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ช่ือหนังสือ ผู้หญิงคบั! ผมโง่จริงไมไ่ด้แกล้งโง่ 
ผู้แต่ง Hong14Cafe 
ราคา 179 บาท 
จํานวนหน้า 230 หน้า 
เร่ืองย่อ ทําไมผู้ชายสว่นใหญ่แยกเฉดสไีด้ไม่มากเท่าผู้หญิง 

ทําไมผู้ชายต้องบ้าบอล แล้วผู้หญิงต้องทํายงัไง 
ค้นหาคําตอบ ได้สาระ ปนฮา ได้ในเลม่ 

 

 

ช่ือหนังสือ นิยายอีสสั 
ผู้แต่ง จ่าพิชิต ขจดัพาลชน 
ราคา 220 บาท 
จํานวนหน้า 226 หน้า 
เร่ืองย่อ นิยายอีสสั เป็นเร่ืองราวทางการแพทย์ท่ีผู้ เขียนคอื จ่าพิชิต ขจดัพาลชน แตง่ขึน้โดยใช้

แรงบนัดาลใจจากละครดงัในอดีตท่ีเป็นที่รู้จกัของพวกเรามาแปรงเนือ้เร่ืองและวาดเป็น
การ์ตนูโดยนกัวาดการ์ตนูชัน้นําของเมืองไทยเพือ่ให้นําสูก่ารให้ความรู้และแก้ไขความ
เช่ือ รวมถงึสอนความรู้ท่ีถกูต้องทางการแพทย์ โดยให้คณาจารย์ทางการแพทย์ท่ีมีความ
เช่ียวชาญในแตล่ะด้านมาทําสรุปเนือ้หาผา่นอรรถาธิบาย งา่ย แตมี่ความสมบรูณ์ 
ครบถ้วนในด้านเนือ้หาของแตล่ะเร่ืองได้อยา่งสนกุสนาน 

 

 

 

 

 

 

ช่ือหนังสือ ผู้ชายคะ! น่ีโง่จริงหรือแกล้งโง?่ 
ผู้แต่ง Hong14Cafe 
ราคา 179 บาท 
จํานวนหน้า 230 หน้า 
เร่ืองย่อ การ์ตนูเชิงจิตวทิยาเลา่ผา่นแก๊กขําๆ ช่วยให้คณุเข้าใจวา่ ทําไมผู้ชายกบัผู้หญิงถงึคิด

ตา่งกนั และปัญหาบางอยา่งพดูแล้วพดูอีก ทําไมแฟนไมเ่ข้าใจ 
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ช่ือหนังสือ นิทานอีสสั 
ผู้แต่ง จ่าพิชิต ขจดัพาลชน 
ราคา 220 บาท 
จํานวนหน้า 219 หน้า 
เร่ืองย่อ นิทานอีสสั เลม่นีจ้ะมาบอกเลา่ แก้ไขความเข้าใจผิดทางการแพทย์ ที่เช่ือกนัจงัเลยนะใน 

Forward Mail เน่ีย! ทําให้เสยีโอกาสท่ีจะหายป่วย หรือ รอดตาย เช่น เม่ือเส้นเลอืดใน
สมองตีบต้องเอาเข็มจิม้นิว้ไมต้่องไป ร.พ. จริงเหรอ? วธีิปฐมพยาบาลเมื่อคนจมนํา้ ต้อง
อุ้มใสบ่า่ห้อยหวัใช่หรอไม่? เป็นการเลา่เร่ืองโดย “”เอาแกนเร่ืองจากนิทานอีสป มาปรับ
เนือ้หาและตวัละคร”” ให้ “”ตอบโจทย์เร่ืองความเข้าใจผิดด้านสขุภาพ”” โดยนกัเขียนคือ 
“”จ่าพชิิต ขจดัพาลชน”” จากเพจ “”Drama-Addict”” ซึง่เป็น “”คณุหมอท่ีใช้ภาษาและ
วธีินําเสนอได้โดนใจคนรุ่นใหม่ เลา่งา่ยๆ เห็นภาพชดั และขํามาก!”” (ไม่เหมาะสาํหรับ
เด็กอายต่ํุากวา่ 10 ขวบ เน่ืองจากมีคาํหยาบ แตผู่้ปกครองควรซือ้อา่นเป็นอยา่งยิ่ง! 

