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“แค่ใส่แมสกก์็ไม่เป็นไร” โพลส ำรวจวัยรุ่นโตเกยีว
ถึงเหตุผลที่ยังออกนอกบำ้นในช่วงโควิดระบำด 

Japanese Style 

กรุงโตเกียวท ำโพลส ำรวจกลุ่มวัยรุ่น

คนหนุ่มสำวจ ำนวน 480 คน ในย่ำนชิบู

ย่ำ ฮำรำจูกุ และชินจูกุ กรุงโตเกียว ถึง

เหตุผลที่พวกเขำยังคงออกไปใช้ชีวิต

นอกบ้ ำนตำมปก ติ  แม้ รั ฐบำลจ ะ

เรียกร้องให้ละเว้นจำกกำรออกไปข้ำง

นอกโดยไม่จ ำเป็นอยู่ในขณะนี้ 

โพลดังกล่ำวจัดท ำขึ้นเพรำะวิเครำะห์

สำเหตุว่ำ ท ำไมจ ำนวนประชำชนญ่ีปุ่น

ที่ออกนอกบ้ำนไม่ลดลงเลย แม้มีกำร

ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินมำแล้วก็

ตำม ผู้ตอบแบบส ำรวจเป็นกลุ่มวัยรุ่น

หนุ่มสำวอำยุ ไม่ เกิน  30 ปี  ผู้ตอบ

จะต้อง เลือกช้อยส์ที่ ใ กล้ เคียงกั บ

ค ำตอบของตนเองมำกที่ สุ ด  โดย

เหตุผลที่กลุ่มคนวัยรุ่นญ่ีปุ่นเลือกมำก

ที่สุดคือ “เพรำะใส่แมสก์อยู่ก็ไม่ต้อง

กังวลอะไร” จ ำนวน 160 คน รองลงมำ

คือ “เพรำะใคร ๆ ก็ออกนอกบ้ำนกัน

ตำมปกติ” จ ำนวน 73 คน 

 

เหตุผลอื่น ๆ นอกจำกนี้ ได้แก่ “เพรำะ

คนหนุ่มสำวมีโอกำสติดเชื้อไวรัสได้

ยำกกว่ำ และอำกำรไม่รุนแรง” จ ำนวน 

12 คน ตอบ “เหตุผลอื่น ๆ” อีกจ ำนวน 

235 คน อำทิ  “เพรำะมีธุระที่นัดไ ว้

ล่วงหน้ำแล้ว”, “มีนัดกับเพื่อน” ฯลฯ 

 อยำกจะมำเป็นกำวประสำนใจ เกำหลี

ใต-้ญ่ีปุ่น แต่ญ่ีปุ่นบอกว่ำ “เรื่องนี้จะขอ

จัดกำรเอง”!!! 

กรุงโตเกียวท ำโพลส ำรวจกลุ่มวัยรุ่น

คนหนุ่มสำวจ ำนวน 480 คน ในย่ำนชิบู

ย่ำ ฮำรำจูกุ และชินจูกุ กรุงโตเกียว ถึง

เหตุผลที่พวกเขำยังคงออกไปใช้ชีวิต

นอกบ้ ำนตำมปกติ  แม้ รั ฐบำลจ ะ

เรียกร้องให้ละเว้นจำกกำรออกไปข้ำง

นอกโดยไม่จ ำเป็นอยู่ในขณะนี้ 

 

