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2 Editor Talk
โดย ณัฎฐา ชอบจิตต์

18  ปี กับการท�างาน
เคียงข้างผู้ประกอบการ
ภายในนิคมอุตสาหกรรม 
รวมทั้งผู้ว่าจ้างภาครัฐ	และเอกชน	กัสโก้มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต	้
แผนยุทธศาสตร์ 4.0 โดยร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 (กนอ.)														
และพันธมิตรอีก	 5	 หน่วยงาน	 สนับสนุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	 หรือ	
Smart Park ควบคู่ไปกับการดูแลระบบการจัดการน�้า	และสาธารณูปโภค	กัสโก้ได้รับ										
ความร่วมมอืจากชมุชน	ผูป้ระกอบการ	และพนัธมติร	ในการลงพืน้ทีจ่ดัโครงการเพือ่สงัคม
และสิง่แวดล้อม	ร่วมจดักจิกรรมอนัเป็นประโยชน์และเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมเสมอมา	
ด้วยความสัมพันธ์อันดีจากพันธมิตรทุกภาคส่วนพร้อมทั้งข้อแนะน�าในการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคภายในนิคมฯ	จากผู้ประกอบการ	ท�าให้พวกเรากัสโก้มีก�าลังใจและพร้อม
ให้บริการทุกภาคส่วนต่อไปค่ะ
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คุณยุทธนา ทองอินทร์ 
ผู้แทนชมรมอุตสาหกรรมบางพลี
	 ในนามผู ้แทนของชมรมอุตสาหกรรมบางพลี																				
ขอแสดงความยินดีในวาระครบรอบ	 18	 ปี	 ของกัสโก้	
ขอให้กัสโก้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคและการ												
บ�าบัดน�้าเสียในนิคมฯ	บางพลีต่อไปนานๆ	 และขอให	้
การด�าเนินงานทุกอย่างประสบผลส�าเร็จ	มีความเจริญ
ก้าวหน้ายิ่งๆ	ขึ้นไป	

คุณสุนันท์ สันติโชตินันท์
ประธานชมรมอุตสาหกรรมบางปู
	 เนื่องในโอกาสที่บริษัท	 โกลบอล	 ยูทิลิตี้	 เซอร์วิส	
จ�ากัด	 มีอายุครบ	 18	 ปี	 ดิฉันในนามของชมรม
อตุสาหกรรมบางป	ูมคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ที	่“กัสโก้“	
อยู ่คู ่กับนิคมอุตสาหกรรมบางปูมาอย่างยาวนาน													
พร้อมทั้งสร้างสรรค์ระบบสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐาน	
และสภาพแวดล้อมที่ดี	 ให้กับนิคมอุตสาหกรรมบางปู	
พร้อมทั้งสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสังคม	
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	 สุดท้ายนี้ดิฉันขออวยพรให้
บริษัท	 โกลบอล	ยูทิลิตี้	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	ประสบความ
ส�าเร็จ	 มีความยั่งยืน	 และอยู่คู่กับนิคมอุตสาหกรรม
บางปูตลอดไป

คุณบรรจบ ศรีสุข 
ประธานชมรมผู้บริหารงานบุคคลแหลมฉบัง 
	 ผมขอแสดงความยินดีกับบริษัท	 โกลบอล	 ยูทิลิตี	้
เซอร์วิส	จ�ากัด	(กัสโก้)	ในโอกาสครบรอบฉลอง	18	ปี	
ของบริษัทฯ	ซึ่งก�าลังจะเวียนมาถึงในวันที่	24	มีนาคม	
2561	 บริษัทฯ	 ได้ท�าหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบ
สาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังด้วยดี
ตลอดมา	 พนักงานของบริษัททุกท่านได้ให้บริการและ
ร่วมกันแก้ปัญหากับลูกค้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบังทั้งระยะส้ันและระยะยาวอย่างเต็มความรู้
และความสามารถ	 สุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้กัสโก	้
ประสบความส�าเร็จตลอดไป

