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วันที่ 9 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหำรและพนักงำนบริษัทเอเพ็กซ์ ปำร์ค น�ำโดย

คุณวัชรำ เพิ่มพูล ผจก.ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ร่วมทอดผ้ำป่ำเพื่อกำรศึกษำ ณ โรงเรียน

บ้ำนคลองสอง โดยในวันนี้มียอดบริจำค จำกบริษัท เอเพ็กซ์ ปำร์ค และพนักงำนกลุ่มบริษัท

สวนกิตติ ร่วมท�ำบุญจ�ำนวนทัง้ส้ิน 8,000 บำท คณะผูบ้รหิำรและพนกังำนกลุม่บรษิทั สวนกิตติ 

ร่วมอวยพรวันคล้ำยวันเกิด คุณณัชฐปกรณ์ ด�าเนินชาญวนิชย์

ช่วงบ่ำยวันที่ 9 ตุลำคม 2561 คณะผู้บริหำรและพนักงำนกลุ่มบริษัทสวนกิตติ 

น�ำโดย คุณณัฐฐิกำชฎำ ด�ำเนินชำญวนิชย์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

เข้ำอวยพรคุณณัชฐปกรณ์ ด�าเนินชาญวนิชย์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเกิด

บริษัทเอเพ็กซ์ ปาร์ค ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
ณ โรงเรียนบ้านคลองสอง

บริษัทเอเพ็กซ์ ปาร์ค ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
ณ โรงเรียนบ้านคลองสอง



โดยได้เชญิ ดร.นพรัตน์ คดัครุวิำระ หวัหน้ำ

ภำควชิำวศิวกรรมป่ำไม้ คณะวนศำสตร์ 

มหำวิทยำเกษตรศำสตร์ เป็นวทิยำกร

วนัที ่ 18 ตุลำคม 2561 กลุม่บริษัทสวน-

กิตติจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร

มำตรฐำนกำรจัดกำรสวนไม้อย่ำงยั่งยืน 

มอก.14061 ให้แก่พนกังำนทีเ่กีย่วข้อง ณ 

ห้องประชมุ 1 ตึกสวนไม้ โดยมีคณุวชัรำ 

เพ่ิมพูล ผจก.ฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล กล่ำว

ต้อนรับ เกษตรศำสตร์ เป็นวทิยำกร

กลุ่มบริษัทสวนกิตติจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรมาตรฐานการ
จัดการสวนไม้อย่างยั่งยืน 
มอก.14061

ฝา่ยทรพัยากรบุคคล 
อบรมโปรแกรม 
HRMS ให้แก่
พนักงานกลุ่มบรษัิท
สวนกิตติ

วนัที ่11 ตลุำคม ฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลน�ำโดยคณุวชัรำ เพิ่มพูล ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกร

บุคคล เปิดกำรอบรมโปรแกรม HRMS ให้แก่พนักงำนกลุ่มบริษัทสวนกิตติ เพื่อให้

พนักงำนได้มีควำมรู้ในเรื่องโปรแกรม HRMS ที่จะเริ่มใช้ภำยในเดือนนี้



วนัท่ี 21 ตลุำคม 2561 ผูบ้รหิำรและพนกังำน
กลุ่มบริษัทสวนกิตติ น�ำโดยคุณณัชฐปกรณ์ 

ด�ำเนนิชำญวนิชย์ ร่วมสนับสนุนงบประมำณ 

และร่วมกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นเรื่อง 

“กำรแก้ไขปัญหำกำรท้ิงขยะลงคลองพิชัยอย่ำง 

บรูณำกำร” ณ ชั้น 5 อำคำรรำชพฤกษ์ คณะ

บริหำรกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม สถำบันบัณฑิต

พัฒนบริหำรศำสตร์ โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

ดร.ปริญญำ เทวำนฤมิตรกุล รองอธิกำรบดีฝ่ำย

ควำมยั่งยืนและบริหำรศูนย์รังสิตมหำวิทยำลัย

ธรรมศำสตร์ เป็นประธำนในกำรประชุมฯ

  วันที่ 20 ตุลำคม 2561กลุ่มบริษัทสวน

กิตติ จัดกำรอบรมให้ควำมรู้หลักสูตร “กำร

จัดต้ังกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพกลุ ่มบริษัทสวน

กิตติ” ให้แก่คณะผู้บริหำรและพนักงำนกลุ่ม

บริษัทสวนกิตติ ณ ห้องประชุมโชว์รูม โดยมี

คุณส�ำรำญ หำญทะเล ผู้บริหำรกลุ่มบริษัทสวน

กิตติ กล่ำวต้อนรับ และคุณมโนชัย สุดจิตร - 

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง ธ.ก.ส เป็น

วิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ห้แก่คณะผู้บริหำร

และพนักงำนกลุ่มบริษัทสวนกิตติ ณ ห้อง

ประชุมโชว์รูม โดยมีคุณส�ำรำญ หำญทะเล ผู้

บริหำรกลุ่มบริษัทสวนกิตติ กล่ำวต้อนรับ และ

คุณมโนชัย สุดจิตร ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร

ควำมเสี่ยง ธ.ก.ส เป็นวิทยำกรบรรยำยให้

ควำมรู้

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ 
สนับสนุนงบประมาณ
การแกไ้ขปัญหาการทิ้ง
ขยะลงคลอง

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ จัดการอบรมให้ความรู้หลักสูตร 

“การจัดตั้งกองทุนส�ารองเลีย้งชีพ
กลุ่มบริษัทสวนกิตติ”



   วันที่ 24 ตุลำคม 2561 กลุ่มบริษัทสวนกิตติ 

จัดกำรอบรมหลักสูตร “กำรดับเพลิงขั้นต้น ประจ�ำปี 

2561” ณ ห้องประชมุโชว์รูม โดยมคีณุส�ำรำญ หำญทะเล 

เป็นประธำนกล่ำวเปิดโครงกำร ส�ำหรับกำรอบรมครั้ง

นี้มีเจ้ำหน้ำที่จำกงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

เทศบำลต�ำบลหัวส�ำโรง มำเป็นวิทยำกรบรรยำย 

   จำกนัน้วันท่ี 25 ตุลำคม 2561 กลุม่บรษัิทสวนกติต ิ

ได้จดักำรซ้อมแผนดับเพลงิและอพยพหนไีฟของ 7 กลุม่

บรษัิท ประกอบไปด้วย 

 - บรษิทั สมำชิกส่งเสรมิ จ�ำกัด

 - สวนไม้ตะวันออก จ�ำกัด 

 - บริษัท สยำมพัฒนำเครื่องจักรจ�ำกัด 

 - บริษัท ยูคำลิปตัสเทคโนโลยีจ�ำกัด (กิจกำรวิจัย) 

 - บริษัท ยูคำลิปตัสเทคโนโลยีจ�ำกัด (ผลิตกล้ำ) / 

   โรงงำนแหลมเขำวู้ดชิพ 

กลุ่มบริษัทสวนกิตติ 
จัดการอบรมหลักสูตร

“การดับเพลิงข้ันต้น 
ประจ�าปี 2561”



ประมวลการซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟของ 
กลุ่มบริษัทสวนกิตติ 



กลุ่มบริษัทสวนกิตติ ร่วมทอดกฐิน 
ณ วัดม ่ วง โพรง

ประจ�ำปี 2561วนัท่ี 26 ตุลำคม 2561  บรษิทั สยำมพฒันำเครือ่งจกัร จ�ำกดั 

จดักิจกรรม 5ส. & Big cleaning Day ประจ�ำปี 2561 โดยในวันดงักล่ำว

พนกังำนให้ควำมร่วมมอืเป็นอย่ำงดี เป็นกำรสร้ำงควำมสำมคัคี

และท�ำให้บรษิทัมคีวำมสะอำดเรยีบร้อย

 วันที่ 28 ตุลำคม 2561 ผู้บริหำรและพนักงำนกลุ่มบริษัทสวนกิตติ น�ำโดย 

คุณวัชรำ เพิ่มพูล ผจก.ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล น�ำพนักงำนร่วมทอดกฐิน ณ วัดม่วง

