ชื่ อผู้แต่ ง/ผู้แปล
(ไม่ปรากฏผูแ้ ต่ง)

30 คดีสะเทือนขวัญ เปาบุน้ จิ้น

(ไม่ปรากฏผูแ้ ต่ง)

ชุมนุมเรื่ องสันของหลู่ซิ่น

(ไม่ปรากฏผูแ้ ต่ง)

ชุมนุมเรื่ องเอกของหลู่ซิ่น

(ไม่ปรากฏผูแ้ ต่ง)

ชุมนุมเรื่ องสั้นของหลู่ซิ่น ชุดตะโกนสู ้

(ไม่ปรากฏผูแ้ ต่ง)

วาทะ สามก๊ก

ธรรมสภา

hongsamut / โม่เหยียน
MONTAGE CULTURE
ก.กุนนที
กนกพร นุ่ มทอง
กนกพร นุ่ มทอง
กนกพร นุ่ มทอง
กนกวรรณ สาโรจน์
กนิ ษฐา ลีลามณี
กนิ ษฐา ลีลามณี
กรมศิลปากร

บุปผาล่มเมือง
ประวัติศาสตร์ จีน :ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ถึงราชวงศ์ชิง
ปรัชญาชีวิตในสุ ภาษิตจีน
100 ขุนนางประเสริ ฐในประวัติศาสตร์ จีน
100 ทรชนในประวัติศาสตร์ จีน
100 โสเภณี ในประวัติศาสตร์ จีน
สามก๊ก (ฉบับการ์ ตนู )
มหาอานาจจีนบนทางแพร่ ง
สี จิน้ ผิงบนทางแยกประวัติศาสตร์ จีน
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ.สัมพันธภาพไทย-จีน
พระราชสาส์นไปเมืองจีนครั้งกรุ งธนบุรี และ พระราชสาส์นกรุ งจีนมีมาในรัชการที่ 1 กรุ ง
รัตนโกสิ นทร์
โลกทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนาในสมัยรัชกาลที่ 1 : ศึกษาจากเรื่ องราชาธิ ราช สามก๊ก
และไซ่ฮนั่
ขาขัน 100 เรื่ องฮา ปัญญาจีน
ฉลาดรู้ทนั คน ด้วย 100 นิ ทานปรัชญาจีน
บันทึกจากจีน เอกสารการประชุมสภาผูแ้ ทนประชาชนแห่งชาติ สมัยที่ 1 ชุดที่ 5 ของ

สนพ.ห้องสมุด
สุ ชภาพใจ
ธรรมชาติ

กรมศิลปากร
กรรณิ การ์ สาตรปรุ ง
กระบี่มือสอง
กระบี่มือสอง
กลุ่มวิหคเหิ ร

ชื อบทความ /หนังสื อ

ปี ที่พมิ พ์ สานักพิมพ์

แสงสรวง
2514

2531

สาวน้อย

นานมีบุ๊คส์

2521

กรม

2507

กรมศิลปากร

2522

พิชยั ยุทธ์การพิมพ์

กลุ่มศึกษาสามก๊ก ณ ศูนย์สงั คีตศิลป์ 7 ธ.ค.
33

รายการสนทนาประกอบการฉายภาพสไลด์เรื่ อง "บนเส้นทางสามก๊ก"

กลุ่มสลาตัน
กลุ่มสลาตัน
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
ก่อศักดิ์ ธรรมเจริ ญกิจ / ปาจิน
กัลยาณิ วฒั นา, สมเด็จเจ้าฟ้า
กัลยาณิ วฒั นา, สมเด็จเจ้าฟ้า
กัลยาณิ วฒั นา, สมเด็จเจ้าฟ้า

ขบวนการอี้เหอถวน
ปฏิรูปการปกครองอูซ้ ี
มหาอาณาจักรฮัน่
รัฐศาสตร์ ถงั ไท่จง : อ่านประวัติศาสตร์ ดว้ ยสายตานักบริ หาร
อ่านสามก๊ก ถกยอดคน
อ่านสามก๊ก ถกบริ หาร
ฝันกลางฤดูใบไม้ผลิ
จีนตะวันออก : ขึ้นเขา ลงทะเลสาบ เข้าวัด = Eastern China : mountains lakes temples /
จีนอีสานและเสฉวน : จากแดนแมนจูสู่ภูง่อไบ๊
ซิ นเจียงและกานซู : ภาพจากดินแดนสุ ดหล้าฟ้าเขียว

2524
2524

2537
2540
2533

วงศ์จร
วงศ์จร
วงศ์จร

กาญจนะ ประกาศวุฒิสาร, พ.อ.,

ก๊กมินตัง๋ ทหารจีนคณะชาติตกค้างภาคเหนื อประเทศไทย

2546

(เชียงใหม่: สยามรัตน พริ้ นติ้ง

กาญจนาคพันธุ์
กิตติ โล่ห์เพชรัตน์
กิตติ โล่ห์เพชรัตน์
กิตติ โล่ห์เพชรัตน์
กิตติ โล่ห์เพชรัตน์
กิตติพงศ์ สนธิ สมั พันธ์
กิตติมา อมรทัต
กิตติมา อมรทัต / หลินยูถ่ งั
กิมตังไล้

เปากงชุดสี่ - ชีวิตเปาบุนจิ้น
กวนอู ขุนศึกผูก้ ลายเป็ นเทพ
ต้นตานานลูกหลานจีนในสยาม
ยอดกุนซื อสามก๊ก
อ่านยุทธวิธีเล่าปี่
จีนสมัยใหม่: ความรู ้ฉบับพกพา
ไฟแค้น
เรื่ องจริ งของจักรพรรดินีโหด
สามก๊ก ฉบับอ่านธุรกิจพิชิตคน

2548

มิตรประชาการพิมพ์
มิตรประชาการพิมพ์
บุ๊คสไมล์
บุ๊คสไมล์
บุ๊คสไมล์
บุ๊คสไมล์

2554

สร้างสรรค์
ก้าวแรก พับลิชชิ่ ง
ก้าวแรก พับลิชชิ่ ง
ก้าวแรก พับลิชชิ่ ง
ก้าวแรก พับลิชชิ่ ง
openworld

2556

มติชน
สานักพิมพ์ Think Beyond

2557

เกริ กฤทธิ์ เชื้ อมงคล
จีน-สยาม สายสัมพันธ์แห่งไมตรี จากสุ โขทัยถึงรัตนโกสิ นทร์
แก้วชาย ธรรมาชัย
กลยุทธ์พิชยั สงคราม ซุนวู เส้นทางสู่ เศรษฐี นกั บริ หาร
โกวิท คัมภีรภาพ
การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนจีน
โกวิท คัมภีรภาพ
ทฤษฎีพ้ืนฐานการแพทย์แผนจีน
โกวิท คัมภีรภาพ
เทคนิ คฝังเข็มรมยา :ตาราเรี ยนการแพทย์แผนจีนด้วยตนเอง
โกวิท คัมภีรภาพ
ตาราฝังเข็ม
โกวิท คัมภีรภาพ
ยาจีน
โกวิท ตั้งตรงจิตร
กลศึกสงครามในสามก๊ก
โกวิท ตั้งตรงจิตร
คมวาที ในวรรณคดีสามก๊ก
โกวิท ตั้งตรงจิตร
ปุจฉา-วิสชั นา ปั ญหากลศึกสงครามในสามก๊ก
โกวิท ตั้งตรงจิตร
333 คาถามในสามก๊ก (หยัง่ รู ้สามก๊ก)
ขวัญฤดี ภิรมย์สวัสดิ์ และคนอื่นๆ / เซ่า, ยู หมิง ปาฏิหาริ ยท์ างเศรษฐกิจ : เส้นทางแห่งการเป็ นนิ คส์
ขิงแก่ / ศ.นพ.พิชยั เจริ ญพานิ ช
ชีวิตพิสดารของบุคคลในสมัยเลียดก๊ก
เขมณัฏฐ์ ทรัพย์เกษมชัย / หลี่เฉวียน
ประวัติศาสตร์ จีนฉบับย่อ
เขียน ธี ระวิทย์
นโยบายต่างประเทศจีนคอมมิวนิ สต์
เขียน ธี ระวิทย์
การเมืองและการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน

2556

เขียน ธี ระวิทย์

คนจีนในยูนนาน

2532

เขียน ธี ระวิทย์
เขียน ธี ระวิทย์

จีนผลัดแผ่นดิน
จีนใหม่ในศตวรรษที่ 21 : สรรนิ พนธ์เรื่ องจีนช่วงปี ค.ศ. 1999-2005

2527
2549

สยามความรู้
อักษรเงินดี

2558
2558
2553
2557
2558
2555

2534
2547

โกลเบิ้น เบรน
21เซ็นจูรี่

2515
2519

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กราฟิ คอาร์ ต
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทยวัฒนาพานิช
มติชน

เขียน ธี ระวิทย์

นโยบายต่างประเทศจีน

2541

สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจยั (สกว.)และ ศูนย์จีนศึกษา
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
โครงการจีนศึกษา สถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ศูนย์จีนศึกษา สถาบัน เอเชีย
ศึกษา จุฬาฯ
โรงพิมพ์สานักทาเนี ยบ
นายกรัฐมนตรี

เขียน ธี ระวิทย์

บทบาททางการเมืองและความมัน่ คงของจีน : ในกรณี ไต้หวันและฮ่องกง

2539

เขียน ธี ระวิทย์

วิวฒั นาการการปกครองของจีน: A political history of China

2547

เขียน ธี ระวิทย์, เจีย แยนจอง (บรรณาธิ การ)

ความสัมพันธ์ไทย-จีน: เหลียวหลังแลหน้า :SINO – THAI RELATIONS : PAST SND FUTURE
PROSPECT

2543

จารึ กอาณาจักรน่านเจ้า พ.ศ. 1309

2510

คุณธรรมในสามก๊ก
คู่มือท่องเที่ยวประเทศจีน

2553

สุ ขภาพใจ

ประวัติศาสตร์ จีน ฉบับมาตรฐาน กาเนิ ดมนุษย์ดึกดาบรรพ์ถึงอารยธรรมใหม่

2556

สุ ขภาพใจ

ขุมทรัพย์ปัญญาจีน
สามก๊กวรรณทัศน์
โจโฉนายกตลอดกาล
ซูสีไทเฮา
เบ้งเฮ็กผูถ้ ูกกลืนทั้งเป็ น

2551

ตีรีบูน

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี
คมเดือน เจิดจรัสฟ้า
คล่อง ศิรประภาธรรม
คล่อง ศิรประภาธรรม และ คมกริ ช ศิร
ประภาธรรม
คีรีบูน
คึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ร.ว. และคณะ
คึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ร.ว.

คึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ร.ว.
เครื อมาศ บารุ งสุ ข และคนอื่นๆ

ฮวนนั้ง
จีน : ยุทธศาสตร์ ใหม่แห่งการต่อสู ้

2526

โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิ
ฮ่องกงท1997
ยาลัย:ธรรมศาสตร์
จีนหนึ่ งประเทศสองระบบ
ร่ วมกับ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

2540

จงเฉิ ง
จงเฉิ ง
จรัสสี จิรภาพ
จริ ยา วาณิ ชวิริยะ :
จวินจื่อ
จวินจื่อ
จอมยุทธสวี
จัน สัมฤทธิ์
จันทร์ ฉาย ภัคอธิ คม
จันทร์ ฉาย ภัคอธิ คม

ปรัชญาขงจื๊อ กตัญญู ธรรมคู่ฟ้าดิน
ปรัชญาขงจื๊อ มรรคาการเมืองการปกครองที่ล้ าเลิศ
เห้งเจีย (ฉี เทียนต้าเสิ้ ง) ลิงในวรรณกรรมที่กลายเป็ นเทพเจ้า
อะไรเอ่ย จี๊น...จีน
ปรัชญาเม่งจื๊อ ถือแบบอย่างยอดคน
เม่งจื๊อ ผูค้ งมัน่ ต่อคุณธรรม
“ชิง จุดจบระบบจักรพรรดิจีน”
สามก๊ก ฉบับการ์ ตนู
ประวัติศาสตร์ จกั รวรรดิจีน
บทบาทของจีนต่อกิจการโลก

จันทร์ ฉาย ภัคอธิ คม

ประวัติศาสตร์ จกั รวรรดิจีน = History of imperial China : HI 368

2550

จันทร์ เสี้ ยวเดียวดาย

ราพึงในคืนค่า รวมถ้อยปรัชญาจากวรรณกรรมเรื่ องเอกของ โก้วเล้ง ชุดที่ 3

2538

จันทวรรณ ศรี ประทักษ์

ปั จจัยที่นาไปสู่ การชุมนุมประท้วงเรี ยกร้ องประชาธิ ปไตยในประเทศจีนในปี ค.ศ. 1989 : ศึกษา
กรณี การเปลี่ยนแปลง

2533

จ่าง แซ่ต้ งั
จ่าง แซ่ต้ งั
จ่าง แซ่ต้ งั

คัมภีร์เต้าเต้อจิง
ตาราพิชยั ของท่านซุนวู่
เต้า

2547

2546
2521

สร้างสรรค์
โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มติชน

อมริ นทร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
ประพันธ์สาส์น
สาขาวิเทศกิจ บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีสงั คม (เกริ ก)

จ่าง แซ่ต้ งั
จ่าง แซ่ต้ งั
จ่าง แซ่ต้ งั
จาง, กงจิ่ง.
จาง,เสี ยนเจี้ยง
จานงค์ ทองประเสริ ฐ
จาลอง พิศนาคะ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ

ปรมัตถ์เต๋ า
บทกวีจีน
อภิปรัชญาศิลปะของท่านเต้าฉี
ชนชาติไทยในประเทศจีน (ตามหลักฐานของจีน)
คนเลี้ยงม้า : วรรณกรรมจีนร่ วมสมัย
ปรัชญาประยุกต์ชุดจีน
ตาหรับรักฮ่องเต้ (ซู ้น้ ึ งเก็ง)
ตึ่งหนัง่ เกี้ย
200 ศาลเจ้าอายุเกิน 100 ปี ทัว่ ไทย
กระจ่างใจจีน
การชัง่ ดวงแบบจีน (ดูดวงแบบจิตรา)
กาเนิ ดต้นแซ่และการตั้งนามสกุลจากแซ่ของลูกจีนในไทยเล่ม 1
กาเนิ ดต้นแซ่และการตั้งนามสกุลจากแซ่ของลูกจีนในไทยเล่ม 2
ขุมทรัพย์ความรู ้ซ่อนอยูใ่ นคาจีน
ความรู ้เรื่ องจีนจากตัวเลข
ความรู ้เรื่ องจีนจากผูเ้ ฒ่า
คู่มือไหว้เจ้ายุคใหม่ ไหว้อย่างไรให้โชคดี
ทานายฝันแม่นๆ จีน-ไทย-ฝรั่ง
ทาเนี ยบเจ้าแม่และผูว้ ิเศษของจีน
ทาเนี ยบเทพเจ้าของจีน
ธรรมเนี ยมการกินเจ
ธรรมเนี ยมจีนที่คนส่ วนใหญ่ไม่รู้...แต่มีในเมืองไทย
ธรรมเนี ยมจีนมีเหมือน, มีตา่ งและมีแปลก

2530
2531
2515
2539
2555
2544

เฉลิมนิจ
ชีวิต
แพร่ วิทยา
หอสมุดกลาง 09
แพรวสานักพิมพ์
จิตรา

ดอกหญ้า
ดอกหญ้า
ดอกหญ้า
2554

จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ
จิตรา ก่อนันทเกียรติ

ธรรมเนี ยมนี้ คือคาพร
นิ ทานเทพเจ้าของจีน
บ่วง-สื่ อ-ยู-่ อี่ ทุกเรื่ องให้สมปรารถนา
พระพุทธ-พระโพธิ สตั ว์-สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของจีน
เรื่ องจีนหลายเรื่ อง หนึ่ งเรื่ องมีหลายตารา
ลูกหลานกตัญญูโชคดี
สนุกกับชื่ อจีนและความหมายให้หายสงสัย
อลังการจีนศิลป์
อาปา