คุณธงชัย ดีพันธ์ 
ประธานชมรมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
	 เนื่องในโอกาสที่	บริษัท	โกลบอล	ยูทิลิตี้	 เซอร์วิส	
จ�ากัด	(GUSCO)	มอีายคุรบ	18	ปี	โดยมภีารกิจทีส่�าคัญ
ด้านการจดัการน�า้	สิง่แวดล้อม	และระบบสาธารณปูโภค
ต่างๆ	 ภายในนิคมฯ	 ซ่ึงผลงานท่ีผ่านมาของ	 GUSCO	
สร้างความม่ันใจให้แก่ผู ้ประกอบการและชุมชน															
ใกล้เคยีงเป็นอย่างมาก	ในโอกาสที	่GUSCO	มอีายคุรบ	
18	ปี	ในปีนี	้ผมขอให้ผูบ้รหิาร,	พนกังาน	และผูเ้ก่ียวข้อง
กบั	GUSCO	มสีขุภาพแขง็แรง	พร้อมทีจ่ะด�าเนนิกจิการ
ให้เกิดความต่อเนือ่งและพฒันาการจดัการในด้านต่างๆ	
ตามภารกิจของบริษัทฯ	 อย่างไม่หยุดยั้ง	 ทั้งนี้เพื่อ													
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแข็งแกร่งแก่วงการ
อุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป

นายปราการ ข�าศรีบุศย์ 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดล�าพูน
	 GUSCO	 ถือเป็นหน่วยงานที่มีทีมงานที่พร้อม	
ตลอดเวลา	 สามารถตอบสนอง	 หรือช่วยเหลือกรณี
ฉุกเฉินงานด้านสาธารณูปโภค	 อุบัติภัย	 สิ่งแวดล้อม						
และความปลอดภัย	 ท�าให้โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็น
สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดล�าพูน	 ต่างพูดถึง
และชืน่ชมการท�างานทีเ่ตม็ประสทิธิภาพนี	้ว่าท�าหน้าที่
ได้ดีเยี่ยมจริงๆ	ครับ

คุณฉัตรชัย วงศ์ตรีเนตรกุล 
ประธานชมรมผู้ประกอบการ
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
	 ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ	 18	 ปี	
ของบริษัท	โกลบอล	ยูทิลิตี้	เซอร์วิส	จ�ากัด	(GUSCO)	
ทีส่ัง่สมประสบการณ์มายาวนานถงึ	18	ปี	ซึง่เป็นปัจจยั
ทีท่�าให้	GUSCO	ก้าวสูปี่ที	่18	อย่างมัน่คง	และเป็นหนึง่
ในการบรหิารจัดการระบบสาธารณปูโภคทีม่มีาตรฐาน	
ให้กับนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร	 และขอชื่นชม												
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน	ที่มุ่งมั่นท�างาน	และรักษามาตรฐาน
งานบรกิาร	ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพทีด่ต่ีอสังคม	
และชุมชนด้วยดีเสมอมา
	 ในโอกาสอันเป ็นมงคลนี้ผมขออาราธนาคุณ																							
พระศรีรัตนตรัย	และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก	
โปรดได้อ�านวยอวยพรให้คณะผู้บริหาร	 และพนักงาน	
GUSCO	 ทุกท่านประสบความสุข	 ความเจริญในชีวิต
ส่วนตัวและการท�างานเพื่อด�ารงความเป็นหนึ่งในการ
บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคฯ	ตลอดไป
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 องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการก�าหนด 

มาตรฐาน (International Organization for 

Standardization; ISO) ได้ประกาศใช้ระบบ

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                    

ISO 45001 โดยจากเดิมระบบการจัดการ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เราคุ้นๆ กัน 

เช่น มอก. 18001-2554 หรือ BS OHSAS 

18001 : 2007 นั้น มีรายละเอียดที่ความแตกต่าง 

จากมาตรฐานอื่นๆ อยู่บ้าง ดังนั้น เพื่อให้มี

ความเหมาะสมในการบูรณาการร่วมกับ

มาตรฐานอื่นๆ เช่น ระบบบริหารงานคุณภาพ 

(ISO 9001) และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

(ISO14001) และปรับรายละเอียดให้มีความ

สอดรับกับบริบทสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป 

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการก�าหนด

มาตรฐาน (ISO) จึงประกาศใช้ระบบการจัดการ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001 : 

