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บทความ ทัศนะและความคิดเห็นของวารสารกัสโก้ ทูเดย์ เป็นของทีมบรรณาธิการเท่านั้น

มิได้เป็นนโยบายหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด แต่อย่างใด
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คุณณัฐนารถ ประสมศรี
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ติดต่อหน่วยงานกัสโก้ได้ที่
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ภาคใต้ (ฉลุง) 074-206-040

สระแก้ว 08-6734-3241

ช่องนนทรี 02-295-1148

จตุจักร 02-290-0455

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 08-5488-7889

ท่าอากาศยานภูเก็ต 08-1341-1998

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 08-9191-8482

ท่าอากาศยานดอนเมือง 08-6329-8693
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พีทีเอ มาบตาพุด 02-140-3381
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รีไซเคิลคลองชากหมาก 08-4172-8288

โดย ณัฏฐา ชอบจิตต์

  ชว่งท่ีเกดิการแพรร่ะบาดโควดิ-19 เป็นชว่งท่ีเราอยู่ในสภาวะ

ท่ีไม่สามารถควบคุมอะไรต่ออะไรให้เป็นไปตามท่ีเราต้องการได้ 

เพราะมีข้อจำากัดหลายอย่างท่ีเกิดขึ้นแบบท่ีเราไม่เคยได้ประสบ

พบเจอมาก่อน ถ้าเราเริ่มต้นเปิดใจ “ยอมรับ” สภาวะน้ันๆ         

เราก็จะมองเห็นโอกาสท่ีจะได้เรียนรู้ และได้คิดได้ทำาอะไรท่ี        

แตกต่างไปจากเดิมด้วยใจที่เป็นสุข 

  ฉบับ น้ี ทีมบรรณาธิ การของ เรา ตามติดกระแส             

“New Normal” หรือ “ชีวิตปกติใหม่” โดยได้รับเกียรติ

จากผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้นำาชุมชน และผู้แทน         

ของกสัโก้ ให้สมัภาษณ์แนวคดิเกีย่วกบัวถิกีารใชช้วีติ และรปูแบบ

ในการทำางานหลังโควิด-19 ภายในเล่มเรามีความพร้อมในการ     

นำาเสนอ “การรับมือวิกฤตภัยแล้งด้วยเทคโนโลยีการนำาน้ำา          

กลับมาใช้ใหม่” ของกัสโก้ และเจม 

  อีกท้ังภาพความประทับใจจากกจิกรรมต่างๆ ท่ีกัสโกไ้ดร้ว่ม

ลงพ้ืนท่ีห่วงใยชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และภัยแล้ง 

รวมถึงภาพกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกท่ีกัสโก้ และเจม จัด

กิจกรรมขึ้นเพ่ือรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม          

โดยเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเอง นำาหลัก 

3R มาใช้ในชีวิตประจำาวันเพื่อสร้างความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และร่วมจัดกิจกรรมกับพันธมิตร ผู้ว่าจ้าง โดยการปลูกต้นไม้      

เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่หน่วยปฏิบัติงาน

  ทุกภาพกจิกรรมจากสถานการณต่์างๆ ท่ีเราไดน้ำามาบอกเลา่ 

ล้วนเป็นประสบการณ์ดีๆ ท่ีเราได้ร่วมมือกับพันธมิตรรอบข้าง 

พร้อมกับการเรียนรู้ และพัฒนาเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับ           

การดำาเนินธุรกิจของลูกค้า รวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

ให้ยั่งยืนต่อไป เพราะเรากัสโก้ คือพันธมิตรที่คุณไว้วางใจได้

BECOMING 

ทุกๆ สถานการณ์ 

คือ ประสบการณ์ที่ดี
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นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการ สายงานยุทธศาสตร์และพัฒนา 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ท่ีเกิดขึ้น เป็นตัวอย่างหน่ึงของเหตุการณ์ท่ีทำาให้เราต้องทบทวนและ     

ปรบัปรงุระบบงาน (Work System) การบรหิารจัดการ ทบทวนกระบวนการทำางาน (Work Process) ตา่งๆ ขององคก์ร 

