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ปลุกพลังความฟ�ตใหพรอม
แลวมาพ�ชิตเปาหมายรวมกันในงานว��ง
“Chase Your Dream Run ยิ�งว��ง ยิ�งให” ปที่ 2
บทสัมภาษณแนวคิดดีๆ จากผูจัดการเขต 8 ทาน
ผูอยูเบื้องหลังความสำเร็จของศูนยบร�การ
แอคและค็อกพ�ท
โปรแกรมทัวรบินลัดฟาสูญี่ปุนสุดพ�เศษ 5 วัน 4 คืน
กับกิจกรรม JAPAN GO! GO!
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แล้วเช่นกัน บรรยากาศในช่วงฤดูฝนแบบนี้ Close-To ก็ชมุ่ ช�ำ่ ไปด้วย
การท�ำความดีกบั โครงการ 500,000 ซีซี กับ 50 ปี ไทยบริดจสโตน
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อี ก เพี ย ง 1 ครั้ ง ในปี นี้ การได้ ต ่ อ ชี วิ ต ให้ กั บ คนอี ก หลายคนนั้ น
เป็นเรื่องที่ดี อยากให้เพื่อนๆ มาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้
เพือ่ นมนุษย์กนั ค่ะ และส�ำหรับใครทีต่ งั้ เป้าหมายหรือวางแผนอะไรไว้
อย่าลืมท�ำให้สำ� เร็จนะคะ
หลายๆ คนได้ยินข่าวแล้วว่าพลาสติกเป็นอันตรายต่อโลก
และสิง่ มีชวี ติ ร่วมโลกของเรา Close-To ฉบับนีเ้ ราจึงน�ำเรือ่ งราวดีๆ
มาแบ่งปันให้ทุกท่านได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกของเรา
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5 วัน 4 คืน มาให้เพือ่ นๆ ได้เตรียมความพร้อม และรีบสะสมคะแนน
Reward Point ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้ มารีบสะสมคะแนนไป
ตะลุยแดนซากุระกันนะคะ
สุดท้ายนี้ฝากไว้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วอย่าลืมใส่ใจสุขภาพ
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Safety Declaration ของผมคือ

รักษากฎความปลอดภัยให้เป็นแบบอย่าง

“

“

คุณณฐกร รุจนวิรัช
ผู้จัดการโรงงานอาวุโส และปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนงานสนับสนุนการผลิต
บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด (โรงงานหนองแค)

สวัสดีเพื่อนพนักงานบริดจสโตนทุกท่าน
Safety Declaration ของผมคือ “รักษากฎความปลอดภัยให้เป็น
แบบอย่าง” ผมเชื่อว่าทุกท่านย่อมรักตัวเอง และอยากให้ตัวเอง
และคนที่เรารักปลอดภัยจากสิ่งต่างๆ ผนวกกับ DNA ของพวกเรา
คือ “รับใช้สงั คมด้วยคุณภาพทีเ่ หนือกว่า” นัน้ ย่อมต้องส่งผ่านความ
ปลอดภัย ความประทับใจ จนถึงความเชื่อใจไปกับผลิตภัณฑ์และ
บริการทีเ่ รามอบให้กบั ลูกค้า และสังคมจากรุน่ สูร่ นุ่
พวกเราได้พิสูจน์ด้วยการลงมือท�ำมาตลอด 50 ปี ว่าสิ่งที่ผม
กล่าวนี้ไม่ใช่แค่ค�ำพูด และอะไรคือเครื่องยืนยัน?
เราเป็นผู้น�ำทั้งก�ำลังการผลิตในกลุ่มบริดจสโตน และส่วนแบ่ง
การตลาดภายในประเทศ ตลอดจนส่งออกไปกว่า 70 ประเทศ
ทั่วโลก เราต้องผ่านกระบวนการทดสอบ ตรวจสอบทั้งผลิตภัณฑ์
กระบวนการและการบริ ห ารงานด้ า นความปลอดภั ย คุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และธรรมาภิ บ าลตามมาตรฐานสากล และ
ตอบสนองความต้ อ งการที่ ห ลากหลายของแต่ ล ะกลุ ่ ม ลู ก ค้ า
จึ ง มี ก ลุ ่ ม บุ ค คลและองค์ ก รในภาคธุ ร กิ จ และสั ง คม ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ มาติดต่อเยี่ยมชมบริษัทอย่างต่อเนื่อง ยังไม่รวม
กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ตา่ งๆ มากมาย ทีบ่ คุ ลากรของเราด�ำเนินการ
ในนามบริ ษั ท และโดยส่ ว นตั ว ซึ่ ง ปรากฎการณ์ ที่ เ ป็ น อยู ่ นี้

เพราะเรายึดถือปฏิบตั ติ ามปรัชญาองค์กร และน�ำมาพัฒนาบุคลากร
อยู่ตลอดเวลา
อย่างไรก็ดี โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเรา
ก�ำลังเผชิญความท้าทายนี้อยู่ จะเห็นได้จากครึ่งปีที่ผ่านมา ทั่วโลก
ได้รับผลกระทบจากการปรับตัวทางเศรษฐกิจและการเผชิญหน้า
ของประเทศมหาอ�ำนาจ รวมทั้งตลาดยางรถยนต์ด้วยเช่นกัน ท�ำให้
มีการแข่งขันที่สูงขึ้น
เพื่ อ รั ก ษาความเป็ น ที่ ห นึ่ ง ในตลาดยางรถยนต์ เราจ�ำ เป็ น
ต้องพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในทุกมิติ ตั้งแต่กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การขาย การส่งมอบ และบริการ ซึ่งพวกเราคง
ได้เห็นหรือมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้น และที่จะมี
การเปลีย่ นแปลงต่อไปทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
ผมขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านที่รักการเรียนรู้ ปรับตัว
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ พัฒนาการสื่อสารของทีมงาน
สร้ า งสรรค์ คุ ณ ภาพการผลิ ต “ยางรถยนต์ ชั้ น น� ำ ” และบริ ก ารสู ่
“ระดับพรีเมียม” ให้เป็นทีย่ อมรับของสังคมเช่นนีแ้ ละตลอดไป
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ข่าวสารบริดจสโตน
สวัสดีเพือ่ นๆ ชาวบริดจสโตนทุกท่าน วันนีท้ างทีมงานวารสาร Close - To ได้รวบรวมเรือ่ งราวทีส่ ำ� คัญของทุกบริษทั ในเครือฯ มาบอกเล่ากันเช่นเคย
รวมถึงโครงการ 500,000 ซีซี กับ 50 ปี ไทยบริดจสโตน ที่เดินทางมาเกินเป้าหมายแล้ว นอกจากนี้เรายังมีไอเดียในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
เพือ่ โลกทีน่ า่ อยูก่ บั เทรนด์ Zero Waste และวิธกี ารดูแลสิง่ แวดล้อมง่ายๆ คุณก็ทำ� ได้...เรือ่ งราวจะเป็นอย่างไรนัน้ ไปติดตามกันเลยค่ะ

TBSCR World Environment Day 2019
“Beat Air Pollution : หยุดหมอกควันและอากาศพิษ
เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

500,000 ซีซี กับ 50 ปี ไทยบริดจสโตน

“โครงการ 500,000 ซีซี กับ 50 ปี ไทยบริดจสโตน” เดินทางมา
เกินเป้าหมายแล้ว มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจากทั้ง 4 บริษัทในเครือฯ
อยู ่ ที่ 1,144 คน ยอดบริ จ าคโลหิ ต สะสมอยู ่ ที่ 508,600 ซี ซี
และยังเหลือการบริจาคโลหิตอีก 1 ครั้ง ในปีนี้ ซึ่งสามารถติดตาม
ข่าวการประชาสัมพันธ์ได้จากแต่ละบริษทั มาร่วมกันส่งมอบความรัก
และต่อชีวติ ให้กบั เพือ่ นมนุษย์ดว้ ยการบริจาคโลหิตกันนะคะ
เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา ทางบริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด
(โรงงานรังสิต) ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมและเกมส์ต่างๆ
ให้เพื่อนพนักงานได้ร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลมากมาย ได้รับ
กระแสตอบรั บ ที่ ดี เ ยี่ ย ม อี ก ทั้ ง ยั ง มี กิ จ กรรมรณรงค์ ล ดการใช้
ถุงพลาสติก แก้วน�้ำพลาสติก เพื่อลดการเกิดของเสีย งานนี้ต้อง
ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านและเพื่อนพนักงานทุกท่านที่ท�ำให้
กิจกรรมวันสิง่ แวดล้อมโลกในปีนี้ สนุกสนาน มีสสี นั แล้วพบกันใหม่
กับกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมใหม่ได้ในครัง้ หน้านะคะ
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ขอขอบคุณผูบ้ ริจาคโลหิตทุกท่านจากใจ

500,000 ซีซี กับ 50 ปี ไทยบริดจสโตน
ไม่ได้แค่ให้ แต่เราได้ดว้ ย
ได้

ให้รา่ งกายสร้าง
เม็ดเลือดใหม่

ได้

ตรวจสุขภาพ
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O AB

ได้

ทราบหมู่
เลือด

ได้
ให้ชวี ติ

2019 GREEN BRAIN TOGETHER CARE CARBON
มาทางด้านโรงงานหนองแคกันบ้าง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้มี
การจัดกิจกรรม “2019 GREEN BRAIN TOGETHER CARE CARBON”
ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จ.สระบุรี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ
ดูแลพืน้ ทีส่ เี ขียวสร้างจิตส�ำนึกและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกันโดยมีน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ และโรงเรียนคอตันคลอง 27 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ในช่วงเช้าน้องๆ ได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า ยกตัวอย่างวิธกี ารลดใช้กระดาษ
ซึง่ เป็นเรือ่ งง่ายๆ ใกล้ตวั ส่วนช่วงบ่ายเป็นช่วงของกิจกรรมกลุม่ สร้างสรรค์ เด็กๆ
จะได้ช่วยกันท�ำกระดาษสาด้วยตนเองและน�ำกระดาษนั้นมาท�ำเป็นสมุดใช้
ในกิจกรรม นับว่าเป็นกิจกรรมดีๆเพื่อตอบแทนสังคม ภายใต้เจตนารมณ์ของ
บริดจสโตน “Our Way to Serve” ส่งเสริมการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างแท้จริง

ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 21

จากการประสานความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของเหล่ า สมาชิ ก ชมรมวิ่ ง
ไทยบริดจสโตนทั้งโรงงานรังสิตและหนองแค สู่การร่วมงาน ธัญญารักษ์
มินมิ าราธอน ครัง้ ที่ 21 ณ สถานบ�ำบัดรักษาและฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเงินรายได้มาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงวัสดุอปุ กรณ์ในการพัฒนาอาชีพให้แก่ผปู้ ว่ ย
ทีโ่ รงพยาบาลธัญญารักษ์ ซึง่ งานนีม้ ผี เู้ ข้าร่วมงานอย่างคับคัง่ ทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน และที่ขาดไม่ได้คือพี่น้องชมรมวิ่งของพวกเราด้วยเช่นกัน นอกจาก
จะวิ่งอิ่มบุญแล้ว งานนี้ไม่ได้กลับบ้านกันมือเปล่า เพราะประธานชมรมวิ่ง
ไทยบริดจสโตนรังสิต หรือคุณอดิศักดิ์ ปิ่นเจริญ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
ประเภท อายุ 50 ปี 10.5 กิโลเมตร มาฝากพวกเราได้อย่างน่าภูมใิ จ งานนี้
ยิม้ แก้มปริ ชูถว้ ยกันอย่างภาคภูมเิ ลยส�ำหรับพีน่ อ้ งไทยบริดจสโตนของเรา

