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“

 เปน็หนงัสือท่ีสอนใหรู้จั้กว�่ คว�มทุกข์

ที่แท้จริงคืออะไร และเร�จะเป็นอิสระจ�ก

ทุกข์ได้อย่�งไร

 ผูเ้ขยีนเริม่เรือ่งโดยก�รแนะนำ�ใหท้�่น

รูจั้กกบัตวัเอก คอื เจ�้อู๊ดชติตะกะ กบั ท�่น 

บุตตะ โดยเจ้�อู๊ดชิตตะกะเปรียบเสมือน

ตัวแทนคนส่วนใหญ่ท่ีต้องเผชิญชีวิตที่มี

ทั้งสุขและทุกข์ สงสัยว่�ชีวิตคืออะไร ฯลฯ

 ส่วนท่�นบุตตะเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอด

แหง่คว�มเปน็ไปของชวีติคนและของโลก จะ

คอยม�กระตุน้ใหเ้จ�้อูด๊ชติตะกะห�คำ�ตอบ

ของชีวิตได้เองเป็นระยะๆ แบบเซนๆ ค่ะ 

เช่น ใช้อุปม�อุปไมยบ้�ง เป็นภ�พปริศน�

ธรรมบ้�ง

 หนงัสือเลม่นีส้อนอะไรดีๆ  ไดเ้ยอะม�ก

จริงๆ ค่ะ ตอนแรกผู้วิจ�รณ์ใช้แผ่น post-it 

อันเล็กๆ ติดไว้ต�มประเด็นดีๆ ที่คิดว่�จะ

ยกม�เป็นตัวอย่�ง แต่ติดไปติดม�ครึ่งเล่ม

หลังดูเหมือนจะติดเกือบจะทุกหน้�เลยค่ะ! 

เลยยอมแพ้ 

 สิง่หนึง่ทีเ่ห็นไดชั้ดคอืธรรมะเหล่�นีม้�

จ�กคว�มเข้�ใจที่เกิดจ�กก�รปฏิบัติล้วนๆ   

ไม่ว�่จะเป็นเร่ืองธรรมช�ตขิองทกุข ์ธรรมช�ติ

ของใจ สตแิละก�รรบัรูโ้ลก อตัต�และอนตัต� 

ไปจนถึงเรื่องสรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงเป็น

หนึ่งเดียว 

 และแนน่อนค่ะ มเีรือ่งก�รปลอ่ยว�ง

ซึ่งนำ�ไปสู่ก�รตื่นรู้ของเจ้�อู๊ดชิตตะกะ 

โดยทกุอย�่งนำ�เสนออย่�งเรียบง�่ย น�่รัก  

ละเมียดละไม แฝงไว้ซึ่งอ�รมณ์ขันอัน

อ่อนโยน เห็นแล้วอย�กจะเข้�ไปกอด

เจ้�อู๊ดม�กๆ ค่ะ 

“...หนังสือเล่มนี้เปรียบเหมือน 

ป้ายบอกทางบนถนนหรือแผนที่

นั่นเอง การใช้ชีวิตก็เปรียบเสมือน

การเดินไปข้างหน้า จะไม่เดินก็ ไม่ได้ 

...คนเดินก็คือตัวคุณเอง...”

 อ่�นเล่มน้ีจบแล้วขนลุกค่ะ รู้สึก

นบัถอืผูเ้ขยีนม�กท้ังในภมิูธรรมท่ีลึกซึง้

และคว�มส�ม�รถในก�รถ่�ยทอดเรือ่งท่ี

ย�กใหเ้ข�้ใจง�่ยดว้ยภ�พและคำ�พดูสัน้ๆ  

เพียงไม่กี่คำ� เป็นหนังสือที่ทุกคนที่รู้จัก

รวมทั้งตัวผู้วิจ�รณ์ด้วยล้วนอ่�นซ้ำ�กัน

อกีรอบดว้ยคว�มอิม่เอมใจ ปริม่ไปดว้ย

คว�มสุขค่ะ

 สมกบัทีไ่ดร้บัร�งวลัชนะเลศิหนงัสอื

ก�รต์นูยอดเยีย่ม Bungeishunju Manga 

Award ที่เป็นร�งวัลสำ�หรับผลง�นชิ้น

ม�สเตอร ์พซี ของสดุยอดนกัเขยีนก�รต์นู

จริงๆ 
ดร.ณัชร สยามวาลา 

คอลัมน์ “ดร.ณัชร ชวนจัดตู้หนังสือ” 

 DrNashSiamwallaPhD
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“อ่านแล้วรัก ได้พักอุ่นใจ”

เรื่องย่อ หัวใจนี่สุดยอดมหัศจรรย์ขนาด ความสิ้นหวัง ก็ยังก้าวข้ามผ่าน

ไปได้ “ทำาไมไม่ยอมเข้าใจความรักของเราเลยนะ” 

เจ้าอู๊ดชิตตะกะทำาเป็นรู้ พูดน้ำาเสียงกระสับกระส่าย เล่มนี้เปิดเผย

กระบวนการยืนหยัดลุกขึ้นเข้มแข็งอีกครั้ง หลังตกหลุมรักแล้วใจส่าย

ฟุ้งซ่านคิดไปเอง จิ้น ไปสารพัด ด้วยภาพ+เรื่องราว แสนกวนยียวนแต่

ลึกล้ำา ทั้งหมดคือคำาใบ้เจ๋งๆ เพื่อปรับมุมมองชีวิต

เหมาะเป็นของขวัญสุดพิเศษสำาหรับผู้ตกอยู่ในห้วงแห่งทุกข์เพราะความ

รัก พบกับความรักผ่านแง่มุมของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ในรูปแบบการ์ตูนภาพ 

Comic Essay น่าอ่าน น่าติดตาม อ่านแล้วรัก ได้พักอุ่นใจ แล้วคุณจะ

หลงรักเจ้าอู๊ดชิตตะกะอย่างไม่รู้ตัว

เรื่องย่อ คำาตอบของชีวิตอยู่ที่ไหน? เราจะพบโฉมหน้าที่แท้จริง

ของ ความกังวล ความเจ็บปวด และความสุขใจ เมื่ออ่านไปหัวเราะ

ไปกับชีวิตแสนสับสนวุ่นวายของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ทำาเป็นรู้พบกับคำา

ตอบของชีวิตผ่านแง่มุมของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ในรูปแบบการ์ตูนภาพ 

Comic Essay น่าอ่าน น่าติดตาม อ่านแล้วรัก ได้พักอุ่นใจ แล้วคุณ

จะหลงรักเจ้าอู๊ดชิตตากะอย่างไม่รู้ตัว

เรื่องย่อ หมูที่กังวลแต่เรื่อง "ชีวิตผมจะไปได้สวยมั้ยน้า..." จะออกมา

ให้เห็นกันจนเต็มอิ่ม และดึงเราค้นหาตัวตน ค้นพบชีวิตในแง่มุมที่

ไม่รู้จักมาก่อน พบกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตผ่านแง่มุมของเจ้าอู๊ดชิต

ตะกะ ในรูปแบบการ์ตูนภาพ Comic Essay น่าอ่าน น่าติดตาม อ่าน

แล้วรัก ได้พักอุ่นใจ แล้วคุณจะหลงรักเจ้าอู๊ดชิตตากะอย่างไม่รู้ตัว

เรื่องย่อ ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ทำาเป็นรู้ เป็นภาคพี่น้องของ

ซีรีส์เจ้าอู๊ดชิตตะกะ พบกับเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตผ่านแง่มุมของ

เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ในรูปแบบการ์ตูนภาพ Comic Essay น่าอ่าน น่า

ติดตาม อ่านแล้วรัก ได้พักอุ่นใจ แล้วคุณจะหลงรักเจ้าอู๊ดชิตตากะ

อย่างไม่รู้ตัว

ความรักของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ทำาเป็นรู้

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ

ผู้แปล: บงกชรัตน์ ปรีเปรม

9786167818870 

ราคา 199 บาท

สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ 

พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2557

ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 

จำานวนหน้า: 120 หน้า

ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท

เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ทำาเป็นรู้ กับบุตตะ 

เล่ม 1 คำาตอบอยู่ในตัวเราเอง

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ

ผู้แปล: ปิยะวรรณ ทรัพย์สำารวม

9786167105772 

ราคา 259 บาท

สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ 

พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2557

ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 

จำานวนหน้า: 212 หน้า

ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท

อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ทำาเป็นรู้

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ

ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล

9786161401511 

ราคา 259 บาท

สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ 

พิมพ์ครั้งแรก: มีนาคม 2558

ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 180 หน้า 

ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท

เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ทำาเป็นรู้ กับบุตตะ 

เล่ม 2 แบบนั้นแหละดีแล้ว

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ

ผู้แปล: บงกชรัตน์ ปรีเปรม

9786167105864 

ราคา 259 บาท

สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ 

พิมพ์ครั้งแรก: พฤศจิกายน 2557

ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 

จำานวนหน้า: 192 หน้า 

ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท
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ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ  
ท าเป็นรู้  

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786161401511 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 
 

เรื่องย่อ 
ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ เป็นภาคพี่น้อง

ของซีรีส์เจ้าอู๊ดชิตตะกะ  พบกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตผ่านแง่มุม
ของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ในรูปแบบการ์ตูนภาพ Comic Essay น่าอ่าน 
น่าติดตาม อ่านแล้วรัก ได้พักอุ่นใจ แล้วคุณจะหลงรักเจ้าอู๊ดชิตตะ
กะอย่างไม่รู้ตัว 

จุดพลิกผันของ เจ้าอู๊ด ชิตตะกะ 
ท าเป็นรู้ 

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  259 บาท 
Barcode: 9786161401795 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  ไม่รู้หรอกว่า ชีวิตคนเราจะมีจุดหักเหอยู่ตรงไหนบ้าง 
เจ้าอู๊ดชิตตะกะที่เป็นทุกข์อีกแล้ว สงสัยว่ามุมมองของพวกเราและ
ความเคยชินของจิตใจ เริ่มมาจากตรงไหนจึงตัดสินใจย้อนกลับไป
ในประวัติศาสตร์ช่วงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พอคดิเก่ียวกับ  " 
อ านาจในการแยกแยะ "  " การรับรู้ "   "การอธิฐาน" ท าหัวใจให้
ปลอดโปร่ง ผลงานเล่มล่าสุดที่แตกแขนงมาจากซีรีส์ " เจ้าอู๊ดชิตตะ
กะ " หนังสือการ์ตูนขายดีที่เล่าเรื่องราวแทน " หัวใจ  

 

 
ลึกสุดใจ  เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้  
ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: วาสนา ปานนวม 
Barcode: 9786161401672 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  การคิดว่าเรื่องปกติ เป็น เรื่องปกติก็ต้องเตรียมใจเจ้าอู๊ด
ชิตตะกะ ท าเป็นรู้ ที่ยังคงอมทุกข์ตัดสินใจมองดูมุมมองและนิสัย
ของจิตใจพร้อมกับหัวเราะเบา ๆ ไปพลาง  เพ่งพินิจไปกับ 25 
หัวข้อ เช่น “ความต้องการ” “ความกังวล” “ลืมรากเหง้า” เล่มที่ 
2 ต่อจาก “ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้”  พี่น้องในซี
รีส์ “เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ กับบุตตะ” หนังสือการ์ตูนขายดีที่
เล่าเรื่องราวแทน“หัวใจ” 
 

  เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก 

ผู้เขียน: yukiusa 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  159 บาท 
Barcode: 9786169273806 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี 

เรื่องย่อ 
เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก  พบกับเนียนไพร์

และผองเพื่อนที่ยกขบวนกันมาเรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ด้วย
เรื่องราวสุดป่วนและมุกตลกไม่ซ้ าใคร ที่จะท าให้หลายๆ คนหลงรัก
เจ้าเนียนไพร์และเพื่อนๆ หัวปักหัวป า 

 

 

 

COMIC  ESSAY  
 

ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ  
ท าเป็นรู้  

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786161401511 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 
 

เรื่องย่อ 
ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ เป็นภาคพี่น้อง

ของซีรีส์เจ้าอู๊ดชิตตะกะ  พบกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตผ่านแง่มุม
ของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ในรูปแบบการ์ตูนภาพ Comic Essay น่าอ่าน 
น่าติดตาม อ่านแล้วรัก ได้พักอุ่นใจ แล้วคุณจะหลงรักเจ้าอู๊ดชิตตะ
กะอย่างไม่รู้ตัว 

จุดพลิกผันของ เจ้าอู๊ด ชิตตะกะ 
ท าเป็นรู้ 

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  259 บาท 
Barcode: 9786161401795 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  ไม่รู้หรอกว่า ชีวิตคนเราจะมีจุดหักเหอยู่ตรงไหนบ้าง 
เจ้าอู๊ดชิตตะกะที่เป็นทุกข์อีกแล้ว สงสัยว่ามุมมองของพวกเราและ
ความเคยชินของจิตใจ เริ่มมาจากตรงไหนจึงตัดสินใจย้อนกลับไป
ในประวัติศาสตร์ช่วงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พอคดิเก่ียวกับ  " 
อ านาจในการแยกแยะ "  " การรับรู้ "   "การอธิฐาน" ท าหัวใจให้
ปลอดโปร่ง ผลงานเล่มล่าสุดที่แตกแขนงมาจากซีรีส์ " เจ้าอู๊ดชิตตะ
กะ " หนังสือการ์ตูนขายดีที่เล่าเรื่องราวแทน " หัวใจ  

 

 
ลึกสุดใจ  เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้  
ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: วาสนา ปานนวม 
Barcode: 9786161401672 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  การคิดว่าเรื่องปกติ เป็น เรื่องปกติก็ต้องเตรียมใจเจ้าอู๊ด
ชิตตะกะ ท าเป็นรู้ ที่ยังคงอมทุกข์ตัดสินใจมองดูมุมมองและนิสัย
ของจิตใจพร้อมกับหัวเราะเบา ๆ ไปพลาง  เพ่งพินิจไปกับ 25 
หัวข้อ เช่น “ความต้องการ” “ความกังวล” “ลืมรากเหง้า” เล่มที่ 
2 ต่อจาก “ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้”  พี่น้องในซี
รีส์ “เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ กับบุตตะ” หนังสือการ์ตูนขายดีที่
เล่าเรื่องราวแทน“หัวใจ” 
 

  เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก 

ผู้เขียน: yukiusa 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  159 บาท 
Barcode: 9786169273806 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี 

เรื่องย่อ 
เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก  พบกับเนียนไพร์

และผองเพื่อนที่ยกขบวนกันมาเรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ด้วย
เรื่องราวสุดป่วนและมุกตลกไม่ซ้ าใคร ที่จะท าให้หลายๆ คนหลงรัก
เจ้าเนียนไพร์และเพื่อนๆ หัวปักหัวป า 

 

 

 

COMIC  ESSAY 
 

 
ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ  
ท าเป็นรู้  

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786161401511 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 
 

