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ฉีกทุกการสมัครงานของบริษัทญีปุ่่น  
ขอแค่มีกระดาษเปล่าใบเดียว 

Japanese Style 

 

ประเทศญ่ีปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มี

ระบบการสมัครงานที่เป็นเอกลักษณ์ 

โดยทั่วไปแล้ว จะเริ่มจากสมัครผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัทก่อน หลังจากนั้นจึง

กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มที่

ใช้ทั่วไปในญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า ริเคกิโชะ 

ซึ่งต้องเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง

เท่านั้น อีกทั้งยังไม่สามารถลบด้วย

ปากกาลบค าผิด หากเขียนผิดจะต้อง

เขียนใหม่ทั้งหมด  

ท่ามกลางการรับสมัครงานที่เข้มงวด

นั้น บริษัท Hakushi ซึ่งเป็นบริษัทผลิต

และออกแบบสื่อวิดีโอ ได้เริ่มใช้ระบบ

การสมัครงานแบบใหม่ที่มีชื่อว่า ฮาคุชิ 

ไซโย หรือ “การจ้างงานด้วยกระดาษ

เปล่า” ขึ้นมา  

 

 

การจ้างงานด้วยกระดาษเปล่า 

เมื่อเข้าไปดูในเว็บไซต์ จะพบกับช่องให้

กรอก เพี ยง  2  ช่ อ ง เท่ านั้ น  ไ ด้ แ ก่ 

ช่องว่างสีขาวที่สามารถกรอกข้อความ

ได้อย่างอิสระ กับช่องที่อยู่อีเมล หรือ

ใครที่ต้องการส่งเป็นกระดาษผ่าน

ไปรษณีย์ ก็ ส ามารถท า ได้ เ ช่ นกั น 

แตกต่างจากบริษัทอื่นที่จะมีค าถาม

ก าหนดมาให้  ซึ่งค าถามเหล่านี้นี่เองที่ตี

กรอบเอาไว้ ท าให้ผู้สมัครไม่สามารถ

แสดงตัวตนได้อย่างเต็มที่มากนัก 

สามารถแสดงตัวตนที่แท้จริงได้อย่าง

อิสระ 

คุณบุงเค CEO ของบริษัทซึ่งเป็นยูทูบ

เบอร์ชื่อดัง จึงได้เสนอไอเดียว่า อยาก

ให้แสดงตัวตนที่แท้จริงได้อย่างอิสระ

โดยที่ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มใด ๆ จนเกิด

เป็นการสมัครงานแบบนี้ขึ้น นอกจากนี้ 

ใน เ ว็บไซต์ยังมีข้อความทิ้ งท้ ายว่า 

“ตัวตนของคุณที่เคยวาดความฝันลง

ในกระดาษสมัยเด็ก ตอนนี้ก็น่าจะ

หลงเหลืออยู่อย่างแน่นอน” 

จากข่าวนี้จะเห็นได้ว่า แม้บริษัทญ่ีปุ่นจะ

ค่อนข้างยึดติดกับกฎระเบียบเดิม ๆ แต่

ปัจจุบันมีบริษัทที่บริหารโดยคนรุ่นใหม่

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ระบบต่าง ๆ เช่น 

ระบบการสมัครงานของประเทศญ่ีปุ่นมี

แนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

นอกจากจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับ

นักศึกษาที่ก าลังหางานแล้ว ยังท าให้

บริษัทได้รู้จักตัวตนที่แท้จริง ไม่ใช่ตัวตน

ที่สร้างภาพขึ้นมาอีกด้วย ถือเป็นวิธี

คัดเลือกพนักงานที่น่าสนใจมากค่ะ  
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L I K E  ส า ร ะ  
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5 ภัยอันตราย ที่มาในหน้าฝน 
ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส แดดแรงสัก
เพียงใด แต่ก็อย่าชะล่าใจไปว่า 
"ฝนจะไม่ตก" นะครับ เพราะนี่คือ
ฤดูฝนของบ้านเรา พี่เค้าจะมาจะ
ไปไม่ค่อยบอกล่วงหน้าซะด้วย 
ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมรับมือกับ
สภาพอากาศและรู้เท่าทันภัยที่จะ
เ กิ ด ใ น ฤ ดู ฝ น ให้ พ ร้ อ ม เ สม อ
เสียก่อน 

