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คุณ Jorge Hernan Simonetti 
ประธานบริษัทรุ�นท่ีสอง

กรณีศึกษาเก่ียวกับการซ �อมบํารุง: 
ซานติเอโก ประเทศชิลี

Transportes Simonetti ในประเทศชิลี เป�นเจ�าของรถบรรทุกฮีโน� ที่รู�วิธีใช�
ประโยชน�สูงสุดจากรถบรรทุกเพราะว�ามีการตรวจสอบประจําวัน รวมถึง
นโยบายของบริษัทในการเปล่ียนอะไหล�ที่เป�นของแท�เท�าน้ัน รถบรรทุกคันหนึ่ง
ผ�านการใช�งานมาแล�ว 1.12 ล�านกิโลเมตรตามท่ีปรากฎบนมาตรวัดระยะทาง
ในช�วงที่รถเข�ารับการยกเคร่ืองยนต�ใหม�—และรถยังคงอยู�ในสภาพท่ีแข็งแรงอยู� 
เน่ืองจากได�รับการบํารุงรักษาเป�นอย�างดี และยังไม�มีความจําเป�นท่ีจะต�องเปล่ียน
คาร�บูเรเตอร�แต�อย�างใด 

เราขอหยิบยกถ�อยคําส้ันๆ จากประธานบริษัท, คุณ Jorge Hernan Simonetti

“บริษัทเราขนส�งอาหารแช�แข็งและผลิตภัณฑ�ยาให�กับซูเปอร�มาร�เก็ต ร�านสะดวก
ซ้ือ และร�านขายยาท้ังท้ังประเทศชิลี รถบรรทุกท่ีเราใช�งานป�จจุบันเป�นรถบรรทุก
ของฮีโน� 3 คัน “หนึ่งในน้ันซ้ือในป� ค.ศ. 1998, และยังคงแข็งแรง คนขับ
รถบรรทุกจากบริษัทอื่นมักเข�ามาหาเราตอนท่ีเราขับรถบรรทุกฮีโน� และพูดว�า 

‘มันเป�นรถบรรทุกท่ีดูดีมาก’

“นอกจากน้ี ยังเป�นท่ีรู�กันดีอีกว�ารถบรรทุกฮีโน� เป�นรถบรรทุกท่ีไม�เสียบ�อย 
ผมรู�จักคนขับข่ีรถบรรทุก ซ่ึงป�จจุบันขับข่ีรถบรรทุกคนใหม�ซ่ึงเป�นคันท่ีส่ีแล�ว และ
เขาก็ทราบว�าผมยังคงขับรถบรรทุกของฮีโน� คันเดิมอยู� เค�าเคยถามผมว�า 
‘คุณยังไม�เปล่ียนรถบรรทุกของคุณหรือ? คุณยังคงขับข่ีรถบรรทุกเก�าๆ อยู�หรือ?’ 
แต�เม่ือเปรียบเทียบแล�ว รถฮีโน�ของเราไม�ได�เสียหายอะไร—มันยังคงดูใหม� 
“สําหรับรถบรรทุกคันต�อไป ผมต้ังใจจะส่ังซ้ือจากฮีโน�อีก—แต�ยังไม�รู�เลยว�า
จะส่ังซ้ือเม่ือไหร� เพราะรถบรรทุกคันน้ีอาจจะยังคงอยู�กับเราไปอีก 30 ป� นั่นคือ
คุณภาพท่ีฮีโน�มี ถ�าคุณใช�ช้ินส�วนอะไหล�แท� แม�กระท่ังช้ินส�วนอะไหล�ที่มีขนาดเล็กก็
ยังมีประสิทธิภาพมาก 

“เราขับข่ีรถบรรทุกฮีโน� ไปท่ัวประเทศชิลี และผมจะมีความสุขมากถ�าผมเป�น
ส�วนหนึ่งในการโฆษณารถบรรทุกให�กับฮีโน�

แต�ละเท่ียวรถบรรทุกของพวกเขาเดินทางด�วยระทาง 4,000 และ 5,000 กม.

ฮีโน�ชิลีเป�นผู�ดูแลรับผิดชอบให�การสนับสนุนแบบครบวงจรให�กับ 
Simonetti และลูกค�าชาวชิลีรายอ่ืนๆ 

รถบรรทุกกระดูกสันหลังของโลกจิสติกส�, เป�นตัวแทน 
“สินทรัพย�ที่มีชีวิต” ให�กับลูกค�าของเราได�อย�างแม�นยํา 
ด�วยเหตุนี้รถบรรทุกทุกคันต�องรับประกันได�ว�ามีคุณภาพท่ีได�
มาตรฐานอย�างสมบูรณ�แบบตรงตามความคาดหวังของ
ลูกค�า  รถบรรทุกต�องเป�นรถท่ีประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง 
และช�วยลดภาระค�าใช�จ�ายได�อย�างมีประสิทธิภาพโดยไม�มี
ข�อยกเว�น มีความทนทานท่ีช�วยให�รถสามารถทํางานได�โดย
เกิดข�อผิดพลาดน�อยที่สุด สมรรถนะในการขับเคล่ือนที่สร�าง
ความม่ันใจได�ว�ารถบรรทุกฮีโน�สามารถส�งพลังขับเคล่ือน
ตามรายละเอียดการออกแบบ และประสิทธิภาพการทํางาน
ที่ปลอดภัยเป�นเลิศ 

คุณภาพระดับโลกและความน�าเช่ือถือรวมอยู�ในรถบรรทุก 
มั่นใจว�าเป�นรถบรรทุกท่ีได�รับการบํารุงรักษาเป�นระยะๆ 
และจะยังคงมอบศักยภาพท่ีดีอย�างต�อเน่ืองอีกนานนับป�

ตราบใดท่ีมีการตรวจสอบ
ประจําวันและบํารุงรักษาอยู�
เป�นระยะๆ รถบรรทุกฮีโน� 
จะยังคงตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกค�าเรา
ได�อย�างต�อเน่ือง

Transportes Simonetti ต้ังอยู�ในซานติเอโก 
เมืองหลวงของประเทศชิลี

สามารถมองเห็นเทือกเขาแอนดีได�จากซานติเอโก



เทคโนโลยีของฮีโน�

คุณ Kazuyuki Baba, ผู�จัดการท่ัวไป ฝ�ายวิศวกรรมเคร่ืองยนต�ของฮีโน� กล�าวว�า 
“ผมสามารถพูดได�อย�างภูมิใจว�าเทคโนโลยีของฮีโน�ดีที่สุดในโลก ทั้งเร่ือง
ประสิทธิภาพของน้ํามันเช้ือเพลิงลดการปล�อยของเสีย และการยืดอายุการใช�งาน” 
อันท่ีจริงผลิตภัณฑ�ของฮีโน�มาพร�อมกับเทคโนโลยีขั้นสูง ซ่ึงเป�นเร่ืองที่คุณ Baba 
มักหยิบยกมากล�าวด�วยความม่ันใจ

