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ข่าวสารเดือนมกราคม 2563 : หนังสือแนะน า 
 

ช่ือเร่ือง      อา่นเร็ว เข้าใจ ไม่มวีันลืม 
ผู้แต่ง         มาร์ก ติกเคลาร ์
ปีท่ีพิมพ์     2561 
เร่ืองย่อ      มาร์ก ติกเคลาร์ เป็นนักประสาทจิตวิทยา ได้คิดค้นวิธี UseClark หลักการที่จะเปลี่ยนสมอง
ของคุณให้เป็นนักอ่านสมองไว เรียนรู้อะไรได้รวดเร็ว และมีความจ าเป็นเลิศ! เพราะเขาเห็นว่าการอ่าน
ส าคัญต่อการคิด การตัดสินใจ และการท าภารกิจแทบทุกอย่างในชีวิตประจ าวัน เพราะบางคร้ังเราคิดว่า
เราอ่านเป็น อ่านออก แต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิด เพราะพบว่า 93% ของพวกเราเสียสมาธิใน
การอ่านง่ายมาก 84% ลืมข้อมูลที่อ่านในวันถัดไป 72% อ่านข้อมูลแบบข้ามๆ เพราะอ่านช้าเกินที่จะ
อ่านทั้งหมด ปัจจุบันเราส่วนใหญ่อ่านช้าเกินกว่าจะรับมือกับข้อมูลมากมายที่ต้องประมวลในแต่ละวัน 
ดังน้ันวิธีการในหนังสือเล่มน้ีจะช่วยให้คุณอ่านและเรียนรู้อะไรต่างๆ ง่ายดายขึ้นมาก 
ลิงค์         https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014974   

 
 
 
 

ช่ือเร่ือง      ทฤษฎวีรรณคดี : ความรู้ฉบับพกพา 
ผู้แต่ง        โจนาธาน คัลเลอร์ 
ปีท่ีพิมพ์     2561 
เร่ืองย่อ     หนังสือเล่มน้ี จะพาผู้อ่านด าดิ่งลงสู่โลกแห่งวรรณคดีอันลึกล้ า นับต้ังแต่องค์ประกอบอันเป็น
รากฐานของวรรณคดีทุกแง่มุมทางภาษา ความหมาย การตีความ หรือกลวิธีทางวาทศิลป์ ก่อนจะขยาย
ขอบเขตไปสู่ส านักความคิดแขนงต่างๆ ที่แทรกซึมอยู่ในงานวรรณคดี ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมศึกษาของ
มาร์กซิสม์ จิตวิเคราะห์ เพศวิภาษ หรือสุนทรียศาสตร์ ผ่านสายตาของนักทฤษฎีเลื่องชื่ออย่างฌาคส์ 
ลาก็อง, มิเชล ฟูโกต์ หรือฌาคส์ แดร์ริดาฯลฯ น่ีคือหนังสือที่ทั้งไขความกระจ่าง ท้าทายสมมติฐาน และ
ชวนให้ต้ังค าถามขบคิดไม่รู้จบ เป็นคู่มือฉบับพกพาที่เหมาะส าหรับผู้สนใจวรรณคดีวิจารณ์ และนักอ่าน
ทั่วไปผู้หลงใหลในเสน่ห์อันไร้ที่สิ้นสุดของวรรณคดี 
ลิงค ์     https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015032    

 
ช่ือเร่ือง      ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสอืต่างๆ 
ผู้แต่ง        ส. ศิวรักษ์ 
ปีท่ีพิมพ์     2554 
เร่ืองย่อ      หนังสือเล่มน้ีเป็นเสมือนประตูที่เปดิให้เหน็โลกกว้าง ไม่จ ากัดอยู่แค่ห้องเรียนหรือต ารับต ารา 
การอ่านหนังสือที่ดีจะท าให้เกิดความรู้สกึอยากแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองไม่มีที่สิ้นสุด อีกทั้งชวนให้ต้ัง
ค าถามเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของชีวิต น่ีจึงเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเร่ือง ‘หนังสือ’ ล้วนๆ เป็นการ
ชักชวนให้ผู้อ่านให้เลือกลิ้มรสของหนังสือที่ผ่านการวิจารณ์ของผู้เขียน และบทวิจารณ์ของผู้อื่นที่ผู้เขียน
แปลหรือเรียบเรียงขึน้ นอกจากน้ียังได้รวบรวมค าแถลงบางชิ้นเพิ่มเติมไว้ด้วย เพื่อจูงใจให้ผู้อ่านได้เข้าใจ
หนังสือเล่มน้ันๆ ดียิ่งขึ้น 
ลิงค์      https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00011087  
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 ช่ือเร่ือง      เสียงพูดสุดท้ายของรงค์ วงษ์สวรรค์ 

