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ที่ปรึกษา
คุณศศินา	นภาศัพท์
คุุณวิรพจน์	ศุภธนสินเขษม
คุณเพ็ญจิต	เพิ่มพงศ์พันธ์
คุณกุลสวัสดิ์	ประจวบเหมาะ
คุณนันทาวดี	กิติศรี
คุณณัฐนารถ	ประสมศรี
คุณเกษร	วิจิตรวัฒนานนท์
คุณหฤษฎ์	ธิตินันทน์
คุณธีรวีร์	ฤทธิเนตร
คุณนพรัตน์	อมรลาภ

บทความ ทัศนะและความคิดเห็นของวารสารกัสโก้ ทูเดย์ เป็นของทีมบรรณาธิการเท่านั้น

มิได้เป็นนโยบายหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด แต่อย่างใด
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	 กัสโก้	 ร่วมกับบริษัทในเครือ	 เอ็สเอน	 กรุ๊ป	 ให้ความส�าคัญ				

กับทุกๆ	 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม	 โดยเริ่มจากการ				

สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน	การส่งเสริม

ความรู้เร่ืองน�้าและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน	 การพัฒนาระบบ									

การใช้น�้าให้กับสถานศึกษาท่ีมีน�้าใช้ไม่เพียงพอ	 รวมถึงการดูแล

สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน	

	 เพราะเราเข้าใจว่า	การด�าเนินธรุกิจท่ีดีต้องควบคู่ไปกับการดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมท่ีดีด้วย	 ไม่มีใครสามารถท�าสิ่งใดส�าเร็จได้												

โดยล�าพัง	พวกเรากัสโก้	จึงยึดมั่นในการเป็นพันธมิตรที่ดีกับลูกค้า	

และผู้ว่าจ้าง	 เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่สังคม	

และชุมชนต่อไป

	 เพราะมีสิ่งนี้	จึงมีสิ่งนั้น	เกี่ยวโยงกัน

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 เป็นทฤษฎีที่แท้จริง

ในการด�ารงอยู่ของมนุษย์	และสิง่แวดล้อม	

บนโลกใบน้ี	 หากเราร่วมกันสร้างสรรค	์			

สิ่งแวดล้อมท่ีดี	 ก็จะท�าให้เกิดการเก้ือกูล	

แล ะห ยุด ย้ังการท� าลายล ้ างสภาพ

แวดล้อมที่เป็นอยู่ได้

Go Together
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	 ตลอดระยะเวลาการด�าเนนิธุรกจิของกัสโก้	นอกเหนอืจากท่ีเราเป็นผูใ้ห้บรกิาร
ด้านบริหารจัดการระบบการจัดการน�้าและสิ่งแวดล้อม	 ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม	
พาณชิยกรรม	และชมุชนทัว่ประเทศ	เรายงัได้ด�าเนนิธรุกิจควบคูไ่ปกบัการสนบัสนนุ	
ส่งเสริมการให้ความรู้และสร้างจิตส�านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
เรือ่งน�า้	ให้แก่กลุม่เยาวชนและนกัเรยีนภายใต้สังกัดโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง	

กัสโก้ ใส่ใจ 
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดนไทย
โดย ณัฏฐา ชอบจิตต์

	 น้อมส�านกึในพระมหากรณุาธคุิณ	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี
กัสโก้	 ได้ร่วมกับบริษัทในเครือ	 เอ็สเอนกรุ๊ป	 ได้แก่	บริษัท	ส.นภา	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	
บริษัท	เจม	เอ็นไวรันเมนทัล	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	และ	บริษัท	เอสเอ็นจี	โซลูชั่นส์	จ�ากัด
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ลงพื้นที่โครงการพระราชด�าริฯ	 เพื่อ
หาแนวทางช่วยเหลือโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนที่ขาดแคลนน�้า	และการกักเก็บน�้า	

	 กัสโก้	 ได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนระบบการใช้น�้าภายในโรงเรียน	 และ
น�้าเพื่อการเกษตร	 ด้วยการออกแบบปั๊มสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์	 โดยใช้
แผงโซล่าเซลล์ท�าหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรง	
ผ่านโซล่าอินเวอร์เตอร์	 ควบคุมการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับให้กับปั๊มสูบน�้า							
จากแหล่งน�้า	 หรือถังเก็บน�้า	 เพื่อจ่ายน�้าใช้ในระบบประปาของโรงเรียน								
ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย	 รวมทั้งมอบถังเก็บน�้าเพื่อช่วย													
กักเก็บน�้าใช้ได้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง	
	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตในการถวายรายงาน	
โครงการปั ๊มสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์	 ให้แก่	 ศูนย์การเรียนต�ารวจ											
ตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมีฯ	 (ธนาคารอาคารสงเคราะห์อุปถัมภ์)	
จ.มุกดาหาร	เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2560	ที่ผ่านมา

