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บทความ ทัศนะและความคิดเห็นของวารสารกัสโก้ ทูเดย์ เป็นของทีมบรรณาธิการเท่านั้น

มิได้เป็นนโยบายหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด แต่อย่างใด

ทีมบรรณาธิการ
ณัฏฐา ชอบจิตต์

วิไลวรรณ พนาวัน

ณัฐธิชา ปริสาวงศ์

ปัทมา ฝั้นจักสาย

ประภัสสร พยัคฆา

ศิรานุช สุวรรณ์

พัทยา ฤทธิ์เรือง

รวินท์ธันย์ วัฒน์รักนาค

สายสุดา บุญทวี

เบญจมาศ ร่มจันทร์

ประภาภรณ์ พุทธพงษ์

ที่ปรึกษา
คุณศศินา นภาศัพท์

คุณวิรพจน์ ศุภธนสินเขษม

คุณเพ็ญจิต เพิ่มพงศ์พันธ์

คุณกุลสวัสดิ์ ประจวบเหมาะ

คุณนันทาวดี กิติศรี

คุณณัฐนารถ ประสมศรี

คุณองอาจ เอี่ยมสอาด

คุณธีรวีร์ ฤทธิเนตร

คุณนพรัตน์ อมรลาภ

ติดต่อหน่วยงานกัสโก้ได้ที่
มาบตาพุด 038-683-848

e-mail : guscomtp@gusco.co.th

แหลมฉบัง 038-490-950

e-mail : guscolcb@gusco.co.th

บางชัน 02-540-4013

e-mail : guscobcn@gusco.co.th

บางพลี 02-705-9445

e-mail : guscobpl@gusco.co.th

บางปู 02-709-3330

e-mail : guscobpo@gusco.co.th

ลาดกระบัง 02-326-0351

e-mail : guscolkb@gusco.co.th

สมุทรสาคร 034-490-393

e-mail : guscosmk@gusco.co.th

สหรัตนนคร 035-364237

e-mail : guscosrn@guso.co.th

ลำาพูน 053-581-083

e-mail : guscolpn@gusco.co.th

แก่งคอย 036-247-300

พิจิตร 056-692-296

ภาคใต้ (ฉลุง) 074-206-040

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 02-658-6299

พีทีอี มาบตาพุด 038-687-386

ช่องนนทรี 02-295-1148

จตุจักร 02-290-0455

ท่าอากาศยานดอนเมือง 08-6329-8693

ท่าอากาศยานภูเก็ต 08-1341-1998

SCB 08-4459-1575

สระแก้ว 08-9210-6523

โดย ณัฏฐา ชอบจิตต์

 เริม่จากเดอืนธนัวาคม 2562 กัสโก้ รว่มกับบรษิทัในเครอื SN Group 

(ส.นภา (ประเทศไทย) และเจม) นำาบอร์ดเกม Water Journey         

ไปจัดกิจกรรม Work Shop แนะนำาวิธีการเล่น และทดลองเล่นจริง       

ในโรงเรยีน ไดร้บัการตอบรบัท่ีด ีโดยเราไดเ้ห็นถงึการตืน่ตวัของน้องๆ 

เยาวชนไทยท่ีจะนำาความรู้จากการเล่นบอร์ดเกมไปปรับใช้ในชีวิต

ประจำาวัน และร่วมกันอนุรักษ์น้ำาภายในโรงเรียน พร้อมทั้งเรายังได้รับ

ความรว่มมือท่ีดจีากคณะครอูาจารย์ท่ีไดร้บัมอบบอรด์เกม เพ่ือนำาไปใช ้

เป็นสือ่การเรยีนการสอนในกจิกรรมตา่งๆ สรา้งแรงกระตุน้ให้นักเรยีน

สามารถคดิคน้โครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรกัษแ์ละสิง่แวดลอ้มต่อไป 

อีกท้ังจะเริ่มส่งมอบ Water Journey และ Pocket book ให้กับ

โรงเรียนที่ร่วมในโครงการและขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป 

 ขอเชิญร่วมติดตามกิจกรรม บอร์ดเกมให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำา

พรอ้มความสนุกสนานไปกบัเรากสัโก ้และทีมบอรด์เกมของ SN group 

ในโครงการร่วมฉลองกัสโก้ครบรอบ 20 ปี ในปี 2563 นี้ 

 ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรักษา ปกป้องทรัพยากรน้ำา 

และสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับโลกใบนี้ของเราให้มีสภาพที่ดีต่อไป            

	 	 	 	 	 	 	 	 สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ปีใหม่ เทรนด์ใหม่ 

ส่งต่อความรู้ เรื่องของน�้า 

พร้อมความสนุกสนาน 

“Water Journey” 

