


ในวันแรงงานแห่งชาติ 1 

พ.ค.59 ที่ผ่านมานั้น ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาส

หยุดงานและใช้เวลาว่าง 1 วันไปกับกิจกรรม

สารพัด หนึ่งในนั้นที่ขาดไม่ได้คือการเล่น

โซเชียลมีเดีย ด้วยเหตุนี้เอง ก็ท าให้ได้พบ

เจอประเด็นที่น่าสนใจอยูป่ระการหนึ่ง จึงขอ

เล่าสู่กันฟังและแลกเปลี่ยนสนทนากัน

มีเพื่อนทางเฟสบุ๊คของผู้เขียน

ท่านหนึ่งท างานเป็นพนักงานราชการของ

สถานีอนามัย เธอถามข้าพเจ้าว่าวันแรงงาน

นี้ข้าพเจ้าหยุดหรือไม่ ข้าพเจ้าบอกว่าหยุด 

เธอตอบกลับข้าพเจ้าด้วยเสียงหัวเราะวา่ 

ส่วนเธอนั้นไม่หยุด เพราะเธอไม่ใช่แรงงาน

ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจ และ

พยายามจะท าความเข้าใจค าว่า “แรงงาน” 

ในความคิดของเธอ โดยส่วนตัวแล้ว ข้าพเจ้า

ถือว่าทุกอาชพีบนโลกใบนี้ล้วนใชแ้รงงาน

ทั้งสิ้น แตกต่างกันแค่ว่าใครใช้แรงกาย

สูญเสียไปกับการท างาน ที่นับเป็นกิโล

แคลลอรี่มากกว่าหรอืน้อยกว่ากันเท่านั้น

เพราะเหตุใดที่ข้าพเจ้าจึงถือ

สากับค ากล่าวเช่นนี้ เนื่องจากข้าพเจ้าเห็น

ว่า ค าพูดดังกล่าวนั้นมีนัยยะบางอยา่งที่

แสดงถึงความพยายามที่จะท าความเป็น

อื่นให้กับ “แรงงาน” (ที่จ ากัดไวก้ับอาชีพที่

หมายถึงผู้ใช้แรงงานเท่านั้น ) อาจน าไป

ถึงการเลือกปฏิบัติกับคนกลุ่มนี้  

ทัศนะส่วนบุคคลของเพ่ือน

ข้าพเจ้าอาจไม่เป็นอันตรายมากมายอะไร

นัก แต่เนื่องในโอกาสของวันแรงงาน

แห่งชาติและโลกนี้ ข้าพเจ้าจึงขอแสดง

ความเห็นว่าการใช้ “แรงงาน” ของทุก

สาขาอาชีพล้วนต่างเป็นกลไกส าคัญในการ

สร้างผลผลิต สนับสนุน/ขับเคลื่อนภาค

ธุรกิจ ภาคราชการ ภาคสังคม ภาค

ครัวเรือน ฯลฯ อันถือเป็นส่วนย่อยๆของ

ระบบเศรษฐกิจของสังคมนี้อยู่ดว้ยกัน

ทั้งสิ้น

แรงงานคือใคร ใครคือแรงงาน ?





ก่อนหน้านี้หลายส านักข่าว ได้รายงานธุรกิจที่

ก าลังจะกลายเป็นดาวร่วงจากการเข้ามาของเทคโนโลยี

สมัยใหม่และอาจจะสูญหายไปในที่สุด อย่างไรก็ตาม

เคยมีธุรกิจหลายตัวที่ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นธุรกิจ ‘ดาว

