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           เน่ือ งในวโรกาสวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพ -
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เวยีนมาบรรจบครบรอบ  61 พรรษา ใน
วนัท่ี  2 เมษายน พทุธศกัราช  2559   ขา้พระพทุธเจา้ บุคลากรส านกั -

ทรัพยากรสารสนเทศ  มหาวทิยาลยัสยาม ขอนอ้มเกลา้ฯ ร่วมถวายพระพรชยัมงคลแด่ พระองค์  ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ ยิง่ยนืนาน    
ทรงพระเกษมส าราญ พระพลานามยัแข็งแรงทุกทพิาราตรี                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                  ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม    
                                                                                                                                                                         ขา้พระพทุธเจา้  
                                                                                                                                    บุคลากรส านกัทรัพยากรสารสนเทศ มหาวทิยาลยัสยาม                      
              สวสัดีค่ะท่านคณาจารยทุ์กท่าน และนกัศึกษาทุกคน เป็นอยา่งไรกนับา้ง  คะ หลงัจากท่ีไดเ้หน็ดเหน่ือยกบัเร่ืองการเรียนการสอน  
มาตลอดภาคการศึกษาท่ี 2  ก็ถึงช่วงสอบไล่ปลายภาคกนัแลว้   ทุกคนคงไดเ้ร่ิมอ่านหนงัสือและทบทวนส่ิงท่ีไดเ้รียนมากนัอยา่งหนกั    
ทางส านกัทรัพยากรสารสนเทศก็ขอเป็นก าลงัใจใหก้บั ทุกๆคนนะคะ และส าหรับ “D.L. News” ฉบบัน้ีก็ขอเร่ิมดว้ยข่าวประชาสมัพนัธ์ 
ฐานขอ้มูล วชิาการออนไลน์  “UpToDate” ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลท่ีใหเ้น้ือหาวชิาการและขอ้มูลต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ทางดา้นการแพทย ์      
เป็นอยา่งมาก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่คณาจารยแ์ละนกัศึกษาแพทย ์  โดยสามารถน าไปใชใ้นการเรียนการสอน และเป็นขอ้มูลประกอบในการ
รักษาโรคได้   ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับจากองคก์รชั้นน าทางการแพทย ์มาตั้งแต่ปี 1989 โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ จาก    
ทัว่โลกเป็นผูเ้ขียนบทความ ต่างๆใน วารสารทางการแพทยท่ี์มีช่ือเสียงมากกวา่ 455 ช่ือเร่ือง โดยครอบคลุมมากถึง 17 สาขาวชิาทาง
การแพทย ์และได ้update ขอ้มูลทุกๆ 4 เดือน   และในทุกๆ บทความจะมีเอกสารอา้งอิง เพ่ือบอกแหล่งท่ีมาของขอ้มูลประกอบ  ผูท่ี้สนใจ
สามารถสืบคน้ผา่นระบบ  “Siam VPN” ไดต้ลอดเวลา   ดงันั้น  จึงเป็นฐานขอ้มูลท่ีเหมาะ อยา่งยิง่ส าหรับอาจารยแ์ละนกัศึกษาแพทย์        
ในระดบัคลินิก  ตลอดจนนกัศึกษาคณะเภสชัศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ท่ีสนใจก็สามารถ
เขา้สืบคน้ไดเ้ช่นเดียวกนันะคะ   อย่าพลาด! ของดีมีประโยชน์             

 

    

                แผ่นดนิไหวคร้ังใหญ่ในเอกวาดอร์ และญี่ปุ่ น  ในช่วงระยะเวลาห่างกนัเพียง         
วนัเดียวไดค้ร่าชีวติผูค้นใน 2 ประเทศไปมากกวา่ 500 รายแลว้ ท าให ้"Ring of  Fire" หรือ 
"วงแหวนแห่งไฟ" ในมหาสมุทรแปซิฟิก กลายเป็น “Talk of the Town”  ข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง 
"วงแหวนแห่งไฟ" น้ีก็คือ แถวแนวของภูเขาไฟและจุดท่ีเกิดความเคล่ือนไหวในทางธรณีวทิยาอยา่งแผน่ดินไหวบ่อยๆ   โดยมีแนวทอดตวั
ไปตามริมขอบมหาสมุทรแปซิฟิก  และประมาณ 90 เปอร์เซ็นตข์องแผน่ดินไหวท่ีเกิดข้ึนบนโลกใบน้ีก็เกิดข้ึนในอาณาบริเวณน้ีเป็นประจ า   
เช่นเดียวกบัการท่ีภูเขาไฟซ่ึงยงัคุกรุ่นอยูคิ่ดเป็นสดัส่วนสูงถึง 75 เปอร์เซ็นตข์องภูเขาไฟท่ียงัไม่มอดดบั (active) ทั้งหมด  บนโลกน้ีก็อยูใ่น
อาณาบริเวณท่ีเรียกวา่ "วงแหวนแห่งไฟ" น้ีเช่นเดียวกนัรูปลกัษณ์โดยรวมแลว้เหมือนกบัเกือกมา้ขนาดใหญ่ (ตามภาพประกอบขา้งตน้น้ี)   

