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โดย ณัฏฐา ชอบจิตต์

  ปี พ.ศ. 2562 กัสโก้ เติบโตพร้อมทีมงาน         

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการน้ำา และการ

บริหารระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

โดยใ ห้บริการลูก ค้า ท่ั วประ เทศจำ านวน            

19 หน่วยปฏิบัติการ โดยในปีท่ี ผ่านมา           

กั สโก้ ได้ ร่ วมกั บการ นิคม อุตสาหกรรม            

แห่งประเทศไทย (กนอ.) ปรบัปรงุ และพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรม     

ที่กัสโก้บริหารจัดการ จำานวน 120 โครงการ 

และมีแผนงานปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง         

ในปี 2562 อีกกว่า 140 โครงการ 

ก้าวสู่ปีที่ 19
กัสโก้ ย้ำาการเป็นพันธมิตร
ที่ลูกค้าไว้วางใจ

  อีกท้ัง การให้ความสำาคัญในการให้ข้อมูลกับลูกค้า โดยการสื่อสารกิจกรรม        

แผนงานปรับปรุงระบบต่างๆ ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า พร้อมท้ังบริการข้อมูลระบบ

สาธารณูปโภค ช่วยให้ลูกค้าวางแผนการจัดการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และพัฒนาช่องทาง 

การสื่อสาร เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการติดต่อกับกัสโก้

  จากประสบการณข์องพนักงานกสัโกทุ้กคน ท่ีไดป้ฏิบัตงิานควบคูไ่ปกบัการมสีว่นรว่ม 

ในธุรกิจของลูกค้า และดูแลรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม รวมถึงโอกาสในการสนับสนุน

กิจกรรมของภาคอุตสาหกรรม กับการอยู่ร่วมกันของชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

พวกเราภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในความสำาเรจ็ของทุกกิจกรรมท่ีเกิดขึน้กับลกูคา้ ผู้วา่จ้าง 

และความสุขของคนในชุมชน วันน้ีพวกเรากัสโก้ ยังคงยืนหยัดในเจตนารมณ์ท่ีดี          

ในการบริการลูกค้าและการเป็นพันธมิตรที่ดีสำาหรับทุกภาคส่วนต่อไป
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 เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือ “โดรน” 

กำาลังเข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันเรามากขึ้น            

เพราะสามารถเข้ามาทดแทนในการทำางานบางประเภท

ท่ีมนุษย์ไม่สามารถดำาเนินการในภาคปฎิบัติได้อย่าง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิง          

งานท่ีมีความเสี่ยงสูง หรืออยู่ในเขตพ้ืนท่ีอันตรายและ

ยากต่อการเข้าถึง คุณสมบัติของโดรนมีความคล่องตัว 

รวดเรว็ ทันตอ่เหตกุารณ ์อีกท้ังยังมต้ีนทุนในการจัดการ

ไม่สูงมากนัก ส่วนผู้ท่ีจะบังคับโดรน ควรจะต้องได้รับ

การอบรมจากบริษัทผู้ผลิตโดรนหรือตัวแทนและได้รับ    

ใบอนุญาตผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับจากสำานักงาน

การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวมถึงตัวเครื่องโดรน 

ก็ต้องมีใบอนุญาตจากสำานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ หรือ กสทช. ด้วยเช่นกัน 

 GUSCO จึงได้เล็งเห็นความสำาคัญและประโยชน์       

ในการนำาเทคโนโลยีโดรน มาใช้งานด้านต่างๆ ของ

บริษัท จึงได้จัดหาโดรนและฝึกอบรมพนักงาน เพ่ือ         

นำามาช่วยบริหารจัดการงานด้านระบบสาธารณูปโภค 

เพ่ือเพ่ิมความรวดเรว็ในการตดัสนิใจแกปั้ญหาและสรา้ง

ความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทได้มีการ     

นำาโดรน มาใชใ้นการตรวจสอบระบบสาธารณปูโภค ใน

กิจการงานต่างๆ เช่น 

โดย ทีมงาน โดรนบทบาทใหม่ของ

“โดรน”
ตัวช่วยการจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค

- ประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบงานคุณภาพงานทาสีของหอถังสูง 

- งานสำารวจการจราจร ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง สำารวจเขื่อน   

