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ลองนกึว่าคุณก�าลังขบัรถบรรทกุอยู่บน

ถนนทีม่สีีเ่ลน (ฝ่ังละสองเลน) สญัญาณไฟ

จราจรทีส่ีแ่ยกข้างหน้ายงัเป็นสเีขียว แต่คุณ

กส็งัเกตเุหน็ว่าสญัญาณไฟคนข้ามถนนข้าง

หน้าได้เร่ิมกระพริบ และท่ีบริเวณสีแ่ยก มี

รถยนต์คันหนึง่ท่ีอยู่ในเลนตรงกนัข้ามก�าลัง

จอดรอเพือ่ทีจ่ะเลีย้วขวา เมือ่คุณขับรถมา

ถงึจดุท่ีมรีะยะห่างประมาณ 30 เมตรก่อน

ทีคุ่ณจะถึงเส้นหยุดรถ สญัญาณไฟจราจร

ได้เปล่ียนจากสเีขียวเป็นสเีหลือง ซึง่ในขณะ

นัน้ มาตรวดัความเร็วบนหน้าปัดของคุณ

บอกว่าคุณก�าลังขับรถด้วยความเร็ว 60 

กโิลเมตร/ช่ัวโมง มอีนัตรายแบบไหนท่ีสามารถเกดิข้ึนในสถานการณ์น้ีได้บ้าง?

ทันทีที่ผู้ขับรถยนต์ฝั่งตรงกันข้ามเห็นว่าสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนสี เขาหรือเธอ

อาจจะเริ่มหมุนพวงมาลัยเพื่อบังคับให้รถเลี้ยวขวาโดยคิดว่าคุณคงจะต้องหยุด

รถบรรทุกของคุณให้กับเขา แต่เมื่อคุณเห็นว่ารถยนต์คันนั้นเริ่มเลี้ยวขวา มันอาจ

จะสายเกินไปเสียแล้วถึงแม้ว่าคุณจะพยายามเหยียบเบรกอย่างสุดแรงในทันที และ

อาจจะจบลงด้วยการพุ่งเข้าชนรถยนต์คันนั้น (ภาพที่ 1) หากสถานการณ์นี้เกิด

ขึ้นในวันที่ฝนตก คุณอาจจะต้องใช้ระยะเบรคมากกว่านี้ในการหยุดรถบรรทุก ซึ่ง

อาจจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะหยุดรถได้โดยปลอดภัยและไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

เหนือสิ่งอื่นใด การขับขี่ยานพาหนะข้ามสี่แยกในขณะที่สัญญาณไฟจราจรเปลี่ยน

เป็นสีเหลืองแล้วเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย (ข้อมูลจ�าเพาะและกฎหมายเกี่ยว

กับไฟจราจรมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ) ถ้าหากว่าคุณเห็นว่าสัญญาณ

 “ระยะวิกฤต”
ระยะที่คุณรู้สึกลังเลว่าคุณควรจะหยุดรถ
ที่เส้นหยุดรถหรือขับผ่านสี่แยกไปเพราะว่า
ทั้งสองทางเลือกล้วนไม่ปลอดภัยที่จะทำา
เช่นเดียวกัน

ระยะที่คุณขับผ่านสี่แยกไป
เพราะว่าคุณไม่สามารถหยุด
รถได้อย่างปลอดภัยที่เส้น
หยุดรถ

ระยะที่คุณสามารถหยุด
รถที่เส้นหยุดรถได้อย่าง
ปลอดภัย

เส้นหยุดรถ

หมายเหตุ: ภาพวาดประกอบเป็นตัวอย่างที่อ้างอิงจากประเทศที่มีการบังคับการจราจรให้ขับชิดเลนด้านซ้ายมือ

หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อันตราย
พึงตระหนักเสมอว่าโอกาสที่จะเกิดอันตรายบนท้องถนนมีอยู่มากมายตลอดเวลา

เราขออนุญาตอธิบายสิ่งที่เราให้คำาจำากัดความกับคำาว่า “พื้นฐานของการขับขี่อย่างปลอดภัย” ซึ่งเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นที่เราทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่  ซึ่งใน
ฉบับนี้ เราจะนำาเสนอถึงเรื่องของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยก

เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย 

เปิดรายงาน: ศูนย์สนับสนุนลูกค้าแบบบูรณาการของฮีโน่

ในฉบับนี้เราขอแนะน�าสถานที่ที่ใช้จัดงานสัมมนาอย่างเป็นทางการของฮีโน่ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากความพยายาม
ของบริษัทเพื่อปรับปรุงด้านการให้ความสนับสนุนลูกค้าแบบบูรณาการของฮีโน่ (HINO TOTAL SUPPORT)

นอกจากนี้ ในฉบับนี้ เราจะประกาศผู้ชนะเลิศการประกวดผลงานภาพถ่าย “My Favorite Road (ถนนสายที่ฉันชื่นชอบ)”  
ครั้งแรกอีกด้วย

[ภาพที่ 2] ต�าแหน่งของยานพาหนะของคุณในขณะที่สัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเหลือง[ภาพที่ 1] 

60 กโิลเมตร/ช่ัวโมง

ไฟคนข้ามถนนเริ่มกระพริบและสัญญาณไฟจราจรก�าลังจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง 

คุณควรจะชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถของคุณ คุณต้องมั่นใจว่าคุณก�าลัง

ขับขี่ด้วยความเร็วที่สามารถท�าให้คุณหลีกเลี่ยง “ระยะวิกฤติ” ได้ (ภาพที่ 2) ซึ่ง

เป็นระยะที่คุณอาจจะรู้สึกลังเลว่าคุณควรจะท�าอย่างไรดีระหว่างขับข้ามสี่แยกไป

หรือหยุดรถ กุญแจส�าคัญส�าหรับการขับขี่อย่างปลอดภัยคือคุณต้องมีสติและ

ตระหนักถึงระยะวิกฤตินี้ให้ได้

ภาพเขียน: คุณ Sugio Utomo, เจ้าของบริษัท Harapan Jaya, อินโดนีเซีย



ศูนย์สนับสนุนลูกค้าแบบบูรณาการของฮีโน่
เปิดให้บริการแล้วในประเทศมาเลเซีย
โดยศูนย์ใหม่นี้ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

กิจกรรมสนับสนุนลูกค้าแบบบูรณาการของฮโีน่ (HINO TOTAL SUPPORT)—มาเลเซีย HTSCC

ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2015ที่ผ่านมา ทีมงาน HINO Cares อยู่ที่เมือง Ser-

emban ประเทศมาเลเซียเพื่อเข้าเยี่ยมศูนย์สนับสนุนลูกค้าแบบบูรณาการของฮีโน่ 

(HTSCC) ของบริษัท Hino Motors Sales (Malaysia) Sdn. Bhd. (HMSM) 

ศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปี ค.ศ. 2015 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

สนับสนุนลูกค้าแบบบูรณาการของฮีโน่ (HINO TOTAL SUPPORT) และเป็น

สถานที่อำานวยความสะดวกแห่งแรกในต่างประเทศของฮีโน่ที่ลูกค้าสามารถเข้า

ร่วมสัมมนาและทดสอบการขับขี่รถยนต์บรรทุกได้

“ฮีโน่เสนอบริการจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยและการขับขี่

แบบประหยัดเชื้อเพลิงนอกสถานที่อย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าของเราในประเทศ

มาเลเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมให้บริการความช่วยเหลือแก่ลูกค้าของเรา 

และในปีที่ผ่านมา จำานวนลูกค้าที่ร้องขอให้จัดงานสัมมนาการขับขี่เกี่ยวกับการ

ป้องกันอุบัติเหตุและการขับขี่แบบประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น” คุณ Mohamad 

Zaki ผู้บริหารด้านฝึกอบรมระดับอาวุโสของ HTSCC ชี้แจงว่า “เราได้ข้อสรุป

ว่า เพื่อตอบสนองการคำาร้องขอของลูกค้า เราจำาเป็นต้องมีสถานที่อำานวยความ

สะดวกพิเศษที่สามารถใช้ได้ในทุกโอกาส เราตัดสินใจเปิดสถานที่อำานวยความ

สะดวกแห่งนี้เป็นสถานที่แบบครบวงจรที่เราสามารถจัดสัมมนาและการฝึกอบรม

การขับขี่ในเชิงปฏิบัติได้” 

HTSCC พร้อมให้การต้อนรับลูกค้าของฮีโน่ในประเทศมาเลเซียเพื่อให้เข้ามาใช้

บริการสนามพิเศษสำาหรับทดสอบการขับขี่ซึ่งมีระยะทาง 1 กิโลเมตร รวมไปถึง

ห้องสัมมนา และห้องจัดนิทรรศกาลที่แสดงปรัชญา ประวัติความเป็นมา และความ

สำาเร็จทางด้านเทคโนโลยีของฮีโน่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ในงานสัมมนา

