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ใน
สถำนประกอบกำรห้รือโรงงำนอตุ้สำห้กรรมในประเทศูไทยท่ีใช้ิ

เครือ่งจกัรเพ่ือลดต้น้ทนุกำรผลติ้ เครือ่งจกัรท่ีใชิไ้ฟัฟัำ้ทกุเครือ่ง

ต้้องใชิ้มอเต้อร์เป็นต้ัวต้้นก�ำลัง ดังนั�นควำมร่้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ

มอเต้อร์ไฟัฟั้ำจึงเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรศูึกษำสำขำชิ่ำงไฟัฟั้ำ

เล่ำเรื่องห้นังสือต้อนนี� ขอแนะน�ำห้นังสือ “มอเตอร์ไฟ้ฟ้้า

และการควบคมุ” ซ่ึึ่งเห้มำะส�ำห้รบัศูกึษำควำมร่พื้�นฐำนของกำรเรยีน

สำขำชิ่ำงไฟัฟั้ำเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรศูึกษำระดับส่งขึ�นไป และใช้ิ

เป็นพื�นฐำนกำรประกอบอำชิีพ เขียนโดย อ.ไชิยชิำญ ห้ินเกิด จำก

ประสบกำรณ์์กำรสอนสำขำชิ่ำงไฟัฟั้ำในสถำบันกำรศูึกษำ และกำร

เขียนต้�ำรำเรียนมำกว่ำ 40 ปี

“มอเตอร์ไฟ้ฟ้้า และการควบคุม” เล่มนี� อธุบิำยเรือ่งมอเต้อร์

ประเภทต้ำ่งๆ อย่ำงละเอยีด พรอ้มภำพประกอบจ�ำนวนมำก และแบบ

ฝ่กึห้ดัทำ้ยบท เช่ิน มอเต้อร์ไฟัฟ้ัำกระแสต้รงซึ่ึง่มีส่วนประกอบส�ำคญัๆ

ที่เห้มือนกับเครื่องก�ำเนิดไฟัฟั้ำกระแสต้รง แต้่ส่วนท่ีแต้กต้่ำงกันคือ

ลกัษณ์ะกำรใชิง้ำน มอเต้อรไ์ฟัฟัำ้กระแสสลบัชินดิต้ำ่งๆ เปน็มอเต้อร์

ท่ีใชิง้ำนสะดวก อยำ่งเชิน่ มอเต้อรส์ำมเฟัสซึ่ึง่นยิมใชิอ้ยำ่งแพรห่้ลำย

นอกจำกนั�น ยังมีเรื่องที่ต้้องร่้ไม่ว่ำจะใชิ้งำนมอเต้อร์ชินิดใด 

คอืควำมร่เ้ร่ืองมำต้รฐำน สญัลกัษณ์ ์และอปุกรณ์์ท่ีใชิค้วบคมุมอเต้อร์

ขนำดสำยไฟัฟ้ัำ และอุปกรณ์์ป้องกันมอเต้อร์ รวมทั�งกำรควบคุม

มอเต้อร์ไฟัฟั้ำทั�งมอเต้อร์ไฟัฟั้ำกระแสต้รง และมอเต้อร์ไฟัฟั้ำกระแส

สลับ เนื�อห้ำในเล่มประกอบด้วย 12 บท คือ

  มอเต้อร์ไฟัฟั้ำกระแสต้รง 

  สปลิต้เฟัสมอเต้อร์ 

  คำปำซึ่ิเต้อร์มอเต้อร์ 

  รีพัลชิันมอเต้อร์ 

  ย่นิเวอร์แซึ่ลมอเต้อร์ 

  เชิดเดดโพลมอเต้อร์ 

  ซึ่ิงโครนัสมอเต้อร์ มอเต้อร์สำมเฟัส 

 สัญลักษณ์์และอุปกรณ์์ที่ใชิ้ในกำรควบคุม 

  ขนำดสำยไฟัฟั้ำและอุปกรณ์์ป้องกันมอเต้อร์ 

  กำรควบคุมมอเต้อร์ไฟัฟั้ำกระแสต้รง 

  กำรควบคุมมอเต้อร์ไฟัฟั้ำกระแสสลับ

	ภำคผนวกทำ้ยเลม่ ต้ำรำงพนัขดลวดส�ำห้รบัมอเต้อรส์ำม

เฟัส 

จึงเป็นห้นังสือที่เห้มำะส�ำห้รับนักเรียน นักศึูกษำ ในระดับ

ปวชิ. และ ปวส. ใช้ิประกอบกำรเรียน และช่ิำงไฟัฟ้ัำ ใช้ิประกอบ

กำรท�ำงำนได้

แสงเงิน นาคพัฒน์

สำานักพิมพ์ ส.ส.ท. 

