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รเิริม่ในสิง่ทีไ่มเ่หมอืนใคร: 
รถบรรทกุ Hino สําหรับใชง้านใน
เหมอืงบกุตลาดใหมใ่นประเทศเปร ู

รถบรรทกุใชง้านในเหมอืงเป็นความภมูใิจใน 

“สมรรถนะการทํางานของรถ Hino” บนพืน้ทีส่งูกวา่ 4500 เมตร

เหนอืระดบัน้ําทะเล เรารายงานเกีย่วกบัการแสดงพลงัของ

รถบรรทกุเหลา่นีเ้พือ่เตรยีมพรอ้มในการเปิดตวัทีป่ระเทศเปรู

25

งาน Road Shows ถกูจัดขึน้หลายแหง่ในประเทศอยีปิต์

คณุ Shigeharu Miyamoto จากบรษัิท HML ใหก้าร
สนับสนุนงานนีใ้นฐานะชา่งเทคนคิ

คณุ Mai Abdelhamid (คนซา้ย), และ
คณุ Sherif Ezzat (คนขวา)

รถบรรทกุทีผ่ลติในประเทศญีปุ่่ นไดรั้บความไวว้างใจ
เป็นอยา่งสงูในประเทศอยีปิต์

ALJICO Misr เป็นหนึง่ในกลุม่บรษัิท Abdul Latif Jameel Co. Ltd. ใน

ประเทศอยีปิต ์ไดจั้ดงานสือ่สารความน่าเชือ่ถอืของยานพาหนะ Hino อยู่

อยา่งตอ่เนือ่งเป็นประจํา งานเหลา่นีม้ชี ือ่วา่ “Road Show” ซึง่กลายเป็น

งานทีม่ชี ือ่เสยีงและดงึดดูความสนใจจากลกูคา้จํานวนมาก เราไดม้ี

โอกาสพดูคยุกบัคณุ Mai Abdelhamid และคณุ Sherif Ezzat ซึง่เป็นผูรั้บ

ผดิชอบดา้นการวางแผนการจัดการของงานนีท้ี ่ALJICO “ที ่ALJICO เรา

คดิงานนีข้ ึน้จากพืน้ฐานของวสิยัทศัน ์3S ของ Hino (Sales=การขาย, 

Services=การบรกิาร และ Spare parts=การจัดเตรยีมชิน้สว่นอะไหล)่ 

วธิกีารตลาดอยา่งประสทิธภิาพและไดผ้ลมากทีส่ดุในตลาดรถบรรทกุนัน้ 

จะตอ้งใหล้กูคา้ของเราไดเ้ห็นสนิคา้ดว้ยตาตวัเองและเปิดโอกาสใหพ้วก

เขาไดท้ดสอบการขบัขี ่เราไดเ้ริม่เตรยีมการสําหรับงาน Road Shows ใน

เดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 2012 และเปิดงานไปในเดอืนพฤศจกิายน ไดอ้อก

เยอืนภมูภิาคตา่งๆ มากมายตัง้แตเ่มอืงซานเดรยีไปจนถงึทางตอนเหนอื

ของประเทศอยีปิต”์ 

“ในขณะทีล่กูคา้รถบรรทกุเททา้ยกําลงัคน้หารถบรรทกุทีม่คีวามทนทาน 

ความน่าเชือ่ถอื และมมีลูคา่ขายตอ่ทีส่งู และดว้ยกบัความจรงิทีว่า่ ใน

ประเทศอยีปิตไ์ดใ้หค้วามมัน่ใจกบัรถบรรทกุเททา้ยทีผ่ลติในประเทศญีปุ่่ น

เป็นอยา่งมาก องคป์ระกอบสองสิง่นีทํ้าใหผ้ลการตอบรับจากลกูคา้ผูเ้ขา้รว่ม

งานไปในทศิทางทีด่ ีและดว้ยความจรงิทีว่า่ รถบรรทกุ Hino เป็นรถทีผ่ลติใน

ประเทศญีปุ่่ น 100% และมคีวามน่าเชือ่ถอืสงู อกีทัง้ความรูใ้นเรือ่งความ

สะดวกสบายในการขบัขีท่ีย่อดเยีย่ม ระบบรองรับ พลงัแรง จงึทําใหเ้รากําลงั

เขา้ถงึลกูคา้มากยิง่ขึน้ทกุครัง้ทีเ่ราจัดงานเหลา่นี”้ 

“รถบรรทกุเททา้ยของ Daihatsu ทีช่ ือ่วา่เดลตา้ (Delta) เป็นตราสนิคา้ทีไ่ด ้

รับความสนใจและเป็นผูนํ้าตลาดรถบรรทกุเททา้ยในประเทศอยีปิต ์แตใ่น

ทีส่ดุ ในปี ค.ศ. 2010 กไ็มส่ามารถไปตอ่ได ้ซึง่ในขณะนัน้Hino ซึง่เป็น

บรษัิทผูผ้ลติรายใหมจ่ากญีปุ่่ นไดเ้ริม่เขา้มาขายรถบรรทกุเททา้ย แต่

เนือ่งจากสิง่ทีเ่หลอืไวน่้าจดจําเกีย่วกบัรถบรรทกุเททา้ยเหลา่นีม้นีอ้ยมาก

ในประเทศอยีปิต ์

นีจ่งึเป็นเหตผุลสําคญัหลกัในการจัดงาน Road Show เหลา่นี ้และเพือ่ให ้

ลกูคา้กลุม่เป้าหมายของเราไดรั้บทราบวา่ Hino คอืบรษัิทผูผ้ลติรถบรรทกุ

คณุภาพสงูจากญีปุ่่ น” ในงานนี ้ALJICO ยงัเสนอใหบ้รกิารดา้นการดแูลบํารงุ

รักษารถบรรทกุโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยดว้ย เพือ่เป็นการดงึดดูความสนใจและ

