วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน
ปีที่ 22 ฉบับที่ 12
ประจำ�เดือนธันวาคม 2558
http://lmi.doe.go.th

เปิดจดทะเบียน

แรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น�้ำ (ทะเล)

บรรณาธิการ
ข่าวสารตลาดแรงงานประจ�ำเดือนธันวาคม 2558 ขอน�ำเสนออาชีพเพื่ออนาคต “ข้าวสังข์หยด” บูม!! สิงคโปร์
รับซื้อตันละ 2 หมื่น ตามด้วยสายด่วน 1694 ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจดังนี้ ก.แรงงาน เข้ม!! สแกนทุกพื้นที่ตรวจแรงงาน
ป้องกันการค้ามนุษย์ตอบโจทย์ชาติ เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์นำ 
�้ (ทะเล) ตัง้ แต่บดั นี้ – 22 กุมภาพันธ์
2559 และกรมการจัดหางาน เตือน!! นายจ้าง/สถานประกอบการ จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด
ถึง 100,000 บาท
ส่วนมองภูมิภาคฉบับนี้เริ่มด้วย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เปิดโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME
จัดกิจกรรม Green and Product ในขณะที่ภาคอีสาน เปิดศักยภาพอุดรธานี เมืองศูนย์กลางการค้าอีสานตอนบน
สู่อาเซียน ส่วนภาคใต้ 3 มหาวิทยาลัย ร่วม MOU รับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา
นอกจากนี้ยังมี English for Career ค�ำถามน่ารู้ ตามด้วยรอบรั้วรอบโลก นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในเวทีประชุม
ที่ฝรั่งเศสในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ส�ำหรับอาชีพมั่นคงเดือนนี้ขอน�ำเสนอ เยาวชนไทยที่มีความตั้งใจช่วยเหลือครอบครัว
โดยการประกอบอาชีพอิสระค้าขายผ่านสื่อออนไลน์จนประสบความส�ำเร็จ และปิดท้ายด้วยร้อยแปดพันเรื่อง ในหัวข้อ
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Special Report

สารบัญ

• อาชีพเพื่ออนาคต “ข้าวสังข์หยด” บูม!! สิงคโปร์รับซื้อตันละ 2 หมื่น

สายด่วน 1694

• ก.แรงงาน เข้ม!! สแกนทุกพื้นที่ตรวจแรงงานป้องกันการค้ามนุษย์ตอบโจทย์ชาติ
• เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์นำ 
�้ (ทะเล)
• กรมการจัดหางาน เตือน!! นายจ้าง/สถานประกอบการ จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
มีโทษหนักปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท

มองภูมิภาค

• กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เปิดโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME
• เปิดศักยภาพอุดรธานี เมืองศูนย์กลางการค้าอีสานตอนบนสู่อาเซียน
• 3 มหาวิทยาลัย ร่วม MOU เขต ศก.พิเศษสะเดา

English for Career
สารพัน ปัญหา

• ศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดมีหน้าที่อะไรบ้าง?

รอบรั้ว รอบโลก

• นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในเวทีประชุมที่ฝรั่งเศสในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน

อาชีพมั่นคง

• เยาวชนไทยที่มีความตั้งใจช่วยเหลือครอบครัวโดยการประกอบอาชีพอิสระค้าขายผ่านสื่อออนไลน์
จนประสบความส�ำเร็จ

Smart DOE
ร้อยแปด พันเรื่อง

• Smart Health for Smart Worker

คณะผู้จัดท�ำ	 : กองวิจัยตลาดแรงงาน (Labour Market Research Division)
		 กรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 0-2245-1581 หรือที่ E-mail : lmi@doe.go.th
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Special Report

“ข้าวสังข์หยด” บูม!!
สิงคโปร์รับซื้อตันละ 2 หมื่น

ข้าวสังข์หยดอินทรียพ
์ ทั ลุงมาแรง พ่อค้าสิงคโปร์

ดอดรับซื้อไม่อั้น วิสาหกิจฯ บางแก้ว เผยราคายืนที่ตันละ
20,000 บาท ขณะที่ ร าคาเฉลี่ ย ตั น ละ 18,000 บาท
แง้มตลาดโลกต้องการข้าวปลอดสารพิษสูง ขึ้นห้างราคา
กิโลกรัมละ 120 บาท ดันรวมกลุ่มท�ำสังข์หยดอินทรีย์
ชี้รายได้ดี ชาวนามั่นคง

สถานการณ์ท�ำนาข้าวสังข์หยดในปี 2558 ลดลงจากปีที่แล้วไม่มากนัก
จากเดิมอยูท่ ปี่ ระมาณ 15,000 ไร่ ปีนเี้ หลือประมาณ 12,000 ไร่ ตัวแปร
คือ ราคาในปีนี้ที่ปรับตัวลงมาอยู่ที่ตันละ 18,000 บาท จากปีที่ผ่านมา
ราคาอยู่ที่ 23,000 บาท เนื่องจากมีข้าวสังข์หยดค้างสต๊อกออกมา
เทขาย
นอกจากนี้กลุ่มท�ำนาข้าวตามกระแสตลาดบางส่วนได้เปลี่ยน
ไปปลูกสายพันธุ์อื่นๆ เช่น ข้าวเหนียวด�ำ หอมปทุม และเล็บนก เป็นต้น
ท�ำให้พื้นที่ปลูกข้าวสังข์หยดลดลง ขณะที่ชาวนามืออาชีพยังยืนหยัด
ท�ำนาข้าวสังข์หยดต่อไป ส�ำหรับในกลุ่มและสมาคม สถานการณ์
ข้าวสังข์หยดมีแต่ขยายตัวเติบโต และมีราคาทีด่ ี เพราะมีตลาดไว้รองรับ
โดยส่งออกประเทศจีน เดือนละประมาณ 15 ตัน
นายนัด กล่าวว่า ต่อไปนี้การท�ำนาจะต้องรวมกันเป็นกลุ่ม
เข้าระบบให้ได้ เพื่อจะได้รวบรวมผลผลิตและมีอ�ำนาจต่อรองทาง
การค้าได้ และขณะนีม้ กี ลุม่ นักธุรกิจค้าข้าวจากประเทศสิงคโปร์เดินทาง
มาพูดคุยในการซื้อข้าวทุกชนิด แต่ต้องเป็นข้าวนาอินทรีย์ ไม่จ�ำกัด
ปริมาณจ�ำนวนที่จะซื้อ ซึ่งสิงคโปร์เป็นศูนย์กระจายสินค้าข้าวอินทรีย์
ไปสู่ตลาดโลกด้วย ดังนั้นเราต้องท�ำนาข้าวอินทรีย์ ข้าวปลอดสารพิษ
เพราะตลาดมีความต้องการปริมาณมาก และชาวนาจะมีรายได้ที่ดี
มีฐานะที่มั่นคง
“ขอเชิญชวนชาวนามารวมกลุ่มเข้าในระบบกัน และต้อง
หันมาผลิตข้าวอินทรีย์โดยเฉพาะข้าวสังข์หยด เพราะตลาด
มีความต้องการสูง ปัจจุบันข้าวสังข์หยดปลูกประมาณ 12,000 ไร่
ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 400 กิโลกรัม/ไร่ ราคาหน้านาเฉลี่ยตันละ
18,000 บาท ซึ่งจะท�ำให้ชาวนามีรายได้ดี และจะส่งผลต่อ
ภาพเศรษฐกิจที่ดีโดยรวมในที่สุด” นายนัดกล่าว

