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บทความ ทัศนะและความคิดเห็นของวารสารกัสโก้ ทูเดย์ เป็นของทีมบรรณาธิการเท่านั้น

มิได้เป็นนโยบายหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด แต่อย่างใด
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 แต่ละปีที่ผ่านมาของกัสโก้ ได้มีการสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเร่ือง       
ความปลอดภยัในการท�างานอย่างต่อเนือ่ง ผูบ้ริหาร และพนกังานแลกเปล่ียนความคดิเห็น 
โดยปรับทัศนคติด้านความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น ร่วมกันปรับปรุงกระบวนการท�างาน              
ในด้านต่างๆ เพื่อความมั่นใจว่าพนักงานจะปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 
 และในปี 2017 นี้ กัสโก้เรามี Safety Idol ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่าง         
ให้พนักงานมีความตระหนักด้านความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการที่จะต้องท�างานกับวัสดุ
อุปกรณ์ของระบบต่างๆ ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ พร้อมบริการลูกค้า              
ตามความต้องการ การส่งต่อทศันคติดีๆ  ให้แก่กนั ช่วยเหลือดแูลความปลอดภยักนัและกนั 
ท�าให้พวกเรากัสโก้มีความพร้อมที่จะส่งมอบงานบริการที่ดีให้แก่ลูกค้าต่อไป

ทัศนคติที่ดี
ท�าให้อะไรดี
SAFETY	IS	OUR	
NO.1	PRIORITY
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ศศินา นภาศัพท์ 
กรรมการผู้จัดการ 

มีนาคม 2560  

 กัสโก้ได้ด�เนินการครบรอบ 17 ปี ในปี 2560 
บริษัทฯ ยังคงมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู ้น�ที่พันธมิตร            
ให้ความไว้วางใจในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเรื่อง       
การจัดการระบบน�้า และบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ      
อย่างครบวงจรส�หรับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ
ชุมชน

 โดยการร่วมแรงร่วมใจของทีมผูบ้รหิาร และพนกังาน 
ท่ีช่วยกันคิดพัฒนางานบริการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความ         
พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ผู้ว่าจ้าง รวมไปถึงการสร้าง         
และรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ด้วยระบบบริหารตามหลัก           
ธรรมาภิบาล ส่งผลให้กัสโก้ประสบความส�เร็จจนถึง
ปัจจุบันนี้ 

 ด้วยความพร้อมของทีมงาน กัสโก้ และกลุ่มบริษัท  
ในเครอื SN group อนัได้แก่ บริษทั ส.นภา (ประเทศไทย) 
จ�กัด และบริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ�กัด 
(เจม) ท�ให้เรามั่นใจว่าคุณภาพและการให้บริการของเรา 
จะเพิม่ความพงึพอใจในด้านงานบรกิารสาธารณปูโภคด้าน
การจัดการระบบน�้า น�้าเสีย ส�หรับผู้ว่าจ้าง และลูกค้า         
ในนิคมอุตสาหกรรม

“
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ตามที่ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) 
มีการปรับปรุงข้อกำ หนดใหม่ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเน้นที่การปกป้อง 
(Protect) สิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบทำ งานขององค์กร ดังนั้น เพื่อให้
เป็นการป้องกันเชิงรุก ข้อกำ หนดในเวอร์ช่ันใหม่นี้ จึงกำ หนดให้เราต้อง    
ระบุประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental aspects) ที่เกี่ยวข้อง          
กับผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้ และพิจารณาถึง
มุมมองวัฎจักรชีวิต (Life cycle perspective) 

ท้ายนี้ ขอให้กำ ลังใจสำ หรับผู้ที่กำ ลังดำ เนินการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติ หรือเริ่มดำ เนินงาน
ในระบบต่างๆ ให้สอดคล้องตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015)                
ขอให้ท่านประสบความสำ เร็จ ได้รับการรับรองระบบฯ สมดังใจหวังนะคะ

กิจกรรมบ�าบัดน�้าเสีย 
นิคมอุตสาหกรรม

แหล่งทีม่าของน�า้เสยี	จ�าเป็นต้อง
ทราบว่าเป ็นน�้าเสียจากอะไร							
เช่น	 กลุ ่มอุตสาหกรรมอาหาร		
อิ เล็คทรอนิกส ์ 	 สิ่ งทอ	 ฯลฯ									
เพือ่จะก�าหนดวธีิการบ�าบดัต่อไป	
(ป้องกันเชิงรุก)

