
Hino Motors, Ltd.
3-1-1 Hinodai, Hino-shi, Tokyo, 191-8660, Japan

Printed in Japan

ฉลองปท่ี 20 ของ 
HINO Cares – ดวยความขอบคุณ

HINO Cares กอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 2007 และไดดําเนินงานมาจนถึงฉบับท่ี 20 

ขอขอบพระคุณตอการสนับสนุนท่ีอบอุนอยางตอเนื่องจากลูกคาผูมีอุปการะ

คุณทุกทาน เราดีใจเปนอยางยิ่งที่ไดรายงานขาวท่ี Hino ไดรับชัยชนะเปน

ครั้งที่ 22 จากการแขงขันดาการแรลลี่ตั้งแตลงแขงขันครั้งแรกในป ค.ศ. 

1991 เราขอใหทุกทานยังคงติดตามผลงานของ Hino ตอไป

ฉบับน้ีมาพรอมกับกระดาษพับ

ซึ่งจําลองแบบรถที่ใชในดาการ

ของ HINO ป 2013!

2013

Cares
ฉบับที่ 020

ตราสินคาระดับโลกสําหรับลูกคาทุกทาน

การดูแลบํารุงรักษาอยางเขาใจ
การตรวจเช็คยางรถของคุณ

ตรวจเช็คการสึกหรอของยางรถ

ตรวจเช็ความีการสึกหรอผิดปกติของดอกยางรถหรือไม ถาพบบางอยาง

ท่ีผิดปกติ ใหนํารถขอทานเขาศูนยบริการของ Hino ท่ีอยูใกลบานคุณ 

เพ่ือการตรวจเช็คและการดูแลบํารุงรักษา

ตรวจเช็คความลึกของรองดอกยาง

ตรวจเช็คความลึกรองดอกยางคงเหลือของคุณ ถาคุณเห็นสัญลักษณ

ตัววัดความสึกหรอของยางที่แสดงดวยรูปสามเหล่ียมตามตําแหนงที่ถูก

กําหนดไว น่ันแสดงวาคุณจะตองเปลี่ยนยางเสนใหม จะเปนอันตราย

มากถาคุณขับเคลี่อนรถของคุณหลังจากที่สัญลักษณตัววัดความสึกหรอ

ของยางไดปรากฎใหเห็น  เพราะยางรถคุณจะมีโอกาสเสี่ยงตอการลื่น

ไถลไดงายมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาขับอยูบนทางดวน ตรวจเช็ค

ความลึกของรองดอกยางของคุณ และถาความลึกของรองดอกยางตื้น

มากตามที่อธิบายไวในคูมือของเจาของรถ ใหหยุดการขับข่ีรถของคุณ

เพราะมันเปนส่ิงที่อันตรายมากที่จะขับข่ีภายใตเงื่อนไขดังกลาว

วันน้ีเราจะอธิบายถึงการตรวจเช็คยางรถของคุณ ยางรถเปนสวนเดียวท่ีตองสัมผัสกับพ้ืนผิวถนนอยูตลอดเวลา ดังนั้นยางรถจึงเปนสวนท่ีสําคัญท่ีทํา

หนาท่ีแบบรับน้ําหนักอยางตอเนื่อง ความดันลมยางที่ไมเหมาะสม อาจจะเปนสาเหตุทําใหยางรถของคุณสึกหรอกอนท่ียางจะหมดอายุการใชงานตาม

ปกติหรือเกิดการเสียรูปของผิวหนายาง และสามารถทําใหยางรถของคุณไดรับความเสียหายไดงาย นอกเหนือจากผลกระทบดานความปลอดภัย 

ความดันลมยางตํ่าจะเพิ่มแรงเสียดทานในการขับเคลื่อนและทําใหมีผลกระทบตอประสิทธิภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิง เราเชื่อวากระบวนการตรวจเช็คที่

เราอธิบายในท่ีน้ีเปนการตรวจเช็คแบบงายมาก เริ่มปฏิบัติตั้งแตวันน้ีเพ่ือความปลอดภัยของคุณ และเพิ่มประสิทธิภาพของนํ้ามันเช้ือเพลิงในทุกๆ วัน

การตรวจเช็ครอยฉีกขาดและความเสียหายอ่ืนๆ บนยางรถ

ตรวจเช็คดูวาดอกยางรถของคุณและแกมยางมีรอยฉีกขาดและไดรับ

ความเสียหายหรือไม ตรวจเช็คยางรถใหท่ัวรอบวงเพื่อใหแนใจวาไมมี

ตะปู เศษหิน หรือวัสดุอื่นๆ ติดอยูในพ้ืนผิวของดอกยางและแกมยาง ถา

พบวายางไดรับความเสียหายลึกลงไปจนถึงเสนตีเกลียวเสริมยาง หรือ

ถาเสนตีเกลียวเสริมยางโผลออกมาใหเห็น น่ันหมายความวายางรถของ

คุณขาดโครงสรางท่ีแข็งแรง และอาจจะระเบิดได
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รอยฉกีขาดและ
เสียหาย

สัญลกัษณตวัวัดความ
สึกหรอของยางทีอ่ยู 
บรเิวณแก มยาง

ตาํแหนงสญัลกัษณตวั
วัดความสึกหรอของยาง

การสกึหรอทีผิ่ด
ปกติ

ดอกยางละเอยีด ดอกบัง้ ดอกยางแบบผสม

ตรวจเชค็ประจาํวัน 
(กอนขับ)

1,000 
กโิลเมตร

5,000 
กโิลเมตร

ทุกเดอืน
ทุกๆ 

3 เดอืน
ทุกๆ 

12 เดอืน

การตรวจเช็คยาง   ระยะเวลาการบริการ: 

ตรวจเช็คความดันลมยาง

ในการตรวจเช็คประจําวันของคุณ ใหเช็คดวยสายตาดูวายางของคุณมี

การเปลี่ยนรูปหรือไม อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ควรใชเครื่องวัดความ

ดันลมยางตรวจวัดความดันลมยางทุกเสน รวมถึงอะไหลยาง ถาระดับ

ความดันลมยางตํ่าลง ใหเติมลมยางตามระดับท่ีกําหนดไว นอกจากนี้ 

การตรวจเช็คและวัดระดับความดันลมยางควรกระทําในขณะท่ียางเย็นอยู 

(หามปลอยลมยางออก เมื่อความดันลมยางสูงขึ้นเพราะความรอนท่ีเกิด

ข้ึนหลังจากที่รถไดรับการขับเคลื่อน) หลังจากที่ตรวจเช็คความดันลม

ยางและเติมลมยางของคุณตามระดับที่ไดกําหนดไวแลว  ใหเช็คดูวาฝา

วาวลยางถูกปดแนนสนิทหรือไม กรุณาดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวความดันลม

ยางท่ีถูกกําหนดไวในคูมือผูขับข่ี / เจาของรถ 
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ชื่อของ Yoshimasa Sugawara ไดรับการบันทึกในกินเนสบุควา “เขา

