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สวัสดีเพือ่ นๆ ชาวบริดจสโตนทุกท่านค่ะ
ปี ที่ ผ ่ า นมาเราได้ เ ปลี่ ย นแปลงจากวิ ถี ชี วิ ต แบบเดิ ม ๆ มาสู ่
วิถชี วี ติ ใหม่แบบ New Normal กันแล้ว ในปี 2022 นีก้ เ็ ป็นอีกปีทเี่ รา
ต้องเตรียมรับมือกับความเปลีย่ นแปลงต่างๆ วารสาร Close-To ของเรา
ก็ ยั ง คงท� ำ หน้ า ที่ คั ด สรรเรื่ อ งราวดี ๆ ที่ มี ป ระโยชน์ ม าฝากเช่ น เคย
เพือ่ ให้เพือ่ นๆ ชาวบริดจสโตนทุกท่านเอาชนะความท้าทายสูเ่ ป้าหมาย
ไปด้ ว ยกั น และเนื่ อ งในโอกาสเริ่ ม ต้ น ปี ใ หม่ ฉ บั บ นี้ ข อพาเพื่ อ นๆ
ไปท�ำความรู้จักกับจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทานการผลิตของกลุ่ม
บริ ด จสโตน พร้ อ มวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รเอาชนะ
ความท้าทายในปี 2022 จากคุณชูเฮ ยามากะตะ ผู้บริหารบริษัท
บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และถอดสูตร
ความส� ำ เร็ จ ของโปรเจกต์ ดิ จิ ทั ล ทรานส์ ฟ อร์ เ มชั่ น (Digital
Transformation) จากการท�ำงานแบบข้ามสายงาน (Cross Function)
ของฝ่ า ย HR และฝ่ า ย IT ที่ เ ข้ า มาช่ ว ยให้ วิ ถี ก ารท� ำ งาน
ในยุค New Normal เป็นไปอย่างราบรืน่
หลังการเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 ทีแ่ พร่กระจายไปทัว่ ทุกมุมโลก
จะเห็นได้วา่ สิง่ ต่างๆ เกิดความเปลีย่ นแปลงอย่างก้าวกระโดด ไม่วา่ จะ
เป็นการที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจ�ำวันเรามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมไปถึงเทรนด์ส�ำคัญ
ของโลกในยุคปัจจุบนั อย่างความยัง่ ยืน บริดจสโตนเองก็ยงั คงมุง่ เน้นให้
ความส�ำคัญกับเทคโนโลยี นวัตกรรม เพือ่ น�ำมาใช้ในกระบวนการผลิต
ภายใต้แนวคิดเพือ่ ความยัง่ ยืน และล่าสุดบริดจสโตนได้รว่ มกับ Fisker
ผูส้ ร้างสรรค์รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ให้บริการหลังการขายแบบครบวงจร
และส่งมอบโซลูชนั่ ด้านการซ่อมบ�ำรุงให้แก่ลกู ค้าในประเทศฝรัง่ เศสและ
เยอรมนี พร้อมกันนีว้ ารสาร Close To ยังน�ำเทรนด์ใหม่ๆ ในปี 2022
ไม่ว่าจะเป็น เทรนด์ดิจิทัล 2022, 9 เทคโนโลยีรถยนต์สุดล�้ำ และ
นวัตกรรมรักษ์โลกสุดครีเอทมาให้เพือ่ นๆ ได้อปั เดตกันอีกด้วย
สุดท้ายนี้ ทีมงานวารสาร Close-To ขอสัญญาว่าจะคัดสรร
แต่ ส าระที่ น ่ า สนใจและเป็ น ประโยชน์ กั บ เพื่ อ นๆ ชาวบริ ด จสโตน
พร้ อ มเกมสนุ ก ๆ มาให้ เ ล่ น ลุ ้ น รั บ ของรางวั ล กั น อย่ า งจุ ใ จตลอด
ทัง้ ปี 2022 นี้ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
ทีมงานวารสาร Close-To
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สารจากผู้บริหาร

มร.ชูเฮ ยามากะตะ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

“

สวัสดีครับ ผมชือ่ ยามากะตะ ครับ ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ส� ำ หรั บ ประวั ติ ก ารท� ำ งานหลั ก ของผมที่ ผ ่ า นมาในบั น ทึ ก ของ
ฝ่ายทรัพยกรมนุษย์ คือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างครับ โดยผมขอเสริม
เพิ่มเติมว่า “ประวัติการท�ำงานหลักที่ผ่านมาของผมนั้น คือ การสร้าง
กลยุทธ์ในจัดการห่วงโซ่อุปทานก่อนการผลิตของกลุ่มบริดจสโตน
ทั่วโลกครับ”
ครั้ ง นี้ เ ป็ น ครั้ ง ที่ 5 ที่ ผ มได้ รั บ มอบหมายให้ ม าประจ� ำ การที่
ต่ า งประเทศครั บ และผมรู ้ สึ ก ยิ น ดี ที่ ไ ด้ ม าท� ำ งานที่ ป ระเทศไทย
ที่ เ ป็ น ประเทศที่ มี แ หล่ ง ยางธรรมชาติ ที่ ใ หญ่ ท่ี สุ ด ของโลกและ
เป็นแหล่งห่วงโซ่อุปทานก่อนการผลิตอย่างแท้จริง

”
สารจากผู้บริหาร
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สารจากผู้บริหาร

แนวทาง

ในการบริหารในปี 2022
พันธกิจของพวกเรา คือ การสนับสนุนกลุ่มบริษัทบริดจสโตน
โดยส่ ง มอบวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพด้ ว ยต้ น ทุ น ที่ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้
ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และในปี 2022
พวกเรายังคงพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดผลกระทบจากการ
ระบาดของโควิด-19 เพื่อส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการ
ลูกค้ากลุ่มบริษัทบริดจสโตน

จุดแข็ง

ในการท�ำธุรกิจของ BSNR
แน่นอนว่าพื้นฐานของการด�ำเนินธุรกิจ คือ การจัดการคุณภาพ,
ความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม และ คุณภาพ ครับ ดังนั้นพวกเรา
จะให้ความส�ำคัญในเรือ่ งเหล่านีเ้ ป็นล�ำดับแรก โดยพยายามปรับปรุง
ผลผลิต, ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม, ปรับปรุงต้นทุนให้สามารถ
แข่งขันได้, สร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้ปลอดภัย และอื่นๆ
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เปิดบ้านบริดจสโตน
บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 ตั้งอยู่ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ปัจจุบันมีพนักงาน
ประมาณ 250 ท่าน ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลด้านคุณภาพ (ISO 9001) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)
และด้านจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) ได้รับการรับรองตามข้อก�ำหนดอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
ระดับ 4 (Level 4) วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ผลิตยางแท่ง (Black Rubber) เพือ่ น�ำไปผลิตยางล้อรถในประเทศและต่างประเทศ
บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ด�ำเนินกิจกรรมตามหลัก Our Way to Serve เน้นการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน ควบคู่กับชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเปิดโรงงานให้ชุมชน
เข้าเยี่ยมชมระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

กิจกรรมวัดน�้ำคู่กับชุมชน

กิจกรรมมอบอาหารปลาให้ชุมชน

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ
ช่วงสงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย

กิจกรรมบริจาคสิ่งของช่วงปีใหม่
ขับขี่ปลอดภัย

ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
กิจกรรมให้ความรู้
ด้านขับขี่ปลอดภัยกับนักเรียน

เปิดบ้านบริดจสโตน
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เปิดบ้านบริดจสโตน
ด้านสังคม
กิจกรรมบริจาคหนังสือให้นักเรียน

กิจกรรมช่วงถือศีลอดและเข้าพรรษา

กิจกรรมงานวันเด็ก

กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์
ทางการแพทย์ให้กับรพ. ในช่วงโควิด

กิจกรรมบริจาคน�้ำดื่ม
ให้ผู้เข้าร่วมฉีดวัคซีนโควิด-19

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ
ให้กับผู้กักตัวให้กับชุมชนในช่วงโควิด
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ข่าวสารบริดจสโตน
ท่ า มกลางสถานการณ์ ต ่ า งๆ ในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา บริ ด จสโตน
ประเทศไทยยังคงเดินหน้าเคียงข้างสังคมและชุมชน ด้วยการส่งมอบ
สิ่ ง ของจ� ำ เป็ น ต่ า งๆ รวมถึ ง ส่ ง ความปรารถนาดี แ ละก� ำ ลั ง ใจ
ให้ทุกฝ่ายที่ ได้รับผลกระทบ พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ คอลัมน์ข่าวสาร
บริดจสโตนจึงรวบรวมความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่างๆ ของ
กลุ่มบริษัทในเครือฯ มาอัปเดตส่งท้ายปีให้เพื่อนๆ ชาวบริดจสโตน
ได้รับทราบกัน จะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะ

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 กิจกรรมกลุ่มของพนักงาน
บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริจาคอาหารแห้ง
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 กิจกรรม Group ของพนักงาน บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา
(ประเทศไทย) จ�ำกัด บริจาคอาหารแห้ง (มาม่า, ปลากระป๋อง และนม) ให้กับตัวแทน
ของชุมชน 12 หมู่บ้าน เพื่อน�ำไปมอบให้กับคนในชุมชนกลุ่มที่กักตัว และที่มีความเสี่ยง
ในการติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่อ�ำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 กิจกรรมชมรมใจถึงใจ (ปีที่ 15)
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 กิจกรรมชมรมใจถึงใจ (ปีที่ 15) ของบริษัท บริดจสโตน
เมตัลฟา (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิง่ ของเครือ่ งใช้ทจี่ ำ� เป็น
ให้กับโรงพยาบาล 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล 4 แห่งในเขตพื้นที่

วันที่ 12 มกราคม 2565 และวันที่ 21 มกราคม 2565 มอบทุนการศึกษา
วันที่ 12 มกราคม 2565 และวันที่ 21 มกราคม 2565 บริษัท บริดจสโตน เมตัลฟา
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ด�ำเนินกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็น
ให้กับโรงเรียนบ้านคลองกร�ำ และโรงเรียนบ้านระเวิง เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2565 และการเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่

