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กิจกรรมให้การสนับสนุนลูกค้า
จากทั่วทุกมุมโลก
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพของ Hino ประจําปีค.ศ. 2014 ในละตินอเมริกา - 
 รายงานจากประเทศโคลัมเบีย

- เปิดคลังอะไหล่ตะวันออกกลาง Hino Motor ในเมืองดูไบ

นอกจากนี้ ในฉบับนี้ยังรวมบทความเกี่ยวกับ:
 ความคิดเห็นของผู้ใช้รถจากประเทศสิงคโปร,์   
 ประเทศอียิปต์ ประเทศอิสราเอล และประเทศเยเมน

ถงึแมส้ภาพแวดลอ้มจะมคีวามแตกตา่ง ตัง้แตถ่นนในเมอืงและพืน้ทีส่งู
ไปสูพ่ืน้ทีเ่ขตหนาว พืน้ทีท่ะเลทราย และพืน้ทีป่่า แตร่ถบรรทกุ Hino 
พรอ้มทีจ่ะมอบสมรรถนะทีด่เียีย่มใหก้บัลกูคา้ในทกุประเทศทัว่โลกอยา่ง
ไมห่ยดุยัง้ Hino จัดเตรยีมรถบรรทกุทีห่มาะกบัการใชง้านและสภาพ
แวดลอ้มในการด�าเนนิงานของลกูคา้ในแตล่ะภมูภิาคบนพืน้ฐานของ
หลกัการการเพิม่สมรรถนะยานยนตร ์ แมว้า่ Hino มุง่มัน่ทีจ่ะผลติรถ
บรรทกุทีม่คีวามทนทานเป็นเลศิและน่าเชือ่ถอืภายใตเ้งือ่นไขตา่งๆ แต่
หากผูข้บัขีใ่ชร้ถบรรทกุเหลา่นีอ้ยา่งไมถ่กูตอ้ง หรอืละเลยไมด่แูลรักษา
หรอืตรวจเชค็อยูเ่ป็นประจ�า รถบรรทกุเหลา่นีก้ไ็มส่ามารถมอบ
ประสทิธภิาพสงูสดุได ้

อะไรคอืสิง่ทีค่วรเอาใจใสอ่ยูเ่ป็นประจ�าในการขบัขีแ่ละการดแูลรักษารถ
บรรทกุ? ตวัอยา่งเชน่ อะไรคอืสิง่ทีผู่ข้บัขีค่วรตระหนักถงึเมือ่ขบัขีร่ถ
บรรทกุบนเนนิเขาสงู? เราเคยน�าค�าถามเหลา่นีไ้ปถามคณุYuichi Sato 

ผูซ้ ึง่เคยดแูลรับผดิชอบใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ใ้ชร้ถ Hino อยูห่ลายปีใน
ละตนิอเมรกิา

“สถานทีท่ีผ่มเคยท�างานในประเทศเอกวาดอร ์ผูข้บัขีต่อ้งใชร้ถบรรทกุ
ท�างานบนพืน้ทีส่งูทีม่รีะดบัความสงูเกนิ 3,000 เมตร ในพืน้ทีส่งูแบบนี ้ทัง้
ความหนาแน่นของออกซเิจนและจดุเดอืดน�้าหลอ่เย็นของเครือ่งยนตจ์ะ
ลดต�า่ลง และทีร่ะดบัความสงูประมาณ  3,500 เมตร จดุเดอืดน�้าหลอ่เย็น
จะลดลงไปประมาณ 91ºC สาเหตทุีเ่ป็นเชน่นีเ้พราะวา่ ความกดอากาศจะ
ต�า่ลงเมือ่ระดบัความสงูเพิม่ขึน้ ภายใตเ้งือ่นไขเหลา่นี ้ถา้ฝาหมอ้น�้ารถ
ของคณุมรีอยร่ัวหรอืรอยแตก ความดนัภายในหมอ้น�้าจะเกดิสภาวะสมดลุ
กบัความดนับรรยากาศ อาจสง่ผลท�าใหค้วามรอ้นสงูเกนิไป เราตอ้งเตอืน
ลกูคา้ของเราใหต้รวจเชค็ฝาหมอ้น�้าอยา่ใหม้กีารช�ารดุหรอืเสยีหายกอ่นที่
จะน�ารถบรรทกุไปใชง้านบนพืน้ทีภ่เูขา

ความหนาแน่นของออกซเิจนกเ็ชน่เดยีวกนั จะลดต�า่ลงเมือ่ระดบัความสงู
เพิม่ขึน้ ซึง่สง่ผลใหค้วนัด�าถกูปลอ่ยออกมามากขึน้และความสามารถใน
การออกตวัของเครือ่งยนตจ์ะลดลง กลา่วกนัวา่ความสามารถในการ
ออกตวัของเครือ่งยนตจ์ะลดลง 30 ถงึ 40 เปอรเ์ซน็ตท์ีร่ะดบัความสงู 
4,000 เมตร รถบรรทกุทีเ่ราสง่ออกไปทีล่ะตนิอเมรกิามกีารตดิตัง้อปุกรณ์
ชดเชยระดบัความสงูทีช่ว่ยตดัน�้ามนัเชือ้เพลงิไมใ่หถ้กูป้อนเขา้หวัฉีดมาก
เกนิไปเพือ่ลดควนัด�า และยงัชว่ยรักษาอณุหภมูขิองควนัด�าจากทอ่ไอเสยี
ใหต้�า่เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ทอรโ์บชารจ์เจอรเ์กดิความเสยีหาย อยา่งไรก็ตาม 
ยงัมผีูข้บัขีจ่�านวนมากไมย่อมเปิดใชง้านอปุกรณช์ดเชยระดบัความสงูเพราะ
พยายามทีจ่ะเพิม่ความสามารถในการออกตวัของเครือ่งยนต ์และเป็นการ
ยากส�าหรับเราทีจ่ะบอกใหล้กูคา้หยดุการขบัขีร่ถบรรทกุดว้ยวธินีี ้

นอกจากนี ้ในพืน้ทีส่งูสว่นใหญจ่ะเต็มไปดว้ยภเูขาและเนนิเขาจ�านวนมาก 
ดงันัน้จงึเป็นธรรมดาทีผู่ข้บัขีม่กัจะใชเ้บรกไอเสยีบอ่ยกวา่ปกต ิถา้เบรค
ไอเสยีถกูใชบ้นถนนลาดเอยีงในลกัษณะเดยีวกบัทีถ่กูใชบ้นถนนเรยีบ 
ควนัด�าจะกลบัเขา้ไปในเครือ่งยนตแ์ละปนเป้ือยอยูใ่นน�้ามนัเครือ่ง ดงันัน้
เราจงึบอกผูใ้ชร้ถบรรทกุของเราใหใ้ชเ้บรกเครือ่งยนตก์อ่นจนกวา่จะเห็น
วา่ไมม่คีวนัด�า หลงัจากนัน้อกีไมก่ีว่นิาทจีงึคอ่ยเปลีย่นมาใชเ้บรกไอเสยี 
ถา้ใชง้านดว้ยน�้ามนัเครือ่งทีม่คีวนัด�าปนเป้ือนอาจรน่อายกุารท�างานของ
เครือ่งยนตไ์ด ้ดงันัน้เราจงึไดอ้ธบิายวา่ กญุแจส�าคญัคอืตอ้งแน่ใจวา่ไดม้ี
การเปลีย่นน�้ามนัเครือ่งทกุๆ 5,000 กโิลเมตรหรอืมากกวา่นัน้

จงึไมต่อ้งสงสยัเลยวา่ ท�าไมพืน้ทีภ่เูขาสงูจงึเป็นพืน้ทีท่ีส่รา้งความกดดนั
อนัหนักหน่วงใหก้บัรถบรรทกุมากทีส่ดุ แตจ่ากประสบการณข์องผม “ผม
เชือ่วา่ถา้ผูใ้ชร้ถหมัน่ตรวจเชค็อยูท่กุวนั และน�าเขา้ศนูยเ์พือ่บ�ารงุรักษาอยู่
เป็นประจ�าและขบัขีด่ว้ยความไมป่ระมาท รถบรรทกุเหลา่นีจ้ะยงัคงมอบ
สมรรถนะทีด่เียีย่มอยา่งไมม่ขีอ้บกพรอ่ง”

การขับขี่รถบรรทุก
บนเนินเขาสูง: 
สิ่งที่ควรใส่ใจไม่ประมาท
คณุ Yuichi Sato
หวัหนา้วางแผนการด�าเนนิงาน, 
ฝ่ายตา่งประเทศและแผนกใหบ้รกิาร

รถบรรทกุ Hino บรรทกุกรวดหนิในเหมอืงแรท่ีอ่ยูส่งูจาก
ระดบัน�้าทะเล 3,000 เมตร คณุ Lim Chai Kiui จาก Kim Soon Lee Pte. Ltd. บทความหนา้ 2
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ตราสนิคา้ระดบัโลกส�าหรับลกูคา้ทกุทา่น

Stories
เบื้องหลังการซ่อมบํารุง



คณุ Lim Chai Kiui
ประธานบรษัิท

สิงคโปร์
Kim Soon Lee PTE LTD.

“เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัคตพิจนข์องเราคอื ‘One-stop Transportation & 
Moving Services,’ เราใหบ้รกิารหลากหลายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่เพือ่ตอบ
สนองทกุความตอ้งการของลกูคา้เรา เราไดเ้ปิดตวับรษัิทของเราขึน้ในปี ค.ศ. 
1967 กบัรถบรรทกุขนาด 1.5 ตนัเพยีงคนัเดยีว เราไดจ้า้งพนักงานขบัรถ
บรรทกุ แตผ่มยงัตอ้งขบัขีร่ถบรรทกุเองในชว่งแรกเพือ่เก็บเกีย่วประสบการณ์
ใหก้บับรษัิทเล็กๆ ใหแ้ข็งแกรง่และยนืไดด้ว้ยล�าแขง้ตวัเอง ผมตอ้งดแูลงาน
ทกุอยา่งดว้ยตวัเองรวมทัง้งานบรกิารลกูคา้และงานบญัช ีทัง้ๆ ทีผ่มไมใ่ชช่า่ง
ยนต ์แตใ่นเวลาปีกวา่ๆ เพยีงแคผ่มไดย้นิเสยีงของรถบรรทกุผมกส็ามารถรูถ้งึ
สภาพของรถบรรทกุคนันัน้ได ้ผมยงัสามารถท�าไดม้าจนถงึทกุวนันี ้สีส่บิหกปี
หลงัจากทีผ่มไดเ้ริม่ธรุกจิ ขณะนีเ้รามรีถบรรทกุ 260 คนัส�าหรับปฏบิตังิาน เรา
มศีนูยจั์ดการขนสง่สามแหง่และมพีนักงานมากกวา่ 220 คน ลกูคา้ของเรามทีัง้
บรษัิทตา่งประเทศและบรษัิทภายในประเทศมากมาย เราขนสง่ภาคพืน้ดนิและ
จัดสง่สนิคา้ทางอากาศ นอกจากนีย้งัยน่ระยะทางในการจัดสง่ระหวา่งคลงัพัสดุ
และโรงงานตา่งๆ ขอบเขตการด�าเนนิงานของเราไมไ่ดจ้�ากดัอยูแ่คก่ารขนสง่
สนิคา้เทา่นัน้ แตร่วมถงึการใหบ้รกิารเพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีห่ลาก
หลายในเรือ่งระบบการจัดการการสง่สนิคา้ รวมถงึการล�าเลยีงออกการล�าเลยีง
เขา้ การถอดชิน้สว่น การตดิตัง้ การบรรจแุละการจัดเกบ็ของในคลงัสนิคา้”

รถบรรทกุ Hino ของบรษัิทก�าลงัยุง่กบังานในสว่นของการจัดเตรยีมการแขง่ขนัรถยนต ์F1

คตพิจนป์ระจ�าบรษัิท Kim Soon Lee PTE LTD คอื “One-stop Transportation & 
Moving Services” 

รถบรรทกุของ Hino รุน่เกา่ทีย่งัคงใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี

“ผมเชื่อว่ารถบรรทุก Hino เหนือชั้นกว่า”

บรษัิทไมไ่ดจ้�ากดัอยูแ่คก่ารขนสง่สนิคา้เทา่นัน้ แตร่วมถงึการใหบ้รกิารเพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลายในเรือ่งระบบการจัดการการสง่สนิคา้ 
รวมถงึการล�าเลยีงออกการล�าเลยีงเขา้ การถอดชิน้สว่น การตดิตัง้ การบรรจแุละการจัดเกบ็ของในคลงัสนิคา้

คณุ Joseph Lim Gim Yaw
กรรมการบรหิาร

“เราซือ้รถบรรทกุ Hino คนัแรกเมือ่ประมาณปี ค.ศ. 1991 ตัง้แต ่Hino 
เป็นสว่นหนึง่ของตราสนิคา้ในตระกลูโตโยตา้ เราใหเ้หตผุลวา่ผลติภณัฑ์
จะตอ้งดมีคีณุภาพเทยีบเทา่กบัผลติภณัฑข์องโตโยตา้ กอ่นหนา้นัน้เรา
เคยปฏบิตังิานดว้ยรถบรรทกุทีผ่ลติจากญีปุ่่ นหลายยีห่อ้ แตผ่มเชือ่วา่รถ
บรรทกุ Hino เป็นรถบรรทกุทีเ่หนอืชัน้กวา่ ผมคดิวา่รถบรรทกุ Hino จะ
ไดรั้บความนยิมมากขึน้ถา้ราคาสามารถต�า่ลงกวา่ทีเ่ป็นอยู ่รถบรรทกุที่
เราซือ้จะมาพรอ้มกบัแพคเกจรับประกนั ดงันัน้เราจงึสง่รถใหต้วัแทน
จ�าหน่าย Hino ของเราท�าการตรวจเชค็และซอ่มบ�ารงุตามก�าหนดทกุๆ 
ระยะ 1,000 กโิลเมตร 5,000 กโิลเมตรและ 10,000 กโิลเมตร นอกจาก
นีเ้ราตอ้งการใหช้า่งยนตข์องเราเรยีนรูเ้กีย่วกบัรถบรรทกุ Hino มากยิง่
ขึน้ รถบรรทกุ Hino เป็นรถทีท่นทานมาตัง้แตต่น้ แตเ่รามสีว่นในการยดื
อายกุารใชง้านใหน้านทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าได”้

Hino
ความคิดเห็นจากเจ้าของรถ 1.



คุณ Amr Kandil
ผูจั้ดการทัว่ไป

“บรษัิทของเราขนสง่เสบยีงสนิคา้ทีจ่�าเป็นทกุชนดิใหก้บัรา้นอาหารทัว่
ประเทศอยีปิต ์เชน่ Pizza Hut, KFC, TGI Friday’s และ Hardee’s 
ปัจจบุนัเรามรีถบรรทกุของ Hino เพือ่การขนสง่สนิคา้อยูเ่จ็ดคนั ซึง่เป็น
รถบรรทกุส�าหรับสนิคา้แชแ่ข็งสีค่นั และรถบรรทกุส�าหรับสนิคา้แหง้ 

