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โดย ณัฏฐา ชอบจิตต์

 “พรอ้ม” เสยีงจากกองเชยีรนั์กกฬีาท่ีมารวมกนักวา่ 300 ชวีติ 

เพื่อร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ ผ่านการแข่งขันกีฬาประเภททีม 

 นอกเหนือจากการแข่งขันในครั้งน้ี สิ่งท่ีพวกเรากัสโก้ได้เรียนรู้

รว่มกนั คอื การเปิดใจยอมรบัความคดิเห็นของเพ่ือนรว่มทีม ชว่ยกนั 

วางแผนการเล่น รู้บทบาทหน้าที่ รู้รักสามัคคี และมีน้ำาใจให้กัน 

 ระหว่างการแข่งขันมีเสียงเชียร์อย่างต่อเน่ืองท่ีส่งกำาลังใจไปยัง

นักกฬีา เปรยีบเสมอืนเสยีงของลกูคา้ท่ีสง่มายังเรากสัโก ้ทำาให้เรา

มีกำาลังใจและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป 

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่น้ี พวกเรากัสโก้ขอให้พันธมิตรทุกท่าน

สุขภาพแข็งแรงมีความสุข สมหวังในทุกความตั้งใจดีๆ นะคะ 

สวัสดีปีใหม่ 2562 ค่ะ 

Happy
New
Year
2019 
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กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง |
สวัสดีปีใหม่ 2562 ขออวยพรให้ทุกท่านพบแต่
ความสุข สดใส แช่มชื่นทุกคืนวัน สุขภาพ    
แข็งแรง สมดังปรารถนา ประสบผลสำาเร็จ         
ในทุกๆ สิ่งในปีนี้และตลอดไป

กัสโก้ หน่วยงานสหรัตนนคร |
ในวาระดิถีขึ้ น ปี ใหม่ 2562 ขออำ านาจ            
คุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน 
พบแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองตลอดไป

กัสโก้ หน่วยงานบางชัน |
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ กัสโก้ หน่วยงานบางชัน 
ขออวยพรใ ห้ ท่ านมี แต่ความสุ ขสมหวั ง               
ท้ังบ้านท่ีอบอุ่น ครอบครัว ท่ีน่ารัก และ          
เพื่อนร่วมงานที่ดี สวัสดีปีใหม่ทุกๆ ท่าน

กัสโก้ หน่วยงานบางพลี |
ขออวยพรให้มีช่ วง เวลา ท่ีดี สุขภาพท่ีดี           
กำาลังใจท่ีดี และมีความสุขขีในวันปีใหม่           
คิดหวังสิ่งใดให้สมดังปรารถนา กิจการรุ่งเรือง 
ร่ำารวยทั่วหน้า

กัสโก้ หน่วยงานสุวรรณภูมิ |
สวัสดีปีใหม่ จากใจสุวรรณภูมิ สุขกายสุขใจ 
ประสบความสำาเร็จในปี 2562

กัสโก้ หน่วยงานช่องนนทรี |
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2562 น้ี GUSCO 
หน่วยงานช่องนนทรี ขออำานาจคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลาย โปรดดล
บันดาลให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุข
ความเจริญ คิดสิ่ งใดขอให้สมปรารถนา 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ขอให้มีแต่เรื่องดีๆ     
เข้ามาในปีใหม่นี้

กัสโก้ หน่วยงานท่าเรืออุตสาหกรรม |
มาบตาพุด |

สวัสดีปีกุนหมูผู้กล้า 
งานก้าวหน้ามิตรเกื้อหนุนจุนเจือฉันท์ 
ให้พร้อมสุขพร้อมทรัพย์พร้อมพลัง 
สมดังหวังปรารถนาทุกประการ

กัสโก้ หน่วยงานพีทีอี และพีทีเอ |
“ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

ใคร่ขอให้ลูกค้าผาสุขสรรค์
กัสโก้จักดูแลทุกวี่วัน

รู้ก้าวทันอำานวยสะดวกส่งให้คุณ
น้ำาดีมีคุณภาพเราพร้อมเสริฟ

บริการเลิศทุกหน่วยงานไม่แหนงหนี
ขอให้ท่านบอกมาเรานั้นมี
ไม่ว่าที่ต้องการคืออะไร” เจม หน่วยงานอมตะนคร |

สวัสดีปีใหม่ สุขสำาราญ เบิกบานใจ คิดสิ่งใด    
ให้สำาเร็จ ให้ร่ำารวย

กิจการร่วมค้า เจมและกัสโก้ |
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2562 ขอให้เป็นปีท่ีดี
สำาหรบัทุกคน ขอให้มคีวามสขุกาย เบิกบานใจ 
ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดีเสมอไปค่ะ 
Happy New Year 2019

