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โดย ณัฏฐา ชอบจิตต์

บทความ ทัศนะและความคิดเห็นของวารสารกัสโก้ ทูเดย์ เป็นของทีมบรรณาธิการเท่านั้น

มิได้เป็นนโยบายหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด แต่อย่างใด

Today

กัสโก ทูเดย

	 คนพร้อม	ใจพร้อม	ไปด้วยกัน	ทีมบุคลากรของกัสโก้
ร่วมผนึกก�าลังสร้างความแข็งแกร่งจากภายในองค์กร					
ด้วยการส่งเสรมิวฒันธรรม	BLUE	และความคดิสร้างสรรค์
ในการท�างานของพนักงาน	 ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือ											
ที่เหมาะสมในการสร้างงานบริการมูลค่าสูงแก่ลูกค้า											
(Creative, Culture & High Value Services) 

	 ปี	2559	กัสโก้จัดโครงการสีสันสิ่งแวดล้อม	ต่อเนื่อง
เป็นปีที่	 11	 ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์	 ได้เชิญชวนทีมงาน											
บ�ารุงรักษา	 ร่วมให้บริการลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม	
ภายใต้ชือ่ GUSCO Care แบ่งปันแลกเปลีย่นประสบการณ์	
การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรกับลูกค้า	 1	 โรงงาน														
1	 นิคมอุตสาหกรรม	 และร่วมเติมความรู ้ความเข้าใจ										
เก่ียวกับระบบการจัดการน�า้ให้กับน้องๆ	 เยาวชน	 รวมถึง
ส่งเสริมสภาพแวดล้อม	 ความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ
นิคมอุตสาหกรรม	

	 ด้วยความเป็นพันธมิตรที่ดีกับสังคม	และสิ่งแวดล้อม	
ภายใต้ฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโมเดล	
ประเทศไทย	4.0	การ “รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน” 
ท�าให้กัสโก้วันนี้มีพลังสร้างสรรค์จากพนักงานในการ													
ร่วมกันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานบริการ เพื่อให้ลูกค้า             
พึงพอใจยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ  

High
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โดย คุณธีรวีร์ ฤทธิเนตร

ผู้จัดการส่วนงานบำารุงรักษา

 ส่วนงานบ�ารุงรักษา มีหน้าที่ก�ากับ ดูแล ควบคุม ด้านการ         
บ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ ภายในระบบสาธารณปูโภค และ
สิ่งอ�านวยความสะดวกของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) และโครงการท่ีกัสโก้เป็นผู้ดูแล เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อม           
ใช้งานอยู่เสมอ ปัจจุบันมีจ�านวน 24 หน่วยงาน/โครงการ ทั้งนี้ได้มี
การพฒันาทักษะความรู ้ความช�านาญ ให้กบับคุลากรทัง้ในสายงาน
บ�ารุงรักษาและปฏิบัติการ และยังได้มีการจัดตั้งทีมงานนวัตกรรม 
(Innovation Team) ขึ้น เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมที่จะท�าการ
คิดค้นนวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน             
โดยน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน/โครงการต่างๆ

	 นอกจากนีส่้วนงานบ�ารงุรกัษาได้ตระหนกั	และสนบัสนนุนโยบาย
ด้านการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ	เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและรายได้เข้ามาสู่
บรษิทัฯ	ของเรา	โดยการให้การสนบัสนนุงานด้านการพัฒนาธรุกจิใหม่
อย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ	ดงัจะเหน็ได้จากทีไ่ด้มีส่วนร่วมสนบัสนนุ
หน่วยงาน/โครงการต่างๆ	ในด้านการเข้าพบลกูค้า	เพือ่น�าเสนองานให้
บรกิารงานบ�ารงุรกัษาเชงิรกุ	(Proactive	Maintenance)	ให้กบัลกูค้า	
ซึง่ในปี	2559	ทีผ่่านมากท็�าให้เราได้มโีอกาสได้งานให้บรกิารงานบ�ารงุ
รักษาเชิงรุกกับลูกค้า	 และได้น�าเสนองานให้บริการงานบ�ารุงรักษา										
เชิงรุกกับลูกค้าเพิ่มขึ้นหลายราย	ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี	

งานบริการ
บำารุงรักษา
(Maintenance Services)

	 ทั้งนี้ขอบเขตของงานให้บริการงานบ�ารุงรักษาเชิงรุก	 (Proactive	
Maintenance)	 ประกอบด้วย	 งานบ�ารุงรักษาทั่วไป	 และงานบ�ารุงรักษา
เชิงพยากรณ์	 (Predictive	 Maintenance)	 เช่น	 งานบริการถ่ายภาพ											
ความร้อน	 (Thermography	 Scan),	 งานตรวจวัดระบบสายดิน																	
(Grounding	 Inspection),	 งานตรวจวัดคุณภาพระบบไฟฟ้า	 (Power													
and	 Energy	 Quality	 Analysis),	 งานตรวจวัดแรงส่ันสะเทือนทางกล	
(Vibration	 Inspection)	 และงานตรวจวัดการเยื้องศูนย์เครื่องจักร																
(Laser	Alignment	Inspection)	
	 โดยภาพรวมงานให้บริการงานบ�ารุงรักษาเชิงรุก	 (Proactive														
Maintenance)	ต่างกไ็ด้รบัผลตอบรบัทีด่จีากลกูค้า	ทัง้นีส่้วนงานบ�ารงุรกัษา	
กห็วงัเป็นอย่างยิง่ว่า	ในปี	2559	และปีต่อๆ	ไป	เราจะได้มโีอกาสได้ให้บรกิาร
งานบ�ารุงรักษากับลูกค้าในธุรกิจอื่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	อย่างไรก็ดีส่วนงาน
บ�ารุงรักษายังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการด�าเนินงานในทุกๆ	 ด้าน	 โดยมุ่งเน้น							
การท�างานท่ีทุกคนมีส่วนร่วม	 และการที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก													
ทุกส่วน/ฝ่าย	 ทุกหน่วยงาน/โครงการ ทั้งนี้ก็เพื่อคุณภาพของงานและ           
การบริการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของ GUSCO นั่นเอง
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โดย คุณสายชล ถาวรพลศิริ 

