Salt Publishing เป็นส�ำนักพิมพ์ทม
ี่ งุ่ หมายจะสร้างสรรค์หนังสือทีม
่ วี ท
ิ ยาศาสตร์
และปรัชญาเป็นรากฐาน ผ่านการแปลหนังสื อในหมวดวิทยาศาสตร์ ปรัชญา
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่ น่นหนักด้วยความรู้ แต่โดยรวมแล้ว
ต่างผ่านมือของผู้เขียนที่มีความสามารถในการท�ำเรื่องยากๆ ให้เข้าใจได้โดยง่าย
ท�ำให้หนังสือทุกเล่มทีเ่ ราจัดพิมพ์นน
ั้ เป็นหนังสือจริงจังทีเ่ ป็นมิตรกับผูอ
้ า่ น สามารถ
อ่านเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ความรู้ไปด้วย
ส� ำนักพิมพ์ของเราเชื่อในการเปิดมุมมองและเชื่อมต่อกับโลกความรู้ด้วยการอ่าน
เพราะ Salt หรือเกลือนั้นคือผลึกที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่ งที่แตกต่างอย่างสารที่เป็นกรด
และด่างมารวมตัวท�ำปฏิกิริยากัน ดังนั้น วิทยาศาสตร์ ปรัชญา นวนิยาย สาระ
ความรู้ ก็ย่อมสามารถรวมตัวกันก่อเกิดเป็นผลึกความคิดแสนสนุกให้ผู้อ่านได้
เช่นเดียวกัน
Salt Publishing จึงถือก�ำเนิดขึ้นก็ด้วยเหตุผลเช่นนี้เอง
รายนามผู้ก่อตั้งส� ำนักพิมพ์ Salt Publishing

ISAAC NEWTON
ไอแซก นิวตัน
เขียน: James Gleick
แปล: สฤณี อาชวานันทกุล
ราคา: 360 บาท
ISBN: 978-616-93076-1-7

RISE OF THE ROBOTS
หุ่นยนต์ผงาด
เขียน: Martin Ford
แปล: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
ราคา: 415 บาท
ISBN: 978-616-93076-2-4

WHY GROW UP?
เติบโตอย่างไรไม่เจ็บปวด
เขียน: Susan Neiman
แปล: โตมร ศุขปรีชา
ราคา: 280 บาท
ISBN: 978-616-93076-0-0

ชีวประวัตขิ องไอแซก นิวตัน เพื่อรูจ
้ ก
ั
นิวตันมากขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจ
ต่อความพยายามฝ่ าฝั นสู่ ความส� ำเร็จ

เพื่ อความเข้ า ใจและพร้ อ มรั บ มื อ
กับ Disruptive Technology ที่หุ่น
ยนต์ก�ำลังเข้ามาท�ำงานแทนที่มนุษย์
มากขึ้นเรื่อยๆ

รู้เท่าทันความหมายของการเติบโต
ที่โลกในอุดมคติมักไม่เป็นจริงอีก
ต่อไป และเราต้องสร้างสมดุลให้
ความขัดแย้งนั้น

PACKING FOR MARS
เก็บกระเป๋าไปดาวอังคาร
เขียน: Mary Roach
แปล: สฤณี อาชวานันทกุล
ราคา: 380 บาท
ISBN: 978-616-93076-4-8

THE ORDER OF TIME
ความลี้ลับของเวลา
เขียน: Carlo Rovelli
แปล: โตมร ศุขปรีชา
ราคา: 280 บาท
ISBN: 978-616-93076-3-1

WEAPONS OF MATH
DESTRUCTION
บิ๊กดาต้ามหาประลัย
เขียน: Cathy O’Niel
แปล: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
ราคา: 360 บาท
ISBN: 978-616-93076-5-5

เรื่ อ งราวความยากล� ำ บากของการ
ฝึกฝนเพื่ อเป็นนักบินอวกาศ ที่ต้อง
เตรียมตัวอย่างหนักเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่
ในสภาพที่แรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์