เคร่ืองยนต�ดีเซลท่ีมีประสิทธิภาพเชิงความร�อนที่ดีโดยธรรมชาติ และข�อดีของ
ยานพาหนะดีเซลคือ จะส้ินเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิงน�อยกว�าเม่ือเทียบกับรถยนต�
เบนซินท่ีมีขนาดเท�ากัน การบริโภคน้ํามันเช้ือเพลิงน�อยแปลว�าจะปล�อย CO2 น�อย
ตามไปด�วย เคร่ืองยนต�ดีเซลเหมาะสําหรับรถบรรทุกท่ีมีพลังแรง ยานพาหนะท่ีต�อง
ถูกใช�งานมาเป�นระยะเวลานาน ซ่ึงเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของธุรกิจระบบ
โลจิสติกส�ทั่วโลก อย�างไรก็ตาม เคร่ืองยนต�ดีเซลได�เผชิญกับความท�าทายมาอย�าง
ยาวนานในการลดการปล�อยก�าซไนโตรเจนออกไซด� (NOx) และฝุ�นละออง (PM) 
ซ่ึงท้ังสองส่ิงน้ีคือป�จจัยท่ีก�อให�เกิดมลพิษ ทางอากาศ ในขณะท่ีวิศวกรสามารถลด
ปริมาณการปล�อยก�าซท่ีเป�นอันตรายจากเคร่ืองยนต�ด�วยเคร่ืองฟอกไอเสียเชิงเร�ง
ปฏิกิริยา 3 ทาง (three-way catalysts) กลไกประเภทน้ีต�องอาศัยการทํางานของ

เคร่ืองยนต�แบบ narrow band ของอัตราส�วนผสมระหว�างอากาศและเช้ือเพลิง 
(air-fuel ratios) ซ่ึงส่ิงเหล�าน้ีไม�สามารถใช�งานได�กับเคร่ืองยนต�ดีเซลท่ีทํางาน
โดยการใช�อากาศส�วนเกิน (excess air)  ซ่ึงจากผลดังท่ีกล�าวมา ทําให�ผู�พัฒนา
ต�องคิดค�นเทคโนโลยีที่แตกต�างออกไปในการลดปริมาณการปล�อยก�าซ NOx 
และ PM ในเคร่ืองยนต�ดีเซล . 

ในป� ค.ศ. 2003 ฮีโน�ได�พัฒนาระบบ Diesel Particulate Active Reduction 
(DPR) ขึ้นมา ซ่ึงนับเป�นคร้ังแรกในโลกท่ีได�มีการคิดค�นการลดปริมาณการปล�อย 
PM ให�กับยานยนต�ดีเซล แต�ส่ิงท่ีฮีโน�มุ�งม่ันไม�ได�หยุดแค�ตรงน้ัน วิธีหลักท่ีใช�กันใน
การลดการปล�อยก�าซ NOx จากยานพาหนะเพ่ือธุรกิจคือ ระบบ urea SCR 
(Selective Catalytic Reduction) ซ่ึงอ�างอิงจากทฤษฎีทีว�า แอมโมเนีย (NH3) 
จะทําปฏิกิริยาทางเคมีกับ NOx ในการผลิตไนโตรเจนและน้ํา—เป�นหลักการ
เดียวกันกับท่ีใช�ในระบบบําบัดก�าซในโรงไฟฟ�าท่ีมีระบบการดูดความร�อนแบบ
อิเล็กทรอนิกส� (เทอร�โมอิเล็กทริก)  อย�างไรก็ตาม ขนาดของระบบ urea SRC 
ยังไม�เหมาะกับรถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดกลาง นอกจากน้ียังมีป�ญหาเร่ือง
ความยากลําบากในการใช�งานในพ้ืนท่ีที่ขาดพื้นฐานระบบขนส�งแอมโมเนียเหลว 
(aqueous urea) อีกด�วย  

คุณ Kazuyuki Baba
ผู�จัดการท่ัวไป
ฝ�ายวิศวกรรมเคร่ืองยนต� 

ฮโีน �มุ�งม่ันท่ีจะดําเนิน
การต�อไปเพ่ือกําหนด
มาตรฐานโลกขณะท่ี
เราทํางานเพ่ือตอบ
สนองความคาดหวัง
ของลูกค�า

เพื่อที่จะก�าวข�ามอุปสรรคดังกล�าว ฮีโน�ได�พัฒนาระบบ New DPR 
ซ่ึงเป�นระบบแรกของโลกท่ีใช�พลังงานจากตัวยานต�ยนเอง (นํ้ามันดิบ
ที่มีความหนาแน�นน�อย) เป�นตัวลดก�าซ NOx และ PM โดยไม�จําเป�น
ต�องพึ่งแอมโมเนียเหลว เทคโนโลยีในการพัฒนาตัวเร�งปฏิกิริยาน้ีไม�
เพียงแต�ขจัดความยุ�งยากในการต�องหยุดรถเพ่ือเติมแอมโมเนียเหลว
เท�าน้ัน แต�ยังช�วยเพิ่มข�อได�เปรียบทางเศรษฐกิจที่มากข้ึน ระบบใหม�นี้
ยังมีความกะทัดรัดและน้ําหนักเบา ซ่ึงหมายความว�าสามารถใช�ได�
แม�อยู�ภายใต�ข�อจํากัดของพื้นท่ีและความหลากหลายของขนาด
รถบรรทุกไม�ว�าจะเป�นขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ซ่ึงล�วนแล�วแต�
เป�นการเพ่ิมมูลค�าทางธุรกิจโดยรวมอย�างยอดเย่ียม 

ในป� ค.ศ. 2014 นวัตกรรมทางด�านเทคโนโลยีของระบบลดการ
ปล�อยก�าซด�วย New DPR ของฮีโน� ได�รับการยอมรับด�วย 5 รางวัล
แห�งเกียรติยศในญ่ีปุ�น ไม�ว�าจะเป�นจากกระทรวงเศรษฐกิจ หรือ จาก
กระทรวงการค�าและอุตสาหกรรม โดยสมาคมญ่ีปุ�นเพ่ือการส�งเสริม
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักร Japan Society for the Promotion of 
Machine Industry 

คงไม�ต�องบอกว�าเทคโนโลยีของฮีโน�นี้ไม�ได�ถูกพัฒนาข้ึนแล�วเสร็จ
ภายในวันเดียว ย�อนกลับไปเป�นเวลา 25 ป� New DPR ได�ถูกเร่ิมวิจัย
และพัฒนาโดยต้ังอยู�บนวิสัยทัศน�ที่ว�าเคร่ืองยนต�ดีเซลในอนาคต
จําเป�นต�องใช�เทคโนโลยีในการกระตุ�นการลดปริมาณการปล�อย
ก�าซของเสีย เทคโนโลยีนี้จะไม�เกิดขึ้นเลยหากไม�มีการมองการณ�ไกล
และความมุ�งม่ันท่ีจะต�อสู�กับความท�าทายท่ียากย่ิงโดยไม�หยุดยั้ง
ของฮีโน� 

ภารกิจต�างๆ ซ่ึงนับไม�ถ�วนได�ดําเนินไปจนสําเร็จลุล�วงด�วยปรัชญาใน
การบริหารอย�างม่ันใจของฮีโน� นวัตกรรมทางด�านเทคโนโลยีการ
ประหยัดเช้ือเพลิง ประกอบไปด�วย อุปกรณ�แลกเปล่ียนความร�อน
แรงดันสูง Exhaust Gas Reduction (EGR) ซ่ึงประสบความสําเร็จ
ในการระบายความร�อนด�วย EGR; 
EGR วาล�วที่มีความจุขนาดใหญ�; และ คลัชพัดลมท่ีควบคุมด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส�ที่ช�วยลดการสูญเสียพลังงานในไดรฟ�พัดลม 
อายุการใช�งานของเคร่ืองยนต�ถูกยืดยาวออกไปโดยเทคโนโลยีเหล�า
นี้ เช�นเทคโนโลยีการปรับค�าอุณหภูมิที่เหมาะสมของน้ํามันเคร่ืองและ
นํ้าท่ีรวมเข�ากับระบบการลดการใช�นํ้ามัน โดยแท�จริงแล�ว ยังมี

