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การบํารุงรักษาอยางเขาใจ
การตรวจเช็คระบบไฟฟาและการตรวจเช็ครอบๆ 
แบตเตอร่ี

การตรวจเช็คข้ัวประจุไฟฟาของแบตเตอร่ี
เช็คดูวาสายพวงตอกับข้ัวประจุไฟฟาของแบตเตอรี่เปนปกติหรือไม โดย
เช็คกอนวาสายพวงตอหลวมหรือไม ตอจากนั้น ก็เช็ควาสึกกรอนหรือมี
ผงสีขาวเกาะติดหรือไม ผงสีขาวน้ีเกิดจากปรากฏการณท่ีเรียกวา 
sulfation (การตกผลึกของซัลเฟต) ซึ่งเปนสาเหตุท่ีพบมากท่ีสุดใน
แบตเตอรี่ท่ีมีปญหา  ปรากฏการณน้ีมักจะเกิดขึ้นเม่ือขั้วประจุหลวมหรือ
เมื่อมีของเหลวในแบตเตอรี่ไหลซึมออกมา ถามีผงสีขาวท่ีเกาะอยูบนข้ัว
ประจุ ใหใชน้ําอุนลางออก เช็ดใหแหง แลวยึดใหแนนอยาใหหลวม แล ว
ทาจาระบี  ตามคําแนะนําในคูมือ เพื่อยึดขั้วแบตเตอรี่ใหแนน ข้ัวท่ีพวง
ตอกับตัวข้ัวของแบตเตอรี่จะตองตอใหถูกขั้วและตอใหแนน  

ในฉบับน้ีเราจะแนะนําการตรวจเช็คขั้วประจุไฟฟาของแบตเตอรี่และการ
ตรวจเช็คระบบสายไฟฟาในหองเครื่องยนต ซึ่งเปนสวนท่ีจะตองตรวจ
เช็คเปนประจําทุกวัน  โปรดดูรายละเอียด

การตรวจเช็คระดับของเหลวในแบตเตอร่ี
เริ่มตนดวยการตรวจสอบสภาพภายนอกดวยสายตาวาถังแบตเตอรี่มีการ
แตกหักหรือไม และมีของเหลวรั่วซึมออกมาหรือไม แบตเตอรี่มีความ
ปลอดภัยดีหรือไม หลังจากนั้นก็เช็คระดับของเหลว ระดับของเหลวควร
อยูระหวางเสนสีแดง (เสนท่ีอยูระดับสูง) และเสนสีน้ําเงิน (เสนท่ีอยู
ระดบัตํา่) ของสเกลทีแ่สดงอยูดานขางของแบตเตอรี ่ในกรณท่ีีแบตเตอรี่
ท่ีไมมีเสนสเกลบอกระดับของเหลว ตองตรวจสอบใหแนใจวาระดับของ
เหลวจะตองอยูสูงกวาแผนธาตุอยางนอย 10 มม. ถาระดับของเหลวลด
ตํ่าลง ใหเติมน้ํากลั่น แตอยาเติมสูงกวาระดับชวงคาท่ีกําหนดไว 

การตรวจเช็คสายไฟหลวมและสายไฟท่ีชํารุด
ตรวจเช็คสายไฟในหองเครื่องยนตตอไปนี้ของสายไฟในหองเครื่องยนต 
ลองใชมือกระตุกสายเชื่อมตอดูวาหลวมหรือไม ตรวจเช็คดูวาตัวหุมสาย
ไฟไดรับความเสียหายเน่ืองจากการเสื่อมสภาพเพราะความรอนและการ
ตรวจสอบดวยสายตาดูวาตัวยึดตางๆ หลวมหรือไม รวมทั้งควรตรวจเช็ค
ดูวามีสายไฟที่เขาไปพันกับอุปกรณสวนอ่ืนๆ หรือไม ถาจําเปนก็ควร
ตรวจสอบสายไฟในตัวถังรถดวย

