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 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับ  ฉบับเดือน

มีนาคม ซึ่งแน่นอนว่าฉบับนี้เราได้เตรียมข่าวสารดีๆ กิจกรรมสุดประทับใจ รวมถึงสาระมาก

ประโยชน์ที่จัดเตรียมมาเพื่อเอาใจชาวฮีโน่โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น ข่าวพิธีส่งมอบรถแก่ บริษัท 

คิวมิกซ์ซัพพลาย จำากัด การจัดกิจกรรม Hino United Party งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 2016 

Hino Thank Press Party และเทคนิคน่ารู้เกี่ยวกับการขับรถ เพื่อชาวฮีโน่จะได้ขับรถเดินทาง

กันอย่างปลอดภัย 

 สุดท้าย หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการขาย ต้องขอขอบคุณครอบครัวฮีโน ่

ที่ติดตามและกลับมาพบข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ในฉบับถัดไป  

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณ�ธิก�ร



Event & Activities

 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดพิธีส่งมอบรถบรรทุกฮีโน่ ณ ศูนย์ฝึกอบรม ฮีโน่
บางไทร ซึ่งเป็นรถรุ่น FM1AK1M (Mixer) จำานวน 8 คัน ให้กับ บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำากัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณเดย์ ยิ่งชล 
กรรมการ ตัวแทนของบริษัทฮีโน่ฯ ในการต้อนรับคุณศรยุทธ ตันสกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำากัด เป็นผู้รับมอบรถ
ในครั้งนี้ โดยมีแผนที่จะทยอยเปลี่ยนรถปีละ 30 คัน จนครบ 400 คัน 

 บรรยากาศระหว่างพิธี เต็มไปด้วยความอบอุ่น มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้บริหารของทั้งสองบริษัท อีกทั้งทาง 
บริษัทฮีโน่ยังได้มีการจัดอบรมการขับขี่รถบรรทุกอย่างถูกวิธีและปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถที่มารับรถของ บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย 
จำากัด อีกด้วย  เนื่องในโอกาสอันดีนี้ ทางฮีโน่ฯ จึงขอขอบพระคุณท่านลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและเลือกใช้รถบรรทุกของฮีโน่
ด้วยดีเสมอมา

พิธีส่งมอบรถบรรทุกฮีโน่
ให้แก่ บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำากัดให้แก่ บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำากัด
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Event & Activities

 เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด และฮีโน่ กาญจนบุรี ร่วมกันจัดงาน Hino 
United Party เพ่ือขอบคุณลูกค้าผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีมอบความไว้วางใจ และสนับสนุนให้ฮีโน่เติบโตข้ึนอย่างแข็งแกร่ง ภายในงาน 
มีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การแจกของรางวัล  แนะนำาผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนะนำารถบรรทุกรุ่นใหม่ ฮีโน่ 500 วิคเตอร์ ที่จะเป็น
ประโยชน์แก่ธุรกิจกับลูกค้าทุกท่าน รวมท้ังยังมีกิจกรรมบนเวที การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินช่ือดัง ใบเตย อาร์สยาม โดยการจัดงาน 
ในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้สละเวลา
มาร่วมงาน Hino United Party  และในครั้งต่อไปจะมีกิจกรรมดีๆ ที่ไหนอีก อย่าลืมติดตามกันนะคะ

ฮีโน่ กาญจนบุรี
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 ต่อเนื่องที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตัวแทนจำาหน่ายชัยรัชการ 
เชียงใหม่ นำาโดยท่านผู้บริหาร คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ ได้จัดงาน Hino United Party ภายในงาน 
เต็มไปด้วยสีสันและกิจกรรมมากมาย เรียกได้ว่างานนี้สามารถสร้างความสนุกสนานและ 
ความสนใจแก่ลูกค้าชาวฮีโน่ได้เป็นอย่างดี

ชัยรัชการ
เชียงใหม่
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Event & Activities

 เมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา มร.ชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด 
พร้อมด้วย คุณอำานวย พงษ์วิจารณ์ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด และ
คณะผู้บริหาร นำาทีมฮีโน่จัดกิจกรรมมอบความสุขในแบบ Infinity THANK YOU เนรมิตงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ทั้งสื่อวิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ แทนคำาขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านที่ได้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของฮีโน ่
ให้เป็นที่รู้จักตลอดปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ ภายใต้บรรยากาศสวยราวสวรรค์ กินข้าวบนก้อนเมฆ ดื่มด่ำากับ
บรรยากาศเคล้าเสียงเพลงที่สามารถมองเห็นวิวกรุงเทพได้ 180 องศา ณ ร้าน Cloud 47 
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 ภายในงานได้สตาร์ทความสุขด้วยเกมและของรางวัลท่ีจัดเตรียมสำาหรับ 
ผู้สื่อข่าวทุกท่าน ก่อนจะเข้าสู่การเฉลิมฉลองยอดขายรถบรรทุกฮีโน่ที่สามารถทำา 
ยอดขายสะสมได้กว่า 300,000 คัน ซึ่งในงานได้มอบรถโตโยต้า รีโว่ ให้กับลูกค้า 
ที่ซื้อรถคันที่ 300,000 ซึ่งผู้โชคดีได้แก่ คุณทรงชัย อัจกลับ จากห้างหุ้นส่วนจำากัด 
สวีรวมช่าง ซึ่งเป็นลูกค้าของ บริษัท ชัยรัชการ จำากัด สาขาชุมพร 

 นอกจากนี้ ฮีโน่ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยพิธีมอบรางวัลความสำาเร็จของ 
ผู้ใช้งานรถบรรทุกฮีโน่ท่ีสามารถใช้งานโดยไม่ผ่านการยกเคร่ือง น่ันคือ ไม่ผ่านการซ่อมแซม 
หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนหลักของเครื่องยนต์แต่อย่างใด โดยวิ่งเป็นระยะทางมากกว่า 2 ล้าน
กิโลเมตร ซึ่งเป็นรางวัลที่ทางฮีโน่ได้มอบให้แก่ลูกค้าเป็นประจำาทุกปี ก่อนที่ความสนุก 
ยังคงมีให้อย่างต่อเนื่องด้วยคอนเสิร์ตสุดฟินจาก ใบเตย อาร์สยาม รวมถึงการมอบโชค อาทิ iPhone 6S, iPad Air และรางวัล
อื่นๆ จากนั้นได้ปิดท้ายงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนครั้งนี้ด้วยถ้อยคำาขอบคุณจากใจผู้บริหาร มร.ชิน นาคามูร่า ที่ให้คำามั่นสัญญา 
ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ แก่ผู้ใช้รถและตอบแทนสังคมไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

อย่�ลืม พบกันใหม่ในปี 2560 ขอขอบคุณทุกท่�นที่ม�ร่วมง�นด้วยใจจริง เพร�ะพวกเร�คือทีมเดียวกัน!
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Hino Service Mind

 ในยุคที่ก�รแข่งขันท�งธุรกิจสูงอย่�งเช่นปัจจุบัน แน่นอนว่�แต่ละองค์กรต่�งงัดกลยุทธ์ด้�นต่�งๆ ม�ต่อกรกับคู่แข่งและ 

“การบริการ” ย่อมเป็นด้�นที่องค์กรส่วนใหญ่ให้คว�มสำ�คัญ สรรห�ทุกกลเม็ดม�เอ�ชนะใจลูกค้� และวันนี้  

ก็ได้เตรียมกลเม็ดเด็ดในก�รพิชิตใจลูกค้�ม�ฝ�กตัวแทนช�วฮีโน่โดยเฉพ�ะด้วยค่ะ

 บริการอย่างถูกต้อง 

คงไม่มีลูกค้ารายใดที่อยากได้รับข้อมูลสินค้าและ

บริการที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น องค์กรควรให้ความสำาคัญ

กับการฝึกฝนพนักงาน อบรมข้อมูลรอบด้าน เพื่อให้ 

พนักงานสามารถตอบคำาถามลูกค้าได้อ ย่าง 

ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำา นอกจากนี้ ความถูกต้อง

ยังหมายถึงความถูกต้องในการให้บริการท่ีตรงตาม

ความต้องการของลูกค้า ตอบสนองความพึงพอใจ

ได้อย่างตรงจุด โดยสิ่งเหล่านี้มีส่วนอย่างยิ่งในการ

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

“บริการดี คุณภาพเลิศ” กลเม็ดเอาชนะใจลูกค้าให้อยู่หมัด“บริการดี คุณภาพเลิศ” กลเม็ดเอ�ชนะใจลูกค้�ให้อยู่หมัด

ขอขอบคุณข้อมูล  www.impressionconsult.com

Service

Knowledge

Create

Smart
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 ตรงต่อเวลา
 ข้อน้ีเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำาคัญของการบริการ 

