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โดย ณัฏฐา ชอบจิตต์

	 	 ในระหว่างวันที่ปฏิบัติงาน	ทีมผู้บริหาร	

และพนกังานกสัโก้เรา “พร้อม” เปิดใจรบัฟัง

ความคิดเห็น	ข้อแนะน�าและความต้องการ

ด้านงานบริการจากลูกค้า	ผู ้ประกอบการ											

และน�าข้อคิดเห็นต่างๆ	มาร่วมกันแชร์ไอเดีย	

เทคนิคการท�างาน	และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ	อยู่เสมอ	

และน�าไปพัฒนาคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้เรามี													

ทีมงานที่มีความ	“พร้อม”	ในการให้บริการระบบการจัดการน�้า

และระบบสาธารณูปโภคในทุกภาคส่วน	และเมื่อเดือน	ก.ค.																	

ที่ผ่านมา	กัสโก้ได้รับความไว้วางใจจาก	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	

จ�ากดั	(มหาชน)	ในการให้กสัโก้บริหารจัดการระบบผลติน�า้ประปา	

“ท่าอากาศยานภูเก็ต”	เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง	

	 	 ควบคู่ไปกบัการปฏิบตังิานระบบการจัดการน�า้	และดแูลระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ	เรากสัโก้ยงัคงใส่ใจและ	“พร้อม”	เป็นส่วนหนึง่	

ในการช่วยดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดล้อม												

โดยการจัดกจิกรรม	โครงการสสีนัสิง่แวดล้อม	

อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	14	มุ ่งเน้นการจัด

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการมีส่วนร่วม

ระหว่างผูป้ระกอบการ	ชุมชน	และเยาวชนโดยรอบ

พื้นที่ปฏิบัติงาน	8	นิคมอุตสาหกรรม	เพราะเราเช่ือว่า										

สิ่งแวดล้อมที่ดีเริ่มจากความร่วมมือที่ดีของทุกภาคส่วนนั่นเอง	

	 	 ขอเชิญทุกท่านร ่วมเป็นส ่วนหนึ่งในกิจกรรมโครงการ																		

สีสันสิ่งแวดล้อมของกัสโก้	ตามตารางท่ีเราประชาสัมพันธ์ไว้ใน

วารสารน้ี	และติดตามชมภาพกิจกรรม	Boot	Camp	กับการ

สนับสนุนโครงการจัดท�าบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา	รวมถึงสาระ

ความรู้ท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัย	และชุมชน				
ที่อยู่บริเวณใกล้นิคมอุตสาหกรรม	ปิดท้ายเล่ม	ร่วมสนุกตอบค�าถาม	

G-Quiz	โดย	scan	QR	code	ลุ้นรับของที่ระลึกกันนะคะ

“พร้อม”



กัสโก้ หน่วยงานบางพลี วันที่ 12 กันยายน 2562 
สถานที่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 จ.สมุทรปราการ 

  ให้ความรู้เรื่อง การทำาเครื่องกรองน้ำาจำาลอง โดยการนำาวัสดุใกล้ตัว
มาประกอบเพ่ือใช้ในการทดลองการกรองน้ำาให้สะอาด และให้น้องๆ 
นักเรียนนำาเสนอผลงานท่ีได้วาดภาพระบายสีลงบนกระถางต้นไม้ภายใต้
แนวคิด “รักษ์น้ำ� รักษ์สิ่งแวดล้อม กับกัสโก้” โดย สนง. นิคมฯ บางพลี 
และผู้แทนผู้ประกอบการ ร่วมปลูกต้นไม้และสนับสนุนกิจกรรม 

น�ยนิรันดร์ กันภัย ผู้แทนคณะครูและนักเรียน 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 จ.สมุทรปราการ 

  ทางโรงเรียนขอขอบคุณกัสโก้ ท่ีเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้เข้าร่วม
โครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้ รักษ์น้ำา            
รกัษส์ิง่แวดลอ้ม กบักสัโก”้ ทำาให้คณะครแูละนักเรยีน ไดร้บัความรูข้อ้มลู
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการระบบน้ำา และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

  และเชิญร่วมกิจกรรม โครงก�รสีสันสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ที่มีในช่วง
เดอืนตลุ�คม ถงึ พฤศจิก�ยน 62 ภ�ยในนิคมอุตส�หกรรม 6 แห่ง ดงันี้

