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เอกลกัษณเฉพาะตัวของ “จานชามสไตล
ญ่ีปุน” ที่ไมเหมือนชาติใด 

Japanese Style 

จานชามสไตลญี่ปุนลวนแลวแตมีลวดลาย 
สีสันที่เปนเอกลักษณ สะทอนใหเห็นถึงความ
เปนญี่ปุน  และดวยวัฒนธรรมการทาน
อาหารของชาวญี่ปุ น  คอนขางมีความ
หลากหลาย เพราะในอาหาร 1 มื้อ มักจะ
ประกอบไปดวยขาว  ซุป  กับขาว  รวมถึง
เคร่ืองเคียงตางๆ ทําใหมีถวย จาน ชาม จาน
ตางๆ หลายประเภท และหลายขนาดแตกตาง
กันไปตามการใชงาน เอกลักษณและความ
พิเศษท่ีซอนอยูใน “จานชามสไตลญี่ปุน” นั้น 
มีอะไรกันบาง และแตกตางจากชาติตะวันตก
อยางไร ไปดูพรอมๆ กันเลยคะ  

คุณสมบัติของวัสดุ 

ถ ว ย ช า ม ส ไ ต ล ญี่ ปุ น ส ว น ใ หญ เ ป น
เครื่องปนดินเผา ทําจากดินเหนียว เหตุผลที่
ช า ว ญี่ ปุ น มั ก ใ ช ถ ว ย ช า ม ที่ เ ป น
เคร่ืองปนดินเผาเนื่องจากวัฒนธรรมการถือ
ถวยขาวขณะทาน เพราะเครื่องปนดินเผามี
คุณสมบัติที่ทําใหไมรูสึกรอนขณะที่ถือถวย 

ขาวนั่นเอง สวนถวยชามของทางฝงยุโรป 
มักจะทําจากกระเบื้องเปนสวนใหญ เนื่องจาก
ปองกันการขูดขีดจากการใชมีดและสอมได
ดีกวา  

 

น้ําหนักที่พอเหมาะ 

หากใครที่ เคยเห็นและสัมผัสจานชามของ
ญี่ปุน  จะทราบวามีน้ํ าหนักคอนขางเบา 
เพราะถูกออกแบบใหมีน้ําหนักที่พอเหมาะแก
การถือถวยขาวขณะทาน นอกจากน้ําหนัก
แลว ชาวญี่ปุนมักจะดื่มซุปจากถวยโดยตรง 
ดังนั้นเนื้อสัมผัสที่ดีของผิวถวยชามก็เปนสิ่ง
ที่ ช า งชาวญ่ีปุ น ใหความสํ าคัญในการ
ออกแบบดวยเชนกัน  

 

การจัดวางบนโตะอาหาร 

ทางฝงยุโรป จานชามที่นํามาจัดวางบนโตะ
อาหารสวนใหญจะมีสีและลวดลายในรูปแบบ
เดียวกัน มองดูแลวเปนระเบียบและสวยงาม 
แตที่ญี่ปุน หากเปนการรับประทานอาหารใน
ครอบครัว  สมาชิกแตละคนจะมีถวยขาว 
ตะเกียบ แกวน้ํา ที่ใชประจําเปนของตัวเอง ซ่ึง
ทุกคนสามารถเลือกรูปแบบ ขนาด สีสัน และ
ลวดลายตามความชอบของตนเองได ดังนั้น
การจัดวางถวยชามบนโตะอาหาร หรือการ
เลือกใชถวยชามในครอบครัวญี่ปุนนั้น มัก
ข้ึนอยูกับตามความชอบของแตละคน  ไม
จํา เปนตองจัดใหสวยงามอยู ในรูปแบบ
เดียวกันเสมอไป รจัดวางบนโตะอาหาร 

