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Salt Publishing เป็นส� ำนักพิมพ์ทม
ี่ งุ่ หมายจะสร้างสรรค์หนังสื อทีม
่ วี ท
ิ ยาศาสตร์
และปรั ช ญาเป็ น รากฐาน ผ่ า นการแปลหนั ง สื อ ในหมวดวิ ท ยาศาสตร์ ปรั ช ญา
เทคโนโลยี ไปจนถึงนวนิยายวิทยาศาสตร์
แม้หนังสื อที่เราเลือกมาแปลจะเป็นหนังสื อที่แน่นหนักด้วยความรู้ แต่โดยรวมแล้ว
ต่างผ่านมือของผู้เขียนที่มีความสามารถในการท�ำเรื่องยากๆ ให้เข้าใจได้โดยง่าย
ท�ำให้หนังสื อทุกเล่มที่เราจัดพิมพ์นั้นเป็นหนังสื อจริงจังที่เป็นมิตรกับผู้อ่าน สามารถ
อ่านเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ความรู้ไปด้วย
ส� ำนักพิมพ์ของเรา เชื่อในการเปิดมุมมองและเชื่อมต่อกับโลกความรู้ด้วยการอ่าน
เพราะ Salt หรือ เกลือ นั้น คือผลึกที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่ งที่แตกต่างอย่างสารที่เป็นกรด
และด่ า งมารวมตั ว ท� ำ ปฏิ กิ ริ ย ากั น ดั ง นั้ น วิ ท ยาศาสตร์ ปรั ช ญา นวนิ ย าย
สาระความรู้ ก็ยอ
่ มสามารถรวมตัวกันก่อเกิดเป็นผลึกความคิดแสนสนุกให้ผอ
ู้ า่ นได้
เช่นเดียวกัน
Salt Publishing จึงถือก�ำเนิดขึ้นก็ด้วยเหตุผลเช่นนี้เอง

รายนามผู้ก่อตั้งส� ำนักพิมพ์ Salt Publishing

สฤณี อาชวานันทกุล

โตมร ศุ ขปรีชา

ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์

แอลสิ ทธิ ์ เวอร์การา

สุ ธรรม ธรรมรงค์วิทย์

SCIENCE
SCI001

SCI002

SCI003

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

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

ชีวประวัติของไอแซก นิวตัน เพื่อรู้จัก
นิวตันมากขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจ
ต่อความพยายามฝ่ าฝั นสู่ ความส� ำเร็จ

เรื่ อ งราวความยากล� ำ บากของการ
ฝึ ก ฝนเพื่ อ เป็น นั ก บิ น อวกาศ ที่ ต้ อ ง
เตรียมตัวอย่างหนักเพื่ อไปใช้ชีวิตอยู่
ในสภาพที่แรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์

ท�ำความเข้าใจตัวตนทีแ
่ ท้จริงของเวลา
ซึ่งจะถอดรื้อความเข้าใจเดิมๆ ที่เรา
ต่างมีตอ
่ เวลาออกไปทัง้ หมดด้วยภาษา
ที่สวยงามและเข้าใจง่าvย

SCI004

SCI005

THE HAPPINESS
HYPOTHESIS
วิทยาศาสตร์แห่งความสุ ข
เขียน: Jonathan Haidt
แปล: โตมร ศุขปรีชา
ราคา: 450 บาท
ISBN: 978-616-93076-6-2
หาความหมายของชีวิตและความสุ ข
ด้ ว ยการทบทวนตั้ ง แต่ ป รี ช าญาณ
โ บ ร า ณ ไ ป จ น ถึ ง ก า ร ค้ น พ บ ข อ ง
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่

SCI006

THE SPORTS GENE
ยอดมนุษย์นักกีฬา
เขียน: David Epstein
แปล: ธัญญารัตน์ ดอกสน
ราคา: 450 บาท
ISBN: 978-616-8266-00-7

THE LION IN THE LIVING ROOM
ใครคือเจ้าของบ้าน ฉันหรือแมว
เขียน: Abigail Tucker
แปล: โตมร ศุขปรีชา
ราคา: 330 บาท
ISBN: 978-616-8266-07-6

ค้ น หาค� ำ ตอบว่ า ความเก่ ง กาจของ
นั ก กี ฬ านั้ น เกิ ด จากการฝึ ก ฝนอย่ า ง
หนักหรือเป็นพรสวรรค์ที่ฝังในยีนมา
แต่ก�ำเนิด

บอกเล่าเรื่องแมวในมุมมองทีล
่ งลึกไป
ถึ ง ตั ว ตนที่ แ ท้ จ ริ ง ของมั น ตั้ ง แต่
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องแมว การเข้ า หา
มนุษย์ ความร้ายกาจของเจ้าสั ตว์สี่ขา
ที่มีแผนจะยึดครองโลก

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

SCIENCE
SCI007

SCI008

THE FORMULA
วิทยาศาสตร์แห่งความส� ำเร็จ
เขียน: Albert-László Barabási
แปล: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
ราคา: 340 บาท
ISBN: 978-616-8266-08-3
กฎแห่งความส� ำเร็จ 5 ข้อ ที่ถูกวิจัยมา
แล้วว่าได้ผลจริง และสามารถน�ำไป
ปรับใช้ได้กบ
ั ความส� ำเร็จได้ทก
ุ รูปแบบ

LONELINESS
วิทยาศาสตร์แห่งความเหงา
เขียน: John T. Di Cacioppo และ
William Patriack
แปล: โตมร ศุขปรีชา
ราคา: 415 บาท
ISBN: 978-616-8266-14-4
เข้าใจความเหงาอย่างลึกซึ้งลงไปถึง
แก่น ว่าความเหงาส่ งผลกระทบกับตัว
เรา สั งคมและมนุษยชาติอย่างไรบ้าง

SCI009

THE WORLD WITHOUT US
เมื่อโลกไม่มีเรา
เขียน: Alan Weisman
แปล: สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
ราคา: 440 บาท
ISBN: 978-616-8266-17-5
สารคดีที่ฉายภาพให้เห็นถึงโลกที่ไม่มี
มนุษย์อยู่ ว่าจะเป็นไปอย่างไรบ้าง สิ่ ง
ต่างๆ จะคงอยู่หรือหายไปหรือเปล่า

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

TECHNOLOGY
TEC001

TEC002

RISE OF THE ROBOTS
หุ่นยนต์ผงาด
เขียน: Martin Ford
แปล: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
ราคา: 415 บาท
ISBN: 978-616-93076-7-9
เพื่ อ ความเข้ า ใจและพร้ อ มรั บ มื อ กั บ
Disruptive Technology ที่หุ่นยนต์
ก� ำ ลั ง เ ข้ า ม า ท� ำ ง า น แ ท น ที่ ม นุ ษ ย์
มากขึ้นเรื่อยๆ

WEAPONS OF MATH
DESTRUCTION
บิก
๊ ดาต้ามหาประลัย
เขียน: Cathy O’Niel
แปล: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
ราคา: 360 บาท
ISBN: 978-616-93076-5-5
รูเ้ ท่าทันถึงด้านร้ายของบิก
่ าก
๊ ดาต้าทีห
น�ำไปใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็อาจเกิด
ความเสี ยหายต่อชีวิตคนหรือกระทั่ง
ท�ำให้สังคมเสี ยหายได้

TEC003

THE MYTHS OF INNOVATION
มายานวัตกรรม
เขียน: Scott Berkun
แปล: สฤณี อาชวานันทกุล
ราคา: 360 บาท
ISBN: 978-616-93076-9-3
ทลายมายาคติสิบประการทีส
่ ั งคมมีตอ
่
นวั ต กรรม รวมทั้ ง ปลดปล่ อ ยเรา
สู่ อิสระแห่งการริเริ่มคิดค้นนวัตกรรม
ด้วยตนเอง

TEC004

THE MOST HUMAN HUMAN
ปั ญญา-มนุษย์-ประดิษฐ์
เขียน: Brian Christian
แปล: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
ราคา: 415 บาท
ISBN: 978-616-8266-01-4
ตั้ ง ค� ำ ถามส� ำ คั ญ ต่ อ มนุ ษ ย์ ผ่ า นการ
ทดสอบทั ว ริ ง ทุ ก วั น นี้ หุ่ น ยนต์ ใ กล้
เคียงมนุษย์มากขึ้น หรือมนุษย์ก�ำลัง
เข้าใกล้ความเป็นเครื่องจักรกันแน่

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

PHILOSOPHY
PHI001

PHI002

PHI003

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

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

MORAL TRIBES
พวกฉัน พวกมัน พวกเรา
เขียน: Joshua Greene
แปล: วิสาลินี ฤกษ์ ปฏิมา เดอเบส
ราคา: 485 บาท
ISBN: 978-616-8266-09-0

เรียนรู้และเข้าใจความหมายของการ
เติบโต ที่โลกในอุดมคติมักไม่เป็นจริง
อีกต่อไป และเราต้องสร้างสมดุลให้
ความขัดแย้งนั้น

เศรษฐศาสตร์จะไม่ใช่วชิ าทีด
่ เู ลือดเย็น
และเห็นแก่ตัวหากให้จริยศาสตร์กลับ
มาร่วมท�ำงานด้วยกันอีกครั้ง และจะ
เป็นประโยชน์ต่อสั งคมมากขึ้นด้วย

เปิดเผยต้นตอปั ญหาของความขัดแย้ง
ว่าท�ำไมคนที่มีแนวคิดต่างกันจึงต้อง
ขัดแย้งกันอยูเ่ สมอ พร้อมเสนอหนทาง
ที่น�ำไปสู่ การอยู่ร่วมกันได้ดียง่ิ ขึ้น

PHI005

PHI004

JUSTICE
ความยุติธรรม
เขียน: Michael J. Sandel
แปล: สฤณี อาชวานันทกุล
ราคา: 300 บาท
ISBN: 978-616-8266-11-3

WHAT MONEY CAN’T BUY
เงินไม่ใช่พระเจ้า
เขียน: Michael J. Sandel
แปล: สฤณี อาชวานันทกุล
ราคา: 270 บาท
ISBN: 978-616-8266-21-2

น�ำเสนอแนวคิดทางปรัชญาต่อเรื่อง
ความยุตธ
ิ รรม และประเด็นสาธารณะ
ต่างๆ ที่ถูกหยิบยกมาเพื่อถกเถียงกัน
ท�ำให้มองเรือ
่ งต่างๆ ในมุมมองทีก
่ ว้าง
ขึ้น โดยไม่ตัดสิ นว่าใครถูกหรือผิด

ตั้งค�ำถามถึงตลาดกับศี ลธรรม เมื่อ
เสรีนิยมเติบโตขึ้นอย่างไม่มีท่าทางจะ
หยุด จนอาจเลยคานกั้นของศี ลธรรม
ไป บทบาทของตลาดคืออะไร? อ�ำนาจ
ของเงินควรมีมากน้อยแค่ไหนกัน?

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

BUSINESS
BIZ001

BIZ002

BIZ003

WHY WE WORK
เราท�ำงานไปท�ำไม
เขียน: Barry Schwartz
แปล: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
ราคา: 225 บาท
ISBN: 978-616-8266-04-5

PAYOFF
เราท�ำงานแล้วได้อะไร
เขียน: Dan Ariely
แปล: สฤณี อาชวานันทกุล
ราคา: 225 บาท
ISBN: 978-616-8266-03-8

IN PRAISE OF WASTING TIME
เราท�ำงานอย่าปล่อยให้งานท�ำเรา
เขียน: Alan Lightman
แปล: โตมร ศุขปรีชา
ราคา: 225 บาท
ISBN: 978-616-8266-05-2

ร่วมหาเหตุผลทีท
่ ำ� ให้คนเราต้องท�ำงาน
“เงิน” เป็นสาเหตุให้เราต้องท�ำงานจริง
หรือไม่ และงานที่ดีค วรจะเป็น แบบ
ไหนกันแน่

พู ดถึงแรงจูงใจที่อาจไม่ใช่แค่กับงาน
้ แต่ทำ� ให้เราเห็นถึงความส� ำคัญ
เท่านัน
ของแรงจู ง ใจในการที่ ท� ำ ให้ ค นเรา
ลงมือท�ำอะไรสั กอย่าง

การพักหรือการเสี ยเวลาไปบ้างก็ไม่ใช่
เรื่องเลวร้าย เมื่อเดินช้าลงและมอง
รอบตัว อาจค้นพบบางอย่างทีเ่ คยมอง
ข้ามไป ซึ่งอาจน�ำไปสู่ สิ่งที่ดีข้ น
ึ

BIZ004

BIZ005

BAD BLOOD
เลือดชั่ว
เขียน: John Carreyrou
แปล: สฤณี อาชวานันทกุล
ราคา: 450 บาท
ISBN: 978-616-8266-06-9

RANGE
วิชารู้รอบ
เขียน: David Epstein
แปล: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
ราคา: 415 บาท
ISBN: 978-616-8266-18-2

เปิ ด โปงเรื่ อ งจริ ง อั น อื้ อ ฉาวแห่ ง
ซิ ลิ ค อนแวลลี ย์ ค� ำ หลอกลวงของ
บริษัทเทราโนสต่อเหล่านักลงทุน ซึ่งน�ำ
ไปสู่ ก ารฟ้ องร้ อ งอย่ า งยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด
ครั้งหนึ่งในวงการสตาร์ทอัป

บอกเล่ า ว่ า การมี ทั ก ษะรอบด้ า นนั้ น
ดีอย่างไรในโลกปั จจุบัน ความรู้อย่าง
ละนิดละหน่อยในแต่ละสาขา อาจมา
รวมกันท�ำให้เราท�ำสิ่ งต่างๆ ได้ดีข้ น
ึ

BIZ006

GAMIFICATION
เกมมิฟิเคชัน
เขียน: ตรัง สุ วรรณศิลป์
ราคา: 195 บาท
ISBN: 978-616-8266-19-9
หนั ง สื อ ที่ จ ะหงายกลไกทั้ ง หมดของ
เกมมิ ฟิ เ คชั น ตั้ ง แต่ ห ลั ก การ การ
ออกแบบ แนวคิด วิธีวางแผน การน�ำ
ไปปรับใช้ รวมถึงข้อควรระวังในการ
ออกแบบเกมมิฟิเคชัน ที่น�ำไปใช้ได้ใน
ทุกๆ วงการ

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

BUSINESS
BIZ007

BILLION DOLLAR WHALE
ตุ๋นพันล้าน วาฬลวงโลก
เขียน: Tom Wright และ Bradley Hope
แปล: สฤณี อาชวานันทกุล
ราคา: 450 บาท
ISBN: 978-616-8266-23-6
สารคดีการโกงทางการเงินครั้งใหญ่
สุ ดในประวัติศาสตร์ เงินมหาศาลถูก
ยักยอกจากกองทุน ‘1MDB’ ซึ่งเกี่ยว
โยงไปถึงผู้มีอ�ำนาจและบริษัทต่างๆ
ในหลายประเทศทั่วโลก