จนท. บริการด้านสิ่งแวดล้อม

	 ภายหลังจากมีการปรับปรุงมาตรฐานควบคุม									
ก า ร ร ะบายน�้ า ทิ้ ง จ า ก โร ง ง านอุ ต ส าหกร รม																													
นิคมอุตสาหกรรม	และเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น	 โดยสาระส�าคัญที่มีการ											
เพิ่มเติม	 คือ	 การก�าหนดมาตรฐานของสีน�้าทิ้ง               
ที่ระบายออกสู่แหล่งน�้าสาธารณะ ให้มีค่า          
ไม่เกิน 300 ADMI วิเคราะห์โดย วิธี ADMI 

ADMI ย่อมาจาก American Dry                      
Manufacturers Institute เป็น                           
หน่วยมาตรฐานในการวัดสี เพื่อตรวจสอบ                   
การปนเปื้อนของสีย้อม (Dry) และเม็ดสี 
(Pigment) ในน�้าเสีย

	 ซึ่ ง เดิมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร	์
เทคโนโลยี	 และสิ่งแวดล้อม	 ฉบับที่	 3	 (พ.ศ.	 2539)						
เรื่อง	 ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้ง													
จากแหล่งก�าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม	 และ													
นิคมอุตสาหกรรม	 ได้ก�าหนดมาตรฐานสีน�้าทิ้งไว้ว่า	
ต ้องไม่เป ็นที่พึงรังเกียจ	 โดยประกาศกระทรวง																				
วิทยาศาสตร์ฯ	 ฉบับนี้จะมีผลยกเลิกทันทีที่ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล ้อม																	
เรื่อง	 ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้ง														

จากโรงงานอุตสาหกรรม	 นิคมอุตสาหกรรม																
และเขตประกอบการอุตสาหกรรม	 ประกาศใน											
ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่	 133	 ตอนพิเศษ	 129ง														
ลงวันที่	 6	 มิถุนายน	 2559	 มีผลบังคับใช้	 นั่นคือ													
วันที่	5	มิถุนายน	2560
	 อย่างไรก็ดีส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้ง
ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรม	 และมีการระบาย												
น�้าทิ้งลงสู่ระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลางของนิคมฯ	
ต้องถือปฏิบัติตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	ฉบบัที	่78/2554	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์
ทั่วไปในการระบายน�้าเสียเข้าสู่ส่วนกลางในนิคม
อุตสาหกรรมเป็นส�าคัญ	 จนกว่ามีจะการปรับปรุง
มาตรฐานการระบายน�้าทิ้งตามประกาศการนิคมฯ	
ให้สอดรับตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	
และสิ่งแวดล้อม	
	 ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม	นิคมอุตสาหกรรม	
และเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมที่มีการ
ระบายน�้าทิ้งลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะนั้น	 ต้องถือ
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมฯ	ทีมี่การปรับปรุงใหม่น้ี	โดยเคร่งครดั	
ตั้งแต่วันที่	5	มิถุนายน	2560	เป็นต้นไป
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Safety

โดย คุณพุฒศราณี ติรพัฒนเจริญ

จนท. ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาวุโส

HR Corner

ที่มา https://th.jobsdb.com/th-th/articles

	 ฤดูฝนปีนีห้ลายพ้ืนทีอ่าจประสบภยัฝนตกหนกัต่อเนือ่ง	ท�าให้เกดิน�า้ท่วมขัง
รอการระบายในพื้นที่	แต่เพื่อเป็นการไม่ประมาท	เราจึงไม่ควรนิ่งนอนใจ	เพราะ
หากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือน�้าป่าไหลหลาก	อาจยกระดับกลายเป็นน�้าท่วมได	้
เรามาดูวิธีการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาน�้าท่วมเพ่ือเป็นแนวทางป้องกัน									
หรือบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล				
หรือแต่ละพื้นที่	ดังนี้	

1. ตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ใกล้เคียงว่ามีโอกาสเส่ียงที่จะโดนน�้าท่วมหรือไม่ 
ส�าหรบัประเทศไทยแล้วเราสามารถหาข้อมลูได้จากหลายแหล่ง	ทัง้ข้อมลูจาก
สื่อมวลชนหรือหน่วยงานราชการท่ีให้ข้อมูลทางสภาพอากาศและข้อมูลน�้า								
ในเว็บไซต์ต่างๆ	เช่น	เว็บไซต์ส�านักการระบายน�้า	กรุงเทพมหานคร	http://
dds.bangkok.go.th/LFCC/pages/pageWeather.aspx	 หรือส�าหรับผู้ที่
อาศัยในต่างจังหวัดก็สามารถติดตามประกาศได้จากกรมอุตุนิยมที่เว็บไซต	์
http://www.tmd.go.th/index.php	 ส�าหรับผู้ที่ต้องเดินทางก็สามารถ										
หาข้อมูลได้จาก	 สายด่วนข้อมูล	 น�้าท่วม	 ของกรมทางหลวงที่เบอร์	 1586	
ตลอด	24	ชั่วโมง

2.	 ตรวจสอบประกันบ้าน (เผื่อเอาไว้) เผ่ือเกิดความเสียหายกับท่ีอยู่อาศัย																
ผู้อาศัยจะได้รับค่าชดเชย	ตรวจสอบเอาไว้ก่อนไม่เสียหาย

3.	 ตรวจทรพัย์สนิภายในบ้านทีอ่าจเกดิอนัตรายต่อผูอ้ยู่อาศยัหากเกดิน�า้ท่วม 
เช่น	 เตาแก๊ส	ปลั๊กไฟ	หรือก๊อกน�้าต่างๆ	ตรวจดูให้แน่ใจว่าทรัพย์สินเหล่านี้
อยู่ในสภาพที่สามารถปิดได้หรือไม่	 และคุณรู้วิธีปิดอย่างถูกต้องแล้วหรือยัง	
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ	ไฟดูด	หรือแก๊สระเบิดได้

