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ชื่อเรื่อง      เราตายอย่างไร = How we die : reflections on life's final chapter 
ผู้แต่ง        Sherwin B. Nuland 
ปีที่พิมพ์     2547 
เรื่องย่อ      ผู้เขียนซ่ึงเป็นนายแพทย์ ได้เรียบเรียงความรู้ท่ีเก่ียวกับการตายของบุคคลต่างๆ ด้วย
โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคชรา โรคอัลไซเมอร์ เป็นต้น แต่ละเร่ืองได้ให้ความรู้เก่ียวกับพยาธิสภาพอัน
น าไปสู่การส้ินสุดของชีวิตและได้บรรยายถึงอาการของการตายอย่างละเอียด อีกท้ังได้เล่าเร่ืองบุคคล
ใกล้ชิดท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจะช่วยให้เราเรียนรู้เหตุปัจจัยอันน าไปสู่ความตายของมนุยน์ในรูปแบบต่างๆ กัน 
ด้วยความรู้ทางการแพทย์ท่ีอธิบายให้เข้าใจง่ายเก่ียวกับวาระสุดท้ายแห่งชีวิต 
ลิงค์ฉบับ ไทย      http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00007002    
ลิง ค์ฉบับอั งกฤษ   http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00012988             
                  

 
 

 
ชื่อเรื่อง      The dawn of palliative care in Thailand  
ผู้แต่ง        บรรณาธิการโดย ลักษมี ชาญเวชช์ และดุสิต สถาวร 
ปีที่พิมพ์     2556 
เรื่องย่อ      หนังสือเล่มนี้จัดท าขึ้นโดยรวบรวมองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ Palliative care ซ่ึงเป็น
วิธีการดูแลท่ีเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยท่ีป่วยด้วยโรคท่ีคุกคามต่อชีวิต โดยให้การป้องกัน
และบรรเทาความทุกข์ทรมานต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและครอบครัว รวมท้ังท าการประเมินปัญหา
สุขภาพท้ังทางด้านกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณอย่างละเอียดครบถ้วน และท าให้ผู้ป่วยได้เสียชี วิต
อย่างสงบหรือตายดี 
ลิงค์      http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00013839    
            

  

ชื่อเรื่อง      คู่มือการท างานดูแลสุขภาวะทางปัญญาในผู้ป่วยระยะท้าย  
ผู้แต่ง        พระวิชิต ธัมมชิโต 
ปีที่พิมพ์     2559 
เรื่องย่อ      งานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองเป็นการด าเนินงานในมิติสุขภาวะด้านกาย
เป็นส่วนใหญ่และมีการให้ความส าคัญกับมิติด้านจิตใจและสังคมเพิ่มขึ้น ส่วนสุขภาวะทางปัญญา 
(Spiritual health) นั้น พระสงฆ์เป็นกลไกส าคัญท่ีสุดในด้านสุขภาวะทางปัญญา เป็นผู้น้อมน า
หลักธรรมค าสอนมาใช้เยียวยาและดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้เป็นอย่างดี ส่วนกลไกบุคลากรใน
โรงพยาบาลและจิตอาสาเป็นสองกลไกท่ีส าคัญ ท่ีจะเชื่อมประสานการท างานร่วมกันเป็นทีม มีพื้นท่ี
ท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014475   
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ชื่อเรื่อง     สู่ชีวิตอันอุดม : คาถา 50 บท และค าอธิบายว่าด้วยธรรมชาติของวิญญาณ 
ผู้แต่ง        ติช นัต ฮันห์ 
ปีที่พิมพ์     2552 
เรื่องย่อ     ท่านติช นัท ฮันห์ ได้แนะน าวิธีการอ่านและศึกษาไว้ว่า "ข้าพเจ้าพยายามเสนอค า
สอนของนิกายวิชญปติมาตรตาตามแบบของมหายานล้วนๆ เวลาอ่านถ้าท่านไม่เข้าใจค าใดๆ 
หรือวลีใด อย่าพยายามเข้าใจให้มากเกินไป ปล่อยให้ค าสอนเข้าถึงท่านดังที่ท่านใช้แต่หัวสมอง
เพื่อศึกษาคาถาเหล่านี้ จะกลายเป็นว่าท่านเอาฝ้าพลาสติกมาคลุมพื้นพิภพไว้ แต่ถ้าท่านปล่อยให้
น้ าฝนแห่งธรรมะไปได้จนถึงจิตใจของท่าน คาถาทั้ง 50 โศลกนี้ จะช่วยให้ท่านเข้าใจค าสอน
ท้ังหมดของพระอภิธรรม นั้นแล" เนื้อหาจะช่วยให้เข้าใจเร่ืองเกิด -ตาย ตลอดจนเร่ืองความเข้าใจ
ความคิด ค าพูด และการกระท าของเราในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น  
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00008214                 
    

