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การตรวจเช็คระบบไฟฟาและการตรวจเช็ครอบๆ
แบตเตอรี่
ในฉบับนี้เราจะแนะนําการตรวจเช็คขั้วประจุไฟฟาของแบตเตอรี่และการ
ตรวจเช็คระบบสายไฟฟาในหองเครื่องยนต ซึ่งเปนสวนที่จะตองตรวจ
เช็คเปนประจําทุกวัน โปรดดูรายละเอียด
การตรวจเช็คขั้วประจุไฟฟาของแบตเตอรี่
เช็คดูวาสายพวงตอกับขั้วประจุไฟฟาของแบตเตอรี่เปนปกติหรือไม โดย
เช็คกอนวาสายพวงตอหลวมหรือไม ตอจากนั้น ก็เช็ควาสึกกรอนหรือมี
ผงสีขาวเกาะติดหรือไม ผงสีขาวนี้เกิดจากปรากฏการณที่เรียกวา
sulfation (การตกผลึกของซัลเฟต) ซึ่งเปนสาเหตุที่พบมากที่สุดใน
แบตเตอรี่ที่มีปญหา ปรากฏการณนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อขั้วประจุหลวมหรือ
เมื่อมีของเหลวในแบตเตอรี่ไหลซึมออกมา ถามีผงสีขาวที่เกาะอยูบนขั้ว
ประจุ ใหใชนํ้าอุนลางออก เช็ดใหแหง แลวยึดใหแนนอยาใหหลวม แล ว
ทาจาระบี ตามคําแนะนําในคูมือ เพื่อยึดขั้วแบตเตอรี่ใหแนน ขั้วที่พวง
ตอกับตัวขั้วของแบตเตอรี่จะตองตอใหถูกขั้วและตอใหแนน

ของเหลวในแบตเตอรี่มีกรดกํามะถันปนอยู ดังนั้นเวลาเปดแบตเตอรี่
ควรระมัดระวังอยางใหของเหลวในแบตเตอรี่กระเด็นโดนมือและบริเวณ
รอบๆ

Cares
ฉบับที่ 018

Hino ยึดหลักวาลูกคาตองมากอนเสมอ
ระดับชวงคา
10มม.

แผนธาตุ

ระดับสูง
ระดับตํ่า

แบตเตอรี่

การตรวจเช็คสายไฟหลวมและสายไฟที่ชํารุด
ตรวจเช็คสายไฟในหองเครื่องยนตตอไปนี้ของสายไฟในหองเครื่องยนต
ลองใชมือกระตุกสายเชื่อมตอดูวาหลวมหรือไม ตรวจเช็คดูวาตัวหุมสาย
ไฟไดรับความเสียหายเนื่องจากการเสื่อมสภาพเพราะความรอนและการ
ตรวจสอบดวยสายตาดูวาตัวยึดตางๆ หลวมหรือไม รวมทั้งควรตรวจเช็ค
ดูวามีสายไฟที่เขาไปพันกับอุปกรณสวนอื่นๆ หรือไม ถาจําเปนก็ควร
ตรวจสอบสายไฟในตัวถังรถดวย

ขั้วประจุไฟฟา
ไวนิลทีเ่ คลืบไว ไ
 ด รับความเสียหาย
การตรวจเช็คระดับของเหลวในแบตเตอรี่
เริ่มตนดวยการตรวจสอบสภาพภายนอกดวยสายตาวาถังแบตเตอรี่มีการ
แตกหักหรือไม และมีของเหลวรั่วซึมออกมาหรือไม แบตเตอรี่มีความ
ปลอดภัยดีหรือไม หลังจากนั้นก็เช็คระดับของเหลว ระดับของเหลวควร
อยูระหวางเสนสีแดง (เสนที่อยูระดับสูง) และเสนสีนํ้าเงิน (เสนที่อยู
ระดับตํา่ ) ของสเกลทีแ
่ สดงอยูด
 า นขางของแบตเตอรี่ ในกรณีทแ
ี่ บตเตอรี่
ที่ไมมีเสนสเกลบอกระดับของเหลว ตองตรวจสอบใหแนใจวาระดับของ
เหลวจะตองอยูสูงกวาแผนธาตุอยางนอย 10 มม. ถาระดับของเหลวลด
ตํ่าลง ใหเติมนํ้ากลั่น แตอยาเติมสูงกวาระดับชวงคาที่กําหนดไว