1. ภัยจากกลุ่มโรคติดต่อระบบ
ทางเดินหายใจ 
หน้าฝน อากาศเย็นและมีความชื้น
สูงเช้ือโรคจึงสามารถแพร่กระจาย
ได้รวดเร็วกว่าฤดูอื่นๆ ถ้าอากาศ
ในบริเวณนั้นมีเชื้อโรคกระจายตัว
อยู่ เมื่อเราหายใจเข้าไปก็เสี่ยงต่อ
โรคระบบทางเดินหายใจทั้ง 4 
ชนิดนี้มากกว่าฤดูอื่นๆ ไม่ว่าจะ
เป็นโรคหวัด ไข้หวัดใหญ ่
หลอดลมอักเสบหรือปอดอักเสบ 
ซึ่งช่วงนี้จึงควรพกผ้าปิดปากและ
จมูก หรือสวมหน้ากากอนามัยไว้
หน่อยก็ดีนะครับ   

 

 

2. ภัยจากกลุ่มโรคติดต่อระบบ
ทางเดินอาหารและน้้า 

เชื้อจุลชีพคือตัวการที่ท้าให้เกิดโรคใน
ระบบทางเดินอาหารและล้าไส้ ไม่ว่า
จะ เป็นอาการท้อง เสี ย  ท้ องร่ ว ง
เ ฉี ยบพลั น  บิ ด  อ าหาร เป็ นพิ ษ 
เพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารที่
สุกใหม่และใช้ช้อนกลางเมื่อต้องทาน
ร่วมกับคนอื่นจึงเป็นทางเลือกที่ดีใน
การป้องกันโรคเหล่านี้ครับ 

 

3.ภัยจากโรคฉี่หนู 

โรคนี้ติดต่อได้จากหนูทุกชนิด โดยเชื้อ
โรคไข้ฉี่หนูจะเข้าสู่ร่างกายได้ทาง
บาดแผลหรือรอยถลอกต่างๆ การ
ป้องกันที่ง่ายที่สุดคือพยายามเลี่ยง
การลุยน้้าหรือโคลนขณะที่มีบาดแผล 
หากจ้าเป็นจริงๆ การใส่ร้องเท้าบู๊ทหรื
อรีบล้างเท้าและมือหลังจากสัมผัสน้้า
ที่สกปรกมาให้สะอาดก็พอช่วยให้ห่าง
จากโรคนี้ได้แล้วครับ 

 

 

 4. ภัยจากโรคตาแดง 

เ กิ ด จาก เชื้ อ ไ ว รั สที่ อ ยู่ ใ นน้้ า
สกปรกกระเด็นเข้าตาหรือได้รับ
เชื้อที่กระจายอยู่ในอากาศ การ
ป้ อ งกั นที่ ดี ที่ สุ ด  คื อ ไม่ น้ ามื อ
สกปรกมาจับหรือขยี้ตาเมื่อรู้สึก
เคืองตา ควรล้างมือทุกครั้งก่อน
จับบริเวณตา ที่ส้าคัญเมื่อรู้ว่าเรา
เป็นควรรีบรักษาเพื่อไม่ให้โรค
แพร่กระจายสู่ผู้อื่น  

 

5. ภัยอันตรายจากไฟฟ้าดูด 

อย่างที่รู้กันว่าไฟฟ้ากับน้้าเป็นสิ่ง
ที่ไม่ควรอยู่ด้วยกัน แตบ่างคร้ังทั้ง
สองสิ่งนี้อาจเข้าใกล้กันโดยที่เรา
ไม่รู้ตัว ดังนั้นเราควรเลี่ยงสัมผัส
อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะตัวเปียก และ
หมั่นสังเกตบริเวณปลั๊กไฟต่างๆ 
อยู่เสมอ  

  for 
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  ยาไอซ์...ผลึกใสร้ายไม่แพ้ใคร!!   