3โครงการสีสันสิ่งแวดล้อม

กัสโก้ หน่วยงานมาบตาพุด วันที่ 31 สิงหาคม 2562 
สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกาะกก ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

  ให้ความรู้ชุมชนเรื่องการทำาถังดักไขมันในครัวเรือน เพ่ือเป็นการ       
ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีการบำาบัดน้ำาท้ิงในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่
แหลง่น้ำาสาธารณะ รวมท้ังสรา้งความตระหนกัและจิตสำานึกในการอนุรกัษ์
แหล่งน้ำาสาธารณะ และรักษาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี ได้รับความสนใจจาก
ทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม 

คุณธนินท์ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชน สมาคมเพื่อนชุมชน จ.ระยอง

  กัสโก้ ได้น้อมนำาเอาศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำา        
ถังดักไขมันในครัวเรือน ในกระบวนการ 5 ป. พอเพียง คือ ปล่อย-แปร-    
ปุ๋ย-ปลูก-ปัน กล่าวคือ การ “ปล่อย” น้ำาทิ้งผ่านที่กรองเศษอาหารและ        
ถังดักไขมัน แล้วนำาน้ำาเศษอาหารและไขมันมา “แปรรูป” เป็น “ปุ๋ย”        
เพ่ือนำาไป “ปลูก” พืชผักสวนครัว ท่ีมีเหลือจึงแบ่ง “ปัน” อันนำาไปสู่   
สังคมสุขภาพดี เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันของ
อุตสาหกรรมกับชุมชนอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน

 กัสโก้ มุ่งมั่นในการร่วมปกป้อง รักษาสิ่งแวดล้อม โดยเร่ิม                
จัดกิจกรรมโครงการสีสันสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 
และในปี 2562 ช่วงเดือน ส.ค. และ ก.ย. 62 ที่ผ่านมา กัสโก้                            
ไดเ้ร่ิมโครงการ โดยรว่มแบง่ปนัความรูเ้กีย่วกบัระบบการจดัการน้ำา 
น้ำาเสีย แก่เยาวชน ชุมชน ในพื้นที่นิคมฯ มาบตาพุด และบางพลี

 วันที่จัด หน่วยง�น           กิจกรรม สถ�นที่
 กิจกรรม

 5 ต.ค. 62 ลาดกระบัง • ให้ความรู้ชุมชน “บำาบัดน้ำาเสีย ชุมชน
    เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” วัดสุทธาโภชน์
   • แนะนำาหน่วยงาน ขอบเขตการให้บริการ  

 10 ต.ค. 62 บางชัน • ล่องเรือเก็บขยะในคลองแสนแสบ-คลองบางชัน คลองแสนแสบ-
   • เทน้ำา EM คลองบางชัน และชุมชนบางชันพัฒนา คลองบางชัน 
 19 ต.ค. 62 บางปู • ปรับปรุงซ่อมแซมชุมชนน่าอยู่ และให้ความรู้ ชุมชนซิตี้วิลเลจ
    เรื่องถังดักไขมันและการกรองน้ำา

 5 พ.ย. 62 ลำาพูน • Workshop รวมเยาวชน ผู้ประกอบการ ชุมชน โรงผลิตน้ำาประปา
    เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น นิคมอุตสาหกรรม
   • เปิดบ้าน เยี่ยมชมระบบและประชาสัมพันธ์ ภาคเหนือ
    ผลการทำางานของ GUSCO
   • กิจกรรม walk rally หา RC
   • Workshop นำาข้อมูลจากการหา RC มาจัดทำา
    mind map

 13 พ.ย. 62 แหลมฉบัง • แนะนำาการบริหารจัดการระบบบำาบัดน้ำาเสีย โรงบำาบัดน้ำาเสีย
    ส่วนกลางนิคมฯ แหลมฉบัง ส่วนกลาง
   • Workshop การมีส่วนรวมของโรงเรียน, โรงงาน, นิคมอุตสาหกรรม
    ชุมชน ในการบริหารจัดการน้ำา แหลมฉบัง

