เราอยากแนะน�ำพื้นฐานการขับขี่อย่างปลอดภัย วันนี้เราจะอภิปรายถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้บนท้องถนนที่มีการจราจรที่
ไม่หนาแน่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของเราที่จะช่วยให้คุณขับรถอย่างปลอด
สมมติว่าคุณก�ำลังขับรถบรรทุกบนท้องถนนที่มีเลนเดียวในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง ถนนเป็นเส้นตรงและคุณยังไม่เห็นรถผ่านไปมา
ข้างหน้าคุณเป็นทางแยกรูปตัว T ซึ่งมีถนนแยกออกไปทางซ้ายอีกเส้น
หนึ่ง ตรงทางแยกไม่มีสัญญาณไฟจราจร และริมถนนเรียงรายไปด้วย
ต้นไม้ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการมองของคุณ ซึ่งท�ำให้คุณไม่สามารถมอง
เห็นถนนที่แยกออกไปทางซ้ายมือได้อย่าง
ชัดเจน อันตรายลักษณะใดที่อาจเกิดขึ้นได้
ในสถานการณ์เช่นนี้?

ิง
ขี่เช ุ
รขับ ิเหต
กา ุบัต
นิค ันอ
เทค ป้องก

พึงระลึกเสมอว่า
มีอุบัติเหตุมากมายบนท้องถนน

คิดว่าไม่มีรถวิ่งบนถนนและอาจตัดสินใจเข้าทางแยกโดยไม่หยุดรถ
เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย (ดูภาพ). นอกจากนี้รถจักรยานยนต์
และรถจักรยานอาจไม่หยุดรถถึงแม้จะมีป้ายบอกให้หยุดก็ตาม ซึ่งถ้าคุณ
ไม่ทันสังเกตเห็นพวกเขาจนวินาทีสุดท้ายก็จะน�ำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
ขั้นรุนแรงได้
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ตราสินค้าระดับสากลส�ำหรับลูกค้าทุกคน
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ในความเป็นจริง ต้นไม้ที่กีดขวางมุมมอง
ของคุณก็อาจท�ำให้ผู้ที่ก�ำลังขับขี่บนถนนอีก
ฝั่งไม่สามารถเห็นคุณได้ ผู้ขับขี่คนนั้นอาจ

หมายเหตุ: รูปภาพประกอบแสดงการขับขี่รถบรรทุกของคุณบนที่วิ่งถนนเลนซ้าย กฎระเบียบอาจแตกต่างกับในประเทศของคุณ

ขณะขับขี่บนถนนที่การจราจรที่ไม่หนาแน่นหรือช่วงเวลาที่ไม่เร่งด่วน ห้ามคิดไปเองว่าไม่มียานพาหนะอื่นๆ วิ่งรอบข้าง พึงระลึกไว้ว่ามีอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
มากมายบนท้องถนน และระมัดระวังเสมอขณะที่คุณขับขี่

STOP

หมายเหตุ: รูปภาพประกอบแสดงให้เห็นยานพาหนะก�ำลังวิ่งอยู่บนเลนซ้ายของถนน กฎระเบียบอาจแตกต่างกับในประเทศของคุณ

ในฉบับหน้าของเรา...

นอกจากนี้ บนท้องถนนที่มีการจราจรไม่หนาแน่น
และท้องถนนที่คุณสามารถมองเห็นท้องถนนได้
อย่างชัดเจน อาจท�ำให้คุณละเลยเรื่องความเร็วใน
การขับขี่ได้ ซึ่งมักจะท�ำให้คุณขับขี่เกินขีดจ�ำกัด
ความเร็ว การขับขี่ด้วยความเร็วที่สูงกว่า จะท�ำให้
คุณเพิ่มความเสี่ยง คุณจะไม่สามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์อันตรายได้ทันท่วงที่ อย่าปล่อยให้
ความเร็วของคุณเป็นไปตามความหนาแน่นของการ
จราจรบนท้องถนน แต่ต้องมั่นใจว่าเป็นความเร็วที่
คุณสามารถตอบรับต่อสถานการณ์อันตรายได้
อย่างฉับพลันหรือไม่

หัวเรื่อง: การสนับสนุนแบบครบวงจร

เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด

“My Favorite Road (ถนนสายที่ฉันชื่นชอบ)”

การสนับสนุนแบบครบวงจรของฮีโน่ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนิน
การในการเป็นผู้สนับสนุนหลักในธุรกิจของลูกค้าฮีโน่ ในฉบับนี้
เราจะให้คำ�จำ�กัดความของคำ�ว่าจิตวิญญาณผ่านกิจกรรม
สนับสนุนแบบครบวงจร

เราจะประกวดผู้ชนะเลิศผลงานภาพถ่ายในฉบับหน้า กรุณารอการประกาศผล!
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กิจกรรบริการแบบครบวงจร—(ปรัชญา)

มุ่งมั่นเพื่อความพึงพอใจ
ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
นั่นเป็นแรงผลักดันที่อยู่
เบื้องหลังการสนับสนุนแบบ
ครบวงจรของฮีโน่

ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเทคนิค
การขับขี่แบบประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้น แต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอะไหล่ชิ้น
ส่วนต่างๆ ได้อีกด้วย—ตัวอย่างเช่นช่วยลดการสึกหรอของแผ่นคลัตช์—ซึ่งมีผลต่อ
การลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วน
นอกจากการน�ำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงแล้ว การมอบบริการที่มีคุณภาพสูงถือเป็นสิ่งจ�ำเป็น
อย่างยิ่ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าฮีโน่เป็นตราสินค้าที่มีคุณค่าต่อลูกค้าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เป็นที่
ทราบกันดีอยู่แล้วว่าความรวดเร็ว ความรอบครอบ แม่นย�ำ และการบริการที่มีคุณภาพสูงเป็นสิ่ง
ส�ำคัญมากส�ำหรับรถบรรทุกและรถบัสโดยสารที่ต้องท�ำงานหนักภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออ�ำนวยใน
ทุกๆ วันอย่างต่อเนื่อง
ในฐานะผู้ผลิตสินทรัพย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต – เช่นยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ – ฮีโน่
ไม่ได้มองว่าตนเป็นเพียงแค่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้เท่านั้น แต่คิดไปถึงตนเองในฐานะตราสินค้า
ที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณในการไขว่คว้าให้ได้มาเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และหนึ่งในพันธกิจ
สูงสุดของเราคือการอุทิศตนและมีส่วนร่วมในการสร้างผลก�ำไรให้กับลูกค้า เพื่อที่จะบรรลุพันธ
กิจนี้ ฮีโน่มุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้าใน
สถานการณ์โลกปัจจุบัน และยืนหยัดพัฒนาระบบการสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อให้ลูกค้าของเรา
สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรามอบให้นั้นอย่างมั่นใจและสบายใจได้อย่างยาวนาน
ตามที่ฮีโน่ได้ชี้แจงไว้อย่างชัดเจนว่า การสนับสนุนแบบครบวงจรซึ่งครอบคลุมไปถึงทุกกิจกรรม
ด้านการบริการที่มุ่งเน้นเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของลูกค้า ภายใต้แนวคิดนี้ ฮีโน่จึง
คงไว้ซึ่งเป้าหมายหลักสองประการ