ท� ำ ความเข้ า ใจตั ว ตนที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
เวลา ซึ่งจะถอดรื้อความเข้าใจเดิมๆ
ทีเ่ ราต่างมีตอ
่ เวลาออกไปทัง้ หมดด้วย
ภาษาที่สวยงามและเข้าใจง่าย

รู้เท่าทันถึงด้านร้ายของบิ๊กดาต้าที่
หากน�ำไปใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็
อาจเกิ ดความเสี ยหายต่ อ ชี วิ ต คน
หรือกระทั่งท�ำให้สังคมเสี ยหายได้

ON ETHICS AND ECONOMICS
จริยเศรษฐศาสตร์
เขียน: AMARTYA SEN
แปล: สฤณี อาชวานันทกุล
ราคา: 260 บาท
ISBN: 978-616-93076-8-6

THE PAPER MENAGERIE
AND OTHER STORIES
สวนสั ตว์กระดาษ และเรื่องสั้ นอื่นๆ
เขียน: KEN LIU
แปล: ลมตะวัน
ราคา: 295 บาท
SBN: 978-616-93076-7-9

THE HAPPINESS
HYPOTHESIS
วิทยาศาสตร์แห่งความสุ ข
เขียน: JONATHAN HAIDT
แปล: โตมร ศุขปรีชา
ราคา: 450 บาท
ISBN : 978-616-93076-6-2

เศรษฐศาสตร์ จ ะไม่ ใ ช่ วิ ช าที่ ดู เ ลื อ ด
เย็นและเห็นแก่ตัวหากให้จริยศาสตร์
กลับมารว่ มท�ำงานด้วยกันอีกครัง้ และ
จะเป็นประโยชน์ตอ
่ สั งคมมากขึ้นด้วย

รวมเรื่องสั้ นไซไฟแฟนตาซีที่ไม่เน้นการ
จินตนาการถึงโลกอนาคตแต่มุ่งส� ำรวจ
ผลที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีต่อ
มนุษย์...หรือกระทั่งปีศาจ

หาความหมายของชีวิตและความ
สุ ข ด้ ว ยการทบทวนตั้ ง แต่ ป รี ช าญาณโบราณไปจนถึ ง การค้ น พบ
ของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

THE MYTHS OF INNOVATION
มายานวัตกรรม
เขียน: SCOTT BERKUN
แปล: สฤณี อาชวานันทกุล
ราคา: 360 บาท
ISBN: 978-616-93076-9-3
ทลายมายาคติ สิ บ ประการที่ สั ง คมมี
ต่อนวัตกรรม รวมทั้งปลดปล่อยเรา
สู่ อส
ิ ระแห่งการริเริม
่ คิดค้นนวัตกรรม
ด้วยตนเอง

ISAAC NEWTON
ไอแซก นิวตัน
นักวิทยาศาสตร์คนแรกและพ่อมดคน
สุ ดท้าย
เขียน: James Gleick
แปล: สฤณี อาชวานันทกุล
ราคา: 360 บาท
ISBN: 978-616-93076-1-7
ดูตัวอย่างและสั่ งซื้อ: https://salt.co.th/newton/