ร่วง’ แต่กลับกลายมาเป็นธุรกิจ ‘ดาวรุ่ง’ ในปัจจุบัน

มาดูกันว่าธุรกิจเหล่านั้นมีอะไรบ้าง

1.จกัรยาน การเขา้มา

ของมอเตอร์ไซค์ ท าให้จักรยาน

ถูกคาดหมายว่าจะหมดความ

จ าเป็นและหายไปในที่สุด แต่

พอกระแสการออกก าลงักาย

และอนุรักษ์พลังงานมาแรง

รถจักรยานก็กลายเป็นสินค้าที่

ผู้คนแสวงหาจนยอดขายพุ่งแรง

ไม่หยุดจนถึงทกุวันนี้

2.โปรดกัชัน่เฮา้สเ์ป็น

ธุรกิจตัดต่องานให้มีความ

เคลื่อนไหว เช่นโฆษณาทางทวีี

แต่ด้วยในอดีตจ านวนฟรทีีวีมีอยู่

เพียงไม่กี่ช่องท าให้ธุรกิจนี้ไม่มี

การขยายตัว กระทั่งการเกิดของ

ทีวีดจิิตอลและทวีีอินเตอร์เน็ต

ความต้องการโปรดักชั่นเฮ้าส์จงึ

สูงตามไปด้วยท าให้ธุรกิจนี้

กลายเป็นธุรกิจดาวรุ่งขึ้นมาทนัที

3.ไปรษณยี์ การเขา้มาของ

อินเตอร์เน็ตท าให้นักวิเคราะห์มองวา่

อุตสาหกรรมไปรษณีย์คงหยุดการ

เติบโตเนื่องจากคนสง่จดหมายนอ้ยลง

และไปรษณีย์ตามหมู่บ้านคงหายไป

แต่เมื่อการคา้ออนไลน์แพรห่ลาย งาน

ของไปรษณยี์กลับมีจนล้นมือการส่ง

พัสดุทั้งในและต่างประเทศกลายเป็น

ธุรกิจดาวรุ่งในที่สุด

4.เกษตรกรรม ย้อนกลับไปในช่วง

หลายปีที่ผา่นมาเกษตรกรลดจ านวนน้อยลง

อย่างนา่ตกใจ เนื่องจากคนรุ่นใหม่เข้ามา

ท างานในเมือง โดยมองวา่เกษตรกรรมเป็น

อาชีพลา้หลัง รายได้น้อย แต่วันนี้เป็นที่

ประจักษ์แล้วว่าอาหารคือปัจจัยส าคัญของโลก

และประเทศไทยสามารถปลูกพืชได้แทบทุก

ชนิด คนรุ่นใหม่จึงเริ่มละทิง้เงนิเดือนประจ า

หันมาท าธุรกิจเกษตรแนวใหม่ หรอื smart

farmer แม้ว่าวันนี้จะยงัไม่เปน็ดาวรุง่เต็มตัว

แต่เชื่อวา่ภายใน 3-5 ปีข้างหน้าจะกลายเป็น

อาชีพดาวรุ่งอย่างแน่นอน

5.โรงแรมราคา

ประหยดั การเกดิขึ้นของ

โรงแรมระดับ 3-5 ดาวใน

ราคาค่าเข้าพักไม่สูงมากท าให้

โรงแรมระดับ 1-2 ดาวซบเซา

และหายไปจากระบบ แต่เมื่อ

เจ้าของมีการปรับตัว เปลี่ยน

ลุคโรงแรมเก่าให้เป็นบูติคโฮ

เทล

ที่มา http://thaiquote.org



ที่มา http://www.creativemove.com/design/kugreen/#ixzz48mxHy5Sh

http://www.creativemove.com/design/kugreen/#ixzz48mxHy5Sh


เส้นทางระบบ

“ เป้าหมาย 3 ประการของการตรวจประเมิน ”

(ขอขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล: http://www.isotoyou.com)

ไม่ว่าท่านจะได้รับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจ ติดตามภายใน หรือ หลักสูตรผู้น าการตรวจประเมิน ไม่ว่าท่าน
เป็นผู้ตรวจภายใน หรือ ผู้ตรวจประเมินภายนอกท่ีท าอาชีพผู้ตรวจประเมิน อาจขาดความเข้าใจพื้นฐาน 
เช่น ตรวจประเมินอย่างไรดี? ต้องถามค าถามอะไรบ้าง? ตรวจแล้วมีแต่ CARs เอกสาร?

ปัญหาท้ังหลายท้ังหมดนี้ เกิดเนื่องจากเราไม่เข้าใจพื้นฐานของวัตถุประสงค์ของการตรวจ
ประเมิน 3 ประการ ท่ีซึ่งการขาดความเข้าใจนี้ท าให้ทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับล่าง 
พนักงาน รวมถึงลูกค้าท่าน เบ่ือและเซ็ง ISO

ISO มิใช่ไม่ดี คุณอาจไม่เข้าใจเทคนิคการตรวจประเมินภายใน หรืออาจได้รับเรียนรู้ผิดๆ การมี
ความเข้าใจกับกฎ 3 ประการของวัตถุประสงค์การตรวจประเมินนี้ จะเปลี่ยนความรู้สึกของท่าน รวมถึงฝีมือ
การตรวจประเมินของท่าน ไม่เชื่ออย่าลบหลู่... 