ต่างๆ ที่จัดขึ้นที่นี่ยังมีการพาเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์บรรทุกของฮีโน่

อีกด้วย เนื่องจากทำาเลที่ตั้งของโรงงานประกอบรถยนต์บรรทุกอยู่ใกล้กับ Hino 

Motors Manufacturing (Malaysia) Sdn. Bhd การบริการเหล่านี้เป็นผลมา

จากความมุ่งมั่นของบริษัทที่ไม่เพียงแต่จะเสนอโอกาสในการเข้าร่วมงานสัมมนา

เท่านั้น แต่ยังเสนอโอกาสได้ลูกค้าสัมผัสถึงปรัชญาของฮีโน่ รวมถึงทุกสิ่งทุก

อย่างที่มากจากความตั้งใจอย่างพิถีพิถันของฮีโน่ในการผลิตสินค้า งานบริการ

หลังการขายและอื่นๆ

ในวันที่เราเข้าไปเยี่ยมศูนย์ HTSCCนั้น พนักงานขับขี่จากบริษัท Radifleet Sdn 

Bhd แปดท่านอยู่ที่ศูนย์กำาลังเข้าร่วมสัมมนาการขับขี่อย่างปลอดภัยและการขับขี่

แบบประหยัดเชื้อเพลิง สำาหรับรายละเอียดของการสัมมนา ผู้อ่านหลายท่านอาจ

ยังจำาบทความเกี่ยวกับศูนย์ให้บริการความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้าใน

ฮะมะรุ โตเกียวในฉบับที่แล้ว เพื่อให้มองเห็นภาพรวมอย่างคร่าวๆ โปรแกรมเหล่า

นี้ประกอบไปด้วยการสัมมนาในห้องเรียนซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้พื้นฐาน

รวมทั้งท่าทางในการขับขี่รถบรรทุกอย่างถูกต้อง ลักษณะของรถบรรทุกและความ

สำาคัญของระยะห่างระหว่างรถ ซึ่งอ้างอิงตามบทเรียนนอกจากนั้น ในภาคปฏิบัติ 

ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้เทคนิคอันหลากหลายเกี่ยวกับการขับขี่แบบประหยัดเชื้อ

เพลิงอย่างละเอียด

เราถามคุณ Hafizan ผู้บริหารด้านฝึกอบรมเกี่ยวกับจุดเด่นของงานสัมมนา

เหล่านี้ “ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติของเรา เราได้จัดเตรียมรถบรรทุกที่มีการติดตั้ง

อุปกรณ์พิเศษสำาหรับการวัดอัตราการการสิ้นเปลืองนำ้ามันเชื้อเพลิง และผู้เข้า

ร่วมฝึกอบรมจะขับขี่รถบรรทุกเหล่านี้บนเส้นทางทดสอบด้วยวิธีการขับแบบที่

ทำาอยู่ปกติ  ต่อจากนั้นพวกเขาจะได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับการขับขี่แบบประหยัด

เชื้อเพลิงแบบตัวต่อตัว หลังจากนั้นพวกเขาจะทดสอบขับขี่รถบรรทุกอีกครั้งโดย

ใช้ทักษะและความรู้ที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเปรียบเทียบ

อัตราการการสิ้นเปลืองนำ้ามันเชื้อเพลิงก่อนและหลังจากที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับ

การขับขี่แบบประหยัดเชื้อเพลิง และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถตรวจสอบผลการ

ฝึกอบรมได้ด้วยตัวเองทันที

1

3

2

4

5

พนักงานขับขี่เรียนรู้เทคนิคในการขับขี่แบบประหยัดเชื้อเพลิงด้วยการขับขี่รถบรรทุกจริงบนสนามทดสอบ

1&2:  ห้องแสดงผลงานขนาด 
เล็กจัดแสดงผลงานด้าน 
เทคโนโลยีของฮีโน่ ปรัชญา 
และประวัติศาสตร์ ตลอด
จนถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

3: พนักงานขับขี่มีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ในงาน
สัมมนาการขับขี่แบบประหยัด 
เชื้อเพลิงและปลอดภัย

4: คุณ Zahar หนึ่งในผู้เข้าร่วม
งานกล่าวว่า “ผมขับรถบรรทุก 
HINO500 Series ระยะทาง
ประมาณ 150 กิโลเมตรทุกวัน”

5: คุณ Samsul กล่าวว่า  
“รถบรรทุกฮีโน่มีสมรรถนะยอด
เยี่ยม,” “รถบรรทุกฮีโน่ขับขี่ง่าย 
และนุ่มนิ่มนั่งสบาย ผมชอบ 
รถบรรทุกฮีโน่มาก”



ข้อสรุปที่เราได้คือ เราควรยกเลิกการใช้งานรถบรรทุกหลายยี่ห้อ  
แต่หันมาใช้งานรถบรรทุกเพียงยี่ห้อเดียวเท่านั้นคือ: ฮีโน่ 

เดียวที่เห็นว่าควรมีการจัดฝึกอบรมให้กับ

พนักงานซ่อมบำารุงด้วยเช่นกัน 

“นอกจากนี้ อีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยในการตัดสินใจ

ของเราคือ ที่ประเทศมาเลเซียมีศูนย์ให้บริการ

ของฮีโน่อยู่เป็นจำานวนมาก ซึ่งทำาให้เราเชื่อมั่น

ได้ว่า ไม่ว่ารถบรรทุกของเราจะเกิดเสียกลาง

ทางที่ไหนก็ตาม ก็ยังสามารถรับความช่วยเห

ลือจากฮีโน่ได้ 

“ด้วยคติประจำาใจของบริษัทเราคือ ‘รวดเร็ว ไว้

วางใจได้ และมั่นคง’ เราต้องการเป็นพันธมิตร

กับแบรนด์รถบรรทุกที่มีทั้งความรวดเร็ว ไว้

วางใจได้และมั่นคง แน่นอน ที่เราพูดว่า ‘รวดเร็ว’ 

นั้น เราหมายถึงความรวดเร็วที่มาพร้อมกับการ

ให้ความสำาคัญในเรื่องความปลอดภัย”

“งานของบริษัทเราคือการกำาจัดของเสียทางการแพทย์และให้บริการ

ซักรีดผ้าลินินในโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังให้บริการจัดการยานพาหนะ

ทางการแพทย์เช่นรถพยาบาลอีกด้วย

“เราใช้รถบรรทุกเป็นหลักสำาหรับการขนส่งของเสียทางการแพทย์ สิ่งทอ

ลินินและงานบริการซักรีดของเรา เราใช้งานรถบรรทุกจากหลากหลาย

ยี่ห้ออยู่เป็นเวลาหลายปีนับตั้งแต่เราก่อตั้งบริษัทมา จนเมื่อสองปีที่ผ่าน

มาเราเพิ่งมาใช้รถบรรทุกฮีโน่ เรายุ่งมากกับการดำาเนินธุรกิจของเราจน

ไม่มีเวลาประเมินผลหรือตรวจสอบสมรรถนะรถบรรทุกของเราเลย

“ดังนั้น ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราเริ่มทำาการศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยว

กับสิ่งที่บริษัทผลิตรถบรรทุกยี่ห้อต่างๆ มานำาเสนอ รวมถึงสมรรถนะ 

อุปกรณ์และความน่าเชื่อถือของรถบรรทุกเช่นเดียวกับการบริการให้

ความช่วยเหลือของตัวแทนจำาหน่ายและประโยชน์อื่นๆ ที่จะได้รับ ระยะ

เวลาหกเดือนที่เราได้ทำาการศึกษาทำาให้เราได้ข้อสรุปว่า เราควรยกเลิก

การใช้งานรถบรรทุกหลายยี่ห้อ แต่หันมาใช้งานรถบรรทุกเพียงยี่ห้อเดียว

เท่านั้น และยี่ห้อนั้นควรเป็นยี่ห้อฮีโน่

“เราตัดสินใจซื้อรถบรรทุกฮีโน่ทันที และซื้อเพิ่มไว้ใช้งานในบริษัททุกๆ ปี

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ณ ปัจจุบัน เราคาดการณ์ว่า ประมาณปี ค.ศ. 2020 

รถบรรทุกในบริษัทเราจะเป็นรถบรรทุกจากฮีโน่ทั้งหมด และถ้าธุรกิจของ

เรายังคงเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบนี้ เราอาจจะมีรถบรรทุกมากกว่า 