ด้านการตลาด ทั้งผู้บริโภคและการตลาดขยายเติบโตขึ้นตามล�ำดับ
โดยเฉพาะข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเรียนรู้ฯ
ราคายังคงยืนอยู่ที่ตันละ 20,000 บาท
ขณะที่กลุ่มต่างๆ ยังมีราคาตั้งแต่ตันละ 17,000 - 18,000 บาท
ด้านราคาขายปลีกอยู่ที่ 50 - 60 บาท/กิโลกรัม แต่หากแพ็กกิ้ง
เข้าห้างสรรพสินค้าจะจ�ำหน่ายในราคา 110 - 120 บาท/กิโลกรัม และ
แม้ว่าจะยังมีข้าวสังข์หยดมัดถุง ขนาด 1 กิโลกรัม จ�ำหน่ายในราคา
30-35 บาท อยู่ตามท้องตลาดทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ปลูกและขายเอง ตรงนี้
อยากให้ค�ำนึงถึงราคาต้นทุนด้วย
นายจักรกฤษณ์ยังกล่าวอีกว่า ส�ำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านเรียนรู้ฯ ในปีนี้มีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเติมประมาณ 200 ไร่
จากเดิมประมาณ 114 ไร่ และสมาชิกกลุ่มจากเดิม 21 คนก็เพิ่ม
ขึน้ แล้ว ในขณะเดียวกันแม้จะมีการเลิกปลูกข้าวสังข์หยดไปจ�ำนวนหนึง่
ประมาณ 5 - 10% ซึ่งในส่วนนี้จะมีมืออาชีพในการท�ำนาข้าวเข้ามา
ทดแทนส่วนที่เลิกไป
ด้าน นายอรุณ ไพช�ำนาญ ประธานกรรมการ กลุม่ เกษตรกร
ท�ำนาตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ส�ำหรับกลุม่ เกษตรกร
ท�ำนาตะโหมดท�ำนาข้าวสังข์หยด ประมาณ 200 ไร่ เป็นนาข้าวอินทรีย์
เช่นกัน โดยมีเป้าหมายปลูกเพิ่มขึ้นเป็น 500 ไร่ จะแบ่ง 300 ไร่
ท�ำเป็นนาข้าวปลอดสารพิษ
ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวพันธุพ์ นื้ เมืองทีไ่ ด้รบั การพัฒนาจากศูนย์วจิ ยั
ข้าวพัทลุงจนได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช
พ.ศ. 2518 ชือ่ พันธุว์ า่ “ข้าวสังข์หยดพัทลุง” กระทัง่ วันที่ 23 มิถนุ ายน
2549 ได้รับการรับรองให้ข้าวสังข์หยดพัทลุงขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI : Geographical Indications
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ (12 ธ.ค. 58)
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นายนัด อ่อนแก้ว นายกสมาคมผูผ
้ ลิตและค้าข้าวสังข์หยด
ด้าน นายจักรกฤษณ์ สามัคคี ประธานกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
เมืองพัทลุง และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง บ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เปิดเผยว่า ภาวะข้าวสังข์หยดยังมีความมั่นคงทางด้านราคา และ

สายด่วน 1694

กระทรวงแรงงาน เข้ม!! สแกนทุกพื้นที่ ตรวจแรงงาน

ป้องกันการค้ามนุษย์ตอบโจทย์ชาติ
ก.แรงงาน เร่งออกมาตรการตรวจแรงงานแบบบูรณาการ บังคับ

ใช้กฎหมายเข้มข้นเอาจริงลงโทษผู้ท�ำผิด เน้นสแกนทุกพื้นที่ เพิ่มวิชา
ให้พนักงานตรวจแรงงาน ตอบโจทย์ชาติ “ป้องกันการค้ามนุษย์” ให้จงั หวัด
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มีระบบรายงานผล
พร้อมเปิด “สถานีแรงงาน” ช่อง 11 NBT ทุกวันอังคาร เวลา 13.05 13.55 น.

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวมอบ

นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แก่หัวหน้า
ส่วนราชการกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคว่า
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พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

มีขอ้ สัง่ การให้เร่งรัดการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน
ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้ก�ำหนดเป็นวาระแห่งชาติ อันสืบเนื่องมาจาก
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จัดล�ำดับไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่มี
การค้ามนุษย์ระดับเทียร์ 3 และสหภาพยุโรป (EU) ให้ใบเหลือง กรณี
การท�ำประมงผิดกฎหมาย (IUU) รวมถึงกรณีกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ
กล่าวหาว่าสินค้าของไทย 5 รายการ คือ ปลา ผลิตจากแรงงาน
ภาคบังคับ กุ้ง เครื่องนุ่งห่ม ผลิตจากแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
อ้อย สื่อลามก ผลิตจากแรงงานเด็ก เหล่านี้ ส่งผลกระทบด้านจิตวิทยา
ผู้บริโภคสินค้าประเทศไทย ก่อให้เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง
ของภาคธุรกิจส่งออกโดยเฉพาะสินค้าอาหารทะเลและอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง และหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอาจถูกนานาประเทศ
ลงโทษ ด้วยมาตรการสั่งห้ามน�ำเข้าสินค้าไทย เพราะมาจากแรงงาน
บังคับและเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ประเทศจะได้รับความเสียหายมาก
เนื่องจากมูลค่าการส่งออกสินค้ามีจ�ำนวนสูงมาก
ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการด�ำเนินการไปแล้วหลายมาตรการ
แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวซึ่งเป็นปัญหาสะสม
มายาวนานได้ อาทิ การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามา
ท�ำงานอย่างผิดกฎหมายขึน้ ทะเบียนกว่า 1.6 ล้านคน เพือ่ เป็นจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าวให้ได้รับความคุ้มครองอย่างถูกกฎหมาย การน�ำเข้า
แรงงานระหว่างรัฐต่อรัฐ การจัดการสายนายหน้าเถื่อน การปรับแก้
กฎหมายโดยการออกกฎกระทรวงแรงงานขยายอายุการใช้แรงงานใน
กิจการประมงจาก 16 ปี ปรับเป็น 18 ปีขึ้นไป และในภาคการเกษตร
จากอายุ 13 ปี ปรับเป็น 15 ปีขึ้นไป ตรวจการใช้แรงงานและ
ด�ำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน จัดท�ำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU)
กับสมาคมชาวไร่ออ้ ย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
ในโรงงานและในไร่อ้อย เป็นต้น
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มาตรการเร่งด่วนที่ต้องด�ำเนินการคือ ก�ำหนดให้ทุกหน่วย
ในสังกัดกระทรวงแรงงานต้องตรวจแรงงานแบบบูรณาการ ท�ำงาน
ร่วมกันเพือ่ ขยายผลได้ครอบคลุมทัว่ ทุกพืน้ ที่ กวดขันการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง ให้สแกนทุกพื้นที่หากเกิดปัญหา พื้นที่ต้องรับผิดชอบ
โดยเฉพาะการตรวจการใช้แรงงานในภาคการประมงทะเล จะต้อง
ร่วมกันท�ำงานแบบบูรณากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า กรมประมง ทหารเรือ ต�ำรวจ ซึ่งจะได้มี
การอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องนิยามแรงงาน ขัดหนี้ แก่พนักงาน
ตรวจแรงงานภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น การจึ ง ได้ จั ด ตั้ ง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เมือ่ ปลายเดือนทีแ่ ล้ว เพือ่ ติดตามผลและมีระบบการรายงานการด�ำเนินงาน
อย่างเป็นเอกภาพ พร้อมจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์และวางแผนแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด (ยุทธศาสตร์
จังหวัด) ดังนัน้ ในระดับจังหวัดจะต้องมีการจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีแรงงานจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
การบูรณาการ ภายใต้แผนปฏิบัติการที่กระทรวงได้ก�ำหนดและให้
ถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องด�ำเนินการ
พร้อมนี้กระทรวงแรงงานก�ำหนดเปิด “สถานีแรงงาน”
เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารด้านแรงงาน เป็นรายการสดออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11 NBT) ทุกวันอังคาร
เวลา 13.05 - 13.55 น. ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
“สถานีแรงงาน” จะช่วยให้ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
ทางโอกาส ในการเข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงานได้โดยง่าย สะดวก
รวดเร็ว และประหยัด เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง นอกจากนีย้ งั จะช่วยให้ผบู้ ริหารของกระทรวงได้เข้าถึงประชาชน
ได้มากขึ้น ได้รับรู้และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
อันจะน�ำไปสู่การพัฒนางานการช่วยเหลือ และบริการของกระทรวง
ให้มคี วามก้าวหน้าทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ปลัดกระทรวง
แรงงานกล่าวทิ้งท้าย
ที่มา : www.mol.go.th

เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์นำ้� (ทะเล)

ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2559

กรมการจัดหางาน เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะท�ำงานในกิจการ

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า

กรมการจัดหางานเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ทีป่ ระสงค์จะท�ำงานในกิจการแปรรูป
สัตว์น�้ำ  (ทะเล) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่
อายุไม่เกิน 15 ปี ใน 22 จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดชายทะเล ตั้งแต่บัดนี้ – 22
กุมภาพันธ์ 2559 รวมระยะเวลาจดทะเบียน 90 วัน ณ ศูนย์บริการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
22 จังหวัดทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ ทะเล และศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร 4 จุด ได้แก่
1. ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ อาคารหลักสีพ่ ลาซ่า ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โรงพยาบาลที่ก�ำหนดตรวจสุขภาพ
คือ โรงพยาบาลกลาง
2. ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง ส�ำนักงานเขตมีนบุรี
ถนนสีหบุรานุกจิ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โรงพยาบาลทีก่ ำ� หนด
ตรวจสุขภาพ คือ โรงพยาบาลนพรัตน์
3. ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ โรงพยาบาลทีก่ ำ� หนดตรวจสุขภาพ คือ โรงพยาบาล
เลิศสิน และโรงพยาบาลราชวิถี
4. ส�ำนักงานเขตทวีวัฒนา ถนนอุทยาน ซอย 5 เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ โรงพยาบาลทีก่ ำ� หนดตรวจสุขภาพ คือ โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลตากสิน

โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน คือ ค่าทะเบียนประวัติ
จ�ำนวน 80 บาท ค่าตรวจสุขภาพ จ�ำนวน 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ
จ�ำนวน 1,600 บาท ค่าค�ำขอและใบอนุญาตท�ำงาน จ�ำนวน 1,000 บาท
รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 3,180 บาท
ส�ำหรับขั้นตอนการจดทะเบียน นายจ้างต้องจัดเตรียมเอกสาร
และพาแรงงานต่างด้าวไปจัดท�ำทะเบียนประวัติ ถ่ายรูป พิมพ์ลาย
นิ้วมือกับกรมการปกครอง และขออนุญาตท�ำงานกับกรมการจัดหางาน
ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service) รวมทัง้ ตรวจสุขภาพเพือ่ คัดกรองว่า ไม่เป็นโรคทีห่ า้ มอนุญาต
ให้ท�ำงาน และประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลตามที่ก�ำหนดประจ�ำ
ศูนย์บริการจดทะเบียนฯ
นายอารักษ์ฯ กล่าวต่อว่า แรงงานต่างด้าวที่มาจดทะเบียนฯ
ในกิจการแปรรูปสัตว์น�้ำจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชัว่ คราวเพือ่ รอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรและอนุญาต
ให้ท�ำงานเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่
24 พฤศจิกายน 2559 เท่ากันทุกคน และในระหว่างการอนุญาตท�ำงาน
หากแรงงานประสงค์จะตรวจสัญชาติสามารถติดต่อขอด�ำเนินการ
ด้วยตนเองได้ ณ สถานทูตเมียนมา ลาว และกัมพูชา ประจ�ำประเทศไทย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด
22 จังหวัดชายทะเล ส�ำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 - 10 หรือ
สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
ที่มา : http://www.doe.go.th

กรมการจัดหางาน เตือน!! นายจ้าง/สถานประกอบการ
จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
มีโทษหนักปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท

กรมการจัดหางาน เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการที่รับคนต่างด้าว

เข้าท�ำงานจะต้องขอรับใบอนุญาตท�ำงานจากนายทะเบียนจัดหางาน หากรับ
คนต่างด้าวเข้าท�ำงานโดยไม่มีใบอนุญาต มีโทษปรับ 10,000 - 100,000 บาท
ต่อคนต่างด้าวทีจ่ า้ งหนึง่ คน ขณะนีไ้ ด้มกี ารตรวจสอบและจับกุมด�ำเนินคดีนายจ้าง
ไปแล้วกว่า 50 แห่ง แรงงานต่างด้าวกว่า 300 ราย

5

Smart Job Magazine

แปรรูปสัตว์น�้ำ  (ทะเล) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี
ใน 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลและกรุงเทพมหานคร 4 จุด ครอบคลุม 4 มุมเมือง ตั้งแต่
บัดนี้ – 22 กุมภาพันธ์ 2559 รวมระยะเวลา 90 วัน เพื่อแก้ไขปัญหาการท�ำการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU)

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่านายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าท�ำงาน

จะต้องด�ำเนินการขอรับใบอนุญาตท�ำงานจากนายทะเบียนจัดหางานให้ถกู ต้อง หากคนต่างด้าวท�ำงานโดยไม่ได้ขอใบอนุญาตท�ำงาน จะมีความผิด
ฐานท�ำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ
ตั้งแต่ 2,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ส่วนนายจ้างจะมีความผิดฐานรับคนต่างด้าวเข้าท�ำงาน โดยไม่มีใบอนุญาตตามมาตรา 27
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มีโทษตามมาตรา 54 ปรับตัง้ แต่ 10,000 - 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวทีจ่ า้ งหนึง่ คน
นายอารักษ์ฯ กล่าวต่อว่า กรมการจัดหางานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกติดตาม ตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบการ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างเข้มงวด ตามค�ำสั่ง คสช. ที่ 100/2557 และ 101/2557 ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
ได้ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการไปแล้วจ�ำนวน 584 แห่ง แรงงานต่างด้าว จ�ำนวน 4,835 คน และได้ดำ� เนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการ
จ�ำนวน 57 แห่ง ด�ำเนินคดีแรงงานต่างด้าว จ�ำนวน 349 ราย แบ่งเป็น สัญชาติเมียนมา จ�ำนวน 206 ราย ลาว จ�ำนวน 14 ราย กัมพูชา จ�ำนวน
72 ราย และสัญชาติอื่นๆ จ�ำนวน 57 ราย
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการทราบว่าการจะรับคนต่างด้าวเข้าท�ำงาน จะต้องมีใบอนุญาตท�ำงาน หากฝ่าฝืนจะมี
ความผิดตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ส�ำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่
1 - 10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694
ที่มา : http://www.doe.go.th
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มองภูมิภาค

กลุม่ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
เปิดโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME
จัดกิจกรรม Green and Product

เปิดโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัด กิจกรรม Green and

Product เพื่อพัฒนาศักยภาพ ยกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
เมื่อวันนี้ 4 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา นายก�ำธร ตุ้งสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุน
เครือข่าย SME ที่โรงแรมไมด้าทวารวดีแกรนด์นครปฐม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม Green and Product กลุม่ จังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และ
สุพรรณบุรี ซึ่งส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกับส�ำนักงานเกษตร
จังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานปศุสตั ว์จงั หวัด ส�ำนักงาน
พาณิชย์จังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ร่วมกัน
จัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ ยกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs สินค้าเกษตรแปรรูป
โดยเน้นคุณภาพสินค้าและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย น�ำไปสู่
มาตรฐานสินค้า รวมทั้งมีโอกาสเข้าสู่การเจรจาธุรกิจหรือมีการขยาย
การค้า การเพิ่มมูลค่า การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจน
เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
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การจัดงานครัง้ นีม้ ผี ปู้ ระกอบการเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 250 คน
ประกอบด้วย การจัดท�ำแผนพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเกษตรและ
เกษตรแปรรูป กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจเครือข่าย โดยการ
อบรมให้ความรูเ้ พือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึง่ จะคัดเลือก
ผู้ประกอบการ จ�ำนวน 100 ราย ไปร่วมกิจกรรมการสร้างและพัฒนา
ศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ โดยการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานภายใน
ประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส�ำหรับกิจกรรม
การส่งเสริมการตลาดเชิงรุก โดยจัดอบรมให้ความรู้ด้านการตลาด
สมัยใหม่ แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs ซึง่ จะคัดเลือกผูป้ ระกอบการ จ�ำนวน
80 คน เพื่อไปร่วมกิจกรรมแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า จับคู่ธุรกิจ ภายใน
ประเทศ และคัดเลือกผู้ประกอบการ จ�ำนวน 30 คน ไปร่วมกิจกรรม
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ และ
กิจกรรมแสดงสินค้าและจ�ำหน่ายสินค้าจับคู่ธุรกิจต่างประเทศ
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรี
ข้อมูลจาก : ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

เปิดศักยภาพอุดรธานี

เมืองศูนย์กลางการค้าอีสานตอนบนสูอ่ าเซียน
ภาคอีสานตอนบนที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ก�ำลังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับกลุ่มประเทศในอาเซียน...
จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เดินหน้าพัฒนา
นอกจากนั้นยังมีการขยายทางรถไฟ ข้ามสะพานมิตรภาพ
ศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กับ ไทย - ลาว และรอเชื่อมต่อกับทางรถไฟจากประเทศลาว ผ่านไปยัง
กลุม่ ประเทศในอาเซียน อุดรธานี เป็นหนึง่ ในจังหวัดเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนา นครเวียงจันทน์อกี ด้วย (ระยะทางถึงสถานีหนองคาย ประมาณ 624 กิโลเมตร)
ให้เป็นศูนย์กลางการค้าของภาคอีสานตอนบน
ส่ ว นการขนส่ ง ทางอากาศ สนามบิ น นานาชาติ อุ ด รธานี
จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ 11,730 ตารางกิโลเมตร มีจ�ำนวน เป็นศูนย์กลางการบินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 6 สายการบิน
ประชากร 1,557,298 คน ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับผู้โดยสาร มีเที่ยวบินขึ้นลงปีละ 13,734 เที่ยว มีผู้โดยสาร
ของไทย ห่างจากจากกรุงเทพมหานคร 546 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงแผ่นดิน ใช้บริการ 1 ล้าน 6 แสน 82,709 คน
หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
ด้วยความที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ มีการค้า การลงทุนคึกคัก
(ถนนมิตรภาพ) ที่สระบุรีบริเวณกิโลเมตรที่ 107 ผ่านนครราชสีมา เศรษฐกิจของอุดรธานี จึงเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยจีดีพี ในปี 2550
ขอนแก่น ถึงอุดรธานี ห่างจากหนองคายเพียง 54 กิโลเมตร เดินทาง ถึง 2554 จังหวัดอุดรธานี ครองแชมป์การเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2 มุ่งตรงไปยังสะพานมิตรภาพไทย - ลาว สูงสุดในประเทศไทย และล่าสุด การเติบโตทางเศรษฐกิจ มีมูลค่ากว่า
ข้ามไปยังเมืองท่าเดือ่ ของลาว ซึง่ อยูห่ า่ งจากนครเวียงจันทน์ 20 กิโลเมตร 103,000 ล้านบาท หรือขยายตัวไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 6 ต่อปี สูงเป็นอันดับ 4
จุดนี้เองที่ท�ำให้อุดรธานีเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญในการเชื่อมโยง ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น
กับประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ อุดรธานีมโี ครงสร้างพืน้ ฐานทีค่ รบวงจรสามารถ และอุบลราชธานี
เชือ่ มโยงการคมนาคมขนส่งไปถึงลาวตอนเหนือ ท�ำให้ในอนาคตจังหวัด
รายได้หลักมาจากภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ค้าส่งและ
อุดรธานีจะมีบทบาทส�ำคัญมากขึ้นในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้า ค้าปลีก ทีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็ว จากชาวลาวทีเ่ ดินทางเข้ามาซือ้ สินค้าไทย
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เริ่มการขนส่งทางรางจาก ด้วยศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ทีเ่ ป็นจุดแข็งของจังหวัดอุดรธานี ท�ำให้อนาคต
กรุงเทพมหานคร ไปยังพระนครศรีอยุธยา แยกเส้นทางสายเหนือ ถูกวางเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ที่สถานีบ้านภาชีแล้วมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสถานี ทีจ่ ะเปิดรับโอกาสทางการค้าจากการทลายก�ำแพงการค้าในกลุม่ อนุลมุ่ น�ำ้ โขง
สระบุรี นครราชสีมา สถานีชมุ ทางจิระ อุบลราชธานี ขอนแก่นถึงอุดรธานี หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี ในปีหน้า
แล้วไปสุดสายที่สถานีหนองคาย
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดขอนแก่น
ข้อมูลจาก : http://www.thairath.co.th

3 มหาวิทยาลัยร่วม MOU เขต ศก.พิเศษสะเดา
ท�ำเอ็มโอยู นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา ลงนามความร่วมมือกับ
ม.สงขลานครินทร์ ม.ทักษิณ และ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการพัฒนาการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมและโครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.สะเดา จ.สงขลา
นายสุ เ มธ ศศิ ธ ร นายกเทศมนตรี เ ทศบาลเมื อ งสะเดา
นายทวีวุฒิ สังขศิริ นายอ�ำเภอสะเดา จ.สงขลา ได้ร่วมลงนาม
ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และโครงสร้าง
พืน้ ฐานกับ ดร.อดิศา เตียว คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ รศ.ดร.จู เสี่ยวเหม่ย ผู้อำ� นวยการสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ดร.ชิโนรส รุ่งสกุล คณบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และ
นายพลากร พันมณี อาจารย์ประจ�ำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั โดยมีกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
คณะกรรมการเครือข่ายด้านศึกษาชุมชน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 58 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียน
เทศบาลเมืองสะเดา
นายสุเมธ กล่าวว่า การลงนามร่วมมือระหว่าง 3 สถาบัน
การศึกษาชั้นน�ำของรัฐบาลในครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่
ทั้งนี้ เพือ่ เป็นการวางพืน้ ฐานทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และ

การพั ฒ นาเมื อ งใน
เขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ
อ.สะเดา ประกอบด้วย
ต.สะเดา ต.ส�ำนักแต้ว ต.ส�ำนักขาม และ ต.ปาดังเบซาร์ เนื่องจาก
3 สถาบันดังกล่าว เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพ
ในการสร้างคนให้เป็นผูน้ ำ� องค์กรในทุกสาขาอาชีพ ทัง้ ยังเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ขณะที่เทศบาลเมืองสะเดา
ก�ำลังพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพือ่ เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและถูกก�ำหนดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจึงมีความ
จ�ำเป็นต้องประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการให้คำ� ปรึกษา
อย่างใกล้ชิดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
โดย : ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดสงขลา
ข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม 2558)
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อุดรธานี เป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้าของ
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ประโยคค�ำถาม - ตอบ ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน...
What time do you wake up?
I get up at 6 o’clock.

