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ข่าวสารเดือนพฤษภาคม 2564 : หนังสือแนะน า 
 

ช่ือเร่ือง      จากปีศาจสู่เชื้อโรค : ประวัติศาสตร์การแพทย์กบัโรคระบาดในสังคมไทย 
ผู้แต่ง        ชาติชาย มุกสง 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      โรคระบาดเป็นภัยจากปีศาจร้ายที่เกร้ียวกราดตามค าอธิบายทางการแพทย์แผนไทยโบราณ
ซึ่งเชื่อกันว่าโรคร้ายที่ท าให้คนตายเป็นจ านวนมากอย่างเช่นโรคห่าน้ันเกิดจากปีศาจท า จนกระทั่งการ
เปิดรับการแพทย์แผนตะวนัตก จากโรคห่าของปีศาจได้กลายเป็นโรคที่มาจากการหมักหมมของสิ่งปฏิกูล 
จนท าให้เกิดอายพิศม์ (ไอพิษ) ลอยมาในอากาศใครถูกอายพิศม์เข้าก็ติดโรคได้ ตราบจนกระทั่งการ
ค้นพบ ‘เชื้อโรค’ ความเชื่อเหล่าน้ันจึงค่อยๆ เปลี่ยนไป ซึ่งหนังสือเล่มน้ีได้เรียบเรียงและฉายภาพ
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ความคิดและความรู้ทางการแพทยใ์นสังคมไทยที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่อ
รับมือกับภัยร้ายของโรคระบาดต่างๆ 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015639           

 
 

 
 

ช่ือเร่ือง      มหาภัยไวรัสล้างโลก 
ผู้แต่ง        John M. Barry 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      เรื่องราวของโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่คร่าชีวิตคน
ไปกว่า 50 ล้านราย ในปี ค.ศ. 1918 ซึ่งการเรียนรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
เพื่อป้องกันและต่อสู้กับโรคระบาด รวมถึงโรคไวรัสโคโรนาในปัจจุบัน หนังสือเล่มน้ีได้บอกเล่าเร่ืองราว
ของบุคคลหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ‘วิลเลียม เวลช์’ ผู้ก่อต้ังโรงเรียนแพทย์จอนส์ ฮอปกินส์ ไปถึง 
‘จอห์น ดี. ร็อกกีเฟลเลอร์’ ท้ายที่สุดเป็นเรื่องเล่าของชัยชนะท่ามกลางโศกนาฏกรรม จากวิกฤตการณ์น้ี
ให้แบบจ าลองอันเที่ยงแท้และมีเหตุมีผล เพื่อเตรียมพร้อมและรับมือกับโรคระบาดที่ก าลังปรากฏขึ้น 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015642               

 
ช่ือเร่ือง      Personal OKRs : ชีวิตจะส าเร็จตามเป้าหมาย ถ้าวัดผลได้เป็นระบบ 
ผู้แต่ง        นภดล ร่มโพธิ ์
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ     เคยเป็นไหม ต่อให้พยายามต้ังเป้าหมายอย่างไร ก็ไม่เคยท าส าเร็จหรืออาจถึงขั้นยังไม่แม้แต่
จะเริ่มท าด้วยซ้ า ปัญหาเหล่าน้ีจะหมดไป เพียงคุณใช้หลักการในหนังสือ ‘Personal OKRs ชีวิตจะส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ถ้าวัดผลได้เป็นระบบ’ เล่มน้ี ซึ่งเป็นผลงานของศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์  
ผู้เชี่ยวชาญด้าน OKRs อันดับต้นๆ ของไทย ที่จะช่วยให้คุณรู้จักตัวตนและความชอบที่แท้จริงของคุณ 
การใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายและมีความมุ่งมั่นกับทุกสิ่ง รวมถึงรู้จักวิธีติดตามความก้าวหน้าของสิ่งที่ท า
อย่างถูกต้อง เพื่อจะได้เข้าใกล้เปา้หมายมากขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่ความท้าทายใหม่ๆ และพุ่งชนทุก
เป้าหมายเพื่อความส าเร็จในชีวิต 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015637        
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 ช่ือเร่ือง     เศรษฐศาสตร์ความจน : ปฏิวัติความคิดเกี่ยวกับวิธีพิชิตความยากจนโลก 

