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Japanese Style - ความแตกต่างวันวาเลนไทน์ญี่ปุ่นกับต่างชาติ 
INSPIRATION 
Smart Secret  -  การควบคุมความคิดและพฤติกรรม... 
Smart Money -  3 ข้อ ควรรู้ก่อนยื่นภาษีเงินได้ 
ประกันสังคม -  รับเงินบ านาญแล้วกลับมาเป็นผู้ประกันตนอีก 
Like สาระ - โรควิถีชีวิต.. ภัยใกล้ตัวต้องระวัง  
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ความแตกต่างระหว่าง “วาเลนไทน์ญี่ปุน่”  
กับวาเลนไทนใ์นต่างประเทศ 

Japanese Style 

วันวาเลนไทน์ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์

ของทุกปี และเป็นท่ีรู้จักกันในประเทศญี่ปุ่นว่า

วันนี้ เป็นวันที่ผู้หญิงมอบความรักให้กับ

ผู้ชาย โดยการมอบช็อกโกแลตให้กับผู้ชายที่

ตนชอบ และเมื่อไม่นานมานี้การแลกเปลี่ยน

ช็อกโกแลตระหว่างเพื่อนก็ได้กลายเป็นที่

นิมยมกันมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ก็เชื่อว่า

ยังมีคนจ านวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้ถึงความหมาย

ที่แท้จริงและที่มาของวันวาเลนไทน์  

ความหมายและที่มาของวันวาเลนไทน์ 

เมื่อพูดถึงต้นก าเนิดของวันวาเลนไทน์คง

ต้องย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 3 ในสมัยของ

จักรพรรดิคลอดิอุสที่ 2 ซึ่งในเวลานั้นได้รับ

ฉายาว่า เป็นจักรพรรดิที่ โหดร้าย  โดย

พระองค์ได้ก าหนดมาตรการทางทหารที่

เข้มงวดขึ้นมาว่าห้ามมิ ให้ทหารแต่งงาน 

เนื่องจากมองว่าถ้าหากบรรดาเหล่าทหาร

แต่งงานก็จะไม่อยากท าสงครามจนส่งผลให้

ประเทศอ่อนแอ อย่างไรก็ตามนักบวชนามว่า

วาเลนไทน์น้ันไม่เห็นด้วยกับความคิดนั้น เขา

คิดว่าการห้ามคนสองคนสองที่รักกันไม่ให้

แต่งงานกันเป็นเรื่องที่แปลก นักบวชวาเลน

ไทน์ได้ท าการต่อต้านค าสั่งของจักรพรรดิ

และแอบจัดงานแต่งงานให้กับทหารหลายคน

ท าให้จักรพรรดิโกรธมากจนสั่งให้ประหาร

นักบวชวาเลนไทน์ เนื่องจากนักบวชแห่งวา

เลนไทน์เสียชีวิตในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ทั่ว 

โลกจึงได้ยึดวันที่ 14 กุมภาพันธ์เป็นวันแห่ง

ความรัก (วันวาเลนไทน์)  

