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 หน่วยง�นประช�สัมพันธ์    แผนกก�รตล�ด    ฝ่�ยบริห�รก�รข�ย

 Hino Today : ฮีโน่... ผู้ช่วยพระเอกตัวจริง ‘สิงห์รถบรรทุก’

 Dealer Interview : ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด เจริญศรีเซลส์

 Customer Interview : ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด กรเดชน้ำ�แข็งหลอด 

 Event & Activities

ง�นประชุมสัญจรครั้งที่ 1 สม�คมขนส่งสินค้�ภ�คอีส�น จังหวัดอุดรธ�นี /

Bangkok Logistics Fair  2015 / พิธีมอบร�งวัลก�รใช้ง�นรถบรรทุกฮีโน่ฯ

ครบ 1 และ 2 ล้�นกิโลเมตร โดยไม่ผ่�นก�รยกเครื่อง

 Eat & Travel : 

เยือนเมืองพุทธศ�สน์ พระธ�ตุห้�แห่ง แหล่งอ�รยธรรมส�มพันปี

 Hino Guru :  ตั้งกระจก ลดจุดบอด   

  Self Development : 5 ทักษะ ... ทำ�ง�นแบบมืออ�ชีพ

 Dealer Network

Editor’s Talk

	 ทักทายกันฉบับนี้ด้วยคำาว่า	 ‘สวัสดีปีใหม่ไทย’	 ซึ่ง	 	 เชื่อว่าแม้เดือนนี้ 

จะเป็นเดือนที่ร้อนสุดๆ	แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีเทศกาลให้ชาวฮีโน่ได้ชุ่มฉ่ำาไปกับ	 ‘วันสงกรานต์’ 

แต่ไม่ว่าจะเทศกาลใด	เราก็ยังจัดเต็มเนื้อหามาให้ท่านผู้อ่านอีกเช่นเคย	โดยฉบับนี้ขอหนีร้อนจาก 

เมืองหลวงไปพูดคุยกับผู้บริหาร	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด กรเดชน้ำาแข็งหลอด	 และห้างหุ้นส่วนจำากัด 

เจริญศรีเซลส์ 	ท่ีมาบอกเล่าแนวคิดการบริหารและความประทับใจต่อฮีโน่	จากน้ันไปอัพเดทนานา 

ข่าวสาร	ไม่ว่าจะเป็น	พิธีมอบรางวัลการใช้งานรถบรรทุกฮีโน่ฯ การเปิดกล้องละคร ‘สิงห์รถ

บรรทุก’ งานประชุมสัญจรครั้งที่ 1	และอีกมากมาย

	 สุดท้าย	 หน่วยงานประชาสัมพันธ์	 ฝ่ายบริหารการขาย	 ขอขอบคุณครอบครัวฮีโน่ทุกท่าน 

ที่ติดตามและกลับมาพบข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่างๆ	ได้ในฉบับถัดไป	

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณ�ธิก�ร



สิงห์รถบรรทุกสิงห์รถบรรทุก

Hino Today

 ว๊าว … ฮีโน่จะดังใหญ่แล้วนะคะ	เพราะอีกไม่นานรถบรรทุกฮีโน่จะร่วมเป็นตัวเอกในละครเร่ือง	‘สิงห์รถบรรทุก’	ร่วมกับเหล่าดารา
ช่อง	7	สี	โดยผู้จัดและผู้กำากับมือทอง	คุณต๊ะ	-	นิรัตติศัย	กัลย์จาฤก	แห่งบริษัท	ป๊าสั่งย่าสอน	จำากัด	โดยเมื่อวันที่19	มีนาคมที่ผ่านมา 
กองถ่ายได้ใช้พื้นที่บางส่วนของสำานักงานใหญ่	 บริษัท	 ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 จัดพิธีบวงสรวงและถ่ายทำาละคร 
โดยมีสื่อมวลชน	นักแสดง	และทีมงาน	เข้าร่วมทำาข่าวเป็นจำานวนมาก	
         
