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Editor’s Talk
สวัสดีเพือ่ นๆ ชาวบริดจสโตนทุกท่านค่ะ
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยค�ำอวยพรจากกรรมการผู้จัดการ
ของกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนประเทศไทย วารสาร Close-To
ฉบับนี้ คัดสรรเรือ่ งราวดีๆ เนือ้ หาคุณภาพมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะ
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของ
การเฉลิมฉลอง วารสาร Close-To ขอร่วมยินดีกับความส�ำเร็จของ
โครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์บนหลังคา เพือ่ สนับสนุน
การผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทยของ BTMT ทีไ่ ด้รบั รางวัล BSA 2021
และขอแสดงความยินดีกบั บริษทั BSACT และ CAPTC ทีไ่ ด้รบั รางวัล
BSA 2021 ด้วยเช่นกัน บริดจสโตนของเราเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ใส่ใจ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ นอกจากโครงการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์
บนหลังคาแล้ว เรายังเดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดว้ ยการน�ำเทคโนโลยี
ENLITEN มาใช้ผลิตยางรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ลดการใช้
ทรัพยากรวัตถุดิบ ลดความต้านทานการหมุน และประหยัดเชื้อเพลิง
ได้มากขึน้ โดยไม่ลดทอนคุณภาพและความปลอดภัย
นอกจากนี้ เรายังมีขา่ วสารความเคลือ่ นไหวของกลุม่ บริษทั ในเครือฯ
พร้อมสาระน่ารู้อีกมากมายที่จะอัปเดตให้เพื่อนๆ ชาวบริดจสโตน
ไม่ตกเทรนด์ พาไปท�ำความรู้จักกับ Metaverse โลกอนาคตที่ก�ำลัง
จะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตเราให้ก้าวไปอีกขั้น รวมถึงวิธีรีเซตสุขภาพกาย
สุขภาพใจ ให้เตรียมพร้อมเริม่ ต้นปีใหม่อย่างสดใสแข็งแรง
หากเพื่อนๆ ชาวบริดจสโตนท่านไหนต้องเดินทางในช่วงปีใหม่นี้
อย่ า ลื ม เช็ ก สภาพรถยนต์ ยางรถยนต์ และระบบเบรกให้ พ ร้ อ ม
เพื่อการเดินทางอย่างปลอดภัย ที่ส�ำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพ และ
ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อยู่เสมอ
สุดท้ายนี้ ทีมงานวารสาร Close-To ขออวยพรให้ทกุ ท่านประสบพบเจอ
แต่สงิ่ ดีๆ ตลอดทัง้ ปีใหม่ทจี่ ะถึงนี้ และอย่าลืมติดตามวารสาร Close-To
กันต่อในปีหน้า รับรองว่าอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและ
เต็มไปด้วยประโยชน์ตอ่ เพือ่ นๆ ทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะ
ทีมงานวารสาร Close-To
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เปิดบ้านบริดจสโตน

บริษัท บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค
เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
พนักงานในส่วน
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี

117 คน

พนักงานทั้งหมด

145 คน

(ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)

เปิดบ้านบริดจสโตนฉบับนี้ ขอพาทุกท่านไปท�ำความรู้จัก
กับบ้านอีกหนึง่ หลังในเครือบริดจสโตนประเทศไทย ทีเ่ ริม่ ต้นจาก
หน่วยงานเล็กๆ และค่อยๆ เติบโตจนประสบความส�ำเร็จอย่างเช่น
ในปัจจุบัน ถ้าเพื่อนๆ พร้อมแล้ว เราไปเปิดบ้านบริดจสโตน
เอเชีย แปซิฟิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ กันเลยค่ะ

บริษัท บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
หรื อ CAPTC ก่ อ ตั้ ง ในเดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2556 เพื่ อ เป็ น

ศู น ย์ พั ฒ นาเทคโนโลยี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง รวมถึ ง นวั ต กรรม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม บริ ษั ท บริ ด จสโตน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยที่ CAPTC ตั้งอยู่บนพื้นที่ 12 ไร่
ของโครงการเอ็มเอ็มซีในพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พนักงานในส่วน
Finance Shared
Service Center

28 คน

จากศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเล็กๆ ภายในตึกชินวัตร 2 ที่เริ่มต้น
ด้วยพนักงานเพียงไม่กสี่ บิ คนในปี พ.ศ. 2556 CAPTC เติบโตและ
ขยับขยายมาอยู่บนพื้นที่ปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2558 ขณะนีี้เรา
มีพนักงานทั้งหมด 145 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564) ประกอบด้วยพนักงานในส่วนศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี
117 คนและพนักงานในส่วน Finance Shared Service Center
28 คน ซึง่ เป็นหน่วยงานใหม่ทจี่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้บริการทางด้านบัญชี
และการเงินแก่กลุ่มบริษัทฯ ในภูมิภาคนี้ โดยปัจจุบันบริษัทฯ
ด�ำเนินงานตามจุดประสงค์ภายใต้การน�ำของกรรมการผู้จัดการ
คุณยูกิฮิโกะ โฮโซะ (Yukihiko Hoso) จ�ำนวนพนักงานแบ่งเป็น
พนักงานไทย 123 คน และพนักงานต่างชาติ 22 คน
เปิดบ้านบริดจสโตน 5

เปิดบ้านบริดจสโตน
เดิมบริษัทใช้ชื่อว่า บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค เทคนิคัล เซ็นเตอร์
จนเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จึงเปลี่ยนมาเป็น บริดจสโตน
เอเชีย แปซิฟคิ เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ เนือ่ งด้วยนโยบายในการขยาย
ขอบเขตงานในอนาคตส�ำหรับศูนย์พัฒนา

การสร้างเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างพนักงานและบริษัท
ด้ ว ยขนาดของบริ ษั ท รวมถึ ง จ� ำ นวนพนั ก งานที่ มี ใ นปั จ จุ บั น
ท�ำให้พนักงานแต่ละท่านรู้จักกันอย่างทั่วถึง ในช่วงระยะเวลา
ที่ ผ ่ า นมาบริ ษั ท ได้ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ่ ว มกั น
ระหว่ า งพนั ก งานเพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ ส นุ ก สนานไปพร้ อ มกั บ
การท�ำงาน เช่น เทศกาลวันตรุษจีน วันวาเลนไทน์ เทศกาล
สงกรานต์ วันแม่ และอื่นๆ เพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพัน
ต่อบริษทั การส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละความเข้าใจใน Bridgestone
Essence ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ทุกคน
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในด้ า นธรรมาภิ บ าล
และจริ ย ธรรม โดยจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ ธรรมภิ บ าล
และจริยธรรมในการท�ำงานให้แก่พนักงานหนึ่งครั้งต่อปี

6

รางวัลแห่งความส�ำเร็จ
จากกิ จ กรรม BSCAP SBU AWARDS 2021 (BSA2021)
ซึ่งเป็นการประกวดโครงงานในระดับภูมิภาคและในระดับโลก
ในปีนี้ CAPTC สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในระดับภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก สาขา Value Creation for Customer ได้ส�ำเร็จ
ด้วยหัวข้อ TBR Biz. Contribution for BSCAP (การวางแผน
พั ฒ นาธุ ร กิ จ ยางรถบรรทุ ก และรถโดยสารส� ำ หรั บ BSCAP)
ของนายสุรสักก์ ฤทธิสิน อีกทั้งยังได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทน
ในการแข่งขันในระดับโลกของกลุ่มบริดจสโตนอีกด้วย
นับเป็นบ้านอีกหลังหนึง่ ของบริดจสโตนทีม่ งุ่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจ
ไปพร้ อ มกั บ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การดู แ ลบุ ค ลากร ฉบั บ หน้ า
ทีมงาน Close-To จะพาไปเปิดบ้านหลังไหนของกลุ่มบริษัท
ในเครืออีกนั้น รอติดตามกันได้เลยค่ะ

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

ไทยบริดจสโตนรับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้พิจารณามอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงานให้กับบริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด ในฐานะบริษัทเอกชนที่มีการบริหารจัดการทางด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงานดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ส�ำหรับทัง้ โรงงานรังสิต และโรงงานหนองแค
โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณนันธกา สาตราภัย ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณบุญเลิศ คาบุตรดี
ประธานสหภาพแรงงาน บริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด เข้ารับรางวัลส�ำหรับโรงานรังสิต ณ โรงแรมทินดิ ี จังหวัดปทุมธานี และเมือ่ วันที่
22 กันยายนทีผ่ า่ นมา คุณนันธกา สาตราภัย ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณมารถสถาน ประคอง รองประธานสหภาพแรงงาน
บริษทั ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด เข้ารับรางวัลส�ำหรับโรงงานหนองแค ณ ส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี
รางวัลดังกล่าวเกิดจากความมุ่งมั่นในการสร้างเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์หรือระบบความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
ให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการจัดการกับระบบแรงงานสัมพันธ์
ที่มีประสิทธิภาพและสวัสดิการแรงงานที่เป็นไปตามมาตรฐานให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะเดินหน้าจัดการ
ระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการทีด่ ใี ห้กบั พนักงานต่อไป
ผู้แทนจากไทยบริดจสโตน
เข้ารับรางวัลส�ำหรับโรงงานรังสิต

ผู้แทนจากไทยบริดจสโตน
เข้ารับรางวัลส�ำหรับโรงงานหนองแค

ข่าวสารบริดจสโตน
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ไทยบริดจสโตนห่วงใยพนักงาน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด จัดให้พนักงานที่มีความประสงค์รับวัคซีน
ซิโนฟาร์มป้องกันโควิด-19 เข้ารับการฉีดวัคซีนทีโ่ รงงานรังสิตและโรงงานหนองแค
โดยในส่วนของโรงงานรังสิตมีจ�ำนวนของผู้ได้รับวัคซีน 95% ซึ่งเป็นส่วนใหญ่
ของจ�ำนวนพนักงาน ด้านโรงงานหนองแค 96 % เพือ่ เป็นการสร้างภูมคิ มุ้ กันหมู่
ป้องกันการแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรค ซึง่ ทางบริษทั ฯ ยังคงมีมาตรการ
ป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด ดังนี้
1. สวมหน้ากากอนามัย 100 % ตลอดเวลา
2. ไม่รวมกลุม่ พูดคุยและรักษาระยะห่าง
3. ไม่พกั รวมกัน แยกรับประทานอาหาร เครือ่ งดืม่ และของว่าง
4. ล้างมือด้วยสบูห่ รือเจลแอลกอฮอล์บอ่ ยๆ

ไทร์ โมลด์จัดกิจกรรมรับวันโอโซนโลก (World Ozone Day)
ทางบริษัท บริดจสโตน ไทร์ โมลด์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้สื่อสาร
ให้พนักงานเล็งเห็นความส�ำคัญของวันโอโซนโลก โดยเมือ่ วันที่ 16 กันยายน
ทีผ่ า่ นมา ได้จดั กิจกรรมตอบค�ำถามชิงรางวัลเป็นถุงผ้ากระสอบลดโลกร้อน
ไว้ใช้แทนถุงพลาสติกซึ่งจะท�ำให้เกิดขยะและเกิดกระบวนการย่อยสลาย
ท�ำให้ท�ำลายชั้นบรรยากาศของเรา งานนี้มีเพื่อนพนักงานให้ความสนใจ
กั น เป็ น อย่ า งมาก นอกจากจะได้ รั บ ถุ ง ผ้ า เก๋ ๆ ไว้ ใ ช้ ป ระโยชน์ แ ล้ ว
เพื่ อ นๆ พนั ก งานยั ง ได้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลสิ่ ง แวดล้ อ มกลั บ ไป
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเรา และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

