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บทความ ทัศนะและความคิดเห็นของวารสารกัสโก้ ทูเดย์ เป็นของทีมบรรณาธิการเท่านั้น

มิได้เป็นนโยบายหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด แต่อย่างใด
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 วาระดิถีปีใหม่ พ.ศ.2560 ขอน้อมน�าพระบรมราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตนให้ถึงพร้อมความสุขอันแท้จริง รวมทั้งการรวมพลังความจงรักภักดี         
ของพนักงานกัสโก้ทั่วประเทศ ร่วมส�านึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ            
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการร่วมปฏิญาณตนท�าความดีเพื่อสังคม
และประเทศชาติสืบต่อไป
 กสัโก้ มโีอกาสอนัดใีนการได้จัดกจิกรรมสานต่อพระราชปณธิานด้านการศกึษา 
โดยการร่วมกบักองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดนพฒันาระบบสนบัสนนุการใช้น�า้ 
ให้กับโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนที่ประสบปัญหาเร่ืองการใช้น�้า และส่งเสริม
ความรู้เร่ืองน�้าและสิ่งแวดล้อมให้เด็กๆ ได้มีความตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์น�้า         
และสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 ปีใหม่นี้ขอส่งมอบความปรารถนาดี และความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีของ
พวกเราชาวกัสโก้มายังทุกท่านค่ะ

“ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึง

ความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม 

ทั้งในเจตนาและการกระท�า ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ”

คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานปริญญาและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๑๘
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หน่วยงาน

SRN

	 กัสโก้ได้รับความไว้วางใจจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 (กนอ.)	 ให้ด�าเนินการ
ปฏิบัติงานและบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวกภายใน									
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร	 รวมถึงการแจ้งหนี้ค่าบริการแก่ผู ้ประกอบการภายในนิคม																
(Operation	&	Maintenance)	โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	2559	เป็นต้นมา

ปักหมุดเข้าพื้นที่บริการ
นิคมอุตสาหกรรมรัตนนคร

ติดต่อ	กัสโก้	หน่วยงาน	สหรัตนนคร
โทร. 08 9254 4058

	 นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร	ตั้งอยู่
ในต�าบลบางพระครู	 อ�าเภอนครหลวง							
และต�าบลบ้านขล้อ	 อ�าเภอบางประหัน	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 โดยมีพื้นท่ี
ทั้งหมดประมาณ	 1,500	 ไร่	 โดยมีการ
พัฒนาระยะที่	1	มีพื้นที่ประมาณ	800	ไร่	
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการอยู่	 27	 โรงงาน								
เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2534✆

 ระยะเวลากว่า 16 ปี ที่ผ่านมา กัสโก้ได้ร่วมส่งมอบ
ความสุขให้แก่ลูกค้า และผู้ประกอบการ โดยการให้บริการ          
ตรงตามความต้องการของทุกท่านเสมอมา พร้อมทั้งรับ            
ข้อเสนอแนะเพือ่น�ามาพฒันางานบริการของกสัโก้ให้ดยีิง่ๆ ขึน้ 
ความแข็งแกร่งที่เราได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ส.นภา 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ในด้านการจัดการน�้า และการร่วมกับ 
บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ�ากัด (GEM)        
เป็นการรวมพลังให้กัสโก้มีศักยภาพในการให้บริการระบบ    
การจัดการน�้า และสาธารณูปโภค ซึ่งได้รับความไว้วางใจจาก
ทุกฝ่ายมาโดยตลอด
 ผมขอขอบคณุทมีงานผูบ้ริหาร และพนกังานกสัโก้ในการ
ร่วมกันท�างาน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น และช่วยกันแก้ไข ปรับปรุงงาน
ต่างๆ จนเกิดผลงานที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และ             
ขอขอบพระคณุลูกค้า ผูป้ระกอบการทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ 
ให้กัสโก้เป็นพันธมิตรที่ดีเสมอมา 
 ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย 
โปรดดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัวผ่านพ้นอปุสรรคทัง้ปวง 
ประสบแต่ความสขุ ความเจริญ ด้วยจตุรพธิพรชัยและสมัฤทธิผล 
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการครับ

วิรพจน์ ศุภธนสินเขษม
กรรมการผู้จัดการ 

ธันวาคม 2559
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โดย คุณสายชล ถาวรพลศิริ 
จนท. บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

