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ซีรียใหม: Cool Japan—
เกี่ยวกับบานเกิดของฮีโน
ฮีโนเปนตราสินคาระดับโลกที่ถือกําเนินขึ้นในประเทศญี่ปุน ประเทศที่ใหกําเนิดปรัชญา
ของฮีโนที่วา “Customer First (ลูกคาตองมากอน)” เปนสถานที่แบบไหน? ตั้งแตฉบับนี้
เราอยากแนะนําคุณเกี่ยวกับวัฒนธรรม ลักษณะทางธรรมชาติ และจิตวิญญาณของญี่ปุน
ภาพประกอบ: Simonetti, ประเทศชิลี, สัมภาษณในหนา 2

ตราบใดที่มีการตรวจสอบ
ประจําวันและบํารุงรักษาอยู
เปนระยะๆ รถบรรทุกฮีโน
จะยังคงตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกคาเรา
ไดอยางตอเนื่อง
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คุณ Jorge Hernan Simonetti
ประธานบริษัทรุนที่สอง

Transportes Simonetti ในประเทศชิลี เปนเจาของรถบรรทุกฮีโน ที่รูวิธีใช
ประโยชนสูงสุดจากรถบรรทุกเพราะวามีการตรวจสอบประจําวัน รวมถึง
นโยบายของบริษัทในการเปลี่ยนอะไหลที่เปนของแทเทานั้น รถบรรทุกคันหนึ่ง
ผานการใชงานมาแลว 1.12 ลานกิโลเมตรตามที่ปรากฎบนมาตรวัดระยะทาง
ในชวงที่รถเขารับการยกเครื่องยนตใหม—และรถยังคงอยูในสภาพที่แข็งแรงอยู
เนื่องจากไดรับการบํารุงรักษาเปนอยางดี และยังไมมีความจําเปนที่จะตองเปลี่ยน
คารบูเรเตอรแตอยางใด

รถบรรทุกกระดูกสันหลังของโลกจิสติกส, เปนตัวแทน
“สินทรัพยที่มีชีวิต” ใหกับลูกคาของเราไดอยางแมนยํา
ดวยเหตุนี้รถบรรทุกทุกคันตองรับประกันไดวามีคุณภาพที่ได
มาตรฐานอยางสมบูรณแบบตรงตามความคาดหวังของ
ลูกคา รถบรรทุกตองเปนรถที่ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง
และชวยลดภาระคาใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมมี
ขอยกเวน มีความทนทานที่ชวยใหรถสามารถทํางานไดโดย
เกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด สมรรถนะในการขับเคลื่อนที่สราง
ความมั่นใจไดวารถบรรทุกฮีโนสามารถสงพลังขับเคลื่อน
ตามรายละเอียดการออกแบบ และประสิทธิภาพการทํางาน
ที่ปลอดภัยเปนเลิศ
คุณภาพระดับโลกและความนาเชื่อถือรวมอยูในรถบรรทุก
มั่นใจวาเปนรถบรรทุกที่ไดรับการบํารุงรักษาเปนระยะๆ
และจะยังคงมอบศักยภาพที่ดีอยางตอเนื่องอีกนานนับป

เราขอหยิบยกถอยคําสั้นๆ จากประธานบริษัท, คุณ Jorge Hernan Simonetti

สามารถมองเห็นเทือกเขาแอนดีไดจากซานติเอโก

Transportes Simonetti ตั้งอยูในซานติเอโก
เมืองหลวงของประเทศชิลี

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการซอมบํารุง:

ซานติเอโก ประเทศชิลี
ฮีโนชิลีเปนผูดูแลรับผิดชอบใหการสนับสนุนแบบครบวงจรใหกับ
Simonetti และลูกคาชาวชิลีรายอื่นๆ

1: ในหองคนขับสามารถบอกเราไดวา รถบรรทุกของบริษัทคันนี้ไดรับการดูแล
เปนอยางดี 2: สามชั่วอายุ ตั้งแตปูถึงหลานชายทํางานอยูที่บริษัท 3: รถบรรทุก
ฮีโน เปนตราสินคาใหมของบริษัท

“บริษัทเราขนสงอาหารแชแข็งและผลิตภัณฑยาใหกับซูเปอรมารเก็ต รานสะดวก
ซื้อ และรานขายยาทั้งทั้งประเทศชิลี รถบรรทุกที่เราใชงานปจจุบันเปนรถบรรทุก
ของฮีโน 3 คัน “หนึ่งในนั้นซื้อในป ค.ศ. 1998, และยังคงแข็งแรง คนขับ
รถบรรทุกจากบริษัทอื่นมักเขามาหาเราตอนที่เราขับรถบรรทุกฮีโน และพูดวา
แตละเที่ยวรถบรรทุกของพวกเขาเดินทางดวยระทาง 4,000 และ 5,000 กม.
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‘มันเปนรถบรรทุกที่ดูดีมาก’
“นอกจากนี้ ยังเปนที่รูกันดีอีกวารถบรรทุกฮีโน เปนรถบรรทุกที่ไมเสียบอย
ผมรูจักคนขับขี่รถบรรทุก ซึ่งปจจุบันขับขี่รถบรรทุกคนใหมซึ่งเปนคันที่สี่แลว และ
เขาก็ทราบวาผมยังคงขับรถบรรทุกของฮีโน คันเดิมอยู เคาเคยถามผมวา
‘คุณยังไมเปลี่ยนรถบรรทุกของคุณหรือ? คุณยังคงขับขี่รถบรรทุกเกาๆ อยูหรือ?’
แตเมื่อเปรียบเทียบแลว รถฮีโนของเราไมไดเสียหายอะไร—มันยังคงดูใหม
“สําหรับรถบรรทุกคันตอไป ผมตั้งใจจะสั่งซื้อจากฮีโนอีก—แตยังไมรูเลยวา
จะสั่งซื้อเมื่อไหร เพราะรถบรรทุกคันนี้อาจจะยังคงอยูกับเราไปอีก 30 ป นั่นคือ
คุณภาพที่ฮีโนมี ถาคุณใชชิ้นสวนอะไหลแท แมกระทั่งชิ้นสวนอะไหลที่มีขนาดเล็กก็
ยังมีประสิทธิภาพมาก
“เราขับขี่รถบรรทุกฮีโน ไปทั่วประเทศชิลี และผมจะมีความสุขมากถาผมเปน
สวนหนึ่งในการโฆษณารถบรรทุกใหกับฮีโน

