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ค ำถำมของชำวต่ำงชำต ิ
ที่คนญี่ปุ่นตอบไม่ค่อยจะได้ 

Japanese Style 

   เร่ืองบางเร่ืองในประเทศของเรา มันเป็น
เร่ืองใกล้ตัวจนคนในประเทศไม่เคยนึกสงสัย
หรือตั้งค าถามนะครับ แต่พอถูกชาวต่างชาติ
ถามขึ้นมาก็ถึงได้นึกสงสัยว่า “เออ ท าไม
ล่ะ?” แล้วบางทีเราเองก็หาค าตอบไม่ได้
เหมือนกันนะครับ อย่างตัวผมเคยถูกเพื่อน
ต่างชาติทั้ งฝ ร่ัง ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ถาม
ค าถามเดียวกันเลยครับ “ท าไมเมืองไทยมี
กะเทยเยอะจัง?”…ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน
ละครับ ฮ่า ๆ แน่นอนว่าไม่ใช่แค่เมืองไทย
คนไทยนะครับที่ตอบค าถามอะไรแบบนี้
ไ ม่ ไ ด้  ค นญี่ ปุ่ น เ อ ง ก็ เ จ ออ ะ ไ รแบบนี้
เหมือนกัน และวันนี้ผมจะพาไปพบกับ 5 
ค าถามที่เมื่อถูกชาวต่างชาติถามแล้วคน
ญี่ ปุ่ น ก็ ตอบไม่ ค่ อย ได้ เ หมื อนกั นค รับ 
 

ท าไมคนญี่ปุ่นต้องโค้งแล้วโค้งอีกด้วยนะ? 

อันนี้ เป็นเร่ืองที่แม้แต่ผมเองก็สงสัยครับ 
เมื่อก่อนเคยมีรุ่นพี่คนหนึ่งไปเป็นเลขาฯ คน
ญี่ปุ่น พวกผมก็จะคอยแกล้งแกครับ เจอแก
ก็รีบโค้งใส่ รุ่นพี่ก็จะรีบโค้งตอบไวมาก ยิ่ง
ตอนแกจะขอตัวกลับก่อนหรืออะไรแบบนี้ 
เราจะแกล้งโค้งไม่พร้อมกัน คนนั้นโค้งทีคนนี้
โค้งที แกก็โค้งรับ โค้งแล้วโค้งอีก ไม่เป็นอัน
ได้ไปละครับ จนแกด่านั่นแหละครับ ถึงค่อย
หัวเราะแล้วก็หยุดกันหลังจากผมเรียนที่
ญี่ปุ่นกลับมาก็กรรมตามสนองเลยครับ โดน
เพื่อนมันโค้งใส่ ก็โค้งกลับเหมือนกัน ฮ่า ๆ 
(อั นนี้ นิ สั ย ไม่ ดี น ะค รั บ  อย่ า เ อ า เ ป็ น
เยี่ยงอย่าง) 

 

วัฒนธรรมการโค้ งของคนญี่ ปุ่ นนี่ เ ป็ น
วัฒนธรรมประจ าชาติที่ชาวต่างชาติก็เข้าใจ
ครับ แต่ที่ไม่เข้าใจคือท าไมต้องโค้งแล้วโค้ง
อีก โค้งทีเดียวไม่ได้หรือ? กับค าถามนี้ ท่าน
ผู้รู้ตอบเอาไว้ว่า การโค้งเป็นการท าความ
เคารพ ดังนั้นเมื่อตอนที่ เงยหน้าขึ้นแล้ว
พบว่าอีกฝ่ายยังก้มหัวอยู่ ก็จะรีบก้มหัวอีก
คร้ัง พอจังหวะมันไม่แมทช์กันก็เลยเกิดการ
โค้งแล้วโค้งอีกขึ้นครับ…แบบนี้ต้องแก้ด้วย
การดูจังหวะดี ๆ จะได้โค้งทีเดียวพร้อม ๆ 
กันเนอะ 

ท าไมซูโม่ต้องเปลือยกายสู้กันด้วย? 

