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คนัเบรกที�ใชใ้นขณะจอดรถ

ความเขา้ใจในการบาํรงุรกัษา
การตรวจสอบเบรกที�ใชใ้นขณะจอดสาํหรบั 
HINO500 ซรีสี ์รหสัการผลติ FC, FD, GD, 
FG, GH, SG, FL, FM, FT และ GT

[ตวัอยา่งฉบบัตอ่ไป]
รอพบกบัการรายงานจากดาการแ์รลลี� 2013 ใน Hino Cares ฉบบัที� 20!
ทมี HINO SUGAWARA พรอ้มแลว้
ที�จะตอ่สูก้บัความทา้ทายในศตวรรษที� 21!

การตรวจสอบคนัเบรกที�ใชใ้นขณะจอด
การตรวจสอบนี�กเ็พื�อตรวจสอบวา่ความสามารถในการ
ดงึคนัเบรกนั�นกวา้งไปหรอืแคบไปเมื�อคณุดงึคนัเบรก
อยา่งเต็มที� ขั �นแรกคอืกดคนัเบรกลงในจดุที�เบรกไม่
ไดทํ้างาน จากนั�นออกแรงดงึอยา่งชา้ๆ และใชแ้รง
คงที�จนล็อค และตรวจสอบจังหวะการดงึคนัเบรกโดย
การฟังเสยีงคลกิในขณะที�ดงึ (เสยีงคลกินั�นเกดิจาก
เฟืองที�มสีปรงิสบัทํางาน) ซึ�งตามมาตรฐานแลว้จะอยู่
ที� 7-10 ครั �ง 

เป็นอกีครั �งในปีนี�ที�ทมี Hino SUGAWARA ไดเ้ขา้รว่มการแขง่ขนัประเภทรถบรรทกุในการ
แขง่ขนัดาการแ์รลลี�ปี 2013 ซึ�งมกํีาหนดที�จะเริ�มตน้ขึ�นในกรงุลมิาประเทศเปรใูนวนัที� 5 
มกราคม 2013 — และตามความคาดหมาย — รถคนัที� 1 จะนําทมีโดย Yoshimasa 
Sugawara ผูซ้ ึ�งครองตําแหน่งในกนิเนสบุค๊สําหรับการเขา้เสน้ชยั 30 ครั �งตดิตอ่กนัในการ
แขง่ขนัดาการแ์รลลี� รถคนัที� 2 นั�นพึ�งไดรั้บการยกระดบัความสามารถโดยการปรับความ
แข็งแกรง่ของตวัรถสว่นทา้ยโดยผูข้บัคอื Teruhito Sugawara การแขง่ขนัครั �งนี�จะเป็นการ
เขา้แขง่ขนัตดิตอ่กนัเป็นครั �งที� 21 ของ Hino และบรษัิทจะเขา้รว่มการแขง่ขนัรถบรรทกุ 
(รถคนัที� 1) ที�ตดิตั �งระบบขบัเคลื�อนใหมร่วมทั �งเครื�องยนตท์ี�ควบคมุโดยระบบอเิล็กทรอนกิส ์
(คอมมอนเรล) — ครั �งแรกสําหรับ Hino ในการแขง่ขนัประเภทนี� แน่นอนวา่ดาการแ์รลลี�ปีนี�
จะสรา้งกระแสความรอ้นแรงไดอ้กีครั �ง โปรดตดิตามรายงานการแขง่ขนัครั �งนี�ในฉบบัตอ่ไป!

เบรกที�ใชใ้นขณะจอดนั�นถกูใชท้กุครั �งเมื�อคณุจอดรถ การตรวจสอบเบรกที�ใชใ้นขณะจอดตามที�ไดร้ะบใุน “คูม่อืเจา้ของรถ” นั�นเป็นปัจจัยหนึ�งที�สําคญั
ของการปฏบิตังิานอยา่งปลอดภยั ในสว่นนี�เราอยากจะขออธบิายถงึวธิกีารที�คณุจะใชต้รวจสอบเบรกของ HINO500 ซรีสี ์ตอ้งแน่ใจวา่คณุตรวจสอบ
ทกุจดุครบถว้นในการตรวจสอบและบํารงุรักษาประจําวนั  และตอ้งแน่ใจวา่คณุไดอ้า่น “คูม่อืเจา้ของรถ” ทั �งหมดอยา่งถี�ถว้นทกุรายละเอยีด

ถา้จังหวะการดงึนั�นไมอ่ยูใ่นคา่มาตรฐานใหต้ดิตอ่ตวัแทนที�ไดรั้บอนุญาตขิอง Hino เพื�อแกไ้ข

ตําแหน่งที�เบรกทํางาน

ตําแหน่งที�เบรกหยดุการทํางาน

อปุกรณ์ คา่มาตรฐาน ขอบเขตการซอ่มแซม

ความสามารถในการดงึคนัเบรก 7 ถงึ 10 หยกั —

ทําการตรวจสอบแคภ่ายนอก
ในขณะที�กดคนัเบรกลง

ขอ้ควรระวงั!



การประชมุ Hino โลกไดถ้กูจัดขึ�นที�โรงแรมแกรนดไ์ฮแอททใ์น
รอปปงหง ิเมอืงโตเกยีว ในเดอืนตลุาคมปี 2012 ปีแหง่การครบ
รอบ 70 ปีของการกอ่ตั �ง Hino การประชมุครั �งนี�เป็นงานใหญท่ี�
จัดขึ�นเป็นครั �งแรกในรอบสี�ปีโดยมตีวัแทนจําหน่ายและผูค้า้จาก
ทั�วโลกเขา้รว่มงาน ดว้ยจดุมุง่หมายในการแบง่ปันวสิยัทศันแ์ละ
กลยทุธข์อง Hino การประชมุครั �งนี�เป็นการประชมุระดบัโลกที�
จัดขึ�นเป็นครั �งที�สี� และมตีวัแทนเขา้รว่มงานมากกวา่ 200 คน 
จาก 62 ประเทศทั�วโลก ในการประชมุครั �งนี�มกีารนําเสนอวสิยั
ทศันแ์ละกลยทุธเ์ฉพาะของ Hino โดย คณุ Shirai ประธาน 
Hino คณุ Ojima คณุ Maeda และคณุ Kokaji กรรมการผูจั้ดการ
อาวโุส โดยมกีารนําเสนอเพิ�มเตมิในเรื�องที�เกี�ยวกบัความ
พยายามที�ไดทํ้าไปและผลลพัธท์ี�กําลงัจะไดรั้บของผูแ้ทน
จําหน่ายจากทั�วโลก สิ�งเหลา่นี�ลว้นตั �งอยูบ่นหลกัการที�วา่ 
“ลกูคา้ตอ้งมากอ่น”

