
บทความพิเศษ: ดาการ์ แรลลี่ 2018
รถบรรทุกฮีโน่ซีรีย์500 รวมเวลาได้ที่ 6 ส่วนรุ่นความจุเครื่องยนต์ไม่ถึง 10 ลิตร 
คว้าชัยชนะ 9 ครั้งติดต่อกัน

“ส�าหรับผม นี่เป็นการลงสนามแข่งดาการ์ แรลลี่ครั้งที่ 20  
ผมดีใจที่เราสามารถท�าผลงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับ”
—คุณเทะรุฮิโตะ ซุงะวะระ
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HINO TEAM SUGAWARA ลงสนามแข่งดาการ์ แรลลี่ 2018 

ด้วยรถบรรทุกฮีโน่ซีรีย์ 500 สองคัน ข้ามผ่าน 3 ประเทศ ได้แก่ 

เปรู โบลิเวียและอาร์เจนตินาระหว่างวันที่ 6 ถึง 20 มกราคม 2018 

รถหมายเลข 2 ที่คุณเทะรุฮิโตะ ซุงะวะระขับท�าผลงานได้ดีรวมเวลา

ได้ที่ 6 ดีกว่าครั้งก่อนซึ่งได้ที่ 8 โดยอาศัยความคล่องตัวของการ

เป็นรถบรรทุกขนาดกลางฮีโน่ซีรีย์ 500 และเทคนิคการขับขี่รวมถึง

ความจัดเจนในสนามแข่งแรลลี่ของคุณเทะรุฮิโตะ ซุงะวะระ แม้คู่

ต่อสู้จะเต็มไปด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีความจุเครื่องยนต์

มากกว่า 10 ลิตร นอกจากนี้ยังคว้าชัยชนะติดต่อกันเป็นสมัยที่ 9 

ในรุ่นความจุเครื่องยนต์ไม่ถึง 10 ลิตรซึ่งเป็นการท�าลายสถิติของ

ทีม แต่น่าเสียดายที่รถหมายเลข 1 ที่คุณโยะชิมะซะ ซุงะวะระ 

ขับถอนตัวไปตั้งแต่ระยะที่สองซึ่งเป็นช่วงแรกของการแข่งขัน

เนื่องจากรถติดเนินทราย

คุณโยะชิมะซะ ซุงะวะระแสดงความคิดเห็นว่า “จะคิดใหม่ท�าใหม่และ

จะพยายามอย่างเต็มที่ในครั้งหน้า ส�าหรับครั้งนี้คิดว่าแม้เส้นทาง

จะยากล�าบากแต่เทะรุฮิโตะได้พยายามอย่างดีที่สุด” นอกจาก

ชมเชยลูกชายแล้วยังได้แสดงความกระตือรือร้นที่จะลงสนามแข่ง

แรลลี่ครั้งหน้าให้เร็วที่สุด คุณโยะชิมะซะ ซุงะวะระกล่าวด้วยว่า 

“ส�าหรับผม นี่เป็นการลงสนามแข่งดาการ์ แรลลี่ครั้งที่ 20 ผมดีใจ

ที่เราสามารถท�าผลงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คิดว่าตัวเองท�าได้

อย่างสุดความสามารถที่มีอยู่ตอนนี้ พอใจมากครับ” 

Special Feature: Dakar Rally 2018
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สัมภาษณ�กับ 
 HINO TEAM SUGAWARA

ถาม: เหตุผลเริ่มแรกที่คิดท้าทายสนามแข่งดาการ� แรลลี่ด้วยรถบรรทุก
คืออะไร
การแข่งขันในสนามดาการ์ แรลลี่มีทั้งประเภทรถจักรยานยนต์ รถยนต์และ

รถบรรทุก ตอนแรกผมลงแข่งประเภทรถจักรยานยนต์ ต่อมาลงแข่งประเภท

รถยนต์ จากนั้นน่าจะเป็นราว ๆ ปี 1990 ตอนที่ฮีโน่มอเตอร์จะลงสนามแข่ง

ที่ดาการ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองธุรกิจครบรอบ 50 ปี ผมเองได้รับ

ข้อเสนอให้ไปช่วยด้วยเหมือนกัน ตอนนั้นคิดว่าถ้าลงแข่งประเภทรถบรรทุก 

จะมีแต่ผมคนเดียวที่ได้ลงแข่งทั้งสามประเภท แรงจูงใจก็เป็นแบบนี้ครับ

ถาม: พลังที่ผลักดันให้ยังคงท้าทายการแข่งขันมาจากไหน 
ผมลงแข่งในดาการ์ แรลลี่

มา 30 ปีกว่าแล้วแต่

ยังมีเรื่องให้เรียนรู้

ทุกปี “โรงเรียน” 

ดาการ์แห่งนี้ไม่ยอมให้

ผมเรียนจบ คิดว่า

เพราะผมยังรู้สึกว่า

มีอะไรให้เรียนรู้อีก

 ประสบการณ์ที่

ดาการ์กระตุ้นให้คนเรา

เติบโตขึ้นได้จริง ๆ 

“โรงเรียนดาการ�ไม�
ยอมให�ผมเรียนจบง�าย ๆ”

คุณโยะชิมะซะ ซุงะวะระ
เกิดปี 1941 เข้าร่วมการแข่งขันปารีส-ดาการ์ แรลลี่ครั้งแรกในประเภทรถจักรยานยนต์เมื่อปี 1983 

ขณะอายุ 41 ปี ต่อมาเปลี่ยนไปลงแข่งในประเภทรถยนต์ จากนั้นจับมือกับฮีโน่มอเตอร์ลงแข่งขันใน

ประเภทรถบรรทุกเมื่อปี 1992 ลงสนามแข่งดาการ์ แรลลี่มากที่สุดในโลกถึง 35 ครั้งและสร้างสถิติ

เข้าถึงเส้นชัยติดต่อกันมากที่สุดในโลกถึง 20 ครั้งซึ่งยังไม่มีใครท�าลายสถิตินี้ได้

ช่างเครื่องยนต์จากตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศของฮีโน่มอเตอร์ที่เข้าร่วม

สนามแข่งนี้กลายเป็นสุดยอดช่างที่ลูกค้าเชื่อถือมากขึ้น ประสบการณ์ใน

สนามแข่งสุดโหดระยะทาง 10,000 กม. ท�าให้พวกเขามีพลัง นอกจากนี้การ

ได้ออกไปนอกญี่ปุ่น ได้เห็นญี่ปุ่นจากข้างนอกช่วยให้มุมมองกว้างขึ้นด้วย 

ส่วนเรื่องอันดับ เวลานี้ลูกชายผมก�าลังพยายามเรื่องนี้อยู่ เลยคิดว่า

บทบาทของตัวเองคือการสร้างคนผ่านการแข่งขันแรลลี่ครับ
 
ถาม: เรื่องที่ติดตรึงในความทรงจ�าที่สุดในชีวิตในสนามแข่งแรลลี่ที่
ผ่านมาคืออะไร
ตอนที่ดาการ์ แรลลี่ยังจัดในแอฟริกา เส้นทางที่ต้องผ่านยังเก็บกู้ระเบิดไม่

