
Global Utilities Services Co.,Ltd.

»‚·Õè 17 ©ºÑº·Õè 4
¡Ã¡®Ò¤Á - ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2563

รวมพลังกัสโก้ 20 ปี
ปลูกป่าในใจคน 

ตามศาสตร์พระราชา



2 Editor Talk

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

คณิศร เพชราเวช

ที่ปรึกษา
คุณศศินา นภาศัพท์

คุณวิรพจน์ ศุภธนสินเขษม

คุณเพ็ญจิต เพิ่มพงศ์พันธ์

คุณกุลสวัสดิ์ ประจวบเหมาะ

คุณนันทาวดี กิติศรี

คุณณัฐนารถ ประสมศรี

คุณอัมพิกา เรืองอินทร์

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

ลำาพูน 053-581-083

e-mail : guscolpn@gusco.co.th

นครหลวง 035-364-237

แก่งคอย 036-247-300

พิจิตร 056-692-296

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

พีทีอี มาบตาพุด 038-687-386

พีทีเอ มาบตาพุด 02-140-3381

SCB 08-4459-1575

รีไซเคิลคลองชากหมาก 08-4172-8288

โดย ณัฏฐา ชอบจิตต์

Proud
to be
GUSCO

  จากสถานการณ์ไม่ปกติที่ผ่านมาในปีนี้ พวกเรากัสโก้ยังคงช่วยกันวางแผนดูแล

สภาพแวดล้อมการทำางานของเราเพื่อบริการลูกค้าได้ตามปกติ รวมถึงการสร้างเสริม

จิตใจพนักงานของเราในการร่วมเป็น “ผู้ให้” โดยการรวมพลังพนักงานกัสโก้ เจม            

และ ส.นภา (ประเทศไทย) พร้อมเชิญพันธมิตรที่ดีของเรา การนิคมอุตสาหกรรม             

แห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการ ชุมชน และคู่ค้าของเรา กว่า 160 คน ไปร่วมกิจกรรม

ปลูกป่าชายเลนและจัดเก็บขยะ ในโครงการสีสันส่ิงแวดล้อม ปี 2563 “รวมพลังกัสโก้ 

20 ปี ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ร่วมเพิ่มผืนป่าคืนผืนดินให้กับ            

ชายฝั่งอ่าวไทย แถบบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

  ความร่วมมือท่ีพวกเรากัสโก้ได้รับจากพันธมิตรตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา 

ทำาให้เราสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ได้ดีเสมอ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานที่เรามีโอกาส

เข้าพบลูกค้าเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และได้รับข้อเสนอแนะจากการสำารวจความพึงพอใจ

ลูกค้าเป็นประจำาทุกปี ทำาให้เราได้นำาเสียงของลูกค้ามาทบทวนการทำางาน และช่วยกัน

วางแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบโจทย์ลูกค้า           

ตามความต้องการที่แท้จริง 

  วันนี้ของพวกเราชาวกัสโก้ คือ ความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

ดำาเนินธุรกิจของลูกค้า และรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา            

และมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ในการเป็นพันธมิตรที่ดีต่อทุกภาคส่วนต่อไปอย่างยั่งยืน
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  SN group ได้เริ่มโครงการรีไซเคิลน้ำาขนาดใหญ่รองรับนโยบายสู้วิกฤติภัยแล้งของ             
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ชือ่ “โครงการ

รไีซเคลิคลองชากหมาก” โดยมบีรษิทั ส.นภา (ประเทศไทย) จำากดั เป็นผู้ออกแบบและกอ่สรา้ง

ระบบผลิตน้ำาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ และบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด หรือ กัสโก้ 

เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ ดำาเนินการนำาน้ำาจากคลองชากหมาก ซึ่งเป็นคลองรับน้ำาที่ผ่าน

การบำาบัดแล้วจากโรงงานในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มาผ่านกระบวนการบำาบัด        