สามคนั เราใชร้ถบรรทกุของ Hino มาเป็นเวลาสีปี่แลว้ เรารูจั้กยีห่อ้ 
Hino มาตัง้นานแลว้ เพราะเป็นยีห่อ้ทีม่ชี ือ่เสยีงและไดรั้บความไวใ้จใน
ประเทศอยีปิต ์ในเวลานัน้เราจ�าเป็นตอ้งหารถบรรทกุคนัใหม ่และ
ตวัแทนจ�าหน่ายรถบรรทกุ Hino ของเราก�าลงัจัดท�าโปรโมชัน่สง่เสรมิ
การขาย ดว้ยราคาทีด่งึดดูใจและเป็นรถบรรทกุแบบทีเ่ราเสาะหามานาน
จงึท�าใหเ้ราตดัสนิใจซือ้รถบรรทกุของ Hino ไวส้องคนั เราพอใจกบัรถ
บรรทกุเหลา่นีม้ากและยอมรับวา่รถบรรทกุเหลา่นีเ้ป็นผลติภณัฑท์ีย่อด
เยีย่มมาก เพราะเราไวว้างใจในรถบรรทกุเหลา่นี ้เราจงึตดัสนิใจซือ้รถ
บรรทกุไวใ้ชง้านเพิม่ เราเคยใชง้านรถบรรทกุของยีห่อ้อืน่และตอ้ง
ซอ่มแซมอยูบ่อ่ยครัง้ แตส่�าหรับรถบรรทกุของ Hino ทีซ่ ือ้ในเวลาใกล ้

เคยีงกนัยงัไมเ่คยซอ่มแมแ้ตค่รัง้เดยีว ถอืเป็นรถบรรทกุทีม่คีวามทนทาน
มาก Hino มศีนูยใ์หบ้รกิารอยูท่ีเ่มอืงไคโรและซานเดรยี และ — สะดวก
สบายมากส�าหรับเรา — เพราะหนึง่ในศนูยใ์หบ้รกิารอยูห่า่งจากบรษัิท
เราเพยีงแค ่15 นาท ีเราไดรั้บบรกิารตรวจเชค็รถบรรทกุทีศ่นูยใ์หบ้รกิาร
อยูเ่ป็นระยะๆ เพือ่ใหร้ถบรรทกุอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านไดเ้ป็นอยา่งด ี
และเรามัน่ใจในทมีงานทีศ่นูยใ์หบ้รกิาร พวกเขาทกุคนมคีวามเป็นมอื
อาชพีมาก ทมีงานของเราพอใจกบัการใหบ้รกิารของศนูยใ์หบ้รกิาร ทมี
ชา่งเทคนคิมคีวามเชีย่วชาญในงานทีพ่วกเขาท�าและสามารถท�างานได ้
อยา่งรวดเร็ว ซึง่ถอืวา่เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นมากเพราะวา่เราตอ้งการลดเวลา
การหยดุท�างานของรถบรรทกุใหน้อ้ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าได ้เราขอขอบคณุ
ศนูยใ์หบ้รกิาร ทีผ่า่นมาเรายงัไมเ่คยพบปัญาในตวัรถบรรทกุหรอื
เครือ่งยนต ์ตลอดระยะเวลากวา่สีปี่ทีร่ถบรรทกุ Hino ของเรามอบการ
ประหยดัน�้ามนัทีด่เียีย่ม เพือ่การขนสง่สนิคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพทัว่
ประเทศอยีปิต”์

รถบรรทุก Hino ของเรา 
ใช้มาสี่ปี ไม่เคยซ่อม 
แม้แต่ครั้งเดียว

อียิปต์
Egyptian International Co.  
For Food Industries (AMERICANA)

ศนูยก์ระจายสนิคา้ของบรษัิท AMERICANA มเีครอืขา่ยครอบคลมุพืน้ทีท่ัว่ประเทศอยีปิต์

บรษัิทเราใชร้ถบรรทกุ Hino เจ็ดคนัเพือ่ขนสง่เสบยีงใหก้บัรา้นอาหารทัว่ประเทศอยีปิต์

ศนูยก์ระจายสนิคา้มลีกัษณะเป็นคลงัสนิคา้หอ้งแชแ่ข็ง / คลงัสนิคา้หอ้งเย็น สามารถบรรจไุด ้18,000 ตนัและคลงัสนิคา้แหง้ขนาด 7,000 ตารางเมตร

ศนูยใ์หบ้รกิารของ Hino ตัง้อยูห่า่งจากบรษัิท AMERICANA เพยีงแค ่15 นาที

ทมีงานของ AMERICANA เชือ่มัน่ในทมีงานทีศ่นูยใ์หบ้รกิารของ Hino

Hino
ความคิดเห็นจากเจ้าของรถ 2.



คณุ  Zafrir Ronen
หวัหนา้เจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิารa

“Match Retail เป็นบรษัิทเดยีวในประเทศอสิราเอลทีรั่บผดิชอบกระจาย
สนิคา้แฟชัน่ยีห่อ้ดงัของ H&M (Hennes & Mauritz AB) ชว่งทีเ่ราเปิด
ศนูยก์ลางจัดการการสง่สนิคา้ในปี ค.ศ. 2010 เราก�าลงัมองหารถบรรทกุ
ขนาดเล็กและไวใ้จไดส้�าหรับใชใ้นเมอืงเพือ่การขนสง่สนิคา้ Hino เพิง่
เปิดตวัรถบรรทกุคนัแรกในประเทศอสิราเอลเมือ่ปี ค.ศ. 2010 และเราได ้
ซือ้รถบรรทกุ HINO300 Series ซึง่เป็นรถบรรทกุคนัแรกของเรา ในเวลา
นัน้ รา้น H&M มอียูเ่พยีงแคส่ามสาขา สองปีตอ่มาในปี ค.ศ. 2012 สาขา
ไดเ้จรญิเตบิโตจนมจี�านวนสาขาถงึ 11 แหง่ และเพราะเราสมัผัสไดด้ว้ย
ตวัเองถงึประสทิธภิาพทีย่อดเยีย่มของรถบรรทกุ Hino เราจงึตดัสนิใจ
ซือ้รถบรรทกุ Hino เพิม่ขึน้เป็นเจ็ดคนั รถบรรทกุเหลา่นีต้อบสนองความ
ตอ้งการของเราไดอ้ยา่งสมบรูณแ์บบ 

เป็นรถบรรทกุทีท่นทานและไวใ้จได ้มปีระสทิธภิาพในการประหยดั
น�้ามนัเชือ้เพลงิ ดงันัน้ชว่ยใหเ้ราสามารถลดคา่ใชจ้า่ยของเราและ
ปรับปรงุผลก�าไรของเราได ้นอกจากนี ้Union Motors ตวัแทนจ�าหน่าย 
Hino ของเรา มทีมีงานชัน้เลศิและไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นตวัแทน
จ�าหน่ายทีเ่ชือ่ถอืไดใ้นตลาดรถยนตเ์ชงิพาณชิย ์บรกิารของเขายอด
เยีย่มมากและเขาท�างานไดอ้ยา่งรวดเร็วมาก เราไดรั้บการบรกิารชว่ย
เหลอืในทกุๆ ดา้นอยา่งทีเ่ราตอ้งการ เมือ่มคี�าถามหรอืปัญหาที่
เกีย่วขอ้งกบัรถบรรทกุของเรา นอกจากนีย้งัใหบ้รกิารบนทอ้งถนน
ตลอด 24 ชัว่โมง ดงันัน้เราสามารถขบัขีร่ถบรรทกุไดอ้ยา่งสบายใจ
ตลอดทัง้วนั ความพงึพอใจในบรกิารของ Union Motors เป็นอกี
เหตผุลหนึง่ทีท่�าใหเ้ราตดัสนิใจซือ้รถบรรทกุของ Hino เพิม่มากขึน้”

รถบรรทุก Hino เป็นรถบรรทุก
สมบูรณ์แบบที่ตอบสนองความ
ต้องการของเรา

อิสราเอล
Match Retail

ศนูยก์ลางกระจายสนิคา้ของ Match RetailMatch Retail เป็นบรษัิทแหง่เดยีวทีก่ระจายสนิคา้ของ H&M ในประเทศอสิราเอล 

