เทคนิคการขับขี่เพื่อลดอันตราย
เมื่อคุณก�ำลังขับขี่ พึงระลึกไว้เสมอว่าคุณมีโอกาสที่จะได้พบ
อันตรายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมากมายบนท้องถนน

เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย

Issue 028

ในฉบับนี้ เราเลยอยากพูดคุยเกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้บนท้องถนนที่ไม่มีทางเท้าสำ�หรับผู้ที่เดินสัญจรไปมา
ลองมานึกตามกันว่า คุณก�ำลังขับขี่รถบรรทุกอยู่บนท้องถนนที่มี
สองเลน และบนท้องถนนก็เต็มไปด้วยรถที่สัญจรไปมาอย่างไม่มีทีท่า
ว่าจะหยุด ณ บริเวณทางด้านซ้ายของถนน คุณมองเห็น
รถจักรยานยนต์ก�ำลังสัญจรไปยังทิศทางเดียวกันกับคุณ และที่
ด้านหน้าของรถจักรยานยนต์คันนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก�ำลังเดินอยู่
อย่างช้าๆ และคุณสังเกตเห็นว่าหน้ารถของคุณก�ำลังจะเคลื่อนออก
จากสี่แยกที่ด้านหน้าซ้ายของคุณเป็นจุดบอด คุณคิดว่าอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์นี้สามารถเป็นอะไรได้บ้าง?

ตราสินค้าระดับสากลส�ำหรับลูกค้าทุกคน

ผู้หญิงคนนั้นได้หยุดเดินเพราะเธอเห็นว่าก�ำลังมีรถขับออกมาจากสี่แยก ท�ำให้รถจักรยานยนต์ที่
ตามหลังเธอมานั้นต้องขับเบี่ยงออกไปยังกลางถนนเพื่อที่จะหลบเธอและขับขี่ไปต่อโดยที่ไม่ทันได้
สังเกตที่กระจกมองข้างว่ามีรถบรรทุกก�ำลังสัญจรอยู่ที่เลนนั้นพอดี

ถ้าหากว่ารถจักรยานยนต์ได้ท�ำการเปลี่ยนเลนกะทันหันจากเลนริมถนนมายังเลนกลางถนน
สิ่งที่คุณจะท�ำได้เพื่อไม่ให้ชนรถจักรยานยนต์คนนั้นคือการหักพวงมาลัยไปทางขวาเพื่อเปลี่ยน
เลนอย่างรวดเร็ว ซึ่งคุณอาจจะหักพวงมาลัยมากเกินไปจนมีความเสี่ยงที่รถจะไถลไปอยู่ในเลนที่
รถวิ่งสวนมา ซึ่งถ้าหากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆ นั่นก็หมายความว่าคุณจะได้รับอุบัติเหตุเนื่องจาก
การชนปะทะทางด้านหน้า
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การหลบหลีกโดยการหักพวงมาลัยอย่างกะทันหันที่มากเกินไปสามาถท�ำให้รถของคุณสูญเสีย
สมดุลได้ และสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นคือ คุณจะไม่สามารถควบคุมรถของคุณได้เลย
พึงระลึกไว้เสมอว่าคุณควรจะขับขี่ยานพาหนะด้วยระดับความเร็วที่ปลอดภัยซึ่งจะช่วยให้
คุณสามารถลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องหักพวงมาลัยเพื่อหลบหลีกอย่างกะทันหัน
หรือเหยียบเบรค โดยในกรณีด้านบนนี้ คุณควรจะให้ความสนใจไปที่รถจักรยานยนต์ซึ่งอาจจะ
โผล่ออกมาอยู่บริเวณด้านหน้ารถของคุณได้ทุกเมื่อและคุณสามารถลดความเร็วได้ในทันที
ซึ่งก็จะท�ำให้คุณสามารถจัดการได้อย่างมีสติ
ภาพวาดประกอบแสดงสภาพการจราจรที่มียานพาหนะสัญจรอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายของถนน

การประกวดผลงานภาพถ่าย “My Favorite Road (ถนนสายที่ฉันชื่นชอบ)” ครั้งที่สองก�ำลังจะเริ่มต้นขึ้น!
จากการประกวดผลงานภาพถ่ายในครั้งแรกนี้แสดงให้เห็นว่าผู้อ่านของเรา
จ�ำนวนมากให้ความสนใจและให้การตอบรับเป็นอย่างดี เราจึงอยากเชิญ
ท่านผู้อ่านให้ส่งภาพเข้าร่วมประกวดผลงานภาพถ่ายครั้งที่สองต่อไป!

หมดเขต: วันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2016

ส�ำหรับธีม ยังคงใช้ธีมเดิมคือ: “My Favorite Road II
(ถนนสายที่ฉันชื่นชอบ II)” โปรดส่ง ภาพ มาที่เรา
พร้อมบรรยายเหตุผลว่าท�ำไมท่านถึงชื่นชอบถนนสายที่ท่านเลือก และ
บรรยายเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับฮีโน่
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เสร็จแล้ว กรุณาเขียน :
- ชื่อของท่าน
- ชื่อบริษัท
- ที่อยู่
- เบอร์โทรศัพท์
- ที่อยู่อีเมล์

กรุณาส่งภาพเข้าร่วมประกวดของท่านไปยังอีเมล์
ไฟล์ของคุณควรมีขนาดมากกว่า 2MB แต่ไม่เกิน 10MB

ถ้าท่านต้องการส่งทางไปรษณีย์
กรุณาส่งภาพเข้าร่วมประกวดของท่านไปยังที่อยู่ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
HINO Cares Photo Contest /
Marketing Group, Overseas Planning Div.,
Hino Motors, Ltd.
3-1-1, Hino-dai, Hino-shi, Tokyo 191-8660, Japan

ผู้ชนะเลิศจะได้รับของขวัญ
เพื่อเป็นการแสดงความ
ขอบคุณอย่างสุดซื้งจาก
พวกเรา

เปิดรายงาน: ฮีโน่ทีมสุกะวะระ ได้แชมป์เจ็ดสมัยติดต่อกัน
ในประเภทรถบรรทุกที่มีเครื่องยนต์ความจุต�่ำกว่า 10 ลิตร!
ทีมเข้าเส้นชัยเป็นครั้งที่ 25 ในการแข่งขันดาการ์แรลลี่! ในฉบับนี้ นอกจากรายงานผล
ดาการ์แรลลี่ปี ค.ศ. 2016 แล้ว เรายังเพิ่มคอลัมน์ Cool Japan อีกด้วย
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ในประเภทรถบรรทุกความจุเครื่องยนต์ต�่ำกว่า 10 ลิตรที่ดาการ์แรลลี่ปี 2016
ทีมยังเข้าเส้นชัยเป็นครั้งที่ 25 ในการแข่งขันนับตั้งแต่ได้ร่วมเข้าแข่งขันครั้งแรกในแรลลี่นี้อีกด้วย
ดาการ์แรลลี่: เราคาดว่าแค่เพียงเอ่ยชื่อการแข่งขันนี้ ก็คงเพียงพอแล้วที่จะกระตุ้นหัวใจของ
ผู้อ่านให้เกิดความอยากที่จะไปร่วมลงแข่งขันด้วย ด้วยการพาผู้เข้าแข่งขันโลดแล่นผ่านเส้นทาง
ที่มีสภาพหฤโหดสุดขั้วด้วยระยะทาง 10,000 กิโลเมตร ภายในเวลากว่าสองสัปดาห์—และผู้เข้า
แข่งขันจ�ำนวนเกือบครึ่งหนึ่งไม่เคยเข้าถึงเส้นชัยเลยแม้พวกเขาจะพกความกล้าและความมุ่งมั่นไป
ด้วยแค่ไหนก็ตาม—ท�ำให้การันตีได้เลยว่านี่คือการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตที่หินที่สุดเท่าที่โลกจะ
เคยมีมาอย่างแท้จริง

และปีนี้ ฮีโน่ได้สร้างความส�ำเร็จอย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งด้วยการที่ทีมสามารถเข้าไปถึงเส้นชัยได้
เป็นครั้งที่ 25*1 แล้วนับตั้งแต่ได้เริ่มเข้าร่วมแข่งขันดาการ์แรลลี่ครั้งแรกเมื่อปี 1991 แต่ความส�ำเร็จ
ไม่ได้มีเท่านี้ ทีมยังครองต�ำแหน่งแชมป์ซึ่งรักษามาได้เป็นสมัยที่เจ็ดในประเภทรถที่มีความจุ
เครื่องยนต์ต�่ำกว่า 10-ลิตรอีกด้วย
ดาการ์แรลลี่ 2016 ซึ่งถือเป็นปีที่ 25 ที่ฮีโน่ได้เข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่ด้วยนั้น จัดขึ้นที่ประเทศ
อาร์เจนตินาและโบลิเวีย ระหว่างวันที่ 2 ถึง 16 มกราคม ค.ศ. 2016 ด้วยจ�ำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ทั้งหมด 347 ทีม—ซึ่ง 55 ทีมในจ�ำนวนนั้นแข่งขันด้วยรถบรรทุก—ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องฝ่าฟัน
เส้นทางบนสนามซึ่งถือเป็นระยะทางทั้งหมด 9,039 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็นสองช่วงนั่นคือ
4,320 กิโลเมตรส�ำหรับช่วงการแข่งขันแบบจับเวลา และ 4,719 กิโลเมตรส�ำหรับช่วงการแข่งขัน
แบบจ�ำกัดเวลา
เนื่องจากการพยากรณ์สภาพอากาศเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโญ่ จึงไม่ได้ใช้ทะเลทรายผืน
ใหญ่ในประเทศชิลีหรือเปรูเป็นเส้นทางในการแข่งขัน และเป็นเพราะสองประเทศดังกล่าวนี้ลด
มูลค่าการประมูลที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันส�ำหรับปีนี้ด้วยเช่นกัน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า
ความเข้มข้นของดาการ์แรลลี่จะลดน้อยลงไปเลย เพราะว่าส�ำหรับในสนามประลองหลักที่ตั้งอยู่
ในเทือกเขาแอนดีสและปามปัส นักแข่งจะต้องเจอกับความท้าทาย ซึ่งเป็นทางบนภูเขาที่แสนจะ
คดเคี้ยวเลี้ยวลด และเส้นทางแคบๆ ที่ปกคลุมด้วยฝุ่นทราย (ผงทรายละเอียด) ตลอดระยะทาง
ซึ่งมีพื้นที่เพียงน้อยนิดเท่านั้นส�ำหรับการหลบหลีก
ส�ำหรับปีนี้ ฮีโน่ได้ร่วมทีมอีกครั้งกับทีมสุกะวะระ—ดูแลโดยทีมนักขับ พ่อ-ลูก คุณ Yoshimasa
และ คุณ Teruhito Sugawara—เพื่อเข้าแข่งขันภายใต้ชื่อทีมว่า ฮีโน่ทีมสุกะวะระ ซึ่งคุณ
Yoshimasa Sugawara เคยได้รับการรับรองสถิติโลกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็นผู้ที่ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันดาการ์แรลลี่มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ และส�ำหรับการเข้าร่วมแข่งขันในปีนี้ ก็จะกลาย
เป็นสถิติใหม่ของเขาด้วยการลงแข่งเป็นครั้งที่ 33 ติดต่อกันนั่นเอง*2
ทีมช่างเทคนิคสี่ทีมจากตัวแทนจ�ำหน่ายฮีโน่ในญี่ปุ่น ยังได้เข้าสมัครและได้รับเลือกเข้ามามี
ส่วนร่วมกับทีมพร้อมกับทักษะชั้นเยี่ยมและความมุ่งมั่นในงานของพวกเขาด้วยเช่นกัน
รถบรรทุกของฮีโน่ที่ใช้ในการแข่งขันดาการ์แรลลี่ได้ถูกปรับโฉมให้มีรูปลักษณ์ที่ชวนให้ตะลึง

