหญิง
สาวผู้มุ่งมั่นล้างแค้น !

และเม่ือมาร์ค แบล็คธอร์น 
กลับมาจากนักล่าคะนอง เพื่อให้ 
นักล่าเงาสืบสวนการตายของภูต 
การเป็นนักล่าโหดเหี้ยมท่ีสุดมา
เนิ่นนาน จะท�าให้มาร์คกลับมา
อยู่ร่วมกับครอบครัวได้จริงหรือ.

ImArnPUB shadowhunterTHTHE INFERNAL DEVICES

THE MORTAL INSTRUMENTS

ต้นเรื่องของ นครรัตติกำล

เ ล่ ห์ รั ต ติ ก า ล

เ ล่ ม 1

เ ล่ ม 1

เ ล่ ม 1

ImArnPUB booktimeTH

การเป็นแม็กนัส เบนไม่ง่าย 
เขามักถูกเรียกไปแก้ปัญหา

ใหช้าวบา้น  ทัง้สมยัปฏวิตัฝิรัง่เศส 
ช่วงไฟดับทั่วเมืองนิวยอร์ก การ
ศกึครัง้แรกระหวา่งวาเลนไทนก์บั
สถาบัน ทว่าการลักลอบพามารี 
อังตัวเน็ตต์ลี้ภัยเทียบไม่ได้เลย
กบัการรกัผดีดูเลอืด หรอืเดทกับ
นักล่าเงา

เรื่องสนุกในชีวิตของจอมพ่อมดแห่งบรูคลิน

คาสซานดรา แคลร์
ซาราห์ รีส เบร็นแนน 
มอรีน จอห์นสัน เขียน

ทีมแม็กนัส แปล

ImArnPUB

ติดอันดับขายดีของ นิวยอร์กไทม์ส กว่า 2 ปี

ขายดีที่สุดของ ยูเอสเอทูเดย์  วอลล์สตรีทเจอร์นัล  พับลิชเชอส์วีคลี่

พิมพ์แล้วกว่า 24 ล้านเล่ม แปลไปมากกว่า 35 ภาษา

THE INFERNAL DEVICES

THE MORTAL INSTRUMENTS

ในเครือสุขภาพใจ

COVER DESIGN BY RUSSELL GORDON & NICHOLAS SCIACCA
COVER ILLUSTRATION COPYRIGHT
© 2013 BY CLIFF NIELSEN หนังสือดี เหมาะสำาหรับผู้อ่านอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป

I S BN 978-616-14-0212-9

9 7 8 6 1 6 1 4 0 2 1 2 9
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DG 0032 วรรณกรรม

www.booktime.co.th

คาสซานดรา แคลร์, ซาราห์ รีส เบร็นแนน, มอรีน จอห์นสัน เขียน
ทีมแม็กนัส แปล

คาสซานด
รา แคลร์

ซาราห์ รีส เบร็นแนน 
มอรีน จอห์นสัน

#1 New York Times Bestselling Series
ค้นพบโลกลึกลับของนักล่าเงาในสองซีรีส์ขายดีระดับโลก

ซีรีส์ยอดนิยม ต้นเรื่องของนครรัตติกาล  

เรื่องราวของต้นตระกูลนักล่าเงาในลอนดอนยุควิกตอเรีย

The Bane Chronicles

The Bane 
Chronicles

The New York Times Bestselling Companion to
THE MORTAL INSTRUMENTS and THE INFERNAL DEVICES Series 

เรื่องสนุกในชีวิตของจอมพ่อมดแห่งบรูคลิน
           และ  เ ง า รั ต ติ ก า ล

The Bane Chronicles

จาก

แม็กนัส เบน
ผู้เขียน: คาสซานดร้า แคลร์

9786161402129

ราคาปก: 350 บาท

สำานักพิมพ์: อิ่มอ่าน

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 400 หน้า

ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2558

ผู้เขียน: คาสซานดร้า แคลร์

ผู้แปล: อรุโณทัย

9786161402594

ราคาปก: 450 บาท

สำานักพิมพ์: อิ่มอ่าน

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 500 หน้า

ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2560

เรื่องราวของนักล่าเงายังติดตรึงใจนักอ่านก็จริง ทว่าเรื่องที่คนอยากรู้จริงๆ 

กลับเป็นเรื่องของพ่อมดผู้ยิ่งยง จอมพ่อมดแห่งบรูคลิน แม็กนัส เบน ผู้ใช้

ชีวิตมาหลายศตวรรษ (กี่ศตวรรษกันแน่ล่ะ) อิ่มอ่านจึงขอนำาเสนอ แม็กนัส 

เบน เรื่องราวชีวิตที่พ่อมดหนุ่ม (จริง ๆ นะ) เขียนเองกับมือ เพื่อให้ได้ร่วม

รู้เห็น ร่วมเผชิญชีวิตโลดโผนของแม็กนัส เบน ซึ่งเคยเป็นความลับอย่างที่

น้อยคนนักจะรู้

คำานำาเรื่องราวของนักล่าเงา หรือ เนฟิลิม (ชื่อในวงการ) ยังมีมาให้

อ่านกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากประทับใจกับชีวิตที่มีแต่รอยแผลเป็น

และการสังหารของเหล่านักรบครึ่งเทวดาใน นครรัตติกาล และ เงา

รัตติกาล สองซีรีส์ยอดนิยม

เล่ห์รัตติกาล ท่านหญิงเที่ยงคืน เล่ม 1

45จัดจำ�หน่�ยโดย บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำ�กัด
www.booktime.co.th

USA TODAY’S Bestseller
เงารัตติกาล เล่ม 1 

นางฟ้าไขลาน

คาสซานfiดรา แคลร์ (เขยีน)

ปตมิา รชัตะวรรณ (แปล)

9786167818603 

ราคา 260 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 

336 หน้า  ปกอ่อน 

พมิพ์ครั้งแรก 2557

ลอนดอนปี ค.ศ. 2878 เทสซ่า เกรย์ สาวน้อย

จากนวิยอร์ก เข้าไปพวัพนักบัโลกของนกัล่าเงา โลก

ของพ่อมดแม่มด มนษุย์หมาป่า ค้างคาวดูดเลอืด 

เทสซ่าจะเข้าใจ ท�าใจยอมรบั และเอาตวัรอดไปได้

อย่างไร

เงารัตติกาล เล่ม 1 

เจ้าชายไขลาน

คาสซานfiดรา แคลร์ (เขยีน)

ปตมิา รชัตะวรรณ (แปล)

9786167105871 

ราคา 280 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 364 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2557

ความรกัและความลวงท�าลาย ได้แม้กระทั่งจติใจบรสิทุธิ์  

ที่สดุ ชวีติใหม่ของเทสซ่า เกรย์ ไม่ปลอดภยั เมื่อสมาชกิภาค ี

กดดนัให้ชาร์ลอ็ตต์ลาออกจากต�าแหน่งผ้ดููแลสถาบนัลอนดอน

ซึ่งหมายความว่าเทสซ่าจะตกเป็นเหยื่อของใต้เท้าที่ยัง

ลอยนวล วิลและเจมไม่ยอมปล่อยให้เกิดเรื่องนั้นขึ้น แต ่

บางครั้งอนัตรายมาจากสิ่งที่คาดไม่ถงึ

เ ล่ ม 3เ ล่ ม 1

เ ล่ ม 1

เ ล่ ม 2
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วรรณกรรม46

“กิดวิทซ์เข้าใจนิทานกริมม์อย่างถ่องแท้ และ

ร้อยเรียงเร่ืองราวต่างๆ เข้าด้วยกนัอย่างเฉลยีวฉลาด 
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208 หน้า / 252 หน้า / 256 หน้า พมิพ์ครั้งแรก 2554 / 2556 / 2557

 
 

นครรัตติกาล เล่ม 6 เมืองไฟสวรรค์  

ผู้เขียน: คาสซานดร้า แคลร์ 
ผู้แปล: ฤทัยรัตน์ สุขถาวร 
ราคาปก:  450  บาท 
Barcode: 9786161401771 
ส านักพิมพ์: อ่ิมอ่าน 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 540 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรือ่งย่อ 
เม่ือคลารี่และผองเพื่อนร่วม มือกันสู้ผู้ร้ายสุดชั่วช้า พี่ชาย

ของคลารี่ เซบาสเตียน มอร์เกนสเติร์นรุกคืบอย่างเป็นระบบ เสี้ยม
นักล่าเงาให้สู้กันเอง ใช้ถ้วยนรกานต์เปลี่ยนนักล่าเงาเป็นอสุรกาย
จากฝันร้าย พรากครอบครัว และคู่รักจากกัน นักล่าเงาต้องล่าถอย
สู่ไอดริส ทว่าหอปีศาจแห่งอลิกันเต้ ก็ไม่อาจขวางเซบาสเตียน และ
เม่ือเนฟิลิมถูกกักอยู่ในไอดริส ใครจะป้องกัน โลกจากปีศาจได้  

 

เงารัตติกาล เล่ม 3 เจ้าหญิงไขลาน 

ผู้เขียน: คาสซานดร้า แคลร์ 
ผู้แปล: ปติมา รัชตะวรรณ 
ราคาปก:  350 บาท 
Barcode: 9786161402419 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 40 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 

อันตรายรอบด้าน การทรยศ ความลับ ความไว้ใจ และ
บทสรุปของความรัก เล่มจบของ the Infernal Devices trilogy 
เทสซ่า เกรย์ควรมีความสุขท่ีก าลังจะเป็นเจ้าสาว แต่เพียงเริ่ม
ตระเตรียมงานแต่งงาน เงามืดก็ปกคลุมไปทั่วสถาบันลอนดอน เม่ือ
ใต้เท้าต้องการเธอมาเป็นเจ้าสาวเช่นกัน (ไม่ใช่เพราะความรักแน่ๆ) 
โดยเอาชีวิตเจม-คู่หม้ันของเธอ เป็นข้อแลกเปลี่ยน บีบนักล่าเงาให้
ยอมจ านน  ชาร์ล็อต-หัวหน้าสถาบันฯ และเหล่านักล่าเงาตกที่น่ัง
ล าบาก เม่ือต้องรับมือกับกองทัพหุ่นกลสุดสยอง ในขณะที่เกิด
ความขัดแย้งขึ้นในภาคี วิลที่รัก  เทสซ่าไม่แพ้เจม พยายามท าทุก
วิถีทางเพื่อช่วยเธอ 

 
เลวีอาธาน ปฐมบทมหสงคราม 
ผู้เขียน: สกอต เวสเตอร์เฟลด 
ผู้แปล: พ่อช้าง 
ราคาปก:  320 บาท 
Barcode: 9786161402402 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 360 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และโลกอีกใบหน่ึง ซ่ึงมีสัตว์

มหัศจรรย์และเครื่องจักรติดอาวุธ เม่ือเจ้าชายอเล็กซานดาร์แห่ง
จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ตกเป็นเป้าสังหารของเยอรมันต้องลี้ภัย
จากประเทศโดยขับ "วอล์คเกอร์" หุ่นยนต์ของทหารหนีสุดชีวิต 
ในขณะที่ทางฝั่งอังกฤษ เดอรีน ชาร์ป ตามความฝันของเธอด้วย
การปลอมตัวเป็นผู้ชาย ไปเป็นพลทหารในกองทัพว่ึงน าไปสู่ภารกิจ
สุดระทึกบน"เลวีอาธาน"เรือเหาะล ามหึมา ชีวิตบนยานรบที่ต่างกัน
อย่างสุดขั้วท่ามกลางไปส่งครามของทั้งสองจะเป็นอย่างไร เม่ือต่าง
มีหน้าที่อันยิ่งใหญ่และความลับส าคัญต้องปกปิด. 

แจ๊ค เรื่องจริงๆ นะของแจ๊คและต้นถั่ว 

ผู้เขียน: ลีเซล เชิร์ตลิฟฟ์ 
Barcode: 9786161402495 
ราคาปก: 220 บาท 
ส านักพิมพ์: อ่ิมอ่าน 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
   จ านวนหน้า: 232 หน้า 
   ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
เม่ือยักษ์มาปรากฏกายในแปลงกะหล่ าของเพื่อนบ้าน 

แจ๊ค เด็กชายผู้รักการผจญภัยจึงหาทางปีนขึ้นฟ้าไปตามหายักษ์ ถั่ว
วิเศษคือค าตอบ! ภารกิจน้ีมีเดิมพันสูงและอันตราย แม้จะท้าทาย
และหฤหรรษ์ ได้แหวกว่ายในพุดดิ้ง ซุปถั่วเขียว หรือเหินหาวด้วย
ช้อนกินข้าว แต่ขนาดเป็นสิ่งส าคัญในอาณาจักรยักษ์ แจ๊คต้อง
รับมือแมวยักษ์ คางคกยักษ์ น้ าฝนยักษ์ และเผชิญหน้ากับราชา
ยักษ์ผู้พร้อมโยนทุกคนลงเตาผิง! 