บริดจสโตนอยู่เคียงข้างสังคมไทย ร่วมส่งใจให้ผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
เริม่ ต้นด้วยบริษทั บริดจสโตน คาร์บอน แบล็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ส่งต่อน�ำ้ ใจให้กบั ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากน�ำ้ ท่วมโดยเมือ่ วันที่
9 ตุลาคมทีผ่ า่ นมา ทางบริษทั ฯ ได้มอบของใช้ทจี่ ำ� เป็นและอาหารแห้ง
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ชาวบ้ า นที่ บ ้ า นเมื อ งบั ว ใหญ่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า
และเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้าน
ที่ อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
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ทางด้ า นบริ ษั ท ไทยบริ ด จสโตน จ� ำ กั ด (โรงงานรั ง สิ ต )
ได้มอบสิง่ ของยังชีพแก่สำ� นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัด
ปทุมธานี เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วมในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี
เมือ่ วันที่ 19 ตุลาคมทีผ่ า่ นมา โดยมีนายศักดิศ์ ลิ ป์ ตุลาธร สวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี รับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค
และเพื่ อ เป็ น การสนองต่ อ เจตนารมณ์ เ พื่ อ สั ง คมของบริ ด จสโตน
“Our Way to Serve” และ “Best in town” ในส่วนของโรงงานรังสิต

บริ ษั ท บริ ด จสโตน ไทร์ โมลด์ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด
ก็ได้มอบของใช้ที่จ�ำเป็นให้กับพนักงานซึ่งครอบครัวประสบภัย
จากน�ำ้ ท่วมในพืน้ ที่ จังหวัดลพบุรี และ จังหวัดขอนแก่น

และเมือ่ เร็วๆ นี้ ทางบริษทั บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริง่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ส่งมอบข้าวสาร จ�ำนวน 600 กก. และน�ำ้ ดืม่
ให้กบั ตัวแทนของเพือ่ นพนักงาน เพือ่ น�ำไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
น�ำ้ ท่วมในพืน้ ทีภ่ าคกลาง

พวกเราบริดจสโตนขอร่วมส่งต่อความปรารถนาดี
และขอร่วมเป็นก�ำลังใจให้พนี่ อ้ งผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วมผ่านสถานการณ์ครัง้ นี้ ไปได้ดว้ ยดี

BTMT Core Value 2021
เพือ่ สร้างความเข้าใจเรือ่ งค่านิยมหลักขององค์กร บริษทั บริดจสโตน
ไทร์ แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้จดั กิจกรรม BTMT Core
Value 2021 ซึง่ ในปีนจี้ ดั ในรูปแบบ New Normal โดยเป็นการจัดกิจกรรม
บนแพลตฟอร์ม BTMT Active Learner ซึง่ พนักงานสามารถเข้าไปเรียนรู้
ความหมายของค่านิยมหลักหัวข้อต่างๆ แล้วร่วมเล่นเกมส์ตอบค�ำถาม
เพือ่ ลุน้ รางวัล 3 ต่อ รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจ�ำเป็น ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19
เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคมทีผ่ า่ นมา ทางคณะกรรมการสวัสดิการบริษทั บริดจสโตน
เอ็นซีอาร์ จ�ำกัด ได้เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจากบริษทั และเพือ่ นพนักงาน รวมทัง้ สิน้
97,830 บาท ให้ศนู ย์พกั คอยผูป้ ว่ ยโควิด-19 ตัง้ อยูท่ วี่ ดั หนองหว้า จังหวัดระยอง
เพือ่ ซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิง่ ของจ�ำเป็นในการป้องกันโควิด-19 ต่อไป
ต้องขอขอบคุณน�้ำใจจากเพื่อนพนักงานทุกท่านแทนเจ้าหน้าที่ที่อยู่แนวหน้า
ในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ กั ษาผูต้ ดิ เชือ้ โควิด-19 ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยแล้ว ยังช่วยให้
การรักษาผูต้ ดิ เชือ้ มีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกด้วย
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บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ เดินหน้าโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2564
อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมดีๆ ของ บริดจสโตน เอ็นซีอาร์
เมื่ อ เดื อ นตุ ล าคมที่ ผ ่ า นมา บริ ด จสโตน เอ็ น ซี อ าร์ ร ่ ว มกั บ
เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด ระยองและโรงพยาบาลระยอง ได้ จั ด
หน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ เ พื่ อ ขอรั บ บริ จ าคโลหิ ต เพื่ อ ถวายเป็ น
พระราชกุศลทีบ่ ริเวณโรงอาหารของบริษทั ฯ โดยสรุปผลการบริจาค
โลหิตได้ดงั นี้

ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และโรงพยาบาล
ระยอง ต้องขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต
ซึง่ หลังจากนีท้ างโรงพยาบาลก็จะน�ำโลหิตไปช่วยเหลือผูเ้ จ็บป่วย
ตามวัตถุประสงค์ต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ โ ลหิ ต ในการรั ก ษาเป็ น ประจ� ำ รวมถึ ง ผู ้ ป ่ ว ย
ผ่าตัดใหญ่ อุบตั เิ หตุ ตกเลือดจากการคลอดบุตร และการบาดเจ็บ
ทีเ่ สียโลหิตในปริมาณมากซึง่ ต้องให้โลหิตทดแทนอย่างทันท่วงที

บริดจสโตน คว้ารางวัล “No.1 Brand Thailand 2020-2021”
ตอกย�้ำผู้น�ำตลาดยางรถยนต์ตัวจริง ต่อเนื่อง 10 ปีซ้อน

คุณบัณฑิต จันทรคณา
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดปฏิบัติการ
บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เข้ารับรางวัลเกียรติยศดังกล่าว

บริดจสโตน ตอกย�ำ้ ความเป็นทีส่ ดุ ในการเป็นผูน้ ำ� ตลาดยางรถยนต์ตวั จริง คว้ารางวัล
“แบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึง่ ของประเทศไทย” ประเภทยางรถยนต์ หรือ “No.1 Brand
Thailand 2020-2021” ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 10 ซึง่ เป็นผลจากการสํารวจความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริโภคทัว่ ประเทศ โดยนิตยสาร Marketeer
รางวัลนีเ้ ปรียบเสมือนหลักชัยว่าบริดจสโตนสามารถทุม่ เทแรงกายแรงใจ ความคิด
สร้างสรรค์กา้ วเดินไปข้างหน้าทัง้ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการ จนกลายเป็น
แบรนด์ที่สามารถครองอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคได้อย่างยาวนาน ด้วยเจตนารมณ์
และความมุ ่ ง มั่ น สู ่ ก ารเป็ น องค์ ก รผู ้ ส ่ ง มอบโซลู ชั่ น ด้ า นการเดิ น ทางอย่ า งยั่ ง ยื น
ภายใต้แนวคิด “โซลูชนั่ ของทุกจุดหมายทีแ่ ตกต่าง หรือ Solutions for Your Journey”

ค็อกพิทจับมือคาร์ โร ให้บริการประเมินราคาขายรถยนต์มือสอง
เปิดเฟสแรก 4 สาขา เริ่มพฤศจิกายนนี้

ค็อกพิท (COCKPIT) ตอกย�้ำถึงความเป็นผู้น�ำด้านศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร
จับมือเป็นพันธมิตรกับคาร์โร (Carro) สตาร์ทอัพด้านตลาดซือ้ -ขายรถยนต์มอื สองสัญชาติ
สิงคโปร์ ต่อยอดการด�ำเนินธุรกิจเปิดพื้นที่พร้อมให้บริการประเมินราคาขายรถมือสอง
เติมเต็มความสะดวกสบายส�ำหรับเจ้าของรถ ก่อนส่งขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์
ของคาร์โร เพือ่ ส่งต่อประสบการณ์ซอื้ -ขายรถทีด่ กี ว่าเดิม ประเดิมเฟสแรก ค็อกพิท 4 สาขา
ได้แก่ บางแค, บางนา กม. 2.5, รัชดาภิเษก และเกษมราษฎร์ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
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(ซ้าย) คุณอรรณพ เกษตระทัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คาร์โร (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ขวา) คุณธนวัฒน กิตติรัตนาภรณ์ ผู้จัดการ
ส่วนงานขายและปฏิบัติการ บริษัท บริดจสโตนเซลส์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จ�ำกัด

การใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ที่บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริดจสโตน ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการผลิตยางรถยนต์ ในประเทศไทย
รุดหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนเดินหน้าด้วยกรอบแนวคิด
การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ระยะยาวของกลุ ่ ม บริ ษั ท ในเครื อ บริ ด จสโตน คื อ การมุ ่ ง สู ่
ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 ในขณะที่เป้าหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมระยะกลางภายในปี 2573 ก�ำหนดเป้าหมาย
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 50% ภายในปี 2573
จากระดับในปี 2554

บริ ด จสโตน ไทร์ แมนู แ ฟคเจอริ่ ง ท� ำ สั ญ ญาข้ อ ตกลง
การซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงการติดตั้ง ด�ำเนินการ
และการดูแลรักษาระบบกับบริษทั Solar D Corporation ซึง่ เป็น
ผูล้ งทุน (PPA)

ส�ำหรับประเทศไทย บริษทั บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริง่
(ประเทศไทย) จ� ำ กั ด สานต่ อ กรอบแนวคิ ด การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
อย่างยั่งยืน จึงได้เริ่มด�ำเนินการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาตามแผนด�ำเนินการในเฟสที่ 1 เพือ่ สนับสนุน
กระบวนการผลิตภายในโรงงานผลิตยางส�ำหรับรถบรรทุกและ
รถโดยสารที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นครั้งแรกของการใช้ระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริดจสโตนในประเทศไทย

เฟสที่ 2 จะด� ำ เนิ น การติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ขนาดก�ำลังผลิต 4 เมกะวัตต์เพิม่ เติม

เฟสที่ 1 จะด� ำ เนิ น การติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ขนาดก�ำลังผลิต 1 เมกะวัตต์ จ�ำนวน 2,160 แผง
บนหลังคาของโรงงาน

โดยจะด� ำ เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในปี 2567 ทั้ ง นี้
บริ ด จสโตน ไทร์ แมนู แ ฟคเจอริ่ ง คาดว่ า จะช่ ว ยลดการ
ปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ได้ ถึ ง 30,000 ตั น ต่ อ ปี
(ลดลงประมาณ 50% จากระดับในปี 2554) และยังช่วยเพิ่ม
สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนได้ถึง 45% ภายในปี 2566
ข่าวสารบริดจสโตน 11

ข่าวสารบริดจสโตน
ขั้นตอนการท�ำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