วันวาเลนไทน์ในญี่ปุ่นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อไร 

ผู้ที่น าธรรมเนียมวาเลนไทน์เข้ามาในประเทศ

ญี่ปุ่นคือ Morozoff ผู้ผลิตขนมในเมืองโกเบ 

โดยในปี 1938 ได้มีการเริ่มขายช็อกโกแลต

วันวาเลนไทน์ให้กับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน

ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ในปี 1958 Mary Choco-

late ไ ด้ เ ปิ ด ตั ว แ ค ม เ ปญ  “ก า ร ม อ บ

ช็อกโกแลตจากผู้หญิงถึงผู้ชาย” ต่อมาจึง

ค่ อยๆ  มี ผู้ ผ ลิ ต ขนม เ ข้ า ร่ ว มการขาย

ช็อกโกแลตในวันวาเลนไทน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

นับ ต้ั งแ ต่ปี  1960  เป็น ต้นมา  จึ งท า ให้

ประ เพณีวันวาเลนไทน์แพร่ขยายไปทั่ว

ประเทศญี่ปุ่น 

ความแตกต่างระหว่างวันวาเลนไทน์ที่ญี่ปุ่น

กับต่างประเทศ 

ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 

ในญี่ปุ่นวันวาเลนไทน์กลายเป็นวันที่ผู้หญิง

จะสารภาพรักกับผู้ชายเนื่องจาก Mary 

Chocolate ขายช็อก โกแลตในปี  1959 

พร้อมกับค าพูดที่ ว่ า  “ผู้หญิงสามารถ

สารภาพรักกับผู้ชายได้ปีละครั้ง” เมื่อเวลา

ผ่านไปก็ ได้มีการมอบช็อกโกแลตตาม

มารยาทและการมอบช็อกโกแลตเพื่อแทน

ความรักแบบเพื่อนด้วย โดยผู้ที่ ได้ รั บ

ช็อกโกแลตในวันวาเลนไทน์จะมอบของตอบ

แทนให้กับผู้ให้ในวันที่ 14 มีนาคมซึ่งเรียกกัน

ว่าวัน “ไวท์เดย์ (White Day)” ส่วนประเทศ

เกาหลีใต้เองก็ได้รับอิทธิพลจากญี่ปุ่นด้วย 

ส าหรับคนที่ไม่ได้รับอะไรเลยในวันนั้นจะเรียก 

วันนั้นว่า “แบล็กเดย์ (Black Day)” และจะ

รับประทานอาหารจีนในวันนั้น  

ประเทศในยุโรป 

ในประเทศยุโรปวันวาเลนไทน์คือวันที่คู่รักจะ

มอบของขวัญและรับประทานอาหารค่ า

ด้วยกัน ช็อกโกแลตเป็นหนึ่งในของขวัญ

มาตรฐานที่ใช้มอบให้แก่กัน แต่ไม่ได้เป็นที่

นิยมมากเท่ากับในประเทศญ่ีปุ่น ยกตัวอย่าง

เช่น ในฝรั่งเศสนิยมมอบน้ าหอมเสื้อผ้าและ

ต๋ัวเดินทางคู่ให้แก่กันค่อนข้างมาก  

ประเทศแถบเอเชีย 

ในประเทศแถบเอเชียจะเป็นวันที่ผู้ชายมอบ

ของขวัญให้กับผู้หญิง ในประเทศจีน ไต้หวัน 

ไทย และเวียดนามนั้น ถือเป็นเรื่องปกติที่

ผู้ชายจะมอบของขวัญให้กับผู้หญิงในวันวา

เลนไทน์ โดยเฉพาะในประเทศจีนและประเทศ

ไทย ผู้ชายหลายคนจะมอบช่อดอกกุหลาบ

ให้แก่ผู้หญิงที่ตนรัก 

 

ประเพณีของวาเลนไทน์ได้มีการผสมผสาน

จากองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเพณี

ลูเปอร์คาเลีย, ต านานของนักบวชวาเลน

ไทน์, การท าแคมเปญของผู้ผลิตขนม โดยแต่

ละประเทศก็จะมีธรรมเนียมและวิธีการที่

แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้การมอบความรัก

และความปรารถนาดีให้กับใครสักคนนั้น ไม่

จ าเป็นต้องเป็นวันวาเลนไทน์ก็สามารถมอบ

ให้ได้ทุกๆ วัน 
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INSPIRATION 
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S MART S ECRET  
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SMART MONEY 
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SMART MONEY 
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ประกนัสังคม 
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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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By Production Control 

แผนการตรวจตดิตาม ประเมนิระบบการจัดการพลงังานภายในองคก์ร ประจ าปี 2563 ของ
บรษัิท เอม็ซแีอลเอส เอเชยี จ ากดั จะจัดขึน้ในวนัที ่11 กมุภาพนัธ ์2564 รายละเอยีดดงันี ้

วันที:่   วันศกุรท์ี ่12 กมุภาพนัธ ์2564 

เวลา :   13:30—17:30 

สถานที ่:   หอ้งประชมุ 1 อาคารผลติ 

ผูป้ระเมณิ:  คณุวชิา วศิษิฎศ์ภุนติย/์ คณุจริะพงษ์ บญุปองหา/  

    คณุคมตะวนั ฝีปากเพราะ/ คณุดวงพร จุย้แกว้ 

ผูร้ับการประเมณิ : คณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน (EMC) และ สุม่สมัภาษณ์ตวัแทน
    แตล่ะแผนก 

 



MCLS Asia Co., Ltd. 

21 

 

By Production Control 

สรปุปริมาณการใช้พลงังานรวม  (ไฟฟ้าและความร้อน) ตัง้แต่ปี 2551 - 2563 

สรุปจ านวนไคเซน็ประเภท "ประหยดัพลงังาน" 
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By Production Control 

มาตรการอนุรกัษ์พลงังานประจ าปี 2563 

เป้าหมายอนุรกัษ์พลงังาน   การลดลงของปริมาณท่ีใช้จากเดิม 0.15% ผลท่ีเกิดขึน้จริง 

0.25%  

1. มาตรการดา้นไฟฟ้า 

ชื่อมาตรการ :    การปรบัปรุงลมรัว่ของระบบอากาศอดั 

ผูร้บัผดิชอบมาตรการ:    Mr. Chumporn  R.  