 
 
 
 

วรรณกรรม วรรณกรรม 
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เฮนรี ่เวลป์ หมาป่าวายร้าย หรอือาจจะเป็นในสกัวนั 

เมือ่พ่อของเขาเป็นฆาตกรฆ่าหนนู้อยหมวกแดงและ 

คุณยาย ทุกคนจึงเหมารวมว่าเฮนรี่คงไม่ต่างอะไร

จากพ่อ เป็นหลายปีที่เขาใช้ชีวิตเงียบ ๆ  ในดัสต์ ซิตี้ 

เมืองศูนย์กลางที่ขึ้นชื่อเรื่องตลาดมืด จนกระทั่งคดี

ฆาตกรรมท่ีสถานพินิจบังคับให้เฮนร่ีต้องหลบหนี 

เขาเริ่มสงสัยว่าพ่อของเขาอาจถูกจัดฉาก

“ดัสต์ ซิตี้ จินตนาการได้เทียบเท่าเทพนิยายกริมม์”
- Edmonton Journal

“เวสตันใช้ฝีมือการประพันธ์รังสรรค์เทพนิยาย 
ให้เป็นเรื่องท้าทายความคิด” 

- Kirkus Reviews

“ด�าเนินเรื่องโดดเด่น มีจินตนาการลึกล�้า เข้าใจใช้ 
ตัวละครชื่อดังและสัญลักษณ์ของเทพนิยาย 

ตัดกับฉากลึกลับ”
 - Publishers Weekly

“เป็นเทพนิยายที่แยบยลและถึงใจ  
เร้าความสนใจผู้อ่านได้ดีเยี่ยม” 

- Booklist

หนังสือดี เหมาะสำาหรับผู้อ่านอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
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ดัสต์ ซิตี้
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ราคาปก: 220 บาท

สำานักพิมพ์: อิ่มอ่าน

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 252 หน้า

ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2561

เรื่องย่อ

       “ชีวิตไม่ใช่เทพนิยาย เมื่อพ่อของคุณเป็นหมาป่าผู้ฆ่าหนูน้อย

หมวกแดง”เฮนรี่ เวลป์ หมาป่าวายร้าย หรืออาจจะเป็นในสักวัน 

เมื่อพ่อของเขาเป็นฆาตกรฆ่าหนูน้อยหมวกแดงและคุณยาย ทุกคน

จึงเหมารวมว่าเฮนรี่คงไม่ต่างอะไรจากพ่อ เป็นหลายปีที่เขาใช้ชีวิต

เงียบๆ ในดัสต์ ซิตี้ เมืองศูนย์กลางที่ขึ้นชื่อเรื่องตลาดมืด จนกระทั่ง

คดีฆาตกรรมที่สถานพินิจบังคับให้เฮนรี่ต้องหลบหนี เขาเริ่มสงสัย

ว่าพ่อของเขาอาจถูกจัดฉาก

แจ็ค เรื่องจริงๆ นะของแจ็คและต้นถั่ว
ผู้เขียน: ลีเซล เชิร์ตลิฟฟ์

ผู้แปล: ม.ล.วีรอร วรวุฒิ

9786161402495

ราคาปก: 220 บาท

สำานักพิมพ์: อิ่มอ่าน

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 232 หน้า

ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2560
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จิม บุทเชอร์ เขียน  วิศาสตร์ แปล
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เขาคือเชอร์ล็อก โฮล์มส์ในโลกพ่อมด

คืนจันทร์ลวงหลอน 

 FOOL MOON
ผู้เขียน: จิม บุทเชอร์

ผู้แปล: สมาพร แลคโซ

9786161402297

ราคาปก: 220 บาท

สำานักพิมพ์: อิ่มอ่าน

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 316 หน้า

ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2559

ซีรีส์ไขคดีสุดมมันของพ่อมดยอดนักสืบ ขายลิขสิทธิ์ไปแล้วกว่า 23 

ภาษาทั่วโลก แฮร์รี่ เดรสเด็น กลับมาอีกครั้ง ในพายุพิฆาตเกิดคดี

พิสวาสฆาตกรรมที่พัวพันกับการค้ายาเสพติดซึ่งแฮร์รี่ใช้ความฉลาด

หลักแหลมบวกกับความบ้าระห่ำาเอาตัวรอดจากปีศาจมาได้  ในเดอะ 

เดรสเด็น ไฟล์ส เล่ม 2 คืนจันทร์ลวงหลอนยังเต็มไปด้วยฉากบู๊ ดุ

เดือดและสยดสยอง  ไม่แพ้เล่มแรก

THE DRESDEN FILES 

พายุพิฆาต STORM FRONT
ผู้เขียน: จิม บุทเชอร์

ผู้แปล: วิศาสตร์

9786161402167

ราคาปก: 200 บาท

สำานักพิมพ์: อิ่มอ่าน

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 256 หน้า

ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2558

พายุพิฆาตเป็นนิยายขายดีอันดับหนึ่งนิวยอร์กไทม์ส ของ จิมบุท

เชอร์ ซึ่งมีลีลาการเขียนที่มีรายละเอียดสมจริงเท่ไม่เหมือนใคร

ตีแผ่โลกของแฮร์รี่ แบล็คสโตน ค็อปเปอร์ฟิลด์ เดรสเด็น พ่อมด

เพียงหนึ่งเดียวผู้กล้าประกาศตนว่าเป็นพ่อมดโดยลงโฆษณาให้

เรียกใช้บริการได้ถ้าใครใจถึงพอ

ไซม่อน ลูอิส
ผู้เขียน: คาสซานดรา แคลร์, ซาราห์ 
รีส เบร็นแนน, มอรีน จอห์นสัน 
และ โรบิน วาสเซอร์แมน
ผู้แปล: ทีมไซม่อน
9786161402785
ราคาปก: 480 บาท
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.
จำานวนหน้า: 528 หน้า
ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2560

 10 เรื่องสั้นจบในตอน เรื่องราวของ ไซม่อน ลูอิส ตัว

ละครเด่นทีโ่ลดแล่นใน นครรตัตกิาล ซรีส์ีขายดขีองนวิยอร์กไทม์ส 

ระหว่างที่ไซม่อน ผีดูดเลือดที่ความจำาเสื่อมเพราะช่วยเพื่อนจาก

ปีศาจและกลับเป็นคนธรรมดา ที่ความทรงจำาในโลกเงาเลือนลาง 

ไซม่อนตัดสินใจเข้าเรียนที่วิทยาลัย ฝึกฝนเป็นนักล่าเงา แต่จาก

วัยรุ่นคนธรรมดา ไซม่อนจะผ่านการเลื่อนสถานะเป็นนักล่าเงาได้

อย่างไร

47จัดจำ�หน่�ยโดย บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำ�กัด
www.booktime.co.th

ไล่ล่า ซีรีส์ ไอรอน ดรูอิด
ผู้เขียน: เควิน เฮิร์น

ผู้แปล: จุไรพร วิสุทธิกุลพาณิชย์

9786161402303

ราคาปก: 210 บาท

สำานักพิมพ์: อิ่มอ่าน

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 288 หน้า

ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2559
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THE  IRON  DRUID  CHRONICLES

สุดยอดซีรีส์ขายดีโดนใจนักอ่าน

แอตติคัส  โอซิลลิแวน  อาศัยอยู๊่ในแอริโซนาอย่างสงบสุข  เปิดร้านขาย

หนังสือเล็กๆ  และใช้เวลาว่างอยู่กับ โอเบอรอน หมาเพื่อนรัก  ใครๆ ก็

คิดว่าเขาเป็นหนุ่มห่อชาวไอริช  อายุ 21 ปี  ทั้งที่จริงๆ เขาคือดรูอิด

คนสุดท้ายของโลก อายุ 21 ศตวรรษ!  มีเวทมนต์  สามารถดึงดูดพลัง

จากพื้นดิน  และครอบครองดาบในตำานานที่แหลมคมยิ่งชื่อ  “ฟรักอา

ราห์”  ซึ่งทำาให้เขาถูก แองกัส โอจ์  เทพความรักแห่งเคลต์ตามฆ่าไม่

เลิกรามาหลายศตวรรษ  เพื่อหวังชิงดาบ  แต่ครั้งนี้เขาไม่หนีอีกต่อไป  

และจะใช้พลังทั้งหมดที่มี  รวมทั้งความช่วยเหลือจากเทพีความตายผู้

แสนเซ็กซ่ี  จากเพ่ือนทนายมนุษย์หมาป่า  ผีดูดเดือด  เพ่ือสู้ให้รู้กันไปเลย

 
 

นครรัตติกาล เล่ม 6 เมืองไฟสวรรค์  

ผู้เขียน: คาสซานดร้า แคลร์ 
ผู้แปล: ฤทัยรัตน์ สุขถาวร 
ราคาปก:  450  บาท 
Barcode: 9786161401771 
ส านักพิมพ์: อ่ิมอ่าน 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 540 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรือ่งย่อ 
เม่ือคลารี่และผองเพื่อนร่วม มือกันสู้ผู้ร้ายสุดชั่วช้า พี่ชาย

ของคลารี่ เซบาสเตียน มอร์เกนสเติร์นรุกคืบอย่างเป็นระบบ เสี้ยม
นักล่าเงาให้สู้กันเอง ใช้ถ้วยนรกานต์เปลี่ยนนักล่าเงาเป็นอสุรกาย
จากฝันร้าย พรากครอบครัว และคู่รักจากกัน นักล่าเงาต้องล่าถอย
สู่ไอดริส ทว่าหอปีศาจแห่งอลิกันเต้ ก็ไม่อาจขวางเซบาสเตียน และ
เม่ือเนฟิลิมถูกกักอยู่ในไอดริส ใครจะป้องกัน โลกจากปีศาจได้  

 

เงารัตติกาล เล่ม 3 เจ้าหญิงไขลาน 

ผู้เขียน: คาสซานดร้า แคลร์ 
ผู้แปล: ปติมา รัชตะวรรณ 
ราคาปก:  350 บาท 
Barcode: 9786161402419 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 40 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 

อันตรายรอบด้าน การทรยศ ความลับ ความไว้ใจ และ
บทสรุปของความรัก เล่มจบของ the Infernal Devices trilogy 
เทสซ่า เกรย์ควรมีความสุขท่ีก าลังจะเป็นเจ้าสาว แต่เพียงเริ่ม
ตระเตรียมงานแต่งงาน เงามืดก็ปกคลุมไปทั่วสถาบันลอนดอน เม่ือ
ใต้เท้าต้องการเธอมาเป็นเจ้าสาวเช่นกัน (ไม่ใช่เพราะความรักแน่ๆ) 
โดยเอาชีวิตเจม-คู่หม้ันของเธอ เป็นข้อแลกเปลี่ยน บีบนักล่าเงาให้
ยอมจ านน  ชาร์ล็อต-หัวหน้าสถาบันฯ และเหล่านักล่าเงาตกที่น่ัง
ล าบาก เม่ือต้องรับมือกับกองทัพหุ่นกลสุดสยอง ในขณะที่เกิด
ความขัดแย้งขึ้นในภาคี วิลที่รัก  เทสซ่าไม่แพ้เจม พยายามท าทุก
วิถีทางเพื่อช่วยเธอ 

 
เลวีอาธาน ปฐมบทมหสงคราม 
ผู้เขียน: สกอต เวสเตอร์เฟลด 
ผู้แปล: พ่อช้าง 
ราคาปก:  320 บาท 
Barcode: 9786161402402 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 360 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และโลกอีกใบหน่ึง ซ่ึงมีสัตว์

มหัศจรรย์และเครื่องจักรติดอาวุธ เม่ือเจ้าชายอเล็กซานดาร์แห่ง
จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ตกเป็นเป้าสังหารของเยอรมันต้องลี้ภัย
จากประเทศโดยขับ "วอล์คเกอร์" หุ่นยนต์ของทหารหนีสุดชีวิต 
ในขณะที่ทางฝั่งอังกฤษ เดอรีน ชาร์ป ตามความฝันของเธอด้วย
การปลอมตัวเป็นผู้ชาย ไปเป็นพลทหารในกองทัพว่ึงน าไปสู่ภารกิจ
สุดระทึกบน"เลวีอาธาน"เรือเหาะล ามหึมา ชีวิตบนยานรบที่ต่างกัน
อย่างสุดขั้วท่ามกลางไปส่งครามของทั้งสองจะเป็นอย่างไร เม่ือต่าง
มีหน้าที่อันยิ่งใหญ่และความลับส าคัญต้องปกปิด. 

แจ๊ค เรื่องจริงๆ นะของแจ๊คและต้นถั่ว 

ผู้เขียน: ลีเซล เชิร์ตลิฟฟ์ 
Barcode: 9786161402495 
ราคาปก: 220 บาท 
ส านักพิมพ์: อ่ิมอ่าน 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
   จ านวนหน้า: 232 หน้า 
   ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
เม่ือยักษ์มาปรากฏกายในแปลงกะหล่ าของเพื่อนบ้าน 

แจ๊ค เด็กชายผู้รักการผจญภัยจึงหาทางปีนขึ้นฟ้าไปตามหายักษ์ ถั่ว
วิเศษคือค าตอบ! ภารกิจน้ีมีเดิมพันสูงและอันตราย แม้จะท้าทาย
และหฤหรรษ์ ได้แหวกว่ายในพุดดิ้ง ซุปถั่วเขียว หรือเหินหาวด้วย
ช้อนกินข้าว แต่ขนาดเป็นสิ่งส าคัญในอาณาจักรยักษ์ แจ๊คต้อง
รับมือแมวยักษ์ คางคกยักษ์ น้ าฝนยักษ์ และเผชิญหน้ากับราชา
ยักษ์ผู้พร้อมโยนทุกคนลงเตาผิง! 

