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Special Feature: Safety Technology in Hino Vehicles

ไม่มีอะไรส�ำคัญไปกว่าเทคโนโลยีความปลอดภัย

เคอิจิ คิตาซาวะ
ที่ปรึกษาอาวุโสด้านเทคนิค
บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส

ฮีโน่ มอเตอร์สเชื่อว่าในฐานะผู้ผลิตยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ทางบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการท�ำให้รถบรรทุกและ
รถโดยสารทุกคันที่ผลิต มีความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ฮีโน่พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยควบคู่ไปกับ
จัดกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมความปลอดภัยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส�ำหรับบทความพิเศษนี้ เราได้พูดคุยกับคุณเคอิจิ คิตาซา
วะ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านเทคนิค ซึ่งรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยของฮีโน่ เพื่อจะได้ทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญา
เบื้องหลังและเข้าใกล้ประเด็น “ความปลอดภัย” ที่ฮีโน่ให้ความส�ำคัญสูงสุด

ความปลอดภัยของรถบรรทุกและรถโดยสาร
คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสังคม

ถาม

อันดับแรก ช่วยเล่าถึงแนวคิดพื้นฐานเมื่อพูดถึง
ความปลอดภัยที่ฮีโน่ มอเตอร์ส

ในฐานะยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถโดยสารต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสาร
จ�ำนวนมาก ส�ำหรับรถบรรทุก แม้จะมีคนอยู่ในรถไม่มาก แต่ด้วยขนาดและ
น�้ำหนัก หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้
ด้วยเหตุนี้ จึงคิดว่าความปลอดภัยของรถบรรทุกและรถโดยสารเป็นเรื่องที่
ต้องให้ความส�ำคัญสูงสุด

ถาม

ช่วยเล่าถึงแนวคิดริเริ่มที่ฮีโน่ก�ำลังด�ำเนินการเพื่อรับประกัน
ความปลอดภัย

เราก�ำหนดเป้าหมายในการท�ำให้ “ตัวเลขผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นศูนย์” และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราก�ำลังรวบรวม
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ข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุทั้งบนท้องถนนทั่วไปและบน
ทางด่วน และจะด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ โดยอ้างอิงผลที่ได้ การส่งเสริมใน
เรื่องเทคโนโลยียานยนต์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะป้องกันอุบัติเหตุได้
ที่ฮีโน่ เราเชื่อว่านอกจากจ�ำเป็นต้องด�ำเนินแนวทางแบบบูรณาการประสาน
กันทุกส่วนให้สอดคล้องกับยานยนต์แล้ว ยังต้องรับมือด้านสาธารณูปโภค
พื้นฐาน ตัวผู้ขับขี่ รวมถึงการจัดการดูแลการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
เราด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เช่น จัดการฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมทักษะและความตระหนักรู้ของผู้ขับขี่ เรา
ด�ำเนินการไม่เฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงที่ต่าง ๆ เช่น มาเลเซียและ
ลาตินอเมริกา

ถาม

ช่วยอธิบายแนวคิดเรื่องความปลอดภัยเชิงป้องกันและความ
ปลอดภัยด้านการชน

ครับ อันดับแรก ความปลอดภัยเชิงป้องกันเกี่ยวข้องกับระบบและเทคโนโลยี
เตือนภัยที่ได้รับการออกแบบให้แจ้งเตือนผู้ขับขี่และช่วยควบคุมรถให้สามารถ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์อันตราย เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบควบคุมเสถียรภาพ

ยานยนต์และระบบความปลอดภัยก่อนการชนช่วยป้องกันไม่ให้รถบรรทุก
พลิกคว�่ำหรือลื่นไถลขณะเข้าโค้ง ตัวเซ็นเซอร์มอนิเตอร์จะคอยตรวจจับ
ความสัมพันธ์ของระยะห่างระหว่างตัวรถกับความต่างของความเร็วสัมพัทธ์
รวมถึงมีระบบเตือนผู้ขับขี่ในสถานการณ์ที่อาจต้องใช้ความระมัดระวัง
เป็นพิเศษ
ถัดมาคือเทคโนโลยีความปลอดภัยด้านการชนซึ่งได้รับการออกแบบโดยมุ่ง
ที่จะลดความเสียหายขณะเกิดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด รถบรรทุกฮีโน่ติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกันการมุดใต้ท้องรถเพื่อป้องกันไม่ให้รถที่เตี้ยกว่า เช่น รถยนต์
นั่งทั่วไป ไถลเข้าไปใต้ท้องรถบรรทุกหากเกิดการชนปะทะ นอกจากนี้ห้อง
โดยสารยังได้รับการออกแบบเสริมความแข็งแกร่งให้ท�ำหน้าที่เสมือนเกราะ
ป้องกันเครื่องยนต์ ทั้งยังช่วยรักษาพื้นที่รอดชีวิตด้วยการป้องกันไม่ให้
ห้องโดยสารยุบตัวจากแรงกระแทกเมื่อชนกับรถขนาดใหญ่

ถาม

เข้าไว้ในเทคโนโลยีและผสานเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ นับตั้งแต่เราได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโตโยต้า กรุ๊ป ก็มีข้อดีที่
สามารถสร้างมาตรฐานเทคโนโลยีความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
น�ำเทคโนโลยีความปลอดภัยรวมถึงชิ้นส่วนที่พัฒนาขึ้นเพื่อรถยนต์โดยสาร
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้กับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ด้วย

Our efforts in the realm of “vehicle”
Pursuit of vehicle safety
Active safety

ฮีโน่มีจุดแข็งด้านความปลอดภัยที่ไม่แพ้
บริษัทอื่นไหม

จุดส�ำคัญอย่างหนึ่งคือแนวทางเบื้องต้นที่เราใช้ผลิตยานยนต์ เรามีนโยบาย
ในการสร้างมาตรฐานเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ล่าสุดให้กับรถของเราและ
ส่งเสริมการเผยแพร่เทคโนโลยี เราไม่ต้องการให้ความปลอดภัยเป็นเพียงตัว
เลือกเสริม แต่อยากให้เข้าไปอยู่ในวัฒนธรรม เราพยายามน�ำเสนอเทคโนโลยี
ความปลอดภัยให้แก่ลูกค้ามากที่สุดและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ด้วยการพัฒนาสินค้าและท�ำให้สินค้านั้นออกสู่ตลาดเร็วที่สุด เราเชื่อว่าเราไม่
เพียงขัดเกลาเทคโนโลยีของตัวเอง แต่ยังผนวกรวมเสียงตอบรับจากลูกค้า

Visibility
assistance

Driver
assistance

Vehicle
Behavior
stability

Passive safety
Driver/
passenger
protection

Protection
for other
road users

Note: ”vehicle-stability control” and “pre-collision system” are used for function explanations only.
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จากคนที่เป็นกุญแจหลักสู่เทคโนโลยีขับขี่
อัตโตมัติด้วย AI

