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Happy Time

หลังจากล็อคดาวนมาตั้งนาน…
ตอนนี้ ไดเวลาเที่ยวแลว

Editor’s Talk

สวัสดีคะ่ เพือ่ นๆ พนักงานทุกท่าน
กลับมาพบกับวารสาร Close-To กันอีกครั้งนะคะ ฉบับนี้เป็น
ฉบับที่ 2 ของปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงท�ำให้หลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย
มีมาตรการล็อคดาวน์ปิดให้บริการกิจการต่างๆ ชั่วคราว รณรงค์ให้
ประชาชนอยูบ่ า้ นเพือ่ ลดการแพร่ระบาดของไวรัส ซึง่ ตอนนีส้ ถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเริ่มดีขึ้นตามล�ำดับ จึงท�ำให้เริ่มคลาย
มาตรการล็อคดาวน์ ห้างร้านต่างๆ เริม่ เปิดให้บริการบ้างแล้วบางส่วน
แต่ก็ยังมีมาตรการป้องกันต่างๆ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างกัน
มีลงชื่อเข้าใช้บริการร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เพื่อป้องกันไวรัส
โคโรนาทีย่ งั มีการแพร่ระบาดอยู่ ซึง่ วารสาร Close-To ฉบับนีม้ สี ถานที่
ท่องเที่ยวหลังจากการคลายล็อกดาวน์มาฝากเพื่อนๆ พนักงานค่ะ
จะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างต้องไปติดตามในคอลัมน์ Happy Time นะคะ
นอกจากนี้แล้ว ยังมีคอลัมน์ข่าวสารบริดจสโตนมาให้เพื่อนๆ
ได้อปั เดตกิจกรรมเรือ่ งราวต่างๆ ของบริษทั อีกเช่นเคย รวมถึงเคล็ดลับ
การประหยัดค่าไฟกับคอลัมน์ รูไ้ ว้ใช่วา่ และห้ามพลาด กับบทสัมภาษณ์
ในการท� ำ งานเพื่ อ ประโยชน์ ส ่ ว นรวมของคุ ณ ไพฑู ร ย์ ภั ท รโกมล
กับคอลัมน์ Spotlight ที่มีข้อคิดดีๆ ในการท�ำงานจิตอาสา มาฝาก
เพื่อ นๆ ทุกคน แถมท้ายด้วยค�ำท�ำนายจากวันเกิด ว่าเราเหมาะ
กั บ งานแบบไหนจะตรงหรื อ ไม่ ก็ ต ้ อ งลองไปอ่ า นกั น ในคอลั ม น์
Horoscope นะคะ
สุดท้ายนี้ทางทีมงานวารสาร Close-To อยากฝากถึงเพื่อนๆ
พนั ก งานว่ า ถึ ง แม้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โคโรนา
ในประเทศไทยจะดี ขึ้ น และสามารถออกไปท� ำกิ จ กรรมนอกบ้ า น
ได้ บ ้ า งแล้ ว แต่ เ พื่ อ นๆ ทุ ก คนก็ อ ย่ า ลื ม ป้ อ งกั น ตนเองด้ ว ยการ
สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน และเว้นระยะห่างระหว่างกัน
เพื่อตัวเราเองและเพื่อคนที่เรารักด้วยนะคะ
ทีมงานวารสาร Close-To
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ต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ Managing Director
บริษัท บริดจสโตน แอร์คราฟท์ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
Bridgestone Aircraft Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

ครอบครัว

:

ภรรยา / ลูกชาย (อายุ 13 ปี) / ลูกสาว (อายุ 10 ปี)

ความสามารถพิเศษ

:

กีฬา Boccia (คล้ายคลึงกับกีฬาเปตอง)

งานอดิเรก

:

ร่วมประเพณีการแห่ซมุ้ ศาลเจ้าศักดิส์ ทิ ธิซ์ งึ่ เป็นประเพณีทสี่ บื ทอดมายาวนาน
ของญี่ปุ่น Mikoshi-katsugi (神輿担ぎ) festival ชอบการออกรอบกอล์ฟ
เพราะชอบในการที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติ แต่โดยส่วนตัวแล้ว ไม่ค่อยถนัด
ในด้านการตีกอลฟ์มากเท่าใดนัก

คติประจ�ำใจ

:

การท� ำ งานนั้ น จะต้ อ งท� ำ งานด้ ว ยความสนุ ก สนานร่ า เริ ง และพร้ อ มที่ จ ะ
มุ่งไปข้างหน้า

ประสบการณ์ที่ผ่านมา :

ได้มสี ว่ นร่วมในธุรกิจยางอากาศยานประมาณ 14 ปีแล้วนับตัง้ แต่เข้าร่วมงานกับ
BSJ ในช่วงกลางปี 2549 หลังจากท�ำงานประจ�ำอยูส่ ำ� นักงานใหญ่เป็นเวลา 4 ปี
ตนได้รับมอบหมายให้ ไปประจ�ำอยู่ที่ Bridgestone Aircraft Tire (USA), Inc.
NC, USA (NC, USA) ประมาณ 5 ปีตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2558 หลังจากนั้น
จึงกลับไปประจ�ำที่อาคารส�ำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในโตเกียว ได้รับมอบหมาย
ให้ประจ�ำแผนกธุรกิจยางเครือ่ งบิน และในปี 2562 เดือน พฤศจิกายน จึงได้รบั
ค�ำสัง่ ให้มาประจ�ำทีน่ ี่ ในฐานะ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บริดจสโตน แอร์คราฟท์
ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ตัวย่อ : BAMT)

แรงบันดาลใจของปีนี้

:

เมือ่ วันที่ 9 เดือนเมษายน 2563 ทีผ่ า่ นมาไม่นานนี้
ได้มพี ธิ สี ง่ ยางล็อตแรกของบริษทั ของเรา
ในฐานะทีเ่ ป็นโรงงานหล่อดอกล้ออากาศยานแห่งใหม่
เราได้สร้างรากฐานการจัดการคุณภาพ (ความปลอดภัย /
การป้องกันภัยพิบตั ิ / สิง่ แวดล้อม / คุณภาพ) สร้างระบบ
ปฏิบตั กิ ารโรงงานแห่งการป้องกัน ผมรูส้ กึ ได้วา่ นีเ่ ป็นผล
มาจากความพยายามของพนักงาน BAMT ทุกคนที่มี
ความมุ่งมั่นที่จะ “ท�ำให้โรงงานเป็นโรงงานหล่อดอก
ทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก!” ให้บริการตามพันธกิจของ บริดจสโตน
ทีไ่ ด้กล่าวไว้ (รับใช้สงั คมด้วยคุณภาพทีเ่ หนือกว่า)
เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะขยายธุรกิจไปยังพืน้ ทีท่ มี่ คี วามต้องการสูง
ในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทย โดยการส่งมอบยาง
หล่ อ ดอกล้ อ อากาศยาน ที่ มี ทั้ ง มู ล ค่ า และคุ ณ ภาพ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ปัจจุบันการแพร่ระบาด
ของเชือ้ ไวรัส สายพันธ์ใุ หม่ Coronavirus ก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมการบิน แต่ความ
ต้องการจะฟื้นตัวอย่างแน่นอน ตลาดยางอากาศยาน
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ณ ปี 2558 นัน้ คือ สหรัฐอเมริกา แต่อย่างไร
ก็ตามในปี 78 จีน / เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะถือครอง
ได้มากกว่าถึง 3 เท่า ในปัจจุบันเราคาดว่าจะเติบโต
สู่ตลาดชั้นน�ำของโลก การก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่
ในประเทศไทยคาดว่าจะมีการขยายตลาดในภูมิภาค
เอเชีย พืน้ ที่ ทีส่ ะดวกและเหมาะทีจ่ ะเป็นฐานโลจิสติกส์
ในบริเวณใกล้เคียง ดังนัน้ BAMT จะเตรียมการอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเพิ่มการผลิตเตรียมพร้อมส�ำหรับความต้องการที่จะ
มาถึงหลังจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส สายพันธ์ใุ หม่
Coronavirus นีห้ มดไป ด้วยจิตวิญญาณของ “ONE TEAM”
ซึง่ เป็นสโลแกนของ BAMT “ทุกคนจะก้าวไปสูเ่ ป้าหมาย
เดียวกันด้วยหัวใจเดียว” และ “รับใช้สงั คมด้วยคุณภาพ
ทีเ่ หนือกว่า” ด้วยการเอาชนะความยากล�ำบากนีไ้ ปให้ได้
และส่ ง มอบยางหล่ อ ดอกล้ อ อากาศยานที่ ป ลอดภั ย
ให้ลกู ค้าได้อนุ่ ใจตัง้ แต่ยา่ งก้าวแรกทีข่ นึ้ เครือ่ งบิน เราจะ
สร้างโรงงานทีน่ า่ ภาคภูมใิ จของสังคม

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลและส่งเสริมความสามัคคีในองค์กร

•

ยกระดับของโรงงานทั้งหมดโดยการระบุและขยายขีดความสามารถของ
พนักงานแต่ละคน

•

สร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงานและองค์กรทีส่ ะดวกสบายส�ำหรับพนักงาน
แต่ละคนเพื่อการท�ำงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน
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ข่าวสารบริดจสโตน
สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ชาวบริดจสโตนทุกท่าน มาพบกันอีกแล้วกับวารสาร Close-To ซึ่งฉบับนี้
เป็นฉบับที่ 2 ของปีนี้ และอีกเช่นเคยทางทีมงานวารสาร Close-To ได้รวบรวมข่าวสารความเคลือ่ นไหว
ของบริษทั และบริษทั ในเครือในช่วงทีผ่ า่ นมาให้เพือ่ นๆ ชาวบริดจสโตนได้อปั เดตกิจกรรมดีๆ ของบริษทั
กับคอลัมน์ขา่ วสารบริดจสโตน ส�ำหรับใครที่ ไม่อยากตกข่าวไปติดตามกันเลยค่ะ

กิจกรรมภารกิจถ่ายรูปวันหยุด
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
กิจกรรมดีๆ ของบริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด
(โรงงานรั ง สิ ต และโรงงานหนองแค) กั บ ภารกิ จ
ถ่ายรูปวันหยุด #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ทีบ่ ริษัทฯ
ส่งเสริมให้พนักงานที่หยุดงานอยู่บ้าน โดยถ่ายรูป
ภารกิจที่ท�ำในวันหยุด 1 ภารกิจ ส่งมาร่วมสนุก
ไม่วา่ จะเป็นการท�ำอาหาร งานประดิษฐ์ ออกก�ำลังกาย
หรืองานอดิเรกอื่นๆ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีจากเพือ่ นๆ พนักงาน ทีน่ อกจากจะได้ใช้

