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เพราะเราคือ พันธมิตรที่แท้จริง
สิ้นปีเก่าเริ่มปีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใด กัสโก้ก็พร้อมเคียงข้างพันธมิตรเสมอมา 

 “ช่วงเวลาท่ีดี” เนื่องในโอกาส การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ครบรอบ 48 ปี พวกเรากัสโก้มีความยินดี                
เป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรผู้นำาการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจร ระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน 

 “ช่วงเวลาท่ีเตรียมพร้อม” กัสโก้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนเพ่ือความสำาเร็จทางธุรกิจของผู้ประกอบการ ผู้ว่าจ้าง     
เราได้จัดตั้งโครงการ “PTG” เพื่อผลิตและส่งจ่ายน้ำาเพื่ออุตสาหกรรมให้ตามโจทย์ลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

 “และในทุกช่วงเวลา” เราขอนำาส่งความสุขให้กับเพ่ือนๆ วารสารกัสโก้ ทูเดย์ โดยนำาสาระความรู้ และไอเดียดีๆ มาแบ่งปันกัน
รวมทั้งเพิ่มคอลัมน์ให้คำาปรึกษาปัญหา หรือตอบคำาถามที่เกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำา และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่กัสโก้ดูแล 

 ปีใหม่นี้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในทุกช่วงกิจกรรมของชีวิต มีภูมิคุ้มกันทางใจที่ดี และในช่วงสถานการณ์ควบคุม
ป้องกันโควิด-19 เรามาร่วมกันสร้างเกราะให้ตนเองและครอบครัว รวมถึงชุมชน ที่ทำางาน โดยปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุข
กันนะคะ 

 สวัสดีปีใหม่ค่ะ 
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	 กัสโก้ช่วยยกระดับขีดความสามารถ									

ของลูกค้า	ผู้ประกอบการ	ในการแข่งขัน

ของภาคการผลติและภาคบรกิาร บนฐาน

ของเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม

ภายในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

รองรบัการเจรญิเตบิโตของระเบียงเศรษฐกิจ 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก หรอื EEC 

สนับสนุนนโยบายการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (กนอ.) 

 กสัโกจั้ดตัง้โครงการ “PTG” ผลติและ           

ส่งจ่ายน้ำาเพ่ืออุตสาหกรรมให้กับบริษัท          

พีทีที โกลบอล เคมคิอล จำากดั (มหาชน) 

สาขาที่ 2 และบริษัท เอชเอ็มซี โปลีเมอร์ 

จำากัด ท่ี ต้ังอ ยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด มีกำาลังการผลิตประมาณ 

20,000 ลบ.ม./วัน พร้อมจ่ายน้ำาเดือน

มกราคม 2564 นี้ 

 กัสโก้ เราพร้อมให้คำาปรึกษาร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อความสำาเร็จด้านธุรกิจ

ของผู้ประกอบการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2658 6299 

กัสโก้
ตอบโจทย์ลกูค้า
ได้ตามต้องการ

 กัสโก้ได้เลือกสรรกระบวนการผลิตท่ีทันสมัย และสร้างระบบกักเก็บน้ำา                

โดยใช้เทคโนโลยี Bolt Tank ซึ่งก่อสร้างได้รวดเร็ว แข็งแรง และมีความสวยงาม 

ขนาดความจุ 10,000 ลบ.ม. จำานวน 2 ถัง ซึ่งสามารถรองรับการใช้น้ำาในกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉิน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตามแผนที่ตั้งไว้



สามารถน�ามารีไซเคิลกลับมาเป็น
ขวดเครื่องดื่ม ขวดน�้ายาซักผ้า ฟิล์มใส 
เป็นต้น

สามารถน�ามารีไซเคิลกลับมาเป็น
ฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ ท่อ พาเลท ถังน�้ามัน 
กล่องขนาดใหญ่ เป็นต้น

สามารถน�ามารีไซเคิลกลับมาเป็น
ท่อน�้าประปา ข้อต่อ รองเท้า
และกรวยจราจร เป็นต้น

สามารถน�ามารีไซเคิลกลับมาเป็น
กระเป๋า น�้ายาประสานคอนกรีต ท่อ 
และแผ่นฟิล์ม เป็นต้น

สามารถน�ามารีไซเคิลกลับมาเป็น
กล่อง กระถางต้นไม้ ถังหมัก 
และแผ่นกรุผนัง เป็นต้น

สามารถน�ามารีไซเคิลกลับมาเป็น 
ไม้สังเคราะห์ กรอบรูป เครื่องใช้ส�านักงาน 
ช้อน ไม้บรรทัด เป็นต้น

พลาสติกประเภทนี้สามารถน�าไปผสมกับ
พลาสติกชนิดอื่นๆ แล้วรีไซเคิลเป็นท่อ 
นอต ล้อ พาเลท และเฟอร์นิเจอร์ใช้กลางแจ้ง 
เป็นต้น

