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ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม  BIG CLEANING DAY ของ

องค์การสะพานปลา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2556 

ต้องบอกว่าขอบคุณอีกครั้งกับหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ 

สนับสนุน  ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ รวมถึงผู้บริหาร พี่ ๆ  น้อง ๆ  

พนักงานองค ์การสะพานปลาทุกคน ซึ่ งท� า ให ้ผมเห็น 

ความร่วมมือ ร่วมใจเป็นอย่างดี และเป็นความหวัง ลึก ๆ ในใจ  

ที่กิจกรรมครั้งนี้จะมีส่วนท�าให้เกิดความรัก ความสามัคคี

ภายในองค์กร และนั่นถือเป็นความส�าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์

ที่แท้จริง

ครับเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมได้มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศ

ญี่ปุ่น  ผมได้ไปศึกษา  เรียนรู้  วิธีการ และแนวคิด แนวการ

พัฒนา  มาบอกเล่ากับพี่ ๆ  น้อง ๆ  มากมาย อย่างที่แรก   

ผมได้ไปดูกิจกรรมการซื้อขายปลาท่ี  Tsukiji ซ่ึงมีกิจกรรม

คล้ายกับสะพานปลากรุงเทพ ที่ Yaizu ได้เห็นระบบการขนส่ง  

และการขนถ่ายปลาทูน่า Skipjack และท่ี Misuki มีลักษณะ

เหมือนท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ท�าให้ผมนึกถึงแนวคิดและ

วิธีการเชื่อมโยงกิจกรรมท่าเทียบเรือประมงกับการท่องเที่ยว  

สามารถด�าเนินควบคู่กันได้อย่างลงตัว

จากการด�าเนินงานท่ีผ่านมา พวกเราชาว อสป.  

คงได้รับทราบกับฐานะการด�าเนินงานกันแล้ว และก็รับรู้ปัญหา

ที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานขององค์การสะพานปลาโดยตรง ผมมี 

ความตัง้ใจอย่างยิง่ ทีจ่ะท�าทกุอย่างให้องค์กรของพวกเราทกุคน 

ดีขึ้น  ดังนั้น  นโยบายแรกที่ผมคิดว่าต้องท�า คือ นโยบายเชิงสังคม 

เป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ขององค์การสะพานปลา  

จากการเป็นสถานที่ซื้อขาย ขนถ่ายสินค้าสัตว์น�้า เป็นมิต ิ

การดูแล การช่วยเหลือสนับสนุนชาวประมงตามภารกิจของ

เราอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะประมงพื้นบ้านท่ีได้รับความ 

เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็จะด�าเนินนโยบายใน 

เชงิธุรกิจ โดยการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับประชาคม

อาเซียนในปี 2558 ด้วยการเพิ่มศักยภาพบุคลากร การพัฒนา

องค์กร ด้านธุรกิจซื้อขายสัตว์น�้า ด้านการท่องเท่ียว และ 

ด้านอื่น ๆ  เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนกลับมาเป็นก�าไรให้กับองค์กร  

      

 นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม

 รองผู้อ�านวยการองค์การสะพานปลา  ด้านธุรกิจ  

 รักษาการแทนผู้อ�านวยการองค์การสะพานปลา

ญี่ปุ ่นเป็นประเทศที่มีเรื่องราวด้านการประมงที่น่าสนใจ เป็น

ประเทศเกาะที่มีทะเลล้อมรอบ จับสัตว์น�้าได้ถึงปีละ 6 ล้านตัน  

ในขณะที่น�าเข้าถึงปีละ 3 ล้านตัน  คนญี่ปุ่นเองก็นิยมบริโภคอาหาร

ทะเลโดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 40 ของเนื้อสัตว์ที่บริโภคกันอยู ่ใน

ประเทศ  ดังน้ันตลาดสัตว์น�้าจึงถือเป็นกลไกที่ส�าคัญในการพัฒนาการ

ประมง มีกฎหมายว่าด้วยตลาดกลางขายส่ง  ซ่ึงโดยทั่วไปจะตั้งอยู่ใน

เมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นและมีก�าลังซ้ือสูง  ซึ่งการไป 