โพรง โดยในปีนี้ กลุ่มบริษัทสวนกิตติได้ร่วมทอดกฐินในวัดโดยรอบพื้นที่ จ�ำนวน

ทั้งสิ้น 12 วัด

 5ส. & Big cleaning Day 2018 กลุ่มบริษัทสวนกิตติ ร่วมทอดกฐิน 
ณ วัดม ่ วง โพรง

บริษัท สยำมพัฒนำเครื่องจักร จ�ำกัด จัดกิจกรรม 5ส. & Big cleaning Day 



วันที่ 29 ตุลำคม 2561 คุณณัชฐปกรณ์ ด�าเนินชาญวนิชย์ ผู้บริหำรกลุ่มบริษัทสวนกิตติ 

น�ำพนักงำนเข้ำเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือพนักงำนจ�ำนวน 40,000 บำท 

ให้แก่ คุณลุงเล็ก สมบูรณ์ พนักงำนบริษัทสวนไม้ตะวันออก จ�ำกัด

กลุ่มบรษัิทสวนกิตติ 
จัดการอบรมหลักสูตร 
“การป้องกันไฟป่าส�าหรบั
สวนไม้เศรษฐกิจ”

Get well Soon
คุณณัชฐปกรณ์ ด�าเนินชาญวนิชย์ เยี่ยมพนักงำนที่ประสบอุบัติเหตุ

วันที่ 31 ตุลำคม 2561 กลุ่มบริษัทสวนกิตติ จัดกำรอบรมหลักสูตร “กำรป้องกันไฟป่ำส�ำหรับ

สวนไม้เศรษฐกิจ” เพื่อให้พนักงำนฝ่ำยปลูกและบ�ำรุงรักษำมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเกิดไฟป่ำ และ

สำมำรถเฝ้ำระวังไฟป่ำรวมถึงทรำบแนวทำงในกำรดับไฟป่ำได้ โดยในช่วงบ่ำยเป็นกำรซ้อมใช้

อุปกรณ์ดับไฟ



ข้อปฏิบัติ เตรียมพร้อมร่างกาย เพื่อรับมือ
กบัฤดูหนาวของไทย

ความง่วงนอนคอือะไรและอะไรเป็นสาเหตทุีท่�าให้เกดิได้บ่อย?
การรู ้สึกว่าง่วงนอนอาจแสดงถึงความผิดปกติของการนอนหลับได้7 