การส่ งมอบสินค้าและบริการควรตรงต่อเวลา

สม่ำาเสมอ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการ

ขนส่งที่ต้องทำางานแข่งกับเวลา เพราะฉะนั้นองค์กร

ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการให้บริการควรตั้งมาตรฐาน

การให้บริการลูกค้า เช่น รับประกันซ่อมเสร็จภายใน 

7 วัน เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นเพราะการตรงต่อเวลา

ยังหมายถึงการให้บริการโดยใช้ระยะเวลาที่ลูกค้าต้อง

รอคอยน้อยที่สุด เพราะบริการที่รวดเร็วทันใจส่งผล

ต่อภาพลักษณ์การจัดการอย่างเป็นระบบขององค์กร

นั่นเอง

 ดีงามสม่ำาเสมอ
ความดีงามอย่างสม่ำาเสมออาจใช้เวลายาวนานในการเอาชนะใจลูกค้า 

แต่เชื่อได้เลยค่ะว่าหากสามารถซื้อใจลูกค้าได้แล้ว โอกาสที่ลูกค้าจะ 

จงรักภักดีในองค์กรนั้นมีความเป็นไปได้สูง สำาหรับเทคนิคก็ง่ายๆ 

เพียงองค์กรของคุณสร้างมาตรฐานการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น การให้

ข้อมูลที่ถูกต้องสม่ำาเสมอ การตรงต่อเวลาอย่างสม่ำาเสมอ การเอาใจ

ใส่ลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอ การทักทายด้วยรอยยิ้มอย่างสม่ำาเสมอ ฯลฯ 

สิ่งเหล่าน้ีนอกจากจะทำาให้ลูกค้าพึงพอใจแล้วยังทำาให้ลูกค้ามั่นใจใน

องค์กรอีกด้วย

 เชื่อได้เลยนะคะว่�ห�กองค์กรใดมีบริก�รดีและคุณภ�พเลิศต�มส�มข้อที่กล่�วม�นี้ องค์กรของคุณต้องส�ม�รถพิชิตใจ

ลูกค้�ที่ม�ใช้บริก�รได้อย่�งแน่นอน

Goal

On
Time

Knowledge

Skills

Create
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Driving Tips

 สำ�หรับผู้ใช้รถใช้ถนน แน่นอนว่�สิ่งแรกที่ต้องคำ�นึงถึง คือ คว�มปลอดภัย  จึงเตรียมส�ระดีๆ ม�ฝ�ก 

ช�วฮีโน่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่�น นั่นคือ เทคนิคการขับรถ ขึ้น – ลง เขา อย่างปลอดภัย เพร�ะก�รขับรถบนเส้นท�งคดเคี้ยว 

มักมีโอก�สเกิดอุบัติเหตุง่�ยกว่�ก�รขับรถท�งตรง ส่วนเทคนิคขับขี่อย่�งเซียนนั้นจะมีอะไรบ้�ง ลองติดต�มกันค่ะ

 การขับรถขึ้นเขา ไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่หรือรถเล็กต่างต้องพบกับทางลาดชัน รถจึงต้องใช้ความแรงมากกว่าการขับรถทางเรียบ ดังนั้น 

หากเจอทางลาดชันให้ลดเกียร์ต่ำาลงเพื่อเพิ่มกำาลังรถและให้ลดเกียร์ต่ำาลงอีกหากพบว่ารถยังไม่มีแรงมากพอ ส่วนขาลงเขาควรใช้เกียร์ต่ำา 

เช่นกัน เพราะรถต้องการแรงฉุดเพื่อให้วิ่งช้าลง แต่แรงฉุดจากเครื่องยนต์อย่างเดียวคงไม่พอ ควรมีการแตะเบรกเป็นระยะควบคู่ด้วย 

เพื่อชะลอความเร็วของรถ ข้อสำาคัญอย่าแตะเบรกลากยาว เพราะจะทำาให้เบรกไหม้ เบรกไม่อยู่ และอาจเกิดอันตรายได้

 เส้นทางบนภูเขานอกจากจะต้องเจอเส้นทางลาดชันแล้ว อีกหนึ่งเส้นทางปราบเซียน คือ ทางโค้ง ส่วนเทคนิคการขับรถทางโค้งอย่าง

ปลอดภัย อันดับแรกต้องประเมินทันทีว่าโค้งนั้นควรขับด้วยความเร็วเท่าไร วิธีที่ง่ายที่สุดคือการสังเกตป้ายกำาหนดการใช้ความเร็วของ 

