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โดย ณัฏฐา ชอบจิตต์

บทความ ทัศนะและความคิดเห็นของวารสารกัสโก้ ทูเดย์ เป็นของทีมบรรณาธิการเท่านั้น

มิได้เป็นนโยบายหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด แต่อย่างใด

Today

กัสโก ทูเดย

	 การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ 	พร้อมกับ
กระแสการปกป้องสิง่แวดล้อม	ท�าให้หลายธรุกจิให้ความส�าคัญ
กบัการด�าเนนิการภายใต้การเป็นมติรกับสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื	
ในด้านองค์กร	กสัโก้มนีโยบายด้านสิง่แวดล้อมให้พนกังานทกุคน	
มีความตระหนัก	 และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคม	 ชุมชน									
และสิ่งแวดล้อม	
	 เรือ่งท่ีน่ายนิดกีค็อื	พนกังานกสัโก้ของเรามคีวามเข้าใจ	และ
ให้ความส�าคญักบัการช่วยกนัดแูลสิง่แวดล้อมคนละเลก็ละน้อย	
จนเกดิเป็นทมีงานทีส่รรสร้างนวตักรรมเพือ่สิง่แวดล้อม	รวมทัง้
เรายังมีพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ	 ในนามคณะท�างานเสริม
สร้างวัฒนธรรมองค์กร	ทีร่่วมกนัคดิร่วมกนัน�าวสัดอุปุกรณ์จาก
ของทีเ่หลอืใช้มาท�าประโยชน์ให้กบัโรงเรยีน	และชมุชน	ภายใต้
โครงการ	“BLUE อาสา”
	 หากเรากลับคืนสู่สามัญโดยใช้ทรัพยากรตามความจ�าเป็น	
และเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจ�าวัน	 เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้
รักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อมไว้ให้โลกใบนี้แล้วค่ะ

INNOVATION
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โดยคุณธีรวีร์ ฤทธิเนตร

ผู้จัดการส่วนงานบำารุงรักษา

 นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก	 Innovare	ในภาษาลาติน					
แปลว่า	 ท�าสิ่งใหม่ขึ้นมา	 ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ	
การน�าแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม	่
เพื่อท�าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 หรือการท�าในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น	
โดยอาศยัการเปลีย่นแปลงต่างๆ	(Change)	ทีเ่กดิขึน้รอบตวัเราให้กลายมาเป็น
โอกาส	(Opportunity)	และถ่ายทอดไปสูแ่นวความคดิใหม่ทีท่นัสมยั	และใช้ได้
ผลดยีิง่ขึน้	เมือ่น�านวตักรรมมาใช้จะช่วยให้การท�างานนัน้ได้ผลดมีปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผลสูงกว่าเดิม	 ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน	 ท�าให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง	องค์กร	และสังคม
	 ด้วยวิสัยทัศน์และการสนับสนุนจากผู้บริหารกัสโก้ทุกท่าน	 จึงเกิดทีมงาน
พัฒนานวัตกรรม	 (Innovation	 Development	 Team)	 ขึ้นมา	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการน�าองค์ความรู้ต่างๆ	 มาประดิษฐ์	 คิดค้น	 สร้างสรรค	์																	
สิ่งใหม่ๆ	เพื่อน�ามาใช้อ�านวยความสะดวกหรือช่วยลดต้นทุนในการด�าเนินงาน	
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 นอกจากนี้ยังสามารถน�ามาต่อยอดในด้านการพัฒนา
ธุรกิจใหม่ๆ	เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและรายได้เข้ามาสู่บริษัทฯ	ของเราได้เช่นกัน
	 อย่างไรก็ดีการด�าเนินงานของทีม	 ได้ยึดถือวัฒนธรรม	 BLUE	 ของเรา													
เป็นหลักปฏิบัติ	 โดยมุ่งเน้นการท�างานที่ทุกคนมีส่วนร่วม	 และการที่ได้รับ													
ความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย	ส่วน	ทุกหน่วยงาน/โครงการ	ให้เกิดการระดม
ความคิดสร้างสรรค์	ร่วมแรงร่วมใจ	ประสานพลังเป็นหนึ่งเดียว	 เพื่อสรรสร้าง
ผลงานออกมาให้เป็นที่ประจักษ์	 ทั้งน้ีก็เพื่อคุณภาพของงานและการบริการ										
ที่เป็นเลิศ	ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของ	GUSCO	นั่นเอง	

 ผลงานแนวความคิด น�าเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาใช้                    
ให้เกิดประโยชน์กับการด�าเนินงานของบริษัทฯ ออกแบบ ประยุกต์ใช้             
เซลล์แสงอาทติย์ (Solar Cell) น�ามารบัพลงังานจากแสงอาทติย์ เพือ่แปลง
เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง มาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ จากนั้นน�าพลังงาน
ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ ไปใช้กับปั๊มสูบน�้า เพื่อใช้ในการรดน�้าต้นไม้ 
หรือพืชผลทางการเกษตร เหมาะส�าหรับใช้ท�าระบบน�้าหยด สปริงเกอร์                 
หรือหัวพ่นหมอกได้เช่นกัน

ทีมงานพัฒนานวัตกรรม
(Innovation Development Team)