ตัวยึด

ไวนิลทีเ่ คลืบไว ไ
 ด รับความเสียหาย

กรุณาอานคูมือสําหรับเจาของ / ผูขับขี่ ของยานพาหนะที่คุณใช และปายความปลอดภัยอยางละเอียดรอบคอบกอนที่จะเติมของเหลวและ
ตรวจสอบระดับของเหลวสําหรับผลิตภัณฑรุน HINO500 รหัส FC, FD, GD, FG, GH, SG, FL, FM, FT และ GT.
ขอมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาแบตเตอรี่ สามารถดูไดที่คูมือของผูผลิตแบตเตอรี่
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ทุกสิ่งที่ Hino ทํา อยูบนจิตวิญญาณของการ
หลักการที่วาลูกคาตองมากอนเสมอ
ปกใหม HINO Cares จะเริ่มจากฉบับนี้เปนตนไป
เนื้อหาหลักของฉบับนี้คือการรายงานลูกคาจาก
ทั่วทุกมุมโลก

ที่อุณหภูมิติดลบ 50 หรือตํ่ากวาองศาเซลเซียส พาหนะจะเหมือนถูกแชแข็งเมื่อจอดอยูกลางแจง

แม ใ นขณะทีพ
่ าหนะแลนอยู บ
 นถนน ข อมูลการวัดผลก็ถก
ู ตรวจสอบด ว ยความใส ใจ

เทคโนโลยีของ HINO
Hino มุงเนนที่จะปฏิบัติงานตามแบบของ Hino
เสมอมา — แมในพื้นที่ที่เย็นจัดถึงติดลบ 50
องศาเซลเซียส
การทดสอบพาหนะในสภาพใชงานจริงครั้งแรก
ใน เมกาแดน โอบลาสท ประเทศรัสเซีย
Final game.

หนึ่งเดือนในป 2012 การทดสอบพาหนะในสภาพใชงานจริงเพื่อพิสูจน
สมรรถนะของรถบรรทุกHino ไดดําเนินการภายใตสภาพอากาศที่เย็นจัด
ในฤดูหนาวที่ประเทศรัสเซีย เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการขายรถ
บรรทุก Hino ทั่วประเทศรัสเซีย ตามแนวความคิดที่วา “ลูกคาตองมา
กอน” ที่มีอยูเต็มเปยมใน Hino มีการปรับปรุงพาหนะใหเหมาะสมกับสิ่ง
แวดลอมและสภาวะแวดลอมที่ถูกใชงาน ทําการทดสอบพาหนะใน
สภาพใชงานจริงในพื้นที่ใชงานจริง และนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปปรับปรุงตอ
ไป เพื่อที่จะนําเสนอพาหนะที่มีการปรับปรุงแลวในแตละพื้นที่เปาหมาย
กระบวนการทดสอบนี้ไดมีการทําซํ้าจนกระทั่งถึงจุดมุงหมายที่ Hino ได
กําหนดไวอยางถูกตองแมนยํา และไดดําเนินการผลิตผลิตภัณฑที่ Hino
สามารถรับประกันคุณภาพตามหลักเกณฑภายในเพื่อตราสินคา Hino
Hino ไมเคยเสียดายเวลาและความพยายามอยางยิ่งยวดที่ใชไปในการ
ทดสอบ Hinoไดนําเสนอแนวคิดของบริษัทขอนี้อยูบอยๆ ในจดหมาย
ขาว Hino Cares และแนวคิดนี้ก็ยังคงชัดเจนแบบไมมีขอสงสัยในความ
คิดของหลายๆ คน

อุณหภูมิภายนอก ณ สถานที่ทดสอบในยามเชาตํ่ากวา
ติดลบ 50 องศาเซลเซียส

Third place game.