กรมทางหลวง เช่น หากมีป้ายจำากัดความเร็ว 40 กิโลเมตร / ชั่วโมง หากเป็นรถบรรทุกหรือรถที่มีขนาดใหญ่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

แต่หากเป็นรถยนต์สามารถเพิ่มความเร็วได้อีก 50% นั่นคือ รถยนต์สามารถขับด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตร / ชั่วโมง นั่นเองค่ะ โดยก่อน 

เข้าโค้งผู้ขับข่ีควรเลือกเกียร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดน่ันก็คือเกียร์สาม โดยต้องทำาให้เสร็จส้ินก่อนเข้าโค้ง เพราะไม่ควรเปล่ียนเกียร์ระหว่าง 

เทคนิคขับรถ ขึ้น – ลง เขา
อย่างปลอดภัย

เทคนิคขับรถ ขึ้น – ลง เขา 
อย่างปลอดภัย
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เข้าโค้ง นอกจากนี้ ไม่ควรเพิ่มความเร็วและเหยียบเบรกแรงระหว่างเข้าโค้งอีกด้วย และระหว่างที่เข้าโค้งนั้น ผู้ขับขี่ควรจับพวงมาลัยให้มั่น 

หมุนพวงมาลัยไปตามโค้ง อย่าให้รถเหวี่ยง เพราะจะเป็นสาเหตุทำาให้รถหลุดโค้งและเกิดอันตราย

 

 นอกจากนี้ยังมีเทคนิคที่สำาคัญมาก คือ ห้ามแซงในเขตต้องห้าม เพราะบนเขาเต็มไปด้วยเส้นทางเคี้ยวคดทำาให้มองเห็นรถอีกฝั่ง 

ไม่ชัดเจนจึงไม่ควรขับแซงในเขตห้ามแซง เนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากการแซงโค้ง โดยหากต้องเจอเส้นทางการขับขี่ที่วิสัยทัศน์ไม่ดี 

มีทางโค้งหรือต้นไม้บังตา ควรบีบแตรส่งสัญญาณทุกครั้ง เพื่อเป็นการเตือนรถที่ขับสวนไปมาให้ระวังการปะทะ

 

 เห็นไหมคะว่�เทคนิคก�รขับรถ ขึ้น – ลง เข�อย่�งเซียนนั้นไม่ย�กเลย แต่ถึงอย่�งไรต้องห้�มประม�ท สังเกตป้�ยกรมท�งหลวง 

เป็นระยะ เพื่อให้ถึงจุดหม�ยปล�ยท�งอย่�งปลอดภัย

8%

8%

ขอขอบคุณข้อมูล  www.busandtruckmedia.com  www.moneyguru.co.th MARCH 2016 11



สวนอุเอโนะ  โตเกียว

สวนสาธารณะแห่งแรกของญี่ปุ่นกลางกรุงโตเกียว 
เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ยอดฮิตท่ีมีต้นซากุระกว่า
หนึ่งพันต้น โดยในช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึง 
ต้นเดือนเมษายนจะเป็นช่วงที่จัดงานประจำาปี 
มีการประดับตะเกียงงดงามในช่วงค่ำา นอกจากนี้ 
ยังมีร้านค้าให้นักท่องเท่ียวได้เลือกซื้อของฝาก
มากมาย

Eat & Travel

ลัดฟ้�เยือนแดนอ�ทิตย์อุทัยลัดฟ้�เยือนแดนอ�ทิตย์อุทัย
ชมซากุระบานสะพรั่งที่ญี่ปุ่น

 สวัสดีค่ะช�วฮีโน่ทุกท่�น ฉบับนี้ Eat & Travel เอ�ใจคนรักก�รท่องเที่ยวที่กำ�ลังคิดอยู่ว่�ร้อนนี้จะแบกเป้เที่ยวที่ไหน แนะนำ�

เลยค่ะว่�ให้แพ็กกระเป๋�เที่ยวเมืองอ�ทิตย์อุทัย เพร�ะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นตรงกับช่วงฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งแน่นอนว่�เป็นช่วงที่ดอกซ�กุระ

กำ�ลังบ�นสะพรั่ง วันนี้จึงขอพ�ช�วฮีโน่เที่ยวชมคว�มง�มของดอกซ�กุระในสถ�นที่ต่�งๆ ของญี่ปุ่น ซึ่งรับรองว่�แต่ละที่นั้น 