และแผนการดำาเนินการต่างๆ ท้ังหมด ท่ีสำาคัญคือ การบริหารและจัดการความเสี่ยงให้พร้อมเสมอ เพ่ือรับมือกับ           

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในมิติเชิงลึกและเชิงกว้าง 

  New Normal ท่ีเกิดขึ้นในด้านการทำางานคือ การพัฒนา Digital Platform อย่างจริงจังมากขึ้น ปรับรูปแบบ          

การทำางานเพื่อตอบสนองการให้บริการลูกค้าได้สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำา สามารถให้บริการลูกค้าได้

ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะต้อง Work from Home หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ อำานวยความสะดวก           

ให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำา และรวดเร็ว โดยท่ีลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาติดต่อโดยตรง สามารถดำาเนินการผ่าน 

Platform ระบบออนไลน์ เช่น การขออนุญาต การจัดการธุรกรรมทางการเงิน การติดต่อสื่อสารได้ทุกสถานการณ์         

โดยไม่มีการหยุดชะงัก

New Normal “ชีวิตปกติใหม่” 

คุณนริศรา โชคปัญญารัตน์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท น่ารัก-เทียร่า จำากัด

 การระบาดของ Covid-19 ที่ผ่านมา น่าจะส่งผล   

กระทบต่อทุกภาคส่วนในโลกน้ีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ทางโรงงาน กไ็ดร้บัผลกระทบดา้นยอดขายของสนิคา้

ที่ขายผ่านช่องทางหลักเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็น Modern 

Trade, Thai Trade และเมื่อมีการ lockdown ทำาให้

ทีมขายทำางานลำาบากขึ้นในการลงพ้ืนท่ี แต่สิ่งท่ีเรา

ปรับตัวและสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ คือยอดขาย

ในช่องทางออนไลน์เติบโตขึ้นหลายเท่า ขณะเดียวกัน 

ด้วยวัตถุดิบและความพร้อมในการผลิตท่ีเรามี 

สามารถเปลี่ยนมาผลิตสินค้าใหม่ ตอบสนองความ

ตอ้งการของผู้บรโิภคยุคโควดิได ้เชน่ แอลกอฮอลเ์จล 

แอลกอฮอล์สเปรย์ ผนวกกับการใช้ช่องทางออนไลน์

ในการทำาการตลาด ท้ังการขายให้ผู้บริโภคโดยตรง 

รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า ทำาให้เราผ่านช่วงน้ี 

ไปได ้เมือ่จบโควดิ สิง่แรกๆ ท่ีคณะผู้บรหิารจะทำาคอื 

พัฒนาสินค้าท่ีตอบโจทย์วิถีชีวิตยุค New Normal     

ให้ดีย่ิงขึ้น และพัฒนาระบบออนไลน์ ท้ังช่องทาง       

การขาย การบริหารงาน และการติดต่อสื่อสารกับ        

คู่ค้าต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ

นายชนาพล วังกังวาน 
ผู้จัดการกัสโก้ หน่วยงานบางพลี 

 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำาให้

พบว่าแค่ปัจจัย 4 ท่ีจำาเป็นต่อการใช้ชีวิต

ยังไม่เพียงพอ การใช้ชีวิตในยุคน้ีต้องใช้

ปัจจัย 5 อย่างหน้ากากอนามัยด้วย อีกทั้ง

การท่ีเราต้องให้ความสำาคัญกับการดูแล

สุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้น 

และจะเห็นไดช้ดัวา่สงัคมไดเ้ขา้สูร่ะบบดจิิทัล 

เต็มรูปแบบมากขึ้น จากการทีค่นส่วนใหญ่

ทำากจิกรรมตา่งๆ ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือ

ลดการสัมผัส ในด้านของการดำาเนินธุรกิจ 

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า กัสโก้ก็ได้เน้น

การให้บริการระบบออนไลน์ และสื่อสาร 

ผ่าน social network จัดประชมุผ่าน VDO 

Conference รวมถึงการปรับปรุงแผน   

ขั้นตอนการดำาเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยี

การติดต่อสื่อสารใหม่ๆ เพ่ือรองรับกับ       

ทุกสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

และทำาให้การทำางานยังคงดำาเนินต่อไปได้

อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายบุญส่ง จำาเริญ 
ประธานชุมชนบึงบัว

เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร

 จากสถานการณ์การแพร่เชื้อโรค

ไวรั สโควิด -19 ทำ าใ ห้ เล็ ง เ ห็น       

ค ว ามตั้ ง ใ จ ข อ ง ทุ กภ าคส่ ว น             

ท่ีให้การสนับสนุนชุมชน โดยการ

มอบสิง่ของเครือ่งใชอุ้ปโภค บรโิภค 

และให้ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการ

ป้องกันการแพร่เชื้อโรค เพื่อเตรียม

ความพรอ้มอย่างเครง่ครดั หากพ้น

วิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาด

เชื้อไวรัสโควิด-19 การใช้ชีวิต

ประจำาวันก็คงปกติ เหมือนเดิม      

สิ่งท่ีเพ่ิมเติมคือ ทุกคนหันมาดูแล

ตนเอง ใส่ใจในการรักษาสุขภาพ

อนามัยของแต่ละครัวเรือน ดูแล

รักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้นครับ
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	 	 การดำาเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ในขณะนี้	ที่เราเรียกติดปากว่า	COVID-19	(โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่	2019)	ทำาให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ขึ้น	เช่น	การทำางานที่บ้าน	(Work	from	Home)	

การประชุมหรือการเรียนออนไลน์	การเข้าถึงสิ่งต่างๆ	ผ่านส่ือดิจิตอลหรือโซเชียลมีเดียต่างๆ	การจ่ายเงินสินค้า																					

และบริการผ่านการสแกน	QR	code	หรือ	internet	banking	การสั่งอาหารผ่านระบบ	delivery	เป็นต้น	

	 	 ในการ	Delivery	อาหาร	1	คร้ัง	จะมีขยะอย่างน้อย	4	ชิ้น	ได้แก่	ถุงหิ้วพลาสติก	ภาชนะใส่อาหาร	ถุงน้ำาจิ้ม																																

และช้อนส้อมพลาสติก	จากการคาดการณ์จะมีขยะเพิ่มขึ้นจากการ	Delivery	560	ล้านตัน/ปี	จากสถานการณ์ปกติ								

ช่วงที่ไม่มีโควิด-19	

โดย สายชล ถาวรพลศิริ

ที่มา : งานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. 2563 
 Action for Green
 รักษ์โลกให้เรียนรู้

	 	 หากลดขยะจากการ	delivery	ไม่ได้	และจำาเป็น
ต้องสั่งอาหาร	delivery	ก็เลือกภาชนะใส่อาหาร								
ที่ย่อยสลายได้ง่าย	งดรับอุปกรณ์หรือเครื่องปรุง
ที่ไม่ได้ใช้	และสุดท้าย	บริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้น
ด้วยการแยกขยะให้เหมาะสมตามวิธีการการกำาจัด	
ที่เหมาะสมต่อไป
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  ในปี 2563 นี้ประเทศไทยเราเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานกว่าปีที่ผ่านๆ มา โดยมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญ (El Nino) 

คือลักษณะของกระแสน้ำาและกระแสลมจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม ส่งผลให้มีปริมาณน้ำาฝนน้อยลง เมื่อสถานการณ์กำาลังเดินหน้าไปสู่วิกฤต

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเตรียมความพร้อม หรือมาตรการรับมือสำาหรับภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำาคัญอย่างเร่งด่วน

  บจก. โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส “GUSCO” และ บจก. เจม เอ็นไวรันเมนทัล แมเนจเม้นท์ “GEM” ในกลุ่มบริษัท SN GROUP ได้เตรียมการรับมือ

กับวิกฤตภัยแล้ง เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำาของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน อาทิเช่น การติดตามสถานการณ์น้ำาอย่างใกล้ชิด 