ญี่ปุ ่นครั้งนี้ได้มีโอกาสไปเดินดูตลาดสัตว์น�้าในเมืองใหญ่ที่มหานคร

โตเกียวและเมืองนาโกยา  เพื่อหาความรู้และเปรียบเทียบตลาดทั้งสอง

แห่งนี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

ตลาดกลางสัตว์น�้าซึคิจิ  (Tsukiji  Wholesale  Fish  

Market)  ตั้งอยู่ใจกลางมหานครโตเกียวที่มีพลเมืองกว่า 12 ล้าน

คน  ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี  2478  เป็นตลาดกลางขายส่งที่ใหญ่ที่สุดของ

ญี่ปุ่นหรืออาจจะใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้  มีพื้นที่ 230,836 ตารางเมตร   

ประกอบด้วยอาคารโรงประมลูสตัว์น�า้ ผกั ผลไม้  ตลาดขายปลกี ห้องเยน็  

และอาคารส่วนประกอบอื่น ๆ ในแต่ละวันจะมีผู้คนที่เข้าไปในตลาด 

ไม่ต�่ากว่า 40,000 คน และรถยนต์วิ่งเข้าออก 20,000  คัน  ตลาดสัตว์น�้า 

จะแบ่งพื้นที่การประมูลเป็น 3 ส่วน คือ การประมูลสัตว์น�้าทั่วไป  

การประมูลปลาทูน่า  ทั้งปลาทูน่าสดและปลาทูน่าแช่แข็ง การประมูล

สัตว์น�้ามีชีวิต  สัตว์น�้าทั้งหมดประมาณ 480 ชนิดมาจากการท�าประมง

ของญี่ปุ่นและน�าเข้ามาจากประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก   

ระบบการซ้ือขายสัตว์น�้าจะใช้ระบบประมูล  ซึ่งด�าเนินการ

โดยผู้ค้าส่ง (Wholesalers) โดยมีอยู่ 7 ราย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

เช่น คนกลางรับซื้อ (Intermediate  Wholesalers) ผู้รับซื้ออนุญาต 

(Authorized  Buyers) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาด�าเนินกิจกรรมในตลาด

แห่งนี้  ในวันที่ไปเดินดูตลาดสัตว์น�้าซึคิจิ ได้พบเห็นวิธีการประมูลแบบ

ดั้งเดิมที่เรียกว่า เทยาริ ซึ่งเป็นการประมูลโดยใช้สัญญาณมือและภาษา

เดินดูตลาดสัตว์น�้ำ ในเมืองใหญ่ของญี่ปุ่น
โดย นายประมวล รักษ์ใจ

รองผู้อ�านวยการองค์การสะพานปลา 
ด้านปฏิบัติการ

สนทนาเปิดเล่ม

การประมูลปลาทูน่าสดที่ตลาดซึคิจิ
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เดินดูตลาดสัตว์น�้ำ ในเมืองใหญ่ของญี่ปุ่น
โดย นายประมวล รักษ์ใจ

รองผู้อ�านวยการองค์การสะพานปลา 
ด้านปฏิบัติการ

ดั้งเดิมที่คนญี่ปุ่นทั่วไปก็ไม่เข้าใจ จะเข้าใจกันเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ 

เท่าน้ัน ได้เห็นการประมูลปลาทูน่าสดตัวใหญ่ ซึ่งเป็นปลาทูน่า 

ครีบน�้าเงิน ฮอนมากุโระ ปลาทูน่าแช่แข็ง  ปลาปักเป้ามีชีวิต หรือแม้แต่

การประมูลไข่หอยเม่น ทั้งหมดล้วนเป็นสัตว์น�้าท่ีมีราคาค่อนข้างสูง

และเป็นที่นิยมบริโภคของคนญี่ปุ่น

ความน่าสนใจของตลาดสัตว์น�้าซึคิจิที่ได้เข้าไปเดินดูการ 

ประมูล ซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่า ตลาดภายใน (Inter Market)  แล้ว  ยังม ี

