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เดินสู่อิสรภาพ

ประมวล เพง็จนัทร์

9789744098436

ราคา 300 บาท

14.5 x 21 ซม. 536 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

66 วนั กบักว่า 1,000 กโิลเมตร ร่วมผจญภยัเพื่อหลดุพ้น

วงัวนแห่งความทกุข์… 

“ผมชื่นชมที่อาจารย์ประมวลท�า เดินโดยสละทุกอย่าง 

เพื่อที่จะให้ได้เจอกับความจริงมากที่สุด... เดินโดยไม่จ�าเป็น

ต้องมองว่าจะไปจบที่ไหน เดินเพื่อเดินเท่านั้น สุดยอดของ 

การเดินทางไม่ใช่แค่เท้าแต่เป็นการเดินทางของสมอง จิตใจ 

แล้วกว็ญิญาณ”

สุทธิชัย หยุ่น 

กรรมการตดัสนิรางวลัจดุประกายอวอร์ดส ปี 2551

Walk to Freedom

Pramuan Pengchan

9786161400415

ราคา 440 บาท

14.5 x 21 ซม. 552 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2553

Fifty Years of Age, Sixty-six Days Walking and over 1,000 

Kilometers of Adventure Toward Freedom from Cyclical Suf-

fering

เราจะเดินไปไหนกัน

ประมวล เพง็จนัทร์

9786161400019 

ราคา 180 บาท

14.5 x 21 ซม. 160 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

จากเดนิเท้าทางไกล มานั่งคยุระยะใกล้ ค้นหาความหมาย

ของชวีติ

ประมวลความรัก 

ประมวล เพง็จนัทร์

9789744099587

ราคา 120 บาท

14.5 x 21 ซม. 160 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2551

อย่ากังวลว่าคนที่เรารักจะเปลี่ยนไป แต่ขอให้ใส่ใจว่า 

ความรกัจะอยู่ในใจเราตลอดไป

รางวลัดเีด่น
สพฐ. 

ปี 2551

รางวลัยอดเยี่ยม
จดุประกายอวอร์ดส 

ปี 2551

รางวลัชนะเลศิ
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด

ปี 2550

รางวลัศรบีูรพา
ปี ๒๕๖๑

รางวัล

ประมวล เพ็งจันทร์

✔	หนงัสอือา่นนอกเวลานักศึกษา ชัน้ปทีี ่1 มหาวิทยาลยั 
 ธรรมศาสตร์ (ภาควิชาภาษาไทย) 	

สารคดี134

ประมวล เพ็งจันทร์
เกดิ 23 ตลุาคม 2497 ที่เกาะสมยุ จ. สรุาษฎร์ธาน ี

การศึกษา 

- B.A. (Political Science, Philosophy, English literature) Meerut 

University, India

- M.A. (Philosophy) Panjab University, India

- Ph.D. (Philosophy) Mysore University, India

การงาน

- พ.ศ. 2532 - 2548 เป็นอาจารย์ประจ�าภาควชิาปรชัญาและศาสนา 

คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

หนังสือ

รางวัล
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เล่ม 3 ทบทวนชวีติ พนิจิตน

ประมวล  เพง็จนัทร์

9786161401443

ราคา 190 บาท

14.5 x 21 ซม. 216 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

ชุด อินเดียจาริกด้านใน (3 เล่ม)

ประมวล  เพง็จนัทร์

9786167818214

ราคา 710 บาท

14.5 x 21 ซม. (3 เล่มพร้อมกล่อง)

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

 

