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2 Editor Talk

โดย ณัฏฐา ชอบจิตต์

บทความ ทัศนะและความคิดเห็นของวารสารกัสโก้ ทูเดย์ เป็นของทีมบรรณาธิการเท่านั้น

มิได้เป็นนโยบายหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด แต่อย่างใด

Today

กัสโก ทูเดย

	 ปี	 2559	 กัสโก้มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง	 เร่ิมจากการเน้นย�้าให้
พนกังานมทีศันคตทิีด่ใีนด้านการให้บรกิาร	ใส่ใจสิง่แวดล้อม	และเคร่งครดักบัความปลอดภยั
ในการท�างาน	ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน	และ
พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการด�าเนินงานของลูกค้า
ภายในนิคมอุตสาหกรรม	ภายใต้การก�ากับดูแลจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
(กนอ.)	

	 เริ่มปีใหม่	กัสโก้ร่วมสนับสนุนนโยบาย I-EA-T Modernization ของ	กนอ.	
ในโครงการก่อสร้างป้ายบริเวณริมถนนฉลองกรุง	 ด้านหน้าทางเข้า-ออก	 บริเวณทางเข้า										
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	มีลักษณะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสูง	25	เมตร	แสดงจุดที่ตั้ง
ของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	 มีรูปแบบที่สวยงาม	 ทันสมัย	 ท�าให้ประชาชนผู้สัญจร														
ไปมาสะดุดตาและจดจ�าช่ือของ	 กนอ.ได้เป็นอย่างดี	 และท่ีส�าคัญได้สร้างความภาคภูมิใจ										
ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการและผู้เข้ามาท�างานในพ้ืนที่	 เชิงสัญลักษณ์ว่านิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง	 พร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสู่การบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน																	
และคุณภาพระดับสากลต่อไป	 ขอขอบพระคุณข้อมูลจากท่าน	 ผอ.	 ธาดา	 สุนทรพันธุ	์																													
ผู้อ�านวยการส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	มา	ณ	ที่นี้ด้วยค่ะ	

คิดดี ปฏิบัติดี

พันธมิตรที่ดี 



ปี 2000 กัสโก้ได้รับความไว้วางใจจาก                 
การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

มอบหมายให้กัสโก้บริหารจัดการระบบการจัดการน�้า น�้าเสีย และ          
ระบบสาธารณปูโภคภายในนคิมอตุสาหกรรมหลกัของ กนอ. ภายใต้นโยบาย 
และการควบคุมของส�านักงานการนิคมอุตสาหกรรมที่กัสโก้ปฏิบัติการ              
ทั่วประเทศ กัสโก้ ได้รับเกียรติจากท่านผู ้อ�านวยการส�านักงานนิคม
อุตสาหกรรม 8 แห่ง ให้ความคิดเห็นด้านการด�าเนินงานของกัสโก้ควบคู่      
ไปกับลูกค้า นิคมฯ  และชุมชน ดังนี้

คุณประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำานวยการ

สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ในส่วนของนิคมฯ	ถือว่า	กัสโก้เป็นทีมงานหลักๆ	
ที่จะดูแลบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ	ในพืน้ที	่นคิมฯ	กเ็ลง็เหน็ถงึความตัง้ใจของ
ทมีงานกัสโก้	ซึง่มุง่ม่ันต้ังใจทีจ่ะดแูลในเร่ืองของ	
น�้าประปา	ถนน	และไฟฟ้าส่องสว่าง	ส่วนในเรื่อง

ของ	CSR	ที่จะต้องด�าเนินการร่วมกับนิคมฯ	ก็เป็น
เรื่องส�าคัญของการบริหารจัดการพัฒนานิคมฯ	ที่จะต้อง

ท�าควบคูไ่ปกบัทกุภาคส่วน	ไม่ว่าจะเป็นชมุชน	ภาคประชาชน	โรงเรยีนต่างๆ	ในพ้ืนที	่
ทัง้เข้าไปดแูลช่วยเหลอืในกรณมีเีหตกุารณ์ต่างๆ	ทัง้ในประเดน็ของสิง่แวดล้อมในเรือ่ง
ของความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 กัสโก้ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	 ผมในฐานะ																	
ผู้อ�านวยการส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู	 ต้องขอขอบคุณและชื่นชมทีมงาน										
แต่อย่างไรก็ยงัคงมงีานต้องด�าเนนิการต่อไปในฐานะผูใ้ห้บรกิาร	ทางทมีงานเองจะต้อง	
ยกระดับตัวเองข้ึนมาเพื่อท่ีจะให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น	 ศรัทธาและพึงพอใจ												
ในการบริการของนิคมฯ	และกัสโก้ต่อไป

คุณพจนี ศิลารัตน์ ผู้อำานวยการ

สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

กัสโก้	 หน่วยงานบางพลีท�าหน้าท่ีบริหาร
จดัการระบบบ�าบัดน�า้เสยี	และสาธารณูปโภค
ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี	ภายใต้นโยบาย	
และกา รควบคุ ม ขอ งส� า นั ก ง านนิ คม
อุตสาหกรรมบางพลี	 ซึ่งกัสโก้ได้ด�าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยดีตลอดมา	 นอกจาก											
การบริหารจัดการดังกล่าวแล้ว	 กัสโก้ได้สนับสนุนการ
ด�าเนินงานต่างๆ	ในนิคมฯ	บางพลี	 เพื่อให้ส�านักงานนิคมฯ	บางพลีด�าเนินงานไปได้
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว	 และก่อให้เกิดความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการ	 อีกทั้งยังสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ว่าจ้าง	 (กนอ.)	 ผู้ประกอบการ	 ชุมชน	 และส่วนราชการ								
ในท้องถิ่น	ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ	ของกัสโก้

