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ค ำศัพทญ์ี่ปุน่ที่ไม่ต้องแปล 

แต่ก็เข้ำใจกันได้! 
Japanese Style 

ภาษาญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในภาษาที่ได้รับความ

นิยมอย่างมากในบ้านเรา แต่นอกจากใน

ประเทศไทยแล้วยังได้รับความนิยมไปทั่วโลก 

โดยอาจเนื่องมาจากวัฒนธรรมที่แพร่หลาย

ผ่านทางสื่ อต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ เองท าให้

ภาษาญี่ปุ่นแทรกซึมไปในสิ่งต่าง ๆ โดย

ปริยาย ปัจจุบันมีค าภาษาญี่ปุ่นมีหลายค าที่

ไม่ต้องแปลแต่ก็เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกัน มาดู

กันเลยดีกว่าค่ะว่ามีค าว่าอะไรบ้าง  

1. Emoji (絵文字) 

เริ่มด้วยค าแรกที่คุ้นเคยกันดีกับค าว่า “อีโม

จิ” ในต่างชาติก็ทับศัพท์ค านี้ด้วยเช่นกัน 

แถมยังได้รับความนิยมมาก ถึงขั้นที่ผู้ผลิตอี

โมจิในอเมริกามีแอปพลิเคชันที่สามารถสร้าง

อวตารคล้ายกับตัวเราเองได้ ซึ่งต้นก าเนิด

ของอีโมจิก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลเลย คือญ่ีปุ่นน่ันเอง  

2. Panko (パン粉) 

ส าหรับสายชื่นชอบการท าอาหาร เวลาซื้อ

เกล็ดขนมปังอาจเจอค าว่า Panko อยู่บน

ฉลาก “พังโกะ” หมายถึง เกล็ดขนมปังที่ผ่าน

การอบด้วยไฟฟ้าท าให้ไม่มีขอบสีน้ าตาล 

จากนั้นจึงน าไปป่นและอบให้แห้ง ด้วยเนื้อ

สัมผัสที่เบาและละเอียดของพังโกะนี้เองที่ท า

ให้ เป็นวัตถุดิบที่ ได้รับความนิยมในกลุ่ม

แม่บ้านและรายการดังอย่าง “Iron Chef”  

3. Bento (弁当) 

ต้องติดอันดับอย่างแน่นอนกับค าว่า “เบน

โ ต ะ ” ห รื อ  “ข้ า ว ก ล่ อ ง ” ที่ มี สี สั น น่ า

รับประทานและ เ ต็มไปด้วยสารอาหาร

ครบถ้วน ซึ่งเบนโตะเคยโด่งดังอยู่ช่วงหนึ่งใน

ประเทศฝรั่งเศส ถึงขนาดที่ว่าหากได้ไปเที่ยว

ญี่ปุ่นแล้วคนฝรั่งเศสจะนิยมซื้อข้าวกล่องกัน

เลยทีเดียว  

4. Tempura (てんぷら) 

หากให้ลองนึกถึงอาหารญี่ปุ่นหลายคนอาจ

นึกถึงซูชิ, นัตโตะ หรือทาโกะยากิ แต่หนึ่งใน

นั้นคงหนีไม่พ้นอาหารที่มีชื่อว่า “เท็มปุระ” 

อาหารชนิดนี้ท าโดยน าผักหรือของทะเลไป

ชุบแป้งที่ปรุงแบบญี่ปุ่นแล้วน าไปทอด ขึ้นชื่อ

ว่าเป็นเมนูโปรดของใครหลาย ๆ คน และ

สามารถหารับประทานได้ง่าย  

5. Origami (折り紙) 

 

“โอริกามิ” คือหนึ่งในศิลปวัฒนธรรมที่น่า

ภูมิ ใจของญี่ปุ่น  ความละเอียดอ่อนและ

สลับซับซ้อนนี้ ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ของการพับ

กระดาษเพื่อสร้างสรรค์รูปทรงหรือวัตถุต่าง 

ๆ ขึ้นมา แม้จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

แต่ก็มีหลายคนที่ไม่รู้วิธีการพับกระดาษ คง

จะดีไม่ใช่น้อยหากให้โอริกามิเป็นสื่อกลางใน

การสื่อสารผ่านการสอนวิธีการพับหรือ

ตัวแทนค าขอบคุณโดยมอบเป็นของขวัญ  

6. Otaku (オタク) 

แม้ว่าในภาษาอังกฤษจะมีค าที่คล้ายคลึงกับ

ค าว่า “โอตาคุ” อยู่ไม่ว่าจะเป็น Nerd หรือ 

Geek แต่เหตุผลที่ค าว่าโอตาคุ สามารถสื่อ

ไ ด้ โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง แป ลนั้ น ก็ เ นื่ อ ง ม าจ าก