ผู้แต่ง        บทสัมภาษณ์โดย วรพจน์ พันธุ์พงศ์ 
ปีท่ีพิมพ์     2556 
เร่ืองย่อ      ‘รงค์ วงษ์สวรรค์’ เริ่มต้นอาชีพที่หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ด้วยการเป็นช่างภาพในวัย 20 ต้นๆ 
ก่อนที่จะเป็นนักเขียน และเขียนต่อเน่ืองยาวนานจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต ในวันที่ 15 มีนาคม 2552 
พญาอินทรีแห่งสวนอักษรได้ขยับปีกบินกลบัสู่ฟากฟ้า "เราไม่เคยหมดก าลังใจในการเขียนหนังสือ เพราะ
เป็นอาชีพที่เราเลือกแล้ว" "ผมจะไม่เขียนถึงอะไรที่ผมไม่รู้จัก น่ันคือเรื่องที่ส าคัญที่สุด" หลากหลายค าพูด
บางประโยคเหล่าน้ี ยังคงตราตรึงอยู่ในบทสัมภาษณ์ว่าด้วยทรรศนะและศิลปะการใช้ชีวิตนักเขียนผู้
ยิ่งใหญ่ของไทย 'รงค์ วงษ์สวรรค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2538 ซึ่ง ณ วันน้ี เขาเหลือทิ้ง
ไว้เพียงผลงานที่เข้าถึงก้นบึ้งของชีวิต แต่คุณสามารถทบทวนความทรงจ าของนักเล่าผู้รอบรู้ผู้น้ีได้ใ น
หนังสือเล่มน้ี แล้วคุณจะเข้าใจว่าเหตุใด รงค์ วงษ์สวรรค์ จึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงการวรรณกรรมไทย 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00009749       
 