เทคโนโลยีอีกมากมายหลากหลายท่ีเราอยากจะแนะนําให�ผู�อ�านได�ทําความรู�จัก 
และเราจะทยอยหยิบยกเร่ืองราวเหล�าน้ันมาใส�ไว�ในฉบับต�อๆ ไปของนิตยสารน้ี 

เราขอลาทุกท�านด�วยข�อความจากคุณ Baba ถึงลูกค�าของเราท่ีอยู�ทั่วทุกมุม
โลก: 

“มันเป�นเพียงเพราะความเช่ือมั่นของลูกค�าและความคาดหวังในฮีโน�ว�า
นักพัฒนาเคร่ืองยนต�ของเรามีความสามารถท่ีจะเอาชนะความท�าทายต�างๆ 
ที่ยากลําบากได� ผมเช่ือว�าความต�องการในการลดการปล�อยมลพิษ 
ประสิทธิภาพเช้ือเพลิงท่ีดีขึ้น ผลลัพธ�ที่สูงกว�าเดิมและความน�าเช่ือถือที่มากก
ว�าเดิม จะยังจะเติบโตข้ึนไปอย�างต�อเน่ือง และเราชาวฮีโน�พร�อมที่จะพยายาม
และมุ�งม่ันเพ่ือเป�นรางวัลตอบแทนให�กับความไว�วางใจและความคาดหวังของ
ลูกค�า จงม่ันใจในส่ิงดีๆ ที่ ฮีโน�จะมอบให�ทุกท�านไปพร�อมๆ กับการก�าวสู�อนาคต
ด�วยกัน” 

ตราบใดท่ีความมุ�งม่ันของนักพัฒนายังถูกหล�อเล้ียง เทคโนโลยีของฮีโน� 
จะยังคงสร�างสรรค�นวัตกรรมให�รุดก�าวไปข�างหน�า

DPR คลีนเนอร�ที่พัฒนาข้ึนใหม�

กลไกของ New DPR

ตัวเร�งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันข้ันตอนท่ีหนึ่ง

DPR ฟ�วเตอร� ตัวเร�งปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ขั้นตอนท่ีสอง

ห�องเผาไหม�ที่
พัฒนาข้ึนใหม�

ฉีดด�วยแรงดันสูงแบบ
คอมมอนเรล

ตัวเร�งปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน
ขั้นตอนท่ีหนึ่ง ฟ�วเตอร�

ตัวเร�งปฏิกิริยา
HC-SCR

EGR คลูเลอร� 
ที่มีความจุขนาดใหญ�

วาล�วเพิ่มน้ํามันเช้ือเพลิง

ไฮบูท VNT ATC (After Turbo Catalyst)



4   ให�ความสําคัญกับเทศกาลและงานเฉลิมฉลองประจําป� เช�น
วันหยุดป�ใหม�

 อาหารญ่ีปุ�นได�รับการพัฒนาผ�านความสัมพันธ�อันแน�นแฟ�นด�วย
งานเทศกาลเฉลิมฉลองประจําป� ในโอกาสท่ีผู�คนสามารถใช�เวลา
ร�วมกัน แบ�งป�นอาหารแก�กันและกัน ส่ิงเหล�าน้ีเป�นเสมือนของขวัญ
จากธรรมชาติ  ม้ืออาหารเหล�าน้ันมีบทบาทสําคัญในการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ�ระหว�างคนในครอบครัวและสังคมให�ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

Cool Japan: บ �านเกิดของฮโีน �

คณุคุ �นเคยแค�ไหนกบัประเทศญ่ีปุ �น บ �านเกิดของ Hino Motors? เราขอแนะนาํหลาก
หลายแง�มุมของวัฒนธรรมญ่ีปุ �นเพือ่พยายามให �ผู �อ�านของเรามีโอกาสได �รบัรู �เก่ียว
กับประเทศบ �านเกดิของเรา ในบทความแรกของเราในซีรยี �น้ี เราจะเน �นในเร่ืองของ
อาหารญีปุ่ �น หรอืท่ีในภาษาญ่ีปุ �นเรียกว�า “washoku”

“Katsura muki” เป�นวิธีการห่ัน daikon (หัวไช�เท�าญี่ปุ�น) โดยไม�เคล่ือนย�ายใบมีด แต�จะ
หมุน daikon สวนทางกับใบมีดแทน หัวหน�าพ�อครัวที่มีความชํานาญสามารถห่ัน daikon 
ได�บางมากและไม�ทําลายเน้ือของมัน

อาหารจะถูกนําเสนอเพ่ือแสดงให�เห็นถึง
ความสวยงามของธรรมชาติ
และสีสันในแต�ละฤดูกาล

ซุชิ เป�นหนึ่งในอาหารจากหลัก
ของชาวญ่ีปุ�น ทําจากอาหารทะเลสด
และข�าวปรุงรสด�วยนํ้าส�มสายชู

ประเทศญ่ีปุ�นเป�นหมู�เกาะท่ีมีระยะทอดยาวจากเหนือจรดใต� ในหนึ่งป�จะมีสี่ฤดูกาลท่ี
แตกต�างกัน  เป�นดินแดนท่ีได�รับพรจากพระเจ�า อุดมสมบูรณ�ไปด�วยธรรมชาติ อาหาร
ที่มีต�นกําเนิดจากที่นี่ถูกพัฒนามานานหลายศตวรรษ แต�ยังคงรักษาและผูกพันกับ
ธรรมชาติ คนญ่ีปุ�นโดยท่ัวไปจะให�ความเคารพกับธรรมชาติมาก และรู�จักพัฒนาเทคนิค
การเตรียมอาหารท่ีสามารถนําประโยชน�จากส�วนประกอบอาหารมาใช�ได�เป�นอย�างดี 
โดยเฉพาะอย�างย่ิงในเร่ืองรสชาดอาหารท่ีสามารถล้ิมรสได�เฉพาะ “ในฤดูกาล” นั้นๆ 
เท�าน้ัน ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2013, at the 8th intergovernmental conference 
held in Baku, Azerbaijan, “Washoku (อาหารญ่ีปุ�น): วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร
แบบด้ังเดิมของญ่ีปุ�น” ได�รับการข้ึนทะเบียนให�เป�นหน่ึงในองค�ประกอบของมรดกทาง

วัฒนธรรมท่ีจับต�องไม�ได�โดยองค�กรยูเนสโก (UNESCO) the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization. ในการตัดสินของยูเนสโก 
(UNESCO) ได�ระบุว�า “Washoku (อาหารญ่ีปุ�น) มีความเก่ียวข�องกับจิตวิญญาณ
ที่สําคัญในการเคารพธรรมชาติ และถูกถ�ายทอดเป�นขนบธรรมเนียมประเพณีทางสังคม
แบบด้ังเดิมจากรุ�นสู�รุ�น”

ดังน้ัน มีอะไรพิเศษเฉพาะใน washoku? ได�รับการอธิบายไว�อย�างละเอียดในข�อมูล
อ�างอิงท่ีรัฐบาลญ่ีปุ�นได�ทําไว�ในการประยุกต�ใช�สถานะมรดกทางวัฒนธรรมท่ีไม�มีตัวตน 
และเราขอหยิบยกมากล�าวไว�ในท่ีนี่

  เอกลักษณ�ของ Washoku

1   ความหลากหลายของส�วนประกอบอาหารท่ีสดใหม� 
และการให�ความเคารพต�อธรรมชาติที่แท�จริงของพวกเขา