ในตอนเริ�มตน้ของการนําเสนอ คณุ Shirai ไดพ้ดูถงึสี�ปีที�ผา่นมา
ตั �งแตก่ารประชมุครั �งกอ่นหนา้นี�วา่ “โลกไดป้ระสบกบั
วกิฤตการณห์ลายอยา่งที�ไมเ่คยเกดิขึ�นมากอ่น ซึ�งมทีั �งการลม่
สลายของ เลหแ์มน บราเธอส ์ในปี 2008 วกิฤตการณท์างการ
เงนิในยโุรป หายนะจากภยัธรรมชาตติา่งๆ และในประเทศญี�ปุ่ น
เองก็มทีั �งการแข็งคา่ขึ�นอยา่งมากของเงนิเยนและหายนะทาง
ธรรมชาตใินระดบัที�ไมน่่าเชื�อวา่จะเกดิขึ�น นอกจากนี�แลว้ ตลาด
การคา้รถก็ไดม้ผีูแ้ขง่ขนัรายใหมเ่กดิขึ�นซึ�งกําลงับกุตลาด
ประเทศตา่งๆใกลป้ระเทศญี�ปุ่ น แตถ่งึแมจ้ะอยูภ่ายใตค้วาม
ทา้ทายทางธรุกจิอยา่งสดุขั �วเชน่นี� การดําเนนิงานของ Hino ก็
แข็งแกรง่ขึ�นอยา่งรวดเร็วและเตบิโตตอ่ไปเรื�อยๆ โดยเฉพาะการ
เตบิโตภายนอกประเทศญี�ปุ่ นอยา่งมากมาย โดยที�ใน
ปีงบประมาณนี�เราคาดคะเนไวว้า่จะประสบความสําเร็จมากที�สดุ
ในประวตัศิาสตร ์นั�นคอื ยอดขายในตา่งประเทศที�มากกวา่ 
100,000 คนั ในญี�ปุ่ นเองนั�น เรายงัคงเป็นผูนํ้าในตลาด และ
ตดิตอ่กนัเป็นปีที� 39 ในการเป็นผูท้ี�มสีว่นแบง่ทางการตลาดมาก
ที�สดุของตลาดภายในประเทศสําหรับรถบรรทกุขนาดใหญแ่ละ
ขนาดกลาง  เราเล็งเห็นวา่ความสําเร็จในครั �งนี�เกดิจากการที�ทกุ
ทา่น – ทั �งผูค้า้ ผูผ้ลติและหุน้สว่นทางธรุกจิ – ไดทํ้าหนา้ที�ของ
ตนและดําเนนิงานอยา่งมั�นคงไมห่ยดุหยอ่นอยา่งที�พวกเขาควร
จะทํา และอกีครั �ง ผมขอแสดงความขอบคณุจากใจแกท่กุทา่น
สําหรับความพยายามอยา่งมากมาย” ผูฟั้งปรบมอือยา่งจรงิใจ
หลงัฟังจบ

ตามดว้ยการนําเสนอเรื�องทศิทางในการขบัเคลื�อนไปขา้งหนา้
ของ Hino “การปฏบิตักิารของ Hino ไดข้บัเคลื�อนไปขา้งหนา้
ดว้ย ‘หลกัสี�ประการ’ – (1) นําเสนอผลติภณัฑท์ี�มคีณุภาพ (2) 
ขยายการปฏบิตักิารณใ์นตา่งประเทศ (3) เพิ�มความสามารถใน
การผลติและความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ และ
(4) การฝึกอบรมบคุลากรใหน่้าเชื�อถอื แตอ่ยา่งไรกต็ามในการ

ขบัเคลื�อนไปขา้งหนา้นั�น พวกเราตอ้งเพิ�มความพยายามเพื�อจะทําให ้
‘หลกัสี�ประการ’ เหลา่นี�บรรลผุลในสิ�งที�เราคาดวา่จะเป็นตลาดที�มกีาร
แขง่ขนัอยา่งรนุแรงมากขึ�น” ตอ่จากนั�นเวทไีดถ้กูสง่ตอ่ใหก้บัผูอํ้านวย
การทั �งสามคม ซึ�งไดเ้ลา่ถงึปัญหาตา่งๆ และการแกไ้ขในพื�นที�ความรับ
ผดิชอบของแตล่ะทา่น ในเรื�องของการขยายตวัในตา่งประเทศนั�น คณุ 
Ojima กรรมการผูจั้ดการอาวโุสไดก้ลา่วในเรื�องของการปฏบิตังิานของ
ฝ่ายขายในตา่งประเทศในบรบิทของหลกัการของ Hino ในการเป็น 
“เครื�องหมายการคา้ระดบัโลกสําหรับลกูคา้ทกุคน” สว่นในเรื�องของวสิยั
ทศันข์อง Hino ในการบรรลเุป้าหมายในการเป็นผูนํ้าระดบัโลกเรื�องการ
พัฒนาผลติภณัฑ ์คณุ Maeda กรรมการผูจั้ดการอาวโุสไดอ้ธบิายถงึ
การปฏบิตังิานในการพัฒนาของ Hino และคณุ Kokaji กรรมการผู ้

ผูร้ว่มงานกวา่ 200 คนมาจาก 
62 ประเทศทั�วโลก

คณุ Ojima กรรมการผูจั้ดการอาวโุส คณุ Maeda กรรมการผูจั้ดการอาวโุส คณุ Kokaji กรรมการผูจั้ดการอาวโุส

ทกุคนในหอ้งรูส้กึวา่พวกเขาเป็นสว่นหนึ�งของทมีที�เหนยีวแน่น

“ทมี HINO, 
เคลื�อนที�ไปขา้งหนา้ดว้ยกนั”
“วงจรของผูค้น” และ “วงจรความ
ไวว้างใจ” ของ Hino ชว่ยเพิ�มขดี
ความสามารถของบรษิทัใหม้ากขึ�น

จัดการอาวโุสผูรั้บผดิชอบในเรื�องของการปฏบิตังิานดา้นการผลติ ได ้
กลา่วถงึการดําเนนิงานที�ทําอยูใ่นการเพิ�มประสทิธภิาพในการผลติเพื�อ
ขยายขดีความสามารถในดา้นการตอบสนองความตอ้งการของ Hino ใน
ขณะที�คณุ Shirai ประธาน Hino กําลงักลา่วถงึหลกัการขอ้ที�สี�เรื�อง 
“การฝึกบคุลากรใหน่้าเชื�อถอื” กไ็ดเ้กดิความฮกึเหมิขึ�นในหอ้งประชมุ
อยา่งเห็นไดช้ดั “หนา้ที�ของ Hino คอืการบรกิารผูค้นบนโลก ในนาม
ของผูใ้หบ้รกิารรถบรรทกุและรถบสัเราจะดําเนนิการตอ่ไปในการสรา้ง
ผลติภณัฑใ์หแ้กป่ระชาชนและเพื�อวนัพรุง่นี� เพราะสิ�งเหลา่นี�ลว้นไรซ้ ึ�ง
ขอบเขต เราเห็นทกุคนในทกุๆ ที�เป็นลกูคา้ของ Hino วนันี�ผมเชื�อวา่รถ
บรรทกุ Hino เป็นสิ�งจําเป็นสําหรับชวีติมนุษยท์ั�วโลกในการขนสง่สิ�ง
ตา่งๆ เชน่เดยีวกนัผมเชื�อวา่รถบสั Hino กม็บีทบาทสําคญั – ในการพา