โดย รุจีรัตน์ เพ็ชรบุญมี4 BLUE Society

 เมื่อเราได้รู้กันแล้วว่า ขยะพลาสติกมีกี่ประเภท สามารถน�ากลับไปรีไซเคิลอย่างไรได้บ้าง ต่อจากนี้ก็หวังว่าเราทุกคนจะใช้พลาสติก
กันอย่างรู้คุณค่า และทิ้งขยะพลาสติกให้ถูกที่ เพื่อน�าขยะพลาสติกที่ใช้แล้วเหล่านี้กลับมาสร้างประโยชน์ได้ใหม่มากกว่าท�าลายโลก 

 ปริมาณขยะพลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบ
ต่อหลายส่ิงในชีวิตเรา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ปัญหาด้านสุขภาพ 
ตลอดจนปัญหาท่ีเราอาจคาดไม่ถึงอีกมากมาย ดังน้ันก่อนท่ีขยะพลาสติก                   
จะกลับมาท�าร้ายชีวิตเรา เราควรรู ้จักประเภทของขยะพลาสติกให้ดียิ่งขึ้น                 
เพื่อจะได้แยกท้ิงขยะพลาสติกได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการต่อยอดด้วยการ                
น�าขยะพลาสติกกลับไปรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกไปได้พร้อมกัน           
โดยขยะพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ถูกแบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้

 ประเภทพลาสติก7 รีไซเคิลต่อได้



G
U
S
C
O

 G = Goals for success 
   การตั้งเปาหมายเพื่อนำไปสูความสำเร็จ
   เพื่อสรางความปลอดภัยในองคกร

 U = Understand 
   and take action
   เขาใจ ตระหนักในเรื่องความปลอดภัย 
   และลงมือทำ

 S = Stop if not safe
   หากไมปลอดภัยใหหยุดการทำงานทันที 

 C = Cause of 
   the insecurity
   การคนหาสาเหตุของความไมปลอดภัย
   ในขั้นตอนของการปฎิบัติงาน

 O = Observe and f ind 
   preventive measures 
   การสังเกตการณ และหามาตรการปองกัน

Safety 5โดย ทีมงานด้านความปลอดภัยฯ

กัสโก้มีความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย รวมถึง
พฒันาแนวทางการจดัการและแนวทางปฏบิติัด้านความปลอดภยั

และสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดีผ่านการจัดกิจกรรม และ           
การกำาหนดแผนงานตา่งๆ นอกจากนี ้ยงักำาหนดเปา้หมายงาน
ด้านความปลอดภัย โดยผ่านชื่อของบริษัท “GUSCO”               
เพื่อให้การจัดการความปลอดภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมปีระสิทธิผล บรรลุความสำาเรจ็ตามเปา้หมายขององคก์ร 
ทั้งสามารถสร้างมุมมอง ทัศนคติ และความตระหนักในด้าน

ความปลอดภัยและการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีดี
ให้กับพนักงานและผู้เก่ียวข้องรวมไปถึงเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง

p

Safety at work

GUSCO
q

Ì
SAFETY
FIRST



6 ถาม-ตอบ

Q 	กัสโก้ให้บริการอะไรบ้าง?

A  เราให้บริการด้านการจัดการระบบน้ำา และสาธารณูปโภค    

เพ่ือสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรครับ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก     

SN group คือ GUSCO GEM และ ส.นภา (ประเทศไทย) พร้อม       

ให้คำาแนะนำาปรึกษาแก่ลูกค้า พร้อมทีมปฏิบัติการ ดังนี้ 

• บริหารจัดการระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำาประปาให้ได้

มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ

• รวบรวมและบำาบัดน้ำาเสียให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

• บรกิารดา้นการเดนิระบบและการบำารงุรกัษาในการบรกิาร

สาธารณูปโภคในรูปแบบของ Facilities Management

• ให้บริการและบริหารสินทรัพย์ด้านสาธารณูปโภค            

สิ่งแวดล้อมภายในนิคมอุตสาหกรรม ชุมชน และ        

พาณิชยกรรม

• ดำาเนินการงานจัดจ้างต่างๆ ให้กับลูกค้าท้ังหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน ในการบริหารจัดการงานบริการ

ด้านสิ่งแวดล้อม

Q 	กัสโก้มีกระบวนการควบคุมคุณภาพน้ำาอย่างไร?	
	และความถี่ในการตรวจคุณภาพน้ำาบ่อยแค่ไหน?

 

A  กัสโก้เรามีการตรวจสอบทางกายภาพ และวิเคราะห์

พารามิเตอร์พ้ืนฐานโดยพนักงานปฏิบัติการตลอด 24 ชม. 

พร้อมวิเคราะห์ผลโดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการรับรอง

คณุภาพ ISO/IEC 17025 บรหิารจัดการดว้ยทีมงานท่ีมีความเชีย่วชาญ 

ใช้ระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล และใช้เทคโนโลยี         

ที่ทันสมัย

Q&A
หนูจีมีค�าตอบ 

“คำาถามที่พบบ่อย”

Q 	กัสโก้มีระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
	การให้บริการอย่างไร?