4.	 เตรียมเครื่องมือท่ีจ�าเป็นเอาไว้รับสถานการณ์ ควรเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นและ                
เก็บเอาไว้ในท่ีท่ีหยิบได้ง่ายและเห็นได้ชัด	 ถ้าให้ผู้อาศัยทั้งหมดในบ้านรับรู้ด้วย																				
จะยิ่งดีมาก	 โดยสิ่งที่ต้องเตรียมเอาไว้	 ได้แก่	 รวบรวมเอกสารที่ส�าคัญต่างๆ	ของคุณ	
เช่น	 ทะเบียนบ้าน	 สมุดเงินฝาก	 หรือเอกสารประกันต่างๆ	 เก็บใส่ถุงกันน�้าเอาไว	้													
ไฟฉายพร้อมแบตเตอร่ีส�ารองในจ�านวนที่เหมาะสม	 วิทยุเพื่อรับฟังข่าวสาร	 อุปกรณ์
ปฐมพยาบาลหรือยารักษาที่จ�าเป็นส�าหรับบุคคลต่างๆ	 อย่าลืมเตรียมสิ่งของที่ใช	้									
ส�าหรบัดแูลคนชราหรอืเดก็	(หากม)ี	และสดุท้าย	คอื	อาหารและน�า้ดืม่	โดยเป็นอาหาร
ชนิดที่เก็บไว้ได้นานพอสมควร	เช่น	อาหารแห้ง

5. วางแผนเรือ่งการตดิต่อสือ่สารกบับคุคลรอบข้าง คนรูจ้กั หรอืหน่วยงานทีส่ามารถ
ให้ความช่วยเหลือได้ ว่าจะติดต่อได้อย่างไรบ้าง	 และด้วยวิธีอะไร	 ตามสภาพพื้นที	่												
ในแต่ละแห่งของบคุคลนัน้ๆ	หากสามารถเกบ็ทีอ่ยู	่เบอร์โทรศพัท์เอาไว้กับตัวจะดีมาก

6. ดแูลเรือ่งทรพัย์สนิ หรอืข้าวของ สิง่มค่ีาทีส่�าคญัทัง้หลายตามก�าลงัทีส่ามารถท�าได้ 
หากเกิดเหตุขึ้นจะได้ท�าการเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นไปไว้ในที่สูงเหนือพ้ืน	 และปล๊ักไฟ	
ส่วนรถหรือสัตว์เลี้ยงอาจฝากเอาไว้กับคนรู้จักที่ไม่เสี่ยงโดนน�้าท่วม	(ถ้าเป็นไปได้)

7.	 หาอุปกรณ์ป้องกันน�้าท่วม	 เพื่อลดความเสียหายให้ได้มากที่สุด	 เช่น	กระสอบทราย						
ผ้าคลุมพลาสติก

ที่มา : มติชนออนไลน์

7 ขั้นตอน
เตรียมรับมือน�้ำท่วม

 ทักษะการสื่อสารเป็นทักษะที่ส�าคัญมากในการใช้ชีวิต      
และในการท�างาน ถึงแม้ว่าเราจะมีความคิด ไอเดีย ดีแค่ไหน              
แต่ไม่รู้จักสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ก็คงไม่สามารถท�าให้ผู้อื่นรับรู ้
และเข้าใจได้ ที่ต้องพึงระวังไปมากกว่านั้นคือการที่พยายามจะ
ส่ือสาร แต่ไม่มคีวามช�านาญอาจถงึขัน้ท�าให้หลายฝ่ายเข้าใจผดิ 
เกิดปัญหาขึ้นและท�าให้เกิดความผิดพลาด เสียหายในที่สุด

1.	 ถ้าจ�าไมไ่ด้ต้องจด
	 บ่อยครั้งที่เราอยู ่ในการประชุมอันยาวนาน	 และมีข้อถกเถียง													

ข้อสรุปเกิดขึ้นมากมาย	ที่เราต้องน้อมรับไปปฏิบัติต่อ	หรือต้องน�าไป
ถ่ายทอดให้คนอยู่นอกห้องประชุมฟัง	 เพื่อน�าไปปฏิบัติติดตามงาน	
โดยส่วนใหญ่แล้วมักมีมากมายหลายข้อ	หลายเงื่อนไข	เพื่อกันพลาด	
จด	 หรือบันทึก	 เพ่ือไม่ให้ลืม	 อุปกรณ์การจดแล้วแต่ความถนัด														
บางคนถนัดวาดเป็นรูปภาพ	ก็สามารถท�าได้	หรือสมัยนี้ทันสมัยกว่า	
แค่คว้าสมาร์ทโฟนมาถ่ายภาพ	 เก็บเอาไว้ก็ได้เช่นกัน	 เอาที่ตัวเอง									
อ่านเข้าใจ	และน�าไปถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะดีที่สุด

2.	 จับประเด็นส�าคัญ
	 ในหนึ่งเรื่องราว	 หนึ่งค�าสั่งที่เราได้ยินมา	 มันอาจจะเป็นเรื่อง							

อารัมภบทต่างๆ	 นานา	 หรืออาจจะเป็นกลยุทธ์ยุทธศาสตร์อะไรท่ี											
ยาวเหยียดมากๆ	 ก็ได้	 ถ้าได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ส่งต่อสาร										
ก่อนจะไปบอกไปสั่งงานใคร	กรุณาเรียบเรียงใจความส�าคัญในสมอง
ตวัเองสักนดิ	ว่าเราจะไปเล่าต่ออย่างไรดี	ให้กระชบั	และเหมาะสมกับ
บรบิทของเนือ้งานมากทีส่ดุ	การสือ่สารท่ีดีไม่ใช่ว่าต้องไปพูดในทุกสิง่
ที่คุณได้ยินมา	ให้ผู้ฟังรับทราบ	ถ้ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับเนื้องาน	
ก็ไม่จ�าเป็นต้องพูด