ติดตั้งปั๊มสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อใช้ในการรดน�้าต้นไม้บริเวณโดยรอบ
อาคารส�านักงานปฏิบัติการของกัสโก้	หน่วยงานสมุทรสาคร
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โดย คุณสายชล ถาวรพลศิริ 

จนท. บริการด้านสิ่งแวดล้อม

GO WILD FOR LIFE

ZERO TOLERANCE 

FOR THE ILLEGAL 

WILDLIFE TRADE 

“หยุดซื้อ หยุดขาย 

หยุดฆ่า แก้ปัญหา 

สัตว์ป่าสูญพันธุ์”

	 เนื่องจากการข
ยายตัวของธุรก

ิจ			

การค้าสัตว ์ป ่า	 และผลิตภัณฑ์จาก										

สัตว์ป่าทีผ่ดิกฎหมายในท
ัว่โลกท�าให้เกดิ

ความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพ	 ระบบนิเวศ	 และที่ร้ายแรงท่ีสุด	 คือ	 การท�าให้สัตว์ป่า														

สูญพันธุ์	 หรือเกือบจะสูญพันธุ์	 เช่น	 ในปี	 2554	 แรดชวา
ในประเทศเวียดนาม	 และแรดด�าใ

นประเทศ															

แคมมารู	ได้สูญพันธุ์	เป็นต้น

	 โครงการสิ่งแวดล
้อมแห่งสหประชาชาติ	 (United	Nations	Environ

ment	Programme	–	UNEP)	

จึงได้ก�าหนดค�าข
วัญวันสิ่งแวดล้อมโล

ก	ปี	2559	ขึ้นว่า	“ZERO TOLERANCE FOR THE ILLEGAL 

WILDLIFE TRADE” หรือ “หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์”

		 เพ่ือให้ทั่วโลกได้ตระหนักและร่วมมือก
ันตอบโต้กระบวนการค้าสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า											

อย่างเป็นรูปธรรม	ภายใต้โคร
งการ	“GO WILD FOR LIFE”

	 ดังนั้น	เราในฐาน
ะผู้บริโภคสามารถให

้ความร่วมมือ	ใน
โครงการนี้ได้โดย

การร่วมมือกัน ไม่ซื้อสัตว์ป่า 

และไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า เพื่อตัดห่วงโซ่อุปทานของกระบวนการค้าสัตว์ป
่าและผลิตภัณฑ์จาก											

สัตว์ป่านี้เพราะ หากไม่มีคนซื้อ ก็จะไม่มีคนขายในที่สุด เราท�าได้ มาช่วยกันรักษาชีวิตของสัตว์ป่า

ให้ยืนนานกันนะคะ
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โดย คุณพุฒศราณี ติรพัฒนเจริญ

จนท. ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาวุโส

HR Corner

	 ปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง		
เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เน้นความสะดวกสบาย	 ท�าให้	
สนิค้าอิเลก็ทรอนกิส์เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็	ซึง่สนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์มแีนวโน้ม	
ของอายุการใช้งานท่ีสั้นลงเน่ืองจากล้าสมัยอย่างรวดเร็ว	 ของท่ีตกรุ่น															
จะกลายสภาพเป็นภูเขาขยะกองใหญ่ที่ชื่อ “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” หรือ						
เรียกสั้นๆ	 ว่า E-waste	 ปัญหาส�าคัญที่ตามมาคือการท้ิงซากผลิตภัณฑ์
ปะปนกบัขยะทัว่ไป	และการจดัการซากผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ถกูต้องจะก่อให้เกดิ
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้	

	 เรามาดูกันว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มักมีสารอันตรายชนิดใด								
เป็นส่วนประกอบบ้าง

•	 โทรทศัน์	รุน่เก่ามตีะกัว่เป็นส่วนประกอบในกรวยแก้วท่ีอยูด้่านหลัง
จอภาพ	 และมีตะก่ัวในแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์	 ส่วนรุ่นใหม่ชนิด												
จอแอลซีดี	จะมีปรอทในหลอดไฟที่ให้ความสว่างกับภาพ

•	 คอมพิวเตอร์	 ถ้าเป็นแบบตั้งโต๊ะมีตะกั่วเป็นส่วนประกอบในจอ																	
แสดงผลและในแผงวงจร	 ส่วนคอมพิวเตอร์แบบพกพา	 จะมีปรอท
ในแผ่นจอแอลซีดีและนิกเกิล-แคดเมียมในแบตเตอรี่

•	 โทรศัพท์มือถือ	 มีโครเมียมเป็นส่วนประกอบ	 ในฝาครอบมีตะกั่ว	
สารหนู	 และโบรมีน	 ในแผงวงจรมีนิกเกิล-แคดเมียมในแบตเตอรี	่
และมีเบริลเลียมในปุ่มสัมผัส

•	 ตูเ้ยน็รุน่เก่า	มโีพลยีรูเีทนโฟมฉนวนกนัความร้อนและสารท�าความเยน็	
ซึ่งเป็นสารที่ท�าลายชั้นโอโซน

•	 เครื่องปรับอากาศ	 มีสารท�าความเย็นและน�้ามันหล่อลื่นเป็น														
ส่วนประกอบ

•	 เครื่องซักผ้า	มีน�้าเกลือ	อยู่ในอุปกรณ์รักษาสมดุล

ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ภัยใกล้ตัวต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

