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สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุน่) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ด้วยความร่วมมอืร่วมใจ

ของกลุ่มบุคคลที่ได้ผ่านการศกึษาระดบัต่าง ๆ จากประเทศญี่ปุ่น โดยได้รบัความร่วมมอืทางด้าน

ทุนทรพัย์บางส่วนจาก The Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) เพื่อ

ใช้จ่ายในการด�าเนินงานกิจกรรมของสมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท. ฝ่าย

โรงเรยีนภาษาและวฒันธรรม ฝ่ายพฒันาธุรกจิการศกึษาและสิ่งพมิพ์ ฝ่ายการศกึษาและฝึกอบรม 

ฝ ่ ายพัฒนาและส ่ ง เสริมอุตสาหกรรม ฝ ่ ายพัฒนาและจัดการความรู ้  ฝ ่ ายบริการ 

สอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายวินิจฉัยและให้ค�าปรึกษาสถานประกอบการ และ 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแต่ละฝ่ายจัดด�าเนินการโดยสมาชิกของสมาคมฯ ท�าหน้าที่เป็น 

คณะที่ปรกึษารบัผดิชอบบรหิารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ส�าหรับฝ่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท. โดยแผนกต�าราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม  

มีนโยบายพื้นฐานคือ การส่งเสริมและเร่งรัดให้มีการจัดพิมพ์หนังสือต�าราทางเทคโนโลยี 

ทกุประเภท รวมถงึหนงัสอืทางดา้นการบรหิารจดัการธุรกจิ อตุสาหกรรม ทั้งที่เป็นงานแปลโดยตรง 

งานแปลเรยีบเรยีง งานถอดความ งานรวบรวม งานแต่ง และงานส�ารวจวจิยัทางด้านอุตสาหกรรม 

โดยที่สมาคมฯ มีความเห็นว่าหนังสือต�าราภาษาไทย โดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษาแขนงวิชา

เทคโนโลยีต ่าง ๆ ยังมีอยู ่ในปริมาณจ�ากัด ไม่พอเพียง ถ้าส ่งเสริมให้มีหนังสือเช ่นนี้ 

เพิ่มขึ้น ย่อมมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางเทคโนโลยีให้สูงขึ้นและแพร่หลายขึ้น 

โดยปริยาย อีกทั้งยังช่วยสร้างสรรค์ปัญญา ความคิดริเริ่ม และความรู้ความเข้าใจอันถูกต้อง  

ซึ่งจะเป็นการปูรากฐานส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นประโยชน์แก่สังคม

อุตสาหกรรมโดยส่วนรวม

ปัจจุบนั สมาคมฯ ยงัคงมเีจตนารมณ์อนัแน่วแน่ที่จะขยายงานทุก ๆ ฝ่ายต่อไปอย่าง 

ไม่หยุดยั้ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ของสมาคมฯ ในการด�าเนินกิจการที่มิใช่

การแสวงหาผลก�าไร หากมุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาและประชาชนได้มีโอกาสซื้อหาหนังสือต�ารา 

ในราคาย่อมเยาเช่นนี้คงเกดิประโยชน์แก่สงัคมส่วนรวมทั้งในทางตรงและทางอ้อม และหากสถาบนั

การศกึษาใดต้องการใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อใช้ประกอบการศกึษา ทางสมาคมฯ กม็ไิด้ขดัข้อง แต่

ใคร่ขอให้ท�าเรื่องขออนุญาตต่อทางสมาคมฯ ก่อน

อนึ่ง สมาคมฯ ใคร่ขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อผู้เขยีนและคณะผู้จดัท�าที่ได้

พากเพียรจนท�าให้ต�าราชุดนี้ส�าเรจ็ขึ้นมาได้ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

   (ศ.กติตคิณุ ดร.ววิฒัน์ ตณัฑะพานชิกลุ)
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คำ�แถลงของสำ�นักพิมพ์ ส.ส.ท.

ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. โดยแผนกต�าราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม วิวัฒนาการ 

มาจากโครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อว่า โครงการต�ารา ซึ่งจัดตั้งขึ้น 

เมื่อปี พ.ศ. 2516 พร้อม ๆ กบัการก่อตั้งสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมุ่งหวงัที่จะ

ให้มตี�าราทางด้านวทิยาการต่าง ๆ ทั้งในระดบัอาชวีศกึษาและประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ทางด้านช่างที่สามารถน�าไปใช้ปฏบิตังิานได้

ในระยะแรกนั้น ต�าราที่ผลติโดยโครงการต�ารา ส่วนใหญ่จะเป็นหนงัสอืแปลจากต้นฉบบั

ภาษาญี่ปุ ่น ต ่อมาจึงได ้ขยายขอบข่ายของการจัดพิมพ์ครอบคลุมไปถึงงานแปลและ 

เรยีบเรยีงจากต้นฉบบัภาษาอื่น งานเรยีบเรยีง-เขยีนต�าราจากประสบการณ์ของผู้ช�านาญในแต่ละ

สาขา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์จากสถาบันการศกึษา

ต่อมาในระยะ 4-5 ปี หลังจากการก่อตั้งสมาคมฯ โครงการต�าราได้วิวัฒนาการเป็น

โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม และเป็นส่วนต�าราสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรมใน 

ปี พ.ศ. 2539 พร้อม ๆ กบัการขยายขอบข่ายหนงัสอืที่จดัพมิพ์เพิ่มเตมิ ได้แก่ หนงัสอืทางด้าน

การบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการคุณภาพ และอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

การด�าเนนิงาน

โดยที่หนังสือที่จัดพิมพ์โดยสมาคมฯ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไป ทางสมาคมฯ จงึใคร่ขอเชญิชวนให้ผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรม และสถาบนั

การศกึษาได้ช่วยกนัเขยีน-เรยีบเรยีงหนงัสอืทางด้านเทคนคิอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ให้แพร่หลาย

ยิ่งขึ้น โดยสมาคมฯ ยนิดใีห้การสนบัสนุนในด้านการจดัพมิพ์

ส�านักพิมพ์ ส.ส.ท. ขอขอบคุณท่านผู้เขียน-เรียบเรียงและเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ  

ทกุท่านที่ให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดใีนการจดัพมิพ์หนงัสอืเล่มนี้ และหวงัว่าหนงัสอืเล่มนี้จะมส่ีวน

ช่วยในการพฒันาเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมของประเทศ และหากท่านผูอ่้านมข้ีอชี้แนะประการใด 

ขอได้โปรดแจ้งให้ทางส�านกัพมิพ์ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
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°“√‡¢’¬π‡Õ° “√
„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

µ Õ π ∑’Ëµ Õ π ∑’Ë∑’Ë



1
«‘∏’‡¢’¬π

‡Õ° “√µ‘¥µàÕß“π

∫ ∑ ∑’Ë∑’Ë∫ ∑ ∑’Ë∑’Ë
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„πªí®®ÿ∫—π «‘»«°√µâÕßª√—∫µ—«„Àâ‡¢â“°—∫°“√∑”ß“π ¡—¬„À¡à µâÕß

 ◊ËÕ “√°—∫Àπà«¬ß“π∑—Èß¿“¬„π·≈–°—∫Àπà«¬ß“π¿“¬πÕ° ‚¥¬‡©æ“–„π¬ÿ§°“√

 ◊ËÕ “√‰√âæ√¡·¥π·≈–°“√ª√—∫µ—«∑“ß‡»√…∞°‘® ÷́Ëß¡’™“«µà“ßª√–‡∑»‡¢â“¡“

∫√‘À“√®—¥°“√ ∂“πª√–°Õ∫°“√¡“°¡“¬„πª√–‡∑»‰∑¬  ‘Ëß‡À≈à“π’È∑”„Àâ«‘»«°√

µâÕß “¡“√∂µ‘¥µàÕß“π„π√–¥—∫ “°≈‰¥â ¥—ßπ—Èπ°“√„™â¿“…“Õ—ß°ƒ…‡ªìπ ◊ËÕ„π°“√

‡¢’¬π·≈–æŸ¥‡æ◊ËÕπ”‡ πÕß“πÀ√◊Õµ‘¥µàÕß“π ®÷ß‡ªìπ ‘Ëß∑’ËÀ≈’°‡≈’Ë¬ß¬“° ·≈–

®”‡ªìπµâÕß°√–∑”‡æ◊ËÕ§«“¡°â“«Àπâ“„πÕ“™’æ √«¡∑—Èß‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡§≈àÕßµ—«„π