เป้าหมายแรกคือ การปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด หรือการลดเวลาสูญเปล่าของ
ลูกค้าให้เป็นศูนย์เท่าที่จะท�ำได้ เป้าหมายนี้รวมถึงทุกงานบริการ ตั้งแต่การให้ความช่วย
เหลือลูกค้าในการเลือกรถฮีโน่ดีที่สุดส�ำหรับธุรกิจของพวกเขาจนถึงการมอบบริการการ
ตรวจสอบให้ฟรีส�ำหรับรถใหม่และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำหลังการขาย
รวมถึงงานซ่อมบ�ำรุงที่รวดเร็วและแม่นย�ำ ความรวดเร็วในการจัดหาอะไหล่ชิ้นส่วนของ
แท้ และความพร้อมที่จะตอบสนองต่อปัญหาที่คาดไม่ถึงซึ่งอาจเกิดขึ้นกับลูกค้าได้ หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การบริการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
ว่าพวกเขาจะสามารถใช้ยานพาหนะของพวกเขาเมื่อพวกเขาต้องการเพื่อให้การด�ำเนิน
ธุรกิจของพวกเขาสามารถด�ำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีการหยุดชะงัก
เป้าหมายที่สองคือ การลดต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน ในส่วนนี้ฮีโน่มุ่งที่จะสร้างความ
มั่นใจให้แก่ลูกค้าของเราว่าลูกค้าของเราจะสามารถใช้ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ของ
พวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ—สินทรัพย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต—ด้วยการลด
ต้นทุนการด�ำเนินงานและค่าเสื่อมราคา ควบคู่ไปกับการค�ำนึงถึงมูลค่าของยานพาหนะ
ตอนขายคืน หนึ่งในบริการดังกล่าวก็คือ งานสัมมนาเกี่ยวกับการขับขี่อย่างชาญฉลาด
ของฮีโน่ ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลก การฝึกขับขี่อย่าง
ชาญฉลาด (—ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าการฝึกขับขี่ด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุด)—ไม่เพียงแต่จะ

นอกจากงานสัมมนาเหล่านี้ ฮีโน่ยังได้จัดงานสัมมนาเกี่ยวกับการตรวจสอบประจ�ำวันและ
วิธีการค�ำนวณค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ยิ่งไปกว่านั้น ฮีโน่ยังมีส่วนร่วมในการให้ความช่วย
เหลือลูกค้าของเรารับมือกับความท้าทายอื่นๆ ที่อาจต้องเผชิญอย่างจริงจัง เช่นการ
วิเคราะห์ระยะทางและการจัดสรรเวลาเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เส้น
ทางการขนส่ง
ที่ฮีโน่ ความสุขที่สุดของเราคืออะไร?
แค่เพียงประโยคเดียวสั้นๆ คือ “การท�ำให้ลูกค้าของเรามีความสุข” เป้าหมายที่ฮีโน่คือ
การได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและกลายเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริงเพื่อให้
พวกเขาเลือกที่จะกลับมาซื้อผลิตภัณฑ์ของฮีโน่ในอนาคต
ฮีโน่สามารถท�ำอะไรเพื่อให้แน่ใจได้ในสิ่งนี้? ฮีโน่จะต้องท�ำอะไร?
เนื่องจากฮีโน่ไม่หยุดพัฒนาด้วยความคิดที่ว่า “มันก็ดีพอแล้ว” คุณยังสามารถคาดหวัง
สิ่งที่ดีจากฮีโน่ได้ขณะที่เรายังคงตั้งค�ำถามเหล่านี้กับตัวเองและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

ฮีโน่

เทคโนโลยี

“เป้าหมายของเราคือ
การยืนยงเป็นผู้น�ำใน
ด้านคุณภาพ ความไว้วางใจ
และความปลอดภัย ให้แก่
ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์”
การขับขี่ การหักเลี้ยว และการหยุด: สามสิ่งที่ไม่ได้เป็นเพียงระบบการท�ำงานพื้นฐานที่สุด
ของยานพาหนะเครื่องยนต์เท่านั้น แต่ยังเป็นหัวใจหลักที่ส�ำคัญที่สุดอีกด้วย ยานพาหนะ
จะสามารถรักษาเสถียรภาพให้คงปกติในสภาวะการขับขี่ที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและ
ท้องถนนหลากหลายรูปแบบได้หรือไม่? ผู้ขับขี่จะสามารถควบคุมยานพาหนะและ
หลบหลีกสถานการณ์ที่อันตรายได้อย่างปลอดภัยหรือไม่? ยานพาหนะจะสามารถหยุด
ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยแม้หลังจากการเบรกกะทันหันหรือไม่? แม้ยานพาหนะจะ
ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีทางนวัตกรรมที่ล�้ำสมัยหรือมีการประหยัดเชื้อเพลิง
ที่ดีเยี่ยม หากทว่าระบบการท�ำงานพื้นฐานสามสิ่งนี้—การขับขี่ การหักเลี้ยว และ
การหยุด—ไม่ได้มาตรฐานแล้วล่ะก็ เราก็ไม่สามารถมอบความมั่นใจให้กับยานพาหนะนั้น
ได้ และนี่จะเป็นเรื่องจริงขึ้นไปอีกส�ำหรับยานพาหนะเพื่อการ
พาณิชย์ เช่นรถบรรทุกที่ปฏิบัติงานภายใต้สภาวะที่หนักหน่วง
รุนแรงในแต่ละวัน และรถโดยสารประจ�ำทางที่ไม่ได้ต้องท�ำเพียง
รับส่งผู้โดยสารเท่านั้น แต่ยังต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้โดยสารอีกด้วย

คุณ Takeshi Iwasaki
ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรมระบบและส่วนประกอบแชสซิส

การท�ำงานพื้นฐานเหล่านี้? เราได้พูดคุยกับ คุณ Takeshi Iwasaki, ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรมระบบและส่วนประกอบแชสซิส เพื่อหาค�ำตอบให้กับทุกท่าน
“ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เราก�ำลังให้ความสนใจกับระบบความปลอดภัยหลากหลาย
ด้าน เริ่มด้วยการน�ำระบบ ABS เข้ามาเป็นรูปแบบการท�ำงานพื้นฐานส�ำหรับยานพาหนะ
heavy-duty เช่นเดียวกันกับการเป็นนักพัฒนาเจ้าแรกๆ ที่คิดค้นระบบการท�ำงานเพื่อ
ความปลอดภัยต่างๆ รวมถึงร่วมผลักดันระบบเหล่านี้ให้กลายเป็นระบบพื้นฐานส�ำหรับ
ยานพาหนะเพื่อเพิ่มสมรรถนะการใช้งานให้กับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

“เราเป็นผู้ผลิตเจ้าแรกในตลาดญี่ปุ่นที่น�ำระบบ
PCS (ระบบเบรกที่ช่วยหลีกเลี่ยงการชน) และ
ระบบ VSC (ระบบควบคุมเสถียรภาพการขับขี่)
มาใช้เป็นระบบพื้นฐานในรถบัสและรถบรรทุกขนาด
ใหญ่—ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงความทุ่มเท
ของเราในการเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมด้านการ
สนับสนุนระบบความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับแพร่
หลาย โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006 เราได้
กลายมาเป็นผู้ผลิตรายแรกในโลกที่น�ำระบบ PCS
ส�ำหรับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์มาใช้ในโมเดล
รถบรรทุกขนาดใหญ่ในตลาดญี่ปุ่น และตั้งแต่
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2010 ระบบนี้ก็ได้กลายมา
เป็นระบบพื้นฐานทั่วไปส�ำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
และรถบัสทุกรุ่นที่วางขายในญี่ปุ่น ในขณะนี้เรา
ก�ำลังมุ่งมั่นเพื่อขยายระบบการท�ำงานและพัฒนา
ประสิทธิภาพ และก�ำลังวางแผนที่จะขยายการใช้
งานระบบนี้ไปยังโมเดลรุ่นอื่นๆ รวมไปถึงการ
ส่งออกอีกด้วย”

ภาพเหล่านี้มาจากการประเมินความแข็งแรงของเพลาหามแหนบที่ใช้ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ของฮีโน่ (HDTs) สำ�หรับตลาดงานก่อสร้างและงานทำ�
เหมืองแร่ ภาพประกอบนี้แสดงเงื่อนไขเมื่อรถบรรทุกขับเคลื่อนบนถนนเป็นลูกคลื่น