กัสโก้ หน่วยงาน แก่งคอย |
สวสัดปีีใหม ่2561 เดนิทางปลอดภัย กลบับ้าน
อย่างมีความสุข

กัสโก้ หน่วยงานดอนเมือง |
Have a happy and prosperous New 
Year 2019

กัสโก้ หน่วยงานลำาพูน |
ขออวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขสมหวังใน 
วาระดิถีขึ้นปีใหม่น้ี ขอกราบอาราธนาคุณ      
พระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลาย           
ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข          
ความเจริญ มีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์            
มีเ พ่ือนร่วมงานท่ีดี ทำางานด้วยความสุข     
สวัสดีปีใหม่ทุกๆ ท่าน

เจม หน่วยงาน I-8 TNP AIE |
ขอให้ปีใหมน้ี่เป็นปีของทุกๆ คน และจงประสบ
ความสำาเรจ็ในทุกๆ สิง่ท่ีไดล้งมอืทำา สวสัดปีีใหม ่
2562

กัสโก้ หน่วยงานภาคใต้ (จ.สงขลา) |
กัสโก้ร่วมใจ อวยพรปีใหม่ สุขภาพแข็งแรง 
ปลอดภัย ค้าขายก้าวไกลตลอดปี

เจม หน่วยงานแหลมฉบังรีไซเคิล|
อำานวยพรขึ้นปีใหม่ให้ล้ำาเลิศ 

ล้วนก่อเกิดสิ่งงดงามตามประสงค์
สุขภาพแข็งแรงแกร่งดำารง 

ให้มั่นคงในหลักธรรมชี้นำาทาง

กัสโก้ หน่วยงานพิจิตร |
สวัสดีปีใหม่ 2561 ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่        
สิ่งดีๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุข
ตลอดทั้งปี

กัสโก้ หน่วยงานมาบตาพุด |
ปี ใหม่ อันใกล้ น้ี พวกเราชาว GUSCO 
มาบตาพุด ขอส่งแรงใจและแรงกายท่ีมีไปถึง
ทุกๆ ท่าน ขอให้มแีตค่วามสขุ สขุภาพแขง็แรง 
สมหวังดั่งใจ พวกเราพร้อมจะสนับสนุนและ
บริการด้วยความเต็มใจครับ

กัสโก้ หน่วยงานบางปู |
ปีใหม่ 2562 น้ี ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและ          
สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ จงอำานวยอวยพรให้ผู้ประกอบการ
ทุกท่าน มีกิจการรุ่งเรือง ทำามาค้าขึ้น และ
ประสบความสำาเร็จในทุกสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้

กัสโก้ หน่วยงานลาดกระบัง |
เน่ืองในโอกาสเทศกาลปีใหม่ กสัโก ้ลาดกระบัง 
ขออวยพรให้ท่านมีความสุข สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง (ส) สุขสำาราญจิตใจ 
(ค) ความสุขมั่งมีศรีสุข 
(ส) เสริมสร้างชีวิตเพิ่มพูนทวีเทอญ

เจม หน่วยงานลาดกระบัง |
สวัสดีปีใหม่ ปี 2562

ปีใหม่นี้ ขอให้คลาย จากทุกข์โศก 
ให้ปลอดโรค พ้นภัย ที่มัวหมอง 
ให้มีโชค มากลาภ ด้วยเงินทอง 

ที่หมายปอง ให้สมหวัง ดั่งใจเทอญ

กัสโก้ หน่วยงานสมุทรสาคร |
สวัสดีปีใหม่ 2562 ขออวยพรให้ทุกท่าน             
จงมีแต่ความสุข ความเจริญ พบแต่สิ่งดีๆ      
เข้ามาในชีวิต สุขสันต์วันปีใหม่ไทย