ถาม

ช่วยเล่าสิ่งที่คุณท�ำเกี่ยวกับการขับขี่อัตโนมัติที่ก�ำลังเป็นที่
จับตามองในสังคม

ในญี่ปุ่น เทคโนโลยีการขับขี่ที่ล�้ำสมัยค่อย ๆ แพร่ขยายออกไป จ�ำนวน
อุบัติเหตุลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง แต่ร้อยละ 90 ของอุบัติเหตุเกิดจากความ
ผิดพลาดของคน เทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติจะช่วยลดอุบัติเหตุได้มาก
อีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับยานยนต์เชิงพาณิชย์คือเรื่อง
ขาดแคลนคนขับรถ เวลานี้ทั้งในญี่ปุ่นและที่อื่น ๆ คนขับรถที่เป็นคนหนุ่มสาว
มีจ�ำนวนน้อยลง การหาคนขับรถให้ได้ในจ�ำนวนที่เพียงพอจะกลายเป็นเรื่อง
ยากในอนาคต นอกจากนี้การขอใบอนุญาตขับรถเพื่อขนส่งสินค้าก็เป็นเรื่อง
ล�ำบาก คิดว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อเช่นกัน
อีกด้านหนึ่ง ผู้คนจ�ำนวนมากใช้รถในการเดินทาง เมื่อคนสูงอายุเลิกขับรถ
จ�ำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสารก็จะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าการขาดแคลนคนขับรถส่ง
ผลให้รถโดยสารที่ออกให้บริการได้มีจ�ำนวนน้อยลง เรื่องนี้ย่อมส่งผลกระทบ
ในเชิงลบอย่างมากต่อสังคม เราเชื่อว่าเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติคือค�ำ
ตอบส�ำหรับปัญหานี้ ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจเข้ามาท�ำหน้าที่แทน
คนขับรถได้ เราเชื่อว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ส�ำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์
มากกว่า ส่วนหนึ่งเพราะมีเส้นทางเดินรถที่ค่อนข้างชัดเจน แน่นอนว่าสินค้า
ในรถบรรทุกและจ�ำนวนผู้โดยสารในรถโดยสารไม่คงที่ จึงเกิดความยาก
ล�ำบากในการควบคุมรถซึ่งต้องสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของน�้ำหนัก
เราจ�ำเป็นต้องยกระดับเทคโนโลยีนี้ผ่านการจ�ำลองสถานการณ์ ใช้ข้อมูล
การขับขี่ที่แท้จริง แล้วให้ AI เรียนรู้ แต่ถึงยังไงคนก็ยังคงเป็นปัจจัยที่ขาด
ไม่ได้ เพราะคนจะต้องรับผิดชอบป้อนความรู้ให้กับ AI

ถาม

ช่วยเล่าถึงความส�ำคัญของแนวคิดริเริ่มเรื่องการขนส่งด้วย
ขบวนรถไร้คนขับที่กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเสนอ และเทคโนโลยีลักษณะใดบ้างที่ก�ำลังพัฒนาอยู่
ถ้าให้พูดง่าย ๆ ขบวนรถไร้คนขับหมายถึงรถหลายคันขับเรียงตามกันเป็นแถว
หรือขับอยู่ใกล้กัน แม้จะยังเป็นเรื่องยากในเชิงเทคนิคที่จะรับมือกับประเด็น
เช่น เวลามีของร่วงหล่นหรือเวลามีรถคันอื่นเข้ามาแทรกกลาง แต่เราก�ำลังใช้
AI เข้ามาควบคุมและก้าวไปข้างหน้าเพื่อเอาชนะประเด็นเหล่านี้ไปทีละประเด็น
ในขั้นแรกของการใช้งาน คนขับจะขับเรียงตามกันไป คันที่น�ำหน้าจะสื่อกับคัน
ที่ตามมาข้างหลังทั้งเรื่องความเร็ว การเร่งเครื่อง และการเบาคันเร่ง ท�ำให้
รถที่อยู่ข้างหลังสามารถรักษาระยะห่างและความเร็วได้อย่างคงที่ ช่วยเพิ่ม
การประหยัดเชื้อเพลิงได้มากและปรับปรุงการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ เรายัง
ก�ำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ในทิศทางด้านข้างโดย
ใช้ระบบดึงกลับเข้าเลนอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้รถอยู่ในเลนตัวเองอย่างต่อเนื่อง
โดยอัตโนมัติ รถในระบบนี้จะขับต่อกันโดยอัตโนมัติ แม้มือคนขับจะอยู่ที่
พวงมาลัยตลอดเวลา แต่เราเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยลดความเหนื่อย
ล้าของคนขับได้มาก

เพื่อให้เกิด “รถบรรทุกและรถโดยสารที่ท�ำได้มากกว่า”

ถาม

มีด้านไหนบ้างที่คุณก�ำลังคิดที่จะพัฒนาให้แข็งแกร่งหรือส่ง
เสริมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจรเป็นศูนย์
ถึงจะก�ำลังท�ำงานเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล�้ำสมัยและท�ำให้เกิด
การขับขี่อัตโนมัติ แต่เราก็ต้องการเผยแพร่เทคโนโลยีที่ได้รับการคิดค้น
พัฒนาในญี่ปุ่นไปทั่วโลก ผมอยากเผยแพร่การควบคุมรถขับเคลื่อนได้เอง
ให้ใช้กับรถที่ต้องท�ำงานในพื้นที่จ�ำกัด อย่างเช่น รถแทรกเตอร์ตามท่าเรือ,
รถโดยสารประจ�ำทางด่วนพิเศษ (BRT) รวมถึงรถบรรทุกเหมืองแร่ตามที่
ต่าง ๆ ทั่วโลก เราก�ำลังรวบรวมข้อมูลและรับฟังเสียงของลูกค้าด้วยความ
ตั้งใจ ควบคู่ไปกับการท�ำงานเพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยี

ถาม

เพื่อที่จะท�ำให้สโลแกนของฮีโน่ที่ว่า “รถบรรทุกและรถโดยสารที่ท�ำได้
มากกว่า” เป็นรูปเป็นร่างและเป็นจริงขึ้นมา เรายังคงพัฒนาเทคโนโลยีที่ล�้ำ
สมัยรวมถึงเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยตัวเองเพื่อการขนส่งที่ปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรามีความตั้งใจเต็มเปี่ยมที่จะเร่งการพัฒนาเพื่อให้
สามารถน�ำเสนอเทคโนโลยีนี้ให้แก่ลูกค้าทั่วโลกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ
ความร่วมมือและการอุปถัมภ์ของทุกท่านครับ

Full Automated
Driving

Hino’s Approach for Automated Driving Technology Development
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ในขั้นที่สองนั้น คนขับรถคันข้างหลังจะไม่ต้องขับเอง เพียงแค่คอยเฝ้าสังเกต
อยู่ในรถ แต่จะผลัดกันขับขึ้นไปอยู่หัวแถว การสลับสับเปลี่ยนอย่างสม�่ำเสมอ
ลักษณะนี้มีเป้าหมายเพื่อลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ ท�ำให้การขับขี่ระยะ
ทางไกลมีความปลอดภัยมากขึ้น และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติ
กส์ด้วย ส�ำหรับขั้นสุดท้าย คือการเดินรถอัตโนมัติ รถ 3 คันสามารถแล่นโดย
ไม่ต้องมีคนควบคุม เฉพาะรถคันหน้าสุดเท่านั้นที่จะมีคนขับนั่งอยู่ เพราะการ
ตัดสินใจของคนยังเป็นสิ่งจ�ำเป็นหากเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดขึ้น เช่น มีของ
ร่วงหล่นลงไปที่ถนน หรือรถคันหลังตามคันหน้ามาดีหรือเปล่า ประเด็น
ท้าทายส�ำคัญคือจะจัดการระบบให้มีความปลอดภัยได้อย่างไร ในขณะที่มี
รถคันอื่นวิ่งอยู่บนท้องถนนด้วย