จะเห็นไดวาการเลือกวัตถุดิบและวัสดุเพื่อ
นํามาใชทําจานชามน้ันของชาวญ่ีปุนนั้น มี
การเลือกสรรใหเหมาะกับวัฒนธรรมการ
ทานอาหาร นอกจากยังมีความหลากหลาย 
ทั้งในดานสีสันและลวดลาย รวมถึงมีรูปแบบ
ของจานชามมากมายใหเลือกใชตามประเภท
การใชงาน ทําใหสามารถเพลินเพลินกับ
ความสวยงามของจานชาม ไปพรอมๆกับ
รสชาติอาหารไดเปนอยางดี  
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L I K E  สาร ะ  
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ขับรถหน้าฝน เตรียมตัวอย่างไรให้
ปลอดภัยหายห่วง 

เข้าหน้าฝนกันแล้วฝนตกกระหน่ําแทบ
ทุกวัน อีกเรื่องหนึ่งที่ควรคํานึงถึงคือ 
การตรวจเช็ก รถที่รักของเรา ให้พร้อม
รับหน้าฝน เพื่อความปลอดภัย ในการ
ขับขี่ช่วงหน้าฝน ลองมาดูกันนะครับ
ว่าในหน้าฝนอย่างนี้ เราจะเตรียม
ความพร้อมอย่างไรให้ปลอดภัยถึงที่
หมายแบบหายห่วง  

หากฝนตกหนัก ไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉิน 
ในกรณีที่ฝนตกหนัก ไม่สมควรท่ีจะ
เปิดไฟฉุกเฉิน เนื่องจากไฟฉุกเฉินมีไว้
เพื่อกรณีฉุกเฉินเท่านั้น และจะทําให้
แยกไม่ออกหากมีรถที่ได้รับอุบัติเหตุ 
เปิดไฟฉุกเ ฉินและจอดท่ีข้างทาง 
รวมท้ังจะไม่สามารถให้สัญญาณเม่ือ
ต้ อ งกา ร เปลี่ ย น เ ลน  ทํ า ให้  เ กิ ด
อุบัติเหตุได้ง่ายจากการท่ีรถที่ตามมา
ด้านหลัง คาดเดาทิศทางของรถไม่ได้ 

 ตรวจสภาพยางให้พร้อม หม่ันตรวจ
สภาพยางก่อนใช้งานเสมอ และแน่ใจ 

ว่าคุณได้ทําตามขั้นตอนในการบํารุงรักษา
ดัง ต่อ ไป น้ี  เ ติมลมยาง ให้ เหมาะสม  ตาม
ข้อแนะนําของบริษัทผลิตรถยนต์ ซ่ึงส่วนมากจะ
มีสติกเกอร์ข้อมูลแนะนําความดันลมยางปิดไว้
บริเวณ ขอบประตูรถ และอยู่ในคู่มือประจํารถ 
ขนาดความดันลมยางท่ีอยู่บนแก้มยางเป็นตัว
เลขท่ีบอกความสามารถในการรับแรงดันสูงสุด
ของยางเส้นนั้นๆ ไม่ได้เป็นแรงดันลมที่เหมาะสม
ในการใช้งาน คุณควรตรวจแรงดันลมยางอย่าง
น้อยเดือนละครั้งตรวจความลึกดอกยาง ความ
ลึกเหมาะสมของดอกยางท่ีเหลือ อยู่ เป็นตัว
ป้องกันการลื่นไถล หรือการเหินน้ํา  

ขับให้ช้าลง เม่ือฝนตก สิ่งสกปรกและน้ํามัน บน
ถนนจะรวมตัวกันทําให้ถนนล่ืนทําให้รถเกิดการ
ไถลได้ ทางท่ีดีท่ีสุดในการหลีกเลี่ยงการล่ืนไถล 
คือ การขับขี่ให้ช้าลง การขับขี่ท่ีช้าลงทําให้ดอก
ยางสามารถสัมผัสถนนได้มากขึ้น ทําให้การเกาะ
ถนนดีขึ้น  

เรียนรู้ไว้ว่าต้องทําอย่างไร เม่ือเกิดการลื่นไถล 
ขึ้น การล่ืนไถลเกิดขึ้นได้เสมอ จําไว้ว่าอย่า
เหยียบเบรกอย่างรุนแรงเม่ือเกิดการลื่นไถล อย่า
ย้ําเบรกซํ้าๆ ถ้ารถของคุณมีระบบป้องกันล้อล็
อกจากการเบรก (ABS) สิ่งท่ีต้องทําเม่ือเกิดการ
ลื่นไถลคือ เหยียบเบรกอย่างม่ันคง ท่ีระดับความ
หนักท่ีสมํ่าเสมอ และควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ใน
ทิศทางท่ีรถไถลไป  