ร่วมรับเสด็จ	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	
ณ	ศูนย์การเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดน
ใต้ร่มพระบารมีฯ	จ.มุกดาหาร	

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกโรงเรียน
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	 คณะท�างานเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กร	CCT#4	ของกสัโก้	และเจม	ได้ร่วมกนัรณรงค์เสรมิสร้างวฒันธรรม
องค์กร	 BLUE	 โดยจัดโครงการ “BLUE อำสำ” ปี	 2560	 ครั้งที่	 3	 ภายใต้ชื่อ “CCT#4G ท�ำดีเพื่อพ่อ”                 
ณ	 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�าริ	 ต�าบลเขากระปุก	 อ�าเภอท่ายาง	 จังหวัดเพชรบุรี	 เม่ือวันจันทร์ท่ี																					
12	มิถุนายน	พ.ศ.	2560	ที่ผ่านมา	
	 ผู้บริหาร	 และพนักงานร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์	 ซ่อมแซมจักรยาน	 โดยได้รับการสนับสนุน															
อะไหล่จักรยานบางส่วนจาก	บริษัท	ที.ซี.	ควิก	จ�ากัด	นิคมอุตสาหกรรมบางชัน	และเงินบริจาคส�าหรับจัดซื้อ
อุปกรณ์อะไหล่จักรยาน	 จากพนักงาน	 บริษัท	 ส.นภา	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 พนักงานกัสโก้	 และเจม																													
ทุกหน่วยงาน

กิจกรรม
BLUE อาสา ครั้งที่ 3 

“CCT#4G
ท�ำดีเพื่อพ่อ”

	 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้	 มีจุดประสงค์เพื่อเป็น						
ต้นแบบของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	 เพื่อให	้									
เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม	 ค่านิยม	 และทัศนคต	ิ												
ในการท�างาน	โครงการ	BLUE	อาสาเป็นหนึง่ในกจิกรรม
ท่ีคณะท�างานฯ	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการท�า
กิจกรรมร่วมกันของพนักงานในองค์กร	ที่เป็นประโยชน์
แก่สังคมและส่วนรวม	
	 จากทีผ่่านมาหลายๆ	หน่วยงานกไ็ด้มีการตอบสนอง	
กับวัฒนธรรมองค์กร	 BLUE	 เป็นอย่างดี	 มีการแสดง					
ความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะต่างๆ	 ซึ่งก็น�าไปสู่การแก้ไข
ปรับปรุงแนวทางการท�างาน	 การให้บริการต่อลูกค้า										
ดังที่พวกเราก็ได้ประจักษ์เห็นแล้วในหลายๆ	 โครงการ
กิจกรรมต่างๆ	 ที่ประสบผลส�าเร็จ	 และเป็นประโยชน	์							
ต่อองค์กรของเรา

	 ในนามของคณะท�างานเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร	ขอขอบคุณทุกหน่วยงานและบริษัทต่างๆ	ที่
มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็น
อย่างสงู	ท�าให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยด	ีท้ายนีจ้งึอยาก
จะขอให้พวกเราทุกคน	ทุกหน่วยงาน	ร่วมแรงร่วมใจ
กัน	ประสานพลัง	องค์ความรู้	ความสามารถ	ความ
คดิรเิริม่สร้างสรรค์	เพือ่การพฒันาอย่างต่อเน่ืองและ
ไม่หยุดยั้ง	 เพื่อความเข้มแข็งของ	 วัฒนธรรมองค์กร	
BLUE	ของพวกเรา
	

ขอเป็นส่วนหนึ่งในพลังอันยิ่งใหญ่นี้
ธีรวีร์ ฤทธิเนตร 

ประธานคณะท�างานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	
รุ่นที่	4	(CCT#4)
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	 นอกจากนั้น	SN	group	ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “SNG Mobile” ระบบผลิตน�้าแบบเคลื่อนที่	
ที่สามารถรองรับน�้าดิบได้หลากหลาย	SNG	Mobile	สามารถผลิตน�้าเพื่อใช้ได้ทั้งน�้าเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค	 สามารถน�าไปใช้ในพื้นที่ต่างๆ	 ที่อาจมีข้อจ�ากัดได้ตามความต้องการ	 เช่น	 พ้ืนที่ประสบอุทกภัย	
พื้นที่ขาดแคลนแหล่งน�้าสะอาด	 และกลุ ่มโรงงานที่ต้องการระบบผลิตน�้าแบบชั่วคราว	 เป็นต้น																											
ซึ่งการเปิดตัว	SNG	Mobile	ครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมชมงาน
	 การประชาสัมพันธ์บริการของ	SN	group	และ	GUSCO	ในครั้งนี้	 ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก	
ทั้งจากกลุ่มผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในนิคมฯ	ที่	 GUSCO	 ให้บริการอยู่	 นักธุรกิจ	 นักลงทุนจาก								
ต่างประเทศและจากภาคส่วนอื่นๆ	 ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่ก�าลังมองหาพันธมิตรในด้านการบริหาร										
จัดการน�้า	 ซึ่งทางบริษัทขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังว่าจะได้มีโอกาสให้บริการแก่ท่าน												
ในโอกาสต่อไป	ทั้งนี้หากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	สามารถติดต่อได้ที่	บริษัท	โกลบอล	ยูทิลิตี้	เซอร์วิส	
จ�ากัด	หรือ	GUSCO	เลขที่	 540	อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์	ชั้น	6	ถ.เพลินจิต	แขวงลุมพินี	 เขตปทุมวัน	
กรุงเทพฯ	10330	โทร	:	0-2658-6299	แฟกซ์	:	0-2658-6293	และเว็บไซต์	:	www.gusco.co.th	หรือ	
บริษัท	เอสเอ็นจี	โซลูชั่นส์	จ�ากัด	เลขที่	142	อาคารทู	แปซิฟิค	เพลส	ชั้น	21	ถ.สุขุมวิท	แขวงคลองเตย	
กรุงเทพฯ	10110	โทร	:	0-2653-0438-9	แฟกซ์	:	0-2653-3706

