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คุณโยชิมาซะ ซูงาวาระ

“คนเหล็กแห�งดาการ�”
                                 โยชิมาซะ ซูงาวาระ อำลาวงการ

เป�ดตัวรถรุ�นใหม� ที่มีพ�้นฐานจาก HINO 600 
Series สำหรับอเมร�กาเหนือโดยเฉพาะ

จัดแสดงรถฮีโน�ที่สู�ศึกในสนามแข�งดาการ� 
แรลลี่ในงานมอเตอร�โชว�ใหญ�ที่สุดของ
อินโดนีเซีย (GIIAS) ที่จาการ�ตา 

หลังสร�างสถิติใหม�อย�างต�อเนื่องนับตั้งแต�ลงสนามแข�งดาการ� แรลลี่ครั้งแรกเมื่อป� 19831 คุณโยชิมาซะ ซูงาวาระได�ตัดสินใจอำลาสนามแข�งดาการ� แรลลี่ รวมถึงถอนตัวจากการ
เป�นตัวแทน HINO TEAM SUGAWARA โดยคุณเทรูฮิโตะ ซูงาวาระได�เข�ารับสืบทอดตำแหน�งแทน คุณโยชิมาซะ ซูงาวาระ เจ�าของสมญานาม “คนเหล็กแห�งดาการ�” ได�นำธงปลาคาร�ฟ
ซึ่งเป�นเคร�่องหมายของทีมลงสนามแข�งพร�อมกับทำสถิติที่ไม�เคยมีใครทำได�มาก�อนด�วยการลงสนามแข�งดาการ� แรลลี่มากที่สุดในโลกถึง 36 ครั้งและเข�าถึงเส�นชัยติดต�อกันมากที่สุด
ในโลกถึง 20 ครั้ง ความสำเร็จนี้ได�รับการจดบันทึกในกินเนสส� เว�ลด� เรคคอร�ดส�2

1 ชื่อการแข�งขันในขณะนั้นคือ ปาร�ส-ดาการ� แรลลี่ คุณโยชิมาซะ ซูงาวาระลงแข�งในประเภทรถจักรยานยนต�
2 จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2019 กินเนสส� เว�ลด� เรคคอร�ดส� คือเคร�่องหมายที่จดทะเบียนของกินเนสส� เว�ลด� เรคคอร�ดส� ลิมิเต็ด

คุณโยชิมาซะ ซูงาวาระจับมือกับฮีโน� มอเตอร�สตั้งแต�ป� 1992 
ภาพนี้ คุณซูงาวาระกำลังขับรถบรรทุกสู�ศึกในสนามแข�งดาการ� แรลลี่ 
เมื่อป� 1997

คุณโยชิมาซะ ซูงาวาระโบกธงปลาคาร�ฟซึ่งเป�นสัญลักษณ�ของทีมให�กับ
ฝูงชนที่ให�กำลังใจในพ�ธีที่เส�นชัย หลังสามารถแซงรถบรรทุกขนาดใหญ�ที่มี
ความจ�เคร�่องยนต�มากกว�า เข�าเส�นชัยเป�นที่ 2 ในการแข�งขันดาการ� แรลลี่ 
เมื่อป� 2001 เป�ดฉากศตวรรษที่ 21

รถบรรทุกรุ�นใหม�สำหรับการแข�งขันได�รับการปรับปรุงสมรรถนะพ�้นฐานให�ดียิ�งข�้น เพ�่อให�สามารถทำคะแนนรวมได�เป�น
อันดับต�น ๆ โดยติดตั้งระบบเกียร�อัตโนมัติแบบทอร�คคอนเวอร�เตอร�เป�นครั้งแรกเพ�่อเพ��มอัตราเร�ง

มีการจัดอีเวนต�มากมาย เช�น ทอล�คโชว�โดยคุณเทรูฮิโตะ ซูงาวาระ นักขับและตัวแทน HINO TEAM SUGAWARA และการ
ประกวดวาดภาพสำหรับเด็ก ฯลฯ มีผู�สนใจเข�าร�วมงานเป�นจำนวนมาก

บทความพ�เศษ:

Hino Total Support: สนับสนุนลูกค�าทั่วโลก

ตราสินค�าระดับสากลสำหรับลูกค�าทุกคน
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เกี่ยวกับปรัชญาธุรกิจ เป�าประสงค� และคุณค�าการดูแล
Hino Total Support ตั้งอยู�บนหลักการของ One To One Support ซึ่งจะปรับให�เหมาะกับความคาดหวังและความต�องการ
ของลูกค�าแต�ละราย มีเป�าหมายเพ�่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค�าเร��มตั้งแต�ลูกค�าซื้อรถบรรทุกหร�อรถโดยสารของฮีโน�จวบจน
กระทั่งลูกค�าไม�ได�เป�นเจ�าของรถคันนั้นอีกต�อไป

