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วารสารส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต  

Phuket Provincial Employment Office.  

วันเข้ำพรรษำ 1 ค ่ำ เดือน 8 ปี 2562 ตรงกับ วันพุธที่ 17 กรกฎำคม 2562 

ลด ละ เลิก เหล้าเขา้พรรษา 



เดียว 
ในแผ่นดิน 

ทกัทายกอ่นเปดิเลม่ 

         ข่าวสารส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ฉบับน้ี มีข่าวสารที่เป็นประโยชน์น ามาฝากมากมาย อาทิ Smart News,         
ข่าวสารแรงงานไทยต่างประเทศ, วาไรตีค้นกับงาน, สาระน่ารู้, สุขภาพดี...ชีวิตดี ,  FOOT FIT FOR FIRE , ข้อคิด...สะกิดใจ ,    
แนะแนวอาชีพสู่ไทยแลนด์ 4.0 , มุมอาชีพอิสระ , ข่าวสารตลาดแรงงานในจังหวัดภูเก็ต และเที่ยวเกาะภูเก็ต 

     ส าหรับผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการเปลี่ยนงาน สนใจหาข้อมูลต าแหน่งงานว่าง  ทั้งในและ
ต่างประเทศ หรือต้องการประกอบอาชีพอิสระ สามารถเปิดอ่านได้จากข่าวสารฉบับน้ีหรือเข้ามาใช้บริการด้วยตนเอง        
ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต นอกจากน้ีท่านสามารถลงทะเบียนหางานออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ 
http://smartjob.doe.go.th หรือดูต าแหน่งงานผ่านทางเพจ Facebook ส านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต 

      “บรกิารดว้ยใจ เพือ่
คนไทยมงีานท า” 

          บรรณาธกิาร 

 

“...เมื่อมีโอกาสและมีงานท า ควรเต็มใจท า 
โดยไม่จ าเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด  
ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ท างานได้จริงๆนั้น  
ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมท าได้เสมอ ถ้ายิ่งมี
ความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์
สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลส าเร็จในงานที่
ท าสูงขึ้น...’ 
 

 
 

 
พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิ พลอดุ ลย เดชมห าราช  บรมน าถบพิต รในพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  
๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ 

 



SMART.NEWS 

 

          การศึกษาใหม่ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอายุรศาสตร์ พบว่า แสงประดิษฐ์ที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอ

โทรทัศน์ สมาร์ตโฟน และแท็บเล็ต เป็นอันตรายต่อคุณภาพการนอนหลับ คนที่สัมผัสกับแสงนี้ นานๆ  

ในตอนกลางคืน จะมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนและน้้าหนักเพิ่มสูงขึ้น 1 

 

          นักวิจัยจาก สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institute for Health) หรือ NIH ได้ท้าการทดสอบกับคนที่มี

สุขภาพดีไม่มีโรคประจ้าตัวกว่า 44,000 คน อายุระหว่าง 35-74 ปี และใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลนานถึง 6 ปี  

ซึ่งผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า คนที่นอนหลับพร้อมเปิดทีวีทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนมีโอกาส 17 เปอร์เซ็นต์ 

 ได้รับน้้าหนักตวัเพิ่ม 5 กิโลกรัมหรือมากกว่านั้น, 22 เปอร์เซ็นต์มีแนวโน้มเป็นภาวะน้้าหนักเกิน และมีความเสี่ยง

เป็นโรคอ้วนสูงถึง 33 เปอร์เซ็นต์ 

          โดยข้อมูลทั้งหมดสอดคล้องกับผลการศึกษาของนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยนอร์ทเวส  เมื่อปี 2018  

ที่ระบุไว้ว่า การได้รับแสงประดิษฐ์ต่าง ๆ ในระหว่างนอนหลับ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความ ต้านทาน 

ต่ออินซูลิน ซึ่ ง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน , ระดับน้้าตาลในเลือดสูง , ความดันโลหิตสูง และ