2018) ดังกล่าวขึ้นเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2561 

ที่ผ่านมา 

 ดงันัน้ โรงงานต่างๆ ทีไ่ด้รบัการรับรองระบบการจดัการอาชวีอนามยั 
และความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก. 18001-2554 หรือ BS OHSAS 
18001 : 2007 ก็เริ่มด�าเนินการตามแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ได้
วางแผนไว้ และก้าวสู่มาตรฐาน ISO 45001 : 2015 เช่นเดียวกันกับ
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด ของเราที่มีการน�ามาตรฐานต่างๆ 
เข้ามาประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านได้รับการบริการที่                
น่าประทับใจไม่แตกต่างกัน เสมือนเป็นการดูแลคนในครอบครัวค่ะ 

https://www.iso.org/news/ref2272.html
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 หลายท่านอาจเข้าใจว่า การสมัผสัเสยีงทีเ่กดิจาก
เครื่องจักรในการท�างานเป็นสาเหตุหลักท่ีท�าให้           
คนเป็นโรคเกี่ยวกับการได้ยินหรือโรคเกี่ยวกับหู             
แต่ในปัจจุบันพบภาวะการป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับ          
การได้ยินเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ โดยไม่ได้เกีย่วข้องกบัท�างาน
กบัเครือ่งจกัร และสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้เกดิโรคเกีย่วกบั
การได้ยินมาจากสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจ�าวัน ได้แก่ 
การใช้โทรศัพท์มือถือ !!

เรื่องใกล้ตัว
ท�าหูเสื่อม

โทรศัพท์มือถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ระบบหูและการได้ยินของคนยุคใหม่เสื่อมมากขึ้น	โดยมีสาเหตุจาก

	เชื้อโรคในหูลุกลามจากความร้อน	เพราะปกติในหูคนเราจะมีเชื้อโรคอยู่บ้าง	แต่ก็มีขี้หูและผิวหนังที่ช่วยป้องกันไว้	
แต่เม่ือโดนความร้อนจากการใช้โทรศัพท์มือถือ	 ประกอบกับการใช้มือเขี่ย	 หรือเกา	 จนท�าให้ผิวหนังถลอก												
เท่ากับขาดปราการป้องกันเชื้อโรค	จึงท�าให้เชื้อโรคเติบโตได้ดีและเกิดอาการอักเสบ	เช่น	มีสิวในหู	หรือมีอาการ
อักเสบเป็นฝี	หูบวมแดง	คัน	และมีน�้าเหลืองไหล

	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท�าลายประสาทหู	คลื่นที่ออกจากโทรศัพท์มือถือ	คือ	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ	
นานๆ	คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะส่งผลต่อระบบการท�างานของคลื่นไฟฟ้าและอิเล็คโตรไลท์ในหู	นอกจากนี้ยังท�าให้
โมเลกุลในหูเกิดความสั่นสะเทือนจนท�าให้หูร้อน	 หากมีพฤติกรรมเช่นน้ีเป็นประจ�า	 จะท�าให้เส้นประสาทในหู											
ถูกท�าลาย	จนได้ยินเสียงต่างๆ	น้อยลง

วิธีป้องกันเบื้องต้น

	ใช้อุปกรณ์เสริมในการใช้โทรศัพท์มือถือ	 เช่น	 หูฟัง	 (Small	 Talk)	 หรือ	 บลูทูธ	 (Bluetooth)	 เพื่อหลีกเลี่ยง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและความร้อนโดยตรง	

	เช็ดท�าความสะอาดโทรศัพท์ด้วยแอลกอฮอล์	และใช้โทรศัพท์มือถือเท่าที่จ�าเป็น

ดังนั้น การใช้อุปกรณ์อิเลคโทรนิคต่างๆ เราควรใช้อย่างเหมาะสม เพราะนอกจากสิ่งเหล่านี้จะให้ประโยชน์               
ทางด้านการใช้งานแล้ว ก็มีโทษแอบแฝงมาเช่นกันที่มา	:	https://health.kapook.com/view340.html
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Smart	Park	:	

I.E.4.0 for EEC 
MOU - SMART PARK
 โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC                
(Eastern Economic Corridor) เป็นแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น World Class 
Economic Zone รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster 
และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ในอีก 20 ปีข้างหน้า

