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ประวัติศาสตร์

ประวตัศิาสตร์จนี ฉบับมาตรฐาน 

ก�าเนิดมนุษย์ดกึด�าบรรพ์ถงึอารยธรรมใหม่

คล่อง ศริประภาธรรม 

9786167246598  ราคา 900 บาท

ขนาด 21 x 28.6 ซม. 504 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ครั้งแรก 2556

ประวตัศิาสตร์ไทย ๒ 

ราชวงศ์จักรี

พลาดศิยั สทิธธิญักจิ

9789744099129

ราคา 1,200 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 1,072 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ล่าสดุ 2551

การสร้างกรงุรตันโกสนิทร์ ประวตัศิาสตร์ไทยบนฝ่ังบางกอก

เดมิ จากรชักาลที่ 1 ซึ่งทรงสถาปนาราชวงศ์จกัร ีจนถงึรชักาล

ปัจจุบันที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครอง

แผ่นดนิโดยธรรม เพื่อประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม” นั้น 

ได้ท�าให้พระบรมโพธิสมภารแห่งทศพิธราชธรรมของสมเด็จ 

พระมหากษตัรยิ์แผ่กว้างไกลไปทั่วสารทศิ

ประวัติศาสตร์ไทย

พลาดศิยั สทิธธิญักจิ

9789744093981

ราคา 1,200 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 1,032 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ล่าสดุ 2555

เรื่องราวดนิแดนสวุรรณภมูติั้งแต่ยคุดกึด�าบรรพ์เป็นต้นมา 
เรียบเรียงจากหลักฐาน ข้อมูล การส�ารวจขุดค้นทางประวัติ- 
ศาสตร์และโบราณคด ี จากเอกสารเก่าและบนัทกึต่างๆ ทั้งที่
เป็นต�านานโบราณและจดหมายเหตุของชาวต่างประเทศ  
ตลอดจนความคิดเห็นต่างๆ ของนักประวัติศาสตร์และผู้รู้  
เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนด้านประวัติศาสตร์และ

ศลิปวฒันธรรม

พระปิยมหาราช พระเจ้า
กรุงสยาม (รัชกาลที่ 5)
พลาดศิยั สทิธธิญักจิ
9786167818160
ราคา 800 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 
1192 หน้า 
ปกแขง็ พมิพ์ครั้งแรก 2557

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงเป็นพระมหา

กษตัรยิาธริาช พระองค์ทรงพระอตุสาหะในพระราชกจิ และ 

พระราชด�ารทิกุสรรพกจิใหญน่อ้ยครบถ้วนบรสิทุธิ์ทกุประการ  

เพื่อพฒันาประเทศสูค่วามเจรญิรุง่เรอืงก้าวหน้า น�าประโยชน์สขุ

สูป่วงไพร่ฟ้าข้าแผ่นดนิ ให้มคีวามผาสกุร่มเยน็โดยถ้วนหน้า 

ปวงข้าพระพุทธเจ้าจึงน้อมน�าพระราชประวัติตั้งแต่ทรง 

พระเยาว์ ครองราชสมบตั ิปฏริปูแผ่นดนิ และพระราชกรณยีกจิ 

อนัเป็นคณุแก่แผ่นดนิมารวบรวมเป็นหนงัสอืนี้

ประวัติศาสตร์จีน

ทวปี วรดลิก

9789747363937

ราคา 1,200 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 1,396 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ล่าสดุ 2552

เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ภาค 1. ประวตับิรรพบรุษุของมนษุย์

ปัจจุบัน วัฒนธรรมยุคใหม่ถึงราชวงศ์โจว 2. กล่าวถึง 12 

อาณาจกัร สงครามฝ่ิน กบฏไท่ผงิ และยคุฟ้ืนฟ ู3. ยคุสาธารณรฐั 

นบัจากวาระสดุท้ายของราชวงศ์ชงิ การปฏวิตัขิองสาธารณรฐั 

เหมาเจ๋อตง เติ้งเสี่ยวผงิ และการสร้างจนีให้ทนัสมยั

ตรงตามแบบเรยีนกระทรวงศกึษาธกิารของจนี
❖	ตารางล�าดบัราชวงศ์จนี 5,000 ปี
❖	ตารางเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ยุคสมัย อียิปต์ โรมัน  
 จนี ญี่ปุ่น และไทย
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ความเป็นมาของชนชาติลาว

