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พิเศษ: การขับขี่อย�างชาญฉลาด
ท่ีฮีโน� เราให�คําแนะนําเก่ียวกับการขับข่ีอย�างชาญฉลาด ซ่ึงเป�นส�วนหนึ่งในการริเร่ิมให�การสนับสนุนแบบครบวงจรของเรา 
สําหรับลูกค�าท่ีฝ�กการขับข่ีอย�างชาญฉลาดอยู� คงได�รับประโยชน�จากการขับข่ีในชีวิตประจําวัน 
เพราะเหตุนี้ ทําไมถึงไม�เร่ิมลดค�าใช�จ�าย เพ่ิมความปลอดภัยในการขับข่ี 
และลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมของคุณตั้งแต�วันน้ี?

ภาพเขียน: คุณ Eutimio Fernández Egurrola จากบริษัท JUMEX, ประเทศเม็กซิโก บทความหน�า 3

คุณยังมีเวลาส�งผลงานเพ่ือเข�าร�วมประกวดภาพถ�ายของเรา 

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�างกลางป�ถึงปลายป� ค.ศ. 2015

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

จ�ำนวนผู้คนที่รับทรำบถึงผลประโยชน ์
ที่ได้รับเพิ่มมำกขึ้น
วันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014: บริษัท Hino Motors Sales México, S.A. de  

C.V. (HIMEX), ผู้แทนจ�าหน่ายฮีโน่จัดงานสัมนาการขับขี่อย่างชาญฉลาดขึ้นที่

บริเวณภายในสถานที่ของลูกค้าคือที่ JUMEX, ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าในกลุ่มผู้ผลิต

เครื่องดื่มน�้าผลไม้ น�้าทิพย์และเครื่องดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมในประเทศ

เม็กซิโก ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองเม็กซิโกซิตี้  

จ�านวนผู้เข้าร่วมในงานสัมนาการขับขี่อย่างชาญฉลาดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะใน

ประเทศเม็กซิโก ในช่วงสามปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คน แทนที่จะ 

จัดงานร่วมกันให้มีขนาดใหญ่ ตัวแทนจ�าหน่ายและผู้แทนจ�าหน่ายในประเทศเม็กซิโกจะ

ท�างานร่วมกับลูกค้าเพื่อจัดงานสัมนาเล็กๆ ในบริเวณสถานที่ของลูกค้า เรามีโอกาส

ได้พูดคุยเกี่ยวกับงานสัมนาเหล่านี้กับคุณ Suzuki, ประธานและ CEO ของบริษัท 

HIMEX

“เพียงแค่การจัดส่งรถบรรทุก อะไหล่และบริการธรรมดาๆ ยังไม่สามารถตอบโจทย์

ธุรกิจของลูกค้าได้เพียงพอ แต่ในทางกลับกัน การที่ลูกค้าให้การยอมรับว่าเราเป็น

พันธมิตรทางธุรกิจของพวกเขาคือสิ่งส�าคัญกว่า ด้วยเหตุผลนี้เราจึงเริ่มหารือกัน 

ถึงวิธีการที่จะให้ลูกค้าชาวเม็กซิกันของเราได้มีโอกาสมากขึ้นในการเข้าร่วมงานสัมนา

การขับขี่อย่างชาญฉลาด ซึ่งเป็นสิ่งที่ฮีโน่ยังคงน�าเสนอในหลายประเทศทั่วโลก 

อย่างต่อเนื่อง 

“ในขณะที่รถบรรทุกฮีโน่มีชื่อเสียงมากในด้านการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยม 

เพียงแค่เราช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์จากสมรรถนะของฮีโน่อย่างเต็มที่ด้วย

การฝึกขับขี่อย่างชาญฉลาด เราก็สามารถพูดได้ว่าเรามีส่วนช่วยในการสนับสนุน

ธุรกิจของพวกเขาได้อย่างแท้จริง

“มียานพาหนะประมาณ 30,000 คันในตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ของชาวเม็กซิกัน  

ดังนั้น ด้วยจ�านวนพนักงานและทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัด จึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะจัดงาน

สัมนาให้กับลูกค้าของเราทั้งหมดที่ HIMEX แต่เราได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับ

พนักงานขายที่ตัวแทนจ�าหน่ายของเราเพื่อให้พวกเขาทุกคนสามารถจัดงานสัมนา

เหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง เราคิดว่ามันจะมีความหมายมากถ้าพนักงานขายทุกคนสามารถ

บรรยายในงานสัมนาได้ด้วยตัวเอง เพราะพนักงานขายทุกคนคือบุคคลที่ออก 

เยี่ยมเยือนลูกค้าอยู่เป็นประจ�าและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

“สามปีผ่านไปนับตั้งแต่เราเริ่มใช้วิธีการนี้ ขณะนี้เราได้พัฒนามาถึงจุดที่เราสามารถ

น�าเสนอบริการนี้ให้กับลูกค้าได้ถึงแม้ลูกค้าจะมีรถฮีโน่เพียงแค่คันเดียว

“ในการสัมนาเหล่านี้ ส่วนใหญ่เราจะมุ่งเน้นไปที่คนขับรถ สอนเคล็ดลับให้กับพวกเขา

เกี่ยวกับวิธีการขับขี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง และวิธีการ 

ตรวจสอบรถบรรทุกของพวกเขาตั้งแต่เริ่มต้นของวันเพื่อรักษารถของพวกเขาให้อยู่

ในสภาพดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ แน่นอน เรามอบโปรแกรมเหล่านี้ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

และโปรแกรมเหล่านี้ถูกออกแบบให้แล้วเสร็จภายใน 3-4 ชั่วโมงเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค

ต่อธุรกิจของลูกค้าเรา”

ต่อไปนี้คือความคิดเห็นของพนักงาน JUMEX ที่เข้าร่วมงานสัมนาการขับขี่อย่างชาญฉลาด:

“ในขณะที่ ก่อนหน้านี้รถของผมใช้น้ำามันเชื้อเพลิง 6.4 กิโลเมตร / ลิตร แต่หลัง

จากเข้าร่วมงานสัมนา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำามันเชื้อเพลิงได้เป็น 8.2 

กิโลเมตร / ลิตร เมื่อผมได้ตรวจสอบให้มั่นใจ ผมได้พยายามขับขี่ตามที่ผมได้เรียน

มาอย่างเต็มที่ สองวันต่อมา ผมขับขี่ได้ 9.5 กิโลเมตร / ลิตรบนเส้นทางปกติของผม 

ทั้งหมดนี้เป็นเพราะงานสัมนาการขับขี่อย่างชาญฉลาด” 

“ประโยชน์สำาคัญที่ได้รับจาก

การขับขี่อย่างชาญฉลาด: 

ช่วยเราลดต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เราสามารถลดค่าใช้จ่ายของเราได้ประมาณ 5% ถ้าเรามีพนักงาน 

ขับรถที่ขับขี่อย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ ในฐานะองค์กรที่ประกอบ

กิจการโรงงาน เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ

สังคมที่กำาลังเผชิญกับภาวะโลกร้อน บริษัท JUMEX ดำาเนินธุรกิจ

ครอบคลุมศูนย์การกระจายสินค้า 85 แห่งในประเทศเม็กซิโก และ 

ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำาได้ยาก แต่เราก็หวังที่จะเผยแพร่ทักษะ

และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่อย่างชาญฉลาดไปสู่ศูนย์การ 

กระจายสินค้าเหล่านี้ทั่วประเทศ”

เราคือผู้ผลิตเครื่องดื่มน้ำาผลไม้และส่งออกผลิตภัณฑ์ของเราให้กับ 40 ประเทศทั่วโลก 

ปัจจุบันเราใช้งานรถบรรทุกฮีโน่ 367 คันเพื่อการขนส่งสินค้าของเรา นิยามของการ 

ขับขี่อย่างชาญฉลาด คือการขับขี่รถบรรทุกอย่างถูกต้อง; ผลลัพธ์ที่ได้คือ ไม่เพียง 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำามันเชื้อเพลิงแต่ยังช่วยทำาให้เราสามารถลดค่าใช้จ่าย 

ในการบำารุงรักษาได้อีกด้วย แน่นอน นี่เป็นเรื่องสำาคัญมาก นอกจากนี้ การลดค่าใช ้

จ่ายเหล่านี้ยังหมายรวมถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจากเราที่ JUMEX  

ได้ให้คำามั่นสัญญาว่าจะรับผิดชอบต่อสังคมและจะดำาเนินธุรกิจตามมารยาทและ 

ธรรมเนียมในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อันที่จริง การที่เราสามารถสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้นั้น ถือเป็น 

ประโชยน์ที่สำาคัญมาก

คุณ Rebeca Betancourt, พนักงานปฏิบัติการ คุณ Eutimio Fernández 
Egurrola,

ผู้อ�านวยการฝ่ายโลจิสติก 
และการขนส่ง

คุณ Edgar López del Villar, 
ผู้จัดการแผนกขายปลีก

จดจำาว่าในขณะที่คุณใช้วิธีหยุดรถด้วยเครื่องยนต์โดยที่เท้าของคุณไม่วางอยู่บนคันเร่ง ระบบฉีด

นำ้ามันเชื้อเพลิงจะหยุดหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์*1 และจะกลับมาทำางานอีกครั้งเมื่อเครื่องยนต์มีระดับ

ความเฉื่อยใกล้เคียงกับการเดินเบา (นำ้ามันเชื้อเพลิงจะถูกฉีดเข้าอีกครั้งหากคุณปล่อยคลัชหรือ

เข้าเกียร์ว่าง) ดังนั้น สิ่งที่น่าจดจำาอีกหนึ่งประการในการใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นตัดนำ้ามัน 

เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลระบบ direct injection คือ ลดการเหยียบคลัชหรือเปลี่ยนเข้าเกียร์

ว่างก่อนที่ความเร็วของเครื่องยนต์จะตกลงมาสู่การเดินเบาในสภาพการจราจรที่ปลอดภัย*2

ตามที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่จำาเป็นต้องมีทักษะที่ซับซ้อนใดๆ 

ก็สามารถปฏิบัติตามหลักทั้งห้าประการนี้ได้ คุณสามารถเริ่มใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่อ

ประโยชน์ในการประหยัดนำ้ามันเชื้อเพลิงนับตั้งแต่วันนี้—และในขณะเดียวกัน ก็เพื่อ

รับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงในการขับขี่ศักยภาพแห่งสมรรถนะที่เยี่ยมยอดจากฮีโน่

เราเชื่อว่ารถฮีโน่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการ

ประหยัดนำ้ามันเชื้อเพลิงได้อย่างยอดเยี่ยม แต่อาจยังไม่ทราบกันว่า การประหยัดนำ้ามัน