	 GUSCO	 ร่วมกับ	 บริษัท	 ส.นภา	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 บริษัท	 เจม																	
เอ็นไวรันเมนทัล	แมเนจเม้นท์	 จ�ากัด	และ	บริษัท	 เอสเอ็นจี	 โซลูชั่นส์	 จ�ากัด									
ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SN group ออกบูธในงาน “Thai Water Expo            
2017” ซึ่งเป็นงานจัดแสดงสินค้า	 บริการ	 และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม												
และการจัดการน�้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ	ณ	 ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค	บางนา	
เมื่อวันที่	 7	 -	 10	 มิถุนายน	 2560	 ที่ผ่านมา	 การออกบูธคร้ังน้ี	 SN	 group																								
ได้มีโอกาสเปิดตัวกลุ่มบริษัท	 การรวมตัวกันท�าให้เกิดความแข็งแกร่งและ															
ความสามารถในการเสนอบรกิารด้านระบบน�า้แก่ลกูค้าได้อย่างครบวงจร	ตัง้แต่
การออกแบบ-ก่อสร้าง-บริหารจัดการโครงการ	 การให้บริการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค	 โดยเฉพาะระบบน�้า	 งานวิเคราะห์คุณภาพน�้า	 รวมถึง								
งานบริการด้านวิศวกรรมและที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ	ภายในบูธมีการ
จัดพื้นที่ให้ค�าปรึกษาโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ	 ร่วมกับ
ทมีมาร์เกต็ติง้	ท่ีคอยให้ค�าแนะน�าแก่ผูท้ีส่นใจและมีปัญหาด้านการจดัการระบบน�า้	



06 BLUE Society
โดย คุณสายชล ถาวรพลศิริ เจ้าหน้าที่บริการด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโส

 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นปัจจัยส�คัญที่ก�หนดคุณภาพชีวิตคนจริงหรือไม่ ???? 
เราทุกคนน่าจะสามารถตอบค�ถามนี้ได้ดี เพราะ

.... หากเราไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แล้วจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีจริงหรือ 

.... หากเราไม่มีน�้า ไม่มีป่า ไม่มีแร่ธาตุ ไม่มีก๊าซธรรมชาติ ไม่มีพลังงานทดแทน ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมแล้ว เราจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้เช่นไรเล่า

 และเมื่อเราได้ค�ตอบ ค�ตอบนั้นล่ะค่ะที่จะท�ให้เราตระหนักในการส่งเสริม ปกป้องรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจะท�ให้เราอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลตราบนานเท่านาน

ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ถือว่าเป็นวันส�คัญ
ทางสิ่งแวดล้อมวันหนึ่งเลยนะคะ นั่นคือ

วันสิ่งแวดล้อมโลก
(World Environment Day) 
โดยในป ี 2560 นี้  โครงการสิ่งแวดล ้อม                  
แห่งสหประชาชาติ (UNEP : United Nations 
Environment Programme) จึงก�หนด
แคมเปญรณรงค์ภายใต้หัวข้อว่า 

“ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาต ิ
(Connecting people to nature : 
I’m with nature)” 
เพ่ือให้เราทุกคนได้ตระหนักว่า ชีวิตเราในทุกวัน        
ล้วนพึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติ เราจึงช่วยกันรักษา         
และอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล
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โดย คุณพุฒศราณี ติรพัฒนเจริญ