ไผท ภูธา

9786161400408

ราคา 250 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 328 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ

หนงัสืิอที่ชี้ให้เหน็ถงึการตั้งถิ่นฐานและกรสถาปนาอาณาจกัร

ของชนชาติลาวมองเห็นอดีตแห่งความบากบั่น ล้มลุกคลุก

คลานของบรรพบุรุษของชนชาติลาว ภายในเล่มคุณจะได้ตื่น

ตาตื่นใจไปกบัข้อมูล หลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ โบราณสถาน

โบราณวตัถ ุที่ท�าให้รูว่้าชนชาตลิาวมาจากไหน ววิฒันาการมา

อย่างไรรวมถงึล�าดบักษตัรย์ิ วฒันธรรมและต�านานต่างๆอย่าง

กระจ่างชดัจากมมุมองนกัประวตัศิาสตร์ชาวลาว

ความเป็นมาชนชาตลิาว เล่ม 2 

อาณาจกัรลาวล้านช้าง ตอนต้น

มหาบนุม ีเทบสเีมอืง

ไผท ภูธา

9786161401238

ราคา 320 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 408 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังเกี่ยวกับการเขียนประวัติศาสตร์

อาณาจกัรลาวล้านช้าง เป็นการกล่าวถงึเหตกุารณ์ในอดตีภาย

ใต้ระบอบศักดินาอาชญาสิทธิ์ มีความจ�าเป็นต้องกล่าวถึง

กษตัรยิ์แต่ละพระองค์ว่ามาจากไหน มาด้วยวธิใีด จดุเด่นของ

แต่ละพระองค์ ตลอดจนบรรยากาศแวดล้อม เมื่อรวบรวมข้อมลู

เหล่านี้เพยีงพอแล้วจงึจะมจีนิตนาการอนัถกูต้อง มองเหน็ภาพ

รวมของเหตกุารณ์ได้ดยีิ่งขึ้น

ความเป็นมาของชนชาติลาว 

เล่ม 3

มหาบนุม ีเทบสเีมอืง

ไผท ภูธา

9786167246796

ราคา 480 บาท

ขนาด 10.5 x 7.6 ซม. 600 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ

ประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ

บรรจบ  บรรณรจุิ

9789749850701

ราคา 170 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 228 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

เกบ็ความและเรยีบเรยีงจาก Ancient India ของ ว.ี มหาชน   

(V. Mahajan) นกัวชิาการผู้มชีื่อเสยีงชาวอนิเดยี รวมความรู้ด้านอารยธรรม

โบราณ วถิชีวีติวฒันธรรมประเพณขีองอนิเดยีโบราณ และข้อมูล

ประวตัศิาสตร์ เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงการปกครอง ศาสนา ประเพณี

วฒันธรรมอนิเดยีแต่ละยคุ 

ชุด ความเป็นมาของชนชาติลาว

ข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โบราณสถานโบราณวัตถุ ที่ท�าให้รู้ว่าชนชาติลาวมาจากไหน วิวัฒนาการ 

มาอย่างไร รวมถงึล�าดบักษตัรยิ์ วฒันธรรม และต�านานต่างๆ อย่างกระจ่างชดั จากมมุมองนกัประวตัศิาสตร์ชาวลาว

จากประวัติศาสตร์อันละอิดละเอี้ยว สู่หนังสือที่จะท�าให้

ท่านรูจ้กั สปป.ลาว อย่างละเอยีดลออ ความเป็นมาของชนชาติ

ลาว อาณาจกัรลาวล้านช้างตอนปลาย และการก่อตั้ง สปป.

