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จิ๊ก (Jig) และฟิกซ์เจอร์ (Fixture) เป็นเครื่องมือที่จ�าเป็น 

อย่างยิง่ส�าหรบัการผลติงานต่างๆ ในโรงงานอตุสาหกรรม 

ทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ ถูกออกแบบ และสร้างขึ้นเพื่อยึดจับ รองรับ 

และก�าหนดต�าแหน่งช้ินงาน เพือ่ให้แน่ใจว่าในการเจาะรหูรอืตกแต่ง

ด้วยวธิอีืน่ๆ จะได้ตรงตามต�าแหน่งเดมิหรอืได้ขนาดตามรายละเอียด

ที่ก�าหนดในระหว่างกระบวนการผลิต และกระบวนการประกอบ จึง

เป็นเครื่องมือที่มีความส�าคัญต่อกระบวนการผลิต และกระบวนการ

ประกอบของอุตสาหกรรมที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก และโลหะ

ให้มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 

เล่าเรื่องหนังสือตอนนี้จึงขอแนะน�าหนังสือเรื่อง “การออก

แบบจิก๊และฟิกซ์เจอร์ (ฉบบัปรบัปรงุ)” ซึง่ปรบัปรงุจากหนงัสือ “การ

ออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์” พิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 เขียนโดย 

รศ.วชริะ มทีอง ซึง่พมิพ์แล้วกว่า 30 ครัง้ และได้รบัรางวลัหนงัสือยอด

นิยมของ ส.ส.ท. จ�าหน่ายได้มากกว่า 10,000 เล่ม  

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยหลักการสร้างจิ๊ก และฟิกซ์

เจอร์ขั้นพื้นฐาน การออกแบบจิ๊ก และฟิกซ์เจอร์ให้ประหยัด แบบ 

ดรออิ้งของจิ๊ก และฟิกซ์เจอร์ และ Geometric Dimensioning and 

Tolerancing (GD&T) จิ๊ก และฟิกซ์เจอร์แบบโมดูลาร์ จิ๊ก และฟิกซ์

เจอร์ส�าหรับงานเชื่อมจิ๊ก และฟิกซ์เจอร์ส�าหรับเครื่องจักรระบบเอ็นซี 

และซีเอ็นซี วัสดุที่ใช้ท�าจิ๊ก และฟิกซ์เจอร์ การวางแผนการออกแบบ

จิ๊ก และฟิกซ์เจอร์ จนถึงการน�าความรู้เกี่ยวกับจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ไป 

ใช้งาน 

“การออกแบบจิ๊ก และฟิกซ์เจอร์ (ฉบับปรับปรุง)” เล่มนี้จึง

เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเก่ียวกับการออกแบบจิ๊ก และฟิกซ์

เจอร์ตั้งแต่พื้นฐาน ทั้งระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี รวมทั้งผู้ที่

ท�างานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน และออกแบบ

จิ๊กและฟิกซ์เจอร์ 

(ฉบับปรับปรุง)
“การออกแบบจิก๊และฟิกซ์เจอร์”

การออกแบบจิก๊และฟิกซ์เจอร์ (ฉบบัปรบัปรงุ)

ผู้เขียน :  รศ.วชิระ มีทอง

ISBN :  978-974-443-664-1

จ�านวนหน้า :  296 หน้า

ราคา :  250 บาท
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ได้เลย 3. คนัจทิีม่ส่ีวนประกอบเหมอืนกนั ข้อนีเ้น้นไปทีส่่วนประกอบ

ของคันจิ ซึ่งเป็นวิธีการที่หลายคนใช้ในการจดจ�า เพราะคันจิหลายๆ 

ตัวใช้ส่วนประกอบเดียวกันนั่นเอง และ 4. คันที่มีส่วนประกอบและ

เสียงอ่านเหมือนกัน ข้อนี้จะช่วยลดเวลาในการจดจ�าลงไปได้ค่อน

ข้างมาก เพราะคนัจบิางตวันอกจากจะใช้ส่วนประกอบเหมอืนกนัแล้ว 

(คล้ายกับข้อ 3.) ก็ยังมีเสียงอ่านที่เหมือนกันอีกด้วย ช่วยให้เดาทาง

คันจิใหม่ๆ ได้ในระดับหนึ่ง ทั้ง 4 ข้อนี้ถือเป็นความพิเศษที่หนังสือ

หลายๆ เล่มยังไม่มี

ใครที่ชอบท�าแบบฝึกหัด ซีรีส์นี้ก็มีมาให้อย่างเต็มพิกัด แบบ

ฝึกหดัพืน้ฐานทีจ่�าเป็นกม็มีาให้ครบ และในบางแบบฝึกหดักจ็ะได้ฝึก

การฟังไปพร้อมๆ กันด้วย เนื่องจากเป็นแบบฝึกหัดที่ต้องท�าร่วมกับ

การฟังเสียงจากซีดีประกอบ เรียกได้ว่าฝึกทั้งคันจิ ฝึกทั้งการฟังไป

ด้วยเลยในตัว...ส�าหรับเพื่อน ๆ  นักอ่านที่สนใจหนังสือซีรีส์ 500 คันจิ

พื้นฐานในชีวิตประจ�าวัน ทั้งเล่ม 1 และ 2 สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้

ที่ศูนย์หนังสือ ส.ส.ท. (สาขาสุขุมวิท 29 และพัฒนาการ 18) ร้าน

หนังสือทั่วไป หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.tpabook.