นั่นสิ ท าไมซูโม่ญี่ปุ่นจะต้องนุ่งแค่เตี่ยว “มา

วาชิ” ชิ้นเดียวแล้วต่อสู้กันในสภาพเกือบ
เปลือยแบบนั้นด้วยนะ? อย่างมวยไทยหรือ
กีฬาประจ าชาติอื่น ๆ ก็ยังแต่งตัวมิดชิดกว่า
นี้จริงไหมครับ? (จริง ๆ มวยไทยสมัยก่อนก็
นุ่ ง แค่ ผ้ า ถก เ ขมรผื น เดี ย ว เหมื อนกั น
แหละเนอะ) 

ในเร่ืองนี้ก็มีค าตอบว่า “เพราะซู โม่ เป็น
พิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อบูชาและแสดงความ
ขอบคุณต่อเทพเจ้า” ซึ่งในแต่ละภูมิภาคของ
ญี่ปุ่ นจะมีการแข่งซู โม่ถวายเทพเจ้า ใน
เทศกาลท้องถิ่นด้วย การที่ ไม่สวมอะไร
นอกจากมาวาชิก็เพื่อแสดงให้เทพเจ้าเห็น
ว่า จะไม่มีการโกงใด ๆ ทั้งสิ้นครับ 

 

จริง ๆ แล้วการแข่งกีฬาโอลิมปิกยุคโบราณ 
นักกีฬาทุกคนก็ต้องเปลือยกายแข่งขันกันนะ
ครับ เพื่อไม่ให้มีการโกงหรือตุกติกอะไรได้ 
ดังนั้นโอลิมปิกโบราณจึงห้ามสตรีเข้าชมครับ 
นอกจากนี้ก็ยังมีมวยปล้ าตุรกีและมวยปล้ า
มองโกลที่เปลือยกายแข่งขันเช่นเดียวกับซูโม่
ญี่ปุ่น เพื่อแสดงว่าไม่มีการพกอาวุธมาเพื่อ
ท าร้ายคู่ต่อสู้ด้วยครับ 

ท าไมคนญี่ปุ่นต้องมี “ตะเกียบส่วนตัว” คน
ละคู่ด้วยนะ? 

วัฒนธรรมการใช้ตะเกียบไม่ได้มีแต่ในญี่ปุ่น
เท่านั้น จีนและเกาหลีก็ใช้ตะเกียบในการ
รับประทานอาหาร แต่ดูเหมือนว่าจะมีแต่ที่
ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับที่มีการใช้ “ตะเกียบ
ส่วนตัว” ในครัวเรือน แม้แต่เด็ก ๆ ก็ยังมี
ตะเกียบเล็ก ๆ ให้ใช้เป็นของตัวเองด้วยนะ
ครับ ตอนที่อยู่ญี่ปุ่นผมดูรายการเด็กตอน
เช้า ก็มีการสอนเด็ก ๆ จับตะเกียบด้วยละ
ครับ 

ซึ่งการมีตะเกียบส่วนตัวก็เป็นเพราะ โดย
พื้นฐานของอาหารญี่ปุ่นแล้วจะมีผัก 3 น้ า 1 
และแยกส า รับให้ เฉพาะคนไปเลยครับ 
ในขณะที่อาหารจีนจะเป็นการตั้งส ารับรวม
จานใหญ่แล้วรับประทานร่วมกัน ดังนั้นการ
แยกส ารับและใช้ชามข้าวกับตะเกียบส่วนตัว
จึงเป็นวัฒนธรรมเฉพาะตัวของญี่ปุ่นครับ 
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ที่คนญี่ปุ่นตอบไม่ค่อยจะได้ 

Japanese Style 

ซาชิมิกับโอสึคุริเหมือนหรือต่างกัน? 

ชาวต่างชาติที่ใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นอาจจะเคย
เข้าร้านอาหารไปแล้วถามว่า “มีโอซาชิมิมั้ย
ครับ?” แล้วก็ได้รับค าตอบกลับมาว่า “มี
โอสึคุริค่ะ”…ก็งงเต้กกันไปครับ ว่าแต่ซาชิมิ
กับโอสึคุริมันต่างกันอย่างไรนะ? 