โดยการ Reverse Osmosis (RO) มาผลิตเป็นน้ำาใช้เพ่ืออุตสาหกรรม และส่งจ่ายน้ำาให้กับ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) หรือ PTTGC และบริษัท สยามโพลีเอททีลีน 

จำากัด ปริมาณรวมทั้งสิ้นมากกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

บทสัมภาษณ์ นายฉกาจ พัฒนศรี
ผู้อำานวยการสำานักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

กัสโก้ร่วมมือ กนอ.
รับมือภัยแล้ง
  “จากสถานการณน้์ำาภาคตะวนัออกมปีรมิาณน้ำาลดลงมาก การนิคมอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย (กนอ.) ไดร้ว่มประชมุหารอืกบัทุกภาคสว่นเพ่ือหามาตรการตา่งๆ 

รองรบัวกิฤตภัิยแลง้ ลดผลกระทบจากความเสีย่งตอ่การขาดแคลนน้ำา และประเมนิ

สถานการณ์น้ำา เพ่ือพิจารณาหามาตรการต่างๆ ในการจัดสรรน้ำาให้ทุกภาคส่วน

ยังสามารถมีน้ำาใช้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ 

  โดยใช้หลัก “3Rs” คือ Reduce ลดการใช้น้ำา โดยขอความร่วมมือโรงงาน         

ในพ้ืนท่ีนคิมฯ มาบตาพุด เลือ่นแผนการซอ่มบำารงุใหญ ่(Shutdown/Turnaround)   

ให้มาอยู่ในชว่งเวลาดงักลา่ว ซึง่สามารถชว่ยลดปรมิาณการใชน้้ำาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

โดยลดการใช้น้ำาลงได้ถึง 14% หรือประมาณ 7.4 ล้านลูกบาศก์เมตร/เดือน            

และร่วมมือกับกัสโก้ ในกระบวนการ Reuse คือ นำาน้ำาจากคลองชากหมาก           

ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำาฝนและน้ำาท้ิงจากโรงงานในพ้ืนท่ีไหลท้ิงลงสู่ทะเลมาเข้าสู่

กระบวนการ Recycle โดยใช้ระบบ Reverse Osmosis (RO) เพ่ือเป็นการใช้

ทรพัยากรน้ำาให้เกดิประโยชน์สงูสดุ และรองรบัสถานการณภั์ยแลง้ท่ีเกดิขึน้ดว้ยการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ Concept “แล้งนี้ เราต้องรอด ไปด้วยกัน”
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		 องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก	(World	Metrological	
Organization,	WMO)	เผยแพร่รายงานคาดการณ์	
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก	ช่วงระหว่างปี	
พ.ศ.	2563	-	2568	เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2563					
สรุปความว่า “สภาวะโลกร้อนจะยังคงทวีความรุนแรง
ข้ึนเรือ่ยๆ โดยขณะน้ีอณุหภมิูโลกเฉลีย่เพิม่ข้ึนถงึระดบั 
1 องศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิโลกเฉลี่ยก่อนการ
ปฏวัิตอิตุสาหกรรม และในอกีไม่กีป่ข้ีางหน้า อณุหภูมิโลก 
อาจเพิ่มขึ้นถึงระดับ 0.91 - 1.59 องศาเซลเซียส”

(ที่มา : สำานักข่าวสิ่งแวดล้อม https://greennews.agency/?p=21389)

  จากการประเมินปัจจัยผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์         

ตลอดจนปัจจัยด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพล   

ต่อสภาพภูมิอากาศโลก โดยใช้แบบจำาลองคอมพิวเตอร์ พบว่า  

ในช่วง 5 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มร้อยละ 70 ที่อุณหภูมิโลกเฉลี่ย

ในบางเดือนจะมีอุณหภูมิสูงถึงระดับ 1.5 องศาเซลเซียส และ        

มีแนวโน้มร้อยละ 20 ท่ีอุณหภูมิเฉลี่ยท้ังปีจะสูงถึงระดับ 1.5 

องศาเซลเซียส ซึ่งจะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขนานใหญ่ทั่วโลก 