ป้องกันน้ำาท่วม

  

 นอกจากท่ี GUSCO ไดน้ำาโดรนมาใชง้านดา้นการสำารวจเกีย่วกบัระบบ

สาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมแล้ว GUSCO ยังมุ่งเน้นแสวงหา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอื่นๆ มาช่วยในการพัฒนาบริหารจัดการงาน

ด้านระบบสาธารณูปโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไป
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โดย สายชล ถาวรพลศิริ

สถานการณ์คุณภาพอากาศในประเทศไทยในช่วงนี้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่ ดังนั้น ในวันนี้
เราจะมาทบทวนความเข้าใจเรื่องดัชนีตรวจวัด
คุณภาพอากาศกันนะคะ

 AQI ความหมาย สีที่ใช้  ข้อความแจ้งเตือน

 0 - 25 คุณภาพอากาศดีมาก ฟ้า
 คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำาหรับกิจกรรมกลางแจ้ง

    และการท่องเที่ยว

 
26 - 50 คุณภาพอากาศดี เขียว

 คุณภาพอากาศดี สามารถทำากิจกรรมกลางแจ้ง และการท่องเที่ยวได้

    ตามปกติ

    ประชาชนทั่วไป : สามารถทำากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ

 51 - 100 ปานกลาง เหลือง ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ 

    หายใจลำาบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำากิจกรรมกลางแจ้ง

    ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ 

    หายใจลำาบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำากิจกรรมกลางแจ้ง 

    หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำาเป็น

 101 - 200 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส้ม ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำากิจกรรมกลางแจ้ง 

    หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำาเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ 

    เช่น ไอ หายใจลำาบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ 

    หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์

    ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มี

 201 ขึ้นไป มีผลกระทบต่อสุขภาพ แดง มลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำาเป็น 

    หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

ที่มา : http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php

เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย

ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index ; AQI) 
คือ ตัวแทนค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศ  6 ชนิด ได้แก่ 

• ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

• ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

• ก๊าซโอโซน (O3)

• ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  

• ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)   

• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
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รู้เท่าทัน....
กฎกระทรวงฯ ความปลอดภัยในการทำางาน

เกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562
 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 (วันที่ 15 ก.พ. 62)

สิ่งที่เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงจาก

กฏกระทรวงฯ 
ปี 2547

   คำานิยาม

“ที่อับอากาศ” (Confined Space) หมายความว่า 
(1) ท่ีซึ่งมีทางเข้าออกจำากัด และ (2) ไม่ได้ออกแบบไว้

สำาหรับเป็นสถานท่ีทำางานอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำา และ      

(3.1) มสีภาพอันตราย หรอื (3.2) มบีรรยากาศอันตราย เชน่ 

อุโมงค์ ถ้ำา บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำามัน          

ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะ

คล้ายกัน

แนวทางการประเมิน : การประเมนิท่ีอับอากาศตามนยิามของกฎหมาย ให้นับ (1) และ (2) และ (3.1 

หรือ 3.2) ทั้งนี้ (3.1) มีสภาพอันตราย อาจไม่เกิดขึ้นทันที แต่อาจมีสภาพหรือสภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้ 

(ในอนาคต) ให้คำานึงถึงความปลอดภัยของคนทำางานเป็นหลัก

   หมวด 1 : บททั่วไป

ข้อ 2 เพ่ิมเติมกรณี สำาหรับท่ีอับอากาศ       

ซึง่ตอ้งมอุีปกรณเ์ฉพาะในการเปิดทางเขา้ออก 

ให้นายจ้างจัดให้มีมาตรการควบคุม        

เพ่ือความปลอดภัยในการเปิดทางเข้าออก 

และต้องติดป้ายแจ้งข้อความดังกล่าวด้วย

   หมวด 3 : การอนุญาต

- ข้อ 18 เพ่ิมเติม ผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างท่ีทำางานในท่ี         

อับอากาศโดยมีใบรับรองแพทย์

   หมวด 2 : มาตรการความปลอดภัย

- ข้อ 5 เพ่ิมเติมกรณี ให้นายจ้างจัดให้มีการประเมินสภาพ

อันตรายในท่ีอับอากาศดว้ย (ฉบับเดมิกำาหนดแคใ่ห้มกีารตรวจวดั 

บันทึกผลการตรวจวัด และประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศ)