 15 พ.ย. 62 สมุทรสาคร • Workshop รวมเยาวชน ผู้ประกอบการ ชุมชน ระบบบำาบัดน้ำาเสีย 
    เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น นิคมฯ สมุทรสาคร
   • เปิดบ้าน เยี่ยมชมระบบและประชาสัมพันธ์ 
    ผลการทำางานของ GUSCO
   • กิจกรรม walk rally หา RC
   • Workshop นำาข้อมูลจากการหา RC มาจัดทำา
    mind map 

"ต้นแบบภ�พหน้�ปก จ�กแนวคว�มคิด
ศ�สตร์พระร�ช� โดย คุณธนินท์ ศิริวรรณ"



BLUE Society4
โดย สายชล ถาวรพลศิริ

	 	 “ขยะพลาสติกในทะเล” ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนทั่วโลกได้ให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นสาเหตุสำาคัญ              

ที่ทำาให้สัตว์ทะเลหายากสูญพันธุ์ และเชื่อหรือไม่ว่าประเทศไทยติด 1 ใน 5 ประเทศที่ทิ้งขยะมากที่สุดในโลก รวมกันกว่า 8 ล้านตัน           

โดยขยะส่วนใหญ่ที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเล เช่น ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร วัสดุบรรจุหีบห่อ แผ่นพลาสติก และ              

เครื่องมือประมงต่างๆ ซึ่งขยะเหล่านี้มีที่มาทั้งจากภาคการท่องเที่ยว การประมง และกิจกรรมครัวเรือนต่างๆ 

  วิธีการลดปริมาณขยะพลาสติกทะเล นอกจากต้องอาศัยกลไกของภาครัฐในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ทั้งการลดปริมาณขยะ          

ที่ต้องนำาไปกำาจัด และส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของเราทุกคนที่ต้อง

ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อขยะ โดยต้องมองว่าขยะคือวัตถุดิบที่เราสามารถมองหาประโยชน์ได้ และสามารถทำาได้มากกว่าการรีไซเคิล 

“ขยะพลาสติกในทะเล”



Safety 5
โดย พุฒศราณี ติรพัฒนเจริญ

วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อตในหน้าฝน

� ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเป็นประจำา หากพบสายไฟฟ้าชำารุด 

หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เสียหาย ให้เรียกช่างมาซ่อม หรือเลิกใช้        

เครื่องไฟฟ้าเหล่านั้น 

� บริเวณที่วางสายไฟ ไม่ควรให้สิ่งของที่หนักไปทับ และวางให้พ้นทางเดิน

� ติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้าน เพื่อความปลอดภัย

� เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องต่อสายดิน ต้องดำาเนินการต่อสายดินให้เรียบร้อย

� หากเรามือเปียก ตัวเปียก อย่าสัมผัสกับสวิทช์ไฟ หรือปลั๊กไฟเด็ดขาด 

เพราะอาจโดนไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อตได้

� หลกีเลีย่งการอยู่ใกลก้บัโครงสรา้งของบ้านท่ีมวีสัดทุำาจากเหลก็ โลหะต่างๆ 

ที่เปียกชื้นระหว่างฝนตก

� ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขณะฝนตก เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตได้

� ไม่อยู่ใกล้บริเวณแหล่งกำาเนิดไฟฟ้าขณะฝนตก เช่น เสาไฟฟ้าแรงสูง 

หม้อแปลง เป็นต้น

� ไม่ควรใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว

� อย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำา (ยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดท่ีมีการ

ออกแบบการใช้งานที่สามารถโดนน้ำาได้)

อันตราย

จากไฟฟ้า

  หน้าฝน

 อบัุตเิหตจุากไฟฟ้าท่ีพบบ่อย มักเกิดจากอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีไฟร่ัว      

หรือบริเวณน้ันมีน�า้ท่วมหรือช้ืน ท�าให้มีการลดัวงจรไฟฟ้าเกิดข้ึน แม้อปุกรณ์

เคร่ืองใช้ในบ้านจะมีกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ ซึ่งถือเป็นไฟฟ้าแรงต�่า แต่ถ้า           