ใหล้กูคา้รับทราบวา่รถรถบรรทกุ Hino เป็นรถบรรทกุทีง่า่ยตอ่การดแูลบํารงุ

รักษา จดุมุง่หมายทีสํ่าคญัอืน่ของงาน Road Show นี ้คอื การรับฟังขอ้เสนอ

เรยีกรอ้งตา่งๆ โดยตรงจากลกูคา้ “เราเชือ่วา่ขอ้เสนอและผลตอบรับจาก

ลกูคา้จะชว่ยปรับปรงุพัฒนาสนิคา้ของเราใหด้ขี ึน้  ตวัอยา่งเชน่ ผลตอบรับ

จากลกูคา้ทีต่อ้งการรถบรรทกุขนาดเล็กกวา่เดมิแตส่ามารถบรรทกุน้ําหนักได ้

มาก ซึง่ทําใหเ้รากําลงัจะแนะนํารถบรรทกุขนาดเล็กนอกเหนอืจากรถบรรทกุ

ทีเ่รามอียู ่เราไดต้อบสนองขอ้เสนอเรยีกรอ้งดว้ยการทําประตดูา้นทีบ่รรทกุ

ลําเลยีงสิง่ของใหม้ขีนาดกวา้งขึน้กวา่เดมิ และเพิม่ยางกนักระแทกเพือ่

ป้องกนัไมใ่หป้ระตทูา้ยรถเปิดไปชนกระแทกกบัตวัรถ ไมว่า่กรณีใดกต็าม เรา

วางแผนทีจ่ะผลติสนิคา้เพือ่ตอบสนองขอ้เรยีกรอ้งตา่งๆ เหลา่นีใ้หไ้ดภ้ายใน

เดอืนกนัยายนทีจ่ะถงึนี”้ และเราจะเพิม่ความสามรถในการผลติรถบรรทกุ 

Hino เพือ่รองรับความตอ้งการของลกูคา้ในพืน้ทีต่า่งๆ ของประเทศอยีปิตใ์น

อนาคตอนัใกลน้ี้

งาน Road Shows ถกูจัดขึน้อยา่งตอ่เนือ่งใน

ประเทศอยีปิตเ์พือ่สือ่สารความน่าเชือ่ถอืของ 

Hino ใหเ้ขา้ถงึลกูคา้มากทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้
ฉบบัที ่021

ตราสนิคา้ระดบัโลกสําหรับลกูคา้ทกุทา่น



Hino ไดทํ้าการพัฒนารถบรรทกุในเหมอืงเพือ่การขยายตวัเขา้ไปในตลาดใหม่ๆ  ใน

ประเทศทีม่ทีรัพยากรและเปิดตวัรถบรรทกุ HINO700 Series ZS และ HINO700 Series 

ZY ในเดอืนตลุาคมปี ค.ศ. 2010 หนึง่ในคณุลกัษณะของรถบรรทกุเหลา่นีก้ค็อื

ประสทิธภิาพในการประหยดัน้ํามนั สิง่ทีน่่าภาคภมูใิจของ Hino ในการผลติรถบรรทกุ

ประหยดัน้ํามนัยงัคงมอียูส่บืไปแมใ้นรถบรรทกุในเหมอืงทีถ่กูใชง้านอยา่งหนักในการ

บรรทกุหนา้ดนิและสนิแร ่รถพวกนัน้มคีวามทนทานมากและการศกึษาของ Hino แสดง

ใหเ้ห็นวา่รถเหลา่นัน้ใชอ้ะไหลท่ดแทนนอ้ยกวา่ ลกัษณะอกีอยา่งของเทคโนโลยทีีพ่บ

ในรถบรรทกุ Hino เหลา่นีก้ค็อื กลไกฮบัรดีกัชัน่ นีค่อืกลไกสองขัน้ตอนทีเ่พิม่เตมิขึน้มา

เพือ่ความแตกตา่งของการเคลือ่นไหว กลไกรดีกัชัน่ถกูตดิตัง้ไวใ้นดรัมเบรคหลงั น่ัน

ทําใหเ้กดิความแตกตา่งในการหดตวัลงครึง่หนึง่ ซึง่หมายความวา่รถบรรทกุจะสามารถ

สง่แรงลากในขณะรักษาระดบัความสงูจากพืน้ ซึง่กห็มายถงึวา่รถบรรทกุจะสามารถไต่

ขึน้หรอืลงทางทีม่คีวามชนัมากๆ บนพืน้ผวิทีเ่ป็นโคลนหรอืไมร่าบเรยีบได ้Hino ภมูใิจที่

ไดพั้ฒนารถบรรทกุในเหมอืงเหลา่นี ้รถไดรั้บการทดสอบในโลกแหง่ความเป็นจรงิภาย

ใตส้ภาพแวดลอ้มทีร่อ้นสดุขัว้และมคีวามชืน้สงู และไดเ้ปิดตวัเป็นครัง้แรกในประเทศ

อนิโดนเีซยีเมือ่เดอืนกนัยายนปี ค.ศ. 2012

ผลติภณัฑข์องเราตรงกบัความตอ้งการเฉพาะของลกูคา้เราทีอ่ยูอ่กีสว่นหนึง่ของโลกหรอื

ไม?่ รถมคีวามทนทานหรอืไม?่ รถมปีระสทิธภิาพในการใชง้านทีด่หีรอืไม?่ จากหลกัการ 

“รถทีเ่หมาะสมทีส่ดุ” ของเรา พวกเรา Hino มกัทําการประเมนิผลติภณัฑอ์ยา่งถว้นถี่

ระหวา่งขัน้ตอนสดุทา้ยของการพัฒนา และไมบ่อกกร็ูว้า่รถบรรทกุเหลา่นีผ้า่นการทดสอบ

ในการประเมนิกอ่นทีจ่ะเปิดตวัในประเทศเปร ูรถบรรทกุ HINO700 Series ZS ไดรั้บการ

ยนืยนัโดยทมีขา่ว HINO Cares วา่ไดรั้บการยกระดบัความสามารถเพิม่เตมิจากผลการ

ทดสอบการใชง้านในโลกแหง่ความจรงิ ทีเ่หมอืงแรต่า่งๆ ทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ทีส่งูกวา่ 4,000–

5,000 เมตรซึง่มอีากาศเบาบางและรถบรรทกุตอ้งผจญกบัความชนัสงูทีต่อ่เนือ่งไปไมส่ ิน้

สดุ ในการทีจ่ะสรา้งประสบการณใ์หแ้กล่กูคา้ของเราในเรือ่งของสมรรถนะทีย่อดเยีย่มที่

รถบรรทกุ Hino สามารถทําไดด้ ีขณะนี ้Hino ไดม้รีถตวัอยา่งใหท้ดลองใชต้ามสถานที่

ตา่งๆ ทีก่ารขนสง่สนิแรนั่น้เป็นสิง่ทีสํ่าคญั ในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของเปรสูเปเชยีลใน 

HINO Cares ฉบบันี ้เราจะขอแนะนําใหท้า่นไดอ้า่นความคดิเห็นจากลกูคา้ของเราทีไ่ด ้

ทดลองใชร้ถบรรทกุ HINO700 Series ZS จรงิๆ และความตืน่เตน้ของเหลา่ผูแ้ทน

จําหน่ายตอ่การเปิดตวัอยา่งเป็นทางการของรถบรรทกุในเดอืนกนัยายนปี ค.ศ. 2013

เหมอืงแรเ่งนิในเมอืง Húaron ประเทศเปรตูัง้อยูใ่นสภาวะแวดลอ้มทีส่ดุขัว้ทีม่คีวามสงูมากกวา่ 4,500 เมตร เมือ่

เดอืนเมษายนปี ค.ศ. 2013 ทมีงานจาก HINO Cares ไดม้โีอกาสพบกบัผูค้นทีทํ่างานอยา่งขะมกัเขมน้ทีเ่หมอืงและได ้

เห็นรถบรรทกุในเหมอืงรุน่ HINO700 Series ทํางานอยา่งมปีระสทิธภิาพในสภาวะอากาศทีเ่บาบางในดนิแดนทีร่าบสงูนี้