โลก
เสี่ยง

  พลาดเปา้หยดุสภาวะโลกรอ้น ตามความตกลงปารสี 
(Paris Agreement) ท่ีตั้งเป้าควบคุมอุณหภูมิโลก       
ไม่ให้เพิ่มขึ้นเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส

กราฟสถิติอุณหภูมิเฉลี่ยเดือนพฤษภาคมของโลกท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มท่ี        
สูงขึ้นจนเข้าใกล้จุดอันตรายที่ 1.5 องศาเซลเซียส
(ที่มา : NASA GISS DATA และ https://greennews.agency/?p=21389)

(ที่มา : www.thailandadaptation.net/page4.html)

สำาหรับประเทศไทย มีผลการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต ซึ่งบ่งชี้ว่า

�	 อุณหภูมิเฉล่ียโดยทั่วไปจะสูงขึ้นเล็กน้อย												
ทั้งกลางวันและกลางคืน

�	 ปริมาณน้ำาฝนรายปีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น														
แตฤ่ดฝูนจะยังคงมีระยะเวลาเท่าเดมิ	ลักษณะน้ี	
อาจทำาให้ฤดูน้ำาหลากมีน้ำามากหรือน้ำาท่วม

�	 วันที่ร้อนที่สุดในรอบปีจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมาก �	 อาจมีการขยับเลื่อนของฤดูกาล

�	 ช่วงเวลาอากาศร้อนท่ียาวนานขึ้น	ฤดูหนาว									
ที่สั้นลง

�	 ฤดูแล้งอาจแล้งจัด	เน่ืองจากระยะเวลาท่ีมี
อากาศร้อนในรอบปีมีแนวโน้มร้อนมากข้ึน								
และนานขึ้น

�	 มีพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัดมากขี้น �	 ความแปรปรวนระหวา่งฤดูและระหวา่งปีจะเพิม่
สูงขึ้น	

โดยคาดว่าเราจะเห็นการ	เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่วง	30	ปี	ข้างหน้าเป็นต้นไป	การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
อาจส่งผลให้สังคม	และภาคส่วนต่างๆ	ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม	ดังนั้น	เราจึงจำาเป็นต้อง

มีการวางแผนและปรับตัว	เพื่อให้สังคมมีความเสี่ยงน้อยที่สุด	จากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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เตรียมพร้อม
ใส่ใจ สื่อสาร 
ทุกสถานการณ์ 
  ในช่วงฤดูฝนน้ี พวกเรากัสโก้ใส่ใจเตรียมความพร้อม         

ในการปรับปรุง แก้ไข ป้องกัน บริเวณพื้นที่หน้างาน เพื่อให้

ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบดำาเนินการ   

ไปไดอ้ย่างไมม่ผีลกระทบ ทีมงานกสัโกข้องเราในแตล่ะพ้ืนท่ี

ได้ให้ความสำาคัญ เรื่องระบบป้องกันน้ำาท่วมอย่างเป็นพิเศษ 

เริ่มตั้งแต่การวางแผนบำารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มี

ประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างต่อเน่ือง แผนการสื่อสาร

สถานการณ์ และมีการจัดเจ้าหน้าท่ีติดตามสถานการณ์   

ตลอด 24 ชม. เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ

ภายในนิคมอุตสาหกรรมที่กัสโก้ปฏิบัติการทุกแห่ง

  พนักงานกัสโก้ของเรา ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความปลอดภัย สวมใส่อุปกรณ์

คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) อย่างครบถ้วน เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะ

ออกไปปฏิบัติงานเสมอ เช่น เมื่อต้องทำางานในพื้นที่น้ำาท่วมขังก็ต้องสวมใส่ชุดกันฝน 

และรองเท้าบูทยาง ทำางานบนท่ีสูงโดยขึ้นรถกระเช้าต้องสวมใส่หมวกนิรภัย         

แวน่ตานิรภัย อุปกรณป้์องกันการตก เป็นต้น เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุท่ีอาจเกดิขึน้ได้

