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มารยาททางวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น 
ที่จะท าให้คณุต้องร้องโอโ้ห 

Japanese Style 

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์

มาอย่างยาวนานนั่นจึงท าให้วัฒนธรรม

บางอย่างในประเทศนั้นออกจะแตกต่างไป

จากชาติอ่ืนบ้างนิดหน่อยอย่างเรื่องอาหาร

การกิน ชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละวัน วิถีใน

การใช้ชีวิตรวมถึงมารยาทต่างๆ 

ซึ่งมารยาทบางอย่างในประเทศญี่ปุ่นก็อาจ

ท าให้เรางงว่าแบบน้ีก็มีด้วยหรอ หากช่วงน้ี

ใครมีแพลนที่อยากไปญี่ปุ่นลองศึกษา

มารยาทโดยทั่วไปของญี่ปุ่นแบบนี้กันดูนะ

ไปบ้านเมืองเขาจะได้ท าตัวได้ถูก 

กฎการใช้ลิฟท์ต่างๆ 

ถึงจะไม่ใช่กฎที่เป็นทางการอะไรมากมายแต่

ก็ เป็นกฎที่คนญี่ปุ่นเขานิยมใช้กันอย่าง 

หากคุณขึ้นลิฟท์เป็นคนแรกคุณต้องเป็น

กัปตันที่จะพาลิฟท์ออกเดินทาง โดยคนที่

ขึ้นลิฟท์คนแรกนั้นจะต้องยืนอยู่ใกล้ๆ แผง

ควบคุมลิฟท์และคอยกดปุ่มต่างๆ ในแต่ละ

ชั้นให้แก่คนอ่ืน โดยคนที่เข้าลิฟท์คนแรก

จะต้องออกจากลิฟท์เป็นคนสุดท้ายและ

ต้องท าทุกอย่างอย่างรวดเร็ว แต่ขอแนะน า

ว่าถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่ เดินทางไป

ญี่ปุ่น อย่าเข้าลิฟท์เป็นคนแรกเด็ดขาด!! 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ในเวลาสังสรรค์กันนั้นชาวญี่ปุ่นจะดื่มกัน

หนักมากและไม่นับล าดับชั้นทางสังคม 

อย่างเจ้านายกับลูกน้องเมื่อไปกินเหล้า

ด้วยกันนี่จะเหมือนเพื่อนกันเลยทีเดียว ที่นี่

อาจารย์สามารถสังสรรค์กับลูกศิษย์จนเมา

ปล้ินได้ ซึ่งเป็นปกติ 

 

และเมื่อเช้าวันต่อมามาถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่

เคยเกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนจะหายไปอย่างไร้

ร่องรอยโดยผู้คนก็จะกลับมาใช้ชีวิตปกติ

เพราะว่าพวกเขาถือว่าตอนเมาก็คือตอน

เมาจะไม่เก็บมาคิดให้ติดใจอะไร 

เร่ืองเงินๆ ทองๆ 

 

ส าหรับประเทศนี้มีความคิดที่แตกต่างอย่าง

มากด้วยเหตุผลบางอย่าง พวกเขาอายที่จะ

ถือเงินในที่สาธารณะ ดังนั้นการน าเงินใส่ใน

ซองจึงเป็นที่นิยมมากกว่าส าหรับที่นี่ แต่ถ้า

ไม่มีซองจดหมายพวกเขาก็ยังต้องห่อใน

กระดาษก่อนส่งให้ผู้อื่นอยู่ดี 

แต่แน่นอนว่าหากเราไปซื้อของที่ซุปเปอร์มา

เก็ตก็ไม่จ าเป็นต้องท าขนาดนั้น โดยขั้นตอน

การจ่ายเงินนั้นชาวญี่ปุ่นจะไม่ส่งให้แบบมือ

ถึงมือแต่จะน าเงินวางไปในถาดใส่เงินเพื่อ

ป้องกันการถูกเนื้อต้องตัวให้เสียมารยาท

นั่นเอง 

การโค้งค านับ 

การโค้งค านับเป็นเรื่องจ าเป็นในประเทศ

ญี่ปุ่นที่เด็กๆ จะได้รับการสอนตั้งแต่สมัย

ยั ง เด็ก  ซึ่ งการ โ ค้งค านับก็มี ในหลาย

อิริยาบถทั้ งตอนยืน ตอนนั่ ง  และนี่ คือ

บางส่วนของการโค้งค านับในญี่ปุ่น 

การโค้งทักทาย 15 องศา “eshaku”  