เวลาให้เกิดประโยชน์แล้วยังถือว่าเป็น การป้องกันตนเอง
และช่วยเหลือสังคมเพื่อลดอัตราการแพร่กระจายของเชื้อ
โควิด -19 ได้ทางอ้อมอีกด้วย…สุดยอดไปเลย
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กิจกรรมวันสตรีสากล

อีกหนึง่ กิจกรรมของโรงงานรังสิตและหนองแคกับกิจกรรม
วันสตรีสากลเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมสิทธิของ
สตรีผา่ นรูปแบบกิจกรรมภายในของบริษทั ฯ และเพือ่ ระลึกถึง
การเรียกร้องเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ซึง่ สอดคล้องกับจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของเรา
(Code of Conduct) โดยวันสตรีสากลตรงกับวันที่ 8 มีนาคม
ของทุกปี ทั้งนี้โรงงานรังสิตและหนองแคได้จัดกิจกรรมขึ้น
มากมาย ได้แก่ กิจกรรมการแสดงดนตรีสด ซุ้มไอศกรีม
และ มุมความรู้วันสตรีสากล ส�ำหรับพนักงานหญิงและ
ผูเ้ ข้าร่วมงานทุกท่าน นอกจากนีโ้ รงงานหนองแคยังสนับสนุน
กิ จ กรรมวั น สตรี ส ากลแก่ เ ทศบาลต� ำ บลไผ่ ต�่ ำ จ.สระบุ รี
ด้วยการจัดกิจกรรมประกวดเพลงลูกทุ่งจากตัวแทนชุมชน
และกิจกรรมสันทนาการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ข่าวสารบริดจสโตน
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โครงการโรงเรียนสีเขียว
บริษทั ไทร์ โมลด์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้จดั กิจกรรม
ใหญ่ประจ�ำปี คือ “โครงการโรงเรียนสีเขียว” ณ โรงเรียน
บ้านหนองชาก จ.ชลบุรี เป็นกิจกรรมที่เราชาว TMOT ท�ำ
ร่วมกันทัง้ บริษทั ฯ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนระหว่างบริษทั ฯ
กับชุมชน โดยมี 3 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่
1. กิจรรมสนับสนุนโรงเรียน โดยมอบอุปกรณ์การศึกษา,
อุปกรณ์การกีฬา, TV เพือ่ การศึกษา (ห้องสมุด) เพือ่ ส่งเสริม
การเรียนรูใ้ ห้กบั น้องๆ นักเรียน
2. กิจรรมร่วมปลูก ต้นไม้ (ต้ นทองอุ ไ ร
และต้นราชพฤกษ์) ร่วมกับน้องๆ บริเวณรอบ
โรงเรียน เพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ ครู นักเรียน และบุคลากร
ต่างๆ เพือ่ ลดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน
ตามเจตนารมณ์ Our Way to Serve และสุดท้าย
กับกิจกรรมร่วมปลูกพืชผักสวนครัว ส�ำหรับ
ใช้ปรุงอาหารกลางวันให้นักเรียน เป็นการใช้
พื้นที่บริเวณโรงเรียนให้เป็นประโยชน์ และ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายส่วนอาหารกลางวันของ
โรงเรียนอีกด้วย
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กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ในโรงเรียนให้สวยงาม
อี ก หนึ่ ง กิ จ กรรมของบริ ษั ท ไทร์ โมลด์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการ
ส�ำรวจชุมชนรอบข้าง โดยเล็งเห็นว่าโรงเรียน
วัดวรพรตสังฆาวาส มีอาคารสถานที่เริ่มช�ำรุด
ทรุดโทรมลง ทางบริษทั ฯ จึงเข้าไปช่วยปรับปรุง
อาคารสถานทีแ่ ละภูมทิ ศั น์ภายในโรงเรียนให้เกิด
ความแข็งแรงและสวยงามเพิม่ มากขึน้

ข่าวสารบริดจสโตน
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กิจกรรมบริจาคโลหิต
เมือ่ เดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา บริษทั บริดจสโตน ไทร์ แมนู
แฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้จดั กิจกรรมบริจาคโลหิต
ครัง้ ที่ 20 นับตัง้ แต่เริม่ จัดกิจกรรมมาตัง้ แต่ปี 2557 ซึง่ ในครัง้ นี้
มีเพือ่ นพนักงานกรุป๊ C & E เข้าร่วมกิจกรรมทัง้ หมด 97 ท่าน
และสามารถบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยได้ทั้งหมด
84 ยู นิ ต โดยทุ ก ท่ า นที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมยั ง ได้ รั บ แก้ ว น�้ ำ
ลายลิมิเต็ด อิดิชั่น เป็นที่ระลึกอีกด้วย ต้องขอขอบคุณ
เพือ่ นพนักทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะคะ
ด้านบริษทั บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ ก็ได้รว่ มกับเหล่ากาชาด
จ.ระยอง และโรงพยาบาลระยอง จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่
ขอรั บ บริ จ าคโลหิ ต เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลฯ บริ เ วณ
โรงอาหารของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ ทางบริ ษั ท ฯ เหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง และโรงพยาบาลระยอง ขอขอบคุณพนักงาน
ทุ ก ท่ า นที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โดยหลังจากนี้ทางโรงพยาบาลจะน�ำโลหิตที่ได้รับบริจาค
ไปช่วยเหลือผูเ้ จ็บป่วยตามวัตถุประสงค์ ต่อไป
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อย่างทีห่ ลายๆ ท่านทราบกันดีวา่ ในช่วงโควิด-19 ระบาด
ส่งผลให้ประชาชนไม่กล้าเดินทางไปบริจาคโลหิต ท�ำให้
สภากาชาดขาดแคลนเลือดในการน�ำไปช่วยผูป้ ว่ ยเป็นอย่างมาก
ถึงขั้นวิกฤต การที่พวกเราชาวบริดจสโตน ได้บริจาคเลือด
ในครั้ ง นี้ ก็ ถื อ ว่าช่ว ยให้ ส ภากาชาดมี เ ลื อ ดส� ำ รองไว้ ไ ด้
จ�ำนวนหนึง่ เลยทีเดียว นับเป็นการให้ครัง้ ยิง่ ใหญ่จริงๆ ค่ะ

รวมน�ำ้ ใจ ช่วยหมอ สู้ Covid-19

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการสวัสดิการร่วมกับ
บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ ได้เชิญชวนเพื่อนพนักงานบริจาคเงิน
เพื่อน�ำไปซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ได้แก่ หน้ากากอนามัย และ
เจลแอลกอฮอล์ พร้อมทัง้ มอบเงินสนับสนุนจากเพือ่ นพนักงานจ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 26,614 บาท ให้แก่บคุ ลากรทางการแพทย์ผา่ นมูลนิธริ ามาธิบดี
(รพ.รามาธิบดี)

ข่าวสารบริดจสโตน
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กิจกรรมประกวดวาดภาพ “ท�ำอย่างไรให้ ไกล..โควิด”
บริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด, บริษทั ทีบเี อสซีโลจิสติกส์ จ�ำกัด,
บริษทั บริดจสโตน เอ.ซี.ที. (ประเทศไทย) จ�ำกัด, บริษทั บริดจสโตนเซลส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด และ บริษทั บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริง่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ผนึกก�ำลังต้านภัยโควิด ส่งเสริมให้นอ้ งๆ หนูๆ
คุณลูกๆ ของเพือ่ นพนักงานใช้เวลาในช่วงอยูบ่ า้ น หยุดเชือ้ ช่วยชาติ
ให้เป็นประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพชิงรางวัลในหัวข้อ
“ท�ำอย่างไรให้ไกล..โควิด” ซึ่งได้ตัดสินผู้ชนะไปแล้วในช่วงเดือน
พฤษภาคมทีผ่ า่ นมา ในวันนีท้ าง Close-To ก็ได้มภี าพผลงานของน้องๆ
ที่ได้รับรางวัลบางส่วนมาให้ชมกันด้วยค่ะ ขอแสดงความยินดีกับ
น้องๆ หนูๆ ทีไ่ ด้รบั รางวัลทุกท่านด้วยนะคะ
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ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ หนูๆ ที่ ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะคะ

ข่าวสารบริดจสโตน
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Olympic & Paralympic Corner

Tokyo Olympics delayed to 2021
12

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก เลื่อน !
แต่ บริดจสโตน ยังคงสานต่อ เดินตามเจตนารมณ์
ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ได้ออกแถลงการณ์
ยืนยันเลือ่ นจัดการแข่งขันโอลิมปิก 2020 ทีก่ รุงโตเกียว ประเทศ
ญีป่ นุ่ ออกไปเป็นเวลา 1 ปี อย่างเป็นทางการ โดยการแข่งขัน
โอลิมปิกจะจัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม และจะสิ้นสุดในวันที่
8 สิงหาคม ค.ศ. 2021 ในขณะที่การแข่งขันพาราลิมปิก
จะจัดขึน้ วันที่ 24 สิงหาคม ไปจนถึงวันที่ 5 กันยายน 2021

บริดจสโตนยังคงเดินตามเจตนารมณ์ ในฐานะผูส้ นับสนุนหลัก
อย่างเป็นทางการของการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิก
เราเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนแข่งขันกีฬานี้ จะสามารถเชื่อมโยง
โลกเข้าด้วยกันผ่านการใช้กีฬาและจิตวิญญาณของทุกคน
ที่ จ ะร่ ว มก้ า วข้ า มผ่ า นช่ ว งเวลาที่ ย ากล� ำ บากนี้ ไ ปด้ ว ยกั น
โดยบริดจสโตนยังคงด�ำเนินงานอย่างใกล้ชดิ กับคณะกรรมการ
โอลิมปิกและพาราลิมปิกสากล, คณะผูจ้ ดั งาน รวมถึงพันธมิตร
อีกหลายหน่วยงาน ในการด�ำเนินการปรับแผนงาน เพื่อจะ
ยั ง คงส่ง มอบประสบการณ์ ที่ ดี ที่ สุ ด ให้ ทุ ก คน ในช่ ว งเวลา
ของการนั บ ถอยหลั ง เพื่ อ เตรี ย มก้ า วสู่วั น จั ด งานที่ แ น่ น อน
ของโตเกียวเกมส์ 2020 ต่อไป