 

 

ช่ือหนังสือ นิทานอีสสั เลม่ 2 

ผู้แต่ง จ่าพิชิต ขจดัพาลชน 
ราคา 220 บาท 
จํานวนหน้า 195 หน้า 
เร่ืองย่อ นิทานอีสสั 2 เลม่นี ้จะมาบอกเลา่ แก้ไขความเข้าใจผิดทางการแพทย์ ที่เช่ือกนัใน 

Forward Mail จนทําให้เสยีโอกาสท่ีจะหายป่วยหรือรอดตาย! เชน่ ยาวเิศษท่ีรักษาได้
ครอบจกัรวาลมีจริงหรือไม่? ครีมหน้าขาวท่ีพริตตีข้ายทําให้ขาวได้จริงหรือ? แตกนอกไม่
ท้อง แนใ่จนะ? และอีกหลายเร่ืองราวที่น่าสนใจ เป็นการเลา่เร่ืองโดย “”เอาแกนเร่ืองจาก
นิทานอีสป มาปรับเนือ้หาและตวัละคร”” ให้ “”ตอบโจทย์เร่ืองความเข้าใจผิดด้าน
สขุภาพ”” โดยนกัเขยีนคือ “”จ่าพิชิต ขจดัพาลชน”” จากเพจ “”Drama-Addict”” ซึง่เป็น
คณุหมอท่ีใช้ภาษาและวิธีนําเสนอได้โดนใจคนรุ่นใหม ่เลา่งา่ย ๆ เห็นภาพชดั และขํา
มาก! (ไมเ่หมาะสาํหรับเด็กอายต่ํุากวา่ 10 ขวบ เน่ืองจากมีคําหยาบ แตผู่้ปกครองควรซือ้
อา่นเป็นอยา่งยิ่ง!)” 

 

 

ช่ือหนังสือ Demon Kiss คําสาปรัตติกาล เลม่ 1 (2 เลม่จบ) 
ผู้แต่ง App Sleep 
ราคา 189 บาท 
จํานวนหน้า 267 หน้า 
เร่ืองย่อ “เจนน่า”  

หญิงผู้มีชีวติท่ีถกูสาป ให้เจ็บปวด เศร้าหมอง ทัง้กายและใจ ไร้ซึง่ความสขุ 
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คา่ของเธอ เป็นเพียงจดุสดีาํเลก็ๆ ไร้ความหมายบนโลกอนัแสนสวา่งไสวของผู้คน แต่
ด้วยหวัใจท่ีเต็มเป่ียมไปด้วย “รัก” อนัแสนบริสทุธ์ิ 
เธอกลบัเป็นแสงสวา่ง เพียง 1 เดยีว บนโลกอนัแสนมืดมิดของปีศาจผู้ เกลียดชงัความรัก   
“เดวอน” 

 

 

ช่ือหนังสือ Demon Kiss คําสาปรัตติกาล เลม่ 2 (2 เลม่จบ) 
ผู้แต่ง App Sleep 
ราคา 189 บาท 
จํานวนหน้า 266 หน้า 
เร่ืองย่อ เดวอน - เจนน่า 

ปีศาจชัน้สงู กบั เคร่ืองสงัเวยต่ําค่า 
รักแท้ท่ีโชคชะตา ไม่เคยกําหนด 

 

 

ช่ือหนังสือ Dragon ข้าขอร่ัว 
ผู้แต่ง กระต่ายสองส ี
ราคา 169 บาท 
จํานวนหน้า 230 หน้า 
เร่ืองย่อ อยา่...เป็นในสิง่ท่ีคนอื่นคาดหวงั ถ้าใจเรานัน้ไม่ต้องการ 

อยา่...เช่ือในสิง่ท่ีคนอื่นเลา่ขาน ถ้ายงัไม่ได้พิสจูน์ด้วยตาตวัเอง 
จงเปิดใจ มองทะลเุกลด็ มองทะลเุกราะ 
เพราะมิตรภาพและคําวา่ ‘เพือ่น’  
ไมเ่คยก้มหวัให้กบัเง่ือนไขใดๆ ในโลก 