เป็นสถ�นที่ยอดนิยมแถมบรรย�ก�ศยังสวยง�มขึ้นชื่ออีกด้วย

ภูเขาโยชิโนะ  นารา

จุดชมวิวท่ามกลางธรรมชาติที่รวบรวมดอกซากุระกว่า 200 สายพันธุ์ 
มีการแบ่งเขตซากุระออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งแต่ละเขตจะผลัดเปลี่ยนกัน
ผลิบาน อวดความงดงามแก่นักท่องเที่ยวไปตามส่วนต่างๆ ของภูเขา 
โดยดอกซากุระจะสะพรั่งในช่วงต้นเดือนเมษายนไปจนถึงปลาย
เดือนเมษายน

อุโมงค์ซากุระ  โอซาก้า

ในช่วงที่ดอกซากุระบานเต็มที่ในเดือนเมษายน อุโมงค์ซากุระ
จะเปิดเส้นทางชมความงามจากธรรมชาติให้ชาวเมืองและ 
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยในช่วงค่ำา
บริเวณโดยรอบจะมีการประดับประดาไฟสวยงาม รับรองว่า
ชาวฮีโน่จะได้เก็บภาพความประทับใจกันอย่างเต็มอิ่ม

ปราสาทฮิเมจิ  ฮิเมจิ

ปราสาทท่ีข้ึนช่ือเร่ืองความสวยงาม อีกท้ังยังเป็นมรดกโลก 
บริเวณรอบปราสาทมีสวนซากุระขนาดใหญ่จึงทำาให้
สถานที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตในการชมดอก
ซากุระ เพราะในช่วงเดือนเมษายนที่นักท่องเที่ยวมาชม 
ดอกซากุระบานจะมีฉากหลังเป็นความงดงามของ
ปราสาทเก่า นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีโบราณซึ่งเป็น
เสน่ห์เฉพาะตัวของปราสาทฮิเมจิอีกด้วย

 เรียกได้ว่าแต่ละสถานที่ช่างงดงามและตื่นตา หากใครที่อดใจไม่ไหวรีบจับจองตั๋ว

เครื่องบิน และอย่าลืมเก็บภาพสวยๆ มาอวดกันบ้างนะคะ
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ขอขอบคุณข้อมูล  www.weekendhobby.com

Check List 8 อาการ สัญญาณ ‘หลับใน’

 เห็นไหมคะว่�ก�รหลับในส�ม�รถก่อให้เกิดอันตร�ยทั้งกับตัวเองและผู้อื่น 

ห�กใครมีคว�มเสี่ยงต�ม 8 ข้อข้�งต้น ก่อนขับรถแนะนำ�ให้พกเครื่องดื่มเย็นๆ 

ติดตัวไปด้วย หรือห�กอยู่บนรถแล้วลองห�หม�กฝรั่งม�เคี้ยว หรือห�กทั้ง

เครื่องดื่มและหม�กฝรั่งยังเอ�ไม่อยู่ก็ขอให้แวะปั๊มน้ำ�มันและงีบเอ�แรงสัก 15-30 

น�ที รับรองว่�ตื่นม�จะสดชื่นขึ้นแน่นอนค่ะ

 ช�วฮีโน่ที่ต้องขับรถท�งไกล โดยเฉพ�ะช่วงกล�งคืนซึ่งเป็นเวล�พักผ่อนของร่�งก�ย ลองม� Check List  

กันดูนะคะว่�คุณมีอ�ก�รเสี่ยงต่อก�รหลับในหรือไม่

 อาการที่ 1 : หาวบ่อย

 เป็นอาการที่สังเกตได้ง่ายมาก เพราะถ้าหาวบ่อยกว่าปกติแสดงว่าความง่วงได้คืบคลานมาในตัวคุณแล้ว ดังนั้น ให้ดื่มน้ำา

เย็นฉ่ำาสักแก้ว หรือบางคนอาจเลือกคาเฟอีนเข้าสู่ร่างกาย เพื่อเพิ่มความตื่นตัว 

 อาการที่ 2 : ใจลอย

 เมื่อสมาธิไม่อยู่กับการขับรถ จิตใจเหม่อลอย ให้รู้เลยว่าคุณเสี่ยงต่อการหลับในแล้วค่ะ

 อาการที่ 3 : เหนื่อยล้า หงุดหงิดง่าย

 ผลจากความง่วงหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอทำาให้ร่างกายเหนื่อยล้าไม่กระชุ่มกระชวย อีกทั้งยังพาลหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆ 