A  กัสโก้ ได้นำาระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบ  

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบ            

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) หรือรวมเรียกว่า         

ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management System, 

IMS) และระบบคุณภาพว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ (ISO/IEC 17025) มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ รวมท้ัง        

การผลติน้ำาประปาและสง่จ่ายน้ำาประปา การรวบรวมและบำาบัดน้ำาเสยี 

ตลอดจนการตอบสนองต่ออุบัติภัยที่เกิดขึ้น

Q 	ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำาทิ้งของโรงงาน	
	สาเหตุค่า	SS	เกินค่ามาตรฐานเนื่องจากสาเหตุ

	 	 อะไรได้บ้าง?	และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร?

A  ค่า SS (Suspended Solids) หมายถึง สารแขวนลอย หรือ

เรียกว่า ของแข็งแขวนลอยท่ีอยู่ในน้ำาเสีย ค่ามาตรฐาน ≤ 

200 mg/L ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สาเหตุ

อาจเน่ืองมาจากเศษอาหารจากโรงอาหาร, ตะกอนสะสมในถังบำาบัด

จากห้องน้ำา หรืออาจเกิดจากกระบวนการผลิต การแก้ไขในเบ้ืองต้น

ของโรงงานจะต้องดำาเนินการตรวจสอบหาสาเหตุวา่มาจากแหลง่ใดและ

ดำาเนินการแกไ้ขตามวธีิการ เชน่ ถา้มาจากตะกอนท่ีสะสมในถังบำาบัด

จากห้องน้ำา ควรทำาความสะอาดถังบำาบัดหรือสูบตะกอนไปกำาจัด        

โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

 

Q 	ช่องทางการชำาระค่าสาธารณูปโภคของ
	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

	 	 ปัจจุบัน	สามารถชำาระได้ช่องทางไหนบ้าง?

A  ลูกค้าสามารถเลือกประเภทการชำาระได้ ไม่ว่าจะเป็นการ

สแกนบาร์โค๊ด, QR CODE หรือ จ่ายเป็นเงินสด, เช็ค, โอน 

ได้หลายช่องทางดังนี้ 

1. เคาท์เตอร ์กนอ. สำานักงานใหญ ่และประจำาสำานักงานนิคมฯ 

2. เคาท์เตอร์ธนาคาร ได้แก่ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ 

ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร ธ.TMB ธ.กรุงศรีฯ 

3. เคาท์เตอร์เซอร์วิส 

4. mobile banking online ได้แก่ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงเทพ               

ธ.ไทยพาณชิย์ ธ.กสกิร ธ.กรงุศรฯี ธ.เกยีรตนิาคนิ ธ.TMB 

ธ.ออมสนิ ธ.ซติีแ้บงค ์ธ.ICBC ธ.มซิโุฮ ธ.ยูโอบี ธ.ธนชาติ 

ธ.ทิสโก้

**สะดวกช่องทางไหน	เลือกได้เลยครับ**
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สถาปนา กนอ. ครบรอบ 48 ปี
 กัสโก้ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส กนอ. ครบรอบ 48 ปี 

พร้อมร่วมเป็นพันธมิตรท่ีได้รับความไว้วางใจในการบริหารจัดการ       

ระบบน้ำา และสาธารณูปโภคเพ่ือสิ่งแวดล้อมภายในนิคมอุตสาหกรรม

อย่างยั่งยืน 

"The Journey of Sustainable Partnership" 
 คุณเกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ           

ผู้บริหาร GUSCO และ GEM ร่วมแสดงความยินดี กนอ. ครบรอบ          

48 ปี โอกาสน้ี คุณศศินา นภาศัพท์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ    

GUSCO และคุณภาณุมาศ อินทรโสตถิ ผู้จัดการทั่วไป GEM ได้รับ    

มอบโล่แสดงความขอบคุณในฐานะเป็นผู้ร่วมพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 

จากคุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม          

ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี 

“ร่วมบุญ ร่วมใจ”
 คณุวริพจน์ ศภุธนสนิเขษม กรรมการ ท่ีปรกึษา พรอ้มดว้ยผู้บรหิาร 

GUSCO ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ 

โรงพยาบาลศิริราช เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ พร้อมร่วมตักบาตร

อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 49 รูป เน่ืองในโอกาสวันสถาปนาการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครบรอบ 48 ปี ณ กนอ. สำานักงานใหญ่ 

มักกะสัน

กฐินพระราชทาน
 กัสโก้และเจม ร่วมทอดกฐินพระราชทานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ณ วดัเจษฏาราม พระอารามหลวง จ.สมทุรสาคร และวดัเขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมอืง จ.ระยอง 

