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เม่อ
กลิ่าวิถ้งคุณ์ภาพชีีวิิต่ในการทิำางาน สิ�งสำาคัญก็ค่อ ควิาม

ป้ลิอดภัยัในการทิำางาน โดยัเฉพาะอยั่างยิั�งการทิำางานใน

สถานป้ระกอบ้การ แลิะโรงงานอุต่สาหกรรม ซี้�งมีควิามเสี�ยังต่่อการ

เกิดอุบ้ัต่ิเหตุ่จากการทิำางาน 

เลิ่าเร่�องหนังส่อในเด่อนนี�จ้งขึ้อแนะนำาหนังส่อ “วิศวกรรม

และก�รบริห้�รคำว�มปลอด้ภูัย้ในโรงง�น” เขึ้ียันโดยั วิิฑ่์รย์ั 

สิมะโชีคดี แลิะวิีรพงษ์ เฉลิิมจิระรัต่น์ ทีิ�เป้็นทัิ�งแบ้บ้เรียันมาต่รฐาน

แลิะค่่ม่อป้ฏิิบ้ัติ่การด้านการบ้ริหารควิามป้ลิอดภัยั จากควิาม 

เชี่�อมั�นขึ้องผ่้เขึ้ียันทิี�วิ่า โรงงานทิุกขึ้นาดยั่อมมีโอกาสจัดทิำาสภาพ

ควิามป้ลิอดภัยัให้เกิดในโรงงานขึ้องต่นได้เทิ่าเทิียัมกัน “วิิศวิกรรม

แลิะการบ้ริหารควิามป้ลิอดภัยัในโรงงาน” จ้งเขีึ้ยันขึ้้�นเพ่�อลิด 

ชี่องว่ิางขึ้องโรงงานขึ้นาดกลิางแลิะขึ้นาดเลิ็กทิี�ขึ้าดแคลินบุ้คลิากร

แลิะเอกสารด้านควิามป้ลิอดภัยั 

“วศิวกรรมและก�รบริห้�รคำว�มปลอด้ภูยั้ในโรงง�น”  เลิม่นี�

ได้รับ้ควิามนิยัมมายัาวินานกวิ่า 35 ป้ี  พิมพ์มาแลิ้วิกวิ่า 70,000 เลิ่ม 

แลิะในการพิมพ์ครั�งล่ิาสุดครั�งทีิ� 39 นี� ได้ป้รับ้ป้รุงเน่�อหาโดยัเพิ�ม 

พระราชีบ้ัญญัต่ิโรงงาน พ.ศ.2535 ซี้�งเป้็นฉบ้ับ้ป้ัจจุบ้ัน แลิะยัังคงมี

เน่�อหาต่่าง ๆ อยั่างครบ้ถ้วินสมบ้่รณ์์ ได้แก่

★ ควิามเป้็นมาขึ้องการป้้องกันอุบ้ัต่ิเหตุ่ ทิฤษฎิีทิี�เกี�ยัวิขึ้้อง 

แลิะการดำาเนินการ

★ การจัดการองค์การควิามป้ลิอดภัยั บ้ทิบ้าทิขึ้อง 

ผ่้เกี�ยัวิขึ้้อง การจ่งใจ แลิะการอบ้รมคนงานเพ่�อควิามป้ลิอดภัยั  

★ การจัดสภาพแวิดลิ้อม แลิะการผังโรงงานทิี�ป้ลิอดภัยั

★ ควิามป้ลิอดภัยัในงานเฉพาะด้าน เชี่น การใชี้เคร่�องจักร 

งานเชี่�อม งานเกี�ยัวิกับ้ไฟัฟั้า หม้อไอนำ�า เป้็นต่้น

★ กฎิหมายัเกี�ยัวิกับ้ควิามป้ลิอดภัยั แลิะสุขึ้ภาพอนามัยัใน

การทิำางาน แลิะคำาอธิิบ้ายั

★ กรณ์ีต่ัวิอยั่างจากอุบ้ัต่ิเหตุ่จริง

“วศิวกรรมและก�รบรหิ้�รคำว�มปลอด้ภูยั้ในโรงง�น”  ฉบ้บั้

ป้รบั้ป้รุงนี� จง้ยัังคงเหมาะสำาหรับ้ นกัศก้ษา อาจารย์ัในสายัช่ีาง แลิะ

วิิศวิกรรมศาสต่ร์ทิกุสาขึ้า วิิศวิกรควิามป้ลิอดภัยั แลิะเจ้าหน้าทิี�ควิาม

ป้ลิอดภัยั (จป้.) ทิุกระดับ้  วิิศวิกรโรงงาน ผ่้จัดการ แลิะผ่้ป้ฏิิบ้ัต่ิงาน
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จำา	จิ�ม	ใช้ี ง่ายุดุัจเวทย์ุมนต์
อาทิตย์ นิ�มนวล