เรื่องย่อ 
ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ เป็นภาคพี่น้อง

ของซีรีส์เจ้าอู๊ดชิตตะกะ  พบกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตผ่านแง่มุม
ของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ในรูปแบบการ์ตูนภาพ Comic Essay น่าอ่าน 
น่าติดตาม อ่านแล้วรัก ได้พักอุ่นใจ แล้วคุณจะหลงรักเจ้าอู๊ดชิตตะ
กะอย่างไม่รู้ตัว 

จุดพลิกผันของ เจ้าอู๊ด ชิตตะกะ 
ท าเป็นรู้ 

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  259 บาท 
Barcode: 9786161401795 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  ไม่รู้หรอกว่า ชีวิตคนเราจะมีจุดหักเหอยู่ตรงไหนบ้าง 
เจ้าอู๊ดชิตตะกะที่เป็นทุกข์อีกแล้ว สงสัยว่ามุมมองของพวกเราและ
ความเคยชินของจิตใจ เริ่มมาจากตรงไหนจึงตัดสินใจย้อนกลับไป
ในประวัติศาสตร์ช่วงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พอคดิเก่ียวกับ  " 
อ านาจในการแยกแยะ "  " การรับรู้ "   "การอธิฐาน" ท าหัวใจให้
ปลอดโปร่ง ผลงานเล่มล่าสุดที่แตกแขนงมาจากซีรีส์ " เจ้าอู๊ดชิตตะ
กะ " หนังสือการ์ตูนขายดีที่เล่าเรื่องราวแทน " หัวใจ  

 

 
ลึกสุดใจ  เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้  
ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: วาสนา ปานนวม 
Barcode: 9786161401672 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  การคิดว่าเรื่องปกติ เป็น เรื่องปกติก็ต้องเตรียมใจเจ้าอู๊ด
ชิตตะกะ ท าเป็นรู้ ที่ยังคงอมทุกข์ตัดสินใจมองดูมุมมองและนิสัย
ของจิตใจพร้อมกับหัวเราะเบา ๆ ไปพลาง  เพ่งพินิจไปกับ 25 
หัวข้อ เช่น “ความต้องการ” “ความกังวล” “ลืมรากเหง้า” เล่มที่ 
2 ต่อจาก “ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้”  พี่น้องในซี
รีส์ “เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ กับบุตตะ” หนังสือการ์ตูนขายดีที่
เล่าเรื่องราวแทน“หัวใจ” 
 

  เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก 

ผู้เขียน: yukiusa 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  159 บาท 
Barcode: 9786169273806 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี 

เรื่องย่อ 
เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก  พบกับเนียนไพร์

และผองเพื่อนที่ยกขบวนกันมาเรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ด้วย
เรื่องราวสุดป่วนและมุกตลกไม่ซ้ าใคร ที่จะท าให้หลายๆ คนหลงรัก
เจ้าเนียนไพร์และเพื่อนๆ หัวปักหัวป า 

 

 

 

COMIC  ESSAY  
 

ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ  
ท าเป็นรู้  

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786161401511 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 
 

เรื่องย่อ 
ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ เป็นภาคพี่น้อง

ของซีรีส์เจ้าอู๊ดชิตตะกะ  พบกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตผ่านแง่มุม
ของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ในรูปแบบการ์ตูนภาพ Comic Essay น่าอ่าน 
น่าติดตาม อ่านแล้วรัก ได้พักอุ่นใจ แล้วคุณจะหลงรักเจ้าอู๊ดชิตตะ
กะอย่างไม่รู้ตัว 

จุดพลิกผันของ เจ้าอู๊ด ชิตตะกะ 
ท าเป็นรู้ 

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  259 บาท 
Barcode: 9786161401795 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  ไม่รู้หรอกว่า ชีวิตคนเราจะมีจุดหักเหอยู่ตรงไหนบ้าง 
เจ้าอู๊ดชิตตะกะที่เป็นทุกข์อีกแล้ว สงสัยว่ามุมมองของพวกเราและ
ความเคยชินของจิตใจ เริ่มมาจากตรงไหนจึงตัดสินใจย้อนกลับไป
ในประวัติศาสตร์ช่วงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พอคดิเก่ียวกับ  " 
อ านาจในการแยกแยะ "  " การรับรู้ "   "การอธิฐาน" ท าหัวใจให้
ปลอดโปร่ง ผลงานเล่มล่าสุดที่แตกแขนงมาจากซีรีส์ " เจ้าอู๊ดชิตตะ
กะ " หนังสือการ์ตูนขายดีที่เล่าเรื่องราวแทน " หัวใจ  

 

 
ลึกสุดใจ  เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้  
ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: วาสนา ปานนวม 
Barcode: 9786161401672 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  การคิดว่าเรื่องปกติ เป็น เรื่องปกติก็ต้องเตรียมใจเจ้าอู๊ด
ชิตตะกะ ท าเป็นรู้ ที่ยังคงอมทุกข์ตัดสินใจมองดูมุมมองและนิสัย
ของจิตใจพร้อมกับหัวเราะเบา ๆ ไปพลาง  เพ่งพินิจไปกับ 25 
หัวข้อ เช่น “ความต้องการ” “ความกังวล” “ลืมรากเหง้า” เล่มที่ 
2 ต่อจาก “ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้”  พี่น้องในซี
รีส์ “เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ กับบุตตะ” หนังสือการ์ตูนขายดีที่
เล่าเรื่องราวแทน“หัวใจ” 
 

  เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก 

ผู้เขียน: yukiusa 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  159 บาท 
Barcode: 9786169273806 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี 

เรื่องย่อ 
เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก  พบกับเนียนไพร์

และผองเพื่อนที่ยกขบวนกันมาเรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ด้วย
เรื่องราวสุดป่วนและมุกตลกไม่ซ้ าใคร ที่จะท าให้หลายๆ คนหลงรัก
เจ้าเนียนไพร์และเพื่อนๆ หัวปักหัวป า 

 

 

 

COMIC  ESSAY  
 

ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ  
ท าเป็นรู้  

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786161401511 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 
 

เรื่องย่อ 
ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ เป็นภาคพี่น้อง

ของซีรีส์เจ้าอู๊ดชิตตะกะ  พบกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตผ่านแง่มุม
ของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ในรูปแบบการ์ตูนภาพ Comic Essay น่าอ่าน 
น่าติดตาม อ่านแล้วรัก ได้พักอุ่นใจ แล้วคุณจะหลงรักเจ้าอู๊ดชิตตะ
กะอย่างไม่รู้ตัว 

จุดพลิกผันของ เจ้าอู๊ด ชิตตะกะ 
ท าเป็นรู้ 

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  259 บาท 
Barcode: 9786161401795 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  ไม่รู้หรอกว่า ชีวิตคนเราจะมีจุดหักเหอยู่ตรงไหนบ้าง 
เจ้าอู๊ดชิตตะกะที่เป็นทุกข์อีกแล้ว สงสัยว่ามุมมองของพวกเราและ
ความเคยชินของจิตใจ เริ่มมาจากตรงไหนจึงตัดสินใจย้อนกลับไป
ในประวัติศาสตร์ช่วงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พอคดิเก่ียวกับ  " 
อ านาจในการแยกแยะ "  " การรับรู้ "   "การอธิฐาน" ท าหัวใจให้
ปลอดโปร่ง ผลงานเล่มล่าสุดที่แตกแขนงมาจากซีรีส์ " เจ้าอู๊ดชิตตะ
กะ " หนังสือการ์ตูนขายดีที่เล่าเรื่องราวแทน " หัวใจ  

 

 
ลึกสุดใจ  เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้  
ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: วาสนา ปานนวม 
Barcode: 9786161401672 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  การคิดว่าเรื่องปกติ เป็น เรื่องปกติก็ต้องเตรียมใจเจ้าอู๊ด
ชิตตะกะ ท าเป็นรู้ ที่ยังคงอมทุกข์ตัดสินใจมองดูมุมมองและนิสัย
ของจิตใจพร้อมกับหัวเราะเบา ๆ ไปพลาง  เพ่งพินิจไปกับ 25 
หัวข้อ เช่น “ความต้องการ” “ความกังวล” “ลืมรากเหง้า” เล่มที่ 
2 ต่อจาก “ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้”  พี่น้องในซี
รีส์ “เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ กับบุตตะ” หนังสือการ์ตูนขายดีที่
เล่าเรื่องราวแทน“หัวใจ” 
 

  เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก 

ผู้เขียน: yukiusa 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  159 บาท 
Barcode: 9786169273806 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี 

เรื่องย่อ 
เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก  พบกับเนียนไพร์

และผองเพื่อนที่ยกขบวนกันมาเรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ด้วย
เรื่องราวสุดป่วนและมุกตลกไม่ซ้ าใคร ที่จะท าให้หลายๆ คนหลงรัก
เจ้าเนียนไพร์และเพื่อนๆ หัวปักหัวป า 

 

 

 

COMIC  ESSAY  
 

ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ  
ท าเป็นรู้  

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786161401511 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 
 

เรื่องย่อ 
ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ เป็นภาคพี่น้อง

ของซีรีส์เจ้าอู๊ดชิตตะกะ  พบกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตผ่านแง่มุม
ของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ในรูปแบบการ์ตูนภาพ Comic Essay น่าอ่าน 
น่าติดตาม อ่านแล้วรัก ได้พักอุ่นใจ แล้วคุณจะหลงรักเจ้าอู๊ดชิตตะ
กะอย่างไม่รู้ตัว 

จุดพลิกผันของ เจ้าอู๊ด ชิตตะกะ 
ท าเป็นรู้ 

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  259 บาท 
Barcode: 9786161401795 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  ไม่รู้หรอกว่า ชีวิตคนเราจะมีจุดหักเหอยู่ตรงไหนบ้าง 
เจ้าอู๊ดชิตตะกะที่เป็นทุกข์อีกแล้ว สงสัยว่ามุมมองของพวกเราและ
ความเคยชินของจิตใจ เริ่มมาจากตรงไหนจึงตัดสินใจย้อนกลับไป
ในประวัติศาสตร์ช่วงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พอคดิเก่ียวกับ  " 
อ านาจในการแยกแยะ "  " การรับรู้ "   "การอธิฐาน" ท าหัวใจให้
ปลอดโปร่ง ผลงานเล่มล่าสุดที่แตกแขนงมาจากซีรีส์ " เจ้าอู๊ดชิตตะ
กะ " หนังสือการ์ตูนขายดีที่เล่าเรื่องราวแทน " หัวใจ  

 

 
ลึกสุดใจ  เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้  
ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: วาสนา ปานนวม 
Barcode: 9786161401672 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  การคิดว่าเรื่องปกติ เป็น เรื่องปกติก็ต้องเตรียมใจเจ้าอู๊ด
ชิตตะกะ ท าเป็นรู้ ที่ยังคงอมทุกข์ตัดสินใจมองดูมุมมองและนิสัย
ของจิตใจพร้อมกับหัวเราะเบา ๆ ไปพลาง  เพ่งพินิจไปกับ 25 
หัวข้อ เช่น “ความต้องการ” “ความกังวล” “ลืมรากเหง้า” เล่มที่ 
2 ต่อจาก “ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้”  พี่น้องในซี
รีส์ “เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ กับบุตตะ” หนังสือการ์ตูนขายดีที่
เล่าเรื่องราวแทน“หัวใจ” 
 

  เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก 

ผู้เขียน: yukiusa 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  159 บาท 
Barcode: 9786169273806 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี 

เรื่องย่อ 
เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก  พบกับเนียนไพร์

และผองเพื่อนที่ยกขบวนกันมาเรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ด้วย
เรื่องราวสุดป่วนและมุกตลกไม่ซ้ าใคร ที่จะท าให้หลายๆ คนหลงรัก
เจ้าเนียนไพร์และเพื่อนๆ หัวปักหัวป า 

 

 

 

COMIC  ESSAY 
 

 
ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ  
ท าเป็นรู้  

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786161401511 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 
 

เรื่องย่อ 
ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ เป็นภาคพี่น้อง

ของซีรีส์เจ้าอู๊ดชิตตะกะ  พบกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตผ่านแง่มุม
ของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ในรูปแบบการ์ตูนภาพ Comic Essay น่าอ่าน 
น่าติดตาม อ่านแล้วรัก ได้พักอุ่นใจ แล้วคุณจะหลงรักเจ้าอู๊ดชิตตะ
กะอย่างไม่รู้ตัว 

จุดพลิกผันของ เจ้าอู๊ด ชิตตะกะ 
ท าเป็นรู้ 

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  259 บาท 
Barcode: 9786161401795 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  ไม่รู้หรอกว่า ชีวิตคนเราจะมีจุดหักเหอยู่ตรงไหนบ้าง 
เจ้าอู๊ดชิตตะกะที่เป็นทุกข์อีกแล้ว สงสัยว่ามุมมองของพวกเราและ
ความเคยชินของจิตใจ เริ่มมาจากตรงไหนจึงตัดสินใจย้อนกลับไป
ในประวัติศาสตร์ช่วงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พอคดิเก่ียวกับ  " 
อ านาจในการแยกแยะ "  " การรับรู้ "   "การอธิฐาน" ท าหัวใจให้
ปลอดโปร่ง ผลงานเล่มล่าสุดที่แตกแขนงมาจากซีรีส์ " เจ้าอู๊ดชิตตะ
กะ " หนังสือการ์ตูนขายดีที่เล่าเรื่องราวแทน " หัวใจ  

 

 
ลึกสุดใจ  เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้  
ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: วาสนา ปานนวม 
Barcode: 9786161401672 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  การคิดว่าเรื่องปกติ เป็น เรื่องปกติก็ต้องเตรียมใจเจ้าอู๊ด
ชิตตะกะ ท าเป็นรู้ ที่ยังคงอมทุกข์ตัดสินใจมองดูมุมมองและนิสัย
ของจิตใจพร้อมกับหัวเราะเบา ๆ ไปพลาง  เพ่งพินิจไปกับ 25 
หัวข้อ เช่น “ความต้องการ” “ความกังวล” “ลืมรากเหง้า” เล่มที่ 
2 ต่อจาก “ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้”  พี่น้องในซี
รีส์ “เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ กับบุตตะ” หนังสือการ์ตูนขายดีท่ี
เล่าเรื่องราวแทน“หัวใจ” 
 

  เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก 

ผู้เขียน: yukiusa 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  159 บาท 
Barcode: 9786169273806 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี 

เรื่องย่อ 
เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก  พบกับเนียนไพร์

และผองเพื่อนที่ยกขบวนกันมาเรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ด้วย
เรื่องราวสุดป่วนและมุกตลกไม่ซ้ าใคร ที่จะท าให้หลายๆ คนหลงรัก
เจ้าเนียนไพร์และเพื่อนๆ หัวปักหัวป า 

 

 

 

COMIC  ESSAY 

พิมพ์ครั้งแรก: 2558

 
 

ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ  
ท าเป็นรู้  

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786161401511 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 
 

เรื่องย่อ 
ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ เป็นภาคพี่น้อง

ของซีรีส์เจ้าอู๊ดชิตตะกะ  พบกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตผ่านแง่มุม
ของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ในรูปแบบการ์ตูนภาพ Comic Essay น่าอ่าน 
น่าติดตาม อ่านแล้วรัก ได้พักอุ่นใจ แล้วคุณจะหลงรักเจ้าอู๊ดชิตตะ
กะอย่างไม่รู้ตัว 

จุดพลิกผันของ เจ้าอู๊ด ชิตตะกะ 
ท าเป็นรู้ 

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  259 บาท 
Barcode: 9786161401795 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  ไม่รู้หรอกว่า ชีวิตคนเราจะมีจุดหักเหอยู่ตรงไหนบ้าง 
เจ้าอู๊ดชิตตะกะที่เป็นทุกข์อีกแล้ว สงสัยว่ามุมมองของพวกเราและ
ความเคยชินของจิตใจ เริ่มมาจากตรงไหนจึงตัดสินใจย้อนกลับไป
ในประวัติศาสตร์ช่วงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พอคดิเก่ียวกับ  " 
อ านาจในการแยกแยะ "  " การรับรู้ "   "การอธิฐาน" ท าหัวใจให้
ปลอดโปร่ง ผลงานเล่มล่าสุดที่แตกแขนงมาจากซีรีส์ " เจ้าอู๊ดชิตตะ
กะ " หนังสือการ์ตูนขายดีที่เล่าเรื่องราวแทน " หัวใจ  

 

 
ลึกสุดใจ  เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้  
ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: วาสนา ปานนวม 
Barcode: 9786161401672 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  การคิดว่าเรื่องปกติ เป็น เรื่องปกติก็ต้องเตรียมใจเจ้าอู๊ด
ชิตตะกะ ท าเป็นรู้ ที่ยังคงอมทุกข์ตัดสินใจมองดูมุมมองและนิสัย
ของจิตใจพร้อมกับหัวเราะเบา ๆ ไปพลาง  เพ่งพินิจไปกับ 25 
หัวข้อ เช่น “ความต้องการ” “ความกังวล” “ลืมรากเหง้า” เล่มที่ 
2 ต่อจาก “ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้”  พี่น้องในซี
รีส์ “เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ กับบุตตะ” หนังสือการ์ตูนขายดีที่
เล่าเรื่องราวแทน“หัวใจ” 
 

  เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก 

ผู้เขียน: yukiusa 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  159 บาท 
Barcode: 9786169273806 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี 

เรื่องย่อ 
เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก  พบกับเนียนไพร์

และผองเพื่อนที่ยกขบวนกันมาเรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ด้วย
เรื่องราวสุดป่วนและมุกตลกไม่ซ้ าใคร ที่จะท าให้หลายๆ คนหลงรัก
เจ้าเนียนไพร์และเพื่อนๆ หัวปักหัวป า 

 

 

 

COMIC  ESSAY 

พิมพ์ครั้งแรก: 2559

เรือ่งย่อ มผีมซึง่เป็นสขุใจอยูน่ะ “จติใจของเธอสร้างโลกขึน้มานะ” 

บุตตะกล่าว เราจะเริ่มรู้ว่าเรามองชีวิตตัวเองอย่างไรด้วยการรู้จัก

นิสัยท่ีเราใช้มองสิง่ต่างๆ คณุอาจทัง้ขำาทัง้แปลกใจไปพร้อมกับค้น

พบกลไกของการคิดไปเองก็ได้นะ หนังสือที่พูดแทน “หัวใจ” จะ

ดูเบาว่าเป็นแค่หนังสือการ์ตูนไม่ได้เชียว เพราะการันตีด้วยรางวัล

บุงเกชุนจูมังงะ (รางวัลประจำาปีของ สนพ. บุงเกชุนจู ซึ่งพิมพ์

นิตยสารชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่นที่มอบให้นักเขียนการ์ตูนประเภท

การ์ตูนตลก, การ์ตูนส่ีช่อง, การ์ตูนหนึ่งช่อง และการ์ตูนเสียดสี 

การมอบรางวัลพิจารณาจากผลงานชิ้นโบว์แดงของนักเขียน) เลย

นะจะบอกให้

เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ทำาเป็นรู้ กับบุตตะ 

เล่ม 3 อะไร้อะไรก็ไม่มี

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ

ผู้แปล: นำ้าหวานพิษ

9786167105970

ราคา 259 บาท

สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ 

พิมพ์ครั้งแรก: มกราคม 2558

ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 

จำานวนหน้า: 208 หน้า

ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท

9786161401672

9786161401795

คอมิก เอสเส156
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เรื่องย่อ มาเมะโกมะ ตัวละครสุดน่ารักที่ทุกคนรู้จักกันดีภายใต้

ลิขสิทธิ์ของ San-X ที่แท้จริงแล้ว มันเป็นแมวน้ำาสายพันธุ์หนึ่งที่ถูก

ค้นพบใหม่ เป็นแมวน้ำาขนาดเล็กที่มีความน่ารัก คนมักนำามาเมะโก

มะขนาดประมาณฝ่ามือมาเลี้ยงเอาไว้ในอ่างหรือในตู้ที่มีน้ำาแข็งลอย

อยู่ บันทึกของฉันกับมาเมะโกมะ เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวสุด

น่ารักระหว่างเด็กสาวคนหนึ่ง (ฉัน) กับมาเมะโกมะชื่อว่า “โกมา

โอะ” โดยมีคุณพี่ชายคนขายมาเมะโกมะคอยเป็นที่ปรึกษาในการ

เลี้ยงมาเมะโกมะให้ “ฉัน” นั่นเอง

บันทึกของฉันกับมาเมะโกมะ เล่ม 1

ผู้เขียน: มายูมิ โยเนะมูระ

ผู้แปล: จิราพร เธียรประเสริฐชัย

9786167105765

ราคา 199 บาท

สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ

พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2557

ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 128 หน้า

ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท

เรื่องย่อ มาเมะโกมะ ตัวละครสุดน่ารักที่ทุกคนรู้จักกันดีภายใต้

ลิขสิทธิ์ของ San-X ที่แท้จริงแล้ว มันเป็นแมวน้ำาสายพันธุ์หนึ่งที่ถูก

ค้นพบใหม่ เป็นแมวน้ำาขนาดเล็กที่มีความน่ารัก คนมักนำามาเมะโก

มะขนาดประมาณฝ่ามือมาเลี้ยงเอาไว้ในอ่างหรือในตู้ที่มีน้ำาแข็งลอย

อยู่ บันทึกของฉันกับมาเมะโกมะ เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวสุด

น่ารักระหว่างเด็กสาวคนหนึ่ง (ฉัน) กับมาเมะโกมะชื่อว่า “โกมา

โอะ” โดยมีคุณพี่ชายคนขายมาเมะโกมะคอยเป็นที่ปรึกษาในการ

เลี้ยงมาเมะโกมะให้ “ฉัน” นั่นเอง เรื่องราวดำาเนินมาสู่ปีที่ 2 ของ

การใช้ชีวิตร่วมกับแมวน้ำา พร้อมกับความสุขเล็กๆ ที่เจ้าตัวจ้อยนำา

มาให้

บันทึกของฉันกับมาเมะโกมะ เล่ม 2 

ความสุขขนาดพอดีมือ

ผู้เขียน: มายูมิ โยเนะมูระ

ผู้แปล: จิราพร เธียรประเสริฐชัย

9786167105789

ราคา 199 บาท

สำานักพิมพ์: ไดฟุก

พิมพ์ครั้งแรก: พฤศจิกายน 2557

ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 128 หน้า

ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท

เรื่องย่อ มาเมะโกมะ ตัวละครสุดน่ารักที่ทุกคนรู้จักกันดีภายใต้ลิขสิทธิ์

ของ San-X ที่แท้จริงแล้ว มันเป็นแมวน้ำาสายพันธุ์หนึ่งที่ถูกค้นพบ

ใหม่ เป็นแมวน้ำาขนาดเล็กที่มีความน่ารัก คนมักนำามาเมะโกมะขนาด

ประมาณฝ่ามือมาเลี้ยงเอาไว้ในอ่างหรือในตู้ที่มีน้ำา แข็งลอยอยู่

บันทึก ของฉันกับมาเมะโกมะ เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวสุดน่ารัก

ระหว่างเด็กสาวคนหนึ่ง (ฉัน) กับมาเมะโกมะชื่อว่า “โกมาโอะ” โดย

มีคุณพี่ชายคนขายมาเมะโกมะคอยเป็นที่ปรึกษาในการเลี้ยงมาเมะโก

มะให้ “ฉัน” นั่นเอง เรื่องราวดำาเนินมาสู่ปีที่ 3 ของการใช้ชีวิตร่วมกับ

แมวน้ำา พร้อมกับความสุขเล็กๆ ที่เจ้าตัวจ้อยนำามาให้

บันทึกของฉันกับมาเมะโกมะ เล่ม 3 

ความสุขนั้นไซร้อยู่ในตู้ปลา

ผู้เขียน: มายูมิ โยเนะมูระ

ผู้แปล: จิราพร เธียรประเสริฐชัย

9786167105949

ราคา 199 บาท

สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ

พิมพ์ครั้งแรก: มกราคม 2558

ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 128 หน้า

ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท

เรื่องย่อ มาเมะโกมะ ตัวละครสุดน่ารักที่ทุกคนรู้จักกันดีภายใต้

ลิขสิทธิ์ของ San-X ที่แท้จริงแล้ว มันเป็นแมวน้ำาสายพันธุ์หนึ่งที่ถูก

ค้นพบใหม่ เป็นแมวน้ำาขนาดเล็กที่มีความน่ารัก คนมักนำามาเมะโก

มะขนาดประมาณฝ่ามือมาเลี้ยงเอาไว้ในอ่างหรือในตู้ที่มีน้ำา แข็งลอย

อยู่ บันทึก ของฉันกับมาเมะโกมะ เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราว

สุดน่ารักระหว่างเด็กสาวคนหนึ่ง (ฉัน) กับมาเมะโกมะชื่อว่า “โกมา

โอะ” โดยมีคุณพี่ชายคนขายมาเมะโกมะคอยเป็นที่ปรึกษาในการ

เลี้ยงมาเมะโกมะให้ “ฉัน” นั่นเอง ตามลุ้นเรื่องราวความรักระหว่าง

ฉัน โกมาโอะ และคุณพี่ชายใจดีต่อได้แล้วใน บันทึกของฉันกับมาเมะ

โกมะ เล่ม 4 ซานต้าตัวจิ๋วนั่งอยู่บนถั่วแระ !!

บันทึกของฉันกับมาเมะโกมะ เล่ม 4 

ซานต้าตัวจิ๋วนั่งอยู่บนถั่วแระ

ผู้เขียน: มายูมิ โยเนะมูระ

ผู้แปล: จิราพร เธียรประเสริฐชัย

9786161401528

ราคา 199 บาท

สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ

พิมพ์ครั้งแรก: กุมภาพันธ์ 2558

ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 128 หน้า

ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท

เรื่องย่อ หวาดกลัว! ซาบซึ้ง! และทบทวนตัวเอง!? พายุไต้ฝุ่นแมวน้ำา 

วันนี้ก็ยังทำาป่วนเช่นเคย โกมะโอะเปิดซิงเจ้าสาว!? ความสัมพันธ์

ของฉันกับคุณพี่เปลี่ยนไป...!? การใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าแมวน้ำาตัวจ้อย 

แป๊บเดียวก็เข้าปีที่ 4 แล้ว! ตามลุ้นเรื่องราวความรักระหว่างฉัน โก

มาโอะ และคุณพี่ชายใจดีต่อได้แล้วใน บันทึกของฉันกับมาเมะโกมะ 

เล่ม 5 โกมะฤดูร้อนเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็นอน !!

บันทึกของฉันกับมาเมะโกมะ เล่ม 5 

โกมะฤดูร้อนเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็นอน

ผู้เขียน: มายูมิ โยเนะมูระ

ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล

9786161401665

ราคา 199 บาท

สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ

พิมพ์ครั้งแรก: พฤษภาคม 2558

ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 128 หน้า

ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท
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เรื่องย่อ ความน่ารักยังคงเดิม เพิ่มเติมคือความสนุก!?

โกมะโอจะต้องลดความอ้วนซะแล้วสิ แต่ไหงจับพลัดจับผลูไปเล่น

หนังซะได้ แถมยังได้ไปพักที่โรงแรมสุดหรูอีกแน่ะ แล้วความสัมพันธ์

ระหว่างนางเอกกับคุณพี่ชายก็...!?

ติดตามความน่ารักและความสนุกของเจ้าแมวน้ำาตัวน้อยได้ใน บันทึก

ของฉันกับมาเมะโกมะ เล่ม 6 ความฝันที่มีมาเมะโกมะตัวกลม

บันทึกของฉันกับมาเมะโกมะเล่ม 6 

ความฝันที่มีมาเมะโกมะตัวกลม

ผู้เขียน: มายูมิ โยเนะมูระ

ผู้แปล: จิราพร เธียรประเสริฐชัย

786161401894

ราคา 199 บาท

สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ

พิมพ์ครั้งแรก: กุมภาพันธ์ 2559

ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 128 หน้า

ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท

เรื่องย่อ วันหยุดสุดหรรษาก็ยังเริงร่าไปกับเจ้าแมวน้ำาตัวน้อย!!

แม้จะเป็นวันหยุด แต่เจ้าโกมะโอะยังไม่ยอมหยุดป่วนหรอกนะจะบอก

ให้!! เอ๊ะ เดี๋ยวก่อน หนุ่มหล่อคนนั้นใครน่ะ!? อ๊ะ มีเทศกาลของมาเมะ

โกมะด้วย!? ดูเหมือนวันหยุดคราวนี้ก็ยังครื้นเครงเช่นเคย

ติดตามความน่ารักและความสนุกของเจ้าแมวน้ำาตัวน้อยได้ใน บันทึก

ของฉันกับมาเมะโกมะ เล่ม 7 วันหยุดแบบโกมะสุดจี๊ดจ๊าด

บันทึกของฉันกับมาเมะโกมะ เล่ม 7 

วันหยุดแบบโกมะสุดจี๊ดจ๊าด

ผู้เขียน: มายูมิ โยเนะมูระ

ผู้แปล: จิราพร เธียรประเสริฐชัย

9786161402334

ราคา 199 บาท

สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ

พิมพ์ครั้งแรก: กันยายน 2559

ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 128 หน้า

ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท

เรื่องย่อ กลับมาพบกันอีกครั้ง... ก็มาเมะโกมะไง จะใครล่ะ!!