คุณตื่นนอนเวลากี่โมง?
ฉันตื่นนอนเวลา 6 โมง

What time does your work?
I go to work at 7 o’clock.

คุณไปท�ำงานกี่โมง?
ฉันไปท�ำงานตอน 7 โมง

How long does it take you to get to work?
I spent half an hour getting to work.
(half an hour)
=
(an hour/1 hour)
=

คุณใช้เวลาเดินทางไปท�ำงานนานเท่าไหร่?
ฉันใช้เวลา ครึ่งชั่วโมง ในการเดินทางไปท�ำงาน
ครึ่งชั่วโมง
1 ชั่วโมง

How long have you worked here?
I worked here for 5 years.

คุณท�ำงานที่นี่มานานแค่ไหน?
ฉันท�ำงานที่นี่มา 5 ปี

Do you have work experience?
I have 3 years of work experience.

คุณมีประสบการณ์ในการท�ำงาน?
ฉันมีประสบการณ์การท�ำงาน 3 ปี

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ.. (ต่อด้วยเรื่องของการใช้ a.m./p.m.)

ค�ำศัพท์น่ารู้..

wake up/get up
half an hour
an hour/1 hour
experience

ตื่นนอน
ครึ่งชั่วโมง
1 ชั่วโมง
ประสบการณ์

ที่มา : http://th.speaklanguages.com

สารพัน ปัญหา
ถาม
ตอบ
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ศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดมีหน้าที่อะไรบ้าง?
ศูนย์ฯ ให้บริการเฉพาะในกิจการประมงทะเลเท่านั้น เช่น รับสมัคร และลงทะเบียน
แรงงานไทย รับแจ้งความต้องการจ้างแรงงาน จัดท�ำทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง/เรือประมง
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ตามมติ
คณะรัฐมนตรีประสานประเทศต้นทางเพื่อน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU
จัดท�ำทะเบียนการเข้า - ออกเรือพร้อมบัญชีรายชื่อ ตรวจสอบสัญญาจ้าง/คุ้มครอง
แรงงานอบรมลูกจ้างก่อนออกเดินเรือประมง เช่น เรือ่ งสิทธิลกู จ้าง ช่องทางการร้องทุกข์
และความปลอดภัยในการท�ำงาน เป็นต้น ตรวจสอบด�ำเนินคดี นายจ้าง ลูกจ้าง
นายหน้า และผลักดัน/ส่งกลับแรงงานต่างด้าวทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายตลอดจนรับเรือ่ ง
ร้องทุกข์และช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หากมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดใน 22 จังหวัดชายทะเล
ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน หรือสายด่วน กรมการจัดหางาน
โทร. 1694

รอบรั้ว รอบโลก

นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงในเวทีประชุมที่ฝรั่งเศส

ยืนยันให้ความร่วมมือกับนานาชาติในการแก้ปัญหาโลกร้อน
พร้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการแก้ปัญหา
วันนี้ (1 ธ.ค. 58) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 12.55 น.
ตามเวลาฝรั่งเศส หรือประมาณ 18.55 น. ตามเวลาประเทศไทย

พร้อมคณะจะเดินทางกลับประเทศไทย หลังร่วมประชุมรัฐภาคี
กรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 11 ที่กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. โดยคณะนายกรัฐมนตรี
จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานปารีส - ชาร์ลส์เดอโกล กรุงปารีส
ด้วยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG931 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันพรุ่งนี้ (2 ธ.ค.) เวลา 06.25 น.
ส�ำหรับเมื่อวานนี้ (30 พ.ย.) เวลา 18.00 น. ตามเวลาฝรั่งเศส
นายกรัฐมนตรีได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของไทย
โดยยืนยันให้ความร่วมมือกับนานาชาติในการแก้ปัญหาโลกร้อน
พร้อมเน้นการพัฒนาควบคูไ่ ปกับการรักษาสิง่ แวดล้อม ด้วยการน้อมน�ำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม
โดยบรรดาผู้น�ำและตัวแทนจาก 195 ประเทศ เริ่มต้นการหารือ
เมื่อวานนี้โดยช่วงเวลา 08.45 - 10.50 น. ตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศส
ประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลทุกประเทศ เดินทางถึงศูนย์ประชุม
“ปาร์ค เดอ เอ็กโพสิซิยง ดู บูร์เก้” ทางตอนเหนือของกรุงปารีส
จากนัน้ จึงมีพธิ เี ปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ เมือ่ ช่วงเวลา 11.00 น.
โดยมีการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันรวมถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีของไทย ก็ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วย
จากนั้นผู้นำ� และตัวแทนจากนานาชาติ ได้หารือและเร่งหาทาง
บรรลุข้อตกลงร่วมกัน ด้วยการจ�ำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้น
2 องศาเซลเซียส ขณะที่ชาติต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุม ได้เสนอ
แผนแห่งชาติในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ หรือ
ก๊าซเรือนกระจก ระหว่างปี 2020 - 2030 ด้วย
ด้านประธานาธิบดีฟรังซัวส์ ออลลองด์ แห่งฝรั่งเศส เจ้าภาพ
จัดการประชุม กล่าวว่า ไม่มีการประชุมนานาชาติครั้งใด ที่มีเดิมพันสูง
เท่านี้ เพราะชะตากรรมของมนุษยชาติฝากไว้ที่การประชุมครั้งนี้

พร้อมย�้ำว่าการท�ำข้อตกลงที่จะจ�ำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน
2 องศาเซลเซียส จ�ำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกชาติ รวมทั้ง
ประเทศร�่ำรวยต้องให้ความช่วยเหลือประเทศยากจนในการรับมือ
กับภาวะโลกร้อนในอนาคต
ขณะที่นายบัน-คี-มุน เลขาธิการยูเอ็น กล่าวขอบคุณฝรั่งเศส
ที่ตัดสินใจเดินหน้าจัดการประชุมครั้งนี้และเรียกร้องให้บรรดาผู้น�ำโลก
เร่งด�ำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากอุณหภูมิโลก
ที่สูงขึ้น แม้ว่าหลายประเทศได้ให้ค�ำมั่นว่า จะลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่ยังไม่เพียงพอต่อการควบคุม
อุณหภูมิโลก ดังนั้นจ�ำเป็นต้องสร้างจุดเปลี่ยนและหามาตรการ
ที่ทุกประเทศร่วมด�ำเนินการอย่างรวดเร็ว
ส่วนประธานาธิบดีบารัก โอบามา ของสหรัฐฯ กล่าวระหว่างเริม่
การประชุมว่า จีนและสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศผู้ปล่อยมลพิษใหญ่สูงสุด
2 ประเทศของโลก ได้ประกาศที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
อย่างจริงจัง เพราะตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ หลังจากที่ผู้น�ำ
ทั้ง 2 ประเทศได้เจรจานอกรอบกัน
นอกจากนี้ผ้นู ำ� และตัวแทนจาก 195 ประเทศ ได้ร่วมยืนสงบนิ่ง
เป็นเวลา 1 นาที เพื่อไว้อาลัยให้กับเหยื่อที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตี
กรุงปารีส วันที่ 13 พ.ย. จนมีผู้เสียชีวิต 130 คน และบาดเจ็บกว่า
400 คนด้วย
ที่มา : http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=84694&t=news
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พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นายดอน
ปรมัติวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
(รมว.กต.) และ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)

