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2 Editor Talk โดย ณัฏฐา ชอบจิตต์

	 กัสโก้	ย้ำ�คว�มเป็นผู้นำ�ที่พันธมิตรไว้ว�งใจ	เปิดปีพุทธศักร�ชใหม่	2564	
เร�มีหน่วยปฏิบัติก�รท�งภ�คใต้เพ่ิมขึ้นอีก	2	แห่ง	ทีมปฏิบัติก�รได้ไป																
ร่วมกันดูแลส่ิงแวดล้อมที่	อ.กระรน	จ.ภูเก็ต	และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ										
นิคมอุตส�หกรรมสงขล�	อ.สะเด�	
 ตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมาของกัสโก้ นอกเหนือจากการให้บริการ           
ด้วยความใส่ใจในทุกความต้องการ และร่วมเป็นคู่คิดในการดำาเนินธุรกิจ                
และกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้า ผู้ว่าจ้าง เรายังทำาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ            
แจ้งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าภายในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม และ            
พื้นที่ปฏิบัติงานของกัสโก้ 24 แห่งทั่วประเทศ

วารสาร กัสโก้ ทูเดย์ ฉบับนี้เราได้รับความร่วมมือจาก
คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มอบบทความเกี่ยวกับสาเหตุปัญหาและวิธีการแก้ไขภาวะน้ำาประปาเค็ม 
และยังคงมีสาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอื่นๆ มาฝากทุกท่าน 
ปิดท้ายด้วยการเชิญชวนทุกท่านร่วมแชร์ภาพกิจกรรมสงกรานต์แบบ new normal กันด้วยนะคะ 

เพิ่มปี
เพิ่มประสบการณ์
เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดี
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สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำาเทศบาลตำาบลกะรน จ.ภูเก็ต 
 เทศบาลตำาบลกะรน อยู่ห่างจากตัวเมอืงภูเก็ตประมาณ 19 กิโลเมตร มพัีนธกจิในการสง่เสรมิ

และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านระบบสาธารณูปโภคได้ก่อสร้างระบบบำาบัดน้ำาเสีย     

เพ่ือลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการรองรับนักท่องเท่ียวจำานวนมาก และเพ่ือให้การจัดการ

น้ำาเสียในพื้นที่เทศบาลตำาบลกะรน สามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

เดือนมกราคม 2564 จึงได้มอบหมายให้กัสโก้ดำาเนินการภายใต้โครงการจ้างเหมาดูแล

บำารุงรักษาระบบบำาบัดน้ำาเสียเทศบาลตำาบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต บำารุงรักษาระบบ

รวบรวมและระบบบำาบัดน้ำาเสีย สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำาเทศบาลตำาบลกะรน

นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (อ.สะเดา) 
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มีนโยบายในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 

อ.สะเดา จ.สงขลา จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสงขลา พื้นที่ 900 กว่าไร่ รองรับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ี พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมท้ังรักษา         

สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เม่ือเดือนมีนาคม 2564 กัสโก้ ได้รับความไว้วางใจ        

จาก กนอ. ในการให้ดำาเนินการดูแลระบบการจัดการน้ำา น้ำาเสีย และระบบสาธารณูปโภคภายใน

นิคมอุตสาหกรรมสงขลา

กัสโก้
ย้ำาการเป็น

พันธมิตรที่ดี 
เริ่มต้นปี 2564 กัสโก้ได้รับความไว้วางใจ
จากภาครัฐ ในโครงการจ้างดูแลระบบน้ำา 

น้ำาเสีย และสาธารณูปโภค
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี จำานวน 

2 โครงการ คือ
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 ในปี 2564 จะเห็นได้ว่าทิศทางการดำาเนินธุรกิจมุ่งเน้น

กระแสรกัษโ์ลกมากย่ิงขึน้ โดยมแีนวโน้มในการลดการปลดปลอ่ย 

ก๊าซเรือนกระจก และลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น 

โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆ เช่น

� บริษัท Microsoft ภายใต้โปรเจค Microsoft Sustainability 
Calculator ประกาศเป้าหมายว่าจะลดการปล่อย

คารบ์อนออกสูส่ิง่แวดลอ้มให้ได ้และการปลอ่ยคารบ์อน 

จะตดิลบ ภายในปี 2030 นอกจากน้ียังจำากดัการปลอ่ย

คาร์บอนออกสู่ธรรมชาติให้เหลือศูนย์ ภายในปี 2050 

อีกด้วย

� บรษิทั Apple ตัง้เป้าหมาย และมแีผนจะเป็นกลางทาง
คาร์บอน หรือปลอดก๊าซคาร์บอนให้ได้ 100% ท้ังใน

ห่วงโซอุ่ปทาน (Supply chain) และผลติภัณฑ์ ภายใน

ปี 2030 ซึ่งอุปกรณ์ Apple ทุกชิ้นที่จำาหน่ายจะส่งผล   

กระทบต่อสภาพอากาศเป็นศูนย์

โดย สายชล ถาวรพลศิริ

2021

ZERO
CARBON

	 ป ัจจุบันกัสโก ้	 ได ้ ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้า													

จากพลังงานแสงอาทิตย์	ติดต้ังบนถังเก็บน�้า	

(Solar	Roof	Top)	ท่ีสถานีสูบจ่ายน�้า	DS6			

โซนประกอบการเสร	ี1	นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบัง 

ก�าลังการผลิตไฟฟ้า	250	กิโลวัตต์ต่อวัน

เพื่อก้าวสู่

พลังงานทดแทนที่แท้จริง

(ที่มา : https://www.greenery.org/, https://news.microsoft.com/,
https://www.apple.com/, https://thomasthailand.co/social-movement/)

