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สาระดี ๆ ในเล่ม

เกร็ดอาชีพ
> ขนมใส่ไส้ <

หน้า
- เกร็ดอาชีพ
- การหลอกลวงไปค้าประเวณีที่ประเทศมาเลเซีย
- ตารวจจับแก๊ง Call Center ในไต้หวัน
- ห้ามแรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพค้าขายในตลาดสด/ตลาดนัด
หาบเร่ แผงลอย หรือประกอบอาชีพส่วนตัว หากฝ่าฝืนจะถูกจับ
ปรับ ดาเนินคดี
- ตาแหน่งงานว่างจังหวัดลพบุรี
- คาสอนของพ่อ
- เกร็ดความรู้
- มุมสุขภาพ
14
- คลายเครียด
- คาถามนี้มคี าตอบ ?
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เลือกงาน...
-ไม่
โครงการดี
กิจกรรมเด่น
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ที่ปรึกษา นางสาวอัญชนา หิรัญพฤกษ์ จัดหางานจังหวัดลพบุรี
คณะทางาน นางกรกมล สุขสด นางวิไลลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ
นางนพรัตน์ แดงสอาด นางธีรนันท์ ธนะรุ่ง นางกันยารัตน์ วามเกษ
นางสาวสมใจ สูงเจริญ นางสุจิรา ศรีนิล นางสาวรุ่งกาญจน์ ศิริสลุง
นางเยาวลักษณ์ ชูช่วยสุวรรณ นางอมรรัตน์ ทองเณร
นางสาวธัญญธร พาณิชยุ์กุล นายธีระยุทธ์ หวันเสนา นางสาวอัจฉรา ขันตี
นายณัฐวุฒิ คงเจริญ นางสาวธัญกมล แก้ววิหาร
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ นุอินทร์ นายธนภัทร มาแก้ว
นายอิทธิพงศ์ โชคภูคา นายวัชระ แหยมทิพย์
นายจักรพันธ์ พุ่มต้นวงศ์ นางประคอง มหาวงษ์
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•
•

ไม่ตกงาน...
ใช้บริการจัดหางานจังหวัดลพบุรี

สายด่วน
กรมการจัดหางาน

วัตถุดิบ

•
•
•
•
•
•
•
•

น้าตาลปี๊ป 200 กรัม
เกลือป่น 1/2 ช้อนชา สาหรับไส้ , เกลือป่น 1 ช้อนชา
สาหรับกะทิ
มะพร้าวทึนทึกขูด
แป้งข้าวเหนียว 350 กรัม
น้าใบเตยปั่นละเอียด 300 มิลลิลิตร
กะทิ 800 มิลลิลิตร
แป้งข้าวเจ้า 80 กรัม
กลิ่นมะลิ 1 ช้อนชา
ไม้สาหรับกลัด หรือไม้จิ้มฟัน
ใบตองเช็ดสะอาดสาหรับห่อขนม

วิธีทา
1. นาใบตองที่สาหรับห่อมาตัดเป็น 2 ขนาด ฉีกใบตองชั้นนอก
5 นิ้ว และสาหรับชั้นใน 4 นิ้ว และนามาตัดมุมให้เป็นทรงวงรี
เช็ดให้สะอาด และนาไปลนไฟเล็กน้อยเพื่อให้ห่อขนมได้ง่าย
2. นามะพร้าวทึนทึกที่ขูดเป็นเส้นยาว เกลือป่น และน้าตาลปี๊บ
ลงไปกวนในกระทะทองเหลือง ใช้ไฟอ่อน กวนไปเรื่อยๆ
จนครบ 20 นาที จนส่วนผสมแห้ง จากนั้นก็ปิดไฟพักไว้ให้เย็น
ผสมแป้งข้าวเหนียวและน้าใบเตยเข้าด้วยกัน นวดแป้งจนเริ่ม
เป็นก้อน เสร็จแล้วให้คลุมด้วยพาสติกแรป
3. นากะทิ 1/4 ของกะทิทั้งหมดผสมกับแป้งข้าวเจ้า เกลือป่น
กลิ่นมะลิ ลงไปในกระทะ คนให้เข้ากันจนแป้งไม้จับตัวกัน
เป็นเม็ด แล้วค่อยเติมกะทิส่วนที่เหลือลงไป เปิดไฟอ่อนๆ
และคนไปเรื่อยๆ จนกะทิเหนียวข้น ปิดไฟพักไว้ให้เย็น
4. เมื่อตัวไส้เริ่มเย็นดีแล้ว ปั้นไส้ให้เป็นก้อนกลมๆ ขนาด 1 นิ้ว
จนหมด และปั้นตัวแป้งเป็นก้อนกลมขนาดใหญ่กว่าตัวไส้
เป็น 1 นิ้วครึ่ง แผ่แป้งให้แบนวางไส้ลงตรงกลาง และ
ห่อไส้ขนมให้มิด
5. เตรียมใบตองสาหรับห่อ นาใบตอง 2 ขนาดที่ตัดไว้เป็นวงรีมา
ประกบกัน นาหน้านวลทั้ง 2 แผ่น ชนกัน นาขนมที่ปั้นไว้
วางลงบนใบตอง และราดด้วยน้ากะทิ 1 ช้อนโต๊ะ และ
พับใบตองให้เป็นทรงสูง คาดทับด้วยใบมะพร้าวและคาด
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การหลอกลวงไปค้าประเวณีที่ประเทศมาเลเซีย
ส ำนั กงำนจั ดหำงำนจั งหวั ดลพบุ รี ได้ รั บแจ้ งจำกกรมกำรจั ดหำงำนว่ ำ สถำนเอกอั ครำชทู ตไทย
ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย รำยงำนควำมช่วยเหลือหญิงไทยถูกหลอกลวงไปทำงำนค้ำประเวณีในรัฐซำบำห์
เมื่ อเดื อนพฤศจิ กำยน 2560 สถำนกงสุ ลใหญ่ ณ เมื องโกตำบำรู ได้ รั บข้ อควำมขอควำมช่ วยเหลื อ
ผ่ำน Facebook ของหญิ งไทย 3 รำย ซึ่งถูกชำยชำวมำเลเซียเชื้อสำยจีน 2 รำย ชักชวนให้ท ำงำนร้ำนคำรำโอเกะในรัฐซำรำวัก
แต่กลับถูกหลอกให้เดินทำงไปเมื องโกตำกินำบำลู รัฐซำบำห์แทน และเมื่อเดินทำงถึงในวันที่ 26 ตุลำคม 2560 หญิงไทยถูกยึด
หนังสือเดินทำงและบังคับให้ค้ำประเวณี ต่อมำเจ้ำหน้ำที่สถำนเอกอัครรำชทูตฯ ได้ประสำนเจ้ำหน้ำที่ตำรวจมำเลเซียเพื่อให้กำร
ช่วยเหลือหญิงไทย และจับกุ มชำยชำวมำเลเซียเชื้อสำยจีน ซึ่งในเบื้องต้นได้ตั้งข้อหำกระทำควำมผิดตำมกฎหมำยกำรค้ำมนุษย์
ส่วนหญิงไทยเข้ำข่ำยเป็นเหยื่อค้ำมนุษย์ จึงถูกควบคุมตัวที่บ้ำนพักฉุกเฉินโกตำกินำบำลู เพื่อรอให้กำรเป็นพยำนในชั้นศำลในกำร
ดำเนินคดีกับจำเลย
สถำนเอกอัครรำชทูตไทยฯ ให้ข้อสังเกตว่ำช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ แนวโน้มของหญิงไทยเดินทำงไปค้ำประเวณีที่เมือง
โกตำกิ นำบำลู รัฐซำบำห์ ทั้ งโดยสมั ครใจและถูกหลอกลวงมี จ ำนวนเพิ่ มขึ้ นเรื่อย ๆ อย่ ำงมี นั ยส ำคัญ ส่ วนใหญ่ ถูกชักชวน
ผ่ำนเครือข่ำยคนไทยซึ่งรู้จักกับชำวมำเลเซียเชื้อสำยจีนในพื้นที่
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี จึงขอประชำสัมพันธ์ให้ประชำชน/คนหำงำนที่จะเดินทำงไป
ทำงำนในประเทศมำเลเซียทรำบ ทั้งนี้ หำกมีข้อสงสัยหรือต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติมสำมำรถสอบถำมได้ที่ กองบริหำร
แรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ โทรศัพท์ 0 2245 6708-9 จังหวัดลพบุรีติดต่อสอบถำมได้ที่สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
ลพบุรี เลขที่ 114 หมู่ 1 ถนนพระปิยะ ตำบลป่ำตำล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 036-422906 ในวันและ
เวลำรำชกำร…