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

ECONOMICS
ECN001

ECN002

POOR ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์ความจน
เขียน: Abhijit Banerjee, Esther Duflo
แปล: ฉันทวิชญ์ ตัณฑสิ ทธิ์
ราคา: 360 บาท
ISBN: 978-616-8266-12-0

THE POOR AND THEIR MONEY
การเงินคนจน
เขียน: Stuart Rutherford
แปล: สฤณี อาชวานันทกุล
ราคา: 240 บาท
ISBN: 978-616-8266-13-7

ลบมายาคติที่มีต่อความจนและคนจน
ท� ำ ให้ เ ข้ า อกเข้ า ใจคนจน แรงจู ง ใจ
และพฤติกรรมของคนจนอย่างแท้จริง
เพื่อน�ำไปสู่ การแก้ปัญหาอย่างถูกจุด

เข้าใจการใช้เงิน การออมเงิน ไปจนถึง
กลไกที่คนจนใช้ในการจัดการการเงิน
แท้ จ ริ ง แล้ ว คนจนต้ อ งการอะไรใน
การจัดการการเงินกันแน่

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

FICTION
FIC001

FIC002

FIC003

THE PAPER MENAGERIES AND
OTHER STORIES VOL.1
สวนสัตว์กระดาษและเรือ
่ งสั้นอืน
่ ๆ
เขียน: Ken Liu
แปล: ลมตะวัน
ราคา: 295 บาท
ISBN: 978-616-93076-7-9

THE PAPER MENAGERIES AND
OTHER STORIES VOL.2
ในระลอกกาลและเรื่องสั้ นอื่นๆ
เขียน: Ken Liu
แปล: ลมตะวัน
ราคา: 335 บาท
ISBN: 978-616-8266-02-1

THE BROKEN EARTH I :
THE FIFTH SEASON
กาลวิบัติ I : ฤดูมรณะ
เขียน: N.K.Jemisin
แปล: มุกดา จันทรศิลา
ราคา: 440 บาท
ISBN: 978-616-8266-16-8

รวมเรื่องสั้ นไซไฟที่ไม่เน้นจินตนาการ
ถึงโลกอนาคต แต่มงุ่ ส�ำรวจผลทีค
่ วาม
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีต่อมนุษย์...
หรือกระทั่งปีศาจ

รวมเรื่องสั้ นไซไฟอีก 7 เรื่องต่อจาก
สวนสั ตว์ กระดาษ ที่ แม้ ว่ า จะเต็ มไป
ด้วยเทคโนโลยีที่ล้�ำหน้า ทว่ายังคงมุ่ง
่ ส� ำรวจความลึกซึ้งของจิตใจมนุษย์
มัน

นิ ย ายว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งของคนที่ ถู ก กดขี่
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และ
การเอาตัวรอด ถ่ายทอดผ่านความน่า
ตื่นตาตื่นใจของโลกเหนือจินตนาการ

FIC004

FIC005

ALL SYSTEMS RED
(THE MURDERBOT DIARIES 1)
ฝ่าสั ญญาณฉุกเฉิน
เขียน: Martha Wells
แปล: พลอย โจนส์
ราคา: 225 บาท
ISBN: 978-616-8266-22-9

THE HIDDEN GIRL AND
OTHER STORIES
ดรุณีเร้นเงาและเรื่องสั้ นอื่นๆ
เขียน: Ken Liu
แปล: ลมตะวัน
ราคา: 480 บาท
ISBN: 978-616-8266-24-3

บันทึกเรื่องราวการเดินทางผจญภัย
ของมนุษย์และ ‘บอต’ ที่ได้ค้นพบบาง
สิ่ งซึ่งหยั่งลึกลงไปในจิตใต้ส�ำนึกของ
ปั ญญาประดิษฐ์

รวมเรื่องสั้ นไซไฟแฟนตาซี 18 เรื่องที่
ผูกอดีตสู่ อนาคต แต่ในขณะเดียวก็
เน้นความสั มพันธ์ ความรัก ความทรง
จ�ำ หรือความเป็นมนุษย์นั่นเอง

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

CULTURE
CUL001

BOARD GAME UNIVERSE V2
จักรวาลกระดานเดียว ฉบับปรับปรุง
เขียน: สฤณี อาชวานันทกุล
ราคา: 305 บาท
ISBN: 978-616-8266-20-5
รวมสารพัดเสน่ห์และเรื่องราวประวัติ
ของบอร์ดเกม ผู้ออกแบบบอร์ดเกม
ไปจนถึงแวดวงบอร์ดเกมในไทย ที่จะ
พาเข้าสู่ จักรวาลของเกมกระดาน ซึ่ง
น่าตืน
่ ตาตืน
่ ใจแบบทีค
่ ณ
ุ อาจคาดไม่ถงึ

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

วิทยาศาสตร์
SCIENCE

SCIENCE

SCI001

ISAAC NEWTON
ไอแซก นิวตัน

นักวิทยาศาสตร์คนแรกและพ่ อมดคนสุ ดท้าย
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

James Gleick
สฤณี อาชวานันทกุล
304 หน้า
360 บาท
978-616-93076-1-7

ทันทีทเี่ อ่ยชื่อ “ไอแซก นิวตัน” หลายคนคงนึกภาพลูกแอปเปิลหล่นใส่ หวั ชายทีน
่ ัง่ เหม่อ
อยู่ใต้ต้นแอปเปิล หรือไม่ก็น่วิ หน้าเมื่อความทรงจ�ำเกี่ยวกับการสอบไล่เรื่องกลศาสตร์
แคลคูลัส และสมการแรงโน้มถ่วงทั้งหลายสมัยมัธยมเวียนวนกลับมาในหัว
หากแม้นส� ำหรับวิศวกร นักดาราศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์แขนงอื่นทั้งหมด ชื่อของ
นิวตันย่อมสถิตชั่วนิรันดร์ในฐานะ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
ทว่าในหนังสื อเล่มนี้ เจมส์ กลีก ฉายภาพอย่างแจ่มชัดว่า การค้นพบของนิวตันมิได้เกิด
จากการ ‘ปิ๊งแวบ’ แบบปั จจุบันทันด่วนดังที่ภาพลูกแอปเปิลตกชี้ชวนให้เราคิด หากแต่
เป็นส่ วนผสมระหว่างพรสวรรค์กับพรแสวง อัจฉริยภาพและความวิริยะอุตสาหะอัน
ยาวนานและไม่เคยหยุดนิ่งตราบวันตาย
ส่ วนสมญา ‘บิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่’ นั้นก็กลบเกลื่อนลักษณะ ‘ไม่เป็ น
วิทยาศาสตร์’ (ในความหมายสมัยใหม่ที่เราใช้) ของนิวตันในหลายแง่มุม ตั้งแต่การ
เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุตัวยง ไปจนถึงความสนใจในไสยศาสตร์ และการลุแก่อ�ำนาจ
จนโทสจริตเข้าครอบง�ำ
นิ ว ตั น เป็ น ชายสั น โดษที่ แ ทบไม่ เ คยเดิ น ทางไปไหนเลย แต่ ก ลั บ มี จิ น ตนาการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างไร้ขอบเขต เขาเห็นสิ่ งที่คนอื่นมองไม่เห็น เห็นพลวัตทั้งมหภาคใน
ระยะทางไกลโพ้นจากพื้นผิวโลก เห็นกระทั่งจุลภาคขนาดเล็กกว่าตาเห็น
นิวตันเปิดประตูสู่โลกใหม่ให้กับเรา ทว่าตัวเขาเองมิได้ก้าวเท้าข้ามมา เขาเป็นทั้งนัก
วิทยาศาสตร์และพ่อมด ผู้เลื่อมใสในศาสนาและนักคิดนอกรีต เป็นมนุษย์ปุถุชน และ
บางคราวก็เกรี้ยวปานอสู รร้าย

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

SCIENCE

SCI002

PACKING FOR MARS

เก็บกระเป๋าไปดาวอังคาร
สารพั ดเรือ
่ งราวเฮฮาและโหยไห้ใน
ประวัติศาสตร์การส� ำรวจอวกาศของมนุษย์
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Mary Roach
สฤณี อาชวานันทกุล
344 หน้า
380 บาท
978-616-93076-4-8

เมือ
่ ต้องไปอยูใ่ นอวกาศ สิ่ งทีก
่ ลายเป็นศูนย์ไม่ใช่แค่แรงโน้มถ่วง แต่ทก
ั ษะการเอาชีวต
ิ
รอดในแต่ ล ะวั น ที่ เ ราเรี ย นรู้ ต ลอดมาก็ จ ะกลายเป็น ศู น ย์ ด้ ว ย ไม่ ว่ า ตอนอยู่ บ นโลก
เราจะท�ำเรื่องต่างๆ นั้นได้เชี่ยวชาญแค่ไหนก็ตาม
นั่นเพราะอวกาศไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การมีชีวิตอยู่ของมนุษย์แม้แต่
วินาทีเดียว
การไปส� ำรวจอวกาศจึงไม่ใช่แค่การสร้างจรวดหรือยานส� ำรวจใดๆ แต่ยังรวมถึงการ
สร้างวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งความรู้ใหม่ๆ ที่จะท�ำให้มนุษย์สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสภาพ
เช่นนั้นได้ด้วย
จักรวาลไม่ได้มีแค่โลกฉันใด นักบินอวกาศก็ไม่ได้มีแค่นีล อาร์มสตรองฉันนั้น ทั้งที่มี
ส่ ว นที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งมากในการส่ ง มนุ ษ ย์ ไ ปส� ำ รวจอวกาศ แต่ ตั ว มนุ ษ ย์ อ วกาศกลั บ
ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนเท่าใดนัก และที่ลึกลับกว่านั้นก็คือหนทางสู่ การเป็น
มนุษย์อวกาศ ที่ต้องเรียนรู้ทักษะการด�ำรงชีวิตทุกอย่างใหม่หมด
เมื่ออยู่ในอวกาศจะกินอย่างไร ขับถ่ายอย่างไร นอนอย่างไร มีเพศสั มพันธ์ได้หรือไม่
การเดินทางไปยัง-อยูใ่ น-กลับจากอวกาศ จะส่งผลอะไรต่อร่างกายของมนุษย์บา้ ง เหล่า
้ นาซาถึงกับใช้ศพคนจริงๆ ในการทดลอง
นีเ้ ป็นเรือ
่ งละเอียดอ่อนทีท
่ ำ� ให้ในสมัยหนึ่งนัน
ทัง้ หมดนีค
้ อ
ื ความลึกลับอันยิง่ ใหญ่ในเงามืด ทีม
่ ค
ี วามน่าค้นหาไม่แพ้ปริศนาของอวกาศ
และ แมรี โรช ก็ได้นำ� เรือ
่ งราวเหล่านีม
้ าเรียงร้อยด้วยอารมณ์อน
ั หลากหลาย ทีบ
่ างช่วง
้
ตอนก็ทำ� ให้เราต้องหัวเราะออกมา บางคราก็นา่ สะเทือนใจ และในบางอย่างนันก็อาจถึง
ขั้นพะอืดพะอมจนอาเจียนจุกคอ

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

SCIENCE

SCI003

หมด

THE ORDER OF TIME
ความลีล้ ับของเวลา
ถอดปริศนาแห่งเวลาในสายตาควอนตัมฟิสิกส์
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Carlo Rovelli
โตมร ศุขปรีชา
216 หน้า
280 บาท
978-616-93076-3-1

เวลาคือสิ่ งลี้ลับเต็มไปด้วยปริศนา มนุษย์สงสั ยเสมอมาว่าเวลาคืออะไร
หนังสื อเล่มนีพ
้ ยายาม ‘ถอดรื้อ’ ความลีล
้ บ
ั ของเวลา ผ่านความเข้าใจของยักษ์ ใหญ่ทาง
้
ความคิด ตังแต่อริสโตเติล ถึงไอแซก นิวตัน และอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
คาร์โล โรเวลลี ผูเ้ ขียนมักเปิดการบรรยายเกีย
่ วกับเวลาของเขา ด้วยการบอกความจริง
อันน่าตื่นเต้นว่า เมื่ออยู่บนโลก เวลาของคนซึ่งอยู่ในที่ที่สูงกว่า จะเดินเร็วกว่าเวลาของ
คนซึ่งอยู่ในที่ที่ต่ำ� กว่า
ตลอดเวลาทีผ
่ า่ นมา ความเข้าใจทัว่ ไปเกีย
่ วกับเวลาคือมันเคลือ
่ นทีเ่ ป็นเส้ นตรงจากอดีต
สู่ อนาคตโดยมีปัจจุบันเป็นทางผ่าน และมีตัวตนที่แท้จริงอยู่ในนาฬิ การูปแบบต่างๆ ที่
คอยก�ำกับชีวิตเรา
ทว่า คาร์โล โรเวลลี บอกเราว่า ความเข้าใจเดิมๆ ที่มีต่อเวลานั้นผิด และยิ่งกว่านั้นคือ
โดยแท้แล้ว เวลาอาจเป็นสิ่ งที่ไม่มีอยู่จริง
เมื่อเราพู ดว่า ‘ปั จจุบัน’ ราวกับเป็นภาวะหนึ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แท้จริงแล้ว
ปั จจุบันที่เราพู ดและนึกถึงอยู่นั้น ก�ำลังกลายเป็ นอดีต และเดินทางสู่ อนาคตด้วย
ความเร็วที่ท�ำให้มันเปลี่ยนไปก่อนเราจะพู ดค�ำว่าปั จจุบันจบเสี ยอีก
เราต่างมีเวลาเป็นของตัวเอง เวลา ‘เดียวกัน’ ที่เราแต่ละคนมี ผ่านตัวเลขบอกเวลาใน
้ แท้แล้วไม่ใช่เวลาเดียวกันดังทีเ่ ราเข้าใจเสมอมา คาร์โล โรเวลลี จะบอกเรือ
นาฬิกานัน
่ ง
้
นันด้วยการน�ำเรื่องยากๆ อย่างควอนตัมฟิสิกส์ มาอธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆ อย่าง
ตระการตาด้วยภาษาราวกับวรรณกรรมเรื่องแต่ง
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THE HAPPINESS
HYPOTHESIS

วิทยาศาสตร์แห่งความสุข
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Jonathan Haidt
โตมร ศุขปรีชา
432 หน้า
450 บาท
978-616-93076-6-2