MD Town Hall Meeting

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท บริดจสโตนเซลส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้จดั กิจกรรม “MD Town Hall Meeting”
โดย มร. ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ฯ ได้ชแี้ จง
สถานการณ์ทางการตลาดรวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ
ในปั จ จุ บั น รวมถึ ง สร้ า งที ม เวิ ร ์ ค ที่ แ ข็ ง แกร่ ง และยั ง
เปิดโอกาสให้พนักงานได้รว่ มถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการด�ำเนินงานในบริษัทฯ
ร่วมกัน
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บริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด
“โครงการบริ ด จสโตนรั ก ษ์ บ ้ า นเกิ ด ” ด�ำเนินการมา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเข้ า สู ่ ป ี ที่ 4 แล้ ว โดยปี นี้ มี โ ครงการที่ ไ ด้ รั บ
การสนับสนุนทั้งหมด 5 ทีม ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ พนักงาน
ทุกท่านทีม่ จี ติ อาสา ให้ความส�ำคัญส�ำนึกรักษ์บา้ นเกิด ร่วมส่ง
ผลงานทีเ่ ป็นประโยชน์เพือ่ กลับไปพัฒนาความเป็นอยูข่ องชุมชน
บ้านเกิดของตนให้ดขี นึ้
วั น นี้ ข อพาเพื่ อ นๆไปชมผลงานของเพื่ อ นพนั ก งานจากบริ ษั ท
ทีบีเอสซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด ที่ได้รับคัดเลือก ร่วมมือร่วมใจกันด�ำเนินงาน
ถึง 2 โครงการ โครงการแรก คือ โครงการก่อสร้างฝายระบายน�้ำล้น
ณ บ้านห้วยโก จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา
เพือ่ ช่วยเหลือชุมชนบ้านห้วยโกให้ได้รบั ความสะดวกสบายในการเดินทาง
และสร้างวิถีชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากเดิมมีน�้ำไหลกัดเซาะถนน ท�ำให้พืชผล
ทางเกษตรได้รบั ความเสียหาย และเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุในการสัญจร
ไปมาของชาวบ้าน และอีกหนึง่ โครงการ คือ โครงการทางเดินเพือ่ อนาคต
ด้วยการสร้างทางเดิน/วิ่ง ออกก�ำลังกายมีเสียงจากยางรถยนต์รีไซเคิล
ส่งมอบให้กับโรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการล�ำปาง
จ.ล�ำปาง เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา ส�ำหรับความพิเศษของทางเดินนี้
คือ มี Braille Block จะมีเสียงแจ้งเตือนเมือ่ น้องๆ นักเรียนเปลีย่ นทิศทาง
ในขณะเคลือ่ นไหว นอกจากนีเ้ พือ่ นๆ พนักงาน ของเรายังใจดีมอบของใช้
ทีจ่ ำ� เป็นให้กบั น้องๆ ไว้ใช้อกี ด้วย

โครงการทางเดิน
เพือ่ อนาคต

โครงการก่อสร้าง
ฝายระบายน�ำ้ ล้น
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สมัครไดที่นี่

บริดจสโตนจัดงานวิง่
“Chase Your Dream Run ยิง่ วิง่ ยิง่ ให้” ปีที่ 2
ร่วมวิง่ ปลุกพลังความฟิต เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของน้องๆ

8สถานทีธั่ เทศบาลตำบลบางปู
นวาคม 2562
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ฮาลฟมาราธอน 21.1 กม.
มินิมาราธอน 13.4 กม.
เดิน-วิ่งเพ�อสุขภาพ 5.6 กม.

ปลุกพลังความฟิตให้พร้อม แล้วมาพิชติ เป้าหมายร่วมกัน! ในงาน
วิง่ “Chase Your Dream Run ยิง่ วิง่ ยิง่ ให้” ปีที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่
8 ธันวาคมนี้ กับเส้นทางวิง่ ใหม่ทอี่ ยากชวนให้เพือ่ นๆทุกคนมาสัมผัส
ประสบการณ์ความฟิน วิ่งลัดเลาะทะเล ณ เทศบาลต�ำบลบางปู
จ.สมุทรปราการ

คาสมัคร 699 บาท
คาสมัคร 599 บาท
คาสมัคร 499 บาท

เสื้อ RACER
เหรียญที่ระลึก
หลังวิ่งเขาเสนชัย

เสื้อ FINISHER
21.1 กม.

โดยการวิง่ ทุกๆ 1 กิโลเมตร บริดจสโตนจะมอบเงิน 20 บาท เพือ่
น�ำไปพัฒนาคุณภาพชีวติ ของน้องๆ สร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ให้
กับโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินวี นาราม จ.กาญจนบุรี
และในปีนี้บริดจสโตนจัดเต็มให้นักวิ่งสายบุญกับ 2 กิจกรรมหลัก
คือ แข่งขันจริงในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ เทศบาลต�ำบลบางปู
จ.สมุทรปราการ และ “1 Year to Go!” Virtual Run (วิง่ ทีไ่ หน เมือ่ ไหร่ ก็ได้)
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหยิบยื่นโอกาสให้กับน้องๆ “ยิ่งวิ่งยิ่งให้”
ไปกับบริดจสโตนด้วยกันนะคะ

ข่าวสารบริดจสโตน
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บริดจสโตนสนับสนุนทีมแข่งระดับโลก
ระเบิดศึกความมันส์สุดยอดความเร็วทางเรียบ
“Super GT Series 2019”
ส่วนข่าวนีค้ อื เรือ่ งราวการตอกย�ำ้ ความเป็นแบรนด์ระดับโลกของบริดจสโตน
กับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับโลก “ซูเปอร์ จีที เรซ (Super GT Race 2019)”
ระหว่างวันที่ 30 มิถนุ ายน - 1 กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชัน่ แนล
เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ บริดจสโตนในฐานะผู้สนับยางรถยนต์ POTENZA ให้กับ
ทีมนักแข่ง พร้อมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน และสื่อมวลชนเดินทางไปร่วม
เปิดประสบการณ์ชมการแข่งขันรถยนต์พร้อมส่งแรงเชียร์ทมี นักแข่งทีบ่ ริดจสโตน
สนับสนุนยาง ในรุ่น GT 500 และ GT 300 ถึงขอบสนาม เรียกว่ามันส์และ
ลุน้ กันสุดๆ ไปเลย…
บริดจสโตนเรายังคงให้การสนับสนุนยางรถยนต์ ให้กบั ทีมนักแข่ง ซูเปอร์ จีที เรซ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ POTENZA ยางสุดยอดนวัตกรรมที่มีคุณสมบัติอัน
โดดเด่นด้วยสมรรถนะการขับขีด่ ว้ ยความเร็วควบคุมได้อย่างแม่นย�ำในทุกสภาวะ
เป็นบทพิสจู น์สำ� คัญทีแ่ สดงให้เห็นถึงการยอมรับและความไว้วางใจจากนักแข่ง
ระดับโลกเพือ่ คว้าชัยชนะในสนามแข่งครัง้ นี้
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นอกจากนีบ้ ริดจสโตนยังเชือ่ มัน่ ว่าการสนับสนุน
วงการกี ฬ ามอเตอร์ ส ปอร์ ต ที่ ก� ำ ลั ง เติ บ โตอย่ า ง
ต่อเนื่องในปัจจุบัน ถือเป็นอีกภาระกิจที่ได้มีส่วน
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว และ
วงการกีฬาในประเทศไทยด้วย

บริดจสโตนและไฟร์สโตน ผนึกก�ำลังพันธมิตร
“The Power Of Unity”
รวมพลังไทยเพื่อฮีโร่ ไทย ไล่ล่าความฝันให้เป็นจริง
บริดจสโตนและไฟร์สโตนยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อ
สนับสนุนวงการกีฬาไทยรอบด้านในทุกมิติ ล่าสุดภายใต้การน�ำโดย
มร. ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด
และบริษทั บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผนึกความร่วม
มือกับคณะกรรมการโอลิมปิก, พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และ
การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย พร้ อ มด้ ว ยพั น ธมิ ต รบริ ษั ท เอกชน
ได้แก่ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย, เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ
สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดตัวโครงการ “The Power Of Unity

รวมพลังไทยเพือ่ ฮีโร่ไทย” สนับสนุนทัพนักกีฬาทีมชาติไทยคว้าชัย
ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์และพาราลิมปิกเกมส์ “โตเกียว2020”
โดยบริดจสโตนเชื่อมั่นในทัพนักกีฬาไทยและพร้อมสนับสนุนคนไทย
ทุกคนในการไล่ลา่ ความฝันให้เป็นจริง

ยาง ECOPIA H/L001 ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ยกระดับมาตรฐานการขับขี่รถอเนกประสงค์ ให้ดีขึ้นไปอีกขั้น

รถ MPV

รถ SUV

รถ CUV

มี ข ่ า วเปิ ด ตั ว ยางรถยนต์ รุ ่ น ใหม่ ล ่ า สุ ด มาฝากเพื่ อ นๆ
กับยางรถยนต์ ECOPIA H/L001 ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับผู้ขับขี่รถอเนกประสงค์ อาทิ
รถ CUV, SUV, MPV และ PPV ซึ่ ง ต้ อ งการสมดุ ล ระหว่ า ง
ความปลอดภัย, อายุการใช้งานที่ยาวนาน และประสิทธิภาพ
การประหยัดเชือ้ เพลิง ยกระดับมาตรฐานการขับขีร่ ถอเนกประสงค์
ของคุณให้ดขี นึ้ ไปอีกขัน้
ด้วยการผสานหลากหลายเทคโนโลยีสุดล�้ำจากบริดจสโตน
ทีต่ งั้ ใจให้ ECOPIA H/L001 เป็นยางรถยนต์ทสี่ ามารถตอบโจทย์
ทุกความต้องการ เพิ่มมาตรฐานความมั่นใจในประสิทธิภาพ
การขับขี่บนถนนเปียก ช่วยให้เกาะถนนยิ่งขึ้น ปลอดภัยยิ่งกว่า
ออกแบบบล็อกดอกยางแบบใหม่ เพื่อป้องกันการบิดตัวของ
หน้ายาง ท�ำให้ระยะเบรคสัน้ ลงกว่าเดิม เน้นย�ำ้ ด้านความปลอดภัย
นอกจากนีย้ งั ช่วยให้การขับขีน่ มุ่ สบายยิง่ กว่า