	 อตุสาหกรรมเป้าหมายทีค่าดว่าจะเข้ามาลงทุนใน	EEC	ระยะ	5	ปีแรก	
จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยอยู่แล้ว	 หรือมี
ศักยภาพในการพัฒนาสูง	(New	S	Curve)	ได้แก่	อุตสาหกรรมหุ่นยนต์	
(Robotic)	อตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส์	(Aviation	and	Logistics)	
อุตสาหกรรมเชื่อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	 (Biofuels	 and	 Bio	
Chemicals)	อุตสาหกรรมดิจิทัล	(Digital)	และอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร	(Medical	Hub)
	 นิคมอุตสาหกรรม	 Smart	 Park	 เป็นส่วนหนึ่งตั้งอยู่บริเวณนิคมฯ	
มาบตาพุด	มีพื้นที่ประมาณ	1,466	ไร่	 โดย	กนอ.	 เป็นผู้ด�าเนินการเอง	
เป็นโครงการหนึ่งที่รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	โดยเลือก	4	ใน	5	
อุตสาหกรรมข้างต้น	 เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 ได้แก่	 อุตสาหกรรม								
หุ่นยนต์	 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์	 อุตสาหกรรมดิจิทัล	 และ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
	 นายวิรพจน์	ศภุธนสนิเขษม	กรรมการ	และทีป่รกึษา	บรษิทั	โกลบอล	
ยูทิลิตี้	เซอร์วิส	จ�ากัด	ร่วมเสวนาความร่วมมือในโครงการ	Smart	Park			
เกี่ยวกับการสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวก
ภายในนิคมฯ	 Smart	 Park	 ให้สอดรับกับความต้องการใช้ของ																				
ภาคอุตสาหกรรม	เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2561	ที่ผ่านมา	

รวมพลัง สร้างสรรค์ 
นิคมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต



สรุปกิจกรรมสัมพันธ์ปี 25606

จ�านวนกิจกรรมรวมทั้งหมด 188 กิจกรรม
A	 เฉลิมพระเกียรติและการกุศล
B	 องค์กร	ราชการ	โรงงาน	ชุมชน
C	 สาธารณประโยชน์
D	 สานสัมพันธ์ประเพณีไทย
E	 ส่งเสริมกีฬา
F	 ผู้ว่าจ้าง	(กนอ.	กทม.	ทอท.)
G	 เยาวชน
H	 สิ่งแวดล้อม
I	 คณะเยี่ยมชม	ศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรน�้า	และสิ่งแวดล้อม	นิคมฯ	แหลมฉบัง	
	 และหน่วยปฏิบัติการทั่วประเทศ	จ�านวน	2,081	คน

 ปี 2560 กัสโก้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ องค์กร 
โรงงาน และชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู ้ของ
เยาวชน พร้อมทั้งสานต่อความสุขในการอยู่ร่วมกันระหว่าง
คนในชุมชน และนิคมอุตสาหกรรมท่ีกัสโก้ได้ร่วมปฏิบัติงานอยู่ 
รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเราตลอดไป

DC

F

B

E

A

IHG

¼ÙŒÇ‹Ò¨ŒÒ§
(¡¹Í. ¡·Á. ·Í·.)

22 : 13%

à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔáÅÐ¡ÒÃ¡ØÈÅ
9 : 5%

ÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸�
»ÃÐà¾³Õä·Â
24 : 15%

Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÕÌÒ
3 : 2%

àÂÒÇª¹
15 : 9%

Í§¤�¡Ã ÃÒª¡ÒÃ
âÃ§§Ò¹ ªØÁª¹

42 : 26%

ÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹�
10 : 6%

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
39 : 24%
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ส่วนงานบริการ
ด้านวิศวกรรม
Engineering
Services
 ในปี 2560 การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยและกัสโก ้  ได ้ร ่วมด�าเนินการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนทดแทน ก่อสร้างใหม่ 
เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรม                  
ร ว ม ถึ ง เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ค รื่ อ ง มื อ ก า ร
วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
จ�านวน 121 โครงการ รวมมูลค่า 180.174 
ล้านบาท