Alpacas มกัพบเห็นอยูใ่นเขตสภาพแวดลอ้มทีก่นัดาน ซึง่เป็นพืน้ที่
สงูเหนอืระดบัน้ําเทเลมากกวา่ 4,500 เมตร ในอเมรกิาใต ้

เราใหย้มืตวัอยา่งรถบรรทกุ HINO700 Series ZS สําหรับใชส้าธติในเหมอืงทอ้งถิน่ 
เพือ่ใชท้ดสอบสมรรถภาพทีเ่ป็นเลศิ

รถบรรทกุ HINO700 Series ZS ถกูออกแบบมาเพือ่ใหใ้ชง้านในพืน้ทีส่งูและมคีวามสามารถในการปีนไตข่ึน้ลงบนพืน้ที่
ชนัลาดเอยีง และพืน้ถนนทีม่ผีวิขรขุระไดอ้ยา่งงา่ยดาย

รถบรรทกุ Hino แสดงใหเ้ห็นถงึการ

ปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพบนพืน้ทีส่งู

ของประเทศเปรู



สมาชกิทมีงานของ AFCOM

หนึง่ในสมาชกิทมีงาน MASA กําลงัตรวจสอบรถบรรทกุทีใ่ชใ้นการสาธติ

พลงัขบัเคลือ่นของรถบรรทกุมาจากการตดิตัง้ระบบขบัเคลือ่นแบบเทอรโ์บเพิม่เขา้ไป 
เพือ่รับมอืกบัพืน้ทีส่งูทีม่รีะดบัความเขม้ขน้ของออกซเิจนตํา่

เหมอืงเงนิใน Húaron ทีป่ระเทศเปร ูเหมอืงแหง่นีต้ัง้อยูท่ีร่ะดบัความสงูเหนอืระดบัน้ําทะเลกวา่ 4,500 เมตร

ความคดิเห็นจากลกูคา้ 
Hino Monitor

AFCOM

คณุ Edwin Pomad
พนักงานขบัรถที ่AFCOM

 “เราทดสอบรถบรรทกุในเหมอืงของ Hino รุน่ HINO700 

Series ZS 6x4 เป็นเวลา 4 วนั มนัมพีลงัมหาศาล การ

เปลีย่นเกยีรก์ร็าบรืน่ และมนักส็ะดวกสบายมากในการขบั”

 “พวกเรา AFCOM ไดดํ้าเนนิธรุกจิการขนสง่สนิแรแ่ละสิง่ของอืน่ๆ ปัจจบุนันีเ้ราปฏบิตังิานดว้ย

รถบรรทกุ 12 คนั แตเ่รากส็นใจในการหารถบรรทกุชนดิตา่งๆทีม่คีวามเหมาะสมกวา่ยีห่อ้ทีใ่ช ้

งานอยูใ่นปัจจบุนั อยา่งไรกต็ามเราไดย้นิมาจากบรษัิทอืน่วา่ ในการทําเหมอืงแรนั่น้ พวกเขา

ไมไ่ดรั้บผลลพัธท์ีน่่าพอใจจากการทดสอบรถยีห่อ้อืน่ ดงันัน้พวกเราจงึใชร้ถยีห่อ้เดมิตอ่ไป

เป็นเวลา 12 ปี โดยไมไ่ดท้ดลองรถยีห่อ้อืน่เลย แตแ่ลว้วนัหนึง่ Hino กไ็ดต้ดิตอ่เขา้มาพรอ้ม

กลา่ววา่ ‘เราผลติรถบรรทกุทีด่แีละเราสามารถทําใหด้ขี ึน้ได ้ดว้ยความชว่ยเหลอืและผลตอบ

รับจากคณุ’ Hino ใหค้วามสําคญักบัผลตอบรับจากเหมอืงแร ่เมือ่เราไดย้นิเชน่นัน้ เราคดิวา่เรา

จะสามารถทํางานรว่มกนัไดใ้นการผลติรถบรรทกุทีด่กีวา่ ไมเ่ฉพาะสําหรับบรษัิทของเรา แต่

เพือ่บรษัิทอืน่ดว้ยทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเหมอืงแร ่และเราคดิวา่ตราสนิคา้ Hino ซึง่เป็น 1 ใน

บรษัิทของกลุม่ Toyota นัน้เชือ่ถอืได ้Hino ยงัปฏบิตัติอ่เราเหมอืนเป็นลกูคา้ผูท้รงเกยีรต ิ

ระหวา่งชว่งเวลาทีเ่ราทดสอบผลติภณัฑ ์พวกเขาใหค้วามสําคญัอยา่งมากในการปฏสิมัพันธ์

กบัผูค้นทีเ่กีย่วขอ้งและรวบรวมผลตอบรับจากพวกเขา ผมรูส้กึประทบัใจตอ่ทศันคตใินการ

ทํางานเพือ่ผลติภณัฑท์ีด่ขี ึน้ผา่นการรว่มมอืรว่มใจกนั จากการไดท้ดสอบการใชง้าน รถบรรทกุ

ในเหมอืงของ Hino เราตระหนักไดถ้งึความสามารถของมนัวา่เยีย่มยอดเพยีงใด โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ทีร่ถบรรทกุของเขามปีระสทิธภิาพในการประหยดัพลงังานทีด่กีวา่รถบรรทกุทีเ่ราใช ้

งานอยูใ่นปัจจบุนั นีค่อืขอ้ดขีอ้หนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนในเรือ่งผลกําไร วธิกีารที่

ความเร็วของรถบรรทกุนัน้ถกูควบคมุคอือกีเรือ่งหนึง่ที ่Hino ทําไดด้กีวา่ แมว้า่เราจะไม่

สามารถทดสอบรถบรรทกุในอโุมงคเ์หมอืงไดเ้นือ่งจากขอ้จํากดัดา้นความสงูแตร่ถบรรทกุก็

คณุ Carlos Aliaga Falcon
ผูจั้ดการทัว่ไป

ทําไดด้มีากในการทดสอบภาคพืน้ดนิ และ

เรากพ็อใจมากกบัผลการทดสอบ ปัจจบุนันี้

เรากําลงัอยูใ่นชว่งเจรจาเพือ่ทําสญัญากบัเหมอืงทองแดงทีเ่ป็นเหมอืงเปิด ซึง่การปฏบิตังิานที่

เหมอืงนีจ้ะอยูบ่นภาคพืน้ดนิ 100% ความสงูของรถบรรทกุจงึไมใ่ชปั่ญหาอกีตอ่ไป หากเราสามารถ

เจรจาทําสญัญาไดสํ้าเร็จเรากจ็ะซือ้รถบรรทกุในเหมอืงของ Hino อยา่งแน่นอน จากทีก่ลา่วมานีเ้รา

หวงัวา่ประเด็นเรือ่งความสงูของรถบรรทกุทีเ่ป็นผลตอบรับจากการทดสอบครัง้ลา่สดุจะไดรั้บการ

แกไ้ขตอ่ไป”



ความกระตอืรอืรน้ที่
เกดิขึน้จากโครงการ 
Hino Mining 
Project

TOYOTA DEL PERU S.A.