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

แม้ว่า
ชี่วิงนี�จะยัังอยั่่ในห้วิงขึ้องโควิิด จนทิำาให้ไม่สามารถ

เดินทิางท่ิองเทีิ�ยัวิยัังต่่างป้ระเทิศได้อย่ัางอิสระเหม่อน

ก่อนแลิะป้ระเทิศญี�ปุ้่นเองก็ยัังอ่วิมกับ้สถานการณ์์โควิิดไม่แพ้ชีาต่ิ

ใดในโลิก มีผ่้ติ่ดเชี่�อรายัวิัน...แต่่นั�นก็ไม่ใชี่เหตุ่ผลิทิี�เราจะหยุัดการ

เรียันร่้ภาษาญี�ปุ้่น เพราะเรียันแล้ิวิก็ต่ิดต่ัวิไป้ใช้ีได้ต่ลิอด ใช้ีงาน

เม่�อไรกไ็ด ้คอลิมันเ์ลิา่เร่�องหนงัสอ่ในฉบ้บั้นี�จง้ขึ้อนำาเสนอหนงัสอ่เลิม่

ใหม่ลิ่าสุดทิี�เกิดมาเพ่�อชีาวิต่่างชีาต่ิ ทิี�สนใจภาษาญี�ปุ้่นอยั่างแทิ้จริง 

เน่�อหาเบ้าๆ ไม่หนักหน่วิงจนทิำาให้ป้วิดหัวิ มาพร้อมกับ้ชี่�อเก๋ๆ วิ่า 

“จำ� • จิ�ม • ใช้ ใน JAPAN” 

หนังส่อเลิ่มนี�เขึ้ียันขึ้้�นมาจากแนวิคิดทีิ�ว่ิา “อยัากให้ชีาวิ 

ต่่างชีาต่ิทิุกคนทิี�จะมาเยั่อนป้ระเทิศญี�ปุ้่นส่�อสารภาษาญี�ปุ้่นได้” แต่่

เป็้นการส่�อสารทีิ�ไม่ต่้องอิงกับ้ภาษาญี�ปุ้่นมาต่รฐานจนเกินไป้ โดยั

นำาเสนอผ่านภาษาญี�ปุ้่นอยั่างง่ายัทิี�สามารถจำาไป้ใชี้ได้ในเวิลิาสั�นๆ 

ขึ้ณ์ะเดยีัวิกนักจ็ะไม่เนน้เร่�องการเรยีันร่ไ้วิยัากรณ์ห์รอ่ต่วัิอักษร เพราะ

วิัต่ถุป้ระสงค์หลิักขึ้อง “จำ� • จิ�ม • ใช้ ใน JAPAN” เน้นให้สามารถ

ใชี้งานภาษาญี�ปุ้่นได้ทิันทิีทิี�เป้ิดอ่านนั�นเอง 

เน่�อหาในเลิ่มจะแบ้่งเป้็น 2 Part ใหญ่ๆ ค่อ Part ขึ้องการ 

ใชีช้ีวีิติ่ เป็้นสถานการณ์์การสนทินาในสถานทีิ�ต่า่งๆ แลิะ Part ขึ้องการ

ส่�อสาร เน้นการสนทินากับ้ผ่ค้นต่ามสถานทิี�ทิอ่งเทิี�ยัวิหรอ่สนทินากับ้

เพ่�อนชีาวิญี�ปุ้น่ กลิา่วิคอ่เป้น็คำาศพัทิ ์แลิะป้ระโยัคสนทินาสั�นๆ สำาหรบั้

การใชีช้ีวีิติ่ทัิ�วิไป้ในป้ระเทิศญี�ปุ้น่ ทิี�ชีาวิต่า่งชีาต่อิยัา่งเราๆ จะต่อ้งได้