 

ข่าวน่ารู้ 

       http://e-library.siam.edu 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ส านักทรัพยากรสารสนเทศ 

ส านักทรัพยากรสารสนเทศ 
 



ซ่ึงมีระยะทางรวมทั้งส้ินประมาณ 40,000 กิโลเมตร และในบริเวณดงักล่าว จะมีภูเขาไฟใหญ่โตประดบัประปรายไปตามแนวดงักล่าวน้ี 

ถึง 452 ลูก  เร่ิมตั้งแต่ชายฝ่ังของทวปีอเมริกาเหนือวนข้ึนดา้นบนขา้มช่องแคบ    แบร่ิง วกกลบัลงมาดา้นล่างผา่นญ่ีปุ่นแลว้เล้ือยไป จน     
จรดนิวซีแลนด ์   

             และขอ้มูลจากเหตุการณ์ "แผน่ดินไหว" คร้ังใหญ่ ท่ีไดเ้กิดข้ึนเม่ือเวลา 01.25 น. ขนาด 
7.3 แมกนิจูด ในกลางดึกของคืนวนั ศุกร์ท่ี 15 เมษายน 2559  ท่ีผา่นมา ตามเวลาทอ้งถ่ิน น้ี ได้
เกิดข้ึนท่ี เกาะคิวชู ทางภาคใตข้องประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงท่ีเกาะคิวชู ท่ีเดียวกนัน้ี ก่อนหนา้นั้นเพียง     
1 วนั ก็เพ่ิงเกิดธรณีพิโรธรุนแรงขนาด 6.4 แมกนิจูดข้ึน   ซ่ึงการท่ีไดเ้กิด แผน่ดินไหวทั้ง 2 คร้ัง
น้ี ได้ส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวติแลว้ 16 ราย เขื่อนท่ี
หมู่บา้นนิชิฮาราแตก จนตอ้งรีบอพยพประชาชน

ในพ้ืนท่ีดงักล่าวออก  มีการแจง้เตือนภยัคล่ืนยกัษสึ์นามิ แต่ค  าประกาศเตือนไดถู้กยกเลิกไป  
ในเวลาประมาณ 50 นาที ต่อมา และยงัไดรั้บการยนืยนัจากเจา้หนา้ท่ีวา่ โรงไฟฟ้าพลงังาน
นิวเคลียร์ ไม่ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์แผน่ดินไหวในคร้ังน้ี (ซ่ึงถือวา่โชคดีมากทีเดียว) 

           และถดัมาอีกเพียง 1 วนั  คือ เม่ือวนัเสาร์ท่ี 16 เมษายน 2559   ก็ได้เกิดเหตุแผน่ดินไหว
ขนาด 7.8 แมกนิจูดข้ึน  ท่ีทางชายฝ่ังตอนเหนือของเอกวาดอร์   ซ่ึงนบัวา่รุนแรงท่ีสุดในรอบหลายสิบปี    อาคารและบา้นเรือนจ านวนมาก
ไดถู้กท าลายลง  ทั้งน้ี  มียอดผูเ้สียชีวติแลว้อยา่งนอ้ย 500 ราย และคาดวา่จะมีผูเ้สียชีวติเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ   อีกทั้งยงัมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บอีกเป็น
จ านวนมาก และมีหลายรายท่ียงัติดคา้งอยูใ่นซากปรักหกัพงั   รัฐบาลเอกวาดอร์ไดป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 6 จาก 24 จงัหวดั  พร้อม
ทั้งไดมี้การประกาศเตือนภยัสึนามิ   ในวนัท่ีเกิดเหตุแผน่ดินไหวดงักล่าว  ซ่ึงต่อมาไดมี้การยกเลิกประกาศเตือนภยัดงักล่าว                   