- ข้อ 8 เพ่ิมเติมกรณี ผู้ควบคุมงานอาจทำาหน้าท่ีควบคุมการ

ทำางานในท่ีอับอากาศหลายจุด การทำางานในบรเิวณพ้ืนท่ีเดยีวกนั

ในคราวเดยีวกันกไ็ด ้ท้ังนี ้ต้องสามารถมาถงึแต่ละจุดการทำางาน

ได้อย่างรวดเร็วในทันทีที่มีเหตุฉุกเฉิน

- ขอ้ 16 เพ่ิมเตมิกรณ ีลกูจ้างผู้ปฏิบัตงิานอาจปฏิเสธการทำางาน

ในคราวใดก็ได้ หากเห็นว่า การทำางานในคราวนั้นไม่มีมาตรการ

รองรับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อลูกจ้าง

โดย พุฒศราณี  ติรพัฒนเจริญ



เฉลิมพระเกียรติและการกุศล

สานสัมพันธ�ประเพณีไทย

ส�งเสริมกีฬา

สิ่งแวดล�อม

เยาวชน

องค�กร ราชการ โรงงาน ชุมชน

สาธารณประโยชน�

ผู�ว�าจ�าง (กนอ. กทม. ทอท. ปตท.)

9 กิจกรรม

24 กิจกรรม

8 กิจกรรม

35 กิจกรรม

14 กิจกรรม

49 กิจกรรม

20 กิจกรรม

11 กิจกรรม

ป� 2561
กิจกรรมรวม

170
กิจกรรม

5%

14%

5%

21%

8%

29%

12%

6%

สรุปกิจกรรมสัมพันธ์ ปี 25616

  โดยร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมกับพันธมิตรโดยรอบ          
กว่า 170 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1. ร่วมรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2. ให้ความสำาคญัในการปกป้อง ดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง

3. ส่งเสริมให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อม

4. เป็นพันธมิตรที่ดีกับ องค์กร ราชการ โรงงาน และชุมชน

5. พนักงานมีจิตอาสา ทำาด้วยใจ

6. ดูแลรักษาพื้นที่ที่ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง 

7. สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำา น้ำาเสีย และ

ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชมในพื้นที่

ปฏิบัติงานทั่วประเทศ

ความรบัผดิชอบต่อสังคมของกัสโก้ 
CSR - Corporate Social Responsibility

  ในปี 2561 กสัโกส้รา้งความตระหนักให้แกพ่นักงานของกสัโกทุ้กคน 

ในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการดูแล รักษา        

และปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน และช่วยกันดูแล    

สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ รวมท้ังยึดหลักธรรมาภิบาล         

เพ่ือประโยชน์สขุรว่มกนัอย่างย่ังยืนของผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี ต้ังแต่ผู้ถอืหุ้น 

นักลงทุน ลูกจ้าง คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 



7สรุปงาน R&R ปี 2561ส่วนงานบริการ
ด้านวิศวกรรม
Engineering Services
  ในปี 2561 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

และกสัโก้ ไดร้ว่มดำาเนินการปรบัปรงุ ซอ่มแซม เปลีย่นทดแทน 

กอ่สรา้งใหม ่เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและพัฒนาระบบสาธาณปูโภค 

ภายในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือ        

การวิ เคราะห์ของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำานวน             

120 โครงการ รวมมูลค่า 172.601 ล้านบาท

  โดยการปรับปรุง ซ่อมแซม และเปลี่ยนทดแทนระบบ

สาธารณูปโภค ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา กนอ. และ          

กัสโก้ ใช้งบประมาณส่วนใหญ่ในการจัดการระบบถนนและ  

ไฟฟ้าส่องสว่าง

  และในปีงบประมาณปี 2562 การนิคมอุตสาหกรรม            

แห่งประเทศไทยและกัสโก้ ได้ดำาเนินการวางแผนและจัดสรร   

งบประมาณในการปรบัปรงุ ซอ่มแซม เปลีย่นทดแทน กอ่สรา้งใหม่ 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ภายในนิคมอุตสาหกรรม จำานวน      

8 แห่ง จำานวน 141 โครงการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและ

อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น

Road and Street Lighting

Laboratory

Ground Maintenance, Ecology and Environment

Water Supply

Wastewater

Drainage & Flood Control

65,543,001.50 บาท

11,937,219.63 บาท

2,427,000.00 บาท

26,615,000.00 บาท

30,260,700.93 บาท

35,818,310.21 บาท

ป� 2561
ส�วนงานบริการ
ด�านวิศวกรรม

120
โครงการ

38%

7%
1%15%

18%

21%



  ล่าสุดบริษัท Avani Eco ในประเทศอินโดนีเซีย         
ได้คิดค้นและพัฒนาถุงพลาสติกหูหิ้วที่ผลิตจาก
วัสดุธรรมชาติ 100% ซึ่งก็คือ มันสำาปะหลัง                 
ทีแ่ม้แต่สตัว์ต่างๆ กส็ามารถกนิได้ ด้วยความตัง้ใจ
ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม            
โดยเจ้าถุงพลาสติกนี้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับถุง
พลาสติกหูห้ิวทั่วไป ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถรองรับนำ้าหนักได้ดี         
ไม่มีส่วนประกอบของปิโตรเลียม สามารถย่อยสลายได้ภายในระยะเวลาเพียง 
6 เดือน หรือสลายได้โดยการนำาไปต้มในนำ้าเดือด อีกทั้งยังสามารถนำาไป    
รีไซเคิลร่วมกับกระดาษได้ด้วย

ถุงพลาสติกกู้โลก!
ผลิตจากมันสำาปะหลัง 
ย่อยสลายได้เองใน 180 วัน
  หลังจากที่ขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่ถูกถกเถียง            
ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จนนำาไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ทดแทนที่ยั่งยืนเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  โดยก ่อนหน ้านี้มีพัฒนาถุงหูหิ้ ว  ที่ เรียกว ่า               
Oxo-Biodegradable หรือถุงที่ย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติโดยใช้เวลา 1 - 2 ปี เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ
แต่ยังไม่เป็นที่นิยมนัก เนื่องจากราคาที่ค่อนข้างสูง 
(ราคาประมาณ 8 - 10 เท่า จากราคาถงุพลาสตกิปกต)ิ 
ทำาให้ผู้ค้าส่วนใหญ่ยังคงใช้ถุงแบบเดิมอยู่

นวัตกรรม8

  นอกจากถุงพลาสติกหูหิ้วแล้ว Avani Eco ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกอาทิ แก้วกาแฟที่ทำาจากกระดาษพร้อมฝาปิดแก้ว

ท่ีทำาจากแป้งขา้วโพด, จานกระดาษท่ีทำาจากชานอ้อย, ชอ้นสอ้มท่ีทำาจากไม ้

และเสื้อกันฝนท่ีทำาจากข้าวโพด, ถั่วเหลือง และเมล็ดทานตะวัน ซึ่งจะ    

ย่อยสลายและกลายเป็นปุ๋ยภายใน 3 เดือน เป็นต้น โดยผูท้ี่สนใจสามารถ

เขา้ไปสัง่ซือ้ไดท่ี้ www.avanieco.com ซึง่ทางบรษิทัฯ สามารถออกแบบ

ให้ได้ตามความต้องการด้วย

  และท่ีเป็นข่าวดี ย่ิงกว่านั้นคือถุงมันสำาปะหลังน้ีมีราคาสูงกว่า            

ถุงพลาสติกประมาณ 1 เท่าตัวเท่าน้ัน (ราคาเริ่มต้นแพคละ 120 บาท)             

ทำาให้หลายแบรนด์ให้ความสนใจและยังสามารถช่วยลดขยะได้มหาศาล      

ถอืเป็นการเริม่ตน้ท่ีดใีนการผลติบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมติรและลดปัญหาขยะได้

อย่างยั่งยืนที่มา : https://www.creativecitizen.com/i-am-not-plastic-bag-avani/
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วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
กัสโก้ ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โดยมีการจัดฐานกิจกรรม เกมให้ความรู้เรื่องน้ำา พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์

การเรียน ของขวัญ อาหารว่าง และเครื่องดื่มให้กับเด็กๆ สถานศึกษา และชุมชนโดยรอบนิคมฯ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน และเยาวชน          