รถ PPV
เพิ่มความนุ่มนวล ขับสนุกทุกสไตล์การขับขี่ จากการออกแบบ
ลายดอกยางทีช่ ว่ ยลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ และเสริมเนือ้ ยางบริเวณ
แก้มยางเพือ่ ลดแรงสัน่ สะเทือน โดยยังคงไว้ซงึ่ ประสิทธิภาพของการ
ทรงตัวขณะขับขี่เป็นอย่างดี จึงช่วยป้องกันอาการโคลงของรถ และ
ทีส่ ำ� คัญ ECOPIA H/L001 ยังสามารถยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน
กว่า ช่วยลดการสูญเสียพลังงานความร้อนในเนือ้ ยาง จึงช่วยประหยัด
น�ำ้ มันได้มากกว่า
ECOPIA H/L001 สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์กว่า 20 ปีของบริดจสโตน ในการพัฒนายางทีเ่ พียบพร้อม
ไปด้วยประสิทธิภาพรอบด้าน ส�ำหรับรถอเนกประสงค์ สมรรถนะสูง
ทีป่ รับแต่งตามความต้องการของผูข้ บั ขีซ่ งึ่ “ใฝ่หาความสมบูรณ์แบบ”
ได้อย่างลงตัว

ข่าวสารบริดจสโตน
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Good Health, Good Life

ดูแลสิ่งแวดล้อมง่ายๆ คุณก็ท�ำได้ แค่ลงมือท�ำ!
ปัญหาขยะ เป็นปัญหาใหญ่ที่มนุษย์เราสร้างขึ้นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร
และเครือ่ งดืม่ รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์อนื่ ๆ ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หรือต้องใช้เวลานานในการย่อยสลาย วันนีเ้ รามีวธิ งี า่ ยๆ ทีเ่ ราเอง
ก็สามารถช่วยโลกได้ มาฝากกันค่ะ

1

2

ใช้กระดาษทั้งสองด้าน
ก่อนจะทิ้ง

กระบวนการผลิ ต กระดาษมี ส ่ ว นที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การตั ด ต้ น ไม้
เพราะฉะนั้นเราจะต้องแน่ใจว่ากระดาษแต่ละแผ่นได้ถูกใช้อย่าง
คุ ้ ม ค่ า ที่ สุ ด แล้ ว เพราะหากเราละเลยเรื่ อ งนี้ ไ ป การตั ด ต้ น ไม้
เพื่อท�ำกระดาษก็จะต้องมีเพิ่มมากขึ้น รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม
ก็อย่าลืมใช้กระดาษทัง้ สองด้านก่อนจะทิง้

พกถุงผ้า

งดใช้ถุงพลาสติก

เลือกใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ปัจจุบันถุงผ้ามีหลาย
รูปแบบและมีความน่ารักแตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นเลือกใช้
ถุงผ้าให้เหมาะกับการใช้งาน พกถุงผ้ามาท�ำงานแบบชิคๆ หรือพกถุง
ผ้าเมือ่ ไปจ่ายตลาดหรือเดินห้างสรรพสินค้า ทีส่ ำ� คัญห้างสรรพสินค้า
บางทีก่ ม็ กี ารรณรงค์ลดใช้ถงุ พลาสติกด้วยการเพิม่ คะแนนสะสมให้
ลูกค้า แค่เราพกถุงผ้าและลดใช้ถงุ พลาสติกมีแต่เรือ่ งดีๆ ทัง้ นัน้ เลย

3

หลีกเลี่ยงการใช้โฟม

เปลี่ยนมาใช้ปิ่นโตหรือเบนโตะ

โฟม นอกจากจะย่อยสลายยากแล้วเมือ่ น�ำมาใช้บรรจุอาหารร้อน
ยั ง มี ส ารที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด มะเร็ ง อี ก ด้ ว ย เพราะฉะนั้ น เลิ ก ใช้ โ ฟมแล้ ว
หันมาใช้ปน่ิ โต หรือเบนโตะ ในการใส่อาหาร นอกจากนีย้ งั มีชดุ ช้อนส้อม
ที่สะดวกต่อการใช้งานและง่ายต่อการพกพาอีกด้วย ที่ส�ำคัญเมื่อเรา
พกปิ่นโตหรือเบนโตะ อย่าใช้ถุงพลาสติก ให้ใช้ถุงผ้าหรือห่อด้วย
ผ้ามานะคะ
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4

พกกระติกน�้ำมาท�ำงาน

กระติกน�้ำหรือแก้วน�้ำมีทั้งเก็บความเย็นและเก็บความร้อน
พกกระติกน�ำ้ มาท�ำงาน จะใส่ชา กาแฟ หรือน�ำ้ เปล่าก็สะดวกทัง้ นัน้
ทีส่ ำ� คัญการพกกระติกน�ำ้ ให้เป็นนิสยั ไม่ได้ชว่ ยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
เพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยฝึกให้เราเป็นคนดื่มน�้ำบ่อยๆ ช่วยเพิ่ม
ปริมาณน�ำ้ ในร่างกาย ส่งผลให้ผวิ พรรณเต่งตึง ดูสขุ ภาพดีได้อกี ด้วย

หลอกพกพา

เลิกใช้หลอดพลาสติก

5

แม้ว่าหลอดดูดน�้ำพลาสติกจะเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเล็กๆ แต่ก็
สามารถสร้างขยะได้ในปริมาณทีม่ ากมายมหาศาล เพราะไม่สามารถ
ย่อยสลายได้ เอาไปรีไซเคิลไม่ได้อกี ด้วย เปลีย่ นมาใช้หลอดรักษ์โลก
อย่างหลอดสแตนเลสหรือหลอดซิลโิ คนทีส่ ามารถใช้ซำ�้ ได้ ปัจจุบนั มี
หลายรูปแบบ และสามารถหาซือ้ ได้งา่ ยอีกด้วย

พกผ้าเช็ดหน้า

แทนกระดาษทิชชู่เปียก

6

กระดาษทิชชู่เปียกที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกอาจจะสะดวก
ต่อการใช้งาน แต่รู้ไหมว่ากระดาษทิชชู่เปียกนั้นไม่ย่อยสลายนั้น
ท�ำให้เราสร้างขยะเพิม่ มากขึน้ เปลีย่ นจากการพกกระดาษทิชชูเ่ ปียก
ไว้ในกระเป๋า มาพกผ้าเช็ดหน้าทีส่ ามารถซักแล้วใช้ได้ใหม่ แถมยัง
ไม่สร้างขยะให้โลกได้อกี ด้วย

ปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆ ไว้บนโต๊ะท�ำงาน

7

การปลู ก ต้ น ไม้ น อกจากจะเป็ น การสร้ า งบรรยากาศให้
สดชื่นแล้ว ยังช่วยฟอกอากาศให้เราได้ด้วย เพราะต้นไม้จะดูด
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ปใช้ ใ นการสั ง เคราะห์ แ สง ต้ น ไม้
ยิง่ ปลูกเยอะ จะยิง่ ช่วยให้อากาศบริสทุ ธิอ์ กี ด้วย

แต่ละวิธใี นการทีจ่ ะดูแลสิง่ แวดล้อมของเรานัน้ เป็นสิง่ ใกล้ตวั ทัง้ นัน้ เลย
สามารถท�ำได้ทั้งที่ท�ำงานหรือที่บ้านก็ ได้ เพราะฉะนั้นไม่ยากค่ะ ถ้าเรา
จะเป็นส่วนหนึง่ ในการทีจ่ ะช่วยโลกของเราให้ปลอดขยะและปลอดมลภาวะ
เพียงเราช่วยกันคนละไม้คนละมือก็สามารถช่วยโลกได้แล้ว อยากให้
เพือ่ นๆ พนักงานมาร่วมกันเพือ่ โลกของเรากันค่ะ
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Best Job Ever

“ต่อยอดความส�ำเร็จ

รวมพลังสู่การเป็นศูนย์บริการครบวงจร”
ปัจจุบันต้องยอมรับว่าธุรกิจศูนย์บริการ
ยางรถยนต์นั้นมีการแข่งขันกันสูงมาก ส�ำหรับ
บริดจสโตน เราต่อยอดความส�ำเร็จด้วยการ
เสริมความแกร่ง ผนึกก�ำลังระหว่างศูนย์บริการ
ค็ อ กพิ ท สู ่ ก ารเป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ารยางรถยนต์
มาตรฐานสูง เข้ากับศูนย์บำ� รุงรักษารถยนต์แอค
สู ่ ก ารเป็ น ศู น ย์ บ� ำ รุ ง รั ก ษารถยนต์ ค รบวงจร
พร้ อ มปรั บ ปรุ ง ภาพลั ก ษณ์ แ ละมาตรฐาน
การบริการที่ทันสมัย ขยายสาขาครอบคลุม
การให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ

Close-To ฉบับนี้ จะพาเพือ่ นๆ ไปท�ำความรูจ้ กั กับผูจ้ ดั การเขตทัง้ 8 ท่าน ผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังภารกิจการบริหารงานศูนย์บำ� รุงรักษารถยนต์แอคและ
ศูนย์บริการยางรถยนต์คอ็ กพิท ทุกสาขาทัว่ ประเทศภายใต้การบริหารงานของบริษทั บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จ�ำกัด พร้อมเผยเคล็ดลับ
สไตล์การท�ำงานเพือ่ ความส�ำเร็จ

แนวคิดสู่ความส�ำเร็จสไตล์ผู้จัดการเขตทั้ง 8 ท่าน
สร้างผลงานและวิธกี ารจัดการกับอุปสรรค
ผมใช้หลักการ 5 S
1.Sales เน้นการวางแผน มอบหมาย ติดตามยอดขายอย่างต่อเนือ่ ง
2.Service ให้ความส�ำคัญมาตรฐานการท�ำงานและการสร้าง
ความประทับใจให้กบั ลูกค้า
คุณเกษม ชนะเวศน์พงษ์ 3.Store เน้นความสะอาด ความเป็นระเบียบ โดยใช้หลัก 5 ส
ผูจ้ ดั การเขตกรุงเทพฯและ
4.Staff เน้นการพัฒนา ทักษะ ทัศนคติในการท�ำงาน ด้านเทคนิค
ปริมณฑล รวม 9 สาขา
การขาย บริการ  
5.Stock การควบคุมให้ได้ตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดและเก็บสินค้าให้กบั ความต้องการ
ของลูกค้า ผมจะใช้หลัก วิเคราะห์ วางแผน การติดตาม เพือ่ รับมือกับอุปสรรค
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
การเป็นหัวหน้า ต้องท�ำให้พนักงาน ยอมรับ และเชือ่ ถือ ให้คำ� ปรึกษาช่วยเหลือ
แก้ปญ
ั หา และผลักดัน ให้พนักงานมีอนาคฅทีด่ ี
สร้างผลงานและวิธกี ารจัดการกับอุปสรรค
พัฒนาศูนย์บริการให้เป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า
และพร้ อ มน� ำ ค� ำ สั่ ง นโยบายไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ
ให้เกิดผลส�ำเร็จ
วิธกี ารจัดการกับอุปสรรคคือ ไม่เป็นต้นเหตุ
อุปสรรคของทีม, ตรวจสอบติดตามปัญหา, สือ่ สาร
ท�ำความเข้าใจ
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สร้างผลงานและวิธกี ารจัดการกับอุปสรรค
พั ฒ น า พ นั ก ง า น
ให้ ป ฎิ บั ติ ง านให้ ไ ด้ ตาม
มาตรฐาน รักษาคุณภาพ คุณไพบูรณ์ สิทธิโชคเจริญดี
การบริการ เพือ่ สร้างความ ผูจ้ ดั การเขตกรุงเทพฯและภาคกลาง
เชื่อมั่นและการไว้วางใจ รวม 9 สาขา
ของลูกค้า รับฟังปัญหาต่างๆ น�ำมาวิเคราะห์ วางแผน
และแก้ปญ
ั หา
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
Teamwork เข้าใจการท�ำงาน เป้าหมายชัดเจน
แสดงความคิดเห็น สนับสนุนการท�ำงาน พัฒนาทีมงาน
เป็นผูน้ ำ� ทีด่ ี  