เจ้าหน้าที่ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาวุโส

HR Corner

 สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมำกจนส่งผลกระทบให้เรำพบเจอ
อยู่บ่อยๆ เช่น สภำพลมฟ้ำอำกำศที่ผิดแปลกไปจำกเดิม ภัยธรรมชำติที่รุนแรง
มำกขึ้น ฝนตกหนัก น�้ำท่วม แผ่นดินไหว พำยุที่รุนแรง ตลอดจนภำวะโลกร้อน 
(Global Thermal Warming) ซึ่งท�ำให้อำกำศร้อนจัดขึ้นทุกปี คนเกิด             
กำรเจ็บป่วยได้หลำยโรค และโรคหนึ่งที่พบได้โดยทั่วไป คือ โรคลมแดด หรือ
ฮีทสโตรค (Heat Stroke) ซึ่งอำจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

	 โรคลมแดด	หรอืฮทีสโตรค	(Heat	Stroke)	มสีาเหตมุาจากการทีร่่างกายไม่สามารถ
ปรับตัวกับความร้อนที่เกิดข้ึนจนเกิดภาวะวิกฤติ	 ซ่ึงในภาวะปกติร่างกายจะมีระบบ										
การปรับสมดุลความร้อน	เมือ่ความร้อนในร่างกายเพิม่ขึน้จะมขีบวนการก�าจดัความร้อน
ออกจากร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ	หากสมดุลน้ีเสีย	 ร่างกายไม่สามารถลดอุณหภูมิ
ความร้อนที่สร้างขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จะท�าให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้น	บางรายถึงขั้น
เสียชีวิตได้	 โรคลมแดดน้ีไม่ได้เกิดขึ้นทันทีที่สัมผัสกับอากาศร้อน	 แต่เกิดขึ้นได้จาก														
การอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นเวลานานหรือใช้ก�าลังกายในอุณหภูมิที่ร้อนสูง												
เมื่ออุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น	 อาจเริ่มมีอาการวิงเวียนศีรษะ	 ปวดศีรษะ	 อ่อนแรง															
และคลื่นไส้	 หากอุณหภูมิยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ	 อาจท�าให้เกิดอาการผิดปกติ	 เช่น	 สับสน										
พูดไม่ชัดเจน	 กระสับกระส่าย	 หรือเห็นภาพหลอน	 ในรายที่รุนแรงมากอาจท�าให้เกิด													
การชักเกร็งและมีอาการโคม่าได้ในที่สุด	 จะสังเกตได้ว่าเมื่อสัมผัสผู้ที่มีอาการจะพบ												
ตัวร้อนมากและมีผิวสีแดงกว่าปกติ	(flushing)

 ส�ำหรับกำรป้องกันโรคลมแดดในที่ท�ำงำน	 ควรจัดหาน�้าดื่ม								
ให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ	ดูแลสภาพพื้นที่ท�างาน	รวมทั้งระบบ
ระบายอากาศให้มีการถ่ายเทอากาศได้สะดวก	 หากสภาพอากาศ								
ร้อนมาก	 ควรหาวิธีลดความร้อนที่เกิดขึ้นกับร่างกาย	 เช่น	 ใช้น�้า											
พรมตามร่างกาย	ใช้พัดลมเป่าให้น�้าระเหย	หรือใช้ถุงน�้าแข็งประคบ
ตามรักแร้	คอ	หลัง	และขาหนีบ	ถ้ารู้สึกเหนื่อยมากควรรีบพักทันที	
หากต้องท�างานกลางแจ้งควรสวมหมวกป้องกัน	 สวมใส่เสื้อผ้าท่ี
ระบายความร้อนได้ด	ีหลกีเลีย่งการดืม่แอลกอฮอล์	หรอืยาบางชนดิ
ที่เพิ่มความร้อนให้ร่างกายได้	
	 สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้เราห่างไกลจากภาวะโรคและภัยธรรมชาติได	้
คือ	 การช่วยกันดูแลส่ิงแวดล้อม	 การปลูกต้นไม้	 ก็เป็นวิธีหน่ึง																			
ที่จะช่วยลดภัยธรรมชาติได้	 เปรียบเหมือนเพิ่มเครื่องฟอกอากาศ											
ให้กับโลกและเป็นการสร้างเกราะป้องกันความร้อนและมลภาวะ												
ที่เป็นพิษให้กับเราได้อย่างยั่งยืน

ดูแลสิ่งแวดล้อม ดูแลควำมปลอดภัย 

ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน

ที่มำ : https://www.bangkokhospital.com/index.php/th/diseases-treatment/heat-stroke

 บ่อยครั้งท่ีคนท�งานประสบปัญหางานล้นมือ ท�ไม่ทัน จนต้อง         
มานั่งปั่นหามรุ่งหามค�่า และส่งงานเอาในนาทีสุดท้ายเสมอ ขอแนะน� 
10 เทคนิคสุดเด็ดท่ีจะท�ให้งานเสร็จก่อนเวลา โดยคุณก็สบายใจ                 
งานที่ได้รับมอบหมายก็มีประสิทธิภาพ

