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อจัฉรยิะดนตรเีพือ่สขุ (+ซดีีเพลง)
อ. พชิยั ปรชัญานสุรณ์
9786161400064
ราคา 130 บาท
ขนาด 14.5 x 16 ซม. 120 หน้า
ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2552

คู่มือการสร้างอัจฉริยภาพให้กับลูกรักตั้งแต่ในครรภ์จนถึง
วยัรุ่น ดนตรี ความสขุ ความอ่อนโยน เข้าใจผูอ้ื่น ฯบฯ พร้อม
กระบวนการสร้างสายสมัพนัธ์อนัอบอุน่ในครอบครวัด้วยความ
เข้าใจในเสยีงดนตรอีย่างลกึซึ้ง ด้วยค�าอธบิายง่ายๆ เข้าใจได้
แม้ไม่ใช่นกัดนตรี

เลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง 
รถัยา สารธรรม
9789744096609
ราคา 150 บาท
ขนาด 14.5 x 21 ซม. 224 หน้า
ปกอ่อน พมิพ์ล่าสดุ 2556

คนส่วนใหญ่มคีวามคดิที่ฝังแน่นอนัหนึ่งว่า ระดบัสตปัิญญา
ของคนเรานั้นเป็นมาตั้งแต่ก�าเนดิ  จงึปล่อยปละละเลยปล่อย
ให้เดก็ๆ พฒันาสตปัิญญาไปตามสภาพ เป็นเรื่องที่น่าเสยีดาย
และน่าเศร้าอย่างยิ่ง เพราะความจรงิแล้วสตปัิญญาของคนเรา
นั้นเป็นสิ่งที่พัฒนาให้สูงขึ้นได้  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม 
แง่คิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาปัญญาของเด็ก 
ไว้อย่างน่าสนใจ

เลี้ยงลูกด้วยเพลง (+ซีดีเพลง)
ชนะ - จนิตณา เสวกิลุ
9786161400590
ราคา 220 บาท
ขนาด 14.5 x 16 ซม. 260 หน้า
ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2553

ชนะ  เสวิกุล  คุณพ่อนักแต่งเพลง  และจินตณา  เสวิกุล  
โปรโมเตอร์มัม  ผู้เชื่อในพลังของเสียงเพลง  ร่วมกันบอกเล่า
ประสบการณ์ใช้ดนตรีขับกล่อมลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์  และวิธี
เลี้ยงลูกด้วยหวัใจ สองสไตล์แต่ความมุ่งหมายไม่ต่างกนั เพื่อ
ให้ลูกรกัเตบิโตอย่างแขง็แรงทั้งร่างกาย ความคดิ และจติใจ

โตพร้อมลูก
อภญิญา พนัธ์สวุรรณ
9789749850749
ราคา 120 บาท
ขนาด 14.5 x 16 ซม. 180 หน้า
ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2555

เมื่อคุณแม่เต็มเวลาต้องรับมือกับลูกสาวตัวน้อยในทุกๆ 
เรื่อง อาท ิอาหาร เสื้อผา้ การใช้จ่าย กจิกรรมยามว่าง ระเบยีบ
วินัย  ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  คุณแม่บอกกับ
ตวัเองว่า “จะเป็นคณุแม่ฉบบัปรบัปรงุใหม่ ... ยอมรบัและรูท้นั
โลกยุคใหม่ที่แสนจะแตกต่างจากโลกใบเก่าของแม่  แม่จะจับ

มอืลูกเตบิโตไปพร้อมกนัอย่างเข้มแขง็และมั่นใจ”

คลอดแบบไหนดี? 

คลอดเองหรือผ่าคลอด

รศ.นพ.เอกชยั โควาวสิารชั

9786161402372

ราคา 200 บาท

ขนาด 14.5 x 16 ซม. 208 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2559

 

คลอดแบบไหนดทีี่สดุ ?