Hino เริ่มขายพาหนะที่ปรับสภาพใหเหมาะกับทองถิ่นเพื่อ “พื้นที่เย็นจัด
ติดลบ 30 องศาเซลเซียส” ในประเทศรัสเซียในป 2008 หลังจากทําการ
ทดสอบพาหนะในพื้นที่ใชงานจริงสําเร็จ การทดสอบพาหนะในสภาพใช
งานจริงครัง้ นีม
้ ข
ี น
ึ้ เพือ
่ พาหนะทีจ
่ ะถูกขายในพืน
้ ทีเ่ ย็นจัดซึง่ อุณหภูมเิ ฉลีย
่
ตํา่ สุดอยูท
 ป
ี่ ระมาณติดลบ 50 องศาเซลเซียส และนีก
่ เ็ ปนครัง้ แรกสําหรับ
Hinoที่ทําการทดสอบภายใตสภาวะแวดลอมเชนนี้ พาหนะที่ใชในการ
ทดสอบเปนพาหนะทดสอบที่ถูกปรับสภาพใหเหมาะสมกับพื้นที่จากผล
การทดสอบหลายๆ ครั้งในประเทศรัสเซีย พาหนะ 3 ชนิด คือ รถบรรทุก
ขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ไดถูกเตรียมไวและขับเปนระยะ
ทางประมาณ 670 กิโลเมตรโดยเสนทางบกจากเมกาแดนถึงซูซม
ู าน
สภาพแวดลอมทีอ
่ ณ
ุ หภูมต
ิ ด
ิ ลบ 50 องศาเซลเซียสนัน
้ เปนความหนาว
เย็นที่ยากจะนึกออกซึ่งคุณตองเปนหนึ่งในผูทดสอบเทานั้นจึงจะเขาใจ
ถึงแมวามันจะหนาวจนกระทั่งลมหายใจกลายเปนนํ้าแข็ง เมืองเมกาแดน
โอบลาสทของประเทศรัสเซียก็เต็มไปดวยทรัพยากรที่ประชาชนใชทํา
มาหากินและมีการขนสงสินคาที่นี่ และแนนอนที่รถบรรทุกตองถูกใชงาน

พาหนะทดสอบกําลังถูกเตรียมพรอมสําหรับการทดสอบ
บนถนน

พาหนะทดสอบไดถูกตรวจสอบอยางละเอียด หลังจาก
การวิ่งบนทองถนน

ภายใตสภาวะแวดลอมที่สุดขั้วเชนนี้ ชีวิตของคนขับรถจะตกอยูใน
อันตรายหากมีปญหาเกิดขึ้นระหวางขับรถและพาหนะเสียระหวางทาง
พาหนะทดสอบที่ใชในครั้งนี้ถูกปรับปรุงใหเหมาะสมกับความหลาก
หลายในการวัดผล เพื่อเตรียมสําหรับสภาวะแวดลอมที่เย็นจัด ถังนํ้ามัน
เชื้อเพลิงและทอสงนํ้ามันไดถูกหอหุมดวยฉนวนกันความเย็นเพื่อ
ปองกันไมใหนํ้ามันเชื้อเพลิงแข็งตัว เครื่องนํ้าอุนและเครื่องทําความ
รอนจากการสันดาปรุนเอฟเอฟ สําหรับสภาวะแวดลอมเชนนี้ก็ไดถูกใช
งาน กระจกหนารถสองชั้นไดถูกติดตั้งเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในหอง
โดยสารที่ 30 องศาเซลเซียสถึงแมวาอุณหภูมิภายนอกจะอยูที่ติดลบ
50 องศาเซลเซียส อีกทั้งยังมีการขีดขวนจากกรวดที่เย็นจัดที่กระเด็น
ระหวางทางหรือจากพาหนะที่วิ่งสวนกันในขณะที่เดินทางบนถนนที่
เต็มไปดวยกรวด ดังนั้นการรับมือไดอางอิงจากการศึกษาในอดีตที่ได
ทําขึ้นเพื่อรับมือกับปญหานี้ เชน การปองกันถังนํ้ามันเชื้อเพลิงและ
อุปกรณเสริมที่ปองกันการกระเด็นของหิน นอกจากนั้นยังมีอีกหลายจุด
ที่รถบรรทุก Hinoไดพิสูจนสมรรถนะของมันไดอยางชัดเจนในสภาวะ
แวดลอมที่เย็นจัดเชนนี้