การท�ำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นกระบวนการเปลี่ยน
พลั ง งานแสงเป็ น กระแสไฟฟ้ า ได้ โ ดยตรง เมื่ อ แสง ซึ่ ง เป็ น
คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานกระทบกับสารกึง่ ตัวน�ำ จะเกิด
การถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน พลังงานจากแสงจะท�ำให้เกิด
การเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า (อิเล็กตรอน) ขึ้นในสารกึ่งตัวน�ำ
จึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไปใช้งานได้
นอกเหนือจากการหาโซลูชนั่ เพือ่ น�ำมาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้านการใช้พลังงานแล้ว บริษทั บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริง่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ยังสานต่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ได้แก่ เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าในบริษัทให้เป็นพื้นที่สีเขียวด้วยการ
ท�ำสวนป่า ECO เพื่อเป็นป่าต้นแบบในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม
รวมถึงกิจกรรมลดการใช้พลาสติกในโรงงาน และยังคงเดินหน้า
ท�ำโครงการตามกรอบแนวคิดการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ
กลุม่ บริดจสโตนต่อไปในอนาคต
บริดจสโตนยังวางแผนด�ำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ บ ริ ษั ท ไทยบริ ด จสโตน จ� ำ กั ด และ
อีกสองบริษัทในเครือ คือ บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท บริดจสโตน
เมตัลฟา (ประเทศไทย) จ�ำกัด ภายในปี 2566 และเมื่อเร็วๆ นี้
ไทยบริ ด จสโตน ได้ ล งนามในสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์กับบริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป ในการติดตั้งระบบ
ผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ข นาดก� ำ ลั ง ผลิ ต ขนาดใหญ่
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ถึง 9.9 เมกะวัตต์ ทีโ่ รงงานหนองแค และเมือ่ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ไทยบริ ด จสโตนจะเป็ น บริ ษั ท ที่ ใ ช้ ร ะบบผลิ ต ไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ดว้ ยก�ำลังผลิตขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ของกลุม่ บริษทั ในเครือ
บริดจสโตนทัว่ โลก
อย่ า งที่ ท ราบดี ว ่ า พลั ง งานจากแสงอาทิ ต ย์ เ ป็ น พลั ง งาน
ที่สะอาด และเป็นพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
นอกจากจะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว
ยังมีประโยชน์อย่างมากด้านการช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของ
บริดจสโตนได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย
ส�ำหรับเพื่อนๆ ท่านใดที่สนใจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านตัวเอง สามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้จากคลิปวิดีโอนี้

คลิกเพื่อชมวิดีโอ
คลิปวิดีโอจาก YouTube: Gapthanavate

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนเอเชียแปซิฟิก
ที่ ได้รับรางวัล BSCAP SBU AWARDS 2021 (BSA 2021)
จากการประกวด BSCAP SBU AWARDS 2021 (BSA2021) ซึ่งเป็นการเข้าร่วมประกวดผลงาน ในเวทีที่แสดงให้เห็นถึง
ความพยายามอย่างต่อเนื่องและให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจระยะกลางของบริษัท ภายใต้
การพัฒนาไปสู่ “ยุคทีส่ ามของบริดจสโตน (บริดจสโตน 3.0)” ใน 4 หมวดหมู่ ได้แก่ โซลูชนั่ เพือ่ ธุรกิจทีย่ งั่ ยืน การสร้างคุณค่าให้กบั สังคม
การสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และพื้นฐานการจัดการ หมวดหมู่เหล่านี้จะร่วมกันเน้นย�้ำประเด็นส�ำคัญของกลยุทธ์ธุรกิจระยะกลาง
และระยะยาวจากมุมมองทัง้ ภายในและภายนอก
ในโอกาสนี้ทีมงาน Close-To ขอแสดงความยินดีและชื่นชมทั้ง 3 ทีม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และขอแสดงความยินดีกับบริษัท
ไทยบริดจสโตน จ�ำกัด ที่ ได้รับรางวัล Impression Award จากเวทีการแข่งขัน Group Global Total Quality Management
หรือ TQM ครัง้ ที่ 11 ทีมงานวารสาร Close-To ขอร่วมแสดงความภาคภูมิใจกับความส�ำเร็จนี้ เป็นอย่างมากกับเพือ่ นร่วมทีมของเรา
ทีมจากบริษทั บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟคิ เทคโนโลยี เซ็นเตอร์
จ�ำกัด ด้วยโครงการ “การวางแผนพัฒนาธุรกิจยางรถ
บรรทุกและรถโดยสารส�ำหรับ BSCAP”

ทีมจากบริษทั บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ด้วยโครงการ “ออโต้แพร์ - ระบบการจัดการสินค้าอะไหล่ดว่ น”
คลิกเพือ่ อ่านเพิม่ เติม
คลิกเพือ่ อ่านเพิม่ เติม

และทีมจากบริษทั บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริง่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ด้วยโครงการ “ติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้า
จากโซลาร์เซลล์บนหลังคาขนาด 1 เมกะวัตต์พคี ”
คลิกเพือ่ อ่านเพิม่ เติม
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รีเซตสุขภาพ

Good Health, Good Life ฉบับนี้
เรามี วิ ธี รี เ ซตสุ ข ภาพ ทั้ ง สุ ข ภาพกาย
และสุขภาพจิต ให้แข็งแรง เตรี ยมพร้ อ ม
เริ่มต้นปี ใหม่มาฝากเพื่อนๆ ทุกคน จะมี
อะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ

เริ่มต้นปี ใหม่อย่างสดใส แข็งแรง
รีเซตการเลือกรับประทานอาหาร
เพราะอาหารทีเ่ ราเลือกรับประทาน ส่งผลต่ออารมณ์และร่างกาย
ของเรา การเลือกรับประทานอาหารจากธรรมชาติที่มีคุณประโยชน์
ต่อร่างกาย เน้นผัก ผลไม้ อาหารทีม่ ไี ขมันทีด่ ตี อ่ สุขภาพ สมุนไพร และ
เครื่องเทศ จะท�ำให้สุขภาพของเราดีขึ้น โรคภัยน้อยลง ทั้งยังส่งผลให้
สุขภาพจิตดีตามไปด้วย

รีเซตการออกก�ำลังกาย
การออกก�ำลังกายจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเราท�ำงาน
ได้ดีขึ้น เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายด้านต่างๆ เช่น ความทนทาน
ความแข็งแรง การทรงตัว และความยืดหยุ่น เราควรตั้งเป้าหมาย
ที่จะช่วยกระตุ้นให้ตัวเองออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ โดยเริ่มจาก
การตั้งเป้าหมายที่สามารถท�ำได้ไม่ยาก เมื่อท�ำได้ส�ำเร็จเราจะมี
ความมั่นใจ และเริ่มตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นต่อไป

รีเซตการนอนหลับ
การนอนหลั บ เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ อี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของเรา การนอนหลับไม่เพียงพอติดต่อกัน
เป็นเวลานานจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น ง่วงซึม อ่อนเพลีย
ความทรงจ�ำสับสน หงุดหงิดง่าย ระบบภูมิคุ้มกันต�่ำ โดยระยะเวลา
การนอนหลับที่เพียงพอต่อความต้องการของเด็ก คือ 11-13 ชั่วโมง
และผู้ใหญ่ คือ 7-8 ชั่วโมง
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รีเซตระดับความเครียด
การอยู่กับความวิตกกังวลมากๆ จะกลายเป็นความเครียดสะสม
ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเรา ดังนั้น เราจึงควร
ฝึกควบคุมระดับความเครียด หรือลดความเครียดของเราให้น้อยลง
ลองปรับมุมมองปัญหาต่างๆ มองข้ามเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ยอมรับ
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น เพื่อเข้าใจสถานการณ์ และลดความเครียด
ได้เร็วขึ้น ทั้งยังเป็นการป้องกันตัวเองจากความทุกข์ได้อีกด้วย

รีเซตความคิด
การรู้เท่าทันความคิดตัวเอง ไม่มองโลกแบบสุดโต่ง พาตัวเอง
ออกจากความคิ ด ลบ ฝึ ก ตั ว เองให้ รู ้ จั ก ขอบคุ ณ สิ่ ง ดี ๆ รอบตั ว
หมัน่ สังเกตว่าอะไรคือสิง่ ทีเ่ ราท�ำแล้วรูส้ กึ ดี มีความสุข ให้พยายามอยู่
กับสิง่ นัน้ อาจเขียนบันทึกเพือ่ ขอบคุณสิง่ เล็กๆ น้อยๆ รอบตัวทีเ่ ราเจอ
ในแต่ละวันเก็บไว้ หรือการนัง่ สมาธิ ก็เป็นอีกวิธที จี่ ะช่วยให้เราพัฒนา
ความคิดตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้

รีเซตวิถีชีวิต
การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเราเองอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกก�ำลังกาย
สม�่ำเสมอ การพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดูแลสภาพจิตใจ ปรับทัศนคติ
ความคิด รวมถึงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่ให้ท�ำลายสุขภาพ จะช่วยให้
เรามีสุขภาพกายและใจดีขึ้น ทั้งแข็งแรงและสดใสไปพร้อมๆ กัน

สุดท้ายนี้ ขอให้เพื่อนๆ ชาวบริดจสโตน
มี สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี แข็ ง แรง
สมบูรณ์ พร้อมรับสิ่งดีๆ ที่ก�ำลังจะเข้ามาหา
ตลอดทั้งปีใหม่นี้นะคะ
ทีม่ า : https://primalliving.com, https://www.dmh.go.th, https://www.terrabkk.com, https://www.pobpad.com
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บริดจสโตน รักเรา...รักษ์โลก

รี ไซเคิล
หลอดพลาสติก
ได้หรือไม่ ?
หลอดพลาสติกท�ำมาจากอะไร
ท�ำมาจากพลาสติก PP
(Polypropylene) ซึง่ สามารถ
Recycle ได้ 100%

100%

ขยะหลอดพลาสติกขายได้หรือไม่
หลอดพลาสติกเป็นพลาสติกรวม
จึงท�ำให้ขายได้งา่ ย แต่กอ็ าจโดนปฏิเสธ
ไม่รบั ซือ้ โดยวิธเี ก็บหลอดพลาสติกทีด่ ที สี่ ดุ
คือ มัดรวบรวมไว้ดว้ ยกัน
16

ข้อมูลจาก เพจลุงซาเล้งกับขยะทีห่ ายไป

หลอดพลาสติกที่ใช้แล้วจะ Upcycle
เป็นอะไรดี

ท�ำไมหลอดพลาสติก อาจจะขายไม่ ได้
เหตุผลหลักๆ ทีท่ ำ� ให้หลอดพลาสติกไม่เป็นทีน่ ยิ ม
ในการรับซือ้ มีดงั นี้

1

น�ำ้ หนักเบา

2

มีการปนเปือ้ น สกปรก

3

ไม่มคี อ่ ยมีใครเก็บไว้เพือ่ ขาย

4

ย่อยสลายด้วยเครือ่ งบดพลาสติก
แบบปกติไม่ได้

Special Quiz
คลิกที่นี่เพื่อตอบค�ำถาม

หลอดทีใ่ ช้แล้วสามารถน�ำไปบริจาค เพือ่ ท�ำเป็น
หมอนหลอดกาแฟให้ผปู้ ว่ ยติดเตียง และผูย้ ากไร้
โดยวิธกี ารท�ำหมอนหลอดกาแฟ มีดงั นี้