ลาว จากอาณาจกัรที่เคยรุ่งเรอืงเป็นเมอืงเอกราช จ�าต้องสูญ

เสียเอกราชที่หวงแหนให้แก่ชาติอื่นจนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ อัน

เป็นที่มาของบทสรปุการต่อสู้อนัยาวนานของประชาชนผู้ต้องการ

อสิรภาพ บทเรยีนอนัยิ่งใหญ่ถูกบนัทกึไว้ จนถงึวนัปลดปล่อย

ชาติ สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ

พ.ศ.2518 ชี้ให้เหน็ถงึสจัธรรมที่ว่า ที่ใดมกีารกดขี่ ที่นั่นย่อมมี

การต่อสู้

ประวัติศาสตร์และชีวประวัติ126
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ประวัติศาสตร์แอฟริกา

ธนู แก้วโอภาส

9789744095404

ราคา 400 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 376 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ครั้งแรก 2548

ทวปีใหญ่อนัดบั 2 ของโลก มพีื้นที่ 1 ใน 5 ของผนืดนิ

ทั้งหมดบนเปลือกโลก ดินแดนที่มีมนุษย์เกิดมาเป็นครั้งแรก

ของโลก ดนิแดนที่นกัค้นคว้าเรื่องราวของมนษุย์กบัวถิชีวีติของ

มนษุย์สมยัเริ่มแรกจนถงึปัจจบุนั ให้ความสนใจเป็นพเิศษ

ประวัติศาสตร์โอเชียเนีย

ธนู แก้วโอภาส

9789744098504

ราคา 450 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 360 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ล่าสดุ 2551

“โอเชียเนีย” ประกอบไปด้วยดินแดนที่ส�าคัญ เช่น 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮาวาย เกาะนิวกินี หมู่เกาะฟิจ ิ

หมู่เกาะโซโลมอน ดงันั้นประชากรจงึมคีวามหลากหลายทาง

วฒันธรรม ภาษา และประวตัศิาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ยุโรป 

ธนู แก้วโอภาส

9789744096999 

ราคา 900 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 896 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ล่าสดุ 2550

จากความส�าเรจ็อย่างต่อเนื่องทางเศรษฐกจิ ท�าให้มาตรฐาน

การด�าเนนิชวีติของชาวยโุรปอยูใ่นระดบัสงู ยโุรปได้มรดกความรู้ 

และแนวคิดมาจากวัฒนธรรมกรีกโรมันจักรวรรดิไบแซนไทน์ 

และปาเลสไตน์สมัยโบราณ แต่ไม่ว่ายุโรปจะเป็นหนี้บุญคุณ

ในเรื่องนี้จากที่ใดก็ตาม ยุโรปได้แสดงให้เห็นอยู่เสมอใน 

ความคดิสร้างสรรค์ ความเป็นผู้น�า และยโุรปกเ็กอืบย่อยยบั

หมดพลงัเพราะขดัแย้งกนัเอง

ประวัติศาสตร์เอเชียยุคใหม่

ธนู แก้วโอกาส

9789744097637

ราคา 800 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 656 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ครั้งแรก 2550

ประวัติศาสตร์ทวีปที่ใหญ่ที่สุดของโลก เริ่มตั้งแต่เอเชีย 

ในยุคโบราณ ภายใต้ร่มเงาอารยธรรมของอินเดียและจีน  

เอเชยียคุมดื จนถงึเอเชยียคุใหม่ ซึ่งเริ่มต้นขึ้นหลงัสงครามโลก

ครั้งที่ 2 สิ้นสดุลง เจาะลกึทั้งระดบัภูมภิาคและระดบัประเทศ 

แยกย่อยข้อมูลประเทศต่างๆ ชดัเจน

ฮ่องเต้หญิงบูเช็กเทียน 

บญุศกัดิ์ แสงระวี

9786161402648

ราคา 260 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 280 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2560

หญิงที่ก้าวเกินถึงจุดสูงสุดของชีวิตลูกผู้หญิงคนหนึ่งจะ

เป็นได้ จากเดก็หญงิตวัเลก็ ๆ เข้าสู่วงัหลวงในต�าแหน่งนาง

สนมชั้นล่าง ไขว่คว้าโอกาสจนเป็นถงึพระมเหสขีองจกัรพรรดิ

แห่งแผ่นดนิจนี และสดุท้ายได้เป็นถงึเจ้าชวีติของผูค้นนบัล้าน 

ด้วยความเกร่งกล้า เฉลียวฉลาด เฉียบขาด เกินชายชาตรี

หลายคน
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ประวัติศาสตร์โลกยุคใกล้