ปรับปรุงต่อเนื่อง 
A นิคมฯ บางปู ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (ลอกรื้อ บดอัด) ซอย 11B-1 

B นิคมฯ สมทุรสาคร เปล่ียนตะแกรงดกัขยะ บ่อสบู
ยกระดับน้ำาเสียที่ 1 

C นิคมฯ แหลมฉบัง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำาเครื่องยนต์ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำา 

A

B C



8 Check in รอบนิคมฯ

 ถ้าใครมีโอกาสได้เดินทางไปท่ีบางปู 

จังหวัดสมุทรปราการ แล้วต้องการจะน่ัง       

พักผ่อนสบายๆ ชิวๆ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี 

มีความชื่นชอบคาเฟ่สวยๆ ขอบอกเลยว่า

คณุตอ้งไม่พลาดรา้นนี ้คาเฟ่เปิดใหมใ่นย่าน

บางปู ท่ีมีชื่อสุดเก๋ว่า "เด็ดดอกไม้สะเทือน
ถึงดวงดาว" ด้วยโลเคชั่นท่ีไม่ไกลจาก        
นิคมอุตสาหกรรมบางปู การตกแต่งร้านท่ี       

ดูสวยงาม และตั้งอยู่ติดริมน้ำาแบบสุดชิล 

 เมื่อก้าวเข้ามาในร้านคุณก็จะรู้ได้ทันที

ว่าวันน้ีคุณจะต้องได้รูปเป็นร้อยแน่นอน!!! 

เพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นการ

ออกแบบตกแตง่อย่างสวยงามเป็นธรรมชาติ

จริงๆ ภายใต้ concept ของการ reuse   

ไมท่ี้ใชแ้ลว้มาทำาเป็นเฟอรน์เิจอรแ์บบธรรมชาต ิ

ไม่ท้ิงให้กลายเป็นขยะซึ่งจะส่งผลเสียต่อ

ระบบนิเวศ

 บริ เวณร้านแบ่งเ ป็นโซนดินกับน้ำ า         

ส่วนของโซนดินจะมีแปลงดอกไม้ 3 แปลง 

คือ แปลงดอกทานตะวัน ดอกปอเทือง    

และดอกหญ้า ใครชอบดอกไม้บอกเลยว่า           

ไมผิ่ดหวงั และอีกหน่ึงโซนท่ีถอืวา่เป็นไฮไลท์

ของทางร้านเลยก็คือ โซนริมน้ำาท่ีจะมีท่ีน่ัง

เด็ดดอกไม้...
สะเทือนถึงดวงดาว
ใกล้ๆ นิคมฯ บางปู

ห้อยขาแบบชิลๆ ให้คุณได้สัมผัสความเย็นสดชื่น 

จากลมท่ีพัดมาจากธรรมชาติ เป็นบรรยากาศท่ี

ชว่ยเพ่ิมเอ็นโดรฟิน สรา้งสารแห่งความสขุให้เรา

ได้โดยไม่ต้องปรุงแต่งใดๆ โดยรวมแล้ว น่ีคือ       

อีกหน่ึงรา้นท่ีมคีรบทุกสิง่สำาหรบัสายคาเฟ่ ไมว่า่จะเป็นความสวยงาม 

ของธรรมชาติพร้อมมุมถ่ายรูปสวยๆ กับเมนูขนมและอาหารที่มีให้

เลอืกชมิ ท่ีสำาคญัอีกเรือ่งนึงคอื ทางรา้นรณรงคล์ดโลกรอ้นดว้ยการ

ลดใช้พลาสติก หากใครนำาแก้วมาเองรับไปเลยส่วนลด 5 บาท 

 วันพักผ่อน วันหยุดสุดสัปดาห์ มีเวลาว่างแวะมาชมนกชมไม้ 

และแสงสดุท้ายในยามเย็นท่ีสวยงามใกล้ๆ  เมอืงอุตสาหกรรมบางปู 

ช่วยเติมพลัง และความสุขใจให้กับการไปทำางานในวันต่อไปค่ะ

การเดินทาง	: ซอยเทศบาลบางปู 104 ใกล้ๆ กับสำานักงานขนส่ง
จังหวัดสมุทรปราการ เลี้ยวเข้าซอยไปประมาณ 300 เมตร ตัวร้าน

ตั้งอยู่ติดกับบ่อกุ้ง Æ



Work-Life 9

  ราศีมังกร
	 	 14	มกราคม	-	13	กุมภาพันธ์

1. เม่ือเริม่ตำาแหน่งใหม ่ตอ้งรูช้ดัเจนวา่เรามหีน้าท่ีอะไร
2. เราจะทำางานได้ดี เมื่อมีเป้าหมาย ดังนั้นตั้งเป้าไว้
เยอะๆ