	 นอกจากน้ี	 ในโครงพลาสติกของผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองใช้
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มีสารหน่วงไฟเป็นส่วนผสม	 (สารหน่วงไฟสามารถ
ถูกเผาไหม้หรือลุกติดไฟได้ยากเมื่อสัมผัสกับความร้อนหรือเปลวไฟ	 และ
ท�าให้สามารถดับไฟลงได้เอง	เมื่อถูกน�าออกให้พ้นจากเปลวไฟ)	
	 เมี่อเราท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์ปะปนรวมกับขยะมูลฝอยท่ัวไปในชุมชน	
เวลาผ่านไปส่วนประกอบของขยะอิเลก็ทรอนกิส์เหล่านัน้จะเสือ่มสภาพหรอื
ผุกร่อน	 สารเคมีที่เสื่อมสภาพภายในจะซึมหรือร่ัวไหลกระจายปนเปื้อน																
สู่สิ่งแวดล้อม	หรือหากก�าจัดไม่ถูกวิธี	สารอันตรายเหล่านี้จะปนเปื้อนเข้าสู่
ระบบนิเวศและระบบห่วงโซ่อาหารผ่านทางดิน	น�้า	และอากาศ	เราทุกคน
ควรหันมาช่วยกันจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย															
วิธีง่ายๆ	 เช่น	 การคัดแยกและการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม	 เพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 ในทกุๆ วนัทีเ่ราท�างานกันอยูใ่นออฟฟิศนัน้ มหีลายส่ิงหลายอย่างให้เราท�าอยูต่ลอดเวลา และกแ็น่นอนว่า

มนัมเีทคนคิหรอืรายละเอียดเลก็ๆ น้อยๆ บางอย่างท่ีสามารถท�าให้เราท�างานได้ดขีึน้กว่าเดมิ หรอืไม่กส็ามารถ

ช่วยอะไรหลายๆ อย่างที่เราคาดไม่ถึงได้ มาดูทริคเล็กๆ น้อยๆ นี้กันครับ เข้าท่าอยู่พอสมควรทีเดียว

ที่มา http://www.nuttaputch.com/4-simple-tricks-to-do-in-office/

3. ตั้งเวลาในการเช็คอีเมล์
	 ถ้าคุณเอาแต่นั่งรอดูโปรแกรมอย่าง	 Outook	 เพื่อเช็คเมล์ล่ะก็	 ผมเชื่อว่า										
เราคงได้เช็คเมล์กันแทบทั้งวันเพราะมันก็จะมีคนอื่นส่งเมล์มาหาคุณอยู่เรื่อยๆ										
และนัน่ท�าให้คณุไม่เป็นอนัต้องท�างานอะไรเป็นแน่	ยิง่เราอยูใ่นยคุทีส่่งเมล์กนัเป็น
ว่าเล่นแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ	น้อยๆ	ก็ตาม	 ฉะนั้นมันก็คงจะดีกว่าถ้าเราตั้งเวลา
ในการที่จะเช็คอีกเมล์ว่าจะเช็คทุกกี่นาที	 (หรือกี่ชั่วโมง)	 และใช้เวลากับมันเท่าไร	
จากนั้นเอาเวลาอื่นไปท�างานจริงๆ	 เสียดีกว่า	 อย่าลืมว่าบริษัทจ้างเรามาท�างาน													
ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องของการมานั่งตอบอีเมล์กันทั้งวันแต่อย่างใด

4. Double Check อยู่เสมอ
	 ในการท�างานทุกๆ	 วันนั้นเราต้องแข่งกับเวลาพอสมควร	 อีกทั้งเราเองก็ยัง
อยากท�าอะไรหลายๆ	 อย่างให้เสร็จโดยเร็ว	 แต่นั่นก็ท�าให้หลายๆ	 ครั้งเราต้องท�า
อะไรผิดพลาดบ่อยๆ	 โดยเฉพาะเร่ืองเอกสาร	 แถมความผิดพลาดหลายครั้ง																					
ก็เป็นเร่ืองใหญ่อยู่พอสมควรด้วย	 (เช่นเรื่องตัวเลข	 การเงิน	 ฯลฯ)	 ฉะนั้นการท�า	
Double	Check	อยู่เสมอก็เป็นหนึ่งในนิสัยที่ลดปัญหา
เรื่องนี้ได้อยู่พอสมควร	 แม้ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ท�าให้
เราเสียเวลาไปบ้าง	 แต่ถ้าในงานบางงานที่จ�าเป็นต้อง
อาศัยความละเอียดด้วยแล้วนั้น	 เชื่อเถอะครับว่า													
การ	Double	Check	คุม้ค่ากว่าความเสยีหายและเวลา	
ที่เสียไปเมื่อเกิดความผิดพลาดอยู่พอสมควรเลยล่ะ