โรคเบาหวาน           

 ดังนั้นการดูฟุตบอลหรือดูซีรีส์ตอนดึก แล้วเผลอหลับไปพร้อมกับทีวี แท็บเล็ต สมาร์ตโฟน  

รวมไปถึงเปิดไฟห้องทิ้งไว้ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด หากเป็นไปได้เมื่อรู้สึกง่วงให้รีบจัดการ

ธุระและปิดไฟนอนทันที เพราะการหลับสนิทในที่มืดไม่เพียงส่งผลดีต่อสุขภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ร่างกาย

แข็งแรงขึ้นด้วย 
 

ข้อมูลจาก : askmen.com, standard.co.uk, forbes.com 



076-219660 ต่อ 11

https://www.doe.go.th/phuketส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดภูเกต็

ไปท ำงำนเมืองนอก ไม่ถูกหลอก บอกจัดหำงำน

ประเภทกิจการ : โรงแรมและคาสิโน

Sands China Limited

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

1. พนักงานเสิร์ฟ/บาร์เทนเดอร์ จ านวน 30 อัตรา ค่าจ้าง 12,100 เหรียญมาเก๊า 

หรือประมาณ 48,400 บาท

2. พนักงานต้อนรับ จ านวน 11 อัตรา ค่าจ้าง 12,000 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 

48,000 บาท

3. พนักงานท าความสะอาดห้องพัก จ านวน 20 อัตรา ค่าจ้าง 11,800 เหรียญมาเก๊า 

หรือประมาณ 47,200 บาท

4. พนักงานท าความสะอาดพืน้ทีท่ัว่ไป จ านวน 40 อัตรา ค่าจ้าง 11,300 เหรียญมาเกา๊

หรือประมาณ 45,200 บาท

5. พนักงานท าความสะอาดครัว จ านวน 10 อัตรา ค่าจ้าง 11,300 เหรียญมาเก๊า หรือ

ประมาณ 45,200 บาท
(อัตราแลกเปลีย่นตามขอ้มลูส านกังานแรงงาน ณ เมืองฮอ่งกง 1 เหรียญมาเกา๊ เท่ากับ 4.00 บาท โดยประมาณ)

สมัครดว้ยตนเองได้ที ่ส ำนักงำนจดัหำงำนจงัหวดัภเูกต็
หรือทำง E-Mail : taiwansection_toea@hotmail.com

(แนบเอกสำรสเีทำ่นัน้)

ดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิ



วาไรตี้ คนกับงาน



สาระน่ารู้



สุขภาพด.ี..ชีวิตดี



FooT FiT FoR FiRE

To Be Continued...https://www.babform.com/หนังสือรับรองการท างานภาษาอังกฤษ/

Chapter 22
หนังสือรับรองการท างานภาษาอังกฤษ

(Company head letter หรือ โลโก้ของบริษัท)

ที่อยู่ของบริษัท 

Date ……………………...

Certificate of Employment

To Whom It May Concern 

This letter is to confirm that Miss/Mrs/Mr ..............ชื่อ นำมสกุล................. is an employee at ...ชื่อ

บริษัท/หน่วยงำน........ been with the faculty since …...ปีที่เริ่มงำน ........, Her current position is ……..ชื่อ

ต ำแหน่ง …….,  and her current salary is ..เงินเดือน.... bath per month.  Miss/Mrs/Mr ..............ชื่อ นำม

สกุล................. will take her time off from D/M/Y-D/M/Y.

I’m aware that Miss/Mrs/Mr.............................. in the process of applying for a visa to visit....ใส่

ประเทศที่จะเดินทำง.......reliable and responsible member of our team, I’m more than happy to hold 

Miss/Mrs/Mr............ชื่อ..............position open for her after she returns from ....ใส่ประเทศที่จะเดินทำง 

Should you have any question, please contact the undersigned.

Yours faithfully

For ชื่อบริษัท/หน่วยงำน (Company Name)

…………………….………………………….

(Miss/Mrs/Mr…………...……...……..)