 
 
 
 

วรรณกรรม วรรณกรรม 
 

 
นครรัตติกาล เล่ม 6 เมืองไฟสวรรค์  

ผู้เขียน: คาสซานดร้า แคลร์ 
ผู้แปล: ฤทัยรัตน์ สุขถาวร 
ราคาปก:  450  บาท 
Barcode: 9786161401771 
ส านักพิมพ์: อ่ิมอ่าน 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 540 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรือ่งย่อ 
เม่ือคลารี่และผองเพื่อนร่วม มือกันสู้ผู้ร้ายสุดชั่วช้า พี่ชาย

ของคลารี่ เซบาสเตียน มอร์เกนสเติร์นรุกคืบอย่างเป็นระบบ เสี้ยม
นักล่าเงาให้สู้กันเอง ใช้ถ้วยนรกานต์เปลี่ยนนักล่าเงาเป็นอสุรกาย
จากฝันร้าย พรากครอบครัว และคู่รักจากกัน นักล่าเงาต้องล่าถอย
สู่ไอดริส ทว่าหอปีศาจแห่งอลิกันเต้ ก็ไม่อาจขวางเซบาสเตียน และ
เม่ือเนฟิลิมถูกกักอยู่ในไอดริส ใครจะป้องกัน โลกจากปีศาจได้  

 

เงารัตติกาล เล่ม 3 เจ้าหญิงไขลาน 

ผู้เขียน: คาสซานดร้า แคลร์ 
ผู้แปล: ปติมา รัชตะวรรณ 
ราคาปก:  350 บาท 
Barcode: 9786161402419 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 40 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 

อันตรายรอบด้าน การทรยศ ความลับ ความไว้ใจ และ
บทสรุปของความรัก เล่มจบของ the Infernal Devices trilogy 
เทสซ่า เกรย์ควรมีความสุขท่ีก าลังจะเป็นเจ้าสาว แต่เพียงเริ่ม
ตระเตรียมงานแต่งงาน เงามืดก็ปกคลุมไปทั่วสถาบันลอนดอน เม่ือ
ใต้เท้าต้องการเธอมาเป็นเจ้าสาวเช่นกัน (ไม่ใช่เพราะความรักแน่ๆ) 
โดยเอาชีวิตเจม-คู่หม้ันของเธอ เป็นข้อแลกเปลี่ยน บีบนักล่าเงาให้
ยอมจ านน  ชาร์ล็อต-หัวหน้าสถาบันฯ และเหล่านักล่าเงาตกที่น่ัง
ล าบาก เม่ือต้องรับมือกับกองทัพหุ่นกลสุดสยอง ในขณะที่เกิด
ความขัดแย้งขึ้นในภาคี วิลที่รัก  เทสซ่าไม่แพ้เจม พยายามท าทุก
วิถีทางเพื่อช่วยเธอ 

 
เลวีอาธาน ปฐมบทมหสงคราม 
ผู้เขียน: สกอต เวสเตอร์เฟลด 
ผู้แปล: พ่อช้าง 
ราคาปก:  320 บาท 
Barcode: 9786161402402 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 360 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และโลกอีกใบหน่ึง ซ่ึงมีสัตว์

มหัศจรรย์และเครื่องจักรติดอาวุธ เม่ือเจ้าชายอเล็กซานดาร์แห่ง
จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ตกเป็นเป้าสังหารของเยอรมันต้องลี้ภัย
จากประเทศโดยขับ "วอล์คเกอร์" หุ่นยนต์ของทหารหนีสุดชีวิต 
ในขณะที่ทางฝั่งอังกฤษ เดอรีน ชาร์ป ตามความฝันของเธอด้วย
การปลอมตัวเป็นผู้ชาย ไปเป็นพลทหารในกองทัพว่ึงน าไปสู่ภารกิจ
สุดระทึกบน"เลวีอาธาน"เรือเหาะล ามหึมา ชีวิตบนยานรบที่ต่างกัน
อย่างสุดขั้วท่ามกลางไปส่งครามของทั้งสองจะเป็นอย่างไร เม่ือต่าง
มีหน้าที่อันยิ่งใหญ่และความลับส าคัญต้องปกปิด. 

แจ๊ค เรื่องจริงๆ นะของแจ๊คและต้นถั่ว 

ผู้เขียน: ลีเซล เชิร์ตลิฟฟ์ 
Barcode: 9786161402495 
ราคาปก: 220 บาท 
ส านักพิมพ์: อ่ิมอ่าน 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
   จ านวนหน้า: 232 หน้า 
   ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
เม่ือยักษ์มาปรากฏกายในแปลงกะหล่ าของเพื่อนบ้าน 

แจ๊ค เด็กชายผู้รักการผจญภัยจึงหาทางปีนขึ้นฟ้าไปตามหายักษ์ ถั่ว
วิเศษคือค าตอบ! ภารกิจน้ีมีเดิมพันสูงและอันตราย แม้จะท้าทาย
และหฤหรรษ์ ได้แหวกว่ายในพุดดิ้ง ซุปถั่วเขียว หรือเหินหาวด้วย
ช้อนกินข้าว แต่ขนาดเป็นสิ่งส าคัญในอาณาจักรยักษ์ แจ๊คต้อง
รับมือแมวยักษ์ คางคกยักษ์ น้ าฝนยักษ์ และเผชิญหน้ากับราชา
ยักษ์ผู้พร้อมโยนทุกคนลงเตาผิง! 

 
 
 
 

วรรณกรรม วรรณกรรม 

เลวีอาธาน ปฐมบทมหาสงครม
ผู้เขียน: สกอต เวลเตอร์เฟลด

ผู้แปล: พ่อช้าง

9786161402402

ราคาปก: 320 บาท

สำานักพิมพ์: อิ่มอ่าน

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 360 หน้า

ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2559
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ของตกทอดจากเวลส์
ผู้เขียน: พอลลี่ ชูลมาน
ผู้แปล: ณัฐนรี เปรมสกุล
9786161401559
ราคาปก: 210 บาท
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.
จำานวนหน้า: 272 หน้า
ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2558

รักข้ามเวลา 1 
ทับทิมแดงแผลงฤทธิ์
ผู้เขียน: เคิร์สติน เกียร์
ผู้แปล: ม่อนมนต์
9786161401856
ราคาปก: 200 บาท
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.
จำานวนหน้า: 272 หน้า
ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2558

รักข้ามเวลา 3 
ปราบพยศมรกตเขียว
ผู้เขียน: เคิร์สติน เกียร์
ผู้แปล: ม่อนมนต์
9786161402105
ราคาปก: 240 บาท
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.
จำานวนหน้า: 332 หน้า
ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2558

รักข้ามเวลา 2 
เผชิญภัยไพลินน�้าเงิน
ผู้เขียน: เคิร์สติน เกียร์
ผู้แปล: ม่อนมนต์
9786161401924
ราคาปก: 200 บาท
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.
จำานวนหน้า: 272 หน้า
ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2558

มรดกมนตราจากกริมม์
ผู้เขียน: พอลลี่ ชูลมาน
ผู้แปล: ดร. ธนวรรณ นภาศรี
9786161401542
ราคาปก: 230 บาท
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.
จำานวนหน้า: 312 หน้า
ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2558

 เร่ืองราวต่อเนือ่งจากมรดกมนตราจากกรมิม์ยานข้าม

เวลาลำาจิ๋วมาปรากฏในห้องนอนของลีโอเหลือเช่ือว่าคนขับตัวจ๋ิว

คือตัวเขาเอง! 

การอยูใ่นครอบครวัใหญ่ ความลบัเพยีบโดยไม่มใีครใส่ใจเหลยีวแล

เป็นเรื่องดีหรือเรื่องกวนโมโหกันแน่!

การร่วมเผชิญภัยในอดีตกับหนุ่มหล่อสุดสุด 

เป็นเรื่องดีหรือเรื่องกวนโมโหกันแน่!

การร่วมเผชิญภัยในอดีตกับหนุ่มหล่อสุดสุด 

เป็นเรื่องดีหรือเรื่องกวนโมโหกันแน่!

 มนตราในเทพนิยายมีจริงหรือ?

ของวิเศษต่างๆ มีจริงหรือ? ถ้ามีจะเก็บไว้ที่ไหนล่ะ?

รัมพ์ เรื่องจริงๆ นะ 

ของรัมเพลสติลต์สกิ้น
ผู้เขียน: ลีเซล เชิร์ตลิฟฟ์

ผู้แปล: ล้อมดาลัด

พิมพ์ครั้งแรก: 2558

ราคา: 160 บาท 

9786161401573

สำานักพิมพ์: อิ่มอ่าน

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

ปก: ปกอ่อน

จำานวนหน้า: 204 หน้า 

พิมพ์ครั้งแรก: 2558

  เรื่องย่อ

ในดินแดนมหัศจรรย์ที่ชื่อบอกชะตากรรม

เด็กอายุสิบสองอย่างรัมพ์คือเรื่องตลกของทุกคน

รัมพ์ไม่เคยรู้ชื่อเต็มของตัวเอง

- แม่ตายก่อนจะบอกเขา  ทั้งชีวิตเขาเลยโดนล้อ  โดนแกล้งเพราะชื่อ

ไม่เต็ม  แต่เมื่อเขาเจอไนปั่นด้ายเก่า  โชคเขาเริ่มเปลี่ยน  รัมพ์เพิ่งรู้ว่า

ตัวเองปั่นฟางเป็นทองได้  เพื่อนสนิทที่สุดชื่อเร้ด  เตือนว่าเวทมนตร์

อันตราย

วรรณกรรม48
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รัมพ์ เรื่องจริงๆ นะ 

ของรัมเพลสติลต์สกิ้น
ผู้เขียน: ลีเซล เชิร์ตลิฟฟ์

ผู้แปล: ล้อมดาลัด

พิมพ์ครั้งแรก: 2558

ราคา: 160 บาท 

9786161401573

สำานักพิมพ์: อิ่มอ่าน

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

ปก: ปกอ่อน

จำานวนหน้า: 204 หน้า 

พิมพ์ครั้งแรก: 2558

49จัดจำ�หน่�ยโดย บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำ�กัด
www.booktime.co.th

ประวัตินักเขียน
นกัประพนัธ์ ศลิปิน และนกัร้องเสยีงด ีความสามารถรอบตวั เมื่อได้พูดคยุกบั

เธอ จะรู้ว่าเธออบอุ่น สดใส และเป็นผู้ฟังที่ด ีเธอมกัจะจนิตนาการถงึเรื่องสนุกๆ 

ที่อาจเป็นไปไม่ได้ เพราะนั่นท�าให้เธอมชีวีติชวีา เธอรกัการท่องเที่ยวผจญภยั แต่

แม้ตวัเธอจะโบยบนิไปในโลกกว้าง แต่เธอกไ็ด้เรยีนรูค้วามรูส้กึละเอยีดลกึซึ้งภายใน

ของหวัใจตวัเอง

เอเร็ค เร็กซ์ ตอน 2

อสุรกายแห่งดินแดนนิรเทศ

แคซา คงิสลยี์ (เขยีน)

นาราดา (แปล)

9789742583569 

ราคา 260 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 408 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

อะลีเพียมเกิดความโกลาหลอลหม่าน ประชาชนชุมนุม

ประท้วง ราชบัลลังก์ก�าลังจะตกไปอยู่ในมือวายร้ายเบเลอร์

และเดมอน สเตน 

เอเร็ค เร็กซ์ ตอน 4

เผชิญเจ้าแห่งการลงทัณฑ์

แคซา คงิสลยี์ (เขยีน)

นาราดา (แปล)

9786169029106 

ราคา 350 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 554 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

เอเร็คต้องต่อสู้กับความกลัวใหญ่หลวงในใจ ทั้งต้องหา

เทพธดิาตวัตลกให้พบ เรื่องราวรนุแรง เลวร้ายแทบถอดใจ

เอเร็ค เร็กซ์ ตอน 3

ค้นหาความจริงอันยิ่งใหญ่

แคซา คงิสลยี์ (เขยีน)

นาราดา (แปล)

9786119029101 

ราคา 295 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 456 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

ดูเหมือนพันธกิจหนักหนาสาหัสของเอเร็คจะเป็นภารกิจ

ฆ่าตัวตาย แต่เขาก็ต้องท�าให้ส�าเร็จ เพราะเป็นหนทางเดียว 

ที่จะช่วยดนิแดนอะลเีพยีมไว้ได้ 

โดย แคซา คิงส์ลีย์

อิ่มอ่าน อ่านอร่อย ได้คุณค่าผจญภัยกับวรรณกรรมเรื่องเยี่ยม 

คัดสรรโดยสำานักพิมพ์อิ่มอ่านได้แล้ววันนี้ที่

เอเร็ค เร็กซ์ ตอน 1 ดวงตาแห่งมังกร

แคซา คงิส์ลยี์ (เขยีน)

หมิาลายา (แปล)

9789740494171 

ราคา 240 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 368 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

เอเรค็ เรก็ซ์ เดก็ชายวยั 12 ปี ถูกดงึออกจากโลกที่เรารู้จกั 

ไปอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายอย่างไม่เต็มใจ ขณะที่เขา

เรยีนรู้ที่จะเอาตวัรอดในสถานที่สดุพสิดารนี้ เขากค้็นพบความ

จรงิบางอย่างเกี่ยวกบัตวัเอง

เอเร็ค เร็กซ์ ตอน 5 

ความลับแห่งอาโชนา

แคซา คงิส์ลยี์ (เขยีน)

นาราดา (แปล)

9789749850770 

ราคา 350 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 480 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

เอเรค็ เรก็ซ์ ถูกลวงไปที่ถ�้าของทาร์วอส (ววัยกัษ์) ตดิตาม

การผจญภัยเพื่อน�าเชมหลัก (ของวิเศษ) มาช่วยเทรเวอร์ที่ 

ตกเป็นนกัโทษของทาร์วอส ขณะท�าภารกจิเอเรค็ต้องเสยีสละ 

เสีียสละ และเสยีสละ

ผจญภัยเพื่อค้นพบ 

เผชิญโลกเพื่อรู้จักตนเอง

เอเร็ค เร็กซ์
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วรรณกรรม/เร่ืองส้ัน/นวนิยาย

กาลิเลโอ ไขคดียุ่งเหยิง

ฮงิาชโินะ เคโงะ

9786164480094

ราคา 250 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 352 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2561

มเีอกสารน่าสงสยัส่งมายงักรมต�ารวจ จากบคุคลที่ใช้ชื่อว่า 

“มอืปีศาจ” ในเอกสารเป็นการประกาศว่าจะก่อคดฆีาตกรรม

ต่อเนื่องและยังมีข้อความท้าทายถึง ยุกาว่า มานาบุ รอง

ศาสตราจารย์แห่งมหาวทิยาลยัเทโตะ เป้าหมายของอาชญากร

ที่เลง็มายงัยกุาว่าคอือะไรกนั เขาก่อคดฆีาตกรรมที่น่ากลวัเกนิ

สามญัส�านกึของคนทั่วไปได้อย่างไร

กลลวงซ่อนตาย 

ฮงิาชโินะ เคโงะ 

9786161402778

ราคา 230 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 288 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2560

 เกดิการฆาตรกรรม ณ รมิแม่น�้าควิเอโดะ ใบหน้าของผูต้าย

ถกูทบุจนเละ ลายนิ้วมอืถกูเผาไม่เหลอืรอย ต�ารวจไม่สามารถ

สบืได้ว่าผูต้ายเป็นใครหากไม่มลีายนิ้วมอืที่รถจกัรยาน นกัสบืคุ

ซานางจิะจ�านนต่อหลกัฐานและค�าให้การต่างๆ ที่ฆาตกรถวาย

พานมาให้หรอืไม่. . .