คณุ Alexsander Vilkin
พนักงานขบัรถขนสง่สนิคา้

“ผมขบัรถบรรทกุของ Hino มาตัง้แตปี่ ค.ศ. 2010 และ
รถบรรทกุรุน่ใหมต่ัง้แตปี่ ค.ศ. 2012 รถบรรทกุรุน่ใหม่
มาพรอ้มกบัหอ้งโดยสารทีใ่หญข่ึน้และปรับทีน่ั่งใหน่ั้ง
สบายกวา่เดมิ เป็นรถบรรทกุทีข่บัเคลือ่นงา่ยมาก จงึ
งา่ยตอ่การขบัขีบ่นถนนสายแคบๆ ในเมอืง  ผมจ�าไดว้า่ 
มอียูว่นัหนึง่ขณะทีผ่มก�าลงัขบัรถบรรทกุคนัใหมข่อง 
Hino ผมเห็นใครบางคนก�าลงัโบกมอืเพือ่ใหผ้มหยดุรถ 
ผมคดิวา่เขาอาจจะเป็นต�ารวจ จงึขบัรถเขา้ขา้งทาง แต่
กลบักลายเป็นวา่เขาไมใ่ชต่�ารวจ แตเ่ป็นคนทีเ่คยขบั
รถบรรทกุ Hino ในประเทศญีปุ่่ นเมือ่สบิปีทีแ่ลว้  เขา
ตอ้งการจะบอกผมวา่เขาดใีจมากทีไ่ดรู้ว้า่ในทีส่ดุ Hino 
ไดเ้ปิดตวัรถบรรทกุในประเทศอสิราเอล และรูส้กึตืน่
เตน้มากทีจ่ะไดเ้ลา่เรือ่งของเขาใหผ้มฟัง น่ันคอืการ
พบปะโดยบงัเอญิทีอ่บอุน่ใจมากส�าหรับผม”

Hino
ความคิดเห็นจากเจ้าของรถ 3.



คุณ Abdullah al Masibi
ผูจั้ดการฝ่ายขาย

“เราดแูลรับผดิชอบการตลาดและการกระจายผลติภณัฑปิ์โตรเลยีมใน
หลายภมูภิาค ภายใตก้ารบรหิารของหน่วยงานทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัน�้ามนั
และทรัพยากรแรข่องประเทศเยเมน เรามศีนูยก์ระจายผลติภณัฑ ์13 แหง่
และโรงงานอตุสาหกรรมน�้ามนัเกา้แหง่ และยงัดแูลจัดการบรหิารโรงงาน
อตุสาหกรรมของภาครัฐในอกีหลายพืน้ที ่รวมทัง้พืน้ทีใ่นเมอืง Sana’a 
เราซือ้รถบรรทกุ HINO500 Series 10 คนัเมือ่สองปีทีแ่ลว้ และตอ่มาได ้
สัง่ซือ้เพิม่อกีแปดคนัเพือ่ใชส้�าหรับการปฏบิตังิานในเมอืงหลวง รถบรรทกุ 
Hino ถอืเป็นผลติภณัฑช์ัน้เลศิทีใ่ชง้านงา่ย เราชอบระบบไฟฟ้าทีไ่มยุ่ง่
ยากซบัซอ้น มพีืน้ทีใ่ชส้อยส�าหรับเกบ็อปุกรณข์องผูข้บัขีต่ามความ
ตอ้งการ และมหีอ้งผูโ้ดยสารทีก่วา้งขวางสะดวกสบายในการขบัขี ่ 

นอกจากนีเ้รายงัมคีวามสมัพันธท์ีด่กีบัตวัแทนจ�าหน่ายโตโยตา้ทีเ่ราซือ้
รถบรรทกุ Hino  ทกุสิง่ทกุอยา่งเป็นไปอยา่งยอดเยีย่ม ตัง้แตเ่รือ่งการ
ตดิตอ่สือ่สารจนถงึการใหบ้รกิารรวมทัง้การใหบ้รกิารหลงัการขาย สิง่
ส�าคญัทีส่ดุส�าหรับเราคอืการสรา้งความสมัพันธท์ีด่กีบัตวัแทนจ�าหน่าย
ของเรา ณ ปัจจบุนัเรายงัไมเ่คยพบปัญหาแมแ้ตค่รัง้เดยีว—ทัง้ปัญหา
ของรถบรรทกุและปัญหาดา้นการบรกิาร พนักงานขบัรถบรรทกุของเรา
มคีวามสขุมาก และเราไมเ่คยไดย้นิพนักงานขบัรถของเราบน่เกีย่วกบั
รถบรรทกุ Hino แมแ้ตค่รัง้เดยีว เราหวงัทีจ่ะมคีวามสมัพันธอ์นัดอียา่ง
ตอ่เนือ่งกบั Hino เราวางแผนทีจ่ะสัง่ซือ้รถบรรทกุของ Hino ไวใ้ชใ้น
ธรุกจิของเราเพิม่ขึน้”

“รถบรรทุก Hino  
เป็นรถบรรทุกชั้นเลิศ”

เยเมน
Yemen Petroleum Company

รถบรรทกุขนสง่ผลติภณัฑจ์�านวนมากไปทัว่พืน้ทีบ่รเิวณกวา้งใหญใ่นเมอืงหลวง

ใจกลางเมอืง Sana’aพนักงานขบัรถของบรษัิทขบัขีร่ถบรรทกุรวมระยะทางเฉลีย่ประมาณ 80,000 กโิลเมตรตอ่ปีรถบรรทกุ HINO500 Series เหลา่นีเ้หมาะส�าหรับการขนสง่ปิโตรเลยีม

คณุ Salah Hotam
พนักงานขับรถบรรทุกกระจายสนิคา้

“ทมีงานของเรารับผดิชอบดแูลพืน้ทีใ่นเมอืง Sana’a และเรา
ขบัขีร่ถบรรทกุรวมระยะทางเฉลีย่ประมาณ 80,000 กโิลเมตร
ตอ่ปี ประมาณกวา่ 40 ปีที ่Hino ไดเ้ป็นทีย่อมรับและรูจั้กกนัดี
ในประเทศเยเมน เรารูจั้กรถบรรทกุ Hino ตัง้แตย่คุ 70s และ
ผมคดิวา่รถบรรทกุเหลา่นีเ้ป็นรถทีย่อดเยีย่มจนไดรั้บความ
นับถอื เป็นรถบรรทกุทีข่บัขีไ่ดอ้ยา่งสะดวกสบาย แมแ้ตว่สัดทุี่
น�ามาตบแตง่กม็คีวามสมบรูณแ์บบ”

Hino
ความคิดเห็นจากเจ้าของรถ 4.



วนัที ่1 กมุภาพันธ ์ค.ศ. 2014 การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีการใหบ้รกิารครัง้ทีส่องในละตนิอเมรกิาไดจั้ดขึน้ทีส่าขา Praco Didacol’s Calle 80 ใน
ประเทศโคลมัเบยี การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีเป็นการแขง่ขนักนัระหวา่งชา่งเทคนคิทีท่�างานบรกิารสว่นหนา้ของ Hino เพือ่วดัทกัษะและระดบัความรูท้ี่
พวกเขาไดฝึ้กฝนกนัมาแรมปี การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนีจ้ะถกูจัดขึน้ในหลายประเทศหลายภมูภิาคทัว่โลก ผูอ้า่นสามารถยอ้นดรูายงานการแขง่ขนั
ทกัษะวชิาชพีซึง่เราไดท้�าเป็นบทความและตพีมิพไ์วใ้น Hino Cares ฉบบัทีแ่ลว้

Hino จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการให้บริการครั้งที่สอง
ในละตินอเมริกา

เป้าหมายของ Hino คอื เพือ่เป็นตราสนิคา้ทีน่�าเสนอคณุสมบตัทิี่
ตรงตามความคาดหวงัของลกูคา้เรา ดว้ยการจัดเตรยีมผลติภณัฑ์
และบรกิารเพือ่สนับสนุนกจิกรรมธรุกจิของลกูคา้เรา นีเ่ป็นหนึง่ใน
เหตผุลส�าคญัที ่Hino ก�าลงัมุง่มัน่พัฒนาผลติภณัฑใ์หม้คีวามน่า
สนใจมากยิง่ขึน้และตรงตามมาตรฐานคณุภาพของเรา เรายงั
ท�างานกนัอยา่งทุม่เทเพือ่เพิม่ระดบัความพงึพอใจของลกูคา้เรา
ภายใตส้โลแกนทีว่า่ “Total Support HINO” การแขง่ขนัทกัษะ
วชิาชพีเป็นสว่นหนึง่ของความพยายาม มุง่เป้าไปทีก่ารเพิม่ทกัษะ
ทางเทคนคิและสรา้งแรงจงูใจใหก้บัชา่งเทคนคิของ Hino ดว้ย
เหตนุีพ้วกเขาจงึมคีวามพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพกบัลกูคา้
ของเราอยา่งเต็มที ่ 