บอร์ดเกมเพื่อการศึกษา

กิจกรรมให้ความรู้บอร์ดเกมเพื่อการศึกษา 

สำาหรับน้องๆ โรงเรียนสตรีพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
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สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2563

นางเกตุวลี นภาศัพท์
ประธานกรรมการ
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด (กัสโก้)

  เนือ่งในวาระขึน้ปีใหม่ พุทธศกัราช 2563 

ดิฉันในนามของประธานกรรมการพร้อมด้วย

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด หรือ 

“กสัโก”้ ขอสง่ความสขุ และความปรารถนาดี 

มายังพันธมิตร และท่านผู้ประกอบการภายใน

นิคมอุตสาหกรรมทุกท่าน

  ในรอบปีท่ีผ่านมา กสัโก้ในฐานะผู้พัฒนา

ด้านบริหารจัดการน้ำา และสาธารณูปโภค    

ชั้นนำาของประเทศ ได้มุ่งมั่นในการพัฒนา   

วางระบบด้านการให้บริการ และการบริหาร

จัดการน้ำาอย่างมปีระสทิธภิาพ และครบวงจร 

เพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการดา้นการลงทุน

ของประเทศ ให้สามารถขับเคลื่อนการผลิต 

และการลงทุนได้อย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับ

การดแูลสังคมและสิง่แวดลอ้ม ดว้ยความรว่มมอื 

ท่ีเกดิขึน้จากพันธมิตร คูค้่า และองค์กรต่างๆ 

ท่ีให้ความเชื่อม่ัน และไว้วางใจกัสโก้เป็น           

ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการน้ำา ท่ีมี

มาตรฐานสากล ตลอดระยะเวลา 20 ปี         

ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม และหน่วยปฏิบัตกิาร 

ภายในกรุงเทพมหานคร และท่าอากาศยาน

นานาชาติ 22 แห่งทั่วประเทศไทย

  สำาหรบัในปี พ.ศ. 2563 น้ี เป็นก้าวสำาคญั 

ของกัสโก้ท่ีดำาเนินธุรกิจมาครบรอบ 20 ปี     

ในฐานะผู้นำาทางด้านการบริหารจัดการน้ำา 

และบริการสาธารณูปโภคเ พ่ือการดูแล          

สิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร จนเป็นท่ียอมรับ

ในระดบัสากล และพรอ้มมุง่มัน่ในการพัฒนา

ธุรกิจ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  

การให้บริการใหม่ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

และบริการด้วยคุณภาพและมาตรฐานภายใต้นโยบายการ             

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีพร้อมจะเป็นส่วนสำาคัญใน   

ความสำาเร็จให้กับภาคการผลิต ตามพันธสัญญาความร่วมมือ         

ในการดำา เ นินธุรกิจร่ วมกันในฐานะพันธมิตรทางการค้า              

ขณะเดียวกันยังให้ความสำาคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเน่ือง ในการ

สร้างการตระหนักรู้การใช้ทรัพยากรน้ำาอย่างรู้คุณค่า ผ่านการ

ถา่ยทอดองคค์วามรูร้ว่มกบัสถาบันการศกึษา ผ่านโครงการตา่งๆ 

โดยเฉพาะโครงการ “Envi Mission” ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง        

กสัโก ้บรษิทั ส.นภา (ประเทศไทย) จำากดั บรษิทั เจม เอ็นไวรนัเมนทัล 

แมเนจเมน้ท์ จำากดั ในเครอื SN Group และคณะวศิวกรรมศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีได้ร่วมกันพัฒนาบอร์ดเกมเพ่ือ            

การศกึษา “Water Journey” เพ่ือสง่มอบบอรด์เกมให้กบัสถาบัน

การศึกษาต่างๆ นำาไปเป็นสื่อการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวข้องกับน้ำา

และสิ่งแวดล้อมท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำาคัญของ

การใช้ทรัพยากรน้ำาท่ีเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดำารงชีวิต และ        

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

  ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 น้ี ดิฉันขออาราธนา         

คุณพระศรีรัตนตรัย	และอำ�น�จสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล�ยในส�กลโลก

จงดลบันด�ลให้พันธมติรท�งก�รค�้	อันไดแ้ก	่ก�รนิคมอุตส�หกรรม	

แห่งประเทศไทย	 ผู้ประกอบก�รภ�ยในนิคมอุตส�หกรรม										

หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน	ทุกท่�น	จงประสบแต่คว�มสุข						

