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งานวิจยัมหาวิทยาลัยนาราพบวา่ “ชา” 
อาจเปน็ตัวช่วยต้านโควดิ-19 

Japanese Style 

ใครที่ไม่ชอบชาเพราะรสชาติไม่น่าสนใจอาจ

ต้องคิดใหม่  เพราะมหาวิทยาลัย Nara 

Medical University ไ ด้ ท าการวิ จั ย แล ะ

พบว่า การดื่มชาวันละถ้วยอาจช่วยป้องกัน

ไวรัสโควิด-19 ได้ สิ่งที่ค้นพบก็คือ ในชาแท้ๆ 

มีสารเคมีชื่อ “คาเทชิน” ซึ่งมีคุณสมบัติเข้าไป

จับตัวกับผิวหน้าของไวรัสอันตรายชนิดนี้ได้ 

ส่งผลให้เชื้อไวรัสเหมือนกับถูกเคลือบ จึงจับ

ตัวกับเซลล์ของมนุษย์ไม่ได้ง่ายๆ โอกาสติด

เชื้อก็ยากขึ้น ในการวิจัยครั้ งนี้  นักวิจัย

ทดสอบกับชาเขียวและชาด าบรรจุขวด

พลาสติกที่ขายกันทั่วไปในญี่ปุ่น โดยเลือก

มาอย่างละ 10 ชนิดที่แตกต่างกัน เพื่อมา

ทดสอบในหลอดที่ ใส่ เชื้อไวรัสโควิด-19 

เอาไว้ ผลปรากฏว่า ชาด า ให้ผลทดสอบว่ามี

ประสิทธิภาพมากที่สุด และช่วยลดจ านวน

ไวรัสโควิด-19 ที่มีอานุภาพในการแพร่เชื้อ

ได้สูงถึงร้อยละ 99 หลังจากเวลาผ่านไป

เพียง 1 นาที  และสูงขึ้นถึงร้อยละ  99.9 

หลังจากเวลาผ่านไป 10 นาที 

แต่เนื่องจากเป็นการทดสอบในหลอดทดลอง

ซึ่งมีสภาวะแวดล้อมที่ต่างไปจากร่างกาย

มนุษย์เราอย่างยิ่ง นักวิจัยจึงยังไม่มั่นใจว่า

มันจะท างานได้ดีแค่ไหนในร่างกายของมนุษย์ 

 

ก่อนหน้านี้มีข้อมูลระบุด้วยว่าสารคาเทชินใน

ชาเขียวมีคุณสมบัติยับยั้งการติดเชื้อโรค

ไข้หวัดใหญ่จากการทดลองในสัตว์และคน ซึ่ง

หลักเหตุผลเดียวกันนี้เองที่น ามาใช้กับการ

ทดลองครั้งนี้อย่างไรก็ตาม จากความเห็น

ของคนญ่ีปุ่นที่เข้ามาอ่านข่าวนี้ ปรากฏว่า

คนยังไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจกับงานวิจัย

ครั้งนี้สักเท่าไร 

“ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย ก็รู้อยู่แล้วว่าคาเทชินเป็น

ตัวต้านไวรัสกับเชื้อรา” 

“คงรีบแห่ไปซื้อกันใหญ่คราวนี้” 

“ขนาดคนในอังกฤษดื่มชาหนักยังไม่เวิร์กเลย 

ผมว่าถ้าจะให้ได้ผลเราต้องดื่มมากๆ เลย

แหละ” 

มีคนต้ังข้อสังเกตว่าคาเทชินไม่ได้เกิดขึ้นมา

โดยที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมด เพราะ

เราอาจพบสารเคมีต่างๆ ได้ในหลากหลายที่  

แล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลเหมือนกันไปทุกกรณี ไม่

ว่าจะเป็นในเชื้อไวรัสหรือในร่างกายมนุษย์ก็

ตาม ดังนั้นข้อเท็จจริงก็คือ ชายังไม่ใช่ตัวที่มา

เปลี่ยนการพิสูจน์เรื่องไวรัสโควิด-19 

แต่การดื่มชาในปริมาณที่พอดีก็ เป็นอีก

ขั้นตอนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันโรคนี้ได้พร้อมไป

กับการสวมใส่หน้ากากอนามัยและการล้าง 

มือ ที่แน่ๆ ยังไม่มีการเปิดเผยยี่ห้อชาที่ว่า

ให้ผลในการป้องกันโรคดีที่สุดจนกว่าผู้ผลิต

จะอนุญาต 
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ปีใหม่นี้เดินทางปลอดภัยกับ 7 สิ่งที่