3. เพราะเหตนุัน้ ลองดวูา่เราจะกลอ่มเจ้านายให้โบนัส
ได้หรือเปล่า

4. พยายามอย่าเจ้ากี้เจ้าการในออฟฟิศเกินไป แม้ว่า
เพื่อนร่วมงานต้องการอย่างนั้น

5. หาเวลาเฮฮาให้ตัวเองมากๆ

	 	 ราศีกุมภ์
	 	 14	กุมภาพันธ์	-	13	มีนาคม

1. เราไม่ใช่คนตัดสินอะไรง่ายๆ ซึ่งทำาให้เราเป็น          
เจ้านายที่ดี

2. เลิกกลัวว่าเราจะไม่มีอะไรดีเสียที
3. เราซือ่สตัย์สดุโตง่ แตบ่างครัง้การทำางานกต็อ้งการ
คำาโกหก ไร้พิษภัยบ้าง

4. เราจะรู้สึกดีมากกับงานที่ทำาให้โลกนี้ดีขึ้น
5. นิสยัหัวแขง็ของเราอาจสรา้งปัญหา ความสามารถ
เฉพาะตัวจะช่วยเราได้

	 	 ราศีมีน
	 	 14	มีนาคม	-	13	เมษายน

1. นิสัยท่ีดีท่ีสุดอย่างหน่ึงของเราคือ เข้ากับคนง่าย  
ควรรักษาไว้

2. อย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องงานกลายเป็นความ        
เจ็บปวดส่วนตัว

3. เชื่อสัญชาตญาณตัวเอง มันมักจะถูกต้อง
4. ชาวมีนมีความคิดสร้างสรรค์ อย่าเก็บงำาไว้
5. อย่าผัดวันประกันพรุ่ง ควรบังคับตัวเองให้ทำางาน
น่าเบื่อเป็นอย่างแรก

	 	 ราศีเมษ
	 	 14	เมษายน	-	13	พฤษภาคม

1. การทำางานให้เสร็จด้วยดีสำาคัญพอกับการเริ่มทำา
2. อย่าเร่งทำางาน สายไปหน่อยก็ดีกว่าส่งงานไม่ตรง
ตามเป้าหมาย

3. อย่าหวังว่าเพื่อนร่วมงานจะทำาให้เรากระตือรือร้น
4. หาเวลาออกกำาลงั เราจำาเป็นต้องระบายความเครยีด
5. หัดอดทน เมือ่การเมอืงในออฟฟิศใกลท้ะลจุุดเดอืด

เคล็ดลับ
การทำางานตามราศี ปีใหม่ปีนี้	กัสโก้	ทูเดย์	เรามีเคล็ดลับการทำางานมาฝากเพื่อนๆ										

ในแวดวงการทำางานที่เกิดในราศีต่างๆ	คนละ	5	ข้อค่ะ	รวมแล้ว
เป็น	60	ข้อที่ทุกราศีนำาไปเป็นไกด์ในการทำางานได้เลยนะคะ

	 	 ราศีกันย์
	 	 14	กันยายน	-	13	ตุลาคม

1. ควรสังเกตมากกว่าพูด
2. เกบ็คำาวจิารณเ์ผ็ดรอ้นไวก้บัตวั ถา้เวลายังไมเ่หมาะ
ที่จะพูด

3. อย่าตืน่กลวั ถา้ถกูขอให้ทำางานนอกเหนือจากหน้าท่ี
4. อย่าถ่อมตัวจนไม่เอาความดีความชอบจากสิ่งท่ี 
คุณลงแรง

5. จำาไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนหรอก ท่ีจะตรงตามมาตรฐาน
สูงลิ่วของคุณ

	 	 ราศีตุลย์
	 	 14	ตุลาคม	-	13	พฤศจิกายน

1. อย่าทำางานในท่ีมีกลิ่นเหม็น หรือสกปรก คุณจะ
เกลียดมัน

2. เมื่อตัดสินใจแล้วก็ทำาทุกอย่างตามนั้น
3. อย่าหลงไปกับภาพพจน์ภายนอก ควรซักถาม        
รายละเอียดจากเจ้านาย และลูกน้อง

4. ใช้ ทักษะของคุณในฐานะเป็นนักเจรจาและ             
ผู้ร่วมงานที่ดี

5. คุณเป็นคนหัวอ่อน ซึ่งก็ดี แต่ควรพูดเมื่อคุณ           
ไม่เห็นด้วย

	 	 ราศีพิจิก
	 	 14	พฤศจิกายน	-	13	ธันวาคม

1. คุณเป็นนักปฏิบัติ ควรหางานที่ได้ใช้ข้อดีข้อนี้
2. งานน่ังโต๊ะ น่าเบ่ือไม่เหมาะกับนิสัยชอบความ  
แปลกใหม่ของคุณ คุณต้องการแรงกระตุ้น

3. อย่าเอาอารมณ์ร้ายๆ มาปนในการทำางาน
4. คณุเป็นเจ้านายท่ีด ีแต่ควรหัดใชอ้ำานาจอย่างรอบคอบ
5. จำาไว้ว่า อย่าหวังให้ทุกคนเข้าใจคุณ

