หมวด

ประวั ติ ศ าสตร์
และ ชี ว ประวั ติ
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ประวั ติศ าสตร์
พระปิยมหาราช พระเจ้า
กรุงสยาม (รัชกาลที่ 5)
พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
9786167818160
ราคา 800 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม.
1192 หน้า
ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก 2557

ประวัตศิ าสตร์ไทย ๒
ราชวงศ์จักรี

ประวัติศาสตร์ไทย

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
9789744093981
ราคา 1,200 บาท
ขนาด 18.4 x 26 ซม. 1,032 หน้า
ปกแข็ง พิมพ์ล่าสุด 2555
เรือ่ งราวดินแดนสุวรรณภูมติ งั้ แต่ยคุ ดึกด�ำบรรพ์เป็นต้นมา
เรียบเรียงจากหลักฐาน ข้อมูล การส�ำรวจขุดค้นทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี จากเอกสารเก่าและบันทึกต่างๆ ทั้งที่
เป็นต�ำนานโบราณและจดหมายเหตุของชาวต่างประเทศ
ตลอดจนความคิดเห็นต่างๆ ของนักประวัติศาสตร์และผู้รู้
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์จีน

ประวัตศิ าสตร์จนี ฉบับมาตรฐาน
ก�ำเนิดมนุษย์ดกึ ด�ำบรรพ์ถงึ อารยธรรมใหม่
คล่อง ศิรประภาธรรม
9786167246598 ราคา 900 บาท
ขนาด 21 x 28.6 ซม. 504 หน้า
ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก 2556

ทวีป วรดิลก
9789747363937
ราคา 1,200 บาท
ขนาด 18.4 x 26 ซม. 1,396 หน้า
ปกแข็ง พิมพ์ล่าสุด 2552
เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ภาค 1. ประวัติบรรพบุรุษของมนุษย์
ปัจจุบัน วัฒนธรรมยุคใหม่ถึงราชวงศ์โจว 2. กล่าวถึง 12
อาณาจักร สงครามฝิน่ กบฏไท่ผงิ และยุคฟืน้ ฟู 3. ยุคสาธารณรัฐ
นับจากวาระสุดท้ายของราชวงศ์ชงิ การปฏิวตั ขิ องสาธารณรัฐ
เหมาเจ๋อตง เติ้งเสี่ยวผิง และการสร้างจีนให้ทันสมัย

พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
9789744099129
ราคา 1,200 บาท
ขนาด 18.4 x 26 ซม. 1,072 หน้า
ปกแข็ง พิมพ์ล่าสุด 2551
การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ ประวัตศิ าสตร์ไทยบนฝัง่ บางกอก
เดิม จากรัชกาลที่ 1 ซึ่งทรงสถาปนาราชวงศ์จักรี จนถึงรัชกาล
ปัจจุบันที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพือ่ ประโยชน์สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม” นัน้
ได้ท�ำให้พระบรมโพธิสมภารแห่งทศพิธราชธรรมของสมเด็จ
พระมหากษัตริย์แผ่กว้างไกลไปทั่วสารทิศ

ตรงตามแบบเรียนกระทรวงศึกษาธิการของจีน
ตารางล�ำดับราชวงศ์จีน 5,000 ปี
❖ ตารางเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ยุคสมัย อียิปต์ โรมัน
จีน ญี่ปุ่น และไทย
❖
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็นพระมหา
กษัตริยาธิราช พระองค์ทรงพระอุตสาหะในพระราชกิจ และ
พระราชด�ำริทกุ สรรพกิจใหญ่นอ้ ยครบถ้วนบริสทุ ธิท์ กุ ประการ
เพือ่ พัฒนาประเทศสูค่ วามเจริญรุง่ เรืองก้าวหน้า น�ำประโยชน์สขุ
สูป่ วงไพร่ฟา้ ข้าแผ่นดิน ให้มคี วามผาสุกร่มเย็นโดยถ้วนหน้า
ปวงข้าพระพุทธเจ้าจึงน้อมน�ำพระราชประวัติตั้งแต่ทรง
พระเยาว์ ครองราชสมบัติ ปฏิรปู แผ่นดิน และพระราชกรณียกิจ
อันเป็นคุณแก่แผ่นดินมารวบรวมเป็นหนังสือนี้
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ประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ
บรรจบ บรรณรุจิ
9789749850701
ราคา 170 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 228 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2555

