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หนงัสือดา้นสมอง
ท่ีจะสร้างแรงบันดาลใจใหก้ับชีวิต



สมองซ่อมได้
You Can Fix Your Brain

โดย TOM O’ BRYAN



ดร.ทอม โอไบรอัน ผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘เชอร์ล็อก โฮล์มส์’ แห่งวงการแพทย์ ซึ่งดูจากวิธีที่ใช้
รักษาและฟื้นฟูสุขภาพเป็นแบบองค์รวมที่เน้นการสืบเสาะหาต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหา และท่านยังเป็น
หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญพิเศษชั้นน าของโลกในเรื่องภูมิคุ้มกันตนเอง ซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคมากมายโดยเฉพาะ
โรคทางสมองอันน่ากลัวที่มีความเชื่อกันว่ารักษาไม่หาย ส่วนเนื้อหาของหนังสือ ‘สมองซ่อมได้’ (You 
Can Fix Your Brain) กล่าวถึงการท างานที่เชื่อมโยงกันของระบบส่วนต่างๆ ในร่างกาย โดยการอธิบาย
ภาพรวมได้อย่างชัดเจน ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แต่อัดแน่นไปด้วยความรู้ทางการแพทย์ รวมถึงสอดแทรก
บททดสอบสมรรถนะของร่างกายในแต่ละบท อีกทั้งเพิ่มวิธีการปฏิบัติและดูแลสุขภาพของสมอง เช่น การ
ออกก าลังกายด้วยการฝึกลมหายใจ การกินอาหารให้เป็นยา และแนะน าเมนูอาหารบ ารุงสมองที่ท าเองได้
ง่ายๆ ที่บ้าน คุณจะได้ดูแลร่างกายและฟื้นฟูสมองแบบองค์รวมที่เรียบง่ายท าได้จริง ซึ่งยังไม่สายเกินไปที่
จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่บ่อนท าลายสุขภาพ กลับมาเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางสุขภาพที่ดีกว่า เพราะร่างกาย
และสมองของเราสามารถทีจ่ะซ่อมได้ นี่คือคู่มือการเดินทางที่จะน าไปสู่ความมีชีวิตชีวา และสุขภาพที่ดีขึ้น
มากกว่าเดิม...
ลิงก์ https://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015652

https://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015652


สมองฟิต ฟิตสมอง 
: เคล็ดลับเพ่ิมศักยภาพและปลุกความคิด
สร้างสรรค์ ฉบับศัลยแพทย์สมอง

โดย RAHUL JANDIAL



เหตุใดอาการใจลอยจึงช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์? เราควรดื่มคาเฟอีนอย่างไรให้เป็นยาบ ารุง
สมอง? การใช้โซเชียลมีเดียส่งผลดีหรือผลเสียต่อสมองอย่างไร? จริงหรือไม่ที่คนมีเหตุผลถนัดสมอง
ซีกซ้าย ส่วนคนท างานสร้างสรรค์ถนัดสมองซีกขวา ถ้าหากเปรียบร่างกายมนุษย์เป็นล าเรือ ‘สมอง’
ก็คือกัปตันแสนชาญฉลาด ผู้คุมหางเสือความคิดและพฤติกรรม หนังสือ ‘สมองฟิต ฟิตสมอง หรือ 
Neurofitness’ เขียนโดย ราหุล จันเดียล ประสาทศัลยแพทย์ผู้เชื่อมั่นในศักยภาพอันไร้ที่สิ้นสุดของ
สมอง จะพาผู้อ่านเดินทางเข้าสู่โลกเร้นลับของอวัยวะอันแสนซับซ้อน ลัดเลาะเข้าไปในเครือข่ายประสาท
ที่ถักทอความมหัศจรรย์ ซึ่งอยู่เบื้องหลังของการเรียนรู้ การท างาน และการควบคุมอารมณ์ ผู้เขียน
สอดแทรกด้วยเรื่องราวน่าทึ่ง อย่างเช่น สมองชีวประดิษฐ์ที่ปิดสวิตช์ความดุร้ายของกระทิงได้เพียงปลาย
นิ้ว หรือบทเรียนอันตราตรึงเมื่อปลายมีดผ่าตัดอาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนตลอดกาล มาเรียนรู้วิธีเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางปัญญาและปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะกับทุกช่วงวัย แล้วคุณจะรู้ว่านอกจากการ
ดูแลร่างกายให้แข็งแรงแล้ว สมองที่แข็งแรงคือกุญแจส าคัญที่จะน าผู้อ่านไปสู่ชีวิตอันเปี่ยมประสิทธิภาพ
และเพิ่มความสุขอย่างแท้จริง...