เทคโนโลยีของฮีโน

ฮีโนมุงมั่นที่จะดําเนิน
การตอไปเพื่อกําหนด
มาตรฐานโลกขณะที่
เราทํางานเพื่อตอบ
สนองความคาดหวัง
ของลูกคา
คุณ Kazuyuki Baba, ผูจัดการทั่วไป ฝายวิศวกรรมเครื่องยนตของฮีโน กลาววา
“ผมสามารถพูดไดอยางภูมิใจวาเทคโนโลยีของฮีโนดีที่สุดในโลก ทั้งเรื่อง
ประสิทธิภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิงลดการปลอยของเสีย และการยืดอายุการใชงาน”
อันที่จริงผลิตภัณฑของฮีโนมาพรอมกับเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเปนเรื่องที่คุณ Baba
มักหยิบยกมากลาวดวยความมั่นใจ
เครื่องยนตดีเซลที่มีประสิทธิภาพเชิงความรอนที่ดีโดยธรรมชาติ และขอดีของ
ยานพาหนะดีเซลคือ จะสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงนอยกวาเมื่อเทียบกับรถยนต
เบนซินที่มีขนาดเทากัน การบริโภคนํ้ามันเชื้อเพลิงนอยแปลวาจะปลอย CO2 นอย
ตามไปดวย เครื่องยนตดีเซลเหมาะสําหรับรถบรรทุกที่มีพลังแรง ยานพาหนะที่ตอง
ถูกใชงานมาเปนระยะเวลานาน ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของธุรกิจระบบ
โลจิสติกสทั่วโลก อยางไรก็ตาม เครื่องยนตดีเซลไดเผชิญกับความทาทายมาอยาง
ยาวนานในการลดการปลอยกาซไนโตรเจนออกไซด (NOx) และฝุนละออง (PM)
ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้คือปจจัยที่กอใหเกิดมลพิษ ทางอากาศ ในขณะที่วิศวกรสามารถลด
ปริมาณการปลอยกาซที่เปนอันตรายจากเครื่องยนตดวยเครื่องฟอกไอเสียเชิงเรง
ปฏิกิริยา 3 ทาง (three-way catalysts) กลไกประเภทนี้ตองอาศัยการทํางานของ

เครื่องยนตแบบ narrow band ของอัตราสวนผสมระหวางอากาศและเชื้อเพลิง
(air-fuel ratios) ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมสามารถใชงานไดกับเครื่องยนตดีเซลที่ทํางาน
โดยการใชอากาศสวนเกิน (excess air) ซึ่งจากผลดังที่กลาวมา ทําใหผูพัฒนา
ตองคิดคนเทคโนโลยีที่แตกตางออกไปในการลดปริมาณการปลอยกาซ NOx
และ PM ในเครื่องยนตดีเซล .
ในป ค.ศ. 2003 ฮีโนไดพัฒนาระบบ Diesel Particulate Active Reduction
(DPR) ขึ้นมา ซึ่งนับเปนครั้งแรกในโลกที่ไดมีการคิดคนการลดปริมาณการปลอย
PM ใหกับยานยนตดีเซล แตสิ่งที่ฮีโนมุงมั่นไมไดหยุดแคตรงนั้น วิธีหลักที่ใชกันใน
การลดการปลอยกาซ NOx จากยานพาหนะเพื่อธุรกิจคือ ระบบ urea SCR
(Selective Catalytic Reduction) ซึ่งอางอิงจากทฤษฎีทีวา แอมโมเนีย (NH3)
จะทําปฏิกิริยาทางเคมีกับ NOx ในการผลิตไนโตรเจนและนํ้า—เปนหลักการ
เดียวกันกับที่ใชในระบบบําบัดกาซในโรงไฟฟาที่มีระบบการดูดความรอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส (เทอรโมอิเล็กทริก) อยางไรก็ตาม ขนาดของระบบ urea SRC
ยังไมเหมาะกับรถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดกลาง นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่อง
ความยากลําบากในการใชงานในพื้นที่ที่ขาดพื้นฐานระบบขนสงแอมโมเนียเหลว
(aqueous urea) อีกดวย

กลไกของ New DPR
หองเผาไหมที่
พัฒนาขึ้นใหม

ไฮบูท VNT

ATC (After Turbo Catalyst)

ตัวเรงปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน
ขั้นตอนที่หนึ่ง

ฉีดดวยแรงดันสูงแบบ
คอมมอนเรล

EGR คลูเลอร
ที่มีความจุขนาดใหญ

วาลวเพิ่มนํ้ามันเชื้อเพลิง

DPR คลีนเนอรที่พัฒนาขึ้นใหม

ตัวเรงปฏิกิริยา
ออกซิเดชันขั้นตอนที่หนึ่ง

DPR ฟวเตอร

ฟวเตอร

ตัวเรงปฏิกิริยา
HC-SCR

เพื่อที่จะกาวขามอุปสรรคดังกลาว ฮีโนไดพัฒนาระบบ New DPR
ซึ่งเปนระบบแรกของโลกที่ใชพลังงานจากตัวยานตยนเอง (นํ้ามันดิบ
ที่มีความหนาแนนนอย) เปนตัวลดกาซ NOx และ PM โดยไมจําเปน
ตองพึ่งแอมโมเนียเหลว เทคโนโลยีในการพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยานี้ไม
เพียงแตขจัดความยุงยากในการตองหยุดรถเพื่อเติมแอมโมเนียเหลว
เทานั้น แตยังชวยเพิ่มขอไดเปรียบทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น ระบบใหมนี้
ยังมีความกะทัดรัดและนํ้าหนักเบา ซึ่งหมายความวาสามารถใชได
แมอยูภายใตขอจํากัดของพื้นที่และความหลากหลายของขนาด
รถบรรทุกไมวาจะเปนขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ซึ่งลวนแลวแต
เปนการเพิ่มมูลคาทางธุรกิจโดยรวมอยางยอดเยี่ยม
ในป ค.ศ. 2014 นวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีของระบบลดการ
ปลอยกาซดวย New DPR ของฮีโน ไดรับการยอมรับดวย 5 รางวัล
แหงเกียรติยศในญี่ปุน ไมวาจะเปนจากกระทรวงเศรษฐกิจ หรือ จาก
กระทรวงการคาและอุตสาหกรรม โดยสมาคมญี่ปุนเพื่อการสงเสริม
อุตสาหกรรมเครื่องจักร Japan Society for the Promotion of
Machine Industry
คงไมตองบอกวาเทคโนโลยีของฮีโนน้ไี มไดถูกพัฒนาขึ้นแลวเสร็จ
ภายในวันเดียว ยอนกลับไปเปนเวลา 25 ป New DPR ไดถูกเริ่มวิจัย
และพัฒนาโดยตั้งอยูบนวิสัยทัศนที่วาเครื่องยนตดีเซลในอนาคต
จําเปนตองใชเทคโนโลยีในการกระตุนการลดปริมาณการปลอย
กาซของเสีย เทคโนโลยีนี้จะไมเกิดขึ้นเลยหากไมมีการมองการณไกล
และความมุงมั่นที่จะตอสูกับความทาทายที่ยากยิ่งโดยไมหยุดยั้ง
ของฮีโน
ภารกิจตางๆ ซึ่งนับไมถวนไดดําเนินไปจนสําเร็จลุลวงดวยปรัชญาใน
การบริหารอยางมั่นใจของฮีโน นวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีการ
ประหยัดเชื้อเพลิง ประกอบไปดวย อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
แรงดันสูง Exhaust Gas Reduction (EGR) ซึ่งประสบความสําเร็จ
ในการระบายความรอนดวย EGR;
EGR วาลวที่มีความจุขนาดใหญ; และ คลัชพัดลมที่ควบคุมดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสที่ชวยลดการสูญเสียพลังงานในไดรฟพัดลม
อายุการใชงานของเครื่องยนตถูกยืดยาวออกไปโดยเทคโนโลยีเหลา
นี้ เชนเทคโนโลยีการปรับคาอุณหภูมิที่เหมาะสมของนํ้ามันเครื่องและ
นํ้าที่รวมเขากับระบบการลดการใชนํ้ามัน โดยแทจริงแลว ยังมี

ตัวเรงปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ขั้นตอนที่สอง

เทคโนโลยีอีกมากมายหลากหลายที่เราอยากจะแนะนําใหผูอานไดทําความรูจัก
และเราจะทยอยหยิบยกเรื่องราวเหลานั้นมาใสไวในฉบับตอๆ ไปของนิตยสารนี้
เราขอลาทุกทานดวยขอความจากคุณ Baba ถึงลูกคาของเราที่อยูทั่วทุกมุม
โลก:

คุณ Kazuyuki Baba

ผูจัดการทั่วไป
ฝายวิศวกรรมเครื่องยนต

“มันเปนเพียงเพราะความเชื่อมั่นของลูกคาและความคาดหวังในฮีโนวา
นักพัฒนาเครื่องยนตของเรามีความสามารถที่จะเอาชนะความทาทายตางๆ
ที่ยากลําบากได ผมเชื่อวาความตองการในการลดการปลอยมลพิษ
ประสิทธิภาพเชื้อเพลิงที่ดีขึ้น ผลลัพธที่สูงกวาเดิมและความนาเชื่อถือที่มากก
วาเดิม จะยังจะเติบโตขึ้นไปอยางตอเนื่อง และเราชาวฮีโนพรอมที่จะพยายาม
และมุงมั่นเพื่อเปนรางวัลตอบแทนใหกับความไววางใจและความคาดหวังของ
ลูกคา จงมั่นใจในสิ่งดีๆ ที่ ฮีโนจะมอบใหทุกทานไปพรอมๆ กับการกาวสูอนาคต
ดวยกัน”
ตราบใดที่ความมุงมั่นของนักพัฒนายังถูกหลอเลี้ยง เทคโนโลยีของฮีโน
จะยังคงสรางสรรคนวัตกรรมใหรุดกาวไปขางหนา

Cool Japan: บ า นเกิดของฮีโน
แฟมที่ 1: Washoku (อาหารญี่ปุน)

เอกลักษณของ Washoku

คุณคุน เคยแคไหนกับประเทศญีป่ ุ น บ า นเกิดของ Hino Motors? เราขอแนะนําหลาก
หลายแงมมุ ของวัฒนธรรมญีป่ ุ น เพือ่ พยายามให ผ ูอ า นของเรามีโอกาสไดรบั รูเ กีย่ ว
กับประเทศบ า นเกิดของเรา ในบทความแรกของเราในซีรยี น ี้ เราจะเน น ในเรือ่ งของ
อาหารญีป่ ุ น หรือทีใ่ นภาษาญีป่ ุ น เรียกวา “washoku”

1

ความหลากหลายของสวนประกอบอาหารที่สดใหม
และการใหความเคารพตอธรรมชาติที่แทจริงของพวกเขา
หมูเกาะญี่ปุนเปนแนวทอดยาวที่สวยงามจากเหนือจรดใต ประกอบ
ไปดวยความหลากหลายทางดานภูมิศาสตร มีทั้งมหาสมุทร ภูเขา
และสวนที่เปนชนบท ดวยเหตุนี้ แตละภูมิภาคจะนําความหลากหลาย
ของสวนประกอบอาหารที่เปนเอกลักษณของพื้นที่มาใชปรุงอาหาร
นอกจากนี้ เทคนิคในการเตรียมอาหาร และเครื่องมือระดับสูงยังถูก
พัฒนามาเพื่อเลือกสรรแตสวนที่ดีที่สุดของสวนประกอบอาหาร
นั้นๆ มาใชประโยชนใหไดมากที่สุด

2

อาหารที่มีความสมดุลทางโภชนาการและ
มีประโชยนตอสุขภาพ

4

ใหความสําคัญกับเทศกาลและงานเฉลิมฉลองประจําป เชน
วันหยุดปใหม
อาหารญี่ปุนไดรับการพัฒนาผานความสัมพันธอันแนนแฟนดวย
งานเทศกาลเฉลิมฉลองประจําป ในโอกาสที่ผูคนสามารถใชเวลา
รวมกัน แบงปนอาหารแกกันและกัน สิ่งเหลานี้เปนเสมือนของขวัญ
จากธรรมชาติ มื้ออาหารเหลานั้นมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางคนในครอบครัวและสังคมใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น

อาหารจะถูกนําเสนอเพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความสวยงามของธรรมชาติ
และสีสันในแตละฤดูกาล

รูปแบบการรับประทานอาหารของคนญี่ปุนซึ่งอยู
บนพื้นฐานความคิดของ “one soup and three
vegetable dishes (ซุปหนึ่งถวยกับอาหาร
ประเภทผักสามจาน)” กลาวคือเปนการใหความ
สมดุลทางโภชนาการอยางเหมาะสม นอกจากนี้
การปรุงแตง “umami (รสชาติกลมกลอม)” ไดอยาง
สรางสรรค ยังสงผลในเรื่องการควบคุมอาหาร
ลดนํ้าหนักเพราะเปนการใชไขมันจากสัตวปริมาณ
นอยมาก ชวยยืดอายุขัยของคนในทองถิ่นและ
ปองกันไมใหประชากรญี่ปุนเกิดโรคอวน
3

อาหารสามารถแสดงออกถึงความสวยงาม
ของธรรมชาติและความงดงาม
เมื่อฤดูกาลเปลี่ยน
ความสวยงามของธรรมชาติและความงดงาม
เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนจะถูกถายทอดออกมาผานทาง
อาหาร ยังเปนอีกหนึ่งเอกลักษณของอาหาร
Washoku ดอกไมและใบไมตามฤดูกาลจะถูกนํามา
ตกแตงอยูบนอาหาร และถูกเสิรฟบนจานหรืออุปกรณ
เครื่องใชที่ถูกจัดใหเขากับฤดูกาล เพื่อเปนการขอบคุณอยางสุด
ซึ้งตอชวงเวลาแหงป