ผูค้นไปในที�ที�พวกเขาตอ้งการจะไป ไมว่า่จะเป็นการพาเด็กๆ 
ไปโรงเรยีน พาพนักงานไปบรษัิทหรอืพาผูค้นกลบับา้น เสน้
ทางที�เราผา่นและกําลงัวิ�งไปไดเ้ชื�อมพวกเราไวก้บัผูค้นทั�ว
โลก และนี�คอืสิ�งที�เราภาคภมูใิจและสขุใจ มนัเป็นความ
ทา้ทายที�เรารูส้กึสนุกและตอ้งรับมอืดว้ยการตดัสนิใจอยา่ง
เฉียบขาด บนหนทางที�ขบัเคลื�อนดว้ยความกระตอืรอืรน้นี� เรา
จะยงัคงสรา้งหนทางของเราตอ่ไปในการนําคณุคา่ที�มี
เอกลกัษณ ์และเป็นคณุคา่ของ Hino มอเตอรท์ี�วา่ 
“เครื�องหมายการคา้ระดบัโลกสําหรับลกูคา้ทกุคน” ไปสูผู่ค้น
ในทกุๆ ที�” เมื�อคณุ Shirai ไดจ้บการนําเสนอลง คําวา่ “ทมี 
HINO, เคลื�อนที�ไปขา้งหนา้ดว้ยกนั” — ธมีงานของการ
ประชมุ Hino โลกปี 2012 — กไ็ดถ้กูฉายอยา่งเดน่ชดับนจอ
ดา้นหลงัของเขา  คณุ Shirai ประธานของ Hino มอเตอร ์

อธบิายถงึวสิยัทศันข์องเขาอยา่งลกึซึ�ง
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ปัจจบุนั Hino ดําเนนิการอยูใ่นกวา่ 80 ประเทศทั�วโลก และตั �งเป้าในการ
ขาย 100,000 คนัตอ่ปี Hino จะตอ้งดําเนนิการอยา่งไรในการบรรลถุงึ
การเตบิโตไปขา้งหนา้ ในสว่นนี�เราจะแนะนําคณุใหท้ราบถงึวสิยัทศัน์
ของ Hino ในดา้นการเตบิโตในตา่งประเทศ จากสว่นที�ตดัตอนมาจาก
การนําเสนอของ คณุ Ojima กรรมการผูจั้ดการอาวโุสของ Hino ในการ
ประชมุ Hino โลกปี 2012

“ผมเชื�อวา่สิ�งที�สําคญัที�สดุที�จะทําใหม้ั�นใจในการเตบิโตของ Hino คอื
การสรา้งความแตกตา่งจากการแขง่ขนัใหก้บัตราสนิคา้ของเรา” คณุ 
Ojima ยงักลา่วตอ่ไปวา่ สามสิ�งสําคญัในการสรา้งความแตกตา่งคอื 
“การนําเสนอผลติภณัฑท์ี�เหมาะสมกบัตลาดอยา่งแทจ้รงิ”, “การให ้
ความชว่ยเหลอืแบบครบวงจร” และเพื�อที�จะบรรลเุป้าหมายเหลา่นี� “การ
สรา้งความสมัพันธท์ี�เชื�อถอืไดร้ะหวา่ง Hino กบัตวัแทนจําหน่าย” 

“แทจ้รงิแลว้อะไรคอืผลติภณัฑท์ี�เหมาะสมอยา่งที�สดุ? จรงิๆ แลว้กค็อื
สิ�งๆ ตา่งๆ ที�ตรงตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ในแตล่ะตลาด ถงึแมผ้มจะ
เชื�อวา่ Hino ไดนํ้าเสนอผลติภณัฑท์ี�เหมาะสมที�สดุแกต่ลาดที�แตกตา่ง
กนั แตก่ย็งัคงตอ้งมกีารพัฒนาตอ่ไป สิ�งที�เราตอ้งทํากค็อืการรับฟัง
ตลาด ในขณะที�การสรา้งความแตกตา่งใหผ้ลติภณัฑข์องเราเพยีงอยา่ง
เดยีวนั�นไมม่ปีระสทิธภิาพพอในการแขง่ขนัดา้นราคากบัคูแ่ขง่ของเรา 
เรายงัคดิวา่สิ�งที�สําคญัคอืการบรรลถุงึการสรา้งความแตกตา่งที�ไมไ่ดข้ ึ�น
อยูก่บัราคาเพยีงอยา่งเดยีว นั�นกค็อืการพัฒนาการแขง่ขนัของเราในดา้น
อื�นนอกเหนอืจากทางดา้นราคา จากผลการสํารวจความพงึพอใจของ
ลกูคา้ สิ�งตา่งๆ ที�ชว่ยในการสรา้งความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้ของเรานั�น
ประกอบดว้ย การบรกิาร ความสมัพันธข์องพนักงานขาย และผลติภณัฑ ์
ในขณะที�มเีพยีง 13% ที�บอกวา่ราคาซื�อขายเป็นสิ�งสําคญั สามารถ
กลา่วไดว้า่เราตอ้งนําเสนอกจิกรรมที�ใสใ่จลกูคา้เพื�อสรา้งระบบในการ
บรกิารลกูคา้อยา่งครบวงจร นั�นคอืเราตอ้งกา้วนําไปขา้งหนา้หนึ�งกา้ว
และทํางานรว่มกบัลกูคา้ของเราเพื�อที�พวกเขาจะสามารถ ‘พัฒนา
ประสทิธภิาพทางธรุกจิของพวกเขาโดยผา่นยานยนตเ์ชงิพาณชิย’์ หรอื
กลา่วไดว้า่ เราตอ้งนําเสนอ ‘ทางออก’ ทางธรุกจิสําหรับยานยนตเ์ชงิ
พาณชิย ์และเพิ�มเตมิจากการแขง่ขนัที�มอียู ่เราคาดหวงัการเขา้สูต่ลาด
อยา่งรวดเร็วของคุแ่ขง่จากจนีและเกาหลใีต ้เพื�อขบัเคลื�อนไปขา้งหนา้
และสรา้งบรรยากาศการแขง่ขนัทางธรุกจิใหเ้พิ�มขึ�น Hino จะไมล่งัเลที�
จะตอบโตอ้ยา่งทนัทตีอ่การแขง่ขนัที�รนุแรงขึ�น สิ�งสําคญัในการแขง่ขนั
คอืความเหนยีวแน่นของทมีเรา นี�คอืปัจจัยสําคญัในการบรรลถุงึจดุ
ประสงคแ์ละสิ�งที�เราหมายถงึเมื�อกลา่วถงึเป้าหมายที�วา่ ‘การสรา้งความ
สมัพันธท์ี�น่าเชื�อถอืระหวา่ง Hino และตวัแทนจําหน่าย’ ทมีที�เยี�ยมยอด
จะทําใหเ้กดิผลลพัธท์ี�ยอดเยี�ยม Hino ตอ้งการที�จะรว่มมอืกบัคณุในการ
กา้วไปขา้งหนา้และมคีวามสขุกบัอนาคตที�มั�งคั�งรว่มกนั Hino ตอ้งการจะ
เป็นหุน้สว่นที�แสนวเิศษสําหรับลกูคา้ของเราในนามทมี Hino”

