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พุทธศาสนสุภาษิต
ทาเนน สมจริยาย
สยเมน ทเมน จ
ย กตฺวา สุขิโต โหติ
น จ ปจฺฉานุตปฺปติ
คนทากรรมใดด้วยทาน ด้วยความประพฤติสม่าเสมอ
ด้วยความสารวม และด้วยการฝึกตน
ย่อมมีความสุข
เพราะกรรมนั้น ย่อมไม่ตามเผาผลาญในภายหลัง.
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สำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 7 ให้บริกำรจัดหำงำนในเดือนตุลำคม 2561 โดยมีนำยจ้ำง
/สถำนประกอบกำร จ ำนวน 20 รำย แจ้ ง ควำมต้ อ งกำรแรงงำน (ต ำแหน่ ง งำนว่ ำ ง) จ ำนวน 641 อั ต รำ
ผู้ลงทะเบียนสมัครงำนจำนวน 208 คน และผู้ลงทะเบียนสมัครงำนได้รับกำรบรรจุงำนจำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ
80.29 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงำน และร้อยละ 26.05 ของควำมต้องกำรแรงงำน

ควำมต้ อ งกำรแรงงำนในเดื อ นตุ ล ำคม 2561 จ ำนวน 641 อั ต รำ เมื่ อ พิ จ ำรณำควำมต้ อ งกำรแรงงำน
ในแต่ละประเภทพบว่ำ
ความต้องการแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา
แผนภูมิที่ 1 ตำแหน่งงำนว่ำง
จำแนกควำมต้องกำรแรงงำนจำกมำกที่สุดไปหำน้อยทีส่ ุด
เดือนตุลำคม 2561 จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
- มัธยมศึกษำ
จำนวน 208 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 32.45
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- ปวส./อนุปริญญำ จำนวน 141 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 22.00
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- ปวช.
จำนวน 108 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 16.85
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- ประถมศึกษำ
จำนวน 94 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 14.66
- ปริญญำตรีขึ้นไป จำนวน 90 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 14.04
ความต้องการแรงงานจาแนกตามช่วงอายุ
จำแนกควำมต้องกำรแรงงำนจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด
- อำยุ 18-24 ปี
จำนวน 257 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 40.09
- อำยุ 25-29 ปี
จำนวน 157 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 24.49
- อำยุ 30-39 ปี
จำนวน 113 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 17.63
- อำยุ 40-49 ปี
จำนวน 80 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 12.48
- อำยุ 50-59 ปี
จำนวน 33 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 5.15
- อำยุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 1 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 0.16
สำหรับในช่วงอำยุ 15-17 ปี ไม่มีควำมต้องกำรแรงงำน

แผนภูมิที่ 2 ตำแหน่งงำนว่ำง
เดือนตุลำคม 2561 จำแนกตำมช่วงอำยุ
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แผนภูมิที่ 3 ตำแหน่งงำนว่ำง
เดือนตุลำคม 2561 จำแนกตำมประเภทอำชีพ
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ความต้องการแรงงานจาแนกตามประเภทอาชีพ
5 ลำดับแรกที่มีควำมต้องกำรแรงงำนมำกที่สุด
- ประเภทอำชีพอำชีพงำนพื้นฐำน
จำนวน 155 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 24.18
- ประเภทอำชีพพนักงำนบริกำร พนักงำนขำย
จำนวน 131 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 20.44
- ประเภทเสมียนเจ้ำหน้ำที่
จำนวน 84 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 13.10
- ประเภทผู้ปฏิบัติงำนในโรงงำน
จำนวน 83 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 12.95
- ประเภทอำชีพช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 81 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 12.64
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ผู้ ล งทะเบี ย นสมัครงำนในเดื อนตุล ำคม 2561 มี จำนวน 208 คน แยกเป็นเพศชำย จำนวน 75 คน
เพศหญิง จำนวน 133 คน เมื่อพิจำรณำผู้ลงทะเบียนสมัครงำนในแต่ละประเภทพบว่ำ
 ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจาแนกตามระดับการศึกษา
แผนภูมิที่ 4 เปรี ยบเทียบจำนวนตำแหน่งงำนว่ำงและผูส้ มัครงำน
จำแนกผู้ลงทะเบียนสมัครงำนจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด
เดือนตุลำคม 2561 จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
- มัธยมศึกษำ
จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 36.54
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- ปริญญำตรีขึ้นไป จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62
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- ปวส/อนุปริญญำ จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50
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- ประถมศึกษำ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 9.13
- ปวช.
จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.21
ตำแหน่งงำน
เมื่อเปรียบเทียบควำมต้องกำรแรงงำนกับผู้สมัครงำน พบว่ำ
ผูส้ มัครงำน
ควำมต้องกำรแรงงำนมี ม ำกกว่ ำ ผู ้ ส มั ค รงำนทุ ก ระดั บ
กำรศึ ก ษำ
แผนภูมิที่ 5 เปรี ยบเทียบจำนวนตำแหน่ งงำนว่ำงและผูส้ มัครงำน
เดือนตุลำคม 2561 จำแนกตำมช่วงอำยุ
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ตำแหน่งงำน
ผูส้ มัครงำน

แผนภูมิที่ 6 เปรี ยบเทียบตำแหน่งงำนว่ำงและผูส้ มัครงำน
เดือนตุลำคม 2561 จำแนกตำมประเภทอำชีพ
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 ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจาแนกตามช่วงอายุ
จำแนกผู้ลงทะเบียนสมัครงำนจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด
- อำยุ 30-39 ปี จำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75
- อำยุ 25-29 ปี จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 24.04
- อำยุ 18-24 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.37
- อำยุ 40-49 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.91
- อำยุ 50-59 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49
- อำยุ 50-59 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49
เมื่อเปรียบเทียบกับควำมต้องกำรแรงงำน พบว่ำนำยจ้ำง/
สถำนประกอบกำรมีควำมต้องกำรแรงงำนมำกที่สุดในช่วงอำยุ
18-24 ปี ส่วนผู้สมัครงำนมำกที่สุดในช่วงอำยุ 30-39 ปี
 ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจาแนกตามประเภทอาชีพ
5 ลำดับแรกทีผ่ ู้ลงทะเบียนสมัครงำนมำกที่สุด
- ประเภทอำชีพช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบัติงำน
จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 19.42
- ประเภทอำชีพงำนพื้นฐำน
จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 18.93
- ประเภทอำชีพเสมียนเจ้ำหน้ำที่
จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 17.96
- ประเภทอำชีพพนักงำนบริกำร พนักงำนขำย
จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.48
- ประเภทผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ
จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08
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ในเดือนตุลำคม 2561 มีผู้ลงทะเบียนสมัครงำนได้รับกำรบรรจุงำน จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 80.29
ของผู้ลงทะเบีย นสมัครงำน และร้อยละ 26.05 ของควำมต้องกำรแรงงำน พิจำรณำกำรบรรจุงำนเปรียบเทียบกับ
ผู้ลงทะเบียนสมัครงำนตำมช่วงอำยุ และระดับกำรศึกษำพบว่ำ มีกำรบรรจุงำนมำกที่สุดในกลุ่มอำยุ 30-39 ปี จำนวน
113 คน คิดเป็นร้อยละ 67.66 และบรรจุงำนตำมระดับกำรศึกษำพบว่ำระดับ มัธยมศึกษำมีกำรบรรจุงำนมำกที่สุด
จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 37.13 เมื่อพิจำรณำในแต่ละประเภทของกำรบรรจุงำนพบว่ำ
การบรรจุงานจาแนกตามประเภทอาชีพ
แผนภูมิที่ 7 กำรบรรจุงำนเดือนตุลำคม 2561
5 ลำดับแรกทีม่ ีกำรบรรจุงำนมำกที่สุด
จำแนกตำมประเภทอำชีพ
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- ประเภทอำชีพช่ำงเทคนิคและผู้ปฏิบัติงำน
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จำนวน 30 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 17.96
- ประเภทอำชีพพนักงำนบริกำร พนักงำนขำย
จำนวน 29 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 17.37
- ประเภทอำชีพงำนพื้นฐำน
จำนวน 29 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 17.37
- ประเภทผู้ปฏิบัติงำนโดยใช้ฝีมือในธุรกิจ
จำนวน 21 อัตรำ คิดเป็นร้อยละ 12.57
การบรรจุงานจาแนกตามระดับการศึกษา
จำแนกกำรบรรจุงำนจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด
- มัธยมศึกษำ
จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 37.13
- ปริญญำตรีขึ้นไป จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 34.13
- ปวส/อนุปริญญำ จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 12.57
- ประถมศึกษำ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.98
- ปวช.
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.19

แผนภูมิที่ 8 กำรบรรจุงำน
เดือนตุลำคม 2561 จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
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แผนภูมิที่ 9 ผูล้ งทะเบียนสมัครงำนได้รับกำรบรรจุงำน
เดือนตุลำคม 2561 จำแนกตำมช่วงอำยุ
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การบรรจุงานจาแนกตามช่วงอายุ
จำแนกกำรบรรจุงำนจำกมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุด
- อำยุ 30-39 ปี จำนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 67.66
- อำยุ 25-29 ปี จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75
- อำยุ 18-24 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.19
- อำยุ 40-49 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40
สำหรับช่วงอำยุที่ไม่มีผู้ได้รับกำรบรรจุงำน ได้แก่ ช่วงอำยุ
15-24 ปี และช่วงอำยุ 50 ปีขึ้นไป

การบรรจุงานจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 3 ลำดับสูงสุดพบว่ำ ประเภทอุตสำหกรรมกำรผลิต บรรจุงำน
มำกที่สุด จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 37.13 รองลงมำคือ ประเภทขำยส่งและกำรขำยปลีก จำนวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.37 และประเภทด้ำนกำรศึกษำ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.19 ตำมลำดับ
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เตือน! คนหางานระวังถูกหลอกใช้วีซ่าทางานปลอม
หลังพบมีหญิงไทยถูกกักตัวที่จีนนานกว่า 10 วัน
กรมกำรจั ด หำงำน กระทรวงแรงงำน ออกประกำศแจ้ ง เตื อ นคนหำงำนไทยที่ จ ะไปท ำงำน
สำธำรณรัฐประชำชนจีนตรวจสอบข้อมูลนำยจ้ำงให้รอบคอบ หลังพบนำยจ้ำงทำวีซ่ำทำงำนปลอมให้ลูกจ้ำง
ถูกกักกันตัวนำน 14 วัน ก่อนส่งกลับไทย พร้อมย้ำ ไปทำงำนที่จีนต้องมีจดหมำยเชิญจำกรัฐบำลจีนและ
หนังสืออนุญำตทำงำนออกโดยกระทรวงแรงงำนของจีน
นำยสุชำติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมกำรจัดหำงำน รักษำรำชกำรแทนอธิบดีกรมกำรจัดหำงำน
เปิดเผยว่ำ กรมกำรจัดหำงำนได้รับแจ้งจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศว่ำ สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
สำธำรณรัฐ ประชำชนจี นแจ้ งว่ำ มีหญิงไทยจำนวน 2 รำยเดินทำงเข้ำสำธำรณรั ฐประชำชนจีนด้วยวีซ่ำ
ประเภทท่องเที่ยว เพื่อไปทำงำนเป็นพนักงำนนวดสปำของสถำนเสริมควำมงำมในกรุงปักกิ่ง โดยนำยจ้ำงออก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและกำรยื่นขอกำรตรวจลงตรำประเภททำงำน 1 ปีให้ แต่ต่อมำทำงกำรจีนกวำดล้ำง
แรงงำนต่ำงด้ำวที่ลักลอบทำงำน นำยจ้ำงจึงส่งตัวกลับประเทศไทย โดยขณะที่จะเดินทำงกลับประเทศไทย
กลับถูกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองของจีนกักตัวที่ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ กรุงปักกิ่ง เนื่องจำกพบว่ำมีกำรใช้
กำรตรวจลงตรำประเภททำงำนที่เป็นของปลอม และถูกกักกันอยู่ในสถำนกักกันกรุงปักกิ่งเป็นเวลำ 14 วัน
และได้ส่งตัวกลับประเทศไทยในเวลำต่อมำ โดยหญิงไทยทั้ง 2 รำยเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงกลับ
ประเทศไทยด้วยตนเองทั้งหมด
เพื่ อ เป็ น กำรป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ค นหำงำนไปท ำงำนที่ ส ำธำรณรั ฐ ประชำชนจี น อย่ ำ งผิ ด กฎหมำย
โดยรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์หรือถูกหลอกลวงจำกนำยจ้ำง กรมกำรจัดหำงำนจึงขอประชำสัมพันธ์ว่ำ คนหำงำน
ที่ประสงค์จะเดินทำงไปทำงำนในสำธำรณรัฐประชำชนจีน จะต้องได้รับวีซ่ำทำงำนก่อน โดยสำมำรถยื่นขอ
วีซ่ำประเภททำงำนได้ที่สถำนเอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐประชำชนจีนประจำประเทศไทย และต้องมีจดหมำย
เชิญจำกรัฐบำลจีนและหนังสืออนุญำตทำงำนสำหรับชำวต่ำงชำติ ซึ่งกระทรวงแรงงำนแห่งประเทศจีนเป็น
ผู้ อ อกให้ ป ระกอบกำรยื่ น ขอวี ซ่ ำ ด้ ว ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ วี ซ่ ำ ประเภทท ำงำนอย่ ำ งถู ก ต้ อ งตำมกฎหมำย
ตำมกฎหมำยคนเข้ำออกเมืองของจีน ระบุว่ำ ชำวต่ำงชำติที่ทำงำนโดยไม่ได้รับอนุญำต และอยู่อำศัยอย่ำง
ผิดกฎหมำยจะได้รับกำรตักเตือน และอำจถูกปรับวันละ 500 หยวน หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 หยวน และ
อำจถูกกักบริเวณ 5-15 วัน โดยโทษสูงสุดคือ ถูกเนรเทศ ซึ่งจะไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำประเทศได้อีกเป็นเวลำ
10 ปี นับตั้งแต่ถูกเนรเทศ
รองอธิ บ ดี ก รมกำรจั ด หำงำน กล่ ำ วย้ ำเตื อ นคนหำงำนที่ ป ระสงค์ จ ะไปท ำงำนต่ ำ งประเทศ
ให้ ตรวจสอบข้อมู ล ของนำยจ้ ำง/สถำนประกอบกำร บริษัทจั ดหำงำน ก่อนว่ ำน่ำเชื่อถื อหรือ ไม่ รวมทั้ ง
พิจำรณำให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเดินทำงไปทำงำน หำกมีนำยหน้ำหรือบุคคลโฆษณำผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดีย
อ้ำงค่ำตอบแทนสูง สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ กรมกำรจัดหำงำน
โทร.02 245 6708-9 หรือโทรสำยด่วนกระทรวงแรงงำน 1506 กด 2 กรมกำรจัดหำงำน
ที่มำ : www.doe.go.th
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วิธีสร้างความภูมิใจในการทางาน
ควำมสุขในกำรทำงำนของเรำ จะเกิดขึ้นไม่ได้ หำกว่ำเรำไม่ได้มี “ควำมภูมิใจ” ในหน้ำที่ที่
ได้ รั บ มอบหมำย ถือ ว่ ำ เป็ น เรื่ อ งเล็ ก น้ อ ยที่ ม องข้ ำ มไปไม่ ไ ด้เ ลย เพรำะนอกจำกจะท ำให้ เ รำท ำงำน
อย่ ำ งมี ค วำมสุ ข แล้ ว ยั ง ช่ ว ยให้ เ รำแนะน ำตั ว เองตอนสั ม ภำษณ์ ง ำนได้ อ ย่ ำ งมั่ น ใจอี ก ด้ ว ย ส่ ว นวิ ธี
จะมีอะไรบ้ำงนั้น ไปดูกันเลย
1. ตั้งเป้าหมายในการทางาน
ถือเป็ นข้อแรกในกำรสร้ำงควำมภูมิใจเลยครับ เพรำะหำกไม่มีเป้ำหมำยกับงำนที่ทำ
ก็เหมือนกับกำรทำงำนแลกเงินไปวันๆ พร้อมทั้งควำมสุขในกำรทำงำนก็ค่อยๆ ลดน้อยลงไปด้วยนะ ไม่ว่ำ
จะทำงำนอะไรก็ลองตั้งเป้ำหมำยดูค รับ อำจจะไม่ต้องยำวถึงอนำคตอันไกล เริ่มจำกงำนแต่ละโปรเจคไป
ก็เริ่มสร้ำงควำมภูมิใจในกำรทำงำนได้แล้วครับ
2. ทาอย่างเต็มที่
คงได้ ยิ น กั น อยู่ บ่ อ ยๆ ว่ ำ เหนื่ อ ยมำกยิ่ ง ได้ มำก กำรที่เ รำลงมื อท ำงำนของเรำอย่ ำ ง
สุดควำมสำมำรถนั้น เมื่องำนสำเร็จเสร็จสิ้น พอมองย้อนกลับไปควำมภูมิใจก็จะเกิดขึ้นมำได้เหมือนกัน
ยิ่งถ้ำเป็นงำนทีย่ ำกหรือกำรข้ำมผ่ำนอุปสรรคต่ำงๆ ได้ ก็จะยิ่งเกิดควำมภูมิใจตัวเอง
3. ทาในสิ่งที่รัก
ไม่ว่ำใครก็ต้อ งมีควำมฝั น หรือสิ่ ง ที่อยำกจะทำกั นทั้งนั้ น แม้ว่ ำบำงที จังหวะในชีวิ ต
จะไม่เป็นใจก็ตำม เพียงแต่เรำยังมั่นคงกับสิ่งที่เรำรัก สักวันเรำจะต้องไปถึง และก้ำวเดินไปกับสิ่งที่ เรำรัก
อย่ำงภำคภูมิใจแน่นอน
4. การช่วยเหลือคนอื่น
แน่นอนว่ำเรำไม่ได้ทำงำนทุกอย่ำงสำเร็จได้ด้วยคนเดียว กำรที่เรำรู้จักมีน้ำใจช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันนั้นจะทำให้งำนออกมำดี แถมยังได้ภำคภูมิใจกับควำมสำเร็จนั้นไปด้วยกันกับทีมอีกด้วย
5.การเลี้ยงดูบุพการี ผ่อนภาระครอบครัว
เมื่อเรำมีรำยได้ เรำได้นำเงินส่วนนั้นมำจุนเจือครอบครัว หรือช่วยแบ่งเบำภำระพ่อแม่
ลงไปบ้ำง ทำให้ท่ำนเหนื่อยน้อยลง ไม่ต้องมีเรำไปเป็นภำระค่ำใช้จ่ำยของท่ำนอีก นี่ก็เป็นกำรมองย้อน
ที่เรำควรจะภูมิใจได้เป็นอย่ำงดีเลย
ทั้งนี้ ทั้งนั้ น ควำมภูมิใจในงำนที่ทำต้องไม่เกิดจำกกำรเอำรัดเอำเปรียบผู้อื่นด้ว ยนะครับ
จึงจะเรียกได้ว่ำควำมภูมิใจอย่ำงแท้จริง

ที่มา : www.jobbkk.com
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แข็งแรงครบเครื่อง แค่ออกกาลังกายให้ครบสามหมู่
กำรออกกำลังกำยเป็นผลดีต่อสุขภำพ แต่อำจมีคนจำนวนไม่มำกที่ทรำบว่ำ กำรออกกำลังกำยที่ทำ
ให้เกิดควำมสมบูร ณ์แข็งแรงของสุขภำพนั้น สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท โดยแต่ล ะประเภทส่ งผลต่อ
ร่ำงกำยแตกต่ำงกันออกไป หำกเรำมีควำมเข้ำใจกำรออกกำลังกำยแต่ละประเภทอย่ำงถูกต้อง เรำก็จะสำมำรถ
เลือกวิธีกำรออกกำลังกำยที่เหมำะสมกับเป้ำหมำย และควำมต้องกำรของตนเองได้ โดยกำรออกกำลังกำยทั้ง
3 ประเภทมีดังนี้
1. การออกก าลั ง กายเพื่ อ ความสมบู ร ณ์ แ ข็ ง แรงของระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
(Cardiorespiratory Exercise) เป็นกำรออกกำลังกำยที่มีกำรเคลื่อนไหวของกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ๆ มีรูปแบบเป็น
จังหวะซ้ำๆ เช่น กำรเดิน กำรวิ่งเหยำะ กำรปั่นจักรยำน กำรเต้นแอโรบิก พำยเรือ ว่ำยน้ำ ฯลฯ กำรออกกำลังกำย
ประเภทนี้จะทำให้ปอด หัวใจ และหลอดเลือดแข็งแรง เพรำะระบบในร่ำงกำยจะต้องส่งออกซิเจนไปสู่กล้ำมเนื้อให้
เพียงพอตลอดเวลำ ด้วยเหตุดังกล่ำว กำรออกกำลังกำยประเภทนี้สำมำรถช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดโรคหลอด
เลือดตีบได้ ทำให้สมรรถภำพหัวใจดีขึ้น สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่ำงๆ ได้มำกขึ้น ทำให้ชีพจรเต้นช้ำลง ร่ำงกำยของ
ผู้ที่ออกกำลังกำยเพื่อควำมสมบูรณ์แข็งแรงของระบบหัวใจและหลอดเลือด จึงสำมำรถนำไขมันมำเผำผลำญได้
ดีกว่ำผู้ที่ไม่ออกกำลังกำย
2. การออกกาลังกายเพื่อความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ (Resistance Exercise)
เป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของร่ำงกำย กำรออกกำลังกำยประเภทนี้จะมีกำรเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยในลักษณะต่ำงๆ โดยอำศัยแรงต้ำนจำกน้ำหนักร่ำงกำยเรำเอง เช่น ดันพื้น ดึงข้อ ลุกนั่ง เป็นต้น หรือ
อุปกรณ์ต่ำงๆ เข้ำช่วย เช่น ดัมเบล ยำงยืด เป็นต้น ผู้ที่ออกกำลังกำยประเภทนี้ จะมีมวลกล้ำมเนื้อมำกขึ้น ทำให้
เกิดกำรใช้พลังงำนและมีกำรเผำผลำญพลังงำนมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรออกกำลังกำยเพื่อควำมแข็งแรงและ
ควำมทนทำนของกล้ำมเนื้อ มีควำมเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีโรคควำมดันโลหิตสูง ดังนั้นควรปรึกษำแพทย์ และหลีกเลี่ยง
กิจกรรมที่มีกำรเกร็งค้ำง เพรำะอำจทำให้เกิดอันตรำยได้
3. การออกกาลังกายเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ (Flexibility Exercise) เป็นกำรเหยียด
กล้ำมเนื้ อส่วนต่ำงๆ เอ็น และตำมข้อต่อต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมยืดหยุ่น ทำให้ร่ำงกำยสำมำรถเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยได้อย่ำงสะดวก ช่วยลดกำรบำดเจ็บที่เกิดกับกล้ำมเนื้อและข้อต่อ บรรเทำอำกำรปวดหลังปวดไหล่ บ่ำ คอ
เพิ่มมุมของกำรเคลื่อนไหวให้ร่ำงกำย โดยโยคะเป็นรูปแบบที่ได้รับควำมนิยมในปัจจุบัน กำรออกกำลังกำยเพื่อ
ควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเนื้อนี้ ควรทำภำยหลังกำรอบอุ่นร่ำงกำยอย่ำงดีแล้ว และควรยืดเหยียดให้ถึงสภำวะที่
กล้ำมเนื้อตึงกำลังดี และไม่ควรกระทำหักโหมเกินไป
จำกที่กล่ำวมำทั้งหมดนี้ ยังคงต้องปฏิบัติร่วมกับกำรรับประทำนอำหำรให้ครบ 5 หมู่ (อย่ำลืมสูตร
2:1:1 ผัก 2 เนื้อ 1 แป้ง 1) เพื่อให้เกิดภำวะควำมสมดุลของพลังงำนตำมแนวคิด Eat = Burn หรือถ้ำไม่ค่อย
แน่ใจว่ำออกกำลังกำยเท่ำไรจึงจะพอ ก็จำสูตรสู้โรคแบบง่ำยๆ ว่ำ อย่ำงน้อยขอให้ออกกำลังกำยได้ควำมหนัก
ในระดับปำนกลำงขึ้นไป (ทดสอบได้ด้วยตัวเองตำมหลัก Talk Test คือ รู้สึกค่อนข้ำงเหนื่อย หำยใจเร็วกระชั้นขึ้น
กว่ำปกติแต่ไม่ถึงกับหอบ และยังพอพูดโต้ตอบได้ ) ครั้งละ 10 นำทีต่อเนื่องกันขึ้นไป และทำให้ได้ยอดรวมอย่ำง
น้อย 150 นำทีต่อสัปดำห์
ที่มา : www.thaihealth.or.th
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สันในไก่นึ่งบ๊วย

วัตถุดิบ
1. สันในไก่
2. บ๊วยเค็ม
3. เห็ดหอมแห้งแช่น้ำพอนิ่มบีบน้ำออก
4. ขึ้นฉ่ำยหั่นท่อน
5. พริกชี้ฟ้ำหั่นเส้น
6. ซอสเห็ดหอม
7. ซอสปรุงรส
8. ซีอิ๊วขำว
9. พริกไทยป่น

300 กรัม
2 เม็ด
5 ดอก
2 ต้น
1 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนโต๊ะ
1 ช้อนชำ
1 ช้อนชำ
1/8 ช้อนชำ

วิธีทา
1. ผสมซอสเห็ดหอม ซอสปรุงรส ซีอิ๊วขำว พริกไทยป่น คนพอเข้ำกัน พักไว้
2. เรียงสันในไก่ บ๊วยเค็ม เห็ดหอม ให้สวยงำม รำดด้วยส่วนผสมในข้อที่ 1
3. โรยขึ้นฉ่ำย พริกชี้ฟ้ำ นำขึ้นนึ่งบนลังถึงประมำณ 10-15 นำที หรือจนไก่สุก ปิดไฟ จัดเสิร์ฟขณะร้อนๆ

ที่มา : www.maeban.co.th
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ทาซองผ้าใส่แว่นตา

อุปกรณ์
1. ผ้ำขนำด 9 x 6 นิ้ว
2. กรรไกร
3. เข็มกับด้ำย
4. ตุ๊กตำตกแต่งลำยน่ำรักๆ
5. กระดุม

วิธีทา
1. ตัดผ้ำขนำด 9 x 6 นิ้ว เป็น 2 ผืน ตกแต่งด้ำนหน้ำผืนบนด้วยตุ๊กตำน่ำรักๆ
2. เย็บขอบให้เรียบร้อย ด้ำนบน ผ้ำที่อยู่ด้ำนหลัง ให้เย็บโค้ง สำหรับใส่กระดุม ปิดฝำ
3. นำไปใส่แว่นตำ สำมำรถนำไปเป็นของขวัญ สำหรับเพื่อนๆได้ด้วยนะคะ ลองทำดูค่ะ

ที่มา : p-dit.com
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ฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
ได้ดาเนินการเข้าตรวจสอบ ร้านจิปาถะ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

ฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
ได้ดาเนินการเข้าตรวจสอบ ร้าน Nature Wellness & Spa เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561

ฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
ได้ดาเนินการเข้าตรวจสอบ ร้านสะอาด คาร์แคร์ เขตบางแค กรุงเทพฯ
ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561
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ตาแหน่งงานว่าง
สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

จานวน เพศ อายุ

วุฒิ

1.บริษัท เอม ไทย
อินเตอร์เทรด (2001) จำกัด
88/2 ซอยบำงแวก 94
ถนนบำงแวก ตำบลคลองขวำง
เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ
โทร. 02-4495588

ผลไม้อบแห้ง

1.ประสำนงำนขำย

2

ญ 18-35 ปวส.-ป.ตรี 12,000 บ./ด

2.บริษัท เจ.บี.พี.อินเตอร์เนชั่น
แนล เพ็นท์ จำกัด
108 ถนนบำงแวก แขวงบำงแวก
เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ
โทร. 02-8657800-5

ผลิต-จำหน่ำย
สีทำอำคำร

1.พนักงำนฝ่ำยผลิต
2.พนักงำนธุรกำร
3.พนักงำนบัญชี
4.โปรแกรมเมอร์
5.ผู้จัดกำรโรงงำน
6.ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำย
จัดซื้อ
7.ผู้จัดกำรฝ่ำยบุคคล
8.พนักงำนคลังสินค้ำ

15
1
2
1
1
1

ช
ช
ญ
ช
ช
ญ

18-30
18-27
20-30
21-30
35-45
30-45

1
1

ญ
ช

30-45 ปริญญำตรี 15,000 บ./ด
18-30 ม.3ขึน้ ไป 325 บ./ว
18-55 ม.3-ป.ตรี
18-55
ม.3

ม.3ขึ้นไป
ม.6 ขึ้นไป
ปวช.ขึ้นไป
ปวส.ขึ้นไป
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี

ค่าจ้าง

325 บ./ว
9,750 บ./ด
12,000 บ./ด
12,000 บ./ด
15,000 บ./ด
15,000 บ./ด

3.บริษัท ปัญจทรัพย์
บอดี้พำร์ท จำกัด
29/21-22 ถนนทวีวัฒนำ
แขวงศำลำธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพฯ
โทร. 02-8882258

จำหน่ำย
อะไหล่รถยนต์

1.เสมียน
2.จัดของ

2
2

ญ
ช

360 บ./ว
360 บ./ว

4.บริษัท โต๊ะจักรไทยประดิษฐ์
(1980) จำกัด
270 ถนนนครลุง แขวงบำงไผ่
เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร
โทร. 02-4210029

กำรผลิต
เฟอร์นิเจอร์ไม้

1.ผลิตทั่วไป
(พิกำรทำงกำรได้ยิน)

2

ชำย 18-38 ไม่จำกัด

5.วิทยำลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล
13/13 หมู1่ 7
แขวงศำลำธรรมสพณ์
เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพฯ
โทร. 087-0210289

สถำนศึกษำ

1.แม่บ้ำน/พ่อบ้ำน
2.ช่ำงซ่อมบำรุง

2
2

ช/ญ 30-50 ไม่จำกัด 9,750 บ./ด
ช 25-45 ปวช.ปวส. 12,000 บ./ด
(ช่ำงยนต์/
ไฟฟ้ำ)

325บ./ว
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สถานประกอบการ

ประเภทกิจการ

6.โรงพยำบำลอินเตอร์เมดิคลั
แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหำชน)
442 ถนนบำงแวก แขวงบำงแวก
เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ
โทร. 02-8650044

โรงพยำบำล

ตาแหน่งงาน

จานวน เพศ อายุ

1.เจ้ำหน้ำที่ไอที

1

2.เจ้ำหน้ำที่บัญชี

2

3.เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน

3

วุฒิ

ค่าจ้าง

ช/ญ 25-55 ปวส.-ป.ตรี 13,000 บ./ด
(คอมฯ)
ช/ญ 25-55 ปวส.-ป.ตรี 13,000 บ./ด
(บัญชี)
ช/ญ 25-56 ปวส.-ป.ตรี 13,000 บ./ด
(บัญชี)

7.บริษัท เค.ซี เฟรมเทค จำกัด
762 ถนนบำงแค เขตบำงแค
กรุงเทพฯ
โทร. 024132598

ประกอบกิจกำร 1.โฟร์แมนคุมงำน
ผลิตติดตั้งวงกบ
อลูมเิ นียม
ประตูหน้ำต่ำง 2.ช่ำงอลูมิเนียม
3.ลูกมือช่ำงอลูมิเนียม
4.ช่ำงไม้ประตูหน้ำต่ำง
5.ธุรกำร

2

ช/ญ 18-30

ปวช.

9,750 บ./ด

2
2
2
2

ช/ญ
ช/ญ
ช
ช/ญ

18-30
18-30
18-30
18-30

ม.3
ม.3
ม.3
ปวช.

9,750 บ./ด
9,750 บ./ด
9,750 บ./ด
9,750 บ./ด

8.ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เอส พี
สุรินทร์ กลำส
19/95 ซ.กำญจนำภิเษก003
แขวงหลักสอง เขตบำงแค
กรุงเทพฯ
โทร. 090-8086391

รับเหมำติดตั้ง
กระจกและ
อลูมิเนียม

10

ช

18-50

ไม่จำกัด

350 บ./ว

9.พุฒิพงส์ เซอร์วิส
จำหน่ำยและติดตั้ง 1.ช่ำงไฟฟ้ำ
32 ซ.ทวีวัฒนำกำญจนำภิเษก 2 อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 2.ผูช้ ่วยช่ำงไฟฟ้ำ
แขวงทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ
ประปำ
กรุงเทพมหำนคร
โทร. 086-3853152

2
2

ช
ช

18 -55
18-55

ไม่จำกัด
ไม่จำกัด

12,000 บ./ด
10,500 บ./ด

10.บริษัท พี แอนด์ พี
ออดิท จำกัด
131 ซอยสวนผัก
ถนนสวนผักแขวงฉิมพลี
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
โทร. 083-5586199

2

ญ

21-25

ปวส.

12,000 บ./ด

1.ติดตั้งกระจกและ
อลูมิเนียม

กำรตรวจสอบบัญชี 1.ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ
บัญชี

11.บริษัทสำมมิตร สมำร์ท
โมบิลลิตี้ จำกัด
703 ถนนเพชรเกษม
แขวงบำงหว้ำ
เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ
โทร. 02-4082115

ธุรกิจบริกำร
ท่องเที่ยว

พนักงำนขับรถ

40

12.บริษัท วิชเวล โลจิสติกส์
46 ซอยเพชรเกษม แขวงบำงแค
เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร
โทร. 092-2974414

ขนส่งสินค้ำ

1.คนขับรถ
2.คนขนของ

2
3

ช/ญ 20-45 ปวช.-ป.ตรี 12,000 บ./ด

ช
ช

18-55
18-55

-

20,000 บ./ด
10,000 บ./ด
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ประเภทกิจการ

13.บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคำร์
จำกัด(มหำชน)
304 ซอยเพชรเกษม
ถนนมำเจริญ แขวงหนองค้ำงพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
โทร. 02-4200076

อุตสำหกรรม
ยำนยนต์

ตาแหน่งงาน
1.พนักงำนฝ่ำยผลิต
2.พนักงำนฝ่ำยผลิต
(คนพิกำร)
3.พนักงำนขับรถ

จานวน เพศ อายุ
30
2

วุฒิ

ช 21-45 ป.6 ขึ้นไป
ช/ญ 21-45 ป.6 ขึ้นไป

ค่าจ้าง
325 บ./ว
325 บ./ว

2

ช

21-45 ม.3 ขึ้นไป

14.นำยปกรณ์ชัย วำณิชำนันท์ บ้ำนพักส่วนบุคคล 1.แม่บ้ำน
หอพักเรือนแก้ว 155/24
ม.11 แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหำนคร
โทร. 0822264629

2

ญ

20-35

15.บริษัท ทองไทยกำรทอ จำกัด ผลิตเครื่องนุ่งห่ม 1.พนักงำนเย็บ
21 ซอยเพชรเกษม 81
2.ช่ำงซ่อมจักร
ถนนมำเจริญ แขวงหนองแขม
กรุงเทพฯ
โทร. 02-431-0050

50
1

16.บริษัท ชำร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำหน่ำยเคมีเกษตร
8 ซอยเพชรเกษม
ถนนเพชรเกษม 47 แขวงบำงแค
เขตบำงแค กรุงเทพฯ
โทร.02-4554193-7

1.พนักงำนขับรถ
ผู้บริหำร
2.พนักงำนส่งเสริม
วิชำกำรเพื่อกำรขำย
3.นักเคมี
4.พนักงำนประสำนงำน
ต่ำงประเทศ
5.พนักงำนขับรถ

1

ช

25

ม.3 ขึ้นไป 15,000 บ./ด

5

ช

23

ป.ตรีเกษตร 15,000 บ./ด

2
1

ช/ญ
ช/ญ

23
23

ป.ตรีเคมี 15,000 บ./ด
ป.ตรี 15,000 บ./ด

1

ช

30

วำงมำร์ค
พนักงำนเย็บ
บุคคล
บัญชี-ธุรกำร

1
20
1
1

ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ
ช/ญ

17.บริษัท ธัชสุมำพร จำกัด
ผลิตและจำหน่ำย
54 ซ.เพชรเกษม 77 แยก4-5 เสื้อผ้ำสำเร็จรูป
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหำนคร
โทร.02-8097009-11

ป.6

ช/ญ 18-45 ป.4 ขึ้นไป
ช 18-46 ม.3 ขึ้นไป

ม.3

325 บ./ว

10,000 บ./ด

325 บ./ว
325 บ./ว

9,500 บ./ด

18-60 ไม่จำกัด 15000 บ./ด
18-60 ไม่จำกัด 325 บ./ว
18-50 ปวช.-ป.ตรี 15000 บ./ด
18-50 ปวช.-ป.ตรี 15000 บ./ด

สามารถดูตาแหน่งงานว่างเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th/ar7

