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2 Editor Talk
โดย ณัฏฐา ชอบจิตต์

“เห็นด้วยตา... ถ่ายทอดด้วยใจ”
 ในแต่ละวนัเรามภีาพต่างๆ ผ่านเข้ามาในชวีติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายของคนทีเ่รารกั ภาพการท�างานหรอืภาพเพือ่การโฆษณา 
ทุกๆ ภาพถ่ายที่เรามองเห็น คือ การสื่อสารทางความคิดที่เจ้าของภาพต้องการจะสะท้อนมุมมองของตนเองให้เราเข้าใจ 

 โครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ปี 2561 กัสโก้จัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ “เปิดบ้านผ่านเลนส์” มีผู้ประกอบการ ชุมชน และนักศึกษา 
มาร่วมกิจกรรมเพื่อสื่อสารมุมมองที่มีต่อกัสโก้ ผ่านการถ่ายภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ความใส่ใจในการให้บริการ รวมถึง               
ความพร้อมของระบบปฏิบัติการต่างๆ

 “1 ภาพ อธิบายได้มากกว่า 1 พันค�า” กัสโก้ทูเดย์ฉบับนี้ เรามีภาพของผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดมาฝากแทนค�าอธิบาย        
ถึงความตั้งใจในการให้บริการของพวกเรากัสโก้ค่ะ

การถ่ายภาพเป็นมากกว่าสื่อกลางในการสื่อสารของความคิด “มันเป็นศิลปะที่สร้างสรรค์”
– Ansel Adams –



About us
โดย งานลูกค้าสัมพันธ์
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 ช่วงเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา กัสโก้ร่วมกับส�านักงาน
นิคมอุตสาหกรรม เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม 
น้องๆ จากสถาบนัการศกึษา และผู้แทนชมุชน จ�านวนกว่า 600 คน ร่วมกจิกรรม 
ประกวดถ่ายภาพ บริเวณพื้นที่ระบบผลิตน�้าประปา ระบบบ�าบัดน�้าเสีย         
และระบบปฏิบัติการงานสาธารณูปโภค โดยรอบนิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง 
คือ นิคมฯ มาบตาพุด นิคมฯ แหลมฉบัง นิคมฯ สมุทรสาคร นิคมฯ บางปู         
นคิมฯ บางพล ีนคิมฯ ลาดกระบงั นคิมฯ ภาคเหนอื จ.ล�าพนู และนคิมฯ บางชนั

	 จากโจทย์ในการประกวดถ่ายภาพแบบ	One day One Shot “ฟ้าสวย -         
น�้าใส - มุมที่ใช่ กับ GUSCO”	 เราได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ								
ให้ความรู้และเทคนิคแก่ผู้เข้าประกวด	พร้อมทั้งน�าผู้เข้าประกวดเยี่ยมชมระบบ				
การจัดการน�้า	 และแนะน�าระบบสาธารณูปโภคต่างๆ	 ภายในนิคมอุตสาหกรรม												
จากความรูค้วามเข้าใจและมมุมองอนัหลากหลายของผูเ้ข้าประกวด	ท�าให้เราได้พบ	
มุมที่ใช่ของกัสโก้ในแต่ละแห่ง	ผ่านผลงานภาพของผู้เข้าประกวดกว่า	200	ภาพ	

	 นอกเหนือจากการเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้	กัสโก้ยังได้มอบ
รางวัลพิเศษให้กับพันธมิตรโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือ			
ในการส่งพนักงานเข้าประกวดแล้วได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละนิคมฯ	 โดย								
มอบสิทธิพิเศษด้านการตรวจวัด	Thermo	Scan	โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้	
บริการตรวจวิเคราะห์น�้าฟรี	ตามเงื่อนไขรางวัลการประกวดของแต่ละแห่งด้วย	
	 ขอขอบพระคุณ	พันธมิตร	ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการของกัสโก้มาโดยตลอด	
อนัได้แก่	ส�านกังานนคิมอตุสาหกรรม	ผูป้ระกอบการ	คณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการถ่ายภาพ	สื่อมวลชน	รวมถึงทีมงานกัสโก้	พนักงาน	นายแบบ	นางแบบ	
ผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่าน	

ติดตามชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ได้ที่	Page	Facebook	

“บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จ�ากัด”
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รางวัลชนะเลิศ

คุณวัชระ สิรีสี บจก. โอเอสซี สยามซิลิก้า
“หอเพิม่ความดนัจุดสดุท้ายทีน่�า้ด้านในก�าลงัจะถกูส่งต่อไปยังผูบ้รโิภค
หลังจากผ่านกระบวนการปรับสภาพ	 และตรวจสอบคุณภาพเป็นที่
เรียบร้อย	 ซึ่งน�้าที่ได้เป็นน�้าสะอาดได้มาตรฐาน	 พนักงานก�าลังเปิด	
valve	จ่ายน�้า	ซึ่งตรงตาม	concept	งานคือ	ฟ้าสวย	น�้าใส	จนเป็น					
แรงบันดาลใจในการถ่ายภาพนี้”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

