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13 กฏระเบียบต่าง ๆ ” ในประเทศญี่ปุ่น ” 
ที่ยากจะเขา้ใจส าหรับชาวต่างชาติ !! 

Japanese Style 

มีเร่ืองราวมากมายเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ
ของชีวิตของคนญี่ปุ่น และถ้าคุณมีแพลนที่
จะไปเที่ยวประเทศนี้ให้เตรียมพร้อมที่จะ
ยอมรับกฎและพฤติกรรมของพวกเขา 

วันนี้เราจึงน ากฏต่างๆ เหล่านี้มาน าเสนอ
เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจกฎและความหมาย
ที่มาของกฎเหล่าน้ีของพวกเขา 

1.ผู้หญิงในประเทศญี่ปุ่นมีส่วนน้อยที่จะ
ย้อมผมสีอื่น 

เมื่อสองสามปีที่ผ่านมาผู้หญิงญี่ปุ่นมักย้อม
ผมสีน้ าตาลเช่นเดียวกับผู้หญิงคนอื่น ๆ ใน
โลก แต่ปัจจุบันผมสีเข้มธรรมชาติกลับมา
เป็นเทรนด์ที่มาแรงอีกคร้ัง ซึ่งนักเรียนและ
นักศึกษาจะต้องมีสีผมธรรมชาติ และถ้า
ไม่ใช่ผมสีด าพวกเขาจะต้องแสดงภาพถ่ายที่
พิสูจน์ว่าเป็นสีผมธรรมชาติของพวกเขา เช่น
ภาพถ่ายในวัยเด็ก 

 

 

 

 

 

 

2.ชาวญี่ปุ่นมักจะไม่ชอบชวนเพื่อนมาทาน
อาหารที่บ้าน 

การเชิญเพื่อนมาที่บ้าน หรือแม้แต่เพื่อน
สนิทนั้นเป็นเร่ืองแปลกส าหรับชาวญี่ปุ่น ซึ่ง
ชาวญี่ปุ่นนั้นมักจะไม่ชอบชวนเพื่อนมาทาน
อาหารที่บ้าน เพราะผู้คนในประเทศนี้มักจะ
สงวนพื้นที่ส่วนตัวไว้ส าหรับครอบครัว 

เมื่อต้องการพบปะกับเพื่อนๆ หรือการ
ประชุมทั้ ง หมดต้ อ ง เกิ ด ขึ้ น ในสถานที่
สาธารณะเท่านั้น และชาวญี่ปุ่นจะไม่มา 

 

เที่ยวบ้านกันโดยไม่มีเหตุผล พวกเขาต้องมี
เหตุผลที่ดีในการท าเช่นน้ี 

 

 

 

 

 

3.ที่ญี่ปุ่นจะไม่มีใครกินในขณะที่ก าลังเดิน 

ชาวญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับอาหารเป็นอย่าง
มาก ขั้นตอนการกินอาหารของพวกเขานั้น
เป็นขั้นตอนอันศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนจากญี่ปุ่นจะไม่
เดินและกินในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
มันก็โอเคที่จะดื่มใกล้กับตู้ขายของอัตโนมัติ 
การกินอาหารในการขนส่งสาธารณะก็อาจ
ท าให้บางคนไม่พอใจเช่นกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
มันก็มีข้อยกเว้น อย่างเช่นหากต้องเดิน
ทางไกลด้วยรถไฟ 

 

 

 

 

 

4.การบบีแตรตอนรถตดิในญีปุ่น่ถอืเปน็เรือ่ง
หยาบคาย 

แม้ในสถานการณ์ถนนที่มีรถวุ่นวายที่สุดคุณ
จะไม่ได้ยินเสียงแตรใด ๆ โดยเฉพาะในตัว
เมืองโตเกียว ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั้นมีความ
สุภาพเป็นอย่างมาก พวกเขามีความอดทน
มากและไม่ต้องการรบกวนคนอื่นบนถนน ซึ่ง
ผู้คนจากประเทศอื่นน้ันการบีบแตรถือว่าเป็น
เร่ืองปกติ แต่ไม่ใช่ส าหรับคนในประเทศ
ญี่ปุ่น  