หลังจากที่ โธมัส บาค ประธาน IOC ได้ปรึกษาหารือ
กับ ชินโซะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่น จึงได้มี
การตัดสินใจร่วมกันที่จะเลื่อนการแข่งขันออกไปสู่ฤดูร้อน
ปี 2021 สืบเนือ่ งจากการระบาดของเชือ้ โคโรนาไวรัสโควิด-19
ในหลายประเทศ โดยคบเพลิ ง ของการแข่ ง ขั น จะยั ง คง
อยู่ในประเทศญี่ปุ่น และการแข่งขันจะยังคงใช้ชื่อ โอลิมปิก
และพาราลิมปิก โตเกียวเกมส์ 2020
ในโอกาสนี้ บริ ด จสโตนสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจของ
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) และคณะผู้จัดงาน
ที่ ไ ด้ ป ระกาศเลื่ อ นการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าโอลิ ม ปิ ก และ
พาราลิมปิก โตเกียวเกมส์ 2020 ออกไป เราเชื่อว่านี่คือ
การตั ด สิ น ใจที่ ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น สุ ข ภาพอนามั ย และ
ความเป็นอยู่ที่ดีของนักกีฬา ผู้ซึ่งมุ่งมั่นท�ำตามความฝัน
อันยิง่ ใหญ่ของพวกเขา

OLYMPIC & PARALYMPIC CORNER
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Good Health, Good Life

ออกก�ำลังกายง่ายๆ
ด้วยของ 7 อย่างในบ้าน
ส�ำหรับใครที่ช่วงนี้อยู่บ้านแล้วน�้ำหนักขึ้น ลองมาออกก�ำลังกายด้วยของที่มีอยู่ในบ้านกันค่ะ
ส่วนท่าออกก�ำลังกายก็สามารถท�ำตามคลิปออกก�ำลังกายใน Youtube พร้อมกับของทีม่ อี ยูใ่ นบ้าน
ได้เลย ไม่วา่ จะของในห้องนอน ของในห้องครัวหรือแม้แต่กำ� แพงบ้านเราก็สามารถน�ำมาใช้เป็นอุปกรณ์
ออกก�ำลังกายได้อย่างครีเอทสุดๆ นอกจากหุ่นสวย สุขภาพแข็งแรงแล้วยังประหยัดเงินในกระเป๋า
อีกต่างหาก อย่ารอช้า ไปหยิบของเหล่านีม้ าเริม่ ออกก�ำลังกายกันเลยค่ะ

ขวดน�้ำ

หมอน

เตียงนอน

เป็นอุปกรณ์ท่ีหลายๆ คนมักน�ำมายกแทน
ดัมเบลนั่นเอง เพราะสามารถเติมน�้ำหรือทราย
ลงไปเพื่อให้มีน�้ำหนักตามที่เราต้องการได้เลย
สามารถน�ำมาใช้กบั ท่าออกก�ำลังทีบ่ ริหารกล้ามเนือ้
หัวไหล่ แขน และหลัง ท�ำให้ต้นแขนกระชับ
ได้รูปสวย ไม่หย่อนย้วย ท่าออกก�ำลังท่าไหน
ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ดั ม เบลในการถ่ ว งน�้ ำ หนั ก
ก็หยิบขวดน�ำ้ มาใช้แทนดัมเบลได้เลย

หมอนหนุนทีเ่ ราใช้ทกุ คืนก็สามารถน�ำมาเป็น
อุปกรณ์ออกก�ำลังกายได้เช่นกัน ใช้แทนลูกบอล
ในท่าออกก�ำลังกายทีเ่ น้นความกระชับตรงกล้ามเนือ้
ต้นขา โดยน�ำหมอนมาหนีบไว้ชว่ งปลายเท้า เข่า หรือ
ต้นขา เพื่อให้กล้ามเนื้อขาเกิดการเกร็งจากการ
หนีบหมอนไม่ให้หมอนหล่น ท�ำเป็นประจ�ำทุกวัน
รับรองว่าช่วงขาของเราจะกระชับขึน้ อย่างแน่นอน

ส�ำหรับใครทีอ่ ยากออกก�ำลังกายด้วยท่านอน
ง่ายๆ แต่ไม่มีเสื่อออกก�ำลังกาย ก็สามารถใช้
เตียงนอนนอนออกก�ำลังเพื่อบริหารหน้าท้อง
หรือต้นขา ซึง่ สามารถท�ำได้ทงั้ ก่อนเข้านอนและ
หลังตื่นนอน แถมยังเป็นอุปกรณ์ออกก�ำลังกาย
ที่ นุ ่ ม สบายแต่ ร ะวั ง จะเผลอหลั บ ก่ อ นที่ จ ะ
ออกก�ำลังกาย เราต้องตัง้ ใจกับการออกก�ำลังกาย
อย่ า ให้ ค วามนุ ่ ม สบายของเตี ย งมาเบี่ ย งเบน
ความตัง้ ใจทีจ่ ะออกก�ำลังกายของเรา
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โซฟา

เก้าอี้

มี ท ่ า ออกก� ำ ลั ง กายหลายท่ า ที่ เ ราสามารถใช้ โ ซฟา
เป็นตัวช่วยในการออกก�ำลังกาย ไม่วา่ จะเป็นท่า Push Ups
โดยหั น หน้ า เข้ า หาโซฟา เพื่ อ บริ ห ารกล้ า มเนื้ อ ส่ ว นบน
คือ อก ต้นแขน ไหล่ และหลังให้กระชับ ท่า Crunches
เพื่ อ กระชั บ หน้ า ท้ อ ง สร้ า งซิ ก แพค หรื อ จะใช้ ว างขา
ขณะออกก�ำลังกายแทนลูกบอลก็ได้ แค่มีโซฟาตัวเดียว
ก็สามารถออกก�ำลังกายได้หลายส่วนเลยหล่ะ

เก้าอีก้ ส็ ามารถน�ำมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการออกก�ำลังกาย
ได้ ค ล้ า ยๆ กั บ โซฟา ซึ่ ง ใครที่ ไ ม่ มี โ ซฟา ก็ ห ยิ บ เก้ า อี้
มาใช้แทนได้ แต่แนะน�ำว่าเลือกเก้าอีท้ มี่ คี วามมัน่ คงแข็งแรง
ไม่มีล้อเลื่อน เพื่อให้รับน�้ำหนักขณะที่เราออกก�ำลังกาย
ได้ดีและให้ดันพนักพิงเก้าอี้ให้ชิดกับก�ำแพง ป้องกันการ
เกิดอุบตั เิ หตุชว่ ยให้ออกก�ำลังกายได้อย่างปลอดภัยมากขึน้

ถุงข้าวสาร
ถุ ง ข้ า วสารขนาด 5 กิ โ ลกรั ม ที่ เ ราใช้ หุ ง ทุ ก วั น
ก็สามารถน�ำมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการออกก�ำลังกาย
ได้เหมือนกัน เราสามารถเอามาใช้แทนน�้ำหนักเหมือน
ขวดน�้ำ โดยจะแบกไว้ด้านหน้าขณะท�ำท่า Squat หรือ
จะใช้ถว่ งน�ำ้ หนักบริเวณหน้าท้องเพือ่ ท�ำท่า Hip Thrust
เพื่อบริหารบริเวณก้นและสะโพกให้กระชับก็ได้เช่นกัน
แต่ ก ่ อ นที่ จ ะน� ำ มาออกก� ำ ลั ง กายต้ อ งเช็ ค ปากถุ ง
ว่าปิดสนิทหรือไม่ ไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนจาก
ออกก�ำลังกายมาเป็นท�ำความสะอาดบ้านแทน

ข้อมูลจาก : https://women.trueid.net/detail/AG2ba189mMzG

ก�ำแพงบ้าน

ไม่วา่ จะบ้านไหนๆ ก็ตอ้ งมีกำ� แพงบ้านอย่างแน่นอน
แนะน�ำให้เลือกมุมทีโ่ ล่งกว้างให้เราสามารถออกก�ำลังกาย
ได้สะดวก โดยเราสามารถท�ำท่า Wall Sit นัง่ เก้าอีอ้ ากาศ
โดยหลังพิงก�ำแพงเพื่อบริหารกล้ามเนื้อขาส่วนบนและ
ส่วนล่าง นอกจากนีย้ งั ท�ำท่า Push Ups กับก�ำแพงบ้าน
เพือ่ บริหารหัวไหล่ ต้นแขนได้อกี ด้วย

GOOD HEALTH, GOOD LIFE
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Best Job Ever

Optimum
Planning
น.ส. วลัยลักษณ์ เสริมศรี

อายุงาน : 14 ปี จาก BSNCR
อายุ : ปัจจุบนั 43 ปี
ต�ำแหน่งงาน : Planning Manager

ล�ำเลียงส�ำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (Conveyor belt) ซึง่ 3 ใน 4 ธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต้องปรับตัวและวางแผนธุรกิจที่ยืดหยุ่นรับมือ
วิกฤต อาทิ เฝ้าระวัง ดูแลสุขภาพ และสุขอนามัยของพนักงาน
ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) ทัง้ กิจกรรมหลัก
และกิจกรรมสนับสนุน สื่อสารกับลูกค้าและผู้ผลิตวัตถุดิบตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อรับทราบข้อมูลและแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงที จัดเตรียมหาแหล่งวัตถุดิบอื่นๆ เป็นทางเลือกเพิ่มเติม
เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการน�ำเข้าวัตถุดิบจากประเทศใด
ประเทศหนึง่ และไม่ลมื ทีจ่ ะพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากร
รวมถึ ง กิ จ กรรมพื้ น ฐานด้ า นความปลอดภั ย , ด้ า นคุ ณ ภาพ และ
ด้านสิง่ แวดล้อม ในช่วงทีก่ จิ กรรมด้านการผลิตชะลอ เป็นต้น
ในฐานะที่ดิฉันท�ำงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนกันสะเทือน (Anti-Vibration) การวางแผน
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (Optimum Planning) ถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญ
เพราะต้องหาจุดสมดุลส�ำหรับการผลิต และบริหารจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู่เพื่อท�ำให้บริษัทหรือธุรกิจนั้นได้ก�ำไรกลับมาอย่างเหมาะสม
ส�ำหรับการลงทุนภายใต้สถานการณ์ ณ ขณะนี้ ร่วมกับทีมงานต่างๆ
โดยใช้ปจั จัยส�ำคัญ (Key Success Factor) ดังนี้