ตวัยึด

ไวนิลทีเ่คลบืไว ได รับความเสียหาย

ไวนิลทีเ่คลบืไว ได รับความเสียหาย

ระดับสูง

ระดับตํ่าแบตเตอรี่

10มม. แผนธาตุ

ระดับชวงคา

กรุณาอานคูมือสําหรับเจาของ / ผูขับข่ี ของยานพาหนะท่ีคุณใช และปายความปลอดภัยอยางละเอียดรอบคอบกอนท่ีจะเติมของเหลวและ
ตรวจสอบระดับของเหลวสําหรับผลิตภัณฑรุน HINO500 รหัส FC, FD, GD, FG, GH, SG, FL, FM, FT และ GT.
ขอมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาแบตเตอรี่ สามารถดูไดท่ีคูมือของผูผลิตแบตเตอรี่

ของเหลวในแบตเตอรี่มีกรดกํามะถันปนอยู ดังนั้นเวลาเปดแบตเตอรี่ 
ควรระมัดระวังอยางใหของเหลวในแบตเตอรี่กระเด็นโดนมือและบรเิวณ
รอบๆ 



หน่ึงเดือนในป 2012 การทดสอบพาหนะในสภาพใชงานจริงเพื่อพิสูจน
สมรรถนะของรถบรรทุกHino ไดดําเนินการภายใตสภาพอากาศที่เย็นจัด
ในฤดูหนาวท่ีประเทศรัสเซีย เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการขายรถ
บรรทุก Hino ท่ัวประเทศรัสเซีย ตามแนวความคิดที่วา “ลูกคาตองมา
กอน” ท่ีมีอยูเต็มเปยมใน Hino มีการปรับปรุงพาหนะใหเหมาะสมกับส่ิง
แวดลอมและสภาวะแวดลอมที่ถูกใชงาน ทําการทดสอบพาหนะใน
สภาพใชงานจริงในพ้ืนท่ีใชงานจริง และนําส่ิงที่ไดเรียนรูไปปรับปรุงตอ
ไป เพื่อที่จะนําเสนอพาหนะท่ีมีการปรับปรุงแลวในแตละพื้นท่ีเปาหมาย 
กระบวนการทดสอบนี้ไดมีการทําซ้ําจนกระทั่งถึงจุดมุงหมายที่ Hino ได
กําหนดไวอยางถูกตองแมนยํา และไดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑท่ี Hino 
สามารถรับประกันคุณภาพตามหลักเกณฑภายในเพ่ือตราสินคา Hino  
Hino ไมเคยเสียดายเวลาและความพยายามอยางยิ่งยวดที่ใชไปในการ
ทดสอบ Hinoไดนําเสนอแนวคิดของบริษัทขอนี้อยูบอยๆ ในจดหมาย
ขาว Hino Cares และแนวคิดนี้ก็ยังคงชัดเจนแบบไมมีขอสงสัยในความ
คิดของหลายๆ คน

Hino เริ่มขายพาหนะท่ีปรับสภาพใหเหมาะกับทองถิ่นเพ่ือ “พื้นท่ีเย็นจัด
ติดลบ 30 องศาเซลเซียส” ในประเทศรัสเซียในป 2008 หลังจากทําการ
ทดสอบพาหนะในพ้ืนท่ีใชงานจริงสําเร็จ การทดสอบพาหนะในสภาพใช
งานจรงิครัง้นีม้ข้ึีนเพ่ือพาหนะท่ีจะถกูขายในพ้ืนท่ีเยน็จดัซึง่อณุหภมูเิฉลีย่
ตํา่สุดอยูท่ีประมาณตดิลบ 50 องศาเซลเซยีส และนีก่เ็ปนครัง้แรกสาํหรับ 
Hinoท่ีทําการทดสอบภายใตสภาวะแวดลอมเชนน้ี พาหนะท่ีใชในการ
ทดสอบเปนพาหนะทดสอบท่ีถูกปรับสภาพใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีจากผล
การทดสอบหลายๆ ครั้งในประเทศรัสเซีย พาหนะ 3 ชนิด คือ รถบรรทุก
ขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ไดถูกเตรียมไวและขับเปนระยะ
ทางประมาณ 670 กิโลเมตรโดยเสนทางบกจากเมกาแดนถึงซซูมูาน 
สภาพแวดลอมทีอ่ณุหภมูติดิลบ 50 องศาเซลเซยีสน้ันเปนความหนาว
เย็นท่ียากจะนึกออกซึ่งคุณตองเปนหน่ึงในผูทดสอบเทาน้ันจึงจะเขาใจ 
ถึงแมวามันจะหนาวจนกระทั่งลมหายใจกลายเปนน้ําแข็ง เมืองเมกาแดน 
โอบลาสทของประเทศรัสเซียก็เต็มไปดวยทรัพยากรที่ประชาชนใชทํา
มาหากินและมีการขนสงสินคาท่ีน่ี และแนนอนท่ีรถบรรทุกตองถูกใชงาน