 หมู�เกาะญ่ีปุ�นเป�นแนวทอดยาวท่ีสวยงามจากเหนือจรดใต� ประกอบ
ไปด�วยความหลากหลายทางด�านภูมิศาสตร� มีท้ังมหาสมุทร ภูเขา 
และส�วนท่ีเป�นชนบท ด�วยเหตุน้ี แต�ละภูมิภาคจะนําความหลากหลาย
ของส�วนประกอบอาหารท่ีเป�นเอกลักษณ�ของพื้นท่ีมาใช�ปรุงอาหาร 
นอกจากน้ี เทคนิคในการเตรียมอาหาร และเคร่ืองมือระดับสูงยังถูก
พัฒนามาเพ่ือเลือกสรรแต�ส�วนท่ีดีท่ีสุดของส�วนประกอบอาหาร
น้ันๆ มาใช�ประโยชน�ให�ได�มากท่ีสุด

2   อาหารท่ีมีความสมดุลทางโภชนาการและ
มีประโชยน�ต�อสุขภาพ

 รูปแบบการรับประทานอาหารของคนญ่ีปุ�นซึ่งอยู�
บนพ้ืนฐานความคิดของ “one soup and three 
vegetable dishes (ซุปหน่ึงถ�วยกับอาหาร
ประเภทผักสามจาน)” กล�าวคือเป�นการให�ความ
สมดุลทางโภชนาการอย�างเหมาะสม นอกจากน้ี 
การปรุงแต�ง “umami (รสชาติกลมกล�อม)” ได�อย�าง
สร�างสรรค� ยังส�งผลในเร่ืองการควบคุมอาหาร
ลดน้ําหนักเพราะเป�นการใช�ไขมันจากสัตว�ปริมาณ
น�อยมาก ช�วยยืดอายุขัยของคนในท�องถิ่นและ
ป�องกันไม�ให�ประชากรญ่ีปุ�นเกิดโรคอ�วน

3   อาหารสามารถแสดงออกถึงความสวยงาม
ของธรรมชาติและความงดงาม
เม่ือฤดูกาลเปล่ียน

 ความสวยงามของธรรมชาติและความงดงาม
เม่ือฤดูกาลเปลี่ยนจะถูกถ�ายทอดออกมาผ�านทาง
อาหาร ยังเป�นอีกหน่ึงเอกลักษณ�ของอาหาร 
Washoku ดอกไม�และใบไม�ตามฤดูกาลจะถูกนํามา
ตกแต�งอยู�บนอาหาร และถูกเสิร�ฟบนจานหรืออุปกรณ�
เครื่องใช�ท่ีถูกจัดให�เข�ากับฤดูกาล เพื่อเป�นการขอบคุณอย�างสุด
ซ้ึงต�อช�วงเวลาแห�งป�

(ข�อความข�างต�นถูกตัดตอนมาจากเว็บไซต�กรมป�าไม�และประมง 
กระทรวงเกษตร)

ความพิเศษของส�วนประกอบอาหารในแต�ละฤดูกาลถูกดึงออก
มาด�วยความคิดคํานึงอย�างพิถีพิถันเพ่ือให�ได�ความสมดุล
ท่ีเหมาะสมทางโภชนาการ และความเอาใจใส�ซึ่งนําไปสู�สุนทรีย�
ทางศิลปะและจิตวิญญาณซึ่งรักในการเช่ือมต�อความสัมพันธ�
ในสังคมและครอบครัวอย�างแน�นแฟ�นซึ่งเห็นได�จากการแบ�งป�น
อาหารร�วมกัน… จะดูเป�นการกล�าวเกินจริงไปหรือไม� หากจะ
พูดว�าการให�คําม่ันของฮีโน�ในการผลิตสินค�าท่ีมีคุณภาพ
ซึ่งเหมาะสมกับแต�ละภูมิภาคในโลก มีพื้นฐานป�จจัยสําคัญเช�น
เดียวกับจิตวิญญาณในการพยายามสร�างสรรค�อาหารท่ีดี
ท่ีสุดออกมา?

แฟมที ่ 1:  Washoku (อาหารญี่ปุน)



“ฮีโน�มีช่ือเสียงและเป�นท่ีรู�จัก
เป�นอย�างดีในประเทศเยเมนเป�น
เวลาหลายป� เราได�ยินว�า 
รถบรรทุกฮีโน� ที่ซ้ือในป� ค.ศ. 
1970 ยังคงใช�งานได�ดี ผมมี
หน�าท่ีดูแลรับผิดชอบรถยนต�
และรถบรรทุกท้ังหมดท่ีใช�อยู�ใน
บริษัท และผมได�ยินประโยชน�
ต�างๆ ของรถบรรทุกฮีโน� ก�อน
ที่เราจะเร่ิมซ้ือมาใช� นอกจากน้ี 
ผมยังทราบว�า AMTC อยู�ใน
ความดูแลของบริการหลังการ
ขายของฮีโน� บริษัท Toyota มี
สาขาให�บริการมากมายท่ัวทั้ง

ประเทศเยเมน และเพราะธุรกิจของเราครอบคลุมท่ัวทุกพื้นท่ีในประเทศเยเมน จึง
เป�นข�อได�เปรียบสําหรับเราท่ีสามารถเข�าถึงสาขาให�บริการในพ้ืนท่ีต�างๆ ของ
ประเทศ มีอยู�คร้ังหน่ึง เราได�เร่ิมใช�งานรถบรรทุกฮีโน� จริง ผมรู�สึกได�ถึงความ
เกินคาด มีเคร่ืองยนต�ที่ทรงพลัง และยังมีประสิทธิภาพในการประหยัดนํ้ามัน

ประ
เป�น
ประ
เกิน

จํานวนผู�เสียชีวิต
จากการชนท�าย

จํานวนอุบัติเหตุ
การชนท�าย อัตราร�อยละ

ยานพาหนะขนส�ง
สินค�าขนาดใหญ�
และขนาดกลาง

87 12,162 0.72%

รถยนต�โดยสาร 70 116,739 0.06%

ตาราง 2: อัตราการเกิดอุบัติเหตุชนท�ายถึงแก�ชีวิต (ป� ค.ศ. 2012)

รถบรรทุกคุณ

อุโมงค�

คุณ Raidan al Hakimi / 
ผู�จัดการเก่ียวกับรถบรรทุก

คุณ Saleh Kamel / ผู�ขับข่ี

รถบรรทุกฮีโน� สีแดงของบริษัทเราเป�นท่ีคุณตาในเมือง

“รถบรรทุกฮีโน� ยอดเย่ียมมาก 
มันเป�นรถบรรทุกท่ีดีที่สุดที่ผมเคย
ขับมาต้ังแต�อดีต ยอดเย่ียมท้ัง
ประสิทธิภาพในการบรรทุกและ
สมรรถนะในการขับเคล่ือนบนถนน 
ยอดเย่ียมในทุกๆ ด�าน ผมสามารถ
บอกได�ว�า ผมยังนึกไม�ออกเลยว�าผม
เคยเป�นทุกข�กับเร่ืองอะไรบ�างในการ
ขับข่ี ผมสนุกมากกับประสบการณ�
ทั้งหมดในการขับข่ีมัน”

เช้ือเพลิง นอกจากน้ียังมอบบริการหลังการขายท่ีดีเย่ียม และไม�ว�าจะเกิดป�ญหา
อะไรก็ตามเจ�าหน�าท่ีจะจัดการกับป�ญหาให�ทันที ดังน้ัน ในอนาคตเราต้ังใจจะซ้ือ
รถบรรทุกฮีโน� มาใช�งานเพ่ิมข้ึน และเราหวังท่ีจะสร�างความสัมพันธ�ที่ดีกับฮีโน�”