โดยไม่คาดคิด และพร้อมบริการงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวก

ให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำาเคลื่อนที่

กำาจัดวัชพืช และขุดลอกรางระบายน้ำาฝนภายในนิคมอุตสาหกรรม

ทำาคันดินจัดเตรียมกระสอบบรรจุทราย จำานวน 1,000 ใบ (กรณีฉุกเฉิน)

เช็คสภาพอากาศ และสื่อสารถึงผู้ประกอบการ (ผ่านทางไลน์)ลดระดับน้ำาในบ่อพักน้ำาฝนให้อยู่ในระดับต่ำาเพื่อเพิ่มการรองรับน้ำาฝน

บำารุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้งาน และจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชม.



6 Special Scoop 	 	 กัสโก้ดำาเนินธุรกิจครบรอบ	20	ปี	เรามีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้รับเกียรติจากพันธมิตร													
ทุกภาคส่วน	มาร่วมพลังในโครงการสีสันสิ่งแวดล้อม	ที่เราจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	15	โดยปี	2563	นี้	
เราจัดภายใต้ชื่อ	“รวมพลังกัสโก้	20	ปี	ปลูกป่าในใจคน	ตามศาสตร์พระราชา”	พวกเรา	160	กว่าคน	
ได้ช่วยกันปลูกต้นกล้าโกงกางในกระบอกไม้ไผ่จำานวน	400	ต้น	และเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน															
เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช	บรมนาถบพิตร	ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน	และการบำารุงรักษาทะเลกรุงเทพ
ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ	ณ	ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน

โครงการสีสันสิ่งแวดล้อม	ปี	2563

“รวมพลังกัสโก้	20	ปี	
ปลูกป่าในใจคน 
ตามศาสตร์พระราชา”	

BLUE 
SPIRIT

รวมพลัง
ลงทะเบียน check in ทีมกัสโก้ พร้อม
พ่ีน้องจากเจม และ ส.นภา เชญิพันธมติร 
กนอ. และผู้ประกอบการ ชุมชน และ        
คู่ค้ามาจากนิคมฯ สมุทรสาคร

ที่มาของโครงการ
เจ้าหน้าท่ีศนูย์ฯ เลา่ท่ีมาของโครงการ

ป่าชายเลน และคุณพลเฉลิม ศรมณี 

ผู้ อำ า น วยกา ร เ ขตบา งขุ น เ ที ยน             

ให้เกียรติต้อนรับ โดยมีคุณเพ็ญจิต 

เพ่ิมพงศ์พันธ์ ท่ีปรึกษา GUSCO 

กลา่วรายงานโครงการ และไดร้บัเกียรต ิ

จาก คุณฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ ท่านรองผู้ว่าการ สายงานปฏิบัติการ 1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และคุณสุทธิพัณ 

พิศาลบุตร ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร ส.นภา (ประเทศไทย) มอบหนังสือท่ีระลึก “หลักการทรงงานของพ่อ” แด่คณะผู้บริหาร กนอ.,                    

สำานักงานเขตบางขุนเทียน ผู้แทนผู้ประกอบการ และชุมชน

ปั่นไปปลูก
การเดนิทางไปดว้ยกนัพรอ้มรอยย้ิม

ตามเส้นทางธรรมชาติ ระยะทาง    

4 กิโลเมตร
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ขอขอบคุณ

• ท่านผู้อำานวยการเขตบางขุนเทียน และเจ้าหน้าท่ี

ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน 

• พันธมิตรของเรา การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย สนง. นิคมฯ พรอ้มผู้ประกอบการจาก 