เชื้อเพลิงสามารถทำาได้อย่างน่าประหลาดใจโดยการปรับเปลี่ยนเทคนิคการขับขี่อย่าง

ง่ายๆ เพียงไม่กี่เทคนิค

ถ้ายานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ในบริษัททั้งหมดสามารถลดการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงได้  

นี่จะนำาไปสู่การประหยัดนำ้ามันเชื้อเพลิงและการลดค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี นี่คือหนึ่งใน

เหตุผลสำาคัญว่าทำาไมฮีโน่ยังคงเสนอคำาแนะนำาอย่างต่อเนื่องในเรื่องการขับขี่อย่าง 

ชาญฉลาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการสนับสนุนแบบครบวงจร

เราเชื่อว่าผู้อ่านจำานวนมากอย่างน้อยคงเคยเข้าร่วมงานสัมนาเกี่ยวกับการขับขี่อย่าง

ชาญฉลาดแล้ว และอาจกำาลังได้รับประโยชน์จากการลงมือปฏิบัติในทุกๆ วัน คอลัมน์ที่

เรานำาเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างชาญฉลาดใน HINO Cares ฉบับที่แล้วเกิด

จากความปรารถนาของเราที่อยากแบ่งปันประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกขับขี่รถอย่าง

ชาญฉลาดให้กับลูกค้าของเรามากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ ในฉบันนี้ เราอยากแนะนำาเรื่อง

ต่างๆ เหล่านี้อีกครั้ง

อย่าสตาร์ทรถทิ้งไว้นาน

รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีความจุเครื่องยนต์ 12.8 ลิตรสามารถเผาผลาญนำ้ามันเชื้อเพลิงได้มากถึง  

1.3 ลิตรเพียงแค่สตาร์ทรถทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมง หรือแม้แต่รถบรรทุกขนาดเล็กความจุเครื่องยนต์ 4 ลิตร  

ก็ยังใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองถึง 0.8 ลิตรเพียงสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเช่นกัน ลองคำานวนดูเป็น

ตัวอย่างเล่นๆ หากว่าคุณมีรถบรรทุกที่ต้องใช้งานเป็นเวลา 25 วันต่อหนึ่งเดือน และคุณก็สตาร์ทเครื่อง

ทิ้งไว้รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 3 ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน ในตลอดระยะเวลาหนึ่งปี รถบรรทุกขนาดเล็กแต่ละคันจะกิน

นำ้ามันเชื้อเพลิง 720 ลิตร และรถบรรทุกขนาดใหญ่จะกินนำ้ามันเชื้อเพลิง 1,170 ลิตร ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดใน

การลดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นออกไปคือการลดเวลาในการสตาร์ทรถทิ้งไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้

ใช้การหยุดด้วยเครื่องยนต์เมื่อชะลอความเร็ว

เมื่อต้องการจะหยุดรถ ก่อนอื่นคุณต้องทราบและกำาหนดว่าคุณจะหยุดรถที่บริเวณ

ไหน จากนั้นให้เลือกช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดและอยู่ในสภาพการจราจรที่ปลอดภัย 

เริ่มปล่อยให้ยานยนต์ของคุณวิ่งต่อไปด้วยแรงเฉื่อยในขณะที่เครื่องยนต์ค่อยๆ 

ชะลอความเร็วลง ซึ่งทำาให้คุณไม่จำาเป็นต้องใช้เท้าเหยียบเบรก โดยการหยุดรถด้วย

ตัวเครื่องยนต์เองมีส่วนช่วยทำาให้คุณประหยุดนำ้ามันเชื้อเพลิงไปได้หลายมิลลิลิตร

ในทุกๆ ครั้งที่คุณหยุดรถ

ออกตัวอย่างช้าๆ และค่อยๆ เพิ่มความเร็ว

ในการเร่งความเร็วรถ หากเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ ควร

เหยียบคันเร่งลงไปเพียง 80% เท่านั้น  และหากเป็นรถบรรทุก

ขนาดกลางและขนาดเล็ก ควรเหยียบคันเร่งเพียง 50% และเมื่อ

คุณต้องการจะเปลี่ยนเกียร์ขณะที่กำาลังเร่งความเร็ว จำาไว้ว่าให้

เปลี่ยนอย่างรวดเร็วที่ระหว่าง 1,500-1,800 รอบ/นาทีตามที่

ปรากฏอยู่กลางโซนสีเขียวบนหน้าปัดเครื่องยนต์ เนื่องจากโซน

สีเขียวคือพิสัยที่เครื่องยนต์ใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงน้อยที่สุดสำาหรับ

อัตราความเร็วสมดุล ดังนั้นต้องมั่นใจว่าได้ทำาการเปลี่ยนเกียร์

ทันทีก่อนที่รอบความเร็วจะตกลงมากเกินไป

ขับขี่ที่ความเร็วปานกลาง

ยิ่งยานพาหนะของคุณมีความเร็วมากขึ้นเท่าไหร่ ย่อมต้องใช้

พลังงานมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งก็สามารถคิดอย่างง่ายๆ ได้ว่า  

ยิ่งเร็วมาก ยิ่งสิ้นเปลืองพลังงานมากเช่นกัน เนื่องจากว่ายิ่ง

เราขับขี่ด้วยความเร็วสูงมาก จะทำาให้เกิดแรงต้านลมที่มีต่อ 

ยานพาหนะในอัตราที่สูงมากตามมา มีคำากล่าวว่า หาก 

ยานพาหนะมีความรวดเร็วสองเท่า จะเกิดแรงต้านลมมากขึ้น

เป็นสี่เท่าด้วยกัน หรือกล่าวได้อีกอย่างว่า การขับขี่ที่ความเร็ว

ปานกลางเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการประหยัดนำ้ามันเชื้อเพลิง 

เพียงจำาให้ขึ้นใจว่าคุณสามารถลดปริมาณการใช้นำ้ามัน 

เชื้อเพลิงลงไปถึง 10% ได้อย่างง่ายๆ ด้วยการขับขี่ให้ช้าลง

เพียง 10 กม./ชม. เท่านั้น

300 Series 500 Series 300 Series 500 Series

เปลี่ยน 
เกียร์

ความเร็ว 
สูงสุด

ช่วง 
ประหยัด 
น้ำามัน

1,500 ถึง 1,800 รอบ/นาที 80 ถึง 90 กม./ชม.1,000 ถึง 2,000 รอบ/นาที

ขับขี่ด้วยความเร็วคงที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การเร่งและลดความเร็วสลับกันในอัตราความถี่สูงเป็นอีก

สาเหตุหนึ่งที่ทำาให้เครื่องยนต์ใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงมากเกินความ

จำาเป็น ซึ่งคุณสามารถประหยัดนำ้ามันเชื้อเพลิงได้มากขึ้นอีก 

10% ด้วยวิธีการง่ายๆ เพียงแค่รักษาระดับความเร็วและอัตรา

ความเร็วผกผันไม่เกิน 10 กม./ชม. ในช่วงขณะที่สภาพการ

จราจรมีความปลอดภัย เป็นหลักการง่ายๆ ที่จะทำาให้

เครื่องยนต์ของคุณวิ่งด้วยความเร็วที่อยู่ในโซนสีเขียวระหว่าง 

1,000 และ 2,000 รอบ/นาที

300 Series 500 Series

* ภาพถ่ายและแผนภาพที่แสดงในที่นี้คือยานพาหนะที่มีสเป็คเหมาะส�าหรับขับขี ่

 ในประเทศเม็กซิโก อาจมีสเป็คที่แตกต่างกับสเป็คยานพาหนะที่ใช้ในประเทศของคุณ

*1 อาจมีการฉีดนำ้ามันเกิดขึ้นภายใต้ปัจจัยบางประการด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

*2 หลักการขับขี่อย่างประหยัดนำ้ามันที่เขียนลงในบทความนี้อาจจะไม่สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยเช่น  

สภาพการขับขี่ ปริมาณสัมภาระที่บรรทุก สภาพของท้องถนน และอื่นๆ และขอให้จดจำาว่าควรขับขี่โดยให้ความสำาคัญกับ 

หลักความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งก่อนหลักการขับขี่อย่างประหยัดนำ้ามันเชื้อเพลิงใดๆ ที่เขียนไว้ในบทความนี้เสมอ 

ขับขี่อย่างชาญฉลาด1 ขับขี่อย่างชาญฉลาด2
ประการที่ 

1

ประการที่ 

4
ประการที ่

5

ประการที ่

2
ประการที ่

3



การตรวจเช็คแบบ 360º น�าไปสู่การขับขี่ 
ที่ปลอดภัยและการขับขี่อย่างชาญฉลาด

ในการขับขี่อย่างชาญฉลาด นอกจากต้องพึ่งพาเทคนิคการขับขี่อย่างจริงจังแล้ว ยัง

ต้องอาศัยการตรวจเช็คและการบำารุงรักษาอยู่เป็นประจำาทุกวัน ตัวอย่างเช่น, ถ้ายางรถ

ของคุณมีแรงดันลมยางตำ่า การขาดแรงดันลมยางจะมีผลทำาให้ยางบิดเบี้ยวเสียรูปมาก

ขึ้น และทำาให้แรงต้านทานการหมุนของล้อเพิ่มขึ้นตามลำาดับในทางกลับกันจะยิ่งเพิ่มแรง

ต้านทานในการหมุนของล้อ สุดท้ายจะทำาให้สิ้นเปลืองนำ้ามันเชื้อเพลิง แรงดันลมยางตำ่า

เพียงแค่ 10% สามารถลดประสิทธิภาพการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงของคุณโดยรวมถึง 4% 

อีกหนึ่งตัวอย่างที่อาจเป็นสาเหตุให้คุณต้องพบกับปัญหาสิ้นเปลืองนำ้ามันเชื้อเพลิงได้คือ 

การทำาความสะอาดไส้ตัวกรองอากาศอย่างไม่เหมาะสมหรือการไม่เปลี่ยนถ่ายนำ้ามัน

เครื่องตามระยะเวลาที่กำาหนด ไส้กรองอากาศที่อุดตันจะปิดกั้นปริมาณอากาศที่ไหลเข้า

เครื่องยนต์ให้ไม่เพียงพอ การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์จะทำาให้ประสิทธิภาพการใช้

นำ้ามันเชื้อเพลิงเสื่อมตามลำาดับ ตามที่ฮีโน่ได้ศึกษามา ไส้กรองอากาศที่อุดตันจะลด

ประสิทธิภาพการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงของคุณประมาณ 3% ในทำานองเดียวกัน นำ้ามัน

เครื่องของคุณจะเสื่อมคุณภาพและสลายตัวไปตามอายุการใช้งาน ซึ่งสามารถลด

ประสิทธิภาพการใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงทั้งหมด 1-2% การตรวจเช็คแรงดันลมยางของคุณ