  โดยการปรับปรุง ซ่อมแซมและเปล่ียนทดแทนระบบสาธารณูปโภค           
ในปีงบประมาณ 2560 ท่ีผ่านมา กนอ. และกัสโก้ ใช้งบประมาณ                       
ส่วนใหญ่ในการจัดการระบบน�้า เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายน�้า
 และในปีงบประมาณปี 2561 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และ GUSCO ได้ด�าเนินการวางแผนและจัดสรรงบประมาณในการ
ปรับปรุง ซ ่อมแซม เปล่ียนทดแทน ก ่อสร ้างใหม่ พัฒนาระบบ                   
สาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรม จ�านวน 8 แห่ง จ�านวน                
118 โครงการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและอ�านวยความสะดวก                     
ให้แก่ผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น

Total       Unit : Baht

180,174,221.14
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MOU - SMART PARK
ดร.	สมชาย	หาญหิรัญ	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	เป็นประธาน
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง	 นายวีรพงศ์	 ไชยเพิ่ม																											
ผู ้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 และนางเกตุวลี	 นภาศัพท	์
ประธานกรรมการ	 บริษัท	 โกลบอล	 ยูทิลิตี้	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 และพันธมิตรอีก														
5	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวนัออก	บรษิทั	บซีพีจีี	จ�ากดั	(มหาชน)	บรษิทั	ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ	
จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	โลจิสติกส์	จ�ากัด	และบริษัท	บางกอก	
อินดัสเทรียล	แก๊ส	จ�ากัด	 เพื่อด�าเนินโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 จ.ระยอง	 :	 นิคมอุตสาหกรรม	 Smart	 Park											
ในการออกแบบจัดการระบบสาธารณูปโภคเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและเพิ่ม												
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก	ณ	โรงแรม	เดอะ	สุโกศล	กรุงเทพ	

วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ ครั้งที่ 2
SN	 group	 โดยบริษัท	 โกลบอล	 ยูทิลิตี้	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 และบริษัท	 ส.นภา	
(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย						
จัดงานวันวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม	 ครั้งที่	 2	 ได้รับเกียรติจากท่าน	 ดร.	 สุเมธ															
ตันติเวชกุล	 เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	 กล่าวปาฐกถาพิเศษ	 ในหัวข้อ																			
“ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท่ียั่งยืน”	 ได้รับความสนใจจากนิสิต	 นักศึกษา	
เข้าชมนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	รวมถึงสัมมนาวิชาการ	แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท�างานด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมจากภาคเอกชน	 และ											
สัมมนาวิชาชีพ-ประสบการณ์การท�างานทางด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม																							
ณ	อาคารวิศวกรรม	100	ปี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

กสัโก้	และ	เจม	ร่วมกบันคิมฯ	อตุสาหกรรมทัว่ประเทศ	จดักจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต	ิ
ปี	 2561	 โดยมีการจัดฐานกิจกรรม	 เกมให้ความรู้เรื่องน�้า	 พร้อมทั้งสนับสนุน												
ทุนการศึกษา	อุปกรณ์การเรียน	ของขวัญ	อาหารว่าง	และเครื่องดื่มให้กับเด็กๆ	
สถานศกึษา	และชมุชนโดยรอบนคิมฯ	เพือ่เป็นการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ระหว่างชุมชน	และเยาวชนในพื้นที่โดยรอบนิคมฯ

สาธารณูปโภคเพื่องานบริการ
กัสโก้	บ�ารุงรักษา	ซ่อมสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรม
บางชัน	 -	งานเปลี่ยนประตูน�้าใต้ดินขนาด	200	มม.	และ	300	มม.
บางปู	 -	งานปรับปรุงระบบระบายน�้าป้องกันน�้าท่วม	ซอย	E-8
แหลมฉบัง	 -	งานจัดหาและติดตั้ง	Butterfly	Valve
มาบตาพุด	 -	งานขยายรางระบายน�้าชนิด	U-ditch	ถนนไอ-3เอ