คลองสาธารณะ

ติดตามคุณภาพน�้าในคลองสาธารณะ	
ณ	จุด	เหนือและใต้จุดปล่อย	อย่างน้อย	
100	 เมตรจากจุดปล่อย	 เพื่อเฝ้าระวัง
ผลกระทบจากกิจกรรมบ�าบัดน�้าเสีย			
ต่อชุมชน	และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

กระบวนการ
บ�าบัดน�้าเสีย

การประเมินวัฏจักรชีวิต 
(Life Cycle Assessment : LCA) 
คือ วิธีการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเชิงปริมาณ
โดยพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากร พลังงาน และการ        
ปลดปล่อยของเสียรูปแบบต่างๆ ครอบคลุมทุกขั้นตอน
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ต้ังแต่เกิด
จนตาย ตัวอย่างเช่น



	 ด้านความเป็นอยู ่ของพนักงาน	 เราให้ความส�าคัญ												
เป็นอย่างมาก	 เราส่งเสริมความเป็นสถานที่ท�างานแล้ว																		
มีความสุข	 และมีความอยู่ดีกินดี (Well Being & Happy 
Workplace)	 ด้วยโปรแกรมต่างๆ	 มากมาย	 และการจัด								
พื้นที่สีเขียวในโรงงานเพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและน่าท�างาน	
และให้ความส�าคัญด้านความปลอดภัยเป็นอันดับหน่ึง					
ตัวอย่างเช่นการอนุญาตให้ร้านค้าเข้ามาจ�าหน่ายสินค้าใน
โรงงานในตอนเย็นหลังเลิกงานได้	 เพื่อป้องกันกันอุบัติเหตุ								
บนท้องถนนซึง่เราสามารถป้องกนัได้ตัง้แต่ต้นเหต	ุเริม่ต้นจาก
การให้พ่อค้าแม่ค้าแลกบัตรเข้ามาท�าการขายของท่ีบริเวณ				
ด้านหน้าของพื้นที่โรงงานจัดโซนบริเวณที่จอดรถของบริษัท	
ใกล้ประตูทางเข้า-ออก	 บริหารจัดการพ้ืนท่ีโดย	 รปภ.									
ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม	ทั้งนี้	 การขายในบริษัทฯ	 ไม่ได้มี
การขีดเส้นแบ่งเนื่องจากระยะเวลาในการขายสินค้าเป็นเวลา
ช่วงสั้นๆ	เป็นการใช้พื้นที่ชั่วคราว	โดยเฉลี่ยประมาณ	30	-	45	
นาที	 โดยแบ่งเป็น	 3	 รอบ	 ดังนี้	 รอบแรก	 (หลังเลิกงาน)														
เวลา	16.00	-	16.45	รอบสอง	(กลางคืน)	เวลา	18.40	-	19.45	
รอบสาม	(รอบดึก)	เวลา	23.40	-	12.20	ในเรื่องการก�าจัดขยะ
ของพ่อค้าแม่ค้านั้น	 พ่อค้าแม่ค้าน�าขยะไปท้ิงด้านนอก															
ด้วยตวัเองตรงนีจ้ะท�าให้ทศันยีภาพภายนอกบริษัทสวยงามข้ึน	
เนื่องจากไม่มีขยะเกลื่อนกลาด	 บริษัทได้เล็งถึงความส�าคัญ								
เรือ่งนีม้าโดยตลอด	ณ	ปัจจบุนั	กย็งัคงอนญุาตให้พ่อค้า-แม่ค้า
มาขายในบริษัทได้	 สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นก็คือ	
พนักงานมีความปลอดภัยในการซื้อสินค้า,	 มีอาหารให้เลือก
หลากหลาย,	 สะดวก	 รวดเร็วและประหยัดเวลาในการไปซื้อ
อาหารข้างนอก	 (เนื่องจากรอบกลางคืนไม่ได้เปิดร้านค้าใน											
โรงอาหาร)	และเป็นการช่วยเหลือสังคม	 เปิดโอกาสให้ชุมชน
มีอาชีพได้จ�าหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้

 บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด 
ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู เริ่มก่อตั้ง
ปี พ.ศ. 2533 ประกอบกิจำการผลิตอุปกรณ์
ป้องกนัทางไฟฟ้า (เซอร์กติ เบรคเกอร์) ทีม่คุีณภาพ 
มาตรฐานระดับโลก ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่         
มุ ่งเน ้นการพัฒนาปรับปรุงอย่างไม่หยุดยั้ง             
เพราะทกุๆ วนัของเราคอืการสร้างความพงึพอใจำ
ที่มากขึ้นให้กับลูกค้า เราได้มีการพัฒนาโซลูชั่น 
กระบวนการในการบริหารจำัดการพลังงาน               
ในรูปแบบที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ และ                
มีประสิทธิภาพ 

	 การประกอบกิจการของเรา	เป็นไปตามแนวทาง
การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ											
สิง่แวดล้อม	และการพฒันาอย่างยัง่ยนื	ผ่านการบรกิาร
ชุมชนโดยการส่งเสริมแนวทางความเป็นมิตรต่อ												
สิ่งแวดล้อม		 ซึ่งจะเพ่ิมคุณประโยชน์ในด้านพลังงาน
และทรัพยากรธรรมชาติ	 ซึ่งมีอยู่อย่างจ�ากัดในโลก							
ของเรา		ซึง่เราแสดงความมุ่งมัน่โดยการเข้าร่วมโครงการ	
CSR DIW Continuous Award (Corporate 
Social Responsibility - Department of             
Industrial Work) และโครงการโรงงานสีเขียว 
(Green Industry)	 อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	 2557	
จนถึงปัจจุบัน	

05โรงงานสีขาวโรงงานสีขาว

คุณศิริชัย จงจินตรักษา 
ต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการโรงงาน

คุณชาติชาย โพธิวร 
ต�าแหน่ง	ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย	
ความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม
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จ�านวนกิจกรรมรวมทั้งหมด 191 กิจกรรม

A	 เฉลิมพระเกียรติและการกุศล
B	 สานสัมพันธ์ประเพณีไทย
C	 ส่งเสริมกีฬา
D	 สิ่งแวดล้อม
E	 เยาวชน
F	 องค์กร	ราชการ	โรงงาน	ชุมชน
G	 สาธารณประโยชน์
H	 ผู้ว่าจ้าง	(กนอ.	กทม.	ทอท.)
I	 คณะเยี่ยมชม	 ศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรน�้า	 และ										

สิง่แวดล้อม	นคิมฯ	แหลมฉบงั	และหน่วยปฏบิติัการ
ทั่วประเทศ	จ�านวน	1,561	คน

สรุปกิจกรรมสัมพันธ์ ปี 2559
	 นอกเหนือจากการปฏิบัติงานด้านบริการระบบสาธารณูปโภค	 ปี	 2559	 กัสโก้ยังให้ความส�าคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อ															
สภาพแวดล้อมที่ดีของคนในสังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยให้ความรู้แก่เยาวชน	และร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ของพันธมิตร	ลูกค้า	
ผู้ว่าจ้าง	โรงงาน	และชุมชน	อย่างต่อเนื่อง

A

D

G

B

E

H

C

F

I

13%
สานสัมพันธประเพณีไทย

14%
เฉลิมพระเกียรติและการกุศล

29%
สิ่งแวดลอม

10%
ผูวาจาง (กนอ. กทม. ทอท. ปตท.)

8%
เยาวชน

3%
สาธารณประโยชน

24%
องคกร ราชการ โรงงาน ชุมชน 2%

สงเสริมกีฬา

 จำนวนรวม191กิจกรรม
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ส่วนงานบริการด้านวิศวกรรม 
Engineering Services

 ในปี 2559 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกัสโก้ ได้ร่วมด�าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม 
เปล่ียนทดแทน ก่อสร้างใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายใน                                    
นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองมือการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
จ�านวน 98 โครงการ รวมมูลค่า 227.975 ล้านบาท

	 โดยการปรับปรุง	ซ่อมแซมและเปลี่ยนทดแทนระบบสาธาณูปโภค	ในปีงบประมาณ	2559	ที่ผ่านมา	กนอ.	และ	
กัสโก้	ใช้งบประมาณส่วนใหญ่ในการจัดการระบบน�้าประปา	เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายน�้าประปา

	 และในปีงบประมาณปี	 2560	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ	 GUSCO	 ได้ด�าเนินการวางแผน												
และจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง	ซ่อมแซม	เปลี่ยนทดแทน	ก่อสร้างใหม่	พัฒนาระบบสาธารณูปโภค	ภายใน

นิคมอุตสาหกรรม	 จ�านวณ	 8	 แห่ง	จ�านวน 117 โครงการ	 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและอ�านวย																		
ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น