การดําเนินงานด�านบริการของฮีโน� 
ในประเทศเยเมนเหนือกว�าเจ�าอื่น

ป�จจุบันท่ีบริษทมีรถบรรทุกฮีโน� ไว�ใช�งานอยู� 18 คัน และจํานวนรถบรรทุกฮีโน� จะยังคงเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ืองในทุกๆ ป�

*ข�อมูลอ�างอิง
สําหรับประเทศญ่ีปุ�น 
ศูนย�เอกสารวิเคราะห�
อุบัติเหตุป� ค.ศ. 2013

คุณ Akhilesh Chauhan 
ผู�จัดการฝ�ายการเงิน, 
Coca-Cola and Co., ประเทศเยเมน

“บริษัทเราเป�นสาขาหน่ึงของ Coca-Cola International เราผลิตและจําหน�ายผลิตภัณฑ�หลากหลายของCoca-Cola มี 
primarily Coca-Cola, Fanta และ Sprite เราครอบคลุมพื้นท่ีทั่วทั้งประเทศเยเมน และมีศูนย�กระจายสินค�าในเมืองหลักๆ 
ของเยเมน เราใช�งานรถบรรทุกเกือบ 100 คันท่ีศูนย�กระจายสินค�าน้ี ในจํานวนน้ีมีรถบรรทุกฮีโน�500 อยู� 18 คันและ 
รถบรรทุกฮีโน�300 Series ป�จจุบันเรากําลังส่ังซ้ือรถบรรทุกเพ่ิมข้ึนอีก 19 คัน ดังน้ันเราจะมีรถบรรทุกฮีโน� ทั้งหมด 37 คัน
ในกองทัพรถบรรทุกของเรา รถบรรทุกของเรามีหลายย่ีห�อ แต�สัดส�วนของรถบรรทุกฮีโน� จะมีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ วัตถุประสงค�
แรกท่ีเราซ้ือรถบรรทุกฮีโน� คือ เราอยากทราบว�าจะเหมาะกับการใช�งานเม่ือเปรียบเทียบกับรถบรรทุกจากผู�ผลิตอื่นอย�างไร 
หลังจากน้ันหนึ่งป� เราเห็นได�ชัดเจนว�า เป�นรถบรรทุกท่ีมีคุณภาพเหนือรถบรรทุกย่ีห�ออื่น  มันมีประสิทธิภาพในการ
ประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง และมีสมรรถภาพในการขับเคล่ือนบนพื้นถนน นอกจากน้ี ยังง�ายต�อการดูแลรักษา และเราพอใจ
กับบริการหลังการขายท่ีมาพร�อมกับรถบรรทุก โดยเฉพาะอย�างย่ิงเราสามารถท่ีจะพูดคุยโดยตรงกับสมาชิกในทีมท่ี 
Sana’a Hino บริษัทตัวแทนจําหน�ายของเรา ถ�งคุณมองไปรอบๆ มาตรฐานอุตสาหกรรมในตลาดเยเมน ฮีโน�มีบริการท่ี
เหนือกว�าเจ�าอื่นๆ ที่มีอยู�ที่นี่ และเพราะรถบรรทุกฮีโน� มีประสิทธิภาพมากท้ังในแง�ของการประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงและค�า
บํารุงรักษา จึงมีภาพลักษณ�ที่ดีในเร่ืองผลกําไรโดยรวมท้ังหมดของบริษัทเรา นอกจากน้ี ส่ิงท่ีผมต�องนําเสนอก็คือ ช้ินส�วน
อะไหล�ของมันท่ีมีความแข็งแรงคงทนมาก”

Coca-Cola and Co., ประเทศเยเมนความคิดเห็นจากเจ�าของรถ 1ฮีโน�

รถบรรทุกมีบทบาทสําคัญในการขนส�ง หน่ึงในความรับผิดชอบต�อสังคมของคนขับขี่รถบรรทุกคือการหลีกเล่ียงการก�อให�เกิดอุบัติเหตุและการขับขี่อย�างปลอดภัย
อย�างต�อเนื่อง ความหวังของเราคือการมีส�วนร�วมให�มากท่ีสุดเท�าท่ีเป�นไปได�เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของคุณ น่ีคือเหตุผลท่ีเราจะนําเสนอ “เทคนิคพื้นฐาน
เพ่ือการขับขี่อย�างปลอดภัย” ซึ่งจะเริ่มในฉบับน้ี

เทคนิคการขับข่ีเพื่อหลีกเล่ียงสถานการณ�ที่อันตราย:
รักษาระยะห�างท่ีดีเพื่อป�องกันการชนท�าย

เทคนิคการขับข่ีอย�างปลอดภัย

สมมติว�าคุณกําลังขับรถบรรทุกบนถนนทางสองเลน ซ่ึงมีรถยนต�
โดยสารว่ิงอยู�ข�างหน�ารถคุณ และมีรถบรรทุกขนาดใหญ�วิ่งอยู�ข�างหน�า
รถยนต�โดยสารอีกที ในบางระยะทาง คุณจะเห็นทางเข�าอุโมงค�อยู�
ข�างหน�าคุณ ในสถานการณ�เช�นน้ี ลักษณะอันตรายแบบไหนท่ีคุณ
สามารถล�วงรู�ได�?

เพราะคนขับรถบรรทุกมีวิสัยทัศน�การมองเห็นโดยรอบได�ดีกว�า พวกเขา
จึงไม�รักษาระยะห�างกับรถที่ว่ิงอยู�ข�างหน�ารถของพวกเขา ย่ิงไปกว�านั้น
เมื่อมีรถบรรทุกขนาดใหญ�ว่ิงอยู�ข�างหน�า ความสนใจของพวกเขาไปอยู�ที่
รถบรรทุกขนาดใหญ�และพวกเขาจะค�อยๆ ขับเอียงเข�าไปหารถยนต�
โดยสารที่ละนิดๆ  ถ�าพวกเขาขับรถเข�าใกล�รถยนต�โดยสารที่อยู�ข�างหน�า

มากเกินไป เมื่อรถยนต�โดยสารที่อยู�ข�างหน�าชะลอความเร็วลงกระทันหัน 
และถ�าคนขับรถบรรทุกสังเกตุเห็นช�าเกินไป อุบัติเหตุพุ�งชนท�ายรถก็จะ
เกิดขึ้นได� นอกจากน้ี ยังอาจเกิดขึ้นได�ในอุโมงค�ที่มืดหรือวัสัยทัศน�การ
มองเห็นที่แคบของผู�ขับขี่ เมื่ออยู�ภายในอุโมงค� ผู�ขับขี่ส�วนใหญ�มักจะเอา
เท�าออกจากที่เหยียบคันเร�งและชะลอความเร็วลง ในทางกลับกัน จะสร�าง
ความแออัดของเส�นทาง ซึ่งถ�าผู�ขับขี่ไม�ทันสังเกตุอาจจะทําให�เกิด
อุบัติเหตุพุ�งชนท�ายรถได� 