ตารวจจับแก๊ง Call Center ในไต้หวัน
สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจำกกรมกำรจัดหำงำนว่ำ ส ำนักงำนแรงงำน ณ กรุงมะนิลำ
(ส่วนที่ 2) สำขำเมืองเกำสง (สนร.เกำสง) รำยงำนกรณีคนไทย จำนวน 8 คน เป็นคนงำนชำยที่หลบหนีสัญญำจ้ำง จำนวน 5 คน และ
หญิ งไทย จ ำนวน 3 คน ถูกจั บกุ มเมื่ อวันที่ 3 ธันวำคม 2560 ในข้อหำอยู่ร่วมแก๊ ง Call Center โดยคนไทยทั้ งหมดถูกชักชวน
จำกชำยชำวไต้หวันและขณะที่ ถูกจับกุมกำลังศึกษำคู่มื อวิธีกำรพูดหลอกลวงให้ คนไทยโอนเงิน ซึ่งยังไม่ ได้ลงมือปฏิบัติกำรจริง
หลังจำกสอบสวนแล้ว ตำรวจได้ ส่งเรื่องให้ อั ยกำรและได้ พิจำรณำส่ งตัวคนงำนชำยไทย 5 คน ให้ ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมื อง
ดำเนินกำรส่งกลับประเทศไทย สำหรับหญิงไทย 3 คน สนร.เกำสง แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่ำ มีชำยชำวไต้หวันหลอกให้เดิ นทำงเข้ำไป
ทำงำนในไต้หวันด้วยวีซ่ำนักท่องเที่ยว ทำงกำรไต้หวันจึงปล่อยตัวให้เดินทำงกลับประเทศไทยเอง
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สำนัก งำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี จึงขอประชำสัม พันธ์ให้ ผู้ที่ ป ระสงค์จะไปท ำงำนในไต้ห วัน
อย่ ำหลงเชื่ อกำรชั กชวนให้ เข้ ำร่ วมแก๊ ง Call Center ซึ่ งมี ควำมผิ ดตำมกฎหมำยถู กด ำเนิ นคดี และถู กส่ งกลั บประเทศไทย
หำกมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ต้ อ งกำรข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สำมำรถสอบถำมได้ ที่ กองบริ ห ำรแรงงำนไทยไปต่ ำ งประเทศ
โทรศัพท์ 0 2245 6708-9 จังหวัดลพบุรีติดต่อสอบถำมได้ที่สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี เลขที่ 114 หมู่ 1
ถนนพระปิยะ ตำบลป่ำตำล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 036-422906 ในวันและเวลำรำชกำร…
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ห้ามแรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพค้าขายในตลาดสด/ตลาดนัด หาบเร่ แผงลอย
หรือประกอบอาชีพส่วนตัว หากฝ่าฝืนจะถูกจับ ปรับ ดาเนินคดี