14.87%
DRAINAGE AND 
FLOOD PROTECTION,
33.91

13.00%
ROAD AND 
STREET LIGHTING,
29.64

1.70%
LABORATORY,
3.87

1.46%
GROUND MAINTENANCE,
ECOLOGY AND ENVIRONMENT,
3.34

11.35%
WASTEWATER,
25.88

36.49%
WATER SUPPLY,

83.18

21.12%
MODERNIZATION IEAT,

48.15

REPAIR AND REPLACEMENT PROGRAM
YEAR 2016     

TOTAL

98
PROJECTS
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กัสโก้ ครบรอบ 17 ปี

คุณเกตุวลี	 นภาศัพท์	 ประธานกรรมการ	 และคณะกรรมการบริษัท	 พร้อม														
ผู้บริหาร	พนักงานกัสโก้	ร่วมท�าบุญเลี้ยงพระ	เนื่องในโอกาสกัสโก้	ครบรอบ	17	ปี	
ณ	กัสโก้	ส�านักงานใหญ่	อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์	เมื่อเดือน	มีนาคม	2560	

โครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยชาวนาไทยขายข้าว” 

กัสโก้	และ	เจม	ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ส่งมอบข้าวสาร
ภายใต้โครงการ	 “อุตสาหกรรมรวมใจ	 ช่วยชาวนาไทยขายข้าว”	 ให้กับ														
สถานศกึษาโดยรอบนคิมอตุสาหกรรม	สถานสงเคราะห์เดก็ก�าพร้าบ้านอากาเป้	
มูลนิธิ	-	เชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์	และมูลนิธิบ้านเด็กเร่ร่อน	(ส�าโรง)

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

กัสโก้	 และ	 เจม	 ร่วมกับส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ	 จัดกิจกรรม								
วันเด็กแห่งชาติ	ปี	 2560	มอบกล่อง	Water	Box	อุปกรณ์และคู่มือการเรียน
การสอนเกี่ยวกับเรื่องน�้า	 สนับสนุนทุนการศึกษา	 และอ่ืนๆ	 ให้กับเด็กๆ															
ภายในสถานศึกษา	และชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน	เพื่อเป็นการเสริมสร้าง											
ความสมัพนัธ์อันดีระหว่างชมุชน	และเยาวชนในพ้ืนทีโ่ดยรอบนคิมอตุสาหกรรม

สาธารณูปโภคเพื่องานบริการ

กัสโก้	บ�ารุงรักษา	ซ่อมสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรม
บางพลี	 -	งานก่อสร้างอาคารส�านักงานบ�าบัดน�้าเสียและห้องควบคุม
สมุทรสาคร	-	งานก่อสร้างถนนเชื่อมกับถนนซอย	9	ไปยังอาคารสูบจ่ายน�้าที่	1
		 -	งานเปลี่ยนทดแทนท่อน�้าเสียหน้า	บจก.ไทยพัฒนาโฟรเซ่นฟู้ด
	 -	งานวางท่อน�้าหลังบ�าบัดไปยังบ่อคอนกรีตรับน�้าเพื่อระบายออก
	 	 สู่แม่น�้าท่าจีน

คณะเยี่ยมชม 

กัสโก้	และ	เจม	ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน�้า	น�้าเสีย	และน�้ารีไซเคิล	โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียน	มหาวิทยาลัย	และเทศบาลต�าบล
เข้าศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	และศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรน�้าและสิ่งแวดล้อม	นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	จ.ชลบุรี
1.	 นักเรียนโรงเรียนรอบนิคมฯ	แหลมฉบัง	 3.	 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.	 นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	 4.	 เจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลบางพลี



GUSCO Care
โดย นฤมล ศิริจันโท เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 09