เคล็ดลับความส�ำเร็จ
ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง เผยแพร่ความรูต้ อ่ ลูกทีม
ให้ความส�ำคัญกับลูกค้าและลูกทีม รับฟังปัญหา
และความต้องการของเขา เพราะลูกค้าในอนาคต
มาจากประสบการณ์ของลูกค้าในวันนี้
คุณเอนก วิวฒ
ั น์วรพงศ์

ผูจ้ ดั การเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
และภาคตะวันตก รวม 9 สาขา

สร้างผลงานและวิธกี ารจัดการกับอุปสรรค
ภายใต้ 12 สาขาทีผ่ มดูแล ผมมีเป้าหมายดังนี้ สาขาต้องเป็นผูน้ ำ� ด้านความปลอดภัย และ เป็นผูน้ ำ�
ด้านการบริการ เพราะการบริการจะสือ่ ให้เห็นถึงทัศนคติทดี่ ตี อ่ องค์กร
ในการดูแลสาขา ทัง้ 12 สาขานัน้ เป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายมากในการท�ำงาน โดยผมยึดถือหลักการท�ำงาน 4 ข้อ
โดยการเรียบเรียงล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา คือ เร็ว ช้า หนัก เบา
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
Flexible ความยืดหยุน่ ในการท�ำงาน และ การบริหาร สาขา เราต้องยืดหยุน่ ในการท�ำงาน เช่น ยืดหยุน่
ด้านเวลาการท�ำงาน บางครัง้ ต้องท�ำล่วงเวลาบ้าง บางครัง้ ต้องอยูป่ ดิ สาขา

คุณกิตติพงษ์ นามเทพ

ผูจ้ ดั การเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
และภาคตะวันตก รวม 9 สาขา

สร้างผลงานและวิธกี ารจัดการกับอุปสรรค
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการผลั ก ดั น
ศูนย์บริการแอคและค็อกพิท ให้เป็น
ศูนย์บริการที่ผู้ใช้บริการให้ความไว้
วางใจ และเชือ่ ถือคุณภาพและบริการ
น�ำข้อมูลวิเคราะห์เพือ่ หาสาเหตุ
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ วางแผนการ
ท�ำงานพร้อมทั้งปรึกษาหัวหน้างาน
เพือ่ สรุปแนวทางแก้ไข

เคล็ดลับความส�ำเร็จ
สร้ า งความเชื่ อ ถื อ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี กั บ องศ์ ก ร เพื่ อ นร่ ว มงาน
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ส�ำคัญการท�ำงานเป็นทีมมีวินัย
ต่อบทบาทหน้าทีข่ องตัวเอง

คุณชัดชญช์ อรุณวงศ์
ผูจ้ ดั การเขตกรุงเทพฯ
และภาคเหนือตอนล่าง
รวม 10 สาขา

สร้างผลงานและวิธกี ารจัดการ
กับอุปสรรค
การด� ำ เนิ น งานโดยยึ ด หลั ก
พันธกิจของบริษทั และรักษาผลประโยชน์
สนับสนุนให้พนักงานทุกคนเชือ่ มัน่ และรักองค์กร
ยอมรับความเป็นจริงว่าปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว
ให้รีบแก้ไข ที่ส�ำคัญคือทีมจะต้องรับฟังและร่วมกัน
หาทางออกทีด่ ที สี่ ดุ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ เพียงแต่
แค่เราต้องหาให้เจอ
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
ทุกการปฏิบัติจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน/มีการ
วางแผนก่อนลงมือท�ำและด�ำเนินวิถีการท�ำงานให้
สอดคล้องกับปรัชญาขององค์กร

คุณเบญจรงค์ โพธิน์ อ้ ย

ผูจ้ ดั การเขตภาคใต้และกรุงเทพบางส่วน
รวม12 สาขา

คุณฤกษ์ชยั เหลืองภูธน

ผูจ้ ดั การเขตกรุงเทพฯ
และภาคเหนือ
รวม 10 สาขา

สร้างผลงานและวิธกี ารจัดการกับอุปสรรค
บทบาทหน้าทีห่ ลักคือ การสร้างยอดขาย ทัง้ ในส่วนของ tire และ
non-tire ให้กบั ทางบริษทั ฯ เพือ่ สร้างยอดขายรายได้และผลก�ำไรสูงทีส่ ดุ
รวมไปถึงความพึงพอใจของลูกค้า
ปั ญ หาสามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารเตรี ย มพร้ อ ม
จากกระบวนการวิเคราะห์และประเมินแบบ Sensitivity analysis
เพือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หาทีจ่ ะเกิดขึน้ และแก้ไข
เคล็ดลับความส�ำเร็จ
การท�ำงานเป็นทีม (Teamwork) ให้ทุกๆ คนท�ำงานร่วมกันคิด
วิเคราะห์ช่วยเหลือกัน ประสิทธิผลที่ออกมาจะดีกว่าการท�ำงานเพียง
คนเดียวแน่นอน

คุณนเรศ บุญกลิน่ ขจร

ผูจ้ ดั การเขตกรุงเทพฯและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 10 สาขา

สร้างผลงานและวิธกี ารจัดการกับอุปสรรค
กระตุ้นด้านการขายให้บรรลุตามเป้าหมาย
ทีมงานมีความเข้าใจและสามารถบริการลูกค้า
อย่างมัน่ ใจ ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
เก็บรับฟังปัญหาต่างๆ ให้มากทีส่ ดุ คิดแล้ว
ตัดสินใจแก้ไขเอง ปรึกษาผูท้ รี่ มู้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญกว่า
แล้วตัดสินใจ การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลสินค้า
และจัดเก็บปัญหาเพือ่ วิเคราะห์ในการตัดสินใจ

เคล็ดลับความส�ำเร็จ
เดินเข้าหาปัญหาถึงจะแก้ปัญหาได้ สิ่งที่คนอื่นท�ำได้ดีไม่ต้องเสียเวลาคิด
ท�ำตามเลย
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Spotlight

“ความส�ำเร็จไม่ ได้ตกมาจากฟ้า
			แต่มันอยู่ที่การแสวงหาและอดทน”

กริช เสาม่วง วิศวกร บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด (โรงงานรังสิต)

ทีมนักกีฬาพาราลิมปิกทีเ่ ข้าแข่งขัน
Thailand Para Cy-Cling Cup 2019 (Road&Track)

เรื่องราวที่อยากมาแบ่งปันกับ
เพื่อนพนักงาน
ผมท�ำงานที่บริษัท ไทยบริดจสโตนมา
25 ปีแล้ว ปัจจุบนั ผมอายุ 49 ปี และป่วยเป็น
อัมพฤกษ์ (Stroke) จากหลอดเลือดสมองตีบ
ซึ่งโรคนี้เกิดขึ้นหลังจากผมท�ำงานมาได้สัก
ระยะหนึง่ ซึง่ ในระหว่างทีผ่ มป่วยอยูน่ นั้ ผมรูส้ กึ
ประทับใจมากกับเพือ่ นพนักงานส�ำหรับก�ำลัง
ใจทีส่ ง่ มาให้ ผมและบริษทั ฯได้ให้โอกาสผมร่วม
ท�ำงานจนมาถึงปัจจุบนั โดยจุดเริม่ ต้นของความ
ส�ำเร็จของผมนัน้ เริม่ ต้นเมือ่ ตอนอายุ 38 ปี
ย้อนกลับไปเมือ่ ตอนอายุ 38 ปี ร่างกาย
แขนและขาขวาอ่อนแรง ผมไม่สามารถวิง่ หรือ
ปัน่ จักรยานได้เหมือนก่อน ท�ำได้เพียงเดินช้าๆ
เท่านั้น ผมรู้สึกท้อแท้กับชีวิตเคยคิดอยาก
ฆ่าตัวตายมาแล้ว..แต่ครอบครัวและเพื่อนๆ
ฉุ ด ผมกลั บ มาสู ้ อี ก ครั้ ง ผมพบหมอท� ำ
กายภาพ ออกก�ำลังกาย ฝึกเดิน หัดเขียน
กิ น ข้ า ว แต่ ง ตั ว ด้ ว ยตั ว เองและใช้ ชี วิ ต
ประจ�ำวันด้วยมือข้างซ้ายที่เหลืออยู่ ตลอด
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วันนี้ทางทีมงาน Close-To มีเรื่องราวดีๆ ของพนักงาน
ไทยบริดจสโตน ผูท้ หี่ ลงรักกีฬาปัน่ จักรยานเสือหมอบ และ
ลุกขึ้นมาต่อสู้กับอาการป่วยโรคอัมพฤกษ์ จนตอนนี้
สามารถท�ำความฝันของเขาจนส�ำเร็จในการรับใช้ชาติ
ในนามนักกีฬาทีมชาติไทยการแข่งขันกีฬาจักรยาน
นานาชาติ “คุณกริช เสาม่วง” พนักงานบริษัท
ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด โรงงานรังสิต
การแข่งขันจักรยานนานาชาติ รายการ Thailand Para
Cy-Cling Cup 2019 (Road&Track) ในนามทีมชาติไทย