นางสาวอัญชนา หิรัญพฤกษ์ จัดหางานจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย โดยเฉพาะคนต่างด้าวประกอบอาชีพค้าขายในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย
พนักงานรักษาความปลอดภัย มัคคุเทศก์หรือนาเที่ยวในธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการ
การท างานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2560 งานดั งกล่ าวเป็ นงานห้ ามคนต่ างด้ าวท า และการที่ คนต่ างด้ าวจะท างาน
ในประเทศไทยได้จะต้ องดาเนิน การขอรับใบอนุญาตท างาน (Work Permit) จากนายทะเบีย นก่อน และจะต้อง
ท างานตรงกับ นายจ้าง ตรงตามสถานที่ ท างาน ตรงตามประเภทงานที่ ได้รับ อนุ ญ าต ไม่ สามารถเร่ขายของ
เป็น พนั กงาน หน้ าร้าน หรือผู้ประกอบธุรกิจการค้าเองได้ หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษทั้งฝ่ายแรงงานต่างด้าวแ ละ
นายจ้าง กรณีแรงงานต่างด้าวที่ทางานผิดประเภทหรือลักษณะงาน หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตมีโทษปรับ
ไม่เกิน 100,000 บาท และนายจ้างมีโทษปรับไม่เกิน 400,000 บาท ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน
มีโทษจาคุก ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 - 100,000 บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ และนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวที่ไม่มี
ใบอนุญาตทางาน มีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 - 800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน
สานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงาน
ต่างด้าวปฏิบัติต ามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติม หรือแจ้งเบาะแส
พฤติกรรมแรงงานต่างด้าวประกอบอาชีพ ค้าขายในตลาดสด/ตลาดนัด หาบเร่ แผงลอย หรือประกอบอาชีพ
ส่วนตัว ได้ที่สานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เลขที่ 114 หมู่ 1 ถนนพระปิยะ ตาบลป่าตาล อาเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 15000 หรือโทรศัพท์หมายเลข 036-422906 หรือ 086-322-8113

----------------------------------
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ตำแหน่งงำนว่ำงสำน ักงำนจ ัดหำงำนจ ังหว ัดลพบุร ี ประจำเดือนมกรำคม 2561

<<<ว่างงาน ตกงาน..อย่ารอช้า>>> ตาแหน่งงานว่าง...รอคุณอยู่
ลำดับ

ชื่อตำแหน่ง

1 พนักงำนฝ่ ำยผลิต

เพศ จำนวน อำยุ
ช/ญ

200

วุฒิ

เงื่อนไข-สวัสดิ กำร

18+ ไม่จำกัดวุฒิ - อัตรำค่ำจ้ำง 305 บำท/วัน
- สำมำรถยืนทำงำนนำน ๆ ได้

2 ช่ำงเทคนิค

ช/ญ

10

20-35

ปวส.

- สำขำช่ำงอุตสำหกรรม
- อัตรำค่ำจ้ำง 11,000 บำท/เดือน

3 พนักงำนรำยวันทัว่ ไป

ช/ญ

100 18-45 ไม่จำกัดวุฒิ - อัตรำค่ำจ้ำง 305 บำท/วัน

(ฝ่ ำยผลิต)
4 พนักงำนรำยวันทัว่ ไป

ชื่อ / ที่ต้ งั / ประเภทกิจกำร
บจก. เบทำโกร เซฟตี้มีทแพคกิ้ง
ต.ช่องสำริ กำ อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี
ประเภทกิจการ :
แปรรูปอาหาร (ชาแหละสุ กร)
บจก. อำยิโนะโมะโต๊ะ เบทำโกร
สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์

ช/ญ

25

18-45 ไม่จำกัดวุฒิ - อัตรำค่ำจ้ำง 305 บำท/วัน

ประเภทกิจการ :
ผลิตอาหารสาเร็จรูปและ

งำนอนำมัย

กึ่งสำเร็จรูปปรุงสุ กจำกเนือ้ สัตว์
5 พนักงำนฝ่ ำยผลิต

ช/ญ

250 18-45 ไม่จำกัดวุฒิ - อัตรำค่ำจ้ำง 305 บำท/วัน
- ทำงำนในที่เย็นได้ / เข้ำกะได้
- มีรถรับ-ส่ง

บจก. บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
ต.ช่องสำริ กำ อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี
ประเภทกิจการ : แปรรูปอาหาร

6 พนักงำนปฏิบตั ิกำร

ช/ญ

100 18-49

ป.6+

- อัตรำค่ำจ้ำง 305 บำท/วัน

(รำยวัน)

บจก. เบทำโกร เอ็มเอฟ เดลี่
ต.ช่องสำริ กำ อ.พัฒนำนิคม จ.ลพบุรี
ประเภทกิจการ :
เกษตรอุตสาหกรรม

7 ช่ำงบริ กำร

ชำย

5

23+

ปวช.+

- ทุกสำขำ

บจก. ศรี สมบูรณ์ ธุรกิจเซ็นเตอร์

8 ธุรกำรสินเชื่อ

หญิง

2

23+

ปวช.+

- ทุกสำขำ

ต.ท่ าหิ น อ.เมือง จ.ลพบุรี

9 เร่ งรัดหนี้สิน

ชำย

5

23+

ม.6+

- ทุกสำขำ

ประเภทกิจการ :
จำหน่ ำยรถจักรยำนยนต์

10 พนักงำนธุรกำรบัญชี

ช/ญ

5

24+ ปวช.-ป.ตรี - อัตรำค่ำจ้ำง 9,150-12,000 บำท/เดือน

11 กุ๊กและผูช้ ่วยกุ๊ก ครัวไทย ช/ญ

6

22+

ป.6+

- อัตรำค่ำจ้ำง 9,150-12,000 บำท/เดือน

บจก. ลพบุรีกิจวัฒนำ
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
ประเภทกิจการ :