คุณณัฐพนธ์ กอสง่าลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
"ก่อนถ่ายภาพผมนกึถงึการท�างานร่วมกนัระหว่างพนกังาน	
ในแลปและฝ่ายเทคนคิ	ทีม่เีป้าหมายเหมอืนกนัคอืเพ่ือให้
ทุกคนได้มีน�้าสะอาดใช้	 โดยภาพนี้ผมพยายามจะสื่อถึง
พื้นท่ีในการท�างานมากที่สุด	 และให้เห็นถึงความมุ่งมั่น		
และตั้งใจท�างานของพนักงานทุกฝ่ายในภาพนี้"

รางวัลภาพถ่ายชนะเลิศ จากโครงการสีสันสิ่งแวดล้อม

 14 ก.ย. 61 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 

คุณสุณัฏฐา เมธีพัฒนานนท์ บจก. สตาบิล
"ต ้องการสื่อให ้ เห็นว ่า กัสโก ้ ใส ่ ใจทุกขั้นตอนของ
กระบวนการผลิต"

 18 ก.ย. 61 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ

คุณนคร เรืองข�า บจก. ถิรไทย (มหาชน) 
“แทงค์น�้าบรรจุน�้าที่ใส	 และมีท่ออยู่รอบๆ	 น�้าใสๆ	 จะส่งผ่านท่อนี้										
เพื่อส่งน�้าให้กับโรงงาน	และฟ้าก็สวย	มุมนี้คิดว่าใช่ที่สุด	ฟ้าสวย-น�้าใส	
(ในแท๊งค์น�้า)	-	มุมที่ใช่	กับ	GUSCO	(สีฟ้าของท้องฟ้า)”	

รางวัลชนะเลิศ

คุณประภารดี แก้วมะณี บมจ. เอเจพลาสท์ 
“ทีม	 GUSCO	 ใส่ใจเพื่อที่จะท�าให้น�้าเสียออกมาใส	 เหมือนกับ										
ท้องฟ้าค่ะ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

คุณธีระ ดิษยรัตน์ บจก. ไวกิ้ง ไลฟ์ เซฟวิ่ง 
อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) 
“ผมให้พี่พนักงานท�าท ่าเป ิดให ้น�้าเสียเข ้าเพื่อเริ่ม
กระบวนการบ�าบัด	 เหมือนงานครั้งนี้ที่กัสโก้เปิดบ้านให้
พวกผมเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานและก็เป็นมุมมองที่ได้เห็น
ทั้งฟ้าสวยและน�้าใสตามชื่อโครงการครับ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

คุณศศิกร ศรีชัย บจก. ซัมมิท โซว่า แมนูแฟคเจอริ่ง 
“ฟ้าจะสวย	น�้าจะใส	ร่วมสร้างไปกับ	GUSCO”

 25 ก.ย. 61 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

รางวัลชนะเลิศ

คุณไชโย ไพรสนฑ	์บจก. ยู.อาร์.ซี. (ประเทศไทย)
“ภาพที่ถ่ายออกมา	ตั้งใจจะสื่อถึงความใสสะอาด	ที่พร้อมจะไหลคืนสู่
ธรรมชาติ	 โดยมองผ่านน�้าที่ไหลออกจากรางเวียร์	 ในบ่อตกตะกอน									
ขั้นที่	2	และมองขึ้นไป	ก็จะเห็นการท�างานของพี่ๆ	กัสโก้ที่ดูแลเอาใจใส่	
กระบวนการบ�าบัด	จนกว่าจะได้น�้าที่ใสสะอาด”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

คุณมัทนา คชรัตน์ บจก. กิจการร่วมค้า
ไทยพานิชนาวาและแหล่งน�้าไทย
“สื่อถึง	GUSCO	คือผู้ดูแล	ใส่ใจ	และรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม	ในเรื่องระบบบ�าบัดน�้าเสีย”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

คุณสุธี ลักษณ์ลาวัณย์
บจก. ยู.อาร์.ซี. (ประเทศไทย)
“สภาพแวดล้อมน�้าที่ใสสะอาดผ่านการบ�าบัดและการ									
อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมโดยทุกคนร่วมกันใส่ใจ”

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

คุณอ�าพร แพงภูงา บมจ. สาลี่ คัลเลอร์ 
“มุมที่กว้าง	น�้าที่ใส	ฟ้าที่สวย” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