1.		 สร้ำงพลังแอคทีฟ พลังท่ีว่าน้ีสร้างได้ไม่ยาก	 แค่คุณใส่ความรู้สึก
กระตือรือร้น	 หรือตื่นเต้นท่ีจะได้ท�างานนั้น	 เพียงเท่านี้พลังแอคทีฟ												
ก็จะส่งให้คุณอยากเริ่มต้นลงมือท�างานก่อน	 ก็หมายถึงโอกาสที่														
งานนั้นจะส�าเร็จก็มีมากกว่าคนที่ยังไม่ลงมือท�าเสียที

2.		 บรีฟตัวเองก่อน งานจะเสร็จเร็วได้ต้องมีการวางแผนที่ดี	 คุณจึง													
ควรท�า	To-do	list	จัดล�าดับสิ่งที่ต้องท�า	เพื่อที่จะไม่ต้องท�างานซ�้าไป
ซ�้ามา	หรือผิดพลาดเพราะหลงลืมอะไรไป

3.		 ไม่นิ่งนอนใจ แม้คุณจะมีเวลามากพอท่ีจะท�างานโดยไม่รีบเร่ง	 แต่ก็
ไม่ควรท�าตัวชิลล์	 ปล่อยเวลาผ่านไป	จนสุดท้ายก็ต้องท�าอย่างเร่งรีบ	
อย่าลืมว่าทุกคนมีเวลาเท่ากัน	อยู่ที่ว่าคุณจะบริหารเวลาอย่างไร

4.		 ก�ำหนดเส้นตำย กระตุ้นตัวเองด้วยการก�าหนด	 Deadline	 ของ												
แต่ละข้ันตอน	 และท�าให้ได้ตามนั้น	 สุดท้ายคุณก็จะท�างานเสร็จ
สมบูรณ์ตามเวลาที่ตั้งใจไว้

5.		 รู้จักกระจำยงำน คนเก่งไม่ใช่คนท�าทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียว										
แต่เป ็นคนท่ีรู ้ จักกระจายงานไปยังคนที่ เก ่งในแต่ละส่วน																				
เมื่องานแต่ละส่วนสามารถท�าได้พร้อมกัน	 งานย่อมเสร็จเร็วกว่า
การรอให้คนเพียงคนเดียวท�า

10  เทคนิคเด็ด
 ช่วยให้งานเสร็จก่อนเวลา 6.		 ควำนหำทำงลัด ผลลัพธ์แบบเดียวกัน	 สามารถออกมาได้จาก										

หลากหลายวิธี	ดงันัน้	ต้องเลอืกวิธีทีม่ปีระสทิธิภาพด้วย	มเีครือ่งมอื	
หรือหนทางไหนบ้างที่ช่วยให้ท�างานได้เร็วขึ้น	 ต้องรู้จักน�ามาใช	้									
ให้เป็นประโยชน์

7.	 ก�ำจัดสิ่งรบกวน สิ่งที่ท�าให้คุณวอกแวก	และเสียสมาธิได้ง่ายที่สุด
คือ	 โทรศัพท์	อีเมล	และวงสนทนา	ควรจัดสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานให้ปราศจากสิง่เหล่านี	้เพือ่ให้คณุมสีมาธกิบังานอย่างเตม็ที่

8.		 แผนรวนเร่งแก้ไข หากอะไรๆ	 ไม่เป็นไปตามที่คิดไว้	 อย่าฝืนท�า								
แบบเดิม	 เพราะยังมีวิธีอีกต้ังมากมายที่เป็นไปได้	 กลับตัวให้ไว	
แล้วไปทางอื่นโดยเร็ว

9.	 อยำกสมองไวต้องพัก คนที่โหมงานจนไม่ได้พักผ่อนนั้น	 แทนท่ี									
งานจะเสร็จเร็วกลับผิดพลาดเพราะร่างกายไม่พร้อม	การพักผ่อน
อย่างเพียงพอจะช่วยให้สมองแล่น	 คิดงานไว	 ท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

10.		ฝักใฝ่ควำมส�ำเร็จ หม่ันสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง	
แม้งานจะมีอุปสรรค	 แต่หากคุณคิดบวก	 และฝันถึง
ความส�าเร็จ	คุณจะมีพลังและท�ามันให้ส�าเร็จจนได้

ที่มา	:	https://th.jobsdb.com



08 Special Scoop

Connecting People to Nature : 

I'm With Nature
“ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ”
 กัสโก้ ปกป้อง รักษำสภำพแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงำน และชุมชน ร่วมกับ ส�ำนักงำน     
นิคมอุตสำหกรรมทั่วประเทศ ผู้ประกอบกำร กทม. ทอท. ชุมชน และนักเรียนจำกโรงเรียน         
โดยรอบพื้นที่เขตนิคมฯ โดยจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2560 เพื่อรณรงค์
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมมำกยิ่งขึ้น

กัสโก้ หน่วยงำนมำบตำพุด “ทาสีตัวหนอน	และรางระบายน�้าโดยรอบอาคารส�านักงาน”