 คงปฏเิสธไม่ได้ว่าเร่ืองสิง่แวดล้อม เป็นเร่ืองที่
ทั่วโลกให้ความส�าคัญ โดยเฉพาะการป้องกัน         
ที่แหล่งก�าเนิดมลพิษ ถือเป็นเร่ืองที่ส�าคัญมาก
เป็นล�าดับต้นๆ เพราะถือว่าเป็นการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนที่สุด แต่อย่างไรก็ดี หากเรา
ไม่สามารถป้องกันที่แหล่งก�าเนิดได้ การเฝ้าระวัง
การปนเปื้อนของมลพิษที่ปลายทางก่อนระบาย
ออกสูส่ิง่แวดล้อมกย็งัคงเป็นเร่ืองทีค่วรตระหนกั
เช่นเดียวกัน 

	 ปัจจุบันมีการก�าหนดมาตรฐานในการเฝ้าระวังการปนเปื้อน
ในดนิและน�า้ใต้ดนิ	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการควบคมุการปนเป้ือน
ของมลสารต่างๆ	ที่น�ามาใช้ในโรงงาน	ตามกฎกระทรวง	ควบคุม
การปนเป้ือนในดนิและน�า้ใต้ดนิภายในบรเิวณโรงงาน	พ.ศ.	2559	
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	 29	 เมษายน	2559	และ	
ก�าหนดประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	 เรื่อง	 ก�าหนดเกณฑ์									
การปนเปื้อนในดินและน�า้ใต้ดิน	 การตรวจสอบคุณภาพดินและ
น�า้ใต้ดิน	การแจ้งข้อมลู	รวมทัง้การจดัท�ารายงานผลการตรวจสอบ	
คุณภาพดินและน�้าใต้ดิน	 และรายงานเสนอมาตรการควบคุม											
และมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน�้าใต้ดิน	 พ.ศ.	 2559	
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	 29	 พฤศจิกายน	 2559												
โดยมีผลบังคับใช้ในโรงงานตามประเภทที่ถูกก�าหนดไว้ตั้งแต่											
วันที่	26	ตุลาคม	2559	และ	29	พฤศจิกายน	2559	เป็นต้นไป	
ตามล�าดับ	

	 โดยส�าหรับโรงงานใหม่ที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้								
ให้มผีลบงัคบัใช้ทนัท	ีและโรงงานเก่าทีไ่ด้รบัการอนญุาตประกอบ
กิจการมาก่อนวันท่ีกฎหมายบังคับใช้	 จะมีเวลาให้ปรับปรุงแก้ไข
ตามผลการตรวจสอบครัง้ท่ี	1	ภายใน	180	วนั	ดังนัน้	โดยคาดการณ์	
ในปี	2560	โรงงานทีเ่ข้าข่ายตามกฎหมายการควบคมุการปนเป้ือน	
ในดินและน�า้ใต้ดินนี	้จะได้รบัการตรวจสอบทัว่กนัตามหลกัเกณฑ์
ทีก่�าหนดไว้	โดยน�า้ใต้ดินจะด�าเนนิการตรวจสอบเป็นประจ�าทกุปี	
และในดินจะตรวจสอบทุก	 3	 ปี	 และจัดท�ารายงานผลตามแบบ									
ที่กระทรวงก�าหนด	 ภายใน	 120	 วัน	 นับจากวันที่ได้รับการ											
ตรวจสอบ	

 อย่างไรก็ดี การควบคุมมลพิษจากผู้ก่อมลพิษก็ถือเป็น         
ความรับผิดชอบสูงสุดต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม ที่ผู้ก่อมลพิษ              
พึงปฏิบัติและด�าเนินการโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะดินและ             
น�้าใต้ดิน เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรชีวิต
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โดย คุณพุฒศราณี ติรพัฒนเจริญ

จนท. ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาวุโส

HR Corner

	 GUSCO	Today	ฉบับนี้	ขอน�าเสนอ	“โครงการต�ารวจจราจร
ในพระราชด�าริ”	 เพื่อน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
หาทีสุ่ดมไิด้ของ	“พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	 จักรีนฤบดินทร	 สยามินทราธิราช																		
บรมนาถบพิตร”	 กับพระราชกรณียกิจด้านการคมนาคมและ									
จราจรที่พระราชทานเพื่อคลี่คลายความทุกข์และบ�ารุงความสุข													
ให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร	 โดยจุดเริ่มต้นของโครงการ
ต�ารวจจราจรในพระราชด�ารินี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 และสมเด็จพระศรีนครินทรา															
บรมราชชนนี	 ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
ปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ	 จึงทรงมีพระราชด�าริที่จะแก้ไข
ปัญหาให้ทุเลาลงด้วยการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์	 จ�านวน	
8	 ล้านบาท	 ให้กรมต�ารวจ	 (ในขณะนั้น)	 น�าไปซ้ือรถจักรยานยนต	์					
เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็ว	 ท�าหน้าที่สายตรวจจราจร	 รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ในการซื้อวิทยุสื่อสาร	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ฯลฯ