ตวัอยา่งไดถ้กูนําเสนอโดยผูค้า้ซึ�งประสบผลสําเร็จอยา่งน่าจดจําดว้ย
การใหค้วามชว่ยเหลอืแบบครบวงจร
- คณุ Javier Diaz, Ricardo Perez, ปานามา, อเมรกิากลาง
- คณุ Patrick Charabati, MEDEVCO, เลบานอน, ตะวนัออกกลาง

เรามุง่หมายที�จะกระตุน้กจิการของลกูคา้
ของเรามากขึ�น โดยการใชพ้าหนะเชงิ
พาณชิย์

ขอ้คดิเห็นจากผูเ้ขา้รว่มการประชมุ
ในการประชมุ Hino โลกปี 2012 มผีูเ้ขา้รว่มงานกวา่ 68 บรษัิท จาก 62 ประเทศทั�วโลก 
เราไดส้อบถามความคดิเห็นจากผูเ้ขา้รว่มงานภายหลงัการประชมุ ในขณะที�บรรยากาศยงั
เต็มไปดว้ยความตื�นเตน้

คณุ Ojima กรรมการผูจั้ดการอาวโุส อธบิายถงึวสิยัทศันข์อง Hino 
สําหรับธรุกจิในตา่งประเทศ

คณุ Patrick Charabati, 
MEDEVCO

คณุ Javier Diaz, 
Ricardo Perez
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“ผมรูส้กึดใีจมากที�ไดรั้บเชญิมารว่มการประชมุนี� การไดม้สีว่นรว่มในการประชมุทําใหผ้มมคีวามรูส้กึ
มากขึ�นถงึความสําคญั ที�ผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้งกบั Hino ทกุคนในกวา่ 80 ประเทศทั�วโลกที�จะไดม้าพบปะ 
และแบง่ปันขอ้มลูกนั”

“อนาคตของเราน่าตื�นเตน้มาก เนื�องจาก Hino นั�นมแีตผ่ลติภณัฑท์ี�ยอดเยี�ยม หลงัจากที�ไดรั้บ
ฟังการนําเสนอ เราไดใ้หคํ้ามั�นสญัญาในการใหค้วามชว่ยเหลอืแบบครบวงจรที�มากขึ�น ใน
การนําเสนอการใหค้วามชว่ยเหลอืแบบครบวงจรใหก้บัลกูคา้ของเรานั�น เราสามารถสรา้งความ
แตกตา่งใหเ้ราตา่งจากคูแ่ขง่ได ้เราอยากทําตามตวัอยา่งที�ยอดเยี�ยมสองอยา่งของกจิกรรม
สําหรับผูค้า้ที�ไดม้กีารกลา่วถงึในการนําเสนอวนันี�”

Crown Motors Ltd., ฮอ่งกง
คณุ ERNEST SAI KIT WONG / ผูจั้ดการทั�วไป
คณุ CEDRIC HIN WING SO / กรรมการผูจั้ดการ

“ผมไดร้ว่มงานกบั Hino มากวา่ 30 ปีในประเทศของผม นี�เป็นครั �งแรกสําหรับผมที�ไดม้สีว่นรว่มใน
การประชมุแบบนี� จากการฟังการนําเสนอในวนันี� ผมมคีวามรูส้กึวา่ Hino กําลงัเตบิโตอยา่งตอ่เนื�อง 
Hino เป็นตราสนิคา้ที�ด ีและความมคีณุภาพสงูที�ตราสนิคา้สื�อออกมานั�นกเ็ป็นที�รูจั้กอยา่งดใีนหมู่
ลกูคา้ในประเทศของผม และเราหวงัวา่ Hino จะเตบิโตตอ่ไปเรื�อยๆ”

Hino Chile S.A., ชลิี
คณุ PATRICIO GRUNWALD / 
ผูจั้ดการดา้นการคา้

Maquinarias y Vehículos S.A., 
เอกวาดอร์
คณุ KLÉBER VACA / ประธาน

“ผมมคีวามรูส้กึเป็นสว่นหนึ�งของทมีจากการเขา้รว่มการประชมุในครั �งนี� และมนักเ็ป็นการเดนิทาง
ระยะไกลจากประเทศซาอดุอิาระเบยีที�คุม้คา่มาก ณ ขณะนี�ที�มกีารประชมุอยูด่า้นหลงั ผมกม็ี
ความคดิบางอยา่งแลว้ ผมวางแผนที�จะนําความคดิเหลา่นี�มาลงมอืทําสกัครั �งเมื�อผมกลบัถงึบา้น 
ตลาดของเรายงัคงมศีกัยภาพที�จะเตบิโต และอนัที�จรงิแลว้ผมคดิวา่มนัคอืหนา้ที�ของผมในการมี
สว่นรว่มในการผลกัดนัใหเ้กดิความเตบิโตนั�น”

Jamjoom Vehicles & Equipment, ซาอดุอิาระเบยี
คณุ MANSOOR ALI KHWAJA / 
ผูจั้ดการทั�วไป, ฝ่ายขายและการตลาด

สนบัสนนุ
ท ั�งหมด

กจิกรรมที�มุง่เนน้
ไปที�ลกูคา้

บรกิารหลงั
การขาย การขาย• ใชอ้ะไหล่

 ของแท ้

• เอโค ไดรฟ์
• การฝึกอบรม
• เยี�ยมลกูคา้เป็นประจํา

• การเงนิ
• คณุคา่อายุ
 การใชง้าน

• จัดสง่อยา่งรวดเร็ว
• โปรแกรม
 การใหบ้รกิาร
• การบรกิารรายเดอืน
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“รถบรรทกุ Hino น ั�น
เชื�อถอืไดจ้นเราไมเ่คย
คดิที�จะเปลี�ยนไปใช้
ยี�หอ้อื�น” 
คณุ Chuck Knight / 
ผูบ้รหิาร