ค าตอบก็คือ  “ไม่ต่ างกัน” ครับ มันคือ
อาหารแบบเดียวกัน เพียงแต่ในภูมิภาคคัน
โตจะเรียก “ซาชิมิ” และภูมิภาคคันไซจะ
เรียก “โอสึคุริ” เท่านั้นเองครับ 

ที่มาก็คือ อาหารประเภทที่เอาเนื้อปลามา
แล่เป็นชิ้นนั้นเร่ิมแพร่กระจายไปทั่วในสมัยเอ
โดะโดยมีคันโตเป็นศูนย์กลาง ซึ่งในสังคม
ซามูไรของคันโตนั้น การใช้ค าว่า “คิรุ (ตัด, 
หั่น)” ถือเป็นค าอัปมงคล เลยหลีกเลี่ยงไปใช้
ค าว่า “ซาชิมิ” (ซาชิ = การแทง) แทน 

แต่ในขณะเดียวกันทางคันไซกลับถือว่าค าว่า 
“ซาสุ (แทง)” คือเป็นค าอัปมงคลครับ ก็
เลยใช้ค าว่า “สึคุรุ (ท า) เพื่อบอกว่าเป็นการ 
“ท าอาหาร” แทน และก็เลยใช้ค าว่า “โอสึคุ
ริ” แทนค าว่า “โอซาชิมิ” ครับ 

ปล. ค าว่า โอ หรือ โอะ ที่น าหน้านั้น ใน
ภาษาญี่ปุ่นใส่ ไว้หน้าค าธรรมดาเพื่อให้
กลายเป็นค าสุภาพครับ 

ท าไมโทริอิในศาลเจ้าถึงมีสีแดง? 

โทริอิ หรือคอนนกสวรรค์ ในศาลเจ้าญี่ปุ่น
เป็นของที่มีคู่กับศาลเจ้ามาแต่ยุคโบราณครับ 
แต่ท าไมมันต้องทาสีแดงด้วยนะ? เคยสงสัย
เร่ืองนี้กันไหมครับ 

ในญี่ปุ่ นนั้นถื อว่ า  สีแดงคือไฟหรือดวง
อาทิตย์ เป็นสีที่แสดงถึงความมีชีวิต และยัง
เชื่อกันว่าช่วยขจัดวิญญาณร้ายและภัยพิบัติ
ได้ด้วยครับ การตั้งโทริอิไว้ที่หน้าศาลเจ้าก็
เพื่อป้องกันไม่ ให้วิญญาณร้ายหรือสิ่ งที่
คิดร้ายเข้ามาได้ และในสมัยโบราณยังใช้
สารปรอทซึ่งให้เม็ดสีสีแสดออกแดงในการ
เคลือบไม้เพื่อป้องกันการผุกร่อนของเนื้อไม้
ด้วยครับ 

แต่จริง ๆ แล้วโทริอิไม่ได้มีแต่สีแดงหรอกนะ
ครับ ยังมีโทริอิสีขาวหรือสีด าด้วย โทริอิสี
ขาวที่มีชื่อเสียงก็อยู่ที่ศาลเจ้าอิเสะและศาล
เจ้ายาคุโมะ แต่ถึงจะบอกว่าเป็นสีขาวก็ไม่ใช่
ว่าขาวปลอดหรอกนะครับ แต่เป็นสีของเนื้อ
ไม้ขาวที่ลอกเปลือกออกเท่านั้นเอง ส่วนโท
ริอิที่ศาลเจ้าอินาริซึ่งตั้งขึ้นบูชาเทพีอุคาโนะมิ
ทามะ เทพีแห่งธัญพืช จะเป็นสีแดงเกือบ
ทั้งหมด 

 

 

เป็นยังไงครับ กับค าถามของชาวต่างชาติที่
คนญี่ปุ่นตอบไม่ค่อยได้ แล้วคุณล่ะครับ เคย
โดนชาวต่างชาติถามอะไรที่ตอบไม่ค่อยได้
บ้างหรือเปล่าครับ? 
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  อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัส

โคโรน่า 2019  

    อาการไวรัสโคโรน่า – เป็นสิ่งที่

หลายส่วนทั่วโลก าก าลังกังวลอยู่ใน

ขณะนี้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 สรุป

ง่าย ๆ คือเส้นทางของเชื้อนี้มีอยู่ใน

ค้างคาว แล้วงูกินค้างคาวก็ได้รับเชื้อ

ต่อ เป็นพาหะ และเมืองอู่ฮั่นมีตลาด

ขายสัตว์แปลกเป็นอาหาร (ศูนย์กลาง

การแพร่ระบาดของโรค) 

