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Japanese Style - ของฝากจากไทยที่ชาวญี่ปุ่นต้องซื้อกลับ 
INSPIRATION 
Smart Secret  -  เคล็ดลับจัดการวิกฤตให้อยู่หมัด 
Smart Money -  Update ประกันแบบไหนลดหย่อนภาษีได้บ้าง 
ประกันสังคม -  เดือดร้อนเรื่องเงิน เบิกเงินขราภาพได้ไหม 
Like สาระ - ชาอย่าเฉย เสี่ยงอัมพาตวัยท างาน 
Safety for Life  
Kaizen Focus / 5S Focus / Energy Tips / Carbon Corner 

ปีที่ 16 ฉบับที่ 9 / เดือนกันยายน 2563 

MLV MLV 

วันหัวใจโลก 29 กันยายน 
โรคหัวใจ ถือเป็นโรคอันดับต้น ๆ ทีท าให้คนเสียชีวติ 

ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ถึง 17.5 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ 

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องดูแลสุขภาพหัวใจของตัวเราเองและคนที่เรารัก 
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ของฝากจากประเทศไทย ที่คนญี่ปุ่นมาทีไร 

ต้องซื้อกลบัไปทุกที! 
Japanese Style 

หลาย ๆ คนคงมีเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน

ชาวญี่ปุ่นที่มาเที่ยวหรือมาท างานที่ประเทศ

ไทย ถึงคราวที่จะต้องกลับไปก็มักจะถามว่า 

“จะซื้ออะไรไปฝากคนญี่ปุ่นดี?” แต่ด้วย

ความที่เราเป็นคนไทย อยู่ไทยตลอด ท าให้

บางทีก็นึกไม่ออกว่าจะแนะน าอะไรดี และไม่รู้

ว่าแนะน าแล้วคนญี่ปุ่นจะชอบรึเปล่า… วันนี้

จะมาแนะน าของฝากจากประเทศไทยที่มี

ต้ังแต่ของกินจนไปถึงของใช้เบ็ดเตล็ดที่คน

ญี่ปุ่นนิยมซื้อกลับไปฝากมากที่สุด ไว้คน

ญี่ปุ่นถามคราวหน้าจะได้แนะน าไปเลยว่ามี

อะไรน่าสนใจบ้าง  

| ยาสีฟัน 

ไม่น่าเชื่อเลยใช่มั้ยคะ ของฝากที่ถูกเลือกให้

เป็นอันดับ 1 คือ ยาสีฟัน! เพราะที่ไทยเรามี

ย าสี ฟั นที่ มี เ อ กลั ก ษณ์ ใ ห้ เ ลื อกอย่ า ง

หลากหลาย ทั้งสูตรสมุนไพรเอย หรือว่า

สูตรแปลก ๆ ที่หลายคนไม่เคยเห็นที่ญี่ปุ่น 

เป็นของฝากท่ีน่าสนใจและหาซื้อง่าย จึงท าให้

ยาสีฟันเป็นของฝากอันดับ 1 ที่คนญี่ปุ่น

มักจะซื้อกลับไปฝากเพื่อน ๆ หรือครอบครัว  

| กางเกงลายไทย 

ส าหรับคนไทยแล้ว มันเป็นกางเกงธรรมดา

มาก ๆ แต่คนส าหรับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ

ผู้หญิงญี่ปุ่นรู้สึกจะชอบมาก เพราเนื้อผ้าที่

ใส่สบาย ดูง่าย ๆ ลายมีให้เลือกหลากหลาย 

แถมราคายังไม่แพง ท าให้ได้รับความนิยมใน

หมู่นักท่องเที่ยว เห็นได้จากจะมีกางเกง

ประ เภทนี้วางขายมากมายตามสถานที่

ท่องเที่ยวชื่อดัง อย่างวัดพระแก้ว หรือวัด

โพธิ์ เป็นต้น  

| ยาดม 

ของฝากยอดฮิตตลอดกาล ไม่ว่าชาติไหน ๆ 

ก็ชื่นชอบ ส่วนใหญ่แล้วคนญี่ปุ่นที่มาแค่

ประเดี๋ยวประด๋าวจะไม่ค่อยสนใจยาดมสัก

เท่าไหร่ แต่ถ้าคนไหนที่อยู่ค่อนข้างนาน จะ

เริ่มสังเกตว่าคนไทยดมอะไรกัน? จนกระทั่ง

ซื้อมาใช้ในที่สุด แล้วก็ดูเหมือนว่าจะชอบมาก

เสียด้วย 

| ขนมคุ้กกี้โรล 

 