คณุ Hiroaki Fujiwara
ประธานฝ่ายบรหิารและซอีโีอ

จากขวา

คณุ José Pallardel Muñiz / ผูช้ว่ยผูจั้ดการตราสนิคา้ Hino 
แผนก Hino, ฝ่ายการพาณชิย์

คณุ Juan Carlos Condori Antezana / หวัหนา้ Hino – การทําเหมอืง 
แผนก Hino, ฝ่ายการพาณชิย์

คณุ Igor Obregón Icochea / ผูด้แูลตราสนิคา้ Hino
แผนก Hino, ฝ่ายการพาณชิย์

คณุ Fernando Fujii Obana / ผูด้แูลตราสนิคา้ Hino
แผนก Hino, ฝ่ายการพาณชิย์

สมาชกิทมี Hino ของ Toyota Del Peru

MASA [MITSUI Automotriz]

 “ตราสนิคา้ Hino นัน้ไดรั้บความเคารพและเชือ่ถอืในประเทศเปร ูผม

ถกูทําใหเ้ชือ่ไดว้า่รถบรรทกุในเหมอืงของ Hino กจ็ะไดรั้บความเชือ่ถอื

ในตลาดเชน่เดยีวกนั ประโยชนท์ีสํ่าคญัทีส่ดุคอื ประหยดัน้ํามนั

มากกวา่คูแ่ขง่ และประโยชนอ์กีอยา่งกค็อื การมกํีาลงัทีเ่พยีงพอแมใ้น

เหมอืงทีส่ว่นใหญอ่ยูท่ีร่ะดบัความสงูมากกวา่ 4,000 เมตร ที ่MASA 

เรามชีา่งเทคนคิ 80 คนและผูด้แูลประจําอยูอ่ยา่งถาวรทีเ่หมอืง 16 

แหง่ โดยม ี6 คนทีม่หีนา้ทีต่รวจสอบความปลอดภยัคอยตรวจเยีย่ม

ตามสถานทีป่ฏบิตังิานเหลา่นีเ้ป็นประจํา ดงันัน้เราจงึเตรยีมพรอ้มเรือ่ง

การชว่ยเหลอืเป็นอยา่งดใีนพืน้ทีบ่รกิาร ปีทีแ่ลว้เราไดส้ง่พนักงาน 2 

คนไปรว่มงานสมันาทีจั่ดขึน้ทีสํ่านักงานใหญข่อง Hino ในประเทศ

ญีปุ่่ น และสง่ไปอกี 2 คนในปีนี ้ชา่งเหลา่นีเ้ป็นผูท้ีม่ทีกัษะสงูทีม่กัถกู

จัดอยูใ่นลําดบัตน้ๆอยูเ่สมอในการแขง่ขนัดา้นทกัษะ ชา่งเหลา่นีจ้งึ

ถา่ยทอดความรูใ้หแ้กพ่นักงานคนอืน่ๆโดยเฉพาะเรือ่ง HINO700 

Series ZS พนักงานทีเ่กีย่วขอ้งทกุคนไดรั้บการอบรมทีจํ่าเป็นอยา่ง

ครบถว้น และกอ่นการเปิดตวัอยา่งเป็นทางการในเดอืนกนัยายนปี ค.ศ. 

2013 พนักงานทีไ่ดรั้บการอบรมในประเทศญีปุ่่ นจะมาเยอืนทีเ่หมอืง

ตา่งๆเพือ่ใหก้ารอบรมแกช่า่งทีน่ั่น”

คณุ Yoshinori Hattori 
ฝ่ายบรกิารลกูคา้และผูจั้ดการทัว่ไป

“เปรเูป็นหนึง่ในประเทศละตนิอเมรกิาทีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่ง

คงที ่ดว้ยการมมีากกวา่ 50 โครงการทีว่างแผนไวใ้นสว่นของการทํา

เหมอืงแรใ่นอกีกวา่ 5 ปีขา้งหนา้ ตอ้งขอบคณุโครงการเหลา่นีท้ีทํ่าให ้

เราเชือ่วา่ ความตอ้งการรถบรรทกุ Hino ไปใชง้านในเหมอืงกจ็ะเตบิโต

ขึน้เชน่กนั เราหวงัทีจ่ะสือ่สารอยา่งกวา้งขวางเรือ่งความเหนอืกวา่ของ

ตราสนิคา้ Hino ทีเ่ราไดส้รา้งความเชือ่มโยงไวก้บัลกูคา้ผา่นโปรแกรม 

Total Support ของเรา ในดา้นการบรกิารนัน้เรามบีรกิารดา้นตา่งๆ ที่

หลากหลายบนพืน้ฐานของแนวคดิ ‘Fix it right’ ผา่นเครอืขา่ยของนัก

ธรุกจิ Hino 3S ทีม่อียู ่15 แหง่ทัว่ประเทศ และเรากจ็ะกอ่ตัง้มาตรฐาน

การบรกิารดา้นการประชมุเชงิปฏบิตักิารทีเ่รยีกวา่ ‘HINO KOKORO’ 

และหารอืกบันักธรุกจิผูท้ีม่คีณุสมบตัคิรบถว้นและมปีระกาศนยีบตัร

รับรองเพือ่เป็นผูใ้หก้ารบรกิารแกล่กูคา้อยา่งราบรืน่ทีส่ดุ จากการบรกิาร

ทีห่ลากหลายทีล่กูคา้ไดรั้บ เราจะยงัคงดําเนนิการการสนับสนุนอยา่งตอ่

เนือ่งในเรือ่ง Eco Drive วา่ลกูคา้ของเราจะสามารถประสบความสําเร็จ

ในการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัไดอ้ยา่งไร โดยการดแูลและใชง้านรถ

บรรทกุอยา่งเหมาะสม เราพยายามอยา่งหนักทีจ่ะมสีว่นชว่ยเหลอืธรุกจิ

ของลกูคา้ดว้ยสทิธปิระโยชนเ์หลา่นีจ้ากโครงการ Hino Total Support”
ยนือยูด่า้นหนา้ของรถบรรทกุ HINO700 Series ZY ทีเ่พิง่ไดรั้บการตกแตง่ให ้
เป็นรถบรรทกุเททา้ย

ที ่MASA ชา่งเทคนคิและผูด้แูลรวมทัง้หมดประมาณ 80 คน ประจําอยูอ่ยา่งถาวร
ทีเ่หมอืง 16 แหง่

รถบรรทกุ HINO700 ซรีสี ์ZS นี ้สามารถแสดงสมรรถภาพไดอ้ยา่งเต็มที่
แมใ้นระดบัความสงู 5,100 เมตรเหนอืระดบัน้ําทะเล