ผู้แต่ง        Abhijit V. Banerjee และ Esther Duflo 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ     ผลงานสองนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี 2019 ที่ได้ลงพื้นที่ไปท างานกับคนจนทั่วโลก น า
งานวิจัยทั้งของพวกเขาเองและของนักวิจัยคนอื่นๆ มาร้อยเรียงเป็นหนังสือ ‘เศรษฐศาสตร์ความจน’ 
ผ่านการคิดวิเคราะห์ หลักฐานเชิงประจักษ์และการทดลองที่รัดกุม เพื่อท าความเข้าใจต้ังแต่เรื่องแรงจงูใจ 
พฤติกรรมไปจนถึงการตัดสินใจของคนจนต่อเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ทั้งเรื่องการเลือกอาหาร เร่ือง
สุขภาพ เรื่องการศึกษา เรื่องการออมเงิน ฯลฯ ซึ่งหนังสือเล่มน้ีล้วนเป็นเร่ืองราวทั่วไปที่ทุกคนต้องพบ
เจอในชีวิต ยิ่งตอกย้ าท าให้เห็นชัดเจนว่า เราทุกคนต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน คนจนก็เป็นมนุษย์
เหมือนกัน เพียงแต่ว่าเงื่อนไขและปัจจัยที่ เราต้องเจอน้ันแตกต่างกัน บทเรียนจากทั่วโลกโดยนัก
เศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลน้ี จะท าให้เราเข้าใจสถานการณ์ เข้าใจวิธีคิด วิธีมองโลกของคนจนมากขึ้น
และพฤติกรรมของคนจนอย่างแท้จริง 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015557        

 
ช่ือเร่ือง      ลุกกะ : วถิีความสขุจากทุกมุม 
ผู้แต่ง         Meik Wiking 
ปีท่ีพิมพ์      2561 
เร่ืองย่อ      ไมก์ วิกิง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยความสุขจะพาคุณออกตามล่าสมบัติ เพื่อตามหาชิ้นส่วน
ของ ‘วิถีแห่งความสขุ’ ที่กระจายอยู่ตามดินแดนต่างๆ ทั่วโลก นับต้ังแต่วิธีกินอาหารเพื่อเพิ่มพนูความสขุ
อย่างชาวฝร่ังเศส แนวคิดเรื่องการปัดฝุ่นสมองในภูฏาน การอาบป่าเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายใจแบบชาว
ญี่ปุ่น ไปจนถึงเคล็ดลับที่ท าให้พ่อแม่ชาวโปรตุเกสเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขที่สุดในโลก ซึ่งหนังสือเล่มน้ี
เปรียบเสมือนคู่มือรวบรวมบทเรียนแห่งความสุขที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ งานวิจัยและกรณีศึกษา
ทั่วโลก เพื่อค้นหาค าตอบว่าปัจจัยข้อใดคือกุญแจส าคัญที่เป็นตัวก าหนดความสุขในแต่ละประเทศและไข
ปริศนานานัปการเกี่ยวกับความสุข อาทิ เหตุใดบางคนร่ ารวยขึ้นแต่กลับมีความสุขน้อยลง เฟซบุ๊ก
เกี่ยวพันกับระดับความพึงพอใจในชีวิตอย่างไร ฯลฯ น่ีคือลายแทงที่จะน าทางคุณสู่วิถีแห่งความสุขใน
ระดับบุคคลและสังคม 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015653       

 
 
 
 
 
 

 

 