รถบรรทุก เป็นยานพาหนะที่มีความหลากหลายค่อนข้างมาก ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ
แต่ละท้องที่ และแต่ละรูปแบบการท�ำงาน วิสัยทัศน์ของเรา “สร้างยานพาหนะที่เหมาะสม
กับตลาดที่สุด” คือค�ำตอบจากเราที่ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
ซึ่งก็มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ละตลาด ด้วยแนวคิดนี้ ฮีโน่จะมีวิธีพัฒนาระบบ
การท�ำงานพื้นฐานดังที่เคยกล่าวไปข้างต้น—การขับขี่ การหักเลี้ยว และการหยุด—
ให้เหมาะสมกับสภาวะการท�ำงานที่หลากหลายในแต่ละตลาดซึ่งล้วนมีความแตกต่างกัน
อย่างไร?
“ที่ฝ่ายวิศวกรรมระบบและส่วนประกอบแชสซิส เรารับผิดชอบงานด้านกลไกและระบบ
ที่ส�ำคัญซึ่งเป็นพื้นฐานให้กับการขับขี่ การหักเลี้ยว และการหยุด สิ่งที่เราช�ำนาญเป็น
พิเศษคือการออกแบบและการประเมินอายุการใช้งานของยานพาหนะของเรา ซึ่งแยก
ออกจากชิ้นส่วนที่เป็นวัสดุสื้นเปลืองและชิ้นส่วนทดแทน
“ก่อนที่เราจะแนะน�ำสินค้าตัวใหม่ให้กับตลาดแห่งใหม่ ในบางกรณีเราได้ลงไปเยือนตลาด
แห่งนั้นเพื่อประเมินสิ่งที่ส�ำคัญหลายๆส่วนจากการใช้งานจริงของลูกค้าที่ใช้รถบรรทุก
ซึ่งเราได้น�ำข้อมูลเหล่านี้มาประเมินการออกแบบโดยใช้ CAE (คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ค�ำนวณงานวิศวกรรม) ก�ำหนดปัจจัยส�ำหรับการทดสอบที่นั่ง และท�ำการประเมินความ
ทนทาน เรายังประเมินโดยพิจารณาถึงความแปรปรวนที่อาจจะเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ของ
เรา ประเมินภายใต้สภาวะการใช้งานที่รุนแรงและหนักหน่วงกว่าการใช้งานจริง และท�ำการ
ประเมินที่เรียกว่า ‘ทดสอบจนกว่าจะเสียหาย’ เพื่อมุ่งมั่นค้นหาขีดจ�ำกัดของสมรรถนะ
ในชิ้นส่วนนั้นๆ เพื่อให้เข้าใจถึงปัจจัยทางด้านความปลอดภัยส�ำหรับการพัฒนาทางด้าน
ความปลอดภัยและเพื่อรับรู้ว่าชิ้นส่วนของเราจะเสียหายอย่างไร ในกระบวนการนี้
เราท�ำงานเพื่อพัฒนาส่วนประกอบ รูปร่าง และโครงสร้างของชิ้นส่วนแชสซิสเช่น แกน
และระบบกันสะเทือนรถให้มีความเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายในการได้มาซึ่งน�้ำหนักที่
เบาและความแข็งแกร่งทนทานในเวลาเดียวกัน—ซึ่งถือเป็นลักษณะพิเศษที่ส�ำคัญมาก
ส�ำหรับชิ้นส่วนเหล่านี้

ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ประเภทไหนบ้างที่ฮีโน่ให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาเป็นพิเศษเพื่อยกระดับระบบ

เพื่อน�ำเสนอเพลาโมดูลที่เหมาะสมกับประเทศตลาดที่เป็นตลาดเฉพาะเจาะจงและประเภท
ของยานพาหนะ ฮีโน่ได้ท�ำการประเมินผลการพัฒนาโมดูลละตัวเพื่อสร้างบรรทัดฐาน เช่น
ความน่าเชื่อถือ ความทนทานและการลดน�้ำหนัก การประเมินเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความหลาก
หลายของสภาพการขับขี่ที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่าโมดูลเหล่านี้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าพวกเขาได้

“ในช่วงที่เราก�ำลังเปลี่ยนจากการพัฒนาวิจัยยานพาหนะตัวเต็มมาเป็นการพัฒนาวิจัย
เฉพาะแต่ละชื้นส่วน ณ ขณะนี้ เราก็มุ่งมั่นเพื่อที่จะเข้าใจตลาดต่างๆ ที่ชิ้นส่วนเหล่านี้จะถูก
น�ำไปใช้และยานพาหนะอีกหลายๆโมเดลที่จะได้น�ำไปใช้ควบคู่กัน และเพื่อค้นหาความแตก
ต่างทางโครงสร้างที่จ�ำเป็น และเป้าหมายทางคุณภาพซึ่งเราจะสามารถท�ำการตรวจสอบ
แต่ละชิ้นส่วนได้ในเวลาที่สั้นลงโดยมีความละเอียดแม่นย�ำมากขึ้น และมาพร้อมกับระดับ
ความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้นได้” ยกตัวอย่างเช่น ในการพัฒนายานพาหนะตัวใหม่ส�ำหรับ
ตลาดแห่งใหม่หรือในแต่ละกลุ่มตลาด เช่น ตลาดอุตสาหกรรมเหมืองแร่ นักออกแบบ
จะลงไปพิสูจน์และสัมผัสตลาดในประเทศนั้นๆ ด้วยตนเองเพื่อท�ำการศึกษาวิจัยจากหน้า

งานจริงเกี่ยวกับการใช้งานยานพาหนะ และน�ำสิ่งที่ได้ค้นพบจากการศึกษาวิจัยนั้นมา
เป็นการออกแบบและการประเมินเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพในระดับที่น่าพึงพอใจ
นอกเหนือไปจากนี้ จะมีการใช้เทคโนโลยีที่ล�้ำสมัยในการประเมินการออกแบบ PCS,
VSC และนวัตกรรมอื่นๆ
คุณ Iwasaki ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า: “ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุม—เช่น VSC
ซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างสมดุลให้กับยานยนต์โดยลดการไถลข้างและการพลิกตัวกลับ
ขณะขับผ่านทางโค้ง—เราต้องท�ำการประเมินการออกแบบภายใต้เงื่อนไขที่จ�ำกัดที่มี
ความอันตรายมากเกินกว่าที่จะทดสอบกับยานพาหนะจริง ซึ่งเราได้น�ำระบบการประเมิน
เลียนมาใช้เพื่อค้นหาขีดจ�ำกัดและผลกระทบจากการใข้งานภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้
“เนื่องจากรถบรรทุกเป็นยานพาหนะที่มีความหลากหลายทางปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง และลักษณะการบรรทุกสินค้า ดังนั้น
จึงเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งที่จะท�ำการประเมินรถบรรทุกโดยใช้ยานพาหนะจริง เพราะในการ
ทดสอบคงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้รถบรรทุกมากมายหลายคัน เช่นเดียวกันกับจ�ำนวน
ชั่วโมงที่จะต้องใช้ในการทดสอบ แต่กับการประเมินเลียนนี้ เราสามารถท�ำการตรวจสอบ
ได้ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ ต่อเนื่องไปยังการทดสอบสุดท้ายที่ใช้กับยานพาหนะจริง ซึ่งเรา
เชื่อว่าเราสามารถสร้างความไว้วางใจได้อย่างมาก และไม่หยุดแค่เฉพาะเพียงการพัฒนา
ระบบควบคุมเท่านั้น เรายังมีโครงการที่จะน�ำการประเมินเลียนนี้ไปใช้กับการออกแบบ
สมรรถนะยานยนต์ ซึ่งรวมถึงเสถียรภาพในการควบคุมทิศทางอีกด้วย”
ด้วยการหล่อหลอมความทุ่มเทอย่างไม่ย่อท้อและความมุ่งมั่นของนักพัฒนาดังในเรื่อง
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เกิดเป็นความไว้วางใจในยานพาหนะของฮีโน่ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าจาก
ทั่วทุกมุมโลกสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของฮีโน่ได้อย่างมั่นใจสืบต่อไป
ในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ เราได้ถาม คุณ Iwasaki ว่ายังมีอะไรที่เขาอยากสื่อสาร
ไปยังลูกค้าที่อยู่ทั่วโลกอีกหรือไม่
“เราก�ำลังให้ความสนใจกับการพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อนในแต่ละวัน เพื่อเป้าหมายนั่นก็
คือการมอบยานพาหนะที่มีระบบการท�ำงานพื้นฐานทั้งการขับขี่ การหักเลี้ยว และการ
หยุดที่เยี่ยมยอดให้แก่ลูกค้า—หรือพูดอีกอย่างคือ ยานพาหนะที่พวกเขาสามารถมั่นใจ
ได้ เรายังให้ค�ำมั่นด้วยการสละทุกหยาดเหงื่อของเราในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
ลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให้ลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกของเรามั่นใจว่าพวกเขา
ก�ำลังใช้ยานพาหนะที่มีความปลอดภัย