2 คุณค�าการดูแลเพ�่อลูกค�า “เพ��มระยะเวลาใช�งานให�มากที่สุด” และ 
“ลดค�าใช�จ�ายตลอดอายุใช�งานให�น�อยสุด”
เพ�่อดูแลรักษารถบรรทุกและรถโดยสารของลูกค�าให�อยู�ในสภาพดีที่สุด Hino Total Support นำเสนอ 2 คุณค�าการดูแล ได�แก� “เพ��มระยะเวลาใช�งาน
ให�มากที่สุด” และ “ลดค�าใช�จ�ายตลอดอายุใช�งานให�น�อยที่สุด” เพ��มระยะเวลาใช�งานให�มากที่สุด หมายถึง การลดช�วงเวลาที่รถไม�ว��งเนื่องจากขัดข�องหร�อ
ต�องได�รับการซ�อมแซม เพ�่อให�แน�ใจว�ารถอยู�ในสภาพพร�อมใช�งานเสมอเมื่อลูกค�าต�องการ ลดค�าใช�จ�ายตลอดอายุใช�งานให�น�อยที่สุด หมายถึง การให�
บร�การคุณภาพสูงอันเป�นเอกลักษณ�ของฮีโน�ในราคาสมเหตุสมผลเพ�่อลดค�าใช�จ�ายด�านการดูแลรักษา เพ��มมูลค�าการขายต�อ และช�วยให�ลูกค�าสามารถ
ใช�รถของฮีโน�ได�อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

Hino Total Support:
สนับสนุนลูกค�าทั่วโลก
ฮีโน�กำลังส�งเสร�มกิจกรรม Hino Total Support ท่ัวโลก โดยมีเป�าหมายเพ�อ่เป�นหุ�นส�วนทางธุรกิจท่ีแท�จร�งของ
ลูกค�า บทความน้ีขอแนะนำกิจกรรมท่ีว�าน้ี

บร�การใหม�ที่ใช� ICT*:
เป�ดตัว HINO CONNECT

ส�งข�อมลูของรถด�วยระบบส่ือสาร

ให�ข�อเสนอแนะและบร�การแก�ลูกค�า

เก็บข�อมูลของรถใช�ข�อมูลของรถใน
การให�บร�การ

HINO CONNECT

รถ ลูกค�า ทีมงานฮีโน� เซอร�เวอร�

การฝ�กอบรมการขับข�่อย�างปลอดภัยและ
ประหยัดน้ำมันสำหรับผู�ขับข�่

มีช�างเทคนิค
มากฝ�มือ
กระจาย
อยู�ทั่วโลก

จัดเตร�ยม
อะไหล�แท�
ของฮีโน�ที่มี
คุณภาพสูง
และวางใจได�

*ICT หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

“ระบบคุณสมบัติ HS” คือระบบรับรองระดับทักษะฝ�มือ
ด�านการซ�อมบำรุงที่ได�มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกซึ่งเป�นเอกลักษณ�ของฮีโน�

นอกจากไม�รับประกันผลลัพธ�ที่ได�แล�ว ยังไม�สามารถใช�ได�กับทุกสภาพเง�่อนไขด�วย 

การแข�งขันด�านเทคนิคและการประกวด
ด�านทักษะฝ�มือของฮีโน�จัดข�้นใน 20 ประเทศ
และดินแดนทั่วโลก 

บรรยากาศการฝ�กอบรม
การขับข�่อย�างปลอดภัย
และประหยัดน้ำมันที่มาเลเซีย

ฮีโน�กรุ�ปมีช�างเทคนิคอยู�ทั่วโลกกว�า 14,000 คนเพ�่อมุ�งเพ��มระยะเวลาใช�งานรถฮีโน�
ให�มากที่สุด 

ฮีโน�ยังได�จัดทำโครงการต�าง ๆ ทั่วโลก อาทิ ระบบคุณสมบัติ HS รวมถึงจัดการ
แข�งขันด�านเทคนิคและการประกวดด�านทักษะฝ�มือ เพ�่อพัฒนาปรับปรุงทักษะฝ�มือ
ช�างเทคนิคให�สามารถให�บร�การที่มีคุณภาพสูงแก�ลูกค�าได�

ฮีโน�จัดเตร�ยมอะไหล�ที่ได�มาตรฐานคุณภาพสูงในราคาสมเหตุสมผล สนับสนุน
การขับข�่ที่ปลอดภัยและวางใจได� 

การใช�อะไหล�แท�ของฮีโน�ช�วยป�องกันป�ญหาเคร�่องยนต�ขัดข�อง ลดช�วงเวลาที่รถไม�
สามารถใช�งาน ลดค�าใช�จ�ายตลอดอายุการใช�งาน และยืดอายุของรถได�

เปร�ยบเทียบประสิทธิภาพไส�กรองน้ำมันเคร�่อง

ใช�ไส�กรองน้ำมันเคร�่อง
ของแท�ของฮีโน�

ใช�ไส�กรองน้ำมันเคร�่อง
ที่ไม�ใช�ของแท�

เพ��มระยะเวลาใช�งาน
ให�มากที่สุด 

ลดค�าใช�จ�ายตลอด
อายุใช�งานให�น�อยที่สุด

+

Hino Total Support ในทางปฏิบัติ

ฮีโน�เร��มให�บร�การ HINO CONNECT แก�ลูกค�าเมื่อเดือนเมษายน 2017 
โดยใช� ICT บร�การนี้ช�วยเพ��มระยะเวลาใช�งานรถฮีโน�ให�มากที่สุดด�วยการสังเกต
สภาพรถผ�านอุปกรณ�สื่อสารที่ติดตั้งในรถ จ�งสามารถใช�ข�อมูลตำแหน�งและระบบ
แจ�งเตือนของรถ รับมือป�ญหาในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได� 

ยิ�งไปกว�านั้น ยังจัดทำรายงานที่สอดคล�องกับลักษณะการขับข�่ของ
ผู�ขับข�่แต�ละคนซึ่งสามารถนำไปใช�เพ�่อการขับข�่ที่ปลอดภัยและ
ประหยัดน้ำมัน

ฮีโน�จัดการฝ�กอบรมและทดสอบการขับข�่สำหรับลูกค�าเพ�่อช�วยลดอุบัติเหตุจราจร
และลดค�าใช�จ�ายด�านน้ำมัน 

ในการฝ�กอบรมการขับข�่นั้น ผู�ฝ�กสอนมากประสบการณ�จะนั่งไปในรถด�วย และจะ
คอยให�คำแนะนำจ�ดที่ควรปรับปรุงแก�ผู�ขับข�่แต�ละคน 

นอกจากนี้ ยังมีการยืนยันลักษณะพ�เศษที่เป�นเอกลักษณ�ของ
รถบรรทุกโดยใช�รถจร�ง ลูกค�าที่เข�าร�วมการอบรมถึงกับ

ออกปากว�า “รู�สึกทึ่งที่ช�วยประหยัดน้ำมันได�มาก
ขนาดนี้” “อุบัติเหตุลดลงจร�ง ๆ” ฯลฯ

2 3
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Hino Owners’ Voice

NANCHU คือบร�ษัทผู�จัดส�งโลหะหายาก เช�น อะลูมิเนียมแท�งและแผ�นทองแดง อันดับหนึ่งทางใต�ของจ�น มีปร�มาณการ
จัดส�งป�ละกว�า 1 ล�านตัน ศักยภาพด�านการขนส�งที่มั่นใจได�จำเป�นต�อการจัดส�งอย�างรวดเร็วสำหรับส�นค�าซึ่งแต�ละครั้ง
มีมูลค�าหลายล�านหยวน นี่เป�นเหตุผลที่ทำให�เราเล�อกรถฮีโน�ซึ่งมีคุณภาพสูงและช�วยให�รู�ส�กอุ�นใจไร�กังวล ที่ประเทศจ�น 
หลายบร�ษัทนำรถบรรทุกที่ผล�ตในประเทศซึ่งมีราคาถูกมาใช�งาน แต�หากพ�จารณาผลลัพธ�การลงทุนจากมุมมอง
ระยะกลางและระยะยาว จะเห็นข�อดีของรถฮีโน�ที่มีสมรรถนะดีเยี่ยมข�้นชื่อว�า “แทบไม�มีป�ญหาระหว�างการขนส�ง อัตรา
เส�ยหร�อขัดข�องต่ำ” โดยเฉพาะในธุรกิจการขนส�งระยะทางไกล ฮีโน�เหนือชั้นกว�ามาก

รถ 105 คันที่เรามีในภูมิภาคทางใต�ของจ�น 86 คันเป�นรถฮีโน� การดำเนินงานของร�านตัวแทนจำหน�ายก็เป�นไปด�วยดี 
การจัดส�งเป�นไปอย�างรวดเร็ว มีบร�การหลังการขายรวดเร็วและวางใจได� บร�ษัทเราเป�ดทำการตลอด 24 ชั่วโมง จ�ง
สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได�ตลอดเวลา

นอกจากนี้ เรายังให�ความสำคัญอย�างมากเร�่องความปลอดภัยของคนขับ ดังนั้น เราจ�งรู�ส�กขอบคุณฮีโน�มากที่ช�วยส�ง
ผู�ฝ�กสอนมาให�ความรู�คนขับของเราในเร�่องการขับข�่ที่ปลอดภัย 