ในพธิเีปิดการแขง่ขนั คณุ Yuichi Sato, ผูจั้ดการทัว่ไปจาก
ส�านักงาน Hino ละตนิ ไดพ้ดูเกีย่วกบัการแขง่ขนัในครัง้นี ้ซ ึง่เขา
ไดส้รปุความส�าคญัของการแขง่ขนัเหลา่นีว้า่:

“Hino ไดจั้ดการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีไปทัว่โลก—ทัง้ในประเทศ
ญีปุ่่ น เอเชยี อเมรกิาเหนอื โอเชยีเนยี ตะวนัออกกลาง แอฟรกิาและ
ละตนิอเมรกิา ประเทศทีเ่ราจัดการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีเหลา่นีม้ี
จ�านวนเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งทกุปี และในปีนีก้ารแขง่ขนัถกูก�าหนดให ้
จัดขึน้ในหลายประเทศ 

การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีเหลา่นีแ้สดงบทบาทอะไรตอ่บรบิทของ 
Hino ทีพ่ยายามใหก้ารสนับสนุนทัง้หมด? วตัถปุระสงคข์องการ
แขง่ขนัคอื เพือ่พัฒนาปรับปรงุทกัษะดา้นเทคนคิของชา่งเทคนคิใน 
Hino ทัว่โลกใหด้ขี ึน้ ผมเชือ่วา่ความสามารถของเราไมม่ขีดีจ�ากดัใน
การปรับปรงุทกัษะใหด้ขี ึน้ ชา่งเทคนคิของเราตอ้งฝึกฝนทกัษะอยา่ง
สม�า่เสมอ และตอ้งรักษามาตรฐานใหอ้ยูใ่นระดบัสงูในทกุสถานทีใ่ห ้
บรกิารของ Hino ทัว่โลก 

เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่จะบรรลตุามวตัถปุระสงคน์ี ้ชา่งเทคนคิของเราทกุคน
ตอ้งมุง่มัน่ท�างานเพือ่เพิม่ทกัษะทางเทคนคิของพวกเขาใหก้า้วไปสู่
อกีระดบัทีเ่หนอืกวา่ ชา่งเทคนคิทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัวนันีเ้ป็นตวัแทน
ของชา่งเทคนคิทีย่งัคงท�างานอยูท่ีร่า้นคา้ตวัแทนจ�าหน่ายในประเทศ
ตา่งๆ เราหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ทา่นจะท�าหนา้ทีเ่ป็นผูน้�าใหค้วามัน่ใจวา่

ทกัษะวชิาชพีระดบัสงูเหลา่นีจ้ะเตบิโตเป็นรากยดึตดิแน่นอยูใ่นทกุสถาน
ทีท่�างานของคณุ

เราไมส่งสยัเลยวา่ คณุตอ้งใชค้วามพยายามมากแคไ่หนในการฝึกฝน
ทกัษะดา้นเทคนคิของคณุเพือ่เขา้รว่มการแขง่ขนัในครัง้นี ้เชน่เดยีวกบั
ชา่งเทคนคิทีท่�างานแบบ on-site (ปฎบิตังิานนอกสถานที)่ ดว้ยความ
พยายามฝึกฝนอบรมอยา่งตอ่เนือ่ง คณุจะไดป้รับปรงุทัง้ทกัษะและระดบั
ความรูข้องคณุใหด้ขี ึน้ ซึง่จะเป็นการสรา้งรากฐานในการด�าเนนิการ
สนับสนุนทัง้หมดของ Hino สิง่นีจ้ะน�าพาไปสูก่ารเสรมิสรา้งความ
แข็งแกรง่ใหก้บัธรุกจิของลกูคา้เรา และในทีส่ดุจะกลายเป็นความ
สมัพันธท์ีแ่น่นแฟ้นและมอบความไวใ้จซึง่กนัและกนัระหวา่ง Hino กบั
ลกูคา้ของเรา

ทกุทา่นทีอ่ยูท่ีน่ีใ่นวนันี ้ตัง้แตท่ีค่ณุมปีฏสิมัพันธก์บัลกูคา้ของคณุใน
แตล่ะวนั คณุคอืผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการด�าเนนิงานสนับสนุนทัง้หมด
ของเรา ขอใหเ้ราทกุคนมคีวามสขุกบัความรูส้กึปีตยินิดทีีไ่ดรั้บความเชือ่
ถอืและไวว้างใจจากลกูคา้ของเรา และขอใหท้กุคนเป็นแรงผลกัดนัทีอ่ยู่
เบือ้งหลงัการด�าเนนิการสนับสนุนทัง้หมดของ Hino!”

ชา่งเทคนคิทกุคนใหค้วามสนใจระหวา่งสรปุผลการแขง่ขนั ชา่งเทคนคิผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั 22 คน จากรา้นคา้ตวัแทนจ�าหน่าย 11 แหง่ในสบิประเทศ

การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีของ Hino ในตา่งแดน

เอกวาดอร ์(Maquinarias y Vehiculos S.A.) ชนะรางวลัสงูสดุ

UP time 100% ลดคา่ใชจ้า่ยตลอดอายุ
การใชง้านยานพาหนะ

ยานพาหนะที�ทาํงาน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
สงูสดุตรงตามความ
ตอ้งการทางธรุกจิ
ของลกูคา้

การบาํรงุรกัษาสภาพ
ยานพาหนะ

สองคณุคา่ ที�ลกูคา้ไดร้บัจากการจดังาน
แขง่ขนัทกัษะวชิาชพีของ Hino 

Customer
กิจกรรมบริการ

คา่สกึหรอหรอืคา่เสื�อมราคา
• คา่ใชจ้า่ยในการใชย้านพาหนะ 
 (ราคาซือ้ – มลูคา่ขายตอ่)
• คา่ตดิตัง้สว่นประกอบหลกัของยานพหนะ
• อตัราดอกเบีย้ เป็นตน้

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิงาน
• คา่น�้ามนัเชือ้เพลงิ
• คา่ซอ่มบ�ารงุ
• คา่ประกนั
• คา่ฝึกอบรมพนักงานขบัขี ่เป็นตน้

แอลจเีรยี, ออสเตรเลยี, บาหเ์รน, โบลเิวยี, แคนาดา, จนี, โคลมัเบยี, คอสตารกิา,
เอลซลัวาดอร,์ เอกวาดอร,์ กวัเตมารา, อนิโดนเีซยี, ญีปุ่่ น, จอรแ์ดน, เลบานอน, มาเลเซยี, 
เม็กซโิก, นกิารากวั, โอมาน, ปานามา, ปารากวยั, เปร,ู กาตาร,์ 
ซาอดุอีาระเบยี, ไทย, ยเูออ,ี สหรัฐอเมรกิา, เวยีดนาม, เยเมน



อากาศดแีละฟ้าเป็นใจมากในวนัแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีทีป่ระเทศโคลมัเบยี

การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีในครัง้นี ้เป็นการแขง่ขนัทีถ่กูจัดขึน้เป็นครัง้ทีส่องใน
ละตนิอเมรกิา ซึง่ผูแ้ขง่ขนัประกอบดว้ยชา่งเทคนคิทัง้หมด 11 คูจ่ากสบิ
ประเทศ: ไดแ้ก ่ประเทศเม็กซโิก ประเทศกวัเตมาลา ประเทศเอลซลัวาดอร ์
ประเทศคอสตารกิา ประเทศปานามา ประเทศโคลมัเบยี เมอืงมาเวซา ประเทศ
เอกวาดอร ์ เมอืงเทโอจามา ประเทศเอกวาดอร ์ประเทศเปร ูประเทศโบลเิวยี
และประเทศปารากวยั ชา่งเทคนคิทัง้ 22 คนทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัทกุคนเป็นผู ้
ชนะเลศิจากการแขง่ขนัขัน้ตน้ทีจั่ดขึน้ในประเทศของตนเอง 