สุดท้ายนี้ ไม่ทราบว่ามีข้อความหรือมีสิ่งใดที่อยากแบ่งปัน
กับสมาชิกฮีโน่ กรุ๊ปทั่วโลกหรือไม่

g
ivin
r
D
Safe istance
Ass

“Zero traffic accident
casualties”
Improve transport efficiency,
maintain and evolve
transport services

To achieve “zero traffic accident casualties,”
we will move forward with our technological
development aiming at “full automated driving.”
In that process, we will be commercializing our
technologies in phases based on market needs
and progress in social infrastructures, etc.
Truck platooning at HAMURA proving ground

2018

ฮีโน่จัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยผู้ขับขี่ส�ำหรับลูกค้าเมื่อปี 2005 ปัจจุบัน การฝึกอบรม
ลักษณะนี้ก็ยังคงจัดขึ้นทั้งที่มาเลเซีย ลาตินอเมริกา และที่อื่น ๆ
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ผู้ผลิตยานยนต์เชิงพาณิชย์ของญี่ปุ่น 4 รายทดสอบระบบขบวนรถบรรทุกไร้คนขับบนทางด่วน
ในญี่ปุ่นเมื่อเดือนมกราคม ปี 2018

2020

ประมวลผลภาพส�ำหรับการเรียนรู้เชิงลึกของ AI

2022

2025 and beyond

วิเคราะห์แบบจ�ำลองการขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
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Hino

Owners’ Voice

มุงหวังที่จะขยายธุรกิจไปพรอมกับฮีโน

สหพันธรัฐรัสเซีย
รัสเซียเปนประเทศที่มีอาณาบร�เวณทอดยาวจากเอเชียถึงยุโรป เจร�ญรุงเร�องมาตั้งแต
ราชวงศโรมานอฟ หลังสิ�นสุดการปกครองระบอบเผด็จการโดยพรรคการเมืองเดียว รัสเซีย
ยังคงกาวหนาและพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตเศรษฐกิจระบบตลาด รัสเซียมีพ�้นที่
17,098,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 11 เขตเวลา มีสภาพภูมิอากาศแบบภาคพ�้นทว�ป
ที่มีเอกลักษณ นอกจากอุณหภูมิที่แตกตางกันอยางมากระหวางฤดูรอนกับฤดูหนาวแลว ยัง
แตกตางกันอยางมากระหวางกลางวันกับกลางคืน และดวยอาณาบร�เวณที่กวางใหญ
ไพศาล แตละภูมิภาคจ�งมีสภาพอากาศแตกตางกัน ชวงฤดูหนาวที่หนาวเหน็บในไซบีเร�ย
อุณหภูมิอยูที่ต่ำกวา -20 องศาเซลเซียสติดตอกันหลายวัน ธงชาติรัสเซียมี 3 แถบสี สีขาว
แสดงถึงความสูงสงสงางามและความเปดเผยจร�งใจ สีน้ำเง�นหมายถึงเกียรติศักดิ์และ
ความบร�สุทธิ์ สวนสีแดงคือความรักและความหาญกลา ธงนี้ไดรับการนำกลับมาใชเปน
ธงชาติเมื่อป 1991

เชื้อเพลิงซึ่งเปนเร�่องที่เกิดข�้นไมเวนแตละวันในรัสเซีย”
คุณ Savinov ยังอธิบายวา “การที่ฮีโนเปนสวนหนึ่งของโตโยตา กรุปถือเปนขอไดเปร�ยบสำหรับ
Sweet Life เชนกันเพราะโตโยตามีชื่อเสียงในรัสเซียทั้งเร�่องคุณภาพและความทนทาน”

Sladkaya Zhizn Plus, LLC
Mr. Alexander Savinov

หัวหนาฝายขนสง

https://www.hino-global.com/ts/owners_voice/

(ภาษาอังกฤษเทานั้น)
มาตร�ออซคา

ฮีโนชวยใหมั่นใจไดเสมอเร�่องการขนสงที่ตรงตอเวลา
Elinar, LLC
Mr. Yury Borisenko

ผูอำนวยการ

“บร�ษัทเราขนสงเนื้อไกโดยตองสงใหถึงศูนยเคร�อขายโลจ�สติกสตั้งแตเชาตรู จะลาชาไมไดเพ�่อรักษา
ความสดใหม เราสายไมไดเลย” คุณ Yury Borisenko ผูอำนวยการ Elinar LLC ยังกลาววา
“รถบรรทุกฮีโนไวใจไดจร�ง ๆ เร�่องนี้สำคัญกับเรามาก เวลานี้ เรามีรถบรรทุกฮีโน 26 คัน แตละคันว��ง
วันละประมาณ 300 กิโลเมตร”
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“ในฐานะบร�ษัทขนสง รถบรรทุกชวยใหเราบรรลุเปาหมายในแตละวันได เราจำเปนตองมีรถบรรทุกที่ดี
ที่สุดเพ�่อมอบสิ�งที่สุดที่สุดใหกับลูกคาของเรา” คุณ Alexander Savinov หัวหนาฝายขนสงของ
Sweet Life อธิบายวา “เวลานี้ เรามีรถ HINO300 Series อยู 150 คัน”
“เนื่องจากรถบรรทุกแตละคันตองว��งเฉลี่ยวันละ 1.5 รอบ ความสบายในการขับข�่และความไววางใจ
จ�งเปนเร�่องสำคัญ คนขับรถของเราพอใจที่ไดขับรถบรรทุกฮีโนเพราะรถฮีโนขับสบาย” คุณ Savinov
ยังกลาววา “รถบรรทุกฮีโนยังเปนหนึ่งในสิ�งที่วางใจไดมากที่สุดเพราะไมตองกังวลเร�่องระบบ