คุณภูวเนศร์ สัตตัง บจก. ไบโอแลป
“ไม่ว่าแดดจะร้อน	จะมีฝน	พนักงานกัสโก้พร้อมให้บริการ”
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รางวัลชนะเลิศ

คุณมาลัย หอมอุบล บจก. สวอน อินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) 
“ภาพเล่าเรื่องและโฟกัสถึงการท�างานเป็นทีมของเจ้าหน้าท่ี	 GUSCO	
ที่คอยดูแลระบบบ�าบัดน�้าเสีย	เพื่อเปลี่ยนให้เป็นน�้าดี	ก่อนปล่อยลงสู่
คลองภายนอกนิคมฯ”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

คุณสุรชัย ค�าวิสุทธิ์ บจก. ฮันฮวา เคมิคัล (ไทยแลนด์)
“พนักงาน	GUSCO	หนึ่งในฟั่นเฟืองที่ส�าคัญในการบ�าบัด
น�้าเสีย	เป็นผู้วางแผน	เป็นผู้ลงมือท�า	และเป็นผู้มองเห็น
ถึงอนาคตที่สดใส	GUSCO”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

คุณจิตรดาริน แก้วจันทึก ชุมชน 40 ตารางวา สายบี
“ตั้งใจจะถ่ายภาพโดยโฟกัสความเป็น	GUSCO	ผ่านทาง
โลโก้	 ระบบบ�าบัด	 และคนท�างาน	 เพ่ือให้ภาพออกมา
สมดลุทีส่ดุ	และตรงตาม	Concept	ฟ้าสวย-น�า้ใส-มมุท่ีใช่	
กับ	GUSCO”

 5 ต.ค. 61 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพ 

รางวัลชนะเลิศ

คุณอนุชิต แซ่เหลียว บจก. ไทยเมจิกฟาร์มาซิวติคัล
“อยากให้เห็นการท�างานของเจ้าหน้าที่	 และมุมสวยๆ	 ของระบบ							
บ�าบัดน�้าเสีย”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

คุณกนกวรรณ วันสุนิล บจก. เคซีอี
“อยากให้เหน็ภาพระบบบ�าบดัน�า้เสยีทีท่�างานตลอดเวลา	
และมีพนักงานที่ก�าลัง	 operate	 ระบบอยู่	 เพื่อให้มั่นใจว่า						
มคีวามใส่ใจในคณุภาพน�า้ทีจ่ะปล่อยออกไปสูส่าธารณะ”	

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

คุณสมภพ วงษ์มาดิษฐ์ บจก. แอลอีดี ไลท์ติ้ง
“อยากเหน็การท�างานของเจ้าหน้าท่ีกับเคร่ืองระบบบ�าบดั
น�้าเสีย”

 8 ต.ค. 61 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล�าพูน

รางวัลชนะเลิศ

คุณไศเลนทร เทอดธรรมไพศาล บจก. ดาต้ามาร์ ประเทศไทย 
“เน้นตามโจทย์ที่ก�าหนด	คือ	ฟ้าสวย	น�้าใส	 ในภาพจะสื่อให้เห็นเป็น
จังหวะที่พนักงานมองท้องฟ้า	 มองไปข้างหน้าแบบมีความมุ่งม่ัน	 มองเห็น	
อนาคต	ซึ่งตรงกับคอนเซปต์ที่ว่า	ฟ้าสวย	น�้าใส	มุมที่ใช่	กับ	GUSCO”

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

คุณภาคิน มณีกุล บจก. ลานนาโปรดักส์ 
“ภาพสื่อถึงมุมมอง	สีสวย	มุมดีที่สุด	ที่แสดงถึง	GUSCO	
ชัดเจน”

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

คุณกฤษปภน ใจมาพรหม
บจก. ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) 
“ภาพแสดงถึงเรื่องราว	 การท�างานชัดเจน	 มี	 Tank	 น�้า	
แสดงถึงระบบผลิตน�้าประปา”

รางวัลชนะเลิศ

คุณชัญญนุช วรรณศิลปิน บจก. วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร
“GUSCO	 เป็นผู้ให้บริการน�้าประปาที่ใช้ในนิคมฯ	 บางชันทั้งหมด	
พนกังานมส่ีวนร่วมในการท�าธุรกจิในการให้บรกิาร	จงึเน้นให้มีพนกังาน
เป็นคนชี้ไปที่หอถังสูงน�้าประปา	 ที่มีแสงจากพระอาทิตย์เป็นแฉก											
อยู่ข้างๆ	พร้อมกับฟ้าใสๆ	และต้นไม้ร่มรื่น”

	 11 ต.ค. 61 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

คุณคิโยชิ ฮิจิกิ บจก. ชิซูกิ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์)
“ต้องการสื่อถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและความพร้อม							
ของกัสโก้	 ที่สามารถบริหารการจ่ายน�้าประปาให้แก่												
ผู้ประกอบการในนิคมฯ	บางชัน”