1
2
3
4
5

ล้างหลอดให้สะอาดแล้วตากให้แห้ง
ตัดหลอดให้เหลือขนาด 1 เซนติเมตร
น�ำหลอดทีต่ ดั มาใส่ในถุงผ้าหรือ
วัสดุอนื่ ๆ ทีน่ ำ� มาเย็บเป็นปลอกหมอน
น�ำหมอนหลอดกาแฟ
ไปมอบให้กบั ผูท้ ตี่ อ้ งการ

เพราะเหตุใดหลอดพลาสติก
จึงไม่เป็นที่นิยมในการรับซื้อ ?
เฉลยค�ำถาม

ค�ำถาม : ก่อนทีจ่ ะทิง้ ขวดน�ำ้ PET
เราต้องแยกฉลาก ขวด และฝา
ออกจากกันหรือไม่ เพราะอะไร?
เฉลย : 1. ไม่ตอ้ งแยก เพราะมีเครือ่ งจักร
ช่วยในการแยกชิน้ ส่วนจากขวด PET อยูแ่ ล้ว

ลุน้ รับ

“กระเป๋าเดินทางพับได้”
จากบริดจสโตน
จ�ำนวน 10 รางวัล

แยกหลอดออกจากขยะชนิดอืน่ ๆ

(ท่านละ 1 รางวัล)

คลิกดูรายชือ่ ผูโ้ ชคดี

บริดจสโตน รักเรา...รักษ์ โลก
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Best Job Ever
Best Job Ever ฉบับนี้ ขอแนะน�ำให้เพือ่ นๆ ได้รจู้ กั กับคุณวาที ชายชาญ
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และ
บริหารงานทั่วไป จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องราวของ หัวใจส�ำคัญและ
ภารกิจของการท�ำงาน HR & GA ว่าต้องท�ำอย่างไร มาฝากเพือ่ นๆกันค่ะ

คุณวาที ชายชาญ

กรรมการบริษทั และต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทัว่ ไป
ประสบการณ์ทำ� งาน
บริษทั บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ผมมีประสบการณ์และท�ำงานในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
มาประมาณ 20 กว่าปี โดย บริษทั บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริง่
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (BTMT) เป็นบริษทั ล�ำดับทีส่ องของการท�ำงาน
ของผม โดยผมได้เริ่มงานกับ BTMT ตั้งแต่ปี 2553 ในต�ำแหน่ง หัวใจส�ำคัญของการท�ำงาน HR & GA คืออะไร
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ แผนกทรัพยากรมนุษย์
1. ผมรักและชื่นชอบงานและวิชาชีพที่ท�ำ เพราะงาน HR เป็นงานที่
ปัจจุบนั ภาระกิจหลักของผมมี 2 ส่วน คือ บทบาทหน้าทีใ่ นส่วนที่
ต้องเกีย่ วข้องกับการสื่อสาร การพัฒนา และบริหารจัดการเรื่องคนเป็นหลัก
เป็นกรรมการบริษัท BTMT และเป็นผู้อ�ำนวยการทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้ทุกคนเห็นและไปในแนวทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ
และบริ ห ารงานทั่ ว ไป (HR & GA) ผมขอขอบคุ ณ คุ ณ โอซากิ
องค์กรทีว่ างไว้ ส่วนงาน GA เป็นงานทีต่ อ้ งบริการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
(MD ในขณะนัน้ ) ทีท่ า่ นไว้ใจและให้โอกาสผม
การท�ำงาน และความเป็นอยูข่ องพนักงานให้ดขี นึ้ คล้ายๆ ท�ำหน้าทีพ่ อ่ บ้าน
ในบ้านหลังใหญ่แห่งนี้
ช่วงเวลา 11 ปี ทีท่ ำ� งานกับ BTMT ผมมองเห็นการเปลีย่ นแปลง
ค่อนข้างเยอะ มีการขยายโรงงานเพือ่ เพิม่ ก�ำลังการผลิต การส่งผ่าน
2. สไตล์การท�ำงานของผม คือ กล้าตัดสินใจโดยไม่ลงั เล ทัง้ เรือ่ งเล็กหรือ
การบริหาร จากเดิมมีผบู้ ริหารหลักของบริษทั เป็นชาวญีป่ นุ่ ประมาณ
เรือ่ งใหญ่ และท�ำงานด้วยความรวดเร็ว มีความยืดหยุน่ ผมชอบส�ำนวนของ
10 ท่าน แต่ปัจจุบันเรามีการเปลี่ยนผ่าน โดยโปรโมทผู้บริหาร
เติง้ เสีย่ ว ผิง “แมวจะสีอะไรไม่สำ� คัญ ขอให้จบั หนูได้กพ็ อ” คือเน้นทีผ่ ลลัพธ์
ชาวไทยมาท�ำหน้าทีผ่ บู้ ริหารหลัก และผูบ้ ริหารชาวญีป่ นุ่ เพียง 1 ท่าน
เป็นหลัก แต่วธิ กี ารต้องไม่ผดิ กฎระเบียบ และศีลธรรมอันดี
ในต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ (MD)
3. การวางวิ สั ย ทั ศ น์ และการก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ ข องฝ่ า ยทรั พ ยากร
มนุ ษ ย์ แ ละบริ ห ารงานทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ส ามารถไปสู ่ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก� ำหนดไว้
จ�ำเป็นต้องจัดท�ำกลยุทธ์ และแผนงานในระยะสั้น ระยะกลาง และพร้อม
เปลี่ยนแผนการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่มี
การปรับเปลีย่ นอย่างรวดเร็ว
4. ไม่หยุดเรียนรู้พัฒนาตนเอง การที่จะสามารถประสบความส�ำเร็จ
ในหน้าที่การงานได้ จะต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่ง พร้อม
ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารท� ำ งาน สิ่ ง ไหนที่ ค วรเพิ่ ม เติ ม จะต้ อ งหาเวลาเรี ย นรู ้
เพือ่ พัฒนาการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ไป
5. การสร้างเน็ตเวิรก์ ทีด่ ี เพราะเราอาจจะเก่งเรือ่ งนี้ แต่อกี เรือ่ งเราไม่ถนัด
ดังนั้นต้องหาบุคคลที่เก่ง และรอบรู้สิ่งที่เราไม่ถนัด เพื่อรับฟังมุมมองและ
ปรับปรุงในเรือ่ งทีเ่ ราไม่ถนัด
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ภารกิจส�ำคัญของงาน HR & GA
1. ในส่ ว นแรก คื อ ภาพรวมของบริ ษั ท โดยการท�ำให้ พ นั ก งาน
สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมื อ อาชี พ การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ ม
ให้ ท� ำ งานให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น การส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ในสายวิ ช าชี พ ของ
พนักงานให้มีโอกาสเติบโตควบคู่กับบริษัท และที่ส�ำคัญคือพนักงาน
มีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ทำ� งานใน BTMT
2. ในส่ ว นของฝ่ า ย HR & GA คื อ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
โดยการพั ฒนาที มงาน ค้ น หา และพั ฒ นาคนรุ ่ น ใหม่ ที่จ ะมาท�ำ งาน
แทนผมในอนาคต

หากมีปัญหาเกิดขึ้นมีการแก้ปัญหาอย่างไร
1. ทุกครั้งที่เจอปัญหาขอให้เรามี Mindset คิดในทางบวกทุกครั้ง
เพราะจะท�ำให้เรามีขวัญและก�ำลังใจที่ดีในการสู้กับปัญหาและสามารถ
สร้ า งเส้ น ทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาได้ ห ลายทาง มากกว่ า การยึ ด ติ ด
เพียงด้านเดียว และมองเรื่องนี้ว่าคือโอกาสที่เราจะได้แสดงศักยภาพ
และผลงานออกมา

ในสวนป่าผม ต้นไม้ทกุ ต้นผมปลูกเองทัง้ หมด ท�ำแล้วได้ออกก�ำลังกาย
มีความสุขเห็นต้นไม้โตขึ้นทุกวัน ผมอยากสร้างป่าให้เป็นธนาคารต้นไม้
ไว้ให้ลกู ๆ อีก 20-30 ปี ต้นไม้จะมีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ ส�ำหรับแนวคิดนีผ้ มน�ำมา
ท�ำที่ BTMT ผมริเริม่ ให้เอาทีด่ นิ ว่างเปล่าของ BTMT มาปลูกไม้ผล ปลูกผัก
ซือ้ รถไถ ท�ำบ่อน�ำ้ ไว้เลีย้ งปลา ซึง่ ตอนนีเ้ รามีผลผลิตจากสวนของ BTMT
มาแจกให้พนักงานได้รับประทานกัน และบริษัทสามารถใช้ประโยชน์
ในเรื่องสิทธิทางภาษีที่ดิน เพราะเมื่อน�ำที่ดินว่างเปล่ามาท�ำการเกษตร
อัตราการจ่ายภาษีจะลดลง

2. การหาสาเหตุของปัญหา การรับฟังปัญหารอบด้านแบบเป็นกลาง
และค้นหาบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาความขัดแย้งนัน้
3. เปิดใจขอค�ำแนะน�ำจากคนรอบข้าง บางครัง้ ปัญหาก็เปรียบเสมือน
ผงเข้าตา จนยากจะเขี่ยออกด้วยตนเอง ผมมองว่าตัวเราไม่ได้รู้ทุกอย่าง
จึง ต้ อ งเปิ ด ใจรั บ ฟั ง ความเห็ น การแก้ ไ ขปั ญ หาควรใช้ ห ลั ก การและ
ั หา
น�ำค่านิยมหลักขององค์กรมาปรับใช้ ควรท�ำให้มคี วามยัง่ ยืน ไม่ให้ปญ
เกิดซ�ำ้ และสือ่ สารกับทุกคนให้รบั ทราบและเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

กิจกรรมยามว่าง
1. ผมชอบท�ำการเกษตร ท�ำสวน เลี้ยงปลา และการปลูกต้นไม้
น่าจะเป็นพื้นฐานที่ครอบครัวของผมท�ำเกษตรมาก่อน ตอนนี้ผมท�ำสวน
อยูท่ ี่ จ. ฉะเชิงเทรา และนครศรีธรรมราช ผมปลูกมะนาว มะพร้าว ส้มโอ
กล้วย ไผ่ และต้นปาล์มน�ำ้ มัน ผมชอบปลูกป่ามาก ผมมีไม้ปา่ เกือบทุกชนิด
พืน้ ทีป่ ลูกไม้ปา่ ประมาณ 3-4 ไร่ ตอนนีก้ ำ� ลังเจริญเติบโต

2. การเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถมอเตอร์ไซค์ ไปนอนกางเต็นท์
ท�ำอาหารทานเอง หรือชงกาแฟสด ส่วนการขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องที่
ผมหลงไหลมาก รู้สึกถึงความเป็นอิสระ สัมผัสสิ่งรอบตัวในมุมมอง
ทีแ่ ตกต่าง ลดความเครียด และช่วยเพิม่ สมาธิ จังหวัดทีช่ อบไปบ่อย คือ
น่าน แม่ฮองสอน เพชรบูรณ์.
หนึง่ ในหน้าทีส่ ำ� คัญของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทัว่ ไปยุคใหม่
คือ การสร้างความสุขและคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั บุคลากรในองค์กร
คุณวาที ชายชาญ ก็เป็นอีกหนึ่งบุคลากรคุณภาพตัวอย่างของครอบครัว
บริดจสโตนทีท่ มี งานวารสาร Close-To ขอชืน่ ชม และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเพือ่ นๆ
จะน�ำสไตล์การท�ำงานของ คุณวาที ชายชาญ ไปปรับใช้กบั องค์กรนะคะ
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Global News