รวมในการแขงขันดาการแรลลี่มากที่สุดในประวัติศาสตร”*1 และทําลาย

สถิติของตัวเองในปน้ีโดยการเขารวมการแขงขันติดตอกันเปนครั้งที่ 33 

นอกจากนี้ชาง 4 คนในทีมถูกเลือกมาจากตัวแทนจําหนาย Hino ใน

ญี่ปุน เน่ืองจากมีทักษะทางเทคนิคและมีความกระตือรือรน ตัวแทน

จําหนายทองถิ่นก็ไดจัดตั้งฐานบริการในการแขงขัน ทําใหเกิดความรวม

มือกันอยางแทจริงภายในทีม โดยสมาชิกทุกคนของกลุมบริษัท Hino

รถบรรทุก Hino ท่ีเขารวมการแขงขันดาการแรลลี่ไดถูกดัดแปลงใหม

สําหรับการแขงขนัในครั้งนี้*2 รถคันท่ี 1 นําทีมโดย Yoshimasa 

Sugawara ไดติดตั้งดวยเครื่องยนต “J08C” (7.961 ลิตร) ท่ีควบคุมดวย

ระบบอิเลคทรอนิกส (คอมมอนเรล) — เปนครั้งแรกสําหรับ Hino ใน

ประวัติศาสตรการแขงขันดักการแรลลี่ จุดมุงหมายของทีมคือ ปรับปรุง

สมรรถภาพการหมุนของเครื่องยนตในระดับตํ่าไปจนถึงระดับกลางซึ่งดี

มากในการขามเนินทรายและภูมิประเทศที่ทุรกันดาร ระบบกันสะเทือน

ของรถถูกติดตั้งดวยเพลาท่ีทดกําลังดุมลอแบบ Hub Reduction (กลไก

ท่ีการทอนเกียรน้ันถูกรวมไวในศุนยลอเพื่อเพิ่มระยะหางจากตัวรถกับพ้ืน 

— ซึ่งเปนสวนสําคัญสําหรับการขับข่ีผานพ้ืนท่ีทุรกันดาร) เพลาน้ียังพอ

ดีกับดิสเบรคและลออลูมิเนียมที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและ

ทําใหน้ําหนักเบาลง ดานทายตัวรถท้ังสองคันน้ันถูกติดตั้งบนโครงรถ

ดวยการใชโครงสรางแบบโครงยอยและนํ้าหนักเบา นอกจากนี้แลวขอ

ตอของโครงยังถูกออกแบบมาใหสามารถขยับไดเพื่อที่จะไดสามารถดูด

ซับแรงช็อกจากถนนไดมากขึ้น โดยปท่ีแลวน้ันทําจากแผงคารบอนและ

มีผาใบอยูดานบน

และอีกครั้งที่ปน้ี HINO TEAM SUGAWARA ไดใชประโยชนจาก

ประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีท้ังหมด และความหลงใหลในความทาทาย

ท่ีการแขงขันแรลลี่น้ีมีให รถบรรทุก HINO500 ซีรีส ท้ัง 2 คันท่ีได

แขงขันในสภาวะสุดขั้วน้ีสามารถประสบความสําเร็จในการตรงเขาเสน

ชัยเปนครั้งที่ 22 ตั้งแตท่ีบริษัทไดเขารวมการแขงขันครั้งแรก*3 รถคันท่ี 

2 ท่ีขับโดย Teruhito Sugawara เขามาเปนอันดับท่ี 19 จากทั้งหมด 

75 คัน และชนะการแขงขันในรุนตํ่ากวา 10 ลิตร  ซึ่งหลายคันตองเติม

พลังเครื่องยนตระหวางการแขงขันซ่ึงทําใหตองหยุดชะงักระหวางการ

แขงขันเกือบ 2 ครั้ง นับเปนชัยชนะครั้งที่ 4 ติดตอกันในรุนน้ี และเปน

ความสําเร็จที่นาตื่นเตนอยางแทจริง รถคันท่ี 1 เปนท่ี 4 ในรุนตํ่ากวา 10 

ลิตรและเขาเสนชัยลาํดับท่ี 31 แซงรถ 16 คันในสวนท่ีเปนเนินทรายใน

สนามท่ี 4 รถบรรทุกทําใหเราคิดถึงความเปนไปไดวาเครื่องยนต

ดัดแปลงนั้นจะถูกใชสําหรับการแขงขันในปตอไป โปรดเขาเยี่ยมชม 

Hino-Global เว็บไซดเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของการแขงขันท่ีสุดขั้ว

ในครั้งนี้ 

รถคันท่ี 1 มาถึงที่แทน

ทายรถคันท่ี 1 ถูกซอมแซม

รถคันท่ี 2 ไดรับรางวัลชนะเลิศในรุนตํ่ากวา 10 ลิตร

Yoshimasa (ซาย) และ Teruhito Sugawara (ขวา) 
จับมือกับ Kazuo Okamoto (กลาง) ประธานบริษัท Hino 
ผูซึ่งมาแสดงความยินดีกับทีม

รถบรรทุกของทีมจบการแขงขันท่ีสนามแขงแบบภูเขาใกลเมืองคอรโดบาดวยฟอรมท่ีดี

เรามัน่ใจวาผูอานของเราหลายคนตางกต็ืน่เตนท่ีจะเหน็การแขงขนัท่ีรอน

แรงของดาการแรลลี่ในทุกๆ เดือนมกราคม Hino เขารวมการแขงขันดา

การแรลลี่เปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1991 และในป ค.ศ. 1997 น้ัน บริษัท

