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

Editor’s Talk

 Event & Activities : คณะผู้บริห�รและพนักง�น บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ 

(ประเทศไทย) จำ�กัด ถว�ยคว�มอ�ลัย พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช

HINO UNITED PARTY 2016 ยกพลคว�มสุขลงใต้ นร�ธิว�ส สงขล� ตรัง /

HINO UNITED PARTY 2016 สีสันคว�มสนุก “สระบุรี” /

ฮีโน่ & หจก. ปัตต�นี คอมเมอร์เชียล รวมใจปันสุข มอบเสื้อ

แก่มูลนิธิเพื่อเด็กกำ�พร้� “อะมีรุลมุอ์มินีน”

ฮีโน่ เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล จัดสัมมน� Sales & Marketing in Digital Age /

Hino Champion สุดยอดแชมป์ตัวแทนฮีโน่ “ท�เคฮิโระ โนน�กะ”

 / ศึกชิงแชมป์ ฮีโน่สุร�ษฎร์ธ�นีคัพ ครั้งที่ 1/  

 Eat & Travel : เที่ยวท่องล่องใต้ นร�ธิว�ส

 Hino Guru : 4 ไอเท็มคู่ใจ ติดรถไว้ย�มฉุกเฉิน

 Self Development : 9 คำ�ที่พ่อสอน

 Dealer Network

 สวัสดีค่ะ ชาวฮีโน่ทุกท่าน สำาหรับ  ฉบับส่งท้ายปี 2559 เรายังคง 

จัดเตรียมข่าวสารมาฝากท่านผู้อ่านแบบจัดเต็ม เร่ิมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ฮีโน่ 

มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด และตัวแทนจำาหน่ายทั่วประเทศ ร่วมพิธีน้อมรำาลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ต่อด้วยภาพความสนุกสนานจากงาน HINO UNITED PARTY จังหวัดต่างๆ  รวมถึงติดตาม 

โครงการดีๆ เพื่อปันสุขแก่ มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน และพาไปยลโฉมพร้อมแสดงความยินดีกับ

แชมป์ฮีโน่สุราษฎร์ธานีคัพ กันอย่างเต็มอิ่ม

 นอกจากนี้ ฉบับนี้เรายังขอน้อมนำาคำาสอนของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช มาแบ่งปัน เพื่อให้คำาสอนพ่อได้เป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิตสืบไป 

 สุดท้าย หน่วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารการขาย ต้องขอขอบคุณครอบครัวฮีโน่ที่

ติดตามและกลับมาพบข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ในฉบับถัดไป  

พบกันใหม่ฉบับหน้� ขอบคุณค่ะ 

บรรณาธิการ



Event & Activities

 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 มร.ชิน นาคามูร่าประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด และตัวแทนจำาหน่ายทั่วประเทศ ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีดำาสุภาพเรียบร้อย ร่วมพิธีน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด 
น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตัวแทนจำาหน่ายทั่วประเทศ ร่วมถวายความอาลัย 