ซึ่งโมเดลหลักของรถบรรทุกนี้ที่เราน�ำมาแข่งคือคือรุ่น HINO500 Series หรือที่ทั่วโลกรู้จักกันดี
ว่าโดดเด่นในด้านความทนทาน
ส�ำหรับผู้ที่เป็นแฟนของดาการ์แรลลี่จะรู้ดีว่า รถบรรทุกเหล่านี้ถูกเรียกบ่อยๆ ว่าเป็น “มอนสเตอร์
ตัวน้อย” ซึง่ ความเป็นจริงก็สมดังชือ่ เล่นทีถ่ กู ขนานนามให้—เป็นการให้อา้ งถึงกิตติศพั ท์รถบรรทุก
ของฮีโน่ส�ำหรับดาการ์ในเรื่องของขนาดที่จิ๋วแต่แจ๋ว—ซึ่งรถบรรทุกที่ใช้ในปีนี้เป็นรุ่นที่สร้างขึ้นมา
ในปี 2015 และได้รบั การพัฒนาเครือ่ งยนต์ให้ลำ�้ ขึน้ รวมถึงอัพเกรดระบบกันสัน่ สะเทือน นอกจากนี้
ทีมยังได้ท�ำการปรับลดน�้ำหนักออกจากตัวรถอีก 300 กิโลกรัมเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
การแข่งขันดาการ์แรลลี่ที่เน้นในเรื่องความเร็วเป็นหลักในช่วงปีที่ผ่านๆ มานั่นเอง
สนามที่ใช้ส�ำหรับการแข่งขันในวันที่ 12 มกราคม มีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยที่เมืองเบเลน ประเทศ
อาร์เจนตินา ถือเป็นสนามแข่งขันที่ใช้ในการพิสูจน์ความสามารถของรถบรรทุกที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
ดาการ์อย่างแท้จริง กับทางวิ่งบนร่องน�้ำที่แห้งขอดและเนินทรายนุ่มที่ปกคลุมไปด้วยพุ่มหญ้าเป็น
หย่อมๆ ลักษณะภูมิประเทศของสนามแข่งขันนี้มีความโดดเด่นและท�ำให้นึกถึงพื้นที่สนามรกร้าง
ขรุขระบริเวณทางตอนเหนือของแอฟริกา และแม้ว่าสนามแข่งขันนี้อาจจะเป็นต้นเหตุของการเพิ่ม
ความเสี่ยงที่จะมีความร้อนสูงในเครื่องยนต์เนื่องจากมีอุณหภูมิที่สูงถึง 40ºC+ และสภาพ
ภูมิประเทศที่ไม่เหมาะกับการขับขี่ ซึ่งจะส่งผลไปยังการตอบสนองที่ลดลงทางด้านความเร็ว
แต่คุณ Teruhito Sugawara ก็ได้ยกระดับเครื่องยนต์ HINO500 Series ของเขาให้ยังสามารถ
มอบประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมได้ และในวันนี้ รถฮีโน่หมายเลข 2 ของเขา ก็ได้ท�ำความเร็วเป็น
ล�ำดับที่ 9 ของรถที่เร็วที่สุดที่เข้าเส้นชัยในประเภทรถบรรทุกรวม (อันดับหนึ่งในประเภทรถบรรทุก
ที่มีความจุเครื่องยนต์ต�่ำกว่า 10-ลิตร) ท�ำให้กลายเป็นสเตจแรกของทีมในปีนี้ที่ได้เข้าเส้นชัยและ
อยู่ในท๊อป 10

ฮีโน่ ความคิดเห็นจากเจ้าของรถ

ดาการ์แรลลี่ของปีนี้ถือเป็นปีที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยมีมา ที่ปลายเส้นทางแห่งความหฤโหดซึ่ง
ยาว 9,000 กว่ากิโลเมตรนั้น มีเพียงรถจักรยานยนต์ 84 คัน เอทีวี 23 คัน รถยนต์ 66 คัน และ
รถบรรทุกเพียง 41 คันเท่านั้นที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาจนถึงเส้นชัยที่โรซาริโอได้ส�ำเร็จ หรือนับได้เป็น
62% ของผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด และในขณะที่ประสิทธิภาพการท�ำงานของรถบรรทุกสองคันใน
ฮีโน่ทีมสุกะวะระได้พิสูจน์ความเก๋าด้วยตัวเองได้แล้ว ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตเกี่ยวกับรถฮีโน่
หมายเลข 2 ที่ควบคุมโดยคุณ Teruhito Sugawara ซึ่งได้ท�ำการขับเคี่ยวต่อสู้มากับรถบรรทุก
อีกกว่า 50 คันในประเภทเดียวกัน—ซึ่งหลายๆ คันในนั้นได้กำ� ลังมาจากความจุถังเครื่องยนต์มี
แทบจะมีขนาดใหญ่กว่าเป็น 2 เท่าของความจุเครื่องยนต์ในรถบรรทุกฮีโน่—และยังให้ผลลัพธ์
ที่น่าทึ่งด้วยการทิ้งห่างคู่แข่งที่อยู่ในกลุ่มแนวหน้า และสามารถพุ่งทะยานเข้าสู่เช็คพ้อยท์ที่
สนามแข่งที่ 10 ด้วยความเร็วสูงที่สุดเป็นอันดับที่สี่ได้อีกด้วย
ส�ำหรับผลของการแข่งขันโดยรวมรถฮีโน่หมายเลข 2 ได้ลำ� ดับที่สูงขึ้นจากปีที่แล้วที่ล�ำดับที่ 16
มาเป็นล�ำดับที่ 13 และชนะเลิศในประเภทรถบรรทุกต�ำ่ กว่า 10-ลิตรเป็นครั้งที่เจ็ดติดต่อกัน
คุณ Yoshimasa Sugawara ได้ชัยชนะที่ล�ำดับที่ 31 ส�ำหรับผลแบบรวมทุกประเภทและได้ล�ำดับ
ที่ 2 ในประเภทเดียวกัน ท�ำให้ทีมได้ชัยชนะทั้งล�ำดับที่หนึ่งและสองในประเภทรถบรรทุกที่มีความจุ
เครื่องยนต์ต�่ำกว่าสิบลิตรเช่นเดียวกันกับที่ท�ำไว้ในปีที่แล้วและปีก่อนหน้า
กรุณาเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของฮีโน่ (www.hino-global.com)
ซึ่งคุณสามารถอ่านทุกเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานที่ยอดเยี่ยมของฮีโน่ทีมสุกะวะระในการแข่งขัน
ดาการ์แรลลี่ 2016
*1: นี่คือการเข้าเส้นชัยเป็นครั้งที่ 25 ของบริษัทในการแข่งขันนี้นับตั้งแต่ปี 1991
ไม่รวมถึงปี 2008 ซึ่งการแข่งขันถูกยกเลิกเนื่องจากประเด็นความไม่มั่นคงทางการเมือง
*2: คุณ Yoshimasa Sugawara ได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่ในปี 2008 ที่ถูกยกเลิกไปด้วย
และทางผู้จัดงานได้รับทราบและถือว่านี่คือการเข้าร่วมการแข่งขันด้วย

“ผมคิดว่าฮีโน่คือ
ทางเลือกที่ดีที่สุดของเรา”

คุณ Jega (ซ้าย), ลูกชายของคุณ Sungra เป็นผู้จัดการแผนกขนส่งของบริษัท

บริษัท SKTS Enterprise / มาเลเซีย | คุณ K. Sungra / ผู้จัดการทั่วไป
“บริษัทของเราด�ำเนินกิจการขนส่งผลิตภัณฑ์
อาหารเป็นหลัก รถบรรทุกตู้แช่แข็งของเราจะ
ขนส่งอาหารทะเลและขนมอบ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์ของร้านสตาร์บัคและร้านซับเวย์
เราเคยใช้งานรถบรรทุกจากผู้ผลิตรายอื่น
แต่ปัจจุบัน ต้องขอขอบคุณส�ำหรับความช่วย
เหลือที่เราได้รับจากตัวแทนจ�ำหน่ายฮีโน่ ผม
คิดว่าฮีโน่คือทางเลือกที่ดีที่สุดส�ำหรับเรา

“มีอยู่ครั้งหนึ่ง เหตุการณ์ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้น เมื่อรถบรรทุกของเราเกิดเสียกลางทางซึ่ง
อยู่ห่างจากบริษัทของเราประมาณ 600 กิโลเมตร สิ่งที่ผมต้องท�ำคือ โทรเรียกตัวแทนจ�ำ
หน่ายฮีโน่ พวกเขาจัดการซ่อมและน�ำรถบรรทุกของเรากลับถึงบริษัทได้อย่างปลอดภัย
การรับมือกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วคือความช่วยเหลือที่วิเศษสุดส�ำหรับพวกเรา
“เราจะดูแลและตรวจสอบรถเบื้องต้นเช่น การเปลี่ยนถ่ายน�้ำมันเครื่องที่อู่รถของเรา นอก
นั้นตัวแทนจ�ำหน่ายจะเป็นผู้ดูแลตรวจสอบให้เรา และสิ่งเหล่านี้จะสะดวกสบายมากขึ้นกว่า
เดิมเพราะศูนย์ให้บริการแห่งใหม่กำ� ลังจะเปิดใกล้กับบริษัทของเรา”