ยาไอซ์  จัดอยู่ ในสารกลุ่ มที่ มีฤทธิ์

กระตุ้นประสาท ประเภทเดียวกันกับ

ยาบ้า ยาม้า ยาไอซ์มีชื่อเรียกในชื่ออ่ืน

ว่าเกล็ดหิมะ หรือกร๊าซ เป็นยาเสพติด

ที่มีลักษณะเป็นผลึกใสเหมือนแก้ว มี

ขนาดใหญ่กว่าผงชูรสเล็กน้อย มีราคา

แพงที่สุดในกลุ่ม CLUB DRUG หรือ

เป็นยาเสพติดที่มักใช้ในกลุ่มนักเที่ยว  

เกิดจากกระบวนการผลิตโดยการสกัด

ให้มีความบริสุทธิ์สูงมากกว่ายาบ้า 10 

เท่า กลไกการออกฤทธิ์ของยาไอซ์จะ

ท้าให้รู้สึกตื่นตัว บดบังความรู้ สึก

เหนื่อยล้า รู้สึกเคลิ้มฝัน อยู่นิ่งไม่ได้ 

นอนไม่หลับ ก้าวร้าว และรู้สึกเชื่อม่ัน

ในตัวเองเกินไป    

 ยากลุ่มนี้จะออกฤทธิ์กระตุ้นให้ตื่นตัว

อย่างรุนแรง และมีระยะเวลาในการ

ออกฤทธิ์นาน หากเสพมากจะยิ่งท้าให้

เกิดความฟุ้งซ่านมาก ผลจากการเสพ

ยาเสพติดมากเกินขนาดจะท้าให้หัว

ใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อ

เกร็ งตัว ตื่นตกใจกลัว ในรายที่ มี

อาการรุนแรงอาจชักหรือหมดสติ 

ร ะบบหาย ใจล้ ม เหลว  ช็ อกและ

เสียชีวิตได้   

การเสพยาเสพติดแทบทุกชนิด รวมทั้ง

ย า ไ อ ซ์ จ ะ ท้ า ใ ห้ ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท

ส่วนกลางถูกกระตุ้นอย่างแรง เซลล์ 

สมองจะถูกท้าลาย  ท้าให้เกิดอาการ

ซึมเศร้าหลังการใช้ยานี้ เอง และมีข้อ

สมมติฐานว่าสัมพันธ์กับอุบัติการณ์ฆ่าตัว

ต า ย ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ใ ช้ ย า          

นอกจา กนี้ ก า ร ใ ช้ ย าติ ด ต่ อ กั น เ ป็ น

เ ว ล า น า น อ า จ ท้ า ใ ห้ เ กิ ด โ ร ค จิ ต 

เช่นเดียวกับสารกระตุ้นประสาทตัวอ่ืนๆ 

ผู้เสพยาเกิดจากความหลงผิด เพราะใน

ช่วงแรกยาจะออกฤทธิ์ท้าให้เคลิบเคลิ้ม

เกิดความสุข เหมือนร่างกายกระตุ้นสาร

เอ็นโดฟินออกมา โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัย

อ่ืน เช่น การออกก้าลังกายตามปกติ แต่

เป็นการกระตุ้นหลอกๆ เม่ือเสพจนติด

ผลร้ายของการใช้ยาจะเริ่มแสดงออก 

นอกจากผลทางกายที่ท้าให้อ่อนแอลง

อย่างชัดเจนแล้ว ยังท้าให้ซึมเศร้า คิดฆ่า

ตัวตาย หรือเกิดอาการทางจิต ยาเสพติด

จึงเป็นแค่ความสุขจอมปลอมเพียงชั่ว

ระยะสั้นๆ จากนั้นผู้เสพจะตกนรกทั้งชีวิต    

ผลของยาไอซ์ที่มีต่อร่างกายมีดังต่อไปนี้ 

รูม่านตาขยาย เหงื่อออกมาก การมอง

พร่ามัว วิงเวียน ริมฝีปากแห้ง ความดัน

โลหิตสู งขึ้น  อัตราการหายใจสู งขึ้ น 

อุณหภู มิร่างกายสูงขึ้น ปวดหัวอย่าง

รุนแรง อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นและ

ผิดปกติ มือและนิ้วสั่น คลื่นเหียนอาเจียน

ที่ส้าคัญคือมีภาวะผิดปกติเสียหายอย่าง

ถาวรของเส้นโลหิตในสมอง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผู้ที่ใช้ในปริมาณสูง และมีผลต่อ

พฤติกรรมของคนดังต่อไปนี้  

 