“เรามคีวามสมัพนัธ์
อนัดเียี�ยมกบันายหนา้
ของเรา” 
คณุ Gary Friesen / 
ประธาน

“เราคอืตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑจ์ากนมไมว่า่เป็นนมสด โยเกริต์ เนย
และนํ�าผลไม ้และทําธรุกจินี�มากวา่ 67 ปี 
ปัจจบุนันี�เราใชร้ถ Hino จํานวนทั �งหมด 10 คนัซึ�งรวมถงึรถ HINO700 
ซรีสีด์ว้ย เราซื�อรถ Hino คนัแรกในปี 1988 เพราะเราตอ้งการรถบรรทกุ
ที�ใหญข่ึ�นกวา่รถที�ใชอ้ยูใ่นขณะนั�น เรายกใหร้ถบรรทกุ Hino เป็นรถที�ดี
ที�สดุในตลาดในเรื�องของความน่าเชื�อถอื ความทนทานและความงา่ย
ในการขบัขี� 
มเีรื�องไหนบา้งที�เราอยากใหม้กีารปรับปรงุ? ไมม่เีลยไมว่า่ดา้นไหน
กต็าม แตเ่ราคดิวา่มนัจะดกีวา่นี�ถา้รถบรรทกุมแีบตเตอรี�สามลกู 
คณุ Cal นายหนา้ของเราใหค้วามชว่ยเหลอืดมีากเพราะใหก้ารบรกิาร
เราอยา่งด ีรถบรรทกุ Hino นั�นเชื�อถอืไดจ้นเราไมค่ดิเคยที�จะเปลี�ยนไป
ใชย้ี�หอ้อื�น”

“ในฐานะบรษัิทขนสง่นั�น เราขนสง่สว่นประกอบของพื�นเป็นประจํา
ระหวา่งเมอืงเอ็ดมอนตนัและเมอืงลอยดม์นิสเ์ตอร ์โดยปกตริถบรรทกุ
ของเราจะวิ�งอยูท่ี�ประมาณ 95,000กโิลเมตรตอ่ปี รถ Hino คนัแรก
ของเราคอื Hino 308TA ซึ�งเราซื�อเมื�อปี 2007โดยพจิารณาจาก
คําแนะนําของสมาคมผูใ้ชร้ถ Hino 
เราเริ�มสรา้งธรุกจิเมื�อ 5 ปีที�แลว้และเรากไ็ดใ้ชร้ถบรรทกุ Hino มา
โดยตลอดตั �งแตเ่ริ�มกอ่ตั �งและในปัจจบุนัมรีถบรรทกุ Hino อยูส่องคนั 
เราพงึพอใจมากกบัทกุๆอยา่งเกี�ยวกบัผลติภณัฑข์อง Hino ความน่า
เชื�อถอื ความสะดวกสบาย การประหยดันํ�ามนัและยิ�งไปกวา่นั�นคอื
บรกิารที�ดเียี�ยมจาก Hino เซน็ทรัล นายหนา้ของเรา 
เหนอืสิ�งอื�นใดเรามคีวามสมัพันธอ์นัดเียี�ยมกบันายหนา้ของเรา ผูซ้ ึ�ง
เราเรยีกไดว้า่เป็นหุน้สว่นทางธรุกจิที�สําคญั”

คณุ Chuck Knight / ผูบ้รหิาร

คณุ Gary Friesen / ประธาน

แคนาดา

แคนาดา

Christie’s Dairy

G.B. Friesen Transport Ltd.

ความคดิเห็นจากผูใ้ช ้HINO 1
Hino Motors Manufacturing U.S.A. Inc., 
การปฏบิตักิารดา้นชิ�นสว่นสําหรับตลาดละตนิอเมรกิา
คณุ ERICH NOVOA / ผูจั้ดการ

“ผลติภณัฑข์อง Hino เป็นผลติภณัฑท์ี�ไดรั้บความเชื�อถอือยา่งสงูในตลาดของเรา (ละตนิอเมรกิาและ
แครบิเบยีน) นอกเหนอืไปจากคณุภาพและความทนทานสงูแลว้ ผลติภณัฑย์งัเป็นที�นยิมเนื�องจาก
ผลติในประเทศญี�ปุ่ น ที�ไดม้กีารกลา่วไวว้า่ยงัคงมพีื�นที�สําหรับการพัฒนาในตลาด ยกตวัอยา่งเชน่ 
ที�ไดม้กีารอธบิายไวใ้นการนําเสนอวนันี� ตลาดเปรแูละชลินัี�นมคีวามสําคญัสําหรับเราและ Hino มาก 
และในขณะนี�เรากกํ็าลงัดําเนนิการเพื�อพัฒนาผลติภณัฑใ์หเ้หมาะสมขึ�นสําหรับตลาดเหลา่นี�  
มาตรฐานที� Hino ตั �งไวส้งูนั�นเป็นแรงบนัดาลใจและแรงจงูใจสําคญัใหก้บัพวกเรา เราจะยงัคง
พยายามตอ่ไป เพื�อที�แผนกชิ�นสว่นของเราและตลาดละตนิอเมรกิาจะสามารถกลายเป็นตวัอยา่งที�
โชตชิว่งใน Hino กรุป๊”

Toyota Zambia Ltd.
คณุ JOHN CONNELL / 
ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร

“นี�เป็นการประชมุที�ยอดเยี�ยมมาก 
ความคดิเรื�องการใหค้วามชว่ยเหลอื
แบบครบวงจรของ Hino นั�นวเิศษมาก 
ความคดิของ Hino ตั �งอยูบ่นมมุมอง
ระดบัโลกแบบกวา้งๆ และผมตื�นเตน้

“มนัเป็นการนําเสนอที�ยอดเยี�ยม หวัขอ้
ที�น่าสนใจที�สดุในแงข่องวสิยัทศัน์
ตา่งๆ ของ Hino และทศิทางในการ
เคลื�อนที�ไปขา้งหนา้นั�น มอียูส่าม
ประเด็น คอื การนําเสนอผลติภณัฑท์ี�

PILIPINAS HINO Inc., ฟิลปิปินส์
คณุ FELIPE SIMEON BARROGA /
รองประธานและผูด้แูลทรัพยส์นิ

Toyota Tsusho Africa (PTY) Ltd., แอฟรกิาใต ้
คณุ ANDRÉ VENTER / 
ผูจั้ดการทั�วไป, Hino

“ขอ้มลูที�ไดม้กีารนําเสนอในที�ประชมุนั�นน่าตื�นเตน้สําหรับพวกเรา สิ�งที�เราคน้พบก็คอื Hino กําลงั
กา้วสูก่ารเปลี�ยนแปลง วธิคีดิของ Hino และความพยายามในการรับฟังลกูคา้นั�นน่าชื�นชม เชน่ อะไร
ที�ลกูคา้ของเราตอ้งการและใชร้ะยะเวลานานเทา่ไหร ่ดว้ยการสื�อสารอยา่งเหมาะสมกบั Hino พวก
เขาจะนําผลติภณัฑม์าใหต้รงกบัความตอ้งการของเราภายในระยะเวลาที�นอ้ยลง ซึ�งมนัน่าตื�นเตน้มาก 
ผมชื�นชมความคดิของ Hino อยา่งมากในการนําเสนอผลติภณัฑท์ี�ตั �งใจที�จะตอบสนองตอ่ความ
ตอ้งการของลกูคา้ของเรา”