อรณุ โรจนสนัติ

9789747364392

ราคา 700 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 480 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ล่าสดุ 2551

รวมเหตกุารณ์ส�าคญัๆ ในประวตัศิาสตร์ของประเทศต่างๆ 

ในยโุรป เอเชยี แอฟรกิา และลาตนิอเมรกิาในช่วงศตวรรษที่ 

16 - 19 ซึ่งประวตัศิาสตร์ช่วงนั้นถอืเป็นจดุหกัเหของสงัคมมนษุย์

ที่เปลี่ยนจากระบอบศกัดนิานยิมเป็นระบอบทนุนยิม
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๑๑๑ ปี พระยาพหลพลพยหุเสนา

พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพบิูลย์

9786161400132

ราคา 1,500 บาท

ขนาด 21 x 28.6 ซม. 968 หน้า 

ปกแขง็ พมิพ์ครั้งแรก 2552

นายกคนซื่อ 5 สมัย สุภาพบุรุษประชาธิปไตย ขวัญใจ

ประชาชน ชีวประวัตินับตั้งแต่การต่อสู้ชีวิตในช่วงปฐมวัย  

จนถึงบั้นปลายในวันสุดท้ายของชีวิต สารคดีชีวิตที่เข้มข้น  

ชวนค้นคว้า ของนายทหารผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นหลกัให้กบัแผ่นดนิ

ไทยตราบจนลมหายใจสดุท้าย

ชีวิตและงานของ 

ดร. ปรีดี พนมยงค์

สพุจน์ ด่านตระกูล

9786111400199

ราคา 280 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 480 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2553

พบกับประวัติชีวิตและผลงานอันทรงคุณค่าของท่านปรีด ี

เนื้อหาในเล่มจะให้ค�าตอบมากมาย เรื่องจรงิในประวตัศิาสตร์ 

ความยุติธรรมในสังคม ในวงการเมืองเป็นเช่นไร ท่านปรีด ี 

ได้สร้างคุณงามความดีอะไรไว้แก่บ้านเมืองบ้าง...คุณไม่ควร

พลาดหนงัสอืเล่มนี้

ชีวประวัติ

ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น

๙๕ ปี ๔ เดือน ๙ วัน พูนศุข 

พนมยงค์ (+วีซดีเีทปรายการ นี่

แหละชวีติและรายการดนตรใีน

หัวใจ)

วาณ ี พนมยงค์ สายประดษิฐ์

9789740634379 ราคา 300 บาท

ขนาด 19 x 21 ซม. 428 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2551

ข้อเขียนบอกเล่าชีวิตของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์  

ที่ได้ประสบ รู้เห็น รู้สึก และผจญกรรมท่ามกลางคลื่นลม 

ที่โหมกระหน�่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวตัศิาสตร์การเมอืงไทย

เกอืบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา

รางวลัชมเชย
สพฐ.  

ปี 2552

รองชนะเลศิอนัดบั 1
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด 

ปี 2552

แนะนำ�

หนังสือ

ร�งวัล

ภาพประวัติพระถังซัมจั๋ง

อรณุ โรจนสนัติ

9789744099457

ราคา 300 บาท

ขนาด 18.4 x 26 ซม. 324 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2551

ภาพลายเส้นประกอบเรื่องเล่าประวัติชีวิต การเดินทาง 

และผลงานส�าคญัอย่างยิ่งยวดต่อแวดวงพทุธศาสนาในจนีของ

พระถังซัมจั๋ง พระนักแปล นักวิชาการ นักเทศน์ และนัก 

ผจญภยั ที่เดนิทางไปเพยีงล�าพงันานหลายปี ในการไปอญัเชญิ

พระไตรปิฎกจ�านวนมากกลับมาแปลเป็นภาษาจีนได้อย่าง 

ครบถ้วนสมบูรณ์

โจวเอนิไหล ฝากชือ่ไว้ในแผ่นดนิ

บญุศกัดิ์ แสงระวี

9789744099372

ราคา 280 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 360 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