ทันทีที่เอ่ยชื่อ “ไอแซก นิวตัน” หลายคนคงนึกภาพลูกแอปเปิลหล่นใส่ หัวชายที่นั่ง
เหม่ออยู่ใต้ต้นแอปเปิล หรือไม่ก็น่วิ หน้าเมื่อความทรงจ�ำเกี่ยวกับการสอบไล่เรื่อง
กลศาสตร์ แคลคูลัส และสมการแรงโน้มถ่วงทั้งหลายสมัยมัธยมเวียนวนกลับมา
ในหัว หากแม้นส� ำหรับวิศวกร นักดาราศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์แขนงอื่น
ทัง้ หมด ชือ
่ ของนิวตันย่อมสถิตชัว่ นิรน
ั ดร์ในฐานะ “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่”
ทว่าในหนังสื อเล่มนี้ เจมส์ กลีก (James Gleick) ฉายภาพอย่างแจ่มชัดว่า การ
ค้นพบของนิวตันมิได้เกิดจากการ “ปิ๊งแวบ” แบบปั จจุบันทันด่วนดังที่ภาพลูก
แอปเปิลตกชี้ชวนให้เราคิด หากแต่เป็นส่ วนผสมระหว่างพรสวรรค์กับพรแสวง
อัจฉริยภาพและความวิริยะอุตสาหะอันยาวนานและไม่เคยหยุดนิ่งตราบวันตาย
ส่ วนสมญา “บิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่” นั้นก็กลบเกลื่อนลักษณะ “ไม่เป็น
วิทยาศาสตร์” (ในความหมายสมัยใหม่ที่เราใช้) ของนิวตันในหลายแง่มุม ตั้งแต่
การเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุตวั ยง ไปจนถึงความสนใจในไสยศาสตร์ และการลุแก่
อ�ำนาจจนโทสจริตเข้าครอบง�ำ
นิวตันเป็นชายสั นโดษที่แทบไม่เคยเดินทางไปไหนเลย แต่กลับมีจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างไร้ขอบเขต เขาเห็นสิ่ งที่คนอื่นมองไม่เห็น เห็นพลวัตทั้งมหภาค
ในระยะทางไกลโพ้นจากพื้นผิวโลก เห็นกระทั่งจุลภาคขนาดเล็กกว่าตาเห็น
นิวตันเปิดประตูสู่โลกใหม่ให้กับเรา ทว่าตัวเขาเองมิได้ก้าวเท้าข้ามมา เขาเป็นทั้ง
นักวิทยาศาสตร์และพ่อมด ผูเ้ ลือ
่ มใสในศาสนาและนักคิดนอกรีต เป็นมนุษย์ปุถชุ น
และบางคราวก็เกรี้ยวปานอสู รร้าย

RISE OF THE ROBOTS
หุ่นยนต์ผงาด
เทคโนโลยีและภัยแห่งอนาคตที่ไร้งาน
เขียน: Martin Ford
แปล: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
ราคา: 415 บาท
ISBN: 978-616-93076-2-4
ดูตัวอย่างและสั่ งซื้อ: https://salt.co.th/rise-ofthe-robots/

ณ อรุณรุ่งแห่งการเริ่มแพร่หลายของเครื่องจักร ความรับรู้ที่เราต่างมีต่อมันนั้น
เป็นไปในทางทีเ่ หมาะสมแก่ความหมายตามรากศัพท์ในภาษาเช็กของค�ำว่า Robot
นั่นก็คือ Robota หรือ “แรงงานทาส” นั่นท�ำให้แม้ในวันที่เครื่องจักรทั้งปวงเริ่ม
เข้ามาท�ำงานหลายๆ อย่างแทนมนุษย์ “เรา” ในหลายๆ อาชีพก็ยังมองด้วยสายตา
้ั เปี่ ยมไปด้วยทักษะ และเรียก
สบายใจ (หรือกระทัง่ หยิง่ ผยอง) ว่างานทีต
่ นท�ำอยูน
่ น
ร้องซึ่งความละเอียดอ่อนซ้อนซับ จนไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจักรจะมาแย่งชิงไป
เรามั่นใจว่าพวกมันจะท�ำได้แต่งานง่ายๆ ที่ไม่ต้องใช้ทักษะมากมายเท่านั้น
ทว่า ในยุคที่เทคโนโลยีต่างๆ เติบโตอย่างรวดเร็วจนสร้างความปั่ นป่ วนไปในทุก
ภาคส่ วน ดังที่เราเรียกกันว่า “Disruptive Technology” จักรกลทั้งหลายต่าง
พัฒนาจนความสามารถในการท�ำงานไมไ่ดห
้ ยุดอยูแ
่ ค่ในปริมณฑลของการใช้แรง
พวกมันได้รับการพัฒนาให้ฉลาดขึ้น คิดซับซ้อนขึ้น มีความสามารถมากขึ้น และ
เริ่มเอาชนะมนุษย์ในสิ่ งที่เคยมีแต่มนุษย์ด้วยกันเท่านั้นที่ชนะกันได้
เครื่องจักรก�ำลังไล่ล่าเรา ไม่ใช่ด้วยการเข่นฆ่าอย่างในภาพยนตร์ แต่ด้วยทักษะที่
หลายๆ ด้านนั้นเหนือกว่าคนไปแล้ว พวกมันฉลาดกว่า ท�ำงานต่างๆ ได้ยาวนาน
กว่า และไม่เคยมีปากเสี ยงใดๆ ในเรือ
่ งค่าแรง การยึดต�ำแหน่งงานโดยเครือ
่ งจักร
้ ก�ำลังจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่กบ
นัน
ั งานทีใ่ ช้เพียงแรงงานอีกต่อไป มันเริม
่ รุกรานมาถึง
งานทีใ่ ช้ทก
ั ษะและสติปัญญาหลายๆ ประเภท อนาคตอัน “ไร้งาน” ก�ำลังคืบคลาน
เข้ามา และไม่ใช่ในความหมายของความสุ ขสบายไร้พันธะจากหน้าทีต
่ า่ งๆ แต่อาจ
คือความทุกข์ยากจากการไม่มีรายได้ หนังสื อเล่มนี้จะบอกเราว่าตอนนี้เครื่องจักร
ไล่ล่ามาถึงไหน เราจะหนีพ้นได้อย่างไร หรือมีวิธีใดที่ท�ำให้สามารถอยู่ร่วมกัน