หมด รถคันข้างหน้าเหยียบถูกกับระเบิด ยางระเบิดชิ้นส่วนยางปลิวว่อนเลย

ครับ พวกเราต้องรองานเก็บกู้พลางคิดหาเส้นทางปลอดภัยที่จะไปต่อ 

เป็นการแข่งขันที่เอาเป็นเอาตายจริง ๆ ถ้ามีการแข่งขันแบบนี้ ถึงเสี่ยงชีวิต

ก็ยอม คิดแบบนี้มาตลอดครับ
 
ถาม: คุณเคยให้สัมภาษณ�นิตยสารว่า “เส้นชัยคือจุดสตาร�ท” 
หมายความว่าอย่างไร
ถึงจะพูดว่าเส้นชัยคือจุดสตาร์ท แต่จริง ๆ แล้วเริ่มก่อนหน้านั้นมาก ตั้งแต่

ขนส่งรถทางเรือจากญี่ปุ่น ลงสนามแข่ง เรียนรู้ทุกอย่างเพื่อมุ่งไปข้างหน้า 

การเตรียมพร้อมส�าหรับแรลลี่สนามต่อไปเริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าเส้นชัยเสียอีก 

การซึมซับสิ่งต่าง ๆ และเชื่อมโยงกับครั้งต่อไปเป็นเรื่องส�าคัญครับ
 
ถาม: ประทับใจบริษัทฮีโน่มอเตอร�ตรงไหน
ฮีโน่เป็นบริษัทที่เอาใจใส่จริงจัง ซื่อสัตย์ อบอุ่นแล้วก็รอบคอบซึ่งในจุดนี้ผมก็

รู้สึกไม่ต่างกันครับ ผมก�าลังคิดว่าตัวเองต้องตอบแทนอะไรบ้างให้กับความ

เอื้อเฟ��อที่ได้รับมาตลอดเหมือนกัน จะดีใจมากถ้าการลงสนามแข่งสามารถ

ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วโลกรู้จักฮีโน่มากยิ่งขึ้นได้
 
ถาม: คิดอย่างไรจึงติดธงปลาคาร�ฟไว้เหนือห้องโดยสารรถ
มันเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผมลงแข่งพร้อมกับหอบหิ้ว

วัฒนธรรมเฉพาะของญี่ปุ่นที่ภาวนาให้เด็กผู้ชายเติบใหญ่ไปด้วย แล้วใน

เวลาเดียวกันก็เป็นเรื่องน่าข�าที่เห็นปลาคาร์ฟว่ายอยู่ในทะเลทรายที่ไม่มีปลา
 
ถาม: สุดท้ายนี้อยากให้พูดถึงเป�าหมายในอนาคต
ส�าหรับผม ภารกิจที่เหลืออยู่คือจะส่งต่อสิ่งที่สร้างไว้ไปยังคนรุ่นต่อไปได้ยัง

ไง เป้าหมายในอนาคตน่าจะเป็นการปลูกฝังสร้างผู้ขับขี่ที่ดีครับ
 
—ขอบคุณส�าหรับวันนี้
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ถาม: คิดจะเข้าสู่โลกการแข่งขันแรลลี่มาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่า
ไม่นะครับ อันที่จริงผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เลย ผมเรียนหนังสือตามปกติจน

ประมาณปี 1997 ถึงได้เข้าร่วมทีมคุณพ่อในฐานะช่างเครื่องยนต์

ถาม: ท�าอย่างไรจึงสั่งสมเพิ่มพูนเทคนิคการขับขี่ของตัวเองได้
สนามแข่งขันแรลลี่โหดมาก คิดว่า “ถ้าไม่จริงจังก็ไปต่อไม่ได้” เลยทุ่มเท

พยายามสุดชีวิตครับ

ถาม: คิดอย่างไรกับสิ่งที่คุณพ่อเป�น
ท่านเป็นคนเป�ดประตูให้ผมได้เข้าสู่โลกที่ว่านี้ทั้งยังสอนอะไรหลายอย่าง 

ผมรู้สึกขอบคุณท่านมาก ช่วงแรกเวลาลงสนามแข่งด้วยกัน คุณพ่อจะขับ

น�าหน้าผม พอถึงจุดหนึ่งเราเปลี่ยนบทบาทกัน กลายเป็นผมอยู่ข้างหน้า 

ผมมักขับรถด้วยความรู้สึกสบายใจเพราะรู้ว่าท่านอยู่ข้างหลังครับ

ถาม: มีความกดดันไหมกับการเป�นนักขับมือหนึ่งของ 
TEAM SUGAWARA 
บอกตามตรงว่าไม่มีจังหวะให้รู้สึกกดดันเวลาอยู่ในสนามแข่ง แค่ต้องท�า

เท่านั้นครับ การแข่งขันกินเวลาต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ รู้สึกตื่นเต้นก�าลังดีครับ

ถาม: ฝ�กฝนอะไรเป�นประจ�าเพื่อรักษาพลังสมาธิของตัวเองหรือเปล่า
ไม่มีครับ ตรงกันข้ามปกติผมเป็นคนสบาย ๆ ไม่คิดอะไร ผมว่าการเป�ดป�ด

สวิตช์ตัวเองเป็นเรื่องส�าคัญ เพราะฉะนั้นผมจะไม่คร�่าเคร่งตลอดเวลา แรลลี่

เป็นการแข่งขันที่ยาวนาน การรักษาสมดุลให้ตัวเองผ่านพ้นการแข่งขันไปได้

เป็นเรื่องส�าคัญครับ

ถาม: ได้เตรียมยุทธศาสตร�ส�าหรับการแข่งขันดาการ� แรลลี่ 2018 
หรือยัง
มีคิดไว้ในใจแล้วครับ เส้นทางการแข่งขันปีนี้น่าจะโหดที่สุดในโลก ถ้าไม่คิด

ยุทธศาสตร์ล่วงหน้าไว้ก่อนคงรับมือไม่ได้แน่ ถึงจะมีหลายเรื่องที่ต้องตัดสิน

ใจในสนามแข่ง แต่ถ้าไม่เตรียมการอะไรไว้เลยก็คงล�าบาก ผมคิดเอาไว้

นับครั้งไม่ถ้วนเพราะอยากลงสนามด้วยความพร้อมที่สุดครับ

ถาม: การเตรียมทีม HINO TEAM SUGAWARA ส�าหรับสนามแข่ง
ครั้งนี้ ณ จุดนี้เป�นยังไงบ้าง
ส�าหรับทีม การแข่งขันนี้ถือเป็นเวทีส�าคัญที่สุด รู้สึกได้ว่าทุกคนฮึกเหิมอยาก