2541
2547
2541

จิตรา ตุวิชรานนท์

ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน

2530

จิตรา วนัสพงศ์ /เอมี่ ตัน
จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล
จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล
จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล/เอมี่ ตัน
จีฮาร์ เดท์, ซิ ลวี
จุยจื๊อ
จุยจื๊อ
จุยเซียน
จุไรรัตน์ อารยะกิตติพงศ์
จุลชีพ ชินวรรโณ
จุลชีพ ชินวรรโณ

มาจากสองฝั่งฟ้า
สิ้ นทางสายไหม
หงส์ป่า
มาจากสองฝั่งฟ้า The Joy Luck Club
กาแพงเมืองจีน
จางจื๊อ ปราชญ์ผเู ้ ป็ นอยูต่ ่า แต่ใคร่ ครวญสู ง
ปรัชญาจางจื๊อ วิถีการงานอันเบิกบานใจ
โป๊ ยเซี ยนคะนองฤทธิ์
ครบเครื่ องเรื่ องจีน
35 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน พ.ศ. 2518-2553
การปกครองและการบริ หารราชการของจีนในปั จจุบนั

2537
2010
2539
2537
2539
2556

2546
2511

2554
2543
2553
2543

สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
เจนเดอร์ เพรส
อทิตตา
นานมี
เจนเดอร์ เพรส
นิวเกตมีเดีย

ชุมศิลป์ ธรรมกา
มติชน

จุลชีพ ชินวรรโณ

จีนยุคสี่ ทนั สมัย : การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

2528

จุลชีพ ชินวรรโณ
จู่โก้ว
จู่โก้ว
จูเลียต / เหมาตุน้
เจตน์ ธรรมรังสรรค์ / ปาจิน
เจน จารัสศิลป์
เจน จารัสศิลป์ และคนอื่นๆ.
เจนธรรม นากระบวนยุทธ์
เจริ ญ ตันมหาพราน
เจริ ญ วรรธนะสิ น
เจษฎา ทองรุ่ งโรจน์
เจษฎา ทองรุ่ งโรจน์
เจ้าพระยาพระคลัง(หน)
เจ้าสัวน้อย

ผลัดแผ่นดินมังกร : จีนภายใต้ผนู ้ ารุ่ นที่ 5
ปรัชญาเล่าจื๊อ ซ่อนคมกุมความสาเร็ จ
ปรัชญาเล่าจื๊อ พอเพียง สัตย์ซื่อ
นาข้าวในฤดูชิวเทียน (Autumn Harvest)
ชีวิตใหม่
สัมผัสจีนใหม่
เติง้ เสี่ ยวผิง นักสู ้ผยู ้ งิ่ ยง
สุ ภาษิตสามก๊ก
ยีก่ อฮง
สามก๊ก ฉบับนักบริ หาร
คาสอนของขงจื๊อ
พิชยั สงคราม ศาสตร์ นิพนธ์ของซุนวู
สามก๊ก ล.1-2 ฉ.เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
ตานานเปาบุน้ จิ้น เทพอมตะแห่งความยุติธรรม

2555

คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2522
2524
2523
2521

กอไฝ่
จตุจกั ร
กอไผ่
เกษมการพิมพ์

2552

วิสดอมเฮาส์

2548
2516
2549

สุ ขภาพใจ
บรรณาคาร
กู๊ดมอร์ นิ่ง
ศูนย์ไทย-เอเชียศึกษา
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาสังคม
วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยรังสิ ต

เจียง เจ๋ อหมิน /หงส์ ธี รภัทร์ และชลธิ รา สัต
ยาวัฒนา (ผูแ้ ปล)

คาปราศรัย เจียง เจ๋ อ หมิน : ในวาระครบรอบ 80 ปี พรรคคอมมิวนิ สต์จีน

2544

เจียงอิ้งเหลียง
เจือ สตะเวทิน

ประวัติชนเชื้ อชาติไท
เข้าใจจีน

2531
2518

โรงพิมพ์สุทธิ สารการพิมพ์

เจือ สตะเวทิน
เจือจันทน์ อัชพรรณ
เจือจันทน์ อัชพรรณ
เจือจันทน์ อัชพรรณ
เจือจันทน์ อัชพรรณ
โจว, จยาหรง.
โจว, ต้ากวน / เฉลิม ยงบุญเกิด(ผูแ้ ปล)
ฉัตรสุ มาลย์ กบิลสิ งห์
ฉัตรสุ มาลย์ กบิลสิ งห์
ฉัตรสุ มาลย์ กบิลสิ งห์
ฉัตรสุ มาลย์ กบิลสิ งห์

เข้าใจจีน
ขงจื้อ มหาปราชญ์แห่งแผ่นดิน ชีวประวัติและคาสอนบัณฑิต 60 ข้อ
ทางสายตรง: มงคลธรรมแห่งเต๋ า
หลี่ ของขงจื่อ
โอวาทสี่ ของท่านเหลี่ยวฝาน
ประวัติศาสตร์ จีน
บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของเจินละ
ขงจื๊อ : คาสอนทางปรัชญาศาสนา
คัมภีร์เต๋ า ฉบับสมบูรณ์
ชีวประวัติของพระภิกษุณีจีน
มหายานในจีน

2518

โรงพิมพ์สุทธิ สารการพิมพ์

2535
2547
2543

ธรรมสภา
นานมีบุ๊คส์พบั ลิเคชัน่ ส์
มติชน

2530
2530
2555

ศูนย์ไทยธิเบต
ส่ องสยาม

ฉันทิมา อ่องสุ รักษ์

นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน และผลกระทบที่มีตอ่ ประเทศไทย

2516

ชฎิล ราชมุทธา
ชนาทิพย์
ชมเพลิน อยูเ่ พลิน / เฮ่าหยาน

ซังแปะอี่ ผูถ้ ูกสาป (2เล่มชุด)
ประวัติศาสตร์ จีนสมัยกุบไลข่าน
ฟ้าหลังฝนที่บา้ นดอกท้อบาน

2508
2538
2521

ชลธิรา สัตยาวัฒนา (บรรณาธิ การ)

จีน-- ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

2545

ชลันธร

บัณฑิตก่อนเที่ยงคืน (โย่ว ผู-ถวน)

2542

โครงการผลิตตาราและการวิจยั
ทางรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เกษมบรรณกิจ
สัญญาณ
ศูนย์ไทย-เอเชียศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิ ต [ร่ วมกับ]
ศูนย์จีน-ศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ชุมศิลป์ ธรรมดา

ช้วน ฐิ ติอรุ ณพงศ์
ชัชวนันท์ สันธิ เดช
ชัชวนันท์ สันธิ เดช
ชัชวนันท์ สันธิ เดช

มังกรพลัดถิ่น
นามานุกรมสามก๊ก ฉบับแฟนพันธุ์แท้
เรื่ องสามก๊กพันธุ์แท้
อ่านสามก๊กอย่างแฟนพันธุ์แท้

2546
2557

ชัยชนะ พิมานแมน

ประวัติความคิดการเมืองตะวันออก : อินเดียและจีน

2527

ไชยวัฒน์ ค้ าชู
ชาดา ภูอกั ษร
ชาตรี แซ่บา้ ง
ชาติศิริ
ชานนท์ ทองชัยประสิ ทธิ์
ชานนท์ ทองชัยประสิ ทธิ์
ชานนท์ ทองชัยประสิ ทธิ์
ชานนท์ วัชรสกุณี

จีน-ญี่ปุ่น :ประวัติศาสตร์ เบื้องหลังความขัดแย้งของสองมหาอานาจและนัยต่อภูมิภาคเอเซี ยใน
ศตวรร
ศิลปะแห่งสงครามว่าด้วยยุทธศาสตร์ ทางธุรกิจของซุนจื่อ
ศีกษาคัมภีร์เต้าเต๋ อ
จอมยุทธโลกไม่ลืม
365 วลีฮิต จีน
Survivor จีน
เก่งจีนอินเทรนด์ ตอนพูดจีนได้เที่ยวไหนก็สนุก
สามก๊กกับการบริ หารงานบุคคล : กรณี ศึกษากองทัพเล่าปี่

ชื่นจิตต์ อาไพพรรณ, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ /
คุชแมน, เจนนิ เฟอร์ เวย์น,

การค้าทางเรื อสาเภาจีน-สยามยุคต้นรัตนโกสิ นทร์ แปลจาก FIELDS FROM THE SEA:
CHINESE JUNK TRADE WITH SIAM

ชุตินนั ท์ เอกอุกฤษฎ์กลุ / Jyan-Lung Lin
เชาวน์ พงษ์พิชิต
เชาวน์ พงษ์พิชิต

หลินเจี้ยนหลง นักเลงขี้คุกผูพ้ ลิกชะตาคว้าความสาเร็ จ
ลูกจีนรักชาติ
วิพากษ์ประธานเหมา

จีนสยาม
ชวนอ่าน
โพสต์บุคส์
ชวนอ่าน
ศูนย์วิจยั คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548
แสงดาว
2538
2555

อมรริ นทร์

2528

สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มูลนิ ธิโครงการตารา
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

2552
2553

นานมี
มติชน

เชาวน์ พงษ์พิชิต

สานวนจีนสามก๊ก

2546

สุ ขภาพใจ

เชาวน์ พงษ์พิชิต /เซี่ ยกวง

กิจกรรมทางการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย (ค.ศ. 1906-1939)

2546

ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เชื้ อ กาฬแก้ว /
โชติช่วง นาดอน
โชติช่วง นาดอน
โชติช่วง นาดอน
โชติช่วง นาดอน
โชติช่วง นาดอน
โชติช่วง นาดอน
โชติช่วง นาดอน
โชติช่วง นาดอน
โชติช่วง นาดอน
โชติช่วง นาดอน
โชติช่วง นาดอน
โชติช่วง นาดอน
โชติช่วง นาดอน
โชติช่วง นาดอน
โชติช่วง นาดอน
ไชยันต์ ไชยพร
ซื อ, หม่าเซียน
ซื อ, ไหน่อนั

โจวซู่ เหยิน - เกร็ ดชีวิตของหลู่ซิ่น
กวีเต๋ าเถายวนหมิง
เกี้ยมแขะ มือกระบี่กวีเซน
คมคาคมกวี
เงาพระจันทร์ ในคมกระบี่
เต๋ าเต็กเก็ง
ในกวีมีภาพในภาพมีกวี
ยังมีดอกไม้ให้เธอ
โลกบู๊ลิ้ม
ว่าด้วยบู๊เฮี ยบ
ว่าด้วยฟ้า
สมบัติจวงจือ
สมบัติซุ่นจื๊อ
สมบัติเม่งจือ
สมบัติเล่าจื๊อ
สรรนิ พนธ์ขงเบ้ง เล่ม 1
บทนาเสนอ เรื่ องเจ้าของมาคิอาเวลลีกบั สามก๊ก [จุลสาร]
เปิ ดบันทึกประวัติศาสตร์ อ่านกลยุทธ
ซ้องกัง๋ ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี สุริยวงศ์

2530
2529
2542
2531
2531
2555

สมิต
สมิต
ชุมศิลป์ ธรรมดา
สารมวลชน
ใบบัว
ทสพร

2531

2532

ใบบัว

2534
2547

แสงดาว : สาริ น
ศรี ปัญญา

ซุน ยัต เซ็น
ซุนยัดเซ็น
เซียว, เสี่ ยงเฟิ ง
ฌานนท์ สุ ทธวีร์กลุ

ลัทธิไตรประชาและรัฐธรรมนูญ 5 อานาจ
ลัทธิไตรราษฎร์ (ซามิ่นจูหงี)
100 ทรชนในประวัติศาสตร์ จีน
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน (中国文化常识) ฉบับ จีน-ไทย

2530
2495
2546

ฐิ ติพร จิระสวัสดิ์

นโยบายต่างประเทศของจีนต่อพม่า : ช่วงระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๘๘ – ๑๙๙๗

2543

ณปรัชญ์ บุญวาศ

ทัศนะในการมองสังคมจีนของหลู่ซิ่น : ศึกษาจากงานเขียน

2543

ณรงค์ชยั ปั ญญานนทชัย
ณรงค์ชยั ปั ญญานนทชัย
ดนัย ฮันตระกูล

ดวงใจ
ดวงใจ
ดวงธิดา ราเมศวร์
ดาณุ ภา ไชยพรธรรม
ดาณุ ภา ไชยพรธรรม
ดาวประกาย รุ่ งอรุ ณ / เติ้งเสี่ ยวผิง

ชา ใบไม้มหัศจรรย์
อินไซด์สามก๊ก
เถ่าชิ่ วคนสุ ดท้าย
เติ้งเสี่ ยวผิง ผูร้ ังสรรค์จีนยุคใหม่. แปลจาก DENG XIAOPING AND THE MAKING OF
MODERN CHINA
UNSEEN CHINA :ฉี กเส้นทางเมืองจีน
จีนหลายมิติ = China : multi-dimension
2 อารยธรรมยิง่ ใหญ่แห่งอาเซี ยอินเดีย -จีน : The 2 giant civilize of Asia India-China
10 ยอดหญิงงาม และ 10 เจ้าตานานขุนพลหญิงในประวัติศาสตร์ จีนโบราณ
ตาราพิชยั สงครามซุนหวูก่ บั 36 กลยุทธ์จีนโบราณ
สรรนิ พนธ์เติ้งเสี่ ยวผิง จีนจะไปทางไหน

ดารงค์ ฐานดี

สังคมและวัฒนธรรมจีน = Chinese society and culture : AN 354

2544

ดารงราชานุภาพ , สมเด็จกรมพระยา

ตานานเรื่ องสามก๊ก

2534

ดรุ ณี แซ่ลิ่ว / อีแวนส์, ริ ชาร์ ด

ไทยวัฒนาพานิช
โอเดียนสโตร์
สร้างสรรค์บุ๊คส์
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2550
2556

ดอกหญ้า
มติชน

2540

คู่แข่งบุ๊คส์

2550
2548
2549
2557

ปาเจรา
มายิกสานักพิมพ์

2537

ดอกหญ้า
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
ธนาคารไทยพาณิ ชย์

เดชะ บัญชาชัย / หลู่ซิ่น
เดือนเพ็ญ เด่นจรัส
เดือนเพ็ญ เด่นจรัส
แดง ใบเล่
โดย: อู๋จ้ ีเยียะ
ต้วน ลี เซ็ง
ตะเกียงคู่
ตั้งกิมเล้ง
ถกล เรื องสุ ข
ถาวร สิ กขโกศล
ถาวร สิ กขโกศล
ถาวร สิ กขโกศล
ถาวร สิ กขโกศล
ถาวร สิ กขโกศล
ถาวร สิ กขโกศล
ถาวร สิ กขโกศล
ถาวร สิ กขโกศล
ถาวร สิ กขโกศล
ถาวร สิ กขโกศล
ถาวร สิ กขโกศล
ถาวร สิ กขโกศล
ถาวร สิ กขโกศล
ถาวร สิ กขโกศล

ประวัติจริ งของอาคิว
ปรัชญาขงจื๊อ ฉบับกฎทองของขงจื๊อ
ปรัชญาเล่าจื๊อ มรรควิถีสู่ชีวิตที่ดีงาม
ถนนฉางอาน : สาระน่ารู้เกี่ยวกับเมืองจีน คนจีน และประวัติศาสตร์ จีน
จากบูรพาสู่ อุษาคเนย์
ประวัติศาสตร์ ไทยในสายตาชาวจีน
สายหยุดพุดจีบจีน.
ปรัชญาชีวิตในวาทะสามก๊ก
ไซกิมฮวย นางโลมผูก้ แู้ ผ่นดิน
101 คาถามสามก๊ก
21 ยอดคนแซ่หลี
4 ยอดหญิงงามผูพ้ ลิกประวัติศาสตร์ จีน
ขงจื๊อวิจารณ์ (ฉบับการ์ ตนู )
คาคม สุ ภาษิตจีน
ต้นกาเนิ ด งิ้วจีน (การ์ ตนู )
แต้จ๋ิว : จีนกลุ่มน้อยที่ยง่ิ ใหญ่
เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้
เปิ ดตานานเทศกาลจีน
มังกรยิม้
ยัว่ ยิม้ ปั ญญาจีน
ยิม้ มังกร
แลหลังแดนมังกร 1-8
วรรณคดีและประเพณี ที่สาคัญของจีน