โพลดังกล่ำวจัดท ำขึ้นเพรำะวิเครำะห์

สำเหตุว่ำ ท ำไมจ ำนวนประชำชนญ่ีปุ่น

ที่ออกนอกบ้ำนไม่ลดลงเลย แม้มีกำร

ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินมำแล้วก็

ตำม ผู้ตอบแบบส ำรวจเป็นกลุ่มวัยรุ่น

หนุ่มสำวอำยุ ไม่ เกิน  30 ปี  ผู้ตอบ

จะต้อง เลือกช้อยส์ที่ ใ กล้ เคียงกั บ

ค ำตอบของตนเองมำกที่ สุด  โดย

เหตุผลที่กลุ่มคนวัยรุ่นญ่ีปุ่นเลือกมำก

ที่สุดคือ “เพรำะใส่แมสก์อยู่ก็ไม่ต้อง

กังวลอะไร” จ ำนวน 160 คน รองลงมำ

คือ “เพรำะใคร ๆ ก็ออกนอกบ้ำนกัน

ตำมปกติ” จ ำนวน 73 คน เหตุผลอื่น ๆ 

นอกจำกนี้ ได้แก่ “เพรำะคนหนุ่มสำวมี

โอกำสติดเชื้อไวรัสได้ยำกกว่ำ และ

อำกำรไม่รุนแรง” จ ำนวน 12 คน ตอบ 

“เหตุผลอื่น ๆ” อีกจ ำนวน 235 คน 

อำทิ  “เพรำะมีธุระที่นัดไ ว้ล่วงหน้ำ

แล้ว”, “มีนัดกับเพื่อน” ฯลฯ อีกทั้ง ยัง

มีกำรส ำรวจในหัวข้อเกี่ยวกับวิธีเชิญ

ชวนหรือเรียกร้องให้ประชำชนละเว้น

จำกกำรออกไปข้ำงนอกโดยไม่จ ำเป็น 

โดยคนหนุ่มสำวส่วนใหญ่ต้องกำรให้

รัฐบำลแสดงควำมหนักแน่นในกำรขอ

ควำมร่วมมือจำกประชำชนมำกกว่ำนี้ 

ซึ่งผู้ตอบแบบส ำรวจ 193 คน ตอบว่ำ 

“ขอควำมกรุณำห้ำมไม่ให้ประชำชน

ออกนอกบ้ำนโดยไม่จ ำ เป็น ”, “ขอ

ควำมกรุณำให้ประชำชนอดทนอีกสัก

หน่อย” 161 คน และตอบ “อื่น ๆ” อีก 

126 คน อำทิ “อยำกให้รัฐบำลก ำหนด

เป้ำหมำยที่ชัดเจนกว่ำนี้”, “อยำกให้

บอกชัดเจนไปเลยว่ำ ห้ำมออกนอก

บ้ำนเด็ดขำด” ฯลฯ 
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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 



MCLS Asia Co., Ltd. 

10 

ประกนัสังคม 
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ประกนัสังคม 
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  L I K E  ส า ร ะ  
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การที่ผู้ค้า ผู้ เสพ “ไอซ์” ชอบพูดถึง

สรรพคุณดึงดูดใจให้ เยาวชน วัยรุ่น 

นักเรียน นักศึกษา หันมาลองเสพไอซ์ ก็

คือ มักจะโอ้อวดว่า เสพแล้วรู้สึกดีกว่า

ยาบ้า พวกผู้หญิงจะรูปร่างดี ผิวขาว ที่

เคยเป็นสิว จะหายหมด ราวกับเป็น

เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง  ใ น ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง 