มีกิจกรรมทางร่างกายมากขึ้น มีอาการ

หวาดระแวงและ วิตกกั ง วลสู ง ขี ด 

(panic) เกิดขึ้นเนื่อง พักผ่อนน้อยลง

และมีความวิตกกังวลจากอาการประสาท

หลอนน้าไปสู่โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง พูด

มากขึ้นและมีการท้างานหรือกระท้าอะไร

ซ้้าๆ มีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น มี

อาการทางจิต  ผู้ ใช้ยาไอซ์ เป็นระยะ

เวลานานจะมี ผลต่ อ ไปนี้  มี อาการ

ซึมเศร้ารุนแรง ลดความอยากอาหาร

แ ล ะ น้้ า ห นั ก ล ด อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว 

หวาดระแวง ย้้าคิดย้้าท้า มีความผิดปกติ

ของปอดและ ไต  ซึ่ ง อาจถึ งตาย ได้ 

ประสาทหลอน มีปัญหาเกี่ยวกับฟัน มี

โ ร ค ต่ า ง ๆ  เ กี่ ย ว กั บ หั ว ใ จ 

นอกจากนั้นการฉีดยาไอซ์เข้าทางเลือด

ท้าให้ผู้ใช้มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ

ไวรัสทางกระแสเลือด เช่น ตับอักเสบ

แบบ B และ C เชื้อเอดส์ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งถ้ามีการใช้อุปกรณ์ฉีดยาร่วมกัน

ก า ร บ้ า บั ด รั ก ษ า 

มีรายงานว่าผู้ ใช้ยาไอซ์และยากลุ่ม 

Methamphetamine อื่นๆ ไม่ค่อยเข้า

รับการบ้าบัดรักษาเหมือนผู้ใช้ยาสพติด

อื่นการบ้าบัดรักษาที่เป็นไปได้ขณะนี้คือ 

ใช้ร่วมกันระหว่างการบ้าบัดทางจิตสังคม

และพฤติกรรมรวมทั้งการใช้ยานอกจาก

ปัญหาสุ ขภาพและมี ความผิ ดตาม

กฎหมายแล้ว ยาไอซ์ยังท้าให้เกิดปัญหา

อื่นๆ อาทิ ปัญหาครอบครัว การเงิน 

กฎหมายและปัญหาส่วนตัวตามมา 

เช่นเดียวกับยาเสพติดทุกชนิด     

  for 
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อัพเดตโครงการประหยัดพลังงานปี 2563 ประจ าเดือนมิถุนายนมี 11 โครงการ  

By Production Control 

Group Topic 
Saving  

(THB.)/Year 
Status 

1. Reduce electric consumption in Lesys Plant. 166,492 On process 
PD2 

2. Reduce SM1.5 consumption in CR  process. 296,180 On process 

UT 
3. Capability of Cooling tower  

4. Are you keep rinse step [Sand filter] 

150,000 

3,000 
On process 

MT 
5. Reduce Compressed air consumption around 150,000 baht 

6. Reduce power consumption of Cooling tower BL-917A/B 

150,000 

62,000 
On process 

P/O 

7.Exaquantum computer sleep mode 

8. Shut off screen of HPLC computer in RD room  

9. Saving electricity consumption from Air condition at Plant Of-

fice 

1,247 

422 

23,182 

On process 

M/O 
10.Sensor faucet 

11. หลอดไฟที่ห้องรับสินค้าของ Main office 

12,000 

600 
On Process 
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By Production Control 
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By Production Control 

Topic Point Section Month 

Reduce WP 200 TD Feb 

เปลีย่นหลอดไฟ T5 เป็น T8 LEDโดยไมต่อ้งเปลีย่นโคม 200 MT Feb 

รว่มดว้ยชว่ยกัน 200 PC May 

ลดการใชน้ ้า 200 HRGA May 

ใชน้ ้าเหลอืจากการดืม่ 200 Maid May 

กอ๊กน ้าอตัโนมัต ิ 200 HRGA May 

Decrease water rinsing sand filter 200 UT Jun 

Update Kaizen Energy & Water saving  type 2020 
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By Production Control 

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมท าความสะอาด ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563  

ในเวลา 15.30—17.00น. 

 

พืน้ทีท่ ากจิกรรม ดังนี้ 
 

กลุม่ 1 Workshop (MT)  

ท าความสะอาดชัน้วางอปุกรณ์ 

กลุม่ 2  Product WH(LG) 

ท ำควำมสะอำด WH 

กลุม่ 3 Production I 

ทาสบีรเิวณ AG146(A-F), IT244,VE-245   

*พืน้ทีใ่ดตอ้งการท ากจิกรรมในครัง้นี้ 

แจง้ความประสงคท์ีแ่ผนก PC ไดเ้ลยคะ่* 

1 

2 

3 
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By Production Control 

การประกวดพืน้ท่ี 5ส ดีเด่น ครัง้ท่ี2 ประจ าปี 2563 

ครั้งที ่ เดือน ทีมผู้ตรวจ 

1 มีนาคม ผู้บริหาร 

2 กรกฎาคม คณะกรรมการกลาง 

3 ตุลาคม ผู้บริหาร 

 ขอให้ทุกแผนกเตรียมความพร้อม ส าหรับการประกวดพื้นท่ี 5ส ดีเด่น ครั้งท่ี2/2563                           

การตรวจพื้นท่ีในคร้ังนี้โดยทีมคณะกรรมการกลาง มีรายชื่อดังนี้ค่ะ 

 - Mr. Vicha 

 - Mr. Phattrakorn 

 - Mr. Terawat 

 - Mr. Taweesak 

 - Mr. Tawatchai                                               อย่าลืมอัพเดทบอร์ด 5ส  
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ที่มา :PRO IND solution 