“อะไรคอืจดุแข็งของรถบรรทกุ Hino ในเหมอืง? รถพวกนัน้ดกีวา่คูแ่ขง่

มากแคไ่หน? เหลา่นีค้อืคําถามสว่นหนึง่ทีเ่รามกัจะไดย้นิจากลกูคา้ 

รถบรรทกุในเหมอืงของ Hino สําหรับสภาพแวดลอ้มทีย่ากลําบากและ

การปฏบิตังิานในทีท่ีม่คีวามชนัสงูจะมลีกัษณะเฉพาะทีจ่ะทําใหป้ฏบิตั ิ

งานไดภ้ายใตส้ภาพแวดลอ้มเหลา่นี ้รวมทัง้การลดดมุลอ้ในเพลาลอ้

หลงั แรงบดิสงูทีร่อบการหมนุตํา่ ตวัชารจ์เทอรโ์บทีม่เีวสเกตวาลว์เพือ่

ชว่ยในการขบัขึน้ในทีท่ีค่วามชนัมรีะยะทางยาว และนวตักรรมอืน่ๆ นอก

เหนอืจากนีแ้ลว้รถบรรทกุ Hino ยงัมปีระสทิธภิาพในการประหยดั

พลงังานทีด่กีวา่คูแ่ขง่ ซึง่พสิจูนไ์ดจ้ากการลดลงทีเ่ห็นไดช้ดัของมลพษิ

ทีป่ลอ่ยออกมาแมใ้นการปฏบิตังิานบนความชนัสงู สว่นมากแลว้ลกูคา้จะ

เริม่สนใจเมือ่เขาไดเ้รยีนรูถ้งึขอ้ดตีา่งๆ” คณุ Juan หวัหนา้ทมีโครงการ

เหมอืงของ Hino ที ่TOYOTA DEL PERU S.A. กลา่ว สมาชกิในทมีคน

อืน่ๆ คอื คณุ Jose, คณุ Igor และคณุ Fernando ซึง่สมาชกิเหลา่นี้

กําลงัเตรยีมการเพือ่การเปิดตวัของ HINO700 Series ZS ในเดอืน

กนัยายน “HINO700 Series ZS เป็นผลติภณัฑท์ีน่่าสนใจมากในหลายๆ

ดา้น ทัง้ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีมกีารประหยดัพลงังานอยา่งเยีย่ม

ยอดและมโีครงสรา้งทีแ่ข็งแรงทนทาน และลกูคา้กม็คีวามเชือ่ถอืใน

ตราสนิคา้เพราะเป็นตราสนิคา้ของญีปุ่่ น แตใ่นการทีจ่ะทําใหล้กูคา้

รูส้กึอยา่งแทจ้รงิวา่นีค่อืรถบรรทกุทีพ่วกเขาตอ้งการ พวกเขาตอ้งได ้

เห็นตวัรถจรงิๆและทราบถงึประโยชนสํ์าหรับพวกเขา เราจงึวางแผน

นํารถบรรทกุทดลองขบัไปใหล้กูคา้ทีม่ศีกัยภาพด ูโดยหลงัจากการ

สาธตินัน้พวกเขากพ็อใจมากกบัความสามารถของรถ”

“ลกูคา้ในอตุสาหกรรมเหมอืงแรม่ปีระสบการณแ์ละความรูท้ีก่วา้ง

ขวาง การทีล่กูคา้เหลา่นีจ้ะเปลีย่นไปใชร้ถบรรทกุยีห่อ้ใหม ่พวกเขา

ตอ้งสามารถยนืยนัไดถ้งึความสามารถทัว่ๆไปของผลติภณัฑ ์และ

สรปุไดว้า่น่ันคอืตวัเลอืกทีถ่กูตอ้งของพวกเขา” สมาชกิในทมีทัง้สีค่น

ตา่งกเ็นน้ย้ําวา่ เป็นเหตผุลทีถ่กูตอ้งแลว้ทีโ่ปรแกรมการทดลองนัน้

เป็นสิง่ทีสํ่าคญั Hino วางแผนทีจ่ะเปิดตวั HINO700 Series ZY ใน

เดอืนสงิหาคมปีหนา้และตอ่จากนัน้หลงัจากเปิดตวั  HINO700 

Series ZS บรษัิทจะขยายเวลาโปรแกรมการทดสอบสําหรับรุน่นี ้“เรา

กําลงัจะเสร็จการเตรยีมการสําหรับการสง่เสรมิการปฏบิตังิานในเดอืน

สงิหาคมปีนี ้และนีจ่ะชว่ยสง่เสรมิความชว่ยเหลอืดา้นการบรกิารและ

การปฏบิตักิารดา้นอะไหล ่เหตเุพราะรถบรรทกุเป็นสนิทรัพยท์ีก่อ่ใหเ้กดิ

ประโยชน ์สิง่ทีสํ่าคญัทีส่ดุคอืทําใหร้ะยะเวลาทีร่ถใชง้านไมไ่ดนั้น้ใกล ้

เคยีงกบัศนูยม์ากทีส่ดุ ในการทีจ่ะทําเชน่นัน้ได ้สิง่ทีสํ่าคญัคอืเรามี

อะไหลท่ีจํ่าเป็น และเราไดว้างแผนทีจ่ะสรา้งระบบที ่TOYOTA DEL 

PERU S.A.

เรารูช้นดิของอะไหลท่ีเ่ป็นทีต่อ้งการ เราจงึมอีะไหลเ่กบ็ไวเ้พยีงพอ

สําหรับอะไหลท่ีม่กีารหมนุเวยีนสงูในคลงัสนิคา้ของเรา และเราเล็งเห็น

ถงึการปฏบิตังิานในทีท่ีเ่รามคีลงัสนิคา้ใกลก้บัเหมอืงหลกัๆเพือ่เป็นคลงั

เกบ็อะไหล ่และเรากจ็ะมพีนักงานใหบ้รกิารประจําอยูอ่ยา่งถาวรตามที่

ตา่งๆ เพือ่สง่เสรมิระบบในการทําใหร้ถบรรทกุสามารถทํางานไดต้ลอด

เวลาโดยไมเ่สยีเวลาในการซอ่ม” รถบรรทกุ Hino ทีร่อคอยกนัมานาน

สําหรับสภาพแวดลอ้มหฤโหดและการปฏบิตังิานในความชนัสงูกําลงั

ใกลจ้ะเปิดตวั ความกระตอืรอืรน้ของทมี Hino Mining Project — กลุม่

ทีรั่บผดิชอบในเรือ่งการเพิม่ยอดขายและ Total Support นัน้ — กําลงั

จะเป็นสิง่ทีม่องเห็นได ้



ความคดิเห็นจากสมาชกิ
เครอืขา่ย Hino ในละตนิ
อเมรกิาและแครบิเบยีน

คณุ Rafael Lacayo | ประเทศนกิารากวั
Casa Pellas, S.A. / ผูจั้ดการฝ่ายยานยนต์

“ผมตอ้งขอขอบคณุ Hino เป็นอยา่งมากที ่Hino มอบสิง่ทีเ่ราไดค้าดหวงัไวก้บั Hino เนือ่งจากเรามกีารตดิตอ่สือ่สาร