2556
2537

2506
2556

มิ่งขวัญ
โพสต์บุ๊คส์
พิราบ
ยินหยาง
นานาสานักพิมพ์
โอเดียนสโตร์
มติชน

2535

ก.ไก่

2553
2534

2557

2554
2555

2533
2543

มติชน
สานักพิมพ์มติชน
มติชน

บริ ษทั นานมีบุ๊คส์ จากัด

ถาวร สิ กขโกศล
ถาวร สิ กขโกศล
ถาวร สิ กขโกศล และปกรณ์ ลิมปนุสรณ
(บรรณาธิ การ)
ทวิช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ทวิช เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ทวีป วรดิลก
ทวีป วรดิลก
ทวีป วรดิลก
ทวีป วรดิลก
ทวีปวร
ทวีปวร
ทวีและนารี ยา
ทวีวฒั น์ ปุณฑริ กวิวฒั น์
ทศ คณนาพร
ทศ คณนาพร
ทศ คณนาพร
ทอง น้ าปาว
ทองแถม นาถจานง
ทองแถม นาถจานง
ทองแถม นาถจานง
ทองแถม นาถจานง
ทองแถม นาถจานง

วิเคราะห์เทียบร้ อยกรองประเภทกลอนของไทยกับร้อยกรองประเภทซื อของจีน
สกัดจุดยุทธจักรมังกรหยก

2532

ก.ไก่

เปาบุน้ จิ้นฉบับสมบูรณ์

2538

ดอกหญ้า

จีนในทัศนะนักการทหาร
สี่ ทนั สมัย
การเมืองทมิฬ ตอนอังยีค่ รองเมือง
ประวัติศาสตร์ จีน
ประวัติศาสตร์ จีนจากสงครามฝิ่ นถึงปฏิวตั ิซินไฮ่
เหมาวิจารณ์ตนเอง เบื้องหลังแก๊งสี่ คน และชีวิตการต่อสู ้ของเติง้ เสี่ ยวผิง
กวีนิพนธ์โจวเอินไหล
กวีนิพนธ์เหมาเจ๋ อตง
เพลงรัก folk Ryhmes of China
ศาสนาและปรัชญาในจีน ทิเบต และญี่ปุ่น
คมปั ญญา ปรัชญาจีนสอนให้เป็ นมังกร
ซุนวูสอนเจ้าสัว
ซุนวูสอนเอาชนะใจคน
จดหมายจากเมืองจีน
กระบี่อยูท่ ี่ใจ (เลี่ยจื่อฉบับการ์ ตนู )
ขุนพลสามก๊ก
เหลาจื่อสอนว่า
เหลาจื่อสอนว่า (ฉบับการ์ ตนู )
กว่าจะเป็ นจีน ประวัติศาสตร์ การก่อตั้งจักรวรรดิของ "จิ๋นซี ฮ่องเต้"

2521
2523
2541
2542
2524
2522
2523
2536

พับลิคเพรส, 2521
อาทิตย์
สุ ขภาพใจ
สุ ขภาพใจ
ยุคใหม่
พลับพลึง
ลายสื อไทย

2545
2555
2547
2554
2517

สุ ขภาพใจ
แฮปปี้ บุ๊ค
วรรณสาส์น,
แฮปปี้ บุ๊ค
คนหนุ่ม

2542

สุ ขภาพใจ

2530

ดอกหญ้า

ทองแถม นาถจานง
ทองแถม นาถจานง
ทองแถม นาถจานง
ทองแถม นาถจานง
ทองแถม นาถจานง
ทองแถม นาถจานง :แปล
ทองแถม นาถจานง :แปล
ทองแถม นาถจานง
ทองแถม นาถจานง
ทองแถม นาถจานง
ทองสด เมฆเมืองทอง
ทองหล่อ วงษ์ธรรมา
ทัศนศรี โสมะเกษตริ น
ทางคิว
ทานุ นวยุค
ทานุ นวยุค
ทานุ นวยุค
ทานุ นวยุค /หลิวจวินจู่
ทินกร
ทีมงานต่วย'ตูน

คัมภีร์หลี่ซื่อชุนชิว
ยุทธศิลป์ จิ๋นซี : ศาสตร์ แห่งการบริ หารสาหรับผูเ้ ป็ นเจ้าของกิจการ
สุ มาอี้ คนชัว่ ช้าของแผ่นดิน
ภูมิปัญญาสามก๊ก
สู จิบตั รภาพยนต์โทรทัศน์"สามก๊ก"
กลยุทธ์สามก๊ก คัมภีร์บริ หารในภาวะสงคราม
สงครามสามก๊ก กลยุทธ์พลิกสถานการณ์
เบ้งเฮ็กไม่ใช่คนไท
สามก๊ก ฉบับยอดยุทธ
เหนื อขงเบ้งคือสุ มาอี้
เต๋ าคือเต๋ า
ปรัชญาจีน
วิเคราะห์ความสามารถในการนาทหารของแม่ทพั เอกในวรรณคดีเรื่ องสามก๊ก
หกยุทธวิธี
จากปัญญาขงเบ้ง : ว่าด้วยชมรมขุนพล
ยอดขุนพลจากปั ญญาขงเบ้ง
สามก๊ก ฉบับหัวกะทิ
เปิ ดกรุ ความเร้ นลับ8,000ปี ประวัติศาสตร์ จีน
จักจดจา นายกฯ ไปชัว่ นิ รันดร์ โจว เอน-ไหล
สารคดีท่องเที่ยวประเทศจีนชุดปฐพีมงั กรของฮ่องเต้

2538
2533
2542
2537

ก.ไก่
ดอกหญ้า
สุ ขภาพใจ
ดอกหญ้า

2536
2533
2543

ดอกหญ้า
ดอกหญ้า
สุ ขภาพใจ

2555

คุณธรรม

เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ

เก็จแก้วประกายกวี

2538

เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ

เกล็ดหิ มะในสายหมอก เล่ม 1-5

2536

2529

2532
2533
2533
2523
2550

สุ ขภาพใจ
ยินหยาง
โรงพิมพ์สุวรรณเสรี
พี.วาทินพับลิเคชัน่
มูลนิ ธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ

เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุ ดาฯ, สมเด็จพระ

แกะรอยโสม
คืนถิ่นจีนใหญ่
เจียงหนานแสนงาม
ต้นน้ า ภูผาและป่ าทราย
ตลอดกาลน่ะ นานแค่ไหน
ใต้เมฆที่เมฆใต้
นารี นครา
ผีเสื้ อ
เพียงวันพบวันนี้ ที่สาคัญ
มุ่งไกลในรอยทราย
เมฆเหิ นน้ าไหล
เมื่อข้าพเจ้าเป็ นนักเรี ยนนอก
ยา่ แดนมังกร
เย็นสบายชายน้ า
ร้ อยภาพ คล้องใจ ไทย-จีน
ร้ านน้ าชา
ศิลปะจีน
หมู่บา้ นเล็กตระกูลเป้ า
หยกใสร่ ายคา
หวงเหอ อู่อารยธรรม
ไอรัก คืออะไร?

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ / มัวร์ , บาร์ ริงตัน, จูเนี ยร์ จีน-อินเดีย: รากฐานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง

2534
2541
2543
2548
2547
2538
2556
2532
2548
2533
2530
2544
2524
2540
2550
2558
2550
2555
2541
2544
2534
2517

สารสยาม

ตาราเรี ยนภาษาจีนสัปดาห์ละคาสถานี วิทยุกระจายเสี ยงปั กกิ่ง(ภาคภาษาไทย) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ธี รภาพ โลหิ ตกุล
จีนจับใจ
ธี รภาพ โลหิ ตกุล
ท่อง ไตรโตรก แห่งแยงซี
ธี รยุทธ บุญมี / วีล ไรท์ และ แม็คฟาแลนด์ บนเส้นทางไปสู่ สงั คมนิ ยมจีน
ธุลี ธนายุธ / หลิวป๋ อเฉิ ง และคณะ
ประวัติศาสตร์ การเดินทัพ 25000 ลี้
เธี ยรชัย เอี่ยมวรเมธ
ตาราพิชยั สงครามฉบับรวมปราชญ์จีน
เธี ยรชัย เอี่ยมวรเมธ
ตาราพิชยั สงครามซุนวู
เธี ยรชัย เอี่ยมวรเมธ
สามก๊กปริ ทศั น์
เธี ยรชัย เอี่ยมวรเมธ แปล
บุคคลสามก๊กวิเคราะห์
เธี ยรชัย เอี่ยมวรเมธ แปล
ปรัชญานิ พนธ์และชีวประวัติของขงเบ้ง
เธี ยรเสี ยง สมดุลย์
พงศาวดารสามก๊ก ฉบับภาพจาลอง
น.นพรัตน์
เปาบุน้ จิ้น ตอน ประหารมังกร
น.นพรัตน์
เปาบุน้ จิ้น ตอน ฟ้าพิโรธ
นงนุช สิ งหเดชะ / VALERIE HANSEN
พลิกประวัติศาสตร์ เส้นทางสายไหม
นที อรุ โณทัย
คืนหนาว
นพรัตน์ ต้นตระกูลรัตน์
อยูอ่ ย่างจีน
นรา สุ ภคั โรจน์
กลรักเกมอานาจเจียงชิง
นรา สุ ภคั โรจน์ / อันฉี หมิน
กลรั กเกมอานาจเจียงชิง
นริ ศ วศินานนท์
ร้ อยเรี ยงเคียงปั ญญา เรี ยนรู้ภาษาจากวัฒนธรรมจีน
นริ ศ วศินานนท์
ศาสตร์ ศิลป์ วัฒนธรรมจีน
นฤนารท พระปั ญญา
พลิกคดีแก๊งสี่ คน
ธัญญา ชุนชฏาธาร และมาลีรัตน์ แก้วเก่า

2529

เพื่อนชีวิต

2553
2543
2519
2522
2533
2520
2523

มติชน
ประพันธ์สาส์น
พิราบ
ส.น.พ. นที
ฉับแกระ
บารุ งสาส์น
บารุ งสาส์น

2522

รวมสาส์น

2538
2538

ดอกหญ้า
ดอกหญ้า
สานักพิมพ์มติชน

2524
2532
2524

มติชน
สานักพิมพ์มติชน
จตุจกั ร
บารุ งสาส์น
ไทยวัฒนาพานิช

นฤมิตร สอดศุข

ช้างกับมังกร : การเมืองการต่างประเทศและเศรษฐกิจ สาธารณรัฐประชาชนจีนกับผลกระทบต่อ
ไทย

2527

มติชน

นฤมิตร สอดศุข

สัมพันธภาพทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

2547

บริ ษทั เอ. อาร์. บิซิเนส เพรส
จากัด

นฤมิตร สอดศุข และปนัดดา เลิศล้ าอาไพ

สรรนิ พนธ์เติ้ง เสี่ ยวผิงและสหาย : รากฐานการปฏิรูปประชาธิ ปไตย สังคมนิ ยมสี่ ทนั สมัยในจีน

อมริ นทร์

นวชน / หลู่ซิ่น
นวพล เรื องสกุล
นวรัตน์ ภัคดีคา
น้อย พงษ์สนิ ท
นายตารา ณ เมืองใต้ และ ส.พลายน้อย
นายหนหวย (นายศิลปชัย ชาญเฉลิม)

ว่าด้วยความคิดวิทยาศาสตร์ และการพัฒนารู ปแบบวัฒนะรรมชนชาติ
สิ บคนยลเมืองจีน
เทพเจ้าและสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ จีน
ปรัชญาจีน
บุคคลภาษิตในสามก๊ก สามก๊กอิ๋น และเรื่ องเสริ มใหม่
เปาบุน้ จิน้ ผูท้ รงไว้ซ่ ึ งความยุติธรรม

คนหนุ่ม

นายเหล็ง

เรื่ องน่ารู ้ในอักษรจีน

นารี ยา
นารี ยา / อันฉี หมิน

ฤดูใบไม้ผลิ
อะเซเลียสี แดง

2547
2555
2496
2527

2540

อมริ นทร์
เขษมบรรณกิจ
บริ ษทั นานมี จากัด
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สานักพิมพ์มติชน

นารี รัตน์ ปริ สุทธิ วุฒิพร

องค์ความรู ้เรื่ องจีนในประเทศไทย ตั้งแต่ ค.ศ.1975 - 1995

2537

แผนกวิชาภาษาจีน คณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

นิ ตยา (พลพิพฒั นพงศ์) ชวี

อารยธรรมจีน

2522

กาลเวลา

นิ ตยา พลพิพฒั นพงศ์
นิ ทรรศน์
นิ วนิว
นุชนาฎ เนตรประเสริ ฐศรี / Adeline Yen
Mah

วัฒนธรรมจีน
ทฤษฎีสามโลก
การ์ ตนู ประวัติศาสตร์ เรื่ อง ประวัติศาสตร์ จีน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ถึงราชวงศ์ชิง

2551
2506

สุ ขภาพใจ
คลังวิทยา

เฝ้าต้นไม้ รอกระต่าย

สานักพิมพ์ : มิ่งมิตร, สนพ.

บรมมหาศรี สุริยวงศ์, สมเด็จเจ้าพระยา

ไต้อ้ งั เผ่า พงศาวดารจีน ชุดมาตรฐานสานวนเดิม

2526

หน่วยวิจยั ธุรกิจ คณะ
พาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรยงต์ บุญฤทธิ์
บัญชา ศิริไกร
บัญชา ศิริไกร
บัวรัตน์ ศรี นิล
บุญชัย ใจเย็น
บุญชัย ใจเย็น
บุญชัย ใจเย็น
บุญชัย ใจเย็น
บุญชัย ใจเย็น
บุญชัย โกศลธนากุล และคณะ

เจงกิสข่านผูพ้ ิชิตโลก
คัมภีร์เต๋ า ปรัชญาเหลาจื่อ
ประวัติเจ็ดอริ ยเจ้า
ผลการสารวจผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์รายวันภาษาจีน
คนสร้างชาติ...เหมาเจ๋ อตง
โจวเอินไหล รัฐบุรุษแดนมังกร
ใช้ชีวิตคิดอย่างปราชญ์
พระนางมือเปื้ อนเลือด ซูสีไทเฮา
หมากกลคนอย่าง เติง้ เสี่ ยวผิง

2553
2538
2541

อนิเมทกรุ๊ ป
สัมพันธ์พาณิ ชย์

2555

ปราชญ์สานักพิมพ์
ปราชญ์สานักพิมพ์

การแสวงหาอานาจในตัวละครเรื่ องสามก๊ก

2546

บุญมาก พรหมพ้วย

เต๋ าย่อมไร้ นาม
บูเช็กเทียน : กระบวนการสร้ างความหมายผ่านพื้นที่หนังสื อ, วิดิทศั น์และอินเตอร์ เนต = Wu
Zetian : the constuction of meanings through texual, VDO and Internet space

บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์

ปราชญ์สานักพิมพ์
สานักบัณฑิตอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี / เอ็ดการ์ สโนว์
บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี /เลี่ยวเจี่ย
บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี / ไวท์, ธี โอดอร์ เอช
บุญศักดิ์ แสงระวี / หลิว ซาวฉี

คติพจน์ 4 ยอดผูน้ าจีน
คาสอนของจูจื๊อ
จวงจื๊อ (ฉบับการ์ ตนู )
โจวเอินไหล จารึ กไว้ในใจชน
โจวเอินไหล : ว่าด้วยศิลปะ วรรณคดี ละครและ ภาพยนตร์
ตาราพิชยั สงครามซุนวูภาคปฏิบตั ิ
ทาสกาม
สามสิ บหกกลยุทธแห่งชัยชนะ
สายธารแห่งปัญญา
ขุดกรุ สมบัติสามก๊ก
3 สตรี เหล็กตระกูลซ่ง
กลศึกสามก๊ก
จิ๋นซีฮ่องเต้มหาราชหรื อทรราช
จีน : ลัทธิ สงั คมนิ ยมหรื อลัทธิ ทุนนิ ยม
โจวเอินไหล ฝากชื่ อไว้ในแผ่นดิน
เติ้งเสี่ ยวผิง : ชีวิตและการต่อสู ้
เปรี ยบเทียบยุทธศิลป์ ซุนวู กับ เหมาเจ๋ อตง
เมธี เม่งจื๊อ
หนทางสร้ างชาติของจีนใหม่
เหมาเจอตงจากท้องนาเสาซานสู่ เมืองกรุ งปั กกิ่ง
บริ หารงานด้วยกลยุทธ์สามก๊ก
จีน : ไฟปฏิวตั ิหมดเชื้อ?
บทนิ พนธ์คลาสสิ คหลิวซาวฉี ว่าด้วยพรรค