คณะเยี่ยมชม 
กสัโก้	และ	เจม	ต้อนรบัคณะเยีย่มชม	จากสถานศกึษา	และองค์กรภาครฐั	เอกชน	
ศึกษาดูงานระบบการจัดการน�้าในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	 และ											
ศูนย์การเรียนรู ้ทรัพยากรน�้าและสิ่งแวดล้อม	 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	
จ.ชลบุรี
1.	 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
2.	 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3.	 นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต
4.	 เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค
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	 ปัจจุบันเทคโนโลยีการเติมอากาศให้กับน�้าน้ันมีด้วยกันหลายรูปแบบ	
ซึ่งเครื่องเติมอากาศแบบต่างๆ	 ก็มีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ความต้องการและการออกแบบของผู้ใช้งาน	 เครื่องเติมอากาศเหล่านี้
จ�าเป็นต้องใช้พลงังานไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบหลกัในการขบัเคลือ่น
เครือ่งเตมิอากาศ	ส่งผลให้เกดิค่าใช้จ่ายสงูในด้านค่าพลงังานไฟฟ้า	
ตามมานั่นเอง	
	 จึงเป็นที่มา	 โดยทีมงานพัฒนา นวัตกรรม (Innovation 
Development Team)	ได้น้อมน�านวตักรรมทีพ่ระบาทสมเดจ็	
พระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 ได้ทรงประดิษฐ์เครื่องจักรกล														
เพื่อให้เกษตรกร	 หรือประชาชนท่ัวไปได้น�าไปใช้ประโยชน์	
โดยการน�าเครื่องเติมอากาศผิวน�้า	 หรือท่ีเรียกว่า กังหันน�้า           
ชัยพัฒนา น�ามาเป็นต้นเแบบสร้างให้เป็น	 เครื่องเติมอากาศผิวน�้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Surface Aerator)	นั่นเอง

เครื่องเติมอากาศผิวน�้า

พลังงานแสงอาทิตย์

(Solar Surface Aerator)

	 โดยการน�าเอาแผงโซล่าเซลล์ขนาด	 300	 วัตต์	 มาแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย	์															
เพื่อผลิตไฟฟ้ากระแสตรง	 แล้วน�ามาผ่านอุปกรณ์ควบคุม	 (BLDC	 Inverter)	 จากน้ัน																		
น�ามาขับเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปลงถ่าน	 (DC	 Brushless	Gear	Motor)	
ขนาด	 350	 วัตต์	 24	 โวลท์	 เพื่อน�าไปขับเพลาของกังหันน�้าชัยพัฒนาอีกทีหนึ่ง	 ทั้งนี้																						
ได้มกีารเพิม่เตมิวงจรควบคมุการเปิด/ปิดการท�างานของเกยีร์มอเตอร์ไฟฟ้าด้วยระบบรโีมท
ระยะไกล	จึงท�าให้การสั่งงานได้สะดวกจากบนฝั่ง	นั่นเอง

	 ทั้งน้ีมีวัตถุประสงค์โดยการน�าแนวความคิดใหม่																						
หรือการใช้ประโยชน์จากสิง่ทีม่อียูแ่ล้วมาใช้ในรปูแบบใหม่	
เพื่อท�าให้เกิดประโยชน์	 ทั้งยังช่วยประหยัดพลังงาน																
ลดภาวะโลกร้อน	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ประหยัดเวลา	และ
แรงงาน	ท�าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง	องค์กร	และสังคม

 อย่างไรก็ดีการด�าเนินงานยังคงยึดถือวฒันธรรม BLUE 
ของเราเป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการท�างานท่ีทุกคน                    
มีส่วนร่วม และการที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก                   
ทุกส่วน/ฝ่าย ทุกหน่วยงาน/โครงการ ให้เกิดการระดม
ความคิดสร้างสรรค์ ร่วมแรงร่วมใจ ประสานพลัง               
เป็นหน่ึงเดียว เพื่อสรรค์สร้างผลงานออกมาให้เป็น                
ที่ประจักษ์ ทั้งนี้ก็เพื่อคุณภาพของงานและการบริการ                        
ที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของ GUSCO นั่นเอง