กัสโก้ หน่วยงำนแหลมฉบัง “ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี”	

กัสโก้ หน่วยงำนบำงปู “เปิดบ้านต้อนรับเยาวชนให้ความรู้เรื่องระบบผลิตน�้าประปา”

กัสโก้ หน่วยงำนบำงพลี
“ทาสีปรับปรุงสภาพถังขยะ”

กัสโก้ หน่วยงำนบำงชัน 
“ปลูกต้นไม้	และเทน�้าหมักชีวภาพ	(EM)”	

วันสิ่งแวดล้อมโลก
ปี 2560
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กัสโก้ หน่วยงำนล�ำพูน “สร้างฝายชะลอน�้า	บวชป่า	และปลูกต้นไม้”

กัสโก้ หน่วยงำนสมุทรสำคร “ขุดลอกคูคลอง	คลองสวย	น�้าใส	เพื่อให้คูคลองใสสะอาด”

กัสโก้ หน่วยงำนสุวรรณภูมิ “ปลูกต้นไม้	และปรับปรุงสวนหย่อม”

กัสโก้ หน่วยงำนช่องนนทรี	“น�ายางรถยนต์ที่ไม่ใช้งานแล้วมาท�าเป็นกระถางต้นไม้”

เจม และ กัสโก้ หน่วยงำนจตุจักร “ปลูกต้นไม้	และท�าความสะอาดถนนให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น”

กัสโก้ หน่วยงำนพีทีอี
“ท�าความสะอาดรางระบายน�้าภายใน
หน่วยงานให้สะอาด	และเป็นระเบียบ”	

กัสโก้ หน่วยงำนสหรัตนนคร
“ปล่อยพันธุ์ปลา	เพื่อเป็นการขยายพันธุ์
สัตว์น�้า	และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

Save the
World
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ร่วมบ�ำเพ็ญกุศลถวำยพระบรมศพฯ	

	 บริษัท	 โกลบอล	 ยูทิลิตี้	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	
และบริษัท	เจม	เอ็นไวรันเมนทัล	แมเนจเม้นท์	
จ�ากัด	 ร่วมเป็นเจ้าภาพบ�าเพ็ญกุศลถวาย
พระบรมศพ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร					
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 เพ่ือน้อมร�าลึกถึง									
พระมหากรุณาธิคุณ	และถวายเป็นพระราช
กุศล	 โดยมี	 คุณเกตุวลี	 นภาศัพท์	 ประธาน
กรรมการบริษัท	 พร้อมด้วยคณะกรรมการ									
ผูบ้รหิาร	และพนกังานร่วมในพธีิ	ณ	พระทีน่ัง่
ดุสิตมหาปราสาท	 ในพระบรมมหาราชวัง	
เมื่อวันที่	17	เมษายน	2560	เวลา	19.00	น.

ปีใหม่ไทย 2560 

	 กัสโก้	และ	 เจม	ร่วมกับนิคมฯ	อุตสาหกรรมทั่วประเทศ	จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีไทย	 เนื่องในวันสงกรานต์	 ประจ�าปี	 2560	 ภายในงานมีพิธีสรงน�้าพระ	
กิจกรรมรดน�้าขอพรจากผู้สูงอายุ	พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก

สำธำรณูปโภคเพื่องำนบริกำร

กัสโก้	บ�ารุงรักษา	ซ่อมสร้าง
สิ่งอ�านวยความสะดวกภายใน
นิคมอุตสาหกรรม

บางปู	 -	งานปรับปรุงคันดินเป็นถนนหินคลุกบดอัด
	 -	งานเปลี่ยนท่อหอถังสูง
แหลมฉบัง	 -	งานจัดหาและติดตั้ง	Butterfly	Valve
	 -	งานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ถนน	L-8
มาบตาพุด	 -	งานเรียงหินยาแนวตลิ่งคลองชากหมาก	บริเวณสะพาน	I-4	ถึง	I-10
	 -	งานเปลี่ยนทดแทนและติดตั้งเพิ่มเติมวาล์วจ่ายน�้า	และท่อนสั้น
สมุทรสาคร	-	งานจัดหาเครื่องวัดค่าการน�าไฟฟ้าของสารละลาย	(Conductivity	
	 	 Meter)
	 -	งานเปลี่ยนทางเดินและราวกันตก

คณะเยี่ยมชม 

	 กัสโก้	 และ	 เจม	 ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านระบบการจัดการน�้า	 น�้าเสีย	 และ							
น�้ารีไซเคิล	โดยการต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโรงเรียน	มหาวิทยาลัย	และเทศบาล
ต�าบลเข้าศึกษาดูงานของกัสโก้ในพ้ืนที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	 และ												
ศนูย์การเรยีนรูท้รพัยากรน�า้และสิง่แวดล้อม	นคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั	จ.ชลบรุี

