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ประมวลภาพ
มอบกระเช้า
อวยพรปีใหม่ 

2562 

คุณสมชัย อัศวชัยโสภณ 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา

คุณสุชาติ ตันเจริญ 
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

คุณธัญญา เนติธรรมกุล 
อธิบดีกรมยุทยานฯ

คุณอำานวยพร ชลดำารงค์กุล 
รองอธิบดีกรมป่าไม้

ผศ.ดร.จงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ 
รก.อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณอรรถพล เจริญชันษา 
อธิบดีกรมป่าไม้

คุณวุฒิพงษ์ ฉายแสง 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณอิทธิ ศิริลัทธยากร 
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

คุณประยุทธ เส้ียวยิม้ 
ผู้อำานวยการส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนทีป่่าไม้ สำานักอนุญาตกรมป่าไม้

คุณจรัญ มากสมบูรณ์ 
ผู้อำานวยการส่วนอนุญาตไม้และของป่าสำานักอนุญาต กรมป่าไม้



ผู้บริหารกลุ่มบริษัทสวนกิตติ และบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค 
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง



ผู้แทนจำกบริษัทสวนกิตติ และบริษัท เอเพ็กซ์ ปำร์ค 

น�ำเงินจำกกำรท�ำบุญของพนักงำนกลุ่มบริษัทสวนกิตติ 

มอบให้แก่ผู ้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ชุมชนบ้ำนห้วยพลู เพ่ือน�ำไปจัดซ้ืออำหำรและน�้ำดื่มให้

แก่ประชำชนทีเ่ดนิทำงมำผ่ำตดัต้อกระจก ในระหว่ำงวนัที่

6-11 มกรำคม 2562 โดยเงินที่พนักงำนร่วมท�ำบุญในครั้ง

นี้จ�ำนวนทั้งสิ้น 3,610 บำท

พนักงานกลุ่มบริษัทสวนกิตติ 
ร่วมท�าบุญเพ่ือจัดซื้ออาหาร
และเครื่องดื่มให้แก่ประชาชน
ที่ผ่าตัดต้อกระจก 

วันที ่ 9 มกรำคม 2562 



กลุ่มบริษัทสวนกิตติ และบริษัท เอเพ็กซ์ ปำร์ค จ�ำกัด ร่วมจัดกิจกรรม

วันเด็กกับโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบ จ�ำนวน 11 โรงเรียน วันที่ 11-12 

มกรำคม 2562 กลุ่มบริษัทสวนกิตติ และบริษัท เอเพ็กซ์ ปำร์ค จ�ำกัด 

สนับสนุนทุนกำรศึกษำ และมอบอุปกรณ์กำรเรียน รวมถึง ขนมและ

น�้ำดื่ม ให้แก่นักเรียนในเขตพื้นที่ จ�ำนวน 11 โรงเรียน 

ประกอบไปด้วย

โรงเรียนบ้ำนท่ำม่วง,โรงเรียนสระไม้แดง,โรงเรียนบ้ำนเขำหินซ้อน, 

โรงเรียนบ้ำนหนองแสง,โรงเรียนนำคลองกลำง,โรงเรียนบ้ำนปำกน�้ำ,

โรงเรียนบ้ำนหนองหล่ม,โรงเรียนบ้ำนโนน,โรงเรียนบ้ำนคลองสอง,

โรงเรียนวัดเนินไร่ และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล

ลำดกระทิง 

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ และบริษัท เอเพ็กซ์ ปาร์ค จ�ากัด 
ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนในพ้ืนที่



วันที่ 24-25 มกรำคม 2562 ณ ตึกโชว์รูมกลุ่มบริษัทสวนกิตติ โดย

ฝ่ำยปลูกและบ�ำรุงรักษำ จัดโครงกำรประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติ

กำรผู้รับเหมำฝ่ำยปลูกและบ�ำรุงรักษำประเภทงำนตัดไม้/ขนส่ง

ไม้ประจ�ำปี 2562 โดยมีคุณอนุชิต กรินทร์เฉลิม ผจก.ส่วนปลูก

และบ�ำรุงรักษำ/คุณวัชรำ เพิ่มพูล ผจก.ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล/คุณ

วีรยุทธ คุมสุศรี นิติกร ร่วมเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้แก่ผู้รับเหมำ

โครงการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับเหมาฝ่ายปลูกและบ�ารุงรักษา 
ประเภทงำนตัดไม้/ขนส่งไม้ ประจ�ำปี 2562