นิคมฯ สมุทรสาคร และชุมชนบ้านคลองปีกนก 

สนง. นิคมฯ สนิสาคร สนง. นิคมฯ ราชบุร ีสำาหรบั 

การมารวมพลังสีฟ้ากับพวกเราชาวกัสโก้ในครั้งนี้

เก็บขยะ
พ่ีน้องจากชุมชนบ้านคลองปีกนก จ.สมุทรสาคร มาร่วม  

เก็บขยะกับพวกเรา

	 	 เราสรุปความสำา เร็จของกิจกรรมน้ี 																
ได้จากภาพที่เป้ือนไปด้วยรอยยิ้ม	ภาพของ
ความสามัคคี	ช่วยเหลือกัน	และความอิ่มเอิบใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนท่ีได้ร่วมสานต่อ
พระปณิธานของพ่อหลวงที่เรารัก

เรียนรู้วิธีปลูก
เจ้าหน้าท่ีสาธิตวิธีการปลูก    

ต้นกล้ า และ ยิ งลู กแสม 

พร้อมรวมทีมเริ่มกิจกรรม

ร่วมใจปลูก
ผู้ บ ริ ห า ร  ผู้ แ ท น          

ผู้ประกอบการ และ

ชมุชน รว่มใจปลกูต้นกลา้ 

บริเวณสะพาน

พร้อมใจลุยโคลน
ภาพความสุข ความสามัคคี 

ช่วยเหลือกัน ปลูกป่าครบ 

400 ต้น



t		คุณกิตติธัญญ์		กู้วงศ์ประเสริฐ	
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 

สถาบันยานยนต์ 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

เทรนด์การทำางานแบบ work from 

home จะเป็นวิถีการทำางานแบบใหม่

สำาหรับผู้ทำางาน ผู้หางานและบริษัท   

นับจากน้ีและในอนาคตระบบการรักษาระยะห่าง Social Distancing    

ก็ยังคงมีต่อไป และเพ่ือลดการแยกพ้ืนท่ี คนก็จะทำางานผ่านโซเชียล 

ประชุมผ่านแอปพลิเคชั่นการประชุมทางไกลประหยัดเวลาการเดินทาง 

ความสัมพันธ์ในองค์กรจะน้อยลง การเปลี่ยนงานใหม่/สัมภาษณ์งาน  

จะง่ายมากย่ิงขึ้น โอกาสในการพัฒนาตัวเองผ่านการอบรมออนไลน์       

จะเป็นเรื่องปกติเน่ืองจากหน่วยงานต่างๆ ก็พยายามพัฒนาการสอน    

งานอบรมตา่งเป็นหลกัสตูรออนไลน์ ตอ้งปรบัตวัให้ทันกบัเทคโนโลยีครบั

คุณพรรัมภา		พากเพียร		u 
บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี

(ประเทศไทย) จำากัด 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 

ใสห่นา้กากอนามยัตลอดเวลาที่ทำางาน/ 

จัดตารางพักกลางวันให้แต่ละส่วนงาน

พักรับประทานอาหารไม่พร้อมกัน          

เพื่อการเว้นระยะห่างในโรงอาหาร

t		คุณนันทพร		นันทะ	
บริษัท สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น 

จำากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ของจำาเป็นท่ีต้องพกไปทำางานเป็นประจำา 

นอกจากกระเป๋าสตางค์ และโทรศัพท์ 

ตอ้งเพ่ิมหน้ากาก เจลลา้งมอื ทิชชูเ่ปียก

ติดตัวไปทุกท่ี ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร

เข้ามาเมื่อต้องประชุม หรืออบรมสัมมนา

t		คุณปาริชาติ		จารุการ
บริษัท คิทซ์ ประเทศไทย จำากัด 

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 

จัดเจลลา้งมอื วดัอุณหภูม ิสวมหนา้กาก 

เว้ นระยะ ห่างทางสั งคม ท้ิ งขยะ            

ใ ห้ถู กประ เภท งดไป พ้ืน ท่ี แอ อัด 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

คุณนันท์ภัคพร		สามศรีกษิดิ์เดช		u 
บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ 