ในวั น ที่ ไ วรั ส โคโรนาสายพั น ธ์ุ ใ หม่ ห รื อ ที่ เ ราเรี ย กกั น สั้ น ๆ ว่ า
“โควิด-19” ยังไม่หายไปจากโลกนับตั้งแต่มีการระบาดที่กินเวลากว่า
สามเดือน และลุกลามไปทัว่ โลก ท�ำให้หลายประเทศต้องออกมาตรการ
ควบคุมและป้องกันอย่างเข้มงวด ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึง
ประเทศไทย ทีถ่ อื ได้วา่ เป็นประเทศผูผ้ ลิตรถยนต์อนั ดับ 1 ของอาเซียน
และอันดับที่ 12 ของโลก
ปัจจุบนั ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทำ� ให้ผบู้ ริโภค (Demand)
ขาดความเชือ่ มัน่ จึงเกิดการชะลอการซือ้ สินค้าทีม่ รี าคาสูงและไม่จำ� เป็น
ส่งผลต่อการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์เกิดการลดก�ำลังการผลิตของ
ฝัง่ ผูผ้ ลิต (Supply) เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทเดียวในกลุ่ม
บริ ด จสโตนประเทศไทยที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นที่ ห ลากหลาย
(Diversified products) ประกอบด้ ว ย ชิ้ น ส่ว นกั น สะเทื อ น
(Anti-Vibration), ท่อยาง (Hose), เบาะรองนัง่ (Seat Pad) และสายพาน
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1. บริหารงานการผลิตบนหลักการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
(PDCA)
2. ปรับปรุงข้อมูลและสื่อสารกับทีมงานอย่างรวดเร็ว (Quick
communication and Update data)
3. ให้ความส�ำคัญกับลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Customer and
Interested parties focus)
4. บริหารจัดการผลิตบนพืน้ ฐานความเสีย่ งและโอกาส (Risk and
Opportunities Management) และ
5. ปรัชญาพืน้ ฐานของบริดจสโตน (Bridgestone Philosophy)
ท้ายสุดนี้ ในวันทีโ่ ควิด-19 หายไปจากโลก เศรษฐกิจ, สังคมโลก
และวิถีชีวิตผู้คนจะเปลี่ยนไปอย่างไร เราจะพยายามอย่างดีที่สุด
และท�ำทุกวิถีทางเท่าที่เราจะท�ำได้ เพื่อช่วยให้เราทุกคนผ่านพ้น
ช่วงเวลาทีย่ ากล�ำบากเช่นนีไ้ ปได้ดว้ ยกัน และหวังว่าจะได้เห็นรอยยิม้
ทุกคนอีกครัง้

บทสัมภาษณ์
อะไรคือสิง่ ทีท่ ำ� ให้หวั หน้างานและคนอืน่ ไว้ใจจนมาถึงทุกวันนี้ได้
“ใช้เวลานานหลายปีกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ที่เราสามารถท�ำให้เขา
เชือ่ ในสิง่ ทีเ่ ราคิดทีเ่ ราท�ำ เพราะประสบการณ์ได้สอนการท�ำงานของเรา
เราเป็นคนดูแลลูกน้องกว่า 25 คน เราต้องรูม้ ากกว่าเขา ต้องตอบค�ำถาม
เขาได้ เพราะฉะนัน้ เราต้องเรียนรูใ้ ห้ได้มากกว่าคนอืน่ เป็นแบบอย่างทีด่ ี
ให้กับลูกน้องในทุกๆ เรื่อง” เธอกล่าวต่อว่า “ในช่วงเวลา 1 ปีท�ำงาน
จะไม่คอ่ ยได้ลาหยุด แต่เมือ่ ปีทแี่ ล้วลาหยุดไป 2 วัน เนือ่ งจากไม่สบาย”

อะไรคือสิง่ ทีค่ ดิ ว่าส�ำคัญในการท�ำงาน

ชื่อ นางสาวบังอร ปุยแก้ว
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6
อายุ 44 ปี ท�ำงานมาแล้ว 19 ปี 11 เดือน
ประสบการณ์ทำ� งาน
พ.ศ. 2541

เข้ามาท�ำงานในต�ำแหน่งพนักงานอบลูกยาง

พ.ศ. 2543

ท�ำงานต�ำแหน่ง QC

พ.ศ. 2544-ปัจจุบนั ท�ำงานต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยหัวหน้างานซึง่ ดูแลแผนก
วางฝากาว เลือกฝา และอบลูกยาง

มุมมองของผู้บังคับบัญชา
•
•
•
•
•
•

มีความรับผิดชอบต่อการท�ำงานสูง
มีความกระตือรือร้นในการท�ำงานตลอดเวลา
ปฏิบตั ติ ามระเบียบของบริษทั อย่างเคร่งครัด
มีความรอบรู้ในการท�ำงาน
สามารถปฏิบตั งิ านได้นอกเหนือจากที่ได้รบั มอบหมาย
มีทศั นคติในการท�ำงานทีด่ ี

“ส�ำหรับพีค่ ดิ ว่าการเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ลูกน้อง คือ สิง่ ส�ำคัญ
เพราะมันท�ำให้เราปกครองเขาได้ถ้าเขาเห็นว่าเราไม่ท�ำเขาก็จะไม่ท�ำ
และทุกคนก็จะรูว้ า่ ถ้าไม่ทำ� ตามกฎระเบียบก็จะได้รบั โทษ ดังนัน้ ทุกคน
เลยไม่กล้าทีจ่ ะฝ่าฝืนกฎ ซึง่ มันท�ำให้เราท�ำงานง่าย”

ในเรื่องของการท�ำงาน เหตุผลอะไรที่คิดว่าหัวหน้างานบอกว่า
เรามีความรอบรู้ในการท�ำงาน
“คือเรามีหน้าที่รับผิดชอบในแผนกของเราก็จริงอยู่ แต่บางครั้ง
แผนกก่อนหน้าเราก็มีผลต่อการวางแผนการท�ำงานของเรา ท�ำให้เรา
ต้องไปเรียนรูใ้ นกระบวนการท�ำงานอืน่ ด้วย” แสดงว่าสามารถท�ำแทน
ผูช้ ว่ ยท่านอืน่ ได้ เธอกล่าวต่อว่า “พีส่ ามารถท�ำแทนผูช้ ว่ ยแผนกอืน่ ได้
ไม่ว่าจะวางงานหรือวางก�ำลังคน พี่ถือว่าเราเป็นทีมเดียวกันมีอะไร
ก็ตอ้ งช่วยเหลือกันและกัน”

ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานและผู้ใต้บงั คับบัญชาเป็นอย่างไร
บ้างคะ
“พีก่ จ็ ะเป็นคนกลางทีส่ อ่ื สารค�ำสัง่ ของหัวหน้างานไปยังผูใ้ ต้บงั คับ
บั ญ ชา ซึ่ ง เราก็ ต ้ อ งใช้ เ หตุ ผ ลในการชี้ แ จงว่ า ท� ำ ไมต้ อ งท� ำ แบบนี้
ซึง่ มันท�ำให้ลดแรงต้านระหว่างผูใ้ ต้บงั คับบัญชากับผูบ้ งั คับบัญชาหรือ
บริษัทฯ แต่ในบางครั้งอะไรที่พี่ไม่สามารถชี้แจงได้ก็จะไปหาข้อมูล
มาอธิบายให้เขาฟังในภายหลัง”

BEST JOB EVER
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Spotlight

จุดเริ่มต้นในการท�ำงานจิตอาสาของ

ป๋ าฑูรย์

คุณไพฑูรย์ ภัทรโกมล
อายุ 61 ปี ต�ำแหน่ง ผู้ช�ำนาญการความปลอดภัย
ฝ่ายวิศวกรรม (โรงงานรังสิต) กับการท�ำงานเพื่อ
ประโยชน์สว่ นรวม “อะไรทีท่ ำ� เพือ่ ประโยชน์ของ

สังคม ผมยินดี”
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จุดเริม่ ต้นของการท�ำจิตอาสา

การท�ำงานเพือ่ ชุมชน

: ตลอดการท�ำงานทีบ่ ริดจสโตน 42 ปี ผมได้เข้าร่วมโครงการ
CSR ของบริษทั อยูเ่ รือ่ ยๆ นับจากวันนัน้ จนถึงวันนีเ้ ป็นเวลา 10 ปีแล้ว
อย่างเมื่อเร็วๆ นี้ก็มีโครงการคลองสวยน�้ำใสที่ร่วมกับเทศบาล
เมืองคลองหลวงในการปรับปรุงสภาพคลองหนึ่งบริเวณด้านหลัง
โรงงานให้ดีขึ้น น�ำตัวแทนชุมชนรอบๆ โรงงานเข้ามาเยี่ยมชมวิธี
บริหารจัดการกับมลภาวะในโรงงานก่อนที่จะปล่อยลงสู่คลอง
รวมถึ ง ท� ำ ความสะอาดปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มโรงเรี ย นและ
วัดใกล้ๆ โรงงานให้ดมี ากยิง่ ขึน้ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
ผมได้ดแู ลรักษาสุขอนามัยภายในโรงงาน โดยจะมีเจลแอลกอฮอล์
วางไว้ให้พนักงานในแต่ละจุด และท�ำความสะอาดภายในโรงงาน
ออฟฟิศและห้องพัก รวมถึงภายนอกโรงงานผมได้ตดิ ต่อประสานงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอรถมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อให้พนักงาน
มัน่ ใจในความปลอดภัยมากยิง่ ขึน้

: ในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ผมก็ทำ� สาธารณประโยชน์ให้กบั
ชุมชนและบริเวณโดยรอบ เช่น การลอกท่อให้ระบายน�้ำได้ดียิ่งขั้น
ฉีดพ่นยุงลาย ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ซ่อมแซมถนนที่ช�ำรุด
ตัดต้นไม้ เพือ่ ป้องกันต้นไม้หกั โค่นลงมาปิดถนนหรือสร้างความเสียหาย
แก่ทรัพย์สิน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ผมก็ได้ขอ
งบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ป้องกันไวรัสให้ในแต่ละชุมชน เช่น
หน้ากากอนามัย เฟซชิลด์ เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือ และเครื่องวัด
อุ ณ หภู มิ ร ่ า งกาย จั ด คนไปอบรมกั บ สาธารณสุ ข อ� ำ เภอในเรื่ อ ง
การคัดกรองคนนอกที่เข้ามาในชุมชน ท�ำตู้ปันสุขแบ่งปันสิ่งของ
ภายในชุมชน รวมถึงจัดท�ำทีก่ ดเจลแอลกอฮอล์โดยการใช้เท้าเหยียบ
ซึง่ น�ำไปวางไว้ในจุดทีม่ ผี คู้ นเข้า - ออกเป็นจ�ำนวนมาก เช่น สถานีตำ� รวจ
บริเวณทางขึ้นอ�ำเภอที่ประชาชนจะต้องมาติดต่อท�ำธุระ รวมถึง
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งผมท�ำด้วยใจเพื่อคนในชุมชนได้มีสุขอนามัยที่ ดี
ลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ผมอยากจะท�ำสิ่งดีๆ ให้สังคม
ก่อนที่ผมจะหมดลมหายใจ
สิง่ ดีๆ ที่ ได้จากการท�ำจิตอาสาช่วยเหลือชุมชน