อาชีพมั่นคง

เยาวชนไทยที่มีความตั้งใจช่วยเหลือครอบครัว
โดยการประกอบอาชีพอิสระ
ค้าขายผ่านสื่อออนไลน์
จนประสบความส�ำเร็จ

เยาวชนไทย ผูม้ คี วามกตัญญูกตเวที ตัง้ ใจช่วยเหลือ
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ครอบครัว โดยการประกอบอาชีพอิสระ ค้าขายผ่านสือ่ ออนไลน์
จนประสบความส�ำเร็จ มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวและ
มีธุรกิจเป็นของตัวเองดังเช่น น้องมิ้ว รัญชิดา กมลฉัตรนิธิ
ทีเ่ ริม่ ท�ำธุรกิจตัง้ แต่อายุ 14 ปี ปัจจุบนั อายุ 18 ปี ก�ำลังศึกษา
อยู่ชั้นมัธยมปลายที่ 6 สายศิลป์ - จีน โรงเรียนเตรียมอุดม
ศึกษาพัฒนาการ

เริ่มแรกหนูตั้งใจจะช่วยแบ่งเบาภาระ คุณพ่อคุณแม่
จึงท�ำให้หนูมีเงินใช้และธุรกิจมาจนถึงทุกวันนี้
น้องเริ่มต้น จากการรับเสื้อผ้าจากประตูน�้ำมาขายผ่านเฟสบุค
โดยรถประจ�ำทาง แล้วขยายธุรกิจ โดยการขายเครื่องส�ำอาง จนมี
แบรนของตัวเองชื่อ “Fairy Milky” ซึ่งขณะนี้มีกลุ่มตัวแทนจ�ำหน่าย
โดยตรงมากกว่า 300 ราย ยังไม่นบั รายย่อยทีต่ อ่ แชร์กนั แทบทัว่ ภูมภิ าค
และในอนาคตน้องมิ้วตั้งใจจะเพิ่มธุรกิจอาหารเสริมเข้ามา
ส�ำหรับชีวิตประจ�ำวันของน้องมิ้วตื่นนอนประมาณ 6 โมงเช้า
แล้วก็ไปเรียนหนังสือ เมือ่ กลับจากโรงเรียนถึงบ้านประมาณ 4 โมงเย็น
น้องมิว้ และสมาชิกในครอบครัวจะช่วยกันติดสติก๊ เกอร์และบรรจุหบี ห่อ
นอกจากนี้ บางครั้งจะมีเพื่อนๆ นักเรียนมาช่วยท�ำงานหลังเลิกเรียน
ในบางวัน ซึ่งก็มีรายได้พิเศษจากน้องมิ้ว เวลาว่างของน้องมิ้วจะอ่าน
หนังสือทุกประเภท รวมทั้งหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจ น้องมิ้วเป็นคนชอบ
อ่านหนังสือตั้งแต่เด็กๆ โดยอ่านหนังสือจากร้านขายหนังสือกับคุณพ่อ
พี่สาว บางทีอ่านตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงร้านปิด คุณพ่อจะซื้อและสะสม
หนังสือไว้ที่บ้านจ�ำนวนมาก
ธุรกิจของน้องมิ้วไปได้ดี สามารถปลดหนี้บ้านล้านกว่าบาท
ให้พ่อแม่ และก�ำลังจะซื้อโฮมออฟฟิศหลังใหม่ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและ
ขยับขยายธุรกิจ ปัจจุบันน้องยังมีเงินหมุนเวียนธุรกิจ 5 - 6 ล้านบาท
น้องมิว้ เป็นความภาคภูมใิ จของครอบครัว และเป็นหนึง่ ตัวอย่าง
ของคนที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความกตัญญูรู้คุณตอบแทน
พ่อแม่ต้ังแต่ยังเด็ก โดยการท�ำตัวเป็นเด็กดีใฝ่หาความรู้ มีความคิด
สร้างสรรค์ ลงมือท�ำจนประสบความส�ำเร็จในชีวิตและการเรียน บุคคล
ที่ก�ำลังท้อแท้เมื่ออ่านชีวิตความเป็นอยู่น้องแล้ว คงต้องมีก�ำลังใจ
ลุกขึ้นยืนมาต่อสู้ในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ
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“น้องมิ้ว” ขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกคนต่อสู้ชีวิต และฝากข้อคิด
ให้ทุกคนว่าไม่อยากให้ท้อค่ะ ไม่มีใครเก่งตั้งแต่แรก แค่รู้ว่าเราควรท�ำ
ยังไงและพยายามอดทนศึกษามัน ยังไงก็ต้องมีวันที่เป็นของเรา
นี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างของผู้ประกอบอาชีพอิสระในยุคนี้ ไม่มี
การก�ำหนดอายุว่าจะเป็นคนวัยใด น้องๆ ที่ก�ำลังศึกษาอยู่ ก็สามารถ
แบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ ขอแต่เพียงให้มีความขยันอดทนและ
ตั้งใจท�ำ ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
ที่มา : Ig : fairymilky
E-Mail : milky.rcd@hotmail.com
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การด�ำเนินงานของศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย (Smart Job Center)
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดี
กรมการจัดหางาน ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน
กรุงเทพธุรกิจ วัฏจักร และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
(Smart Job Center) โดยสรุปว่า
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย หรือ Smart Job Center
จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ สนองนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม และสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ ในแนวทางดังกล่าวท�ำให้แรงงานไทย
ได้รับการเข้าถึงต�ำแหน่งงานว่างที่มีคุณภาพ มีรายได้มั่นคง ได้รับ
ความคุ้มครอง มีสวัสดิการและหลักประกันชีวิตในการท�ำงานที่ดี
อย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านบริการส่งเสริมการมีงานท�ำที่ครบวงจร
คือ บริการจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ การแนะแนวอาชีพ
การให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน โดยมุ่งเน้นให้คนไทยมีงานท�ำ 
ในทุกพื้นที่ และส่งเสริมการจ้างงานในทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย
กรมการจัดหางานได้จดั ตัง้ ศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทย
ในปี 2558 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้ว จ�ำนวน 12 ศูนย์
ได้แก่ ส่วนกลาง ที่กระทรวงแรงงาน และขยายการบริการ
ให้ครอบคลุมส่วนภูมิภาคต่างๆ คือ ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม
ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และ
นครสวรรค์ ภาคใต้ จังหวัดสงขลา (สาขาหาดใหญ่) ยะลา ปัตตานี
นราธิวาส และสตูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
และสกลนคร ในปีงบประมาณ 2559 จะขยายศูนย์เพิ่มอีก จ�ำนวน
32 แห่ง และครบทุกแห่งในปี 2560
การให้บริการของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยสร้าง
รายได้เป็นเงินจ�ำนวน 564,073,200 บาท และบรรจุงานให้แก่
คนพิการมาใช้บริการกับกรมการจัดหางาน จ�ำนวน 2,125 คน
คิดเป็นรายได้ 198,900,000 บาท ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นการสร้าง
รายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ท�ำให้การแก้ไขปัญหาความยากจน
ของคนไทยประสบความส�ำเร็จ จนได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้กล่าวถึง ในถ้อยแถลงในการเสวนา
ณ ส�ำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก เมือ่ วันที่ 25 กันยายน
2558 เวลา 12.00 – 15.00 น. โดยกล่าวว่าการบริหารจัดการด้าน
แรงงานก็มบี ทบาทส�ำคัญในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กบั ประชาชน
ผู้มีรายได้น้อย โดย “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart
Job Center) ท�ำให้อัตราส่วนการมีงานท�ำของคนไทยสูงถึง
ร้อยละ 98.7” ส�ำหรับในอนาคตจะมีแนวทางการพัฒนารูปแบบ
การให้บริการ ดังนี้
1. ในปี 2559 จะพัฒนา Smart Job Center สู่ Smart
Job Smart Worker Center เพื่อก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ
โดยจะเน้นให้คนหางานที่มีความรู้ ความสามารถในระดับสูงมาใช้