 เมื่อสัญญำณควำมหนำวมำถึง ก็ท�ำให้หลำยๆคนอำจ

จะเจอปัญหำด้ำนผิวพรรณ และเจ็บป่วยได้ ดังนั้นทำงที่ดีเรำ

ก็ควรจะเตรียมตัวรับมือกับฤดูหนำวเพื่อให้มีสุขภำพดี ห่ำง

ไกลจำกโรคภัยไข้เจ็บด้วย 7 ข้อปฏิบัติดี ๆ ดังนี้

1. ออกก�ำลังอย่ำงสม�่ำเสมอ

ไม่ว่ำอำกำศจะหนำวเย็นแค่ไหน ก็สำมำรถออกก�ำลังกำย

ได้เสมอ เพียงใส่ชุดให้อบอุ่นแล้วออกมำวิ่งจ๊อกก้ิง แอโรบิค 

หรือจะโยคะก็ได้ เพื่อให้ร่ำงกำยแข็งแรง ห่ำงไกลจำกโรค

ภัยไข้เจ็บ อีกทั้งกำรออกก�ำลังกำยยังช่วยเพิ่มควำมอบอุ่นให้

กับร่ำงกำยของคุณได้อีกด้วย

2. มือเท้ำต้องมีควำมอบอุ่น

อำกำศหนำว ต้องท�ำให้ร่ำงกำยอบอุ่นมำกท่ีสุด ไม่ว่ำจะ

เป็นกำรใส่เสื้อกันหนำวและกำงเกงขำยำว ท่ีส�ำคัญควรใส่

ถุงมือและถุงเท้ำเพื่อให้เกิดควำมอบอุ่นมำกข้ึน เพรำะมือ

และเท้ำน้ันเป็นแหล่งรวมเส้นประสำท หำกปล่อยให้เย็นจน

แข็งก็อำจท�ำให้ไม่ค่อยสบำยได้

3. รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย

เมื่อเข้ำฤดูหนำว คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยสบำย จึงควรป้อง 

กันตัวเองด้วยกำรเลือกรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ต่อ

ร่ำงกำย ครบ 5 หมู่ และเน้นอำหำรทีม่ธีำตเุหล็ก เช่น เนื้อสัตว์ 

เต้ำหู้ ไข่ และธัญพืชเพรำะธำตุเหล็กจะช่วยป้องกันโรคหวัด

และเพิ่มภูมิต้ำนทำนให้กับร่ำงกำยได้

4. รับประทำนวิตำมิน

ส�ำหรับผู้ที่มีร่ำงกำยไม่ค่อยแข็งแรงเมื่อเจอกับอำกำศหนำว 

อำจจะท�ำให้ร่ำงกำยเจ็บป่วยได้ จึงควรป้องกันด้วยกำรรับ

ประทำนอำหำรที่มีประโยชน์พร้อมๆไปกับกำรรับประทำน

วิตำมิน เพื่อเป็นกำรเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่ำงกำย เช่น วิตำมิน

ซี วิตำมินเอ วิตำมินอี เพรำะวิตำมินเหล่ำนี้สำมำรถช่วยให้

ห่ำงไกลจำกกำรเป็นหวัดได้

5. ไม่ควรอำบน�้ำอุ่นจัด

เนื่องจำกกำรอำบน�้ำอุ่นจัดจะท�ำให้ควำมชุ่มชื้นของผิวหำยไป 

และควรหลีกเลี่ยงสบู่ที่มีฟองมำก ๆ เพรำะจะดึงควำมชุ่มชื้น

ออกไปจำกผิว ไม่ควรเช็ดถูผิวแรง ๆ อำจท�ำให้ผิวลอกมำก

ขึ้น ที่ส�ำคัญไม่จ�ำเป็นต้องสระผมบ่อย ๆ เพรำะอำจท�ำให้หนัง

ศีรษะแห้งเกินไปจนเกิดรังแคได้

6. บ�ำรุงผิวให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ

กำรทำโลชั่นบ�ำรุงผิวหลังอำบน�้ำขณะที่ตัวยังหมำด ๆ จะ

ช่วยป้องกันผิวไม่ให้แห้ง แตก ลอก ในฤดูหนำวได้เป็นอย่ำง

ดี ที่ส�ำคัญควรทำให้ทั่วร่ำงกำย เพรำะถ้ำทำไม่ทั่วอำจท�ำให้

ผิวแห้งลอกเฉพำะจุดได้ และควรทำลิปบำล์มที่ปำกด้วย จะ

ช่วยท�ำให้ปำกชุ่มชื้นไปได้ตลอดทั้งวัน

7. ดื่มเครื่องดื่มที่ให้ควำมอบอุ่นแก่ร่ำงกำย

ก่อนนอนควรจะดื่มน�้ำอุ่น ๆ หรือนมอุ่นๆ จะช่วยท�ำให้ร่ำงกำย

อบอุ่นขึ้นได้มำก และยังจะช่วยบ�ำรุงร่ำงกำยให้แข็งแรงขึ้นอีก

ด้วย

อย่าลืม 7 ข้อท�าได้ไม่ยาก ถ้าอยากมีสุขภาพดี ซ่ึงเพียงแค่

ปฏิบัติตามทั้ง 7 ข้อดีเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง คุณก็จะมี

สุขภาพกายและใจที่ดีตลอดฤดูหนาวนี้แน่นอน ที่มำ : www.honestdocs.co

  อำจเป็นเรื่องแปลกที่จะถำมว่ำอำกำรง่วงนอนคืออะไร? 