ข่าวสารบริดจสโตน
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ข่าวสารบริดจสโตน
บริดจสโตนคว้ารางวัล “Best Selling Tyre”
จากเวที “CAR & BIKE OF THE YEAR 2022” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24
มร. เคนสุเกะ โยชิดะ กรรมการบริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด
และ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ขึ้นรับรางวัล
แบรนด์ ท่ี มี ย อดจ� ำ หน่ า ยยางรถยนต์ สู ง สุ ด ในประเทศ หรื อ
“Best Selling Tyre Award” ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 24 จาก
นายภานุ วั ฒ น์ ตริ ย างกู ร ศรี รองปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม
ประธานในพิธี โดยมี นายพีระพงศ์ เอี่ยมล�ำเนา รองประธาน
จัดงานรถยอดเยี่ยมแห่งปี ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีมอบรางวัล
“CAR & BIKE OF THE YEAR 2022” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม
อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
รางวั ล “CAR & BIKE OF THE YEAR” จั ด ขึ้ น เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี โดย บริ ษั ท กรั ง ด์ ป รี ซ ์
อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จ� ำ กั ด (มหาชน) ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง และผู ้ จั ด งานบางกอก อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล
มอเตอร์ โ ชว์ เพื่ อ คั ด สรรสุ ด ยอดรถยนต์ และรถจั ก รยานยนต์ รวมถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับรถยนต์ในด้านต่าง ๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำหรับรางวัล แบรนด์ที่มียอดจ�ำหน่ายยางรถยนต์สูงสุด
ในประเทศ หรือ “Best Selling Tyre Award” เป็นรางวัลที่สะท้อนความเป็นผู้น�ำตลาดยางรถยนต์ใน
ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมส่งเสริมจิตส�ำนึกด้านคุณภาพ (Quality awareness) 2021

ดูรูปเพิ่มเติม
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เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับจิตส�ำนึกด้านคุณภาพของ
พนักงาน และสร้างความเข้าใจว่าพนักงานทุกคนคือส่วนหนึง่ ของ
การผลิตยางที่มีคุณภาพ บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดสัปดาห์ ส่งเสริมจิตส�ำนึกด้านคุณภาพ
(Quality awareness) 2021 ขึ้นในวันที่ 6-17 ธันวาคม 2565
รวม 12 วัน โดยได้จัดนิทรรศการ แสดงขั้นตอนการผลิตยาง และ
ยกตัวอย่างว่ากว่าจะได้ยางหนึ่งเส้นนั้น มีพนักงานท่านไหนมี
ส่วนร่วมบ้าง รวมถึงการน�ำหัวรถลาก และตัวอย่างยางรุ่นต่างๆ
ทีผ่ ลิตจาก BTMT มาจัดแสดงเพือ่ ให้พนักงานได้ถา่ ยรูป และเขียน
ข้อความแสดงเจตนารมณ์และความมุง่ มัน่ ของพนักงาน เพือ่ โพส
ในเฟซบุ๊กของตัวเอง กับ Hashtag #weproudBTMT นอกจาก
นี้ยังมีการเล่นเกมส์ตอบแบบสอบถามและตอบค�ำถามเกี่ยวกับ
จิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า นความปลอดภั ย เรี ย กได้ ว ่ า ได้ ทั้ ง ความรู ้
ความตระหนัก และกระตุ้นความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งความเป็น
เจ้าของของพนักงานได้เป็นอย่างดี

ข่าวสารบริดจสโตน
กิจกรรมปรับปรุงงานกลุ่มย่อย
(TBSC Small Group Improvement Best practice sharing) ครั้งที่ 1
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด โรงงานหนองแค
และรังสิต จัดกิจกรรมน�ำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ Best practice sharing ในส่วน
กิจกรรมปรับปรุงงานกลุ่มย่อย (Small Group Improvement : SGI) ซึ่งเป็นกิจกรรม
ของพนักงานในฝ่ายผลิตทั้งสองโรงงาน เน้นการน�ำข้อร้องเรียนของพนักงาน (Voice Of
Operator : VOO) มาปรับปรุงงาน (Kaizen) ผ่านกระบวนการกิจกรรมปรับปรุงงานกลุ่ม
ย่อยบนพื้นฐานหลักการ SURU RAKU / การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างการท�ำงานจริง
กับมาตรฐาน (GAP analysis) และการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน (Standardization)
กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงงานหนองแค จ.สระบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงงานระหว่างสองโรงงาน โดยศูนย์ฝึกอบรมการบริหารการ
ผลิต (T-MEC) จะจัดกิจกรรมฯอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสของปี 2565 โดยในครั้งที่ 1 นี้ มี
หัวข้อการน�ำเสนอ โรงงานละ 2 เรื่อง คือ

ดูรูปเพิ่มเติม

โรงงานหนองแค

•

ลดปั ญ หาเซ็ ต ดายโฮลเดอร์ ช นเพลทที่ แ ผนกดั น ยาง หั ว หน้ า ที ม น� ำ เสนอ :
นายศุภกิจ มีแป้น

•

แก้ไขปัญหาหยดน�้ำเกาะผิวสตีลคอนเวย์ที่แผนกตัดผ้าใบ หัวหน้าทีมน�ำเสนอ :
นายหรรษา ซอกดุลย์

โรงงานรังสิต
ดูรูปเพิ่มเติม

•

ลดความเสี่ยงในขั้นตอนการประกอบหน้าแปลนที่เครื่องอบยาง หัวหน้าทีม
น�ำเสนอ : นายทศพร บัวขาว

•

ลดความเสี่ ย งในขั้ น ตอนการต่ อ ยางในด้ ว ยเครื่ อ งสไปเซอร์ ท่ี แ ผนกยางใน
หัวหน้าทีมน�ำเสนอ : นายประสิทธิ์ ศรีทองสุข

โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณโทโมฮิโร อิริเอะ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคนิค, ผู้จัดการโรงงานทั้งสองโรงงาน ตลอดจนผู้บริหารและ
ทีมงานปรับปรุงงานกลุ่มย่อยเข้าร่วมรับชมการเสนอผลงานฯ ผู้บริหารและพนักงานที่สนใจอื่นๆ ได้ร่วมรับชมการน�ำเสนอผลงานผ่าน
ระบบออนไลน์ (Web remote : MST)
ในปี 2021
• โรงงานหนองแค สระบุรี มีกลุ่มปรับปรุงงานกลุ่มย่อย 267 กลุ่ม ท�ำการปรับปรุงงาน (Kaizen) ได้ 374 หัวข้อ
• โรงงานรังสิต มีกลุ่มปรับปรุงงานกลุ่มย่อย 156 กลุ่ม ท�ำการปรับปรุงงาน (Kaizen) ได้ 156 หัวข้อ
กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง งานกลุ ่ ม ย่ อ ยครั้ ง ที่ 2 (Small Group Improvement Best practice sharing) มี แ ผนงานจั ด ขึ้ น ณ
บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด โรงงานรังสิต จ.ปทุมธานี
ข่าวสารบริดจสโตน
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ข่าวสารบริดจสโตน
สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ (Driving experience)

ชมวิดีโอ

ฝ่ายประกันคุณภาพ บริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด โรงงานหนองแค
จับมือกับสนามทดสอบยางไทยบริดจสโตน (TBPG) ท�ำกิจกรรม
สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ (Driving experience) ให้พนักงาน
ได้สัมผัสถึงความแตกต่างของยาง (ระหว่างยางดี และยางมีปัญหา)
ด้วยตนเอง เป็นการสร้างจิตส�ำนึกด้านคุณภาพ ให้พนักงานเกิด
ความตะหนัก และจะได้สะท้อนประการณ์ตรงไปสู่เพื่อนพนักงาน
ต่อไป โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2021 – ปัจจุบัน และ
มีแผนจะขยายผลให้พนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม

ครั้งที่ 1 เริ่ม 11/10/ 2021 ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมทดสอบ
ครั้งที่ 2 เริ่ม 28/10/2021

ผู้จัดการแผนกต่างๆ ของ บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด โรงงานหนองแค
เข้าร่วมทดสอบ (จ�ำนวน 2 รุ่น รวม 16 คน)

ครั้งที่ 3 เริ่ม 22-24/2/2022 พนักงานปฏิบัติการ (P1-P9) เข้าร่วมทดสอบ (จ�ำนวน 6 รุ่น รวม38 คน)
หลังจากจบกิจกรรมมีเสียงตอบรับจากพนักงานดีมาก พนักงานสามารถรับรู้ถึงความแตกต่างของยางได้อย่างชัดเจน เข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองท�ำออกมา และอยากให้มีกิจกรรมแบบต่อไป และที่ส�ำคัญคือพนักงานรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มากขึ้น

สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และถวายสังฆทาน
เนื่องในวันครบรอบ บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด 2565
ในวันที่ 22 มกราคมทีผ่ า่ นมา ผูบ้ ริหารและตัวแทนสหภาพแรงงาน
ได้ร่วมกันสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ภายในพื้นที่โรงงานรังสิต ประจ�ำ
บริษทั ฯ และร่วมถวายสังฆทานและถวายสิง่ ของจ�ำเป็น ณ วัดแสงสรรค์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันครบรอบบริษัท
ไทยบริดจสโตน ประจ�ำปี 2565 ถือเป็นจุดเริ่มต้นการท�ำงานใน
ปี 2565 และยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตอบแทน
สังคมต่อไป
ดูรูปเพิ่มเติม
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ข่าวสารบริดจสโตน
บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด มอบทองค�ำและเกียรติบัตร
ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25ปี 30 ปี และ 35 ปี
“บนเส้ น ทางอั น ยาวไกล พวกเราภู มิ ใ จ มุ ่ ง รั บ ใช้ สั ง คม”
เป็ น การตอกย�้ ำ ความผู ก พั น ธ์ ความมุ ่ ง มั่ น ความเสี ย สละ
ที่ พ นั ก งานมอบให้ กั บ บริ ษั ท ฯ ถื อ เป็ น ฟั น เฟื อ งที่ ส ร้ า งสรรค์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ ว ยประสบการณ์ ข องเพื่ อ นพนั ก งานที่ มี อ ายุ ง าน
ยาวนาน ทั้งนี้บริษัทฯ ตอบแทนความมุ่งมั่นและผู ก พั น ด้ วย
การมอบทองค�ำและเกียรติบัตรให้แก่พนักงาน ที่สโมสรหน้า
ในวันที่ 19-20 มกราคมที่ผ่านมา ณ สโมสรหน้า โรงงานรังสิต
โดยการรั บ มอบจากเจ้ า หน้ า ที่ และถ่ า ยภาพเป็ น ที่ ร ะลึ ก
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยมีพนักงานเข้ารับมอบ
ทั้งสิ้น 146 คน
ดูรูปเพิ่มเติม

วันครอบครัว (Family Day 2021)
งานวันครอบครัวของ บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด ประจ�ำปี 2564 ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินการจัดงานเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ มีการถ่ายทอดสดจากโรงงานรังสิตไปยังโรงงานหนองแค ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19
บรรยากาศโดยรวมมีการแสดงดนตรี และจับรางวัลโดยในปีนี้มี
รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองค�ำหนัก 1 บาท จ�ำนวน 4 รางวัล
รางวัลที่ 2 ทองค�ำหนัก 50 สต.