พื้นที่ด้านนอกที่เรียกว่า Outer Market ซ่ึงเป็นส่วนของร้านอาหาร  

ภัตตาคารที่เน้นเฉพาะอาหารทะเลเท่านั้น ตลอดจนร้านซูชิ 24  ชั่วโมง

ที่จะช่วยให้เราอิ่มท้องหลังจากเดินดูตลาดด้วยความเหน็ดเหนื่อยใน

ยามเช้า

เมืองนาโกยา  ตั้งอยู่เขตตอนกลางของเกาะฮอนชู  มีพลเมือง  

2.2  ล้านคน ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและอีก 8.2  ล้านคนที่อาศัยอยู่

โดยรอบ  ซึ่งเรียกว่าเขตโชบุ  เป็นเมืองที่เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม

รถยนต์ที่ส�าคัญ คือ รถยนต์โตโยต้า อุตสาหกรรมเหล็ก และบริษัท

ผู้ผลิตยา เป็นเมืองท่าเรือพาณิชย์ท่ีส�าคัญ 1 ใน 6 แห่งของประเทศ

ญี่ปุ่น ด้วยความเป็นเมืองที่มีพลเมืองหนาแน่น ความต้องการในการ 

บริโภคอาหารทะเลจึงมีสูง ตลาดสัตว์น�้าจึงถือเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ต่อการกระจายสินค้าสัตว์น�้าให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ทั้งในเขตเมืองและ

โดยรอบ ส�าหรับตลาดสัตว์น�้าของเมืองนาโกยามีชื่อเรียกว่า ตลาดกลาง

ขายส่งสัตว์น�้ายานากิบาชิ (Yanagibashi  Fish  Wholesale  Market)   