PM2.5 คืออะไร?
ค�ำว่ำ PM ย่อมำจำก Particulate Matters เป็นค�ำเรียก

ค่ำมำตรฐำนของฝุน่ละอองขนำดเล็กทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ

ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ PM 10 และ PM 2.5 ส่วนตัวเลข 

2.5 นั้นมำจำกหน่วย 2.5 ไมครอนหรือไมโครเมตรนั่นเอง

ฝุ่นละออง PM2.5 ถือเป็นมลพิษต่อสุขภำพของมนุษย์ ตำมที่

องค์กำรอนำมยัโลกให้ควำมส�ำคญัและออกมำแจ้งเตอืนให้ทรำบ 

เพรำะเป็นฝุ่นที่มีขนำดเล็กมำก เส้นผมที่ว่ำมีขนำดเล็กแล้ว 

เจ้ำ PM2.5 ยังเล็กกว่ำเส้นผมถึง 20 เท่ำ ท�ำให้เล็ดลอดผ่ำน

ขนจมูก เข้ำสู่ปอด และหลอดเลือดได้ง่ำย

อันตรายจากฝุ่นละอองในอากาศ
ฝุ่นพิษ PM 2.5 เป็นสำรพิษที่มองไม่เห็น ไม่มีกลิ่น แต่เป็น

อันตรำยต่อสุขภำพอย่ำงหนัก เข้ำสู่ร่ำงกำยทำงโพรงจมูก 

เป็นสำเหตุของโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจขำดเลือด โรคหลอด

เลือดในสมอง และโรคที่เกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ

หน้ากากกันมลภาวะประเภทต่าง ๆ
อย่ำงที่ทรำบกันแล้วว่ำฝุ ่นละอองขนำดเล็กนั้นเป็นฝุ ่นที่

อันตรำยมำก เต็มไปด้วยโลหะหนักมำกมำยที่พร้อมจะเข้ำไป

ท�ำลำยระบบประสำท ฝุ่นมีขนำดเล็กมำกจนแม้แต่ขนภำยใน

จมกูของเรำไม่สำมำรถป้องกันได้ “หน้ำกำกอนำมยั” จึงกลำย

เป็นสินค้ำขำยดีขึ้นมำทันที กระทรวงสำธำรณสุขแนะน�ำให้ใช้

หน้ำกำกอนำมัยทุกครั้งเมื่อออกจำกบ้ำน โดยมีวิธีเลือก

หน้ำกำกอนำมัยดังนี้

หน้ำกำกอนำมัยชนิด N95 เป็นหน้ำกำกอนำมัยที่ได้รับ

ควำมนิยมสูงสุดในขณะน้ี เป็นหน้ำกำกที่ได้มำตรฐำนและ

ได้รับกำรยอมรับว่ำสำมำรถป้องกันเชื้อโรคได้ดีที่สุด เพรำะ

ป้องกันได้ทั้งฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่มีขนำดเล็กถึง 0.3 ไม-

ครอนเหมำะส�ำหรับป้องกันมลพิษ ฝุ่นละอองขนำดเล็ก

อย่ำงที่พบเห็นกันทุกวันนี้ ควันพิษ ไอเสียรถยนต์ และไอ

ระเหยของสำรเคมีต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงดี
 
หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำฝ้ำย เป็นหน้ำกำกคล้ำยแบบเยื่อ

กระดำษ เน้นกำรป้องกันกำรกระจำยของน�้ำมูกหรือน�้ำลำย

จำกกำรไอจำม แต่อำจไม่สำมำรถกรองเชือ้โรคทีม่ขีนำดเลก็

มำกๆ ได้ สำมำรถป้องกนัฝุ่นละอองขนำดใหญ่กว่ำ 3 ไมครอน

ขึ้นไป แต่ฝุ่นละอองที่พบในปัจจุบันนี้มีขนำดเล็กกว่ำ 2.5 

ไมครอนจึงไม่สำมำรถป้องกันได้  

หน้ำกำกอนำมัยแบบเยื่อกระดำษ 3 ชั้น หน้ำกำกชนิดใช้

ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เป็นแบบทีค่นส่วนใหญ่คุ้นเคย เป็นหน้ำกำก