ไดสงรถบรรทุก 3 คันเขารวมในการแขงขัน และกลายเปนบริษัทแรกใน

ประวัติศาสตรของการแขงขันแรลลี่ท่ีไดรับชัยชนะท้ังที่1, 2 และ 3 ในรุน

เดียวกัน ซึ่งทําให Hino ชนะการแขงขัน 12 ครั้งใน 13 ปในรุน

เครื่องยนตตํ่ากวา 10 ลิตรตั้งแตเปดตัวในป ค.ศ. 1996 และถูกยกยอง

ใหเปนผูมีอิทธิพลท่ีแทจริงในหมูผูเขาแขงขันประเภทรถบรรทุก

ในการแขงแรลลี่ป ค.ศ. 2013 นับเปนปท่ี 22 ท่ีบริษัทไดเขารวมการ

แขงขัน โดยการแขงขันน้ันเริ่มจากเปรู อารเจนตินา และสิ้นสุดที่ชิลี เริ่ม

แขงขันเมื่อวันท่ี 5 มกราคม และสิ้นสุดการแขงขันวันท่ี 20 มกราคม 

ค.ศ. 2013 การแขงขันดาการแรลลี่ในปน้ี — นับเปนการแขงขันท่ีทรหด

ท่ีสุดในโลก — และมีความเขมขนกวาท่ีผานมา น่ีคือการแขงขันท่ีสุดขั้ว

ท่ีผูเขาแขงขันตองขามทะเลทรายขนาดใหญตั้งแตเริ่มตน ขามเทือกเขา

แอนดีสในชวงกลางของการแขงขัน และผานทะเลทราย Atacama — 

ซึ่งวากันวาเปนจุดที่แหงแลงที่สุดในโลก — กอนท่ีจะถึงเสนชัย มีผูเขา

แขงขันท้ังหมดจํานวน 449 คนในปน้ี ซึ่งมีท้ังประเภทรถมอเตอรไซค 

รถยนต มอเตอรไซค4 ลอ และรถบรรทุก 75 คัน และก็เปนอีกครั้งในปน้ี

ท่ี Hino เขารวมการแขงขันกับทีม Sugawara ซึ่งนําโดยทีมผูขับข่ีพอ

ลูก Yoshimasa และ Teruhito Sugawara ในนาม HINO TEAM 

SUGAWARA และนํารถบรรทุก HINO500 ซีรีส 2 คันเขารวมการแขงขัน 

HINO TEAM SUGAWARA
ชนะการแขงขันเปนคร้ังที่ 4 ติดตอกันใน
รุนต่ํากวา 10 ลิตร ตรงเขาเสนชัยเปน
คร้ังท่ี 22 ในการแขงขันดาการแรลล่ี
ป ค.ศ. 2013 ประเภทรถบรรทุก

งานดําเนินไปอยางตอเนื่องจนดึกที่คายพักชั่วคราวของทีม Hino

ทีมชางมารวมตัวกันเพ่ือประชุมวางแผน

ทีมผูขับข่ีระมัดระวังเปน
พิเศษระหวางแขงขันท่ี
สนามแขงประเทศเปรู

ความยอดเยี่ยมของทีมชางยนตของ Hino 

Teruhito Sugawara มาถึง ณ คายพักชั่วคราวในคาลามา

*1: Yoshimasa Sugawara ไดลงทะเบียนเขาแขงขันในป ค.ศ. 2008 ซึ่งถูกยกเลิก

เน่ืองจากสถานการณความไมมั่งคงทางการเมือง แตผูจัดงานก็จําไดวาไดลงทะเบียน

เขารวมแขงขันในปน้ัน

*2: น่ีเปนการดัดแปลงพิเศษสําหรับพาหนะท่ีใชในการแขงขันเทาน้ันและไมมีการผลิต

จํานวนมากเพ่ือการคา

*3: ครั้งนี้เปนการเขารมแขงขันของบริษัทเปนครั้งที่ 22 ตั้งแตป ค.ศ.1991 ยกเวนป ค.ศ. 

2008 ท่ีการแขงขันไดถูกยกเลิกไป



เปนฉบับพิเศษในตลาดอเมริกาเหนือ 
ซึ่งมีการสัมภาษณผูจัดจําหนายใน
ประเทศและลูกคาของในหนาท่ีกลาวถึง
เทคโนโลยีของ Hino เรารวมเรื่องราว
ของรถบรรทุก Hino ท่ีบันทึกระยะทาง
ได 2.73 ลานกิโลเมตร แสดงใหเห็น
ถึงระดับของความแมนยําท่ีมีอยูในรถ
บรรทุก Hino

ขอขอบพระคุณลูกคาของเราทุกทานที่
ใหการสนบัสนนุมาโดยตลอด ฉบบันีน้บั
เปนฉบบัที ่20 ของ HINO Cares
เราอยากใชโอกาสน้ียอนกลบัไปมอง
เม่ือหกปทีแ่ลว

ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการะคุณทุกทาน ฉบับน้ีนับเปน

ฉบับท่ี 20 ของ HINO Cares เราไดเปดตัวฉบับท่ีระลึก

ฉบับแรกไปเมื่อป ค.ศ. 2007 และหลังจากนั้นในระยะ

เวลาภายในหกป เราไดตีพิมพอีกทั้งหมด 19 ฉบับเพ่ือ

ลูกคาของเราทั่วโลก อะไรคือวิสัยทัศนของ Hino? ส่ิงที่

อยูในเทคโนโลยีระดับโลกของ Hino คืออะไร? การ

พัฒนาการบริการของ Hino เปนอยางไร; บริการที่มีจุด

เริ่มตนจากการรวมเอาปรัชญาของเราท่ีเรียกวา “ลูกคา

ตองมากอน”? ใครคือลูกคาผูท่ีอุปถัมภ Hino? เหลาน้ีคือ

บางสวนของพ้ืนท่ีท่ีเราไดสํารวจตลอดการเดินทางของ

เราดวยการสนับสนุนจากผูคนจํานวนมาก  ขณะท่ีฉบับท่ี 

20 น้ีเปนแคเรื่องราวประวัติศาสตรธรรมดาๆ เรื่องหนึ่ง แต

เราเชื่อวาประวัติศาสตรของ HINO Cares จะเปนหน่ึงใน

ความสัมพันธท่ีดีท่ีเชื่อมตอ Hino กับลูกคาของเรา 

ขอบพระคุณทุกทานมากท่ีใหการสนับสนุน HINO Cares 

มาโดยตลอด

สอดแทรกวิสัยทัศนในการเพ่ิมยอด
ขายในตลาดลาตินอเมริกาของ Hino 
เรารายงานการเปดตัวของรถบรรทุก
ขนาดเล็กแบบ light – duty ใน
เม็กซิโกและงานสัมมนา Eco Drive 
ท่ีจัดขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศ
ปานามา นอกจากนี้ มีการแนะนํายาน
พาหนะระบบไฮบริดของ Hino ในหนา
ผลิตภัณฑ PICK UP! HINO ดวย

ิ ั ั ใ

ฉบับที่ 002

สามารถเยี่ยมชม HINO Cares ฉบับท่ีผานมาไดท่ี:  http://www.hino-global.com/about_us/hino_magazines/
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HINO300 ซีรีส – แกวตาดวงใจของ 
Hino (the apple of Hino’s eye) – 
เปนเรื่องเดนในฉบับน้ี ในหนาท่ีกลาว
ถึงเทคโนโลยีของ Hino เราไดนําเสนอ
จิตวิญญาณของนักออกแบบ Hino ผูท่ี
เอาใจใสตอการวัดการออกแบบที่ตอง
ใชความพยายามมากเพื่อใหบรรลุ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบรรทุก

O300 ี ี  

ฉบับที่ 007
ดาการแรลลี่สเปเชียล ป ค.ศ. 2009 
Hino ตรงเขาเสนชัยเปนครั้งที่ 18 
จากการแขงขันดาการแรลลี่ ในฉบับน้ี 
เรามองไปที่สาเหตุของการเขารวมการ
แขงขันดาการอยางตอเนื่องของ Hino 
รวมทั้งรายละเอียดของรถบรรทุกท่ีใช
ในการแขงขันดาการแรลลี่

 ่ี่ ป ี

ฉบับที่ 008
ในฉบับน้ีไดมีการแนะนําคอลัมนใหม
ท่ีชื่อวา “ทัศนะของ Hino” เรา
สัมภาษณประธานของ Hino คือคุณ 
Yoshio Shirai เกี่ยวกับความทาทาย
ท่ี Hino ตองเผชิญในการสงเสริม
ดวยการยึดถือสโลแกนที่วา “Hino 
คือตราสินคาระดับโลกสําหรับลูกคา
ท้ังหมด!”