กาลิเลโอ ไขคดี

ฮงิาชโินะ เคโงะ

9786164480087

ราคา 230 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 296 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2562

บคุลากรศาสตร์จากวรรณคดชีั้นเยี่ยม ผสานใช้ได้กบัทกุ

องค์กร ทกุระดบัชั้น ให้ลถุงึการ “ใช้คนเป็น” อย่างแยบยล

• ไม่ถอืความใกล้ชดิ แยกคณุโทษแจ่มชดั

• อย่าเลอืกคนที่รูปร่างหน้าตา  • เอาชนะทางใจ

และอกีหลายเคลด็ลบัที่ท�าให้ “ได้ใจคน บรรลภุารกจิ”

กาลิเลโอไขคดีสืบวิญญาณ 

ฮงิาชโินะ เคโงะ 

9786164480131

ราคา 230 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 200 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2561

คซุานาง ิชนุเปนายต�ารวจสบืสวนต้องเผชญิกบัคดทีี่ดเูผนิๆ 

แล้วเหมือนเป็นคดีธรรมดาแต่เมื่อมองลึกเข้าไปก็พบว่ามีปม

ปรศินาบางอย่างซึ่งปมปรศินานั้นช่างดเูหมอืนปรากฏการณ์ลี้ลบั 

ไม่ว่าจะเป็นคดทีี่อาชญากรอ้างเรื่องบพุนมิติเมื่อ 17 ปีก่อน

สดุยอดนยิายสบืสวน โดย ฮงิาชโินะ เคโงะ 

ซรีสี์ กาลิเลโอไขคดี

วรรณกรรม50
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วร
รณ

กร
รม

พิษรักสั่งตาย 

ฮงิาชโินะ เคโงะ 

9786161402921

ราคา 230 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 304 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2561

นกัเขยีนสบืสวนอนัดบัหนึ่งตลอดกาลของญี่ปุน่เกดิฆาตกรรม
ขึ้นในบ้านที่ดแูสนปกตผิูต้้องสงสยัทกุคนมโีอกาสฆ่า แต่ไม่อาจ
หาหลกัฐานว่าฆาตกรท�าได้อย่างไรยกุาว่า อจัฉรยิะนกัฟิสกิส์  
ผูป้ราดเปรื่องต้องออกโรงมาช่วยไขคดใีห้เพื่อนต�ารวจการฆาตกรรม
สมบูรณ์แบบถกูคลี่คลายทลีะขั้นปมซ้อนปม ขยี้จติใจ  ดอกแพน
ซน่ีารกั เมื่อมาพบกบัความผดิหวงัมคีนจ�าต้องถอนธงรกัจากใจ
อนัเปราะบางพษิรกัจงึสั่ง...จงตาย...

สมการกลางฤดูร้อน 

ฮงิาชโินะ เคโงะ 

9786164480162

ราคา 260 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 352 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2562

กาลิเลโอ ไขคดี ปริศนาลวงตา

ฮงิาชโินะ เคโงะ

9786164480179

ราคา 280 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 368 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2562

ดเูหมอืน คซุานาง ิ ชนุเป จะได้ชื่อว่าเป็น ผูเ้ชี่ยวชาญคดี

พศิวง ไปเสยีแล้วและต่อให้เขาพยายามหลกีหนคีดยีุง่ยากเหล่า

นั้นเพยีงใดแต่ท้ายสดุกต้็องจ�าใจยอมรบัอยูเ่สมอแถมคดคีราวนี้

กย็งัเตม็ไปด้วยเงื่อนง�าแปลกๆ ที่จบัต้นชนปลายไม่ถูก ไม่ว่าจะ

เป็นพลงัจติ ตาทพิย์ เทเลพาธ ีฯลฯ

ฤดรู้อนของ ยกุาว่า มานาบ ุนกัฟิสกิส์อจัฉรยิะ ไม่น่าเบื่อ

เพราะการมปีระชมุทางวชิาการ ณ เมอืงฮารงิาอรุะ ที่ขึ้นชื่อทะเล 

ทว่าโรงแรมที่เข้าพกักลบัเกดิเหต ุ มชีายคนนงึพลดัตกจากที่สงู

กระแทกโขดหนิเสยีชวีติ เรื่องยิ่งกลบัตาลปัตร เมื่อผูต้ายคอือดตี

สายสบื ฝ่ายสบืสวนสอบสวน ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิซึ่งใน

อดตีเคยจบักมุผูร้้ายฆ่าคนที่เคยอาศยัอยูใ่นเมอืงนี้ นี้เป็นการ

ฆาตกรรมหรอือบุตัเิหตกุนัแน่

เวทมนตร์ต้องห้าม

ฮงิาชโินะ เคโงะ

9786164480193

ราคา 280 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 230 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2562

โคชบิะ ชงิโงะเป็นรุน่น้องในชมรมฟิสกิส์ โรงเรยีนมธัยมปลาย

ที่ ยกุาว่า มานาบ ุเคยเรยีนอยูเ่ขาสอบเข้ามหาวทิยาลยัเทโตะ

ได้ แต่กต้็องลาออกมาท�างานโรงงานเพราะพี่สาวซึ่งเป็นผูป้กครอง

เพยีงหนึ่งเดยีวเสยีชวีติวนัหนึ่งมนีกัเขยีนอสิระถกูฆ่า เขาก�าลงั

ตามแกะรอย ส.ส.โอกะและรูภ้ายหลงัว่าพี่สาวของชงิโงะที่จาก

ไปกเ็ป็นนกัข่าวที่คอยลงข่าว ส.ส. ผูน้ี้หลงัจากนั้นไม่นานชงิโงะ

หายตวัยกุาว่ารูส้กึถงึแผนการบางอย่างของชงิโงะ“ฉนัไม่ได้สอน

เรื่องวทิยาศาสตร์เพราะอยากให้ท�าเรื่องพรรค์นั้น”การดวลกนั

ระหว่างยกุาว่ากบัศษิย์รกัจะจบลงเช่นไร!?

พาเหรดแห่งความเงียบงัน

ฮงิาชโินะ เคโงะ

9786164480223

ราคา 315 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 368 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2562

วนัหนึ่ง สาวน้อยผูม้พีรสรรค์ในการร้องเพลงและเป็นที่รกั

ใคร่ของผูค้นได้หายตวัไปอย่างลกึลบั 2 ปีต่อมา เธอถกูพบเป็น

ศพในบ้านที่ถกูไฟไหม้ ซึ่งสถานที่ที่พบศพไม่มคีวามเกี่ยวข้อง

ใดๆ กบัเธอเลย ผูต้้องสงสยัคอืชายผูเ้คยตกเป็นผูต้้องสงสยัใน

คดฆีาตกรรมเดก็หญงิ ซึ่งมคีซุานางเิป็นผูร้บัผดิชอบในคดนีั้น 

ในคราวนั้นต�ารวจไม่อาจเอาผดิชายผูน้ั้นได้ และคราวนี้ท�าท่าจะ

ลงเอยเช่นเดยีวกนั เมื่อต�ารวจท�าอะไรไม่ได้ ชาวเมอืงที่โกรธแค้น

จงึเริ่มเคลื่อนไหว โดยมวีนังานพาเหรดเทศกาลฤดใูบไม้ร่วงเป็น

วนัพพิากษา...

51จัดจำ�หน่�ยโดย บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำ�กัด
www.booktime.co.th
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เกมรักพาตัว 

ฮงิาชโินะ เคโงะ 

9786164480070

ราคา 230 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 230 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2561

ชนุซเุกะ ซากมุะหนุม่ครเีอเตอร์ไฟแรงเผชญิกบัข่าวร้ายว่า

ด้วยการที่ตวัเขาเองถกูถอดออกจากต�าแหน่งหวัหน้าโปรเจคต์

เปิดตวัรถยนต์รุน่ใหม่ของบรษิทั นสิเซมอเตอร์ผูผ้ลติรถยนต์ราย

ใหญ่ และคนที่ถอดเขาออกจากต�าแหน่งกค็อื คตัสโึทช ิคตัสรึะงิ

รองประธานบรษิทันสิเซมอเตอร์นั่นเองด้วยความแค้นผสมกบั

ความเมาท�าให้ซากมุะไปยงัคฤหาสน์ของคตัสโึทชิ

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

เกดิเมื่อ ค.ศ. 1958 ที่จงัหวดัโอซากะ หลงัจบการศกึษาจาก Osaka Prefecture University คณะวศิวกรรมไฟฟ้า กเ็ข้าท�างาน
ในบรษิทัผูผ้ลติชิ้นส่วนรถยนต์ในต�าแหน่งวศิวกร เขาท�า งานพร้อมกบัเขยีนนยิายเพื่อส่งเข้าประกวดไปด้วย ในปี 1985 
กไ็ด้รบัรางวลัชนะเลศิรางวลัเอโดงาวะ รมัโปะ ครั้งที่ 31 จากผลงานชื่อ Houkago (After School) ด้วยวยั 27 ปี หลงั
จากนั้นกล็าออกจากงาน และผนัตวัเป็นนกัเขยีนนยิายเตม็ตวั

เขาให้ความส�าคัญกับการเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับงานที่เขียนโดยมองผลงานตัวเองในฐานะผู้อ่าน ท�าให้ผล
งานของเขาประสบความส�าเร็จมากมาย เช่น Himitsu (ความลับ) คว้ารางวัลชนะเลิศในสาขาเรื่องยาว จาก
สมาคมนกัเขยีนนยิายสบืสวนแห่งญี่ปุ่น ครั้งที่ 52 ในปี 1999 และ Yougisha X no Kenshin (กลลวงซ่อนตาย) 
คว้ารางวลันาโอก ิและรางวลัฮงคะคมุสิเตร ีในปี 2006 ทั้งยงัตดิอนัดบั 13 ในการจดัอนัดบั 100 นยิายสบืสวน
ยอดเยี่ยมตลอดกาลของญี่ปุ่น ในปี 2012

ผลงานของฮงิาชโินะ เคโงะ ได้รบัการน�าไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครทวีหีลายเรื่อง เช่น Game no Na 
wa Yuukai (เกมรกัพาตวั), Yougisha X no Kenshin (กลลวงซ่อนตาย), Tantei Galileo (กาลเิลโอไขคด)ี ฯลฯ

ผลงานที่ได้รบัการน�ามาแปลเป็นภาษาไทยมมีากมาย เช่น Yougisha X no Kenshin (กลลวงซ่อนตาย), 
Seijo no Kyuusai (พษิรกัสั่งตาย), Tantei Galileo (กาลเิลโอไขคด)ี และยงัคงมอีอกมาอย่างต่อเนื่อง

After School

ฮงิาชโินะ เคโงะ 

9786164480254

ราคา 279 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 280 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2562

เรื่องราวเกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนสตรีเซกะ มาเอจิมะ ครู

คณติศาสตร์ผูเ้ป็นตวัเอก ถูกปองร้ายและเฉยีดตายถงึสองครั้ง 

ทว่า ในครั้งที่ 3 คนที่ตายไม่ใช่เขา แต่เป็นครคูนอื่นซึ่งมาอยูใ่น

ที่ที่ไม่น่าจะมาอยู ่ ซ�้ายงัเกดิขึ้นในห้องปิดตาย ในโรงเรยีนที่มี

ผูค้นพลกุพล่านไม่ว่าจะเป็น นกัเรยีน คณุครู นกัการ แล้วแบบ

นี้จะจบัมอืใครดมได้ แล้วคดนีี้เป็นการฆ่าผดิคนหรอืว่ามอีะไรลกึ

ซึ้งกว่านี้? ท่ามกลางความสบัสนอลหม่าน มผีูถ้กูสงสยัเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ จนกระทั่งถงึวนังานกฬีาส ีกเ็กดิเหตฆุาตกรรมรายที่สอง!?

ตายวันแต่ง 

ฮงิาชโินะ เคโงะ 

9786164480261

ราคา 329 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 384 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2562

ก่อนวนัววิาห์ระหว่าง นกัเขยีนบทภาพยนตร์ผูโ้ด่งดงั กบั กวหีญงิ

หน้าใหม่ที่ก�าลงัถกูจบัตา หนึ่งวนั มหีญงิสาวปรศินาปรากฏตวัขึ้นที่

บ้านของว่าที่เจ้าบ่าว และเมื่อเธอรูว่้าเขาก�าลงัจะแต่งงานกบัหญงิอื่น 

กต็ดัสนิใจปลดิชวีติตวัเองด้วยยาพษิ ว่าที่เจ้าบ่าวพยายามปกปิด

เหตกุารณ์นี้เอาไว้ แต่เมื่อถงึวนัแต่ง กลบัเกดิเหตฆุาตกรรมด้วยยา

พษิ และผูเ้สยีชวีติกค็อืเจ้าบ่าว... ผูต้้องสงสยัม ี3 คน กญุแจส�าคญั

ในการไขคดคีอื จ�านวนและที่มาที่ไปของแคปซลูยาพษิ ตวัคณุที่เป็น

ผูอ่้านจะเข้าใจความจรงิที่ นายต�ารวจคางะ สบืเจอได้ขนาดไหนกนั?