ซุชิ เปนหนึ่งในอาหารจากหลัก
ของชาวญี่ปุน ทําจากอาหารทะเลสด
และขาวปรุงรสดวยนํ้าสมสายชู

ประเทศญี่ปุนเปนหมูเกาะที่มีระยะทอดยาวจากเหนือจรดใต ในหนึ่งปจะมีสี่ฤดูกาลที่
แตกตางกัน เปนดินแดนที่ไดรับพรจากพระเจา อุดมสมบูรณไปดวยธรรมชาติ อาหาร
ที่มีตนกําเนิดจากที่นี่ถูกพัฒนามานานหลายศตวรรษ แตยังคงรักษาและผูกพันกับ
ธรรมชาติ คนญี่ปุนโดยทั่วไปจะใหความเคารพกับธรรมชาติมาก และรูจักพัฒนาเทคนิค
การเตรียมอาหารที่สามารถนําประโยชนจากสวนประกอบอาหารมาใชไดเปนอยางดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องรสชาดอาหารที่สามารถลิ้มรสไดเฉพาะ “ในฤดูกาล” นั้นๆ
เทานั้น ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2013, at the 8th intergovernmental conference
held in Baku, Azerbaijan, “Washoku (อาหารญี่ปุน): วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร
แบบดั้งเดิมของญี่ปุน” ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนหนึ่งในองคประกอบของมรดกทาง

วัฒนธรรมที่จับตองไมไดโดยองคกรยูเนสโก (UNESCO) the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization. ในการตัดสินของยูเนสโก
(UNESCO) ไดระบุวา “Washoku (อาหารญี่ปุน) มีความเกี่ยวของกับจิตวิญญาณ
ที่สําคัญในการเคารพธรรมชาติ และถูกถายทอดเปนขนบธรรมเนียมประเพณีทางสังคม
แบบดั้งเดิมจากรุนสูรุน”
ดังนั้น มีอะไรพิเศษเฉพาะใน washoku? ไดรับการอธิบายไวอยางละเอียดในขอมูล
อางอิงที่รัฐบาลญี่ปุนไดทําไวในการประยุกตใชสถานะมรดกทางวัฒนธรรมที่ไมมีตัวตน
และเราขอหยิบยกมากลาวไวในที่นี่

(ขอความขางตนถูกตัดตอนมาจากเว็บไซตกรมปาไมและประมง
กระทรวงเกษตร)

ความพิเศษของสวนประกอบอาหารในแตละฤดูกาลถูกดึงออก
มาดวยความคิดคํานึงอยางพิถีพิถันเพื่อใหไดความสมดุล
ที่เหมาะสมทางโภชนาการ และความเอาใจใสซึ่งนําไปสูสุนทรีย
ทางศิลปะและจิตวิญญาณซึ่งรักในการเชื่อมตอความสัมพันธ
ในสังคมและครอบครัวอยางแนนแฟนซึ่งเห็นไดจากการแบงปน
อาหารรวมกัน… จะดูเปนการกลาวเกินจริงไปหรือไม หากจะ
พูดวาการใหคํามั่นของฮีโนในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ
ซึ่งเหมาะสมกับแตละภูมิภาคในโลก มีพื้นฐานปจจัยสําคัญเชน
เดียวกับจิตวิญญาณในการพยายามสรางสรรคอาหารที่ดี
ที่สุดออกมา?

“Katsura muki” เปนวิธีการหั่น daikon (หัวไชเทาญี่ปุน) โดยไมเคลื่อนยายใบมีด แตจะ
หมุน daikon สวนทางกับใบมีดแทน หัวหนาพอครัวที่มีความชํานาญสามารถหั่น daikon
ไดบางมากและไมทําลายเนื้อของมัน

เทคนิคการขับขี่อยางปลอดภัย

ฮีโน

1

เทคนิคการขับขี่เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณที่อันตราย:

คุณ Akhilesh Chauhan
ผูจัดการฝายการเงิน,
Coca-Cola and Co., ประเทศเยเมน

“บริษัทเราเปนสาขาหนึ่งของ Coca-Cola International เราผลิตและจําหนายผลิตภัณฑหลากหลายของCoca-Cola มี
primarily Coca-Cola, Fanta และ Sprite เราครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศเยเมน และมีศูนยกระจายสินคาในเมืองหลักๆ
ของเยเมน เราใชงานรถบรรทุกเกือบ 100 คันที่ศูนยกระจายสินคานี้ ในจํานวนนี้มีรถบรรทุกฮีโน500 อยู 18 คันและ
รถบรรทุกฮีโน300 Series ปจจุบันเรากําลังสั่งซื้อรถบรรทุกเพิ่มขึ้นอีก 19 คัน ดังนั้นเราจะมีรถบรรทุกฮีโน ทั้งหมด 37 คัน
ในกองทัพรถบรรทุกของเรา รถบรรทุกของเรามีหลายยี่หอ แตสัดสวนของรถบรรทุกฮีโน จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วัตถุประสงค
แรกที่เราซื้อรถบรรทุกฮีโน คือ เราอยากทราบวาจะเหมาะกับการใชงานเมื่อเปรียบเทียบกับรถบรรทุกจากผูผลิตอื่นอยางไร
หลังจากนั้นหนึ่งป เราเห็นไดชัดเจนวา เปนรถบรรทุกที่มีคุณภาพเหนือรถบรรทุกยี่หออื่น มันมีประสิทธิภาพในการ
ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง และมีสมรรถภาพในการขับเคลื่อนบนพื้นถนน นอกจากนี้ ยังงายตอการดูแลรักษา และเราพอใจ
กับบริการหลังการขายที่มาพรอมกับรถบรรทุก โดยเฉพาะอยางยิ่งเราสามารถที่จะพูดคุยโดยตรงกับสมาชิกในทีมที่
Sana’a Hino บริษัทตัวแทนจําหนายของเรา ถงคุณมองไปรอบๆ มาตรฐานอุตสาหกรรมในตลาดเยเมน ฮีโนมีบริการที่
เหนือกวาเจาอื่นๆ ที่มีอยูที่นี่ และเพราะรถบรรทุกฮีโน มีประสิทธิภาพมากทั้งในแงของการประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและคา
บํารุงรักษา จึงมีภาพลักษณที่ดีในเรื่องผลกําไรโดยรวมทั้งหมดของบริษัทเรา นอกจากนี้ สิ่งที่ผมตองนําเสนอก็คือ ชิ้นสวน
อะไหลของมันที่มีความแข็งแรงคงทนมาก”