ช่ือเร่ือง      How Data Works 
ผู้แต่ง        สุณภีรณ์ โอวภากรณ ์
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      โลกธุรกิจด าเนินมาถึงวันที่ทุกวงการพูดถึงแต่ Data (ข้อมูลระดับทั่วไป) หรือ Big Data 
(ข้อมูลขนาดใหญ่) ว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะมันช่วยให้การท าธุรกิจมีประสิทธิภาพ ท าการตลาด
ได้ตรงความต้องการของลูกค้าที่สุด กระแสเรื่อง Data น้ันแรงมากจนท าให้นักธุรกิจที่ไม่เคยสนใจเร่ืองน้ี 
ต้องหันกลับมาท าความเข้าใจ Data อย่างจริงจัง ซึ่งหนังสือเล่มน้ีเขียนขึ้นโดยผู้ที่มีประสบการณ์การ
ท างานด้านการเชื่อมแบรนด์กับลูกค้า โดยการใช้ Data มาอย่างยาวนาน ผู้เขียนจึงเข้าใจทั้งมุมมองจาก
ฝ่ายผู้เป็นเจ้าของข้อมลูและมมุมองจากฝา่ยของกลุม่เป้าหมายที่ธุรกิจคาดหวัง (ผลลัพธ์ของการน าข้อมูล
ไปใช้) รวมถึงเห็นผลลัพธ์ของการใช้ข้อมูลด้านการตลาดมาแล้วอย่างมากมาย ครอบคลุมทั้งด้านการค้า 
สุขภาพ ภาพยนตร์อวกาศ รวมถึงไอที เรียกได้ว่าแทนที่คุณจะต้องอ่านหนังสือหลายๆ เล่ม ผู้เขียนได้สรุป
ไว้ในหนังสือเล่มน้ีเล่มเดียวแล้ว 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015661            
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ช่ือเรื่อง      โปรแกรมน าร่องเพื่อการคัดกรองและพัฒนาการดูแลเด็กเชิงบวกส าหรับครูและผู้ปกครอง  
                เพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตและความส าเร็จทางการเรียนในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ผู้แต่ง         รัศมี สังข์ทอง และคณะ 
ปีที่พมิพ์      2563 
เรื่องย่อ      โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การใช้ระบบสนับสนุนช่วยเหลือสุขภาพจิตโรงเรียนที่
จัดต้ังโดยกระทรวงศึกษาธิการ 2) ทราบขนาดปัญหาการเรียนและปัญหาสุขภาพจิตในเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาตอนต้นจากการคัดกรอง และ 3) ประเมินประสิทธิผลโปรแกรมจิตวิทยาเชิงบวกต่อสุขภาพจิต 
                ผลการศึกษาพบว่า 1) ระบบการสนับสนุนช่วยเหลือสุขภาพจิตโรงเรียนมีในระดับมัธยมศึกษา
และยังมีไม่ครบทุกโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาเข้าเรียนต่อและดูแลนักเรียนที่มี
ปัญหารุนแรง (เชิงรับ) มากกว่าการส่งเสริมป้องกัน (เชิงรุก) ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องยังมีไม่เพียงพอและมี
ภารกิจการเรียนการสอนมาก ท าให้ไม่อาจท างานด้านสุขภาพจิตได้เต็มที่และยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การดูแลเด็กทั้งการส่งเสริม ป้องกันและการดูแลเมื่อมีปัญหาแล้ว 2) ปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาการเรียน
ในนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่ ผู้ปกครองรายงานปัญหาจากการค าถามคัดกรอง DSM-5 ร้อย
ละ 18.3 ก่อนเข้าเรียนอนุบาลเพิ่มเป็นร้อยละ 41.9 เมื่อเข้าเรียนอนุบาลแล้ว ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้าน
ชีวภาพ เช่น พัฒนาการการเรียนรู้ล่าช้า พบนักเรียนร้อยละ 25 มี GPA น้อยกว่า 2.50 ผู้ปกครองและครู
รายงานปัญหาสุขภาพจิตด้านใดด้านหนึ่งสูงถึงร้อยละ 32 โดยเฉพาะปัญหาการใช้สื่อเทคโนโลยี โดยพบว่า
นักเรียนใช้เวลากับสื่อเทคโนโลยีระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เฉลี่ยวันละ 3.5±3.1 ช.ม. และวันอาทิตย์-เสาร์ เฉลี่ย
วันละ 6.2±4.1 ช.ม. มีปัญหาเริ่มติดการใช้โทรศัพท์หรือติดแล้วร้อยละ 25.4 ทั้งนี้ทั้งผู้ปกครองและครูยังไม่
ทราบวิธีการดูแลที่เหมาะสม และ 3) โปรแกรมจิตวิทยาเชิงบวกส่งผลดีต่อความรู้สึกเก่ียวกับตนเองและเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะกลุ่มที่มี GPA <2.50 เนื่องจากผลการศึกษาบ่งชี้ว่าปัญหาสุขภาพจิตใน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีระดับสูง ควรมีการแทรกแซงที่เหมาะสมตามวัยอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อลดปัญหานี้  
                โครงการจึงได้น าเสนอผลงานวิจัยและหารือถึงแนวทางด าเนินงานเพื่อลดปัญหาและส่งเสริม
สุขภาพจิตในเด็กกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนที่ร่วมโครงการ ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอหาดใหญ่ บัณฑิตอาสาและ
จัดเวทีสาธารณะส าหรับประชาชนทั่วไป พบว่าผู้ปกครอง ครู ชุมชนและองค์กรต่างๆ มีความเป็นห่วงและ
เห็นควรให้มีการด าเนินการเพื่อลดปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจว่าควรท าอย่างไร 
โครงการได้จัดท าสื่อโปสเตอร์และบันทึกการบรรยายเป็นวิดีโอเผยแพร่ทางสาธารณะ เพื่อให้ความรู้ในการ
ดูแลเด็กและเยาวชนตามปัญหาที่เป็นข้อค้นพบจากงานวิจัยและโครงการมีความต้องการการสนับสนุนจาก
งบประมาณที่คงเหลือของโครงการ จัดท าเป็นหนังสือส าหรับครู ผู้ปกครองและผู้ท างานด้านเด็กและเยาวชน
ต่อไป 
 
