
รถยนต์ที่สร้างมาอย่างดีอาจมีโลโก้
ของโตโยต้าหรือฮอนด้าบนฝากระ
โปรงหน้า แต่เมื่อตรวจสอบอย่าง
ละเอียดแล้ว คุณจะพบว่ารถยนต์ที่
มีประสิทธิภาพสูงประกอบด้วยชิ้น
ส่วนและส่วนประกอบหลายพันชิ้นที่
ผลิตโดยบริษัทขนาดเล็กที่ไม่ค่อย
มีคนรู้จัก ซึ่งชิ้นส่วนทั้งหมดนี้ต้อง
ทํางานพร้อมเพรียงกันอย่างสมบูรณ์
แบบเพื่อให้ได้ประสบการณ์การขับขี่
ที่ดีและปลอดภัยที่สุด

ผู้ผลิตรถยนต์ เช่น โตโยต้า ซึ่ง
มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในด้านการทุ่มเท
ให้กับหลักการของ โมโนซุคุริ (งาน
ฝีมือของญี่ปุ่น) พึ่งพาผู้ผลิตรายย่อย
ในญี่ปุ่นเป็นอย่างมากในการจัดหา
ชิ้นส่วนเหล่านี้ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว
จะทําให้มั่นใจได้ว่ารถยนต์ของตน
มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ด้วย
เหตุนี้ ผู้ผลิต SME ที่เชี่ยวชาญเหล่า
นี้จึงเป็นผู้เสนอปรัชญา โมโนซุคุริ 

และการแสวงหานวัตกรรมอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งมักสร้างผลิตภัณฑ์ที่แปลก
ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เบนดะ โคเกียว ก่อตั้งขึ้นในปี 
1964 โดยเป็นบริษัทขนาดเล็กที่ส่ง
ผลอย่างมากต่อเทคโนโลยีการผลิต 
และปัจจุบันมีเป้าหมายท่ีจะขยาย
เทคโนโลยี "ผลิตในญี่ปุ่น" ไปทั่วโลก 
ผู้ผลิตชั้นนําของเฟืองวงแหวน แหวน
ความเฉื่อย แผ่นปรับปริมาณลมใน
ระบบท่อลม และล้อตุนกําลังที่จําเป็น
ต่อการทํางานของรถยนต์ บริษัทในฮิ

โรชิมาแห่งนี้สร้างชื่อให้กับตัวเองด้วย
การพัฒนา วิธีการเบนดะ' ซึ่งเป็นกระ
บวนการรีดเย็นที่ใช้ในการผลิ แหวน
โลหะ ซึ่ง เบนดะ โคเกียว ถือสิทธิ
บัตรในเก้าประเทศหลังจากเปิดตัว
ในปี 1975

วิธีการขึ้นรูปวงแหวนโลหะท่ีปฏิวัติ
วงการนี้ ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงอย่างต่อ
เนือ่งในชว่งหลายปท่ีีผ่านมาชว่ยให้ได้
ผลผลติวสัด 95% และเพ่ิมผลผลิตและ
ประสิทธิภาพได้เป็นอย่างมาก ทําให้
มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพ
สงูสดุโดยมเีศษวสัดเุหลือท้ิงนอ้ยท่ีสดุ

ด้วยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เบนดะ โค
เกียว ได้อาศัยคลื่นยานยนต์เข้าถล่ม
ญี่ปุ่นในเวลาต่อมา โดยกลายเป็น
บริษัทชั้นนําในการผลิตเฟืองวงแหวน
สตาร์ทท่ีใชส้าํหรับเคร่ืองยนตร์ถยนต ์
รวมถึงรถบรรทุก เรือ การก่อสร้าง 
และอุปกรณ์การเกษตร บริษัทได้รับ
รางวัลจาก "รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม"
ในด้าน "รางวัลการผลิตในประเทศ
ญี่ปุ่น" ที่จัดโดยรัฐบาลญี่ปุ่นในปี 
2009 จากการทําให้ "เฟืองวงแหวน
กลมกลายเป็นจริง ในขณะที่ไม่มีใคร
สามารถทําได้" ปัจจุบัน เบนดะ โค
เกียวถือหุ้น 20%
ข อ ง ต ล า ด ท่ั ว โ ล ก
สําหรับผลิตภัณฑ์
เฟืองวงแหวนอันดับ
หนึ่ง

“ความเปน็เลศิของ 
โมโนซุคุริ เกิดขึ้นใน
โรงงานของเราโดย

เป็นผลมาจากเทคโนโลยี ท่ีใช้ใน
กระบวนการนี้ คุณปู่ของฉันได้แนะนํา
เทคนิคเหล่านี้ คาซุโยชิ ยาชิโระ ผู้ก่อ
ตั้งเบนดะ โคเกียว และ วิธีการเบนดะ”
คาซนุาริ ยาชโิระ ประธานรุ่นท่ีสามคน
ปจัจบุนัของเบนดะ โคเกยีวกล่าวอยา่ง
ภาคภูมิใจ 