OCTOBER - DECEMBER 2016 3



Event & Activities

HINO UNITED PARTY 2016
                ยกพลความสุขลงใต้ นราธิวาส สงขลา ตรัง

ฮีโน่ โกลก

 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดงาน HINO UNITED PARTY 2016 งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าผู้มีพระคุณ
ที่มอบความไว้วางใจและสนับสนุนให้ฮีโน่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยการจัดงานในครั้งนี้มาในรูปแบบ Japanese Style เรียกได้ว่า
ยกบรรยากาศของประเทศญี่ปุ่นมาไว้ถึงที่ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องดื่ม และเกม เพื่อให้ลูกค้าผู้มีพระคุณได้สัมผัสบรรยากาศของ
ประเทศญี่ปุ่นกันอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการพบปะพูดคุยกับลูกค้าและกิจกรรมบนเวที รวมทั้งการแสดงจากศิลปิน 
ใบเตย อาร์สยาม และ หญิงลี ศรีจุมพล ซึ่งกิจกรรมแต่ละจังหวัดจะเป็นอย่างไร ไปติดตามความสนุกกันได้เลย
 เริ่มต้นกันที่จังหวัดแรก ถึงจะใต้สุดแต่ไม่ไกลสุด โดยเมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด 
ร่วมกับ ฮีโน่ โกลก ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คุณไกรศร 
วิศิษฎ์วงศ์ มร. ชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด และ ดร. อมร ชคทิศ ประธาน
กรรมการกลุ่มบริษัทปัตตานีคอมเมอร์เชียล ร่วมเป็นประธานในการเปิดงาน และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาส 
 กิจกรรมความสนุกยังเกิดขึ้นต่อ โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา ลีมอเตอร์เซลส์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้จัดงานเลี้ยง
ขอบคุณลูกค้า มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านคลองปอม การสอนการตรวจสมรรถภาพรถบรรทุกก่อนออกเดินทางและมอบเงิน
สนับสนุนเป็นทุนการศึกษา รวมถึงการแสดงจากศิลปินชื่อดัง หญิงลี ศรีจุมพล ที่มาร่วมมอบความบันเทิงอีกด้วย  
 สีสัน HINO UNITED PARTY ยังมีต่อสำาหรับแดนใต้ โดยถูกจัดขึ้นที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา โดย ฮีโน่ ตรัง ได้รับ
เกียรติจาก มร. ชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมเปิดงาน 
เพื่อขอบคุณลูกค้าในเขตจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียงที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ฮีโน่ ภายในงานเต็มไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องดื่ม และเกมต่างๆ รวมทั้งการแสดงสุดพิเศษ จาก ใบเตย อาร์สยาม ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง ทำาให้
ภายในงานมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

	 ครอบครัวฮีโน่ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า	 HINO	 UNITED	 PARTY	 2016	 และหวัง 
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ลูกค้าทุกท่าน	และพบกันในโอกาสต่อไป	
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ฮีโน่ ตรัง

ฮีโน่ หาดใหญ่
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HINO UNITED PARTY 2016

Event & Activities

 เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคมท่ีผ่านมา ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยย้ิมแห่งความสุขเม่ือมาร่วมงาน Hino United Party 2016 ณ ไทยรุ่งเรือง สระบุรี 

นับเป็นกำาลังใจให้ฮีโน่และตัวแทนจำาหน่ายมุ่งมั่นในการดูแลผู้ใช้รถฮีโน่ยิ่งขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ ยังเป็นวันครบรอบ 6 ปี สำาหรับการ

ดูแลผู้ใช้รถฮีโน่ ณ ศูนย์บริการมาตรฐานแห่งนี้ แถมยังมีเซอร์ไพรส์วันเกิดปีที่ 85 ของคุณอมร พุกเจริญ ประธานกลุ่มไทยรุ่งเรือง ที่ดูแล 

ครอบครัวฮีโน่ทั้งสระบุรี ลพบุรี อ่างทอง อยุธยา ขอให้คุณอมรสุขภาพแข็งแรงตลอดไป เช่นเดียวกับครอบครัวฮีโน่ทุกคน เราขอให้ 

ทุกท่านมีความสุข ยิ้มได้ทุกวัน

ฮีโน่ ยะลา รวมใจปันสุข 

มอบเสื้อแก่มูลนิธิเพื่อเด็กกำ�พร้� “อะมีรุลมุอ์มินีน”สีสันคว�มสนุก “สระบุรี”
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 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับ ฮีโน่ ยะลา ร่วมมอบเสื้อจำานวน 200 ตัว ให้แก่ 

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน จังหวัดยะลา เพื่อเด็กกำาพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ฮีโน่ ยะลา รวมใจปันสุข 

มอบเสื้อแก่มูลนิธิเพื่อเด็กกำ�พร้� “อะมีรุลมุอ์มินีน”

 สำาหรับมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน สำานักงานยะลา ต้ังอยู่ท่ี ตำาบลสะเตง อำาเภอเมือง 

จังหวัดยะลา เป็นมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กกำาพร้า รวมถึงผู้ด้อยโอกาสใน 3 จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ทุกชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการจัดหาทุน ผู้อุปการะ 

พ่อแม่บุญธรรม และการส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ แก่เด็กกำาพร้าและครอบครัว 

รวมถึงผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การให้ 

ความช่วยเหลือเด็กกำาพร้า โดยไม่แบ่งแยกศาสนา การเป็นศูนย์กลางข้อมูล 

ข่าวสารแก่เด็กกำาพร้า ยื่นมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ รวมถึงการฝึกอบรม 