ฮีโน่ ความคิดเห็นจากเจ้าของรถ

เราเริ่มซื้อรถบัสฮีโน่โดยอาศัยข้อมูลที่เรา
ได้ยินมาจากบริษัทอื่น

Thailand

บริษัท กิตติพัทธ์ คอนกรีต จ�ำกัด, ประเทศไทย | คุณ เอกชัย นิติกรวรากุล, ประธานบริษัท
ผมไม่ได้ดำ�เนินธุรกิจนี้โดยลำ�พัง แต่ผมกำ�ลังก้าวไป
ข้างหน้าพร้อมกันกับฮีโน่
“ผมใช้รถบรรทุกฮีโน่ตั้งแต่ครั้นเมื่อผมดำ�เนินกิจการฟาร์มอ้อย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานและประกอบกับ
อาณาบริเวณของผมที่มีขนาดเล็ก จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้เครื่องจักร
ขนาดใหญ่สำ�หรับการเก็บเกี่ยว ผมตัดสินใจลดขนาดฟาร์มของผม
อย่างไม่เต็มใจ
“ผลจากการตัดสินใจในครั้งนี้ ผมต้องหาประโยชน์อื่นๆ จาก
รถบรรทุกฮีโน่ที่ผมมีอยู่ ผมได้พูดคุยกับตัวแทนที่บริษัท ฮีโน่
กาญจนบุรี จำ�กัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำ�หน่ายฮีโน่ของเรา เกี่ยวกับวิธีที่
ผมอาจได้รับประโยชน์ที่ดีจากรถบรรทุกฮีโน่
“พวกเขาแนะนำ�ผมว่า ในจากการวิจัยตลาดรถบรรทุกอาจทำ�ให้
เกิดความคิดดีๆ ในการเริ่มต้นบริษัทคอนกรีตได้ และนี่คือที่มาของ

บริษัทเรา
“เรามีการปรับปรุงรถบรรทุกคันเก่า
ของเราให้เป็นรถบรรทุกผสมปูนและ
ซื้อรถบรรทุกคันใหม่เพิ่มอีกด้วย
นอกจากนี้เรายังสามารถทำ�สัญญา
สำ�หรับโครงการขนาดใหญ่ๆ และ
เพราะเหตุนี้เองที่ทำ�ให้ธุรกิจซีเมนต์
ของเราเติบโตไปอย่างรวดเร็ว เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และกำ�ลังทำ�กำ�ไรให้กับเรา
“ความสัมพันธ์ของเรากับบริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี ยิ่งกว่าพันธมิตรทางธุรกิจ ผมไม่เคยนึกฝันมา
ก่อนเลยว่าพวกเขาจะให้ความคิดในการทำ�ธุรกิจใหม่ๆ แก่ผม และยังยื่นมือเข้ามาช่วยในการจัด
ตั้งบริษัท ขณะนี้ผมได้บอกกับทุกคนที่ผมรู้จักว่า พวกเขาคือที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับสูงของผม
“เราได้รับความจริงใจและการสนับสนุนที่เชื่อถือได้จากบริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี ผมจะรู้สึกอยู่
เสมอว่า ผมไม่ได้ดำ�เนินธุรกิจนี้โดยลำ�พัง แต่ผมกำ�ลังก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันกับบริษัท ฮีโน่
กาญจนบุรี”

“บริษัทของเราด�ำเนินกิจการรถบัสวิ่งทางไกล เราให้บริการเส้นทาง
ไปกลับทุกวันระหว่างมะลังและสุราบายา ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็น
อันดับสองของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่บนจาวาตะวันออก เส้นทาง
ที่ยาวที่สุดจะเป็นเส้นทางรถบัสวิ่งไปกลับระยะทาง 620 กิโลเมตร
บริษัทของเราด�ำเนินกิจการด้วยรถบัสเพียงแค่คันเดียวในปี ค.ศ.
1985 และเราเติบโตจนปัจจุบันเรามีรถบัสไว้ใช้งานมากกว่า 200 คัน
ซึ่งทั้งหมดเป็นรถบัสฮีโน่
“เราเริ่มซื้อรถบัสฮีโน่ครั้งแรกประมาณปี ค.ศ. 1990 เราตัดสินใจซื้อ
รถบัสฮีโน่โดยอาศัยข้อมูลที่เราได้ยินมาจากบริษัทรถบัสรายอื่น:
ว่ารถบัสฮีโน่มีเครื่องยนต์ที่ทนทานและไว้วางใจได้

“แรกเริ่มเราซื้อรถบัสฮีโน่สี่คัน เรามีความสุขมากเพราะรถบัสฮีโน่ง่ายต่อการ
บ�ำรุงรักษาและประทับใจในความช่วยเหลือที่เราได้รับจากตัวแทนจ�ำหน่ายของ
เรา จึงท�ำให้เราซื้อรถฮีโน่นับแต่นั้นมา
“ตัวแทนจ�ำหน่ายของเราให้ความช่วยเหลือเรานอกเหนือขอบเขตการให้บริการ
ที่มีอยู่ตามปกติ ยกตัวอย่างเช่น: มีอยู่ครั้งหนึ่ง ตอนที่เราจ�ำเป็นต้องใช้อะไหล่
อย่างเร่งด่วน—อะไหล่ตัวที่ว่านี้ไม่สามารถหาซื้อได้ในจาวาตะวันออก ตัวแทน
จ�ำหน่ายส่งพนักงานไปถึงจาการ์ต้าเพื่อน�ำอะไหล่มาให้เรา ขอขอบคุณ
ประสบการณ์เหล่านี้ ฮีโน่มอบความช่วยเหลือเรามาเป็นเวลา 25 ปี”

บริษัท PO Restu, ประเทศอินโดนีเซีย | คุณ Christian Hadi Wijaya, เจ้าของกิจการ

Indonesia

บริษัท Transcosise SAC, ประเทศเปรู | คุณ Immer Miguel Palacios Yauri, ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
รถบรรทุกฮีโน่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม
สำ�หรับงานของเรา—เรามั่นใจ
ในรถบรรทุกฮีโน่

รถบรรทุกฮีโน่ไม่เคยท�ำให้เราผิดหวัง
“เราขนส่งกระดาษช�ำระและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ทั่วทั้งประเทศเปรู โดยจะเน้นในเขตพื้นที่
ของลิมา ปัจจุบันเรามีรถบรรทุกรุ่น HINO500 Series ไว้ใช้งานอยู่จ�ำนวนยี่สิบคัน
“เราได้รับฟังเกี่ยวกับรถบรรทุกฮีโน่จากตัวแทนจ�ำหน่ายของเราตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. 2003
เรารับรู้ได้ว่ารถบรรทุกเหล่านี้มีราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้กับขีดความสามารถใน
การบรรทุกได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยเราในการปรับปรุงผลก�ำไรของเรา สิ่งที่เราตระหนักได้หลัง
จากที่ซื้อรถบรรทุกเหล่านี้มาใช้งานจริงคือ รถบรรทุกเหล่านี้สะดวกสบายในการขับขี่
นอกจากนี้ยังให้พื้นที่ส�ำหรับบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งช่วยให้เราสามารถบรรทุกสินค้าได้
มากกว่าที่เราเคยท�ำได้ในอดีต