ในระหว่างการตรวจเช็ครถประจำาวัน ตลอดจนการทำาความสะอาดเครื่องกรองอากาศ

และการเปลี่ยนถ่ายนำ้ามันเครื่องยนต์ในระหว่างรับบริการดูแลบำารุงรักษา เป็นขั้นตอนที่

ง่ายมากซึ่งสามารถนำาคุณไปสู่การขับขี่อย่างชาญฉลาด

ฮีโน่สนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถตรวจเช็คแบบ 360º จนเป็นนิสัยก่อนเริ่มใช้งานในแต่ละวัน 

การตรวจเช็คประจำาวันอย่างละเอียดเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะสามารถช่วยรักษาประสิทธิภาพ

การใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงของคุณ แต่ยังช่วยให้คุณทราบถึงสาเหตุความขัดข้องและเป็น

มาตรการป้องกันเพื่อให้คุณสามารถลดโอกาสการขัดข้องบนท้องถนน นอกจากนี้ การ

ป้องกันความเสียหายที่ไม่คาดคิดจะนำาพาคุณไปสู่การขับขี่อย่างปลอดภัยด้วย กรุณาดู

ภาพประกอบข้างล่างซึ่งแสดงให้เห็นพื้นที่ที่คุณควรตรวจเช็ค

ตามที่คุณทราบ ทั้งการประหยัดนำ้ามันเชื้อเพลิงและการขับขี่อย่างปลอดภัยสามารถ

บรรลุผลสำาเร็จได้โดยใช้หลักการง่ายๆ เหล่านี้ในชีวิตประจำาวัน ต้องระลึกไว้ในใจเสมอว่า

สิ่งเหล่านี้ที่ทำาไปล้วนแต่ได้รับประโยชน์คืนมาทั้งสิ้นและหมั่นลงมือปฏิบัติ

คุณ Abel López Gaxiola, ผู้จัดการทั่วไปที่ตัวแทนจ�าหน่ายฮีโน่ 
Camiones Premier de Noroeste, ผู้จัดงานสัมนา ผู้ระบุ
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน “ที่ Premier เราให้ค�ามั่นสัญญากับลูกค้าที่
เข้าร่วมงานสัมนาการขับขี่อย่างชาญฉลาดว่า พวกเขาจะได้เรียนรู้ทุกอย่าง
ที่เรารู้เกี่ยวกับรถบรรทุกเหล่านี้ และห้าเทคนิคในการขับขี่อย่างชาญฉลาด 
จากการเรียนรู้วิธีการขับขี่รถบรรทุกฮีโน่อย่างถูกต้อง ลูกค้าสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง
และลดค่าใช้จ่ายได้ นอกจากนี้ยัง
ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
กับรถบรรทุกของพวกเขาเมื่อต้องวิ่ง
อยู่บนเส้นทางเป็นเวลานาน สิ่งเหล่านี้
เป็นผลท�าให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง 
และยังช่วยให้ลูกค้าของเราส่งสินค้า
ของพวกเขาได้อย่างหมดปัญหา 

“ผมรู้จักรถบรรทุกยี่ห้ออื่นเป็นอย่างดี 
แต่หลังจากที่เราเริ่มจ�าหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ ผมต้องเปลี่ยนวิธีประเมิน
มาตรฐานคุณภาพของรถบรรทุก ผลิตภัณฑ์จากฮีโน่มีคุณภาพยอดเยี่ยม  
นี่คือเหตุผลว่าท�าไมเราถึงมุ่งมั่นที่จะน�าเสนองานสัมนาการขับขี่อย่าง 
ชาญฉลาด ซึ่งงานสัมนานี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจที่จะช่วยให้ลูกค้าเรา
สามารถเพิ่มศักยภาพที่มีอยู่ในตัวพวกเขาได้สูงสุด 

“เราเชื่อว่าการดูแลลูกค้าหลังการขายเป็นสิ่งส�าคัญ เราให้ความส�าคัญ 
กับความสัมพันธ์บนพื้นฐานแห่งความไว้วางใจที่เราสร้างไว้กับลูกค้า 
เหนือสิ่งอื่นใด”

“ในหนึ่งสัปดาห์ ผมออกไปพบบริษัทลูกค้า
ประมาณ 50 แห่ง” นี่เป็นค�าพูดของคุณ 
Luis Gonzaga Arista Franco, 
พนักงานขายระดับสูงที่ Premier และ
วิทยากรในงานสัมนาการขับขี่อย่าง
ชาญฉลาด “ถ้าคุณท�างานอยู่แค่ในออฟ
ฟิส คุณไม่สามารถรับรู้ถึงความรู้สึก
แท้จริงที่อยู่ในใจลูกค้าได้ ดูเหมือนว่าบาง
บริษัทยังคงคิดว่าลูกค้าจะตกลงใจซื้อทันที
ที่การน�าเสนอการขายเสร็จสิ้น นี่เป็น
ความคิดที่ผิดโดยสิ้นเชิง ผมทราบว่าลูกค้าจ�านวนมากจะคิดหนักในเรื่องค่าใช้จ่าย
ระยะยาว และค่าใช้จ่ายในการจัดการด�าเนินงานส�าหรับยานพาหนะของพวกเขา 

“ผลิตภัณฑ์ของฮีโน่แทบจะไม่เกิดปัญหาขัดข้อง และยังประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงได้ดี 
นี่คือประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้พบหลังจากที่พวกเขาเริ่มใช้รถฮีโน่ได้ไม่นาน ผมเคย
กล่าวแล้วว่า ผมสัญญาว่าจะท�าหน้าที่ของพนักงานขายที่ซื่อสัตย์ในแบรนด์ที่เชื่อถือ
ได้ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าของเราได้ 

“งานสัมนาการขับขี่อย่างชาญฉลาดเหล่านี้ถือเป็นโอกาสดีเยี่ยมในการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความไว้วางใจ ไม่เพียงแต่ส�าหรับเจ้าของธุรกิจที่จะ
ท�าการตัดสินใจซื้อ แต่ยังรวมถึงพนักงานขับรถและสมาชิกคณะผู้ท�างานคนอื่น
ทั้งหมดด้วย เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าผมเป็นลูกค้าประจ�า”

การประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงที่ดีขึ้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจ และ 
ช่วยลดการปล่อย CO2 (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)—ดังนั้น การประหยัดน�้ามัน 
เชื้อเพลิงที่ดีขึ้นจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การตรวจเช็ครถเป็นประจ�า
ทุกวัน ยังสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และช่วยเพิ่มความปลอดภัยใน
การขับขี่ของของผู้ใช้รถได้ แบรนด์ฮีโน่จะสร้างสัมพันธภาพที่แข็งแกร่งกับลูกค้า 
ทั่วโลกอย่างต่อเนื่องโดยการส่งเสริมกิจกรรมงานสัมนาการขับขี่อย่างชาญฉลาด

“ฮโีน่เป็นแบรนด์ระดบัพรเีมยีม,” ค�ากล่าว 
ของคุณ José de Jesús Saiz Acosta 
จากบริษัท Semillas El Ranchito 
ซึ่งเป็นหนึ่งใน 11 บริษัทที่มีพนักงานเข้า
ร่วมงานสัมนาการขับขี่อย่างชาญฉลาด
ในเมือง Culiacán ประเทศเม็กซิโก เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 “ในงาน
สัมนาวันนี้ สิ่งที่สร้างความประทับใจให้
กับผมมากที่สุดคือการตรวจเช็คแบบ 
เดินวนรอบ 360ºº ผมได้เรียนรู้สิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับการรักษารถให้อยู่ใน
สภาวะการท�างานที่ดีที่สุด ผมรู้ดีว่าการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
ด�าเนินงานเป็นผลดีต่อบริษัท—และสุดท้าย มันเป็นวิธีที่ดีส�าหรับบริษัทที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่ของผมด้วย ดังนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็น 
สิ่งที่ส�าคัญมาก”

งานสัมนาการขับขี่อย่างชาญฉลาดช่วยให้เราสร้างความ
สัมพันธ์กับลูกค้าบนพื้นฐานแห่งความไว้วางใจ

ตรวจเช็คประจ�ำวัน  
(ในกรณีของรถบรรทกุขนำดกลำง) ระมัดระวัง

1)  ตรวจเช็คและซ่อมส่วนที่ผิดปกติ หรือความผิดปกติที่พบเจอในการท�างานครั้งก่อนโดยไม่ค�านึงถึงการ
ตรวจเช็คครั้งนี้

2)  ติดเครื่องยนต์เดินเบาจนกว่ามาตรวัดอุณหภูมิน�้าหล่อเย็นจะเริ่มเคลื่อนที่ เมื่อเครื่องยนต์เย็นลง อย่างเร่ง
หรือปล่อยที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูง

3)  หลังจากตรวจเช็คทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าสามารถรองรับน�้าหนักเต็มอัตราบรรทุกได้
อย่างเหมาะสมหรือไม่

ล้อหน้ำขวำ
- ตรวจเช็คสภาพยางล้อหน้าขวา 

และสภาพน็อตล้อ

หน้ำยำนพำหนะ 
- ตรวจเช็คระดับน�้าหล่อเย็น
- ตรวจเช็คระดับน�้ามันคลัตซ์
- ตรวจเช็คปริมาณน�้ายาล้างกระจก 
- ตรวจเช็คสภาพการท�างานของไฟ 

(สกปรกไหม, ช�ารุดไหม, ส่องสว่าง
ไหม, กระพริบไหม)

ด้ำนซ้ำยของยำนพำหนะ
- ตรวจเช็คระดับน�้ามันเครื่อง
- ตรวจเช็คอุปกรณ์แยกน�้า
- ตรวจเช็คสภาพยางล้อหน้าซ้าย 

และสภาพน็อตล้อ

ล้อหลังซ้ำย
- ตรวจเช็คยางสภาพยางล้อ

หลังซ้าย และสภาพน็อตล้อ

ท้ำยยำนพำหนะ 
- ตรวจเช็คสภาพการท�างาน 

ของไฟ (สกปรกไหม, ช�ารุดไหม, 
ส่องสว่างไหม, กระพริบไหม)

ล้อหลังขวำ 
- ตรวจเช็คสภาพยางล้อหลังขวา 

และสภาพน็อตล้อ

ด้ำนขวำของยำนพำหนะ 
- ระบบระบายน�้าในถังอากาศ  

(เฉพาะเบรกลม และเบรกแบบที่ใช้
อากาศช่วยเท่านั้น)

- ตรวจเช็คระดับน�้ามันเบรก 
(เฉพาะเบรกไฮดรอลิก และเบรก
แบบที่ใช้อากาศช่วยเท่านั้น)