Full Text :   https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5343 
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri) 
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สนับสนุนโดย 
 

 

ภาพยนตร์ : เรียนรู้เร่ืองราวชีวิตผ่านภาพยนตร์ 
แผ่น                 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการให้บริการ 
1. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์  
2. ผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้ที่ห้องมัลติมีเดีย หรือยืมเป็นระยะเวลา 7 วัน  
3. เปิดให้บริการตามเวลาเปิดท าการของห้องสมุด เวลา 08.30-16.30 น. 

 

Chronicle of My Mother (2011) 

          Chronicle of My Mother คือภาพยนตร์ญ่ีปุ่นสุดแสนอบอุ่นท่ีครองใจผู้ชมมาแล้วทั่วโลก ดัดแปลงจากหนังสือ
ชีวประวัติของ ยาสุชิ อิโนะอุเอะ นักเขียนคนส าคัญแห่งยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ผลงานนวนิยายเรื่อง The Hunting 
Gun, Bullfight และรวมเร่ืองส้ัน Life of a Counterfeiter) ภาพยนตร์เล่าเร่ืองราวย้อนกลับไปในยุค 60 นักเขียนใหญ่ต้อง
กลับไปท่ีบ้านเกิดเพื่อดูแลแม่ท่ีป่วยด้วยโรคความจ าเส่ือม นี่จึงเป็นโอกาสอันดีส าหรับเขาในการประสานรอยร้าวในครอบครัว 
การหวนร าลึกถึงอดีตและแก้ไขบาดแผลของความทรงจ าอันคลาดเคล่ือนของเขากับแม่ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้คว้ารางวัลจาก
เทศกาลหนัง Montreal World Film Festival และ Mainichi Film Awards 
           ภาพยนตร์เขียนบทและก ากับโดย มาซาโตะ ฮาราดะ โดยได้นักแสดงมากฝีมือ 3 รุ่น 3 วัย มาประชันบทบาทกัน
อย่างเข้มข้น ท้ังนี้นักวิจารณ์หลายคนลงความเห็นว่า การเล่าเร่ืองอันเรียบง่ายแต่กินใจในกรอบเนื้อหาว่าด้วยชีวิตครอบครัว 
ท าให้ภาพยนตร์เร่ืองนี้มีส่วนคล้ายกับภาพยนตร์คลาสสิกของปรมาจารย์ ยาสึจิโร่ โอสุ ไม่น้อย ส าหรับคอภาพยนตร์ญ่ีปุ่นหรือ
คอภาพยนตร์ครอบครัว ห้ามพลาดเด็ดขาด ท่านจะได้พบกับความประทับใจท่ีจะตราตรึงไปอีกนานจากภาพยนตร์ Chronicle 
of My Mother เร่ืองนี้ 
 
สนใจติดต่อขอยืมได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว 