 พลังงานทางเลือกได้รับความสำาคัญมากย่ิงขึ้น ราคาเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 

เหมาะในการเลือกใช้งานภายในบ้าน และโรงงานขนาดเล็ก โดยจากการ

รายงานของ German Solar Industry Association ในช่วงปี 2020 เผยว่ามี

จำานวน Prosumer (Producer + Consumer คอื เป็นท้ังผู้ผลติและผู้ใชไ้ฟฟ้า) 

รายใหม่เข้ามาในระบบมากกว่า 100,000 ครัวเรือน ซึ่งแต่ละบ้านจะมีหลังคา

ท่ีมีแผงโซลาร์เซลล์เป็นของตัวเอง เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในบ้าน และเมื่อ

ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เกินจากช่วงท่ีไม่ได้ใช้งาน ก็สามารถส่งไฟฟ้าเหล่าน้ัน        

ไหลคืนเข้าระบบ เพ่ือให้ไฟฟ้าน้ีนำาไปใช้ต่อท่ีอ่ืนได้ ซึ่งในหลายประเทศ          

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรปได้มีการลงทุนเพ่ือพัฒนาให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

อัจฉริยะ (Smart Grid) ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้มีการ

เก็บข้อมูลท่ีสามารถบริหารการผลิตไฟฟ้าได้ว่าเวลาใดควรสำารองไว้ หรือ  

เปลี่ยนผ่านสู่แหล่งอื่นต่อไป



Safety 5โดย ทีมงานด้านความปลอดภัยฯ

Safe Life
Drive Smart
by GUSCO

 ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ มีวันหยุดยาวต่อเนื่องที่คนส่วนใหญ่วางแผน        
เดนิทางกลบับา้น หรอืไปทอ่งเทีย่วสถานทีต่่างๆ โดยในแตล่ะปจีะมอีตัราการเกดิ
อุบัติเหตุจากการขับข่ียานพาหนะค่อนข้างสูง ซึ่งที่ผ่านมากัสโก้ให้ความสำ คัญ
เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการ           
ตรวจเชค็สภาพรถกอ่นเดนิทาง รวมไปถงึการจัดทำ สือ่เพือ่รณรงค/์สรา้งความ
ตระหนักอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดว่า “การที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุนั้น             
ไม่ยาก หากทุกคนมีความตระหนัก มีสติ และไม่ประมาทในการขับขี่” 

 1 ทางโค้ง  2 ทางสามแยก/สี่แยก  3 ถนนไม่เรยีบ ขรขุระเปน็คลืน่

 4 ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ  5 มีสิ่งบดบังทัศนวิสัย  6 จุดมุมมืด แสงสว่างน้อย

ทีมงานด้านความปลอดภัยฯ ขอเน้นย้ำ  6 จุดเสี่ยง ในการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ให้ทราบ 
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทาง และช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์กัน ดังนี้

 นอกจากการขับขี่อย่างปลอดภัยแล้ว สิ่งสำ คัญอีกอย่างที่ไม่ควรทำ คือ            
“ด่ืมแล้วขับ” จะทำ ให้การตัดสินใจและการตอบสนองของผู้ขับข่ีช้าลง ความเสี่ยง             
ที่จะเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นมาร่วมกันทำ ให้ช่วงเวลาเหล่านี้มีแต่ความสุข            
ดว้ยการขับขีอ่ยา่งปลอดภยั และหลกีเลีย่งการด่ืมเคร่ืองด่ืมทีม่แีอลกอฮอลก์นันะคะ

“ขอบคุณรูปภาพจาก : JS100 RadioW”
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“การให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด 
คือหลักส�าคัญในการปฏิบัติงานของเรา”
 จากผลงานปี 2020 ท่ีผ่านมา กัสโก้ และเจม ได้ร่วมกันปฏิบัติงานให้บริการระบบการจัดการน�้า                    
และระบบสาธารณปูโภคแก่ลูกค้า ผู้ว่าจ้าง ด้วยการบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธิภาพ และทีมปฏบัิติการ
ที่มีความมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างเป็นเลิศ

คุณชัยสิทธิ์ เกิดอุดม 
ผู้จัดการ กัสโก้ หน่วยงานภาคใต้
 ความมุง่ม่ัน ความตัง้ใจ ความถกูตอ้ง และพัฒนาตนเอง คอืหลกัการ 

ท่ีผมยึดมั่นมาตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ท้ังน้ีเพ่ือประสิทธิภาพท่ีดี         

ในการบริหารดูแลหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ รวมท้ัง

ความสขุของพนักงานทุกคน ตลอดจนการยกระดบัการบรกิารให้สอดคลอ้ง 

และเป็นท่ีพึงพอใจของลกูคา้ทุกภาคสว่น ภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต ้

จ.สงขลา

ผู้จัดการดีเด่น ปี 2020

คุณมณู เกื้อศิริเกียรติ 
ผู้จัดการ เจม หน่วยงานอมตะซิตี้ ชลบุรี
 ต้องให้ความสำาคัญกับการเอาใจใส่ในงานบริการอย่างต่อเน่ือง        

เพราะคุณภาพในงานบริการลูกค้าไม่ใช่สิ่งท่ีเกิดขึ้นอย่างบังเอิญ ทุกสิ่ง

ล้วนเกิดจากความตั้งใจจริง ความพยายามอย่างมุ่งมั่น การมีเป้าหมาย

และกลยุทธ์ที่ชัดเจน และปฏิบัติอย่างจริงจังเท่านั้น

กัสโก้ หน่วยงานบางปู
 ความต้ังใจให้บรกิารและใสใ่จกบัลกูคา้ รวมถงึความมุง่มัน่และทำางาน