ภำยในห้องคนขับ 
- ตรวจเช็คสภาพตัวบ่งชี้และ 

สภาพไฟเตือน
- ตรวจเช็คสภาพการเริ่มท�างานของเครื่องยนต์
- ตรวจเช็คเบรกที่ใช้ขณะจอด
- ตรวจเช็คกระจกบังลมหน้ารถว่าช�ารุดมีรอยเปรอะเปื้อนหรือไม่
- ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของที่ปัดน�้าฝนหน้ากระจกบังลมหน้า 

และสภาพใบปัดน�้าฝน
- ตรวจเช็คกระจกมองหลังว่าอยู่ในสภาพที่มองเห็นได้ชัด 

และอยู่ในต�าแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
- ตรวจเช็คการท�างานของไฟส่องสว่างและไปสูง
- ตรวจเช็คพวงมาลัยและแตรรถ
- ตรวจเช็คระดับน�้ามันเชื้อเพลิง

เริ่มต้น
เสร็จ
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ฮีโน่มอบยานพาหนะที่ตรงกับความต้องการในตลาดต่างๆ และเหมาะ

กับการใช้งานภายใต้หลักการที่ว่า “Best-Fit Products (ผลิตภัณฑ์

ที่ตรงวัตถุประสงค์ที่สุด)” และด้วยนโยบายพัฒนาที่อยู่เบื้องหลังนี้ 

ท�าให้ ในปี ค.ศ. 2010 ฮีโน่ได้แนะน�าระบบเกียร์ 9 สปีด (M009)  

ซึ่งเป็นอุปกรณ์ระดับสากลส�าหรับยานพาหนะขนาดใหญ่และ 

ยานพาหนะขนาดกลาง มีความหลากหลายและการออกแบบให้วิ่งได้

หลายความเร็ว—ทั้งหมดเก้าสปีด—M009 ถูกออกแบบเพื่อให้เหมาะ

กับเครื่องยนต์แบบ A-type ที่มีความจุขนาดเล็ก และมอบการ

ประหยัดน�้ามันและสมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ ระบบเกียร์นี้

ถูกติดตั้งด้วยตัวประสานเฟืองคาร์บอน (carbon synchronizer) ที่มี

ความจุขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นครั้งแรกในโลก 

เราถามคุณ Nakagawa เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่นี้:

“จากการค้นคว้าวิจัยของเรา เราพบว่ามีลูกค้าจ�านวนมากที่การเปลี่ยนเกียร์

สลับไปมาบ่อยในสภาวะการขับขี่ที่อยากล�าบาก เช่น ตอนที่พวกเขาขนส่งสินค้า

หนักๆ หรือตอนขึ้นภูเขาที่มีระยะทางไกล ดังนั้น หนึ่งในจุดสนใจในการพัฒนา 

M009 ของเราคือ การลดระยะเวลาในการเปลี่ยนเกียร์ เพื่อการนี้ เราจ�าเป็นต้องเพิ่ม

ขีดความสามารถของตัวประสานเฟือง (synchronizer) (สามารถท�าให้ความเร็ว

รอบที่ต่างกันระหว่างช่วงที่เริ่มต้นเปลี่ยนเกียร์จนกระทั้งเกียร์ได้ถูกเปลี่ยนเสร็จ

สมบูรณ์เข้าจังหวะได้พร้อมกันภายในเวลาอันสั้น) 

“โดยปกติแล้ว นักออกแบบสามารถเพิ่มขีดความสามารถของตัวประสานเฟือง  

(synchronizer) ด้วยการท�าตัวประสานเฟืองให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น แต่เนื่องจากฮีโน่ได้

เคยพัฒนาตัวประสานเฟือง (synchronizer) ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาแล้ว—ดังนั้นสิ่ง 

ที่เราต้องการค้นหาคือสมรรถนะและความแข็งแกร่ง—เราเริ่มศึกษาวิธีเพิ่มขีดความ

สามารถของตัวประสานเฟือง (synchronizer) โดยใช้วัสดุที่แตกต่างกันบนพื้นผิว

เสียดทานของตัวประสานเฟือง (synchronizer) 

“สารหล่อลื่นโมลิบดีนัม เป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายบนพื้นผิวแรงเสียดทาน 

อย่างไรก็ดี ตามที่เราได้ท�าการวิจัยวัสุดคาร์บอนซึ่งเป็นโซลูชั่นรุ่นต่อไปและมีความ

เป็นไปได้ในการสร้างธุรกิจของเรา เราได้ข้อสรุปว่า สิ่งนี้จะกลายเป็นเกณฑ์ในการ

ปรับปรุงที่เราก�าลังแสวงหาที่จะท�า—และได้ด�าเนินการพัฒนาตัวประสานเฟือง

คาร์บอน (carbon synchronizer) ตัวแรกของโลก การพัฒนาในครั้งนี้ ผมภูมิใจ 

ที่จะพูดว่า เราสามารถใช้เวลาในการสลับเกียร์ได้เร็วที่สุดในโลกเป็นผลส�าเร็จ”

นอกจากตัวประสานเฟืองคาร์บอน (carbon synchronizer) แล้ว ความหลากหลาย

ของระบบกลไกและการออกแบบใหม่ๆ ได้ถูกรวมอยู่ใน M009 ในช่วงแรกๆ ของการ

พัฒนา ทุกองค์ประกอบหลักได้ผ่านการทดสอบหลายรูปแบบเพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง

ต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุด ฮีโน่พยายามพัฒนา M009 อย่างจริงจังเพื่อให้ได้มาซึ่ง

ความเชื่อมั่นและการเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ ในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนา 

อุปกรณ์ได้ถูกติดตั้งบนยานพาหนะจริง และเผชิญกับการทดสอบภาคสนามใน

สภาพการท�างานที่ยากล�าบากเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถใช้งานได้จริงทั่วโลก 

ระหว่างการทดสอบได้พบว่า ยังมีปัญหาในเรื่องการออกแบบอีกหลายจุดที่จ�าเป็น

ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข แต่ผลสุดท้าย ฮีโน่ก็สามารถออกวางจ�าหน่าย M009 ซึ่ง

เป็นเทคโนโลยีเหนือระดับที่สร้างความพอใจให้กับลูกค้าเราได้ส�าเร็จ คงไม่ต้องบอก

กระมังว่า เทคโนโลยีระดับสูงทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ในผลิตภัณฑ์ของฮีโน่—ไม่เฉพาะแค่

ระบบส่งก�าลังขับเคลื่อน—เกิดขึ้นจากการพิสูจน์หลายต่อหลายครั้งและการประเมิน

ฮีโน่       เทคโนโลยี

“ภารกิจและหน้าที่ของเราคือ  
การจัดเตรียมอุปกรณ ์
ส่งก�าลังขับเคลื่อนที่มีประโยชน ์
ให้กับลูกค้าทั่วโลก”

คุณ Toshiki Nakagawa
ผู้จัดการทั่วไป, 
ฝ่ายวิศวกรรมยานยนต์

ผลอย่างละเอียด คุณ Nakagawa อธิบายว่า “ในฐานะทีมพัฒนา เราต้องเข้าใจ

ตลาดปลายทางต่างๆของผลิตภัณฑ์เราทั้งหมดอย่างถูกต้องเพื่อเสนอยานพาหนะ 

ที่เหมาะสมกับภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกในเวลาที่เหมาะสม แต่เรารู้สึกได้ว่า ยังมีอีกหลาย

อย่างที่เราไม่ได้ตระหนักถึง เราจะตั้งหน่วยสังเกตการณ์ต่างประเทศเพื่อที่จะรับทราบ

ความรู้สึกแท้จริงต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกอย่างต่อเนื่อง และอะไรบ้างที่ลูกค้าของ

เราก�าลังมองหาอยู่จริง นอกจากนี้ เราจะร่วมท�างานไปกับลูกค้าของเราเพื่อพัฒนา

ยานพาหนะที่สร้างความสุขให้กับทุกคนบนโลก” ค�าพูดที่คุณ Nakagawa ฝากไปถึง

ลูกค้าของเราทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและไม่ย่อท้อในการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ของฮีโน่อย่างแท้จริง

ระบบส่งก�าลังขับเคลื่อนหมายถึงอุปกรณ์หลายส่วน ตั้งแต่คลัตซ์ (clutch) และ  

ชุดเกียร์ (transmission) จนถึงเพลากลาง (propeller shaft), เฟืองดอกจอก 

(differential gear), และเพลาขับ (drive shaft) ระบบส่งก�าลังขับเคลื่อนไม่เพียงแต่

มีหน้าที่รับผิดชอบการท�างานพื้นฐานของยานพาหนะ เช่น การขับขี่ การกลับรถ  

และการหยุดรถเท่านั้น แต่ยังเป็นสะพานที่ ส่งก�าลังหมุนจากเครื่องยนต์ไปยังล้อยาน

พาหนะอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ก�าลับปรับตัวให้เข้ากับสภาพการขับขี่ต่างๆ ซึ่ง

เป็นผลมาจากความเร็วหรือความช้าในการขับขี่ เช่นเดียวกับการปีนเขาหรือการลงเขา

คุณทราบไหมว่า ผู้ผลิตยานพาหนะเพื่อการค้าบางรายพัฒนาระบบส่งก�าลัง 

ขับเคลื่อนและอุปกรณ์เครื่องยนต์ของตัวเองภายในองค์กร? แน่นอน ฮีโน่เป็นผู้ผลิต 

ที่พัฒนาอุปกรณ์ส่งก�าลังขับเคลื่อนเป็นของตัวเอง คุณ Toshiki Nakagawa,  

ผู้จัดการทั่วไปของฝ่ายวิศวกรรมยานยนต์ อธิบายไว้ว่า “หนึ่งในจุดแข็งของฮีโน่คือ 

การดึงความสามารถจากความรู้จริงในเรื่องยานพาหนะของเราเพื่อพัฒนาอุปกรณ์

ส่งก�าลังขับเคลื่อนภายในองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานที่หลากหลาย”  

ฝ่ายวิศวกรรมยานยนต์เป็นฝ่ายออกแบบอุปกรณ์ส่งก�าลังขับเคลื่อนทั้งหมดที่ฮีโน่

พัฒนา “ท้ายสุด ความสามารถนี้ช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าเราได้ในเวลาที่เหมาะสม ตามที่เราสามารถเสนออุปกรณ์ที่เหมาะสมให้กับ 

ยานพาหนะที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน และตอบสนองการท�างานและ 

สภาพการใช้งานที่หลากหลาย” 

เกียร์แบบ 9 สปีดที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ส�าหรับ 
ยานพาหนะขนาดกลาง



La Criolla, Pastas & Panificados, ประเทศแพรากเว

“ส�าหรับเรา  

  ฮีโน่เป็นสัญลักษณ์ความเจริญ เติบโต”