จากนี้ไปก็เช�นกัน สภาพแวดล�อมทางธุรกิจของเราจะต�องเผชิญการเปล�่ยนแปลงครั้งใหญ� เราหวังว�า GHMC และ
ร�านตัวแทนจำหน�ายจะปรับปรุงด�านการบำรุงรักษาและการสนับสนุนลูกค�าให�ดียิ�งข�้นกว�าที่แล�วมา

สารจากรองประธาน GHMC

ตั้งเป�าเป�นหุ�นส�วนทางธุรกิจที่วางใจได�

Zhang Zhiyong
รองประธานและผู�จัดการใหญ�ฝ�ายการตลาด

GAC HINO MOTORS CO., LTD. (GHMC)

ตั้งแต�ป� 2013 GHMC ได�นำปรัชญาการสนับสนุนลูกค�าแบบบูรณาการ (Total Support) มาใช�เพ�่อให�บร�การ
ตลอดอายุการใช�งานของรถบรรทุก โดยก�อนจำหน�าย ทางบร�ษัทจะพยายามทำความเข�าใจความต�องการของ
ลูกค�า ผสมผสานทรัพยากรทั้งในและนอกบร�ษัทเพ�่อให�การสนับสนุนลูกค�าแบบบูรณาการทั้งก�อนและหลังการ
ขาย ตั้งเป�าให�ได�รับความไว�วางใจจากลูกค�า ทางบร�ษัทจะสะท�อนความต�องการของลูกค�าไปยังฝ�ายพัฒนาให�
ออกแบบส�นค�าตามที่ลูกค�าต�องการจร�ง ๆ ตั้งแต�ก�อนจำหน�าย นำเสนอส�นค�าที่เหมาะสมที่สุดในเวลาจำหน�าย 
และหลังจำหน�าย ยังพยายามทำให�ลูกค�าพ�งพอใจด�วยการสนับสนุนการลดค�าใช�จ�ายจากการใช�งานรถให�น�อย
ที่สุดและเพ��มระยะเวลาการใช�งานรถให�ได�มากที่สุดผ�าน HQS (บร�การคุณภาพของฮีโน�หร�อ Hino Quality 
Service) การให�ความรู�ด�านการขับข�่ที่ปลอดภัยและประหยัดน้ำมัน รวมถึงบร�การต�าง ๆ บนพ�้นฐานของการใช�
งานจร�ง ที่ประเทศจ�น สภาวะแวดล�อมต�าง ๆ เปล�่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว เช�น มีการทบทวนแก�ไขกฎข�อบังคับ
ด�านกฎหมาย ขณะที่การแข�งขันในอุตสาหกรรมโลจ�สติกส�ก็ทว�ความรุนแรงข�้นเช�นกัน ภายใต�สถานการณ�เช�นนี้ 
ทางบร�ษัทกำลังทำงานเพ�่อควบคุมค�าใช�จ�ายเบื้องต�น นอกจากนี้ยังให�การสนับสนุนด�านการเง�น ธุรกิจรถ
มือสอง และอื่น ๆ เพ�่อให�ลูกค�าสามารถซื้อรถได�อย�างสบายใจไร�กังวล และด�วยแนวคิดที่ว�าความสำเร็จของ 
GHMC สามารถบรรลุได�ผ�านความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค�า เราจ�งต�องการเสร�มสร�างความสัมพันธ�ในฐานะ
หุ�นส�วนที่แท�จร�งของลูกค�าด�วยการทำงานเป�นหนึ่งเดียวกับร�านตัวแทนจำหน�าย

ผู�จัดการฝ�ายอุปกรณ�รองประธาน

บร�ษัทเราดำเนินธุรกิจมาตั้งแต�ป� 2013 การดำเนินงานขยายตัวอย�างรวดเร็วในช�วงประมาณ 6 ป�ที่ผ�านมา ตอนแรก 
เราได�รับการแนะนำว�ามีรถดี แม�ใคร ๆ จะพากันตกใจตอนที่เราสั่งซื้อรถฮีโน� 30 คันในคราวเดียว แต�สมรรถนะของรถ
ยอดเยี่ยมทำงานได�ทั้งวันทั้งคืน ไม�เส�ยไม�ขัดข�องเลย (หัวเราะ) เวลานี้เรามีรถฮีโน� 80 คัน กลายเป�นบร�ษัทที่มีรถฮีโน�มาก
ที่สุดในภูมิภาคนี้ไปแล�ว คนขับรถต�างก็ชื่นชมรถฮีโน� เราได�ยินเร�่องความแข็งแกร�งของโครงรถและเคร�่องยนต�อยู�เสมอ 
นอกจากนี้ยังมีข�อมูลในพ�้นที่ชี้ว�า อัตราการเกิดอุบัติเหตุในเขตฮุ�ยตงที่บร�ษัทเราตั้งอยู� ต่ำที่สุดในมณฑลกวางตุ�ง 
ข�อมูลนี้อาจเป�นเคร�่องพ�สูจน�ว�ารถฮีโน�เหนือกว�าด�านความปลอดภัย

