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 In most countries, being caught napping on 

the job is not a good look. In Japan, however, it is 

totally acceptable because it is a sign of working hard, 

not indolence. Some companies even allow employees 

to take 30-minute siestas any time between 1pm and 

4pm, and it’s so accepted it even has its own name. 

 This practice is called inemuri and, because  

it is valued as a sign of commitment, sleeping at train 

stations, in class, or in the office, is a much more 

common sight than in America or Europe. 
 

 

 



  
  ในประเทศส่วนใหญ่ การถูกจับได้ว่า

ก าลงัหลบัในขณะปฏบิตัหิน้าทีอ่าจไมใ่ช่ภาพที่
ดูดนีัก แตใ่นประเทศญีปุ่่ นเป็นเรือ่งทีย่อมรบัได ้
เพราะมนัเป็นสัญลกัษณ์ของการท างานหนัก 
และไมเ่กยีจคร้าน บางบรษิัทถงึกบัอนุญาตให้
พนักงานนอนกลางวนัได้ 30 นาท ี เวลาใดก็
ได้ในช่วงระหว่างบา่ยโมง - 4 โมงเย็น และ
เป็นทีย่อมรบัถงึขนาดมชีือ่เรยีกเป็นของตวัเอง  

  การปฏบิตัเิช่นนี้เรยีกวา่ “อเินมูร”ิ   และ 
เพราะวา่มนัมคีวามส าคญัเหมอืนเป็นสัญลกัษณ์
ของความรับผิดชอบ การนอนหลบัที่สถานี
รถไฟ ในชัน้เรยีน หรอืในทีท่ างาน จึงเป็น
ส่ิงที่เห็นได้ทั่วไปมากกว่าที่อเมริกาหรือยุโรป
นั่นเอง 

  

การนอนหลับระหว่างการท างานเป็นสัญลักษณ์ของความรับผิดชอบ  
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Commitment  (n.) = ความรับผิดชอบ 

       การให้ค าม่ันสัญญา  

       ข้อผูกมัด พันธสัญญา  

Meaning : A promise or firm decision to do 

    something 

 

 

Example: They don't want to promote me 

    because they think I lack 

    commitment. 
 

                    พวกเขาจะไม่เลื่อนขัน้ให้ฉันเพราะ 

                    พวกเขาคิดว่าฉันไม่มีความรับผิดชอบ 
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Nap (n.) =  การงบี การมอ่ยหลบัไป 

 
  

Meaning : A short sleep, especially 

    during the day 
 

 

Example: Grandpa usually has/takes 

   a nap after lunch 

คุณปู่ มักจะงีบหลับหลังรับประทานมือ้เที่ยง 
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การงบีหลบัตอนกลางวนั 
การนอนกลางวนั 

Meaning : 

Example: 

He's taking a little 

siesta out there on 

the patio. 

A rest or sleep 

taken after lunch, 

especially in hot 

countries 

Siestas (n.)  

เขางีบหลับอยู่ข้างนอกชาน 
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Indolence (n.) = ความขีเ้กยีจ               
ความเฉ่ือยชา  
 
  

Meaning : The state of        

     showing no real 

     interest or effort  

 
Example : He was noted for 

     his indolence. 
 

เขาขึน้ช่ือเร่ืองความขีเ้กียจ 
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