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

คุณวิภาวดี นาคีย์ ชุมชนเคหะบางชัน
“ภาพนี้ต้องการส่ือถึงพนักงาน	 GUSCO	 มีมุ่งม่ันในการ
ท�างาน	 และการท�างานเป็นทีม	 ท�าให้เรามั่นใจได้ถึง
คุณภาพงาน	และยังสื่อถึงมุมสวยๆ	ในนิคมฯ	บางชัน”
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ในสถานการณ์				
“ขยะล้นเมือง” 

อย่างทีเ่ราเผชญิอยูท่กุวนันี	้
เร าส ามารถมี ส ่ วน ร ่ ว ม ได ้											

เพราะในการบริหารจัดการก่อนท่ี											
จะกลายเป็นขยะตามหลัก	3R	 ได้แก	่																					

Reuse (การน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่         
โดยไม่มีการด�าเนินการใดๆ) Recycle (การน�า

กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยมีการน�าไปผ่านกระบวนการ 
และอาจท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงลกัษณะทางกายภาพได้) และ 

Reduce (การลดการใช้) โดยการน�ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse								
หรือ	Recycle)	นั้น	คือการบริหารหลังจากเกิดขยะขึ้นแล้ว	แต่สิ่งที่เรา
อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุด	 คือ	การลดการใช้ (Reduce)	 เพราะนี่คือ
การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนที่สุด	 อย่างน้อยก็ไม่มีขยะเกิดข้ึน							
ให้เราต้องมาจัดการในภายหลังค่ะ

	 ปฏเิสธไม่ได้ว่าทกุวนันี	้เราทกุคนต่างเป็น
ผู้ก่อก�าเนิดขยะ	 ทั้งท่ีโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ	
ท�าให้วันนี้เกิดปัญหา	“ขยะล้นเมือง”	
ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก	 ดังนั้น	 วันนี้										
เรามาลองดูกันนะคะว่า	 โดยปกติ	 1	 วัน										
ขยะที่เกิดจากการอุปโภคและบริโภคของ		
คนเรามีปริมาณเท่าไหร่กันนะ	???

 ค่าเฉล่ียใน 1 วัน ขยะท่ีเกิดจาก        
การอุปโภคและบริโภคของคนเรา คือ                      
1.14 กิโลกรัม (อ้างอิงข้อมูลจากสรุป
สถานการณ์มลพิษประเทศไทยในปี 2560 
กรมควบคุมมลพิษ) โดยปัจจุบันข้อมูล       
จากกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานตัวเลข
จ�านวนประชากรไทยเมื่อเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2560 อยู่ที่ 66,188,503 คน 

น่ันหมายความได้ว่า ใน 1 วนั มขียะ 
เกิดขึ้นประมาณ 75,000 
ตันต่อวัน (โดยประมาณการ)

“ขยะ”



!
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	 KYT ย่อมาจาก Kiken Yoshi Training โดย														
Kiken	 (คิเค็น)	 แปลว่า	 อันตราย	 Yoshi	 (โยชิ)	 แปลว่า	
วเิคราะห์	คาดการณ์	ส่วน	Training	(เทรนนิง่)	แปลว่า	การอบรม	
สรุปความหมายโดยรวม	 คือ	 “การวิเคราะห์หรือคาดการณ์ว่าจะมี
อนัตรายใดแฝงอยูใ่นงานทีต้่องปฏบิตั ิและหาวิธีการควบคมุป้องกนัอนัตรายนัน้ๆ”
	 การวเิคราะห์งานเพือ่ความปลอดภยัแบบ	KYT	เป็นเทคนคิการวเิคราะห์จากการคดิค้น
และพัฒนาขึน้ในประเทศญีปุ่น่	และถกูน�าไปเผยแพร่ใช้กนัในประเทศต่างๆ	ซึง่สถานประกอบ
กิจการหลายแห่งในประเทศไทยได้น�าเทคนิคนี้มาใช้และได้รับความนิยมแพร่หลายมากในเรื่อง			
ของการป้องกันอุบัติเหตุโดยการท�าให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์	เพิ่มผลผลิต	และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย

การวิเคราะห์งาน
เพือ่ความปลอดภัย
แบบ KYT

ที่มา	:	กองมาตรฐานความปลอดภัย

 การท�า KYT 4 ขั้นตอน

1.	 ส�ารวจ	เพื่อหาอันตรายที่มีอยู่ในการท�างาน
2.	 วิเคราะห์	และเรียงล�าดับความส�าคัญของอันตรายแต่ละอย่าง
3.	 ก�าหนด	มาตรการป้องกัน	ควบคุม/แก้ไขไม่ให้เกิดอันตราย
4.	 ตัดสินใจ	เลือกมาตรการควบคุม/แก้ไข	ที่ดีที่สุด