ลิงก์ https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015741
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โดย J IM KWIK

Limitless : ปลดล็อก

ศักยภาพสมอง ปลุกพลังความคิด

สู่ชีวิตไร้ขีดจ ากัด



จิม ควิก ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความจ าและการเพิ่มประสิทธิภาพสมอง และเป็นเจ้าของ (Kwik 
Learning) แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการเรียนรู้วิธีเรียนรู้ที่มีนักเรียนจากกว่า 195 ประเทศทั่วโลก กลั่น
ประสบการณ์กว่า 25 ปี ของการเป็นโค้ชสมองให้เหล่านักกีฬา นักแสดงและนักธุรกิจชั้นน า โดยผสานกับ
ความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้เป็น แผนภาพสู่ชีวิตไร้ขีดจ ากัด (Limitless Model : 3M)
เพื่อปลดล็อกพลังสมองสู่ชีวิตไร้ขีดจ ากัด 1) Mindset ปรับ ‘ชุดความคิด’ เพื่อทลายขีดจ ากัด ต่อกรกับ
ความเชื่อที่ฉุดรั้งคุณ รู้เท่าทันทุกค าโป้ปดที่เกี่ยวกับศักยภาพ พร้อมวิธีตั้งโปรแกรมสมองให้มองเห็นทุก
ความเป็นไปได้ 2) Motivation ปลุก ‘แรงผลักดัน’ ให้ลุกโชนอย่างยั่งยืน ก าหนดเป้าหมายที่ใช่ ตรงใจ 
และยืดหยุ่น ค้นหาวิธีด าดิ่งสู่ภาวะลื่นไหล พร้อมเทคนิคเสริมพลังสมองผ่านกิจวัตรที่ท าได้ทุกวัน และ 3) 
Method เปลี่ยน ‘วิธีการ’ เพื่อ ‘เรียนรู้วิธีเรียนรู้’ ด้วยกลไกของประสาทวิทยาศาสตร์ สกัดสูตรก าราบ
วายร้ายในยุคดิจิทัลที่ก่อกวนความสามารถในการเรียนรู้ พร้อมวิธีอ่านให้เร็วขึ้น จดจ าได้แม่นย าขึ้น และดึง
ข้อมูลมาใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ นี่คือหนังสือที่จะปลดปล่อยพลังซึ่งหลับใหลในตัวคุณ เพื่อพิชิตทุกอุปสรรค 
ปลุกพลังความคิด และปลดล็อกศักยภาพ โดยท าลายก าแพงที่ชื่อว่า ‘ขีดจ ากัด’ ออกไป

ลิงก์ https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015951
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สมองคิดบวก 
ชีวิตก็พร้อมบวก
The Happiness Hack