คุณวิรัตน์ รุจิโมระ ผู้อำานวยการ

สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน	เป็นนิคมอุตสาหกรรม
แห่งแรกของประเทศไทย	ก่อตัง้เมือ่ปี	พ.ศ.	2515	
โดย	กนอ.		ได้มอบหมายให้กัสโก้	เป็นผูใ้ห้บรกิาร
ด้านระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมฯ	 อันมี				

ส่วนส�าคัญในการสร้างความมั่นคง	 และความ											
น่าเชื่อถือให้กับภาคอุตสาหกรรม	 ส�านักงานนิคม

อุตสาหกรรมบางชัน	 รู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นตั้งใจ										
ในการให้บริการของกัสโก้	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ขอให้กัสโก้	คงมาตรฐานการให้
บริการที่ดีเช่นนี้ตลอดไป

คุณลักขณา เมี้ยนกำาเนิด ผู้อำานวยการ

สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

“กัสโก้	 มีความเป็นมืออาชีพ	 สามารถท�าหน้าที่
แทน	กนอ.	ได้อย่างเรียบร้อย	และเข้าใจบทบาท
ของตัวเองดี	 รับผิดชอบภาระหน้าท่ีที่ได้รับจาก	
กนอ.	 ให้งานบรรลุเป้าหมาย	 เพ่ือสร้างความ													
ไว้วางใจให้กบัผูป้ระกอบการ	ช่วยเป็นผูป้ระสานงาน		
การประชุม	War	 Room	 เร่ืองคุณภาพน�้า	 ชี้แจง															
ให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการได้อย่างดี	 และมีการป้องกัน
จัดการอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในนิคมฯ		ได้อย่างเรียบร้อย”

คุณธาดา สุนทรพันธุ์ ผู้อำานวยการ

สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

กนอ.	 มีวิสัยทัศน์	 “เป็นองค์กรน�า	 สร้างเมือง
อุตสาหกรรมเชงินิเวศ	ทีม่ดีลุยภาพและยัง่ยนื”	
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังได ้ผ ่านการ
ประเมนิและได้รับรองให้เป็นนคิมอตุสาหกรรม

เชิงนิเวศ	 Eco	 Industrial	 ในระดับ	 Eco																
champion	 จากความส�าเร็จดังกล่าว	 GUSCO										

เป็นส่วนหนึ่งที่มีความส�าคัญเป็นอย่างย่ิง	 เพราะตลอดเวลา											
มีการร่วมไม้ร่วมมือท�างานกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย													
ทีต้่องการ	คอื	เป็นเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ	ปัจจบุนัก็ยงัคงด�าเนนิการรกัษามาตรฐาน	
ในการบริหารจดัการในทุกระบบอย่างเข้มข้น	รวมถึงการเพ่ิมประสทิธิภาพและการน�า
วิธีการด�าเนินการแนวคิดใหม่มาให้บริการแก่ผู้ประกอบการอย่างสม�่าเสมอ

คุณพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผู้อำานวยการ

สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ตั้งแต่ปี	 2543	 จนถึงปัจจุบัน	 เป็นระยะเวลา													
16	 ปีแล้วท่ี	 กัสโก้	 ได้ร่วมงานกับ	 การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 (กนอ.)	 ซึ่งใน								
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครนั้น	 กัสโก้	
หน่วยงานสมุทรสาคร	 ได้ด�าเนินการดูแลระบบ											
สาธารณูปโภคฯ	 ตามนโยบายของ	 กนอ.	 อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 และเป็นที่ไว้วางใจให้กับทางนิคมฯ	 ตลอดจน
สร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	 อาทิเช่น											
โรงงาน	ผูป้ระกอบการ	และชมุชนรอบข้างได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และหวงัว่ากสัโก้จะ
ด�าเนินการดูแล	และพัฒนาสิ่งต่างๆ	ไปอย่างต่อเนื่อง	เพื่อประโยชน์ของ	กนอ.	ต่อไป

	
คุณคณพศ ขุนทอง ผู้ช่วย ผู้อำานวยการ

สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

บริษัท	โกลบอล	ยทูลิติี	้เซอร์วิส	จ�ากดั	(GUSCO)	
หน่วยงานแหลมฉบัง	ถือเป็นพันธมิตรที่ส�าคัญ
ของส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	
(สนฉ.)	 ที่มีส ่วนในการสนับสนุน	 ส่งเสริม											

ผลักดัน	 และร่วมกันขับเคล่ือนการท�างานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์	 อีกทั้ง	 ยังเป็นหัวใจหลัก

ส�าคัญในการส่งมอบการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง	สู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายของ	กนอ.	ที่จะเป็นองค์กรชั้นน�า	
1	ใน	3	ของภมูภิาคอาเซยีน	ในการพัฒนาและบริหารจดัการนคิมอตุสาหกรรมเชงินเิวศ
อย่างยั่งยืนต่อไป

คุณวิโรจน์ เรืองเลิศศิลป์ ผู้ช่วย ผู้อำานวยการ

สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

จ.ลำาพูน

กัสโก้	เสมือนมิตรแท้	ร่วมคิด	ร่วมท�า																							
ร่วมฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน
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Your Partner of Choice	
กัสโก้ พันธมิตรที่คุณไว้วางใจ

“ข้อมูลสัมภาษณ์ ณ เดือน มีนาคม 2559”