“ผมเคยท�ำงานที่แมคโดนัลซึ่งเป็นที่ที่ผมได้มี
ประสบการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับรถบรรทุกฮีโน่
มานานกว่า 20 ปี ผมจึงทราบดีว่ารถบรรทุก
ของฮีโน่ดีอย่างไร ผมคิดที่จะซื้อรถบรรทุก
ฮีโน่ตั้งแต่แรกที่ผมก่อตั้งบริษัทนี้ในปี ค.ศ.
1997 รถบรรทุกฮีโน่มีความแข็งแกร่งและ
ทนทาน ถ้าคุณดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมคุณจะสามารถใช้งานรถบรรทุกเหล่านี้ได้เป็น
เวลานานนับปี
“นอกเหนือจากสมรรถภาพผลิตภัณฑ์ สิ่งส�ำคัญที่เป็นตัวพิจารณาก�ำหนดว่าผู้ผลิต
รถบรรทุกรายใดที่เราจะร่วมเป็นพันธมิตรด้วยคือ คุณภาพในการให้บริการของพวกเขา
ตัวแทนจ�ำหน่ายฮีโน่ของเราจะคอยอยู่ให้บริการเรามาโดยตลอด เมื่อเราต้องการอะไหล่
ของแท้บางตัวมาเปลี่ยนใส่ในรถบรรทุกของเรา สิ่งที่ผมต้องท�ำคือ การยกหูโทรศัพท์
เรียกใช้บริการ
“ตัวแทนจ�ำหน่ายของเราจะคอยให้ความช่วยเหลือเราในทุกๆ เรื่องเกี่ยวกับการบริการ
ดูแลรักษาและการซ่อมบ�ำรุง ไม่เฉพาะให้ความช่วยเหลือเราในเรื่องอะไหล่เท่านั้น แต่ยังให้
ความช่วยเหลือเราตอนที่เราต้องการจะซื้อรถบรรทุกคันใหม่ สิ่งที่ผมท�ำคือ เพียงโทรหา
ผู้รับผิดชอบที่ตัวแทนจ�ำหน่าย ต่อจากนั้นผู้รับผิดชอบจะมาช่วยจัดการกับปัญหาทุก
อย่างของเราทั้งหมด นั่นคือความมั่นใจที่เรามีให้ในงานบริการของตัวแทนจ�ำหน่ายฮีโน่
ของเรา เราพอใจมาก

SKTS คือชื่อบริษัท มาจากการผสมค�ำระหว่าง “SK” และ “TS,”
ซึ่งเป็นชื่อย่อของเจ้าของบริษัทกับชื่อย่อของภรรยาเขาตามล�ำดับ

ปัจจุบัน บริษัทจ้างพนักงานขับรถประมาณ 70 คน

สนับสนุนลูกค้าแบบบูรณาการของฮีโน่
(HINO TOTAL SUPPORT) &
ความคิดเห็นจากเจ้าของรถ

แทนที่การให้ความส�ำคัญ
กับยอดขาย ฮีโน่มุ่งเน้นการ
สร้างสรรค์รถบรรทุกที่มี
ความเฉพาะตัวซึ่งเป็นสิ่งที่
ลูกค้าก�ำลังมองหา
ส�ำหรับ 41 ปีงบประมาณที่ผ่านมา ฮีโน่ได้ชื่นชมและมีความสุขกับส่วนแบ่งทางการตลาด
ที่มากที่สุดในตลาดของรถบรรทุกขนาดใหญ่และขนาดกลาง และยังได้เดินหน้าขยาย
ส่วนแบ่งทางการตลาดนี้ออกไปยังตลาดโลกอีกเช่นเดียวกัน ซึ่งในปี 2007 ตัวเลขของ
ยอดขายในตลาดต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นแซงหน้าตัวเลขของยอดขายในประเทศญี่ปุ่นเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว และตอนนี้ ยอดขายจากต่างประเทศอย่างเดียวก็นับเป็น 70% ของรายได้
ทั้งหมดของฮีโน่ ซึ่งบริษัทเราได้ขยายสาขาออกไปมากกว่า 80 ประเทศทั่วเอเชีย
อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา โอเชียเนีย ยุโรป และแอฟริกา ซึ่งเอเชียก�ำลังเป็นตลาดที่ใหญ่
ที่สุดในขณะนี้

ในแต่ละนอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรทุกสินค้าให้กับรถบรรทุก
ฮีโน่ได้ท�ำการลดน�้ำหนักส่วนเกินในตัวรถบรรทุกเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
บรรทุกให้ดีขึ้น และได้ประกอบรถพ่วงพื้นต�่ำที่ต�่ำลงเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มปริมาณ
ความจุในการบรรทุกให้มากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดและมาตรฐาน
ของกฏหมายเกี่ยวกับขนาดและน�้ำหนักของรถบรรทุกที่ได้ระบุไว้ในแต่ละท้อง
ตลาดที่เราให้บริการ
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบริษัทพยายามท�ำทุกวิถีทางเท่าที่จะท�ำได้ด้วยความเอาใจใส่
ในการพัฒนาคุณภาพของการขนส่ง ระบบกันการสั่นสะเทือนของรถบรรทุก
ฮีโน่—ส่วนประกอบที่ส�ำคัญที่ได้รับการออกแบบมาอย่างชาญฉลาดเพื่อลด
แรงสั่นสะเทือนจากพื้นผิวของถนน ช่วยในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
กับห้องบรรจุสินค้าและป้องกันไม่ให้ห้องบรรจุสินค้าแกว่งไกว—มาในรูปแบบที่
หลากหลายเพื่อความเหมาะสมที่ลงตัวที่สุดกับท้องถนนและเงื่อนไขในการใช้
งานที่รถบรรทุกจะต้องพบเจอภายใต้ความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
จิตวิญญาณเรื่อง “ลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง” ได้ไหลเวียนส่งถ่ายต่อไปในแต่ละ
ทุกๆ แนวคิดที่ฮีโน่ได้รวมเข้ามาไว้เพื่อส่งมอบรถบรรทุกที่เหมาะสมที่สุดให้กับ
แต่ละลูกค้า

ในปี 2010 กิจการแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมือง
โยะบุโคะ ในคะรัทสึ จังหวัดซากะ ในคิวชู
ประเทศญี่ปุ่น ได้รับมอบรถบรรทุกที่มี
ขนาดใหญ่ที่ออกแบบเป็นพิเศษ ซึ่ง
รถบรรทุกคันนี้ได้รับการออกแบบให้ขนส่ง
ปลาหมึกสดที่ยังมีชีวิต ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อ
ของซากะ ไปยังโตเกียวที่อยู่ห่างออกไป
ประมาณ 1,250 กิโลเมตร บริษัทขนส่ง
มีชื่อว่า Nadakatsu Suisan (นะดะคัทสึ
การประมง) ซึ่งประธานบริษัท คุณ
Kazuhiro Koga ได้รับช่วงต่อกิจการจาก
คุณพ่อของเขา นั่นคือร้านอาหาร Genkai
—ซึ่งเป็นร้านอาหารแห่งแรกในโยะบุโคะที่
คุณ Kazuhiro Koga,
ให้บริการเมนู ปลาหมึกสไตล์อิคิซุคุริ
ประธานบริษัท Nadakatsu Suisan
(ซาชิมิที่ท�ำจากปลาเป็นๆ) ในปี 1969
และในปี 2009 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจากรัฐบาลที่สนับสนุนความร่วมมือเชิงเกษตรกรรม
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม เขาได้เปิดตัวโครงการที่จะพัฒนาแท้งค์น�้ำรูปแบบพิเศษที่
สามารถติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกได้

แท้งค์น�้ำ 4 แท้งค์ที่ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก

“ผมรู้ว่าด้วยการเพิ่มช่องทางในการขายของเรา เราจะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงได้”
คุณ Koga อธิบาย “และถ้าหากเราสามารถพัฒนา ‘หมึกโยะบุโคะ’ ให้กลายเป็นแบรนด์ที่มีชื่อ
เสียงทั่วประเทศ มันจะช่วยให้เราสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มายังภูมิภาคของเราได้มากขึ้น
และเมื่อผมนึกถึงการขนส่งปลาหมึกของเราไปยังโตเกียว ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการบริโภคที่
ใหญ่ที่สุด ด้วยการเพิ่มความต้องการของปลาเป็นส�ำหรับท�ำอิคิซุคุริ เราก็จะสามารถลดปริมาณ
ของปลาสดในตลาดท้องถิ่นได้เพื่อสร้างความสมดุลให้ดีขึ้นระหว่างอุปสงค์และอุปทาน และก็เพื่อ
เป็นการป้องกันปัญหาราคาของปลาตก”

อย่างไรก็ตาม หัวใจหลักของฮีโน่ไมใช่การเดินหน้าเพื่อเพิ่มจ�ำนวนการผลิตหรือจ�ำนวน
ยอดขายในตลาด แต่เรามุ่งมั่นเพื่อการส่งมอบรถบรรทุกที่มีความโดดเด่นซึ่งเป็นสิ่งที่
ลูกค้าก�ำลังมองหา เป็นเพราะว่ารถบรรทุกจะต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการ
ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ และมีความสามารถที่หลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพ
ของท้องถนน สินค้าที่ขนส่ง และตัวถังที่จะถูกน�ำมาติดตั้ง

HINO700 Series เป็นต้นแบบของรถบรรทุก

ระบบเครื่องกรองถูกออกแบบมาให้มีขนาดกระทัดรัด สามารถตรวจเช็คสถานะของ
ระบบเครื่องกรองได้จากมอนิเตอร์ตรงที่นั่งคนขับ

วิถีของการส่งมอบบริการให้กับลูกค้าผ่านรถบรรทุกได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับความ
ต้องการและการใช้งานของลูกค้า—ที่มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องตลาด—
ซึ่งได้ฝังลึกเข้าไปในแนวคิดของบริษัทที่ว่าด้วย “ผลิตภัณฑ์ที่ลงตัวเหมาะสม” ผลิตภัณฑ์
ของฮีโน่ถูกสรรสร้างขึ้นมาด้วยไอเดียและเทคโนโลยีที่อัดแน่นที่จะท�ำให้บริษัทสามารถ
ส่งมอบยานยนต์ที่ลงตัวเหมาะสมเหล่านี้—ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อรองรับ
ความแตกต่างทางความต้องการของลูกค้า—ให้แก่ลูกค้าได้ภายในเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้