“พ่อของเรามีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการขนส่ง 

ทางบก เขาจะไปเยี่ยมเพื่อก�ากับดูแลคนขับรถ 

ของเขาในจุดต่างๆ ทั่วประเทศ พ่อมักจะพาผม 

เดินทางไปด้วย ถ้าผมได้เกรดไม่ดีที่โรงเรียน  

โทษของผมคือการซ่อมรถบรรทุก 

“บางทีผมอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากพ่อผม แต ่

ตัวผมเองก็เป็นผู้ตัดสินใจเองว่าผมต้องการจะ 

ด�าเนินธุรกิจขนส่ง ผมจึงเข้าศึกษาที่โรงเรียธุรกิจ  

IPAE ผมเริ่มต้นบริษัทของตัวเองด้วยจ้างคน 

ขับรถห้าคนและซื้อรถบรรทุกมือสอง และในที่สุด 

ในปี ค.ศ. 2006 เราก็สามารถซื้อรถบรรทุกฮีโน่ได้ 

“ส�าหรับเรา รถบรรทุกฮีโน่เป็นรถบรรทุกที่ได้รับ 

การปฏิวัติ พื้นที่พิเศษด้านหลังของห้องโดยสาร 

สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าจริงๆ และยังช่วยให ้

คนขับรถสามารถปรับเองที่นั่งเกือบจะราบไป 

ด้านหลังเพื่อการพักผ่อนได้ ฟังก์ชั่นที่ออกแบบ 

คิดค้นได้ดีนี้เป็นองค์ประกอบที่ท�าให้รถบรรทุก 

เหล่านี้สามารถใช้งานง่าย 

“ส�าหรับเรา ฮีโน่เป็นสัญลักษณ์ความเจริญ 

เติบโต: ฮีโน่เป็นรายแรกที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจ 

ของเราเจริญเติบโตไปอย่างรวดเร็ว”

ผมอยากแนะน�าฮีโน่ให้กับทุกคนในบริษัทผมรู้จัก—แต่ไม่แนะน�าให้กับบริษัทคู่แข่งของเรา!

ประวัติของเราต้องย้อนกลับไปสมัยที่เราเปิดร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเล็กๆ แห่งหนึ่งเมื่อ 24 ปีที่แล้ว ธุรกิจของเราได้เจริญ

เติบโต และขณะนี้เราได้ด�าเนินธุรกิจเบเกอรี่อีกด้วย ขอขอบคุณลูกค้าของเรา

องค์ประกอบที่จ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจเบเกอรี่คือระบบการจัดการการส่งสินค้า นี่คือเหตุผลที่เราสามารถพูดได้ว่าเรา

จัดหาสินค้าที่มีรสชาดดีและสามารถจัดส่งสินค้าเหล่านั้นได้ตรงตามเวลา และระบบการจัดการการส่งสินค้าจ�าเป็นต้อง

มีรถบรรทุกที่มีความน่าเชื่อถือ

ตลอดปีที่ผ่านมา เรามีปัญหากับเรื่องรถบรรทุกขัดข้องระหว่างส่งมอบสินค้า นี่เป็นเพราะเราใช้รถบรรทุกมือสอง  

อยู่มาวันหนึ่ง เราได้รับข้อเสนอเป็นราคาพิเศษเมื่อซื้อรถบรรทุกฮีโน่ แต่ราคาเสนอนั้นยังคงแพงกว่าราคารถบรรทุก

จากผู้ผลิตรายอื่น แต่เนื่องจากว่าเราก�าลังมองหารถบรรทุกที่ให้สมรรถนะที่ดี ถึงแม้ว่าราคาจะแพงกว่า เราจึงตัดสินใจ

ซื้อรถบรรทุกฮีโน่ไว้หนึ่งคันและทราบถึงวิธีการท�างานของมัน 

“ในฐานะที่เป็นบริษัทด�าเนินธุรกิจการขนส่งทางบก

และธุรกิจเกี่ยวกับระบบการจัดการการขนส่ง

สินค้า เราจัดส่งสินค้าของบริษัทและสินค้าอุปโภค

บริโภคจากกรุงลิมาไปยังทั่วทุกมุมของประเทศเปรู

“บริษัทของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อ 14 ปีที่แล้ว และ

ปัจจุบันเราเป็นเจ้าของรถบรรทุกฮีโน่ทั้งหมด 58 

คน เป็นรถบรรทุกรุ่น 500 Series ห้าสิบห้าคัน 

และรุ่น 300 Series สามคัน ในปี ค.ศ. 2006 

Mitsui ตัวแทนจ�าหน่ายของเราได้ยื่นข้อเสนอเพื่อ

ให้เราพิจารณาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และเราได้

ซื้อรถบรรทุกฮีโน่คันแรกที่ขายในประเทศเปรู 

เครื่องยนต์เดิมของรถบรรทุกคันนี้ยังคงแข็งแกร่ง

มาจนถึงทุกวันนี้และวัดระยะทางวิ่งได้ 750,000 

กิโลเมตร 

“เรามีความสุขมากกับการประหยัดน�้ามันเชื้อ

เพลิงของรถฮีโน่ ซึ่งนี่เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย

ของเรา นี่คือยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพมาก

“นอกจากนี้ เรายังได้รับบริการที่ดีเยี่ยมจาก

ตัวแทนจ�าหน่าย Mitsui ของเรา พนักงานจะ

ปฏิบัติต่อเราเยี่ยงลูกค้าคนส�าคัญอยู่เสมอ 

นอกจากนี้ อะไหล่และการบริการถูกส่งมอ 

บตรงเวลาและทันต่อการใช้งานเสมอ

“Mitsui ให้บริการต่อเราด้วยความรวดเร็วและ 

มีประสิทธิภาพเสมอ เพราะเขาทราบดีว่าการให้

บริการลูกค้ามีความส�าคัญมากในธุรกิจของเรา 

ในเวลาเดียวกัน เขาท�างานเสร็จสมบูรณ์ภายใน

เวลาไม่กี่ชั่วโมงซึ่งถ้าเป็นผู้จัดจ�าหน่ายรายอื่น 

อาจต้องใช้เวลาหลายวันจนกว่างานจะแล้วเสร็จ”

Roton Service, ประเทศชิลี

ท�างานภายใต้สภาวะเดียวกัน แต่รถบรรทุกฮีโน่พบปัญหาขัดข้องน้อยกว่ารถบรรทุกที่จากผู้ผลิตรายอื่นเราใช้อยู่มาก 

อย่างเห็นได้ชัด

บริษัทเราจะบรรทุกขนส่งอาหารแช่แข็ง กับท�าขนมปังส่งเป็นหลัก เราส่งให้กับซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และโรงแรมใหญ่ๆ  

ที่อยู่ในรัศมี 200 กิโลเมตรของกรุงซันติอาโก ประเทศชิลี บริษัทเรามีพนักงานจ�านวนทั้งสิ้น 170 คน ในจ�านวนนั้นเป็น 

คนขับรถ 78 คน

ปัจจุบันเราเป็นเจ้าของรถบรรทุกทั้งหมด 72 คัน ซึ่งเป็นรถบรรทุกฮีโน่ 25 คัน—เราซื้อรถบรรทุกฮีโน่มาใช้ครั้งแรกเมื่อ 

สิบแปดเดือนที่แล้ว ก่อนหน้านั้นเราใช้รถบรรทุกจากผู้ผลิตรายอื่น ในปีแรกเราซื้อรถบรรทุกฮีโน่มาใช้ทั้งหมดหกคัน และ 

ในปีต่อมาเราซื้อมาใช้เพิ่มอีกเก้าคัน และเราได้ซื้อเพิ่มมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันเรามีรถบรรทุกฮีโน่อยู่ทั้งหมด 25 คัน 

เพราะคุณภาพของรถบรรทุกฮีโน่ จึงเป็นเหตุผลที่ท�าให้เราซื้อรถบรรทุกฮีโน่มาใช้งานในบริษัทเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ 

รถบรรทุกจากผู้ผลิตรายอื่นจะเกิดปัญหาขัดข้องโดยเฉลี่ยทุกๆ  100,000 ถึง 120,000 กิโลเมตร แต่รถบรรทุกฮีโน่ยังคง

สามารถวิ่งได้บนระยะทางนี้ได้อย่างสบายโดยไม่เคยเกิดปัญหาขัดข้อง—และแน่นอน มันถูกใช้งานภายใต้สภาวะเดียวกันกับ

รถบรรทุกจากผู้ผลิตรายอื่นของเรา 

ครั้งหนึ่ง ประธานบริษัทของเราเคยกล่าวไว้ว่า ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นเจ้าของรถบรรทุกฮีโน่ และแทบจะ

ไม่เคยเกิดปัญหาขัดข้องหรือเกิดน้อยมาก นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าท�าไมเราจึงตัดสินใจสั่งซื้อรถบรรทุก 

ฮีโน่เข้ามาใช้งาน

ที่บริษัทของเรา เราใช้ระบบเพื่อติดตามตรวจสอบรถบรรทุกทุกคันของเราอย่างละเอียดในเรื่องวัน

เปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่อง การตรวจสอบยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาและการบริโภคน�้ามัน

เชื้อเพลิง ระบบนี้ช่วยให้เราสามารถใช้ GPS ตรวจสอบต�าแหน่งที่ตั้งของรถบรรทุกทุกคันในทุก 

ระยะทาง ติดตามการเดินทางได้ตลอดทั้งวัน รับรู้ได้ว่ารถหยุดอยู่ที่ไหน และหยุดนานเท่าไหร่  

นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับสัญญาณเตือน จะมีเสียงเตือนเมื่อรถบรรทุกได้ขับเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องม ี

ใบอนุญาตเข้า และจะแจ้งเตือนเราทันทีเมื่อรถคันนั้นขับเกินความเร็วที่ถูกจ�ากัด ดังนั้นเราจึงมีข้อมูลรถ

ทุกคันส�าหรับทุกคน สามารถย้อนดูได้ตั้งแต่วันที่ซื้อรถมา การน�าข้อมูลนี้มาเปรียบเทียบเพียงอย่าง

เดียวก็สามารถบอกเราได้อย่างชัดเจนว่า รถบรรทุกฮีโน่มอบคุณภาพและช่วยประหยัดน�้ามันได้ดีเยี่ยม

South America
Toscano’s Cargo Express, ประเทศเปรู

ขวา: คุณ Marco Toscano / ประธานคณะกรรมการ  ซ้าย: คุณ Gerardo Toscano /ผู้จัดการทั่วไป

คุณ Marco Toscano / ประธานคณะกรรมการ คุณ Gerardo Toscano / ผู้จัดการทั่วไป

คุณ Nelson Medina Cantero / กรรมการผู้จัดการ

คุณ Roberto Vieira / ประธานบริษัท

ความคิดเห็นจากเจ้าของรถ
ฮีโน่

นั่นคือสองปีที่ผ่านมา หลังจากที่ใช้รถบรรทุกได้สักระยะหนึ่ง เราได้ทราบรถบรรทุกฮีโน่มีคุณภาพที่เหนือกว่ารถบรรทุก

จากผู้ผลิตรายอื่น เรารู้สึกประหลาดใจมาก เป็นรถบรรทุกที่ไว้ใจได้แม้ขับขี่บนพื้นผิวถนนขรุขระ และง่ายมากต่อการขับขี่

ในเมือง และยังช่วยประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงได้ดีกว่ารถบรรทุกยี่ห้ออื่น 

เราไม่สูญเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ในการซื้อรถฮีโน่มาใช้แทนรถบรรทุกยี่ห้ออื่นสี่คันในบริษัทของเรา ปัจจุบันเราเป็น

เจ้าของฮีโน่ 511s ห้าคันและมีแผนที่จะซื้อเพิ่มเป็นคันที่หก ในอนาคต เราหวังที่จะซื้อรถบรรทุกฮีโน่มาใช้งานแทน 

รถบรรทุกที่มีอยู่ในบริษัททั้งหมด

นอกจากนี้เรายังได้รับการบริการหลังการขาย 

ที่ดีเยี่ยมและเป็นมิตรจาก Toyotoshi S.A.  