คุณจะสามารถหลีกเล่ียงอันตรายเหล�านี้ได�อย�างไร? สิ่งแรกท่ีต�องจําไว�
ขึ้นใจเสมอคือการเพ่ิมระยะห�างระหว�างรถคุณและรถท่ีอยู�ข�างหน�าคุณ 
อย�าละสายตาจากถนน ถ�าทําเช�นนี้ได� แม�รถท่ีอยู�ข�างหน�าคุณจะลด
ความเร็วลงหรือหยุดรถกระทันหัน คุณจะมีโอกาสหลุดพ�นจากอุบัติเหตุ
พุ�งชนได�ดีกว�า นอกจากน้ี คุณต�องจําไว�ขึ้นใจอยู�เสมอว�ารถที่อยู�ข�างหน�า

คุณจะชะลอตัว
ลงเมื่ออยู�ใน
อุโมงค�

นี่คือข�อมูลบางอย�างส�วนจากประเทศญ่ีปุ�นสําหรับป� ค.ศ. 2013 ซึ่ง
แสดงให�เห็นว�าประมาณ 50% ของอุบัติเหตุเกิดจากการพุ�งชนท�ายรถ
ของยานพาหนะขนส�งสินค�าขนาดใหญ�และขนาดกลาง ถ�าดูตาราง 1 
จะเห็นตัวเลขที่อยู�ในระดับสูงเมื่อเทียบกับรถยนต�โดยสาร ตาราง 2 
แสดงให�เราทราบถึงอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุชนท�ายทั้งหมด 
อัตราการเกิดอุบัติเหตุชนท�ายมีความสัมพันธ�กับยานพาหนะขนส�ง
สินค�าขนาดใหญ�และขนาดกลาง ซึ่งทําให�เกิดการสูญเสียชีวิตเป�น 10 
เท�า ซึ่งสูงกว�าอัตราการเกิดอุบัติเหตุชนท�ายของรถยนต�โดยสาร 
แสดงให�เห็นชัดเจนว�าอุบัติเหตุการชนท�ายที่เกิดจากยานพาหนะขนส�ง
สินค�าขนาดใหญ�และขนาดกลางสามารถนําไปสู�การเกิดอุบัติเหตุร�าย
แรงได� นี้ไม�ได�เป�นเพียงเร่ืองที่เกิดขึ้นจากแดนไกล แต�โศกนาฏกรรมท่ี
เกิดจากการชนท�ายอาจเกิดขึ้นได�ในประเทศของคุณเช�นเดียวกัน

ในขณะท่ีคุณขับขี่รถ พยายามทิ้งระยะห�างให�มากพอและคอยระวัง
สังเกตพฤติกรรมการขับขี่ของรถที่ว่ิงอยู�ข�างหน�าคุณ ซึ่งเป�นเรื่องที่
ทําได�ไม�ยาก เราหวังว�าคุณคงจะเร่ิมให�ความสนใจกับการขับขี่อย�าง
ปลอดภัยมากย่ิงขึ้นตั้งแต�วันนี้ เพื่อที่คุณสามารถส�งมอบงานที่มี
ประสิทธิภาพดีที่สุดของคุณได�

รถยนต�โดยสาร ยานพาหนะขนส�งสินค�า
ขนาดใหญ�และขนาดกลาง

จํานวน
อุบัติเหตุ

อัตราร�อยละของ
อุบัติเหตุทั้งหมด

จํานวน
อุบัติเหตุ

อัตราร�อยละของ
อุบัติเหตุทั้งหมด

ยานพาหนะกับคน 30,694 9.5% 1,514 6.3%

ยาน
พาหนะ
กับ
ยาน
พาหนะ

ชนหน�า 6,342 2.0% 378 1.6%

ชนท�าย 116,739 36.2% 12,162 50.4%

ปะทะชนท่ีหัวมุม 79,769 24.7% 2,483 10.3%

ขณะเล้ียวขวา 29,173 9.0% 1,307 5.4%

ขณะเล้ียวซ�าย 16,834 5.2% 1,422 5.9%

อื่นๆ 36,222 11.2% 4,530 18.8%

ยานพหานะอย�างเดียว 6,954 2.2% 358 1.5%

รถไฟ 15 0.0% 0 0.0%

ทั้งหมด 322,742 100.0% 24,154 100.0%

ตาราง 1: อุบัติเหตุแยกตามประเภทและคู�กรณี (ยานพาหนะขนส�งสินค�าขนาดใหญ�และ
ขนาดกลาง รถยนต�โดยสาร) จํานวนอุบัติเหตุ (ป� ค.ศ. 2012)



“ฮีโน�คือเคล็ดลับแห�ง
ความสําเร็จของเรา”
ก�อตั้งข้ึนในป� ค.ศ. 2010 Ozone ดําเนินงานใน 25 พื้นท่ีทั่วประเทศโมร็อกโกและ
ป�จจุบันมีพนักงานมากกว�า 3,200 คน  คร้ังแรกท่ี Ozone ซ้ือรถบรรทุกฮีโน� ใน
ป� ค.ศ.2011 Ozone เลือกรถบรรทุกฮีโน� แบบแบกรับน้ําหนัก 3.5- และ 5.5-ตัน ภาย
หลัง Ozone ได�เร่ิมนํารถบรรทุกฮีโน� แบบแบกรับน้ําหนัก 8.5-ตัน เข�ามาใช�ด�วยเช�น
กัน และภายในไม�กี่เดือน กองทัพรถบรรทุกฮีโน� ของ Ozone มีจํานวน
เพ่ิมข้ึนถึงเกือบ 30 คนจากจํานวนกอบทัพรถบรรทุกท่ีมีอยู�ทั้งหมด 500 คัน 
ในความเป�นจริง Ozone ไม�เคยคิดว�าผู�ผลิตรายอ่ืนๆ จะนํารถบรรทุกแบบแบกรับ
นํ้าหนัก 3.5- ถึง 8.5-ตันมาใช�งาน

ความได�เปรียบท่ียอดเย่ียม

มีคําวิจารณ�ที่แน�ชัดเจนเก่ียวกับรถบรรทุก: คุณ Aziz Badraoui, CEO ของ Ozone 
วิจารณ�ว�า “รถบรรทุกฮีโน� แบบแบกรับน้ําหนัก 3.5- และ 5.5-ตัน มีสมรรถนะสูงบน
พื้นท่ีแคบๆ  ซ่ึงรถบรรทุกขนาดใหญ�สู�ไม�ได� เช�นใน Fez ของ Medina ที่เราปฏิบัติงาน
อยู�”  ส�วนรถบรรทุกฮีโน� แบบแบกรับน้ําหนัก 8.5-ตัน ก็มีข�อได�ข�อดีเช�นเดียวกัน: 
“รถบรรทุกฮีโน� แบบแบกรับน้ําหนัก 8.5-ตัน สามารถบรรทุกขยะได�ถึง 5-6 ลูกบาศก�
เมตร ถือเป�นความสามารถในการแบกรับน้ําหนักท่ีน�าท่ึงมาก”  

คําช่ืนชมของคุณ Badraoui สะท�อนให�เห็นถึงความแข็งแกร�งทนทานของรถบรรทุก
ฮีโน� นอกเหนือจากความสามารถในการบรรทุกน้ําหนักได�มาก รถบรรทุกฮีโน� 
ได�ผ�านบทพิสูจน�และได�รับความน�าเช่ือถือเม่ือต�องเผชิญกับความท�าทายต�างๆ 
มากมาย: “รถบรรทุกของเราสร�างข้ึนมาเพ่ือรองรับสภาวะท่ีรุนแรงหนักหน�วงอยู�เป�น
ประจํา ซ่ึงสามารถว่ิงได�บนถนนท่ีมีพื้นผิวไม�สม่ําเสมอ หรือแม�แต�ในช�วงที่เคร่ืองยนต�
ทํางานไม�ปกติ  อย�างไรก็ตาม แม�ภายใต�เง่ือนไขทดสอบความอดทนเหล�าน้ี ผลิต
ภัณฑ�ของฮีโน�ยังคงมีประสิทธิภาพสูง” คุณ Badraoui ได�หยิบยกตัวอย�างเก่ียวกับ

คุณ Aziz Badraoui 
CEO ของ Ozone, ประเทศโมร็อกโก

คุณ Dave Atkinson 
ผู�จัดการฝ�ายปฏิบัติการ, ฝ��งตะวันออกของประเทศแคนาดา

แคนาดา เมืองแห�งการหลับไหล

ความทนทานอันน�าท่ึงของชุดเฟ�องเกียร�ในรถบรรทุกฮีโน�: สามป�แล�วที่ Ozone ยังไม�
เคยเปล่ียนชุดเฟ�องเกียร�อิสระของรถบรรทุกฮีโน�เลย

เพิกเฉยไม�ได�กับการออกแบบ!