มากที�ไดท้ราบวา่บรษัิทวางแผนที�จะเพิ�มการดแูลที�เรามอบใหก้บัลกูคา้ของเราใหด้ยี ิ�งขึ�นโดยการ
พัฒนาประสทิธภิาพในกระบวนการผลติ ความจรงิที�วา่ประสทิธภิาพในการผลติจะพัฒนาไปขา้งหนา้
นั�นหมายความวา่ พวกเราจะสามารถไดรั้บผลติภณัฑเ์ร็วขึ�นกวา่ที�เป็นอยูใ่นปัจจบุนั ซึ�งจะทําใหเ้รา
สามารถสง่ผลติภณัฑเ์หลา่นั�นใหถ้งึมอืลกูคา้ของเราไดร้วดเร็วมากยิ�งขึ�น นอกจากนี�แลว้ ถา้บรษัิท
สามารถลดตน้ทนุในการผลติดว้ยการแยกสว่นการผลติ และการจัดสรรผลผลติของสว่นประกอบ
ตา่งๆ ใหก้บัศนูยก์ลางที�ประเทศญี�ปุ่ นและตา่งประเทศ เราจะสามารถทําใหร้าคาของผลติภณัฑล์ดลง
ได ้การนําเสนอเรื�องการพัฒนาใหม่ๆ  เหลา่นี�นั �นเป็นเรื�องน่าตื�นเตน้ที�ไดรั้บทราบ ผมอยากที�จะ
ถา่ยทอดขอ้มลูเหลา่นี�ไปสูล่กูคา้ของเราและแบง่ปันความน่าตื�นเตน้ใหแ้กพ่วกเขา”

เหมาะสมกบัตลาดที�สดุ, การใหค้วามชว่ยเหลอืแบบครบวงจร และการสรา้งความสมัพันธท์ี�น่าเชื�อถอื
ระหวา่ง Hino และตวัแทนจําหน่าย ผมเชื�อวา่สิ�งสําคญัที�สดุของหวัขอ้เหลา่นี�คอื การลงมอืทําใหก้าร
บรกิารแบบครบวงจรนั�นเกดิขึ�นอยา่งเต็มที� และแน่นอนที�เรายงัไดรั้บคํามั�นสญัญาในการสรา้งความ
สมัพันธท์ี�เชื�อถอืไดร้ะหวา่ง Hino และตวัแทนจําหน่าย การนําเสนอในวนันี�นับเป็นแรงกระตุน้อยา่งมาก 
ผมเชื�อวา่เราจะสามารถเพิ�มยอดขายผลติภณัฑข์อง Hino ดว้ยความพยายามอยา่งตอ่เนื�องในการนํา
ความพงึพอใจที�สมบรุณแ์บบไปสูล่กูคา้ของเรา พรอ้มกบัการใหค้วามชว่ยเหลอืแบบครบวงจร ในฐานะ
สมาชกิของทมี Hino เรามุง่หมายที�จะเป็นบรษัิทชั �นนําในประเทศของเรา”



เหตผุลเหนอืสิ�งอื�นใดที�เรายงัคงซื�อผลติภณัฑ์
ของ Hino ก็คอื ผลติภณัฑเ์หลา่น ั�นเป็น
ผลติภณัฑท์ี�เชื�อถอืได้

คณุ Agus Budiman / 
เจ้าของ

รถบสั RKs สามคนัที�เราซื�อไวใ้นปี 1982 นั�นยงัคงใชง้านไดแ้ละยงัอยู่
ในสภาพที�ดบีนทอ้งถนนในกรงุจาการต์า้ 
เมื�อเรานกึถงึลกูคา้ของเรา การเดนิทางที�สะดวกสบายคอืปัจจัยสําคญั
ในการเลอืกรถของเรา เพราะเราใหบ้รกิารเดนิรถบนเสน้ทางเดนิรถ
ระยะยาวที�ใชเ้วลาเดนิทางสงูสดุถงึ 31 ชั�วโมง 
ซึ�งในประเด็นนี� รถบสัรุน่ที�มเีครื�องยนตอ์ยูด่า้นหลงั ไดใ้หบ้รกิารการ
เดนิทางอยา่งแสนสะดวกสบายและเป็นที�นยิมในหมูล่กูคา้ของเรา 
และเพราะรถของ Hino มชีว่งลา่งที�ยาวกวา่ เราก็เลยสามารถที�จะ
ตกแตง่รถบสัดว้ยสองที�นั�งพเิศษเพิ�มขึ�นเมื�อเปรยีบเทยีบกบัรถบสัของ

บรษัิทอื�น และนี�กเ็ป็นอกีปัจจัยสําคญัที�กอ่ใหเ้กดิกําไร เครื�องยนตข์องรถ 
Hino ก็ทนทานมาก ใชแ้รงในการซอ่มบํารงุนอ้ยกวา่ ซึ�งนั�นทําใหล้ด
ตน้ทนุในการปฏบิตังิานไดม้ากและประหยดัเวลา 
ผูค้า้ Hino ยงัใหค้วามชว่ยเหลอืในเรื�องโปรแกรมการบํารงุรักษา และยงั
ใหค้วามชว่ยเหลอืในการรวบรวมขอ้มลูทางการตลาด พวกเขายงัไดเ้ชญิ
เราเขา้รว่มงานสมันาที�จัดขึ�นในประเทศญี�ปุ่ นดว้ย ซึ�งเรากร็ะลกึถงึอยู่
เสมอวา่เป็นประสบการณท์ี�มคีวามหมายมาก”

บรษัิทของเราปฏบิตังิานดว้ยรถบสัขนาดใหญบ่นเสน้ทางเดนิรถปกต ิ
และยงัมรีถบสันักทอ่งเที�ยวและรถบสัใหเ้ชา่ไวใ้หบ้รกิาร 
บนเสน้ทางเดนิรถปกตนัิ�น เราใหบ้รกิารระหวา่งสถานเีดนิรถของเราเอง
ใน ชวา บาหล ีและสมุาตรา ปัจจบุนันี�เรามรีถบสั 780 คนั ซึ�งเป็นรถบสั
ของ Hino 256 คนั และเรายงัมรีถบรรทกุ Hino อกี 18 คนั 
ในอดตีเมื�อครั �งที�ยงัมผีูค้า้รถบสัและรถบรรทกุในอนิโดนเีซยีอยูน่อ้ย เรา
กจ็ะซื�อรถอะไรกไ็ดท้ี�มขีายอยูใ่นตลาดในขณะนั�น เมื�อ Hino เขา้มาใน
อนิโดนเีซยีเมื�อปี 1982 เราไดซ้ื�อรถบสั อาเค ไวส้ามคนั ซึ�งนั�นทําใหเ้รา
ซื�อรถเพิ�มอกี 10 คนัจาก Hino ในปี 2000 
หลงัจากทดลองใชร้ถเหลา่นั�นเป็นเวลานานหนึ�งปี เรากพ็บวา่รถของ 
Hino นั�นเหนอืกวา่ผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติอื�นในดา้นความน่าเชื�อถอื 
ประสทิธภิาพดา้นเชื�อเพลงิ และอะไหลท่ี�หาไดง้า่ย จากนั�นเป็นตน้มา 
เรากไ็ดซ้ื�อรถใหมข่องเราแทบจะทกุคนัจาก Hino และเหนอืสิ�งอื�นใด 
ผลติภณัฑข์อง Hino นั�นกเ็ชื�อถอืได ้

คณุ Agus Budiman เจา้ของบรษัิท
การวิ�งรถบสัตามตารางคอืธรุกจิหลกัของบรษัิท 
P.O. Kramat Djati.