ความสุ ขมาจากไหน ต้องท�ำอย่างไรถึงมีความสุ ข?
ค�ำถามที่มนุษย์พร�่ำถามกันมาทุกยุคทุกสมัย และเพื่อตอบค�ำถามนั้น โจนาทาน เฮดต์
(Jonathan Haidt) นักจิตวิทยาสั งคม ผูท
้ ำ� งานในสาขาจิตวิทยาเชิงบวก หรือ Positive
่
Psychology แขนงหนึงของวิชาจิตวิทยา ที่พยายามค้นหาวิธีท�ำให้ชีวิตมีความสุ ข พา
เราท่องไปในดินแดนคู่ตรงข้ามของแนวคิดต่างๆ
ระหว่างภูมิปัญญาโบราณ ตั้งแต่ขงจือ พระพุ ทธเจ้า พระเยซู กับการค้นพบของ
วิทยาศาสตร์ยุคใหม่
ระหว่างการท�ำงานของจิตอันล�้ำลึก และการท�ำงานของสมองผ่านระบบประสาท
ระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกที่มีท้งั ความเหมือนและแตกต่าง
ระหว่างปรัชญา ศาสนา และระบบศีลธรรม และกระทั่งอนุรักษนิยมกับเสรีนิยม
สิ่ งที่โจนาทาน เฮดต์ บอกเราผ่านหนังสื อเล่มนี้คือ ความสุ ขมิได้อยู่ ณ ฟากใดฟากหนึ่ง
ของแนวคิดทั้งหลาย หากแต่อยู่ในพื้นที่เวิ้งว้างระหว่างดินแดนความคิดเหล่านั้น
ความสุ ขอาจไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่การจะเข้าใจความสุ ขได้อย่างถ่องแท้ต่างหากที่
เป็นเรื่องซับซ้อน ความสุ ขก�ำลังรอให้เราเข้าใจ เพื่ อให้เราไปถึง หรืออย่างน้อยคือ
ไม่ห่างเหินกันเกินไป
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THE SPORTS GENE
ยอดมนุษย์นักกีฬา
มหัศจรรย์พันธุกรรมหรือสั จธรรมการซ้อม
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

David Epstein
ธัญญารัตน์ ดอกสน
472 หน้า
450 บาท
978-616-8266-00-7

ความสงสั ยที่ เดวิด เอปสตีน ผู้เขียนหนังสื อเล่มนี้ มีต่อ พรสวรรค์และพรแสวง นั้น
มีมาตั้งแต่เมื่อเขายังเรียนอยู่ในระดับมัธยมปลาย
ในตอนนั้น เอปสตีนได้พบกับนักวิ่งทีมโรงเรียนของเขา ซึ่งเป็นชาวจาเมกาตัวอวบอ้วน
พุ งยื่นทะลุเสื้ อวิง่ แต่เมื่อออกวิง่ เขาสามารถเร่งจากอันดับสี่ ข้ น
ึ ไปอยูอ
่ น
ั ดับหนึ่งและพา
ทีมโรงเรียนคว้าแชมป์ ระดับรัฐไปได้
เมื่อศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เอปสตีนก็เกิดความสงสั ยในเรื่องนั้นขึ้นมาอีกว่า ท�ำไม
ทีมวิ่งของตนที่มีอยู่ห้าคนนั้น กลับกลายเป็นนักวิ่งที่ไม่เหมือนกันเลย ทั้งๆ ที่ก็ผ่านการ
ฝึกซ้อมแบบเดียวกันในทุกๆ วัน
ความสงสั ยเหล่านี้ท�ำให้วันหนึ่งเอปสตีนออกเดินทางไปหลากหลายที่ท่วั โลก ไม่ว่าที่น่น
ั
จะอยู่ใต้เส้ นศู นย์สูตรหรืออยู่เหนือเส้ นอาร์กติกเซอร์เคิล ท�ำให้เอปสตีนได้พบกับนัก
วิทยาศาสตร์ชั้นน�ำ แชมป์ โอลิมปิก หรือกระทั่งนักกีฬาทั้งที่เป็นสั ตว์สี่เท้าและคนสอง
เท้า ซึ่งต่างมีการกลายพันธุ์แบบหายาก ที่ท�ำให้ท้งั คนและสั ตว์เหล่านั้นมีความสามารถ
เป็นเลิศในสาขาการกีฬาของตนเอง
การเดินทางและการพู ดคุยเหล่านั้นได้กลายมาเป็นหนังสื อเล่มนี้ ที่จะฉายภาพให้เห็น
ชัดเจนขึ้นว่า การที่ยูเซน โบลต์, ไมเคิล เฟ็ลปส์ , เซเรนา วิลเลียมส์ เป็นสุ ดยอดนักกีฬา
ในสาขาของตน หรือกระทั่งการที่เพื่อนสั กคนของเราเองมีสมรรถนะทางการกีฬาแตก
ต่างจากเราทั้งที่แทบไม่ได้ท�ำอะไรแตกต่างกัน
้ มาจากยีนอันแปลกประหลาดทีต
ความแตกต่างนัน
่ ด
ิ ตัวมาแต่กำ� เนิด หรือมาจากการฝึก
ซ้อมอันหนักหน่วงเหนือผู้อ่น
ื
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THE LION IN THE
LIVING ROOM
ใครคือเจ้าของบ้าน
ฉันหรือแมว
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Abigail Tucker
โตมร ศุขปรีชา
304 หน้า
330 บาท
978-616-8266-07-6

นี่คือเรื่องของ ‘แมว’ ซึ่งเป็นเสมือน ‘นายทาส’ ยุคใหม่ที่ว่ากันแบบข�ำๆ ว่า แมวก�ำลัง
จะ ‘ยึดครองโลก’ ซึ่งถ้าคุณได้อ่านหนังสื อเล่มนี้ จะรู้เลยว่าการยึดครองโลกของแมว
นั้น ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ !
แต่คุณรู้ไหมว่ากระบวนการ ‘ยึดครองโลก’ ของแมวบ้านนั้น ไม่ได้เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นเมื่อ
เร็วๆ นี้หรอก มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกสุ ด เมื่อแมวเริ่ม ‘เข้าหา’ มนุษย์เพื่อความสะดวก
สบายของมัน เพื่อให้มนุษย์หาเลี้ยง และสุ ดท้าย มันก็กลายเป็นสั ตว์เพียงชนิดเดียว ที่
หาทางบุกรุกเข้ามาหาเราจนกระทั่งถึงที่นอนอันสะดวกสบายอ่อนนุ่มอบอุ่น แถมยัง
ใช้สอยมนุษย์เป็นทาส โดยที่มันไม่ยอมตัวเป็น ‘สั ตว์เลี้ยง’ เต็มที่เหมือนกับสุ นัข
แมวสายพันธุท
์ ม
ี่ นุษย์คน
ุ้ เคยทีส
่ ุ ดและเห็นหน้าค่าตามันได้ทก
ุ หนทุกแห่งในโลก ในเมือง
่
ตามบ้าน หรือแม้กระทังบนเตียงนอนของคุณตอนนี้ แท้จริงแล้วเกือบทัง้ หมดเป็น alien
species คือเป็น ‘สั ตว์ต่างถิ่น’ ที่ไม่ได้มีถิ่นก�ำเนิดอยู่แถวๆ บ้านคุณเลย
แมวบ้ า นอยู่ ไ ด้ ทุ ก หนทุ ก แห่ ง ในโลกจริ ง ๆ มี ก ารพบแมวบนปากปล่ อ งภู เ ขาไฟ
ของฮาวาย ในถิ่นที่หนาวเหน็บที่สุด หรือในทะเลทรายร้อนแรง แต่ที่สร้างความกังวล
ให้ โ ลกที่ สุ ด ก็ คื อ เจ้ า เหมี ย วพวกนี้ อ ยู่ ไ ด้ แ ม้ ก ระทั่ ง ในระบบนิ เ วศเปราะบางอย่ า ง
กาลาปาโกส ดิ น แดนที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยสั ต ว์ ห ายากและใกล้ สู ญ พั น ธุ์ แถมยั ง ไม่ มี แ ม้
กระทั่งแหล่งน�้ำจืด
แอบิเกล ทักเกอร์ (Abigail Tucker) ได้รวบรวมความรูท
้ ัง้ ทางวิทยาศาสตร์และสั งคม
หลากหลาย ตั้งแต่ทฤษฎีวิวัฒนาการจนถึงจิตวิทยา มาบอกเล่าเอาไว้ในหนังสื อเล่มนี้
อย่างครบถ้วนกระบวนความ ทีอ
่ า่ นแล้วคุณจะเข้าใจใน ‘นายทาส’ ผูย
้ ง่ิ ใหญ่อย่าง ‘แมว
้
้
้
บ้าน’ ได้ดีขึน ลึกซึงขึน
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THE FORMULA
วิทยาศาสตร์แห่ง
ความสำ�เร็จ
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Albert-László Barabási
ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
296 หน้า
340 บาท
978-616-8266-08-3

เมื่อเห็นค�ำว่า ‘ความส� ำเร็จ’ อยู่บนปก คุณอาจคิดว่านี่เป็นแค่หนังสื อฮาวทูอีกเล่มที่จะ
ชี้ช่องทางให้คุณเดินไปสู่ ความก้าวหน้าในชีวิตและอาชีพการงาน
แน่นอนว่าหนังสื อเล่มนี้จะชี้ช่องทางให้คุณก้าวหน้า แต่ไม่ใช่ด้วยวิธีการลอยๆ หรือ
ตัวอย่างอันเป็นนามธรรมอย่างที่คุณอาจเคยพบมาจากหลายที่
เพราะนี่คือ ‘วิทยาศาสตร์แห่งความส� ำเร็จ’ ที่หมายความว่า วิทยาศาสตร์ จริงๆ
‘กฎแห่งความส� ำเร็จ’ ที่อธิบายไว้ในหนังสื อเล่มนี้ คือกฎทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการ
่ ใจพอจะพู ดว่ามัน
ทดสอบและวิจย
ั มาแล้วหลายต่อหลายครัง้ ได้ผลแม่นย�ำจนผูเ้ ขียนมัน
คือกฎสากลที่ตายตัวและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
แอลเบิร์ต-ลาซโล บาราบาชี ผู้เขียน เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านเครือข่าย ที่ริเริ่มท�ำวิจัย
เรื่องความส� ำเร็จเพราะว่าอยากได้ผลงานทีป
่ ระสบความส� ำเร็จสั กเรื่อง หลังศึกษาฐาน
้
ข้อมูลขนาดยักษ์จากทุกวงการ ตังสมมุตฐ
ิ านหลากหลายรูปแบบ และสร้างสู ตรค�ำนวณ
สลั บ ซั บ ซ้ อ น ผลลั พ ธ์ ที่ เ ขากั บ ที ม งานได้ อ อกมาก็ อ าจจะเรี ย กว่ า เป็ น งานวิ จั ย
‘พลิกวงการ’ ได้เลยทีเดียว
และมันเป็นกฎครอบจักรวาล ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใคร วัยไหน ท�ำงานอะไร ก็น�ำไป
ประยุกต์ใช้ได้ท้งั หมด เพียงปรับแปลงวิธีการให้เหมาะแก่สถานการณ์ตรงหน้าเท่านั้น
ทีนก
ี้ ข็ ้ น
ึ อยูก
่ บ
ั คุณแล้วว่าจะเชื่อกฎวิทยาศาสตร์เหล่านีไ้ หม และจะลองน�ำไปทดสอบใน
ชีวต
ิ จริงดูสักตัง้ หรือเปล่า เพราะสุ ดท้ายผลลัพธ์ทไ่ี ด้อาจก็เป็นความส� ำเร็จทีค
่ ม
ุ้ ค่าทีส
่ ุด
ส� ำหรับคุณ
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LONELINESS

วิทยาศาสตร์แห่ง
ความเหงา
ผู้เขียน

: John T. Cacioppo และ
William Patrick
ผู้แปล
: โตมร ศุขปรีชา
จ�ำนวนหน้า : 392
ราคาปก
: 415 บาท
ISBN
: 978-616-8266-14-4

ความเหงาเป็นสิ่ งสากล…
อาจจะบ่อยหรือไม่บ่อย มากหรือน้อย แต่เชื่อว่าในชีวิตของทุกคนต้องเคย ‘เหงา’
แต่รู้ไหมว่าความเหงาไม่ใช่เรื่องของคนเมืองยุคใหม่เท่านั้น แต่ความเหงาอยู่กับเรามา
แต่บรรพกาล ก่อนหน้าที่มนุษย์จะวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์อย่างทุกวันนี้เสี ยอีก
อย่างที่เรารู้กันว่ามนุษย์เป็นสั ตว์สังคม ความเหงาจึงเรียกได้ว่าเป็นส่ วนหนึ่งของชีวิต
มนุษย์
และที่จริงแล้วนั้น หากปราศจากความเหงา มนุษย์ก็อาจไม่เป็นมนุษย์อย่างที่เราเห็น
ก็ได้ เพราะความเหงามีส่วนส� ำคัญท�ำให้มนุษย์ ‘รอดชีวิต’ จากภยันตรายต่างๆ มาได้
ความเหงาดึงดูดมนุษย์ให้อยู่รวมกลุ่ม และการอยู่รวมกลุ่มนั้นเองที่ท�ำให้เรามีอ�ำนาจ
ต่อกรกับพลังของธรรมชาติมาได้
ผู้เขียน จอห์น ที. คาชิออปโป จากมหาวิทยาลัยชิคาโก จะพาเราไปท�ำความรู้จักกับ
‘ความเหงา’ ลึกซึ้งลงไปถึงแก่นของมัน ผู้เขียนศึ กษาความเหงาในแง่วิทยาศาสตร์
และประสาทศาสตร์มานานหลายสิ บปี หนังสื อเล่มนี้เรียกได้ว่าเป็น ‘งานบุกเบิกการ
ศึกษาเรื่องความเหงา’ เล่มแรกๆ ของโลกก็ว่าได้
‘วิทยาศาสตร์แห่งความเหงา’ จะท�ำให้คณ
ุ เข้าใจความเหงาอย่างลึกซึ้งยิง่ กว่าแค่ความ
รู้สึก และท�ำให้คุณเห็นว่าความเหงาส่ งผลกระทบต่อเรา ต่อสั งคม ต่อโลก ต่อมวล
มนุษยชาติอย่างไรบ้าง
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THE WORLD
WITHOUT US
เมื่ อโลกไม่มีเรา
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Alan Weisman
สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
448 หน้า
440 บาท
978-616-8266-17-5