ซึ่งตั้งอยู ่ใจกลางเมืองนาโกยา ใกล้กับสถานีรถไฟและย่านช็อปปิ้ง 

ของเมือง

ตลาดกลางขายส่งสัตว์น�้ายานากิ

บาชิ  ได้เปิดด�าเนินการมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 

2453  อายุก็กว่า  100  ปีแล้ว มีพื้นที่ของ

ตลาดรวม  13,000  ตารางเมตร  ประกอบ

ด้วยแผงจ�าหน่ายสัตว์น�้ากว่า  400  แผง  

รวมถึงผักและผลไม้ สัตว์น�้าที่น�ามาจ�าหน่าย

ที่ตลาดแห่งนี้มาจากชุมชนประมงที่ตั้งอยู่ที่

แหลมชิตา อ่าวมิกาวา และอ่าวอิเซ ซึ่งอยู่

ไม่ไกลจากเมืองนาโกยา รวมถึงสัตว์น�้าท่ีน�า

มาจากแหล่งการประมงอื่น ๆ ของประเทศ  

นอกจากนั้นยังมีสัตว์น�้าท่ีน�าเข้ามาจากต่าง

ประเทศด้วย ที่ตลาดแห่งนี้นอกจากผู้คนใน

เมืองนาโกยาและโดยรอบที่เข้ามาเลือกซื้อสัตว์น�้าที่สดแล้ว  ทุก ๆ  เช้า

จะมีเชฟปรุงอาหารของโรงแรม ร้านอาหารมาเลือกซื้อสัตว์น�้าจากที่นี่  

โดยเฉพาะในพื้นที่ตอนกลางของตลาดที่มีชื่อเรียกว่า มารุนากาโชคุฮิน  

ซึ่งมีแผงขายสัตว์น�้ารวม  70  แผงที่เหล่าบรรดาเชฟปรุงอาหารเดินเข้า

มาเลือกซื้อกัน

การเดินทางไปญี่ปุ ่นเที่ยวนี้ ได้มีโอกาสเดินดูตลาดกลาง

ขายส่งสัตว์น�้าขนาดใหญ่อย่างตลาดซึคิจิ ที่ต้องใช้เวลาเดินเป็นชั่วโมง

กว่าจะดูได้ครบถ้วน  แต่ที่ตลาดยานากิบาชิ เป็นตลาดที่ไม่ใหญ่มากนัก

และใช้เวลาเดินดูไม่นานก็ได้พบเห็นสัตว์น�้านานาชนิด  ท้ังสัตว์น�้าสด  

สัตว์น�้ามีชีวิต การแล่ปลาทูน่าสดจากปลาทั้งตัวเป็นช้ินปลาดิบ รวมถึง

การแล่ปลาไหลทะเล  (Unagi eel)  ก็ได้เห็นที่ตลาดแห่งนี้ด้วย พาเดิน

ดูตลาดสัตว์น�้าแล้วตอนหน้าจะพาไปเดินดูท่าเทียบเรือประมง ซึ่งก็จะมี

ความน่าสนใจที่แตกต่างออกไป

สกู๊ปพิเศษ

บริเวณด้านนอกตลาด (Outter Market) ซึคิจิ สำาหรับนักท่องเที่ยว

ตลาด Yanakibashi เมืองนาโกยา
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เรื่องราวชาว อสป.  

องค์การสะพานปลา  (อสป.)  เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา “การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Seafood  Hub” หรือ
ศนูย์กลางการผลติและการค้าสนิค้าประมงของอาเซียน รวมทัง้มแีผนทีจ่ะผลกัดนั ท่าเทยีบเรอืประมงภเูกต็ หน่วยงานในสงักดัองค์การสะพานปลา 
เป็น  Tuna  Hub  เพื่อเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายปลาทูน่า  ส�าหรับกองเรือประมงเบ็ดราว การขนส่งปลาทูน่าแช่แข็ง และการแปรรูปปลาทูน่า 
ของภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นความริเร่ิมของนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่ง Seafood  Hub ในระดับภูมิภาค รวมทั้งต่อยอดจนถึงระดับสากลต่อไป โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น   
ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอท  เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2556

อสป. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา 
“การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น  

Seafood  Hub”

นายศิ ริ วัฒน ์  ขจรประศาสน ์  รั ฐมนต รีช ่ วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เยี่ยมชม
กิจการตลาดกลางสัตว ์น�้า Tsukiji ท ่าเทียบเรือประมง 
Misaki และท่าเทียบเรือประมง Yaizu เพื่อดูการขนถ่าย
ปลาทูน่า Skipjack ที่ประเทศญ่ีปุ ่น เม่ือวันที่ 25 – 27   
กันยายน  2556 

รมช. ศิริวัฒน์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการตลาดกลางสัตว์น�้าและ
ท่าเทียบเรือประมงที่ประเทศญี่ปุ่น
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ประเด็นที่ควรค�านึงถึงในการระบุความเสี่ยงของแผนงาน
1. ให้ความส�าคัญกับวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนงาน
2 วิเคราะห์หาเหตุการณ์ หรือปัจจัยที่อาจน�ามาซึ่งอุปสรรคของ 
 การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน
3. รายการ หรือกิจกรรมความเสี่ยงที่ระบุอาจสามารถจัดกลุ่ม 
 เข้าด้วยกันได้ หากรายการหรือกิจกรรม

 ความเสีย่งเหล่านัน้มคีวามเกีย่วเนือ่งสอดคล้องกนัในกระบวน 
 การด�าเนนิงานตามแผน
กลุ่มความเสี่ยงของแผนงาน

1. ความเสี่ยงจากกิจกรรม/ธุรกิจ
 ● ข้อมูล และเครื่องมือสนับสนุนแผนงาน
 ● การประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

2.  ความเสี่ยงจากการด�าเนินงาน
     ● อัตราก�าลังที่จ�าเป็นในการสนับสนุนแผนงาน
     ● ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพของบุคลากรในการ 
  ด�าเนินการตามแผนงาน
3.  ความเสี่ยงทางการเงิน
     ● งบประมาณ
     ● สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
     ● การทุจริต
4.  ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์
     ● ภัยธรรมชาติ
     ● ความเสี่ยงทางการเมือง
     ● กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ     