ครัวจีน, ครัวยุโรป
12 แม่บำ้ น

ช/ญ

8

20+ ไม่จำกัดวุฒิ - อัตรำค่ำจ้ำง 9,150 บำทขึ้นไป

13 พนักงำนแคชเชียร์

ช/ญ

6

24+ ไม่จำกัดวุฒิ - อัตรำค่ำจ้ำง 9,150-12,000 บำท/เดือน

14 พนักงำนเสิร์ฟ

ชำย

4

22+ ไม่จำกัดวุฒิ - มีประสบกำรณ์

โรงแรม, ห้ องอาหารและจัดเลี้ยง

- อัตรำค่ำจ้ำง 9,150-12,000 บำท/เดือน
15 รู มบอย - เบอล์บอย

ชำย

4

22+ ไม่จำกัดวุฒิ - อัตรำค่ำจ้ำง 9,150 บำทขึ้นไป

ติดต่อสมัครงำนได้ที่ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี เลขที่ 114 ถ.พระปิ ยะ ม.1 ต.ป่ ำตำล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 เพื่อประสำนนำยจ้ ำงและรับหนังสื อส่ งตัว
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ลำดับ

ชื่อตำแหน่ง

16 ที่ปรึ กษำกำรขำย

เพศ จำนวน อำยุ
ช/ญ

12

25-35

วุฒิ
ปวช.+

เงื่อนไข-สวัสดิ กำร
- ทุกสำขำ
- มีประกันสังคม, อำหำรกลำงวัน,
ขึ้นเงินเดือนทุกปี

ชื่อ / ที่ต้ งั / ประเภทกิจกำร
บจก. เฉลิมชัยออโต้เซลล์
ต.เขำสำมยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
ประเภทกิจการ :
ผู้แทนจาหน่ ายรถยนต์ ฟอร์ ด

17 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรร้ำนฝึ กหัด ช/ญ

5

22+-26

18 พนักงำนบริ กำร

ช/ญ

10

18-45 ไม่จำกัดวุฒิ

ต.ท่ำศำลำ อ.เมือง จ.ลพบุรี

19 พนักงำนครัว

ช/ญ

10

18-45 ไม่จำกัดวุฒิ

ประเภทกิจการ :

ป.ตรี

- ทุกสำขำ

ร้ำนชำบูชิ สำขำบิ๊กซี ลพบุรี 1

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
20 พนักงำนขำย

ชำย

5

20-35

ม.6+

- อัตรำค่ำจ้ำง 9,150 บำท/เดือน

บจก. ซีอำร์ซี ไทวัสดุ

21 พนักงำน PC

ชำย

5

20-35

ม.6+

- อัตรำค่ำจ้ำง 9,150 บำท/เดือน

ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี

22 พนักงำนจัดเรี ยง

ชำย

5

20-35

ม.3+

- อัตรำค่ำจ้ำง 305 บำท/วัน

ประเภทกิจการ :
ห้ างค้ าปลีกวัสดุก่อสร้ าง

(ชัว่ ครำว)
23 พนักงำนคลังสินค้ำ

ชำย

3

24 ผูแ้ ทนขำยประจำภำค

ช/ญ มำก

25+

ม.6+

- อัตรำค่ำจ้ำง 9,150 บำท/เดือน

บจก.บำธไลน์

25+

ปวส.+

- อัตรำค่ำจ้ำง 15,000 บำท/เดือน

ต.ท่ำศำลำ อ.เมือง จ.ลพบุรี
ประเภทกิจการ :
จาหน่ ายวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่ งบ้ าน

25 ผูช้ ่วยสัตวแพทย์

ช/ญ

4

20+-30

ม.3+

- มีจิตใจรักสัตว์ และรักงำนบริ กำร

บจก. เอรำวัณ คอร์ปอเรชัน่
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
ประเภทกิจการ :
โรงพยาบาลสัตว์

26 ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยผลิต

ช/ญ

10

25-45

ป.ตรี

- มีประสบกำรณ์จะพิจำรณำพิเศษ
- อัตรำค่ำจ้ำงตำมตกลง

27 หัวหน้ำงำนฝ่ ำยผลิต

ช/ญ

30

23-40

ป.ตรี

- ทุกสำขำ
- อัตรำค่ำจ้ำง 13,000-16,000 บำท/เดือน

28 หังหน้ำงำนวิศวกรรม

ชำย

10

23-40

ป.ตรี

- อัตรำค่ำจ้ำงตำมตกลง

29 ช่ำงไฟฟ้ำ, ช่ำงเครื่ องกล

ชำย

15

19-35

ปวช.+

- อัตรำค่ำจ้ำง 11,500-12,500 บำท/เดือน

30 พนักงำนฝ่ ำยผลิต,

ช/ญ

150 18-50 ไม่จำกัดวุฒิ - อัตรำค่ำจ้ำง 305 บำท/วัน

บจก. สหฟำร์ม
ต.ห้วยหิ น อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุรี
ประเภทกิจการ :
แปรรูปไก่ สดแข่ แข็ง