การเตรยีมแหลง่น้ำาสำารอง ลดการสญูเสยีน้ำาในกระบวนการผลติ และการบรหิารการใชน้้ำาอย่างคุม้คา่ โดยคำานึงถงึหลกั 3R (reduce, reuse and recycle) 

  ปัจจุบัน GUSCO และ GEM ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม ได้มีส่วนร่วมในการสู้วิกฤตภัยแล้ง โดยเรามีโรงผลิตน้ำา 

เพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งนำาน้ำาทิ้งที่ผ่านการบำาบัดมาผลิตเป็นน้ำาใช้เพื่ออุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ โครงการผลิตน้ำารีไซเคิล นิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยใช้เทคโนโลยี Direct Filtration + Reverse Osmosis (RO) มีขนาดกำาลังการผลิต 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเปิดดำาเนินการ

มาตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

  และลา่สดุเมือ่ปลายปี 2562 ท่ีผ่านมา ไดม้กีารเริม่เดนิระบบโครงการระบบผลติน้ำาหมนุเวยีนกลบัมาใชใ้หม ่แห่งท่ี 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซต้ีิ ชลบุร ี

จ.ชลบุรี ใช้เทคโนโลยี Ultrafiltration (UF) + Reverse Osmosis (RO) มีขนาดกำาลังการผลิต 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

  ทั้ง 2 โครงการนี้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการศึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และควบคุมระบบ ของ GEM และกลุ่มบริษัท SN GROUP ซึ่งนับเป็น

โครงการที่ตอบโจทย์ในเรื่องการใช้น้ำาอย่างคุ้มค่า เพื่อการรับมือวิกฤตภัยแล้ง และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการรีไซเคิลน้ำาแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย นอกจากนี้ 

GUSCO กำาลังดำาเนินการก่อสร้างโครงการรีไซเคิลน้ำาขนาดใหญ่ โดยนำาน้ำาจากคลองชากหมาก ซึ่งเป็นคลองรับน้ำาเสียท่ีบำาบัดแล้วจากโรงงานใน              

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง มาผลิตเป็นน้ำาใช้เพื่ออุตสาหกรรม ขนาดกำาลังการผลิตมากกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งพร้อมที่จะเริ่ม    

เดินระบบผลิตในเร็วๆ นี้อีกด้วย

โดย คุณมณู เกื้อศิริเกียรติ ผจก.โครงการอมตะ ชิตี้ ชลบุรี

“กัสโก้ & เจม” สู้วิกฤตภัยแล้ง 

ด้วยเทคโนโลยีการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่



6 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

13 หน่วยปฏิบัติการภายในนิคมอุตสาหกรรม 
ร่วมกับสำานักงานนิคมอุตสาหกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

บางปู : ปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้ประกอบการ และสนับสนุน         

โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเอ่ียมสุรีย์ (อนุบาลเมือง

สมุทรปราการ) 

บางชัน : ทำาปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้ำาหมักชีวภาพ (EM) มอบให้

กับผู้ประกอบการ และเทน้ำา EM ลงในคลองสาธารณะและ         

ในรางระบายน้ำาภายในนิคมฯ

ลำาพูน : กิจกรรมจิตอาสา จังหวัดลำาพูน อนุรักษ์และฟ้ืนฟู          

แม่น้ำากวง โยนลูก EM BALL และน้ำาหมักชีวภาพ บำาบัดน้ำาเสีย 

ลาดกระบัง : ปลูกต้นไม้ และรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกประเภท

ภาคใต้ จ.สงขลา, พิจิตร, แก่งคอย, นครหลวง และสระแก้ว : 

สร้างจิตสำานึก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

กัสโก้ และเจม ร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรม
เพื่อคืนความสมดุลให้ธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

TIME FOR NATURE
“find out what you can do”
วันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2563

ให้ความรู้ เพิ่มมูลค่า “ขยะ” 