นอกเหนือจากความแข�งแกร�ง ผลิตภัณฑ�ของฮีโน�ยังโดดเด�นในเร่ืองรูปลักษณ�ภายนอก
ที่สามารถมองเห็นได� คุณ Badrui วิจารณ�ว�า “การออกแบบดูเหมือนจะเป�นเร่ือง
สําคัญอันดับสองสําหรับรถบรรทุกเก็บขยะ” “แต�ตอนเราประมูลราคาในการทําสัญญา
การให�บริการ ทุกองค�ประกอบล�วนมีความสําคัญต�อการสร�างความม่ันใจในความ
สําเร็จ และเม่ือเราเน�นรูปลักษณ�ภายนอกท่ีสามารถมองเห็นได�ของรถบรรทุกฮีโน� ใน
การประมูลราคาของเรา เป�นท่ีแน�นอนว�าเราได�รับการสนับสนุนอย�างท�วมท�น”  

ฮีโน�: ความหมายท่ีแท�จริงของการให�บริการลูกค�า

ความทนทานและการออกแบบอาจจะเป�นส่ิงสําคัญต�อขีดความสามารถของรถบรรทุก
แต�ส่ิงเหล�าน้ีไม�สามารถรับประกันได�ว�าจะได�รับความไว�วางใจจากลูกค�า ส่ิงท่ีทําให� 
Ozone เช่ือใจในตราสินค�าคือ คุณภาพในการให�บริการ จากคําบอกเหล�าของคุณ 
Badraoui “เราพอใจกับเง่ือนไขการส�งมอบรถบรรทุกมาก และยังประทับใจกับความ
พร�อมและและเง่ือนไขการจัดส�งช้ินส�วนอะไหล�อีกด�วย สัญญาการบํารุงรักษาท่ีเราทํา
กับตัวแทนจําหน�ายฮีโน�ในส�วนภูมิภาคสร�างความได�เปรียบทางด�านต�นทุนท่ีน�าพอใจให�
กับเรา และได�รับการบริการท่ีดีในเขตพ้ืนท่ีให�บริการของฮีโน�ทั่วประเทศโมร็อกโก” ช�าง
ซ�อมเคร่ืองยนต�ของ Ozone ยังได�รับประโยชน�จากการฝ�กอบรมการให�บริการโดย
ตัวแทนจําหน�ายฮีโน�ช�วยให� Ozone สามารถบํารุงรักษายานพาหนะให�อยู�ในสภาพดี
เย่ียม Ozone ยังได�รับการฝ�กอบรมเทคนิคการขับข่ีอย�างปลอดภัยและการขับข่ีให�
ประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงจากตัวแทนจําหน�ายฮีโน�ในภูมิภาค โปรแกรมการฝ�กอบรม
ทั้งหมดนี้ จะนําไปสู�การเพ่ิมประสิทธิภาพของน้ํามันเช้ือเพลิงและลดภาระค�าใช�จ�าย
เก่ียวกับยางรถได�

เพิ่มความสามารถในการแข�งขัน

จุดแข็งของฮีโน�ช�วยสร�างข�อได�เปรียบทางการแข�งขันท่ีย่ิงใหญ�ให�กับ Ozone: คุณ 
Badraoui กล�าวว�า “ยานพาหนะเหล�าน้ีทําให�เรามีความคล�องตัวเร่ืองต�นทุนในการจัด
ซ้ือและการทํางานมากข้ึน ซ่ึงท้ังสองส่ิงน้ีก็ช�วยพัฒนาความสามารถในการแข�งขัน
ทางการประมูล และการรับประกันความพึงพอใจของลูกค�า” “แท�จริงแล�ว ผลประโยชน�
ที่เราได�รับจากรถบรรทุกฮีโน� นั้นมีมหาศาล ซ่ึงสามารถอธิบายได�โดยตรงด�วยความ
สําเร็จของเราจากการประมูลราคาหลายๆ คร้ัง” ในการสรุป เขากล�าวว�า “ฮีโน� คือ
เคล็ดลับแห�งความสําเร็จอของเรา”

มีข�อสงสัยเล็กน�อยว�าความสําเร็จนี้ได�กระตุ�นให�คู�แข�งของ Ozone เกิดความอิจฉา และ
ลูกค�าบางส�วนได�เลียนแบบเคล็ดลับของ Ozone ด�วยการเปล่ียนมาใช�รถบรรทุกของ
ฮีโน� แต�คุณ Badraoui ดูเหมือนไม�ได�แคร�กับส่ิงน้ัน: “นั่นเป�นส่ิงท่ีดีสําหรับฮีโน�เพราะ
เป�นตราสินค�าท่ีโดดเด�น สมควรได�รับสําเร็จในทุกด�าน”

Ozone, คือกลุ�มให�บริการทําความสะอาด
และเก็บขยะช้ันนําและของเสียกลุ�มบริการ
เก็บในประเทศโมร็อกโก ใช�รถบรรทุกฮีโน� 
ต้ังแต�ป� ค.ศ. 2011 Ozone พอใจ 100 
เปอร�เซ็นต�กับสิทธิประโยชน�ต�างๆ 
มากมายท่ีฮีโน�ได�นําเสนอ

“มีชุมสายให�บริการบนท�องถนนเพ่ือกองทัพรถบรรทุกฮีโน�ของเรา นอกจาก
จํานวนชุมสายให�บริการแล�ว ยังเป�นรถบรรทุกท่ีมีความน�าเช่ือถือและประหยัด
นํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีเหนือกว�า

แคนนาดา เมืองแห�งการหลับไหลน้ี ใช�เฉพาะแต�รถบรรทุกของฮีโน� และได�ซ้ือรถ
บรรทุกฮีโน� ที่มีห�องคนขับแบบด้ังเดิมกว�า 40 คันไว�ใช�งานในระดับประเทศ ผมรัก
รถบรรทุกเหล�าน้ี ผมได�วางมาตรฐานกองทัพรถบรรทุกท้ังหมดไว�ทั้งสองด�าน
ของชายแดน

เม่ือเร็วๆ นี้ มีการซ้ือรถบรรทุกสําหรับใช�ที่สํานักงานภูมิภาคตะวันตก ช�วงแรก
ผู�ขับข่ียังไม�คุ�นเคยกับผลิตภัณฑ�ใหม�ๆ ของฮีโน� แต�ขณะน้ีกลายเป�นรถบรรทุกอัน
เป�นท่ีต�องการเพ่ือการขับข่ี จากมุมมองด�านความปลอดภัย ผู�ขับข่ีของเรา
รายงานว�ามีมุมมองกระจกปรับจุดตาบอดและมุมมองแบบพาโนรามาในห�องคน
ขับ และมีที่นั่งคนขับท่ีนั่งสบายและกว�างขวางพอท่ีจะรองรับผู�ขับข่ีได�ทุกขนาด