นิ้วสีแดง

ฮงิาชโินะ เคโงะ 

9786164480247

ราคา 259 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 240 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2562

มาเอะฮาระ อาคโิอะ ถูกภรรยาโทร.ตามให้กลบับ้านด่วน 

โดยไม่แจ้งรายละเอยีด เขากลบับ้านด้วยความวติกกงัวล ที่บ้าน 

นอกจากเขากบัภรรยาแล้ว ยงัมลีกูชายที่เรยีนมธัยมต้น กบัแม่

ผูช้รามาก เมื่อกลบัถงึบ้าน บ้านมดืสนทิ ภรรยาสหีน้าไม่สูด้ ีและ

ไม่พดูไม่จา และเมื่อเขาสงัเกตเหน็อะไรบางอย่างกเ็ข้าใจเหตกุารณ์

ได้ทนัท.ี.. เกดิเหตฆุาตกรรมขึ้นในบ้านมาเอะฮาระ

วรรณกรรม52
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กร
รม

เกรฟดิกเกอร์ ล่าทั่วโตเกียว 

ทาคาโนะ คะซอุากิ

9786164480216

ราคา 260 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 320 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2562

เรื่องราวของ ยางาม ิโทชฮิโิกะ นกัต้มตุน๋ตวัฉกาจผูม้ใีบหน้า
ที่บ่งบอกว่า “นี่แหละ วายร้ายตวัจรงิ!” เขาหวงัจะกลบัตวักลบั
ใจโดยเริ่มจากการบรจิาคไขกระดกูสนัหลงัให้ผูป่้วยมะเรง็เมด็
เลอืดขาว ทว่าระหว่างเตรยีมจะท�าความดคีรั้งแรกในชวีติเขากลบั
เข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสุดอ�ามหิตซึ่งสภาพศพ
สยดสยองตรงกบัต�านานในยโุรปกลาง “เกรฟดกิเกอร์” หรอื“คน
ขดุสสุาน” ที่สงัหารเหยื่ออย่างเหี้ยมโหด

ความจริงระยะ 10 เมตร

โยเนซาวะ โฮโนบ ุ

9786164480230

ราคา 260 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 256 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2562

เร็นทัล ชิลเดรน ลูกไม่ใช่ลูก 

ยามาดะ ยูซเุกะ 

9786164480100

ราคา 210 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 176 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2561

ยาสชุ ิซาโตยะ และภรรยาใช้ชวีติอย่างหม่นหมองไปกบัวนั

เวลาที่หมนุผ่าน ด้วยเหตทุี่บตุรชายคนเดยีวเสยีชวีติ แต่ด้วย

บรกิารล�้ายคุของบรษิทัแห่งหนึ่ง เขาจงึได้พบกบัเดก็ที่หน้าตา

เหมอืนบตุรชายราวกบัฝาแฝด จงึทุม่เงนิเพื่อให้ได้เดก็คนนั้นมา 

หวงัจะเตมิเตม็ให้ชวีติมคีวามสขุเหมอืนเดมิอกีครั้ง

แมงกะพรุนไม่เป็นน�้าแข็ง 

อจิคิาวะ ยูโตะ 

9786164480148

ราคา 260 บาท

ขนาด 13 x 18.4 ซ.ม. 324 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2562

“เจลลี่ฟิช” คอืยานเหาะขนาดเลก็ที่พฒันาโดยวทิยาการ

ล�้ายคุซึ่งได้พลกิโฉมประวตัศิาสตร์อากาศยาน แต่ในขณะที่ก�าลงั

ทดสอบ“เจลลี่ฟิชรุน่ใหม่” ซึ่งน�าโดย ศ.ฟิลลปิ ไฟเฟอร์ และ

สมาชกิรวม 6 คนกเ็กดิเหตกุารณ์ไม่คาดฝัน ระบบการบนิอตัโนมตัิ

ขดัข้อง ไม่อาจควบคมุได้และพาพวกเขาไปยงัภเูขาหมิะด้วย

สภาพอากาศที่เลวร้ายและหน้าผาที่สงูชนัท�าให้พวกเขาถกูขงัอยู่

ที่นั่น ทว่าระหว่างที่พวกเขารอคอยความช่วยเหลอื กพ็บสมาชกิ

กลายเป็นศพและนั่นเป็นเพยีงจดุเริ่มต้นของการสงัเวย...

ฆาตกรบ้านพักคนตาย

อมิามรุะ มาซาฮโิระ 

9786164480117

ราคา 260 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 300 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2561

ฮามรุะ ยซูรุ ุสมาชกิชมรมคนรกัเรื่องลกึลบั มหาวทิยาลยั

ชนิโค และ อาเคจเิคยีวสเุกะ ประธานชมรม ได้ไปยงับ้านพกั

ตากอากาศที่ชื่อว่า บ้านชจินิ ด้วยกนักบัเคนซาก ิฮริโุกะ สาว

น้อยนกัสบืที่อยูม่หาวทิยาลยัเดยีวกนัเพื่อไปร่วมออกค่ายฤดรู้อน

ของชมรมวจิยัภาพยนตร์

เกมซ่อนหาล่าเอาตาย 

ยามาดะ ยูซเุกะ 

9786164480124

ราคา 230 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 208 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2561

วนัหนึ่ง ท่านผู้น�าซึ่งมนีามสกลุว่า “ซาโต้” ไม่สบอารมณ์ที่

ประเทศนี้มคีนใช้นามสกลุ “ซาโต้” ถงึ 5 ล้านคน จงึคดิเกม “ซ่อนหา

ล่าจรงิ” เพื่อหวงัลดจ�านวนคณุ “ซาโต้” ถงึขั้นให้สญูสิ้น กตกิา 

กง่็ายๆ ภายใน 7 วนัคณุ “ซาโต้” ทั้งหลายต้องหลบหน ี “ผูล่้า”  

ถ้าถูกจบัได้ ตายสถานเดยีว   

 ซบึาสะ ซาโต้ ต้องคอยหลบซ่อนท่ามกลางความตงึเครยีด 

นอกจากต้องเอาตวัเองให้รอดแล้ว เขาต้องออกตามหาน้องสาวที่

พลดัพราก สดุท้ายเกมฆ่าที่ไร้คณุธรรมนี้จะจบลงเช่นไร...

บนัทกึการท�างานของ ทาจอิาราอ ิมาจ ินกัข่าวอสิระผูเ้พ่งพนิจิ

พจิารณาคดทีี่เกดิขึ้นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสบืหาความจรงิที่ถกู

ปิดบงั แม้ตวัเองอาจต้องเผชญิกบัความจรงิที่น่ากลวัและปวดใจ 

ไม่ว่าจะเป็น คดคีูร่กัม.ปลายฆ่าตวัตาย คดชีายชราตายอย่างโดด

เดี่ยวในบ้าน คดคีนฆ่าตวัตายที่สถานรีถไฟ
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1,250.-

ฉบับภาษาไทยที่สมบูรณ์ที่สุด 

2 เล่มจบ แปลจากต้นฉบับ

ภาษาจีนของหลอกว้านจง

สามก๊ก ฉบับแปลใหม่ ชุดสมบูรณ์

แถมฟรี โปสเตอร์สามก๊กในกล่อง
วรรณไว พธัโนทยั

9789744099907  ราคา 1,250 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. (2 เล่มพร้อมกล่อง)

ปกแขง็ พมิพ์ล่าสดุ 2556

ไม่ได้อ่านสามก๊กอย่ารอ่ิานคดิการใหญ่ 

ฉบับภาษาไทยที่สมบูรณ์ที่สุด 2 เล่มจบ 

แปลจากต้นฉบับภาษาจีนของหลอกว้าน

จง

500.-

หนังสือเล่มแรก

ที่ควรอ่าน

ก่อนสามก๊กเล่มอื่นๆ

พชิยัสงครามสามก๊ก ฉบับบูรณาการ

สงัข์ พธัโนทยั

9786161400767  ราคา 500 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 856 หน้า

ปกแขง็ พมิพ์ล่าสดุ 2556
เล่มนี้ไม่ใช่สามก๊กธรรมดาแต่เป็นผล

พวงมาจากการอ่านสามก๊กอย่างเอาจริง
เอาจงัหลายจบ จนเกดิแรงบนัดาลใจ กลาย
เป็นหนังสือพิชัยสงครามสามก๊กเล่มที่มี
การวางหลกัการร้อยความอย่างด ี

จีน

อยากรู้

เรื่อง

นึกถึงสามก๊กเป็นวรรณคดีซึ่งแปลมาจากนิยายอิงพงศาวดารจีน  

เดิมเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาในประเทศจีน ต่อมาในสมัย 

ราชวงศ์ไต้เหม็ง จึงมีนักปราชญ์จีนคนหนึ่งชื่อว่า หลอกว้านจง 

(ล่อกวนตง) คิดแต่งสามก๊กขึ้นเป็นหนังสือ

โปสเตอร์สามก๊ก

กองบรรณาธกิาร ส�านกัพมิพ์สขุภาพใจ

8858720700043  ราคา 50 บาท

ขนาด 90 x 60 ซม.  พมิพ์ครั้งแรก 2552

 แผนภูมยิทุธศาสตร์สามก๊ก

 125 ภาพตวัละครส�าคญั

 15 ภาพเหตกุารณ์ส�าคญั
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2 literature Jan.corrected.indd   54 9/27/19   9:45 AM



วร
รณ

กร
รม

กลศึกพิสดารในสามก๊ก

บญุศกัดิ์ แสงระวี

9786167818399

ราคา 180 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 272 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2557

กลศึกสามก๊ก

บญุศกัดิ์ แสงระวี

9786167105956

ราคา 280 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 448 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2558

กลศึกเหนืออื่นใด พลิกแพลงได้

ไม่คาดคิด แพรวพราวด้วยปัญญา

ประยุกต์ใช้ไม่รู้จบ

ฉกีแนวกลศกึแห่งวรรณคดเีอกเรื่องเยี่ยม ในส่วนที่ยงัได้รบั

การวิเคราะห์และกล่าวถึงอยู่น้อยให้เห็นถึงความ “พิสดาร” 

ของการชิงชัยด้วยปัญญา ตามแบบฉบับของ “บุญศักดิ์  

แสงระว”ี ผู้ช�่าชองพชิยัสงคราม

 อบุายร้อยเล่ห์กลยทุธ์จากแม่แบบวรรณคดกีารศกึพเิคราะห์ 

วิจารณ์แบบเจาะลึกโดยอาจารย์สถาบันการทหารผสานการ

แปลโดยผู้แตกฉานพชิยัสงครามหลอมรวมจนได้ “กลศกึสาม

ก๊ก” ฉบบัสมบูรณ์เหนอืใคร 

สามก๊ก ฉบับภาพบุคคล

พร้อมประวัติ

สภุาณ ีปิยพสนุทรา

9786167818443

ราคา 180 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 256 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2557

รวมตัวละครจากวรรณคดีอมตะ

เรื่องเยี่ยม เพื่อให้อ่านเข้าใจง่าย

สนุก และได้อรรถรส

หากปัญหาการอ่านสามก๊กคอืตวัละครมากมายจนจ�าไม่ไหว 

สามก๊ก ฉบับภาพบุคคลพร้อมประวัติ ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ จัด 

ตัวละครเด่นที่ส�าคัญ เป็นก๊กเป็นเหล่า พร้อมประวัติโดยย่อ  

และภาพประกอบที่เป็นเอกลกัษณ์

สามก๊กฉบับยอดยุทธ์

ทองแถม นาถจ�านง

9786167105840

ราคา 180 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 232 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

เยี่ยมยุทธ์ ยอดขุนพล

รู้ลึกรู้จริง เบื้องหลังสามก๊ก

เบื้องลกึเบื้องหลงัชวีติขนุพลคนส�าคญั และเรื่องราวที่มไิด้

ปรากฏในฉบบันยิายทั่วไป อาท ิกว่าจะมาเป็นวรรณคดสีามก๊ก 

ให้รู้ถงึเหตทุี่เป็นมาอย่างละเอยีด หรอืเรื่องน่ารู้อย่างท�าไมกวนอู

ถงึหน้าแดง, ท�าไมกวนอไูม่กนิเต้าหู,้ อยุเอี๋ยนเป็นกบฏจรงิหรอื 

ฯลฯ จากปลายปากกาของทองแถม นาถจ�านง ผูร้อบรูใ้นวรรณคดี

สามก๊กอย่างลกึซึ้ง
ส�านวนจีนในสามก๊ก

เชาวน์ พงษ์พชิติ

9786167818863

ราคา 180 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 280 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

36 กลยุทธ์ในสามก๊ก

เชาวน์ พงษ์พชิติ

9786161402150

ราคา 230 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 328 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2559

สำานวนจีนกว่า 1,700 ปี 

ที่ยังใช้กันในปัจจุบัน ล้วนเกิดจากวรรณคดีเรื่องเยี่ยมนี้

เรื่องราวที่มาของส�านวนจนีกว่า 1,700 ปี อนัคุน้หแูละยงัใช้

กันอยู่ในชีวิตประจ�าวัน อาทิ ปล่อยเสือเข้าป่า, ถอดเกราะ 

ออกรบ, เยอืนกระท่อมหญ้า 3 ครั้ง, ปากรู้มากกว่าใจ และอกี

หลายส�านวนที่ล้วนเกดิจากวรรณคดเีรื่องเยี่ยมนี้

ยอดกลยทุธ์พชิติศกึจากพชิยัสงคราม 36 กลยทุธ์  ที่ยอมรบั

และประยกุต์ใช้กนัแพร่หลายไม่เว้นแม้ยอดวรรณคดกีารศกึอย่าง  

สามก๊ก  พเิคราะห์  น�าเสนอ  อย่างไม่ควรพลาด  จนได้เป็น  

ผลงานล่าสดุ  ของ  บญุศกัดิ์  แสงระว ี ใน “36 กลยทุธ์ในสาม

ก๊ก” 36  แม่บทพชิยัสงครามที่อ้างใช้ในการศกึบ่อยครั้งสูว่รรณคดี

เอกแห่งการสูร้บเหน็ชยัชนะด้วยยอดอบุาย
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มหาพิชัยสงคราม