ความคิดเห็นจากเจาของรถ

รักษาระยะหางที่ดีเพื่อปองกันการชนทาย
รถบรรทุกมีบทบาทสําคัญในการขนสง หนึ่งในความรับผิดชอบตอสังคมของคนขับขี่รถบรรทุกคือการหลีกเลี่ยงการกอใหเกิดอุบัติเหตุและการขับขี่อยางปลอดภัย
อยางตอเนื่อง ความหวังของเราคือการมีสวนรวมใหมากที่สุดเทาที่เปนไปไดเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของคุณ นี่คือเหตุผลที่เราจะนําเสนอ “เทคนิคพื้นฐาน
เพื่อการขับขี่อยางปลอดภัย” ซึ่งจะเริ่มในฉบับนี้

สมมติวาคุณกําลังขับรถบรรทุกบนถนนทางสองเลน ซึ่งมีรถยนต
โดยสารวิ่งอยูขางหนารถคุณ และมีรถบรรทุกขนาดใหญวิ่งอยูขางหนา
รถยนตโดยสารอีกที ในบางระยะทาง คุณจะเห็นทางเขาอุโมงคอยู
ขางหนาคุณ ในสถานการณเชนนี้ ลักษณะอันตรายแบบไหนที่คุณ
สามารถลวงรูได?

เพราะคนขับรถบรรทุกมีวิสัยทัศนการมองเห็นโดยรอบไดดีกวา พวกเขา
จึงไมรักษาระยะหางกับรถที่วิ่งอยูขางหนารถของพวกเขา ยิ่งไปกวานั้น
เมื่อมีรถบรรทุกขนาดใหญวิ่งอยูขางหนา ความสนใจของพวกเขาไปอยูที่
รถบรรทุกขนาดใหญและพวกเขาจะคอยๆ ขับเอียงเขาไปหารถยนต
โดยสารที่ละนิดๆ ถาพวกเขาขับรถเขาใกลรถยนตโดยสารที่อยูขางหนา

นี่คือขอมูลบางอยางสวนจากประเทศญี่ปุนสําหรับป ค.ศ. 2013 ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาประมาณ 50% ของอุบัติเหตุเกิดจากการพุงชนทายรถ
ของยานพาหนะขนสงสินคาขนาดใหญและขนาดกลาง ถาดูตาราง 1
จะเห็นตัวเลขที่อยูในระดับสูงเมื่อเทียบกับรถยนตโดยสาร ตาราง 2
แสดงใหเราทราบถึงอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุชนทายทั้งหมด
อัตราการเกิดอุบัติเหตุชนทายมีความสัมพันธกับยานพาหนะขนสง
สินคาขนาดใหญและขนาดกลาง ซึ่งทําใหเกิดการสูญเสียชีวิตเปน 10
เทา ซึ่งสูงกวาอัตราการเกิดอุบัติเหตุชนทายของรถยนตโดยสาร
แสดงใหเห็นชัดเจนวาอุบัติเหตุการชนทายที่เกิดจากยานพาหนะขนสง
สินคาขนาดใหญและขนาดกลางสามารถนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุราย
แรงได นี้ไมไดเปนเพียงเรื่องที่เกิดขึ้นจากแดนไกล แตโศกนาฏกรรมที่
เกิดจากการชนทายอาจเกิดขึ้นไดในประเทศของคุณเชนเดียวกัน
ในขณะที่คุณขับขี่รถ พยายามทิ้งระยะหางใหมากพอและคอยระวัง
สังเกตพฤติกรรมการขับขี่ของรถที่วิ่งอยูขางหนาคุณ ซึ่งเปนเรื่องที่
ทําไดไมยาก เราหวังวาคุณคงจะเริ่มใหความสนใจกับการขับขี่อยาง
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตั้งแตวันนี้ เพื่อที่คุณสามารถสงมอบงานที่มี
ประสิทธิภาพดีที่สุดของคุณได

มากเกินไป เมื่อรถยนตโดยสารที่อยูขางหนาชะลอความเร็วลงกระทันหัน
และถาคนขับรถบรรทุกสังเกตุเห็นชาเกินไป อุบัติเหตุพุงชนทายรถก็จะ
เกิดขึ้นได นอกจากนี้ ยังอาจเกิดขึ้นไดในอุโมงคที่มืดหรือวัสัยทัศนการ
มองเห็นที่แคบของผูขับขี่ เมื่ออยูภายในอุโมงค ผูขับขี่สวนใหญมักจะเอา
เทาออกจากที่เหยียบคันเรงและชะลอความเร็วลง ในทางกลับกัน จะสราง
ความแออัดของเสนทาง ซึ่งถาผูขับขี่ไมทันสังเกตุอาจจะทําใหเกิด
อุบัติเหตุพุงชนทายรถได
คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายเหลานี้ไดอยางไร? สิ่งแรกที่ตองจําไว
ขึ้นใจเสมอคือการเพิ่มระยะหางระหวางรถคุณและรถที่อยูขางหนาคุณ
อยาละสายตาจากถนน ถาทําเชนนี้ได แมรถที่อยูขางหนาคุณจะลด
ความเร็วลงหรือหยุดรถกระทันหัน คุณจะมีโอกาสหลุดพนจากอุบัติเหตุ
พุงชนไดดีกวา นอกจากนี้ คุณตองจําไวขึ้นใจอยูเสมอวารถที่อยูขางหนา
คุณจะชะลอตัว
ลงเมื่ออยูใน
รถบรรทุกคุณ
อุโมงค

Coca-Cola and Co., ประเทศเยเมน

การดําเนินงานดานบริการของฮีโน
ในประเทศเยเมนเหนือกวาเจาอื่น

อุโมงค

ตาราง 1: อุบัติเหตุแยกตามประเภทและคูกรณี (ยานพาหนะขนสงสินคาขนาดใหญและ
ขนาดกลาง รถยนตโดยสาร) จํานวนอุบัติเหตุ (ป ค.ศ. 2012)
รถยนตโดยสาร
จํานวน
อุบัติเหตุ
ยานพาหนะกับคน
ชนหนา
ชนทาย
ยาน
พาหนะ ปะทะชนที่หัวมุม
กับ
ขณะเลี้ยวขวา
ยาน
พาหนะ ขณะเลี้ยวซาย
อื่นๆ
ยานพหานะอยางเดียว
รถไฟ
ทั้งหมด

อัตรารอยละของ
อุบัติเหตุทั้งหมด

ยานพาหนะขนสงสินคา
ขนาดใหญและขนาดกลาง
จํานวน อัตรารอยละของ
อุบัติเหตุ อุบัติเหตุทั้งหมด