สามารถตรวจสอบสถานะของน�้ำในแท้งค้น�้ำได้จากจอแสดงผลด้านบนของที่นั่งคนขับรถ

ยกตัวอย่าง ดีไซเนอร์ที่ออกแบบยานยนต์ของฮีโน่ได้ท�ำการพัฒนาการออกแบบแยก
จ�ำเพาะส�ำหรับแต่ละส่วนประกอบของรถยนต์ที่จะน�ำมาประกอบรวมกัน และท�ำให้
หน่วยงานออกแบบเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสามารถออกแบบแต่ละส่วนประกอบที่ต้องผลิต
ขึ้นตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ได้ด้วยกระบวนการของตนเอง เช่น
การประกอบ อะไหล่ทดแทน การติดตั้งและแก้ไขแต่ละส่วนประกอบ เป็นต้น ซึ่งระบบเช่นนี้
ช่วยในการผลิตโครงสร้างโดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้งานแชสซีสเข้ามาอีก และช่วยให้การ
ประกอบอุปกรณ์เสริมต่างๆ และระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้น

ปลาหมึกเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างไวต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน�้ำ ดังนั้นระยะเวลาที่นาน
ที่สุดที่พวกมันจะสามารถทนอยู่ในแท้งค์น�้ำได้ส�ำหรับปลาหมึกธรรมดาหนึ่งตัวคือราวๆ
สองถึงสามชั่วโมง ซึ่งในการขนส่งปลาหมึกเหล่านี้ไปยังโตเกียว คุณ Koga จ�ำเป็นต้องมี
แท้งค์น�้ำที่สามารถรักษาปลาหมึกให้ยังมีชีวิตได้ต่อถึงประมาณ 17 ถึง 18 ชั่วโมงเลย
ทีเดียว ดังนั้นคุณ Koga ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคิวชูเพื่อพัฒนาแท้งค์น�้ำพิเศษที่มี
ระบบกรองน�้ำสามแบบแตกต่างกัน และสุดท้ายก็ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาแท้งค์
น�้ำดังกล่าวซึ่งสามารถรักษาระดับคุณภาพของน�้ำที่ต้องการได้
รถบรรทุกที่เขาเลือกในการบรรทุกแท้งค์น�้ำทั้งสี่ ซึ่งต้องรับรองว่าจะยังมีปริมาณ
ปลาหมึกที่ยังมีชีวิตรอดอยู่มากกว่า 98% แม้การขนส่งจะใช้เวลานาน คือรถบรรทุกของ
ฮีโน่ ในความเป็นจริงแล้ว ฮีโน่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มต้น และได้
ท�ำการทดสอบเพื่อยืนยันประเภทของแชสซีที่จ�ำเป็นส�ำหรับการติดตั้งโครงสร้างนี้อยู่
หลายต่อหลายครั้งจนส�ำเร็จด้วยดี
รถบรรทุก HINO700 Series FR ได้ถูกเลือกมาเป็นต้นแบบของรถบรรทุกในภารกิจนี้
แท้งค์น�้ำที่จะน�ำเข้าไปติดตั้งจะมีน�้ำหนักทั้งสิ้น 8.7 ตัน นอกจากนี้ ความทุ่มเทของฮีโน่ใน
การลดน�้ำหนักของตัวรถบรรทุกและลดระดับต�่ำของพื้นลงมีผลอย่างมากและมีส่วน
ส�ำคัญในการช่วยให้ระบบกรองน�้ำ เครื่องอัดอากาศ และชิ้นส่วนอื่นๆที่เป็นอุปกรณ์ในการ
ท�ำงาน ได้ถูกติดตั้งลงบนรถบรรทุกได้อย่างพอดิบพอดี
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงสร้างแชสซีมากมายนักในการติดตั้งถุงลมกันกระแทก
เต็มรูปแบบลงบนรถบรรทุกเพื่อคุณภาพในการขนส่ง หรือจะติดตั้งสองแท้งค์ใหญ่ๆ
ส�ำหรับเชื้อเพลิงใหญ่ๆ และระบบไฟฟ้าหรือการเดินท่ออากาศ ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้
สามารถส่งมอบรถบรรทุกได้ภายในเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะท�ำได้

ฮีโน่มุ่งมั่นเป็นอย่างมากในการท�ำทุกสิ่งอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เช่นเดียวกันกับช่วยเหลือลูกค้าในหลายๆ
ด้านดังเช่นวิสัยทัศน์การสนับสนุนลูกค้าแบบบูรณาการของฮีโน่ (HINO
TOTAL SUPPORT) รวมไปถึงด้านการเงินด้วยเช่นกัน
ต้องขอบคุณไปถึงการท�ำงานที่เด็ดเดี่ยวหนักแน่นและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น
ของ Nadakatsu Suisan ที่ท�ำให้ผู้คนมากมายสามารถอิ่มหน�ำส�ำราญได้กับ
เมนูปลาหมึกสไตล์อิคิซุคุริ ของขึ้นชื่อจากโยะบุโคะ ซึ่งอยู่ห่างไปหลายร้อย
กิโลเมตรจากโตเกียว มั่นใจได้ว่าเราสามารถให้บริการลูกค้าได้ดังเช่น
Nadakatsu Suisan—ลูกค้าที่มีแรงขับเคลื่อนเป็นไฟแห่งความมุ่งมั่นที่ร้อนแรง
—ในเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ คือเหตุผลที่ฮีโน่ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงอยู่
กับนโยบาย “ลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง” และจะยังคงพัฒนาการบริการและ
เทคโนโลยีให้ก้าวล�้ำต่อไป

การประชุมทางธุรกิจระดับโลกเกี่ยวกับ
การสนับสนุนลูกค้าแบบบูรณาการของฮีโน่
(HINO TOTAL SUPPORT) ประจ�ำปี 2015

คุณ Urakawa (ซ้าย), รองประธานบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการขนส่ง

การประชุมทางธุรกิจระดับโลกเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้าแบบบูรณาการของฮีโน่
(HINO TOTAL SUPPORT) ประจ�ำปี 2015 ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ.
2015 ที่เมืองโยโกฮะมะ ประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนจ�ำหน่ายที่เป็นตัวแทนจาก 61 ประเทศได้
มาเข้าร่วมรับฟังและพูดคุยในหัวข้อกลยุทธ์การสนับสนุนลูกค้าแบบบูรณาการของฮี
โน่ (HINO TOTAL SUPPORT) ซึ่งเคยได้แนะน�ำไปแล้วตั้งแต่การประชุมในปี 2012

“ฮีโน่ตอบตกลงกับทุกเงื่อนไขของเรา รวมถึงตัวถังแท้งค์พิเศษตัวนี้ และรายละเอียดเรื่อง
สัญญาเช่า” คุณ Koga กล่าว “ถ้าหากเขาตอบปฏิเสธ โครงการนี้คงไม่สามารถส�ำเร็จดัง
เช่นนี้ได้ ตั้งแต่เราเริ่มต้นด้วยความท้าทายในการบุกเบิกสิ่งใหม่ในธุรกิจ—นั่นคือ การ
ขนส่งปลาเป็นๆ ไปยังโตเกียว—เราขอให้ผู้พัฒนาแท้งค์น�้ำ เช่นเดียวกันกับฮีโน่ ท�ำงาน
ควบคู่ไปกับเรา และเดินหน้าพัฒนาไปด้วยกัน”

เรือตกปลาหมึก

วิธีการจัดเรียงปลาหมึกสด

ภายในการประชุมได้มกี ารพูดคุยและน�ำเสนอเกีย่ วกับเรือ่ งราวความส�ำเร็จในการน�ำเอาโปรแกรม TS (TOTAL SUPPORT) ไปใช้โดยตัวแทนจาก
ประเทศอินโดนีเซีย ไต้หวัน เลบานอน สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ไทย กัวเตมาลา และญีป่ นุ่ แต่ละโปรแกรมทีน่ ำ� มาเสนอได้รบั การออกแบบโครงสร้างทีเ่ ป็น
เอกลักษณ์ให้เหมาะกับความต้องการของตลาดในแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุน่ ในคอนเซปต์ของการสนับสนุนลูกค้าแบบบูรณาการของ
ฮีโน่ (HINO TOTAL SUPPORT) เป้าหมายของการเป็น “พันธมิตรทางธุรกิจทีแ่ ท้จริง” ส�ำหรับลูกค้าแต่ละรายของฮีโน่ สามารถบรรลุได้หลากหลายวิธี

การน�ำเสนอจากหลายๆ ประเทศช่วยสร้างแรงบันดาลใจและ
แรงกระตุ้นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างมากมาย “นับตั้งแต่การ
ประชุมในปี 2012 เป็นต้นมา เราได้ลงทุนไปเยอะมากในการคิด
การท�ำงบประมาณ สร้างความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของคน
ของเราและผู้ค้าของเราเพื่อที่จะพัฒนาปรัชญาการสนับสนุน
ลูกค้าแบบบูรณาการของฮีโน่ (HINO TOTAL SUPPORT)
แต่อย่างไรก็ตาม เราควรจะมีแนวทางพัฒนาเชิงรุกมากกว่าที่
จะเป็นเชิงรับ” คุณ Steve Lotter จากประเทศออสเตรเลีย
กล่าว คุณ John Abraham จากบาห์เรนได้ให้ค�ำแนะน�ำหลัง
จากการน�ำเสนอว่า “โปรแกรม TS ปัจจุบันของเราได้รวม
บริการการแวะเยี่ยมเยียนลูกค้าโดยตัวแทนทางการตลาด
เข้าไปด้วย โดยให้ความสนใจทั้งด้านที่เป็นปัจเจกและด้านบุคคล
และในอีกไม่กี่ปี ผมอยากลองพัฒนาระบบการอบรมเพื่อ
รองรับเทคโนโลยีที่ล�้ำสมัยด้วยเช่นกัน”
การประชุมจบลงด้วยการยืนยันค�ำมั่นสัญญาจากสมาชิก
ทุกคนในทีมฮีโน่เพื่อที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและ
อุทิศตนมุ่งมั่นเพื่อสังคมผ่านการสนับสนุนลูกค้าแบบบูรณา
การของฮีโน่ (HINO TOTAL SUPPORT)

Cool Japan: บ้านเกิดของฮีโน่

8:00 น.: รถบัสออกจากชินจุกุ
10:30 น.: มาถึงทางเข้าที่เส้นทางโยะชิดะ

ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นได้กลาย
มาเป็นสถานที่แห่งมรดกทางวัฒนธรรมของ
โลกแห่งใหม่แล้ว