-แม่ทกุคนสามารถคลอดวถิธีรรมชาตไิด้หรอืไม่

-การคลอดวิถีธรรมชาติมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนมากหรือ

น้อยเพยีงใด

-ขณะคลอดวถิธีรรมชาตอิยูน่ั้น คณุหมอทราบได้อย่างไรว่าคณุ

แม่คนไหนจะสามารถคลอดเองได้หรอืไม่ได้

-ท้องแรกเคยผ่าท้องท�าคลอดมาแล้ว ท้องสองไม่ผ่าได้ไหม

-ผ่าท้องท�าคลอดช่วยให้มดลูกไม่หย่อนจรงิหรอื

-ผ่าท้องท�าคลอดท�าให้ลูกมโีอกาสได้กนินมแม่ลดลงหรอืไม่
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ชีวิตลูกชายบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ 

ผู้เขียน: ทาเคะอุจิ เอริกะ 
ผู้แปล: ภัทราวรรณ เลอลัคนา 
Barcode: 9786161402600 
ราคาปก: 269 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 224 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 

เรื่องย่อ 

อยากเลี้ยงลูกชายให้เติบโตขึ้นเป็นเด็กที่ฉลาดทั้ง IQ, EQ 
ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงให้ความส าคัญในช่วงก้าวแรกของชีวิตตั้งแต่วัย 
0-6 ปีและเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของลูกชาย เพียงเท่าน้ีชีวิต
ของลูกชายจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่ ไ ม่ เพียงแค่ฉลาดทางด้าน
สติปัญญาเท่าน้ัน แต่ทว่ายังมีจิตใจท่ีงดงามแข็งแกร่ง มีความสุข 
พร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรค์ปัญหาในชีวิตต่อไป เรียนรู้และเข้าใจ
ธรรมชาติของลูกชายเพื่อสร้างสรรค์เขาให้เติบโตอย่างสมาร์ท 

 คิดได้ในศูนย์วินาที  
(Zero Second Thinking) 

ผู้เขียน: ยูจิ อากาเบะ 
ผู้แปล: นัฏนี วาตานาเบ้ 
Barcode: 9786161402662 
ราคาปก: 200 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 

  “คิดได้ในศูนย์วินาที” การฝึกสมองที่ง่ายที่สุดในโลก ของ
ผู้เขียนที่ ใช้ตลอด 14 ปีที่แมคคินซ่ี (McKinsey) บริษัทให้
ค าปรึกษาระดับโลก  ช่วยสร้างไหวพริบ และความเป็นผู้น า มุ่งสู่
เส้นชัยการเป็นคนหัวไว คิดได้ลึก ซ้ึง รู้ทัน และควบคุมทุก
สถานการณ์ จัดล าดับความคิด และแก้ไขปัญหาได้ในช่ัวพริบตา 
สมองแ ล่น  คิ ด  และตัดสิ นใจฉั บ ไว  ได้ ด้ วยกระด าษ A4  
เพียงเขียน 1 เรื่อง ต่อ 1 แผ่น เวลาลังเล และคิดกลัดกลุ้ม             
เท่ากับศูนย์ 

 

ชีวิตลูกสาวบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ 

ผู้เขียน: ทาเคะอุจิ เอริกะ 
Barcode: 9786161402617 
ราคาปก: 279 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 240 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 

เรื่องย่อ 

เพราะเด็กหญิงแตกต่างจากเด็กชาย อยากเลี้ยงลูกสาวให้
เติบโตขึ้นเป็นเด็กฉลาดทั้งสติปัญญาและการใช้ชีวิตไม่ใช่เรื่องยาก 
เพียงให้ความส าคัญในช่วงก้าวแรกของชีวิตตั้งแต่วัย 0-6 ปีและ
เข้าใจธรรมชาติความแตกต่างของลูกสาว เพียงเท่าน้ีชีวิตของลูก
สาวจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งฉลาดทางด้านสติปัญญาและยังจิตใจท่ี
แข็งแกร่งงดงาม พร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรค์ปัญหาต่างๆ ในชีวิต 
มาร่วมเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของลูกสาว เพื่อสร้างสรรค์เธอให้
เติบโตอย่างสมบูรณ์ตามวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตวิทยา  
 

ชีวิตลูกชายบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ 

ผู้เขียน: ทาเคะอุจิ เอริกะ 
ผู้แปล: ภัทราวรรณ เลอลัคนา 
Barcode: 9786161402600 
ราคาปก: 269 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 224 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 

เรื่องย่อ 

อยากเลี้ยงลูกชายให้เติบโตขึ้นเป็นเด็กที่ฉลาดทั้ง IQ, EQ 
ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงให้ความส าคัญในช่วงก้าวแรกของชีวิตตั้งแต่วัย 
0-6 ปีและเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของลูกชาย เพียงเท่าน้ีชีวิต
ของลูกชายจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่ ไ ม่ เพียงแค่ฉลาดทางด้าน
สติปัญญาเท่าน้ัน แต่ทว่ายังมีจิตใจท่ีงดงามแข็งแกร่ง มีความสุข 
พร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรค์ปัญหาในชีวิตต่อไป เรียนรู้และเข้าใจ
ธรรมชาติของลูกชายเพื่อสร้างสรรค์เขาให้เติบโตอย่างสมาร์ท 

