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บทความ ทัศนะและความคิดเห็นของวารสารกัสโก้ ทูเดย์ เป็นของทีมบรรณาธิการเท่านั้น

มิได้เป็นนโยบายหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด แต่อย่างใด
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“งานช่างคือ
งานที่ผนวกกันระหว่าง
สมองกับมือ”

	 “ท่านบอกว่าคนเป็นช่าง	ช่างหมายถึงงานท�าด้วยมือทั้งหลายแหล่	
ซึ่งการท�าอะไรด้วยมือได้	ไม่ใช่หมายความว่ามือท�าเอง	มันมาจากสมอง	
สมองสั่งให้มือท�าจึงท�าได้	 งานช่างคืองานที่ผนวกกันระหว่างสมองกับมือ 
เพราะฉะนั้นต้องท�าเอง	 ขีดเอง	 ลูบคล�ามันไปแล้ว	 มันจะได้จากมือ														
ที่ลูบคล�า	จากตาที่ดู	ย้อนกลับมาที่สมอง	ท�าให้คิดอะไรขึ้นมาได้”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ทรงเล่าถึงความเป็น	“ช่าง”	ของพ่อหลวง	

ที่มา : หนังสือ ๙ ร้อยพันจงรักภักดี ๙ จากอีเมลของยอดเยี่ยม 

	 จากพระราชกรณียกิจมากมายของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล	
อดุลยเดช	 ทรงเป็น	 “ช่าง”	 ที่ลงมือท�าเอง	 ศึกษาข้อมูล	 แก้ไขปัญหา	 คิดค้น														
ผสมผสานเทคโนโลย	ีและภูมปัิญญาของแต่ละพ้ืนทีไ่ด้อย่างลงตวัและมปีระสทิธิภาพ												
ตามหลักการพอเพียง	
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงเป็นแบบอย่าง																
ในการประพฤติปฏิบัติดีในทุกๆ	 ด้าน	 ให้กับประชาชนคนไทยทุกสาขาอาชีพ															
ดังเช่น	 “ช่างของกัสโก้”	 ได้แรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านและน�าความรู้											
ความสามารถมาช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์	 และช่วยตรวจวัดเครื่องจักร	
อุปกรณ์ในการท�างานให้ลูกค้า	 ในโครงการสีสันสิ่งแวดล้อม	 “ฝ่ายปฏิบัติการ”										
ได้ร่วมกนัจดัเตรยีมแผนการป้องกนัและพฒันาการท�างาน	รวมถงึการมส่ีวนร่วม
กบัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ส่งเสรมิการวจิยั	สร้างสรรค์นวตักรรมและเทคโนโลยี
ให้เกิดความยั่งยืน
	 รวมถึงพนักงานของกัสโก้อีกกว่า	400	ชีวิต	ขอน้อมน�าหลัก	“ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง"	 มาประยุกต์ใช้ในชีวิตและการงาน	 ด้วยส�านึกใน																	
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	
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 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์           
ดร. สพุจน์ เตชวรสนิสกุล คณบด ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
และ “เอสเอ็น กรุ๊ป” โดย นางเกตุวลี นภาศัพท์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จ�ากัด           
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนา เพื่อส่งเสริมการน�าการศึกษา งานวิจัย           
และนวัตกรรม มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง
การร่วมกันสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี                
ในการบริหารจัดการระบบน�้าอย่างยั่งยืน ขับเคล่ือน
องค์กรตามนโยบาย Thailand 4.0

	 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย																			
เป็นแหล่งผลิตบุคลากร	 และผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มี
ศักยภาพมากมาย	โดยเฉพาะผลงานด้านวศิวกรรม	นวตักรรม	
และเทคโนโลยีต่างๆ	 สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์
แก่เศรษฐกจิและสงัคม	ขณะที	่“เอสเอน็	กรุป๊”	เป็นกลุม่บรษิทั
ผูน้�าด้านการบริหารจดัการระบบน�า้แบบครบวงจรในประเทศไทย	
และอาเซียน	 ให้บริการออกแบบ	 ก่อสร้างและติดตั้ง	 รวมถึง
การบริหารจัดการ	 ระบบผลิตน�้าประปา	 การบ�าบัดน�้าเสีย									
การรีไซเคิล	สระว่ายน�้า	รวมถึงระบบน�้าพุ	น�้าตก	และ	Water	
Theme	 Park	 ประกอบด้วย	 บริษัท	 ส.นภา	 (ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 (ส.นภา)	 บริษัท	 โกลบอล	 ยูทิลิตี้	 เซอร์วิส	 จ�ากัด											
(GUSCO)	บริษัท	 เจม	 เอ็นไวรันเมนทัล	 แมเนจเม้นท์	 จ�ากัด	
(GEM)	และบริษัท	เอสเอ็นจี	โซลูชั่นส์	จ�ากัด	(SNGS)