วิชาชีพ พร้อมทุนช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส

ทุกคน
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Event & Activities

ฮีโน่ เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล
จัดสัมมน� Sales & Marketing 
       in Digital Age
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 เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “Sales & Marketing 
in digital age” หรือ “การขายและการตลาดในยุคดิจิทัล” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนี้ 
การใช้สื่อดิจิทัลหรือสื่อโซเชียลต่างๆ มีบทบาทอย่างมากทั้งในการดำาเนินชีวิตหรือประกอบในธุรกิจ กิจการต่างๆ แต่จะใช้อย่างไร 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นับเป็นสิ่งที่ท้าทาย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก น.สพ. ธีรพงษ์ เศรษฐิวัฒน์ หรือ 
คุณหมอกิม วิทยากรชั้นนำาที่เป็นที่รู้จักดีในนามเจ้าของเพจ  ISANCBOX : เราจะผ่านความอ้วนไปด้วยกัน โดยการสัมมนาในครั้งนี้ 
จะเน้นการใช้สื่อโซเชียลช่วยในการขยับขยายธุรกิจ โดยได้เรียนรู้วิธีเพ่ิมยอดขายผ่านเฟสบุ๊ค และ LINE @ ซึ่งเรียกได้ว่าได้รับความรู้ 
ความสนุกสนานครบรสกันเลยทีเดียว 
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Event & Activities

Date Race name
Distance 

(km)
Time

Result 
(Overall)

07/08/2016 Run  4  Mom 10.5 0:37:42 1st

12/08/2016 August 12th  Marathon 21.1 1:19:47 4th

14/08/2016 25th Mae Moh Half Marathon 21.1 1:16:44 4th

21/08/2016 Wangkanai Supermini Half Marathon 24.3 1:33:00 1st

Hino Champion
สุดยอดแชมป์ตัวแทนฮีโน่ “ท�เคฮิโระ โนน�กะ”

 ม�ร่วมยินดีกับผลก�รแข่งขันวิ่งของคุณท�เคฮิโระ โนน�กะ ตัวแทนจ�กฮีโน ่

ที่ได้เข้�ร่วมก�รแข่งขันวิ่งในเดือนสิงห�คมที่ผ่�นม� รวมหล�ยร�ยก�รด้วยกันดังนี้
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 ถ้าพูดถึงกีฬาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก นาทีนี้คงต้องยกให้ “ฟุตบอล” กีฬาสากลที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่าง 

แพร่หลายไปท่ัวโลก ดังน้ันทาง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมกับ ทรงพร สุราษฎร์ โดยคุณทินกร และคุณศรีพิจิตร 

ศีลประชาวงศ์ ประธานกรรมการผู้จัดการและเครือข่ายพันธมิตรผู้สนับสนุน อันได้แก่ บริษัท ไฟแน้นท์ และอู่ต่อตัวถัง ได้เล็งเห็น 

ความสำาคัญของการกีฬา โดยมีการจัดการแข่งขันฟุตบอล 5 คน HINO SURAT THANI CUP “ฮีโน่สุราษฎร์ธานีคัพ” ครั้งที่ 1 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมให้กับสังคม มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าและประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วน 

ร่วมกันแสดงความสามารถด้านทักษะการกีฬา โดยมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 ณ สนามพรชนก 

ซอคเกอร์คลับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำานวน 3 สนาม และมีผู้ร่วมการแข่งขันทั้งหมด 42 ทีม เพื่อชิงรางวัลรวม 35,000 บาท 

พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ฮีโน่สุราษฎร์ธานีคัพ ครั้งที่ 1ศึกชิงแชมป์

ร�งวัลชนะเลิศ ทีมแจ๊กกี้ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมศิวกร เอฟซี

รองชนะเลิศอันดับ 2

ทีมมิตรสุราษฎร์เพื่อเพื่อน เอฟซี 

รองชนะเลิศอันดับ 3

ทีมมิตรสัมพันธ์
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Eat & Travel

ทักษิณราชตำาหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน

ขอขอบคุณข้อมูล  www.teethiao.com  www.sawadee.co.th

เที่ยวท่องล่องใต้เที่ยวท่องล่องใต้ นราธิวาสนราธิวาส
 Eat & Travel ฉบับนี้ เป็นอีกครั้งที่เร�พ�ช�วฮีโน่เที่ยวไกลกันที่แดนใต้ คร�วนี้ถึงคิว

ของจังหวัดนร�ธิว�ส โดยจังหวัดนี้จะมีสถ�นที่ท่องเที่ยวใดน่�ไปบ้�งนั้น ม�ติดต�มกันเลยค่ะ 

 พระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน ์
 เริ่มต้นเช็คอิินกันที่แรก ณ พระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์ โดยสถานที่แห่งนี้ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2516 เขตพระราชฐาน 
ประกอบด้วย พระตำาหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ เปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวัน ภายในตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด มีบรรยากาศ 
ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้สวยงาม
 พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
 แวะเสริมบารมีกัน ณ สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทักษิณมิ่งมงคลสีทอง ปางปฐมเทศนา 
ขัดสมาธิเพชรบนยอดเขา เป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่และงดงามที่สุดในภาคใต้
 ชายหาดนราทัศน์ 
 หาดทรายขาวสะอาดทอดยาว 5 กิโลเมตร สถานที่จัดการแข่งขันเรือกอประจำาปี แนวทิวสน 
เรียงยาวช่วยให้บรรยากาศร่มรื่น ชาวนราธิวาสและนักท่องเที่ยวจึงนิยมมาพักผ่อน แวะเวียนมาสัมผัส
ความสวยงาม
 ด่านสุไหงโกลก
 ต้องบอกว่านราธิวาสมีศูนย์กลางเศรษฐกิจอยู่ที่ชายแดนสุไหงโกลก ย่านนี้จึงเป็นที่นิยมจับจ่าย
สินค้าของชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ และเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณชายแดนจึงมีการเดินทางข้ามดินแดน 
เพื่อจับจ่ายสินค้า ที่โดดเด่นคือสินค้าประเภทผลไม้ ของทานเล่น และเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาไม่แพง

 แน่นอนว่�ม�แดนใต้แล้วอ�ห�รที่ขึ้นชื่อคงหนีไม่พ้นอ�ห�รมุสลิม แต่ถึงอย่�งนั้นอ�ห�ร 

สไตล์ ไทย-จีน ก็โดดเด่นไม่น้อยหน้� ห้�มพล�ดเด็ดข�ดสำ�หรับ ติ่มซำ� บะกุ๊ดเต๋ อร่อยจนต้อง 

     ยกนิ้วเลย อ้อ! อย่�ลืมซื้อลองกองกลับบ้�นกันด้วยนะคะ

พระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล

ชายหาดนราทัศน์

น้ำาตกปาโจ

ด่านสุไหงโกลก

 ติ่มซำา

 อาหารมุสลิม

 บะกุ๊ดเต๋
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Hino Guru

ขอขอบคุณข้อมูล  www.sanook.com

4 ไอเท็มคู่ใจ ติดรถไว้ยามฉุกเฉิน
 ทักท�ยช�วฮีโน่ด้วยคำ�ว่� “สวัสดี” พบกับ Hino Guru ที่คัดสรรเรื่องร�วน่�รู้

เกี่ยวกับก�รใช้รถใช้ถนนม�ฝ�กกันอีกเช่นเคย ฉบับนี้เร�ขอพ�ทุกท่�นไปเลือกช็อปไอเท็ม 

4 ชิ้น ที่ช�วฮีโน่ควรพกติดรถสำ�หรับย�มฉุกเฉิน เพร�ะอุปกรณ์เหล่�นี้ช่�งมีประโยชน์ 

เหม�ะอย่�งยิ่งสำ�หรับนักขับอย่�งเร�

กล้องติดรถยนต์
เรียกได้ว่าเป็นไอเท็มชิ้นเด็ด

ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว 
เพราะเพียงไม่นานที่กล้อง

ติดรถยนต์ถูกนำามาเผยแพร่
ผู้ขับขี่จำานวนมากต่างเลือก

มาเป็นไอเท็มคู่ใจรถคันโปรด 
โดยเหตุผลหลักก็เพื่อเพิ่ม

ความรัดกุมยามเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน เพราะภาพที่บันทึกได้
จะเป็นหลักฐานชั้นดีในการ
เอาผิดคู่กรณีหรือใช้ชี้แจ้ง
กับบริษัทประกันนั่นเอง