คว�มสำ�เรจ็	และสมัฤทธ์ิผลในสิง่อันพึงปร�รถน�ทุกประก�ร	และ

พร้อมท่ีจะก้�วไปสู่คว�มเจริญรุ่งเรืองในก�รดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน	

พร้อมท่ีจะสร้�งผลประโยชน์ให้กับประเทศช�ติ	สู่ก�รพัฒน�

เศรษฐกิจด้วยคว�มยั่งยืน	
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  เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว คงจะสามารถเทียบ      
การจากไปของพะยูนน้อย “มาเรียม” ท่ีลาจากโลกนี้ ไป      
ด้วยภาวะช็อกตาย เพราะถุงพลาสติกหลายชิ้นอุดตัน          
จนลำาไส้อักเสบ นั่นคือ จุดเริ่มต้นท่ีทำาให้หลายภาคส่วน       
หันมาให้ความสำาคญักับการจดัการขยะพลาสติกมากยิง่ขึน้

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ขับเคลื่อน

การลด ละ และเลิกการใช้พลาสติกท่ีเกินความจำาเป็น พลาสติก         

ใช้ครั้งเดียว (Single use) ภายใต้โครงการ “ทำ�คว�มดีด้วยหัวใจ			

ลดภัยสิ่งแวดล้อม” และมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) ร่วมกับ 43 ห้างใหญ่และร้านสะดวกซื้อภายใต้โครงการ 

“ทำ�คว�มดีด้วยหัวใจ	ลดรับ	ลดให้	ลดใช้ถุงพล�สติก”	เพ่ือ         

งดให้บรกิารถงุพลาสตกิหูห้ิวในวนัสิง่แวดลอ้มไทย คอื ทุกวนัท่ี 4 

ของทุกเดือน มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน

  ภายใต้กรอบความร่วมมือน้ีมีการรณรงค์ผ่านแคมเปญ 

“Everyday Say No to Plastic Bags” เพื่อลด ละ เลิกการใช้

ถุงพลาสติกโดยดีเดย์ในวันที่ 1 มกราคม 2563 นี้ 43 ห้างใหญ่

และร้านสะดวกซื้อจะไม่มีการแจกถุงพลาสติกอีกต่อไป และ       

คาดวา่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มจะขบัเคลือ่น

การเลิกใช้ถุงพลาสติกให้ได้ภายในปี 2564 ตามลำาดับ
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	 	 กัสโก้	มุ่งเน้นให้ความสำาคัญด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทุกคน	โดยจัดให้มี
กิจกรรมต่างๆ	ตลอดทั้งปี	เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสำานึก										
ดา้นความปลอดภยั	มสีว่นรว่มในการสรา้งเสรมิความปลอดภัยภายใน
หน่วยงานของตนเอง	รวมทั้งการป้องกันอุบัติภัย	และมีสุขอนามัยที่ดี	
โดยผ่านการดำาเนินกิจกรรม	ดังต่อไปนี้

ทำ�ง�นปลอดภัย 
สไตล์กัสโก้

S	 อบรม
  เป็นกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน ปลูกจิตสำานึก

ให้ปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัย       

จนเกิดประสิทธิภาพการทำางานสูงสุด 

ซึ่งมี ท้ังการจัดอบรมภายใน ได้แก่ 

หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม          

ในการทำางาน สำาหรับลูกจ้างท่ัวไป       

และลูกจ้างเข้าทำางานใหม่ หลักสูตร        

ความปลอดภัยในการทำางานกับไฟฟ้า 

สารเคมี การทำางานในพ้ืนท่ีอับอากาศ 

และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น รวมท้ัง

การสง่พนักงานเขา้รบัการอบรมภายนอก 

องค์กร ได้แก่ หลักสูตรเจ้าหน้าท่ี       

ความปลอดภัยระดับต่างๆ หลักสูตร

การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

S 5S & Safety Audit
  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความร่วมมือของพนักงานทุกคนในการสำารวจสภาพแวดล้อม           

ในการทำางาน เพ่ือค้นหาพ้ืนท่ีท่ีไม่ปลอดภัย ดำาเนินการถ่ายภาพ บันทึกลักษณะอันตราย         

หรอืสิง่ท่ีควรปรบัปรงุแก้ไข สือ่สารรายงานขอ้เสนอแนะ เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวขอ้งดำาเนินการปรบัปรงุ

แก้ไข มีการจัดบอร์ดเพ่ือสื่อสารถึงความก้าวหน้า สามารถมองเห็นได้ถึงการปรับปรุงท่ีดีขึ้น 

เป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกฝ่ายเห็นความสำาคัญและปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