ส าหรับท าการทักทายในทางธุรกิจ 

การโค้งท าความเคารพ  30 องศา 

“keirei” ส าหรับท าความเคารพคุณครู

หรือเจ้านาย 

การโค้งแบบเกือบสุด 45 องศา 

“saikeirei” ส าหรับการขอโทษหรือเคารพ

พระมหากษัตริย ์

การโค้งแบบขอชีวิต ส าหรับสักการะหรือท า

อะไรผิดพลาดอย่างมหันต์ 

การออกจากสถานที่หนึ่ง 

ส าหรับร้านค้าต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่นนั้น 

ลูกค้าแทบจะเป็นพระเจ้าเลยก็ว่าได้โดย

พวกเขาจะออกมาส่งลูกค้าจนถึงปากประตู

จนกว่าลูกค้าจะออกไปแล้วประตูปิดลง ซึ่ง

ส าหรับนักท่องเท่ียวบางคนแล้วจะมีความ

เขินอาย แต่เชื่อเถอะว่าน่ีคือวัฒนธรรมที่เขา

ท ากันมานานแล้วจริงๆ  
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  Covid-19 กับผลพวงที่กระทบ

อวัยวะอื่นในร่างกาย 

Covid-19 กับปอดของมนุษย์ 

แรกเริ่มของอาการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสาย

พันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ร่างกายจะมีการ

แสดงออกที่ระบบทางเดินหายใจ หลังจาก

ได้รับเช้ือผู้ป่วยอาจมีอาการไอ มีไข้ หายใจ

ล าบาก อาการเหล่านี้อาจปรากฏขึ้นภายใน 2

–14 วัน หรืออาจไม่แสดงอาการใดๆ เลยใน

คนที่ร่างกายแข็งแรงดี ความรุนแรงของ

อาการก็จะแตกต่างกันออกไป มีตั้งแต่เป็นไข้

ไอ จนอันตรายถึงชีวิต สถิติการรายงาน

กรณีศึกษาผู้ป่วยในจีนระบุมีคนจ านวน 

17,000 คน (81%) ที่มีอาการไม่รุนแรง โดย

ส่วนมากผู้สูงอายุจะได้รับผลกระทบท่ีรุนแรง

กว่า 

แม้ว่าผู้ป่วยบางคนจะได้รับผลกระทบต่อ

ทางเดินหายใจเพียงเล็กน้อยจนพัฒนาไปเป็น

โรคปอดปวม แต่ก็ยังมีกลุ่มผู้ติดเชื้อบางกลุ่มที่

ปอดได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ซึ่งสิ่งที่

แพทย์ผู้เช่ียวชาญเห็นบ่อยครั้งคือกลุ่มอาการ

หายใจล าบากเฉียบพลันหรือ ARDS (ARDS 

ไม่ใช่อาการที่มาพร้อมกับ Covid-19 แต่เป็น

อาการที่พบได้หากปอดเกิดการติดเช้ือ และมี

บาดแผล) ท้ัง Sars และ Mers ก็มีอาการ

เช่นเดียวกัน  

ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ของเหลวรั่วไหลออกมา

จากเส้น เลือดฝอยในปอด หลั งจากนั้ น

ของเหลวเหล่านี้จะไปรวมกันอยู่ที่ถุงลมปอด

ท าให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่ดีเท่าที่ควร 

ซึ่งเฉลี่ยแล้วความเสียหายเหล่านี้จะเกิดขึ้น 

ภายใน 5 วันหลังจากผู้ป่วยมีอาการหายใจล าบาก 

และโรคจะพัฒนาเข้าสู่  ARDS ภายใน 8 วัน

หลังจากแสดงอาการติดเช้ือ และในตอนนี้ไม่มียา

ที่สามารถรักษาอาการ ARDS ได้  

Covid-19 กับกระเพาะและล าไส้ของมนุษย์ 

ในรายงานผู้ติดเช้ือพบบางรายมีอาการทางเดิน

อาหารติดเช้ือ มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย

ร่วมด้วย วารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ และ

เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ medRxiv รายงานว่า 

ตัวอย่างอุจจาระของผู้ติดเชื้อบางคนมีการทดสอบ

ไวรัสเป็นบวก แต่ในตอนนี้ยังไม่มีรายงานรองรับ

ว่าเช้ือสามารถแพร่จากทางอุจจาระได้หรือไม่  

Covid-19 กับหัวใจและเส้นเลือดของมนุษย์ 

เช้ือไวรัสโคโรนาอาจส่งผลต่อการเต้นของหัวใจที่

ผิดจังหวะ เลือดไม่สามารถเลี้ยงอวัยวะและ

เนื้อเยื่อต่างๆ ได้เพียงพอ รวมถึงส่งผลให้ความดัน

ต่ า  แต่ถึ งขณะนี้ ยั ง ไม่มี ร ายงานที่ แน่ ชัดถึ ง

ผลกระทบจากเชื้อที่ส่งผลต่อหัวใจโดยตรง 

ส าหรับในคนที่ เป็นโรคหัวใจ ข้อมูลวารสาร

การแพทย์ The Lancet ระบุว่า คนในกลุ่มที่มี

โรคหัวใจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตหากติด

เช้ือไวรัส โดยผู้ป่วยที่ เสียชีวิตจากเช้ือไวรัสนี้

พบว่ามีโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง 40% 

ซึ่งกลุ่มนี้เมื่อได้รับเช้ือไวรัสนี้ส่งผลให้มีภาวะหัว

ใจเต้นผิดจังหวะได้ 17% กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

ได้ 7% ส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวได้ 

9% ตลอดจนไตวาย 4%  

ขณะเดียวกัน ผู้ที่มีโรคประจ าตัวก็ยิ่งเพิ่มความ

เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการติดเช้ือไวรัส จาก

ข้อมูลทั้งหมด 138 เคสที่ได้รับเช้ือไวรัสโคโรนา

สายพัธุ์ใหม่ 2019 ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ระบุ 

ว่า ผู้ป่วยอาการหนักระยะวิกฤติมักจะเป็น

โรคความดันโลหิตสูง 58% โรคเบาหวาน 

22% โรคหลอดเลือดหัวใจ 25% โรคหลอด

เลือดสมอง 17% 

Covid-19 กับตับและไตของมนุษย์ 

เมื่อเซลล์ตับได้รับผลกระทบจะส่งผลให้

เอนไซม์ตับรั่วเข้าสู่กระแสเลือดมากขึ้น มีผู้ติด

เช้ือ 1 รายที่มีรายงานว่าได้รับความเสียหาย

ต่อตับ และมีผู้ติดเชื้อบางรายที่มีอาการไตวาย

เฉียบพลัน อย่างไรก็ตามในกรณีของ Covid-

19 ยังไม่มีรายงานว่าผู้ติดเช้ือได้รับผลกระทบ

ต่อตับ และไต อย่างชัดเจนอย่างเช่นโรค Sars 

และ Mers (โรคที่มีเชื้อในตระกูลเดียวกัน) 

Covid-19 กับระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ 

เมื่อร่างกายมนุษย์ได้รับสิ่งแปลกปลอม ระบบ

ภูมิคุ้มกันจะต้องออกมาท าหน้าท่ี แต่ในกรณี

ที่มันโดนกระตุ้นมากเกินไปอาจท าให้เกิดสิ่งที่

เรียกว่า Cytokine Storm หรือภาวะที่เซลล์

ภูมิคุ้มกันผลิตไซโตไคน์เพื่อต่อสู้กับเช้ือมาก

เกินไปจนส่งผลกระทบต่อระบบและอวัยวะ

ต่างๆ ภายในร่างกายของมนุษย์ได้  

  for 
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By Production Control 
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ผลการประกวดพืน้ที่ 5ส ดีเดน่ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 

By Production Control 

คะแนนในการตรวจ เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคะแนนทั้งหมด  และยังเหลือการ

ตรวจอีก 2 ครั้ง  ดังนั้นยงัพอมีเวลาให้แต่ละแผนกช่วยกันพัฒนาและปรับปรุง พื้นที่ 5ส. ของตนเอง ให้ดี

ยิ่งๆขึ้น รวมถงึการรักษามาตรฐานที่มีอยู่แล้ว เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการตรวจครั้งต่อไป เดือนกรกฎาคม  

No. Group Handicap 

Final scores 
Accumulate 

Scores #1/2020 #2/2020 #3/2020 

1 QC 1.00 76.50   76.50 

2 MT 1.05 75.60   75.60 

3 PD2 1.05 73.50   73.50 

4 Product WH 1.05 72.45   72.45 

5 Packing 1.05 72.19   72.19 

6 TD 1.00 71.50   71.50 

7 Starch WH 1.05 71.14   71.14 

8 PD1 1.05 70.35   70.35 

9 UT 1.05 69.56   69.56 

10 AC 1.00 67.75   67.75 

11 HRGA 1.00 67.00   67.00 

12 QEHS 1.00 66.00   66.00 

13 PC 1.00 65.75   65.75 

14 PM 1.00 65.25   65.25 
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13 ม.ีค. 63 

By Production Control 

# ร่วมแรง ร่วมใจ ดูแลบ้านหลังที่ 2 ใหส้ะอาด ปลอดภัย และน่าอยู่ด้วยมือเรา # 
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 Factory Pro บริษัทวิศวกรรมมืออาชีพ ที่ให้บริการรับสร้างโรงงานส าเรจ็รูปอย่างครบวงจร มสีาระนา่รู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