เนื่ องจากเป็นขนมที่หาซื้ อ ได้ ง่ายและมี

หลากหลายยี่ห้อให้เลือก อีกทั้งขนมหน้าตา

แบบนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีที่ญี่ปุ่น จึงท าให้เป็น

หนึ่ ง ในของฝากที่คนญี่ปุ่น เลือกที่จะซื้ อ

กลับไป  

| ขนมยี่ห้อเพรทซ์ รสลาบและต้มย ากุ้ง 

ในบรรดาของฝากจากเมืองไทยทั้งหลายต้อง

มีเพรทซ์อยู่ในกองนั้นด้วยแน่นอน คนญี่ปุ่น

ที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยหรือว่าเพิ่งเคยมาครั้ง

แรก มักจะเป็นบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเคย

ได้รับเพรทซ์เป็นของฝาก และเมื่อถึงคราว

ตัวเองก็จะซื้อกลับไปฝากคนอื่นบ้างเช่นกัน 

โดยรสชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการ

ซื้อเป็นของฝากคือ รสลาบและต้มย ากุ้ง  

| เครื่องปรุงรสอาหารไทย 

เครื่องปรุงรสของไทย อย่างเช่น น้ าปลา 

พริกเผา และซอสน้ าจิ้มไก่ ที่คนญี่ปุ่นนิยม

น าไปเป็นของฝากมากมาย แถมยังมีบอกต่อ

กันอีกว่า ถ้าเอาน้ าพริกเผามาทานกับมัน

ฝรั่งแผ่นจะอร่อยมากเลยทีเดียว โฆษณากัน

ขนาดนี้ จึงท าให้เครื่องปรุงรสของไทยได้รับ

ความนิยม  
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MCLS Asia Co., Ltd. 

4 

S MART S ECRET  
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SMART MONEY 
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ประกนัสังคม 



MCLS Asia Co., Ltd. 

11 

ประกนัสังคม 
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ประกนัสังคม 
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ประกนัสังคม 
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ประกนัสังคม 
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  L I K E  ส า ร ะ  
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  สธ. สั่งขยายภาพเตือนซองบุหรี่

เป็น 85% ใหญ่สุดในโลก 

      

     สธ. ประกาศขยายภาพค าเตือน

บนซองบุหรี่เป็น 85% ของพื้นท่ี 

จากเดิมอยู่ท่ี 55% ท าให้แซงหน้า

ออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีมีภาพ

เตือนใหญ่ที่สุดในโลก  

     ผลส ารวจของส านักงานสถิติ

แห่งชาติครั้งท่ี 13 ปี 2554 มีการ

แสดงให้ผลส ารวจว่า มีประชาชน

อายุ  15  ปี ขึ้ น ไป  สูบบุหรี่ เป็ น

จ านวนมาก  ซึ่ งทางกระทรวง

สาธารณสุขก็มองเห็นถึงอันตราย

ของการสูบบุหรี่  

     ก ร ะ ทร ว ง ส า ธ า รณสุ ข  ไ ด้

ก าหนดหลักเกณฑ์ใหม่ เกี่ยวกับ

ข้อความและรูปภาพเตือนพิษภัย 

เพื่อการเลิกยาสูบในฉลากของบุหรี่ 

โดยเพิ่มขนาดภาพค าเตือนจากร้อย

ละ 55 ของพื้นท่ีซอง เป็นร้อยละ 

85 ของพื้นท่ีซอง คาดว่า น่าจะท า

ให้การบริโภคบุหรี่มีอัตราลดลงได้ 

ท้ังนี้  การตัดสินใจขยายภาพค า

เตือน ส่งผลให้ซองบุหร่ีไทยมีภาพ 

ค าเตือนท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แซงหน้า

ซองบุหรี่ออสเตรเลีย ท่ีมีภาพขนาด

ร้อยละ 82.5 ของเนื้อท่ีเรียบร้อยแล้ว  

ในภาพค าเตือน จะประกอบด้วยภาพ 

10 ภาพด้วยกัน ได้แก่  

1. งดสูบบุหร่ีในบ้าน  

2. ควันบุหรี่ฆ่าเด็กได้  

3. บุหร่ีท าให้เป็นมะเร็งกล่องเสียง  

4. บุหร่ีท าให้หัวใจวาย  

5. บุหร่ีท าให้เส้นเลือดในสมองแตก  

6. บุหร่ีท าให้เป็นมะเร็งปาก  

7. บุหร่ีท าให้เซ็กส์เสื่อม  

8. บุหร่ีท าให้ปากเหม็น  

9. บุหร่ีท าให้เป็นมะเร็งปอด  

10. บุหรี่ท าให้ถุงลมโป่งพอง  

 