กนัอยา่งอยา่งแน่นแฟ้นกบั Hino จงึทําใหเ้ราสามารถทีจ่ะใหบ้รกิารและสนับสนุนลกูคา้ของเราไดอ้ยา่งเต็มทีแ่ละยงั

สามารถแนะนําผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสมตามความตอ้งการของพวกเขาได ้ในการเปิดสํานักงานละตนิอเมรกิานี ้ผมคาด

วา่คณุภาพในการใหบ้รกิารลกูคา้จะถกูปรับปรงุใหด้ยี ิง่ขึน้ นอกจากนี ้ความรูแ้ละความเชีย่วชาญทีพ่นักงานของ 

Pellas ไดรั้บจากสํานักงานนัน้กเ็ป็นสิง่ทีเ่ราไมค่วรจะเกบ็ไวเ้ป็นความรูอ้ยูก่บัตวัเองเทา่นัน้ แตเ่ราจะตอ้งถา่ยทอดสิง่ที่

เราเรยีนรูเ้หลา่นีใ้หก้บัผูจั้ดจําหน่ายดว้ย ในขณะทีเ่รากําลงักา้วไปสูอ่นาคต ผมหวงัวา่สํานักงานนีจ้ะชว่ยใหต้ราสนิคา้ 

Hino กบัผูจั้ดจําหน่ายมคีวามใกลช้ดิกนัมากยิง่ขึน้”

“ผมมคีวามยนิดเีป็นอยากมากเมือ่ไดย้นิวา่ Hino ไดเ้ปิดสํานักงานละตนิอเมรกิา ยาพหนะทีด่จํีาเป็นตอ้งไดรั้บการ

บรกิารทีด่ ีสิง่นีเ้องทีเ่ป็นเหตผุลวา่ ทําไมความชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิของสํานักงานละตนิอเมรกิาจงึมบีทบาททีสํ่าคญั

มาก สมาชกิในทมีงานของเรา—จะนําความชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิทีสํ่านักงาน—ไปมอบใหก้บัพนักงานคนอืน่ๆ และน่ัน

หมายความวา่ เราจะสามารถจัดหาการบรกิารทีด่ทีีส่ดุใหก้บัลกูคา้ของเรา ผมหวงัวา่ศนูยบ์รกิารของเราจะมเีปลีย่นแปลง

อยา่งรวดเร็ว ผมแน่ใจวา่สํานักงานละตนิอเมรกิาแหง่นีจ้ะเป็นกําลงัสนับสนุนทีสํ่าคญัของ Hino ในประเทศปารากวยั”

คณุ Marcelo Toyotoshi | ประเทศแพรากเว
Toyotoshi S.A. / ประธานฝ่ายบรหิาร, ซอีโีอ

“ผมมคีวามคาดหวงัเป็นอยา่งสงูกบัสํานักงานละตนิอเมรกิานี ้ในแงข่องการเสรมิความแข็งแกรง่ในทกุๆ ดา้นของการ

ดําเนนิงานใหก้ารสนับสนุนแกล่กูคา้ สํานักงานละตนิอเมรกิาจะมบีทบาทสําคญัในตลาดสนิคา้ สรา้งความมัน่ใจในการ

จัดหาสนิคา้และชิน้สว่นอะไหลไ่ดอ้ยา่งรวดเร็ว และยงัเสรมิสรา้งทกัษะการทํางานของพนักงานใหบ้รกิารของเราอกี

ดว้ย ปัจจบุนั สํานักงานแหง่นีกํ้าลงัใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิใหแ้กพ่นักงานของ Toyota del Peru และผมหวงั

วา่พนักงานเหลา่นีจ้ะนําประสบการณอ์นัล้ําคา้ทีพ่วกเขาไดรั้บไปใชเ้มือ่พวกเขากลบัไปทีป่ระเทศเปร ูโปรแกรมใหม่ๆ  

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสนับสนุนการขายจะถกูจัดใหม้ขี ึน้ในสํานักงานละตนิอเมรกิาแหง่นี ้ผมเชือ่วา่เราจะกา้วไปขา้งหนา้ถา้เราสง่พนักงาน

ของเราเขา้รว่มโปรแกรมนีใ้หม้ากยิง่ขึน้”

คณุ José Pallardel Muñiz | ประเทศเปรู
TOYOTA DEL PERU S.A. / ผูช้ว่ยผูจั้ดการงานบรหิารตราสนิคา้ Hino, 
แผนก Hino, ฝ่ายการพาณชิย์

“ผมมคีวามความหวงัเป็นอยา่งมากกบัสํานักงานละตนิอเมรกิาแหง่นี ้Hino ผลติสนิคา้ทีด่เีลศิ ซึง่สนิคา้ทกุตวัจะผา่นการ

พัฒนาปรับปรงุอยูเ่กอืบแทบทกุวนั ซึง่หมายความวา่ ชา่งเทคนคิของเราจะตอ้งพัฒนาความรูข้องพวกเขาเกีย่วกบัสนิคา้

เหลา่นีอ้ยูท่กุวนัเชน่เดยีวกนั สํานักงานละตนิอเมรกิาชว่ยใหผู้จั้ดจําหน่ายทัง้หมดและบางสว่นของตวัแทนจําหน่ายใน

ละตนิอเมรกิาไดรั้บความชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิอยา่งสมํา่เสมอ ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1972 เราไดส้ง่ชา่งเทคนคิรวม 58 คนไป

ประเทศญีปุ่่ นเพือ่รับความชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิเฉพาะทาง อยา่งไรกต็าม ตอนนีสํ้านักงานแหง่ใหมไ่ดเ้ปิดแลว้ เราตัง้ใจที่

จะสง่พนักงานฝึกงาน ผูม้ปีระสบการณ ์และผูบ้รหิารจากหน่วยงานดา้นเทคนคิของเรา ตลอดจนถงึผูท้ีม่ตํีาแหน่งในการ

บรหิารจัดการในโรงงานไปยงัสํานักงานเพือ่รับความชว่ยเหลอืดา้นเทคนคิอยา่งตอ่เนือ่งเป็นประจํา เราหวงัทีจ่ะกระจายความรูใ้หม่ๆ  ทีพ่วกเขา

ไดรั้บมาไปยงัประเทศกวัเตมาลา รวมทัง้ประเทศฮอนดรัูสทีเ่ราดแูลรับผดิชอบอยู ่เพือ่เพิม่ระดบัความสามารถในทกุๆ ดา้นของพนักงานของเรา”

คณุ Manuel Siekavizza | ประเทศกวัเตมาลา
Grupo CODACA - Motores Hino de Guatemala, S.A. / ประธานฝ่ายบรหิาร

ศนูยส์นับสนุนการบรกิารสําหรับกลุม่ประเทศ

ละตนิอเมรกิาเปิดแลว้ทีป่ระเทศปานามา

"Centro de Entrenamiento" ถกูจัดตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ปรับปรงุทกัษะของชา่งเทคนคิในละตนิอเมรกิา

คณุ Fernando Miranda, รองประธานฝ่ายบรหิารของ 
Ricardo Perez S.A. ไดท้กัทายกบัแขกผูม้เีกยีรตใินพธิเีปิดงาน