น้อยๆ หากพบอาการเหล่านี้แล้วต้องขับรถทางไกลอย่าลืมระมัดระวังให้มากขึ้นด้วยนะคะ

 อาการที่ 4 : จำาไม่ได้ว่าขับรถผ่านอะไรมา

 ปกติเวลาขับรถ ผู้ขับข่ีมักมองเส้นทางรอบข้าง แต่หากภายในระยะ 2-3 กิโลเมตรท่ีขับผ่านมาแล้ว คุณจำาไม่ได้ว่าขับผ่าน 

อะไรมาบ้าง นี่เป็นสัญญาณว่าคุณมีอาการหลับในแล้วล่ะค่ะ

 อาการที่ 5 : ตาปรือ มองทางไม่ชัด

 เคยเป็นใช่ไหมคะที่เวลาง่วงมากๆ แล้วลืมตาไม่ขึ้น หากรู้สึกว่าข้างทางไม่ชัดเจน แนะนำาให้แวะพัก เพราะหากฝืนขับต่อ

อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

 อาการที่ 6 : มึนศีรษะ

 อาการสะลึมสะลือมักมาทักทายผู้ขับขี่ได้เสมอ บางคนถึงขั้นมึนศีรษะเพราะใช้ร่างกายหนักและพักผ่อนน้อยนั่นเอง

 อาการที่ 7 : ขับรถออกนอกเลน

 อาการนี้บางทีคุณอาจไม่สังเกต แต่เชื่อเถอะค่ะว่ารถที่ขับตามหลังคุณมาสังเกตได้อย่างแน่นอน แต่หากเมื่อไหร่ที่คุณรู้ตัว

ว่าไม่สามารถบังคับรถให้ตรงได้ ควรหาที่จอดพักที่ปลอดภัยและหาวิธีทำาให้ร่างกายตื่นตัวดีกว่าค่ะ

 อาการที่ 8 : มองข้ามสัญญาณจราจร

 อาการหลับในทำาให้ผู้ขับขี่ไม่มีสมาธิกับการขับรถ รวมถึงการมองข้ามสัญญาณไฟ ซึ่งถือเป็นเรื่องอันตรายมาก เพราะหาก

คุณหลับในและขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง อาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นก็ได้
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Self Development

ขอขอบคุณข้อมูล  www.jobcity.co.th 

 เผลอนิดเดียวก็เดินท�งม�ถึงเดือนที่ส�มของปี 2559 แล้วนะคะ เชื่อว่�หล�ยคนกำ�ลังเข้มข้นกับก�รทำ�ง�น 

ในไตรม�สแรก แต่ต่อให้ช่วงนี้ภ�ระเรื่องง�นจะหนักหน�สักแค่ไหนอย่�ได้กังวลใจไปเชียวค่ะ Self Development 

ฉบับนี้ มีเทคนิคดีๆ สำ�หรับก�รพิชิตง�นล้นม�ฝ�ก รับรองว่�ช�วฮีโน่จะผ่�นช่วงเวล�เหล่�นี้ไปอย่�งง่�ยด�ย 

เรียกว่�ส�ม�รถจัดก�รได้ “เอาอยู่” อย่�งแน่นอน 

1. กำาลังใจสำาหรับตัวเอง
  “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” สำานวนนี้ยังคงใช้ได้เสมอแม้ยามเผชิญงานหนัก แต่ในที่นี้หมายถึงการให้กำาลังใจ 
 ตัวเอง มองโลกแง่บวกว่าการทำางานยิ่งเยอะเท่าไหร่ย่ิงทำาให้แกร่งประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้น อย่าลืมว่า 
 กำาลังใจจากใครก็ไม่ย่ิงใหญ่เท่าแรงใจจากคุณเอง เพราะฉะน้ันรีบฮึดสู้ แล้วเดินหน้ารับมือกับงานต่อดีกว่าค่ะ 

2. เริ่มต้นวางแผน
  ยิ่งงานมากเท่าไหร่ การบริหารจัดการยิ่งจำาเป็นมากขึ้นเท่านั้น เริ่มต้นคุณควรจดงานทั้งหมดลงบน 
 กระดาษ จากน้ันเรียงลำาดับความสำาคัญ ต่อด้วยการลงมือทำาอย่างเป็นระบบ งานใดท่ีสามารถให้คนอ่ืนทำาได้ 
 ก็รีบมอบหมาย งานจะได้เบาลงและสำาเร็จไปด้วยดี