	 กัสโก้	 ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม	 ลูกค้าและสิ่งแวดล้อม	
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	 ชุมชน	 และ																		
สิง่แวดล้อมเรือ่ยมาหลากหลายกจิกรรม	โดยกจิกรรมทีเ่กดิขึน้นัน้กสัโก้มุง่เน้นให้เป็นประโยชน์
และเหมาะสมกับพื้นท่ีมากท่ีสุด	 กัสโก้	 หน่วยงานลาดกระบัง	 ด�าเนินงานอยู ่ภายใน																								
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	 ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบัง	 ซึ่งเป็นพื้นที่รับน�้าฝั่งตะวันออกของ
กรงุเทพมหานคร	ลกัษณะของพืน้ทีเ่ป็นทีลุ่ม่แอ่งกระทะ	มคีวามเสีย่งเกิดน�า้ท่วมขังเป็นประจ�า
ทุกปี	 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่นิคมฯ							
กัสโก้จึงได้จัดท�าและเข้าร่วมโครงการ	“อนุรักษ์คูคลอง”	โดยการน�าพนักงาน	เครื่องจักร	และ
วัสดุอุปกรณ์เข้าด�าเนินการขุดลอกและท�าความสะอาดคูคลองโดยรอบ	 (คลองล�าตาเสือ,											
คลองบึงบัว	 และคลองล�าชวดเตย)	 เพ่ือเปิดทางน�้าช่วยระบายน�้าและท�าให้คลองโดยรอบ																	
ใสสะอาดไม่เน่าเสีย	 ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 ทั้งส�านักงาน													
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	 หน่วยงานราชการในพื้นที่เขตลาดกระบัง	 ผู้ประกอบการ	 และ
ชุมชนเป็นอย่างดี	

กัสโก้

นิคมฯ

ชุมชน

สัมพันธ์

 นอกจากกิจกรรมจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่แล้ว ยังเป็นโครงการที่สร้างความมีส่วนร่วมในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่และ               
สร้างความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ
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นายยรรยง มโนบาง 
ต�าแหน่ง หัวหน้างานปฏิบัติการ 
(ประปา-น�้าเสีย) หน่วยงานล�าพูน
ความปลอดภัย	 เกิดจากปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะ													
เป ็นสาเหตุท�าให ้เกิดอุบัติ เหตุในการท�างาน	 เช ่น														
ความประมาท,	 การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือ													

ข้อแนะน�า,	 อารมณ์,	 สมาธิ,	 ความเร่งรีบ	หรือแม้แต่การขาดความรู้ในการท�างาน							
ที่มีความเสี่ยงต่างๆ	 ที่อาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน	 ผมจึง									
อยากให้ทุกคนมีความตระหนักและให้ความส�าคัญถึงส่ิงเหล่านี้ให้มาก	 คนที่เป็น
หวัหน้างานท่ีต้องดแูลผู้ใต้บงัคับบญัชาหรอืเพือ่นร่วมงานให้สวมใส่อปุกรณ์	safety	
ทุกครั้งในการปฏิบัติงาน

นายยุทธพงษ์ ทวีกุล 
ต�าแหน่ง ช่างบ�ารุงรักษา หน่วยงานแหลมฉบัง
พจิารณาและตระหนกัถึงความเส่ียงปัจจยัแวดล้อมต่างๆ	
ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการปฏิบัติงาน	 รวมถึง
การสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ให้ถูกต้อง	 และเหมาะสมกับ
ประเภทงานนัน้ๆ	เพือ่ป้องกนัอบุติัเหตแุละลดความเสีย่ง
ที่อาจเกิดขึ้น

นายอนันท์ แซะอามา 
ต�าแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ หน่วยงานฉลุง 
“ความปลอดภัย	คือ	ลมหายใจของผม”

นายสมชัย อบมา 
ต�าแหน่ง ผูช่้วยพนกังานปฏบัิตกิาร หน่วยงานลาดกระบงั 
ชวีติคนเรามค่ีา	การท�างานถ้าเราใส่ใจนกึถงึความปลอดภยั	
ค�านึงถึงกฎระเบียบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	
อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็จะไม่เกิดขึ้นกับ									
ชีวิตเรา

นายสุขศิลป์ สินทบ 
ต�าแหน่ง พนักงานปฎิบัติการ หน่วยงานบางปู
ในการท�างานรวมถึงการใช้ชีวิตประจ�าวัน	 ผมตระหนัก
เสมอว ่าชีวิตของเรามีความหมายทุกวินาที 	 เพื่อ													
ความปลอดภัยของชีวิตผมจึงให้ความส�าคัญมากครับ

นายบุญชอบ กลับศรี 
ต�าแหน่ง นายช่างไฟฟ้า หน่วยงานช่องนนทรี 
ป้องกันก่อนเกิดเหตุ	 สังเกตก่อนเกิดภัย	 ตรวจสอบ										
ก่อนจะใช้	มั่นใจลงมือท�า	