เก็บความและเรียบเรียงจาก Ancient India ของ วี. มหาชน
(V. Mahajan) นักวิชาการผูม้ ชี อื่ เสียงชาวอินเดีย รวมความรูด้ า้ นอารยธรรม
โบราณ วิถชี วี ติ วัฒนธรรมประเพณีของอินเดียโบราณ และข้อมูล
ประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมอินเดียแต่ละยุค

ชุด ความเป็ น มาของชนชาติ ล าว
ข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โบราณสถานโบราณวัตถุ ที่ท�ำให้รู้ว่าชนชาติลาวมาจากไหน วิวัฒนาการ
มาอย่างไร รวมถึงล�ำดับกษัตริย์ วัฒนธรรม และต�ำนานต่างๆ อย่างกระจ่างชัด จากมุมมองนักประวัติศาสตร์ชาวลาว
ความเป็นมาของชนชาติลาว

ไผท ภูธา
9786161400408
ราคา 250 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 328 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด
หนังสือิ ทีช่ ใี้ ห้เห็นถึงการตัง้ ถิน่ ฐานและกรสถาปนาอาณาจักร
ของชนชาติลาวมองเห็นอดีตแห่งความบากบั่น ล้มลุกคลุก
คลานของบรรพบุรุษของชนชาติลาว ภายในเล่มคุณจะได้ตื่น
ตาตืน่ ใจไปกับข้อมูล หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ทีท่ ำ� ให้ร้วู ่าชนชาติลาวมาจากไหน วิวฒ
ั นาการมา
อย่างไรรวมถึงล�ำดับกษัตริย์ วัฒนธรรมและต�ำนานต่างๆอย่าง
กระจ่างชัดจากมุมมองนักประวัติศาสตร์ชาวลาว

ความเป็นมาของชนชาติลาว
เล่ม 3
มหาบุนมี เทบสีเมือง
ไผท ภูธา
9786167246796
ราคา 480 บาท
ขนาด 10.5 x 7.6 ซม. 600 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด

ความเป็นมาชนชาติลาว เล่ม 2
อาณาจักรลาวล้านช้าง ตอนต้น

มหาบุนมี เทบสีเมือง
ไผท ภูธา
9786161401238
ราคา 320 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 408 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังเกี่ยวกับการเขียนประวัติศาสตร์
อาณาจักรลาวล้านช้าง เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตภาย
ใต้ระบอบศักดินาอาชญาสิทธิ์ มีความจ�ำเป็นต้องกล่าวถึง
กษัตริย์แต่ละพระองค์ว่ามาจากไหน มาด้วยวิธีใด จุดเด่นของ
แต่ละพระองค์ ตลอดจนบรรยากาศแวดล้อม เมือ่ รวบรวมข้อมูล
เหล่านีเ้ พียงพอแล้วจึงจะมีจนิ ตนาการอันถูกต้อง มองเห็นภาพ
รวมของเหตุการณ์ได้ดียิ่งขึ้น
จากประวัติศาสตร์อันละอิดละเอี้ยว สู่หนังสือที่จะท�ำให้
ท่านรูจ้ กั สปป.ลาว อย่างละเอียดลออ ความเป็นมาของชนชาติ
ลาว อาณาจักรลาวล้านช้างตอนปลาย และการก่อตั้ง สปป.
ลาว จากอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองเป็นเมืองเอกราช จ�ำต้องสูญ
เสียเอกราชที่หวงแหนให้แก่ชาติอื่นจนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ อัน
เป็นทีม่ าของบทสรุปการต่อสูอ้ นั ยาวนานของประชาชนผูต้ อ้ งการ
อิสรภาพ บทเรียนอันยิง่ ใหญ่ถูกบันทึกไว้ จนถึงวันปลดปล่อย
ชาติ สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ
พ.ศ.2518 ชี้ให้เห็นถึงสัจธรรมที่ว่า ที่ใดมีการกดขี่ ที่นั่นย่อมมี
การต่อสู้
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ประวัติศาสตร์โลกยุคใกล้