2556

2539
2523
2532

สุ ขภาพใจ
ก่อไผ่

2549

สุ ขภาพใจ,

2543
2549
2540
2550
2553
2553
2540
2529
2553
2526
2548
2546

สานักพิมพ์สุขภาพใจ
สุ ขภาพใจ,
สุ ขภาพใจ
สุ ขภาพใจ
สุ ขภาพใจ
สุ ขภาพใจ
ธรรมชาติ
สุ ขภาพใจ
ธรรม
สุ ขภาพใจ
สุ ขภาพใจ

บุญศักดิ์ แสงระวี /เจียง จ๋ อหมิน
บุญศักดิ์ แสงระวี
บุญศักดิ์ แสงระวี.
บุญสิ ริ สุ วรรณเพ็ชร์
บูรชัย ศิริมหาสาคร
ใบบัว
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ / เฝิ งต๋ าฉง
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ (บ.ก.)
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ (บ.ก.)
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ (บ.ก.)
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ (บ.ก.)
ปณัฐพรรณ, ปรมินทร์ พร เจริ ญวรรณ
ปนัดดา เลิศล้ าอาไพ

จีนก้าวสู่ อนาคต : รายงานของเจียงเจ๋ อหมิน ในสมัชชาผูแ้ ทนผูแ้ ทนทัว่ ประเทศ ครั้งที่ 16 ของ
พรรคคอมมิวนิ ส
ศิลปะการใช้กลยุทธ์ในสามก๊ก
เหมาเจ๋ อตง คติพจน์เสริ มสร้างมโนทัศน์
เต๋ าของเล่าจื๊อ
กลัน่ สามก๊ก ฉบับนักบริ หาร
สามก๊ก ฉบับตัวละตร
คัมภีร์เต๋ าของจวงจื่อ
คัมภีร์เต๋ าของเลี่ยจื่อ
คัมภีร์เต๋ าของเหลาจื่อ
คัมภีร์เมิ่งจื่อ
เจ้ดผูก้ ล้าห้าผูท้ รงธรรม
บริ หารคน หานเฟย VS. แมคเคียเวลลี
บริ หารคนด้วยกลยุทธ์หนั เฟย
ยอดยุทธเยาวมาลย์
วิถีแห่งเต๋ าของจวงจื่อ
เมื่อได้ใกล้ชิดยุคลบาท
รอยพระบามยาตราสาราจีน
เหตุเกิดในราชวงศ์ชิง
เหตุเกิดในราชวงศ์หมิง
ต้นกาเนิ ดชนชาติและประเพณี จีน
60 ปี โพ้นทะเล

2551

สุ ขภาพใจ

2538

สุ ขภาพใจ

2540

แสงดาว

2540
2545
2547
2558

เคล็ดไทย
บริ ษทั สร้ างสรรค์บุ๊คส์
บริ ษทั สร้ างสรรค์บุ๊คส์
openbooks

2544
2534

ดอกหญ้า

2558

ชวนอ่าน
อมริ นทร์

สุ ขภาพใจ
2533

ประกายธรรม
ประชา หุตานุวตั ร
ประดิษฐ์ พีระมาน
ประทุมพร วัชรเสถียร และไชยวัฒน์ ค้ าชู
(บรรรณาธิ การ)
ประเทืองพร วิรัชโภคี / มัว่ เหยียน
ประพันธ์กร
ประพันธ์กร
ประยงค์ สุ วรรณบุปผา
ประยงค์ อนันทวงศ์
ประยงค์ อนันทวงศ์
ประเวศ ศรี พิพฒั น์ / สมิท, เอ็ดเวิร์ด แอลลิส

คัมภีร์ทอง (ปกแข็ง)

2542
2504

มหาพิชยั สงคราม
จีนในโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลง

ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขษมบรรณกิจ
สุ ขภาพใจ

2542

ตำนำนรักทุง่ สเี พลิง”และ“

งักฮุย สิ งห์ผงาดแห่งเปี ยนเหลียง ฉบับสมบูรณ์
บูเซ็กเทียน นางพญาสิ งห์ยวั่ เมือง
คัมภีร์ เต๋ าเต้จิง
หล่นบนโต๊ะจีน
หล่นบนโต๊ะจีน ชุดที่ 2
เศรษฐกิจและการเมืองในยุคปัจจุบนั ของ สาธารณรัฐประชาชนจีน

2508
2538
2540
2515
2536
2515

เกษมบรรณกิจ
มติชน
มติชน
โอเดียนสโตร์
กตัญญู

ประสงค์ สุ่ นศิริ, น.ต.

อยูอ่ ย่างจีน : ย้อนรอยประวัติศาสตร์ จีนในมิติรัฐมนตรี ตา่ งประเทศ

2520

โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสิ ทธิ์ ฉกาจธรรม
ประเสริ ฐ จิตติวฒั นพงศ์
ปริ วฒั น์ จันทร
ปริ วฒั น์ จันทร
ปริ วฒั น์ จันทร
ปริ วฒั น์ จันทร
ปริ วฒั น์ จันทร

พลิกม่านไม้ไผ่ : ปกิณกะประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมจีน โดย :
โฉมหน้าใหม่การเมืองสาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่น
600 ปี สมุทรยาตรา เจิ้งเหอ : แม่ทพั เรื อผูก้ ลายมาเป็ นเทพเจ้า "ซาปอกง" อันศักดิ์สิทธิ์
SILK ROAD เส้นทางสายแพรไหมในซิ นเจียง
เจิง้ เหอ แม่ทพั ขันที "ซาปอกง"
ท่องแดนมังกร มณฑลซานซี
ยา่ รอยทราย บนสายแพรไหม

2548
2552
2548
2552
2546
2552
2541

มติชน
มติชน
มติชน
มติชน
มติชน
มติชน
ดอกหญ้า

ปริ วฒั น์ จันทร

สบสวรรค์ บนพื้นพิภพ แผ่นดินมังกร

2525

ปรี ยานุช ปาริ / อู๋, ลี่ซิง และคนอื่นๆ,
ปานชีวา บุตรราช / เต๋ อหลิง
ปานชีวา บุตราช

2517

ปิ่ น ว่องนราธิ วฒั น์
ปิ ยะโชค ถาวรมาศ
ปิ ยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

100 จักรพรรดิจีนที่โลกไม่ลืม
ประวัติศาสตร์ ลบั หลังวังซูสีไทเฮา
บันทึกของหม่าเอี้ยน
“นโยบาย ๔ ทันสมัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน: บทเรี ยนและแนวโน้ม.” รายงานการวิจยั เสนอ
ต่อโครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จีนแดงและบทวิเคราะห์ปัญหา
สงครามจีน-ญี่ปุ่น มหาสงครามสองยักษ์ใหญ่แห่งเอเชีย
ศิลปะจีนสมัยใหม่

ปิ ยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

ศิลปิ นหญิงในประวัติศาสตร์ ศิลปะจีน

2558

เปลื้อง ณ นคร
เปี่ ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
เปี่ ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
เปี่ ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
เปี่ ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
เปี่ ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
เปี่ ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
เปี่ ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
เปี่ ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
เปี่ ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
เปี่ ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

บุคคลภาษิตในสามก๊ก และ คติธรรมจากชัยพฤกษ์
40 วาทะชนะใจในสามก๊ก
CEO ในสามก๊ก
เก่งใช้คนอบ่างเล่าปี่
ขงเบ้งชี้ ทางรวย
คมวาทะสู่ ความสาเร็ จในสามก๊ก
เจรจาขั้นเทพด้วยวาทะในสามก๊ก
ซุนวู ชี้ช่องรวย
แทงหลัง เลื่อยขา เหยียบบ่าขึ้นมาใหญ่
บริ หาร SMEs ด้วยกลยุทธ์สามก๊ก
พราง ลวง ลับ สไตล์สามก๊ก

ปานทิพย์ ศุภนคร

2551

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
สานักพิมพ์มติชน
อมริ นทร์

2517
2552
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555
2551
2552

ปราชญ์สานักพิมพ์
คุณธรรม

2548

นานา
ปราชญ์สานักพิมพ์

เปี่ ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
เปี่ ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
เปี่ ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
เปี่ ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
เปี่ ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
เปี่ ยมศักดิ์ ตุณากรประทีป
ฝัน, ฉัว
พ.บางพลี (พิกลุ ทองน้อย)
พงศาล มีคุณสมบัติ
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร

ยุทธศาสตร์ ซุนวู กลยุทธ์ไร้ พา่ ยในสงครามธุรกิจ
รับมือ AEC ด้วยกลยุทธซุนวู
วิถีเล่าปี่ ชัยชนะของคนไม่เอาถ่าน
สามก๊กฉบับบริ หารความขัดแย้งด้วยทฤษฎีเกม
สามก๊กสร้ างเถ้าแก่ใหม่
กลยุทธ์การบริ หารธุรกิจในภาวะวิกฤตจากสามก๊ก
หมานซู เรื่ องประกอบในพระราชพงศาวดารจีนเกี่ยวกับชนชาติที่อยูท่ างตอนใต้ของจีนก่อน
สมัยสุ โขทัย
เปาบุน้ จิน้ บัณฑิตหน้าดาฉบับสมบูรณ์
THE GENIUS OF CHINA : ต้นกาเนิ ด 100 สิ่ งแรกของโลก
ไคเภ็ก
ง่วนเฉี ยว
จอยุย่ เหม็ง
เจียเองก้วน
ชัน่ ถัง หงอโต้
ชันบ้อเหมา
ซวยงัก
ซังไท่จื๊อ
ซิ เต็งซัน
ซุยถัง
ซุยถัง : ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์
ไซจิ้น
ไซอิ๋ว

2550

คุณธรรม
ปราชญ์

2512

ศิลปากร

2513

ประมวลสาส์น
องค์การค้าของคุรุสภา
องค์การค้าของคุรุสภา

องค์การค้าของคุรุสภา
2509-2510 องค์การค้าของคุรุสภา
2507 คลังวิทยา
2507 องค์การค้าของคุรุสภา
2512 องค์การค้าของคุรุสภา
2507 องค์การค้าของคุรุสภา
2507 องค์การค้าของคุรุสภา

พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พงศาวดาร
พจนา จันทรสันติ

ไซ่ฮนั่
ตั้งจิ้น
ตั้งฮัน่
น่ าซ้อง
น่ าปั กซ้อง
เนี ยหนาอิดซื อ
บ้วนฮ่วยเหลา : ราชวงศ์ซอ้ ง (พ.ศ. 1503-1819)
เม่งเฉี ยว
เม่งมวดเช็งฌ้อ
เลียดก๊ก
ส้วยถัง
เสาปั ก
ห้องสิ น
โหงวโฮ้วเพ็งไซ
โหงวโฮ้วเพ็งปั ก
โหงวโฮ้วเพ็งหนา
อิวกังหนา
เองเลียดต้วน
ไฮ้สุย
วิถีแห่งเต๋ า

พรพรรณ บัวเกิด

นโยบายทางการทูตของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. ๑๙๖๙ – ๑๙๘๕.สาร
นิ พนธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2507

2506
2509

องค์การค้าของคุรุสภา
องค์การค้าของคุรุสภา
องค์การค้าของคุรุสภา
องค์การค้าของคุรุสภา
องค์การค้าของคุรุสภา
องค์การค้าของคุรุสภา
คุรุสภา
คุรุสภา

2506
2509
2510
2506

องค์การค้าของคุรุสภา
องค์การค้าของคุรุสภา
องค์การค้าของคุรุสภา
องค์การค้าของคุรุสภา

2516
2516
2516
2516
2531
2550

องค์การค้าของคุรุสภา
องค์การค้าของคุรุสภา
องค์การค้าของคุรุสภา
องค์การค้าของคุรุสภา

2513

2548

มูลนิ ธิโครงการตารา
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

พรเพ็ญ ฮัน่ ตระกูล
พรรณี ฉัตรพลรักษ์ และคณะ /จี,วิลเลียม
สกินเนอร์

เกษียณกาล เกษมวาร

2456

สังคมจีนในประเทศไทย :ประวัติศาสตร์ เชิงวิเคราะห์

2548

พระเจนจีนอักษร

พระราชไมตรี ในระวางกรุ งสยามกับกรุ งจีน

2537

พระเจนจีนอักษร
พระเทพกวี (ประยูร สนฺ ตงฺ กโุ ร)
พวงร้อย คาเรี ยง / หลู่ซิ่น
พาย, ลูเซี่ ยน ดับเบิ้ลยู
พายัพ วนาสุ วรรณ
พาสนา แพรวพรรณ
พิกลุ ทองน้อย
พิชยั วาสนาส่ ง
พิชยั วาศนาส่ ง และคณะ
พิทยาลงกรณ์, กรมหมื่น
พิษณุ เหรี ยญมหาสารและ อักษรศรี พานิ ช
สาส์น
พีระ บุญจริ ง / วีเชโฮ
พีระ บุญจริ ง /หลีเจียง
พีระพงศ์ สุ ขแก้ว
พีระพงศ์ สุ ขแก้ว
พุทธทาสภิกขุ

ยีจ่ บั สี่ เห่า
จาริ กจีนใหญ่
หญ้าป่ า
จีนสามยุค
จีน-เอเชียบนวิถีบูรพา
จอมยุทธ์ เรี ยงร้ อยอมตนิ ยายของ กิมย้ง
สิ งห์ร้ายผูข้ ี่เซ็กเธาว์มา้ ศึก
ตาราพิชยั สงครามของซุนจูแ้ ละเง่าคี้
360 องศาใน...จีน
นางพญาฮองไทเฮา

2501
2547
2548
2547
2494
2539
2498
2548
2547
2516

หอพระสมุดวชิรญาณ

โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย
สุ ขภาพใจ
บ้านพระอาทิตย์
สุ ขภาพใจ
คลังวิทยา
อิงฟ้า
เขษมบรรณกิจ
ไซออน มีเดีย
Platinum creation

องค์การค้าของคุรุสภา

ถอดเกร็ ดมังกร ตอน ลัดเราะรายมณฑล
กลยุทธ์การลงทุนของนักธุรกิจ จีน สิ งคโปร์ ญี่ปุ่น
50 ประเพณี ที่ควรรู ้ของชาวจีน
เส้นทางสายแพรไหม สายใยแห่งศรัทธา รอยธรรมบนเส้นทางของ...พระถังซัมจัง๋
เส้นทางสายแพรไหม สายใยแห่งศรัทธา รอยธรรมบนเส้นทางของ...พระถังซัมจัง๋
โจรฉกรรจ์สามก๊ก

2548
2548

ปราชญ์สยาม
ปราชญ์สยาม

2518

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพ็ชรี สุ มิตร
เพ็ชรี สุ มิตร และคณะ (แปล) /แฟร์ แบงค์,
จอห์น เค.