การระบุความเสี่ยงของแผนงาน มุมความเสี่ยง

อสป. จัดโครงการร่วมแรงร่วมใจให้บ้านสะอาด 

“Big Cleaning day”

องค์การสะพานปลา (อสป.) จดัโครงการร่วมแรงร่วมใจให้บ้านสะอาด “Big  Cleaning  day” ณ บรเิวณส�านกังานองค์การสะพานปลา   

และสะพานปลากรุงเทพ เพื่อเป็นการท�าความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้ถูกสุขอนามัย และเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่

พนักงานองค์การสะพานปลา ทั้งนี้ได้มีการเชิญหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมด้วย  เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2556
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ให้สัมภาษณ์นิตยสาร  Time
นายภมูจิติต์ พงษ์พนัธุง์าม รองผูอ้�านวยการองค์การสะพานปลา  

ด้านธุรกิจ รักษาการแทนผู้อ�านวยการองค์การสะพานปลา ให้สัมภาษณ์

ผู้สื่อข่าวจากนิตยสาร Time ในประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาของภาค

การเกษตรในปัจจุบัน  ณ  ส�านักงานองค์การสะพานปลา  เมื่อวันที่ 9 

ตุลาคม 2556

เยี่ยมชมกิจการท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน 

และสวสัดกิารสงัคม วฒุสิภา พร้อมคณะ ได้เข้าเยีย่มชมกจิการท่าเทยีบเรอื 

ประมงภูเก็ต และรับฟังสรุปสถานการณ์และปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน

ต่างด้าวในภาคกจิการประมงของจงัหวดัภเูกต็ โดยมนีายประมวล รกัษ์ใจ  

รองผูอ้�านวยการองค์การสะพานปลา ด้านปฏบิตักิาร นายสมเพยีร ชโลธร  

หัวหน้าส�านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต และนายกสมาคมประมง

ภูเก็ต ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  2556

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี
นายภมูจิติต์ พงษ์พนัธุง์าม รองผูอ้�านวยการองค์การสะพานปลา   

ด้านธุรกิจ รักษาการแทนผู ้อ�านวยการองค์การสะพานปลา และ 

นายประมวล รกัษ์ใจ รองผูอ้�านวยการองค์การสะพานปลา  ด้านปฏบิตักิาร  

มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ในโอกาส

ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมประมง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556

งานเลี้ยงเกษียณอายุพนักงาน
องค์การสะพานปลา

องค์การสะพานปลา จัดงานเล้ียงเกษียณอายุพนักงาน

องค์การสะพานปลา ประจ�าปี 2556 ณ โรงแรม Ma Hotel เมื่อวันท่ี 

13 กันยายน 2556

  เก็บภาพมาเล่า...
เก็บข่าวมาฝาก
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ในที่ท�างานนั้น บุคคลอันดับแรก ๆ ท่ีคนเป็นลูกน้องต้อง

ให้ความเคารพ คือเจ้านายหรือหัวหน้า การมีมารยาทหรือแสดงออก 

อย่างนอบน้อมต่อเจ้านาย  จงึเป็นสิง่จ�าเป็นทีล่กูน้องควรท�า แต่กม็บีางเรือ่ง 

ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเรา ๆ กระท�าโดยไม่ได้ตั้งใจหรือลืมนึกไปว่า 

น่ีเจ้านายนะ ไม่ใช่เพือ่นเล่น ดงันัน้จงึมข้ีอห้ามเก่ียวกบัมารยาททีไ่ม่ควร 

ท�ากับเจ้านาย จากหนังสือคู ่มือพิชิตใจด้วยปลายลิ้น ส�านักพิมพ์

อมรินทร์  How - to  มาบอกกัน

1. อย่าเรียกชื่อหรือฉายาเจ้านาย
มีนักธุรกิจรุ ่นใหม่จ�านวนมากสร ้างความสนิทสนมกับ

พนักงาน จึงให้ทุกคนเรียกชื่อเล่นภาษาอังกฤษ หรือยอมให้ลูกน้องตั้ง

ฉายาให้  แต่ต้องไม่ใช่ค�าท่ีท�าให้เสื่อมเสีย  ค�าเรียกน้ีไม่ได้เป็นทางการ  

อาจเรียกกันภายในได้  แต่ถ้าอยู่นอกสถานที่  เวลาแนะน�าผู้บริหารต้อง

เรียกชื่อและต�าแหน่งให้ถูกต้อง

2. อย่าขานตอบตามใจชอบ
แม้เจ้านายจะเป็นกันเองสักแค่ไหน  แต่คุณก็ไม่ควรวางตัว

เป็นเพื่อนกับเจ้านาย เวลาท่ีขานตอบต้องใช้ค�าพูดท่ีเหมาะสม ไม่

จ�าเป็นต้องนอบน้อมหรือพิธีการเกินไป แต่ไม่ควรพูดว่า “แล้วแต่”  

“ไม่รู้”  “คงงั้นมั้ง” ซึ่งจะส่งผลไม่ดีกับคุณเอง

3. ขณะที่เจ้านายยืนพูด คุณอย่านั่งตอบ
“นั่งไว้ตัว  ยืนถ่อมตัว”  เป็นเรื่องที่รู้กันทั่วไป  ดังนั้นเวลาพบ

ผู้ใหญ่จึงต้องเชิญให้นั่ง  เจ้านายนั่งคุยกับคุณได้  แต่เวลาเจ้านายมาหา  

ควรลุกขึ้นต้อนรับ  ยกเว้นว่าคุณบาดเจ็บหรือพิการ

4. อย่าปล่อยให้เจ้านายตามหา
ถึงคุณจะมีงานยุ่งแค่ไหน เจ้านายคุณยุ่งยิ่งกว่า หากคุณมี

มือถือไว้ติดต่อแต่ไม่พกติดตัว ไม่รับ ไม่เปิดเครื่อง หรือไม่ตอบกลับ  

สถานะของคุณในสายตาเจ้านายไม่ต่างจากมือถือ คือไม่ส�าคัญและ 

ไม่ใส่ใจ

5. อย่าหาข้ออ้างเวลาท�าผิด
เมื่อเวลาผิดแล้วก็ต้องยอมรับ แต่การยอมรับก็ไม่เท่าการ

พยายามแก้ไข หากท�าผิดแล้วไม่กล้ารับผิด มัวแต่โทษโน่น นั่นนี่   

ไม่รู้จักโทษตัวเอง  ย่อมไม่มีวันประสบความส�าเร็จ

หน้าต่าง
ความรู้มารยาท ต่อ เจ้านาย

6. อย่าย้อนถามเจ้านาย
ความอยากรู้เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุน แต่ต้องดูสถานการณ์

ด้วย เมื่อเจ้านายพูดก็ควรขานรับ และเมื่อไม่มีอะไรไม่เข้าใจจริง ๆ  

ค่อยถาม แต่ถ้าย้อนถามทันที อาจท�าให้เจ้านายคิดว่าคุณไม่ยอมรับ

การตัดสินใจของเขา

7. อย่าถามอย่างตอบอีกอย่าง
เวลาท�าอะไรไม่ควรรีบร้อน แต่ควรฟังเจ้านายพูดให้ชัดเจน

ก่อนแล้วค่อยตอบ  จะได้ไม่ถูกมองว่าไม่เอาใจใส่กับงาน

8. ไม่ควรพูดเร่ืองส่วนตัวกับเจ้านายมากเกินไป
แม้การพูดกับเจ้านายเหมือนเพื่อนเป็นเรื่องที่ดี แต่อย่าพูด