 KYT จะเน้นการสร้างจิตส�านึกในการป้องกันอันตรายทุกครั้งก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
ประโยชน์ของการด�าเนินการวิเคราะห์แบบ KYT มีดังนี้

1.	 เป็นเครื่องมือปลูกฝังจิตส�านึกในการป้องกันอันตรายจากการท�างาน	 ด้วยการค้นหา
อันตรายต่างๆ	ก่อนลงมือท�างาน

2.	 เป็นการฝึกให้ผู้ปฏิบัติได้รู้จักอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน	ไม่ว่าจะเป็นงานที่มี
อันตรายมากหรอืน้อย	หรอืแม้กระทัง่งานทีท่�าอยูเ่ป็นประจ�า	และสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
ได้ว่าอาจมีอันตรายอะไรเกิดขึ้น

3.	 เป็นการเตอืนสตผิูป้ฏบิตังิานก่อนลงมอืท�างาน	และช่วยกระตุน้เตอืนให้ผูป้ฏบิตังิานให้ท�างาน
ด้วยความระมัดระวัง

4.	 เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยค้นหาอันตรายที่แฝงอยู ่ในงานไม่ว่าอันตรายนั้นอาจเกิดจาก											
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือการกระท�าที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

5.	 เป็นวิธีป้องกันอันตรายจากการท�างานโดยผู้ปฏิบัติงานได้มีส่วนร่วมด�าเนินการไม่ว่าจะ
เป็นการเริ่มต้นค้นหาอันตรายและควบคุมป้องกันได้ด้วยตนเอง

6.	 ท�าให้เกิดความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการด�าเนินกิจกรรม												
เพื่อสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัยในการท�างาน



8 ภาพข่าว

	 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
 บดินทรเทพยวรางกูร

	 กสัโก้	และ	เจม	ร่วมกบัส�านกังานนคิมอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ	ผูป้ระกอบการ	
และชุมชนโดยรอบพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม	 ร่วมพิธีถวายพระพร	 ท�าบุญ
ตักบาตร	 รวมทั้งปลูกต้นไม้	 เก็บขยะ	 และท�าความสะอาด	พื้นที่ภายในชุมชน	
และนิคมอุตสาหกรรม	 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว																
มหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	
66	พรรษา

 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
 พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

	 กัสโก้	 ร่วมกับ	ส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	ผู้ประกอบการ	และ
ชุมชน	โดยรอบพื้นที่เขตนิคมฯ	ร่วมพิธีถวายพระพร	เนื่องในวโรกาสมหามงคล													
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	86	พรรษา	12	สิงหาคม	2561

 ร่วมจัดนิทรรศการ “วันประปาวิชาการ 2561”

	 กสัโก้	ร่วมกบับรษิทัในกลุม่	SN	Group	จดันทิรรศการเกีย่วกับระบบผลติน�า้
แบบ	High	Technology	โดยมี	คุณภาณุมาศ	อินทรโสตถิ	ผู้จัดการทั่วไป	บจก.
เจม	 เอ็นไวรัลเมนทัล	 แมเนจเม้นท์	 ให้การต้อนรับ	 คุณนพรัตน์	 เมธาวีกุลชัย													
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค	 เยี่ยมชมบูธเนื่องในโอกาส	 "วันประปาวิชาการ	
2561"	ระหว่างวันที่	30	-	31	ส.ค.	61	ณ	กปภ.	ส�านักงานใหญ่	เขตหลักสี่

	 สาธารณูปโภคเพื่องานบริการ

	 กัสโก้	ปรบัปรงุสิง่อ�านวยความสะดวก	และเสรมิประสทิธภิาพวสัดเุครือ่งจกัร				
เพื่องานบริการระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรม	
บางพลี	 -	ปรับปรุงรางระบายน�้าฝน	ซอย	6	6-1	และ	7
บางปู	 -	งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซอย	1B2
แหลมฉบัง	-	งานจดัหาเครือ่งดดูจ่ายสารละลายชนดิปรบัปรมิาตร	(Dispensers)
มาบตาพุด	-	งานเปลี่ยนโครงสร้างตะแกรงเหล็กทางเดินบ่อเติมอากาศ

 คณะเยี่ยมชม 

	 กัสโก้	 และ	 เจม	 ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสถานศึกษา	 ศึกษาดูงานระบบ				
การจัดการน�้าในพ้ืนที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	 และศูนย์การเรียนรู้
ทรัพยากรน�้าและสิ่งแวดล้อม	นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง	จ.ชลบุรี
1.	 สถาบนัวจิยัสาธารณสขุศาสตร์	และผูเ้ชีย่วชาญด้านการตรวจหาไวรสัโปลโิอ
2.	 อสม.	ชุมชนต�าบลหนองหลุม
3.	 มหาวิทยาลัยโตเกียว
4.	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