GUSCO Care10

 ชุมชนบ้านฉลุง ตั้งอยู่ที่ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา เป็นชุมชนทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีน่คิมอตุสาหกรรมภาคใต้ 
จงัหวดัสงขลา ประชากรในเขตฉลุงส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ 
รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม
	 ในอดีตพื้นที่บริเวณ	 หมู ่ที่	 2	 ต�าบลฉลุง	 เป็นที่ฝึกช้าง																
ชาวบ้านในสมยัก่อนเรยีกว่า	“หลงุช้าง”	ต่อมากระทรวงมหาดไทย	
ก�าหนดให้มีการต้ังชื่อต�าบลเพื่อให้ฟังไพเราะขึ้นก็ได้ต้ังชื่อว่า	
“ฉลุง”	จนกระทัง่จัดตัง้ต�าบลจงึเรยีกว่า	“ต�าบลฉลุง”	มาจนถงึ
ปัจจุบัน	 ตลอดจนมีพื้นท่ีท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่ง	 คือ																	
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง	 น�้าตกโตนงาช้างเป็นน�้าตกที่มี
ความสวยงามและมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของภาคใต้	 และของ
จังหวัดสงขลา
	 20	 กว่าปีที่ผ ่านมา	 ชุมชนได้มีการพัฒนาวิถีชีวิตและ											
ความเป็นอยู่ควบคู่ไปกับนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้	 (จ.สงขลา)									
โดยมีกัสโก้ร่วมสนับสนุนการรักษาสภาพแวดล้อม	และสนับสนุน
ให้พนักงานภายในหน่วยงานลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู	้								
ระบบการจัดการน�้าภาคอุตสาหกรรม	ส่งเสริมการเรียนรู้ในการ
อยูร่่วมกนัระหว่าง	นคิมอตุสาหกรรม	ผูป้ระกอบการ	และชมุชน
อย่างยั่งยืน

Community
Volunteering
@	SKL IE

“โครงการปรับปรุงสถานที่อาบน�้าละหมาดผู้หญิง พร้อมมอบถังเก็บน�้าประปาและ         
เครื่องท�าน�้าเย็น”	เพื่อความสะดวกส�าหรับคนในชุมชนในการประกอบศาสนากิจ

“โครงการมอบชิงช้าเพื่อน้อง”
ร่วมสร้างสรรค์ของเล่นให้เด็กๆ	 ในโรงเรียน	 จากรอยยิ้มของคนในชุมชน	 และความดีใจของเด็กๆ					
ที่ได้มีเคร่ืองเล่นใหม่สีสันสดใส	 ท�าให้พวกเรากัสโก้	 มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสานความสุขให้กับ
ชุมชนนี้กันต่อไป
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เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ส�านักงานใหญ่ 
ใช้นวัตกรรมอินเฮ้าส์สู่การรับรอง
อาคารเขยีว LEED-EBOM ระดบัทอง
	 อาคารส�านักงานใหญ่ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับการ
รับรองอาคารท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมระดับทอง ประเภทการด�าเนินงานและ
ปรบัปรงุอาคารท่ีมีอยู่เดิม (LEED-EBOM) ตามมาตรฐานอาคารอนรุกัษ์พลังงาน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสภาอาคารเขียวประเทศสหรัฐอเมริกา (USGBC) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
โทรศัพท์	:	02-709-2800	ต่อ	6303,	6381

อีเมล์	:	products_info@deltathailand.com

เว็ปไซต์	:	www.deltathailand.com

	 นอกจากการปรับปรุงอาคาร	 ตามหลักสถาปัตยกรรม					
หลักวิศวกรรม	รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัย	อาชีวอนามัย
และสิง่แวดล้อมเพือ่ให้ได้รบัการรับรองดงักล่าว	เดลต้าฯ	ซ่ึงเป็น	
ผู้ออกแบบ ผลิต และให้บริการโซลูชั่นส์ด้านอิเล็กทรอนิกส์
และการจัดการพลังงานชั้นน�าของโลก	 ได้น�าผลิตภัณฑ์และ
โซลูชั่นส์ต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ										
การใช้พลงังานและจดัการระบบต่างๆ	ภายในสถานประกอบการ	
ของเราเอง	อาทิเช่น	

•	 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์	ซึ่งก�าเนิดพลังงานได้	2,905	
เมกกะวัตต์ช่ัวโมงต่อปี	 โดยน�าพลังงานที่ได้ท้ัง	 100%	
มาใช้ภายในการด�าเนินการประจ�าวัน

•	 ผลิตภัณฑ์แปลงกระแสไฟฟ้าจากแสง	 (PV	 inverter)					
ที่มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงถึง	98.5%	

•	 ลิฟท์ประหยัดพลังงานซึ่งควบคุมด้วยหน่วยขับเคลื่อน
ปรับตั้งย่านความถี่ได้	(VDF	drive)