 ในการนี้พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการปฏิบัติในโครงการนี้ 5 ประการ คือ
1.	การแสวงหาแนวทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจร	และมีมารยาท	
2.	ใช้รถจักรยานยนต์เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปแก้ปัญหายังจุดที่ท�าให้รถติด	 เปรียบเสมือน																

“รถน�าขบวน”	โดยเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ	ที่กีดขวางการจราจร	รถจักรยานยนต์ก็จะเข้าไปแก้ไข
ปัญหา	ท�าให้ขบวนรถเคลื่อนที่ไปได้

3.	ใช้รถจักรยานยนต์ดูแลการจราจรในถนน	ให้รถเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆ	ตามความเหมาะสม
4.	ถนนที่มีลักษณะเป็น	 “คอขวด”	 ให้รถจักรยานยนต์เข้าไปแก้ปัญหาให้รถเคล่ือนตัวได้เร่ือยๆ	

เปรียบเสมือนเทน�้าออกจากขวด
5.	ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจราจร

	 โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี	2536	ปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของต�ารวจโครงการพระราชด�าริจะเน้น
การน�าแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	มาปฏิบัติให้เกิดผลในการแก้ไข
ปัญหาจราจร	 และปัญหาอ่ืนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน	 จึงมีการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจ
ท�าคลอด	 ช่วยเหลือรถจอดเสียในทาง	 บริการซ่อมรถให้กับประชาชนฟรี	 โดยมีการแต่งกายแตกต่าง				
จากหน่วยงานอื่น	คือ	หมวกนิรภัยมีสีขาวขลิบน�้าเงิน	ปลอกแขนสีขาวขลิบน�้าเงิน	
	 จากโครงการทีก่ล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึง่ในพระราชด�าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	
รชักาลที	่9	เพ่ือพสกนกิรทีอ่าศัยอยูใ่นกรงุเทพมหานครมีความปลอดภยัในการจราจรมากขึน้	แม้พระองค์	
จะเสด็จสู่สวรรคาลัย	 แต่จะสถิตอยู่ในใจพสกนิกรตราบนิรันดร์	 น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ												
เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้	และขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับสนองพระราชปณิธาน

ที่มา	www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com/โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ท�าอย่างไร
ให้คนนอนตื่นสาย 
กลายเป็นคนท�างานเช้า

 การนอนตื่นสาย หรือการมาท�างานไม่ทัน

เป็นเรือ่งท่ีคนท�างานหลายๆ คนอยากปรบัปรงุ 

แต่ไม่สามารถท�าให้ส�าเร็จได้สักที หรืออาจจะ

ท�าได้แต่ในช่วงแรกๆ พอนานๆ ไป ก็กลับมา

เป็นเหมือนเดิม เหตุผลอย่างแรกน่าจะมาจาก

แรงจูงใจ ท�าอย่างไร จึงจะท�าให้แรงจูงใจนั้น

อยู่กับเราตลอดเวลา จนเราสามารถปรับนิสัย

การนอน และตัดปัญหาการมาท�างานสาย        

ให้หายไปได้ เราลองมาปรับตัวตามขั้นตอน

เหล่านี้ดู อาจจะพอช่วยให้เราตื่นเช้าขึ้นมา        

ได้บ้าง และกลายเป็นความเคยชินในที่สุด

■ ปรับเวลานอนให้เร็วขึ้น
	 การปรับเวลานอนจะสัมพันธ์กับเวลาตื่นนอนของเรา												
ท�าให้เราสามารถตืน่นอนได้เรว็ขึน้		คนเราควรนอนหลบัพกัผ่อน
ให้เพียงพออย่างน้อย	 6	 -	 8	 ชั่วโมง	 หรือตามเท่าที่ร่างกาย
ต้องการ	 แต่การปรับเวลานอนให้เร็วขึ้นก็ไม่ควรฝืนปรับให้เร็ว
จนเกินไป	 ลองนอนหรือตื่นให้เร็วขึ้นประมาณ	 10	 -	 15	 นาที	
ทุกๆ	วัน	แล้วร่างกายจะจดจ�าได้เอง

■ ลดกิจกรรมก่อนนอนให้น้อยลง
	 ปัญหาอย่างหนึ่งที่ท�าให้เราไม่สามารถนอนเร็วได้	 คือความ
เคยชินในการนอนดึก	ดูทีวีรายการโปรด	หรือเล่นอินเทอร์เน็ต	
ก่อนนอนทุกคืน	หากต้องการตื่นนอนให้เช้าขึ้นกว่าเดิม	เราควร
ต้องลดกิจกรรมเหล่านี้ลง	 โดยอาจจะตั้งเวลาให้กับตัวเองว่า									
จะสามารถเล่นได้ถึงกี่โมง	และจะไม่เล่นเกินกี่โมง	

■ งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
	 หลายคนตดิเครือ่งดืม่ทีม่คีาเฟอนี	ไม่ดืม่ไม่ได้	หากไม่ดืม่แล้ว
จะรู ้สึกว่าไม่มีพลังงานในการท�างาน	 บางคนต้องดื่มกาแฟ								
อย่างน้อย	 2	 -	 3	 แก้วต่อวัน	 ซึ่งการดื่มกาแฟมากขนาดน้ัน											
อาจจะมากเกินกว่าความต้องการของร่างกาย	 ดังนั้น	 คนท่ี
ต้องการนอนเร็ว	 และตื่นมาท�างานเช้าๆ	 ควรงดดื่มเครื่องดื่ม											
ที่มีคาเฟอีนก่อนเวลานอนอย่างน้อย	6	ชั่วโมง	

■ เข้มงวดกับการนอนของตัวเอง
	 เราควรต้องจรงิจังกบัการสร้างวนัิยในการนอนให้กบั	
ตัวเอง	 เมื่อตั้งใจว่าจะท�าให้ส�าเร็จแล้ว	 เราควรตั้งใจ							
อย่างเต็มที่	 เช่น	 ก่อนนอนเราควรเคร่งครัดกับเวลาที่								
ตัง้ไว้อย่างเตม็ที	่ว่าจะเข้านอนตอนก่ีโมง	หรอืจะตืน่นอน
ตอนกี่โมง	และท�าให้ได้ตามนั้น	 เมื่อตื่นนอนขึ้นมาแล้ว	
ให้นั่งสักครู ่	 แล้วคิดให้ดีว่าเช้านี้เราตื่นขึ้นมาเวลานี	้								
เพื่อท�าอะไร	เมื่อเราใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพัก	เราก็จะ
มีสมาธิ	และท�าให้การตื่นนอนตอนเช้าเป็นเรื่องง่ายๆ	

■ สร้างแรงจูงใจในการตื่นนอนเช้า
	 การสร้างแรงจงูใจในการตืน่นอนตอนเช้า	จะช่วยให้
เรารับรู้และเข้าใจว่าท�าไมเราต้องตื่นแต่เช้า	 ส�าหรับ										
คนท�างาน	 แรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ส�าคัญ	 คือ	 การได้มา
ท�างานแต่เช้า	 ย่อมดีกว่าการมาสาย	 เพราะเราจะได	้										
เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ	 ได้เร็วกว่าคนอื่นๆ	 การนอนตื่นเช้า												
จึงเป็นการให้รางวัลกับตัวเอง	 รางวัลที่เราจะได้รับ	คือ	
ความสดชื่น	 สดใส	 เมื่อได้ท�างานเร็วขึ้น	 งานก็เสร็จ											
เร็วขึ้น	มีเวลาไปท�าอย่างอื่นมากขึ้น	และมีเวลาพักผ่อน
มากขึ้นด้วย			ที่มา	https://th.jobsdb.com/th-th/articles

 โครงการต�ารวจจราจร
	 ในพระราชด�าริ



06 Special Scoop

 กัสโก้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน        
ภายใต้สังกัดกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน
อย่างต่อเน่ือง ปี 2559 กัสโก้ได้ประสานงานโรงเรยีน
ทีม่ปัีญหาเก่ียวกบัการจดัการระบบการใช้น�า้ โดยการ
ลงพื้นที่ส�ารวจ และหาแนวทางร่วมกับบุคลากร
ของกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 23        
เพื่อช่วยกันแก้ไข พัฒนาให้โรงเรียนมีน�้าใช้อย่างพอ
เพียงกับการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน 

กิจกรรมส่งมอบ
ระบบสนับสนุนการใช้น�้า 
ศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมีฯ
(ธอส. อุปถัมภ์) จ.มุกดาหาร
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	 เดอืนธนัวาคมทีผ่่านมา	กัสโก้ได้จัดกิจกรรมส่งมอบระบบสนบัสนุน
การใช้น�้า ปั๊มสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร ถังดักไขมัน            
และส่ิงของอ่ืนๆ ส�าหรับศูนย์การเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน                 
ใต้ร่มพระบารมีฯ (ธอส. อุปถัมภ์) จ.มุกดาหาร	 โดยได้รับเกียรติจาก																
พ.ต.อ.	สิปปนันท์	สรณ์คุณแก้ว	ผู้ก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่	23	
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร	 และทีมงาน	 โดยได้น�าสิ่งของจากฝีมือการ								
ถักทอหมวก	ผ้าพันคอ	 เสื้อ	จากการจัดกิจกรรม "ถักรัก แบ่งปันไออุ่น" 
มอบให้กับน้องๆ	 รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้เร่ืองน�้า	 water	 box	 และ													
เกมการคัดแยกขยะ	 สร้างความสนุกสนานและให้ความรู้กับน้องๆ	 กัน								
อย่างเต็มที่ค่ะ



