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Editor’s Talk
สวัสดีคะ่ เพือ่ นๆ พนักงานทุกท่าน

กลับมาอัปเดตข่าวสารกิจกรรมดีๆ ที่ทางบริดจสโตนได้จัดและ
ได้มีส่วนร่วมกันในวารสาร Close-To กันอีกครั้งนะคะ ซึ่งฉบับนี้เป็น
ฉบั บ ที่ 3 ของปี 2563 โดยภายในวารสารนอกจากจะมี ข ่ า วสาร
ความเคลื่อนไหวภายในบริษัทแล้ว เรายังมีคอลัมน์ต่างๆ ที่น่าสนใจ
อีกมากมายมาฝากเพือ่ นๆ กันอีกด้วยค่ะ
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เริ่มจากข้อความจากผู้บริหารของคุณซาโตชิ โยชิซากิ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท Bridgestone Specialty Tire Manufacturing
(Thailand) Co., Ltd. ทีจ่ ะมาถ่ายทอดแนวคิดในการด�ำเนินงานภายใต้
สโลแกน “ONE TEAM” มาฝากพนักงานทุกท่าน
นอกจากนีย้ งั มีคอลัมน์ทดี่ ตี อ่ โลกกับคอลัมน์ No Single Use Plastic
ทีจ่ ะมาให้ความรูเ้ รือ่ งพลาสติกตลอดจนวิธกี ารหลีกเลีย่ งการใช้พลาสติก
ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ที่จะท�ำให้เรามีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม
และโลกใบนีข้ องเราให้นา่ อยูม่ ากยิง่ ขึน้ และคอลัมน์ Best Job Ever
ที่จะให้ทุกท่านรู้จักกับคุณพรสวรรค์ ฐิตินันทน์สกุล พนักงานกรีนดี
จากกิจกรรม Go Green ทีเ่ ป็นกิจกรรมดีๆ ในการส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนช่วยกันรักษาสิง่ แวดล้อมทัง้ ในการท�ำงานตลอดจนในชีวติ ประจ�ำวัน
และพลาดไม่ได้กับคอลัมน์ Spotlight ที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆ
ของคุณพงศธร สุวรรณรัศมี (คูณ) และคุณอรรณพ ธาระเขตต์ (ฝน)
พนักงานตัวอย่างที่นอกจากจะมีความสามารถในการท�ำงานแล้ว
ยังสามารถแบ่งเวลาในการท�ำกิจกรรมทีต่ วั เองชืน่ ชอบได้โดยไม่กระทบ
กับการท�ำงานอีกด้วย ถือว่าเป็น Work Life Balance อย่างแท้จริง
สุดท้ายนี้ทางทีมงานวารสาร Close-To อยากฝากความห่วงใย
ถึงเพือ่ นๆ พนักงานทุกคน ให้ดแู ลรักษาและสุขภาพร่างกายของตนเอง
ให้แข็งแรงอยูเ่ สมอนะคะ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าค่ะ
ทีมงานวารสาร Close-To
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ข้อความจากผู้บริหาร
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ความท้าทายของการบริหารงานในประเทศไทย
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มร.ซาโตชิ โยชิซากิ

ต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ,
บริษัท Bridgestone Specialty Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. (BSTMT)

แนะน�ำตัว

สวัสดีครับ ผมชื่อ Satoshi Yoshizaki ต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ,
บริษทั Bridgestone Specialty Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
(BSTMT) BSTMT ก่อตั้งปี พ.ศ. 2555 โดยผลิตยาง ORR (ยางส�ำหรับ
รถก่อสร้าง, เหมืองแร่) ขนาดเล็กถึงกลาง และยาง AC (ยางเครื่องบิน)
แห่ ง แรกของบริ ด จสโตนที่ ก ่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในต่ า งประเทศ นอกเหนื อ จาก
ประเทศญี่ปุ่น และกลายเป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างสูง
ในกลุม่ บริษทั ทัว่ โลกในขณะนี้
ผมมาประจ�ำการทีป่ ระเทศไทยและรับต�ำแหน่งทีบ่ ริษทั นีใ้ นปี พ.ศ. 2559
ระหว่ า ง 4 ปี ที่ ผ ่ า นมา ผมมุ ่ ง มั่ น บริ ห ารบริ ษั ท ซึ่ ง มี พ นั ก งานประมาณ
650 คน ผมเคยด�ำรงต�ำแหน่งผูจ้ ดั การโรงงานทีญ
่ ปี่ นุ่ โรงงาน Kitakyushu
และ Shimonoseki แต่การจัดตัง้ โรงงานใหม่ในประเทศไทยคือประสบการณ์
ครั้งแรกของผม จึงเรียกได้ว่าเป็นความท้าทายในการเข้ารับต�ำแหน่งนี้
แต่ ด ้ ว ยการสื่ อ สารร่ ว มกั บ คนไทยท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ การตอบสนองเชิ ง บวก
อย่างดีเยีย่ ม แม้เราจะมีงานทีย่ งุ่ ทุกวัน ส่วนในวันหยุด ผมสามารถพักผ่อน
และรู ้ สึ ก ผ่ อ นคลายด้ ว ยการตี ก อล์ ฟ ในภู มิ ทั ศ น์ ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์
ของประเทศไทยซึง่ กว้างใหญ่กว่าญีป่ นุ่

ผมมีเป้าหมาย “The True Growth of Superior Factory” ที่ตั้งใจ
ให้ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในปั จ จุ บั น จนถึ ง อนาคตโดยร่ ว มก้ า วผ่ า นวั ฒ นธรรม
และธรรมเนียมปฏิบัติที่ต่างระหว่างไทยญี่ปุ่น จึงน�ำมาซึ่งความท้าทาย
ที่หลากหลายอย่างไม่หยุดนิ่ง และภายใต้เป้าหมายนี้ ในปีนี้ BSTMT
จึงสร้างสโลแกน “ONE TEAM” ขึน้ มาพร้อมทัง้ ด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนา
ที่หลากหลายและรวมถึงการสร้างบุคลากร เป็นความท้าทายและยังคง
เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และผมมัน่ ใจว่าเป้าหมายสามารถส�ำเร็จผลได้ในอนาคต
อย่างแน่นอน

การขับเคลือ่ นในสถานการณ์ปจั จุบนั

จากผลกระทบของ COVID-19 ท�ำให้สภาพเศรษฐกิจเปลีย่ นแปลงไป
อย่างมาก และ BSTMT ก็อยูใ่ นสภาวะทีล่ ำ� บาก แต่ในช่วงเวลาเช่นนีถ้ อื เป็น
โอกาสในการด�ำเนินกิจกรรมทีจ่ ะมีผลส่งไปยังการเติบโตพัฒนาของ BSTMT
ในอนาคต ความอดทนต่อสภาวะวิกฤตนีจ้ งึ เป็นสิง่ จ�ำเป็น แต่ไม่ใช่การหยุด
อยูน่ งิ่ โดยไม่ทำ� สิง่ ใด เพียงแต่เราก�ำลังด�ำเนินกิจกรรมทีห่ ลากหลายเพือ่ ใช้
เวลาให้มีค่า และเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อสามารถเริ่มต้นได้เหมือน
ปล่อยจรวดเมือ่ สถานการณ์กลับคืนสูส่ ภาพทีด่ ขี นึ้
ทุกท่านครับ ผมเชื่อว่าวันที่ยากล�ำบากนี้ยังจะคงไม่จบสิ้นลง แต่จาก
ค�ำกล่าวทีว่ า่ “ฟ้าหลังฝน” วันทีส่ ดใสจะต้องกลับคืนมาอย่างแน่นอน ดังนัน้
ผมจึงอยากขอให้ทุกท่านเฝ้ารอวันนั้นและอย่าละเลยการสวมใส่หน้ากาก,
ล้างมืออยู่เสมอ และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
เรามาร่วมกันฟันฝ่าและเพือ่ ทีจ่ ะรอวันทีก่ ลับมาสดใสร่วมกันอีกครัง้

ขอบคุณส�ำหรับความส�ำเร็จทีผ่ า่ นมา
ปี พ.ศ. 2562 นับเป็นปีทสี่ ำ� คัญของ BSTMT เราเริม่ ส่งออกยาง ORR
ครั้งแรกในช่วงต้นปีซึ่งสามารถส่งมอบยางที่ BSTMT ผลิตให้กับลูกค้า
หลังจาก 7 ปีนับจากเริ่มก่อตั้งบริษัท และในครึ่งปีหลังได้จัดพิธีเปิดบริษัท
เพื่อแนะน�ำบริษัท BSTMT ให้เป็นที่รู้จักและกล่าวแสดงความขอบคุณ
ในความร่วมมือทีไ่ ด้รบั เสมอมา โดยเชิญหน่วยงานราชการ, ลูกค้า, บริษทั
คูค่ า้ , BSJ และ MD ของกลุม่ บริษทั บริดจสโตนในประเทศไทย ซึง่ เป็นบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องในกิจกรรมของ BSTMT นอกจากนั้นในเดือนมีนาคม
ปี พ.ศ. 2563 ก็ประสบความส�ำเร็จในการส่งออกยาง AC ครัง้ แรก
เหตุการณ์ทงั้ 3 เหล่านัน้ ถือว่าเป็นหนึง่ ในเหตุการณ์สำ� คัญ ซึง่ กิจกรรม
ของ BSTMT ในช่วงปีทผี่ า่ นมาและปีนไี้ ม่อาจจะส�ำเร็จลุลว่ งได้หากปราศจาก
ความร่วมมือจากบริษัทของกลุ่มบริดจสโตนในประเทศไทย และรวมถึง
พนักงานทุกท่าน ผมจึงจะขอใช้โอกาสนี้เพื่อกล่าวแสดงความขอบคุณ
ขอขอบคุณอย่างสูงครับ