5.อาหารในประเทศญุีีปุ่นแทบเป็นไปไม่ได้
เลยที่จะเป็นมังสวิรัติ 

อาหารทุกจานของญี่ปุ่นมีส่วนผสมของสัตว์ 
แม้แต่บะหมี่ปกติส่วนใหญ่ก็ยังต้มในน้ าซุป
เนื้อ ดังนั้นแม้ว่าจานจะดูเป็นมังสวิรัติและดู
เหมือนจะมีเพียงผักเท่านั้น แต่ทุกเมนูล้วนมี
ส่วนผสมของสัตว์ปนอยู่ทุกจาน 

 

 

 

 

6.อาการน้ ามูกไหลสามารถท าให้คนญี่ปุ่น
ขุ่นเคืองได้ 

หากท าการสั่งน้ ามูกในพื้นที่ที่มีคนอยู่ใน
ญี่ปุ่น คุณจะท าให้พวกเขาแสดงอาการไม่
พอใจใส่คุณโดยทันที และหากคนญี่ปุ่นมี
อาการน้ ามู ก ไหลพวก เขาจะต้อ งสวม
หน้ากาก และนี่ เป็นเร่ืองแปลก แต่มันก็
แสดงให้เห็นถึงมารยาทอย่างหนึ่งที่ควร
เคารพซึ่งกันและกัน แน่นอนคุณรับไม่ได้
แน่ๆ ถ้าคุณเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ในตอนคุณ
ก าลังทานอาหาร  



MCLS Asia Co., Ltd. 

3 

13 กฏระเบียบต่าง ๆ ” ในประเทศญี่ปุ่น ” 
ที่ยากจะเขา้ใจส าหรับชาวต่างชาติ !! 

Japanese Style 

7.ผู้คนในญี่ปุ่นจะไม่ค่อยมีเวลาไปพักผ่อน
หลังจากที่เลิกงาน 

เนื่องจากผู้คนยุ่งมากในแต่ละวันของการ
ท างาน ท าให้ผู้คนไม่มีเวลาพอที่จะท าสิ่งที่
พวกเขาชอบ อย่างเช่นไปเล่นกีฬาหรือ
ท่องเที่ยว คนญี่ปุ่นข้ึนช่ือว่าเป็นคนขยัน พวก
เขาท างานมากกว่า 60 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
ดังนั้นพวกเขาจึงแทบจะไม่มีเวลาว่าง แต่ใน
ประเทศอื่น ๆ คุณสามารถใช้เวลายามเย็น
ท าสิ่งที่คุณรักได้  

 

 

 

 

 

8.คนญี่ปุ่นไม่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในการท างานได้ 

การท างานของคนญี่ปุ่นนั้น เราไม่ควรไปไป
ยุ่งหรือก้าวก่ายในงานของเขา เพราะเขา
อาจจะมองว่ามันไม่ใช้การช่วยเหลือ แต่เป็น
สัญญาณว่าคุณก าลังพยายามท างานของ
พวกเขา  

 

 

 

 

9.ในญี่ปุ่นคุณจะไม่สามารถใช้ถังขยะได้ 

ในโตเกียวแทบจะไม่มีถังขยะ เพื่อเป็นการ
ป้องกันจากผู้ก่อการร้าย ท าให้ปัจจุบันคน
ญี่ปุ่นหลายคนชอบน าขยะกลับไปบ้าน และ
พวกเขายังสูบบุหรี่ในสถานที่ที่ก าหนดเท่านั้น
ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเร่ืองก้นบุหรี่  

 

 

 

 

 