เอ๊ะ? โกมะโอะกลายเป็นหมอดู!? ได้ไปเที่ยวตั้งแคมป์ทั้งทีแต่ยังไม่

วายเรื่องวุ่น แถมยังมีเรื่องราวระหว่างคุณพี่ชายที่พลาดไม่ได้เสีย

ด้วย...!? ติดตามความน่ารักของโกมะโอะ และเอาใจช่วยความรักของ

นางเอกได้ใน “บันทึกของฉันกับมาเมะโกมะ เล่มที่ 8 ด้ายแดงจาก

ดาวโกมะ” คราวนี้มีเรื่องสยองขวัญด้วยนะ...

บันทึกของฉันกับมาเมะโกมะ เล่ม 8 

ด้ายแดงจากดาวโกมะ

ผู้เขียน: มายูมิ โยเนะมูระ

ผู้แปล: จิราพร เธียรประเสริฐชัย

9786169273837

ราคา 199 บาท

สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ

พิมพ์ครั้งแรก: มกราคม 2560

ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 128 หน้า

ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท

บันทึกของฉันกับมาเมะโกมะ เล่ม 9 

ปาฏิหาริย์เล็กๆ 

ในคืนคริสต์มาสอีฟที่มีโกมะร่วงหล่น

ผู้เขียน: มายูมิ โยเนะมูระ 

ผู้แปล: จิราพร เธียรประเสริฐชัย

9786164480018

ราคา 239 บาท

สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ

พิมพ์ครั้งแรก: พฤศจิกายน 2560

ขนาด: 25.4 x 25.4 ซ.ม.  

จำานวนหน้า: 128 หน้า

ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท

เรื่องย่อ ความสนุกยังไม่จบ แถมรอบนี้ยังมาพร้อมกับเนื้อเรื่องที่เข้ม

ข้น!? ดูเหมือนโกมะโอะจะฟันผุซะแล้ว!? เอ๊ะ! อะไรนะ? เขาคนนั้น

จะแต่งงานแล้วเหรอ!? อะไรกัน ดูเหมือนจะมีเรื่องวุ่นๆ เต็มไปหมด 

แล้วคริสต์มาสต์ปีนี้ ความรักของนางเอกจะเป็นเช่นไรกัน ติดตามและ

เอาใจช่วยได้ใน “บันทึกของฉันกับมาเมะโกมะ เล่มที่ 9 ปาฏิหาริย์

เล็กๆ ในคืนคริสต์มาสอีฟที่มีโกมะร่วงหล่น”

คอมิก เอสเส158
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ซุมิกโกะ ก๊วนเพ่ือนติดมุม เล่ม 2  
แบบน้ีแหละดีแล้ว 

ผู้แปล: ทีมไดฟุกุ 
Barcode: 9786169273868 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 17 x 23 ซ.ม.         
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  เรื่องราวของก๊วนติดมุมสุดป่วนกลับมาอีกครั้ง มาคราวน้ี
มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจนพื้นที่ด้านในมุมสุดอบอุ่นจนร้อนไปทั้งหัวใจ 
กลับมาคราวน้ีเจอเรื่องราวมากมายที่ท าให้ยิ้มและหัวเราะจนเม่ือย
แก้ม แถมยังมีนิทานอีสปท้ายเล่มสไตล์ซุมิกโกะที่ไม่เหมือนใครอีก
ด้วย 
 

การ์ตูน 4 ช่องสุดฮาของ คุณคาปิบาระ 

ผู้เขียน: TRYWORKS 
ผู้แปล: อลิศ อิน วันเดอร์แลนด์ 
Barcode: 9786169273844 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  เรื่องราวสุดชิวที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ โดย 
“คุณคาปิบาระ” อีกทั้งผองเพื่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ ากัน 
อาทิ คุณไวท์ คาปิบาระผู้รักสวยรักงาม, รีเจนท์ คาปิบาระจอมป่วน
ผู้รักความเร็ว (แม้จริงๆ แล้วจะเร็วพอๆ กับคาปิบาระตัวอ่ืน), คุณ
ลามะ ผู้ท าตามใจตนเอง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
 

    

ตามติดชีวิตรีลัคคุมะ เล่ม 3  
ความในใจจากนก 

ผู้เขียน: อากิ คนโด 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273851               
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 28 x 28.5 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 128 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  มาคราวน้ี เจ้านกสีเหลืองขอมีบทเด่นกับเขาบ้าง ในเล่ม
อัดแน่นไปด้วยความในใจจากนกสีเหลืองที่มาในรูปแบบปรัชญาเช่น
เคย ถึงจะดูเข้มงวดไปบ้างแต่ก็ช่วยให้รู้สึกฮึกเหิม ถึงเล่มน้ีรีลัคคุมะ
จะรับบทเป็นตัวประกอบ แต่ก็ยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อ่านได้
อย่างแน่นอน 

อีวะเคน 

ผู้เขียน: อิมะโกะ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273875 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  “อีวะเคน” เป็นสุนัขที่น่าจะเป็นพันธ์ุ “ชิบะ” มีเจ้านาย
เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ติดนิสัย “นอนตื่นสาย” จนไปออฟฟิศไม่
ทันเวลาเข้างาน อีวะเคนจึงใช้สีเทียนเขียน “ค าแก้ตัว” แทน
เจ้านายลงบนกระดาษ และคาบไปส่งให้หัวหน้าของเจ้านายถึงที่
บริษัท ระหว่างทางอีวะเคนอาจพบเจออุปสรรคบ้าง แต่ก็ไม่ย่อท้อ
เพราะอีวะเคนรักเจ้านายที่สุดเลย อีกทั้งยังมียังผองเพื่อนสุนัขพันธ์ุ
ต่างๆ ที่อีวะเคนได้พบระหว่างไปบริษัทของเจ้านาย มาช่วยสร้าง
สีสัน รับรองว่าต้องช่วยกันเรียกรอยยิ้มให้กับทุกท่านได้อย่าง
แน่นอน 
 
 

COMIC  ESSAY 
 

 

ซุมิกโกะ ก๊วนเพ่ือนติดมุม เล่ม 2  
แบบน้ีแหละดีแล้ว 

ผู้แปล: ทีมไดฟุกุ 
Barcode: 9786169273868 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 17 x 23 ซ.ม.         
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  เรื่องราวของก๊วนติดมุมสุดป่วนกลับมาอีกครั้ง มาคราวน้ี
มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจนพื้นที่ด้านในมุมสุดอบอุ่นจนร้อนไปทั้งหัวใจ 
กลับมาคราวน้ีเจอเรื่องราวมากมายที่ท าให้ยิ้มและหัวเราะจนเม่ือย
แก้ม แถมยังมีนิทานอีสปท้ายเล่มสไตล์ซุมิกโกะที่ไม่เหมือนใครอีก
ด้วย 
 

การ์ตูน 4 ช่องสุดฮาของ คุณคาปิบาระ 

ผู้เขียน: TRYWORKS 
ผู้แปล: อลิศ อิน วันเดอร์แลนด์ 
Barcode: 9786169273844 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  เรื่องราวสุดชิวที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ โดย 
“คุณคาปิบาระ” อีกทั้งผองเพื่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ ากัน 
อาทิ คุณไวท์ คาปิบาระผู้รักสวยรักงาม, รีเจนท์ คาปิบาระจอมป่วน
ผู้รักความเร็ว (แม้จริงๆ แล้วจะเร็วพอๆ กับคาปิบาระตัวอ่ืน), คุณ
ลามะ ผู้ท าตามใจตนเอง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
 

    

ตามติดชีวิตรีลัคคุมะ เล่ม 3  
ความในใจจากนก 

ผู้เขียน: อากิ คนโด 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273851               
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 28 x 28.5 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 128 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  มาคราวน้ี เจ้านกสีเหลืองขอมีบทเด่นกับเขาบ้าง ในเล่ม
อัดแน่นไปด้วยความในใจจากนกสีเหลืองที่มาในรูปแบบปรัชญาเช่น
เคย ถึงจะดูเข้มงวดไปบ้างแต่ก็ช่วยให้รู้สึกฮึกเหิม ถึงเล่มน้ีรีลัคคุมะ
จะรับบทเป็นตัวประกอบ แต่ก็ยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อ่านได้
อย่างแน่นอน 

อีวะเคน 

ผู้เขียน: อิมะโกะ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273875 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  “อีวะเคน” เป็นสุนัขที่น่าจะเป็นพันธ์ุ “ชิบะ” มีเจ้านาย
เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ติดนิสัย “นอนตื่นสาย” จนไปออฟฟิศไม่
ทันเวลาเข้างาน อีวะเคนจึงใช้สีเทียนเขียน “ค าแก้ตัว” แทน
เจ้านายลงบนกระดาษ และคาบไปส่งให้หัวหน้าของเจ้านายถึงที่
บริษัท ระหว่างทางอีวะเคนอาจพบเจออุปสรรคบ้าง แต่ก็ไม่ย่อท้อ
เพราะอีวะเคนรักเจ้านายที่สุดเลย อีกทั้งยังมียังผองเพื่อนสุนัขพันธ์ุ
ต่างๆ ที่อีวะเคนได้พบระหว่างไปบริษัทของเจ้านาย มาช่วยสร้าง
สีสัน รับรองว่าต้องช่วยกันเรียกรอยยิ้มให้กับทุกท่านได้อย่าง
แน่นอน 
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ซุมิกโกะ ก๊วนเพ่ือนติดมุม เล่ม 2  
แบบน้ีแหละดีแล้ว 

ผู้แปล: ทีมไดฟุกุ 
Barcode: 9786169273868 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 17 x 23 ซ.ม.         
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  เรื่องราวของก๊วนติดมุมสุดป่วนกลับมาอีกครั้ง มาคราวน้ี
มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจนพื้นที่ด้านในมุมสุดอบอุ่นจนร้อนไปทั้งหัวใจ 
กลับมาคราวน้ีเจอเรื่องราวมากมายที่ท าให้ยิ้มและหัวเราะจนเม่ือย
แก้ม แถมยังมีนิทานอีสปท้ายเล่มสไตล์ซุมิกโกะที่ไม่เหมือนใครอีก
ด้วย 
 

การ์ตูน 4 ช่องสุดฮาของ คุณคาปิบาระ 

ผู้เขียน: TRYWORKS 
ผู้แปล: อลิศ อิน วันเดอร์แลนด์ 
Barcode: 9786169273844 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  เรื่องราวสุดชิวที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ โดย 
“คุณคาปิบาระ” อีกทั้งผองเพื่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ ากัน 
อาทิ คุณไวท์ คาปิบาระผู้รักสวยรักงาม, รีเจนท์ คาปิบาระจอมป่วน
ผู้รักความเร็ว (แม้จริงๆ แล้วจะเร็วพอๆ กับคาปิบาระตัวอ่ืน), คุณ
ลามะ ผู้ท าตามใจตนเอง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
 

    

ตามติดชีวิตรีลัคคุมะ เล่ม 3  
ความในใจจากนก 

ผู้เขียน: อากิ คนโด 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273851               
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 28 x 28.5 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 128 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  มาคราวน้ี เจ้านกสีเหลืองขอมีบทเด่นกับเขาบ้าง ในเล่ม
อัดแน่นไปด้วยความในใจจากนกสีเหลืองที่มาในรูปแบบปรัชญาเช่น
เคย ถึงจะดูเข้มงวดไปบ้างแต่ก็ช่วยให้รู้สึกฮึกเหิม ถึงเล่มน้ีรีลัคคุมะ
จะรับบทเป็นตัวประกอบ แต่ก็ยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อ่านได้
อย่างแน่นอน 

อีวะเคน 

ผู้เขียน: อิมะโกะ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273875 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  “อีวะเคน” เป็นสุนัขที่น่าจะเป็นพันธ์ุ “ชิบะ” มีเจ้านาย
เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ติดนิสัย “นอนตื่นสาย” จนไปออฟฟิศไม่
ทันเวลาเข้างาน อีวะเคนจึงใช้สีเทียนเขียน “ค าแก้ตัว” แทน
เจ้านายลงบนกระดาษ และคาบไปส่งให้หัวหน้าของเจ้านายถึงที่
บริษัท ระหว่างทางอีวะเคนอาจพบเจออุปสรรคบ้าง แต่ก็ไม่ย่อท้อ
เพราะอีวะเคนรักเจ้านายที่สุดเลย อีกทั้งยังมียังผองเพื่อนสุนัขพันธ์ุ
ต่างๆ ที่อีวะเคนได้พบระหว่างไปบริษัทของเจ้านาย มาช่วยสร้าง
สีสัน รับรองว่าต้องช่วยกันเรียกรอยยิ้มให้กับทุกท่านได้อย่าง
แน่นอน 
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พิมพ์ครั้งแรก: 2560

ซุมิกโกะ กับคำาคมติดมุม
ผู้เขียน: -

ผู้เรียบเรียง: -

9786164480056

ราคา: 259 บาท

ขนาด: 14 x 18.5 ซม.

ปก: ปกอ่อน

จำานวนหน้า: 112 หน้า

พิมพ์ครั้งแรก: 2561

ซุมิกโกะ แบบทดสอบทายใจ 

สไตล์เพื่อนติดมุม
ผู้เขียน: -

ผู้เรียบเรียง: -

9786164480155

ราคา:  229 บาท

ขนาด: 14 x 18.5 ซม.