บริดจสโตน EMIA ผนึกก�ำลังกับ EVBox Group
ขยายสถานีและเครือข่ายให้บริการชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าในยุโรป
โลกก�ำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ รถพลังงานไฟฟ้าถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดและมาเป็นอันดับต้นๆ เลยก็ว่าได้
โดยรัฐบาลของหลายๆ ประเทศ ก�ำลังมองหาวิธีการเพิ่มจ�ำนวนพาหนะที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต�่ำหรือไม่มีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลย และลดการใช้รถยนต์ที่มีการสันดาปภายใน เพื่อแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ เช่น ในยุโรปตั้งเป้าที่จะ
มีรถยนต์ซงึ่ ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้อย่างน้อย 30 ล้านคัน ภายในปี 2573
จากความร่วมมือเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่างบริดจสโตน EMIA* และ EVBox ผูใ้ ห้บริการชัน้ น�ำด้านโซลูชนั่ การชาร์จรถพลังงาน
ไฟฟ้า จะท�ำให้ผขู้ บั รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและรถขนส่งพลังงานไฟฟ้าสามารถใช้บริการจากหนึง่ ในเครือข่ายชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าทีใ่ หญ่
ทีส่ ดุ ในยุโรป ซึง่ ประกอบด้วยเครือข่ายชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าแบบสาธารณะมากกว่า 130,000 สถานี และสถานีชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า
แห่งใหม่ 3,500 สถานี ในร้านค้าปลีกและเครือข่ายการให้บริการของบริดจสโตนในยุโรป โดยผ่านโซลูชนั่ การให้บริการทีค่ รบในหนึง่ เดียว
ด้วยการใช้การ์ดทีอ่ อกแบบมาโดยเฉพาะหรือแอปพลิเคชันบนมือถือซึง่ ควบคุมโดยซอฟต์แวร์บริหารจัดการชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าของ
EVBox โดยจะเริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศสและอิตาลี และจะขยายไปยังสหราชอาณาจักร เยอรมนี โปแลนด์ สเปน และประเทศอื่นๆ
ในยุโรป นับเป็นอีกก้าวส�ำคัญของบริดจสโตนที่จะช่วยสร้างอนาคตแห่งการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง
*บริดจสโตนในยุโรป รัสเซีย ตะวันออกกลาง อินเดีย และแอฟริกา
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ก้าวไปอีกขั้นกับเทคโนโลยี ENLITEN
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามที่ ท ราบกั น ดี แ ล้ ว ว่ า กลุ ่ ม บริ ษั ท ในเครื อ บริ ด จสโตน
เดิ น หน้ า ด้ ว ยกรอบแนวคิ ด การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น
สู่ปี 2573 ด้วยการมุ่งสู่การสร้างคุณค่าเพื่อสังคม, ลูกค้า และ
ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น โดยประเด็ น หลั ก ที่ มุ ่ ง เน้ น คื อ
เรื่องความปลอดภัย, การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน และการลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
บริดจสโตนจึงน�ำเทคโนโลยี ENLITEN ซึง่ เป็นเทคโนโลยีใหม่
เอกสิทธิเ์ ฉพาะมาใช้ในการผลิตยางรถยนต์เทคโนโลยี ENLITEN
ออกแบบมาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการควบคุ ม รถและความ
คล่องตัวในการขับขี่ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
นับตัง้ แต่กระบวนการผลิตจนถึงผูข้ บั ขีร่ ถยนต์
ลดการใช้ทรัพยากรวัตถุดบิ ในการผลิตยางได้ถงึ 2 กิโลกรัม
ต่อเส้น นับเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในแง่ของการ
ใช้ทรัพยากรและการจัดการวัสดุเมือ่ สิน้ สุดอายุการใช้งาน
ในขัน้ ตอนสุดท้าย
ด้ ว ยเทคโนโลยี ย างน�้ ำ หนั ก เบาที่ เ ป็ น นวั ต กรรมใหม่
ของบริดจสโตน โดยลดน�้ำหนักลงได้ถึง 20% เมื่อเทียบ
กับยางพรีเมียมฤดูรอ้ นของบริดจสโตน ลดความต้านทาน
การหมุ น ลง ซึ่ ง มี ค วามต้ า นทานการหมุ น ที่ ต�่ ำ กว่ า
ยางพรี เ มี ย มส� ำ หรั บ ยางใช้ ง านช่ ว งฤดู ร ้ อ นทั่ ว ไปของ
บริดจสโตนถึง 30%
ช่ ว ยประหยั ด เชื้ อ เพลิ ง ได้ ม ากขึ้ น โดยไม่ ล ดทอน
เรื่องความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการขับขี่ และ
ยั ง ยื ด อายุ ก ารใช้ ง านได้ คุ ้ ม ค่ า ยาวนาน และช่ ว ยลด
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ในขณะเดี ย วกั น ก็ เ พิ่ ม สมรรถนะในการขั บ ขี่ ไ ด้ เ หนื อ ชั้ น
เช่นเดียวกัน ด้วยความต้านทานการขับขี่ที่ต�่ำและน�้ำหนักที่เบา
ของเทคโนโลยี ENLITEN จึงท�ำให้ยางเพิม่ ความคล่องตัวในการขับขี่
อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในเครื่องยนต์ที่ใช้ก�ำลังต�่ำ เป็นสิ่งที่
ยอดเยีย่ มทีเ่ ราสามารถน�ำคุณสมบัตทิ หี่ ลากหลายของเทคโนโลยี
ENLITEN มาใช้ประโยชน์ได้ ซึง่ ก็คอื ความยัง่ ยืนด้านสิง่ แวดล้อม
และความเพลิดเพลินในการขับขี่ โดยบริดจสโตนยังคงมุ่งมั่น
ทีจ่ ะส่งมอบคุณค่าให้กบั สังคมและลูกค้าในฐานะองค์กรผูส้ ง่ มอบ
โซลูชนั่ อย่างยัง่ ยืน

การออกแบบยางรถยนต์
ด้วยการใช้เทคโนโลยี ENLITEN

เทคโนโลยี ENLITEN นับว่าเป็นอีกความก้าวหน้าในการ
พัฒนายางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งบริดจสโตน
เริม่ ใช้ผลิตยางรถยนต์ในต่างประเทศ เช่น ใช้กบั ยาง TURANZA
Eco ติดตั้งรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ID.3 ของ Volkswagen และ
ยาง TURANZA Eco ส�ำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ไลท์เยียร์ วัน (Lightyear One) เป็นต้น นับเป็นความร่วมมือ
ของบริดจสโตนและองค์ชั้นน�ำ ซึ่งบริดจสโตนยังคงเดินหน้า
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ ความยัง่ ยืนของโลกต่อไป

ยางรถยนต์รุ่น TURANZA Eco และเทคโนโลยี ENLITEN
ร่วมกับเทคโนโลยียางประหยัดเชื้อเพลิงของบริดจสโตน หรือ ologic
ซึ่งใช้กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ไลท์เยียร์ วัน

ยางรถยนต์รุ่น TURANZA Eco ที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม
เพื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ID.3 ของ Volkswagen
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การรวมตัวกันของทีมหัวหน้างานอาวุโส (Senior Supervisor)
บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้มีใจรัก
ในการอุทิศตน
เพื่อสังคม
แบ่งเวลาอย่างไรในการไปท�ำกิจกรรม

เริม่ ต้นมาจากการเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่ อ สั ง คมที่ บ ริ ษั ท และทางสหภาพ
แรงงานจั ด ขึ้ น ร่ ว มกั น หลั ง จากนั้ น
จึงได้ชักชวนกันไปร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆ
พี่ๆ นอกบริษัท ซึ่งเป็นการรวมกลุ่ม
กั น ของคนที่ มี จิ ต อาสา จากหลาย
อาชีพ หลายหน่วยงาน จนเป็นที่รู้จัก
เมื่ อ มี ใ ครขอความช่ ว ยเหลื อ เข้ า มา
ก็ พ ร้ อ มที่ จ ะส่ ง เสี ย งเรี ย กกั น พาใจ
ที่ มุ ่ ง มั่ น ออกเดิ น ทางไปพร้ อ มกั บ
รถคู่ใจ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่รักที่สุด
แม้วา่ การเดินทางจะท�ำให้สงิ่ ทีร่ กั ทีส่ ดุ นี้
ช�ำรุดสึกหรอไปบ้าง แต่กพ
็ ร้อมจะเสีย่ ง
เพือ่ สังคมทีด่ ขี นึ้
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ตัวมากยิง่ ขึน้ แต่ถา้ ถามว่ากลัวติดเชือ้ หรือไม่
ตอบได้เลยว่าไม่กลัว เพราะใจมีความอยาก
ช่วยเหลือคนมากกว่า เพราะเราได้คำ� ขอบคุณ
ค�ำอวยพรจากคนที่เราช่วยเหลือท�ำให้รู้สึก
ภูมิใจ อิ่มเอมใจ และมีก�ำลังใจ แม้ว่าเรา
จะต้องเสีย่ งอันตราย

ส่วนใหญ่จะใช้เวลาช่วงเสาร์ อาทิตย์
หรื อ ช่ ว งวั น หยุ ด ยาว เมื่ อ มี เ พื่ อ นๆ พี่ ๆ
น้ อ งๆ แจ้ ง ข่ า วมาว่ า มี พื้ น ที่ ไ หนต้ อ งการ
ความช่วยเหลือก็จะร่วมกันระดมทุนส่วนตัว
รวมถึ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ไ ปยั ง คนรู ้ จั ก หรื อ
ตามเพจต่างๆ ในการจัดหา อาหาร สิ่งของ ในการท�ำกิจกรรมแบบนี้มีการแบ่งหน้าที่
ไปมอบให้ กั บ คนที่ ต ้ อ งการ เฉลี่ ย แล้ ว กันอย่างไร
ประมาณเดือนละครัง้ ขึน้ อยูก่ บั ว่าสถานการณ์
ทุกคนที่ไปส�ำคัญหมด เช่น ตอนเข้าไป
ในช่วงนัน้ เป็นอย่างไร
ในพื้นที่น�้ำท่วมจะต้องมีคนคอยวัดระดับน�้ำ
โควิด-19 มีผลกระทบกับการท�ำกิจกรรม บอกทาง ยกของ ท�ำอาหาร ขาดใครไปไม่ได้
หรือไม่ เปลีย่ นรูปแบบการท�ำกิจกรรม หรือ แต่ ถึ ง อย่ า งนั้ น ในบางครั้ ง ก็ ไ ม่ ส ามารถ
ไปกั น ได้ ค รบที ม เนื่ อ งจากเราก็ ต ้ อ งให้
มีการป้องกันตัวเองอย่างไร
ป้องกันตัวเองด้วยการใส่แมสก์ มีการ ความส�ำคัญกับคนในครอบครัวด้วย ถ้าหาก
เว้นระยะห่าง ตรวจ ATK ทั้งก่อนและหลัง ไม่สื่อสารกับคนในครอบครัวให้ดี ก็อาจจะ
ลงพื้ น ที่ ทุ ก ครั้ ง โควิ ด -19 ท� ำ ให้ รู ป แบบ ต้ อ งทะเลาะกั บ คนในครอบครั ว เพราะ
การท�ำกิจกรรมเปลีย่ นไป ต้องป้องกันตัวเอง ต้องแบ่งเวลาจากครอบครัวไปท�ำกิจกรรม
ให้ดี โดยเฉพาะถ้าไปพื้นที่สีแดงก็ต้องระวัง ซึง่ ต้องใช้เวลาหลายวัน