“เราเป็นบริษัทขนส่งซึ่งจะเน้นการขนส่งพาเลทไม้และขดลวด รถบรรทุกคนแรกที่เรา
ซื้อตอนเราเริ่มเปิดบริษัทคือรถบรรทุกฮีโน่
“ปัจจุบันเรามีรถบรรทุกฮีโน่อยู่ห้าคัน ภายหลังเราได้ซื้อรถบรรทุกจากผู้ผลิตราย
อื่น และนั่นท�ำให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ารถบรรทุกฮีโน่ยอดเยี่ยมขนาดไหน—ดั้งนั้น
เราวางแผนที่จะซื้อรถบรรทุกรุ่น new FM ในปีนี้ ในระหว่างขั้นตอนทบทวนการ
จัดซื้อเบื้องต้นของเรา เราได้สอบถามคนขับรถของเราว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขา
ต้องการ และเกือบทุกคนลงคะแนนให้กับฮีโน่
“ปัจจัยที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อรถบรรทุกฮีโน่คือง่ายต่อการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
รถบรรทุกฮีโน่มีเครื่องยนต์อันทรงพลัง ดังนั้นรถบรรทุกฮีโน่จึงสามารถข้ามผ่าน
เนินเขาได้อย่างง่ายดาย รถบรรทุกฮีโน่มีพื้นที่กว้างส�ำหรับบรรทุกสินค้าและ
ประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้เรายังชื่นชอบการบริการที่ฮีโน่มอบให้เรา

“ด้วยความโดดเด่นเหนือชั้น—และความมั่นใจที่มอบให้กับเราผู้ใช้รถบรรทุกฮีโน่ขณะเดิน
ทางกลับบ้าน—ท�ำให้ครั้งหนึ่งเมื่อพนักงานขับรถของเราขับรถบรรทุกฮีโนออกไปและพบกับ
ท้องถนนที่มีสภาพย�่ำแย่ รถบรรทุกจากผู้ผลิตรายอื่นต้องยอมแพ้และติดอยู่ที่ท่าเรือ แต่
รถบรรทุกของเราสามารถผ่านออกมาได้

บริษัท TFátima, ประเทศเปรู |

คุณ Rosa Maria Huaytan, เจ้าของบริษัทและผู้จัดการฝ่ายบริหาร

“รถบรรทุกฮีโน่ทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ที่เป็นเลิศ มันสามารถขับขี่ได้บนทุกสภาพถนน และ
สามารถบรรทุกสินค้าได้จ�ำนวนมาก คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถเพิ่มผลก�ำไรใน
การด�ำเนินงานของเรา

“รถบรรทุกฮีโน่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยนส�ำหรับงานของเรา—
เรามั่นใจในรถบรรทุกฮีโน่ ดิฉันมั่นใจว่าเจ้าของธุรกิจจะเริ่มทราบถึง
ความแข็งแรงและเริ่มซื้อรถบรรทุกฮีโน่มากขึ้นเรื่อยๆ

“เรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจ�ำหน่ายฮีโน่ของเรา พวกเขาอธิบายให้เราฟังเกี่ยวกับ
ขอดีของรถบรรทุก และตัวแทนของเราพร้อมเสมอที่จะช่วยหาทางออกให้กับเรา ผมตกใจ
มากตอนที่พวกเขายังช่วยเหลือเราในเรื่องรูปภาพส�ำหรับการท�ำการตลาดของบริษัทเรา

“ดิฉันเชื่อว่า ความส�ำเร็จของธุรกิจมาจากการใส่ใจใน
การดูแลรถบรรทุกของเราเป็นอย่างดี ทุกๆ เช้าดิฉันจะ
สวดมนต์ให้กับรถบรรทุกของเราทุกคัน เราจะ
พยายามท�ำทุกสิ่งให้ดีที่สุด ใส่ใจกับสิ่งที่เราจะท�ำ
และคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา
เราเป็นทีมงานเล็กๆ แต่ดิฉันเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เรา
ไม่สามารถท�ำได้”

“คู่แข่งของเราก�ำลังจับตาเฝ้าดูเราอยู่ว่าก�ำลังท�ำอะไร และพวกเขาเหล่านั้นที่ทราบถึง
ผลประโชยน์ที่จะได้รับจากรถบรรทุกฮีโน่ก�ำลังเริ่มซื้อรถบรรทุกฮีโน่เข้ามาใช้งาน สิ่งดีๆ จะมี
หนทางในการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว

Peru

“รถบรรทุกฮีโน่เติมเต็มความต้องการของเรา และไม่เคยท�ำให้เราผิดหวัง”

Cool Japan: บ้านเกิดของฮีโน่
แฟ้มที่ 4: Wagashi (ขนมญี่ปุ่น)
ในประเทศบ้านเกิดของคุณมีขนมหวานประจ�ำชาติอะไรบ้าง?
ส�ำหรับญี่ปุ่น หรือประเทศบ้านเกิดของฮีโน่ มีขนมประจ�ำชาติที่เรา
เรียกกันว่า Wagashi ซึ่งเป็นขนมหวานที่ถูกสรรสร้างผ่านวิถี
ประเพณีดั้งเดิมที่ถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่องหลายร้อยปี

ความหวานของ Wagashi มาจากส่วนผสมที่หลากหลายซึ่งไม่ใช่แค่
จากน�้ำตาลเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็น น�้ำเชื่อมสตาร์ชไซรัป และน�้ำ
ผึ้ง ซึ่งให้แคลอรี่ในปริมาณที่ต�่ำเนื่องจากแทบจะไม่มีการใช้น�้ำมันหรือ
ไขมันเลย และผลิตจากส่วนผสมซึ่งเป็นธัญพืชหรือวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วยถั่วแดง (เช่น adzuki) ข้าวสาลี
ข้าว น�้ำตาล และผงวุ้น
ด้วยรูปลักษณ์ของขนมหวานที่มุ่งเน้นถึงการแสดงความวิจิตรทาง
ด้านศิลปะ Wagashi ยังถ่ายทอดความรู้สึกทางด้านอารมณ์ของ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น ซึ่งนักปรุง Wagashi ระดับมาสเตอร์ได้ใช้ความ
เชี่ยวชาญในการร้อยเรียงสุนทรียศาสตร์ให้เข้ากับรสชาติเพื่อ
สร้างความโดดเด่นซึ่งเปรียบได้ว่าเป็นอาวุธลับทรงอิทธิพลของ
ขนมหวานชนิดนี้
แท้จริงแล้ว “Wagashi” เป็นชื่อที่ใช้เรียกขนมชนิดนี้โดยรวมเท่านั้น
ซึ่ง Wagashi มีอยู่หลายชนิดและสามารถจ�ำแนกออกเป็น 3 ประเภท
ด้วยกันโดยขึ้นอยู่กับปริมาณของน�้ำที่ผสมลงไป หากมีน�้ำผสมอยู่
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% จะเรียกว่า higashi (Wagashi แห้ง)
หากมีน�้ำผสมอยู่ 40% หรือมากกว่านั้นจะเรียกว่า namagashi
(Wagashi สดชุ่มชื้น) และจะมีประเภทที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสอง
ประเภทแรก เรียกว่า han-namagashi (Wagashi อบนุ่ม) นอกจาก
นี้ เรายังสามารถแบ่งประเภทอย่างละเอียดยิบย่อยลงไปได้อีกหลาย
ประเภท แต่เกรงว่าคงไม่มีเนื้อที่เพียงพอที่จะสามารถแนะน�ำได้ทั้งหมด
ในนิตยสารฉบับนี้
สาเหตุที่ท�ำให้ Wagashi แตกขยายจนมีหลากสายหลายพันธุ์ น่าจะ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลา
ยศตวรรตโดยถูกเชื่อมโยงเข้ากับความรู้สึกอันแรงกล้าต่อความ
สัมพันธ์ระหว่างสี่ฤดูกาลของญี่ปุ่นกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
ระหว่างฤดูซึ่งได้แทรกซึมและส่งผลไปยังการใช้ชีวิตของผู้คน
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อดอกซากุระผลิบานในฤดูใบไม้ผลิ ตามร้านรวง
จะน�ำ sakura mochi และ Wagashi ที่ถูกปั้นเป็นรูปทรงของดอก
ซากุระมาวางขาย ในฤดูร้อน เราก็อาจจะได้เห็น Wagashi ที่ถูกท�ำขึ้น