ในพื้นที่โดยรอบนิคมฯ

Big Cleaning Day ร่วมใจแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

กัสโก้ ร่วมแรงร่วมใจกับนิคมอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น และ             

ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม แก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขาดเล็ก PM2.5 

คณะเยี่ยมชม 
กัสโก้ และ เจม ต้อนรับคณะเย่ียมชมจาก         

สถานศึกษา และองค์กรภาครัฐ เอกชน ศึกษา         

ดูงานระบบการจัดการน้ำาในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของ

หน่วยงานต่างๆ และศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรน้ำา

และสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง        

โรงควบคุมคุณภาพน้ำาจตุจักร และโรงควบคุม

คุณภาพน้ำาช่องนนทรี

1. นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

2. บริษัท โอสถสภา จำากัด

3. บริษัท ทีม เอนจิเนียริ่ง แมเนจเมนต์ จำากัด 

 (มหาชน)

ทำาบุญเลี้ยงพระ กัสโก้ ครบรอบ 19 ปี 
คุณเกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด เป็นประธานในพิธีทำาบุญเลี้ยงพระ ณ สำานักงานใหญ่ อาคารเมอร์คิวรี่ กรุงเทพ โดยมี     

ผู้บริหาร และพนักงานกัสโก้ หน่วยงานทั่วประเทศ ร่วมทำาบุญเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสกัสโก้ ครบรอบ 19 ปี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562



GUSCO Care10

“คลองตาก๊ก” อยู่ในพื้นท่ีหมู่ 2 ตำาบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ      
แวะไปเย่ียมชมประมงพื้นบ้านกับฝีมือการทำาอาหารของคนในชุมชนท่ีร้าน 

“ขอบฟ้า ลาตะวัน”

 แค่ฟังชื่อร้าน ก็ทำาให้นึกถึงบรรยากาศสบายๆ ให้แวะไปพักผ่อน 
ทานอาหารอร่อยๆ พร้อมชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น ยิ่งได้รู้ที่มาของ
การจัดตัง้รา้นอาหารน้ีจากประธานชมุชนคลองตากก๊ คณุเทียนชยั น่ิมสงวน 

ไดเ้ลา่ให้เราฟังวา่ ทำารา้นอาหารน้ีขึน้มาเพ่ือต้องการให้คนในชมุชนมีรายได้

พ่ึงพาตนเองได้แบบพอเพียง โดยให้คนในชุมชนร่วมกันคัดสรรวัตถุดิบ

คุณภาพดี มาปรุงอาหารอร่อยๆ โดยแม่ครัวฝีมือเย่ียม เพ่ือให้กับลูกค้า

บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู และคนทั่วไปที่แวะมาพักผ่อนได้ชิมอาหาร 

อร่อยๆ กับบรรยากาศดีๆ 

Chill Out ใกล้ๆ นิคมฯ บางปู 

ลาตะวัน..ที่คลองตาก๊ก

 ร้านขอบฟ้า ลาตะวัน ตั้งอยู่ในชุมชนคลองตาก๊ก 
(ซอยเทศบาลบางปู 126) ใกล้กับถนนเลียบคลองส่งน้ำา 

สถานีสบูน้ำาและสะพานสง่น้ำายกระดบั อยู่ห่างจากนิคมฯ บางปู 

เพียง 8 กิโลเมตร คนที่ชื่นชอบธรรมชาติ กินลมชมวิวทะเล

ปากอ่าว หลังเลิกงานหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ ชวนเพ่ือน      

ชวนครอบครวัคนรกั ไปถา่ยรปูสวยๆ นอกจากจะมคีวามสุข

กบัการกนิอาหารอรอ่ยท่ีรา้นแลว้ ยังไดช้ว่ยสรา้งรายไดใ้ห้กับ

คนในชุมชนอีกด้วย 

 มีเมนูแนะนำา จากเรือประมงพ้ืนบ้านขึ้นมาเป็นอาหาร         

จานเดด็ คอื ตม้สม้ปลากระบอก หมกึผัดไขเ่คม็ ปลากระบอก 

ทอดน้ำาปลา แวะไปชิมกันได้ท่ีร้าน (หยุดทุกวันจันทร์แรก        

ของเดือน) 