หากในวันหนึ่ง มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยการมีอยู่ของมนุษย์
โดยที่ทุกสิ่ งทุกอย่างบนโลกยังอยู่ดังเดิม คุณคิดว่าธรรมชาติและชีวิตร่วมโลกที่เหลือ
จะสนองตอบอย่างไร...?
หนังสื อขายดีอันดับหนึ่ง ที่ได้รับรางวัล ‘หนังสื อเยี่ยมที่สุดประจ�ำปี 2007’ จาก
นิตยสาร TIME และจากอีกหลากหลายสถาบัน ที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปนานเพียงใด
ตราบใดทีก
่ ารกระท�ำของมนุษย์และสิ่ งทีม
่ นุษย์สร้างยังคงส่ งผลกับโลกใบนีอ
้ ยู่ หนังสื อ
เล่มนี้ก็ยังจะทรงพลังเสมอ
สารคดีเชิงบรรยายทีจ
่ ะฉายภาพให้เห็นถึงโลกอันไม่มม
ี นุษย์อยูอ
่ ก
ี ต่อไป สภาพบ้านเมือง
้
ตึ ก สู ง เสี ย ดฟ้ า สวนสาธารณะ รถไฟฟ้ าทั ง บนดิ น และใต้ ดิ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า งและ
สิ่ งก่อสร้างต่างๆ ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นจะพังทลายและสู ญสลายกลายเป็นเพียงฟอสซิล
เมื่อโลกไร้ซ่ งึ มนุษย์
แอลัน ไวส์ แมน จะเล่าให้เราฟั งว่า ท�ำไมอาคารที่เก่าแก่ที่สุดบางแห่งของเรา อาจเป็น
สถาปั ตยกรรมสุดท้ายทีห
่ ลงเหลืออยู่ และเหตุผลทีว่ า่ ท�ำไมพลาสติก ประติมากรรมส�ำริด
และคลื่นวิทยุที่มนุษย์สร้างขึ้น จะเป็นของขวัญที่ย่งั ยืนที่สุดส� ำหรับจักรวาล
‘เมื่อโลกไม่มีเรา’ จะท�ำให้คุณเห็นว่าธรรมชาติและสรรพสิ่ งบนโลกจะเป็นไปอย่างไร
หากไร้ ซ่ ึ ง มนุ ษ ย์ ถ่ า ยทอดผ่ า นแนวคิ ด ที่ ไ ม่ อ าจต้ า นทานได้ ด้ ว ยแรงโน้ ม ถ่ ว งหรื อ
ข้อกังขาใดๆ ท�ำให้เห็นภาพผลจากการกระท�ำของมนุษย์อย่างชัดเจนที่สุดในแบบที่
หนังสื อเล่มอื่นไม่เคยมีมาก่อน
เพื่อให้ตระหนักได้อย่างลึกซึ้งว่า “มนุษย์” ได้ ‘ท�ำ’ และ ‘ทิ้ง’ อะไรไว้กับโลกนี้บ้าง

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
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เทคโนโลยี
TECHNOLOGY

TECHNOLOGY
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RISE OF THE ROBOTS
หุ่นยนต์ผงาด
เทคโนโลยีและภัยแห่งอนาคตทีไ่ ร้งาน
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Martin Ford
ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
400 หน้า
415 บาท
978-616-93076-7-9

ณ อรุณรุ่งแห่งการเริ่มแพร่หลายของเครื่องจักร ความรับรู้ที่เราต่างมีต่อมันนั้น เป็น
่ ก็คอ
ไปในทางทีเ่ หมาะสมแก่ความหมายตามรากศัพท์ในภาษาเช็กของค�ำว่า Robot นัน
ื
Robota หรือ ‘แรงงานทาส’
นั่นท�ำให้แม้ในวันที่เครื่องจักรทั้งปวงเริ่มเข้ามาท�ำงานหลายๆ อย่างแทนมนุษย์ ‘เรา’
ในหลายๆ อาชีพก็ยังมองด้วยสายตาสบายใจ หรือกระทั่งหยิ่งผยอง ว่างานที่ท�ำอยู่น้น
ั
่
เปี่ ยมไปด้วยทักษะ และเรียกร้องซึงความละเอียดอ่อนซ้อนซับ จนไม่ต้องกังวลว่า
เครื่องจักรจะมาแย่งชิงไป
ทว่าในยุคทีเ่ ทคโนโลยีตา่ งๆ เติบโตอย่างรวดเร็วจนสร้างความปั่ นป่ วนไปในทุกภาคส่วน
ดังที่เราเรียกกันว่า ‘Disruptive Technology’ จักรกลทั้งหลายต่างถูกพั ฒนาให้
ฉลาดขึ้น คิดซับซ้อนขึ้น มีความสามารถมากขึ้น และเริ่มเอาชนะมนุษย์ในสิ่ งที่เคยมีแต่
มนุษย์ด้วยกันเท่านั้นที่ชนะกันได้
เครือ
่ งจักรก�ำลังไล่ลา่ เรา ไม่ใช่ดว้ ยการเข่นฆ่าอย่างในภาพยนตร์ แต่ดว้ ยทักษะทีห
่ ลายๆ
้
ด้านนันเหนือกว่าคนไปแล้ว พวกมันฉลาดกว่า ท�ำงานต่างๆ ได้ยาวนานกว่า และ
ไม่เคยมีปากเสี ยงใดๆ ในเรื่องค่าแรง การยึดต�ำแหน่งงานโดยเครื่องจักรนั้นก�ำลังจะ
ไม่ได้เกิดขึ้นแต่กับงานที่ใช้เพียงแรงงานอีกต่อไป มันเริ่มรุกรานมาถึงงานที่ใช้ทักษะ
และสติปัญญาหลายๆ ประเภท
อนาคตอัน ‘ไร้งาน’ ก�ำลังคืบคลานเข้ามา และไม่ใช่ในความหมายของความสุ ขสบาย
ไร้พันธะจากหน้าที่ต่างๆ แต่อาจคือความทุกข์ยากจากการไม่มีรายได้ หนังสื อเล่มนี้จะ
บอกเราว่าตอนนี้เครื่องจักรไล่ล่ามาถึงไหน เราจะหนีพ้นได้อย่างไร หรือมีวิธีใดที่ท�ำให้
สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันได้บ้าง
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WEAPONS OF MATH
DESTRUCTION
๊ ดาต้ามหาประลัย
บิก
เมือ
่ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นภัยต่อสั งคม

ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Cathy O’Neil
ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
320 หน้า
360 บาท
978-616-93076-5-5

ในปั จจุบน
ั ทีอ
่ ล
ั กอริทม
ึ ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ
้ มูลจ�ำนวนมหาศาล หรือ ‘บิก
๊ ดาต้า’ ก�ำลัง
เป็นพลังอ�ำนาจที่เข้ามามีอิทธิพลในการก�ำหนดเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตเรามากขึ้น
เรามักเชื่อมั่นว่าข้อมูลต่างๆ ที่ประมวลผ่านโมเดลทางคณิตศาสตร์น้ันมีความถูกต้อง
และแม่นย�ำ บางครั้งเราเชื่อมั่นโดยไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าโมเดลที่ว่านั่นหน้าตาเป็นอย่างไร
แคที โอ’นีล จึงจะมาเปิดเผยว่าแท้จริงแล้ว การวิเคราะห์บ๊ิกดาต้าด้วยอัลกอริทึม
ไม่จ�ำเป็นจะต้องให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเป็นธรรมเสมอไป มิหน�ำซ�้ำมันอาจเป็นการ
ตัดสิ นที่ ‘เปี่ ยมอคติ’ มาตั้งแต่ตอนเริ่มสร้างโมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ได้
หนังสื อเล่มนี้เผยด้านมืดอันน่าจับตาของ ‘บิ๊กดาต้า’ หรือ ‘อัลกอริทึม’ ที่เริ่มเข้ามามี
อิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ในด้านต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่การคัดเลือกเข้าโรงเรียนไป
จนถึงการค�ำนวณอัตราการจ่ายประกันหรือการตัดสิ นใจชั้นศาล ซึ่งล้วนถูกตัดสิ นใจ
ด้วยโมเดลทางคณิตศาสตร์ทั้งสิ้ น โดยกรณีศึกษาในหนังสื อเล่มนี้ ล้วนเป็นสิ่ งที่เกิด
ขึ้นจริง
ในแง่หนึ่ง บิก
่ ะท�ำให้ระบบจัดการพนักงานสามารถ
๊ ดาต้าอาจสามารถค้นหาแนวทางทีจ
่
ท�ำงานได้มป
ี ระสิทธิผลสูงสุด แต่อก
ี แง่หนึงบิก
๊ ดาต้าได้มองข้ามความเป็นมนุษย์จนท�ำให้
้
ความเสี ยหายเกิดขึนในที่สุดได้เช่นกัน
ดูเผินๆ อัลกอริทึมหรือคณิตศาสตร์มีความเป็นกลางไร้อคติ แต่แท้จริงแล้วเรื่องนี้ก็
เหมือนเรื่องอื่นๆ ในสั งคมของเรา คือกลับแฝงไว้ด้วยอคติหลากด้านที่ฝังตัวอยู่ใน
‘โมเดล’ จนหลายครัง้ เรามองไม่เห็นว่า บิก
๊ ดาต้าและโมเดลคณิตศาสตร์บางอย่าง แทนที่
้
จะสร้างสั งคมที่ดีให้เรา กลับยิ่งตอกย�ำความเหลื่อมล�้ำเดิมๆ อย่างแนบเนียน
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หมด

THE MYTHS OF
INNOVATION
มายานวัตกรรม
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Scott Berkun
สฤณี อาชวานันทกุล
336 หน้า
360 บาท
978-616-93076-9-3

นวัตกรรมเกิดจากวาบความคิด / นวัตกรรมมีระเบียบวิธีแบบแผนชัดเจน / คนทุก
คนย่อมนิยมชมชอบความคิดใหม่ๆ / เจ้านายของเราย่อมรู้เรื่องนวัตกรรมดีกว่าเรา /
ความคิดที่ดีที่สุดย่อมชนะ / ขึ้นชื่อว่านวัตกรรมแล้วย่อมดีเสมอ ...
ทั้งหมดที่เห็นข้างต้นและอื่นๆ อีกมากมายนั้น ล้วนเป็น ‘มายาคติเกี่ยวกับนวัตกรรม’
‘นวัตกรรม’ เป็นค�ำที่ฟังดูทันสมัยและยิ่งใหญ่ ให้ภาพว่าเป็นสิ่ งที่จะต้องเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ วิชาการ และต้องเกิดขึ้นในระดับมหภาคเท่านั้น แต่ความจริง
้ ตอนการท�ำงาน
แล้ว นวัตกรรมไม่ใช่เรือ
่ งไกลตัวแม้แต่นอ
้ ย เพียงแค่คด
ิ วิธป
ี ระหยัดขัน
หรือคิดวิธีส่งของให้รวดเร็วกว่าเดิม ก็ถือเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นทั้งสิ้ น
หนังสื อเล่มนีจ
้ ะฉายภาพ ‘มายาคติ’ ทีแ
่ พร่หลายเกีย
่ วกับนวัตกรรม ซึ่งท�ำให้เราไม่กล้า
คิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ และไม่ตระหนักว่าเรามีศักยภาพไม่ตา่ งจากเจ้าของความคิด
เปลี่ยนโลกทั้งหลายในประวัติศาสตร์
สกอตต์ เบอร์คัน อดีตผู้จัดการในบริษัทไมโครซอฟต์ในยุคบุกเบิกเว็บเบราว์เซอร์
และเจ้าของหนังสื อขายดีหลายเล่มเกีย
่ วกับนวัตกรรม จะพาไปพบกับเบือ
้ งลึกและเบือ
้ ง
้
หลังของนวัตกรรมเปลีย
่ นโลกมากมาย ตังแต่เมาส์ คอมพิวเตอร์ เว็บเบราว์เซอร์ เครือ
่ ง
ถ่ายเอกสาร เครื่องบิน แท่นพิมพ์ ไปจนถึงเทปกาว
พร้อมเคล็ดวิธีคิดเชิงสร้างสรรค์ วิธีขาย และวิธีหล่อเลี้ยงแรงขับส� ำหรับทุกคนที่อยาก
เป็น ‘นวัตกร’ ปิดท้ายด้วยการน�ำเสนอบรรณานุกรมแบบไม่น่าเบื่อ ซึ่งจะฉุดให้คุณลุก
ขึ้นมาเป็นนวัตกร ที่สักวันอาจสร้างอะไรที่เปลี่ยนโลกได้ หรืออย่างน้อยก็ขอให้คุณได้
เริ่มลองท�ำ

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

TECHNOLOGY

TEC004

THE MOST HUMAN
HUMAN

ปัญญา-มนุษย์-ประดิษฐ์
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Albert-László Barabási
ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
296 หน้า
340 บาท
978-616-8266-08-3

‘การทดสอบทัวริง’ (Turing Test) ที่คิดค้นโดยบิดาแห่งวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
อย่าง แอลัน ทัวริง ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อวัดว่า ‘เครื่องจักร’ (คอมพิวเตอร์/ปั ญญา
ประดิษฐ์ ) นั้นจะมีความสามารถในการคิดได้อย่างมนุษย์หรือไม่
ในการทดสอบนั้น กรรมการจะต้องพิมพ์บทสนทนาโต้ตอบกับผู้เข้าร่วมทดสอบ โดยที่
้ จะมีทงั้ มนุษย์จริงๆ และ
กรรมการจะไม่รแ
ู้ ละไม่เห็นว่าเป็นใครบ้าง ผูเ้ ข้าร่วมทดสอบนัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และทัง้ มนุษย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทเี่ ข้าร่วมในการทดสอบ
นั้นมีหน้าที่อย่างเดียวกัน นั่นคือ ท�ำให้คณะกรรมการเชื่อให้ได้ว่าตนเอง ‘เป็นมนุษย์’
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับคะแนนสู งสุ ดจากคณะกรรมการว่าเป็นมนุษย์ จะได้รับ
รางวัล ‘คอมพิวเตอร์ท่เี ป็นมนุษย์ท่ส
ี ุ ด’ หรือ ‘Most Human Computer’ ในขณะ
เดียวกัน ผู้เข้าร่วมทดสอบที่เป็นมนุษย์จริงๆ ที่ได้รับคะแนนสู งสุ ดก็จะได้รับรางวัล
‘มนุษย์ท่เี ป็นมนุษย์ท่ส
ี ุ ด’ หรือ ‘Most Human Human’ มาครอง
ไบรอัน คริสเตียน ผู้เขียนหนังสื อเล่มนี้ได้เข้าร่วมการทดสอบทัวริงในปี ค.ศ. 2009
และตัง้ ค�ำถามส�ำคัญถึงความเป็นมนุษย์ แล้วพาเราด�ำดิง่ ไปในดินแดนต่างๆ ทัง้ ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อค้นหาค�ำตอบว่า จริงๆ แล้วสิ่ งใดกันแน่ที่ท�ำให้
มนุษย์เป็นมนุษย์
และการทีค
่ อมพิวเตอร์หลอกให้คณะกรรมการในการทดสอบทัวริงเชือ
่ ว่ามันเป็นมนุษย์
้
ได้นัน เป็นเพราะว่าเครื่องจักรอย่างคอมพิวเตอร์หรือปั ญญาประดิษฐ์ ก�ำลังเข้าใกล้
ความเป็นมนุษย์มากขึ้น
หรือแท้จริงแล้วมนุษย์เราเองนั้น ก�ำลังเข้าใกล้ความเป็นเครื่องจักรมากขึ้นกันแน่...

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

ปรัชญา
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PHI001

WHY GROW UP?