	 	 ราศีธนู
	 	 14	ธันวาคม	-	13	มกราคม

1. หางานท่ีตอบสนองความรัก การเดินทาง และ       
การผจญภัยของเรา

2. อย่าปล่อยให้นิสัยประชดประชัน ครอบงำาเรา        
เมื่อทำางาน ถ้ามีใครมากวนใจ

3. บางทีคุณอาจสนใจการทำางานลำาพัง
4. คุณหัวไวในการเรียนรู้ ควรรักษาเอาไว้
5. อย่าปล่อยให้นิสัยยังไงก็ได้ของเราทำาให้งาน         
ออกมาชุ่ย

	 	 ราศีพฤษภ
	 	 14	พฤษภาคม	-	13	มิถุนายน

1. อ่อนข้อสักหน่อยถ้าเราขัดแย้งกับเจ้านาย
2. ทำางานในห้องท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ ถ้าทำาได้จะเป็น    
ผลดีต่อธาตุแท้ภายในตัวเรา

3. อย่าปล่อยให้ความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในชีวิต
ประจำาวันมากระทบเรา

4. เมื่อต้องนำาเสนอตัวเองขณะสัมภาษณ์ ควรแสดง
ความซื่อสัตย์และหนักแน่น

5. อย่าทำางานเพียงเพื่อเงิน

	 	 ราศีเมถุน
	 	 14	มิถุนายน	-	13	กรกฎาคม

1. เจ้านายรักคุณเพราะคุณรวยไอเดีย อย่าปล่อยให้
มันเหือดแห้ง

2. จำาไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถคิด พูด และทำางาน
ไปพร้อมกันเหมือนคุณ

3. ฝึกดูทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลังกับทุกเรื่องราว
4. อย่าจับกลุ่มนินทา มันไม่เกิดผลดีใดๆ
5. อย่าส่งต่ออีเมล์อันตรายที่อาจแว้งมากัดคุณ

	 	 ราศีกรกฎ
	 	 14	กรกฎาคม	-	13	สิงหาคม

1. อย่ากลัวการเป็นคนดีในออฟฟิศ
2. อย่าปลอ่ยให้นิสยัชอบบงการมาครอบงำาดา้นดขีองคณุ
3. พยายามเข้าสังคมกับคนในออฟฟิศ ขี้อายเป็น
คนละแบบกับเข้าสังคมไม่เป็น

4. เคารพเจ้านาย แต่อย่าหงอ
5. อย่ายึดตดิกบัปัญหาเรือ่งงาน และอย่าใสใ่จการเมือง 
ในออฟฟิศ

	 	 ราศีสิงห์
	 	 14	สิงหาคม	-	13	กันยายน

1. ออฟฟิศไม่ใช่เรื่องของตัวคุณ แต่เป็นเรื่องของงาน 
2. ถา้เกดิความขดัแย้งในท่ีทำางาน ให้ใชค้วามเยือกเย็น 
ของคุณทำาให้ทุกอย่างสงบลง

3. วางตวักบัเพ่ือนรว่มงานอย่างให้เกียรติเหมอืนท่ีคณุ
ต้องการได้รับ

4. คุณมีหัวคิดสร้างสรรค์ ให้นำามาใช้ในการทำางาน  
ถ้าทำาได้

5. อย่าปล่อยให้ความหย่ิงทำาให้คุณเสียศูนย์ ยอมรับ
เมื่อคุณผิด

ที่มา : https://www.prosofthcm.com/Article/Detail/16199



10 Inside Out

 ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีของกัสโก้          

ในการดูแลระบบสาธารณูปโภคท้ังภาค

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และชุมชน        

กั สโก้ ได้ ส ร้ า งความ เชื่ อ ม่ันแก่ ลู กค้ า                

ผู้ประกอบการ ในศักยภาพด้านการจัดการ 

รวมถึงองค์ความรู้ท่ีให้คำาปรึกษา แก้ไข

ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ

โดย ทีมงานบ�ารุงรักษา

ป้องกัน
และพยากรณ์
เพื่อความปลอดภัย

	 การดำาเนินงานด้านการบริการบำารุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์	
โดยวิศวกรและทีมงานที่มีความชำานาญด้านไฟฟ้า	เครื่องจักรกล	และอื่นๆ

	 •	 บริการถ่ายภาพความร้อน	(Thermo	Scan)	บริการตรวจสอบและวิเคราะห์
อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆ ตรวจหาตำาแหน่งอากาศรั่วไหล, วงจรไฟฟ้าท่ีโอเวอร์โหลด,               

ความรอ้นท่ีสญูเสยีในอาคาร, การหาตำาแหน่งของสายไฟฟ้าหรอืท่อท่ีมคีวามรอ้น, ตรวจสอบ

แบริ่ง, ตรวจสอบการรั่วของฉนวนในอุปกรณ์ทำาความเย็น เป็นต้น

	 •	 	การตรวจวัดความสั่นสะเทือน	(Vibration	Inspection)	บริการตรวจสอบ          
ความรุนแรง การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม เช่น ปั๊มน้ำา เครื่องสูบน้ำา มอเตอร์ 