ข้อความจากผู
สาส์นจากผู้บริหาร
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ข่าวสารบริดจสโตน
สวัสดีเพือ่ นๆ ชาวบริดจสโตนทุกท่านค่ะ ในช่วงทีผ่ า่ นมาบริดจสโตนได้เข้าร่วมและจัดกิจกรรม
ดีๆ เพือ่ สังคมมากมาย เช่น บริจาคสิง่ ของ บริจาคโลหิต มอบทุนการศึกษา ฯลฯ และเนือ่ งจากเรา
ไม่อยากให้ทกุ ท่านตกข่าว เราจึงได้รวบรวมข่าวสารเกีย่ วกับกิจกรรมทีผ่ า่ นมาของบริษทั ให้ทกุ ท่าน
อัปเดตกันในคอลัมน์ขา่ วสารบริดจสโตน จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปอ่านกันเลยค่ะ

ไทยบริดจสโตนเข้ารับมอบเข็มเสมาคุณูปการในฐานะผู้ท�ำคุณประโยชน์
ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา บริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด
โดยคุณนันธกา สาตราภัย ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับ “เข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ” และ
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ บั ต รผู ้ ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ก ระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร ประจ� ำ ปี 2563 จากนายณั ฏ ฐพล ที ป สุ ว รรณ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธมี อบประกาศ
เกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ ณ หอประชุม
คุ รุ ส ภา จากการที่ บ ริ ษั ท ฯ ให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษา
แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จ.สระบุรี มาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี 2562
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บริดจสโตน ประเทศไทย รวมพลัง สู้วิกฤต
โควิด-19 บริจาคเงินสมทบทุน จัดซือ้ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลในเขตพื้นที่
ตั้งโรงงาน
กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตน ประเทศไทย ผนึกพลัง
เป็นหนึ่ง ภายใต้ “บริดจสโตนรวมพลังใจ สู้ภัยโควิด-19”
น� ำ โดย กรรมการผู้จัด การของกลุ่ม บริษัทฯ พร้อ มตั ว แทน
พนักงาน ร่วมส่งมอบเงินบริจาคเพือ่ จัดซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์
แก่โรงพยาบาลท้องถิน่ ในบริเวณพืน้ ทีต่ งั้ ของโรงงานบริดจสโตน
ทัว่ ประเทศไทย เพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่ แก่โรงพยาบาลให้สามารถ
ก้าวผ่านวิกฤตนีไ้ ปได้

สมทบทุ น เงิ น บริ จ าค และจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์
ให้กบั โรงพยาบาลท้องถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับโรงงานของ
บริษทั ฯ ทัง้ 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จ.ปทุมธานี, โรงพยาบาลปลวกแดง จ.ระยอง, โรงพยาบาล
พานทอง จ.ชลบุรี และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
รวมทัง้ เดินหน้าสนับสนุนเงินทุนการวิจยั ผลิตวัคซีนแก่ศนู ย์วจิ ยั
ทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่ อ บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
ไวรัสโควิด-19 เป็นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 1,557,000 บาท
และจากสถานการณ์โควิด-19 ท�ำให้ศูนย์บริการโลหิต
แห่ ง ชาติ สภากาชาดไทยเจอวิ กฤตเลื อดไม่ เ พี ยงพอ ทั้ง นี้
อีกหนึ่งการรวมพลังที่ส�ำคัญของพนักงานทั้ง 15 บริษัทฯ คือ
การบริจาคโลหิต รวมถึงสมทบทุนเงินสนับสนุนจากพนักงาน
บริดจสโตนทั่วประเทศ เพื่อน�ำไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้ต่อสู้กับ
วิกฤตในขณะนี้ โดยการรับบริจาคโลหิตของพนักงานมีขึ้น
เมือ่ เดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา

บริดจสโตนในประเทศไทยที่มีเครือข่ายทางธุรกิจทั้ง 15
บริษัทฯ ขอรวมพลังร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งต่อก�ำลังใจ

ข่าวสารบริดจสโตน
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ไทยบริดจสโตนมอบทุนการศึกษา
แก่บุตรของพนักงาน ประจ�ำปี 2563
บริ ษั ท ไทยบริ ด จสโตน จ� ำ กั ด (โรงงานรั ง สิ ต
และโรงงานหนองแค) ด�ำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา
แก่บตุ รพนักงานมาอย่างต่อเนือ่ ง และในปีนเี้ ช่นเดียวกัน
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
ทางบริษทั ฯ จึงให้พนักงานส่งภาพบรรยากาศ อันอบอุน่
มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของตนมาแทนการจัดพิธี
มอบทุนการศึกษาที่บริษัทฯ ทั้งนี้ ทีมงาน Close-To
ขอเป็นก�ำลังใจให้น้องๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน
เป็นคนดี คนเก่งและเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติตอ่ ไปด้วยนะคะ
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ชมรมไทยฮี โ นมอบข้ า วสารให้ แ ก
ไทยบริ ด จสโตนเพื่ อ สนั บ สนุ น ในชวง
สถานการณ์ โควิด-19

ชมรมไทยฮีโน่ (Thai Hino Cooperation Club – THCC)
จัดกิจกรรมเพื่อสังคม มอบข้าวสารให้แก่สมาชิกชมรมทุกบริษัท
ในปีนี้ ไทยบริดจสโตนเข้าเป็นสมาชิกชมรมเป็นปีแรก ซึง่ เมือ่ วันที่
31 กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา ได้รบั เกียรติจากคุณปรีดา เลิศมโนบุญสุข
จากบริษทั สามมิตรมอเตอร์ เป็นตัวแทนชมรมไทยฮีโน่ มอบข้าวสาร
ให้แก่บริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด จ�ำนวน 40 ถุง (ถุงละ 2.5 กก.)
ณ โรงงานรังสิต เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมของกลุม่ สมาชิก เนือ่ งจาก
เล็งเห็นถึงการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด-19

กิจกรรมปันน�้ำใจจากไทร์ โมลด์
เพราะการให้ไม่มีค�ำว่าสิ้นสุด … ไทร์ โมลด์ บริจาค
คอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียน
บ้านดอนหมี จ.มหาสารคาม และยังส่งมอบเสือ้ กัก๊ สะท้อนแสง
จ�ำนวน 47 ตัว รวมถึงอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น ให้แก่ กู้ภัยสว่าง
อุ ท ยานธรรมสถานฯ เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ และส่ ง ต่ อ
สาธารณกุ ศ ลต่ อ ไป ณ ที่ ท� ำ การผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น ต.บางนาง
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ข่าวสารบริดจสโตน
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ร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด-19
ไปกับบริดจสโตน
เริ่มต้นกันที่บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด โรงงานรังสิต
รอบนี้คึกคักไม่แพ้รอบที่ผ่านๆ มาแม้จะเจอวิกฤตโรคระบาด
แต่เพื่อนพนักงานบริดจสโตนก็แสดงพลังของการให้โดยไม่มี
อะไรมากัน้ ร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างถ้วนหน้า ข้ามมาฝัง่ โรงงาน
หนองแคกันบ้าง ได้รับการบริจาคโลหิตแบบ New Normal
โดยได้รบั การดูแลโดยเจ้าหน้าทีส่ ภากาชาดไทยทัง้ การคัดกรอง
และการเว้นระยะห่างทางสังคม ส่วนด้านบริษัท ไทร์ โมลด์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยความร่วมมือกับนิคมอุตสากรรมอมตะ
ซิตี้ ชลบุรี จัดโครงการ “บริจาคโลหิต ช่วยชีวติ เพือ่ นมนุษย์”
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เมือ่ เดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา บริษทั ในเครือบริดจสโตน
มีเป้าหมายบริจาคโลหิตให้รวมเป็นหนึง่ ให้ได้ 190,000 ซีซี
ทัง้ นีต้ อ้ งขอขอบคุณเพือ่ นพนักงานบริดจสโตนทุกท่านทีใ่ จดี
ร่วมท�ำบุญบริจาคโลหิตกันในครัง้ นีด้ ว้ ยนะคะ นับเป็นการให้
ครัง้ ยิง่ ใหญ่จริงๆ ของพวกเราชาวบริดจสโตนนะคะ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทางด้าน ไทร์ โมลด์ ร่วมกิจกรรมกับการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ชลบุรี ในโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563 โดยร่วมกันปลูกกล้าไม้ยนื ต้น จ�ำนวน 2,000 ต้น
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะ เฟส 8
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

ข่าวสารบริดจสโตน
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BTMT สู้โควิด-19
ในช่วงระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 12 มิถนุ ายน 2563
ทีผ่ า่ นมา บริษทั บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (BTMT) จัดกิจกรรมเพือ่ รณรงค์ปอ้ งกันการแพร่ระบาดไวรัส
โควิด-19 กับกิจกรรม “BTMT สูโ้ ควิด-19” โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม
ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 : ตอบค�ำถามเกี่ยวกับเรื่องไวรัสโควิด-19
กิจกรรมที่ 2 : ประกวดค�ำขวัญหัวข้อBTMTสู้โควิด-19
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมส่งประกวดวิดีโอคลิป
หัวข้อ “อยูบ่ า้ นกันเถอะ
BTMT Stayed Home Contest”
ชิงรางวัลของพรีเมียมบริดจสโตน ซึง่ ทุกกิจกรรมได้รบั การตอบรับจากเพือ่ นพนักงานเป็นจ�ำนวนมาก ต้องขอขอบคุณเพือ่ นๆ พนักงาน
ทุกคนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะ

บริดจสโตนเซลส์ ร่วมงาน
Big Motor Sale 2020
บริษทั บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ยืนหยัดร่วมเคียงข้าง
สังคมไทยให้กา้ วผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ร่วมออกบูธในงาน Big Motor
Sale 2020 นับเป็นการเข้าร่วมงานแสดงยานยนต์อกี ครัง้ หลังจาก
ห่างหายไปเป็นเวลากว่าสิบปี บริดจสโตนมีความห่วงใยและเข้าใจ
ขอยืนหยัดต่อสูว้ กิ ฤตเคียงคูล่ กู ค้า พันธมิตรของบริษทั ในทุกภาคส่วน
และสังคมไทย โดยการเป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยขับเคลือ่ นและกระตุน้
อุตสาหกรรมยานยนต์ ณ ฮอลล์ 105 ศูนย์นทิ รรศการและการประชุม
ไบเทค วันที่ 21 - 30 สิงหาคม 2563 ทีผ่ า่ นมา
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โครงการ BTMT PLANET (ORCHARD&WATER)
บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (BTMT) ยังให้
ความส�ำคัญกับนโยบายด้านสิง่ แวดล้อม และเพือ่ ลดปัจจัย
ของการเกิดสภาวะโลกร้อนโดยลดการปล่อยก๊าซ CO2
เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในโรงงาน รวมถึงกระตุน้ ให้เพือ่ นพนักงาน
มีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมและยกระดับจิตส�ำนึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อีกด้วย ทางบริษทั ฯ จึงได้รเิ ริม่ โครงการ “BTMT PLANET
(ORCHARD&WATER)” โดยเชิญชวนเพื่อนพนักงาน
ร่วมปลูกพืชไม้ผล เช่น มะขามเปรีย้ ว, ส้มโอทับทิมสยาม,
มะพร้าวน�้ำหอม, มะม่วงน�้ำดอกไม้, ขนุนทองประเสริฐ
และอื่ น ๆ จ� ำ นวนกว่ า 2,000 ต้ น บนพื้ น ที่ ว ่ า งเปล่ า
7 โซนรอบบริษทั รวมพืน้ ทีก่ ว่า 50 ไร่และปล่อยพันธุป์ ลา
5 ชนิด จ�ำนวน 12,000 ตัว ลงในบ่อน�้ำของโรงงาน
โดยมีเพื่อนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 4 วัน จ�ำนวน
555 คน หลั ง จากนี้ เ พื่ อ นๆพนั ก งานคงต้ อ งหาเวลา
หลังเลิกงานแวะเวียนไปเยี่ยมต้นไม้ที่ตัวเองปลูก รอดู
เขาเติบโตจนกระทั่งออกดอกออกผลด้วยนะคะ

ข่าวสารบริดจสโตน
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No Single Use Plastic

รู้หรือไม่?

ไมโครพลาสติกมีขนาด

พลาสติกใช้เวลาย่อยสลาย
400-450 ปี เป็นไมโครพลาสติก

พลาสติก ใช้ครั้งเดียว
แล้วทิ้ง คืออะไร??

ไมโครพลาสติกเข้าไปสะสม
ในร่างกายสัตว์และสะสม
ผ่านห่วงโซ่อาหารสู่รายกายมนุษย์

ต�่ำกว่า 5 มิลลิเมตร

พลาสติกที่ “อายุการใช้งานสั้น”
แต่ใช้ “เวลาย่อยสลายนาน”*
ออกแบบมาเพื่อ “ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง”

ตัวหอย่
า
ง
ลอ ด

ถุงหูหวิ้

่

ติก

กล

องพลาส

ขวดนน้ำ

แก้วนน้ำ

Special Quiz

เลือกวิธีการใช้ “พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว”
แบบรักษ์โลกที่ถูกต้องที่สุด
100 ท่านแรกที่ตอบค�ำถาม
รับไปเลย
“ปิ่นโตสุดรักษ์โลก
บริดจสโตน”
คลิกที่นี่
เพื่อตอบค�ำถาม
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แจก
100 รางวัล
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No Single Use Plastic

วิธี

ลด
ละ
เลิ
ก
พลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

ขวดเติมน�้ำ

แก้วส่วนตัว
ห่อข้าวใส่กล่อง

ช้อนเธอ ส้อมฉัน

ยืดอก
พกถุง(ผ้า)

เลิกดูด “หลอด”
ใช้ ให้ซ�้ำ ใช้ ให้คุ้ม

หิ้วกับปิ่นโต

เลิกใช้พลาสติกที่
ใช้ครั้งเดียวทิ้งทั้งหมด

NO SINGLE USE PLASTIC
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Good Health, Good Life

#StayActive

ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทางคณะกรรมการโอลิมปิก
สากล (IOC) จึงได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วในการเลื่อนการจัดการ
แข่งขันโอลิมปิกประจ�ำปี 2020 ไปจัดในปี 2021 และเนื่องจาก “BS-FIT”
เป็ น โปรแกรมการออกก�ำลั ง กายที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานบริ ด จสโตน
มีความพร้อมที่จะพิชิตเป้าหมายของตนได้ส�ำเร็จ ด้วยการใช้กีฬาเป็น
เครื่องมือในการก้าวข้ามอุปสรรคและความท้าทาย ตามเจตนารมณ์ของ
บริดจสโตนในฐานะผู้สนับสนุนโอลิมปิกระดับโลกอย่างเป็นทางการ ซึ่งเมื่อ
เดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา แผนกสือ่ สารองค์กร บริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด
ได้ จั ด กิ จ กรรมทวงคื น ความฟิ ต ให้ เ พื่ อ นพนั ก งานกลุ ่ ม บริ ษั ท ในเครื อ
ไทยบริ ด จสโตนได้ หั น มาออกก�ำลั ง กายที่ บ ้ า น ด้ ว ยการให้ พ นั ก งาน
ส่งคลิปวิดโี อออกก�ำลังกายเข้ามาร่วมสนุก ถึงแม้วา่ จะต้องท�ำงานอยูท่ บี่ า้ น
เพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด -19 แต่เพื่อนๆ ของเราก็ยังสามารถสร้าง
หุน่ เฟิรม์ และทีส่ �ำคัญยังเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กัน ให้สขุ ภาพแข็งแรงด้วย
งานนี้ได้รบั การตอบรับจากเพือ่ นๆ เป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณทุกพลัง
ความฟิต ทีร่ ว่ มพิชติ โควิด-19 ไปด้วยกัน ทีมงาน Close-To น�ำตัวอย่าง
การออกก�ำลังกายสนุกๆ จากเพือ่ นๆ มาฝากทุกท่านค่ะ
คุณวินติ อาดัม
บริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด (โรงงานรังสิต)
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คุณภัทรพงษ์ โคตรสุโน
บริษทั ทีบเี อสซี โลจิสติกส์ จ�ำกัด

คุณศรีสดุ า โพธิค์ �ำ
บริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด (โรงงานหนองแค)

คุณพงศธร สุวรรณรัศมี
บริษทั บริดจสโตนเซลส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

คุณนันทรัตน์ จีบงาม
บริษทั บริดจสโตน เอ.ซี.ที
(ประเทศไทย) จํากัด

ติดตามกิจกรรมฟิตๆ แบบนี้ ได้ที่
Android

IOS

GOOD HEALTH, GOOD LIFE
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Best Job Ever

พรสวรรค์
ฐิตินันทน์สกุล
ต�ำแหน่ง Chief Staff
แผนก Engineering & Maintenance
อายุงาน 22 ปี

พนักงานกรีนดี
ที่ ได้รับการเสนอชื่อ
จากเพื่อนพนักงาน
และได้คะแนนโหวตสูงสุด
จากกิจกรรม Go Green
การท�ำงานในต�ำแหน่ง Chief Staff แผนก Engineering
& Maintenance มีหน้าที่ ความรับผิดชอบอะไรบ้าง
รับผิดชอบดูแลเรื่องการใช้พลังงานภายในโรงงาน
ทัง้ หมด (Energy Saving) เช่น เครือ่ งปรับอากาศ ไฟฟ้า
และอื่ น ๆ ว่ า มี ก ารใช้ พ ลั ง งานมากน้ อ ยแค่ ไ หน และ
ดู แ ลให้ มี ก ารใช้ พ ลั ง งานภายในโรงงานให้ เ หมาะสม
โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานเพื่อตรวจสอบ
และหาวิธีการแก้ไ ขเมื่อมีข ้อผิดพลาด รวมถึงจัดการ
อบรมพนักงานใหม่เกีย่ วกับการประหยัดพลังงาน เพือ่ สร้าง
จิ ต ส� ำ นึ ก ในการประหยั ด พลั ง งานและการรั ก ษา
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ กั บ พนั ก งาน ตลอดจนจั ด กิ จ กรรม
ประหยัดพลังงานต่างๆ เช่น กิจกรรมประกวดบิลค่าไฟ
ของพนั ก งาน ซึ่ ง จะมี ก ารก� ำ หนดเรทของค่ า ไฟ
ในแต่ ล ะเดื อ น แล้ ว ให้ พ นั ก งานส่ ง บิ ล ค่ า ไฟที่ อ ยู ่ ใ น
เรทค่าใช้จ่ายเข้าประกวด พนักงานที่มีค่าไฟถูกที่สุด
จะได้ของรางวัลรวมถึงจะได้แชร์วิธีการประหยัดค่าไฟให้
แก่เพือ่ นๆ พนักงานอีกด้วย

16

อยากให้พดู ถึงรายละเอียดของกิจกรรมพนักงานกรีนดี
กิจกรรม Go Green เป็นกิจกรรมของแผนก NY ทีส่ ง่ เสริมให้พนักงาน
ค�ำนึงถึงความส�ำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้พนักงานรักษา
สิง่ แวดล้อมเช่น ใช้ถงุ ผ้า พกปิน่ โตมาใส่อาหาร พกแก้วน�ำ้ /หลอดดูดส่วนตัว
มาใส่เครือ่ งดืม่ เป็นต้น เพือ่ ช่วยลดขยะจาก
พลาสติก ซึ่งจะให้มีการเสนอชื่อและโหวต
ให้ ค ะแนนจากเพื่ อ นพนั ก งาน พนั ก งาน
ที่ชนะการโหวตจะได้รับของรางวัลรวมถึง
พนักงานที่ร่วมโหวตก็จะได้รับของรางวัล
เช่นกันโดยทางแผนกจะสุ่มเลือก กิจกรรม
จะมีขนึ้ ทุกเดือนจนถึงสิน้ ปี