ปก: ปกอ่อน

จำานวนหน้า: 114 หน้า

พิมพ์ครั้งแรก: 2562เรื่องย่อ

รวมคำาคมทีอ่า่นแลว้รูส้กึผอ่นคลายจากความเหนือ่ยลา้และสรา้ง

แรงบันดาลใจจาก 5 บุคคลสำาคัญ อาทิ ออเดรย์ เฮปเบิร์น, อกาธา 

คริสตี้, โคโค ชาแนล, ลูซี โมดมอนต์โกเมอรี และ มารี กูว์รี ทั้งยัง

เพลิดเพลินไปกับ “ซุมิกโกะ”ก๊วนเพื่อนติดมุมที่มาช่วยสร้างสีสันทั้ง

สดใสและอ่อนโยน

เรื่องย่อ

แบบทดสอบสุดน่ารักที่ช่วยผู้อ่านรู้จักตัวเองดียิ่งขึ้น ด้วยรูปเล่ม

นา่รกัและเหลา่ซมุกิโกะจะทำาให้ผูอ้า่นเพลดิเพลนิไปกบัแบบทดสอบ

เรื่องย่อ 

          เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ถูกมองข้ามทั้ง 11 ตัวที่โชคชะตา

โคจรให้มาพบกัน จากการหาที่อบอุ่นใจที่สุดใน “มุม” แห่งหนึ่ง และเมื่อ

ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันจึงเกิดเป็น “ซุมิกโกะ ก๊วนเพื่อนติดมุม” ซึ่งจะพา

เราไปพบกับเรื่องราวภูมิหลังของเจ้า “ซุมิกโกะ” ตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องราวของ หมีขาวขี้หนาวที่หนีมาจากภาคเหนือ เพนกวินตัวเขียวที่

ไม่รู้ที่มาที่ไปของตัวเอง หมูทอดที่คนไม่ต้องการเพราะอมนำ้ามัน และอีก

หลายๆ ตวั ทีจ่ะทำาให้อมยิม้ไปกบัเรือ่งราวความน่ารกัแฝงไปด้วยอารมณ์

ขัน และอบอุ่นหัวใจกับมิตรภาพของเหล่า “ซุมิกโกะ” จนเผลอตกหลุม

รักชีวิตมุมๆ ไปไม่รู้ตัว

ซุมิกโกะ ก๊วนเพื่อนติดมุม เล่ม 1

ผู้เขียน: โยโคมิโซะ ยูริ

ผู้แปล: ทีมไดฟุกุ

9786161402044

ราคา 199 บาท

สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ

พิมพ์ครั้งแรก: กุมภาพันธ์ 2559

ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 112 หน้า

ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท

9786169273868
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เรื่องย่อ 

    วันหนึ่ง คาโอรุ สาวออฟฟิศที่รู้สึกว่าทุกๆ วันมีแต่เรื่องเดิมๆ กลับมาถึง

ห้องพักในอพาร์ตเมนต์ก็พบ หมี “รีลัคคุมะ” มาอาศัยอยู่ในห้องด้วยกัน

เรียบร้อยแล้ว แม้รีลัคคุมะจะดูเอื่อยเฉื่อยไม่ค่อยทำาอะไร แถมก่อเรื่องวุ่นวาย

บ้าง แต่ก็คอยให้กำาลังใจคาโอรุ ด้วยประโยคสั้นๆ กวนๆ ชวนให้ผ่อนคลาย

รีลัคคุมะเป็นหมีในชุดหมี เปิดซิปหลังจะพบลายจุดสีฟ้าบนพื้นขาวชวน

ให้สงสัยว่าข้างในมีอะไรกันแน่  รีลัคคุมะน่ารักแบบกวนๆ ชอบกินแพนเค้ก

ร้อนราดน้ำาผึ้งเป็นที่สุด มีนกสีเหลืองของคาโอรุเป็นเพื่อน นกและหมีอยู่

บ้านเดียวกันแต่คิดไปคนละทาง ฟังสองตัวนี้คุยกันแล้วอดขำาไม่ได้ ตัวหนึ่ง

แสนชิวและเลอะเทอะ อีกตัวก็เจ้าระเบียบ รักสะอาด แต่ก็อยู่ด้วยกันไปได้

อย่างมีสีสัน

เร่ืองย่อ ข้อความให้กำาลังใจแสนอบอุ่นส่งตรงจากรีลัคคุมะ ชุดท่ี 2 มาแล้ว!!

 เจ้าหมีพักผ่อน “รีลัคคุมะ” จะมาให้กำาลังทุกคนด้วย

ท่าทางเอื่อยเฉื่อยที่เห็นแล้วอดขำาไม่ได้ พร้อมถ้อยคำาที่ดูตลกขบขัน แต่

โดนใจใช่เลย คราวนี้นอกจาก “เจ้านกสีเหลือง” แล้วยังมีหมีน้อยจอม

ป่วน “โคะรีลัคคุมะ” มาช่วยสร้างสีสันเรียกเสียงหัวเราะด้วยนะ

ตามติดชีวิตรีลัคคุมะ เล่ม 1 แต่ละ

วันที่แสนชิว

ผู้เขียน: อากิ คนโด

9786161402112

ราคา 199 บาท

สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ

พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2558

ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม.

จำานวนหน้า: 128 หน้า

ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท

ตามติดชีวิตรีลัคคุมะ 2 อากาศดี
เหมาะทำาตัวเอื่อยเฉื่อย
ผู้เขียน: อากิ คนโด
ผู้แปล อลีน เฉลิมชัยกิจ
9786161402273
ราคา 199 บาท
สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ
พิมพ์ครั้งแรก: มีนาคม 2559
ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม.
จำานวนหน้า: 128 หน้า
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท

เรื่องย่อ ถึงลุคส์จะเปลี่ยนไป แต่ความกินใจยังคงเดิม!

 พบกับพวกรีลัคคุมะและพรรคพวกกันอีกครั้งในแบบฉบับ

ภาพวาดสีน้ำาที่ดูสบายตา ยังคงมาพร้อมกับถ้อยคำาที่แฝงปรัชญาที่ช่วย

ให้เรามีกำาลังใจและรู้สึกผ่อนคลายเช่นเคย สนุกไปกับภาพวาดและคิด

พิจารณาไปกับถ้อยคำา และด้วยมุมมองของทั้งสามตัวละครที่มีนิสัยแตก

ต่างกัน อาจเปิดมุมมองใหม่ที่ผู้อ่านนึกไม่ถึงก็เป็นได้นะ

รีลัคคุมะ อยู่ด้วยกันเสมอ
ผู้เขียน: อากิ คนโด
9786169273899
ราคา 199 บาท
สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ
พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2560
ขนาด: 28 x 28.5 ซ.ม.
จำานวนหน้า: 112 หน้า
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท

รีลัคคุมะ อยู่นี่ไงล่ะ

ผู้เขียน: อากิ คนโด

9786169273882

ราคา 199 บาท

สำานักพิมพ์: ไดฟุกุ

พิมพ์ครั้งแรก: ตุลาคม 2560

ขนาด: 28 x 28.5 ซ.ม.  

จำานวนหน้า: 112 หน้า

ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท

เรื่องย่อ ถึงลุคส์จะเปลี่ยนไป แต่ความกินใจยังคงเดิม!

 พบกับพวกรีลคัคมุะและพรรคพวกกนัอีกคร้ังในแบบฉบบั

ภาพวาดสนีำา้ทีดู่สบายตา ยังคงมาพร้อมกบัถ้อยคำาทีแ่ฝงปรัชญาทีช่่วย

ให้เรามีกำาลังใจและรู้สึกผ่อนคลายเช่นเคย สนุกไปกับภาพวาดและคิด

พจิารณาไปกบัถ้อยคำา และด้วยมมุมองของทัง้สามตวัละครทีม่นีสิยัแตก

ต่างกัน อาจเปิดมุมมองใหม่ที่ผู้อ่านนึกไม่ถึงก็เป็นได้นะ

 
 

ซุมิกโกะ ก๊วนเพ่ือนติดมุม เล่ม 2  
แบบน้ีแหละดีแล้ว 

ผู้แปล: ทีมไดฟุกุ 
Barcode: 9786169273868 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 17 x 23 ซ.ม.         
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  เรื่องราวของก๊วนติดมุมสุดป่วนกลับมาอีกครั้ง มาคราวน้ี
มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจนพื้นที่ด้านในมุมสุดอบอุ่นจนร้อนไปทั้งหัวใจ 
กลับมาคราวน้ีเจอเรื่องราวมากมายที่ท าให้ยิ้มและหัวเราะจนเม่ือย
แก้ม แถมยังมีนิทานอีสปท้ายเล่มสไตล์ซุมิกโกะที่ไม่เหมือนใครอีก
ด้วย 
 

การ์ตูน 4 ช่องสุดฮาของ คุณคาปิบาระ 

ผู้เขียน: TRYWORKS 
ผู้แปล: อลิศ อิน วันเดอร์แลนด์ 
Barcode: 9786169273844 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  เรื่องราวสุดชิวที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ โดย 
“คุณคาปิบาระ” อีกทั้งผองเพื่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ ากัน 
อาทิ คุณไวท์ คาปิบาระผู้รักสวยรักงาม, รีเจนท์ คาปิบาระจอมป่วน
ผู้รักความเร็ว (แม้จริงๆ แล้วจะเร็วพอๆ กับคาปิบาระตัวอ่ืน), คุณ
ลามะ ผู้ท าตามใจตนเอง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
 

    

ตามติดชีวิตรีลัคคุมะ เล่ม 3  
ความในใจจากนก 

ผู้เขียน: อากิ คนโด 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273851               
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 28 x 28.5 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 128 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  มาคราวน้ี เจ้านกสีเหลืองขอมีบทเด่นกับเขาบ้าง ในเล่ม
อัดแน่นไปด้วยความในใจจากนกสีเหลืองที่มาในรูปแบบปรัชญาเช่น
เคย ถึงจะดูเข้มงวดไปบ้างแต่ก็ช่วยให้รู้สึกฮึกเหิม ถึงเล่มน้ีรีลัคคุมะ
จะรับบทเป็นตัวประกอบ แต่ก็ยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อ่านได้
อย่างแน่นอน 

อีวะเคน 

ผู้เขียน: อิมะโกะ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273875 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  “อีวะเคน” เป็นสุนัขที่น่าจะเป็นพันธ์ุ “ชิบะ” มีเจ้านาย
เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ติดนิสัย “นอนตื่นสาย” จนไปออฟฟิศไม่
ทันเวลาเข้างาน อีวะเคนจึงใช้สีเทียนเขียน “ค าแก้ตัว” แทน
เจ้านายลงบนกระดาษ และคาบไปส่งให้หัวหน้าของเจ้านายถึงที่
บริษัท ระหว่างทางอีวะเคนอาจพบเจออุปสรรคบ้าง แต่ก็ไม่ย่อท้อ
เพราะอีวะเคนรักเจ้านายที่สุดเลย อีกทั้งยังมียังผองเพื่อนสุนัขพันธ์ุ
ต่างๆ ที่อีวะเคนได้พบระหว่างไปบริษัทของเจ้านาย มาช่วยสร้าง
สีสัน รับรองว่าต้องช่วยกันเรียกรอยยิ้มให้กับทุกท่านได้อย่าง
แน่นอน 
 
 

COMIC  ESSAY 
 

 

ซุมิกโกะ ก๊วนเพ่ือนติดมุม เล่ม 2  
แบบน้ีแหละดีแล้ว 

ผู้แปล: ทีมไดฟุกุ 
Barcode: 9786169273868 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 17 x 23 ซ.ม.         
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  เรื่องราวของก๊วนติดมุมสุดป่วนกลับมาอีกครั้ง มาคราวน้ี
มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจนพื้นที่ด้านในมุมสุดอบอุ่นจนร้อนไปทั้งหัวใจ 
กลับมาคราวน้ีเจอเรื่องราวมากมายที่ท าให้ยิ้มและหัวเราะจนเม่ือย
แก้ม แถมยังมีนิทานอีสปท้ายเล่มสไตล์ซุมิกโกะที่ไม่เหมือนใครอีก
ด้วย 
 

การ์ตูน 4 ช่องสุดฮาของ คุณคาปิบาระ 

ผู้เขียน: TRYWORKS 
ผู้แปล: อลิศ อิน วันเดอร์แลนด์ 
Barcode: 9786169273844 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  เรื่องราวสุดชิวที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ โดย 
“คุณคาปิบาระ” อีกทั้งผองเพื่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ ากัน 
อาทิ คุณไวท์ คาปิบาระผู้รักสวยรักงาม, รีเจนท์ คาปิบาระจอมป่วน
ผู้รักความเร็ว (แม้จริงๆ แล้วจะเร็วพอๆ กับคาปิบาระตัวอ่ืน), คุณ
ลามะ ผู้ท าตามใจตนเอง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
 

    

ตามติดชีวิตรีลัคคุมะ เล่ม 3  
ความในใจจากนก 

ผู้เขียน: อากิ คนโด 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273851               
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 28 x 28.5 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 128 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  มาคราวน้ี เจ้านกสีเหลืองขอมีบทเด่นกับเขาบ้าง ในเล่ม
อัดแน่นไปด้วยความในใจจากนกสีเหลืองที่มาในรูปแบบปรัชญาเช่น
เคย ถึงจะดูเข้มงวดไปบ้างแต่ก็ช่วยให้รู้สึกฮึกเหิม ถึงเล่มน้ีรีลัคคุมะ
จะรับบทเป็นตัวประกอบ แต่ก็ยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อ่านได้
อย่างแน่นอน 

อีวะเคน 

ผู้เขียน: อิมะโกะ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273875 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  “อีวะเคน” เป็นสุนัขที่น่าจะเป็นพันธ์ุ “ชิบะ” มีเจ้านาย
เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ติดนิสัย “นอนตื่นสาย” จนไปออฟฟิศไม่
ทันเวลาเข้างาน อีวะเคนจึงใช้สีเทียนเขียน “ค าแก้ตัว” แทน
เจ้านายลงบนกระดาษ และคาบไปส่งให้หัวหน้าของเจ้านายถึงที่
บริษัท ระหว่างทางอีวะเคนอาจพบเจออุปสรรคบ้าง แต่ก็ไม่ย่อท้อ
เพราะอีวะเคนรักเจ้านายที่สุดเลย อีกทั้งยังมียังผองเพื่อนสุนัขพันธ์ุ
ต่างๆ ที่อีวะเคนได้พบระหว่างไปบริษัทของเจ้านาย มาช่วยสร้าง
สีสัน รับรองว่าต้องช่วยกันเรียกรอยยิ้มให้กับทุกท่านได้อย่าง
แน่นอน 
 
 

COMIC  ESSAY 
 

 

ซุมิกโกะ ก๊วนเพ่ือนติดมุม เล่ม 2  
แบบน้ีแหละดีแล้ว 

ผู้แปล: ทีมไดฟุกุ 
Barcode: 9786169273868 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 17 x 23 ซ.ม.         
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  เรื่องราวของก๊วนติดมุมสุดป่วนกลับมาอีกครั้ง มาคราวน้ี
มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจนพื้นที่ด้านในมุมสุดอบอุ่นจนร้อนไปทั้งหัวใจ 
กลับมาคราวน้ีเจอเรื่องราวมากมายที่ท าให้ยิ้มและหัวเราะจนเม่ือย
แก้ม แถมยังมีนิทานอีสปท้ายเล่มสไตล์ซุมิกโกะที่ไม่เหมือนใครอีก
ด้วย 
 

การ์ตูน 4 ช่องสุดฮาของ คุณคาปิบาระ 

ผู้เขียน: TRYWORKS 
ผู้แปล: อลิศ อิน วันเดอร์แลนด์ 
Barcode: 9786169273844 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  เรื่องราวสุดชิวที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ โดย 
“คุณคาปิบาระ” อีกทั้งผองเพื่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ ากัน 
อาทิ คุณไวท์ คาปิบาระผู้รักสวยรักงาม, รีเจนท์ คาปิบาระจอมป่วน
ผู้รักความเร็ว (แม้จริงๆ แล้วจะเร็วพอๆ กับคาปิบาระตัวอ่ืน), คุณ
ลามะ ผู้ท าตามใจตนเอง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
 

    

ตามติดชีวิตรีลัคคุมะ เล่ม 3  
ความในใจจากนก 

ผู้เขียน: อากิ คนโด 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273851               
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 28 x 28.5 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 128 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  มาคราวน้ี เจ้านกสีเหลืองขอมีบทเด่นกับเขาบ้าง ในเล่ม
อัดแน่นไปด้วยความในใจจากนกสีเหลืองที่มาในรูปแบบปรัชญาเช่น
เคย ถึงจะดูเข้มงวดไปบ้างแต่ก็ช่วยให้รู้สึกฮึกเหิม ถึงเล่มน้ีรีลัคคุมะ
จะรับบทเป็นตัวประกอบ แต่ก็ยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อ่านได้
อย่างแน่นอน 