ต้องรู้  

“ปีใหม่” เทศกาลหยุดยาวสิ้นปีใกล้จะเข้า

มาถึง ทุกครอบครัวต้องใช้วันหยุดนี้ในการ

พักผ่อน, เดินทางท่องเที่ยว, เดินทางกลับบ้าน

ตามภูมิล าเนา หลักๆ แล้วการขับขี่ที่คนไทย

ส่วนใหญ่ใช้คือ รถยนต์ อย่างที่ทราบกันดีอยู่

แล้วว่า รัฐบาลจะเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุที่

เรียกว่า “7 วันอันตราย” และถ้าหากว่าคุณ

ไม่อยากพบกับหน่ึงในปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้นี้ 

มาดูข้อควรปฏิบัติที่ควรกระท าก่อนเดินทาง

กันดีกว่า จ าไว้ครับ “ตั้งสติ ก่อนสตาร์ททุก

ครั้ง” 

1. คาดเข็มขัดนิรภัย บางท่านอาจคิดว่าการ

คาดเข็มขัดเป็นเรื่องอึดอัด แต่เดี๋ยวนี้รถยนต์

รุ่นใหม่จะมีสัญญาณแจ้งเตือนเวลาลืมคาด ผู้

ขับรถบางรายจึงมีอุปกรณ์ช่วยคือที่เสียบไว้

ไม่ให้สัญญาเตือนร้องเพื่อที่จะไม่ต้องคาดเข็ม

ขัด แต่คุณรู้หรือไม่ว่า การคาดเข็มขัดจะช่วย

ให้คุณปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง คุณ

จะไม่กระเด็นออกจากตัวรถ และจะเซฟ 

ตัวเองในระดับนึงเลยก็ว่าได้ ฉะนั้นควรคาดเข็ม

ขัดทุกครั้งก่อนขับขี ่

2. การขับรถตามกฎจราจร การเคารพกฎถือเป็น

สิ่งที่ผู้ใช้รถบนท้องถนนต้องกระท า เพื่อลดความ

เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย ไม่ควร

ฝ่าไฟแดง, ไม่ขับรถย้อนศร หรือ การแซงต่างๆ 

พยายามขับรถให้อยู่ในช่องการจราจรของคุณ 

เห็นป้ายเตือนต่างๆ ควรอ่านและปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด เพราะคุณจะไม่รู้เลยว่าทางข้างหน้าจะ