(ไทยแลนด์) จำากัด 

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

เรือ่งการสือ่สารขอ้มลูให้พนักงานในชว่ง

โควิด-19 ให้เข้าถึงข่าวสารได้ฉับพลัน 

โดยวิธีการทำา QR-Code ติดบริเวณ

พ้ืนท่ีพัก ทางเดิน ท่ีพนักงานเดินผ่านเห็นได้ชัดเจน โดยหลีกเลี่ยง        

การชุมนุมรับข่าวสาร และลดการใช้กระดาษได้อีกทางนึง

t		คุณธีระพงษ์		หมื่นไธสง	
บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำากัด 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

ใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ในการ

ทำางานแทนการเดินทางไปด้วยตัวเอง 

คุณนภัสษภร		สินมา		u 
บริษัท ซิกเวอร์ค (ประเทศไทย) จำากัด 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 

เมื่อก่อนจะทานรวมกันท่ีโรงอาหารของ

บริษัท ทานข้าวหม้อเดียวกัน กับข้าว

แชร์กัน แต่ตอนนี้แยกกันทานข้าวเที่ยง

ที่โต๊ะตัวเองค่ะ 

t		คุณณัฏฐ์ภูรี		โพธิ์พระคุณ	
บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำากัด 

โครงการ สุวรรณภูมิ 

ใส่ห น้ากากอนามั ยในการใช้ ชี วิ ต       

ตลอดเวลา ใส่อุปกรณ์ป้องกัน PPE       

ในการปฏิบัติงาน ถุงมือ แว่นตา 

รองเท้า หมวก เว้นระยะห่างในการใช้

ชีวิตประจำาวันร่วมกันกับคนอ่ืน เช่น รับประทานอาหารห่างกัน              

ไม่ยืนรวมกัน ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ ไม่ใช้มือขย้ีดวงตาของเราเอง         

ที่สำาคัญคือไม่ไปอยู่ในที่ที่สุ่มเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัส

8 Share Idea

	 	 แฟนคลับ	G-Quiz	ร่วมแชร์ประสบการณ์
การทำางานแบบ	New	Normal	ท่ีเกิดจากการ
ปรับสภาพแวดล้อมในการทำางานเนื่องจาก
การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19	
หลากหลายความคดิจากผู้ทำางานในภาคกลาง	
ภาคเหนือ	ภาคตะวันออก	มีความต่างกัน
อย่างไร	กัสโก้	ทูเดย์	เรารวบรวมมาฝากใน		
ฉบับนี้แล้วค่ะ	



9ภาพข่าว

สร้างความเชื่อมั่นด้านการจัดการน้ำา Ç
กัสโก้ หน่วยงานลำาพูน ต้อนรับคณะเย่ียมชม ผู้ประกอบการจากนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ จ.ลำาพูน ศึกษาการบริหารจัดการระบบน้ำา เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน        

ที่โรงผลิตน้ำาประปา นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เมื่อเดือนกันยายน 63

ทำาดีเพื่อสังคม Ç

A กัสโก้ และชุมชนปากคลองช่องนนทรี ร่วมจิตอาสาทำาความสะอาดพื้นที่เพื่อทำานุ

บำารุงศาสนสถานอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ณ วัดช่องนนทรี

B กัสโก้ ร่วมบริจาคโลหิตเพ่ือช่วยชีวิตมนุษย์ ณ ศูนย์บริการการลงทุน                  

นิคมอุตสาหกรรมยางพารา

รักษ์น้ำา รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม Ç

A กัสโก้ แหลมฉบัง เพาะพันธุ์ต้นโกงกาง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง

B กัสโก้ นครหลวง ปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกต้นไม้ ณ คลองลำาใด นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

C กัสโก้ มาบตาพุด ให้ความรู้การบำาบัดน้ำาทิ้งด้วยถังดักไขมัน “ลดของเสียให้เป็นศูนย์” ณ โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 จ.ระยอง

ปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง Ç

A งานกอ่สรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ ซ.1/1 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

B โครงการติดต้ังระบบติดตามเคลื่อนย้ายกากของเสีย            

ของโรงงานอุตสาหกรรมแบบ Real Time ภายในนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำาพูน)

C งานเปลี่ยนทุ่นลอยและใบพัด Surface Aerator นิคม

อุตสาหกรรม สมุทรสาคร

D งานวางท่อจ่ายน้ำาประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. 