จ�ำนวน 4 รางวัล

รางวัลที่ 3 UHD ทีวี 43 นิ้ว

จ�ำนวน 4 รางวัล

รางวัลที่ 4 โทรศัพท์สมาร์ทโฟน

จ�ำนวน 4 รางวัล

รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองค�ำหนัก 1 สลึง จ�ำนวน 4 รางวัล
รางวัลที่ 6 ไมโครเวฟ

จ�ำนวน 8 รางวัล

ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน แล้วพบกันใหม่กับ
งานวันครอบครัว Family day 2022

ดูรูปเพิ่มเติม
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New Product
บริดจสโตนเปิดตัว POTENZA Sport
ยางสปอร์ตสมรรถนะสูง ส�ำหรับผู้หลงใหลในการขับขี่รถสปอร์ตพรีเมียม
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “POTENZA Sport” รุ่นเรือธงใหม่ ภายใต้สโลแกน “ความเป็นที่สุด หยุดเราไม่ ได้” หรือ
“Better Never Settles” ที่ ได้รับการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยียางอันล�้ำสมัยและให้สมรรถนะการยึดเกาะถนน
ที่เหนือกว่า ภายใต้การควบคุมอย่างเต็มประสิทธิภาพ จัดเต็มสมรรถนะครบทุกฟังก์ชันแห่งความสปอร์ต
ในทุกการขับขี่

ชมวิดีโอ

POTENZA Sport ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงคุณสมบัติด้านสมรรถนะที่ส�ำคัญจากยางใน
ตระกูล POTENZA ด้วยการยกระดับมาตรฐานใหม่ระดับพรีเมียม และความสปอร์ตระดับไฮเอนด์
โดยการน�ำเสนอเทคโนโลยีใหม่ พร้อมด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย อาทิ

• การออกแบบลายดอกยางแบบไม่สมมาตร ช่วยเสริมความแข็งแรง และลดการบิดตัวของบล็อก
ดอกยาง หน้าสัมผัสยางสไตล์สปอร์ต เพื่อการยึดเกาะถนนที่ทรงพลัง ให้การขับขี่ที่สนุกและ
การควบคุมที่ดียิ่งขึ้น

• เทคโนโลยีการออกแบบร่องดอกยางแบบ 3 มิติ ช่วยให้เบรกและต้านทานการสึกหรอได้ดยี งิ่ ขึน้
พร้อมจัดวางร่องรีดน�้ำให้เหมาะสม เพิ่มความแม่นย�ำทุกการเข้าโค้ง

• โครงสร้างยางได้รบั การออกแบบมาเพือ่ รถสปอร์ตโดยเฉพาะ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการยึดเกาะ
ได้ดีทั้งบนถนนแห้งและเปียกทุกการขับขี่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังเสริมการตอบสนอง
ต่อพวงมาลัยและการทรงตัวขณะขับขี่ได้เป็นอย่างดี

• รวบรวมทีส่ ดุ แห่งเทคโนโลยีเพือ่ ศักยภาพขัน้ สุดของยางรถสปอร์ต โดยผสมผสานก�ำลังเส้นใย
เหล็กและดอกยางแบบไฮบริด ตอบสนองการควบคุมได้อย่างเหนือชั้น
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5 เทรนด์

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
มาแรง

ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นปัจจัยเร่งให้ทุกคนคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีและโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น
เมือ่ มีการเชือ่ มต่อโลกออนไลน์เข้ากับโลกออฟไลน์แบบไร้รอยต่อมากขึน้ ก็ทำ� ให้มขี อ้ มูลจ�ำนวนมากเกิดขึน้ ตามไปด้วย ในขณะที่
องค์กรและธุรกิจก็ต้องการความรวดเร็วในการน�ำข้อมูลไปปรับใช้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ด้วยเหตุนี้ Big Data
จึงเป็นตัวช่วยส�ำคัญทีช่ ว่ ยให้ผปู้ ระกอบการเข้าใจพฤติกรรมเชิงลึกของผูบ้ ริโภค สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทัง้
เพิม่ ประสบการณ์ทดี่ จี ากการให้บริการทีต่ รงกับความต้องการของลูกค้า
ส�ำหรับ 5 เทรนด์ของ Big Data ในปี 2565 จะประกอบด้วย
1. ข้อมูลเรียลไทม์ (Real-Time Data)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและใช้ขอ้ มูลแบบเรียลไทม์ เพือ่ เพิม่ ความรวดเร็วในการน�ำ
ข้อมูลไปปรับใช้สำ� หรับกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ และตอบโจทย์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ยุคดิจทิ ลั โดยใช้ Big Data ช่วยวิเคราะห์ความต้องการ และพฤติกรรมเชิงลึกของ
ลูกค้า เพือ่ แนะน�ำสินค้า บริการ หรือโปรโมชันให้ตรงกับความสนใจของลูกค้า
แบบรายบุคคลได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ท�ำให้การขายมีประสิทธิภาพ และ
เพิม่ โอกาสในการซือ้ ของลูกค้ามากยิง่ ขึน้

2. การน�ำ Big Data มาเสริมเฟรมเวิร์กในระบบความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์และความเสีย่ ง (Cybersecurity & Risk)
การเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลจ�ำนวนมากเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด
ภัยไซเบอร์ อย่างการโจรกรรมข้อมูลเพื่อเรียกค่าไถ่ที่ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางธุรกิจเป็นอย่างมาก รวมถึงส่งผลกระทบกับ
ภาพลั ก ษณ์ แ ละความน่ า เชื่ อ ถื อ ขององค์ ก รอี ก ด้ ว ย ดั ง นั้ น ระบบวิ เ คราะห์
ด้านความปลอดภัย (Security Analytics) จะช่วยแก้ไขปัญหาและป้องกัน
การโจมตีทางไซเบอร์ โดยรวบรวม Big Data ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ความมัน่ คงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (Cybersecurity) เพือ่ ค้นหาสาเหตุ ตรวจสอบเหตุการณ์ยอ้ นหลังจาก
ข้อมูลทีถ่ กู เก็บไว้ได้อย่างรวดเร็ว
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3. การใช้ Big Data เพิม่ ประสิทธิภาพกลยุทธ์ สร้างประสบการณ์การรวบรวม
ช่องทางการติดต่อเป็นหนึง่ เดียวทัง้ ออนไลน์และออฟไลน์ (Omni-Channel
Customer Experience)
การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน เป็นยุคที่ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น ดังนั้นการสร้าง
ประสบการณ์ทดี่ ใี ห้กบั ลูกค้า จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญของการท�ำธุรกิจทีผ่ ปู้ ระกอบการจะต้อง
ค�ำนึงถึง โดยจะต้องพัฒนาการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience)
ให้ดอี ยูเ่ สมอ เพือ่ รักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิม่ ฐานลูกค้าใหม่ให้ได้รบั การบริการแบบ
เรียลไทม์ (Real-Time) ไม่ว่าลูกค้าจะใช้บริการผ่านช่องทางออฟไลน์หรือออนไลน์
ซึง่ ทุกช่องทางจะถูกรวมกันเป็นหนึง่ เดียว เพือ่ การบริการทีส่ ะดวกและราบรืน่

4. เปลีย่ นเทคโนโลยีจดั การข้อมูลแบบเก่าเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร การจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีแบบเดิมที่มี
การใช้งานเป็นปกติอยู่แล้ว อย่างเช่น การดูรายงานคงคลังประจ�ำเดือนจาก
ระบบฐานข้อมูลปกติ ซึ่งปัจจุบันเมื่อข้อมูลเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น และจัดเก็บอยู่
ในหลายระบบท�ำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้นการบริหารข้อมูลในรูปแบบ
Big Data จะช่วยให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มที่ทั้ง
การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และการประมวลผลข้ อ มู ล จ� ำ นวนมากได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
ช่วยให้ธรุ กิจสามารถแข่งขันกับตลาด โดยมีตน้ ทุนทางสารสนเทศทีล่ ดลง

5. กลุ่มคิดค้นหรือสร้างแบบจ�ำลองโดยใช้ความสามารถในการวิเคราะห์
(Data Citizen)
คือแนวคิดทีท่ ำ� ให้ทกุ คนในองค์กรสามารถใช้ขอ้ มูล (Data) ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจได้ ตัง้ แต่ระดับปฏิบตั กิ ารไปจนถึงระดับผูบ้ ริหาร โดยสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ตามสิทธิก์ ารใช้งาน ซึง่ เครือ่ งมือทีจ่ ะสามารถสนับสนุนแนวคิดนีใ้ ห้เป็นจริงได้
ก็คอื Big Data ทีร่ วบรวมข้อมูลไว้เพือ่ ให้ทกุ คนสามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูล
ได้งา่ ย ถึงแม้วา่ ผูใ้ ช้งานจะไม่มคี วามรูท้ างด้านเทคนิคก็ตาม

ทีม่ า : https://www.posttoday.com

https://forbesthailand.com
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บริดจสโตน รักเรา...รักษ์โลก

นวัตกรรมรักษ์ โลกสุดปัง!!
แนวคิดนวัตกรรมรักษ์โลกที่จะมาช่วยแก้ ไขปัญหาขยะล้นโลกที่โลกของเราก�ำลังเผชิญอยู่
โดยนวัตกรรมเหล่านีเ้ ป็นการน�ำขยะหรือของเสียมาเปลีย่ นเป็นของใช้สดุ เจ๋ง รวมถึงการน�ำวัสดุ
จากธรรมชาติ ม าใช้ ท ดแทนพลาสติ ก ท� ำ ให้ ย ่ อ ยสลายง่ า ย ลดจ� ำ นวนขยะให้ โ ลกของเรา
มาดูกนั ดีกว่าว่าจะมีแนวคิดอะไรบ้างและแต่ละแนวคิดจะท�ำให้เราว้าวขนาดไหนไปดูกนั เลย