Happy
New
Year
2019 
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	 เชื่อแน่ว่าหลายคนยังคงจดจ�าค�าขวัญ	วันสิ่งแวดล้อมโลก													
5	มิถุนายน	2561	ที่มีว่า	“Beat Plastic Pollution:          
If you can’t reuse it, refuse it	หรือ	“สู้กับ
ปัญหาขยะพลาสติก: ถ้าเอามันกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้      
ก็จงปฏิเสธมันซะ”	โดยมุ่งเน้นที่	พลาสติกประเภทใช้คร้ัง
เดียวแล้วทิ้ง	เช่น	หลอด	แก้ว	จาน	และถุง	ฯลฯ	ได้เป็นอย่างด	ี														
ซึ่งถือเป็นแคมเปญรณรงค์	กระตุ้นจิตส�านึก	ที่ออกมาในยามท่ี							
ทั่วโลกต่างประสบวิกฤตการณ์ขยะพลาสติกล้นเมืองแล้ว	ท�าให้
ทุกคนหันมาให้ความส�าคัญกับการลดใช้พลาสติกได้ดีทีเดียว									
แต่การรณรงค์นี้อาจไม่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ	เป็นเพียง
การขอความร่วมมือร่วมใจโดยเต็มใจ	จึงอาจจะไม่มีผลต่อเนื่อง
และยัง่ยนืเท่าทีค่วร	อย่างไรก็ด	ีเรือ่งพลาสตกิใช้คร้ังเดยีวนี	้ถกูยก
เป็นประเด็นของโลกเช่นเดียวกัน	เช่น	สหภาพยุโรป	(European	
Union:	EU)	ที่มีสมาชิกกว่า	28	ประเทศ	เตรียมยกร่างกฎหมาย
แบนผลติภัณฑ์พลาสตกิใช้ครัง้เดยีวทิง้กว่า	10	ชนดิ	เช่น	อปุกรณ์
บนโต๊ะอาหาร	(จาน	ช้อน	ส้อม	มีด)	หลอด	คอตตอนบัด	และ									
แก้วบางประเภท	โดยนอกจากกฎหมายฉบับนี้จะยกเลิกการใช้
พลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้ว	ยังต้องการให้ผู้ประกอบการรับภาระ			
ค่าท�าความสะอาดและก�าจัดพลาสติกเหล่านี้ด ้วย	ซึ่งหาก
กฎหมายฉบบันีผ่้านมตคิณะกรรมาธกิารและบงัคบัใช้ จะท�าให้
ขยะพลาสตกิ ประเภทใช้ครัง้เดยีวท้ิงลดลงประมาณร้อยละ 70 
ของขยะทั้งหมดที่ลอยน�้าอยู ่ชายหาดประเทศต่างๆ ของ
สหภาพยุโรป 

รวมพลังลดใช�
ถุงพลาสตกิ

	 ส�าหรับประเทศต่างๆ	ท่ัวโลกท่ีมกีฎหมายบงัคบัการใช้
พลาสตกิ	และมบีทก�าหนดอย่างจรงิจงักม็อียูห่ลายประเทศ
ด้วยกัน	เช่น	เดือน	ส.ค.	2560	ทางการเคนยาเริ่มบังคับใช้
กฎหมายที่ห้ามการใช้ถุงพลาสติกเต็มรูปแบบ	ทั้งจ�าหน่าย	
ผลิต	หรือใช้ถงุพลาสติก	หากฝ่าฝืนจะต้องเผชญิโทษจ�าคุก
สงูสดุ	4	ปี	หรอืปรบัเงนิสงูสดุ	38,000	ดอลลาร์สหรฐัฯ	หรอื
ราว	1.25	ล้านบาท	ซึ่งถือเป็นกฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติก
ที่มีบทลงโทษท่ีรุนแรงที่สุดในโลก	หรือ	ประเทศมาเลเซีย	
ที่มีการประกาศห้ามใช้ถุงพลาสติกและพลาสติกในการ
บรรจุอาหารต่างๆ	โดยเร่ิมเมื่อเดือนกันยายน	2560	และ

จะเร่ิมแบนหลอดพลาสติกในกรุงกวัลาลมัเปอร์	ปตุราจายา 
และเกาะลาบวน	ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2562	ซึ่งหาก
ธุรกิจใดยังคงใช ้หลอดพลาสติกหลังเร่ิมต ้น
มาตรการดั งกล ่ าวอาจถึ งขั้ นถูกยึด																
ใบอนญุาตประกอบกิจการและถูกปรบั 
โดย	“ข ้อบังคับนี้จะปรากฏ       
อย ่างชัดเจนในใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ดังน้ันจึงไม่มี
ข้ออ้างส�าหรับเจ้าของกิจการ   
ที่จะไม่รับรู้” เป็นต้น

No! Plastic

ถุงพลาสติก 1 ใบ
ใช้เวลาในการย่อยสลาย 450 ปี

PLASTIC
BAG

SAVE THE WORLD

โดย สายชล ถาวรพลศิริ



เก็บตก 5Special Prize 
กัสโก้มอบรางวัลพิเศษ สำาหรับโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนพนักงานร่วมประกวดถ่ายภาพและได้รับรางวัลชนะเลิศ 
จากโครงการ สีสันสิ่งแวดล้อมปี 2561 “เปิดบ้านผ่านเลนส์” กิจกรรมประกวดถ่ายภาพ “ฟ้าสวย-น้ำาใส-มุมที่ใช่ กับ GUSCO” 

 

โครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ปี 2561 
“เปิดบ้านผ่านเลนส์” 
บริษัท เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำากัด (GEM) 