  
ชื่อเรื่อง     ควอนตัมกับดอกบัว : การเดินทางสู่พรมแดนท่ีวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนามาบรรจบ 
ผู้แต่ง        มาติเยอ ริการ์ และตริน ซวน ตวน 
ปีที่พิมพ์     2554 
เรื่องย่อ      การพบปะท่ีวิเศษยิ่งในการแสดงทัศนะจากนักปฏิบัติชาวพุทธและนักวิทยาศาสตร์ ภิกษุ
กับนักปรัชญา มาสู่ “ควอนตัมกับดอกบัว” ผู้อ่านจะได้รับรู้และสัมผัสถึงความลึกซ้ึงยิ่งของ “วิถีแห่ง
พุทธะ” ท่ีท่าน มาติเยอ ริการ์ ได้ถ่ายทอดผ่านบทสนทนา จากพื้นฐานการศึกษามาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และใช้ เวลาหลายปีท าวิจัยอยู่ ท่ีสถาบันปาสเตอร์ ในแผนกพันธุกรรมเซลล์กับ
ศาสตราจารย์ฟรองซัว จาคอบ เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาแพทยศาสตร์ จนได้รับดุษฎีบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ระหว่างนั้น ท่านหันมาสนใจหลักค าสอนของพุทธศาสนา  จาก
การเรียนรู้ท้ังสองศาสตร์ท าให้หนังสือเล่มนี้ช่วยให้เราเข้าใจเร่ืองของฟิสิกส์ควอนตัม จิตและชีวิต กับ
ค าว่าสัมผัสอิสรภาพทางจิตวิญญาณ 
ลิงค์      http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00006727                  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ชื่อเรื่อง      หลุนอ่ีว์ : ขงจื่อสนทนา 
ผู้แต่ง        ขงจื่อ  
ปีที่พิมพ์     2555 
เรื่องย่อ      ผลงานชิ้นนี้เป็นฐานหลักส าหรับใช้ฝึกเรียนรู้วิธีการสนทนาทางปัญญาอย่างมีความลุ่มลึก 
และบุกเบิกกระตุ้นให้วงวิชาการไทยศึกษาขงจื่ออย่างมีหลักวิชาได้มั่นคงยิ่งขึ้น ท้ังยังคงเนื้อความตาม
ฉบับของ James Legge ในปัจจุบันอยู่ แม้จะผ่านกาลเวลาไปแล้วเป็นร้อยปี อาทิ ตัวบทหลุนอ่ีว์กับ 
ผู้ร่วมสนทนาระหว่างขงจื่อกับศิษย์  โครงการทางปรัชญาของขงจื่อ : ชุมชนมีมนุษยธรรมนั้นงดงาม 
มนุษยธรรม (เหริน) ความรัก ความเกลียด ขนบจารีต (หล่ี) วิญญูชน (จวินจื่อ) การเดินทางกับความรู้
ทางปรัชญาฯลฯ  หากจะกล่าวว่า เราไม่อาจเข้าใจ “ความเป็นจีน” ได้โดยไม่ศึกษาปรัชญาขงจื่อ เราก็
อาจกล่าวได้เช่นกันว่า เราไม่อาจเข้าใจปรัชญาขงจื่อได้หากไม่ศึกษาหลุนอ่ีว์ อย่างจริงจัง 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00010475   
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ชื่อเรื่อง      แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนโดยการมี 
               ส่วนร่วมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีชนบทภาคกลางของประเทศไทย 
ผู้แต่ง         วิสาขา ภู่จินดา และคณะ 
ปีที่พิมพ์      2562 
เรื่องย่อ       การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะชุมชนของผู้สูงอายุ 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน เสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขยะชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในพื้นท่ีชนบทภาคกลางของประเทศไทยและสร้าง
กลไกความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อการขับเคล่ือนการจัดการขยะให้เอ้ือประโยชน์และ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Research) ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Action Research) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีชนบทภาคกลาง 19 จังหวัด จ านวน 291 ตัวอย่าง  
                 โดยการสุ่มแบบเป็นระบบเพื่อทราบถึงแนวนโยบาย กิจกรรม โครงการ ศักยภาพการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ จากนั้นท าการคัดเลือกชุมชนท่ีมีศักยภาพใน
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและการด าเนินการด้านการดูแลผู้สูงอายุควบคู่กันไป 
จ านวน 6 จังหวัด 6 ชุมชนเพ่ือท าการประชุมสนทนากลุ่ม สร้างความเข้าใจในการจัดการขยะ ความ
ต้องการด้านต่างๆ ในการสร้างอาชีพ จากการจัดการขยะกับผู้สูงอายุ จ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน ต่อ
ชุมชน ผู้น าชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการจัดการขยะชุมชน
และผลิตผลิตภัณฑ์จากขยะชุมชน รวมท้ังสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนอ่ืนๆ โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท าการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาการ
เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนและการส่งเสริมอาชีพโดยผลิตผลิตภัณฑ์จากขยะ
ชุมชน ต่อจากนั้นจัดท าคู่มือ ผู้สูงอายุแปรรูปขยะชุมชนสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อน าไปเผยแพร่สู่ชุมชน
อ่ืนๆ และเครือข่าย ท าการทดสอบข้อมูลท่ีจัดท าขึ้นกับชุมชนชนบท 2 ชุมชน 2 จังหวัด โดยการท า
กิจกรรมการจัดการขยะชุมชนและผลิตผลิตภัณฑ์จากขยะชุมชน โดยอิงความรู้จากคู่มือท่ีจัดท า 
หลังจากนั้นอีก 90 วัน  
                  คณะผู้วิจัยได้ไปติดตามประเมินผลความยั่งยืนของการจัดการขยะชุมชนและการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากขยะชุมชน เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ผลการศึกษาพบว่า
การด าเนินงานของกลุ่มตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้ปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ มีความรู้
ความสามารถกับการปฏิบัติงาน มีเคร่ืองมืออุปกรณ์และสถานท่ีเพียงพอ มีงบประมาณเพียงพอในการ
ปฏิบัติ ในการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดการขยะ มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนงานด้านการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุใน
การจัดการขยะชุมชน เมื่อผู้สูงอายุได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะ ซ่ึงสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ พร้อมท้ังสามารถน าความรู้และประสบการณ์การคัดแยกขยะ ไปเผยแพร่ให้กับลูกหลาน
และเพื่อนบ้านได้ ผู้สูงอายุยังมีความสนใจในการสร้างอาชีพจากการน าขยะมาสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อ
จ าหน่าย ผู้สูงอายุสามารถน าความรู้กระบวนการการรีไซเคิลขยะมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
สร้างขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อจัดการปัญหาขยะในชุมชน ท าให้ผู้สูงอายุมีงานอดิเรก มีรายได้ มี
ความภาคภูมิใจในตนเองและชุมชนท่ีน่าอยู่ 
Full Text :      http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5048                     
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สนับสนุนโดย 
 