6 เคล็ดลับฝึกทักษะกำรสื่อสำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 3.	 สื่อสารให้ตรงประเด็น

	 เมื่อเรียบเรียงจับประเด็นส�าคัญได้แล้ว	เวลาต้องถ่ายทอดต่อ	ก็อย่าอ้อมค้อม	พูดวนให้เกิดความสับสนไปอีก	
สาร	 เมื่อได้รับการสื่อต่อหลายๆ	 ทอด	 ก็ย่อมเกิดความบิดเบือนได้มากอยู่แล้ว	 อย่าไปพยายามจัดสรร																		
ปั้นค�าพูดให้ดูสวยงามแต่น�้าท่วมทุ่ง	 จนท�าให้ผู้ฟังต้องไปจับประเด็นอีกรอบหนึ่ง	 พูดให้ตรงประเด็น																				
จะย่นระเวลาได้อีกเยอะ	เอาเวลาไปท�างานดีกว่ามาถอดรหัสค�าพูด	ว่ามั้ยคะ

4.	 รู้ว่าต้องพูดอะไร กับใคร
	 ต้องวิเคราะห์ผู้รับสาร	ว่าเขาจ�าเป็นต้องรู้เรื่องไหน	แล้วไม่ควรรู้เรื่องไหนบ้าง	ต้องพูดอย่างไรเพื่อประสาน

ประโยชน์ของหลายๆ	 ฝ่ายให้ลงตัว	 ในเร่ืองเดียวกัน	 ถ้าเราให้ผู้บังคับบัญชาฟัง	 ก็ควรหยิบเอาประเด็น																				
ที่ผู้บังคับบัญชาสนใจมาเล่าให้ฟัง	 เพราะอาจมีผลต่อนโยบายบริหาร	 แต่ถ้าเราให้ผู้ใต้บังคับบัญชาฟัง																		
อาจจะต้องเล่าอีกมุมหนึ่ง	เป็นต้น

5.	 พยายามท�าความเข้าใจกับทั้ง 2 ฝ่าย
	 ยากที่สุดของการสื่อสาร	คือ	การเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างหลายๆ	ฝ่าย	ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจ

คนทั้ง	 2	 ฝ่าย	 ว่าแต่ละฝั่งมีความต้องการแบบไหน	 ในเรื่องใด	 และเค้าเหล่านั้นมี	 background	 ความรู้												
ในเรื่องราวต่างๆ	มาดีมากน้อยแค่ไหน	จะเห็นได้บ่อยครั้งว่า	บางคนไม่ได้ท�าการบ้านมาก่อนท�าการสื่อสาร	
แล้วหลุดพูดอะไรท่ีอีกฝ่ายไม่ควรรู้ออกมา	 หรือพูดในส่ิงท่ีอีกฝ่ายตามไม่ทัน	 เพราะไม่มีการปูพ้ืนฐาน																
เล่าย้อนเรือ่งราวทีน่่าจะเก่ียวข้องกบัการตดัสนิใจก่อนเลย	ท�าให้ผูฟั้งอาจจะต้องหาจดุเชือ่มเรือ่งราวเอาเอง
จนอาจเกิดเป็นความเข้าใจผิด	 หรือแต่งเกินเรื่องเดิมไปมาก	 ดังนั้นจึงควรใส่ใจ	 และท�าการบ้านก่อน																					
จะเช่ือมประสานประโยชน์ระหว่างหมู่คณะ	 มิใช่ทุกคนจะรู้ทุกเรื่องแบบที่เราคิดว่าเค้าน่าจะรู้	 และไม่ใช่													
ทุกคนจะเข้าใจในมุมมองแบบเรานะจ๊ะ	โปรดระวัง	และเมคชัวร์

6.	 อย่าใส่อารมณ์ตัวเอง
	 เรียกง่ายๆ	 ว่าอย่าดราม่า	 เมื่อเราเป็นคนตรงกลาง												

จะพูดจะคุยอะไรต้องระมัดระวัง	 อย่าใส่อารมณ	์								

เหตุผล	 และทัศนคติตนเองลงไปปรุงแต่งในสาร										

เพราะอาจจะท�าให้เกดิความขดัแย้งรนุแรงยิง่กว่าเดมิได้	

อย่าได้ออกความเห็นจนกว่าจะโดนขอร้องให้แสดง

ความคิดเห็น	ได้รับสารมาอย่างไร	หยิบประเด็นส�าคัญ

มาสื่อสารไปก่อน	เซฟตี้เฟิร์สยังใช้ได้เสมอ



6 สรุปกิจกรรมโครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ปี 2559

โดย ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์

5	ก.ย.	59	บจก.	สยามไวร์	เน็ตติ้ง	
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	จ.ล�าพูน

14	ก.ย.	59	บจก.	สยามวรชัย	นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
ผูอ้�านวยการ	สนง.	นคิมฯ	สมทุรสาคร	คณุคทัลยีา	ศลิารตัน์	ให้เกยีรตเิข้าร่วม

24	ส.ค.	59	บจก.	เอ	เจ	พลาสท์
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

1 โรงงาน 1 นคิมอตุสาหกรรม

ขอขอบพระคุณ
ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรม และบริษัทฯ 

ภายในนิคมอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม 
GUSCO Care กับเราในครั้งนี้ค่ะ

Care

	 กสัโก้	ไดเ้ริ่มจดัโครงการสีสนัสิง่แวดล้อม	

เมื่อป ี 	 2548	 ต ่อ เนื่องมาเป ็นป ี ท่ี 	 11																								

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือ																						

ส่งเสริมความรู้เรื่องน�้าและสิ่งแวดล้อมให้กับ																		

กลุ่มเยาวชน	 และร่วมส่งเสริมพัฒนาชุมชน							

ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี	 รวมท้ังร่วมกับลูกค้า	

โรงงานและผู้ว่าจ้าง	 การนิคมอุตสาหกรรม	

แห ่งประเทศไทย	 (กนอ.)	 ในการรักษา													

สภาพแวดล้อมพ้ืนท่ีบรเิวณนคิมอุตสาหกรรม 

 ปี 2559 กัสโก้ จัดกิจกรรมโครงการ      
สีสันสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชือ่ว่า “GUSCO 
Care” โดยมีจุดมุ ่งหมายในการเป ็น