รถบัสของเราออกจากสถานีชินจุกุเวลา 8 นาฬิกา และประมาณอีกสองชั่วโมงครึ่ง
ถัดมา—ซึ่งรวมถึงเวลาที่รถบัสได้ให้เราหยุดลงแวะพักเป็นเวลาสั้นๆ ตามจุดต่างๆ
แล้ว—เราก็มาถึงกันที่ปลายทางของซุบะรุไลน์ (2,305 เมตรเหนือระดับน�้ำทะเล)
ซึ่งเป็นทางเข้าของเส้นทางปีนเขาโยะชิดะ ที่นี่มีร้านอาหารใหญ่ๆ เช่นเดียวกันกับ
ที่ท�ำการไปรษณีย์ซึ่งเราสามารถเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากมายก�ำลังส่ง
ไปรษณียบัตรที่เต็มไปด้วยภาพความทรงจ�ำไปยังเพื่อนๆ และครอบครัวที่ประเทศ
ของตนเอง ที่นี่ยังมีตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญอีกด้วย ซึ่งช่วยได้ดีมากส�ำหรับ
ท่านที่คิดว่าได้แบกสัมภาระที่ไม่จ�ำเป็นติดตัวมาด้วย หลังจากนั้นทัวร์ของเราก็
รับประทานอาหารกลางวันกันที่นี่ แล้วก็ได้เดินทางตามไกด์ทัวร์พิเศษซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านภูเขาไฟฟูจิของเราไปยังบ้านพักระหว่างทางบนภูเขาซึ่งอยู่สูงขึ้นไป
3,450 เมตรเหนือระดับน�้ำทะเล ซึ่งนั่นคือจุดหมายปลายทางของเราส�ำหรับวันนี้

ผู้อ่านของเราหลายๆ ท่านจะต้องเคยได้ยินชื่อของภูเขาไฟฟูจิกันมาบ้างแล้ว
ด้วยจุดสูงที่สุดอยู่ที่ 3,776 เมตรเหนือระดับน�้ำทะเล ท�ำให้ภูเขาไฟฟูจิกลายเป็น
ภูเขาไฟลูกเดี่ยวที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะของ
สัญลักษณ์แห่งประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ในเดือนมิถุนายนปี ค.ศ. 2013 ภูเขาไฟแห่งนี้
ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ซึ่งการขึ้นทะเบียนนี้
ถือเป็นการรับรู้โดยทั่วกันของชุมชนนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับทัศนียภาพของ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมซึ่งได้รับการอุปถัมภ์โดยชาวญี่ปุ่น ผู้ซึ่งใช้วิสัยทัศน์ตาม
แบบประเพณีนิยมในการมองเห็นจิตวิญญาณที่โลดแล่น และแสงสว่างแห่งศิลปะ
อันหลอมรวมเข้าด้วยกันอยู่ในภูเขาไฟลูกนี้
ความสวยงามอันอลังการของภูเขาไฟฟูจิได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าศิลปิน
มากมายมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ภาพวาดของภูเขาไฟฟูจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด
คือ อุคิโยะ-เอะ (ukiyo-e) ที่ได้รับการสรรสร้างขึ้นมาระหว่างสมัยเอโดะ (ช่วง
ศตวรรษที่ 17-19) ศิลปินมากมายอย่างเช่นคุณ Katsuhika Hokusai และ
คุณ Utagawa Hiroshige ได้บรรจงวาดภาพของภูเขาออกมาให้เห็นภาพของ
ความงามที่เหนือชั้น มีการกล่าวไว้ด้วยว่าภาพวาด อุคิโยะ-เอะ นี้เองก็ได้สร้าง
แรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับศิลปินอิมเพรสชันนิสม์อย่าง แวน โก๊ะ และโมเนต์
ดังนั้น จึงสามารถบอกได้ว่า ภูเขาไฟฟูจิควรค่าแก่การได้รับสถานะเป็นแหล่งมรดก
ทางวัฒนธรรมของโลกด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า สถานที่แห่งนี้เคยและยังเป็นแหล่งสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับชิ้นงานศิลปะเชิงประวัติศาสตร์มากมายนั่นเอง
เนื่องจากว่าภูเขาไฟฟูจิได้ระเบิดขึ้นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่าในช่วงหนึ่งพันปีที่ผ่านมา จึงเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นเสมือนสิ่งที่เรียกว่า “โยะไฮ” ซึ่งหมายถึงการสักการะบูชา
คะมิ (พระเจ้า) ซึ่งสิงสถิตย์อยู่ในภูเขาไฟจากดินแดนที่ห่างไกล หลังจากศตวรรษที่
10 เมื่อเริ่มมีการระเบิดลดน้อยลง ภูเขาไฟแห่งนี้ก็ได้กลายมาเป็นภูเขาไฟส�ำหรับ
“โทะไฮ” หรือการบูชาภูเขาไฟด้วยการปีนขึ้นไป ด้วยการกระท�ำเช่นนี้ ซึ่งมักถูก
เรียกว่า “ฟูจิโคะ” ในสมัยเอโดะตอนกลาง (ระหว่างประมาณ 300 ถึง 200 ปีที่แล้ว)
ได้กลายมาเป็นที่นิยมอย่างมากมายโดยเฉพาะในเขตคันโตะ และผู้คนได้เริ่มออก
เดินทางเพื่อแสวงบุญบนภูเขากันมากขึ้น

แฟ้มที่ 6:

ภูเขาไฟฟูจิ

ปีนสู่ยอดมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก:
รายงานการปีนภูเขาไฟฟูจิ

บริษัททัวร์หลายๆ ที่ได้จัดเตรียมรถบัสทัวร์ที่มีลักษณะคล้ายๆ กันไว้อยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่
ได้ถูกตั้งราคาไว้อย่างสมเหตุสมผล และเราแนะน�ำให้ท่านเลือกเดินทางไปกับหนึ่งใน
รายการทัวร์เหล่านี้ถ้าหากท่านจะไปที่นั่นเป็นครั้งแรก

เพื่อที่จะเขียนรายงานนี้ ทีมงานของ HINO Cares ได้ปีนขึ้นไปบนภูเขาไฟฟูจิจริงๆ
ในวันที่ 23 - 24 สิงหาคมในปีที่ผ่านมา เราหวังว่าข้อมูลที่เราก�ำลังจะส่งมอบให้นี้
จะเป็นประโยชน์กับท่านหากว่าท่านจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมและปีนภูเขาไฟฟูจิด้วย
ตัวของท่านเอง

ส�ำหรับทัวร์ที่เราจะไปกันในทริปนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 20,000 เยนต่อหนึ่งท่าน ซึ่ง
ราคานี้รวมค่าเดินทาง ค่าสถานที่อ�ำนวยความสะดวกในกรณีแวะนอนพักบนภูเขา ค่ามื้อ
อาหาร และค่าอุปกรณ์อาบน�้ำ (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัททัวร์
และอุปกรณ์หรือแผนการเดินทาง ดังนั้นขอให้ท่านตรวจสอบด้วยตนเองให้เรียบร้อยก่อน
ออกเดินทาง)
ภูเขาไฟฟูจิมีเส้นทางในการปีนขึ้นไปด้วยกันทั้งหมดสี่เส้นทาง ส�ำหรับในการเดินทางครั้ง
นี้ ทัวร์ของเราพาไปยังเส้นทางที่ชื่อว่า “โยะชิดะ” ซึ่งเป็นเส้นทางที่เป็นที่นิยมมากที่สุดใน
หมู่นักท่องเที่ยว หรือแม้แต่นักปีนเขาสมัครเล่นก็สามารถปีนด้วยความมั่นใจได้ในเส้นทาง
นี้ เนื่องจากระหว่างเส้นทางจะมีจุดแวะพักและให้บริการหลายจุดด้วยกัน ส�ำหรับอีก
เหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้เส้นทางนี้เป็นที่นิยมที่สุดคือ ท่านจะสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้
หมดไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงจุดไหนของทางเส้นนี้ก็ตาม

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 สื่อให้เห็นว่าภูเขาไฟฟูจิได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยม ด้วยการพัฒนารถรางและเส้นทางการคมนาคมให้ดีขึ้น ซึ่งใน
ยุคถัดมา ผู้คนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกต่างให้ความสนใจมาเยี่ยมชมเป็นจ�ำนวน
มาก รวมไปถึงนักปีนเขากว่าอีก 300,000 ชีวิตที่มาปีภูเขาไฟลูกนี้ทุกปีในช่วง
ไฮซีซั่นระหว่างเดือนกรกฏาคมและกันยายน
หนึ่งในภาพจาก “Thirty-six View of Mount Fuji” ที่วาดโดยคุณ Katsushika Hokusai

เราตัดสินใจที่จะร่วมเดินทางไปกับ
รถบัสทัวร์ส�ำหรับปีนภูเขาไฟฟูจิ
ที่ออกจากสถานีชินจุกุในโตเกียว และ
นอกจากนี้ เพื่อพาท่านไปให้ถูกทาง
มากขึ้นส�ำหรับใครก็ตามที่จะไปปีนภูเขา
รถบัสทัวร์คันนี้จะยังไปจอดพักที่ร้านเช่า
อุปกรณ์การปีนเขา ดังนั้นท่านสามารถสบายใจได้เลยถึงแม้ว่าท่านอาจจะบังเอิญลืม
อุปกรณ์ส�ำคัญส�ำหรับการปีนเขาติดมากับท่านด้วยในการเดินทางครั้งนี้

เส้นทางโยะชิดะ
จุดเริ่มต้น

12:30 น.: เริ่มปีน
การปีนจะค่อยๆ ชันขึ้นไปเป็นระดับจนถึงที่จุดความสูง 2,390 เมตร ซึ่งท�ำให้
การปีนตรงจุดนี้ค่อนข้างจะง่ายเนื่องจากไม่ชันมาก เราจึงได้เห็นบรรยากาศนักปีน
ทั้งหลายปีนไปพูดคุยกันไประหว่างทางตลอดเวลา แต่เมื่อทันทีที่ถึงจุดที่ต้อง
ออกแรงในการปีน พวกเราทุกคนพบว่าเรามีก�ำลังเหลือน้อยมากที่จะพูดคุยกัน
ส�ำหรับเส้นทางการปีนนี้ ซึ่งถูกแบ่งแยกไว้ด้วยโซ่ ส่วนใหญ่ค่อนข้างยากล�ำบาก
ในการปีน และยังมีบางจุดที่เราต้องคว้าหินทางด้านบนเพื่อที่จะปีนขึ้นไปอีกด้วย
เราได้หยุดแวะพักเพื่อเข้าห้องน�้ำ ณ จุดพักที่ตกแต่งอย่างดีจุดหนึ่งที่ความสูง
2,720 เมตร