 

ภาพยนตร์ : เรียนรู้เร่ืองราวชีวิตผ่านภาพยนตร์ดี-ดี  
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ระเบียบการให้บริการ 

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

 

Tokyo Sonata (2008)  

ภาพยนตร์เร่ือง Tokyo Sonata ได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องในเทศกาลหนังเมืองคานส์ ซ่ึงเป็นภาพยนตร์ดราม่าท่ีเจ็บลึก 
เต็มไปด้วยชั้นเชิง และอัดแน่นด้วยบรรยากาศแบบญ่ีปุ่นๆ ลักษณะเดียวกับหนังของปรมาจารย์ยาสุจิโร โอสุ พล็อตของหนังก็
ง่ายมากๆ ครอบครัวชนชั้นกลางครอบครัวหนึ่ง ค่อยๆ เจอกับปัญหาท่ีท าให้สมาขิกทุกคนเร่ิมแตกแยก และไม่ลงรอยกัน โดยมี
สาเหตุมาจากเร่ืองท่ีพ่อถูกไล่ออกจากงาน แม่เป็นแม่บ้านท่ีไม่เคยใส่ใจความปรารถนาของตัวเอง ลูกชายคนโตเคว้งคว้างจนไป
สมัครเป็นทหารไปรบท่ีอิรัก ส่วนลูกชายคนเล็กก็แอบพ่อแม่ไปเรียนเปียโน เพราะกลัวโดนดุ ตลอดทั้งเรื่องเป็นการแสดงถึง
ปัญหาครอบครัวท่ีสังคมญ่ีปุ่นก าลังประสบ อันที่จริงผู้ก ากับได้บอกว่า มันไม่ใช่เรื่องของคนญี่ปุ่นเท่านั้น แต่เป็นคนเอเชีย
ท้ังหมด ใครจะคิดว่าคน 4 คนในครอบครัวเดียวกัน จะมีความแปลกแยกเกิดขึ้นมากมายขนาดนี้ มันจะมีจริงหรือไม่คงไม่ส าคัญ 
แต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริง มันก็คงเป็นโศกนาฎกรรมแห่งชีวิตอย่างท่ีเห็นในหนังนั่ นแหละ 
 
สนใจติดต่อขอรับชมหรือยืมได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว   




