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เข้าไว้ในเทคโนโลยีและผสานเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ นับตั้งแต่เราได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโตโยต้า กรุ๊ป ก็มีข้อดีที่

สามารถสร้างมาตรฐานเทคโนโลยีความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

น�าเทคโนโลยีความปลอดภัยรวมถึงชิ้นส่วนที่พัฒนาขึ้นเพื่อรถยนต์โดยสาร

มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้กับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ด้วย

ยานยนต์และระบบความปลอดภัยก่อนการชนช่วยป้องกันไม่ให้รถบรรทุก

พลิกคว�่าหรือลื่นไถลขณะเข้าโค้ง ตัวเซ็นเซอร์มอนิเตอร์จะคอยตรวจจับ 

ความสัมพันธ์ของระยะห่างระหว่างตัวรถกับความต่างของความเร็วสัมพัทธ์ 

รวมถึงมีระบบเตือนผู้ขับขี่ในสถานการณ์ที่อาจต้องใช้ความระมัดระวัง 

เป็นพิเศษ

ถัดมาคือเทคโนโลยีความปลอดภัยด้านการชนซึ่งได้รับการออกแบบโดยมุ่ง 

ที่จะลดความเสียหายขณะเกิดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด รถบรรทุกฮีโน่ติดตั้ง

อุปกรณ์ป้องกันการมุดใต้ท้องรถเพื่อป้องกันไม่ให้รถที่เตี้ยกว่า เช่น รถยนต์

นั่งทั่วไป ไถลเข้าไปใต้ท้องรถบรรทุกหากเกิดการชนปะทะ นอกจากนี้ห้อง

โดยสารยังได้รับการออกแบบเสริมความแข็งแกร่งให้ท�าหน้าที่เสมือนเกราะ

ป้องกันเครื่องยนต์ ทั้งยังช่วยรักษาพื้นที่รอดชีวิตด้วยการป้องกันไม่ให ้

ห้องโดยสารยุบตัวจากแรงกระแทกเมื่อชนกับรถขนาดใหญ่ 

ถาม ฮีโน่มีจุดแข็งด้านความปลอดภัยที่ไม่แพ ้
บริษัทอื่นไหม

จุดส�าคัญอย่างหนึ่งคือแนวทางเบื้องต้นที่เราใช้ผลิตยานยนต์ เรามีนโยบาย 

ในการสร้างมาตรฐานเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ล่าสุดให้กับรถของเราและ

ส่งเสริมการเผยแพร่เทคโนโลยี เราไม่ต้องการให้ความปลอดภัยเป็นเพียงตัว

เลือกเสริม แต่อยากให้เข้าไปอยู่ในวัฒนธรรม เราพยายามน�าเสนอเทคโนโลยี

ความปลอดภัยให้แก่ลูกค้ามากที่สุดและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ด้วยการพัฒนาสินค้าและท�าให้สินค้านั้นออกสู่ตลาดเร็วที่สุด เราเชื่อว่าเราไม่

เพียงขัดเกลาเทคโนโลยีของตัวเอง แต่ยังผนวกรวมเสียงตอบรับจากลูกค้า

ความปลอดภัยของรถบรรทุกและรถโดยสาร 
คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสังคม

ถาม อันดับแรก ช่วยเล่าถึงแนวคิดพื้นฐานเมื่อพูดถึง 
ความปลอดภัยที่ฮีโน่ มอเตอร์ส

ในฐานะยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถโดยสารต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสาร

จ�านวนมาก ส�าหรับรถบรรทุก แม้จะมีคนอยู่ในรถไม่มาก แต่ด้วยขนาดและ 

น�้าหนัก หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงได้  

ด้วยเหตุนี้ จึงคิดว่าความปลอดภัยของรถบรรทุกและรถโดยสารเป็นเรื่องที่

ต้องให้ความส�าคัญสูงสุด

ถาม ช่วยเล่าถึงแนวคิดริเริ่มที่ฮีโน่ก�าลังด�าเนินการเพื่อรับประกัน
ความปลอดภัย

เราก�าหนดเป้าหมายในการท�าให้ “ตัวเลขผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นศูนย์” และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราก�าลังรวบรวม

ฮีโน่ มอเตอร์สเชื่อว่าในฐานะผู้ผลิตยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ทางบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการท�าให้รถบรรทุกและ
รถโดยสารทุกคันที่ผลิต มีความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ฮีโน่พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยควบคู่ไปกับ
จัดกิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมความปลอดภัยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส�าหรับบทความพิเศษนี้ เราได้พูดคุยกับคุณเคอิจิ คิตาซา
วะ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านเทคนิค ซึ่งรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยของฮีโน่ เพื่อจะได้ทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญา
เบื้องหลังและเข้าใกล้ประเด็น “ความปลอดภัย” ที่ฮีโน่ให้ความส�าคัญสูงสุด

ข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุทั้งบนท้องถนนทั่วไปและบน

ทางด่วน และจะด�าเนินมาตรการต่าง ๆ โดยอ้างอิงผลที่ได้ การส่งเสริมใน

เรื่องเทคโนโลยียานยนต์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะป้องกันอุบัติเหตุได้  

ที่ฮีโน่ เราเชื่อว่านอกจากจ�าเป็นต้องด�าเนินแนวทางแบบบูรณาการประสาน

กันทุกส่วนให้สอดคล้องกับยานยนต์แล้ว ยังต้องรับมือด้านสาธารณูปโภค

พื้นฐาน ตัวผู้ขับขี่ รวมถึงการจัดการดูแลการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

เราด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์บริการลูกค้าของเรา เช่น จัดการฝึกอบรม

ด้านความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมทักษะและความตระหนักรู้ของผู้ขับขี่ เรา

ด�าเนินการไม่เฉพาะในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงที่ต่าง ๆ เช่น มาเลเซียและ 

ลาตินอเมริกา

ถาม ช่วยอธิบายแนวคิดเรื่องความปลอดภัยเชิงป้องกันและความ
ปลอดภัยด้านการชน

ครับ อันดับแรก ความปลอดภัยเชิงป้องกันเกี่ยวข้องกับระบบและเทคโนโลยี

เตือนภัยที่ได้รับการออกแบบให้แจ้งเตือนผู้ขับขี่และช่วยควบคุมรถให้สามารถ

หลีกเลี่ยงสถานการณ์อันตราย เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบควบคุมเสถียรภาพ 

เคอิจิ คิตาซาวะ 
ที่ปรึกษาอาวุโสด้านเทคนิค
บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส

ไม่มีอะไรส�าคัญไปกว่าเทคโนโลยีความปลอดภัย 

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

Special Feature: Safety Technology in Hino Vehicles



Truck platooning at HAMURA proving ground

Hino’s Approach for Automated Driving Technology Development 

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.
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เพื่อให้เกิด “รถบรรทุกและรถโดยสารที่ท�าได้มากกว่า”

ถาม มีด้านไหนบ้างที่คุณก�าลังคิดที่จะพัฒนาให้แข็งแกร่งหรือส่ง
เสริมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุจราจรเป็นศูนย์

ถึงจะก�าลังท�างานเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล�้าสมัยและท�าให้เกิด