1. พกสมุดจด และจดอยู่เสมอ
	 ระหว่างช่วงเวลาในออฟฟิศ	(หรอืแม้แต่ออกมานอกออฟฟิศเอง)	เรามกัจะ
มีเรื่องอะไรใหม่ๆ	 เข้ามาเสมอ	 ไม่ว่าจะเป็นการนึกไอเดียอะไรใหม่ๆ	 ออกมา												
นกึถึงงานบางอย่างท่ีจ�าเป็นต้องท�า	ตลอดจนการสัง่งานจากหวัหน้าแบบกระทนั
หัน	 (เช่นเดินมาบอกที่โต๊ะ)	 ซ่ึงคนส่วนมากมักท�าคือการพยายามจ�าทุกอย่าง										
โดยสุดท้ายก็จะกลายเป็นว่าลืม	 ฉะนั้นการพกสมุดจดสักเล่มไว้ติดตัวเสมอและ
หยิบมันมาจดในทุกๆ	 สถานการณ์	 ไม่ว่าจะเป็นการจดโน๊ตระหว่างโทรศัพท	์									
จดบันทึกการประชุม	 ขีดๆ	 เขียนๆ	 ไอเดีย	 เชื่อเถอะครับว่ามันจะช่วยอะไร																			
หลายๆ	อย่างในภายหลัง	อย่างน้อยการขีดๆ	เขียนๆ	ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการ
ช่วยท�าให้เราจดจ�าได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย

2. จัดโต๊ะและเคลียร์ให้โล่งอยู่เสมอ
	 นิสัยที่คนออฟฟิศมักท�ากัน	 คือการมีของอะไรก็กองๆ	 บนโต๊ะ	 สะสมไป
เรื่อยๆ	 จนวันหนึ่งมันก็จะกองพะเนินและไม่รู้ว่าอะไรอยู่ไหน	 แถมเอาจริงๆ																
ที่กองเอาไว้ก็แทบไม่เคยแตะเลยด้วยซ�้า	ซึ่งนั่นกลายเป็นการท�าลายบรรยากาศ
โต๊ะท�างานของคณุโดยไม่รูต้วั	ลองนกึภาพคณุไปโต๊ะท�างานแล้วมอีะไรรกไปหมด
ในตอนเช้าดูก็ได้	ผมว่ามันคงไม่ใช่ภาพที่น่าภิรมย์เป็นแน่	ทางที่ดีคุณควรใช้เวลา
สักนิดจัดระเบียบมันและให้ของบนโต๊ะเป็นของที่จ�าเป็นจริงๆ	 เท่านั้น	 เอกสาร
ทีใ่ช้บ้างไม่ใช้บ้างกเ็อาเกบ็ไว้ในแฟ้ม	จดัเกบ็เป็นระเบยีบในตูห้รอืลิน้ชกัจะดกีว่า	
อย่าเอาแต่มักง่ายประเภทขออยู่ใกล้มือ	 เพราะสุดท้ายคุณก็จะเอาทุกอย่างให้
ใกล้มือไปหมดจนสุดท้ายมันก็รกอีกเหมือนเดิม

ที่มา	:	คู่มือการคัดแยกขยะอันตราย	ส�าหรับเยาวชน	ส�านักสิ่งแวดล้อม	กรุงเทพมหานคร



6 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2559

กัสโก้ หน่วยงานบางพลี “เปิดบ้านต้อนรับชุมชน	และให้ความรู้เรื่อง
ระบบบ�าบัดน�้าเสีย”

 กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง “เปิดศูนย์เรียนรู้และอบรมวิชาพึ่งตน	
ภายใต้โครงการพอเพยีง	รกัษ์สิง่แวดล้อมตามรอยพ่อ	และปลกูต้นไม้
เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี”

 กัสโก้ หน่วยงานบางชัน “ท�าความสะอาดพื้นที่	ให้สะอาด	
และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น”

	กัสโก้ หน่วยงานลาดกระบัง “ปลูกต้นไม้	เพิ่มพื้นที่สีเขียว	
และความร่มรื่น”

	กัสโก้ หน่วยงานมาบตาพุด “ปลูกต้นไม้	และจัดสวน	เพื่อปรับปรุง
ทัศนียภาพให้สวยงาม”

	 กัสโก้	 ปกป้อง	 รักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน				
และชุมชน	 ร่วมกับ	 ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ								
ผู้ประกอบการ	กทม.	ชุมชน	และนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบ
พื้นท่ีเขตนิคมฯ	 โดยจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก															
ปี	2559	 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม	
พร้อมทั้งดูแลพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม	 และชุมชนให้สะอาด
มากยิ่งขึ้น

วันสิ่งแวดล้อมโลก	ปี	2559
“Zero	Tolerance	For
	The	Illegal	Wildlife	Trade”

“หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า 
แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์”
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กัสโก้ หน่วยงานบางปู “ปลูกต้นไม้	และขุดลอกรางระบายน�้าฝน
ให้ดียิ่งขึ้น”

กัสโก้ หน่วยงานล�าพูน “เปิดบ้านต้อนรับเยาวชน	และให้ความรู้
เรื่องระบบบ�าบัดน�้าเสีย	และระบบน�้าประปา”

กสัโก้ หน่วยงานพีทอี ี“ปลูกต้นฟ้าประทานพร”	เพือ่ปรบัปรงุภมูทัิศน์
พื้นที่ปฏิบัติงานให้สวยงาม

เจม หน่วยงานนวนคร “ปลกูต้นไม้	บรเิวณคนัดนิ	เพือ่ป้องกนัน�า้ท่วม	
และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดียิ่งขึ้น”

กสัโก้ หน่วยงานสมุทรสาคร “คลองสวย	น�า้ใส	ท�าความสะอาดคูคลอง	
ปีที	่2”	เพือ่ปรบัทศันยีภาพบริเวณคคูลองให้สะอาด	และคณุภาพน�า้
ในคลองดีขึ้น