4 BLUE Society

โดย สายชล ถาวรพลศิริ

	 หลงัจากฉบบัทีแ่ล้ว	เราได้ทบทวนถงึการด�าเนนิงานภายใต้
กฎกระทรวง ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และแบบการเก็บสถิติ
และข้อมูล การจัดท�าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุป          
ผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสีย พ.ศ. 2555	ไปบ้างแล้ว
นะคะ	 ฉบับนี้เรามาทบทวนในรายละเอียดถึงการบันทึกข้อมูล
ตามแบบ	ทส.1	และ	ทส.2	กันค่ะ

	 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท�างานของ               
ระบบบ�าบัดน�้าเสียของแหล่งก�าเนิด (แบบ ทส.1)	เป็นการบันทึกข้อมูลในแต่ละวัน
ตามจริง	 ที่ต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้	 ณ	 ที่ต้ังของแหล่งก�าเนิดมลพิษ	 เป็นเวลา	 2	 ป	ี														
นับจากวันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูล	ประกอบด้วย	3	ส่วน	

• ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป ได้แก่	 ที่ตั้ง	 ชื่อ-สกุลของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง	
(กรณีเป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษของทางราชการ-ขอให้ระบุต�าแหน่งก�ากับด้วย)	
ประเภทของแหล่งก�าเนิดมลพิษ	 (หากมีใบอนุญาตให้ใส่ข้อมูลด้วย)	 และ									
แผนผังแสดงการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสีย	

	 ข้อมูลในส่วนนี้ไม่จ�าเป็นต้องบันทึกทุกเดือน ให้บันทึกในครั้งแรกครั้งเดียว
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

• ส่วนที ่2 : สถิตแิละข้อมลูทีจ่ดัเกบ็จากแหล่งก�าเนดิมลพษิ ได้แก่	การท�างาน
ของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ	 ในระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 รวมถึง	 ปัญหา	
อุปสรรค	และแนวทางแก้ไข	ในแต่ละวัน	และการลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน
ในทุกวัน (ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเจ้าของแหล่งก�าเนิดมลพิษ แต่หมายถึง                   
ผู้ที่ท�าหน้าที่บันทึกข้อมูลในแต่ละวัน)

• ส่วนที่ 3 : การรับรองการบันทึกสถิติข้อมูล คือ	การลงนามของเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษ	 ผู้ควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 และผู้รับจ้าง									
ให้บริการบ�าบัดน�้าเสีย	 โดยปัจจุบันในส่วนนี้สามารถลงนามได้เฉพาะ         
เจ้าของหรือผู้ครอบครอง (ซึ่งต้องเป็นตรงตามที่ระบุข้อมูลไว้ในส่วนที่ 1) 
ส่วนผู ้ควบคุมฯ และผู ้รับจ้างฯ นั้นอยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวง                
ตามมาตรา 73 แห่ง พรบ. สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 นั่นคือ ไม่สามารถน�า
ผู้ควบคุมฯ ที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายอื่น เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
มาใช้ทดแทนได้

 แบบรายงานสรุปผลการท�างานของระบบบัดน�้าเสีย (แบบ ทส.2) เป็นการ																						
สรุปผลแต่ละเดือน	 และต้องจัดส่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น	 ภายในวันท่ี	 15	 ของ																
เดือนถัดไป	 ประกอบด้วย	 3	 ส่วนที่ส�าคัญ	 คือ	 ข้อมูลทั่วไป	 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ													
บ�าบดัน�า้เสยี	และแหล่งรองรบัน�า้ทิง้	และสรปุผลการท�างานของระบบฯ	เป็นรายเดือน	
ซึ่งต้องมีรายละเอียดเป็นไปตามที่บันทึกไว้ในแบบ	ทส.1	เสมอ
	 บทลงโทษส�าหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมฯ 
หรือ ผู้รับจ้างฯ ที่ไม่จัดเก็บสถิติและข้อมูล ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ ส�าหรับผู้ที่แสดงข้อมูลเป็นเท็จ 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ                       
ทั้งจ�าทั้งปรับ

	 หลงัจากทีไ่ด้ทบทวนการด�าเนนิการตามกฎกระทรวงฯ	และบทลงโทษกนัไปแล้ว	
หวังเป็นอย่างยิ่งจะจะสร้างเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นให้แก่ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ															
แต่หากยังมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมที่	 ส�านักจัดการคุณภาพน�้า																						
กรมควบคุมมลพิษ	โทรศัพท์	0-2298-2190	และ	0-2298-2195	ค่ะ	



คิดบวก+
1. อ่านงานเขียน หรือข้อคิดที่ให้ก�าลังใจ	ฝึกทัศนคติเชิงบวก

กับเรื่องต่างๆ	 ในชีวิตของคุณก่อน	 เช่น	 อ่านงานเขียน	 หรือ
ข้อคิดที่ให้ก�าลังใจ	 จากน้ันค่อยถ่ายโอนมาสู ่การท�างาน														
น�าข้อคิดเหล่านั้นมาใช้กับการท�างาน	 เมื่อเจอกับอุปสรรค												
ในการท�างาน	 หากคุณคิดบวกและคาดหวังผลลัพธ์เชิงบวก	
คุณก็จะพยายามหาทางออกให้กับปัญหานั้นได้ในที่สุด

2. ความส�าคัญกับการหาทางแก้ปัญหาไม่ใช่ที่ตัวปัญหา                  
เมื่องานของคุณไม่เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ	 คนที่มีทัศนคติ
เชิงบวก	 จะให้ความส�าคัญกับการหาทางแก้ปัญหาไม่ใช่ที	่														
ตัวปัญหา	และจะไม่มัวเสียเวลาตามหาว่าใครเป็นคนผิด	หรือ
พร�่าต�าหนิผู้อื่น	ซึ่งไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้

