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2 Editor Talk
โดย ณัฏฐา ชอบจิตต์

“รู้ไหม”
	 เรือ่ง	“สิง่แวดล้อม”	เรือ่งส�าคญัทีห่ลายภาคส่วน	
รณรงค์กันมาอย่างต่อเน่ืองผ่านสื่อประเภทต่างๆ	 ยิ่งช่วง	
วันสิ่งแวดล้อมโลก	 เดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา	 มีกิจกรรม
มากมายท่ีเชิญชวนให้ประชากรโลกลุกข้ึนมาร่วมกัน										
รักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น	
	 กัสโก้	 ร่วมสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมจากในบ้าน	
โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม	 แบ่งปันความรู้	
ข้อมูลเรื่องสิ่งแวดล้อม	 ลดการใช้พลาสติก	 ร่วมประหยัด
พลังงานและช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างาน	
โดยถือเปน็หน้าทีร่ับผดิชอบของพนักงานทกุคน	เพือ่น�าไป
สู่การร่วมกันปฏิบัติงานให้ได้ตามนโยบายสิ่งแวดล้อม

	 การรับรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ	 และ		
น�าไปสู่การปฏิบัติที่ดี	 เป็นกระบวนการ
ส�าคัญที่จะช่วยให้โลกใบนี้มีสิ่งแวดล้อม
ที่ดีให้กับคนรุ่นต่อๆ	ไป



About us
โดย งานลูกค้าสัมพันธ์
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	 กัสโก้	 ทูเดย์	 ฉบับวันสิ่งแวดล้อมโลก	 ในปี	 2561	 นี้												
เรามีโอกาสได้ลงพื้นที่รับฟังนโยบายการบริหารจัดการ									
ด้านสิ่งแวดล้อมจาก คุณสมพร	พ่วงเรือ	ผู้อ�านวยการ										
ส่วนสขุาภบิาล	บรษิทั	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	
ในการบริหารจัดการท่าอากาศยานดอนเมืองท่ีมีศักยภาพ
ในการรองรบัผูโ้ดยสาร	30	ล้านคนต่อปี	ภายใต้การควบคมุ
การปฏิบัติงานของกัสโก้	 ด้านระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 ระบบ									
จ่ายน�้าประปา	ระบบน�้าดับเพลิง	และบ�ารุงรักษาระบบท่อ	
ตรวจสอบหาจุดแตกรั่ว	 สุขภัณฑ์	 ตู ้น�้าดื่ม	 เครื่องจักร
อุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาลทั้งหมดของท่าอากาศยาน
ดอนเมือง	ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2560	ที่ผ่านมา	

ท่าอากาศยานดอนเมือง

กับโครงการดีๆ เรื่อง

“การ Recycle น�้า”

	 ปัจจุบัน	 ท่าอากาศยานดอนเมือง	 ตระหนักถึงความส�าคัญของ												
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	โดยให้ความส�าคัญเรื่องการใช้น�้า
อย่างรู ้คุณค่า	 โดยในระบบสุขภัณฑ์มีการเลือกใช้ก๊อกเซ็นเซอร	์													
รุ่นประหยัดน�้า	 ซึ่งท�าให้สามารถประหยัดการใช้น�้าเกินความจ�าเป็น
ลงได้	 และในอนาคตยังมีโครงการซึ่งจะน�าน�้าทิ้งที่ได้จากการบ�าบัด
น�้าเสียของท่าอากาศยานดอนเมืองกลับมาใช้ประโยชน์ภายในระบบ
บ�าบัดเอง	เช่น	การรดน�้าต้นไม้	และในบางส่วนของอาคารผู้โดยสาร	
ได้มกีารวางแนวท่อเมนหลกัน�า้	Recycle	ไว้แล้ว	เช่น	อาคารผู้โดยสาร

อาคาร	2	อาคารสะพานเทียบเครื่องบิน	2,	3,	4	และ	5	ซึ่งถือเป็น											
การเริ่มต้นที่ดีของการริเริ่มการใช้น�้าอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด	
นอกจากนี้	 ในเร่ืองของการบริหารจัดการขยะมีโครงการแยกขยะ
อย่างเป็นระบบมากขึ้น	 โดยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	 เพื่อให้																			
การจัดการเป็นไปอย่างถูกสุขอนามัยที่ดี	 และลดขั้นตอนของ												
หน่วยงานที่เข้ามาจัดเก็บ	ท�าให้บริเวณการจัดเก็บขยะไม่เลอะเทอะ	
มีสภาพพื้นที่ที่สะอาดถูกสุขอนามัย