การขับขี่อัตโนมัติ แต่เราก็ต้องการเผยแพร่เทคโนโลยีที่ได้รับการคิดค้น

พัฒนาในญี่ปุ่นไปทั่วโลก ผมอยากเผยแพร่การควบคุมรถขับเคลื่อนได้เอง 

ให้ใช้กับรถที่ต้องท�างานในพื้นที่จ�ากัด อย่างเช่น รถแทรกเตอร์ตามท่าเรือ,  

รถโดยสารประจ�าทางด่วนพิเศษ (BRT) รวมถึงรถบรรทุกเหมืองแร่ตามที ่

ต่าง ๆ ทั่วโลก เราก�าลังรวบรวมข้อมูลและรับฟังเสียงของลูกค้าด้วยความ

ตั้งใจ ควบคู่ไปกับการท�างานเพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยี

ถาม ช่วยเล่าถึงความส�าคัญของแนวคิดริเริ่มเรื่องการขนส่งด้วย
ขบวนรถไร้คนขับที่กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ

อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเสนอ และเทคโนโลยีลักษณะใดบ้างที่ก�าลังพัฒนาอยู่

ถ้าให้พูดง่าย ๆ ขบวนรถไร้คนขับหมายถึงรถหลายคันขับเรียงตามกันเป็นแถว

หรือขับอยู่ใกล้กัน แม้จะยังเป็นเรื่องยากในเชิงเทคนิคที่จะรับมือกับประเด็น  

เช่น เวลามีของร่วงหล่นหรือเวลามีรถคันอื่นเข้ามาแทรกกลาง แต่เราก�าลังใช้ 

AI เข้ามาควบคุมและก้าวไปข้างหน้าเพื่อเอาชนะประเด็นเหล่านี้ไปทีละประเด็น

ในขั้นแรกของการใช้งาน คนขับจะขับเรียงตามกันไป คันที่น�าหน้าจะสื่อกับคัน

ที่ตามมาข้างหลังทั้งเรื่องความเร็ว การเร่งเครื่อง และการเบาคันเร่ง ท�าให ้

รถที่อยู่ข้างหลังสามารถรักษาระยะห่างและความเร็วได้อย่างคงที่ ช่วยเพิ่ม

การประหยัดเชื้อเพลิงได้มากและปรับปรุงการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ เรายัง

ก�าลังพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ในทิศทางด้านข้างโดย

ใช้ระบบดึงกลับเข้าเลนอัตโนมัติซึ่งจะช่วยให้รถอยู่ในเลนตัวเองอย่างต่อเนื่อง

โดยอัตโนมัติ รถในระบบนี้จะขับต่อกันโดยอัตโนมัติ แม้มือคนขับจะอยู่ที ่

พวงมาลัยตลอดเวลา แต่เราเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยลดความเหนื่อย

ล้าของคนขับได้มาก 

ในขั้นที่สองนั้น คนขับรถคันข้างหลังจะไม่ต้องขับเอง เพียงแค่คอยเฝ้าสังเกต

อยู่ในรถ แต่จะผลัดกันขับขึ้นไปอยู่หัวแถว การสลับสับเปลี่ยนอย่างสม�่าเสมอ

ลักษณะนี้มีเป้าหมายเพื่อลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ ท�าให้การขับขี่ระยะ

ทางไกลมีความปลอดภัยมากขึ้น และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านโลจิสติ

กส์ด้วย ส�าหรับขั้นสุดท้าย คือการเดินรถอัตโนมัติ รถ 3 คันสามารถแล่นโดย

ไม่ต้องมีคนควบคุม เฉพาะรถคันหน้าสุดเท่านั้นที่จะมีคนขับนั่งอยู่ เพราะการ

ตัดสินใจของคนยังเป็นสิ่งจ�าเป็นหากเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดขึ้น เช่น มีของ 

ร่วงหล่นลงไปที่ถนน หรือรถคันหลังตามคันหน้ามาดีหรือเปล่า ประเด็น

ท้าทายส�าคัญคือจะจัดการระบบให้มีความปลอดภัยได้อย่างไร ในขณะที่ม ี

รถคันอื่นวิ่งอยู่บนท้องถนนด้วย 

ไม่มีอะไรส�าคัญไปกว่าเทคโนโลยีความปลอดภัย 

จากคนที่เป็นกุญแจหลักสู่เทคโนโลยีขับขี ่
อัตโตมัติด้วย AI

ถาม ช่วยเล่าสิ่งที่คุณท�าเกี่ยวกับการขับขี่อัตโนมัติที่ก�าลังเป็นที่
จับตามองในสังคม 

ในญี่ปุ่น เทคโนโลยีการขับขี่ที่ล�้าสมัยค่อย ๆ แพร่ขยายออกไป จ�านวน

อุบัติเหตุลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง แต่ร้อยละ 90 ของอุบัติเหตุเกิดจากความ 

ผิดพลาดของคน เทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติจะช่วยลดอุบัติเหตุได้มาก  

อีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับยานยนต์เชิงพาณิชย์คือเรื่อง

ขาดแคลนคนขับรถ เวลานี้ทั้งในญี่ปุ่นและที่อื่น ๆ คนขับรถที่เป็นคนหนุ่มสาว 

มีจ�านวนน้อยลง การหาคนขับรถให้ได้ในจ�านวนที่เพียงพอจะกลายเป็นเรื่อง

ยากในอนาคต นอกจากนี้การขอใบอนุญาตขับรถเพื่อขนส่งสินค้าก็เป็นเรื่อง

ล�าบาก คิดว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อเช่นกัน

อีกด้านหน่ึง ผู้คนจ�านวนมากใช้รถในการเดินทาง เม่ือคนสูงอายุเลิกขับรถ 

จ�านวนผู้ใช้บริการรถโดยสารก็จะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าการขาดแคลนคนขับรถส่ง 

ผลให้รถโดยสารท่ีออกให้บริการได้มีจ�านวนน้อยลง เร่ืองน้ีย่อมส่งผลกระทบ

ในเชิงลบอย่างมากต่อสังคม เราเช่ือว่าเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติคือค�า

ตอบส�าหรับปัญหาน้ี ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจเข้ามาท�าหน้าท่ีแทน 

คนขับรถได้ เราเชื่อว่าเร่ืองน้ีมีความเป็นไปได้ส�าหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์

มากกว่า ส่วนหนึ่งเพราะมีเส้นทางเดินรถที่ค่อนข้างชัดเจน แน่นอนว่าสินค้า

ในรถบรรทุกและจ�านวนผู้โดยสารในรถโดยสารไม่คงที่ จึงเกิดความยาก

ล�าบากในการควบคุมรถซ่ึงต้องสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของน�้าหนัก 

เราจ�าเป็นต้องยกระดับเทคโนโลยีนี้ผ่านการจ�าลองสถานการณ์ ใช้ข้อมูล

การขับข่ีท่ีแท้จริง แล้วให้ AI เรียนรู้ แต่ถึงยังไงคนก็ยังคงเป็นปัจจัยท่ีขาด 

ไม่ได้ เพราะคนจะต้องรับผิดชอบป้อนความรู้ให้กับ AI

ถาม สุดท้ายนี้ ไม่ทราบว่ามีข้อความหรือมีสิ่งใดที่อยากแบ่งปัน 
กับสมาชิกฮีโน่ กรุ๊ปทั่วโลกหรือไม่

เพื่อที่จะท�าให้สโลแกนของฮีโน่ที่ว่า “รถบรรทุกและรถโดยสารที่ท�าได้

มากกว่า” เป็นรูปเป็นร่างและเป็นจริงขึ้นมา เรายังคงพัฒนาเทคโนโลยีที่ล�้า

สมัยรวมถึงเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยตัวเองเพื่อการขนส่งที่ปลอดภัยและ 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรามีความตั้งใจเต็มเปี่ยมที่จะเร่งการพัฒนาเพื่อให้