โดย ELLEN PETRY LEANSE



การเข้าถึงเทคโนโลยีช่วยให้เรามีวิธีการท าสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น 
ราบรื่นขึ้น และคาดเดาผลลัพธ์ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรื่องประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ดี แต่มันไม่ใช่เหตุผล
ทั้งหมดของการมีชีวิตอยู่ที่มีความหมาย กับค าถามที่ว่า ความสุขคืออะไรกันแน่ ? อะไรคือ
สิ่งที่จะน าไปสู่ความสุขที่แท้จริง? หนังสือ ‘สมองคิดบวก ชีวิตก็พร้อมบวก (The Happiness Hack)’
เขียนโดย เอเลน พีทรี ลีแอนซ์ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้บุกเบิกชุมชนออนไลน์ อีกทั้งเป็นโค้ช
ด้านการเป็นผู้น าและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ คุณจะได้เรียนรู้เรื่องของประสาทวิทยาศาสตร์ที่
สามารถเข้าใจได้ง่าย กลายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและสามารถประยุกต์น ามาใช้งานได้จริง เทคนิคการสร้าง
ความเชื่อมโยงความรู้ที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มความสามารถของสมองที่จะท าให้เราควบคุมและใช้งาน
สมองได้ดียิ่งขึ้น ด้วยวิธีการฝึกฝนตัวเองและควบคุมจิตใจ ซึ่งการเข้าควบคุมสมองเป็นหนทางที่จะ
น าไปสู่ความสุขและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรียนรู้การท างานของสมอง เป็นการไขความลับของ
ความสุขที่แท้จริง ซึ่งเคล็ดลับในหนังสือเล่มนี้ จะท าให้ ‘ชีวิตและสมอง’ ของคุณไม่มีวันเหมือนเดิมอีก
ต่อไป...
ลิงก์ https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015562
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โดย  KENICHIRO MOGI 

ฝึกสมองใหม้อง
แต่ความสุข



เคนอิจิโร่ โมงิ นักวิชาการและนักวิจัยด้านสมองประจ ามหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ กล่าวว่า ‘ความสุข’ ไม่ใช่สิ่ง
ที่หล่นลงมาจากท้องฟ้า แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสมอง ซึ่งสมองที่อยู่ในภาวะความสุขจะท าให้เราคิดแต่เรื่องที่
เป็นความสุขและเลือกใช้ชีวิตอย่างมีความสุข หนังสือ ‘ฝึกสมองให้มองแต่ความสุข’ เชิญชวนผู้อ่านมาสร้าง
นิสัยใหม่ให้สมองมองเห็นแต่ความสุข ด้วยกิจวัตร 40 ประการ ที่จะเปลี่ยนความกังวลเป็นความหวัง เปลี่ยน
ความเครียดเป็นพลังบวก ซึ่งเคล็ดลับเหล่านี้ได้รวบรวมจากการเป็นนักวิชาการด้านสมองและประสบการณ์
ส่วนตัว จนได้เทคนิคที่เรียบง่ายที่สามารถท าตามได้จริง บางเทคนิคเป็นเรื่องใกล้ตัวจนคนส่วนใหญ่มองข้าม
ไป เพราะการคร่ าเคร่งอยู่กับเรื่องงานท าให้เครียดไม่มีอะไรดีขึ้น มิหน าซ้ ายังท าให้จิตใจแย่ลง เพราะจิตใจ
คนเราก็คล้ายกับสปริง เมื่อเจอเรื่องเครียดก็จะหดตัว หากหดตัวชั่วครู่คงไม่เป็นไร แต่ถ้าสปริงหดตัวแล้วไม่
ยอมยืดออกอีกต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น? จึงไม่น่าแปลกใจว่าท าไมเราไม่ควรพูดค าว่า เบื่อ ร าคาญ หงุดหงิด 
เพราะในไม่ช้าสมองจะจัดการให้เราเป็นอย่างที่พูดจริงๆ ในหนังสือเล่มนี้ยังมีเทคนิคอีกมากมายที่จะฝึกสมอง
ให้มองแต่ความสุข พลิกหน้าถัดไป เตรียมใจให้พร้อม บอกสมองว่านี่คือ การฝึกฝนที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
สมองก็จะคัดกรองแต่เรื่องที่เป็นความสุขมาให้กับคุณ เพราะการได้อ่านหนังสือที่ดีสักเล่ม ‘ความสุข’ ก็อยู่
ตรงหน้าผู้อ่านแล้ว!
ลิงก์ https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015157
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