ประดษิฐ์  พรีะมาน

9789749850794

ขนาด 14.5 x 21 ซม. จ�านวน 408 หน้า

ราคา 480 บาท 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

มหาพชิยัสงครามที่ชาวจนียกย่องว่าเป็นที่สดุ จากนกั

พชิยัสงครามผูย้ิ่งใหญ่ 2 ท่าน คอื ซนุว ู(ขนุศกึแห่งชนุชวิ) 

และอูฉ๋ี่ (ขนุทพัมหากาฬ) ได้รวมกนัอยูใ่นเล่มนี้แล้ว บอก

เล่าประวตัขิองทั้ง 2 ท่าน โดยละเอยีด

ศิลปะการใช้คนในสามก๊ก 

บญุศกัดิ์ แสงระว ี

9786167105857

ราคา 200 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 288 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

บคุลากรศาสตร์จากวรรณคดชีั้นเยี่ยม ผสานใช้ได้กบัทกุ

องค์กร ทกุระดบัชั้น ให้ลถุงึการ “ใช้คนเป็น” อย่างแยบยล

✑ ไม่ถอืความใกล้ชดิ ✑ แยกคณุโทษแจ่มชดั 

✑ อย่าเลอืกคนที่รปูร่างหน้าตา ✑ เอาชนะทางใจ 

และอกีหลายเคลด็ลบัที่ท�าให้ “ได้ใจคน บรรลภุารกจิ”

จีน

อยากร�
เรื่อง

นึกถึง

SukkhapabjaiPUB

I S BN 978-616-7105-85-7
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LA 0037 ศิลปะการใชคนในสามกก
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ศิลปะการใช้คน
ใน
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Ôì áÊ§ÃÐÇÕ

管管
理理
理理
论论

ศิลปะการใชคนในสามกก มรดกทางบุคลากรศาสตร
อันทรงคุณคาเปนที่ยิ่งของจีนโบราณ การสนใจคนควา
ศิลปะอันน้ี จะมีคุณประโยชนอยางใหญหลวง แกการใชคน
ของวงการทั่วไปอยางกวางขวาง

ไมถือความใกลชิด แยกคุณโทษแจมชัด
อยาเลือกคนที่รูปรางหนาตา
เอาชนะทางใจ

และอีกหลายเคล็ดลับที่ทําให “ไดใจคน บรรลุภารกิจ”

บุคลากรศาสตร จากวรรณคดีชั้นเยี่ยม 
ผสานใชไดกับทุกองคกร ทุกระดับชั้น 
ใหลุถึงการ “ใชคนเปน” อยางแยบยล

ºØÞÈÑ¡´Ôì áÊ§ÃÐÇÕ 

ºØÞÈÑ¡´Ôì áÊ§ÃÐÇÕ 
แปลและเรียบเรียง

นักแปลรางวัลสุรินทราชา จากสมาคมนักแปลและลามแหงประเทศไทย
นักเขียนรางวัลนราธิป จากสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย

管管
理理
理理
论论

ศิลปะ
การใช้คน

ศิลปะ
การใช้คน

ใน

ใน

ยอดขุนพลจากปัญญาขงเบ้ง

ท�าน ุนวยคุ

9786111400083

ราคา 120 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 160 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2555

พบกับสุดยอด กลยุทธ์การบริหารจากมันสมองของยอด

กนุซอื ผูม้สีมญานามว่า “เทพเจ้าแห่งปัญญา” ด้วย 50 กลยทุธ์

ที่กองทหารจนีใช้ในการด�าเนนิการรบมาหลายศตวรรษ พร้อม

ค�าอธบิายที่เข้าใจง่าย สามารถน�าไปปรบัใช้ได้อย่างไม่ตกยคุ

ขุดกรุสมบัติสามก๊ก 

บญุศกัดิ์ แสงระวี

9786161400378

ราคา 150 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 240 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2555

เหตกุารณ์ส�าคญัๆ บางตอนจากสามก๊ก มาวเิคราะห์เชงิ

ปรชัญา อ่านสนกุได้แง่คดิ ความรูใ้หม่ๆ ด้านการทหาร การเมอืง 

การปกครอง การบรหิารธรุกจิ ฯลฯ

ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก

บญุศกัดิ์ แสงระว ี

9786167105963

ราคา 200 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 288 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2558

ศาสตร์การวเิคราะห์ กลศกึที่ต่อเนื่องจาก ศลิปะการใช้คน 

ในสามก๊ก ที่หากได้ศกึษาและน�าไปใช้แล้ว กจ็ะเป็นอกียอด 

สิ่งวเิศษที่มคีณุค่ายิ่ง ต่อทกุวงการ ทกุกจิกรรม หลายกลยทุธ์ 

ที่ท�าให้ “ใช้คนเป็น อย่างมชีั้นเชงิ”

เคล็ดแห่งการพิเคราะห์และใช้คน

ผู้เขียน: ทองแถม นาถจ�านง

9789747736410

ราคา 120 บาท

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.
จ�านวนหน้า: 152 หน้า

ปก: ปกอ่อน

      หนังสือเล่มนี้รวบรวมค�าสอนเกี่ยวกับการพิเคราะห์คนและ

การใช้คน จากบรรดาปราชญ์จีนหลายท่าน และเพื่อให้เนื้อหา

หลากหลายสมบูรณ์ จึงคัดเลือกบทเรียนจากปราชญ์จีนทุกยุค 

นับตั้งแต่ยุคก่อนจิ๋นซีฮ่องเต้ลงมาจนถึงยุคราชวงศ์ชิง 

วรรณกรรม56
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ต าราพิชยัสงคราม 36 กลยุทธ ์
ผู้แปล: บุญศักดิ์ แสงระวี 
Barcode: 9786161402501 
ราคาปก: 319 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 384 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
หน่ึงในต าราพิชัยสงครามที่เกิดจากผู้เขียนนิรนาม เน้ือหา

ที่มีเพียงแค่ 36 บท แบ่งกลยุทธ์เป็น 6 ส่วน ได้แก่ กลยุทธ์เพื่อชนะ
ศึก กลยุทธ์ที่ใช้เม่ือเผชิญศึก กลยุทธ์เพื่อการบุกตี กลยุทธ์ที่ใช้เม่ือ
รบติดพัน กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อร่วมรบกับพันธมิตร และกลยุทธ์ที่ใช้เม่ือ
ยามพ่ายแพ้ ซ่ึงในแต่ละส่วน ยังมีกลยุทธ์ย่อยอีก 6 กลยุทธ์ รวม
เรียกว่า “หก หก สามสิบหกกลยุทธ์” กลับได้รับการยอมรับและ
น าไปปรับประยุกต์ ใ ช้อยู่ เสมอมา ไม่เพียงแค่การปกครอง 
การทหาร แต่ในวงการธุรกิจต่าง ๆ ก็ใช้ “36 กลยุทธ์” ช่วย
วางแผน ก าหนดนโยบายด้วยเช่นกัน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทันเล่ห์ รู้เหลี่ยม ด้วยสามก๊ก 
ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป 
Barcode: 9786161402631 
ราคาปก: 160 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 184 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
สามก๊ก มิใช่เป็นแค่วรรณกรรมเอกที่เด่นเรื่องการสู้รบ

และการเข้าใจคน แต่อุบายและเล่ห์เหลี่ยมในสามก๊กก็โดดเด่นไม่
แพ้กัน ไม่น่าเชื่อว่า เล่ห์เหลี่ยมที่ใช้มาตั้งแต่ 1,800 กว่าปีก่อน ผู้คน
ในปัจจุบันก็ยังน ามาใช้อยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ทันเล่ห์ รู้เล่ห์สามก๊ก จึง
เป็นเสมือนเกราะป้องกันเล่ห์เหลี่ยม ให้รู้เท่า รู้ทันกับอุบายต่าง ๆ 
ที่จ้องจะหาผลประโยชน์ใส่ตัว โดยมี สามก๊ก เป็นกูรูตัวอย่างท่ียอด
เยี่ยม อ่านสบาย เข้าใจง่ายตามแบบฉบับของ เปี่ยมศักดิ์ คุณากร
ประทีป นักเขียน นักบรรยาย ผู้สัมผัสและปรับประยุกต์ใช้ สาม
ก๊ก จนช่ าชอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วรรณกรรม วรรณกรรม 
 

 

ต าราพิชยัสงคราม 36 กลยุทธ ์
ผู้แปล: บุญศักดิ์ แสงระวี 
Barcode: 9786161402501 
ราคาปก: 319 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 384 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
หน่ึงในต าราพิชัยสงครามที่เกิดจากผู้เขียนนิรนาม เน้ือหา

ที่มีเพียงแค่ 36 บท แบ่งกลยุทธ์เป็น 6 ส่วน ได้แก่ กลยุทธ์เพื่อชนะ
ศึก กลยุทธ์ที่ใช้เม่ือเผชิญศึก กลยุทธ์เพื่อการบุกตี กลยุทธ์ที่ใช้เม่ือ
รบติดพัน กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อร่วมรบกับพันธมิตร และกลยุทธ์ที่ใช้เม่ือ
ยามพ่ายแพ้ ซ่ึงในแต่ละส่วน ยังมีกลยุทธ์ย่อยอีก 6 กลยุทธ์ รวม
เรียกว่า “หก หก สามสิบหกกลยุทธ์” กลับได้รับการยอมรับและ
น าไปปรับประยุกต์ ใช้อยู่ เสมอมา ไม่เพียงแค่การปกครอง 
การทหาร แต่ในวงการธุรกิจต่าง ๆ ก็ใช้ “36 กลยุทธ์” ช่วย
วางแผน ก าหนดนโยบายด้วยเช่นกัน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทันเล่ห์ รู้เหลี่ยม ด้วยสามก๊ก 
ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป 
Barcode: 9786161402631 
ราคาปก: 160 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 184 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
สามก๊ก มิใช่เป็นแค่วรรณกรรมเอกที่เด่นเรื่องการสู้รบ

และการเข้าใจคน แต่อุบายและเล่ห์เหล่ียมในสามก๊กก็โดดเด่นไม่
แพ้กัน ไม่น่าเชื่อว่า เล่ห์เหลี่ยมที่ใช้มาตั้งแต่ 1,800 กว่าปีก่อน ผู้คน
ในปัจจุบันก็ยังน ามาใช้อยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ทันเล่ห์ รู้เล่ห์สามก๊ก จึง
เป็นเสมือนเกราะป้องกันเล่ห์เหลี่ยม ให้รู้เท่า รู้ทันกับอุบายต่าง ๆ 
ที่จ้องจะหาผลประโยชน์ใส่ตัว โดยมี สามก๊ก เป็นกูรูตัวอย่างท่ียอด
เยี่ยม อ่านสบาย เข้าใจง่ายตามแบบฉบับของ เปี่ยมศักดิ์ คุณากร
ประทีป นักเขียน นักบรรยาย ผู้สัมผัสและปรับประยุกต์ใช้ สาม
ก๊ก จนช่ าชอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วรรณกรรม วรรณกรรม 

อยู่อย่างฉลาด อยู่อย่างสามก๊ก
ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

9786161402792

ราคาปก: 300 บาท

สำานักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 360 หน้า

ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2560 

เรื่องย่อ
             อยู่อย่างฉลาด อยู่อย่างสามก๊ก ผลงานเล่มล่าสุดของ  เปี่ยม
ศักดิ์คุณากรประทีป นักเขียน นักบรรยาย ผู้สัมผัสและปรับประยุกต์ใช้ 
สามก๊ก จนช่ำาชอง เป็นการนำาแนวทางในสามก๊กไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำาวัน ซึ่งมีทั้งสิ่งที่ควรทำาและไม่ควรทำา มาบอกเล่าโดยใช้ภาษา
ที่เข้าใจง่าย สั้น กระชับ และตรงประเด็น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่าน
แล้วเข้าใจในทันที เพราะเรื่องราวกรณีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเรื่องจริงที่
อยู่รอบตัวเรา เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ถูกหลอกลวงจากพวกเหลี่ยม
จัด มากเล่ห์ และเพื่อเป็นการหาโอกาสสร้างความสำาเร็จในชีวิต โดย
เนื้อหาวิเคราะห์อิงตามซีรีย์ ละครโทรทัศน์เรื่อง สามก๊ก 2010 ซึ่งบาง
สิ่งจึงอาจแตกต่างไปจากวรรณกรรมแต่ในด้านความเป็นมนุษย์นับว่า
แสดงออกได้อย่างยอดเยี่ยม   

บริหารงานด้วยกลยุทธ์สามก๊ก
ผู้เขียน: บุญศักดิ์ แสงระวี

9786161401658

ราคา 270 บาท

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จ�านวนหน้า: 360 หน้า

ปก: ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2558

มังกรสอนศิษย์
ผู้เขียน: @flflflflowerdesignfl

9789744099549

ราคา 140 บาท

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จ�านวนหน้า: 182 หน้า

ปก: ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด

 บริหารงานด้วยกลยุทธ์สามก๊กเป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยข้อคิด  