  for 
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By Production Control 

ข่าวสารการจดัการพลงังาน 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับระบบการจัดการพลังงาน ขัน้ตอนที ่6 “การด าเนนิการตาม
แผนฯ และตรวจสอบวเิคราะหก์ารปฏบิัตติามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน” 
ทางคณะกรรมการฯ ไดเ้ตรยีมการจัดฝึกอบรม หัวขอ้ 

                 “การสรา้งจติส านกึเพือ่การอนุรักษ์พลังงานในองคก์ร” 

ในวันที ่20 ตลุาคม 2020 เวลา 09.00-16.00 น. 

อบรมโดย อาจารย ์เกยีรตศิักดิ ์รักษาสตัย ์
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สรปุจ ำนวนไคเซ็นเดอืน ม.ค. - ส.ค. 2563  

 Kaizen B (On the job improvement) Y 2020 ท่ีผ่านการอนุมัติโดย GM และรอการพิจารณา

โดยทีมผู้บริหารระดับสูง ขณะนี้มี 2 เร่ือง ดังนี้ 

No. Topic Section Idea Owner Prize 

1 Reduction compressed air loss MT Mr. Chumporn TMM 

scoring 
2 To save cost for disposal waste of UASB at Utility.  

(UASB= Up flow Anaerobic Sludge Blanket) 
EHS Ms. Pinkaew 



MCLS Asia Co., Ltd. 

22 

 By Production Control 

No.  Group  Handicap  
Final Scores 2020 Accumulation 

#1/2020 #2/2020 #3/2020 SUM Avg. 

1 QC 1.0 76.50 84.00  160.50 80.25 

2 Product WH 1.05 72.45 85.26  157.71 78.86 

3 PCK 1.05 72.19 82.53  154.72 77.36 

4 MT 1.05 75.60 74.97  150.57 75.29 

5 CS&PD 1.05 73.50 76.44  149.94 74.97 

6 Starch WH 1.05 71.14 78.12  149.26 74.63 

7 TD 1.0 71.50 74.60  146.10 73.05 

8 PC 1.0 65.75 78.00  143.75 71.88 

9 UT 1.05 69.56 70.98  140.54 70.27 

10 SA&HD 1.05 70.35 69.51  139.86 69.93 

11 AC 1.0 67.75 67.80  135.55 67.78 

12 HRGA 1.0 67.00 64.60  131.60 65.80 

13 PM 1.0 65.25 66.00  131.25 65.63 

14 QEHS 1.0 66.00 64.00  130.00 65.00 

ชนะเลศิ    600 บ. /คน 
รองชนะเลศิ อนัดบัหนึง่  550 บ. /คน 
รองชนะเลศิ อนัดบัสอง    500 บ. /คน 
รองชนะเลศิ อนัดบัสาม    450 บ. /คน 
รองชนะเลศิ อนัดบัสี ่  400 บ. /คน 
รองชนะเลศิ อนัดบัห้า  350 บ. /คน 

รองชนะเลศิ อนัดบัหก  300 บ. /คน 
รองชนะเลศิ อนัดบัเจ็ด  250 บ. /คน 
รองชนะเลศิ อนัดบัแปด  200 บ. /คน 
รองชนะเลศิ อนัดบัเก้า   150 บ. /คน 
ชมเชย อนัดบัหนึง่ - สี ่     100 บ. /คน 

ขอให้ทุกพื้นที่เตรียมความพร้อม ส าหรับการประกวดฯ รอบสุดทา้ยของปีนี้  

โดยการตรวจพื้นที่แบบไม่แจ้งล่วงหน้า (Surprise audit) โดยทมีผู้บริหารในเดือนตุลาคมนี ้
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 แนวทางการใช้เทคโนโลยีในการอนุรักษ์พลังงาน 