ภายใตสภาวะแวดลอมที่สุดขั้วเชนน้ี ชีวิตของคนขับรถจะตกอยูใน
อันตรายหากมีปญหาเกิดขึ้นระหวางขับรถและพาหนะเสียระหวางทาง 

พาหนะทดสอบท่ีใชในครั้งนี้ถูกปรับปรุงใหเหมาะสมกับความหลาก
หลายในการวัดผล เพื่อเตรียมสําหรับสภาวะแวดลอมที่เย็นจัด ถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและทอสงนํ้ามันไดถูกหอหุมดวยฉนวนกันความเย็นเพ่ือ
ปองกันไมใหน้ํามันเช้ือเพลิงแข็งตัว เครื่องนํ้าอุนและเครื่องทําความ
รอนจากการสันดาปรุนเอฟเอฟ สําหรับสภาวะแวดลอมเชนน้ีก็ไดถูกใช
งาน กระจกหนารถสองชั้นไดถูกติดตั้งเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในหอง
โดยสารที่ 30 องศาเซลเซียสถึงแมวาอุณหภูมิภายนอกจะอยูท่ีติดลบ 
50 องศาเซลเซียส อีกทั้งยังมีการขีดขวนจากกรวดที่เย็นจัดที่กระเด็น
ระหวางทางหรือจากพาหนะที่ว่ิงสวนกันในขณะท่ีเดินทางบนถนนท่ี
เต็มไปดวยกรวด ดังนั้นการรับมือไดอางอิงจากการศึกษาในอดีตที่ได
ทําข้ึนเพ่ือรับมือกับปญหาน้ี เชน การปองกันถังนํ้ามันเช้ือเพลิงและ
อุปกรณเสริมท่ีปองกันการกระเด็นของหิน นอกจากนั้นยังมีอีกหลายจุด
ท่ีรถบรรทุก Hinoไดพิสูจนสมรรถนะของมันไดอยางชัดเจนในสภาวะ
แวดลอมที่เย็นจัดเชนน้ี 

ส่ิงที่ไดเรียนรูจากการทดสอบยานพาหนะในสภาพใชงานจริงในพ้ืนท่ี
ท่ีหนาวจัดมากเชนน้ีจะถูกนํามาใชเปนขอมูลสําหรับการยกระดับ
สมรรถนะของพาหนะตอไป ซึ่งจะพิสูจนในการทดสอบพาหนะในสภาพ
ใชงานจริงเพิ่มเติม หนทางขางหนาน้ันยังคงมีอุปสรรคกวาท่ีเราจะ
มั่นใจในการสงรถบรรทุกเหลาน้ีออกสูโลก แตจุดมุงหมายก็อยูไมไกล
เกินเอื้อม มันจะใชเวลาอีกไมนานท่ีคุณจะเห็นรถบรรทุก Hino ปฏิบัติ
งานไดเปนอยางดีในพ้ืนท่ีท่ีเย็นจัด  

เทคโนโลยีท้ังหมดนั้นเปนการเตรียมผลิตภัณฑตางๆ 
ท่ีดีท่ีสุดของ Hino เพื่อคุณ

Final game. Third place game.