100 คันไว้ใช้งานในอนาคต 

“เมื่อเราตัดสินใจร่วมทางไปกับฮีโน่ สิ่งที่บริษัท Hino Motors Sales 

(มาเลเซีย) Sdn. Bhd. ทำาให้เรามั่นใจคือ พนักงานซ่อมบำารุงและ

พนักงานขับขี่รถบรรทุกของเราจะได้เข้ารับการฝึกอบรมจากฮีโน่ แม้ว่า

บริษัทรถยี่ห้ออื่นได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานขับขี่ แต่ฮีโน่เป็นบริษัท

บริษัท Radifleet Sdn. Bhd. / มาเลเซีย | คุณ Ir. Zuhairi Yusoff / ผู้จัดการทั่วไป  

ภาพที่ 1 แสดงข้อมูลของผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมงานสัมมนาในวันที่พวกเราอยู่ที่นั่นด้วย คุณ

สามารถเห็นถึงคุณประโยชน์ของการประหยัดนำ้ามันเชื้อเพลิงเมื่อเปรียบเทียบผลการฝึก

อบรมนี้กับเส้นทางที่เขาใช้อยู่เป็นประจำา หรือจากอัตราการสิ้นเปลืองนำ้ามันเชื้อเพลิงที่

ลดลงจาก 7.1 กม./ลิตรมาเป็น 9.9 กม./ลิตรหลังรับการฝึกอบรมในเรื่องการขับขี่แบบ

ประหยัดเชื้อเพลิง สมมุติว่าผู้ขับขี่รายนี้ขับขี่รถคิดเป็นระยะทาง 50,000 กิโลเมตรต่อปี 

ความแตกต่างในการการสิ้นเปลืองนำ้ามันเชื้อเพลิงระหว่างการขับขี่รถในอัตรา 7.1 กม./

ลิตรและ 9.9 กม./ลิตรจะมากถึง 1,990 ลิตรต่อปี หากบริษัทมีรถบรรทุกไว้ใช้งานอยู่สิบ

คัน และพนักงานขับรถทุกคนขับขี่ด้วยวิธีประหยัดเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง เราจะสามารถ

ประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละปีได้จำานวนมหาศาล

อ้างอิงถึงประวัติที่มีการบันทึกไว้ว่าฮีโน่ได้จัดให้มีการสัมมนาที่คล้ายกันขึ้นมาใน

หลายๆ ปี สำาหรับการสัมมนานี้ ซึ่งใช้เวลาได้อย่างกระชับเพียงแค่ครึ่งวัน นับได้ว่าเป็น

หลักสูตรที่สมบูรณ์แบบในด้านการสอนเทคนิคการขับขี่แบบประหยัดเชื้อเพลิง ใช้รถ

อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด การขับขี่แบบประหยัดเชื้อเพลิงช่วยลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และยังช่วยสร้างจิตสำานึกทางด้านสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม

พนักงานขับได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทักษะและเทคนิคที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ยัง

ช่วยทำาให้คุณมั่นใจถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยและช่วยลดปริมาณการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิง 

คุณ Hafizan กล่าวต่อไปว่า “ที่ HTSCC, เรายังนำาเสนอหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้าง

ความคุ้นเคยให้กับผู้ขับขี่ (Driver Familiarization Training program) ผู้เข้าร่วมจะ

ได้เรียนรู้ทักษะและได้รับความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบประจำาวันที่จะช่วยให้พวกเขามั่นใจ

ได้ว่ารถของพวกเขายังคงอยู่ในสภาพที่เหมาะสม ในอนาคต เรามีแผนที่จะยกระดับสิ่ง

อำานวยความสะดวกและโปรแกรมการสัมมนาของเราเพื่อที่เราจะได้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าของเราได้มากยิ่งขึ้น”

“ในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตรถยนต์เชิงพาณิชย์ เราสามารถทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยเหลือ

ธุรกิจของลูกค้าของเรา” นี่คือคำาถามที่ทุกคนที่ฮีโน่ถามกับตัวเองเพื่อที่พวกเขาจะได้มุ่ง

มั่นที่จะเพิ่มระดับคุณภาพในผลิตภัณฑ์ของพวกเขา ตลอดจนถึงการให้ความสำาคัญใน

เรื่องการส่งเสริมและปรับปรุงโปรแกรมสนับสนุนลูกค้าแบบบูรณาการของฮีโน่ (HINO 

TOTAL SUPPORT) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

แรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมดคือความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะคง 

ความเป็นแบรนด์ทางเลือกสำาหรับลูกค้าทั่วโลก HTSCC คือหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อน 

ความมุ่งมั่นนี้

อัตราความเร็ว
(ความเร็วของยานพาหนะ) 60 กม./ชม.

อัตราเร่ง
(ความเร่ง) 60%

อัตราเร็วรอบต่อนาที
(ความเร็วรอบของเครื่องยนตร์)

1,600
รอบต่อนาที

ไม่เหยียบคันเร่ง
(วิ่งโดยไม่ใช้น�้ามันเชื้อเพลิง) -

(*1) ค่าเทรชโฮลด์

ผลที่ได้ ปริมาณ 
ที่ประหยัดได้

อัตราส่วน 
ที่ดีขึ้น

การขับขี่แบบปกติ
[ครั้งที่ 1]

ปริมาณน้�ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ 564 ซีซี

-157 ซีซี 27.8%
อัตราการสิ้นเปลืองน้�ามันเชื้อเพลิง 7.1 กม./ลิตร

การขับขี่แบบประหยัดเชื้อเพลิง
[ครั้งสุดท้าย]

ปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ 407 ซีซี

อัตราการสิ้นเปลืองน้�ามันเชื้อเพลิง 9.9 กม./ลิตร

ผลที่ได้จากการขับขี่แบบประหยัดเชื้อเพลิง

ไมล์ต่อปี

ขับขี่แบบปกติ

50,000 กม. 50,000 กม.

อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามัน 
เชื้อเพลิง 7.1 กม./ลิตร 9.9 กม./ลิตร

อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามัน 
เชื้อเพลิง (ต่อปี) 7,014 ลิตร 5,051 ลิตร

* ถ้าคุณขับ  
50,000 กม.ต่อปี

จ�าลองให้เห็นภาพหลังการฝึกอบรม

ลดการใช้น้�ามันเชื้อเพลิง
-1,990 ลิตรต่อปี

ขับขี่แบบประหยัดเชื้อเพลิง

แล็ป ความทนทาน  ความเร็วเฉลี่ย ปริมาณน้�ามัน 
เชื้อเพลิงที่ใช้

อัตราการสิ้นเปลือง
น้�ามันเชื้อเพลิง 

(กม./ลิตร)

สภาพที่ดีขึ้น นิสัยการขับขี่ (*1)

ปริมาณ %
อัตรา

ความเร็ว อัตราเร่ง อัตราเร็ว 
รอบต่อนาที

ไม่เหยียบ
คันเร่ง

ครั้งที่ 1 5'22" 22.0 กม./ชม. 564 ซีซี 7.1 - - 0.0% 0.9% 24.7% 0%

ครั้งสุดท้าย 4'44" 24.9 กม./ชม. 407 ซีซี 9.9 -157 ซีซี 27.8% 0.0% 1.6% 21.7% 0%

ผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละแล็ป

งานสัมมนาการขับขี่แบบประหยัดเชื้อเพลิง <ผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละการทดลอง> วันที่: 30 กรกฎาคม 2015   |   รุ่น: 300Series   |   ระยะทาง: 2.0 กิโลเมตร

[ภาพที่ 1]

คุณ Yusoff (กลาง) กับ  
คุณ Nirwanzah Jamaludin 
(ผู้จัดการ, ขนส่ง, ขวา) และ 
พนักงานของบริษัท (ซ้าย)

ผ้าลินินประมาณ 100 ตันจะถูกซักทุกวันที่บริการซักรีดและ 
สิ่งทอลินินของบริษัท

เตาเผาขยะส�าหรับก�าจัดของเสียทางการแพทย์ ของเสียทางการแพทย์จะถูกเผาทันที
หลังจากถูกขนส่งมาที่นี่ ส่วนขยะที่ไม่สามารถเผาได้ทันทีจะถูกเก็บไว้ในคลังสินค้าเย็น

ฮีโน่ ความคิดเห็นจากเจ้าของรถ



“ปัจจุบันบริษัทของเรามีรถบรรทุกอยู่สิบสองคัน ซึ่งแปดคันเป็นรถบรรทุกของฮีโน่ เรา

ซื้อรถบรรทุกฮีโน่คันแรกในปี ค.ศ. 2007 ทันทีหลังจากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ

การเบรกที่ยอดเยี่ยมของรถบรรทุกฮีโน่ 

“บริษัท ของเราขายและขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ถังก๊าซ LPG มีน�้าหนักมาก 

และมีก๊าซบรรจุอยู่ในถัง ดังนั้นเวลาขนส่งจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่าง