: ผมจะคิ ด อยู ่ เ สมอว่ า เราเดื อ ดร้ อ นในเรื่ อ งอะไร มี ป ั ญ หา
ในเรื่องไหน แล้วเราก็ไปแก้ปัญหาในเรื่องนั้น ค่อยๆ แก้ไปเรื่อยๆ
นอกจากจะแก้ปัญหาให้ตัวเองได้แล้ว สังคมก็ได้ด้วยเช่นกัน

อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมท�ำกิจกรรมดีๆ แบบนี้
ความแตกต่างในการท�ำจิตอาสาช่วงก่อนและ
ช่วงทีม่ ี ไวรัสโคโรนา
: ผมคิดว่าไม่แตกต่างกันครับ แต่ใน
บางครั้ ง ก็ เ กิ ด ปั ญ หาเล็ ก น้ อ ยเนื่ อ งจาก
ภารกิจและเวลาการท�ำงานของแต่ละคน
แตกต่างกันท�ำให้ได้รับความร่วมมือไม่เต็มที่
แต่ทุกครั้งก็ผ่านไปได้ด้วยดี เพราะความมุ่งมั่น
ตั้งใจของทุกคน ผมคิดหาวิธีเสมอว่าจะท�ำยังไง
ให้ทกุ ชุมชนทีอ่ ยูใ่ นบริเวณรอบๆ ไม่วา่ จะชุมชนเล็ก
หรือใหญ่นี้ได้มีการพัฒนาให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน

: “ผมอยากจะท� ำ สิ่ ง ดี ๆ ให้ สั ง คม ก่ อ นที่ ผ มจะหมด
ลมหายใจ” ซึง่ มันท�ำให้เราเห็นคุณค่าในตนเอง โดยผ่าน
กิจกรรมจิตอาสาเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม CSR
ของบริษัทหรือว่ากิจกรรมอาสาที่เราใช้เวลาว่าง
จากการท� ำ งานมาท� ำ กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์
ต่อส่วนรวม และผมพยายามปลูกฝังให้เด็กรุน่ ใหม่
มีความรักในชุมชนของตนเอง และรูจ้ กั การเสียสละ
เพือ่ ส่งต่อเจตนารมณ์นใี้ ห้พวกเขาต่อไปในอนาคต

รูส้ กึ อย่างไรที่ ได้ทำ� หน้าทีจ่ ติ อาสา
ช่วยเหลือชุมชน

: ทีผ่ า่ นมาในการท�ำกิจกรรมอาสาทุกอย่าง
ผมมีความภูมิใจว่าเราท�ำด้วยจิตอาสา เราท�ำ
ตรงนี้โดยไม่มีเงินเดือน ที่เขาเลือกเรามาเป็น
ประธานชุมชนหมู่บ้านเพราะเขามั่นใจในตัวเรา
ผมจึงอยากท�ำงานให้สมกับทีเ่ ขาให้เกียรติและ
ไว้วางใจเรา ถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุข
เมื่ อ ท� ำ แล้ ว ทุ ก อย่ า งดี ขึ้ น ผมเห็ น คน
ในชุมชนได้สงิ่ ดีๆ แล้วผมก็หายเหนือ่ ย
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Global News

มร.ชู อิชิบาชิ
ประธานกรรมการบริหารสูงสุด
ของกลุม่ บริษทั บริดจสโตน

นับเป็นอีกหนึ่งปีท้าทาย

เป็นอย่างมากของบริดจสโตน

ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในช่วงเวลานี้ …
Global News ฉบับนี้เรามีสาส์นจากประธานกรรมการบริหารสูงสุดของ
บริษทั บริดจสโตน คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด มาฝากเพือ่ นพนักงานทุกท่าน เพือ่ เป็น
แรงบันดาลใจให้พวกเราก้าวสู่อนาคตผ่านสถานการณ์ความยากล�ำบากนี้
ไปพร้อมๆ กัน

สวัสดีเพื่อนพนักงานทุกท่านจากประเทศญี่ปุ่น
ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ส่งสาส์นถึงทุกท่านกับบทบาทใหม่
ของผมในฐานะประธานกรรมการบริหารสูงสุดและตัวแทน คณะกรรมการ
ผู้บริหารของบริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ผมมุ่งหวังให้เกิด
ความส�ำเร็จร่วมกันของทีมงานระดับโลก เพื่อน�ำไปปรับปรุงองค์กรและ
ให้มนั่ ใจว่าจะส่งมอบความส�ำเร็จนีไ้ ปยังทีมงานรุน่ ต่อไปในอนาคต
วั น นี้ เ ราอยู ่ ใ นท่ า มกลางของการเปลี่ ย นแปลงระดั บ โลกและการ
เปลี่ยนแปลงอันใหญ่ยิ่งที่ไม่เคยพบมาก่อน ระบบสังคมเศรษฐกิจโลก
มีความไม่แน่นอนและหลายอุตสาหกรรมรวมถึงธุรกิจของบริดจสโตน
ก�ำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานจากผลกระทบของเทคโนโลยี
และโซลูชนั่ ใหม่ๆ
เราก�ำหนดให้ปี 2020 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นในการสร้างสรรค์คุณค่า
ครัง้ ใหม่ขนึ้ แต่นนั่ เป็นเพียงจุดเริม่ ต้นในการด�ำเนินงานของพวกเรา ในขณะที่
เราพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้สังคม เพื่อขับเคลื่อนโลกของเราไปข้างหน้า
ด้วยการร่วมสร้างสรรค์คุณค่ากับสังคม ลูกค้า และคู่ค้าของเรา นับเป็น
สิ่ ง ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ เ ราทุ ก คนได้ ด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั น เพื่ อ
ความเป็นหนึง่ เดียว

20

อย่ า งไรก็ ต ามการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เพี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ ส ามารถสร้ า ง
ความยั่งยืนของธุรกิจไว้ได้ เราจึงต้องยกระดับธุรกิจผลิตภัณฑ์ ยางรถยนต์
และยาง ในขณะเดียวกันพัฒนากลยุทธ์การเติบโตเพื่อพัฒนาธุรกิจของเรา
และเพื่อเป็นธุรกิจของการส่งมอบโซลูชั่น การสร้างและจ�ำหน่าย “คุณค่า”
ให้กบั ลูกค้าและสังคมบนพืน้ ฐานแพลตฟอร์มของ Bridgestone T&DPaaS
สิ่งเหล่านี้เองจะช่วยให้เราสร้างรายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์
และผลิตภัณฑ์ยางได้ ในขณะเดียวกันยังช่วยให้เราเกิดความปลอดภัย
ในการลงทุนด้วยเงินและทรัพยากรเพื่อมุ่งสู่ผู้น�ำด้านการเดินทางและ
การสร้างความยัง่ ยืน ซึง่ เป็นทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของเราในอนาคต
สุดท้ายนี้ สถานการณ์ของไวรัสโคโรนาก�ำลังส่งผลกระทบกับผูค้ นทัว่ โลก
และเศรษฐกิจโลก ผมเข้าใจเป็นอย่างยิง่ ว่าเพือ่ นพนักงานบริดจสโตนทัว่ โลก
อาจต้องเผชิญกับความวิตกและกังวลอยู่กับสถานการณ์ที่เราไม่สามารถ
คาดการณ์ได้มาก่อนเช่นนี้ สิ่งส�ำคัญอันดับแรกที่พวกเราต้องท�ำคือการ
รักษาความปลอดภัยทัง้ ทางร่างกายและจิตใจของพวกเราเองและครอบครัว
บริดจสโตนก�ำลังด�ำเนินการครั้งส�ำคัญกับสถานการณ์ดังกล่าวกับกลุ่ม
บริ ด จสโตนทั่ ว โลก ผมขอขอบคุ ณ ที ม ผู ้ น� ำ และที ม ประสานงานจาก
คณะท�ำงาน ทีร่ ว่ มสนับสนุนรับมือกับสถานการณ์ในครัง้ นีไ้ ปทัว่ โลก
ผมเชื่อว่าเราจะก้าวผ่านความท้าทายเหล่านี้ไปได้ เราจะแกร่งขึ้น
กว่าเดิมผ่านการท�ำงานทีเ่ ข้มข้นขึน้ และด้วยความเป็นทีมเวิรค์ ของพนักงาน
บริดจสโตนทั่วโลกกว่า 140,000 คน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผม
ในฐานะประธานกรรมการบริ ห ารสู ง สุ ด ของกลุ ่ ม บริ ษั ท บริ ด จสโตน
ที่จะน�ำบริษัททางธุรกิจของเราไปสู่อนาคตผ่านท่ามกลางสถานการณ์
ความยากล�ำบากนี้ ผมขอให้ทุกท่านร่วมกันท�ำงานและยึดมั่นในปรัชญา
การท�ำงานของบริดจสโตนที่ว่า “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า”
เพือ่ ความส�ำเร็จของบริดจสโตนในอนาคต
ขอบคุณครับ

รู้ ไว้ ใช่ว่า

เทคนิคจ่ายค่าไฟแบบสบายกระเป๋า

ช่วงไวรัส COVID-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ท�ำให้ห้างร้านต่างๆ ต้องปิดให้บริการ ทุกคน
ต้องกักตัวอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติ แถมบางคนก็ต้อง Work From Home อีก และสิ่งที่ตามมา
อย่างบิลค่าไฟท�ำให้หลายๆ คนคงช็อกกับค่าไฟที่พุ่งสูงขึ้น วันนี้เรามีเทคนิคง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถ
เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟ
น�ำไปปรับใช้ ได้ บอกเลยว่า นอกจากจะดีกับเงินในกระเป๋าของเราแล้วยังดีกับโลกอีกต่างหาก
จะมีเทคนิคอะไรบ้างไปอ่านกันเลยค่ะ
ชนิดอืน่
หลอดไฟ LED ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับหลอดไฟ
ชนิ ด อื่ น แล้ ว จะมี ร าคาที่ สู ง กว่ า แต่ ห ลอด LED
ก็ให้ความสว่างมากกว่า มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า
และใช้พลังงานน้อยกว่า โดยมีข้อมูลระบุว่า หลอดไฟ
LED จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้สงู สุดถึง 80% แถมยังเป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อมอีกต่างหาก

เปิดหน้าต่างรับลมและแสงจากธรรมชาติ
การเปิดหน้าต่างให้แสงแดดและลมหมุนเวียน
เข้ามาในบ้าน ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกประหยัดไฟ
ทางหนึ่งที่ท�ำได้ง่ายมาก อาจจะเปิดหน้าต่างรับลม
ในตอนเช้าเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก บ้านสว่าง
และเย็ น สบายได้ แ บบไม่ ต ้ อ งเปิ ด ไฟหรื อ แอร์ เ ลย
สักนิด นอกจากนี้ยังช่วยให้เรารู้สึกสดชื่น ปลอดโปร่ง
ได้รบั วิตามินจากแดดยามเช้าอีกด้วย