รถบรรทุกเหล่านี้ได้รับการบริการหลังการขาย

จนวันสุดท้าย ดังนั้นเราไม่ต้องเสียค่าบ�ารุง

รักษาเพิ่ม แต่ถ้าจ�าเป็น เราสามารถวางใจได้ว่าก�าหนดการบ�ารุงรักษาของเราจะถูกจัดการด้วยระบบการจอง

ส�าหรับการบ�ารุงรักษารถบรรทุก 

ผมอยากแนะน�าฮีโน่ให้กับทุกคนในบริษัทผมรู้จัก— 

แต่ไม่แนะน�าให้กับบริษัทคู่แข่งของเรา! (หัวเราะ)



ในขณะที่บทประพันธ์ต่างๆ สำาหรับ 

Kabuki ได้รับความนิยมอย่างต่อ

เนื่องมาเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย วันนี้เราจึง

อยากจะขอแนะนำาให้ทุกท่านรู้จักกับ

บทประพันธ์หนึ่งที่มีความโดดเด่นไม่

ธรรมดา ซึ่งมีชื่อว่า Shibaraku

บทประพันธ์ชิ้นนี้ถูกแต่งขึ้นโดยอ้างอิงจากเรื่องราวของซามูไร

ทางแถบเหนือผู้ทรงอิทธิพล มีนามว่า Kiyohara no Takehira 

ซึ่งเป็นบุคคลที่มอบหมายให้เหล่าบริวารทำาการสังหารผู้ที่ไม่

เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำาสั่งของตน โดยเขาได้เผชิญหน้ากับ 

Kamakura Gongoro ผู้ซึ่งทำาการหยุดซามูไรผู้นั้นไว้ด้วยคำาว่า 

“Shibaraku” (“รอสักครู่”) ซึ่งเป็นบทเปิดและทำาให้เขาสามารถ

ช่วยชีวิตผู้คนเอาไว้ได้

เล่ากันว่า นักแสดง Kabuki ราวๆ 1,700 คน เข้ามาเซ็นสัญญา

เพื่อทำาการแสดงเป็นเวลาหนึ่งปีให้กับโรงละคร โดยละครที่จะมี

ขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งถือเป็นเดือนแรกท่ีระบุไว้ในสัญญา 

มีชื่อเรียกว่า “Kao Mise” (คนรู้จัก) เป็นการแสดงที่โดดเด่นและ

มีความสำาคัญที่สุดตลอดทั้งปี และยังเป็นละครที่เปิดโอกาสให้

สื่อมวลชนและผู้ชมได้รู้จักนักแสดงในคณะอีกด้วย สำาหรับการ

แสดงละครเรื่อง Kao Mise ซึ่งถือเป็นละครที่นักแสดงหลักๆ แถว

หน้าทั้งหมดมาทำาการแสดงนั้น มีธรรมเนียมปฏิบัติที่จะต้องนำา

เอาฉากที่โด่งดังจาก Shibaraku ในตอนที่ฮีโร่ตอบโต้วายร้าย

ด้วยคำาว่า “Shibaraku” ก่อนที่จะช่วยชีวิตผู้คนมากมายที่กำาลัง

ตกอยู่ในอันตรายมารวมเข้าไว้ด้วย ฉากนี้ได้ถูกหยิบยกมาแสดง

ในละครเวทีหลายต่อหลายครั้งด้วยกัน มีการปรับปรุงเปลี่ยนบท

การแสดงทีละเล็กน้อย จนกระทั่งมีความสมบูรณ์แบบในที่สุด นับ

ตั้งแต่ยุคเมจิ (ค.ศ. 1868 – 1912) ฉาก Shibaraku ถูกนำามา

แสดงเป็นบทประพันธ์เดี่ยว และยังมีการนำามาแสดงเป็นประเพณี

จนถึงทุกวันนี้ การถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการแสดงกลายเป็นที่

นิยมและสร้างความสนุกสนานให้ผู้คนมากกว่าผ่านบทประพันธ์

ดั้งเดิม ถือเป็นการต่อเติมประวัติศาสตร์ให้กับฉากนี้อย่างแท้จริง

Shibaraku
(ชิบะระคุ)

歌
舞
伎

Cool Japan: บ้านเกิดของฮีโน่

แฟ้มที ่2: 

Kabuki
(คะบุคิ)

นับตั้งแต่นั้นมา Kabuki ยืนยงดั่งเช่นหนึ่งในวิถีทางและต้นแบบให้กับศิลปะการแสดงร่วมสมัย

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เติบโตขึ้นจนกลายมาเป็นที่ยอมรับในฐานะของศิลปะร่วมที่ผสม

ผสานองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเต้นร�า ดนตรี และการแสดงจากบทละคร

บทประพันธ์ของ Kabuki มีอยู่มากมายและสามารถน�ามาแยกประเภทเข้าด้วยกันเป็น “Jidai 

mono” (จิได โมะโนะ – การแสดงละครย้อนยุค) และ “Sewa mono” (เซะวะ โมะโนะ – ละคร

ร่วมสมัยในยุคเอโดะ) โดย Jidai mono มักจะสอดแทรกเรื่องราวการต่อสู้ในช่วงของยุคไฟ

สงครามญี่ปุ่น (ประมาณช่วงปี ค.ศ. 1467 – 1603) และคาดว่าน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมา

จากหลากหลายเรื่องราวซึ่งกลายเป็นต�านานที่ถูกเล่าขานไปทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ ในขณะ

ที่ Sewa mono เป็นการแสดงที่พรรณาให้เห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยอยู่ใน

ยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603 – 1868) และสอดแทรกเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่โด่งดังซึ่งยังตรึงอยู่

ในความทรงจ�าของผู้คนผ่านรูปแบบของละคร อาทิเช่น การฆาตกรรม การฆ่าตัวตายร่วมกัน

ของคู่รัก การปล้นชิงทรัพย์ และอีกหลายๆ เหตุการณ์ที่บันทึกภาพความทรงจ�าในวันแห่ง

เรื่องราวเหล่านั้นไว้

ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหน ประเทศอันเป็นบ้านเกิดของคุณจะต้องมีศิลปะการ
แสดงที่เป็นประเพณีดั้งเดิมอยู่อย่างมากมายซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่
รุ่นอย่างแน่นอน ประเทศญี่ปุ่น หรือสถานที่ซึ่งฮีโน่ได้ถือก�าเนิดขึ้นมาก็เช่น
กัน เป็นแหล่งรวมอารยธรรรมแห่งศิลปะการแสดงที่หลากหลาย—เช่น
ละคร Noh (โนะ) และละครหุ่น Bunraku (บุนรากุ)—ที่สืบทอดต่อกันมา
ด้วยประวัติและประเพณีที่ยาวนาน และในฉบับนี้ เราอยากให้ทุกท่านได้
ท�าความรู้จักกับหนึ่งในศิลปะดั้งเดิมเหล่านั้น นั่นคือ Kabuki (คะบุคิ)

มีการเล่าต่อกันมาว่า Kabuki ก�าเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1603 ณ กรุงเกียวโต และเป็นศิลปะที่

แยกตัวออกมาจากการแสดงเต้นร�าโดยสตรีที่ชื่อ Okuni (โอะคุนิ) ผู้ซึ่งแต่งกายด้วย

เสื้อผ้าที่ดูน่าเกรงกลัวและผมเผ้าที่จัดทรงให้ดูประหลาดพิลึกพิลั่น กิริยาของการ

ประดับประดาร่างกายด้วยเครื่องแต่งตัวที่ดูน่าขนลุกนั้นถูกน�าไปกล่าวถึงปากต่อปาก

จนกลายเป็นภาษาพูดยอดนิยมแห่งยุคว่า “Kabuku” (คะบุคุ) ซึ่งก็เป็นที่มา และถูกผัน

จนกลายเป็นค�าว่า “Kabuki” ไปนั่นเอง



แฟ้มที ่3: Wagyu (วะกิว)

ตามที่เคยกล่าวไว้ในฉบับที่แล้ว ความนิยมใน washoku (อาหารญี่ปุ่น) ได้เพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็วทั่วทุกมุมโลก และนับเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ washoku ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการ

วัฒนนามธรรมของยูเนสโก (UNESCO) พอดิบพอดี นอกจากนั้น ยังมีผู้ให้ความสนใจเกี่ยว

กับส่วนประกอบที่ใช้ในการปรุงอาหารญี่ปุ่นเช่นกัน ซึ่งหนึ่งในส่วนประกอบที่ได้รับความสนใจ

เป็นพิเศษจากเชฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลกนั้นคงหนีไม่พ้น “wagyu” (วะกิว) 

“Wagyu”(wa = ญี่ปุ่น, gyu = เนื้อวัว) หมายถึงเนื้อวัวจากวัวสี่พันธุ์ด้วยกัน (พันธุ์ญี่ปุ่นขน

ด�า พันธุ์ญี่ปุ่นขนน้�าตาล พันธุ์ญี่ปุ่นเขาสั้น และพันธุ์ญี่ปุ่นไม่มีเขา) โดยเกิดจากการผสมข้ามสาย

พันธุ์ที่ต่างกันของวัวที่มีอยู่ดั้งเดิมในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหากพิจารณาจากชื่อแล้ว อาจจะสันนิษฐาน

ได้ว่าเนื้อ wagyu น่าจะมีต้นก�าเนิดในประเทศญี่ปุ่น แต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่—เพราะชื่อ