บริษัทในกลุ่ม SN Group ร่วมกับ บริษัท อมตะ วอเตอร์ 

จำากัด จัดกิจกรรมให้กับน้องๆ จากวิทยาลัยเทคโนโลยี    

ภาคตะวนัออก (อี.เทค) เขา้เย่ียมชมระบบการจัดการน้ำาเสยี 

พรอ้มประกวดถ่ายภาพ “ฟ้าสวย-น้ำาใส-มมุท่ีใช ่กบั GEM” 

ณ ระบบบำาบัดน้ำาเสยี แห่งท่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้

ชลบุรี เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 ได้รับเกียรติจาก    

คุณชูชาติ สายถิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ 

วอเตอร์ จำากัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

วิเคราะห์คุณภาพน้ำาฟรี
บริษัท โอเอสซี สยามซิลิก้า จำากัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 
ความประทับใจท่ีได้ร่วมงานกับ GUSCO ได้รับตั้งแต่ก่อนถึงงาน มีการโทรตาม ซึ่งสื่อถึงความใส่ใจ และส่วนในระหว่างถ่ายรูป ก็ได้รับความร่วมมือ           

จากพนักงานประจำาจุดเป็นแบบให้ถ่ายอย่างเต็มใจ และยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งประทับใจมากครับ ขอบคุณทาง GUSCO ที่จัดกิจกรรมดีๆ และให้วิเคราะห์         

คุณภาพน้ำาฟรี ทางโรงงานประทับใจมากครับ รวมถึงประทับใจในงานวิเคราะห์ผลน้ำา ที่รายงานผลวิเคราะห์ให้อย่างรวดเร็ว (วัชระ สิรีสี)

Thermo Scan ฟรี
บริษัท เอ เจ พลาสท์ จำากัด (มหาชน) 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 
รางวัลตรวจเทอร์โมสแกน ที่ทาง บริษัท A.J. Plast ได้รับ

มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ทีมตรวจได้ลงพื้นที่ตรวจจำานวน 

6 จุด มีการให้คอมเมนต์อื่นเพิ่มเติม เช่น ให้ระวังเรื่องฝุ่น

ในตูไ้ฟฟ้า ซึง่หากสะสมมากอาจเป็นสาเหตใุห้ไฟลดัวงจรได ้

จุดน้ีทางช่างของเราได้รับไปแก้ไขต่อไป ท้ังน้ีจากการดู 

Presentation พบว่าทาง GUSCO มีความพร้อมทางด้าน

เครื่องมือตรวจและทีมงานคุณภาพจากท่ัวประเทศ             

ทาง A.J. Plast สนใจบรกิารตรวจอ่ืนๆ ดว้ย เชน่ การตรวจ 

สายกราวน์ ซึง่จะไดนั้ดขอคำาปรกึษาตอ่ไป ตอ้งขอขอบคณุ

ทาง GUSCO มา ณ ที่นี้สำาหรับรางวัลอันมีค่านี้ครับ

ปณิธาน โชคอำานวย ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

กัสโก้ ยังคงมอบรางวัลพิเศษให้กับโรงงานในนิคมฯ อื่นๆ ตามเงื่อนไขการประกวดของเรานะคะ พบกับกิจกรรมดีๆ ร่วมกับโรงงานได้ใหม่ในปี 2562 ค่ะ 

รางวัลชนะเลิศ : นายศุภากร เกษม 
- ต้องการสื่อถึงการทำางานของพนักงาน เจม 
ซึ่งเป็นมุมที่พนักงาน 2 คนกำาลังยืนคุยกันอยู่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายทศพล มาลัย
- สื่อถึงการมีความสัมพันธ์ท่ีดีในการทำางาน       
ของพนักงานเจม พนักงานอยู่ด้วยกันแล้ว         
มีความเป็นกันเอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นายเอกณัฏฐ์ แซ่ตั๊น 
- เห็นภาพรวมของระบบบำาบัดน้ำาเสีย เห็นน้ำา       
เห็นท้องฟ้า และมีคนเป็นองค์ประกอบ



ภาพข่าว6  คณะทำางานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture Champion Team : CCT) ของกัสโก้ 

และเจม จัดกิจกรรม Sport Day สำาหรับให้พนักงานร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา และพบปะสังสรรค์ 

ประจำาปี 2018 รวมถึงการมอบรางวัลให้กับพนักงาน หน่วยงาน และผู้จัดการที่ร่วมกัน          

ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม ณ คลองทรายรีสอร์ท จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 

GUSCO 

Sport Day 

2018

หน่วยงานดีเด่น 
GUSCO - บางปู

หน่วยงานดีเด่น 
GEM - อมตะนคร

ผู้จัดการดีเด่น 
GUSCO
คุณวีระพงษ์ วงษ์โท

หน่วยงานลาดกระบัง

ผู้จัดการดีเด่น 
GEM
คุณมณู เกื้อศิริเกียรติ

หน่วยงานอมตะนคร

พนักงานครบรอบ 
10 ปี



7ภาพข่าว

 งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
 กัสโก้ ร่วมกับบริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำากัด และบริษัทในกลุ่ม   