แถมฟร ี วดีทิศัน์สนทนาจารกิสู่จติวญิญาณอนิเดยี 

 โปสการ์ด 8 แผ่น 

 CD ชดุ อนิเดยีจารกิด้านใน 7 บทเพลง

เรียนรู้และเปลี่ยนแปลง

ประมวล เพง็จนัทร์

9786161401283

ราคา 100 บาท

11.4 x 18.4 ซม. 144 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

ถอดเสยีงจากบทสนทนาระหว่างประมวล เพง็จนัทร์ กบั 

คนท�างานภาคสงัคมของอ�าเภอเชยีงดาว

จาริกทางจิตวิญญาณ

บนแดนพุทธภูมิ 

ประมวล เพง็จนัทร์

9786167246567 

ราคา 150 บาท

11.4 x 18.4 ซม. 172 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2556

เรื่องเล่าลุม่ลกึถงึแก่นพทุธศาสนา ทกุย่างก้าวของชวีติเหมอืน

การจารกิแสวงบญุ ถ้าเข้าใจการจารกิกเ็หมอืนเข้าใจทกุอย่าง

เล่ม 1 การศึกษาที่งดงาม

ประมวล เพง็จนัทร์

9786161401337

ราคา 180 บาท

14.5 x 21 ซม. 248 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

ก้าวผ่านความรุนแรง 

ประมวล เพง็จนัทร์

9789749850671

ราคา 80 บาท

11.4 x 18.4 ซม. 100 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

 บทสนทนาของอาจารย์ประมวลกบัคณะนกับวชชาย-หญงิ 

และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพระศาสนาจกัรคาทอลกิ ในหวัข้อ

ก้าวผ่านความรนุแรงด้วยศาสนธรรม

อนิเดยี ความจรงิ ชวีติ ความงาม

ประมวล เพง็จนัทร์ (เขยีน)

สมคดิ ชยัจติวนชิ (ภาพ)

9786167246291

ราคา 250 บาท

19 x 21 ซม. 112 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

 4 สีงดงาม ภาพทุกภาพในหนังสือเล่มนี้คือเครื่องมือ 

ในการถ่วงดลุให้ชวีิตไม่สูญเสยีความหมายอันงดงามของการ

มชีวีติอยู่

เล่ม 2 คาราวะภารตคุรุเทพ 

ประมวล เพง็จนัทร์

9786161401429

ราคา 190 บาท

14.5 x 21 ซม. 260 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

หนงัสอืชดุนี้เกดิขึ้นจากการไปจารกิแสวงบญุของอาจารย์ประมวล เพง็จันทร์ ณ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ประเทศอินเดีย  

เรื่องเล่าลุ่มลกึถงึแก่นพทุธศาสนา ท�าไมชาวพทุธต้องไปสงัเวชนยีสถานประเทศอนิเดยีและเนปาล    

อินเดียจาริกด้านใน

135จัดจ�ำหน่ำยโดย บริษัท บุ๊ค ไทม์ จ�ำกัด
www.booktime.co.th
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สารคดี

สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาดินแดน

อาถรรพณ์ 

ภริมย์ พทุธรตัน์

9789744096074

ราคา 120 บาท

14.5 x 21 ซม. 240 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2557

พบกับเรื่องจริงอันลึกลับมหัศจรรย์ที่สร้างความตื่นตะลึง

ไปทั่วโลก เมื่อเรือและเครื่องบินนับร้อยพร้อมผู้โดยสาร 

หายสาบสูญไร้ร่องรอยในดินแดน “สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา”  

รวบรวมมาจากเอกสารจริงทั้งจากกองทัพเรือ กองทัพอากาศ 

และกองเรือยามฝั่งของสหรัฐอเมริกา พร้อมเรื่องเล่าจาก

ประสบการณ์ของผูท้ี่เคยผ่านเหตกุารณ์สภาวะแปลกประหลาด

นี้มาแล้ว สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร มีที่มาที่ไปอย่างไร  

ค�าตอบรอคณุผูอ่้านร่วมค้นหาพร้อมกนัแล้วในเล่ม

สารคดี136

รุ้งตะแคง แวงตั้ง

ดร. ปารชิาต สถาปิตานนท์

9786167246062

ราคา 280 บาท

14 x 16.5 ซม. 280 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2553

นอนตะแคงดูเส้นรุ้ง นอนตีพุงดูเส้นแวง และเรื่องสนุกๆ 

เมื่อลุกขึ้นเดินทางจริง บันทึกการเดินทางใน 13 ดินแดน 

แสนสวยรอบโลก บวัโนสไอเรส จิ่วจ้ายโกว ซสุดาล โบลเดอร์ 

อูรกิา เบอร์ลนิ กาตาร์ เปอร์โตรโิก อกีวาซูแห่งละตนิอเมรกิา 

บาฮามาส ฯลฯ
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