สาธารณูปโภคเพื่องานบริการ
กัสโก้	 บ�ารุงรักษา	 และซ่อมสร้างส่ิงอ�านวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง
บางชัน	 -	 งานโครงการก่อสร้างสถานีสูบระบายน�้าฝน	
	 	 บริเวณกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน
บางปู	 -	 งานปรับปรุงระบบระบายน�้าฝนฝั่งขวา	ถนนพัฒนา	1
ล�าพูน	 -	 งานเปลี่ยนเครื่องสูบตะกอน	Diaphargm	pump
มาบตาพุด	 -	 งานป้ายจราจร	LED	เตือนทางแยกและเนินชะลอความเร็ว

สถาปนา	กนอ.	ครบรอบ	44	ปี	
ผู ้ บริหารกัส โก ้ 	 ร ่ วมท� า บุญเนื่ อ ง ในโอกาส วันคล ้ าย วันสถาปนา																																							
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 ครบรอบ	 44	 ปี	 และร่วมกิจกรรม							
ปลกูต้นไม้	ณ	นคิมอตุสาหกรรมเอเซีย	สวุรรณภมู	ิเมือ่วนัที	่13	ธนัวาคม	2559

ร้อยดวงใจ	นิคมอุตสาหกรรมไทย	
ปลูกต้นไม้	ตามรอยพ่อ
กัสโก้	 หน่วยงานโดยรอบพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ	 ร่วมโครงการ																
"ร้อยดวงใจ	นิคมอุตสาหกรรมไทย	ปลูกต้นไม้	ตามรอยพ่อ"	โดยร่วมกันปลูกต้นไม้	
แปรอักษร	 ร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ	 และกล่าวปฏิญาณตนท�าความดีตามรอย												
เบือ้งพระยคุลบาท	เพือ่ถวายความจงรกัภกัดแีด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

กัสโก้	และเจม	ร่วมให้ความรู้
กัสโก้	 ร่วมกับ	 เจม	 หน่วยงานอมตะนคร	 จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องน�้า	 และบริจาคอุปกรณ์การศึกษา	 ในโครงการ										
พัฒนาห้องสมุด	ณ	โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น	อ.พนัสนิคม	จ.ชลบุรี	จัดโดยชมรม	CSR	นิคมอมตะนคร

คณะเยี่ยมชม	
กัสโก้	 และ	 เจม	 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน�้า	 น�้าเสีย	 และ																
น�้ารีไซเคิล	 ต้อนรับคณะเยี่ยมชม	 จากสถาบันการศึกษา	 และองค์กรภาครัฐ																
และเอกชน	 ศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นท่ีปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	 และ														
ศนูย์การเรยีนรูท้รัพยากรน�า้และสิง่แวดล้อม	นคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั	จ.ชลบรีุ
1.	บริษัท	ปิ่นทอง	อินดัสเตรียล	ปาร์ค	จ�ากัด	(มหาชน)
2.	วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
3.	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

08 ภาพข่าว



North : ภาคเหนือ
 Lumphun
 Northern Region Industrial Estate
 Phichit
 Phichit Industrial Estate

East : ภาคตะวันออก
 Chonburi
 Laemchabang Industrial Estate
 Rayong
 Maptaphut Industrial Estate
 PTTPE WEP
 PTA WTP
 Maptaphut Industrial Port

Central : ภาคกลาง
 Bangkok
 Head Quarters
 Ladkrabang Industrial Estate
 Bangchan  Industrial Estate
 Chongnonsi WWTP
 JV-Chatuchak WWTP
 Samutprakarn
 Bangpree Industrial Estate
 Bangpoo  Industrial Estate
 Suvanabhumi Airport
 Mega Bangna
 Samutsakorn
 Samutsakorn  Industrial Estate
 Saraburi
 Saraburi  Industrial Estate (Kaengkhoi)
 Ayutthaya
 Saharattananakorn  Industrial Estate

South : ภาคใต
 Songkla
 Southern Industrial Estate

About UsWemove
forward	
in	2017
	 หน้าที่ของเรา	 คือ	 การประสานงาน
อ�านวยความสะดวกด้านการติดต่อ
สื่อสารข้อมูลด้วยความถูกต้องชัดเจน
และเหมาะสม	เพือ่สนบัสนุนการปฏบิติังาน
ของหน่วยงาน	ในการให้บรกิารเพือ่สร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้า