10.ในญี่ปุ่นผู้คนชอบสังเกตรายละเอียด
ทั้งหมด 

ใ น สั ง ค ม ญี่ ปุ่ น ผู้ ค น มั ก ช อ บ สั ง เ ก ตุ
รายละเอียดต่างๆ หากเสียงของคุณฟังดู
ผิดปกติเล็กน้อยพวกเขาจะถามคุณทันทีว่า
คุณโอเคไหม และผู้คนที่นี้เราไม่จ าเป็นต้อง
อธิบายอะไรมากมาย แต่พวกเขาสามารถ
เข้าใจความปรารถนาทั้งหมดของคุณได้อยา่ง
ง่ายดาย  

 

 

 

 

 

 

11.ในประเทศญุีีปุ่นผู้หญิงได้รับเงินค่าจ้าง
น้อยกว่าผู้ชาย 

ผู้หญิงญี่ปุ่นจะได้รับเงินเดือนน้อยกว่าผู้ชาย 
เพราะทุกคนรู้ว่าผู้หญิงควรอยู่บ้านและดูแล
เด็ก ๆ และหากพวกเขาตัดสินใจที่จะสร้าง
อาชีพพวกเขาต้องทนกับความจริงที่ว่า พวก
เขาจะได้รับเงินน้อยกว่าผู้ชายที่ท างานแบบ
เดียวกัน นี่คือเหตุผลที่ผู้หญิงบางคนตั้ ง
บริษัทของตัวเองด้วยกฎของตัวเอง  

 

 

 

 

 

12.ในญี่ปุ่นมีประเพณีการปาร์ตี้กับเจ้านาย
ของตัวเอง 

การปา ร์ตี้ กั บ เจ้ านายของพวกเขา เป็น
ประเพณีส าหรับพนักงานญี่ปุ่น นี่คือวิธีที่พวก
เขาสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงในทีมของพวก
เขา พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎมารยาท
ของญี่ปุ่นเพื่อไม่ให้เจ้านายไม่พอใจ เพราะ
เขาเชิญชวนทุกคนให้มาสนุกสนานร่วมกัน 
และจ่ายค่าใช้จ่ายให้  

 

 

 

 

13.ในญี่ปุ่นผู้คนไม่ค่อยสนใจค่าจ้างพิเศษ
ส าหรับการท างานล่วงเวลา 

เห็นได้ว่ากฏข้อระเบียบในการปฏิบัตขิองพวก
เขายากที่คนประเทศอื่นจะเข้าใจจริง ๆ แต่
ในภาพรวมแล้วมันเป็นการปลูกฝังให้ผู้คนใน
ประเทศของเขามีมารยาทในการอยู่รวมกับ
คนส่วนมากอย่างเห็นได้ชัด  
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โคโรน่าไวรัสคืออะไร ติดต่อทางไหน อาการ