 ✆ โทร. 084-976-6789, 081-753-6711, 081-648-1851
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กัสโก้ รว่มยกระดับคณุภาพชวีติ และส่ิงแวดล้อม
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการกำากับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 

(ธงขาวดาวเขยีว)
 
  กัสโก้ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมี        

ส่วนร่วมของประชาชนในการกำากับโรงงาน        

ในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) 
ดำาเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรม      

แห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยมวีตัถปุระสงค ์

เพือ่สนบัสนนุการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการเฝ้าระวัง และร่วมดำาเนินการลดและขจัดมลพิษของผู้ประกอบการ   

ในนิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ชมุชน เขา้ตรวจเย่ียมโรงงานเพ่ือสรา้งความโปรง่ใส ตามหลกัธรรมาภิบาล          

เพื่อบริหารจัดการที่ดี 

  โดยมเีกณฑ์ในการประเมนิโรงงาน เรือ่งการจัดการดา้นน้ำา การจัดการดา้นกากของเสยี/

ขยะมูลฝอย การจัดการดา้นคณุภาพอากาศ/เสยีง การจัดให้มพ้ืีนท่ีสเีขยีวและสภาพแวดลอ้ม

ในการทำางาน รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมชุมชน/โรงเรียน/ศาสนสถาน ท้ังน้ี กนอ.           

จะมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) แก่โรงงาน   

ท่ีมกีารบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลดา้นสิง่แวดลอ้มท่ีมปีระสทิธิภาพ สรา้งความเชือ่มัน่ 

การยอมรับระหว่าง ชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม ในการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
บจก. เฟลเวอร์พลัส

บจก. ไทยดีเอนที เพนท์ บจก. สยามมิชลิน บมจ. ยูเนี่ยนพลาสติก
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ADMI
มาตรฐานวดัสีใหม่ในน้ำาท้ิง

  ADMI (American Dye Manufacturers  

Institute) เป็นหน่วยมาตรฐานในการวัดค่าสี            

ท่ีออกใหม่ในมาตรฐานน้ำา ท้ิง ท้ังในประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           

(ปี พ.ศ. 2559) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

(ปี พ.ศ. 2560) ซึง่มคีา่มาตรฐานไมเ่กนิ 300 ADMI 

และสำาหรับประกาศของการนิคมอุตสาหกรรม          

(ปี พ.ศ. 2560) ค่ามาตรฐานสีของน้ำาทิ้งที่ระบายลงสู่ 

ระบบบำาบัดน้ำาเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม          

ไม่เกิน 600 ADMI

  สีของน้ำาธรรมชาติมักจะมีสีเหลืองน้ำาตาล        

หรือสีชา เกิดจากการเน่าเป่ือยของใบไม้ใบหญ้า   

หรือพืชนานาชนิดซึ่งมีสารลิกนิน (Lignin) เป็นส่วน

ประกอบ การย่อยสลายของลิกนินทำาให้เกิดสาร        

แทนนนิ (Tannin) สารประกอบฮิวมกิ (Humic) และ

ฟัลวิก (Fulvic) ซึ่งให้สีเหลืองชา จะต่างจากสีของ

น้ำาเสยีท่ีมกัเกดิจากสารเคมตีา่งๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการ 

ผลติทางอุตสาหกรรมตา่งๆ เชน่ อุตสาหกรรมสิง่ทอ 

กระดาษ ฯลฯ การสื่อความหมายถึงความเข้มข้น

ของสีในน้ำาเสียจึงทำาได้ยาก เน่ืองจากมีสีมากมาย

หลายชนิดบางชนิดมีปริมาณเ พียง เล็ ก น้อย              

ก็สามารถทำาให้กลายเป็นสีเข้ม ในขณะท่ีอีกสีหน่ึง

ต้องใช้ปริมาณมากจึงจะทำาให้น้ำามีสีเข้มเท่ากัน

Laboratory Services 

  การวัดค่าสีในหน่วย ADMI เป็นการตรวจสอบการปนเป้ือนของสีย้อม (Dye) และเม็ดสี       

(Pigment) ในน้ำา โดยการวัดค่าสีในหน่วย Platinum-Cobalt จะวัดค่าสีเฉพาะหน่วยสีท่ีเป็น              