FREITAG กระเป๋าจากผ้าใบคลุมรถบรรทุก
นวัตกรรมรักษ์โลกทีม่ าแรงจากยุโรปสูเ่ อเชียก็คอื กระเป๋า FREITAG
(ไฟร-ทาร์ก) ท�ำมาจากผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ผ่านการใช้งาน
อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และยังมีวัสดุอื่นๆ เช่น ยางในรถจักรยาน
ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว กั บ เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ของรถยนต์ ม าเป็ น วั ส ดุ ใ นการ
ท� ำ กระเป๋ า ด้ ว ย ซึ่ ง ผ้ า ใบของรถบรรทุ ก ที่ น� ำ มาใช้ มี ล วดลาย
ที่แตกต่างกัน ท�ำให้กระเป๋าแต่ละใบมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง
นอกจากนี้ ยังมีความทนทานและกันน�ำ้ อีกด้วย

รูปภาพจาก
FREITAG lab

1
Gomi ล�ำโพงพกพาจากขยะพลาสติก

รูปภาพจาก
www.gomi.design

2

ล�ำโพงพกพาที่ท�ำจากขยะพลาสติกชนิด LDPE หรือโพลีเอทิลีน
ที่มีความหนาแน่นต�่ำ เช่น ถุงเย็นหรือถุงก๊อบแก๊บ ออกแบบ
โดยทีมดีไซเนอร์จากประเทศอังกฤษ ความโดดเด่นของล�ำโพง
คือ การผสมสีของพลาสติกให้เป็นลายหินอ่อนทีม่ ลี วดลายไม่ซำ�้ กัน
ในแต่ละชิ้น นอกจากนี้ยังดีไซน์ให้ประกอบง่าย สามารถส่งซ่อม
ได้ฟรี และรับกลับคืนเพือ่ น�ำไปรีไซเคิลซ�ำ้ อีกครัง้

MarinaTex ไบโอพลาสติกจากเกล็ดปลา
เป็ น ผลงานของนั ก ศึ ก ษาชาวอั ง กฤษ ลู ซี่ ฮิ ว จ์ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล
James Dyson Award ประจ�ำปี 2019 โดยน�ำเกล็ดปลามาผลิต
เป็นพลาสติกทีย่ อ่ ยสลายได้ โดยใช้เวลาเพียง 4-6 สัปดาห์เท่านัน้
วัสดุอเนกประสงค์ทดแทนพลาสติก (MarinaTex) มีคณ
ุ สมบัตเิ ทียบ
เท่ากับพลาสติกชนิดอื่นๆ เพราะยืดหยุ่นได้ดี ทนทาน สามารถใช้
ทดแทนพลาสติกได้ทั้งถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง จนไปถึง
เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ โดยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์
16

รูปภาพจาก
www.marinatex.co.uk

3

Seacell ผ้าอ้อมจากยูคาลิปตัสและสาหร่าย

รูปภาพจาก
www.gp-award.com

ผลงานของนักศึกษาจากสวิตเซอร์แลนด์ Luisa Kahlfeldt ร่วมกับ
สถาบันวิจัยผ้าและเส้นใยของเยอรมนี โดยใช้ส่วนประกอบหลัก
ทีม่ าจากธรรมชาติอย่าง สาหร่ายและเส้นใยยูคาลิปตัส มาท�ำผลิต
เป็ นผ้ า อ้ อ ม ซึ่ งจะช่ ว ยเพิ่ม คุณสมบัติใ นการก� ำจัด แบคทีเ รีย
และต่อต้านอนุมลู อิสระ อ่อนโยนต่อผิวของทารก รวมถึงสามารถ
ซักแล้วน�ำกลับมาใช้ซำ�้ ได้อกี

4
Soapack ขวดแชมพูจากสบู่

รูปภาพจาก
www.yellowtrace.com.au

5

ผลงานของ Mi Zhou นักศึกษาและดีไซน์เนอร์จากมหาวิทยาลัย
Central Saint Martins ประเทศอังกฤษ เพือ่ ลดการใช้พลาสติก
จากของใช้ในห้องน�้ำ โดยวิธีท�ำบรรจุภัณฑ์แชมพูจากสบู่จะใช้
ส่วนผสมจากน�ำ้ มันพืช ใช้สจี ากดอกไม้และแร่ธาตุ แล้วน�ำไปขึน้
แม่พมิ พ์ แล้วน�ำมาเคลือบด้วยขีผ้ งึ้ เพือ่ กันน�ำ้ และไม่ให้ของเหลว
ในขวดละลายปนไปกับตัวบรรจุภณ
ั ฑ์ นอกจากนีเ้ มือ่ เราใช้แชมพู
หมดแล้ว ยังสามารถน�ำบรรจุภณ
ั ฑ์มาใช้เป็นสบูต่ อ่ ได้อกี ด้วย

Sum waste ปากกาจากตะกอนน�ำ้ เสีย
อีกหนึ่งนวัตกรรมรักษ์โลกสุดเจ๋งจากการน�ำกากตะกอนน�้ำเสีย
มาผ่านกรรมวิธตี ่างๆ จนได้สารที่ชื่อว่า Polyhydroxyalkanoate
หรือ PHA ซึ่งมีลักษณะคล้ายพลาสติก และน�ำสารดังกล่าวนี้
มาเป็นวัสดุหลักของด้ามปากกา ส่วนหมึกปากกาก็ใช้กากตะกอน
น�้ ำ เสี ย มาท� ำ ให้ แ ห้ ง บดให้ ล ะเอี ย ด แล้ ว ผสมกั บ น�้ ำ มั น
จนกลายเป็นน�้ำหมึก สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
100% ภายในระยะเวลา 2 เดือน

รูปภาพจาก
www.sumwaste.com

6

ค�ำถาม
บอกตัวอย่างนวัตกรรมรักษ์โลกทีค่ ณ
ุ ชืน่ ชอบ 1 ตัวอย่าง
พร้อมเหตุผล 30 ท่าน รับ Griptok ติดมือถือ
คลิกเพื่อตอบค�ำถาม
ข้อมูลจาก shortrecap.co

เพราะเหตุใดหลอดพลาสติกจึงไม่เป็นทีน่ ยิ มในการรับซือ้ ?
เฉลย: ย่อยสลายด้วยเครือ่ งบดพลาสติกแบบปกติไม่ได้
คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้ โชคดีเล่มที่แล้ว

CLICK

บริดจสโตน รักเรา...รักษ์ โลก
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Sustainability Corner
เปิดตัวคอลัมน์ ใหม่ ใน Close-To กับซีรีส์ Sustainability Corner ในปี 2565 ชวนทุกคนไปเจาะลึกเนื้อหา
ความยั่งยืนของบริดจสโตน โดยใน ตอนที่ 1 เราจะพาไปท�ำความเข้าใจในเรื่องความยั่งยืน ที่ตอนนี้ ไม่ใช่เป็น
เพียงกระแส แต่เป็นค�ำตอบของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ตอนที่ 1: ความยั่งยืนไม่ ใช่จุดหมายปลายทาง แต่คือเส้นทางที่
ทุกฝ่ายต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ความยัง่ ยืนมักถูกมองว่าเป็นเพียงจุดหมายปลายทาง - ความท้าทาย
วิ สั ย ทั ศ น์ เป้ า หมาย ขณะที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเป็ น เส้ น ทางที่ จ ะไปให้
ถึงเป้าหมาย นั่นคือ โซลูชั่น วิธีการตอบสนอง การบริหารจัดการและ
การลงมื อ ท� ำ - เวย์ น วิ ส เซอร์ ผู ้ เ ขี ย นหนั ง สื อ “The Age of
Responsibility CSR 2.0 and the New DNA of Business”

ท�ำไมองค์กรสมัยใหม่ให้ความส�ำคัญกับความยัง่ ยืน
ปัจจุบนั Sustainability หรือ การสร้างความยัง่ ยืน เป็นสิง่ ที่
องค์กรระดับโลกให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง เพราะการท�ำธุรกิจ
ในปัจจุบนั และอนาคต ไม่ใช่การเพียงการมุง่ หาผลก�ำไร แต่เป็นการ
สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ควบคู่ไปกับการยืนเคียงข้างลูกค้า
คู่ค้า พนักงาน และชุมชน ธุรกิจจึงต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและมี
ความรับผิดชอบอย่างรอบด้าน ท�ำให้เกิดค�ำว่า “ธุรกิจยัง่ ยืน” หรือ

“Sustainable Business” ซึง่ หมายถึง การด�ำเนินธุรกิจทีพ่ ฒ
ั นา
สังคมและสิง่ แวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกัน ดังนัน้ ค�ำว่า “ธุรกิจ
ยั่งยืน” จึงไม่ใช่เป็นเพียงกลยุทธ์ที่เอาชนะใจลูกค้า คู่ค้า และ
พันธมิตร แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ด้านก�ำไร ภาพลักษณ์
ทีด่ ี และสร้างความไว้วางใจ ซึง่ เป็นรากฐานทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจมัน่ คง

บริดจสโตนบนเส้นทางสูค่ วามยัง่ ยืน
บริดจสโตนตระหนักถึงความส�ำคัญเรื่องความยั่งยืนและ
น�ำกลยุทธ์ธุรกิจมาผนวกเข้ากับเป้าหมายในระยะกลางและ
ระยะยาว (Mid-Long Term) โดยก�ำหนดวิสยั ทัศน์เพือ่ สร้างคุณค่า
ให้แก่สงั คมและลูกค้า ในฐานะองค์กรผูส้ ง่ มอบโซลูชนั่ อย่างยัง่ ยืน
สูป่ ี ค.ศ. 2050
โดยน�ำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs) ทีถ่ กู ก�ำหนด
จากองค์การสหประชาชาติกว่า193 ประเทศ เพือ่ มาเป็นวิสยั ทัศน์
ในการยกระดั บ ศั ก ยภาพความยั่ ง ยื น ทั่ ว โลกและตอบสนอง
ผลประโยชน์ทั้งภาคธุรกิจ คน และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะใน
กลุ ่ ม เรื่ อ งคุ ณ ภาพของชี วิ ต ผู ้ ค น (People) เรื่ อ งความเจริ ญ
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุม ( Prosperity) เรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) เข้ามาช่วยในการ
บูรณาการความยั่งยืนเข้ากับวัฒนธรรม กลยุทธ์ทางธุรกิจ และ
การด�ำเนินงานของบริษทั โดยประกาศเป้าหมาย ดังนี้
1. พัฒนาโมเดลธุรกิจทีส่ ร้างคุณค่าทางธุรกิจ
2. ตัง้ เป้าความเป็นกลางทางคาร์บอนในวิสยั ทัศน์ดา้ น
สิง่ แวดล้อมระยะยาวส�ำหรับปี 2573
3. ปรับใช้กลยุทธ์เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy)
คลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