และวิธีป้องกนัเป็นอย่างไร   

เชื่อว่าวันนี้  นอกจากฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่

คุกคามสุขภาพคนไทยแล้ว ภัยร้ายแสน

อันตรายอีกอย่างที่คนไทยต้องกังวลก็คือ 

ไวรัสโคโรน่าหรือที่สื่อเรียกกันว่า โรคอู่ฮั่น 

หลายคนสงสัยว่า ไวรัสโคโรน่าคืออะไร คือ

ไวรัสที่ ร้ายกาจและก าลังแพร่ระบาดทั่ว

ประเทศจีน โดยตอนนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วหลาย

ร้อยราย และคาดการณ์กันว่า ไวรัสจะกลาย

พันธุ์และติดต่อแพร่กระจายสู่คนมากขึ้น ซ่ึง

ตอนนี้ก็เร่ิมแพร่ระบาดมาที่ประเทศไทยแล้ว 

จึงขอน าเสนอ โคโรน่าไวรัสคืออะไร ติดต่อ

ทางไหน อาการและวิธีป้องกันเป็นอย่างไร 

โคโรน่าไวรัสคืออะไร 

โคโรน่าไวรัส หรือ coronavirus (CoV) คือ

เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติด

เชื้อ รวมไปทั้งโรคปอดอักเสบรุนแรง พบได้

ทั้งในสัตว์และในคน โดยโคโรน่าไวรัสมี

หลายสายพันธุ์ ซ่ึงสายพันธุ์ที่เคยระบาด

รุนแรงก็ได้แก่ ไวรัสซาร์ส (SARS-CoV) ที่

เคยระบาดไปทั่ ว โลกในปี  2002 ซ่ึงมี

ผู้เสียชีวิตทั่วโลกกว่า 600 คน และไวรัส

เมอร์ส (MERS-CoV) ซ่ึงมีผู้เสียชีวิตเกือบ 

900 คนในปี 2012 ซ่ึง โคโรน่าไวรัส ที่

ก าลังระบาดอยู่ในช่วงนี้ เป็นสายพันธุ์ใหม่ 

หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นไวรัสโคโรน่าสาย

พันธุ์ใหม่ 2019 ซ่ึงคาดกันว่าแม้จะมีความ 

รุนแรงไม่เท่าสายพันธุ์ก่อนๆ แต่ก็มีสิทธิ์ที่เชื้อ

ไวรัสจะพัฒนาตัวเองจนมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น 

ดังนั้นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยโคโรน่า

ไวรัสที่ก าลังระบาดอยู่นี้  คาดกันว่าน่าจะมี

ศูนย์กลางการระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน 

ซ่ึงตอนนี้มีก็เร่ิมระบาดไปยังเมืองต่างๆ ของ

ประเทศจีน รวมทั้งต่างประเทศแล้ว โดยผู้ติด

เชื้อแล้วหลายร้อยราย ซ่ึงในประเทศไทยก็มี

รายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแล้วด้วยครับ   

โคโรน่าไวรัส ติดต่อทางไหน 

ไวรัสโคโรน่า สามารถติดต่อได้ผ่าน “คนสู่คน” 