อีวะเคน 

ผู้เขียน: อิมะโกะ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273875 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  “อีวะเคน” เป็นสุนัขที่น่าจะเป็นพันธ์ุ “ชิบะ” มีเจ้านาย
เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ติดนิสัย “นอนตื่นสาย” จนไปออฟฟิศไม่
ทันเวลาเข้างาน อีวะเคนจึงใช้สีเทียนเขียน “ค าแก้ตัว” แทน
เจ้านายลงบนกระดาษ และคาบไปส่งให้หัวหน้าของเจ้านายถึงที่
บริษัท ระหว่างทางอีวะเคนอาจพบเจออุปสรรคบ้าง แต่ก็ไม่ย่อท้อ
เพราะอีวะเคนรักเจ้านายที่สุดเลย อีกทั้งยังมียังผองเพื่อนสุนัขพันธ์ุ
ต่างๆ ที่อีวะเคนได้พบระหว่างไปบริษัทของเจ้านาย มาช่วยสร้าง
สีสัน รับรองว่าต้องช่วยกันเรียกรอยยิ้มให้กับทุกท่านได้อย่าง
แน่นอน 
 
 

COMIC  ESSAY  
 

ซุมิกโกะ ก๊วนเพ่ือนติดมุม เล่ม 2  
แบบน้ีแหละดีแล้ว 

ผู้แปล: ทีมไดฟุกุ 
Barcode: 9786169273868 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 17 x 23 ซ.ม.         
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  เรื่องราวของก๊วนติดมุมสุดป่วนกลับมาอีกครั้ง มาคราวน้ี
มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจนพื้นที่ด้านในมุมสุดอบอุ่นจนร้อนไปทั้งหัวใจ 
กลับมาคราวน้ีเจอเรื่องราวมากมายที่ท าให้ยิ้มและหัวเราะจนเม่ือย
แก้ม แถมยังมีนิทานอีสปท้ายเล่มสไตล์ซุมิกโกะที่ไม่เหมือนใครอีก
ด้วย 
 

การ์ตูน 4 ช่องสุดฮาของ คุณคาปิบาระ 

ผู้เขียน: TRYWORKS 
ผู้แปล: อลิศ อิน วันเดอร์แลนด์ 
Barcode: 9786169273844 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  เรื่องราวสุดชิวที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ โดย 
“คุณคาปิบาระ” อีกทั้งผองเพื่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ ากัน 
อาทิ คุณไวท์ คาปิบาระผู้รักสวยรักงาม, รีเจนท์ คาปิบาระจอมป่วน
ผู้รักความเร็ว (แม้จริงๆ แล้วจะเร็วพอๆ กับคาปิบาระตัวอ่ืน), คุณ
ลามะ ผู้ท าตามใจตนเอง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
 

    

ตามติดชีวิตรีลัคคุมะ เล่ม 3  
ความในใจจากนก 

ผู้เขียน: อากิ คนโด 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273851               
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 28 x 28.5 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 128 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  มาคราวน้ี เจ้านกสีเหลืองขอมีบทเด่นกับเขาบ้าง ในเล่ม
อัดแน่นไปด้วยความในใจจากนกสีเหลืองที่มาในรูปแบบปรัชญาเช่น
เคย ถึงจะดูเข้มงวดไปบ้างแต่ก็ช่วยให้รู้สึกฮึกเหิม ถึงเล่มน้ีรีลัคคุมะ
จะรับบทเป็นตัวประกอบ แต่ก็ยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อ่านได้
อย่างแน่นอน 

อีวะเคน 

ผู้เขียน: อิมะโกะ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273875 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  “อีวะเคน” เป็นสุนัขที่น่าจะเป็นพันธ์ุ “ชิบะ” มีเจ้านาย
เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ติดนิสัย “นอนตื่นสาย” จนไปออฟฟิศไม่
ทันเวลาเข้างาน อีวะเคนจึงใช้สีเทียนเขียน “ค าแก้ตัว” แทน
เจ้านายลงบนกระดาษ และคาบไปส่งให้หัวหน้าของเจ้านายถึงที่
บริษัท ระหว่างทางอีวะเคนอาจพบเจออุปสรรคบ้าง แต่ก็ไม่ย่อท้อ
เพราะอีวะเคนรักเจ้านายที่สุดเลย อีกทั้งยังมียังผองเพื่อนสุนัขพันธ์ุ
ต่างๆ ที่อีวะเคนได้พบระหว่างไปบริษัทของเจ้านาย มาช่วยสร้าง
สีสัน รับรองว่าต้องช่วยกันเรียกรอยยิ้มให้กับทุกท่านได้อย่าง
แน่นอน 
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ซุมิกโกะ ก๊วนเพ่ือนติดมุม เล่ม 2  
แบบน้ีแหละดีแล้ว 

ผู้แปล: ทีมไดฟุกุ 
Barcode: 9786169273868 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 17 x 23 ซ.ม.         
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  เรื่องราวของก๊วนติดมุมสุดป่วนกลับมาอีกครั้ง มาคราวน้ี
มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจนพื้นที่ด้านในมุมสุดอบอุ่นจนร้อนไปทั้งหัวใจ 
กลับมาคราวน้ีเจอเรื่องราวมากมายที่ท าให้ยิ้มและหัวเราะจนเม่ือย
แก้ม แถมยังมีนิทานอีสปท้ายเล่มสไตล์ซุมิกโกะที่ไม่เหมือนใครอีก
ด้วย 
 

การ์ตูน 4 ช่องสุดฮาของ คุณคาปิบาระ 

ผู้เขียน: TRYWORKS 
ผู้แปล: อลิศ อิน วันเดอร์แลนด์ 
Barcode: 9786169273844 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  เรื่องราวสุดชิวที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ โดย 
“คุณคาปิบาระ” อีกทั้งผองเพื่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ ากัน 
อาทิ คุณไวท์ คาปิบาระผู้รักสวยรักงาม, รีเจนท์ คาปิบาระจอมป่วน
ผู้รักความเร็ว (แม้จริงๆ แล้วจะเร็วพอๆ กับคาปิบาระตัวอ่ืน), คุณ
ลามะ ผู้ท าตามใจตนเอง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
 

    

ตามติดชีวิตรีลัคคุมะ เล่ม 3  
ความในใจจากนก 

ผู้เขียน: อากิ คนโด 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273851               
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 28 x 28.5 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 128 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  มาคราวน้ี เจ้านกสีเหลืองขอมีบทเด่นกับเขาบ้าง ในเล่ม
อัดแน่นไปด้วยความในใจจากนกสีเหลืองที่มาในรูปแบบปรัชญาเช่น
เคย ถึงจะดูเข้มงวดไปบ้างแต่ก็ช่วยให้รู้สึกฮึกเหิม ถึงเล่มน้ีรีลัคคุมะ
จะรับบทเป็นตัวประกอบ แต่ก็ยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อ่านได้
อย่างแน่นอน 

อีวะเคน 

ผู้เขียน: อิมะโกะ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273875 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  “อีวะเคน” เป็นสุนัขที่น่าจะเป็นพันธ์ุ “ชิบะ” มีเจ้านาย
เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ติดนิสัย “นอนตื่นสาย” จนไปออฟฟิศไม่
ทันเวลาเข้างาน อีวะเคนจึงใช้สีเทียนเขียน “ค าแก้ตัว” แทน
เจ้านายลงบนกระดาษ และคาบไปส่งให้หัวหน้าของเจ้านายถึงที่
บริษัท ระหว่างทางอีวะเคนอาจพบเจออุปสรรคบ้าง แต่ก็ไม่ย่อท้อ
เพราะอีวะเคนรักเจ้านายที่สุดเลย อีกทั้งยังมียังผองเพื่อนสุนัขพันธ์ุ
ต่างๆ ที่อีวะเคนได้พบระหว่างไปบริษัทของเจ้านาย มาช่วยสร้าง
สีสัน รับรองว่าต้องช่วยกันเรียกรอยยิ้มให้กับทุกท่านได้อย่าง
แน่นอน 
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ซุมิกโกะ ก๊วนเพ่ือนติดมุม เล่ม 2  
แบบน้ีแหละดีแล้ว 

ผู้แปล: ทีมไดฟุกุ 
Barcode: 9786169273868 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 17 x 23 ซ.ม.         
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  เรื่องราวของก๊วนติดมุมสุดป่วนกลับมาอีกครั้ง มาคราวน้ี
มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจนพื้นที่ด้านในมุมสุดอบอุ่นจนร้อนไปทั้งหัวใจ 
กลับมาคราวน้ีเจอเรื่องราวมากมายที่ท าให้ยิ้มและหัวเราะจนเม่ือย
แก้ม แถมยังมีนิทานอีสปท้ายเล่มสไตล์ซุมิกโกะที่ไม่เหมือนใครอีก
ด้วย 
 

การ์ตูน 4 ช่องสุดฮาของ คุณคาปิบาระ 

ผู้เขียน: TRYWORKS 
ผู้แปล: อลิศ อิน วันเดอร์แลนด์ 
Barcode: 9786169273844 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  เรื่องราวสุดชิวที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ โดย 
“คุณคาปิบาระ” อีกทั้งผองเพื่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ ากัน 
อาทิ คุณไวท์ คาปิบาระผู้รักสวยรักงาม, รีเจนท์ คาปิบาระจอมป่วน
ผู้รักความเร็ว (แม้จริงๆ แล้วจะเร็วพอๆ กับคาปิบาระตัวอ่ืน), คุณ
ลามะ ผู้ท าตามใจตนเอง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
 

    

ตามติดชีวิตรีลัคคุมะ เล่ม 3  
ความในใจจากนก 

ผู้เขียน: อากิ คนโด 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273851               
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 28 x 28.5 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 128 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  มาคราวน้ี เจ้านกสีเหลืองขอมีบทเด่นกับเขาบ้าง ในเล่ม
อัดแน่นไปด้วยความในใจจากนกสีเหลืองที่มาในรูปแบบปรัชญาเช่น
เคย ถึงจะดูเข้มงวดไปบ้างแต่ก็ช่วยให้รู้สึกฮึกเหิม ถึงเล่มน้ีรีลัคคุมะ
จะรับบทเป็นตัวประกอบ แต่ก็ยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อ่านได้
อย่างแน่นอน 

อีวะเคน 

ผู้เขียน: อิมะโกะ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273875 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  “อีวะเคน” เป็นสุนัขที่น่าจะเป็นพันธ์ุ “ชิบะ” มีเจ้านาย
เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ติดนิสัย “นอนตื่นสาย” จนไปออฟฟิศไม่
ทันเวลาเข้างาน อีวะเคนจึงใช้สีเทียนเขียน “ค าแก้ตัว” แทน
เจ้านายลงบนกระดาษ และคาบไปส่งให้หัวหน้าของเจ้านายถึงที่
บริษัท ระหว่างทางอีวะเคนอาจพบเจออุปสรรคบ้าง แต่ก็ไม่ย่อท้อ
เพราะอีวะเคนรักเจ้านายที่สุดเลย อีกทั้งยังมียังผองเพื่อนสุนัขพันธ์ุ
ต่างๆ ที่อีวะเคนได้พบระหว่างไปบริษัทของเจ้านาย มาช่วยสร้าง
สีสัน รับรองว่าต้องช่วยกันเรียกรอยยิ้มให้กับทุกท่านได้อย่าง
แน่นอน 
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แบบน้ีแหละดีแล้ว 

ผู้แปล: ทีมไดฟุกุ 
Barcode: 9786169273868 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 17 x 23 ซ.ม.         
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  เรื่องราวของก๊วนติดมุมสุดป่วนกลับมาอีกครั้ง มาคราวน้ี
มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจนพื้นที่ด้านในมุมสุดอบอุ่นจนร้อนไปทั้งหัวใจ 
กลับมาคราวน้ีเจอเรื่องราวมากมายที่ท าให้ยิ้มและหัวเราะจนเม่ือย
แก้ม แถมยังมีนิทานอีสปท้ายเล่มสไตล์ซุมิกโกะที่ไม่เหมือนใครอีก
ด้วย 
 

การ์ตูน 4 ช่องสุดฮาของ คุณคาปิบาระ 

ผู้เขียน: TRYWORKS 
ผู้แปล: อลิศ อิน วันเดอร์แลนด์ 
Barcode: 9786169273844 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  เรื่องราวสุดชิวที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ โดย 
“คุณคาปิบาระ” อีกทั้งผองเพื่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ ากัน 
อาทิ คุณไวท์ คาปิบาระผู้รักสวยรักงาม, รีเจนท์ คาปิบาระจอมป่วน
ผู้รักความเร็ว (แม้จริงๆ แล้วจะเร็วพอๆ กับคาปิบาระตัวอ่ืน), คุณ
ลามะ ผู้ท าตามใจตนเอง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
 

    

ตามติดชีวิตรีลัคคุมะ เล่ม 3  
ความในใจจากนก 

ผู้เขียน: อากิ คนโด 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273851               
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 28 x 28.5 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 128 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  มาคราวน้ี เจ้านกสีเหลืองขอมีบทเด่นกับเขาบ้าง ในเล่ม
อัดแน่นไปด้วยความในใจจากนกสีเหลืองที่มาในรูปแบบปรัชญาเช่น
เคย ถึงจะดูเข้มงวดไปบ้างแต่ก็ช่วยให้รู้สึกฮึกเหิม ถึงเล่มน้ีรีลัคคุมะ
จะรับบทเป็นตัวประกอบ แต่ก็ยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อ่านได้
อย่างแน่นอน 

อีวะเคน 

ผู้เขียน: อิมะโกะ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273875 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  “อีวะเคน” เป็นสุนัขที่น่าจะเป็นพันธ์ุ “ชิบะ” มีเจ้านาย
เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ติดนิสัย “นอนตื่นสาย” จนไปออฟฟิศไม่
ทันเวลาเข้างาน อีวะเคนจึงใช้สีเทียนเขียน “ค าแก้ตัว” แทน
เจ้านายลงบนกระดาษ และคาบไปส่งให้หัวหน้าของเจ้านายถึงที่
บริษัท ระหว่างทางอีวะเคนอาจพบเจออุปสรรคบ้าง แต่ก็ไม่ย่อท้อ
เพราะอีวะเคนรักเจ้านายที่สุดเลย อีกทั้งยังมียังผองเพื่อนสุนัขพันธ์ุ
ต่างๆ ที่อีวะเคนได้พบระหว่างไปบริษัทของเจ้านาย มาช่วยสร้าง
สีสัน รับรองว่าต้องช่วยกันเรียกรอยยิ้มให้กับทุกท่านได้อย่าง
แน่นอน 
 
 