สามารถน�าเสนอเทคโนโลยีนี้ให้แก่ลูกค้าทั่วโลกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ

ความร่วมมือและการอุปถัมภ์ของทุกท่านครับ

ฮีโน่จัดการฝกึอบรมด้านความปลอดภัยผู้ขับขี่ส�าหรับลูกค้าเมื่อปี 2005 ปัจจุบัน การฝกึอบรม
ลักษณะนี้ก็ยังคงจัดขึ้นทั้งที่มาเลเซีย ลาตินอเมริกา และที่อื่น ๆ

ประมวลผลภาพส�าหรับการเรียนรู้เชิงลึกของ AIผู้ผลิตยานยนต์เชิงพาณิชย์ของญี่ปุ่น 4 รายทดสอบระบบขบวนรถบรรทุกไร้คนขับบนทางด่วน
ในญี่ปุ่นเมื่อเดือนมกราคม ปี 2018

วิเคราะห์แบบจ�าลองการขับเคลื่อนด้วยตัวเอง 

Special Feature: Safety Technology in Hino Vehicles
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ฮีโน�ช�วยให�มั่นใจได�เสมอเร�่องการขนส�งที่ตรงต�อเวลา ปรัชญาที่อยู�ในแนวเดียวกับฮีโน�อย�างใกล�ชิด

มุ�งหวังที่จะขยายธุรกิจไปพร�อมกับฮีโน�

Sladkaya Zhizn Plus, LLC
Mr. Alexander Savinov

หัวหน�าฝ�ายขนส�ง

กรุณาติดตามเนื้อหา “เสียงจากเจ�าของ” ได�ที่

เว็บไซต�ของฮีโน�

(ภาษาอังกฤษเท�านั้น)

รัสเซียเป�นประเทศที่มีอาณาบร�เวณทอดยาวจากเอเชียถึงยุโรป เจร�ญรุ�งเร�องมาตั้งแต�

ราชวงศ�โรมานอฟ หลังสิ�นสุดการปกครองระบอบเผด็จการโดยพรรคการเมืองเดียว รัสเซีย

ยังคงก�าวหน�าและพัฒนาอย�างต�อเนื่องภายใต�เศรษฐกิจระบบตลาด รัสเซียมีพ�้นที่ 

17,098,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 11 เขตเวลา มีสภาพภูมิอากาศแบบภาคพ�้นทว�ป

ที่มีเอกลักษณ� นอกจากอุณหภูมิที่แตกต�างกันอย�างมากระหว�างฤดูร�อนกับฤดูหนาวแล�ว ยัง

แตกต�างกันอย�างมากระหว�างกลางวันกับกลางคืน และด�วยอาณาบร�เวณที่กว�างใหญ�

ไพศาล แต�ละภูมิภาคจ�งมีสภาพอากาศแตกต�างกัน ช�วงฤดูหนาวที่หนาวเหน็บในไซบีเร�ย 

อุณหภูมิอยู�ที่ต่ำกว�า -20 องศาเซลเซียสติดต�อกันหลายวัน ธงชาติรัสเซียมี 3 แถบสี สีขาว

แสดงถึงความสูงส�งสง�างามและความเป�ดเผยจร�งใจ สีน้ำเง�นหมายถึงเกียรติศักดิ์และ

ความบร�สุทธิ์ ส�วนสีแดงคือความรักและความหาญกล�า ธงนี้ได�รับการนำกลับมาใช�เป�น

ธงชาติเมื่อป� 1991

เครมลิน มาตร�ออซคา

ประวัติของกลุ�มบร�ษัท Elinar เร��มเมื่อป� 1879 Elinar เร��มต�นธุรกิจที่หมู�บ�านอเตปเซโวโดยพ�อค�านามว�า 

I.I. Aleshin ซึ่งได�ก�อตั้งโรงงานเล็ก ๆ ผลิตกระดาษหุ�มห�อ โรงงานแห�งนี้เป�นรากฐานของการสร�าง 

Elinar ในป�จจ�บัน วันเวลาผ�านไปพร�อมกับการพัฒนา ความทันสมัย และการขยายกิจการ รวมถึงโรงงาน

ใหม�และสาขาหลายแห�งในประเทศต�าง ๆ ทั่วโลก ผ�านมากว�า 140 ป� บร�ษัทได�เติบโตเป�นบร�ษัทโฮลดิง

ระหว�างประเทศด�านเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ� ดำเนินธุรกิจ 3 ด�านหลัก ได�แก� อุตสาหกรรม (ผลิต

ภัณฑ�ไฟฟ�า, ไฟเบอร�กลาส, ผลิตภัณฑ�พลาสติก, วัสดุหุ�มห�อ), การเกษตร (สัตว�ป�ก, ปศุสัตว� และการ

ผลิตพ�ช) และการพัฒนา (กลุ�มบร�ษัท Elinar กำลังพัฒนาโครงการขนาดใหญ�ในภูมิภาคมอสโก, เขต

อุตสาหกรรมโคโตโว, นิคมอุตสาหกรรมโรซห�เดสต�โว, ให�เช�าที่พักและสถานที่ด�านอุตสาหกรรม รวมถึง

ขายแปลงที่ดิน) ทางบร�ษัทกำลังพัฒนาอย�างแข็งขันในป�จจ�บัน การขนส�งที่ดำเนินการโดย Elinar LLC 

บร�ษัทเคร�อ Elinar ถือเป�นส�วนประกอบที่มีความสำคัญอย�างยิ�งต�องานในกลุ�มบร�ษัท

“บร�ษัทเราขนส�งเนื้อไก�โดยต�องส�งให�ถึงศูนย�เคร�อข�ายโลจ�สติกส�ตั้งแต�เช�าตรู� จะล�าช�าไม�ได�เพ�่อรักษา

ความสดใหม� เราสายไม�ได�เลย” คุณ Yury Borisenko ผู�อำนวยการ Elinar LLC ยังกล�าวว�า 

“รถบรรทุกฮีโน�ไว�ใจได�จร�ง ๆ เร�่องนี้สำคัญกับเรามาก เวลานี้ เรามีรถบรรทุกฮีโน� 26 คัน แต�ละคันว��ง

วันละประมาณ 300 กิโลเมตร”

การได�จับมือเป�นพันธมิตรกับฮีโน�ช�วยให� Elinar มีรถที่เชื่อถือได� คุณ Yury Borisenko กล�าวว�า 

“รถบรรทุกฮีโน�ไม�เคยมีป�ญหาเสียหร�อขัดข�องเวลาใช�งานจร�ง” และว�า “นอกเหนือจากเร�่องนี้ ฮีโน�ยังเป�น

ส�วนหนึ่งของโตโยต�า กรุ�ป และรถโตโยต�าก็เป�นที่รู�กันดีในรัสเซียเร�่องความแข็งแกร�งทนทานและคุณภาพที่

เป�นเลิศซึ่งสำคัญกับเรามาก”

ฝ�ายบร�หารระดับสูงของ Elinar ยังให�ความสำคัญอย�างมากเร�่องเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย “เราพยายามสร�าง

ความเป�นไปได�ให�กับการผลิตและการจัดจำหน�ายผลิตภัณฑ�ที่สามารถแข�งขันได�ทั่วโลก โดยมุ�งเน�นการใช�

เทคโนโลยีล้ำสมัยในการพ�จารณาแนวโน�มการพัฒนาบร�ษัท เราอยากใช�สุดยอดเทคโนโลยีระดับโลกด�าน