ความเห็นและคุณค่าหลายต่อหลายประการผู้อ่านสามารถน�า

ไปใช้ในชีวิตการท�างานได้อย่างเห็นผลโดยเฉพาะงานทางด้าน

บริหารธุรกิจ       รวมเรื่องสั้นเชงิปรชัญาแสนสนกุ เตม็เปี่ยมด้วยคตเิตอืนใจ 

อาจารย์ชาวจีนสอนศิษย์อย่างไรให้ได้ดี? มังกรสอนศิษย์ รวม

บทความและเรื่องสั้นอ่านสนกุ ให้สาระ แง่คดิ คตเิตอืนใจ เน้น

การสร้างคนให้มคีณุภาพและมคีณุธรรม ผ่านเรื่องราวแต่ละเรื่อง

ในเล่ม ซึ่งเขยีนโดยปราชญ์ชาวจนีที่มชีื่อเสยีง เป็นที่ยอมรบัอย่าง

กว้างขวาง และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือเรียน ส�าหรับสอน

เยาวชนในประเทศจนีมาอย่างยาวนาน

ทันเล่ห์ รู้เหลี่ยม ด้วยสามก๊ก
ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

9786161402631

ราคาปก: 160 บาท

สำานักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 184 หน้า

ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2560 
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ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก  

ผู้เขียน: บุญศักดิ์ แสงระวี 
ราคาปก:  200 บาท 
Barcode: 9786167105963 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 288 หน้า 
ปก: ปกอ่อน 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
  ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก ศาสตร์การวิเคราะห์ กล
ศึกที่ต่อเน่ืองจาก ศิลปะการใช้คนในสามก๊ก ท่ีหากได้ ศึกษาและ
น าไปใช้แล้ว ก็จะเป็นอีกยอดสิ่งวิเศษที่มีคุณค่ายิ่ง ต่อทุกวงการ ทุก
กิจกรรม  การโจมตีทางใจ  จ้องฉวยโอกาส  ช้ากับเร็ว  และอีก
หลายกลยุทธ์ที่ท าให้ “ใช้คนเป็น อย่างมีชั้นเชิง” 
 

ต าราพิชยัสงครามขงเบ้ง 
 
ผู้เขียน: จวูเก่อเลี่ยง 
ราคาปก :  169 บาท 
Barcode : 9786161402464 
ส านักพิมพ์ : สุขภาพใจ 
ขนาด : 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า : 200 หน้า 
ปก : ปกอ่อน  เนื้อใน : กระดาษถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
  ต าราพิชัยสงครามขงเบ้ง 《諸葛亮兵法》 
ถือเป็นหน่ึงในต าราพิชัยสงครามแลเอกสารการปกครองของจ๊กก๊ก
ในสมัยสามก๊กที่ส าคัญเล่มหน่ึง ประกอบด้วยบทความขนาดสั้นและ
ยาวทั้งสิ้น 50 บท ที่กล่าวเน้นถึงหลักการท าศึกสงคราม โดยการ
วิเคราะห์ตั้งแต่ตัวบุคคลจนถึงการรบในสนามรบ ไม่ว่าจะเป็นการ
วิเคราะห์ขุนพลทั้งลักษณะและอุปนิสัย การวิเคราะห์กองทัพ และ
การวิเคราะห์สถานการณ์ทัพทั้งรูปแบบและโอกาส โดยมีการ
อธิบายและวิเคราะห์เน้ือความไว้ให้อ่านเข้าใจได้ง่ายข้ึนพร้อมกัน 
แต่ก็ “ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องท าสงคราม” เพราะความรู้และแนวคิดของ
การวิเคราะห์พิจารณาคน วิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นไปต่าง ๆ แล้ว
แทรกอยู่ในเน้ือความของต าราเล่มน้ีอย่างอัศจรรย์ สุดแท้แต่ผู้อ่าน 
ผู้ศึกษา จะจับประโยชน์ไปปรับประยุกต์ใช้ได้มากน้อยกว่ากัน
เพียงใด 

 

คมผู้น าในสามก๊ก  

ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ คุณากรณ์ประทีป 
ราคาปก:  200 บาท 
Barcode: 9786161401757 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 208 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
  คมผู้น าในสามก๊ก กรณีศึกษาทั้ง 27 กรณี ของตัวละคร 
ต่าง ๆ ใน สามก๊ก น ามาพิจารณาและวิเคราะห์ ให้เป็นคติ เตือนใจ
ผู้น าในโลกปัจจุบัน 

 ตั๋งโต๊ะ ผู้น าที่ไม่เคยปรับวิธีการ 
 ท าไมคนเก่งถึงยอมตามคนเลวอย่างลิโป้ 

เหตุผลที่คุณถูกข้ามหน้าข้ามตาเพื่อ “ไม่ให้ก้าวพลาด” 
หรือ “ประวัติศาสตร์ซ้ ารอย 

 
16 กุศโลบายขงเบ้ง 
ผู้เขียน: จวูเก่อเลี่ยง 
ผู้แปล: บุญศักดิ์ แสงระวี 
Barcode: 9786161402471            
ราคาปก: 109 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 104 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
16 กุศโลบายขงเบ้ ง  《便宜十六策》  

เป็นหน่ึงในสามต าราพิชัยสงครามและเอกสารการปกครองของ 
จ๊กก๊กในสมัยสามก๊กที่ส าคัญเล่มหน่ึง ประกอบด้วยบทความ 16 
บท เน้นหนักเรื่องการปกครองให้มีประสิทธิภาพของประมุข 
ผู้ปกครอง หรือนักบริหาร ท าให้เข้าใจ “ราก” อันเป็นพื้นฐานของ
การปกครอง ชัดเจนในวิธีการ เห็นชัดถึงผลได้ผลเสียของการ
ปกครองที่ดีร้ายแตกต่างกัน ถือเป็นผลงานที่ทรงคุณค่า ทั้งความหา
ยากคลาสสิกและคุณภาพส าหรับการปกครองบริหาร ที่น าไปปรับ
ประยุกต์ใช้หรือปฏิบัติตามได้อย่างแยบยลและทันสมัย 

 

 

วรรณกรรม วรรณกรรม 

 
 

ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก  

ผู้เขียน: บุญศักดิ์ แสงระวี 
ราคาปก:  200 บาท 
Barcode: 9786167105963 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 288 หน้า 
ปก: ปกอ่อน 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
  ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก ศาสตร์การวิเคราะห์ กล
ศึกที่ต่อเน่ืองจาก ศิลปะการใช้คนในสามก๊ก ที่หากได้ ศึกษาและ
น าไปใช้แล้ว ก็จะเป็นอีกยอดสิ่งวิเศษที่มีคุณค่ายิ่ง ต่อทุกวงการ ทุก
กิจกรรม  การโจมตีทางใจ  จ้องฉวยโอกาส  ช้ากับเร็ว  และอีก
หลายกลยุทธ์ที่ท าให้ “ใช้คนเป็น อย่างมีชั้นเชิง” 
 

ต าราพิชยัสงครามขงเบ้ง 
 
ผู้เขียน: จวูเก่อเลี่ยง 
ราคาปก :  169 บาท 
Barcode : 9786161402464 
ส านักพิมพ์ : สุขภาพใจ 
ขนาด : 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า : 200 หน้า 
ปก : ปกอ่อน  เนื้อใน : กระดาษถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
  ต าราพิชัยสงครามขงเบ้ง 《諸葛亮兵法》 
ถือเป็นหน่ึงในต าราพิชัยสงครามแลเอกสารการปกครองของจ๊กก๊ก
ในสมัยสามก๊กที่ส าคัญเล่มหน่ึง ประกอบด้วยบทความขนาดสั้นและ
ยาวทั้งสิ้น 50 บท ที่กล่าวเน้นถึงหลักการท าศึกสงคราม โดยการ
วิเคราะห์ตั้งแต่ตัวบุคคลจนถึงการรบในสนามรบ ไม่ว่าจะเป็นการ
วิเคราะห์ขุนพลทั้งลักษณะและอุปนิสัย การวิเคราะห์กองทัพ และ
การวิเคราะห์สถานการณ์ทัพท้ังรูปแบบและโอกาส โดยมีการ
อธิบายและวิเคราะห์เน้ือความไว้ให้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นพร้อมกัน 
แต่ก็ “ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องท าสงคราม” เพราะความรู้และแนวคิดของ
การวิเคราะห์พิจารณาคน วิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นไปต่าง ๆ แล้ว
แทรกอยู่ในเน้ือความของต าราเล่มน้ีอย่างอัศจรรย์ สุดแท้แต่ผู้อ่าน 
ผู้ศึกษา จะจับประโยชน์ไปปรับประยุกต์ใช้ได้มากน้อยกว่ากัน
เพียงใด 

 

คมผู้น าในสามก๊ก  

ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ คุณากรณ์ประทีป 
ราคาปก:  200 บาท 
Barcode: 9786161401757 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 208 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
  คมผู้น าในสามก๊ก กรณีศึกษาท้ัง 27 กรณี ของตัวละคร 
ต่าง ๆ ใน สามก๊ก น ามาพิจารณาและวิเคราะห์ ให้เป็นคติ เตือนใจ
ผู้น าในโลกปัจจุบัน 

 ตั๋งโต๊ะ ผู้น าที่ไม่เคยปรับวิธีการ 
 ท าไมคนเก่งถึงยอมตามคนเลวอย่างลิโป้ 

เหตุผลที่คุณถูกข้ามหน้าข้ามตาเพื่อ “ไม่ให้ก้าวพลาด” 
หรือ “ประวัติศาสตร์ซ้ ารอย 

 
16 กุศโลบายขงเบ้ง 
ผู้เขียน: จวูเก่อเลี่ยง 
ผู้แปล: บุญศักดิ์ แสงระวี 
Barcode: 9786161402471            
ราคาปก: 109 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 104 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
16 กุศโลบายขงเบ้ ง  《便宜十六策》  

เป็นหน่ึงในสามต าราพิชัยสงครามและเอกสารการปกครองของ 
จ๊กก๊กในสมัยสามก๊กที่ส าคัญเล่มหน่ึง ประกอบด้วยบทความ 16 
บท เน้นหนักเรื่องการปกครองให้มีประสิทธิภาพของประมุข 
ผู้ปกครอง หรือนักบริหาร ท าให้เข้าใจ “ราก” อันเป็นพื้นฐานของ
การปกครอง ชัดเจนในวิธีการ เห็นชัดถึงผลได้ผลเสียของการ
ปกครองที่ดีร้ายแตกต่างกัน ถือเป็นผลงานที่ทรงคุณค่า ทั้งความหา
ยากคลาสสิกและคุณภาพส าหรับการปกครองบริหาร ที่น าไปปรับ
ประยุกต์ใช้หรือปฏิบัติตามได้อย่างแยบยลและทันสมัย 

 

 

วรรณกรรม วรรณกรรม 
 

 

ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก  

ผู้เขียน: บุญศักดิ์ แสงระวี 
ราคาปก:  200 บาท 
Barcode: 9786167105963 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 288 หน้า 
ปก: ปกอ่อน 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
  ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก ศาสตร์การวิเคราะห์ กล
ศึกที่ต่อเน่ืองจาก ศิลปะการใช้คนในสามก๊ก ที่หากได้ ศึกษาและ
น าไปใช้แล้ว ก็จะเป็นอีกยอดสิ่งวิเศษที่มีคุณค่ายิ่ง ต่อทุกวงการ ทุก
กิจกรรม  การโจมตีทางใจ  จ้องฉวยโอกาส  ช้ากับเร็ว  และอีก
หลายกลยุทธ์ที่ท าให้ “ใช้คนเป็น อย่างมีชั้นเชิง” 
 

ต าราพิชยัสงครามขงเบ้ง 
 
ผู้เขียน: จวูเก่อเลี่ยง 
ราคาปก :  169 บาท 
Barcode : 9786161402464 
ส านักพิมพ์ : สุขภาพใจ 
ขนาด : 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า : 200 หน้า 
ปก : ปกอ่อน  เนื้อใน : กระดาษถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
  ต าราพิชัยสงครามขงเบ้ง 《諸葛亮兵法》 
ถือเป็นหน่ึงในต าราพิชัยสงครามแลเอกสารการปกครองของจ๊กก๊ก
ในสมัยสามก๊กที่ส าคัญเล่มหน่ึง ประกอบด้วยบทความขนาดสั้นและ
ยาวทั้งสิ้น 50 บท ที่กล่าวเน้นถึงหลักการท าศึกสงคราม โดยการ
วิเคราะห์ตั้งแต่ตัวบุคคลจนถึงการรบในสนามรบ ไม่ว่าจะเป็นการ
วิเคราะห์ขุนพลทั้งลักษณะและอุปนิสัย การวิเคราะห์กองทัพ และ
การวิเคราะห์สถานการณ์ทัพท้ังรูปแบบและโอกาส โดยมีการ
อธิบายและวิเคราะห์เน้ือความไว้ให้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นพร้อมกัน 
แต่ก็ “ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องท าสงคราม” เพราะความรู้และแนวคิดของ
การวิเคราะห์พิจารณาคน วิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นไปต่าง ๆ แล้ว
แทรกอยู่ในเน้ือความของต าราเล่มน้ีอย่างอัศจรรย์ สุดแท้แต่ผู้อ่าน 
ผู้ศึกษา จะจับประโยชน์ไปปรับประยุกต์ใช้ได้มากน้อยกว่ากัน
เพียงใด 

 

คมผู้น าในสามก๊ก  

ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ คุณากรณ์ประทีป 
ราคาปก:  200 บาท 
Barcode: 9786161401757 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 208 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
  คมผู้น าในสามก๊ก กรณีศึกษาท้ัง 27 กรณี ของตัวละคร 
ต่าง ๆ ใน สามก๊ก น ามาพิจารณาและวิเคราะห์ ให้เป็นคติ เตือนใจ
ผู้น าในโลกปัจจุบัน 