อันตรายขนาดไหน 

3. มีสติและเตรียมร่างกายให้พร้อม การที่จะออก

เดินทางควรที่เตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้

เพียงพอ และหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ท าให้เกิดอาการ

ง่วงหรือหลับใน เช่นการกินยาท่ีมีการออกฤทธื์

ง่วงนอน หรือ การหักโหมท างานหนักเพื่อวันหยุด

ยาว และมีสติก่อนอันดับแรกทุกครั้งในการขับรถ 

เพราะอุบัติเหตุอยู่รอบด้านหากเผลอหรือขาดสติ

ในการขับ ภัยอันตรายจะตามมาอย่างแน่นอน 

4. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนขับและจอดรถพัก

ตามจุดพักรถ หากต้องเดินทางไกลการเตรียม

เครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันรถยนต์เกิด 

ปัญหาหรือดับกลางทาง ควรเข้าศูนย์เช็ค

ระยะ ความพร้อมต่างๆ ก่อนออกเดินทางไกล 

และการจอดพักรถถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่าง

มาก เพราะเครื่องยนต์ที่มีการท างานหนัก 

อาจท าให้หม้อน้ าแห้งและระเบิดได้ ดังนั้น

มองหาจุดพักรถที่ปลอดภัย แล้วจอดรถสัก

หน่อย นอกจากจะได้พักรถแล้วยังได้ลงไปยืด

เส้นยืดสาย เติมพลัง แก้ง่วง ได้อีกด้วย 

5. เมาไม่ขับ ข้อนี้จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่า

ช่วงเทศกาลต้องมีการดื่มฉลอง ซึ่งหากคุณมึน

เมา นอกจากจะโดนปรับ หรือ จับติดคุกแล้ว 

การเมาแล้วขับเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่าง

มาก เพียงแค่แก้วเดียวอาจท าให้ชีวิตคุณ

เปลี่ยนเลยก็ว่าได้ ทั้งคุณและคนที่ใช้ทาง

จราจรร่วมกับคุณ ความสูญเสียครั้ งใหญ่

ตามมาแน่นอน 

6. ไม่ขับรถเร็ว ตั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาท 

การขับรถด้วยความเร็วเป็นอันตรายต่อชีวิต 

ยิ่งเป็นช่วงปีใหม่ที่มีการจราจรหนาแน่น เกิด

อุบัติเหตุได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการขับรถบนถนน

โล่ง หรือขึ้นเขา – ลงเขา ก็ไม่ควรขับเร็ว 

เพราะหากมีอะไรตัดหน้า หรือรถคันหน้ามี

การเบรคกะทันหันอาจจะไม่ทันตั้งตัวได้ 

7.  งดการใ ช้ โทรศัพท์ขณะขับขี่  งด เล่น

โทรศัพท์ งดโซเซียล แชทไลน์ ตั้งโหมดขับรถ

ได้เลยยิ่งดีเพ่ือความปลอดภัยของตัวคุณและ

คนที่รัก เพราะเพียงแค่มองหน้าจอ 1 วินาที

อาจเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็เป็นได้ การขับ

รถใจควรอยู่ที่ถนน เรื่องอื่นเอาไว้ก่อนเสีย

ดีกว่า 

  for 
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  ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบ

ร้าย ท าลายชีวิต!  

“วัยรุ่นกว่า 1.6 ล้านคน ติดบุหรี่แล้ว พร้อม

กันทั่วประเทศ!!” นี่ไม่ใช่ค าโฆษณาหรือโป

รโมทสินค้าใดๆ แต่เป็นความจริงที่น่าตกใจใน

สังคมยุคดิจิตอล ซึ่งประโคมการรณรงค์ไม่สูบ

บุหรี่กันอย่างหนัก และยืนหยัดต่อสู้กับกล

ยุทธ์การตลาดอันแยบยลของบริษัทบุหรี่เนื่อง

ใน วันงดสูบบุหรี่โลกปี 2556 องค์การอนามัย

โลกได้ก าหนดค าขวัญ ว่า “Ban tobacco 

advertising, promotion and sponsor-

ship” ซึ่ งประ เทศไทยแปลเป็นค าขวัญ

ภาษาไทย ว่า “ไม่ ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุน

โฆษณายาสู บ ร้ า ย  ท า ล าย ชีวิ ต ” ส าน

เจตนารมณ์  ปกป้อง เด็ ก ไทย “เสพติ ด

บุหรี่” ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการ

มูลนิธิการรณรงค์เพื่อการไม่สบูบุหรี ่เล่าถึงคน

รุ่นใหม่ตกเป็นทาสยาเสพติดบุหรี่ ว่า “วัยรุ่น

โดยเฉพาะช่วงมัธยม ถือเป็นกลุ่มเป้าหมาย

หลักท่ีบริษัทบุหรี่ต้องการ เพราะความอยากรู้

อยากลอง เมื่อลองแล้วเสพติด จึงเท่ากับว่า

เขาจะได้ลูกค้าเพิ่ม ซึ่งลูกค้ารายนี้จะซื้อสินค้า

ของเขาต่อไปอีก 10-20 ปี ในขณะที่วัยรุ่นเอง

ไม่รู้ตัวว่าก าลังตกเป็นเหยื่อ หรือรู้ตัวเมื่อสาย

ไปเสียแล้ว” การสร้างการรับรู้ น าเสนอข้อมูล

เพ่ือเปิดเผยกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่ 

จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งท าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ควบคู่ไปกับการออกกฎหมายให้ครอบคลุม

ทุกช่องโหว่ เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งทั่ว

โลกก าลังให้ความส าคัญอยู่ในขณะนี้ 

ทัน CSR จากบริษัทบุหรี่ ความปรารถนา

ดีที่ไม่มีจริง! 