เมื่อเราเข้าใจสถานการณ์พลังงาน รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลกแลว้ สิ่งที่ต้องคิดต่อมาคอื “เรา
จะท าอย่างไรดีเพือ่อนรุกัษ์พลังงงาน?” และนี่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ตอ้งช่วยกัน 

“การอนุรักษพ์ลังงาน” หมายถึง การผลิตและการใช้พลังงานอยา่งประหยัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ส่งผลให้คา่ใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหา
สิ่งแวดลอ้มที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงได้ด้วย 

เราไปดูแนวทางกันว่า ถา้วันนี้เราอยากช่วยโลกอนุรักษ์พลังงานแลว้ ควรจะเริม่ต้นอยา่งไรดี? 

1. ประหยัดการใช้พลังงาน 

สิ่งที่ทุกคนสามารถท าได้ทันทีคือประหยัดการใช้พลังงาน โดยเริม่จากความตั้งใจของตนเองก่อน และ
ขยายไปในระดับครัวเรอืนและองค์กร ดังนี ้

วิธีประหยัดพลังงานส าหรับใช้ในครัวเรือน 
1. การออกแบบท่ีอยู่อาศัย มีผลต่อการอนรุักษ์พลังงานอยา่งมาก บ้านที่ถูกออกแบบให้มีการระบาย
ถ่ายเทอากาศดี และใช้วัสดุที่เหมาะสม ก่อสร้างอย่างประณีต จะช่วยลดการสูญเสียพลังงานไดด้ี 
2. เลอืกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน สังเกตฉลากเหล่านี้: ฉลากประสทิธิภาพสูง, ฉลากเขยีว 
(Green Label), ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5, Energy star 
3. ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเปลี่ยนกรณีทีไ่ม่มีประสทิธิภาพ 
4. ลดนิสัยที่ท าให้สิ้นเปลืองพลังงาน เราอาจจะไม่รู้ตัววา่พฤติกรรมบางอย่างที่ท าจนเป็นนสิัยนั้นท า
ให้เกิดการใช้พลังงานสิน้เปลืองไปมากกว่าที่คิด เริ่มต้นเปลี่ยนนสิัยจากลดการเปิดไฟและ
เครื่องปรับอากาศเมื่อไม่มีคนอยู่ หรอืเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ ปิดโทรทัศนท์ุกครั้งโดยไม่ใช้รีโมทปดิ และ
อีกมากมาย 
5. ปลูกต้นไม ้ประเภทผลัดใบให้ร่มในบริเวณบ้าน 
6. เปรียบเทียบค่าไฟในแต่ละเดือน เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของคนในบ้าน 
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 วิธีประหยัดพลังงานในระดับองค์กร 
1. จ ากัดการใช้ไฟฟ้าทีฟุ่่มเฟอืยและไม่จ าเป็นลง เช่น ไฟโฆษณาสินค้า 
2. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน 
3. ลดชั่วโมงการท างานเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครือ่งท าน้ าเย็น พัดลมระบายอากาศ เป็นต้น และหมั่น
บ ารุงอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
4. ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม การปรับอุณหภมูิเพิ่มทุกๆ 1 องศาเซลเซยีสจะช่วยประหยัดพลังงาน
ประมาณ 10% ของเครือ่งปรับอากาศ 
5. ปิดไฟในเวลาพักเทีย่งหรือเมือ่เลิกใช้งาน 
6. ถอดหลอดไฟบรเิวณที่มีความสว่างมากเกินความจ าเป็น และตรวจสอบการท างานทุกๆ 3-6 
เดือน 

2. เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน 

พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่สามารถใช้แทนน้ ามันเชื้อเพลิง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

พลังงานสิ้นเปลือง คือ พลังงานทดแทนที่ใช้แลว้หมดไป ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลยีร์ 
หินน้ ามัน และทรายน้ ามัน เป็นต้น 

พลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานทดแทนที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก ได้แก่ แสงอาทติย์ 
ลม ชีวมวล น้ า และไฮโดรเจน เป็นต้น 

 

 

จากข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ประมาณปีละ 1,200 เมกะวัตต์ นอกจากการพัฒนาโรงไฟฟา้เชื้อเพลงิหลักแล้ว การพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนควบคู่ด้วยก็เป็นอีกทางเลอืกที่ควรท า ไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานลม อยู่ในกลุ่มแหล่งพลังงานที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วสูงสุด ซึ่งช่วยให้ปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าลดลง  
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 3. ใช้เทคโนโลยทีี่ช่วยจัดการพลังงาน 