ในโรงงาน มาฝากผู้ประกอบการอตุสาหกรรมโรงงานทุกท่าน การประหยดัพลังงานในโรงงานเป็นเรื่องส าคัญเพราะสามารถลดต้นทุนทางธุรกิจ 

สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปพร้อมกัน นอกจากนีย้ังช่วยอนุรักษ์พลังงานของประเทศอีกด้วย  

แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

 การประหยัดพลังงานในโรงงาน หมายถึง การลดใช้พลังงานลงโดยการจัดการใช้พลังงานให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยไม่

ท าให้คุณภาพของผลิตภณัฑเ์ปลี่ยนแปลง การประหยัดพลังงานในโรงงานควรด าเนินเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากเทคโนโลยีที่ง่ายที่สดุและใช้เงิน

ลงทุนน้อยที่สุดไปจนถึงงานท่ีต้องใช้เทคโนโลยสีูง และเงินลงทุนมาก ได้แก่ 

 การบ ารุงรักษาและการดูแลเบื้องต้น ผู้ประกอบการสามารถปรับแต่งเครื่องจักรและการท างานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมโรงงานเพื่อให้มี

กรรมวิธีดูแลรักษาท่ีถูกต้อง โดยมกัจะเสยีค่าใช้จ่ายน้อย เช่น การปรับอัตราส่วนการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า การท าความสะอาดระบบ

แสงสว่าง การหุ้มฉนวนท่อความรอ้น เป็นต้น 

 การปรับปรุงขบวนการเดมิเพื่อใหไ้ด้ประสิทธิภาพสูงข้ึน หรือท าให้การสญูเสยีต่างๆ ลดน้อยลง ซึ่งจะตอ้งตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด 

โดยทั่วไปมาตรการนี้จะต้องการเงนิลงทุนปานกลาง ท าไดโ้ดยเพิ่มอุปกรณ์บางส่วนเข้าไปในกระบวนการผลิตตามค าแนะน าของบริษัท

วิศวกรรม เช่น การน าความร้อนปล่อยท้ิงกลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มอุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน เป็นตน้ 

 การเปลีย่นแปลงอุปกรณ์หรือระบบ เมื่อการตรวจวิเคราะห์ขั้นต้น และค าแนะน าของบริษัทวิศวกรรม ช้ีให้เห็นว่าสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างานได้มาก ทัง้นี้จะต้องมีการประเมินผลตอบแทนทางการเงินท่ีได้จากการด าเนินการมาตรการดังกล่าว ซึ่ง

มาตรการนี้จะต้องมีการลงทุนสูง การลงทุนในขั้นตอนนี้จะเกีย่วข้องกับการเปลีย่นขบวนการผลติโดยใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ ท าให้มีการ

ใช้พลังงานต่ า 
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ข้อปฏิบัติเพ่ือการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอุตสาหกรรมโรงงาน 

หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟฟ้า 

 ปรับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกจากหม้อแปลงไฟฟ้าให้เหมาะสม โดยแรงดันไฟฟ้าวัดที่แผงประธานไฟฟ้าขณะจ่ายโหลดสูงสุดควรมี

ค่าประมาณ 380 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าท่ีสูง หรือต่ าเกินไปจะท าให้มอเตอร์ไฟฟ้าท างานมีประสิทธิภาพลดลง 

 ปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor) ณ แผงประธานไฟฟ้าให้มีค่าสูงอยูเ่สมอโดยติดตัง้คาปาซิเตอร์ และอุปกรณ์

ควบคุม ตัวประกอบก าลังอัตโนมตัิท างาน ให้มีค่าตัวประกอบก าลัง ณ แผงประธานไฟฟ้าประมาณ 0.95 

 ท าความสะอาด และขันย้ าจุดต่อทางไฟฟ้าทุกจุดให้แน่นหนาอย่างน้อยปีละครั้ง จะช่วยลดการสญูเสยี ณ จุดต่อทางไฟฟ้า และเป็น

การป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าที่เกิดจากจุดต่อทางไฟฟ้าหลวมได้อีกดว้ย 