ระยะเวลา 8 ปีเต็ม ร่างกายเริม่ ฟืน้ ฟูแข็งแรง
มากขึ้นจนวันหนึ่งได้มีโอกาสปั่นจักรยานพับ
คันเล็กๆ ท�ำให้หวั ใจผมพองโตเต็มเปีย่ มด้วย
ความหวังว่าจะกลับมาปัน่ เสือหมอบคูใ่ จคันเดิม
ได้อกี ครัง้ ผมตืน่ ตี 5 ทุกวัน ใช้เวลา 1 ชัว่ โมงปัน่
จักรยานด้วยระยะทาง 24 กิโลเมตรก่อนไปท�ำงาน
ตอนเช้า ฝึกซ้อมจักรยานพับคันเล็ก 1 ปีเต็ม
ผมเริม่ มัน่ ใจว่า ผมสามารถกลับไปขีเ่ สือหมอบ
คันเก่าของผมได้ ผมใช้เวลาอีก 2 ปีเต็ม ตามแผน
ในหนังสือฝึกจักรยาน ผมเข้าร่วมปัน่ กับทีม 2WD
นักปัน่ ทีม่ สี มาชิกประมาณ 30-40 คน ระยะทาง
100 กิโลเมตร ทุกวันอาทิตย์ โดยมีภรรยานักปัน่
ของผมดูแลไปด้วย...
ต้นปี พ ศ. 2561 (2018) ผมเริม่ ลงสมัคร
แข่งขันกีฬาจักรยานเสือหมอบประเภท Road
Race รายการ ปัน่ เพือ่ ชีวติ Sport Tourism Bike 4
All ชิงถ้วยพระราชทานคะแนนรวม 4 สนาม จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทีส่ มาคมจักรยานแห่งประเทศไทยจัดขึน้
ผมเลือกสมัครประเภท AV 30 ระยะ 80
กิโลเมตร ทัง้ หมด 4 สนาม ความตัง้ ใจของผม

ไม่ได้หวังเรือ่ งถ้วยรางวัล ขอแค่ทำ� เวลาความเร็ว
ไม่ตำ�่ กว่า 30 กม./ชัว่ โมง แข่งขันกับนักกีฬา
ทีร่ า่ งกายปกติ ด้วยแรงขาเพียงข้างเดียว
ในปี 2562 ผมได้มโี อกาสเข้าร่วมแข่งขัน
คัดเลือก เพื่อหานักกีฬาจักรยานคนพิการ
หน้าใหม่กับสมาคมกีฬาจักรยานคนพิการ
แห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทย
และผมผ่านการคัดเลือกจากสมาคมฯ ให้ลง
แข่งขันรายการ จักรยานนานาชาติ Thailand
Para Cycling Cup 2019 Road & Track
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแข่งขันครั้งแรกที่
จัดหวัดสุพรรณบุรี จัดขึน้ วันที่ 24-26 มิถนุ ายน
2562 ผมลงแข่งประเภท Time Trial ระยะทาง
24 กิโลเมตร และ Road Race ระยะทาง
43 กิโลเมตร โดยมีคณะกรรมการจาก UCI
(Union Cycliste International) มาบันทึก
ผลการแข่งขัน
นี้ คื อ ความภาคภู มิ ใ จที่ สุ ด ในชี วิ ต ของ
คนพิการธรรมดาอย่างผมที่ได้เข้าไปรับใช้
ประเทศชาติในนามทีมชาติไทย มันยิง่ ใหญ่มาก
ส�ำหรับผม

จุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจ
ผมรักในกีฬาจักรยาน ฝันไว้วา่ วันหนึง่ จะกลับมาปัน่ ได้อกี ครัง้
แล้ววันนัน้ ก็มกี จิ กรรมปัน่ เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ โครงการ
ปัน่ เพือ่ พ่อ Bike For Dad จุดประกายให้ผมอยากกลับมาปัน่ เพือ่ ถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ แรงบันดาลใจของผมก้าวเข้าสูส่ นาม
แข่งขัน คือ ผมได้อา่ นหนังสือพิมพ์กฬี าฉบับหนึง่ ลงข่าว จะจัดการ
แข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 50 ปี ผมเลยเริ่ม
วางเป้าหมายอีก 3 ปี อายุ 50 ปีผมจะลงแข่งรายการนีใ้ ห้ได้ครับ
เพราะผมตัง้ ใจว่าถึงร่างกายจะพิการ แต่ใจผมเป็นนักสูค้ รับ

คุณกริชกับนักปัน่ จักรยานจากประเทศสหรัฐอาหรับอามิเรสต์

ข้อจ�ำกัดส่วนตัวที่มีผลต่อการใช้ชีวิต

ผลงานโดดเด่น
ข้อจ�ำกัดของผมคือทางด้านกายภาพครับ ปัจจัยที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ

แขน มือ และขาของผมอ่อนแรงขยับแทบ
ไม่ได้เลย มือใช้ได้แค่ก�ำ Hand จักรยาน
ไม่สามารถ หยิบจับกระบอกน�้ำดื่มได้ และ
เปลีย่ นเกียร์ไม่ได้ ผมจึงต้องฝึกซ้อมด้วยเกียร์
เดียวทีต่ งั้ ไว้ตงั้ แต่ก่อนออกปั่นเท่านัน้ แต่นนั่
มันก็ทำ� ให้ผมแข็งแกร่งขึน้ เท้าขวาไม่สามารถ
วางบนแป้นบันไดรถได้ ตลอดเวลาที่ฝึกซ้อม
มีกระเป๋าเป้น�้ำดื่ม ที่ใช้ได้ดีโดยไม่ต้องจอด
จักรยานเพือ่ ดืม่ น�ำ้ แต่ไม่คล่องตัวส�ำหรับนักปัน่
และใช้รองเท้าคลีททีเ่ ป็นตัวล็อคไม่ให้เท้าหลุด
จากบันได ปัจจุบนั ผมและเพือ่ นๆ ช่วยกันคิด
นวัตกรรม ต่อท่อน�ำ้ ดืม่ ทีส่ ามารถดืม่ ได้เลยโดย
ไม่ตอ้ งใช้มอื และเป้นำ�้ อีกต่อไป และเกียร์ได้คดิ
วิธปี รับเปลีย่ นมาใช้มอื ซ้ายแทนมือขวา ทุกวันนี้
ผมปัน่ จักรยานอย่างมีความสุขมากครับ

ผมคิดว่า ผมประสบความส�ำเร็จตั้งแต่
แข่งขันรายการ Sport Tourism Bike 4 All
ทัง้ 4 สนามแล้ว ผมท�ำได้ตามเป้าหมายทีว่ างไว้
แต่สิ่งที่เหนือความคาดหมายคือการได้ลง
แข่งขันจักรยานนานาชาติ รายการ Thailand
Para Cy-Cling Cup 2019 ( Road&Track)
ในนามทีมชาติไทย ผมอยากบอกว่า ระยะ
เวลา และอายุไม่ใช่อปุ สรรคของความส�ำเร็จ
แต่กลับเป็นปัจจัยเหล่านีต้ า่ งหากครับ ทีท่ ำ� ให้ผม
ประสบความส�ำเร็จได้ คือ ความอดทน มุง่ มัน่
ไม่หยุดพัฒนา เพิ่มพูนทักษะ ขยันฝึกซ้อม
อดทนต่ อ ความเหน็ ด เหนื่ อ ย และหั ว ใจที่
ไม่ยอมแพ้

ความสุขที่ ได้รับจากการไม่ย่อท้อ
ผมได้ทำ� ในสิง่ ทีร่ กั ในทุกๆ วัน จักรยานท�ำให้
ผมพบเจอเพือ่ นใหม่อยูเ่ สมอ แชร์เรือ่ งราวของผม
สู่นักปั่นคนอื่น และความสุขที่ยิ่งใหญ่เหนือ
ความคาดหมายใดๆ คือได้เข้าไปท�ำหน้าที่
นักกีฬาทีมชาติไทยที่ท�ำให้คนพิการอย่างผม
ภาคภูมใิ จทีส่ ดุ ถ้าวันนัน้ ผมไม่ลกุ ขึน้ มาต่อสูก้ บั
ความพิการ ผมคงเป็นคนไร้คา่ ทีไ่ ม่มจี ดุ หมายใน
ชีวติ ตลอดไป ผมอยากให้เรือ่ งราวในชีวติ ของผม
ที่ต้องรับมือกับความพิการด้วยโรคอัมพฤกษ์
อย่างกระทันหันด้วยวัยแค่ 38 ปี เป็นเรือ่ งราว
ให้เพือ่ นๆ มีพลังใจกันไม่มากก็นอ้ ยครับ

คอลัมน์นี้ เปิดเวทีให้คุณได้โชว์ของ...หากคุณเป็นคนที่มีความถนัดด้านไหนหรือมีความรู้เรื่องอะไร อยากมาเล่าแบ่งปัน
ให้เพือ่ นๆคนอืน่ ได้รู้ ไม่วา่ จะเป็นการถ่ายภาพ, ดนตรี, กีฬา ฯลฯ เพียงส่งเรือ่ งราวของคุณพร้อมชือ่ - นามสกุล และบริษทั
มาได้ที่อีเมล chamaiporn.meeprayad@bridgestone.com ผลงานไหนโดนใจเราจะน�ำไปลงวารสาร Close-To
ฉบับเดือนธันวาคม/2562 (1 เรือ่ งต่อ 1 ฉบับ) ร่วมส่งเรือ่ งราวทีค่ ณ
ุ อยากแชร์มาได้ตงั้ แต่วนั นี-้ 15 ตุลาคมนีน้ ะคะ

เรือ่ ง : กริช เสาม่วง
วิศวกร
บริษทั ไทยบริดจสโตน จำ�กัด (โรงงานรังสิต)
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Global News

บริดจสโตนเตรียมพร้อมจัดการต้อนรับ

สู่การแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิก 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น
นับเป็นหนึง่ ในเหตุการณ์ครัง้ ส�ำคัญทีบ่ ริดจสโตน คอร์ปอเรชัน่ ในฐานะผูผ้ ลิตยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก และเป็นผูส้ นับสนุน
โอลิมปิกและพาราลิมปิกระดับโลกอย่างเป็นทางการ จะได้แสดงแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในโอกาสเตรียมความพร้อมนับถอยหลัง 1 ปี ก่อนการ
แข่งขันโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิก 2020 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นที่จะมาถึง เพื่อแสดงให้เห็นการยกระดับของบริษัทสู่การเป็นบริษัทที่
มุง่ เน้นด้านนวัตกรรมและบริษทั ระดับโลกอย่างแท้จริง ทุกกิจกรรมของบริดจสโตนทีเ่ กีย่ วข้องกับการสนับสนุนโอลิมปิกและพาราลิมปิกล้วนกระตุน้
ให้ผู้คนทั่วโลก มุ่งเอาชนะอุปสรรคและพิชิตฝันของตนได้สำ� เร็จผ่าน “Chase Your Dream” บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนนักกีฬาโอลิมปิกและ
พาราลิมปิกกว่า 50 คน จาก 15 ประเทศ เพื่อที่จะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบริดจสโตนสู่เส้นทางการแข่งขันโตเกียว 2020 ซึ่งเป็นการเน้นย�้ำถึง
การให้ความส�ำคัญและเชื่อมั่นในพลังของกีฬาที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คนทั่วโลก
บริดจสโตนเตรียมพร้อมน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การให้บริการ รวมถึงการน�ำเสนอโซลูชั่นตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกความต้องการ เราภาคภูมใิ จทีไ่ ด้สนับสนุนคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC)
คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (IPC) และคณะกรรมการจัดงานโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมส์ (TOCOG)
เพือ่ สนับสนุนกีฬาทีย่ งิ่ ใหญ่แก่เหล่าบรรดานักกีฬา แฟนกีฬา และเมืองเจ้าภาพ โดยบริษทั ฯ ได้สนับสนุนดังนี้
จ่ ะเป็นผูส้ นับสนุนยางรถยนต์อย่างเป็นทางการ
1 วางแผนที
(Official Tire) ส�ำหรับการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิก
เกมส์ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับยาน
พาหนะในโตเกียว 2020