Human Resources Manager

ใช้ประกอบการขอวีซ่า



ข้อคิด...สะกิดใจ

ที่มา : http://arbuya.com/?p=621

ค ำคมชีวิต ข้อคิดเตือนใจ 1
เรามอีดตีทีส่วยงามสดใส

แต่เมือ่ความทกุขใ์ชช้ีวติเราเปน็ทางผา่น
รูปแบบรอยยิม้ รูปรางความสขุ ย่อมเปลีย่นแปลงไป

จนวนันีแ้มไ้มท่กุขท์น หากสขุไมเ่ทา่เมือ่วาน
เราจงึมกัหวนคดิถงึวนัเวลาอนัหอมหวานนัน้เสมอ
แต่สิง่ส าคญัไมใ่ชว่นัวานทีย่ิม้ไดอ้ยา่งบรสิทุธิใ์จ

วันนีท้ีเ่ขา้ใจความเจบ็ปวดในวานวนัอยา่งถอ่งแทต้า่งหาก
ที่ท าให้กา้วเดนิตอ่ไดอ้ยา่งมัน่คง

มีเรือ่งราวทีท่ าให้ชวีติรกรงุรงัมากมายโดยไมรู่ต้วั
จะว่าไปกค็ลา้ยสิง่ของในห้องรก ๆ

ของบางอยา่งสามารถทิง้ได ้แตเ่ราไมท่ิง้ดว้ยเหตผุลบางอยา่ง
ของบางอยา่งเหมอืนจะส าคญั แต่เรากลบัทิง้มนัอยา่งงา่ยดาย
ส าหรบัชีวติ เราควรจดัความรูส้กึตา่ง ๆ ในหัวใจให้มรีะเบยีบ

ใช้สมองและเหตผุลเข้ามาชว่ย
แล้วเราจะเห็นอยา่งชดัเจนเองวา่ สิ่งใดควรเกบ็

และอะไรควรทิง้

มองใหด้ ีการเดนิทางสายชวีตินัน้เหมอืนเดนิเทา้เปลา่
สุดรู้ว่าเมือ่ใดจะพลัง้เผลอเหยยีบหนามแหลมคมจนเจบ็ปวด

หลายคนหวาดกลวัทีจ่ะดงึหนามนัน้ออก
และปลอ่ยให้มนัอยูใ่นชวีติตอ่ไปอยา่งนัน้
แต่ลมืไปหรอืเปลา่วา่เมือ่ยงัอยู ่มันกย็งัเจบ็

แต่ไมอ่ยากเจบ็เรือ้รงักด็งึออกเสยี
เสียเลอืดตอนนี ้และเหลอืแผลเปน็ไว้

ย่อมดกีวา่เจบ็ปวดตลอดไปไมส่ิน้สดุแนน่อน



Thailand.4.0 



...มุมอาชีพอิสระ... 
 

 

ส่วนประกอบการท้าน ้าพรกิปลาฉิ งฉ้าง 
 

ส่วนผสม 

 ๑) ปลาฉิ งฉ้าง 
 ๒) พริกแห้ง 
 ๓) กุ้งแห้ง 
 ๔) มะขามเปียก 
 ๕) กะปิ 
 ๖) น ้าตาลป๊ีบ 
 ๗) เกลือ 
 ๘) น ้ามัน 

 
วิธีท้า 
๑) น้าปลาฉิ งฉ้าง พริกแห้ง กุ้งแห้ง มาโขกให้

ละเอียด 
๒) น้ามะขามเปียกมาเช่นน ้าไว ้และบีบเอาแตน่ ้า 

 

๓) เตรียมเครื่องปรุงส่วนที่เหลือ ได้แก่ กะปิ 
น ้าตาลปี๊บ เกลือ 
 

๔) ตังกระทะให้ร้อนใช้ไฟปานกลาง ใส่น ้ามันลงไป 
 

๕) น้าปลาฉิ งฉ้ าง กุ้ งแห้ง ผัดลงในกระทะ  
ให้พอเหลืองๆ ใส่พริกแห้ง น ้ามะขามเปียก 
กะปิ น ้าตาลปี๊บ และเกลือ ผัดให้เข้ากัน 
จนสุกและแห้งได้ที่ ถือเป็นอันเสร็จ ทิ งไว้ 
ให้หายร้อนก่อนบรรจุลงภาชนะ 