18:30 น.: มาถึงบ้านพักบนภูเขา

6:00 น.: ริ่มไต่ลงจากเขา

เรามาถึงบ้านพักบนภูเขาซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้
ซึ่งก็เป็นเวลา 18:30 น. แล้ว—หรือใช้เวลาไปทั้งหมด หกชั่วโมงเต็ม
นับตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจากจุดเริ่มต้น และสถานที่แห่งนี้คือที่ที่เราจะ
หยุดพักผ่อนในคืนนี้กัน

หลังจากใช้เวลาดื่มด�่ำกับความสุขในการชมพระอาทิตย์ขึ้นกันพอสมควร
แล้ว ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางลงจากภูเขาไฟเสียที เราเดินลงไปบนเส้น
ทางลาดชันที่มีอยู่เพียงเส้นเดียว ซึ่งเป็นคนละเส้นกับตอนที่เราเดินขึ้นมา
และไกด์น�ำทางของเราแยกออกจากกลุ่มพวกเราที่ความสูง 3,400 เมตร
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเราต้องเดินทางลงไปจากเขาด้วยตนเอง

บ้านพักบนภูเขาแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ ณ จุดความสูงที่ 3,450 เมตร มีห้องน�้ำ
ที่สะอาดและสะดวกสบายมากกว่าที่พวกเราคาดการณ์เอาไว้เยอะ ผู้ดูแล
กลุ่มนักปีนของเราทยอยแจกอาหารกล่องส�ำหรับมื้อเย็นให้ และพวกเรา
มาถึงที่พักกันก่อนเวลาที่วางไว้ ดังนั้นเราจึงมีเวลาพักผ่อนพอสมควร
ก่อนที่จะตื่นขึ้นมาปีนเขาในเช้าวันถัดไปและมองดูพระอาทิตย์ขึ้นจาก
ยอดภูเขาไฟ

แฟ้มที่ 7:
ร้านค้าและร้านอาหารที่ก่อตั้งมา
ยาวนานในย่านอะสะคุสะ
(Asakusa)

1:30 น.: มุ่งหน้าสู่ยอดเขา
เราตื่นกันขึ้นมาตอน 1:30 น. และหลังจากทานอาหารเช้าแบบง่ายๆ กันแล้ว
พวกเราก็เดินทางออกจากบ้านพักเพื่อมุ่งหน้าสู่ยอดเขาตอน 2:30 น. พวก
เราทุกคนสวมใส่เฮดไลท์ไว้บนศีรษะเพื่อที่จะท�ำให้เราสามารถมองเห็นทางเดิน
ในความมืดมิดได้ เมื่อมองลงไปจากจุดที่พวกเราก�ำลังอยู่ เราสามารถมอง
เห็นกลุ่มแสงไฟเฮดไลท์ยาวเป็นทอดๆเหมือนสายน�้ำบนเส้นทางเดินที่อยู่ทาง
ด้านล่างของเรา แต่อย่างไรก็ตาม โชคไม่ค่อยดีนักที่การปีนขึ้นไปยังยอดเขา
ต้องถูกยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย ดังนั้นพวกเราจึงเดินทาง
กลับลงมายังบ้านพักเพื่อรอชมพระอาทิตย์ขึ้นจากที่นี่แทน

5:05 น.: พระอาทิตย์ขึ้น
ตอนเวลา 5:05 น. เราสามารถเห็นแสงร�ำไรเป็นวงแหวนของพระอาทิตย์
ลอดผ่านกลุ่มก้อนเมฆที่ก�ำลังลอยบดบังอยู่ได้ การได้นั่งมองพระอาทิตย์ขึ้น
ยามเช้าท่ามกลางปุยเมฆสีขาวราวกับอยู่บนสวรรค์ช่วยบรรเทาความเหนื่อย
ล้าของพวกเราได้ดีจริงๆ

10:30 น.: ถึงปลายทาง
ส�ำหรับท่านที่รู้สึกไม่สะดวกในการไต่เขาลงไปด้วยตนเองจากจุดนี้—อาจจะ
เป็นสาเหตุมาจากอาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับขาหรือปัญหาอื่นๆ ก็ได้—
มีทางเลือกอีกหนึ่งทางคือใช้บริการ “แท็กซี่” บนหลังม้าเพื่อเดินทางกลับลง
ไปที่ปลายทางได้เช่นเดียวกัน ทีมของพวกเราลงมาจนถึงจุดสุดท้ายที่เวลา
10:30 น. และเนื่องจากรถบัสทัวร์ของเรามีรวมบริการแช่น�้ำพุร้อนด้วย
เราจึงได้มุ่งหน้าต่อไปยังบ่อน�้ำพุร้อนอิซะวะ ซึ่งเป็นที่ที่พวกเราลงไปแช่น�้ำ
ร้อนเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อกัน และหลังจากรับประทานอาหารกลางวันกัน
เสร็จแล้ว เราก็ขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางกลับไปยังสถานีชินจุกุ ซึ่งการปิดทริป
การเดินทางอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นเมื่อเรากลับไปถึงตอนเวลา 15:00 น.

อะสะคุสะ (Asakusa) คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมไม่
เพียงเฉพาะในหมู่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
แต่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่มีจ�ำนวนมากขึ้นในทุกๆ
ขณะ หากว่าคุณได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น อย่าลืมเพิ่มชื่ออะ
สะคุสะ (Asakusa) ไว้ในรายชื่อสถานที่ที่จะไปเยี่ยมชมในแผนการท่อง
เที่ยวของคุณด้วย และเช่นกัน อย่าลืมแวะเวียนไปยังร้านค้าและร้าน
อาหารต่างๆ ที่มีประวัติอันยาวนานดังที่เราก�ำลังจะแนะน�ำให้ท่านรู้จัก
ในนี้ เพราะเรามั่นใจว่าคุณจะได้พบกับอาหารที่เอร็ดอร่อยอย่างน่าทึ่ง
ซึ่งได้รับการพัฒนาผ่านขนบนวัตกรรมอย่างแน่นอน

15:00 น.: รถบัสเดินทางกลับมายังชินจุกุ
เราขออนุญาตจบการรายงานด้วยข้อแนะน�ำส่วนตัวเล็กๆ น้อยที่มาจาก
ประสบการณ์ตรงของพวกเราในการปีนภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเราคาดหวังว่ามัน
น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านหากว่าท่านได้มีโอกาสไปปีนภูเขาไฟด้วย
ตัวท่านเอง

ประสบการณ์ทัวร์ปีนภูเขาไฟฟูจิ
การปีนภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สามารถให้ความรู้สึก
ของความส�ำเร็จและความน่าเกรงขามได้อย่างแน่นอน การได้เพ่งมองทะเลเมฆ
หมอกคือความมหัศจรรย์อย่างแท้จริง เปรียบเสมือนประสบการณ์อันไม่ธรรมดา
ซึ่งหาจากที่ไหนไม่ได้
อุณหภูมิที่โคนเขาและที่ยอดเขาสามารถมีความแตกต่างกันได้มากขึ้น 30ºC
เลยทีเดียว ดังนั้นเสื้อคลุมที่สามารถแยกชิ้นออกจากกันได้และใช้งานได้ใน
ทุกๆ สภาพภูมิอากาศคือสิ่งส�ำคัญที่ต้องเตรียมมา
ถึงแม้ว่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวจะมีขายที่บ้านพักบนภูเขา แต่ราคาถือว่า
ค่อนข้างสูงมากทีเดียว ดังนั้นอย่าลืมซื้อเครื่องดื่มขวดพลาสติกติดมา
สักสองขวด (หรือประมาณหนึ่งลิตร) ก่อนที่จะเริ่มปีนเขาด้วย
ท่านจะต้องใช้เศษเงินย่อยจ�ำนวนมากส�ำหรับการเข้าห้องน�้ำและท�ำธุระอย่าง
อื่นบนนี้ ดังนั้นอย่าลืมเตรียมเศษเงินย่อยสักประมาณ 2,000 เยนด้วย
มื้ออาหารที่รวมมากับทัวร์เป็นแบบจัดเตรียมมาก่อนแล้ว ดังนั้นถ้าหากท่าน
แพ้อาหารหรือมีความต้องการพิเศษ อย่าลืมแจ้งผู้จัดทัวร์ก่อนล่วงหน้า
สภาพอากาศด้านบนภูเขาไฟสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
ดังนั้นอุปกรณ์กันฝนและเสื้อคลุมหนาๆ ส�ำหรับให้ความอบอุ่นเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่ต้องเตรียมติดกระเป๋ามาด้วย
พึงระลึกไว้เสมอว่ายิ่งเราไต่ขึ้นไปสูงเท่าไหร่ อาการเมาความสูงก็สามารถ
เกิดขึ้นได้มากเท่านั้น ที่บ้านพักบนภูเขาที่ซึ่งเราได้ท�ำการแวะพักมีออกซิเจน
เสริมไว้ให้บริการอยู่ (ไม่คิดเงิน) ดังนั้นอย่าลังเลที่จะใช้ถ้าท่านรู้สึกไม่ค่อย
สบายตัว
ตอนปีนขึ้นนับเป็นความท้าทายอย่างแน่นอน แต่ใช่ว่าตอนปีนลงจะสบาย
ดังนั้นอย่าประมาท