ผูเ้ขา้รว่มงานในครัง้นีม้ทีัง้พนักงาน ผูจั้ดการฝ่ายบรกิารและผูจั้ดการรา้นคา้
จากตวัแทนจ�าหน่าย นอกจากนีย้งัมคีณุ Matsumoto เลขานุการคนทีส่ามจาก
สถานทตูญีปุ่่ นในประเทศโคลมัเบยี และลกูคา้ของ Hino อกีเป็นจ�านวนมาก 
จากผูเ้ขา้รว่มงานทัง้หมด 117 คน จงึท�าใหก้ารแขง่ขนัครัง้นีเ้ป็นการแขง่ขนัที่
ดคูกึคกัมชีวีติชวีาและสนุกสนานมาก

รปูแบบการแขง่ขนัแบง่ออกเป็นสองสว่นคอื สว่นขอ้เขยีนและการมอบหมาย
งานปฏบิตัสิีป่ระเภท ส�าหรับการสอบขอ้เขยีน ซึง่ถกูออกแบบมาเพือ่วดัความรู ้
การใหบ้รกิารพืน้ฐานของชา่งเทคนคิ ประกอบดว้ย 50 ค�าถามทีค่ดัลอกมาจาก
กลุม่ค�าถามทีร่วมอยูใ่นโปรแกรมการฝึกอบรมตามหลกัสตูร สว่นของการมอบ
หมายงานปฏบิตัปิระกอบดว้ยการตรวจสอบยานยนต ์การวนิจิฉัยความผดิปกติ
ของยานยนต ์การบรกิารแบบ single-unit และการตรวจสอบชิน้สว่นอะไหล่

ขณะทีช่า่งเทคนคิผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัปฏบิตังิานทีไ่ดรั้บมอบหมาย
เหลา่นี ้พวกเขาทกุคนพยายามอยา่งสดุความสามารถทีจ่ะใชท้กัษะ
ทีพ่วกเขาไดฝึ้กฝนมาแรมปี ขณะทีพ่วกเขาก�าลงัปฏบิตังิาน ลกูคา้
และพนักงานของ Hino จากรา้นคา้ตวัแทนจ�าหน่ายของพวกเขาตา่ง
ใหก้�าลงัใจพวกเขาอยา่งใจจดใจจอ่จนท�าใหบ้รรยากาศการแขง่ขนั
เป็นไปอยา่งน่าตืน่เตน้มาก

ทมีทีช่นะถกูตดัสนิโดยดจูากคะแนนรวมและผลงานทีไ่ดรั้บมอบ
หมายทัง้หมด ผูช้นะเลศิการแขง่ขนัในครัง้นีป้ระกอบดว้ยคณุ 
Messrs. Wilson Montero และคณุ Wilmer Sanchez จาก 
Maquinarias y Vehiculos S.A., ประเทศเอกวาดอร ์สว่นทมีของ
คณุ Messrs. Isaac Ramos และคณุ Jack Vasquez จาก Toyota 
del Peru S.A. มาเป็นอนัดบัสอง ขณะทีคู่ข่องคณุ Messrs. Jose 
Rodriguez และคณุ Erick Ramirez จาก Motores Hino de 
Guatemala S.A. มาเป็นอนัดบัสาม และถงึแมว้า่ชา่งเทคนคิผูเ้ขา้
รว่มการแขง่ขนัคนอืน่ไมไ่ดเ้ป็นหนึง่ในสามของผูช้นะการแขง่ขนัใน
ครัง้นี ้แตพ่วกเคา้ทกุคนยงัคงตะลงึกบัทกัษะอนัน่าทึง่ของชา่ง
เทคนคิทีช่นะการแขง่ขนั—กไ็มไ่ดค้าดหวงัอะไร ซึง่เป็นมมุมองของ
ทกุคนทีเ่ป็นตวัแทนประเทศในการเขา้รว่มการแขง่ขนั 

จากทีค่ณุ Sato อธบิายขา้งตน้ การแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีนีถ้อืเป็น
โอกาสส�าคญัส�าหรับการเสรมิสรา้งแรงจงูใจใหก้บัรา้นคา้ตวัแทน
จ�าหน่ายทีเ่ขา้รว่มงานอยา่งไมม่ขีอ้สงสยั—โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
เสริมสรา้งแรงจงูใจในหมูพ่นักงานบรกิารสว่นหนา้ทีพ่ยายาม
สนับสนุนทัง้หมดของเรา 

ประเด็นและปัญาตา่งๆ ในเรือ่งทกัษะความช�านาญทีป่รากฏชดัใน
การแขง่ขนัครัง้นี ้จะถกูน�ามารวมเป็นเนือ้หาการฝึกอบรมในอนาคต
เพือ่เสรมิสรา้งทกัษะดา้นเทคนคิของชา่งเทคนคิทกุคนอยา่งเทา่
เทยีมกนั

ความพยายามในการฝึกอบรมชา่งเทคนคิคอืภารกจิทีต่อ้งท�าทลีะขัน้
ตอนอยา่งละเอยีด และการเกบ็เกีย่วสัง่สมขัน้ตอนทีล่ะเอยีดเหลา่นี ้
สดุทา้ยจะกลายเป็นการเพิม่มลูคา่มหาศาลใหก้บัตราสนิคา้ Hino ซึง่
สามารถยนืยนัไดจ้ากการไดรั้บความไวว้างใจและความเชือ่ถอืจาก
ลกูคา้ของเรา

ผูเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัทกุคนพยายามปฏบิตังิานทีไ่ดรั้บมอบหมายสีป่ระเภทอยา่งสดุความสามารถ

ทมีจากประเทศเอกวาดอรไ์ดรั้บชยัชยะอยา่งสวยงามดว้ยคะแนนรวมมาเป็นทีห่นึง่
จากการแขง่ขนัทกัษะวชิาชพีทกุประเภท

ชา่งเทคนคิทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัทกุคนถา่ยภาพรว่มกนั ความรูส้กึถงึความส�าเร็จของ
พวกเขาปรากฎเดน่ชดับนใบหนา้ทีย่ ิม้แยม้แจม่ใส

เอกวาดอร ์(Teojama Comercial S.A.)