อย่างเต็มที่ ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ กว่า 20 ปีที่ผ่านมาที่กัสโก้ให้โอกาส

ในการทำางาน มีสิ่งท้าทายหลายๆ เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการทำางาน

ท่ีต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคบ้าง สำาหรับพวกเราถือว่าน่ันเป็นส่วนหน่ึง

ของงาน รางวลัหน่วยงานดเีดน่ท่ีเราไดร้บัในวนัน้ี ไดพิ้สจูน์ให้เห็นแลว้วา่

ทุกคนทำาได้หากตั้งใจและร่วมมือกัน 

หน่วยงานดีเด่น ปี 2020

เจม หน่วยงานอมตะซิตี้ ชลบุรี
 งานบริการลูกค้าหรือการดำาเนินงานใดๆ จะสัมฤทธ์ิผลได้ ล้วนมี        

องค์ประกอบมาจากทีมงานท่ีดี อย่างเช่น การทำางานของพนักงาน          

ทุกคนในหน่วยงานพวกเรา ถึงแม้ว่าอาจจะต่างบทบาทหน้าท่ีกัน            

แต่พนักงานทุกคนก็เสมือนเป็นฟันเฟืองท่ีช่วยขับเคลื่อนหน่วยงาน หรือ

องค์กรไปสู่ความสำาเร็จ และเป้าหมายที่วางไว้

Best of the year



“
ปรับปรุง
พัฒนา

ระบบสาธารณปูโภค
ต่อเนื่องกว่า 20 ปี

”

 ในปี 2563 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
และกัสโก้ ได้ร่วมดำาเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยน
ทดแทน ก่อสร้างใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรมหลัก                
8 แห่ง ได้แก่ บางชัน บางพลี บางปู ลาดกระบัง 
สมุทรสาคร แหลมฉบัง มาบตาพุด และภาคเหนือ 
จ.ลำาพูน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือการวิเคราะห์
ของห้องปฏิ บัติการวิทยาศาสตร์  จำานวน 120 
โครงการ รวมมูลค่า 196.224 ล้านบาท โดยใช้           
งบประมาณส่วนใหญ่ในการบริหารจัดการระบบประปา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำาให้แก่ผู้ประกอบการ

 และในปีงบประมาณปี 2564 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ GUSCO ได้ดำาเนินการวางแผนและจัดสรร                       
งบประมาณในการปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนทดแทน ก่อสร้างใหม่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ภายในนิคมอุตสาหกรรม                  
จำานวณ 8 แห่ง อีกจำานวน 119 โครงการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการได้ดีย่ิงข้ึน
อย่างต่อเนื่อง

Water Supply
59,569,118.20
ลานบาท

Wastewater
47,425,000.00
ลานบาท

Drainage &
Flood Control
32,397,000.00
ลานบาท

Road and
Street Lighting

39,957,000.00
ลานบาท

Laboratory
4,689,911.32

ลานบาท

Ground Maintenance,
Ecology and Environment

12,185,735.00
ลานบาท

Total

196.224
ลานบาท

REPAIR &
REPLACEMENT

2020

สกู๊ปพิเศษ 7โดย ส่วนงานบริการด้านวิศวกรรม 



8 SN Group
ดร.ภัทรศิริ ฟักแก้ว

ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา

ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

S “เกิดจากอะไร...”
 ภาวะน้ำาประปาเค็มท่ีเกิดขึ้นในบางช่วงของปีน้ัน            

มีสาเหตุมาจากระดับน้ำาทะเลท่ีหนุนสูงขึ้น ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผล       

มาจากสภาวะโลกร้อนท่ีทำาให้น้ำาในมหาสมุทรเกิดการขยายตัว 

เมื่อประกอบกับการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงนี้ ทำาให้

ประเทศไทยจากท่ีเคยฝนตกชุกก็กลับแห้งแล้ง น้ำาในแม่น้ำาท่ี        

เคยมีปริมาณเพียงพอต่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำาก็กลับมี         

ไม่เพียงพอในการผลักดันน้ำาทะเล จึงทำาให้น้ำาทะเลรุกล้ำาเข้ามา

จนถึงจุดผันน้ำาดิบเข้าสู่ระบบผลิตน้ำาประปา ตัวอย่างเช่น สถานี

สูบน้ำาสำาแลที่ห่างจากอ่าวไทย 90 กิโลเมตร ทำาให้ความเค็มจาก

น้ำาทะเลปะปนเข้ามาในน้ำาดิบท่ีใช้ในการผลิตน้ำาประปาจนทำาให้

เกิดภาวะน้ำาประปาเค็ม เน่ืองจากกระบวนการผลิตน้ำาประปา   

โดยท่ัวไปไม่ได้ออกแบบไว้สำาหรับการกำาจัดความเค็มหรือผลิต        

น้ำาประปาจากน้ำาดิบที่มีปริมาณคลอไรด์สูง 

S “ดื่มได้ไหม...” 
 สำาหรบักลุม่คนท่ัวไปท่ีมสีขุภาพแขง็แรง สามารถบรโิภค

น้ำาประปาได้ตามปกติ เพราะปริมาณโซเดียมท่ีได้รับจากการ

บริโภคน้ำาประปาน้ันถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับท่ีได้รับจากการ

บริโภคอาหารในชีวิตประจำาวัน หากเราบริโภคโซเดียมท้ังจาก

อาหารและน้ำาดื่มไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน หรือเท่ากับเกลือ

