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วันส่ิงแวดล้อมโลก และทุกวันท่ีเรา
ปฏิบัติงาน ผู้บริหารและพนักงานกัสโก้

ร่วมใจและให้ความสำาคัญในการจัด

กิจกรรมเพ่ือช่วยกันบำารุงรักษา และ    

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง 

วารสารฉบับน้ี เรามีภาพท่ีเกิดจาก          

ความร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรม          

วันสิ่งแวดล้อมโลกปี 62 มาฝากทุกท่าน         

และเราไดเ้ชญิชวนบุคคลท่ีอยู่ในภาคอุตสาหกรรม 

ท่ีเป็นแฟนคลบัวารสาร คอลมัน์ G-Quiz มาแชรไ์อเดยี

เรื่องการอนุรักษ์น้ำากันอีกด้วย 

  และการเปิดโครงการ Envi mission โดยความร่วมมือของ SN Group และคณะวิศวฯ จุฬาฯ ที่ได้สร้างสื่อ            

บอร์ดเกมเพื่อการศึกษา เน้นการให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำา ภายใต้ชื่อ “Water Journey” 

  “หันกลับมาที่ตัวเอง” จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร ผู้เขียน

ก็นึกถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ Back to the basic ขึ้นมาได้ว่า ถ้าเราเริ่มจาก

การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง เหมาะสม และเรียบง่าย เราก็จะมีส่วนร่วมในการ

รกัษาสิง่แวดลอ้มแลว้ และสำานวนฮิตก็ตามเขา้มาในความคดิ “การกระทำา” สำาคญักวา่ 

“คำาพูด” ทำาให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมจริงจังมากขึ้น มาร่วมเป็นกำาลังใจ 

ให้กันในการเลิก ลด ละ การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองกันนะคะ

“ไม่ใช่แค่ภาพ 
แต่คือการลงมือทำา”
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 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยเกิดความเข้าใจในด้าน          

การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำาให้เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี           

(พ.ศ. 2560 - 2579) SN Group จึงได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จัดทำาโครงการ Envi mission “วฒันธรรมรกัษน้์ำา” 

ประกอบไปดว้ย 2 กจิกรรมสำาคญั ไดแ้ก่ 1. ค่ายวฒันธรรมรกัษน์้ำา (Boot Camp) 

2. การจัดทำาบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา (Educational board game) 

SN Group ร่วมกับคณะวิศวกรรม จุฬาฯ 
จัดทำา Board Game สื่อการสอนเทรนด์ใหม่
ครั้งแรกของไทย

สำาหรับการจัดบอร์ดเกมเพ่ือการศึกษาน้ี ได้จัดทำาขึ้นภายใต้ชื่อ “Water Journey” นับเป็นครั้งแรก          

ของประเทศไทย ท่ีไดม้กีารพัฒนาบอรด์เกมท่ีบูรณาการแนวทางการจัดการทรพัยากรน้ำาอย่างครบวงจร 

ตั้งแต่ วัฎจักรน้ำา การอนุรักษ์น้ำา การพัฒนาคุณภาพน้ำา การบำาบัดน้ำาเสีย รวมท้ังการนำาน้ำาเสีย           

กลับมาใช้ใหม่ โดยการสอดแทรกสาระ และความสนุกสนาน ซึ่งจะทำาให้เยาวชนเกิดการจดจำา           

และนำาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในสถาบันครอบครัว และในชีวิตประจำาวัน ถือเป็นรูปแบบใหม่ทางด้าน

การศึกษาท่ีผสมผสานองค์ความรู้กับการเล่นเกม เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ การเรียนรู้ด้าน            

สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์น้ำาในมิติต่างๆ ให้เยาวชนนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน           

พร้อมทั้งการเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ทั้งนี้ ได้มีการทดสอบบอร์ดเกม และเชิญผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ในการใช้สื่อรูปแบบต่างๆ ในการเรียนการสอน มาร่วมแสดงความคิดเห็น 

เพ่ือพัฒนาบอร์ดเกมให้เกิดความสมบูรณ์ท้ังในแง่ของเน้ือหาและรูปแบบของสื่อให้มีความน่าสนใจในการใช้สำาหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษา

โดยจะเริ่มนำาบอร์ดเกมเข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp ค่ายวัฒนธรรมรักษ์น้ำา ในช่วงเดือน ก.ค. - ธ.ค. 62 นี้

 คุณเกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการ บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) 

จำากัด และบริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จำากัด และบริษัท เจม          

เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำากัด ในเครือ SN Group ร่วมเปิดตัว 

Board Game พรอ้มกบั ศาสตราจารย์ ดร.พิสทุธ์ิ เพียรมนกลุ รองคณบด ี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารวิศวฯ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
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“Beat Air Pollution”
หรือ “หยุดหมอกควันและอากาศพิษ
เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”
 เป็นธีมสำาหรับรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อม เน่ืองในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World 

Environment Day) 5 มิถุนายน 2562 เน่ืองจากสถานการณ์ด้านมลพิษ          

ทางอากาศ (Air Pollution) ทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆ ปี โดยโครงการ              

สิง่แวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UNEP) องคก์ารสหประชาชาต ิพบ 9 ใน 10 ของ 

ประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าไป ทำาให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิต

กอ่นวยัอันควรกวา่ 7 ลา้นคน หรอืทุก 1 ชัว่โมง จะมผู้ีเสยีชวีติประมาณ 800 คน 

ดังน้ัน ทุกประเทศต้องร่วมมือกันปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น ด้วยการ         

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดกิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดมลพิษ เช่น ลดการใช้     

รถยนตส์ว่นตวั ใชบ้รกิารรถยนตส์าธารณะและยานยนตไ์ฟฟ้า ลดการเผาในท่ีโลง่ 

จัดการปัญหาขยะอย่างถูกวิธี ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ

การปลกูตน้ไมเ้พ่ิมพ้ืนท่ีสเีขยีว เพ่ือให้ตน้ไมด้ดูซบัฝุ่นละอองและเปลีย่นอากาศเสยี 

ให้เป็นอากาศใส โดยต้นไม้ที่ฟอกอากาศมีหลากหลาย เช่น

เยอบีร่า (Gerbera Daisy)
มีประสิทธิภาพสูงในการดูดสารพิษ

ภายในอาคารได้อย่างดีเยี่ยม

บอสตันเฟิร์น (Boston Fern)
สามารถดูดสารพิษได้มาก 

โดยเฉพาะสารประเภทฟอร์มาดีไฮด์ 

และยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ

ภายในอาคารได้เป็นอย่างดี

ว่านหางจระเข้ (Aloe Vera)
ช่วยดูดซับสารพิษประเภทฟอร์มัลดีไฮด์

ซึ่งเป็นสาเหตุของการระคายเคือง

ต่อผิวหนังและดวงตา ปวดศีรษะ

ไปจนถึงโรคหอบหืดปาล์มไผ่ (Bamboo Palm)
สามารถดูดซับฝุ่นละอองในอากาศ

และสารพิษได้เป็นอย่างดี

เบญจมาศ (Chrysanthemum)
สามารถดูดสารพิษในอาคาร

ประเภทฟอร์มัลดิไฮด์ เบนซีน

 และแอมโมเนียได้อีกด้วย

พลูด่าง (Money Plant) 
สามารถดูดสารพิษประเภทแอมโมเนีย 

มักมีมากในห้องน้ำา หรือสำานักงาน

ที่มีเครื่องถ่ายเอกสาร 

หรือเครื่องพิมพ์เขียว และมีคุณสมบัติ

ในการปล่อยความชื้นออกมา

ให้อากาศไม่แห้งจนเกินไป

สิง่สำาคญัท่ีสดุท่ีจะชว่ยให้การดแูลรกัษาดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นไปอย่างต่อเน่ือง

และยั่งยืน คือ ความตระหนัก รับรู้ ในเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม และลดกิจกรรมท่ีเป็นแหล่งกำาเนิดมลพิษให้มากท่ีสุด ภายใต้

ความคิดที่ว่า “ในทุกวันคือวันสิ่งแวดล้อม”
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จัดการขยะใกล้ตัว
เพื่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
 ทุกครัวเรือนจำาเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบในชีวิตประจำาวัน เช่น 

ผลติภัณฑ์ทำาความสะอาดห้องน้ำา ผลติภัณฑ์ท่ีใชใ้นห้องครวั ผลติภัณฑ์ท่ีใชส้ว่นบุคคล หรอืแมแ้ต่

ยาฆ่าแมลง คุณเคยหยุดคิดสักนิดไหมว่า หากคุณนำาบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วไปเก็บหรือทำาลายท้ิง

อย่างไม่ถูกวิธี ก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมได้ ถึงแม้บรรจุภัณฑ์บางชนิด            

จะสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้แต่ก็ต้องใช้เวลานาน ทำาให้เกิดการกำาจัดขยะอย่างผิดวิธี 

เช่น การเผา ทำาให้กลายเป็นปัญหามลภาวะเป็นพิษเกิดขึ้น

 การแกปั้ญหาขยะท่ีเกิดจากบรรจุภัณฑ์ตา่งๆ น้ัน เป็นหน้าท่ีของทุกคน ไมใ่ชห่นา้ท่ีของภาครฐั 

องค์กรเอกชน หรือโรงงานผลิต เท่านั้น 

โดย พุฒศราณี ติรพัฒนเจริญ

 การมีส่วนร่วมในการลด/กำาจัดขยะเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม                 
ที่ทุกคนในสังคมช่วยกันได้มีหลายวิธี ดังนี้

â หลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีสร้างปัญหา รวมท้ังเป็นมลพิษต่อ        

สิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม หลอดพลาสติก หรือขยะมีพิษอื่นๆ

â เลือกใช้สินค้าท่ีบรรจุภัณฑ์สามารถนำากลับมาใช้ได้อีก เช่น          

ขวดแก้ว หรือขวดเครื่องดื่มต่างๆ

â เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีนำากลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้ถุงผ้า แทน           

ถุงพลาสติก

â นำาบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วมาใช้ซ้ำาอีก หรือนำามาสู่กระบวนการ          

ผลิตใหม่ เช่น การรีไซเคิล

â การนำาบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วมาเพ่ิมมูลค่าด้วยการทำาเป็นงาน DIY      

ซึ่งเป็นงานท่ีได้รับความนิยมหากมีการออกแบบและดีไซน์          

อย่างสร้างสรรค์

â การสง่เสรมิให้ผู้ประกอบการใชบ้รรจุภัณฑ์ท่ีสามารถย่อยสลายได้

ตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

â สร้างจิตสำานึกให้ผู้ผลิตเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในการผลิต

บรรจุภัณฑ์ เช่น แก้วกระดาษ จานกระดาษ หรือถ้วยกระดาษ 

แทนพลาสติกหรือโฟม

â ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สามารถ

ย่อยสลายตามธรรมชาตไิดร้วดเรว็ย่ิงขึน้ เชน่ นำาเสน้ใยจากกลว้ย

มาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์

â คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้ง่ายในการจัดเก็บและส่งต่อไปแปรรูป 

เชน่ กระป๋อง ขวดพลาสตกิ ขวดแกว้ แกว้กระดาษ ถว้ยกระดาษ 

ขวดบรรจุสารเคมีอันตราย



á  กัสโก้ หน่วยงานบางชัน

Big Cleaning Day 

ลดฝุ่นรักษ์โลก

á  กัสโก้ หน่วยงานบางปู

เปิดบ้านต้อนรับเยาวชนให้ความรู้

เรื่องระบบผลิตน้ำาประปา

á  กัสโก้ หน่วยงานลำาพูน 

ปลูกต้นไม้

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง  â

ปลูกต้นไม้

เพิ่มพื้นที่สีเขียว

กัสโก้ หน่วยงานลาดกระบัง  â

ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีมงคลราชาภิเษก

Special Scoop6

วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 62

 กัสโก้ ตระหนักถึงความสำาคัญของสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และชุมชนโดยรอบ โดยร่วมกับ
สำานักงานนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ เยาวชน ชุมชน และผู้ว่าจ้าง จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 
ปี 62 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนใส่ใจ รักษา ดูแล สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่              
สีเขียว ให้ความรู้เยาวชน และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในเขตชุมชน



á  กัสโก้ หน่วยงานสมุทรสาคร

ปลูกต้นไม้

เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

á  กิจการร่วมค้า เจมและกัสโก้ 
หน่วยงานจตุจักร 

“หยุดมลพิษที่ตัวเรา ตรวจสอบสภาพ
รถพนักงาน หยุดควันดำาจากรถ

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี"

á  กัสโก้ หน่วยงานพิจิตร 

ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีมงคลราชาภิเษก

á  เจม หน่วยงานอมตะนคร

ปลูกต้นไม้

เพื่อเพิ่มสิ่งแวดล้อมที่ดี

กัสโก้ หน่วยงานมาบตาพุด  â

พีทีอี พีทีเอ และ

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำา

กัสโก้ หน่วยงานสหรัตนนคร  â

ปลูกต้นไม้ รักษาแหล่งธรรมชาติ

กัสโก้ หน่วยงานสุวรรณภูมิ  â

ปลูกต้นไม้ 

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7
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 กัสโก้ ไดเ้ป็นส่ือกลางคดัเลือกไอเดยีท่ีหลากหลายเก่ียวกับ
การอนุรักษ์น้ำา ที่แฟนคลับ G-Quiz ส่งมาแชร์ให้กับทุกท่าน
นำาแนวคิดไปประยุกต์ใช้กันได้เลยค่ะ

คุณวนาลี ใจประเสริฐ 
บจก. เวิลด์ แนชเชอรัลฟู้ด 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำาพูน 

 ล้างรถให้ถูกวิธี เช่น ล้างให้ส่วนด้านบนหลังคา

ลงมาด้านข้างของรถ และล้างช่วงล่างเป็นลำาดับ

สุดท้าย

คุณพัชชานันท์ ว้องต้อ
บจก. ทานากะ พรีซิสชั่น

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำาพูน 

 นำาน้ำาท่ีใช้ลดความร้อนของกระบวนการผลิต      

การอบความร้อนชิ้นงาน ทำาถังพักให้น้ำาเย็นจนถึง

อุณหภูมิปกติ แล้วนำาไปรดน้ำาต้นไม้หรือสนามหญ้า

คุณพรนิภา แสงรีม
บจก. นิสชินโบ เมกาโทรนิคส์ 

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

 ปิดน้ำาระหวา่งการทำากิจกรรมระหวา่งอาบน้ำา เชน่ 

สระผม แปรงฟัน และถูสบู่ ฉะน้ันจึงควรปิดน้ำา        

ให้สนิทเสยีกอ่น และคอ่ยเปิดหลงัจากเสรจ็กจิกรรม

คุณอู่แก้ว เอี่ยมสำาอาง 
AOT สุวรรณภูมิ 

 กดชกัโครกตามปรมิาณการใช ้ถา่ยหนัก/ถา่ยเบา 

และไม่เปิดน้ำาทิ้งไว้ระหว่างแปรงฟันหรือล้างจาน

คุณศิรินาถ เที่ยงธรรม 
บริษัท โกเวนเจอร์ จำากัด 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

 นำาถังรองน้ำาท้ิงจากอ่างล้างภาชนะล้างจานชาม 

เพ่ือนำาไปใช้รดน้ำาต้นไม้ หรือล้างรถ ถูพ้ืนบ้านได้ 

โดยแยกตามความสะอาดของน้ำาทิ้ง

คุณสุชีรา จันทรวงค์ 
บจก. ชุมแสงเท็กซ์ไทล์ 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

 พ้ืนห้องน้ำาทำาแบบซี่ไม้ระแนง ด้านล่างเป็นอ่าง

เกบ็น้ำา พรอ้มมสีะดอือ่างระบายน้ำาออก ตอ่สายยาง

พรอ้มมวีาลว์เปิดปิด เมือ่สมาชกิในบ้านอาบน้ำาเสรจ็

ก็เปิดวาล์วน้ำารดน้ำาต้นไม้ได้หลายต้นเลยนะคะ          

(ซี่ไม้ระแนงสามารถยกเพ่ือทำาความสะอาดอ่างเก็บน้ำาได้ค่ะ) ท้ังสวยงามสะอาด

และประหยัดค่ะ

คุณซาลูมา อาแว 
บจก. ธานิ กูชิเมททัล 

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน 

 น้ำามีประโยชน์มากมายมหาศาล เราจึงต้องช่วย

กันอนุรักษ์ น้ำาโดยการ "ใช้น้ำ าอย่างประหยัด" 

นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำาแล้ว          

ยังทำาให้ปริมาณน้ำาเสียท่ีจะท้ิงลงแม่น้ำาลดลง และ

ป้องกันการขาดแคลนน้ำาได้ด้วย แค่นี้ก็ช่วยอนุรักษ์น้ำาได้แล้ว

คุณสกาวเดือน บุญรัตนผล 
บจก. ไทย เอ็น เจ อาร์ 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำาพูน 

• ไม่เปิดน้ำาทิ้งไว้ขณะแปรงฟัน ให้ตวงน้ำา 1 แก้ว 

สำาหรับแปรงฟัน 1 ครั้ง

• ไม่เปิดน้ำาไหลขณะล้างผักผลไม้ ควรเปิดน้ำา         

ใส่กะละมังหรือซิ้งค์น้ำาก่อน แล้วจึงเอาผักผลไม้

ไปแช่น้ำาไว้ประมาณ 30 นาที จากนั้นก็นำาไปล้างซ้ำาอีก 2 ครั้ง ด้วยวิธีเปิดน้ำา

ใส่กะละมังหรือซิ้งค์น้ำาเช่นกัน

• เปลี่ยนวิธีรดน้ำาต้นไม้จากการใช้สายยางรดน้ำา เป็นวิธีใช้ท่อน้ำาหยดหรือจะใช้

สายยางเจาะเป็นรเูลก็เพ่ือให้น้ำาหยด แลว้กใ็ชเ้ครือ่งตัง้เวลาเปิดปิดน้ำาอัตโนมตั ิ

ป้องกันเหตุการณ์ลืมปิดก๊อกน้ำาโดยไม่ตั้งใจ

คุณธนาวดี พลอยสมบูรณ์ 
บจก. ท็อป เบลนด์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

 แนวคิด "น้ำาบริสุทธิ์" เริ่มจากการสร้างจิตสำานึก

เบ้ืองต้นให้ผู้ใช้น้ำาทุกคนต้องกรอง "มลทินน้ำา"          

ให้ปนเป้ือนน้อยท่ีสดุ ก่อนจะปลอ่ยน้ำาท่ีใชแ้ลว้ลงท่อ 

มลทินน้ำาในที่นี้ หมายถึง สิ่งที่ทำาให้น้ำาขุ่นมัว ไม่บริสุทธิ์สะอาด เช่น เศษขยะ 

เศษใบไม้ ตะกอนขนาดต่างๆ สิ่งปลอมปน สารเคมี เชื้อโรค และอื่นใดทั้งหลาย

ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำา

 ผู้ใช้น้ำาทุกคน หมายรวมถึง ทุกคนในครัวเรือน องค์กร ชุมชน เกษตรกรรม 

และอุตสาหกรรม ทุกภาคส่วนน้ันๆ ร่วมกันพิจารณาการใช้น้ำาทุกหยดให้คุ้มค่า 

การประหยัดน้ำาคอืการลดปรมิาณของเสยีท่ีงา่ย และมปีระสทิธิภาพเป็นอย่างมาก 

โดยรวมกลุ่มบริหารจัดการตามประเภทการใช้น้ำา หมั่นสำารวจ แบ่งแยกประเภท

มลทินน้ำา แล้วหาวิธีการสะกัดกั้น คัดแยก ก่อนจะปล่อยให้ไหลลงท่อ ก็จะทำาให้

ง่ายต่อการบำาบัดน้ำาเสียท่ีต้องบำาบัดน้ำาก่อนปล่อยสู่แหล่งธรรมชาติต่อไป          

สร้างระบบการสุ่ม ตรวจเช็คค่าน้ำาเสียท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญเพ่ือหาวิธี

