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แม้ปัจจุบันจะเป็นยุคดิจิทัล ที่สิ่งประดิษฐ์หรืองาน

สร้างสรรค์เชิงวิศวกรรมซึ่งอยู่ในกระแสความสนใจจะ

เป็นเร่ืองของ AI ไม่ก็บรรดาโปรแกรมหรือระบบอัจฉริยะต่างๆ แต่

งานด้านวศิวกรรมเครือ่งกลทีเ่ป็นการออกแบบ และการผลติขัน้

พืน้ฐาน ก็ยงัมีส่วนส�าคญัต่อการขบัเคลือ่น และพฒันาประเทศ

มาทุกยุคทุกสมัย 

ลองนึกภาพตั้งแต่เราก้าวเท้าออกจากบ้านไปท�ากิจกรรม

ต่างๆ มีตอนไหนบ้างท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับเครื่องจักรและอุปกรณ์

ทางกล 

จะว่าไปตั้งแต่อยู ่ในบ้านที่พักอาศัย การก่อสร้างอาคาร

ล้วนต้องใช้เคร่ืองจักรทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ยานพาหนะในการ

เดินทางก็ประกอบด้วยเครื่องยนต์กลไกต่างๆ แม้แต่จักรยานก็มี 

ชิ้นส่วนทางกลเป็นส่วนประกอบ ซึ่งชิ้นส่วนเหล่าน้ีถูกออกแบบมา

ให้ท�าหน้าที่หลากหลายด้าน เช่น เพิ่มความแข็งแรง ใช้ส�าหรับผ่อน-

แรง ท�าให้เกิดการหมุนหรือการเคล่ือนที่ตามที่ผู้ออกแบบต้องการ 

นอกจากประโยชน์ใช้สอยซึ่งเป็นหน้าที่หลักแล้ว เรื่องความสวยงาม 

และความสะดวกในการซ่อมบ�ารุงก็เป็นปัจจัยที่ต้องค�านึงถึงในการ

ออกแบบด้วยเช่นกัน

ฉบับนี้จึงขอแนะน�า “การออกแบบเครื่องจักรกล” หนังสือ

เล่มบางที่จะฉายให้เห็นภาพกว้างของพื้นฐานการออกแบบ

เคร่ืองจกัรกลในหลายแง่มมุทีผู่เ้ร่ิมต้นศกึษาควรรู้ เพือ่ให้ทราบถงึ

หลักการออกแบบชิ้นส่วนทางกลที่สามารถท�างานได้อย่างปลอดภัย 

มีประสิทธิภาพสูงสุด ในราคาต้นทุนต�่าที่สุด โดยเริ่มต้ังแต่แนวคิด

ในการออกแบบ ทฤษฎี และหลักการค�านวณที่เกี่ยวข้องกับช้ินส่วน

แต่ละชนดิ ได้แก่ ภาระแรง ความเค้น ความเครยีด ความเค้นทีย่อมรบั

ได้ และค่าความปลอดภัย เพื่อค�านวณหาขนาดที่เหมาะสมในการ

ออกแบบ หรือเลือกใช้ชิ้นส่วนให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริง 

ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่กล่าวถึงในเล่มเป็นชิ้นส่วนอย่างง่าย 

และเป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์ทางกลแทบทุกชนิด เช่น สกรู โบลต์ 

เพลา ลิ่ม ตลับลูกปืน เฟือง สายพาน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ส�าหรบันกัศึกษาด้านเครือ่งกล ทัง้ระดับ ปวช. ปวส. ปรญิญาตร ีรวมถงึ

ช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน และบ�ารุงรักษาเครื่องจักรกล ที่

ต้องการทบทวนความรู้เบื้องต้นที่จ�าเป็นส�าหรับการออกแบบ

เนื้อหาอ่านง่าย สามารถศึกษาท�าความเข้าใจด้วยตนเอง 

แต่ละหัวข้อสั้นกระชับ จบภายใน 2-3 หน้า เน้นอธิบายโดยใช้ภาพ

ประกอบจ�านวนมาก มีตัวอย่างการใช้งาน และโจทย์การค�านวณซึ่ง

แสดงวิธหีาค�าตอบชดัเจน และท้ายบทมแีบบฝึกหดัพร้อมเฉลยอย่าง

ละเอียดครบถ้วน   TPA
news

พรรณพิมล กิจไพฑูรย์

สำานักพิมพ์ ส.ส.ท.

การออกแบบเครือ่งจกัรกล

ผู้เขียน Shigeru Ikeda, 

 Yuuji Nakanishi

ผู้แปล  ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ

ส�ำนักพิมพ์ ส.ส.ท.

การออกแบบเครื่องจักรกลการออกแบบเครื่องจักรกล



56 TPA news

เล่าเรื่องหนังสือ

November 2018 ●  No. 263

หนึ่งในทักษะขั้นสูงของการเรียนภาษา คือ การฟังข่าวออก 

ว่ากนัว่าใครทีส่ามารถฟังข่าวของภาษานัน้ๆ ออกแสดงว่าไม่ธรรมดา 

ต้องมีความรู้ในระดับสูงพอสมควร...หลายคนมีแนวความคิดแบบนี้ 

พอคิดแบบนี้ก็จะพาลนึกไปว่า การฟังข่าวออกเป็นเหมือนหน้าที่ของ

ผู้เรียนภาษาระดับสูงเท่านั้น คนระดับต�่าลงมาไม่มีทางท�าได้หรอก 

แต่จะดีหรือเปล่า ถ้ากระทั่งผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลางก็สามารถ