ศ.นพ.ประกิต อธิบายว่า การส่งเสริมการขายของ

สินค้าบุหรี่  ไม่ว่าจะอยู่ ในรูปแบบใดก็ตามทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม ถือเป็นการกระท าท่ีผิด

กฎหมายทั้งสิ้น แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าบริษัท

บุ ห รี่ ก า ลั ง ใ ช้ กลยุ ท ธ์ ก า รตล าดแบบ  CSR 

(Corporate Social Responsibility) หรือการ

ท ากิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น

เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ สึ ก ดี ต่ อ

กลุ่มเป้าหมาย เช่น เสนอตัวเป็นผู้ใหญ่ใจดีมอบ

ทุนสนับสนุนการท ากิจกรรมให้กับโรงเรียน ซื้อ

อุปกรณ์กีฬาบ้าง จัดคอนเสิร์ตบ้าง เป็นต้น “วิธีนี้

จะค่อยๆ สร้างความรู้สึกดีและเป็นหนี้บุญคุณกับ

บริษัทบุหรี่ ซึ่งกลยุทธ์การตลาดแบบนี้ ตามหลัก

วิชาการ บอกว่า เมื่อใดที่ เกิดความรู้สึกดีกับ

บริษัทหรือตราสินค้านั้น ก็จะเกิดความรู้สึกดีต่อ

สินค้า เ ช่นกัน เป็น เหตุ ให้บุหรี่ ถูกมองว่า  มี

อันตรายลดลง จึงถือได้ว่าเป็นการท าการตลาดที่

แยบยล แต่ส่งผลร้ายแรง” ศ.นพ.ประกิต อธิบาย

ทิ้งทาย 

Be Smart Don’t Smoke เป็นวัยรุ่น อย่า

ว้าวุ่นบุหรี่นัก! ทราบกันดีว่า พลังของคนรุ่น

ใหม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้หลาย

อย่าง จึงไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเราจะร่วมกัน

สร้าง “สังคมปลอดบุหรี่” ร่วมกัน “ไม่ใช้ ไม่

รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ท าลาย

ชีวิต” อย่างมีจิตส านึกและรู้เท่าทัน ! 

  for 
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ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม เม่ือวนัที่ 20 ต.ค. 63 

หลกัสตูร “การสรา้งจติส านกึเพือ่การอนุรักษ์พลงังานในองคก์ร”    



MCLS Asia Co., Ltd. 

25 

By Production Control 

สรปุความคบืหนา้โครงการประหยดัพลงังาน 

 เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานเรือ่งการจัดการพลังงานของบรษัิท เป็นไปอยา่ง
ตอ่เนือ่ง มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล อยา่งย่ังยนื สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด 
มาตรฐาน หลักเกณฑ ์และวธิกีารจัดการพลังงาน ตามพระราชบัญญัต ิการ
สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พศ. 2535  ฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ พศ. 2550 และให ้
พนักงานมสีว่นรว่มในการประหยัดพลังงาน ท่ัวทัง้องคก์ร  

 คณะท างานดา้นการจัดการพลังงาน จะมนัีดประชมุ ในวนัศกุรท์ี ่18 
ธันวาคม 2563 เวลา 10.3 -12.00น. เพือ่ปรกึษาหารอื กับตัวแทนแตล่ะแผนก 
ถงึความคบืหนา้ ปัญหาทีพ่บ และสรุปผลของการประหยัดพลังงานในปีนี้ 

Group Topic 
Saving 
(THB.) 

Status 

PD1 1. Reduce WRO unit consumption by  recycle condensate water from VE-135 25,006 On process 

PD2 
2. Reduce SM1.5 consumption in CR  process. 

3.Reduce electric consumption in Lesys Plant. 

20,000 

85,411 
On process 

UT 
4. Capability of Cooling tower  

5.  Are you keep rinse step [Sand filter] 

78,960 

805 
On process 

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

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

170,368 

41,336 
On process 

P/O 

8.ExaQuantum computer sleep mode 

9.Shut off screen of HPLC computer in RD room 

10. Saving electricity consumption from Air condition at Plant Office 

727 

246 

13,524 

On process 

M/O 

11. Sensor faucet 

12 หลอดไฟทีห่อ้งรับสนิคา้ของ Main office 

1608 

360 On process 

 ผลของการประหยัดพลังาน ทีด่ าเนนิการตัง้แตเ่ดอืน เมษายน จนถงึเดอืน
พฤศจกิายน 2563 มทีัง้หมด 12 โครงการดังนี้ 
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สรปุจ านวนไคเซ็นเดอืน ม.ค. - พ.ย. 2563 
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แนวทางประหยัดพลังงานในโรงงาน 
ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคส่วนทีใ่ชพ้ลงังานไฟฟ้ามากทีสุ่ดของประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมจงึขอความรว่มมอืจาก