โดยสามาถติดต่อได้หลายทาง เช่น การสัมผัส 

น้ ามูก,น้ าลาย, เสมหะของผู้ป่วย   

นอกจากนั้นเชื้อไวรัสโคโรน่า ยังสามารถเข้าสู่

รายการได้หลายช่องทาง เช่น เยื่อบุทางเดิน

หายใจ ตา จมูก ปาก อธิบายให้ชัดเจนก็คือ ถ้า

อากาศโดยรอบมีเชื้อไวรัสโคโรน่าลอยอยู่ อาจ

เกิดจากการที่ ผู้ป่วยจามหรือไอออกมา เรา

สามารถติดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ผ่านทางการ

หายใจได้เช่นกัน แต่โอกาสจะน้อยกว่าการ

สัมผัสสารคัดหลั่ง (น้ ามูก น้ าลาย) โดยตรง   

พักผ่อนให้เพียงพอหากมีอาการไข้ ระบบ

ทางเดินหายใจมีปัญหา ให้รีบไปพบแพทย์โดย

ด่วน  

โคโรน่าไวรัส อาการเป็นอย่างไร  

ต้องบอกว่า เนื่องจากธรรมชาติของเชื้อ

ไวรัสเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว แม้จะเป็นเชื้อตัว

เดียวกัน แต่ความรุนแรงในการก่อโรคของ

แต่ละคนจะแตกต่างกันไปครับ ซ่ึงขึ้นอยู่กับ

ปัจจั ยทั้ ง ด้านพันธุกรรม ภูมิ ต้ านทาน 

สุขภาพ อายุ และประวัติการฉีดวัคซีนของ

แต่ละคนครับ โดยผู้ป่วยจากไวรัสโคโรน่า

สายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้ จะมีอาการทางเดิน

หายใจ มีน้ ามูกไหล ไอ เจ็บคอ ไปจนถึงมี

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ไข้สูง ปวดหัว 

ปวดเมื่อยตามตัว  

โคโรน่าไวรัส ป้องกันอย่างไร  

แน่นอนว่าไวรัสโคโรน่านั้นอันตรายเป็น

อย่างมากเลยครับ ดังนั้น เราควรที่จะ

ป้องกันและดูแลสุขภาพให้ดี โดยวิธีป้องกัน

ไวรัสโคโรน่า สามารถท าได้ดังนี้ครับ 

หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีคนพลุกพล่าน สวม

หน้ากากอนามัยเสมอเมื่อต้องออกไปยังที่

สาธารณะหรือต้องติดต่อกับผู้ท่ีมีอาการป่วย 

ไม่ทานเนื้อสัตว์ที่ ไม่ป รุงสุก  ไม่ ใช้ของ

ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นหมั่นล้างมือให้สะอาด 

และไม่น ามือมาสัมผัสที่ตา จมูก และปาก

หากไม่จ าเป็น 

  for 
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เป้าหมายไคเซ็นประจ าปี 2563  
(ต ัง้เป้าหมายโดยหวัหนา้แผนกแตล่ะแผนก) 

By Production Control 

Section Member Target Y2020 
Average /
person 

Production 1 38 38 1.0 

Production 2 30 30 1.0 

UTT 14 20 1.4 

QC 16 32 2.0 

TD 8 16 2.0 

PC 4 12 3.0 

MT & GCME 17 34 2.0 

PM 4 20 5.0 

LG 6 12 2.0 

ACC 4 20 5.0 

HR & GA 5 15 3.0 

QEHS & Guard 15 30 2.0 

SLC 48 48 1.0 

SKT 13 13 1.0 

Subcontractors (Gardener, 
Maid, Driver) 

25 10 0.4 

Total 247 350 1.4 

Note : This year kaizen topic factory manager want you to emphasize in WATER SAVING . 

ปี2020 การเขียนไคเซน็ มีการเพ่ิมหวัข้อการประหยดัน ้าซ่ึงจะอยูใ่นหมวดเดียวกบัการประหยดัพลงังาน  
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By Production Control 

      
 

การตรวจติดตามฯ ในวันท่ี 29 ม.ค. 63 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 Plant Office คณะผู้ตรวจ
ประเมินฯ ได้สุ่มตรวจสอบการด าเนินการจากการปฏิบัติงานจริงจากบันทึกการสัมภาษณ์และจากรายงานการจัด
การพลังงานประจ าปี พบว่า หน่วยงานต่างๆได้จัดท าการจัดการพลังงานโดยอ้างอิงตามกฎกระทรวง และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และได้น าไปปฏิบัติในกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร  

สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร  

 ในการด าเนินการส่วนใหญ่ สอดคล้องและครบถ้วน แต่มีบางรายการพบความไม่สอดคล้องกรณีไม่
ครบถ้วนจ านวน 4 รายการและมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 5 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน (สอดคล้อง/ครบถ้วน)  

ข้อเสนอแนะที่ 1 ควรน าเสนอผลการด าเนินงานเกี่ยวกับพลังงาน ให้พนักงานและ ผู้บริหารรับทราบ เป็น

ประจ าทุกเดือน ตามหน้าท่ีของคณะท างานท่ีประกาศ 017/2562 ข้อท่ี 7 

ข้อเสนอแนะที่ 2 ควรก าหนดหน้าที่โดยละเอียดให้กับ คณะท างานด้านการจัดการพลังงานแต่ละทีม เพื่อให้

ทราบถึงหน้าท่ี ท่ีต้องปฎิบัติ เนื่องจากหน้าท่ี ท่ีก าหนดไว้ในประกาศ เป็นหน้าท่ีโดยรวม     

 

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น (สอดคล้อง/ครบถ้วน)    
     

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน (สอดคล้อง/ครบถ้วน) 