สภาพแวดล้อม/
ภูมิหลัง

ของบุคคล

ความบกพร่อง
ของบุคคล

การกระทำ�หรือ
สภาพแวดล้อม
ทำี่ไม่ปลอดภัย

อุบัติเหตุ
การบาดเจ็บ

หรือ
ความเสียหาย

BLUE Society
โดย สายชล ถาวรพลศิริ

Safety
โดย พุฒศราณี ติรพัฒนเจริญ
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แนวทางการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย
ต่อผู้รับเหมา
	 หลายๆ	 สถานประกอบกิจการ	 อาจพบเจอปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุจากการท�างานของผู้รับเหมาที่เข้ามาท�างานในพื้นที่	
ดงันัน้	จงึควรมกีารก�าหนดมาตรการบรหิารจดัการความปลอดภัย	
ต่อผูร้บัเหมา	เพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตัร่ิวมกนัในการป้องกนั
และควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ	ดังแนวทางต่อไปนี้

 1	 ก�าหนดหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภยัฯ	ในขัน้ตอนการคดัเลอืก	
การเข้าปฏิบัติงาน	 และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ							
ผู้รับเหมา

 2	 จัดให้มีการสื่อสารและการประสานงานสม�่าเสมออย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ระหว่างผู้รับเหมากับเจ้าของสถานประกอบ
กิจการก่อนเริ่มปฏิบัติงาน	 รวมทั้งแจ้งข้อมูลอันตราย	 และ
มาตรการป้องกันและควบคุมของสถานประกอบกิจการ

	 3	 สร้างความตระหนักกับลูกจ้าง	 และให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ																			
ให้กับผู้รับเหมาและลูกจ้างของผู้รับเหมาก่อนเริ่มงานและระหว่างการด�าเนินการ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่กฎหมายความปลอดภัยฯ	ก�าหนดไว้

 4	 มกีารเตรยีมการด้านการรายงานการประสบอนัตรายและอบุตัเิหตจุากการท�างาน
ที่เกิดกับลูกจ้างของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงาน

	 5	 มีการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าในด้านความปลอดภัยฯ	 เช่น	
กิจกรรมต่างๆ	ที่ลูกจ้างผู้รับเหมาต้องด�าเนินการในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

	 6	 ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างและขั้นตอนการด�าเนินงาน	 และการ											
เตรียมการด้านความปลอดภัยฯ	ในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างจริงจังและจริงใจ

	 7	 กรณีผู้รับเหมามีการรับเหมาช่วง	 ต้องแจ้งให้เจ้าของประกอบกิจการทราบ															
โดยสถานประกอบกิจการต้องม่ันใจว่า	 ข้อก�าหนดต่างๆ	 ด้านความปลอดภัยฯ											
ได้ครอบคลุมถึงผู้รับเหมาช่วงทราบ

ทำฤษฎีโดมิโน่ (Domino Theory)

ที่มาจาก	: นติยสาร	ความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

	 ฉบับที่	2	ปี	2561

	 วันสิ่งแวดล้อมโลก	 (World	Environment	Day)											
ท่ีจัดขึ้นในทุกๆ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีนั้น ถือว่า          
เป็นวันส�าคัญทางส่ิงแวดล้อม ที่เป็นช่วงเวลาในการ           
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงเรื่อง                 
สิ่งแวดล้อม ในประเด็นการใช้ทรัพยากร การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม ตลอดจนมลภาวะต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจาก          
การอุปโภคของมนุษย์ 

	 ในปี	2561	นี	้องค์กรสหประชาชาต	ิ(UN)	
ได้ก�าหนดธมีไว้ว่า	“Beat Plastic Pollution:        
If	 you	 can’t	 reuse	 it,	 refuse	 it”	 หรือ															
“สู้กับปัญหาขยะพลาสติก:	 ถ้าเอามันกลับมา												
ใช้ใหม่ไม่ได้	ก็จงปฏิเสธมันซะ”	โดยพุ่งเป้าไปยัง
พลาสตกิประเภท	“ใช้ครัง้เดยีวแล้วทิง้”	เช่น	พลาสตกิหุม้ฝาขวดน�า้ดืม่	หลอดดดูน�า้พลาสตกิ	แก้วน�า้พลาสตกิ	
ถงุพลาสติก	ฯลฯ	ซึง่การณรงค์นีเ้กดิขึน้ในระดบันโยบาย	เช่น	ยกเลกิพลาสตกิหุม้ฝาขวดน�า้ตัง้แต่วนัท่ี	1	เมษายน	
2561	ที่ผ่านมา	 เป็นต้น	 โดยคาดว่าภายใน	1	 -	2	ปีนี้	 จะมีนโยบายการยกเลิกการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวมาอีก									
อย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ตามบางเรื่องก็ไม่มีการก�าหนดเป็นนโยบาย	 แต่เราสามารถร่วมกันลดปริมาณการใช้
พลาสติกครั้งเดียวทิ้งได้ง่ายๆ	 ในทุกวัน	 เช่น	 ใช้หลอดดูดน�้าท่ีท�าจากอลูมิเนียมแทนหลอดดูดท่ีเป็นพลาสติก														