ปรัชญาที่อยูในแนวเดียวกับฮีโนอยางใกลชิด

การไดจับมือเปนพันธมิตรกับฮีโนชวยให Elinar มีรถที่เชื่อถือได คุณ Yury Borisenko กลาววา
“รถบรรทุกฮีโนไมเคยมีปญหาเสียหร�อขัดของเวลาใชงานจร�ง” และวา “นอกเหนือจากเร�่องนี้ ฮีโนยังเปน
สวนหนึ่งของโตโยตา กรุป และรถโตโยตาก็เปนที่รูกันดีในรัสเซียเร�่องความแข็งแกรงทนทานและคุณภาพที่
เปนเลิศซึ่งสำคัญกับเรามาก”
ฝายบร�หารระดับสูงของ Elinar ยังใหความสำคัญอยางมากเร�่องเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย “เราพยายามสราง
ความเปนไปไดใหกับการผลิตและการจัดจำหนายผลิตภัณฑที่สามารถแขงขันไดทั่วโลก โดยมุงเนนการใช
เทคโนโลยีล้ำสมัยในการพ�จารณาแนวโนมการพัฒนาบร�ษัท เราอยากใชสุดยอดเทคโนโลยีระดับโลกดาน
ยานยนตเพ�่อการพาณิชย และฮีโนก็มีเทคโนโลยีพวกนี้” คุณ Yury Borisenko ยังกลาวดวยวา “แตที่
เหนือไปกวานั้นคือ ผูแทนจำหนายของฮีโนมีความตั้งใจมากและไมเคยขาดการติดตอกับเรา คอยถามไถวา
เรามีปญหาหร�อมีอะไรขัดของหร�อเปลา ฮีโนนำเสนอการสนับสนุนขั้นสูงอยางเต็มที่หากเกิดอะไรข�้นกับ
รถฮีโน ชวยใหเรารูสึกเบาใจ ผูแทนจำหนายของฮีโนมีความเปนมืออาชีพมาก เรารูสึกวาความสัมพันธกับ
ผูแทนจำหนายของฮีโนกอใหเกิดผลดีซึ่งกันและกัน”

ประวัติของกลุมบร�ษัท Elinar เร��มเมื่อป 1879 Elinar เร��มตนธุรกิจที่หมูบานอเตปเซโวโดยพอคานามวา
I.I. Aleshin ซึ่งไดกอตั้งโรงงานเล็ก ๆ ผลิตกระดาษหุมหอ โรงงานแหงนี้เปนรากฐานของการสราง
Elinar ในปจจ�บัน วันเวลาผานไปพรอมกับการพัฒนา ความทันสมัย และการขยายกิจการ รวมถึงโรงงาน
ใหมและสาขาหลายแหงในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ผานมากวา 140 ป บร�ษัทไดเติบโตเปนบร�ษัทโฮลดิง
ระหวางประเทศดานเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ ดำเนินธุรกิจ 3 ดานหลัก ไดแก อุตสาหกรรม (ผลิต
ภัณฑไฟฟา, ไฟเบอรกลาส, ผลิตภัณฑพลาสติก, วัสดุหุมหอ), การเกษตร (สัตวปก, ปศุสัตว และการ
ผลิตพ�ช) และการพัฒนา (กลุมบร�ษัท Elinar กำลังพัฒนาโครงการขนาดใหญในภูมิภาคมอสโก, เขต
อุตสาหกรรมโคโตโว, นิคมอุตสาหกรรมโรซหเดสตโว, ใหเชาที่พักและสถานที่ดานอุตสาหกรรม รวมถึง
ขายแปลงที่ดิน) ทางบร�ษัทกำลังพัฒนาอยางแข็งขันในปจจ�บัน การขนสงที่ดำเนินการโดย Elinar LLC
บร�ษัทเคร�อ Elinar ถือเปนสวนประกอบที่มีความสำคัญอยางยิ�งตองานในกลุมบร�ษัท

Sweet Life มุงที่จะขยายธุรกิจใหเติบโตดวยการดึงดูดความสนใจของลูกคาใหมในตลาดและ
ภูมิภาคใหม ๆ คุณ Savinov กลาววา “เราคอนขางแนใจวาเราจะเติบโตไดดวยรถบรรทุกที่มีอยู เรา
ยังวางแผนจะหารถมาทดแทนรถรุนเกา ดังนั้น ฮีโนจะมีความสำคัญกับเรามากข�้น” พรอมกลาว
วา “เราแคกำลังรอใหฮีโนนำบร�การเทเลแมติกสมาใชกับรถบรรทุกของฮีโน เรายินดีเปนบร�ษัทแรกที่
ทดลองใชบร�การนี้”

Sweet Life คือบร�ษัทโฮลดิงขนาดใหญ เชี่ยวชาญดานการจัดสงผลิตภัณฑอาหารและเคร�่องดื่ม ให
บร�การลูกคา 7,000 รายผานรานสาขา 3,000 แหง ดวยการจัดสงเดือนละ 33,000 ครั้ง โดยใชทั้ง
รถบรรทุกขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ

กรุณาติดตามเนื้อหา “เสียงจากเจาของ” ไดที่
เว็บไซตของฮีโน

เครมลิน

นับตั้งแตซื้อรถบรรทุกฮีโนคันแรกเมื่อป 2012 Sweet Life พ�งพอใจกับตนทุนการเปนเจาของ
“รถบรรทุกฮีโนนำเสนอประสิทธิภาพตอตนทุนที่ดีเลิศ เพราะชวยใหมีคาใชจายนอยลงทุกกิโลเมตร
ที่ใชงาน” คุณ Savinov ยังกลาววา “ยิ�งไปกวานั้น ผูแทนจำหนายของฮีโนยยังชวยเราหาอูซอม
บำรุงที่เหมาะสม ถือเปนโบนัสอยางแทจร�ง”

สหพันธรัฐรัสเซีย

Elinar ซึ่งกำลังมุงไปขางหนา จะพัฒนาธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑเนื้อตอไป “นี่หมายความวาเราจะตอง
ขนสงในปร�มาณที่มากข�้น” คุณ Yury Borisenko กลาวดวยวา “แตตองไมลืมวาคาใชจายดานการ
ขนสงสงกระทบโดยตรงตอราคาของผลิตภัณฑ เราหวังวาฮีโนซึ่งเปนพันธมิตรที่มีคาของเรา จะชวยใหเรา
รักษาความสามารถดานการแขงขัน ควบคูไปกับใหความชวยเหลือและสนับสนุนเราทั้งเร�่องราคาและ
เร�่องอื่น ๆ ตอไป”

การใชรถบรรทุกที่ผลิตในญี่ปุนมีความสำคัญอยางยิ�งสำหรับ VKT “ลูกคาชาวรัสเซียไวใจสินคาญี่ปุน
เพราะมีคุณภาพและทนทาน” คุณ Vladimir Yablonsky หัวหนาฝายขนสงของ VKT กลาวดวยวา
“เรารักฮีโนทั้งเร�่องเคร�่องยนตที่ทรงพลัง, โมเดลดีไซน, หองโดยสารนั่งสบาย และหองเย็นที่ดีเลิศ”
VKT ยังขนสงไปตามโรงเร�ยนและโรงพยาบาลซึ่งเสนทางเขาถึงตองผานถนนแคบ ๆ ทั้งยังตั้งอยูในพ�้นที่
หางไกล ไกลที่สุดอยูในเขตนิชนี นอฟโกรอด ความสามารถในการหลบหลีกที่ดีเยี่ยมของรถบรรทุกฮีโน
ชวยใหทางบร�ษัทสามารถทำงานนี้ไดอยางไรที่ติ

Torgovyi dom VKT, LLC

Ms. Irina Shchukina, ผูอำนวยการบร�หาร
Mr. Vladimir Yablonsky, หัวหนาฝายขนสง

VKT จัดสงผลิตภัณฑอาหารใหกับรานสาขาทั้งรานเล็กรานใหญ โดยจัดสงสินคาใหกับรานคาปลีกใน
เขตนิชนี นอฟโกรอด และเขตสหพันธปร�โวลชสกี มา 27 ปตั้งแตป 1992 ในอดีต ทางบร�ษัทเคยใชรถที่
ผลิตในรัสเซีย แตเนื่องจากธุรกิจเร��มเติบโตข�้น จ�งตัดสินใจลงทุนซื้อรถบรรทุกจากตางประเทศเพราะมี
คุณภาพดีกวา