30,694

9.5%

1,514

6,342

2.0%

378

1.6%

116,739

36.2%

12,162

50.4%

79,769

24.7%

2,483

10.3%

29,173

9.0%

1,307

5.4%

16,834

5.2%

1,422

5.9%

36,222

11.2%

4,530

18.8%

6,954

2.2%

358

1.5%

15

0.0%

0

0.0%

322,742

100.0%

24,154

100.0%

ตาราง 2: อัตราการเกิดอุบัติเหตุชนทายถึงแกชีวิต (ป ค.ศ. 2012)
จํานวนผูเสียชีวิต จํานวนอุบัติเหตุ อัตรารอยละ
จากการชนทาย การชนทาย
ยานพาหนะขนสง
สินคาขนาดใหญ
และขนาดกลาง
รถยนตโดยสาร

ปจจุบันที่บริษทมีรถบรรทุกฮีโน ไวใชงานอยู 18 คัน และจํานวนรถบรรทุกฮีโน จะยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกๆ ป

87

12,162

0.72%

70

116,739

0.06%

6.3%

*ขอมูลอางอิง
สําหรับประเทศญี่ปุน
ศูนยเอกสารวิเคราะห
อุบัติเหตุป ค.ศ. 2013

“ฮีโนมีชื่อเสียงและเปนที่รูจัก
เปนอยางดีในประเทศเยเมนเปน
เวลาหลายป เราไดยินวา
รถบรรทุกฮีโน ที่ซื้อในป ค.ศ.
1970 ยังคงใชงานไดดี ผมมี
หนาที่ดูแลรับผิดชอบรถยนต
และรถบรรทุกทั้งหมดที่ใชอยูใน
บริษัท และผมไดยินประโยชน
ตางๆ ของรถบรรทุกฮีโน กอน
ที่เราจะเริ่มซื้อมาใช นอกจากนี้
ผมยังทราบวา AMTC อยูใน
ความดูแลของบริการหลังการ
ขายของฮีโน บริษัท Toyota มี
สาขาใหบริการมากมายทั่วทั้ง
ประเทศเยเมน
ประ
และเพราะธุรกิจของเราครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศเยเมน จึง
เปนขอไดเปรียบสําหรับเราที่สามารถเขาถึงสาขาใหบริการในพื้นที่ตางๆ ของ
ประเทศ
ประ มีอยูครั้งหนึ่ง เราไดเริ่มใชงานรถบรรทุกฮีโน จริง ผมรูสึกไดถึงความ
เกินคาด มีเครื่องยนตที่ทรงพลัง และยังมีประสิทธิภาพในการประหยัดนํ้ามัน

คุณ Raidan al Hakimi /
ผูจัดการเกี่ยวกับรถบรรทุก

รถบรรทุกฮีโน สีแดงของบริษัทเราเปนที่คุณตาในเมือง

เชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังมอบบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม และไมวาจะเกิดปญหา
อะไรก็ตามเจาหนาที่จะจัดการกับปญหาใหทันที ดังนั้น ในอนาคตเราตั้งใจจะซื้อ
รถบรรทุกฮีโน มาใชงานเพิ่มขึ้น และเราหวังที่จะสรางความสัมพันธที่ดีกับฮีโน”

คุณ Saleh Kamel / ผูขับขี่
“รถบรรทุกฮีโน ยอดเยี่ยมมาก
มันเปนรถบรรทุกที่ดีที่สุดที่ผมเคย
ขับมาตั้งแตอดีต ยอดเยี่ยมทั้ง
ประสิทธิภาพในการบรรทุกและ
สมรรถนะในการขับเคลื่อนบนถนน
ยอดเยี่ยมในทุกๆ ดาน ผมสามารถ
บอกไดวา ผมยังนึกไมออกเลยวาผม
เคยเปนทุกขกับเรื่องอะไรบางในการ
ขับขี่ ผมสนุกมากกับประสบการณ
ทั้งหมดในการขับขี่มัน”

ฮีโน

ความคิดเห็นจากเจาของรถ

2

Ozone, ประเทศโมร็อกโก

“ฮีโนคือเคล็ดลับแหง
ความสําเร็จของเรา”
กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 2010 Ozone ดําเนินงานใน 25 พื้นที่ทั่วประเทศโมร็อกโกและ
ปจจุบันมีพนักงานมากกวา 3,200 คน ครั้งแรกที่ Ozone ซื้อรถบรรทุกฮีโน ใน
ป ค.ศ.2011 Ozone เลือกรถบรรทุกฮีโน แบบแบกรับนํ้าหนัก 3.5- และ 5.5-ตัน ภาย
หลัง Ozone ไดเริ่มนํารถบรรทุกฮีโน แบบแบกรับนํ้าหนัก 8.5-ตัน เขามาใชดวยเชน
กัน และภายในไมกี่เดือน กองทัพรถบรรทุกฮีโน ของ Ozone มีจํานวน
เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 30 คนจากจํานวนกอบทัพรถบรรทุกที่มีอยูทั้งหมด 500 คัน
ในความเปนจริง Ozone ไมเคยคิดวาผูผลิตรายอื่นๆ จะนํารถบรรทุกแบบแบกรับ
นํ้าหนัก 3.5- ถึง 8.5-ตันมาใชงาน
ความไดเปรียบที่ยอดเยี่ยม
มีคําวิจารณที่แนชัดเจนเกี่ยวกับรถบรรทุก: คุณ Aziz Badraoui, CEO ของ Ozone
วิจารณวา “รถบรรทุกฮีโน แบบแบกรับนํ้าหนัก 3.5- และ 5.5-ตัน มีสมรรถนะสูงบน
พื้นที่แคบๆ ซึ่งรถบรรทุกขนาดใหญสูไมได เชนใน Fez ของ Medina ที่เราปฏิบัติงาน
อยู” สวนรถบรรทุกฮีโน แบบแบกรับนํ้าหนัก 8.5-ตัน ก็มีขอไดขอดีเชนเดียวกัน:
“รถบรรทุกฮีโน แบบแบกรับนํ้าหนัก 8.5-ตัน สามารถบรรทุกขยะไดถึง 5-6 ลูกบาศก
เมตร ถือเปนความสามารถในการแบกรับนํ้าหนักที่นาทึ่งมาก”
คําชื่นชมของคุณ Badraoui สะทอนใหเห็นถึงความแข็งแกรงทนทานของรถบรรทุก
ฮีโน นอกเหนือจากความสามารถในการบรรทุกนํ้าหนักไดมาก รถบรรทุกฮีโน
ไดผานบทพิสูจนและไดรับความนาเชื่อถือเมื่อตองเผชิญกับความทาทายตางๆ
มากมาย: “รถบรรทุกของเราสรางขึ้นมาเพื่อรองรับสภาวะที่รุนแรงหนักหนวงอยูเปน
ประจํา ซึ่งสามารถวิ่งไดบนถนนที่มีพื้นผิวไมสมํ่าเสมอ หรือแมแตในชวงที่เครื่องยนต
ทํางานไมปกติ อยางไรก็ตาม แมภายใตเงื่อนไขทดสอบความอดทนเหลานี้ ผลิต
ภัณฑของฮีโนยังคงมีประสิทธิภาพสูง” คุณ Badraoui ไดหยิบยกตัวอยางเกี่ยวกับ