พกกล่องข้าวพลาสติกเพ่ือใช้ใส่อาหารแทนกล่องโฟมหรือถุงบรรจุอาหาร	 ใช้กระเป๋าผ้าใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติก	 เป็นต้น	 ใช่ค่ะ																											
เราไม่สามารถเลิกใช้พลาสติกได้ในคราวเดียวแต่เราสามารถปรับพฤติกรรมเพื่อลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวในชีวิตประจ�าวันได้	 อย่างน้อย									
ก็ไม่ต�่ากว่าวันละชิ้นแน่นอนค่ะ	ลองดูนะคะ
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	 SN	 Group	 ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแนวคิดดีๆ	 ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ท่ีได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่าน								
ระบบออนไลน์ในโครงการ	 CHULA	 MOOC	 ผ่านการจัดท�ารายวิชา											
“เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา”	โดย	ดร.	โอ	:	รศ.ดร.	พิสุทธิ์	เพียรมนกุล 
รองคณบดี	คณะวศิวกรรมศาสตร์	และคณะกรรมการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาติ	
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																
เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่	 นักเรียน	 นิสิตนักศึกษา	 เจ้าของกิจการ										
ผู้บริหาร	 ผู้จัดการ	 หัวหน้างานทุกคน	 หรือผู้ที่สนใจ	 มาร่วมกันเรียนรู	้													
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวจากประสบการณ์จริงในสถานที่ต ่างๆ																				
ได้ทราบถึงแนวคิด	 เทคโนโลยี	 และแนวทางการมีส่วนร่วมเพื่อการดูแล							
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนสามารถน�าความรู้	
และเคร่ืองมือและวิธีการต่างๆ	 จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในบริบท
และรูปแบบต่างๆ	 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร	 สังคม	 ประเทศชาต	ิ
รวมไปถึงสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมโลกต่อไป	

	 ผู้สนใจสมัครเรียนออนไลน์ฟรี	
ได้ท่ี	https://mooc.chula.ac.th/
courses/cumooc-18	 ผู ้ผ ่าน							
การทดสอบจะได้รับ	 Certificate	
of	Completion	อีกด้วย	 รวมทั้ง
สามารถติดตามเร่ืองราว	 ข่าวสาร
ต่างๆ	 เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงต้องการแลกเปลี่ยนมุมมองและ																
องค์ความรูด้้านสิง่แวดล้อมในรายละเอยีดทีม่ากขึน้	ได้ทีเ่พจ	“Facebook: 
เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา”

 GUSCO และบริษัทในกลุ่ม SN Group 
ส่งเสรมิการเรยีนรู ้และเล็งเห็นความส�าคญั
ของการวิจัยและพัฒนา การเชื่อมโยง            
ผลการศึกษา และวิจัยสู่การน�าไปใช้งาน  
และปฏิบัติจริง 

 โ ด ย ร ่ ว ม มื อ กั บ ภ า ค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการต่อยอดผลการศึกษา 
งานวิจัย  และนวัตกรรม ด ้านวิศวกรรมศาสตร ์                                 
ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยีท่ีน่าสนใจ มาพัฒนาเพื่อน�าไปสู่
การใช้งานจริง ให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจ และสังคม            
น�าไปสู่การพัฒนาของประเทศ 



วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2561
“Beat	Plastic	Pollution	:	

If you can't
reuse it,
refuse it,”

กัสโก้	หน่วยงานบางชัน
“ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว”	

กัสโก้	หน่วยงานบางพลี	“เปิดบ้านต้อนรับเยาวชน
ให้ความรู้เรื่องการบ�าบัดน�้าเสีย”	

กัสโก้	หน่วยงานแหลมฉบัง	
“ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี”	

กัสโก้	หน่วยงานมาบตาพุด	
“ปลูกต้นไม้	ตัดหญ้า	และท�าความสะอาด”	

กัสโก้	หน่วยงานบางปู	“เปิดบ้านต้อนรับเยาวชน
ให้ความรู้เรื่องระบบผลิตน�้าประปา”	