9นวัตกรรม

หุ่นยนต์เก็บขยะ

ขจัดมลพิษในแม่น�้ำ
ที่มา	:	www.bbc.com

	 คอลัมน์นวัตกรรมฉบับนี้จะพาผู ้อ ่านทุกท่านไปดู

นวัตกรรมหุ่นยนต์เก็บขยะในสหรัฐฯ	 ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ

แก้ปัญหามลพิษขยะในแม่น�้าล�าคลองต่างๆ	โดยที่ผู้ใช้งาน

สามารถควบคมุการท�างานของหุน่ยนต์ได้จากทุกท่ีท่ัวโลก

	 นวัตกรรมชิ้นนี้มีชื่อว่า	Trashbot	ถูกพัฒนาขึ้น

โดยกลุ่ม	Urban Rivers	ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหา											

ผลก�าไรในเมืองชิคาโกของสหรัฐฯ	โดยมีเป้าหมายส�าคัญ

ในการแก้ปัญหาขยะตามแม่น�้าล�าคลองในเขตเมือง

	 ในเบื้องต้นหุ่นยนต์ต้นแบบ	 Trashbot	 ได้ถูกน�าไปทดลองใช้ใน
แม่น�้าชิคาโก	 ซึ่งหุ่นยนต์ตัวน้ีถูกออกแบบมาให้มีกล้องและเช่ือมต่อ
กับอินเทอร์เน็ตท�าให้สามารถควบคุมการท�างานจากระยะไกลได้
 นิค เวสลีย์	ผู้ร่วมก่อตั้ง	Urban	Rivers	เล่าว่า	ตอนแรกทีมงาน
ตั้งใจว่าจะลองควบคุมมันกันเอง	หรือหาอาสาสมัครมาช่วย	แต่พอได้
เริม่เล่นไปกรู้็สกึว่าการบงัคับหุน่ยนต์ให้เกบ็ขยะในแม่น�า้เป็นกิจกรรม
ทีส่นกุมาก	พวกเขาเลยได้ความคดิทีจ่ะท�าให้มนัเป็นเกม	โดยใช้ชือ่ว่า	
"Trashbot Game"	ที่ให้คนทั่วโลกได้ลองเป็นอาสาสมัครขจัดขยะ
ในแม่น�้า	และช่วยบริจาคเงินเป็นค่าบ�ารุงรักษาหุ่นยนต์
	 ผู้ใช้สามารถบังคับหุ่นยนต์	 Trashbot	 ให้น�าขยะไปใส่ถังแล้ว									
กลับเข้าฐานเพื่อชาร์จไฟ	 นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถแจ้งการกระท�า								
ไม่เหมาะสม	เช่น	การทิ้งขยะในแม่น�้าล�าคลอง	ได้ด้วย
	 อย่างไรก็ตาม	ความท้าทายในการพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ให้สามารถ
ท�างานได้เองอัตโนมัติคือการที่หุ่นยนต์แยกแยะได้ว่าอะไรคือขยะ									
และอะไรไม่ใช่ขยะ	 เนื่องจากขยะตามแม่น�้าล�าคลองมีหลากหลาย
ประเภทมาก
 Urban Rivers หวังว่าจะพัฒนาโปรแกรมจดจ�าและจ�าแนก
ประเภทขยะให้หุ่นยนต์ตัวนี้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เพื่อน�าไปใช้ตามแหล่งน�้าต่างๆ ในเมืองอื่นต่อไป
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ตะลอนทัวร์
รอบรั้วนิคมอุตสาหกรรม

	 ตะลอนทัวร์รอบรั้วนิคมฯ ฉบับนี้เราจะพาไปเที่ยว         
รอบรัว้นคิมฯ สหรตันนครกนันะคะ นคิมฯ สหรัตนนครมพีืน้ที่ 
ตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ซ่ืงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
มีวัด มีโบราณสถานที่เก่าแก่มากมาย และเป็นท่ีรู ้จัก                
มีผู้คนมาเท่ียว ไหว้พระกันเป็นประจ�า แต่ยังมีอีกท่ีหนึ่ง          
ที่สวยงามและสงบไม่แพ้กันใกล้ๆ นี่เองค่ะ

	 “ปราสาทนครหลวง”	 ซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้จัก	
เพราะแม้แต่คนในละแวกแค่ต่างอ�าเภอก็ยังไม่รู้ว่ามีปราสาท
หลงัใหญ่โตตัง้อยูก่ลางธรรมชาตริมิแม่น�า้ป่าสกั	ว่างๆ	ลองไป
เที่ยวชม	ไหว้พระกันนะคะ	รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