รูส้ กึ อย่างไรบ้างที่ได้รบั คะแนนโหวตสูงสุด
จากเพือ่ นพนักงานในกิจกรรม Go Green
รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นแบบอย่าง
ในการประหยั ด พลั ง งานและรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม การที่เราท�ำกับข้าวใส่ปิ่นโต
มารับประทานที่ท�ำงานทุกวันเป็นสิ่งที่เรา
สามารถเริ่มท�ำได้เลย ซึ่งเราคิดเสมอว่า
จะต้องเริ่มจากตัวเราก่อน ถ้ามัวแต่คิดว่า
จะให้คนอืน่ ท�ำก่อนเราก็จะไม่ได้เริม่ ท�ำสักที
และต้องท�ำให้สม�ำ่ เสมอจนเป็นนิสยั

นอกเหนื อ จากกิ จ กรรมของบริ ษั ท แล้ ว
ได้ มี ก ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมที่ เ ป็ น
กิจกรรมภายนอกบริษทั บ้างไหม
ก่ อ นหน้ า ที่ จ ะมี ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โควิ ด -19 ก็ ไ ด้ มี ก ารเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
รณรงค์ ก ารประหยั ด พลั ง งานและกิ จ กรรม
เพือ่ สิง่ แวดล้อมต่างๆ เช่น การปลูกป่าชายเลน
การไปอบรมเกีย่ วกับการจัดการและการรักษา
สิ่งแวดล้อมกับศูนย์เกษตรกรรม การแยกขยะ
ตามประเภทต่างๆ เพื่อความสะดวกต่อการ
จัดการขยะในขัน้ ตอนต่อไป ซึง่ วิธกี ารแยกขยะ
ก็มแี นวคิดจากปัม๊ น�ำ้ มันต่างๆ ทีม่ กี ารแยกขยะ
แล้วเราก็น�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโรงงาน
ของเรา

นอกจากการน�ำข้าวกล่องมากินทีท่ ำ� งานแล้ว ในชีวติ ประจ�ำวันยังท�ำสิง่ อืน่ ทีเ่ กีย่ วกับ
การรักษาสิง่ แวดล้อมอีกบ้างไหม
พกถุงผ้าไปซือ้ ของเป็นประจ�ำ เมือ่ ไปท�ำบุญก็จะใช้ตะกร้าและปิน่ โตแทนการใช้
ถุงพลาสติก หรือถ้ามีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งใช้ถงุ พลาสติกจริงๆ ก็จะน�ำมาใช้ซำ�้

สิง่ ทีฝ่ ากถึงเพือ่ นๆ พนักงาน
อยากให้เริม่ จากตัวเราโดยลงมือท�ำจากสิง่ เล็กๆ น้อยๆ ก่อน อย่างเช่น การประหยัด
พลังงานทั้งที่บ้านและที่ท�ำงาน ปิดน�้ำ ปิดฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน ลดการใช้พลาสติก
โดยการพกถุงผ้าไปซื้อของ เป็นต้น เมื่อคนอื่นเห็นเราท�ำแล้วท�ำตามก็เหมือนเป็น
การส่งต่อสิง่ ดีๆ และเป็นประโยชน์ให้กบั คนอืน่ ถึงแม้วา่ จะเป็นสิง่ เล็กน้อยแต่ถา้ ทุกคน
ร่ ว มมื อ กั น ก็ จ ะเป็ น สิ่ ง ที่ ยิ่ ง ใหญ่ แ ละเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี ขึ้ น ต่ อ โลกใบนี้
อย่างแน่นอน

BEST JOB EVER
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Spotlight
Spotlight ฉบับนี้ ขอส่ง 2 หนุ่มฝ่ายขาย ตัวแทนจาก บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) ที่ไม่ได้มีดีแค่ความสามารถ
ในงานท�ำงาน แต่เค้าจะมาเป็นตัวอย่างของพนักงานที่สามารถ balance ชีวิตการท�ำงานกับการดูแลตัวเอง
ได้เป็นอย่างดีให้เพื่อนๆ พนักงานได้อ่านกันค่ะ

ทวีโชค ทรัพย์จุติกร ผู้จัดการ เขตกรุงเทพ
ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์เพือ่ การพาณิชย์

คุณพงศธร (คูณ) น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคน
ในเรื่ อ งการแบ่ ง เวลาให้ กั บ ทั้ ง เรื่ อ งงานและ
เรื่องส่วนตัว ที่นอกจากจะท�ำงานที่ได้รับมอบหมาย
ของตั ว เองได้ ดี ม าโดยตลอดแล้ ว คู ณ ยั ง ใช้
ประสบการณ์ ที่ มี ช ่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น น้ อ งๆ
ในแผนกอยู ่ เ สมอ ถึ ง แม้ ว ่ า ปริ ม าณงานที่ ต ้ อ ง
รับผิดชอบจะมากขนาดไหน คูณ ก็ยังคงแบ่งเวลา
ให้ กั บ เรื่ อ งส่ ว นตั ว ได้ เ ป็ น อย่ า งดี โดยเฉพาะ
เรื่องการออกก�ำลังกายที่คูณมักจะเข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาต่างๆ ของบริษทั อยูต่ ลอด

จุดเด่นด้านการท�ำงาน
ท�ำงานเชิงรุก
คิ ด และเตรี ย มแผนการขาย แผนการน� ำ เสนอ
โดยไม่ตอ้ งรอรับค�ำสัง่ จากหัวหน้างานก่อน

สิง่ ทีท่ า้ ทายในการท�ำงาน

ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ท� ำ งานมาเราท�ำงานในส่ว นด้า นงานขายมาตลอด 7 ปี โดยอยู่ใ นส่วน
ตลาดรถยนต์เพือ่ การพาณิชย์ เขตกรุงเทพ ท�ำให้เรามีโอกาสได้เจอกับ เจ้าของกิจการ บุคลาการ
ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในธุรกิจยางและธุรกิจอืน่ ๆ ท�ำให้เราได้เรียนรูใ้ นประสบการณ์ แนวคิด
ของแต่ละท่าน และสามารถน�ำมาปรับใช้กบั ชีวติ ของเราได้อย่างดี ซึง่ นอกจากทางด้านงานขาย
แล้วก็ยงั มีสว่ นร่วมใน project ด้านการวิเคราะห์ทางการตลาดมาโดยตลอด เช่น การวิเคราะห์
คู่แข่ง เทรนด์การใช้งานของรถในแต่ละธุรกิจ การพัฒนาสินค้าและการบริการ
รูปแบบใหม่ โดยเราจะต้องคิดวางแผนกลยุทธ์ในการท�ำงานใหม่ๆ อีกทั้งต้อง
เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่มี
การแพร่ระบาดของ Covid-19 จึงเป็นความท้าทายที่เราจะต้องท�ำให้ส�ำเร็จ
โดยทีร่ สู้ กึ สนุกไปกับมันด้วย
การ Balance life ในแบบของผม
ผมชอบกีฬาปีนผา เพราะมันเป็นกีฬาทีท่ า้ ทายในทุกๆ ด้าน ฝึกฝนร่างกายทุกส่วน
ให้แข็งแรง ยืดหยุ่น เพื่อช่วยพยุงตัวเราให้สู้กับแรงโน้มถ่วง และรับกับลักษณะ
ของผาได้ในทุกรูปแบบ นอกจากร่างกายแล้วสิง่ ทีส่ ำ� คัญคือเรือ่ งของจิตใจ การปีน
ขึ้นที่สูงโดยปกติสิ่งที่ทุกคนต้องกลัวคือ ความสูง การตกลงมา การเจ็บตัว ซึ่งเรา
จะต้องเอาชนะมันให้ได้ ในการปีนผา เราต้องพัฒนาตัวเองให้ดขี นึ้ ตลอด ท�ำให้ผม
มีวนิ ยั มีเป้าหมาย อดทน อีกทัง้ การปีนผารูปแบบทีส่ งู มากๆ
การปีนผา = Teamwork
เราจะไปกันเป็นทีม ต้องท�ำงานร่วมกันหลายฝ่าย ทั้งคนปีน คนถืออุปกรณ์
ความปลอดภัย ตลอดจนคนเชียร์ ต้องช่วยกันให้ไปถึงยอดเขาให้ได้ ท�ำให้เราให้
ความส�ำคัญเรื่องการท�ำงานเป็นทีมมากๆ แชร์ความส�ำเร็จและความทุกข์ร่วมกัน
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้ก�ำลังใจกัน ในระหว่างทางจนถึงเป้าหมาย และลองตั้ง
Challenge ให้ตัวเองจากสิ่งที่ง่ายก่อน เพิ่มความท้าทายไปเรื่อยๆ ผมเชื่อว่ามันจะ
เปลี่ยนแปลงเราไปในอีกรูปแบบหนึ่งที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน
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รับผิดชอบ
รับผิดชอบกับทุกงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เร็ว
พื้ น ฐานทั ก ษะความรู ้ ท างด้ า นเทคนิ ค ที่ ส ะสม
จากการท�ำงานมาถึง 7 ปี ท�ำให้ สามารถท�ำงาน
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

คุณแดน สว่างวัฒน์ ผูจ้ ดั การฝ่าย ฝ่ายงาน
ขายส่ง

คุ ณ อรรนพ Key account manager พื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นคนที่มีทัศนคติในเชิงบวก
เกี่ยวกับการท�ำงาน และอัธยาศัยดี สามารถท�ำงาน
ร่วมกับเพือ่ นร่วมงานในทีมได้เป็นอย่างดี และยังเป็นที่
ยอมรับและเชือ่ ถือของลูกค้า