จุฬาฯ จับมือ เอสเอ็น กรุ๊ป 
เปิดคลังแห่งปัญญา 
สร้างสรรค์ความร่วมมือ
สู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม

	 การลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้				
สร้างความเข้มแข็งแก่ทั้ง	 2	 องค์กร	 โดยการแลกเปล่ียนข้อมูล								
การวิจัย	 การพัฒนาบุคลากร	 และฝึกงาน	 โดยมีหัวข้อที่สนใจ							
และจะร่วมกันพัฒนาเบื้องต้น	 ได้แก่	 เทคโนโลยีด้านเมมเบรน								
การบ�าบัดน�้าเสียจากแหล่งก�าเนิดเฉพาะประเภท	ระบบอัตโนมัติ
ในกระบวนการผลิตและควบคุมตรวจสอบ	 เพื่อน�าความรู้ที่ได้								
ไปพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ	 เทคโนโลยี	และนวัตกรรม
ของท้ัง	 2	 องค์กร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ										
ระบบน�้าและน�้าเสียที่เป็นธุรกิจหลักของ	 “เอสเอ็น	 กรุ๊ป”	 และ
เป็นการรองรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต										
อาทิเช่น	 โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	 และ
โครงการ	Smart	City	เป็นต้น
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โดย คุณสายชล ถาวรพลศิริ จนท. บริการด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโส

	 ในวันที่	5	มิถุนายน	ของทุกปีนั้น	ทุกท่านรับทราบกันดีว่า	
เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก	 (World	Environment	Day)	ตามที่
องค์การสหประชาชาติ	(United	Nations;	UN)	ก�าหนดขึน้มา
ตั้งแต่มิถุนายน	 2515	 นั้น	 แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า???		
ประเทศไทยเรากมี็การก�าหนดวันสิง่แวดล้อมไทย	เช่นเดยีวกนั	

	 โดยนับจากวันที่	4	ธันวาคม	2532	พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ได้มีพระราชด�ารัส
พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ	ที่เข้าเฝ้าฯ	ถวายพระพร	
เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	
พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	 พระราชวังดุสิต																		
ใจความตอนหนึ่งกล่าวถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม										
โดยเฉพาะการบริหารจัดการน�า้	จึงเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส�าคญั 
ท�าให้กระทรวงวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	
เสนอให้วนัที	่4	ธนัวาคม	ของทกุปี	เป็นวนัสิง่แวดล้อมไทย 
และคณะรฐัมนตรมีีมตเิห็นชอบ	เมือ่วนัที	่12	พฤศจกิายน 
2534	เป็นต้นมา	

	 เพื่อมุ่งหวังให้วันสิ่งแวดล้อมไทย	เป็นวันส�าคัญอีกวันหนึ่ง
ที่จะช่วยกระตุ ้นเตือนให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักว่า	

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 มีความส�าคัญ								
ต่อชีวิตความเป็นอยู ่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต												
ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือในการปกป้องและ
รักษาให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
ในประเทศคงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ตลอดไป	
	 ดังนั้น	 หวังว่าหลายท่านอาจจะใช	้										
วันที่	4	ธันวาคม	2560	นี้	เป็นจุดเริ่มต้น	
ในการปกป ้องและรักษาทรัพยากร	
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชีวติประจ�าวนั

อย่างจริงจัง	 เช่น	การใช้ทรัพยากรน�้า	 ไฟฟ้า	
และพลังงานเช้ือเพลิง	ในการด�ารงชีวติประจ�าวนั	
อย่างคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 เพ่ือท่ีอย่างน้อย											

เราจะเกิดความภาคภูมิใจต่อตนเอง	 และเมื่อเรา														
ได้ลงมือท�าแล้ว	 เราก็จะสามารถเชิญชวนเพื่อนๆ	และ

ขยายวงกว้างไปสู่สังคม	และในสักวันหนึ่งสังคมไทยของเรา
จะเป็นสังคมที่มีความตระหนักรู้	 ร่วมมือ	 ร่วมใจ	 ในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ ้มค่า	 รักษาและปกป้อง																		
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป
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ถึงคนท�ำงำน.....กับเพื่อนร่วมงำน.....
กับหัวหน้ำ.....กับลูกน้อง

“กับเพื่อนร่วมงำน”

ไม่ใช่แค่ค�ำว่ำท�ำงำนร่วมกัน.... อยู่ร่วมกันไม่น้อยกว่ำ 8 ชั่วโมง....ทุกวัน....

ไม่เพียงแต่พูดคุยกันเรื่องงำน.... หำกแต่จะต้องมีควำมรู้สึกที่ดีต่อกันด้วย....

แม้จะมีควำมสัมพันธ์ที่ตึงเครียด.... สู้ปล่อยตัวให้สบำย.... สบำย....