เ ม่ือคนกินเชื้ อนั้นก็ถ่ ายทอดเข้าสู่

มนุษย์ท าให้เกิดอาการอักเสบของปอด 

ปัญหาทางเดินหายใจ  

ปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2,762 ราย 

มี ผู้ ติ ด เ ชื้ อ ร วมทั่ ว โ ล กป ร ะมา ณ 

81,005 ราย คนไทยติดเชื้อสะสม 40 

ราย (ข้อมูลเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2563)  

วิธีเช็กอาการป่วยเบื้องต้นว่าเราเข้า

ข่ายเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือไม่ 

1.ระยะฟักตัวของเชื้อประมาณ 14 วัน 

(คือไม่แสดงอาการ) 

2.เคยเดินทางไปประเทศจีนในช่วงเร็ว 

ๆ นี้ หรือ มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้

เ ดิ น ท า ง ก ลั บ จ า ก ป ร ะ เ ท ศ จี น 

โดยเฉพาะเมืองอู่ฮั่น 

 

3.หากภายใน 14 วัน หลังเดินทางมาจาก

จีน หรือเมืองอู่ฮั่น 

 มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ ามูลไหล หายใจ

เหนื่อย ให้รีบติดต่อพบแพทย์  

4. ส่วนการติดต่อของเชื้อไวรัส สามารถ

ติดต่อได้ผ่านอาการไอ หรือ จาม หรือ

สัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อผ่าน ตา 

จมูก หรือปาก 

5.ความรุนแรงของโรคคือมีไข้สูง มีปัญหา

ระบบทางเดินหายใจ ปอดอักเสบ บาง

รายถึงขั้นเสียชีวิต 

 

วิธีป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 

1.หลีกเลี่ยงการพบปะกับบุคคลที่

กลับมาจากเมืองที่มีโรคระบาด ควร

ยกเลิกแผนเดินทางไปประเทศจีนไว้

ก่อน 

2.รักษาสุขอนามัย หม่ันล้างมือ ใช้

เ ว ล า ล้ า ง อ ย่ า ง น้ อ ย  2 0  วิ น า ที 

ก่อนหลังทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ า 

ล้างมือด้วยน้ ายาล้างมือหรือสบู่ หรือ

เ จ ล ล้ า ง มื อ ที่ มี ส่ ว น ผ ส ม ข อ ง

แอลกอฮอล์ 

3.เวลาไอหรือจามให้ใช้กระดาษทิชชู่

หรือแขนเสื้อป้องกัน 

  for 
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By Production Control 

ไคเซน็ประเภทพลงังาน ประจ าเดือนกมุภาพนัธ ์มีจ านวน 2 เรื่อง 

Topic Category Point/Pr Main sec-

tion 

Month Year 

Reduce WP Energy 200 TD Feb 2020 

Energy 200 MT Feb 2020 
เปลีย่นหลอดไฟ T5เป็นT8 LED 

โดยไม่ตอ้งเปลีย่นโคม 

Outstanding Kaizen (Jan-Feb’2020) 

Item Month Topic Category Section FM approve 

1 Jan 2020 รดัแบบน้ีปลอดภยักว่า Productivity LG 500 

2 Jan 2020 ปรบัปรงุเรื่องของ ABC seal from MA-A08-3 Zero Production MT 500 

สรปุจ ำนวนไคเซ็นเดอืน ม.ค. - ก.พ. 2563  
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วนัที ่    วนัศกุรท์ ี ่ 6 มนีำคม 2563 

เวลา    10.00 - 14.00 น. 