กล้าคิด กล้าท�ำ
กล้าแสดงออก
สิง่ ทีช่ อบทีส่ ดุ ในงานทีท่ ำ�

ผมอยูฝ่ า่ ยขาย (Key Account Manager)
แผนกค้ า ส่ ง Wholesale ประมาณ 5 ปี
ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในส่วนของภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ และเคยได้ รั บ หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ทั้ ง ในส่ ว นค้ า ปลี ก และค้ า ส่ ง ในเวลาเดี ย วกั น
ซึง่ ถือว่าท้าทายแต่สนุกมาก ได้เรียนรูห้ ลายอย่าง
ได้ เ จอคนหลายแบบ จนผมคิ ด ว่ า บางที
การที่ ผ มโตขึ้ น และมี วิ ถี ก ารใช้ ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
น่าจะมาจากการท�ำงานทีน่ ที่ สี่ อนให้ผมได้พฒ
ั นา
ตัวเองในทุกด้าน

จุดเด่นด้านการท�ำงาน

คุณอรรนพเป็นคนทีก่ ล้าคิด กล้าท�ำ กล้าแสดงออก
จึงได้รับมอบหมายงานในส่วนส�ำคัญ เป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลคู่แข่ง (Competitor Movement) และสรุปผล
ให้กับผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานได้รับทราบในทุกๆ
เดือน
ผ ม คิ ด ว ่ า สิ่ ง ที่ ท� ำ ใ ห ้ ผ ม มี ค ว า ม สุ ข
ในการท�ำงานที่บริดจสโตน คือ เพื่อนร่วมงาน
ท� ำ ให้ ผ มรู ้ สึ ก อยากมาท� ำ งานในทุ ก ๆ วั น
อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆ ของการท�ำงานที่นี่
ก็คอื ลูกค้าซึง่ ต้องถือว่าเป็นความโชคดีทผี่ มเจอ
แต่ลกู ค้าทีใ่ ห้เกียรติ เชือ่ ใจ เพราะในช่วงเวลาทีม่ ี
ปัญหาหรืออุปสรรค ลูกค้าเป็นส่วนส�ำคัญทีช่ ว่ ย
ท�ำให้ผมผ่านปัญหาเหล่านัน้ มาได้

ผมอยากเชิ ญ ชวนให้ เ พื่ อ นๆ หั น มา
ออกก� ำ ลั ง กายกั น ครั บ นอกจากสุ ข ภาพกาย
และใจที่ ดี ขึ้ น และก็ ส ่ ง ผลต่ อ การท� ำ งานที่ ดี
ขึ้ น ด้ ว ยเช่ น กั น ครั บ อาจจะออกก� ำ ลั ง กาย
อาทิตย์ละ 3 วัน วันละ 20-30 นาที ผมคิดว่า
ทุกคนมีเวลาเท่ากันครับอยู่ที่การจัดสรรเวลา
เพราะฉะนั้น อย่าอ้างว่าไม่มีเวลามันขึ้นอยู่กับ
ว่าคุณเริ่มแล้วหรือยังครับ

งานอดิเรกทีช่ อบ และเหตุผล

ผมเป็นคนใช้ชีวิตสุดในทุกด้าน นอกจาก
การท�ำงาน ออกก�ำลังกาย งานอดิเรกของผมเลย
ก็ คื อ ปาร์ ตี้ พบปะเพื่ อ นฝู ง ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น
การคลายเครียดในแบบทีไ่ ด้ผลดีเลยนะ

ท� ำ ไมถึ ง เริ่ ม หั น มาออกก� ำ ลั ง กายแบบ
จริงจัง และได้พฒ
ั นาตัวเองด้านไหนบ้าง

เหตุ ผ ลคื อ อยากลดน�้ ำ หนั ก และรู ้ สึ ก ว่ า
ยิ่ ง อ อ ก ก� ำ ลั ง ก า ย แ ล ้ ว ยิ่ ง ส นุ ก ผ ม เ ริ่ ม
ออกก�ำลังกายตัง้ แต่ชว่ งแรกๆ ทีม่ กี ารแพร่ระบาด
โควิ ด -19 จนถึ ง ปั จ จุ บั น นี้ น�้ ำ หนั ก ลดลงมา
8 กิโลกรัมแล้ว สุขภาพดีขึ้น หน้าตาสดใสขึ้น
และที่ ส� ำ คั ญ คื อ ร่ า งกายเหนื่ อ ยยากขึ้ น ครั บ
โดยวิธีออกก�ำลังกายของผมคือ วิ่งในหมู่บ้าน
ในสวนสาธารณะ ง่ายๆ เลยครับ มีเวลาตอนไหน
ผมก็สามารถออกไปวิ่งได้เลย แค่ครั้งละ 2030 นาที บางครั้ ง เวลาไปออกทริ ป หาลู ก ค้ า
ทีแ่ ถบภาคอีสานทีผ่ มดูแล ถ้ามีเวลาผมก็สามารถ
ออกไปหาทีว่ งิ่ ออกก�ำลังกายได้
คลิกดูรปู เพิม่ เติม
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Global News

บริดจสโตนประกาศกลยุทธ์ธุรกิจ
ระยะกลาง-ยาว พร้อมเปิดตัว
สโลแกนใหม่ทั่วโลก เดินหน้า
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนสู่ 2050
มร.ชู อิชิบาชิ
ประธานกรรมการบริหารสูงสุด
ของกลุม่ บริษทั บริดจสโตน

บริษทั บริดจสโตน คอร์ปอเรชัน่ (บริดจสโตน) ประกาศกลยุทธ์ธรุ กิจระยะกลาง-ยาว (Mid-Long Term) ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ทมี่ องไปข้างหน้าเพือ่ ส่งมอบ
คุณค่า ให้แก่สัง คมและลูกค้า ในฐานะองค์กรผู้ส่ง มอบโซลูชั่น อย่างยั่งยืน ก้าวสู่ปี ค.ศ. 2050 พร้อมกัน นี้ยังเปิดตัวสโลแกนใหม่ที่จะถูกใช้ทั่วโลก
คือ “Solutions for your journey” เพือ่ แสดงถึงอัตลักษณ์ ใหม่ของแบรนด์บริดจสโตน ซึง่ นับเป็นการก้าวสูก่ ารเปลีย่ นแปลงรูปแบบธุรกิจจากผูส้ ง่ มอบ
ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยาง สูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ด้านการเดินทางอย่างยัง่ ยืนพร้อมการน�ำเสนอโซลูชน่ั ขัน้ สูงสุด กล่าวได้วา่ กลยุทธ์นจี้ ะเป็นตัวก�ำหนด
วิสยั ทัศน์จากระยะกลางสูร่ ะยะยาว พร้อมกลยุทธ์หลักทางธุรกิจ 3 ประการเพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ดงั กล่าว ดังนี้

•
•
•

ยกระดับความยัง่ ยืนจากความสามารถในการ
แข่งขันและพื้นฐานหลักของการด�ำเนินธุรกิจ
ในทุ ก ด้ า น สู ่ ก ารสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ สั ง คม
และลูกค้า
พั ฒ นาโซลู ช่ั น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ผ่ า น
แพลตฟอร์มเอกสิทธิ์เฉพาะของบริดจสโตน:
Bridgestone T&DPaaS
สร้างโมเดลธุรกิจหนึ่งเดียวของบริดจสโตน:
พัฒนาและเติบโตสู่การเป็นองค์กรผู้ส่งมอบ
โซลูชนั่ ด้านการเดินทางโดยใช้จดุ แข็งของธุรกิจ
ด้านยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยาง
สามารถรับชม Online Press Conference โดยบริษทั บริดจสโตน คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญีป่ นุ่
https://www.bridgestone.com/ir/library/strategy/
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Low Carbon Tourism
เทรนด์การเทีย่ วของคนรักษ์โลก
Low Carbon Tourism เป็นการท่องเทีย่ ว
รูปแบบหนึง่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญว่า “เทีย่ วอย่างไร
จึงจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไว้นอ้ ยทีส่ ดุ ” รบกวน
สิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ยที่ สุ ด โดยทุ ก กิ จ กรรมของ
มนุ ษ ย์ ล ้ ว นปล่ อ ยก๊ า ซคาร์บอนไดออกไซด์
ออกมา ไม่วา่ จะกิน วิง่ เดิน นัง่ หรือแม้กระทัง้
การนอนเฉยๆ Carbon Footprint (CF) หรือ
รอยเท้าคาร์บอน เป็นค่าทางวิทยาศาสตร์
ที่ ค� ำ นวณปริ ม าณการปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
เรื อ นกระจกจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ กิ จ กรรม
ต่างๆ สู่ชั้นบรรยากาศ โดยค�ำนวณออกมา
ในรูปคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าผ่านการ
วั ด ผลทางตรงและทางอ้ อ ม การท่ อ งเที่ ย ว
ในแต่ละครั้งมักจะเกิด Carbon Footprint
เป็ น จ� ำ นวนมาก จากการใช้ ย านพาหนะ
และการใช้ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า สิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวกต่างๆ เมือ่ ก๊าซคาร์บอนมีปริมาณ
มากเกินการควบคุมจากธรรมชาติ ก๊าซพวกนี้
ก็จะท�ำลายชัน้ บรรยากาศ ท�ำให้โลกมีอณ
ุ หภูมิ
สูงขึน้ ส่งผลกระทบต่อสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ

ในหลายประเทศเริ่ ม รณรงค์ ใ ห้ เ ที่ ย ว
แบบ Low Carbon ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมี
รูปแบบการท่องเทีย่ วทีต่ า่ งกันออกไป ส�ำหรับ
ประเทศไทยมีโครงการเที่ยวแบบคาร์บอนต�่ำ
อยูห่ ลายพืน้ ที่ เห็นเด่นชัดมากทีส่ ดุ คือบริเวณ
หมูเ่ กาะช้าง จังหวัดตราด ทีท่ างองค์การบริหาร
การพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
อย่างยั่งยื น (องค์ การมหาชน) หรื อ อพท.
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกัน
วิจัย โดยจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแบบเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถ
ลดการปลดปล่ อ ยคาร์ บ อนได้ ถึ ง 56%
เมื่อเทียบกับการท่องเที่ยวแบบปกติในพื้นที่
และนอกจากนี้ อพท. ยั ง ร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน
จั ด ท� ำ ธรรมนู ญ เกาะหมาก 8 ข้ อ ซึ่ ง เป็ น
ข้อตกลงร่วมกันของชาวบ้าน ผู้ประกอบการ
และนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ที่ นี่ เ ป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุด
ในประเทศไทย

มาก,
ายเรือคายักที่เกาะห
ปั่นจักรยานและพ งทะเลที่เกาะขาม
ปล่อยลูกเต่าล

ทำ�กิจกรรม Seed Bomb ยิงเม

ล็ดพืชปลูกป่า

วางแผนท่องเที่ยว
แบบ Low Carbon
เลือกเดินทางโดยรถยน
ต์
หรือรถสาธารณะ
พักโฮมสเตย์หรือเลือ
กที่พัก
ที่มีระบบการจัดการเอ
ื้อต่อธรรมชาติ
ทานอาหารที่ปรุงจากว
ัตถุดิบท้องถิ่น
ทำ�กิจกรรมรักษาสิ่งแว
ดล้อมต่างๆ
เช่น ปลูกป่า เก็บขยะ

กูด

เล่นน�้ำตกที่เกาะ

ทีม่ า : https://thestandard.co/low-carbon-tourism/
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รู้ ไว้ ใช่ว่า

เทรนด์หารายได้เสริม
ส�ำหรับมนุษย์เงินเดือน

ในปั จ จุ บั น มี อ าชี พ ใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้ น มากมาย สามารถเป็ น ได้ ทั้ ง
อาชีพหลักและอาชีพเสริม คอลัมน์ รู้ ไว้ ใช่ว่า ฉบับนี้ จะช่วยให้คุณ
เห็นช่องทางในการหารายได้เสริมได้ง่ายยิ่งขึ้น เพียงแค่มีไอเดียดีๆ
โดยอาจจะเป็นการต่อยอดจากสิง่ ทีค่ ณ
ุ ถนัดและชืน่ ชอบ ซึง่ น่าจะโดนใจ
ใครหลายคนทีก่ ำ� ลังมองหาอาชีพเสริม และในหลายๆ อาชีพทีน่ ำ� เสนอ
ก็กำ� ลังเป็นทีน่ ยิ มอยูใ่ นขณะนี้

ท�ำขนมขายในออฟฟิศ
ส�ำหรับใครทีช่ นื่ ชอบในการท�ำขนม การท�ำขนม
ทานเล่นขายในออฟฟิศก็เป็นไอเดียทีด่ ี นอกจาก
จะได้ทำ� ในสิง่ ทีต่ วั เองชอบแล้วยังได้รายได้เพิม่
นอกเหนื อ จากงานประจ� ำ อี ก ด้ ว ย อี ก ทั้ ง ยั ง
ประหยัดเวลาหรือค่าใช้จา่ ยในการส่งของอีกด้วย
คุ้มสุดๆ โดยเมนูขนมที่ท�ำขายอาจจะเป็นเมนู
ที่ทานง่าย สะดวก มีขั้นตอนการท�ำไม่ยุ่งยาก
เช่น คอร์นเฟล็กคาราเมล เค้ก คุก๊ กีต้ า่ งๆ เป็นต้น

สุธดิ า จันทร์รงุ่ อุทยั

คลิกเพือ่ เยีย่ มชม
ร้านค้า

แผนก BR121 บริษัท บริดจสโตนเซลส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ท�ำขนม ช่วงเวลาเสาร์ - อาทิตย์
“HOMEMADE BY คุณหนู”

ทําอาหารง่ายๆ ขาย
เป็นอีกหนึง่ อาชีพทีถ่ อื ว่า ฮอตฮิต กับเหล่าบรรดา
หนุ ่ ม สาวออฟฟิ ศ อย่ า งมาก เพราะตั้ ง แต่
ช่วงทีต่ อ้ งกักตัวอยูบ่ า้ นเพราะมีการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ท�ำให้เกิดแม่ครัว พ่อครัว ขึ้นมา
จ� ำ นวนมาก พอท� ำ อาหารเสร็ จ ก็ แ ค่ ถ ่ า ยรู ป
โพสต์ลงโซเชียลแล้วพิมพ์ว่า ขาย เพียงเท่านี้
ก็สามารถหารายได้พิเศษจากการท�ำอาหาร
ง่ายๆ ได้แล้ว

คุณกาญจนา อ่อนสา

ผูจ้ ดั การแผนกทรัพยากรบุคคล
บริดจสโตน คาร์บอน แบล็ค
(ประเทศไทย) จาํ กัด
ขายอาหารทางออนไลน์
“ปั้นแหนม” คลิกเพือ่ เยีย่ มชม
ร้านค้า
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ขายเสือ้ ผ้าออนไลน์
ในปั จ จุ บั น มี ช ่ อ งทางการขายของในโลก
ออนไลน์ ห ลากหลายช่ อ งทางไม่ ว ่ า จะเป็ น
Shopee, Lazada, Facebook, Instagram
ซึ่งต่างก็ได้รับความนิยมจากขาช็อปออนไลน์
เป็ น อย่ า งมาก วิ ธี ก ารขายก็ มี ทั้ ง ไลฟ์ ส ด
กับโพสต์ขาย สามารถเลือกวิธีตามความถนัด
ของแต่ละคนได้เลย จะขายเป็นเสื้อผ้ามือหนึ่ง
สวยๆ ตามเทรนด์ หรือจะเป็นเสื้อผ้ามือสอง
สภาพดี โดยอาจจะเริ่มจากเสื้อผ้าในตู้ของเรา
ว่ า ตั ว ไหนที่ เ ราไม่ ใ ช้ แ ล้ ว แต่ ยั ง มี ส ภาพดี อ ยู ่
น�ำมาขายทางออนไลน์ ถือเป็นการหารายได้
เสริมทีง่ า่ ยมาก ๆ อีกวิธหี นึง่

ติวเตอร์

[Cij(A)]nxn: adj(A)=[Cij(A)]lnxn

ใครที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ อย่างด้านวิชาการ
ทีส่ อนในโรงเรียน ด้านภาษาอืน่ ๆ หรือทักษะต่างๆ ทีใ่ ช้ในการประกอบ
อาชีพ เช่น การท�ำบัญชี, เขียนโปรแกรม, กราฟิก การเป็นติวเตอร์
ก็เป็นตัวเลือกทีด่ ใี นการหารายได้เพิม่ โดยจะรับสอนตามสถานทีต่ า่ งๆ
หรือจะสอนออนไลน์ก็เหมาะกับปัจจุบัน นอกจากนี้ เรายังสามารถ
น�ำคลิปการสอนของเราไปขายผ่านเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียน
ออนไลน์หลากหลายสาขาไว้เพือ่ เป็นการเพิม่ รายได้อกี ทางหนึง่ ๆ

ax + by + cz = d
ex + fy + gz = h
ix + jy + kz = i

ภูกจิ พงศ์ศรีเอีย่ ม

วิศวกรช�ำนาญการ
ฝ่ายบริการทางเทคนิค ตลาดทดแทน
บริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด
ติวเตอร์สอนพิเศษ เสาร์-อาทิตย์

นักร้อง นักดนตรี
ส�ำหรับใครทีม่ ใี จรักและมีความสามารถในการร้องเพลง หรือการเล่นดนตรี
การรับจ๊อบพิเศษอย่างการเป็นนักร้อง นักดนตรี ตามงานอีเวนต์ หรือ
ทีร่ า้ นอาหาร ผับ บาร์ ต่างๆ ก็เป็นตัวเลือกทีด่ ี โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ Cover
		
เพลงทีก่ ำ� ลังเป็นทีน่ ยิ มในขณะนัน้ รายได้กจ็ ะขึน้ อยูก่ บั
คุณภัทรวัลลิ์ ขันทอง
		
ฝีมือ แนวเพลง และสถานที่ ซึ่งเราสามารถสร้าง
ผูจ้ ดั การแผนกสือ่ สารองค์
กร
		
เอกลักษณ์ของเราได้จากสไตล์ที่เราชอบและถนัด
บริษทั ไทยบริดจสโตน		
จ�ำกัด
ไม่ว่าจะเป็นการร้อง หรือการเล่นดนตรี เพื่อให้เกิด
ร้องเพลงงานอีเวนท์		
, งานแต่งงาน
ความแปลกใหม่และน่าสนใจมากยิง่ ขึน้ ๆ
เสาร์-อาทิตย์

YouTuber
ส� ำ หรั บ ใครที่ ถ นั ด และชื่ น ชอบในการถ่ า ยวิ ดี โ อหรื อ ตั ด ต่ อ วิ ดี โ อ
การเป็ น youtuber ก็ ต อบโจทย์ ใ นการหารายได้ เ สริ ม ของคุ ณ
อาจจะเริ่มด้วยการลองท�ำคลิปเกี่ยวกับเรื่องที่คุณสนใจ หรือเรื่องที่
ก�ำลังเป็นกระแสนิยมในตอนนี้ อัปโหลดลงใน Channel ของตัวเอง
เพือ่ ให้มคี นมาเข้าชมวิดโี อของคุณ ซึง่ รายได้กจ็ ะมาจากผูค้ นทีเ่ ข้ามา
ชมเหล่านั้น แต่ถ้าใครชอบความท้าทายอาจจะลองคิดคอนเทนต์
ทีม่ คี วามแปลกใหม่ และน�ำเสนอ ตัดต่อใส่เอฟเฟคเพิม่ ลูกเล่นให้วดิ โี อ
ของคุณมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพียงแค่นี้ก็อาจจะสร้างรายได้
ให้คณ
ุ ไม่นอ้ ยเลยทีเดียว