มักมีเหตุผลเสมอว่าท�ำไมประเพณีต่างๆ ยังคงได้รับการสืบทอดและ
ทะนุถนอมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วรุ่น เหตุผลหนึ่งอาจจะเป็น
เพราะว่าประเพณีเหล่านี้—ไม่ว่าจะทางด้านศิลปะ, งานฝีมือ, อาหาร
ดั้งเดิม—ล้วนแล้วแต่ยังคงเป็นที่ต้องการของผู้คนในปัจจุบัน เกิดขึ้นได้
เพราะความอดทนและมุ่งมั่นที่ตั้งใจจะมอบความสุขให้กับผู้บริโภค การ
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของขนบดั้งเดิมเหล่านี้ท�ำให้เราเข้าใจว่า
“ประเพณี” คือสิ่งที่เคยและยังเป็นประวัติศาสตร์ของนวัตกรรมที่ก�ำลัง
เกิดขึ้นอยู่ ฮีโน่ก็เช่นกัน เราได้ทุ่มเทเพื่อค�ำมั่นในการสรรสร้าง
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปรัชญาของเรา “ลูกค้ามาเป็นอันดับ
หนึ่ง” ยังคงเป็นความจริงอยู่เสมอ ซึ่งเราได้ยึดมั่นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งใน
ฐานะของผู้สร้างยานยนต์พาณิชย์ ดังนั้นในไฟล์ที่ 7 เราอยากขอ
แนะน�ำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับร้านค้าและร้านอาหารในอะสะคุสะ—แหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมและเป็นเสมือนบ้านของร้านรวงและร้านอาหารที่ก่อ
ตั้งมาอย่างยาวนาน—ผ่านมุมมอง “ความอร่อยแบบดั้งเดิม” ซึ่ง
เจ้าของกิจการได้ส่งต่อครั้งแล้วครั้งเล่าจากรุ่นสู่รุ่น

โคะมะกะตะ โดะเซะอุ

คัมมิโดะโคะโระ นิชิยะมะ
(ร้านขนมหวานสูตรดั้งเดิม)

โคะมะกะตะโดะเซะอุ คือร้านอาหารโดะโจวนาเบะ (หม้อไฟปลาโดะโจว) ที่เปิดบริการ
ให้ลูกค้ามาเป็นเวลากว่าสองศตวรรษแล้ว ณ ที่แห่งนี้ ผู้ที่แวะเวียนมาสามารถอิ่มหน�ำ
ส�ำราญกับเมนูดั้งเดิมที่ใช้กรรมวิธีในการตระเตรียมแบบเดียวกันกับที่ใช้มาตลอด
ตั้งแต่ร้านอาหารเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1801
เหล้าจะถูกรินลงบนปลาโดะโจวคุณภาพสูงที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน
จนกระทั่งปลาเกิดอาการเมา หลังจากนั้นจึงน�ำปลาไปปรุงในน�้ำซุปมิโซะที่ท�ำมาจาก
มิโซะหวาน แล้วจึงตักปลาโดะโจวไปใส่ยังหม้อเหล็กก้นตื้น ปรุงอีกครั้งในน�้ำซุปขม
เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็พร้อมทานร่วมกับต้นหอม วิธีการปรุงเช่นนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมา
เพื่อปรับสมดุลในรสชาติของปลาซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในปลาโดะโจวเท่านั้น และเราก็
สามารถลิ้มรสชาติที่แสนอร่อยของปลาโดะโจวที่ปรุงเสร็จแล้วได้ทั้งตัวเลยทีเดียว
มิโซะที่ใช้ในเมนูนี้ถูกปรุงขึ้นมาโดยมีเอโดะ อะมะ มิโซะ (เต้าเจี้ยวหวาน) เป็นส่วนผสม
หลัก ซึ่งเข้าคู่กันได้กับโดะโจวอย่างสมบูรณ์แบบ ผสมเข้ากับฮอนดะ มิโซะ จาก
เกียวโตเพื่อเป็นน�้ำซุปมิโซะที่ดีเลิศ อีกหนึ่งส่วน ปรับรสให้นุ่มมากขึ้นด้วยซอส
ถั่วเหลืองและมิริน และตบท้ายด้วย ชิฉิมิ (พริกไทยเจ็ดรส) เพื่อผสมให้ได้รสชาติ
ความเผ็ดระดับปานกลาง
กรรมวิธีในการตระเตรียม เช่นเดียวกันกับเครื่องปรุงทั้งหลายที่ใช้ คือผลลัพธ์ของ
การพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมาตลอดหลายรุ่นเพื่อมอบรสชาติที่ดีที่สุดของโดะโจว
ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใครของโคะมะกะตะ การจัดวาง
อาหารและวัตถุดิบอย่างมีชั้นเชิงก็ยังได้มอบความสุนทรีย์ทางศิลปะซึ่งช่วยกระตุ้น
ให้มีความน่ารับประทานมากขึ้น ด้วยการวางเหล่าปลาโดะโจวเรียงกันในหม้อ โดยทุก
ตัวหันหัวไปยังทิศทางเดียวกัน ประหนึ่งว่าพวกมันก�ำลังแหวกว่ายร่วมกันอยู่เป็นฝูง
ในหม้อไฟ
อีกหนึ่งภาพที่คุณจะได้ขณะที่ก�ำลังอิ่มเอมอยู่กับโดะโจวนาเบะในโคะมะกะตะ โดะเซะอุ
หรือที่คนคุ้นเคยกันกับภาพภัตตาคารย่านชนบท นั่นคือ คุณจะได้สัมผัส
ประสบการณ์ราวกับว่าคุณย้อนเวลากลับไปยังสมัยยุคปี ค.ศ. 1800 ภายในร้านที่ยัง
คงมีเสน่ห์ของความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งในยุคเอโดะเหลือไว้อย่างมากมาย

คัมมิโดะโคะโระ (Kanmidokoro) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1852 และก�ำลังจะเฉลิม
ฉลองครบรอบปีที่ 164 ในปีนี้เอง เมนูต่างๆ จะมีส่วนประกอบหลักเป็น “อัง” (ถั่ว
กวนหวาน) ยกตัวอย่างเช่นในเมนู “นิชิยะมะ อัมมิทสึ” (Nishiyama anmitsu),
“ชิระทะมะ มัทฉะ ครีม เซนไซ” (Shiratama matcha cream zenzai) และ
“อะสะคุสะ โคะมะชิ” (Asakusa komachi) เป็นต้น “อัง” ที่เป็นส่วนผสมหลักอยู่
ในนิชิยะมะ เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความนุ่มนวลและรสหวานละเอียดลออ กุญแจ
ของความวิจิตรบรรจงในรสชาตินี้อยู่ที่กรรมวิธีดั้งเดิมในการตระเตรียมที่ได้ถูก
ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และสิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยก็คือ การเลือกสรรวัตถุดิบที่
ขาดไม่ได้อย่างถั่วอะซุคิที่น�ำมาผลิต “อัง” ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่ส�ำคัญ
มาก นอกจากนี้ สิ่งที่จะท�ำให้คุณต้องประหลาดใจนั่นคือการคัดเลือกถั่วอะซุคิ
ซึ่งทุกเม็ดได้ผ่านการคัดแยกด้วยมือเท่านั้นเพื่อให้มั่นใจว่าได้เลือกเม็ดที่ดีที่สุด
หลายคนอาจจะคิดว่าในยุคที่เทคโนโลยีก้าวไกลและมีเครื่องจักรที่ใช้ในการคัดแยก
อยู่มากมาย การคัดแยกด้วยมืออาจจะกลายเป็นเรื่องที่ล้าหลังไปแล้ว แต่เจ้าของ
กิจการรุ่นที่หกอย่างคุณ Takao Nishiyama ได้บอกกับเราว่า “เราต้องการที่จะ
สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และกรรมวิธีที่ท�ำด้วยมือก็เป็น
หนึ่งในสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน” หลังจากผ่านการคัดแยกมาแล้ว ถั่วอะซุคิก็ได้ถูกน�ำ
ไปใช้ต่ออีกหลายกระบวนการ ทั้งในการปรุงประมาณแปดชั่วโมง ท�ำให้เย็น และ
ปรุงอีกครั้งจนกระทั่งออกมาเป็น “อัง” ที่สมบูรณ์แบบสมดังชื่อที่นิชิยะมะเป็นที่
รู้จัก สาเหตุที่ “อัง” ของที่นี่เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ามายาวนานกว่า 164 ปี เป็น
เพราะการปรุงแต่งที่ใช้ความเอาใจใส่พิถีพิถัน ซึ่งนักปรุงของที่นี่ทุ่มเทกายและใจ
โดยให้เวลาอย่างเต็มที่และไม่ค�ำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อย คุณ Takao Nishiyama
เสริมกับเราว่า “ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเจ้าของกิจการทุกรุ่นที่ผ่านมาได้ท�ำการพัฒนา
กรรมวิธีในการตระเตรียมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านความหลากหลายของเมนู ผมเองก็ได้ฝึกปรือพัฒนาฝีมือ
เพื่อที่จะสามารถคิดค้นและผลิตเมนูที่มีรสชาติดียิ่งกว่า นั่นหมายความว่า
ผมสัญญาที่จะสนับสนุนจิตวิญญาณของเราในการ ‘มอบการบริการดูแลที่ดี
ที่สุดด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศให้กับลูกค้าของเรา’ จิตวิญญาณที่ผู้ก่อตั้ง
ได้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเอง”

โคะมะกะตะ โดะเซะอุ
(เมนูปลาโดะโจว)

ไดโคะคุยะ เทมปุระ ฮงเทน
(เมนูเทมปุระ)
ไดโคะคุยะ แห่งอะสะคุสะ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1887 และยังเป็นที่รู้จักอย่างแพร่
หลายส�ำหรับเมนูชื่อดัง “เทนด้ง” (ข้าวหน้าเทมปุระ) ทางร้านมีอาหารในเมนู
ให้เลือกมากมายตั้งแต่เทนด้งและอาหารจานเดียวอีกหลายรายการ เช่น
“เทนด้งกุ้ง” ซึ่งเป็นเมนูยอดนิยม ด้วยการจัดวางกุ้งสี่ตัวใหญ่ๆ บนชามข้าว—
กุ้งหนึ่งตัวที่ท�ำหน้าที่เสมือนเป็นหมอนรองขาให้กับกุ้งอีกสามตัวที่เหลือ—
ลูกค้าที่ได้ลิ้มลองเมนูนี้เป็นครั้งแรกจะต้องประหลาดใจกับปริมาณของกุ้ง
เทมปุระที่มีมากมายจนเกือบจะบดบังข้าวสวยที่อยู่ข้างใต้ทั้งหมดได้ เทนด้งเป็น
อาหารที่ทานคู่กับข้าวสวยซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคในญี่ปุ่น และโดยทั่วไปมีวีธีใน
การท�ำโดยการจัดวางเทมปุระที่ชุบแป้งทอดใหม่ๆ ลงบนข้าวสวย และโรยหน้า
ด้วยน�้ำซอสเพิ่มรสชาติต่างๆ อย่างไรก็ตาม เทนด้งที่ไดโคะคุยะมีความแตก
ต่าง โดยเทมปุระที่ทอดจนกลายเป็นสีน�้ำตาลทองนั้น ใช้เฉพาะน�้ำมันงาเท่านั้น
ก่อนที่จะจุ่มทั้งชิ้นลงไปในน�้ำซอสที่ให้ความเผ็ดน้อยซึ่งเป็นสูตรลับของทาง
ร้าน และจัดวางลงบนข้าวสวย ส�ำหรับเทมปุระ ที่ซึมซาบไปด้วยรสชาติของน�้ำ
ซอส มีเนื้อนุ่มแน่น สร้างความรู้สึกและประสบการณ์ใหม่ที่จะท�ำให้ผู้ที่ลิ้มลอง
ลืมเทนด้งทั่วๆ ไปทุกชามที่เคยทานมา เพราะว่าที่ไดโคะคุยะ เทมปุระถูกจุ่มลง
ไปในน�้ำซอสจริงๆ แทนที่จะพรมน�้ำซอสลงบนเทมปุระภายหลังอย่างที่ท�ำกัน
ทั่วไป ด้วยการตระเตรียมที่พิเศษนี้เองจึงกลายเป็นอาวุธ และเป็นสิ่งที่ท�ำให้เรา
ค้นพบนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไดโคะคุยะ และถึงแม้สูตรการปรุงจะยัง
คงเป็นความลับของทางร้าน แต่ด้วยเนื้อและรสชาติของเทมปุระจะท�ำให้คุณลุ่ม
หลงและต้องกลับมาอีกเป็นครั้งที่สอง และไม่มีข้อกังขาว่าท�ำไม ไดโคะคุยะ
จึงยังคงครองใจลูกค้ามาได้ถึงสี่รุ่นแล้ว