ให้ผลลัพธ์ออกมาดี รถท�าออกมาได้ดีมาก ผมรู้สึกว่าโครงสร้างโดยรวม

ของทีมก้าวหน้ากว่าการแข่งขันปี 2017

 เราได้หารือกับทุกคนในส่วนงานพัฒนาของฮีโน่มอเตอร์หลายครั้ง 

ทั้งรถทั้งทีมก็เลยดีขึ้นครับ

ถาม: ดูเหมือนสมรรถนะของรถบรรทุกจะดีขึ้นมากใช่ไหม
ใช่ครับ เรามาถึงจุดที่ขับด้วยสมรรถนะเทียบเท่ารถยนต์ได้แล้ว รถบรรทุก

ของฮีโน่มีความจุเครื่องยนต์ 9 ลิตร ส่วนความจุเครื่องยนต์ของรถบรรทุก

คู่แข่งอยู่ที่ประมาณ 13 ลิตรแต่สมรรถนะของรถเราสูงขึ้นจนถึงจุดที่ไม่รู้สึก

ถึงความแตกต่างของความจุเครื่องยนต์อีกต่อไป เราหาข้อแก้ตัวไม่ได้อีก

แล้ว… เรามาถึงจุดที่ควรสู้ได้อย่างสมน�้าสมเนื้อ ถ้ารถของฮีโน่ที่ขายใน

“เรามีศักยภาพสู�ได�กับทั่วโลก 
หาข�อแก�ตัวไม�ได�อีกแล�ว”

ปลายเดือนพฤศจ�กายน 2017 ทีมบรรณาธิการของ HINO Cares มีโอกาสไปเยือนส�านักงานของ

คุณโยะชิมะซะ ซุงะวะระกับคุณเทะรุฮิโตะ ซุงะวะระจาก HINO TEAM SUGAWARA สองพ่อลูกผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือ

ในโลกการแข่งขันแรลลี่ ทั้งคู่ซึ่งได้ตัดสินใจจะลงสนามแข่งดาการ์ แรลลี่ 2018 เล่าด้วยน้�าเสียงนุ่มนวลตลอดการ

ให้สัมภาษณ์ทั้งเร�่องการแข่งขันแรลลี่ เร�่องฮีโน่ รวมถึงภารกิจและความกระตือร�อร้น

ท้องตลาดมีเทคโนโลยีที่พัฒนาในสนามแข่งที่ดาการ์ไม่ว่ารูปแบบไหนก็คงดี

นะครับ

ถาม: มีอะไรที่อยากบอกฮีโน่บ้าง
ศักยภาพของฮีโน่ไม่เป็นรองใครในโลกอยู่แล้ว ฮีโน่มีรากฐานการเป็นผู้ผลิต

อันดับหนึ่ง ประเด็นท้าทายต่อไปคือจะเปลี่ยนวิธีคิดจากฮีโน่ในญี่ปุ่นให้เป็น

ฮีโน่ที่มีความเป็นสากลแล้วสะท้อนมันออกมาได้ยังไง ถ้าฮีโน่ยังคงจุดยืนที่จะ

แข่งขันในระดับโลกต่อไป ผมมั่นใจว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้แน่นอนครับ 

ถาม: วางเป�าหมายส�าหรับการแข่งขันดาการ� แรลลี่ที่ก�าลังจะมาถึงไว้ที่
จุดไหน 
ก่อนอื่นเราชนะในประเภทของเรา 9 ปีซ้อน ยังไงก็อยากรักษาต�าแหน่งนี้

ไว้ให้ได้ ส่วนเรื่องอันดับรวม ครั้งก่อนเราได้ที่ 8 ก็ต้องให้ดีขึ้น ผมจะ

ลงสนามแข่งด้วยความมั่นใจเต็มร้อย อยากให้ผลลัพธ์จะออกมาดีครับ
 
—เราก็หวังให้เป�นเช่นนั้น ขอบคุณมากส�าหรับวันนี้

คุณเทะรุฮิโตะ ซุงะวะระ 
เกิดปี 1972 เข้าร่วมการแข่งขันดาการ์ แรลลี่ครั้งแรกเมื่อปี 1998 ในฐานะช่างเครื่องยนต์ ทีมพ่อลูก

ขับรถบรรทุก 2 คันลงแข่งขันตั้งแต่ดาการ์ แรลลี่ปี 2005 เป็นต้นมา สามารถคว้าชัยชนะทั้งใน

ประเภท Series Production Trucks และประเภทรถบรรทุกความจุเครื่องยนต์ไม่ถึง 10 ลิตร

ต่อเนื่องกันทั้งในการแข่งขันปี 2010 และ 2011 
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ซาอุดีอาระเบียสถาปนาเป็นประเทศเมื่อปี 1932 

ซาอุดีอาระเบียถือเป็นศูนย์กลางของโลกอิสลามเพราะมีเมกกะ

และเมดินา สองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาอิสลาม เป็นประเทศ

ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางด้วยพื้นที่ราว 2,150,000 ตาราง

กิโลเมตรซึ่งประมาณ 1 ใน 3 เป็นทะเลทราย และเป็นหนึ่งใน

ประเทศผู้ผลิตน�้ามันรายใหญ่ที่สุดในโลก มีปริมาณการผลิต

น�้ามันดิบมากที่สุดในโลกและมีปริมาณส�ารองน�้ามันดิบเป็น

อันดับสองของโลก บนธงชาติของซาอุดีอาระเบีย เขียนว่า 

“ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ และมุฮัมหมัดคือศาสนทูต

ของพระองค์” คิดกันว่าสีเขียวคือสีของดินแดนสวรรค์อัน

แสนสุขที่ผู้มีศรัทธาแน่วแน่จะมุ่งไปหลังสิ้นสุดชีวิตในโลกปัจจุบัน 

ส่วนดาบแสดงถึงความแข็งแกร่งและการปกปักรักษา

ราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบีย

สถานที่ที่พลาดไม่ได้:

Jeddah Historical Downtown 
(Al Balad)

หนึ่งในตลาดที่ย่านเมืองเก่าในเมือง 

เจดดาห์ เรียงรายไปด้วยร้านค้าในย่าน

ที่พักอาศัยเก่า

อาหารที่พลาดไม่ได้: 

Kabsah

อาหารจานนี้คือเนื้อแพะย่างเสิร์ฟ 

พร้อมข้าวหุงกับเครื่องเทศ

สถานที่ที่พลาดไม่ได้: 
Jeddah Fountain

น�้าพุสูงที่สุดในโลกและเป็นสัญลักษณ ์

ของเมืองเจดดาห์ แนะน�าให้ไปช่วง

พระอาทิตย์ตก

บริษัท Jamjoom Vehicles & Equipment ผู้จัดจ�าหน่ายของฮีโน่ใน
ซาอุดีอาระเบีย แนะน�าข้อมูลต่อไปนี้ “หากท่านมีโอกาสไปเยือน
ซาอุดีอาระเบีย”

บริษัทเราก่อตั้งขึ้นช่วงทศวรรษ 1930 ขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารเน้นผัก 

ผลไม้และอาหารแช่แข็ง เราขยายธุรกิจไปทั่วซาอุดีอาระเบียรวมถึงประเทศ

ใกล้เคียงหลายประเทศ มีส�านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเจดดาห์กับเครือข่าย