มาบตาพุด : จัดทำาจุดแยกขวดพลาสตกิ ขวดแกว้ และกระป๋อง สำาหรบั

ใช้แยกขยะรีไซเคิล และทำากรงแยกขยะถวายให้วัดมาบชลูด จ.ระยอง

บางพลี : นำาวัสดุเหลือใช้มา Recycle & Upcycle ยืดอายุวัสดุ           

ให้เป็นขยะช้าลง ต่อยอดการใช้งานจนเกิดเป็นงานชิ้นใหม่ 

แหลมฉบัง : แนวคิด 3R ใช้น้อย ใช้ซ้ำา นำากลับมาใช้ใหม่ และ              

การคัดแยกขยะที่ถูกวิธี

สมุทรสาคร : สร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี



GEM 
(อมตะซิตี้ ลาดกระบัง ทับมาน้ำาหู แหลมฉบังรีไซเคิล) 

รณรงค์การคัดเเยกขยะ และดูแลพื้นที่สีเขียวบริเวณโครงการฯ

7

4 หน่วยปฏิบัติงานโครงการท่าอากาศยาน 
(สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต) 

ร่วมกับผู้แทน ทอท. ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และนำาเสนอ                

I dea I do ท่ีเปิดถังขยะโดยใช้เท้าเหยียบเพ่ือลดการสัมผัส     

(ป้องกันโควิด-19) และเรียนรู้การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง

2 เขตกรุงเทพมหานคร (โรงควบคุมคุณภาพน้ำาจตุจักร 
และโรงควบคุมคุณภาพน้ำาช่องนนทรี) 

นำาวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจัดทำาเป็นกระถางสำาหรับ

ปลกูตน้ไม ้และพืชผักสวนครวั เพ่ือลดปรมิาณขยะ และนำาไปแจกจ่าย 

ให้กับชุมชน พร้อมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะแก่พนักงาน

3 โครงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
(พีทีอี พีทีเอ และ SCB) 
พนักงานร่วมใจดูแลรักษา ทำาความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน
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	 	 การดำารงชวีติรปูแบบใหมเ่พือ่ใหป้ลอดภยั
จากการแพร่ระบาดของโรค	“โควิด-19”	
ควบคู่ ไปกับการทำางานในชีวิตประจำาวัน								
ทำา ใ ห้ เราทุกคนต้องมีการปรับแนวคิด												
วสิยัทศัน	์วิธีการจัดการ	ตลอดจนพฤตกิรรม
ที่เคยทำามาเป็นกิจวัตร	ดังนั้น	เราควรตั้งรับ
กับความเปลี่ยนแปลงไปสู่ วิถีชีวิต ใหม่ 																	
ในสังคม	ตั้งแต่ก้าวออกจากบ้านแบบ												
New Normal ง่ายๆ	ภายใต้แนวคิด	6ส.           
ดังต่อไปนี้

 1	 สติ	:	สิ่งแรกท่ีควรทำาไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็คือ การตั้งสติ เพ่ือรับรู้ว่า
กำาลังเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น และเตรียมพร้อมรับมืออย่างเป็นลำาดับขั้นตอน

 2	 สะอาด	:	ต้องดำาเนินการควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในทุกๆ วัน โดยจัดให้มีการ
ทำาความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน บำารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน และ

อุปกรณค์วามปลอดภัยเป็นประจำาอย่างสม่ำาเสมอ รวมไปถงึการจัดวางเจลแอลกอฮอลไ์ว้

ตามจุดต่างๆ เพื่อให้พนักงานทำาความสะอาดมือได้ตลอดเวลา

 3	 สร้างนิสัย	:	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดเป็นความเคยชินจนติดเป็นนิสัย เช่น 
การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) เป็นต้น

 4	 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	:	ท้ิงขยะลงในถังขยะให้ถูกประเภท เพ่ือช่วยรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

 5	 สำานึกต่อสังคม	:	ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ และองค์กรฯ 
อย่างเครง่ครดั เชน่ งดเดนิทางไปในพ้ืนท่ีเสีย่ง หรอืพ้ืนท่ีแออัด เพ่ือลดโอกาสการตดิเชือ้โรค

 6	 สง่ต่อเชือ่มโยง	:	สือ่สาร ประชาสมัพันธ ์เผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจขา่วสาร 
ขอ้มลู และเรือ่งราวตา่งๆ ท่ีถกูตอ้ง ไปสูก่ลุม่คนท่ีเกีย่วขอ้งให้รบัทราบ เพ่ือให้เกดิความ