พันธมิตรท่ีดีกับลูกค้า	 โรงงาน	 เพ่ือให	้														

ลูกค้าได้รู้จักกัสโก้ในด้านต่างๆ	 มากยิ่งข้ึน					

และไว้วางใจกัสโก้ในด้านการจัดการระบบน�้า	

และงานบริการอ่ืนๆ	 โดยทีมผู ้ เชี่ยวชาญ									

เฉพาะด้าน
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กัสโก้	มาบตาพุด	-	9	ก.ย.	59	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	และท�าความสะอาด
พื้นที่ภายในพระอุโบสถ	และศาลาวัด	พร้อมทั้งมอบชุดอังกะลุงให้แก่วัด	
เพื่อใช้ส�าหรับงานมหรสพต่างๆ	ณ	วัดมาบชลูด	จ.ระยอง

20	ก.ย.	59	บจก.	มิตซูบิชิ	อิเล็คทริค	ออโตเมชั่น	(ประเทศไทย)	
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

กัสโก้	ลาดกระบัง	-	15	ก.ย.	59	ผู้อ�านวยการ	สนง.	นิคมฯ	ลาดกระบัง	
คุณธาดา	สุนทรพันธุ์	มอบ	Water	box	ให้แก่	นักเรียนจากโรงเรียน							
วัดทิพพาวาส	เข้าเยี่ยมชมระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลางนิคมฯ	และ									
โรงผลิตน�้าประปาเพื่ออุตสาหกรรม	ณ	นิคมฯ	ลาดกระบัง

27	ก.ย.	59	บจก.	ดับบลิว	เอ็ม	เอส	ดีโป	
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้	จ.สงขลา

24	ส.ค.	59	บจก.	เอ	เจ	พลาสท์
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
21	ก.ย.	59	บจก.	ดิพโซล	(ประเทศไทย)	นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ผู้อ�านวยการ	สนง.	นิคมฯ	บางพลี	คุณพจนี	ศิลารัตน์	ให้เกียรติเข้าร่วม

28	ก.ย.	59	บจก.	สยามพีวีเอส	เคมิคอลส์	
นิคมอุตสาหกรรมบางปู

Care ชุมชน



8 Inside Out

 ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานกว่า 16 ปี 
กัสโก้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากร	 และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม	 สิ่งแวดล้อม											

ในระดับท้องถิ่น	 และระดับประเทศ	 เพื่อร่วมผลักดัน

ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลก	

	 อีกหนึง่ความภมูใิจในการมส่ีวนร่วมของพนกังาน 
คุณณัฐนารถ ประสมศรี ผู้จัดการฝ่ายงาน

สนบัสนนุด้านกลยทุธ์และเทคนคิ	กับการปฏบิตัหิน้าท่ี	

“ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ” 
ให้กับส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 สถาบัน									

เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ	 หรือ	 TQA	 ตั้งแต่ปี	 2557	

เป็นต้นมา

“มากกว่าคุณภาพ 
คือความภาคภูมิใจ”

 “รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นรางวัลท่ีให้แก่องค์กรท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ 
ตามแนวทางของ Malcom Baldridge National Quality Award - MBNQA                 
และเป็นรางวัลแห่งชาติที่ใช้มากกว่า	70	ประเทศทั่วโลก	เจตนารมณ์ของรางวัลนี้เพื่อสนับสนุนการน�าแนวทางของรางวัล
คุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปล่ียนวิธีปฏิบัติ									
ทีเ่ป็นเลศิ	เพือ่ให้นานาชาตเิห็นถงึความมุง่มัน่ในการยกระดบัมาตรฐานความเป็นเลศิในการบรหิารจัดการ	และเพ่ือประกาศ
เกยีรติคณุให้แก่องค์กรทีป่ระสบความส�าเร็จในระดบัมาตรฐานโลก	ในแต่ละปีจะมอีงค์กรผูส้มคัรมาจากหลากหลายวงการ						
ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติจึงมาจากหลากหลายธุรกิจ/อุตสาหกรรม	 เช่น	 การศึกษา							
การสาธารณสุข	 ธุรกิจการให้บริการ	 และธุรกิจการผลิตสินค้า	 เป็นต้น	 ส�านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติมีเกณฑ์ในการ									
คัดเลือกผู้ตรวจประเมินที่เคร่งครัดทั้งในเรื่องความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์และจริยธรรม	 เพื่อสร้างความมั่นใจว่า															
ผลการตรวจประเมนิจะโปร่งใส	และองค์กรผูส้มคัรจะได้ประโยชน์จากรายงานผลการตรวจประเมนิท่ีองค์กรผู้สมคัรทกุราย	
จะได้รับกลับไป	ดังนั้นการผ่านการคัดเลือกให้มาเป็นผู้ตรวจประเมินครั้งแรกในปี	2557	จึงเป็นความภาคภูมิใจล�าดับแรก	
นอกจากนี้งานผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาตินี้เป็นงานอาสา	 ผู้ตรวจประเมินมิได้มีรายได้จากการตรวจประเมิน									
แต่อย่างใด	จงึสร้างความภูมิใจในล�าดับที	่2	ทีเ่ราได้มโีอกาสได้ใช้ความรูค้วามสามารถให้เป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้นและประเทศ	
นอกเหนือจากความภูมิใจดังกล่าวแล้ว	สิ่งที่ได้รับจากการตรวจประเมินคือ	ท�าให้เราได้เรียนรู้กระบวนการท�างานที่ดีจาก
องค์กรทีไ่ด้ตรวจประเมนิแต่ละปี	ซึง่เป็นการเรยีนรูเ้พือ่น�าไปประยกุต์ใช้ต่อไปได้	นับเป็นประสบการณ์ทีห่าซ้ือไม่ได้จรงิๆ”
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Global Water Conference 2016
เดือน	 ส.ค.	 59	 กัสโก้	 ร่วมกับ	 ส.นภา	 (ประเทศไทย)	 ออกบูธแนะน�าบริการ									
ด้านการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคด้านน�้า	(ระบบผลิตน�้า	ระบบบ�าบัด
น�้าเสีย	 และระบบรีไซเคิล)	 ในงาน	 Global	 Water	 Conference	 2016																						
ณ	 เมืองย่างกุ ้ง	 ประเทศเมียนมา	 โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน																				
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ	และเอกชนในเมียนมาเป็นอย่างมาก