ความปลอดภัยเปนอีกหนึ่งประเด็นสำคัญสำหรับ VKT เนื่องจากในบางครั้ง สภาพถนนในรัสเซียยังย่ำแย
“ในฐานะบร�ษัท เราใหความสำคัญอยางมากเร�่องความปลอดภัยของพนักงาน เราพบวารถบรรทุกฮีโน
ปลอดภัยมากจากหลายเหตุผล เชน มีดิสกเบรกบนเพลาทาย” คุณ Yablonsky ยังกลาววา “ความ
ปลอดภัยคือหนึ่งในขอไดเปร�ยบที่สุดของฮีโน”
VKT ซึ่งกำลังมุงมองไปขางหนา หาทางพัฒนาธุรกิจมากข�้นอีก สงเสร�มเทคโนโลยี เพ��มยอดขาย และหา
ลูกคารวมถึงชองทางการจัดสงใหม ๆ “เราวางแผนหารถมาทดแทนรถบรรทุกเกา ๆ เพราะอยากไดรถที่
ทันสมัยและวางใจได เพ�่อใหสามารถจัดสงสินคาไดตรงตามเวลาเสมอ เรามุงมั่นที่จะทำใหแนใจวาทั้งเรา
และพันธมิตรของเราจะไมลาหลังและทำใหเกิดความสำเร็จทางธุรกิจข�้นได” คุณ Shchukina กลาวดวย
วา “ยิ�งไปกวานั้น เรายังตองการทำใหธุรกิจของเรามีความหลากหลายและใหบร�การจัดจางหนวยงาน
ภายนอกในงานโลจ�สติกสและบร�การจัดเก็บสินคาสำหรับบร�ษัทขนาดใหญ เราตองการพัฒนาการขาย
ผานทางออนไลน ขยายพ�้นที่จัดสง รวมถึงเพ��มที่หมายจัดจำหนาย”

“VKT เร��มซื้อรถบรรทุกฮีโนตั้งแตป 2012 ตอนนี้มีรถฮีโนอยู 45 คัน” คุณ Irina Shchukina
ผูอำนวยการบร�หารของ VKT ยังอธิบายวา “ปรัชญาของฮีโนเขากับแนวคิดพ�้นฐานของเราที่เนนเร�่อง
“ความซื่อสัตย, คุณภาพ และประเพณี’ หลักเกณฑสำคัญของเราในการคัดเลือกรถคือคุณภาพของสินคา”
“รถบรรทุกแตละคันขนสงสินคาไปยังรานคา 15 ถึง 20 แหงตอเที่ยว เราดีใจที่ไดนำรถฮีโนมาใชงาน
เพราะรถฮีโนขับสบายและไววางใจได ที่สุดยอดก็คือลูกคาของเราไดรับผลิตภัณฑอาหารตรงเวลา นี่เปน
เหตุผลที่เราใหความสำคัญอยางมากทั้งเร�่องความแนนอนและความนาเชื่อถือในการใชรถ รถบรรทุกฮีโน
แทบไมเคยเสียเลย จ�งไมจำเปนตองซอมแซมเพ��มเติมหร�อเพ��มเวลาการใหบร�การ” คุณ Shchukina ยัง
กลาววา “สิ�งนี้ชวยใหการวางแผนงานและการจัดสงทำไดงาย และชวยใหเราสามารถใหบร�การในระดับ
สูงแกลูกคาได”
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ฮีโนชวยสงเสร�มภาพลักษณแบรนดของบร�ษัทเรา

เว�ยดนาม

ญี่ปุนไดรับความเชื่อถืออยางมากในเว�ยดนาม การนำรถฮีโนมาใชชวยสงเสร�มภาพลักษณแบรนดของ
บร�ษัทเราได ยิ�งไปกวานั้น กฎขอบังคับใหมเกี่ยวกับการบรรทุกเกินพ�กัดที่มีผลบังคับเมื่อป 2015 ทำใหเรา
มุงเนนไปที่รถบรรทุกฮีโนซึ่งมีความแข็งแกรงทนทาน ประหยัด และมีคุณภาพสูง ถาเปร�ยบเทียบกับผูผลิต
รถบรรทุกรายอื่น ผมคิดวาฮีโนเปนผูผลิตระดับท็อปของญี่ปุน นี่เปนเคร�่องพ�สูจนความไววางใจที่เรามี
ตอฮีโน

เว�ยดนามมีแนวชายฝงทะเลยาวจากเหนือจรดใตร�มทะเลจ�นใต ชื่อประเทศมาจากคำสองคำ
ในภาษาเว�ยดนามคือ “เว�ยด” ที่แปลวา “ไกลออกไป” และ “นาม” ที่แปลวา “ทิศใต” จ�งมี
ความหมายตามตัวอักษรวา “ดินแดนที่อยูไกลออกไปทางใต” มีกรุงฮานอย เมืองที่ผสม
ผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมตะวันออก เปนนครหลวง และมีโฮจ�มินห
เปนเมืองศูนยกลางธุรกิจที่คึกคักและเต็มไปดวยตึกระฟา เว�ยดนามมีสภาพอากาศรอนชื้น
และกึ่งรอนชื้น ชวงเวลาดีที่สุดของปคือตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนซึ่งตรงกับ
ฤดูแลง บร�เวณภาคกลางซึ่งเปนที่ตั้งของทาเร�อนานาชาติดานังและเมืองเว นครหลวงเกา มี
ฝนนอย สวนใหญทองฟาปลอดโปรง ธงชาติเว�ยดนามมีชื่อเร�ยกวา “ธงแดงดาวเหลือง”
เปนธงพ�้นสีแดงตรงกลางมีรูปดาวหาแฉกสีเหลือง สีแดงหมายถึงการนองเลือดของเหลา
ผูตอสูในการปฏิวัติ สวนดาวสีเหลืองแสดงถึงความเปนหนึ่งเดียวของกลุมชนกรรมาชีพ
ชาวนา นักว�ชาการ หนุมสาว และทหาร

สาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม

Saigon Beer Transportation
Joint Stock Company
Mr. Nguyen Hoai Bac

รองประธาน

กรุณาติดตามเนื้อหา “เสียงจากเจาของ” ไดที่
เว็บไซตของฮีโน
https://www.hino-global.com/ts/owners_voice/

(ภาษาอังกฤษเทานั้น)
โฮจ�มินหซิตี ศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเว�ยดนาม

แมคาพอคานำผักผลไมสดมาวางขาย

รถฮีโนมีชื่อเสียงในเร�่องการออกแบบที่สวยงามและ
ความสะดวกสบายเมื่อตองขับข�่ในระยะทางไกล
NHAT TRUONG VINH GROUP

Ms. Nguyen Thi Tuyet Le, ผูอำนวยการใหญ

หนึ่งในบร�ษัทในเคร�อ

Nhat Truong Vinh Logistic Joint Stock Company
Mr. Truong Quang Van ผูอำนวยการฝายขนสง