com TPA
news

ไม่
ขอพูดพร�่าท�าเพลง เมื่อเร็วๆ นี้ส�านักพิมพ์ภาษาและ

วัฒนธรรมผลิตหนังสือเสริมทักษะด้านคันจิเล่มใหม่ล่าสุด

ออกมา 1 ซีรีส์ แต่พอได้ยินค�าว่า “คันจิ” แล้วก็ไม่อยากให้ผู้อ่าน 

ทุกคนรู้สึกเบ่ือหรือไม่ชอบหน้าคันจิกัน เพราะถึงอย่างไร คันจิก็เป็น

เรือ่งทีแ่ยกออกจากการเรยีนภาษาญีปุ่น่ไม่ได้ และเมือ่เรยีนในระดบั

สูงขึ้นไปก็ยิ่งหลีกเลี่ยงท่ีจะไม่เจอคันจิไม่ได้ไปกันใหญ่ แต่การกลับ

มาครัง้นีม้สีิง่ทีพ่เิศษกว่าทกุครัง้ เป็นความพเิศษทีช่่วยให้สนกุกับการ

เรยีนคนัจมิากขึน้ ขอแนะน�าทกุท่านให้รูจ้กักับซีรีส์ 500 คนัจพิืน้ฐาน

ในชีวิตประจ�าวัน 1-2

ก่อนจะไปไหนไกล เรามาเคลียร์ความเข้าใจกันก่อน หนังสือ

ซีรีส์ 500 คันจิพื้นฐานในชีวิตประจ�าวัน นี้มีด้วยกัน 2 เล่มจบ ซึ่งจะมี

คันจิเล่มละ 250 ตัว รวมกัน 2 เล่มถึงจะได้ 500 ตัว ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อ

ไม่ให้เนื้อหาหนักจนเกินไป ผู้อ่านจะได้ค่อยๆ เรียนอย่างค่อยเป็น 

ค่อยไป และลงลึกในรายละเอียดอย่างเต็มที่ โดยแบ่งออกเป็นบทๆ 

ผ่านการจ�าลองสถานการณ์ต่างๆ และแน่นอนว่าหนังสือแนวนี้ก็จะ

ต้องสอนเรื่องพื้นฐานทั่วๆ ไปอย่างรูปร่างหน้าตาของคันจิ เสียงอ่าน

อง-คนุ ความหมาย ตวัอย่างค�าศพัท์คนัจ ิจ�านวนขดี วธิกีารเขียน หรอื

อะไรที่เป็นเรื่องพื้นฐานก็มีมาให้ครบ ซึ่งตัวอย่างค�าศัพท์คันจิในซีรีส์

นี้จะคัดมาเฉพาะค�าที่ใช้งานจริง และใช้กันบ่อย ๆ เท่านั้น จะ

ไม่ได้ให้ค�าศัพท์ทุกค�าท่ีมีคันจิตัวน้ันประสมอยู่ ผู ้เขียนให้

เหตผุลว่า เนือ่งจากเป็นหนงัสอืระดบัต้น ค�าศพัท์คนัจบิางค�าที่

มีโอกาสได้ใช้น้อยหรือยังไม่จ�าเป็นต้องจ�าในตอนนี้จะไม่ใส่ไว้

ในเนื้อหาให้เป็นภาระของผู้อ่าน ผู้อ่านจะได้จดจ�า และน�าค�า

ศัพท์คันจิที่ใช้งานได้บ่อยๆ แน่ๆ ไปใช้ให้คล่องแคล่วเสียก่อน

มาถึงสิ่งพิเศษที่ได้เกริ่นไปในตอนต้นกันบ้าง คันจิ

แต่ละตัวจะมีส่วนของ memo ไว้ด้วย ซึ่งส่วน memo น้ีจะ

รวบรวมเทคนคิช่วยจ�าคนัจติวัน้ันๆ ไว้ และเป็นเทคนิคท่ีใช้งาน

ได้จริง ไม่ต้องใช้จินตนาการกันไปไกลให้ปวดหัว มีอยู่หลักๆ 

4 ข้อคือ 1. ส่วนประกอบบางส่วนของคันจิเป็นอักษรคา- 

ตากานะหรือคันจิตัวอื่น ข้อนี้จะแสดงให้เห็นว่า คันจิบางตัว

เป็นการประกอบขึน้จากอกัษรคาตากานะหลาย ๆ  ตวัเข้าด้วย

กัน และเมื่อผู้อ่านเห็นดังนั้นก็จะช่วยลดความตื่นกลัวคันจิ

ใหม่ๆ ลงไปได้ เพราะถึงจะเป็นคันจิตัวใหม่ แต่วิธีการเขียน

และหน้าตากเ็ป็นวธิเีดมิๆ หน้าตาเดมิๆ ทีไ่ด้รบัการอพัเกรดขึน้

มาใหม่เท่านั้น 2. คันจิที่คล้ายกัน ข้อนี้แสดงหน้าตาของคันจิ

ที่คล้ายคลึงกัน เวลาจดจ�าก็สามารถจ�ารวมกันเป็นกลุ่มก้อน

อาทิตย์ นิ่มนวล

สำานักพิมพภาษาและวัฒนธรรม

คันจิ...เรื่องเก่าในรูปแบบใหม่

500 คนัจพิืน้ฐานในชีวติประจ�าวนั 1 
จ�านวนหน้า 296 หน้า

ราคา 325 บาท (ซีดี MP3 1 แผ่น)

ISBN 978-974-443-761-7

500 คนัจพิืน้ฐานในชีวติประจ�าวนั 2

จ�านวนหน้า 348 หน้า

ราคา 355 บาท (ซีดี MP3 1 แผ่น)

ISBN 978-974-443-762-4

ผู้เขียน  AJALT   ผู้แปล รศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ


