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จเช มตฺตาสุข ธีโร
ผู้ฉลาดควรสละสุขเล็กน้อย เพื่อสุขยิ่งใหญ่
ของส่วนรวม
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สานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ให้บริการจัดหางานในเดือนมีนาคม 2564 โดยมีนายจ้าง
/สถานประกอบการ จ านวน 3 ราย แจ้ง ความต้อ งการแรงงาน (ตาแหน่ง งานว่า ง) จานวน 88 อัต รา
ผู้ลงทะเบียนสมัครงานจานวน 271 คนและผู้ลงทะเบียนสมัครงานได้รับการบรรจุงานจานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ
21.03 ของผู้ลงทะเบียนสมัครงาน และร้อยละ 64.77 ของความต้องการแรงงาน

ความต้องการแรงงาน
88 อัตรา

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
271 คน

ตาแหน่งงานจาแนกตามวุฒิการศึกษา
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อาชีพที่มีตาแหน่งงานมากที่สุด 5 อาชีพ

23%

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ
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เสมียนเจ้าหน้าที่

ช่างเทคนิค
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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ใช้ฝีมือในธุรกิจ
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อาชีพพื้นฐาน
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ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามเพศ

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการ
271 คน

จานวน 137 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.55
จานวน 134 คน
คิดเป็นร้อยละ 49.45

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามวุฒิการศึกษา

ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการจาแนกตามอายุ
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อาชีพที่มีผู้สนใจสมัครมากที่สุด 5 อาชีพ
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ใช้ฝีมือในธุรกิจ
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การบรรจุงาน
57 คน

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตาม
เพศ

จานวน 28 คน
คิดเป็นร้อยละ 49.12
จานวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 50.88

ผู้สมัครงานที่ได้รับการบรรจุจาแนกตามวุฒิการศึกษา

ผู้สมัครงานทีไ่ ด้รับการบรรจุจาแนกตามอายุ
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อาชีพที่มีผ้สู มัครงานที่ได้รับการบรรจุมากที่สุด 5 อาชีพ
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เสมียน เจ้าหน้าที่
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ช่างเทคนิค
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ

ใช้ฝีมือในธุรกิจ
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5 เทรนด์ธุรกิจบริการที่น่าสนใจ มาแรงพร้อมเติบโตในอนาคต
1. ธุรกิจสินค้าออร์แกนิก
สาเหตุที่ธุรกิจสินค้าออร์แกนิคน่าลงทุนและเป็นธุรกิจบริการที่น่าสนใจ ก็เพราะคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น หลายคน
ยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อของที่ดีต่อร่างกายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นเราขอฟันธงเลยว่าเทรนด์นี้ยังทาตลาดบนโลกธุรกิจได้อกี
นานแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นบริการจาหน่ายผักปลอดสารพิษแบบพร้อมกินส่งตรงถึงบ้าน บริการจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก ไปจนถึงบริการ
จาหน่ายอาหารที่แปรรูปจากผักและผลไม้ออร์แกนิก ก็พร้อมเติบโตสู้โควิด-19 ไปแบบยาวๆ

2. ธุรกิจร้านอาหารและบริการฟู้ดเดลิเวอรี่
ในช่วงที่ใครหลายคนต้องอยู่บ้านเพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ห้างสรรพสินค้าต้องปิดบริการชั่วคราว ส่วนร้านอาหารก็ต้อง
ปรับตัวเปิดขายแค่แบบซื้อกลับไปกินที่บ้านเท่านั้น ทาให้ธุรกิจบริการที่น่าสนใจตกไปอยู่ที่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ เพราะความสะดวก รวดเร็ว
สั่งซื้ออาหารจากร้านที่ต้องการได้โดยไม่ต้องออกนอกบ้าน ส่งตรงจากร้านถึงมือเราแบบทันใจ

3. ธุรกิจร้านสะดวกซัก
เพราะร้านสะดวกซักไม่จาเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะ เครื่องซักผ้าใช้ระบบอัตโนมัติ ทันสมัย สะอาดและได้มาตรฐานกว่าเครื่องซักผ้าหยอด
เหรียญ นอกจากนี้ยังเป็นบริการแบบครบวงจร ทั้งซัก ปั่น และอบแห้งได้ในที่เดียว หมดปัญหาไม่มีที่ตากผ้าหรือการซักผ้าในวันฝนตก ทา
ให้ธุรกิจนี้มาแรงมากในช่วงปีที่ผ่านมาและกลายเป็นธุรกิจบริการทีน่ ่าสนใจไปอย่างต่อเนื่อง

4. ธุรกิจออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง
ตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์โควิด-19 หลายคนก็หันมาให้ความสนใจกับการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองมากขึ้น ธุรกิจออกแบบและ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จึงเป็นธุรกิจบริการที่น่าสนใจมาตลอด แต่ยิ่งเข้าสู่ช่วงมาตรการกักตัวที่ทาให้เกิดเทรนด์การทาธุรกิจออนไลน์ใหม่ๆ และ
การขายสินค้าบนโลกออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม เสือ้ ผ้า หรือสินค้าอื่นๆ การออกแบบและผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จึงกลายเป็น
ธุรกิจมาแรงและเป็นส่วนสาคัญในการสร้างแบรนด์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ค่ะ

5. ธุรกิจคอร์สเรียนออนไลน์
โลกยุคใหม่ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) เพราะฉะนั้นการเรียนรู้จึงไม่จากัดแค่ในห้องเรียนอีก
ต่อไป ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน อายุเท่าไร อยู่ในวัยทางานหรือแม้แต่วัยเกษียณก็สามารถเรียนสิ่งที่สนใจหรืออยากเพิ่มทักษะให้ตัวเองได้ และ
นี่เองคือที่มาของธุรกิจคอร์สเรียนออนไลน์ ใครที่มีความรู้เฉพาะทาง มีความสามารถ มีทักษะที่อยากแบ่งปัน ก็สามารถหันมาสร้างคอร์
สเรียนของตัวเองได้ง่ายๆ ผ่านโลกโซเชียลมีเดีย

ที่มา : www.shopback.co.th/
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สรรพคุณ ฟ้าทะลายโจร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees (วงศ์ Acanthaceae)
ชื่ออื่น : ฟ้าทะลาย หญ้ากันงู น้าลายพังพอน เมฆทะลาย ฟ้าสะท้าน
ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย “ฟ้าทะลายโจร” จัดเป็นสมุนไพรทีม่ ีรสขม อยู่ในกลุ่มยาเย็น มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย
ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ เป็นสมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร)
กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบยาเดี่ยว
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกันอย่างแพร่หลาย มีข้อมูลสนับสนุนจากงานวิจัยทาง
คลินิก พบว่า สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีส่วนช่วยรักษาอาการของโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ (acute respiratory tract
infection) เช่น อาการไอ อาการเจ็บคอได้ดี ในปี พ.ศ.2555 ได้มีข้อมูลงานวิจัย จากผู้ป่วยจานวน 807 คน พบว่าผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก
ฟ้าทะลายโจรร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ ขนาดรับประทาน 31.5-200 มิลลิกรัม/วัน รับประทานเป็นเวลา 3-10 วัน มีผลช่วยลดความถี่และ
ความรุนแรงของอาการไอเนื่องจากไข้หวัด (common cold) และอาการอักเสบของระบบทางเดินหายใจส่วนบนได้
ในมุมมองการเกิดโรคหรืออาการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้น อาการไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นอิทธิพลของธาตุไฟที่เพิ่มปริมาณ
สูงขึ้น ทาให้เกิดอาการดังกล่าว เราจึงสามารถใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็น (สมุนไพรฟ้าทะลายโจร) เพื่อใช้ในการรักษาอาการทีส่ ่งผลมาจาก
อิทธิพลของไฟที่เพิ่มขึ้นได้ พูดง่ายๆคือ ใช้ความเย็น ปรับหรือลดปริมาณความร้อนในร่างกายให้สมดุลนั่นเอง แต่หากใช้ในปริมาณเกิน
ความจาเป็นก็อาจส่งผลทาให้ ร่างกายมีปริมาณความเย็นเกินไป ส่งผลทาให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาได้ เช่น อาการชาต่างร่างกาย
แขน-ขาอ่อนแรง ท้องอืดท้องเฟ้อ ท้องเสีย หรือผื่นแพ้ตามร่างกาย เป็นต้น

ยาฟ้าทะลายโจร (ยาเดี่ยว)
คาแนะนา
1.บรรเทาอาการเจ็บคอ
2.บรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ขนาดและวิธีใช้
- รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 2 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน

ข้อห้ามใช้
- ห้ามใช้ ในผู้ที่มีอาการแพ้ ฟ้าทะลายโจร
- ห้ามใช้ ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร เนื่องจากอาจทาให้เกิดทารกวิรูปได้

