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สวัสดีคะ ชวงนี้ก็ปดภาคการศึกษากันแลวนะคะ ทางสํานักหอสมุดก็ขอใหนกั ศึกษาและคณาจารยทุกทาน ได
เที่ยวพักผอนกันใหสบายใจเลยนะคะ แตสําหรับทานใดที่มีภารกิจในดานการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนนี้ ก็ขอเปน
กําลังใจใหสูๆ ตอไปนะคะ อีกอยางในฐานะที่ทางสํานักหอสมุดเปนกําลังสนับสนุนที่สําคัญที่จะชวยสงเสริมการ
เรียนรูของทานในทุกๆดาน ไมวาจะเปนเรื่องการเรียนการสอน ความรูทั่วไป สารคดี ตลอดจนทางดานบันเทิง ทานก็
สามารถพบกับเราไดในรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ และในทีน่ ี้ทางสํานักหอสมุดขอแนะนํารายชื่อหนังสือใหม
ซึ่งทางเราไดเลือกสรรมาอยางดีใหเลือกอานกันนะคะ อยางเชน ถาใครที่สนใจตําราทางดานบริหารธุรกิจ นี่เลยคะ
การตลาดขั้นเทพ (motivational marketing) โดย Imbriale, Robert การวางแผนปฏิบัติงาน(action plan) โดย สมิต
สัชฌุกร องคการและการจัดการ (organization and management) โดย ประเวศน มหารัตนสกุล พอเพียง โลกเย็น
:ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลําดับที่ 1 โดย บัณฑิต เอื้ออาภรณ หนังสือชุดเศรษฐกิจพอเพียง ลําดับที่ 2 โดย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การวัดผลการปฏิบัตงิ านองคกร โดย นภดล รมโพธิ์ การประเมินผลกระทบจาก FTA โดย
สถาบันระหวางประเทศ การบริหารองคการ โดย วันชัย มีชาติ การสมัครงานและการสัมภาษณงาน โดย นเรศ สุรสิทธิ์
คูมือการเขียนโปรแกรมภาษา C โดย ธีรวัฒน ประกอบผล เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร โดย เพลินพิศ สัตย
สงวน คูมือการทําธุรกิจนําเขา- สงออก แบบมืออาชีพ(ฉบับสมบูรณ)โดย กองบก.ปญญาชน คัมภีรการทําธุรกิจสงออก
ยุทธศาสตรใหมเวทีการคาโลก โดย ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์ หรือ ถาสนใจตําราทางดานศิลปศาสตร เราก็มีมาใหเลือก
อานกันนะคะ เชน ศิลปะเกาหลี(Korean arts) โดย Green, Roger Lancelyn ยอยรอยประวัติศาสตรผูนําหญิงโลก โดย
Sum Savapat คุณประโยชนมากหลายไมดอกไมประดับเมืองไทย โดย โชติอนันต ภาษาอังกฤษที่ใชในสํานักงานโดย
ปรีชา คะเนตนอก จีนในไทย :วารสารภาษาและหนังสือ ปที่ 41 (2553) โดย สรณัฐ ไตลังคะ อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว (tourism industry)โดย นิศา ชัชกุล ประวัติวรรณคดีญี่ปุน โดย อรรถยา สุวรรณระดา และที่สําคัญสําหรับ
สุขภาพที่เรามีมาแนะนํา และจําเปนอยางยิง่ ที่ตองรูเอาไวบางนะคะ เชน 40 มะเร็งรายที่ตองรูจัก โดย วิโรจน ไววานิช
กิจ คูมือโรค(handbook of diseases) โดย ปราณี ทูไพเราะ นอกจากเรานี้ยังมี DVD เรื่องขายแลวรวย ซึ่งแบงออกเปน 4
ชุด ไดแก1.ชุดสุดยอดอาหารรวมรส 2.ชุดสุดฮิตความอรอย 3.ชุดซุปเปอรแซบ 4.ชุดยอดฮิตนานาชาติ ซึ่งทั้งหมดนี้
เปนสูตรลับเมนูเด็ดที่สามารถใชเปนสูตรในการประกอบอาหารขายฝากระแสเศรษฐกิจไดในทุกยุคทุกสมัยสนใจก็
ติดตามดูไดนะคะ

เปนอยางไรกันบางคะ กับทรัพยากรสารสนเทศของทางสํานักหอสมุดที่เรานํามาประชาสัมพันธ อยาลืมนะคะ
ถาสนใจก็มาหาอาน หาดูกันไดนะคะ

ขาวนารู

จากเหตุการณภัยพิบัติแผนดินไหวขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งนับ
ครั้งไมถวน ไดสรางความตื่นตระหนกแกประชาชนใน
พื้นที่รวมทั้งพื้นที่ใกลเคียง จนมีคนกลาววาเกาะภูเก็ตจะ
จม ทําใหสงผลกระทบกับวงการทองเที่ยวของภูเก็ต และ
ประเทศไทยอยางมาก ทั้งนี้สาเหตุหลักเนื่องมาจากเมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 2555 ไดเกิดแผนดินไหวขนาด 8.6 และ
8.2 ริ ค เตอร ทางตอนเหนื อ ของเกาะสุ ม าตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งเปนการเกิดนอกแนวมุดตัวของแผนเปลือก
โลกไปทางตะวันตก นอกจากนี้ในแนวการเคลื่อนตัว ก็
เกิดแนวรอยเลื่อนที่คอนขางตั้งฉากกับแนวการมุดตัวของ
แผ น เปลื อ กโลก ส ง ผลให วั น ที่ 16 เม.ย.2555 เกิ ด
แผนดินไหวขนาด 4.3 ริคเตอร อยูที่ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต และเกิด (Aftershocks) ตามมากวา 20 ครั้ง สิ่งที่นา
เปนหวงก็คือ หากเกิดแผนดินไหวในลักษณะเดียวกันนี้
อี ก แต จ ะย า ยจุ ด ไปตามรอยเลื่ อ น มี โ อกาสที่ จ ะเกิ ด
แผนดินไหวในหมูเกาะนิโคบาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเมื่อ
เกิดสึนามิก็จะสงผลกระทบกับ 6 จังหวัดชายฝงทะเลอันดามันของไทย ไดแก จ.ภูเก็ต จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ตรัง จ.สตูล และ
จ.ระนอง
ทั้งนี้ นายเลิศสิน รักษาสกุลวงศ ผอ. สํานักธรณีวิทยา
สิ่งแวดลอมและธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กลาววา การ
เกิดแผนดินไหว 4.3 ริคเตอร ที่ จ.ภูเก็ต ทางกรมทรัพยากร
ธรณีตองมีการเฝาระวังกลุมรอยเลื่อนคลองมะรุย ความยาว
150 ก.ม. และกลุ ม รอยเลื่ อ นระนองความยาว 270 ก.ม.
เนื่องจากทั้ง 2 กลุมรอยเลื่อนมีการขยับตัวชัดเจนและเปนรอย
เลื่อนที่มีพลังอยู ถาหากใครยังมีขอสงสัยและตองการทราบ
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมสามารถสอบถามไดที่
“ ศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี”
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