	 สำาหรับละครเรื่องนี้	นำาแสดงโดยพระเอกนางเอกชื่อดัง	ประกอบด้วย	อ๊อฟ	–	ชนะพล	อานัส	 -	ฬาพานิช	 เพลง	 -	กวินตา	ซูโม่ตุ๋ย	
-	อรุณ	ต่าย	-	ชัชฎาภรณ์	พร้อมด้วยนักแสดงอีกมากมาย	โดยละครเรื่องนี้เป็นแนวแอ็กชั่น	ดราม่า	สอดแทรกแง่คิดเกี่ยวกับความรัก	
มิตรภาพ	 และความรักชาติ	 ซึ่งเป็นเรื่องราวของสายสืบหนุ่มจากหน่วยราชการลับที่แฝงตัวเข้ามาทำางานในอู่รถบรรทุกของครอบครัว
หญิงสาวผู้รักความถูกต้อง	 นอกจากภารกิจสืบเรื่องผู้มีอิทธิพลที่ลอบค้าอาวุธเถื่อนแล้ว	 เขายังต้องการสืบหาคนร้ายที่ฆ่าน้องชาย 
ของเขา	 และด้วยความใกล้ชิด	 ความมีน้ำาใจที่ช่วยเหลือพ่อแม่ของเธอให้รอดพ้นจากอันตรายทำาให้เธอยอมเชื่อใจและหันมาร่วมมือ
กับเขาเพื่อกำาจัดคนชั่ว	พร้อมกับภารกิจหัวใจที่เริ่มก่อตัวขึ้น 
 
 แฟนละครห้ามพลาดติดตามความสนุก พร้อมออกอากาศช่วงกลางปีนี้ เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร จะสนุก

เข้มข้นขนาดไหน เตรียมรอชมละครและความปราดเปรียวของรถบรรทุกฮีโน่ทางช่อง 7 สี เร็วๆ นี้ค่ะ

       

“ สิงห์รถบรรทุก ”“ สิงห์รถบรรทุก ”
ฮีโน่... ผู้ช่วยพระเอกตัวจริง
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Dealer Interview

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด เจริญศรีเซลส์

ฮีโน่...
ครองใจลูกค้�วงก�รรถบรรทุกม�กว่� 30 ปี 

 นับเป็นโอก�สอันดีที่  ได้มีโอก�สพูดคุย 

กับผู้บริห�ร ห้างหุ้นส่วนจำากัด เจริญศรีเซลส์ ที่ให้เกียรติ 

ม�ร่วมบอกเล่�แนวคิดก�รบริห�ร รวมถึงเคล็ด (ไม่) ลับ ในก�ร 

ครองใจลูกค้�วงก�รรถบรรทุกม�กว่�  30 ปี

บริษัท สกลเจริญศรี จำ�กัด

เมื่อเริ่มก่อตั้ง พ.ศ. 2519
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 บริษัท	 สกลเจริญศรี	 จำากัด	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	 15	 พฤศจิกายน 

พ.ศ.	2519	นำาทีมบริหารโดย	คุณโกมุท – คุณขนิษฐา ทีฆธนานนท์ 

ซึ่งเป็นตัวแทนจำาหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในเขตจังหวัดสกลนครและ

จังหวัดใกล้เคียง	 หลังจากนั้น	 เมื่อวันที่	 9	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2544 

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	ห้างหุ้นส่วนจำากัด	เจริญศรีเซลส์	โดยมีผู้บริหาร 

รุ่นใหม่	คือ	คุณสุมนิศร์ คุณพินิตเมธ และคุณนวลขจร ทีฆธนานนท์ 

เป็นผู้บริหาร	พร้อมทีมงาน	ได้แก่	คุณศรีสุวรรณ นาโควงศ์ ผู้จัดการ 

ฝ่ายขาย คุณประวิทย์ ปัญญาประชุม ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่และ