ท้ิงระยะห่างจากรถคันหน้า ควรท้ิงระยะห่างจาก
รถคันหน้าพอสมควร เนื่องจากในสภาวะอากาศ 
ท่ีไม่ปกติอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา การ
ท้ิงระยะห่างจากคันหน้าจะสามารถทําให้เรา
เตรียมพร้อมสําหรับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดได้
เสมอ 

 

 เตรียมการสําหรับการเดินทาง การขับขี่บน
ถนนเปียกต้องการการควบคุมอย่างนุ่มนวล
ไม่กระแทกกระทั้น ในการบังคับเลี้ยว การ
เร่ง และ การเบรก เม่ือคุณขับรถในวันฝน
ตก รองเท้าอาจจะเปียกและลื่นออกจาก
แป้นคันเร่ง หรือเบรกได้ง่าย ให้เช็ดพ้ืน
รองเท้ากับพรมรองพื้นในรถก่อนสตาร์ต
เครื่องยนต์ ผู้ขับรถทุกคนควรตรวจไฟหน้า
รถ  ไฟท้าย  ไฟเบรก  และ  ไฟเลี้ ยว ว่า
สามารถ ทํางานได้ตามปกติ เม่ือถนนเปียก
ระยะเบรกจะเพิ่มเป็น 3 เท่า จากถนนแห้ง 
ดังนั้นในการขับขี่จะต้องเว้นระยะห่างจาก
คันหน้าให้มากขึ้น  

เรียนรู้ว่าจะหลีกเลี่ยงและรับ มือกับการเหิน
น้ําได้อย่างไร การเหินน้ําเกิดขึ้นเม่ือปริมาณ
น้ํ า ท่ีอยู่ ท่ี หน้ ายางรวมตั ว กันมากกว่ า
ปริมาณน้ํ า ท่ียางสามารถไล่ออกไปไ ด้ 
แรงดันของนํ้าทําให้ยางยกตัวสูงขึ้นจากพ้ืน

ถนน และไถลอยู่บนฟิล์มบางๆ ของน้ําท่ีอยู่
ระหว่างยางกับถนน ดังนั้นการเจอแอ่งน้ํา
ตามถนนอาจจะเกิดขึ้นไ ด้ทุกเ ม่ือ  ควร
เตรียมพร้อมโดยการขับขี่ ท้ังสองมือและ
ประคองพวงมาลัยให้ม่ันคงเม่ือคาดเดาว่า
จะเจอแอ่งน้ํา เพราะการเหินน้ําจะทําให้รถ
สะบัดและอาจจะเปลี่ยนทิศทาง ได้ง่าย  

  for 
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เคี้ยวมะนาวเลิกบุหรี่ใน 2 สัปดาห์
ได้จริงหรือ ? 

ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษา
มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ 
กล่าวในการประชุมวิชาการ"บุหรี่
กั บ สุขภาพแ ห่งชา ติ "  ครั้ งที่  7 
เรื่อง "เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้าน
ภัยบุหรี่ " โดยสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และศูนย์วิจัยและจัดการ
ความรู้ เ พ่ื อก า รควบคุ มยา สูบ 
(ศจย.) ว่า จากผลการวิจัยพบว่า ใน
วิตามินซีจะมีสารที่ช่วยลดความ
อยากของนิโคตินได้ และช่วยฟ้ืนฟู
ร่ า ง ก าย ท่ีท รุ ด โท รม ใ ห้ สดชื่ น
กระปรี้กระเปร่า จึงมีการนํามาใช้
เพ่ือช่วยเลิกบุหรี่ โดยเทคนิคการ
รับประทานผลไม้รสเปรี้ยว  ที่มี
วิตามินซี สูง  โดยเฉพาะมะนาว 
พ บ ว่ า  เ มื่ อ นํ า ไ ป ใ ช้ แ ล้ ว มี
ประสิทธิภาพได้ผลดีมาก เนื่องจาก 