Nhat Truong Vinh Group เปนที่รูจักในฐานะบร�ษัทการคาระดับแนวหนาสำหรับทอโลหะ, โลหะข�้นรูป,
อุปกรณจายน้ำ และอุปกรณปองกันอัคคีภัยทั่วประเทศโดยเฉพาะที่โฮจ�มินห
ในฐานะตัวแทนชั้นเยี่ยมดานการกระจายสินคาของบร�ษัท Maruichi Sun Steel, Hoa Phat, SeAh และ
นำเขาโลหะโดยตรงจากตางประเทศ ทางบร�ษัทหมั่นตรวจกำกับคุณภาพของสินคาและราคาสินคา รวมถึง
การขนสงไปยังพ�้นที่กอสรางตลอดจนโกดังของลูกคา
ความหลากหลายของทิศทางธุรกิจถือเปนยุทธศาสตรระยะยาวของ Nhat Truong Vinh Group ซึ่ง
ดำเนินแนวคิดร�เร��มเร�่องยานพาหนะที่ใชขนสงเพ�่อใหบร�การดีที่สุดแกลูกคา ดวยคติพจนนี้ จ�งไดกอตั้ง
บร�ษัท Nhat Truong Vinh Logistics ซึ่งอยูในเคร�อของ Nhat Truong Vinh Group และไดลงทุนใน
รถบรรทุกติดตั้งอุปกรณเครนกวา 30 คันเพ�่ออำนวยความสะดวกใหกับการลำเลียงสินคาข�้น-ลง โดย
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เราชื่นชมบร�การหลังการขายที่มีคุณภาพสูงของฮีโนมาก สำหรับบร�การซอมแซมนั้น เราไมสามารถ
ประเมินไดเพราะนับตั้งแตนำรถบรรทุกฮีโนมาใช 4 ป ยังไมมีอะไรเสียเลย นี่ถือเปนเคร�่องพ�สูจนวาฮีโนมี
คุณภาพสูง สำหรับแงมุมของฮีโนที่เราคิดวามีคาที่สุดก็คือการฝกอบรมผูขับข�่ คนขับรถบรรทุกตาง
กระตือร�อรนที่ไดเขารวมการฝกนี้ พวกเขาภูมิใจมากที่ไดขับรถฮีโนซึ่งอยูในสภาพดีเสมอ ปลอดภัย และ
ประหยัดน้ำมัน

เราขนสง Saigon Beer ซึ่งครองสวนแบงรอยละ 40 ในตลาดเบียรเว�ยดนาม บร�ษัทนี้กอตั้งมากวา 90 ป
มีสำนักงานใหญอยูที่โฮจ�มินห และมี 3 สาขาทั่วประเทศ เราจัดสง Saigon Beer จากโรงงาน 26 แหงไป
ยัง 63 จังหวัดทั่วเว�ยดนาม
กอนหนานี้ เราใชรถบรรทุกที่ผลิตในจ�น, ฝรั่งเศส, สหรัฐ, รัสเซีย และที่อื่น ๆ แตไดนำรถฮีโนมาใชตั้งแตป
2014 ทุกวันนี้ เรามีรถฮีโน 80 คัน เหตุผลที่เลือกใชรถฮีโนคือ ความตองการเคร�่องดื่มของเราในตลาด
เพ��มข�้นอยางมากจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วชวงป 2014 ถึงป 2015 เราจำเปนตองมี
รถบรรทุกใหม แตในเวลาเดียวกันก็อยากไดแบรนดที่ชวยยกระดับคานิยมองคกรของเราดวย แบรนดของ

คนขับรถบรรทุกบางคนบอกวา “จะไมขับถาไมใชรถฮีโน”

ไดเลือกรถบรรทุกของฮีโนเพ�่อการนี้ ขอไดเปร�ยบของรถบรรทุกฮีโนคือ มีพ�้นที่ภายในกวางขวาง, ทำงาน
ไดอยางราบร�่น และออกแบบหองโดยสารไดอยางหรูหรา นอกจากนี้ สมรรถนะเคร�่องยนตของรถบรรทุก
ฮีโนยังเหมาะกับสภาพการจราจรในเว�ยดนาม ชวยใหการขนสงสินคาประเภทเหล็กและโลหะมีความสะดวก
และประหยัดเชื้อเพลิง ขณะเดียวกันยังชวยสรางประสิทธิภาพสูงสุดเทาที่จะเปนไปไดใหแกธุรกิจ

แตเราก็สามารถขนสงสินคาไดอยางปลอดภัย รักษาคุณภาพของสินคา และถึงที่หมายตรงตามเวลา
คนขับรถบรรทุกของเราวางใจรถฮีโนมาก “สามารถขับรถฮีโนไดเปนความมุงมาดปรารถนาอยาง
หนึ่งของคนขับรถหลาย ๆ คน ดังนั้น Van Cong Thanh จ�งพยายามเปลี่ยนรถบรรทุกทั้งหมดให
เปนรถบรรทุกฮีโน”

ทางบร�ษัทรูสึกพอใจอยางมากกับบร�การหลังการขายของฮีโน รวมถึงบร�การของผูแทนจำหนาย Truong
Long ซึ่งใหทั้งการรับประกันและการสนับสนุนอยางรวดเร็วทุกครั้งที่จำเปน

เราตั้งใจที่จะสงเสร�มคานิยมองคกรดวยการใชรถฮีโนเพ�่อยกระดับ “คุณภาพการใหบร�การลูกคา”
“บร�การคุณภาพสูง” และ “ทัศนคติในการใหบร�การลูกคา” ของบร�ษัทเรา ถาเปนรถฮีโน เราเชื่อวา
เราสามารถดึงดูดทั้งลูกคาและคนทั่วไปดวยการนำเสนอการขนสงคุณภาพสูงสำหรับสินคาคุณภาพ
สูง เราตั้งความหวังไวกับฮีโนนับจากนี้ดวย

จากประสบการณหลายปดานการจัดการงานขนสง คุณ Truong Quang Van ผูอำนวยการฝายขนสง
ของ Nhat Truong Vinh Logistics มีความเชื่อมั่นอยางมากวาฮีโนคือตัวเลือกที่ถูกตอง คณะกรรมการ
บร�หารไดตัดสินใจตามขอเสนอแนะของเขาที่จะลงทุนในรถบรรทุกฮีโน ผลลัพธที่ไดเปนเคร�่องพ�สูจน
คุณภาพและประสิทธิภาพขั้นสูงของฮีโนซึ่งแทบไมเคยเสียหร�อขัดของเลย
ทางบร�ษัทจะใชรถบรรทุกฮีโนในการขนสงตอไป และหวังวาจะยังคงไดรับความรวมมือและการสนับสนุน
ทั้งจากฮีโนและจากผูแทนจำหนาย Truong Long ในอนาคต