ยานยนต�เพ�่อการพาณิชย� และฮีโน�ก็มีเทคโนโลยีพวกนี้” คุณ Yury Borisenko ยังกล�าวด�วยว�า “แต�ที่

เหนือไปกว�านั้นคือ ผู�แทนจำหน�ายของฮีโน�มีความตั้งใจมากและไม�เคยขาดการติดต�อกับเรา คอยถามไถ�ว�า

เรามีป�ญหาหร�อมีอะไรขัดข�องหร�อเปล�า ฮีโน�นำเสนอการสนับสนุนขั้นสูงอย�างเต็มที่หากเกิดอะไรข�้นกับ

รถฮีโน� ช�วยให�เรารู�สึกเบาใจ ผู�แทนจำหน�ายของฮีโน�มีความเป�นมืออาชีพมาก เรารู�สึกว�าความสัมพันธ�กับ

ผู�แทนจำหน�ายของฮีโน�ก�อให�เกิดผลดีซึ่งกันและกัน”

Elinar ซึ่งกำลังมุ�งไปข�างหน�า จะพัฒนาธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ�เนื้อต�อไป “นี่หมายความว�าเราจะต�อง

ขนส�งในปร�มาณที่มากข�้น” คุณ Yury Borisenko กล�าวด�วยว�า “แต�ต�องไม�ลืมว�าค�าใช�จ�ายด�านการ

ขนส�งส�งกระทบโดยตรงต�อราคาของผลิตภัณฑ� เราหวังว�าฮีโน�ซึ่งเป�นพันธมิตรที่มีค�าของเรา จะช�วยให�เรา

รักษาความสามารถด�านการแข�งขัน ควบคู�ไปกับให�ความช�วยเหลือและสนับสนุนเราทั้งเร�่องราคาและ

เร�่องอื่น ๆ ต�อไป”

สหพันธรัฐรัสเซีย

สหพันธรัฐรัสเซีย

Elinar, LLC
Mr. Yury Borisenko
ผู�อำนวยการ

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

Sweet Life คือบร�ษัทโฮลดิงขนาดใหญ� เชี่ยวชาญด�านการจัดส�งผลิตภัณฑ�อาหารและเคร�่องดื่ม ให�

บร�การลูกค�า 7,000 รายผ�านร�านสาขา 3,000 แห�ง ด�วยการจัดส�งเดือนละ 33,000 ครั้ง โดยใช�ทั้ง

รถบรรทุกขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ�

“ในฐานะบร�ษัทขนส�ง รถบรรทุกช�วยให�เราบรรลุเป�าหมายในแต�ละวันได� เราจำเป�นต�องมีรถบรรทุกที่ดี

ที่สุดเพ�่อมอบสิ�งที่สุดที่สุดให�กับลูกค�าของเรา” คุณ Alexander Savinov หัวหน�าฝ�ายขนส�งของ 

Sweet Life อธิบายว�า “เวลานี้ เรามีรถ HINO300 Series อยู� 150 คัน”

“เนื่องจากรถบรรทุกแต�ละคันต�องว��งเฉลี่ยวันละ 1.5 รอบ ความสบายในการขับข�่และความไว�วางใจ

จ�งเป�นเร�่องสำคัญ คนขับรถของเราพอใจที่ได�ขับรถบรรทุกฮีโน�เพราะรถฮีโน�ขับสบาย” คุณ Savinov 

ยังกล�าวว�า “รถบรรทุกฮีโน�ยังเป�นหนึ่งในสิ�งที่วางใจได�มากที่สุดเพราะไม�ต�องกังวลเร�่องระบบ

เชื้อเพลิงซึ่งเป�นเร�่องที่เกิดข�้นไม�เว�นแต�ละวันในรัสเซีย”

คุณ Savinov ยังอธิบายว�า “การที่ฮีโน�เป�นส�วนหนึ่งของโตโยต�า กรุ�ปถือเป�นข�อได�เปร�ยบสำหรับ 

Sweet Life เช�นกันเพราะโตโยต�ามีชื่อเสียงในรัสเซียทั้งเร�่องคุณภาพและความทนทาน”

นับตั้งแต�ซื้อรถบรรทุกฮีโน�คันแรกเมื่อป� 2012 Sweet Life พ�งพอใจกับต�นทุนการเป�นเจ�าของ 

“รถบรรทุกฮีโน�นำเสนอประสิทธิภาพต�อต�นทุนที่ดีเลิศ เพราะช�วยให�มีค�าใช�จ�ายน�อยลงทุกกิโลเมตร

ที่ใช�งาน” คุณ Savinov ยังกล�าวว�า “ยิ�งไปกว�านั้น ผู�แทนจำหน�ายของฮีโน�ยยังช�วยเราหาอู�ซ�อม

บำรุงที่เหมาะสม ถือเป�นโบนัสอย�างแท�จร�ง”

Sweet Life มุ�งที่จะขยายธุรกิจให�เติบโตด�วยการดึงดูดความสนใจของลูกค�าใหม�ในตลาดและ

ภูมิภาคใหม� ๆ คุณ Savinov กล�าวว�า “เราค�อนข�างแน�ใจว�าเราจะเติบโตได�ด�วยรถบรรทุกที่มีอยู� เรา

ยังวางแผนจะหารถมาทดแทนรถรุ�นเก�า ดังนั้น ฮีโน�จะมีความสำคัญกับเรามากข�้น” พร�อมกล�าว

ว�า “เราแค�กำลังรอให�ฮีโน�นำบร�การเทเลแมติกส�มาใช�กับรถบรรทุกของฮีโน� เรายินดีเป�นบร�ษัทแรกที่

ทดลองใช�บร�การนี้” 

VKT จัดส�งผลิตภัณฑ�อาหารให�กับร�านสาขาทั้งร�านเล็กร�านใหญ� โดยจัดส�งสินค�าให�กับร�านค�าปลีกใน

เขตนิชนี นอฟโกรอด และเขตสหพันธ�ปร�โวลช�สกี มา 27 ป�ตั้งแต�ป� 1992 ในอดีต ทางบร�ษัทเคยใช�รถที่

ผลิตในรัสเซีย แต�เนื่องจากธุรกิจเร��มเติบโตข�้น จ�งตัดสินใจลงทุนซื้อรถบรรทุกจากต�างประเทศเพราะมี

คุณภาพดีกว�า

“VKT เร��มซื้อรถบรรทุกฮีโน�ตั้งแต�ป� 2012 ตอนนี้มีรถฮีโน�อยู� 45 คัน” คุณ Irina Shchukina 

ผู�อำนวยการบร�หารของ VKT ยังอธิบายว�า “ปรัชญาของฮีโน�เข�ากับแนวคิดพ�้นฐานของเราที่เน�นเร�่อง 

“ความซื่อสัตย�, คุณภาพ และประเพณี’ หลักเกณฑ�สำคัญของเราในการคัดเลือกรถคือคุณภาพของสินค�า” 

“รถบรรทุกแต�ละคันขนส�งสินค�าไปยังร�านค�า 15 ถึง 20 แห�งต�อเที่ยว เราดีใจที่ได�นำรถฮีโน�มาใช�งาน

เพราะรถฮีโน�ขับสบายและไว�วางใจได� ที่สุดยอดก็คือลูกค�าของเราได�รับผลิตภัณฑ�อาหารตรงเวลา นี่เป�น

เหตุผลที่เราให�ความสำคัญอย�างมากทั้งเร�่องความแน�นอนและความน�าเชื่อถือในการใช�รถ รถบรรทุกฮีโน�

แทบไม�เคยเสียเลย จ�งไม�จำเป�นต�องซ�อมแซมเพ��มเติมหร�อเพ��มเวลาการให�บร�การ” คุณ Shchukina ยัง

กล�าวว�า “สิ�งนี้ช�วยให�การวางแผนงานและการจัดส�งทำได�ง�าย และช�วยให�เราสามารถให�บร�การในระดับ

สูงแก�ลูกค�าได�” 

การใช�รถบรรทุกที่ผลิตในญี่ปุ�นมีความสำคัญอย�างยิ�งสำหรับ VKT “ลูกค�าชาวรัสเซียไว�ใจสินค�าญี่ปุ�น

เพราะมีคุณภาพและทนทาน” คุณ Vladimir Yablonsky หัวหน�าฝ�ายขนส�งของ VKT กล�าวด�วยว�า 

“เรารักฮีโน�ทั้งเร�่องเคร�่องยนต�ที่ทรงพลัง, โมเดลดีไซน�, ห�องโดยสารนั่งสบาย และห�องเย็นที่ดีเลิศ”

VKT ยังขนส�งไปตามโรงเร�ยนและโรงพยาบาลซึ่งเส�นทางเข�าถึงต�องผ�านถนนแคบ ๆ ทั้งยังตั้งอยู�ในพ�้นที่

ห�างไกล ไกลที่สุดอยู�ในเขตนิชนี นอฟโกรอด ความสามารถในการหลบหลีกที่ดีเยี่ยมของรถบรรทุกฮีโน�

ช�วยให�ทางบร�ษัทสามารถทำงานนี้ได�อย�างไร�ที่ติ 

ความปลอดภัยเป�นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญสำหรับ VKT เนื่องจากในบางครั้ง สภาพถนนในรัสเซียยังย่ำแย� 

“ในฐานะบร�ษัท เราให�ความสำคัญอย�างมากเร�่องความปลอดภัยของพนักงาน เราพบว�ารถบรรทุกฮีโน�

ปลอดภัยมากจากหลายเหตุผล เช�น มีดิสก�เบรกบนเพลาท�าย” คุณ Yablonsky ยังกล�าวว�า “ความ

ปลอดภัยคือหนึ่งในข�อได�เปร�ยบที่สุดของฮีโน�” 

VKT ซึ่งกำลังมุ�งมองไปข�างหน�า หาทางพัฒนาธุรกิจมากข�้นอีก ส�งเสร�มเทคโนโลยี เพ��มยอดขาย และหา

ลูกค�ารวมถึงช�องทางการจัดส�งใหม� ๆ “เราวางแผนหารถมาทดแทนรถบรรทุกเก�า ๆ เพราะอยากได�รถที่

ทันสมัยและวางใจได� เพ�่อให�สามารถจัดส�งสินค�าได�ตรงตามเวลาเสมอ เรามุ�งมั่นที่จะทำให�แน�ใจว�าทั้งเรา

และพันธมิตรของเราจะไม�ล�าหลังและทำให�เกิดความสำเร็จทางธุรกิจข�้นได�” คุณ Shchukina กล�าวด�วย

ว�า “ยิ�งไปกว�านั้น เรายังต�องการทำให�ธุรกิจของเรามีความหลากหลายและให�บร�การจัดจ�างหน�วยงาน

ภายนอกในงานโลจ�สติกส�และบร�การจัดเก็บสินค�าสำหรับบร�ษัทขนาดใหญ� เราต�องการพัฒนาการขาย

ผ�านทางออนไลน� ขยายพ�้นที่จัดส�ง รวมถึงเพ��มที่หมายจัดจำหน�าย”

Torgovyi dom VKT, LLC
Ms. Irina Shchukina, ผู�อำนวยการบร�หาร

Mr. Vladimir Yablonsky, หัวหน�าฝ�ายขนส�ง
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Owners’ Voice

(ภาษาอังกฤษเท�านั้น)

กรุณาติดตามเนื้อหา “เสียงจากเจ�าของ” ได�ที่

เว็บไซต�ของฮีโน�

แม�ค�าพ�อค�านำผักผลไม�สดมาวางขาย

Saigon Beer Transportation
Joint Stock Company

Mr. Nguyen Hoai Bac
รองประธาน

คนขับรถบรรทุกบางคนบอกว�า “จะไม�ขับถ�าไม�ใช�รถฮีโน�” 

บร�ษัทเราเป�นหุ�นส�วนบร�การขนส�งและซัพพลายเออร�ของบร�ษัทชั้นนำทั้งในเว�ยดนามและต�างประเทศ 

เราขนส�งเคร�่องดื่มให�กับหลายบร�ษัท เช�น Coca-Cola Beverages Vietnam, ผลิตภัณฑ�นมของ 

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�ษัทเราเลือกใช�รถฮีโน�คือ เราต�องการทำสัญญาขนส�งระยะยาวกับบร�ษัทใหญ�ภายใต�

เง�่อนไขที่น�าพอใจ แม�ค�าใช�จ�ายในการนำรถฮีโน�มาใช�งานจะค�อนข�างสูงเมื่อเทียบกับผู�ผลิตรถรายอื่น

และส�งผลกระทบต�อค�าใช�จ�ายด�านการขนส�ง แต�ลูกค�าที่ทำสัญญากับบร�ษัทเราต�างยอมรับเร�่องนี้

เพราะลูกค�าเองก็ประเมินค�าแบรนด�ฮีโน�ไว�สูงเช�นกัน รถฮีโน�แข็งแกร�งทนทานและปลอดภัยแม�ใน

สภาพอากาศเลวร�ายและการขนส�งระยะทางไกล ๆ เราเชื่อว�าแม�เส�นทางจะชันหร�อสภาพถนนไม�ดี 

แต�เราก็สามารถขนส�งสินค�าได�อย�างปลอดภัย รักษาคุณภาพของสินค�า และถึงที่หมายตรงตามเวลา 

คนขับรถบรรทุกของเราวางใจรถฮีโน�มาก “สามารถขับรถฮีโน�ได�เป�นความมุ�งมาดปรารถนาอย�าง

หนึ่งของคนขับรถหลาย ๆ คน ดังนั้น Van Cong Thanh จ�งพยายามเปลี่ยนรถบรรทุกทั้งหมดให�

เป�นรถบรรทุกฮีโน�”

เราตั้งใจที่จะส�งเสร�มค�านิยมองค�กรด�วยการใช�รถฮีโน�เพ�่อยกระดับ “คุณภาพการให�บร�การลูกค�า” 

“บร�การคุณภาพสูง” และ “ทัศนคติในการให�บร�การลูกค�า” ของบร�ษัทเรา ถ�าเป�นรถฮีโน� เราเชื่อว�า

เราสามารถดึงดูดทั้งลูกค�าและคนทั่วไปด�วยการนำเสนอการขนส�งคุณภาพสูงสำหรับสินค�าคุณภาพ

สูง เราตั้งความหวังไว�กับฮีโน�นับจากนี้ด�วย

เราขนส�ง Saigon Beer ซึ่งครองส�วนแบ�งร�อยละ 40 ในตลาดเบียร�เว�ยดนาม บร�ษัทนี้ก�อตั้งมากว�า 90 ป� 

มีสำนักงานใหญ�อยู�ที่โฮจ�มินห� และมี 3 สาขาทั่วประเทศ เราจัดส�ง Saigon Beer จากโรงงาน 26 แห�งไป

ยัง 63 จังหวัดทั่วเว�ยดนาม

ก�อนหน�านี้ เราใช�รถบรรทุกที่ผลิตในจ�น, ฝรั่งเศส, สหรัฐ, รัสเซีย และที่อื่น ๆ แต�ได�นำรถฮีโน�มาใช�ตั้งแต�ป� 