ที่ประเทศจ�น มีการเพ��มความเข�มงวดอย�างมากเร�่องการบรรทุกน้ำหนักเกินจากจ�ตสำนึกด�านความปลอดภัยที่เพ��ม
สูงข�้น ทำให�จากที่เคยขนส�งเพ�ยงวันละเที่ยวเดียว ต�องเพ��มเป�นวันละ 2 หร�อ 3 เที่ยว ครั้งนี้ เรารู�ว�าต�องใช�เวลากว�าจะได�
รถฮีโน�มาใช�งาน เราจ�งซื้อรถ 4 เพลาที่สามารถรับน้ำหนักได�มากของบร�ษัทอื่น 10 คัน แล�วในที่สุด เราก็ได�รถฮีโน�เมื่อไม�
นานนี้ จ�งมีแผนจะขายรถยี่ห�ออื่นที่เส�ยง�าย (หัวเราะ) Huizhou Jili บร�ษัทประกอบตัวถังรถ ใช�อะไหล�แท�และช�วยบำรุง
รักษารถให�เราอย�างดี เราจ�งสามารถทำงานได�โดยแทบไม�มีป�ญหารถเส�ยหร�อขัดข�องเลย

เนื่องจากมีแนวคิดเร�่องเขตเศรษฐกิจ Greater Bay Area ที่จะผนวกรวมเศรษฐกิจของกวางตุ�ง ฮ�องกง และมาเก�า
เป�นหนึ่งเดียวกันในอนาคต เราจ�งต�องการเพ��มการดำเนินงานให�มากข�้น ๆ และอวดความสุดยอดและเสน�ห�ของฮีโน�ให�
ใคร ๆ ได�เห็น

ประธาน

Huizhou Jili

นับตั้งแต�ก�อตั้งบร�ษัทเมื่อป� 1998 SOUTH TRADE ได�พัฒนาขยายธุรกิจไปด�านต�าง ๆ มากมาย ทั้งการขนส�ง 
อสังหาร�มทรัพย� การก�อสร�างโรงงาน การบร�หารจัดการโกดัง การลงทุน ฯลฯ และในบรรดาธุรกิจที่ทำ บร�การ
โลจ�สติกส�ถือเป�นธุรกิจหลัก เราจัดส�งโลหะแผ�นและเหล็กม�วนเป�นหลักในฐานะหุ�นส�วนของ JFE ผู�ผล�ตเหล็กกล�าของ
ญี่ปุ�น โดยจัดส�งป�ละประมาณ 1 ล�านตัน

เหตุผลเร��มแรกของการเล�อกใช�แบรนด�ฮีโน�ซึ่งมีความน�าเชื่ออย�างมากคือ เรามีลูกค�าที่เป�นบร�ษัทญี่ปุ�นหลายแห�ง เวลานี้ 
เรามีรถฮีโน� 50 คันรวมรถของซับคอนแทรคด�วย และถ�าไม�รวมรถเพ�่อการใช�งานพ�เศษ รถทั้งหมดที่เราใช�อยู�ตอนนี้
เป�นรถฮีโน�

ส��งที่ลูกค�าต�องการจากเราคือ การดำเนินการอย�างทันท�วงทีหร�อ Just in Time” การยึดมั่นในกำหนดเวลาอย�าง
เคร�งครัดถือเป�นคุณค�าที่ยิ�งใหญ� รถฮีโน�แทบไม�มีป�ญหาบนท�องถนนระหว�างการขนส�ง จ�งได�รับความเชื่อถือไว�วางใจ
อย�างมาก

เร�่องนี้เกิดข�้นได�จากความแข็งแกร�งที่ไม�เส�ยหร�อขัดข�อง แต�ยังมีอีกหนึ่งป�จจัยที่สำคัญเช�นกัน นั่นคือ การที่ร�านตัวแทน
จำหน�ายหมั่นบำรุงรักษาและให�การสนับสนุนอย�างเหมาะสมทันท�วงที “Just in Time” เรารู�ส�กขอบคุณที่ช�วยร�บเร�ง
แก�ไขเหตุขัดข�องที่แม�จะเกิดข�้นเพ�ยงหนึ่งในล�านก็ตาม

จร�ง ๆ แล�ว ผมมีความฝ�นอยากได�รถบ�านของฮีโน� แล�วเดินทางท�องเที่ยวไปตามที่ต�าง ๆ ทั่วประเทศจ�น ถึงแม�ตอนนี้
จะยังไม�ขาย แต�ผมอยากอวดข�อดีของรถฮีโน�ให�ใคร ๆ ได�เห็นด�วยตัวผมเอง

ประธาน

จ�น

ฮีโน�สนับสนุนการเติบโตของบร�ษัท จาก 30 เป�น 80 คันศักยภาพของสินค�าและพลังการสนับสนุนที่เชื่อถือได�ของฮีโน�เพ�่อการจัดส�งที่มั่นใจได�

รู�สึกอุ�นใจกับฮีโน�ที่รักษา “Just in Time” 

SOUTH TRADE

GUANGDONG NANCHU TRANSPORT MANAGEMENT CO., LTD.