แก้ไขป้องกันให้ตรงสาเหตุ และร่วมกันปฏิบัติตามกฏหมาย ป้องกัน สอดส่อง            

ผู้ท่ีละเมิดอย่างเคร่งครัด "น้ำาใสสะอาดปราศจากมลทิน จักไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

ทางน้ำา เพื่อการอนุรักษ์น้ำาที่ยั่งยืน"
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Thai Water 2019 

 กัสโก้ ส.นภา และเจม ในนาม 

SN Group ร่วมออกบูธนิทรรศการ

งาน Thai Water 2019 ท่ีศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

บางนา เมื่อวันที่ 5 - 8 มิถุนายน 

2562 โดยได้รับเกียรติจากนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เย่ียมชมบูธ ภายในงานมผู้ีประกอบการท้ังชาวไทย

และต่างประเทศ รวมท้ังกลุ่มนักศึกษา สื่อมวลชน สนใจสอบถามข้อมูล        

การบริหารจัดการระบบน้ำาเป็นจำานวนมาก 

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2562

 กัสโก้ ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 สรงน้ำา

พระพุทธรูป รดน้ำาดำาหัวขอพรผู้สูงอายุ พร้อมมอบของท่ีระลึกแด่ผู้สูงอายุ      

ของชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม และลงพ้ืนท่ีขอพรจากผู้สูงอายุภายใน

ชุมชนโชคชัยร่วมมิตร กรุงเทพมหานคร 

คณะเยี่ยมชม 

 คณะนักศึกษา ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ให้ความสนใจศึกษาดูงาน

ระบบการจัดการน้ำาในพ้ืนท่ีปฏิบัตงิานของกสัโกห้น่วยงานภายในนคิมฯ บางพล ี

นิคมฯ มาบตาพุด นิคมฯ แหลมฉบัง และศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรน้ำาและ  

สิ่งแวดล้อม และหน่วยปฏิบัติงานภายในโรงควบคุมคุณภาพน้ำาช่องนนทรี 

กรุงเทพมหานคร 

• คณะวทิยาศาสตร ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบัง 

• คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 

• คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

• ผู้บริหารจาก CP Group 

• คณะ Singapore water association จากประเทศสิงคโปร์ 

สาธารณูปโภคเพื่องานบริการ 

 กสัโก ้บำารงุรกัษา ซอ่มสรา้งสิง่อำานวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรม 

บางชัน - โครงการวางท่อลอดระบายน้ำา ซอยเสรีไทย 89

ลาดกระบัง - งานจัดหาและติดต้ังเครือ่งวดัอัตราการไหล สถานีจ่ายน้ำาหอถงั 1

มาบตาพุด - เปลีย่นทดแทน Count Down ตูค้วบคมุ และ surge Protection 

บางปู - ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอย 11B1 
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ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก
จากแปลงนาผืนสุดท้าย
สูช่มุชนเชงินเิวศตน้แบบ จ.ระยอง
 ชุมชนเกาะกก ถือเป็นชุมชนเมืองในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ที่แยกตัวออกมาตั้งเป็นชุมชนใหม่ ปัจจุบันมีประชากรรวมมากกว่า 

1,000 คน หรือมากกว่า 500 ครัวเรือน ที่ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น

วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยคนหนุ่มสาว

รุน่ใหม ่และผู้ใหญท่ี่รกัความเป็นวถิเีกษตรตามแนว 

พระราชดำาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเกิด

ไอเดยีท่ีอยากจะอนุรกัษป์ระเพณลีงแขกดำานา

ของชุมชนในอดีต ผืนนาแปลงสุดท้าย

ท่ามกลางความเจริญของอุตสาหกรรม

 ชมุชนเกาะกก มบ้ีาน วดั โรงเรยีนท่ีโดดเดน่ ท่ีเรยีกวา่ บ.ว.ร เป็นชมุชนตน้แบบ

ด้านสุขภาพดีวิถีไทย และได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนเชิงนิเวศต้นแบบ เป็นศูนย์ 

การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบที่ติด 1 ใน 5 ของประเทศ และได้รับรางวัลอีกมากมาย 