บริการ รวมถึงทีมงานครอบครัวเจริญศรีทุกท่าน

	 ด้วยความมุ่งมั่นและความเอาใจใส่ในการบริการลูกค้า	 ไม่ว่า

จะเป็น	ฝ่ายขาย	ฝ่ายอะไหล่	และฝ่ายบริการ	พร้อมด้วยทีมงานผู้มี 

ประสบการณ์มากมาย	 ทำาให้เป็นที่ไว้วางใจและครองใจลูกค้า

มายาวนาน	 อีกทั้งมีการขยายสาขาไปยังอำาเภอสว่างแดนดินและ

สาขาในจังหวัดนครพนม	 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

และการบริการอย่างใกล้ชิด

	 ไม่เพียงแต่ความเอาใจใส่ลูกค้าคนสำาคัญเพียงเท่านั้น	 เพราะ

ท่านผู้บริหารได้เล่าว่าสิ่งสำาคัญที่สุด	 คือ	 การบริหารงานด้วยความ

ซื่อสัตย์และสุจริต	 ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาแบบรุ่นสู่รุ่น	 และ 

นอกจากการจำาหน่ายแล้วยังต้องคำานึงถึงการบริการหลังการขาย 

อาทิ	การเพ่ิมช่องซ่อมและพัฒนาฝีมือช่างอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ืออำานวย 

ความสะดวกแก่ลูกค้า	ทำาให้สามารถบริการได้ท้ังในและนอกสถานท่ี 

อย่างทันท่วงที

 

	 นอกจากนี้	 ในด้านกิจกรรมเพื่อสังคมยังให้ความสำาคัญกับ

การศึกษา	 โดยการรับนักศึกษาระบบทวิภาคีเข้ามาฝึกงาน	 เพื่อให้

นักศึกษาที่สำาเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นช่างฝีมือ	–	ช่างเทคนิค	

อย่างมีศักยภาพและมีทักษะตรงตามความต้องการของตลาด 

แรงงานในปัจจุบันและสามารถกลับมาร่วมงานได้ทันที	 สำาหรับ 

ในส่วนของงานเทศกาลประจำาจังหวัด	 ได้มีการจัดส่งรถบรรทุกและ

ทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำาเสมอ

 

	 สุดท้าย	ท่านผู้นำาคนเก่งยังได้ทิ้งท้ายเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจ 

ไทยในปีนี้	 พร้อมการรับมือเพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนอีกด้วย

 “ภ�พรวมเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่�งแน่นอน เพร�ะ

มีปัจจัยจ�กรัฐบ�ลที่ได้อนุมัติโครงก�รพ้ืนฐ�นขน�ดใหญ่ 

นโยบ�ยช่วยเหลือผู้ที่มีร�ยได้น้อย และร�ค�พลังง�นที่ลดลง  

ส่งผลให้ก�รขนส่งสินค้�ดีขึ้น ตล�ดรถบรรทุกเติบโตขึ้น ส่วน

ก�รเข้�สู่ AEC น้ัน แน่นอนว่�ก�รขนส่งสินค้�ถือเป็นปัจจัยหลัก 

โดยเฉพาะรถบรรทุก ‘ฮีโน่’ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งรถบรรทุก 

ดังนั้น เร�จะต้องใช้โอก�สนี้เพิ่มยอดก�รจำ�หน่�ยและบริก�ร

ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้�น”

 

ฮีโน่...
ครองใจลูกค้�วงก�รรถบรรทุกม�กว่� 30 ปี 

“ก�รเพิ่มช่องซ่อม

และพัฒน�ฝีมือช่�งอย่�งต่อเนื่อง 

เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกแก่ลูกค้� 

ทำ�ให้ส�ม�รถบริก�รได้

ทั้งในและนอกสถ�นที่อย่�งทันท่วงที”

ผู้บริห�ร

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด เจริญศรีเซลส์
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Customer Interview

เม่ือพูดถึงรถบรรทุกแน่นอนต่�งต้องนึกถึง

คว�มแข็งแรง ไม่เสียง่�ย ไม่จุกจิก

รถบรรทุกฮีโน่...
แข็งแรง ทนท�น บริก�รฉับไว

 
 ฉบับน้ี ขอต้อนรับทุกท่�นเข้�สู่ฤดูร้อนท่ีกำ�ลังจะม�ถึง 

ซึ่งแน่นอนว่�ห�กพูดถึงหน้�ร้อนแล้ว สิ่งสำ�คัญและข�ดไม่ได้คงหนีไม่พ้น

คว�มเย็นชื่นใจของน้ำ�แข็งที่ช่วยให้คล�ยร้อนได้เป็นอย่�งดี ในวันนี้เร�จึง

ได้มีโอก�สไปพูดคุยกับนักธุรกิจชื่อดัง คุณชยกร จารุธนิตกุล ผู้บริห�ร 

ห้างหุ้นส่วนจำากัด กรเดชน้ำาแข็งหลอด ที่ท่�นได้ให้เกียรติม�เล่�ประวัติ

ท�งธุรกิจ และคว�มประทับใจเกี่ยวกับฮีโน่ค่ะ

 