ตระหนัก ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น 

แอปพลิเคชั่นไลน์ เพื่อความรวดเร็วและทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน

โดย ทีมงานด้านความปลอดภัยฯ

	 	 อย่างปลอดภัย	 6ส.	 รูปแบบ	New	Normal

NEW
NORMAL

  หากเราทุกคนทำาตาม

แนวปฏิบัติ 6ส. รูปแบบ   

วิถีชีวิตใหม่น้ีได้จนกลาย

เป็นความปกตใิหม ่ในท่ีสดุ 

เมื่อเวลาผ่านไปจะทำาให้

เกิดการปรับตัวจนคุ้นชิน 

จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของ

การดู แลสุ ขภาพอ ย่าง

ปลอดภัยในชีวิตประจำาวัน

ได้เป็นอย่างดี
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ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ต้านภัยโควิด-19
  กัสโก้ ร่วมกับสำานักงานนิคมอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ และ           

ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม “ส่งเสริมความ        

เข้มแข็งชุมชน” มอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำาหรับผู้แทนชุมชน           

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 

รวมใจต้านภัยแล้ง
  กัสโก้ ร่วมกับสำานักงานนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว “รวมใจ    

ตา้นภัยแลง้” ชว่ยเหลอืประชาชนในพ้ืนท่ีประสบภัยแลง้ หมู ่2 และ 

หมู่ 10 บ้านกุดหิน ต.คลองน้ำาใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

คณะเยี่ยมชม 
  กัสโก้ และ เจม ต้อนรับคณะเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการจัดการ

ระบบบำาบัดน้ำาเสีย และระบบผลิตน้ำารีไซเคิล นิคมฯ แหลมฉบัง         

นิคมฯ ลาดกระบัง และโรงควบคุมคุณภาพน้ำาช่องนนทรี

 1.  คณะทำางานเลขานุการรฐัมนตรวีา่การกระทรวงอุตสาหกรรม

 2.  คณะผู้อำานวยการสำานักงานจัดการคุณภาพน้ำา สำานัก         

การระบายน้ำา กรุงเทพมหานคร

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
นิคมฯ มาบตาพุด : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ

ปรับปรุงไหล่ทาง ถนน U-4

นิคมฯ แหลมฉบัง : งานติดตั้งป้ายบอกทาง

นิคมฯ สมุทรสาคร : งานเปลี่ยนฝาบ่อ และโครงสร้างเหล็ก           

บ่อ Central Pumping Station

นิคมฯ ภาคเหนือ จ.ลำาพูน : งานเปลีย่นหมอ้แปลงไฟฟ้า 160 KVA 

สำาหรับ HOYA PLANT



ALCOHOL
GEL

10 GUSCO Care

นายอาหลี มาลัยกุล ประธานศูนย์เด็กเล็ก และผู้นำาศาสนา ชุมชนบ้านม่วงค่าย 
  มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารลงวารสาร กัสโก้ ทูเดย์ 

พูดถึงการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019 น้ัน แค่ทุกคนได้ยินชื่อทุกคนก็เกิดความกลัวในการติดเชื้อ             

รวมไปถงึความรนุแรงของเชือ้โรค แต่ท้ังน้ีชาวบ้านทุกคนในชมุชนให้ความตระหนกัในการป้องกนัและดแูลตวัเอง 

ทุกคนในชุมชนให้ความร่วมมือในการป้องกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัย การรักษา         

ระยะห่างระหว่างกัน การล้างมือด้วยน้ำาเปล่าบ่อยๆ และใช้เจลแอลกอฮอล์ 

  ท้ังน้ี ตอ้งขอขอบคณุ สำานักงานนคิมอุตสาหกรรมภาคใตแ้ละบรษิทักสัโก ้ท่ีไดส้นับสนุนเจลลา้งมอืแอลกอฮอล ์