เติบโตอย่างไรไม่เจ็บปวด
มองการเติบโตด้วยสายตาของนักปรัชญา
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Susan Neiman
โตมร ศุขปรีชา
208 หน้า
280 บาท
978-616-93076-0-0

บนเส้ นทางแห่งการเติบโต มนุษย์มักสงสั ยเสมอว่าเราจะเดินหน้าไปทางไหน อย่างไร
้ เราถูกโยนลงมาในโลกด้วยสภาพ
และเพราะอะไรเราจึงต้องมุง่ หน้าไปในเส้นทางเช่นนัน
เยี่ยงทารกผู้ไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้ว่าโลกที่เป็นอยู่นั้นเป็นอย่างไร
ในระหว่างการเติบโต พวกเราทั้งหลายจึงคล้ายคนหลงทางที่ดุ่มเดินไปในความไม่รู้
เหมือนๆ กัน และหลายครัง้ ทีเดียว ทีเ่ ราเผลอคิดไปว่า ‘โลกทีเ่ ป็นอยู’่ นีแ
่ หละ คือ ‘โลก
ที่พึงเป็น’ อยู่แล้ว เพราะเราคุ้นชินกับมันจนไม่อาจเห็นเป็นอื่นไปได้
หนังสื อเล่มนี้ชวนเรามาใคร่ครวญถึง ‘การเติบโต’ ไม่ใช่ในแบบการสอนว่า ชีวิตควร
เป็นอย่างไร แต่ด้วยการพินิจถึงตัว ‘การเติบโต’ ในตัวของมันเอง ผ่านการตรึกตรอง
ของนักปรัชญาหลายยุค
ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ เน้นหนักไปที่นักปรัชญาแห่งยุครู้แจ้งอย่าง ฌอง-ฌาคส์ รุสโซ
ผู้ ‘ประดิษฐ์ ’ วัยเด็กขึ้นมา รวมถึงการถกเถียงเรื่องการเติบโตของนักปรัชญายุคนั้น
หลายคน ไล่เลยมาจนถึงนักปรัชญายุคอัตถิภาวนิยมอย่าง ซีโมน เดอ โบวัวร์ ทีจ
่ ะท�ำให้
เราได้เห็นค�ำว่า ‘การเติบโต’ ในแง่มุมใหม่ๆ หลากหลาย
นอกจากจะพรายเพริศไปในประวัติศาสตร์ความคิดอันลึกซึ้ง ในโลกความคิดของนัก
ปรัชญาคนส� ำคัญต่างๆ แล้ว ยังอธิบายให้เห็นถึงวัฒนธรรมการเปลี่ยนผ่านช่วงต่างๆ
อย่างการเปลี่ยนผ่านจากเด็กเป็นวัยรุ่น จากวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ของแต่ละพื้นที่ จนท้าย
ที่สุดกลับมาขมวดประเด็นว่า แท้จริงแล้วอะไรคือการเติบโต การเติบโตเป็นแบบไหน
ได้บ้าง แล้วเติบโตอย่างไรจึงจะสามารถเข้าใจโลกได้อย่างแท้จริง
และนั่นจะช่วยไขปริศนาว่า เหตุใด ‘การเติบโต’ จึง ‘เจ็บปวด’ ยิ่งนัก

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com
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หมด

ON ETHICS AND
ECONOMICS
จริยเศรษฐศาสตร์
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Amartya Sen
สฤณี อาชวานันทกุล
184 หน้า
260 บาท
978-616-93076-8-6

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เลือดเย็นและเห็นแก่ตัว...
หลายคนรู้ สึ ก แบบนั้ น เพราะความเชื่ อ หลั ก ที่ ห ยั่ ง รากลึ ก ของเศรษฐศาสตร์ ทุ ก
วันนี้มักไม่พ้น “มีเพียงการบรรลุประสิ ทธิภาพสู งสุ ดเท่านั้นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดแก่สังคม” หรือ “มีเพี ยงการยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ังเท่านั้น ที่เป็น
พฤติกรรมที่มีเหตุมีผล”
ผลงานคลาสสิ กของนักเศรษฐศาสตร์และนักปรัชญาชาวอินเดีย เจ้าของรางวัลโนเบล
ปี 1998 อย่าง อมาตยา เซน ได้ตั้งค�ำถามต่อความเชื่อเหล่านั้น พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าที่
เป็นเช่นนั้นเพราะเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันเน้นแต่มิติทางวิศวกรรมศาสตร์ แต่ไม่มีพ้ืนที่
ให้กับ จริยศาสตร์ ทั้งที่ครั้งหนึ่งก็เป็น ‘ต้นก�ำเนิด’ ของเศรษฐศาสตร์เช่นกัน
จริยเศรษฐศาสตร์ รวบรวมแก่นความคิดของเซนทีต
่ ง้ั ค�ำถามเชิงวิพากษ์ ตอ
่ ความเชื่อ
่
พื้นฐานข้างต้น ซึงผ่านมาหลายทศวรรษก็ยังไม่ค่อยมีใครพู ดถึง นอกจากนี้ยังฉายให้
เห็นการใช้เหตุผลที่รัดกุมรอบคอบเยี่ยงนักปรัชญาที่ดี
กระนั้น เซนมิได้ปฏิเสธการเน้นกลไกเชิงวิศวกรรมศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์ แต่เขา
เชือ
่ ว่าหากเราพาจริยศาสตร์กลับมารวมไว้ในเศรษฐศาสตร์ได้ ก็จะท�ำให้เศรษฐศาสตร์
สามารถอธิบายและพยากรณ์พฤติกรรมที่แท้จริงของมนุษย์ได้อย่างแม่นย�ำมากขึ้น
และดังนั้นจึงจะท�ำให้เศรษฐศาสตร์เป็นประโยชน์มากขึ้นต่อสั งคม

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com
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MORAL TRIBES

พวกฉัน พวกมัน พวกเรา
วิทยาศาสตร์แห่งการเห็น ‘พวกเรา’ มีศีลธรรม
เหนือกว่ากลุ่มอืน
่
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

: Joshua Greene
: วิสาลินี ฤกษ์ ปฏิมา เดอเบส
: 552 หน้า
: 485 บาท
: 978-616-8266-09-0

‘ความขัดแย้ง’ หนึ่งในปั ญหาที่ทุกสั งคมต้องเจอ เมื่อคนทุกกลุ่มอาศั ยอยู่ร่วมกัน
แน่นอนว่าต้องมีการแบ่ง ‘พวกฉัน’ และ ‘พวกมัน’ ด้วยค่านิยมที่แตกต่างกัน จนบาง
ครั้งความขัดแย้งจากการแบ่งพรรคแบ่งพวก น�ำไปสู่ การสู ญเสี ยเลือดเนื้อและชีวิต...
เป็นไปได้ไหม ที่จะค้นพบจุดตรงกลางที่ท�ำให้เราเข้าใจตรงกันในทุกๆ เรื่อง?
โจชัว กรีน ผู้เขียนหนังสื อเล่มนี้ ใช้การรวมตัวกันของประสาทวิทยา, จิตวิทยา และ
ปรัชญา มาเปิดเผยทั้งต้นตอของปั ญหาความขัดแย้งและหาหนทางที่เราควรจะไปต่อ
โดยเปรียบเทียบสมองของมนุษย์เป็นกล้องสองระบบที่ต้งั ค่าได้ท้งั ระบบอัตโนมัติ และ
ระบบควบคุมด้วยตนเอง
ระบบอัตโนมัติที่ว่านั้นคือ อารมณ์ หรือสิ่ งที่ได้มาจากวิวัฒนาการ วัฒนธรรม และ
ประสบการณ์ ส่ ว นตั ว ส่ ว นระบบควบคุ ม ด้ ว ยตนเองคื อ ความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์หาเหตุผล ท�ำให้ความคิดของเรายืดหยุ่น อารมณ์อัตโนมัติท�ำให้เราเป็นสั ตว์
สั งคมเปลี่ยนให้ ฉัน เป็น เรา แต่ก็สั่งการให้เราอยู่กันเป็นกลุ่มได้เช่นกันโดยท�ำให้
พวกเรา เห็นต่างจาก พวกมัน น�ำไปสู่ ค�ำตอบของค�ำถามส� ำคัญของหนังสื อว่า
เราจะเข้ากับ พวกเขา ได้อย่างไรในเมือ
่ สิ่ งทีพ
่ วกเขาต้องการมันขัดแย้งรุนแรงกับ พวก
เรา
นอกจากนี้ ยังเสนอวิธีที่จะช่วยน�ำทางเราผ่านมุมมองศี ลธรรมของโลกปั จจุบัน เป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาและให้ด�ำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อตอบค�ำถามว่า แล้วเราจะออกจากวังวนแห่งความขัดแย้งนี้ได้อย่างไร…

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

PHILOSOPHY

PHI004

JUSTICE : WHAT’S THE
RIGHT THING TO DO

ความยุติธรรม
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Michael J. Sandel
สฤณี อาชวานันทกุล
392 หน้า
300 บาท
978-616-8266-11-3

ในปั จจุบันที่กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบถูกตั้งค�ำถาม ความขัดแย้งแบ่งแยกเลือก
ข้างในสั งคมไทยทีไ่ ม่มวี แ
ี่ ววจะคลีค
่ ลาย และความยุตธ
ิ รรมในสั งคมก็ดจ
ู ะเป็นสิ่ งทีไ่ กล
เกินเอื้อมเสี ยเหลือเกิน
‘ความยุติธรรม’ ที่เรากล่าวอ้างและถกเถียงกันมาตลอด ตั้งแต่เรื่องภายในครอบครัว
ไปจนถึงเรือ
่ งระดับประเทศ มักจบลงทีก
่ ารเอาผลประโยชน์เข้าพวกตัวเอง ตีตราชีห
้ น้า
ว่า ‘ฉันถูก แกผิด’ ล่ามโซ่ตีกรอบความหมายของมันอย่างคับแคบด้วยวาทกรรมต่างๆ
แบ่งโลกออกเป็นขาว-ด�ำ ทั้งที่โลกจริงหลากหลายกว่านั้น ซับซ้อนกว่านั้น และอาจมี
ความหวังมากกว่านั้น
ความยุติธรรมจะบังเกิดได้อย่างไร ในเมื่อเรายังไม่เข้าใจกัน และเราจะเข้าใจกันได้
อย่างไร ในเมื่อเรายังไม่ให้ความยุติธรรมแม้กับถ้อยค�ำ
ไมเคิล แซนเดล นักปรัชญาการเมืองร่วมสมัย ที่ได้รับการยอมรับอย่างสู งในโลก
วิชาการ แต่ที่ส�ำคัญกว่านั้นคือ อาจารย์เป็นปั ญญาชนสาธารณะที่มีความสุ ขกับการใช้
ปรัชญาทางการเมืองหลากส� ำนักตั้งแต่อดีตจนปั จจุบันเป็นแว่นขยาย ส่ องประเด็น
สาธารณะต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งงานของคนรัก
เพศเดียวกัน, การเกณฑ์ทหาร, การโก่งราคาในภาวะฉุกเฉิน, การุณยฆาต , สิ ทธิส่วน
บุคคลกับประโยชน์สาธารณะ ฯลฯ
ท�ำให้ผู้อ่านนอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความคิดและปรัชญาการเมือง
ในโลกตะวันตกแล้ว ยังจะได้ตระหนักว่า ความยุติธรรมนั้นถึงที่สุดแล้วเป็นเรื่องของ
การ ‘ให้คุณค่า’ กับสิ่ งต่างๆ และด้วยเหตุนี้ ทั้ง ‘เหตุผล’ และ ‘ศีลธรรม’ จึงจ�ำเป็น

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

PHILOSOPHY

PHI005

WHAT MONEY
CAN’T BUY
เงินไม่ใช่พระเจ้า
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Michael J. Sandel
สฤณี อาชวานันทกุล
272 หน้า
270 บาท
978-616-8266-21-2

ในยุคที่ ‘ลัทธิบูชาตลาด’ ก�ำลังเฟื่ องฟู การขยายตัวของตลาดที่แทรกซึมเข้าไปยังทุก
มิติของสั งคม แทรกซึมเข้าไปยังชีวิตประจ�ำวันของผู้คน นักเศรษฐศาสตร์มักจะคิดว่า
ตลาดนั้นไร้ชีวิต ไม่ส่งผลใดๆ ต่อสิ นค้าที่มันแลกเปลี่ยน แต่นั่นเป็นความคิดที่ผิด…
ตลาดทิง้ ร่องรอยของมันเอาไว้ บางครั้งคุณค่าของตลาดก็เบียดขับคุณค่านอกตลาดที่
ควรค่าแก่การใส่ ใจ
‘ไมเคิล แซนเดล’ นักปรัชญาเศรษฐศาสตร์การเมืองและอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด จุดประกายค�ำถามส� ำคัญในยุคตลาดเสรีเฟื่ องฟู ในหนังสื อเล่มนีว้ า่ “เราอยาก
ได้สังคมที่ทุกสิ่ งซื้อได้หรือเปล่า? หรือว่าสั งคมมีคุณค่าทางศี ลธรรมและคุณค่าทาง
พลเมืองบางอย่างที่ตลาดไม่ให้ความส� ำคัญ และเงินก็ซ้อ
ื ไม่ได้?”
เงินไม่ใช่พระเจ้า กล่าวถึง ‘ตลาดกับศีลธรรม’ ผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงให้สังคม
และในหลายประเทศ ว่าพลังอ�ำนาจของ ‘เงิน’ ทีน
่ บ
ั วันยิง่ ‘ใหญ่’ ขึ้นเรื่อยๆ จนอยูเ่ หนือ
ศี ลธรรมไปแล้ว บางสิ่ งบางอย่างที่เงินเคยซื้อไม่ได้ ปั จจุบันก็ถูกเงินซื้อไปได้อย่าง
ง่ายดาย เช่น สิ ทธิยงิ แรดด�ำใกล้สูญพันธุ์ 150,000 เหรียญสหรัฐในแอฟริกาใต้, สิ ทธิ
ปล่อยคาร์บอนสู่ ช้น
ั บรรยากาศ 18 เหรียญสหรัฐต่อตันของสหภาพยุโรป หรือการจ่าย
เงิน 82 เหรียญสหรัฐเพื่อยกระดับห้องขังทีด
่ ก
ี ว่าเดิมส� ำหรับนักโทษทีไ่ ม่ได้กระท�ำความ
ผิดคดีอุกฉกรรจ์ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
้ ของศีลธรรมไป
ความเป็นเสรีนย
ิ มเติบโตขึ้นอย่างไม่มท
ี า่ ทางจะหยุด จนอาจเลยคานกัน
แล้ว บทบาทของตลาดคืออะไร? อ�ำนาจของเงินควรมีมากน้อยแค่ไหน?
และเราอยากอยู่ในโลกที่ทุกสิ่ งซื้อได้ด้วยเงินจริงๆ หรือเปล่า?

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

ธุรกิจ
BUSINESS

BUSINESS

BIZ001

WHY WE WORK
เราทำ�งานไปทำ�ไม
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Barry Schwartz
ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
120 หน้า
225 บาท
978-616-8266-04-5

ร่วมหาเหตุผลที่ท�ำให้คนเราต้องท�ำงาน
หาก ‘เงิน’ คือเหตุผลเพียงหนึ่งเดียวที่ท�ำให้คนเราท�ำงาน เราจะตอบค�ำถามอย่างไร
เรื่องคนที่ท�ำงานเกินขอบเขตหน้าที่ของตนด้วยความเต็มใจ ในเมื่องานบางอย่างนั้น
ไม่ว่าจะท�ำตามหน้าที่หรือเกินหน้าที่ ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับรายได้ที่ตนเองจะได้รับ
และในขณะเดียวกัน งานบางงานที่ให้ผลตอบแทนมากมาย ก็กลับไม่ได้มอบความสุ ข
ใดๆ ให้แก่ผู้ท�ำเลย
เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว เงินยังเป็นเหตุผลให้เราท�ำงานอยู่หรือไม่?