ถูกไฟฟ้าดูดหรือช็อตเป็นเวลานานอาจท�าให้เสียชีวิต หรือขาดเลือดรุนแรง

จนถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือกลายเป็นผู้พิการในที่สุด 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1. เมือ่พบแหลง่ไฟฟ้ารัว่ ควรพยายามหาทางตดัวงจรไฟฟ้าเสยีกอ่น ซึง่สว่นใหญม่กัลมืตดัไฟฟ้าท่ีลดัวงจร 

หรือผู้ที่ถูกไฟฟ้าแรงสูงดูด และมีสายไฟพาดผ่านตัว ต้องหาวัสดุที่เป็นฉนวนไม่นำากระแสไฟฟ้า เช่น 

ไม้เขี่ย หรือผ้า เพ่ือนำาสายไฟน้ันให้พ้นจากตัวผู้ป่วยก่อนท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือ ไม่ควรใช้มือเปล่า         

หรือส่วนของร่างกายที่ไม่มีฉนวนหุ้มถูกต้องกับตัวผู้ป่วยหรือสายไฟ

2. ตอ้งเคลือ่นย้ายผู้ป่วยออกจากบรเิวณท่ีถกูไฟดดู ไฟชอ๊ตให้เรว็ท่ีสดุ และท่ีสำาคญัท่ีสดุคอื ตอ้งป้องกนั

อันตรายไฟฟ้าดูดจากผู้ท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือด้วย ซึ่งบ่อยครั้งพบว่าผู้ท่ีเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ระวัง        

ตรงจุดนี้จนถูกกระแสไฟฟ้าดูดเสียชีวิตไปด้วย 

3. พยายามตรวจดูให้ละเอียดว่ามีบาดแผลซ่ึงเกิดร่วมกับผู้บาดเจ็บท่ีถูกไฟฟ้าดูดด้วยหรือไม่ เช่น          

อาจพลัดตกจากที่สูง มีบาดเจ็บที่ศีรษะ หรือกระดูกส่วนต่างๆ หักหรือไม่ หากไม่ระมัดระวังในจุดนี้

และทำาไมถ่กูตอ้งในการเคลือ่นย้ายผู้ป่วยออกจากท่ีเกิดเหต ุอาจทำาให้เกดิความพิการหรอืเป็นอัมพาต

ตามมาได้

4. ตรวจดูว่าหัวใจยังเต้นอยู่หรือไม่ เพราะกระแสไฟฟ้าแรงสูงท่ีไหลผ่านหัวใจ อาจทำาให้คลื่นหัวใจ         

หยุดเต้นได้ โดยใช้นิ้วมือคลำาดูจากการเต้นของชีพจรบริเวณคอ ถ้าหัวใจหยุดเต้น ต้องทำาการ           

นวดหัวใจด้วยวิธี CPR ทันที

5. หลังจากช่วยเหลือผู้ป่วยออกมาได้แล้วให้รีบนำาส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

ที่มา : เว็บไซต์คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
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เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม
 ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ เน่ืองในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง          

รัชกาลที่ 10 ทรงพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฏาคม 2562 กัสโก้ ร่วมกับสำานักงานนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ หน่วยงาน        

ภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา

ร่วมใจรักษ์น้ำา รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม
 กัสโก้ และเจม ร่วมกับสำานักงานนิคมอุตสาหกรรม     

ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• ปลูกป่า อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป่าชายเลนและคลอง

เฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ กองทัพบก 

(บางปู) เฉลมิพระเกยีรต ิสถานพักผ่อนกรมพลาธิการ

ทหารบก จังหวัดสมุทรปราการ

• จัดระเบียบทางเท้าและทำาความสะอาดลดฝุ่น รักษา

สิ่งแวดล้อม ณ ถนนเสรีไทย

• อนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม โครงการคลองสวยน้ำาใส           

คลองลำาปลาทิว ลาดกระบัง

• สรา้งฝายชะลอน้ำาและปลกูตน้ไม้เสรมิบรเิวณป่าตน้น้ำา 

ณ ป่าห้วยขุนน้ำาอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จ.ลำาพูน

• เฝ้าระวัง อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำา สร้างความสมดุล         

ในระบบนิเวศ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

• ปลอ่ยพันธุส์ตัวน้์ำาคนืสูธ่รรมชาติ อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น้ำา 

สาธารณะและป่าชายเลน รอบนิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบัง



คณะเยี่ยมชม 
 กัสโก้ และเจม ต้อนรับคณะเย่ียมชมจากสถานศึกษา และ

องค์กรภาครัฐ เอกชน ศึกษาดูงานระบบการบำาบัดน้ำาเสีย         

ระบบน้ำารีไซเคิล และระบบผลิตน้ำาประปา นิคมอุตสาหกรรม

บางพลี นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรม    

ภาคเหนือ จ.ลำาพูน

  1. โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9

  2. ผู้ร่วมลงนาม MOU จากภาครัฐและเอกชน

  3. บจก. น้ำาใส 304 

7

เรียนรู้นอกห้องเรียน
 พ่ีๆ กัสโก้ ให้ความรู้เรื่องน้ำา และสิ่งแวดล้อม กับน้องๆ

โรงเรียนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม โดยการจัดบูธกิจกรรม        

ระบบการกรองน้ำา ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปู และจัดบูธกจิกรรม

ห้องเรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม และระบบน้ำาประปา ท่ีโรงเรยีนสเุหรา่ 

บางชัน

สาธารณูปโภคเพื่องานบริการ
 กัสโก้ ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค บำารุงรักษาและเปลี่ยน

ทดแทนเครื่องจักรอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน เพื่อการบริการระบบ

สาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

บางปู : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. 6B

แหลมฉบัง : งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน T-1

มาบตาพุด : งานปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำา 

สมุทรสาคร : งานเปลี่ยนทุ่นลอยและใบพัด

สืบสานวัฒนธรรม และประเพณี
 กัสโก้ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย ถวาย         

เทียนพรรษาและเครื่องสังฆภัณฑ์ แด่วัดบริเวณโดยรอบ           

นิคมอุตสาหกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 
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	 ปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง	PM2.5	กำาลังเป็น												

ปัญหาใหญ่	 ท่ัวโลกต่างหันมาให้ความสนใจต่อการลด														

การปล่อยก๊าซพิษเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ	การใช้รถยนต์																	

ก็เช่นกัน	เริ่มท่ีจะมีการเปล่ียนผ่านจากเครื่องยนต์

สันดาป	ซึ่งปล่อยก๊าซพิษเป็นปริมาณมากมาสู่										

การใช้พลังงานทางเลือก	เห็นได้จากหลายประเทศ												

รวมถึงประเทศไทย	เริ่มมีการนำารถยนต์	รถจักรยานยนต์									

และจักรยานที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาใช้ในชีวิตประจำาวันมากขึ้น

I Dea I Do : 

Urban 

E-Scooter

by GUSCO BCN

ระยะท�งที่วิ่งได้ : 25 - 30 กม./1 ชาร์จ แบตเตอรี่ 36V 14Ah
คว�มเร็วสูงสุด : 52 กม./ชม.
คว�มเร็วเฉลี่ย : 35 - 50 กม./ชม.
ระยะเวล�ต่อก�รช�ร์จแบตเตอรี่ : 5 - 6 ชั่วโมง
ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รประจุไฟ : 2.25 บาท
ขน�ดมอเตอร์ : BLDC Motor 36V 500W
อัตร�ก�รกินกระแส : ออกตัวสูงสุด 28A
กระแสต่ำ�สุดที่คว�มเร็วคงที่ : 14A
ขน�ดวงล้อ : 8 นิ้ว รวมยาง 3.00-4
คว�มส�ม�รถไต่เนิน : มากกว่า 30o

ต้นเหตุของมลพิษ ถอดออกซะเลย เริ่มปฏิบัติก�ร

เสร็จแล้ว!!.. จ่อย.. จี๊ดจ๊�ด

ติดตั้งมอเตอร์ไร้แปลงถ่�น

ติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้�

กัสโก้
หน่วยงานบางชัน	

จึงมีแนวคิดที่จะดัดแปลง
ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า	และนำามา
ใช้งานประจำาเพื่อสร้างความตระหนัก
ในการรักษ์สิ่งแวดล้อม	และลดการ

ปล่อยก๊าซพิษสู่บรรยากาศ	
โดยมีอุปกรณ์ในการจัดทำา

ดังนี้	

ส�วนประกอบ “Urban E-Scooter”ส�วนประกอบ “Urban E-Scooter”