ผมม่ันใจว�ากองทัพของรถบรรทุกฮีโน� ระดับชาติของเราเป�นตัวเลือก
ที่สมบูรณ�แบบเพ่ือความต�องการทางธุรกิจในประเทศแคนาดา เมืองแห�งการ
หลับไหล ผมภูมิใจนําเสนอรถบรรทุกฮีโน� ให�กับทุกๆ คน”

รถบรรทุกฮีโน�คือรถบรรทุก
ที่ต�องการเพ่ือการขับข่ี

Ozone, ประเทศโมร็อกโก ความคิดเห็นจากเจ�าของรถ 3ความคิดเห็นจากเจ�าของรถ 2 ฮีโน�ฮีโน�



“รถบรรทุกท่ีถูกใช�งานในเขตทะเลทรายในตะวันออกกลางจะต�องเจอกับอนุภาค
ของทรายซ่ึงมีขนาดเล็กมากจนสามารถติดอยู�ตามร�องรอยน้ิวมือของคุณได�เลย
ทีเดียว อนุภาคท่ีเล็กละเอียดของผงทรายเหล�าน้ีสามารถถูกดูดเข�าไปผ�านท�อไอเสีย
ของรถบรรทุกและอุดตันท่ีบริเวณไส�กรองอากาศ ไส�กรองอากาศท่ีถูกอุดตันจะลด
ระดับการไหลเวียนของอากาศภายในเคร่ืองยนต� ซ่ึงไม�เพียงแต�จะลดประสิทธิภาพ
ของเช้ือเพลิงและกําลังขับเคล่ือนของเคร่ืองยนต� แต�ยังเพ่ิมปริมาณการปล�อยควัน
ดําออกมาอีกด�วย หากปล�อยทิ้งไว�โดยไม�มีการตรวจสอบ อาจจะก�อให�เกิดความ
เสียหายถาวรกับเคร่ืองยนต�ได�ในท่ีสุด และการทําความสะอาดหรือเปล่ียนไส�กรอง
ตามความจําเป�น จะช�วยป�องกันการเสียหายหรือเส่ือมสภาพของเคร่ืองยนต�ก�อน
การส้ินอายุขัย และยังช�วยยืดอายุการใช�งานให�กับยานพาหนะของคุณอีกด�วย”

“ในระหว�างท่ีได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติหน�าท่ีในตะวันออกกลาง หน�าท่ีหลักของผม
คือ ดูแลรับผิดชอบในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส� โอมานและซาอุดีอาระเบีย 
ซ่ึงเป�นประเทศท่ีทรายมีความช้ืน เน่ืองจากพื้นท่ีทะเลทรายอยู�ใกล�กับบริเวณชายฝ��ง 

นั่นหมายความว�าเม่ือขับรถบรรทุกเข�าไปในเขตพ้ืนท่ีเหล�าน้ี ทรายช้ืนใต�ยางล�อ
ของรถบรรทุกจะเป�นร�องลึกท่ีส�งผลให�พื้นผิวถนนเป�นลูกคล่ืนลอนลาด 
รถบรรทุกท่ีขับเคล่ือนอยู�บนพื้นผิวถนนลักษณะแบบน้ีในระยะเวลานานๆ จะเกิด
ป�ญหารถหยุดชะงักได� การขับข่ีบนถนนลักษณะแบบน้ีในระยะเวลานานๆ ยังอาจ
ก�อให�เกิดความเสียหายกับยางล�อรถของคุณได� กล�าวคือผู�ประกอบการ
รถบรรทุกสามารถลดป�ญหาการหยุดชะงักและความเสียหายของยางล�อ
รถบรรทุกได�ด�วยการบํารุงรักษาประจําวันและบํารุงรักษาเป�นระยะๆ รวมท้ังการ
ฝ�กฝนการขับข่ีที่เหมาะสมซ่ึงมีแนะนําไว�ในคู�มือการใช�งานของผู�ใช�รถ”

“สภาพแวดล�อมที่เป�นทะเลทรายเป�นสภาพแวดล�อมที่โหดร�ายมากสําหรับ
รถบรรทุก แต�รถบรรทุกฮีโน� ได�รับการออกแบบโดยคํานึงถึงในเร่ืองคุณภาพ 
จึงสามารถแสดงศักยภาพแม�ภายใต�สภาวะเง่ือนไขท่ีโหดร�ายเหล�าน้ี ผมม่ันใจ
ว�าการบํารุงรักษาอย�างเหมาะสมอยู�เป�นประจําทุกวันจะช�วยให�รถบรรทุกฮีโน� 
สามารถตอบสนองความคาดหวังของคุณได�อย�างต�อเน่ือง”

ส่ิงสําคัญเพื่อการ
ขับข่ีรถบรรทุกใน
สภาพแวดล�อม
ที่เป�นทะเลทราย

ต�องการผู�อ�านเข�าร�วมประกวด!
เราจะเป�ดตัวการประกวดผลงานภาพถ�ายใน HINO Cares ฉบับหน�า  
ผู�อ�านจะถูกเชิญให�ส�งผลงานภาพถ�ายตามหัวข�อเร่ืองที่ถูกกําหนดขึ้น

สําหรับหัวข�อเร่ือง มีช่ือว�า “My Favorite Road (ถนนสายท่ีฉันช่ืนชอบ)” 
กรุณาส�งผลงานภาพถ�ายของคุณ พร�อมบอกเหตุผลว�าทําไมคุณถึงช่ืนชอบ
ถนนสายน้ีเป�นพิเศษ ผู�ชนะเลิศจะได�รับรางวัลเป�นของขวัญช้ินเล็ก

ผลการประกวดภาพถ�ายจะประกาศในฉบับท่ี #26 ซ่ึงเป�นฉบับท่ีจะออกในระหว�าง
กลางป�ถึงปลายป� ค.ศ. 2015

หมดเขต: วันท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 2015 (ตามเวลาที่ญี่ปุ�น)

เรื่องราวเบื้องหลังการซ�อมบํารุง

คุณ Takeshi Kumeda 
อดีตผู�จัดการ, กลุ�มตะวันออกกลาง ยุโรป และ แอฟริกา
ฝ�ายให�บริการในต�างประเทศ แผนกให�บริการรับภูมิภาค

หวังว�าจะได�มีโอกาส
ได�เห็นภาพถ�ายของคุณ!

กรุณาส�งไฟล�ผลงานภาพถ�ายของคุณไปท่ี 
marketing@hino.co.jp

* ไฟล�ต�องมีขนาดไม�เกิน 10MB

HINO Cares Photo Contest / 
Marketing Group Overseas Planning Div. 
Hino Motors, Ltd.   

สําหรับผู�ที่จัดส�งทางไปรษณีย� กรุณาส�งผลงาน
ภาพถ�ายของคุณไปยังท่ีอยู�ดังต�อไปน้ี:

สําหรับการจัดส�ง กรุณาระบุช่ือ
และนามสกุลของคุณ ที่อยู� เบอร�โทรศัพท� 
ที่อยู�อีเมล และแสดงความคิดเห็นสั้นๆ 

เก่ียวกับรถบรรทุกของคุณ

3-1-1, Hino-dai, Hino-shi, Tokyo 191-8660, Japan
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