ดี ถึงแม้ว่าพนักงานขับรถของเราจะรอบรู้ในจุดที่ควรระวังในขณะขนส่งถังก๊าซ LPG 

ก็ตาม แต่ในระหว่างขนส่ง ถังก๊าซเหล่านี้คงมีการเคลื่อนตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น

พนักงานขับรถต้องระมัดระวังเรื่องการขับขี่มากเป็นพิเศษเมื่อต้องขับขี่บนทางโค้งหรือ

หักเลี้ยวเข้ามุม และถ้ายิ่งกระบะบรรทุกที่เปียกหรือลื่นจากน�้าฝน พวกเขาต้องยิ่งระวัง

มากขึ้นกว่าเดิม ด้วยเหตุผลดังกล่าว ความปลอดภัย—โดยเฉพาะเรื่องสมรรถนะในการ

เบรค—เป็นปัจจัยส�าคัญในการเลือกซื้อรถบรรทุก

“นอกจากนี้เรายังให้ความส�าคัญกับคุณภาพของงานบริการหลังการขาย มีศูนย์บริการ 

ของฮีโน่ (Soon Heng Motor & Commercial Truck Sdn. Bhd.) อยู่ห่างจากบริษัท 

เราไปประมาณ 20 นาที เราจะน�ารถบรรทุกของเราเข้ารับบริการความช่วยเหลือที่จ�าเป็น

ต่างๆ ที่ศูนย์บริการนี้  รวมทั้งการเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่อง พนักงานที่ศูนย์ให้บริการ

อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ 

“เราเชื่อว่าการมอบการบริการและการดูแลรักษารถบรรทุกโดยผู้เชี่ยวชาญของฮี

โน่เป็นการสร้างความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ สิ่งนี้เป็นผลมาจากการท�างานกับตัวแทน

จ�าหน่ายที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องของ Hino Malaysia, ผมไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกเขา

จะใช้อะไหล่แท้หรือจะใช้น�้ามันถูกประเภทเปลี่ยนให้ผมหรือไม่

“ถึงแม้ว่าเราเป็นตัวแทนจ�าหน่ายของบริษัทพลังงาน ดูแลเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบเท่านั้น 

แต่ถ้ามีลูกค้าของเราขอให้เราออกนอกเส้นทางที่รับผิดชอบเราก็จะไป เพราะเราเชื่อว่า 

การบริการคือกุญแจส�าคัญในการสร้างความไว้วางใจซึ่งเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างเรากับลูกค้าของเรา ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมีความส�าคัญต่อการท�าธุรกิจ

มาก และเป็นวิธีเดียวกันกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับตัวแทนจ�าหน่ายฮีโน่ 

เหตุผลหนึ่งที่ท�าให้เรายังคงใช้งานรถบรรทุกฮีโน่ตลอดมาตราบจนทุกวันนี้คือ เพราะเรา

มั่นใจในตัวคุณ Chia Kok Keng, ประธานบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายฮีโน่ของเรา”

บริษัท NK Gas (NKS Subang SDN BHD) / มาเลเซีย | คุณ Ng Guan Huat / ผู้จัดการ

“บริษัทของเราเริ่มด�าเนินกิจการรถบัสโดยสารในปี ค.ศ. 1971 และผมรับช่วงต่อจากพ่อบุญธรรมของผมในปี 

ค.ศ. 1991 ในเวลานั้นรถบัสของเราส่วนใหญ่มาจากผู้ผลิตรายอื่นไม่ใช่ฮีโน่” 

“เมื่อฮีโน่เปิดตัวรถบัสที่ติดตั้งระบบรองรับช่วงล่างแบบถุงลมในรุ่น RN285 เราตัดสินใจซื้อไว้หนึ่งคันเพื่อดู

ว่ามันจะให้สมรรถนะอย่างไรบนเส้นทางระยะไกล สิ่งที่เราตระหนักได้หลังจากทดลองใช้งานจริงคือรถบัสฮีโน่

ง่ายต่อการดูแลรักษา เมื่อเทียบกับรถบัสฮีโน่ เราพบว่าการบ�ารุงรักษายานพาหนะจากผู้ผลิตรายอื่นให้อยู่ใน

สภาวะที่พร้อมใช้งาน นั้นท�าได้ค่อนข้างยาก แม้แต่การเปลี่ยนลูกสูบยังเป็นอุปสรรค เพราะเราต้องไปที่ตัวแทน

จ�าหน่ายเพียงเพื่อหาขนาดที่เราต้องการ คุณจะไม่พบปัญหาซับซ้อนในยานพาหนะของฮีโน่

“นอกจากนี้ ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าเครื่อง

ยนต์ของฮีโน่ทนทานมาก ผมเชื่อว่ายานพาห

นะของฮีโน่มอบสมรรถนะที่ดีเลิศให้กับงาน

ของเรา 

“เส้นทางเดินรถบัสโดยสารที่ยาวที่สุดของ

เรามีระยะทาง 772 กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลา

ประมาณ 17 ชั่วโมงต่อเที่ยว ด้วยระยะทาง

ไกลแบบนี้ ลูกค้าของเราจะรู้สึกเหนื่อยมาก

ถ้าต้องนั่งอยู่บนรถบัสที่มีระบบรองรับช่วง

ล่างแบบขดสปริง ดังนั้นเราจึงใช้งานรถบัส

รุ่น RN285 ในเส้นทางนี้ ระบบรองรับช่วง

ล่างแบบถุงลมของฮีโน่เหมาะส�าหรับการให้

บริการลูกค้าของเราในเส้นทางตอนกลางคืน 

นอกจากนี้ ก�าลังเครื่องยนต์และความสบาย

ของรถบัสรุ่นนี้คือเหตุผลที่เราเลือกฮีโน่ 

“ปัจจุบันรถบัสจ�านวน 280 คันที่เรามีอยู่ 

159 คันเป็นรถบัสฮีโน่ ผมหวังว่าฮีโน่จะเป็นที่

ยอมรับและรู้จักในฐานะแบรนด์รถบัสชั้นน�า”

ผมหวังว่าฮีโน่ 
จะเป็นที่ยอมรับและรู้จัก 
ในฐานะแบรนด์รถบัสชั้นน�า

เรายังคงใช้งานรถบรรทุกของฮีโน่อย่าง 
ต่อเนื่องเพราะว่าเราให้ความส�าคัญในเรื่อง 
ความปลอดภัย—โดยเฉพาะเรื่องสมรรถนะในการเบรค

บริษัท Harapan Jaya / อินโดนีเซีย | คุณ Sugio Utomo / เจ้าของบริษัท

รถบรรทุกคันใหม่ที่บริษัทซื้อจะมีตัวเลข 9363 อยู่ในป้ายทะเบียนรถทุกคัน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า 
เป็นตัวเลขเดียวกับตัวเลขทะเบียนรถยนต์คันแรกที่ภรรยาสุดที่รักของคุณ Ng Guan Huat ซื้อ

รถบัสฮีโน่คันนี้วิ่งเส้นทางระหว่าง Tulungagung-Jakarta มีระยะทาง 772 กิโลเมตร  
ซึ่งใช้เวลา 17 ชั่วโมงต่อเที่ยว

รถบัสโดยสารของบริษัทจะตบแต่งด้วยภาพม้าแปดตัว
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี

ถังก๊าซที่แสดงไว้ที่นี่คือถังก๊าซเปล่า ถังก๊าซเหล่านี้จะถูกน�าไปเติมก๊าซในสถานที่ถูกก�าหนดไว้



คุณ Hidehiko Enomoto
ผู้จัดการทั่วไป, ศูนย์ค้นคว้าวิจัยทางเทคนิค

b 

a 

ภาพมุมมองด้านหลังของยานพาหนะ

เซ็นเซอร์ความดัน

ถุงลม

มุมเอียง

เซ็นเซอร์วัดความสูงของ
ยานพาหนะ (ซ้าย) เซ็นเซอร์วัดความสูงของ

ยานพาหนะ (ขวา)

เมล็ดพันธุ์ของไอเดียสู่
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ที่แท้จริงสามารถพบได้
จากความต้องการของ
ลูกค้าของเรา

เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีแห่งนวัตกรรม ต่อให้เกิดการปฏิวัติวงการหรือสร้าง

ความตื่นตาตื่นใจให้กับโลกมากแค่ไหน ก็ไม่มีความหมายเลยหากสิ่งเหล่า

นั้นไม่ใช่สิ่งที่ตรงกับความต้องการของผู้คนและทำาให้พวกเขารู้สึกว่ามีกำาลัง

มากพอที่จะได้ครอบครอง เทคโนโลยีแห่งนวัตกรรมที่แท้จริงนั้นจะเป็นที่แพร่

หลายได้หากได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่างอย่างแท้จริงต่างหาก นี่คือ

วิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนฮีโน่ไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ สำาหรับรถยนต์เพื่อ

การพาณิชย์ของเรา

 “พันธกิจในแผนกของเราคือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆสำาหรับรถบรรทุก

และรถยนต์โดยสารที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือ

สังคมทั่วทุกมุมโลก” คำาอธิบายจากคุณ Hidehiko Enomoto ผู้จัดการ

ทั่วไปของศูนย์ค้นคว้าวิจัยทางเทคนิคของฮีโน่ “ทุกๆ ภาคส่วนในฮีโน่ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องในการพัฒนา จะต้องมีความรับผิดชอบต่อการค้นคว้าวิจัยและ

การพัฒนาที่ลำ้าหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งจะกลายเป็นสิ่งที่สังคมต้องการใน

อนาคต”

ศูนย์ค้นคว้าวิจัยทางเทคนิคของที่นี่รับผิดชอบด้านการค้นคว้าวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่จะช่วยสร้างเทคโนโลยีทางนวัตกรรมที่แท้จริง

เหล่านั้นให้เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของฮีโน่ในอนาคต “พูดโดยกว้างๆ หลักการ

ของความปลอดภัยและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมช่วยเราในการบัญญัติ

ขอบเขตของการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำาที่ศูนย์ค้นคว้าวิจัยทาง

เทคนิคของเรา” คุณEnomoto เสริมต่ออีกว่า “งานของเราก็คือเพื่อค้น

พบ ‘ต้นอ่อน’ ของเทคโนโลยีใหม่ๆในฮีโน่ที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

และความปลอดภัย เพื่อที่จะทำาสิ่งนี้ได้นั้น ทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นจากการ

พิจารณาทบทวนความต้องการของลูกค้าของเราอย่างละเอียดเพื่อเผยให้

เห็นถึง ‘เมล็ดพันธุ์’ ของความต้องการของลูกค้านั่นเอง”

ตัวอย่างดังเช่นระบบป้องกันการชน Pre-Crash Safety (PCS) ที่จะคอย

ตรวจจับโอกาสความเป็นไปได้ของการพุ่งชนเข้าทางด้านหลัง ด้วยการ

ทำางานโดยเซนเซอร์ที่จะทำาหน้าที่ในการกระตุ้นสัญญาณเตือนภัย และจาก

นั้นยานพาหนะจะถูกหยุดเพื่อช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ 

ฮีโน่เป็นผู้ผลิตเจ้าแรกที่นำาเอาเทคโนโลยีชิ้นนี้ไปใช้ในยานยนต์เพื่อการ

พาณิชย์ในญี่ปุ่น และก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเทคโนโลยีเหล่านี้

จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากแท้จริงแล้วมันไม่ได้มาจากความต้องการของ

ลูกค้าของบริษัทเรา

ยังมีเทคโนโลยีชิ้นอื่นๆที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างท่วมท้นจากลูกค้าของฮีโน่ หนึ่งใน

นั้นคือ ห้องโดยสาร EGIS ซึ่งเป็นโครงสร้างของห้องโดยสารที่จะช่วยลดระดับความ

เสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นกับผู้ขับขี่ในเหตุการณ์การชนปะทะกัน นอกจากนี้ยังมี

ระบบ Lane Departure Warning ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่หลับใน ทำางานด้วยการ

ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่แกว่งไปมาของพวงมาลัย จากนั้นจะมีระบบเสียงเตือนเพื่อ

แนะนำาให้ผู้ขับขี่หยุดยานพาหนะและพักผ่อน และระบบ New DPR ซึ่งเป็นระบบแรกของ

โลกที่ใช้พลังงานจากตัวยานยนต์เองในการลดก๊าซ NOx และ PM โดยไม่จำาเป็นต้องพึ่ง

แอมโมเนียเหลว เป็นระบบที่ทางบริษัทได้ติดตั้งไว้ในรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กและ

ขนาดกลางตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010-2011 และยังคงดำาเนินต่อไปเรื่อยๆ

เราได้ลองถามคุณ Enomoto ว่าผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีชิ้นไหนของศูนย์วิจัยที่

ทำาให้เขารู้สึกประทับใจมากที่สุด

 “เรามีระบบรักษาสมดุลของรถที่เรียกว่า Left & Right Balance Monitor ซึ่งระบบ

นี้ได้มีการติดตั้งไว้ภายในรถพ่วงชิปปิ้งคอนเทนเนอร์ที่เราได้ทำาการผลิตขึ้นมาขายใน

ตลาดประเทศญี่ปุ่น สาเหตุหลักๆ ที่สำาคัญของการเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็คือการเอียงตัว

ของรถพ่วงชิปปิ้งคอนเทนเนอร์ซึ่งเกิดความผิดปกติขึ้นจากสินค้าที่บรรทุกอยู่ภายใน

ตู้คอนเทนเนอร์ที่พ่วงมาด้วย ดังนั้นเราน่าจะสามารถลดความเสี่ยง3ก่อนที่จะมีการ

เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยการตรวจจับความผิดปกติและมีระบบแจ้งเตือนผู้ขับ เราเริ่มพัฒนา

เทคโนโลยีนี้เพื่อตอบสนองความต้องการจากลูกค้าที่อยู่ในวงการการขนส่งชิปปิ้ง

คอนเทนเนอร์อย่างแท้จริง” 

คุณ Enomoto บอกกับเราว่า ทางศูนย์ต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายที่หลาก

หลายในระหว่างการพัฒนา “ก่อนอื่นเลย ลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์มีข้อจำากัดในการเข้า

ที่ค่อนข้างเข้มงวด และเราไม่มีข้อมูลเลย ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ว่าตู้คอนเทนเนอร์ถูก

โหลดขึ้นไปวางบนรถพ่วงได้อย่างไร หรือ รถหัวลากจะเริ่มเคลื่อนจากจุดไหนเมื่อมีการ

โหลดเกิดขึ้น ดังนั้นเราเลยเริ่มลงมือจากการทำางานร่วมกับลูกค้าผู้ที่ให้คำาร้องในเรื่องนี้

มาถึงเรา เพื่อที่จะได้รับความร่วมมือกับบริษัทที่เป็นเจ้าของลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ ทำาให้

เราสามารถศึกษากระบวนการในการโหลดตู้คอนเทนเนอร์ได้

 “เรายังสามารถคลี่คลายปัญหาที่หลากหลายได้แม้จะไม่มีการตรวจสอบที่เข้มข้นก็ตาม

ที ดังตัวอย่างเช่น ในการกำาหนดค่าความสมดุลของสินค้าที่อยู่ในชิปปิ้งคอนเทนเนอร์ให้

มีความแม่นยำา เราจำาเป็นที่จะต้องหาตัวกลางท่ีจะเป็นเครื่องมือในการประเมินค่าของตู้

คอนเทนเนอร์ แต่ในตอนที่เราทำาการทดลองจริงที่ลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ ทำาให้เรารู้ว่า

มันไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างแม่นยำาเสียทีเดียว ดังนั้นเราเลยต้องเริ่มมองหาระบบที่จะเริ่ม

ทำาการประเมินค่าโดยอัตโนมัติตั้งแต่ตอนที่ตู้คอนเทนเนอร์ถูกโหลดขึ้นไปบนรถพ่วง และ

สามารถทำางานได้โดยไม่รบกวนระบบการทำางานเดิม 

“ท้ายที่สุด เราก็สามารถพัฒนาระบบที่ประกอบไปด้วยเซนเซอร์วัดความสูงคู่ที่ติดตั้งอยู่

บริเวณตัวคู่ต่อทั้งซ้ายและขวาของรถหัวลากเพื่อใช้ในการตรวจจับองศาการเอนเอียง

โดยอ้างอิงจากความแตกต่างของความสูงของยานพาหนะด้านซ้ายและด้านขวา การ

ประเมินวัดค่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ตู้คอนเทนเนอร์ถูกโหลด โดยจะใช้วิธีการตรวจจับ

จากความเปลี่ยนแปลงของแรงดันในถุงลม” นี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมที่ได้แสดงให้เห็นว่า 

เทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้เพราะการรับฟังเสียงของลูกค้าฮีโน่และได้ทำางานอย่างใกล้

ชิดกับพวกเขา

เมล็ดพันธุ์ของไอเดียสู่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่แท้จริงสามารถพบได้จากความต้องการ

ของลูกค้าของเรา “ในการพัฒนาของเรา การตัดสินใจเลือกสิ่งที่เราจะทำาการค้นคว้า

วิจัยเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่งยวด และเราก็เชื่อว่า กุญแจสำาคัญที่จะช่วยคลี่คลาย ‘อะไร’ 

เหล่านี้คือ การรู้จักลูกค้า รู้จักตลาด และรู้จักเทคโนโลยี คติประจำาใจของพวกเราในการ