ประมาณ 1 ช้อนชา ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำาหนดไว ้

แต่ค่าความเค็มของน้ำาประปาน้ีจะส่งผลมากต่อกลุ่มเสี่ยงท่ีต้อง

ดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยโรคไตหรือโรคหัวใจท่ีอาจเกิดภาวะ       

น้ำาเกินหรือน้ำาท่วมปอดและเสี่ยงต่อภาวะไตวาย ผู้ป่วยโรค        

ความดนัโลหิตสงูท่ีอาจมีความดนัสงูขึน้และควบคมุความดนัไดย้าก 

รวมถงึผู้สงูอายุและเดก็เลก็ท่ีการทำางานของไตไมส่มบูรณ ์เป็นตน้ 

ดังน้ัน ผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจึงควรหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำาประปา   

ในช่วงที่เกิดภาวะน้ำาประปาเค็มนี้

S “แก้ไขอย่างไร...”
 การแก้ไขปัญหาในช่วงภาวะน้ำาประปาเค็มท่ีเราสามารถทำาได้โดยง่าย 

จะเป็นการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ โดยสำาหรบัคนท่ัวไปท่ีมสุีขภาพรา่งกายแขง็แรง

แนะนำาให้ควบคุมการบริโภคโซเดียมในอาหารและน้ำา รวมไปถึงน้ำาที่มีแร่ธาตุสูง

อย่างน้ำาแรใ่ห้ไมเ่กนิคา่แนะนำาขององคก์ารอนามยัโลก แตส่ำาหรบักลุม่เสีย่งท่ีต้อง

มกีารควบคมุปรมิาณการบรโิภคโซเดยีมควรหลกีเลีย่งการบรโิภคน้ำาประปาในชว่ง

ภาวะน้ำาประปาเคม็ โดยหันไปบรโิภคน้ำาดืม่บรรจุขวดท่ีผ่านมาตรฐาน อย. หรอื

น้ำาท่ีผ่านกระบวนการท่ีสามารถกำาจัดเกลอืท่ีละลายอยู่ในน้ำาไดอ้ย่างกระบวนการ

รีเวริ์สออสโมซิส (Reverse osmosis; RO) ซึง่เป็นกระบวนการปรบัปรงุคุณภาพน้ำา 

ท่ีสามารถแยกเกลือออกจากน้ำาโดยการให้ความดันสูงแก่น้ำาท่ีต้องการกรอง          

ในท่ีน้ีคือ น้ำาประปาเค็ม เพ่ือผลักดันให้โมเลกุลน้ำาเคล่ือนท่ีผ่านแผ่นเมมเบรน 

(Membrane) ท่ีมคีณุสมบัตเิป็นเย่ือเลอืกผ่านได ้ซึง่เย่ือเมมเบรนนีม้รีพูรนุขนาด

ประมาณ 1 - 5 นาโนเมตรจำานวนมาก เมื่อเทียบกับขนาดเส้นผมของคนเรา    

รูพรุนจะเล็กกว่าประมาณ 80,000 เท่า เล็กพอท่ีจะให้โมเลกุลของน้ำาผ่าน         

แผ่นเมมเบรนไป แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมให้สารโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น        

สารแขวนลอย แบคทีเรยี หรอืเกลอืท่ีละลายอยู่ในน้ำาผ่าน จึงทำาให้น้ำาท่ีผ่านการ    

กรองด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิสมีความบริสุทธ์ิมาก แทบจะไม่มีแร่ธาตุ

อะไรเจือปนอยู่เลย จึงสามารถใช้แก้ปัญหาน้ำาประปาเค็มสำาหรับการบริโภคได้

  ส่วนการแก้ไขปัญหาท่ีต้นทางน้ัน จะต้องอาศัยความเข้าใจและ          

ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อย่างภาครัฐควรมีการสำารองน้ำาให้มีปริมาณ

เพียงพอสำาหรบัใชเ้ป็นแหลง่น้ำาดบิตลอดจนการรกัษาระบบนิเวศท้ายน้ำา พิจารณา

ย้ายจุดผันน้ำาดิบท่ีใช้ผลิตน้ำาประปาให้ห่างจากจุดท่ีแหล่งน้ำาเค็มอาจรุกล้ำาถึง       

เพ่ือลดความเสี่ยงในการปนเป้ือนของน้ำาเค็มในน้ำาดิบ รวมท้ังการเตรียมการ        

ในการออกแบบระบบผลิตน้ำาประปาท่ีสามารถจัดการกับน้ำาดิบท่ีมีปริมาณ         

คลอไรด์สูงได้ นอกจากนี้ สำาหรับภาคประชาชนเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการ

แก้ปัญหาน้ำาประปาเค็มต้ังแต่ต้นทางได้โดยการใช้น้ำาอย่างประหยัดและลด

กิจกรรมการใช้น้ำาโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาน้ำาแล้ง เพื่อให้มีปริมาณน้ำา

เพียงพอท่ีจะผลักดันน้ำาเค็มท่ีรุกล้ำาขึ้นมาไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบกับการใช้น้ำา

ในการผลิตน้ำาประปา ตลอดจนการใช้น้ำาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ภาวะน้�าประปาเค็ม

น้�าด่ืม

น้�าบาดาล

น้�าประปา

น้�าแร่

น้�าทะเล

น้�าผิวดิน

อาหาร

โซเดียมคลอไรด์ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน 

มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
ของน้�าประปา:

โซเดียมคลอไรด์  < 250 มิลลิกรัมต่อลิตร
Water Treatment Technology and Innovation

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
การปล่อยของเหลวเป็นศูนย์ (ZLD R&D)