GPS
เมื่อต้องขับขี่ในเส้นทาง

ที่ไม่คุ้นเคย GPS เป็นตัวเลือก
ชั้นดีของนักขับ ยิ่งเมื่ออยู่ใน

โทรศัพท์มือถือยิ่งใช้งานสะดวก 
ประโยชน์ของ GPS ไม่ใช่เพียง

ป้องกันการขับรถหลงทาง
เท่านั้น เพราะหากในเส้นทาง
ที่วิสัยทัศน์ไม่ดี ยังสามารถ

บอกเส้นทางข้างหน้าได้อีกด้วย 
ไม่ว่าจะเป็น ทางโค้ง

ทางเลี้ยว ฯลฯ เพื่อให้ผู้ขับขี่
สามารถคาดเดาเส้นทางและ

ระมัดระวังมากขึ้น

อุปกรณ์ชาร์จไฟ
ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวไกล 
แน่นอนว่าเครื่องมือสื่อสาร
มีหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น 

iPhone, iPad และอีกสารพัด
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

ดังนั้น อย่าลืมเลือกอุปกรณ์
ชาร์จไฟติดรถเอาไว้ เช่น กรณี
ต้องการใช้ GPS แต่โทรศัพท์
แบตเตอรี่หมด คุณก็สามารถ

ชาร์จไฟในรถได้อย่างทันท่วงที 

ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน
อุปกรณ์ต่อพ่วง เชือกลากจูง 
ไฟฉาย สายต่อพ่วงแบตเตอรี่ 
หรือค้อนเล็กสำาหรับทุบกระจก
กรณีรถตกน้ำา ไอเท็มเหล่านี้
อาจไม่ได้ถูกนำามาใช้งาน

บ่อยนัก แต่ “กันไว้ดีกว่าแก้” 
รับรองว่ายามฉุกเฉินอุปกรณ์

เหล่านี้ช่างมีประโยชน์
อ้อ ... อย่าลืมศึกษาการใช้งาน

ไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่หากเกิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝันจะได้

หยิบมาใช้ได้ทันท่วงที

OCTOBER - DECEMBER 2016 13



Self Development

ขอขอบคุณข้อมูล  www.mthai.com  www.lovefitt.com

  คว�มเพียร
  การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำาคัญที่สุด คือ

ความอดทน คือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทำามันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันควรทำาดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการทำาให้ดีควร

ต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖

  คว�มดี
  การทำาดีน้ันทำายากและเห็นผลช้า แต่ก็จำาเป็นต้องทำา เพราะหาไม่ความช่ัวซ่ึงทำาได้ง่ายจะเข้ามาแทนท่ีและจะพอกพูนข้ึนอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว 

แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำาลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดี

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำารวจ สวนอัมพร ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๕

  คว�มพอดี
  ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไม่ทำาเกินฐานะและกำาลัง หรือ 

ทำาด้วยความเร่งรีบ เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น ตามต่อกันไปเป็นลำาดับ ผลที่เกิดขึ้น

จึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์ เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๐

  คว�มรู้ตน
  เด็กๆ ทำาอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำาให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้ว จะสามารถเล่าเรียนและทำาการงานต่างๆ ได้โดย 

ถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่จะสร้างความสำาเร็จและความเจริญ ให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน 

พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๒๑

  คนเร�จะต้องรับและจะต้องให้
  คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น 

ให้ได้โดยพยายามท่ีจะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำาให้หมู่คณะและชาติประชาชนท้ังหลายมีความไว้ใจซ่ึงกันและกันได้ ช่วยท่ีไหนได้ก็ช่วย 

ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้ 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๑

  พูดจริง ทำ�จริง
  ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำาอย่างน้ัน จึงได้รับความสำาเร็จ พร้อมท้ังความศรัทธาเช่ือถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำา 