บริการให้มากขึ้น และเจ้าหน้าที่จะท�ำหน้าที่เป็น Recruiter
เพื่อคัดกรองคนหางานก่อนส่งตัวไปพบนายจ้าง ทั้งนี้เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น ในศูนย์บริการจัดหางาน เพื่อคนไทย ภายใต้คำ� ขวัญ
“คิดถึงงาน คิดถึงเรา”
2. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการจัดท�ำบันทึกความร่วมมือด้านจัดหางานระหว่างกรมการจัดหางาน
กับบริษัทชั้นน�ำของประเทศ และสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการหางาน บริษัท
จัดหางาน เพื่อเป็นพันธมิตรต่อยอดเพิ่มจ�ำนวนตลาดแรงงาน
และการเป็นศูนย์การหางานทัว่ ประเทศ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ศนู ย์มตี ำ� แหน่งงาน
ทีด่ สี ามารถเรียกคนทีจ่ บจากต่างประเทศกลับมาท�ำงาน และพัฒนา
ประเทศร่ ว มกั น ในขณะเดี ย วกั น คนที่ จ ะเดิ น ทางไปท� ำ งาน
ในต่างประเทศ จะได้ทำ� งานทีม่ รี ายได้ สวัสดิการ มีทกั ษะฝีมอื แรงงาน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และท�ำงานอย่างมีศักดิ์ศรี อันเป็นการลดปัญหา
การว่างงาน และความเหลื่อมล�ำ้ ของสังคม
3. กรมการจัดหางานจะอ�ำนวยความสะดวกลดขั้นตอน
ส�ำหรับนายจ้างเพื่อให้คนพิการเข้าถึงโอกาสการมีงานท�ำมากขึ้น
ทั้งการจ้างงานในระบบตามมาตรา 33 และการช่วยเหลืออื่นใด
ตามมาตรา 35 อีกทั้งมีการประชุมหารือการจ้างงานคนพิการ
ให้ทำ� งานบริการสังคมในท้องถิ่นและชุมชน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
2558 และมีมติเห็นชอบให้การจ้างงานดังกล่าว เป็นการจ้างงาน
ตามมาตรา 33 โดยพิจารณาองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้
1) นายจ้างและลูกจ้างตกลงว่าจ้างกัน
2) มีการรับค่าจ้างเพื่อตอบแทนการท�ำงาน
3) มีสายงานการควบคุมบังคับบัญชา
ซึง่ ขณะนี้ อยูใ่ นระหว่างการก�ำหนดแนวปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการและประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง
หรือสถานประกอบการและคนพิการได้ทราบและเป็นทางเลือก
ในการด�ำเนินการส่งเสริมการมีงานท�ำให้กับคนพิการ ทั้งนี้เพื่อเป็น
ของขวัญส�ำหรับคนพิการ และนายจ้างหรือสถานประกอบการ
ในการส่งเสริมให้คนพิการได้มีอาชีพมีรายได้ในชุมชนของตนเอง
และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีศกั ดิศ์ รี อีกทัง้ เป็นการลดปัญหาการว่างงาน
และการขาดแคลนแรงงาน และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง
ที่มา : กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2558
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ร้อยแปด พันเรื่อง
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นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ พบ.(เกียรตินิยม), ว.ว.อายุรศาสตร์
รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อโรคาปรมาลาภา

การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ยังเป็นค�ำกล่าวที่เป็นจริงทัน
ยุคสมัยอยู่เสมอ แต่จะท�ำได้อย่างไรนั้น ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และเป็นหน้าที่ของทุกคน
เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ต้องวางแผนด�ำเนินการเอง ดังค�ำกล่าวที่ว่า สุขภาพอนามัยเป็นเรื่อง
ส่วนบุคคล สุขภาพดีไม่มขี าย อยากได้ตอ้ งท�ำเอง คนในวัยท�ำงานโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนหนุม่ สาว
ที่ยังมีร่างกายแข็งแรง โอกาสการเจ็บป่วยจึงมีน้อยกว่าในวัยอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามหากไม่ดูแล
ป้องกันให้ดีก็มีโอกาสเกิดโรคได้เช่นเดียวกันและยังอาจจะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวด้วย
ลองมาดู ว ่ า ในวั ย ท� ำ งานมี โ รคที่ เ กิ ด จากการท� ำ งานมากน้ อ ยเพี ย งใด
จากการส�ำรวจโดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2552 มีแรงงานนอกระบบที่เคยได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุมีจ�ำนวนถึง 4.6 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.9 ของกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ และพบว่าได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ 12,603 คน/วัน
และจากข้อมูลของส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงาน
อัตราการป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ ในปี 2551 - 2555 พบโรคพิษจาก
สารเคมี 14.21 รายต่อประชากรแสนราย โรคปอดจากฝุ่น 2.3 รายต่อประชากร
แสนราย โรคพิษจากสารตะกั่ว 0.19 รายต่อประชากรแสนราย เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีโรคที่เกิดตามลักษณะงาน เช่น เจ็บป่วยจากการยกหรือเคลื่อนย้ายของหนัก
จากการท�ำงาน จากการส�ำรวจพบว่าคนวัยท�ำงานมีโรคกล้ามเนื้อจากการท�ำงาน
(ออฟฟิศซินโดรม) สูงถึง 60% พบ 3 อาการที่พบบ่อย เช่น ปวดหลังเรื้อรัง ไมเกรน
และมือชา เป็นต้น
การจะมีสุขภาพดี มีองค์ประกอบส�ำคัญ 2 ส่วน คือ สุขอนามัย ส่วนบุคคล
และสิ่ ง แวคล้ อ มในสถานที่ ท� ำงาน ซึ่งทั้ง สองส่วนมี ค วามส�ำ คั ญ ต่ อ สุ ขภาพ
ในวัยท�ำงานอย่างยิ่ง จะท�ำให้มีสุขภาพดีในช่วงวัยท�ำงานและยังคงความมีสุขภาพดี
ต่อในอนาคตข้างหน้าด้วย