ข้อเสนอแนะที่ 3 ควรพิจารณาการก าหนดนโยบาย ตามปริมาณการใช้พลังงานจริง เช่น ถ้าใช้พลังงาน

ความร้อนมาก ควรก าหนดมาตรการ ลดการใช้พลังงานความร้อน             

 

สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรประจ าปี 2562
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By Production Control 

 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน        

ความไม่สอดคล้องที่ 1 ใส่พลังงานเครื่องจักรไม่ถูกต้อง(ข้อ 4.3.1) 

ความไม่สอดคล้องที่ 2 การประเมินไม่สอดคล้องกบัข้อมูลอ้างอิง 

ข้อเสนอแนะที่ 4 ควรก าหนดหน่วยการค านวนในตารางที่ 4.1 

ข้อเสนอแนะที่ 5 ควรมีข้อมูลสนับสนุน เพิ่มเตมิเพิ่ออธิบายถึงการลดการใช้พลังงาน  

 

ขั้นตอนที่ 5 ก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน(สอดคล้อง/ครบถ้วน)            
     

ขั้นตอนที่ 6 การด าเนินการ การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์
พลังงาน     

ความไม่สอดคล้องที่ 3 ขาดการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการด าเนินงานตามแผน อย่างน้อย 3 เดือน
ต่อครั้ง (ปี 2562 มีคร้ังเดียว) 

ความไม่สอดคล้องที่ 4 คา่พลังงานความร้อนที่ใช้รวมปี 2562 ไม่สอดคล้องกับค่าเชื้อเพลิงปี 2562  

 

ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน(สอดคล้อง/ครบถ้วน)   
     

 ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน     

   ความไม่สอดคล้องที่ 5 มีการเผยแพร่ management review แต่ พนักงานไม่ทราบรายละเอียดเลย 
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Monthly Self Improvement 

หวัขอ้การปรบัปรงุ ตามรายการดา้นล่างนี้ เป็น
แนวทางส าหรบัทุกพืน้ที ่ 

By Production Control 

Month 5S Theme Activities 

Jan-20 Machine, Equipment 
Renew machine by tightening, lubricating, rust removal. 
Make sure your equipment is ready for use / no broken. 

Feb-20 VOC, End cap 
Renew all VOC (Office & Plant) for visual control.  
Make label and indicator for convenience looking and using. 
Survey and install back all end cap. 

Mar-20 Working area Clean up working desk and working area. 

Apr-20 Painting 
Repainting indoor & outdoor (e.g. tank, wall, roadside). 
Repainting pale or colorless equipment. 

May-20 Grass Removal, Garbage picking 
Remove grass or weed in your responsible area. 
Pick up small garbage hiding in your working area. 

Jun-20 Lighting and electric cable. 
Change damage lighting bulb yourself. 
Rearrange electric cable to be neat. 

Jul-20 Working area Clean up working desk and working area. 

Aug-20 Gutter, Drainage 
Clean up gutter and sewer in your responsible area. 
Confirm all pump/agitator mechanical seal has no leakage. 

Sep-20 VOC, End cap 
Renew all VOC (Office & Plant) for visual control.  
Make label and indicator for convenience looking and using. 
Survey and install back all end cap. 

Oct-20 Grass Removal, Garbage picking 
Remove grass or weed in your responsible area. 
Pick up small garbage hiding in your working area. 

Nov-20 Working area Clean up working desk and working area. 

Dec-20 Document 
Rearrange file and cabinet.  
Dispose obsolete or unused documents. 
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By Production Control 

ขอเชญิทกุทา่นรว่มกจิกรรมท าความสะอาดครัง้ที ่1 ประจ าปี 2563        
ในวันศกุรท์ี ่27 ม.ีค. 63 เวลา 15.30 - 17.00 น. 