S	 การเผยแพร่บทความด้านความปลอดภัย
  จัดทำาเอกสารขา่วดา้นความปลอดภัย (Safety NEWS) รวมท้ังบทความดา้นความปลอดภัย 

ในวารสาร GUSCO Today เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้และความตระหนักด้าน        

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง    

มีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยฯ ได้มากยิ่งขึ้น

S Safety Week
  เขา้รว่มจัดกิจกรรมสปัดาห์ความปลอดภัยในการทำางานกับลกูค้าภายในนิคมอุตสาหกรรม

ต่างๆ โดยมีการจัดสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำางาน เล่นเกม          

ส่งเสริมความปลอดภัย เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนัก          

และมีทัศนคติในการทำางานอย่างปลอดภัย



6 ภาพข่าว

 พนักงานกัสโก้ และเจม ร่วมกิจกรรมสำาหรับพนักงาน ประจำาปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนแนวคิด 

รวมถึงร่วมแสดงความยินดีในการประกาศรางวัล ผลปฏิบัติงานท่ีพนักงานร่วมกันทำางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และให้พนักงานได้แสดง

ความคิดสร้างสรรค์ ในกิจกรรมประกวดการแต่งกายธีม	“ง�นวัด” เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา ณ เอกไพริน รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

 คณะทำางานส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (CCT) ของกัสโก้ และเจม ร่วมกันจัดกิจกรรม ให้พนักงานมีส่วนร่วม โดยสร้างสรรค์เกมเพื่อสื่อสาร

วัฒนธรรมองค์กร BLUE ภายใต้ชื่อ “รื่นรมย์	ชมก�ญจน์	ย้อนวันว�น	กับ	CCT	5.0”

ร�งวัล	Idea	I	do

กัสโก้ หน่วยงาน

บางชัน “Urban 

E-Scooter” ดัดแปลง 

ยานพาหนะพลังงาน

ไฟฟ้า และนำามาใช้ใน 

งานประจำา เพื่อสร้าง

ความตระหนักในการ

รักษาสิ่งแวดล้อม 

ร�งวัล	Idea	We	do	

กัสโก้ ส่วนงานบำารุง

รักษา “จักรยานสีแดง 

แรงรักษ์โลก” 

นำาจักรยานเก่ามา

ดัดแปลงเป็นจักรยาน

ไฟฟ้า ใช้ในงานประจำา 

และลดการใช้พลังงาน 

ร�งวัล	โครงก�ร	6	ส.	

กัสโก้ หน่วยงานบางปู  

ดูแลสภาพแวดล้อม

พื้นที่ในการทำางาน

ดีเยี่ยม 

ร�งวัล	คลิปวิดีโอ

แนะนำ�หน่วยง�น

โดยใช้โดรน

กัสโก้ หน่วยงาน

มาบตาพุด 

ร�งวัลผู้จัดก�รดีเด่น	

กัสโก้	ปี	2562

นายชัยสิทธิ์ เกิดอุดม 

ผู้จัดการหน่วยงาน

ภาคใต้ จ.สงขลา

ร�งวัลผู้จัดก�รดีเด่น	

เจม	ปี	2562

นายมณู เกื้อศิริเกียรติ 

ผู้จัดการโครงการ

อมตะนคร 

ร�งวัลหน่วยง�นดีเด่นของ

กัสโก้	ปี	2562

หน่วยงานภาคใต้ จ.สงขลา

ร�งวัลหน่วยง�นดีเด่นของเจม	

ปี 2562

หน่วยงานอมตะนคร

พนักง�นกัสโก้ทำ�ง�น	

ครบรอบ	10	ปี

ประกวดแต่งก�ย
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ใส่ใจดูแลสภาพแวดล้อม
 กสัโก้ และเจม หน่วยงานลาดกระบัง รว่มกับ สนง. นิคมฯ ลาดกระบัง 
จัดกิจกรรมโครงการ “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลองลำาปลาทิว และคลอง
เครือข่ายประจำาปี 2562” ส่งเสริมหน่วยพิทักษ์สายน้ำาทำาให้คูคลองสวย
น้ำาใสที่ชุมชนประชาอุทิศ และดูแลรักษาลำาคลองที่ชุมชนลำาพุทธา

สาธารณูปโภคเพื่องานบริการภายในนิคมอุตสาหกรรม 
บางพลี - งานปรับปรุงสถานีสูบยกระดับน้ำาเสีย P6 และ LS6 
  เฟส 1, 2 
บางปู - งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนพัฒนา 1
แหลมฉบัง - งานปรับปรุงคลองระบายน้ำาสายเหนือ 
สมุทรสาคร - งานเปลี่ยน Surface Aerator จำานวน 2 ชุด
มาบตาพุด - งานเปลี่ยนทดแทนป้ายชื่อโรงงาน และงานเรียงหิน
  ยาแนวตลิ่งที่บ่อ EQ คลองชากหมาก ถนน I-10