Safety	IDOL
กัสโก้ และ เจมส่งเสริมนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ 
โดยการจัดประกวด Safety Idol ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็น      
ต้นแบบในการป้องกัน ควบคุม ความปลอดภัยในการท�างาน           
เรามาฟังแนวคดิของผูแ้ทนแต่ละหน่วยงานทีไ่ด้รับการคดัเลือกกนัว่า 
เขาให้ความส�าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างานอย่างไร

นายประเสริฐ บุญสุด 
ต�าแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ หน่วยงาน บางพลี 
การท�างานด้วยความปลอดภัย	 ส�าหรับผมแล้ว	 ผมให	้									
ความส�าคัญมากในการปฏิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัย	
อย่างเคร่งครัด	 รวมถึงการดูแลตัวเองให้มีสติ	 เรียนรู	้													
การท�างานอย่างถูกต้องปลอดภัย	 และรู้จักหลีกเลี่ยงจุด
อันตรายในการท�างาน

นายชาลี จั๊กจั่น 
ต�าแหน่ง ช่าง หน่วยงาน สมุทรสาคร 
ความปลอดภัย	 (Safety)	 เป็นหัวใจหลักของการท�างาน											
ในทุกข้ันตอน	 แนวคิดในการท�างานด้วยความปลอดภัย							
ของผม	 คือ	 “ใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง	 สวมเครื่องป้องกันให้					
ถูกที่	ปฏิบัติถูกวิธี	ทุกชีวีปลอดภัย”

นายนคร คันธี 
ต�าแหน่งหัวหน้างานปฏิบัติการ (น�้าเสีย) 
หน่วยงานมาบตาพุด
"ใช้อุปกรณ์	PPE	ชีวีปลอดภัย"

นางสาวน�้าเพชร มณฑล 
ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หน่วยงานสุวรรณภูมิ 
ความปลอดภัยไม่ใช่หน้าทีข่องใครคนใดคนหนึง่	แต่เป็นเรือ่ง
ที่ทุกคนต้องตระหนักและค�านึงถึงอยู่เสมอ	 ไม่ว่าจะท�างาน
ต�าแหน่งไหนก็อยากจะให้ทุกคนท�างานด้วยความปลอดภัย	
เพื่อกลับไปหาครอบครัวด้วยร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมค่ะ

GEM	
นายวรรณพงษ์ ริมสกุล 
ต�าแหน่ง หน่วยงาน AIE 
คนเราทุกคนล้วนรักชีวิต	 ทุกครั้งที่เราจะท�าอะไรเราต้อง								
คิดก่อนเสมอ	เวลาที่ปฏิบัติงานก็เหมือนกัน	เราต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลทุกครั้ง	ก่อนลงมือปฏิบัติงาน
เสมอ

นายสมส่วน ประสิทธิ์นอก 
ต�าแหน่ง ช่าง หน่วยงานอมตะนคร
“ความปลอดภัยเสมือนเป็นหัวใจของการท�างาน	พนักงาน
ทกุคนจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องระมดัระวงัเรือ่งความปลอดภยั	
ในการท�างานอยู่เสมอ	 เพราะสาเหตุส่วนใหญ่ที่ท�าให้เกิด
อุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยในการท�างาน	 คือเกิดจาก							
ตัวเราเอง”

นายทองพูน จันชุรี 
ต�าแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ 
หน่วยงานแหลมฉบังรีไซเคิล
ผมคิดว ่ามันต ้องเริ่มจากการเป ิดใจให ้โอกาสตัวเอง												
เปลี่ยนวิธีคิด	 ปรับทัศนคติ	 ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของ
บริษัทอย่างเคร่งครัด	 และต้องมีวินัยสวมใส่	 PPE	 ทุกครั้ง									
ในการท�างานเพื่อความปลอดภัย
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 กลุ่มบริษัทอินเว มีส�านักงานใหญ่ต้ังอยู่ ณ ประเทศ
เบลเยีย่ม กลุม่บรษิทัประกอบธรุกจิอตุสาหกรรมการเกษตร 
ผลติและจ�าหน่ายผลติภัณฑ์อาหารสตัว์น�า้ เป็นผูเ้ชีย่วชาญ  
และมีประสบการณ์ด้านอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ            
สัตว์เล้ียง ทั้งยังเป็นผู้น�าด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและหัวอาหารสัตว์ส�าเร็จรูป รวมถึง
ผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะส�าหรับสัตว์เล้ียงในแต่ละชนิด              	
อินเวมีบริษัทในเครือมากกว่า	 30	 บริษัท	 ทั้งในทวีปยุโรป								
เอเชีย	อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้	
	 บรษิทั	อนิเว	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา
ให้แก่เกษตรกรในการแก้ปัญหาต่างๆ	 ด้านเกษตรกรรมและ
ด้านการปกครอง	 ให้ความรู ้และเทคนิคต่างๆ	 อาทิเช่น																		
ให้ความรู้เก่ียวกับการผสมพันธุ์สัตว์น�้า	 วิธีการใช้อาหารผสม	
(Premixes)	อาหารเสรมิ	(Compound	feed)	หรือไข่ไรน�า้เค็ม	
(Artemia	cysts)	เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด

บรษิทั สยามอตุสาหกรรมยปิซัม (สงขลา) จ�ากดั 
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (จ.สงขลา) 

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จ�ากัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพิจิตร

	 ปัจจุบัน	 ผลิตเพ่ือการส่งออกให้กับลูกค้าท้ังภูมิภาคในเอเซีย	 อเมริกา	 และในยุโรป																		
ในปี	 พ.ศ.	 2548	 บริษัทฯ	 ได้รับการรับรองระบบหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารสัตว	์															
(GMP	 :	 Good	Manufacturing	 Practice	 for	 Animal	 Feed	Manufacturing)	 จาก																	
กรมปศสุตัว์	และในปี	2554	บรษิทัฯ	ได้รบัการรบัรองระบบการวเิคราะห์อนัตรายและจดุวกิฤต
ที่ต้องควบคุม	(HACCP	:	Hazard	Analysis	Critical	Control	Point)	จากกรมปศุสัตว์และ
บรษิทั	เอสจเีอส	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ต่อมาในปี	2556	บรษิทัฯ	ได้รบัการรบัรองระบบมาตรฐาน
ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มผู้ค้าปลีกในยุโรป	(Global	G.A.P	:	Good	Agricultural	
Practice)	จากบริษัท	เอสจีเอส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

 อินเว ประเทศไทย ได้มีการประสานงานกับทางกัสโก้อยู่เสมอ ในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี รวดเร็ว         
และมีบุคลากรพร้อมให้บริการ บริษัทคาดหวังว่ากัสโก้ จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการต่อไป

	 สยามยปิซมั หรอื ยปิซมั ตราช้าง ผูน้�านวตักรรมฝ้าเพดาน และระบบ
ผนังยิปซัมแนวหน้าของประเทศไทย	 เร่ิมก่อตั้งขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2525	 และ								
ด้วยความแข็งแกร่งของยิปซัม	 ตราช้างในวันน้ี	 เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ								
ของบริษัทผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้างช้ันน�า	 ได้แก่	 ยูเอสจี	 (USG)										
ผู้น�านวัตกรรมจากสหรัฐอเมริกาผู้คิดค้นแผ่นยิปซ่ัมรายแรกของโลก	บอรอล	
(Boral)	 ผู้น�าตลาดวัสดุก่อสร้างอันดับ	 1	 จากออสเตรเลีย	 ผนึกก�าลังเป็น									
ยูเอสจีบอรอล	(USGBORAL)	เมื่อปี	2557	ที่ผ่านมา	เพื่อเพิ่มความได้เปรียบ
ทางด้านนวตักรรมและการตลาดในภมูภิาคเอเชยีแปซิฟิกและตะวนัออกกลาง
	 ส�าหรับในประเทศไทย	 ยูเอสจีบอรอล	 จับมือร่วมทุนกับเอสซีจี	 (SCG)	
ผูน้�าแห่งนวตักรรมวสัดกุ่อสร้างและเครอืข่ายผูจั้ดจ�าหน่ายอนัดบั	1	ตลอดกาล
ของประเทศไทย	 ในการน�าเสนอนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที	่											
เหนือกว่าสู่ลูกค้าภายใต้ชื่อ	ยิปซัม	ตราช้าง

	 โรงงานสยามยิปซัมยึดมั่นนโยบายความส�าคัญในด้านคุณภาพ								
ความปลอดภัย	 และสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ	 โดยโรงงานได้มีการน�าน�้า												
กลับมาใช้ใหม่	(Water	Reuse)	100	เปอร์เซ็นต์	หรือ	Zero	Discharge