กสัโก้ หน่วยงานฉลงุ “ปลกูต้นไม้	เพ่ือปรบัปรงุทศันยีภาพให้สวยงาม	
และรักษาสิ่งแวดล้อม”

กัสโก้ หน่วยงานช่องนนทรี “จัดนิทรรศการบรรยายให้ความรู้
เรื่องระบบบ�าบัดน�้าเสีย	และปลูกต้นไม้จากวัสดุหลือใช้”

เจม และ กัสโก้ หน่วยงานจตุจักร “จัดสาธิตการเลี้ยงไส้เดือน	
การท�าถังดักไขมัน	การกรองน�้า	และปลูกต้นไม้คอนโด”



8 Inside Out

BLUE อาสา
ณ โรงเรียนวัดวิสุทธาราม

โครงการ BLUE อาสา เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์			
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของ	 GUSCO	 และ	 GEM												
มีจิตอาสาในทุกรูปแบบ	 ไม่ว่าจะเป็นการลงแรง																	

ลงความคดิ	ลงทนุทรพัย์	ตามทีพ่นกังานแต่ละคนสะดวก
หรอืพงึพอใจ	โดยให้คณะท�างานเสรมิสร้าง	วฒันธรรมองค์กร	(CCT)	เป็นคณะท�างาน	
และได้จัดขึ้นในปีนี้เป็นครั้งแรก	 โดยได้ร่วมกันคัดเลือกให้ท�ากิจกรรมกับโรงเรียน														
วัดวิสุทธาราม	จ.สมุทรสาคร	
	 ตั้งแต่เดือน	 เมษายน	 2559	 คณะท�างานฯ	 เริ่มโครงการโดยการจัดท�ากล่อง													
รับบริจาคสิ่งของและเงิน	 เพื่อน�ามาใช้ในการปรับปรุงเครื่องใช้ต่างๆ	 ให้กับโรงเรียน		
เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรของผู้ว่าจ้าง	 ผู้รับจ้างและลูกค้า	 ได้ร่วมมีจิตอาสา															
สมทบทุนด้วย	นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนทีมงานต่างๆ	ของบริษัทฯ	ได้แก่	ทีมประปา	
ทีมน�้าเสีย	 ทีมท่อ	 ทีม	 GREEN	 และทีมบ�ารุงรักษา	 เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี	้															
เพื่อจัดหา	 และติดตั้งเตาเผาขยะ	 ถังดักไขมัน	 ระบบเครื่องกรองน�้าด่ืม	 (รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบท่อ	 เพื่อแก้ไขปัญหาท่อรั่ว	 และปรับปรุงสายดิน)	 และถังขยะแบบ											
แยกประเภท	 โดยอุปกรณ์ที่ทีมงานจัดและติดตั้งให้โรงเรียนนั้น	 เน้นการประยุกต์									
จากของท่ีเหลือใช้	 เพราะทีมงานคาดหวังให้เป็นต้นแบบที่ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง
โรงเรียน	 สามารถน�าไปประยุกต์
ใช้ได้	 โดยได้มีการส่งมอบผลงาน
อย่างเป็นทางการแก่โรงเรียนเม่ือ
วนัที	่			11	ม.ิย.	59	พร้อมมกีจิกรรม
สนัทนาการและเลีย้งอาหารกลางวนั	
ให้กับน้องๆ	 นักเรียน	 ท�าให้น้องๆ	
ได ้รับความรู ้ เรื่องการแยกขยะ	
ควบคู ่ไปกับความสนุกสนานใน
กิจกรรมวันนั้นกันอีกด้วย	

 ครั้งที่ 1



9ภาพข่าว

อุตสาหกรรมร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ปั่นฉลองพ่อครองราชย์ครบ 70 ปี 
กัสโก้	ร่วมกิจกรรมอุตสาหกรรมร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน	ปั่นฉลองพ่อครองราชย์ครบ	70	ปี	ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	เพื่อร่วมสมทบทุนหารายได้ส�าหรับการผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหอบหืด	มอบให้กับโรงพยาบาลรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
กัสโก้	และ	ส.นภา	(ประเทศไทย)	ร่วมจัดนิทรรศการ	“วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	ครั้งที่	1”	และบรรยายหัวข้อ	“มุมมองจาก	ผู้ควบคุมระบบบ�าบัดน�้าเสีย”	เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม	ณ	อาคาร	วิศวฯ	100	ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีใหม่ไทย 2559 
กัสโก้	และ	เจม	ร่วมกับส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย	เนื่องในวันสงกรานต์	ประจ�าปี	2559	ภายในงานมีพิธีสรงน�้าพระ	
รดน�้าขอพรจากผู้สูงอายุ	กิจกรรมร�าวง	พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก	สร้างความสนุกสนานและประทับใจแก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง

สาธารณูปโภคเพื่องานบริการ
กัสโก้	บ�ารุงรักษา	และซ่อมสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
บางชัน	 -	 งานเปลี่ยน	Inverter	ขนาด	37	kW	ตู้ควบคุมอาคารสูบจ่ายน�้าประปา	2	 ล�าพูน	 -	 จัดซื้อเครื่องเขย่ากรวยสกัด	(Funnel	Shaker)
บางพลี	 -	 งานโครงการปรับปรุงขอบรางระบายน�้าฝน	 สมุทรสาคร	 -	 งานเปลี่ยน	Gate	Valve	และ	Check	Valve	ขนาด	250	มม.	
	 	 	 	 	 ที่บ่อ	Thickener	และเปลี่ยน	Gate	Valve	ขนาด	300	มม.	ที่บ่อย่อยตะกอน