1. ใช้ประโยชน์ของพื้นที่อย่างคุ้มค่า 

 เราใช้พื้นที่ของโรงงานและคลังสินค้าคุ้มค่าแล้วหรือยัง?คลังสินค้าและโรงงานรุ่นใหม่ ๆ 

มีความสูงของอาคารที่ 8 เมตร ขึ้นไป หากว่าการจัดเก็บสินค้าไม่ถึงระดับที่เหมาะสมอาจ

เป็นไปได้ว่าตอนนี้คุณก าลังสูญเสียพื้นที่แนวตั้งอันมีค่าในการจัดเก็บอยู่ ดังนั้น วิธีประหยัด

พลังงานในโรงงาน หรือ วิธีประหยัดพลังงานในคลังสินค้า อย่างแรกเลยต้องวางแผนการใช้

งานพื้นที่ให้เหมาะสมกับการจัดเก็บ อาจท าการติดตั้งชั้นวางสินค้า (Rack) หรืออาจสร้าง

พื้นที่จัดเก็บเอาไว้เหนือส านักงานเพื่อใช้พื้นที่ทุกจุดอย่างคุ้มค่า 

2. ใช้ไฟ LED และเปิดปิดไฟด้วยระบบเซนเซอร์ 

 การลดใช้ไฟฟ้าในโรงงานและโกดังคลังสินค้า มีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถท าได้ง่าย ๆนั่นก็

คือการเปลี่ยนจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนตม์าเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งนอกจากจะประหยัด

พลังงานแล้วยังมีอายุการใช้งานที่นานกว่าหลอดไฟปกติอีกด้วย นอกจากนี้การติดตัง้ระบบ

เปิดปิดไฟด้วยระบบเซนเซอร์ที่คอยตรวจจับความเคลื่อนไหวพร้อมปิดไฟอัตโนมัติหาก

บริเวณนั้นไม่มีพนักงานอยู่ ก็นับว่าเป็นอีกตัวเลือกน่าสนใจมากเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืม

By Production Control 
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3. แสงจากธรรมชาต ิ

 หนึ่งในวิธีง่ายที่สุดของการประหยัดพลังงานคอืการเพิ่มแสงสว่างธรรมชาติให้อาคารคลังสินคา้
และโรงงาน ซึ่งจะช่วยลดค่าไฟฟ้าในโรงงานและลดคา่ไฟฟ้าในคลังสินค้าได้อย่างมาก โดยการใช้
หลังคาสกายไลทท์ี่กระจายแสงจากดวงอาทิตยใ์ห้ส่องสว่างสู่ภายในอาคารโรงงานและคลังสินค้าใน
ระดับที่เพยีงพอและทั่วถึง หรือการใช้ผนังโปร่งแสงเพือ่รับแสงสว่างธรรมชาติจากด้านนอกเข้ามาสู่
ด้านใน อีกทั้งมีการยืนยนัด้วยว่าแสงจากธรรมชาติเหล่านี้เหมาะสมกับการท างานของพนักงานและ
ช่วยสร้างความพึงพอใจและความกระตือรือร้นในการท างานได้อีกด้วย  

 

4. ปิดประตูให้มิดชิดหรือติดต้ังม่านอุตสาหกรรมที่ทางเขา้ออก 

 ในกรณีของคลังสินค้าและโรงงานที่ตอ้งควบคุมอุณหภูมิ การปิดประตูคลังสินคา้และโรงงาน
ให้มิดชิดเพื่อป้องกันความร้อนภายนอก หรือตดิต้ังฉนวนกันความรอ้นเพิ่มเติมที่ประตูโรงงานและ
คลังสินค้า ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ ส่วนในกรณีที่คลังสินค้าหรอื
โรงงานต้องมีการขนถ่ายสินคา้บ่อย ไมส่ามารถท าการปิดประตูคลังสินค้าและโรงงานให้มิดชิดได้ 
การติดตั้งม่านอุตสาหกรรมสามารถช่วยให้ควบคุมอณุหภูมิในอาคารให้คงที่ เครื่องปรับอากาศใน
อาคารก็จะท างานน้อยลง จึงเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้อีกวิธีหนึ่ง 