3. ดูแลตัวเอง
  เพราะร่างกายคนเราไม่ใช่เครื่องจักรที่จะสามารถเดินเครื่องได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ดังนั้น อย่าลืม 
 หาเวลาพัก ผ่อนคลาย ยืดเส้นยืดสาย ฟังเพลง ดูหนัง แล้วแต่สไตล์ท่ีช่ืนชอบ ส่วนเร่ืองอาหารก็สำาคัญไม่แพ้กัน 
 เลือกทานที่มีประโยชน์ เพราะสารอาหารที่ดีส่งผลต่อร่างกายที่ดีเช่นกัน

4. รางวัลสำาหรับคนเก่ง
  เพราะเป้าหมายมีไว้พุ่งชน ดังนั้น เมื่อเราสามารถสะสางงานจนเสร็จ เท่ากับว่าเราได้เดินทางไปถึง 
 เป้าหมาย พอถึงเส้นชัยแล้วก็อย่าลืมให้รางวัลตัวเองสักนิด อาจจะเป็นเสื้อผ้าใหม่สักชุด ภาพยนตร์เรื่องโปรด  
 ฯลฯ เพื่อเป็นกำาลังใจในการทำางาน แถมยังเป็นการสร้างสุขภาพจิตที่ดี ไม่ทำาให้ชีวิตเครียดเกินไปอีกด้วยค่ะ 

หนักแค่ไหนก็เอาอยู่...เทคนิคพิชิตงานล้นหนักแค่ไหนก็เอ�อยู่...เทคนิคพิชิตงานล้น
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Dealer Network