 

 

ช่ือหนังสือ DARK ARTIST พิศวงโลกแห่งศิลป์ 

ผู้แต่ง ภาณมุาศ 
ราคา 189 บาท 
จํานวนหน้า 267 หน้า 
เร่ืองย่อ ‘อาร์ติสติก’ ศิลปะมีชีวติ ผลพวงของความรู้สกึท่ีบดิเบีย้วของ ‘ศิลปินแหง่ความมืด’  

ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมครัง้ใหญ่ ท่ีมนษุย์จะต้องร้องขอความเมตตาจากภาพวาด 
ในนาทีที่โลกกําลงัสิน้หวงั เงาดําอนัมืดมิดกําลงัคืบคลานสูท่กุสรรพชีวิต 
โอเซลอ็ต โรน เด็กหนุ่มปริศนา และคูห่ตูวัน้อยเซอซี ผู้มีใบหน้าอนัเรียบเฉย 
ก็จงูมือกนัก้าวเข้ามา แล้วท้าให้ทกุ “แกลลอร่ี” เปิดประตตู้อนรับพวกเขาซะดีๆ 
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ช่ือหนังสือ ปา้เชื่อแบบนัน้ จริงๆ หรือครับ??? 
ผู้แต่ง หมอหมีผู้ เหีย้มโหด 
ราคา 139 บาท 
จํานวนหน้า 160 หน้า 
เร่ืองย่อ หมอหมีผู้ เหีย้มโหด หยาบคาย ขีป้ระชด ไมใ่จดีเหมือนหน้าตา “ด้านมืด” ของหมอ ท่ีจะ

มาทําให้คนไข้ “ตาสวา่ง” อา่นแล้วรักษาอาการ โวยวาย เวิน่เว้อ กลวัตาย ได้ชะงดันกั 

 

 

ช่ือหนังสือ Short Story 
ผู้แต่ง รวมนกัเขียนต้นมะนาว 
ราคา 169 บาท 
จํานวนหน้า 223 หน้า 
เร่ืองย่อ การ์ตนูเชิงจิตวทิยาเลา่ผา่นแก๊กขําๆ ช่วยให้คณุเข้าใจวา่ ทําไมผู้ชายกบัผู้หญิงถงึคิด

ตา่งกนั และปัญหาบางอยา่งพดูแล้วพดูอีก ทําไมแฟนไมเ่ข้าใจ 

 

 

ช่ือหนังสือ หมอติดเกาะ(ดอย) 
ผู้แต่ง จ่าพิชิต ขจดัพาลชน 
ราคา 189 บาท 
จํานวนหน้า 168 หน้า 
เร่ืองย่อ เร่ืองเลา่ดราม่าของ “หมอชนบท” ท่ีต้องไปประจําที่โรงพยาบาลบนเกาะ ภาพฝันเกาะอนั

สวยงาม ทํางานสบายๆ ทา่มกลางเสียงคลืน่ กลายเป็นการทํางานหามรุ่งหามคํา่ “คน
เดียว” ติดตอ่กนัหลายเดือน ไร้ซึง่การช่วยเหลอืท่ีควรจะได้ มาสูก่ารโพสบนเว็บไซต์ 
Pantip.com เพ่ือระบายชีวิตหมอๆ แต…่.ท้ายที่สดุจะมีใครช่วยหมอไหม? ทําไมกระทู้นัน้
จงึเป็นตํานาน การเร่ิมต้นของ “เว็บ Drama – addict อนัแสนโดง่ดงั” แล้วทําไม หมอถงึ
กลายมาเป็น “จ่า” แล้วทําไมจ่าถงึเกรียนนกั หาคําตอบพร้อมกนัในเลม่ 
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ช่ือหนังสือ เช่ือหมอ (เถอะ) หมอเรียนมา 
ผู้แต่ง มิตรไอหมอท่านหนึง่ 
ราคา 149 บาท 
จํานวนหน้า 163 หน้า 
เร่ืองย่อ เร่ืองเลา่ของคณุหมอที่แสนใจดี (?) เมื่อต้องงดัข้อกบัคนไข้ท่ีมีความเช่ือแบบผดิๆ แถมยงั

ดือ้ไม่ยอมทําตามหมออีกต่างหาก คณุหมอจะมีวิธีหลอกลอ่อยา่งไรให้คนไข้ไมง่อแงและ
หายป่วยกนันะ? หนงัสอืเลม่นีจ้ะสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัโรคตา่งๆ คดัค้านความเช่ือ
ผิดๆ บ้านใครมีคนไข้ดือ้ๆ ควรซือ้ให้อา่น! 