มะนาวมีผลต่อการทํางานของต่อมรับ
รสขม ทําให้รสชาติของบุหรี่เปล่ียนไป  
ผศ.กรองจิต กล่าวต่อว่า วิธีการกิน
มะนาวช่วยเลิกบุหรี่ ต้องห่ันมะนาว
เป็นชิ้นเล็กๆให้มีเปลือกติดมาด้วย 
ขนาดเท่าหัวแม่โป้ง หรือ พอคํา เมื่อมี
ความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ ให้กินมะนาว
แทน โดยอมแล้วค่อยดูดความเปรี้ยว 
จากน้ันเคี้ยวเปลือกอย่างช้าๆ นาน 3-
5 นาที จะมีผลทําให้ ล้ินขม เ ฝ่ือน 
จากน้ันด่ืมน้ํา 1 อึก นอกจากช่วยลด
ความอยากนิโคตินแล้ว เม่ือสูบบุหรี่จะ
ทําให้รสชาดบุหรี่เปล่ียนขมจนไม่อยาก
สูบ และสามารถกินมะนาว หรือผลไม้
ชนิดอ่ืนท่ีมีความเปรี้ยวมากๆ ได้ทุก
ครั้ งที่ เกิดความอยากบุหรี่ แต่เ ม่ือ
เทียบกัน พบว่ามะนาวจะได้ผลดีที่สุด  

 "การเลิกบุหรี่ ด้วยการกินมะนาวส่วน
ใหญ่จะสามารถเลิกบุหรี่ได้ภาย ใน 2 
สัปดาห์ และไม่อยากบุหรี่อีก ถือว่า 

ชนะนิโคตินได้ มีการนําไปทดลอง
กับนักเรียน หลายคนท่ีได้ทดลองวิธี
นี้ จะรู้สึกว่าสูบบุหรี่แล้วไม่อร่อย 
รสชาดไม่เหมือนเดิม ทําให้ไม่อยาก
สูบบุหรี่อีก อย่างไรก็ตาม แม้อาการ
ทางกาย คือ ความอยากจะหมดไป
แต่ อาการทางใจบางครั้งจะยังมีอยู่ 
เช่น เศร้า หงุดหงิดเหมือนคนอกหัก 
คนรอบข้างต้องให้กําลังใจ และ
ต้ังใจเลิกอย่างเด็ดขาด จะสามารถ
เลิกได้อย่างแน่นอน" ผศ.กรองจิต 
กล่าว. 

  for 
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By Production Control 
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Update Kaizen Energy & Water saving  type 2020 

By Production Control 

Topic Point Section Month 

Reduce WP 200 TD Feb 

เปลีย่นหลอดไฟ T5 เป็น T8 LEDโดยไมต่อ้งเปลีย่นโคม 200 MT Feb 

รว่มดว้ยชว่ยกนั 200 PC May 

ลดการใชน้ํ้า 200 HRGA May 

ใชน้ํ้าเหลอืจากการดืม่ 200 Maid May 

กอ๊กน้ําอตัโนมตั ิ 200 HRGA May 
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อัพเดตโครงการประหยดัพลังงานปี 2563 ขณะน้ีมี 8 โครงการ  
 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 คณะทํางานด้านการจัดการพลังงานได้ประชุมกับตัวแทนแต่ละแผนก เกี่ยวกับ
โครงการประหยัดพลังงานในปีนี้ ถึงข้ันตอนการดําเนินงานและความคืบหน้าของแต่ละโครงการ 

  

By Production Control 

Group Topic 
Saving  

(THB.)/Year 
Status 

PD1 1. Reduce WRO unit consumption by  recycle condensate water from VE-135 270,00.00 On process 