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π

‡Õ° “√µ‘¥µàÕß“π∑’Ë ”§—≠¡’¥—ßπ’È

·∫∫øÕ√å¡  (Forms)

 ∂“πª√–°Õ∫°“√¡—°®–¡’·∫∫øÕ√å¡¢Õßµπ‡æ◊ËÕ„™â„π°‘®°“√µà“ß Ê

 ”À√—∫°“√µ‘¥µàÕ¿“¬„πÀπà«¬ß“π ‡™àπ ·∫∫øÕ√å¡¢Õ„™â√∂ ·∫∫øÕ√å¡¢Õ‡∫‘°

«— ¥ÿ „∫≈“ œ≈œ ºŸâ‡¢’¬π¡’Àπâ“∑’Ë°√Õ°¢âÕ§«“¡ —Èπ Ê °“∂Ÿ°/º‘¥ «ß°≈¡ ¢’¥‡ âπ„µâ

¥—ßπ—Èπ¿“…“∑’Ë‡¢’¬π®÷ß —Èπ °√–™—∫ Õ“®‡ªìπ§” «≈’ À√◊Õª√–‚¬§ —Èπ Ê „Àâ‡¢â“„®ßà“¬
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„∫≈“ªÉ«¬

TIGER PULP & PAPER Co. Ltd.

Khon Kaen

LEAVE APPLICATION

Name : Danai   Suetrong Position :   Engineer
Dept. : Maintenance
Applies for leave : ✓ sick     business   maternity

       annual leave without paid
for  2   day (s)  from  5/3/99    to  6/3/99.  Given address when
applied for more than 5 days ___________________________
Reasons for leave : high  fever
(Physicianûs certificate is needed if sick leave exceeds 3 days.)

Danai  Suetrong 7/3/99
    

(Applicant) (Date)

  Sanction     Refused Montree


Department Head

10/3/99


(Date)

✓

µ—«Õ¬à“ß∑’Ë 1
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·∫∫øÕ√å¡°“√∫”√ÿß√—°…“‡§√◊ËÕß

Maintenance Record

Machine Type Plastic Forming Machine No. PF 7
Date 27/2/99 Time 11.30

Symptom Probable cause Action taken

Vibration Machine incorrectly Placed in position, on

bedded down stable and floor

‡Õ° “√°“√ àß¡Õ∫ß“π·≈–

µÕ∫√—∫ß“π∑’Ë àß¡Õ∫

 à«π·√° ºŸâ√—∫‡À¡“ (contractor) √–∫ÿ«à“ ‰¥â°√Õ°‡Õ° “√∑ÿ°©∫—∫‡ √Á®
‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ®÷ß‰¥â·π∫©∫—∫®√‘ß∑—ÈßÀ¡¥¡“æ√âÕ¡Àπ—ß ◊Õπ’È Õπ÷Ëß„π à«π¢Õßß“π
‡™◊ËÕ¡‰¥â√—∫°“√µ√«® Õ∫‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ß“π∑ÿ°™‘Èπ√«¡∑—Èßß“π à́Õ¡·´¡°Á‰¥â∑”
‡√’¬∫√âÕ¬·≈â«‡™àπ°—π   ·≈–‰¥â√—∫°“√µ√«® Õ∫´È”

 à«π∑’Ë Õß ·®âß«à“∫√‘…—∑ Baustahl ‰¥âµ√«® Õ∫¢π“¥¢Õß™‘Èπß“π®“°
ºŸâ√—∫‡À¡“·≈â«º≈ª√“°Ø«à“‡∑à“°—π  ·≈–‡ÀÁπ§«√„Àâ√—∫¡Õ∫‰¥â

 à«π∑’Ë “¡ √–∫ÿ«à“ ‡Õ° “√™ÿ¥π’È‡ªìπ°“√ àß¡Õ∫ß“π„À¡à „™â·∑π™ÿ¥

V02-075 ( ÷́Ëßµ√«® Õ∫ß“π‡æ’¬ß∫“ß à«π) ß“π∑’Ëπ” àß∑—ÈßÀ¡¥„π§√—Èßπ’È‰¥â

§ÿ≥¿“æµ“¡¡“µ√∞“π∑ÿ°™‘Èπ

µ—«Õ¬à“ß∑’Ë 2

µ—«Õ¬à“ß∑’Ë 3
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ERAWAN OFFSHORE PLATFORM