COMIC  ESSAY  
 

ซุมิกโกะ ก๊วนเพ่ือนติดมุม เล่ม 2  
แบบน้ีแหละดีแล้ว 

ผู้แปล: ทีมไดฟุกุ 
Barcode: 9786169273868 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 17 x 23 ซ.ม.         
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  เรื่องราวของก๊วนติดมุมสุดป่วนกลับมาอีกครั้ง มาคราวน้ี
มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจนพื้นที่ด้านในมุมสุดอบอุ่นจนร้อนไปทั้งหัวใจ 
กลับมาคราวน้ีเจอเรื่องราวมากมายที่ท าให้ยิ้มและหัวเราะจนเม่ือย
แก้ม แถมยังมีนิทานอีสปท้ายเล่มสไตล์ซุมิกโกะที่ไม่เหมือนใครอีก
ด้วย 
 

การ์ตูน 4 ช่องสุดฮาของ คุณคาปิบาระ 

ผู้เขียน: TRYWORKS 
ผู้แปล: อลิศ อิน วันเดอร์แลนด์ 
Barcode: 9786169273844 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  เรื่องราวสุดชิวที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ โดย 
“คุณคาปิบาระ” อีกทั้งผองเพื่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ ากัน 
อาทิ คุณไวท์ คาปิบาระผู้รักสวยรักงาม, รีเจนท์ คาปิบาระจอมป่วน
ผู้รักความเร็ว (แม้จริงๆ แล้วจะเร็วพอๆ กับคาปิบาระตัวอ่ืน), คุณ
ลามะ ผู้ท าตามใจตนเอง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
 

    

ตามติดชีวิตรีลัคคุมะ เล่ม 3  
ความในใจจากนก 

ผู้เขียน: อากิ คนโด 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273851               
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 28 x 28.5 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 128 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  มาคราวน้ี เจ้านกสีเหลืองขอมีบทเด่นกับเขาบ้าง ในเล่ม
อัดแน่นไปด้วยความในใจจากนกสีเหลืองที่มาในรูปแบบปรัชญาเช่น
เคย ถึงจะดูเข้มงวดไปบ้างแต่ก็ช่วยให้รู้สึกฮึกเหิม ถึงเล่มน้ีรีลัคคุมะ
จะรับบทเป็นตัวประกอบ แต่ก็ยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อ่านได้
อย่างแน่นอน 

อีวะเคน 

ผู้เขียน: อิมะโกะ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273875 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  “อีวะเคน” เป็นสุนัขที่น่าจะเป็นพันธ์ุ “ชิบะ” มีเจ้านาย
เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ติดนิสัย “นอนตื่นสาย” จนไปออฟฟิศไม่
ทันเวลาเข้างาน อีวะเคนจึงใช้สีเทียนเขียน “ค าแก้ตัว” แทน
เจ้านายลงบนกระดาษ และคาบไปส่งให้หัวหน้าของเจ้านายถึงที่
บริษัท ระหว่างทางอีวะเคนอาจพบเจออุปสรรคบ้าง แต่ก็ไม่ย่อท้อ
เพราะอีวะเคนรักเจ้านายที่สุดเลย อีกทั้งยังมียังผองเพื่อนสุนัขพันธ์ุ
ต่างๆ ที่อีวะเคนได้พบระหว่างไปบริษัทของเจ้านาย มาช่วยสร้าง
สีสัน รับรองว่าต้องช่วยกันเรียกรอยยิ้มให้กับทุกท่านได้อย่าง
แน่นอน 
 
 

COMIC  ESSAY 

พิมพ์ครั้งแรก: 2560

 
 

ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ  
ท าเป็นรู้  

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786161401511 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 
 

เรื่องย่อ 
ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ เป็นภาคพี่น้อง

ของซีรีส์เจ้าอู๊ดชิตตะกะ  พบกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตผ่านแง่มุม
ของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ในรูปแบบการ์ตูนภาพ Comic Essay น่าอ่าน 
น่าติดตาม อ่านแล้วรัก ได้พักอุ่นใจ แล้วคุณจะหลงรักเจ้าอู๊ดชิตตะ
กะอย่างไม่รู้ตัว 

จุดพลิกผันของ เจ้าอู๊ด ชิตตะกะ 
ท าเป็นรู้ 

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  259 บาท 
Barcode: 9786161401795 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  ไม่รู้หรอกว่า ชีวิตคนเราจะมีจุดหักเหอยู่ตรงไหนบ้าง 
เจ้าอู๊ดชิตตะกะที่เป็นทุกข์อีกแล้ว สงสัยว่ามุมมองของพวกเราและ
ความเคยชินของจิตใจ เริ่มมาจากตรงไหนจึงตัดสินใจย้อนกลับไป
ในประวัติศาสตร์ช่วงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พอคิดเก่ียวกับ  " 
อ านาจในการแยกแยะ "  " การรับรู้ "   "การอธิฐาน" ท าหัวใจให้
ปลอดโปร่ง ผลงานเล่มล่าสุดที่แตกแขนงมาจากซีรีส์ " เจ้าอู๊ดชิตตะ
กะ " หนังสือการ์ตูนขายดีที่เล่าเรื่องราวแทน " หัวใจ  

 

 
ลึกสุดใจ  เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้  
ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: วาสนา ปานนวม 
Barcode: 9786161401672 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  การคิดว่าเรื่องปกติ เป็น เรื่องปกติก็ต้องเตรียมใจเจ้าอู๊ด
ชิตตะกะ ท าเป็นรู้ ที่ยังคงอมทุกข์ตัดสินใจมองดูมุมมองและนิสัย
ของจิตใจพร้อมกับหัวเราะเบา ๆ ไปพลาง  เพ่งพินิจไปกับ 25 
หัวข้อ เช่น “ความต้องการ” “ความกังวล” “ลืมรากเหง้า” เล่มที่ 
2 ต่อจาก “ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้”  พี่น้องในซี
รีส์ “เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ กับบุตตะ” หนังสือการ์ตูนขายดีที่
เล่าเรื่องราวแทน“หัวใจ” 
 

  เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก 

ผู้เขียน: yukiusa 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  159 บาท 
Barcode: 9786169273806 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี 

เรื่องย่อ 
เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก  พบกับเนียนไพร์

และผองเพื่อนที่ยกขบวนกันมาเรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ด้วย
เรื่องราวสุดป่วนและมุกตลกไม่ซ้ าใคร ที่จะท าให้หลายๆ คนหลงรัก
เจ้าเนียนไพร์และเพื่อนๆ หัวปักหัวป า 

 

 

 

COMIC  ESSAY 
 

 
ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ  
ท าเป็นรู้  

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786161401511 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 
 

เรื่องย่อ 
ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ เป็นภาคพี่น้อง

ของซีรีส์เจ้าอู๊ดชิตตะกะ  พบกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตผ่านแง่มุม
ของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ในรูปแบบการ์ตูนภาพ Comic Essay น่าอ่าน 
น่าติดตาม อ่านแล้วรัก ได้พักอุ่นใจ แล้วคุณจะหลงรักเจ้าอู๊ดชิตตะ
กะอย่างไม่รู้ตัว 

จุดพลิกผันของ เจ้าอู๊ด ชิตตะกะ 
ท าเป็นรู้ 

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  259 บาท 
Barcode: 9786161401795 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  ไม่รู้หรอกว่า ชีวิตคนเราจะมีจุดหักเหอยู่ตรงไหนบ้าง 
เจ้าอู๊ดชิตตะกะที่เป็นทุกข์อีกแล้ว สงสัยว่ามุมมองของพวกเราและ
ความเคยชินของจิตใจ เริ่มมาจากตรงไหนจึงตัดสินใจย้อนกลับไป
ในประวัติศาสตร์ช่วงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พอคดิเก่ียวกับ  " 
อ านาจในการแยกแยะ "  " การรับรู้ "   "การอธิฐาน" ท าหัวใจให้
ปลอดโปร่ง ผลงานเล่มล่าสุดที่แตกแขนงมาจากซีรีส์ " เจ้าอู๊ดชิตตะ
กะ " หนังสือการ์ตูนขายดีที่เล่าเรื่องราวแทน " หัวใจ  

 

 
ลึกสุดใจ  เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้  
ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: วาสนา ปานนวม 
Barcode: 9786161401672 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  การคิดว่าเรื่องปกติ เป็น เรื่องปกติก็ต้องเตรียมใจเจ้าอู๊ด
ชิตตะกะ ท าเป็นรู้ ที่ยังคงอมทุกข์ตัดสินใจมองดูมุมมองและนิสัย
ของจิตใจพร้อมกับหัวเราะเบา ๆ ไปพลาง  เพ่งพินิจไปกับ 25 
หัวข้อ เช่น “ความต้องการ” “ความกังวล” “ลืมรากเหง้า” เล่มที่ 
2 ต่อจาก “ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้”  พี่น้องในซี
รีส์ “เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ กับบุตตะ” หนังสือการ์ตูนขายดีที่
เล่าเรื่องราวแทน“หัวใจ” 
 

  เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก 

ผู้เขียน: yukiusa 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  159 บาท 
Barcode: 9786169273806 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี 

เรื่องย่อ 
เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก  พบกับเนียนไพร์

และผองเพื่อนที่ยกขบวนกันมาเรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ด้วย
เรื่องราวสุดป่วนและมุกตลกไม่ซ้ าใคร ที่จะท าให้หลายๆ คนหลงรัก
เจ้าเนียนไพร์และเพื่อนๆ หัวปักหัวป า 

 

 

 

COMIC  ESSAY  
 

ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ  
ท าเป็นรู้  

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786161401511 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 
 

เรื่องย่อ 
ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ เป็นภาคพี่น้อง

ของซีรีส์เจ้าอู๊ดชิตตะกะ  พบกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตผ่านแง่มุม
ของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ในรูปแบบการ์ตูนภาพ Comic Essay น่าอ่าน 
น่าติดตาม อ่านแล้วรัก ได้พักอุ่นใจ แล้วคุณจะหลงรักเจ้าอู๊ดชิตตะ
กะอย่างไม่รู้ตัว 

จุดพลิกผันของ เจ้าอู๊ด ชิตตะกะ 
ท าเป็นรู้ 

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  259 บาท 
Barcode: 9786161401795 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  ไม่รู้หรอกว่า ชีวิตคนเราจะมีจุดหักเหอยู่ตรงไหนบ้าง 
เจ้าอู๊ดชิตตะกะที่เป็นทุกข์อีกแล้ว สงสัยว่ามุมมองของพวกเราและ
ความเคยชินของจิตใจ เริ่มมาจากตรงไหนจึงตัดสินใจย้อนกลับไป
ในประวัติศาสตร์ช่วงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พอคดิเก่ียวกับ  " 
อ านาจในการแยกแยะ "  " การรับรู้ "   "การอธิฐาน" ท าหัวใจให้
ปลอดโปร่ง ผลงานเล่มล่าสุดที่แตกแขนงมาจากซีรีส์ " เจ้าอู๊ดชิตตะ
กะ " หนังสือการ์ตูนขายดีที่เล่าเรื่องราวแทน " หัวใจ  

 

 
ลึกสุดใจ  เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้  
ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: วาสนา ปานนวม 
Barcode: 9786161401672 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  การคิดว่าเรื่องปกติ เป็น เรื่องปกติก็ต้องเตรียมใจเจ้าอู๊ด
ชิตตะกะ ท าเป็นรู้ ที่ยังคงอมทุกข์ตัดสินใจมองดูมุมมองและนิสัย
ของจิตใจพร้อมกับหัวเราะเบา ๆ ไปพลาง  เพ่งพินิจไปกับ 25 
หัวข้อ เช่น “ความต้องการ” “ความกังวล” “ลืมรากเหง้า” เล่มที่ 
2 ต่อจาก “ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้”  พี่น้องในซี
รีส์ “เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ กับบุตตะ” หนังสือการ์ตูนขายดีที่
เล่าเรื่องราวแทน“หัวใจ” 
 

  เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก 

ผู้เขียน: yukiusa 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  159 บาท 
Barcode: 9786169273806 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี 

เรื่องย่อ 
เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก  พบกับเนียนไพร์

และผองเพื่อนที่ยกขบวนกันมาเรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ด้วย
เรื่องราวสุดป่วนและมุกตลกไม่ซ้ าใคร ที่จะท าให้หลายๆ คนหลงรัก
เจ้าเนียนไพร์และเพื่อนๆ หัวปักหัวป า 

 

 

 

COMIC  ESSAY  
 

ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ  
ท าเป็นรู้  

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786161401511 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 
 

เรื่องย่อ 
ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ เป็นภาคพี่น้อง

ของซีรีส์เจ้าอู๊ดชิตตะกะ  พบกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตผ่านแง่มุม
ของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ในรูปแบบการ์ตูนภาพ Comic Essay น่าอ่าน 
น่าติดตาม อ่านแล้วรัก ได้พักอุ่นใจ แล้วคุณจะหลงรักเจ้าอู๊ดชิตตะ
กะอย่างไม่รู้ตัว 

จุดพลิกผันของ เจ้าอู๊ด ชิตตะกะ 
ท าเป็นรู้ 

ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  259 บาท 
Barcode: 9786161401795 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  ไม่รู้หรอกว่า ชีวิตคนเราจะมีจุดหักเหอยู่ตรงไหนบ้าง 
เจ้าอู๊ดชิตตะกะที่เป็นทุกข์อีกแล้ว สงสัยว่ามุมมองของพวกเราและ
ความเคยชินของจิตใจ เริ่มมาจากตรงไหนจึงตัดสินใจย้อนกลับไป
ในประวัติศาสตร์ช่วงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พอคิดเก่ียวกับ  " 
อ านาจในการแยกแยะ "  " การรับรู้ "   "การอธิฐาน" ท าหัวใจให้
ปลอดโปร่ง ผลงานเล่มล่าสุดที่แตกแขนงมาจากซีรีส์ " เจ้าอู๊ดชิตตะ
กะ " หนังสือการ์ตูนขายดีที่เล่าเรื่องราวแทน " หัวใจ  

 

 
ลึกสุดใจ  เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้  
ผู้เขียน: โยชิฮิโระ โคอิซุมิ 
ผู้แปล: วาสนา ปานนวม 
Barcode: 9786161401672 
ราคาปก:  259  บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 180 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  การคิดว่าเรื่องปกติ เป็น เรื่องปกติก็ต้องเตรียมใจเจ้าอู๊ด
ชิตตะกะ ท าเป็นรู้ ที่ยังคงอมทุกข์ตัดสินใจมองดูมุมมองและนิสัย
ของจิตใจพร้อมกับหัวเราะเบา ๆ ไปพลาง  เพ่งพินิจไปกับ 25 
หัวข้อ เช่น “ความต้องการ” “ความกังวล” “ลืมรากเหง้า” เล่มที่ 
2 ต่อจาก “ที่อยู่ที่ยืนของเจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้”  พี่น้องในซี
รีส์ “เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ท าเป็นรู้ กับบุตตะ” หนังสือการ์ตูนขายดีที่
เล่าเรื่องราวแทน“หัวใจ” 
 

  เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก 

ผู้เขียน: yukiusa 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
ราคาปก:  159 บาท 
Barcode: 9786169273806 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตมัน 4 สี 

เรื่องย่อ 
เนียนไพร์ ก๊วนเหมียวซ่า ฮาหลุดโลก  พบกับเนียนไพร์

และผองเพื่อนที่ยกขบวนกันมาเรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ด้วย
เรื่องราวสุดป่วนและมุกตลกไม่ซ้ าใคร ที่จะท าให้หลายๆ คนหลงรัก
เจ้าเนียนไพร์และเพื่อนๆ หัวปักหัวป า 

 

 

 

COMIC  ESSAY 

พิมพ์ครั้งแรก: 2559

 
 

ซุมิกโกะ ก๊วนเพ่ือนติดมุม เล่ม 2  
แบบน้ีแหละดีแล้ว 

ผู้แปล: ทีมไดฟุกุ 
Barcode: 9786169273868 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 17 x 23 ซ.ม.         
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  เรื่องราวของก๊วนติดมุมสุดป่วนกลับมาอีกครั้ง มาคราวน้ี
มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจนพื้นที่ด้านในมุมสุดอบอุ่นจนร้อนไปทั้งหัวใจ 
กลับมาคราวน้ีเจอเรื่องราวมากมายที่ท าให้ยิ้มและหัวเราะจนเม่ือย
แก้ม แถมยังมีนิทานอีสปท้ายเล่มสไตล์ซุมิกโกะที่ไม่เหมือนใครอีก
ด้วย 
 

การ์ตูน 4 ช่องสุดฮาของ คุณคาปิบาระ 

ผู้เขียน: TRYWORKS 
ผู้แปล: อลิศ อิน วันเดอร์แลนด์ 
Barcode: 9786169273844 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  เรื่องราวสุดชิวที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ โดย 
“คุณคาปิบาระ” อีกทั้งผองเพื่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ ากัน 
อาทิ คุณไวท์ คาปิบาระผู้รักสวยรักงาม, รีเจนท์ คาปิบาระจอมป่วน
ผู้รักความเร็ว (แม้จริงๆ แล้วจะเร็วพอๆ กับคาปิบาระตัวอ่ืน), คุณ
ลามะ ผู้ท าตามใจตนเอง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
 

    

ตามติดชีวิตรีลัคคุมะ เล่ม 3  
ความในใจจากนก 

ผู้เขียน: อากิ คนโด 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273851               
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 28 x 28.5 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 128 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  มาคราวน้ี เจ้านกสีเหลืองขอมีบทเด่นกับเขาบ้าง ในเล่ม
อัดแน่นไปด้วยความในใจจากนกสีเหลืองที่มาในรูปแบบปรัชญาเช่น
เคย ถึงจะดูเข้มงวดไปบ้างแต่ก็ช่วยให้รู้สึกฮึกเหิม ถึงเล่มน้ีรีลัคคุมะ
จะรับบทเป็นตัวประกอบ แต่ก็ยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อ่านได้
อย่างแน่นอน 

อีวะเคน 

ผู้เขียน: อิมะโกะ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273875 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  “อีวะเคน” เป็นสุนัขที่น่าจะเป็นพันธ์ุ “ชิบะ” มีเจ้านาย
เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ติดนิสัย “นอนตื่นสาย” จนไปออฟฟิศไม่
ทันเวลาเข้างาน อีวะเคนจึงใช้สีเทียนเขียน “ค าแก้ตัว” แทน
เจ้านายลงบนกระดาษ และคาบไปส่งให้หัวหน้าของเจ้านายถึงที่
บริษัท ระหว่างทางอีวะเคนอาจพบเจออุปสรรคบ้าง แต่ก็ไม่ย่อท้อ
เพราะอีวะเคนรักเจ้านายที่สุดเลย อีกทั้งยังมียังผองเพื่อนสุนัขพันธ์ุ
ต่างๆ ที่อีวะเคนได้พบระหว่างไปบริษัทของเจ้านาย มาช่วยสร้าง
สีสัน รับรองว่าต้องช่วยกันเรียกรอยยิ้มให้กับทุกท่านได้อย่าง
แน่นอน 
 
 

COMIC  ESSAY 

 
 

ซุมิกโกะ ก๊วนเพ่ือนติดมุม เล่ม 2  
แบบน้ีแหละดีแล้ว 

ผู้แปล: ทีมไดฟุกุ 
Barcode: 9786169273868 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 17 x 23 ซ.ม.         
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  เรื่องราวของก๊วนติดมุมสุดป่วนกลับมาอีกครั้ง มาคราวน้ี
มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจนพื้นที่ด้านในมุมสุดอบอุ่นจนร้อนไปทั้งหัวใจ 
กลับมาคราวน้ีเจอเรื่องราวมากมายที่ท าให้ยิ้มและหัวเราะจนเม่ือย
แก้ม แถมยังมีนิทานอีสปท้ายเล่มสไตล์ซุมิกโกะที่ไม่เหมือนใครอีก
ด้วย 
 

การ์ตูน 4 ช่องสุดฮาของ คุณคาปิบาระ 

ผู้เขียน: TRYWORKS 
ผู้แปล: อลิศ อิน วันเดอร์แลนด์ 
Barcode: 9786169273844 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  เรื่องราวสุดชิวที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ โดย 
“คุณคาปิบาระ” อีกทั้งผองเพื่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ ากัน 
อาทิ คุณไวท์ คาปิบาระผู้รักสวยรักงาม, รีเจนท์ คาปิบาระจอมป่วน
ผู้รักความเร็ว (แม้จริงๆ แล้วจะเร็วพอๆ กับคาปิบาระตัวอ่ืน), คุณ
ลามะ ผู้ท าตามใจตนเอง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
 

    

ตามติดชีวิตรีลัคคุมะ เล่ม 3  
ความในใจจากนก 

ผู้เขียน: อากิ คนโด 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273851               
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 28 x 28.5 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 128 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  มาคราวน้ี เจ้านกสีเหลืองขอมีบทเด่นกับเขาบ้าง ในเล่ม
อัดแน่นไปด้วยความในใจจากนกสีเหลืองที่มาในรูปแบบปรัชญาเช่น
เคย ถึงจะดูเข้มงวดไปบ้างแต่ก็ช่วยให้รู้สึกฮึกเหิม ถึงเล่มน้ีรีลัคคุมะ
จะรับบทเป็นตัวประกอบ แต่ก็ยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อ่านได้
อย่างแน่นอน 

อีวะเคน 

ผู้เขียน: อิมะโกะ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273875 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  “อีวะเคน” เป็นสุนัขที่น่าจะเป็นพันธ์ุ “ชิบะ” มีเจ้านาย
เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ติดนิสัย “นอนตื่นสาย” จนไปออฟฟิศไม่
ทันเวลาเข้างาน อีวะเคนจึงใช้สีเทียนเขียน “ค าแก้ตัว” แทน
เจ้านายลงบนกระดาษ และคาบไปส่งให้หัวหน้าของเจ้านายถึงที่
บริษัท ระหว่างทางอีวะเคนอาจพบเจออุปสรรคบ้าง แต่ก็ไม่ย่อท้อ
เพราะอีวะเคนรักเจ้านายที่สุดเลย อีกทั้งยังมียังผองเพื่อนสุนัขพันธ์ุ
ต่างๆ ที่อีวะเคนได้พบระหว่างไปบริษัทของเจ้านาย มาช่วยสร้าง
สีสัน รับรองว่าต้องช่วยกันเรียกรอยยิ้มให้กับทุกท่านได้อย่าง
แน่นอน 
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ซุมิกโกะ ก๊วนเพ่ือนติดมุม เล่ม 2  
แบบน้ีแหละดีแล้ว 

ผู้แปล: ทีมไดฟุกุ 
Barcode: 9786169273868 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 17 x 23 ซ.ม.         
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  เรื่องราวของก๊วนติดมุมสุดป่วนกลับมาอีกครั้ง มาคราวน้ี
มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจนพื้นที่ด้านในมุมสุดอบอุ่นจนร้อนไปทั้งหัวใจ 
กลับมาคราวน้ีเจอเรื่องราวมากมายที่ท าให้ยิ้มและหัวเราะจนเม่ือย
แก้ม แถมยังมีนิทานอีสปท้ายเล่มสไตล์ซุมิกโกะที่ไม่เหมือนใครอีก
ด้วย 
 

การ์ตูน 4 ช่องสุดฮาของ คุณคาปิบาระ 

ผู้เขียน: TRYWORKS 
ผู้แปล: อลิศ อิน วันเดอร์แลนด์ 
Barcode: 9786169273844 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  เรื่องราวสุดชิวที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ โดย 
“คุณคาปิบาระ” อีกทั้งผองเพื่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ ากัน 
อาทิ คุณไวท์ คาปิบาระผู้รักสวยรักงาม, รีเจนท์ คาปิบาระจอมป่วน
ผู้รักความเร็ว (แม้จริงๆ แล้วจะเร็วพอๆ กับคาปิบาระตัวอ่ืน), คุณ
ลามะ ผู้ท าตามใจตนเอง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
 

    

ตามติดชีวิตรีลัคคุมะ เล่ม 3  
ความในใจจากนก 

ผู้เขียน: อากิ คนโด 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273851               
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 28 x 28.5 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 128 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  มาคราวน้ี เจ้านกสีเหลืองขอมีบทเด่นกับเขาบ้าง ในเล่ม
อัดแน่นไปด้วยความในใจจากนกสีเหลืองที่มาในรูปแบบปรัชญาเช่น
เคย ถึงจะดูเข้มงวดไปบ้างแต่ก็ช่วยให้รู้สึกฮึกเหิม ถึงเล่มน้ีรีลัคคุมะ
จะรับบทเป็นตัวประกอบ แต่ก็ยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อ่านได้
อย่างแน่นอน 

อีวะเคน 

ผู้เขียน: อิมะโกะ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273875 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  “อีวะเคน” เป็นสุนัขที่น่าจะเป็นพันธ์ุ “ชิบะ” มีเจ้านาย
เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ติดนิสัย “นอนตื่นสาย” จนไปออฟฟิศไม่
ทันเวลาเข้างาน อีวะเคนจึงใช้สีเทียนเขียน “ค าแก้ตัว” แทน
เจ้านายลงบนกระดาษ และคาบไปส่งให้หัวหน้าของเจ้านายถึงที่
บริษัท ระหว่างทางอีวะเคนอาจพบเจออุปสรรคบ้าง แต่ก็ไม่ย่อท้อ
เพราะอีวะเคนรักเจ้านายที่สุดเลย อีกทั้งยังมียังผองเพื่อนสุนัขพันธ์ุ
ต่างๆ ที่อีวะเคนได้พบระหว่างไปบริษัทของเจ้านาย มาช่วยสร้าง
สีสัน รับรองว่าต้องช่วยกันเรียกรอยยิ้มให้กับทุกท่านได้อย่าง
แน่นอน 
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พิมพ์ครั้งแรก: 2560

 
 

ซุมิกโกะ ก๊วนเพ่ือนติดมุม เล่ม 2  
แบบน้ีแหละดีแล้ว 

ผู้แปล: ทีมไดฟุกุ 
Barcode: 9786169273868 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 17 x 23 ซ.ม.         
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ 
  เรื่องราวของก๊วนติดมุมสุดป่วนกลับมาอีกครั้ง มาคราวน้ี
มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นจนพื้นที่ด้านในมุมสุดอบอุ่นจนร้อนไปทั้งหัวใจ 
กลับมาคราวน้ีเจอเรื่องราวมากมายที่ท าให้ยิ้มและหัวเราะจนเม่ือย
แก้ม แถมยังมีนิทานอีสปท้ายเล่มสไตล์ซุมิกโกะที่ไม่เหมือนใครอีก
ด้วย 
 

การ์ตูน 4 ช่องสุดฮาของ คุณคาปิบาระ 

ผู้เขียน: TRYWORKS 
ผู้แปล: อลิศ อิน วันเดอร์แลนด์ 
Barcode: 9786169273844 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 96 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  เรื่องราวสุดชิวที่จะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ โดย 
“คุณคาปิบาระ” อีกทั้งผองเพื่อนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ ากัน 
อาทิ คุณไวท์ คาปิบาระผู้รักสวยรักงาม, รีเจนท์ คาปิบาระจอมป่วน
ผู้รักความเร็ว (แม้จริงๆ แล้วจะเร็วพอๆ กับคาปิบาระตัวอ่ืน), คุณ
ลามะ ผู้ท าตามใจตนเอง และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
 
 
 

    

ตามติดชีวิตรีลัคคุมะ เล่ม 3  
ความในใจจากนก 

ผู้เขียน: อากิ คนโด 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273851               
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 28 x 28.5 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 128 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท เนื้อใน: อาร์ตด้าน 4 สี 

เรื่องย่อ  
  มาคราวน้ี เจ้านกสีเหลืองขอมีบทเด่นกับเขาบ้าง ในเล่ม
อัดแน่นไปด้วยความในใจจากนกสีเหลืองที่มาในรูปแบบปรัชญาเช่น
เคย ถึงจะดูเข้มงวดไปบ้างแต่ก็ช่วยให้รู้สึกฮึกเหิม ถึงเล่มน้ีรีลัคคุมะ
จะรับบทเป็นตัวประกอบ แต่ก็ยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้อ่านได้
อย่างแน่นอน 

อีวะเคน 

ผู้เขียน: อิมะโกะ 
ผู้แปล: นันทวัชน์ สกลกูล 
Barcode: 9786169273875 
ราคาปก: 199 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 12.7 x 19 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 112 หน้า 
ปก: ปกอ่อนและแจ๊คเก็ท 
เนื้อใน: ถนอมสายตา 4 สี 

เรื่องย่อ  
  “อีวะเคน” เป็นสุนัขที่น่าจะเป็นพันธ์ุ “ชิบะ” มีเจ้านาย
เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ติดนิสัย “นอนตื่นสาย” จนไปออฟฟิศไม่
ทันเวลาเข้างาน อีวะเคนจึงใช้สีเทียนเขียน “ค าแก้ตัว” แทน
เจ้านายลงบนกระดาษ และคาบไปส่งให้หัวหน้าของเจ้านายถึงที่
บริษัท ระหว่างทางอีวะเคนอาจพบเจออุปสรรคบ้าง แต่ก็ไม่ย่อท้อ
เพราะอีวะเคนรักเจ้านายที่สุดเลย อีกทั้งยังมียังผองเพื่อนสุนัขพันธ์ุ
ต่างๆ ที่อีวะเคนได้พบระหว่างไปบริษัทของเจ้านาย มาช่วยสร้าง
สีสัน รับรองว่าต้องช่วยกันเรียกรอยยิ้มให้กับทุกท่านได้อย่าง
แน่นอน 
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