Mr. Huang Hongzhong Mr. Zhang Huanxin 
Mr. Qiu Jinwen

Mr. Zheng Qiang

Mr. Zhong Zhaoguang

HELI CONCRETE CO., LTD. 
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3 เร�่องสนุกของการซ�อมแซมแก�ไขป�ญหา

คุณ Toni Andi Tikna ผู�จัดการโรงงานของ PT. Daya Guna Motor Indonesia 
(DGMI) ในกรุงจาการ�ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซีย เป�นผู�เชี่ยวชาญการซ�อมแซม
แก�ไขป�ญหา คุณ Toni เกิดเมื่อป� 1979 ที่กรุงจาการ�ตา หลังจบการศึกษาจาก
โรงเร�ยนอาชีวะ สาขาเทคโนโลยีช�างยนต�เมื่อป� 1997 เขาได�ทำงานเป�นช�างซ�อมรถ
จนถึงป� 2001 จากนั้นตั้งแต�ป� 2001 ถึงป� 2009 เขาได�เข�าทำงานที่ PT. Sinar Jaya 
และได�เร�ยนรู�จากผู�จัดการโรงงานซ�อมบำรุงทั้งเร�่องเทคนิคและโนว�ฮาว ควบคู�ไปกับ
ความสำคัญของ “การไม�ถอดใจล�มเลิกทันที” “อ�อนน�อมถ�อมตน” “ใฝ�หาความรู�
อยู�เสมอ” หลังจากนั้น เขาได�ย�ายไปทำงานที่ DGMI เมื่อป� 2009

คุณ Toni เล�าถึงเหตุผลที่ทำให�อยากเป�นช�างซ�อมรถว�าเป�นเพราะตั้งแต�จำความได� 
เขาชอบรถ และชอบคลุกคลีอยู�กับเคร�่องยนต� ตั้งแต�เด็ก ๆ เขาชอบนำสิ�งของต�าง ๆ 
มาแยกชิ�นส�วนแล�วนำกลับมาประกอบเข�าด�วยกันใหม� ดังนั้น อาชีพช�างเทคนิค
จ�งเหมาะกับเขา

คุณ Toni กล�าวว�าเร�่องสนุกของการซ�อมแซมแก�ไขป�ญหา หลัก ๆ มีอยู� 3 เร�่อง 
หนึ่งคือได�แก�ป�ญหายาก ๆ ทีละเร�่องทีละเร�่อง เขาเชื่อว�าการสังเกต ว�เคราะห� และ
เข�าใจสิ�งต�าง ๆ อย�างละเอียดลึกซึ้งจะนำไปสู�การค�นพบคำตอบที่ถูกต�องอย�าง
แน�นอน สองคือได�เร�ยนรู�เทคโนโลยีและความรู�ใหม� ๆ อยู�เสมอ เพราะชิ�นส�วนและ
ส�วนประกอบของรถที่ต�องรับมือนั้น เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา สามคือ
ได�สร�างความพ�งพอใจให�กับลูกค�าโดยตรงผ�านงานที่สำเร็จลุล�วง 

งานของผมต�องอาศัย
ความรับผ�ดชอบสูงมาก 
เพราะถ�าทำลวก ๆ ก็อาจทำให�
เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงข�้นได� 
แต�ถ�าแก�ไขป�ญหาสำเร็จ 

ลูกค�าจะมี
ความสุขแน�นอน 

ลูกค�า
จะมีความสุข
แน�นอน

ผู�เชี่ยวชาญการซ�อมแซมแก�ไขป�ญหา
ที่เป��ยมไปด�วยความสุข�มเยือกเย็น

พ�้นที่ทำงานที่มีความเป�นระเบียบ

ในฐานะผู�จัดการโรงงาน คุณ Toni พยายามฝ�กสอนช�างรุ�นใหม�

บทบาทในฐานะผู�จัดการโรงงานคือ 
การฝ�กสอนคนรุ�นใหม�

คุณ Toni เชื่อว�าการติดตามผลหลังการซ�อมบำรุงเป�นเร�่องสำคัญเพ�่อสร�างความ
พ�งพอใจให�กับลูกค�า นอกจากนี้ การอธิบายอย�างละเอียดก็เป�นเร�่องจำเป�น เพราะ
ลูกค�าจะรู�สึกกังวล หากไม�ทราบสาเหตุที่ทำให�รถเสียหร�อสาเหตุที่ทำให�ส�วนหนึ่ง
ส�วนใดของรถขัดข�องใช�งานไม�ได� ดังนั้น นอกจากจะต�องทำให�รถขับข�่ง�ายไร�กังวล
หลังการซ�อมบำรุงแล�ว เขายังให�ความสำคัญอย�างมากเร�่องการทำให�ลูกค�าเข�าใจ
และรู�สึกสบายใจ