น ้าพริกปลาฉิ งฉ้าง  
 
น ้ำพริกหรือน ้ำชุบชื่อเรียกของชำวภูเก็ต ถือได้ว่ำเป็น

อำหำรรสเลิศที่ทุกครัวเรือนนิยมรับประทำน ทั งน ้ำพริก

กุ้งเสียบ น ้ำพริกขย้ำ น ้ำพริกปลำฉิ งฉ้ำง น ้ำพริกเคย 

ซึ่งถือได้ว่ำเป็นภูมิปัญญำท้องถ่ิน ในกำรประกอบอำหำร

ที่มีกำรสืบทอดมำยำวนำน โดยในแต่ละหมู่บ้ำน/ชุมชนมี

ที่มำของน ้ำพริกแต่ละชนิดแตกต่ำงกัน ขึ นอยู่กับวิถีชีวิต

และทรัพยำกรในหมู่บ้ำน นั น ๆ  



ต ำแหน่งงำนว่ำง จ.ภูเก็ต 
ติดตามข้อมูลข่าวสารต าแหน่งงานได้ก่อนใคร ผ่านทาง www.facebook.com/PHUKETDOE 



ต ำแหน่งงำนว่ำง จ.ภูเก็ต 
ติดตามข้อมูลข่าวสารต าแหน่งงานได้ก่อนใคร ผ่านทาง www.facebook.com/PHUKETDOE 



ต ำแหน่งงำนว่ำง จ.ภูเก็ต 
ติดตามข้อมูลข่าวสารต าแหน่งงานได้ก่อนใคร ผ่านทาง www.facebook.com/PHUKETDOE 



ต ำแหน่งงำนว่ำง จ.ภูเก็ต 
ติดตามข้อมูลข่าวสารต าแหน่งงานได้ก่อนใคร ผ่านทาง www.facebook.com/PHUKETDOE 



 ที่ปรึกษา นายขัตติยะ แพนเดช จดัหางานจงัหวัดภูเก็ต 

 บรรณาธิการ นางสาวปณชัชา เต็มศรี นักวิชาการแรงงานช านาญการ 

 กองบรรณาธิการ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานท า 

 นางสาวสุพรรณษา เพ็ชรคง  นักวิชาการแรงงาน  โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและย่ังยืน 

 นางสาวนิชาภา รุจนเวชช์     นักวิชาการแรงงาน  โครงการส่งเสริมคนพิการมีงานในหน่วยงานภาครัฐ 

...เที่ยวเกาะภูเก็ต... 
 

 “ตลาดนัดชิลล์วา” เป็นตลาดนัดกลางคืนรูปแบบใหม่ เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร เป็นตลาดที่ได้รับ
ความนิยมมากอีกแห่งหนึ่ง ด้วยบรรยากาศสบายๆในยามค่่าคืน ออกแนวฮิปๆแต่ละร้าน 
ยังมีไอเดียการตกแต่งร้านแนวๆไม่เหมือนใคร เดินกันชิลล์ๆ มีสินค้าให้ได้เลือกซื้อมากมาย…  
ทั้งเสื้อผ้า สินค้ากิ๊ฟช็อปถูกใจวัยรุ่น ร้านอาหารอร่อยเด็ดๆ และยังมีร้านนั้งชิลล์ๆดริ้งเบาๆ 
ฟังเพลงเพราะๆ อีกด้วย เรียกได้ว่ามีครบจบที่ เดียว โดยตลาด ชิลล์วาจะมีโซนที่ เป็นตู ้
คอนเทนเนอร ์และมีที่ให้ได้ข้ึนไปถ่ายรูปชมบรรยากาศของตลาดด้วย 
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