สาขา 11 แห่ง ขนาดธุรกิจของเราจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ในประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย เรามีห้องเย็นและห้องแช่แข็งที่สมบูรณ์แบบรวมทั้งเครือข่าย

โลจิสติกส์ช่วยให้การจัดส่งสินค้าที่สดใหม่มีความสม�่าเสมอและรวดเร็วขึ้น

แม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายในตะวันออกกลาง

บริษัทเราเพาะเลี้ยงกุ้ง ปลาและอื่น ๆ ผลิตและขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารแช่

แข็งสูงสุดวันละ 600 ตัน จัดส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ฟาร์มของเรามี

บ่อเพาะเลี้ยงกว่า 500 บ่อตามที่ต่าง ๆ 27 แห่ง มีคนงาน 2,500 คนรวม 

32 สัญชาติท�างานในฟาร์มเพาะเลี้ยงและที่โรงงานแปรรูปอาหารทะเล เรา

เป็นหนึ่งในบริษัทใหญ่ที่สุดในโลกในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

เหตุผลที่ซื้อฮีโน่คือการดูแลเอาใจใส่อย่าง 
เต็มที่ที่บริษัทอื่นไม่มี

ถ้าไม่มีการสนับสนุนของฮีโน่  
ธุรกิจเราอาจไม่เติบโต

Mohammed Abdallah Sharbatly Co. Ltd.
Mr. Danie C. Zaayman 
Workshop Manager

National Aquaculture Group
Mr. Saleh Abu Bakur Alamuodi 
Manager-Central Workshop
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เรามีรถบรรทุก 335 คัน ในจ�านวนนี้เป็นรถบรรทุกฮีโน่ 146 คันประกอบ

ด้วยรถขนาดเล็ก 93 คันและขนาดกลาง 53 คัน เราซื้อรถบรรทุกของฮีโน่

เป็นประจ�ามาตั้งแต่ปี 2010  ก่อนหน้านั้นใช้รถของผู้ผลิตญี่ปุ่นรายอื่นแต่

หลังจากที่ผมเข้ามาท�างานที่บริษัทนี้เมื่อปี 2009 ผมได้โน้มน้าวผู้บริหาร

ระดับสูงจากนั้นทางบริษัทก็เริ่มซื้อรถฮีโน่ เหตุผลเพราะที่แอฟริกาใต้ 

ประเทศบ้านเกิดของผม ศูนย์จ�าหน่ายของโตโยต้าดูแลจัดการฮีโน่ แล้วฮีโน่

ก็มีภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งในแง่แบรนด์คุณภาพสูงด้วยครับ

สิ่งที่ผมได้รู้จากการใช้รถฮีโน่คือพนักงานของบริษัทผู้จัดจ�าหน่าย 

Jamjoom Vehicles & Equipment (JVE) แวะมาช่วยดูแลจัดการเรื่อง

ต่าง ๆ ให้เป็นประจ�าผ่านการพูดคุยอย่างรายละเอียด ตัวอย่างเช่นเวลามี

ปัญหาเรื่องการบ�ารุงรักษาและการซ่อมแซม เวลามีข้อสงสัยเกี่ยวกับ 

ส่วนประกอบของรถหรือเรื่องอื่น ๆ ก็ช่วยจัดการให้อย่างรวดเร็วและจริงใจ

กว่าผู้ผลิตรายอื่น ช่วยให้งานของเราลุล่วงได้อย่างไร้ที่ติ ทั้งหมดนี้ก็เพราะ

การดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ของฮีโน่ ผู้ผลิตรายอื่นของญี่ปุ่นแทบไม่เคยแวะ

มาที่เวิร์กช็อปที่ผมดูแลอยู่ แต่ส�าหรับ JVE ไม่เฉพาะพนักงานที่มีหน้าที ่

รับผิดชอบเท่านั้น ประธานบริษัทมาเองด้วย ผมรู้สึกพอใจบริการของฮีโน่

มาก ส่วนเรื่องคุณภาพ ผมชื่นชมความแข็งแกร่งทนทานและความสามารถ

ในการขับเคลื่อนบนทางลาดชันของรถฮีโน่ครับ

รถที่บริษัทเรามีอยู่ตอนนี้ติดตั้ง GPS ช่วยให้ยืนยันต�าแหน่งรถได้ แต่เวลา

นี้ก็ก�าลังพยายามเก็บข้อมูลการท�างานของรถ เช่น ความเร็วที่รถแล่น 

ความถี่ในการเหยียบคันเร่งกับเบรกโดยใช้ Information System ของ

ญี่ปุ่น ผมอยากเข้าใจอุปนิสัยการขับขี่ของคนขับแต่ละคนจากข้อมูลที่

รวบรวมได้และอยากผูกโยงเป็นค�าแนะน�าเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยและเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงอยากได้รับการสนับสนุนจากฮีโน่ในการปรับปรุง

ทักษะการขับขี่ของคนขับและช่วยให้บริษัทมีก�าไรมากขึ้น ผมยังคาดหวัง 

กับฮีโน่ในอนาคตครับ

เราใช้รถบรรทุกในการจัดส่งสินค้า ขนส่งอาหารสัตว์และอื่น ๆ เวลานี้มีอยู่ 

197 คันเป็นรถบรรทุกขนาดเล็ก 120 คัน ขนาดกลาง 56 คันและขนาด

ใหญ่ 21 คัน รถบรรทุกขนาดเล็กเป็นรถฮีโน่ 74 คัน ส่วนขนาดกลางเป็น

รถฮีโน่ทั้งหมด

เมื่อก่อนเราซื้อรถบรรทุกขนาดเล็กจากผู้ผลิตรายอื่นของญี่ปุ่นเป็นส่วน

ใหญ่ แต่รู้สึกไม่พอใจบริการหลังการขาย เราอยากได้การดูแลเอาใจใส่

อย่างละเอียด เช่น การดูแลที่ครอบคลุมทุกเรื่องเพื่อให้สามารถใช้รถใน

สภาพสมบูรณ์พร้อมที่สุดได้เสมอ การฝึกอบรมผู้ขับขี่ให้มีคุณภาพสูงรวม

ทั้งเรื่องอื่น ๆ 

แล้ว Jamjoom Vehicles & Equipment (JVE) ก็สามารถตอบสนอง

ความคาดหวังของเราได้ เรารู้สึกพอใจการสนับสนุนของพวกเขามาก

นอกจากนี้ แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยากล�าบากทั้งความชื้นสูงและผลก

ระทบจากไอเค็มเพราะฟาร์มเพาะเลี้ยงอยู่ใกล้ทะเล แต่รถฮีโน่แข็งแกร่ง

ทนทานไม่ค่อยมีปัญหาซึ่งช่วยเราได้มาก ยิ่งไปกว่านั้นในด้านสมรรถนะ

การขับเคลื่อน ผมรู้สึกชื่นชมที่รถฮีโน่มีแรงม้าสูงครับ

เรื่องท้าทายที่สุดในตอนนี้คือการจัดหาและฝึกอบรมช่างเทคนิคและคนขับ

รถให้มีคุณภาพสูง JVE ช่วยฝึกอบรมช่างเทคนิคที่โรงงานซ่อมบ�ารุงรวม

ทั้งฝึกสอนคนขับรถเรื่องการขับขี่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ช่วยเราได้มากเลย ผมอยากน�าเอาการสนับสนุนที่หลากหลายของฮีโน่มา