ไฟฟ้ำ, เครื่ องกล

ติดต่อสมัครงำนได้ที่ สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดลพบุรี เลขที่ 114 ถ.พระปิ ยะ ม.1 ต.ป่ ำตำล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 เพื่อประสำนนำยจ้ ำงและรับหนังสื อส่ งตัว
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คำสอนของพ่อ
1. พ่อสอนให้เราสุจริตและมุ่งมั่น “…คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์
ส่วนรวมที่สาคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริต และความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทางานยิ่งใหญ่ที่คุณเป็นประโยชน์แท้จริงได้สาเร็จ …”
2. พ่อสอนให้เราสนับสนุนคนทาดี ไม่เห็นผิดเป็นชอบ “…ในบ้านเมื องนี้ มีทั้ งคนดีและคนไม่ดี ไม่มี ใครที่จ ะทาให้ทุ กคน
เป็นคนดีได้ทั้งหมด การทาให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทาให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี
ให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอานาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้…”
3. พ่อสอนให้เรารักษาสัจจะ “…สัจจะวาจานั้นเป็นรากฐานของการทางาน หรือการดารงชีวิตที่ดีที่งาม ที่มีความก้าวหน้า
มีความสาเร็จ‘สัจ’ เป็นการตั้งใจ ตั้งจิตใจ ‘วาจา’ เป็นคาพูดออกมา แสดงถึงคาพูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะ
ทาอะไรเพื่อความสาเร็จในงานนั้น…”
4. พ่อสอนให้เรารู้จักและปฏิบัติตามหน้าที่ข องตน “…ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กั บอวัยวะ
ทั้งปวงที่ป ระกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดารงอยู่ได้ เพราะอวัยวะใหญ่น้อยท างานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไร
ชาติบ้านเมือง ก็ดารงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆ ตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น…”
5. พ่อสอนให้เราใช้ ทรัพยากรอย่า งฉลาด “…ทุ กวันนี้ป ระเทศไทยยังมี ท รัพยากรพร้อมมู ล ทั้ งทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรั พ ยากรบุ ค คล…ข้อ ส าคัญ เราต้อ งรู้จั ก ใช้ท รัพ ยากรนั้ น อย่ างฉลาดคือ ไม่ น ามาทุ่ ม เทใช้ให้ เปลื องไปโดยไร้ป ระโยชน์
หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หากแต่การระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา
เหตุผลและความถูกต้องเหมาะสมโดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตอั นยืนยาว”
6. พ่อสอนให้เราดูแลรักษาป่าไม้ “…เราจะทาให้ประเทศไทยกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ มีความชุ่มชื่นได้ ขออย่าไปรังแกป่า
เท่านั้นเอง…”
7. พ่อสอนให้เราคิดเผื่อถึงอนาคตไม่ว่าจะทาอะไรก็ตาม “…ทุกปีที่ผ่านมา น้าลดแล้วก็ลืม ฉะนั้นปีนี้ขอให้เก็บทุกสิ่งทุกอย่าง
ไว้ เป็ น หลัก ฐานประกอบการแก้ ไขในอนาคตในส่ ว นพระองค์ ก็ จ ะน าข้ อ มู ล เหล่ า นี้ เข้ าเครื่อ งคอมพิ วเตอร์ไว้เ พื่ อ เป็ น
สิ่งเปรียบเทียบกับปัญหาในอนาคต…”
8. พ่อสอนให้เราเข้า ใจคาว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” อย่ างถูกต้อง “…ความพอเพียงนี้ไม่ ได้หมายความว่าทุก ครอบครัว
จะต้อ งผลิตอาหารของตั วจะต้อ งทอผ้าใส่เอง อย่างนั้ นมั นมากเกิ นไป…มี เงินเดือนเท่ าไหร่ จะต้องใช้ภายในเงินเดือน..
กู้เงินนั้น เงินจะต้องให้เกิดประโยชน์ มิใช่กู้สาหรับไปเล่น ไปทาอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์…”
9. พ่อสอนให้เราเสียสละเพื่อส่วนรวม “…(Our loss is our gain) ‘ขาดทุนของเราเป็นกาไรของเรา หรือ เราขาดทุนเราก็ได้
กาไร’…การเสีย คือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการที่คนอยู่ดีมีสุข เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้ …”
10. พ่อสอนให้เราประพฤติตนให้ถูกต้องตามหลักธรรม “…ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและ
การหาเลี้ยงชีพชอบเป็น หลัก ส าคัญ ผู้ที่ จ ะสามารถประพฤติชอบ และหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้น ย่อมจะมีทั้ งวิชาความรู้
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ทั้งหลักธรรมทางศาสนาเพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับใช้กระทาการทางานสิ่งหลัง เป็นปัจจัยสาคัญสาหรับส่งเสริม
ความประพฤติ และการปฏิบัติงานให้ชอบคือให้ถูกต้องและเป็นธรรม”
11. พ่อสอนให้เรามุ่ งมั่ นที่จะเป็นคนดีแ ละไม่ หวั่นไหวต่อการยุ ยุงให้แตกสามัคคี “…ในปัจจุบันนี้ ศัตรูของเรามาในรูป