CLICK
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พันธสัญญา E8 (อี-เอ็ท) ค�ำมั่นสัญญา
ในการสร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืน
เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายและพัฒนาธุรกิจที่ตอบสนอง
ความต้องการทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของสังคม รวมถึงสนับสนุนการเดินทาง
และการใช้ชวี ติ ของผูค้ นอย่างต่อเนือ่ ง กลุม่ บริษทั ในเครือบริดจสโตน
เพิ่งประกาศ “พันธสัญญา E8 (อี-เอ็ท)” ซึ่งเป็นค�ำมั่นสัญญาใน
การสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกันกับสังคม พันธมิตรและลูกค้าของเรา
เพือ่ สังคมทีย่ งั่ ยืน ซึง่ จะเป็นแกนหลักในการขับเคลือ่ นการบริหารภายใน
กลุ ่ ม บริ ษั ท ในเครื อ ควบคู ่ ไ ปกั บ การสร้ า งความไว้ ว างใจและ
น่าเชือ่ ถือให้กบั คนรุน่ ใหม่ บน “เส้นทางบริดจสโตน 3.0” โดยประกอบ
ด้วยคุณค่า 8 ด้านที่เริ่มต้นด้วย ตัวอักษร E ซึ่งบ่งบอกถึงอนาคต
(พันธสัญญา) และแนวทางการมุง่ สูเ่ ป้าหมาย (กระบวนการ) ด้วยวิถี
บริดจสโตน ได้แก่
• Energy ด้านพลังงาน ตระหนักถึงสังคมแห่งการเดินทาง

ตัง้ เป้าลดคาร์บอนเป็นศูนย์

• Ecology ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม พั ฒ นาเทคโนโลยี โซลู ชั่ น

•
•
•
•
•
•

ผลิตภัณฑ์ยางทีย่ งั่ ยืน เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เพือ่ อนาคต
คนรุน่ ต่อไป
Efficiency ด้านประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี
แห่งการเดินทางทีท่ นั สมัย เพือ่ เพิม่ ผลผลิต
Extension ด้านการเติบโต สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ น�ำทุกคนก้าวสูอ่ นาคต
Economy ด้านเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ การด�ำเนิน
ธุรกิจและการเดินทาง
Emotion ด้านความรู้สึก สร้างความตื่นเต้น และความสุข
ในสังคมแห่งการเดินทาง
Ease ด้านความสะดวกสบาย สร้างความสะดวกสบาย สุขใจ
ไร้กงั วล ในชีวติ การเดินทาง
Empowerment ด้ า นพลั ง สั ง คม ผลั ก ดั น และร่ ว มสร้ า ง
สังคมเท่าเทียมและภาคภูมใิ จแก่ทกุ คน

พันธสัญญา E8 (อี-เอ็ท) ของบริดจสโตน ถือเป็นค�ำมัน่ สัญญา
ของพนักงานบริดจสโตนทัว่ โลก ในการยึดถือและสร้างสรรค์คณ
ุ ค่า
ร่วมกันกับพันธมิตร ลูกค้า และชุมชน สูก่ ารสร้างสังคมทีย่ งั่ ยืน โดย
จะมีการสือ่ สารเพิม่ เติมถึงพันธสัญญา E8 (อี-เอ็ท) ในแต่ละด้านให้
เพือ่ นพนักงานทุกคนได้ทราบต่อไป
บทสรุป
ความยั่งยืนกลายเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของ
องค์กร เริ่มตั้งแต่การพัฒนากลยุทธ์ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
และโซลูชนั่ ไปจนถึงการจัดจ�ำหน่าย เพือ่ ให้ตอบโจทย์สงิ่ แวดล้อม
เศรษฐกิจและสังคมอย่างสูงสุด
โดยมีเป้าหมายเพือ่ ส่งต่อและสร้างอนาคตทีด่ ใี ห้แก่คนรุน่ ต่อไป
จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีพ่ นักงานทุกคนต้องท�ำความเข้าใจกับกลยุทธ์
ความยั่งยืนในธุรกิจ และน�ำแนวคิดไปปรับใช้ในการท�ำงานและ
กิจกรรมชีวติ ประจ�ำวัน ในตอนต่อไปกองบรรณาธิการจะน�ำทุกคน
ไปเจาะลึกกับเนื้อหาความยั่งยืนด้านต่างๆ ฝากติดตามสาระดีๆ
ในฉบับหน้ากันด้วยนะคะ
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Best Job Ever
BEST JOB EVER ฉบับนี้ ชวนคุณพงศ์ภกรณ์ ศรีปัญญา
จาก บริษัท บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์
จ�ำกัด มาพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิด ที่มาที่ไปของโปรเจกต์ ดิจิทัล
ทรานส์ฟอร์เมชั่น รวมถึงบอกเล่าประสบการณ์การท�ำงานให้
ประสบความส�ำเร็จ รับรองว่าเพือ่ นๆ จะได้เทคนิคการท�ำงานและ
ปัจจัยความส�ำเร็จกลับไปอย่างแน่นอน
คลิกเพือ่ ดูรปู เพิม่ เติม

อธิบายถึงโปรเจกต์ ดิจิทัล ทรานฟอร์เมชั่น
(Digital Transformation)

คลิกเพือ่ ดูรปู เพิม่ เติม

พงศ์ภกรณ์ ศรีปัญญา

ต�ำแหน่ง :

Assistant Manager of Electrical
Production System Development
หน่วยงาน :
แผนก Electrical Production System
Development (CAPTC832) ภายใต้
Production Technology Division
(CAPTC80) Bridgestone Asia Pacific
Technology Center
อายุการท�ำงาน : 4 ปี

โปรเจกต์ นี้ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ ของฝ่ า ย HR และ IT
ด้ ว ยแนวคิ ด ที่ ต ้ อ งการจะปฏิ รู ป กระบวนการท� ำ งานใน
หลายส่วนให้ทันสมัยมากขึ้น ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับพนักงานผ่านทาง Central
Communication Portal ด้วยแพลทฟอร์ม SharePoint online,
การน�ำระบบ HRIS เข้ามาช่วยให้พนักงานสามารถบันทึกเวลา
การท�ำงาน และงานทางด้าน HR, การพัฒนาระบบ Import /
Export เพื่อให้พนักงานสามารถด�ำเนินการต่างๆ ผ่านช่องทาง
พอร์ ทั ล เว็ บ (Web portal) นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารพั ฒ นาระบบ
การอนุมัติอัตโนมัติมาช่วยลดกระบวนการท�ำงานในการจัดการ
รถยนต์และรถตู้โดยสารของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถจอง
รถยนต์และรถตูข้ องบริษทั ผ่านทางระบบพอร์ทลั เว็บ (Web portal)
ได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากจะช่วยลดเวลาและขั้นตอนในการจองรถ
ของพนักงานแล้ว ยังมีฟังก์ชันของการบริหารจัดการรถยนต์
เพือ่ ช่วยลดเวลาการท�ำงานในฝัง่ แผนก HR ได้ดว้ ย

หน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบัน

รับผิดชอบด้านงานระบบ Manufacturing IT system (MIT)
ซึง่ จะสนับสนุนด้านเทคนิคให้กบั โรงงานบริดจสโตนทัง้ 10 แห่งใน
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟคิ และจีน (China Asia Pacific) รวมถึงดูแล
ระบบ Administration IT system (AIT) ภายในบริษัท บริดจสโตน
เอเชีย แปซิฟิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
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คลิกเพือ่ ดูรปู เพิม่ เติม

ตัวอย่างการพัฒนาระบบจัดการรถยนต์และรถตู้ของบริษัท
ที่มาและแนวคิด
ลดความยุง่ ยากและขัน้ ตอนในการจองรถยนต์หรือรถตูโ้ ดยสารของทางบริษทั

หลักการท�ำงาน

•
•
•
•

พนักงานกรอกข้อมูลการจองผ่านทางพอร์ทลั เว็บ (web portal)
ระบบจะประมวลผลเพื่อจัดหารถยนต์คันที่ว่างให้อัตโนมัติจากฐานข้อมูล
ของระบบและแสดงผลจ�ำนวนรถยนต์ทยี่ งั ว่างเป็นรายวัน เพือ่ ให้พนักงานเลือก
พนักงานกรอกข้อมูลที่จ�ำเป็นต่างๆ เช่น วันและเวลา, ต้นทางและจุดหมาย
ปลายทาง เมื่อเสร็จสิ้นระบบจะส่งข้อมูลการจองรถยนต์ไปยังหัวหน้าหรือ
ผูจ้ ดั การแผนกด�ำเนินการอนุมตั อิ อนไลน์
เมื่อการอนุมัติเสร็จสิ้น ระบบจะส่งข้อมูลการจองรถยนต์ของพนักงานไปยัง
คนขับรถผ่านทางแอปพลิเคชัน (Line) และส่งข้อมูลชือ่ ของคนขับรถพร้อมเบอร์
ติดต่อไปยังพนักงานผ่านทางอีเมลล์และแอปพลิเคชันไลน์ (Line) โดยอัตโนมัติ

เป้าหมาย

ด้ า นที่ ห นึ่ ง คือ ลดกระบวนการจองรถยนต์ ลดเวลาในการอนุมัติ และ
ยังช่วยลดความผิดพลาดด้านการสื่อสารและการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การส่งต่อข้อมูล
ด้านที่สอง คือ ลดภาระงาน ของแผนก HR รวมถึงลดกระบวนการท�ำงาน
และขั้นตอนในการบริหารจัดการรถยนต์ของบริษัท ทั้งยังสามารถน�ำข้อมูล
การใช้งานรถยนต์ของพนักงานทีเ่ ก็บในรูปแบบฐานข้อมูลเพือ่ น�ำมาวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาได้ทนั ที