ที่เหมำะส�ำหรับป้องกันกำรแพร่กระจำยเช้ือโรคจำกกำรไอ

หรือจำม ป้องกันผู้สวมใส่จำกเชื้อโรคจ�ำพวกเชื้อแบคทีเรีย 

หรือเช้ือรำได้ แต่หำกเป็นเช้ือไวรัสซ่ึงมีอนุภำคเล็กระดับ

ไมครอน อำจจะไม่สำมำรถป้องกันได้ จึงไม่เพียงพอหำกต้องกำร

ป้องกันฝุ่นพิษ

สรุปแล้วส�ำหรับหน้ำกำกที่เหมำะส�ำหรับป้องกันฝุ่นพิษได้ดี

ที่สุดคือ หน้ำกำก N95 ส่วนหน้ำกำกประเภทอื่นนั้น ช่วย

ป้องกันได้เพียงส่วนหนึ่ง เพรำะขอบของหน้ำกำกอนำมัย

ทั่วไปยังไม่มิดชิดเข้ำกับผิวหน้ำของผู้สวมใส่ เช้ือโรคจึง

สำมำรถเล็ดลอดผ่ำนบริเวณดังกล่ำวได้

หน้ำกำก N95 สำมำรถหำซ้ือได้ตำมร้ำนขำยยำหรือร้ำน

ชำยเวชภณัฑ์ทัว่ไป ส�ำหรบัในช่วงนีไ้ม่ว่ำจะป่วยหรอืไม่ กค็ง

ต้องสวมหน้ำกำกทุกครั้งที่ออกจำกบ้ำน รวมทั้งให้เด็กและ

ผู้สูงอำยุสวมใส่ด้วย เพื่อป้องกันมลพิษอันร้ำยแรงที่กระจำย

ตัวอยูใ่นอำกำศ อกีทัง้ยงัช่วยยบัยัง้กำรแพร่กระจำยของเช้ือโรค

จำกกำรไอจำมได้เป็นอย่ำงด ี และทีส่�ำคญัควรเปลีย่นหน้ำกำก

ใหมทุ่กวัน ไม่ควรใช้ซ�้ำของเดิม ล้ำงมือให้สะอำดทุกครั้ง

ก่อนใส่หน้ำกำก วิธีเหล่ำนี้สำมำรถช่วยป้องกันอันตรำยได้ 

แล้วฝุ่นพิษ PM 2.5 คืออะไร มำจำกไหน แล้วอันตรำยไหม 

PM 2.5 คือฝุ่นพิษที่พบอำกำศ เป็นสำรพิษที่มีขนำดเล็ก

มำกและอันตรำยมำกถึงขั้นเป็นมะเร็งได้เลยทีเดียว PM 2.5 

เกิดจำกกำรเผำไหมที่ไม่สมบูรณ์จำกท่อไอเสียรถยนต์ 

โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ รวมถึงควันบุหรี่ มีส่วนประกอบ

ของปรอท แคดเมี่ยม และสำรอื่น ๆ อีกมำกมำยที่สำมำรถ

ท�ำลำยระบบประสำท ท�ำให้เป็นอัมพำต เป็นมะเร็ง

มลพิษทำงอำกำศในพื้นที่กรุงเทพฯ เกิดได้จำกหลำยสำเหตุ 

สำเหตุที่ถือว่ำเป็นวิกฤติหนักได้แก่สภำพกำรจรำจรที่หนำ

แน่น ในแต่ละวันนั้น มีกำรใช้รถยนต์จ�ำนวนมำกและมีกำร

เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อมีกำรสัญจรอยู่ตลอดเวลำจึงท�ำให้

เกิดมลพิษเพิ่มขึ้นทุก ๆ นำทีเลยทีเดียว นอกจำกนี้โครงกำร

ก่อสร้ำงต่ำง ๆ ยังเป็นแหล่งก�ำเนิดฝุ่นละอองชั้นดี ยิ่งทุก

วันน้ีกรุงเทพมีกำรก่อสร้ำงหลำยจุด ไม่ว่ำจะเป็นกำรขุด

ก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ ก่อสร้ำงอำคำร ขุดถนน ท�ำท่อระบำยน�้ำ

เป็นต้น ซ่ึงล้วนแต่เป็นบ่อเกิดปัญหำมลพิษทำงอำกำศที่

กระทบต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชนในทุกวัน

รู้จักฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่มากับมลภาวะ
และวิธีการเลือกหน้ากากป้องกัน
บทควำม : https://www.honestdocs.co/pm-2-5-environmental-nano-pollutants

ภำพเปรียบเทียบขนำดฝุ่นละออง PM2.5 (วงกลมสีฟ้ำ) 

กับขนำดของฝุ่นละออง PM10 เส้นผม และเม็ดทรำย



เตรียมพบกับ!!
สถานีบริการน�้ามันเอสโซ่ 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562