	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	กรเดชน้ำาแข็งหลอด	ได้ก่อตั้งเมื่อปี	พ.ศ.2547	รวมระยะ

เวลากว่า	11	ปี	ที่ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายน้ำาแข็งหลอดในจังหวัดสกลนคร	

โดยตั้งอยู่ที่	4/1	ซอยมะขามหวาน	ถนน	นาเวง-นาคำา	ตำาบลธาตุเชิงชุม	อำาเภอ

คุณชยกร จารุธนิตกุล
ผู้บริห�ร ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด กรเดชน้ำ�แข็งหลอด

และครอบครัว

รถบรรทุกฮีโน่...
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เมืองสกลนคร	 จังหวัดสกลนคร	 	 โดยท่านผู้บริหารเป็นผู้ก่อตั้งและ

ได้เรียนรู้การทำาธุรกิจจากพี่ชายที่ดำาเนินธุรกิจรูปแบบเดียวกัน	

 

	 การผลิตและจัดจำาหน่ายกรเดชน้ำาแข็งหลอดอนามัย	เต็มไปด้วย 

ความใส่ใจ	 คัดสรรวัตถุดิบที่มีความใสและความสะอาดเป็นปัจจัย

สำาคัญ	 ดังนั้น	 พนักงานที่ปฏิบัติงานจะต้องรักษาความสะอาด 

ทั้งต่อตนเองและสถานประกอบการ	 เพื่อผู้บริโภคจะได้ไว้วางใจ

ในสินค้า	 โดยได้จัดส่งน้ำาแข็งหลอดในพื้นที่จังหวัดสกลนครและ 

จังหวัดใกล้เคียงให้กับร้านค้าและร้านอาหารจำานวนมาก		ด้วยวิธีการ 

และเครื่องมือการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล	 มีการดูแลเครื่องจักร 

อย่างสม่ำาเสมอ	 โรงงานและสภาพแวดล้อมยังคำานึงถึงความสะอาด 

มีแสงสว่างและสามารถระบายอากาศได้ดี		

 

 สำาหรับปัจจัยที่ทำาให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำาเร็จ

น้ัน นอกเหนือจากคุณภาพของน้ำาแข็งท่ีสะอาดแล้ว การบริการ 

ที่ดี และการส่งน้ำาแข็งให้ทันเวลานั้นก็ถือเป็นการรักษาลูกค้า 

วิธีหน่ึง ดังน้ัน การวางแผนเส้นทางขนส่ง เพ่ือประหยัดเวลาและ 

ลดการสูญเสียของน้ำาแข็ง รวมทั้งการเลือกใช้รถให้เหมาะสม

เพื่อจัดส่งสินค้าจึงเป็นเรื่องสำาคัญเช่นกัน เราจึงไว้ใจเลือกใช้ 

รถบรรทุกฮีโน่ซึ่งมีจำานวนกว่า 30 คัน และหากพูดถึงรถบรรทุก 

แน่นอนต่างต้องนึกถึงความแข็งแรง ไม่เสียง่าย ไม่จุกจิก 

เพราะน้ำาแข็งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ละลายเร็ว หากรถเกิดปัญหา

ระหว่างการขนส่งจะส่งผลกระทบต่อการบริการและอาจทำาให้

ลูกค้าหันไปใช้บริการสถานประกอบการอื่น ซึ่งรถบรรทุกฮีโน่ 

ถือได้ว่ามีความทนทานท่ีจะช่วยให้ธุรกิจบริการขนส่งน้ำาแข็ง 

ของกรเดชส่งต่อผลิตภัณฑ์ของเราไปยังลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ นั่นจึงทำาให้เรามั่นใจเลือกใช้ฮีโน่ตลอดมา