พลังงานทดแทน อย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตยห์รือพลังงานลม เป็นพลังงานสะอาด และเป็น
ทางออกที่น่าสนใจเพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงาน แต่ข้อเสยีของพลังงานทดแทนคือมีราคาสูงและไม่
ค่อยมีเสถยีรภาพ จึงไมส่ามารถน ามาใช้เป็นพลงังานหลักได้อยา่งแพร่หลายมากนัก 

ทีม ExpresSo จาก ปตท. ซึ่งเป็นทีมที่ให้ความส าคญักับการแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน เราเข้าใจ
ข้อดีและขอ้เสียของพลงังานทดแทน จึงได้เข้ารว่มกับองค์กรด้านพลังงานระดับโลกอยา่ง Energy 
Web Foundation (EWF) อีกทั้งจับมือกับบริษัทเซอรท์ิส (Setris) และ Startup ด้านพลังงาน 
เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มช่วยบริหารจัดการข้อมลูพลังงาน (Energy Management) ด้วยแนวทาง
และระบบรูปแบบใหม่ อาทิ เทคโนโลยีบลอ็กเชน (Blockchain) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ท าให้
ผู้ใช้สามารถประเมินทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคตได้อยา่งแม่นย า และรองรับการพัฒนา Smart 
City ต่อไป  

 

“การอนุรักษ์พลังงานคือหน้าที่ของทุกคน” 

การที่เราแต่ละคนช่วยกนัอนุรักษ์พลังงานอาจจะเหมือนเป็นแค่หยดน้ าเล็กๆ แต่เมือ่หยดน้ ารวมตัว
กันสุดท้ายก็สามารถกลายเป็นมหาสมุทรได้ แทนที่จะรอให้ปัญหาพลังงานทวีความรุนแรงขึ้น…   
จะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราเริ่มต้นท าอะไรสักอย่างเพื่อแก้ปัญหา? 
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กิจกรรมตอบค าถามพลังงานและความปลอดภัย 

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

ประจ าเดือน กันยายน 2563 จ านวน 70 รางวัล   (รางวัลละ 100 บาท) ส่งค าตอบท่ีคุณสุกัลยา (PC)  

พลังงาน 

จากหัวข้อ Energy Focus, Kaizen Focus, Energy tips ให้ท าเครื่องหมาย หน้าข้อท่ีถูก เครื่องหมาย X หน้าข้อที่

ผิด และเขียนค าตอบลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้ 

ความปลอดภัย 

จงกาเครื่องหมาย   ในข้อที่ถูก และเครื่องหมาย X ในข้อที่ผิด 

ตอบ ค าถาม 
 1) การดูแลรถที่ติดตั้งระบบก๊าซ โดยน ารถไปตรวจสอบท่ีศูนย์บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2) ข้อควรระวังขณะเติมก๊าซ ดับเครื่องยนต์ ออกให้ห่างจากรถในระยะที่ปลอดภัย ไม่สูบบุหรี่และไม่ใช้

อุปกรณ์สื่อสารขณะเติมก๊าซ 

 3) ประเทศออสเตรเลียมีภาพเตือนบนซองบุหรี่ใหญ่ที่สุดในโลก  

 4) ตัวอย่างภาพเตือนบนซองบุหรี่มี 10 ภาพ 

ตอบ ค าถาม 

 การจัดฝึกอบรมหัวข้อ“การสร้างจิตส านึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร”จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ

การจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 6 

 การอนุรักษ์พลังงาน หมายถึง การผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดปริมาณ

การใช้พลังงาน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง  

 ประหยัดการใช้พลังงาน ควรเริ่มจากองค์กรเล็กๆก่อน 

 การออกแบบที่อยู่อาศ ย มีผลต่อการอนุรักษ์พลังงานได้ 

 พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่สามารถใช้แทนน้ ามันเชื้อเพลิง  

 พลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานทดแทนที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เช่น ก๊าซธรรมชาติ  

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นพลังงานสะอาด แต่ไม่สามารถน ามาใช้เป็นพลังงานหลักได้เพราะเหตุใด(Energy Tips) 

ค าตอบ ............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 