ชวีประวตัอินัยิ่งใหญ่ของโจวเอนิไหล นายกรฐัมนตรคีนแรก

แห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี เข้มข้นด้วยเรื่องราวการต่อสูช้วีติ

ตั้งแต่วัยเด็ก และการท�างานอันรุ่งโรจน์ หนังสือที่ผู้แปล 

น�าต้นฉบบัทั้งภาษาจนีและภาษาองักฤษมาแปลเทยีบเคยีงกนั 

และคดัสรรส่วนที่ดทีี่สดุเพื่อให้ได้ฉบบัภาษาไทยที่สมบูรณ์
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วัฒนธรรม

ชุดต้นก�าเนิด

หินดาวเล่านิทานพญาแถน

มหาบนุม ี เทบสเีมอืง (เขยีน)

ผไท ภูธา (แปล)

9786161401269 

ราคา 150 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 176 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

เรื่องราวของ “หินดาว” โบราณวัตถุ ที่คนโบราณผู้เป็น

บรรพบุรุษชนชาติลาวทั้งหลาย ได้สร้างขึ้นเมื่อกว่า 6,000 - 

1,200 ปีมาแล้ว เพื่อบอกเล่าว่าคนลาวคอืดวงดาว ซึ่งจตุมิา

จากดาวใหญ่หรอืดวงอาทติย์ ซึ่งพวกเขาเรยีกดาวใหญ่นั้นว่า

เมืองแถน และนี่คือต้นก�าเนิดของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ  

ในภาคพื้นเอเชยีอาคเนย์แห่งนี้ อาท ิเรื่องพญานาค การก�าเนดิ

แม่น�้าโขง การท�าบญุบั้งไฟ เป็นต้น

ต้นก�าเนิดวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจีน

ASIAPAC (เรยีบเรยีง)

สกุญัญา วศนิานนท์ (แปล)

9786167105321

ราคา 130 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 160 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2554

แนะน�าวทิยาการอนัรุง่โรจน์ของจนีโบราณ เช่น  ดาราศาสตร์ 

ภมูศิาสตร์ คณติศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ฯลฯ และนกัวทิยาศาสตร์ที่โดดเด่นของจนี 

นิทานพญาแถน 

แก่นต�านานอาเซียน

สเุทพ ไชยขนัธุ์

9786167818610

ราคา 320 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 256 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2557

“นทิานพญาแถน” ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น “แก่นต�านานอาเซยีน” 

โดยอาจารย์สุเทพ ไชยขันธุ์ เล่มนี้ จะมีบทบาทส�าคัญยิ่งใน

ฐานะที่เป็น 1 ในหนงัสอืที่กระตุน้เตอืนให้ประชากรแห่งอาเซยีน

เข้าใจสายสัมพันธ์ฉันเครือญาติที่มีมาช้านาน และพร้อมจะ

เปิดใจเรยีนรู้กนัและกนั” ธรีภาพ โลหติกลุ 

เล่าด้วยภาพ เรื่องยากจึงกลายเป็นเรื่องง่ายและสนุก

ประตูสู่วัฒนธรรมจีน
ASIAPAC (เขยีน)
วรรณภา เชื้อจนี (แปล)
9789744099204
ราคา 220 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 260 หน้า 
ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2552

ความรู้เกี่ยวกบัวฒันธรรมจนี เริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของ
จนี ภาษาและตวัอกัษร ปรชัญาค�าสอน จารตีประเพณ ีมารยาท
ทางสงัคม วฒันธรรมทางสงัคม ครอบครวั ศลิปะ อาหาร ยา 
วทิยาศาสตร์ และศลิปะการต่อสู้

ต้นก�าเนิดงิ้วจีน

ASIAPAC (เขยีน)

ถาวร สกิขโกศล (แปล)