กว่า 180 ชุด พร้อมถ่ายทอดความรู้และสอนทำาเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย รวมถึงการมอบชุดสุขภาพ

ให้กบัผู้สงูอายุในชมุชนอีกดว้ย กระผมในนามตวัแทนของพ่ีน้องชมุชนบ้านมว่งคา่ย ขอขอบพระคณุสำานกังาน

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้และบริษัทกัสโก้ มา ณ ท่ีน้ีด้วยนะครับ และในโอกาสต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการทำา           

กิจกรรมใดๆ ทางชุมชนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมในทุกๆ กิจกรรม ครับ

แบ่งปันน้ำาใจ	
สู้ภัย	COVID-19
  ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีรอบตัวเราอาจมีเชื้อโรค 

COVID-19 ปะปนอ ยู่ เราควรปฏิ บั ติตนตามท่ี               

กรมควบคุมโรคในเรื่องของการป้องกันตัวเองด้วยการ  

สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ   

ด้วยน้ำาสะอาดและสบู่ฆ่าเชื้อ 20 วินาที แต่ถ้าไม่สะดวก

ล้างด้วยน้ำา ก็มีคำาแนะนำาให้ทำาความสะอาดด้วย          

เจลแอลกอฮอล์ จากคำาแนะนำาเหล่าน้ี พวกเรากัสโก้        

จึงไดต้ระหนักเห็นถงึความสำาคญัในการใชเ้จลแอลกอฮอล ์

และรว่มกนัจัดกจิกรรม “แบ่งปันน้ำาใจ สูภั้ยโควดิ 19” 
โดยการสอนทำาเจลแอลกอฮอลแ์ละแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล ์

ให้กับชุมชน

  โครงการแรกของเรา เริ่มที่กัสโก้ หน่วยงานภาคใต้ 

ร่วมกับสำานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (จ.สงขลา) 

จัดกิจกรรมโดยนักเคมขีองกสัโก ้ให้ความรูแ้ละสอนวธีิทำา

เจลแอลกอฮอลส์ำาหรบัใชภ้ายในครวัเรอืน และไดเ้ชญิชวน 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) มาให้ความรู้ 

เรือ่งการป้องกนัตนเองจากการแพรร่ะบาด และรว่มสอน

การตัดเย็บหน้ากากผ้าให้กับชุมชนบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ี

นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้อีกด้วย



ALCOHOL
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1111Outside In

  MEATH เป็นบริษัทหน่ึงในกลุ่มบริษัทของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค หมวดธุรกิจประเภท “ระบบอัตโนมัติ    
ในโรงงานอุตสาหกรรม” เป็นผู้นำาในการผลิตมอเตอร์เหน่ียวนำาไฟฟ้า ป๊ัมน้ำาแบบหอยโข่ง ป๊ัมจุ่มแช่        
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานอลูมิเนียม บริษัทยังเป็นศูนย์การขายและบริการ
สำาหรับเครื่องตัดแผ่นเหล็กความละเอียดสูงแบบ เครื่องไวร์คัท อิเล็กโทรดดิสชาร์จ และเครื่องเลเซอร์             
คัตติ้ง ของมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ในประเทศไทย

MEATH ร่วมใจนิคมฯ กัสโก้
ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

คุณยรรยง ยุทธตระกูล
ผู้จัดการ ฝ่ายการจัดการระบบการผลิต และฝ่ายผลิต Die Cast  

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำากัด

  ตัง้แตก่ารก่อตัง้บรษิทัในปี 1975 จนถึงปัจจุบัน บรษิทัไมเ่คยหยุด

ท่ีจะปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการบริการ โดยได้ใส่        

ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในทุกด้านของธุรกิจด้วย มุ่งท่ีจะช่วยและ

สนับสนุนให้คุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น ให้ความเคารพต่อ

ธรรมชาติและมุ่งที่จะช่วยปกป้องและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโลก 

  ท้ังน้ีทางบริษัทฯ รู้สึกยินดีท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน          

และส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมกับนิคมอุตสาหกรรมบางชันและกัสโก้    

เป็นอย่างดีเสมอมาและยินดีให้ความร่วมมือในทุกๆ กิจกรรม



 