WHY GROW UP?
เติบโตอย่างไรไม่เจ็บปวด
มองการเติ บ โตด้ ว ยสายตาของนั ก
ปรัชญา
เขียน: Susan Neiman
แปล: โตมร ศุขปรีชา
ราคา: 280 บาท
ISBN: 978-616-93076-0-0
ดูตวั อย่างและสั่งซือ
้ : https://salt.co.th/why-growup/

บนเส้ นทางแห่งการเติบโต มนุษย์มักสงสั ยเสมอว่าเราจะเดินหน้าไปทางไหน
อย่างไร และเพราะอะไรเราจึงต้องมุ่งหน้าไปในเส้ นทางเช่นนั้น
้
เราถูกโยนลงมาในโลกด้วยสภาพเยีย
่ งทารกผูไ้ ม่รอ
ู้ ะไรเลย ไม่รวู้ า่ โลกทีเ่ ป็นอยูน
่ ัน
เป็นอย่างไร และดังนั้นจึงยิง่ ไม่อาจรู้ได้ว่า โลกที่พึงเป็น, โลกที่ควรจะเป็น, โลกที่
ทุกอย่างดีงามเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกันไปหมดจนไม่จำ� เป็นต้อง “ตัง้ เงือ
่ นไข”
ในการด�ำรงอยู่น้น
ั เป็นอย่างไร
ในระหว่างการเติบโต พวกเราทัง้ หลายจึงคล้ายคนหลงทางทีด
่ ม
ุ่ เดินไปในความไม่รู้
เหมือนๆ กัน และหลายครัง้ ทีเดียว ทีเ่ ราเผลอคิดไปว่า “โลกทีเ่ ป็นอยู”่ นีแ
่ หละ คือ
“โลกที่พึงเป็น” อยู่แล้ว เพราะเราคุ้นชินกับมันจนไม่อาจเห็นเป็นอื่นไปได้
หนังสื อเล่มนี้ชวนเรามาใคร่ครวญถึง “การเติบโต” ไม่ใช่ในแบบการสอนว่าชีวิต
ควรเป็นอย่างไร แต่ด้วยการพินิจถึงตัว “การเติบโต” ในตัวของมันเอง ผ่านการ
ตรึกตรองของนักปรัชญาหลายยุค ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ เน้นหนักไปที่นักปรัชญา
แห่งยุครู้แจ้งอย่าง ฌอง-ฌาคส์ รุสโซ ผู้ “ประดิษฐ์ ” วัยเด็กขึ้นมา รวมถึงการ
ถกเถียงเรื่องการเติบโตของนักปรัชญายุคนั้นหลายคน ไล่เลยมา ถึงนักปรัชญายุ
คอัตถิภาวนิยมอย่างซีโมน เดอ โบวัวร์ ที่จะท�ำให้เราได้เห็นค�ำว่า “การเติบโต” ใน
แง่มม
ุ ใหม่ๆ หลากหลาย พรายเพริศไปในประวัตศ
ิ าสตร์ความคิดอันลึกซึ้งและยอก
ย้อน
และนั่นจะช่วยไขปริศนาว่า เหตุใด “การเติบโต” นั้นจึง “เจ็บปวด” ยิ่งนัก