ประวัติอารยธรรมจีน

เอเชียตะวันออกยุคใหม่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน

คาบรรยายวิชามนุษยศาสตร์ ภาคตะวันออก ตอนที่ 3 เรื่ องอารยธรรมจีนตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ จนถึงสิ้ นราชวงศ์ชู (ปี การศึกษาที่ 1 ภาคต้นพ.ศ.2516)
เพ็ญพิสุทธิ์ อินทรภิรมย์
เซี ยวฮุดเสง สี บุญเรื อง : ทัศนะและบทบาทของจีนสยามในสังคมไทย
เพ็ญศรี กาญจโนมัย และผุสดี สัตยมานะ / กี สาธารณรัฐจีน : ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม. แปลจาก China : A
เว็น
generals
ไพรัตน์ เทศพานิ ช
ความคิดทางการเมืองในสามก๊กและเจ้าผูป้ กครอง
เพ็ชรี สุ มิตร

2506

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2547

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2527

บริ ษทั วรวุฒิการพิมพ์ จากัด

2547
2517

บรรณกิจเทรดดิ้ง
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไพโรจน์ โพธิ์ไทร

ภูมิหลังของจีน (สมัยก่อนราชวงศ์สมัยราชวงศ์หมิง )

2543

ไพโรจน์ โพธิ์ไทร และคณะ
ไพโรจน์ อยูม่ ณเฑียร

ภูมหิ ลังจีน
คมวาทะในสามก๊ก
นัยทางการเมืองของการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการแต่งงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1949
– 1980: The chang

2556
2542

ศยาม

2550

ยูเรก้า

ฟื้ น ดอกบัว

ปวงปรัชญาจีน

2545

ภคปภา เทพพิทกั ษ์ / อันฉี หมิน

ซูสีไทเฮา ราชินีดอกกล้ วยไม้

ไพศาล สิ ทธิ ลิขิต

บริ ษทั ทิปปิ้ ง พอยท์ จากัด
[ร่ วมกับ] Thaicoon Book
สานักพิมพ์มติชน

ภคปภา เทพพิทกั ษ์ / อันฉี หมิน
ภัทระ ฉลาดแพทย์ และคณะ
ภัทราพร จงแจ่ม
ภัทราพร จงแจ่ม
ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล
ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล
ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล
ภิญโญ ไตรสุ ริยธรรมา
ภูวดล ทรงประเสริ ฐ
ภูวดล ทรงประเสริ ฐ
ภูวดล ทรงประเสริ ฐ
ภูวดล ทรงประเสริ ฐ
ม. อึ้งอรุ ณ
ม. อึ้งอรุ ณ
ม. อึ้งอรุ ณ (แปล)
ม.ร.ว.ชนม์สวัสดิ์ ชมพูนุท
มงคล สี หโสภณ
มงคลชัย เหมริ ด เรี ยบเรี ยง
มธ.องค์การบริ หารนักศึกษา
มนตรี เจียมจรุ งยงค์ / มัว่ เหยียน
มนูศิลป์

พระนางซูสีจกั รพรรดินีกบู้ ลั ลังก์
วิถีแห่งสามก๊ก ฉบับ ยอดคนทางานและองค์กรแห่งความสุ ข
ต้นกาเนิ ดชนชาติและประเพณี จีน
ต้นกาเนิ ดเทศกาลจีน : = Origins of Chinese festivals
คลินิกแพทย์ จีน
ตาราการแพทย์ แผนจีน :การตรวจวินิจฉัย
ลิน้ บอกโรค :ทฤษฎีแพทย์ จีน
ปัญญา ชา จีน
จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่. กรุ งเทพฯ:
ทุนจีนปั กษ์ใต้: ภูมิหลังเบื้องลึกทุนใหญ่โพ้นทะเล
รากเหง้าอิทธิ พลการค้าจีนในอุษาคเนย์
ลอดลายมังกรโพ้นทะเล : The overseas Chinese
36ยอดกตัญญู
ฮวงจุย้ ป้ ายร้ านค้า: ศาสตร์ และศิลป์ แห่งการเสริ มสร้ างฮวงจุย้ ร้ านค้าให้สมบูรณ์
เบื้องหลังความรักและกามารมณ์ในราชสานักจีน
คาคมของขงเบ้ง
เต้า
หนังสื อสามก๊กดีอย่างไร
นิ ทรรศการจีนแดง
ลานากระเทียม
ตารับพิชยั สงคราม ของ ซุน บู ้ จื้อ

มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจยั และพัฒนา จ้วงแห่งมณฑลกวางสี : จีนหรื อไทย

2557
2551
2547
2548
2550
2558
2547
2546
2538
2532
2532
2538
2532
2517
2519
2547
2526
2535

สานักพิมพ์มติชน
Goodlife publishing
สุ ขภาพใจ
สุ ขภาพใจ
หมอชาวบ้าน

openbooks
แบรนด์เอจ,.
ทิปปิ้ ง พอยท์
สร้อยทอง
ดินสอ
พลอย

บรรณกิจเทรดดิ้ง
เคล็ดไทย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

มาตยา อิงคนารถ
มานพ ถนอมศรี
มานพ อุดมเดช
มานิ ต เจียรบรรจงจิต
มานิ ต เสงี่ยมพรพาณิ ชย์
มาโนช ประภาษานนท์
มาลินี ดิลกวณิ ช
มาลินี ดิลกวณิ ช
มาลินี ดิลกวณิ ช และคนอื่นๆ
มาลี หิ รัณยานุรักษ์ :แปล
มิตร มหาชน

ประวัติศาสตร์ จีนสมัยใหม่ : HISTORY OF MODERN CHINA
คนดังแดนมังกร
มรรควิธีจางจื๊อ-ก้าวย่างบนทางคู่
ประวัติจริ งของอาคิว
ผูน้ ากับการบริ หารในวรรณคดีเรื่ องสามก๊ก
เคล็ดลับการตกแต่งภายใน ตามหลักฮวงจุย้
ความรู ้เรื่ องอุปรากรปั กกิ่ง
ว่าด้วยภูมิหลังของการละครจีน
สามก๊กวรรณทัศน์
สามก๊กแบบการ์ ตนู เล่ม 1-5
เจียงชิง

มิตามูระ, ตาอิซูเกะ

ขันทีจีน :Chinese eunuchs

มุอนิส, หุเซน
มูเนมิซึ, มุซึ
เมชฌ สอดส่ องกฤษ
เมชฌ สอดส่ องกฤษ
เมชฌ สอดส่ องกฤษ
เมชฌ สอดส่ องกฤษ
เมชฌ สอดส่ องกฤษ
เมชฌ สอดส่ องกฤษ
เมชฌ สอดส่ องกฤษ

ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย ค.ศ.1282-1853
เคน เคน โรคุ : บันทึกการทูตของผูน้ าญี่ปุ่นเกี่ยวกับสงครามจีน เมื่อ ค.ศ. 1894-95
500 อักษรจีน จาง่ายใช้ได้จริ ง
เก่งจีน 30 ชัว่ โมง.
คาพ้องจีน-ไทย
คู่มือประกอบการใช้สื่อการเรี ยนการสอนภาษาจีนจากสื่ อมัลติมีเดีย
ดนตรี และเพลงจีน
นามานุกรมธุรกิจชาวไทยเชื้ อสายจีนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
นิ ทานจีนสาหรับเด็ก

2554
2526
2538

บ้านรัก
แสงแดด
มติชน

2524

จตุจกั ร

2535

วรรณศิลป์
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ:
สมาคมนักเรี ยนเก่าญี่ปุ่นฯ:
มูลนิ ธิญี่ปุ่น

2534

2554

2554

ภาษาและวัฒนธรรม

เมชฌ สอดส่ องกฤษ
เมชฌ สอดส่ องกฤษ
เมชฌ สอดส่ องกฤษ
เมชฌ สอดส่ องกฤษ
เมชฌ สอดส่ องกฤษ

ภาษาจีนโดนใจ คนวัยไซเบอร์
ร้ อยเพลงรักชาติจีน
ลั้นลาภาษาจีน
วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยและภาษาจีน : ระบบคาเรี ยกขาน
สารานุกรมชนกลุ่มน้อยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมชฌ สอดส่ องกฤษ

สารานุกรมศาสนสถานจีนในเขตจังหวัดของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่างของไทย

เมตตา กฤตวิทย์ - R.L. Wing
เมย์ทิวา
แมคคิลลอป, เบท
โมทยากร
ไมตรี ลิมปิ ชาติ
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์

ซุนวูสู่: ยุทธศิลป์ แห่งการแก้ปัญหา
มณี วาทะ
จีน : 1400 ปี ก่อนค.ศ.-ค.ศ.1911
ประวัติกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่ อสัตย์
ไปเยีย่ มอาม่าที่เมืองจีน
กวีนิพนธ์แบบฉื อ
โจโฉ โจผี โจสิ ด : ยอดกวียคุ สามก๊ก
ฉู่ ฉือ : ผกางามแห่งจีนใต้
ซัวหยงและซัวเหยียบ กวีอาภัพปลายราชวงศ์ฮนั่
ซื อ ; เพลงแห่งชีวิตของจีน
ซื อจิง : บุษบาช่อแรกแห่งกวีนิพนธ์จีน
ตานานขนมจ้างและจินตกวีคนแรกของจีน
ตูฝ้ ู่ : ธี รกวีผวู ้ ิพากย์สงั คมจีน
เตาโผ (ตูฝ้ )ู่ อรรถกวีที่ยงิ่ ใหญ่สมัยถัง
ถังป๋ อหู่ ปราชญ์เพลบอยอันดับหนึ่ งของแผ่นดิน
เทวกวีหลีแป๊ ะ

2553
2553
2533
2541

อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ ง

2526
2523

กรุ ณา-จตุพร
หนอน
พิทยาคาร

2535

ยินหยา

ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยง อิงคเวทย์
ยศไกร ส.ตันสกุล
ยศไกร ส.ตันสกุล
ยาขอบ
ยาขอบ

แนะนาหนังสื อเหลียวจายจื้ออี้
ป๋ อจู่อ้ ี มหากวีของปวงชน
เมิ่งฮ่าวหยาน ในภาพมีบทกวี ในบทกวีมีภาพ
วรรณคดีสมัยขงจื๊อ
วรรณคดีสมัยราชวงศ์ฮนั่
วิวฒั นาการกวีนิพนธ์จีน : ซื อจิงและฉู่ฉือ
วิวฒั นาการกวีนิพนธ์จีน เล่ม 1
หนังสื อพงศาวดารสามก๊ก 2 ชุด
หยวนเจิ่น กวีอคั รมหาเสนาบดี
หลี่ป๋อ : เทพแห่งสุ รา
เหวยอิ้งอู่ เรี ยบง่าประณี ตงาม
อันเนื่ องมาแต่หนังสื อชุนชิวของขงจื๊อ
จดหมายเหตุสามก๊ก ฉบับเฉิ นโซ่ว
สามทัพสามก๊ก
บุปผาในกุณฑีทอง
สามก๊ก ฉบับวณิ พก

ยาเส้น
ยุพเรศ มิลลิแกน
ยุพเรศ วินยั ธร
ยุพิน หาญวัฒนานุกลู
ยุวดี ต้นสกุลรุ่ งเรื อง

สามก๊กฉบับนอกทาเนี ยบ-ขงเบ้ง
บทบาทของชาวจีนในประเทศไทย
จากจักรพรรดิสู่สามัญชน (From Emperor to Citizen)
แนวการปฏิรูปสังคมในผลงานของหลู่ซิ่น
จากอาสาถึงหยาฉ่า : สื บตานานคนกวางตุง้ กรุ งสยาม

2532

มูลนิ ธิเสฐียรโกเศศ

2556
2557
2532

ปราชญ์
ปราชญ์
ดอกหญ้า
วิทยานิ พนธ์ปริ ญญารัฐศาสตร์
มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2510

2529
2531

แก้วประกาย
รวมทรรศน์

2551

ประพันธ์สาส์น,

ยูยีนสัน, รู บ้ ี
โยธิ น โยธิ นสัมพันธ์
โยธิ น โยธิ นสัมพันธ์
ร.บุนนาค
รวิโรจน์
รวิโรจน์
รวิโรจน์
รวิโรจน์
รักษ์ ธรรมิสรา
รักษ์ธรรม ศีลาบริ สุทธิ์
รัตนบุรี / อาจารย์ฮุยหลี
รัถยา สารธรรม
รัถยา สารธรรม
รัถยา สารธรรม
รัถยา สารธรรม
ราพรรณ รักศรี อกั ษร
ราพรรณ รักศรี อกั ษร / Amy
ราพรรณ รักศรี อกั ษร / หยูหวั
เรณู ชูความคิด
เรื อง วิทยาคม
เรื องชัย รักศรี อกั ษร
เรื องชัย รักศรี อกั ษร
เรื องชัย รักศรี อกั ษร

3 สตรี เหล็กตระกูลซ่ง
การ์ ตนู พงศาวดารจีนสามก๊ก
สามก๊ก ฉบับการ์ ตนู
ยอดกตัญญู
7 สิ่ งมหัศจรรย์ในจีน สุ ดยอดอารยธรรมที่โลกจารึ ก
ชูร้ ัก ซูสีไทเฮา
ซูสีไทเฮา รัฐประหารยึดอานาจฮ่องเต้
ปูยี จักรพรรดิองค์สุดท้าย ราชวงศ์จีน
เส้นทางสายไหม
ตัก๊ ม้อ มหาโพธิ ธรรมแห่งเซน
ถังซาจัง๋ (พระภิกษุสวนจาง)
คัมภีร์มอ่ จื่อ
ไซ่จินฮวา : วีรสตรี นางโลม
มังกรสอนลูก
ประกายเกล็ดมังกร : ทาเนี ยบคนฉลาดในพงศาวดารจีน
ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ
ซานจา...รักชัว่ นิ รันดร์ - Hawthorn Tree Forever
สิ บคานิยามจีน
เกร็ ดชีวิตอันแสนประทับใจของสองมหากวี ตูฟู-หลีไป๋
สามก๊ก ฉบับคนขายชาติ
ขันทีคนสุดท้าย
จากบูรพาสู่ อุษาคเนย์
เจงกิสข่าน-มหาบุรุษผูเ้ ปลี่ยนโลก

2536

นานมีบุคส์

2544
2505
2554

บริ ษทั สร้ างสรรค์บุ๊คส์
โอเดียนสโตร์
บริ ษทั อนิ เมทกรุ๊ ป จากัด

2556
2554
2544

อนิเมทกรุ๊ ป
บริ ษทั อนิ เมทกรุ๊ ป จากัด
ร้างสรรค์บุ๊คส์

2505
2533

โอเดียนสโตร์
ธรรมชาติ

2531
2533
2545

ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
นานมีบุ๊คส์พบั ลิเคชัน่ ส์
โพสต์บุ๊คส์
นานมีบุ๊คส์พบั ลิเคชัน่ ส์
วันทิพย์
บ้านพระอาทิตย์

2554
2546
2548
2553

มติชน

เรื องชัย รักศรี อกั ษร
เรื องชัย รักศรี อกั ษร

เจิ้งเหอ มหาขันทีแห่งท้องทะเล 1
ซุนยัตเซ็น มหาบุรุษผูพ้ ลิกแผ่นดินจีน

2555
2556

มติชน
มติชน

เรื องชัย รักศรี อกั ษร

ตี๋เหริ นเจี๋ย นักสื บคู่บลั ลังก์

2541

อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ ง

เรื องชัย รักศรี อกั ษร
เรื องชัย รักศรี อกั ษร / เอ้อเยว่เหอ
เรื องรอง รุ่ งรัศมี
เรื องรอง รุ่ งรัศมี
เรื องรอง รุ่ งรัศมี
เรื องรอง รุ่ งรัศมี
เรื องรอง รุ่ งรัศมี
เรื องรอง รุ่ งรัศมี
เรื องรอง รุ่ งรัศมี
เรื องรอง รุ่ งรัศมี
เรื องรอง รุ่ งรัศมี
เรื องรอง รุ่ งรัศมี
เรื องรอง รุ่ งรัศมี
เรื องรอง รุ่ งรัศมี

ยอดตุลาการราชวงศ์ซ่ง เล่ม 1
คังซี จอมจักรพรรดิตา้ ชิง ตอนแผนกูบ้ ลั ลังก์
กิ่งไผ่และดวงโคม : ชีวิตเปลี่ยนบนสามแผ่นดิน
ขลุ่ยผิว พิณพระจันทร์
คาส่ องใจ
เดียวดายใต้เงาจันทร์
เดือนดาวในเงาฟิ ล์ม
ปรัชญานิ พนธ์แห่งเมธี จีนโบราณ
เปิ ดบันทึกประวัติศาสตร์ อ่านกลยุทธ์
เพราะฉันอายุสามสิ บ
มณี ปัญญา : ปรัชญานิ พนธ์จีนโบราณ
มังกรซ่อนลาย
มือสังหาร
รวยริ นกลิ่นชา