วัฒนธรรมของอนิเมะ ในบ้านเรานิยามค านี้

ว่าผู้ที่ชื่นชอบอนิเมะ แต่ความจริงแล้ว โอตาคุ 

หมายถึง การหลงใหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ใช่แค่

เพียงอนิเมะอย่างเดียวเท่านั้น  

7. Teriyaki (テリヤキ) 

ในเมนูตามภัตตาคาร

หรือร้านอาหารมักจะมี

รายการอาหารที่ มี

ส่วนผสมของ “เทอริยา

กิ” โดยทั่วไปซอสเทอริ

ยากิจะมาคู่กับปีกไก่ 

แต่ในร้านอาหารฟาสต์

ฟู้ ตก็มี เ มนูอย่ าง เบอร์ เกอร์ เ ทอริยากิ

จ าหน่าย ด้วยความหวานของซอสที่มี

รสชาติกลมกล่อม จึงท าให้ผู้คนติดใจใน

รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นี้  
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SMART MONEY 
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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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 ยาสูบสมุนไพรผสมชนิดใหม่ (Spice / K2) 
 

หลายปีที่ผ่านมาธุรกิจยาสูบสมุนไพรได้มกีารยายตัว
มากขึ้นมีวัยรุ่นไทยบางกลุ่มหันมาสูบยาสูบสมุนไพร
ที่มีชื่อเรียกว่า บารากู่ (Baraku) ซึ่งมีต้นก าเนิดมา
จากประเทศตุรกี ตัวยาที่ใช้ในการสูบบารากู่นั้น มา
จากการน ายาเส้นมาบดผสมกับเปลือกผลไม้แต่ละ
ชนิด เช่น แอปเปิ้ล สตรอเบอร์ร่ี เชอร์รี่ มินต์ หรือ 
องุ่น เป็นต้น โดยสบูผา่นอุปกรณ์ที่เป็นภาชนะท า 
จากแก้วรูปทรงคล้ายตะเกียง 
 
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์
เพ่ือการไม่สูบบุหรีเปิดเผยว่าการสูบบารากู่อันตราย
กว่าการสูบบุหรี่หลายเท่า โดยการสูบแค่ 25 กรัมจะ
ท าให้ได้รับนิโคตินเท่ากับการสูบบุหรี่60มวนรวมทัง้ 
การสูบผ่านน้ ายังท าให้ได้รับสารพิษในระดับสูง ทั้ง
คาร์บอนมอนอกไซด์ นิโคติน และสารก่อมะเร็งชนิด
ต่างๆนอกจากนี้ ยังมียาสูบสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่
เร่ิมแพร่หลายและระบาดในทวีปยุโรปอเมริกา และ
หลายประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ Spice หรอืที่
เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า K2 บรรจุในซองอลูมิเนียม 
ปริมาณบรรจุประมาณ 3 กรัม ราคาประมาณซอง
ละ 30 US$ หรือ 900 บาท ผู้เสพจะมีความรู้สึก
ผ่อนคลายเคลิบเคลิ้มเหมือนการสูบกัญชาแต่ 
Spice จะแรงกว่าถึง 4 เท่า รวมทั้งมีผลข้างเคียงที่
รุนแรง เช่น อาการวิตกกังวลอย่างฉบัพลันรุนแรง 
(Anxiety attack) อาการประสาทหลอน 
(Hallucination) อาการคลื่นไส้ (Nausea) อาการ
สมองบวม (Swelling brain) เป็นต้น 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ Spice หรือ K2 

วิธีการเสพ Spice 
เนื่องจาก Spice เป็นส่วนผสมของพืชสมุนไพรหรือ
เครื่องเทศหลายชนิดที่มีกลิ่นหอม การเสพจึงนิยม
น ามามวนกับกระดาษแล้วสูบเหมือนสูบบุหรี่ หรือ
ใช้อุปกรณ์ เช่น กล้องสูบยาเส้น เป็นต้น 
หรือเสพโดยวิธีสูดกลิ่นแบบเครื่องหอม โดยน ามาใส่
ภาชนะกระเบื้องหรือโลหะแล้วเผาไฟเพ่ือให้กลิ่น
ควันกระจายไปทั่วห้อง 

  for 
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การตรวจสอบการจดั

การพลงังาน  

บรษิทั เอม็ซแีอลเอส เอเชยี 

จ ากดั  

ประจ าปี 2563 วนัที ่    วนัพฤหสับด ี 29 เมษายน 2564 

เวลา    13.30 - 15.00 น. 