ถนน ST-5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

A B C

A

A B

A B

B

A

C

D

A

B C
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  จากประสบการณอั์นยาวนานกวา่ 20 ปี ในการให้บรกิารดา้นการบรหิาร

จัดการระบบสาธารณปูโภคอย่างครบวงจร รวมถงึงานบำารงุรกัษาเครือ่งจักร

และอุปกรณ์ในระบบบำาบัดน้ำาเสีย จนทำาให้กัสโก้เป็นท่ียอมรับและได้รับ

ความไว้วางใจในการให้บริการจากลูกค้ามาโดยตลอด ส่วนหนึ่งมาจาก

ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะในการทำางานท่ีดี และความชำานาญงานของ

ทีมวิศวกร ช่างเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ ทำาให้กัสโก้มีความพร้อม       

อย่างเตม็ท่ีในการให้บรกิารงานบำารงุรกัษาเชงิรกุ แบบป้องกนัและพยากรณ์ 

โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร 

  ทีมงานบำารุงรักษาของกัสโก้ บริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักร   

ให้ลกูคา้ดว้ยเครือ่งมือท่ีทันสมัย ซอ่มแซมบำารงุรกัษาเครือ่งจักรให้พรอ้มใชง้าน 

อย่างมีประสิทธิภาพ บันทึกข้อมูลประวัติการซ่อมบำารุง พร้อมรายงานผล 

ลดความเสีย่งตอ่ชวีติและทรพัย์สนิความเสยีหายท่ีจะเกดิขึน้ พรอ้มวางแผน

การทำางาน และวิธีการดำาเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือการทำางานท่ีปลอดภัย

และประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า

  ลา่สดุ กสัโกไ้ดร้บัความไวว้างใจจากบรษิทั ซพีีเอฟ (ประเทศไทย) จำากดั 

(มหาชน) ในการจัดหาบุคลากร พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ในการให้บริการ ดูแล

โครงการงานบำารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบบำาบัดน้ำาเสีย จำานวน 

5 แห่ง ที่โรงงานบางนา มีนบุรี (2 แห่ง) สระบุรี และนครราชสีมา

Your	Partner	of	Choice	

ประหยัด
ทั้งเงินทั้งเวลา
ด้วยการบำารุงรักษา
เชิงพยากรณ์จากกัสโก้

ติดต่อให้กัสโก้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานบำารุงรักษา 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 0-2658-6299



1111Inside Outโดย ทีมงานกัสโก้ ลาดกระบัง

 	 จากนโยบายการพัฒนาระบบ	Facility	4.0	ของ										
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนอ.)	ในการ								
นำาเทคโนโลยีมาพัฒนารูปแบบการบริการลูกค้าภายใน													
นิคมอุตสาหกรรม	ให้มีความทันสมัยและพร้อมบริการ								
ผูป้ระกอบการดว้ยความสะดวกรวดเรว็	และมปีระสทิธภิาพ	

  GUSCO ในฐานะพันธมิตรท่ีดีในการให้บริการบริหารจัดการ           

ระบบการจัดการน้ำา ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำานวยความสะดวก  

ภายในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทยกว่า 14 แห่ง ได้ร่วมพัฒนาการ   

ให้บรกิารลกูคา้โดยการนำาเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบสาธารณปูโภค บรกิาร

ให้ขอ้มลูลกูคา้ผ่านทาง Control Room เพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ 