9786167105833

ราคา 130 บาท

ขนาด 14.5 x 21 ซม. 164 หน้า 

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

งิ้วอันโดดเด่นของจีนเป็นพลอยพราวแสงเม็ดหนึ่งในหมู่

อัญมณีวัฒนธรรมจีนแต่ภาพลักษณ์งิ้วในรอยประทับใจคน

ทั่วไปมักจ�ากัดอยู่แค่เสียง “ตุ๊งตุ๊งแช่” ที่คึกคักเร้าใจ หรือ

หน้ากากงิ้วซึ่งท�าเป็นของที่ระลกึในลกัษณะต่างๆ ความจรงิแล้ว 

งิ้วอุดมด้วยเรื่องราวแพรวพราวสีสัน เสื้อผ้าที่ผู้แสดงใส่ศิราภรณ์ 

ที่สวม และลีลาท่าทางของพวกเขาล้วนมีความหมาย พวกเขา

เชี่ยวชาญการใช้บทบาทสมมตุแิสดงเรื่องราวได้สารพดั แบบหน้า

หลากสอีย่างหน้ากากนั้นกไ็ม่ใช่แค่ทาสใีห้ฉูดฉาดเท่านั้น แต่ละสี

ล้วนแสดงนสิยัที่แตกต่างกนัเป็นเอกลกัษณ์

โลกของงิ้วจีนช่างมีสีสันเสียนี่กระไร! รู้จักวิวัฒนาการของงิ้ว 

รู้จกังิ้วประเภทต่างๆ ที่มชีื่อเสยีงและเรื่องดเีด่นซึ่งเป็นตวัแทนของ

งิ้วประเภทเหล่านั้น รู้จกัประเภทของตวัละครว่าอะไรคอื“เซงิ ต้าน 

โฉ่ว จิ้ง ” รวมทั้ง “แบบหน้า” ของตวัจิ้ง ตลอดจนความหมายของ

สสีนับน“แบบหน้า” เหล่านั้น นอกจากนี้ยงัแนะน�ากลวธิกีารแสดง

ของงิ้ว ตลอดจนศลิปินผู้มชีื่อเสยีง เช่น เหมยหลนัฟาง เป็นต้น

ตนกําเนิดตนกําเนิดตนกําเนิดตนกําเนิดตนกําเนิดตนกําเนิดตนกําเนิดตนกําเนิดตนกําเนิด
ตนกําเนิดตนกําเนิดตนกําเนิดตนกําเนิดตนกําเนิดตนกําเนิดตนกําเนิดตนกําเนิดตนกําเนิด
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งิว้อนัโดดเด่นของจนีเป็นพลอยพราวแสงเมด็หนึง่ในหมูอ่ญัมณวีฒันธรรมจนี 
แต่ภาพลักษณ์งิ้วในรอยประทับใจคนทั่วไปมักจ�ากัดอยู่แค่เสียง “ตุ๊งตุ๊งแช่” ที่
คึกคักเร้าใจ หรือหน้ากากงิ้วซึ่งท�าเป็นของที่ระลึกในลักษณะต่างๆ 

ความจริงแล้ว งิ้วอุดมด้วยเรื่องราวแพรวพราวสีสัน เสื้อผ้าที่ผู้แสดงใส่ 
ศริาภรณ์ท่ีสวม และลีลาท่าทางของพวกเขาล้วนมคีวามหมาย พวกเขาเช่ียวชาญ
การใช้บทบาทสมมุติแสดงเรื่องราวได้สารพัด แบบหน้าหลากสีอย่างหน้ากาก
นั้นก็ไม่ใช่แค่ทาสีให้ฉูดฉาดเท่านั้น แต่ละสีล้วนแสดงนิสัยที่แตกต่างกันเป็น
เอกลักษณ์ 

โลกของงิว้จนีช่างมสีสีนัเสยีนีก่ระไร! หนังสอืเล่มนีข้อใช้รปูแบบหนงัสอื
ประกอบภาพทีดี่ทัง้เนือ้หาและรปูประกอบ น�าผูอ่้านเข้าสูโ่ลกอนัวจิติรด้วยสสีนันี้ 

เพื่อชว่ยใหเ้ข้าใจวิวฒันาการของงิ้ว รูจ้ักงิ้วประเภทต่างๆ ที่
มีชื่อเสียงและเรื่องดีเด่นซึ่งเป็นตัวแทนของง้ิวประเภท

เหล่านั้น รู้จักประเภทของตัวละครว่าอะไรคือ 
“เซิง ต้าน โฉ่ว จิง้ ” รวมทัง้ “แบบหน้า” ของ