3. ทัศนคติเชิงบวก “ฉันท�าได้” “ฉันจะท�า” “ฉันพร้อม” 
เมื่อคุณได้รับมอบหมายงานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน	 คุณคิด																							
กับงานนั้นอย่างไร	“ฉันแย่แน่”	“ฉันท�าไม่ได้หรอก”	หรือว่า	
“ฉันท�าได้”	“ฉันจะท�า”	“ฉันพร้อม”	คนที่มีทัศนคติเชิงบวก
จะกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้หาข้อมูลจ�าเป็นที่ช่วยให้สามารถ
ท�างานที่ได้รับมอบหมายส�าเร็จจนได้	และไม่ยอมให้ความคิด
เชิงลบมาท�าลายก�าลังใจในการท�างานของตน

ในชีวิตการท�างาน 
สิ่งที่จะท�าให้คุณประสบความส�าเร็จ 

ไม่ได้อยู่ที่การเป็นคนเก่ง คนมีความสามารถ 
แต่อยู่ที่ทัศนคติในการท�างานต่างหาก ที่จะก�าหนด

พฤติกรรมการแสดงออกของคุณให้เป็นไปในทิศทางใด 
เมื่อเราคิดบวก มีทัศนคติเชิงบวก เราจะสามารถโอนถ่าย
ความรู้สึก พลังงาน และความกระตือรือร้นสู่ความส�าเร็จ

ไปยังเพื่อนร่วมงานของเราได้ ท�าให้คนรอบตัวเรา
รู้สึกดีกับเรา และพร้อมที่จะช่วยเหลือเราเพื่อไปสู่

ความส�าเร็จนั้น หากคุณยังเป็นมือใหม่ในการ
ฝึกทัศนคติเชิงบวก ลองเริ่มต้นด้วย 

3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 การฝึกทัศนคติเชิงบวกนั้นยากหากคุณมองว่ามันยาก ในทางตรงกันข้าม หากคุณ มองว่า
มันง่าย มันก็จะง่ายอย่างที่คุณอยากให้เป็น เมื่อไรก็ตามที่คุณเกิดความรู้สึกเชิงลบ ให้มอง
หาแง่มุมอื่นๆ ในเชิงบวก แล้วคุณจะรู้สึกมีพลังในการท�างานมากขึ้น
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เทคนิคการปรับปรุงทัศนคติ

ด้านความปลอดภัย

6 เทคนิคง่ายๆ เหล่านี้ที่เราอยากจะฝากไว้ให้

ทุกท่านน�ามาใช้พัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานของท่านเอง	

จะสามารถลดอันตราย	ป้องกันอุบัติเหตุ	และสร้าง

ที่ท�างานที่ปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น...

1.	 การพูดถึงเรื่องความปลอดภัย	 ยิ่งเรามีการส่งเสริม	 สนับสนุนให้มีการพูดคุย	 แลกเปล่ียน									
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยทั้งในระดับผู้บริหาร	 หัวหน้างาน	 และระดับ
พนักงาน	มากยิ่งขึ้นเท่าไหร่	ก็จะยิ่งท�าให้องค์กรมีความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น

2.	 กระตุ้นให้มีการเสนอแนะด้านความปลอดภัย	 เพื่อให้ตัวพนักงานผู้ที่รู ้ดีท่ีสุดเกี่ยวกับ										
สภาพการท�างานและความไม่ปลอดภัยที่มีอยู่ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน	 ได้มีส่วนร่วม																	
ในกระบวนการปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

3.		รีบด�าเนินการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัย	หากเราไม่รีบแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภยั	
พนกังานจะเข้าใจว่าเราไม่ให้ความสนใจ	จะพลอยท�าให้พวกเขาไม่ให้ความสนใจไปด้วย

4.		ให้ข้อมูลความรู้และความเข้าใจเพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน	ที่จะท�างานได้อย่างปลอดภัย
โดยทีไ่ม่เกดิอบุตัเิหต	ุจะท�าให้พฒันาทศันคตด้ิานความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว	และ
จะคิดว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป็น

5.	 ชื่นชมหรือให้รางวัลกับการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย	 ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ต่างๆ								
เพือ่ให้ทกุคนได้ทราบถงึสิง่ดีๆ 	ผูท่ี้มทีศันคตทิีไ่ม่ดหีรอืเฉยๆ	เมือ่เหน็ว่าผูท้ีม่ทีศันคติ
ที่ดีได้รับการยกย่อง	พวกเขาจะท�าตามเพื่อจะได้รับการยกย่องบ้าง

6.		สร้างตัวอย่างที่ดี	ต้องมั่นใจว่าผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์กรเป็นตัวอย่างที่ดี
และมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานได้

ทัศนคติความปลอดภัยที่ดีเป็นเสาหลักของความปลอดภัยในการท�างาน	
เราสามารถพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งทัศนคติความปลอดภัยที่ดีได้
ด้วยเทคนิคง่ายๆ	ดังต่อไปนี้

โดย คุณพุฒศราณี ติรพัฒนเจริญ



6 สรุปกิจกรรมสัมพันธ์ ปี 2558

•	เฉลิมพระเกียรติและการกุศล

•	ร่วมกิจกรรมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนอ.)	

ผูวาจาง (กนอ. กทม.
ทอท. ปตท.)

เฉลิมพระเกียรติ
และการกุศล

เฉลิมพระเกียรติ และการกุศล
สานสัมพันธประเพณีไทย
สงเสริมกีฬา
สิ่งแวดลอม
เยาวชน
องคกร ราชการ โรงงาน ชุมชน
สาธารณประโยชน
ผูวาจาง (กนอ. กทม. ทอท. ปตท.)