อุปกรณ์ทีป่รบัปรุง:     ทอ่สง่ลมและอุปกรณ์ขอ้ต่อต่าง ๆ  

 

 

 

 

2. มาตรการดา้นความรอ้น 

ชื่อมาตรการ :    Reduce SM1.5 consumption for Lesys Filtrate refining 

ผูร้บัผดิชอบมาตรการ:    Mr. Tanakit Na-roon 

อุปกรณ์ทีป่รบัปรุง:    Coil steam ของถงั VE-541A/B 

  

 

    

 MMBTU เมกะจลู/ปี บาท/ปี 

ผลการประหยดั 719.18 203,449 758,732.14 

เงนิลงทุน  บาท 0 

ระยะเวลาคนืทุน  ปี - 

 kWh/hr. กโิลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี 

ผลการประหยดั 10.43 248,558.40 67,562.15 

เงนิลงทุน  บาท 150,000 

ระยะเวลาคนืทุน  ปี 0.6 
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By Production Control 

เป้าหมายไคเซ็นประจ าปี 2564  
(ต ัง้เป้าหมายโดยหวัหนา้แผนกแตล่ะแผนก) 

Section Member Target Y2021 
Average /
person 

Production 1 38 38 1.0 

Production 2 29 29 1.0 

UTT 14 20 1.4 

QC 16 32 2.0 

TD 7 25 3.6 

PC 4 12 3.0 

MT & GCME 17 34 2.0 

PM 4 12 3.0 

LG 6 12 2.0 

ACC 5 16 3.2 

HR & GA 5 15 3.0 

QEHS & Guard 15 45 3.0 

SLC 60 46 0.8 

SKT 13 13 1.0 

Subcontractors (Gardener, 
Maid, Driver, Nurse) 

22 10 0.5 

Total 255 359 1.4 

Note :  Section manager please review kaizen topic of your subordinates. 

- Issue kaizen that already complete (with before & after improvement) 

- No copy another colleague kaizen. 

- No repeat of previous year topic. 

- No pocketing same topic for little by little issue many kaizen. 

This year water saving kaizen will no longer 200 pt. (return to get normal point) 
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By Production Control 

5S Theme for Monthly Self Improvement in 
2021 

By Production Control 

Month 5S Theme Activities 

Jan-21 Machine, Equipment 
Renew machine by tightening, lubricating, rust removal. 
Make sure your equipment is ready for use / no broken. 

Feb-21 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-21 Working area (Big Cleaning Day) Clean up working desk and working area. 

Apr-21 Painting 
Repainting indoor & outdoor (e.g. tank, wall, roadside). 
Repainting pale or colorless equipment. 

May-21 Grass Removal, Garbage picking 
Remove grass or weed in your responsible area. 
Pick up small garbage hiding in your working area. 

Jun-21 Lighting and electric cable. 
Change damage lighting bulb yourself. 
Rearrange electric cable to be neat. 

Jul-21 Working area (Big Cleaning Day) Clean up working desk and working area. 

Aug-21 Gutter, Drainage 
Clean up gutter and sewer in your responsible area. 
Confirm all pump/agitator mechanical seal has no leakage. 

Sep-21 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-21 Grass Removal, Garbage picking 
Remove grass or weed in your responsible area. 
Pick up small garbage hiding in your working area. 

Nov-21 Working area (Big Cleaning Day) Clean up working desk and working area. 

Dec-21 Document 
Rearrange file and cabinet.  
Dispose obsolete or unused documents. 
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By Production Control 

วธิปีระหยดัพลงังานไฟฟ้าในครวัเรอืน 

           บอกลาบลิคา่ไฟแพงในชว่งหน้ารอ้น  สิน้เดอืนทไีรกม็บีลิคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งช าระยาวเป็นหางวา่ว 
หลกั ๆ กค็า่น ้า คา่ไฟ และคา่โทรศพัทม์อืถอื แต่มใีครเคยสงัเกตุตวัเลขบนบลิคา่ใชจ้า่ยเหลา่น้ีบา้งไหม 
วา่มนัมแีนวโน้มพุง่สงูขึน้เรื่อย ๆ ทุกเดอืนเลย โดยเฉพาะคา่ไฟ ทีเ่อะอะกป็รบัคา่ Ft ท าใหค้า่ไฟสงูขึน้อยู่
บอ่ย ๆ ฉะนัน้อยา่มวัแต่น่ิงดดูาย เรามาชว่ยกนัลดคา่ไฟในบา้น ดว้ยวธิปีระหยดัไฟในบา้นดงัต่อไปน้ี     