ศนูยจ์ะใหก้ารสนับสนุนบรษัิทตวัแทนจําหน่าย 17 แหง่ในละตนิอเมรกิา

(ขวารปู) ทีศ่นูยจ์ะจัดหาสิง่อํานวยความสะดวกและพืน้ทีฝึ่กอบรมไวสํ้าหรับ
การฝึกอบรมและปฏบิตั ิ

คณุ Lucy Molinar รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิารของประเทศปานามา 
ไดใ้หเ้กยีรตเิขา้รว่มในงานนีด้ว้ย

คณุ Yuichi Sato ไดรั้บการแตง่ตัง้ใหดํ้ารงตําแหน่งผูจั้ดการทัว่ไปของ
“Centro de Entrenamiento”

บรษัิท Hino Motors Ltd. ไดเ้ปิดสํานักงานละตนิอเมรกิาทีป่ระเทศ

ปานามาเมือ่วนัที ่11 เมษายน ค.ศ. 2013 นีเ่ป็นศนูยใ์หบ้รกิารในตา่ง

ประเทศแหง่ทีส่องที ่Hino ดําเนนิงานโดยตรง หลงัจากทีบ่รษัิท Hino 

Motors Ltd. ไดเ้ปิดตวัสํานักงานในตะวนัออกกลางทีป่ระเทศสหรัฐ

อาหรับเอมเิตรสไ์ปในปี ค.ศ. 2009 ปรมิาณยอดขายของ Hino เจรญิ

เตบิโตไปพรอ้มๆ กบัจํานวนของตลาดทีร่องรับในละตนิอเมรกิา Hino 

กําลงัมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาภมูภิาคนีใ้หเ้ป็นหนึง่ในตลาดรากฐานตอ่จาก

ประเทศออสเตรเลยีและประเทศในเอเชยี สํานักงานละตนิอเมรกิาถกู

เปิดตวัโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ในเรือ่งการ

บรกิารหลงัการขายของ Hino และรับผดิชอบตอ่ความพงึพอใจของ

ลกูคา้เพือ่ใหจํ้านวนตวัเลขของยานพหนะ Hino เจรญิเตบิโตเป็น

เจา้ของตลาดละตนิอเมรกิา หนา้ทีห่ลกัๆ ของสํานักงานนีม้อียูส่องอยา่ง

คอื: ใหก้ารสนับสนุนแกผู่จั้ดจําหน่าย 16 ประเทศและใหค้วามชว่ย

เหลอืดา้นเทคนคิเพือ่แกไ้ขปัญหาและจัดการกบัความผดิพลาดทีส่ลบั

ซบัซอ้น สําหรับการใหก้ารสนับสนุนในเขตพืน้ทีข่องผูจั้ดจําหน่ายนัน้ 

สํานักงานละตนิอเมรกิาจะใหก้ารสนับสนุนทอ้งถิน่และจัดหาผลติภณัฑ์

จรงิเพือ่กจิกรรมดา้นการบรกิารในตลาดละตนิอเมรกิา รวมทัง้การวจัิย

ตลาดและการใหค้วามชว่ยเหลอืในงานสมันาตา่งๆ เชน่ งานสมันาเกีย่ว

กบัการขบัขีโ่ดยใชเ้ชือ้เพลงิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สํานักงานแหง่ใหม่

นีภ้มูใิจนําเสนอสิง่อํานวยความสะดวกพเิศษตา่งๆ เพือ่งานสมันา

เกีย่วกบัการพัฒนาปรับปรงุประสทิธภิาพดา้นเทคนคิทีม่อียูใ่หด้ขี ึน้ ซึง่

ในอดตีทีผ่า่นมาเคยจัดขึน้ในสถานทีข่องตวัแทนจําหน่ายปานามา 

สํานักงานแหง่ใหมน่ีม้สีมาชกิในทมีทีเ่ชีย่วชาญงานมากขึน้และสามารถ

สนับสนุนการดําเนนิงานไดด้กีวา่เดมิ  นีจ่ะเป็นสํานักงานหลกัทีจ่ะยก

ระดบัการใหบ้รกิารของ Hino ในตลาดละตนิอเมรกิาทัง้หมด จากการ

เขา้เยีย่มชมสํานักงานของเราในครัง้นี ้ทมีงานของ HINO Cares ไดพ้ดู

คยุกบัตวัแทนจากผูจั้ดจําหน่ายจากหลายประเทศในละตนิอเมรกิา และ

นีค่อืบางสว่นทีพ่วกเขาไดก้ลา่วไว ้



การขบัขีท่ีใ่ชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพมบีทบาทสําคญัในการชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยประจําปี

เราออกซรีสีน์ีใ้หมใ่น HINO Cares ฉบบัทีแ่ลว้ เพือ่สือ่สารกบัลกูคา้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดใ้นเรือ่งของประสทิธภิาพ จากการทดสอบการ

ขบัขีท่ีใ่ชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพทีแ่นะนําโดย Hino ในฉบบันีพ้วกเราขอเสนอขอ้แนะนําในการปฏบิตัเิพือ่การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ซึง่คณุสามารถนําไปปฏบิตัเิมือ่คณุขบัรถดว้ยความเร็วคงที ่ วธิปีฏบิตัเิหลา่นีเ้ป็นขอ้แนะนําทีง่า่ยตอ่การปฏบิตัเิหมอืนกบัการออกตวัและเรง่ความเร็ว

ดงัทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นฉบบัทีแ่ลว้ และไมจํ่าเป็นตอ้งใชท้กัษะพเิศษใดๆ คณุสามารถเริม่ใชเ้ทคนคิตา่งๆ เหลา่นีเ้พือ่เริม่ประหยดัพลงังานตัง้แตว่นันี ้

ตอ่มา ดทูีภ่าพที ่2 “ประสทิธภิาพของพลงังานในตําแหน่งเกยีรท์ีต่า่งกนั” 

จากการทดสอบการใชพ้ลงังานที ่Hino ไดท้ดลองนัน้ อตัราการใช ้

พลงังานแตกตา่งกนัไปประมาณ 10 % ตอ่เกยีรแ์ตล่ะตําแหน่ง

ขอ้แนะนําทีส่ามสําหรับประสทิธภิาพของพลงังานขณะขบัขีค่อื “รักษา

ระดบัความเร็วใหค้งทีท่ีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได”้ มาดรูปูที ่3 กนั

 

การขบัขีท่ีค่วามเร็วไมค่งที ่หรอืกลา่วไดว้า่ การเรง่ความเร็วและลด

ความเร็วอยูต่ลอดเวลาโดยไมจํ่าเป็นในขณะขบัขี ่คอืสาเหตหุนึง่ทีอ่าจ

ลดประสทิธภิาพของพลงังงาน จากที ่Hino ไดทํ้าการศกึษาไว ้การ

ขบัขีป่ระเภทนีท้ีผู่ข้บัเปลีย่นความเร็วเพิม่ขึน้หรอืลดลง 10 กม./ชม. 