สถานที ่   หอ้งประชมุ 3 อาคารฝ่ายผลติ 

ผูป้ระเมณิ   นายวนัิย บญุมนัุส และทมีงาน 

ผูรั้บการประเมณิ  คณะท างานดา้นการจัดการพลังงาน 

ก าหนดการเขา้ตรวจสอบการจัดการพลังงาน    

10.00 -12.00 น.  เปิดประชมุ / แนะน าทมีงาน และจดุประสงคก์ารตรวจสอบระบบการจัดการพลังงาน 

    / แจง้ผลการตรวจสอบรายงานปีทีผ่า่นมา / ตรวจสอบเอกสาร 

    ขัน้ตอนที ่1 - 8 /  สมัภาษณ์คณะท างานและพนักงาน 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหาร 

13.00 –14.00 น.  สรปุผลการตรวจสอบ / ปิดประชมุ 

 

รายชือ่พนักงานทีไ่ดรั้บการสอบสมัภาษณ์ 

1. คณุศ กดิด์า ภสูมตา  แผนก LG 

2. คณุนติยา สวุรรณวงศ ์  แผนก HR 

3. คณุสทิธกิร เพ็ชรทว ี  แผนก TD 

4. คณุดนุเดช เป็นธรรม  แผนก PD2 

5. คณุทรงฤทธิ ์แถมศริ ิ  แผนก EHS 

การตรวจสอบการจดั

การพลงังาน  

บรษิทั เอม็ซแีอลเอส เอเชยี 

จ ากดั  

ประจ าปี 2562 

By Production Control 
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By Production Control 

ขอเชญิทกุทา่นรว่มกจิกรรมท าความสะอาดครัง้ที ่1 ประจ าปี 2563        
ในวันศุกร์ที ่13 มี.ค. 63 เวลำ 15.30 - 17.00 น. 

เนื่องจากขณะนีม้ีการแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด 19 ดงันัน้กิจกรรม Big Cleaning Day ในครัง้นีจ้ึงขอความร่วมมือจากทกุคนท า

ความสะอาด โดยการ เช็ด ถ ูฆา่เชือ้พืน้ท่ีท างานของตวัเอง และพืน้ท่ีสว่นรวมที่ใช้ร่วมกนั ซึง่ทางแผนก PC จะจดัเตรียมอปุกรณ์ไว้ให้ตาม

พืน้ท่ีที่ก าหนดไว้ ดงัรายละเอียดด้านลา่ง 
พืน้ท่ีท ากิจกรรมครัง้ที่ 1/2563  รวม 5 พืน้ท่ี ดงันี ้

Section  Management 

HRGA 

QEHS 

AC & PM 

Mr. Wada 

Mr. Chiyoma  

PD W/H, Starch WH  Mr. Kimura  

QC & TD 

PC 
Mr. Sugiyama  

PD1 & PD2 control room  Mr. Kikuchi  

UT control room 
Mr. Koseki  

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.น า้ยา Dettol 1 ลติร ผสมน า้ 20 ลติร ใช้ม๊อบถพูืน้ชบุน า้ยาถพูืน้ที่ท างานโดยรอบให้ทัว่ 

2.ใช้ผ้าชบุน า้ยาแอลกอฮอล์ 70 % เช็ดถบูริเวณที่มกีารใช้มือสมัผสัให้ทัว่โดยเฉพาะอปุกรณ์ทีใ่ช้ร่วมกนั เช่น แปน้พิมพ์คอมพวิเตอร์ 

โทรศพัท์ บนโต๊ะท างาน เก้าอีป้ระชมุ มือจบัประตหูน้าตา่ง ก๊อกน า้ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

3.ใช้ขวดสเปรย์ใสน่ า้ยาแอลกอฮอล์ ฉีดพน่บริเวณที่เช็ดถทู าความสะอาดไมถ่งึ ตามซอกหลบื มมุอบั ที่สงู 
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รำงวลักำรประกวดฯ 

ชนะเลศิ    600 บ. /คน           รองชนะเลศิ อนัดบัหก    300 บ. /คน         
รองชนะเลศิ อนัดับหนึง่  550 บ. /คน  รองชนะเลศิ อนัดับเจ็ด    250 บ. /คน          