สเตอร�หน�า 13 ฟัน

ฟรีสเตอร�หลัง 18 ฟัน

โซ�จักรยาน #25
Brushless DC Motor 36V 500W

+ กล�องควบคุมมอเตอร�

มือเบรคไฟฟ�า คันเร�งไฟฟ�า+สวิทช�
+ไฟโชว� 

กล�องควบคุม 

เครื่องชาร�จไฟ

แบตเตอรี่ Seal lead acid
12V 14Ah

สวิทช�เมนไฟ

ขั้วชาร�จไฟ
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“Boot Camp”
ค่ายวัฒนธรรมรักษ์น้ำา     
เยาวชนรุ่นใหม่	กับการพัฒนา	

และสร้างนวัตกรรม “น้ำา”
 SN Group ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ Envi Mission         
ค่ายวัฒนธรรมรักษ์น้ำา ช่วงเดือน ก.ค. ถึง ส.ค. 62 ท่ีผ่านมา          

โดยพาทีมเยาวชนท่ีผ่านการคัดเลือกจากการประกวดแนวคิด 

“วัฒนธรรมรักษ์น้ำ�” ทั้งหมด 40 ทีม ไปเข้าค่าย Boot Camp 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้แนวคิดและฝึกปฏิบัติให้เยาวชน        

เกิดการมีส่วนร่วมเก่ียวกับการดูแลทรัพยากรน้ำา และสิ่งแวดล้อม 

ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ.สระบุรี 

 กิจกรรมในครั้งนี้ SN Group ได้นำา “Water Journey” 
ซึ่งเป็น Educational Board Game สื่อการเรียนการสอนใน    

รูปแบบใหม่ ไปให้น้องๆ ใน Boot Camp ได้ร่วมเล่น เพื่อเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีช่วยสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฏจักรของน้ำา ท้ังการ

หมุนเวียนตามธรรมชาติ และจากกิจกรรมการใช้น้ำาด้านต่างๆ         

ของมนุษย์ รวมไปถึงการชว่ยสรา้งวฒันธรรมการใชน้้ำาอย่างถกูตอ้ง

และช่วยกันดูแลรักษาให้เรามีทรัพยากรน้ำาและสิ่งแวดล้อมได้      

อย่างยั่งยืน 

 น้องๆ เยาวชนท่ีมารว่มคา่ยครัง้น้ี ยังไดเ้รยีนรูก้ารคดิเชงิออกแบบ 

หรือ Design Thinking และนำาเสนอโครงงานต้นแบบ Prototype 

แนวคิดโครงงานวัฒนธรรมรักษ์น้ำา โดยมีพี่ๆ ทีมงาน SN Group 

ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้คำาปรึกษาแนะนำา เพื่อให้น้องๆ ได้นำาไปพัฒนา 

และต่อยอดสู่การนำาไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำาวัน และเพ่ือ

ชมุชนของตนเองอีกดว้ย โดยจะมกีารคดัเลอืกโครงงานของเยาวชน 

10 ทีม เพื่อไปแข่งขันรอบสุดท้ายในวันที่ 4 ธ.ค. 62 นี้
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พัฒนาคุณภาพชีวิต...
ที่ชุมชนหมู่ 5 คลองเจ็ก

  ฉบับน้ี เร�จะพ�ทุกท่�นไปเท่ียวชมรอบรัว้นิคมอุตส�หกรรมล�ดกระบัง ห่�งออกไปประม�ณ 

8 กิโลเมตร เร�จะได้พบกับทุ่งน�เขียวขจีของชุมชนหมู่ 5 คลองเจ็ก ที่คนในชุมชนส่วนใหญ่        

มอี�ชพีทำ�น� ทำ�ไร ่แต่เร�กไ็ดไ้ปพบอีกหน่ึงอ�ชพีท่ีน่�สนใจ คอื ก�รปลกู “เมลอ่น” บนแปลงน� 

เร�ไปคุยกับเจ้�ของไอเดียนี้กันเลยค่ะ 

  ฟาร์มเมล่อนแห่งน้ีได้เปิดต้อนรับคนในชุมชน และผู้ท่ีต้องการศึกษาข้อมูล         

เพ่ือพูดคุยเก่ียวกับการทำาเกษตรอินทรีย์ การทำาแปลงนาให้เกิดรายได้ ช่วยให้คน     

ในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น “เมล่อน” จึงเป็นสินค้าของชุมชนที่เกิดจากกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกันของท้องถิ่นท้ังภาครัฐและเอกชน ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