คณะเยี่ยมชม 
 กัสโก้ และเจม ต้อนรับคณะเยี่ยมชม ศึกษาดูงานระบบบำาบัดน้ำาเสีย 
ระบบรีไซเคิลน้ำา และศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรน้ำาและสิ่งแวดล้อมท่ี         
นิคมฯ แหลมฉบัง และระบบบำาบัดน้ำาเสียที่นิคมฯ ลาดกระบัง 

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต
• ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คณะบริหารศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• คณะวิทยาศาสตร์ 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• คณะวิทยาศาสตร์ 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำา 
 นางเกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี 
เซอร์วิส จำากัด และบริษัทในเครือ SN group ร่วมพิธีมอบรางวัล
โครงการ Envi mission (ภารกจิรกัษส์ิง่แวดลอ้ม) ปีท่ี 1 ตอนวฒันธรรม
รักษ์น้ำา” และมอบบอร์ดเกมเพ่ือการศึกษา Water Journey ให้กับ
โรงเรียนท่ีร่วมโครงการ ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อเดือนธันวาคม 2562



8 สีสันสิ่งแวดล้อม

โครงการสีสันสิ่งแวดล้อมประจำาปี 2562

“เรียนรู้ รักษ์น้ำา รักษ์สิ่งแวดล้อมกับกัสโก้”
 ภายใต้การดำาเนินธุรกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค เพื่อส่ิงแวดล้อม สำาหรับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม                       
และชุมชน กัสโก้ได้เริ่มโครงการ “สีสันส่ิงแวดล้อม” โดยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการป้องกันรักษาส่ิงแวดล้อมหลากหลายกิจกรรม
สำาหรับกลุ่มเยาวชน ชุมชน และผู้ประกอบการ ต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 14 และปี 62 น้ี ได้จัดภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้ รักษ์น้ำา รักษ์ส่ิงแวดล้อม              
กับกัสโก้” ได้รับความร่วมมือจากสำานักงานนิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ เยาวชน และชุมชน ในพื้นท่ีท่ีกัสโก้ปฏิบัติงาน                                     
มาร่วมกิจกรรมโครงการ เพื่อช่วยกันคิด ช่วยกันดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมของเราให้ดียิ่งขึ้น

กัสโก้ หน่วยงานลาดกระบัง วันที่ 5 ต.ค. 2562
 นำาเสนอกิจกรรมให้ชุมชน ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการบำาบัด        

น้ำาเสียครัวเรือน สุขาภิบาลที่พักอาศัย และการจัดการยุง แมลง 

พาหะนำาโรค รวมถึงสาธิตการตรวจวัดคุณภาพน้ำาเบ้ืองต้น           

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาโภชน์ (สุนทรอุปถัมภ์)

น.ส. อารีย์ ทิพย์สูงเนิน
ตำ�แหน่ง	General	Affairs	Manager 
บริษัท	วันไทยอุตส�หกรรมก�รอ�ห�ร	

จำ�กัด	นิคมอุตส�หกรรมบ�งชัน

“เป็นครัง้แรกของการทำากจิกรรมทางน้ำา 

รู้สึกประทับใจม�กม�ย	ประทับใจตั้งแต่

แรกเข้�ภ�ยในง�น	ได้รับก�รต้อนรับอย่�งอบอุ่นและเป็นกันเอง	

ก�รดำ�เนินง�นในภ�คของกิจกรรม	มีคว�มเรียบง่�ย	สนุกท้ังท่ี

บรรย�ก�ศร้อน (ร้อนมาก) แต่ก็ไม่ได้ทำาให้ความสนุกและ       

ความสุขจากการทำากิจกรรมในครั้ง น้ีให้ลดน้อยลงได้เลย           

ชอบความเป็นกนัเองของทีมงาน ความเอาใจใส ่อีกท้ังเป็นครัง้แรก 

ท่ีได้พูดคุยกับชุมชนสองฟากฝ่ังคลอง รู้สึกว่าทำาไมเราเพ่ิงมานะ 

ชมุชนท่ีน่ีน่ารกัมาก มแีบ่งปันน้ำาให้พวกเราดว้ย คนแกท่ี่อยู่ท่ีบ้าน

ทักทายปราศยัเป็นกนัเองน่ารกัมากอยากบอกวา่ประทับใจสดุๆ คะ่”