การก่ อ การร้ าย มาด้ วยอาวุธก็ ม ากแต่ม าในรูป การก่ อ การร้ ายด้ วยการยุ ย งให้ แ ตกแยกกั น ก็ ม ากเหมื อ นกั น และไม่ ใช่
ตามชายแดน ในเมืองใหญ่ ๆ ในภาคต่าง ๆ ทุกภาคแม้แต่ในภาคกลางนี้ แม้แต่กรุงเทพฯนี้ก็มีการแทรกซึมและการยุแหย่
ให้เกิดความแตกสามัคคีให้เกิดความยุ่งยาก เป็นสงครามสมัยใหม่ขอให้พิจารณาดู ถ้าทุกคนเข้มแข็ง มุ่งหน้าที่จะเรียน และ
มุ่งหน้าที่จ ะตั้งตัวเป็นคนดี ก็เท่ากั บทุ กคนเป็นทหารทั้งชายหญิง ช่วยบ้านเมื องให้ดารงอยู่และเมื่ อบ้านเมืองดารงอยู่แล้ว
เอกชนทุกคน ก็จะอยู่ได้ด้วยความผาสุก”
12. พ่ อสอนให้ เราคิ ด อย่ า งเป็ นกลาง “…หลั ก ของคุ ณ ธรรมคือ การคิ ด ด้ว ยจิ ต ใจที่ เ ป็ น กลาง ก่ อ นจะพู ด จะท าสิ่ ง ไร
จาเป็นต้องหยุดคิดเสียก่ อ นเพื่ อ รวบรวมสติให้ตั้งมั่ น และจิตสว่างแจ่ม ใส ซึ่ง เมื่ อฝึก หัดคุ้นเคยชานานแล้วจะกระท าได้
คล่องแคล่วช่วยให้ส ามารถแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องต่ างๆ ให้ ผู้ฟัง ได้เข้าใจได้ง่ายได้ชัด ไม่ ผิดทั้ งหลัก วิชา ทั้ งหลั ก
คุณธรรม…”
13. พ่อสอนให้เราดูแลรักษาสุขภาพของเราเอง “…การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี
และสั งคมที่ มั่ น คงเพราะร่างกายที่ แข็ งแรงนั้ น โดยปกติจ าอานวยผลให้สุ ขภาพจิต ใจสมบู ร ณ์ เมื่ อมี สุ ขภาพสมบูร ณ์ ดี
พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกาลังทาประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระ
แก่สังคมด้วย คือเป็นผู้แต่งสร้างมิใช่ผู้ถ่วงความเจริญ…”
14. พ่อสอนให้เราเข้มแข็ง “…ความเขมแข็งในจิตใจนี้เปนสิ่งที่สาคัญที่จะตองฝกฝนแตเล็ก เพราะวาตอไปถามีชีวิตที่ลาบาก
ไปประสบอุปสรรคใดๆ ถาไมมีความเขมแข็ง ไมมีความรู ไมมีทางที่จะผานอุปสรรคนั้นไดเพราะวา ถาไมเจออุปสรรคอะไร
ก็ไมมีอะไรที่จะมาชวยเราได แตถามีความรู มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข็มแข็ง ในกาย ในใจ ก็สามารถที่จะผานพนอุปสรรค
ตางๆ นั้นได…”
15. พ่ อสอนให้เราเคารพสิ ทธิ ข องผู้อื่ น “…การมี เสรีภาพนั้ น เปนของดีอ ยางยิ่ง แตเมื่ อ จะใชจ าเปนตองใชดวยความ
ระมั ด ระวัง และความรั บ ผิ ดชอบมิ ใหลวงละเมิ ด เสรี ภ าพของผู อื่ น ที่ เ ขามี อ ยู เทาเที ย มกั น ทั้ ง มิ ใหกระทบกระเทื อ นถึ ง
สวัสดิภาพ และความเปนปกติสุขของสวนรวมดวยมิฉะนั้น จะทาใหมีความยุงยากจะทาสังคมและ ชาติประเทศตองแตกสลาย
โดยสิ้นเชิง …”
16. พ่อสอนให้เรามีสติในการเผยแพร่ข่าวสาร “การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวังหรือแมแตคาพูด งายๆ เพียงนิดเดียว
ก็สามารถท าลายงานที่ผู มีความปรารถนาดีทั้งหลายพยายามสรางไวดวยความยากลาบากเปนเวลาแรมปหากจะแกตัววา
การพูดพลอย ๆ เพี ยงสองสามคานี้ เปนเรื่อ งเล็ก ไมนาจะเก็ บมาถือเปนเรื่องใหญเลยก็ไมถูกเหมือนฟองอากาศนิดเดียว
ถาเขาไปอยูในเสนเลือด ก็จะสามารถปลิดชีวิตคนไดทั้งคน..”
17. พ่ อสอนให้เรารู้จัก เป็ นผู้ให้ “…ประเทศหรือ สัง คมจะอยู ไดก็ เพราะมี ผู ที่ ให คือ ในหมู ม นุ ษยตองมี พ วกที่ ให และ
พวกที่รับ…”
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18. พ่อสอนให้เราประหยัดอดออม “…การใชจายอยางประหยัดนั้น จะเปนหลักประกันความสมบูรณพูนสุขของผูประหยัด
และครอบครัวชวยปองกันความขาดแคลนในวันขางหนา การประหยัดดังกลาวนี้จะมีผลดีไมเฉพาะแกผูที่ประหยัดเทานั้น
ยังเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย…”
19. พ่อสอนให้เราสามัคคีและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน “…คนเราอยูคนเดียวไมได จะตองอยูเปนหมูคณะและถาหมูคณะ
นั้นมีความสามัคคี คือ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ชวยเหลือในทุกเมื่อชวยกันคิดวาสิ่งใดควร สิ่งใดไมสมควร สิ่งใดที่จะทาให
นามาสูความเจริญความมั่นคง ความสุข ก็ทาสิ่งใดที่นามาซึ่งหายนะหรือเสียหาย ก็เวน และชวยกันปฏิบัติทั้งหนาที่ทางกาย
ทั้งหนาที่ทางใจ…”
20. พ่อสอนให้เราเป็นคนดี “…การทาความดีนั้น โดยมากเปนการเดินทวนกระแสความพอใจและความตองการของมนุษย
จึง ท าไดยากและเห็ นผลชา แตก็จ าเปนตองท า เพราะหาไม ความชั่ ว ซึ่ งท าไดงายจะเขามาแทนที่ แลวจะพอกพู นขึ้ น
อยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว…
จากคาสอนทั้ง 20 ข้อที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง
รัช กาลที่ 9 มีพ ระราชประสงค์ให้เ ราทุก คนเป็นคนดีรู้จั กหน้า ที่ และรัก กัน ทั้ งนี้ เพื่ อ ความสงบสุข เป็ นปึ กแผ่นของ
ประเทศชาตินั่นเอง...