บรษัิทเป็นเจา้ของหรถบสั Hino 256 คนั

อาคารผูโ้ดยสารที�เต็มไปดว้ยผูโ้ดยสาร
อยูเ่สมอ

หนึ�งในเสน้ทางที�ยาวที�สดุที�ใชเ้วลาเดนิทางถงึ 31 ชั�วโมง

บรษัิทดําเนนิการศนูยบ์รกิารของตวัเอง
คณุ Edi Atmadja หนึ�งในคนขบัรถของบรษัิทที�ขบัรถมากวา่ 
25 ปี

รถบสั Hino เป็นที�นยิมมากในหมูผู่โ้ดยสารในเรื�อง
ของความสะดวกสบาย

ชว่งลา่งที�ยาวของรถบสั Hino 
ที�ทําใหต้ดิตั �งที�นั�งพเิศษไดส้องที�

บรษัิทยงัคงใชร้ถบสั Hino ที�ซื�อมาตั �งแต่
ปี 1992

คณุ Priyatna Sadeli ผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิาร (ซา้ย)

อนิโดนเีซยี P.O. Kramat djati

ความคดิเห็นจากผูใ้ช ้HINO 2



ผลประโยชนข์องการขบัขี�แบบประหยดันํ�ามนันั�นมหีลากหลาย ลกูคา้ไม่
เพยีงแตจ่ะสามารถลดคา่นํ�ามนัลงไดแ้ตพ่วกเขายงัสามารถลดปรมิาณการ
ปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดอ้กีดว้ย ผูข้บัขี�จําเป็นตอ้งตรวจสอบ
สภาพยางรถบรรทกุและการตรวจสอบรายวนัอื�นๆ เพื�อรับประกนัเรื�องการ
ขบัขี�อยา่งประหยดันํ�ามนั ดงันั�นนี�จงึนําไปสูก่ารลดลงของสาเหตขุองการ
ขดัขอ้งกอ่นจะเกดิเหตจุรงิๆ สง่ผลใหช้ว่งเวลาที�ใชง้านรถไมไ่ดนั้�นลดลง
ไปอยา่งมาก และยงัใหป้ระโยชนใ์นดา้นอื�นอกีดว้ย ตารางดา้นลา่งนี�แสดง
ใหเ้ห็นถงึตวัอยา่งของประโยชนท์ี�เกดิขึ�นจรงิกบัหนึ�งในลกูคา้ของเรา

อะไรคอืสิ�งที�ลกูคา้ตอ้งระลกึไวเ้สมอ? มอียูห่ลายดา้นที�เราสามารถใช ้
เทคนคิการขบัขี�อยา่งประหยดันํ�ามนัได ้รวมไปถงึเมื�อรถบรรทกุหยดุ
ทํางาน (“ระบบดบัเครื�องอตัโนมตัิ̋ ), ระหวา่งการออกตวั, เรง่เครื�อง, 
ระหวา่งเดนิทางและการลดความเร็ว รวมทั �งในการตรวจสอบสภาพ
ประจําวนั ในฉบบันี�เราจะอธบิายถงึจดุตา่งๆ ที�ควรจําซึ�งเกี�ยวกบัการดบั
เครื�องอตัโนมตั,ิ การเรง่ความเร็ว, และการลดความเร็ว เราขอเริ�มตน้ที�
เรื�องของการดบัเครื�องอตัโนมตั ิตาราง2 แสดงถงึการใชง้านนํ�ามนัเชื�อ
เพลงิของเครื�องยนตใ์นขณะระบบดบัเครื�องอตัโนมตัทํิางาน

จะเห็นไดว้า่การใชนํ้�ามนัเชื�อเพลงินั�นผันแปรตามความจขุองเครื�องยนต ์
สําหรับรถบรรทกุขนาดใหญ ่(ความจ ุ12.8 ลติร) เครื�องยนตจ์ะกนินํ�ามนั
อยูท่ี�ประมาณ 1.3 ลติรตอ่ชวัโมงในขณะที�ระบบดบัเครื�องอตัโนมตัิ
ทํางาน รถบบรทกุขนาดเล็ก (ความจ ุ4 ลติร) จะกนินํ�ามนัอยูท่ี�ประมาณ 
0.8 ลติรตอ่ชั�วโมง ถา้สมมตุวิา่รถบรรทกุใชง้านระบบดบัเครื�องอตัโนมตัิ
รวม 3 ชั�วโมงตอ่วนั และรถบรรทกุใชง้าน 25 วนัทกุๆ เดอืน รถบรรทกุ
ขนาดเล็กจะกนินํ�ามนัประมาณ 720 ลติรและรถบรรทกุขนาดใหญจ่ะกนิ
นํ�ามนัประมาณ 1,170 ลติร จะเห็นไดว้า่ศกัยภาพของการประหยดัตน้ทนุ
คา่นํ�ามนัในสว่นนี�อยา่งเดยีวนั�นไมไ่ดม้คีวามสําคญั การหยดุใชร้ะบบดบั
เครื�องอตัโนมตัมิากเทา่ที�จะเป็นไปไดนั้�นเป็นหนทางหลกัในการลด
ตน้ทนุคา่นํ�ามนัที�เสยีไปเปลา่ประโยชน ์เป็นการชี�แจงที�ไมซ่บัซอ้นแตก่็
เป็นเรื�องจรงิ

เรื�องตอ่ไปคอืการออกตวัและการเรง่ความเร็ว ในขณะออกตวัหรอืเรง่
ความเร็วนั�นควรเหยยีบคนัเรง่อยา่งชา้ๆ และคงที� โดยประมาณแลว้นั�น
ควรเหยยีบคนัเรง่ที� 80% สําหรับรถบรรทกุขนาดใหญแ่ละ 50%สําหรับ
รถบรรทกุขนาดกลางและเล็ก ตอ้งแนใจวา่เปลี�ยนเกยีรเ์มื�อเข็มวดั
ความเร็วรอบอยูบ่รเิวณชว่งกลางของพื�นที�สเีขยีว ซึ�งเครื�องยนตจ์ะใช ้
นํ�ามนันอ้ยกวา่แตใ่หพ้ลงังานเทา่กนั (ดตูาราง 3 และ 4) และตอ้งแน่ใจ
วา่เปลี�ยนเกยีรอ์ยา่งรวดเร็วกอ่นที�ความเร็วเครื�องยนตจ์ะลดลงมาก