 คิดได้ในศูนย์วินาที  
(Zero Second Thinking) 

ผู้เขียน: ยูจิ อากาเบะ 
ผู้แปล: นัฏนี วาตานาเบ้ 
Barcode: 9786161402662 
ราคาปก: 200 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 

  “คิดได้ในศูนย์วินาที” การฝึกสมองที่ง่ายที่สุดในโลก ของ
ผู้เขียนที่ ใช้ตลอด 14 ปีที่แมคคินซ่ี (McKinsey) บริษัทให้
ค าปรึกษาระดับโลก  ช่วยสร้างไหวพริบ และความเป็นผู้น า มุ่งสู่
เส้นชัยการเป็นคนหัวไว คิดได้ลึก ซ้ึง รู้ทัน และควบคุมทุก
สถานการณ์ จัดล าดับความคิด และแก้ไขปัญหาได้ในช่ัวพริบตา 
สมองแ ล่น  คิ ด  และตัดสิ นใจฉั บ ไว  ได้ ด้ วยกระด าษ A4  
เพียงเขียน 1 เรื่อง ต่อ 1 แผ่น เวลาลังเล และคิดกลัดกลุ้ม             
เท่ากับศูนย์ 

 

ชีวิตลูกสาวบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ 

ผู้เขียน: ทาเคะอุจิ เอริกะ 
Barcode: 9786161402617 
ราคาปก: 279 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 240 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 

เรื่องย่อ 

เพราะเด็กหญิงแตกต่างจากเด็กชาย อยากเลี้ยงลูกสาวให้
เติบโตขึ้นเป็นเด็กฉลาดทั้งสติปัญญาและการใช้ชีวิตไม่ใช่เรื่องยาก 
เพียงให้ความส าคัญในช่วงก้าวแรกของชีวิตตั้งแต่วัย 0-6 ปีและ
เข้าใจธรรมชาติความแตกต่างของลูกสาว เพียงเท่าน้ีชีวิตของลูก
สาวจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งฉลาดทางด้านสติปัญญาและยังจิตใจที่
แข็งแกร่งงดงาม พร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรค์ปัญหาต่างๆ ในชีวิต 
มาร่วมเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของลูกสาว เพื่อสร้างสรรค์เธอให้
เติบโตอย่างสมบูรณ์ตามวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตวิทยา 
 

 

ชีวิตลูกชายบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ 

ผู้เขียน: ทาเคะอุจิ เอริกะ 
ผู้แปล: ภัทราวรรณ เลอลัคนา 
Barcode: 9786161402600 
ราคาปก: 269 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 224 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 

เรื่องย่อ 

อยากเลี้ยงลูกชายให้เติบโตขึ้นเป็นเด็กที่ฉลาดทั้ง IQ, EQ 
ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงให้ความส าคัญในช่วงก้าวแรกของชีวิตตั้งแต่วัย 
0-6 ปีและเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของลูกชาย เพียงเท่าน้ีชีวิต
ของลูกชายจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่ ไ ม่ เพียงแค่ฉลาดทางด้าน
สติปัญญาเท่าน้ัน แต่ทว่ายังมีจิตใจท่ีงดงามแข็งแกร่ง มีความสุข 
พร้อมเผชญิหน้ากับอุปสรรค์ปัญหาในชีวิตต่อไป เรียนรู้และเข้าใจ
ธรรมชาติของลูกชายเพื่อสร้างสรรค์เขาให้เติบโตอย่างสมาร์ท 

 คิดได้ในศูนย์วินาที  
(Zero Second Thinking) 

ผู้เขียน: ยูจิ อากาเบะ 
ผู้แปล: นัฏนี วาตานาเบ้ 
Barcode: 9786161402662 
ราคาปก: 200 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 

  “คิดได้ในศูนย์วินาที” การฝึกสมองที่ง่ายที่สุดในโลก ของ
ผู้เขียนที่ ใช้ตลอด 14 ปีที่แมคคินซ่ี (McKinsey) บริษัทให้
ค าปรึกษาระดับโลก  ช่วยสร้างไหวพริบ และความเป็นผู้น า มุ่งสู่
เส้นชัยการเป็นคนหัวไว คิดได้ลึก ซ้ึง รู้ทัน และควบคุมทุก
สถานการณ์ จัดล าดับความคิด และแก้ไขปัญหาได้ในชั่วพริบตา 
สมองแ ล่น  คิ ด  และตัดสิ นใจฉั บ ไว  ได้ ด้ วยกระด าษ A4  
เพียงเขียน 1 เรื่อง ต่อ 1 แผ่น เวลาลังเล และคิดกลัดกลุ้ม             
เท่ากับศูนย์ 