COMPLETED ISOMETRIC
WELDING NDE/PWHT/PMI PACK

HANDOVER AND ACCEPTANCE CERTIFICATE

The following Isometric sheet has been completed and is submitted for BS acceptance.
Isometric No :    M-100-07-GOH-507 Sheet No.   1/1

Declaration by Contractors

We certify that the above Isometric is completed and complies with the following statements.
1. Full documentation completed and included in pack are all original documents.
2. All welds have been visually examined.

3. All NDE/PWHT/PMI has been carried out, and any repairs completed and re-tested.

Signed G. Kirchoff Date : 09/9/99

The above Isometric has been checked by Baustahl International Corporation and found to
be acceptable.
This ISO pack is now considered handed over.

Signed for  Baustahl  D. Dafney Date :   09 Oct 1999

The above Isometric is returned   :   as the following items are incorrect/incomplete.

This Pack is submitted to release Test Pack No V02-075 which is a Part Test.

Resubmit when ISO is fully completed.

Signed for Baustahl   James  Hawkin Date :  09 Sept 1999

APPROVED
COMPLETED BY CONTRACTOR

BAUSTAHL

SIGNATURE BS    EOP

NAME SIGN. D.Dafney

APPROVED BY :

DATE NAME : D. Dafney

DATE : 09 Oct 1999
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·∫∫øÕ√å¡√“¬ß“π°“√µ√«® Õ∫

‡¡◊ËÕß“π¡’ªí≠À“ À√◊Õ‡ √Á®‡√’¬∫√âÕ¬„π·µà≈–™à«ß À√◊Õ‡¡◊ËÕ‡ √Á®‡√’¬∫√âÕ¬

∑—ÈßÀ¡¥æ√âÕ¡®– àß¡Õ∫ß“π°Áµ“¡ ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß®–∑”Àπ—ß ◊Õ·®âß„ÀâΩÉ“¬∑’Ë√—∫º‘¥

™Õ∫¡“µ√«® Õ∫ „π°“√π’È°ÁÕ“®®–µâÕß°√Õ°¢âÕ§«“¡≈ß„π·∫∫øÕ√å¡ ·≈–ΩÉ“¬

µ√«® Õ∫°Á®–°√Õ°¢âÕ§«“¡≈ß„π·∫∫øÕ√å¡¢Õßµπ‡™àπ°—π  ‡æ◊ËÕ√“¬ß“π„Àâ

Àπà«¬‡Àπ◊Õ∑√“∫«à“ß“ππ—Èπ‡√’¬∫√âÕ¬À√◊Õ¡’ªí≠À“‡™àπ‰√ ¥—ßµ—«Õ¬à“ßµàÕ‰ªπ’È ´÷Ëß

ºŸâ√—∫‡À¡“™à«ß‰¥â∑”∫—π∑÷°¢Õ„ÀâºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß¡“µ√«® Õ∫ß“π∑àÕ∑’Ë∫√‘‡«≥∑ÿàπÀ√◊Õ

·æ∑’ËÕ¬Ÿà„π∑–‡≈≈÷° ÷́Ëß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õßß“π°àÕ √â“ß·∑àπ¢ÿ¥‡®“–πÈ”¡—ππÕ°™“¬Ωíòß

·≈–ºŸâ‰ªµ√«®‰¥â∫—π∑÷°„π√“¬ß“π«à“√–∫∫ß“π∑àÕ∑—ÈßÀ¡¥ ù‰¡àºà“π°“√µ√«®û

‡æ√“– ’¬—ß‰¡à‡√’¬∫√âÕ¬µâÕß∑”„Àâ‡ √Á®¿“¬„π 1  —ª¥“Àå ·≈â«®÷ß àß¡Õ∫ß“π„Àâ∫√‘…—∑

‰∑¬ÕÕ¬≈åµàÕ‰ª‰¥â

µ—«Õ¬à“ß∑’Ë 4