2014 ทุกวันนี้ เรามีรถฮีโน� 80 คัน เหตุผลที่เลือกใช�รถฮีโน�คือ ความต�องการเคร�่องดื่มของเราในตลาด

เพ��มข�้นอย�างมากจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วช�วงป� 2014 ถึงป� 2015 เราจำเป�นต�องมี

รถบรรทุกใหม� แต�ในเวลาเดียวกันก็อยากได�แบรนด�ที่ช�วยยกระดับค�านิยมองค�กรของเราด�วย แบรนด�ของ

ญี่ปุ�นได�รับความเชื่อถืออย�างมากในเว�ยดนาม การนำรถฮีโน�มาใช�ช�วยส�งเสร�มภาพลักษณ�แบรนด�ของ

บร�ษัทเราได� ยิ�งไปกว�านั้น กฎข�อบังคับใหม�เกี่ยวกับการบรรทุกเกินพ�กัดที่มีผลบังคับเมื่อป� 2015 ทำให�เรา

มุ�งเน�นไปที่รถบรรทุกฮีโน�ซึ่งมีความแข็งแกร�งทนทาน ประหยัด และมีคุณภาพสูง ถ�าเปร�ยบเทียบกับผู�ผลิต

รถบรรทุกรายอื่น ผมคิดว�าฮีโน�เป�นผู�ผลิตระดับท็อปของญี่ปุ�น นี่เป�นเคร�่องพ�สูจน�ความไว�วางใจที่เรามี

ต�อฮีโน�

เราชื่นชมบร�การหลังการขายที่มีคุณภาพสูงของฮีโน�มาก สำหรับบร�การซ�อมแซมนั้น เราไม�สามารถ

ประเมินได�เพราะนับตั้งแต�นำรถบรรทุกฮีโน�มาใช� 4 ป� ยังไม�มีอะไรเสียเลย นี่ถือเป�นเคร�่องพ�สูจน�ว�าฮีโน�มี

คุณภาพสูง สำหรับแง�มุมของฮีโน�ที่เราคิดว�ามีค�าที่สุดก็คือการฝ�กอบรมผู�ขับข�่ คนขับรถบรรทุกต�าง

กระตือร�อร�นที่ได�เข�าร�วมการฝ�กนี้ พวกเขาภูมิใจมากที่ได�ขับรถฮีโน�ซึ่งอยู�ในสภาพดีเสมอ ปลอดภัย และ

ประหยัดน้ำมัน

ฮีโน�ช�วยส�งเสร�มภาพลักษณ�แบรนด�ของบร�ษัทเรา
เว�ยดนาม

เว�ยดนามมีแนวชายฝ��งทะเลยาวจากเหนือจรดใต�ร�มทะเลจ�นใต� ชื่อประเทศมาจากคำสองคำ

ในภาษาเว�ยดนามคือ “เว�ยด” ที่แปลว�า “ไกลออกไป” และ “นาม” ที่แปลว�า “ทิศใต�” จ�งมี

ความหมายตามตัวอักษรว�า “ดินแดนที่อยู�ไกลออกไปทางใต�” มีกรุงฮานอย เมืองที่ผสม

ผสานระหว�างวัฒนธรรมตะวันตกกับวัฒนธรรมตะวันออก เป�นนครหลวง และมีโฮจ�มินห�

เป�นเมืองศูนย�กลางธุรกิจที่คึกคักและเต็มไปด�วยตึกระฟ�า เว�ยดนามมีสภาพอากาศร�อนชื้น

และกึ่งร�อนชื้น ช�วงเวลาดีที่สุดของป�คือตั้งแต�เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนซึ่งตรงกับ

ฤดูแล�ง บร�เวณภาคกลางซึ่งเป�นที่ตั้งของท�าเร�อนานาชาติดานังและเมืองเว� นครหลวงเก�า มี

ฝนน�อย ส�วนใหญ�ท�องฟ�าปลอดโปร�ง ธงชาติเว�ยดนามมีชื่อเร�ยกว�า “ธงแดงดาวเหลือง” 

เป�นธงพ�้นสีแดงตรงกลางมีรูปดาวห�าแฉกสีเหลือง สีแดงหมายถึงการนองเลือดของเหล�า

ผู�ต�อสู�ในการปฏิวัติ ส�วนดาวสีเหลืองแสดงถึงความเป�นหนึ่งเดียวของกลุ�มชนกรรมาชีพ 

ชาวนา นักว�ชาการ หนุ�มสาว และทหาร

รถฮีโน�มีชื่อเสียงในเร�่องการออกแบบที่สวยงามและ
ความสะดวกสบายเมื่อต�องขับข�่ในระยะทางไกล 

Nhat Truong Vinh Group เป�นที่รู�จักในฐานะบร�ษัทการค�าระดับแนวหน�าสำหรับท�อโลหะ, โลหะข�้นรูป, 

อุปกรณ�จ�ายน้ำ และอุปกรณ�ป�องกันอัคคีภัยทั่วประเทศโดยเฉพาะที่โฮจ�มินห�

ในฐานะตัวแทนชั้นเยี่ยมด�านการกระจายสินค�าของบร�ษัท Maruichi Sun Steel, Hoa Phat, SeAh และ

นำเข�าโลหะโดยตรงจากต�างประเทศ ทางบร�ษัทหมั่นตรวจกำกับคุณภาพของสินค�าและราคาสินค�า รวมถึง

การขนส�งไปยังพ�้นที่ก�อสร�างตลอดจนโกดังของลูกค�า 

ความหลากหลายของทิศทางธุรกิจถือเป�นยุทธศาสตร�ระยะยาวของ Nhat Truong Vinh Group ซึ่ง

ดำเนินแนวคิดร�เร��มเร�่องยานพาหนะที่ใช�ขนส�งเพ�่อให�บร�การดีที่สุดแก�ลูกค�า ด�วยคติพจน�นี้ จ�งได�ก�อตั้ง

บร�ษัท Nhat Truong Vinh Logistics ซึ่งอยู�ในเคร�อของ Nhat Truong Vinh Group และได�ลงทุนใน

รถบรรทุกติดตั้งอุปกรณ�เครนกว�า 30 คันเพ�่ออำนวยความสะดวกให�กับการลำเลียงสินค�าข�้น-ลง โดย

ได�เลือกรถบรรทุกของฮีโน�เพ�่อการนี้ ข�อได�เปร�ยบของรถบรรทุกฮีโน�คือ มีพ�้นที่ภายในกว�างขวาง, ทำงาน

ได�อย�างราบร�่น และออกแบบห�องโดยสารได�อย�างหรูหรา นอกจากนี้ สมรรถนะเคร�่องยนต�ของรถบรรทุก

ฮีโน�ยังเหมาะกับสภาพการจราจรในเว�ยดนาม ช�วยให�การขนส�งสินค�าประเภทเหล็กและโลหะมีความสะดวก

และประหยัดเชื้อเพลิง ขณะเดียวกันยังช�วยสร�างประสิทธิภาพสูงสุดเท�าที่จะเป�นไปได�ให�แก�ธุรกิจ

ทางบร�ษัทรู�สึกพอใจอย�างมากกับบร�การหลังการขายของฮีโน� รวมถึงบร�การของผู�แทนจำหน�าย Truong 

Long ซึ่งให�ทั้งการรับประกันและการสนับสนุนอย�างรวดเร็วทุกครั้งที่จำเป�น

จากประสบการณ�หลายป�ด�านการจัดการงานขนส�ง คุณ Truong Quang Van ผู�อำนวยการฝ�ายขนส�ง