คนขับรถที่มีทักษะสามคนซึ่งเปนคนในทองถิ่นก็ไดมีสวนรวมในการทอดสอบ
พาหนะในรัสเซีย

สิ่งที่ไดเรียนรูจากการทดสอบยานพาหนะในสภาพใชงานจริงในพื้นที่
ที่หนาวจัดมากเชนนี้จะถูกนํามาใชเปนขอมูลสําหรับการยกระดับ
สมรรถนะของพาหนะตอไป ซึ่งจะพิสูจนในการทดสอบพาหนะในสภาพ
ใชงานจริงเพิ่มเติม หนทางขางหนานั้นยังคงมีอุปสรรคกวาที่เราจะ
มั่นใจในการสงรถบรรทุกเหลานี้ออกสูโลก แตจุดมุงหมายก็อยูไมไกล
เกินเอื้อม มันจะใชเวลาอีกไมนานที่คุณจะเห็นรถบรรทุก Hino ปฏิบัติ
งานไดเปนอยางดีในพื้นที่ที่เย็นจัด

เทคโนโลยีทั้งหมดนั้นเปนการเตรียมผลิตภัณฑตางๆ
ที่ดีที่สุดของ Hino เพื่อคุณ

ทีมงานจาก NHK (เครือขายโทรทัศนจากญี่ปุน) และสถานีโทรทัศนทองถิ่นของรัสเซีย
อยูที่นั่นเพื่อรายงานการทดสอบในอากาศหนาวเย็นนี้

ภาพถายหมูของสมาชิกทั้งหมดถูกถายไว ห
 ลังจากการทดสอบในอากาศที่
หนาวเย็น

สมาชิกของ HMLและคนขับรถที่เปนคนในทองถิ่นมีการติดตอประสานงานกัน
อยางใกลชิด

ความคิดเห็นจากผูใช HINO

1

นาย ศรีศักดิ์ กลาววา “เราตองการที่จะขยายธุรกิจของเราไปยังพมา จีนและประเทศอื่นๆ”

ประเทศไทย

จากบัญชีรถบรรทุกที่มีอยู 200 คัน ในจํานวนนั้นมีรถบรรทุกของ HINO
ประมาณ 90%

บริษัท เอสเอสเค โลจิสติคส จํากัด

“รถบรรทุก HINO เปนสวนสําคัญในการ
ดําเนินงานของ บริษัท ของเรา”
บริษัท เอสเอสเค โลจิสติคส จํากัด
นาย ศรีศักดิ์ ไลละวิทยมงคล /
กรรมการผูจัดการ
บริษัทของเราลําเลียงขนสงสินคาทั่วประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เชน
ลาวและมาเลเซีย ตัวอักษรยอ “เอสเอสเค” ในชื่อบริษัทของเรา เปนตัว
อักษรที่นํามาจากตัวอักษรตัวแรกของชื่อบุคคลสามคน ตัวอักษร “เอส”
ตัวกลางมาจากชื่อของผม สวนตัวอักษรอีกสองตัวที่เหลือมาจากชื่อของ
บุคคลที่ผมใหความเคารพนับถือมาก
เราเริ่มตั้งบริษัทขึ้นเมื่อแปดปที่แลว กอนหนานั้นผมไดชวยงานอยูที่
บริษัทรับเหมากอสรางซึ่งเปนกิจการของครอบครัวผมเอง ความสัมพันธ