ลุยโคลน เปื้อนยิ้ม ปีที่ 5
กัสโก้	 ร่วมกับ	 ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร	 จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน											
ภายใต้ชื่อโครงการ	“ลุยโคลน	เปื้อนยิ้ม	อิ่มใจ	
คืนความสมบูรณ์สู่ชายฝั่ง”	 ปี	 5	 เพื่อส่งเสริม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 (ป่าชายเลน	
และชายฝ่ัง)	ณ	บรเิวณชายฝ่ังทะเลบ้านกระซ้าขาว	
ต.บางบ่อ	จ.สมุทรสาคร	เมื่อเดือน	ก.ค.	ที่ผ่านมา

วันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ปี 59
กัสโก้	 ร่วมกับส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	 และผู้ประกอบการ											
ภายในนิคมฯ	เก็บขยะชายหาด	เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล	ณ	ลานหินขาว	
หาดแม่ร�าพึง	จ.ระยอง	เมื่อเดือน	ก.ย.	ที่ผ่านมา

สาธารณูปโภคเพื่องานบริการ
กสัโก้	บ�ารงุรกัษา	และซ่อมสร้างสิง่อ�านวยความสะดวกภายในนคิมอตุสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง
บางพลี	 -	 งานเปลี่ยนชุดควบคุมพร้อมตู้คอนโทรล	Surface	Aerator
บางปู	 -	 งานติดตั้งเครื่องสูบระบายน�้าฝน
ล�าพูน	 -	 งานขุดเจาะบ่อบาดาล
มาบตาพุด	 -	 งานเปลี่ยนวาล์วและท่อจ่ายน�้า
	

กิจกรรม “วันแม่ ปี 2559”
กัสโก้	 หน่วยงานโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศ	 ร่วมพิธีถวายพระพร											
บริจาคโลหิต	 ขุดลอกคลอง	 และปลูกต้นไม้	 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ											
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา	84	พรรษา	12	สิงหาคม	2559	

คณะเยี่ยมชม
กัสโก้	 และ	 เจม	 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน�้า	 น�้าเสีย	 และ											
น�้ารีไซเคิล	 ต้อนรับคณะเยี่ยมชม	 จากสถาบันการศึกษา	 และองค์กรภาครัฐ										
และเอกชน	 ศึกษาดูงานของกัสโก้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	 และ
ศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรน�้าและสิ่งแวดล้อม	 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	
จ.ชลบุรี
1.	 ผู้ประกอบการนิคมฯ	แหลมฉบัง
2.	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3.	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย
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	 เร่ิมก่อตัง้โดยคณุส�ารวย	องิควร	ได้ชกัชวนผูส้งูอายใุนชมุชนทีส่นใจเล่นองักะลงุมารวมกลุม่กนั	
โดยมีคุณส�ารวยเป็นผู้ฝึกสอนอังกะลุงให้กับสมาชิกในวง	 ซึ่งโดยทั่วไปอังกะลุงเครื่องหนึ่ง																								
จะมีเสียงเดียว	 ดังนั้นการเล่นอังกะลุงให้เป็นเพลงจึงต้องใช้อังกะลุงหลายเครื่อง	 โดยมักจะให้ถือ
องักะลงุคนละ	2	ชิน้	(2	ตวัโน๊ต)	เมือ่ต้องการโน้ตเสยีงใด	นกัดนตรีประจ�าเสยีงนัน้กจ็ะเขย่าองักะลงุ	
การเล่นอังกะลุงจึงต้องอาศัยความพร้อมเพรียงเป็นอย่างมาก	 วงอังกะลุงวัดมาบชลูดจะรับเล่น																			
ในงานมหรสพต่างๆ	 ทั้งงานมงคลและงานฌาปนกิจศพ	 เป็นงานจิตอาสา	 เช่น	 งานฌาปนกิจศพ							
ของผู้ยากไร้	เป็นต้น
	 กัสโก้ได้มอบเครื่องดนตรีอังกะลุงให้กับวัดมาบชลูด	 จ�านวน	 1	 ชุด	 ทางวงได้น�ามาใช้เป็น							
อุปกรณ์เสริมส�าหรับซ้อมกันในวง	เนื่องจากช่วงซ้อมจะมีผู้เล่นมากกว่าช่วงออกงาน	มีเครื่องดนตรี
เพียงพอท�าให้คนในชุมชนสนใจเล่นอังกะลุงกันมากขึ้น	 จึงอยากขอขอบพระคุณกัสโก้ที่ให้																				
การสนับสนุนในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง	และหากท่านใดสนใจน�าวงอังกะลุงไปเล่นในงานต่างๆ	สามารถ
ติดต่อได้ที่คุณพ่อประทุม	ผ่องแผ้ว	เบอร์โทร	081-9967841