เทคโนโลยีของ HINO

อุณหภูมิภายนอก ณ สถานท่ีทดสอบในยามเชาตํ่ากวา
ติดลบ 50 องศาเซลเซียส

พาหนะทดสอบกําลังถูกเตรียมพรอมสําหรับการทดสอบ
บนถนน

พาหนะทดสอบไดถูกตรวจสอบอยางละเอียด หลังจาก
การวิ่งบนทองถนน

ทีมงานจาก NHK (เครือขายโทรทัศนจากญี่ปุน) และสถานีโทรทัศนทองถิ่นของรัสเซีย
อยูท่ีน่ันเพ่ือรายงานการทดสอบในอากาศหนาวเย็นน้ี

สมาชิกของ HMLและคนขับรถท่ีเปนคนในทองถิ่นมีการติดตอประสานงานกัน
อยางใกลชิด

ภาพถายหมูของสมาชิกทั้งหมดถูกถายไว หลังจากการทดสอบในอากาศที่
หนาวเย็น

คนขับรถท่ีมีทักษะสามคนซึ่งเปนคนในทองถิ่นก็ไดมีสวนรวมในการทอดสอบ
พาหนะในรัสเซีย

แม ในขณะท่ีพาหนะแลนอยู บนถนน ข อมลูการวดัผลกถ็กูตรวจสอบด วยความใส ใจ

Hino มุงเนนที่จะปฏิบัติงานตามแบบของ Hino 
เสมอมา — แมในพ้ืนที่ที่เย็นจัดถึงติดลบ 50 
องศาเซลเซียส
การทดสอบพาหนะในสภาพใชงานจริงคร้ังแรก
ใน เมกาแดน โอบลาสท ประเทศรัสเซีย

ท่ีอุณหภูมิติดลบ 50 หรือตํ่ากวาองศาเซลเซียส พาหนะจะเหมือนถูกแชแข็งเมื่อจอดอยูกลางแจง



“รถบรรทุก HINO เปนสวนสําคัญในการ
ดําเนินงานของ บริษัท ของเรา”

บริษัท เอสเอสเค โลจิสติคส จํากัด
นาย ศรีศักด์ิ ไลละวิทยมงคล / 
กรรมการผูจัดการ

บริษัท เอสเอสเค โลจิสติคส จํากัด

ความคิดเห็นจากผูใช HINO 1

ประเทศไทย

ของผมกับ Hino เริ่มข้ึนสมัยผมทํางานอยูท่ีบริษัทรับเหมากอสราง 
ซึ่งถือไดวาเปนระยะเวลาที่นานมาก ขณะน้ีเรามีรถบรรทุกมากกวา 
200 คัน และประมาณ 90% ของรถบรรทุกที่มีอยูน้ันเปนรถบรรทุก
ของ Hino รถบรรทุกที่มีอยูทุกคันไดติดตั้งระบบ GPS เราบันทึก
ปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงที่ถูกใชไปและคาใชจายในการบํารุงรักษา
ของรถบรรทุกแตละคัน ดังนั้นเราสามารถตรวจสอบวารถบรรทุกของ 
Hino หรือยี่หออื่นวายี่หอไหนมีความเหนือชั้นมากกวากัน ตัวอยาง
เชน ตัวเลขตางๆ แสดงใหเราเห็นวารถบรรทุกของ Hino มีความ
เหนือชั้นพิเศษกวา โดยเฉพาะในสภาพถนนท่ีข้ึนลงยาก 

ลูกคาของเราสวนใหญเปนบริษัทญ่ีปุน ลูกคาเหลาน้ีใชการควบคุม
การผลิตแบบ JIT (ระบบทันเวลาพอดี) ดังนั้นเราจะตองดําเนินงาน
เพื่อสนับสนุนการน้ี เราจะตองจัดสรรคาใชจายในการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ สรางความนาเช่ือถือ ใหบริการตางๆ และตอบสนองตอ
การรองขอและแกไขปญหาอยางรวดเร็ว