ฐานแท่นเครื่อง และเครื่องจักรกลที่มีการเคลื่อนที่ 

	 •	 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้า	(Power	and	Energy	Quality	
Analyzers) บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้า เช่น การวัดค่าพฤติกรรมการใช้
แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า วดัคา่กำาลงังานไฟฟ้า ความถีต่า่งๆ สญัญาณรบกวน Harmonics 

และอื่นๆ ซึ่งสามารถแสดงผลหลายรูปแบบตามต้องการ

	 •	 การตรวจวัดความเย้ืองศูนย์	(Laser	Alignment	Inspection)	บริการ          
ตรวจสอบวิเคราะห์หาค่าเย้ืองศูนย์ Machines Laser Alignment ของเครื่องจักรท่ีมีใช้           

ในอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นต่ออุปกรณ์ เช่น ตลับลูกปืน เพลา 

รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ 

 กสัโก ้ให้ความสำาคญักบังานบำารงุรกัษา 

เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งการบำารุงรักษา

เชิงรุก (Preventive Maintenance) 

เป็นการบำารุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกัน และ

พยากรณ์เครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบต่างๆ 

เพ่ือให้ระบบมีความพร้อม ความสมบูรณ์ 

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ตลอดเวลา และการซอ่มปรบัปรงุ (Corrective 

Maintenance) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักร 

อุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบต่างๆ เช่น ระบบ

บำาบัดน้ำาเสีย ระบบผลิตน้ำาประปา เป็นต้น

	 สนใจบริการบำารุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์	

สามารถสแกน	QR	Code	เพ่ือขอรับบริการจากพวกเรา	กัสโก้								

ได้เลยครับ
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คุณอภิชาติ แจ่มจันทร์ 
บริษัท เก็คโค่-วัน จำ�กัด นิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด

วางแผนการทำางาน, จัดลำาดับสำาคัญของงาน, คิดบวก, จัดสรรเวลา งาน พักผ่อน 

กิจกรรมกับเพื่อนร่วมงาน อยู่กับครอบครัว

 ฉบับต้อนรับปีใหม่ 2564 เร�นำ�แนวคิดเรื่อง “ทำางานอย่างไรให้มีความสุข” 
จ�กเพื่อนๆ แวดวงนิคมอุตส�หกรรมที่ร่วมตอบคำ�ถ�ม G-Quiz ฉบับเดือน       
ก.ค. - ก.ย. 63 ม�เผยแพร่เพื่อเป็นแนวท�ง และกำ�ลังใจให้พวกเร�ได้ทำ�ง�น         
กันต่อไปอย่�งมีคว�มสุขนะคะ

คุณมัลลิกา ทองนาค
บริษัท เบลโซน่� โพลีเมอริกส์ ลิมิเต็ด จำ�กัด นิคมอุตส�หกรรมแหลมฉบัง

Don’t aspire to be the best in team. Aspire to be the best for team. 

“No I in team”. ทำางานกันเป็นทีม มีทีมที่ดีอะไรก็ดี

คุณสุกานดา ศรีจันทร์
บริษัท เบลโซน่� โพลีเมอริกส์ ลิมิเต็ด จำ�กัด นิคมอุตส�หกรรมแหลมฉบัง

ได้ทำางานในสิ่งที่รัก และสิ่งที่ชอบ หรืออาจจะหาแรงบันดาลใจในการทำางาน 

สิ่งแวดล้อม และเพื่อนร่วมงาน เรื่องงานอาจจะทำาให้เราเครียดหรือไม่สบายใจ 

แต่สิ่งรอบข้างนี่แหละ จะช่วยเสริมสร้างความสุขให้กับเราได้

คุณสาริศา สุขเรือง
บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำ�กัด นิคมอุตส�หกรรมบ�งชัน

ตั้งเป้าหมายในการทำางาน และสนุกไปกันเส้นทางก่อนถึงเป้าหมายนั้น ภายหลัง

เราจะมีความสุขกับความสำาเร็จในการทำางาน ถึงแม้ว่าเส้นทางอาจไม่สวยงาม 

แต่เป็นประสบการณ์ที่ดีเสมอ เรียนรู้ ก้าวไป และไม่หวั่นไหวแม้ภัยมา

คุณธวัชชัย จูเจริญ
S&P syndicated นิคมอุตส�หกรรมล�ดกระบัง

Happy Work place สร้างการทำางานให้มีความสุข คือ การสร้างกิจกรรมระหว่าง

การทำางาน เช่น การจัดกิจกรรมอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานให้ดียิ่งขึ้น 

การจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย และมีสถานที่ในการพักผ่อน

ของพนักงาน Relax ในการทำางาน ให้รู้สึกว่าการทำางานที่นี่มีความสุข



 