ประวัติศาสตร์โอเชียเนีย

“โอเชียเนีย” ประกอบไปด้วยดินแดนที่ส�ำคัญ เช่น
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮาวาย เกาะนิวกินี หมู่เกาะฟิจิ
หมู่เกาะโซโลมอน ดังนั้นประชากรจึงมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ภาษา และประวัติศาสตร์

รวมเหตุการณ์สำ� คัญๆ ในประวัตศิ าสตร์ของประเทศต่างๆ
ในยุโรป เอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกาในช่วงศตวรรษที่
16 - 19 ซึง่ ประวัตศิ าสตร์ชว่ งนัน้ ถือเป็นจุดหักเหของสังคมมนุษย์
ที่เปลี่ยนจากระบอบศักดินานิยมเป็นระบอบทุนนิยม

ประวัติศาสตร์ยุโรป

ประวัติศาสตร์แอฟริกา

ธนู แก้วโอภาส
9789744096999
ราคา 900 บาท
ขนาด 18.4 x 26 ซม. 896 หน้า
ปกแข็ง พิมพ์ล่าสุด 2550

ธนู แก้วโอภาส
9789744095404
ราคา 400 บาท
ขนาด 18.4 x 26 ซม. 376 หน้า
ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก 2548
ทวีปใหญ่อันดับ 2 ของโลก มีพื้นที่ 1 ใน 5 ของผืนดิน
ทั้งหมดบนเปลือกโลก ดินแดนที่มีมนุษย์เกิดมาเป็นครั้งแรก
ของโลก ดินแดนทีน่ กั ค้นคว้าเรือ่ งราวของมนุษย์กบั วิถชี วี ติ ของ
มนุษย์สมัยเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน ให้ความสนใจเป็นพิเศษ

จากความส�ำเร็จอย่างต่อเนือ่ งทางเศรษฐกิจ ท�ำให้มาตรฐาน
การด�ำเนินชีวติ ของชาวยุโรปอยูใ่ นระดับสูง ยุโรปได้มรดกความรู้
และแนวคิดมาจากวัฒนธรรมกรีกโรมันจักรวรรดิไบแซนไทน์
และปาเลสไตน์สมัยโบราณ แต่ไม่ว่ายุโรปจะเป็นหนี้บุญคุณ
ในเรื่องนี้จากที่ใดก็ตาม ยุโรปได้แสดงให้เห็นอยู่เสมอใน
ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ� และยุโรปก็เกือบย่อยยับ
หมดพลังเพราะขัดแย้งกันเอง

ประวัติศาสตร์เอเชียยุคใหม่

ฮ่องเต้หญิงบูเช็กเทียน

ธนู แก้วโอกาส
9789744097637
ราคา 800 บาท
ขนาด 18.4 x 26 ซม. 656 หน้า
ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก 2550

บุญศักดิ์ แสงระวี
9786161402648
ราคา 260 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 280 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2560
หญิงที่ก้าวเกินถึงจุดสูงสุดของชีวิตลูกผู้หญิงคนหนึ่งจะ
เป็นได้ จากเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ เข้าสู่วังหลวงในต�ำแหน่งนาง
สนมชั้นล่าง ไขว่คว้าโอกาสจนเป็นถึงพระมเหสีของจักรพรรดิ
แห่งแผ่นดินจีน และสุดท้ายได้เป็นถึงเจ้าชีวติ ของผู้คนนับล้าน
ด้วยความเกร่งกล้า เฉลียวฉลาด เฉียบขาด เกินชายชาตรี
หลายคน