SN group จัดบูธนิทรรศการนำาเสนอและประชาสมัพันธ์ภาพรวมธุรกจิดา้น

การผลิตน้ำาประปา ระบบบำาบัดน้ำาเสีย และโซล่าเซลล์ ในงานวิศวกรรม

แห่งชาติ 2561 (National Engineering 2018) ภายใต้หัวข้อ Smart City 

และ Renewable โดยได้รับเกียรติจากพลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ 

ประธานในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำาปี 2561        

เยี่ยมชมบูธในครั้งนี้ด้วยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 

 สนับสนุนกิจกรรม safety ของโรงงาน
 กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง ร่วมออกบูธกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย 

ให้ความรู้เรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ safety และสัญลักษณ์ป้ายเตือนต่างๆ     

ณ บจก. เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) เมื่อเดือนตุลาคม 2561 

	 คณะเยี่ยมชม
 นิสติ นักศกึษา องคก์รภาครฐั และเอกชน สนใจเขา้ชมระบบการจัดการ

น้ำาท่ีกัสโก้ และเจม บริหารจัดการภายในนิคมอุตสาหกรรมและเขตพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร 

• องค์การจัดการน้ำาเสีย และ บจก. SAITAMA

• คณะบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

• เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

• คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

	 สาธารณูปโภคเพื่องานบริการ
บางปู : โครงการปรับปรุงสถานีสูบระบายน้ำาฝน ซอย 2

ลำาพูน : งานปรับปรุงขอบบ่อบำาบัดน้ำาเสียที่ 1&2

มาบตาพุด : งานขยายไหล่ทางถนน SUS

สมุทรสาคร : งานเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นสายหุ้มฉนวน 

  บ่อพักน้ำาฝนที่ 1,2,3 และระบบบำาบัดน้ำาเสีย



GUSCO Care8

 ฉบับนี้ตะลอนทัวร์รอบรั้วนิคมฯ ขอนำาทุกท่านเดินทางจากนิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบัง ไปทางถนนฉลองกรุง ประมาณ 5 กิโลเมตร เพื่อที่จะไปเยี่ยมชม 

“วัดสุทธาโภชน์” เป็นวัดเก่าแก่ท่ีรวมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชุมชนของ

ชมุชนชาวมอญ ลาดกระบัง ตัง้อยู่รมิคลองลำาปลาทิว ฝ่ังตะวนัออก กอ่สรา้งโดย 

เจ้าจอมมารดากลิ่น พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 4 

ตะลอนทัวร์

 รอบรั้วนิคมฯ

 ภายในวัดเรามีโอกาสได้เข้าไปในโบสถ์เพ่ือกราบไหว้ 

พระแก้วมรกต พระพุทธรูปเชียงแสน หลวงพ่อโสธร         

รวมถงึพระพุทธรปูองคอ่ื์นๆ มากมายท่ีเป็นท่ีสกัการะบูชา

ของพทุธศาสนกิชน และเดินออกมาชมพพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ 

อนุสรณ์สถานเจ้าจอมกลิ่นมารดา แวะน่ังพักริมคลอง 

ทำาบุญให้อาหารปลาที่สวนปลาธรรมชาติ 

 อ่ิมบุญกันแลว้ ท่านผู้อ่านยังสามารถไปอ่ิมท้องกนัต่อ โดยแวะชมตลาดเกา่หัวตะเข ้

แวะชิมแวะช้อปตลาดท่ีอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนริมน้ำา มีบ้านไม้โบราณท่ีมี     

อายุมากกว่าร้อยปี บริเวณริมคลองประเวศบุรีรมย์ เป็นเสน่ห์อย่างนึงของชุมชน          

แหล่งค้าขายทางน้ำาท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกด้วย ตลาดเก่าแห่งน้ี           

ยังมีรา้นคา้ตอ้งห้าม (พลาด) คอื “รา้นสีแ่ยกหัวตะเข”้ ตัง้อยู่รมิคลอง 3 สายตดัผ่าน 