คาใชจายนํ้ามันเชื้อเพลิง คาใชจายการบํารุงรักษาและคาใชจาย
อื่นๆ จะถูกบันทึกและเก็บรักษาไวบนพื้นฐาน truck-by-truck

ของผมกับ Hino เริ่มขึ้นสมัยผมทํางานอยูที่บริษัทรับเหมากอสราง
ซึ่งถือไดวาเปนระยะเวลาที่นานมาก ขณะนี้เรามีรถบรรทุกมากกวา
200 คัน และประมาณ 90% ของรถบรรทุกที่มีอยูนั้นเปนรถบรรทุก
ของ Hino รถบรรทุกที่มีอยูทุกคันไดติดตั้งระบบ GPS เราบันทึก
ปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ถูกใชไปและคาใชจายในการบํารุงรักษา
ของรถบรรทุกแตละคัน ดังนั้นเราสามารถตรวจสอบวารถบรรทุกของ
Hino หรือยี่หออื่นวายี่หอไหนมีความเหนือชั้นมากกวากัน ตัวอยาง
เชน ตัวเลขตางๆ แสดงใหเราเห็นวารถบรรทุกของ Hino มีความ
เหนือชั้นพิเศษกวา โดยเฉพาะในสภาพถนนที่ขึ้นลงยาก
ลูกคาของเราสวนใหญเปนบริษัทญี่ปุน ลูกคาเหลานี้ใชการควบคุม
การผลิตแบบ JIT (ระบบทันเวลาพอดี) ดังนั้นเราจะตองดําเนินงาน
เพื่อสนับสนุนการนี้ เราจะตองจัดสรรคาใชจายในการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ สรางความนาเชื่อถือ ใหบริการตางๆ และตอบสนองตอ
การรองขอและแกไขปญหาอยางรวดเร็ว

นาย ศรีศักดิ์ ไลละวิทยมงคล / กรรมการผูจัดการ

ไดยินมาวาสินคาถูกลําเลียงขนสงทุกวันอยางนอยวันละสิบตูคอนเทนเนอร

การดําเนินงานทั้งหมดนี้คือจุดเดนของบริษัทเรา และนั่นก็เปน
เหตุผลหลักที่ทําใหเราไดรับความไววางใจจากลูกคาเปนจํานวนมาก
แนนอน Hino เปนสวนหนึ่งที่สําคัญของการดําเนินงานของเราโดย
ปราศจากขอสงสัยใดๆ วิสัยทัศนของเราในอนาคตรวมไปถึงการจัด
ตั้งสํานักงานสาขาในพมาและจีนและเพิ่มมากขึ้นเพื่อขยายโอกาส
ทางธุรกิจของเรา การที่เราจะไปสูเปาหมายเหลานี้อยางตอเนื่อง เรา
จําเปนที่จะตองสรางความสัมพันธที่ดีกับ Hino เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานที่เราตองจัดสรรใหกับลูกคาของเราตอไป”

บริษัท เอสเอสเค โลจิสติคส จํากัด กอตั้งขึ้นในป 2004

ความคิดเห็นจากผูใช HINO
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มีบริการการขนสงพัสดุระหวางจาการตากับบันดุงดวย