ภาคอุตสาหกรรมทัว่ประเทศใหร้ว่มกนัประหยดัพลงังาน ส าหรบัการประหยดัพลงังานในโรงงาน คอืลดการใชพ้ลงังาน

ลงและจดัการใหม้กีารใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยไมท่ าใหคุ้ณภาพของการผลติในสายการผลติลดก าลงัลง 

กระทรวงอุตสาหกรรมไดร้วบรวมขอ้ปฏบิตัเิพื่อการประหยดัไฟฟ้าในโรงงานไวห้ลายวธิ ีดงันี้ 

 

หมอ้แปลงไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟฟ้า 

 ควรปรบัแรงดนัไฟฟ้าทีจ่่ายออกจากหมอ้แปลงใหเ้หมาะสม แรงดนัไฟฟ้าวดัทีแ่ผงประธานไฟฟ้าขณะจา่ยโหลด

สงูสุดควรมคี่าประมาณ 380 โวลต ์อุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีอ่ยูป่ลายทางควรมแีรงดนัไฟฟ้าตกไมเ่กนิ 3% 

 ควรปรบัปรงุค่าตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า (Power Factor) ทีแ่ผงประธานไฟฟ้าของโรงงานใหม้คี่าสงูอยูเ่สมอ

โดยตดิตัง้คาปาซเิตอร ์และอุปกรณ์ควบคุมตวัประกอบท างานอตัโนมตัทิ างาน ใหม้คี่าตวัประกอบก าลงัประมาณ 

0.95 

 หมัน่ท าความสะอาด และขนัย า้จดุต่อทางไฟฟ้าทุกจดุใหแ้น่นหนาอย่างน้อยปีละครัง้ ช่วยป้องกนัปัญหาทางไฟฟ้า

ทีเ่กดิจากจดุต่อทางไฟฟ้าหลวมไดอ้กีดว้ย 
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มอเตอรไ์ฟฟ้า 

 เลอืกใชม้อเตอรไ์ฟฟ้าใหเ้หมาะสมกบัโหลด ส าหรบัการเลอืกขนาดมอเตอรใ์ชง้านโดยทัว่ไปควรเลอืกทีม่ขีนาด
ใหญ่กว่าภาระสงูสุดรอ้ยละ 110 ถงึ 120 

 หยดุใชง้านมอเตอรไ์ฟฟ้าเมื่อไมม่โีหลด ปรบัปรงุไดไ้ดยการตดิอุปกรณ์ตรวจจบัผลติภณัฑ ์เพื่อควบคุมใหเ้ครือ่ง
ท างานโดยอตัโนมตัแิละการวางผงักระบวนการผลติใหม่เพื่อลดเวลาสญูเสยีใหม้ากทีสุ่ด 

 มกีารระบายความรอ้นมอเตอรไ์ฟฟ้าทีเ่หมาะสม 

 มกีารบ ารงุรกัษามอเตอรไ์ฟฟ้าและระบบส่งก าลงัอยา่งสม ่าเสมอ 

 
ไฟฟ้าและแสงสว่าง 

 อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและเหมาะสมกบัการใชง้าน เลอืกใชห้ลอดไฟทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและ
ช่วยประหยดัไฟ เช่น หลอด LED หรอืหลอดฟูลออเรสเซนตแ์บบ T5 ใชแ้ทนหลอดไส ้หรอืใชห้ลอดเมตลั
ฮาไลดแ์ทนหลอดแสงจนัทรเ์มือ่จ าเป็นตอ้งตดิตัง้ในทีส่งูมากๆ 

 ปรบัปรงุค่าตวัประกอบก าลงัไฟฟ้าใหก้บัโคมไฟฟ้า โดยตดิตัง้คาปาซเิตอรใ์หม้คี่าไม่ต ่ากว่า 0.85 ในกรณทีีใ่ชบ้ลั
ลาสตช์นิดแกนเหลก็ 