              ส านกังานธรณีวทิยาของสหรัฐฯ  ไดร้ายงานวา่ ในแต่ละปีมีเหตุแผน่ดินไหวเกิดข้ึนนบัลา้นคร้ัง แต่ส่วนใหญ่แลว้คนไม่ค่อยรู้สึก
เพราะเป็นแผน่ดินไหวท่ีเบามาก    ซ่ึงตรงกนัขา้มกบั เหตุแผน่ดินไหว 3 คร้ังล่าสุดท่ีไดเ้กิดข้ึนในญ่ีปุ่นและในเอกวาดอร์ตามท่ีไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้  เพราะ เป็นแผน่ดินไหวท่ี ไดส้ร้างความเสียหายอยา่งใหญ่หลวง    ดงันั้น  เพ่ือประโยชน์แก่ผูใ้ชห้อ้งสมุด  จึงขอฝาก  5 ข้อทีน่่ารู้
เกีย่วกบัเหตุแผ่นดนิไหว ท่ีก่อใหเ้กิดความตระหนกไปทัว่โลกไว ้ ดงัน้ี 

              1. มีค  าถามท่ีน่าสนใจวา่ “เหตุแผ่นดนิไหวทีเ่อกวาดอร์ และ ญี่ปุ่ น มคีวามเกีย่วข้องกนัหรือไม่ ”   ค าตอบจากนกัธรณีฟิสิกส์แห่ง
ส านกังานธรณีวทิยาของสหรัฐฯ คือ เหตุการณ์ทั้ง 3 คร้ังเพ่ิงจะผา่นไป ไดไ้ม่นาน จึงเร็วไปท่ีจะบอกวา่มีความเก่ียวขอ้งกนัหรือไม่ เพราะ   
ยงัไม่มีการศึกษาคน้ควา้กนัอยา่งจริงจงั              
              2. สามารถกล่าวโดย สรุปได้ว่า เหตุแผ่นดนิไหวในสองประเทศเกดิขึน้บนแนวร่องสมุทร แนวภูเขาไฟ และบริเวณขอบแผ่น  
เปลอืกโลก ซ่ึงทอดตวัเป็นรูปโค้งเกอืกม้าอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก หรือทีเ่รียกว่า “วงแหวนแห่งไฟ ” โดยในบริเวณน้ีมีภูเขาไฟตั้งอยูถึ่ง   
452 ลูก คิดเป็น 75 เปอร์เซ็นต ์ของจ านวนภูเขาไฟท่ียกัคุกรุ่นอยูท่ัว่โลก นอกจากน้ียงัเป็นแนวท่ีเกิดแผน่ดินไหวคิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต ์   
ของแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ๆ ส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนทัว่โลกอีกดว้ย 
              3. เหตุแผน่ดินไหวขนาด 7.8 แมกนิจูด ในเอกวาดอร์  รุนแรงกวา่แผน่ดินไหวขนาด 7.3 แมกนิจูด ในญ่ีปุ่นถึง 16 เท่า จากการ
ค านวณของโปรแกรมในเวบ็ไซตข์องส านกังานธรณีวทิยาของสหรัฐฯ  
              4. “นี่คอืเหตุแผ่นดนิไหวคร้ังร้ายแรงทีสุ่ดของเอกวาดอร์หรือไม่ ”   ค าตอบคือ ไม่ใช่ เพราะขอ้มูล จากเวบ็ไซต์ ของส านกังาน
ธรณีวทิยาของสหรัฐฯ ระบุวา่ เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 1906  เคยเกิดเหตุแผน่ดินไหวขนาด 8.8 แมกนิจูดข้ึน  ท่ีบริเวณนอกชายฝ่ังเอกวาดอร์
และโคลอมเบียมาแลว้  แถมยงัส่งผลใหเ้กิดคล่ืนสึนามิท่ีคร่าชีวติผูค้นไป 500 ถึง 1,500 ราย               
              5. ขอ้มูลท่ีทางส านกังานธรณีวทิยาของสหรัฐฯ ไดเ้ก็บรวบรวมมาตลอดหลายสิบปี ช้ีวา่ เหตุแผ่นดนิไหวความรุนแรงขนาด 7.0-
7.9 แมกนิจูด จะเกดิขึน้ประมาณ 15 คร้ัง/ปี   ส่วนความรุนแรงขนาด 8.0 แมกนิจูด ขึน้ไป จะเกดิขึน้ประมาณ 1 คร้ังต่อปี 
แหล่งทีม่าของข้อมูล :  
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