อะไรเป็นสำเหตุที่ท�ำให้ง่วง ควำมง่วงนอนแสดงถึงควำมผิด

ปกติของกำรนอนหลับบำงโรค อำกำรง่วงนอนแตกต่ำงจำก

อำกำรอ่อนเพลียหรืออ่อนแรงอย่ำงไร? มำท�ำควำมเข้ำใจ

เ ก่ียวกับกำรนอนหลับซึ่งรวมถึงควำมหมำยและสำเหตุที่

ท�ำให้เกิด และท�ำไมกำรนอนหลับที่มำกกว่ำปกติอำจมีควำม

เกี่ยวข้องกับโรคควำมผิดปกติของกำรนอนหลับได้

      ค�ำจ�ำกัดควำมของอำกำรง่วงนอน

      อำกำรง่วงนอน คือ ควำมต้องกำรที่จะนอนหลับ

ส่วนใหญ่อำกำรนี้มักเป็นหำกขึ้นเมื่อเรำตื่นอยู่นำนขึ้น กำรยก

ตัวอย่ำงอำจจะช่วยให้คุณเห็นภำพมำกขึ้น เช่นลองนึกภำพว่ำ

คุณนอนหลับไม่เพียงพอติดต่อกันหลำยๆ วัน และคุณเพิ่งทำน

อำหำรกลำงวันเป็นไก่งวง มันบดกับน�้ำเกรวี่ และแอลกอฮอล์

ปริมำณมำก ขณะนี้เป็นเวลำบ่ำยสองโมง และคุณก�ำลังนั่งอยู่

ในเก้ำอี้นุ่มแสนสบำยในห้องที่ค่อนข้ำงอุ่น ก�ำลังอ่ำนหนังสือ

ที่น่ำเบื่อหรือดูรำยกำรโทรทัศน์ที่ไม่น่ำสนใจ หนังตำของคุณ 

เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ ควำมรู้สึกหนักๆ เริ่มเข้ำครอบง�ำคุณ คุณ

ก�ำลังจะหลับ คุณง่วงนอน

     สำเหตุของควำมง่วงนอน

อะไรเป็นสำเหตุที่ท�ำให้ง่วงนอน? อำกำรง่วงนอนเกี่ยวกับกับ

กำรสะสมสำรเคมีภำยในสมองที่เรียกว่ำ adenosine สำรนี้

เป็นสำรสื่อประสำทที่อำจเกิดกำรสะสมขึ้นระหว่ำงภำยใน

เซลล์ประสำท ยิ่งมีระดับของ adenosine ในระบบ reticu-

lar activating system ในก้ำนสมองมำกขึ้นเท่ำไหร่ก็จะมี

ควำมเกี่ยวข้องกับระดับควำมง่วงนอนที่เพิ่มขึ้นเท่ำนั้น

 อำกำรง่วงนอนที่มำกกว่ำปกติแม้จะได้นอนหลับอย่ำเพียง

พออำจแสดงถึงโรคควำมผิดปกติของกำรนอนหลับ โดยกำร

นอนหลบัในตอนกลำงวันที่มำกกว่ำปกติเมื่อใช้กำรวัด Ep-

worth sleepiness scale นั้นมักพบได้บ่อยในผู้ที่เป็นโรคหยุด

หำยใจขณะหลับ (Sleep apnea) หรือโรคลมหลับ (Narco-

lepsy) ซึ่งแต่ละโรคนั้นจะท�ำให้เกิดกำรนอนหลับเป็นช่วง ๆ 

ท�ำให้กำรนอนหลับสะสมไว้ไม่เพียงพอ บำงคนอำจเกิดอำกำร

ง่วงนอนโดยไม่พบสำเหตุที่แน่ชัดหรือที่เรียกว่ำ Idiopathic 

hypersomnia ได้