2 ติดตัง้ เทคโนโลยีรองรับการเกิดแผ่นดินไหว (Bridgestone

4

พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการน� ำ เสนอโซลู ชั่ น ตอบโจทย์
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ ห ลากหลาย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การก่อสร้าง
อย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ

3 มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนแนวคิด การจัดการความต้องการ

5

มีโปรแกรมอาสาสมัครทีส่ ง่ เสริมให้พนักงานหลายร้อยคน
ได้มโี อกาสร่วมมือกับผูจ้ ดั งานช่วยท�ำให้งานในครัง้ นีเ้ ป็นไป
อย่างราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้เหล่าแฟนกีฬาและ
นักกีฬาทัง้ หลายได้สมั ผัสประสบการณ์ทดี่ เี ยีย่ ม

seismic isolation bearings) ทีศ่ นู ย์กฬี าทางน�ำ้ โตเกียว (Tokyo
Aquatic Centre) และสนามกีฬาอาริอาเกะ (Ariake Arena)
เพือ่ ช่วยลดโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหว

ของการขนส่งมหานครโตเกียว (Tokyo Metropolitan
Government’s Transport Demand Management - TDM)
ซึ่งเน้นการบรรเทา และลดปัญหาการจราจรติดขัดใน
เมืองเจ้าภาพในช่วงฤดูรอ้ นปีหน้า
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Bridgestone จัดโครงการ “B-Active”

สร้างพื้นที่เสริมพลังชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยเพื่อสุขภาพกายใจที่ดี

ไม่มีใครไม่อยากแข็งแรง แต่บางครั้งโอกาสในการเข้าถึงสุขภาพดีก็อาจมีอุปสรรคบ้าง
ไทยบริดจสโตนจึงอาสาลงพืน้ ทีโ่ ดยได้ความร่วมมือจากเทศบาลเมืองบุรรี มั ย์, ค็อกพิทบุรรี มั ย์เสรี และ
สมาชิกชุมชนปรับปรุงพืน้ ทีล่ านออกก�ำลังกายผ่านนวัตกรรมลานยางบริดจสโตนรีไซเคิล ส่งมอบ
ลานบริดจสโตน B-Active ณ ลานละลม 6 หน้าวัดอิสาณ จ.บุรรี มั ย์ ให้เป็นพืน้ ทีอ่ อกก�ำลังกาย
และยังสามารถใช้ประโยชน์ ได้หลากหลาย เป็นบันทึกอีกหนึง่ ภารกิจความมุง่ มัน่ ของบริจสโตน
ที่พร้อมจะดูแลความปลอดภัยในทุกการเดินทางของลูกค้าไปกับ “ยางที่คุณเชื่อมือ”
ด้วยการให้ผคู้ นในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม แบ่งปัน เตรียมความพร้อมก่อนลงสนาม
ลานบริดจสโตน B-Active จึงไม่ได้เป็นเพียง
ไทยบริ ด จสโตนเริ่ ม ต้ น ค้ น หาพื้ น ที่ ความคิดและประสบการณ์เพือ่ ต่อเติมลานละลม6
ให้
ต
อบโจทย์
ส
ุ
ข
ภาพของคนทุ
ก
เพศ
ทุ
ก
วั
ย
พืน้ ทีเ่ พือ่ สุขภาพทีป่ ลอดภัยขึน้ แต่ไทยบริดจสโตน
ที่ เ หมาะสม จนเราเลือกพื้นที่ลานละลม 6
ได้
ด
ข
ี
น
้
ึ
ยังให้ความรูด้ า้ นการออกก�ำลังกายอย่างถูกวิธี
จากนั้นเราจึงศึกษาปัญหาของคนในชุมชน
และปลอดภัย จัดอบรมเพือ่ เตรียมความพร้อม
พบว่าบริเวณลานละลม 6 เป็นลานรูปตัวหนอน นวัตกรรมยางบริดจสโตนรีไซเคิล
และลดการบาดเจ็บในการออกก�ำลังกาย ทัง้ ยัง
พื้นที่บริเวณนั้นต่างระดับ จึงท�ำให้ชาวบ้าน
ยางบริดจสโตนรีไซเคิลใน จ.บุรรี มั ย์ ถูกน�ำ
สะดุดล้มเวลาออกก�ำลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาแปรสภาพเป็ น สนามออกก� ำ ลั ง กาย ให้ความรูเ้ รือ่ งการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยัง่ ยืน
จะเกิดปัญหากับผู้สูงอายุ จากนั้นเราจึงเข้าสู่ ด้วยคุณสมบัตขิ องพืน้ สนามทีย่ ดื หยุน่ ช่วยลด โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
กระบวนการออกแบบพื้นที่ดังกล่าวขึ้นใหม่ แรงกระแทก จึงมัน่ ใจได้วา่ เหมาะสมกับการใช้
ไทยบริดจสโตนหวังว่าลานบริดจสโตน
งานได้หลากหลายและปลอดภัยส�ำหรับผูอ้ อก B-Active จะสามารถน�ำความสุขและสุขภาพ
ก�ำลังกายทุกเพศ ทุกวัย ภายในระยะเวลา 4 ที่ดีให้ชุมชน และยังเป็นพื้นที่เสริมพลัง สร้าง
เดือน เราจึงได้สง่ มอบลานบริดจสโตน B-Active ความสัมพันธ์ของชุมชนให้มชี วี ติ ชีวา ยกระดับ
ให้กบั ชาวเมืองบุรรี มั ย์ได้ใช้งาน
คุณภาพชีวติ คนไทยเพือ่ สุขภาพกายใจทีด่ ี และ
นีค่ อื การรับใช้สงั คมในแบบของเรา
อะไรคือปัญหาของลานละลม 6
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รู้ ไว้ ใช่ว่า

ท�ำความรู้จักกับแนวคิดขยะเท่ากับศูนย์

Zero Waste!

เชื่อว่าทุกคนทราบดีว่า โลกใบนี้ก�ำลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงจนน่าวิตก
และหนึง่ ในปัญหาทีท่ วั่ โลกเจอไม่ตา่ งกันคือปัญหา “ขยะ” ทีม่ นุษย์เป็นผูส้ ร้างขึน้ มา
ในหนึง่ วัน เราผลิตขยะมากขนาดไหน? ตัง้ แต่การซือ้ ข้าวเหนียวหมูปง้ิ ตอนเช้า ไปจนถึงการซือ้ กับข้าวเข้าบ้านตอนเย็น ทุกอย่างล้วนถูกบรรจุ
อยู่ในถุงพลาสติก และอยู่ในถุงหูหิ้วที่เป็นพลาสติกอีกที จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถลดปริมาณขยะในชีวิตประวันให้น้อยลงได้ หรือไม่สร้าง
ขยะใดๆ เลย มารูจ้ กั กับหลักการ Zero Waste กันเถอะ!

Zero Waste คืออะไร ?
ใช้ทรัพยากร

ลด

การผลิตขยะ

ให้คุ้มค่า
ที่สุด

Zero Waste หรือ “แนวคิดขยะเหลือศูนย์” คือ แนวคิดที่

ยึดหลักการว่า “ขยะ” นั้นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สามารถ
“น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้” ด้วยการท�ำขยะเหลือน้อยทีส่ ดุ การใช้ชวี ติ
แบบที่ไม่ผลิตขยะ ไม่ว่าจะเป็นขยะจากเศษอาหาร ขยะจาก
บรรจุภณ
ั ฑ์ หรือจะเป็นขยะจากข้าวของเครือ่ งใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
โดยการเลือกใช้สงิ่ ของและผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่กระทบกับสิง่ แวดล้อม
ลดปริมาณของเสียที่จะทิ้งให้น้อยที่สุด บริโภคให้พอดีและ
บริโภคสินค้าที่สามารถน�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้ พัฒนาการน�ำขยะ
กลับมาแปรรูปใช้ใหม่

Zero Waste Food หรือ “อาหารแนวขยะเหลือศูนย์”

คือการรู้จักคุณค่าของอาหาร ในอดีต อาหารไม่ใช่สิ่งที่หาซื้อ
ได้ง่าย ถ้าไม่รู้จักคุณค่าของอาหารก็จะท�ำให้เกิดการ “กินทิ้ง
กินขว้าง” จนกลายเป็น “ของเสีย” โดยไม่จ�ำเป็น แต่เดิม
บรรพบุรษุ ของเราก็ได้ถา่ ยทอดภูมปิ ญ
ั ญาอาหารจนถึงปัจจุบนั
อย่างเช่น ต้มจับฉ่าย, แกงโฮะ, แกงไตปลา ทีน่ ำ� อาหารเหลือใช้
มารวมกันเพือ่ ให้เกิดเมนูอาหารขึน้ มาใหม่
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น�ำไปสู่

การไม่
สร้างขยะ
หลักการของ Zero Waste
หลักการของ Zero Waste ไม่มอี ะไรซับซ้อน จ�ำง่ายๆ คือ 1A3R ได้แก่

Avoid คือการหลีกเลีย่ งการก่อให้เกิดขยะเพิม่
เช่น การไม่ซอื้ ของทีบ่ รรจุมาในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
ใช้ได้ครัง้ เดียวแล้วต้องทิง้ เลย (ถุงแกงเป็นต้น)

Reduce การใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะน้อยลง
เช่น การใช้ถงุ ผ้าแทนถุงพลาสติก
ใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟม

Reuse การน�ำสิ่งของต่าง ๆ กลับมาใช้ ใหม่
อย่างการใช้กระดาษทัง้ สองหน้าก็ถอื ว่า
เป็นการน�ำกลับมาใช้ใหม่

Recycle การหมุนเวียนน�ำหลับมาใช้ ใหม่

อย่างเช่นการเอาเศษอาหารทีเ่ รากินเหลือ
ไปหมักเป็นปุย๋ ส�ำหรับผักในสวน

แนะน�ำร้าน Refill ในแบบ Zero Waste
Refill Station ปั๊มน�้ำยา

Foolfill Corner @ rivers & roads

1

3

Refill Station ปัม๊ น�ำ้ ยา คือร้านค้า Bulk Store
ร้านแรกทีท่ ดลองโปรเจกต์รา้ นค้าแบบเติม นอกจาก
จะแบ่งขายน�้ำยาต่างๆ แล้วยังมีสินค้าทางเลือกอื่น
ส�ำหรับการลดใช้พลาสติกในชีวิตประจ�ำวันจ�ำหน่ายด้วย ซึ่งแนวคิด
ของ Refill Station นั้นได้สร้างแรงบันดาลใจและท�ำให้หลายๆ คน
มองเห็นความเป็นไปได้ทจี่ ะสร้างร้าน Bulk Store ในไทย จนเราเริม่ เห็น
ร้านค้าแนวคิดเดียวกันเพิม่ ขึน้ มากมายในปัจจุบนั
ทีต่ งั้ : ซอยสุขมุ วิท 77/1 อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร
เปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00 น. – 22.00 น.
FB :
www.facebook.com/refillstationbkk