รองชนะเลศิ อนัดับสอง    500 บ. /คน  รองชนะเลศิ อนัดับแปด    200 บ. /คน          

รองชนะเลศิ อนัดับสาม    450 บ. /คน  รองชนะเลศิ อนัดับเกา้    150 บ. /คน          

รองชนะเลศิ อนัดับสี ่    400 บ. /คน  ชมเชย (อนัดับที ่1 - 4)   100 บ. /คน 

รองชนะเลศิ อนัดับหา้    350 บ. /คน    

By Production Control 

การประกวดพืน้ท่ี 5ส ดีเด่น ประจ าปี 2563 

  ได้มีการปรบัเปล่ียนพืน้ท่ีในการประกวดพืน้ท่ี 5ส ดีเด่น ดงัน้ี 

 เพ่ิมจ านวนพื้นท่ีจากทัง้หมด 12 พื้นท่ี เป็น 14 พื้นท่ีโดย PM ได้แบ่งพื้นท่ีดงัน้ี 

 PM 

 Product Warehouse 

 Starch Warehouse 

ครัง้ท่ี เดือน ทีมผู้ตรวจ 

1 มีนาคม ผูบ้รหิาร 

2 กรกฎาคม คณะกรรมการกลาง 

3 ตลุาคม ผูบ้รหิาร 
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ผูใ้ชน้ ้าสว่นใหญ่มกัมพีฤตกิรรมการใชน้ ้าฟุ่มเฟือย ควรเปลีย่นวธิกีารใชน้ ้าตามความเคยชนิ มาเป็นการใช้

น ้าอยา่งรูคุ้ณคา่ ไมป่ล่อย ใหน้ ้าไหลทิง้ไปโดยเปลา่ประโยชน์ จะเป็นการประหยดัคา่น ้าไดม้าก 

1. การใช้น ้าให้ประหยดัและถกูวิธี 

(1) การอาบน ้า 

การใชฝั้กบวัจะสิน้เปลอืงน ้าน้อยทีสุ่ด รฝัูกบวั ยิง่เลก็ ยิง่ประหยดัน ้า ปิดฝักบวัในขณะทีถู่สบู ่จะใชน้ ้าเพยีง 

30 ลติร หากไมปิ่ดจะใชน้ ้าถงึ 90 ลติร และหากใชอ้า่งอาบน ้าจะใชน้ ้าถงึ 110-3624 ลติร 

(2) การโกนหนวด 

โกนหนวดแลว้ใชก้ระดาษเชด็ก่อน จงึใชน้ ้า จากแกว้มาลา้งอกีครัง้ ลา้งมดีโกนหนวดโดยการ จุม่ลา้งใน

แกว้ จะประหยดักวา่ลา้งโดยตรงจากก๊อก 

(3) การแปรงฟัน 

การใชน้ ้าบว้นปากและแปรงฟันโดยใชแ้กว้ จะใชน้ ้าเพยีง 0.51 ลติร การปลอ่ยใหน้ ้าไหล จากก๊อกตลอด

การ แปรงฟัน จะใชน้ ้าถงึ 20-30 ลติรต่อครัง้ 

By Production Control 
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(4) การใช้ชกัโครก 
การใชช้กัโครกจะใชน้ ้าถงึ 8.12 ลติร ต่อครัง้ เพือ่การประหยดั ควรใชถุ้งบรรจุน ้ามาใสใ่นโถน ้า เพือ่ลดการ
ใชน้ ้า โถสว้มแบบตกัราดจะสิน้เปลอืงน ้าน้อยกวา่แบบชกัโครกหลายเทา่ หากใชช้กัโครก ควรตดิตัง้โถ
ปัสสาวะและโถสว้มแยกจากกนั 
(5) การซกัผา้ 
ขณะท าการซกัผา้ไมค่วรเปิดน ้าทิง้ไวต้ลอดเวลา จะเสยีน ้าถงึ 9 ลติร/นาท ีควรรวบรวมผา้ใหไ้ด ้มากพอ
ต่อการซกัแต่ละครัง้ ทัง้การซกัดว้ยมอืและเครื่องซกัผา้ 