นี้เพียงถูกน�ามาใช้ในการระบุสายพันธุ์เฉพาะทาง และไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเนื้อที่ผลิตใน

ประเทศญี่ปุ่นแต่เพียงเท่านั้น

ความพิเศษในรสชาติที่กลมกล่อมของเนื้อ wagyu อยู่ที่รส umami (อุมามิ) ที่แสนอร่อย—อันเป็น

ผลลัพธ์จากกรดอะมิโนคุณภาพสูงที่แทรกซึมอยู่ในปริมาณมาก และเนื้อที่มีความอ่อนนุ่มซึ่งได้มาจาก

กรดไขมันไม่อิ่มตัว และยังคงมีเคล็ดลับอีกบางประการส�าหรับรสชาติที่แสนโอชาจากเนื้อแท้ที่ไม่มีสิ่งใด

ปรุงแต่ง ซึ่งถูกพัฒนามาแต่ดั้งเดิมเป็นเวลาหลายปีด้วยกัน

ความนุ่มละมุนของเนื้อถูกก�าหนดโดยมีตัวแปรเป็นไขมันลักษณะเหมือนลายหินอ่อนที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่น

ว่า “sashi” (ซะชิ) ซึ่งถือเป็นกุญแจส�าคัญส�าหรับรสชาติของเนื้อวัว—จนถึงกับต้องมีระบบการจัดเกรด

โดยวัดประเมินจากลายหินอ่อนหรือการเจือปนของไขมันในเนื้อวัว ไขมันชนิดนี้ไม่ได้มีลักษณะลื่นเป็นน้�ามัน 

แต่มีคุณสมบัติในการให้รสชาติที่ยอดเยี่ยมและนุ่มลิ้นจนเนื้อสามารถละลายในปากของคุณได้ เนื้อ wagyu 

ถูกคัดสรรมาอย่างดีจากวัวเยาว์วัยที่ได้รับการเลี้ยงดูในทุ่งเลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติและผ่อนคลายปราศจาก

ความเครียด อุดมไปด้วยน้�าสะอาด อากาศ และผืนหญ้าที่บริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้ sashi จึงเปรียบเสมือนเหรียญแห่ง

เกียรติยศของเนื้อ wagyu นั่นเอง

ดังนั้น เราจึงอยากให้คุณได้ลิ้มลองรสเนื้อ wagyu หากคุณมีโอกาสได้พบเมนูนี้ในศูนย์การค้าท้องถิ่นหรือร้าน

อาหาร เพราะเรามั่นใจว่าคุณจะต้องชื่นชมความพิถีพิถันซึ่งคนญี่ปุ่นให้ความเอาใจใส่ต่ออาหารการกินอย่างไม่เคย

ละเลยในทุกๆ รายละเอียด

和
牛

อีกหนึ่งลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของ Kabuki คือ “mie” (มิเอะ) ในฉากส�าคัญๆ ในบทประพันธ์—หรือในขณะที่

อารมณ์ของตัวละครขึ้นถึงจุดสูงสุด—ตัวละครจะหยุดเคลื่อนไหวชั่วขณะและค้างอยู่ในอิริยาบถที่มีความงดงามเฉพาะตัว 

อิริยาบถหรือท่าทางนี้นั่นเองที่เรียกว่า mie

โดยทั่วไปแล้ว นักแสดงจะเบิกตาให้กว้างและหยุดทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหว เพื่อตรึงวินาทีแห่งความประทับใจและเพื่อ

เรียกความสนใจจากผู้ชม ผลลัพธ์ที่ตั้งใจให้เกิดจาก mie  

จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นเดียวกันกับการซูมหรือการถ่ายภาพเคลื่อนไหวในระยะใกล้แบบที่ใช้ในภาพยนต์ร่วมสมัยหรือ

โทรทัศน์ ซึ่งการถ่ายภาพเคลื่อนไหวระยะใกล้น้ีจะใช้เวลาต้องการเน้นหรือเผยให้เห็นถึงการแสดงออกทางสีหน้าของตัว

ละครนั่นเอง

วิธีการแสดงและน�าเสนอที่มากมายหลาก

หลายถูกน�ามาใช้ในการถ่ายทอดองค์

ประกอบทางศิลปะหลายสิ่งอย่างของ 

Kabuki เพื่อสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้

กับผู้ชม หนึ่งในนั้นคือการตกแต่งใบหน้า

ส�าหรับการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ เรียกว่า 

“kumadori” (คุมะโดริ) การแต่งหน้าประเภทนี้ถูกน�ามาใช้มากที่สุดกับ

นักแสดงที่ปรากฏตัวอยู่ในละครเวทีย้อนยุค jidai mono และยังถูกใช้

เพื่อเน้นภาพเส้นเลือดและกล้ามเนื้อบนใบหน้าของนักแสดงให้ดูเหนือ

จริงอีกด้วย

แม้จะพยายามจ�าแนกอย่างกว้างที่สุด ก็ยังมี kumadori มากกว่า 50 

แบบ โดยที่แต่ละแบบมาพร้อมกับสีสันที่ถูกสงวนไว้เฉพาะส�าหรับแต่ละ

ตัวละครต้นแบบเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น สีแดงใช้ส�าหรับตัวละครที่มีลักษณะเฉพาะในเรื่องของความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง และรับรู้ถึงความถูกต้องยุติธรรม  

สีครามใช้ส�าหรับตัวละครฝั่งปรปักษ์ที่มีความน่าเกรงขาม  และสีน้�าตาลใช้ส�าหรับตัวละครท่ีไม่ใช่มนุษย์และเต็มไปด้วยความโหดร้ายน่าเกลียดน่ากลัว เช่นปีศาจ หรือ

ภูตผีวิญญาณ ดังนั้น ผู้ชมสามารถทราบและเข้าใจบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละตัวละครได้จากสีสันและลวดลายที่ใช้ใน kumadori

Kumadori 
(คุมะโดะริ)  

และ 
Mie (มิเอะ)

ในปี ค.ศ. 2005 Kabuki—หรือศิลปะการ

แสดงดั้งเดิมตามประเพณีซึ่งถูกสืบทอดต่อกัน

มายาวนานมากกว่า 400 ปี—ได้ถูกประกาศ

ให้เป็นงานศิลปะชิ้นเอกในรายการมรดก

วัฒนธรรมบอกเล่าและมรดกวัฒนธรรมที่ไม่ใช่

กายภาพของมนุษยชาติของ UNESCO (ยูเนส

โก) และในดือนกันยายน ค.ศ. 2009 ก็ได้ถูกลงทะเบียนเป็นวัฒนนามธรรม

ของ UNESCO ที่เปรียบเป็นผลงานชิ้นเอกของมนุษยชาติ  

มีเหตุผลมากมายให้กับค�าถามที่ว่าท�าไมผู้คนถึงยังให้ความรักและทะนุถนอม

ต่อสิ่งที่ถูกสืบทอดส่งต่อมานานเป็นเวลาหลายปี ที่ฮีโน่ ก็เช่นกัน เราทุ่มเทให้

กับความมุ่งมั่นที่แน่วแน่และไม่หยุดยั้ง ด้วยความหวังว่าเราจะยังคงเป็นผล

งานชิ้นโบว์แดงที่ได้รับการชื่นชมจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก

ศตวรรษ 
แห่ง 

วัฒนธรรม

Cool Japan: บ้านเกิดของฮีโน่



Derhim Industrial Company Ltd., ประเทศเยเมน

สาเหตุส�าคัญที่เราเลือกฮีโน่ก็เพราะว่า  

รถฮีโน่เข้าถึงบริการง่ายและสามารถ 

หาอะไหล่ได้ทันที

“เราเริ่มต้นบริษัทรถบัสเส้นทางที่ถูก

ก�าหนดตายตัวจากรถบัสแค่สองคันใน 

ปี ค.ศ. 1971 ปัจจุบันบริษัทเราได้เติมโต 

จนมีรถบัสอยู่ประมาณ 230คัน 

“ผมคิดว่ากุญแจสู่ความส�าเร็จของเราใน 

ปี ค.ศ. 1993, เมื่อเราเร่ิมให้บริการรถบัส

แบบที่นั่งสองระดับ—แบบชั้นประหยัดและ

ชั้นธุรกิจ—เป็นผลดีต่อความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจภายในปรเทศของเรา ซึ่ง

เป็นการเพิ่มจ�านวนผู้โดยสารที่ต้องการ

เดินทางอย่างสบายถึงแม้จะจ่ายเพิ่มอีกนิดก็ตาม

“ในจ�านวนรถบัสที่เรามีอยู่ 230 คน ส่วนใหญ่เป็นรถบัสฮีโน่  

เราเคยลองใช้รถบัสจากผู้ผลิตหลายรายในอดีต และเมื่อ 

เปรียบเทียบแล้ว ในที่สุดเราตัดสินใจเลือกฮีโน่ 

“สาเหตุส�าคัญที่เราเลือกฮีโน่ก็เพราะว่า รถฮีโน่เข้าถึงบริการง่าย

และสามารถหาอะไหล่ได้ทันที การบ�ารุงรักษาของเราทั้งหมด 

จะท�าภายในองค์กรโดยช่างเครื่อง ด้วยเพราะเรามีสัญญาการ

บ�ารุงรักษาอะไหล่กับตัวแทนจ�าหน่ายฮีโน่ จึงท�าให้เราสบายใจ

มาก 

“เราเขียนสัญญากับตารางระยะเวลาหกเดือนสรุปแผนการ

คร่าวๆ เกี่ยวกับอะไหล่ที่จ�าเป็นในช่วงเวลานั้นๆ โดยอิงจาก

“จนถึงปัจจุบัน ผมขับรถบรรทุกมา 31 ปี เส้นทางเดินรถของผมท�าให้

ผมได้เดินทางไปยังหลายๆ เมืองในช่วงระยะเวลาหลายวัน ดังนั้นคุณ

สามารถเรียกเส้นทางเดินรถของผมได้ว่า ‘การเดินทาง’ ระหว่างทาง 

ผมต้องเดินทางสามครั้งต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 120 ครั้งในหนึ่งปี 

ผมรักรถบรรทุกฮีโน่ที่ผมใช้ในการเดินทางมาก มันมีรูปลักษณ์ที่สวย

และท�างานได้ดีมาก ผมไม่เคยพบปัญหาใดๆ เลยในแต่ละวัน 

บ่อยครั้งที่การเดินทางของผมจะพาให้ผมต้องวิ่งรถอยู่บนเส้นทาง 

ที่เป็นภูเขา ซึ่งท�าให้ผมต้องเหยียบเบรคบ่อย จึงท�าให้ผ้าเบรคหมดเร็ว 

อย่างที่คุณทราบดีกว่าผมขับขี่มาก เราจึงเปลี่ยนคลัตซ์ประมาณสอง

ครั้งต่อปี คลัตซ์มีราคาแพงมาก แต่ผมเชื่อว่า มันคุ้มค่าต่อการท�างาน

ของรถบรรทุก และเมื่อถึงเวลาต้องซ่อมรถ เราก็สบายใจเพราะรู้ว่าตัวแทนจ�าหน่ายฮีโน่ของเรา