Ozone, คือกลุมใหบริการทําความสะอาด
และเก็บขยะชั้นนําและของเสียกลุมบริการ
เก็บในประเทศโมร็อกโก ใชรถบรรทุกฮีโน
ตั้งแตป ค.ศ. 2011 Ozone พอใจ 100
เปอรเซ็นตกับสิทธิประโยชนตางๆ
มากมายที่ฮีโนไดนําเสนอ

ความทนทานอันนาทึ่งของชุดเฟองเกียรในรถบรรทุกฮีโน: สามปแลวที่ Ozone ยังไม
เคยเปลี่ยนชุดเฟองเกียรอิสระของรถบรรทุกฮีโนเลย
เพิกเฉยไมไดกับการออกแบบ!
นอกเหนือจากความแขงแกรง ผลิตภัณฑของฮีโนยังโดดเดนในเรื่องรูปลักษณภายนอก
ที่สามารถมองเห็นได คุณ Badrui วิจารณวา “การออกแบบดูเหมือนจะเปนเรื่อง
สําคัญอันดับสองสําหรับรถบรรทุกเก็บขยะ” “แตตอนเราประมูลราคาในการทําสัญญา
การใหบริการ ทุกองคประกอบลวนมีความสําคัญตอการสรางความมั่นใจในความ
สําเร็จ และเมื่อเราเนนรูปลักษณภายนอกที่สามารถมองเห็นไดของรถบรรทุกฮีโน ใน
การประมูลราคาของเรา เปนที่แนนอนวาเราไดรับการสนับสนุนอยางทวมทน”
ฮีโน: ความหมายที่แทจริงของการใหบริการลูกคา
ความทนทานและการออกแบบอาจจะเปนสิ่งสําคัญตอขีดความสามารถของรถบรรทุก
แตสิ่งเหลานี้ไมสามารถรับประกันไดวาจะไดรับความไววางใจจากลูกคา สิ่งที่ทําให
Ozone เชื่อใจในตราสินคาคือ คุณภาพในการใหบริการ จากคําบอกเหลาของคุณ
Badraoui “เราพอใจกับเงื่อนไขการสงมอบรถบรรทุกมาก และยังประทับใจกับความ
พรอมและและเงื่อนไขการจัดสงชิ้นสวนอะไหลอีกดวย สัญญาการบํารุงรักษาที่เราทํา
กับตัวแทนจําหนายฮีโนในสวนภูมิภาคสรางความไดเปรียบทางดานตนทุนที่นาพอใจให
กับเรา และไดรับการบริการที่ดีในเขตพื้นที่ใหบริการของฮีโนทั่วประเทศโมร็อกโก” ชาง
ซอมเครื่องยนตของ Ozone ยังไดรับประโยชนจากการฝกอบรมการใหบริการโดย
ตัวแทนจําหนายฮีโนชวยให Ozone สามารถบํารุงรักษายานพาหนะใหอยูในสภาพดี
เยี่ยม Ozone ยังไดรับการฝกอบรมเทคนิคการขับขี่อยางปลอดภัยและการขับขี่ให
ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงจากตัวแทนจําหนายฮีโนในภูมิภาค โปรแกรมการฝกอบรม
ทั้งหมดนี้ จะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพของนํ้ามันเชื้อเพลิงและลดภาระคาใชจาย
เกี่ยวกับยางรถได
เพิ่มความสามารถในการแขงขัน
จุดแข็งของฮีโนชวยสรางขอไดเปรียบทางการแขงขันที่ยิ่งใหญใหกับ Ozone: คุณ
Badraoui กลาววา “ยานพาหนะเหลานี้ทําใหเรามีความคลองตัวเรื่องตนทุนในการจัด
ซื้อและการทํางานมากขึ้น ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ก็ชวยพัฒนาความสามารถในการแขงขัน
ทางการประมูล และการรับประกันความพึงพอใจของลูกคา” “แทจริงแลว ผลประโยชน
ที่เราไดรับจากรถบรรทุกฮีโน นั้นมีมหาศาล ซึ่งสามารถอธิบายไดโดยตรงดวยความ
สําเร็จของเราจากการประมูลราคาหลายๆ ครั้ง” ในการสรุป เขากลาววา “ฮีโน คือ
เคล็ดลับแหงความสําเร็จอของเรา”

คุณ Aziz Badraoui
CEO ของ Ozone, ประเทศโมร็อกโก

มีขอสงสัยเล็กนอยวาความสําเร็จนี้ไดกระตุนใหคูแขงของ Ozone เกิดความอิจฉา และ
ลูกคาบางสวนไดเลียนแบบเคล็ดลับของ Ozone ดวยการเปลี่ยนมาใชรถบรรทุกของ
ฮีโน แตคุณ Badraoui ดูเหมือนไมไดแครกับสิ่งนั้น: “นั่นเปนสิ่งที่ดีสําหรับฮีโนเพราะ
เปนตราสินคาที่โดดเดน สมควรไดรับสําเร็จในทุกดาน”

ฮีโน

ความคิดเห็นจากเจาของรถ
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แคนาดา เมืองแหงการหลับไหล

รถบรรทุกฮีโนคือรถบรรทุก
ที่ตองการเพื่อการขับขี่
“มีชุมสายใหบริการบนทองถนนเพื่อกองทัพรถบรรทุกฮีโนของเรา นอกจาก
จํานวนชุมสายใหบริการแลว ยังเปนรถบรรทุกที่มีความนาเชื่อถือและประหยัด
นํ้ามันเชื้อเพลิงที่เหนือกวา