ก�รว�งแผนเส้นท�งขนส่ง

เพ่ือประหยัดเวล�และลดก�รสูญเสียของน้ำ�แข็ง 

รวมท้ังก�รเลือกใช้รถให้เหม�ะสม

เพ่ือส่งสินค้�จึงเป็นเร่ืองสำ�คัญเช่นกัน
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Event & Activities

สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน จังหวัดอุดรธานี

	 เมื่อวันเสาร์ที่	 7	 มีนาคมที่ผ่านมา	 บริษัท	 ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธในงานประชุมสัญจร 
คร้ังท่ี	 1/2558	 ของสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานร่วมกับชมรมรถขนส่งสินค้าจังหวัดอุดรธานี	 โดยงานน้ีได้จัดข้ึน	 ณ	 โรงแรมอุดรแอร์พอร์ท 
อำาเภอเมือง	 จังหวัดอุดรธานี	 เพ่ือให้สมาชิกชมรมฯ	 และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์	 รวมท้ังประสานความร่วมมือ 
ด้านกิจกรรมและนโยบายของสมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน	 เพื่อให้เกิดแนวคิดที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างสมาคมขนส่งสินค้า 
ภาคอีสาน	สมาชิกชมรมฯ	และผู้ประกอบการ	 อีกท้ังยังเป็นการประชาสัมพันธ์รถฮีโน่และเพ่ิมช่องทางทางการขาย	โดยร่วมกับตัวแทนจำาหน่าย 
อุดร	ช.ทวี	ซึ่งงานนี้ฮีโน่ได้จัดรถโชว์จำานวน	2	คัน	ได้แก่	HINO300 รุ่น XZU 710, HINO500 รุ่น FG 8JPLG	นอกจากนี้	ภายในงาน 
ยังประกอบด้วยการแสดงเทคโนโลยีด้านยานยนต์ของรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถขนาดเล็ก	 ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ	 ที่ใช้ในธุรกิจขนส่ง	
การให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับตัวรถ	การเล่นเกมส์	และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน		โดยมีฮีโน่เป็นผู้สนับสนุนหลักและได้รับความสนใจจาก
ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง		

ง�นประชุมสัญจรครั้งที่ 1 
สม�คมขนส่งสินค้�ภ�คอีส�น จังหวัดอุดรธ�นี

8



	 บริษัท	 ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 ได้ออกบูธโชว์ในงาน	Bangkok Logistics Fair 2015	 เมื่อวันเสาร์ที่	 14	 มีนาคม 
ที่ผ่านมา	ณ	โรงเรียนพรตพิทยพยัต	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	โดยมีตัวแทนจำาหน่าย	ชัยรัชการ	กรุงเทพ	และ	นิวแมน	รังสิต	(รัชดา) 
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	นอกจากนี้	ยังมีการจัดแสดงรถจำานวน	4	คัน	ได้แก่		HINO 300 รุ่น XZU 720R-CRANE, HINO 500 รุ่น FG8JPLG, 
FM2PNLD	 และ	 FM1AKLA	 ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย	 ประกอบด้วย	 สมาชิกและผู้ประกอบการขนส่ง	 เจ้าของกิจการ 
ผู้ให้บริการ	 ตัวแทนสายการเดินเรือในเขตพื้นที่ท่าเรือคลองเตย	 ท่าเรือแหลมฉบัง	 ICD	 การรถไฟลาดกระบัง	 ลานตู้คอนเทนเนอร ์
และผู้ที่สนใจจำานวนมาก

Bangkok Logistics Fair 2015Banakok Loaistics Fair 2015
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Event & Activities

พิธีมอบร�งวัลก�รใช้ง�นรถบรรทุกฮีโน่ฯ 
ครบ 1 และ 2 ล้�นกิโลเมตร โดยไม่ผ่�นก�รยกเครื่องครบ 1 และ 2 ล้านกิโลเมตร โดยไม่ผ่านการยกเครื่อง