พบกันถือว่ำมีวำสนำต่อกัน.... อยู่ร่วมกันก็ยิ่งควรจะ....เข้ำใจ....

ให้อภัย....และใส่ใจซึ่งกันและกัน....
พระรำชด�ำรัส

พระบำทสมเด็จพระปรมินทร
มหำภูมิพลอดุลยเดช ขอบคุณที่มำจำก : WWW.AMARINTV.COM

ร่วมใจท�ำควำมดี 
ถวำยพ่อหลวง
	 ผู้บริหาร	 และพนักงานกัสโก้	 และเจม					
ร่วมกบัส�านกังานนคิมอตุสาหกรรมทัว่ประเทศ	
จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง	 เพื่อน้อมถวาย
เป็นพระราชกศุล	แสดงออกถงึความจงรกัภกัดี	
และร� า ลึ ก ในพระมหากรุณาธิ คุณของ									
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล								
อดลุยเดช	ซึง่ดอกดาวเรอืง	เป็นดอกไม้สเีหลอืง	
และเป็นสีวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเดจ็	
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 โดยได	้						
ร่วมกันปลูก	 ณ	 บริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน
ภายในนิคมอุตสาหกรรม	 ระหว่างช่วงเดือน	
สิงหาคมถึงกันยายน	2560	เพื่อให้ดอกดาวเรือง	
บานสวยงามในช่วงพระราชพธีิถวายพระเพลงิ
พระบรมศพ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร					
มหาภูมิพลอดุลยเดช	
	 รวมทั้งการร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์	
ส ่งมอบส�านักพระราชวังเพื่อน�าไปใช ้ใน												
พระราชพิธี	 ถวายพระเพลิงพระบรมศพ	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล									
อดุลยเดช	วนัที	่26	ตลุาคม	2560	เพือ่แสดงออก	
ถึงความจงรักภักดี	และน้อมร�าลึกในพระมหา	
กรณุาธคิณุ	ตลอดจนเป็นการแสดงความอาลยั
ถวายแด่พระองค์ท่าน



เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

	 พนักงานกัสโก้	 และพนักงานเจม	 ร่วมกับส�านักงานนิคมอุตสาหกรรม													
ทั่วประเทศ	 จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 เฉลิมพระเกียรต	ิ													
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา	65	พรรษา	

-	 ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า	 และปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน	 ณ	 โครงการศึกษา														
ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง	จ.ชลบุรี

-	 ผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืดหอบ	 (Thai	 Kid	 Spacer)	 ปล่อยพันธุ์									
สัตว์น�้า	ณ	เทศบาลต�าบลบ้านเพ	จ.ระยอง	

-	 ปลูกต้นราชพฤกษ์	โครงการหน้าบ้านน่ามอง	ณ	สถานีสูบระบายน�้าฝน	
นิคมอุตสาหกรรมบางปู	

06 ภาพข่าว

เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

	 ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้	 ในโอกาสท่ีสมเด็จ											
พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที	่9	ทรงเจรญิพระชนมพรรษา	
85	 พรรษา	 12	 สิงหาคม	 พุทธศักราช	 2560	 กัสโก้ร่วมกับส�านักงาน																			
นิคมอุตสาหกรรม	 ผู้ประกอบการ	 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ร่วมพิธี													
ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคล	เฉลิมพระชนมพรรษา	ณ	ห้องประชุม	
สนง.	นิคมฯ	แหลมฉบัง	

ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี

	 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	
ถวายเทียนพรรษา	 และเครื่อง										
สงัฆภัณฑ์	แด่วดับรเิวณโดยรอบนคิม
อุตสาหกรรม	ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
กับชุมชน	 และมอบเคร่ืองอุปโภค							
ในเทศกาลถอืศลีอดให้แก่ชมุชนมสุลมิ	
โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต	้
จ.สงขลา	
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รับมอบโล่และใบรับรองฯ (มอก. 2677-2558) 

	 คุณศริพิรรณ	ธ�ารงคณุากร	นกัเคมอีาวโุส	ผูแ้ทนกสัโก้	หน่วยงานสมทุรสาคร	
ร ่วมพิธี รับโล่และใบรับรองระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของ																	
ห้องปฏบิตักิารสารเคม	ีตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการสารเคมี	 (มอก.	 2677-2558)	 จาก										
พลอากาศเอก	ประจนิ	จัน่ตอง	รองนายกรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่23	สงิหาคม	2560	
ณ	ห้อง	World	 Ballroom	ชั้น	 23	 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	 และบางกอก								
เวนชันเซ็นเตอร์	 เซ็นทรัลเวิล์ด	 กรุงเทพมหานคร	 ซ่ึงการรับรองน้ีจัดอยู่ใน										
กลุ่มบริษัทเอกชน	10	รายแรกของประเทศไทย	