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

มิตรสยาม กิ่งแก้ว  สมุทรปร�ก�ร  02-784-5999  

ฮีโน่ ปทุมธานี  ปทุมธ�นี  02-516-8905-9

นิวแมน รังสิต  ปทุมธ�นี  02-516-5050-7

ชัยรัชการ กรุงเทพ  สมุทรปร�ก�ร  02-312-5555

ชัยรัชการ กรุงเทพ (วิภาวดี)  กรุงเทพฯ  02-272-2081

ชัยรัชการ กรุงเทพ (บางบัวทอง)  นนทบุรี  02-191-7071-5

ชัยรัชการ พระราม 2  สมุทรส�คร  034-441-555

ซุ่นหลี มหาชัย  สมุทรส�คร  034-403-999

ซุ่นหลี เทพารักษ์  สมุทรปร�ก�ร  02-752-5100

ซุ่นหลี สมุทรปราการ  สมุทรปร�ก�ร  02-703-1022-9

ชัยรัชกิจ สมุทรสงคราม  สมุทรสงคร�ม  034-713-900-4

สหพัฒน์ นครปฐม  นครปฐม  034-254-035-8

ตั้งฮั่วซิง นครปฐม  นครปฐม  034-254-272

ไทยรุ่งเรือง อยุธยา  อยุธย�  035-200-988-90

ไทยฮีโน่ อยุธยา  อยุธย�  035-257-005-006

ภาคเหนือ

ไทยฮีโน่ นครสวรรค์  นครสวรรค์  056-221-771

นิวแมน สุโขทัย  สุโขทัย  055-620-740-1

นิวแมน กำาแพงเพชร  กำ�แพงเพชร  055-799-534-5

นิวแมน แม่สอด  ต�ก  055-801-609-10

อลีนกิจ เพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์  056-771-066-8

ฮีโน่ พิษณุโลก  พิษณุโลก  055-289-000

ฮีโน่ อุตรดิตถ ์  อุตรดิตถ์  055-817-826

ชัยรัชการ เชียงใหม่  เชียงใหม่  053-248-464

เชียงแสง ลำาปาง  ลำ�ป�ง  054-325-271-3

เชียงแสง ลำาปาง (เถิน)  ลำ�ป�ง  054-244-172-3

เชียงแสง แพร ่  แพร่  054-650-745-7

เชียงแสง น่าน  น่�น  054-711-833

เชียงแสง เชียงราย  เชียงร�ย  053-774-995-6

เชียงแสง พะเยา  พะเย�  054-484-282-3

เชียงแสง ลำาพูน  ลำ�พูน  053-552-226-8

ภาคตะวันออก

สหกล ชลบุรี  ชลบุรี  038-382-565, 038-381-103

สุเทพ มอเตอร์ ระยอง  ระยอง  038-873-817-20

นิวแมน จันทบุร ี  จันทบุรี  039-339-538-41

นิวแมน ชลบุร ี  ชลบุรี  038-263-671-3

นิวแมน ชลบุรี (บ่อวิน)  ชลบุรี  038-350-043-45

นิวแมน พนมสารคาม  ฉะเชิงเทร�  038-553-500

มิตรสยาม ชลบุรี  ชลบุรี  02-784-5999 

ชัยรัชการ ชลบุรี   ชลบุรี  038-190-666, 038-109-241-46

มิตรสยาม แหลมฉบัง  ชลบุรี  038-296-777

ฮีโน่ปราจีนบุรี  ปร�จีนบุรี  037-200-593

   

ภาคกลาง

ไทยรุ่งเรือง ลพบุร ี  ลพบุรี  036-785-334-7

ไทยรุ่งเรือง อ่างทอง  อ่�งทอง  035-850-700-2

ไทยรุ่งเรือง สระบุร ี  สระบุรี  036-329-300-2

หลักเมือง สุพรรณบุร ี  สุพรรณบุรี  035-523-401-3

ฮีโน่ กาญจนบุรี  ก�ญจนบุรี  034-636-392-5

นิวแมน สิงห์บุร ี  สิงห์บุรี  036-813-647-9

ชัยรัชการ เพชรบุร ี  เพชรบุรี  032-425-925

ชัยรัชการ ราชบุร ี  ร�ชบุรี  032-316-900-2

ตัวแทนจำาหน่าย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เทพนคร โคราช  นครร�ชสีม�  044-952-444

เทพนคร โคราช (ปากช่อง)  นครร�ชสีม�  044-328-888 

ช. ทวี อุดร  อุดรธ�นี  042-340-400-4

ช. ทวี เลย  เลย  042-833-090-1

ช. ทวี หนองคาย  หนองค�ย  042-990-699-700

ช. ทวี หนองบัวลำาภู  หนองบัวลำ�ภู  042-378-051-2

ช. ทวี กาฬสินธุ ์  ก�ฬสินธุ์  043-891-800-1

เจริญศรี สกล  สกลนคร  042-714-240-3

เจริญศรี สกล (สว่างแดนดิน)  สกลนคร  042-737-377

เจริญศรี นครพนม  นครพนม  042-522-857

เมืองทอง ร้อยเอ็ด  ร้อยเอ็ด  043-512-192-6

เมืองทอง อุบล  อุบลร�ชธ�นี  045-475-555-62

รวมทวี ขอนแก่น  ขอนแก่น  043-333-525-32

รวมทวี ขอนแก่น (ชุมแพ)  ขอนแก่น  043-311-488

รวมทวี มุกดาหาร  มุกด�ห�ร 042-639-362-4 

ฮีโน่ ชัยภูมิ  ชัยภูมิ  044-834-065-6

เมืองทอง โคราช  นครร�ชสีม�  044-352-401-5

เมืองทอง สุรินทร์  สุรินทร์  044-713-921-2

เมืองทอง บุรีรัมย์  บุรีรัมย์  044-690-197-9

ฮีโน่ มหาสารคาม  มห�ส�รค�ม  043-777-840

ฮีโน่ มหาสารคาม (เชียงยืน)  มห�ส�รค�ม  093-527-2277, 093-527-2288

ภาคใต้

ชัยรัชกิจ หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์  032-544-590-1

ชัยรัชการ ชุมพร  ชุมพร  077-576-100-3

ทรงพร สุราษฎร ์  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-200-755-9

ทรงพร สุราษฎร์ (เวียงสระ)  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-951-555-9

ทักษิณยนตรการ ทุ่งสง  นครศรีธรรมร�ช  075-420-603-4

ฮีโน่ ตรัง  ตรัง  075-217-044-6

แสงรุ่ง ภูเก็ต  ภูเก็ต  076-261-083-4

แสงรุ่ง กระบี ่  กระบี่  075-619-206

ลีมอเตอร์ หาดใหญ ่  สงขล�  074-364-078-80

ฮีโน่ ปัตตาน ี  ปัตต�นี  073-319-170-4

ฮีโน่ ยะลา  ยะล�  073-241-534-5

ทักษิณยนตรการ หาดใหญ่ 

 สงขล�  074-457-802-7

ฮีโน่สตูล  สตูล 074-751-181

ฮีโน่โกลก  นร�ธิว�ส 073-530-788-9
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