ดว้ยการปฏบิตักิารขบัขี�อยา่งประหยดันํ�ามนัที�องคก์รของลกูคา้ทา่นนี�ทํา
มาโดยตลอด ไมใ่ชแ่คล่กูคา้จะสามารถพัฒนาการประหยดันํ�ามนัได ้
เพยีงอยา่งเดยีว แตย่งัสามารถลดจํานวนอบุตัเิหตลุงไดด้ว้ย

นี�กเ็ป็นเพราะวา่การขบัขี�อยา่งประหยดันํ�ามนันั�นกอ่ใหเ้กดิ “การขบัขี�
อยา่งระมดัระวงั” ซึ�งกส็ง่ผลใหผู้ข้บัขี�หลกีเลี�ยงการเดนิเครื�องอยา่ง
รวดเร็ว เชน่ การออกตวัอยา่งแรง การเรง่เครื�องและลดความเร็วอยา่ง
กะทนัหนัรวมถงึการหกัพวงมาลยัอยา่งรวดเร็ว ประโยชนท์ั �งหลายเหลา่นี�
เป็นเหตผุลให ้Hino สง่เสรมิการขบัขี�อยา่งประหยดันํ�ามนั

การตรวจสอบประจําวนัตา่งๆ นั�นกเ็ป็นปัจจัยสําคญัของความสําเร็จ
ในการขบัขี�อยา่งประหยดันํ�ามนั

การขบัขี�อยา่งประหยดันํ�ามนัที�จรงิแลว้กค็อื “การขบัขี�อยา่งปลอดภยั”

การสมัมนาเรื�องการประหยดันํ�ามนัไดถ้กูจัดขึ�นที�ประเทศปานามาและเป็นเวลา
เดยีวกบัการเปิดตวัซรีสี ์300 ใหม่

ผูเ้ขา้รว่มการสมัมนาไดรั้บความรูท้ี�ไดจ้ากการปฏบิตัใินเรื�องของประโยชนจ์าก
การขบัขี�แบบประหยดันํ�ามนั

ความสมัพนัธร์ะหวา่งการขบัขี�อยา่งเป็นมติร
กบัสิ�งแวดลอ้มและการขบัขี�อยา่งประหยดั

 — ตวัอยา่งในกรณีของลกูคา้บางราย —
— การปฏบิตักิารขบัขี�อยา่งประหยดันํ�ามนัและจํานวนอบุตัเิหต ุ —
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เราเชื�อวา่ลกูคา้หลายๆ คนของเรานั�นกําลงัทําการฝึกหดัการขบัขี�อยา่ง
ประหยดันํ�ามนัตามที�เราทําการสง่เสรมิกนัแลว้และกําลงัไดรั้บผล
ประโยชนท์ี�แทจ้รงิในชวีติประจําวนั การสมัมนาเรื�องการขบัขี�อยา่ง
ประหยดันํ�ามนัของ Hino ไดจั้ดขึ�นที�ศนุยก์ารฝึกที�ประเทศญี�ปุ่ น สหรัฐ
อาหรับเอมเิรตสแ์ละปานามา โดยดงึดดูลกูคา้ของเราจํานวนมากจาก
หลายภมูภิาคในโลก และตวัแทนจําหน่ายระดบัทอ้งถิ�นของ Hino กไ็ด ้
จัดสมัมนาที�คลา้ยๆ กนัในกวา่ 20 ประเทศทั�วโลก รปูภาพในหนา้นี�ถา่ย
ขึ�นในงานสมันาเรื�องการขบัขี�อยา่งประหยดันํ�ามนัที�ไดจั้ดขึ�นเมื�อไมน่าน
มานี� ณ ประเทศปานามา ปรากฏวา่ผูเ้ขา้รว่มงานทกุคนตา่งกป็ระหลาด
ใจตอ่ประโยชนข์องการขบัขี�อยา่งประหยดันํ�ามนั แตอ่ยา่งไรกต็ามเป็นที�
น่าเสยีดายที�การสมัมนาที�ไดรั้บความนยิมนี�ไมไ่ดม้ขี ึ�นในทกุประเทศ เรา
จงึปรารถนาที�จะเผยแพรเ่ทคนคิบางสว่นที�ผูใ้ชง้านสามารถนําไป
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นบางเรื�องอยูใ่นนติยสารฉบบันี�

คณุจะเห็นไดว้า่การขบัขี�อยา่งประหยดันํ�ามนันั�นไมจํ่าเป็นตอ้งใชเ้ทคนคิ
พเิศษอะไร ในฉบบัตอ่ไปเราจะมาอธบิายเกี�ยวกบัเรื�องตา่งๆ ที�คณุควร
ระลกึไวเ้สมอในขณะขบัรถ คณุสามารถเริ�มการขบัขี�อยา่งประหยดันํ�ามนั
ไดต้ั �งแตว่นันี� ลองใชเ้ทคนคิตา่งๆเหลา่นี�ดว้ยตวัคณุเองเพื�อเสรมิสรา้ง
ความเป็นมติรตอ่สิ�งแวดลอ้ม ประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิและการขบัขี�
อยา่งปลอดภยัของคณุ

การปรับปรงุในการ
ประหยดันํ�ามนั +10.5%

จํานวนอบุตัเิหต ุ
-47%

ปีงบประมาณ

ความเร็วรถบรรทกุ

การเปรยีบเทยีบของ
ปรมิาณนํ�ามนัที�ใชเ้พื�อใหไ้ด ้

ผลลพัธเ์ทา่กนั

ความเร็วเครื�องยนต ์(รอบตอ่นาท)ี

ความจขุองเครื�องยนต์

ตาราง 1

ตาราง 2

ตาราง 4

ตาราง 3

การใชง้านนํ �ามนัเชื�อเพลงิ
ขณะระบบดบัเครื�องอตัโินมตัทิาํงาน

การใชง้านนํ�ามนัเชื�อเพลงิผันแปรตามความจขุองเครื�องยนต์
<รถบรรทกุขนาดใหญ>่ เครื�องยนตท์ี�ความจ ุ12.8 ลติร >> ประมาณ 1.3 ลติร/ชม.
<รถบรรทกุขนาดเล็ก> เครื�องยนตท์ี�ความจ ุ4 ลติร >> ประมาณ 0.8 ลติร/ชม.

ย ั�งความเร็วเครื�องยนตแ์ละ
เปลี�ยนเกยีรเ์ร็วขึ�น!

ขอ้มลูเสรมิที�เก ี�ยวขอ้งกบัพื�นที�สเีขยีว
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ความเร็วเครื�องยนต์
พื�นที�สแีดง

พื�นที�สเีขยีว

พื�นที�สเีขยีว

การสมัมนาเรื�องการขบัขี�อยา่งประหยดันํ�ามนัของ Hino กไ็ดถ้กูจัดขึ�นที�บรษัิท Ricardo Perez S.A. ปานามา

การขบัขี�อยา่งประหยดันํ �ามนั
เราสนบัสนนุการขบัขี�อยา่งประหยดันํ �ามนั
บทที� 1: การออกตวัและการเรง่เครื�อง