ใ ั ้ีไ้  ี

ฉบับที่ 009
ฉบับน้ีไดมีการพาดหัววา “Hino ยังคง
ทาทายส่ิงใหมๆ อยางไมหยุดยั้ง” 
มองวา Hino จะนําขอมูลเทคโนโลยี
ใหมท่ีเกี่ยวของกับการใหความรวมมือ
และปฏิบัติใหสอดคลองกับส่ิงแวดลอม
และความปลอดภัยมาใชไดอยางไร 
รวมทั้งบทบาทหนาท่ีของการวิจัย
เทคโนโลยีและ H.Q.S (คุณภาพการ
บริการของ Hino) ของ Hino

ั ี้้ไ  ี ั

ฉบับที่ 010
เปนฉบับพิเศษ เรื่องหลักๆ ในฉบับน้ี
เกี่ยวกับการอุทิศอยางตอเนื่องของ 
Hino เพื่อความนาเช่ือถือ บทความ
เกี่ยวกับการดูแลลูกคา เน้ือหาสําคัญ
ของธุรกิจ Hino และชิ้นสวนอะไหลท่ี
มีคุณภาพซึ่งมีบทบาทในการเพ่ิม
ศักยภาพในผลิตภัณฑของ Hino

ปป ัั ิ ศ ่ื่ื่

ฉบับที่ 011
ในป ค.ศ. 1995 Hino กลายมาเปนผู
ผลิตรถบรรทุกรายแรกในโลก มีการ
แนะนําการควบคุมดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเรียกวา ระบบหัวฉีด
น้ํามันแบบคอมมอนเรลในเครื่องยนต
ของรถบรรทุกแบบ medium-duty 
(เครื่องยนต J-ซีรีส) เราไดเก็บบันทึก
นวัตกรรมอยางไมหยุดยั้งที่ Hino 
เพื่อการพัฒนาเครื่องยนตท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง

ใ ป 99

ฉบับที่ 006

มอเตอรโชวท่ีจัดขึ้นในประเทศญี่ปุน
เปนเรื่องเดนในฉบับน้ี ตลอดจนการ
ดําเนินงานโดยฝายประชาสัมพันธของ 
Hino และฝายธุรการภายนอก 
นอกจากนี้ยังอธิบายการปฏิบัติงานของ
ฝายช้ินสวนอะไหลตางประเทศและ
บริการ ซึ่งเปนรากฐานของคุณภาพ
ระดับสูงของ Hino หลังบริการการขาย

โ  ่ี่ ั ้ึ้ ใ

ฉบับที่ 003
ในฉบับน้ี เราเนนในเร่ืองความตั้งใจ
ความมุงมั่นของ Hino เกี่ยวกับการ
ขนสงที่มีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับ
งานทรานสปอรต แฟร ท่ีจัดขึ้นใน
ประเทศชิลี และครบรอบ 25 ปของ
บริษัท PT. Hino Motors 
Manufacturing Indonesia และ
บริษัท PT. Hino Motors Sales 
Indonesia

ใ ั ้ี้  ใ ื่

ฉบับที่ 004
ในหนาท่ีกลาวถึงเทคโนโลยีของ Hino 
เราเปดตัวรูปลักษณและการออกแบบ
ของรถ Hino ท่ีเกิดจากการดําเนินตาม 
“เทคโนโลยีประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง” 
ของเรา ฉบับน้ีไดกลาวถึงซีรีสท่ี “ขับ
เคลื่อนแบบประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง” 
ท่ีกําลังจะออกครั้งแรก

ใ  ่ี่  ึ โ

ฉบับที่ 005

ฉบับน้ีสํารวจเกี่ยวกับปรัชญาท่ีเรียกวา 
“ลูกคาตองมากอน” ท่ี Hino ถือมั่นยึด
มั่นมาโดยตลอด  และปรัชญาน้ีจะ
สะทอนใหเห็นวิวัฒนาการของ 
HINO700 ซีรีสไดอยางไร นอกจากนี้
ยังรวมบทความเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อ
การสนับสนุนลูกคาและหน่ึงในศูนย
บริการของโลกที่ใหญท่ีสุด (ในเวลา
น้ัน) ท่ีเปดใหบริการในประเทศโอมาน

ั ี้้ ํ ่ี่ ั ป

ฉบับที่ 012
ฉบับน้ีรายงานเกี่ยวกับวิสัยทัศน “ยาน
พาหนะท่ีดีท่ีสุดในระดับภูมิภาค” เพื่อ
จัดสรรรถบรรทุกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อ
รองรับตลาดในแตละประเทศ รวมถึง 
Customer Technical Center ท่ีเสนอ
โอกาสใหมีการทดสอบยานพาหนะท่ี
ติดตั้งดวยเทคโนโลยีลาสุดของ Hino

ั ี้้ ่ี่ ั ิ

ฉบับที่ 013
จุดสนใจอยูท่ีการอุทิศตนอยางแนวแน
ของ Hino เพื่อคุณภาพและวิธีการตอบ
สนองความตองการของลูกคาของ 
Hino โดยการจัดหาผลิตภัณฑท่ีมี
คุณภาพสูง รายงานเกี่ยวกับความหลาก
หลายของกิจกรรมที่ Hino ดําเนินการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการหลัง
การขายรวมถึงการใหการสนับสนุนโดย
รวมทั้งหมด

ใ  ่ี่ ิ

ฉบับที่ 014
น่ีเปน ดาการแรลลี่สเปเชียล ครั้งที่สอง 
ตั้งแตท่ี Hino เขารวมการแขงแรลลี่น้ี
เปนครั้งแรกในป ค.ศ.1991 จนถึงบัดนี้
นับเปนจํานวน 20 ครั้งที่ไดเขารวมการ
แขงขัน เรามองยอนกลับไปท่ีการ
แขงขันท้ังหมด 20 ครั้ง และพิจารณา
ดูวาการแขงขันดาการแรลลี่น้ีมีความ
หมายตอ Hino อยางไรบาง

่ี่ ป  ่ี่ ป

ฉบับที่ 015
น่ีเปนฉบับพิเศษที่ดึงดูดความสนใจ
ไปท่ี “นิว HINO300 ซีรีส” ของ 
Hino เปนฉบับท่ีรายงานโดยละเอียด
เกี่ยวกับรถบรรทุก นิว HINO300 ซี
รีส ยานพาหนะท่ีเต็มไปดวยความนา
หลงไหลและเทคโนโลยีใหมลาสุด
ของ Hino