นอกจากนี้ คุณ Toni ยังใส�ใจเสมอเร�่องการดูแลรักษาสถานที่ทำงานให�สะอาด หาก
โรงงานสกปรก อุปกรณ�เคร�่องมือไม�ได�รับการดูแลให�อยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน ช�าง
ก็ไม�สามารถเร��มงานทันทีได� ยิ�งไปกว�านั้น สิ�งสกปรกหร�อฝุ�นผงที่เป��อนตามชิ�นส�วน
อะไหล�อาจทำให�เกิดป�ญหาข�้นกับรถ ทำให�รถเสียหร�อไม�ทำงานได� แต�เหนือสิ�งอื่นใด 
เขาเชื่อว�าถ�าโรงงานสกปรกหร�อไม�เป�นระเบียบ คนที่ทำงานก็จะขาดแรงกระตุ�น และ
ลูกค�าก็จะรู�สึกไม�เชื่อถือ คุณ Toni เน�นย้ำความสำคัญเร�่องการดูแลรักษาสถานที่
ทำงานให�สะอาดและเป�นระเบียบว�า “นอกจากต�องหมั่นดูแลรักษาอุปกรณ�เคร�่องมือ
ที่ใช�งานเป�นประจำแล�ว ยังต�องแน�ใจว�าอุปกรณ�เคร�่องมือที่ไม�ค�อยได�ใช�อยู�ในสภาพ
พร�อมใช�งานได�ทันทีด�วย”

คุณ Toni Andi Tikna
ผู�จัดการโรงงานของ PT. Daya Guna Motor Indonesia

กรุณาติดตามเนื้อหา “ช�างผู�เชี่ยวชาญของฮีโน�” ได�ที่เว็บไซต�ของฮีโน� https://www.hino-global.com/corp/hino_cares/index.html   (ภาษาอังกฤษเท�านั้น)

Hino’s Meister
คุณ Toni Andi Tikna  ผู�จัดการโรงงานของ PT. Daya Guna Motor Indonesia

สังเกต 
ว�เคราะห� และ
เข�าใจ

ซ�อมบำรุงรถอย�างมีประสิทธิภาพและทำงานร�วมกับช�างรุ�นใหม�

อีกหนึ่งบทบาทของคุณ Toni ในฐานะผู�จัดการโรงงานคือ การฝ�กสอนคนรุ�นใหม� 
เวลานี้ เขาฝ�กสอนช�างหนุ�มสาว 15 คนในเร�่องต�าง ๆ ตั้งแต�หลักการพ�้นฐานเกี่ยวกับ
รถไปจนถึงการซ�อมบำรุงทั้งขั้นพ�้นฐานและขั้นสูง ผู�เข�ารับการฝ�กอบรมต�างชื่นชม
ทักษะในฐานะครูของเขา โดยกล�าวว�าเขาอธิบายได�อย�างเป�นเหตุเป�นผล เป�นรูปธรรม 
เข�าใจง�าย และยังคอยให�คำปร�กษา คำสอนและคำแนะนำของเขาสามารถใช�ได�จร�ง
ในเวลาทำงาน

อย�างไรก็ตาม ในช�วงหลัง การซ�อมแซมแก�ไขป�ญหามีความซับซ�อนข�้นเร�่อย ๆ ทุกป� 
ต�องอาศัยทักษะขั้นสูงมากข�้น เพราะนอกจากรถจะได�รับการติดตั้งเทคโนโลยีล้ำ
สมัย เช�น ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส�และใช�วัสดุใหม� ๆ แล�ว ยังมีการนำอุปกรณ�ใหม�
ล�าสุดต�าง ๆ เช�น เคร�่องว�เคราะห�รถยนต� มาใช�งาน ที่อินโดนีเซีย แม�จะยังไม�มีรถที่
ติดตั้งระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส�ให�เห็นมากนัก แต�ในอนาคต จะต�อง
เพ��มจำนวนข�้นอย�างรวดเร็วแน�นอน ดังนั้น การเพ��มทักษะความสามารถด�านการ
ซ�อมบำรุงและตามให�ทันเทคโนโลยีล�าสุดจ�งเป�นเร�่องท�าทายสำคัญ นอกจากนี้ยังมี
เร�่องอื่นที่คุณ Toni ต�องจัดการในฐานะผู�จัดการโรงงาน เช�น เพ��มประสิทธิภาพ
การทำงาน ปรับปรุงความสามารถด�านการทำกำไร ดูแลจัดการด�านความปลอดภัย 
และการให�บร�การลูกค�า 