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของบริษัทครับ
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ศรีลังกา

ปี 1948 ได้รับเอกราชจากอังกฤษให้ปกครองตนเองในชื่อ 

ซีลอน (ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ) ต่อมาปี 1972 เปลี่ยน

ชื่อเป็นสาธารณรัฐศรีลังกาในเครือจักรภพอังกฤษ และเปลี่ยน

มาใช้ชื่อปัจจุบันตั้งแต่ปี 1978 เมืองหลวงของศรีลังกามีชื่อว่า 

“ศรีชยวรรธนปุระโกฏเฏ” ซึ่งยาวที่สุดในโลกเป็นอันดับสองรอง

จากกรุงเทพฯ ธงชาติมีรูปราชสีห์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความ

กล้าหาญ ที่มุมทั้งสี่มีใบโพธิ์มุมละหนึ่งใบหมายถึงเมตตา กรุณา 

มุทิตา อุเบกขา ส�าหรับกรอบสีทองรอบธงแสดงถึงเอกภาพ

ความเป็นหนึ่งเดียวของศรีลังกา

สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา

อาหารที่พลาดไม่ได้:

Hopper

เป็นหนึ่งในอาหารหลักของศรีลังกา  

ท�าโดยผสมแป้งข้าวเจ้ากับกะทิเข้าด้วยกัน 

ย่างเป็นแผ่นบางรูปทรงคล้ายชาม  

มีทั้งแบบใส่ไข่และไม่ใส่ไข่ ชาวศรีลังกา 

ใช้มือขวาบิเป็นชิ้นเล็กพอดีค�าทานกับ

อาหารอย่างเช่นแกง

สิ่งที่ต้องซื้อพลาดไม่ได้: 

Gemstones

ศรีลังกามีชื่อเสียงเรื่องอัญมณีธรรมชาติ

ที่ขุดพบมากมาย ถึงขนาดได้รับการ 

ขนานนามว่า “ดินแดนแห่งอัญมณี” 

สถานที่ที่พลาดไม่ได้:

Sigiriya

ภูเขาหินที่ก่อตัวขึ้นตามธรรมชาติทางตอน

กลางของประเทศ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่าบน

ยอดเขาเคยมีพระราชวัง ปัจจุบันได้รับการ

ขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้เป็นมรดกโลก

Mr. Chandima Dahanayake of 
Hino distributor Toyota Lanka (Pvt) Ltd. 
ผู้จัดจ�าหน่ายฮีโน่ แนะน�าข้อมูลต่อไปนี้ “หากท่านมี
โอกาสไปเยือนศรีลังกา”

บริษัทเราน�าเข้าและจ�าหน่ายเครื่องมือก่อสร้างและเครื่องมือไฟฟ้าผ่าน 

ช่องทางจัดจ�าหน่ายทั่วศรีลังกา เราภูมิใจที่ได้เป็นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มี

บริษัทคู่แข่งในประเทศกว่า 40 แห่ง รถบรรทุก 34 คันจาก 40 คันที่ใช้จัดส่ง

สินค้าให้กับตัวแทนจ�าหน่ายเป็นรถฮีโน่ เราซื้อรถบรรทุกฮีโน่ทุกปีปีละ 

หลายคันมาตั้งแต่ปี 2011 เมื่อก่อนเคยซื้อรถบรรทุกญี่ปุ่นหลายยี่ห้อ  

พูดตามตรงว่าไม่ปลื้มเลยเพราะบริการหลังการขายแย่มาก ผมอยาก

ได้การใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างเช่นการดูแลรอบด้านเพื่อให้ไม่ว่าเมื่อไหร ่

ก็สามารถใช้งานรถด้วยสมรรถนะสูงสุดและการฝึกอบรมคุณภาพสูง

ส�าหรับผู้ขับขี่

บริษัทเรายังคงให้ความส�าคัญสูงสุดเรื่องการให้บริการดีที่สุดแก่ลูกค้า 

“บริการ” คือสิ่งส�าคัญที่สุดส�าหรับธุรกิจของเรา ในจุดนี้ การจัดการของ 

ฮีโน่ถือว่าเยี่ยม เรียกได้ว่า “Good Service, Good Products” ไม่ต้อง

สงสัยเลยว่า ฝ่ายฮีโน่ของบริษัท Toyota Lanka เป็นที่หนึ่งของประเทศ

เรื่องการให้บริการลูกค้า เวลานี้ เรารับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์

ในประเทศของฮีโน่ด้วยจากการแต่งตั้งของ Toyota Lanka นอกจากซื้อ 

ใช้เองที่บริษัทแล้ว เรายังแนะน�าฮีโน่ให้คนที่ใช้รถบรรทุกรวมทั้งคนรู้จักใน

พื้นที่เพราะเราพอใจสินค้าและบริการของฮีโน่มากครับ 

เมื่อปี 2017 เราได้รับรางวัล Silver Awards* สองรางวัล เป็นการแสดง

ถึงการยอมรับสินค้าและบริการชั้นเลิศของเรา หรือก็คือวิสัยทัศน์ในการ

สร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้าผ่านการประเมินคุณค่าออกมาเป็นรูปธรรมซึ่ง

คุณภาพและบริการของฮีโน่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ของเราได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ปรัชญาองค์กรของเราคือ “ท�าทุกสิ่งด้วยแนวทางที่แตกต่าง 

ไม่ธรรมดา” การบริจาคให้แก่โรงเรียนอย่างต่อเนื่องยึดถือปรัชญานี ้

เช่นกัน เราภูมิใจที่ได้ด�าเนินกิจกรรมลักษณะนี้เรื่อยมาเพื่อพัฒนาและ 

ท�าให้ชุมชนมีความยั่งยืน

บริการและคุณภาพของฮีโน่ช่วยให้วิสัยทัศน์
ของเราเป็นรูปเป็นร่าง

Deen Brothers Imports (Pvt) Ltd.
Mr. M.N.M. Najeeb Deen 
CEO/ผู้อ�านวยการจัดการ

* เราได้รับรางวัล Silver Awards สองรางวัล ได้แก่รางวัลบริการยอดเยี่ยมระดับชาติและรางวัล

บริการยอดเยี่ยมระดับจังหวัดทางใต้ของประเทศ มอบโดยสหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรม 

ในศรีลังกา

คุณ M.N.M. Najeeb Deen (ซ้าย) และคุณ M.N.M. Faamin (ขวา)
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ในฐานะสมาชิกกลุ่ม Thamalu ซึ่งด�าเนินธุรกิจหลากหลายในศรีลังกาทั้ง

การขนส่ง โรงแรม การเงิน สายงานบันเทิงและอื่น ๆ ธุรกิจหลักของเราคือ

การให้เช่ารถบรรทุก นอกจากนี้ เรายังท�ากิจกรรมสนับสนุนหลายอย่าง

เช่นการบริจาคเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนพร้อมไปกับชุมชนท้องถิ่น 