พืน้ท่ีใดต้องการท ากิจกรรม Big Cleaning Day ในครัง้น้ี  

รบกวนแจ้งมายงั สกุลัยา โทร 8223 ด้วยค่ะ 
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By Production Control 

    กรอ. จี้โรงงานทั่วประเทศประหยัดน้ าฝ่าวิกฤตภัยแล้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จี้โรงงานทั่วประเทศประหยัดน้ าฝ่าวิกฤตภัย
แล้ง ลุ้นฝนจะตกตามปกติในช่วงปลายเดือนพ.ค. นี้ 

จี้โรงงานประหยัดน้ าฝ่าภัยแล้ง – นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้แจ้งขอความร่วมมือไปยัง
โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศให้ช่วยกันประหยัดการใช้น้ าในภาคอตุสาหกรรม และลดปรมิาณน้ า
ทิ้งจากโรงงานเพื่อปอ้งกันปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ด้วยการน านโยบาย 3 อาร์ (รีดิวซ์-
Reduce, รียูส-Reuse, รีไซเคลิ-Recycle) ในการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับสูงสุด คอื ลด
ปริมาณการใช้หรือใช้น้ าน้อยเท่าที่จ าเป็น การหมุนเวียนใช้น้ าซ้ า และการบ าบัดเพื่อน าน้ ามาใช้ใหม่ 
ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดน้ าแล้วยังเป็นการส่งเสรมิการสร้างจิตส านึกในการช่วยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดลอ้มตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย 
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By Production Control 

“ตอนนี้อยากฝากถึงผู้ประกอบการโรงงานวา่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง ปริมาณน้ ามีนอ้ย อยากให้
ช่วยกันดูแลการประกอบกิจการไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ไม่ท าให้ประชาชนเดือดร้อน 
อย่างไรก็ตาม ขอฝากถงึประชาชนด้วยว่า หากพบเห็นความผิดปกติเก่ียวกับโรงงานทีอ่าจก่อให้เกิด
มลพิษตอ่สิ่งแวดล้อม สามารถร้องเรียนไดท้ี่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือทีส่ายด่วนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 1564 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมยินดีที่จะออกไปตรวจสอบและด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย” นายทองชัย กล่าว 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมยังมีการเผยแพรคู่่มอืเพือ่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานใช้น้ าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผา่นเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า มโีรงงาน
จ านวนมากให้ความร่วมมือ น าขอ้มูลจากคู่มอืไปปฏิบัติ ท าให้เกิดการบริหารจัดการน้ าได้อย่างมี
ประสิทธภิาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภายในโรงงาน 
 

โดยตั้งแต่เดือนม.ค.-ธ.ค. 2561 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบโรงงาน พบว่า โรงงาน 92 ราย มีปญัหาเรื่อง
น้ าเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย
แล้ว 91 ราย เหลืออีก 1 ราย ทีอ่ยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ส่วนในปี 2562 พบว่า มีปัญหา
เรื่องน้ าเสีย 21 ราย และปัจจุบัน กรมโรงงานอตุสาหกรรมได้ด าเนินการแก้ปัญหาแล้ว 17 ราย 
เหลืออีก 4 รายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและตดิตามอยา่งใกล้ชิด 

“กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีแผนในการเข้าไปตรวจสอบอย่างเขม้งวด และให้ความรู้กับโรงงานโดย
ตลอด ซึ่งในปัจจุบันทางกรมฯ ได้จัดทีมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือ่ง 
หากตรวจสอบแล้วพบวา่มีการระบายน้ าทิ้งออกจากโรงงานเกินเกณฑม์าตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนดก็จะสั่งการให้โรงงานด าเนินการปรับปรงุแก้ไข หากกรณีที่เกิดความเสยีหายอย่างรุนแรงจะ
ให้โรงงานหยุดประกอบกิจการชั่วคราว เมือ่ครบก าหนดแล้วพบว่าโรงงานยังไมม่ีการด าเนินการ
แก้ไข จะสั่งให้หยุดประกอบกิจการอย่างถาวรพร้อมด าเนินคดีตามกฎหมาย 
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By Production Control 