 จากงานครั้งน้ี ทำาให้เราต้ังใจไว้ว่า “สักวันยำ�ยำ�เร�จะต้อง								

ทำ�กิจกรรมดีๆ	แบบนี้บ้�ง	>>>	ป้�ยหน้�ยำ�ยำ�จ้ะ”

กัสโก้ หน่วยงานบางชัน วันที่ 10 ต.ค. 2562
 นำาเสนอแผนการเตรียมความพร้อมระบบป้องกันน้ำาท่วม 

ภายในนิคมฯ, ล่องเรือเก็บขยะและวัชพืชภายในคลองแสนแสบ

และคลองบางชัน และกิจกรรมเทน้ำาสกัดชีวภาพ (น้ำา EM) ลงสู่

คลองบางชัน ณ ชุมชนบางชันพัฒนา

กัสโก้ หน่วยงานบางปู วันที่ 19 ต.ค. 2562
 ให้ความรู้เก่ียวกับการทำาถังดักไขมัน การประกอบ การดูแล

รักษา และการใช้ประโยชน์จากกากไขมัน รวมถึงการนำาเสนอ       

การทำาเครือ่งกรองน้ำาอย่างงา่ยสำาหรบัใชใ้นครวัเรอืน และรว่มกนั

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนซิตี้ วิลเลจ



กัสโก้ หน่วยงานลำาพูน วันที่ 5 พ.ย. 2562
 เปิดบ้าน walk rally และ work shop สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

เกีย่วกบัระบบการจัดการน้ำาอย่างบูรณาการ ผู้ประกอบการ ชมุชน 

และโรงเรยีนโดยรอบนิคมฯ ณ โรงผลติน้ำาประปา นิคมอุตสาหกรรม 

ภาคเหนือ
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นายวีระศักดิ์ แจ้งการ 
ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นนิคมอุตส�หกรรมสมุทรส�คร

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด 

(กสัโก)้ ไดร้ว่มงานกบัการนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย (กนอ.) ตั้งแต่ปี 2543 

จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 19 ปี โดยกัสโก้มีหน้าท่ีดูแลระบบ

สาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบป้องกันน้ำาท่วม รางระบายน้ำาฝน 

ระบบประปา ระบบบำาบัดน้ำาเสีย ถนน และไฟฟ้าส่องสว่าง          

ตามนโยบายของ กนอ. อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตาม       

หลักเกณฑ์ท่ี กนอ. กำาหนด สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจ    

ให้กบัผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรม และชมุชนโดยรอบ

นิคมฯ เป็นอย่างด ีอีกท้ังกสัโกไ้ดเ้ข�้รว่มกจิกรรมคว�มรบัผิดชอบ

ต่อสังคม	(CSR)	โดยให้คว�มช่วยเหลือสนับสนุน	โรงเรียน								

ชุมชน	ท่ีอยู่รอบนิคมอุตส�หกรรมสมุทรส�คร	ร่วมกับ	กนอ.	

อย่�งสม่ำ�เสมอ	ก่อให้เกิดคว�มพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		

ด้วยดีเสมอม�

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยขับเคลื่อนให้กิจกรรมของเราบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมาร่วมกันแชร์ความรู้ 

และสร้างความเข้าใจเรื่องน้ำาเรื่องสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และชุมชน

สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำาพูน 

สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สำานักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ภายใต้สังกัด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

ผู้ประกอบการ ชุมชน และโรงเรียนโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สำานักการระบายน้ำา สำานักงานเขตมีนบุรี

กัสโก้ หน่วยงานแหลมฉบัง วันที่ 13 พ.ย. 2562
 กิจกรรม Workshop การมีส่วนร่วมของกัสโก้ นิคมฯ โรงเรียน 

โรงงาน ชุมชน เรื่องการบริหารจัดการน้ำาเพ่ือสิ่งแวดล้อมท่ีดี            

และเย่ียมชมระบบบำาบัดน้ำาเสีย และระบบผลิตน้ำารีไซเคิล              

ณ โรงบำาบัดน้ำาเสียส่วนกลางนิคมฯ แหลมฉบัง

กัสโก้ หน่วยงานสมุทรสาคร วันที่ 15 พ.ย. 2562
 กิจกรรม walk rally เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้รู้จักและเข้าใจ         

ระบบการบรหิารจัดการน้ำา และระบบสาธารณปูโภคภายในนิคมฯ 

โดยมุง่เน้นการมีสว่นรว่มอย่างย่ังยืน ระหวา่งกสัโก ้ผู้ประกอบการ 

ชุมชน และสถานศึกษาในพื้นที่
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โครงการระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Roof Top)

  ปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการ       

หันมาใช้พลังงานทดแทนกลายเป็นเรื่องท่ี ท่ัวโลก           

ให้ความสนใจ โดยเฉพาะการใช้พลังงานแสงอาทิตย์       

ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานท่ีไม่มีวันหมดและเป็นแหล่ง

พลังงานจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด ในหลายๆ ประเทศ

ท่ีมแีสงแดดจัด ไดม้กีารพัฒนาระบบพลงังานแสงอาทิตย์ 

มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า เพ่ือทดแทนการผลิตไฟฟ้า       

ในรปูแบบเดมิ โดยผลกัดนัให้มกีารนำาเซลลแ์สงอาทิตย์ 

(Solar Cell) มาติดตั้งบนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัย และ

บนอาคารตา่งๆ ท่ีมชีือ่เรยีกอีกอย่างวา่ “โซล�รร์ฟูท็อป” 

(Solar	Rooftop) เพ่ือทำาการผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองใน      

เวลากลางวัน เป็นการประหยัดค่าไฟฟ้า และลดภาวะ

โลกรอ้น อีกท้ังยังสามารถนำาไฟฟ้าสว่นท่ีเหลอืสง่ตอ่ขาย

ให้กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้อีกเช่นกัน

  ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร GUSCO ซึ่งตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์

พลงังานและสิง่แวดลอ้ม จึงทำาให้เกดิโครงการระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บนถังเก็บน้ำา 8,000 ลบ.ม. สถานีสูบจ่ายน้ำา 

DS6 โซนประกอบการเสรี 1 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หน่วยงาน

ลาดกระบัง (LKB) ขึ้น โดยมีกำาลังการผลิตไฟฟ้า 64.99 kWpeak ใช้พื้นที่

ตดิตัง้ 390 ตร.ม. สามารถผลติไฟฟ้าได ้7,800 หนว่ยตอ่เดอืน วตัถุประสงค์

เพื่อนำาพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ณ ระบบปั๊มสูบจ่ายน้ำา 

ท่ี GUSCO เป็นผู้ติดต้ัง เดนิระบบ และดแูลบำารงุรกัษาระบบสาธารณปูโภค 

ให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการน้ีจึงเป็นอีกหน่ึง

โครงการท่ี GUSCO ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายของการพัฒนา    

เมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (ECO) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บนถังเก็บน�้า 8,000 ลบ.ม.
สถานีสูบจ่ายน�้า DS6 
โซนประกอบการเสรี 1 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
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	 บริษัท	เอ็ม	เอส	เอ็ม	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	ดำ�เนินธุรกิจก�รผลิตและจำ�หน่�ย

ชิ้นส่วนไฟฟ้�,	อิเล็กทรอนิกส์	และชิ้นส่วนย�นยนต์	ภ�ยใต้ระบบบริห�รคุณภ�พ	

ISO	9001,	IATF	16949	มีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการโดยการรักษาสภาพแวดล้อม

และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยการนำา

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัทให้เป็นท่ีรับทราบ และถือปฏิบัติของพนักงานทุกคน ตลอดจนเผยแพร่        

ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 

 ป้องกันและควบคุมการระบายมลพิษ ท่ีไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายจาก

กระบวนการผลติ ไมใ่ห้ออกไปกระทบกับสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะท่ีอาจสง่ผลกระทบ

ต่อสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมท้ัง

จัดการกับของเสียและผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสม และ

ปลอดภัยเสมอ โดยให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

 มคีวามมุง่มัน่ในการปรบัปรงุ พัฒนาการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม และจัดกจิกรรม

ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อ  

สิง่แวดลอ้มและสงัคมและความเสีย่งในกระบวนการผลติอันเกิดจากการเปลีย่นแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและ      

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท เอ็มเอสเอ็ม (ประเทศไทย) 
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

 ในการจัดกิจกรรมสปัดาห์ความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม

ในปี 2019 ท่ีผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือ        

เป็นอย่างดีจากบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด 

(GUSCO) เข้าร่วมจัดกิจกรรม เล่นเกม ให้ความรู้        

สร้างความเข้าใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอีกด้วย



กลับมาแล้วค่ะกับกิจกรรมที่ให้แฟนคลับวารสารกัสโก้ ทูเดย์ได้ร่วมสนุกตอบคำาถาม G-Quiz และฉบับนี้ก็มีคำาถามมาให้ได้ร่วมสนุก
ชิงของรางวัลสุดเก๋จากกัสโก้อีกเช่นเคย แต่ก่อนอื่นเลยเรามาเฉลยคำาตอบจากฉบับท่ีผ่านมากันเลยกับคำาถามท่ีว่า กัสโก้ริเริ่ม
โครงการ “สีสันสิ่งแวดล้อม” จัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเป็นปีที่เท่าไหร่? คำาตอบคือ ปีที่ 14