(6) การล้างถ้วยชามภาชนะ 
ใชก้ระดาษเชด็คราบสกปรก ออกก่อน แลว้ลา้งพรอ้มกนัในอา่งน ้า จะประหยดัเวลาประหยดัน ้า และให้
ความสะอาดมากกวา่ลา้งจากก๊อกโดยตรง ซึง่จะสิน้เปลอืงน ้า 9 ลติร/นาท ี
(7) การล้างผกัผลไม้ 
ใชภ้าชนะรองน ้าเทา่ทีจ่ าเป็น ลา้งผกั ผลไม ้ไดส้ะอาดและประหยดักวา่เปิดลา้งจากก๊อกโดยตรง ถา้เป็น 
ภาชนะทีย่กยา้ยได ้ยงัน าน ้าไปรดตน้ไมไ้ดด้ว้ย 
(8) การเชด็พืน้ 
ควรใชภ้าชนะรองน ้าและซกัลา้งอุปกรณ์ใน ภาชนะก่อนทีจ่ะน าไปเชด็ถู จะใชน้ ้าน้อยกวา่ การใชส้ายยาง
ฉีดลา้งท า ความสะอาดพืน้โดยตรง 
(9) การรดน ้าต้นไม้ 
ควรใชฝั้กบวัรดน ้าตน้ไมแ้ทนการใช ้สายยางต่อจากก๊อกน ้าโดยตรง หากเป็นพืน้ทีบ่รเิวณกวา้ง กค็วรใช ้
สปรงิเกลอร ์หรอืใชน้ ้าทีเ่หลอืจากกจิกรรมอื่นมารดตน้ไม ้กจ็ะชว่ย ประหยดัน ้าลงได้ 
(10) การล้างรถ 
ควรรองน ้าใสภ่าชนะ เช่น ถงัน ้า แลว้ใชผ้า้หรอื เครื่องมอืลา้งรถจุม่น ้าลงในถงั เพือ่เชด็ท าความสะอาด
แทนการ ใชส้ายยางฉีดน ้าโดยตรง ซึง่จะเสยีน ้าเป็นปรมิาณมากถงึ 150-3624 ลติร/ครัง้ หากสามารถ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเป็นการใชน้ ้าทีค่วรใชจ้รงิ อยา่งถูกวธิ ีไมเ่ปิดน ้าทิง้ระหวา่งการใชน้ ้าหรอืปลอ่ยให้
น ้าลน้ จะ สามารถลดการใชน้ ้าไดถ้งึ 20-50 % ทเีดยีว 

By Production Control 
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By Production Control 

2. ตรวจสอบการแตกรัว่ของระบบประปาในอาคาร 
การตรวจสอบการแตกรัว่ของทอ่และอุปกรณ์ประปาภายใน อาคารท าไดด้งัน้ี  

(1) ปิดก๊อกน ้าทุกจุดในอาคาร สงัเกตดหูน้าปัดมาตรวดัน ้า หากมกีารเคลื่อนไหวของตวัเลขแสดงวา่มกีาร
แตกรัว่ของทอ่และอุปกรณ์ เกดิขึน้ 

(2) ตรวจดกู๊อกน ้า ฝักบวั เครื่องซกัผา้ ทุกตวั หากพบวา่ เมื่อปิด สนิทไมม่กีารใชน้ ้าแต่ยงัมนี ้ารัว่ซมึ
ออกมา ใหร้บีท าการซ่อมแซมทนัท ี

(3) ใสส่ารยอ้มผา้ลงในถงัพกัน ้าของโถชกัโครก แลว้สงัเกตด ูหากมนี ้าสยีอ้มผา้ไหลลงโถชกัโครก แสดงวา่
มปัีญหาการรัว่ไหลของ ตวัปิด-เปิดน ้าชกัโครก ควรรบีท าการซ่อมแซมทนัท ี

(4) หากพบวา่มนี ้าเปียกนองอยูต่ลอดเวลาทีพ่ืน้ขา้งอาคาร หรอืมนี ้าผดุใหเ้หน็ แสดงวา่มกีารแตกรัว่ ของ
ทอ่ประปาในบรเิวณนัน้ 

ขอ้แนะน าทีจ่ะใหผู้ใ้ชน้ ้าสามารถตรวจสอบการแตกรัว่ของระบบ ประปาในอาคารไดโ้ดยสะดวก และ
สามารถเหน็ไดง้า่ยยิง่ขึน้หากมกีาร รัว่ไหล กค็อื การวางทอ่ประปาและอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ ไวเ้หนือ
พืน้ดนิ ทีไ่มใ่หน้ ้าทว่มถงึได ้ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บัสภาพพืน้ทีข่องอาคารสถานทีน่ัน้ดว้ย เทา่กบัเป็นการประหยดั
เงนิ ไมป่ลอ่ยใหร้ัว่ไหลไปตามน ้า 