คือ พูดจริง ทำาจริง จึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

  ก�รทำ�ง�น
  เม่ือมีโอกาสและมีงานทำา ควรเต็มใจทำาโดยไม่จำาเป็นต้องต้ังข้อแม้ หรือเง่ือนไขอันใด ไว้ให้เป็นเคร่ืองกีดขวาง คนท่ีทำางานได้จริงๆ น้ัน ไม่ว่าจะจับงาน 

สิ่งใด ย่อมทำาได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำาเร็จในงานที่ทำาสูงขึ้น

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐

  คว�มซื่อสัตย์
  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิต 

ที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง 

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำาปี ๒๕๓๑

  แก้ปัญห�ด้วยปัญญ�
  ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ดีน้ัน มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล เพราะโลกเรา 

ในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ การขบคิดวินิจฉัย

ปัญหาจึงต้องใช้สติปัญญา คือ คิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด และอคติต่างๆ มิให้เกิดขึ้น ช่วยให้การใช้ปัญญา

พิจารณาปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำาให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดทุกขั้นตอน

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอน้อมนำ�คำ�สอน พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช 

เพื่อเป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินชีวิตและพัฒน�ตนเองสืบไป

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

คำ�ท่ีพ่อสอน 
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Dealer Network

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

มิตรสยาม กิ่งแก้ว  สมุทรปร�ก�ร  02-784-5199  

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

ชัยรัชการ พระราม 2  สมุทรส�คร  034-441-555

ซุ่นหลี มหาชัย  สมุทรส�คร  034-403-999

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

ซุ่นหลี เทพารักษ์ (ปากน้ำา)  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�  035-257005-006

ฮีโน่ นครนายก  นครน�ยก 037-311-615-6

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 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

ภาคกลาง

ไทยรุ่งเรือง ลพบุรี  ลพบุรี  036-785-334-7

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

ไทยรุ่งเรือง สระบุรี  สระบุรี  036-329-300-2

หลักเมือง สุพรรณบุรี  สุพรรณบุรี  035-523-401-3

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

นิวแมน สิงห์บุรี  สิงห์บุรี  036-813-647-9

ชัยรัชการ เพชรบุรี  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 หนองบัวลำาภ ู  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  045-475555-62

รวมทวี ขอนแก่น  ขอนแก่น  043-333-525-32

รวมทวี ขอนแก่น (ชุมแพ)  ขอนแก่น  043-311-488

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

ฮีโน่ ชัยภูม ิ  ชัยภูมิ  044-834-065-6

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

เมืองทอง สุรินทร ์  สุรินทร์  044-713-921-2

เมืองทอง บุรีรัมย ์  บุรีรัมย์  044-690-197-9

เมืองทอง ศรีษะเกษ  ศรีษะเกษ 045-633-218

ฮีโน่ มหาสารคาม  มห�ส�รค�ม  043-777-933

ฮีโน่ มหาสารคาม (เชียงยืน)  มห�ส�รค�ม  043-370-488

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  075-420-602-4

ฮีโน่ ตรัง  ตรัง  075-217-044

แสงรุ่ง ภูเก็ต  ภูเก็ต  076-261-083-4

แสงรุ่ง กระบี ่  กระบี่  075-619-206

ลีมอเตอร์ หาดใหญ ่  สงขล�  074-260-880-2

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

ฮีโน่ ยะลา  ยะล�  073-241-534-5

ทักษิณยนตรการ หาดใหญ่  สงขล�  074-457-800-5

ฮีโน่ สตูล  สตูล 074-751-181

ฮีโน่ โกลก  นร�ธิว�ส 073-530-788-9

ภาคตะวันออก

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

สุเทพ มอเตอร์ ระยอง  ระยอง  038-617-519

นิวแมน จันทบุรี  จันทบุรี  039-339-538-41

นิวแมน ชลบุรี  ชลบุรี  038-263-671-3

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

นิวแมน พนมสารคาม  ฉะเชิงเทร�  038-553-500

มิตรสยาม ชลบุรี  ชลบุรี  02-784-5272

ชัยรัชการ ชลบุรี   ชลบุรี  038-190-666

มิตรสยาม แหลมฉบัง  ชลบุรี  038-296-777

ฮีโน่ ปราจีนบุรี 304  ปร�จีนบุรี  037-625-235

นิวแมน สระแก้ว  สระแก้ว 037-247-333-5
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