ประเทศอินโดนีเซีย

ตารางการใหบริการรถรับสงผูโดยสารเสนทางระหวางบันดุงกับจาการตา

Graha Citi Trans

“ยานพาหนะของเราคือสมาชิกในทีมที่สําคัญ
ของเราดวยเชนกัน เรามีความผูกพันกับ
Hinos ของเรามาก”
Graha Citi Trans
นาย Andrew Arristianto /
ผูอํานายการฝายปฏิบัติการ
“เราจัดการกับตารางการใหบริการรถรับสงเสนทางระหวางบันดุงกับ
จาการตา
ผมเริ่มตั้งบริษัทในป ค.ศ. 2005 ดวยกันกับเพื่อนอีกหาคน ขณะที่เราพัก
อยูในหอเดียวกันและศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยเดียวกันที่บันดุง เราคิดกัน
วามีโอกาสที่จะเริ่มทําธุรกิจบริการรถรับสงเมื่อทางดวนที่เชื่อมโยงเสน
ทางระหวางบันดุงกับจาการตาไดเปดใชในป ค.ศ. 2005 ตอนแรกเราซื้อ
รถตู 4 คัน และเริ่มบริการรถรับสงที่วิ่งระหวางบันดุงกับจาการตาทุกๆ
สองชั่วโมง

นาย Andrew Arristianto /ผูอํานายการฝายปฏิบัติการ

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

จุดใหบริการรถรับสงในบันดุงมีอยูทั้งหมด 3 สถานี

เราไดลูกคาจากการลงโฆษณาเล็กๆ ในหนังสือพิมพ วางใบ
ปลิวในโรงแรม และใหคนขับรถแท็กซี่ชวยแจกใบปลิวใหแก
ลูกคาอีกทางหนึ่ง เนื่องจากความตองการของลูกคาเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ เราก็เพิ่มจํานวนรถเปน 6 คัน จากนั้นก็เปน 12 คัน จน
ปจจุบันนี้เรามีถึง 120 คัน ประมาณครึ่งหนึ่งของรถที่เรามีอยู
เปนรถที่ผลิตโดยบริษัท Hino เราเริ่มตนการซื้อขายกับบริษัท
Hino ในป ค.ศ. 2009 เราบอกกับบริษัท Hino วาเราจะซื้อ
รถบัสที่มีตัวถังยาวขึ้น สามารถรองรับจํานวนผูโดยสารไดมาก
ขึ้น ถาบริษัทคุณสามารถผลิตรถบัสแบบที่เราตองการและมี
ประสิทธิภาพที่ดีกวาได เราจะซื้อกับคุณ เขาสามารถตอบสนอง
ขอเรียกรองของเราได เราสามารถเติบโตไดอยางรวดเร็วในชวง
เวลาสั้นๆ เพราะสรางความแตกตางของตัวเองจากคูแขงขัน
โดยใหที่นั่งในแตละที่หางจากที่นั่งที่อยูติดกัน และมีเข็มขัด
นิรภัยสําหรับผูโดยสารทุกๆ คน ซึ่งเปนครั้งแรกในประเทศ
อินโดนีเซีย มีการวางระบบคอลเซ็นเตอร และระบบออนไลนให
บริการสํารองที่นั่งในทุกทองถิ่น และมีปลั๊กไฟสําหรับทุกที่นั่ง
ไวชารจโทรศัพทสมารทโฟน เรามีความภูมิใจที่จะใชความ
พยายามเล็กๆ ปรับปรุงการใหบริการเพื่อเพิ่มความพอใจใหกับ
ลูกคาของเรา สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดตองเกิดจากความเต็มใจ
ของบริษัท Hino ที่จะตอบสนองขอเรียกรองของเราและขอ
เสนอแนะจากลูกคาของเรา ดังนั้นเราพอใจมากกับความ
สัมพันธระหวางเรากับบริษัท Hino อินโดนีเซีย และคุณภาพ
ของสินคาบริษัท Hino ก็เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ผมหวังวาสิ่ง
เหลานี้จะยังคงมีเพิ่มขึ้นอีกตอไปในอนาคต”

สมาชิกผูกอตั้งบริษัทขับรถ HINO ไปเซี่ยงไฮกันเอง
พวกเขาไดทดลองนั่งรถเปนชวงเวลา 28 วัน

ที่นั่งสวนบุคคลที่เปนเหตุผลวา ทําไมบริการ
รถรับสงถึงเปนที่นิยม

Graha Citi Trans กอตั้งขึ้นในป 2005

จุดใหบริการรถรับสงใน
จาการตามีอยูทั้งหมด 6
สถานี