 คุณกุลสวัสดิ์ ประจวบเหมาะ ผู้จัดการฝ่ายบริการจัดการ ได้กล่าวถึงแนวทางในการ									
ด�าเนินงานของทีมงานลูกค้าสัมพันธ ์ โดยมุ ่งมั่นพัฒนาการให้บริการลูกค้าภายใน                       
นิคมอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ประจ�าพื้นที่       
ปฏิบัติการต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อความพร้อมในการให้บริการ ดังนี้	

•	 รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ	 เก่ียวกับงานบริการด้านสาธารณูปโภคและส่ิงแวดล้อม															
เพื่อการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที	และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	

•	 เข้าพบลูกค้าพร้อมน�าเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน	
•	 ส�ารวจความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างและลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ	 เพ่ือน�าข้อเสนอแนะ																				

มาปรับปรุง	พัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น
•	 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยความถูกต้อง	สะดวก	และรวดเร็วโดยมีช่องทางการสื่อสาร

ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า	และผู้ว่าจ้าง
•	 จัดกิจกรรมในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	 การอยู่ร่วมกันของชุมชน

โดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน	

งานลูกค้าสัมพันธ์
Customer
Service	Team

•	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

•	นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

•	นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

•	นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

•	นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

•	นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	(ล�าพูน)

•	นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

•	นิคมอุตสาหกรรมบางปู

•	นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร

•	นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี	(แก่งคอย)

•	นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้	(ฉลุง)

•	นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

•	โรงควบคุมคุณภาพน�้าจตุจักร

•	โรงควบคุมคุณภาพน�้าช่องนนทรี

•	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

•	โรงผลิตน�้าเพื่อบริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)
•	โครงการบริหารจัดการระบบและผลิตน�้าใส	โรงผลิตน�้าอุตสาหกรรม	ปตท.	

•	ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด	

•	เมกา	บางนา

“Smart Service and 
Smooth Communication”
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คุณวีระพงษ์ วงษ์โท
ผู้จัดการ กัสโก้ หน่วยงาน ลาดกระบัง

“วัฒนธรรมองค์กร กับการบริหารจัดการ”
	 สวัสดีครับ	 ผมท�างานกับกัสโก้มาประมาณ	 9	 ปี	 เข้าสู ่ปีท่ี	 10															
เริม่ต้นท�างานทีห่น่วยงานนวนคร	เป็นต�าแหน่งทีถ่อืว่าท้าทายในตอนนัน้	
เพราะเป็นการท�างานในรูปแบบที่ไม่เคยท�า	 และผมยังโชคดีท่ีบริษัทฯ									
ส่งไปท�างานที่หน่วยงาน	PTE	ในนิคมอุตสาหกรมมาบตาพุด	ซึ่งเป็นการ
เรยีนรูเ้พิม่เตมิในรปูแบบใหม่ๆ	เป็นทีท่ีใ่ห้ความรูแ้ละแง่คดิในการบรหิาร
มากมายจนได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้จัดการโครงการ	 PTE	 ตลอด						
ระยะเวลา	 6	 ปี	 ที่เป็นผู้จัดการและได้ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการหน่วยงาน
ลาดกระบังถือว่าเป็นงานที่ยาก	ทั้งการบริหารจัดการพื้นที่	 การบริหาร
งานบคุคล	การบรหิารด้านการเงนิ	ซึง่เป็นนคิมฯ	ทีต้่องคดิวางแผนตลอด	
แต่ถอืว่าเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีด่ทีีส่ดุ	มโีครงการให้เราเรยีนรูต้ลอดด้วยเช่นกัน
	 และอกีหนึง่สิง่ทีไ่ด้รับจากการท�างานมา	9	ปี	คอืการเป็นคณะท�างาน
วัฒนธรรมองค์กร	 (Culture	 Champion	 Team)	 หรือ	 CCT	 รุ่นที่	 1																
ซึ่งเป็นการฝึกตนเองด้านความคิด	 การเป็นผู้น�าในการบริหาร	 เริ่มต้น								
การท�างานเป็น	CCT	ของบรษิทัฯ	ถอืว่าเป็นงานทีย่ากมาก	แต่การท�างาน
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาโดยอัตโนมัติ	การรับฟังข้อมูลในทุกๆ	เรื่อง	
การสร้างภาวะผู้น�า	 การสร้างทีมงาน	 และการเต็มท่ีกับงานบริการ															
เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจในการให้บริการของ	GUSCO

คุณพลศักดิ์ ศรีธาตุ
ผู้จัดการ เจม หน่วยงาน แหลมฉบังรีไซเคิล

“ความรับผิดชอบ ต้องมาก่อน”