การดําเนินงานท้ังหมดนี้คือจุดเดนของบริษัทเรา และนั่นก็เปน
เหตุผลหลักที่ทําใหเราไดรับความไววางใจจากลูกคาเปนจํานวนมาก 
แนนอน Hino เปนสวนหน่ึงที่สําคัญของการดําเนินงานของเราโดย
ปราศจากขอสงสัยใดๆ วิสัยทัศนของเราในอนาคตรวมไปถึงการจัด
ตั้งสํานักงานสาขาในพมาและจีนและเพิ่มมากขึ้นเพ่ือขยายโอกาส
ทางธุรกิจของเรา การที่เราจะไปสูเปาหมายเหลาน้ีอยางตอเนื่อง เรา
จําเปนท่ีจะตองสรางความสัมพันธท่ีดีกับ Hino เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานท่ีเราตองจัดสรรใหกับลูกคาของเราตอไป”

บริษัทของเราลําเลียงขนสงสินคาท่ัวประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เชน
ลาวและมาเลเซีย ตัวอักษรยอ “เอสเอสเค” ในช่ือบริษัทของเรา เปนตัว
อักษรที่นํามาจากตัวอักษรตัวแรกของชื่อบุคคลสามคน ตัวอักษร “เอส” 
ตัวกลางมาจากชื่อของผม สวนตัวอักษรอีกสองตัวท่ีเหลือมาจากชื่อของ
บุคคลที่ผมใหความเคารพนับถือมาก

เราเริ่มตั้งบริษัทข้ึนเมื่อแปดปท่ีแลว กอนหนาน้ันผมไดชวยงานอยูท่ี
บริษัทรับเหมากอสรางซึ่งเปนกิจการของครอบครัวผมเอง ความสัมพันธ

นาย ศรีศักดิ์ ไลละวิทยมงคล / กรรมการผูจัดการ ไดยินมาวาสินคาถูกลําเลียงขนสงทุกวันอยางนอยวันละสิบตูคอนเทนเนอร

บริษัท เอสเอสเค โลจิสติคส จํากัด กอตั้งขึ้นในป 2004

จากบัญชีรถบรรทุกที่มีอยู 200 คัน ในจํานวนน้ันมีรถบรรทุกของ HINO 
ประมาณ 90%

คาใชจายน้ํามันเช้ือเพลิง คาใชจายการบํารุงรักษาและคาใชจาย
อื่นๆ จะถูกบันทึกและเก็บรักษาไวบนพ้ืนฐาน truck-by-truck

นาย ศรีศักดิ์ กลาววา “เราตองการที่จะขยายธุรกิจของเราไปยังพมา จีนและประเทศอื่นๆ”



Graha Citi Transประเทศอินโดนีเซีย

“ยานพาหนะของเราคือสมาชิกในทีมท่ีสําคัญ
ของเราดวยเชนกัน เรามีความผูกพันกับ 
Hinos ของเรามาก”