10

>> เกร็ดความรู้ …
10 ข้อคิดการทางานเป็นทีม

1. มองที่เป้าหมาย : ทุกอย่างสาคัญแต่เป้าหมายของเราคืองานต้องเสร็จเรียบร้อยและดีตามที่ได้รับมอบหมาย
มองไปที่เป้าหมายข้ามพ้นอย่างอื่นที่คอยรบกวนจิตใจเรา
2. ทัศนคติต่อผู้อื่น : เปิดใจให้กว้างยอมรับในคนอื่นอย่าอคติเขาในเรื่องใดเรื่องนี้ที่สาคัญคือทางานให้ได้เป็นพอ
และเข้ากันให้ได้เรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้เก็บไว้ทีหลัง ต้องรู้จักการมองโลกในแง่ดีเป็นคนคิดบวก
3. ความเปราะบาง : อย่าหัดเป็นคนขี้ใจน้อยเวลาเพื่อนในทีมไม่ฟังหรือโดนตาหนิ จงมุ่งมั่นจนงานสาเร็จเป็นพอ
4. ความสามัคคี : ต่อ ให้จะมาจากต่างที่ต่างทางกันแต่ในเมื่อมาร่วมหัวจมท้ายทางานร่วมกันแล้วจงสามัคคี
แบ่งหน้าที่ทางานให้สัมพันธ์กันให้ได้
5. รับฟังความเห็น : ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ นาของทีม หรือลูก น้องในทีม อย่าเอาความเห็นตัวเองเป็นใหญ่รับ ฟัง
ความคิดจากคนอื่นบ้างเผื่อจะมีอะไรดีๆ
6. ขยันและตั้งใจ : ทางานร่วมกับผู้อื่น อ่าอันที่จริงทางานหรือทาอะไรต้องขยันและตั้งใจเพื่อที่งานจะได้เสร็จ
และสมบูรณ์ อย่าทาตัวเองให้เป็นตัวถ่วงทีม ถ้าทาข้อนี้ได้เราจะเข้าข่ายพนักงานที่ดีได้ไม่ยากเลย
7. ให้อภัย : งานที่ทามันต้องมีผิดพลาดกันบ้างจงให้อภัยและช่วยกันแก้ไข มัวแต่โทษกันไปมาหรือด่าไปแรงๆ
งานมันไม่เสร็จหรอกต้องลงมือช่วยกัน
8. แยกแยะเรื่องส่วนตัว : บางคนอาจจะมีปัญหาส่วนตัวกันมาหรือมีเรื่องปัญหาชีวิตติดตัวมาจงยกมันออกไป
ในเมื่อตอนนี้คือการทางานเพื่อเป้าหมายให้งานเสร็จเก็บมันเอาไว้งานเสร็จค่อยมาว่ากันอีกทีจงทางานอย่างมืออาชีพ
9. สื่อสาร : การท างานมากกว่า 1 คนคือตัวเองนั้นเวลาจะพูดคุ ยสื่อสารอะไรนั้นต้องเอาให้ เข้าใจตรงกั น
ทั้ง 2 ฝ่ายไม่งั้นงานที่ออกมาอาจมีปัญหาเอาได้
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10. เห็ นแก่ตั ว : อย่าเอานิ สั ยเห็ นแก่ ตั วมาใช้ง านการท างานเป็ น ที ม หรือ งานกลุ่ ม เลื อกเอาแต่ ง านสบาย
หรือ งานน้อ ยท าตัว เป็ นตั วถ่ว งขี้เกี ยจ นิ สัย แบบนี้น อกจากเพื่ อ นร่ว มงานจะรั ง เกี ย จแล้วงานอาจมี ปั ญ หาไม่ เสร็ จ
หรือออกมาไม่ดีทุกคนจะโทษว่าเป็นความผิดเอาได้