“วิธีการรีดเย็นเป็นสิ่งท่ีทําให้เรา
แตกต่างและทําให้เราไม่เหมือนใคร 
เราเป็นบริษัทเดียวท่ีสามารถดําเนิน
การตามกระบวนการนีใ้นตลาดภายใน
ประเทศ ความเป็นเลิศของ โมโนซุคุริ 

ชว่ยให้เรามคุีณภาพเกนิมาตรฐานท่ี
กําหนดไว้ในตลาดระดับประเทศ

และระดับสากล”
สอดคล้องกับการขยายตัว

ท่ีเพ่ิมมากข้ึนของยานพาหนะ
อิเล็กทรอนิกส์ ไฮโดรเจน 
และยานยนต์อิสระ รวมถึง
มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมท่ี
สูงข้ึนสําหรับรถยนต์ จึงทําให้
มีความต้องการช้ินส่วนและ
ส่วนประกอบท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง

เ พ่ื อ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต้องการนี้ ศูนย์การวิจัย

และพัฒนาของเบนดะ โค
เกียวในเกาหลีใต้ได้ทํางาน
อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพ่ือ
สร้างผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ เช่น 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการ
พัฒนา ซึ่งมุ่งเป้าไปที่รถยนต์ไฟฟ้า

ไฮบริด (HEV) ของผู้ผลิตรถยนต์ชั้น
นํา จากความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึง
ตัดสินใจจัดต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนา
แห่งที่สองในญี่ปุ่นในปีหน้า

“หลังปี 2030 รถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่ม
การผลิตของพวกเขาในตลาด ด้วย

เหตุนี้ เราจึงนําวิสัย
ทัศน์นี้มาใช้เพ่ือสร้าง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี เ ป็ น
นวตักรรมใหม ่ๆ ” นาย 
ยาชิโระ กล่าวเสริม 
“ เราต้องปรับตัวให้
เร็วและใช้ประโยชน์
จากโอกาสทางการ

ตลาด โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัศนูยว์จิยั
และพัฒนาแห่งใหมข่องเราในญีปุ่น่ เรา
สามารถมุง่เนน้ไปทีย่คุใหมที่ก่าํลังเร่ิม
ต้นในอุตสาหกรรมยานยนต์”

จุดสนใจอีกประการหน่ึงสําหรับ
เบนดะ โคเกียวในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า
คือการกระจายความหลากหลายไปสู่
อุตสาหกรรมใหม่ ๆ ในขณะเดียวกัน
ก็เพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับการมีอยู่
ในตลาดต่างประเทศ บริษัทได้ระบุ
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง การเกษตร 
การขนส่ง และหุ่นยนต์ไว้ในกลยุทธ์
สําหรับการเติบโตในอนาคต ซ่ึงเป็นภาค
ส่วนท่ีปัจจุบันมีอยู่ แต่ส่วนท่ีไม่สําคัญ

“เราอาจจะเล็ก แต่เราเป็นบริษัท
ท่ีมีความทะเยอทะยานมากและเรา
มีอนาคตท่ีสดใสในการเติบโตท่ีรอ
อยู่ข้างหน้า” นาย ยาชิโระกล่าวสรุป 
“ปัจจุบันเรามีอยู่แล้วในหลายประเทศ
ผ่านการจัดต้ังบริษัทท้องถ่ินหรือผู้
จําหน่ายรายใหญ่ และเราต้องการท่ี
จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความ
สัมพันธ์ท่ัวท้ังกลุ่มอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
เสริมสร้างบทบาทของแต่ละบริษัท
และครองส่วนแบ่งตลาดท่ัวโลกให้มาก
ข้ึน เราต้ังเป้าท่ีจะเป็นบริษัทระดับโลกท่ี
พัฒนาเทคโนโลยีท่ีลํ้าสมัยมากท่ีสุด”

Benda Kogyo ซ่ึงเป็นผู้พัฒนาช้ันนําด้านเฟืองวงแหวนประสิทธิภาพสูงสําหรับรถยนต์ รถบรรทุก เรือ 
อุปกรณ์ก่อสร้าง และการเกษตร Benda Kogyo กําลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีก้าวลํ้าสําหรับรถยนต์รุ่นต่อไป

เบนดะ โคเกียว: กําลังขยายเทคโนโลยี 
"ผลิตในญ่ีปุ่น" ไปท่ัวโลก

“'วิธีการเบนดะ' ปฏิวัติวงการ
ของเรานําไปสู่การก่อต้ัง
เทคโนโลยีการผลิตแหวน
โลหะท่ีให้ผลตอบแทนสูง
และคุณภาพสูง โดยก่อให้
เกิดการสูญเสียจํานวนวัสดุ
น้อยท่ีสุด”

คาซุนาริ ยาชิโระ ประธานบริษัท
เบนดะโคเกียวจํากัด.

www.benda.co.jp