เราไดลูกคาจากการลงโฆษณาเล็กๆ ในหนังสือพิมพ วางใบ
ปลิวในโรงแรม และใหคนขับรถแท็กซี่ชวยแจกใบปลิวใหแก
ลูกคาอีกทางหน่ึง เน่ืองจากความตองการของลูกคาเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆ เราก็เพิ่มจํานวนรถเปน 6 คัน จากนั้นก็เปน 12 คัน จน
ปจจุบันน้ีเรามีถึง 120 คัน ประมาณครึ่งหน่ึงของรถที่เรามีอยู
เปนรถท่ีผลิตโดยบริษัท Hino เราเริ่มตนการซื้อขายกับบริษัท 
Hino ในป ค.ศ. 2009 เราบอกกับบริษัท Hino วาเราจะซื้อ
รถบัสท่ีมีตัวถังยาวข้ึน สามารถรองรับจํานวนผูโดยสารไดมาก
ข้ึน ถาบริษัทคุณสามารถผลิตรถบัสแบบท่ีเราตองการและมี
ประสิทธิภาพท่ีดีกวาได เราจะซื้อกับคุณ เขาสามารถตอบสนอง
ขอเรียกรองของเราได เราสามารถเติบโตไดอยางรวดเร็วในชวง
เวลาส้ันๆ เพราะสรางความแตกตางของตัวเองจากคูแขงขัน
โดยใหท่ีน่ังในแตละที่หางจากที่น่ังที่อยูติดกัน และมีเข็มขัด
นิรภัยสําหรับผูโดยสารทุกๆ คน ซึ่งเปนครั้งแรกในประเทศ
อินโดนีเซีย มีการวางระบบคอลเซ็นเตอร และระบบออนไลนให
บริการสํารองที่น่ังในทุกทองถิ่น และมีปลั๊กไฟสําหรับทุกที่น่ัง
ไวชารจโทรศัพทสมารทโฟน เรามีความภูมิใจท่ีจะใชความ
พยายามเล็กๆ ปรับปรุงการใหบริการเพื่อเพิ่มความพอใจใหกับ
ลูกคาของเรา ส่ิงเหลาน้ีจะเกิดขึ้นไดตองเกิดจากความเต็มใจ
ของบริษัท Hino ท่ีจะตอบสนองขอเรียกรองของเราและขอ
เสนอแนะจากลูกคาของเรา ดังนั้นเราพอใจมากกับความ
สัมพันธระหวางเรากับบริษัท Hino อินโดนีเซีย และคุณภาพ
ของสินคาบริษัท Hino ก็เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ผมหวังวาส่ิง
เหลาน้ีจะยังคงมีเพิ่มข้ึนอีกตอไปในอนาคต”

ความคิดเห็นจากผูใช HINO 2

“เราจัดการกับตารางการใหบริการรถรับสงเสนทางระหวางบันดุงกับ
จาการตา

ผมเริ่มตั้งบริษัทในป ค.ศ. 2005 ดวยกันกับเพ่ือนอีกหาคน ขณะท่ีเราพัก
อยูในหอเดียวกันและศึกษาอยูท่ีมหาวิทยาลัยเดียวกันท่ีบันดุง เราคิดกัน
วามีโอกาสที่จะเริ่มทําธุรกิจบริการรถรับสงเมื่อทางดวนท่ีเชื่อมโยงเสน
ทางระหวางบันดุงกับจาการตาไดเปดใชในป ค.ศ. 2005 ตอนแรกเราซื้อ
รถตู 4 คัน และเริ่มบริการรถรับสงที่ว่ิงระหวางบันดุงกับจาการตาทุกๆ 
สองชั่วโมง

Graha Citi Trans 
นาย Andrew Arristianto /
ผูอํานายการฝายปฏิบัติการ

นาย Andrew Arristianto /ผูอํานายการฝายปฏิบัติการ

มีบริการการขนสงพัสดุระหวางจาการตากับบันดุงดวย

จุดใหบริการรถรับสงในบันดุงมีอยูท้ังหมด 3 สถานี
สมาชิกผูกอตั้งบริษัทขับรถ HINO ไปเซี่ยงไฮกันเอง 
พวกเขาไดทดลองนั่งรถเปนชวงเวลา 28 วัน

Graha Citi Trans กอตั้งขึ้นในป 2005

ท่ีน่ังสวนบุคคลที่เปนเหตุผลวา ทําไมบริการ
รถรับสงถึงเปนท่ีนิยม

จุดใหบริการรถรับสงใน
จาการตามีอยูท้ังหมด 6 
สถานี

ตารางการใหบริการรถรับสงผูโดยสารเสนทางระหวางบันดุงกับจาการตา

จากซาย
  นาย Hendra Gunawan / ผูอํานวยการฝายการเงิน
  นาย Pratama Yudokusumo. P / ฝายธุรการ
  นาย Andrew Arristianto /ผูอํานายการฝายปฏิบัติการ