เป็นรูปทรงเลียนแบบสายน�้ำไหล ส่วนในฤดูใบไม้ร่วง ก็เป็นรูปทรงของ
ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสี และส�ำหรับในฤดูหนาว เป็น
ทิวทัศน์ที่หิมะเพิ่งโปรยปรายและเต็มไปด้วยความหนาวเย็น หรือจะเป็น
ความอบอุ่นจากแสงของดวงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมายังเหล่าต้นไม้
โกร๋นซึ่งไร้ดอกและใบ
Wagashi ยังมีบทบาทที่ส�ำคัญในวาระพิเศษต่างๆ ตลอดช่วงชีวิต
ของเรา เช่นวันเกิด วันเข้าเรียนและจบการศึกษา วันฉลองบรรลุ
นิติภาวะ วันแต่งงานและวันคลอดบุตร เช่นเดียวกับงานศพ พิธีระลึก
ถึงผู้ตาย หรือพิธีการอื่นๆ ที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่บรรพบุรุษของ
พวกเรา
ประวัติในรักษาขนบดั้งเดิมของ Wagashi ที่แทรกซึมอยู่ในประเพณี
และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นได้มีมาอย่างช้านาน เช่น
เดียวกันกับทักษะและความเชี่ยวชาญของนักปรุงแต่ง คุณอาจจะพูด
ได้ว่าทุกองค์ประกอบของ Wagashi—ไม่เพียงเฉพาะรูปลักษณ์
ภายนอกและรสชาติ แต่ยังรวมถึงสีที่ใช้ รูปทรง และความงามทาง
สุนทรียศาสตร์ เช่นเดียวกันกับรายละเอียดยิบย่อยต่างๆ เช่นความ
รู้สึกที่ใส่ลงไปในนั้น—สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติทางอารมณ์และ
ความคิดสร้างสรรค์ของชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี สิ่งนี้เป็นดั่งจิต
วิญญาณที่พวกเรานักพัฒนาแห่งฮีโน่มีอยู่ในวิจารณญาณที่
เคร่งครัดเพื่อคุณภาพ แม้ว่าจะเป็นเพียงในชิ้นส่วนประกอบชิ้นเล็ก
แค่ไหนก็ตาม
หากคุณมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนประเทศญี่ปุ่น อย่าลืมแวะเวียนไปที่
ร้านขาย Wagashi ซึ่งคุณจะสังเกตได้ว่าสินค้าที่ตั้งอยู่หน้าร้านจะ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแม้จะอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งด้วยความหลากหลายและ
ความละเอียดอ่อนทางด้านอารมณ์เช่นนี้เอง ที่ถือเป็นความพิเศษ
เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร
ในส่วนถัดไปนี้ เราขอน�ำเสนอตัวอย่างเล็กๆ ของ Wagashi ในรูปแบบ
ต่างๆ ที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาล

ฤดูใบไม้ผลิ

1

2

2

ฤดูใบไม้ร่วง

3

1. Sakura mochi

มีส่วนประกอบเป็นข้าวสาลี shiroyaki สอดไส้ด้วยถั่ว adzuki กวนซึ่งให้รสหวาน จากนั้นจึงห่อ
ด้วยใบจากต้นซากุระ กลายมาเป็นขนมแห่งฤดูใบไม้ผลิชิ้นโปรดของผู้คนในยุคนี้

ขนมหวานชนิดนี้คือผลไม้อบแห้ง โดยผลไม้ที่ใช้คือลูกพลับ

2. Kimi shigure

2. Kuri yokan

3. Kashiwa mochi

3. Tsukimi dango

Wagashi ที่เป็นที่นิยมอย่างมากชนิดนี้มีส่วนผสมหลักจากผงชาเขียว โดดเด่นด้วยรอยแยกบน
ก้อนแป้งสีเหลือง เปรียบเสมือนการแตกตัวของพุ่มและต้นไม้

1

1. Hoshigaki

Wagashi ชนิดนี้มีลักษณะเป็นก้อน mochi (ข้าวเม่า) แบน ห่อหุ้มด้วยใบจากต้นโอ๊ก เนื่องจาก
ต้นโอ๊กจะผลัดใบเก่าทิ้งหลังจากแตกหน่อใหม่แล้วเท่านั้น ผู้คนจึงเชื่อว่าใบของมันคือสัญลักษณ์
แห่งความโชคดีส�ำหรับเด็กๆ ขนมชนิดนี้จึงเป็นที่นิยมระหว่างเทศกาลวันเด็กนั่นเอง

Wagashi ชนิดนี้ประกอบไปด้วยลูกเกาลัดมากมาย ซึ่งเป็นเหมือนธัญพืชประจ�ำฤดูใบไม้ร่วง วิธีการท�ำคือ สอดลูก
เกาลัดที่คลุกกับน�้ำผึ้งไว้ข้างใน adzuki yokan หรือเยลลี่ถั่วหวานนวด
ขนม dango (ลูก mochi) ชนิดนี้จะมีให้เห็นระหว่างช่วงดวงจันทร์เต็มดวงในคืนวันที่ 15 ของเดือนสิงหาคม และคืนวันที่ 13 ของเดือน
กันยายนตามปฏิทินจันทรคติ เล่าสืบต่อกันมาว่าแป้งข้าวที่ถูกปั้นจนเป็นลูกกลมๆ เช่นนี้ เป็นตัวแทนของดวงจันทร์ เพื่อใช้ในการขอบคุณหลัง
จากฤดูกาลเก็บเกี่ยวสิ้นสุดลง

ฤดูร้อน

ฤดูหนาว
1

2

1. Kingyoku

ด้วยการเติมน�้ำตาลลงในผงวุ้นละลาย ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการท�ำ
namagashi ที่จะวางขายในฤดูร้อน ให้คุณภาพของผลลัพธ์ที่สวยงามเหมือนมีแสง
อาทิตย์ระยิบระยับ หรือกระแสลมเย็นๆ พัดอยู่บนผิวน�้ำในชิ้นขนม

2. Mizu yokan
1

Wagashi ชนิดนี้ปรุงโดยใช้วิธีละลายผงวุ้นด้วยความร้อน เติมถั่ว adzuki กวนและ
น�้ำตาล แล้วเทส่วนผสมทั้งหมดลงในแม่พิมพ์ จากนั้นจึงแช่เย็นให้วุ้นแข็งตัว

1. Uguisu mochi

นี่คือ Wagashi ส�ำหรับช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิที่ตั้งใจให้เป็นสัญลักษณ์ของนกไนติงเกล
ญี่ปุ่น (uguisu) ซึ่งว่ากันว่าเป็นผู้ส่งสารแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีลักษณะเป็นเพสถั่ว
ห่อหุ้มด้วย gyuhi จากนั้นโรยทับด้วยผงถั่วเหลืองแห้งสีเขียว