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

BUSINESS

BIZ002

PAYOFF
เราทำ�งานแล้วได้อะไร
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Dan Ariely
สฤณี อาชวานันทกุล
128 หน้า
225 บาท
978-616-8266-03-8

ต่อเนื่องจาก หนังสื อเราท�ำงานไปท�ำไม หากเราท�ำงานเพื่อเงินเท่านั้น เหตุใดการให้
‘แรงจู ง ใจ’ ในรู ป ตั ว เงิ น ในบางกรณี กลั บ ท� ำ ลายประสิ ท ธิ ภ าพของงานไปได้
อย่างไม่น่าเชื่อ?
่ ดังกล่าวจะท�ำให้เราต้องค้นลึกลงไปในความหมายของแรงจูงใจ เพื่อค้นพบ
ความลักลัน
วิธีสร้างแรงจูงใจที่ถูกต้อง อันจะท�ำให้งานที่เราท�ำนั้นทั้งเปี่ ยมไปด้วยความหมายและ
ได้ประสิ ทธิภาพ
และไม่ใช่แค่กับเรื่องการท�ำงานเท่านั้น อาจน�ำไปสู่ การสร้างแรงจูงใจในการลงมือท�ำ
อะไรสั กอย่างก็ได้

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

BUSINESS

BIZ003

IN PRAISE OF
WASTING TIME
เราทำ�งานอย่าปล่อยให้
งานทำ�เรา
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Alan Lightman
โตมร ศุขปรีชา
120 หน้า
225 บาท
978-616-8266-05-2

คติ นิ ย มเรื่ อ ง ‘ทุ ก นาที มี ค วามหมาย’ ก� ำ ลั ง ผลั ก ดั น ให้ เ ราท� ำ กิ จ กรรมต่ า งๆ
ทั้งที่เป็นงานและไม่เป็นงาน
ในโลกที่เป็นเช่นนั้น เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะนั่งนิ่งๆ สั กสามนาทีโดยที่ไม่เชื่อมต่อกับ
เรื่องราวใดๆ ภายนอก แล้วปล่อยตัวเองให้จมดิ่งลงไปภายในจิตใจของตัวเอง
ขณะทีโ่ ลกยกย่องการใช้เวลาทุกนาทีให้มป
ี ระโยชน์ และก่นประณามการปล่อยเวลาทิง้
ไปว่าคือความเปล่าประโยชน์ เราต่างหลงลืมหรือกระทั่งไม่เคยรู้เลยว่า ผู้ประสบความ
ส� ำเร็ จ หลายคนในประวั ติ ศ าสตร์ น้ั น ล้ ว นค้ น พบสิ่ งที่ ท� ำ ให้ ต นเองยื น อยู่ ใ นหน้ า
ประวัติศาสตร์ได้จากช่วงเวลาที่ปล่อยตัวเองไว้กับโลกภายในโดยไม่ต่อติดตัวเองเข้า
กับกิจกรรมใดๆ ในโลกภายนอก
เพราะฉะนั้น ‘การพัก’ หรือ ‘การเสี ยเวลา’ ไปบ้าง อาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป
ในทางกลับกันอาจเราค้นพบบางสิ่ งในขณะที่น่งั เฉยๆ ซึ่งน�ำเราไปสู่ เส้ นทางที่ดีกว่า

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

BUSINESS

BIZ004

BAD BLOOD
่
เลือดชัว

เรือ
่ งลับและค�ำลวงเบือ
้ งหลังบริษัทดาวรุ่งแห่ง
ซิลิคอนแวลลีย์
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

John Carreyrou
สฤณี อาชวานันทกุล
408 หน้า
450 บาท
978-616-8266-06-9

สารคดีเปิดโปงเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่แห่งซิลิคอนแวลลีย์ นี่คือเรื่องจริงที่ย่ิงกว่านิยาย
เมื่อ ‘เทราโนส’ บริษัทสตาร์ตอัปด้านสุ ขภาพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยวิสัยทัศน์มุ่ง
ปฏิวัติเทคโนโลยีการเจาะเลือดวิเคราะห์โรค เอลิซาเบท โฮมส์ หญิงสาววัยเพียง 19
ปีผก
ู้ อ
่ ตัง้ เทราโนส ประกาศกร้าวว่า ต่อไปนีจ
้ ะไม่มก
ี ารใช้เข็มฉีดยาดูดเลือดเป็นหลอดๆ
อีกแล้ว แต่จะใช้แค่เลือดปลายนิ้วเพียง ‘หยดเดียว’ ในการตรวจวิเคราะห์ผลเลือด
วิสัยทัศน์ดังกล่าว สร้างความตื่นเต้นให้แก่นักลงทุนเป็นอย่างมาก นี่เป็นการปฏิวัติ
วงการแพทย์และเปลี่ยนโลกครั้งใหญ่ จนถึงขั้นได้รับชื่อว่าเป็น ‘Apple แห่งวงการ
สาธารณสุ ข’ เงินลงทุนมหาศาลหลั่งไหลเข้าสู่ เทราโนสจนกลายเป็นบริษัทเกิดใหม่ที่มี
มูลค่าสู งกว่า 165 ล้านดอลลาร์ภายใน 3 ปี และกลายเป็นหนึ่งใน ยูนิคอร์น แห่ง
ซิลิคอนแวลลีย์ ศูนย์กลางนวัตกรรมและการพัฒนาไฮเทคชั้นน�ำของโลก
แต่แล้ว ในอีก 2 ปีต่อมา หนังสื อพิมพ์ The Wall Street Journal ก็เริ่มตีพิมพ์ซีรีส์
บทความเชิ ง สื บ สวนสอบสวน ที่ เ ปิ ด เผยถึ ง ความไม่ ช อบมาพากลในการพั ฒ นา
เทคโนโลยีของเทราโนส โดยปั ญหาหนึ่งเดียวก็คือ เทคโนโลยีน้น
ั ใช้ไม่ได้จริง...
ปฏิบัติการหักเขายูนิคอร์นครั้งนี้หนักแน่นจนแม้แต่รูเพิร์ต เมอร์ด็อก — เจ้าพ่อสื่ อผู้ย่งิ
ใหญ่ เจ้าของบริษัทแม่ของ The Wall Street Journal ทั้งยังเป็นนักลงทุนรายใหญ่
สุ ดของเทราโนสด้วยเงินลงทุน 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ — ยังไม่ขัดขวาง
ความจริงที่พรั่งพรูผ่านการเปิดโปงนี้ก็น�ำไปสู่ การฟ้ องร้องบริษัทอย่างยกใหญ่ทั้งใน
ข้อหาหลอกลวงนักลงทุนและเจ้าหน้าที่รัฐ
นี่คือผลงานที่นิตยสาร Time จัดให้เป็นหนึ่งในสารคดีท่ีสุดแห่งทศวรรษ 2020

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com
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RANGE

Why Generalists Triumph in a Specialized World

วิชารู้รอบ
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

: David Epstein
: ทีปกร วุฒิพิทยามงคล

: 392 หน้า
: 415 บาท
: 978-616-8266-18-2

หลายคนคงเคยคิดว่าท�ำไมเราไม่เก่งด้านไหนเลย ท�ำได้เกือบทุกอย่าง อย่างละนิด
อย่างละหน่อย หรือที่เรียกว่า ‘รู้อย่างเป็ด’ และหลายคนที่คิดว่าตัวเองเป็นเป็ด คงเคย
นึกน้อยใจเหมือนกันที่ตัวเองไม่มีความรู้อย่างลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยสั กด้าน
แต่ถ้าลองพินิจพิจารณาอย่างละเอียดแล้วนั้น ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬามืออาชีพไปจนถึงผู้
ได้รางวัลโนเบล ความเป็น Specialist หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น อาจไม่ได้
จ�ำเป็นเสมอไป…
เพราะจริงๆ แล้วการรู้หลายด้านนั้น ถือว่าเป็น ‘ข้อได้เปรียบ’ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น
‘ชัยชนะ’ เลยก็ว่าได้!
เดวิด เอปสตีน ผู้เขียนเดียวกับยอดมนุษย์นักกีฬา (The Sports Gene) เป็นนักเขียน
อาวุโสมือรางวัล ที่จะอธิบายให้คุณเข้าใจว่า การที่เรามีทักษะรอบด้าน ที่ส่ั งสมผ่านการ
ท�ำสิ่ งที่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขา ถึงแม้จะเป็นสิ่ งที่เรามองว่ามันต่างกันสุ ดขั้ว แต่
ทั ก ษะหลากแขนงเหล่ า นั้น อาจมาประสานรวมกั น ท� ำ ให้ เ ราท� ำ สิ่ ง ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพได้ในที่สุด
เอปสตีนพู ดถึง นักวิทยาศาสตร์ที่มีงานอดิเรกอยู่นอกวงการอาชีพของตัวเอง มีแนว
โน้มที่จะได้รับรางวัลโนเบลมากกว่านักวิทยาศาสตร์ที่ต้ังใจอยู่กับหัวข้อแคบๆ นั้น
หลายเท่า หรือแม้แต่ ‘สตีฟ จ็อบส์ ’ ที่เคยปาฐกถาไว้ว่าการเรียนวิชาอักษรวิจิตร มีผล
อย่างมากต่องานออกแบบของเขา แม้จะดูไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีเลยก็ตาม
นี่คือหนังสื อที่ บิลล์ เกตส์ แนะน�ำให้อ่านประจ�ำปี 2020! และยังเป็นหนังสื อขายดี
อันดับหนึ่งแห่ง New York Times อีกด้วย!

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

BUSINESS

BIZ006

GAMIFICATION
เกมมิฟิเคชัน
จูงใจคนด้วยกลไกเกม
ผู้เขียน
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:

ตรัง สุ วรรณศิลป์
120 หน้า
195 บาท
978-616-8266-19-9

เกมมักถูกมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงฆ่าเวลา หรือกระทั่งถูกมองว่าเป็นสิ่ งไร้สาระ
แต่คุณรู้ไหมว่าแท้จริงแล้ว กระบวนการสร้างแรงจูงใจแบบในเกม สามารถเปลี่ยน
พฤติกรรมมนุษย์ได้อย่างน่าทึ่ง
ใช่แล้ว! เราก�ำลังพู ดถึง ‘เกมมิฟเิ คชัน’ หรือการน�ำกลไกสร้างแรงจูงใจแบบทีใ่ ช้ในเกม
มาประยุกต์กับการท�ำสิ่ งต่างๆ ที่ไม่ใช่เกม เพื่ อน�ำไปสู่ ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ต้องการ
เราอาจจะไม่คน
ุ้ เคยกับเกมมิฟเิ คชันกันเท่าไหร่ แต่นไี่ ม่ใช่เรือ
่ งใหม่ เพราะในต่างประเทศ
มีการใช้อย่างแพร่หลายมาแล้วเป็นสิ บๆ ปี เพียงแต่ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีให้เห็น
มากนักเท่านั้นเอง หนังสื อ ‘เกมมิฟิเคชัน จูงใจคนด้วยกลไกเกม’ เล่มนี้ จึงอาจเรียกได้
ว่าเป็นหนังสื อเกี่ยวกับเกมมิฟเิ คชันเล่มแรกๆ ของไทยเลยก็ว่าได้!
‘ตรัง สุ วรรณศิลป์’ ผูเ้ ขียนซึ่งเป็น แชมป์บอร์ดเกม Catan คนแรกของประเทศไทย
และเจ้าของเพจ Beyond Board จะแงะกลไกของเกมมิฟิเคชันทั้งหมด และหงายมัน
ให้คณ
ุ ได้เห็นถึงหลักการ ไปจนรูว้ ธ
ิ อ
ี อกแบบมันเพื่อปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมทีค
่ ณ
ุ ต้องการ
้
ตังแต่แนวคิด วิธีวางแผน การน�ำไปปรับใช้ รวมถึงข้อควรระวังในการออกแบบ
เกมมิฟิเคชัน เรียกได้ว่าครบและจบในเล่มเดียว
ซึ่งเกมมิฟเิ คชันนีก
้ ส
็ ามารถน�ำไปใช้ได้ในหลายวงการ ไม่วา่ จะเป็นการศึกษา การท�ำงาน
การส่ งเสริมสุ ขภาพ ไปจนถึงการท�ำการตลาดของธุรกิจเลยทีเดียว! และองค์กรระดับ
โลกหลายแห่งก็น�ำเกมมิฟิเคชันไปประยุกต์ใช้ แถมยังได้ผลดีเสี ยด้วย!
นี่จึงเป็นวิธีสร้างแรงบันดาลใจที่แม้ดูเรียบง่ายแต่ก็มีความแยบยล และได้ผลในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่สุด!

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com
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BILLION DOLLAR
WHALE
ตุน
๋ พันล้าน วาฬลวงโลก
ผู้เขียน

: Tom Wright และ
Bradley Hope
ผู้แปล
: สฤณี อาชวานันทกุล
จ�ำนวนหน้า : 464 หน้า
ราคาปก
: 450 บาท
ISBN
: 978-616-8266-23-6

เงินมหาศาล 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยกว่า 135,000 ล้านบาท ถูก
ยักยอกออกไปจากกองทุนความมัง่ คัง่ แห่งชาติมาเลเซีย หรือ 1MDB นานติดต่อกันหลาย
ปี จนสุ ดท้ายกลายเป็นข่าวอื้อฉาวระดับโลก
โจ โลว์ คือผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังอาชญากรรมครั้งประวัติศาสตร์นี้
ในปี 2009 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติมาเลเซีย หรือรู้จักกันในนาม 1MDB ก่อตั้ง
โดยรัฐบาลของนาจิบ ราซัค กองทุนนีม
้ เี ป้ าหมายจะลงทุนในกิจการต่างๆ เพื่อสร้างราย
ได้เพิ่มเติมให้รัฐบาลมาเลเซีย แต่ไม่กี่ปใี ห้หลัง 1MDB กลับขาดทุนย่อยยับ! เพราะเงิน
้ ไม่ได้ถก
ทัง้ หมดนัน
ู น�ำไปลงทุนจริงๆ แต่กลับถูก ‘ยักยอก’ เข้ากระเป๋ าโจ โลว์และพรรค
พวกอย่างต่อเนือ
่ งเป็นเวลาหลายปี ผ่านวิธอ
ี น
ั แยบยลเพื่อตบตาผูค
้ นและธนาคารต่างๆ
นอกจากจะใช้ปด
ิ ปากเหล่าผู้สมคบคิดและนายธนาคารรายทางแล้ว โจ โลว์ ก็น�ำเงินที่
ยักยอกมาไปจัดปาร์ตี้ที่สุดแสนจะฟุ่ มเฟือย เลี้ยงดูเพื่อนฝูงและคนในวงการบันเทิงระ
ดับฮอลลีวูดครั้งละเป็นล้านดอลลาร์ ใช้ซ้ือที่พักทั้งบ้านและอพาตเมนต์สุดหรู ช็อปปิ้ ง
สิ นค้าแบรนด์เนมและอัญมณีให้ทง้ั ตัวเองและครอบครัวของนาจิบ ราซัค รวมถึงใช้เป็น
ทุนสร้างหนังฟอร์มยักษ์ อย่าง “The Wolf of Wall Street” อีกด้วย
ทอม ไรต์ และ แบรดลีย์ โฮป สองนักข่าวแห่ง Wall Street Journal “แฉ” ความ
จริงเบือ
้ งหลังอาชญากรรมสะท้านโลกของโจ โลว์ แบบหมดเปลือกในหนังสือเล่มนี้ ตีแผ่
้ กลางทีห
ให้เห็นทุกเล่หเ์ หลีย
่ มและเครือข่ายของบรรดานักธุรกิจชนชัน
่ าผลประโยชน์โดย
ใช้ชอ
่ งโหว่ของกฎหมาย โยงใยไปถึงธนาคารระดับโลก ผูส
้ อบบัญชี ส� ำนักงานกฎหมาย
ชี้คตะวันออกกลาง และรัฐบาลมาเลเซีย
นี่คืออาชญากรรมและภัยคุกคามทางการเงินครั้งใหญ่ท่ส
ี ุ ดของศตวรรษที่ 21!