 
ช่ือเร่ือง       เมื่อข้าพเจ้าอยากเป็นนักประพันธ ์
ผู้แต่ง         ชาลี เอีย่มกระสินธุ์. 
ปีท่ีพิมพ์      2557 
เร่ืองย่อ       ‘ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์’ เป็นนักเขียนเรื่องสั้น และนวนิยายแนวการผจญภัยในป่าดงดิบ และ
บทความสารคดีชุด ‘ราชส านัก’ และ ‘เมืองไทยในอดีต’ ได้รับการเชิดชูเกียรติ รางวัลนราธิป จาก
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2544 ท่านได้เขียนหนังสือเล่มน้ีขึ้นเพื่อบอกเล่าถึงแรง
บันดาลใจในการเป็นนักประพันธ์ และชีวิตในวงการนักประพันธ์ เมื่อกว่าค่อนศตวรรษที่ผ่านมา แม้
เน้ือหาในเล่มจะเป็นอดีตของวงการนักประพันธ์ไทย แต่การเขียนเล่าเร่ืองที่สนุกสนานสอดแทรกเกร็ดที่
น่าสนใจ ได้ท าให้หนังสือเล่มน้ีอ่านได้นอกเหนือกาลเวลา และท าให้ผู้อ่านสามารถด่ืมด่ ากับเร่ืองราวใน
อดีตที่วงการหนังสือเป็นประหน่ึงสื่อหลัก ที่ให้ความบันเทิง ความรู้ และความคิด แก่สังคมไทยที่ก าลัง
ย่างสู่ความเป็นสมัยใหม ่รวมถึงช่วยเติมเชื้อไฟได้เป็นอย่างดีให้กับผู้ที่ทั้งอยู่และทั้งอยากเป็นนักประพันธ์ 
รวมถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในวงการสร้างสรรค์และกลั่นความคิดเป็นอักษร 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00011098                           
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ช่ือเร่ือง      เขียนฝันด้วยชีวิต 
ผู้แต่ง        ประชาคม ลุนาชัย 
ปีท่ีพิมพ์     2550 
เร่ืองย่อ      นวนิยายเชิงอัตชีวประวัติของ ‘ประชาคม ลุนาชัย’ เล่มน้ี อาจท าให้ผู้อ่านเกิดความสงสัยว่า 
เส้นทางนักเขียนมันทุรกันดารยากล าบากถงึเพยีงน้ีเชยีวหรือ? จากเด็กหนุ่มแดนอีสาน มุ่งหน้ามาล่าฝันที่
เมืองหลวงเฉกเช่นเด็กต่างจังหวัดทั่วไป แต่เพราะขาดแคลนทั้งเงิน ความรู้ และญาติมิตร เขาต้องท า
อาชีพต่างๆ ทั้งลูกจ้างร้านอาหาร คนงานโรงงาน รับจ้างเฝ้าวังกุ้ง ท าไร่ ติดเรือประมง เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย ฯลฯ แต่ด้วยความฝันที่จะเป็นนักเขียนเหมือนไฟคุกรุ่นที่เติมเชื้อเพลิงให้ชีวิตเขาอยู่เสมอ 
อาจจะริบหร่ีบ้าง แต่ไม่เคยมอดดับ กว่าความฝันของเขาจะเป็นจริงได้ เขาต้องพานพบกับบททดสอบ
อะไรบ้าง? และเขาผ่านมันมาได้อย่างไร? น่ีคือเรื่องราวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ ส าหรับคนที่คิด
จะก้าวเดินไปบนเส้นทางวรรณกรรมเส้นน้ี และน่ีคือการ ‘เขียนฝันด้วยชีวิต’ของเขา 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00006677 
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ช่ือเร่ือง      การพัฒนาขบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมและการค้นหาเคร่ืองหมายพันธุกรรมเพื่อศึกษา 
                ระบาดวิทยาและท านายการด้ือยาของเชื้อวัณโรค (ปีที ่2) 
ผู้แต่ง         เทอดศักด์ิ พราหมณะนันทน์ 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ      วัณโรคยังคงเป็นโรคติดเชื้อที่สร้างปัญหาทางสาธารณสุขและส่งผลกระทบต่อสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก การศึกษาระบาดวิทยาและชีววิทยาของเชื้อวัณโรค การตรวจ
วินิจฉัยวัณโรคด้ือยา รวมถึงการวางแผนการรักษาโรคจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการป้องกันและควบคุม
การแพร่กระจายของโรค วิธีการจ าแนกเชื้อด้วยเคร่ืองหมายทางพันธุกรรมหรือวิธีจีโนไทป์ โดยเฉพาะส
นิปส์ได้ถูกน ามาใช้ศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อวัณโรคอย่างกว้างขวาง รวมทั้งใช้ในการศึกษาวิวัฒนาการ
ของเชื้อและใช้ท านายการด้ือยา  
                งานวิจัยจากโครงการในปีที่ 1 ได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค เพื่อใช้
ท านายการด้ือยาต้านวัณโรคกลุ่มยาหลัก ได้แก่ isoniazid, rifampicin, streptomycin และ 
ethambutol และท าการวิเคราะห์เพื่อจ าแนกสายพันธุ์เชื้อวัณโรค เปรียบเทียบผลที่ได้กับวิธีมาตรฐาน 
ผลการทดลองพบว่าวิธีวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมเพื่อท านายการด้ือยามีความไว ความจ าเพาะที่ร้อยละ 94.6 
และ 98.5 ส าหรับยา isoniazid ร้อยละ 92.4 และ 99.6 ส าหรับยา rifampicin ร้อยละ 85.3 และ 98.9 
ส าหรับยา streptomycin และร้อยละ 66.7 และ 97.9 ส าหรับยา ethambutol ตามล าดับและจ าแนก
สายพันธุ์เชื้อได้ถูกต้องเทยีบเท่ากับวธิีมาตรฐาน นอกจากน้ียังสามารถรวบรวมขอ้มลูสนิปสท์ี่เกี่ยวข้องกับ
การด้ือยาและที่ใช้จ าแนกสายพันธุ์เพื่อน าไปสร้างฐานข้อมูลส าหรับใช้ในกระบวนการวิเคราะห์  
                 งานวิจัยในปีที่ 2 ได้ท าการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติโดยใช้องค์ความรู้ที่
ได้จากงานวิจัยในปีแรก เพื่อใช้ท านายการด้ือยาและจ าแนกสายพันธุ์เชื้อวัณโรคและทดสอบกับเชื้อวัณ
โรคกลุ่มทดสอบจ านวน 50 สายพันธุ์ ประกอบด้วยเชื้อวัณโรคด้ือต่อยา isoniazid rifampicin 
streptomycin และ ethambutol จ านวน 41, 43, 23 และ 27 สายพันธุ์ ตามล าดับและด้ือต่อยาใน
กลุ่มยาส ารอง (second-line drug) ได้แก่ amikacin kanamycin ยากลุ่ม fluoroquinolones 
ethionamide และ PAS จ านวน 12, 13, 25, 11 และ 15 สายพันธุ์ ตามล าดับ  
                 ผลที่ได้พบว่ากระบวนการวิเคราะห์แบบอัตโนมัติสามารถท านายการด้ือยา isoniazid 
rifampicin streptomycin และ ethambutol โดยมีความไวและความจ าเพาะอยู่ระหว่างร้อยละ 
82.6–92.6 และ 87.0-100 ตามล าดับ แต่มีความไวต่ ากว่าส าหรับการท านายการด้ือยากลุ่มยาส ารอง 
โดยมีค่าความไวและความจ าเพาะอยู่ระหว่างร้อยละ 66.7 -80.0 และ 92.0-100 ตามล าดับและยัง
สามารถจ าแนกสายพันธุ์เชื้อได้อย่างถูกต้องเทียบเท่ากับวิธีมาตรฐาน 
 
