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• A publishing house that challenges the norm with fresher taste and style

• Salmon Books (2011) is a popular publisher among teenagers  
and many others who are interested in contemporary issues, which are 
illustrated in fresher perspectives. With the concept of ‘going against the 
flow’, Salmon Books are committed to producing each book, prioritizing 
intriguing, factual content and a charismatic signature style that appeals 
to our readers.

SALMON BOOKS

“House of Tasty Contents”
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PRODUCTS

เรียนรู�วัฒนธรรมญี่ปุ�น ผ�านหนึ่งในกลยุทธ� SOFT POWER
ที่มี AKB48—วงไอดอลเกิร�ลกรุ�ประดับ SUPER POWER

คอนเซ็ปต�จี๊ดจ�าดเป�นหนึ่งในแกนนำในการ ‘นำญี่ปุ�น’ ออกสู�สากลโลก
อะไรที่ทำให�พวกเธอทั�ง 90 กว�าคน (ในวงเดียว!)

มีพลังถึงขั�นพลิกโฉมวงการเพลงป�อปของประเทศญี่ปุ�น
หนังสือเล�มนี้มีคำตอบ!

12 วันในประเทศญี่ป�ุน 4 คนต�างภารกิจ และมิชชั่นตามกรี๊ด
ไอดอลเกิร�ลกรุ�ป AKB48—

สิบสอง  —  สี่  —  สี่สิบแปด

สิบสอง  —
  สี่  —

  สี่สิบแปด พีรพิชญ� ฉั่วสมบูรณ�

พ
ีรพิ

ชญ
� ฉั่วสม

บูรณ
�min.ms/akb features

taste the sample
minimore free! 290

Baht.

9-786167-6-2316-0

special

ผมรู�จักป�อกกี้ (พีรพิชญ�) ก็ตอนที่
มันส�งลิงก�อะไรก็ไม�รู�มาให�ช�วยกดไลก�กดแชร�
รบเร�าว�ามันอยากเ�นผู�ชนะ ช�วยมันหน�อย
เดี๋ยวมันจะเลี้ยงโออิชิ…
ลิงก�ที่ว�าเ�นข�อความให�กำลังใจกับวง AKB48
ในการ ‘เลือกตั้ง’ ของวงที่ทำโดยตัวมันเอง
และไอ�การแข�งที่ว�ามันได�อันดับ 1 ของประเทศไทยด�วย!
ตั้งแต�ตอนนั้นเ�นต�นมา ป�อกกี้เหมือนติดเข็มสวมมงกุฎ
เ�นกูรูแฟนพันธุ�แท�วง AKB48 รู�ไปหมดว�าวงน�้
เกิดอะไรขึ้นบ�าง ใครชื่ออะไร ชอบอะไร กินอะไร ไปทำอะไร
จนคิดว�ามันรู�เรื่อง AKB48 มากกว�ารู�เรื่องตัวมันเองอีก…

ผมรู�สึกตื่นเต�นเสมอเวลาที่รู�ว�าใครสักคน
มีความช่ืนชอบอะไรบางอย�างจนหัว�กหัวป�
ผมว�ามันเ�นเรื่องที่ดี มนุษย�เราควรจะมีเรื่องที่เราสนใจ
อย�างบ�าบอคอแตก อย�างน�อยก็หนึ่งเรื่อง

                  — วิชัย

คันฉัตร รังษีกาญจนสอง

TAIPEI
FOR

WHAT?

บันทุกขการหลงทางใตหาฝนในไตหวัน

บันทึกการเดินทางของนักท�องเที่ยวดวงกุด
ที่อุตริ ไปไทเปโดยไร�จุดหมาย

หนังสือในชุด แอดเวนเจอร� ออฟ เมอฤดี
โดย คันฉัตร รังษีกาญจน�ส�อง

ผู�เขียน SORRY, SORRY ขอโทษครับ…ผมเป�นติ�ง
และ เพ�ยงชายคนนี้เป�นอาจารย�พ�เศษ

แต�ยังมีมานะฝ�าห�าฝน ไปชมวิวบนตึก TAIPEI 101 สุดแมส
ได�ชะโงกทัวร�ทั�วแหล�งท�องเที่ยวยอดฮิต แวะเสพงานของ Jimmy Liao

สักการะคาเฟ�ของผู�กำกับหนังอินดี้ เยือนหมู�บ�านแมว (เพ�่ออัพ Instagram)
แวะไปนั�งเล�นเกมอย�างเหงาหงอยริมแม�น�ำสุดโรแมนติก
และอีกสรรพสิ�งน�าหงุดหงิดในทริปแห�งความอลหม�าน

min.ms/atp features
taste the sample
minimore free! 230

Baht.

9-786167-6-2322-1

special

คู�มือ
การท�องเที่ยว
เชิงไร�สติ

จากนักวิจารณฝปากกลา

min.ms/wed
taste the sample
minimore free! 210

Baht.