่่ี่นีี ปปเปนฉบััับพิิเศ ีีษท่่่ี ึ่ ึ่ดึงด

ฉบับที่ 016
กิจกรรมสนับสนุนลูกคาของ Hino ถือ
เปนเรื่องเดนในฉบับน้ี ตลอดถึง
บทความเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ ท่ี 
Hino ไดสนับสนุนโดยยึดหลักของ
ปรัชญาท่ีเรียกวา “ลูกคาตองมากอน” 
ซึ่งเปนปรัชญาท่ีถูกใชไปท่ัวโลกเพื่อ
เสริมสรางความสัมพันธและความไว
วางใจใหกับลูกคา

ิกิจกรรมสนััับสนนลกคา

ฉบับที่ 017
HINO Cares ไดมีการพลิกโฉมใหม
ในฉบับน้ี น่ีเปนฉบับแรกท่ีเนนความ
สําคัญในเรื่องการขยายความนิยมซึ่ง
อยูในหนา “ความคิดเห็นจากผูใช 
Hino”

HINHINO CO Care ไไs ไ ดมีีีการพ

ฉบับที่ 018
ฉบับน้ีเปนฉบับพิเศษที่มุงเนนไปใน
เรื่องของการประชุม Hino โลก 2012 
จะกลาวถึงเรื่องของรายงานการ
ประชุมท่ีจัดข้ึนในเดือนตุลาคม ค.ศ. 
2012 และวิธีการที่จะชวยแบงปน
วิสัยทัศนและกลยุทธของ Hino

ััฉบั ีีบน้้้ี ปปเปนฉ ับัับ ิพิเศษที

ฉบับที่ 019

ป ั ิ ใ

ฉบับที่ 001



Yue Lee Supply Chain Limited ใหบริการขนสงและการจัดการโลจิสติ

กสระหวางฮองกงและจีนแผนดินใหญ ลูกคาสําคัญๆ น้ันคือบริษัทญ่ีปุน 

เน่ืองจากบริษัทเปนผูใหบริการการขนสงผลิตภัณฑเทคโนโลยีชั้นสูงใน

ฮองกง เพื่อใหไดตามมาตรฐานที่เขมงวดในการขนสงผลิตภัณฑ

เทคโนโลยีชั้นสูงนั้น Yue Lee ถูกรองขอใหยกระดับพาหนะขนสงอยาง

ตอเนื่อง เมื่อตนปน้ีก็ไดซื้อรถแทรกเตอร HINO700 Euro 5 รุนใหมอีก 

2 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและตอบสนองความตองการ

ของลูกคา

คุณ Law Wai Luen, กรรมการผูจัดการของ Yue Lee Supply Chain 

Limited กลาววา “ความเชื่อมั่นของเราในผลิตภัณฑของ Hino น้ันมา

จากประสบการณท่ีนาท่ึงจากการใชงานผลิตภัณฑของ Hino ในธุรกิจ

ของเรา ขอบคุณสําหรับความทนทานของรถบรรทุก Hino ท่ีชวยใหเรา

ประหยัดคาซอมบํารุงและตนทุนในการปฏิบัติงานไดอยางสูง” คุณ Law 

กลาวตอวา “มากกวา 80-90 % ของลูกคาเราเปนบริษัทญ่ีปุนท่ีเขมงวด

ในเร่ืองของมาตรฐานของรถมาก Hino สามารถตอบสนองความตองการ

ของพวกเขาไดเพราะเปนย่ีหอที่เปนท่ีรูจักและมีคุณภาพเยี่ยม ซึ่งก็ชวย

อธิบายวา ทําไมพวกเขายังคงเรียกรองใหเราใชรถบรรทุก Hino ตอไป”

Yue Lee Supply Chain Limited ดําเนินงานในการบริการขนสง

“เราเช่ือม่ันในรถบรรทกุ Hino ในการขนสง
ผลติภัณฑเทคโนโลยีสงูทีมี่ราคาแพงและมาแขง”

Mr. Law Wai Luen

ฮองกง Yue Lee Supply Chain Limited

ความคิดเห็นจากผู ใช  HINO 1

คุณ Law Wai Luen / 
กรรมการผูจัดการ

ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชั้นสูงอยางมืออาชีพ รวมทั้งชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกส 

เลนสคุณภาพสูง และอุปกรณทางการแพทย นอกจากนี้แลวยังไดรับ

มอบหมายจาก Hong Kong Jockey Club ใหทําการขนสงสัตวท่ีทําเงิน

ไดมากที่สุดชนิดหนึ่งระหวางฮองกงและจีนแผนดินใหญ น่ันก็คือ มาแขง 

ดังนั้นแลวเครื่องมือในการขนสงจะเขมงวดกวาท่ีอื่น ในการท่ีจะดํารง

ความสามารถในการแขงขันการขนสงผลิตภัณฑมูลคามหาศาลน้ัน คุณ 

Law ไดซื้อรถแทรกเตอร HINO700 Euro 5 ใหม ซึ่งไดรับการตกแตง

อยางดีดวยระบบชวงลางถุงลมและเกียรอัตโนมัติ ความมั่นคงในการ

ขับข่ีรถที่ไดจากตัวดูดซับแรงช็อกนั้นถือเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดสําหรับการ

ขนสงผลิตภัณฑมูลคามหาศาล เชน ผลิตภัณฑเทคโนโลยีชั้นสูงและมา

แขง ตนแบบใหมของ Hino สามารถตอบสนองความตองการไดท้ังหมด 

คุณ Man พนักงานขับรถผูมีประสบการณแหง Yue Lee Supply Chain 

Limited เชื่อวา ความนาเช่ือถือเปนมูลคาพ้ืนฐานของรถบรรทุก Hino 

และดวยระบบเกียรอัตโนมัติใหมของ HINO700 เขาสามารถขับรถได

งายข้ึน เขากลาววา “ตอนนี้ผมสามารถเพงความสนใจไปท่ีสภาพถนน

เพื่อใหแนใจถึงความปลอดภัย ในขณะท่ีผมยังคงรูสึกมีพลังหลังจากขับ

รถมาทั้งวัน”

กรณีของ Yue Lee Supply Chain Limited นับเปนตัวอยางท่ีดีท่ีเห็นได

ชัดวา Hino น้ันเปนบริษัทท่ีใสใจในผูคน โดยการมอบคุณคาท่ีโดดเดน 

เชน ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และความนาเช่ือถือใหแกลูกคา

รูปลักษณใหมของ Euro 5 แสดงใหเห็นถึงสมรรถนะ
ท่ีมีประสิทธิภาพแกลูกคา

จากทางซาย: 
คุณ Roy Chiu / ผูจัดการฝายปฏิบัติการ, 
คุณ Law Wai Luen/ กรรมการผูจัดการ, 
คุณ Man/ พนักงานขับรถ

Yue Lee ใหบริการขนสงผลิตภัณฑเทคโนโลยีชั้นสูงอยางมืออาชีพ

HINO Cares ของเรามุงม่ัน
ที่จะสรางนิตยสารท่ีเช่ือมตอ
ลูกคาของเรากับ Hino

เพ่ือรําลึกถึงฉบับที่ 20 ของเรา เราตองการท่ีจะแนะนํา
คุณใหกับเจาหนาท่ีกองบรรณาธิการของ Hino Cares