ZeroMoment Refillery

2

ร้าน ZeroMoment Refillery เป็นร้าน
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ทั้งออแกนิก
และไม่ออแกนิก และยังมีสินค้าในกลุ่มของกินตั้งแต่อาหารแห้ง
ข้าวสาร เส้นสปาเก็ตตี้ เครื่องเทศ ชา กาแฟ ไปจนถึงขนมขบเคี้ยว
ที่ทางร้านได้ติดต่อซื้อขายกับเกษตกรอินทรีย์โดยตรงมาจ�ำหน่าย
นอกจากนี้ ท างร้ า นยั ง มี ภ าชนะต่ า งๆ ส� ำ หรั บ ใส่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ รี ฟ ิ ล
วางจ�ำหน่ายด้วยเช่นกัน
ทีต่ งั้ : ตึก @home residence ซอย 16 ถนนเสรี 2
           หลัง The Nine พระราม 9 กรุงเทพมหานคร
เปิด-ปิด : จันทร์ถงึ เสาร์ 10.00 น. - 19.00 น. / วันอาทิตย์ 10.00 - 16.00 น.
FB :
www.facebook.com/zeromomentrefillery

ไม่เพียงแค่ในกรุงเทพฯ ทีเ่ ชียงใหม่กม็ มี มุ zero waste แล้วเช่นกัน
เริ่มต้นจาก rivers & roads ร้านขายของฝากน่ารักๆ จากเชียงใหม่
ทีน่ อกจากจะมีสารพัดงานฝีมอื จากศิลปินแล้ว ยังมีมมุ เล็กๆ ของร้าน
ในชือ่ Foolfill Corner ซึง่ เป็นสเตชัน่ เติมน�ำ้ ยาต่างๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน
ทัง้ แชมพู สบู่ น�ำ้ ยาล้างจาน ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาให้เลือก
แน่นอนว่านอกจากผลิตภัณฑ์รีฟิลแล้วที่นี่ก็มีของใช้ทางเลือกอย่าง
แก้ว จาน ชุดช้อมส้อมงานคราฟต์หน้าตาน่ารักจากศิลปินในเชียงใหม่
ทีน่ ำ� มาใช้ซำ�้ ให้เลือกซือ้ ได้เช่นกัน
ทีต่ งั้ : ร้านริเวอร์แอนด์โรดส์ ถนนท่าแพ เชียงใหม่
เปิด-ปิด : 12.00 น. – 20.00 น. (ปิดวันอาทิตย์)
FB :
www.facebook.com/riversandroads.chiangmai

Zero Waste Shop Phuket

4
ขึ้นเหนือกันแล้วมาลงใต้กันบ้าง ที่ภูเก็ตก็มีร้าน Bulk Store
แล้วเช่นกันนัน้ คือร้าน Zero Waste Shop Phuket ร้านค้าเเบบเติมทีม่ ี
ทั้งผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนอย่างน�้ำยาท�ำความสะอาดบ้านชนิดต่างๆ
ของใช้ส่วนตัวจ�ำพวกแชมพู สบู่ บอดี้โลชั่น และยังมีสินค้าทางเลือก
ส�ำหรับน�ำมาใช้ซำ�้ ทีท่ างร้านท�ำเองวางจ�ำหน่ายอีกด้วย
ทีต่ งั้ : 185/75 ถนนดอนจอมเฒ่า ต�ำบลเทพกระษัตรี อ�ำเภอถลาง ภูเก็ต
เปิด-ปิด : จันทร์ถึงศุกร์ 09.00 น.- 21.00 น.
เสาร์และอาทิตย์ 10.00 น.-24.00 น.
FB :
www.facebook.com/zerowasteshopphuket/
ทีม่ า : https://www.mangozero.com/what-is-zero-waste/
          https://www.greenery.org/articles/thai-bulk-stores/
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Happy Time

โปรแกรมทัวร์บนิ ลัดฟ้าสูญ
่ ปี่ นุ่ สุดพิเศษ 5 วัน 4 คืน กับกิจกรรม

“JAPAN GO! GO! (เจแปน โก! โก!) ”

คอลัมน์ Happy Time ฉบับนี้ ขอน�ำเสนอโปรแกรมท่องเทีย่ วญีป่ นุ่ กับบริดจสโตน จากกิจกรรม
Japan Go! Go! Reward Point (ระยะเวลาสะสม Reward Point ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)

พิเศษสุดสุด
ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดตามโควต้าแต่ละบริษัท (TBSC, TBSCL, BSTL)
รับแพ็กเกจทัวร์ตะลุยญี่ปุ่น กับกิจกรรม
“JAPAN GO! GO! (เจแปน โก! โก!)
โดยจะมีก�ำหนดการเดินทางในปี 2563 เตรียมตัวให้พร้อมกันได้เล้ยยย...

ส�ำหรับท่านใดที่รู้ตัวว่าสู้ไม่ไหวก็ยังสามารถร่วมกิจกรรมที่แต่ละบริษัทก�ำหนดได้
เพือ่ ลุน้ ของรางวัลอีกมากมาย

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ (BKK) - ฟุกโุ อกะ (Fukuoka)

1
2

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
01.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟุกโุ อกะ ผ่าน ต.ม.และรับกระเป๋า
10.00 น. เข้าชมโรงงานบริดจสโตนคุรเุ มะ (Bridgestone Kurume Plant)
15.00 น. เดินเล่นสโลว์ไลฟ์
ชมสวนซุยเซ็นจิ (Suizenji Gargen)
สวนญีป่ นุ่ แสนสวยติดอันดับ
1 ใน 3 ควรค่าไปเยีย่ มเยือน

และเข้าชมปราสาทคุมาโมโต้ (Kumamoto Castle)
แลนด์มาร์คส�ำคัญของเมืองคุมาโมโต้ (อาจมีการ
เปลีย่ นแปลง เนือ่ งจากปราสาทมีการบูรณะ)

18.00 น. ช็อปปิง้ ทีถ่ นนคามิโทริ (Kamitori) และชิโมโทริ (Shimotori)
สวรรค์แห่งคนเดินเท้า ให้คณ
ุ ได้เลือกซือ้ ของทีร่ ะลึกส�ำหรับ
ความทรงจ�ำทีย่ อดเยีย่ ม และรับประทานอาหารเย็น

สถานทีพ่ กั : พักทีเ่ มืองคุมาโมโต้
วันทีส่ องของการเดินทาง : คุมาโมโต้ (Kumamoto) - เบปปุ (Beppu)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จุดที่ 1
นัง่ รถเคเบิล้ คาร์ชมความสวยงาม
ของภูเขาไฟอะโซะ (Aso Volcano)
จุดที่ 3
เดินทางไปเมืองเบปปุ ไหว้พระขอพรที่
ศาลเจ้าอุสะ (Usa Shrine) และรับประทานอาหารเย็น
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จุดที่ 2
เพลิดเพลินกับการชม
ดอกซากุระทีส่ วนสาธารณะ
คิคจุ ิ (Kikuchi Park)

3

วันทีส่ ามของการเดินทาง : เบปปุ (Beppu) - ฟุกโุ อกะ (Fukuoka)

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จุดที่ 1
ทัวร์บอ่ น�ำ้ พุรอ้ นหรือบ่อนรก จิโกคุ เมกุริ เบปปุ (Jigoku Meguri Beppu) เป็นบ่อน�ำ้ พุรอ้ น
ธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ ภายหลังการระเบิดของภูเขาไฟ
จุดที่ 2
กิจกรรมสปาทรายร้อน
ผิวใส ได้สขุ ภาพ

ถ้ามาเบปปุแล้วไม่มาทีน่ กี่ เ็ หมือนมาไม่ถงึ !!

จุดที่ 3
เดินทางไปยุฟอุ นิ (Yufuin) เทีย่ วชมหมูบ่ า้ นยุฟอุ นิ ฟลอร์รลั
(Yufuin Floral Village) หมูบ่ า้ นจ�ำลองกลิน่ อายแห่งศิลปะสไตล์ยโุ รป
เหมาะแก่การเดินเล่น ถ่ายรูปให้บรรยากาศแบบสบายๆ
จุดที่ 4
เดินทางเข้าฟุกโุ อกะคาแนลซิตี้ (Fukuoka Canal City)
ศูนย์การค้าและความบันเทิงครบวงจรขนาดใหญ่
แจกคูปองเพือ่ รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

4

จุดที่ 1
เข้าชมปราสาทฟุกโุ อกะ (Fukuoka Castle)

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง : ฟุกโุ อกะ (Fukuoka)
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม

จุดที่ 2
ไหว้พระขอพร
ทีศ่ าลเจ้าเทนมานกุ
(Dazaifu Tenmagu)

จุดที่ 3
ใส่ชดุ ยูกะตะถ่ายรูปกับดอกซากุระผ่อนคลาย
ทีส่ วนเทนจิน (Tenjin Central Park)
จุดที่ 4
ช็อปปิง้ ชิลๆ แบบจุใจที่
ย่านเทนจิน (Tenjin)
และรับประทานอาหารเย็น

5

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง : ฟุกโุ อกะ (Fukuoka) – กรุงเทพฯ (BKK)

    รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
08.30 น. เดินทางไปสนามบินฟุกโุ อกะ
11.40 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟุกโุ อกะ
15.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ

ติดตามรายละเอียดการประชาสัมพันธ์และสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
คุณอุรชา บุญศรี (ฝ้าย) แผนกสือ่ สารองค์กร
บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด โทร. 02-636-1505 ต่อ 2382
หรือติดต่อที่ไลน์
• TBSC @tbsc_olympics
• TBSCL @tbscl_olympics
• BSTL @bstl_bsact
หมายเหตุ : ก�ำหนดการเดินทางและรายละเอียดทัวร์อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

HAPPY TIME
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Horoscope
ราศีเมษ

เช็คดวง ครึ่งปีหลัง 2562

(13 เม.ย. - 13 พ.ค.)
ต้องเผชิญหน้ากับความวุน่ วาย เพราะงานยุง่ และเยอะมาก แต่กม็ โี อกาส
เลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง การเงินมีโอกาสได้ลาภก้อนใหญ่ แต่อาจต้องระวังเรือ่ ง
ค่าใช้จา่ ย ส�ำหรับคนมีคู่ ช่วงนีเ้ สน่หแ์ รง ต้องระวังเพราะอาจท�ำให้คนรักระแวง
คุณได้ ส�ำหรับคนโสด จะมีคนเข้ามาจีบ แต่ตอ้ งระวัง ควรเลือกให้ดกี อ่ นตัดสินใจ

ราศีพฤษภ

(14 พ.ค. - 13 มิ.ย.)
ช่วงครึง่ ปีหลังนัน้ ชีวติ เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ จะมีโอกาสดีๆ เข้ามา
ในชีวติ ต้องรีบคว้าไว้ การเงินมีแนวโน้มทีจ่ ะมีรายได้เพิม่ มากขึน้ แต่กม็ เี กณฑ์
ใช้จา่ ยมาก ส�ำหรับคนมีคจู่ ะมีคนเข้ามาในชีวติ ถึงแม้วา่ คุณจะมีคนรักอยูแ่ ล้ว
ส�ำหรับคนโสด ความรักมาช้าหน่อยแต่กย็ งั ดีทมี่ า