	 ก่อนจะมาอยู่จุดนี้ได้ต้องขอบคุณทีมงานโครงการแหลมฉบังรีไซเคิลทุกคน	
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดความส�าเร็จตลอดระยะเวลา	2	-	3	ปีที่ผ่านมานี้	
เพราะถ้าขาดซึ่งทีมงานที่มีคุณภาพก็ไม่อาจประสบความส�าเร็จได้	
	 ผมมองว่าทัศนคติ	 เป็นสิ่งส�าคัญการมองปัญหาในมุมบวก	 มองว่าเป็นสิ่งที่
ท้าทาย	 เมื่อมีอุปสรรคต้องหาข้อบกพร่องและแก้ไขปรับเปลี่ยน	 สิ่งส�าคัญที่มา									
ควบคู่กับทัศนคติ	 คือ	 ความรับผิดชอบ	 ไม่ว่าจะต่อตัวเอง	 ลูกค้า	 หรือคู่สัญญา							
ความหมายของความรับผิดชอบอาจจะดูกว้าง	 แต่ถ้าลองดูให้ลึกลงไปจะพบว่า												
ค�านีเ้ป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการท�างาน	ทีส่�าคญัต้องเข้าใจและรู้จริงเก่ียวกับงาน
ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้จัดการ

ดีเด่น
ประจำาปี 59

10 Inside Out



11Outside In
โดย ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จ�ากัด (STP)

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

บรษัิท ฟจูติส ึเจเนอรลั (ประเทศไทย) จ�ำกัด

นิคมอตุสำหกรรมแหลมฉบัง จงัหวัดชลบุรี 

 บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จ�ากัด ก่อต้ังขึ้นเพื่อผลิต           
เครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 เป็นหนึ่งในกลุ่มฟูจิตสึ ผู้ผลิต        
เครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น	 โดยมุ่งม่ันสู่สากลและสร้าง									

ความมั่นใจให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพ	 ราคา	 และการส่งมอบ	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับรองมาตรฐาน											
ISO	 9001	 ตามสโลแกน "คุณภาพสูงสุด คือ ความพึงพอใจของลูกค้า"	 นอกจากนี้ยังได้ตระหนักถึง										
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลติและบรกิาร	ทีเ่น้น	ความส�าคญัของการรกัษาสภาวะแวดล้อม
ในกระบวนการผลิต	ทกุข้ันตอน	โดยเฉพาะเทคโนโลยทีีเ่ราใช้ในการผลติควบคูไ่ปกบัการมอบสภาพแวดล้อม
ที่ดี	 โดยด�าเนินตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ISO	14001	ภายใต้สโลแกน "เราจะรักษาสิ่งแวดล้อม    
ในวันนี้ เพื่อทุกชีวิตในวันหน้า"

 กัสโก้ เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้มาดูแล สนับสนุน
ด้านสิ่งแวดล้อม และระบบบ�าบัดน�้าเสียของบริษัท 
ท�าให้ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมพัฒนาได้อย่าง	
ต่อเนื่อง	 รวมถึงให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ	
ที่ได้รับการตอบสนองอย่างดี	 รวดเร็ว	 บุคคลากร
พร้อมให้บริการ	 และคาดหวังการพัฒนางาน											
ให้บริการอย่างต่อเนื่องของกัสโก้	 เพื่อสร้างความ
ประทับใจ	 พึงพอใจจากผู้ใช้บริการ	 และชุมชน								
ให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป

 บรษิทั สยามแผ่นเหลก็วลิาส จ�ากดั (STP) 
ตัง้อยู่บนถนน I - 5 นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
เป็นบรษิทัร่วมทุนระหว่างไทย-ญีปุ่่น ทีก่่อตัง้ใน 
พ.ศ. 2531 ผลติเหล็กเคลอืบดบีกุและโครเมีย่ม 
บริษัทญี่ปุ ่นที่ร ่วมทุนเป ็นหลักคือ บริษัท      
นิปปอน สตีล ซูมิตโตะโม เมทัล จ�ากัด ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตเหล็กที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก     
ซึง่บรษิทัฯ	ด�าเนนิกิจการโดยมรีะบบคณุภาพและ
มาตรฐานที่เป็นสากล	 ดังนี้	 ISO	 9001:2008,																																			
ISO	 14001:2004,	 TIS	 18001:2011	 และ	
OHSAS	18001:2007

	 ทางบริษทั มกีารประสานงาน
กับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ของ GUSCO อยู ่ เสมอ	 และ														
ได้รบัค�าแนะน�าเป็นอย่างด	ีรวมทัง้
ได้รับผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้า
ทิ้ง	ของบริษัทเป็นประจ�าทุกเดือน	
ตามที่บริษัทต้องการ

คุณนฤพนธ์	ฟูเต็มวงค์
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก

Engineering	&	Utility



บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำ�กัด 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 GUSCO Care
โดย คุณประเสริฐ  หนูเต็บ
ที่ปรึกษาชุมชนบางชันพัฒนา

G-Quiz
กัสโก้

หน่วยงานล่าสุด คือ?