ประวัติศาสตร์ทวีปที่ใหญ่ที่สุดของโลก เริ่มตั้งแต่เอเชีย
ในยุคโบราณ ภายใต้ร่มเงาอารยธรรมของอินเดียและจีน
เอเชียยุคมืด จนถึงเอเชียยุคใหม่ ซึง่ เริม่ ต้นขึน้ หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เจาะลึกทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
แยกย่อยข้อมูลประเทศต่างๆ ชัดเจน
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อรุณ โรจนสันติ
9789747364392
ราคา 700 บาท
ขนาด 18.4 x 26 ซม. 480 หน้า
ปกแข็ง พิมพ์ล่าสุด 2551

ธนู แก้วโอภาส
9789744098504
ราคา 450 บาท
ขนาด 18.4 x 26 ซม. 360 หน้า
ปกแข็ง พิมพ์ล่าสุด 2551
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ชี ว ประวั ต ิ
๑๑๑ ปี พระยาพหลพลพยุหเสนา
พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์
9786161400132
ราคา 1,500 บาท
ขนาด 21 x 28.6 ซม. 968 หน้า
ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก 2552

นายกคนซื่อ 5 สมัย สุภาพบุรุษประชาธิปไตย ขวัญใจ
ประชาชน ชีวประวัตินับตั้งแต่การต่อสู้ชีวิตในช่วงปฐมวัย
จนถึงบั้นปลายในวันสุดท้ายของชีวิต สารคดีชีวิตที่เข้มข้น
ชวนค้นคว้า ของนายทหารผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นหลักให้กับแผ่นดิน
ไทยตราบจนลมหายใจสุดท้าย

ภาพประวัติพระถังซัมจั๋ง

อรุณ โรจนสันติ
9789744099457
ราคา 300 บาท
ขนาด 18.4 x 26 ซม. 324 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2551
ภาพลายเส้นประกอบเรื่องเล่าประวัติชีวิต การเดินทาง
และผลงานส�ำคัญอย่างยิง่ ยวดต่อแวดวงพุทธศาสนาในจีนของ
พระถังซัมจั๋ง พระนักแปล นักวิชาการ นักเทศน์ และนัก
ผจญภัย ทีเ่ ดินทางไปเพียงล�ำพังนานหลายปี ในการไปอัญเชิญ
พระไตรปิฎกจ�ำนวนมากกลับมาแปลเป็นภาษาจีนได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์

โจวเอินไหล ฝากชือ่ ไว้ในแผ่นดิน
บุญศักดิ์ แสงระวี
9789744099372
ราคา 280 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 360 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2552

ชีวประวัตอิ นั ยิง่ ใหญ่ของโจวเอินไหล นายกรัฐมนตรีคนแรก
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้มข้นด้วยเรือ่ งราวการต่อสูช้ วี ติ
ตั้งแต่วัยเด็ก และการท�ำงานอันรุ่งโรจน์ หนังสือที่ผู้แปล
น�ำต้นฉบับทัง้ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษมาแปลเทียบเคียงกัน
และคัดสรรส่วนที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ฉบับภาษาไทยที่สมบูรณ์

ชีวิตและงานของ
ดร. ปรีดี พนมยงค์

สุพจน์ ด่านตระกูล
9786111400199
ราคา 280 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 480 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2553
พบกับประวัติชีวิตและผลงานอันทรงคุณค่าของท่านปรีดี
เนือ้ หาในเล่มจะให้ค�ำตอบมากมาย เรือ่ งจริงในประวัตศิ าสตร์
ความยุติธรรมในสังคม ในวงการเมืองเป็นเช่นไร ท่านปรีดี
ได้สร้างคุณงามความดีอะไรไว้แก่บ้านเมืองบ้าง...คุณไม่ควร
พลาดหนังสือเล่มนี้

แนะนำ�
หนังสวือัล

ราง

ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น
๙๕ ปี ๔ เดือน ๙ วัน พูนศุข
พนมยงค์ (+วีซดี เี ทปรายการ นี่
แหละชีวติ และรายการดนตรีใน
หัวใจ)
วาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์
9789740634379 ราคา 300 บาท
ขนาด 19 x 21 ซม. 428 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2551