 

ชีวิตลูกสาวบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ 

ผู้เขียน: ทาเคะอุจิ เอริกะ 
Barcode: 9786161402617 
ราคาปก: 279 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 240 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 

เรื่องย่อ 

เพราะเด็กหญิงแตกต่างจากเด็กชาย อยากเลี้ยงลูกสาวให้
เติบโตขึ้นเป็นเด็กฉลาดทั้งสติปัญญาและการใช้ชีวิตไม่ใช่เรื่องยาก 
เพียงให้ความส าคัญในช่วงก้าวแรกของชีวิตตั้งแต่วัย 0-6 ปีและ
เข้าใจธรรมชาติความแตกต่างของลูกสาว เพียงเท่าน้ีชีวิตของลูก
สาวจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งฉลาดทางด้านสติปัญญาและยังจิตใจที่
แข็งแกร่งงดงาม พร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรค์ปัญหาต่างๆ ในชีวิต 
มาร่วมเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของลูกสาว เพื่อสร้างสรรค์เธอให้
เติบโตอย่างสมบูรณ์ตามวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตวิทยา 
 

 

ชีวิตลูกชายบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ 

ผู้เขียน: ทาเคะอุจิ เอริกะ 
ผู้แปล: ภัทราวรรณ เลอลัคนา 
Barcode: 9786161402600 
ราคาปก: 269 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 224 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 

เรื่องย่อ 

อยากเลี้ยงลูกชายให้เติบโตขึ้นเป็นเด็กที่ฉลาดทั้ง IQ, EQ 
ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงให้ความส าคัญในช่วงก้าวแรกของชีวิตตั้งแต่วัย 
0-6 ปีและเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของลูกชาย เพียงเท่าน้ีชีวิต
ของลูกชายจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่ ไ ม่ เพียงแค่ฉลาดทางด้าน
สติปัญญาเท่าน้ัน แต่ทว่ายังมีจิตใจท่ีงดงามแข็งแกร่ง มีความสุข 
พร้อมเผชญิหน้ากับอุปสรรค์ปัญหาในชีวิตต่อไป เรียนรู้และเข้าใจ
ธรรมชาติของลูกชายเพื่อสร้างสรรค์เขาให้เติบโตอย่างสมาร์ท 

 คิดได้ในศูนย์วินาที  
(Zero Second Thinking) 

ผู้เขียน: ยูจิ อากาเบะ 
ผู้แปล: นัฏนี วาตานาเบ้ 
Barcode: 9786161402662 
ราคาปก: 200 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 

  “คิดได้ในศูนย์วินาที” การฝึกสมองที่ง่ายที่สุดในโลก ของ
ผู้เขียนที่ ใช้ตลอด 14 ปีที่แมคคินซ่ี (McKinsey) บริษัทให้
ค าปรึกษาระดับโลก  ช่วยสร้างไหวพริบ และความเป็นผู้น า มุ่งสู่
เส้นชัยการเป็นคนหัวไว คิดได้ลึก ซ้ึง รู้ทัน และควบคุมทุก
สถานการณ์ จัดล าดับความคิด และแก้ไขปัญหาได้ในชั่วพริบตา 
สมองแ ล่น  คิ ด  และตัดสิ นใจฉั บ ไว  ได้ ด้ วยกระด าษ A4  
เพียงเขียน 1 เรื่อง ต่อ 1 แผ่น เวลาลังเล และคิดกลัดกลุ้ม             
เท่ากับศูนย์ 

 

ชีวิตลูกสาวบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ 

ผู้เขียน: ทาเคะอุจิ เอริกะ 
Barcode: 9786161402617 
ราคาปก: 279 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 240 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 