กัสโก้	หน่วยงานสมุทรสาคร	
“ขุดลอกคูคลอง	คลองสวย	น�้าใส	และเทน�้า	EM”	

Speacial Scoop6
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 กัสโก้ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีปฏิบัติงาน           
และชุมชน ร่วมกับส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ 
ผู้ประกอบการ กทม. ทอท. ชุมชน และนักเรียนจาก        
โรงเรียนโดยรอบพื้นท่ีเขตนิคมฯ โดยจัดกิจกรรมเน่ืองใน
วันสิ่งแวดล้อมโลก	ปี	 2561 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคน            
ร่วมมือกันในการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งช่วยกันดูแล
พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม และชุมชนให้สะอาดมากยิ่งขึ้น

กัสโก้	หน่วยงานล�าพูน	
“สร้างฝายชะลอน�้า	บวชป่า	และปลูกต้นไม้”

กัสโก้	หน่วยงานสหรัตนนคร	
“ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า	และปลูกต้นไม้”	

กัสโก้	หน่วยงานภาคใต้	(จ.สงขลา)	
“ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”	

กัสโก้	หน่วยงานสุวรรณภูมิ	
“ปลูกต้นไม้	และปรับปรุงสวนหย่อม”	

กัสโก้	หน่วยงานพีทีอี	
“ท�าความสะอาดรางระบายน�้าภายในหน่วยงาน”	

กสัโก้	หน่วยงานช่องนนทร	ี“เปิดบ้านต้อนรับเยาวชน	
ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม	และการบ�าบัดน�้าเสีย”

เจม	และ	กัสโก้	หน่วยงานจตุจักร	
“สาธิตวิธีการท�ามูลไส้เดือน	ท�ากระถางต้นไม้จาก
ยางรถยนต์	และจัดสวนหย่อม”	



8 ภาพข่าว

เปิดโลกสิ่งแวดล้อมที่ลานเกียร์
	 กัสโก้	และบริษัทในกลุ่ม	SN	Group	ร่วมกิจกรรมโครงการอาศรมความคิด	อรุณ	
สรเทศน์	 ณ	 ลานเกียร์	 (เปิดโลกลานเกียร์)	 รับฟังปาฐกถาพิเศษจากท่านองคมนตรี												
พลเอกดาว์พงษ์	รัตนสุวรรณ	หัวข้อ	“หลักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”	และ
การเสวนา	 เรื่อง	 การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในยุค	 DISRUPTION	 โดยมี	 คุณเกตุวล	ี
นภาศัพท์	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	 โกลบอล	 ยูทิลิตี้	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 ร่วมเสวนา													
พร้อมกับผู้แทนสิ่งแวดล้อมจากภาคส่วนต่างๆ	 เนื่องในโอกาส	 “วันสิ่งแวดล้อมโลก”										
5	 มิถุนายน	 2561	ณ	 ห้องประชุม	 117	 ชั้น	 1	 อาคาร	 3	 คณะวิศวกรรมศาสตร	์				
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรม “สงกรานต์ ประจ�าปี 2561” 
กัสโก้	 ร่วมกับนิคมฯ	 อุตสาหกรรมท่ัวประเทศ	 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย															
เนื่องในวันสงกรานต์	ประจ�าปี	2561	ภายในงานมีพิธีสรงน�้าพระ	กิจกรรมรดน�้าขอพร
จากผู้สูงอายุ	พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก	

กิจกรรม “มอบเครื่องบริโภคในเดือนรอมฎอน” 
กัสโก้	ร่วมกิจกรรมมอบเครื่องบริโภคให้กับชุมชนมุสลิมที่อยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้	
และร่วมรับประทานอาหารช่วงละศีลอด	เนื่องในเดือนรอมฎอน

สาธารณูปโภคเพื่องานบริการ
กัสโก้	บ�ารุงรักษา	ซ่อมสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู	 -	 งานเปลี่ยนตะแกรงดักขยะ	ชุบกัลวาไนซ์
มาบตาพุด	 -	 งานเปลี่ยนทดแทน	Service	Pump	และปรับปรุงท่อจ่ายน�้า
สมุทรสาคร	 -	 งานเปลี่ยนไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายหลัก
	 	 -	 งานจัดซื้อเครื่อง	Furnace	ส�าหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะเยี่ยมชม 
กัสโก้	และ	เจม	ต้อนรับคณะเยี่ยมชม	จากสถานศึกษา	ศึกษาดูงานระบบการจัดการน�้า
ในพืน้ทีป่ฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ	และศนูย์การเรยีนรูท้รพัยากรน�า้และส่ิงแวดล้อม	
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	จ.ชลบุรี
1.	 มหาวิทยาลัยบูรพา
2.	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3.	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4.	 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ



+

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 9

	 ปัจจบุนัโลกของเราก�าลงัเผชญิหน้ากบัมลภาวะจากบรรจภัุณฑ์ 
พลาสติกที่กลายเป็นขยะไม่ย่อยสลาย	 และมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเรว็ท้ังบนบกและในน�า้	ทัง้ๆ	ทีรู่ปั้ญหาแต่ผูค้นยงัคงต้อง
ใช้ต่อไปเพราะยงัไม่มอีะไรมาทดแทนมนัได้	แต่ตอนนีท้ีอ่นิโดนเีซยี	
บริษัท	 อีโวแวร์	 (Evoware)	 สตาร์ทอัพน้องใหม่ท่ีเกิดจากการ							
รวมกลุม่ของคนรุน่ใหม่	ซึง่ต้องการเปลีย่นแปลงโลกให้น่าอยู่ขึน้
ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์รุ่นพิเศษขึ้นมาท่ีนอกจากจะรับประทานได้	
ยงัอดุมด้วยคณุค่าทางโภชนาการ	ทัง้วิตามนิ	แร่ธาต	ุและไฟเบอร์	
โดยบรรจุภัณฑ์ของอีโวแวร์นั้นท�าจาก	“สาหร่ายทะเล” 

	 เดวิด	 คริสเตียน	 หนึ่งในผู้ก่อต้ังอีโวแวร์	 บอกเล่าจุดประสงค์ของ									
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ว่า	 เพื่อต้องการลดขยะในอินโดนีเซีย	ประเทศที่
ได้ชือ่ว่าก่อมลพษิจากขยะให้กับท้องทะเลมากทีส่ดุประเทศนึง	โดย	90%	
ของขยะที่พบในทะเลเป็นพลาสติก	เดวิดและหุ้นส่วน	ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ	 จึงได้ร่วมมือร่วมใจกันก่อต้ังบริษัท																		
อีโวแวร์	ขึ้นมา	นอกจากแรงบันดาลใจในการลดขยะพลาสติกหลังมีการ
คาดการณ์ว่าในปี	 2050	 ปริมาณขยะในทะเลจะมีมากกว่าจ�านวนปลา	
จุดประสงค์หลักอีกอย่างคือ	 ความพยายามท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกร															
ที่ท�าฟาร์มผลิตสาหร่ายทะเลในประเทศ	 เน่ืองจากก�าลังประสบปัญหา
ผลิตผลล้นตลาด	 อินโดนีเซียผลิตสาหร่ายทะเลได้ปีละประมาณ																			
10	ล้านตัน	คาดผลผลิตปี	2020	จะเพิ่มเป็น	19	ล้านตัน	นอกจากนั้น	
เกษตรกรกลุม่เลีย้งสาหร่ายยงัมคีวามเป็นอยูแ่ร้นแค้น	หนีส้นินอกระบบ
ท่วมตัว	 ทั้งนี้	 โดยผลผลิตสาหร่ายส่วนใหญ่มาจากเกษตรกรใน	 5	 จาก									
6	จังหวัดที่ยากจนที่สุดของประเทศ