แต�ท�ามกลางความท�าทายเหล�านี้ คุณ Toni ก็ยังคงสุข�มเยือกเย็น เพราะเขาเชื่อว�า
ทุกป�ญหาสามารถแก�ไขได�แน�นอนด�วยการสังเกต ว�เคราะห� และเข�าใจป�ญหาอย�าง
ละเอียดลึกซึ้ง
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คุณโยชิมาซะ ซูงาวาระ

“คนเหล็กแห�งดาการ�”
                                 โยชิมาซะ ซูงาวาระ อำลาวงการ

เป�ดตัวรถรุ�นใหม� ที่มีพ�้นฐานจาก HINO 600 
Series สำหรับอเมร�กาเหนือโดยเฉพาะ

จัดแสดงรถฮีโน�ที่สู�ศึกในสนามแข�งดาการ� 
แรลลี่ในงานมอเตอร�โชว�ใหญ�ที่สุดของ
อินโดนีเซีย (GIIAS) ที่จาการ�ตา 

หลังสร�างสถิติใหม�อย�างต�อเนื่องนับตั้งแต�ลงสนามแข�งดาการ� แรลลี่ครั้งแรกเมื่อป� 19831 คุณโยชิมาซะ ซูงาวาระได�ตัดสินใจอำลาสนามแข�งดาการ� แรลลี่ รวมถึงถอนตัวจากการ
เป�นตัวแทน HINO TEAM SUGAWARA โดยคุณเทรูฮิโตะ ซูงาวาระได�เข�ารับสืบทอดตำแหน�งแทน คุณโยชิมาซะ ซูงาวาระ เจ�าของสมญานาม “คนเหล็กแห�งดาการ�” ได�นำธงปลาคาร�ฟ
ซึ่งเป�นเคร�่องหมายของทีมลงสนามแข�งพร�อมกับทำสถิติที่ไม�เคยมีใครทำได�มาก�อนด�วยการลงสนามแข�งดาการ� แรลลี่มากที่สุดในโลกถึง 36 ครั้งและเข�าถึงเส�นชัยติดต�อกันมากที่สุด
ในโลกถึง 20 ครั้ง ความสำเร็จนี้ได�รับการจดบันทึกในกินเนสส� เว�ลด� เรคคอร�ดส�2

1 ชื่อการแข�งขันในขณะนั้นคือ ปาร�ส-ดาการ� แรลลี่ คุณโยชิมาซะ ซูงาวาระลงแข�งในประเภทรถจักรยานยนต�
2 จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2019 กินเนสส� เว�ลด� เรคคอร�ดส� คือเคร�่องหมายที่จดทะเบียนของกินเนสส� เว�ลด� เรคคอร�ดส� ลิมิเต็ด

คุณโยชิมาซะ ซูงาวาระจับมือกับฮีโน� มอเตอร�สตั้งแต�ป� 1992 
ภาพนี้ คุณซูงาวาระกำลังขับรถบรรทุกสู�ศึกในสนามแข�งดาการ� แรลลี่ 
เมื่อป� 1997

คุณโยชิมาซะ ซูงาวาระโบกธงปลาคาร�ฟซึ่งเป�นสัญลักษณ�ของทีมให�กับ
ฝูงชนที่ให�กำลังใจในพ�ธีที่เส�นชัย หลังสามารถแซงรถบรรทุกขนาดใหญ�ที่มี
ความจ�เคร�่องยนต�มากกว�า เข�าเส�นชัยเป�นที่ 2 ในการแข�งขันดาการ� แรลลี่ 
เมื่อป� 2001 เป�ดฉากศตวรรษที่ 21

รถบรรทุกรุ�นใหม�สำหรับการแข�งขันได�รับการปรับปรุงสมรรถนะพ�้นฐานให�ดียิ�งข�้น เพ�่อให�สามารถทำคะแนนรวมได�เป�น
อันดับต�น ๆ โดยติดตั้งระบบเกียร�อัตโนมัติแบบทอร�คคอนเวอร�เตอร�เป�นครั้งแรกเพ�่อเพ��มอัตราเร�ง

มีการจัดอีเวนต�มากมาย เช�น ทอล�คโชว�โดยคุณเทรูฮิโตะ ซูงาวาระ นักขับและตัวแทน HINO TEAM SUGAWARA และการ
ประกวดวาดภาพสำหรับเด็ก ฯลฯ มีผู�สนใจเข�าร�วมงานเป�นจำนวนมาก

บทความพ�เศษ:

Hino Total Support: สนับสนุนลูกค�าทั่วโลก

ตราสินค�าระดับสากลสำหรับลูกค�าทุกคน
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