ความส�ำเร็จของโปรเจกต์
• ด้านนวัตกรรม (Innovation) เราสามารถใช้ระบบด้านการน�ำ

เทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหา (digital solution) เพื่อรองรับ
การท�ำงานในรูปแบบใหม่ (new normal) โดยการพัฒนาระบบ
เพือ่ ให้พนักงานได้เข้าถึงและคุน้ เคยกับการใช้เทคโนโลยีได้มากขึน้
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการท�ำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น (digital
transformation)
• ด้านการท�ำงาน (Operations) เราสามารถทีจ่ ะลดกระบวนการ
และขัน้ ตอนต่างๆ ในการท�ำงานแบบแมนนวล โดยการปฏิรปู มา
เป็นระบบอัตโนมัติ (automation work) และลดความผิดพลาด
ของข้อมูลรวมถึงการสร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆ
ของการบริหารจัดการรถยนต์ของบริษัทได้เพื่อที่จะสามารถน�ำ
มาวิเคราะห์หรือท�ำวิเคราะห์ข้อมูลด้วยภาพ (visualization)
ในอนาคตได้
• ด้านความยั่งยืน (Sustainability) เราสามารถลดการใช้งาน
กระดาษจากกระบวนการส�ำหรับการจองรถยนต์และกระบวนการ
ทีเ่ กีย่ วข้องได้ทงั้ หมด 100%
• ด้านผู้คน (People) เราได้ยกระดับพนักงานให้สามารถท�ำงาน
ร่วมกันเป็นทีม อีกทัง้ ยังพัฒนาฝีมอื ให้สามารถเข้าใจและออกแบบ
กระบวนการท�ำงานในงานของตัวเอง เพื่อน�ำมาหาวิธีในการลด
กระบวนการท�ำงาน อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะและความสามารถ
การท�ำโปรเจคในเชิงการพัฒนาระบบใหม่ๆ ได้อกี ด้วยได้ทนั ที

ปัจจัยความส�ำเร็จในการท�ำงาน

คลิกเพือ่ ดูรปู เพิม่ เติม

วิธีการท�ำงานร่วมกันในโปรเจกต์

เราท�ำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ โดยทางแผนก HR จะต้องท�ำ
การตัง้ โจทย์ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั เพือ่ ก�ำหนดเป็น ความต้องการ
และเขียนออกมาว่ากระบวนการด�ำเนินการในปัจจุบันเป็นอย่างไร
และมีปัญหาในช่วงกระบวนการไหน หลังจากนั้นทางแผนก IT
ก็ด�ำเนินการแก้โจทย์ปัญหาด้วยการออกแบบระบบ น�ำเทคโนโลยี
มาช่วยแก้ปัญหาในกระบวนการปัจจุบัน หลังจากนั้นก็มาดูร่วมกัน
ว่าระบบสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ แล้วจึงส่งต่อไปยังผู้พัฒนา
ระบบให้พัฒนาโปรแกรมต่อไป เมื่อด�ำเนินการพัฒนาโปรแกรม
เสร็ จ สิ้ น จึ ง เข้ า สู ่ ก ระบวนการทดสอบระบบเบื้ อ งต้ น ร่ ว มกั น
หากระบบถูกพัฒนามาตรงตามความต้องการ แล้วจึงส่งไปทดสอบ
การใช้งานเสมือนจริงโดยผู้ใช้งานจริง (User Acceptance Test)
เมือ่ การทดสอบระบบเสร็จสิน้ และไม่ตดิ ปัญหาใดๆ แล้ว จึงท�ำการ
ประกาศใช้ระบบอย่างเป็นทางการ

1) ความเข้าใจในฟังก์ชนั งานทีร่ บั ผิดชอบ เข้าใจในรายละเอียด
ของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Operation Flow) ซึง่
สามารถน�ำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและวิธกี ารแก้ไข
2) การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อื่น เพื่อน�ำมา
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท�ำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3) Ownership ของผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละส่วนงาน เข้าใจในหน้าที่
ความรับผิดชอบของตัวเอง และสามารถท�ำงานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบเพือ่ ให้ผลลัพธ์ออกมาได้ตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
4) การประสานงานแบบบริหารข้ามสายงาน (Cross Function)
และการแบ่งงาน (Job Sharing) เพื่อที่จะสามารถแบ่ง
ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) การยอมรับการเปลีย่ นแปลงใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ พัฒนา และเพิม่
คุณภาพของงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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ฟิสเกอร์ (Fisker) จับมือ บริดจสโตน ให้บริการและส่งมอบโซลูชั่น
ส�ำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในฝรั่งเศสและเยอรมนี

ฟิสเกอร์ (Fisker) ผู้สร้างสรรค์รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
และพั ฒ นาโซลู ชั่ น ส� ำ หรั บ การเดิ น ทางที่ มี ค วามยั่ ง ยื น ที่ สุ ด
ระดั บ โลกได้ ล งนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มกั บ บริ ด จสโตน
ผู ้ น� ำ ระดั บ โลกด้ า นการส่ ง มอบโซลู ชั่ น ส� ำ หรั บ ยางรถยนต์
และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยและยั่งยืน
ทั้งยังให้บริการหลังการขายแบบครบวงจรและส่งมอบโซลูชั่น
ด้านการซ่อมบ�ำรุงในประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนี

หลั ง จากการประกาศไปให้ บ ริ ด จสโตนเป็ น พั น ธมิ ต ร
ด้านยางรถยนต์เพียงรายเดียวส�ำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
SUV รุน่ Ocean ทีก่ ำ� ลังจะเปิดตัว เมือ่ เดือนสิงหาคม ปี 2564
ที่ผ่านมา Fisker ก�ำลังขยายขอบเขตความร่วมมือกับบริษัท
ชั้ น น� ำ ระดั บ โลกอย่ า งบริ ด จสโตน จากการเป็ น พั น ธมิ ต ร
ครั้ ง ใหม่ นี้ โดยบริ ด จสโตนจะใช้ ร ้ า นค้ า ปลี ก และเครื อ ข่ า ย
การให้บริการด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของตน เพื่อให้บริการ
หลังการขายแบบครบวงจรแก่ลกู ค้าของ Fisker ในประเทศฝรัง่ เศส
และเยอรมนี สอดคล้ อ งกั บ โมเดลธุ ร กิ จ แบบ asset-lite*
ที่ ฟ ิ ส เกอร์ (Fisker) ใช้ ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทั่ ว โลก
โดยผ่านเครือข่ายของ Speedy, Pitstop และ Reiff-ABS
ซึ่งเป็นเครือข่ายร้านค้าปลีกของบริดจสโตนทั้งหมดในยุโรป
ทั้งนี้ Speedy มีสาขามากกว่า 450 สาขาในฝรั่งเศส ขณะที่
ในประเทศเยอรมนี ซึ่งมีสาขาของ Pitstop และ Reiff-ABS
รวมกันมากกว่า 300 สาขาทัว่ ประเทศ โดย Fisker จะด�ำเนินงาน
ร่วมกับ บริดจสโตนเพือ่ คัดเลือกสถานทีท่ มี่ คี วามเหมาะสมมากทีส่ ดุ
จากเครือข่ายการให้บริการทัง้ หมดในประเทศฝรัง่ เศสและเยอรมนี
เพือ่ ตอบสนองความต้องการและตอบโจทย์แบบเฉพาะให้กบั ลูกค้า
ของ Fisker
*การไม่ลงทุนหรือถือครองทรัพย์สนิ ใหญ่เป็นของตนเอง
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การประสานความร่วมมือเพือ่ น�ำเสนอโซลูชนั่ ทีด่ ยี งิ่ กว่า
เฮนริก ฟิสเกอร์ (Henrik Fisker) ประธานและประธาน
กรรมการบริหารของฟิสเกอร์ (Fisker) ให้ความเห็นว่า “การเป็น
พันธมิตรร่วมกับบริดจสโตนได้เริ่มขึ้นแล้วในหลายภาคส่วนของ
ธุรกิจเรา และเรามีความประทับใจมาอย่างต่อเนื่องในการลงทุน
ของบริดจสโตนส�ำหรับการเดินทางที่ใช้พลังงานสะอาด และ
ความมุ ่ ง มั่ น ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น นวั ต กรรมและโซลู ชั่ น ในการ
ให้ บ ริ ก ารแก่ ร ถยนต์ พ ลั ง งานไฟฟ้ า รุ ่ น ต่ อ ๆ ไปในอนาคต
โดยปัจจัยส�ำคัญอยู่ที่บริดจสโตนเป็นผู้ให้บริการและน�ำเสนอ
แพ็กเกจที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ได้แก่ การให้บริการยางรถยนต์
ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ (OE) การบริ ก าร
หลังการขาย และโซลูชนั่ ส�ำหรับการเดินทาง การใช้ประโยชน์จาก
เครือข่ายต่างๆ ทีม่ อี ยูอ่ ย่างกว้างขวาง เพือ่ ให้บริการหลังการขาย
แก่ลกู ค้า ซึง่ จะเป็นกุญแจส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในระยะยาวของ
ฟิสเกอร์ (Fisker)”
การขับเคลือ่ นการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า
ผ่านการบูรณาการครบวงจร
ส่ ว นหนึ่ ง ในเจตนารมณ์ ข องเราคื อ ช่ ว ยก� ำ หนดอนาคต
ของการเดิ น ทางอย่ า งยั่ ง ยื น โดยสนั บ สนุ น การน� ำ รถยนต์
พลั ง งานไฟฟ้ า มาใช้ ผ ่ า นการบู ร ณาการครบวงจร รวมถึ ง
การพัฒนายางรถยนต์ระดับพรีเมียมและเทคโนโลยียางส�ำหรับ
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งโซลูชั่นส�ำหรับการขนส่งและ
การเดินทาง” โลรองต์ ดาร์ตูซ์ (Laurent Dartoux) ประธาน
และประธานกรรมการบริ ห ารของบริ ด จสโตนยุ โ รป กล่ า ว
“นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาร้านค้าปลีกและเครือข่าย
การให้ บ ริ ก ารแบบครบวงจรส� ำ หรั บ รถยนต์ พ ลั ง งานไฟฟ้ า
ซึ่งรวมถึงการซ่อมบ�ำรุงและการให้บริการเกี่ยวกับยางรถยนต์
การชาร์ จ ไฟฟ้ า และการให้ บ ริ ก ารเคลื่ อ นที่ ส� ำ หรั บ รถยนต์
พลังงานไฟฟ้าเป็นการรวมทัง้ หมดครบในจุดเดียว”