1. ตรวจประเมินเพื่อดูว่า องค์กรได้มีการก าหนด เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในด้านต่างๆไว้
อย่างไร และมีการวางแผนระบบงานไว้หรือไม่ มีแนวทางการปฏิบัติไว้หรือไม่

2. ตรวจประเมินดูว่า องค์กรได้น าแผนงานหรือระบบงานที่ได้วางไว้สู่การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่

3. ตรวจประเมินดูว่า ผลลัพธ์ท่ีได้ดีหรือไม่ บรรลุหรือไม่ บรรลุเป้าหมายที่วางหรือไม่
หากผู้ตรวจประเมินภายในของท่าน ออกได้แต่ CARs กระดาษ เอาแต่สั่งให้มีระเบียบปฏิบัติ คู่มือ
ปฏิบัติงาน หรือตรวจ ประเมินแล้วไม่เห็นบริษัทได้ประโยชน์อะไร เห็นท่ีต้องได้รับการอบรมวิธีการคิด 
วิธีการตรวจประเมินใหม่ เสียแล้ว บางคนตรวจเป็นแต่ข้อ 1 บางผู้ตรวจไม่รู้หรอกว่าตรวจประเมินผลลัพธ์
ของการน าแผนไปปฏิบัติเป็นอย่าง ไร ถามหาแต่ระเบียบปฏิบัติ เขาอาจถูกสอน เรียนรู้กันมาผิดๆ

ซึ่งหากท่านท าการตรวจประเมินภายในแล้วไม่ได้ประโยชน์ใดๆในการปรับปรุงองค์กร คง
ต้องมีอะไรท่ีผิดพลาดแน่ๆ ค่ะฟันธงได้เลย................



ท าความรู้จัก 'แสงน  าเงิน' ภัยร้าย
ใกล้ตัว! คนเสพติดเทคโนโลยี

หลายคนอาจจะคุน้หมูาบา้งแลว้ กับค าว่า "แสงสีฟ้า" 
หรือ "แสงสีน  าเงนิ" แต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักว่าเจ้าแสง
สีฟ้านี คืออะไร? เป็นแสงที่ด ีมีประโยชน ์มีโทษภัยอะไร
หรือไม่ แล้วมันมีอยู่ที่ไหน ในอุปกรณ์ประเภทใด วันนี  เรา
จึงน าค าตอบมาให้คณุ จากค าอธิบายของแพทย์ผู้มคีวามรู้
และความเชีย่วชาญ เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาของทกุ
ท่าน

"แสงสีน  าเงินเปน็หนึง่ในแสงที่สามารถทะลทุะลวง
ได้ถึงจอประสาทตา เรียกว่ามีพลังท าลายกระจกตาหรือ
จอประสาทตาได้มากกว่าแสงสีอื่น" นาวาอากาศโท 
นายแพทย์อนุวัตร จิตต์จรัส จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กระจกตาและรักษาสายตา โรงพยาบาลเวชธานี กล่าว 
พร้อมอธิบายต่อไปว่า แสงที่เราพบเห็นในชวีิตประจ าวันนี 
แบ่งออกได้ทั งหมดเปน็ 7 สี (สีแดง ม่วง ส้ม เหลือง น  า
เงิน คราม และเขียว) แสงสีน  าเงินเปน็สีทีใ่หค้วามสว่างมาก
ที่สุด ขณะเดียวกันกท็ าใหด้วงตาเป็นอันตรายไดม้ากที่สดุ
ด้วย แต่ไม่ได้หมายความว่าสอีื่นๆ จะปลอดภัยต่อดวงตา 
ต้องเรียกว่าทุกสีสามารถท าลายจอประสาทตาไดท้ั งหมด

แสงน  าเงินอยู่รอบตัวคุณ

แสงประเภทดังกลา่วก็มอียู่ในอุปกรณต์่างๆ ที่เราใช้งานใน

ชีวิตประจ าวัน ทั งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 

โทรทัศน์ รวมถึงอาชีพทีต่้องใชแ้สง เช่น การเชื่อมเหล็ก 

เป่าแก้ว หรือผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน นอกจากนี  

ผู้ที่ใช้อุปกรณใ์หแ้สงสนี  าเงินในสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสม 

เช่น เล่นสมาร์ทโฟนในที่มดื ปิดไฟดูโทรทศัน ์ก็ล้วนเปน็

ปัจจัยเสี่ยงภัยจากแสงสนี  าเงินทั งสิ น 

อันตรายแสงน  าเงิน ท าลายได้ถึงจอประสาทตา

หากมีพฤติกรรมการใชง้านอุปกรณท์ีใ่หแ้สงสนี  าเงินสงู 

ท างานในอุตสาหกรรมที่มกีารใชแ้สง หรือจ้องมองดวง

อาทิตย์เป็นเวลานานอยู่บอ่ยครั ง ก็อาจเสี่ยงต่ออาการ

ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ นไดก้บัจอรับภาพ กระจกตา เลนส์ตา 