 ส�าหรับการบริการของกัสโก้นั้น ไม่พบปัญหาการให้บริการ กัสโก้
มีการส่ือสารที่ดีสามารถตอบสนองความต้องของลูกค้าได้อย่างดีและ
รวดเรว็ มกีารให้ค�าปรึกษาและแนะน�าพร้อมมกีารสือ่สารฉบัไว จงึท�าให้
การติดต่อและร่วมงานกับกัสโก้เป็นไปด้วยดีเสมอมา



ขับขี่ปลอดภัย ปลอดภัยทุกสภาพการณ์
การตรวจสอบก่อนที่จะเข้าขับรถ
•	 ตรวจสอบสภาพรถภายนอกว่ามีการช�ารุดหรือไม่	เช่น	ไฟหน้า	ไฟท้าย	

ไฟข้าง	กระจกมองข้าง

•	 ตรวจสอบกระจกบังลม	 หน้า-หลัง	 ต้องใสสะอาด	 ไม่เป็นอุปสรรค													
ในการมองเห็น

•	 ตรวจสอบตัวถังรถว่ามีความเสียหายหรือไม่

•	 ตรวจสอบสภาพยาง	และปรมิาณลมยาง	ต้องอยูใ่นปรมิาณทีเ่หมาะสม				
หากปริมาณลมยางน้อยเกินไปอาจเป็นสาเหตุของยางระเบิดได้											
(หลายคนเข้าใจผิดว่า	ลมยางแข็งเกินไปจะท�าให้ยางรถระเบิดได้	ซึ่งไม่จริง)	

•	 ตรวจสอบดูรอยรั่วของน�้ามัน

•	 ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบก่อนการออกรถ	เช่น	เด็ก	สัตว์เลี้ยง	

•	 เก็บสิ่งของที่ไม่จ�าเป็นไว้ที่กระโปรงท้ายรถ	

 หากฝึกจนชิน ติดเป็นนิสัยที่ดี จะช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ
เนื่องมาจากสภาพรถไม่ปลอดภัยได้มากเลยค่ะ

	 GUSCO	TODAY	ฉบับนี้	ขอน�าเสนอเทคนิคดีๆ	ที่ผู้เขียนและเพื่อนพนักงาน	GUSCO,	
GEM	 และ	 JV	 ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ	 เม่ือวันที่	 18	
กุมภาพันธ์	 2560	 ที่ผ่านมา	 โดยในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก
และจิตส�านึกท่ีดีในการขับข่ีรถยนต์	 (รวมทั้งรถกระบะ	 และรถบรรทุก)	 ลดโอกาสการเกิด
อุบัติเหตุ	 และสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน	 ส�าหรับเทคนิคง่ายๆ	 ที่หลายท่าน												
อาจมองข้ามไป	แต่มีความส�าคัญมากส�าหรับการใช้รถในชีวิตประจ�าวัน	ได้แก่

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

G-Quiz

ข้อคิด ค�าคม
เกี่ยวกับความปลอดภัย

ในการท�างานของคุณคือ? 
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เฉลยค�าถาม กัสโก้ทูเดย์ ฉบับเดือน ต.ค. – ธ.ค. 60 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 
ค�าถาม คือ กัสโก้ หน่วยงานล่าสุด คือ?
ค�าตอบที่ถูกต้องคือ ข. กัสโก้ สหรัตนนคร

4.	 คุณสาวิตรี	นาคนวม
	 บจก.	เทสท์เทค
	 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
5.	 คุณชื่นจิตร์	วัฒนสุทธิพงศ์
	 กัสโก้	หน่วยงานส�านักงานใหญ่

ขอมอบของที่ระลึกส�าหรับ 5 ท่าน ดังนี้ค่ะ

1.	 คุณไตรรงค์	พัฒน์ทอง
	 บจก.	อาร์ตอุตสาหกรรม	
	 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
2.	 คุณวราพร	สนธิกัน
	 บจก.	ไทยล็อคฟาสท์เทนเนอร์ส	
	 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
3.	 คุณณภัทร	ดุมสูงเนิน
	 บจก.	วนชัย	กรุ๊ป
	 นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

ร่วมแชร์แนวคดิเรือ่งความปลอดภัยในการท�างาน	แล้วร่วมลุน้รางวลั	G-Quiz	
กันนะคะ	ส่งเมล์มาที่	 info@gusco.co.th เว็บไซด์	www.gusco.co.th 
หัวข้อ	 G-Quiz	 หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ภายใน
พื้นที่ปฏิบัติงาน	หมดเขตส่งค�าตอบวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นี้     
ลุ้นรับ	card	flash	drive	จ�านวน	5	รางวัลค่ะ