										นอกจากมีโบราณสถานที่เก่าแก่แล้ว	อ�าเภอนครหลวง
ยงัมขีองดขีองขึน้ชือ่อกีมากมายให้เราได้ไปเทีย่วชมอกีนะคะ		

ไม่ว่าจะเป็น	“พพิธิภัณฑ์หัตถกรรมอรญัญกิ”	
หรือขนมกระยาสารทมรดกไทย	ไปดูกันเลยจ้า
	 หากจะหามีดพื้นบ้านชั้นดี	 ที่ เหมาะแก่การใช้สอย															
หลายรูปแบบ	 ต้องนึกถึงหมู ่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก											
ของชาวบ้านไผ่หนอง	 และบ้านต้นโพธ์ิ	 อ�าเภอนครหลวง											
เพราะเป็นหนึ่งในสินค้าขึ้นชื่อและคุณภาพดีเยี่ยมเลยค่ะ												
ซึ่งได้รับการสืบทอดจากช่างตีเหล็กสมัยกรุงศรีอยุธยา													
เลยนะเจ้าคะ		และนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าพัก
โฮมสเตย์ของท้องถิน่เพือ่ชมหตัถกรรมการตมีดี	และสามารถ
ทดลองตีมีดด้วยตนเองได้อีกด้วยค่ะ

	 หลงัจากเทีย่ววดัวาอาราม	ชมพพิธิภณัฑ์เสรจ็แล้ว	อย่าลมื	

แวะชิมและซื้อ	“กระยาสารท ร้านมรดกไทย”	
ของขึน้ชือ่อกีอย่างของอ�าเภอนครหลวงตดิไม้ตดิมอืกลบับ้าน
กันนะคะ	 ลักษณะที่โดดเด่นของกระยาสารทมรดกไทย												
จะเป็นส่วนของวัตถุดิบ	 เช่น	 ถั่ว	 ต้องหาเม็ดเสียทิ้งทั้งหมด	
ข้าวเม่า	 เมื่อคั่วแล้วต้องมาเก็บเม็ดด�าหรือเม็ดท่ีไหม้ออก									
แล้วมาขดัให้สะอาด	งาคัว่ต้องคัว่ให้เหลอืงแบบให้น่ารบัประทาน	
สะอาด	 กรอบอร่อยไม่หวานมากเกินไป	 จะท�าให้ผลิตภัณฑ์
บางตัวนั้นสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน

นิคมอุตสาหกรรม

สหรัตนนคร

ถ้าได้ไปแถวนิคมฯ สหรัตนนคร ก็ลองแวะเที่ยว 
แวะชม และแวะชิมกันนะเจ้าคะ



บริษัท มาย โค้ทติ้ง จ�ากัด
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บริษัท มาย โค้ทติ้ง จ�ากัด

	 บริษัท	มาย	โค้ทติ้ง	จ�ากัด	ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2538	ด�าเนินธุรกิจ         
ด้านการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยซิงค์ส�าหรับชิ้นส่วนรถยนต์         
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมในการด�าเนิน
กิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคน
มีความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม	 และการป้องกันมลพิษ	 รวมถึง							
การปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในการท�างานของบรษิทัฯ	ให้มสีิง่แวดล้อมทีด่ี	
และการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเน่ือง	 เช่น	 การประหยัดพลังงาน												
การจัดพื้นที่สีเขียวในโรงงาน	
	 ด้วยการเป็นโรงงานขนาดกลาง	 และพื้นที่โรงงานมีจ�ากัด	 ท�าให้พื้นที่
ว่างส�าหรับการท�าพื้นที่สีเขียวมีจ�ากัด	 แต่อุปสรรคเหล่าน้ีกลับไม่ได้ท�าให้				
ผู ้บริหารและพนักงานละเลยการดูแลสิ่ งแวดล ้อมในโรงงานเลย																													
ในทางกลบักันบริษัทฯ	สามารถท�าพ้ืนทีเ่ขียวให้แทรกเข้าไปอยูใ่นทกุๆ	พืน้ที่
ของโรงงาน	ไม่ว่าจะเป็นสวนหย่อมบนอาคาร	ไม้ประดบัตามทางเดนิทัง้ใน
และนอกอาคาร	 สวนแนวตั้งหน้ารั้วหน้าโรงงาน	 ซึ่งพื้นที่สีเขียวทั้งหมด										
ถกูจดัท�าและดูแลโดยพนกังานของบริษทัฯ	ภายใต้การสนับสนุนของผูบ้รหิาร
	 นอกจากการดูแลสภาพแวดล้อมในโรงงานแล้ว	บริษัทฯ	ยังมีนโยบาย
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงงานด้วย	 โดยการจัดกิจกรรม																											
Big	 Cleaning	 Day	 ร่วมกับส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี	 และ							
บริษัท	โกลบอล	ยูทิลิตี้	เซอร์วิส	จ�ากัด	(GUSCO)	ร่วมกันท�าความสะอาด
พื้นที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