เรื่องส่วนตัวมากเกินไป แม้ว่าเจ้านายจะท�าตัวเหมือนแม่บ้าน  แต่คน

ส่วนใหญ่ไม่ชอบให้คนอื่นมาสอดรู้เรื่องของตน อย่าคิดว่าถ้าพูดเรื่อง

ส่วนตัวให้เจ้านายฟังแล้วเขาจะเชื่อถือ  เพราะเขาอาจไม่ได้คิดอย่างคุณ

9. อย่าแย่งเจ้านายพูด
เมื่อเจ้านายให้เกียรติชวนคุณไปข้างนอก  ไม่ควรลืมให้เกียรติ

เจ้านายตอบด้วยการรู้จักนอบน้อม  เวลาจะดื่มก็ควรให้เจ้านายดื่มก่อน  

เวลาใครถามก็ควรให้เจ้านายตอบ แม้ว่าคุณจะมีเจตนาดีและอยาก

แสดงความคิดเห็น  แต่การแย่งเจ้านายพูดเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าทีควร
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เ วลาเจ็บป่วย  ร่างกายจะส่งสัญญาณบอกให้รู้  บางโรคถ้าปล่อยไว้จน

มีอาการชัดเจนอาจสายเกินไป ดังนั้น ถ้าเราสามารถตรวจอาการผิด

ปกติเสียแต่เนิ่น ๆ  ได้  ก็จะช่วยให้เราไปพบแพทย์เพื่อท�าการรักษาได้ทัน

ท่วงที

ลิ้นเป็นอวัยวะหนึ่งที่เปรียบเสมือนกระจก  ซ่ึงช่วยสะท้อน

ปัญหาสุขภาพให้เราได้รับรู้  คอลัมน์มุมสุขภาพ  เลยชวนมาตรวจลิ้นเพื่อเช็คอาการของโรคกัน

1. ลิ้นสีขาวซีด  อาจเป็นการบ่งบอกว่าร่างกายก�าลังประสบปัญหาโลหิตจาง ซึ่ง

อาจเกิดจากการขาดธาตุเหล็ก  เนื่องจากกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจเกิดจากเลือด

ออกในระบบทางเดินอาหารไม่รู้ตัว

2. ลิ้นสีเขียวม่วง  อาจบ่งบอกถึงภาวะร่างกายขาดออกซิเจนหรือเป็นโรคหัวใจ

พิการ หรืออาจพบได้ในคนไข้ตับแข็งหรือตับวาย

3. ลิ้นสีฝ้าคล�้า  อาจเกิดจากการสูบบุหรี่ หรือรับยาปฏิชีวนะปริมาณมากเกินไป หรือติดต่อกันเป็นเวลานาน  ซึ่งไป

ท�าลายแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์บนลิ้น  รวมทั้งระบบทางเดินอาหารด้วยจนเกิดปัญหากับร่างกายได้

4. ลิ้นเป็นฝ้าขาว  อาจเกิดจากหลายสาเหตุ พบในคนที่ร่างกายอ่อนแอ เช่น เด็ก

ทารก คนแก่ หรือคนที่มีสภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง  ซึ่งจะท�าให้เกิดเชื้อราที่ลิ้น ดังนั้นถ้าคน

หนุ่มสาวมีฝ้าขาวที่ลิ้นให้ระวังว่าอาจมีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง

นอกจากนี้คนที่ลิ้นเป็นฝ้าขาวอาจเกิดจากปัญหาสุขภาพช่องปากเรื้อรัง ซึ่งอาจเป็น

ปัจจัยเสี่ยงการเป็นมะเร็งช่องปากได้

5. ลิ้นแดงและเจ็บ  เกิดจากการขาดสารอาหารวิตามินบี  1

6. ลิ้นอักแสบ  แดง และเจ็บ มีเลือดออกง่าย ร่วมกับบริเวณขอบลิ้นแตกเป็น

ร่องแผล เกิดจากการขาดสารอาหารวิตามินบี  5

7. ทั่วลิ้นเป็นฝ้าขาว  ร่วมกับมีจุดแดง ๆ  บนลิ้นและมีไข้ร่วมด้วย มักเกิดจาก

ติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสบางชนิด อย่าลืมตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับลิ้นของคุณเป็นประจ�า  เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเอง

               ข้อมูล   นพ. รัศมิ์ภูมิ  สุเมธีวิทย์

    รัศมิ์ภูมิ  สกิน  คลินิค

                      

มุมสุขภาพ   อาการลิ้นผิดปกติ
บอกโรค7