10



	 เม่ือวันท่ี	10	มีนาคมท่ีผ่านมา	บริษัทฮีโน่	มอเตอร์สเซลส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	ได้จัดพิธีมอบรางวัล	‘การใช้งานรถบรรทุกฮีโน่ฯ ครบ 1 
และ 2 ล้านกิโลเมตร โดยไม่ผ่านการยกเครื่อง’	ให้กับลูกค้าที่ไว้วางใจด้านผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายของฮีโน่	ณ	เรือสำาราญ
แกรนด์เพิร์ล	2	ท่ามกลางบรรยากาศการล่องเรือกลางแม่น้ำาเจ้าพระยาที่สวยงาม
	 สำาหรับในครั้งนี้	มีรถที่ใช้งานครบ	1	ล้านกิโลเมตร	โดยไม่ผ่านการยกเครื่อง	จำานวนทั้งสิ้น	19	คัน	ดังนี้     
 1.		บริษัท	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)		 จำานวน	2	คัน		 (RAJS)	
 2. 	บริษัท	ไดนามิคทรานสปอร์ต	จำากัด		 จำานวน	3	คัน		 (RAJS&THRB)
 3. 	บริษัท	โชคนำาชัย	ไฮ-เทค	เพรสซิ่ง	จำากัด		 จำานวน	1	คัน		 (LAKM)	
 4.		บริษัท	ยงเฮ้าส์	จำากัด		 จำานวน	1	คัน	 (HIKA)	
 5.		บริษัท	ยงสวัสดิ์คอนกรีต	จำากัด		 จำานวน	1	คัน	 (HIKA)	
 6.			คุณสมศักดิ์	เชื้อเมืองพาน		 จำานวน	1	คัน	 (CSCR)
 7.		ห้างหุ้นส่วนจำากัด	พนาพนธ์เชียงใหม่		 จำานวน	1	คัน	 (CHAC)	
 8. 	คุณวิศิษฐ์	กิจการเดชวุฒิ		 จำานวน	4	คัน	 (CHAC)	
 9.		มูลนิธิโครงการหลวง		 จำานวน	5	คัน	 (CHAC)				 	 	 						
 นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลการใช้งานครบ 2 ล้านกิโลเมตร โดยไม่ผ่านการยกเครื่อง	คือ	มูลนิธิโครงการหลวง	จำานวน	1	คัน 
(CHAC)		โดยสิ่งเหล่านี้ได้ยืนยันแล้วว่าเคล็ดลับความสำาเร็จของรถบรรทุกฮีโน่	คือ	การเน้นย้ำาความแข็งแรงทนทาน	ความมีคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์	และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำาคัญ
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Eat & Travel

ขอบคุณข้อมูล  thai.tourismthailand.org  www.manager.co.th  allknowledges.tripod.com

 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ทุกท่าน  
 
	ฉบับนี้	พร้อมพาทุกท่านแบกเป้เที่ยวไกล 

กันอีกเช่นเคย	สำาหรับทริปน้ีอาจต้องเดินทางนานสักนิด	เพราะจะพาเยือนแดนอีสาน	‘สกลนคร’ 

จังหวัดที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น	 ‘เมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง แหล่งอารยธรรมสามพันปี’ 

รับรองว่าฉบับนี้ชาวฮีโน่จะได้ชมความงามคู่บ้านคู่เมืองของพระธาตุเชิงชุม	 พระตำาหนักภูพาน	

ก่อนปิดท้ายความงดงามของประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	

 พระธาตุเชิงชุม

	 เริ่มต้นทริปนี้ด้วยความเป็นสิริมงคล	แวะสักการะ	‘พระธาตุเชิงชุม’	สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนคร	องค์พระธาตุเป็นเจดีย์	

ฐานรูปสี่เหลี่ยม	 ยอดฉัตรทองคำาเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมทำาด้วยทองคำาบริสุทธิ์	 มีซุ้มประตู	 4	 ด้าน	 นับเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างต้อง

มาบูชา	เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

 พระตำาหนักภูพานราชนิเวศน์ 

	 ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาภูพาน	 ห่างจากตัวเมืองประมาณ	 16	 กิโลเมตร	 โดยสถานที่แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักต้นไม้	 เพราะ