กวัเตมาลาไดอ้นัดบัทีส่าม

เปรมูาเป็นอนัดบัสอง โคลมัเบยี เอลซลัวาดอร์ คอสตารกิา

โบลเิวยี

เม็กซโิก ปานามาปารากวยั



แขกผูม้เีกยีรตจิ�านวนมากในพธิเีปิดตวัคลงัอะไหลต่ะวนัออกกลาง

เอกชนตา่งๆ  ทีใ่หก้ารสนับสนุนความพยายามของ Hino ในการเปิดตวั
คลงัอะไหลแ่หง่ใหม ่และยงักลา่วถงึความกระตอืรอืเพือ่ตลาดใน
ตะวนัออกกลางของ Hino เขาอธบิายวา่ “หลกัการท�าธรุกจิของ Hino 
คอืการสรา้งความสมัพันธก์บัลกูคา้และชมุชนของเราบนพืน้ฐานของ
ความเชือ่มัน่และไวว้างใจโดยใหก้ารสนับสนุนธรุกจิของลกูคา้เรา “ซึง่
หมายความวา่ เรามุง่มัน่ทีจ่ะมอบผลติภณัฑค์ณุภาพระดบัสงูทีป่ลอดภยั
และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม แกไ้ขปัญหาอยา่งตอ่เนือ่งใหก้บัลกูคา้ใน
การด�าเนนิธรุกจิ และครอบคลมุถงึบรกิารหลงัการขายเพือ่ใหล้กูคา้ของ
เราสามารถใชผ้ลติภณัฑข์องเราไดน้านหลายปี คลงัอะไหล่
ตะวนัออกกลาง Hino Motors ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นศนูยก์ลางระบบการ
การจัดการขนสง่สนิคา้ทีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัการด�าเนนิงานสว่นหนา้ในการ
ดแูลลกูคา้เรา นอกเหนอืจากวตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นคลงัอะไหลแ่ลว้ เรา
ยงัก�าลงัพัฒนาศนูยน์ีใ้หเ้ป็นศนูยก์ลางส�าหรับการดแูลหลงัการขายของ 
Hino Motors ในตะวนัออกกลาง นอกจากนี ้จากทศันวสิยัของเราคอื 
‘Customers’ Business First (ธรุกจิของลกูคา้ตอ้งมากอ่น),’ เรามุง่
ใหก้ารสนับสนุนการสรา้งโลกและอนาคตทีเ่ราสามารถด�าเนนิชวีติได ้
อยา่งสะดวกสบาย– วสิยัทศันท์ีเ่รามุง่มัน่ทีจ่ะบรรลถุงึความส�าเร็จในการ
เชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งชมุชนทีแ่ตกตา่งกนัในภมูภิาค
ตะวนัออกกลางและบรเิวณใกลเ้คยีงทีเ่ราจัดเตรยีมพืน้ฐานในการขนสง่
ทางบก”

ในการจัดตัง้คลงัอะไหลแ่หง่ใหมน่ี ้Hino พยายามทีจ่ะลดเวลาในการจัด
สง่และจัดหาอะไหลไ่ปยงัภมูภิาคทีพ่วกเขาตอ้งการ เป้าหมายตอ่ไปของ 
Hino คอืการเพิม่องคป์ระกอบทางการตลาดใหก้บัธรุกจิอะไหลเ่พือ่ให ้

บรกิารหลงัการขายทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้มากขึน้ 

ในขอบเขตความพยายามทีเ่ราอา้งถงึ “การสนับสนุนทัง้หมด” Hino ยงัคง
ผลกัดนัตวัเองไปขา้งหนา้อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่เขา้สูเ่วทรีะดบัโลกโดยพยายาม
ใหก้ารสนับสนุนลกูคา้ดว้ยวฎัจักรชวีติผลติภณัฑข์องเราอยา่งเต็มที ่ในสว่น
ภมูภิภาคตะวนัออกกลาง Hino มุง่ใหบ้รกิารชว่ยเหลอืลกูคา้เพือ่เพิม่ผล
ก�าไรใหแ้กธ่รุกจิของพวกเขาอยา่งจรงิจัง จากความพยายามเหลา่นีจ้งึ
ท�าใหค้ลงัอะไหลต่ะวนัออกกลางของ Hino Motors แหง่ใหม ่และศนูยฝึ์ก
อบรมการใหบ้รกิารไดเ้ปิดด�าเนนิงานมาตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม ค.ศ. 2009  
วตัถปุระสงคข์องเราคอื เพือ่มอบผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมเฉพาะส�าหรับการ
ขายในแตล่ะภมูภิาคอยา่งตอ่เนือ่ง และใหก้ารสนับสนุนทัง้หมดเพือ่ตอบ
สนองความตอ้งการของลกูคา้เราทัว่โลก  ดงันัน้เราจงึคาดหวงัวา่จะไดรั้บ
สิง่ทีด่ทีีส่ดุจาก Hino

พธิเีปิดตวัคลงัอะไหลต่ะวนัออกกลางของ Hino Motors ถกูจัดขึน้ที ่Dubai World Central ในเมอืงดไูบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตเมือ่วนัที ่18 
พฤศจกิายน ค.ศ. 2013  คลงัอะไหลน่ีม้เีนือ้ที ่10,000 ตารางเมตร เปิดด�าเนนิการมาตัง้แตเ่ดอืนสงิหาคม ค.ศ. 2013 ถกูสรา้งขึน้เพือ่วตัถปุระสงคใ์น
การจัดหาชิน้สว่นอะไหลท่ัว่ตลาดตะวนัออกกลางและใหก้ารสนับสนุนรา้นตวัแทนจ�าหน่ายในภมูภิาค 

เนือ้ที ่5,400 ตารางเมตรของคลงัอะไหลน่ีถ้กูจัดใหเ้ป็น
ศนูยก์ลางการจัดสง่ส�าหรับภมูภิาคตะวนัออกกลาง ไวจั้ด
เก็บและเตรยีมส�ารองอะไหลม่ากกวา่ 10,000 ชนดิ เพือ่
สง่มอบชิน้สว่นอะไหลค่ณุภาพสงูไดต้รงตอ่เวลาใหก้บั
ตวัแทนจ�าหน่ายทัว่ตะวนัออกกลาง Hino Motors, Ltd. 
ไดพ้สิจูนแ์ลว้วา่ตลาดภมูภิาคตะวนัออกกลางจะมอีตัรา
การเจรญิเตบิโตทีส่งูขึน้ และคลงัอะไหลแ่หง่ใหมน่ีจ้ะ
แสดงบทบาทส�าคญัเชงิกลยทุธข์อง Hino เพือ่เพิม่ยอด
ขายและพัฒนางานดา้นบรกิารในภมูภิาคนี้

ส�าหรับผูท้ีป่รากฎตวัในงานพธิเีปิดคลงัอะไหลน่ีม้ ีคณุ 
Mohsen Ahmad, รองประธานจาก Dubai World Cen-
tral, คณุ Adil Al Zarooni, รองประธานจาก the Jebel Ali 
Free Zone Authority, คณุ Daisuke Matsunaga, จา
กกงศลุประเทศญีปุ่่ นประจ�าเมอืงดไูบ และแขกผูม้เีกยีรติ
อกีจ�านวนมาก

ในพธิกีลา่วเปิดงาน คณุ Masakazu Ichikawa, ประธาน
กรรมการและตวัแทนผูบ้รหิารของ Hino แสดงความ
ขอบคณุอยา่งลกึซึง้ไปยงัหน่วยงานราชการและองคก์ร

Hinoบริการส่วนหน้า

พิธีเปิดตัวคลังอะไหล่ตะวันออกกลาง 
ของ Hino Motors

คลงัสนิคา้ทีต่อบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลายของลกูคา้ และเป็นคลงัอะไหลท่ีม่บีรเิวณกวา้งขวาง

พธิตีดัรบิบิน้ในงาน

คณุ Masakuzu Ichikawa, ประธานกรรมการและตวัแทนผูบ้รหิารของ Hino  
สนทนาอยา่งเพลดิเพลนิกบัตวัแทนจาก the Jebel Ali Free Zone Authority

ในคลงัสนิคา้มกีารยกชิน้สว่นอะไหลข่นาดใหญด่ว้ย รถบรรทกุสามารถหมนุเลีย้ว 
วงแคบไดเ้พือ่งานซอ่มแซมทีส่�าคญั
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กิจกรรมให้การสนับสนุนลูกค้า
จากทั่วทุกมุมโลก
- การแข่งขันทักษะวิชาชีพของ Hino ประจําปีค.ศ. 2014 ในละตินอเมริกา - 
 รายงานจากประเทศโคลัมเบีย

- เปิดคลังอะไหล่ตะวันออกกลาง Hino Motor ในเมืองดูไบ

นอกจากนี้ ในฉบับนี้ยังรวมบทความเกี่ยวกับ:
 ความคิดเห็นของผู้ใช้รถจากประเทศสิงคโปร,์   
 ประเทศอียิปต์ ประเทศอิสราเอล และประเทศเยเมน