เปิดไอเดียเจ๋ง 
บรรจุภัณฑ์กินได้ และ

ย่อยสลายได้เอง 100% 

สุขภาพดีและรักษ์โลก

	 หลังจากท่ีใช้เวลา	 2	 ปีเต็มในการศึกษาการผลิตบรรจุภัณฑ์จากสาหร่าย	 อีโวแวร	์													
ได้น�าร่องเปิดตัวผลิตภัณฑ์เป็นแก้ว	Ello	Jello	ที่ท�าจากสาหร่ายทะเล	(เนื้อสัมผัสคล้าย
วุ้นกรอบ)	 ใช้บรรจุเครื่องดื่มและไอศกรีม	หรืออาหารที่ไม่ร้อนเท่านั้น	 เบื้องต้นมีให้เลือก						
4	 รส	 ส้ม	 ลิ้นจี่	 ชาเขียว	 และเปปเปอร์มินต์	 นอกจากผลิตออกมาเป็นแก้ว	 ลูกค้ายัง														
สามารถซื้อในรูปแบบผงที่มาพร้อมพิมพ์เพื่อไปท�าเอง	 และได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม	
อาทิ	 กระดาษห่อเบอร์เกอร์	 แซนด์วิช	 วาฟเฟิล	 โปรตีนบาร์	 ซองบรรจุกาแฟพร้อมชง																										
ซองเครื่องปรุงในบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป	(ที่ละลายน�้าร้อน	หายวับไม่เหลือร่องรอย	เหมือนไม่เคย	
มีมาก่อน)	ไปจนถึงกระดาษห่อสบู่	ผ้าอนามัย	ซองใส่ไม้จิ้มฟัน	เป็นต้น
	 พร้อมกนันี	้ผูพ้ฒันาผลติภณัฑ์อธบิายเพิม่เตมิด้วยว่า	การใช้สาหร่ายทะเลเป็นวตัถดุบิ
ในการผลิต	 ถือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเม่ือเทียบกับการใช้ธัญพืชหรือข้าวโพด							
อย่างที่หลายบริษัทนิยม	 เพราะการเพาะสาหร่ายไม่ใช้น�้าจืด	 ไม่ใช้ปุ๋ย	 และไม่ต้องการ														
พื้นที่มากมายในการผลิต	 พื้นที่เพียง	 1	 สนามเบสบอล	 ก็สามารถผลิตสาหร่ายได้มากถึง	
40	 ตัน	 นอกจากนั้น	 สาหร่ายยังช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกอย่างคาร์บอนไดออกไซด์										
ช่วยลดความเป็นกรดในน�้าทะเลลงได้	 และเนื่องจากเกษตรกรในอินโดนีเซียสามารถผลิต
สาหร่ายได้จ�านวนมาก	ท�าให้บริษัทไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนวัตถุดิบ
	 ปัญหาเดียวที่เผชิญอยู่คือในช่วงต้นของการจ�าหน่าย	 นั่นคือ	 ราคาอาจจะยังสูงอยู่												
ยกตัวอย่าง	กระดาษห่ออาหารขนาด	21	x	21	ซม.	ราคาแผ่นละ	2400	รูเปียห์	(ประมาณ	
5.75	บาท)	ซองกาแฟ/ซองเครื่องปรุง	ราคาต่อซอง	240	-	390	รูเปียห์	(0.55	-	1	บาท)	
กระดาษห่อสบู่	 แผ่นละ	 530	 -	 980	 รูเปียห์	 (1.25	 -	 2.35	 บาท)	 แล้วแต่ขนาด																					
อย่างไรก็ตาม	 อีโวแวร์เช่ือว่าในอนาคตราคาจะถูกเม่ือความต้องการในตลาดสูงขึ้นและ														
มีการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ

เครดิต	:											http://www.evoware.id/businesslinx.globallinker.com

คุณสมบัติสุดเจง
ของแพ็กเกจจิ้ง  EVOWARE

01 ทำจากสาหราย
 สามารถกินได ไมมีกลิ่น
 ไมมีรสชาดใดๆ

02 อุดมดวยคุณคา
 ทางโภชนาการ

03 มีอายุ 2 ปนับจากผลิต

04 ยอยสลายตามธรรมชาติ
 ไมทำลายสิ่งแวดลอม

05 ปลอดเคมีและสารกันบูด
 มีตราฮาลาล ผูนับถือ
 ศาสนาอิสลามบริโภคได

06 รับผลิตแบบปรับรสชาติ
 เพิ่มสีสันตามความตองการ
 ของลูกคา

07 สามารถพิมพขอความ
 หรือโลโกลงบนแพ็กเกจจิ้งได
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ตะลอนทัวร์
รอบรั้วนิคมอุตสาหกรรม

	 ฉบับนี้	 กัสโก้	 หน่วยงานแหลมฉบัง	 ขออนุญาตพาท่านผู้อ่าน	
มาตะลอนทวัร์รอบรัว้นคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั	มาเรยีนรูเ้ทีย่วชม	
และสัมผัสกับวิถีชุมชนบ้านแหลมฉบัง	ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนคร
แหลมฉบัง	 ห ่างจากนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังประมาณ																														
2	กโิลเมตร	ซึง่เป็นชมุชนเก่าแก่ทีอ่าศัยท�ามาหากนิอยูก่บัท้องทะเล
มาช้านานและได้มกีารสบืทอดประเพณที�าบญุไหว้ศาลเจ้าพ่อสมัฤทธิ์	
เจ้าแม่พัดโบกตามความเชื่อตั้งแต่บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น	ซึ่งจัดขึ้น
เป็นประจ�าทุกปี	 โดยคณะกรรมการชุมชนแหลมฉบังร่วมกับ														
ชาวบ้านแหลมฉบัง	 เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนเคารพนับถือ	
กัสโก้	หน่วยงานแหลมฉบงั	ได้มโีอกาสเข้าร่วมท�าบญุสนบัสนนุและ
เป็นส่วนหนึง่ในการร่วมสืบทอดประเพณอีนัดงีานร่วมกบัทางชมุชน
ตลอดมา