ของ Nhat Truong Vinh Logistics มีความเชื่อมั่นอย�างมากว�าฮีโน�คือตัวเลือกที่ถูกต�อง คณะกรรมการ

บร�หารได�ตัดสินใจตามข�อเสนอแนะของเขาที่จะลงทุนในรถบรรทุกฮีโน� ผลลัพธ�ที่ได�เป�นเคร�่องพ�สูจน�

คุณภาพและประสิทธิภาพขั้นสูงของฮีโน�ซึ่งแทบไม�เคยเสียหร�อขัดข�องเลย

ทางบร�ษัทจะใช�รถบรรทุกฮีโน�ในการขนส�งต�อไป และหวังว�าจะยังคงได�รับความร�วมมือและการสนับสนุน

ทั้งจากฮีโน�และจากผู�แทนจำหน�าย Truong Long ในอนาคต

โฮจ�มินห�ซิตี ศูนย�กลางทางเศรษฐกิจของเว�ยดนาม

Van Cong Thanh Transportation-
Trading-Services Co., Ltd
Ms. Phan Thi Ngoc Thanh
ผู�อำนวยการ

Ms. Nguyen Thi Tuyet Le, ผู�อำนวยการใหญ�

หนึ่งในบร�ษัทในเคร�อ

Nhat Truong Vinh Logistic Joint Stock Company
Mr. Truong Quang Van ผู�อำนวยการฝ�ายขนส�ง

NHAT TRUONG VINH GROUP

สาธารณรัฐสังคมนิยมเว�ยดนาม

https://www.hino-global.com/ts/owners_voice/
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เมื่อถามว่าสิ่งส�าคัญที่สุดในโมโนซูกูริ (การผลิต) คืออะไร คุณยาง ิ

ตอบว่า “คือพลังในสถานที่ท�างาน, ทีมเวิร์ก, พลังที่เกิดขึ้นในบัดดล” 

เขายังอธิบายว่าสิ่งเหล่านี้คือจุดแข็งของฮีโน่ มอเตอร์ส พร้อมเสริมว่า

โมโนซูกูร ิเป็นมากกว่าการผลิตหรือการท�าให้สิ่งที่ไม่มีรูปทรงเป็นรูปเป็น

ร่างขึ้นมา หากแต่เป็นเรื่องของช่างฝีมือที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการ

สร้างสรรค์งาน แม้จะมีการน�าเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้อย่างต่อเนื่อง  

แต่คุณยางิเชื่อว่าพลังของคนยังมีความส�าคัญมาก

ปัจจุบัน คุณยางิรับผิดชอบการ

ฝึกสอนและฟูมฟักคนรุ่นต่อไป  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เขามุ่งเน้นการ

ฝึกสอนทักษะให้แก่คนที่จะเข้าร่วม

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ

ซึ่งเป็นสนามแข่งขันทักษะฝึมือของ

หนุ่มสาวอายุไม่เกิน 23 ปี จัดขึ้น

เป็นประจ�าทุกปี เพื่อเฟ้นหาสุดยอด

ผู้มีทักษะในสาขาต่าง ๆ ไปร่วมการ

แข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติซึ่ง

เป็นการแข่งขันระดับโลกจัดขึ้น 2 ปี

ครั้ง ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีทั้ง

พนักงานบริษัทและนักเรียน

นักศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย มหาวิทยาลัย และโรงเรียนอาชีวะ 

แม้ที่ผ่านมา ฮีโน่เคยเข้าร่วมในการแข่งขันด้านทักษะฝีมือ แต่ได้เริ่มความ

เคลื่อนไหวอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี 2018 ในฐานะหนึ่งในความพยายาม

เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยได้รับแรงหนุนจากสองเสาหลัก ได้แก่ 

“การสร้างทรัพยากรบุคคลต้นแบบให้แก่พนักงานหนุ่มสาว” และ “การ

ฝึกอบรมทักษะฝีมือช่างเทคนิคและบุคคลที่มีทักษะโดดเด่น” เวลานี้ มี

เด็กหนุ่มอนาคตไกลอายุ 19 ปีสองคนได้รับคัดเลือก ด้วยค�าชี้แนะของ

Hino’s Meister

* รางวัล “สุดยอดช่างเทคนิค”: จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1967 เพื่อมอบให้แก่ผู้มีทักษะโดดเด่น ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าในสาขานั้น ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเป้าหมายส�าหรับช่างฝีมือตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่
ปรารถนาจะเป็นช่างฝีมือ และเพื่อยกระดับฐานะรวมถึงมาตรฐานทักษะของช่างฝีมือ

ตลอดชีวิตการท�างาน 40 ปีที่ฮีโน่ มอเตอร์ส คุณมาซาชิ ยางิยังคงพัฒนา

ทักษะฝีมือในฐานะช่างผู้เชี่ยวชาญงานขัดเจียร เขาสามารถขัดเจียรด้วย

ความแม่นย�าระดับ 0.001 มิลลิเมตรโดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้าที่ได้

รับการขัดเกลาอย่างดีเลิศจากประสบการณ์นานนับปี นี่เป็นเหตุผลที่ท�า 

ให้คุณยางิได้รับการยอมรับในฐานะช่างฝีมือร่วมสมัย โดยได้รับรางวัล 

“สุดยอดช่างเทคนิค” จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ* 

เมื่อปี 2015 ถือเป็น “ช่างผู้เชี่ยวชาญของฮีโน่” อย่างแท้จริง คุณยางิได้

กล่าวถึงการได้รับรางวัลนี้อย่างถ่อมตัวว่า ตอนที่ได้รับรางวัล เขามี

ความรู้สึกที่ผสมปนเปกัน ไม่แน่ใจว่า 

ตัวเองสมควรได้รับรางวัลนี้หรือไม่ 

คุณยางิกล่าวว่าเขารู้สึกขอบคุณ

รุ่นพี่หลาย ๆ คนที่ช่วยสั่งสอน 

ท�าให้เขาได้เรียนรู้หลายสิ่งหลาย

อย่าง เขารู้สึกราวกับว่าตัวเองเป็น

ตัวแทนของรุ่นพี่รับรางวัลนี้

คุณยางิเกิดที่จังหวัดคานางาวะ 

หลังเรียนจบชั้นมัธยมปลายก็ได้เข้า

ท�างานที่ฮีโน่ มอเตอร์ส ในปีที่สอง

ของการท�างาน เขาถูกส่งไปส่วน

งานที่รับผิดชอบงานขัดเจียรและได้

เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ตั้งแต่ศูนย์  

เมื่อถามว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้ทุ่มเทเป็นพิเศษให้กับงานขัดเจียร เขาตอบ