หรือจอประสาทตา ด้วยอาการจอประสาทตาเสยีหาย

หรือเกิดการไหม้ กระจกตาถลอก ปวดตาเรื อรัง น  าตา

ไหลตลอดเวลา ปวดกระบอกตา หรือร้ายแรงมากๆ ก็คือ 

มีรูทะลุที่จอประสาทตา หรือจนกระทั่งลมืตาไมข่ึ น

ไม่ใช่เรื่องยาก! ดูแลสุขภาพตา
การดูแลสขุภาพตานั นสามารถท าไดง้่ายๆ แบ่งเป็น 
3 ปัจจัย คือ การดูแลตนเอง การใส่ใจ
สภาพแวดล้อม และเลือกใชส้นิคา้ที่มคีณุภาพ 
ส าหรับการดแูลตนเองอย่างสม่ าเสมอ ควรใส่ใจ
ตรวจสอบดวงตาของตนว่าเกิดอาการผิดปกติ
หรือไม่ เช่น ตาแห้งง่าย ไม่ควรใช้งานสายตาเปน็
เวลานานติดต่อกัน หากจ าเป็นต้องใชค้อมพิวเตอร์ 
สมาร์ทโฟน หรือท างานกบัแสงจ้าเปน็เวลานาน ก็
ควรพักสายตาทุก 30-45 นาที นอกจากนี ยัง
ควรเลือกใชส้นิคา้ทีม่คีุณภาพหรือไดม้าตรฐานการ
รับรองหน้าจอ ซึ่งผู้บริโภคควรสอบถาม
รายละเอียดดังกลา่วจากพนักงานขาย เพื่อเป็น
ความปลอดภัยเบื องต้นว่าเราในฐานะผูใ้ชจ้ะไม่ได้รับ
อันตรายจากแสงของหนา้จอที่ไม่ได้มาตรฐาน

เช็กอาการเสี่ยง! ภัยดวงตา
อาการเบื องต้นทีเ่ปน็สญัญาณบ่งบอกว่าดวงตา
ของคุณอาจก าลงัเกิดอาการผิดปกติ ได้แก่ อาการ
ล้าบริเวรณดวงตา ปวดตาหรือเบ้าตา หรือแพ้แสง 
ซึ่งอาจมีสาเหตุจากหลายปจัจัย อาทิ น  าตาแห้ง 
สายตาสั นมากหรือเอียงมาก ใช้สายตามากเกินไป 
มีความดันตาสงูผดิปกติ ก าลังจะเกดิโรคต้อหนิ 
หรือกล้ามเนื อตาอ่อนแรง และหากเกิดอาการเหน็
จุดด าตรงกลางสายตา ตาพร่ามัว หรือมองภาพ
ตรงกลางไม่ชดั ก็ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับ
ค าปรึกษาหรือรักษาโดยทนัที เพราะนั่นอาจ
หมายถึงสญัญาณว่าคณุมอีาการวุ้นในตาเสือ่ม
หรือจอประสาทตาเขยื อน

นอกจากนี  จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญดา้น
กระจกตาและรักษาสายตา ยังแนะน าว่า "การ
ป้องกันนั่นเป็นเร่ืองที่ส าคัญทีส่ดุ การดูแลรักษา
นั นหมายถงึเกดิอาการผิดปกติแล้ว ร่างกายเกิด
ความเสียหายแลว้จึงต้องท าการรักษา ซึ่งไม่ควร
รอให้อยู่ในขั นนั น อย่างไรก็ตาม การตรวจเช็ก
ดวงตาก็เป็นอีกหนึง่อวัยวะที่ทกุคนควรท า อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั ง ซึ่งมีบริการตรวจเชก็ทั ง
โรงพยาบาลรัฐและเอกชน" เมื่อรู้ซึ งแล้วทั งโทษภัย
และวิธีป้องกัน-ดูแล... อยากมีชีวิตดีปราศจาก
โรคภัย ก็ต้องรู้จักถนอมสุขภาพ ใช้งานร่างกายให้
ถูกวิธี จะได้มีอายุยืนยาว เป็นคนชราอย่างมี
คุณภาพ!



ถังดับเพลิงระเบิด! 

ท ำหลังคำบ้ำนทะลุ

คำดอำกำศร้อน

SHARE 

CASE 

ACCIDENT



อบรมแผนฉุกเฉิน

ฝุ่นแป้งระเบิด ประจ ำปี 2559

เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2559 บ.โซนิส สตาร์ช ฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร 

แผนฉุกเฉินฝุ่นแป้งระเบิด โดยมีการซ้อมแผนฉุกเฉิน ณ บริเวณห้องบรรจุ 

แผนกผลิต NS&DP 
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