สถานที ่   หอ้งประชมุ 1 อาคาร Plant Office  ประชมุออนไลนผ์า่นไมโครซอฟทมี 

ผูป้ระเมนิ   บรษัิท ทรโีซน เอ็นเนอรย์ี ่แอนด ์เซอวรว์สิ จ ากัด    

ผูรั้บการประเมนิ  คณะท างานดา้นการจัดการพลังงาน 

สรปุผลการตรวจประเมนิ 

ผา่นการตรวจสอบ เนือ่งจากเจา้ของโรงงานควบคมุหรอืเจา้ของอาคารควบคมุ ปฎบิัตติามขอ้ก าหนด
ถกูตอ้งและครบถว้นทกุขอ้ 
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 ผลการประเมนิสถานภาพการจดัการพลงัาน (Energy Management Matrix) ปี 2564  ผ่านช่องทางตอบค าถาม 

MLVประจ าเดอืนเมษายนทีผ่่านมา มผีูป้ระเมนิทัง้หมด 146 คน จาก 13 ส่วนงาน(พนกังาน MCLS กบั ผูร้บัเหมา

ประจ า) 

 สรปุผลประเมนิพบว่า คะแนนเฉลีย่ของทุกหวัขอ้ เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา และอยูใ่นเกณฑท์ีส่งูมาก 

1. นโยบายการจดัการพลงังาน คะแนนเฉลีย่ 3.90 

2. การจดัองคก์กร   คะแนนเฉลีย่ 3.91 

3. การกระตุน้และสรา้งแรงจงูใจ คะแนนเฉลีย่ 3.76 

4. ระบบขอ้มลูข่าวสาร  คะแนนเฉลีย่ 3.81 

5. ประชาสมัพนัธ ์   คะแนนเฉลีย่ 3.78 

6. การลงทุน    คะแนนเฉลีย่ 3.83        
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By Production Control 

7 วิธีประหยดัพลงังาน ทางออกง่าย ๆ ในการประหยดัค่าใช้จ่ายในบา้น 

1. ตั้งเวลาเปิด-ปิดแอร์ 

แมว้า่การเปิดแอรจ์ะชว่ยใหคุ้ณเยน็สบายไปถงึใจ แต่การใหแ้อรท์ างานตลอดวนั-ตลอดคนื 

เวลาคุณไมไ่ดอ้อกไปไหน แอรร์อ้งไหไ้ดค้งน ้าตานองหอ้งอยูไ่มน้่อย และทีส่ าคญัคุณเองกอ็าจ

มนี ้าตาตกในเมือ่บลิคา่ไฟมาถงึ การปิดแอรแ์มจ้ะเพยีง 2-3 ชัว่โมงกส็ามารถชว่ยประหยดั

พลงังานได ้

แต่ทางทีด่ ีหากคุณตอ้งออกไปขา้งนอก อาจจะตัง้เวลาใหแ้อรเ์ริม่ท างานครึง่ชัว่โมงกอ่นทีคุ่ณ

จะกลบัมาถงึบา้น เพราะวา่หากคุณกลบัมาถงึแบบรอ้น ๆ แลว้เรง่แอรเ์ตม็อตัราศกึ นอกจาก

จะไมเ่ยน็อยา่งทีห่วงัแลว้ ยงัเป็นการสิน้เปลอืงพลงังานเป็นพเิศษอกีดว้ย เพราะทุกองศาทีคุ่ณ

ลดลงนัน้จะเพิม่คา่ไฟถงึ 7% เลยทเีดยีว 

2. ตรวจสภาพแอร์เป็นประจ าทุกปี 
หากคุณมแีอรเ์กา่ (อาย ุ10-20 ปี) มคีวามเป็นไปไดส้งูมากทีแ่อรร์ุน่นี้จะกนิไฟมากกวา่แอรร์ุน่

ใหม ่ถงึ 40% ทีพ่ดูเชน่นี้ไมไ่ดย้ใุหคุ้ณตอ้งเปลีย่นแอรใ์หม ่แต่ขอแนะน าวา่คุณควรใหค้วามใส่

ใจดแูลและลา้งแอรอ์ยา่งน้อยปีละครัง้ ซึง่คา่บรกิารลา้งนัน้กห็ลากหลายกนัไปตามขนาดของ

เครือ่งปรบัอากาศ (BTU) 
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3. ถอดปลัก๊ทุกคร้ังท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 