	 1.	 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
	 2.	 นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
	 3.	 เยาวชนโครงการสายสืบสิ่งแวดล้อม
	 4.	 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเกาะสมุย
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	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก																

ในทกุๆ	ปีทางบรษัิทฯ	จะต้องมกีารจดัท�าเป้าหมายการด�าเนนิการด้านสิง่แวดล้อม	

เพ่ือลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมท่ีเกดิขึน้เหมอืนกบั	บรษิทัฯ	อืน่ๆ	ในเครอื	HOYA	

Group	 ทั่วโลก	 เช่น	 กิจกรรมการลดการปลดปล่อย	 CO2,	 การส่งเสริมเรื่อง										

การจัดการขยะอย่างถูกต้องโดยน�าหลัก	 3R	 มาประยุกต์ใช้	 ในแง่ของการ												

ด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร	(CSR)	

ทางบริษัทฯ	ได้เข้าร่วมและส่งเสริม	ในกิจกรรมต่างๆ	ของทางหน่วยงานราชการ	

และหน่วยงานท้องถิน่อย่างสม�า่เสมอ	เช่น	กจิกรรมการปลกูป่าในพืน้ท่ีป่าต้นน�า้,	

การสร้างฝายชะลอน�้า,	 การน�าขยะรีไซเคิลไปบริจาคส�าหรับสมทบทุนด้าน															

สิ่งแวดล้อม	และการจัดกิจกรรมวันเด็กส�าหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล	

บริษัท โฮยา ออปติคส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล�าพูน

 บริษัท โฮยำ ออปติคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบ

กิจกำรเกี่ยวกับกำรผลิตเลนส์กล้องถ่ำยรูปและกล้องวีดีโอ รวมทั้ง                

ส่วนประกอบของสินค้ำดังกล่ำว เพื่อกำรส่งออก ภายใต้เง่ือนไขของ																	

การนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ได้รบัการรบัรอง	มาตราฐานระดบัสากล	

ทัง้ด้านคณุภาพ	(ISO9001),	ด้านอาชวีอนามยั	และความปลอดภยั	(OHSAS18001)	

และด้านสิ่งแวดล้อม	ISO14001

	 ส�าหรับการร่วมงานกับบริษัท	 โกลบอล	 ยูทิลิตี้	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 (กัสโก้)									

ทางบริษัทฯ	 ได้ประสานงานกับกัสโก้ในหลายๆ	 เรื่อง	 โดยเฉพาะในเรื่องของ				

การจัดการดูแลระบบสาธารณูปโภค	 และการวิเคราะห์	 ผลการทดสอบใน													

ห้องปฎิบัติการ	 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี	 จึงอยากให้ทางกัสโก้รักษา

มาตรฐานการให้บริการแบบนี้ต่อไป	
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12 GUSCO Care
โดย มณธิรา นิวาโต 
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ หน่วยงาน บางพลี

 “I’M WITH NATURE” หรือ “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” ธีมวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้	พาให้นึกถึง				
การรวมกลุม่ของคนในชุมชนเอือ้อาทรเมอืงใหม่บางพลโีครงการ	4	ในนาม “ชมรมช่อม่วง”	คณุอรญัญา	จกัรพนัธุ	์
ประธานชมรมช่อม่วง	 เล่าให้ฟังว่า	 ชมรมช่อม่วง	ตั้งขึ้นเพื่อปลุกความคิดและท�าให้คนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม	
เป็นต้นแบบของการท�ากิจกรรมและร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงมีอยู่ในชุมชนให้ยั่งยืนตลอดไป																
ผ่านการด�าเนนิโครงการต่างๆ	เช่น	โครงการถนนสม่ีวงเทดิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี
เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องพรรณไม้สีม่วงในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าร	ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 (พอสธ.),	 โครงการปลูกต้นอินทนินเทิดพระเกียรติสมเด็จ												
พระเทพรัตนสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 บริเวณริมถนนทั้งในและนอกชุมชน	 โครงการปลูกต้นสักพระราชทาน														
(ต้นสักสยามมินทร์)	 โครงการปลูกต้นไม้	 เนื่องในวันต้นไม้โลก	 โครงการปรับเปล่ียนพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมา														
ใช้ประโยชน์ได้	โดยการท�าสวนผักปลอดสารพิษ	เป็นต้น	
	 นอกจากนี้ยังมีโครงกำร Big Cleaning Day และโครงกำรคลองสวยน�้ำใส ที่ทุกคนในชุมชนร่วมกัน																							
ขุดลอกคลอง	 ก�าจัดผักตบชวา	 และเทน�้าชีวภาพ	 (EM)	 ในคลองภายในชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี																		
โดยทั้ง	 2	 โครงการได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี	 (สนบ.)	 บริษัท	
โกลบอล	 ยูทิลิต้ี	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 (กัสโก้)	 เทศบาลต�าบลบางเสาธง	 การเคหะแห่งชาติ	 ส่วนราชการและเอกชน																
ในพื้นที่	อีกทั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก	สนบ.	และกัสโก้	เข้ามาเก็บน�้าในคลองภายในของชุมชน	เพื่อน�าไป
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าอยู่เป็นประจ�า	
	 จากการพดูคยุกบัชมุชนท�าให้เหน็ได้ว่า	จากมมุมอง	ความรกัเลก็ๆ	ของคนกลุม่หนึง่ทีมี่ต่อธรรมชาต	ิสามารถ
สร้างแรงผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มกัน	 และท�าประโยชน์เพื่อสาธารณะมากมาย	 จนหล่อหลอมให้คนในชุมชน											
มองเห็นคุณค่า	 เกิดความรักและหวงแหนชุมชนตนเอง	 จนกลายเป็นชุมชนน่าอยู่	 และได้รับรำงวัลชุมชนสดใส 
จิตใจงดงำม ในระดับประเทศ ของการเคหะแห่งชาติ	 และส�านักงานเกษตรอ�าเภอได้ยกระดับชมรมช่อม่วง														
เป็นวิสาหกิจต้นแบบในการท�าเกษตรพอเพียงชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองและเป็นศูนย์เรียนรู้การท�าเกษตร																		
ศาสตร์พระราชาตามแนวทางพระราชด�าริในหลวง	 ร.9	 โดยประธานชมรมช่อม่วง	 (คุณอรัญญา	 จักรพันธุ์)																						
ได้รับการแต่งให้เป็น	Young	Smart	Farmer	(เกษตรกรรุ่นใหม่)	ของอ�าเภอบางเสาธง