ดูแลสภาพแวดล้อม

	 กัสโก้	 และ	 เจม	 หน่วยงานลาดกระบัง	 ร่วมกับ	 สนง.	 นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง	สนง.	เขตลาดกระบัง	ชมรมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	และชุมชน
รอบพื้นที่นิคมฯ	 จัด	 “กิจกรรมขุดลอกคลองและก�าจัดวัชพืชคลองบึงบัว						
ประจ�าปี	2560”	ตามโครงการเฝ้าระวงัคลองสาธารณะรอบนคิมอตุสาหกรรม
ลาดกระบัง	เมื่อเดือนสิงหาคม	2560

พี่สอนน้อง

	 พี่ๆ	 กัสโก้	 ให้ความรู้เรื่องน�้าและสิ่งแวดล้อมแก่น้องๆ	 ผ่านฐานกิจกรรม														
เกมกระบวนการผลิตน�้า	 ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู	 และจัดบูธกิจกรรมฐาน
รักษ์สิ่งแวดล้อม	 วิเคราะห์ค่า	 pH	 ในน�้าเสีย	 และเครื่องดื่มในชีวิตประจ�าวัน	
ในโครงการ	มอบความห่วงใยและความปลอดภัยสู่เยาวชน	โรงเรียนหนองซิว	
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	(จ.ล�าพูน)

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม

	 ทมีปฏบิตักิารของกสัโก้	และเจม	ร่วมให้ความรูเ้กีย่วกบักระบวนการจดัการ
ระบบน�้า	 ส�าหรับคณะนักศึกษา	 และผู้สนใจเยี่ยมชมระบบผลิตน�้าประปา	
ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	ภายในนิคมอุตสาหกรรม	และโรงควบคุมคุณภาพน�้า	

สาธารณูปโภค เพื่องานบริการ 

	 กัสโก ้ 	 บ�า รุงรักษาส่ิงอ�านวย									
ความสะดวกระบบสาธารณูปโภค
ภายในนิคมอุตสาหกรรมที่ กัสโก้
ด�าเนินการ	
บางปู	-	 ปรบัปรงุผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรตีเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็	

ซอย	7C
แหลมฉบัง	-	 ติดตั้งเครื่องตรวจจับแก๊สคลอรีน
มาบตาพุด	-	 ติดตั้ง	 COD	Online	 และติดต้ังไฟส่องสว่างบริเวณแยกไอ-4	

ตัดไอ-10
สมุทรสาคร	-	เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า	สถานีสูบระบายน�้าฝนที่	4	เป็นขนาด	

315	kVA
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 ชุมชนสันป่าฝ้าย ตั้งอยู่ที่ต�บลบ้านกลาง 
อ�เภอเมือง จังหวัดล�พูน เป็นชุมชนที่อยู ่ในขอบเขตพื้นที่         
ต�บลบ้านกลาง ใกล้นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล�พูน)                
มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนสันป่าฝ้ายผลิต ผลิตภัณฑ์จาก          
หนังวัว เช่น เข็มขัดหนังแท้, กระเป๋าสะพายผู้ชายและผู้หญิง, 
กระเป๋าใส่เอกสาร, กระเป๋าใส่เหรียญ, กระเป๋าเดินทาง,              
สายนาฬิกา, พวงกุญแจ ของที่ระลึกต่างๆ 

“Raise”
ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมอาชีพชุมชน

ผู้ที่สนใจสินค้า	
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	
และติดต่อสอบถามได้ที่	
คุณกิตติพงศ์	ไชยลังกา	
โทร.	081-1808015	
หรือ	เพจ	แม็ก-บ้านหนัง	
กลุ่มอาชีพชุมชนสันป่าฝ้าย

	 ชุมชนสันป่าฝ ้าย	 ได ้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก												
หน่วยงานท้องถิ่น	สนับสนุนจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมตามโครงการ
เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ	
(ผ่านกองทุนหมู่บ้าน)	 และได้รับการสนับสนุนการจัดสร้างอาคาร
เอนกประสงค์หมู่บ้าน	 ใช้ส�าหรับการฝึกอาชีพของชุมชนตามโครงการ	
ยกระดับศักยภาพหมู ่บ้าน	 เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก													
ตามแนวทางประชารัฐ	
	 กสัโก้	เป็นส่วนหนึง่ในการร่วมสนับสนนุกจิกรรมการฝึกอบรม															
ภายใต้โครงการ	 RAISE	 การยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนวทาง
ประชารัฐในแผนงาน	 CSR	 ของส�านักงานนิคมอุตสาหกรรม													
ภาคเหนือ	 (ล�าพูน)	 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและทักษะฝีมือ															
การเย็บผลิตภัณฑ์จากหนังให้ชุมชนมีความช�านาญและสามารถ
ผลิตสินค้าได้เป็นมาตรฐานและสวยงาม	
	 การด�าเนินการส่งเสริมการตลาด	 ชุมชนได้รับการสนับสนุน												
จากส�านกังานนิคมอตุสาหกรรมภาคเหนอื	โดยช่วยประชาสมัพนัธ์
และเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มผู้ประกอบการ											
ที่มีความสนใจ	เช่น	บริษัท	ฟูจิคูระ	อิเล็กทรอนิกส์	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 ได้มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากหนังแก่พนักงาน	
และให้กลุ่มอาชีพฯ	 น�าผลิตภัณฑ์มาจ�าหน่ายในตลาดนัดสินค้า												
ในโรงงาน	 ซึ่งเป็นท่ีน่าสนใจและเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย													
ให้ชุมชนได้ดีเป็นอย่างยิ่ง