วิธีประหยดัพลงังานในบา้นแบบง่าย ๆ ดว้ยการถอดปลัก๊ แมจ้ะเป็นอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเลก็ ๆ 
ท่ีเราคิดวา่ไม่น่าจะกินไฟเยอะกอ็ยา่ไดช้ะล่าใจ ฝึกใหเ้ป็นนิสยัวา่ถอดปลัก๊ทุกคร้ังท่ีไม่ไดใ้ช ้เพราะ
การท่ีคุณเสียบท้ิงไว ้แมว้า่จะไม่ไดใ้ชง้าน แต่พลงังานยงัคงสูญเสียไปอยา่งต่อเน่ือง 

4. เลือกใชห้ลอดไฟใหถู้กประเภท 

หลอดไฟทีใ่หแ้สงสวา่งแรง ๆ จรงิ ๆ แลว้คณุจะรูส้กึไดว้า่สิง่ทีคุ่ณไดร้บัคอื “ความรอ้น” 

มากกวา่ “แสงสวา่ง” นัน่เป็นเหตุผลทีคุ่ณควรเลอืกใชห้ลอดไฟแบบแอลอดี ี(LED) ซึง่ชว่ย

ประหยดัพลงังานไดถ้งึ 90% เมือ่เทยีบกบัหลอดไฟแบบหลอดไส ้ประหยดัพลงังานมากกวา่

หลอดตะเกยีบถงึ 40% และอายกุารใชง้านมากกวา่หลอดไฟแบบหลอดไสถ้งึ 15 เทา่ 

5. เปิดพดัลมใหถู้กท่ี 

พดัลมเป็นเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้นทีจ่ าเป็นอกีอยา่งหนึ่ง โดยเฉพาะเมือ่อากาศรอ้น แมว้า่จะ

ประหยดัพลงังานมากกวา่การใชแ้อร ์แต่บางครัง้การใชพ้ดัลมอาจจะเป็นเหมอืนฝันรา้ย

มากกวา่ เพราะคุณจะสมัผสัไดถ้งึไอรอ้นทีพ่ดัมากระทบกบัผวิหนงั แต่ถา้เราตัง้พดัลมในท าเล

ทีเ่หมาะสม เชน่ วางใกล ้ๆ หน้าตา่ง ในทศิทางทีพ่ดัลมจะเป่าอากาศออกสูด่า้นนอก หรอืตัง้

พดัลมในบรเิวณทีร่ม่ ๆ กจ็ะชว่ยกระจายความเยน็มาถงึคุณได ้
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By Production Control 

6. ปรับเวลาในการท างานบา้นบางอยา่ง 

การใชง้านเครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้นบางอยา่ง เชน่ เครือ่งลา้งจาน หรอืเครือ่งอบผา้ ในชว่งเวลาที่

อากาศไมร่อ้นจดัเชน่ ตอนเยน็ ๆ หรอืค ่า ๆ จะชว่ยประหยดัพลงังานใหคุ้ณไดอ้ยา่งไมน่่าเชือ่ 

เพราะในขณะทีอุ่ปกรณ์เหลา่นี้ก าลงัท างานนัน้จะมกีารปลอ่ยไอความรอ้นแบบชืน้ ๆ ออกมา 

และยิง่ถา้คุณเปิดแอรใ์นตอนนัน้กจ็ะยิง่ท าใหแ้อรต์อ้งท างานหนกัขึน้เพือ่ปรบัสภาพอากาศทีช่ ืน้

นัน้ ถอืเป็นการเปลอืงแบบสองเดง้เลยทเีดยีว 

 7. ซกัผา้ดว้ยน ้าเยน็ 

แมว้า่การซกัผา้ดว้ยน ้าร้อนจะมีประสิทธิภาพในการช่วยฆ่าเช้ือ เช่น แบคทีเรีย, ไวรัส หรือไรฝุ่ น 
เหมาะส าหรับผา้ท่ีตอ้งการท าความสะอาดมากเป็นพิเศษ แต่การใชน้ ้ าร้อนบางคร้ังนอกจากจะท า
ใหผ้า้ช ารุดเสียหาย หรือสีตกแลว้ ยงัท าใหเ้คร่ืองซกัผา้ของคุณกินไฟสูงถึง 90% ดงันั้น หากไม่
จ าเป็นจริง ๆ การใชน้ ้ าเยน็กบัเคร่ืองซกัผา้กท็  าใหป้ระหยดัพลงังานได ้

 

ท่ีมา : DDproperty6 
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กิจกรรมตอบค ำถำมพลังงำนและควำมปลอดภัย 
ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2564 จ ำนวน 70 รำงวัล   (รำงวัลละ 100 บำท) 

สแกนค าถามได้จาก QR Code ด้านล่างค่ะ 

หากมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการใช้งาน QR Code รบกวนติดต่อแผนก PC ค่ะ 

https://forms.gle/6a7FjLJv2r36TSgW8  