Van Cong Thanh TransportationTrading-Services Co., Ltd
Ms. Phan Thi Ngoc Thanh

ผูอำนวยการ

บร�ษัทเราเปนหุนสวนบร�การขนสงและซัพพลายเออรของบร�ษัทชั้นนำทั้งในเว�ยดนามและตางประเทศ
เราขนสงเคร�่องดื่มใหกับหลายบร�ษัท เชน Coca-Cola Beverages Vietnam, ผลิตภัณฑนมของ
Vinamilk, บร�ษัท TTC Bien Hoa – Dong Nai, บร�ษัท Frieslandcampina Vietnam, บร�ษัท
Uniben Joint Stock, บร�ษัท Heineken Vietnam Brewery ฯลฯ จนถึงป 2018 เรามีรถ
ฮีโน 111 คัน
เหตุผลที่บร�ษัทเราเลือกใชรถฮีโนคือ เราตองการทำสัญญาขนสงระยะยาวกับบร�ษัทใหญภายใต
เง�่อนไขที่นาพอใจ แมคาใชจายในการนำรถฮีโนมาใชงานจะคอนขางสูงเมื่อเทียบกับผูผลิตรถรายอื่น
และสงผลกระทบตอคาใชจายดานการขนสง แตลูกคาที่ทำสัญญากับบร�ษัทเราตางยอมรับเร�่องนี้
เพราะลูกคาเองก็ประเมินคาแบรนดฮีโนไวสูงเชนกัน รถฮีโนแข็งแกรงทนทานและปลอดภัยแมใน
สภาพอากาศเลวรายและการขนสงระยะทางไกล ๆ เราเชื่อวาแมเสนทางจะชันหร�อสภาพถนนไมดี
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Hino’s Meister
โมโนซูกูริ : ช่างฝีมือผู้ทุ่มเทชีวิตจิตใจ
ให้กับการสร้างสรรค์งาน
ตลอดชีวิตการท�ำงาน 40 ปีที่ฮีโน่ มอเตอร์ส คุณมาซาชิ ยางิยังคงพัฒนา
ทักษะฝีมือในฐานะช่างผู้เชี่ยวชาญงานขัดเจียร เขาสามารถขัดเจียรด้วย
ความแม่นย�ำระดับ 0.001 มิลลิเมตรโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้าที่ได้
รับการขัดเกลาอย่างดีเลิศจากประสบการณ์นานนับปี นี่เป็นเหตุผลที่ท�ำ
ให้คุณยางิได้รับการยอมรับในฐานะช่างฝีมือร่วมสมัย โดยได้รับรางวัล
“สุดยอดช่างเทคนิค” จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ*
เมื่อปี 2015 ถือเป็น “ช่างผู้เชี่ยวชาญของฮีโน่” อย่างแท้จริง คุณยางิได้
กล่าวถึงการได้รับรางวัลนี้อย่างถ่อมตัวว่า ตอนที่ได้รับรางวัล เขามี
ความรู้สึกที่ผสมปนเปกัน ไม่แน่ใจว่า
ตัวเองสมควรได้รับรางวัลนี้หรือไม่
คุณยางิกล่าวว่าเขารู้สึกขอบคุณ
รุ่นพี่หลาย ๆ คนที่ช่วยสั่งสอน
ท�ำให้เขาได้เรียนรู้หลายสิ่งหลาย
อย่าง เขารู้สึกราวกับว่าตัวเองเป็น
ตัวแทนของรุ่นพี่รับรางวัลนี้

เมื่อถามว่าสิ่งส�ำคัญที่สุดในโมโนซูกูริ (การผลิต) คืออะไร คุณยางิ
ตอบว่า “คือพลังในสถานที่ท�ำงาน, ทีมเวิร์ก, พลังที่เกิดขึ้นในบัดดล”
เขายังอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้คือจุดแข็งของฮีโน่ มอเตอร์ส พร้อมเสริมว่า
โมโนซูกูริ เป็นมากกว่าการผลิตหรือการท�ำให้สิ่งที่ไม่มีรูปทรงเป็นรูปเป็น
ร่างขึ้นมา หากแต่เป็นเรื่องของช่างฝีมือที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการ
สร้างสรรค์งาน แม้จะมีการน�ำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้อย่างต่อเนื่อง
แต่คุณยางิเชื่อว่าพลังของคนยังมีความส�ำคัญมาก

ปัจจุบัน คุณยางิรับผิดชอบการ
ฝึกสอนและฟูมฟักคนรุ่นต่อไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขามุ่งเน้นการ
ฝึกสอนทักษะให้แก่คนที่จะเข้าร่วม
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ซึ่งเป็นสนามแข่งขันทักษะฝึมือของ
หนุ่มสาวอายุไม่เกิน 23 ปี จัดขึ้น
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเฟ้นหาสุดยอด
ผู้มีทักษะในสาขาต่าง ๆ ไปร่วมการ
คุณยางิเกิดที่จังหวัดคานางาวะ
แข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติซึ่ง
หลังเรียนจบชั้นมัธยมปลายก็ได้เข้า
เป็นการแข่งขันระดับโลกจัดขึ้น 2 ปี
ท�ำงานที่ฮีโน่ มอเตอร์ส ในปีที่สอง
ครั้ง ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีทั้ง
ของการท�ำงาน เขาถูกส่งไปส่วน
ที่สถาบันทักษะด้านเทคนิคฮีโน่ คุณโทจิ นากาจิมะ รองผู้อ�ำนวยการสถาบัน (ซ้าย) กับคุณยางิ
พนักงานบริษัทและนักเรียน
งานที่รับผิดชอบงานขัดเจียรและได้ ท�ำงานร่วมกันเพื่อฝึกสอนและฟูมฟักสองตัวแทนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
นักศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา
เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ตั้งแต่ศูนย์
ตอนปลาย มหาวิทยาลัย และโรงเรียนอาชีวะ
เมื่อถามว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้ทุ่มเทเป็นพิเศษให้กับงานขัดเจียร เขาตอบ
เพียงว่า “ได้ต่อกรกับเหล็ก” คุณยางิอธิบายว่าประสาทสัมผัสทั้งห้าและ
แม้ที่ผ่านมา ฮีโน่เคยเข้าร่วมในการแข่งขันด้านทักษะฝีมือ แต่ได้เริ่มความ
การรับรู้ที่เกิดขึ้นเองจากประสบการณ์มีความส�ำคัญมากส�ำหรับงาน
เคลื่อนไหวอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี 2018 ในฐานะหนึ่งในความพยายาม
ขัดเจียร ไม่ว่าจะเป็นสมาธิระหว่างที่กระบวนการใกล้เสร็จสมบูรณ์ ความ
เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยได้รับแรงหนุนจากสองเสาหลัก ได้แก่
ใส่ใจในเรื่องเสียง ประกายไฟ กลิ่น รวมถึงสัมผัสจากนิ้วมือขณะลูบ
“การสร้างทรัพยากรบุคคลต้นแบบให้แก่พนักงานหนุ่มสาว” และ “การ
ฝึกอบรมทักษะฝีมือช่างเทคนิคและบุคคลที่มีทักษะโดดเด่น” เวลานี้ มี
ส�ำหรับคุณยางิ ยังมีอีกหนึ่งรางวัลที่ตราตรึงในความทรงจ�ำไม่ยิ่งหย่อน
เด็กหนุ่มอนาคตไกลอายุ 19 ปีสองคนได้รับคัดเลือก ด้วยค�ำชี้แนะของ
ไปกว่ารางวัล “สุดยอดช่างเทคนิค” อันทรงเกียรติจากกระทรวง
สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ นั่นคือรางวัลจากกระทรวง
ศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ได้รับเมื่อปี
2003 จากการน�ำเสนอแนวคิดที่จะเปลี่ยนกระบวนการรับรู้ที่เกิดขึ้นเอง
จากประสบการณ์ให้ปรากฏเป็นตัวเลข เขาได้ประดิษฐ์อุปกรณ์จับยึด
ชิ้นงานที่ไม่ว่าคนมากประสบการณ์หรือคนที่เพิ่งเข้ามาท�ำงานก็สามารถ
ท�ำให้งานละเอียดแม่นย�ำได้พอ ๆ กันในเวลาใกล้เคียงกัน คุณยางิ
กล่าวว่าความคิดของเขาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นได้ก็ด้วยทีมเวิร์ก และได้กล่าว
ฟูมิยะ ซูงิโมโตะ
นัตสึกิ มาซูดะ
ยกย่องความส�ำเร็จนี้ว่าท�ำให้เขาทั้งมีความสุขและภาคภูมิใจ
*รางวัล “สุดยอดช่างเทคนิค”: จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1967 เพื่อมอบให้แก่ผู้มีทักษะโดดเด่น ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าในสาขานั้น ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเป้าหมายส�ำหรับช่างฝีมือตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่
ปรารถนาจะเป็นช่างฝีมือ และเพื่อยกระดับฐานะรวมถึงมาตรฐานทักษะของช่างฝีมือ
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เหล่าผู้ฝึกสอนรวมถึงคุณยางิ ทั้งคู่ได้ขัดเกลาทักษะของตัวเอง ได้รับ
ความรู้ และมีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละวัน
เมื่อถามถึงความคาดหวังที่มีต่อคนทั้งสอง คุณยางิตอบว่า “ทั้งคู่พัฒนา
ทักษะฝีมืออย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ถึงระดับที่สามารถสู้กับผู้เข้าแข่งขันจาก
ทั่วโลกได้” พร้อมกล่าวด้วยความมุ่งมั่นจริงจังว่า “ผมอยากท�ำให้ขีด
ความสามารถของพวกเขาพัฒนาขึ้นในปีครึ่งถึงสองปีข้างหน้าเพื่อที่ว่า
ทั้งสองคนจะสามารถลงสนามแข่งขันระดับโลกได้”
สุดท้ายนี้ เราได้ขอให้คุณยางิกล่าวถึงมุมมองความคิดที่มีต่อฮีโน่
มอเตอร์ส ซึ่งก็ได้รับค�ำตอบว่า
“ผมอยากเห็นฮีโน่ผลิตรถบรรทุกและรถโดยสารที่เป็นมิตรกับผู้คน อยาก
ให้เป็นบริษัทที่เป็นมิตรกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฮีโน่ มอเตอร์ส”