แคนนาดา เมืองแหงการหลับไหลนี้ ใชเฉพาะแตรถบรรทุกของฮีโน และไดซื้อรถ
บรรทุกฮีโน ที่มีหองคนขับแบบดั้งเดิมกวา 40 คันไวใชงานในระดับประเทศ ผมรัก
รถบรรทุกเหลานี้ ผมไดวางมาตรฐานกองทัพรถบรรทุกทั้งหมดไวทั้งสองดาน
ของชายแดน
เมื่อเร็วๆ นี้ มีการซื้อรถบรรทุกสําหรับใชที่สํานักงานภูมิภาคตะวันตก ชวงแรก
ผูขับขี่ยังไมคุนเคยกับผลิตภัณฑใหมๆ ของฮีโน แตขณะนี้กลายเปนรถบรรทุกอัน
เปนที่ตองการเพื่อการขับขี่ จากมุมมองดานความปลอดภัย ผูขับขี่ของเรา
รายงานวามีมุมมองกระจกปรับจุดตาบอดและมุมมองแบบพาโนรามาในหองคน
ขับ และมีที่นั่งคนขับที่นั่งสบายและกวางขวางพอที่จะรองรับผูขับขี่ไดทุกขนาด
ผมมั่นใจวากองทัพของรถบรรทุกฮีโน ระดับชาติของเราเปนตัวเลือก
ที่สมบูรณแบบเพื่อความตองการทางธุรกิจในประเทศแคนาดา เมืองแหงการ
หลับไหล ผมภูมิใจนําเสนอรถบรรทุกฮีโน ใหกับทุกๆ คน”

คุณ Dave Atkinson
ผูจัดการฝายปฏิบัติการ, ฝงตะวันออกของประเทศแคนาดา

เรื่องราวเบื้องหลังการซอมบํารุง

สิ่งสําคัญเพื่อการ
ขับขี่รถบรรทุกใน
สภาพแวดลอม
ที่เปนทะเลทราย
คุณ Takeshi Kumeda

อดีตผูจัดการ, กลุมตะวันออกกลาง ยุโรป และ แอฟริกา
ฝายใหบริการในตางประเทศ แผนกใหบริการรับภูมิภาค

“รถบรรทุกที่ถูกใชงานในเขตทะเลทรายในตะวันออกกลางจะตองเจอกับอนุภาค
ของทรายซึ่งมีขนาดเล็กมากจนสามารถติดอยูตามรองรอยนิ้วมือของคุณไดเลย
ทีเดียว อนุภาคที่เล็กละเอียดของผงทรายเหลานี้สามารถถูกดูดเขาไปผานทอไอเสีย
ของรถบรรทุกและอุดตันที่บริเวณไสกรองอากาศ ไสกรองอากาศที่ถูกอุดตันจะลด
ระดับการไหลเวียนของอากาศภายในเครื่องยนต ซึ่งไมเพียงแตจะลดประสิทธิภาพ
ของเชื้อเพลิงและกําลังขับเคลื่อนของเครื่องยนต แตยังเพิ่มปริมาณการปลอยควัน
ดําออกมาอีกดวย หากปลอยทิ้งไวโดยไมมีการตรวจสอบ อาจจะกอใหเกิดความ
เสียหายถาวรกับเครื่องยนตไดในที่สุด และการทําความสะอาดหรือเปลี่ยนไสกรอง
ตามความจําเปน จะชวยปองกันการเสียหายหรือเสื่อมสภาพของเครื่องยนตกอน
การสิ้นอายุขัย และยังชวยยืดอายุการใชงานใหกับยานพาหนะของคุณอีกดวย”
“ในระหวางที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในตะวันออกกลาง หนาที่หลักของผม
คือ ดูแลรับผิดชอบในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โอมานและซาอุดีอาระเบีย
ซึ่งเปนประเทศที่ทรายมีความชื้น เนื่องจากพื้นที่ทะเลทรายอยูใกลกับบริเวณชายฝง

ตองการผูอานเขารวมประกวด!

นั่นหมายความวาเมื่อขับรถบรรทุกเขาไปในเขตพื้นที่เหลานี้ ทรายชื้นใตยางลอ
ของรถบรรทุกจะเปนรองลึกที่สงผลใหพื้นผิวถนนเปนลูกคลื่นลอนลาด
รถบรรทุกที่ขับเคลื่อนอยูบนพื้นผิวถนนลักษณะแบบนี้ในระยะเวลานานๆ จะเกิด
ปญหารถหยุดชะงักได การขับขี่บนถนนลักษณะแบบนี้ในระยะเวลานานๆ ยังอาจ
กอใหเกิดความเสียหายกับยางลอรถของคุณได กลาวคือผูประกอบการ
รถบรรทุกสามารถลดปญหาการหยุดชะงักและความเสียหายของยางลอ
รถบรรทุกไดดวยการบํารุงรักษาประจําวันและบํารุงรักษาเปนระยะๆ รวมทั้งการ
ฝกฝนการขับขี่ที่เหมาะสมซึ่งมีแนะนําไวในคูมือการใชงานของผูใชรถ”
“สภาพแวดลอมที่เปนทะเลทรายเปนสภาพแวดลอมที่โหดรายมากสําหรับ
รถบรรทุก แตรถบรรทุกฮีโน ไดรับการออกแบบโดยคํานึงถึงในเรื่องคุณภาพ
จึงสามารถแสดงศักยภาพแมภายใตสภาวะเงื่อนไขที่โหดรายเหลานี้ ผมมั่นใจ
วาการบํารุงรักษาอยางเหมาะสมอยูเปนประจําทุกวันจะชวยใหรถบรรทุกฮีโน
สามารถตอบสนองความคาดหวังของคุณไดอยางตอเนื่อง”

กรุณาสงไฟลผลงานภาพถายของคุณไปที่
marketing@hino.co.jp

เราจะเปดตัวการประกวดผลงานภาพถายใน HINO Cares ฉบับหนา
ผูอานจะถูกเชิญใหสงผลงานภาพถายตามหัวขอเรื่องที่ถูกกําหนดขึ้น

* ไฟลตองมีขนาดไมเกิน 10MB
สําหรับผูที่จัดสงทางไปรษณีย กรุณาสงผลงาน
ภาพถายของคุณไปยังที่อยูดังตอไปนี้:

สําหรับหัวขอเรื่อง มีชื่อวา “My Favorite Road (ถนนสายที่ฉันชื่นชอบ)”
กรุณาสงผลงานภาพถายของคุณ พรอมบอกเหตุผลวาทําไมคุณถึงชื่นชอบ
ถนนสายนี้เปนพิเศษ ผูชนะเลิศจะไดรับรางวัลเปนของขวัญชิ้นเล็ก
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และนามสกุลของคุณ ที่อยู เบอรโทรศัพท
ที่อยูอีเมล และแสดงความคิดเห็นสั้นๆ
เกี่ยวกับรถบรรทุกของคุณ

หวังวาจะไดมีโอกาส
ไดเห็นภาพถายของคุณ!

To read HINO Cares magazines online,
scan this QR code using your smartphone or access

Hino Motors, Ltd.
3-1-1 Hinodai, Hino-shi, Tokyo, 191-8660, Japan

Global Site: http://www.hino-global.com

http://www.hino-global.com/about_us/hino_magazines/

©Hino Motors, Ltd. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
copied or transmitted in any form or by any means.

Printed in Japan