เทคโนโลยีการผลิตน้�าแร่และคุณค่าความคุ้มทุน ประหยัดพลังงงานและต้นทุน

เทคโนโลยีการผลิตน้�าแร่และคุณค่าความคุ้มทุน การน�ากลับน้�าสะอาดเพิ่มขึ้น

การปรับปรุงคุณภาพ
โดยการบ�าบัดขั้นสูง

มาตรฐานน้�าดื่ม
ของแข็งละลาย (TDS) < 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

โซเดียมคลอไรด์ < 250 มิลลิกรัมต่อลิตร

บรรจุขวด
• การน�าพลาสติกกลับไปใช้ใหม่ /
 ไมโครพลาสติก
• การเก็บรักษา

การประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

ดื่มโดยตรง
2 ลิตรต่อวัน

การก�าจัดไอออนด้วยกระบวนการ
รีเวิร์สออสโมซิส (RO)

ê
เลือกช่วงเวลาส�ารองน้�า
ที่มีโซเดียมคลอไรด์ต่�า 
หลีกเลี่ยงช่วง 
14.00 - 16.00 น.

ควบคุมการบริโภค ê

แหล่งน้�าธรรมชาติ

โซเดียมคลอไรด์ 35,000 มิลลิกรัมต่อลิตร

โซเดียมคลอไรด์สะสม
ในวัตถุดิบ/อาหาร

• เกษตร
• รักษาสิ่งแวดล้อม
• ชุมชน
• อุตสาหกรรม

มาตรฐาน
• โซเดียมคลอไรด์ < 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร
• ฟลูออไรด์  < มิลลิกรัมต่อลิตร
• ไบคาร์บอเนต  < 600 มิลลิกรัมต่อลิตร

คุณภาพ
น้�าต้นทุน

ระยะยาว

สมดุลแร่ธาตุ

30 - 40%

น้�าส่วนเข้มข้น

3 สาเหตุของโซเดียมคลอไรด์ละลายน้�า
1. น้�าทะเลหนุน (ภาวะโลกร้อน)

2. แรงดันน้�า (การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ) ê
3. ระบบประปาและจุดผันน้�าดิบ

ควบคุมโซเดียมคลอไรด์ในอาหาร ê



Q&A

 Q : ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำาประปาของโรงงานสูงขึ้นผิดปกติ            

มีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง 

 A : ข้อแนะนำาเบื้องต้น ขอให้ลูกค้าตรวจสอบดังนี้

1. ตรวจสอบเลขมาตรที่ระบุในใบแจ้งหนี้ ว่าตรงกับ

มิเตอร์น้ำาที่ใช้อยู่หรือไม่ 

2. ตรวจสอบการใช้น้ำาภายในโรงงานว่า มีการใช้น้ำา    

จากกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 

3. ลองปิดก๊อกน้ำาทุกจุดในอาคาร สังเกตดูหน้าปัด

มาตรวัดน้ำา หากมีการเคลื่อนไหวของตัวเลขแสดงว่า

มีการแตกรั่วของท่อและอุปกรณ์ เกิดขึ้น

4. ตรวจสอบก๊อกน้ำาทุกตัว หากพบว่า เมื่อปิดสนิท     

และไม่มีการใช้น้ำา แต่ยังมีน้ำาร่ัวซึมออกมาควรรีบ

ซ่อมแซมทันที

5. ทดลองใส่สารย้อมผ้าลงในถังพักน้ำาของโถชักโครก 

และสังเกตดู หากมีน้ำาสีย้อมผ้าไหลลงโถชักโครก 

แสดงว่ามีปัญหาการรั่วไหลของตัวปิด-เปิดน้ำา

ชักโครก ควรรีบซ่อมแซมทันที

6. หากพบว่ามีน้ำ า เปียกนองอยู่ตลอดเวลาที่ พ้ืน               

ข้างอาคาร หรือมีน้ำาผุดให้เห็น แสดงว่ามีการแตกรั่ว 

ของท่อประปาในบริเวณนั้น

7. ในบางพื้นที่ที่มีการฝังท่อใต้ดิน ถ้ามีหญ้าขึ้นงอกงาม 

พ้ืนดินชุ่มน้ำาตลอดเวลา แน่นอนว่าพ้ืนที่นั้นอาจจะมี

การแตกรั่วของเส้นท่อ 

   ทั้งนี้ผู้ ใช้น้ำาสามารถตรวจสอบการแตกร่ัวของระบบ

ประปาในอาคารได้โดยสะดวก และสามารถเห็นได้ง่าย           

ย่ิงขึ้น โดยการวางท่อประปาและอุปกรณ์ประปาต่างๆ            

ไว้เหนือพ้ืนดิน ที่ไม่ให้น้ำาท่วมถึงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่

ของอาคารสถานที่นั้นด้วย เท่ากับเป็นการประหยัดเงิน           

ไม่ปล่อยให้รั่วไหลไปตามน้ำา

 Q : กรณีค่า conductivity สูงขึ้นกว่าปกติ กัสโก้มีมาตรการ 

รับมือหรือแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง?

 A : ค่าความนำาไฟฟ้าสูงขึ้น เ กิดจากสาเหตุภัยแล้งและ                  

น้ำาทะเลหนุนสูง ส่งผลให้คุณภาพน้ำาประปาบางช่วงเวลา

เปลี่ยนแปลงไป กัสโก้ได้เฝ้าระวังและมีมาตรการรับมือ 

ดังนี้

1. ติดตามค่าความนำาไฟฟ้าและแจ้งเตือนให้ลูกค้า

ทราบทันที ผ่านช่องทางการสื่อสารของกัสโก้ 

2. ตรวจสอบระบบสูบจ่ายน้ำาบาดาล ให้พร้อมใช้งาน

อยู่เสมอ และติดตามค่าความนำาไฟฟ้าของน้ำาบาดาล 

หากค่าความนำาไฟฟ้าของน้ำาประปา กปน. สูงกว่า

น้ำาบาดาล ทางกัสโก้แจ้งให้ลูกค้าทราบและนำา                  

น้ำาบาดาลผสมเพื่อลดค่าความนำาไฟฟ้า 

 Q : กัสโก้มีแผนในการป้องกันน้ำาท่วมอย่างไร?