GUSCO Care
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โดย ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์

 ภายใต้การดำ�เนนิธรุกจิเกีย่วกบัการบรหิารจดัำการระบบสาธารณปูโภค
เพื่อสิ่งแวดำล้อม ส�หรับภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และชุมชน              
กัสโก้ไดำ ้จัดำกิจกรรมที่สอดำคล้องกับการปกป้องรักษาสิ่งแวดำล้อม            
หลากหลายกิจกรรมส�หรับกลุ่มเยาวชน ชุมชน และผู้ประกอบการ                
ภายใต้ชื่อโครงการ “สีสันสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเริ่มจัดำข้ึนตั้งแต่ปี 2548           
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 12 
 ส�หรับปี 2560 นี้ กัสโก้จัดำโครงการสีสันสิ่งแวดำล้อม ภายใต้ชื่อ 
“GUSCO CARE ปี 2” ร่วมกับส�นักงานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่          
ที่กัสโก้ปฏิบัติงาน น�ทีมผู ้เชี่ยวชาญดำ้านงานบ�รุงรักษา ให้บริการ           
ตรวจวัดำ Thermo Scan, Grounding ส�หรับ 1 โรงงาน                       
1 นิคมอุตสาหกรรม และยังคงใส่ใจการดูำแลสภาพแวดำล้อมบริเวณ            
นคิมอตุสาหกรรม โดำยจดัำกจิกรรมปรบัปรงุสถานทีส่าธารณประโยชน์ของ
ชมุชน และให้ความรูเ้รือ่งน�า้แก่เยาวชนผ่านฐานกจิกรรมสนกุสนานมากมาย

โครงการ “สีสันสิ่งแวดำล้อม” ปี 2560
GUSCO Care ปี 2

8 ก.ย. 60 กัสโก้ และเจม หน่วยงานลาดกระบัง 
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	 คุณธาดา	 สุนทรพันธ์	
ให้เกยีรตกิล่าวต้อนรบักิจกรรมเปิดบ้านเยีย่มชมให้ความรูเ้รือ่งระบบการจัดการน�า้	
เยี่ยมชมระบบบ�าบัดน�้าเสีย	และโรงผลิตน�้าเพื่ออุตสาหกรรม	แก่น้องๆ	 โรงเรียน
วัดสุทธาโภชน์	

11 ก.ย. 60 กัสโก้ หน่วยงานภาคใต้ จ.สงขลา 
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้	 จ.สงขลา	 คุณกังสดาล										
พงศ์สวัสดิ์	กล่าวเปิดโครงการ	“สีสันสิ่งแวดล้อม”	ร่วมกับ	Up	to	You	Project	
กิจกรรมร่วมของกัสโก้	และ	สนง.ฯ	นิคมฯ	ปรับปรุงสถานที่อาบน�้าละหมาดหญิง
ให้มัสยิด	 และให้ความรู้เรื่องน�้าแก่นักเรียน	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน	 ต.ฉลุง	
อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา

14 ก.ย. 60 กสัโก้ ภายในพ้ืนที ่จ.ระยอง ได้แก่ หน่วยงานมาบตาพุด 
พีทีอี พีทีเอ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และเจม 
	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 คุณมานิต	 อินเมฆ														
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการฯ	 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและทาสีศาลา
เอนกประสงค์ให้ชุมชนคลองน�้าหู	ต.เนินพระ	อ.เมือง	จ.ระยอง	

13 ก.ย. 60 กัสโก้ หน่วยงานสมุทรสาคร 
	 ผู้อ�านวยการ	สนง.	นิคมฯ	สมุทรสาคร	คุณคัทลียา	ศิลารัตน์	ร่วมเยี่ยมชม	
การให้บริการตรวจวัด	 Thermo	 Scan	 บริษัท	 ขอนแก่นสาวไหม	 จ�ากัด	 และ								
บริษัท	จรูญ	ไหมไทย	จ�ากัด	