  หากท่านผู้อ่านสนใจศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

และเย่ียมชมผลติภัณฑ์ตน้แบบของชมุชนหมู ่5 คลองเจ็ก สามารถติดตอ่สอบถาม

ได้ที่ คุณจิรโชค อัศวสุขี เจ้�ของฟ�ร์มเมล่อน โทร. 092-343-9994

คุณจิรโชค อัศวสุขี
เจ้�ของฟ�ร์มเมล่อน

“Cheaw47 Farm Melon”
เล่าความเป็นมาจากที่เคยทำางานบริษัทเอกชน

เขาได้มีความคิดที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำางานมนุษย์เงินเดือน

ไปสู่การหารายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

โดยเริ่มศึกษา และลงทุนปลูกเมล่อนบนแปลงนาของครอบครัว

ในเขตพื้นที่ชุมชนหมู่ 5 คลองเจ็ก 

หลังจากที่ประสบความสำาเร็จในการทำาฟาร์มเมล่อน 

คุณจิรโชคก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับ

ชุมชนโดยรอบ 
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 เมือ่ปี 2005 มกีารเรยีกคนือาหารจำานวนมากในยุโรป เนือ่งจากพบการปนเป้ือนของอาหารจาก

หมึกพิมพ์ ซึ่งหมึกพิมพ์นี้มาจากบรรจุภัณฑ์อาหารนั้นเอง หมึกพิมพ์สามารถปนเปื้อนลงสู่อาหารได้

ด้วยกลไกท่ีแตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์ ดังนั้น ซิกเวอร์คจึงมีหมึกพิมพ์เกรดพิเศษสำาหรับ        

บรรจุภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะ พร้อมกันนี้ซิกเวอร์คยังมีการจัดฝึกอบรมหัวข้อ “เรื่องคว�มปลอดภัย

ของหมกึพิมพ์” ให้กบัผู้ประกอบการท่ีสนใจอีกดว้ย หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจ สามารถตดิตอ่

สอบถามคุณภควัฒน์ โทรศัพท์หมายเลข 063-202-0940 

 ซิกเวอร์ค บริษัทผู้ผลิตหมึกพิมพ์สำาหรับ
การพมิพบ์รรจภุณัฑช์ัน้นำาของโลก มบีริษทัแม่
ท่ีประเทศเยอรมัน เปิดดำาเนินการธุรกิจ             
หมกึพมิพม์านานกวา่ 180 ป ีมคีวามเช่ียวชาญ 
รอบรู้เร่ืองหมึกพิมพ์ และสารเคลือบ มีสาขา    
อยู่ทั่วโลก โดยสาขาในประเทศไทยตั้งอยู่ที่    
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เปิดดำาเนินการ
ตั้งแต่ปี 2000 ซึ่งมีการผลิตกว่า 10,000 ตัน
ต่อปี กลุ่มลูกค้าได้แก่โรงพิมพ์ชั้นนำา พร้อม
เจ้าของแบรนด์รายใหญ่ 

 ซกิเวอรค์ไดมี้นโยบายในสว่นของการรกัษาสิง่แวดลอ้มมาอย่างยาวนาน 

ท้ังการใชท้รพัยากรอย่างรูค้ณุคา่ เลอืกใชว้ตัถุดบิท่ีไมเ่ป็นพิษอย่างชาญฉลาด 

เชน่ นโยบายการห้ามใชโ้ทลอีูนจากบรษิทัแม ่เน่ืองจากโทลอีูนมคีวามเป็นพิษ 

ต่อบุคลากร และผู้บริโภค ทั้งยังทำาร้ายสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

 ในการร่วมงานกับบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด (กัสโก้)          

ซิกเวอร์คได้ประสานงานกับกัสโก้ในหลายๆ โอกาส ซึ่งได้รับการบริการที่ดี

จากกสัโกเ้สมอมา โดยเฉพาะในเรือ่งของการจัดการดแูลระบบสาธารณปูโภค 

ควบคู่กับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 

การเก็บขยะรอบชุมชน ลดมลพิษทางน้ำา พร้อมปรับปรุงคุณภาพของน้ำา         

ท่ีปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม และยังมีส่วนช่วยเหลือโรงเรียน ชุมชนใกล้เคียง 