8%
สาธารณประโยชน 15%

องคกร ราชการ
โรงงาน ชุมชน 29%

8%
สานสัมพันธ
ประเพณีไทย10%

สงเสริม
กีฬา2%

สิ่งแวดลอม17%
เยาวชน9%

จำนวนรวม

173
กิจกรรม

•	 คณะเยี่ยมชม	 ศูนย์การเรียนรู ้ทรัพยากรน�้า	 และ											
สิ่งแวดล้อม	 นิคมฯ	 แหลมฉบัง	 และหน่วยปฏิบัติการ											
ทั่วประเทศ	จ�านวน	1,847	คน

•	สานสัมพันธ์ประเพณีไทย

•	ส่งเสริมกีฬา

•	สิ่งแวดล้อม

•	เยาวชน

•	องค์กร	ราชการ	โรงงาน	ชุมชน

•	สาธารณประโยชน์

ปี 2558 กัสโก้ เข้าถึงชุมชนจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ ส่งเสริมความรู ้ให้
เยาวชน พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณ
โดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสานความ
สัมพันธ์อันดีกับ ผู้ประกอบการ โรงงาน 
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน       
รวมทั้ง สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ           
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) และผู้ว่าจ้าง
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7กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ ปี 2558

REPAIR AND REPLACEMENT 

PROGRAM YEAR 2015

	 ในปี	 2558	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกัสโก้	 ได้ร่วม																			
ด�าเนินการปรับปรุง	 ซ่อมแซม	 เปลี่ยนทดแทน	 ก่อสร้างใหม่	 เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาระบบสาธาณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรม	 รวมถึง
เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร	์
จ�านวน	109	โครงการ	รวมมูลค่า	233.74	ล้านบาท
	 โดยการปรับปรุง	 ซ่อมแซมและเปลี่ยนทดแทนระบบสาธาณูปโภค																
ในปีงบประมาณ	2558	ที่ผ่านมา	กนอ.	 และ	กัสโก้	 ใช้งบประมาณส่วนใหญ่													
ในการจัดการ	ระบบน�้าประปา	เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายน�้าประปา
	 และในปีงบประมาณปี	 2559	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย													
และ	 GUSCO	 ได้ด�าเนินการวางแผนและจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง	
ซ่อมแซม	 เปลี่ยนทดแทน	 ก่อสร้างใหม่	 พัฒนาระบบสาธาณูปโภค	 ภายใน																										
นิคมอุตสาหกรรม	 จ�านวณ	 8	 แห่ง	 จ�านวน	 101	 โครงการ	 เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น
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โดย คุณพุฒศราณี ติรพัฒนเจริญ

 ทีมงานด้านความปลอดภัย (Safety Team) ในนาม	
“ครอบครัวตัว S” ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นคณะท�างานที่												
กระตุ้นให้บุคลากรภายในองค์กรมีจิตส�านึกเรื่องความปลอดภัย						
ในการท�างาน	 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยภายใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	 จากการมองภาพรวมของปัญหา									
ด้านความปลอดภัย	และหาแนวทางแก้ไข	โดยประเมินจากความ
ตระหนกัด้านความปลอดภัย	(Safety	Awareness)	การด�าเนนิการ	
ด้านเอกสาร	 (Paper)	 และการปฏิบัติงาน	 (Action)	 โดยมี																
เป้าหมายหลักของทีม คือ ลดจ�านวนการเกิดอุบัติเหตุในงานที่มี 
สาเหตจุากความประมาทของพนกังาน รวมทัง้การลดอบุตัเิหตุ         
ที่เกิดจากผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่หน่วยงานด้วย	

SAFETY
TEAM

	 แนวทางการด�าเนินการ	 คือ “ดูแลเพื่อน
ร่วมงานให้เหมือนคนในครอบครัวของเรา 
ดูแลพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้เหมือนบ้านของเรา”	
เพราะความปลอดภัยเป็นหน้าท่ีของพวกเรา							
ทุกคน
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ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ	
คณะกรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 และพนักงานกัสโก้	 ร่วมรับเสด็จ	 สมเด็จ												
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 พร้อมทั้งถวายรายงานการ									
ถวายเงินก่อสร้างอาคารโรงอาหาร	 พร้อมทั้งโต๊ะเก้าอ้ีส�าหรับรับประทาน
อาหารของนกัเรยีน	และทลูเกล้าฯ	ถวายเงนิสมทบกองทนุ	“กพด.”	โรงเรยีน
ต�ารวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง	จ.สระแก้ว	 เมื่อวันที่	 13	มกราคม	2559	
และมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน	 ชุดระบายสีและแผ่นภาพ	 ให้น้องๆ	 ได้เรียนรู้
เรื่องน�้าและสิ่งแวดล้อมต่อไป

สาธารณูปโภคเพื่องานบริการ

กัสโก้	บ�ารุงรักษา	ซ่อมสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรม

บางพลี	 -	 งานจัดหาเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง	Spectrophotometer		

	 	 แบบ	Double	Beams

ล�าพูน	 -	 จัดซื้อเครื่อง	Auto	desicator

บางชัน	 -	 งานเปลี่ยนประตูน�้า	300	มม.