กิจกรรมครั้งไหนที่ประทับใจมากที่สุด

ประทับใจทุกทริป เพราะแต่ละทริปให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งชาวบ้านที่ไปเจอ ทั้งสมาชิก รวมถึงลักษณะพื้นที่ที่ไป
อย่างเช่น ทริปที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน�้ำท่วม เนื่องจากทีมเราไปทีมแรก ต้องขับผ่านบ้านชาวบ้านเข้าไปก่อน เพื่อไปยังจุดนัดหมาย
และจัดสรรของ เนือ่ งจากตอนขับรถผ่านท�ำให้นำ�้ กระเพือ่ มโดนกระจกบ้านแตก ท�ำให้โดนเจ้าของบ้านต่อว่า แต่เมือ่ เราจัดสรรของแล้วค่อยๆ
ทยอยแจกของมาตามบ้าน เมือ่ มาถึงบ้านหลังทีท่ ำ� ให้กระจกเขาแตก เราก็ขอโทษพร้อมแสดงความรับผิดชอบว่าจะมาซ่อมแซมให้ เจ้าของบ้าน
ก็ขอโทษที่ต่อว่าเรา เพราะตอนนั้นรู้สึกโมโห ท�ำให้เราก็ได้เรียนรู้ว่าต่อไปเราต้องวางแผนการเดินทางอย่างไร ต้องระมัดระวังอะไรบ้าง
จะแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างไร และได้ข้อคิดว่าการท�ำทุกอย่างจะมีเสียงตอบรับทั้งด้านดีทั้งด้านร้าย แต่สิ่งที่ได้คือค�ำขอบคุณ
มากกว่าค�ำติเตียน สิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้องเราก็พยายามแก้ไขทุกครัง้ และทุกครัง้ จะมีประสบการณ์เพิม่ ขึน้

อยากฝากบอกอะไรชาวบริดจสโตน

ทางบริ ษั ท ไม่ ค ่ อ ยได้ จั ด กิ จ กรรมแบบนี้ และพนั ก งานก็ มี โ อกาสได้ เ ข้ า ร่ ว มน้ อ ย
ไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสจะได้ไป หากมีโอกาสอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วย หากไปไม่ได้
ก็อาจจะเป็นการร่วมบริจาคเงินเพราะเราจะได้เอาไปซื้อของไปให้มากขึ้น ในอนาคต
อยากจะให้มีคนมาเข้าร่วมมากขึ้น หากใครเห็นว่าเราไป อยากเข้าร่วมก็ขอให้มาร่วมกัน
แจ้งความประสงค์มาหรือติดต่อมาได้ นัดแนะกันไปด้วยกัน ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะมีแต่หวั หน้างาน
ถ้าพนักงานคนไหนอยากไปแจ้งมาได้เลย เพราะทางกลุ่มเองเวลาออกพื้นที่ช่วยเหลือ
ก็จะบอกว่ามาจากบริดจสโตน บางครั้งที่บริษัทช่วยสมทบสิ่งของที่จะน�ำไปช่วยเหลือ
เราก็นำ� ป้ายโลโก้บริษทั ไปด้วย
หากเป็นไปได้อยากให้ทุกบริษัทร่วมกันจัดกิจกรรม CSR ของกลุ่มบริษัทในเครือ
บริดจสโตนประเทศไทยไปด้วยกัน พนักงานจะได้รจู้ กั กันมากขึน้ และอยากให้แต่ละบริษทั
เปิดรับข่าวสารจากพนักงาน หากมีบ้านพนักงานประสบภัย ทีมงานเราจะได้รวมตัวกัน
เข้าช่วยเหลือ หากผูบ้ ริหารลงพืน้ ทีด่ ว้ ย ก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
กับผูบ้ ริหารได้อกี ช่องทางหนึง่

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

SPOTLIGHT
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ไอเดียของขวัญปีใหม่ Handmade
สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ถึงช่วงเวลาของเทศกาลปีใหม่กนั แล้ว หลายคนอาจก�ำลังมองหาของขวัญปีใหม่
ส�ำหรับมอบให้ เพือ่ นๆ ญาติผู้ ใหญ่ คนพิเศษ รวมถึงเพือ่ นร่วมงาน วันนีท้ างทีมงานวารสาร
Close-To มีไอเดียของขวัญปีใหม่เก๋ๆ ทีส่ ามารถท�ำเองได้ แบบไม่ซำ�้ ใครมาฝากเพือ่ นๆ กันค่ะ

การ์ดจากศิลปะการม้วนกระดาษ

ถุงผ้ามัดย้อมรักษ์โลก

ท�ำการ์ดอวยพรสวยๆ ไม่ซ�้ำใครด้วยเทคนิคศิลปะการม้วน
กระดาษ หรือ “Paper quilling” ทีน่ ำ� กระดาษสีตา่ งๆ มาม้วน
ให้เกิดเป็นลวดลาย แล้วน�ำมาตกแต่งบนการ์ดอวยพร พร้อมทัง้
เขียนข้อความหรือค�ำอวยพร เพือ่ มอบให้เพือ่ นๆ หรือคนพิเศษ
สร้างความประทับใจให้แก่ผรู้ บั อย่างแน่นอน

ในยุคปัจจุบันที่ทุกคนหันมารณรงค์ใช้ถุงผ้า
แทนถุงพลาสติก ไอเดียของขวัญรักษ์โลก
อย่างถุงผ้าก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยทีเดียว
ด้วยประโยชน์ที่สามารถใช้งานได้จริง และ
ความสวยงามทีไ่ ม่ซำ�้ ใครเพราะเราออกแบบ
ลวดลายเองจากเทคนิคการมัดย้อมด้วยสี
จากธรรมชาติ เป็นไอเดียของขวัญทีเ่ หมาะกับ
คนทุกเพศทุกวัย

Scrapbook
อีกหนึง่ ไอเดียของขวัญทีค่ นรับจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนกับ Scrapbook
ที่เก็บเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าจดจ�ำและประทับใจในปีที่ผ่านมา
ผ่านรูปภาพทีถ่ า่ ยเก็บไว้ หรือข้อความสัน้ ๆ ชวนประทับใจ โดยรวบรวมเก็บไว้
เป็นเล่มแล้วเพิ่มความสวยงามด้วยของตกแต่งอย่างสติ๊กเกอร์ หรือริบบิ้น
น่ารักๆ ตามความชอบได้เลย
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เทียนแกะสลัก และเทียนม้วนริว้

เทียนแกะสลักลวดลายและเทียนม้วนริ้ว ก�ำลังได้รับ
ความนิยมมากในประเทศเกาหลีมกี ารจัด Workshop
ในสตูดิโอสอนศิลปะหลายแห่ง เป็นไอเดียของขวัญ
ที่เหมาะส�ำหรับญาติผู้ใหญ่ สามารถน�ำไปตั้งโชว์
เพือ่ ความสวยงาม หรือจะจุดให้บรรยากาศทีผ่ อ่ นคลาย
ก็ได้เช่นกัน

ของใช้จาก Punch Needle

เป็นไอเดียของขวัญที่เหมาะส�ำหรับมอบให้
ญาติผู้ใหญ่ หรือเพื่อนร่วมงาน โดยการน�ำ
ไหมพรมมาปักลงบนผ้าให้เกิดเป็นลวดลาย
แล้วน�ำมาประยุกต์เป็นของใช้ ของแต่งบ้าน
เช่น กระเป๋า ปกสมุก ปลอกหมอน ภาพแขวน
ตกแต่งผนัง เป็นต้น

กระดาษตัดในโคมไฟโดมแก้ว

ชุดเซรามิก

ใครทีช่ นื่ ชอบและมีทกั ษะในการปัน้ เซรามิก ก็สามารถ
ปั้นเซรามิกเพื่อเป็นของขวัญได้ เหมาะส�ำหรับเป็น
ของขวัญจับฉลาก เพราะเป็นของใช้ที่ไม่ว่าจะเป็น
เพศไหนและอายุเท่าไหร่ก็ใช้ได้ เป็นของขวัญที่มี
ประโยชน์ในการใช้งาน รวมถึงเป็นของขวัญทีม่ เี รือ่ งเล่า
และสะท้อนตัวตนของคนให้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

อีกหนึง่ ของขวัญทีน่ า่ สนใจ เป็นการตัดกระดาษ
ให้เป็นรูปต่างๆ อาจจะเป็นสิง่ ของ หรือเรือ่ งราว
ที่มีความหมายระหว่างผู้ให้และผู้รับ จากนั้น
น�ำไปใส่ไว้ในโดมแก้วที่มีไฟอยู่ด้านใน ใช้เป็น
ของแต่งบ้าน หรือโต๊ะท�ำงาน เพิ่มบรรยากาศ
ให้รสู้ กึ อบอุน่ ยิง่ ขึน้

ตุก๊ ตาหมี DIY

ใครที่ชื่นชอบและมีพื้นฐานด้านงานฝีมืออยู่แล้ว
น่าจะท�ำตุก๊ ตาหมีได้ไม่ยาก เริม่ จากหาแบบง่ายๆ
จากอินเทอร์เน็ตแล้วลองท�ำตาม จากนัน้ ก็ตกแต่ง
ตุก๊ ตาให้เข้ากับเทศกาล เพียงเท่านีก้ ไ็ ด้ตกุ๊ ตาหมี
น่ารักๆ ไม่ซำ�้ ใครพร้อมมอบเป็นของขวัญให้เพือ่ น
หรือคนพิเศษได้แล้ว

กระเป๋าหนัง Handmade

ในช่วงปีใหม่หลายคนชอบเปลีย่ นกระเป๋าสตางค์ใบใหม่เพือ่ เสริมโชค เสริมดวงชะตา
พร้อมรับสิง่ ดีๆ ตลอดทัง้ ปี ดังนัน้ เราก็ใช้โอกาสนีม้ อบกระเป๋าหนังเป็นของขวัญปีใหม่
ได้เลย อาจจะออกแบบให้สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย หรือจะออกแบบ
ให้มเี อกลักษณ์เพือ่ เพิม่ ความประทับใจให้แก่ผรู้ บั ก็ได้เช่นกัน