พร้อมทั้งสานสัมพันธ์กับผู้ประกอบการอีกมากมายในนิคมฯ

เกร็ดความรู้
คู่นิคมฯ



ภู  ก็ต
ปกหมุด

ที่

G-Quiz

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด e-mail : info@gusco.co.th
www.gusco.co.th

540 อ�ค�รเมอคิวรี่ท�วเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2658-6299 โทรส�ร : 0-2658-6293, 0-2658-6604
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  กสัโก ้ไดร้บัความไว้วางใจจากบรษิทั ทา่อากาศยานไทย 

จำากัด (มหาชน) หรือ ทอท. ในการบริหารจัดการควบคุม   

และบำารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบผลิตน้ำาประปา

ภายใน “ท่าอากาศยานภูเก็ต” เป็นระยะเวลา 3 ปี โดย              

เริ่มดำาเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 

  ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของกัสโก้ 

ช่วยสร้างความมั่นใจในการดูแลธุรกิจของลูกค้า 

ด้วยระบบการจัดการท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม 

พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการช่วยเหลือ 

และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่าง           

ทันท่วงที พร้อมรับประกันผลการดำาเนินงาน             

ให้ลูกค้าได้ไว้วางใจในการมอบความรับผิดชอบ

ด้านการจัดการระบบให้แก่เรา “กัสโก้” 

GUSCO พันธมิตรระบบน้ำาที่คุณไว้วางใจ ติดต่อสอบถามข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ 

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2658-6299 

เฉลยคำาตอบท่ีถูกต้องของฉบับเดือน	เม.ย.	-	มิ.ย.	62	SN	Group	ร่วมมือกับคณะวิศวฯ	จุฬาฯ																										

จัดทำาสื่อบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา	(Educational	board	game)	ภายใต้ชื่อว่า	“Water Journey” 

มีผู้โชคดีได้รับรางวัล	5	ท่าน	ดังนี้ค่ะ

1. คุณสุนิต� นกลอย  บจก. น�สโตะ (ประเทศไทย) นิคมอุตส�หกรรมบ�งปู

2. คุณส�ริศ� สุขเรือง บจก. เบฟโปร เอเชีย นิคมอุตส�หกรรมบ�งชัน

3. คุณนงคร�ญ แก้วไฟ บมจ. พัฒน์กล นิคมอุตส�หกรรมภ�คเหนือ จ.ลำ�พูน

4. คุณขวัญจิร� เจี้ยงรักษ� บจก. ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์  นิคมอุตส�หกรรมสมุทรส�คร

5. คุณส�ยชล ถ�วรพลศิริ บจก. โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส สำ�นักง�นใหญ่

คำาถามฉบับเดอืน ก.ค.-ก.ย.62 

กสัโก ้ริเ่ริม่ โครงการ “สีสนัส่ิง

แวดล้อม” จัดกิจกรรมเพื่อสิ่ง

แ ว ด ล้ อ ม อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง 

ปัจจุบันเป็นปีที่เท่าไหร่ 

1. ปีที่ 14 ข. ปีที่ 18 ค. ปีที่ 

20

เรายังคงมีคำาถามให้ค้นหาคำาตอบภายในวารสารเล่มที่ทุกท่านอ่านนี้ค่ะ ลุ้นรับของที่ระลึก Eco Friendly กับเรา จำานวน 5 รางวัล 

โดย scan QR Code เพื่อส่งคำาตอบ หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และร่วมสนุกตอบคำาถามที่ www.gusco.co.th หัวข้อ G-QUIZ          

หรือส่งคำาตอบได้ที่ info@gusco.co.th หมดเขตส่งคำ�ตอบ วันที่ 6 พฤศจิก�ยน 2562 ค่ะ

คำาถามฉบับเดือน	ก.ค.	-	ก.ย.	62	

กัสโก้ ริเริ่มโครงการ “สีสันสิ่งแวดล้อม” 

จัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันเป็นปีที่เท่าไหร่ 

 ก. ปีที่ 14

 ข. ปีที่ 18

 ค. ปีที่ 20