เต็มไปด้วยดอกไม้งดงามนานาพรรณ	 โดยเฉพาะหน้าหนาวที่จะปรากฏความงดงามเป็นพิเศษ	 นอกจากนี้	 ภายในเขตพระราชฐานยังถูก

ตกแต่งไว้อย่างงดงาม	สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้ง่ายดาย

 ปราสาทผ้ึง

 ‘ปราสาทผึ้ง’ หรือในภาษาอีสานออกเสียง	 ‘ผาสาทเผิ่ง’	 เป็นประเพณีพื้นบ้านที่จะถูกจัดขึ้นช่วงออกพรรษา	 โดยมีความเชื่อเกี่ยว

กับภูตผีวิญญาณ	 จัดทำาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ	 การสร้างบ้านเรือนด้วยกระดาษ	 เพื่อนำามาเผาและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณ

บรรพบุรุษ	ผู้ล่วงลับ	ได้นำาไปใช้อยู่อาศัยในโลกหน้าต่อไป	โดยก่อนวันแห่ปราสาทผึ้งจะมีการตกแต่งปราสาทผึ้งให้สวยงาม	ประดับโคมไฟ	

ก่อนแห่ไปยังถนนเส้นต่างๆ	เพื่อให้ประชาชนชื่นชมความสวยงาม

เยือนเมืองพุทธศาสน์ พระธาตุห้าแห่ง 
แหล่งอารยธรรมสามพันปี สกลนคร

“พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำาหนักภูพานคู่เมือง 
งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง 

สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม”

 วัดพระธาตุเชิงชุม

 แห่ปราสาทผึ้ง

 พระตำาหนักภูพานราชนิเวศน์ 

 ของกิน ของฝากขึ้นชื่อ สกลนคร

ผ้าย้อมคราม
บ้านพันนา

ไข่กระทะ ข้าวเกรียบปากหม้อ
ขนมปังญวน12



Hino Guru

ขอขอบคุณข้อมูล  www.dailynews.co.th

ตั้งกระจก ลดจุดบอดตั้งกระจก ลดจุดบอด

 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ท่ีรัก หลังจ�กท่ี Hino Guru ฉบับท่ีแล้วพ�ไปทำ�คว�มรู้จักกับ 

4 จุดบอดของรถบรรทุก ฉบับนี้เร�จึงขอพ�ทุกท่�นไปติดต�มเทคนิคการปรับ

กระจกมองข้าง เพ่ือลดจุดบอดในก�รใช้รถใช้ถนน โดยเฉพ�ะสำ�หรับรถบรรทุกท่ี

มีขน�ดใหญ่และต้องก�รคว�มระมัดระวังในก�รขับข่ีเป็นพิเศษ

 

	 ทราบหรือไม่คะว่า	‘กระจกรถยนต์’	แม้จะเป็นเพียงอุปกรณ์เล็กๆ	แต่กลับเป็นอุปกรณ์ 

สำาคัญท่ีจะช่วยให้ผู้ขับข่ีมองเห็นพ้ืนท่ีด้านข้างได้ชัดเจนข้ึน	 ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความปลอดภัย

ในการเดินทาง	โดยเฉพาะยามเปล่ียนเลน	แต่ผู้ขับข่ีส่วนใหญ่มักปรับกระจกในตำาแหน่งท่ี

ไม่ถูกต้อง	ทำาให้เกิดจุดบอดยามขับข่ีและกลายเป็นอุบัติเหตุท่ีไม่คาดฝัน	

 การปรับกระจกมองข้าง มีเทคนิคง่ายๆ คือ ควรปรับกระจกท้ัง 2 บานให้กางออก 

โดยตั้งฉากในระดับ 90 องศา และต้องปรับให้มองเห็นตัวรถด้านข้างน้อยที่สุด 

เพราะจะทำาให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นภาพด้านข้างได้กว้างและชัดเจนขึ้น อีกทั้ง 

ยังทำาให้มองเห็นรถท่ีขับอยู่ด้านหลังได้รวดเร็วในระยะเวลาท่ีนานข้ึนอีกด้วย

 นอกจากนี้ ข้อดีของการปรับกระจก 90 องศา ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัย

ในการใช้รถใช้ถนนยามค่ำาคืน เพราะในเวลากลางคืน ไฟสูงจากรถคันอื่นจะไม่

สะท้อนมายังกระจกรถของเรานั่นเอง

	 รู้แบบน้ีแล้ว	 อย่าลืมไปปรับกระจกให้ได้	 90	 องศา	 เพ่ือลดจุดบอดในการขับรถและ

ทำาให้การขับข่ีปลอดภัยข้ึนอีกด้วย	
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Self Development

ขอขอบคุณข้อมูล  http://th.jobsdb.com

5 ทักษะ ทำางานแบบมืออาชีพ5 ทักษะ ทำ�ง�นแบบมืออ�ชีพ

LISTENING

WRITING TECHNOLOGY

SOLUTION

TIME
MANAGEMENT

LISTENING

WRIT

SOLUT
TECHNOLOGY

LISTENING

 ในยุคที่เต็มไปด้วยก�รแข่งขัน แน่นอนว่�เหล่�คนทำ�ง�นต่�งต้องงัดทักษะและคว�มส�ม�รถออกม�โชว์กันอย่�ง

เต็มที่ แต่ช�วฮีโน่ทร�บไหมคะว่�แท้จริงแล้วขอให้คุณมีคุณสมบัติพื้นฐานเพียง 5 ข้อเท่านั้น ก็จะสามารถทำางาน 

ได้อย่างมืออาชีพ ส่วนจะมีอะไรบ้�งนั้น ลองไปดูกันเลยค่ะ

    ฟังให้เข้าใจ

	 		 	 	 ทักษะการฟังที่ดีจะช่วยให้ทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ	 เพราะหากคุณเข้าใจสิ่งที่เพื่อนร่วมงานพูด 
	 		 	 นั่นหมายความว่าการทำางานจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ยิ่งหากทำางานเป็นทีม	การฟังให้รู้เรื่องจะยิ่งพาทีมให ้
	 		 	 ประสบความสำาเร็จอย่างแน่นอน

    เขียนให้ชัดเจน

	 		 	 	 ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบสั้นหรือการเขียนแบบยาวจะเกิดประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อผู้เขียนเขียนอย่าง 
	 		 	 เข้าใจและตรงประเด็น	 ดังนั้น	 ก่อนเขียนควรจัดเรียงความสำาคัญของประเด็นต่างๆ	 เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย 
	 		 	 ที่สุดค่ะ

    เทคโนโลยีอย่าล้าหลัง

	 		 	 	 ในยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดนและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างต่อเนื่อง		ความเป็นมืออาชีพจึงต้องใช้ 
	 		 	 เทคโนโลยีเข้าช่วย	 เพราะฉะนั้นอย่าลืมหาเวลาว่างศึกษาโปรแกรมต่างๆ	 เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่ตัวเองและ 
	 		 	 ต่อยอดงานของคุณนั่นเองค่ะ

    จัดการปัญหาได้

	 		 	 	 แน่นอนว่าการทำางานย่อมมีปัญหาให้คุณจัดการอยู่เสมอ	ไหวพริบและการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งสำาคัญ 
	 		 	 อย่าวิ่งหนีปัญหา	แต่ใช้มันเป็นตัวฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา	 เพื่อวันข้างหน้าคุณจะกลายเป็นคนคิดไว	ถี่ถ้วน	 
	 		 	 และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีแบบมืออาชีพ

    จัดสรรเวลาให้เหมาะสม

	 		 	 	 การทำางานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน	 อาจทำาให้ชีวิตคุณวุ่นวายจนหมดความสุข	 ลองหาเวลาว่างช่วงเช้า 
	 		 	 วันละ	10	–	15	นาที	เพื่อเรียงลำาดับความสำาคัญของงานแต่ละอย่าง	การทำาแบบนี้บ่อยๆ	จะทำาให้คุณมีทักษะ 
	 		 	 การจัดการเวลาที่ดียิ่งขึ้น	อีกทั้งยังสามารถส่งงานได้ตรงเวลาอีกด้วย
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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  02-895-5240-5

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

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 อุตรดิตถ์  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 แพร่  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 

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

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

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
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