ฟิสเกอร์ (Fisker) จะเริ่มผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า SUV
รุ ่ น Ocean จากโรงงานผลิ ต ในประเทศออสเตรี ย ของบริ ษั ท
Magna-Steyr ซึ่งด�ำเนินงานโดยมุ่งความเป็นกลางทางคาร์บอน
และเป็นพันธมิตรกับฟิสเกอร์ (Fisker) โดยประเทศฝรั่งเศสและ
เยอรมนีจะเป็นตลาดแรกในยุโรป ซึง่ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า Ocean
จะมีการตกแต่งพิเศษแบบสปอร์ต พร้อมทั้งเทคโนโลยียานยนต์
ที่ทันสมัย และการตกแต่งภายในอย่างยัง่ ยืนด้วยวัสดุทสี่ ามารถ
น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยราคาอยูท่ ี่ 41,560 ยูโร ในประเทศเยอรมนี
และ 41,900 ยูโร ในประเทศฝรั่งเศส โดยคาดว่าจะสามารถ
วิ่งได้ในระยะทาง 250 ไมล์ (มาตรฐานการทดสอบของ EPA) /
275 ไมล์ หรือ 440 กิโลเมตร (มาตรฐานการทดสอบของ WLTP)
และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าตัวท็อปรุน่ Ocean Extreme สามารถ
วิง่ ได้ในระยะทางถึง 350 ไมล์ (มาตรฐาน EPA) / 390 ไมล์ หรือ
630 กิโลเมตร (มาตรฐาน WLTP) นอกจากนี้ ฟิสเกอร์ (Fisker)
ยังด�ำเนินงานร่วมกับผูผ้ ลิตแบตเตอรี่ บริษทั CATL มาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยใช้ ส ารเคมี ที่ แ ตกต่ า งกั น 2 ชนิ ด เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การท� ำ งานของแบตเตอรี่ แ ละลดค่ า ใช้ จ ่ า ยส� ำ หรั บ รถยนต์
พลังงานไฟฟ้ารุน่ Ocean ของฟิสเกอร์ (Fisker)
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Happy Time

ทายนิสัย

จากงานอดิเรกที่ชอบ
รูห้ รือไม่วา่ งานอดิเรกหรือกิจกรรมยามว่างทีเ่ ราชอบท�ำสามารถบ่งบอกถึงนิสยั
และตัวตนของเราได้ด้วย ดูน่าสนใจใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นเราลองไปดูกันเลย
ว่างานอดิเรกยามว่างจะบ่งบอกตัวตนของเราได้แม่นแค่ไหน ตามไปดูกนั เลยค่ะ

อ่านหนังสือ

ดูภาพยนตร์ หรือซีรีส์
คนที่ ช อบดู ภ าพยนตร์ หรื อ ซี รี ส ์
มักจะเป็นคนสตรอง ชอบพึ่งพาตนเอง
ไม่ค่อยชอบขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
เป็ น คนมี น�้ ำ ใจชอบช่ ว ยเหลื อ ผู ้ อ่ื น
ฉลาดเฉลียว จริงใจ และค่อนข้างขีเ้ หงา
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คนที่ อ ่ า นหนั ง สื อ มั ก จะเป็ น คน
ทีม่ โี ลกส่วนตัวสูง ช่างฝัน ช่างจินตนาการ
มี จิ ต ใจอ่ อ นโยนและจริ ง ใจ เป็ น ที่ พึ่ ง
กับผูอ้ นื่ ได้เป็นอย่างดี ไม่คอ่ ยมัน่ ใจในตัวเอง
และค่อนข้างเอาแต่ใจบ้างเป็นบางครัง้

วาดรูป
คนทีช่ อบวาดรูป มักจะเป็นคนจริงจัง
ถ้ า ได้ ท� ำ อะไรแล้ ว ก็ จ ะท� ำ ให้ ดี ที่ สุ ด
แต่ จิ ต ใจมั ก จะอ่ อ นไหวตามอารมณ์
และสภาพแวดล้ อ มได้ ง ่ า ย ช่ า งฝั น
มีอารมณ์คอ่ นข้างฉุนเฉียว สนใจในตัวเอง
เป็นหลัก

ถ่ายรูป
คนทีช่ อบถ่ายรูป มักจะเป็นคนทีจ่ ะชอบท�ำอะไรตามอารมณ์
ท�ำให้คนรอบข้างเดาอารมณ์ไม่ค่อยถูก แต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นคน
ทีม่ จี ติ ใจดี ใส่ใจคนรอบข้าง มีนำ�้ ใจช่อบช่วยเหลือผูอ้ นื่ อยูเ่ สมอ

เล่นกีฬา
คนทีช่ อบเล่นกีฬา มักจะเป็นคนสดใสร่าเริง เข้ากับผูอ้ นื่ ได้ดี
มองโลกในแง่บวกอยูเ่ สมอ มีความรับผิดชอบ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ
มีระเบียบแบบแผนในการใช้ชวี ติ

สะสมสิ่งของต่างๆ
คนทีช่ อบสะสมสิง่ ของ มักจะเป็นคนรอบรูใ้ นหลายๆ เรือ่ ง
ฉลาด มีไหวพริบดี เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับผู้อื่น มีพลังบวก
เข้ากับผูอ้ นื่ ได้งา่ ย และชอบพบปะสังสรรค์กบั ผูอ้ นื่ อยูเ่ สมอ

ท�ำอาหาร
คนที่ชอบท�ำอาหาร มักจะเป็นคนกระตือรือร้น พูดเก่ง
มีความภาคภูมใิ จ และเห็นคุณค่าของตัวเอง เมือ่ ได้ทำ� สิง่ ทีช่ อบ
ก็จะจดจ่อ กับสิง่ ทีต่ วั เองก�ำลังท�ำอยูเ่ สมอ

เมื่อเราเกิดความเครียด หรือเหน็ดเหนื่อยจากการเรียน การท�ำงาน ก็ลองมองหากิจกรรมที่เราสนใจหรือชื่นชอบ ท�ำในยามว่าง
เพื่อช่วยให้เราหันมาเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่เรามีความสุขเมื่อได้ท�ำ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยผ่อนคลาย และไม่ท�ำให้เราจมอยู่กับ
ความเครียดมากเกินไปจนท�ำให้เกิดผลเสียแก่สขุ ภาพกาย และสุขภาพจิตของเรา
ทีม่ า : https://today.line.me/th/v2/article/72mKmr
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โครงการ Bridgestone Global Road Safety
(บริดจสโตน โกลบอล โรด เซฟตี้)

บริดจสโตน คอร์ปอเรชัน่ ผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายยางรถยนต์ ภายใต้ตราสินค้าบริดจสโตน, ไฟร์สโตน
และผลิตภัณฑ์โซลูชั่น กว่า 190 รายการ เพื่อสนองตอบความต้องการ และตอบปัญหาทางธุรกิจ
ให้ลูกค้า ด�ำเนินธุรกิจเครื่องข่ายในประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 150 ประเทศ ด้วยการที่ บริดจสโตน
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอ� ำ นวยความสะดวกและการเข้ า ถึ ง การเดิ น ทางที่ ดี เ ลิ ศ เราจึ ง
มีนโยบายหลักและเจตนารมณ์ทมี่ งุ่ มัน่ ในการสร้างเสริมการเดินทางทีป่ ลอดภัย โดยมุง่ เน้นการพัฒนา
และการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน
อุบตั เิ หตุบนท้องถนนท�ำให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรมากมาย ถือเป็นปัญหาระดับชาติทตี่ อ้ งให้
ความส�ำคัญและด�ำเนินการป้องกันอย่างเร่งด่วนทีส่ ดุ บริดจสโตน คอร์ปอเรชัน่ และบริดจสโตนทัว่ โลก
จึงร่วมมือกับองค์กรระดับสากล Global Road Safety Partner ซึ่งเป็นองค์กรที่ด�ำเนินโครงการเพื่อ
ลดอุบตั เิ หตุบนท้องถนนอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน
บริดจสโตน ประเทศไทยริเริ่มด�ำเนินโครงการ Bridgestone Global Road Safety (บริดจสโตน
โกลบอล โรด เซฟตี)้ โดยความร่วมมือกับพันธมิตรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและมีประสบการณ์ดา้ นการป้องกัน
อุบัติภัยบนท้องถนน หน่วยงานราชการ คู่ค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ภายใต้เป้าหมายที่จะ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และสร้างความปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยด�ำเนินการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์
โครงการที่มีความจุดเด่น มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง
เน้นกลุม่ เป้าหมายเยาวชนกลุม่ อายุ 14 -18 ปี เป็นผูใ้ ช้รถใช้ถนนรุน่ ใหม่ให้ตระหนักถึงความปลอดภัย
26

กิจกรรมโครงการประกอบด้วย 4 แกนหลัก ได้แก่
แกนที่ 1 การเสริมสร้างความรู้และทักษะ
ทีเ่ กิดจากการเรียนรูท้ ศั นคติอนั ตราย เพือ่ ประเมินความเสีย่ ง
และสามารถปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม ลดความเสี่ ย ง
ที่ จ ะเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ โ ดยใช้ ห ลั ก สู ต รที่ ศึ ก ษาและพั ฒ นา
โดยกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ที่พวกเรา
จะได้เข้าร่วมกิจกรรมและการเรียนรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ าร
แกนที่ 2 การปรับปรุงบริเวณถนนหน้าโรงเรียน

วัตถุประสงค์

2
1

4
3

1. การศึ ก ษา: พั ฒ นาความรู ้ เ กี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการใช้ ถ นน
ทีป่ ลอดภัยของนักเรียนและครูในโรงเรียนเป้าหมาย
2. พลังสังคม: สร้างเยาวชนแชมเปี้ยนรุ่นแรกของ บริดจสโตน
เพื่ อ ความปลอดภั ย ทางถนนเพื่ อ ปลู ก ฝั ง ภาวะผู ้ น� ำ และ
ความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนของนักเรียน
3. โครงสร้างพื้นฐาน: เลือกโรงเรียนจากกลุ่มเป้าหมายจ�ำนวน
1 โรงเรียน เพือ่ แก้ไข ปรับปรุง ความปลอดภัย และความสามารถ
ในการเดินส�ำหรับนักเรียน ผูป้ กครอง และครู
4. การมีส่วนร่วมของชุมชน: ส่งเสริมให้พนักงานและผู้ค้าปลีก
ของบริดจสโตนมีสว่ นร่วมกับความปลอดภัยทางถนนผูส้ นับสนุน
ในชุมชนเป้าหมาย