 

 

ช่ือหนังสือ ภาวะฉกุเฉินจากความผิดปกติของเกลอืแร่ และสมดลุกรดดา่งท่ีพบบอ่ย 
ผู้แต่ง นพ. ฉตัรชยั กรีพละ 
ราคา 280 บาท 
จํานวนหน้า 203 หน้า 
เร่ืองย่อ ภาวะฉกุเฉินจากความผิดปกติของเกลอืแร่ และสมดลุกรดดา่งท่ีพบบอ่ย 

 

 

ช่ือหนังสือ บนัทกึหมอโหด 
ผู้แต่ง หมอโหด 
ราคา 199 บาท 
จํานวนหน้า 228 หน้า 

เร่ืองย่อ เร่ืองเลา่เคสคนไข้แบบแปลกๆ สอดแทรกการให้ความรู้ทางการแพทย์ไว้ด้วย ไมไ่ด้อา่น
เอาฮาอยา่งเดียว สาระก็จดัเต็ม หมอโหดเป็นหมอในโรงพยาบาลชนบท มีแฟนเพจท่ีมี
ผู้ ติดตามเกือบ 2 แสนคน ด้วยสาํนวนเลา่แบบกนัเอง เกรียนๆ จงึทําให้ถกูใจคนรุ่นใหม่ 

 

 

ช่ือหนังสือ ก่อนผมจะได้เป็น บร๊ะเจ้า 
ผู้แต่ง โจ๊ก โซคลู 
ราคา 169 บาท 
จํานวนหน้า  215 หน้า 

เร่ืองย่อ หนงัสอืเลม่นีเ้กิดจากความตัง้ใจ ความอดทน ทุม่เท ทุม่ทนุวาดการ์ตนูของ 
Hong14Cafe เพือ่รวบรวมเร่ืองราวของบร๊ะเจ้าโจ๊ก ท่ีพวกเค้าปลาบปลืม้ ชนิดวาดไป 
เช็ดนํา้ตาไป (เพราะ บ.ก.มะนาวเฆีย่น ให้ป่ันต้นฉบบั) 
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เกิดยงัไง กินเหมือนเราอ้ะป่าว แล้ววงดนตรีของท่าน เป็นคําสัง่จากเบือ้งบนประทานมา
หรือไม่? กวา่จะได้อพัเกรดจากนกัร้องมาเป็น บร๊ะเจ้าโจ๊ก ให้ได้แฟนนานคุลบั ชาบ ูชาบ ู
กนันัน้ ต้องผา่นดา่นทดสอบล้มลกุคลกุคลานมาขนาดไหน รับรองวา่อดัมาเต็มให้ได้ฮา
นํา้ตาเล็ด  
ก่อนจะเปิดอา่น จงรู้ไว้วา่ คณุไม่ได้เลือกท่ีจะเปิดอา่น แตบ่ร๊ะเจ้าโจ๊ก เลอืกให้คณุได้อา่น 
ว๊า ฮ่า ฮ่า ฮ่า 

 

 

ช่ือหนังสือ ตามหาพี่เมอร์…ดนัเจอหมวย ! 
ผู้แต่ง หนุม่ก้อง 
ราคา 159 บาท 
จํานวนหน้า 193 หน้า 

เร่ืองย่อ เร่ืองมนัเร่ิมมาจากความกร๊ีดกร๊าด บน Facebook ของเพือ่นๆ ที่ร่วมกนัแชร์ กระทู้จาก
เวบ็ไซต์ช่ือดงัเต็มไปหมด พร้อมแนะนําวา่ “ต้องอ่าน พลาดไม่ได้” 

 