2. Hanabira mochi

นี่คือขนมหวานดั้งเดิมที่จะมีออกมาให้เห็นเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่เท่านั้นเพื่อ
เฉลิมฉลองฤดูใบไม้ผลิที่ก�ำลังจะมาถึง ท�ำโดยการห่อหุ้ม mochi นุ่มกับเพส miso
สีขาวและรากโกโบไว้ในแป้ง gyuhi (คล้ายคลึงกับ Turkish delight)

2

3

กิจกรรสนับสนุนแบบครบวงจร

งานสัมมนาที่ศูนย์กลาง
ด้านเทคนิคส�ำหรับลูกค้า
เพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ของลูกค้า

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกและโปรแกรมที่ครอบคลุม—รวมทั้งถนนเซอร์กิตซึ่งเลียน
แบบสภาพการขับขี่บนท้องถนนปกติ และถนนพิเศษเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย
ยานพาหนะมีทั้งหมด 38 คัน (ตั้งแต่รถบรรทุกขนาดเล็กจนถึงรถบัสขนาดใหญ่)
ที่ถูกน�ำมาใช้เฉพาะในงานสัมนาเหล่านี้ และการประชุมฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ตั้งแต่การประชุมห้องเรียนไปจนถึงการอบรมด้านทักษะการขับขี่เชิงปฏิบัติ ส�ำหรับ
ผู้ฝึกอบรมจะเป็นผู้ขับขี่ที่เคยผ่านการทดสอบในอดีตและเจ้าหน้าที่พนักงานเฉพาะ
ด้านที่มากด้วยประสบการณ์—งานสัมมนาที่ถูกจัดขึ้นที่ศูนย์กลางแห่งนี้ได้รับ
ความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้เข้าร่วมงาน เป็นที่รู้กันว่างานสัมมนานี้ให้ทั้ง
ข้อมูลความรู้และเข้าใจง่ายมาก นี่คงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้เราได้เห็นผู้ที่เข้าร่วม
งานอยู่เป็นประจ�ำยังจะกลับมาเข้าร่วมงานที่ศูนย์นี้อีกอย่างต่อเนื่อง

ทีมงาน Hino Cares เข้าเยี่ยมชมศูนย์กลางรวบรวมข่าวสารและเก็บภาพในวันเดียวกัน
เวลานั้นผู้ขับขี่จากบริษัท Daiwakankojidousha Co., Ltd. และ บริษัท Meitetsu Unyu
Co., Ltd. หลายสิบคนก�ำลังเข้าร่วมงานสัมมนา ผู้ขับขี่หลายคนจากบริษัท
Daiwakankojidousha เคยเข้าร่วมงานสัมมนานี้เมื่อสามปีที่แล้ว บริษัท Meitetsu
Unyu ได้ส่งพนักงานขับขี่ของพวกเขาจากหลายหน่วยงานของบริษัทเข้าร่วมงานสัมมนา
เหล่านี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และในปีนี้ทางบริษัทได้ส่งพนักงานขับขี่จากหน่วยงาน
ขับเคลื่อนและส่งต่อเข้าร่วมงานสัมนาที่ศูนย์นี้

จ�ำนวนผู้เข้าร่วมงานในแต่ละปี
60,000

สูงถึง 30,000
(ก.พ. 2011)

50,000

ผู้อ่านจ�ำนวนมากอาจจะคุ้นเคยกับศูนย์กลางด้านเทคนิคส�ำหรับลูกค้าของฮีโน่
ตั้งอยู่ติดกับโรงงานฮะมุระของฮีโน่ในเมืองฮะมุระ จังหวัดโตเกียว ซึ่งเคยกล่าวถึง
ใน Hino Cares ฉบับก่อนหน้านี้
ศูนย์กลางนี้เปิดขึ้นในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2005 ถือเป็นส่วนหนึ่งของความ
พยายามของฮีโน่ปรับปรุงการปฏิบัติงานสนับสนุนแบบครบวงจร—สิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกส�ำหรับการจัดงานสัมมนาฟรีในเรื่องการขับขี่อย่างชาญฉลาดและ
การขับขี่อย่างปลอดภัย และยังมอบโอกาสในการทดสอบการขับขี่ยานพาหนะ
ใหม่ๆ อีกด้วย เช่น ยานพาหนะที่ปล่อยไอเสียปริมาณต�่ำ และยานพาหนะอื่นๆ
ที่สร้างขึ้นด้ายเทคโนโลยีล่าสุดของฮีโน่ ศูนย์กลางนี้รวบรวมการประชาสัมพันธ์
ที่ส�ำคัญ ถือเป็นสถานที่จัดงานสัมมนาลูกค้าถาวรครั้งแรกโดยตรงโดยผู้ผลิต
รถยนต์
ให้การสนับสนุนโดยเพิ่มความตระหนักในหมู่ลูกค้าในเรื่องความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม จ�ำนวนของผู้เข้าร่วมงานสัมนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี จ�ำนวนผู้
เข้าร่วมงานรวมทั้งหมดมีกว่า 62,000 คน ณ เดือนเมษายน ค.ศ. 2015 ผู้เข้าร่วม
งานเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าต่างประเทศ รวมทั้งตัวแทนจากตัวแทนจ�ำหน่าย
และผู้จัดจ�ำหน่ายฮีโน่จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นผู้ที่ให้ความสนใจการอบรม
ครูฝึกสอนที่จะต้องรับผิดชอบในการด�ำเนินการจัดงานสัมมนาในประเทศของตน
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โปรแกรมได้เริ่มขึ้นโดยผู้ขับขี่จะขับขี่ยานพาหนะบนถนนเซอร์กิตอย่างที่พวกเขาท�ำอยู่เป็น
ประจ�ำทุกๆ วัน บริษัท Daiwakankojidousha ขับขี่ด้วยรถบัสขนาดใหญ่ และบริษัท
Meitetsu Unyu ขับขี่ด้วยรถบรรทุกขนาดเล็ก หลังจากนั้นยานพาหนะของพวกเขาจะถูก
วัดความสามารถในการประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิง ต่อจากนั้นผู้ขับขี่จะเข้ารับฟังค�ำบรรยาย
ในชั้นเรียนเกี่ยวกับการขับขี่อย่างชาญฉลาด หลังจากนั้นผู้ขับขี่จะถูกรับเชิญให้ขับขี่
ยานพาหนะในเส้นทางเดิมอีกครั้ง โดยมีครูผู้ฝึกสอนนั่งไปด้วยและน�ำเทคนิคการขับขี่
อย่างชาญฉลาดที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้มาใช้ในการขับขี่ หลังการขับขี่ครั้งที่สองเสร็จสิ้น
ลง จะมีการวัดความสามารถในการประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงอีกครั้ง และน�ำผลที่ได้ไป
เปรียบเทียบกับผลการวัดครั้งแรกก่อนเข้ารับฟังค�ำบรรยาย

2015

จากการสัมภาษณ์ผู้ขับขี่เหล่านี้ เราพบว่าหลายคนไม่สามารถซ่อนความประหลาดใจของ
พวกเขาได้ที่พวกเขาสามารถปรับปรุงอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงของพวกเขาได้อย่าง
ง่ายๆ เพียงแค่ใส่ใจกับวิธีการขับขี่และน�ำเทคนิคง่ายๆ มาใช้ ผู้ขับขี่คนหนึ่งกล่าวว่า “ก่อน
เข้ารับฟังค�ำบรรยาย อัตราบริโภคน�้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 2.83กม./ลิตร และมีอัตราบริโภค
น�้ำมันอยู่ที่ 3.39กม./ลิตรหลังเข้ารับฟังการบรรยายนี้ ผมจะน�ำวิธีการและเทคนิคนี้ไป
ปฏิบัติตั้งแต่วันพรุ่งนี้” นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างกรณีของผู้ขับขี่ และสันนิษฐานว่าในหนึ่งปีเขา
ขับขี่กันถึง 70,000 กิโลเมตร ปริมาณมหาศาลของน�้ำมันเชื้อเพลิงที่เขาสามารถประหยัด
ได้ในแต่ละปีจากการขับขี่อย่างชาญฉลาดมีถึง 4,083 ลิตร ลองคาดคะเนดูว่า ถ้า
รถบรรทุกในบริษัทเขา 43 คัน แต่ละคันสามารถประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงได้ 4,083 ลิตรต่อ