ราศีเมถุน

(14 มิ.ย. - 14 ก.ค.)
เป็นช่วงแห่งการเปลีย่ นแปลง มีเกณฑ์เปลีย่ นงาน มีโอกาสสมหวังดัง่ ใจ
มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภ คนมีคชู่ ว่ งนีค้ งยังยุง่ ๆ กับการท�ำงาน จนไม่มที วี่ า่ งให้
คนรักเข้าไปยืน ระวังจะเปลีย่ นสถานะเป็นคนโสดไม่รตู้ วั ส�ำหรับคนโสดนัน้
จะมีเรื่องของความรักมันวนไปเวียนมาในชีวิตอยู่ตลอดเวลา แต่มันก็ยัง
ไม่ชดั เจน เหมือนจะมีคนคุยๆ แต่กย็ งั ไม่เรียกว่าคนรัก

ราศีกรกฎ

(15 ก.ค. - 16 ส.ค.)
ในช่วงครึ่งปีหลังท�ำอะไรมันก็ส�ำเร็จได้ง่ายขึ้น ติดต่องานมีโอกาส
ประสบความส�ำเร็จ หากเป็นเจ้าของธุรกิจก็มีโอกาสได้งานใหญ่หรือมีงาน
เข้ามามากขึ้น ส�ำหรับคนมีคู่ มีเกณฑ์จิตใจไขว้เขวถึงขั้นมอบใจให้คนอื่น
จนโดนคนรักตามเช็คบิลได้ ส�ำหรับคนโสด ก็มีโอกาสที่จะสมหวัง แต่ต้อง
ใช้เวลา ถ้าคุณแอบเล็งคนทีอ่ ายุมากกว่า จะมีโอกาสสมหวังมาก

ราศีสิงห์

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)
ช่วงครึง่ ปีหลังนีช้ วี ติ มีการต่อสูฝ้ า่ ฟันกับอุปสรรคอยูต่ ลอด ในเรือ่ งของ
การติดต่องาน ต้องใช้ความอดทนเป็นส่วนใหญ่ ต้องดูจงั หวะเวลา มีโอกาส
ส�ำเร็จได้ การเงินมีโอกาสได้โชคลาภจากการชิงโชค คนมีคู่ เหมือนอยูก่ นั ไป
อย่างนัน้ แต่ความรักมันเจือจาง คนโสดนีก้ ม็ เี สน่หอ์ ยูแ่ ล้ว แต่ความรักนัน้ มัน
ยังไม่ชดั เจน ไม่มสี ถานะ

ราศีกันย์

(17 ก.ย. - 16 ต.ค.)
มีงานมากมายมหาศาลมาให้คุณรับผิดชอบ ส่วนความก้าวหน้านั้น
ก็สวนทางกับปริมาณงานเหลือเกิน ระวังอย่าใจร้อน เพราะจะพังไม่เป็นท่า
การเงินจะมีเหตุให้คุณใช้เงินแบบตูมเดียว ถ้าคุณไม่ส�ำรองเงินไว้มีหวัง
นอนก่ายหน้าผากแน่ คนมีคตู่ อ้ งพยายามอยูใ่ นลูท่ าง มิฉะนัน้ จะเป็นคนโสด
ไม่รตู้ วั คนโสดจะมีคนมารักมาชอบ แต่จะเป็นเพียงคนคุยมากกว่า
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ราศีตุลย์

(17 ต.ค. - 15 พ.ย.)
จะมีปญ
ั หาให้เกิดความอึดอัดใจกับเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กร จะมีเหตุให้
คุณคิดมากแบบหยุดคิดไม่ได้ การติดต่องานมีโอกาสส�ำเร็จมากกว่า 70%  
การเงินของคุณมีเงินเข้ามาเยอะแต่บางทีก็ใช้เงินเยอะเหมือนกัน ส�ำหรับ
คนมีคู่นั้นต้องอย่าเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้ง ส�ำหรับคนโสดคนที่คุณไม่สนใจ
จะเข้ามา แต่คนทีเ่ ขาไม่เคยมองคุณเลย คุณกลับไปชอบเขา

ราศีพิจิก

(16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
ชาวราศีพิจิกครึ่งปีหลังเริ่มดี แต่งานยังเยอะอยู่ มีแนวโน้มที่จะเกิด
สิง่ ใหม่ๆ เช่น การเปิดร้านใหม่ ได้ตำ� แหน่งใหม่ จะเกิดผลลัพธ์ดี แต่จะเหนือ่ ยมาก
การเงินจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายมากพอสมควร คนมีคู่ คุณกับคนรักดูเหมือน
เป็นเพื่อนกันมากกว่า คนโสดมีเกณฑ์มีคนมารักมาชอบ แต่ต้องระวังเรื่อง
คนมีเจ้าของทีจ่ ะเข้ามาในชีวติ คุณโดยทีค่ ณ
ุ ไม่คาดคิดด้วย

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 13 ม.ค.)
ในช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง ชาวราศี ธ นู ต ้ อ งรั บ หลายรสชาติ ข องการท� ำ งาน
งานมีเกณฑ์เดินทางค่อนข้างมาก คนทีย่ งั ว่างงานอยูก่ ม็ โี อกาสได้งานสมใจ
ส่วนการเงินเริม่ คล่องตัวขึน้ คนทีม่ คี ู่ ช่วงปลายปีคณ
ุ ค่อนข้างทีจ่ ะเนือ้ หอม
คนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักครั้งใหม่ที่เกิดจากความบังเอิญ แต่คนที่คุณชอบ
หรือแอบเล็งไว้จะไม่สมหวัง แต่คนทีค่ ณ
ุ ไม่คาดคิดนีส้ ิ มีโอกาสสูง

ราศีมังกร

(14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
การงานก� ำ ลั ง จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น มี โ อกาส
ได้รบั ผิดชอบงานใหญ่ทเี่ ป็นหน้าเป็นตาขององค์กร มีโอกาสเลือ่ นต�ำแหน่ง
การเงินอยูใ่ นเกณฑ์ดี คนมีคคู่ ณ
ุ ให้ความส�ำคัญกับงานมากกว่า อาจส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ของคุณและคนรักได้ คนโสดมีโอกาสได้พบรัก แต่ยงั ไม่ถงึ ขัน้
คบหาดูใจกัน

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 13 มี.ค.)
งานที่จะเข้ามา มันจะแฝงไปด้วยปัญหาและอุปสรรค แม้ว่าจะมี
อุปสรรคอยูบ่ า้ ง แต่กไ็ ม่ถงึ ขัน้ ทีท่ ำ� ให้งานสะดุด การเงินมีรายได้เข้ามา แต่จะ
หมดเงินไปกับเรื่องของการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ความรักของคน
ทีม่ คี คู่ อ่ นข้างราบเรียบเลยด้วยซ�ำ 
้ คนโสดช่วงนีม้ แี ต่คนเข้ามาจีบ แต่กจ็ ะมี
ทัง้ คนดีและคนทีไ่ ม่ดปี ะปนเข้ามา แต่คณ
ุ เองยังไม่พร้อมมีใคร

ราศีมีน

(14 มี.ค. - 12 เม.ย.)
จะมีงานเข้ามาให้รบั ผิดชอบอย่างต่อเนือ่ ง พอมีงานมากเงินก็ยอ่ มมาก
ตามไปด้วย แถมมีโอกาสได้ลาภจากการเสีย่ งดวงอีกต่างหาก ความรักถือว่า
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ควรระวังเรื่องการเผลอมองคนอื่นบ้าง คนโสดจะมีคน
เข้ามา แต่กย็ งั ไม่ตกลงปลงใจกับใคร ใครทีพ่ งึ่ เลิกกับแฟนก็มสี ทิ ธิท์ จี่ ะรีเทิรน์
ความรักความสัมพันธ์อกี ครัง้
ข้อมูลจาก : https://today.line.me/th

B-Quiz
Close -To ฉบับนี้มีค�ำถามสนุกๆมาให้เพื่อนๆลุ้นรางวัลและสะสมคะแนน Reward Point กับกิจกรรม
JAPAN GO! GO! (เจแปน โก! โก!) เช่นเคย ถ้าตัง้ ใจอ่านเนือ้ หาในคอลัมน์ดๆี รับรองว่าไม่ยากแน่นอนค่ะ

ค�ำถาม

จากข้อมูลต่อไปนี้
ข้อใดเป็น
คุณสมบัตเิ ด่นทัง้ 5 ข้อ ของยาง

?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เกาะถนนยิ่งขึ้น ปลอดภัยยิ่งกว่า
โครงสร้างยางออกแบบพิเศษเหมาะส�ำหรับรถบรรทุกหนัก
ขับขีน่ มุ่ สบายยิง่ กว่า
ลดเสียงรบกวนขณะขับขี่
ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานกว่า
ตอบโจทย์สำ� หรับรถเก๋งสปอร์ต
ประหยัดน�ำ้ มันได้มากกว่า

ลุ้นรับเสื้อแจ็คเก็ตบริดจสโตนสุดคูล
จ�ำนวน 8 รางวัล (ท่านละ 1 รางวัล)

สามารถส่งค�ำตอบมาร่วมสนุก

พร้อมระบุชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) และบริษัทที่สังกัด ส่งมาได้
2 ช่องทางเท่านั้น
1. E-mail: chamaiporn.meeprayad@bridgestone.com หรือ
2. ทางถาดรับเอกสารแผนก CPR
บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด (โรงงานรังสิต)
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

เฉลยค�ำถามจาก
Close-To Vol.6/2019

ค�ำถาม: “มิไรโทวะ” เป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬา
ประเภทใด และ “โซเมตี”้ เป็นสัญลักษณ์ของการ แข่งขัน
กีฬาประเภทใด ?
เฉลย: “มิไรโทวะ” เป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิก 2020 และและ “โซเมตี”้ เป็นสัญลักษณ์ของการ
แข่งขันกีฬาพาราลิมปิก 2020

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 8 ท่าน
หมายเหตุ
ทุกท่านที่ส่งค�ำตอบมาร่วมสนุกจะได้รับ Reward Point
10 คะแนน และหากตอบค� ำ ถามถู ก จะได้ รั บ เพิ่ ม อี ก
20 คะแนน รวมเป็ น 30 คะแนน เพื่ อ ใช้ ใ นกิ จ กรรม
JAPAN GO! GO! (เจแปน โก! โก!)

1. คุณอธิวัฒน์ ซาเสน
2. คุณประพัตร์ หัสนะ
3. คุณวิสิทธิ์ แสงภักดี 		
4. คุณมณียา มะโนสินธุ์
5. คุณศรีอัมพร เวชกามา
6. คุณพันนนท์ อาจหาญ
7. คุณอินทร์อรบุษย์ พรมจิตต์
8. คุณศันสนีย์ จริยมหาวงศ์
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