2537
2537
2542

ผูจ้ ดั การ
สานักพิมพ์มติชน
ผูจ้ ดั การ
แพรว

2532
2542

ฉับแกระ
แพรว

2548

สมิต

2530
2541

ฉับแกระ
แพรว

2504

เรื องรอง รุ่ งรัศมี

รอยยิม้ ในปั ญญา

2508

มหาดไทย
สมาคมสังคมศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทย

ชูศรี สาธร / โรเชร์ , เอมิล

ประชุมพงศาวดารภาคที่ 77 ประวัติศาสตร์ ยนู นานและทางไมตรี กบั จีน

2526

โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จานงค์ ทองประเสริ ฐ / ไรท์, อาเธอร์

พุทธศาสนาในประวัติศาสตร์ จีน

2472

ลิ้นจี่ หะวานนท์
เล้ง ชาวฮัน่
เล่า ชวน หัว
เล่า ชวน หัว
เล่า ชวนหัว
เล่า ชวนหัว
เล่า, ชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว

มุมหนึ่ งของเมืองจีน
ศิลปะแห่งการใช้คนให้ทางาน ความสาเร็ จของเล่าปี่ ...มีดีที่ใช้คน
ถังไท่จงมหาราช (ใหม่) (90.-)
นักปราชญ์จอมจี้เส้น (ใหม่) (110.-)
กังฉิ น : สิ่ งโสโครกทางประวัติศาสตร์
กันเปยฉบับคนเดินดินกังฉิน : สิ่ งโสโครกทางประวัติศาสตร์
ผ่าตัดจอมขันที
10 ยอดผูน้ าแผ่นดินจีน (KT)
ขันที : สิ่ งชารุ ดทางมนุษยศาสตร์
คุยเฟื่ องเรื่ องมังกร ชุดตารับรักวัฒนะ
จอมยุทธมังกรเหลือง
จี้เสี่ ยวหลาน นักปราชญ์จอมจี้เส้น
จูหยวนจาง : จากสามัญชนสู่ จกั รพรรดิ์
ชาแหละกึ๋นเล่าปี่
เทิดศักดิ์ศรี จูล่ง
เปิ ดหน้ากากขงเบ้ง
เปิ ดหน้ากากขงเบ้ง ภาคสอง
เปิ ดหน้ากากขงเบ้ง ภาคสาม
แปดเทพแห่งโชคชัยโป๊ ยเซี ยน ฉบับคนเดินดิน
เปิ ดอกบูเช็กเทียน
ผ่าสมองโจโฉ

2535

สมาคมสังคมศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทน

2547
2536
2545

นานา
เคล็ดไทย
เคล็ดไทย
ด้วยรัก

2534

เคล็ดไทย

2540
2539

ต้นอ้อ
ดอกหญ้า

2533
2543
2533
2534
2535
2558

เคล็ดไทย
เคล็ดไทย
เคล็ดไทย
เคล็ดไทย
เคล็ดไทย

2533

เคล็ดไทย

เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าชวนหัว
เล่าเชี่ยงชุน
เล่าเซี่ ยงชุน
เลียง เสถียรสุ ต
เลียง เสถียรสุ ต

ยกเครื่ องเรื่ องมองโกล
ยอดน้ าลายบู๊ลิ้ม
รบแบบเหมาเจ๋ อตง
ร้ อยเรื่ องราวต้าหมิง
ร้ อยเรื่ องราวแมนจู
รักของเหมาเจ๋ อตง
ล้วงคอสุ มาอี้
ลอยเรื อชมจิวยี่
สามเซี ยน ฮก ลก ซิ่ ว
หลากหลายฮ่องเต้เด็ก
แหวะหัวใจซุนกวน
ฮัน่ ชาติพนั ธุ์ไม่มีวนั ตาย
4 ยอดหญิงงามจีน
ปกิณกะสามก๊ก
สามก๊ก ฉบับลิ่วล้อชุด 1-3
คัมภีร์ขงจื๊อ
คัมภีร์เหลาจื๊อ

2553
2553
2553
2556
2555
2553
2553
2552

คุณธรรม
เคล็ดไทย

2551
2552

เคล็ดไทย
เคล็ดไทย

2517
2544

เลียง เสถียรสุ ต

การพ้นทุกข์ของมหายาน

2516

เลียง เสถียรสุ ต

ประวัติวฒั นธรรมจีน
ประวัติวฒั นธรรมจีน: ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและภาคผนวกประวัติพระสงฆ์จีนจาริ กไปสื บพระ
ธรรม ณ ประเทศอินเดีย
ภาพประวัติพระถังซัมจัง๋

2510

รุ่ งนคร
ชมรมเด็ก
สมาคมสังคมศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทย
นานมี

2526

ก.ไก่

2533

ธรรมชาติ

เลียง เสถียรสุ ต
เลียง เสถียรสุ ต

คุณธรรม
คุณธรรม
คุณธรรม
เคล็ดไทย
เคล็ดไทย

เลียง เสถียรสุ ต
ว.วัฒนา (แปลและเรี ยบเรี ยง)

หลายชีวิตในพงศาวดารจีน
ปราชญ์--สาคัญไฉน

2506
2533

ก.ไก่
ธรรมชาติ
ศูนย์ยโุ รปศึกษาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุ ขภาพใจ

วรทัศน์ เดชจิตรกร

ความฝันในหอแดง

2539

วรรณภา เชื้ อจีน
วรรณไว พัธโนทัย
วรรณไว พัธโนทัย
วรรณไว พัธโนทัย
วรรณไว พัธโนทัย

ประตูสู่วฒั นธรรมจีน
ขบวนการร้ อยเล่ห์
คมคาคมคน จากนิ ทานจีนโบราณ
โจว เอินไหล ผูป้ ลูกไมตรี ไทย-จีน
ร้ อยคารมคมปั ญญาจากพงศาวดารจีน

2520
2546
2554
2532

วรรณไว พัธโนทัย

สามก๊ก ฉบับแปลใหม่

2539

วรศักดิ์ มหัทธโนบล

การค้าประเวณี หญิงจีนในไทย : ศึกษากรณี การล่อลวงหญิงจีนจากมณฑลยูนนาน เพื่อประกอบ
อาชีพโสเภณี ในไทย

ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วรศักดิ์ มหัทธโนบล
วรศักดิ์ มหัทธโนบล

การเมืองจีนสยาม : การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย
ครองแผ่นดินจีน

มติชน
2548

วรศักดิ์ มหัทธโนบล

คาจีนสยาม

2542

วรศักดิ์ มหัทธโนบล

คือ ?"ฮากกา"? คือ ?"จีนแคะ"?

2550

วรศักดิ์ มหัทธโนบล

จีน-ไทย ในศตวรรษที่ 21

2542

วรศักดิ์ มหัทธโนบล
วรศักดิ์ มหัทธโนบล

จีนในกระแสโลกาภิวตั น์
จีนในโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลง

2550
2550

ธรรมชาติ
ประโคนชัย
ธรรมชาติ
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์ยโุ รปศึกษาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มติชน
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สามัญชน.

วรศักดิ์ มหัทธโนบล
วรศักดิ์ มหัทธโนบล

จีนแผ่นดินที่ 5
ถ้าจิตรยังมีชีวิตอยู่ : บทวิเคราะห์ปัญญาชนนักเขียน-นักคิดแห่งยุคสมัย

2543
2553

วรศักดิ์ มหัทธโนบล

ทรราชตะวันออก

2542

วรศักดิ์ มหัทธโนบล
วรศักดิ์ มหัทธโนบล
วรศักดิ์ มหัทธโนบล
วรศักดิ์ มหัทธโนบล

บันทึกลับจ้าวจื่อหยาง : เบื้องหลังเหตุการณ์นองเลือดเทียนอันเหมิน
ประเทศจีน
พัฒนาการขบวนการนักศึกษาจีน : เปรี ยบเทียบกรณี ไทย
พุทธโคดม

2541
2555
2547
2549

วรศักดิ์ มหัทธโนบล

ฟองสบู่เข้าตา เทวดาตกสวรรค์

2547

ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วรศักดิ์ มหัทธโนบล
วรศักดิ์ มหัทธโนบล
วรศักดิ์ มหัทธโนบล

มีมงั กรอยูบ่ นฟ้า
เศรษฐกิจการเมืองจีน : Chinese political economy
สี่ เหลี่ยมเศรษฐกิจ : มุมมองของไทยและจีน : บทความประกอบการสัมมนาร่ วมไทย-จีน

2540
2542
2542

ศูนย์จีนศึกษา
สามัญชน
สามัญชน

วรศักดิ์ มหัทธโนบล

หมายเหตุมนุษย์ : รวมบทความคัดสรรในรอบครึ่ งทศวรรษ

2548

ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรศักดิ์ มหัทธโนบล

หมายเหตุมนุษย์: รวมบทความคัดสรรในรอบครึ่ งทศวรรษ
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่ อง 30 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน 600 ปี ซาปอกง/เจิ้งเหอ
กับอยุธยา และอุษาคเนย์

2549

Openbooks

2542

มติชน

ศตวรรษจีน

2556

แสงดาว

บูรพาแดงเปลี่ยนสี

2542

มติชน

วรศักดิ์ มหัทธโนบล
วรศักดิ์ มหัทธโนบล และ สิ นีนาถ เศรษฐ
พิศาล
วรศักดิ์ มหัทธโนบล.

มติชน
มติชน
โครงการ Global Competence
Project.
โครงการวิถีทรรศน์.
openbook
Openbook.

วริ นดา
วริ ศรา ภานุวฒั น์
วริ ศรา ภานุวฒั น์
วริ ษฐ์ ลิ้มทองกุล
วริ ษฐ์ ลิ้มทองกุล
วริ ษฐ์ ลิ้มทองกุล
วริ ษฐ์ ลิ้มทองกุล
วริ ษฐ์ ลิ้มทองกุล
วริ ษฐ์ ลิ้มทองกุล
วริ ษฐ์ ลิ้มทองกุล
วรุ ตม์ ทองเชื้ อ
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
วัชระ ชีวะโกเศรษฐ
วัชระ ชีวะโกเศรษฐ
วัชระ ชีวะโกเศรษฐ
วัชระ ชีวะโกเศรษฐ
วัชระ ชีวะโกเศรษฐ
วัชระ ชีวะโกเศรษฐ
วัชระ ชีวะโกเศรษฐ
วัชระ ชีวะโกเศรษฐ
วัชระ ชีวะโกเศรษฐ

คัมภีร์พิชยั สงคราม ซุนวู
จีนโพ้นทะเลผูร้ ่ ารวย
บริ หารคนแบบสามก๊ก
จากบางกอกถึงปั กกิ่ง
มังกรกลางคลื่นโลกานุวตั
มังกรผลัดแผ่นดิน
มังกรฝ่ าวิกฤต
รองเท้าบนรอยทราย
หมื่นลี้ไร้ เมฆา
หรรษาสองพันปี - เรื่ องชวนหัวในยุคราชวงศ์จีน
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเทศจีน
บันทึกเจริ ญไชย คนจีนสยาม”
10 กุนซื อยอดอัจฉริ ยะ
14 ยอดขุนพลในพงศาวดารจีน
กลยุทธยอดขุนพลในพงศาวดารจีน
ซุน ยัด เซน ผูผ้ ลิกประวัติศาสตร์ จีน
ถังไท่จงฮ่องเต้ จักรพรรดินกั ปกครองแห่งรา
นักการเมืองเปรื่ องปราดในพงศาวดารจีน
มหาจักรพรรดิ ฮัน่ เกาจู่
สามก๊ก ฉบับนาร่ อง
หลินเจ๋ อสวี : วีรบุรุษสงครามฝิ่ น

2555
2556
2547

สุ ขภาพใจ
แสงดาว
แสงดาว
ผูจ้ ดั การ

2554
2552
2545
2530
2558
2550

ผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การ
สุ ขภาพใจ
ธรรมชาติ
บ้านพระอาทิตย์

2547
2529
2543
2547

สุ ขภาพใจ
อารยะ
สุ ขภาพใจ
สานักพิมพ์สุขภาพใจ

2547
2549
2548

สุ ขภาพใจ
สุ ขภาพใจ
สุ ขภาพใจ

วัฒนะ บุญจับ (บรรณาธิการ)

ชิดก๊กไซ่ฮนั่

2545

วันดี ม่านศรี สุข :แปล
วันทิพย์
วันทิพย์ สิ นสู งสุ ด
วันทิพย์ สิ นสู งสุ ด
วันทิพย์ สิ นสู งสุ ด
วันทิพย์ สิ นสู งสุ ด
วันทิพย์ สิ นสู งสุ ด

สามก๊กแบบการ์ ตนู เล่ม 6-10
สตรี จีนในนิ ทาน (Women in Chinese Folklore)
จีน เทศกาลและวันสาคัญ
โจโฉแตกทัพเรื อ : สามก๊กภาพวิจิตร = Picture stories from Chinese classics
ปั ญญาจากจีน
ยิม้ แย้มปั ญญาจีน
เรี ยนพูดจีนกลาง อังกฤษ มีแปลไทย (Oral Mandarin-English Expression)

วันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน

ประเมินค่าประธานเหมา : ฐานะทางประวัติศาสตร์ ของเหมาเจ๋ อตง

2525

วันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน

ภาพรวมการเมืองและเศรษฐกิจจีน 1996-1998

2539

วันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน

รายงานการวิจยั โครงการวิจยั เสริ มหลักสู ตรเรื่ องเส้นทางการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจีน : ทฤษฎี
และการปฏิบตั ิ

2534

วันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน, ยุพิน คล้ายมนต์

การปฏิรูประบบเศรษฐกิจจีนยุคเติ้งเสี่ ยวผิง : ภาพรวมและ ข้อสรุ ป CHINESE ECONOMIC
REFORMS IN DENG XIAO PING

2538

2530
2549
2530
2530

คณะกรรมการจัดทาหนังสื อที่
ระลึกและจดหมายเหตุ พระราช
พิธีสมมงคลพระชนมายุเท่า
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช
วันทิพย์
สายใจ
สายใจ
สายใจ
สายใจ

สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการจีนศึกษา สถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการจีนศึกษา สถาบัน
เอเซียตะวันออกศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัลลภ โรจนวิสุทธิ์
วิจกั ขณ์ พานิ ช / วิลเลี่ยม มาร์ ตินส์ /ถิง ชู
วิชยั สุวรรณบรรณ
วิชาภรณ์ แสงมณี
วิเชษฐ เทพเฉลิม
วิเชษฐ เทพเฉลิม
วิฑูรย์ วิริยะพันธ์
วิทยา จิโรจน์กลุ
วิทยา โสภณดิเรกรัตน์ / หง ยิง่ หมิง
วิทยา อานวยคุณ รวบรวมและเรี ยบเรี ยง.
วิทยาลัยภาษาจีนปั กกิ่ง, มหาวิทยาลัยครู
หนานจิง และมหาวิทยาลัยครู อนั ฮุย
วินยั พงศ์ศรี เพียร

สามก๊ก (เรี ยบเรี ยงจากฉบับบริ วิต เทเลอร์)
พ่อแม่เต้าเต๋ อจิง: คาสอนเก่าแก่สาหรับพ่อแม่ยคุ ใหม่
โจเซฟ นี ดแฮม ผูช้ ายที่หลงรักเมืองจีน
สานวนงามในสามก๊ก
การเมืองเอเซี ย 1 : การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
การเมืองเอเซี ย 1 : การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ของดีในจีนแดง
เอกลักษณ์พาทีของผูด้ ีจีน (การ์ ตนู )
คัมภีร์รากผัก
มังกรพิทกั ษ์โลก : หูจ่ินเทา ผูน้ าจีน

2554

มติชน

2520
2521
2526

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
แพร่ พิทยา

2546

สนพ.จุฬา
บริ ษทั เส้นทาง จากัด

ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเทศจีน

2550

สุ ขภาพใจ

ปริ ทรรศน์ประวัติศาสตร์ : In the purview of history

2544

วินยั พงศ์ศรี เพียร

ปาไป่ ลีฟู่-ปาไป่ ต้าเตี้ยน : เชียงใหม่ในเอกสารประวัติศาสตร์ จีนโบราณ

2539

วินยั สุ กใส
วิภา อุตมฉันท์
วิภา อุตมฉันท์ / หลู่ซิ่น
วิภาดา กิตติโกวิท
วิภาดา กิตติโกวิท
วิภาดา กิตติโกวิท