ทีม่ า : https://moneyduck.com/th/articles/526-อาชีพเสริมทีม่ นุษย์เงินเดือนสามารถท�ำได้เพือ่ สร้างรายได้ให้กบั ตัวเอง/

รู้ ไว้ ใช่ว่า
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บริดจสโตนจับมือกรมการขนส่งทางบก สร้างนักขับขี่คุณภาพ

“โครงการ B-Safe บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย”
วันเสาร์-อาทิตย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย

24

บริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก จัด “โครงการ
B-Safe บริดจสโตนขับขีป่ ลอดภัย” ส�ำหรับผูท้ ข่ี บั รถยนต์เป็นแล้ว แต่ยงั ไม่มี
ใบอนุญาตขับรถ ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
อบรม เว้นแต่ในกรณีทผี่ า่ นการอบรม ทดสอบและเป็นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตขับรถ
จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถเท่านั้น โดยมุ่งหวังสร้างนักขับขี่
รุ่นใหม่ ให้มีคุณภาพ มีวินัย ปลูกจิตส�ำนึกและความมีน�้ำใจ ตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการขับขี่ ตลอดจนป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

โดยในปี 2563 บริดจสโตนร่วมกับ กรมขนส่ง
เปิดอบรม 2 รุน่ ณ กรมการขนส่งทางบก (ผูเ้ ข้า
ร่วมโครงการรุน่ ละ 70 ท่าน) ได้แก่ ในวันที่ 8 - 9
สิงหาคม 2563 และ วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน
2563 โดยในแต่ละรุ่นจะใช้ระยะเวลาในการ
อบรม รวม 2 วัน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ตลอดจนมารยาทในการขั บ รถ เทคนิ ค การ
ขั บ ขี่ อ ย่ า งปลอดภั ย ในสถานการณ์ ต ่ า งๆ
พร้ อ มทดสอบข้ อ เขี ย นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-exam) ส�ำหรับผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ
ต้ อ งมี อ ายุ 18 ปี บ ริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไป ตั้ ง แต่ ใ น
ปี 2563 นี้ เ ป็ น ต้ น ไป “โครงการ B-Safe
บริ ด จสโตนขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ” จะรั บ สมั ค ร
ทางออนไลน์เท่านั้น

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริดจสโตนมุ่งหวังสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยบนท้องถนนไปสู่นักขับขี่รุ่นใหม่ ส่งเสริมความ
รู ้ เ กี่ ย วกั บ กฎ วิ นั ย จราจร รวมถึ ง น�้ ำ ใจในการใช้ ร ถใช้ ถ นน
เพือ่ ช่วยลดการเกิดอุบตั เิ หตุอย่างยัง่ ยืน ตามเจตนารมณ์การแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตน “Our Way to Serve”
ในด้านการพัฒนาการเดินทาง การใช้ชวี ติ การท�ำงาน และพักผ่อน
ของผู ้ ค น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวกสบาย ชุ ม ชนที่ ป ลอดภั ย
และเข้มแข็ง

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.facebook.com/bsafebybridgestone
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Fortune

HOROSCOPE

สถานที่ขอเลขเด็ด เอาใจคนชอบเล่นหวย
คอลัมน์ Fortune ฉบับนีข้ อเอาใจคนชอบเสีย่ งโชคทุกวันที่ 1 และวันที่ 16
ของทุกเดือนด้วยการรวบรวมสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องโชคลาภ
ที่ตั้งอยู่ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดที่มีโรงงานบริดจสโตนตั้งอยู่ ใคร
สะดวกที่ ไหนไปกราบไหว้ขอพรทีน่ นั่ ได้เลยค่ะ เผือ่ จะได้เลขเด็ดมาเสีย่ งโชค
อย่างคนอืน่ บ้าง

ไอ้ ไข่ วัดโปรยฝน จ.ปทุมธานี

ศาลเจ้าพ่อยีก่ อฮง สถานีตำ� รวจพลับพลาไชย จ.กรุงเทพฯ

เจ้าพ่อยี่กอฮง หรือที่หลายคนขนานนามว่า “เทพเจ้าหวยองค์แรก
แห่งสยามประเทศ” และยกให้ท่านเป็นเทพแห่งการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง
ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือชาวต่างชาติ เป็นสถานที่อันดับต้นๆ
ที่บรรดาคนเล่นหวยนิยมมากราบไหว้บูชาขอเลขเด็ดกันเป็นจ�ำนวนมาก
เพราะในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ ท่านชื่นชอบการเล่นหวย และเป็นเจ้าของ
โรงหวย และเป็นส่วนส�ำคัญในการเริ่มให้มีการเล่นหวยขึ้นในประเทศไทย
ซึ่งก่อนวันหวยออก 1 วันจะมีผู้คนมากราบไหว้กันเยอะที่สุด เจ้าพ่อยี่กอฮง
มีนามเดิมว่า ฮง ท่านมีเชื้อสายจีน เกิดในเมืองไทย ท่านประกอบกิจการ
หลายอย่าง แต่กจิ การทีส่ ร้างความรุง่ เรืองให้ทา่ นอย่างมากก็คอื การเป็นเจ้าภาษี
โรงต้มกลั่นสุรา โรงบ่อนเบี้ย โรงหวย
สิง่ ของทีน่ ยิ มถวาย คือ ข้าวขาหมู
โอยั้ว (กาแฟด�ำ) น�้ำชาดอกดาวเรือง
หมากพลูบุหรี่ และซิการ์

ทีม่ า :
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ขอบคุณรูปจาก : www.facebook.com/pg/YiHongplubpla

ไอ้ไข่ เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดานักเสี่ยงโชคทั้งหลายต่างก็นิยม
มาบูชากราบไหว้ขอเลขเด็ด แต่เดิม ไอ้ไข่ อยู่ที่วัดเจดีย์ อ�ำเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตามต�ำนานบ้างก็บอกว่าไอ้ไข่เป็นเด็กวัดที่คอยติดตาม
หลวงปู่ทวด บ้างก็ว่าเป็นลูกชาวบ้านแถววัด ชอบวิ่งเล่นอยู่ในวัด และ
ได้ประสบอุบัติเหตุตกน�้ำเสียชีวิต วิญญาณที่ผูกพันอยู่กับวัดจึงสถิตที่วัด
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมาเจ้าอาวาสวัดโปรยฝนได้เดินทางไปวัดเจดีย์ และ
ได้เช่าบูชาภาพของไอ้ไข่มาไว้ที่หน้ากุฏิวัดโปรยฝน ปรากฏว่ามีชาวบ้าน
เข้ามากราบไหว้ขอพร ขอโชคลาภแล้วสมหวัง จึงกลับมาแก้บนและได้บอกต่อ
ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่ ท�ำให้มีผู้คนมากราบไหว้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่ ท�ำให้บรรดาคอหวยมากราบไหว้ขอโชคลาภ
และแก้ บ นเป็ น จ� ำ นวนมากเพราะสถานที่ อ ยู ่ ใ กล้ ก รุ ง เทพฯ ไม่ ต ้ อ ง
เดินทางไกลไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช
สิ่งของที่นิยมถวาย คือ ประทัด ชุดไทย ชุดทหารเด็ก ของเล่นเด็ก
หนังสติ๊ก น�้ำแดง ขนมเปี๊ยะ ขนมหวาน
ทีม่ า :

ขอบคุณรูปจาก : www.facebook.com/วัดโปรยฝน คลอง 11

พระปิดตา วัดเครือวัลย์ จ.ชลบุรี

วัดเครือวัลย์ ก่อตั้งโดยหลวงพ่อแก้ว พระผู้ศักดิ์สิทธิ์กับหลักธรรมที่ว่า “ใครใคร่ลาภ
จงได้ลาภ ใครใคร่บุญ จงได้บุญ” โดยที่มาของชื่อวัดเครือวัลย์ มาจากเถาวัลย์ที่ขึ้นปกคลุม
ซากปรักหักพังของวัดร้างอย่างมากมาย ต่อมาหลวงพ่อแก้วและชาวบ้านละแวกนัน้ ช่วยกัน
บูรณะวัดร้าง และก่อตั้งเป็นวัดเครือวัลย์มาจนถึงทุกวันนี้ โดยวัดเครือวัลย์มีจุดเด่นคือ
“พระปิดตา” ที่หลวงพ่อแก้วได้สร้างขึ้น เปรียบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพ่อแก้ว
สื่อความหมายให้เห็นถึงการไม่ดู ไม่มอง และหาโทษจากผู้อื่น วางจิตเป็นกลาง มีความ
เมตตา กรุณา ต่อสัตว์โลกอย่างเท่าเทียมกันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวบ้านละแวกนั้น
เป็นอย่างมาก ปัจจุบันนี้มีบรรดาญาติโยมและนักเสี่ยงโชคทั้งหลายเดินทางไปกราบไหว้
ขอพร ขอโชคลาภเป็นจ�ำนวนมาก
สิ่งของที่นิยมถวาย ตามความสะดวกของแต่ละคน แต่ห้ามบนบาน ถ้าขอแล้วสมหวัง
ก็ให้น�ำสิ่งของมาถวาย
ทีม่ า :