“น�้ำพริกปลำสลิดแห้ง” ชุมชนคลองคอต่อ 
บริเวณใกล้นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
	 ชุมชนคลองคอต่อ	ตั้งอยู่ที่	ต.บางปูใหม่	อ.เมือง	จ.สมุทรปราการ	ย้อนไปเมื่อหลายสิบปี
ที่แล้ว	 ได้มีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งตอนกรุงศรีอยุธยาแตก	 ตาแดงกับยายนาพากันหนีมาทาง										
ถนนสุขุมวิทสายเก่าและได้มาเจอที่ว่างเปล่าซึ่งได้มีร่องรอยการขุดลอกคลองค้างไว้	 ตาแดง							
และยายนาจงึได้ท�าการขดุคลองต่อจากเดมิทีค้่างไว้และได้สร้างครอบครวัอยูม่าถงึ	ณ	ปัจจบุนั	
จึงเป็นที่มาของชุมชนคลองคอต่อ	 ส่วนมากประชากรในหมู่บ้านมีอาชีพท�าประมงเป็นหลัก									
และบางส่วนกท็�ากะปิเป็นอาชพีด้วย	และอกีหนึง่ผลติภณัฑ์ทีข่ึน้ชือ่ของชมุชนคลองคอต่อกค็อื	
น�้าพริกปลาสลิดแห้ง	 ซึ่งชุมชนได้มีการแปรรูปปลาสลิดมาท�าเป็นน�้าพริก	 และปัจจุบันนี	้																	
น�้าพริกปลาสลิดแห้งนี้	ได้เป็นสินค้า	OTOP	ของจังหวัดสมุทรปราการ	

“อังกะลุง” จิตอำสำ ชุมชนมำบชลูด-ชำกกลำง 
บริเวณใกล้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

	 ล่าสุดนี้ทางชุมชนของเรา	 ได้รับการสนับสนุนชุดท�าอาหารจาก								
กัสโก้	ดิฉัน	นางวิไลลักษณ์	ม่วงตะเรียน	รองประธานชุมชน	ขอขอบคุณ	
กัสโก้	 ที่ได้ให้การสนับสนุนที่ดีเสมอมา	 ตลอดจนการได้มีส่วนร่วม												
ในการท�ากิจกรรมดีๆ	 ร่วมกันอีกมากมาย	 อีกท้ังยินดีท่ีจะเข้าร่วม													
กิจกรรมกับกัสโก้เช่นเคยนะคะ



11Outside Inบริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จ�ากัด 
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล�าพูน

	 ตัง้ขึน้เมือ่ปี	พ.ศ.	2533	ภายใต้ชือ่	บรษิทั	ยโูรเปียนเทก็ซ์ไทลส์	
จ�ากัด	ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	ฟิสบา	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	
เมื่อปี	 พ.ศ.	 2541	 ทั้งส�านักงาน	 และโรงงานตั้งอยู่ในเขตส่งออก								
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	เลขที่	76/3	หมู่	4	ต.บ้านกลาง	อ.เมือง	
จ.ล�าพูน	
	 บริษัท	ฟิสบา	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	 เป็นบริษัทลูกของบริษัท						
นิฮอนฟิสบา	 ประเทศญี่ปุ ่น	 ซึ่งเป ็นส่วนหนึ่งของคริสเตียน																											
ฟิชบาเคอร์	 กลุ่มบริษัทของประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ที่ด�าเนินการ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคหะ	สิ่งทอ	และผ้า	ผลิตภัณฑ์ของคริสเตียน
ฟิชบาเคอร์มีความหลากหลาย	และโดดเด่นเฉพาะตัว	ไม่ว่าจะเป็น	
การออกแบบ	สีสัน	ตลอดจนคุณภาพ	
	 ส�าหรับการให้บริการจากกัสโก้ที่ผ่านมา	 ทางเราขอขอบคุณ											
ที่ช่วยดูแลระบบสาธารณูปโภค	 ให้กับทางฟิสบามาด้วยดีตลอด											
และยงัช่วยเราดแูลด้านส่ิงแวดล้อม	ในด้านการคอยตรวจวดัคณุภาพ
น�้าเสียที่ออกจากโรงงานของเรา	 และเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะน�าให้กับ
ทางบริษัทฯ	เราด้วยดีเสมอมา

บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จ�ากัด (LUF)
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

	 LUF	 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศไทย	 และประเทศเกาหลีใต	้																
โดยผู้ถือหุ้นจาก	3	องค์กรหลัก	ได้แก่	Thai	Union	Frozen	Products	Public	
Company	Limited,	LF	Food	Corp.,	และ	CJ	Seafood	Corp.	 เริ่มด�าเนิน
ธุรกิจในปี	ค.ศ.	2535	มีก�าลังการผลิต	30,000	ตันต่อปี	โดยมีบริษัทย่อย	Lucky	
Union	Foods-Euro	Sp.	z	o.o.	ที่ประเทศโปแลนด์	ก�าลังการผลิต	10,000	ตัน
ต่อปี	มีลักษณะการผลิตแบบ	Make	to	order	

	 นอกจากนั้น	 LUF	 มีคู ่ค ้าหลักอยู ่ ท่ี											
Europe,	USA,	Australia,	New	Zealand,	
Asia,	 Middle	 East	 และ	 South	 Africa												
รวมถึงตลาดภายในประเทศเพ่ิมขึ้น	 และ												
จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า												
ของตนเองคือ	“ลัคกี้”	ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางจากผู้บริโภค	 เป็นอุตสาหกรรม
อาหารที่ เน ้นคุณภาพมีระบบการผลิตท่ี													
ถูกต้องตามมาตรฐานระดับสากล	 อาทิ														