มคีลองประเวศบุรรีมย์ คลองหัวตะเข ้และคลองลำาปลาทิว เมนรูา้นน้ีเป็นเมนูท่ีธรรมดา 

แต่รสชาติไม่ธรรมดาจริงๆ นอกจากร้านสี่แยกหัวตะเข้แล้ว ยังมีร้านแนะนำาที่รสชาติ

ดี เด็ด และแปลก ประจำาตลาดเก่าหัวตะเข้ นั่นก็คือ “ร้าน ชง กิน กัน” กับเมนู 

ไอศกรีมมะม่วงน้ำาปลาหวานชวนให้ลิ้มลอง ถ้าท่านผู้อ่านได้มีโอกาสแวะเวียนผ่านมา

ที่ลาดกระบังอย่าลืมแวะชิมกันนะเจ้าคะ



Ooho!
Water you can eat

9นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

 สคิปปิง ร็อคส์ แล็บ ระบุว่า การออกแบบภาชนะเมมเบรนดังกล่าวให้เป็น         

ทรงกลม เพ่ือให้เหมาะกับการบรรจุและขนย้าย ท้ังยังสามารถเพ่ิมขยายปริมาณ

ของน้ำาได้ตามความต้องการ เมื่อเทียบกับขวดน้ำาพลาสติก นอกจากจะกินได้และ

ไม่หลงเหลือเป็นขยะพิษในสิ่งแวดล้อมแล้ว “โอ้โฮ” ยังมีต้นทุนการผลิตถูกกว่า       

ขวดพลาสติก กระบวนการผลิตก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า

กระบวนการผลติขวดพลาสตกิถงึ 5 เท่า และสิน้เปลอืงพลงังานน้อยกวา่ถงึ 9 เท่า

อีกด้วย วิธีการผลิต “โอ้โฮ” ก็คือการนำาน้ำาดื่มท่ีอยู่ในสภาพของน้ำาแข็งทรงกลม    

ในปริมาตรท่ีต้องการมาจุ่มลงในภาชนะให้เน้ือเย่ือในภาชนะเคลือบผิวน้ำาแข็ง   

ทั้งหมด ปล่อยให้น้ำาภายในละลายก็จะได้ “โอ้โฮ” น้ำาดื่มที่ไม่ต้องใส่ขวดพลาสติก

อีกต่อไป

 สคิปปิง ร็อคส์ แล็บ ทำาการตลาดมุ่งจำาหน่ายในงานเทศกาลกลางแจ้งต่างๆ 

ร้านกาแฟ หรือในงานแข่งขันกีฬาอย่างเช่น การวิ่งมาราธอน ซึ่งปกติจะเป็นแหล่ง

ที่บริโภคน้ำาในขวดพลาสติกเป็นจำานวนมากอยู่ก่อนแล้ว

 และถึงแม้จะมีข้อจำากัดจนไม่สามารถนำามาใช้ทดแทนขวดน้ำาพลาสติกได้          

100 เปอรเ์ซน็ต ์อย่างเชน่ กอ้นโอ้โฮ ไมส่ามารถโยนลงเป้เพ่ือพกพาไปไหนมาไหนได ้

เพราะความนิ่มและเปราะบาง

 แต ่“โอ้โฮ” กน่็าจะชว่ยลดปรมิาณการใชข้วดพลาสตกิลงไดม้าก ถา้หากนำามา

ใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมและเป็นไปได้

ข่าวจาก : มติชนออนไลน์
http://www.matichon.co.th/news/534120

 นักศึกษา 3 คนจากอิมพีเรียล คอลเลจ 
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้แนวความคิดเรื่อง
การเปล่ียนขวดบรรจุน้ำาพลาสติกให้เป็น          
วัสดุแบบใหม่ มาต้ังแต่ร่วมกันทำาโครงงาน          
ในสถานศึกษา และประสบความสำาเร็จในการ
คดิคน้ขวดบรรจนุ้ำาแบบใหม่ด้วยการหันเขา้หา
วสัดใุนธรรมชาติมาทดแทนพลาสติก ท่ีนบัวนั
จะกลายเป็นขยะท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
มากขึ้นทุกที

 สิ่ง ท่ีพวกเขาคิดค้นขึ้นมาได้คือ “โอ้โฮ” 

(Ooho) น้ำาดืม่ท่ีบรรจุอยู่ในเนือ้เย่ือใส ไรส้ ีไรก้ลิน่ 

สามารถกินเข้าไปพร้อมกับน้ำาก็ได้ หรือจะคายท้ิง      

กไ็มเ่ป็นปัญหา เพราะเน้ือเย่ือท่ีเป็นภาชนะบรรจุน้ำา

ดังกล่าวสามารถย่อยสลายไปเป็นส่วนหน่ึงของ

ธรรมชาติภายใน 6 สัปดาห์ ทั้ง 3 ออกมาก่อตั้ง

บริษัทสตาร์ทอัพชื่อ สคิปปิง ร็อคส์ แล็บ ใช้เวลา

ในการระดมทุนและพัฒนากระบวนการผลิต 

“โอ้โฮ” อยู่นาน 2 ปีเศษ ก็สามารถระดมทุนและ

พัฒนาระบบการผลติจนสามารถผลติในเชงิพาณชิย์

ได้แล้วในตอนนี้

 “โอ้โฮ” เป็นน้ำาดื่มบรรจุในภาชนะทรงกลม         

ซึ่งผลิตจากวัสดุชีวภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         

เทียบได้กับเปลือกผลไม้สักอย่างหน่ึง ตัวเน้ือเย่ือ       

ดงักลา่วเป็นเน้ือเย่ือชวีภาพประกอบดว้ย “โซเดยีม 

อัลจิเนท” กบั “แคลเซยีม คลอไรด”์ ซึง่เป็นสว่นผสม 

ท่ีสกดัไดจ้ากสาหรา่ยทะเลเป็นหลกั ปิแอร ์ปาสลเิยร ์

หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง “สคิปปิง ร็อคส์ แล็บ” ระบุว่า 