ขอบคุณรูปจาก : www.facebook.com/Teeneechonburi1, www.facebook.com/ชลบุรใี นอดีต

ศาลเจ้ามรกตแม่พิมพ์ แหลมแม่พิมพ์ จ.ระยอง

ศาลเจ้ามรกตแม่พิมพ์ ตั้งอยู่บริเวณแหลมแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นชายหาดชื่อดัง
แห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง โดยรอบๆ ศาลจะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมอง
เห็นทะเลกว้างได้โดยรอบ และเป็นอีกหนึ่งสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ มีต�ำนานเล่าขาน
ความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าแม่พิมพ์ ซึ่งถูกพูดถึงกันอย่างมาก ท�ำให้ชาวบ้าน
ในละแวกนัน้ และบรรดานักเล่นหวยจากทัว่ สารทิศต่างก็เข้าไปกราบไหว้ขอโชคลาภ
ท�ำให้องค์เจ้าแม่เต็มไปด้วยเครื่องบูชาที่ทุกคนน�ำมาถวายเป็นจ�ำนวนมาก และ
มีความเชือ่ กันว่านอกจากจะขอเลขเด็ดแล้ว หากใครทีอ่ ยากมีลกู ก็สามารถมาขอลูก
กับเจ้าแม่พิมพ์ ก็มักจะได้ลูกสมปรารถนาอีกด้วย
สิ่งของที่นิยมถวาย ชุดไทย พวงมาลัยดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบสีแดง หรือ
พานดอกไม้สด
ทีม่ า :

ขอบคุณรูปจาก : www.rayonghip.com/sanmaepim, www.thailandtourismdirectory.go.th

พระพรหม เขาคอหงส์ จ.สงขลา

เขาคอหงส์เป็นเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดและยังเป็นสถานที่ประดิษฐาน
สิ่ง ศัก ดิ์สิท ธิ์ม ากมายตั้งตั้งแต่ตีนเขาไปจนถึงยอดเขา เป็นสถานที่ที่มีนักเสี่ยงโชคมากราบไหว้บูชา
เป็นจ�ำนวนมาก และจะมากเป็นพิเศษก่อนวันหวยออก 1 วัน เพราะร�ำ่ ลือกันว่า ขอแล้วได้ตามทีป่ รารถนาจริงๆ
จึงท�ำให้ผู้คนน�ำรูปปั้นช้างสีทอง พวงมาลัย และดอกดาวเรืองมาสักการะบูชา ขอโชคลาภและแก้บน
เต็มไปหมด คนหาดใหญ่ส่วนใหญ่นิยมเดินทางขึ้นไปบูชาและขอพร รวมถึงชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ
ชาวมาเลเซีย ก็นิยมเดินทางมากราบไหว้ ในวันหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมากราบไหว้ไม่ต�่ำกว่า 1,000 คน
เมื่อก่อนเขาคอหงส์เป็นป่าช้า และตรงบริเวณสวนสาธารณะหาดใหญ่เป็นสวนยางพาราของชาวบ้าน
ต่อมามีพระสงฆ์รปู หนึง่ ได้ธดุ งค์มาพักทีบ่ ริเวณนีแ้ ละสร้างเป็นส�ำนักสงฆ์ขนึ้ เมือ่ พระสงฆ์รปู นัน้ เสียชีวติ ลง
ส�ำนักสงฆ์จึงถูกทิ้งร้างและกลายมาเป็นศาลพระพรหมจนถึงทุกวันนี้
สิ่งของที่นิยมถวาย พวงมาลัย ดอกดาวเรือง รูปปั้นช้างเอราวัณ (ช้าง 3 เศียร)
ทีม่ า :

ขอบคุณรูปจาก : www.hatyaifocus.com

FORTUNE
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Bridgestone Corner

บริดจสโตน จะยางปีไหน
ก็มั่นใจในคุณภาพ
บริษทั บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย )
จ�ำกัด และบริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด
ทดสอบสมรรถนะยางบริ ด จสโตน
ที่ผลิตในปี พ.ศ. 2561, พ.ศ. 2562
และปี พ.ศ. 2563 เพือ่ เป็นการพิสจู น์ ให้
ผู้ ใช้ยางของบริดจสโตนทุกท่าน มั่นใจ
อย่างสูงสุดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตยางรถยนต์ระดับโลก ที่ท�ำให้
ยังคงสมรรถนะการขับขีไ่ ด้อย่างสม�ำ่ เสมอ
เพื่อความปลอดภัยปลอดภัยสูงสุด
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วิธีการจัดเก็บยางรถยนต์ที่ถูกต้อง ณ ศูนย์บริการค็อกพิท
บริ ด จสโตนได้ ด� ำ เนิ น การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ
ยางรถยนต์ ณ สนามทดสอบยางไทยบริดจสโตน จังหวัด
อยุ ธ ยา เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสมรรถนะของยางบริ ด จสโตน
ที่ ผ ลิ ต ในปี พ.ศ. 2561, ปี พ.ศ. 2562, และปี พ.ศ.
2563 โดยทั้ง 3 การทดสอบใช้รุ่นยาง ขนาดยาง รถยนต์
ทดสอบที่เหมือนกัน และทดสอบโดยนักทดสอบยางรถยนต์
คนเดี ย วกั น ผ่ า นสถานี ท ดสอบ 5 สถานี ได้ แ ก่

Double Lane Change (การหักเลี้ยวกะทันหัน 2 ครั้ง),
High Speed Cornering (การเข้าโค้งที่ความเร็วสูง),
Comfort & Noise (ความนุ่มนวล และเสียงรบกวน),
Pattern Noise (เสียงรบกวนจากลายดอกยาง) และ
Wet Handling (การขับขี่บนถนนเปียก)

การทดสอบประสิทธิภาพยางบริดจสโตน 3 ปีผลิต (Aged Tire Performance)

“สามารถรับชมคลิป ทดสอบประสิทธิภาพ
ของยางปีเก่า ปีใหม่ ได้ทนี่ ”ี่

ผลการทดสอบโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและนักทดสอบยางรถยนต์ของบริดจสโตน ผลออกมาว่า
ยางของ บริดจสโตน ไม่ว่ายางปีเก่าหรือยางปีใหม่ ก็ยังคงสมรรถนะการยึดเกาะถนนได้อย่างต่อเนื่อง
แม้ขับขี่ด้วยความเร็วสูง ทั้งบนถนนแห้ง และบนถนนเปียก ในขณะที่ด้านความนุ่มนวลของยาง และเสียง
ทีเ่ ข้ามาในห้องโดยสารขณะขับขีจ่ ากยางบริดจสโตนทีอ่ ายุตา่ งกันทัง้ 3 ปี แทบไม่แตกต่าง ยางของบริดจสโตน
ยังคงเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะด้านความปลอดภัย
*ยางปีเก่าสามารถถูกน�ำมาใช้งานขับขี่ได้อย่างปลอดภัย เมื่อผ่านการจัดเก็บที่ถูกต้องเหมาะสม โดยการจัดเก็บยางที่ถูกต้องควรจัดเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิ
และความชื้นคงที่ และเป็นบริเวณที่หลีกเลี่ยงแสงแดด การจัดเก็บตามลักษณะนี้จะช่วยให้ยางยังสามารถคงสมรรถนะได้อย่างดีเยี่ยมและช่วยยืดอายุการ
เก็บรักษาได้สูงถึง 5 ปี

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

BRIDGESTONE CORNER
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกสื่อสารองค์กร
บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด โทร. 02 - 636 - 1505 ต่อ 3275 และ 2386

B-Quiz
ร่วมสนุกกับคอลัมน์ B-Quiz ในวารสาร Close-To Vol.11/2020
เพือ่ ชิงของรางวัลสุดพิเศษ
เพียงตอบค�ำถามทีว่ า่

“ กลยุทธ์ข้อใดไม่ใช่ กลยุทธ์ธุรกิจกลาง-ยาว (Mid-Long Term) ”
ที่บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศออกมาใหม่ในปีนี้?”
ส่งค�ำตอบได้ง่ายๆ ที่

“แก้วน�้ำสุดเท่ห์
จากบริดจสโตน
ใหม่ล่าสุด”
จ�ำนวน

45 รางวัล

เฉลยค�ำถามจาก Close-To Vol.10/2020
ค�ำถาม : 3 คุณลักษณะอันโดดเด่นของ Bridgestone
		 POTENZA RE004 มีอะไรบ้าง ?
เฉลย : 		 		 		

ร่องดอกยางแบบพิเศษ (Triple and Half Grooves)
บล็อกดอกยางด้านในขนาดใหญ่ (Wide Inside Rib)
ร่องยางรูปตัว A สไตล์สปอร์ตเต็มพิกัด
(“A” Shape and Aggressive Groove)
* ส�ำหรับผู้โชคดีที่ ได้รบั รางวัล ติดต่อรับของรางวัลได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานทีท่ า่ นสังกัด

Click
https://forms.gle/2zaRYRKfv7dTzKuJ6

Scane QR Code

* ร่วมสนุกได้ตงั้ แต่วนั นี้ จนถึง วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2020
ตรวจสอบรายชือ่ ผู้โชคดีที่ได้รบั รางวัล
ได้ ใน Close-To ฉบับถัดไป
ขอแสดงความยินดีกบั ผู้โชคดีทงั้ 15 ท่าน
1. สันติ
วิมนมาลา	
2. ชาลิสา	
จางศิรกิ ลู
3. อธิวฒ
ั น์
นักร�ำ
4. พิมลศิริ
จูเจริญ
5. แสงระวี
ค�ำขจร
6. ธนัญญา	
ทองเทีย่ ว
7. ยศพงศ์
เกิดเกียรติขจร
8. ณัฐพล
รักษาสุข
9. อรนุช
ลออรัตนาวงศ์
10. ศรีอมั พร
เวชกามา	
11. ศุภนิดา	
ตรีเมฆ
12. ธนกฤต
จึงพาณิช
13. สุพรรณี
โรจน์รกั ษกุล
14. ปริญญา	
ธรรมานุศาสตร์
15. ชญาณิศา	 เดชภาคินหิรญ
ั

(BSACT)
(BAMT)
(BMT)
(BPET)
(BSCB)
(BSNCR)
(BSTL)
(BTMT)
(CAPTC)
(TBSCL)
(TBSC-Nongkae)
(TBSC-Nongkae)
(TBSC-Rangsit)
(TBSC-Rangsit)
(TMOT)
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