มอเตอร์ไฟฟ้า 

 การใช้งานมอเตอร์ให้เหมาะสมกับโหลด ควรปรับปรุงการใช้งานมอเตอร์ให้เหมาะสมกับภาระ โดยการเปลี่ยนมอเตอร์ที่ใช้งานขับ
ภาระต่ ากว่าร้อยละ 60 ท่ีมีอยู่ใหม้ีขนาดเล็กลง ส าหรับการเลือกขนาดมอเตอร์ใช้งานโดยทั่วไปจะมขีนาดใหญ่กว่าภาระสูงสุดร้อยละ 
110 ถึง 120 

 หยุดการใช้งานมอเตอร์เมื่อไม่มโีหลด ก าลังไฟฟ้าที่สูญเปล่าขณะไมม่ีโหลดอาจสูงถึงร้อยละ 30 ของก าลังพิกัด การปรับปรุงท าได้โดย
การติดอุปกรณต์รวจจับผลติภณัฑ ์เพื่อควบคุมให้เครื่องท างานโดยอัตโนมัติและการวางผังกระบวนการผลิตใหม่เพื่อลดเวลาสูญเสียให้
มากที่สุด 

ไฟฟ้าแสงสวา่ง 

 เลือกใช้หลอดไฟท่ีมีประสิทธิภาพสูงช่วยประหยดัไฟ เช่นหลอด LED หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ แบบ T5 เช่น ใช้หลอด Fluorescent 
แทนหลอดไส้ หรือใช้หลอดเมตัลฮาไลด์ หรือหลอดโซเดียมความดันสูง แทนหลอดแสงจันทร์ เมื่อจ าเป็นต้องติดตั้งในท่ีสูงมากๆ เป็น
ต้น 

 เลือกใช้โคมไฟฟ้าที่มปีระสิทธิภาพสูงมีผิวสะท้อนแสงท่ีดี จะช่วยใหส้ามารถลดจ านวนหลอดต่อโคมลงได้ 
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กิจกรรมตอบค าถามพลังงานและความปลอดภัย 

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

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

พลังงาน 

1.จากข้อมูล KAIZEN FOCUS จงท าเครื่องหมาย หน้าค าตอบท่ีถูก และ  X หน้าค าตอบท่ีผิด  ( KAIZEN FOCUS) 

……………  1.1 จากกราฟ Actual Kaizen Accumulation (Jan- Mar'20) แผนก MT มี % Accumulate สูงทีสุ่ด 

……………  1.2 จากกราฟ Actual Kaizen Accumulation (Jan- Mar'20) แผนก TD, PC, PM มีจ านวนไคเซ็นเท่ากัน 

……………  1.3 จากกราฟ Actual Kaizen Accumulation (Jan- Mar'20) แผนก ACC, HRGA มี % Accumulate เท่ากัน 

……………  1.4 จากกราฟ Kaizen Type (2020) จ านวนไคเซ็นประเภท 5S มากที่สุดคิดเป็น 32% ของไคเซ็นทั้งหมด 

2. การตรวจพื้นที่ 5S ดีเด่น ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2563  จะจัดขึ้นในเดือนอะไร (5S FOCUS) 

ค าตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. จงบอกประโยชน์ที่คุณได้รับจาก Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 ( แสดงความคิดเห็น) 

ค าตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. จงบอกความหมายของการประหยัดพลังงานในโรงงาน (ENERGY TIPS) 

ค าตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ความปลอดภัย 

จงกาเครื่องหมาย   ในข้อที่ถูก และเครื่องหมาย X ในข้อที่ผิด 

ค าตอบ ค าถาม 

 1) Covid-19 กับกระเพาะและล าไส้ของมนุษย์ คือ มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องเสียร่วมด้วย  

 2) Covid-19 กับระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ คือ เมื่อร่างกายมนุษย์ได้รับสิ่งแปลกปลอม ระบบภูมิคุ้มกันจะต้องออกมาท า

หน้าท่ี แต่ในกรณีที่มันโดนกระตุ้นมากเกินไปอาจท าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Cytokine Storm 

 3) บารากู่มีความเป็นพิษมาก โดยข้อมูลจากกองควบคุมวัตถุเสพติด กระทรวงสาธารณสุข พบว่าการสูบบารากู่นาน 45 

นาที จะได้รับสารทาร์เป็น 36 เท่า คาร์บอนมอนอกไซด์ 15 เท่า และนิโคติน 70 เท่า 

 4) การครอบครอง ขาย หรือเสพบารากู่ มีความผิดตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ พ.ร.บ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

พ.ศ 2535, พ.ร.บ.ของกรมสรรพสามิต, พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหร่ี 