มอเตอร์ไฟัฟ้ัาแลี่ะการควบคุม : 

มอเตอร์์ไฟฟ้าและการ์ควบคุม

ผู้แต่ง: ไชยชาญ หิินเกิิด

ISBN: 978-974-443-732-7

จำานวันหน้า	: 340 หิน้า

รีาคา	: 290 บาท

สำานักพิมพ์	ส.ส.ที่.

ความร้�สำำาหรับเคร่ืองจักรทุกเคร่ืองท่ีต�องใชี�มอเตอร์เป็นตัวต�นกำาลัี่ง
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โจทย์์ 500 N4-N5

ผู้เข่ยน	 โนริิโกิะ มััทสึึโมัโตะ, ฮิิโตโกิะ ซาซากิิ

ผู้แปล กิองบริริณาธิิกิาริ 

 สึำานักิพิิมัพิ์ภาษาและวััฒนธิริริมั

รีาคา	 260 บาท

ISBN 978-974-443-775-4

หมวัด ภาษาญ่�ปุ่่�น (เตริ่ยมัสึอบวััดริะดับ)
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โปรดระวัง “โจทย์” ขึ�นบ�าน
อาทิตย์ นิ�มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

รีะหวั่าง
ที่เกิดกำรระบำดของเชิื�อไวรัสโควิด-19 นี� ทำง

ส�ำนักพมิพเ์องกเ็จอผลกระทบไปเต้ม็ๆ และต้อ้ง

เผชิิญกับควำมท้ำทำยให้ม่ๆ ที่ประดังเข้ำมำแบบไม่ทันให้้ต้ั�งต้ัวใดๆ 

ทั�งสิ�น ไห้นจะต้้องย้ำยฐำนท่ีมั่นจำกกำรจ�ำห้น่ำยห้นังสือในงำน

สัปดำห้์ห้นังสือแห้่งชิำต้ิไปบนออนไลน์เป็นครั�งแรก มีเวลำให้้เต้รียม

กำรเพยีง 1 เดอืนไมเ่ต้ม็ด ีไห้นจะต้อ้งท�ำต้ำมมำต้รกำรท�ำงำนทีบ่ำ้น

อีก ห้ยิบจับอะไรก็ไม่สะดวกเห้มือนต้อนอย่่ออฟัฟิัศู แล้วในจังห้วะ

เดยีวกันนี�กม็หี้นังสอืทีจ่่อควิออกให้ม่พอดีแต้ก่ต็้อ้งโดนเล่ือนกำรวำง

จ�ำห้น่ำยออกไปก่อนอย่ำงน่ำเสียดำย แต้่ ณ์ ขณ์ะที่ทุกคนก�ำลังอ่ำน

บทควำมนี� ห้นงัสอืเลม่นี�กไ็ดว้ำงจ�ำห้นำ่ยเปน็ท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ ห้นงัสอื

เล่มที่ว่ำนี�คือ “โจทย์ 500 N4-N5”