*******************************************
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มุมสุขภาพ
ประโยชน์ผลไม้เบอร์รี่ สุดยอดสารอาหารดีที่ควรได้รับเต็มๆ
อาหารที่เรากิน กัน หลากหลายชนิด นั้น คงไม่มีอาหารใดที่จะมีประโยชน์มากกว่าผักผลไม้
อีกแล้ว และเพราะเหตุนี้นี่เอง เราจึงต้องหันมากินผักผลไม้ให้มาก ๆ สาหรับวันนี้เราก็มีประโยชน์จากผลไม้
กลุ่มเบอร์รี่มาฝากกัน สาวๆ คนไหนอยากมีสุขภาพดีและผิวสวยเปล่งปลั่ง อย่ารอช้า.. เรามาทาความรู้จัก
ไปพร้อมกัน เลยนะคะว่าสุด ยอดสารอาหารดีๆ ที่ร่างกายควรได้รับ แถมยังช่วยป้องกันโรคหวัด ได้อีกด้ว ย
ดัง นั้ น เราควรใส่ ใจหั น มากิน ผั กผลไม้ ที่ ให้ วิ ต ามิ น ซีสู ง ไว้ ก่ อ น แน่ น อนว่ าผลไม้ ก ลุ่ ม เบอร์รี่ ที่ มี ร สเปรี้ ย ว
อย่างสตรอเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ เชอร์รี่ และแครนเบอร์รี่ ก็เปี่ยมไปด้วยสุดยอดวิตามินซีที่ช่วยป้องกันโรคหวัด
อย่างได้ผล แถมยังช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันได้ด้วย เสริมความจาให้แม่นยาขึ้น ใครที่มีปัญหาขี้หลง
ขี้ลื ม กัน อยู่บ่ อ ยๆ กิ น ผลไม้ เหล่ านี้ ไม่ มีผิ ด หวังอย่ างยิ่งค่ ะ เนื่ อ งจากมัน มี ส ารต้ านอนุมู ล อิ สระสู งนั่ น เอง
เพราะฉะนั้น กินเป็นประจาระบบการท างานของสมองและประสาทจะต้องดีขึ้น เพราะมันจะป้องกันไม่ให้
เซลล์เสื่อมสภาพ ทั้งยังช่วยให้เกิดการซ่อมแซมเซลล์ในตัว มั่นใจได้เลยค่ะว่าปัญหาขี้ลืมสามารถโบกมือ ลา
กันไปได้เลย ป้องกันโรคได้หลายชนิด เนื่องจากผลไม้กลุ่มเบอร์รี่นี้ เป็นแหล่งของวิตามินหลากหลายชนิด ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็น วิตามิน A B C E K และโพแทสเซียมซึ่งเป็นสารที่ร่างกายจาเป็นได้รับทั้งสิ้น เมื่อร่างกายได้รับ
อย่างเพี ย งพอก็จะสามารถท าหน้ าที่ ซ่อมแซมเซลล์ ช่วยรักษาบาดแผลให้หายเร็ว ป้องกันการเกิด มะเร็ง
ลดโรคเกาท์และบรรเทาอาการปวดตามข้อได้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีประสิท ธิภาพซึ่งช่วยลดการอักเสบของ
หลอดเลื อ ดอั น เป็ น สาเหตุ ในการเกิ ด โรค หั ว ใจ โรคทางสมอง และทางระบบประสาท ขณะเดี ย วกั น
สารสีแดงๆ ที่พบจากเบอร์รี่นั้นยังสามารถต่อต้านความเสื่อมชราของร่างกายและทาให้ผิว พรรณเปล่งปลั่ง
ได้ด้วย บารุงผิวพรรณให้อ่อนเยาว์เปล่งปลั่ง ใครที่กลัวแก่ก่อนวัยบอกเลยค่ะว่ากินผลไม้ต ระกูลเบอร์รี่แล้ว
ผิวสวยสดใสแน่ นอน เพราะสารต้านอนุ มูลอิสระจะท าหน้าที่ทั้งต่อต้านริ้วรอย ช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวหนั ง
ที่เสื่อมสภาพหรือสึกหรอให้กลับมาสดใสอีกครั้ง ฟื้นฟูการเสริมสร้างคอลลาเจน จึงทาให้ผิวพรรณอ่อนเยาว์
กว่าวัย คุ ณ จะมี ผิว สวยเปล่งประกายสดใสจากภายในได้อ ย่างไม่ย ากเย็น อีกเลย ทราบกัน ไปแล้ว นะคะ
ว่าประโยชน์จากผลไม้เบอร์รี่นั้นมีมากมายเพียงพอ ทั้งบารุงสุขภาพร่างกาย ต่อต้ านโรคหวัด ป้องกันมะเร็ง
และอาการต่างๆ ที่ร่างกายบกพร่องแถมยังทาให้ผิวพรรณสาวๆ สวยอีกต่างหาก ไม่เลือกหามากินกัน บ้าง
คงไม่ได้แล้วนะคะ
****************************************
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เรื่อง : สอนว่ายน้า
ณ โรงพยาบาลบ้ า แห่ ง หนึ่ ง มี ค นบ้ า เป็ น จ านวนมาก
ทาให้มีเนื้อที่ไม่เพียงพอแก่การอยู่อาศัยของผู้ป่วยทางโรงพยาบาล
จึงได้จัดให้ มีการทดสอบผู้ ป่วยที่เป็นบ้ า าาาาา โดยทาการสู บน้ า
ออกจากสระว่า ยน้ าจนแห้ งเหื อด แล้ วจึงปล่ อย ผู้ป่ วยให้ ลงไป
เล่ น น้ าในสระว่า ยน้ า โดยมี อุบ ายอยู่ ว่า ถ้ า ผู้ ป่ วยคนใดไม่ ล งไป
เล่ นน้ าในสระว่า ยน้ าก็ แ สดงว่า ผู้ ป่ วยคนนั้ นหายจาก อาการบ้ า
(เพราะสระว่าย น้าถูกสูบน้าออกจนแห้ง) จากนั้นทางโรงพยาบาล
ก็จะส่งตัวผู้ที่หายจากอาการบ้ากลับบ้าน หลังจากที่ปล่อยคนบ้ า
ให้ ไปเล่ นน้ า คนบ้ า ทุกคนต่ างก็ ล งเป็ นเล่ น น้ าในสระอย่ า งสนุ ก
แต่ทว่ามีผู้ป่วยรายหนึ่งนั่งอยู่ริมสระและไม่ลงไปเล่นน้ากะเพื่อนๆ
ผู้ป่วยคนนั้นชื่อนายหิด
หมอ : อ้าว ! นายหิดทาไม่ไม่ลงไปเล่นน้ากะเพื่อนหล่ะ

“ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางที่จะแก้ไขได้
ถ้าแก้ คนเดีย วไม่ ได้ก็ ช่วยกั นคิด ช่วยกั นแก้ ห ลาย ๆ คน
หลาย ๆ ทางด้ ว ยความร่วมมื อ ปรองดองกั น ปั ญ หาที่
เกิดขึ้นนั้นจักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางและบั่นทอน
ทาลายความเจริญและความสาเร็จของการงาน"

คำถำม : ก่อนตั ดสิ นใจไปทางานต่ างประเทศ เราต้องทราบ
อะไรบ้าง และการเดินทางไปทางานอย่างถูกต้องมีวิธีไหนบ้าง ?

คำตอบ : ก่ อนอื่นเราต้ องทราบว่าตัวเรามีคุณสมบัติ เบื้องต้ น
พร้อมที่จะไปทางานกับนายจ้างในต่างประเทศหรือไม่ อย่าเสียค่าใช้จ่าย
หมอ : ถ้าอย่างนั้น แสดงว่าเธอก็หายแล้ว เดี๋ยวหมอจะ มากเกิ น ไปเพราะอาจมี ร ายได้ ที่ ไม่ คุ้ ม ค่ า ในการลงทุ น ควรคิ ด ว่ า
ส่งตัวเธอกลับบ้าน
มีเป้าหมายจะได้รับประโยชน์และผลตอบแทนที่ได้จากการไปทางาน
นายหิ ด : ก็ได้ครับ แต่ก่อนจะส่งผมกลับบ้าน หมอช่วย เป็นผลดีต่อความมั่นคงในชีวิตระยะยาวอย่างไร และสิ่งที่ดาเนินการอยู่
เป็นการไปทางานต่างประเทศอย่างถูกต้องหรือไม่
สอนผมว่ายน้าก่อนซิครับ ผมจะได้ลงไปเล่นน้ากะเพื่อนได้
การเดิ นทางไปทางานต่า งประเทศอย่ างถู กต้ องได้
หมอ : ! ? ! ?…
มีดังนี้
1. การแจ้งไปทางานต่างประเทศด้วยตนเอง
2. ไปทางานโดยรัฐเป็นผู้จัดส่ง
☺☺☺☺☺☺☺
3. บริษัทจัดหางานจัดส่งไปทางานต่างประเทศ
4. นายจ้า งในประเทศพาไปท างานหรื อฝึ กงาน
ในต่างประเทศ
นายหิด : หมอจะบ้ารึป่าว