PACKING FOR MARS
เก็บกระเป๋าไปดาวอังคาร
สารพั ด เรื่ อ งราวเฮฮาและโหยไห้ ใ น
ประวัติศาสตร์การส� ำรวจอวกาศของ
มนุษย์
เขียน: Mary Roach
แปล: สฤณี อาชวานันทกุล
ราคา: 380 บาท
ISBN: 978-616-93076-4-8
ดูตัวอย่างและสั่ งซื้อ: https://salt.co.th/packingfor-mars/

เมือ
่ ต้องไปอยูใ่ นอวกาศ สิ่ งทีก
่ ลายเป็นศูนย์ไม่ใช่แค่แรงโน้มถ่วง แต่ทก
ั ษะการเอา
ชีวิตรอดในแต่ละวันที่เราเรียนรู้ตลอดมาก็จะกลายเป็นศูนย์ด้วย ไม่ว่าตอนอยู่บน
โลก เราจะท�ำเรื่องต่างๆ นั้นได้เชี่ยวชาญแค่ไหนก็ตาม
นั่นเพราะอวกาศไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การมีชีวิตอยู่ของมนุษย์แม้แต่
วินาทีเดียว การไปส� ำรวจอวกาศจึงไม่ใช่แค่การสร้างจรวดหรือยานส� ำรวจใดๆ แต่
ยังรวมถึงการสร้างวัสดุอป
ุ กรณ์รวมทัง้ ความรูใ้ หม่ๆ ทีจ
่ ะท�ำให้มนุษย์สามารถด�ำรง
ชีวิตอยู่ในสภาพเช่นนั้นได้ด้วย
จักรวาลไม่ได้มีแค่โลกฉันใด นักบินอวกาศก็ไม่ได้มีแค่นีล อาร์มสตรอง ฉันนั้น
ทัง้ ทีม
่ ส
ี ่ วนทีส
่ � ำคัญอย่างมากในการส่ งมนุษย์ไปส� ำรวจอวกาศ แต่ตวั มนุษย์อวกาศ
กลับไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนเท่าใดนัก และที่ลึกลับกว่านั้นก็คือหนทางสู่
การเป็นมนุษย์อวกาศ ที่ต้องเรียนรู้ทักษะการด�ำรงชีวิตทุกอย่างใหม่หมด เมื่ออยู่
ในอวกาศจะกินอย่างไร ขับถ่ายอย่างไร นอนอย่างไร มีเพศสั มพันธ์ได้หรือไม่ การ
เดินทางไปยัง-อยู่ใน-กลับจากอวกาศ จะส่ งผลอะไรต่อร่างกายของมนุษย์บ้าง
เหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ท�ำให้ในสมัยหนึ่งนั้น นาซาถึงกับใช้ศพคนจริงๆ ใน
การทดลอง
ทั้งหมดนี้คือความลึกลับอันยิ่งใหญ่ในเงามืด ที่มีความน่าค้นหาไม่แพ้ปริศนาของ
อวกาศ และแมรี โรช ก็ได้นำ� เรือ
่ งราวเหล่านีม
้ าเรียงร้อยด้วยอารมณ์อน
ั หลากหลาย
ที่บางช่วงตอนก็ท�ำให้เราต้องหัวเราะออกมา บางคราก็น่าสะเทือนใจ และในบาง
อย่างนั้นก็อาจถึงขั้นพะอืดพะอมจนอาเจียนจุกคอ