เน่ืองจากวสัดท่ีุใชม้าจากสิง่มชีวีติ ดงันัน้ตวัเน้ือเย่ือ

ดงักลา่วจึงกนิได ้และสามารถแต่งส ีแตง่กลิน่และ

รสชาติให้ชวนกินได้อีกด้วย
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นายวีระพงษ์ วงษ์โท 

ผู้จัดการ หน่วยงานลาดกระบัง 

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด 

 ผมขอขอบคุณบริษัทฯ และผู้บริหารท่ีมอบ

โอกาสทุกโอกาสและความรู้ ท่ีทำาให้ได้รับรางวัลน้ี 

ผมถือว่าเป็นการกระตุ้นตัวเองในการทำางาน           

ในการท่ีจะพัฒนาตนเองในการทำางานให้ดีขึ้นไป 

รวมถึงพัฒนาทีมงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีทั้งหน่วยงาน

 ในการทำางานย่อมมีเป้าหมาย เป้าหมายการ

บรหิารโครงการตามสญัญาย่อมเป็นเป้าหมายหลกัของการทำางานแต่เป้าหมายท่ีคดิวา่สำาคญัไมแ่พ้กนัคอื การสรา้งความรูส้กึคดิ สำานึกคดิ 

ในการทำางานให้มีความรักในบริษัทฯ และเต็มใจที่จะทำางานให้ออกมาดีที่สุด

นายมณู เกื้อศิริเกียรติ 

ผู้จัดการโครงการอมตะนคร 

บริษัท เจม เอน็ไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำากัด

 ผมทำางานกับ GEM ได้ประมาณ 7 ปี โดยเริ่มต้น    

ในตำาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือวิศวกรโครงการ ก่อนที่จะ

ได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากผู้บริหารให้ก้าวขึ้นสู่

ตำาแหน่งผู้จัดการโครงการ 

 สำาหรับ “รางวัลผู้จัดการดีเด่น” ท่ีผมได้รับน้ัน          

อาจจะไม่ได้หมายความว่าตัวผมดีเด่น หรือว่า เก่งที่สุด

ในองค์กร เพราะว่า ผู้จัดการคนนึง คงไม่สามารถดีเด่น

ได้โดยลำาพัง หากปราศจากความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย 

ก็ต้องขอบคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกท่าน ตั้งแต่ผู้บริหารท่ีให้โอกาสและความไว้วางใจ เพ่ือนๆ พนักงานทุกคนท่ีช่วยเหลือสนับสนุน และให้   

ความร่วมมือกับผมมาโดยตลอด

 การได้รับ “รางวัลผู้จัดการดีเด่น ประจำาปี 2561” ในครั้งน้ี จะเปรียบเสมือนแรงผลักดัน และกำาลังใจ ทำาให้ผมมีพลังท่ีจะเรียนรู้        

และพัฒนาตนเองรวมขององค์กรของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
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 ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำาหน่ายเม็ดพลาสติกผสมสี 

และสารเตมิแตง่แบบเขม้ขน้หรอืเมด็พลาสติกมาสเตอรแ์บทช ์

(Masterbatch) เม็ดพลาสติกผสมสีและสารเติมแต่ง

สำาเร็จรูป (Compound) และสีผสมพลาสติกแบบชนิดผง 

(Dry colorants) เพ่ือจำาหน่ายให้ผู้ประกอบการแปรรูป

ผลติภัณฑ์พลาสตกิประเภทตา่งๆ (Convertor) นำาสนิคา้ของเรา 

ไปใช้เป็นส่วนประกอบของวัตถุดิบในการผลิต เพ่ือทำาให้

ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีสี คุณลักษณะ และคุณสมบัติ รองรับ

ตามความตอ้งการท่ีหลากหลาย ปัจจุบันดำาเนินกจิการเขา้สู่

ปีที่ 15

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำากัด (มหาชน) 
นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม บ า ง ปู

 ด้วยนโยบายการดำาเนินธุรกิจในปัจจุบันให้มีความสอดคล้องกับการเติบโตทางเศษฐกิจ ทางบริษัทฯ      