  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่น่าสนใจ
	 	 ของชุมชนบ้านแหลมฉบัง
	 ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง	
ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนบ้านแหลมฉบัง	 ติดกับวัดแหลมฉบัง	 (เก่า)	 ซ่ึงยังคงความ											
อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางธรรมชาติ	บรรยากาศร่มรื่น	สวยงาม	เหมาะแก่									
การท่องเที่ยวพักผ่อน	และศึกษาดูงานค่ะ

  เยี่ยมชมพระอุโบสถเก่าแก่	
	 	 สมัยรัชกาลที่	๕
	 หลังจากเที่ยวชมความสวยงามและระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ของ											
ป่าชายเลนแล้ว	 เราเดินเข้าไปในวัดแหลมฉบัง	 จะพบกับพระอุโบสถ
เก่าแก่	ซึง่ไดร้บัพระราชด�ารสัจากรชักาลที	่5	ให้จดัสร้างเมือ่ครัง้เสดจ็
มาทีห่มูบ้่านแหลมฉบงั	เป็นพระอโุบสถทีส่ร้างด้วยไม้ท้ังหลงั	ไม่มเีหลก็
และตะปูเป็นส่วนประกอบ	 และสามารถสักการะขอพรหลวงปู่คง														
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ เป ็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแหลมฉบัง	 และยังมี
ประติมากรรม	 สถาปัตยกรรม	 ที่สวยงามภายในวัดให้ชื่นชม	 และ									
เรียนรู้ค่ะ

  ชิม	ช้อป	ทอฟฟี่โซ่	
	 	 วิสาหกิจชุมชน

	 ออกจากเขตวดัประตตูดิกนัถึงเวลามาเยีย่มชม	ชมิ	ช้อป	ทีศ่นูย์ฝึก
อาชีพสตรี	กลุ่มแม่บ้านแหลมฉบัง	ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ	
เอสโซ่	พฒันา	ปัจจบุนัผลติทอฟฟ่ีกรอบโบราณ	หวาน	หอม	มนั	กรอบ	
อร่อยสุดๆ	หยุดแทบไม่ได้	กรรมวิธีการผลิตได้รับรองมาตรฐาน	อย.,	
มผช.	และได้รับการรับรองวิสาหกิจชุมชน	โดยมีคุณป้านิภา	ฮอดเฮง	
เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ	หากท่านผู้อ่านสนใจ	หรือแวะเวียนมาที่แหลมฉบัง	
สามารถเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินค้าได้ที่	คุณอภิวิชญ์	นวลแก้ว	โทรศัพท์	
085-3928106

ชุมชน
บ้านแหลมฉบัง
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	 Weber	 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า	มกีารจดัท�า
ระบบการบริหารจัดการของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน								
ระบบคุณภาพ	 อาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 และสิ่งแวดล้อม											
ด้วยการสนบัสนนุงบประมาณและทรพัยากรต่างๆ	อย่างเหมาะสม	
มุ ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการป้องกันมลพิษ																			
ใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพือ่ลดการใช้สารเคมทีีท่�าลายสิง่แวดล้อม	
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงาน	ส่งเสริมการปลูกป่า	เข้าร่วมโครงการ											
ปลูกป่าชายเลนทุกปี	 สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 จนได้รับ														
การรับรองเป็น	 Eco Factory	 โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ													
จากการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และสภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	ในปี	2560

ระบบการจัดการที่บริษัทได้รับการรับรอง
•	 ISO	9001	:	2015
•	 ISO	14001	:	2015
•	 OHSAS	18001	:	2007
•	 ISO	22000:2005,	ISO/TS	22002-4:2013	
	 and	additional	FSSC	22000
•	 Carbon	Footprint	Label
•	 Chain-of-Custody	-	FSC
•	 Chain-of-Custody	-	PEFC
•	 Code	of	conduct	:	Thai	union,	Disney,	IWAY,	URSA
•	 Green	Industry	ระดับที่	3	
•	 Eco	Factory	(โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ)

	 การติดต่อประสานงานกับกัสโก้ในด้านงานบริการ	กัสโก้	สมุทรสาครให้บริการที่ดีเสมอมา	
ติดต่อประสานงานได้รวดเร็ว	เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยดี	ยิ้มแย้ม	กระตือรือร้นในการให้บริการ	
และมีความพร้อมในการให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง

บริษัท เวเบอร์ มาร์คกิ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร	ด�าเนินธุรกิจการพิมพ์ฉลากติดสินค้า(สติ๊กเกอร์),	
ป้ายราคา	 และน�าเข้าเคร่ืองพิมพ์บาร์โค้ดฉลากติดสินค้า(สติ๊กเกอร์)	 ทนอุณหภูมิร้อน	
และเย็น	เป็นตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด	ยี่ห้อ	AVERY,	DATAMAX,	
ZEBRA	 และอุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์น�าเข้าริบบ้อนย่ีห้อ	 SONY,	 ARMOR	 ส�าหรับ
เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์	บาร์โค้ดก่อตั้งเมื่อ	พ.ศ.	2538	ภายใต้ชื่อบริษัท	คอมแพค	เลเบิล	
จ�ากัด	โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมด	และในเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2540	ได้ตกลง
เซน็สญัญาร่วมมอืกบั	Weber	Marking	Systems	Inc.	ของสหรฐัอเมรกิา	และได้เปล่ียน
ชื่อบริษัทใหม่	โดยใช้ชื่อว่า	บริษัท	เวเบอร์	มาร์คกิ้ง	ซิสเต็มส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

Weber is

sticker



 กลับมาแล้วกิจกรรมดีๆ กับโครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ที่กัสโก้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 13       

ปีนี้เราขอชวนเพื่อนๆ ในนิคมอุตสาหกรรม แวะมาเย่ียมชมพื้นที่ปฏิบัติการของเราภายในพื้นที่                        

นิคมอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมสุดชิค “เปิดบ้านผ่านเลนส์” พร้อมประกวดถ่ายภาพแบบ 

One day One Shot หามุมถ่ายภาพตามโจทย์ “ฟ้าสวย-น�้าใส-มุมที่ใช่ กับ GUSCO”                

ระหว่างเดือน ก.ย. - ต.ค. 61 นี้

สนใจติดตามข้อมูลข่าวสาร และร่วมสมัครได้โดย scan QR Code หรือ download ใบสมัครได้ท่ี www.gusco.co.th 
รับจ�านวนจ�ากัด ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ร่วมประกวดถ่ายภาพ โดยทางทีมงานจะติดต่อแจ้งผลไปยังผู้สมัคร และประกาศผ่านทาง 
www.gusco.co.th และ facebook page “บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จ�ากัด”

ชิงรางวัล
เงินสดกว่า

10,000
บาท

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

G-Quiz

12

แจกรางวัลส�าหรับผู้ตอบค�าถาม	 G-Quiz	 ฉบับ	 เดือน	 ม.ค.	 -	 มี.ค.	 61	 ส�าหรับค�าถาม	 “นิคมอุตสาหกรรม															

แห่งอนาคต”	 ที่กัสโก้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในนิคมฯ	

มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไร	??	ค�าตอบที่ถูกต้อง	คือ	“SMART	PARK”

1.	 คุณจันติมา	จรรยา	 บจก.	จินจั้นเอ็นเตอร์ไพรส์	2002	นิคมอุตสาหกรรมบางปู

2.	 คุณกัญญา	เนียมประเสริฐ	 บจก.	โคทส์	เทรด	(ประเทศไทย)	นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

3.	 คุณสุพรรณี	ต๊ะค�าปัน	 บจก.	ดาต้ามาร์	(ประเทศไทย)	นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ	จ.ล�าพูน

4.	 คุณวันทนีย์	นิลปราการ	 บจก.	ฟลิวแอร์	(ไทยแลนด์)	นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

5.	 คุณสุรศักดิ์	อาจหาญ	 กัสโก้	หน่วยงานพีทีอี

ส่งแนวคิดกันมาสั้นๆ	พอโดนใจและน�ามาแชร์ให้กับเพื่อนๆ	GUSCO	Today	ได้ว้าวกัน	รับไปเลยกระบอกน�้า	รักษ์สิ่งแวดล้อมสุดเก๋	5	รางวัล	
click	click	ไปตอบค�าถามในเว็บไซต์	www.gusco.co.th	หัวข้อ	G-Quiz	หรือจะส่ง	email	:	info@gusco.co.th		
หมดเขตส่งค�าตอบวันที่	31	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	นี้

ฉบับนี้มาช่วยกันแชร์ไอเดีย

ลดพลาสติก 

กับค�าถามด้านล่างนี้ค่ะ

“มีแนวคิด
ช่วยลดการใช้พลาสติก

อย่างไร”

ขอมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี	5	ท่าน	ดังนี้ค่ะ