ทำางานที่ศูนย์ค้นคว้าวิจัยทางเทคนิค คือ ‘ความท้าทาย ความท้าทาย และความท้าทาย’ 

เรามีความต้องการร่วมกันที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆสำาหรับในอีก 10 หรือ 20 ปีใน

อนาคตข้างหน้า โดยยึดหลักของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ QDR 

(คุณภาพ ความทนทาน และความเชื่อถือได้) โดยการเป้าหมายที่เราพร้อมจะก้าวไปให้ถึง 

เชื่อมั่นในทีมของเรา และเดินหน้าเผชิญกับความท้าทายโดยอย่างไม่ลดละ”

- ระบบไม่สามารถวดัได้ถ้ามีตูค้อนเทนเนอร์โหลดอยู่บนรถพ่วง และไม่สามารถวดัได้ถ้ายังมีการขนถ่าย
สนิค้าท่ีตูค้อนเทนเนอร์

- ระบบไม่สามารถตรวจสอบความไม่สมดลุของการโหลดได้ท้ังหมด

เกจวัดความดันของถุงลมและเซ็นเซอร์วัดความสูง 
ของยานพาหนะจะวัดนำ้าหนักคอปเปอร์และ 
วัดความลาดเอียงตามลำาดับ

ผลการวัดจะถูกแสดงทันทีหลังจากตู้คอนเทนเนอร์ถูกโหลด

ตู้คอนเทนเนอร์จะถูกโหลดขึ้นด้วย
รถเครนชนิดพิเศษ

หน้าจอจะเปลี่ยนอัตโนมัติหลังจากการวัดเสร็จสมบูรณ์

ผลที่ได้จะถูกแสดงบนหน้าจอระบบมัลติอินฟอร์เมชั่น

หน้าจอเตรียมพร้อม หน้าจอระหว่างการวัด หน้าจอการแจ้งเตือน

ฮีโน่       เทคโนโลยี



ศาลเจ้าและวัด

ในทุกๆ ประเทศบนโลกนี้ต่างก็มีสถานที่ส�าหรับการสักการะ

บูชาให้ผู้คนได้เข้ามาเยี่ยมเยือนเพื่อชุ่มชโลมจิตใจและ

อารมณ์อยู่มากมายจนนับไม่ถ้วน ในประเทศญี่ปุ่น สถานที่

ส�าหรับการสักการะบูชาของเราเป็นที่รู้จักกันในรูปแบบของ

ศาลเจ้าและวัด โดยศาลเจ้าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการ

บูชาพระเจ้าแห่งศาสนาชินโต ในขณะที่วัด คือสถานที่ส�าหรับ

การกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า ซึ่งในขณะนี้มีศาลเจ้าอยู่

ประมาณ 85,000 แห่ง และมีวัดอยู่มากกว่า 76,000 แห่งใน

ประเทศญี่ปุ่น สถานที่บางแห่งได้รับการสืบทอดมาอย่าง

ยาวนานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่สี่หรือห้า และผลงานในการ

ปลูกสร้างของศาลเจ้าและวัดเหล่านี้หลายแห่งยังมีคุณค่าที่

ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วิชาการ และศิลปะ

อีกด้วย

เม่ือพดูถงึศาลเจ้าและวดัท่ีตัง้อยู่บนท�าเลทีส่วยงามดงึดดูใจ แน่นอนว่าเรา

จะลมืพดูถงึวดั Kiyomizu-dera (คิโยะมิซ-ุเดระ) ท่ีอยู่ใน Kyoto (เกยีวโต)  

ไปเสยีไม่ได้ด้วยความโดดเด่นอนัเน่ืองมาจากตวัอาคารหลักของวดัท่ียืน่

ออกมาจากเนนิเขาลูกใหญ่โดยมีเสา 140 ต้นรองรับน�า้หนักไว้อยู ่ซ่ึงเสา

แต่ละต้นมคีวามยาวมากท่ีสดุ 12 เมตรและสร้างมาจากล�าต้นของต้นเซล

โคว่า เสน่ห์แห่งความงดงามทีล่�า้เลศิเช่นนียั้งคงสร้างความหลงใหลให้

นกัท่องเท่ียวแห่แหนทยอยมาเย่ียมชมอย่างต่อเน่ือง และยังสร้างความ

ประหลาดใจอย่างเหน็ได้ชัดให้กบัผู้คนเหล่าน้ีเม่ือได้รู้ว่าไม่มกีารใช้ตะปใูน

เสาหรือโครงสร้างรองรับอืน่ๆซ่ึงเป็นงานไม้เลยแม้แต่เล่มเดยีว

ดังเช่นตัวอย่างนี้ ลองมาดูกันที่ศาลเจ้า Itsukushima-jinja 

(อิทสึคุชิมะ-จินจะ) บนเกาะ Miyajima (มิยะจิมะ) ใน Hiroshima 

(ฮิโระชิมะ) ศาลเจ้าแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 593 และได้รับการบูรณะ

ให้เป็นดังเช่นรูปแบบที่เห็นในปัจจุบันเมื่อปี 1168 ศาลเจ้าแห่งนี้ถือ

เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่รู้จัก

กันดีในเรื่องของความงามทางสถาปัตยกรรม ซึ่งมีเอกลักษณ์

ทางสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า shindenzukuri (ชินเดนซุคุริ) หรือ

รูปแบบที่ใช้ส�าหรับที่อยู่อาศัยของชนชั้นขุนนางระดับสูงในช่วงศต

วรรณที่ 12 

สิ่งที่ถือเป็นลักษณะอันโดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดของ  

Itsukushima-jinja (อิทสึคุชิมะ-จินจะ) คือต�าแหน่งของศาลเจ้า

ซึ่งตั้งอยู่บนหาดตื้นรูปพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งในช่วงเวลาที่น�้าลง นัก

ท่องเที่ยวสามารถเดินออกไปยังเสาประตูศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่

เรียกว่า torii (โทริ) ได้ และเมื่อถึงเวลาที่น�้าขึ้น เราจะเห็นภาพที่ดู

เหมือนซุ้มศาลาและทางเดินของศาลเจ้าก�าลังลอยอยู่บนน�้า ด้วย

ต�าแหน่งที่ตั้งอันโดดเด่นไม่ธรรมดาของศาลเจ้าแห่งนี้—บนผืนน�้า

ซึ่งจะให้ภาพของทิวทัศน์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิ้งระหว่างช่วงน�้า

ขึ้นและน�้าลง—ได้รับการยกย่องว่าเป็นความงามที่หาได้ยากจาก

สถานที่สักการะบูชาทั้งหลายในโลก

Cool Japan: บ้านเกิดของฮีโน่

แฟ้มที ่5:

ศาลเจ้าอิทสึคุชิมะ-จินจะ

วัดคิโยะมิซุ-เดระ



ชิมบะชิระ (เสากลาง)

ชินโสะ (ฐาน)

[ภาพที่ 1]

โซริน (ยอดเจดีย์)

[ภาพที่ 2]

ในขณะที่วัดเหล่านี้ได้รับการยกย่องให้เป็น UNESCO World 

Heritage Sites (มรดกโลกขององค์การยูเนสโก้) แต่ไม่ใช่เป็น

เพียงการยกย่องในแง่ของคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์เพียง

เท่านั้น นอกเหนือจาก Itsukushima-jinja (อิทสึคุชิมะ-จินจะ) และ 

Kiyomizu-dera (คิโยะมิซุ-เดระ) แล้ว ยังมีศาลเจ้าและวัดที่ล�้าเลิศ

ดีงามอีกมากมายที่ได้รวบรวมภูมิปัญญาและทักษะของบรรพบุรุษ

ของเราเข้าไว้ด้วยกัน—ภูมิปัญญาและทักษะที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจน

ว่าสถาปัตยกรรมเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยการเน้นรูปลักษณ์

ที่สง่าทรงเกียรติหรือความหลงใหลในความงามทางศิลปะแต่เพียง

อย่างเดียวเท่านั้น

ทั่วไป ซึ่งทั้งวัดและศาลเจ้าหลายๆแห่งในประเทศญี่ปุ่นต่างก็มีเจดีย์ 

goju-no-to อยู่ภายในมากมาย ซึ่งตัวอย่างเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุด

มีอายุมากถึง 1,300 ปีเลยทีเดียว เจดีย์ไม้มากกว่า 500 แห่งใน

ประเทศ เหมารวมถึงเจดีย์สามชั้น ไม่มีแห่งไหนเลยที่ได้รับความเสีย

หายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจนถึงกับต้องได้รับการบูรณะหรือ

สร้างขึ้นมาใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ขณะที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่

มีความรุนแรงระดับ 7 ขึ้นทางตอนใต้ของจังหวัด Hyogo (เฮียวโงะ) 

ในปี 1995 (แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ฮันชิน-อะวะจิ) แต่เจดีย์ที่ 15 แห่ง

ในจังหวัดนี้กลับไม่มีแห่งไหนที่ถล่มลงมาเลย ขอให้จ�าไว้ว่าเราไม่ได้

ก�าลังพูดถึงโครงสร้างสมัยใหม่ที่ได้รับการสร้างและออกแบบให้เกิด

การต้านทานแรงแผ่นดินไหวอยู่ แต่ส�าหรับเจดีย์ที่สร้างขึ้นมาเมื่อ

พันกว่าปีที่แล้วแบบนี้ ยังคงตั้งตระหง่านสง่างามอยู่บนประเทศที่

เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งอย่างญี่ปุ่นได้อย่างไรกัน?