ยุทธจักรชิงบัลลังก์มงั กร : เล่ห์สปั ระยุทธ์ 3,000 ปี 42 ราชวงศ์
เรื่ องจริ งจากจีน
พรุ่ งนี้
ขันทีคนสุดท้าย
จดหมายลับไป่ เหอ
น้ าตาอี้เหมา

2538
2548

รุ่ งแสงการพิมพ์
คณะกรรมการสื บค้น
ประวัติศาสตร์ ไทยในเอกสาร
ภาษาจีน สานักเลขาธิ การ
นายกรัฐมนตรี
นาคร
มติชน

สันสกฤต

วิภาดา กิตติโกวิท
วิโรจน์ ตระกูลพิทกั ษ์กิจ
วิโรจน์ อาไพ
วิวฒั น์ ประชาเรื องวิทย์
วิวฒั น์ ประชาเรื องวิทย์
วิวฒั น์ ประชาเรื องวิทย์
วิวฒั น์ ประชาเรื องวิทย์
วิวฒั น์ ประชาเรื องวิทย์
วีณา (นามฝง)
วีรจิต กลัมพะสุ ต พ.ท.
วีรศักดิ์ เทียนธนะวัฒน์
วีระชัย โชคมุกดา
วีระชัย โชคมุกดา
วีระชัย โชคมุกดา
วุฒิชยั มูลศิลป์
วุฒิชยั มูลศิลป์
วุฒิชยั มูลศิลป์
วุฒิชยั มูลศิลป์

บันทึกลับตงเจิน เจ้าหญิงจารชน
รู ้เรื่ องเมืองจีน
กองทัพแดง
ความฝันในหอแดง ฉบับสมบูรณ์พร้ อมคาวิจารณ์ เล่ม 1-4
พงศาวดารจีน ไซฮัน่ เล่ม 1-3
พงศาวดารจีน เลียดก๊ก
พงศาวดารจีน ฮ่องสิ น เฟิ ง เสิ น ประกาศิตแต่งตั้งเทพเจ้า
สามก๊ก ฉ.สมบูรณ์พร้ อมคาวิจารณ์ (4 ล.)
บนเส้นทางสายไหม
ตาราพิชยั สงครามของ ซุนวู
ตะลุยเส้นทางสายไหม
150 ปี ประวัติศาสตร์ จีนยุค "ป่ วยไข้" จากสงครามฝิ่ นสู่ มหาอานาจโลก
ประวัติศาสตร์ จีน 3,000 ปี ใต้เงาองค์จกั รพรรดิ
ประวัติศาสตร์ จีน มหาอานาจผูก้ มุ ชะตาโลกจากโบราณถึงปั จจุบนั
การปรับตัวของไทยและจีนในสมัยจักรวรรดินิยมใหม่
คัมภีร์จีน
จีน : การต่อสู ้เพื่อมหาอานาจ
ตลุยจีน ท่องถิ่นมังกร

2551
2548

สันสกฤต
สานักพิมพ์ ต้าเจียห่าว
สุ ขภาพใจ

2553
2551
2547
2558

อทิตตา
เอ.อาร์.บิชิเนส เพรส
อมริ นทร์ ท่องโลก

2534

ต้นอ้อ

2521
2531
2532
2538

เคล็ดไทย
ต้นอ้อ
ต้นอ้อ
สร้อยทอง
สาขาการระหว่างประเทศและ
การทูต คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สร้อยทอง
สานักพิมพ์มติชน

วุฒิชยั มูลศิลป์ , โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

ตารายุทธศิลป์

2521

ศราณี อารี ยร์ าช
ศรี กานดา ภูมิบริ รักษ์

ฮวงจุย้
ปั กกิ่งในความทรงจา

2538

ศรุ ติ สกุลรัตน์
ศักดิ์รวี
ศักดิ์รวี
ศักดิ์ระวี(นามแฝง)
ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา
ศานติ-นวรัตน์ ภักดีคา

จีนกับเอเชียอาคเนย์ แนวนโยบายต่างประเทศของจีนต่อเอเชียอาคเนย์ในรอบยีส่ ิ บปี (๑๙๖๐ ๑๙๘๐)
คัมภีร์ของขงจื๊อ
คัมภีร์ทางสายกลาง
คัมภีร์จอมคน-หานเฟยจื่อ
ประวัติศาสตร์ จีน
ภาพสลักศิลาเล่าเรื่ องวรรณกรรมจีนใน "สวนขวา" เมืองโบราณ

2536
2536
2536

พิราบ
ประดู่ลาย
ประดู่ลาย

2553

อมริ นทร์, 2553

ศานติ-นวรัตน์ ภักดีคา

สามก๊ก ศิลปกรรมจีนวัดไทยในบางกอก

2540

สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
และการทูต คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศานติ-นวรัตน์ ภักดีคา

เสริ มศิริมงคล ยลศิลปะจีน 9 วัดไทยในกรุ งเทพฯ/ศานติ-นวรัตน์ ภักดีคา
การพัฒนาสี่ เหลี่ยมเศรษฐกิจ : ศึกษากรณี ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ใน
ทศวรรษที่ ๑๙๙๐
จีน-- มหาอานาจโลก? แปลจาก THE CHINESE CENTURY : THE RISING CHINESE
ECONOMY AND IMPACT ON THE GLOBAL. l
โฉมหน้าใหม่ของเศรษฐกิจการเมืองจีน
เที่ยวที่ไหน? ในเมืองจีน
คมวาทะจากพงศาวดารจีนชุดที่1
กลยุทธ์ ยุทธวิธี ผูน้ า แบบซุนวู
ขงเบ้งกับหลักถวายฎีกาอาสาศึก
ยุทธศาสตร์ สู่ชยั ชนะแบบ ซุนวู
ถ้อยคาจากรากผัก (VEGETABLE ROOTS DISCOURSE)

2549

บริ ษทั ฐานการพิมพ์จากัด

2538

สายใจ

2540

บพิธการพิมพ์

2538
2539

สายใจ
บพิธการพิมพ์
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต
นกฮูก พับลิชชิ่ ง
บารุ งสาส์น
ชุมศิลป์ ธรรมดา
เคล็ดไทย

ศิริเพ็ชร อิงควิบูลย์พนั ธ์
ศิลปกร แสงสิ นชัย / เชนคาร์, โอเด็ต
ศุภกิจ นิ มมานนรเทพ
ศุภกิจ นิ มมารนรเทพ
ศุภนิ มิตร
ศุภนิ มิตร วีรสุ
ศุภฤกษ์ ตั้งใฝ่ คุณธรรม
ศุภิกา กุญชร ณ อยุธยา
ส ศิวรักษ์ / HONG ZICHENG

2556
2538
2538

ส. สุ วรรณ
ส. สุ วรรณ
ส. สุ วรรณ
ส. สุ วรรณ
ส. สุ วรรณ
ส. สุ วรรณ
ส. สุ วรรณ
ส. สุ วรรณ
ส. สุ วรรณ / เฉาอี๋
ส.คัคนานตดิลก
ส.พลายน้อย
ส.พลายน้อย
ส.ยศไกร
ส.ว.พ. และ อารยา
ส.ว.พ.และอารยา
ส.ศิวรักษ์
ส.ศิวรักษ์
ส.อักขราสา

สกล นิลวรรณ / ตี๋ฉ๋ ู และคณะ
สถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง

กลอุบายฮ่องเต้
คันฉ่องส่ องคน
คัมภีร์ไตรอักษร
คิดอย่างจีน
จีนอัปลักษณ์
ปรัชญาจีน จากขงจื่อถึงเหมาเจ๋ อตง
วรรณคดีจีน ประวัติและผลงานสะท้านโลก
ศาสตร์ หน้าด้านใจดา
ตะวันขึ้น
จิ๋นซีฮ่องเต้จอมจักรพรรดิ พระประวัติประกอบภาพ
ซิ ยนิ้ กุย้
เล่าเรื่ องมังกร ตานานหลากชนชาติ
สามก๊กฉบับอานาจเครื อข่ายคือความสาเร็ จ
เพชรร่ วงจากพงศาวดารจีน
เที่ยงคืน
ถ้อยคาจากรากผัก
ประวัติศาสตร์ จีน

2538

2535
2539
2557
2548

ชุมศิลป์ ธรรมดา
เกลอเรี ยน
เกลอเรี ยน
สุ ขภาพใจ
ชุมศิลป์ ธรรมดา
เกลอเรี ยน
สุ ขภาพใจ
รวมสยามสาส์น

2556
2557
2556
2538
2527
2523

มติชน
ปราชญ์ สานักพิม์
สยามปริ ทศั น์
สุ ขภาพใจ
พิศยา
โอเดียนสโตร์

เสนาธิ การฮกหลง เล่ม 1-2

2534

สถาบันจิตวิทยาความมัน่ คง
สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ
กองบัญชาการทหารสูงสุด

ปรัชญาจีนแปลจาก THE STORY OF CHINESE PHILOSOPHY
คู่มือการศึกษาพื้นที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

2517
2534

สนอง วิริยะผล
สนิ ท กัลยาณมิตร
สมเกียรติ สุ ขโข ,เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
สมคมแดง สมปวงพร
สมบัติ จันทรวงศ์
สมบัติ ภู่กาญจน์ / จื้อสุ ย หลี่
สมบูรณ์ สุ ขสาราญ

จีนคอมมิวนิ สต์_เรื่ องของการต่อสู ้บนผืน...
เปาบุน้ จิ้น เทพเจ้าแห่งความยุติธรรม (2เล่มชุด)
คัมภีร์คุณธรรม
ย้อนรอยแผ่นดินมังกร
สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) : ความหมายทางการเมือง
China without Deng : วิเคราะห์ขา่ ว-แนวโน้มจีนไร้ "มังกรเติง้ "
ความเชื่ อทางศาสนาและพิธีกรรมของชุมชนชาวจีน

สมพงษ์ เกรี ยงไกรเพชร และ สมชาย พุ่มสอาด ขงเบ้งจอมปราชญ์
สมพงษ์ ภาวิจิตร
สมพร ภาวิจิตร

ตาราพิชยั สงครามของโจโฉ ผูพ้ ลิกแผ่นดิน
น่ารู ้เรื่ องจีน ๆ

สมภพ โรจนพันธุ์

เต๋ าที่เล่าแจ้ง / เต๋ า วิถีแห่งทาง

สมภพ ภิรมย์ น.อ.
สมภพ มานะรังสรรค์
สมฤทธี บัวระมวล
สมฤทธี บัวระมวล
สมศักดิ์ อัมริ นทร์
สยง โซ่วฉี
สรง พฤกษพร, ทานุ นวยุค,เดชะ บัญชาชัย
สราวุฒิ ธนาศิลปกุล
สโรบล วิบูลยเสข
สวี ฉง เวิน

สามก๊กฉบับเสนาธิ การ ปกิณกคดีหมายเลข 13
จีน : เศรษฐกิจการเมืองหลังยุคปฏิรูป
อาคิว กับความคิดของหลู่ซิ่น
บุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ จีน
ขงจื้อ ยอดนักปราชญ์ที่โลกยังไม่ลืม
สรรนิ พนธ์เล่มหนึ่ งของเหมาเจ๋ อตง
อาคิว กับความคิดของหลู่ซิ่น
ปรัชญาการเมืองในสามก๊ก ว่าด้วยเรื่ องความยุติธรรม
จีน :เที่ยวรอบโลกชุดดินแดนในฝัน
ลักษณะเฉพาะแห่งยุคของทฤษฎีว่าด้วยธาตุแท้แห่งสังคมนิยมของเติ้งเสี่ ยวผิง

2547
2528

คุม้ คาสานักพิมพ์

2538
2538
2551

มติชน
หนังสื อพิมพ์คู่แข่งธุรกิจ

2526

หอสมุดกลาง09

2549

สถาบันวิถีทรรศน์ มูลนิธิวิถี
ทรรศน์

2555

NextBook

2545
2543

คุม้ คาสานักพิมพ์
แสงดาว
ดอกหญ้า

2550
2543

ดอกหญ้า

สังข์ พัธโนทัย
สังคีต จันทนะโพธิ
สังคีต จันทนะโพธิ
สังคีต จันทนะโพธิ
สังคีต จันทนะโพธิ
สันตสิ ริ / บัค๊ , เพิร์ล เอส
สันตสิ ริ / บัค๊ , เพิร์ล เอส
สันตสิ ริ / บัค๊ , เพิร์ล เอส
สันตสิ ริ / บัค๊ , เพิร์ล เอส
สันตสิ ริ / บัค๊ , เพิร์ล เอส
สันตสิ ริ / บัค๊ , เพิร์ล เอส
สันติ ตั้งรพีพากร

พิชยั สงครามสามก๊ก
2425 อั้งยีค่ รองเมือง
คนจีนสู ้ชีวิต ตานานเสื่ อผืนหมอนใบ
บันทึกลับผูต้ ิดตามเหมาเจ๋ อตุง ปฏิวตั ิพลิกแผ่นดินจีน
สองผูย้ งิ่ ใหญ่เปิ ดศึกชิงแผ่นดิน
คามัน่ สัญญา
ทาสประเพณี
นักปฏิวตั ิหนุ่ ม (The young revolutionist)
บ้านแตก
รวมเรื่ องสั้นชุดเมืองจีน
สายโลหิ ต
จากเจียงเจ๋ อหมิน สู่ หูจิ่นเทา : มหกรรมถ่ายโอนอานาจข้ามศตวรรษเพื่อเป็ นหลักประกันอนาคต
อันรุ่ งเรื องของประเทศ
จีนจะเปลี่ยนโลก หรื อโลกจะเปลี่ยนจีน
จีน--ผูไ้ ม่มีวนั แพ้
ฝึ กชี่ กงอย่างง่ายแบบ DCP
วิถีชี่กง

สันติ ตั้งรพีพากร
สันติ ตั้งรพีพากร
สันติ ตั้งรพีพากร
สันติ ตั้งรพีพากร
สันติ ตั้งรพีพากร
สันติ วุฒิรัตน์
ซุนวู ฉบับการ์ ตนู คลาสสิ ก
สันติธร หุตาคม
ผ่าแดนมังกร 20,000 ลี้
สายฝน รุ่ งประเสริ ฐ วรรณสิ นธพ, สุ รภาพร รังษีประวั
อุทยั ติศาสตร์ จีน ยุคก่อนประวัติศาสตร์
สายฝน รุ่ งประเสริ ฐ วรรณสิ นธพ, สุ รภาพร รังษีประวั
อุทยั ติศาสตร์ จีน ยุคราชวงศ์ เล่ม 1-2
สาละ บุญคง
ปรัชญาคาคมสามก๊ก

2553
2554

สุ ขภาพใจ
อนิเมทกรุ๊ ป

2493
2543
2535
2500
2544
2544

คลังวิทยา
ดอกหญ้า
ดอกหญ้า
เขษมบรรณกิจ
สายธาร
สายธาร

2548

บ้านพะรอาทิตย์

2543
2544

สายธาร
มติชน

2544

บริ ษทั เรื อนปัญญา
เพชรกะรัต
สำนักพิมพ์มติชน (M Young)

2557

ก้าวแรก

2522

สานักข่าวโนวอสติ

สาละ บุญคง
สาละ บุญคง
สานักข่าวโนวอสติ
สานักข่าวโนวอสติ
สานักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการสื บค้น
ประวัติศาสตร์ ไทยเกี่ยวกับจีนในเอกสาร
ภาษาจีน
สานักพิมพ์ใจบรรณกิจ

หนังสื อ เล่ห์ขนุ ศึกสามก๊ก
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สิ ทธิพล เครื อรัฐติกาล
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ต้นกาเนิ ดชาและเหล้าจีน
สื บแสง พรหมบุญ
เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาชนจีน
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อดุลย์ รัตนมัน่ เกษม
อดุลย์ รัตนมัน่ เกษม
อดุลย์ รัตนมัน่ เกษม
อดุลย์ รัตนมัน่ เกษม
อดุลย์ รัตนมัน่ เกษม
อดุลย์ รัตนมัน่ เกษม
อดุลย์ รัตนมัน่ เกษม