ย้อนเวลำกลับไปห้ลำยปีดีดัก มีห้นังสือซึ่ีรีส์ห้นึ่งชิื่อว่ำ 500 

ค�ำถำมต้ะลุย JLPT ในซึ่ีรีส์มีด้วยกันทั�งห้มด 3 เล่ม ต้่ำงได้รับควำม

นิยมจำกผ่้อ่ำนพอสมควร แต่้ก็ไม่ถึงกับดีมำกนัก วันเวลำผ่ำนไป

ห้นังสือซึ่ีรีส์นี�ก็ล้มห้ำยต้ำยจำกจำกแผงห้นังสือไปอย่ำงชิ่วยไม่ได้

และปัจจุบันก็ได้มีโอกำสกลับมำจุต้ิให้ม่ในซึ่ีรีส์ห้นังสือแนวเต้รียม

สอบวัดระดับล่ำสุดของทำงส�ำนักพิมพ์ภำษำและวัฒนธุรรมในชิื่อ 

“โจทย์ 500” ประเดิมเล่มแรกด้วยระดับ N4-N5 ซึ่ึ่งได้รับกำรพัฒนำ

มำจำกเวอร์ชิั่นก่อน มีกำรปรับเปลี่ยนโจทย์ค�ำถำมให้้เห้มำะสมกับ

ระดบัมำกย่ิงขึ�น ปรบักำรอธิุบำยเลก็นอ้ย โดยเนื�อห้ำในห้นังสอืยงัคง

ร่ปแบบที่เข้ำใจง่ำยไว้อย่ำงครบถ้วน ประกอบด้วยโจทย์ปัญห้ำแยก

เป็น 3 ทักษะ 3 ส่วนในห้น้ำเดียวกัน ได้แก่ ต้ัวอักษร ค�ำศูัพท์ และ

ไวยำกรณ์์ จ�ำนวนทั�งสิ�น 500 ข้อ เฉลี่ยในปริมำณ์ท่ีเท่ำๆ กันอย่ำง

เห้มำะสม แบ่งออกเป็น 4 สัปดำห้์ สัปดำห้์ละ 7 วัน (และเมื่อท�ำทุก

ข้อในแต่้ละสัปดำห์้ครบแล้วก็อย่ำลืมมำบันทึกผลกำรเรียนร่้ท่ีท�ำได้

ในห้นำ้เปดิของแต้ล่ะสปัดำห้ด์ว้ยนะ) เมือ่พลกิไปอกีห้นำ้ห้นึง่จะเปน็

เฉลยค�ำต้อบของค�ำถำมในห้น้ำก่อนห้น้ำ ประกบกันแบบ 1 ต้่อ 1 มี

ค�ำอธุิบำยสั�นๆ กระชิับได้ใจควำม เพ่ือให้้ใชิ้เวลำในกำรท�ำโจทย์ให้้

สั�นที่สุดเสมือนกำรสอบจริงๆ ใชิ้เวลำเพียงวันละ 20 นำทีเท่ำนั�น พอ

จบในแต่้ละสัปดำห์้จะมีแบบฝึ่กทบทวนปิดท้ำยให้้ในทุกๆ สัปดำห์้

นอกจำกนี� ในส่วนท้ำยของห้นังสือก็จะมีภำคผนวกส่วนต้่ำงๆ เชิ่น 

รำยกำรค�ำศูัพท์ คันจิ ห้รือรำยกำรร่ปประโยคทำงไวยำกรณ์์รวบรวม

ไว้ในกรณ์ีที่ต้้องกำรกำรค้นห้ำที่รวดเร็วยิ่งขึ�นด้วย

ห้ลังจำกที่ประชิำสัมพันธุ์ซึ่ีรีส์ “โจทย์ 500” ออกไปก็ได้รับ

ควำมสนใจจำกผ่้อ่ำนห้ลำยๆ คนเป็นอย่ำงดี โดยในเล่มแรกนี� โจทย์ 

500 N4-N5 ก็จะประเดิมวำงจ�ำห้น่ำยในชิ่วงต้้นเดือนเมษำยน 2563 

และในเดือนเดยีวกันนี�กจ็ะมเีลม่อืน่ๆ ในซีึ่รสีต์้ำมมำอีกอยำ่งต้อ่เน่ือง

ก็คือ โจทย์ 500 N3 นั่นเอง ส�ำห้รับผ่้อ่ำนคนไห้นที่ชิอบ และรักกำร

ฝ่กึท�ำโจทย์บอ่ยๆ จ�ำนวนมำกๆ เพ่ือประลองควำมร่ท้ีไ่ด้เรียนมำคงจะ

ต้กห้ลมุรักซึ่รีส์ี โจทย์ 500 นี�ได้อย่ำงไม่ยำกเยน็ ดว้ยเอกลกัษณ์์ทีโ่ดด

เด่นเรื่องควำมคุ้มค่ำ สำมำรถฝ่ึกฝ่นทักษะถึง 3 ทักษะได้พร้อมๆ กัน 

ชิว่ยเพ่ิมพ่นควำมร่ด้้ำนตั้วอกัษร ค�ำศูพัท ์และไวยำกรณ์์ญ่ีปุน่ได้เป็น

อย่ำงดีในปริมำณ์ท่ีพอเห้มำะ ไม่มำกไม่น้อยจนเกินไป สำมำรถห้ำ

ซึ่ื�อได้แล้ววันนี�ที่ร้ำนห้นังสือทั่วไป ศู่นย์ห้นังสือ ส.ส.ท. ทั�ง 2 สำขำ

(สุขุมวิท 29 และ พัฒนำกำร 18) ห้รือในชิ่วงที่ไวรัสโควิด-19 ก�ำลัง

ระบำดนี� จ�ำเป็นต้้องกักต้ัวอย่่กับบ้ำน ก็สำมำรถสั่งซึ่ื�อห้นังสือผ่ำน

ชิ่องทำงออนไลน์ได้ที่ www.tpaboo k.com 