คณะเยี่ยมชม
กัสโก้	และ	เจม	ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน�้า	น�้าเสีย	และน�้ารีไซเคิล	ต้อนรับคณะเยี่ยมชม	จากสถาบันการศึกษา	และองค์กรภาครัฐและเอกชน	
ศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	และศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรน�้าและสิ่งแวดล้อม	นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	จ.ชลบุรี
1.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 2.	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3.	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 4.	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี
เทศบาลต�าบลบ้านกลาง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน

 วสิาหกิจชมุชน กลุ่มพฒันาอาชพีสตร ีเทศบาลต�าบลบ้านกลาง เป็นกลุม่ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ
การพัฒนาอาชีพ	 จากส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	 โดย	 ได้รับการสนับสนุนเศษผ้าจาก	
บริษัท	ฟิสบา	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	จ.ล�าพูน	
	 ภายใต้แนวคิดการพึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน	symbiosis	ทางกลุ่มฯ	ได้รับความร่วมมือ
จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนอ.)	ศุลกากร	โรงงาน	ในการสนับสนุนเศษผ้าที่	ไม่ใช้
แล้ว	ของบริษัทฟิสบา	(ประเทศไทย)	น�ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่	ลดค่าใช้จ่ายในการก�าจัดขยะและ
ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน	 โดยกลุ่มฯ	 ได้น�าสิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้าเข้าร่วมประกวด	 ในโครงการ	
“สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์” ของ	กนอ.	ซึ่งจัดประกวดโดยใช้ชื่อทีมว่า	“เศษผ้าชวนพิศ”	และได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2557 ในหัวข้อ “ขยะสร้างสรรค์ น�าคุณค่าสู่ชุมชน (Waste for 
Social Benefit)”	ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ	ได้แก่	กระเป๋าถือสุภาพสตรี	เสื้อ	ปลอกหมอน	ผ้าพันคอ	
ฯลฯ	 และนอกจากนั้น	 ทางกลุ่มฯ	 ยังสามารถประยุกต์เศษผ้าโดยน�ามาผลิตเป็นชุดวิวาห์	 ซุ้มวิวาห์
ครบวงจร	 เพื่อเปิดให้ชุมชนที่สนใจเช่า	และได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
ในปี 2558 ประเภท “ต่อยอด”	อีกด้วย
	 ปัจจุบันกลุ่มฯ	 ได้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ประชาชนทั่วไป	 โดยกัสโก	้										
ได้มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์	 สินค้าของชุมชน	 สนับสนุนผลิตภัณฑ์												
ถุงผ้าของกลุ่มฯ	มาใช้เป็นของที่ระลึกในกิจกรรมบริษัท	ซึ่งเป็นที่น่าสนใจ
ส�าหรับผู้ที่ได้รับ	เนื่องจากมีความคงทนและสีสันสวยงาม	
	 ผู้ที่สนใจต้องการซื้อผลิตภัณฑ์	 สินค้า	 จากโครงการ	 Eco	 for	 Life																			
ติดต่อ	 สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ	 ได้ที่	 วิสาหกิจชุมชน	 กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี	
112	หมู่	2	ต.บ้านกลาง	อ.เมือง	จ.ล�าพูน	โทรศัพท์	095-7891653
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บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จ�ากัด 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	 2527	 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท	ทอปปัง	ฟอร์ม	 จ�ากัด	ประเทศญี่ปุ่น	 และ
บริษัท	 เอมโก้	 โฮลดิ้ง	 จ�ากัด	ประเทศไทย	ด้วยทุนจดทะเบียน	 133	ล้านบาท	 โดยมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่									
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	และมีโรงงานตั้งอยู่ที่	นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	บริษัทฯ	เป็นทั้งผู้ผลิตและจ�าหน่าย	
บัตรพลาสติก	กระดาษฟอร์มต่อเนื่อง	รวมทั้งเป็นตัวแทน	จ�าหน่ายสินค้าแบบครบวงจร	อาทิ	 เครื่องบันทึก
เวลาด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 ระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ	 ระบบออกบัตร	 และระบบป้องกันการจารกรรม
โปรแกรมและเอกสารอิเล็คโทรนิคส์	บริษัทฯ	ยังเป็นผู้ให้บริการผลิตแทน	 (Outsourcing	Services)	 ได้แก่	
การให้บริการพิมพ์ข้อมูลและจัดส่งไปรษณีย์จ�านวนมาก	และบริการลงข้อมูลบนบัตร

	 คุณวีรวัฒน์	 อริยะวิริยานันท์	 กรรมการผู้จัดการ	 /	 President	 &	 CEO	 รับมอบประกาศ
เกียรติคุณเป็นองค์กรที่ส่งเสริมด้านสวัสดิการเพื่อดูแลบุตรพนักงานโดยเปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก
ในสถานประกอบกิจการ