ปี แต่ละปีบริษัทของเขาจะประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงได้ถึง 175,569 ลิตร! เพียงแค่คิดว่า:
เงินที่ได้มาจากการประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศคุณจะมีจ�ำนวนมากขนาดไหน?
ถึงแม้จะทราบกันดีว่า ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงมีมากมาย
รวมทั้งสภาพถนนและน�้ำหนักบรรทุกสินค้า แต่เราทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการลด
ค่าใช้จ่ายได้ด้วยการใส่ใจและเรียนรู้เทคนิคการขับขี่อย่างชาญฉลาดนี้
การลดปริมาณการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงยังหมายถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
นอกจากนี้การฝึกขับขี่อย่างชาญฉลาดยังเป็นการซ้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิด
ขึ้นได้โดยไม่คาดคิด เช่น การออกตัวอย่างรวดเร็ว การเร่งความเร็ว การเบรกกระทันหัน
และการควบคุมการขับขี่ที่ต้องใช้ไหวพริบต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ดังนั้น การขับขี่
อย่างชาญฉลาดอาจช่วยผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานลดจ�ำนวนอุบัติเหตุได้ เราคิดว่าคุณ
สามารถรับรู้ได้ว่า การขับขี่อย่างชาญฉลาดคือหนทางที่จะท�ำให้คุณได้รับประโยชน์
ทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน
ศูนย์กลางด้านเทคนิคส�ำหรับลูกค้าเป็นการรวบรวมจิตวิญญาณที่ว่า “ลูกค้าต้องมา
ก่อน” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของฮีโน่ นอกเหนือจากการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพสูง ฮีโน่จะยังคงมอบและพัฒนาครอบคลุมถึงกิจกรรม ‘การสนับสนุบแบบครบ
วงจร’ เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า

ศูนย์กลางนี้น�ำเสนอสองโปรแกรม—การขับขี่อย่างชาญฉลาดและการขับขี่อย่าง
ปลอดภัย—เป็นไปตามวิสัยทัศน์การน�ำเสนอความหลากหลายของงานสัมมนา
เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจของลูกค้า ให้ตระหนักถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนปริมาณ
ต�่ำทั่วโลกและการลดอุบัติเหตุจราจร บนหลักการที่ว่า “แน่ใจได้ด้วยการขับขี่ การ
เรียนรู้ และการทดสอบด้วยตัวคุณเอง” โปรแกรมที่มีให้เลือกจะมอบโอกาสให้ผู้เข้า
ร่วมงานได้มีทดสอบขับขี่ยานพาหนะไฮบริดและยานพาหนะรุ่นใหม่ๆ และสัมผัส
ประสบการณ์กับระบบ PCS (ระบบช่วยหลีกเลี่ยงการชน)
ผู้เข้าร่วมงานได้รับ
ประกาศนียบัตรส�ำเร็จหลักสูตร

เราอยากแนะน�ำพื้นฐานการขับขี่อย่างปลอดภัย วันนี้เราจะอภิปรายถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้บนท้องถนนที่มีการจราจรที่
ไม่หนาแน่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของเราที่จะช่วยให้คุณขับรถอย่างปลอด
สมมติว่าคุณก�ำลังขับรถบรรทุกบนท้องถนนที่มีเลนเดียวในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง ถนนเป็นเส้นตรงและคุณยังไม่เห็นรถผ่านไปมา
ข้างหน้าคุณเป็นทางแยกรูปตัว T ซึ่งมีถนนแยกออกไปทางซ้ายอีกเส้น
หนึ่ง ตรงทางแยกไม่มีสัญญาณไฟจราจร และริมถนนเรียงรายไปด้วย
ต้นไม้ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการมองของคุณ ซึ่งท�ำให้คุณไม่สามารถมอง
เห็นถนนที่แยกออกไปทางซ้ายมือได้อย่าง
ชัดเจน อันตรายลักษณะใดที่อาจเกิดขึ้นได้
ในสถานการณ์เช่นนี้?

ิง
ขี่เช ุ
รขับ ิเหต
กา ุบัต
นิค ันอ
เทค ป้องก

พึงระลึกเสมอว่า
มีอุบัติเหตุมากมายบนท้องถนน

คิดว่าไม่มีรถวิ่งบนถนนและอาจตัดสินใจเข้าทางแยกโดยไม่หยุดรถ
เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย (ดูภาพ). นอกจากนี้รถจักรยานยนต์
และรถจักรยานอาจไม่หยุดรถถึงแม้จะมีป้ายบอกให้หยุดก็ตาม ซึ่งถ้าคุณ
ไม่ทันสังเกตเห็นพวกเขาจนวินาทีสุดท้ายก็จะน�ำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
ขั้นรุนแรงได้
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ตราสินค้าระดับสากลส�ำหรับลูกค้าทุกคน
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ในความเป็นจริง ต้นไม้ที่กีดขวางมุมมอง
ของคุณก็อาจท�ำให้ผู้ที่ก�ำลังขับขี่บนถนนอีก
ฝั่งไม่สามารถเห็นคุณได้ ผู้ขับขี่คนนั้นอาจ

หมายเหตุ: รูปภาพประกอบแสดงการขับขี่รถบรรทุกของคุณบนที่วิ่งถนนเลนซ้าย กฎระเบียบอาจแตกต่างกับในประเทศของคุณ

ขณะขับขี่บนถนนที่การจราจรที่ไม่หนาแน่นหรือช่วงเวลาที่ไม่เร่งด่วน ห้ามคิดไปเองว่าไม่มียานพาหนะอื่นๆ วิ่งรอบข้าง พึงระลึกไว้ว่ามีอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
มากมายบนท้องถนน และระมัดระวังเสมอขณะที่คุณขับขี่

STOP

หมายเหตุ: รูปภาพประกอบแสดงให้เห็นยานพาหนะก�ำลังวิ่งอยู่บนเลนซ้ายของถนน กฎระเบียบอาจแตกต่างกับในประเทศของคุณ

ในฉบับหน้าของเรา...

นอกจากนี้ บนท้องถนนที่มีการจราจรไม่หนาแน่น
และท้องถนนที่คุณสามารถมองเห็นท้องถนนได้
อย่างชัดเจน อาจท�ำให้คุณละเลยเรื่องความเร็วใน
การขับขี่ได้ ซึ่งมักจะท�ำให้คุณขับขี่เกินขีดจ�ำกัด
ความเร็ว การขับขี่ด้วยความเร็วที่สูงกว่า จะท�ำให้
คุณเพิ่มความเสี่ยง คุณจะไม่สามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์อันตรายได้ทันท่วงที่ อย่าปล่อยให้
ความเร็วของคุณเป็นไปตามความหนาแน่นของการ
จราจรบนท้องถนน แต่ต้องมั่นใจว่าเป็นความเร็วที่
คุณสามารถตอบรับต่อสถานการณ์อันตรายได้
อย่างฉับพลันหรือไม่

หัวเรื่อง: การสนับสนุนแบบครบวงจร

เราขอขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด

“My Favorite Road (ถนนสายที่ฉันชื่นชอบ)”

การสนับสนุนแบบครบวงจรของฮีโน่ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนิน
การในการเป็นผู้สนับสนุนหลักในธุรกิจของลูกค้าฮีโน่ ในฉบับนี้
เราจะให้คำ�จำ�กัดความของคำ�ว่าจิตวิญญาณผ่านกิจกรรม
สนับสนุนแบบครบวงจร

เราจะประกวดผู้ชนะเลิศผลงานภาพถ่ายในฉบับหน้า กรุณารอการประกาศผล!
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