•	 ระบบระบายความร้อนและระบบปรับอากาศอัจฉริยะ	
(HVAC)	พร้อมซอฟท์แวร์ควบคุม

•	 ระบบแสงสว่างอัจฉริยะ

 การตดิต่อประสานงานกบักสัโก้ในด้านงานบรกิาร กัสโก้ให้บรกิารทีด่เีสมอมา 
ติดต่อประสานงานได้รวดเร็ว รวมถึงพนักงานท่ีมีอัธยาศัยดี ย้ิมแย้ม แจ่มใส                       
และที่ส�าคัญ กัสโก้มีความพร้อมในการให้บริการสามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง



Inside Out

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำ�กัด 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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	 ในการท�างานเกีย่วกบัการดแูลระบบ
เส้นท่อ	บางครั้งก็ไม่สะดวกในการค้นหา
ต�าแหน่งเส้นท่อที่ฝังใต้ดิน	การดูแบบผัง
ของเส้นท่อแบบเดิมที่มีอยู่บนกระดาษ	
ท�าให้ยากในการค้นหาต�าแหน่งของ											
เส้นท่อ	 เนื่องจากข้อมูลเส้นท่อที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป	 และพนักงานเก่าที่มี
ข้อมูลอาจจะเกษียณไป	 แล้วอย่างนี	้											
แก้ปัญหาอย่างไร	ทัง้ท่อใต้ดนิ	วาล์วใต้ดิน
อยู่ไหน	ใครรู้บ้าง??

GOO รู้ @ หน่วยงานมาบตาพุด

IDEA I DO

 GOO รู้ ช่วยได ้การท�างานในการดูเส้นท่อที่
กัสโก้หน่วยงานมาบตาพุด	มีการแก้ไข้ป้องกันปัญหา
ข้างต้น	ด้วยการน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้บนอปุกรณ์เคลือ่นทีแ่บบพกพา	
ได้แก่	Smart	Phone	หรือแท็บเล็ต	ในการเก็บข้อมูล	ระบุต�าแหน่งเส้นท่อ
พร้อมรายละเอียด	ช่วยให้มีความสะดวก	ใช้งานได้รวดเร็วขึ้น

:	ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก	กัสโก้	หน่วยงานมาบตาพุด

ฉบับท่ีผ่านมาคอลัมน์ G-Quiz ได้มีผู้ส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส�าหรับผู้ประกอบการโรงงาน         
ภายในนิคมอุตสาหกรรม มาเพื่อให้เราเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมดีๆ กันต่อไป

1. คุณสมควร สงสี  บจก. ยูนิว็อกซ์แมนูเฟคเจอริ่ง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 “กิจกรรมเพื่อการศึกษา” 
2. คุณสุชามาศ ปวงสมุทร บจก. อินเตอร์พรีทีฟ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือล�าพูน
 “กิจกรรมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย”
3. คุณธัญรดา กาบเกตุ บจก. ไทย เอช.เค.ดี. นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล�าพูน
 “กิจกรรม walk rally
4. คุณประโนทย์ มีบุตรดี บจก. รินซ์เทค นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
 “กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยและจัดระเบียบกฏจราจรภายในนิคมอุตสาหกรรม”
5. คุณนิสากร ทัดแก้ว กัสโก้ หน่วยงานส�านักงานใหญ่
 “กิจกรรม ร่วมกับโรงงานแก้ไขปัญหาระบบการจัดการน�้าภายในโรงงาน”

ถามง่าย	ตอบง่าย	และส่งมาในช่องทางง่ายๆ	ที่สะดวกกันเลยนะคะ	email : info@gusco.co.th	หรือ www.gusco.co.th หัวข้อ G-Quiz	หรือโทรศัพท์สอบถาม
ได้ที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน	หมดเขตส่งค�าตอบวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นี้ เตรียมแจกรางวัล	power	bank	สุดเก๋	จ�านวน	5	รางวัลค่ะ

ส�าหรับฉบับปีใหม่นี้ ค�าถามมีอยู่ว่า 

“นิคมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” 

ที่กัสโก้ มีส่วนร่วมในการสนับสนุน

ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวย

ความสะดวกภายในนิคมฯ มีชื่อเรียก

ภาษาอังกฤษว่าอะไร?

โดยมีผู้โชคดีได้รับรางวัล  5 ท่าน คือ 