	 บริษัท	ดาต้าโปรดักส์	ทอปปัง	ฟอร์ม	จ�ากัด	ไม่ได้ด�าเนินกิจการเพียงเพื่อความเจริญก้าวหน้า
ทางวัตถุปัจจัยเท่านั้น	 แต่บริษัทถือม่ันในเร่ืองคุณค่าทางด้านสังคมโดยรวม	 โดยคาดหวังว่า																			
จะสามารถท�าให้เกิดชุมชนในอุดมคติขึ้น	 อันจะท�าให้สังคมโดยรวมเกิดความรักความสงบสุข	
นอกจากความเจริญทางวัตถุ	 เช่น	 การดูแลพนักงานเสมือนหน่ึงคนในครอบครัว	 การจัดให้มี														
สถานรับเลี้ยงเด็กในบริษัท	การด�าเนินกิจการโดยยึดหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ	ฯลฯ	ฉะนั้น
การให้การสนับสนุนสินค้าและบริการของบริษัทนอกจากลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการท่ีด	ี																	
มีคุณภาพในราคาที่ยุติธรรมแล้ว	ลูกค้ายังมีส่วนช่วยกันสร้างสรรค์สังคมในทางอ้อมอีกส่วนหนึ่งด้วย
	 อีกท้ัง	 การที่โรงงานของเราอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	 เราได้รับการดูแล	 เอาใจใส่										
ในด้านการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมภายในนิคมฯ	จากกัสโก	้										
เป็นอย่างดี	 ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงทีมงานมีคุณภาพ	 บริการด้วยความจริงใจ	 มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา																						
และให้การตอบกลับอย่างรวดเร็ว	ทันต่อเหตุการณ์	ไม่ว่าสถานการณ์ต่างๆ	จะหลากหลายเพียงใด	
ท�าให้ลูกค้าเกิดความสบายใจ	เพราะเชื่อมั่นในทีมงานที่มีคุณภาพของกัสโก้	ที่ให้กับเราเสมอมา

ผูใ้ห้ข้อมลู	คอื	คณุกนัยา	จติรไพบลูย์	GENERAL	MANAGER	ADMINISTRATOR	&	HUMAN	RESOURCES	DIVISION

	 ก่อตั้งเมื่อปี	 2522	 โดยผู้บริหารของกลุ่มไทยสมุทรในการด�าเนินธุรกิจ						
ผลิตภาชนะเครื่องแก้วคุณภาพดีตามมาตรฐานสากล	 เริ่มด�าเนินงานผลิต												
ตั้งแต่ปี	 2525	 กว่าสามทศวรรษที่เราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาศักยภาพ													
ด้านการผลิต	 ท�าให้โอเชียนกลาสเป็นหนี่งในผู้น�าตลาดเครื่องแก้วของเอเชีย										
ด�าเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจ�าหน่ายภาชนะเครื่องแก้วคุณภาพดี																
ด้วยเทคโนโลยกีารผลติและเครือ่งจกัรทีท่นัสมยั	เพือ่ให้คนไทยได้ใช้เครือ่งแก้ว
คุณภาพสูงทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ	 และบริษัทได้น�าวิธีการ
ควบคมุคุณภาพตามหลกัวชิาการมาควบคมุคณุภาพในการผลติทกุขัน้ตอน	และ
ในปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ	ดังนี้	*ระบบมาตรฐาน
คุณภาพ	 ISO	 9001:2008	 *ระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม																							
ISO	 14001:2015	 *ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
OHSAS/TIS	 18001	 *ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 :										

มอก.	 16001	ความเชื่อถือและความไว้วางใจ
ของลูกค้าที่มีให ้กับโอเชียนกลาสในวันนี้																
เนื่องมาจากทางบริษัทฯ	 มีความเข้มงวดใน
ระบบควบคุมคุณภาพและความมุ่งม่ันร่วมกัน
ของพนักงานในการสร ้างความพึงพอใจ										
อย่างสูงสุดให้กับลูกค้า	
	 ในด ้ านการบริ ก ารของ 	 GUSCO																										
ทางบริษัทฯ	ได้รับการบริการที่ดีจาก	GUSCO	
เสมอมา	 มีการจัดส่ง	 E-mail	 สื่อสารให	้										
ทราบข่าวสารเป็นระยะ	 โดยในเรื่องคุณภาพ					
น�้าประปาที่จัดส่งมาเป็นประจ�าทุกวันถือว่า
เป็นส่ิงท่ีดี	 การส่ือสารในภาพรวมมีช่องทาง											
การสื่อสารหลากหลายช่องทาง

218		LADKRABANG		INDUSTRIAL	ESTATE,	
CHALONGKRUNG	RD,	LAMPLATEW	SUBDISTRICT,	
LADKRABANG	DISTRICT,	BANGKOK	10520	THAILAND		

Factory:	66(0)	2739-4971	
Head	office:	66(0)	2318-1700	

คุณจริยา	แสงไชยญา	ผู้อ�านวยการบริหาร-การผลิต	(ต�าแหน่งภาพยืนกลาง)	
พร้อมทีมงานคุณภาพ