 
สถานการณ์น้ าในปัจจุบันมีปริมาณน้ าในอ่างเกบ็น้ าหรือในเขื่อนต่างๆ ประมาณ 50,000 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร หรอืคิดเป็น 59% ของน้ าเต็มความจุ คาดวา่ในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. ใน
ภาคอุตสาหกรรมจะมีการใช้น้ าประมาณ 720 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม
จะมีสัดสว่นการใช้น้ าประมาณ 3% ภาคเกษตรกรรม 62% และอุปโภค บริโภค 11% อยา่งไรก็ตาม 
มีการคาดการณ์วา่ฝนจะตกตามปกติในช่วงปลายเดือนพ.ค. นี้  
 

ขอ้มลู: ขา่วสด 
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กิจกรรมตอบค าถามพลังงานและความปลอดภัย 

ช่ือ-สกุล............................................................ แผนก.......................... ช่ือ-สกุล............................................................ แผนก.......................... 

ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2563 จ านวน 70 รางวัล   (รำงวัลละ 100 บำท) ส่งค ำตอบท่ีคุณสุกัลยำ (PC)  

พลังงาน 

จงเขียนค าตอบที่ถูกต้องลงในช่องท่ีก าหนดให้ 

1. เป้าหมายการเขียนไคเซ็นรวมจากทุกแผนกใน ปี2563 มีจ านวนกี่เรื่อง และไคเซ็นปีนี้ผู้บริหารเน้นเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

(Kaizen Focus) 

ค าตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. จากสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรประจ าปี 2562 (Energy FOCUS) 

ให้ท าเครื่องหมาย  หน้าค าตอบท่ีถูก และ  X หน้าค าตอบท่ีผิด  

   ………. 2.1 ผลการตรวจติดตาม พบความไม่สอดคล้องกรณีไม่ครบถ้วนจ านวน 5 รายการ 

 .......... 2.2 ขั้นตอนท่ี 1, 2, 3 มีความสอดคล้อง/ครบถ้วน 

 ........... 2.3 ความไม่สอดคล้องที่3 และที่ 4 อยู่ในขัน้ตอนที่ 4 

 .......... 2.4 ขอ้เสนอแนะที่ 5 ควรมีข้อมูลสนับสนุน เพิ่มเติมเพิ่ออธิบายถึงการลดการใช้พลังงาน  

 .......... 2.5 ขั้นตอนท่ี 8 สอดคล้อง และครบถ้วน 

3. เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ด้วยการน านโยบาย 3 อาร์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าใน

ระดับสูงสุด คืออะไร (Energy Tips) 

ค าตอบ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ความปลอดภัย 

จงกาเครื่องหมาย   ในข้อที่ถูก และเครื่องหมาย X ในข้อที่ผิด 

ค าตอบ ค าถาม 

 1) ไวรัสโคโรน่า สามารถติดต่อได้ผ่าน “คนสู่คน” โดยสามาถติดต่อได้หลายทาง เช่น การสัมผัสน้ ามูก น้ าลาย เสมหะของผู้ป่วย 

 2) ผู้ป่วยจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้ จะมีอาการทางเดินหายใจ มีน้ ามูกไหล ไอ เจ็บคอ ไปจนถึงมีอาการคล้าย

ไข้หวัดใหญ่ ไข้สูง ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว 

 3)  ระยะถอนยา จะมีอาการเครียด กระสับกระส่าย นอนไม่หลับ บางคนซึมเศร้า จนถึงฆ่าตัวตายได้ 

 4) ระยะปรับตัว 20 สัปดาห์-1 ปี ระยะนี้อาการทางร่างกายและจิตใจของผู้เลิกยาจะทุเลาลง เมื่อผ่านระยะผฝ่าอุปสรรคไปแล้ว 

ผู้เลิกยาจะรู้สึกว่าเลิกยาเสพติดได้แล้ว 