ท่ีบ่งบอกถงึความเป็นชมุชนตน้แบบท่ีย่ังยืน โดยมลีกัษณะสำาคญั ไดแ้ก่ ลดปรมิาณ

ขยะอินทรีย์ ลดปัญหามลพิษทางอากาศ ลดการใช้พลังงาน การบริหารจัดการน้ำา 

และที่สำาคัญชุมชนมีการสร้างอาชีพเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชน มีสินค้าชุมชนที่ขึ้นชื่อ

และรู้จักอย่างกว้างขวาง ในการพัฒนาสินค้านวัตกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

เช่น ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้องหอมนิล ข้าวกล้องสังข์หยด ข้าวหอมมะลิ         

เพ่ิมมลูคา่ขา้วโดยต่อยอดป็นอาหารวา่งยอดนิยม เป็นท่ียอมรบัของตลาด และนำามา 

เป็นผลผลติท่ีเกดิจากการรว่มกนัทำาท้ังชมุชน โดยอาศยักระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนั

ของท้องถิน่ท้ังภาครฐัและเอกชน โดยเฉพาะสมาคมเพ่ือนชมุชน องคก์ร ซึง่ก่อตัง้ขึน้ 

บนความรว่มมอืของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีมาบตาพุด เพ่ือชว่ยยกระดบั 

ความเป็นอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างย่ังยืน             

ตามแนวทาง “เมืองน่าอยู่ สังคมยั่งยืน”

หากท่านผู้อ่านสนใจศกึษาดงูานดา้นการพัฒนาคณุภาพชวีติให้กบัประชาชน และเย่ียมชมชมุชนเชงินิเวศต้นแบบของจังหวดัระยอง สามารถตดิตอ่สอบถาม

ได้ที่ คุณสำาราญ ทิพย์บรรพต ประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกก โทร. 081-615-8766
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บริษัท ลำาพูน ซิงเดนเก็น จำากัด 

 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำาพูน เป็นบริษัท  

ในกลุม่ SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD. 

แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำาในด้านอุตสาหกรรม SEMI 

CONDUCTOR, POWER SYSTEM และ CAR ELECTRONICS            

มีเครือข่ายในเมืองสำาคัญท่ัวโลก โดยได้รับการส่งเสริมจาก          

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (B.O.I.) ให้มา

เปิดดำาเนินการที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำาพูน ตั้งแต่

ปี 2534 เป็นต้นมา

 พวกเราตระหนักดีว่า ในฐานะผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์           

ท่ีถูกนำาไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีให้ความสำาคัญสูงสุดกับ

ประสทิธิภาพและความปลอดภัยของผู้ใชง้าน การสรา้งความน่าเชือ่ถอื 

และความพึงพอใจทั้งต่อผลิตภัณฑ์และระบบบริหารจัดการ ถือว่า

เป็นพันธกิจท่ีสำาคัญ เราจึงต้องมีศูนย์วิจัยพัฒนาท้ังตัวผลิตภัณฑ์

และการพัฒนาเครือ่งจักรเครือ่งมอืขึน้ใชเ้อง และเราเชือ่วา่การมอียู่และเตบิโต

อย่างต่อเน่ืองของซิงเดนเก็นน้ันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ทุกอย่างเกิดจากคุณูปการ

จากทุกฝ่ายท่ีอยู่เคยีงขา้งเรามากวา่ 60 ปี ไมว่า่จะเป็นพนักงาน ชมุชนรอบขา้ง 

คู่ค้า ตลอดจนสังคมที่เราได้อาศัยดำาเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน

 ดว้ยสำานึกท่ีมตีอ่ทุกฝ่ายท่ีโอบอุ้มเรามา เราจึงตัง้มัน่ท่ีจะบรหิารจัดการให้คน 

และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราสามารถอยู่กับเราได้ตลอดไปตราบนานเท่านาน 

แม้ว่าเราจะไม่ใช่สถานประกอบการท่ีมีขนาดใหญ่และเข้มแข็งมากนัก        

แตก่ไ็มใ่ชอุ่ปสรรคท่ีจะตอบแทนสงัคม เราจึงไดพ้ยายามทำาในสิง่ท่ีเราทำาได ้

ในวันน้ีจึงเห็นรางวัลต่างๆ ได้ออกมาช่วยยืนยันความพยายามของเรา            

ไม่ว่าจะเป็นรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย        

และสภาพแวดล้อมในการทำางานต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 การรณรงค์ให้พนักงาน