 A : เราได้เตรียมความพร้อมทางด้านเคร่ืองจักร และอุปกรณ์

ที่ เ ก่ียวข้องต่างๆ รวมทั้งพนักงานเพื่อเฝ้าระวังและ         

ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

• ตรวจสอบระดับน้ำาในคลองระบายน้ำาฝนและใน            

รางระบายน้ำาฝนอย่างต่อเนื่อง

• ตัดหญ้า กำาจัดวัชพืช และขยะในรางระบายน้ำา

• บำารุงรักษาเครื่องสูบน้ำาและอุปกรณ์ที่ เ ก่ียวข้อง             

ให้พร้อมใช้งาน

• สูบระบายน้ำาออกอย่างสม่ำาเสมอเพ่ือรักษาระดับน้ำา

ในพื้นที่ตามที่กำาหนด

• ติดตามข่าวสาร และพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด 

• จัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และกระสอบทราย

สำารอง รวมทั้งซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุน้ำาท่วม

ถาม-ตอบ

9
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1. หาจุดที่พอดีให้ได้
 การมี Work-Life Balance ท่ีดีนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน 

และไม่จำาเป็นที่ทั้งสองด้านจะต้องเท่ากันเสมอไป ความสมดุลเป็นเรื่อง

ของแต่ละบุคคล ทุกคนสามารถหาจุดท่ีพอดีของตัวเองได้ ความพอดี

ในวันน้ีอาจจะไม่เท่ากับความพอดีของวันพรุ่งน้ี ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ   

ลำาดบัความสำาคญัของคณุเอง ตอ้งให้ความสำาคญักบัสิง่ท่ีตวัเองตอ้งการ 

ถามตัวเองว่าแนวทาง Work-Life Balance ที่กำาลังทำานั้นโอเคหรือไม่ 

คุณมีความสุขที่จะทำามันไหม อย่าบอกตัวเองว่า “คนนั้นทำาแบบนั้นได้ 

ฉนักต้็องทำาได”้ และอย่าให้คนอ่ืนมาบอกวา่คณุควรจะทำาหรอืไมส่ามารถ

ทำาอะไร

2. ขีดเส้นแบ่งให้ชัดเจน
 สิ่งท่ีมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำาคือ การท่ีคุณกังวลกับสิ่งต่างๆ      

ท่ีเกี่ยวกับท่ีบ้านในขณะทำางาน หรือหมกมุ่นกับเรื่องงานขณะท่ีกำาลัง       

อยู่ท่ีบ้าน คุณจะต้องแยกสิ่งท่ีต้องทำาท่ีทำางานกับท่ีบ้านออกจากกัน  

อย่างเดด็ขาด ตัง้ใจกบัการทำางานเม่ืออยู่ท่ีทำางาน และให้เวลากบัตวัเอง

และครอบครัวอย่างเต็มที่เมื่ออยู่ที่บ้าน 

3. ขอความช่วยเหลือให้เป็น และพูดปฏิเสธให้ได้
 การบอกปฏิเสธในท่ีน้ีไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธคำาขอร้อง        

ทุกอย่างตลอดเวลา แตเ่ป็นการปฏิเสธสิง่ท่ีไมส่ามารถทำาได ้หรอืถ้าทำาแลว้ 

จะกระทบกับเรื่องอ่ืนๆ ไม่ว่าจะท่ีบ้านหรือท่ีทำางาน เช่น การปฏิเสธ

เรื่องงานท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบมากเกินไป หรือปฏิเสธเมื่อมีคน   

มาชวนไปงานปารต์ี ้อย่างไรก็ตาม คุณกไ็ม่ควรท่ีจะใชก้ารพูดท่ีแสดงถงึ

ความก้าวร้าว หรือใช้คำาพูดท่ีไม่ดีในการปฏิเสธเช่นกัน รวมถึงการขอ

ความช่วยเหลือจากคนอื่นในเรื่องที่คุณไม่สามารถทำาได้จริงๆ ก็จะช่วย

ให้คุณลดความกดดันจากงานได้ บางครั้งคุณต้องเลิกท่ีจะเก็บเอางาน

และปัญหาทุกอย่างไว้กับตัวเอง การเปิดเผยมันออกไปโดยการพูดคุย  

กับใครสักคน เช่น หัวหน้าหรือเพ่ือนร่วมงานอาจทำาให้คุณแก้ปัญหา         

ที่คิดไม่ตกมานานได้ง่ายขึ้น

Work-Life Balance ง่ายๆ ที่จัดการได้ด้วยตัวเอง

4. ไม่จำ เป็นต้องเพอร์เฟคตลอดเวลา
 เวลาท่ีจะต้องทำาอะไรให้เสร็จสักอย่างหน่ึง ลองถามตัวเองดู

ว่าสิ่งน้ันเป็นสิ่งท่ีต้องทำาให้เสร็จ หรือต้องทำาให้เสร็จแบบสมบูรณ์แบบ

ท่ีสุด และสิ่งท่ีต้องทำาให้สำาเร็จน้ันสามารถทำาโดยใครก็ได้ เพียงแค่         

ให้เสร็จสมบูรณ์ หรือจะต้องทำาให้สำาเร็จโดยคุณเท่าน้ัน บางครั้งคุณก็     

ไม่จำาเป็นจะต้องทำาทุกอย่างให้ออกมาเพอร์เฟค เพียงแค่ทำาเต็มท่ี          

มากที่สุดเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว

5. ทำ สิ่งที่ตัวเองมีความสุข
 ให้เวลากบัตวัเองโดยการทำาอะไรบางอย่างท่ีคณุชอบและสนุก