 ตั๋งโต๊ะ ผู้น าที่ไม่เคยปรับวิธีการ 
 ท าไมคนเก่งถึงยอมตามคนเลวอย่างลิโป้ 

เหตุผลที่คุณถูกข้ามหน้าข้ามตาเพื่อ “ไม่ให้ก้าวพลาด” 
หรือ “ประวัติศาสตร์ซ้ ารอย 

 
16 กุศโลบายขงเบ้ง 
ผู้เขียน: จวูเก่อเลี่ยง 
ผู้แปล: บุญศักดิ์ แสงระวี 
Barcode: 9786161402471            
ราคาปก: 109 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 104 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
16 กุศโลบายขงเบ้ ง  《便宜十六策》  

เป็นหน่ึงในสามต าราพิชัยสงครามและเอกสารการปกครองของ 
จ๊กก๊กในสมัยสามก๊กที่ส าคัญเล่มหน่ึง ประกอบด้วยบทความ 16 
บท เน้นหนักเรื่องการปกครองให้มีประสิทธิภาพของประมุข 
ผู้ปกครอง หรือนักบริหาร ท าให้เข้าใจ “ราก” อันเป็นพื้นฐานของ
การปกครอง ชัดเจนในวิธีการ เห็นชัดถึงผลได้ผลเสียของการ
ปกครองที่ดีร้ายแตกต่างกัน ถือเป็นผลงานที่ทรงคุณค่า ทั้งความหา
ยากคลาสสิกและคุณภาพส าหรับการปกครองบริหาร ที่น าไปปรับ
ประยุกต์ใช้หรือปฏิบัติตามได้อย่างแยบยลและทันสมัย 

 

 

วรรณกรรม วรรณกรรม 
 

 

ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก  

ผู้เขียน: บุญศักดิ์ แสงระวี 
ราคาปก:  200 บาท 
Barcode: 9786167105963 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 288 หน้า 
ปก: ปกอ่อน 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
  ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก ศาสตร์การวิเคราะห์ กล
ศึกที่ต่อเน่ืองจาก ศิลปะการใช้คนในสามก๊ก ที่หากได้ ศึกษาและ
น าไปใช้แล้ว ก็จะเป็นอีกยอดสิ่งวิเศษที่มีคุณค่ายิ่ง ต่อทุกวงการ ทุก
กิจกรรม  การโจมตีทางใจ  จ้องฉวยโอกาส  ช้ากับเร็ว  และอีก
หลายกลยุทธ์ที่ท าให้ “ใช้คนเป็น อย่างมีชั้นเชิง” 
 

ต าราพิชยัสงครามขงเบ้ง 
 
ผู้เขียน: จวูเก่อเลี่ยง 
ราคาปก :  169 บาท 
Barcode : 9786161402464 
ส านักพิมพ์ : สุขภาพใจ 
ขนาด : 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า : 200 หน้า 
ปก : ปกอ่อน  เนื้อใน : กระดาษถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
  ต าราพิชัยสงครามขงเบ้ง 《諸葛亮兵法》 
ถือเป็นหน่ึงในต าราพิชัยสงครามแลเอกสารการปกครองของจ๊กก๊ก
ในสมัยสามก๊กที่ส าคัญเล่มหน่ึง ประกอบด้วยบทความขนาดสั้นและ
ยาวทั้งสิ้น 50 บท ที่กล่าวเน้นถึงหลักการท าศึกสงคราม โดยการ
วิเคราะห์ตั้งแต่ตัวบุคคลจนถึงการรบในสนามรบ ไม่ว่าจะเป็นการ
วิเคราะห์ขุนพลทั้งลักษณะและอุปนิสัย การวิเคราะห์กองทัพ และ
การวิเคราะห์สถานการณ์ทัพท้ังรูปแบบและโอกาส โดยมีการ
อธิบายและวิเคราะห์เน้ือความไว้ให้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นพร้อมกัน 
แต่ก็ “ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องท าสงคราม” เพราะความรู้และแนวคิดของ
การวิเคราะห์พิจารณาคน วิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นไปต่าง ๆ แล้ว
แทรกอยู่ในเน้ือความของต าราเล่มน้ีอย่างอัศจรรย์ สุดแท้แต่ผู้อ่าน 
ผู้ศึกษา จะจับประโยชน์ไปปรับประยุกต์ใช้ได้มากน้อยกว่ากัน
เพียงใด 

 

คมผู้น าในสามก๊ก  

ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ คุณากรณ์ประทีป 
ราคาปก:  200 บาท 
Barcode: 9786161401757 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 208 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
  คมผู้น าในสามก๊ก กรณีศึกษาท้ัง 27 กรณี ของตัวละคร 
ต่าง ๆ ใน สามก๊ก น ามาพิจารณาและวิเคราะห์ ให้เป็นคติ เตือนใจ
ผู้น าในโลกปัจจุบัน 

 ตั๋งโต๊ะ ผู้น าที่ไม่เคยปรับวิธีการ 
 ท าไมคนเก่งถึงยอมตามคนเลวอย่างลิโป้ 

เหตุผลที่คุณถูกข้ามหน้าข้ามตาเพื่อ “ไม่ให้ก้าวพลาด” 
หรือ “ประวัติศาสตร์ซ้ ารอย 

 
16 กุศโลบายขงเบ้ง 
ผู้เขียน: จวูเก่อเลี่ยง 
ผู้แปล: บุญศักดิ์ แสงระวี 
Barcode: 9786161402471            
ราคาปก: 109 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 104 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
16 กุศโลบายขงเบ้ ง  《便宜十六策》  

เป็นหน่ึงในสามต าราพิชัยสงครามและเอกสารการปกครองของ 
จ๊กก๊กในสมัยสามก๊กที่ส าคัญเล่มหน่ึง ประกอบด้วยบทความ 16 
บท เน้นหนักเรื่องการปกครองให้มีประสิทธิภาพของประมุข 
ผู้ปกครอง หรือนักบริหาร ท าให้เข้าใจ “ราก” อันเป็นพื้นฐานของ
การปกครอง ชัดเจนในวิธีการ เห็นชัดถึงผลได้ผลเสียของการ
ปกครองที่ดีร้ายแตกต่างกัน ถือเป็นผลงานที่ทรงคุณค่า ทั้งความหา
ยากคลาสสิกและคุณภาพส าหรับการปกครองบริหาร ที่น าไปปรับ
ประยุกต์ใช้หรือปฏิบัติตามได้อย่างแยบยลและทันสมัย 

 

 

วรรณกรรม วรรณกรรม 

 
 

ต าราพิชยัสงคราม 36 กลยุทธ ์
ผู้แปล: บุญศักดิ์ แสงระวี 
Barcode: 9786161402501 
ราคาปก: 319 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 384 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
หน่ึงในต าราพิชัยสงครามที่เกิดจากผู้เขียนนิรนาม เน้ือหา

ที่มีเพียงแค่ 36 บท แบ่งกลยุทธ์เป็น 6 ส่วน ได้แก่ กลยุทธ์เพื่อชนะ
ศึก กลยุทธ์ที่ใช้เม่ือเผชิญศึก กลยุทธ์เพื่อการบุกตี กลยุทธ์ที่ใช้เม่ือ
รบติดพัน กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อร่วมรบกับพันธมิตร และกลยุทธ์ที่ใช้เม่ือ
ยามพ่ายแพ้ ซ่ึงในแต่ละส่วน ยังมีกลยุทธ์ย่อยอีก 6 กลยุทธ์ รวม
เรียกว่า “หก หก สามสิบหกกลยุทธ์” กลับได้รับการยอมรับและ
น าไปปรับประยุกต์ ใช้อยู่ เสมอมา ไม่เพียงแค่การปกครอง 
การทหาร แต่ในวงการธุรกิจต่าง ๆ ก็ใช้ “36 กลยุทธ์” ช่วย
วางแผน ก าหนดนโยบายด้วยเช่นกัน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทันเล่ห์ รู้เหลี่ยม ด้วยสามก๊ก 
ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป 
Barcode: 9786161402631 
ราคาปก: 160 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 184 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
สามก๊ก มิใช่เป็นแค่วรรณกรรมเอกที่เด่นเรื่องการสู้รบ

และการเข้าใจคน แต่อุบายและเล่ห์เหลี่ยมในสามก๊กก็โดดเด่นไม่
แพ้กัน ไม่น่าเชื่อว่า เล่ห์เหลี่ยมที่ใช้มาตั้งแต่ 1,800 กว่าปีก่อน ผู้คน
ในปัจจุบันก็ยังน ามาใช้อยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ทันเล่ห์ รู้เล่ห์สามก๊ก จึง
เป็นเสมือนเกราะป้องกันเล่ห์เหลี่ยม ให้รู้เท่า รู้ทันกับอุบายต่าง ๆ 
ที่จ้องจะหาผลประโยชน์ใส่ตัว โดยมี สามก๊ก เป็นกูรูตัวอย่างท่ียอด
เยี่ยม อ่านสบาย เข้าใจง่ายตามแบบฉบับของ เปี่ยมศักดิ์ คุณากร
ประทีป นักเขียน นักบรรยาย ผู้สัมผัสและปรับประยุกต์ใช้ สาม
ก๊ก จนช่ าชอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วรรณกรรม วรรณกรรม 
 

 

ต าราพิชยัสงคราม 36 กลยุทธ ์
ผู้แปล: บุญศักดิ์ แสงระวี 
Barcode: 9786161402501 
ราคาปก: 319 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 384 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
หน่ึงในต าราพิชัยสงครามที่เกิดจากผู้เขียนนิรนาม เน้ือหา

ที่มีเพียงแค่ 36 บท แบ่งกลยุทธ์เป็น 6 ส่วน ได้แก่ กลยุทธ์เพื่อชนะ
ศึก กลยุทธ์ที่ใช้เม่ือเผชิญศึก กลยุทธ์เพื่อการบุกตี กลยุทธ์ที่ใช้เม่ือ
รบติดพัน กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อร่วมรบกับพันธมิตร และกลยุทธ์ที่ใช้เม่ือ
ยามพ่ายแพ้ ซ่ึงในแต่ละส่วน ยังมีกลยุทธ์ย่อยอีก 6 กลยุทธ์ รวม
เรียกว่า “หก หก สามสิบหกกลยุทธ์” กลับได้รับการยอมรับและ
น าไปปรับประยุกต์ ใช้อยู่ เสมอมา ไม่เพียงแค่การปกครอง 
การทหาร แต่ในวงการธุรกิจต่าง ๆ ก็ใช้ “36 กลยุทธ์” ช่วย
วางแผน ก าหนดนโยบายด้วยเช่นกัน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทันเล่ห์ รู้เหลี่ยม ด้วยสามก๊ก 
ผู้เขียน: เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป 
Barcode: 9786161402631 
ราคาปก: 160 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 184 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 
สามก๊ก มิใช่เป็นแค่วรรณกรรมเอกที่เด่นเรื่องการสู้รบ

และการเข้าใจคน แต่อุบายและเล่ห์เหลี่ยมในสามก๊กก็โดดเด่นไม่
แพ้กัน ไม่น่าเชื่อว่า เล่ห์เหลี่ยมที่ใช้มาตั้งแต่ 1,800 กว่าปีก่อน ผู้คน
ในปัจจุบันก็ยังน ามาใช้อยู่ไม่เปลี่ยนแปลง ทันเล่ห์ รู้เล่ห์สามก๊ก จึง
เป็นเสมือนเกราะป้องกันเล่ห์เหลี่ยม ให้รู้เท่า รู้ทันกับอุบายต่าง ๆ 
ที่จ้องจะหาผลประโยชน์ใส่ตัว โดยมี สามก๊ก เป็นกูรูตัวอย่างท่ียอด
เยี่ยม อ่านสบาย เข้าใจง่ายตามแบบฉบับของ เปี่ยมศักดิ์ คุณากร
ประทีป นักเขียน นักบรรยาย ผู้สัมผัสและปรับประยุกต์ใช้ สาม
ก๊ก จนช่ าชอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วรรณกรรม วรรณกรรม 

ต�าราพิชัยสงครามซุนวู
เขียน: บุญศักดิ์ แสงระวี

9786161401979

ราคาปก: 329 บาท

สำานักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 456 หน้า

ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2558

เรื่องย่อ

      “ตำาราพิชัยสงครามซุนวู”  เล่มนี้  แปลตามต้นฉบับโบราณ

ดั้งเดิมของจีน  ครบถ้วนทั้ง 13 บท  พร้อมประกอบด้วยบทวิเคราะห์

ที่ทำาให้อ่านเข้าใจง่ายและภาคปฏิบัติในการต่อสู้ทุกรูปแบบจาก

เหตุการณ์ในอดีต  จึงนับว่า  สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ในอเมริกา 

ตำาราพิชัยสงครามซุนวูถือเป็นตำาราของมหาวิทยาลัยป้องกัน

ประเทศมาช้านานแล้ว ในสงครามอ่าวเปอร์เซีย  นายพลนอร์แมน  

ชวาร์ซคอฟ  

ผู้บัญชาการกองทัพอเมริกันในยุทธการ  “พายุทะเลทราย” มีคำาสั่ง

ให้ทหารอเมริกันทุกคนในสนามรบว่าควรมีตำาราพิชัยสงครามซุนวู  

ติดตัวคนละเล่ม  และให้ศึกษาอย่างเอาจริงเองจัง

ต�าราพิชัยสงครามขงเบ้ง
เขียน: จวูเก่อเลี่ยง

9786161402464

ราคาปก: 169 บาท

สำานักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 200 หน้า

ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2560

16 กุศโลบายขงเบ้ง
เขียน: จวูเก่อเลี่ยง

9786161402471

ราคาปก: 109 บาท

สำานักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 104 หน้า

ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2560

ต�าราพิชัยสงคราม 36 กลยุทธ์
เขียน: บุญศักดิ์ แสงระวี

9786161402501

ราคาปก: 319 บาท

สำานักพิมพ์: สุขภาพใจ

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 384 หน้า

ปก: ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก: 2560
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