ฟังข่าวภาษาญี่ปุ่นโดยเจ้าของภาษาออกกับเขาด้วย

หนังสือ J-NEWS 40 ฟังข่าวญี่ปุ่นระดับกลาง เกิดมาเพื่อ

ผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นในระดับกลางที่อยากจะพัฒนาทักษะด้านการฟัง 

โดยเฉพาะการฟังข่าว โดยใช้ข่าวรูปแบบเดียวกับข่าวจริงจ�านวน 40 

ข่าว แต่ก่อนที่จะฝึกฝนต้องปรับความเข้าใจดั้งเดิมที่ว่า ข่าวเป็นเรื่อง

ยาก ทกุส่วนในข่าวส�าคญัหมดเลย ท�าให้ย่ิงพยายามจบัใจความกย็ิง่

ลืมไปกันใหญ่ จริงๆ แล้วข่าวมีรูปแบบท่ีตายตัวมากๆ ถ้าฝึกสังเกต 

รปูแบบของข่าวบ่อยๆ ผูเ้รยีนระดบักลางเองกส็ามารถท�าความเข้าใจ

ได้ไม่ยาก ซึง่รปูแบบของข่าวในทีน่ีห้มายถึง ส�านวนต่างๆ ทีใ่ช้เฉพาะ

ในข่าว รวมท้ังโครงสร้างของข่าว และถ้าหากจดจ�าส�านวน และ 

รูปแบบตายตัวเหล่าน้ีได้ ก็จะสามารถจับประเด็นส�าคัญของข่าวได้

แม้ว่าจะเต็มไปด้วยค�าศัพท์ยากๆ หรือไม่รู้จักก็ตาม ส่วนโครงสร้าง

ของข่าวทีว่่าตายตวัคอื 1. ใจความส�าคญัอยูท่ีป่ระโยคแรก ลกัษณะ

จะคล้ายๆ กับการพาดหัวข่าวที่จะบอกรายละเอียดอย่างคร่าวๆ ว่า 

ใคร ท�าอะไร ทีไ่หน อย่างไร 2. ตามด้วยรายละเอยีดขยายใจความ

ส�าคญั กจ็ะลงลกึในจดุท่ีปลีกย่อยลงไปเพือ่ความชดัเจนมากขึน้ และ 

3. จบท้ายด้วยข้อคิดเห็นเกี่ยวกับใจความส�าคัญ ที่อาจจะส�าคัญ

หรือไม่ส�าคัญกับเนื้อข่าวก็ได้

แต่ละข่าวในหนังสือจะเริ่มต้นด้วย “เนื้อหาส่วนหน้า”  

เป็นส่วนของแบบฝึก ให้ฝึกฟังข่าวด้านเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง 

รวม 40 ข่าว เรียงล�าดับจากง่ายไปยาก และแต่ละข่าวมีแบบฝึกย่อย 

5 แบบฝึก ได้แก่ 1. ท�าความเข้าใจภาพรวม ฝึกฟังแล้วจับค�าส�าคัญ

อาทิตย์ นิ่มนวล
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ในข่าว 2. จับใจความส�าคัญ ให้ตั้งใจฟัง “ประโยคแรก” ให้ดีแล้วฝึก

ท�าความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น 3. ท�าความเข้าใจอย่างละเอียด โดย

สังเกตข้อความที่ตามหลัง “ประโยคแรก” เป็นต้นไป 4. ตรวจสอบ

เนือ้หา ให้อ่านสครปิต์ของข่าวทีไ่ด้ฟังในหน้าถดัไป สามารถตรวจสอบ

ความหมายของค�าศัพท์ได้จากรายการค�าศัพท์ในส่วนท้ายของหนงัสอื 

และ 5. ฝึกออกเสียง เพราะการท�าความเข้าใจข่าวที่ได้ยิน สิ่งส�าคัญ

คือการออกเสียงข้อความให้ถูกต้อง และฝึกฝนซ�้าๆ และปิดท้ายด้วย 

“เนือ้หาส่วนหลงั” เป็นส่วนทีร่วบรวมส�านวนทีต่ายตัว และมกัปรากฏ

ซ�้าๆ ในข่าว และตารางค�าศัพท์ส�าคัญ พร้อมค�าแปลเนื้อหาข่าว

ข่าวอาจจะไม่ง่ายก็จริง แต่ก็ไม่ยากไปกว่าที่เราคิด เพียงแค่

ต้องปรบัความเข้าใจเสียใหม่ หมัน่สังเกตรปูแบบของข่าวทีค่่อนข้างจะ

ตายตัว และฝึกฝนบ่อยๆ ด้วย J-NEWS 40 ฟังข่าวญี่ปุ่นระดับกลาง 

ก็จะช่วยให้ข่าวที่ว่าไม่ง่าย กลายเป็นเรื่องที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้...

สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือทั่วไป หรือสั่งซื้อหนังสือผ่าน

ช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.tpabook.com   TPA
news

J-NEWS 40 

ฟังข่าวญ่ีปุน่ระดับกลาง

ผู้เขียน ยูมิ เซงำวะ, ซำจิโกะ คำมิยะ, 

 ซำดำยูกิ คิตำมุระ

ผู้แปล รศ.ทัศนีย์ เมธำพิสิฐ

ราคา 225 บำท (ซีดี 1 แผ่น)

ISBN 978-974-443-614-6

ข่าวสั้น ทันใจข่าวสั้น ทันใจ