เพียงว่า “ได้ต่อกรกับเหล็ก” คุณยางิอธิบายว่าประสาทสัมผัสทั้งห้าและ

การรับรู้ที่เกิดขึ้นเองจากประสบการณ์มีความส�าคัญมากส�าหรับงาน 

ขัดเจียร ไม่ว่าจะเป็นสมาธิระหว่างที่กระบวนการใกล้เสร็จสมบูรณ์ ความ

ใส่ใจในเรื่องเสียง ประกายไฟ กลิ่น รวมถึงสัมผัสจากนิ้วมือขณะลูบ 

ส�าหรับคุณยางิ ยังมีอีกหนึ่งรางวัลที่ตราตรึงในความทรงจ�าไม่ยิ่งหย่อน

ไปกว่ารางวัล “สุดยอดช่างเทคนิค” อันทรงเกียรติจากกระทรวง

สาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ นั่นคือรางวัลจากกระทรวง

ศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ได้รับเมื่อปี 

2003 จากการน�าเสนอแนวคิดที่จะเปลี่ยนกระบวนการรับรู้ที่เกิดขึ้นเอง

จากประสบการณ์ให้ปรากฏเป็นตัวเลข เขาได้ประดิษฐ์อุปกรณ์จับยึด 

ชิ้นงานที่ไม่ว่าคนมากประสบการณ์หรือคนที่เพิ่งเข้ามาท�างานก็สามารถ

ท�าให้งานละเอียดแม่นย�าได้พอ ๆ กันในเวลาใกล้เคียงกัน คุณยาง ิ

กล่าวว่าความคิดของเขาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นได้ก็ด้วยทีมเวิร์ก และได้กล่าว 

ยกย่องความส�าเร็จนี้ว่าท�าให้เขาทั้งมีความสุขและภาคภูมิใจ

โมโนซูกูริ : ช่างฝีมือผู้ทุ่มเทชีวิตจิตใจ 
ให้กับการสร้างสรรค์งาน

ฟูมิยะ ซูงิโมโตะ

ที่สถาบันทักษะด้านเทคนิคฮีโน่ คุณโทจิ นากาจิมะ รองผู้อ�านวยการสถาบัน (ซ้าย) กับคุณยางิ
ท�างานร่วมกันเพื่อฝกึสอนและฟูมฟักสองตัวแทนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

นัตสึกิ มาซูดะ

มาซาชิ ยางิ 
ช่างผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลสากล
บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส

ใบประกาศเกียรติคุณและป้ายรางวัล “สุดยอดช่างเทคนิค” 

ภาพของคุณยางิในพิธีรับรางวัล “สุดยอดช่างเทคนิค”

https://www.hino-global.com/corp/hino_cares/index.html

เหล่าผู้ฝึกสอนรวมถึงคุณยางิ ทั้งคู่ได้ขัดเกลาทักษะของตัวเอง ได้รับ

ความรู้ และมีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละวัน 

เมื่อถามถึงความคาดหวังที่มีต่อคนทั้งสอง คุณยางิตอบว่า “ทั้งคู่พัฒนา

ทักษะฝีมืออย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ถึงระดับที่สามารถสู้กับผู้เข้าแข่งขันจาก

ทั่วโลกได้” พร้อมกล่าวด้วยความมุ่งมั่นจริงจังว่า “ผมอยากท�าให้ขีด

ความสามารถของพวกเขาพัฒนาขึ้นในปีครึ่งถึงสองปีข้างหน้าเพื่อที่ว่า

ทั้งสองคนจะสามารถลงสนามแข่งขันระดับโลกได้”

สุดท้ายนี้ เราได้ขอให้คุณยางิกล่าวถึงมุมมองความคิดที่มีต่อฮีโน่  

มอเตอร์ส ซึ่งก็ได้รับค�าตอบว่า 

“ผมอยากเห็นฮีโน่ผลิตรถบรรทุกและรถโดยสารที่เป็นมิตรกับผู้คน อยาก

ให้เป็นบริษัทที่เป็นมิตรกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฮีโน่ มอเตอร์ส” 

ใบประกาศเกียรติคุณและเหรียญรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ 
วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

กรุณาติดตามเนื้อหา “ช่างผู้เชี่ยวชาญของฮีโน่” ได้ที่เว็บไซต์ของฮีโน่
(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

“พูดตามตรง แรก ๆ ผมไม่มั่นใจเลย ตอนเรียนอยู่ที่สถาบันทักษะ

ด้านเทคนิคฮีโน่ ความสามารถของผมไม่ได้โดดเด่นเมื่อเทียบกับ  

10 คนที่เรียนงานขัดเจียรด้วยกัน การได้รับเลือกให้เข้าร่วมการ

แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติท�าให้ผม

ทั้งประหลาดใจทั้งไม่มั่นใจในเวลาเดียว 

กันแต่ก็รู้สึกสนใจ เวลานี้ผ่านมาหลาย

เดือนแล้ว ผมรู้เลยว่าทั้งวิธีคิดและวิธี

มองหลายสิ่งหลายหลายอย่างเปลี่ยน

ไป ทักษะเชิงเทคนิคก็ดีขึ้น ผมคิดว่า 

ตัวเองสามารถเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือ

แรงงานแห่งชาติซึ่งเป็นสนามแข่งที่

เฟ้นหาคนเก่งที่สุดในญี่ปุ่นได้ครับ”

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

ฟูมิยะ ซูงิโมโตะ
ฝ่ายวัสดุวิศวกรรม

นัตสึกิ มาซูดะ
ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต 
เครื่องมือและแม่พิมพ์

“คุณยางิคอยชวนคุยสบาย ๆ ระหว่าง

ท�างาน คอยถามว่าพวกเราว่าท�างาน

เป็นยังไงบ้าง ผมว่าเขาเป็นครูที่ดีมาก 

รู้สึกได้จริง ๆ ว่าเขาท�างานหนักเพื่อ

ฝึกสอนเราสองคน ผมตั้งใจท�าทุกวัน

อย่างเต็มที่ที่สุดต่อไปเพื่อให้สามารถ

ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน

แห่งชาติในอีกสองปีครึ่งข้างหน้าได้ 

หลังจากนั้น ผมวางแผนจะกลับมาที ่

ฮีโน่และใช้ทักษะฝีมือที่ได้เรียนมาในการ

ท�างานครับ”

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติเสียงจากศิษย์
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ตราสินค�าระดับสากลสำหรับลูกค�าทุกคน

รถบรรทุกจะเป�นอย�างไร
ในอนาคต

HINO TEAM SUGAWARA คว�า

ชัยชนะติดต�อกันเป�นสมัยที่ 10 
รุ�นความจ�เคร�่องยนต�ไม�ถึง 10 ลิตรในสนามแข�งดาการ� แรลลี่ 2019

HINO TEAM SUGAWARA ลงสนามแข�งดาการ� แรลล่ี 2019 ที่ประเทศเปรู
ระหว�างวันที่ 6 ถึง 17 มกราคม ด�วยรถบรรทุก HINO500 ซีร�ย� 2 คัน ใน
ประเภทรถบรรทุกนั้น คุณเทรูฮิโตะ ซูงาวาระได�ใช�ทั้งทักษะด�านการขับข�่และ
ประสบการณ�มากมายในสนามแข�งแรลล่ี บวกกับกลยุทธ�ที่ให�รถบรรทุก
ขนาดกลาง HINO500 ซีร�ย� นำทางรถหมายเลข 2 จ�งสามารถทำเวลารวม
อยู�ในอันดับที่ 9 และคว�าชัยชนะสมัยที่ 10 ติดต�อกันในรุ�นความจ�เคร�่องยนต�
ไม�ถึง 10 ลิตร

ภาษาอังกฤษเท�านั้น

Hino Red Dolphins รักบี้คลับซึ่ง
ก�อตั้งข�้นเมื่อป� 1950 เป�นทีมกีฬาสำคัญของฮีโน� มอเตอร�ส 
และเล�นในลีกสูงสุดของญี่ปุ�นโดยได�รับการสนับสนุนอย�าง
แข็งขันจากเมืองฮีโน�

โกลบอลเว็บไซต�ของฮีโน�
อัพเดทแล�ว มีมุมของที่ระลึกด�วย อย�าพลาด
เข�าไปเยี่ยมชมให�ได� 
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