 จดัต าแหน่งโคมใหม ่หรอืการจดักลุ่มสวติชต์ามการใชง้าน ลดจ านวนโคมส่วนเกนิหรอืวางต าแหน่งโคมทีใ่ชง้าน
ใหส้ามารถเปิดปิดเป็นส่วนๆได ้หากโรงงานมหีลงัคาสูงใหล้ดระดบัโคมมายงัระดบัทีเ่หมาะสม ท าใหใ้ชแ้สง
ไดม้ากขึน้และลดจ านวนโคมลงได้ 

 ปิดสวติชเ์มือ่ไมใ่ชง้านหรอืการจ ากดัการใชง้าน ควรขอความรว่มมอืจากพนกังานใหปิ้ดไฟเมือ่ไมใ่ชง้านหรอืไม่
อยู ่เช่น ช่วงเวลาทีไ่ม่มกีารผลติ ปิดสลบัเป็นแถวเพื่อลดความสว่างลง ตดิป้ายประกาศและจดักจิกรรมเพื่อสรา้ง
วนิยัในการใชง้านไฟฟ้าทีด่ ี

 ใชแ้สงสว่างจากธรรมชาต ิโรงงานทีจ่ะก่อสรา้งใหมค่วรออกแบบโดยตดิตัง้หลงัคากระเบือ้งหรอืกระจกทีแ่สงผ่าน
ไดเ้พื่อใหแ้สงสว่างส่องเขา้มาในโรงงานได้ 

 ท าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟ้าตามวาระ 

 ทาสโีรงงาน อาคารส านกังาน และสถานทีท่ างานใหส้ว่าง 

การประหยดัพลงังานในโรงงานนัน้เป็นเรือ่งทีส่ าคญัมากเพราะช่วยลดตน้ทางธุรกจิ และช่วยอนุรกัษ์พลงังานของ
ประเทศไดอ้กีดว้ย   

ที่มา : บริษัท ส.ยุทธพงษ์ จ ากัด  
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กิจกรรมตอบค าถามพลังงานและความปลอดภัย 

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

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

พลังงาน 

จากหัวข้อ Energy Focus, Kaizen Focus, Energy tips ให้ระบุ หน้าข้อที่ถูก เครื่องหมาย X หน้าข้อที่ผิด 

ความปลอดภัย 

จงกาเครื่องหมาย   ในข้อที่ถูก และเครื่องหมาย X ในข้อที่ผิด 

ตอบ ค าถาม 
 1) การขับรถตามกฎจราจร การเคารพกฎถือเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถบนท้องถนนต้องกระท า เพื่อลดความเสี่ยงต่อ

การเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย  

 2) งดการใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ งดเล่นโทรศัพท์ งดโซเซียล แชทไลน์ ตั้งโหมดขับรถได้เลยยิ่งดีเพื่อความ

ปลอดภัยของตัวคุณและคนที่รัก  

 3) ควันบุหรี่ประกอบด้วยสารก่อมะเร็งมากกว่า 70 ชนิด  

 4) เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลกปี 2556 องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดค าขวัญ แปลเป็นภาษาไทย “ไม่ใช้ ไม่

รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ท าลายชีวิต”  

ตอบ ค าถาม 
 1) คณะท างานด้านการประหยัดพลังงาน จะมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ กับตัวแทนแต่ละแผนก ถึงความ

คืบหน้า ปัญหาที่พบ และสรุปผลของการประหยัดพลังงานในวันที่ 18 ธ.ค. 2563 (Energy Focus) 

 2) จากกราฟ Kaizen Type (Jan-Nov’2020) Kaizen Energy & Water saving คิดเป็น 9% ของ

จ านวนไคเซ็นทั้งหมด 

 3) การประหยัดพลังงานในโรงงาน คือลดการใช้พลังงานลงและจัดการให้มีการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยไม่ท าให้คุณภาพของการผลิตในสายการผลิตลดก าลังลง (Energy Tips) 

 4) ควรเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับโหลด และหยุดใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าเม่ือไม่มีโหลด เพื่อการ

ประหยัดไฟฟ้าในโรงงาน (Energy Tips) 

 5) การประหยัดไฟฟ้า สามารถใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ โดยติดตั้งหลังคากระเบื้องหรือกระจกที่แสงผ่าน

ได้เพื่อให้แสงสว่างส่องเข้ามาในโรงงานได้ (Energy Tips) 