1. ลดการใช้แอร ์
      บา้นไหนทีม่แีอรก์ค็วรเปิดใชแ้อรเ์ท่าทีจ่ าเป็น เช่น เปิดในวนัทีรู่ส้กึรอ้นมากจรงิ ๆ อกีทัง้ควรเปิดแอรใ์นอุณภมูทิี่
พอเหมาะ โดยเปิดแอรท์ี ่25 องศา  กพ็อ  แต่ถา้คุณเป็นคนทีน่อนไมห่ลบัหากไมเ่ปิดแอร ์ กเ็ปลีย่นมาเปิดแอรช์่วง 1- 
2 ชัว่โมงแรกก่อนจะนอนหลบักไ็ด ้ ตัง้เวลาปิดแอรเ์อาไวใ้หเ้รยีบรอ้ย และอย่าลมืส ารวจประตูหน้าต่าง และช่องโหว่ทุก
ช่องในหอ้งนอนก่อนดว้ย เพยีงแค่น้ีกช็่วยประหยดัไฟไดเ้ยอะแลว้ 

2. เว้นระยะห่างการใช้งานเคร่ืองดดูฝุ่ น 
          ถา้บา้นคุณไมไ่ดเ้ลีย้งสตัว ์และปกตกิไ็มค่่อยมฝีุ่ นมากมายเท่าไรนกั กส็ามารถเวน้ระยะห่างการใชง้าน
เครือ่งดดูฝุ่ นจากดดูฝุ่ นทุกสปัดาห ์เป็นดดูฝุ่ น 2- 3 ครัง้ต่อเดอืนกไ็ด ้วธินีี้กช็่วยลดปรมิาณการใชไ้ฟใหคุ้ณไดเ้ยอะ
เช่นกนั 

3. ถอดปลัก๊ทุกครัง้หลงัใช้งาน 
          เพยีงแค่ปิดสวติชเ์ครือ่งใชไ้ฟฟ้า กไ็มไ่ดห้มายความว่า จะเป็นการตดักระแสไฟเลยซะทเีดยีว เพราะตราบใดที่
ปลัก๊ยงัเสยีบอยูก่บัเตา้รบั ตราบนัน้กย็งัคงมกีระแสไฟไหลวนเพื่อใหคุ้ณเปิดใชง้านเครือ่งใชไ้ฟฟ้าไดโ้ดย
ทนัท ี โดยเฉพาะ คนทีช่อบเปิดโหมดพกัหน้าจอคอมพวิเตอรไ์วเ้อา  เพยีงแค่ 1 ชัว่โมง กส็ญูเสยีกระแสไฟไปไมรู่้
เท่าไรต่อเท่าไรแลว้ และในเมือ่รูอ้ยา่งนี้แลว้ กค็วรถอด ปลัก๊เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีไ่มไ่ดใ้ชง้านออกทุกครัง้ดว้ยจะดทีีสุ่ด  

4. เลือกใช้หลอดไฟฟลอูอเรสเซ้นส์ 
          หลอดไฟฟลอูอเรสเซน้สม์รีาคาแพงกว่าหลอดไฟชนิดอื่นกจ็รงิ แต่หลอดไฟฟลอูอเรสเซน้สส์ามารถช่วย
ประหยดัไฟไดม้ากกว่าหลอดไฟชนิดอื่นถงึ 75% เลยทเีดยีว แถมยงัมอีายกุารใชง้านยาวนานกว่า หรอืพดูง่าย ๆ ว่ามี
ความทนทานมากพอสมควรเลยดว้ยนะ อยา่งนี้กร็ูแ้ลว้ใช่ไหมล่ะว่า ควรตอ้งเลอืกใชไ้ฟแบบไหนถงึจะประหยดัไฟ และ
คุม้ค่าเมด็เงนิมากกว่า  

การประหยดัพลงังานไฟฟ้าในครัวเรือน 
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By Production Control 

5. ซกัรีดเส้ือผ้าในคราวเดียว 
          เครือ่งซกัผา้ และเตารดีเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทีก่นิไฟ มากเช่นกนั ดงันัน้หากคุณจะซกัรดีเสือ้ผา้ กค็วรซกัรดี
เสือ้ผา้คราวละมาก ๆ ครัง้เดยีว หรอือยา่งน้อย 2 ครัง้ต่อสปัดาหก์ไ็ด ้วธินีี้จะช่วยใหคุ้ณประหยดัไฟไดอ้กีมาก คนที่
ชอบรดีเสือ้ผา้ทุกเชา้ ควรเปลีย่นพฤตกิรรม 