19 ก.ย. 60 กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง 
	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	สนง.	นิคมฯ	แหลมฉบัง	คุณสาธิต	เกียรติก�าจร	ร่วมเยี่ยมชม	
การให้บริการตรวจวัด	Thermo	Scan	บริษัท	โอคายาม่า	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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Safety
โดย คุณพุฒศราณี ติรพัฒนเจริญ 
จนท. ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาวุโส

	 การดูแลความปลอดภัยแก่ทีมงานผู้รับเหมาถือเป็น													
สิง่ส�าคญัทีไ่ม่ควรมองข้าม	เนือ่งจากผูร้บัเหมาเป็นบคุคลภายนอก	
ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของเรา	 ซึ่งไม่รู้จักพื้นที่เสี่ยง	 หรือ
พ้ืนที่อันตรายภายในหน่วยงาน	 อาจท�าให้ได้รับอันตราย								
บาดเจ็บ	หรือเสยีชวีติได้	ดงันัน้	ก่อนทีจ่ะอนญุาตให้ผูร้บัเหมา
เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของท่าน	 ควรต้องมีการชี้แจง
มาตรการ	กฎระเบียบ	ข้อบังคับด้านความปลอดภัยเบื้องต้น	
เพื่อให้ผู้รับเหมาปฏิบัติในทางเดียวกันดังนี้	

ผู้รับเหมา  กับ
			ความปลอดภัย

1.	ชีแ้จงพืน้ทีเ่สีย่ง/พืน้ทีอ่นัตราย	จดุรวมพลภายในหน่วยงาน	รวมทัง้วธิกีารปฏบิตัเิมือ่เกดิเหตฉุกุเฉนิ	
ให้ผู้รับเหมารับทราบ

2.	ควบคุมการแต่งกายให้รัดกุม	เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
3.	ไม่เล่น	หรือหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน
4.	สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย	(PPE)	ทกุครัง้	เมือ่ต้องปฏบิตังิานเส่ียงหรอืงานทีอ่าจเกดิอนัตราย	
5.	ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ	เครื่องจักร	และอุปกรณ์	ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้งในแต่ละวัน
6.	หากพบเครื่องมือ	 เคร่ืองจักร	 หรืออุปกรณ์	 ช�ารุดขณะปฏิบัติงาน	 ให้หยุดท�างาน	 และแจ้ง																						

ผู้ควบคุมงานทราบทันที
7.	หากเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน	ต้องแจ้งผู้ควบคุมงานทราบทันที
8.	 เมื่อเลิกปฏิบัติงาน	ต้องจัดเก็บเครื่องมือ	เครื่องจักร	และอุปกรณ์ใช้งาน	ตลอดจนพื้นที่ปฏิบัติงาน

ให้เรียบร้อย	และแจ้งผู้ควบคุมงานรับทราบ	เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกนอกพื้นที่
	 และส่ิงส�าคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลย	 คือ	 การด�าเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยของ															
หน่วยงานให้ครอบคลุมถึงบุคคลภายนอกที่เข้าพื้นที่	 คณะเยี่ยมชม	 รวมทั้งทีมผู้ตรวจสอบด้วย																						
เพื่อความปลอดภัย	ห่างไกลจากอุบัติเหตุทุกคนค่ะ

กัสโก้พร้อมทะยานสู่ฟ้า
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
หน่วยงาน DMP
หน่วยงานปฏิบัติการล่าสุดแห่งที่ 20 ของกัสโก้

	 นายสุรวิทย์	 ธิราช	 ผู้จัดการโครงการ	 ดอนเมือง	 น�าทีมปฏิบัติการ													
กว่า	 70	 ชีวิต	 พร้อมให้บริการ	 24	 ชั่วโมง	 โดยมีแนวคิดในการน�าระบบ
มาตรฐานการให้บริการ	การจัดการสิง่แวดล้อม	อาชวีอนามยัและความปลอดภยั	
ในการท�างานของบริษัทที่มีศักยภาพมาใช้ในการบริหาร	 ปฏิบัติหน้าท่ีและ
แก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้ว่าจ้างพึงพอใจ	ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร	

ติดต่อ	กัสโก้	หน่วยงานท่าอากาศยานดอนเมือง	โทร.	08-6329-8693

	 ด้วยประสบการณ์การให้บริการ	 พร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญของกัสโก้ด้านระบบ												
การจัดการน�้า	และน�้าเสีย	ส่งผลให้กัสโก้ได้รับความไว้วางใจจาก	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	
จ�ากัด	(มหาชน)	มอบหมายให้ปฏิบัติงานควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสีย	ระบบจ่ายน�้าประปา	
ระบบน�้าดับเพลิง	 และบ�ารุงรักษาระบบท่อ	 ตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว	 สุขภัณฑ์	 ตู้น�้าดื่ม	
เคร่ืองจักรอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาลทั้งหมดของท่าอากาศยานดอนเมือง	 โดยเร่ิม								
ด�าเนินการตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2560	เป็นต้นมา