จึงเล็งเห็นความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม และมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ              

มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง จึงทำาให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green System) อย่างต่อเนื่องในปีที่ 3 ทำาให้เป็นการยืนยัน

ถึงระเบียบ แบบแผนการดำาเนินงาน ตามข้อกำาหนดอย่างเคร่งครัด

 การบริการของ กัสโก้ ที่ทางบริษัทเราประทับใจที่สุดก็คือ การประสานงานที่รวดเร็ว ทันเวลา ใส่ใจ

บรกิารทุกพ้ืนท่ี พนักงานกสัโกย้ิ้มแย้มแจ่มใส ให้การบรกิารเป็นอย่างด ีรวมไปถึงเรือ่งการทำา CSR รว่มกัน 

ล่าสุดบริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม สีสันสิ่งแวดล้อมประจำาปี 61 ฟ้าสวย-น้ำาใส-มุมที่ใช่ กับกัสโก้ 

ที่จัดในช่วงเดือน ต.ค. 61 ที่ผ่านมา



“สารเคมีอันตราย”
สารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ดังนี้

1. โดยการหายใจเข้าไป

2. โดยการกินเข้าไป

3. สัมผัสทางผิวหนัง
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บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด 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

 มาตรการเชิงป้องกัน เมื่อทำ งานกับสารเคมี

1. การป้องกันที่แหล่งกำาเนิด

£ ใช้สารเคมีที่มีพิษน้อยกว่าแทน

£ เปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม่ 

£ ติดตั้งระบบดูดอากาศเฉพาะที่

£ การบำารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรอย่างสม่ำาเสมอ

2. การป้องกันที่ทางผ่าน

£ การบำารุงรักษาสถานที่ทำางานให้สะอาดเรียบร้อย

£ การติดตั้งระบบระบายอากาศทั่วไป

£ เพิ่มระยะทางให้ผู้ปฏิบัติห่างจากแหล่งสารเคมี

3. การป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน

£ การฝึกอบรมให้ความรู้

£ การลดชั่วโมงการทำางานที่เกี่ยวกับสารเคมี

£ การหมนุเวยีนหรอืการสบัเปลีย่นหน้าท่ีการปฏิบัตงิาน

£ การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำางาน

£ การใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

       การปฐมพยาบาล

 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้และวิธีบรรเทาความรุนแรงของพิษ    

สารเคมีอันตราย และสามารถปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นได้ก่อนไป         

พบแพทย์

 สำาหรับบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้สารเคมีอันตราย ตามรายการท่ีกำาหนดในประกาศกรมสวัสดิการและ            

คุม้ครองแรงงาน เรือ่ง บัญชรีายชือ่สารเคมอัีนตราย อย่าลมืแจ้งบัญชรีายชือ่สารเคมอัีนตราย และรายละเอียดขอ้มลูความปลอดภัย

ของสารเคมีอันตรายที่ตนมีอยู่ในครอบครอง (แบบ สอ.1) ต่อหน่วยงานราชการ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี ด้วยนะคะ

 ขอขอบคุณแฟนคลับ G-Quiz ฉบับเดือน ก.ค. - ก.ย. ท่ีผ่านมา สำาหรับการร่วมแสดงความคิดเห็น              

มุมมองท่ีมีต่อกัสโก้ ในด้านของการบริหารจัดการน้ำาและน้ำาเสีย ควบคู่ไปกับการคำานึงถึงผลกระทบ              

ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. คุณอำานวย เอี่ยมราคิน บจก. แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

2. คุณสุรศิษฎ์ ก่อเลิศรัศมี บจก. เอนไก ไทย นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

3. คุณสราวุธ จารุสิริสวัสดิ์ บจก. Kimball Electronics (Thailand) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

4. คุณสกาวเดือน บุญรัตนพล บจก. ไทย เอ็นเจอาร์ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำาพูน

5. คุณอภิณัฐ สายเสม๊าะ กัสโก้ หน่วยงานภาคใต้ จ.ฉลุง

ร่วมสนุกส่งคำาตอบผ่านทางเว็บไซต์ www.gusco.co.th หัวข้อ G-Quiz หรือจะส่ง email ไปท่ี info@gusco.co.th มีรางวัลท้ังหมด 5 รางวัล            
หมดเขตส่งคำาตอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นี้

ฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

มีคำาถามให้เลือกคำาตอบ คือ 

 “บริษัทที่อยู่ในกลุ่ม SN group 

ร่วมกับกัสโก้ คือ ”

ก. บจก. ส.นภา (ประเทศไทย) 

ข. บจก. เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์

ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

ขอมอบรางวัลสำาหรับผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นจำานวน 5 ท่าน ดังนี้ค่ะ

โดย พุฒศราณี ติรพัฒนเจริญ