สีเหลือง (Yellow) เท่านั้น ซึ่งเหมาะสำาหรับการวัดค่าสีในแหล่งน้ำาธรรมชาติ เน่ืองจากน้ำาจาก     

แหลง่น้ำาธรรมชาตมิกัจะมเีฉดเป็นสเีหลอืงถึงสสีม้ ในขณะท่ีการวดัคา่สใีนหน่วย ADMI จะตรวจวดั 

ปริมาณของสี (Color Value) ในทุกหน่วยสี ไม่เน้นท่ีสีใดสีหน่ึงโดยการตรวจวัดจะเป็นไปตาม          

ข้อกำาหนดของมาตรฐาน EPA เลขที่ 110.1

  เนื่องจากการวัดค่าสีในหน่วย ADMI มีการตรวจวัดค่าสีในทุกๆ หน่วยสี ดังนั้น จึงมีความ

สลบัซบัซอ้นกวา่การวดัคา่สใีนหนว่ย Platinum-Cobalt การวดัคา่สใีนหน่วย ADMI ใน Standard 

Method for Examination of Water & Wastewater มี 2 วิธีมาตรฐาน ดังนี้

  • APHA 2120E ADMI Tristimulus Filter method

  • APHA 2120F ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometer

  โดยท้ัง 2 วิธีมาตรฐานดังกล่าว เป็นการวิเคราะห์ค่าสีด้วยเครื่อง Spectrophotometer            

ที่ความยาวคลื่น 400 - 700 nm ซึ่งเป็นการวัดค่าสีที่แท้จริง โดยวัดปริมาณเม็ดสีตั้งแต่เฉดสีม่วง

ถึงเฉดสีแดง

  ปัจจุบัน กสัโก้ไดข้อขึน้ทะเบียนรายการทดสอบคา่สใีนหน่วย ADMI กบักรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เพ่ือสร้างความมั่นใจในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำาท้ิงให้กับผู้ประกอบการ และพร้อมสำาหรับ       

การให้บรกิารตรวจวเิคราะห์เพ่ือพัฒนาการปฏิบัตงิานของลกูคา้ สำาหรบัลกูคา้ท่ีสนใจตดิตอ่สอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องปฏิบัติการทดสอบกัสโก้ ประจำานิคมอุตสาหกรรมทุกสาขาได้เลยครับ 

  เฉลยคำาตอบ G-Quiz ฉบับส่งทา้ยปเีก่าต้อนรบัปีใหม่ กับคำาถามท่ีวา่ “บรษัิทท่ีอยูใ่นกลุ่ม SN group 

ร่วมกับกัสโก้ คือ” คำาตอบท่ีถูกต้อง คือ บจก. ส.นภา (ประเทศไทย) และ บจก. เจม เอ็นไวรันเมนทัล               

แมเนจเม้นท์

1.  คุณเจนต์สฤษฎิ์ สัจจฤทธิกูล บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

2. คุณอลิษา ทิสาใต้ บจก. อีเกิ้ล สปีด มาร์เก็ตติ้ง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

3. คุณมลฤดี ภิรมย์รัก บจก. สยามโตโยเด็นสัน นิคมอุตสาหกรรมบางปู

4. คุณวิภาศิณี ฮาบพนม บจก. ไวซ์เทค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

5. คุณธัญรดา กาบเกตุ บจก. ไทย เอช.เค.ดี นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำาพูน

ฉบับนี้มาขอไอเดียจากแฟนคลับ 

เรื่องการอนุรักษ์น้ำา 
เพื่อนำาไปเผยแพร่เป็นประโยชน์

ให้กับผู้อ่านท่านอื่นๆ 

โดยเขียนอธิบาย 

“ไอเดียเจ๋งๆ เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์น้ำาของคุณคือ”

มีผู้โชคดีได้รับรางวัล 5 ท่าน ดังนี้ค่ะ

  ป๊ิงไอเดียแล้ว ร่วมสนุกส่งคำาตอบผ่านทางเว็บไซต์ www.gusco.co.th หัวข้อ G-Quiz หรือส่ง email ที่ info@gusco.co.th ชิงรางวัล             
power bank สุดเก๋จากกัสโก้ จำานวน 9 รางวัล หมดเขตส่งคำาตอบวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 นี้