ภายใน goju-no-to (โกะจุ-โนะ-โตะ) โดยทั่วไป มีเพียงหนึ่งเสาที่อยู่

บริเวณตรงกลาง เรียกว่า shinbashira (ชิมบะชิระ) หรือเสากลาง 

(ภาพที่ 1) ซึ่งเสานี้จะรองรับเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของเจดีย์ที่

เรียกว่า sorin (โซะริน) (หรือที่รู้จักกันในชื่อยอดเจดีย์ ซึ่งมีลักษณะ

เป็นด้ามแนวยาวตั้งตรงบนบริเวณยอดและมีวงแหวนตลอดด้าม) 

เท่านั้น และไม่ได้รองรับตัวเจดีย์โดยตรง แต่ละชั้นของเจดีย์ถูกตั้ง

ซ้อนแบบง่ายๆ ที่ด้านบนของแต่ละชั้น—หรือคุณจะพูดอีกอย่างว่า 

เจดีย์ประกอบไปด้วยกล่องห้าใบที่วางซ้อนเรียงตัวกันขึ้นไปด้านบน

เหมือนตัวต่อทรงสูงก็ย่อมได้

ทุกๆชั้นบนเจดีย์ถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันในวิถีที่จะท�าให้แต่ละชั้น

สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระโดยสัมพันธ์กัน ดังนั้นเมื่อเกิด

สถานการณ์ที่เจดีย์ได้รับแรงปะทะจากแผ่นดินไหว แทนที่จะเกิดการ

สั่นสะเทือน เจดีย์กลับมีการเคลื่อนไหวโอนเอนเบาๆเพียงเท่านั้น 

โดยในขณะที่เจดีย์โอนเอนไปมา เสากลางจะท�าหน้าที่เป็นตัวหน่วง

การสั่นสะเทือน ซึ่งเมื่อเจดีย์โอนเอนเอียงไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 

เสากลางจะเคลื่อนที่ไปยังทิศทางตรงกันข้ามด้วยแรงเฉื่อย กลไก

การท�างานแบบนี้นั่นเองที่ช่วยท�าให้เจดีย์ยังคงตั้งตรงอยู่ได้และลด

แรงสั่นสะเทือนที่มาจากแผ่นดินไหว 

และในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรง เสานี้จะกระแทกกับโครงสร้างพื้นของ

ชั้นอื่นๆบนเจดีย์เพื่อลดความรุนแรงจากการเคลื่อนไหวรอบด้าน ซึ่งจะช่วย

ท�าให้เจดีย์ไม่ถล่มลงมา นี่คือสาเหตุที่ท�าให้เจดีย์นี้เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และ

ท�าให้โครงสร้างทั้งหมดของเจดีย์สามารถทนรับแรงสั่นสะเทือนที่มาจากแผ่น

ดินไหวได้ (ภาพที่ 2)

วิธีการปล่อยให้ตัวอาคารมีการเคลื่อนไหวเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดิน

ไหว เป็นวิธีที่คล้ายคลึงกันกับที่ใช้การออกแบบโครงสร้างแบบยืดหยุ่นส�าหรับ

อาคารสูงในทุกๆวันนี้ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากเลยทีเดียวที่ผู้

สร้างเจดีย์นี้ได้รับแนวคิดเดียวกันมาตั้งแต่หลายศตวรรษมาแล้ว

เป็นเพียงเพราะภูมิปัญญาและทักษะที่อยู่เหนือกาลเวลาของบรรพบุรุษของเรา—ดังที่ได้

รวบรวมไว้ใน goju-no-to (โกะจุ-โนะ-โตะ) ตัวอย่างเช่น—การที่อาคารเหล่านี้ยังคงยืน

ตระหง่านด้วยความงดงามที่เป็นแบบฉบับดั้งเดิมมาได้จนถึงทุกวันนี้ จิตวิญญาณแห่ง

การสร้างสรรค์ของช่างฝีมือชาวญี่ปุ่นที่มีมาอย่างช้านานตั้งแต่ในอดีตเป็นตัวอย่างที่

ชัดเจนของวิถีในการให้ความส�าคัญของความกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ

เพื่อให้ได้มาซึ่งความงามที่จับต้องได้ เช่นเดียวกันกับความเอาใจใส่และไม่ละเลยกับเรื่อง

ความทนทานของสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งท�าให้สถาปัตยกรรมเหล่านี้ยังคงมีให้เห็นอยู่ต่อเนื่อง

นานนับศตวรรษ สิ่งที่เหมือนกันกับจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์เหล่านี้คือวิถีปฏิบัติที่

ฮีโน่พัฒนาเทคโนโลยีของเราในฐานะบริษัท เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยคุณภาพ

และความทนทานที่ยอดเยี่ยมแบบไม่มีใครเทียบเท่านั่นเอง

โกะจุ-โนะ-โตะ



ผลการตัดสินการประกวดผลงานภาพถ่าย 
“My Favorite Road (ถนนที่ฉันชื่นชอบ)” 
ครั้งที่หนึ่ง!
เราอยากขอใช้โอกาสนี้เพื่อขอบคุณผู้อ่าน Hino Cares จากทั่วโลกที่ส่งภาพถ่ายมาเข้าร่วมประกวดผลงานภาพถ่าย 

“My Favorite Road (ถนนสายที่ฉันชื่นชอบ)” ตามค�าเชิญของเรา ภาพถ่ายเหล่านี้ดูมีชีวิตชีวาและรับรู้ถึงอารมณ์ของ

ช่างภาพ และท�าให้เรารู้สึกได้ถึงเรื่องราวรวมท้ังเหตุการณ์ในขณะที่พวกเขาถ่ายภาพเหล่านี้ โดยแท้จริงแล้ว ขั้นตอนใน

การคัดเลือกผู้ชนะเลิศในปีนี้มีความหมายมากส�าหรับพนักงานที่ส�านักงานใหญ่ของฮีโน่ผู้ซึ่งท�างานใกล้ชิดกับตลาด

ต่างประเทศและกองบรรณาธิการของ Hino Cares เราอยากแนะน�าให้คุณรู้จักผู้ชนะเลิศ รวมทั้งผลงานภาพถ่ายและ

ความคิดเห็นของพวกเขา

คุณ Jamie Calderon (ชิล)ี

คุณ Byron Tapia Freire (เอกวาดอร)์

คุณ Belly Leonard (อินโดนีเซีย)

“ผมชอบวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ ถนนที่ผมชื่นชอบคือ ถนนเส้นตรงที่ทอดยาวผ่านทิวทัศน์ธรรมชาติอัน
งดงามบนเส้นทางที่ผมใช้เดินทางอยู่เป็นประจ�า ส�าหรับผมภาพรถยนต์หรือรถบรรทุกก�าลังวิ่งอยู่บนถนน
เพียงล�าพังคันเดียวเป็นภาพที่หาดูได้ยากมาก ผมจึงถ่ายภาพนี้เก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึก ผมดีใจมากที่ทราบ
ว่าผมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผมทึ่งกับประสิทธิภาพของกล้องที่ถ่ายภาพนี้มาก กล้องตัวนี้เป็น
กล้องที่ผมได้รับเป็นของรางวัลจาก HML บางทีผมสามารถเป็นช่างภาพมืออาชีพด้วยกล้องถ่ายภาพตัว
นี้ก็เป็นได้”

“ผมคิดว่า ฮีโน่มีความหมายเดียวกันกับความน่า
เชื่อถือ ผมขับรถบรรทุกรุ่น KY I คันแรกที่ผมเป็น
เจ้าของมากว่า 20 ปี ด้วยระยะทางวิ่งกว่า 1.5 ล้าน
กิโลเมตร แต่เราไม่เคยท�าการยกเครื่องยนต์ใหม่เลย
สักครั้งเดียว รถบรรทุกคันล่าสุดของผมคือ GH 
และถึงแม้ตัวเลขระยะทางบนมิเตอร์เพียง 400,000 
กิโลเมตร แต่เรายังไม่เคยต้องเปลี่ยนคลัทซ์เลยแม้แต่
ครั้งเดียว ผมอยากจะบอกเพิ่มเติมว่า รถของเรา
ได้รับการดูแลและซ่อมบ�ารุงทุกอย่างจากตัวแทนจ�า
หน่ายรถฮีโน่ของเรา ผมพอใจมากและรู้สึกผูกพัน
กับรถบรรทุกฮีโน่ของผมมาก”