สุขอนามัยส่วนบุคคล

จ�ำง่ายๆ ประกอบด้วย 5 อ. คือ อาหาร ออกก�ำลังกาย อากาศ อารมณ์
และอุบัติเหตุ ที่ต้องให้ความส�ำคัญและใส่ใจ โดย
อาหาร องค์ประกอบแรกของการมีสุขภาพดี ต้องทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
ลดหวาน มัน เค็ม และรักษาร่างกายให้เหมาะสม สมส่วน ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป การ
ลดอาหารหวานและเค็ม โดยการไม่เติมน�้ำตาล ไม่เติมเกลือหรือน�้ำปลาในอาหาร และ
ลดการทานอาหารที่มัน เช่น มันสัตว์หรือหนังติดมัน การเลือกทานปลาจะเป็นแหล่ง
โปรตีนที่มีประโยชน์ การทานเค็มเกินไปจะส่งผลต่อความดันโลหิตในระยะยาวท�ำให้
เกิดโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งจะส่งผลต่อโรคอื่นๆ ในระยะยาว เช่น โรคหัวใจ โรคไต
เป็นต้น อาหารเสริมต่างๆ ไม่มีความจ�ำเป็นหากได้ทานอาหารครบถ้วนแล้ว
ออกก�ำลังกาย การออกก�ำลังกายจะท�ำให้ร่างกายแข็งแรง มีความยืดหยุ่น
ของกล้ามเนื้อโอกาสบาดเจ็บน้อยลง การออกก�ำลังกายที่ดี ต้องออกก�ำลังกาย
ครั้งละอย่างน้อย 30 นาที อาทิตย์ละ 3 - 5 วัน โดยให้หัวใจเต้นได้ถึงเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดตามอายุหรือโรคที่มีอยู่ (ควรปรึกษาแพทย์ในกรณีมีโรค) อย่างไรก็ตาม
หากมีเวลาจ�ำกัดการเดินหรือมีกิจกรรมในระหว่างวัน ก็จะดีกว่าการนั่งโต๊ะท�ำงาน
ตลอดเวลา
อากาศ อากาศที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งปนเปื้อนจะส่งผลดีต่อสุขภาพ จึงควร
หลีกเลี่ยงในที่อากาศไม่บริสุทธิ์ เช่น ที่มีฝุ่นละอองมาก ต้องไม่สูบบุหรี่ ที่เป็นอากาศที่
มีสารก่อมะเร็ง เป็นต้น
อารมณ์ ผู้ที่มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง จะมีความสุขกว่าคนที่มีอารมณ์ขุ่นมัว
หงุดหงิด ฉุนเฉียว นอกจากนัน้ แล้วยังมีผลต่อระบบการท�ำงานของอวัยวะต่างๆ ภายใน
ร่างกาย ความเครียดและวิตกกังวล จะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ท�ำให้ไม่
สามารถป้องกันโรคที่อาจจะเข้ามา จะสังเกตว่าคนที่เครียด วิตกกังวล สุขภาพจะไม่ดี
เท่าคนที่อารมณ์ มองโลกในแง่ดี
อุบัติเหตุ ในบ้านเราอุบัติเหตุบนท้องถนน หรือจากการท�ำงาน ยังมี
ความส�ำคัญและเป็นปัญหาที่ส�ำคัญในทางสาธารณสุข ที่ต้องเน้นย�้ำให้ความส�ำคัญ
โดยเฉพาะอุบัติเหตุบนท้องถนน สาเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะ เมาแล้วขับรถ ขับรถเร็ว
เกินกว่ากฎหมายก�ำหนด และหลับใน จึงต้องเตือนทุกคนให้ระวังอุบัติเหตุ นอกจากนี้
การไม่สวมหมวกนิรภัยในการขี่รถมอเตอร์ไซด์ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จะท�ำให้อุบัติเหตุ
รุนแรงต่อร่างกาย ส่งผลให้พิการหรือเสียชีวิต
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สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำ� งาน

เป็นสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเราในขณะท�ำงาน ซึง่ เป็นทัง้ สิง่ มีชวี ติ ได้แก่ เพือ่ นร่วมงาน
หรือเชื้อโรคต่างๆ วัสดุสิ่งของ สารเคมี รวมไปถึงบรรยากาศในการท�ำงาน ซึ่งอาจจะ
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แสงสว่าง ความร้อน/ความเย็น
ความกดอากาศ ความสั่นสะเทือน เสียงดัง รังสี การออกแรงท�ำงาน เสียงดัง
มากเกินไป จะส่งผลต่อการได้ยิน แสงสว่างที่มากหรือน้อยเกินไป จะส่งผลต่อ
การท�ำงานในระยะยาว ความร้อน/ความเย็นส่งผลต่อสมาธิในการท�ำงาน
2. สิ่งแวดล้อมทางเคมี มีกลุ่มที่เป็นก๊าซและไอ กับกลุ่มที่เป็นอนุภาค เช่น
ฝุ่นละออง ฝุ่นแร่ใยหิน สารฆ่าแมลง สารเคมีต่างๆ ตะกั่ว ปรอท ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งผล
ต่อร่างกายในระยะยาว ต้องหลีกเลีย่ งหรือใส่เครือ่ งป้องกันในกรณีทตี่ อ้ งท�ำงานภายใต้
สภาวะดังกล่าว
3. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต ที่ท�ำให้เกิดโรค
จากการท�ำงานได้ เช่น เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา หนอนพยาธิ งูหรือสัตว์มีพิษ
ต้องใส่เครื่องป้องกันให้เหมาะสมกับเชื้อชนิดนั้นๆ และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการท�ำงาน ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
4. สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยา ในการท�ำงานอาจจะเกิดความกดดันมาจาก
หลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ค่าตอบแทน ชั่วโมงการท�ำงาน
ลักษณะงานที่เร่งรีบ ปัญหาส่วนตัวหรือครอบครัว จะส่งผลต่อสุขภาพได้
การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสถานที่ท�ำงานน่าอยู่ น่าท�ำงาน หากมีการจัดสภาพ
แวดล้อมทีด่ ี เอือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดีของผูท้ ที่ ำ� งาน รวมถึงการมีกจิ กรรมส่งเสริมสุขภาพ
ให้เกิดความสุขกาย สบายใจ จะส่งผลต่อทั้งงานและสุขภาพของบุคลากรด้วย
การจัดการดังกล่าว เรียกว่าเป็นสถานทีท่ ำ� งานน่าอยู่ น่าท�ำงาน (Healthy Work Place)
มีหลักการดังนี้
1. สะอาด เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงสถานที่ท�ำงาน ให้มีความสะอาด
ใช้หลัก 5 ส. มาประยุกต์ใช้ การจัดแบ่งพื้นที่ท�ำงานอย่างเหมาะสม เป็นสัดส่วน
มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการจัดการห้องน�้ำและ
การควบคุมสัตว์และแมลงน�ำโรคอย่างเหมาะสม
2. ปลอดภัย การจัดการดูแลสถานที่ท�ำงานให้มีความปลอดภัย ทั้งในด้าน
อาคาร สถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน การจัด
ระเบียบและขั้นตอนการท�ำงาน การใส่เครื่องป้องกันที่เหมาะสม การดูแลบ�ำรุงรักษา
อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพดี การติดตั้งเครื่องดับเพลิงให้
เพียงพอและพร้อมใช้งาน
3. สิ่งแวดล้อมดี มีการจัดการและป้องกันลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งในเรื่องมลพิษทางเสียง ฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือนสารเคมี แสงสว่าง การระบาย
อากาศ การจัดการน�ำ้ เสียหรือสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการจัดพื้นที่สีเขียว
4. มีชีวิตชีวา เป็นการเสริมสร้างขวัญ ก�ำลังใจ และความประทับใจต่อ
ผู้ปฏิบัติงานด้วยการจัดกิจกรรมนันทนาการ การออกก�ำลังกาย การบริโภคอาหารที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพคนท�ำงานให้ปฏิบัติ
ตนอย่างถูกต้องในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและคนท�ำงาน
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นหัวใจส�ำคัญต่อการมีสุขภาพดี ให้เป็นคนท�ำงานที่
สุขภาพดี ท�ำงานอย่างมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ การจะท�ำได้ตอ้ งดูแลสุขภาพตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ
และการจะดูสภาพแวดล้อมในทีท่ ำ� งานให้นา่ อยู่ น่าท�ำงาน หากแบ่งชีวติ คนเราย่อยลง
มาเป็น 24 ชั่วโมง แยกเป็น 3 ส่วน จะเห็นว่าประมาณ 8 ชั่วโมง นอนหลับ 8 ชั่วโมง
พักผ่อน เหลืออีก 8 ชั่วโมง ท�ำงาน หากสามารถท�ำให้ 8 ชั่วโมงในการท�ำงานมี
ความสุข สนุกกับงานที่ทำ� แล้วชีวิตนี้คงมีความสุขตลอดไป