หรือมีความสุขไปกับมัน โดยไม่ต้องให้เวลาหรือ To-do List ต่างๆ          

มาจำากดัขอบเขต เชน่ การออกไปทานอาหารค่ำา อ่านหนังสอื ดทีูว ีหรอื

นอนกลิ้งอยูบ่นโซฟา รวมไปถึงการปิดการติดต่อทีไ่ม่จำาเปน็ต่างๆ ด้วย

Work-Life Balance

5 วิธี สรา้ง Work-Life Balance 
อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา  https://blog.jobthai.com/career-tips

CHILL CHILL



ล่องใต้.. 
เสื่อผืน หมอนใบ

 “เที่ยวไปตามตะวัน บุกบั่นไปตามลม สนุกสุขสม หัวใจหงายคว่ำา ชีพที่ยาวนาน

หรือสั้นแต่เพียงคำา เอาตูดแช่น้ำาแล้วเดินต่อไป” เสียงเพลงดังขึ้นในก้นบ้ึงของหัวใจ

ระหวา่งการเดนิทางลอ่งใต้ ในโอกาสท่ีเราไดเ้ดนิทางมาทำางานท่ีโรงควบคมุคณุภาพน้ำา 

เทศบาลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

 ว่าแล้วสมองก็สั่งการ ให้หาแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ            

ในการทำางาน สะกิดถามเจ้าถิ่นได้ความว่า มีร้านกาแฟเปิดใหม่อยู่ห่างออกไปจาก

เทศบาลกะรน 3 - 4 กิโลเมตร เรื่องกินนั้นเราก็ไวพอกับเรื่องทำางาน ทีมงานของเรา

ก็ชวนกันสตาร์ทรถออกไป พร้อมอากู๋บอกทาง location ร้าน เสื่อผืน หมอนใบ 
Camping & Cafe ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 ว้าว ว้าว ว้าว... ณ จุดน้ีท่ีมาถึง ปักหมุดเช็คอิน ต้นไม้ร่มรื่น ทะลสวยใส        

อากาศสดชื่น บรรยากาศสมกับชื่อร้านจริงๆ พาเท้าก้าวไปไม่รอช้าเลือกน่ังมุมเก๋ๆ   

ท่ีเขามเีสือ่ปูรอ พรอ้มหมอนอิงน่ารกัๆ ชลิล์สดุๆ ในการชมววิหาดกะรน ลมพัดเย็นๆ 

น้ำาทะเลก็ใส้... ใส ทำาให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในการบำาบัดน้ำา        

ให้มีคุณภาพก่อนปล่อยลงสู่ทะเล.. พุดโถ พุดถัง ชิลล์แค่ไหนก็ยังมีใจรักในงานที่ทำา 

(วงเล็บไว้ เผื่อเจ้านายมาอ่านเจอ) 

 น่ังไปน่ังมาเกอืบเผลอหลบั มคีนกระซบิวา่นอนไปเลยจ้ะ รา้นนีน้อกจากเป็นคาเฟ่

ดื่มกินแล้ว ยังมีบริการแคมป้ิง นอนกางเต้นท์ดูดาว พร้อมฟังเสียงคลื่นจากทะเล 

ห้องน้ำาสะดวกสบาย ส่วนเรื่องอาหารการกิน เครื่องดื่ม กาแฟ หลากหลายเมนู และ

มีลานสำาหรับให้ทำาปิ้งย่างด้วยนะคะ 

 ท่ีสำาคัญ ร้านนี้ เขามีสโลแกน แจ้งให้ผู้แวะมาชิลล์ว่า          

“กินลม ชมวิว แต่ไม่สร้างขยะ” 
 ท่านท่ีเดินทางไปแถบนั้น ลองแวะไปสัมผัสบรรยากาศจริง   

กนัไดน้ะคะ รา้นต้ังอยู่ถนนแหลมไทร ต.กะรน เขา้ซอยแหลมไทร 

ขึ้นเนินมาเรื่อยๆ เลยโรงแรมโนโวเทลมานิดเดียว ก็จะมีทาง            

ให้เลี้ยวขวา ขอบอกว่าร้านเปิด-ปิด เวลา : 10.30 - 20.30 น. 

(ปิดทุกวันพุธ) Tel. 080 9929983

Check in 11โดย เด็กวิดวะสิ่งแวดล้อม

เครดิตภาพ : เพจ facebook เสื่อผืน หมอนใบ



 

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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12 In trend

“AuREUS”
ผลงานสุดเจ๋ง

สาขาความยั่งยืน

	 Carvey	Ehren	Maigue	นักศึกษา

วิศวกรรมศาสตร	์ชาวฟลิปิปินส	์คว้ารางวัล

ชนะเลิศรางวัล	James	Dyson	Awards	

สาขา	Sustainability	Award	จากผลงาน	

“AuREUS” แผงโซลาร์เซลล์ จาก

เศษผักเหลือท้ิง ดูดรังสียูวีเปลี่ยนเป็น

พลังงานไฟฟ้าได้แม้ในสภาวะจำากัด

 AuREUS มีชื่อมาจาก ออโรร่าโบเรียลิส หรือ 

แสงเหนือ ท่ีมีอนุภาคเรืองแสงในชั้นบรรยากาศ    

ดดูซบัอนุภาคพลงังานสงู เชน่ รงัสอัีลตราไวโอเลต หรอื

รังสีแกมมาก่อนท่ีจะสลายตัวและส่งกลับมาเป็นแสงท่ีมองเห็นได้ 

ซึ่ง AuREUS ก็เป็นเช่นเดียวกัน เพียงแต่ใช้อนุภาคเรืองแสงที่ได้จากพืชผลทางการเกษตร