บริษัทเรามองว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดในการด�าเนิน

ธุรกิจและได้เสนอบริการให้เช่ารถบรรทุกแบบระยะยาวสูงสุด 5 ปี เราม ี

รถบรรทุก 89 คัน ในจ�านวนนี้เป็นรถฮีโน่ 11 คัน เราซื้อรถฮีโน่ทุกปีตั้งแต ่

ปี 2015

จุดที่ท�าให้เราซื้อรถฮีโน่คือความสัมพันธ์กับคุณ Nalin Ranatunga จาก

บริษัท Toyota Lanka เขาหมั่นแวะมาที่บริษัทเรา คอยเสนอความคิดเห็น

เราเป็นบริษัทผลิตยาโดยใช้สมุนไพรดั้งเดิมของศรีลังกา ก่อตั้งมาตั้งแต ่

ปี 1960 นอกจากยาแล้วยังผลิตชาสมุนไพรรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตัวผม

เองเป็นหมอแผนตะวันออก เป็นหมอรุ่นที่ 7 ของตระกูล เรามีสูตรลับของ

สินค้าสมุนไพรที่สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่น สูตรเก่าแก่ที่สุดมีอายุถึงประมาณ 

200 ปี เราจัดส่งสินค้าไปทั่วประเทศด้วยรถบรรทุกของบริษัทเองรวมถ ึ

งส่งออกไปต่างประเทศด้วย ตอนนี้เรามีรถบรรทุก 21 คัน ในจ�านวนนี ้

เป็นรถฮีโน่ 5 คัน บริษัทเราใช้รถฮีโน่มาตั้งแต่ปี 2011 

เรามีรถบรรทุกของผู้ผลิตญี่ปุ่นรายอื่นด้วยแต่ที่ใช้อยู่คือรถฮีโน่เพราะ

ประหยัดเชื้อเพลิงและขับขี่สบาย เราเพิ่งสั่งซื้อรถบรรทุกของฮีโน่มาเพิ่ม

ฮีโน่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบ�ารุงรักษา 
เราจึงแนะน�าฮีโน่ให้กับลูกค้า

คนขับรถทุกคนภูมิใจมากที่ได้ขับรถฮีโน่

Kingfisher LOGISTIC (PVT) LTD.
(Thamalu Group)
Mr. Ajantha N. Nallaperuma
ผู้อ�านวยการจัดการ

PASYALE AYURVEDA OSU (PVT) LTD.
Dr. Buddika Prasanna Raddalgoda
ผู้อ�านวยการจัดการ

และดูแลเอาใจใส่อย่างละเอียด ความไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยมที่มีต่อฮีโน่

พัฒนาขึ้นผ่านความสัมพันธ์ลักษณะนี้ครับ

รถที่บริษัทเราให้เช่าวิ่งเฉลี่ยเดือนละ 6,000 ถึง 8,000 กิโลเมตร  

นอกจากนี้ ถนนหลายสายในศรีลังกายังมีสภาพแย่ไม่ได้ลาดยางแต่ถึง

อย่างนั้นที่ผ่านมารถฮีโน่ไม่ได้สร้างภาระค่าใช้จ่ายด้านการบ�ารุงรักษา 

ขณะเดียวกันคนขับรถของบริษัทเราหลายคนชื่นชมความแข็งแกร่งทนทาน

และความสะดวกสบายในการขับขี่ของรถฮีโน่มากเมื่อเทียบกับรถบรรทุก

คันอื่นของบริษัทซึ่งรวมถึงรถญี่ปุ่นยี่ห้ออื่น เราจึงแนะน�าฮีโน่ให้กับลูกค้า

มากที่สุดเท่าที่จะท�าไปได้

ทางบริษัทได้เริ่มธุรกิจเป็นผู้จัดจ�าหน่ายยางรถโดยเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ

หลากหลายที่ท�าอยู่และในเร็ว ๆ นี้ยังมีแผนตั้งบริษัทโลจิสติกส์โดยตั้งเป้า 

ที่จะเป็นบริษัทโลจิสติกส์โซลูชั่นอันดับหนึ่งของศรีลังกาด้วยการท�างาน

ร่วมกับฮีโน่ครับ

เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ที่บริษัทมีคนขับรถบรรทุก 20 คน ทุกคนภูมิใจมากที่

ได้ขับรถฮีโน่ซึ่งขับขี่สบาย ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทเรามีสินค้าที่แตกเสียหาย

ง่ายเพราะบรรจุในขวดแก้วและอื่น ๆ รถบรรทุกฮีโน่มีพื้นที่บรรทุกสินค้าที่

ทั้งกว้างและสูงท�าให้การขนส่งท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเลือกติดตั้ง

เหล็กกันโคลงได้ช่วยให้จัดส่งสินค้าไปที่ต่าง ๆ ได้โดยไม่ท�าให้ขวดแก้วและ

สินค้าอื่นแตกหักเสียหายและไม่ท�าให้รู้สึกกังวล ผมชื่นชมเรื่องนี้มาก  

ผมคิดว่าจะใช้รถฮีโน่ต่อไปเพื่อการเติบโตทางธุรกิจซึ่งกันและกันทั้งของ

บริษัทเราและของฮีโน่ครับ
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Hino’s Meister

* รางวัล “สุดยอดช่างเทคนิค” (Award for Outstandingly Skilled Workers) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1967 เพื่อมอบให้แก่ผู้มีทักษะโดดเด่น ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าในสาขานั้น ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเป้าหมายส�าหรับช่างฝีมือ
ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่ปรารถนาจะเป็นช่างฝีมือ และเพื่อยกระดับฐานะรวมถึงมาตรฐานทักษะของช่างฝีมือ

คุณทะนะกะผลิตชิ้นส่วนด้วยความแม่นย�าตามแบบร่างรถต้นแบบมา

ตลอด 42 ปีซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้มือท�า และในฐานะช่างฝีมือร่วมสมัย 

เขาได้รับรางวัล “สุดยอดช่างเทคนิค” *จากกระทรวงสาธารณสุข 

แรงงานและสวัสดิการ ถือเป็นช่างฝีมือคนหนึ่งของฮีโน่ก็ว่าได้ 

คุณทะนะกะกล่าวถึงการได้รับรางวัลนี้ด้วยความภูมิใจว่า “รู้สึกเป็น

เกียรติอย่างยิ่ง” และว่า “คิดว่าที่ฮีโน่ยังมีคนที่มีทักษะฝีมือพอจะได้รับ

รางวัลนี้อีกหลายคน”

เหตุผลที่คุณทะนะกะเข้าท�างานที่ฮีโน่ก็เพราะมีความสนใจงานผลิต

รถต้นแบบซึ่งช่วยขัดเกลาทักษะฝึมือของตัวเองและได้ผลิตผลงาน 

คุณทะนะกะอยากท�างานในสายการผลิตตั้งแต่เรียนมัธยมปลาย 

พูดง่าย ๆ ว่าอยากท�างานที่โรงงานผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนใจการ

ผลิตรถต้นแบบซึ่งต้องอาศัยทักษะการใช้มือท�าและกว่า 40 ปีนับจากนั้น 

คุณทะนะกะก็ได้เป็นผู้น�าทีมระดับแนวหน้าในการผลิตรถต้นแบบของฮีโน่

เมื่อถามว่าอะไรคือสิ่งส�าคัญที่สุดในการผลิตชิ้นงาน ค�าตอบคือ “ความ

สามารถในการอ่านแบบร่าง” ซึ่งก็คือการท�าความเข้าใจแบบร่างสองมิติ

อย่างถ่องแท้และท�าออกมาให้เป็นรูปเป็นร่าง เมื่อได้เห็นแบบร่างจาก

ฝ่ายออกแบบ บางครั้งคุณทะนะกะอาจขอให้ปรับแก้เพื่อให้การผลิตชิ้น

งานท�าออกมาได้ดียิ่งขึ้น ทักษะนี้ต้องอาศัยประสบการณ์หลายปีและ

ความส�าเร็จในการได้ลงมือท�าจริง คุณทะนะกะกล่าวว่าเขารู้สึกประสบ

ความส�าเร็จอย่างหาอะไรเปรียบไม่ได้ที่วิธีอ่านแบบร่างของเขาถูกต้อง 

ทุกครั้งที่ชิ้นส่วนที่ท�าได้รับเสียงชื่นชมจากฝ่ายทดสอบซึ่งเป็นขั้นตอน

ถัดไปในกระบวนการผลิต

เมื่อถามว่าฮีโน่ มอเตอร์สเป็นบริษัทแบบไหน คุณทะนะกะตอบว่า “เป็น

บริษัทที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและมีจุดแข็งด้านการจัดการองค์กร” ทั้งยัง

กล่าวว่า “มีทีมเวิร์กหน้างานที่โดดเด่นช่วยให้ผลิตสินค้าได้ตามก�าหนด 

ปลอดภัย และมีคุณภาพ ยิ่งไปกว่านั้นทักษะฝีมือของพนักงานแต่ละคน

ยังยอดเยี่ยมมากด้วย”

คุณทะนะกะกระตือรือร้นเรื่องการฝึกฝนคนรุ่นต่อไป “ผอยากให้คนหนุ่ม

สาวมีความสุขกับการท�างาน” พร้อมเสริมว่า “คนหนุ่มสาวทุกวันนี้เอา

จริงเอาจัง จึงคิดว่าเหมาะกับสายการผลิต เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป แม้จะมี

การเปลี่ยนไปใช้ดิจิทัลมากขึ้น แต่ยังไงผมก็เชื่อว่างานที่ต้องใช้มือท�า

จ�าเป็นส�าหรับกระบวนการผลิตงานต้นแบบอยู่นั่นเอง” ว่ากันว่าต้องใช้

“แม้จะเปลี่ยนไปใช้ดิจิทัลมากขึ้น
แต่งานที่ต้องใช้มือท�า
จะยังคงอยู่ไม่ว่าอีกกี่สิบป�”

เวลา 10 ปีจึงจะท�างานในสายนี้ได้ เวลานี้คุณทะนะกะจึงคิดที่จะฝึกฝน

สร้างคนรุ่นใหม่ให้ท�างานนี้ได้เร็วที่สุด

เมื่อถามว่าที่ผ่านมาเรื่องที่ดีใจที่สุดคืออะไร คุณทะนะกะตอบพร้อม

รอยยิ้มว่า “ตอนไปเที่ยวเกาะกวม บังเอิญได้ไปช็อปป��งมอลล์แล้วเห็น

รถที่เคยลงมือจัดการกับมันจัดแสดงอยู่ รู้สึกเลยว่าทักษะฝีมือของ

ตัวเองได้เผยแพร่ไปทั่วโลก ประทับใจจริง ๆ ครับ”

คุณทะนะกะป�ดท้ายการสัมภาษณ์ครั้งนี้ด้วยข้อความที่ฝากถึงลูกค้า

และตัวแทนจ�าหน่ายฮีโน่ทั่วโลกว่า “ที่ฮีโน่ มอเตอร์ส เราทุ่มเทเวลา

อย่างเต็มที่ทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

เราภูมิใจที่รถบรรทุกและรถโดยสารของเราสร้างความพึงพอใจได้

อย่างไม่มีข้อสงสัย ผมอยากให้คนทั่วโลกได้สัมผัสคุณภาพของฮีโน่ 

มอเตอร์สครับ”

คุณอะกิโอะ ทะนะกะ
ช่างเทคนิคแผ่นโลหะมาตรฐานพิเศษ
ฝ�ายวางแผนยานยนต�และวิศวกรรมการผลิต 
บริษัทฮีโน่ มอเตอร�สจ�ากัด
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รถบรรทุกขนาดใหญ่ “HINO PROFIA” คว้ารางวัล GOOD DESIGN GOLD 
AWARD ประจ�าป� 2017

ฮีโน่ได้รับ “รางวัลสุดยอดชิ้นส่วนอะไหล่ประจ�าป� 2017 (CHO’ MONODZUKURI* 
Innovative Parts and Components 2017) สาขา Nippon Brand Award” จาก 
“A09C” เคร่ืองยนต์ซเูปอร์ชาร์จ 2 จังหวะทีม่ขีนาดเล็กลงส�าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่

ฮีโน่ได้รับ “รางวัลสมาคมการเผาไหม้แห่งญี่ปุ�นสาขาเทคโนโลยี” จากการเริ่มใช้
ระบบบ�าบัดไอเสียหลังการเผาไหม้

รถบรรทุกขนาดใหญ่ “HINO PROFIA” วางตลาดในญี่ปุ่นครั้งแรกปี 2017 ได้รับรางวัล GOOD DESIGN 

GOLD AWARD ประจ�าปี 2017 (กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม) GOOD DESIGN AWARD 

คือระบบเชิดชูการออกแบบในลักษณะครอบคลุมเพื่อยกย่อง “การออกแบบที่ดี” ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม

โดยรวม รางวัลนี้สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งญี่ปุ่น (Japan Institute of Design 

Promotion)

ส�าหรับรางวัล “GOOD DESIGN GOLD AWARD” นั้นมอบให้แก่ผลงานที่ได้รับการยอมรับว่าออกแบบได้

อย่างยอดเยี่ยมเป็นพิเศษโดยคัดเลือกจากผลงานที่ได้รับรางวัล GOOD DESIGN AWARD ประจ�าปีนั้น ๆ 

ฮีโน่คิดว่าการได้รับรางวัลในครั้งนี้มาจากการประเมินด้านการออกแบบที่มุ่งมองยังผู้ขับขี่และฟังก์ชันต่าง ๆ 

ตลอดจนสมรรถนะด้านความปลอดภัยและด้านสิ่งแวดล้อมในฐานะเครื่องมือส่งเสริมการขนส่งล�าเลียง และ

นี่เป็นครั้งแรกที่ฮีโน่ได้รับรางวัล “GOOD DESIGN GOLD AWARD”