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

540 อาคารเมอร์คิวรี่ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2658-6299 โทรสาร : 0-2658-6293, 0-2658-6604

G-Quiz

12 Inside Out

กสัโก ้ให้ความสำาคญักบัสวสัดกิารและความปลอดภัยของลกูคา้ คูค่า้ และพนักงานอย่างสงูสดุ          

โดยกำาหนดมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาด COVID-19 ให้พนักงานปฏิบัติ     

อย่างเคร่งครัด ท้ังการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือก่อนและหลังปฏิบัติงาน รวมท้ัง        

การอบพ่นยาฆา่เชือ้ท้ังภายในอาคารสำานักงานใหญ ่และทำาความสะอาดพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

ทุกหน่วยงานอย่างสม่ำาเสมอ และเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 และ

ได้ดำาเนินนโยบายการรักษาความสะอาดให้พนักงานปฏิบัติเป็นปกติประจำา 

NEW
NORMAL
Service

  ด้วยความร่วมมือของพนักงานกัสโก้ในการ

ปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างดเีย่ียมในชว่งสถานการณโ์ควดิ

ถึงปัจจุบัน เราไม่พบผลกระทบต่อการให้บริการ

ดูแลระบบการจัดการน้ำา/น้ำาเสีย ให้กับลูกค้า         

ของกัสโก้ อีกท้ังกัสโก้ยังมีความพร้อมในการนำา

ระบบการสื่อสารออนไลน์มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ืออำานวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า        

ไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา และมีเจ้าหน้าท่ีลกูคา้

สมัพันธป์ระจำาหน่วยงาน รบัเรือ่งตดิตอ่สอบถาม

ในเวลาทำาการ เพ่ือสรา้งความเชือ่มัน่ให้กบัลกูคา้

ในความสะดวกปลอดภัยท่ีได้รับการบริการด้าน

ระบบสาธารณปูโภคจากกสัโกทุ้กหน่วยปฏิบัตกิาร

ทั่วประเทศในทุกสถานการณ์ 

หลังจากท่ีเราได้ร่วมกันรณรงค์ ป้องกันตนเองห่างไกลโควิด-19 โดยมีแฟนคลับ G-QUIZ จำานวนมากให้ความสนใจร่วมส่งคำาตอบ            
เกี่ยวกับ “วิธีป้องกันตัวเองเบ้ืองต้นจากไวรัส COVID-19” คำาตอบท่ีถูกต้องคือ ถูกทุกข้อ ท่ีให้เลือก คือ การล้างมือบ่อยๆ                        
สวมหน้ากากอนามัย และการรักษาระยะห่างกับผู้อื่น

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ค่ะ

1. คุณธวัชชัย จูเจริญ บรษิทั เอสแอนดพี์ ซนิดเิคด จำากดั (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

2. คุณทัตติญา บุญธรรม บรษิทั จอห์นสนั แอนด ์จอห์นสนั (ไทย) จำากดั นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

3. คุณเติมสิน พิทักษ์สาลี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) สนามบินสุวรรณภูมิ

4. คุณปาริชาติ จารุการ บริษัท คิทซ์ ประเทศไทย จำากัด นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

5. คุณสุกัญญา อรุณเพ็ง กัสโก้ หน่วยงานบางชัน

มาร่วมแชร์แนวคิด เพ่ือเป็นไอเดียสำาหรับการเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์             

ในอนาคตกันนะคะ เรามีพ้ืนท่ีในวารสารฉบับต่อไปสำาหรับนำาแนวคิดท่ีได้รับการ        

คัดเลือก พร้อมมอบของท่ีระลึกจากกัสโก้ จำานวน 8 รางวัล อย่ารอช้าค่ะ             

สแกน QR-CODE ส่งคำาตอบกันได้เลย หมดเขต 31 กรกฏาคม 2563 นี้นะคะ

คำาถามฉบับเดือน เม.ย. - มิ.ย. 63

“New Normal” 
ชีวิตปกติใหม่…

ในรูปแบบการทำางานของคุณ
เป็นอย่างไร? 