เรื่องย่อ 

เพราะเด็กหญิงแตกต่างจากเด็กชาย อยากเลี้ยงลูกสาวให้
เติบโตขึ้นเป็นเด็กฉลาดทั้งสติปัญญาและการใช้ชีวิตไม่ใช่เรื่องยาก 
เพียงให้ความส าคัญในช่วงก้าวแรกของชีวิตตั้งแต่วัย 0-6 ปีและ
เข้าใจธรรมชาติความแตกต่างของลูกสาว เพียงเท่าน้ีชีวิตของลูก
สาวจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งฉลาดทางด้านสติปัญญาและยังจิตใจที่
แข็งแกร่งงดงาม พร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรค์ปัญหาต่างๆ ในชีวิต 
มาร่วมเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของลูกสาว เพื่อสร้างสรรค์เธอให้
เติบโตอย่างสมบูรณ์ตามวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตวิทยา 

พิมพ์ครั้งแรก: 2560

 
 

ชีวิตลูกชายบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ 

ผู้เขียน: ทาเคะอุจิ เอริกะ 
ผู้แปล: ภัทราวรรณ เลอลัคนา 
Barcode: 9786161402600 
ราคาปก: 269 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 224 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 

เรื่องย่อ 

อยากเลี้ยงลูกชายให้เติบโตขึ้นเป็นเด็กที่ฉลาดทั้ง IQ, EQ 
ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงให้ความส าคัญในช่วงก้าวแรกของชีวิตตั้งแต่วัย 
0-6 ปีและเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของลูกชาย เพียงเท่าน้ีชีวิต
ของลูกชายจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่ ไ ม่ เพียงแค่ฉลาดทางด้าน
สติปัญญาเท่าน้ัน แต่ทว่ายังมีจิตใจท่ีงดงามแข็งแกร่ง มีความสุข 
พร้อมเผชญิหน้ากับอุปสรรค์ปัญหาในชีวิตต่อไป เรียนรู้และเข้าใจ
ธรรมชาติของลูกชายเพื่อสร้างสรรค์เขาให้เติบโตอย่างสมาร์ท 

 คิดได้ในศูนย์วินาที  
(Zero Second Thinking) 

ผู้เขียน: ยูจิ อากาเบะ 
ผู้แปล: นัฏนี วาตานาเบ้ 
Barcode: 9786161402662 
ราคาปก: 200 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 

  “คิดได้ในศูนย์วินาที” การฝึกสมองที่ง่ายที่สุดในโลก ของ
ผู้เขียนที่ ใช้ตลอด 14 ปีที่แมคคินซ่ี (McKinsey) บริษัทให้
ค าปรึกษาระดับโลก  ช่วยสร้างไหวพริบ และความเป็นผู้น า มุ่งสู่
เส้นชัยการเป็นคนหัวไว คิดได้ลึก ซ้ึง รู้ทัน และควบคุมทุก
สถานการณ์ จัดล าดับความคิด และแก้ไขปัญหาได้ในช่ัวพริบตา 
สมองแ ล่น  คิ ด  และตัดสิ นใจ ฉั บ ไว  ได้ ด้ วยกระด าษ A4  
เพียงเขียน 1 เรื่อง ต่อ 1 แผ่น เวลาลังเล และคิดกลัดกลุ้ม             
เท่ากับศูนย์ 

 

ชีวิตลูกสาวบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ 

ผู้เขียน: ทาเคะอุจิ เอริกะ 
Barcode: 9786161402617 
ราคาปก: 279 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 240 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 

เรื่องย่อ 

เพราะเด็กหญิงแตกต่างจากเด็กชาย อยากเลี้ยงลูกสาวให้
เติบโตขึ้นเป็นเด็กฉลาดทั้งสติปัญญาและการใช้ชีวิตไม่ใช่เรื่องยาก 
เพียงให้ความส าคัญในช่วงก้าวแรกของชีวิตตั้งแต่วัย 0-6 ปีและ
เข้าใจธรรมชาติความแตกต่างของลูกสาว เพียงเท่าน้ีชีวิตของลูก
สาวจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งฉลาดทางด้านสติปัญญาและยังจิตใจที่
แข็งแกร่งงดงาม พร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรค์ปัญหาต่างๆ ในชีวิต 
มาร่วมเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของลูกสาว เพื่อสร้างสรรค์เธอให้
เติบโตอย่างสมบูรณ์ตามวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตวิทยา 
 

 

ชีวิตลูกชายบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ 

ผู้เขียน: ทาเคะอุจิ เอริกะ 
ผู้แปล: ภัทราวรรณ เลอลัคนา 
Barcode: 9786161402600 
ราคาปก: 269 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 224 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 