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

เศรษฐศาสตร์
ECONOMICS

ECONOMICS

ECN001

POOR ECONOMICS
เศรษฐศาสตร์ความจน
ผู้เขียน

: Abhijit V. Banerjee และ
Esther Duflo
ผู้แปล
: ฉันทวิชญ์ ตัณฑสิ ทธิ์
จ�ำนวนหน้า : 384 หน้า
ราคาปก
: 360 บาท
ISBN
: 978-616-8266-12-0

มายาคติมากมายที่ครอบความคิดที่มีต่อ ‘ความจน’ และ ‘คนจน’ ว่าคนจนเป็นอย่าง
นั้นอย่างนี้ รวมถึงนโยบายต่างๆ ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือคนจน ส่ วนใหญ่มักจะเป็นการ
มองจากบนลงล่าง ไม่ได้เข้าใจสิ่ งทีเ่ กิดขึ้นจริงๆ ท�ำให้การแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเท่าทีค
่ วร
การแก้ปัญหาที่ถูกต้องอาจต้องเริ่มจากการลบมายาคติเหล่านี้ออกไปก่อน หนังสื อ
เศรษฐศาสตร์ความจน จะท�ำให้รู้ว่า ‘ความเข้าใจอย่างแท้จริง’ เป็นสิ่ งส� ำคัญ
อภิชิต เบเนอร์จี และ เอสแตร์ ดูโฟล สองนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี 2019 ที่
ได้ลงพื้นทีไ่ ปท�ำงานกับคนจนทัว่ โลก น�ำงานวิจย
ั ทัง้ ของพวกเขาเองและของนักวิจย
ั คน
อืน
่ ๆ มาร้อยเรียงเป็นหนังสื อเล่มนี้ ผ่านการคิดวิเคราะห์ หลักฐานเชิงประจักษ์ และการ
ทดลองทีร่ ด
ั กุม เพื่อท�ำความเข้าใจตัง้ แต่เรื่องแรงจูงใจ พฤติกรรม ไปจนถึงการตัดสิ น
ใจของคนจนต่อเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
ทั้งเรื่องเรื่องสุ ขภาพ, การศึกษา, การออมเงิน ฯลฯ ทุกๆ มิติทางสั งคมที่กล่าวถึงใน
หนังสื อเล่มนี้ ล้วนเป็นเรื่องราวทั่วไปที่ทุกคนต้องพบเจอในชีวิต ยิ่งตอกย�้ำท�ำให้เห็น
ชัดเจนว่า เราทุกคนต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน เพียงแต่ว่าเงื่อนไขและปั จจัยที่เราต้อง
เจอนั้นแตกต่างกัน ท�ำให้เราตัดสิ นใจต่างกันเท่านั้นเอง
ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร บทเรียนจากทั่วโลกนี้ จะท�ำให้เข้าใจสถานการณ์ เข้าใจวิธีคิด วิธี
มองโลกของคนจนมากขึ้น และจะไม่ตกอยู่ภายใต้วาทกรรม คนจนขี้เกียจ หรือ โง่จน
เจ็บ ไม่มีมายาคติที่บังตาเกี่ยวกับความจนและคนจนอีกต่อไป
เศรษฐศาสตร์ความจน จะท�ำให้คุณเข้าอกเข้าใจคนจน แรงจูงใจ และพฤติกรรมของ
คนจนอย่างแท้จริง

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

ECONOMICS

ECN002

THE POOR AND
THEIR MONEY
การเงินคนจน
ผู้เขียน

: Stuart Rutherford และ
Sukhwinder Arora
: สฤณี อาชวานันทกุล
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า : 208 หน้า
: 240 บาท
ราคาปก
: 978-616-8266-13-7
ISBN

คนจนหมายถึงคนทีไ่ ม่คอ
่ ยมีเงิน แปลว่าไม่นา่ จะจ�ำเป็นต้องคิดมากเรือ
่ งการจัดการเงิน
เพราะไม่ค่อยมีเงินให้จัดการ นี่คือความเข้าใจผิดมหันต์ เพราะข้อเท็จจริงนั้นตรงกัน
ข้าม คือยิ่งมีเงินน้อย ยิ่งต้องการการดูแลและจัดการเงินมากเป็นพิเศษต่างหาก
สจวร์ต รัทเทอร์ฟอร์ด นักวิจย
ั ทีป
่ รึกษา และผูป
้ ระกอบการด้านไมโครไฟแนนซ์ (การ
่
เงินขนาดจิ๋ว หรือ การเงินฐานราก) ผู้คร�ำหวอดในวงการมานานกว่าสี่ ทศวรรษ และ
สุ ขวินเดอร์ อาโรรา เพื่อนคู่คิดของเขา เขียนหนังสื อเล่มนี้ข้ น
ึ มา อธิบายอย่างแจ่มชัด
้
ว่า การจัดการเงินนันจ�ำเป็นอย่างยิ่งส� ำหรับคนจน เพราะพวกเขามีความจ�ำเป็นต้อง
แปลงเงินออมให้เป็นเงินก้อนโตที่มีประโยชน์ เพื่อใช้จ่ายในวันนี้หรือในอนาคต
ในการออมเงินของคนจน สิ่ งทีพ
่ วกเขาต้องการคือ ‘ตัวกลางฐานรากด้านการเงินส่ วน
บุคคล’ ที่ช่วยให้เขาแปลงเงินออมเป็นเงินก้อนอย่างเป็นระบบ ผู้เขียนอธิบายรูปแบบ
การให้บริการของตัวกลางฐานรากที่หลากหลายจากทั่วโลก
ตั้งแต่กลไกที่คนจนออกแบบขึ้นมาช่วยเหลือกันเอง เช่น วงแชร์ ชมรมออมทรัพย์ กลุ่ม
ออมทรัพย์ ไปจนถึงกลไกกึ่งในระบบ และบริการทางการเงินในระบบทีม
่ ค
ี นนอกชุมชน
้
เข้ามาช่วยจัดตังหรือให้บริการ เช่น โรงรับจ�ำน�ำ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสถาบันการ
เงินขนาดจิ๋วหรือไมโครไฟแนนซ์
เมื่อไมโครไฟแนนซ์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น หนังสื อเล่มนี้ก็ชวนให้เราตั้งค�ำถามว่าการ
ออกแบบบริการทางการเงินเหล่านี้ เป็นการออกแบบเพื่อคนจนจริงๆ หรือเปล่า?
การเงินคนจน จะท�ำให้คุณเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการทางการเงินของคนจน
อย่างแท้จริง

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

่
นิยาย-เรืองแต่ง
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FIC001

THE PAPER MENAGERIE

AND OTHER STORIES VOL.1

สวนสัตว์กระดาษ
และเรื่ องสั้นอื่ นๆ
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Ken Liu
ลมตะวัน
264 หน้า
295 บาท
978-616-93076-7-9

รวมเรื่องสั้ นของนักเขียนเลือดมังกรอย่าง เคน หลิว กับลีลาการเล่าเรื่องแบบไซไฟ
แฟนตาซี ที่แม้ในเรื่องจะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำ� หน้า ทว่ายังคงมุ่งมั่นส� ำรวจความ
ลึกซึ้งของจิตใจมนุษย์ ที่ต่างยื้อยุดกับกระแสธารแห่งความทรงจ�ำอันไหลหลาก
บอกเล่าตั้งแต่การปรับตัวในสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ที่ท�ำให้ตัว
ละครต้องกลายเป็นคนแปลกหน้าแม้แต่กับตัวเอง การต่อสู้ ภายในว่าสิ่ งใดควรท�ำหรือ
ไม่ควรท�ำ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่แม้แต่ภูตผีปศ
ี าจยังไม่อาจต้านทานได้
ไปจนถึงข้อถกเถียงเชิงจริยธรรมของความเป็นส่ วนตัว อาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เข้า
มาพร้อมกับการพั ฒนาของเทคโนโลยี และกระทั่งการท�ำหนังสื อของมนุษย์ต่างดาว
สายพันธุ์ต่างๆ
สิ่ งเหล่านี้ถูกเสนอผ่านเรื่องเล่าเหนือจริงที่หลากหลายด้วยไซไฟแฟนตาซี สตีมพั งก์
หรือกระทั่งย้อนยุคไปสมัยจีนโบราณ เรียกได้ว่าเป็นไซไฟแนวใหม่ที่คุณอาจไม่เคย
สั มผัสมาก่อนเลยก็ว่าได้
การันตีด้วยการคว้าสามรางวัลใหญ่ของโลกไซไฟอย่าง Hugo, Nebula และ World
Fantasy Award มาได้ภายในในปีเดียวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
อนึ่ง สวนสั ตว์กระดาษและเรื่องสั้ นอื่นๆ เล่มนี้ เป็นเพียงส่ วนหนึ่งจาก หนังสื อรวม
เรื่องสั้ น The Paper Menagerie and Other Stories (2016) เท่านั้น โปรดติดตาม
เรื่องสั้ นส่ วนที่เหลือได้ในเล่ม ในระลอกกาลและเรื่องสั้ นอื่นๆ

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com
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THE PAPER MENAGERIE

AND OTHER STORIES VOL.2

ในระลอกกาล
และเรื่ องสั้นอื่ นๆ
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Ken Liu
ลมตะวัน
312 หน้า
335 บาท
978-616-8266-02-1

อี ก 7 เรื่ อ งสั้ น จากหนั ง สื อ รวมเรื่ อ งสั้ น ของนั ก เขี ย นเลื อ ดมั ง กรอย่ า ง เคน หลิ ว
กั บ ลี ล าการเล่ า เรื่ อ งแบบไซไฟแฟนตาซี ที่ แ ม้ ใ นเรื่ อ งจะเต็ ม ไปด้ ว ยเทคโนโลยี ที่
ล�้ำหน้า ทว่ายังคงมุ่งมั่นส� ำรวจความลึกซึ้งของจิตใจมนุษย์ ที่ต่างยื้อยุดกับกระแสธาร
แห่งความทรงจ�ำอันไหลหลาก
บอกเล่าตั้งแต่การปรับตัวในสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ที่ท�ำให้ตัว
ละครต้องกลายเป็นคนแปลกหน้าแม้แต่กับตัวเอง การต่อสู้ ภายในว่าสิ่ งใดควรท�ำหรือ
ไม่ควรท�ำ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่แม้แต่ภูตผีปศ
ี าจยังไม่อาจต้านทานได้
ไปจนถึงข้อถกเถียงเชิงจริยธรรมของความเป็นส่ วนตัว อาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เข้า
มาพร้อมกับการพั ฒนาของเทคโนโลยี และกระทั่งการท�ำหนังสื อของมนุษย์ต่างดาว
สายพันธุ์ต่างๆ
สิ่ งเหล่านี้ถูกเสนอผ่านเรื่องเล่าเหนือจริงที่หลากหลายด้วยไซไฟแฟนตาซี สตีมพั งก์
หรือกระทั่งย้อนยุคไปสมัยจีนโบราณ เรียกได้ว่าเป็นไซไฟแนวใหม่ที่คุณอาจไม่เคย
สั มผัสมาก่อนเลยก็ว่าได้
การันตีด้วยการคว้าสามรางวัลใหญ่ของโลกไซไฟอย่าง Hugo, Nebula และ World
Fantasy Award มาได้ภายในในปีเดียวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
อนึ่ง ในระลอกกาลและเรื่องสั้ นอื่นๆ เล่มนี้ เป็นเพียงส่ วนหนึ่งจาก หนังสื อรวมเรื่อง
สั้ น The Paper Menagerie and Other Stories (2016) เท่านั้น โปรดติดตามเรื่อง
สั้ นส่ วนที่เหลือได้ในเล่ม สวนสั ตว์กระดาษและเรื่องสั้ นอื่นๆ

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com
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FIC003

THE BROKEN EARTH I :

THE FIFTH SEASON
กาลวิบัติ I : ฤดูมรณะ
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

N.K.Jemisin
มุกดา จันทรศิลา
448 หน้า
440 บาท
978-616-8266-16-8

ฤดูมรณะ เป็นปฐมบทแห่งนิยายไซไฟแฟนตาซีไตรภาคชุด ‘กาลวิบัติ’ นิยายที่เปี่ ยม
ไปด้วยพลัง เรื่องราวของคนที่ถูกสั งคมกดขี่ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และการ
เอาตัวรอด ถ่ายทอดผ่านความลึกลับของโลกอันไกลโพ้นเหนือจินตนาการ
โลกทีม
่ ี ‘โอโรจิน’ ผูม
้ พ
ี ลังพิเศษ สามารถขับเคลือ
่ นธรณีได้ ไม่วา่ จะดึงพลังหรือควบคุม
ธรณีก็สามารถท�ำได้
โลกที่มี ‘โอเบลิสก์’ แท่งหินประหลาดลอยอยู่บนท้องฟ้ าเต็มไปหมด
โลกทีเ่ กิด ‘ฤดูกาล’ สภาพอากาศแปรปรวน อุณหภูมต
ิ กฮวบ เถ้าธุลโี ปรยปรายกินเวลา
นานนับศตวรรษ
เรื่องราวด�ำเนินไปเมื่อ ‘เอสซุน’ ผูห
้ ญิงคนหนึ่งทีใ่ ช้ชวี ต
ิ ธรรมดาอาศัยอยูใ่ นเมืองเล็กๆ
่
วันหนึงเธอพบว่าสามีของเธอสั งหารลูกชายของพวกเขาอย่างโหดเหี้ยม และยังลักพา
ตัวลูกสาวอีกคนหนีไป โดยไม่มีใครรู้ชะตากรรม เธอจึงจ�ำเป็นต้องออกเดินทางไปใน
โลกที่ก�ำลังเกิดฤดูกาล เพื่อเป้ าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือตามหาลูกสาวให้พบ
และเธอพร้อมจะท�ำลายทุกสิ่ งที่ขัดขวางเธอ…
คุณต้องระลึกไว้ว่า ตอนจบของเรื่องหนึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของอีกเรื่อง…
นี่คือนิยายชุดแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัล Hugo Award ติดต่อกันถึง 3 ปีซ้อน