PD2 2. Reduce SM1.5 consumption in CR  process. 300,00.00 On process 

UT 3. Capability of Cooling tower  487,000.00 On process 

MT 
4. Reduce Compressed air consumption around 150,000 baht 

5. Reduce power consumption of Cooling tower BL-917A/B 

150,000.00 

80,800.00 
On process 

P/O 

6.Exaquantum computer sleep mode 

7. Shut off screen of HPLC computer in RD room  

8. Saving electricity consumption from Air condition at Plant Office 

1,246.59 

421.74 

23,182.43 

On process 

M/O    
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 ในช่วงหลายปีใหห้ลงัมาน้ี พลังงานแสงอาทิตย์ คือหน่ึงในพลังงานที่ได้รับการจับ     
ตามอง โดยมีสาเหตุหน่ึงมาจากปัจจยัด้านสิ่งแวดล้อม และสาํหรับภาคอุตสาหกรรม 
พลังงานแสงอาทิตยก์็ได้เป็นหน่ึงในตัวเลอืกสําหรับผู้ที่ต้องการประหยัดพลังงาน เพ่ือลด
ต้นทุนให้ตํ่าลง ซึ่งเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์และแบตเตอร่ี ที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 
รวมถึงราคาที่จําเป็นสําหรับการติดต้ังโซลาร์เซลลท์ีถู่กลงกว่าแต่ก่อน ก็เป็นปัจจยัสาํคัญที่
ส่งผลให้ผูป้ระกอบการเร่ิมใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากข้ึนด้วย 

 บริษัทช้ันนําระดับโลกหลายราย เช่น Apple และ Intel ต่างมีการติดต้ังโซลาร์เซลล์
เพ่ือนําพลงังานแสงอาทิตย์มาใช้ในโรงงานทั้งสิ้น สว่นในภาคอุตสาหกรรมการผลติน้ัน ก็มี
การนําโซลาร์เซลลม์าใช้ในโรงงาน รวมถึงสายพานการผลิตมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มค่าย
รถ อย่าง General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen และอ่ืน ๆ มาดูกันกับ 5 
เหตุผลสําคัญที่โรงงานควรติดต้ังโซลาร์เซลล ์



MCLS Asia Co., Ltd. 

16 

 

 

 

 

 

 

1. พลังงานที่มีราคาต่อหน่วยถูกที่สุด 

 ตามข้อมูลอ้างอิงจาก Bloomberg New Energy Finance พลังงานจากแสงอาทิตย์
เป็นพลังงานที่มีราคาต่อหน่วยถกูที่สุดในกว่า 60 ประเทศ นับต้ังแต่ปี 2016 โดยใน
ภาคอุตสาหกรรม พลังงานจากแสงอาทิตย์มักถูกนํามาใช้กับอุปกรณ์อํานวยความสะดวก
ในโรงงาน เช่น ระบบไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ และอื่น ๆ หรือหากเป็นในส่วนของ
สายการผลิต หรือเครื่องจักรขนาดใหญ่แล้ว ก็จะเป็นเครื่องจกัรและอุปกรณ์ประเภททํา
ความร้อน 

2. ความคุม้ค่าต่อการลงทุน 

 โซลาร์เซลล์โดยท่ัวไปมีอายกุารใช้งานเฉลี่ยอยูท่ี่ 25 ปี โดยผู้ผลิตโซลาร์เซลล์ และ
องค์กรด้านโซลาร์เซลล์ คํานวณระยะเวลาที่จําเป็นในการคืนทุนไว้อยูท่ี่ประมาณ 7-8 ปี 
ด้วยเหตุน้ีเอง เมื่อคืนทุนได้แล้ว ส่วนต่างอีก 17 - 18 ปีน้ีเอง ทีจ่ะกลายเป็นผลพลอยได้
ของผู้ติดต้ังโซลาร์เซลล์โดยแทจ้ริง 

3. การใช้โครงสร้างของโรงงานให้เกิดประโยชน ์

 โครงสร้างของโรงงานซึ่งส่วนใหญ่มีดาดฟ้าเรียบ ทาํให้เหมาะแก่การติดต้ัง Solar 
Rooftop เน่ืองจากสามารถติดต้ังได้ง่าย ทําให้โซลาร์เซลลท์ํางานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังประหยดัพ้ืนที่มากกว่าการทาํ Solar Farm อีกด้วย โดยหน่ึงใน
โรงงานที่มคีวามโดดเด่นด้าน Solar Rooftop คือ Tesla Giga Factory ของบริษัท Tesla 
ซึ่งรายงานว่าพลังงานแทบทั้งหมดที่ถกูใช้ภายในโรงงาน และสายการผลิต เป็นพลังงาน
จากแสงอาทิตย์ทั้งสิน้ 