ข้อเขียนบอกเล่าชีวิตของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
ที่ได้ประสบ รู้เห็น รู้สึก และผจญกรรมท่ามกลางคลื่นลม
ทีโ่ หมกระหน�ำ่ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของประวัตศิ าสตร์การเมืองไทย
เกือบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา
รางวัลชมเชย รองชนะเลิศอันดับ 1
สพฐ.
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด
ปี 2552
ปี 2552
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วั ฒ นธรรม
สุเทพ ไชยขันธุ์
9786167818610
ราคา 320 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 256 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2557
“นิทานพญาแถน” ซึง่ กล่าวได้วา่ เป็น “แก่นต�ำนานอาเซียน”
โดยอาจารย์สุเทพ ไชยขันธุ์ เล่มนี้ จะมีบทบาทส�ำคัญยิ่งใน
ฐานะทีเ่ ป็น 1 ในหนังสือทีก่ ระตุน้ เตือนให้ประชากรแห่งอาเซียน
เข้าใจสายสัมพันธ์ฉันเครือญาติที่มีมาช้านาน และพร้อมจะ
เปิดใจเรียนรู้กันและกัน” ธีรภาพ โลหิตกุล

ชุ ด ต้ น ก� ำ เนิ ด
เล่าด้วยภาพ เรื่องยากจึงกลายเป็นเรื่องง่ายและสนุก
ต้นก�ำเนิดวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจีน

ASIAPAC (เรียบเรียง)
สุกัญญา วศินานนท์ (แปล)
9786167105321
ราคา 130 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 160 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2554
แนะน�ำวิทยาการอันรุง่ โรจน์ของจีนโบราณ เช่น ดาราศาสตร์
ภูมศิ าสตร์ คณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
ฯลฯ และนักวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นของจีน

ตนกําเนิด

ตนกําเนิด

ถาวร สิกขโกศล แปล

ความจริงแล้ว งิ้วอุดมด้วยเรื่องราวแพรวพราวสีสัน เสื้อผ้าที่ผู้แสดงใส่
ศิราภรณ์ทสี่ วม และลีลาท่าทางของพวกเขาล้วนมีความหมาย พวกเขาเชีย่ วชาญ
การใช้บทบาทสมมุติแสดงเรื่องราวได้สารพัด แบบหน้าหลากสีอย่างหน้ากาก
นั้นก็ไม่ใช่แค่ทาสีให้ฉูดฉาดเท่านั้น แต่ละสีล้วนแสดงนิสัยที่แตกต่างกันเป็น
เอกลักษณ์

ถาวร สิกขโกศล แปล

โลกของงิว้ จีนช่างมีสสี นั เสียนีก่ ระไร! หนังสือเล่มนีข้ อใช้รปู แบบหนังสือ
ประกอบภาพทีด่ ที งั้ เนือ้ หาและรูปประกอบ น�าผูอ้ า่ นเข้าสูโ่ ลกอันวิจติ รด้วยสีสนั นี้
เพื่อช่วยให้เข้าใจวิวฒ
ั นาการของงิ้ว รูจ้ ักงิ้วประเภทต่างๆ ที่
มีชื่อเสียงและเรื่องดีเด่นซึ่งเป็นตัวแทนของงิ้วประเภท
เหล่านั้น รู้จักประเภทของตัวละครว่าอะไรคือ
“เซิง ต้าน โฉ่ว จิง้ ” รวมทัง้ “แบบหน้า” ของ
ตัวจิง้ ตลอดจนความหมายของสี สั น บน
“แบบหน้า” เหล่านัน้ นอกจากนีย้ งั แนะน�า
กลวิธีการแสดงของงิ้ว ตลอดจนศิลปินผู้
มีชอื่ เสียง เช่น เหมยหลันฟาง เป็นต้น
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786167 105833