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com
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ALL SYSTEMS RED

(MURDERBOT DIARIES 1)

่ ญญาณฉุกเฉิน
ฝาสั
(บันทึกบอตสังหาร 1)
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Martha Wells
พลอย โจนส์
168 หน้า
225 บาท
978-616-8266-22-9

ฝ่าสั ญญาณฉุกเฉิน เป็นนิยายสั้ นเล่มแรกจากชุด บันทึกบอตสั งหาร บันทึกเรื่องราว
การเดิ น ทางผจญภั ย ของมนุ ษ ย์ แ ละ ‘บอต’ ที่ ไ ด้ ค้ น พบบางสิ่ ง ซึ่ ง หยั่ ง ลึ ก ลงไปใน
จิตใต้ส�ำนึกของปั ญญาประดิษฐ์ จะท�ำให้คุณหลงรักเมื่ออ่านจบ และอดทนรอเล่มต่อ
ไปแทบไม่ไหว
การเดินทางส� ำรวจบนดาวเคราะห์จ�ำเป็นต้องมี บอต รักษาความปลอดภัยติดตามไป
ด้วย เพื่อคอยอารักขามนุษย์ในคณะส� ำรวจ
แต่บอตที่เช่ามาในราคาถูก ก็มักจะได้ปัญหามาเป็นของแถม…
จะเป็นอย่างไรถ้าบอตถูกแฮ็ ก มอดูลควบคุมถูกเปลี่ยนเป็นมอดูลปฏิปักษ์ จาก บอต
รักษาความปลอดภัย กลายเป็น บอตฆาตกร
บนดาวเคราะห์ว่างเปล่าดวงนี้ คณะส� ำรวจกลุ่มหนึ่งขาดการติดต่อไปอย่างน่าสงสั ย
คณะส� ำรวจอีกกลุ่มพร้อมบอตรักษาความปลอดภัยจึงเดินทางไปตรวจสอบ
สิ่ งที่พบท�ำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป
รวมถึงความไว้วางใจที่ทุกคนมีให้บอตใกล้ตัว…
หนึ่งในนิยายชุดขายดีแห่ง New York Times และ USA Today ที่ได้รับรางวัล Best
Novella จาก Hugo Award และ Nebula Award และยังได้รบ
ั รางวัลจาก Alex Award
้
และ Locus Award ทังหมดนี้ในปีเดียวกัน!

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

FICTION

FIC005

THE HIDDEN GIRL
AND OTHER STORIES

ดรุณีเร้นเงา
้ อื่ นๆ
และเรื่ องสัน
ผู้เขียน
ผู้แปล
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:
:

Ken Liu
ลมตะวัน
512 หน้า
480 บาท
978-616-8266-24-3

หนังสื อรวมเรื่องสั้ น 18 รสชาติจาก เคน หลิว คลื่นลูกใหม่แห่งวงการนักเขียนไซไฟ
ผู้กวาดรางวัล Hugo มาแล้วถึง 3 สมัย รางวัล Nebula 1 สมัย และรางวัล Locus 2
สมัย เจ้าของผลงานรวมเรื่องสั้ น The Paper Menagrie and Other Stories ฉบับ
แปลไทยชื่อ สวนสั ตว์กระดาษและเรื่องสั้ นอื่นๆ และ ในระลอกกาลและเรื่องสั้ นอื่นๆ
การกลับมาของเคน หลิวในดรุณีเร้นเงาและเรื่องสั้ นอื่นๆ รวมเรื่องสั้ นแนวไซไฟ
แฟนตาซี 18 เรื่องในครั้งนี้จะแตกต่างออกไป แม้จะไม่ท้งิ ลายเซ็นเรื่องการผูกอดีตสู่
อนาคต แต่ก็จะพุ่งไปข้างหน้ามากกว่าเดิม
้ ไม่วา่ เรือ
ดังนัน
่ งจะพาเราย้อนไปอยูก
่ ลางไฟสงครามแห่งอดีต ข้ามไปสู่ อนาคตทีเ่ รานึก
ภาพตามแทบไม่ออก
จะเป็นแค่เรื่องของคนสองคนในชั่วไม่กี่วัน หรือเรื่องของคนไม่รู้เท่าไหร่ที่กินเวลานับ
ร้อยนับพันปี
มันก็ยังเป็นเรื่องของความสั มพันธ์ ของความรัก ของความทรงจ�ำ
หรือก็คือ ความเป็นมนุษย์ นั่นเอง
ซึ่งไม่วา่ จะอยูใ่ นกายเนือ
้ กายทิพย์ กายกล หรือกายซิลค
ิ อนบนดาวดวงไหนก็ไม่ตา่ งกัน

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

บันเทิง-วัฒนธรรม
CULTURE

CULTURE

CUL001

BOARD GAME
UNIVERSE V2
จักรวาลกระดานเดียว
ฉบับปรับปรุง
ผู้เขียน
จ�ำนวนหน้า
ราคาปก
ISBN

:
:
:
:

สฤณี อาชวานันทกุล
320 หน้า
305 บาท
978-616-8266-20-5

นี่ไม่ใช่หนังสื อแนะน�ำบอร์ดเกม แต่เป็นหนังสื อที่จะพาคุณเข้าสู่ ‘จักรวาล’ ของเกม
กระดาน ที่รับรองได้เลยว่าเมื่ออ่านจบคุณจะต้องอยากลองเล่นบอร์ดเกมดูสักครั้ง!
‘สฤณี อาชวานันทกุล’ บอร์ดเกมเมอร์ผู้หลงใหลในเกมกระดาน ได้รวมเอาสารพัด
เสน่ห์และเรื่องราวประวัติความเป็นมาของแต่ละเกม ผู้ออกแบบบอร์ดเกม ไปจนถึง
แวดวงบอร์ดเกมในไทย มารวมไว้ในหนังสื อเล่มนี้ ซึ่งจะท�ำให้คุณได้เห็นว่า บอร์ดเกม
นั้น ‘เจ๋ง’ ขนาดไหน
เพราะไม่ใช่แค่ความสนุกสนานบันเทิงเท่านั้น แต่หลายเกมมีวิธีคิดที่น่าสนใจและอาจ
ท�ำให้ลืมเกมรูปแบบอื่นไปเลยก็ได้
โลกย่อส่ วนบนกระดานที่คุณต้องสวมบทบาทต่างๆ อย่างสมจริง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ
โรงไฟฟ้ า, นักวิทยาศาสตร์, ราชา ไปจนถึงนักบวชที่อิงมาจากประวัติศาสตร์จริงๆ ซึ่ง
จะพาคุณไปเป็นส่ วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกในแบบที่ต�ำราเล่มไหนก็ให้ไม่ได้!
นอกจากจะได้ขบคิด วางแผน และสร้างกลยุทธ์แล้วนั้น ยังท�ำให้คุณได้ ‘รู้จัก’ กับ
ตัวตนของแต่ละคนที่น่งั ล้อมวงกระดานเดียวกันมากยิ่งขึ้นอีกต่างหาก
หากคุณเคยครอบครอง ‘จักรวาลกระดานเดียว’ ฉบับแรกอยู่แล้ว ขอบอกเลยว่ากลับ
มาใน ‘ฉบับปรับปรุง’ ครั้งนี้ได้ เพิ่มเติมเนื้อหามากกว่า 30%! เล่าเรื่องบอร์ดเกมที่
ไม่มีในเล่มเดิม รวมถึงมีบทส� ำรวจเกมกระดานในประเทศไทย และยังมี ภาพประกอบ
4 สี ให้ชมกันอย่างจุใจอีกด้วย!
อย่ารอช้า… เปิดประตูสู่จักรวาลแห่งกระดานไปพร้อมๆ กันใน ‘จักรวาลกระดานเดียว
ฉบับปรับปรุง’

ส� ำหรับหน่วยงานรัฐ องค์กร สถาบันการศึกษา หรือบุคคลทัว่ ไป
ที่ต้องการสั่ งซื้อหนังสื อเป็นจ�ำนวนมาก สามารถสั่ งซื้อได้ในราคาลดพิเศษ
ติดต่อสั่ งซื้อได้ที่เบอร์โทร 099-342-0558 หรือ Email: saltpublishingth@gmail.com

้ หนังสือจำ�นวนมาก
่ ซือ
วิธีการสัง
ราคาจ�ำหน่าย
-

น้อยกว่า 30 เล่ม ราคาจ�ำหน่ายลดที่ 10% จากราคาปก จัดส่ งฟรี
สั่ งซื้อจ�ำนวน 31 - 100 เล่ม ราคาจ�ำหน่ายลดที่ 15% จากราคาปก จัดส่ งฟรี
สั่ งซื้อจ�ำนวน 101 - 300 เล่ม ราคาจ�ำหน่ายลดที่ 25% จากราคาปก จัดส่ งฟรี
สั่ งซื้อจ�ำนวน 300 เล่มขึ้นไป ราคาจ�ำหน่ายลดที่ 30% จากราคาปก จัดส่ งฟรี

ขั้นตอนการสั่ งซื้อ

1. กรอกแบบฟอร์มการสั่ งซื้อหนังสื อของ SALT Publishing (ดูที่หน้าถัดไป)
2. ส่ ง แบบฟอร์มการสั่ งซื้อหนังสื อของส� ำนักพิมพ์ซอลท์ มาที่อีเมล saltpublishingth@gmail.com
3. รอการตอบกลับจากส� ำนักพิมพ์ เพื่อยืนยันยอดช�ำระเงิน
4. ช�ำระค่าหนังสื อ
5. น�ำส่ ง หลักฐานการช�ำระเงิน เข้ามาที่ saltpublishingth@gmail.com

วิธีการช�ำระเงิน

ช�ำระโดยการโอนผ่านทางธนาคาร
กสิ กรไทย
ธนาคาร
บริษัท ซอลท์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด
ชื่อบัญชี
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
สาขา
037-3-74554-5
เลขที่บัญชี

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี
บริษัท ซอลท์ พับลิชชิ่ง จ�ำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ 099-342-0558
อีเมล saltpublishingth@gmail.com

ติดตามส� ำนักพิมพ์ซอลท์ รวมถึงหนังสื อเล่มอื่นๆ ได้ท่ี
Website
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

https://salt.co.th
https://www.facebook.com/saltread/
https://twitter.com/saltread
https://www.instagram.com/saltread/
http://bit.ly/2VHBsk9

่ ซือ
้ หนังสือสำ�นักพิมพ์ซอลท์
แบบฟอร์มการสัง
ที่อยู่ส�ำหรับการจัดส่ ง
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ที่อยู่ส�ำหรับจัดส่ ง

ที่อยู่ส�ำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน
ที่อยู่เดียวกับที่อยู่จัดส่ ง
ที่อยู่อ่น
ื (กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง)
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่ส�ำหรับออกใบเสร็จ

เลขประจ�ำตัวผู้เสี ยภาษี

รายการหนังสื อที่ต้องการสั่ งซื้อ
หมวดวิทยาศาสตร์ (SCI)
SCI001

SCI002

หมด

SCI003
SCI004
SCI005
SCI006
SCI007
SCI008
SCI009

ไอแซก นิวตัน (Isaac Newton)
เก็บกระเป๋ าไปดาวอังคาร (Packing For Mars)
ความลี้ลับของเวลา (The Order of Time)
วิทยาศาสตร์แห่งความสุ ข (The Happiness Hypothesis)
ยอดมนุษย์นักกีฬา (The Sports Gene)
ใครคือเจ้าของบ้าน ฉันหรือแมว (The Lion in the Living Room)
วิทยาศาสตร์แห่งความส� ำเร็จ (The Formula)
วิทยาศาสตร์แห่งความเหงา (Loneliness)
เมื่อโลกไม่มีเรา (The World Without Us)

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม

่ ซื้อหนังสือสำ�นักพิมพ์ซอลท์
แบบฟอร์มการสัง
หมวดเทคโนโลยี (TEC)
TEC001

หมด

TEC002
TEC003
TEC004

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม

เติบโตอย่างไม่เจ็บปวด (Why Grow Up?)
จริยเศรษฐศาสตร์ (On Ethics and Economics)
พวกฉัน พวกมัน พวกเรา (Moral Tribes)
ความยุติธรรม (Justice)
เงินไม่ใช่พระเจ้า (What Money Can’t Buy)

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม

เราท�ำงานไปท�ำไม (Why We Work)
เราท�ำงานแล้วได้อะไร (Payoff)
เราท�ำงานอย่าปล่อยให้งานท�ำเรา (In Praise of Wasting Time)
เลือดชั่ว (Bad Blood)
วิชารู้รอบ (Range)
เกมมิฟิเคชัน (Gamification)
ตุ๋นพันล้าน วาฬลวงโลก (Billion Dollar Whale)

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม

จ�ำนวน
จ�ำนวน

เล่ม
เล่ม

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม
เล่ม

จ�ำนวน

เล่ม

หุ่นยนต์ผงาด (Rise of the Robots)
บิ๊กดาต้ามหาประลัย (Weapons of Math Destruction)
มายานวัตกรรม (The Myths of Innovation)
ปั ญญา-มนุษย์-ประดิษฐ์ (The Most Human Human)

หมวดปรัชญา (PHI)
หมด

PHI001

PHI002
PHI003
PHI004
PHI005

หมวดธุรกิจ (BIZ)
BIZ001

BIZ002
BIZ003
BIZ004
BIZ005
BIZ006
BIZ007

หมวดเศรษฐศาสตร์ (ECN)
ECN001

ECN002

เศรษฐศาสตร์ความจน (Poor Economics)
การเงินคนจน (The Poor and Their Money)

หมวดนิยาย-เรือ
่ งแต่ง (FIC)
FIC001

FIC002
FIC003
FIC004
FIC005

สวนสั ตว์กระดาษและเรื่องสั้ นอื่นๆ (The Paper Menegerie & Other Stories Vol.1)
ในระลอกกาลและเรื่องสั้ นอื่นๆ (The Paper Menegerie & Other Stories Vol.2)
ฤดูมรณะ (The Fifth Season)
ฝ่ าสั ญญาณฉุกเฉิน (All Systems Red)
ดรุณีเร้นเงาและเรื่องสั้ นอื่นๆ (The Hidden Girl and Other Stories)

หมวดบันเทิง-วัฒนธรรม (CUL)
CUL001

จักรวาลกระดานเดียว ฉบับปรับปรุง (Board Game Universe V2)

***กรอกเสร็จแล้วกรุณาส่ งมาที่ saltpublishingth@gmail.com เพื่อทางส� ำนักพิมพ์ได้แจ้งยอดเงินที่ต้องช�ำระกลับไป***