 

5. ติดตั้งฉนวนกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร 

 การติดตั้งฉนวนกันความร้อนบางชนิดสามารถป้องกันความรอ้นไดสู้งถึง 90%และยังช่วยลด

การกระจายความรอ้นจากตัวหลังคาไปสู่ภายในอาคาร  จึงท าให้อากาศภายในตัวโรงงาน

อุตสาหกรรมหรืออาคารคลังสินคา้ยังคงมีความเย็นสบาย พรอ้มช่วยลดภาระเรื่องค่าไฟที่เกิดจาก

ความร้อนสูงจนท าให้ต้องใช้งานเครือ่งปรับอากาศหรือพัดลมตัวใหญท่ี่มากข้ึน ท าให้สภาพอณุหภูมิ

ภายในโรงงานและคลังสินค้ายังคงเป็นปกติ ไมร่้อนจนเกินไป สินคา้ต่าง ๆ ที่เก็บภายในโกดัง

คลังสินค้าหรอืเครื่องจักรภายในโรงงานจึงไม่ไดร้ับความเสียหายอีกด้วย 

  

 

By Production Control 
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กิจกรรมตอบค าถามพลังงานและความปลอดภัย 

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

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

พลังงาน 

จำกหวัขอ้ Kaizen Focus, 5S Focus, Energy tips ใหท้ ำเครือ่งหมำย หนำ้ขอ้ทีถ่กู และเครือ่งหมำย X หนำ้ขอ้ทีผ่ดิ 

 

………. 1. จากกราฟ Actual Kaizen by Section (June 2020) แผนก PD2 เขียนไคเซ็นมากที่สุดในเดือนนมิถุนายน 

………. 2. Kaizen Energy & Water Saving Type จากเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน มีทั้งหมด 7 เรื่อง 

………. 3. กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 

………. 4. การตรวจพื้นที่ 5ส ครั้งท่ี 2 ตรวจโดยทีมคณะกรรมการกลาง 

………. 5. เปลี่ยนจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์มาเป็นหลอดไฟ LED จะประหยัดพลังงานแต่อายุการใช้งานสั้นกว่า

หลอดไฟปกติ 

………. 6. การเพิ่มแสงสว่างธรรมชาติให้อาคารคลังสินค้าและโรงงาน จะช่วยลดค่าไฟฟ้าในโรงงานและคลังสินค้าได้ 

………. 7. การติดตั้งฉนวนกันความร้อนบางชนิดสามารถป้องกันความร้อนได้สูงถึง 90% และยังช่วยลดการกระจาย

ความร้อนจากตัวหลังคาไปสู่ภายในอาคาร 

 

ความปลอดภัย 

จงกาเครื่องหมาย   ในข้อที่ถูก และเครื่องหมาย X ในข้อที่ผิด 

ตอบ ค้าถาม 

 1) ภัยจากกลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้้า  เชื้อจุลชีพคือตัวการที่ท้าให้เกิดโรคในระบบทางเดิน

อาหารและล้าไส้ ไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสีย ท้องร่วงเฉียบพลัน บิด อาหารเป็นพิษ   

 2) ภัยอันตรายจากไฟฟ้าดูด อย่างที่รู้กันว่าไฟฟ้ากับน้้าเป็นสิ่งที่ไม่ควรอยู่ด้วยกัน แต่บางครั้งทั้งสองสิ่งนี้

อาจเข้าใกล้กันโดยท่ีเราไม่รู้ตัว ดังนั้นเราควรเลี่ยงสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะตัวเปียก 

 3) ผลของยาไอซ์ที่มีต่อร่างกายมีดังต่อไปนี้ รูม่านตาขยาย เหงื่อออกมาก การมองพร่ามัว วิงเวียน ริม

ฝีปากแห้ง ความดันโลหิตสูงขึ้น อัตราการหายใจสูงขึ้น อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น ปวดหัวอย่างรุนแรง อัตรา

การเต้นของหัวใจเร็วขึ้นและผิดปกติ มือและนิ้วสั่น เป็นต้น 

 4) ยาไอซ์ยังท้าให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ อาทิ ปัญหาครอบครัว การเงิน กฎหมายและปัญหาส่วนตัวตามมา  

เช่นเดียวกับยาเสพติดทุกชนิด 