THE ORDER OF TIME
ความลี้ลับของเวลา
ถอดปริศนาแห่งเวลาในสายตาควอนตัมฟิสิกส์
เขียน: Carlo Rovelli
แปล: โตมร ศุขปรีชา
ราคา: 280 บาท
ISBN: 978-616-93076-3-1
ดูตวั อย่างและสั่ งซือ
้ : https://salt.co.th/the-orderof-time/

คาร์โล โรเวลลี มักเปิดการบรรยายเกีย
่ วกับเวลาของเขาด้วยการบอกความจริงอัน
น่าตื่นเต้นว่า เมื่ออยู่บนโลก เวลาของคนซึ่งอยู่ในที่ที่สูงกว่า จะเดินเร็วกว่าเวลา
ของคนซึ่งอยู่ในที่ที่ต่ำ� กว่า
ตลอดเวลาทีผ
่ า่ นมา ความเข้าใจทัว่ ไปเกีย
่ วกับเวลาคือมันเคลือ
่ นทีเ่ ป็นเส้ นตรงจาก
อดีตสู่ อนาคตโดยมีปัจจุบน
ั เป็นทางผ่าน และมีตวั ตนทีแ
่ ท้จริงอยูใ่ นนาฬิ การูปแบบ
ต่างๆ ที่คอยก�ำกับชีวิตเรา
ทว่า คาร์โล โรเวลลี บอกเราว่า ความเข้าใจเดิมๆ ที่มีต่อเวลานั้นผิด และยิ่งกว่า
นั้นคือ โดยแท้แล้ว เวลาอาจเป็นสิ่ งที่ไม่มีอยู่จริง
เมื่อเราพู ดว่า “ปั จจุบัน” ราวกับเป็นภาวะหนึ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แท้จริงแล้ว
ปั จจุบันที่เราพู ดและนึกถึงอยู่นั้นก�ำลังกลายเป็นอดีตและเดินทางสู่ อนาคตด้วย
ความเร็วที่ท�ำให้มันเปลี่ยนไปก่อนเราจะพู ดค�ำว่าปั จจุบันจบเสี ยอีก
เราต่างมีเวลาเป็นของตัวเอง เวลา “เดียวกัน” ทีเ่ ราแต่ละคนมีผา่ นตัวเลขบอกเวลา
ในนาฬิ กานั้น แท้แล้วไม่ใช่เวลาเดียวกันดังที่เราเข้าใจเสมอมา คาร์โล โรเวลลี จะ
บอกเรื่องนั้นด้วยการน�ำเรื่องยากๆ อย่างควอนตัมฟิสิกส์ มาอธิบายให้เราเข้าใจ
ง่ายๆ อย่างตระการตาด้วยภาษาราวกับวรรณกรรมเรื่องแต่ง

WEAPON OF MATH DESTRUCTION
บิ๊กดาต้ามหาประลัย
เมื่อการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เป็ นภัยต่อ
สั งคม
เขียน: Cathy O’Niel
แปล: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
ราคา: 360 บาท
ISBN: 978-616-93076-5-5
ดูตัวอย่างและสั่ งซื้อ: https://salt.co.th/weaponsof-math/