เสียงจากศิษย์ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ
“พูดตามตรง แรก ๆ ผมไม่มั่นใจเลย ตอนเรียนอยู่ที่สถาบันทักษะ
ด้านเทคนิคฮีโน่ ความสามารถของผมไม่ได้โดดเด่นเมื่อเทียบกับ
10 คนที่เรียนงานขัดเจียรด้วยกัน การได้รับเลือกให้เข้าร่วมการ
แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติท�ำให้ผม
ทั้งประหลาดใจทั้งไม่มั่นใจในเวลาเดียว
กันแต่ก็รู้สึกสนใจ เวลานี้ผ่านมาหลาย
เดือนแล้ว ผมรู้เลยว่าทั้งวิธีคิดและวิธี
มองหลายสิ่งหลายหลายอย่างเปลี่ยน
ไป ทักษะเชิงเทคนิคก็ดีขึ้น ผมคิดว่า
ตัวเองสามารถเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติซึ่งเป็นสนามแข่งที่
ฟูมิยะ ซูงิโมโตะ
เฟ้นหาคนเก่งที่สุดในญี่ปุ่นได้ครับ”

มาซาชิ ยางิ

ช่างผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลสากล
บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส

ภาพของคุณยางิในพิธีรับรางวัล “สุดยอดช่างเทคนิค”

ฝ่ายวัสดุวิศวกรรม

“คุณยางิคอยชวนคุยสบาย ๆ ระหว่าง
ท�ำงาน คอยถามว่าพวกเราว่าท�ำงาน
เป็นยังไงบ้าง ผมว่าเขาเป็นครูที่ดีมาก
รู้สึกได้จริง ๆ ว่าเขาท�ำงานหนักเพื่อ
ฝึกสอนเราสองคน ผมตั้งใจท�ำทุกวัน
อย่างเต็มที่ที่สุดต่อไปเพื่อให้สามารถ
ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน
แห่งชาติในอีกสองปีครึ่งข้างหน้าได้
นัตสึกิ มาซูดะ
หลังจากนั้น ผมวางแผนจะกลับมาที่ ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต
ฮีโน่และใช้ทักษะฝีมือที่ได้เรียนมาในการ เครื่องมือและแม่พิมพ์
ท�ำงานครับ”

ใบประกาศเกียรติคุณและป้ายรางวัล “สุดยอดช่างเทคนิค”

ใบประกาศเกียรติคุณและเหรียญรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ
วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

สถาบันทักษะด้านเทคนิคฮีโน่: สถาบันนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของฮีโน่ รับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นทั้งชายและหญิงเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา 3 ปี หลังจบหลักสูตร จะได้รับการบรรจุให้เข้าท�ำงานในส่วนงาน
ต่าง ๆ ของฮีโน่ มอเตอร์ส โดยหลักเป็นงานด้านการผลิต

กรุณาติดตามเนื้อหา “ช่างผู้เชี่ยวชาญของฮีโน่” ได้ที่เว็บไซต์ของฮีโน่
https://www.hino-global.com/corp/hino_cares/index.html

(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
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HINO TEAM SUGAWARA ควา
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เคร�่องยนตไมถึง 10 ลิตรในสนามแขงดาการ แรลลี่ 2019

HINO TEAM SUGAWARA ลงสนามแขงดาการ แรลลี่ 2019 ที่ประเทศเปรู
ระหวา งวันที่ 6 ถึง 17 มกราคม ดวยรถบรรทุก HINO500 ซีร�ย 2 คัน ใน
ประเภทรถบรรทุกนั้น คุณเทรูฮิโตะ ซูงาวาระไดใชทั้งทักษะดา นการขับข�่และ
ประสบการณมากมายในสนามแขงแรลลี่ บวกกับกลยุทธท ี่ใหรถบรรทุก
ขนาดกลาง HINO500 ซีร�ย นำทางรถหมายเลข 2 จ�งสามารถทำเวลารวม
อยูในอันดับที่ 9 และควา ชัยชนะสมัยที่ 10 ติดตอกันในรุนความจ�เคร�่องยนต
ไมถ ึง 10 ลิตร

Hino
Red
Dolphins
รักบี้คลับซึ่ง โกลบอลเว็บไซตของฮีโน
กอตั้งข�้นเมื่อป 1950 เปนทีมกีฬาสำคัญของฮีโน มอเตอรส
อัพเดทแลว มีมุมของที่ระลึกดวย อยาพลาด
และเลนในลีกสูงสุดของญี่ปุนโดยไดรับการสนับสนุนอยาง
แข็งขันจากเมืองฮีโน

เขาไปเยี่ยมชมใหได
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