หากสนใจเยี่ยมชม/เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรม	ติดต่อได้ที่
ที่ท�ำกำรชมรมช่อม่วง โทรศัพท์ 08 4166 6019 
(คุณอรัญญำ จักรพันธุ์)

ขอมอบของที่ระลึกส�ำหรับ 5 ท่ำน ดังนี้ค่ะ

เฉลยค�ำถำม กัสโก้ทูเดย์ ฉบับเดือน ม.ค. - มี.ค. 60 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ค�ำถำม คือ 
ข้อคิด ค�ำคมเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนของคุณคือ?

1.	 คุณพัชรนินท์	เมธาวัชร์บุญศิริ	บจก.	จินป่าว	พรีซั่น	อินดัสทรี	นิคมอุตสาหกรรมบางปู	
	 (ท�างานตามขั้นตอน	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้	ไม่มั่นใจให้ถาม	ท�าตามคู่มือ	ยึดถือความปลอดภัย)

2.	 	คุณนันท์ภัคพร	สามศรีกษิดิ์เดช	บจก.	ยามานาชิ	อิเลคทรอนิกส์	(ไทยแลนด์)	นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	จ.ล�าพูน	
	 (สร้างงานด้วยแรงกายและแรงใจ	สร้างความปลอดภัยด้วยจิตส�านึก)

3.	 คุณสุภัชชา	จักรบุตร	บจก.	นารายณ์แพคเก็จจิ้ง	นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
		 (ป้องกันก่อนเกิดเหตุ	สังเกตเพื่อความปลอดภัย	วิเคราะห์อันตรายอย่างใส่ใจ	จะปลอดภัยทั้งองค์กร)

4.	 คุณศรัญญา	บุญเพ็ง	บจก.	คานาเอคซ์	(ประเทศไทย)	นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
	 (ท�าตามขั้นตอน	อุปกรณ์พร้อมใช้	สภาพแวดล้อมปลอดภัย	อุบัติภัยเป็นศูนย์)

5.	 คุณลักษิกา	ชูจันทร์	กัสโก้	หน่วยงานส�านักงานใหญ่
	 (ใส่ใจความปลอดภัย	กับทุกงานที่ท�า)

SN group

เป็นกำรรวมตัวของบริษัทอะไรบ้ำง 

ก. ส.นภำ (ประเทศไทย) 
ข. กัสโก้ 
ค. เจม เอ็นไวรัลเมนทัล แมเนจเม้นท์ 
ง. เอสเอ็นจี โซลูชั่นส์ 
ฉ. ถูกทุกข้อ

	 ถามกันง่ายๆ	 ค�าตอบอยู่ในเล่ม	 เราอยากให้ทุกคนร่วมสนุก		
ส่งค�าตอบมาลุ้นรางวัลกันค่ะ	 มีช่องทางการส่งค�าตอบให้เลือก										
ดังนี้ค่ะ	 email info@gusco.co.th	 เข้าไปตอบในเว็บไซต	์								
www.gusco.co.th หัวข้อ G-Quiz	 หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที	่													
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน	 หมดเขตส่งค�าตอบ
วันท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2560 นี้ เรามี	 card flash drive										
จ�านวน	5	รางวัลมอบให้กับผู้โชคดีค่ะ

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำ�กัด e-mail : info@gusco.co.th
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