By Production Control 
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4. การใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยดัพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน 
หรือการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

 จากนโยบายภาครัฐโดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มี
ประกาศสง่เสริมการลงทุนเพ่ือการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังน้ัน การลงทนุโซลาร์เซลล์ที่นอกเหนือจากการลดต้นทุน
พลังงานของกิจการแล้ว ยังสามารถยื่นขอรับการสง่เสริมการลงทุนได้อีกด้วย 

5. การมีส่วนร่วมตอ่การอนุรักษ์พลังงาน 

 การอนุรักษ์พลังงาน คือ การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด การอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในกิจการแลว้ ยังจะช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มที่เกิดจากแหล่งทีใ่ช้และ
ผลิตพลังงาน ดังน้ัน การใช้พลังงานจากแสงอาทิตยซ์ึ่งเป็นหน่ึงในพลังงานทดแทนที่
สะอาด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยัง
สอดคล้องกับนโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติอีกด้วย 

 ที่มา : M Report 

By Production Control 
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กิจกรรมตอบคําถามพลังงานและความปลอดภัย 

ชื่อ-สกุล............................................................ แผนก.......................... ชื่อ-สกุล............................................................ แผนก.......................... 

ประจําเดือน มิถุนายน 2563 จํานวน 70 รางวัล   (รางวัลละ 100 บาท) ส่งคําตอบท่ีคุณสุกัลยา (PC)  

พลังงาน 

1.จากกราฟ Actual Kaizen Accumulation (Jan– May'20) แผนกใดที่เขียนไคเซ็นได้ครบตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ของ
ปี 2563 ( KAIZEN FOCUS) 
คําตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.  จากกราฟ Kaizen Type (2020) และ Kaizen Energy & Water Saving Type ให้ทําเครือ่งหมาย  หน้า
คําตอบท่ีถูก และ  X หนา้คาํตอบที่ผิด ( KAIZEN FOCUS) 

 ............. Kaizen Energy & Water Saving Type คิดเป็น 5% จากจํานวนไคเซ็นทั้งหมด 

   ............. Kaizen Energy & Water Saving Type มาจาก 4 แผนก 

 ............. Kaizen Energy & Water Saving Type มีทั้งหมด 6 เรื่อง 

3. จงบอก 5 เหตุผล ที่ต้องติดต้ังโซลาร์เซลล์ (ENERGY TIPS) 

คําตอบ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ความปลอดภัย 

จงกาเครื่องหมาย   ในข้อที่ถูก และเคร่ืองหมาย X ในข้อทีผ่ิด 

ตอบ คําถาม 

 1) ควรตรวจแรงดันลมยางอย่างน้อยเดือนละคร้ังตรวจความลึกดอกยาง ความลึกเหมาะสมของดอกยางท่ี
เหลืออยู่ เป็นตัวป้องกันการลื่นไถล หรือการเหินน้ํา                

 2) ผู้ขับรถทุกคนควรตรวจไฟหน้ารถ ไฟท้าย ไฟเบรก และ ไฟเลี้ยวว่าสามารถ ทํางานได้ตามปกติ เม่ือ
ถนนเปียกระยะเบรกจะเพ่ิมเป็น 4 เท่า 

 3) ในวิตามินซีจะมีสารท่ีช่วยลดความอยากของนิโคตินได้ และช่วยฟื้นฟูร่างกายที่ทรุดโทรมให้สดชื่น
กระปรี้กระเปร่า จึงมีการนํามาใช้เพื่อช่วยเลิกบุหรี่    

 4) การเลิกบุหรี่ ด้วยการกินมะนาวส่วนใหญ่จะสามารถเลิกบุหรี่ได้ภาย ใน 2 สัปดาห์ และไม่อยากบุหรี่อีก 