ถงึแมส้ภาพแวดลอ้มจะมคีวามแตกตา่ง ตัง้แตถ่นนในเมอืงและพืน้ทีส่งู
ไปสูพ่ืน้ทีเ่ขตหนาว พืน้ทีท่ะเลทราย และพืน้ทีป่่า แตร่ถบรรทกุ Hino 
พรอ้มทีจ่ะมอบสมรรถนะทีด่เียีย่มใหก้บัลกูคา้ในทกุประเทศทัว่โลกอยา่ง
ไมห่ยดุยัง้ Hino จัดเตรยีมรถบรรทกุทีห่มาะกบัการใชง้านและสภาพ
แวดลอ้มในการด�าเนนิงานของลกูคา้ในแตล่ะภมูภิาคบนพืน้ฐานของ
หลกัการการเพิม่สมรรถนะยานยนตร ์ แมว้า่ Hino มุง่มัน่ทีจ่ะผลติรถ
บรรทกุทีม่คีวามทนทานเป็นเลศิและน่าเชือ่ถอืภายใตเ้งือ่นไขตา่งๆ แต่
หากผูข้บัขีใ่ชร้ถบรรทกุเหลา่นีอ้ยา่งไมถ่กูตอ้ง หรอืละเลยไมด่แูลรักษา
หรอืตรวจเชค็อยูเ่ป็นประจ�า รถบรรทกุเหลา่นีก้ไ็มส่ามารถมอบ
ประสทิธภิาพสงูสดุได ้

อะไรคอืสิง่ทีค่วรเอาใจใสอ่ยูเ่ป็นประจ�าในการขบัขีแ่ละการดแูลรักษารถ
บรรทกุ? ตวัอยา่งเชน่ อะไรคอืสิง่ทีผู่ข้บัขีค่วรตระหนักถงึเมือ่ขบัขีร่ถ
บรรทกุบนเนนิเขาสงู? เราเคยน�าค�าถามเหลา่นีไ้ปถามคณุYuichi Sato 

ผูซ้ ึง่เคยดแูลรับผดิชอบใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ใ้ชร้ถ Hino อยูห่ลายปีใน
ละตนิอเมรกิา

“สถานทีท่ีผ่มเคยท�างานในประเทศเอกวาดอร ์ผูข้บัขีต่อ้งใชร้ถบรรทกุ
ท�างานบนพืน้ทีส่งูทีม่รีะดบัความสงูเกนิ 3,000 เมตร ในพืน้ทีส่งูแบบนี ้ทัง้
ความหนาแน่นของออกซเิจนและจดุเดอืดน�้าหลอ่เย็นของเครือ่งยนตจ์ะ
ลดต�า่ลง และทีร่ะดบัความสงูประมาณ  3,500 เมตร จดุเดอืดน�้าหลอ่เย็น
จะลดลงไปประมาณ 91ºC สาเหตทุีเ่ป็นเชน่นีเ้พราะวา่ ความกดอากาศจะ
ต�า่ลงเมือ่ระดบัความสงูเพิม่ขึน้ ภายใตเ้งือ่นไขเหลา่นี ้ถา้ฝาหมอ้น�้ารถ
ของคณุมรีอยร่ัวหรอืรอยแตก ความดนัภายในหมอ้น�้าจะเกดิสภาวะสมดลุ
กบัความดนับรรยากาศ อาจสง่ผลท�าใหค้วามรอ้นสงูเกนิไป เราตอ้งเตอืน
ลกูคา้ของเราใหต้รวจเชค็ฝาหมอ้น�้าอยา่ใหม้กีารช�ารดุหรอืเสยีหายกอ่นที่
จะน�ารถบรรทกุไปใชง้านบนพืน้ทีภ่เูขา

ความหนาแน่นของออกซเิจนกเ็ชน่เดยีวกนั จะลดต�า่ลงเมือ่ระดบัความสงู
เพิม่ขึน้ ซึง่สง่ผลใหค้วนัด�าถกูปลอ่ยออกมามากขึน้และความสามารถใน
การออกตวัของเครือ่งยนตจ์ะลดลง กลา่วกนัวา่ความสามารถในการ
ออกตวัของเครือ่งยนตจ์ะลดลง 30 ถงึ 40 เปอรเ์ซน็ตท์ีร่ะดบัความสงู 
4,000 เมตร รถบรรทกุทีเ่ราสง่ออกไปทีล่ะตนิอเมรกิามกีารตดิตัง้อปุกรณ์
ชดเชยระดบัความสงูทีช่ว่ยตดัน�้ามนัเชือ้เพลงิไมใ่หถ้กูป้อนเขา้หวัฉีดมาก
เกนิไปเพือ่ลดควนัด�า และยงัชว่ยรักษาอณุหภมูขิองควนัด�าจากทอ่ไอเสยี
ใหต้�า่เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ทอรโ์บชารจ์เจอรเ์กดิความเสยีหาย อยา่งไรก็ตาม 
ยงัมผีูข้บัขีจ่�านวนมากไมย่อมเปิดใชง้านอปุกรณช์ดเชยระดบัความสงูเพราะ
พยายามทีจ่ะเพิม่ความสามารถในการออกตวัของเครือ่งยนต ์และเป็นการ
ยากส�าหรับเราทีจ่ะบอกใหล้กูคา้หยดุการขบัขีร่ถบรรทกุดว้ยวธินีี ้

นอกจากนี ้ในพืน้ทีส่งูสว่นใหญจ่ะเต็มไปดว้ยภเูขาและเนนิเขาจ�านวนมาก 
ดงันัน้จงึเป็นธรรมดาทีผู่ข้บัขีม่กัจะใชเ้บรกไอเสยีบอ่ยกวา่ปกต ิถา้เบรค
ไอเสยีถกูใชบ้นถนนลาดเอยีงในลกัษณะเดยีวกบัทีถ่กูใชบ้นถนนเรยีบ 
ควนัด�าจะกลบัเขา้ไปในเครือ่งยนตแ์ละปนเป้ือยอยูใ่นน�้ามนัเครือ่ง ดงันัน้
เราจงึบอกผูใ้ชร้ถบรรทกุของเราใหใ้ชเ้บรกเครือ่งยนตก์อ่นจนกวา่จะเห็น
วา่ไมม่คีวนัด�า หลงัจากนัน้อกีไมก่ีว่นิาทจีงึคอ่ยเปลีย่นมาใชเ้บรกไอเสยี 
ถา้ใชง้านดว้ยน�้ามนัเครือ่งทีม่คีวนัด�าปนเป้ือนอาจรน่อายกุารท�างานของ
เครือ่งยนตไ์ด ้ดงันัน้เราจงึไดอ้ธบิายวา่ กญุแจส�าคญัคอืตอ้งแน่ใจวา่ไดม้ี
การเปลีย่นน�้ามนัเครือ่งทกุๆ 5,000 กโิลเมตรหรอืมากกวา่นัน้

จงึไมต่อ้งสงสยัเลยวา่ ท�าไมพืน้ทีภ่เูขาสงูจงึเป็นพืน้ทีท่ีส่รา้งความกดดนั
อนัหนักหน่วงใหก้บัรถบรรทกุมากทีส่ดุ แตจ่ากประสบการณข์องผม “ผม
เชือ่วา่ถา้ผูใ้ชร้ถหมัน่ตรวจเชค็อยูท่กุวนั และน�าเขา้ศนูยเ์พือ่บ�ารงุรักษาอยู่
เป็นประจ�าและขบัขีด่ว้ยความไมป่ระมาท รถบรรทกุเหลา่นีจ้ะยงัคงมอบ
สมรรถนะทีด่เียีย่มอยา่งไมม่ขีอ้บกพรอ่ง”

การขับขี่รถบรรทุก
บนเนินเขาสูง: 
สิ่งที่ควรใส่ใจไม่ประมาท
คณุ Yuichi Sato
หวัหนา้วางแผนการด�าเนนิงาน, 
ฝ่ายตา่งประเทศและแผนกใหบ้รกิาร

รถบรรทกุ Hino บรรทกุกรวดหนิในเหมอืงแรท่ีอ่ยูส่งูจาก
ระดบัน�้าทะเล 3,000 เมตร คณุ Lim Chai Kiui จาก Kim Soon Lee Pte. Ltd. บทความหนา้ 2
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