978-616-298-229-3features
special

นิดนก

เ�นที่มาของหนังสือกึ่งพรีเซนเทชั่น
ว�าด�วยความเพี้ยนของผู�หญิงเชิงรุกที่เข�าโรมรันผู�ชายที่ถูกใจ

ความสนุกสนานในช�วงโปรโมชั่น
ความมันในวันถูกขอแต�งงาน

ความวุ�นวายในวันต�องขอฤกษ�งามจากพระคุณเจ�า 
ความหลอนวันถ�ายพรีเวดดิ�ง

ความซาบซึ้งน�ำตาไหลในวันงานจริง
กระทั่งความตื่นเต�นวาบหวามในกิจกรรมคืนวันแต�ง

จนกลายเ�นความประทับใจ ‘ครั้งเดียวในชีวิต’ ที่ลืมไม�ลง

เมื่อ ‘นิดนก’ 
ผู�หญิงคนสุดท�ายที่เพ�่อนในกลุ�มคิดว�าจะได�แต�งงาน

กลับกลายเป�นผู�ลั�นระฆังวิวาห�เป�นคนแรก!

เจาะลึกเรื่องราว
ของชาวญี่ปุ�นสารพัดกลุ�ม
ก�าวที่สองของการเรียนรู�

ความเ�นผู�ไฮ�!!

ณัฐพงศ�  ไชยวานิชย�ผล
สุดยอดแฟนพันธุ�แท�ประเทศญี่ปุ�น
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min.ms/jpo features
taste the sample
minimore free! 180

Baht.

9-786167-6-2319-1

special

เที่ยวประเทศญี่ปุ�นผ�านเรื่องราว
ของประชากรหลากอาชีพ
เรียนรู�ประวัติศาสตร� ความคิด
ผ�านชีวิตของชาวแดนปลาดิบ

ดาราเอวี | นักการเมือง |
นักเรียน | นักวาดมังงะ |
กองกำลังรักษาตนเอง |
ผู�ประกาศข�าวสาว |
กราเวียร�ไอดอล | คาบูกิ

ภาคต�อของ เอ�ะ! เจแปน
Exclusive Scoop on Japanese
โดย ณัฐพงศ� ไชยวานิชย�ผล
สุดยอดแฟนพันธุ�แท�ประเทศญี่ปุ�น

คุณจะคิดถึงใคร ถ�ากำลังจะหายไปจากโลกใบนี้

จำไม�ได�แล�วจริงๆ ว�าผมเห็นการ�ตูนของ TUNA Dunn ครั�งแรกที่ไหน 
แต�แน� ใจว�าชอบรูปลักษณ�ของมันทันที ลายเส�นของเธอเป�นลายเส�นแบบที่ผมนิยม 

เรียบง�าย สะอาด แน�นขนัดไปด�วยพ�้นที่ว�าง ให�ความสำคัญกับคู�สี 
และดำเนินเรื่องโดยมี ‘บรรยากาศ’ เป�นตัวละครสำคัญ

ช�วงแรกๆ ผมไม�คิดว�าเจ�าของลายเส�นนี้เป�นคนไทย 
นักวาดการ�ตูนไทยน�อยคนนักที่จะใช�สไตล�ภาพและสีแบบที่ TUNA Dunn ใช�

และยิ�งน�อยคนที่จะเล�าเรื่องด�วยบรรยากาศและพ�้นที่ว�างได�เป�นธรรมชาติและช�ำชองอย�างเธอ

คนทำงานศิลปะจะมีความพ�เศษก็ต�อเมื่อเขาหรือเธอ
สามารถสร�างโลกของตัวเองขึ้นมาเพ�่อเชื้อเชิญคนนอกเข�าไปเยี่ยมชม 

การ�ตูนของ TUNA Dunn ก็เป�นเช�นนั�น

‘ลีออน’ ในวันสุดท�ายของชีวิต กับการตามหา ‘จูดิธ’ 
หญิงสาวผู�ครอบครองคำตอบในความสัมพันธ�ที่ยังค�างคาใจ

ผลงานลำดับที่สองของ TUNA Dunn นักวาดหญิง
ที่เอกลักษณ�ชัดเจนโดดเด�นและมีเสน�ห�ที่สุดคนหนึ่ง

min.ms/uwu9e
taste the sample
minimore free! 175

Baht.

9-786167-1-3475-8features
special
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AWARDS & RECOGNITION

International 
Manga Awards 2013
Bronze Award : 
D Day

The best-selling 
book with the 
highest record of 
sales in the Thai-
land’s National 
Bookfair 2014

Broke the record by  
reprinting 9 times within 
a 3 month period

S.E.A. WRITE Award 2015 
Top 8 Finalist

International 
Manga Awards 2014 
Bronze Award : 
Juice

SALMON BOOKS : AWARDS & RECOGNITION

หนึ่งในนวนิยายเข�ารอบสุดท�ายรางวัล S.E.A. Write ประจำป� 2558
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FOREIGN RIGHTS LICENSING
Many of our pocket books were licensed internationally.

SALMON BOOKS : FOREIGN RIGHTS LICENSING
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• Due to the high popularity among fans, Salmon 
and Bun have organized their special event 
‘Salmon Fresh to Fest’ for 2 years now, and  
received overwhelming feedback from fans.

• Salmon and Bun are frequently invited by  
educational and government organizations to hold 
workshops for teenagers interested in content and 
design works.

TCDC x SALMON

SALMON FRESH TO FEST

www.youtube.com/watch?v=uUPAiwFlBEg