มีส่วนร่วมในการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การให้       

ความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และชุมชน           

ในการฟ้ืนฟูป่าไม้ธรรมชาติรอบนิคมฯ การเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมพัฒนา     

ความเป็นอยู่ของชุมชน และล่าสุดได้มีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูห้ิว

หันมาใชถ้งุผ้าแทน เพ่ือลดโลกรอ้น สิง่เหลา่น้ีไดท้ำาให้เราไดร้บัการรบัรองจาก 

กนอ. ให้เป็นโรงงาน Green Industry ระดับที่ 3 

 อย่างไรก็ตาม ภารกิจในการรักษาสิ่งแวดล้อม และการดำาเนินธุรกิจภายใต้

บริบทข้างต้นจะไม่สัมฤทธ์ิผลเลย หากเราขาดการสนับสนุนท่ีดีจากองค์การ    

ท่ีเป็นท้ังเพ่ือนและหน่วยงานผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคอย่างบริษัทกัสโก้ 

การใส่ใจในทุกๆ งานด้วยท่าทีที่เป็นมิตร มีความเป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือ
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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
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ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 2562

ที่ผ่านมา เราได้ขอไอเดียจาก

แฟนคลับ G-Quiz เกี่ยวกับเรื่อง

การอนุรักษ์น้ำา  ติดตามไอเดียเจ๋งๆ 

ที่ได้รับการคัดเลือกได้

ภายในเล่มเลยนะคะ 

สำาหรับคำาถามฉบับนี้ มาร่วมสนุกกับคำาถาม ที่มีคำาตอบให้เลือก 

คำาถามมีอยู่ว่า 

“SN Group ร่วมมือกับคณะวิศวฯ จุฬาฯ จัดทำา

สื่อบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา (Educational board game) 

ภายใต้ชื่อว่าอะไร ”

  ก. Water Journey
  ข. 7 Day Journey
  ค. Envi mission 

ค้นหาคำาตอบกันได้ท่ีเน้ือหาภายในวารสารเล่มน้ีนะคะ รีบส่งคำาตอบกันเข้ามา ลุ้นรับของท่ีระลึกจากกัสโก้เรายังคงมีกระบอกน้ำาเก๋ๆ สำาหรับพกพา 

ให้ผู้โชคดีในการร่วมสนุกตอบคำาถาม จำานวน 5 รางวัล วิธีการส่งคำาตอบง่ายๆ scan QR Code ด้านบนนี้ หรือตอบผ่านทางเว็บไซต์                 

www.gusco.co.th และ click ไปที่หัวข้อ G-Quiz หรือส่งคำาตอบที่ info@gusco.co.th หมดเขตส่งคำาตอบ 9 สิงหาคม 2562 นี้นะคะ

ปักหมุดSCB
  จากประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำา           

การจัดการน้ำาเสีย และบริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง

ครบวงจร ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัย 

โดยผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ ตอบโจทย์ความต้องการ   

ของลูกค้า ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และพาณิชยกรรม 

  กัสโก้ ได้รับความไว้วางใจจาก “ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จำากัด (มหาชน)” ในงานบำารุงรักษาระบบบำาบัดน้ำาเสีย         

ณ อาคารสำานักงานใหญ่ รัชโยธิน อาคารพลาซ่าอีสท์,          

อาคารพลาซ่าเวสท์ และอาคาร RCP 

  ปฏิบัตงิาน ควบคมุ ดแูล บำารงุรกัษาเชงิป้องกนั 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำาบัดน้ำาเสีย           

เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มดำาเนินการตั้งแต่วันท่ี 

16 พฤษภาคม 2562 ในการบำาบัดน้ำาเสียให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน และมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม       

ต่อชุมชน 

GUSCO พันธมิตรระบบน้ำาที่คุณไว้วางใจ 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 

โทร. 0 2658 6299