“ส�าหรับผม ถนนสายนี้ไม่ได้เป็นเพียงถนนผิวทาง
ลูกรังทั่วไป แต่ถนนสายนี้ก�าลังจะถูกพัฒนาและจะ
กลายเป็นถนนลาดยางในเร็วๆ นี้ ดังนั้น ถนนสาย
นี้จะเป็นสัญลักษณ์แห่งการเจริญเติบโตของประเทศ
อินโดนีเซียเช่นเดียวกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ
ของผมและตัวผมเองในฐานะประชากรคนหนึ่งของ
ประเทศ ผมตกใจมากเมื่อทราบว่าได้รับรางวัลนี้ 
และก็มีความสุขมากด้วยที่ได้รับรางวัลนี้ซึ่งถือเป็น
ของขวัญวิเศษสุดส�าหรับผม ขอบคุณมากครับ”

รางวัลชนะเลิศ

จากการประกวดผลงานภาพถ่ายในครั้งแรกนี้แสดงให้เห็นว่าผู้อ่านของเรา
จ�านวนมากให้ความสนใจและให้การตอบรับเป็นอย่างดี เราจึงอยากเชิญท่านผู้
อ่านให้ส่งภาพเข้าร่วมประกวดผลงานภาพถ่ายครั้งที่สองต่อไป!

ส�าหรับธีม ยังคงใช้ธีมเดิมคือ: “My Favorite Road II 
(ถนนสายที่ฉันชื่นชอบ II)” โปรดส่งภาพมาที่เรา 

พร้อมบรรยายเหตุผลว่าท�าไมท่านถึงชื่นชอบถนนสายที่ท่านเลือก และ
บรรยายเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับฮีโน่ 

เสร็จแล้ว กรุณาเขียน :

- ชื่อของท่าน
- ชื่อบริษัท
- ที่อยู่
- เบอร์โทรศัพท์ 
- ที่อยู่อีเมล์

การประกวดผลงานภาพถ่าย “My Favorite Road (ถนนสายที่ฉันชื่นชอบ)” ครั้งที่สอง
ก�าลังจะเริ่มต้นขึ้น!

ผู้ชนะเลิศจะได้รับของขวัญ
เพื่อเป็นการแสดงความ
ขอบคุณอย่างสุดซื้งจาก
พวกเรา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่2
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ลองนึกว่าคุณก�าลังขับรถบรรทกุอยู่บน

ถนนท่ีมีสีเ่ลน (ฝ่ังละสองเลน) สญัญาณไฟ

จราจรท่ีสีแ่ยกข้างหน้ายังเป็นสเีขียว แต่คุณ

กสั็งเกตุเหน็ว่าสญัญาณไฟคนข้ามถนนข้าง

หน้าได้เร่ิมกระพริบ และท่ีบริเวณสีแ่ยก มี

รถยนต์คันหน่ึงท่ีอยู่ในเลนตรงกนัข้ามก�าลัง

จอดรอเพือ่ท่ีจะเล้ียวขวา เมือ่คุณขับรถมา

ถงึจดุท่ีมีระยะห่างประมาณ 30 เมตรก่อน

ท่ีคุณจะถึงเส้นหยุดรถ สญัญาณไฟจราจร

ได้เปล่ียนจากสเีขียวเป็นสเีหลือง ซึง่ในขณะ

น้ัน มาตรวดัความเร็วบนหน้าปัดของคุณ

บอกว่าคุณก�าลังขับรถด้วยความเร็ว 60 

กโิลเมตร/ช่ัวโมง มีอนัตรายแบบไหนท่ีสามารถเกดิข้ึนในสถานการณ์น้ีได้บ้าง?

ทันทีที่ผู้ขับรถยนต์ฝั่งตรงกันข้ามเห็นว่าสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนสี เขาหรือเธอ

อาจจะเริ่มหมุนพวงมาลัยเพื่อบังคับให้รถเลี้ยวขวาโดยคิดว่าคุณคงจะต้องหยุด

รถบรรทุกของคุณให้กับเขา แต่เมื่อคุณเห็นว่ารถยนต์คันนั้นเริ่มเลี้ยวขวา มันอาจ

จะสายเกินไปเสียแล้วถึงแม้ว่าคุณจะพยายามเหยียบเบรกอย่างสุดแรงในทันที และ

อาจจะจบลงด้วยการพุ่งเข้าชนรถยนต์คันนั้น (ภาพที่ 1) หากสถานการณ์นี้เกิด

ขึ้นในวันที่ฝนตก คุณอาจจะต้องใช้ระยะเบรคมากกว่านี้ในการหยุดรถบรรทุก ซึ่ง

อาจจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะหยุดรถได้โดยปลอดภัยและไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

เหนือสิ่งอื่นใด การขับขี่ยานพาหนะข้ามสี่แยกในขณะที่สัญญาณไฟจราจรเปลี่ยน

เป็นสีเหลืองแล้วเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย (ข้อมูลจ�าเพาะและกฎหมายเกี่ยว

กับไฟจราจรมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ) ถ้าหากว่าคุณเห็นว่าสัญญาณ

 “ระยะวิกฤต”
ระยะที่คุณรู้สึกลังเลว่าคุณควรจะหยุดรถ
ที่เส้นหยุดรถหรือขับผ่านสี่แยกไปเพราะว่า
ทั้งสองทางเลือกล้วนไม่ปลอดภัยที่จะทำา
เช่นเดียวกัน

ระยะที่คุณขับผ่านสี่แยกไป
เพราะว่าคุณไม่สามารถหยุด
รถได้อย่างปลอดภัยที่เส้น
หยุดรถ

ระยะที่คุณสามารถหยุด
รถที่เส้นหยุดรถได้อย่าง
ปลอดภัย

เส้นหยุดรถ

หมายเหตุ: ภาพวาดประกอบเป็นตัวอย่างที่อ้างอิงจากประเทศที่มีการบังคับการจราจรให้ขับชิดเลนด้านซ้ายมือ

หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อันตราย
พึงตระหนักเสมอว่าโอกาสที่จะเกิดอันตรายบนท้องถนนมีอยู่มากมายตลอดเวลา

เราขออนุญาตอธิบายสิ่งที่เราให้คำาจำากัดความกับคำาว่า “พื้นฐานของการขับขี่อย่างปลอดภัย” ซึ่งเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นที่เราทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่  ซึ่งใน
ฉบับนี้ เราจะนำาเสนอถึงเรื่องของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยก

เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย 

เปิดรายงาน: ศูนย์สนับสนุนลูกค้าแบบบูรณาการของฮีโน่

ในฉบับนี้เราขอแนะน�าสถานที่ที่ใช้จัดงานสัมมนาอย่างเป็นทางการของฮีโน่ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากความพยายาม
ของบริษัทเพื่อปรับปรุงด้านการให้ความสนับสนุนลูกค้าแบบบูรณาการของฮีโน่ (HINO TOTAL SUPPORT)

นอกจากนี้ ในฉบับนี้ เราจะประกาศผู้ชนะเลิศการประกวดผลงานภาพถ่าย “My Favorite Road (ถนนสายที่ฉันชื่นชอบ)”  
ครั้งแรกอีกด้วย

[ภาพที่ 2] ต�าแหน่งของยานพาหนะของคุณในขณะที่สัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเหลือง[ภาพที่ 1] 

60 กโิลเมตร/ช่ัวโมง

ไฟคนข้ามถนนเริ่มกระพริบและสัญญาณไฟจราจรก�าลังจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง 

คุณควรจะชะลอความเร็วและเตรียมหยุดรถของคุณ คุณต้องมั่นใจว่าคุณก�าลัง

ขับขี่ด้วยความเร็วที่สามารถท�าให้คุณหลีกเลี่ยง “ระยะวิกฤติ” ได้ (ภาพที่ 2) ซึ่ง

เป็นระยะที่คุณอาจจะรู้สึกลังเลว่าคุณควรจะท�าอย่างไรดีระหว่างขับข้ามสี่แยกไป

หรือหยุดรถ กุญแจส�าคัญส�าหรับการขับขี่อย่างปลอดภัยคือคุณต้องมีสติและ

ตระหนักถึงระยะวิกฤตินี้ให้ได้

ภาพเขียน: คุณ Sugio Utomo, เจ้าของบริษัท Harapan Jaya, อินโดนีเซีย