11Outside In

 บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	มีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาพื้นที่ของ	ปตท.	ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย	ประมาณ	1,500	ไร่	
ให้ครบทุกองค์ประกอบ	 ด้านคุณภาพ	 ความมั่นคง	 ความปลอดภัย														
อาชีวอนามัย	 และส่ิงแวดล้อม	 (QSHE)	 ให้เกิดประสิทธิผล	 เป็นที่ยอมรับ				
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholders)	 และมุ่งสู่การพัฒนาให้เป็นพื้นที่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	(Eco	Industrial	Zone)	อย่างยั่งยืน	และมีดุลยภาพ
ในทุกมิติ	ทั้งทางด้านกายภาพ	เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	สังคมและการบริหาร
จัดการ	 ตามแนวคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 ปตท.	 จึงได้ก�าหนดทิศทาง												
การด�าเนินงานให้ครอบคลุมด้าน	 QSHE	 และการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ	
	 เพ่ือรองรับแผนการลงทุนในโครงการ	 Bio	 Plastics,	 Biochemical	
และปิโตรเคมีขั้นต้น	 ขั้นกลาง	 และขั้นปลาย	 ของบริษัทในกลุ่ม	 ปตท.															
ให้เป็นตัวอย่างในการใช้ท่ีดินเพื่ออุตสาหกรรมและชุมชนแบบยั่งยืน	 (Eco	
Industrial	Park)	และให้ชมุชนโดยรอบพืน้ทีส่ามารถอยูร่่วมกนัอย่างเกือ้กลู	
มีขอบเขตการด�าเนินการพัฒนาและเตรียมความพร้อมที่ดินของ	 ปตท.									
ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานครบถ้วน	 ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ											
ท่ีเอื้อต่อการลงทุน	 สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก	
(BOI-EEC)	กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยของรัฐบาลในปัจจุบัน	

ไกรสีห์	สุวรรณบท
KRISIHA SUWANNABOT
Site	Operation	Unit	Head
Property	Development	Business	Division

	 ตลอดระยะเวลา	 2	ปีกว่า	 ที่	 GUSCO	 ได้ปฏิบัติงานร่วมกับ	ปตท.	 และ									
ทีมบริหารพื้นที่ของ	 PTTME	 ที่	 ปตท.	 ได้มอบหมายให้ดูแลพื้นท่ี	 ทีมงาน											
GUSCO	 ได้มีส่วนร่วมกับทีม	 ปตท.	 และ	 PTTME	 ในการร่วมกิจกรรม	 CSR									
ซ่ึงถือเป็นนโยบายของการพัฒนาต้นแบบเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 ปตท.											
PTTWEcoZi	 เกือบจะทุกคร้ัง	 ได้แก่	 กิจกรรมเปิดบ้าน	 ท�าบุญข้าวหลาม																			
ท�าฝายชะลอน�า้	ร่วมต้อนรบัผู้เยีย่มชม	และอืน่ๆ	ตลอดจนมส่ีวนร่วมด�าเนนิการ
และให้ข้อมูลรองรับการ	Audit	ISO	14001,	Eco-Champion,	T-Ver	และอื่นๆ	
	 GUSCO	 ได้ร ่วมปฏิบัติงานกับทีม	 ปตท.	 และ	 PTTME	 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ดังจะเห็นได้จากการท�างานเป็นทีมร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน													
จนเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน	 รวมท้ังได้ร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ	 ท่ีเกิดขึ้น									
เช่น	การควบคุมการสูญเสียน�้า	 (Loss)	 การควบคุมการใช้ไฟ/น�้า	 และสารเคมี																
ในการผลติให้เป็นไปอย่างประหยดั	ตลอดจนการท�ากจิกรรมนอกเวลางานร่วมกนั	
เช่น	การออกก�าลังกายและสังสรรค์	ตามประเพณีในโอกาสต่างๆ	อย่างเหมาะสม
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540 อาคารเมอคิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2658-6299 โทรสาร : 0-2658-6293, 0-2658-6604

ขอมอบของที่ระลึกส�าหรับ	5	ท่าน	ดังนี้ค่ะ

แจกรางวัลส�าหรับผู้ตอบค�าถาม	กัสโก้	ทูเดย์	ฉบับเดือน	เม.ย.	-	มิ.ย.	60	ปีที่	14	ฉบับที่	3	

ก่อนเลยค่ะ	5	ท่านที่ตอบค�าถามได้ถูกว่า	SN	group	เป็นการรวมตัวของบริษัทอะไรบ้าง	

ค�าตอบที่ถูกต้อง	คือ	“ถูกทุกข้อ”	การรวมตัวของ	4	บริษัท	ได้แก่	ส.นภา	(ประเทศไทย)	