GREEN
COMPANY



I CAN DO @ หน่วยงานฯ สุวรรณภูมิ 
IDEA I DO

 เข้าหน้าฝนอกีแล้ว ทกุๆ หน่วยปฏิบัติการของกสัโก้  เตรยีมความพร้อม
ทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเฝ้าระวังระดับน�้า การขุดลอกรางระบาย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน�้า แต่การปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝน           
ที่ต้องออกไปตรวจการเช็คระดับน�้าหน้างานในขณะที่ฝนตก หรือในช่วง
กลางคืนนั้น อาจท�าได้ล่าช้าเพราะต้องออกไปดูระดับน�้าที่สถานีสูบ 
ล�าคลองต่างๆ  ซึ่งบางพื้นที่จุดเช็คระดับน�้าอยู่ไกล แต่ที่ กัสโก้ โครงการ
สุวรรณภูมิ มีวิธีที่ท�าให้สามารถรู้ระดับน�้าได้ทันที สะดวก โดยไม่ต้อง           
ออกไปหน้างาน รู้ได้อย่างไร ตามไปดูกันเลยครับ 

“รู้เร็ว วางแผนได้ ทันท่วงที”

เครื่องวัดระดับน�้ำสถำนีสูบระบำยน�้ำโครงกำรสุวรรณภูมิ (SVP)

สถานีสูบระบายน�้าภายในสนามบินสุวรรณภูมิ

อปุกรณ์แสดงระดบัน�า้ด้วยไดโอด
เปล่งแสง	LED	ทัง้แบบเป็นตวัเลข
และแถบไฟแต่ละสีโดยจะแสดง
ทุกๆ	 5	 cm	 และมีการต้ังระบบ
เตือนด้วยเสียงกริ่ง	 ไฟกระพริบ
เมื่อระดับน�้าสูงถึงระดับ	 -120	
และจะหยุดเมื่อระดับน�้าลดลง
หรือการปิดสวิทช์เสียง

เครื่องแสดงระดับน�้า
ที่ติดตั้งไว้ภายใน
อาคาร

ขอบคุณข้อมูลจากโครงการสุวรรณภูมิ (SVP) ส่วนงานบ�ารุงรักษา (Maintenance)
โดย	คุณสิงห์หา	สืบเสาะจบ	วิศวกรบ�ารุงรักษา

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องวัดระดับน�้า

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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ฉบับที่ผ่านมามีผู้ร่วมส่งแนวคิดในการช่วยลดการใช้พลาสติก เช่น การส่งเสริมความรู้ให้แก่เยาวชน             

การพกถุงผ้าเวลาไปซื้อของ เลือกใช้ภาชนะที่เป็นแก้ว หรือโลหะ หรือภาชนะที่ใช้ซ�้าได้ รวมไปถึง             

การน�าวัสดุอุปกรณ์พลาสติกที่มีอยู่มาดัดแปลงใช้ต่อให้เป็นประโยชน์ เราขอมอบรางวัลส�าหรับผู้ร่วม         

แสดงความคิดเห็นตอบค�าถาม G-Quiz ฉบับ เดือน ก.ค. - ก.ย. 61 จ�านวน 5 ท่าน ดังนี้ค่ะ

1.  คุณสุกัญญา วงค์ค�าเครื่อง บจก. เวิลด์แนเชอรัลฟู้ด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ล�าพูน

2. คุณธีมาพร รวงงาม บจก. ยามาโต๊ะ อินดัสทรี นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

3. คุณจินดา ชัยสิทธิ์ บจก. สยามบลูมาร์ค นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

4. คุณเยาวเรศ อะนุการ บจก. แอมพาส ออโต้ มิลเลอร์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู

5. คุณจีรชัย สันทาลุนัย เจม โครงการ แหลมฉบังรีไซเคิล

ร่วมส่งมุมมองของคุณผ่านทางเว็บไซต์ www.gusco.co.th หัวข้อ G-Quiz หรือจะส่ง email ไปที่ info@gusco.co.th 
ลุ้นรางวัลทั้งหมด	5	รางวัล	หมดเขตส่งค�าตอบวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นี้

ฉบับนี้ เราขอทราบ

มุมมองของเพื่อนๆ เกี่ยวกับกัสโก้

กันหน่อยค่ะ	

“พูดถึงกัสโก้ 
คุณนึกถึงอะไร”