อยา่งไมจํ่าเป็น อาจลดประสทิธภิาพของเชือ้เพลงิไปราว 10% เมือ่

เปรยีบเทยีบกบัการขบัขีด่ว้ยความเร็วคงที ่น่ันหมายความวา่คณุอาจลด

ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิไดง้า่ยๆ โดยการขบัขีด่ว้ยความเร็วคงที่

ไมม่ขีอ้แนะนําใดเ้ลยจากทัง้สามขอ้ทีเ่ราไดแ้นะนําใหแ้กค่ณุในวนันีท้ี่

ตอ้งใชท้กัษะพเิศษในการปฏบิตั ิสิง่ทีค่ณุตอ้งทํากค็อืใสใ่จวา่คณุขบัขี่

อยา่งไร แคเ่พยีงคดิวา่จะสามารถประหยดัเชือ้เพลงิไดม้ากเพยีงใดหาก

ปฏบิตัติามคําแนะนําทัง้หมดตลอดเวลาถา้เป็นไปได ้คณุจะสามารถสง่

เสรมิประสทิธภิาพเชือ้เพลงิโดยการปฏบิตัติามคําแนะนําตา่งๆ ทีเ่ราได ้

อธบิายไวใ้นฉบบันี ้รวมกบัการออกตวัและเรง่ความเร็วจากฉบบัทีแ่ลว้ 

และการลดความเร็วทีจ่ะตามมาในฉบบัหนา้ การขบัขีท่ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิ

อยา่งมปีระสทิธภิาพอาจจะไมเ่พยีงแตช่ว่ยสง่เสรมิประสทิธภิาพทาง

เศรษฐกจิ แตย่งัเป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มและสนับสนุนการขบัขีอ่ยา่ง

ปลอดภยั ดงันัน้ไดโ้ปรดนําขอ้เสนอแนะเหลา่นีไ้ปใชใ้นการขบัขีข่อง

ทา่นในแตล่ะวนั

กอ่นทีจ่ะกลา่วถงึเทคนคิเฉพาะตา่งๆ กรณุาดทูีร่ปูที ่1 “ความเร็วและการ

ใชพ้ลงังาน” รถของทา่นตอ้งการแรงมา้มากขึน้ตามความเร็วทีเ่พิม่ขึน้ 

และแน่นอนทีจ่ะตอ้งใชพ้ลงังานมากขึน้ น่ันก็เป็นเพราะแรงตา้นของ

อากาศเพิม่ความเร็วของรถทีเ่คลือ่นที ่อยา่งไรกต็ามพวกเราเกอืบทกุคน

อาจมคีวามคดิวา่เรือ่งนีจ้ะเป็นกรณีศกึษาไดอ้ยา่งไร ซึง่กถ็กูตอ้งแลว้ที่

จะกลา่ววา่ นอ้ยคนนักทีแ่ทจ้รงิแลว้จะทราบดวีา่ แรงตา้นอากาศจะเพิม่

เป็นสีเ่ทา่เมือ่ความเร็วรถเพิม่เป็นสองเทา่ อธบิายอยา่งงา่ยๆ ไดว้า่ 

สดัสว่นของแรงตา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงตา้นการขบัเคลือ่นโดยรวม (ผล

รวมทัง้หมดของแรงตา้นการหมนุ, แรงตา้นการเรง่ความเร็ว, แรงตา้น

อากาศ, และแรงตา้นในรปูแบบอืน่ๆ) จะเพิม่ขึน้เมือ่ความเร็วเพิม่ขึน้ 

(80 กม./ชม.หรอืเร็วกวา่) ดงันัน้แลว้จงึชดัเจนทีว่า่หนึง่ในวธิทีีง่า่ยทีส่ดุ

ในการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพกค็อื การลดแรงตา้น

อากาศหรอืกลา่วไดอ้กีนัยวา่ลดความเร็ว ดงันัน้คําแนะนําแรกในการลด

การใชเ้ชือ้เพลงิขณะขบัขีก่ค็อื “รักษาความเร็วในระดบัปานกลาง” วธินีี้

อาจจะฟังดธูรรมดาแตก่เ็ป็นจดุทีสํ่าคญั โปรดระลกึไวเ้สมอวา่ สําหรับรถ

บรรทกุหนักแลว้ คณุจะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพของเชือ้เพลงิได ้10% 

โดยการลดความเร็วลง 20 กม./ชม.

การขบัขีท่ีใ่ชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพจะนําไปสูก่ารขบัขีท่ีป่ลอดภยั

เราสง่เสรมิการขบัขีท่ีใ่ชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

บทที ่2: ขอ้แนะนําในการขบัขี่

184 (250)
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อา้งองิ: 40 กม./ชม.
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การขบัขีท่ีใ่ชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ความเร็วและการใชพ้ลงังาน
รถบรรทกุหนกั

การใชพ้ลงังานทีค่วามเร็ว 80 กม./ชม. 
(อา้งองิ: เกยีรท์ี ่7)

อตัราการใช ้
เชือ้เพลงิ

เกยีรท์ี ่7 เกยีรท์ี ่6 เกยีรท์ี ่5

100%

80%

-7%

-20%

แยล่ง

คาํแนะนําในการประหยดัพลงังาน
ประสทิธภิาพในการประหยดัพลงังานที่
ตําแหน่งเกยีรท์ีต่า่งกนั

โดยทัว่ไปอตัราการใชเ้ชือ้เพลงิตา่งกนั
ไปประมาณ 10% ตอ่ตําแหน่งเกยีรท์ีต่า่งกนั

เวลา

ขอ้แนะนําในการประหยดัพลงังาน

การขบัขีท่ีค่วามเร็วไมค่งที่

เปรยีบเทยีบการขบัรถทีค่วามเร็วคงที ่
คณุอาจลดประสทิธภิาพของเชือ้เพลงิไป 10% เมือ่

เรง่ความเร็วและลดความเร็วอยา่งสมํา่เสมอในขณะขบัขี่
ดงันัน้จงึควรรักษาความเร็วใหค้งทีท่ีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้

รถบรรทกุหนกัทีม่ ีWD 
อตัราสว่นการ
ใชเ้ชือ้เพลงิ 
(%)
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ความเร็วรถ (กม./ชม.)

แยล่ง

แรงตา้นของอากาศเพิม่เป็นสีเ่ทา่
เมือ่ความเร็วเพิม่ข ึน้เป็นสองเทา่

แรงตา้นของอากาศ
เพิม่ข ึน้จากความเร็ว

ความเร็ว

การเรง่ความเร็วและลดความเร็ว 
(ความเร็วทีไ่มค่งที)่ ในขณะขบัขี:่
เปลีย่นความเร็วของคณุ เพิม่ขึน้หรอืลดลง 10 กม./ชม.

การขบัขีท่ี่
ความเร็วคงที่

การเรง่ความเร็ว

การลดความเร็ว

รปูที ่2

รปูที ่3

รปูที ่1

รถบรรทกุหนกั
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