เรื่องย่อ 

อยากเลี้ยงลูกชายให้เติบโตขึ้นเป็นเด็กที่ฉลาดทั้ง IQ, EQ 
ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงให้ความส าคัญในช่วงก้าวแรกของชีวิตตั้งแต่วัย 
0-6 ปีและเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของลูกชาย เพียงเท่าน้ีชีวิต
ของลูกชายจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่ ไ ม่ เพียงแค่ฉลาดทางด้าน
สติปัญญาเท่าน้ัน แต่ทว่ายังมีจิตใจท่ีงดงามแข็งแกร่ง มีความสุข 
พร้อมเผชญิหน้ากับอุปสรรค์ปัญหาในชีวิตต่อไป เรียนรู้และเข้าใจ
ธรรมชาติของลูกชายเพื่อสร้างสรรค์เขาให้เติบโตอย่างสมาร์ท 

 คิดได้ในศูนย์วินาที  
(Zero Second Thinking) 

ผู้เขียน: ยูจิ อากาเบะ 
ผู้แปล: นัฏนี วาตานาเบ้ 
Barcode: 9786161402662 
ราคาปก: 200 บาท 
ส านักพิมพ์: สุขภาพใจ 
ขนาด: 14.5 x 21 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 188 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ถนอมสายตา 

เรื่องย่อ 

  “คิดได้ในศูนย์วินาที” การฝึกสมองที่ง่ายที่สุดในโลก ของ
ผู้เขียนที่ ใช้ตลอด 14 ปีที่แมคคินซ่ี (McKinsey) บริษัทให้
ค าปรึกษาระดับโลก  ช่วยสร้างไหวพริบ และความเป็นผู้น า มุ่งสู่
เส้นชัยการเป็นคนหัวไว คิดได้ลึก ซ้ึง รู้ทัน และควบคุมทุก
สถานการณ์ จัดล าดับความคิด และแก้ไขปัญหาได้ในชั่วพริบตา 
สมองแ ล่น  คิ ด  และตัดสิ นใจฉั บ ไว  ได้ ด้ วยกระด าษ A4  
เพียงเขียน 1 เรื่อง ต่อ 1 แผ่น เวลาลังเล และคิดกลัดกลุ้ม             
เท่ากับศูนย์ 

 

ชีวิตลูกสาวบ่มเพาะได้ 0-6 ขวบ 

ผู้เขียน: ทาเคะอุจิ เอริกะ 
Barcode: 9786161402617 
ราคาปก: 279 บาท 
ส านักพิมพ์: ไดฟุกุ 
ขนาด: 13 x 18.4 ซ.ม. 
จ านวนหน้า: 240 หน้า 
ปก: ปกอ่อน  เนื้อใน: ปอนด์ 4 สี 

เรื่องย่อ 

เพราะเด็กหญิงแตกต่างจากเด็กชาย อยากเลี้ยงลูกสาวให้
เติบโตขึ้นเป็นเด็กฉลาดท้ังสติปัญญาและการใช้ชีวิตไม่ใช่เรื่องยาก 
เพียงให้ความส าคัญในช่วงก้าวแรกของชีวิตตั้งแต่วัย 0-6 ปีและ
เข้าใจธรรมชาติความแตกต่างของลูกสาว เพียงเท่าน้ีชีวิตของลูก
สาวจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งฉลาดทางด้านสติปัญญาและยังจิตใจท่ี
แข็งแกร่งงดงาม พร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรค์ปัญหาต่างๆ ในชีวิต 
มาร่วมเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของลูกสาว เพื่อสร้างสรรค์เธอให้
เติบโตอย่างสมบูรณ์ตามวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิตวิทยา 

เลี้ยงลูกให้ฉลาดด้วย 

“กระดาษแผ่นเดียว”!

คมิโิดร ิอโินะอเุอะ

9786161402211

ราคา 199 บาท

ขนาด 14.5 x 16 ซม. 144 หน้า

ปกอ่อน พมิพ์ครั้งแรก 2559

สุดยอดเทคนิคของนักวาดการ์ตูนผู้ที่ออกมายอมรับว่าไม่

ค่อยถกูกบัเดก็นกั แต่พอมาเป็นคณุแม่กไ็ม่อยากจะดลุกูสกัเท่าไร 

จงึคดิค้นวธิเีลี้ยงลูกที่จะท�าให้เดก็สนกุและยงัเชื่อฟัง วธินีั้นกไ็ม่

ยาก มาลองกนัเลย! 

9786161402617
9786161402600

พิมพ์ครั้งแรก: 2560
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