ปั จจุบน
ั อัลกอริทม
ึ ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ
้ มูลจ�ำนวนมหาศาลหรือบิก
๊ ดาต้าก�ำลังเป็น
พลังอ�ำนาจที่เข้ามามีอิทธิพลในการก�ำหนดเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตเรามากขึ้น
เรามักเชื่อมั่นว่าข้อมูลต่างๆ ที่ประมวลผ่านโมเดลทางคณิตศาสตร์น้ันมีความ
่ โดยไม่รด
่ หน้าตาเป็น
ถูกต้องและแม่นย�ำ บางครัง้ เราเชื่อมัน
ู้ ว้ ยซ�้ำว่าโมเดลทีว่ า่ นัน
อย่างไร แคที โอ’นีล จึงจะมาเปิดเผยว่าแท้จริงแล้ว การวิเคราะห์บิ๊กดาต้าด้วย
อัลกอริทม
ึ ไม่จำ� เป็นจะต้องให้ผลลัพธ์ทถ
ี่ ก
ู ต้องและเป็นธรรมเสมอไป มิหน�ำซ�้ำ มัน
อาจเป็นการตัดสิ นที่เปี่ ยมอคติมาตั้งแต่ตอนเริ่มสร้างโมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์
แล้วก็ได้
หนังสื อเล่มนี้เผยด้านมืดอันน่าจับตาของ “บิ๊กดาต้า” หรือ “อัลกอริทึม” ที่เริ่มเข้า
มามีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ในด้านต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่การคัดเลือกเข้า
โรงเรียนไปจนถึงการค�ำนวณอัตราการจ่ายประกัน ซึ่งล้วนถูกตัดสิ นใจด้วยโมเดล
ทางคณิตศาสตร์ทั้งสิ้ น
ดูเผินๆ อัลกอริทึมหรือคณิตศาสตร์มีความเป็นกลางไร้อคติ แต่แท้จริงแล้วเรื่อง
นี้ก็เหมือนเรื่องอื่นๆ ในสั งคมของเรา คือกลับแฝงไว้ด้วยอคติหลากด้านที่ฝังตัว
อยู่ใน “โมเดล” จนหลายครั้งเรามองไม่เห็นว่า บิ๊กดาต้าและโมเดลคณิตศาสตร์
บางอย่าง แทนทีจ
่ ะสร้างสั งคมทีด
่ ใี ห้เรา กลับยิง่ ตอกย�้ำความเหลือ
่ มล�้ำเดิมๆ อย่าง
แนบเนียน
“ยุคสมัยแห่งศรัทธาอันมืดบอดในบิ๊กดาต้าต้องจบสิ้ น” เธอกล่าว

ON ETHICS AND ECONOMICS
จริยเศรษฐศาสตร์
เขียน: AMARTYA SEN
แปล: สฤณี อาชวานันทกุล
ราคา: 260 บาท
ISBN: 978-616-93076-8-6
ดูตวั อย่างและสั่งซือ
้ : https://salt.co.th/on_ethics/

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เลือดเย็นและเห็นแก่ตัว...
หลายคนรู้สึกแบบนั้น เพราะความเชื่อหลักที่หยั่งรากลึกของเศรษฐศาสตร์ทุก
้ ทีจ
วันนีม
้ ก
ั ไม่พ้น “มีเพียงการบรรลุประสิ ทธิภาพสู งสุ ดเท่านัน
่ ะก่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดแก่สังคม” หรือ “มีเพี ยงการยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งเท่านั้น ที่เป็น
พฤติกรรมที่มีเหตุมีผล”
อมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตร์และนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ ตัง้ ค�ำถามต่อความเชื่อ
เหล่านั้น พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันเน้นแต่มิติ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ แต่ไม่มพ
ี ้ืนทีใ่ ห้กบ
ั จริยศาสตร์ ทัง้ ทีค
่ รัง้ หนึ่งก็เป็นต้นก�ำเนิด
ของเศรษฐศาสตร์เช่นกัน
เซนมิได้ปฏิเสธการเน้นกลไกเชิงวิศวกรรมศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์ แต่เขาเชื่อ
ว่าหากเราพาจริยศาสตร์กลับมารวมไว้ในเศรษฐศาสตร์ได้ ก็จะท�ำให้เศรษฐศาสตร์
สามารถอธิ บ ายและพยากรณ์ พ ฤติ ก รรมที่ แ ท้ จ ริ ง ของมนุ ษ ย์ ไ ด้ อ ย่ า งแม่ น ย� ำ
มากขึ้น และดังนั้นจึงจะท�ำให้เศรษฐศาสตร์เป็นประโยชน์มากขึ้นต่อสั งคม