Hino เล็งความสนใจไปที่การสรางระบบเพื่อใหการสนับสนุนท่ี

ครอบคลุม (การสนับสนุนรวม) กับลูกคาของเรา พูดงายๆ ก็คือ 

แบรนด Hino จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของลูกคาใหดีข้ึน

ผานพาหนะเพ่ือการคา HINO Cares เปนหน่ึงในการแสดงหลัก

การของการสนับสนุนรวม จุดมุงหมายของเราคือการสรางนิตยสาร

ทูเวย (two-way) ท่ีจะชวยใหเราเชื่อมตอกับลูกคาของเราได

คุณ Masashi Imaoka / 

แผนกวางแผนงานตางประเทศของ Hino

ส่ิงหน่ึงที่ขาพเจาไดเห็นตอนท่ีขาพเจาไปเยี่ยมศูนยบริการและ

ลูกคาของ Hino ท่ัวโลกก็คือ การที่ทุกคน ― ลูกคาและเจา

หนาท่ีของ Hino มีความเหมือนกัน ― คือการมีความสุขในการทํา

ธุรกิจของพวกเขา ลูกคาของเรามาพรอมกับความตองการบาง

อยาง และพนักงานใหบริการของ Hino ก็สามารถตอบสนองตอ

ความตองการเหลาน้ีไดโดยใหการสนับสนุนแบบเฉพาะเจาะจง 

หลายครั้งที่ทําใหขาพเจาเช่ือมั่นวาการมีปฏิสัมพันธอยางตอ

เน่ืองเหลาน้ีมีความสําคัญในการเสริมสรางความไววางใจระหวาง

ลูกคาของ Hino กับ Hino เราหวังที่จะแสดงใหเหน็ถึงความ

สัมพันธท่ีแข็งแกรงมากมายเหลาน้ีในฉบับตอไป

คุณ Mariko Niwa / ผูจัดทํานิตยสาร HINO Cares

นับตั้งแตเปดตัวฉบับแรก ขณะน้ี HINO Cares ไดถูกแปลเปน

ภาษาอื่นๆ อีกหาภาษา ส่ิงที่ขาพเจาหวังไวก็คือ การติดตอสื่อสาร

กับลูกคาใหมากที่สุดเทาท่ีจะทําไดในระดับของเทคโนโลยี และ

การบริการของ Hino ตลอดจนปรัชญาท่ีเรียกวา ลูกคาตองมากอน 

ความสุขท่ียิ่งใหญท่ีสุดของขาพเจาก็คือ การไดเห็นนิตยสารฉบับ

น้ีทําหนาท่ีเปนสะพานเช่ือมตอความสัมพันธระหวางลูกคาและ 

Hino รวมทั้งผูใหการสนับสนุน Hino และบุคคลรอบโลกที่อาจยัง

ไมเปนท่ีคุนเคยกับรถบรรทุกและรถโดยสารของ Hino

คุณ Wakako Matsuo/ 

แผนกวางแผนงานตางประเทศของ Hino

ขาพเจาไดเขียนบทความใหกับ HINO Cares มาตั้งแตฉบับ

แรก และดวยกระบวนการของการรวบรวมขอมูลและการเขียน 

ทําใหขาพเจาไดทราบวา การทํางานท้ังหมดของ Hino อยูบน

พื้นฐานของ “ปรัชญาท่ีเรียกวา ลูกคาตองมากอน” ส่ิงนี้เองที่นํา

มาปรับใชกับท้ังเทคโนโลยีท่ีถูกนํามาใชในการพัฒนา

ผลิตภัณฑของ Hino และงานบริการในทุกๆ ดาน ขาพเจาเช่ือ

วาขอมูลที่เรานําเสนอใน Hino Cares น้ัน เปนส่ิงที่กําลังพิสูจน

ใหเห็นถึง “ปรัชญาท่ีเรียกวา ลูกคาตองมากอน” ของ Hino

คุณ Tatsuro Kono / นักเขียนของ HINO Cares

เจาหนาท่ีกองบรรณาธิการ HINO Cares ในท่ีประชุม



“รถบรรทุก Hino ชวยเราไดมาก
ในการกาวผานความทาทายตางๆ”

คุณ Tata Djuarsa / 
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจและ
ยุทธศาสตรการวางแผน

บริษัทของเรากอตั้งขึ้นในเดือนกันยายนป ค.ศ. 2005 ดวยธุรกิจหลักใน

กลุม เอฟ เอ็ม ซี จี(ผลิตภัณฑท่ีมีการอุปโภคบริโภคในอัตราสูงหรือการ

ตลาดเคลื่อนท่ีเร็ว) ในทุกๆ วันเราขนสงสิ่งที่ผูบริโภคใชในชีวิตประจําวัน

เปนจํานวนมหาศาล เชน ผลิตภัณฑท่ีทําจากนม เครื่องอาบนํ้าตางๆ 

น้ําตาลและกาแฟ จํานวนใบส่ังซื้อสินคาท่ีเราไดรับในแตละเดือนมี

จํานวนประมาณ 3,500 ใบและบางครั้งก็มากถึง 3,700 ใบ รวมแลวเปน

จํานวนมากกวา 42,000 ใบตอป

Mr. Tata Djuarsa

ท่ีศูนยปฏิบัติการ สถานะของรถบรรทุกจะถูกตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมงตอวัน 
และรายการสั่งซื้อที่จะบรรทุกในขากลับก็ไดถูกวางแผนไวกอนท่ีรถบรรทุก
จะมาถึงจุดหมาย