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ

1.	คุณสุช�ด�	สุกดิษฐ์	 บมจ.	เมก้�ไลฟ์ไซแอ็นซ์	นิคมอุตส�หกรรมบ�งปู

2.	คุณรัชนีบูรณ์	สกุลอุโฆษ	 บจก.	โลหะประทีปอุตส�หกรรม	นิคมอุตส�หกรรมบ�งพลี

3.	คุณวีณ�	อ�ดำ� บมจ.	โกลด์ไฟน์	แมนูแฟคเจอเรอส์	นิคมอุตส�หกรรมล�ดกระบัง

4.	คุณมงคล	กล�งโยธี	 บจก.	ยันม่�ร์	เอส.พี.	นิคมอุตส�หกรรมล�ดกระบัง

5.	คุณเอกรินทร์	ห�รบัวคำ� บจก.	โกลบอล	ยูทิลิตี้	เซอร์วิส	หน่วยง�นช่องนนทรี	

สำาหรับท่านใดที่ต้องการลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับของที่ระลึกสุดเก๋จากกัสโก้ ก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่ scan	QR	Code เพื่อส่งคำาตอบ 

หรือเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และร่วมสนุกตอบคำาถามที่ www.gusco.co.th	หัวข้อ	G-Quiz หรือส่งคำาตอบได้ที่ info@gusco.co.th	

หมดเขตส่งคำ�ตอบ	20	มกร�คม	2563	ลุ้นรับของที่ระลึกกัสโก้จำานวน 5 รางวัล

คำาถามฉบับเดือน ต.ค. - ธ.ค. 62

ปี 2020 กัสโก้ดำาเนินการ
เข้าสู่ปีที่เท่าไหร่ 

ก. 20 ปี ข. 22 ปี ค. 24 ป ี

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด e-mail : info@gusco.co.th
www.gusco.co.th

540	อ�ค�รเมอคิวรี่ท�วเวอร์	ชั้น	6	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	:	0-2658-6299	โทรส�ร	:	0-2658-6293,	0-2658-6604
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  นิคมอุตสาหกรรมบางพลีมีพ้ืนท่ีตั้งอยู่ใน      

จังหวัดสมุทรปราการ มีชุมชนอยู่โดยรอบ จำานวน 

18 ชุมชน ฉบับน้ีเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ       

ชุมชน	202	ซึ่งเป็นชุมชนท่ีอยู่ห่างจากนิคม
อุตสาหกรรมบางพลีประมาณ 4 กิโลเมตร 

  คุณทัศนีย์ กาญจนวิศรุต ประธานชุมชน         

เล่าถึงความเป็นมาของโครงการส่งเสริมสุขภาพ

ด้วยกิจกรรม	“เต้นแอโรบิค”	เนื่องจาก ชาวบ้าน

ในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ออกกำาลังกายกัน        

จงึปรกึษาหารอืกนัว่าเรานา่จะทำาโครงการเกีย่วกบั

การออกกำาลังกาย เพ่ือให้คนในชุมชน 202           

รวมไปถึงชุมชนข้างเคียงได้มาร่วมออกกำาลังกาย 

ได้รับการสนับสนุนท่ีดีจากทาง สปสช. และทาง

เทศบาลบางเสาธง มีครูนำาเต้นแอโรบิคท่ีผ่านการ

ฝึกอบรม มีใบรับรองเรื่องการเต้นแอโรบิค ซึ่งเป็น

สมาชกิอยู่ภายในชมุชน และมฮูีลา่ฮูปให้ไดห้มนุกนั

อีกด้วย เป็นยังไงคะ มาท่ีน่ีออกกำาลังกายได้ครบ

ทุกส่วนกันเลยทีเดียว 

“ชุมชน 202”

  หากท่านใดท่ีสนใจจะมาร่วมเต้นแอโรบิค ก็มาได้ในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์        

เวลา 18.00 - 19.00 น. ณ ลานชุมชน 202 นะคะ นอกจากนี้ทางชุมชนยังใช้เวลาว่าง 

ให้เป็นประโยชน์ โดยรวมกลุม่กนัทำาดอกไมจ้ากกระดาษย่น, ธูปเทียนตกแตง่กระทง, 

ยาหมอ่งสมนุไพร-ยาดมสมนุไพร และเหรยีญโปรยทาน ท่านใดสนใจอุดหนุนสนิคา้ชมุชน 

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณทัศนีย์	ก�ญจนวิศรุต	เบอร์โทรศัพท์	086-786-5350