 

 

 

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำ�กัด 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
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G-Quiz

	 Garrett	Benisch	นักศกึษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 

จาก Pratt Institute ในนิวยอร์ก ได้พัฒนาปากกาท่ีทำา          

จากกากตะกอนน้ำาเสียท่ีผ่านการบำาบัดแล้ว โดยใช้ชื่อว่า           

'Sum	Waste' โดยนำากากตะกอนน้ำาเสียมาทำาให้กลายเป็น

สิ่งของท่ีมีราคา และมีประโยชน์มากท่ีสุด และยังช่วยลด        

ขยะพลาสติกที่จะเกิดจากปากกาที่บางทียังใช้ไม่หมดด้วยซ้ำา

 โดยปากกา Sum Waste มีสว่นประกอบแคเ่พียง 2 ส่วน

เท่าน้ัน คอื แท่งหมกึท่ีไดม้าจากเม็ดสขีองกากตะกอนมาทำาให้

แห้ง บดละเอียด ผสมกับน้ำามัน และตัวด้ามที่นำากากตะกอน

มาปรับปรุงจนได้สารที่ชื่อว่า Polyhydroxyalkanoate (PHA) 

ซึ่งมีความแข็งตัวแต่ยืดหยุ่นคล้ายพลาสติก และสามารถ        

ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายในเวลาประมาณ 2 เดือน

รักษ์โลกสุดฮิต
ที่จะปลุกความรักสิ่งแวดล้อมในตัวคุณ!

“Sum	Waste”

อ้างอิง : www.sumwaste.com

 วิธีการใช้งานก็ง่ายๆ เพียงแค่ใส่ไส้ปากกา

ลงในด้าม และปิดด้านบนด้วยความร้อน ทำาให้

สามารถถอดเปลี่ยนไส้หมึกด้วยการออกแรง

กดหัวปากกากับพ้ืนโดยไม่ต้องใช้สปริงหรือ           

อุปกรณ์อ่ืนๆ ปากกาด้ามน้ีเกิดจากการร่วมมือ

ระหว่างนักออกแบบกับหน่วยงานด้านการ        

ดูแลสิ่งแวดล้อมของเมือง (Department of 

Environmental Protection) และยังได้รับ

รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันระดับชาติที่จัดโดย

กลุ่มวิจัย Healthy Materials Lab อีกด้วย

 ปากกา Sum Waste ไม่เพียงแตใ่ชป้ระโยชน์ 

จากผลิตภัณฑ์เหลือใช้ แต่การออกแบบท่ี        

เรยีบงา่ย แถมชว่ยลดคารบ์อนในการผลติปากกา 

ง่ายต่อการรีไซเคิล และยังสร้างความย่ังยืน      

ด้านสิ่งแวดล้อม จนเชื่อมโยงกับความย่ังยืน        

ทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจที่ตามมา

ไส้หมึก	และปากกา
จากกากตะกอนน�้าเสีย 
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

	 “มนุษย์และสิ่งแวดล้อมควรรวมเป็นหน่ึงเดียวกัน	 เพราะมี											

ผลกระทบร่วมกัน	สิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวมนุษย์	สิ่งแวดล้อมดีมนุษย์ดี	

สิ่งแวดล้อมแย่มนุษย์แย่	ในเมื่อเราไม่ต้องการสิ่งแวดล้อมท่ีแย่																

วันนี้เราควรเลือกที่จะใช้และลดตั้งแต่ต้นทาง”

 ขอขอบคณุแฟนคลบัของ G-Quiz ฉบับท่ีผ่านมาในการรว่มแชรไ์อเดยี “ทำางานอย่างไร

ให้มีความสุข” ทีมงานของเราได้คัดเลือก 5 ไอเดียดีๆ เป็นแนวทางในการทำางานอย่าง        

มคีวามสขุมาฝากให้ทุกท่านอ่านในเลม่น้ีแลว้นะคะ ปีใหม่น้ีขอให้แฟนคลบัทุกท่านมสีขุภาพ

แข็งแรงมีความสุขกันนะคะ พร้อมมาร่วมตอบคำาถามชิงรางวัลกันสำาหรับฉบับนี้ค่ะ 

รู้คำาตอบแล้วร่วมสนุกส่งคำาตอบโดย Scan	QR	Code หรือ             

เข้าไปค้นหาคำาตอบในเว็บไซต์ www.gusco.co.th และ click     

ตอบคำาถามในหัวข้อ G-Quiz หมดเขต	30	มกราคม	2564	นี้								

เราเตรียมของที่ระลึกสำาหรับผู้โชคดีปีใหม่จำานวน	5	รางวัลนะคะ 

“กัสโก้
บริการระบบออนไลน์

ด้านไหนบ้าง” 

ก. รับเรื่องติดต่อร้องเรียน
ข. งานบ�ารุงรักษา
ค. งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ง. ถูกทุกข้อ