	 -	 งานเปลี่ยน	Inverter	37	kw

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

“เด็กดี	 หม่ันเพียร	 เรียนรู้	 สู่อนาคต”	 กัสโก้	 ร่วมกับนิคมฯ	 อุตสาหกรรม														
ทั่วประเทศ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ปี	2559	โดยมีการจัดฐานกิจกรรม	
เกมให้ความรูเ้รือ่งน�า้	และทาสศีนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีน	พร้อมท้ังสนบัสนนุ
ทุนการศึกษา	 อุปกรณ์การเรียน	 ของขวัญ	 อาหารว่าง	 และเครื่องดื่มให้กับ
เด็กๆ	สถานศึกษา	และชุมชนโดยรอบนิคมฯ	

Eco Network

กัสโก้	 ร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการ	หลักสูตร	 ผู้น�าวิทยากรกระบวนการ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	 โครงการพัฒนาและเชื่อมโยง													
เครือข่ายการด�าเนินงานด้าน	 CSR+ECO+Environment	 &	 Safety																						
(Eco	 Green	 Network)	 ประจ�าปี	 2559	 จัดโดย	 การนิคมอุตสาหกรรม														
แห่งประเทศไทย	ระหว่างวันที่	10	-	12	มี.ค.	59

คณะเยี่ยมชม 

กัสโก้	และ	เจม	ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน�้า	น�้าเสีย	และ
น�้ารีไซเคิล	 โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชม	 จากมหาวิทยาลัย	 และองค์กร																		
ต่างประเทศ	เข้าศกึษาดงูานของกสัโก้ในพืน้ทีป่ฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ	
และศูนย์การเรียนรู ้ทรัพยากรน�้าและสิ่งแวดล้อม	 นิคมอุตสาหกรรม																		
แหลมฉบัง	จ.ชลบุรี
1.	 นกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	และมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี
2.	 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3.	 นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.	 นักธุรกิจจากประเทศเอกวาดอร์	โคลัมเบีย	และเปรู
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ศูนย์เรียนรู้ชุมชนฅนเมือง	
(ชุมชนบึงบัว	เขตลาดกระบัง)
	 เมื่อต้นปี	 2559	 กัสโก้ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนคนเมือง															
ของชุมชนบึงบัว	 เขตลาดกระบัง	 กรุงเทพมหานคร	 โดยมีคุณยุพล	 สมปาง													
ประธานคณะกรรมการชุมชนบึงบัว	และ	ผู้อ�านวยการศูนย์เรียนรู้ชุมชนคนเมือง	
(ชุมชนบึงบัว	 เขตลาดกระบัง)	 ให้เกียรติพาเยี่ยมชม	 และเล่าถึงที่มาของศูนย์ฯ																			
โดยชุมชนบึงบัวมีแนวทางการบริหารชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบาย												
ของกรุงเทพมหานคร	 และให้ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที	่																	
จงึได้จัดตัง้ศนูย์การเรยีนรูแ้ห่งน้ีขึน้โดยชมุชนเสนอโครงการ	SML	
ของ	 กทม.	 และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย	 เช่น	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
กศน.	เขตลาดกระบัง	นิคมอุตสาหดกรรมลาดกระบัง	รวมถึง
กัสโก้	ที่ได้สนับสนุนจนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ขึ้น	

	 ปัจจุบันใช้เป ็นสถานที่ประชุมของชุมชนบึงบัว												
โดยทุกครั้งที่มีการประชุมจะจัดให้มีการสอนอาชีพ														
หรือให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ	 ซึ่งภายในมีฐานการเรียนรู้
จ�านวน	10	ฐาน	อาทิเช่น	ฐานคนหัวเห็ด	ฐานคนมีน�้ายา																						
ฐานหัวใจขยะ	 ฐานผักปลอดสารพิษ	 เป ็นต้น	 โดย																	
แต่ละฐานจะสอนวิธีการต่างๆ	 ให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษา
เรียนรู้	 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะจัดจ�าหน่ายเป็นสินค้าชุมชน																							
ไม่ว่าจะเป็น	 น�้ายาล้างจาน	 ปุ๋ยชีวภาพ	 ขนมไทย	 และ												
พืชผักสวนครัว	 โดยเฉพาะผักปลอดสารพิษที่ขายด	ี													
เป็นพเิศษ	นอกจากนี	้ยงัเปิดเป็นสถานทีใ่นการท�ากิจกรรม
ของชุมชน	ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น	
และยงัเปิดโอกาสให้หน่วยอืน่ๆ	เข้ามาใช้ประโยชน์อกีด้วย

	 ส�าหรับผู ้ท่ีสนใจเข้าชมศูนย์เรียนรู ้แห่งนี้สามารถ																
เดินทางเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน	หรือหากต้องการโทรสอบถาม	
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์ไปได้ที่	 089-035-6498																								
หรือ	02-737-2979	

ที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคนเมือง	(ชุมชนบึงบัว	เขตลาดกระบัง)	ถนนเจ้าคุณทหาร,	แขวงล�าปลาทิว	เขตลาดกระบัง	กทม,	10520
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ทีท่นัสมยั	สิง่ส�าคญัทีท่างบรษัิทยดึถอืตลอดมา
คือ ความปลอดภัยของผู้บริโภค	 โดยมีการ
ควบคุมและตรวจสอบอย่างเคร่งครัด	เพื่อให้ได้
มาตรฐานในทุกข้ันตอนการผลิต	 ต้ังแต่เป็น
วตัถดุบิ	ระหว่างการผลติ	ไปเป็นสนิค้าส�าเรจ็รปู	
ตลอดจนการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด	และบริษัทมีนโยบายหลัก	3	ประการ
ซึง่	ย�าย�า	ยดึถอืเป็นหวัใจหลกัในการบรหิารงาน	
คือ	 Quality	 การควบคุมคุณภาพ	 Safety											
ความปลอดภัย	 Environment	 การร่วมดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม	 ด�าเนินกิจการโดยมีระบบ									
การจัดการด้านคุณภาพ	 ความปลอดภัย	 และ											
สิ่งแวดล้อม	 ทั้งสิ้น	 7	 ระบบ	 ได้แก่	 GMP,																			
HACCP,	 ISO9001:2008,	 ISO14001:2004,	
I SO22000 :2005 , 	 BRC	 / 	 I FS 	 และ	
OHSAS18001:2007

บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จ�ากัด

	 บรษิทั	ได้รบัรางวลัและประกาศนยีบตัรการรับรอง	
ระบบคุณภาพ,	 ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ	
มากมายกว่า	17	รางวัล	ซึ่งล่าสุดในปี	2558	ได้รับรางวัล	
“โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ”	 และ	 “โครงการสถานประกอบการ
ปลอดภยั	เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	ประจ�าปี	2558”
	 กัสโก้	 และบริษัทฯ	 มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน															
ได้รับการให้บริการที่ดีในด้านต่างๆ	 จากกัสโก้	 เช่น												
การประสานงาน	 สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว	 ทั่วถึง
ผ่านช่องทางต่างๆ	ทีห่ลากหลาย	รวมทัง้การเข้าด�าเนนิการ	
แก้ไขปัญหา	 กัสโก้	 ท�าได้ดีและรวดเร็ว	 นอกจากน้ี									
บรษิทัฯ	รูส้กึยนิดทีีไ่ด้เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ	ทีส่�านกังาน
นิคมฯ	บางชัน	และกัสโก้	ได้ร่วมกันจัดท�าขึ้น	ทั้งในด้าน
สิ่งแวดล้อม	 และเยาวชน	 ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของ									
บริษัทฯ

	 บริษัท	 วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร	 จ�ากัด	
ด�าเนนิการผลติและจ�าหน่ายบะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปูภายใต้ชือ่	
“ย�า	 ย�า”	 ออกจ�าหน่ายครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม	
2515	 ต่อมาในเดือนธันวาคม	 2516	 ได้เข้าร่วมทุนกับ
บรษิทัอายโินะโมะโต๊ะ	จ�ากดั	ประเทศญีปุ่น่	เป็นตวัแทน
จ�าหน่ายในประเทศโดยรบัผดิชอบงานด้านการขายและ
การตลาดในประเทศ	 ทางบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์เป็น	
“ย�าย�า	จมัโบ้”,	“ย�าย�าพรเีมยีร์โบวล์”,	“ย�าย�าช้างน้อย”	
และบะหมี่ถ้วย	 “ย�าย�าคัพเต็มๆ”	 บริษัทฯ	 ได้มีการ
ควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์ภายใต้การผลิตด้วยเทคโนโลยี

ผู้ให้สัมภาษณ์	:	
คุณเสรี วิไลวรรณ
ต�าแหน่ง	:
กรรมการบริหารอาวุโส
และผู้จัดการทั่วไป
บริษัท	:
วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร

	 บริษัท	 วินแชนซ์	 ฟู ้ดส์	 จ�ากัด	 ได้ก่อตั้งขึ้นใน																							
ปี	 พ.ศ.	 2528	 ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า	 10	 ไร่	 ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	ผลิตอาหาร
ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงอย่างสม�่าเสมอภายใต้สโลแกน 
“ความส�าเร็จเริ่มต้นที่คุณภาพ” ทางบริษัท	 เอช	 เจ.	
ไฮนซ์	 จึงให้ความไว้วางใจในการผลิตสินค้าภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า	 “ไฮนซ์”	 เช่น	 ซอสมะเขือเทศ												
ซอสพริก	 ซอสหอยนางรม	 มายองเนสและ	 สลัดครีม											
จัดจ�าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ	 เช่น	 ออสเตรเลีย	
สิงคโปร์	เกาหลีใต้	มาเลเซีย	เวียดนาม	ไต้หวัน	เป็นต้น	
และได้พัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์ของบริษัทภายใต้ 
ชื่อ THASIA และ OCHA จัดจ�าหน่ายสินค้าในกลุ่ม 
Sauce, Noodle Set, Spice Oil, Curry Paste และ
ด้วยความหลากหลายและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท�าให้
บริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับ	 โดยการันตีได้จากรางวัล	
Good	 Governance	 Best	 Practice	 Award	 2012,	
Thailand	Trusted	Quality	Award	2013,	Thailand	
Energy	Awards	2010,	องค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุน
งานด้านคนพิการดีเด่น	โครงการโรงงานสีขาว	เป็นต้น

บริษัท วินแซนซ์ ฟู้ดส์ จำากัด

คุณธวัช	วิชาชัย
ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคล
ผู้ให้สัมภาษณ์

“คุณบุญส่ง สงวนวรพงศ์ 
 กรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัลองค์กรเอกชน

ที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น”

	 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากล	 ISO22000,	 GMP,	 HACCP,	 BRC	 และ	 HALAL									
ควบคู่ไปด้วย	 อีกทั้งบริษัทเล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ธุรกิจ	(CSR)	จึงได้จัดกิจกรรมด้าน	CSR	จ�านวนมาก	เช่น	โครงการปลูกป่าชายเลน	โครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม	 เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนใกล้เคียง	 และเข้าร่วมกิจกรรมกับ													
กัสโก้และส�านักงานนิคมฯ	บางพลีอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า



ป้าย Modernization 

มีที่นิคมอุตสาหกรรมไหน

เป็นที่แรก

ก. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ข. นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ค. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด e-mail : info@gusco.co.th

www.gusco.co.th

540 อาคารเมอคิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2658-6299  โทรสาร : 0-2658-6293, 0-2658-6604

12 รอบรู้มุ่งสู่อาเซียน (AEC)