ISO	9001:2008,	ISO	14001:2004,	BRC	Global	Standard,	MSC	(Marine	
Stewardship	Council),	 GMP,	HACCP,	 SQF,	 Kosher,	 Halal	 และ	Hal-Q											
โดยยึดมั่นในนโยบายความส�าคัญในด้านคุณภาพ	ความปลอดภัย	และการรักษา
สิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญท�าให้ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า	
	 ส�าหรับการบริการของกัสโก้นั้น	 ด้านสาธารณูปโภคระบบน�้าและระบบ								
บ�าบัดน�้าเสีย	 ไม่พบปัญหาในการใช้บริการ	 มีการตอบข้อซักถามและแก้ไข
สถานการณ์ต่างๆ	 ได้อย่างดีและรวดเร็ว	 มีการให้ค�าปรึกษาและข้อแนะน�าให้
ส�าหรบัลกูค้า	พร้อมสือ่สารฉบัไว	อกีทัง้ยงัมช่ีองทางการสือ่สารหลายรปูแบบ	ท�าให้
การประสานงานไม่ติดขัด	จึงท�าให้การร่วมงานกับทางกัสโก้เป็นไปได้ด้วยดีเสมอมา



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

12 รอบรู้มุ่งสู่อาเซียน (AEC)

	 ไทย
	 	
	 งานบริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 =	 งานบริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	
	 การดูแลทรัพย์สิน	 =	 การดูแลทรัพย์สิน	

	 บรูไน
	 	
	 งานบริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 =	 กิสมุ	เตาฟีร	อัลเคาะดะมาต	ลิ	
	 	 	 อัลมุคตะบะรอต	
	 การดูแลทรัพย์สิน	 =	 หิมายะฮ์	อัลอัมลาก

	 พม่า

	 งานบริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 =	 ตาต	ควอ	คาน	เมี้ย	สาน	ยา	วุน	สาว	มุ	เมี้ย
	 การดูแลทรัพย์สิน	 =	 เอียน	ฉาน	เมี้ย	ทิน	ตื้น	เย้

	 กัมพูชา

	 งานบริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 =	 เส	วา	มน	ตี	ปิ	โสธ	
	 การดูแลทรัพย์สิน	 =	 กา	แท	ตอม	ตรอบ	ส�า	บัด	

	 อินโดนิเซีย

	 งานบริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 =	 ลายานัน	ลาโบราโตรียูม	
	 การดูแลทรัพย์สิน	 =	 เปอเมอลีฮาราอัน	โปรเปอตี

	 ลาว

	 งานบริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 =	 เวียก	บอ	ลิ	กาน	ห้อง	ปะ	ติ	บัด	กาน	
	 	 	 วิ	ทะ	ยา	สาด	
	 การดูแลทรัพย์สิน	 =	 กาน	เบิ่ง	แยง	ซับ	สิน	

	 มาเลเซีย

	 งานบริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 =	 ปืรคิดมัตตัน	มักมาล	
	 การดูแลทรัพย์สิน	 =	 เปองูรุสซัน	เปอเยอลึงการาอัน	ฮัรตา
	 	

	 ฟิลิปปินส์

	 งานบริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 =	 มงา	เซอบิโซยล	งา	โลโบลาโตรยอ
	 การดูแลทรัพย์สิน	 =	 ฮาลามาน	งา	อาเซท	ปักปาปานาติลิ

	 สิงค์โปร์

	 งานบริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 =	 เคอเสวี่ย	สือเอี้ยน	ซื่อ	ฝูอู้	
	 การดูแลทรัพย์สิน	 =	 จือฉ่าน	กว๋านหลี่	ถี่ซี่

	 เวียดนาม

	 งานบริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	 =	 หยิก	วู	ฟ่อง	ธิ	เงียม	
	 การดูแลทรัพย์สิน	 =	 บ๋าว	ตรี	ต่าย	ฉาน

	 สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกแล้วกับคอลัมน์	 รอบรู ้มุ ่งสู ่อาเซียน										
(AEC)	 ส�าหรับฉบับน้ีเราขอน�าเสนอค�าว่า	 “งานบริการห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ / การดูแลทรัพย์สิน”	อ่านออกเสียงว่าอย่างไรมาดูกันค่ะ

ผู้โชคดีได้รับของที่ระลึก
1.	 คุณกิตติกร	พัฒนากิจการเจริญ	 บจก.	มาเล่ย์	เอ็นจิน	คอมโพเน็นท์	นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
2.	 คุณหทัยทิพย์	คิ้วสถาพร	 บจก.	เอ็ฟซีซี	(ไทยแลนด์)	นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
3.	 คุณพรรัมภา	พากเพียร	 บจก.	อูเอโนไฟน์	เคมีคัลล์	อินดัสตรี	(ประเทศไทย)	
	 	 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
4.	 คุณพิทักษ์	ด้วงค�า	 บจก.	ไทย-สแกนดิค	สตีล	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
5.	 คุณนภัทร	ดุมสูงเนิน	 บจก.	วนชัย	กรุ๊ป	นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

ค�าตอบเปิดดูง่ายๆ	 ในเล่มนี้นะคะ	 และร่วมสนุกส่งค�าตอบ	G-Quiz	 มาให้เราได้ที่กัสโก้หน่วยงานภายใน
พืน้ทีข่องท่านหรอืส่งเมล์มายงั info@gusco.co.th หรอืเข้าไปตอบในเวบ็ไซด์	www.gusco.co.th	หวัข้อ	
G-Quiz	หมดเขตส่งค�าตอบวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นี้  ลุ้นของที่ระลึกจ�านวน	5	รางวัลค่ะ

โครงการสีสันสิ่งแวดล้อม 

ปี 2559 “GUSCO Care” 

กัสโก้จัดกิจกรรมอะไรให้ลูกค้า

ในนิคมอุตสาหกรรม 

ก. Thermo Scan และ Grounding

ข. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ค. เปิดบ้านเยี่ยมชมระบบบำาบัดนำ้าเสีย

เฉลยค�ำถำม กัสโก้ทูเดย์ ฉบับเดือน เม.ย. - มิ.ย. 59 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ค�ำถำม คือ “ทีมพัฒนำนวัตกรรมของกัสโก้ 

น�ำเซลล์แสงอำทิตย์มำประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้ำนใด? ค�ำตอบที่ถูกต้องคือ ก. ปั๊มสูบน�้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ 

ขอมอบของที่ระลึกส�ำหรับ 5 ท่ำน ดังนี้ค่ะ

G-Quiz