ท่ีเหลือท้ิง โดยการดึงอนุภาคเรืองแสงออกจากผัก และผลไม้บางชนิด ผ่านกระบวนการ

บด และสกัดน้ำาผลไมก้อ่นจะนำามากรอง กลัน่หรอืแชก่อ่นท่ีจะนำามาผสมให้เขา้กนักบัเรซิน 

พิมพ์ขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจะมีความทนทาน โปร่งแสง และสามารถขึ้นรูปเป็นหลาย

รูปร่างหลายสี ทำาให้สามารถเป็นทั้งวัสดุตกแต่งอาคาร และกรองรังสียูวีที่จะเข้าตัวอาคาร

ได้ในเวลาเดียวกัน

 ไอเดียน้ีมาจากการท่ีผลผลิตของฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสภาพอากาศ        

ท่ีรุนแรง ทำาให้เกษตรกรสูญเสียผลผลิตไปมากจากสถานการณ์น้ี เขาเลยคิดว่าแทนท่ีจะ

ปล่อยให้พืชผลเน่า ทำาไมไม่นำามันมาใช้ประโยชน์ และหลังจากทดสอบพืชในท้องถิ่นเกือบ 

80 ชนิด คาร์วี่พบว่ามีพืช 9 ชนิด ที่มีศักยภาพสูงสำาหรับการใช้งานในระยะยาว ทั้งยังใช้

ประโยชน์จากแหล่งขยะท่ีไม่ได้ใช้ และช่วยให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากผลผลิต       

ที่สูญเสียไป

 “ด้วยวิธีนี้จะทำาให้ผู้คนเห็นว่าเราสามารถปรับตัว เพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมอิากาศ ซึง่มนัจะสรา้งประโยชน์ให้กบัคนรุน่ปัจจุบัน และอนาคต” ท้ังน้ีในอนาคต 

Carvey กำาลงัมองหาวธีิท่ีเขาสามารถพัฒนาวสัดขุองเขา เพ่ือใชต้ดิตัง้นอกเหนือจากหน้าต่าง 

และผนัง เขาตั้งใจจะนำาสิ่งนี้ไปติดได้ทั้งที่ผ้า และฝังลงในรถยนต์ เรือและเครื่องบิน

อ้างอิง : www.khaosod.co.th

 แผงโซลาร์เซลล์น้ีต่างจากแผงโซลาร์เซลล์แบบเดิม        

ท่ีมักจะทำางานเฉพาะในสภาวะท่ีมีแสงจ้า มองเห็นได้ชัด 

และต้องเผชิญกับแสงแดดโดยตรง แต่แผงแบบใหม่ของเขา

ทำามาจากวัสดุท่ีโปร่งแสงสามารถดูดพลังงานจากรังสียูวี        

ท่ีมองไมเ่ห็นผ่านกอ้นเมฆ หรอืจากรงัสยูีว ีท่ีสะท้อนออกมา

จากตึก ถนน และกำาแพงรอบข้างได้ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 

50 เปอรเ์ซน็ตข์องเวลาท้ังหมด เมือ่เทียบกับ 15 - 22 เปอรเ์ซน็ต ์

ท่ีแผงโซลาร์มาตรฐานท่ัวไปผลิตออกมา ซึ่งแสงท่ีเข้ามา   

พวกน้ีจะถกูจับ และแปลงเป็นไฟฟ้าดว้ย เซลลโ์ฟโตวอลเทอิก 

(Photovoltaic) เช่นเดียวกับท่ีพบในแผงโซลาร์เซลล์ท่ัวไป 

และจะสามารถจัดเก็บเป็นพลังงาน หรือใช้ได้ทันทีด้วย    

ความช่วยเหลือของแผงวงจรควบคุมไฟฟ้า

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้
เชิญชวนทุกท่าน ส่งภาพถ่าย

“สงกรานต์ แบบ new normal”
โดยส่งภาพถ่าย จ�านวน 1 ภาพ

พร้อม caption เก๋ๆ หรือข้อความประกอบ 
เพื่อร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ในช่วงที่พวกเรายังคงต้องระวัง
ป้องกันโควิดกันค่ะ

เฉลยคำาตอบฉบับที่ผ่านมา กัสโก้บริการระบบออนไลน์ ด้านไหนบ้าง คำาตอบคือ ถูกทุกข้อ 

เรามีบรกิารออนไลน์ เกีย่วกบัการรบัเรือ่งตดิตอ่รอ้งเรยีน, งานบำารงุรกัษา และงานห้องปฏิบัติ

การวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุก และผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกมีดังนี้ค่ะ

คุณปรียนุช ไทยโส บจก. ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

คุณมัณทนา จูมกุมาร บมจ. มัลติแบกซ์ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

คุณมงคล กลางโยธี บจก. ยันม่าร์ เอส.พี. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

คุณสาวิตรี นางวงษ์ บจก. เทสท์เทค นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

คุณบุญจันทร์ นางวงษ์ บจก. ชินบะ ไอรอนเวิร์ค (ประเทศไทย) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

SCAN QR code ส่งภาพและข้อความมาร่วมสนุกได้ถึง 30 เมษายน 2564 นี้ 

ร่วมลุ้นรางวัลของที่ระลึกจากกัสโก้กันอีกเช่นเคย จำานวน 5 รางวัล นะคะ