เปิดแอร์พร้อมกับพัดลม
เมื่อเปิดแอร์ในตอนแรกให้เราเปิดพัดลมไปด้วย
เนือ่ งจากพัดลมมีสว่ นช่วยในการเพิม่ ความเร็วลมและ
เพิ่มการเคลื่อนที่ของอากาศ ช่วยระบายความร้อน
เมื่ อ ความเย็ น ของแอร์ ก ระจายไปทั่ ว ห้ อ งแล้ ว ก็
ปิดพัดลม และยังมีเคล็ดลับเสริมอีกว่าให้เปิดหน้าต่าง
เพื่อถ่ายเทอากาศก่อนเปิดแอร์ และให้ปิดแอร์เร็วขึ้น
1 ชั่วโมงก่อนเลิกใช้งานก็จะช่วยประหยัดไฟได้อีก
ทางหนึง่

จัดของในตูเ้ ย็นให้เป็นระเบียบ

Sleep Mode

การเก็ บ ของไว้ ใ นตู ้ เ ย็ น เป็ น จ� ำ นวนมาก
จะท�ำให้ตู้เย็นมีความเย็นลดลงและต้องท�ำงาน
หนั ก มากขึ้ น ควรเก็ บ ของในตู ้ เ ย็ น ในปริ ม าณ
ทีเ่ หมาะสม และหมัน่ เคลียร์ของเสียออกเป็นประจ�ำ
หลีกเลี่ยงน�ำของที่ร้อนจัดเข้าตู้เย็น ควรวางไว้
เปิ ด Sleep Mode ในคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ
ด้านนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยน�ำไปเข้าตูเ้ ย็นจะช่วย
โน้
ต
บุ
ก
๊
ให้ประหยัดพลังงานมากยิง่ ขึน้ และยืดระยะเวลา
การใช้งานให้กบั ตูเ้ ย็นของเราอีกด้วย
เมื่อเปลี่ยนไปท�ำกิจกรรมอื่นแล้วพักการใช้งาน
คอมพิ ว เตอร์ ห รื อ โน้ ต บุ ๊ ก แนะน� ำ ให้ ตั้ ง ค่ า เป็ น
Sleep Mode หรือโหมดประหยัดพลังงาน หรืออาจจะ
ปรั บ ลดแสงหน้ า จอไม่ ใ ห้ ส ว่ า งเกิ น ไป เพื่ อ เป็ น
การประหยัดไฟและแบตเตอรี่ไปในตัวนั่นเอง

ซักผ้าและรีดผ้าครัง้ ละมากๆ
ควรหลี ก เลี่ ย งการซั ก ผ้ า หรื อ รี ด ผ้ า ทุ ก วั น
เนื่องจากเครื่องซักผ้าและเตารีดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้
ไฟฟ้าค่อนข้างมาก ถ้าหากรวบรวมเป็นกองใหญ่
แล้วท�ำพร้อมกันในครั้งเดียว จะช่วยประหยัดไฟ
ได้มากกว่าการแบ่งเป็นกองเล็กๆ แล้วท�ำหลายครัง้
และที่ ส� ำ คั ญ หลี ก เลี่ ย งการรี ด ผ้ า ในห้ อ งแอร์
เนื่องจากแอร์ให้ความเย็น เตารีดให้ความร้อน
เมือ่ ใช้งานพร้อมกันจะท�ำให้แอร์และเตารีดท�ำงาน
หนักมากขึน้ ท�ำให้กนิ ไฟเพิม่ ขึน้ กว่าปกตินนั่ เอง

ถอดปลัก๊ หลังจากใช้งานอุปกรณ์ ไฟฟ้า
เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ควรถอดปลั๊ก
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ออกทุ ก ครั้ ง หากยั ง คงเสี ย บปลั๊ ก ไว้
กระแสไฟฟ้าก็ยงั คงไหลเวียนอยูภ่ ายในเครือ่ ง ถึงแม้วา่
เราจะปิดเครื่องแล้วก็ตาม ถ้าหากใครอยากประหยัด
พลังงานละก็ อย่าลืมถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิก
ใช้งานทุกครัง้ ด้วยนะคะ

ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเทคนิคง่ายๆ ทีจ่ ะช่วยให้ทกุ คนไม่ชอ็ กกับค่าไฟทีพ่ งุ่ สูงขึน้ ทุกเดือน ทีนเี้ งินของทุกคนก็จะอยูใ่ นกระเป๋าแบบเหลือๆ
เอาไว้ไปท�ำอย่างอืน่ ได้อกี มากมายค่ะ ข้อมูลจาก : https://home.kapook.com/view224357.html

รู้ ไว้ ใช่ว่า
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Happy Time

หลังจากล็อคดาวน์มาตัง้ นาน...

เที่ยวแล้ว

ตอนนี้ ได้เวลา

Lumpini Park
สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
สวนลุมพินี หรือที่เราเรียกกันสั้นๆ ว่า สวนลุม เป็นสวนสาธารณะ
แห่งแรกของประเทศไทย เปิดให้บริการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2468 ตัง้ อยูบ่ นถนน
พระราม 4 ภายในสวนลุมพินีมีกิจกรรมและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ
ทั้งส�ำหรับบุคคลทั่วไปและผู้พิการ ทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ
มี ส ถานที่ ส� ำ หรั บ เล่ น กี ฬ าให้ บ ริ ก ารแก่ ส มาชิ ก เช่ น ฟุ ต บอล ว่ า ยน�้ ำ
บาสเก็ตบอล และเปิดสอนให้แก่เยาวชน มีกิจกรรมที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
อย่างสโมสรพลเมืองอาวุโสแห่งเมืองกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็นทีพ่ บปะสังสรรค์
พักผ่อน ออกก�ำลังกายและฝึกอาชีพของผูส้ งู อายุ ภายในยังมีเวทีลลี าศหมุนได้
ซึ่งใช้เป็นที่จัดกิจกรรมลีลาศและฝึกสอน มีห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี
ให้ค้นคว้าความรู้จากหนังสือและวิดีทัศน์ มีกิจกรรมปั่นจักรยานน�้ำและ
เรือพายอัตราค่าบริการ 40 บาท/30 นาที มีกจิ กรรมดนตรีในสวนให้ทกุ คน
ได้ เ พลิ ด เพลิ น กั บ ดนตรี ทั้ ง ไทยและสากลที่ บ รรเลงโดยวง Bangkok
Symphony Orchestra (BSO) และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างธรรมะ
ในสวนที่จัดให้มีการท�ำบุญตักบาตร แสดงธรรมะโดยพระสงฆ์ นอกจากนี้
สวนลุมพินียังเป็นสถานที่ที่ใช้จัดงานส�ำคัญต่างๆ อย่างเช่น งานกาชาด
ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี และส�ำหรับครอบครัวไหนหรือใครที่มีสัตว์เลี้ยง
ก็สามารถพาสัตว์เลีย้ งตัวโปรดมาเดินเล่นทีส่ วนลุมพินไี ด้เช่นกัน

วันเวลา เปิด-ปิด : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 04.30 - 21.00 น.
ข้อมูลจาก : https://th.wikipedia.org
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หลังจากที่มีการล็อคดาวน์ปิดให้บริการสถานที่ต่างๆ เนื่องจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท�ำให้หลายๆ คนเริม่ เบือ่
ที่จะอยู่บ้าน อยากออกไปท่องเที่ยว พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง วันนี้
ทีมงานวารสาร Close-To มีขา่ วดีมาแจ้งให้ทกุ คนทราบว่ามีมติออกมา
ว่าจะเริ่มคลายล็อคดาวน์เปิดกิจการบางประเภทตามล�ำดับแล้ว และ
เพือ่ เป็นการฉลองข่าวดีทวี่ า่ นี้ คอลัมน์ Happy Time ได้รวบรวมสถานที่
ท่องเทีย่ วให้ทกุ คนเตรียมตัวไปเทีย่ วหลังการปลดล็อค มีทง้ั ในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัดใกล้ๆ จะมีที่ไหนบ้างไปดูกนั เลยค่ะ

Frost Magical Ice of Siam
อาณาจักรน�้ำแข็งสุดคูลที่ พัทยา
Frost Magical Ice of Siam อาณาจักรน�ำ้ แข็งทีม่ พี นื้ ทีท่ งั้ หมด 30,000
ตารางเมตร ภายในแบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆ คือ โซนด้านนอก The Himmapan
โดยจัดแสดงประติมากรรมจากทรายขาว บอกเล่าเรือ่ งราวของป่าหิมพานต์
ที่ มี ค วามอ่ อ นช้ อ ย งดงาม และสะท้ อ นเอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทย
ไว้อย่างชัดเจนให้ความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของวรรณคดีจริงๆ
ต่อมาเป็นโซนด้านใน คือ Siam Heaven ทุกคนจะได้สัมผัสถึงความเย็น
สุดขัว้ โดยภายในจะจัดแสดงประติมากรรมน�ำ้ แข็งแกะสลักและโดมน�ำ้ แข็ง
ที่งดงามและใหญ่ที่สุดในอาเซียน บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย
สถานที่ส�ำคัญ และวิถีชีวิตของไทย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สร้างความสนุก
อย่าง สไลเดอร์นำ�้ แข็ง บ้านเอสกิโม และโซนกุญแจแห่งรัก ชืน่ ใจกับ Soft drink
ที่บาร์น้�ำแข็งที่จะเสิร์ฟเครื่องดื่มด้วยแก้วน�้ำแข็งแกะสลัก ถ้าใครสนใจ
จะมาสัมผัสความเย็นสุดขัว้ ที่ Frost Magical Ice of Siam ให้เตรียมอุปกรณ์
กันหนาวอย่าง เสือ้ กันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า แต่ถา้ ใครไม่สะดวกเตรียมมาเอง
ทาง Frost Magical Ice of Siam ก็มีอุปกรณ์กันหนาวเตรียมพร้อมไว้ให้
บริการแก่ผู้มาเยือนเช่นกัน ใครที่อยากสัมผัสกับความหนาวเย็นอุณหภูมิ
-10 องศา ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ

Strawberry Town
สตรอว์เบอร์รี ทาวน์ ระยอง
สตรอว์เบอร์รี ทาวน์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ Brookside Valley Resort
ซึง่ ชือ่ สตรอว์เบอร์รี ทาวน์ สือ่ ถึงความหวานและสดใสเหมือนสตรอว์เบอร์รี
มีกลิ่นอายความเป็นตะวันตกจากสถาปัตยกรรมที่มีการออกแบบให้เป็น
เหมือนเมืองจ�ำลองของประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มีสีสัน สวยงาม พร้อม
สวนดอกไม้สวยๆ และสิง่ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของทีน่ คี่ อื สตรอว์เบอร์รสี แี ดงสด
ขนาดยักษ์ที่มีมงกุฎอยู่ด้านบนอย่าง Prince of Strawberry ที่ตั้งโดดเด่น
อยู่ริมสระน�้ำ นอกจากนี้สตรอว์เบอร์รี ทาวน์ ยังมีกิจกรรมน่าสนใจให้ร่วม
สนุกอย่าง Adventure Land ส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบความท้าทาย มีสัตว์ต่างๆ
ที่สามารถให้อาหารได้ เช่น แกะ กระต่าย ปลา เป็นต้น รวมถึงสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกมากมายอย่างร้านอาหาร ร้านสเต็ก ร้านกาแฟ ร้านขายของ
ทีร่ ะลึกให้ทกุ ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายของทีร่ ะลึกสวยๆ เอาไปฝาก
เพือ่ นๆ และคนทีบ่ า้ นอีกด้วยค่ะ

วันเวลา เปิด-ปิด : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 21.00 น.
ค่าบัตรเข้าชม :
หมายเหตุ :
ข้อมูลและรูปภาพจาก :

(ปิดจ�ำหน่ายบัตรเวลา 20.00 น.)
บัตรผู้ใหญ่ ราคา 350 บาท, บัตรเด็ก (ส่วนสูง
ตัง้ แต่ 91 - 130 ซม.) ราคา 250 บาท, เด็ก (ความสูง
ไม่เกิน 90 ซม.) เข้าชมฟรี
บัตร 1 ใบสามารถแลกเสือ้ กันหนาวและ Soft drink
ในแก้วน�ำ้ แข็งได้

https://travel.kapook.com/view158013.html,
https://www.facebook.com/frostpattaya/

วันเวลา เปิด-ปิด : วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.
ค่าบัตรเข้าชม : ท่านละ 60 บาท
หางบั ต รสามารถน� ำ ไปแลกอาหารสั ต ว์ ห รื อ
หมายเหตุ :

ส่วนลดค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ เมือ่ รับประทาน
ครบ 300 บาทขึน้ ไป ในภัตตาคาร Cove B หรือ
ร้าน Steak House

ข้อมูลและรูปภาพจาก :

https://travel.kapook.com/view80146.html,
https://www.facebook.com/brooksidevalley/

HAPPY TIME
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บริดจสโตน ประเทศไทย รวมพลังผู้แทนจ�ำหน่าย

บริจาค “ไฟร์สโตน นิสชิน คัพนูดเดิล
และยางรถยนต์บริดจสโตน”
ส่งก�ำลังใจให้จิตอาสาดับไฟป่า

บริดจสโตน ประเทศไทย น�ำโดยคุณธนารักษ์ กาญจนขันธกุล
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคม
บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด พร้อมด้วยร้านค้าส่งยางรถยนต์
บริดจสโตน หจก. สหสายเหนือหล่อยาง จ.ล�ำพูน โดยคุณจิรฏั ฐ์
และ คุณนุชขนิษฐ์ ฐิตวิ ฒ
ั นาการ, และผูแ้ ทนจ�ำหน่ายศูนย์บริการ
ยางรถบรรทุกและรถโดยสารบริดจสโตน สายเหนือการยาง
ดอนจั่น จ.เชียงใหม่ และศูนย์บริการ ค็อกพิท นพรัตน์การยาง
จ.เชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของสถานการณ์วกิ ฤตไฟป่า
ณ จ.เชี ย งใหม่ รวมพลั ง ส่ ง ต่ อ ความช่ ว ยเหลื อ โดยส่ ง มอบ
(ท่านที่ 2, 3 จากซ้าย) คุณจิรฏั ฐ์ และคุณนุชขนิษฐ์ ฐิตวิ ฒ
ั นาการ ร้านค้าส่งยางรถยนต์
บริดจสโตน หจก. สหสายเหนือหล่อยาง จ.ล�ำพูน, (ท่านที่ 3 จากขวา) คุณอิสระ ศิรไิ สยาสน์
ผูอ้ ำ� นวยการส่วนอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ ส�ำนักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ที่ 16 เชียงใหม่
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สิง่ ของทีจ่ ำ� เป็น ได้แก่ บะหมีก่ งึ่ ส�ำเร็จรูปไฟร์สโตน
นิสชิน คัพนูดเดิล จ�ำนวน 5,000 ถ้วย, น�้ำดื่ม,
เครื่องดื่มบ�ำรุงก�ำลัง และผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์
Bridgestone Dueler จ�ำนวน 2 ชุด ให้แก่เจ้าหน้าที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื กรุงเทพฯ
เพื่อน�ำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่หน่วยงาน
ในสังกัด ขอเป็นก�ำลังใจ ให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้ทุ่มเท
ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ท�ำงานอย่างหนักและเสียสละ
ในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ไฟป่าซึ่งมีความ
เสีย่ งสูง ด้วยความตัง้ ใจตลอดช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา
(ท่านที่ 3 จากซ้าย) คุณสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุพ์ ชื กรุงเทพฯ และ (ท่านที่ 3 จากขวา) คุณธนารักษ์ กาญจนขันธกุล ผูจ้ ดั การ
ฝ่ายสือ่ สารองค์กรและสร้างสรรค์ผลลัพธ์ทดี่ ตี อ่ สังคม บริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด
ยางรถยนต์ Bridgestone Dueler
และไฟร์สโตน นิสชิน คัพนูดเดิล

เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บริดจสโตน ประเทศไทยและกลุม่ พันธมิตรทาง
ธุรกิจ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งก�ำลังใจและ
ความช่วยเหลือให้สถานการณ์ไฟป่าที่ จ.เชียงใหม่
ในครั้งนี้ผ่านพ้นวิกฤต ไปโดยเร็ว เราพร้อมเดิน
เคียงคู่พัฒนา ความยั่งยืนของสังคมไทย ในขณะ
เดี ย วกั น เรายั ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชน
และสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้
ในสังคมไทยตลอดจนส่งเสริม ความอย่างยั่งยืน
ให้ สั ง คมไทย เพราะนี่ คื อ หนึ่ ง ในเจตนารมณ์
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน
หรือ “Our Way To Serve” ทีย่ ดึ ถือปฏิบตั กิ นั ตลอดมา
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ท�ำนายลักษณะงานที่เหมาะกับเราจากวันเกิด
ทุกคนทราบหรือไม่วา่ วันเกิดของคุณนัน้ สามารถท�ำนายสิง่ ต่างๆ เกีย่ วกับตัวคุณได้มากมายทัง้ ลักษณะนิสยั ดวงชะตา
ความชอบแล้ว นอกจากนีว้ นั เกิดยังสามารถบอกถึงลักษณะงานทีเ่ หมาะสมของแต่ละวันเกิด ทัง้ 7 วัน โดยท�ำนายจาก
ลักษณะนิสยั แตกต่างกันไปตามวันเกิดของแต่ละบุคคล ถ้าเพือ่ นๆ อยากรูว้ า่ จะตรงตามลักษณะของเราหรือไม่ ไปอ่านกันได้เลยค่ะ

วันจันทร์
ผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นคนพูดเก่ง มีวาทศิลป์ แต่ก็
เป็นคนที่คิดมาก มีความกังวลบ่อยครั้ง อ่อนไหว
อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ในเรื่องของการท�ำงาน
จึงเป็นคนที่เอาจริงเอาจัง ชอบท�ำงานหลายๆ อย่าง
ในเวลาเดียวกัน ชอบความมัน่ คงและสิง่ ทีม่ เี ป้าหมาย
ชัดเจน จึงท�ำให้เหมาะกับงานทีค่ อ่ นข้างมีความมัน่ คง
ชัดเจน ดังนัน้ จึงเหมาะกับงานทีเ่ ข้าสังคม พบปะผูค้ น
เช่น งานด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือนักการทูต
เป็นต้น

วันอังคาร
ผู้ที่เกิดวันอังคารมักจะไม่ชอบการผูกมัด
หรือถูกออกค�ำสัง่ เป็นคนทีช่ อบความเป็นอิสระ
เป็ น ตั ว ของตั ว เอง จึ ง ชอบท� ำ งานที่ ไ ด้ แ สดง
ความสามารถของตนเองได้เต็มที่ อีกทั้งยังเป็น
คนทีม่ คี วามหยิง่ ทะนงในตนเอง เป็นคนทีส่ งู้ าน
มุ่งมั่น อีกทั้งยังเป็นนักคิดนักวิเคราะห์วางแผน
ดั ง นั้ น จึ ง เหมาะกั บ งานที่ เ กี่ ย วกั บ ราชการ
นายหน้า นักการตลาด เป็นต้น

วันพุธ
ผูท้ เี่ กิดวันพุธเป็นคนทีม่ คี วามรอบคอบ เป็นระเบียบเรียบร้อย มีนสิ ยั
เป็นคนช่างคิด มีไหวพริบ เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ได้รวดเร็ว อีกทัง้ ยังเป็นคนทีม่ ี
ความคิดสร้างสรรค์ ท�ำงานรวดเร็ว ดังนั้นจึงเหมาะกับงานราชการ
งานบริหาร การบริการ หรืองานทีต่ อ้ งติดต่อประสานงานกับผูใ้ หญ่ หรือ
จะค้าขายเป็นเจ้าของกิจการ โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับความสวยความงาม
ก็สามารถท�ำได้เป็นอย่างดี เนือ่ งจากผูท้ เี่ กิดในวันนีเ้ ป็นคนรักสวยรักงาม
และมีไหวพริบทางด้านศิลปะ
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วันพฤหัสบดี
ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีเป็นคนที่มีความอดทนสูง เอาการเอางาน และมีความเป็นผู้น�ำสูง
ไม่ว่าจะท�ำอะไรก็ตามมักจะใช้เหตุผลเป็นตัวตัดสินเสมอ ดังนั้นจึงเหมาะกับงานนั่งโต๊ะ
และออกค�ำสัง่ มากกว่างานทีต่ อ้ งออกท�ำงานภาคสนาม เช่น งานทีเ่ กีย่ วกับการปกครอง เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดียังเป็นคนที่ชอบแสดงศักยภาพหรือความสามารถของตนเอง
สามารถเป็นที่ปรึกษาของผู้อื่นได้ดี การให้ค�ำปรึกษาจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เหมาะกับผู้ที่เกิด
ในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง

วันศุกร์
ผู ้ ที่ เ กิ ด วั น ศุ ก ร์ เ ป็ น คนมี เ สน่ ห ์ ดึ ง ดู ด เป็ น อย่ า งมาก ช่ า งพู ด
ช่างเจรจา เป็นคนที่มีไหวพริบ สามารถเรียนรู้และจดจ�ำ สิ่งต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงเหมาะกับงานที่มีความท้าทาย และงานที่ได้
พบกับผู้คนใหม่ๆ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ อยู่เสมอ เช่น ค้าขาย หรือท�ำงาน
อิสระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจะดีมาก นอกจากนี้แล้วหากได้ท�ำงาน
รับราชการก็จะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ และได้รับมอบหมาย
งานที่ส�ำคัญให้ท�ำอยู่เสมอ

วันเสาร์
ผู้ที่เกิดวันเสาร์เป็นคนที่เด็ดขาด มีความเป็นนักสู้ เชื่อมั่นในตัวเองสูง
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น คนฉลาดหลั ก แหลม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เก็ บ อารมณ์
ความรูส้ กึ เก่ง ตรงไปตรงมา มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา แต่มกั ท�ำงานล่าช้า
ดังนัน้ ผูท้ เี่ กิดวันเสาร์ถา้ หากเป็นผูช้ ายจะเหมาะกับอาชีพรับราชการมากกว่า
ค้าขาย เนื่องจากเป็นคนใจกว้าง ขี้สงสารมากเกินไป หากค้าขายอาจจะ
ท�ำให้เจอคนคดโกงได้ง่าย แต่ถ้าหากเป็นผู้หญิงจะเหมาะกับอาชีพอิสระ
เช่น อาชีพค้าขาย หรืออาชีพเกี่ยวกับการลงทุน เนื่องจากเป็นคนช่างเพ้อฝัน
ท�ำงานเป็นระบบ ชอบพึ่งตัวเองมากกว่าขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น

วันอาทิตย์
ผูท้ เี่ กิดวันอาทิตย์เป็นคนฉลาด และมีความเชือ่ มัน่
ในตนเองสูง มักชอบท�ำงานที่ตนเองมีอ�ำนาจในการ
ตัดสินใจได้เต็มที่ แต่บางครั้งก็ขาดความรอบคอบ
ท� ำ ให้ เ กิ ด ความผิ ด พลาดในการท� ำ งาน ถ้ า หาก
มอบหมายงานให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ท�ำแล้ว ควรมอบ
อ�ำนาจในการด�ำเนินการต่างๆ ให้ด้วย จึงจะท�ำให้
ผู้ที่เกิดวันนี้ท�ำงานได้อย่างเต็มที่ ชอบท�ำงานอิสระ
ดังนั้นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จึงเหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจ เจ้าของกิจการ หรือค้าขาย เป็นต้น
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Bridgestone Corner

บริดจสโตน เปิดตัว

“POTENZA
ADRENALIN RE004”
ให้ทุกโค้ง โค้งให้คุณ

อีกระดับของการขับขี่แบบสปอร์ต เติมเต็มความเร้าใจ เพื่อการควบคุมอย่างเหนือชั้น
Close-To ฉบับนี้ เราจะพามารูจ้ กั กับผลิตภัณฑ์ใหม่ลา่ สุดของบริดจสโตน
อย่าง “POTENZA Adrenalin RE004”
“POTENZA Adrenalin RE004” มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ทจี่ ะปลุกทุกความเร้าใจ
“ให้ทุกโค้ง โค้งให้คุณ” ด้วยสุดยอดนวัตกรรมยางรถยนต์ อีกระดับของการ
ขับขีแ่ บบสปอร์ต ทีผ่ า่ นการวิจยั และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีขนั้ สูงของบริดจสโตน
เพื่อส่งมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่า ด้วยดีไซน์สปอร์ตเต็มพิกัด
เพื่อการควบคุมอย่างเหนือชั้น สร้างขึ้นเพื่อการเข้าโค้งอย่างแม่นย�ำ เติมเต็ม
ความเร้าใจให้ชวี ติ ในเมือง และด้วยสมรรถนะทีส่ ามารถยึดเกาะถนนได้อย่างดีเยีย่ ม
ทั้งในสภาพถนนแห้งและเปียก ท�ำให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าโค้งได้อย่างแม่นย�ำ
ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจในทุกเส้นทาง มาพร้อมกับความโดดเด่น คือ

ร่องดอกยางแบบพิเศษ (Triple and Half Grooves)
ซึ่งจะช่วยกระจายแรงกดบริเวณหน้าสัมผัสของยางกับพื้นถนน
และช่วยลดการตอบสนองต่อพวงมาลัย จึงท�ำให้สามารถเข้าโค้งและ
ควบคุมรถได้อย่างมัน่ ใจแม้ขบั ขีด่ ว้ ยความเร็วสูงหรือขับขีบ่ นพืน้ ถนนเปียก

บล็อกดอกยางด้านในขนาดใหญ่ (Wide Inside Rib)
ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่หน้ายางให้สัมผัสกับพื้นถนนได้มากขึ้น กระจาย
แรงกดได้มากขึ้น จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนบนพื้นแห้ง
และพื้นเปียกอย่างดีเยี่ยม

ร่องยางรูปตัว A สไตล์สปอร์ตเต็มพิกัด (“A” Shape and
Aggressive Groove)
เอกลักษณ์เฉพาะของยาง POTENZA Adrenalin นอกเหนือจาก
ความเท่ห์ของดีไซน์รูปตัว A ที่ดูโฉบเฉี่ยวทันสมัยแล้วนั้น ร่องยางดีไซน์
ตัว A นี้ยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงของบล็อกดอกยาง ลดการบิดตัว
ของยางขณะขับขี่ จึงท�ำให้ควบคุมรถได้อย่างแม่นย�ำ
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อี ก ทั้ ง ด้ ว ยนวั ต กรรมการผลิ ต ยางขั้ น สู ง ของ บริ ด จสโตน
จึงท�ำให้ส่วนผสมหลักของยางอย่าง ซิลิก้า มีการกระจายตัวอย่าง
สม�ำ่ เสมอ ซึง่ ช่วยให้ตอบสนองพวงมาลัยได้อย่างฉับไวและควบคุมรถ
ได้อย่างแม่นย�ำ และยังช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อมอีกด้วย
นอกจากนี้ POTENZA Adrenalin RE004 ยังได้รับการทดสอบ
และพร้อมรองรับสมรรถนะทางด้านการยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก
ความต้ า นทานการหมุ น และเสี ย งจากยางล้ อ ที่ สั ม ผั ส ผิ ว ถนน
ตามมาตรฐาน ECE R117-02 ซึง่ เป็นมาตรฐานระดับสากลทีก่ ำ� กับ
ดูแลโดย คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของยุโรปแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Economic Commission for Europe: UNECE)
จึ ง มั่ น ใจได้ ว ่ า ผลิ ต ภัณฑ์ POTENZA Adrenalin RE004 ของ
บริ ด จสโตนนั้ น ถู ก ทดสอบมาแล้ ว ว่ า เปี ่ ย มไปด้ ว ยคุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานสากล

ผลิตภัณฑ์ POTENZA Adrenalin RE004 ของบริดจสโตน
ยังได้มีการวางจ�ำหน่ายในหลายประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลี โดยผลิตภัณฑ์ POTENZA Adrenalin
RE004 ที่จะวางจ�ำหน่ายในประเทศไทย จะมีให้เลือกตั้งแต่ขอบ
15 นิ้ว จนถึงขอบ 20 นิ้ว รวมทั้งหมด 30 ขนาด ราคาเริ่มต้นที่
3,400 - 12,250 บาท (ขึ้ น อยู ่ กับ ขนาดยาง)* โดยเริ่มเตรียม
ความพร้ อ มของตลาดในประเทศไทย ตั้ ง แต่ ช ่ ว งกลางเดื อ น
เมษายน 2563 เป็นต้นมา เพื่อวางจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการ
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ในช่องทางการจัดจ�ำหน่ายต่างๆ ของ
บริ ษั ท ฯ อาทิ ศู น ย์ บ ริ ก ารค็ อ กพิ ท แอค และผู ้ แ ทนจ� ำ หน่ า ย
ยางรถยนต์ บริดจสโตนทั่วประเทศ

สามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ https://www.bridgestone.co.th/th/tire-brand/potenza
และสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 02-636-1555
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Promotion

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกสื่อสารองค์กร
บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด โทร. 02 - 636 - 1505 ต่อ 2383 และ 2385
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B-Quiz

ร่วมสนุกกับคอลัมน์ B-Quiz ในวารสาร Close-To Vol.10/2020 เพือ่ ชิงของรางวัลสุดพิเศษ
“ ร่มพับ Bridgestone Metallic Folding Umbrella 2020 ” จ�ำนวน 15 รางวัล

เพียงตอบค�ำถามทีว่ า่

“ 3 คุณลักษณะอันโดดเด่นของ Bridgestone POTENZA RE004 มีอะไรบ้าง? ”

ส่งค�ำตอบได้ง่ายๆ ที่

Click
https://forms.gle/an9Fh3msGWJBAdxV9

Scan
* ร่วมสนุกได้ตงั้ แต่วนั นี้
จนถึง วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2020
ตรวจสอบรายชือ่ ผู้โชคดี
ที่ได้รบั รางวัล
ได้ ใน Close-To ฉบับถัดไป

เฉลยค�ำถามจาก Close-To Vol.9/2020
ค�ำถาม : เบอร์ตดิ ต่อ Call Center ของศูนย์บริการ A.C.T. และ Cockpit by A.C.T. คือเบอร์อะไร ?
เฉลย : 1369
ขอแสดงความยินดีกบั ผู้โชคดีทงั้ 13 ท่าน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คุณสุพรรณี
คุณยุพดี
คุณสุชาดา
คุณพิทกั ษ์
คุณวิโรจน์
คุณสันติ
คุณพิจติ รา

โรจน์รกั ษกุล
กรรณสูตร
ชาญถิน่ ดง
ภูเ่ รือง
อนุสรณ์
วิมนมาลา
วงษา

(TBSC-R)
(TBSC-R)
(TBSC-N)
(TBSC-N)
(TBSCL)
(TBSCL)
(BSACT)

8. คุณรุง่ นภา
9. คุณนภสร
10. คุณวรุตม์
11. คุณนันทิภาคย์
12. คุณอัญชลี
13. คุณกฤษฏ์

สว่างเมฆ
อยูส่ ม
ทีวะสุเวทย์
นันทะเสนีย์
เจริญเกษร
แก้วมรกฏ

(BSACT)
(BSTL)
(BSTL)
(BSCB)
(BSNCR)
(BSNCR)

* ส�ำหรับผู้โชคดีที่ ได้รบั รางวัล ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานทีท่ า่ นสังกัด
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