กลายเป็นเรื่องของกลยุทธ์ในการหลอก

ให้เชื่อในสิ่งที่ผิด เพราะนอกจากจะท า

ให้เกิดความทรุดโทรมของร่างกายแล้ว 

ผลร้ายที่เห็นได้ชัดเมื่อเสพไอซ์ไม่นาน ก็

คือโรคในช่องปาก ฟันจะผุ  กลายเป็นสี

ด า โยก เก และหลุดไปในที่สุด อาการ

แบบนี้  เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า 

Meth Mouth  เพราะเกิดกับคนที่เสพ

สารเมทแอมเฟตามีน มาระยะหนึ่ง  ซึ่ง

เมทแอมเฟตามีนนี้ก็คือ สารเคมีใน

ยาบ้า และไอซ์ที่ก าลังระบาดในบ้านเรา

ขณะนี้ 

โรคช่องปากนี้ มีตัวอย่างเกิดขึ้นมากมาย

ในประเทศอเมริกา มีการใช้ไอซ์ในกลุ่ม

วัยรุ่นสูงถึง10 ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นผู้

เสพประจ าประมาณ 1.4 ล้านคน    ผู้

เสพประจ ากลุ่มนี้จ านวนมาก ได้เข้ามา

พบแพทย์ด้วยอาการฟันผุ ลุกลาม เป็น

ทั้งปาก จนสมาคมทันตกรรมแห่งรัฐ

เพนซิลวาเนีย ออกมากล่าวเตือนภัยว่า 

ผู้เสพไอซ์เป็นประจ ามักจะมีอาการของ

โรคฟันผุ   ฟันจะด าหรือเปลี่ยนสี  ผุ 

เปราะ และหลุดไปในที่สุด บางรายก็ 

อาจมีอาการเลือดออกตรงโคนฟันต่อร่อง

เหงือก อาการเหล่านี้มาจากสาเหตุ 2 -3 

ประการ คือ 

               1.สารเคมีท่ีน ามาใช้ในการผลิต

ไอซ์  ได้แก่  กรดของแบตเตอรี  น้ ามัน

ตะเกียง ยังคงค้างอยู่ ในตัวยาและท า

ปฏิกิริยากับเนื้อฟัน กัดกร่อนให้ผุ 

               2.ระหว่างที่ เสพจนด าเนิน

มาถึงความพึงพอใจสูงสุดของแต่ละคน 

ฤทธิ์ของสารท าให้ผู้เสพออกอาการขบเขี้ยว

เคี้ยวฟัน กัดฟันตัวเองแรงกว่าปกติ ปาก

แห้ง น้ าลายไม่ค่อยขับออกมาเคลือบเนื้อ

ฟัน 

              3.เวลาที่เสพไอซ์ มักอยากดื่ม

น้ าอัดลมหรือน้ าหวานซึ่งมีน้ าตาลสูงและ

กว่ายาจะหมดฤทธิ์ ราว 12 ชั่วโมงย่อม

สะสมเชื้อแบคทีเรียอยู่ในช่องปาก จึงยิ่งไป

เพ่ิมความสึกหรอของฟันให้มากขึ้นไปอีก 

ซึ่งอาการ Meth Mouth นี้ หนักหนากว่า

ฟันผุธรรมดา เพราะจะลุกลามไปทั้งปาก 

และรุนแรงถึงขั้นฟันหมดปาก  เนื่องจาก

ไม่ใช่ภาวะฟันผุตามปกติ ที่เปิดโอกาสให้

เรารักษาได้ทีละซี่  แต่จะเสื่อมทรุดไปคราว

เดียว      ดังนั้นหากปากไม่มีฟัน ท่านจะ

รู้สึกอย่างไร  

 

  for 
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By Production Control 

Management review 2020 

Energy Management review  คือ คณะท ำงำนด้ำนกำรจดักำรพลงังำน จดักำรประชมุทบทวนกำรจดักำรพลงังำนทัง้ 8 

ขัน้ตอน ประจ ำปี เพ่ือให้สอดคล้องกบักฏหมำย ผู้ เข้ำร่วมประชมุตัง้แตผู่้บริหำรระดบัสงู ผู้จดักำรทัว่ไป ผู้จดักำรแผนก 

และผู้ชว่ยผู้จดักำรแผนกทกุแผนก ผู้ เข้ำร่วมประชมุสำมำรถเสนอแนะ ข้อคดิเห็นเพ่ือแก้ไขและปรับปรุงกำรจดักำรพลงังำน

ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ 



MCLS Asia Co., Ltd. 

16 

By Production Control 
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By Production Control 
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By Production Control 
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By Production Control 
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By Production Control 
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By Production Control 



MCLS Asia Co., Ltd. 

22 

By Production Control 

การเผยแพร ่Management review 2020 มกีารตดิบอรด์ 2 ที ่

1. บอรด์พลงังาน (ทีพ่นักงานขึน้รถตูก้ลบับา้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. บอรด์ประชาสมัพนัธท์ี ่Plant office 
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กิจกรรมตอบค ำถำมพลังงำนและควำมปลอดภัย 
ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2564 จ ำนวน 70 รำงวัล   (รำงวัลละ 100 บำท) 

สแกนค ำถำมได้จำก QR Code ด้ำนล่ำงค่ะ 

หำกมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหำในกำรใช้งำน QR Code รบกวนติดต่อแผนก PC ค่ะ 

https://forms.gle/bd6gGd4MewzuSC6A9 