อะสะคุสะคือบ้านของร้านรวงและร้านอาหารมากมายที่
ก่อตั้งมาอย่างยาวนานและยังคงอนุรักษณ์ประเพณีทาง
นวัตกรรมเอาไว้ และหลายๆ ร้านสามารถพบได้บนถนน
นะคะมิเสะ โดริ ที่มุ่งหน้าไปยังวัดเซนโซจิ หนึ่งในร้านที่รู้จัก
กันดีคือ คิมุระยะ ซึ่งเป็นสถานที่อบขนมนิงเกียว-ยะคิ
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1872 จึงท�ำให้กลายเป็นร้านขาย
นิงเกียว-ยะคิที่เก่าแก่ที่สุดในอะสะคุสะ นอกจากรสชาติ
ดั้งเดิมของนิงเกียว-ยะคิของที่นี่แล้ว ก็ยังมีรูปทรงที่แตก
ต่างกันอีกสี่แบบซึ่งมาจากสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม
ของอะสะคุสะ—เจดีย์ห้าชั้น, เทพเจ้าสายฟ้า, โคมไฟ, และ
นกพิราบ—ซึ่งถือเป็นความแตกต่างแบบดั้งเดิมที่ร้านแห่ง
นี้ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างยาวนานหลายปี

นิงเกียว-ยะกิ คิมุระยะ
(ขนมเค้กสอดไส้ถั่วกวน)

เซมเบ้ มะซุยะ (ขนมข้าวกรอบ)

หากคุณมีโอกาสได้ไปเดินเล่นบนถนนนะคะมิเสะ
โดริ อย่าลืมแวะเวียนไปที่ร้านมะสุยะ ซึ่งที่นี่มี
“อะเกะ-โอคะคิ” (ขนมข้าวกรอบทอด), สุมิบิยะคิ
เซมเบ้ (ขนมข้าวกรอบย่างถ่าน), และ คะมินะริ
โอะโคะชิ (ขนมข้าวกรอบ) ซึ่งอะเกะ-โอคะคิ ของที่นี่
ท�ำขึ้นด้วยแป้งโมจิทอดซึ่งมาจากภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของญี่ปุ่น ซึ่งท�ำให้ได้ความกรอบที่แห้ง
ที่ทอดโดยน�้ำมันเกรดพรีเมียมที่ท�ำจากดอก
ค�ำฝอย ส�ำหรับเซมเบ้ย่างถ่าน ท�ำขึ้นจากข้าว
โคะชิฮิคะริ ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวใหม่ๆ จากเมืองอุโอะนุมะ
และแหล่งข้าวเกรดพรีเมียมเมืองอื่นๆ และใช้
กรรมวิธีการย่างด้วยมือทีละแผ่นอย่างพิถีพิถัน
บนถ่านบินโช

เทคนิคการขับขี่เพื่อลดอันตราย
เมื่อคุณก�ำลังขับขี่ พึงระลึกไว้เสมอว่าคุณมีโอกาสที่จะได้พบ
อันตรายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมากมายบนท้องถนน

เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย
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ในฉบับนี้ เราเลยอยากพูดคุยเกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้บนท้องถนนที่ไม่มีทางเท้าสำ�หรับผู้ที่เดินสัญจรไปมา
ลองมานึกตามกันว่า คุณก�ำลังขับขี่รถบรรทุกอยู่บนท้องถนนที่มี
สองเลน และบนท้องถนนก็เต็มไปด้วยรถที่สัญจรไปมาอย่างไม่มีทีท่า
ว่าจะหยุด ณ บริเวณทางด้านซ้ายของถนน คุณมองเห็น
รถจักรยานยนต์ก�ำลังสัญจรไปยังทิศทางเดียวกันกับคุณ และที่
ด้านหน้าของรถจักรยานยนต์คันนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก�ำลังเดินอยู่
อย่างช้าๆ และคุณสังเกตเห็นว่าหน้ารถของคุณก�ำลังจะเคลื่อนออก
จากสี่แยกที่ด้านหน้าซ้ายของคุณเป็นจุดบอด คุณคิดว่าอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์นี้สามารถเป็นอะไรได้บ้าง?

ตราสินค้าระดับสากลส�ำหรับลูกค้าทุกคน

ผู้หญิงคนนั้นได้หยุดเดินเพราะเธอเห็นว่าก�ำลังมีรถขับออกมาจากสี่แยก ท�ำให้รถจักรยานยนต์ที่
ตามหลังเธอมานั้นต้องขับเบี่ยงออกไปยังกลางถนนเพื่อที่จะหลบเธอและขับขี่ไปต่อโดยที่ไม่ทันได้
สังเกตที่กระจกมองข้างว่ามีรถบรรทุกก�ำลังสัญจรอยู่ที่เลนนั้นพอดี

ถ้าหากว่ารถจักรยานยนต์ได้ท�ำการเปลี่ยนเลนกะทันหันจากเลนริมถนนมายังเลนกลางถนน
สิ่งที่คุณจะท�ำได้เพื่อไม่ให้ชนรถจักรยานยนต์คนนั้นคือการหักพวงมาลัยไปทางขวาเพื่อเปลี่ยน
เลนอย่างรวดเร็ว ซึ่งคุณอาจจะหักพวงมาลัยมากเกินไปจนมีความเสี่ยงที่รถจะไถลไปอยู่ในเลนที่
รถวิ่งสวนมา ซึ่งถ้าหากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆ นั่นก็หมายความว่าคุณจะได้รับอุบัติเหตุเนื่องจาก
การชนปะทะทางด้านหน้า
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การหลบหลีกโดยการหักพวงมาลัยอย่างกะทันหันที่มากเกินไปสามาถท�ำให้รถของคุณสูญเสีย
สมดุลได้ และสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นคือ คุณจะไม่สามารถควบคุมรถของคุณได้เลย
พึงระลึกไว้เสมอว่าคุณควรจะขับขี่ยานพาหนะด้วยระดับความเร็วที่ปลอดภัยซึ่งจะช่วยให้
คุณสามารถลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องหักพวงมาลัยเพื่อหลบหลีกอย่างกะทันหัน
หรือเหยียบเบรค โดยในกรณีด้านบนนี้ คุณควรจะให้ความสนใจไปที่รถจักรยานยนต์ซึ่งอาจจะ
โผล่ออกมาอยู่บริเวณด้านหน้ารถของคุณได้ทุกเมื่อและคุณสามารถลดความเร็วได้ในทันที
ซึ่งก็จะท�ำให้คุณสามารถจัดการได้อย่างมีสติ
ภาพวาดประกอบแสดงสภาพการจราจรที่มียานพาหนะสัญจรอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายของถนน

การประกวดผลงานภาพถ่าย “My Favorite Road (ถนนสายที่ฉันชื่นชอบ)” ครั้งที่สองก�ำลังจะเริ่มต้นขึ้น!
จากการประกวดผลงานภาพถ่ายในครั้งแรกนี้แสดงให้เห็นว่าผู้อ่านของเรา
จ�ำนวนมากให้ความสนใจและให้การตอบรับเป็นอย่างดี เราจึงอยากเชิญ
ท่านผู้อ่านให้ส่งภาพเข้าร่วมประกวดผลงานภาพถ่ายครั้งที่สองต่อไป!

หมดเขต: วันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2016

ส�ำหรับธีม ยังคงใช้ธีมเดิมคือ: “My Favorite Road II
(ถนนสายที่ฉันชื่นชอบ II)” โปรดส่ง ภาพ มาที่เรา
พร้อมบรรยายเหตุผลว่าท�ำไมท่านถึงชื่นชอบถนนสายที่ท่านเลือก และ
บรรยายเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับฮีโน่

marketing@hino.co.jp

เสร็จแล้ว กรุณาเขียน :
- ชื่อของท่าน
- ชื่อบริษัท
- ที่อยู่
- เบอร์โทรศัพท์
- ที่อยู่อีเมล์

กรุณาส่งภาพเข้าร่วมประกวดของท่านไปยังอีเมล์
ไฟล์ของคุณควรมีขนาดมากกว่า 2MB แต่ไม่เกิน 10MB

ถ้าท่านต้องการส่งทางไปรษณีย์
กรุณาส่งภาพเข้าร่วมประกวดของท่านไปยังที่อยู่ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
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ผู้ชนะเลิศจะได้รับของขวัญ
เพื่อเป็นการแสดงความ
ขอบคุณอย่างสุดซื้งจาก
พวกเรา

เปิดรายงาน: ฮีโน่ทีมสุกะวะระ ได้แชมป์เจ็ดสมัยติดต่อกัน
ในประเภทรถบรรทุกที่มีเครื่องยนต์ความจุต�่ำกว่า 10 ลิตร!
ทีมเข้าเส้นชัยเป็นครั้งที่ 25 ในการแข่งขันดาการ์แรลลี่! ในฉบับนี้ นอกจากรายงานผล
ดาการ์แรลลี่ปี ค.ศ. 2016 แล้ว เรายังเพิ่มคอลัมน์ Cool Japan อีกด้วย
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