อินโดนีเซีย PT Bintang Baru Raya

ความคิดเห็นจากผู ใช  HINO 2

ปจจุบันเราใชรถบรรทุกประมาณ 250 คัน และเปนรถรุน HINO500 

ซีรสี  FL เราเคยใชรถบรรทุกจากผูผลิตรายอื่นเชนกัน แตเราก็ตัดสินใจ

เลือกซื้อรถบรรทุก Hino เน่ืองจากความสะดวกสบายที่มีมากกวา 

อุตสาหกรรมการขนสงของอินโดนีเซียในปจจุบันน้ีเติบโตขึ้นอยาง

รวดเร็ว จากการขยายตลาดแบบนี้และแผนธุรกิจของเรา บางครั้งเรา

คนพบวาเราตองการซื้อรถบรรทุกจํานวนประมาณ 100 คันในแตละป 

ดวยเหตุน้ีเรามีความมั่นใจอยางเต็มท่ีใน Hino เพราะบริษัทสงรถให

เราตามกําหนดเวลาได อีกเหตุผลใหญท่ีเราใชรถบรรทุก Hino มา

โดยตลอดก็เพราะงายตอการบํารุงรักษา การมีรถบรรทุกจํานวนมากจะ

ทําใหชางของเราจัดการไดงายข้ึน และเราก็สามารถจัดการคลัง

อะไหลสํารองของเราไดอยางมีประสิทธิภาพ และแนนอน ส่ิงเหลาน้ี

ไมใชเพียงเหตุผลท่ีเรายังคงใชรถบรรทุก Hino อยางตอเนื่อง 

โครงสรางชวงลางของรถ HINO500 ซีรสี  FL ท่ียาว ทําใหสามารถ

บรรทุกไดมากขึ้น ซึ่งเราสามารถบรรทุกไดมากขึ้นอยางมี

ประสิทธิภาพ และเราก็จะสามารถทําใหตนทุนของเราตํ่าลงได การ

ประหยัดตนทุนเชนน้ีเปนสวนสําคัญในการบริการลูกคาของเรา เพราะ

ตนทุนคาขนสงจะสะทอนบนราคาของผลิตภัณฑและนั่นคือผล

ประโยชนของผูซื้อที่ลูกคาของเราใหบริการอยู ความทาทายของเราก็

คือ การตอบสนองตอความตองการของลูกคา ดวยวิธีการที่จริงใจที่สุด

ผานความมีประสิทธิภาพของตนทุน และระดับการบริการที่ดีกวา รถ

บรรทุก Hino จึงชวยใหเรากาวผานความทาทายตางๆ เหลาน้ีได

PT Bintang Baru Raya ไดรับใบส่ังซื้อสินคา
เดือนละ 3,500 – 3,700 ใบ

พนักงานขับรถทุกคนบํารุงรักษารถทุกวันและ
ดูแลรถบรรทุกดวยความใสใจ

บริษัทเติบโตขึ้นอีก 50% ตอปตั้งแตมีการเริ่มใช GPS และ TMS

คุณ Andre Sulistian (ซาย), คณะกรรมการบริหาร

บริษัทใหคํามั่นสัญญาในการใหบริการ
อยางจริงใจและมืออาชีพ

จากรถบรรทุก 250 คันท่ีบริษัทเปนเจาของน้ัน 95% เปนรถบรรทุก HINO500 Series FL



เอมิเรตส และเยเมน นอกจากชางเทคนิคแลว ผูจัดการฝายบริการและ

หัวหนางานจากรานตัวแทนจําหนายเหลาน้ี รวมทั้งลูกคาของเรา และ

คุณ Kayanoki เจาหนาท่ีฝายจัดการการขายตางประเทศ การตลาด และ

อะไหลชิ้นสวนและบริการใน Hino ก็มาอยูในงานน้ีดวย ส่ิงนี้ทําใหเราได

เล็งเห็นถึงความสําคัญของการแขงขันในครั้งนี้เชนเดียวกับมองเขาไปถึง

ความพยายามของบริษัทขามชาติของ Hino เพ่ือเพิ่มระดับการบริการให

กับลูกคา 

การแขงขันซ่ึงเริ่มข้ึนตั้งแต 9 นาฬกา ประกอบดวยการทดสอบภาค

ปฏิบัติสามรายการ ตามดวยการทดสอบขอเขียนซ่ึงเกี่ยวกับความรูพื้น

ฐานในการดูแลบํารุงรักษา การทดสอบภาคปฏิบัติแรกคือ การเปลี่ยนซีล

กันน้ํามันท่ีดุมหนาของรถบรรทุก HINO300 ซีรีย พื้นฐานในการประเมิน

ผลสําหรับงานน้ีคือ จะประเมินวาชางเทคนิคมีความสามารถในการปฏิบัติ

งานตามคูมือหรือไม  และพวกเขาสามารถใชประแจวัดแรงบิดและเครื่อง

มืออื่นๆ อยางถูกตองและเหมาะสมในเกณฑท่ีกําหนดอื่นๆ ไดหรือไม 

การทดสอบภาคปฏิบัติท่ีสองคือ การดําเนินการตรวจเช็คประจําวันของรถ 

HINO700 ซีรีสและวินิจฉัยโดยใชระบบการวินิจฉัย “HINO DX” พื้นฐาน

ในการประเมินผลสําหรับงานน้ีคือ จะประเมินวาชางเทคนิคจะดําเนิน

กระบวนการวินิจฉัยอยางไร พวกเขาสามารถวินิฉัยโดยใชระบบวินิจฉัย 

HINO DX ไดอยางถูกตองหรือไม และพวกเขาจะสามารถระบุปญหาได

อยางรวดเร็วและสามารถแกไขปญหาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ

และปลอดภัยบนพ้ืนฐานความรูท่ีถูกตองหรือไม การทดสอบภาคปฏิบัติท่ี

สามคือ การวัดชิ้นสวนโดยใชเวอรเนียรคาลปิเปอร นาฬกาวัด และเครื่อง

มือวัดอื่นๆ การจะเปนชางเทคนิคที่มีทักษะระดับสูง ชางเทคนิคจะตอง

สามารถท่ีจะกําหนดไดวาช้ินสวนไหนควรจะไดรับการซอมแซมและชิ้น

สวนไหนควรจะไดรับการเปลี่ยนใหม ซึ่งการกําหนดน้ีจะตองกําหนดโดย

อยูบนพ้ืนฐานของการวัดที่แมนยํา วัตถุประสงคของการทดสอบนี้คือ การ

ประเมินความสามารถของชางเทคนิควาสามารถวัดชิ้นสวนไดอยางแมนยํา

และสามารถระบุวาส่ิงเหลาน้ันยังสามารถใชงานไดอยูหรือไม การเขารวม

ประลองความทาทายเหลาน้ี ชางเทคนิคที่เขารวมการแขงขันทุกคนถูก

จับตามองวาพวกเขาจะสามารถแสดงทักษะทั้งหมดที่ไดรํ่าเรียนฝกฝนมา

เปนปไดหรือไม พวกเขาทุกคนไดรับกําลังใจอยางเต็มเปยมจากผูจัดการ

ฝายงานบริการและผูจัดการในโรงงานของพวกเขา ตามมาดวยการ

ทดสอบขอเขียน ซึ่งการทดสอบขอเขียนน้ีประกอบดวยคําถามท้ังหมด 

50 คําถามเกี่ยวกับความรูพื้นฐานของการดูแลบํารุงรักษารถ Hino การ

ทดสอบน้ีสามารถประเมินผลไดวาชางเทคนิคทุกคนสามารถเขาใจกลไก

และการทํางานของรถ Hino ไดอยางถองแทหรือไม และพวกเขามีความรู

ความเขาใจอยางถูกตองที่จะสามารถดําเนินงานบริการไดอยางเหมาะสม

เพื่อสรางความเชื่อมั่นและไววางใจใหกับลูกคาไดหรือไม

จากผลคะแนนรวมทั้งหมด ผูท่ีไดรับรางวัลอันดับท่ีหน่ึงคือ คุณ Ribal 

Sakr จาก Middle East Development Co. S.A.L. (เลบานอน) สวน

ผูชนะคือ คุณ Ribal Sakr จากประเทศเลบานอน
เขาไดรับรางวัลเปนทัวรประเทศญี่ปุนสําหรับสองทาน