คาเตือน
- หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทาให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง
- หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วัน แล้วไม่หาย หรือ มีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ ยา ควรหยุดใช้ และพบแพทย์
- ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซมึ ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP) เนื่องจาก
- ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP1A2, CYP2C9 และCYP3A4

อาการไม่พึงประสงค์
- อาจทาให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบื่ออาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น
และอาจเกิดลมพิษได้

ที่มา : https://www.med.mahidol.ac.th/

.
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ขนมปลาไทญี่ปุ่น(ไทยากิ)
วัตถุดิบ
แป้งเค้ก
100 กรัม
เบกิ้งโซดา
2/3 ช้อนชา
น้าตาล
2 ช้อนโต็ะ
ไข่ไก่
1/2 ฟอง (30 กรัม)
น้าปลา
1 ml.
ส่วนผสมใส่ถั่วแดงญีป่ ุ่น ( ถั่วไดฟุกุ ) 250 กรัม ต่อ
น้าตาล 250 กรัม
เกลือเล็กน้อย

วิธีทา
1.นาไข่ไก่มีตีผสมกับน้าให้เข้ากัน
2.นาแป้ง เบกิ้งโซดา น้าตาล มาตีผสมให้เข้ากันผ่านตะแกรง 1 รอบ
3.จากนั้นจึงนาไข่ไก่มาผสมกับแป้งคนให้เข้ากันจนเนื้อเนียนกันดี
4.ตั้งกระทะให้ร้อน นาน้ามันนพืชทาพิมพ์เล็กน้อย เมื่กระทะร้อนได้ที่แล้ว จึงนาส่วนผสมลงในพิมพ์ จานั้น
ใส่ถั่วตรงกลาง แล้วจึงเอาส่วนผสมเททับถั่วอีกที แล้วค่อยปิดพิมพ์
5.รอจนสุก แล้วค่อยแคะขนมออกจากพิมพ์ ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วค่อยเสิร์ฟ

ที่มา : www. japanwagashi.wordpress.com
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“กิจกรรมผ่านเลนส์กล้อง”
เราจะพาท่านไปชมภาพกิจกรรมด้านอื่นๆ กับคอลัมน์ “กิจกรรมผ่ านเลนส์ กล้อง” เดือนกรกฎาคม 2564
ที่ผ่านมา พวกเราชาว สจก.7 ไปทาอะไรที่ไหนกันมาบ้าง
เดือนกรกฎาคมที่ผ่ านมา เจ้ าหน้ าที่ส านัก งานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ได้ออกเยี่ยมนายจ้าง/
สถานประกอบการในเขตพื้ น ที่ เพื่อ แนะน าการให้ บริ การตามภารกิจ หาต าแหน่ งงาน ตามโครงการศู นย์ ตรี เทพ
เพื่อการจ้างงานครบวงจร จานวน 2 แห่ง คือ





ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิตและจาหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 100 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 260,262,264 ซอยบางแค 9 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร





ประกอบกิจการเกี่ยวกับ แพ็คกิ้งกล่องกระดาษ
มีจานวนลูกจ้างประมาณ 30 คน
สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 41/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
รูปภาพการตรวจเยี่ยมบริษัท/ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

 ตาแหน่งงานที่รับสมัคร
- (พนักงานทั่วไป 2 อัตรา,พนักงานประสานงาน 2 อัตรา)
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ภาพการตรวจการชี้แจงการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
การให้สิทธิและการขอรับสิทธิมาตรา 35
ณ ที่ทาการไปรษณีย์ไทย ภาษีเจริญ
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
ระหว่าง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ผู้ให้สิทธิ
กับ
นางสาวจันทนาวรรณ มั่นออม คนพิการ ผู้ขอรับสิทธิ
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ตาแหน่งงานว่าง
สถานประกอบการ
๑. บริษัท นิวเอเชีย ซี จากัด
56/111-112 หมู่6

ประเภทกิจการ

ตาแหน่งงาน

จาหน่าย ปลีก/ส่ง - พนักงานขับรถส่งของ
ขิ้นส่วนยานยนต์ - พนักงานบัญชี

จานวน เพศ อายุ
1
1

วุฒิ

ค่าจ้าง

ช 25-45 ป.6ขึ้นไป 12,000/ด.
ช/ญ 25-45 ปวช.ขึ้นไป 15,000/ด.

ถ.บรมราชชนนี
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร 10170
โทร 086 387 9959

สามารถดูตาแหน่งงานว่างได้ที่ http://smartjob.doe.go.th/