G-Quiz กัสโก้ทูเดย์ ฉบับที่ผ่านมา เดือน ต.ค. - ธ.ค. 58  ปีที่ 13  ฉบับที่  1 กับค�าถามที่ว่า  

“Website ของกัสโก้ คือ????” ค�าตอบที่ถูกต้องคือ ก. www.gusco.co.th 

1.	 คุณพงษ์ศักดิ์	ด่านปรีดานันท์	 บจก.	ยูเนี่ยนโชจิรุชิ	นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
2.	 คุณชลรดา	นิภัทร์บุญธนา	 บจก.	เอ็ม	เอ็ม	ซี	อิเล็คโทรนิคส์	(ไทยแลนด์)	นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
3.	 คุณคนึงนิจ	สายโปธิ	 บจก.	ซัน-เอสึ	เอนจ์	(ไทยแลนด์)	นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ		
	 	 (ล�าพูน)
4.	 คุณปาริชาติ	ด�าตุ้ม	 บจก.	สยามไดร์	นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
5.	 คุณภัทรพล	หุ่นศิลป์	 บจก.	เรเฮา	นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
6.	 คุณวัชรพงศ์	ทาวงษ์	 บจก.	ไทยเนโกโร	นิคมอุตสาหกรรมบางปู
7.	 คุณไพฑูร	วงษ์งาม	 ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
8.	 คุณเดือนเพ็ญ	นิยะสม	 กัสโก้	หน่วยงานส�านักงานใหญ่
9.	 คุณยุทธนา	กันดก	 กัสโก้	หน่วยงานพีทีอี
10.	คุณมาลินี	ค�าผุย	 กัสโก้	หน่วยงานช่องนนทรี

GUSCO	 Today	 รอทุกท่านร่วมสนุกตอบค�าถาม	 และส่งมาให้เราที่กัสโก้หน่วยงานภายในพื้นที่ของท่านหรือส่งเมล์มายัง info@gusco.co.th หรือ
เข้าไปตอบในเว็บไซด์ www.gusco.co.th หัวข้อ	G-Quiz หมดเขตส่งค�าตอบวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 นี้  มีของที่ระลึกจ�านวน	5	รางวัลค่ะ

บรูไน		

งานป้องกันน�้าท่วม	 >>		 อัลวิกอยะฮ์	อัลมะดะนียะฮ์	
	 	 ลิมุวาญะฮะฮ์	อัลฟะยะฎอนาต
งานถนนและไหล่ทาง	 >>	 กิสมุ	อัลชะวาเรียะอ์	วะ	กัทฟุ	อัลฏอรีก	

พม่า

งานป้องกันน�้าท่วม	 >>		 แย	ลวน	โม	ซิน	แย	จี	ซิน	มะ	กา	กวย	มุ
งานถนนและไหล่ทาง	 >>	 กิสมุ	อัลชะวาเรียะอ์	วะ	กัทฟุ	อัลฏอรีก	

กัมพูชา

งานป้องกันน�้าท่วม	 >>		 กา	เงีย	กา	เปีย	ตึก	จุม	โน่น
งานถนนและไหล่ทาง	 >>	 กา	เงีย	โพล	ทนอ	นึ่ง	จิง	เจิม	โพล

อินโดนิเซีย

งานป้องกันน�้าท่วม	 >>		 โปรเต็กซี	บันจีร
งานถนนและไหล่ทาง	 >>	 เปอโงละฮัน	จาลัน	ดัน	ตรอตอร

ลาว

งานป้องกันน�้าท่วม	 >>		 เวียก	ป้อง	กัน	น�้า	ถ้วม
งานถนนและไหล่ทาง	 >>	 เวียก	ถะ	หนน	และ	ไหล่	ทาง

มาเลเซีย	

งานป้องกันน�้าท่วม	 >>		 เปองูรุสซัน	ปืรลินดูงัน	บันจีร
งานถนนและไหล่ทาง	 >>	 เปองูรุสซัน	จาลัน	ดัน	กากี	ลีมา
	

ฟิลิปปินส์

งานป้องกันน�้าท่วม	 >>		 ปากอนโตรล	ซา	บาฮา
งานถนนและไหล่ทาง	 >>	 ปักปาปานาติลิ	งา	ไฮเวย์
	
	
สิงค์โปร์

งานป้องกันน�้าท่วม	 >>		 หงจาย	อวี้ฝาง	ถี่ซี่
งานถนนและไหล่ทาง	 >>	 ลู่	เต้า	เหอ	จิ่นจี๋	ถิงเฉอ	เต้า

ไทย

งานป้องกันน�้าท่วม	 >>		 งานป้องกันน�้าท่วม
งานถนนและไหล่ทาง	 >>	 งานถนนและไหล่ทาง	

เวียดนาม

งานป้องกันน�้าท่วม	 >>		 ฟ่อง	จ๋อง	หลู	หลุด
งานถนนและไหล่ทาง	 >>	 เดื่อง	วา	เหวีย	แห่

	 สวัสดีท่านผู้อ่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับคอลัมน์ภาษาอาเซียนดีๆ	 แบบนี้	

ถงึแม้เราจะอยูก่นัคนละพรมแดน	พดูกนัคนละภาษา	แต่ถ้าเรารูภ้าษาของเพือ่นบ้าน

ไว้ก็ไม่เสียหายหรอกท่านผู้อ่านว่าจริงไหมค่ะ	 ส�าหรับฉบับนี้ขอน�าเสนอค�าว่า               

“งานป้องกันน�้าท่วม / งานถนนและไหล่ทาง” อ่านออกเสียงว่าอย่างไร																													

เรามาดูกันเลยค่ะ