นิ พนธ์ปรัชญา ๔ บท
นิ พนธ์ปรัชญา ๔ บท
สงครามฝิ่ น
ไฟติ้งไชน่า
ศึกสองจีน
ศึกสองจีน 2 ตอน จอมพลหลินเปี ยว
หลู่ซิ่นกับอาคิว
อินไซด์สามก๊ก
21 คดีดงั ของเปาบุน้ จิน้
4 สุ ดยอดสมบัติจีนในห้องหนังสื อ
กาเนิ ดและวิวฒั นาการของคนแต้จิ๋ว อดีตถึงปั จจุบนั
กินข้าวกับอาม่า
เกล็ดรักลายมังกร
คัมภีร์พิเคราะห์สถานการณ์
เจ็ดยอดกุณซื อในสามก๊ก
ซุนวูฉบับการ์ ตนู
เตียวเสี้ ยน
ทุนนิ ยมดาวแดง : Changing China
ภูมิปัญญาตะวันออกชุดมรรคาแห่งเซ็น
ภูมิปัญญาสตรี จีน
มหาอาณาจักรและสุ ดยอดสมบัติจีน
ย้อนรอยการแพทย์จีน
รากเหง้าเผ่าจีน

2521
2547
2516
2517
2516

ชมรมหนังสื อ "ศึกษา"
สุ ขภาพใจ
มงคลการพิมพ์
โรงพิมพ์เจริ ญธรรม
มงคลการพิมพ์

2517
2548
2537
2548
2556

วุฒิกรการพิมพ์
แม่โพสพ
ดอกหญ้า
แม่โพสพ
ขุนเขา

2554
2546
2535
2553
2548

แสงดาว
Nut Republic
ยินหยาง
แสงดาว
สุ ขภาพใจ

2558
2548

แม่โพสพ

อดุลย์ รัตนมัน่ เกษม
อดุลย์ รัตนมัน่ เกษม / ฝงเมิ่งหลง
อดุลย์ รัตนมัน่ เกษม :แปล (ไซ่จ้ือจง)
อดุลย์ รัตนมัน่ เกษม
อดุลย์ รัตนมัน่ เกษม
อดุลย์ รัตนมัน่ เกษม
อดุลย์ รัตนมัน่ เกษม / ฝงเมิ่งหลง
อดุลย์ รัตนมัน่ เกษม
อธิ คม สวัสดิญาณ
อธิ คม สวัสดิญาณ
อธิ คม สวัสดิญาณ
อธิ คม สวัสดิญาณ
อธิ คม สวัสดิญาณ
อธิ คม สวัสดิญาณ และ อดุลย์ รัตนมัน่ เกษม
อธิ คม สวัสดิญาณ / จาง กวงอี้
อธิ คม สวัสดิญาณ / อู๋จิง
อนันต์ จันทร์ เจริ ญ
อนันต์ แจ้งกลีบ
อนิ วรรตน์
อนิ วรรตน์ / ปาจิน
อนิ วรรตน์ / ผูซงหลิง
อนิ วรรตน์ / เหลาเส่ อ
อนุมานราชธน, พระยา

เรื่ องเพศในวัฒนธรรมจีน 4,000 ปี
ศิลปะแห่งวาทะ
สามก๊กฉบับไฮเทค
สี่ ยอดหญิงงามในประวัติศาสตร์ จีน
หลักไวยากรณ์จีน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง
หานเฟยจื่อ (ฉบับการ์ ตนู )
เหลี่ยมเล่ห์เพทุบาย
ฮ่องเต้ สิ บปฐมกษัตริ ยจ์ ีน
ฉางต่วนจิง ศาสตร์ แห่งการยืดหยุน่ พลิกแพลง
ซื อหม่าฝ่ า : บุ๋นนาบู๊
พิชยั สงครามซุนวู ฉบับประสานทฤษฎีเข้ากับการปฏิบตั ิ
พิชยั สงครามสามก๊ก ฉบับ 137 ตัวอย่างเคล็ดลับวิธีใช้สามสิ บหกกลยุทธ์
หลี่จิ้งวิพากษ์ซุนวู
พิชยั สงครามซุนวู
ถ้าไม่อยากเป็ นขงเบ้งหลังเหตุการณ์
เจินกวนเจิ้งเย่า ยอดกุศโลบายจีน
36 กลยุทธ ซุนวู กุญแจไขความสาเร็ จ
ยิม้ อย่างจีน
ภูต เทพ เสพสม (เหลียว ไจ จื้อ อี้)
บ้าน
ภูต เทพ เสพสม (เหลียว ไจ จื้อ อี้)
เดือนเสี้ ยว
จีน

2548
2536

สุ ขภาพใจ
ดอกหญ้า

2554

แสงดาว
แสงดาว

2556

แสงดาว

2535
2554
2556

ดอกหญ้า
เต๋ าประยุกต์
สานักพิมพ์เต๋ าประยุกต์ ๒๐๑๑

2555
2550
2531

เต๋ าประยุกต์
เต๋ าประยุกต์
พี.วาทิน พับลิเคชัน่

2512

โรงพิมพ์รุ่งเรื องธรรม
สุ ขภาพใจ
ราชบัณฑิตยสถาน
สุ ขภาพใจ
เดือนเสี้ ยว

2512
2550

อนุมานราชธน, พระยา
อบ ทองไข่มกุ ต์
อภิชาติ โพธิ ไพโรจน์
อภิบาลราชไมตรี , พระยา
อมร ทองสุ ก
อมร ทองสุ ก
อมร ทองสุ ก
อมร ทองสุ ก

จีน ของ เสฐี ยรโกเศศ
ลักษณะผูน้ าของโจโฉที่นกั การเมืองน่าศึกษา.
จีนแดง
รายงานเกี่ยวด้วยสถานการณ์บางประการในกรุ งนานกิง
ขงจื่อ (จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน)
คัมภีร์หลุนอวี่
ตาราพิชยั สงครามขงเบ้ง
ปริ ศนาเปาบุน้ จิ้น

2518
2518
2518
2518
2553
2553
2550
2551

อมร ทองสุ ก

พระสู ตรธรรมของเว่ยหล่าง

2526

อมร ทองสุ ก

วัชรปรัชญาปารมิตาสู ตร

2526

อมร รักษาสัตย์
อมร รักษาสัตย์

สาธารณรัฐประชาชนจีน สภาพสังคมและการปกครอง
สาธารณรัฐประชาชนจีน สภาพสังคมและการปกครอง

2530
2519

อร ตระกูลสู ง-เกาเฟย

รวมเรื่ องสั้นสมัยราชวงศ์ชิง

2540

ข้อเท็จจริ งในจีน

2549

จีน-แผ่นดินแห่งโอรสสวรรค์ : เปิ ดถ้ ามังกร : China-land of dragon
ขงเบ้ง มังกรซ่อนคม
ชีวิตสามัญชนของจักรพรรดิ ชีวิตและงานของ อั้ยซิงเจี่ยวหรอ ฟู่ อี้

2533
2531

อรรณพ สุ วสารมัย / วลาดิมิรอฟ, ปิ โอตร์ ปาร์
เฟนโนวิช
อรุ ณ เฉตตีย ์
อรุ ณ โรจนสันติ
อรุ ณ โรจนสันติ

พีจี
สมพงษ์
พีจี
สานักพิมพ์สมพงษ์
บริ ษทั ชุณหวัตร จากัด
ชุณหวัตร
บริ ษทั ชุณหวัตร จากัด
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์
อักษรวัฒนา
แพร่ พิทยา
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
สานักงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยินหยาง
รวมทรรศน์

อรุ ณ โรจนสันติ
อรุ ณ โรจนสันติ
อรุ ณ โรจนสันติ
อรุ ณ โรจนสันติ
อรุ ณ โรจนสันติ
อรุ ณ โรจนสันติ
อรุ ณ โรจนสันติ
อรุ ณ โรจนสันติ
อรุ ณ โรจนสันติ
อรุ ณ โรจนสันติ
อรุ ณ โรจนสันติ
อรุ ณ โรจนสันติ
อ๋ องห้าแคว้น

ท่องแดนสุ ขาวดี
ทางแห่งความสาเร็ จของหลีกาเส่ ง
เทพฤทธิ์ เซี ยนเต๋ า
ประวัติศาสตร์ โลกยุคใกล้
เปิ ดโลกยุทธจักร
ภาพประวัติพระถังซัมจัง๋
มหาโพธิ สตั ว์กวนอิม
เยาวราชในพายุฝน
ร้ อยแผนแสนกลยุทธ์ ภาคกลอุบาย
ร้ อยแผนแสนกลยุทธ์ เล่ม 1 ภาคไหวพริ บ
โลกทิพย์ คติจีน
อภินิหารจี้กง เล่ม 1-2
จิ๋นซีฮ่องเต้ สร้ างชาติบนซากศพ

อักษรศรี พานิ ชสาส์น

การเชื่ อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-มณฑลตะวันตกเฉี ยงใต้ของจีน :ความเป็ นไปได้ โอกาส
และอุปสรรค : THE ECONOMIC LINKAGES BETWEEN THAILAND AND CHINA’S
SOUTHWESTERN PROVINCES : POSSIBILILITY AND OBSTACLE

2549

สานักงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เศรษฐกิจจีน ในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ ไทย
สามก๊กเล่ม 1-60

2554
2525

โอเพ่นบุ๊กส์ ออน ดีมาน
สายสัมพันธ์

อักษรศรี พานิ ชสาส์น
อังคณา รัตนจันทร์ / มิตสึ เทรุ โยโกยามะ
อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิ ชสาส์น และ
คณะ
อัมพร สุ ขเกษม
อัมพร สุ ขเกษม

EYES ON CHINA มองจีนหลากมิติ
ลูกน้องกับนายสไตล์สามก๊ก
กลอุบายทาลายล้างอย่างสามก๊ก

2533
2535
2532
2542
2532
2535
2536
2536
2541
2555

สุ ขภาพใจ
ดอกเบี้ย
สุ ขภาพใจ
สุ ขภาพใจ
สุ ขภาพใจ
สุ ขภาพใจ
สุ ขภาพใจ
สุ ขภาพใจ
ฉับแกระ
ฉับแกระ
สุ ขภาพใจ
สุ ขภาพใจ
อนิเมทกรุ๊ ป

2557
2537
2534

ข้าวฟ่ าง
สามเกลอ

อัมพร สุ ขเกษม
อัศนี พลจันทร์
อาจารย์สมั ปั นโน
อาทร ฟุ้งธรรมสาร

ถอดเกราะสามก๊ก
กาพย์กลอนเหมาเจ๋ อตง
ทางชีวิต ใน “สามลัทธิ ศาสนาที่น่าสนใจ”
ประวัติวิวฒั นาการนิ ยายจีนคลาสสิ กโดยสังเขป

อาทร ฟุ้งธรรมสาร

ปั จจัยที่ก่อให้เกิดวรรณหรรมจีนสมัยใหม่

อาทร ฟุ้งธรรมสาร

ภาพสะท้อนสังคมจีน

อาทร ฟุ้งธรรมสาร

ประวัติวิวฒั นาการนิ ยายจีนคลาสสิ ค โดยสังเขป

อาทร ฟุ้งธรรมสาร / โจวเซี่ ยวเทียน
อาทร ฟุ้งธรรมสาร / เฉี ยนฉี เชิน
อาทร ฟุ้งธรรมสาร / เฉี ยนฉี เชิน
อานนท์ จิตรประภาส
อานันท์ ชินบุตร
อายุรี ชีวรุ โณทัย / อันฉี หมิน
อายุรี ชีวรุ โณทัย / แจ๊ก เวเธอร์ ฟอร์ ด
อารยชน
อารยชน / เติ้ง, เสี่ ยวผิง
อาร์ ม ตั้งนิ รันดร

เปิ ดตานาน 12 นักษัตรจีน
บันทึกการทูตจีน ๑๐ เรื่ อง :TEN EPISODES IN CHINA’S DIPLOMACY
สถานการณ์โลกกับการทูตจีน
เติ้งเสี่ ยวผิง มหาบุรุษร่ างเล็กผูพ้ ลิกแผ่นดินจีน
อย่าเชื่ อซุนวู อย่าชูสามก๊ก
ดอกไม้ ไร้ ราก
ประวัติศาสตร์ ลบั ราชินีมองโกล
จีน 1980 : นโยบายภายในและต่างประเทศปั จจุบนั
เติ้งเสี่ ยวผิงเปิ ดอก : ลับพิเศษและล่าสุ ดจากบทสัมภาษณ์ของวอชิงตันโพสต์
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายจีน

2527

คณะกรรมการพิจารณาจัดพิมพ์
และเผยแพร่ งานวิจยั และตารา
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2549

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ; มติชน

2523
2553
2557
2523
2523
2524
2557

ศตวรรษ
ยิปซี
เพาวเวอร์ ฟลู ไลฟ์
สานักพิมพ์มติชน
แฟน บุ๊ค
ศตวรรษ
ดอกหญ้า
วิญญูชน

อารี ย ์ ลีวีระ / หลู่ซิ่น
อานวยชัย ปฏิพทั ธ์เผ่าพงศ์
อานวยชัย ปฏิพทั ธ์เผ่าพงศ์ และนฤมิตร
สอดศุข

คนกินคน
คัมภีร์พิชยั สงคราม ซุนวู
จีน การต่อสู ้สองแนวทาง

2524

ดอกหญ้า

อานาจ เจริ ญศิลป์

ท่องเมืองจีนดินแดนกาแพงมหัศจรรย์

2540

โครงการสิ่ งพิมพ์ สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อารุ ง สกุลรัตนะ
อิสระ สุวรรณบล
อึ้งมงคล
อึ้งมงคล
อึ้งมงคล

สามก๊ก ฉบับพัฒนา ตอนก๊กที่ 4
สู่ แดนพุทธภูมิจีนบนเส้นทางสายไหม
สามก๊ก ฉบับเสน่ห์ผนู ้ า
สามก๊ก ฉบับเสน่ห์ผนู ้ า
สามก๊ก ฉบับอ่านแล้วรวย

2535

บริ ษทั สามัคคีสาส์น จากัด

อุกฤษฏ์ ปั ทมานันท์.

ฮ่องกง-จีนในโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลง

2540

โครงการสิ่ งพิมพ์ สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อุดม ดุจศรี วชั ร
อุดมพร อมรธรรม
อุษา โลหะจรู ญ
เอกปวีณ นิ ลรัตน์
เอื้อ อัญชลี
เอื้อ อัญชลี
เอื้อ อัญชลี
เอื้อ อัญชลี

สามก๊ก (หนังสื ออ่านประกอบการเรี ยน)
ยอดคุณธรรมของขงจื๊อ
พระถังซัมจัง๋ ชีวิตจริ งไม่อิงนิ ยาย
แพรไหมบนเส้นทางสายฝุ่ น
แกะรอยคัมภีร์ ฉบับคนกันเอง ภาค ๑
แกะรอยคัมภีร์ ฉบับคนกันเอง ภาค ๒
ขงเบ้งเจอคนบ้า
เงาฝันของผีเสื้ อ

2551

สุ ขภาพใจ

โพสต์บุ๊คส์
Bangkok Post (Postbooks)
Bangkok Post (Postbooks)

มติชน
มติชน

2552

มติชน
มติชน
มติชน

เอื้อ อัญชลี
เอื้อ อัญชลี
เอื้อ อัญชลี
อดุลย์ รัตนมัน่ เกษม

สามก๊กฉบับคนกันเอง ภาคสอง: ความดีมีด่างพร้ อย ความชัว่ มีความเป็ นมา
สามก๊กฉบับคนกันเอง ภาคสาม: เราต่างโหยหาความสุ ขที่แท้จริ ง
สามก๊กฉบับคนกันเอง ภาคหนึ่ ง: ขุนเขาไม่เปลี่ยน สายน้ าไม่ขาด
เม่งจื๊อ (ฉบับการ์ ตนู )

มติชน
บริ ษทั สุขภาพใจ จากัด