การสญูเสียน ้าจากการรัว่ไหล 

 ก๊อกน ้ามนี ้าหยดตลอดเวลา จะสญูเสยีน ้าถงึ 1,500 ลติร (1.5 ลกูบาศกเ์มตร) ต่อเดอืน 
- ก๊อกน ้าทีปิ่ดไมส่นิท น ้ารัว่ไหลเป็นสาย จะสญูเสยีน ้าไมน้่อย กวา่ 10 ลูกบาศกเ์มตรต่อเดอืน 
- ชกัโครกทีล่กูลอยปิดไม่สนิท มนี ้าไหลลงโถสว้มตลอดเวลา จะสญูเสยีน ้ากวา่ 30 ลกูบาศกเ์มตรตอ่
เดอืน 

การรัว่ไหลทีอ่าจจะดเูลก็น้อย แต่เป็นการไหลของน ้าทีต่่อเน่ือง ตลอด 24 ชัว่โมง เมื่อคดิเป็นปรมิาณ น ้า
ต่อเดอืนอาจจะสงูกวา่ ปรมิาณน ้าใชป้กต ิจากการส ารวจการใชน้ ้าในอาคารบา้นเรอืน พบวา่น ้าทีร่ ัว่ไหล 
โดยมไิดใ้ชป้ระโยชน์โดยเฉลีย่สงูถงึ 30 เปอรเ์ซน็ต ์หากชว่ยกนัสงัเกต ดแูล และแกไ้ข กจ็ะประหยดั ทัง้
เงนิคา่น ้า และทรพัยากรน ้า 
แหลง่ทีม่า : สาระน่ารูเ้กีย่วกบัน ้าประปาการประปานครหลวง (www.mwa.or.th)  
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กิจกรรมตอบค าถามพลังงานและความปลอดภัย 

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

ประจ ำเดือน มีนำคม 2563 จ านวน 70 รางวัล   (รำงวัลละ 100 บำท) ส่งค ำตอบท่ีคุณสุกลัยำ (PC)  

พลังงาน 

จงเขียนค ำตอบที่ถูกต้องลงในช่องท่ีก ำหนดให้ 

1. ในเดือนกุมภำพันธ์ มีไคเซ็นประเภทพลังงำนจ ำนวน 2 เรื่อง คือเรื่องอะไร มำจำกแผนกใด (Kaizen Focus) 

ค ำตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

2. กำรประกวดพื้นที่ 5ส ดีเด่นประจ ำปี 2563 แผนก PM มีกำรแบ่งพ้ืนที่เพิ่มอีก 2 พื้นที่ คือพื้นที่ใด (5S Focus) 

ค ำตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

3. กำรตรวจสอบกำรจัดกำรพลังงำนประจ ำปี 2562 โดยทีม External Audit ด ำเนินกำรเมื่อไหร่ (ENERGY FOCUS) 

ค ำตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

4. พนักงำนที่ได้รับกำรสอบสัมภำษณ์ กำรตรวจสอบกำรจัดกำรพลังงำนประจ ำปี 2562จ ำนวนกี่คน มีใครบ้ำง (ENERGY 

FOCUS) 

ค ำตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

ความปลอดภัย 

จงกำเครื่องหมำย   ในข้อที่ถูก และเครื่องหมำย X ในข้อที่ผิด 

ค ำตอบ ค ำถำม 

 1) วิธีเช็กอำกำรป่วยเบื้องต้นว่ำเรำเข้ำข่ำยเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนำหรือไม่  ระยะฟักตัว ของเชื้อประมำณ 14 วัน  

(คือไม่แสดงอำกำร)      

 2) ควำมรุนแรงของโรคคือมีไข้สูง มีปัญหำระบบทำงเดินหำยใจ ปอดอักเสบ. บำงรำยถึงขั้นเสียชีวิต 

 3) งำนที่ห้ำมนำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงหญิงท ำงำน คือ งำนที่ต้องท ำบนนั่งร้ำนที่สูงกว่ำพ้ืนดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป 

 4) งำนที่ห้ำมนำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงหญิงท่ีมีครรภ์ท ำงำน คือ  งำนยก แบก หำม ลำก ทูนหรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม 