ตวัจ้ิง ตลอดจนความหมายของสีสันบน 
“แบบหน้า” เหล่านัน้  นอกจากนีย้งัแนะน�า
กลวิธีการแสดงของงิ้ว ตลอดจนศิลปินผู้

มีช่ือเสยีง เช่น เหมยหลนัฟาง เป็นต้น

ถาวร สิกขโกศล แปล

ป
ระ

วัต
ิศ�

สต
ร์แ

ละ
ชีว

ป
ระ

วัต
ิ

129จัดจำ�หน่�ยโดย บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำ�กัด
www.booktime.co.th

7 History art2.indd   129 9/26/19   5:31 PM



ยุคเสื่อมของฮั่นตะวันออก

9786167818009

ราคา 210 บาท

372 หน้า

รุ่งอรณุแห่งชนชาตมิงักร

9786161400989

ราคา 230 บาท

152 หน้า

มหาราชแห่งแผ่นดนิ

9786161400996

ราคา 230 บาท

148 หน้า

ฉกีจารตีล้มประเพณี

9786161401009 

ราคา 230 บาท

144 หน้า 

เจ้าแคว้นชงิความเป็นใหญ่

9786161401016

ราคา 270 บาท

172 หน้า   

ชุมนุมปราชญ์

9786161401030

ราคา 270 บาท

170 หน้า 

เพลิงศึกที่ผาแดง

9786167818078

ราคา 210 บาท

130 หน้า

ปฐมจักรพรรดิชนชาติจีน

9786161401047

ราคา 210 บาท

130 หน้า 

สามก๊กชิงอ�านาจ 

9786167818153

ราคา 290 บาท

170 หน้า

ชนะเป็นเจ้า แพ้เป็นโจร

9786161401054

ราคา 210 บาท

130 หน้า 

วีรชนชาวฮั่น

9786167246888

ราคา 270 บาท

328 หน้า

เจด็แคว้นครองแผ่นดนิ

9786161401023

ราคา 270 บาท

170 หน้า 

 ผลงานของ จางอู่ซุ่น บอกเล่าเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์ที่ส�าคญั ทั้งความ

เจรญิรุ่งเรอืงและการล่มสลายของราชวงศ์ต่างๆ ในแต่ละยคุสมยัไว้อย่างเข้มข้นและ

น่าตื่นเต้น นับตั้งแต่ยุคผันกู่เบิกโลกจนกระทั่งถึงยุคสุดท้ายของระบบสังคมศักดินา 

หนงัสอืขนาด 17 x 23 ซม. 4 สทีั้งเล่ม ลายเส้นการ์ตูนสวยงาม  

สุยหยางตี้ ฮ่องเต้อายุสั้น

9786167818498

ราคา 230 บาท

130 หน้า

รวมชนเผ่า

9786167818504

ราคา 230 บาท

130 หน้า

ราชวงศ์เว่ยจิ้น

รุ่งเรืองแต่เปลือก 

9786167818344

ราคา 230 บาท

130 หน้า
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เข้าครองภาคกลาง

ราชวงศ์ถงัอนัรุ่งโรจน์

9786167818566

ราคา 290 บาท

170 หน้า

ผู้ใฝ่สูงในกลยีคุ

9786167818856

ราคา 230 บาท

128 หน้า

ควนัศกึเป่ยซ่ง

9786167105567

ราคา 270 บาท

160 หน้า

ชนเผ่าสปัระยทุธ์

9786167105734

ราคา 195 บาท

88 หน้า

ภักดีสนองคุณชาติ

บริหารด้วยบุ๋นและบู๊

จอมจักรพรรดิแห่งยุค

กฎหมายปกครองยุครุ่งเรือง

พลังสามัญชน จากเฟ่ืองฟสููต่กต�่า

ก้าวสู่สาธารณรัฐปฏิรูปสู่ความเข้มแข็งประตูชาติเปิดโล่ง

 webmaster@booktime.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-415-2621

กลองศกึรวัที่อวี่หยาง

9786167818825

ราคา 230 บาท

130 หน้า
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131จัดจำ�หน่�ยโดย บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำ�กัด
www.booktime.co.th
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