6. จดัการตู้เยน็ให้สะอาดและเป็นระเบียบ 
          ใครทีช่อบสะสมของกนิไวใ้นตูเ้ยน็วนัละนิดวนัละหน่อย แต่สุดทา้ยกล็มืทิง้ไวใ้หเ้น่าเสยีคาตูเ้ยน็ รูไ้หมว่า
พฤตกิรรมแบบน้ีเป็นส่วนหนึ่งทีท่ าใหต้วัเลขในบลิค่าไฟพุ่งสงู ขึน้อยา่งไมน่่าเชื่อ อกีทัง้ยงัท าใหตู้เ้ยน็ของคุณสกปรก 
เป็นแหล่งสะสมเชือ้โรคและแบคทเีรยี ส่งผลกระทบกบัสุขภาพรา่งกายไดง้า่ย ๆ อกีดว้ย 

7. ปิดไฟดวงท่ีไม่ได้ใช้งาน 
          หลายคนชอบเปิดไฟทัว่บา้น เพราะอยากใหบ้า้นดสูว่างไสว แต่หากไดเ้หน็บลิค่าไฟตอนสิน้เดอืนแลว้กค็ง
ตกใจน่าดฉูะนัน้กปิ็ดไฟดวงทีไ่มไ่ดใ้ชง้านจะดกีว่า แลว้ออกจากบา้นทุกครัง้กค็วรเดนิส ารวจใหร้อบบา้นดว้ยว่า มไีฟ
ดวงไหนทีเ่ปิดคา้งอยูห่รอืเปล่า ค่าไฟในบา้นจะไดไ้มพุ่่งสงูมากนกั  

 

 

ทีม่า : ศูนยว์ทิยาศาสตรเ์พื่อการศกึษาพระนครศรอียธุยา 



MCLS Asia Co., Ltd. 

27 



MCLS Asia Co., Ltd. 

28 



MCLS Asia Co., Ltd. 

29 



MCLS Asia Co., Ltd. 

30 

กิจกรรมตอบค ำถำมพลังงำนและควำมปลอดภัย 

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

ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564 จ ำนวน 70 รำงวัล   (รำงวัลละ 100 บำท) ส่งค ำตอบท่ีคุณสุกัลยำ (PC)  

พลังงำน 

ให้เติมค ำตอบให้ถูกต้อง  

 

ควำมปลอดภัย 

จงกำเครื่องหมำย   ในข้อที่ถูก และเครื่องหมำย X ในข้อที่ผิด 

ตอบ ค ำถำม 

 1) ข้อควรปฏิบัติในกำรใช้สำรเคมีข้อ 4 คือ อย่ำสูบบุหรี่ ดื่มน  ำ หรือรับประทำนอำหำรขณะใช้สำรเคมี 

  

 2)  สำรพิษเข้ำสู่ร่ำงกำยได้หลำยทำง คือ ดูดซึมทำงผิวหนัง สูดหำยใจเข้ำไป กำรกิน และกำรฉีดเข้ำสู่

ร่ำงกำย 

 3) เคนมผง มีส่วนผสมของยำเสพติด 4 ชนิด คือ เคตำมีน เฮโรอีน ไอซ์ โรเซ่ (ยำนอนหลับ) 

 4) อำกำรเม่ือเสพเคนมผง คือ จะสลบทันที สมองสั่งกำรล ำบำก กดกำรหำยใจ หัวใจล้มเหลวได้ง่ำย ถึงขั น

เสียชีวิต  

1) จำกระบบกำรจัดกำรพลังงำน 8 ขั นตอน กำรตรวจติดตำม ประเมินระบบกำรจัดกำรพลังงำนภำยในองค์กร ใน

เดือนกุมภำพันธ์ 2564 ซ่ึงอยู่ในขั นตอน 7 เกี่ยวกับเรื่องใด (ENERGY FOCUS) 

ค ำตอบ................................................................................................................................................................ 

2) มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนประจ ำปี 2563 มีกี่มำตรกำร มำตรกำรอะไรบ้ำง (ENERGY FOCUS) 

ค ำตอบ................................................................................................................................................................ 

3. เป้ำหมำยไคเซ็นประจ ำปี 2564 จำกทุกแผนก รวมทั งหมดกี่เรื่อง (KAIZEN FOCUS) 

ค ำตอบ................................................................................................................................................................ 

4. จงบอก วิธีประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำในครัวเรือน ที่สนใจมำกที่สุดมำ 1 ข้อ (ENERGY TIPS) 

ค ำตอบ................................................................................................................................................................ 