ฮีโน่ มอเตอร์ได้รับรางวัลสุดยอดชิ้นส่วนอะไหล่ประจ�าปี 2017 (CHO’ MONODZUKURI* Innovative 

Parts and Components 2017) สาขา Nippon Brand Award จาก “A09C” เครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์จ 

2 จังหวะสมรรถนะสูงส�าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ รางวัลนี้สนับสนุนโดยที่ประชุมการผลิตผลงานแห่งญี่ปุ่น 

(MONODZUKURI Nippon Conference) และบริษัทนิกกัง โคเกียว ชิมบุง (The Nikkan Kogyo 

Shimbun, Ltd.) (หนังสือพิมพ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น)

ส�าหรับ “A09C” ที่ได้รับรางวัลนั้นได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในฐานะเครื่องยนต์หลักแบบใหม่ที่มีขนาดเล็กลง

เหลือ 9 ลิตรจากขนาด 13 ลิตรที่ใช้กันมาและได้รับการติดตั้งในรถบรรทุกขนาดใหญ่รุ่นใหม่ที่วางตลาดใน

ญี่ปุ่นปี 2017 เครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์จ 2 จังหวะสมรรถนะสูงส�าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ แม้จะมีความจุ

เครื่องยนต์เล็กลงแต่ด้วยซูเปอร์ชาร์จ 2 จังหวะจึงให้ก�าลังและสมรรถนะไม่ต่างจากเครื่องยนต์ขนาด 13 ลิตร 

ทั้งยังประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้นและมีน�้าหนักเบากว่าเครื่องยนต์ 13 ลิตรประมาณ 300 กิโลกรัม จึงช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจและการขนส่งซึ่งจ�าเป็นส�าหรับรถบรรทุก

* CHO’ MONODZUKURI ในภาษาญี่ปุ่น แปลว่า “ผลิตผลงานได้อย่างดีเลิศ” หมายถึงของที่ผลิตได้ส�าเร็จหรือออกแบบอย่างประณีต

ฮีโน่ มอเตอร์ได้รับ “รางวัลสมาคมการเผาไหม้แห่งญี่ปุ่นประจ�าปี 2017 สาขาเทคโนโลยี” (สนับสนุนโดย

สมาคมการเผาไหม้แห่งญี่ปุ่น (Combustion Society of Japan) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์) จาก

การพัฒนาระบบบ�าบัดไอเสียหลังการเผาไหม้ส�าหรับรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลขนาดกลางและขนาดเล็ก

รางวัลนี้มอบให้แก่บุคคลหรือกลุ่มที่ประสบความส�าคัญด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้กับการ

เผาไหม้ ส�าหรับครั้งนี้ ฮีโน่ มอเตอร์ได้รับการยกย่องด้าน “การพัฒนาเทคโนโลยีบ�าบัดไนโตรเจนออกไซด์หรือ 

NOx หลังการเผาไหม้โดยใช้เชื้อเพลิงดีเซลเป็นตัวลดออกซิเจน”

“อุปกรณ์บ�าบัด NOx หลังการเผาไหม้โดยใช้เชื้อเพลิงดีเซลเป็นตัวลดออกซิเจน (DPR-II)” ช่วยลดการ

ปล่อย NOx จากรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลและดักจับฝุ่นละอองหรือ PM โดยใช้ตัวกรองจึงสามารถลดทั้ง 

NOx และ PM ได้พร้อมกัน อุปกรณ์นี้ติดตั้งในรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดเล็กรุ่นใหม่ของฮีโน่ที่วางตลาด

ในญี่ปุ่นปี 2017

HINO PROFIA

“A09C” เครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์จ 2 จังหวะสมรรถนะสูงส�าหรับ

รถบรรทุกขนาดใหญ่

DPR-II อุปกรณ์บ�าบัดไอเสียหลังการเผาไหม้

(ภาพ)

คุณอะกิโอะ ทะนะกะ
ช่างเทคนิคแผ่นโลหะมาตรฐานพิเศษ
ฝ�ายวางแผนยานยนต�และวิศวกรรมการผลิต 
บริษัทฮีโน่ มอเตอร�สจ�ากัด
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Editor’s note

 กรุณาใส่เครื่องหมายกากบาท  ในแต่ละบทความ

บทความ                  ความคิดเห็นของท่าน ดีมาก หร�อ
น่าสนใจมาก

ดี หร�อ
น่าสนใจ ไม่ดี ไม่แย่ แย่ หร�อ

ไม่น่าสนใจ

ดาการ์ แรลลี่ 2018
สัมภาษณ์กับ HINO TEAM SUGAWARA
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  กรุณาสแกนหรือถ่ายภาพหน้านี้ (หรือส่วนที่มีตาราง) และส่งทางอีเมลที่ marketing@hino.co.jp 
ก่อนส่งอีเมล กรุณาตรวจสอบว่าข้อความสามารถอ่านได้ 

 กรุณาแจ้งข้อมูลต่อไปนี้ในอีเมลของท่าน อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการจัดส่งของสมนาคุณ อย่างน้อยข้อ 1,3,6 กรุณาเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

1. ชื่อ  2. เพศ  3. ชื่อบริษัท  4. ตําแหน�ง  5. ประเทศ  6. รหัสไปรษณีย�ของบริษัท  7. ที่อยู�ของบริษัท  
8. หมายเลขโทรศัพท�ของบริษัท  9. ความเกี่ยวข�องกับฮีโน�  (กรุณาเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ 

a) ลูกค้า b) ดีลเลอร์ c) ตัวแทนจัดจ�าหน่าย d) อื่น ๆ) 

และจะเป็นพระคุณยิ่งหากท่านกรุณาแจ้งให้เราทราบว่าชื่นชอบบทความใดในฉบับนี้มากที่สุดรวมถึงเหตุผลที่ชื่นชอบ

ฝ่ายบรรณาธิการจะเป็นผู้คัดเลือกของสมนาคุณ

ตัวอย่างของสมนาคุณ

ของสมนาคุณกับภาพอาจไม่ตรงกัน 

กรุณาตอบตามขั้นตอนต�อไปนี้

ฝ่ายบรรณาธิการจะเป็นผู้คัดเลือกของสมนาคุณ

ในการจัดท�าฉบับที่ 32 นี้ เราได้รับฟ�งมุมมองเกี่ยวกับฮีโน่จากผู้คนมากมายทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ คิดว่าค�าตอบที่ได้จากการสอบถามครั้งนี้

ออกมาคล้ายคลึงกัน นั่นคือมีความเชื่อมั่นและความคาดหวังต่อฮีโน่ เราหวังว่านิตยสารฉบับนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อแบรนด์ฮีโน่ลึกซึ้งยิ�งข�้น 

นอกจากนี้เราได้ปรับเปลี่ยนการจัดหน้าเร��มตั้งแต่ฉบับนี้ หากท่านมีข้อติชมหร�อค�าแนะน�า กรุณาส่งมาที่ marketing@hino.co.jp 

เรายินดีรับฟ�งทุกความคิดเห็น