ด้วยระบบ SCADA Automation ภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง   

ซึ่งประกอบด้วย ระบบควบคุมการจ่ายน้ำาประปา ระบบควบคุมการบำาบัด

น้ำาเสีย ระบบรักษาความปลอดภัย และยังมีแผนที่จะพัฒนาระบบป้องกัน

น้ำาท่วม และระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่ง ให้ครอบคลมุการให้บรกิารสาธารณปูโภค

พื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันที

  เจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลระบบการจ่ายน้ำาแบบ Real time รวมถึง

การตดิตามคณุภาพน้ำาเสยี ท้ังน้ำาเขา้ระบบและคณุภาพน้ำาเสยีท่ีปลอ่ยออก

สู่ชุมชน หรือจะเป็นระบบ CCTV ท่ีให้บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย 

จากการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี เพ่ือป้องกัน และลดปัญหาการโจรกรรม       

รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

บริการให้ข้อมูลแบบ

Real Time 
ทันใจผู้ประกอบการ

ภาพแสดง : ระบบควบคุมการจ่ายน้ำาประปา

ภาพแสดง : ระดับน้ำาเสียเข้า-ออก ระบบบำาบัดน้ำาเสียส่วนกลาง



 

ไอเดียของท่านที่ได้รับการคัดเลือก จำานวน 5 ท่าน รับของรางวัลพิเศษ

จากกัสโก้ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันไปเลยค่ะ แชร์ด่วนโดยการ 

SCAN QR code น้ี หรือเข้าไปท่ี www.gusco.co.th พร้อมคลิ๊ก 

G-QUIZ เพื่อร่วมตอบไอเดียดีๆ หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2563 นี้นะคะ

และมาถึงคำาถามสำาหรับฉบับนี้

เรามาร่วมกันผ่านวิกฤติต่างๆ ไปด้วยกัน 

โดยการแชร์ไอเดียดีๆ เพื่อเป็นกำาลังใจกัน

ในการทำางานกันดีกว่าค่ะ 

How to 

“ทำางานอย่างไรให้มีความสุข” 

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
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  เดือน พ.ค. 2560 กรุงเทพมหานคร ได้สร้างแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โดยก่อต้ัง “ศูนย์การเรียนรู้        

ป่าชายเลนบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร” เพ่ือสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต

สำาหรบัประชาชน หน่วยงานภาครฐั-เอกชน และนักท่องเท่ียวผู้สนใจ ไดศ้กึษาเรยีนรูถ้งึขัน้ตอนการดำาเนินงานฟ้ืนฟู

ระบบนิเวศ และการบำารุงรักษาทะเลกรุงเทพฯ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมท่ีมีความสมดุลของระบบนิเวศ ภายใต้ชื่อ

โครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” 

  ผู้ท่ีสนใจท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ สามารถเดินทางไปยังป่าชายเลนบางขุนเทียน จากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน             

โดยการขี่จักรยาน หรือมอเตอร์ไซต์ ข้ามสะพาน “รักษ์ทะเลบางขุนเทียน” ไปตามเส้นทางธรรมชาติ ระยะทาง 4 กิโลเมตร (บริเวณสะพานจะมี

จักรยานให้เช่า) บรรยากาศร่มรื่นไปด้วยต้นโกงกางขนาดใหญ่ หน่วยงาน องค์กร ท่ีสนใจร่วมสนับสนุนโครงการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน            

สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” โทร. 06-2821-6984 หรือ 0-2145-0138

ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

“ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา”

  จากฉบับท่ีผ่านมา เดือน เม.ย. - มิ.ย. 63 ไดมี้ผู้รว่มแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบั
กระแส New Normal ว่าทำาให้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ติดตามอ่านแนวคิดของ           
ผู้ท่ีได้รับรางวัลจากการคัดเลือกท้ังหมด 8 ท่าน ในคอลัมน์ Share Idea                 
ด้านในเล่มนะคะ