และชุดเครื่องมือของ KTC

เราไดรับเกียรติการมาเยือนจากผูบริหารสูงสุดของสนามบินนานาชาติชารจาห
 เขตอุตสาหกรรมพิเศษ SAIF-Zone ซึ่งเปนสถานท่ีท่ีตั้งของสํานักงาน
ฝงตะวันออกกลางของ Hino และศูนยฝกอบรม

ผูเขารวมการแขงขันทุกทานไดรวมถายภาพหมู
เพื่อเปนท่ีระลึกหลังพิธีปดงาน

ชางเทคนิคทุกทานกําลังเครงเครียดระหวางการแขงขันแขกเหร่ือที่เขาชมการแขงขันก็ใหกําลังใจชางเทคนิคอยางใจจดใจจออยูเหมือนกัน

งานน้ีไดใหโอกาสแตละบุคคบที่อยูในตําแหนงบริหาร
การบริการในประเทศเพื่อนบานใกลเคียงเพื่อเชื่อมโยง
ติดตอกันและกัน

น่ีคือการทดสอบการตรวจเช็คโดยรวมของ HINO700 ซีรีส
และการวินิจฉัยโดยใชระบบ HINO-DX

การทดสอบขอเขียน 50 คําถาม 
ในเวลา 60 นาที

เมื่อวันท่ี  28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 การแขงขันทักษะไดถูกจัดขึ้นท่ี

สํานักงาน Hino Motors Middle (กับศูนยฝกอบรม) เปนการเขารวมจาก

รานตัวแทนจําหนาย Hino ในประเทศทางแถบตะวันออกกลางและ

ประเทศทางแถบแอฟริกาเหนือ ศูนยฝกอบรมนี้ถูกสรางข้ึนในป ค.ศ. 

2009 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะสงเสริมพัฒนาการบริการลูกคาของราน

ตัวแทนจําหนายในประเทศทางแถบตะวันออกกลางและประเทศทางแถบ

แอฟริกาเหนือ และเพื่อใหกลายเปนศูนยกลางการฝกอบรมที่สําคัญ

สําหรับ Hino ท่ีจะทําหนาท่ีเปนฐานสําหรับการฝกอบรมชางเทคนิคที่มี

ทักษะสูง หลังจากการกอตั้งเพียงไมกี่ป ศูนยฝกอบรมนี้ไดดําเนินการฝก

อบรมไปแลวกวา 100 โปรแกรม ดังนั้นไมตองแปลกใจวา ทําไมการ

แขงขันครั้งน้ีจึงเปนเวทีการแขงขันท่ีดุเดือดระหวางชางเทคนิคที่ไดรับ

การฝกอบรมในระดับสูงซึ่งเปนตัวแทนของแตละรานตัวแทนจําหนาย

Hino กําลังมุงความสนใจไปที่การพยายามพัฒนาทักษะและแรงจูงใจ

ของชางเทคนิคที่ทํางานในสวนหนาของการบริการลูกคา และจัดการ

แขงขันทักษะที่คลายกันในทุกๆ ประเทศทั่วโลกเพื่อพัฒนาระดับการ

บริการลูกคา แตการแขงขันทักษะที่ Hino ไดจัดขึ้นในตะวันออกกลาง

และแอฟริกาเหนือ ถือเปนการแขงขันทักษะขามชาติระดับภูมิภาคเปน

ครั้งแรก ชางเทคนิคแปดคนที่เขามามีสวนในการแขงขันครั้งนี้ เปนผูท่ี

ไดรับเลือกมาจากรานตัวแทนจําหนายท่ีตั้งอยูในแปดประเทศคือ : 

แอลจีเรีย บาหเรน อียิปต เลบานอน โอมาน ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับ

รางวัลอันดับท่ีสองตกเปนของ คุณ Sandeep Manohar Renake จาก 

Saud Bahwan Automotive LLC (โอมาน) และรางวัลอันดับท่ีสามเปน

ของ คุณ Parvez Mohammed Hanif Nagri จาก Motorcity (บาหเรน) 

ตอมาในวันเดียวกันหลังการแขงขัน ผูเขารวมงานไดเดินทางไปยังโรง

แรมไฮแอท ซึ่งเปนสถานท่ีจัดเลี้ยงอาหารเย็น พิธีงานเลี้ยงรับรองนี้ได

ถูกจัดขึ้นเพ่ือรับรองแขกเหรื่อทั้งหมด 80 ทาน ในงานน้ีไดเชิญผูท่ีใช 

UAE fleet มารวมงานดวย  หน่ึงในชางเทคนิคผูท่ีพลาดรางวัลไดกลาว

ในงานเล้ียงวา “ขาพเจาจะมุงมั่นและพยายามเพื่อที่จะควารางวัลในป

หนา!” เราสามารถกลาวไดอยางเต็มปากวา การแขงขันทักษะในแถบ

ประเทศทางตะวันออกกลางและแถบประเทศทางแอฟริกาเหนือนั้น เปน

โอกาสที่ดีเยี่ยมในการสรางแรงจูงใจและการสงเสริม ไมเฉพาะราน

ตัวแทนจําหนายท่ีเขารวม แตยังรวมถึงสมาชิกพนักงานบริการทั้งหมดผู

ซึ่งมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรมที่ใหการสนับสนุนท้ังหมด แผนการไดถูก

เขียนไวบนกระดานภาพสําหรับการแขงขันทักษะครั้งที่สองที่จะจัดขึ้นใน

เดือนธันวาคม ค.ศ. 2013  นอกจากนี้ประเด็นตางๆ ท่ีถูกระบุไวในการ

แขงขันครั้งนี้จะถูกหยิบยกมารวมอยูในโปรแกรมการแขงขันท่ีจะมีข้ึนใน

อนาคตดวยเพื่อที่จะปรับปรุงการแขงขันใหดียิ่งขึ้น  ความมุงมั่นอยางไม

หยุดยั้งในพ้ืนท่ีการฝกอบรมชางเทคนิคเหลาน้ีเปนส่ิงที่สนับสนุนความ

พยายามของเราอยางชัดเจน เพื่อการซอมแซมไดอยางทันทวงทีและลด

การหยุดทํางานของยานยนต สุดทายเพื่อสรางระบบบริการที่นาเช่ือถือ

ไดใหกับลูกคาของเรา

ชางเทคนิคเหลาน้ีเปนตัวแทนจากรานตัวแทนจําหนายในประเทศ (จากซายไปขวา) แอลจีเรีย 
บาหเรน อียิปต เลบานอน โอมาน ซาอุดิอาระเบีย  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และเยเมน

การแขงขันทักษะภูมิภาคคร้ังแรกของ Hino 
Motors ป ค.ศ. 2012 การจัดการแขงขันทักษะ
ภูมิภาคในประเทศทางแถบแอฟริกาเหนือและ
ประเทศทางแถบตะวันออกกลาง
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