ใชี้งานไม่มากก็น้อยั แบ้่งเป้็นหัวิขึ้้อจำาลิองสถานการณ์์ต่ามสถานทีิ� 

ต่่างๆ เชี่น ร้านสะดวิกซี่�อ ร้านอาหาร โรงพยัาบ้าลิ เป้็นต่้น ทิี�บ้อกวิ่า

เหมาะสำาหรับ้ชีาวิต่่างชีาต่ิ แลิะสามารถใชี้งานได้ทิันทิี ก็อย่่ัต่รงทีิ�

เน่�อหาภาษาญี�ปุ้น่ทิกุหนา้จะม ี“โรมันจ”ิ หรอ่อักษรภาษาองักฤษทิี�ใชี้

แทินเสยีัง อกัษรภาษาญี�ปุ้น่กำากับ้ใหท้ิกุจดุ ทิำาใหผ้่อ่้านไมจ่ำาเป้น็ต่อ้ง

ร่้ต่ัวิอักษรญี�ปุ้่นหร่ออ่านป้ระโยัคภาษาญี�ปุ้่นออกมาก่อนก็สามารถ

ใชีไ้ด ้ถา้จะให้สะดวิกกวิา่นั�นหร่อจะเรียักวิา่โกงกวิา่นั�นกค็่อ สามารถ

จิ�มหรอ่ชีี�บ้ทิสนทินาในหน้าทีิ�ต่อ้งการจะพ่ดให้กบั้คนญี�ปุ้น่ด ่แทินการ

พ่ดไป้เลิยัก็ได้ ไม่ต่้องจำาให้เสียัเวิลิา นอกจากนี� ในแต่่ลิะหัวิขึ้้อก็จะ

มีร่ป้ป้ระโยัคพ่�นฐานสั�นๆ พร้อมกับ้คำาศัพท์ิทิี�สามารถแทินทิี�ลิงใน 

ป้ระโยัคนั�นๆ ได้เลิยั ให้ได้ลิองป้ระยัุกต่์ใชี้ให้เหมาะกับ้สถานการณ์์ 

หร่อควิามร่้ส้ก ณ์ เวิลิานั�นๆ กันด้วิยั ชี่วิยัเพิ�มควิามหลิากหลิายั แลิะ

ควิามลิะเอียัดขึ้องการสนทินามากยัิ�งขึ้้�น

นอกจากนี� ใน Part 4 จะเป้็นการแนะนำาสถานทิี�ทิ่องเทิี�ยัวิทิี�

น่าสนใจ รวิมถ้งธิรรมเนียัม ป้ระเพณ์ี หร่อป้้ายัต่่างๆ ทิี�ควิรร่้ เชี่น การ

ใชี้บ้ริการบ้่อนำ�าพุร้อน (อนเซีน) การนมัสการพระต่ามศาลิเจ้าหร่อวิัด

สถานทิี�ทิ่องเทีิ�ยัวิชี่�อดังในโต่เกียัวิ เป้็นต้่น ชี่วิยัให้ผ่้อ่านเขึ้้าใจ แลิะ

เต่รียัมพร้อมสำาหรับ้การทิ่องเทีิ�ยัวิในป้ระเทิศญี�ปุ้่นในแบ้บ้เขึ้้าเม่อง

ต่าหลิิ�วิต่้องหลิิ�วิต่าต่ามได้อยั่างไม่ขึ้ัดเขึ้ิน...

นอกจากจะทิ่องเทีิ�ยัวิป้ระเทิศญี�ปุ้่นได้อยั่างสบ้ายัใจมากขึ้้�น

แลิ้วิ ก็ยัังสามารถผ่กมิต่รกับ้คนญี�ปุ้่นได้ด้วิยั เพราะการพ่ดภาษา

ญี�ปุ้่นกับ้คนญี�ปุ้่นอยั่างน้อยัก็จะช่ีวิยัลิดควิามเครียัดระหวิ่างกันแลิะ

กันได้พอสมควิร ผ่้อ่านทิ่านใดทิี�สนใจ “จำ� • จิ�ม • ใช้ ใน JAPAN” 

สามารถหาซี่�อได้ทิี� ศ่นยั์หนังส่อ ส.ส.ทิ. ทิั�ง 2 สาขึ้า (สุขึุ้มวิิทิ 29 แลิะ

พัฒนาการ 18) หร่อชีอป้ป้ิงผ่านชี่องทิางออนไลิน์ได้ทิี� www.tpab-

book.com แลิะ Shopee (ค้นหาร้านชี่�อ tpabookcentre)