บริษัท โอเชียนกลาส จ�ากัด (มหาชน) 
นิคมอุตสาหกรรมบางปู



ผู้โชคดีได้รับของที่ระลึก
1.	 คุณวีณา	บุญสุขนิกร	 บจก.	ดับบลิวจีเอสไอ	นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
2.	 คุณหทัยทิพย์	คิ้วสถาพร	 บจก.	เอ็ฟซีซี	(ไทยแลนด์)	นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
3.	 คุณอโนทัย	ไชยชนะ	 บจก.	สยาม	ทากามัตสึ	เคมีคอล	นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
4.	 คุณอรทัย	พรายอินทร์	 บจก.	เอสแอนด์พี	ซินดิเคท	นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	(ล�าพูน)
5.	 คุณอริธา	สุพรรณ์	 บจก.	ไทยซัมมิท	พีเคเค	นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
6.	 คุณนรารัตน์	นรานรัมย์	 บจก.	ไทยพรอสเพอร์ริตี้	เทอมินอล	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
7	 คุณวิลาวรรณ์	เสริมมติวงศ์	 บจก.	โนวา	สตีล	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
8.	 คุณธีรทัศน์	โรจนฐานุนันท์	 บจก.	ส.นภา	(ประเทศไทย)	
9.	 คุณบ�ารุง	นาคสุทธิ	 กัสโก้	หน่วยงานพีทีอี
10.	คุณวทัญญู	ภูผา	 กัสโก้	หน่วยงานช่องนนทรี

ร่วมตอบค�าถาม	 G-Quiz	 ส่งมาให้เราได้ท่ีกัสโก้หน่วยงานภายในพื้นที่ของท่านหรือส่งเมล์มายัง	 info@gusco.co.th หรือเข้าไปตอบในเว็บไซด์                              
www.gusco.co.th หัวข้อ	G-Quiz	หมดเขตส่งค�าตอบวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นี้  มีของที่ระลึกจ�านวน	5	รางวัลค่ะ
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12 รอบรู้มุ่งสู่อาเซียน (AEC)

G-Quiz

ทีมพัฒนานวัตกรรมของกัสโก้ 

นำาเซลล์แสงอาทิตย์มาประยุกต์

ใช้ประโยชน์ด้านใด 

ก. ปั๊มสูบน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์

ข. ผลิตไฟฟ้า

ค. เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

กัสโก้ทูเดย์ ฉบับที่ผ่านมา เดือน ม.ค. – มี.ค. 59 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กับค�าถามที่ว่า ป้าย Modernization 

มีที่นิคมอุตสาหกรรมไหนเป็นที่แรก??? ค�าตอบที่ถูกต้องคือ ค. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

	 บรูไน

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	 >>		 นิซอม	อัลอิฎออะฮ์
การบ�ารุงรักษาพื้นที่	 >>		 ศิยานะฮ์	อัลอัรฎ์

 พม่า

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	 >>		 มี	อะ	ลิน	สาย	ยา	สะ	นิด	เมี้ย
การบ�ารุงรักษาพื้นที่	 >>		 เน	ยา	แต	ตะ	เมี้ย	กา	กวย	ทิน	ตี้น	เย้

 กัมพูชา

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	 >>		 ปรอ	ปอน	อะ	กิส	นี	เพลิง	บ�า	พลื
การบ�ารุงรักษาพื้นที่	 >>		 กา	แท	ตอม	ด�า	บอน	

 อินโดนิเซีย

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	 >>		 ซีสเท็ม	ปึนจาฮายาอัน
การบ�ารุงรักษาพื้นที่	 >>		 เปอเมอลีฮาราอัน	โลกาซี

 ลาว

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	 >>		 ละ	บบ	ไฟ	ฟ้า	ส่อง	สะ	หว่าง
การบ�ารุงรักษาพื้นที่	 >>		 กาน	บ�า	ลุง	ฮัก	สา	พื้น	ที่

	 สวัสดีค่ะ	เพื่อนๆ	ผู้ติดตามกัสโก้	ทูเดย์ของเรา	กลับมาพบกันอีกครั้งในคอลัมน์	รอบรู้มุ่งสู่อาเซียน	(AEC)	
อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันนี้กลุ่มอาเซียนเข้ามามีบทบาทกับประเทศไทยของเรามากขึ้น											
ดังนั้นเราลองมาฝึกพูด	ฝึกอ่านภาษาต่างๆ	ของกลุ่มประเทศ	AEC	ในคอลัมน์นี้กันดีกว่านะคะ	ส�าหรับฉบับนี้
ขอน�าเสนอค�าว่า “ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง / การบ�ารงุรกัษาพืน้ที”่	อ่านออกเสยีงว่าอย่างไรเรามาดกูนัเลยค่ะ

 มาเลเซีย

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	 >>		 ซีสเท็ม	ปึนจาฮายาอัน
การบ�ารุงรักษาพื้นที่	 >>		 เปองูรุสซัน	เปอเยอลึงการาอัน	กาวาซัน
	

 ฟิลิปปินส์

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	 >>		 สตรีท	ปักอิลลอ
การบ�ารุงรักษาพื้นที่	 >>		 ปักปาปานาติลิ	งา	ลูปา
	

	 สิงค์โปร์

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	 >>		 เจ้าหมิง	ซี่ถ่ง
การบ�ารุงรักษาพื้นที่	 >>		 ลู่เมี่ยน	ซิวเหวย	ถี่ซี่

	 ไทย

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	 >>		 ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	
การบ�ารุงรักษาพื้นที่	 >>		 การบ�ารุงรักษาพื้นที่

	 เวียดนาม

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง	 >>		 แห่	ท้ง	เจี๋ยว	ฉาง	
การบ�ารุงรักษาพื้นที่	 >>		 บ๋าว	ตรี	คู	เวือก