ASIAPAC (เขียน)
ถาวร สิกขโกศล (แปล)
9786167105833
ราคา 130 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 164 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2557
งิ้วอันโดดเด่นของจีนเป็นพลอยพราวแสงเม็ดหนึ่งในหมู่
อัญมณีวัฒนธรรมจีนแต่ภาพลักษณ์งิ้วในรอยประทับใจคน
ทั่วไปมักจ�ำกัดอยู่แค่เสียง “ตุ๊งตุ๊งแช่” ที่คึกคักเร้าใจ หรือ
หน้ากากงิว้ ซึง่ ท�ำเป็นของทีร่ ะลึกในลักษณะต่างๆ ความจริงแล้ว

ตนกําเนิด

งิว้ อันโดดเด่นของจีนเป็นพลอยพราวแสงเม็ดหนึง่ ในหมูอ่ ญ
ั มณีวฒ
ั นธรรมจีน
แต่ภาพลักษณ์งิ้วในรอยประทับใจคนทั่วไปมักจ�ากัดอยู่แค่เสียง “ตุ๊งตุ๊งแช่” ที่
คึกคักเร้าใจ หรือหน้ากากงิ้วซึ่งท�าเป็นของที่ระลึกในลักษณะต่างๆ

www.booktime.co.th

ต้นก�ำเนิดงิ้วจีน

กองบรรณาธิการ
สํานักพิมพเอเชียแพ็ค เรียบเรียง

ถาวร สิกขโกศล แปล

หินดาวเล่านิทานพญาแถน

มหาบุนมี เทบสีเมือง (เขียน)
ผไท ภูธา (แปล)
9786161401269
ราคา 150 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 176 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ครั้งแรก 2555
เรื่องราวของ “หินดาว” โบราณวัตถุ ที่คนโบราณผู้เป็น
บรรพบุรุษชนชาติลาวทั้งหลาย ได้สร้างขึ้นเมื่อกว่า 6,000 1,200 ปีมาแล้ว เพื่อบอกเล่าว่าคนลาวคือดวงดาว ซึ่งจุติมา
จากดาวใหญ่หรือดวงอาทิตย์ ซึ่งพวกเขาเรียกดาวใหญ่น้นั ว่า
เมืองแถน และนี่คือต้นก�ำเนิดของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ
ในภาคพืน้ เอเชียอาคเนย์แห่งนี้ อาทิ เรือ่ งพญานาค การก�ำเนิด
แม่น�้ำโขง การท�ำบุญบั้งไฟ เป็นต้น

ประตูสู่วัฒนธรรมจีน

ASIAPAC (เขียน)
วรรณภา เชื้อจีน (แปล)
9789744099204
ราคา 220 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 260 หน้า
ปกอ่อน พิมพ์ล่าสุด 2552
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน เริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของ
จีน ภาษาและตัวอักษร ปรัชญาค�ำสอน จารีตประเพณี มารยาท
ทางสังคม วัฒนธรรมทางสังคม ครอบครัว ศิลปะ อาหาร ยา
วิทยาศาสตร์ และศิลปะการต่อสู้

งิ้วอุดมด้วยเรื่องราวแพรวพราวสีสัน เสื้อผ้าที่ผู้แสดงใส่ศิราภรณ์
ที่สวม และลีลาท่าทางของพวกเขาล้วนมีความหมาย พวกเขา
เชี่ยวชาญการใช้บทบาทสมมุติแสดงเรื่องราวได้สารพัด แบบหน้า
หลากสีอย่างหน้ากากนั้นก็ไม่ใช่แค่ทาสีให้ฉูดฉาดเท่านั้น แต่ละสี
ล้วนแสดงนิสัยที่แตกต่างกันเป็นเอกลักษณ์
โลกของงิ้วจีนช่างมีสีสันเสียนี่กระไร! รู้จักวิวัฒนาการของงิ้ว
รู้จักงิ้วประเภทต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและเรื่องดีเด่นซึ่งเป็นตัวแทนของ
งิว้ ประเภทเหล่านัน้ รู้จกั ประเภทของตัวละครว่าอะไรคือ“เซิง ต้าน
โฉ่ว จิง้ ” รวมทัง้ “แบบหน้า” ของตัวจิง้ ตลอดจนความหมายของ
สีสนั บน“แบบหน้า” เหล่านัน้ นอกจากนีย้ งั แนะน�ำกลวิธกี ารแสดง
ของงิ้ว ตลอดจนศิลปินผู้มชี ื่อเสียง เช่น เหมยหลันฟาง เป็นต้น
จัดจำ�หน่ายโดย บริษัท

