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หมายอาชีวอนามัย และความปลอดภัยนับเป็นเครื่องมือ
ส�ำคั ญ ต่ อ การขั บ เคลื่ อ น และส่งเสริมให้สถานประกอบ
กิจการต่างๆ มีการบริหาร จัดการ และด�ำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับวิชาชีพ หรือ จป.วิชาชีพ ผูซ้ งึ่ มีบทบาท
และหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีความปลอดภัย ทัง้ ต่อสุขภาพ และ
ชีวติ รวมถึงป้องกัน และควบคุมอุบตั ภิ ยั ทีอ่ าจเกิดขึน้
โดยทั่วไปการด�ำเนินงานของสถานประกอบกิจการจะต้อง
เกีย่ วข้องกับหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ส่งผลให้มีกฎหมาย
หลายฉบับที่ถูกประกาศออกมาเพื่อใช้บังคับ จป.วิชาชีพจึงจ�ำเป็น
ต้องรวบรวมและวิเคราะห์ว่ามีกฎหมาย และข้อก�ำหนดฉบับใดบ้างที่
สถานประกอบกิจการเข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม ก่อนจะประเมินความ
สอดคล้องว่า สถานประกอบกิจการได้ด�ำเนินการให้เป็นไปตามข้อ
กฎหมายที่ก�ำหนดไว้หรือไม่
เล่าเรื่องหนังสือ มกราคมนี้ จึงขอแนะน�ำ “สรุปกฎหมาย
ส�ำหรับ จป.วิชาชีพ” โดย ทัศณุ เรืองสุวรรณ์ ซึ่งเรียบเรียงจาก
ประสบการณ์ ส อน และเป็ น วิ ท ยากรฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รส�ำหรั บ
จป.วิชาชีพ

“สรุปกฎหมาย ส�ำหรับ จป.วิชาชีพ” สรุปสาระส�ำคัญของ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ส่วนกระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
และกระทรวงมหาดไทย มีหมายเหตุระบุกฎหมายฉบับเต็ม และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ส�ำหรับให้ผอู้ า่ นศึกษาเพิม่ เติม เพื่อใช้ตรวจสอบ
ตรวจทาน และท�ำความเข้าใจ
นอกจากนี้ ยังรวบรวมแบบฟอร์มการแจ้ง การรายงาน และ
เอกสารที่ต้องจัดเก็บในการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัย โดยเน้น
เฉพาะการจัดการด้านเอกสารพืน้ ฐานที่ จป.วิชาชีพจ�ำเป็นต้องทราบ
เหมาะส�ำหรับ จป.วิชาชีพ รวมถึงนายจ้าง ผูบ้ ริหารหน่วยงาน
ให้ด�ำเนินงานได้อย่างคล่องตัว และนักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และหลักสูตรอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง ได้มคี วามพร้อมด้านกฎหมายฯ มากยิง่ ขึน้ ก่อนทีจ่ ะก้าวเข้า
สู่การท�ำงานจริงในสถานประกอบการ
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จ�ำศัพท์ทีเดียว ได้สามภาษา
อาทิตย์ นิ่มนวล

สำ�นักพิมพภาษาและวัฒนธรรม

เมือ่

ราวๆ 10 กว่ า ปี ที่ ผ ่ า นมา ทางส�ำนั ก พิ ม พ์ ภ าษาและ
วัฒนธรรมได้ผลิตหนังสือที่มีชื่อว่า “พจนานุกรมภาพ
3 ภาษา” ขึ้น และได้รับความสนใจจากผู้อ่านด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง
จนมาถึงปี 2552 ก็ได้ฤกษ์งามยามดีที่ทางส�ำนักพิมพ์จะน�ำหนังสือที่
อ่านง่าย อ่านสนุกแบบนี้กลับมาปัดฝุ่นใหม่ แปลงโฉมครั้งยิ่งใหญ่
เรียกได้วา่ ใหม่หมดจดทัง้ แต่ปกหน้าไปจนปกหลังเลยก็วา่ ได้ ด้วยการ
เปลี่ยนปรับปรุงค�ำศัพท์ให้ร่วมสมัยขึ้น เปลี่ยนภาพประกอบใหม่
ทั้งหมด พร้อมเพิ่มค�ำศัพท์ใหม่ๆ เข้าไป โดยกลับมาในชื่อ “ศัพท์น่ารู้
ดูจากภาพ” และก็ยังได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้อ่านเช่น
เคย จนมาในปี 2559 หนังสือเล่มนีก้ ไ็ ด้รบั การปรับปรุงอีกครัง้ เพือ่ เติม
เต็มความต้องการของผู้อ่านทุก ๆ คนให้มากที่สุด
หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า “พจนานุกรมภาพ ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ”
จะว่าเป็นเวอร์ชั่นอัพเกรด 3.0 ของหนังสือ พจนานุกรมภาพ 3 ภาษา
ก็คงจะไม่ผิด และหลายคนก็คงเกิดค�ำถามในใจว่า อัพเกรดอีกแล้ว
แล้วแบบนี้จะมีอะไรเปลี่ยนไปอีก...สิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับจากหนังสือ
เวอร์ชั่นล่าสุดนี้คือ ความทันสมัยของค�ำศัพท์ เนื่องจากมีค�ำศัพท์
หลายๆ ค�ำได้รับการปรับปรุงเรื่องความถูกต้องและความร่วมสมัย

ซึ่งโลกในปัจจุบันก็หมุนเร็วซะจนค�ำศัพท์บางค�ำได้ตายไปจากวงจร
โดยปริยาย มีการปรับเปลี่ยน โยกย้าย ตัดทอนค�ำศัพท์บางค�ำให้มี
ความเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ แต่ยงั คงค�ำศัพท์ทนี่ า่ สนใจ และครอบคลุม
หมวดต่างๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ นอกจากค�ำศัพท์ภาษาไทย ญี่ปุ่น และ
อังกฤษแล้ว ยังมีเสียงอ่านโฟเนติกส์ภาษาไทย ก�ำกับเหมือนเช่นเคย
พร้อมภาพประกอบ 4 สีสวยงามตลอดทั้งเล่ม ไม่มีการลดทอน
เพื่อนๆ นักอ่านท่านใดที่ยังติดใจและสนใจพจนานุกรมภาพ
สวย ๆ ที่ให้ความรู้มากถึง 3 ภาษา อัดแน่นด้วยค�ำศัพท์ที่มีประโยชน์
และน่าสนใจละก็ สามารถหาซื้อ “พจนานุกรมภาพ ไทย-ญี่ปุ่นอังกฤษ” ได้แล้ววันนีต้ ามร้านหนังสือชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ หรือสัง่ ซือ้ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษส�ำหรับแฟนๆ ส�ำนักพิมพ์
ภาษาและวัฒนธรรมได้ที่ www.tpabook.com
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