โดยการใช้ โ ปรแกรม Star Rating For Schools
ของ International Road Assessment Programme หรือ
iRAP (หน่วยงานที่ก�ำหนดเกณฑ์นานาชาติเพื่อยกระดับ
ถนนให้มีความปลอดภัยภายใต้เกณฑ์มาตรฐานที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและสามารถเข้าใจตรงกันทุกประเทศ)
เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ผลในการปรับปรุงให้มีความปลอดภัย
ยิง่ ขึน้
แกนที่ 3 กิจกรรมทีม่ งุ่ เน้นพัฒนาทักษาความเป็นผูน้ ำ� ของนักเรียน
Road Safety Youth Champion สนับสนุนให้ตัวแทน
ของนักเรียนสามารถสร้างโครงการและด�ำเนินโครงการ
ภายในโรงเรียน
แกนที่ 4 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รวมถึงประชาชนในชุมชนให้ตระหนักและใส่ใจรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกัน
และเพื่อให้การด�ำเนินโครงการ Bridgestone Global Road
Safety เป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน จึงจัดให้มกี ารด�ำเนินกิจกรรม
โดยคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ปีละ 4 แห่ง ในแต่ละภูมภิ าค
โดยปี 2564 ทีผ่ า่ นมาคัดเลือกโรงเรียน 4 แห่ง ดังนี้
โรงเรียน
โรงเรียน
สามัคคีวทิ ยาคม 2
นครสวรรค์
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียน
โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน 2
กระทูว้ ทิ ยา
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดภูเก็ต
CSR
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บริดจสโตน จัดโปรโมชั่นพิเศษ “B-24 hrs. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงฟรี 1 ปี” มอบสิทธิพิเศษส�ำหรับลูกค้าที่ซื้อยางบริดจสโตนที่
ร่วมรายการ ทุกรุ่น ทุกขนาด จ�ำนวน 4 เส้น ต่อรถ 1 คัน 1 ทะเบียนรถ ยกเว้นรุ่นที่มีลักษณะการใช้งานในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ DURAVIS R611,
DURAVIS R623, DURAVIS R624, DURAVIS R624 HEAVY DUTY, DURAVIS R669 HEAVY DUTY, LEO 627, LEO 677, RD-613
STEEL และ Taxi Premium จากตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริดจสโตน และลงทะเบียนผ่าน* ผ่านไลน์ @bridgestoneTH หรือ เว็บไซต์
https://www.bridgestone.co.th/th/customer-care/tire-registration รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสามารถเรียกใช้
บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance Service) ได้ฟรี 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลา 1 ปี
เมื่อรถเกิดปัญหา สามารถติดต่อเพื่อรับบริการผ่าน บริดจสโตน คอนแทคเซ็นเตอร์ 02-636-1555
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Intrend Inside

รถยนต์สุดล�้ำ ตอบโจทย์ โลกอนาคต
คอลัมน์ Intrend Inside ฉบับนีจ้ ะพาทุกท่านไปรูจ้ กั กับ 9 นวัตกรรมยานยนต์สดุ ล�ำ้
ทีจ่ ะมาตอบโจทย์วถิ ชี วี ติ ของผูค้ นในยุคนี้ได้อย่างสะดวกและครบครันมากยิง่ ขึน้
เทคโนโลยียานยนต์ ไร้คนขับ
(Autonomous Vehicle)
หลายคนคงเคยได้ยนิ ว่าในอนาคตข้างหน้า
จะมีรถยนต์ไร้คนขับ ซึง่ ในปี 2018 ทีผ่ า่ นมา
นวั ต กรรมยานยนต์ นี้ เ ริ่ ม มี ก ารพั ฒ นา
และออกมาให้ ใ ช้ กั น บ้ า งแล้ ว ในบริ ษั ท
รถยนต์ชนั้ น�ำของโลกหลายแห่ง เช่น Tesla
เป็ น ต้ น นอกจากนี้ บ ริ ษั ท เทคโนโลยี
ยักษ์ใหญ่อย่าง Google, Apple, Uber,
Baidu, Intel ต่ า งก็ เ ริ่ ม มี ก ารพั ฒ นา
เทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับด้วยเช่นกัน

ระบบติดตามรถยนต์สมบูรณ์
แบบ (Comprehensive
Vehicle Tracking)
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ระบบแทรกแซงผูข้ บั
(Driver Override
Systems)
นวัตกรรมนี้สามารถท�ำงานได้ในขณะที่
เราก�ำลังขับขี่รถอยู่ ด้วยการใช้เทคโนโลยี
เซนเซอร์และระบบประมวลผลที่รวดเร็ว
รถยนต์ จึ ง สามารถท� ำ งานสวนทางกั บ
สิ่งที่คุณสั่งได้ เช่น รถยนต์จะเลี่ยงสิ่งที่
จะก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ด ้ ว ยการสั่ ง การ
ให้เบรกอัตโนมัติ แม้วา่ เราจะเหยียบคันเร่ง
อยู ่ ก็ ต าม ซึ่ ง เทคโนโลยี นี้ ถู ก น� ำ มาใช้
ในรถยนต์รนุ่ ใหม่กนั บ้างแล้ว

เทคโนโลยีชวี มาตร
(Biometric)
นวัตกรรมที่ใช้ข้อมูลเชิงชีวภาพที่วัดค่าได้
ของผู ้ ขั บ ขี่ ม าใช้ ใ นการประเมิ น ผล
เพื่อความสะดวกสบายในการใช้รถยนต์
เช่น ใช้ลายนิ้วมือในการสตาร์ทรถยนต์
หรือสัง่ การระบบต่างๆ ภายในรถยนต์ และ
ถ้าหากรถยนต์มผี ใู้ ช้งานหลายคน ลายมือ
ของแต่ละคนจะเป็นตัวระบุให้การปรับค่า
ต่างๆ ของรถเป็นไปตามขนาดร่างกาย และ
รสนิยมของผูข้ บั ขีแ่ ต่ละคนโดยอัตโนมัติ

จากการเก็บค่าประกันภัยรถยนต์จากข้อมูลการขับขีข่ องผูข้ บั ทัง้ ระยะทาง ความเร็วทีใ่ ช้
สถานที่ที่จอดประจ�ำ จากนั้นจึงส่งสัญญาณข้อมูลมาที่บริษัทเพื่อท�ำการประเมินผลโดย
อัตโนมัติ เพือ่ ประเมินความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ซึง่ ผูข้ บั ขีจ่ ะต้องยินยอมมอบข้อมูล
ส่วนตัวเหล่านีใ้ ห้กบั บริษทั ประกันเพือ่ แลกกับส่วนลดค่าเบีย้ ประกัน

ระบบกระจกหน้าแบบแอคทีฟ
(Active Window Display)
พัฒนามาจากเทคโนโลยีเอชยูดี (HUD :
Head-Up Display) จากเดิมที่เป็นเพียง
การบอกข้อมูลความเร็ว หรือลูกศรน�ำทาง
ขนาดเล็กบนกระจกหน้ารถ ก็ได้พฒ
ั นาการ
แสดงผลให้ มี ค วามสมจริ ง มากยิ่ ง ขึ้ น
และในอนาคตการมองภาพผ่านกระจก
หน้ า รถจะเป็ น ภาพซ้ อ นเสมื อ นจริ ง
ท� ำ ให้ เ ราเห็ น ภาพของระบบน� ำ ทาง
หรื อ ข้ อ มู ล ที่ น ่ า สนใจบนกระจกหน้ า รถ
ในแบบ 3 มิตเิ ต็มรูปแบบมากยิง่ ขึน้

เทคโนโลยี
เครือ่ งยนต์ 4 สูบ
(Four-Cylinder)
เทคโนโลยีนี้จะท�ำงานร่วมกับเทอร์โบและ
มอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อเพิ่มสมรรถนะของรถยนต์ขนาดเล็ก
ที่มีความคล่องตัวส�ำหรับการขับขี่ในเมือง
มากกว่ารถยนต์ขนาดใหญ่ให้มีสมรรถนะ
ทีล่ ำ�้ กว่ารถยนต์ขนาดใหญ่ ก่อนทีจ่ ะเข้าสู่
ยุครถพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ

ระบบตัดการท�ำงาน
จากระยะไกล (Remote
Vehicle Shut Down)
เป็นเทคโนโลยีในระบบออนสตาร์ (Onstar)
ของรถยนต์ ใ นเครื อ จี เ อ็ ม ที่ ท� ำ งานผ่ า น
โครงข่าย 4G ร่วมกับจีพีเอส โดยระบบนี้
จะติดตามข้อมูลของรถยนต์ในเครือข่าย
อยู ่ ต ลอดเวลา หากพบว่ า รถยนต์ เ กิ ด
อุบัติเหตุก็จะมีทีมกู้ชีพเข้าไปช่วยเหลือ
ในทันที รวมถึงช่วยระบุต�ำแหน่งของรถ
หากเกิดการโจรกรรม และสามารถสัง่ การ
ดับเครือ่ งรถยนต์ทถี่ กู โจรกรรมได้ทนั ที

ระบบตรวจวัดสุขภาพของผูข้ บั
(Active Health Monitoring)
เป็นการติดตัง้ เซนเซอร์ตรวจจับการท�ำงาน
ของหัวใจเข้ากับสายเข็มขัดนิรภัย พวง
มาลัย หรือบนเบาะรถเพือ่ วัดสัญญาณชีพ
ของผู้ขับขี่ และส่งข้อมูลกลับไปยังศูนย์
ข้อมูล หากพบว่าสัญญาณชีพของผู้ขับขี่
ผิดปกติ ระบบควบคุมอัตโนมัตกิ จ็ ะท�ำงาน
แทน พร้อมกับส่งสัญญาณขอความช่วย
เหลือไปยังโรงพยาบาลในทันที

ระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
(Real-time notification system)
ในอนาคตเมือ่ เราล็อคอินเข้าสูร่ ะบบอินเทอร์เน็ตผ่านรถยนต์ของเราทางระบบ
ไบโอเมตริก ระบบจะมีการแจ้งเตือนเรือ่ งราว หรือเหตุการณ์ตา่ งๆ เหล่านัน้ ที่
เราสนใจให้เราได้ทราบทันที เพือ่ ไม่ให้เราพลาดเรือ่ งราวเหตุการณ์สำ� คัญผ่าน
ทางจอภาพแอคทีฟบริเวณกระจกหน้ารถ

INTREND INSIDE
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ค�ำถาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
Bridgestone Global Road Safety
(บริดจสโตน โกลบอล โรด เซฟตี้)
ประกอบด้วยกี่ข้อ มีด้านใดบ้าง

คลิกทีน่ เี่ พือ่ ตอบค�ำถาม

Click

ร่วมสนุกได้
ตัง้ แต่วนั นี้ ถึง
15 พฤษภาคม 2565

จ�ำนวน

50 รางวัล

(ท่านละ 1 รางวัล)

เฉลยค�ำถามจากวารสาร Close-To Vo.16/2021
ค�ำถาม : ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์?
เฉลย : ข้อทีถ่ กู ต้องคือข้อ 4
คลิกดูรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด 60 ท่าน ได้ที่นี่
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