THE PAPER MENAGERIE
AND OTHER STORIES
สวนสั ตว์กระดาษ และเรื่องสั้ นอื่นๆ
เขียน: KEN LIU
แปล: ลมตะวัน
ราคา: 295 บาท
ISBN: 978-616-93076-7-9
ดูตัวอย่างและสั่ งซื้อ: https://salt.co.th/the_paper_menagerie/

รวมเรื่องสั้ นของ เคน หลิว นักเขียนเลือดมังกรผู้ไปเติบโตในดินแดนพญาอินทรี
ที่ บ อกเล่ า ตั้ ง แต่ ก ารปรั บ ตั ว ในสภาวะความเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ ม
อันท�ำให้ตัวละครต้องกลายเป็นคนแปลกหน้าแม้แต่กับตัวเอง การต่อสู้ ภายในว่า
สิ่ งใดควรท�ำหรือไม่ควรท�ำ การเปลีย
่ นแปลงทางวัฒนธรรมทีแ
่ ม้แต่ภต
ู ผ
ิ ป
ี ศ
ี าจยัง
ไม่อาจต้านทานได้ ข้อถกเถียงเชิงจริยธรรมของความเป็นส่ วนตัว อาชญากรรม
รูปแบบใหม่ที่มากับการพัฒนาของเทคโนโลยี ไปจนถึงกระทั่งการท�ำหนังสื อของ
มนุษย์ต่างดาวสายพันธุ์ต่างๆ
เรื่องทั้งหมดนั้น ถูกเสนอผ่านเรื่องเล่าเหนือจริงที่หลากหลายด้วยไซไฟแฟนตาซี
สตีมพังก์ หรือกระทั่งย้อนยุคไปสมัยจีนโบราณ เหล่านี้ล้วนการันตีด้วยการคว้า
สามรางวัลใหญ่อย่าง Hugo, Nebula และ World Fantasy Award มาได้ภายใน
ในปีเดียวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
จุดเด่นที่น่าสนใจนิเรื่องสั้ นไซฟแฟนตาซีของหลิวก็คือ เขาไม่เน้นการจินตนาการ
ถึงโลกในอนาคตนัก แต่กลับมุง่ เน้นไปทีผ
่ ลของความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่มีต่อความสั มพันธ์ของมนุษย์...หรือแม้กระทั่งปีศาจ

THE HAPPINESS HYPOTHESIS
วิทยาศาสตร์แห่งความสุ ข
เขียน: JONATHAN HAIDT
แปล: โตมร ศุขปรีชา
ราคา: 450 บาท
ISBN : 978-616-93076-6-2
ดูตัวอย่างและสั่ งซื้อ: https://salt.co.th/the-happiness/

ความสุ ขมาจากไหน-ต้องท�ำอย่างไรถึงมีความสุ ข
เพื่ อตอบค�ำถามนั้น โจนาทาน เฮดต์ (Jonathan Haidt) นักจิตวิทยาสั งคม
ผูท
้ ำ� งานในสาขาจิตวิทยาเชิงบวก หรือ Positive Psychology แขนงหนึ่งของวิชา
จิ ต วิ ท ยา ที่ พ ยายามค้ น หาวิ ธี ท� ำ ให้ ชี วิ ต มี ค วามสุ ข พาเราท่ อ งไปในดิ น แดนคู่
ตรงข้ า มของแนวคิดต่างๆ ตั้ง แต่ ภู มิ ปั ญญาโบราณ ไปจนถึ ง การค้ นพบของ
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่
สิ่ งที่หนังสื อเล่มนี้บอกเราก็คือ ความสุ ขมิได้อยู่ ณ ฟากใดฟากหนึ่งของแนวคิด
้ รอให้เราเข้าใจ
ทัง้ หลาย หากแต่อยูใ่ นพื้นทีเ่ วิง้ ว้างระหว่างดินแดนความคิดเหล่านัน
เพื่อให้เราไปถึง หรืออย่างน้อยคือไม่ห่างเหินกันเกินไป

THE MYTHS OF INNOVATION
มายานวัตกรรม
เขียน: SCOTT BERKUN
แปล: สฤณี อาชวานันทกุล
ราคา: 360 บาท
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