บุ๊ค ไทม์ จำ�กัด
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ผลงานของ จางอู่ซุ่น บอกเล่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำ� คัญ ทั้งความ
เจริญรุ่งเรืองและการล่มสลายของราชวงศ์ต่างๆ ในแต่ละยุคสมัยไว้อย่างเข้มข้นและ
น่าตื่นเต้น นับตั้งแต่ยุคผันกู่เบิกโลกจนกระทั่งถึงยุคสุดท้ายของระบบสังคมศักดินา
หนังสือขนาด 17 x 23 ซม. 4 สีทั้งเล่ม ลายเส้นการ์ตูนสวยงาม

รุ่งอรุณแห่งชนชาติมังกร มหาราชแห่งแผ่นดิน
9786161400989
9786161400996
ราคา 230 บาท
ราคา 230 บาท
152 หน้า
148 หน้า

ฉีกจารีตล้มประเพณี
9786161401009
ราคา 230 บาท
144 หน้า

เจ้าแคว้นชิงความเป็นใหญ่ เจ็ดแคว้นครองแผ่นดิน
9786161401016
9786161401023
ราคา 270 บาท
ราคา 270 บาท
172 หน้า
170 หน้า

ชุมนุมปราชญ์
9786161401030
ราคา 270 บาท
170 หน้า

ปฐมจักรพรรดิชนชาติจีน
9786161401047
ราคา 210 บาท
130 หน้า

ชนะเป็นเจ้า แพ้เป็นโจร
9786161401054
ราคา 210 บาท
130 หน้า

วีรชนชาวฮั่น
9786167246888
ราคา 270 บาท
328 หน้า

ยุคเสื่อมของฮั่นตะวันออก
9786167818009
ราคา 210 บาท
372 หน้า

เพลิงศึกที่ผาแดง
9786167818078
ราคา 210 บาท
130 หน้า

สามก๊กชิงอำ�นาจ
9786167818153
ราคา 290 บาท
170 หน้า

ราชวงศ์เว่ยจิ้น
รุ่งเรืองแต่เปลือก
9786167818344
ราคา 230 บาท
130 หน้า

รวมชนเผ่า
9786167818504
ราคา 230 บาท
130 หน้า

สุยหยางตี้ ฮ่องเต้อายุสั้น
9786167818498
ราคา 230 บาท
130 หน้า
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ประวัติศาสตร์และชีวประวัติ
ชนเผ่าสัประยุทธ์
9786167105734
ราคา 195 บาท
88 หน้า

ราชวงศ์ถังอันรุ่งโรจน์
9786167818566
ราคา 290 บาท
170 หน้า

กลองศึกรัวที่อวี่หยาง
9786167818825
ราคา 230 บาท
130 หน้า

ผู้ใฝ่สูงในกลียุค
9786167818856
ราคา 230 บาท
128 หน้า

ควันศึกเป่ยซ่ง
9786167105567
ราคา 270 บาท
160 หน้า

ภักดีสนองคุณชาติ

จอมจักรพรรดิแห่งยุค

พลังสามัญชน

จากเฟือ่ งฟูสตู่ กต�ำ่

เข้าครองภาคกลาง

ประตูชาติเปิดโล่ง

ปฏิรูปสู่ความเข้มแข็ง

ก้าวสู่สาธารณรัฐ

บริหารด้วยบุ๋นและบู๊ กฎหมายปกครองยุครุ่งเรือง
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