Full Text :   http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5058 
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ภาพยนตร์ : เรียนรู้เร่ืองราวชีวิตผ่านภาพยนตร์ด-ีด ี 
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ระเบียบการให้บริการ 

1. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์  
2. ผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้ที่ห้องมัลติมีเดีย หรือยืมเป็นระยะเวลา 7 วัน  
3. เวลาให้บริการตามเวลาเปิดท าการของห้องสมุด (08.30-16.30 น.) 

 Hotel Rwanda (2004) 

ภาพยนตร์เร่ือง Hotel Rwanda น าเสนเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นจริงในปี 1994 ณ ประเทศรวันดา ซ่ึงเป็นประเทศเล็กๆ ในแอฟริกา 
ซ่ึงมีอยู่สองชนเผ่าท่ีมีความขัดแย้งกันมาอย่างยาวนาน ก็คือชนเผ่าฮูตู (Hutu) ท่ีเป็นพวกหัวรุนแรง เป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของ
ประเทศแต่มีความเป็นอยู่ท่ียากจน ส่วนอีกเผ่าคือชนเผ่าทุซซ่ี (Tutsi) ซ่ึงเป็นคนส่วนน้อยแต่มีฐานะทางการเงิน มีการศึกษาดี 
โดยชาวฮูตูต้องการท าลายล้างเผ่าทุซซ่ีเพื่อขึ้นมาปกครองประเทศ จึงเกิดการสังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิต นับล้านคน ภาพยนตร์
ด าเนินเร่ืองผ่านตัวเอก คือ ‘พอล รูสซาบาจิน่า’ ซ่ึงท างานเป็นผู้จัดการโรงแรมมิลล์คอลลินส์ในกิกาล่ี เมืองหลวงของประเทศ 
รวันดา เขาใช้ชีวิตแบบชนชั้นกลางสบายๆ เขาเป็นชนเผ่าฮูตู ส่วนภรรยาเป็นชนเผ่า ทุซซ่ี ในปีนั้นเมื่อประธานาธิบดีของรวันดา 
ซ่ึงเป็นชาวฮูตูถูกลอบสังหาร พวกหัวรุนแรงชาวฮูตูจึงใช้เหตุการณ์นี้เป็นข้ออ้างเพื่อก าจัดพวกทุตซ่ี ภายใน 100 วัน มีคนโดน
ฆ่าตายถึง 8 แสนคน โดยคนชาติเดียวกัน ซ่ึงเหตุการณ์ท่ีโลกภายนอกไม่มีโอกาสรับรู้ ทั้งๆ ที่ตอนนั้นเข้าสู่ยุคการสื่อสารไร้
พรมแดนแล้วก็ตาม รูสซาบาจิน่าได้เปล่ียนโรงแรมของเขาให้กลายเป็นท่ีหลบภัยส าหรับช าวทุซซี่ราว 1,200 คน ตลอดสาม
เดือน เขาให้สินบนแก่พวกฮูตูเพื่อไม่ให้บุกเข้ามาในโรงแรม ท าให้คนในโรงแรมรอดตายจากการสังหาร ท้ังท่ีนอกโรงแรมเต็มไป
ด้วยซากศพ แผ่นดินรวันดาถูกย้อมด้วยเลือดและน้ าตาของคนท้ังชาติ! และเมื่ออาหารและเงินร่อยหรอ  เขาจะหาทางออกด้วย 
วิธีไหน? แล้วพวกเขาท้ังหมดจะรอดจากเหตุการณ์ความรุนแรงเหล่านี้ได้หรือไม่? 
 
สนใจติดต่อขอรับชมหรือยืมได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว   