ไอเดียของขวัญ Handmade ทีเ่ ราน�ำมาฝากเพือ่ นๆ ถือเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกส�ำหรับใครทีต่ อ้ งการความแปลกใหม่ ไม่ซำ�้ ใครและทีส่ ำ� คัญ
ยังเป็นการเพิม่ คุณค่าให้ของขวัญของเรา เพราะเป็นสิง่ ทีเ่ ราลงมือท�ำเองรับรองว่าสุขใจทัง้ ผู้ ให้และผูร้ บั อย่างแน่นอนค่ะ
ข้อมูลและรูปภาพจาก https://www.teachpot.com/blog/diy-newyear-gift/ https://shopee.co.th/blog/newyear-activities/
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บริดจสโตนน�ำร่องจัดท�ำโครงการ
“Bridgestone Global Road Safety”
ผนึกภาคีในพื้นที่สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
สู่ 4 โรงเรียนหลักใน 4 พื้นที่ทั่วประเทศ

บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด ขานรับจัดท�ำโครงการ “Bridgestone Global Road Safety” กิจกรรมเพื่อสังคมของ
กลุม่ บริษทั บริดจสโตนทัว่ โลกตามเจตนารมณ์ Our Way to Serve น�ำร่องเป็นประเทศแรก โดยร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรเครือข่าย
มูลนิธเิ พือ่ ความปลอดภัยทางถนน และภาคีในพืน้ ที่ สร้างจิตส�ำนึกเรือ่ งความปลอดภัยบนท้องถนน และความส�ำคัญของการรักษา
กฎวินัยจราจรสู่เด็กและเยาวชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่โดยอิงผลจากงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
ร่วมกับปัจจัยแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ พร้อมแนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนให้ปลอดภัยตามมาตรฐานของ iRAP
โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมส่งเสริมให้เป็นเยาวชนแชมเปี้ยนด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
ของบริดจสโตน (Bridgestone Road Safety Youth Champions) เพือ่ ส่งต่อสังคมขับขีป่ ลอดภัยอย่างยัง่ ยืน ประกาศเปิดโครงการ
ครัง้ แรก ณ โรงเรียนกะทูว้ ทิ ยา จังหวัดภูเก็ต
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โครงการ “Bridgestone Global Road Safety” ครัง้ แรกนี้

มีระยะเวลาด�ำเนินตัง้ แต่กนั ยายน พ.ศ. 2564 – เมษายน พ.ศ. 2565
ซึง่ วัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักๆ จะประกอบด้วย

พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย คือ โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต นครสวรรค์
เชียงราย และขอนแก่น จังหวัดละ 1 โรงเรียน

School-Base Education : การจัดแผนการเรียนรูแ้ ละเพิม่ พูนทักษะตามหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนทีไ่ ด้รบั การออกแบบ
ให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมด้านการจราจรในแต่ละพื้นที่โรงเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มงานพัฒนามาตรการ
ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค มาประกอบร่วมกับผลวิจัยด้านพฤติกรรม
ของบุคคลทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากทัว่ โลก เพือ่ ให้นกั เรียนได้นำ� ความรูม้ าปรับใช้ในชีวติ จริง รูว้ ธิ ปี ระเมินและจัดการความเสีย่ ง
ในแต่ละสถานการณ์ พร้อมกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ถนนที่ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน
เป้าหมายในรูปแบบของเกมการแข่งขัน หรือการรณรงค์วนั ความปลอดภัยการจราจร
Empowerment : เพิม่ ขีดความสามารถของเยาวชนทีเ่ ปีย่ มด้วยพลังและความกระตือรือร้นในฐานะผูส้ นับสนุนความปลอดภัย
ทางถนนในชุมชนท้องถิน่ ของตน สร้างเยาวชนแชมเปีย้ นด้านความปลอดภัยของบริดจสโตนรุน่ แรก เพือ่ ปลูกฝังภาวะผูน้ ำ�
และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน โดยจะคัดเลือกนักเรียน 2 คนจากโรงเรียนเป้าหมายแต่ละแห่ง รวม 8 คน
เข้าร่วมหลักสูตรอบรมเร่งรัดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนในกรุงเทพฯ สนับสนุนให้เข้าไปมีบทบาทแสดงความคิดเห็น
ในงานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับชาติ ต่อยอดสร้างสรรค์กิจกรรมด้านความปลอดภัยและส่งต่อแนวคิดไปยัง
คนรุน่ ต่อๆ ไปในชุมชน
Road Safety Assessments (RSAs) : การประเมินเขตความปลอดภัยของโรงเรียนในเชิงลึกโดยเครื่องมือและมาตรฐาน
ของ iRAP และใช้หลักความรูด้ า้ นวิศวกรรมจราจรทีโ่ รงเรียนเป้าหมาย เพือ่ ก�ำหนดการปรับปรุงทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ความปลอดภัย
บนทางเท้าและการจราจรในละแวกใกล้โรงเรียนให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการประเมินความปลอดภัยของถนนโดยใช้
เครื่องมือการให้คะแนนระดับดาวส�ำหรับโรงเรียน (Star Rating for School-SR4S) ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกอีกด้วย
โดยบริดจสโตนจะเลือก 1 โรงเรียนในทุกปี เพือ่ ท�ำการปรับปรุงพืน้ ทีบ่ ริเวณโดยรอบโรงเรียน ให้ได้มาตรฐาน 3 ดาวขึน้ ไป
Local engagement : หลังจากการประเมินเขตความปลอดภัยแล้วจะมีการประสานงานกับภาคีในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการปรับเปลีย่ นโครงสร้างพืน้ ฐานในโรงเรียนเป้าหมายเพือ่ ส่งเสริมความปลอดภัยการใช้ถนนในฐานะส่วนหนึง่ ของชุมชน
อย่างยัง่ ยืน”

คลิกเพื่อชมวิดีโอ
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เช็กสีมงคลของทั้ง 12 นักษัตร
เตรี ย มพร้ อ มเข้ า สู ่ ศั ก ราชใหม่
นอกจากจะได้เสริมสิริมงคลให้กับ
ชีวิตแล้ว ยังสามารถใช้เป็นตัวช่วย
เลือกสีเสื้อผ้า สีรถ สิ่งของต่างๆ
ในชีวิตประจ�ำวันได้อีกด้วย แต่ละ
นักษัตรจะมีสี ไหนที่เป็นมงคลบ้าง
ไปติดตามกันเลยค่ะ
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2565

นกั ษตั ร
ปีชวด

ปีฉลู

สีแดงปะการัง, ชมพูอ่อน
และขาว

สีน�้ำตาล, เขียว,
เทอร์ควอยส์ และส้มเข้ม

ปีขาล

ปีเถาะ

ปีมะโรง

สีพีช, เหลือง, ขาว
และเขียวอ่อน

สีเทา, เงิน, ลาเวนเดอร์,
ขาว และเหลืองอ่อน

สีทอง, ม่วงเข้ม และส้ม

ปีมะเส็ง

ปีมะเมีย

ปีมะแม

สีเขียวอ่อน, น�้ำเงิน,
เงิน และม่วง

สีเทอร์ควอยส์, เขียวเข้ม,
น�ำ้ ตาลเข้ม และด�ำ

สีส้ม, แดง, เหลืองสด
และม่วง

ปีชง 2565
ปีวอก

ปีวอก
สีน�้ำเงิน, ม่วงแดง, มะกอก
และน�้ำเงินโคบอลต์

ชงตรง 100%

ปีระกา

ปีมะเส็ง

สีชมพู, ฟ้า และเขียวเข้ม

ชงร่วม

อาจถูกนินทา ใส่ร้าย ท�ำให้เดือดร้อน หรือตกอยู่ใน
สภาวะกดดั น ควรหมั่ น ท� ำ บุ ญ เกี่ ย วกั บ แสงสว่ า ง
เติมน�้ำมันตะเกียง ถวายเทียน บริจาคค่าไฟให้วัด
หรือช่วยเหลือคนยากไร้ เป็นต้น

ปีกุน

ปีจอ
สีเหลือง, ด�ำ
และน�ำ้ เงินดอกไซคลาเมน

อาจเกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่อย่างฉับพลัน ซึง่ เป็น
ไปได้ทั้งด้านดีและด้านร้าย อาจประสบความส�ำเร็จ
มี โ ชคลาภจากการลงทุ น หรื อ เกิ ด ความเดื อ ดร้ อ น
วุน่ วายใจ มีอปุ สรรคในการด�ำเนินชีวติ ประสบอุบตั เิ หตุ
ควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง ไม่วู่วาม หมั่นท�ำบุญ
อยู ่ ใ นศี ล ธรรม ช่ ว ยเหลื อ คนยากไร้ ให้ ท านสั ต ว์
เพื่อบรรเทาความเลวร้ายให้เบาบางลง

ชงร่วม

ความรักอาจมีปัญหา มีเหตุให้จากถิ่นฐานที่อยู่อาศัย
ควรหมัน่ ท�ำบุญเกีย่ วกับน�ำ้ เช่น บริจาคน�ำ้ ดืม่ น�ำ้ ปานะ
หรือไปไหว้พระขอพรที่วัด / ศาลเจ้าที่ใกล้แหล่งน�้ำ
เพื่อความเป็นสิริมงคล

ปีขาล
ปีกุน
สีเขียวอ่อน, ม่วง, ชมพู
ฟ้า และเทา

ชงร่วม

อาจมีเรื่องให้ร้อนใจ มีปัญหาในหน้าที่การงาน หรือ
มี อุ ป สรรคยิ บ ย่ อ ยเกิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ควรหมั่ น ท� ำ บุ ญ
สวดมนต์ ไหว้พระ 9 วัด ท�ำทานกับสัตว์ หรือบริจาค
โลหิต ฯลฯ

ตามความเชื่อวิธีแก้ปีชงของชาวจีนที่นิยมปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน
คือการไปไหว้เทพเจ้า “ไท้ส่วยเอี๊ย” ที่วัดจีนใกล้บ้าน เพื่อสะเดาะเคราะห์
แก้ ไขดวงชะตาให้ร้ายกลับกลายเป็นดี และเกิดความมั่งมีศรีสุขตลอดทั้งปี
ทีม่ า : https://horoscope.trueid.net, https://www.sanook.com

FORTUNE
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Product & Promotion

ค็อกพิทร่วมกับสงวนออโต้คาร์
เปิดศูนย์บริการแห่งใหม่ 3 สาขา ส่งท้ายปี
ตอกย�ำ้ การเป็นศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรอย่างแท้จริง

ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรค็อกพิท (COCKPIT) ภายใต้การดูแลโดยบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ร่วมกับ บริษัท สงวนออโต้คาร์ จ�ำกัด เดินหน้าขยาย 3 สาขาใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ สาขาบางใหญ่
สาขาเอกชัย-บางบอน และสาขาราชพฤกษ์ ส่งท้ายปี พ.ศ. 2564 เพิ่มความสะดวกในการให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุม
มากขึ้ น ตอกย�้ ำ เป้ า หมายสู ่ ก ารเป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ารรถยนต์ ค รบวงจรที่ พ ร้ อ มจะอยู ่ คู ่ ชี วิ ต รถคุ ณ ตลอดการเดิ น ทาง หรื อ
“Total Car Life Partner”
กลุ ่ ม บริ ษั ท สงวนออโต้ ค าร์ มั่ น ใจและเดิ น หน้ า เติ บ โตพร้ อ มกั บ บริ ด จสโตน ล่ า สุ ด เปิ ด สาขาใหม่ ใ นกรุ ง เทพฯ
และปริมณฑล ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเมื่อรวมกับสาขาถนน 340 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี
และอี ก 3 สาขาที่ จั ง หวั ด ชุ ม พร ภายใต้ บ ริ ษั ท สงวนยางยนต์ ชุ ม พร จ� ำ กั ด จึ ง เป็ น ดี ล เลอร์ ร ายใหญ่
ของบริ ด จสโตนและมี ส าขาเครื อ ข่ า ยของศู น ย์ บ ริ ก ารค็ อ กพิ ท มากที่ สุ ด พร้ อ มกั น นี้ ยั ง ตอกย�้ ำ
การให้บริการด้านศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรที่ทันสมัย ด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นน�ำคุณภาพสูง
และครบครั น และที ม ช่ า งมื อ อาชี พ ที่ พ ร้ อ มให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแก่ ผู ้ ใ ช้ ร ถยนต์
เพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่คุ้มค่า สะดวกสบาย และ
ปลอดภัยให้แก่ทกุ ชีวติ ในรถยนต์
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COCKPIT สาขาบางใหญ่

ค็ อ กพิ ท (COCKPIT) เป็ น ศู น ย์ บ ริ ก าร
รถยนต์ ค รบวงจรในประเทศไทยมากว่ า
31 ปี มีสาขามากกว่า 270 แห่งทั่วประเทศ
พร้ อ มจะก้ า วสู ่ ก ารเป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ารรถยนต์
ที่ จ ะอยู ่ คู ่ ชี วิ ต รถคุ ณ ตลอดการเดิ น ทาง
เพือ่ เพิม่ ความสุขให้กบั ทุกชีวติ ในรถยนต์
เพื่อนๆ สามารถมาใช้บริการกับค็อกพิท
กลุ ่ ม บริ ษั ท สงวนออโต้ ค าร์ ทั้ ง 7 สาขา
ได้แก่ สาขาถนน 340 บางบัวทอง-สุพรรณบุรี
สาขาบางใหญ่ สาขาเอกชั ย -บางบอน
สาขาราชพฤกษ์ และอี ก 3 สาขาในจั ง หวั ด
ชุ ม พร ได้ แ ล้ ว วั น นี้ … ฝากบอกต่ อ คนรู ้ จั ก
กันด้วยนะคะ

COCKPIT สาขาเอกชัย-บางบอน

COCKPIT สาขาราชพฤกษ์
PRODUCT & PROMOTION

31

Intrend Inside

ก้าวสู่
โลกอนาคต
กับ Metaverse
คอลั ม น์ Intrend Inside ฉบั บ นี้
เราจะพาเพือ่ นๆ ก้าวเข้าสูโ่ ลกอนาคต
ไปท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ Metaverse
เทคโนโลยี ที่ บ ริ ษั ท ด้ า นเทคโนโลยี
นักการตลาด และนักวิเคราะห์ ก�ำลัง
พูดถึงกันเป็นอย่างมาก ว่าจะเป็น
สิ่งล�้ำยุคในโลกอนาคตกันค่ะ

Metaverse (เมทาเวิร์ส) คืออะไร
คือแนวคิดทีน่ ำ� โลกจริงกับโลกเสมือนมารวมไว้ดว้ ยกันในพืน้ ทีอ่ อนไลน์
ส่วนกลาง ช่วยให้ผคู้ นมีปฏิสมั พันธ์ได้จริง ไม่เพียงแต่มองผ่านจอเท่านัน้
เช่น การท�ำงาน เล่นเกมส์ ชมคอนเสิร์ต ชมภาพยนตร์ รวมถึงการ
ออกไปสังสรรค์กับเพื่อน ผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยี
VR, AR, แอปพลิ เ คชั น บนสมาร์ ต โฟน และเทคโนโลยี อื่ น ๆ
ซึ่ ง นั ก วิ เ คราะห์ ด ้ า นเทคโนโลยี ม องว่ า Metaverse เป็ น เหมื อ น
วิวัฒนาการของการเชื่อมต่อระหว่างผู้คนไปอีกขั้นหนึ่ง ท�ำให้ผู้คน
ใช้ชีวิตร่วมกันในโลกเสมือนจริงได้เหมือนกับที่ใช้ชีวิตในโลกจริง
อย่างการซือ้ ของหรือการใช้สอื่ สังคมออนไลน์
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ท�ำไม Metaverse จึงกลายเป็นเรื่องส�ำคัญ
Metaverse สร้างความตื่นเต้นให้กับหมู่นักลงทุนและบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเทคโนโลยีนี้ ได้เข้าใกล้
ความเป็นจริงแล้ว จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี VR และการเชื่อมต่อ เราสามารถท�ำกิจกรรมได้หลากหลายใน Metaverse
ตั้งแต่การเข้าชมคอนเสิร์ตเสมือนจริง เที่ยวออนไลน์ ชมหรือผลิตผลงานศิลปะ ไปจนถึงลองหรือซื้อเสื้อผ้าดิจิทัล และ Metaverse
ยังอาจเป็นจุดเปลี่ยนของการท�ำงานจากบ้านที่มีมากขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยพนักงานอาจประชุม
ร่วมกันได้ทสี่ ำ� นักงานแบบเสมือนจริง แทนการประชุมผ่านหน้าจอวิดโี อเหมือนในปัจจุบนั โดยบริษทั ขนาดใหญ่ทกี่ ำ� ลังให้ความส�ำคัญ
กับ Metaverse ได้แก่

Facebook
ได้สร้างแอปพลิเคชันการประชุมผ่าน VR ทีช่ อื่ ว่า เวิรก์ เพลซ (Workplace) และแอปพลิเคชัน
ส�ำหรับการเข้าสังคมทีช่ อื่ ว่า ฮอไรซอน (Horizon) โดยทัง้ สองแอปพลิเคชันนี้ ได้ใช้ระบบตัวแทน
ผูใ้ ช้งานเสมือนจริง (Virtual Avatar System) รวมถึง VRChat ซึง่ เป็นแอปพลิเคชัน VR อีกตัวหนึง่
ทีน่ ำ� มาใช้งานในด้านการสังสรรค์และพูดคุยกันทางโลกออนไลน์ นอกจากนี้ Facebook ยังได้
ร่วมมือกับบริษทั อืน่ ในการพัฒนา Metaverse อีกด้วย

Nvidia
บริษัทผลิตชิปก็มีโครงการ Omniverse ซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างโลกและสิ่งแวดล้อม
เสมือนจริงของบริษัทใน Metaverse เช่นเดียวกับบริษัทอีกหลายแห่งก็มีโครงการ
สร้างโลกเสมือนจริงด้วยเช่นกัน โดยแนวทางส�ำคัญคือ โลกเสมือนจริงของแต่ละบริษทั
จะต้องเปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถท่องไปยัง Metaverse ของ
บริษทั หนึง่ ไปยังอีกบริษทั หนึง่ ได้โดยสะดวก คล้ายกับการทีผ่ ใู้ ช้งานสามารถเปลีย่ นจาก
เว็บเพจหนึง่ ไปยังอีกเว็บเพจหนึง่ ได้โดยง่าย
INTREND INSIDE
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Intrend Inside
Epic Games
ซึง่ เป็นบริษทั ทีผ่ ลิตเกม Fortnite ในช่วงไม่กปี่ มี านี้ ได้ขยายผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
นอกเหนือจากเกมส์ ให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตแนวใหม่ที่เกิดจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีการจัดคอนเสิร์ต จัดงานประชาสัมพันธ์
สินค้าต่างๆ ผ่านโลกออนไลน์ รวมถึงพัฒนาและขยายโลกดิจทิ ลั ของ Fortnite
เองด้วย

Unity
บริ ษั ท ที่ พั ฒ นาด้ า นสามมิ ติ ก็ ก� ำ ลั ง ลงทุ น ใน “คู ่ แ ฝดดิ จิ ทั ล ”
โมเดลดิจิทัลของทรัพย์สินทางกายภาพ เช่น อาคาร โครงสร้าง
พืน้ ฐาน ไปจนถึงเมือง ซึง่ นอกจากเป็นการจ�ำลองทางกายภาพ
ใน 3 มิตแิ ล้ว ยังมีการเชือ่ มโยงข้อมูลผ่านอุปกรณ์เซ็นเซอร์ โดรน
หรืออินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IOT) อย่างต่อเนื่องในระหว่าง
การใช้งาน เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ รวมถึง
ประสิทธิภาพการท�ำงานโดยใช้การวิเคราะห์ขนั้ สูง

เทคโนโลยีนี้มีอยู่จริงหรือยัง
ถึงแม้ว่าในตอนนี้ Metaverse ที่ถูกพูดถึงกันอยู่นั้นจะยังเป็น
เรื่ อ งของแนวคิ ด ที่ ยั ง ไม่ เ ห็ น เป็ น รู ป ธรรมอย่ า งชั ด เจนนั ก
และไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นย�ำว่าจะเกิดขึ้นจริง
ภายใน 5 ปี หรือ 10 ปีหรือไม่ แต่แนวคิดนี้ เป็นสิ่งที่น่าสนใจ
พอสมควร เพราะการประกาศก้าวเข้าสู่ Metaverse ของบริษทั
เทคโนโลยี ชื่ อ ดั ง และองค์ ก รใหญ่ ทั้ ง หลาย และนอกจากนี้
ในช่วงทีผ่ า่ นมา เทคโนโลยี VR มีความก้าวหน้าขึน้ เป็นอย่างมาก
มีแว่นตาส�ำหรับเล่นเกมส์ AR ทีท่ นั สมัย สามารถท�ำให้ผใู้ ช้งาน
เห็ น ภาพสามมิ ติ ไ ด้ ใ นขณะที่ ก� ำ ลั ง เข้ า ไปในโลกเสมื อ นจริ ง
รวมถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ Cryptocurrency
ก็พอท�ำให้เห็นว่า Metaverse ก็เป็นเทคโนโลยีทธี่ รุ กิจหลากหลาย
ประเภทก�ำลังจับตามองและหาโอกาสเข้าไปทดลองท�ำอยูเ่ ช่นกัน
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ทีม่ า : https://bbc.in/3vS51iS https://thematter.co/social/what-is-metaverse-facebook/158803
https://www.voathai.com/a/what-metaverse-how-will-it-work-explainer/6297369.html
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ใส่แท็บเล็ต จากบริดจ

ค�ำถาม
ข้อใดไม่ ใช่ประโยชน์ของการใช้ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์?
1 ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
2 ได้ใช้พลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
3 ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า
4 ช่วยควบคุมกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า

จ�ำนวน

60 รางวัล

(ท่านละ 1 รางวัล)

คลิกทีน่ เี่ พือ่ ตอบค�ำถาม

Click
ร่วมสนุกได้
ตัง้ แต่วนั นี้ ถึง
31 มกราคม 2565

เฉลยค�ำถามจากวารสาร Close-To Vo.15/2021
ค�ำถาม : หลัก 3S ซึง่ เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญด้านความปลอดภัย
ในการปฏิบตั งิ านของบริดจสโตน ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
เฉลย : 3. SEIRI สะสาง, SEITON สะดวก และ SEISO สะอาด
คลิกดูรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด 60 ท่าน ได้ที่นี่

B-Quiz
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