ก.	กัสโก้	ภาคใต้	(จ.สงขลา)	
ข.	กัสโก้	สหรัตนนคร
ค.	กัสโก้	เมกา	บางนา

เฉลยค�าถาม กสัโกท้เูดย ์ ฉบบัเดอืน ก.ค. - ก.ย. 59 ป ทีี่ 13 ฉบบัที่ 4 
ค�าถาม คอื โครงการสสีันสิง่แวดลอ้ม ป ี 2559 “GUSCO Care“ 
กสัโกจ้ดักจิกรรมอะไรใหล้กูคา้ในนคิมอตุสาหกรรม 
ค�าตอบทีถ่กูตอ้งคอื ก. Thermo Scan และ Grounding

4.	 คุณวิลาวรรณ	เสริมมติวงศ์
	 บจก.	โนวา	สตีล
	 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
5.	 คุณสุรศักดิ์	อาจหาญ
	 กัสโก้	หน่วยงานพีทีอี

ขอมอบของที่ระลึกส�าหรับ 5 ท่าน ดังนี้ค่ะ

1.	 คุณซาลูมา	อาแว
	 บจก.	ธานิ	กูชิ	เมททัล	
	 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
2.	 คุณเฉลิมพล	ลายนันต์
	 บจก.	สยามสตีล	กัลวาไนซิ่ง
	 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
3.	 คุณเสาวภาคย์	เบียซิน
	 ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ร่วมสนุกส่งค�าตอบ	G-Quiz	ได้หลากลายช่องทางนะคะ	ตอบค�าถามส่งเมล์
มาที่ info@gusco.co.th หรือจะเข้าไปที่เว็บไซด์ www.gusco.co.th	
หัวข้อ	 G-Quiz	 อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ภายในพื้นท่ีปฏิบัติงาน									
รอรับค�าตอบของทุกท่านอยู่นะคะ	หมดเขตส่งค�าตอบวันที่ 31 มกราคม 
พ.ศ. 2560 นี้ เริ่มต้นศักราชใหม่ลุ้นของที่ระลึกจ�านวน	5	รางวัลค่ะ

 ชุมชนบางชันพัฒนา เป็นชุมชนที่อยู่ทางทิศเหนือของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน													
โดยชุมชนอยู่ติดกับคลองบางชัน	 ในอดีตการด�ารงชีวิตของคนในชุมชนนอกจากจะใช้น�้าเพื่ออุปโภค
บรโิภคแล้ว	ยงัสามารถท�าการเกษตร	และจบัสตัว์น�า้ในคลอง	ปัจจบุนัวถิชีวีติของคนในชมุชนกับสายน�า้
เปลี่ยนแปลงไป	ท�าให้คนในชุมชนบางครอบครัวหันไปประกอบอาชีพอื่น
	 ชมุชนบางชนัพฒันา	น�าโดยผูใ้หญ่ประเสรฐิ	หนเูตบ็	ได้รวมกลุม่กบัสมาชกิในชมุชนจดัท�าโครงการ
เลีย้งปลาในกระชงั	โดยยดึหลกัตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงทีส่ามารถอยูไ่ด้ด้วยตนเองอย่างไม่เดอืดร้อน
โดยค�านึงถึงความพอประมาณ	 ความมีเหตุผล	 ปัจจุบันชุมชนเล้ียงปลาในกระชังทั้งหมด	 13	 กระชัง	
โดยเน้นปลาที่เลี้ยงง่าย	 โตไว	 ได้แก่	 ปลาดุกบิ๊กอุย,	 ปลาสวาย,	 ปลานิล,	 ปลาบึก	 และปลากราย																
เมือ่ปลาได้ขนาดทีต้่องการกจ็ะน�าออกจ�าหน่ายในตลาดภายในชมุชนและชมุชนใกล้เคยีง	หรอืมพ่ีอค้า
มารับซื้อถึงกระชังปลา
	 ส�าหรับการจัดท�าระบบเงินหมุนเวียนนั้น	 ชุมชนจะน�าเงินที่ได้จากการขายปลาส่วนหนึ่งไปซื้อ			
พันธุ์ปลาเพื่อน�ามาอนุบาล	และเงินอีกส่วนหนึ่งก็จะน�ามาแบ่งให้กับสมาชิกเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน	

การเลี้ยงปลา
ในกระชัง