กัสโก้	เจม	เอ็นไวรันเมนทัล	แมเนจเม้นท์	และเอสเอ็นจี	โซลูชั่นส์	

1.	 คุณธิดารัตน์	ศิริอุดมโชค	 บจก.	โกลเด้น	เวิลด์	อินเตอร์ทราน	นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

2.	 คุณทศพร	ศิริอมรกูล	 บจก.	ศิรินพคุณ	นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

3.	 คุณดวงเดือน	เป็งกิจ	 บจก.	ซัน-เอสึ	เอนจ์	(ไทยแลนด์)	นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	จ.ล�าพูน

4.	 คุณศิริพรรณ	สุภากาญจน์	 บจก.	ดับบลิว	เอ็ม	เอส	ดีโป	นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้	จ.สงขลา

5.	 คุณเปรมปรีดิ์	ทิพย์มณี	 กัสโก้	หน่วยงานพีทีอี

หน่วยงานปฏิบัติการล่าสุด
แห่งที่	20	ของกัสโก้	คือ 

ก.	เมกา	บางนา

ข.	ท่าอากาศยานดอนเมือง

ค.	สหรัตนนคร

ค�าตอบมีอยู่ในเล่มแล้ว

ร่วมสนกุส่งค�าตอบมาลุน้รางวลักันนะคะ	เรายงัคงมช่ีองทางการส่งค�าตอบให้เลอืก	คอื	email	info@gusco.co.th	เข้าไป	click	ตอบในเวบ็ไซด์	www.gusco.co.th	
หัวข้อ	G-Quiz	หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน	หมดเขตส่งค�าตอบวันที่	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2560	นี้	มีของรางวัล
จ�านวน	5	รางวัลมอบให้กับผู้โชคดีค่ะ

	 “เมื่อมีโอกาสและมีงานท�า	 ควรเต็มใจท�าโดยไม่จ�าเป็นต้องตั้งข้อแม	้																					
หรือเงื่อนไขอันใด	 ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง	 คนที่ท�างานได้จริงๆ	 น้ัน	 ไม่ว่าจะ															
จับงานส่ิงใด	 ย่อมท�าได้เสมอ	 ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่	 มีความขยัน	 และความ												
ซื่อสัตย์สุจริต	ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลส�าเร็จในงานที่ท�าสูงขึ้น”

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530) 

	 ซึง่ผมได้น�าไปปรบัใช้ได้จรงิในชวีติประจ�าวนัตัง้แต่ยงัเรยีนอยูม่หาวทิยาลยั	ผมยดึหลกั
ค�าสอนนี้ของพระองค์ท่านเนื่องจากเป็นค�าสอนในช่วงที่ใกล้กับวันที่ผมเกิดพอดี	พอได้อ่านแล้ว	
ท�าให้รู ้สึกว่าการใช้ชีวิต	 เราต้องท�าเต็มท่ีและต้องท�าให้ถูกต้อง	 ใช้ทุกๆ	 โอกาสให้เกิด
ประสทิธผิลสงูสดุ	ภาพชดุอปุกรณ์ต้นแบบ	UASB	(Up-flow	Anaerobic	Sludge	Blanket)	
ที่น�ามาลงในคอลัมน์นี้ท�าให้ผมมีทุกวันนี้	ผมอยู่กับอุปกรณ์ชิ้นนี้ทุกวันไม่มีวันหยุดเป็นเวลา
หนึ่งปีครึ่งเต็มๆ	ปรุงน�้าเลี้ยงเชื้อตะกอนและท�าการทดลองที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย	แน่นอนครับ	
มีบ้างที่เหนื่อยและท้อใจแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจในครั้งนั้นก็ส�าเร็จลงด้วยดี	ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว
เป็นก้าวเล็กๆ	 ที่ส่งผลให้ผมได้มีโอกาสได้มาท�างานในบริษัทดีๆ	 มีเพื่อนร่วมงานดีๆ	 ได้มา
ประยกุต์ใช้นวตักรรมต่างๆ	เพือ่ให้องค์กรเราพฒันาอย่างยัง่ยนื	ผมอยากให้เพือ่นๆ	พี่ๆ 	น้องๆ	
ตั้งใจใช้ทุกๆ	 โอกาสที่เข้ามาในชีวิตให้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่คนตัวเล็กๆ	 อย่างเรา											
จะท�าได้	 ผมรับรองว่าความส�าเร็จและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะตามมา											
อย่างแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

	 สวัสดีครับ	ผมนายไกรเวศ	กาพย์ตุ้ม	ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยงาน	
กัสโก้	 หน่วยงานมาบตาพุด	 ผมขอน้อมน�าพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ความว่า	
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