จะให้ความช่วยเหลือและดูแลเราในการซ่อมเป็นอย่างดี”

YONG GROUP, ประเทศไทย

รถฮีโน่มีความแข็งและทนทาน ดังนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาโดยรวมต�่ากว่า 

รถจากผู้ผลิตยานยนต์รายอื่น

“นอกจากด�าเนินกิจการศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับบ้านสี่แห่งแล้ว เรายัง 

ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�าเร็จรูป ศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับ

บ้านเสนอทุกอย่างที่คนจ�าเป็นต้องใช้ในบ้านที่อยู่อาศัย ตั้งแต่วัสดุก่อสร้างอาคารและ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า ลูกค้าสามารถพบทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการ

ส�าหรับการสร้างบ้านของพวกเขาได้ที่นี่—คุณสามารถสร้างอาคารจริงได้ทั้งหลังด้วย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราผลิตที่โรงงานของเรา 

“เพื่อการด�าเนินงานในธุรกิจประเภทนี้ เราจ�าเป็นต้องมียานพาหนะจ�านวนมากเพื่อการ

ขนส่งวัสดุและผลิตภัณฑ์ เราเป็นเจ้าของยานพาหนะรวมทั้งหมดมากกว่า 100 คัน รวมทั้ง

รถบรรทุกดัมพ์—ที่ถูกสร้างขึ้นให้เป็นรถบรรทุกประเภทที่ใหญ่ที่สุด—และรถบรรทุก 

ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตลอดจนรถพ่วง 

Asia
P.O. BUS Eka-Mira, ประเทศอินโดนีเซีย

รถฮีโน่มีความเร็วและก�าลังแรง ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังได้เปรียบในเรื่องรูปลักษณ์

“เราคือผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดในประเทศเยเมน, เราผลิตเครื่องดื่มอัดลมน�้าผลไม้และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีก

มากมาย เราขนส่งสินค้าของเราเอง และมีรถบรรทุกไว้ใช้

งานอยู่หลายยี่ห้อรวมทั้งฮีโน่ด้วย 

ปัจจุบันเราเป็นเจ้าของรถบรรทุกรุ่น HINO500 Series 

จ�านวน 11 คัน และเรายังเป็นเจ้าของยานพาหนะจาก 

ผู้ผลิตรายอื่นเช่นเดียวกัน แต่เราอยู่ในช่วงด�าเนินการ 

จัดซื้อรถบรรทุกฮีโน่เพิ่ม ฮีโน่มีชื่อเสียงมากในประเทศ

เยเมน และเราได้ใช้ยานพาหนะของฮีโน่มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 

2010 

รถบรรทุกฮีโน่ยอดเยี่ยมที่สุด: มีสมรรถนะยอดเยี่ยม 

บนท้องถนน มีความเร็วและก�าลังแรง และยังใช้น�้ามัน 

เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้เปรียบในเรื่อง 

รูปลักษณ์ เราไม่เคยพบปัญหาเครื่องยนต์ร้อนจัดแม้อยู่บนถนนที ่

เป็นเขา—นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้เราเชื่อในในรถบรรทุกฮีโน่  

ความสามารถในการแบกรับน�้าหนักมากเกินพอ นี่เป็นเพียงความ

ประทับใจส่วนตัวของผม แต่ผมรู้สึกว่า มันมีสมรรถนะที่ดีกว่าเมื่อ

แบกรักน�้าหนักที่หนักมากกว่าตอนแบกรับน�้าหนักเบา รถบรรทุกฮีโน่

เหล่านี้ไม่เคยเสีย และมันมีอิทธิพลสูงมากต่อการท�างานของเรา เรามี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจ�าหน่ายฮีโน่ของเรา และเราพอใจมากกับ

การบริการของเขา เราตั้งใจจะเพิ่มจ�านวนรถบรรทุกฮีโน่ให้มากขึ้นอีก

เพื่อให้บริษัทของเราขับเคลื่อนไปข้างหน้า เราอยากสั่งซื้อรถบบรรทุก

รุ่น HINO700 Series ด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่ามันจะมีราคาสูง แต่ผม

มั่นใจว่า เราจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินที่เราได้เสียไป”

คุณ Ali Abdul Latif Nasher

คุณ Mohammad Ahmad

ข้อมูล เช่น จ�านวนรถในบริษัท และการอ่านมาตรระยะทางตามวันและเวลา  

ซึ่งหมายความว่า เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของราคา และเมื่อเรา

ต้องการอะไหล่ อะไหล่ที่เราต้อการจะถูกส่งมอบทุกเดือนอย่างไม่ขาดสาย

“ในการเลือกรถบัสของเรา เรายังฟังค�าบอกเล่าอย่างละเอียดจากผู้ขับขี่รถของ

เราด้วย—ผู้ขับขี่ผู้ขับรถบนระยะทางประมาณ 750 กิโลเมตรต่อวัน ดูเหมือนว่า

รถบัสเหล่านั้นเป็นรถบัสฮีโน่ พวกเขาบอกเราว่ารถบัสของเขาควบคุมก�ากับ

ทิศทางได้ดีและมีก�าลังเครื่องยนต์ดี 

“ลูกค้าของเราจ�านวนมากจะใช้บริการรถบัสเราทุกสัปดาห์ และวิธีเดียวที่เรา

สามารถเอาชนะใจลูกค้าประจ�าเหล่านี้ได้คือ ความแตกต่างจากคู่แข่งของเรา 

กุญแจส�าคัญคือ การหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความสบายในการขับขี่,  

ค่าธรรมเนียม และการขนส่งที่รวดเร็ว รถฮีโน่มอบความสบายในการขับขี่ที่ดี  

ในขณะเดียวกันยังมอบพลังขับเคลื่อนที่พาเราไปสู่จุดหมายปลายทางได ้

ตรงตามเวลา นี่คือเหตุผลว่าท�าไมเราจึงเลือกฮีโน่”

“เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ของรถบรรทุกขนาดกลางของเราเป็นรถบรรทุกฮีโน่ เป็นรถบรรทุกที่ไว้วางใจได้จริงๆ เพราะมันมีทั้ง 

ความแข็งแกร่งและทนทาน นอกจากนี้รถบรรทุกฮีโน่ยังบ�ารุงรักษาง่ายและอะไหล่แท้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เป็นผลให้ 

ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาโดยรวมต�่ากว่ารถจากผู้ผลิตยานยนต์รายอื่น

“ขณะที่คนขับรถของเราขนส่งวัสดุไปในตามพื้นที่ของลูกค้าและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า พวกเขาต้องท�าหน้าที่นั้นในวิธีหรือ

แนวทางที่เหมาะสม พวกเขาไม่ใช่เป็นเพียงคนขับรถธรรมดาคนนึงแต่ต้องแสดงบทบาทพนักงานขายอีกด้วย ดังนั้นเราจึงให้

ความส�าคัญในการปลูกจิตส�านึกให้กับพนักงานทุกคน นอกจากนี้เราต้องแน่ใจว่าพนักงานขับรถทุกคนมีความรู้สึกว่าตังเอง

เป็นเจ้าของรถบรรทุกที่พวกเขาขับขี่อยู่—ตัวอย่างเช่น หมั่นท�าความสะอาดและล้างรถบรรทุกอยู่เป็นประจ�าเพื่อเหมาะที่จะ

ปรากฎตัวต่อสายตาของลูกค้าเรา 

“พนักงานขับรถของเราเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรม Hino Smart Driver (TPRO) ที่จัดขึ้นโดย Hino Motors Sales 

(Thailand) Ltd. ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า มันเป็นเรื่องยากที่พนักงานขับรถของเราทุกคนจะสามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ ดังนั้นเรา

จึงเชิญวิทยากรจาก Hino Motors Sales (Thailand) Ltd มาเป็นครั้งคราวเพื่อจัดฝึกอบรมในสถานที่ของเราเอง ที่บริษัท 

ของเรา พนักงานขับรถที่บรรลุเป้าหมายการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิงรายเดือนได้ส�าเร็จ จะได้รับโบนัสและถูกประเมินผลให ้

เลื่อนขั้น และพนักงานขับรถที่ตลอดปีขับขี่อย่างปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุก็จะได้รับโบนัสด้วย”

คุณ Eka Hermawan / เจ้าของ คุณ Sunpetch Slisatakorn / กรรมการผู้จัดการ

คุณ Ali Abdul Latif Nasher / ผู้จัดการฝ่ายการเงิน คุณ Mohammad Ahmad / พนักงานขับรถ

ความคิดเห็นจากเจ้าของรถ
ฮีโน่
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พิเศษ: การขับขี่อย�างชาญฉลาด
ท่ีฮีโน� เราให�คําแนะนําเก่ียวกับการขับข่ีอย�างชาญฉลาด ซ่ึงเป�นส�วนหนึ่งในการริเร่ิมให�การสนับสนุนแบบครบวงจรของเรา 
สําหรับลูกค�าท่ีฝ�กการขับข่ีอย�างชาญฉลาดอยู� คงได�รับประโยชน�จากการขับข่ีในชีวิตประจําวัน 
เพราะเหตุนี้ ทําไมถึงไม�เร่ิมลดค�าใช�จ�าย เพ่ิมความปลอดภัยในการขับข่ี 
และลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมของคุณตั้งแต�วันน้ี?

ภาพเขียน: คุณ Eutimio Fernández Egurrola จากบริษัท JUMEX, ประเทศเม็กซิโก บทความหน�า 3

คุณยังมีเวลาส�งผลงานเพ่ือเข�าร�วมประกวดภาพถ�ายของเรา 

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�างกลางป�ถึงปลายป� ค.ศ. 2015

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

ต�องการ
ผู�อ�าน
เข�าร�วมประกวด!

หวังว�าจะได�มีโอกาสได�เห็นภาพถ�ายของคุณ!

กรุณาส�งไฟล�ผลงานภาพถ�ายของคุณไปท่ี marketing@hino.co.jp
* ไฟล�ต�องมีขนาดไม�เกิน 10MB

สําหรับผู�ที่จัดส�งทางไปรษณีย� กรุณาส�งผลงานภาพถ�ายของคุณไปยังท่ีอยู�ดังต�อไปน้ี:

HINO Cares Photo Contest
Marketing Group, Overseas Planning Div. Hino Motors, Ltd.
3-1-1 Hino-dai, Hino-shi, Tokyo 191-8660, Japan

สําหรับการจัดส�ง กรุณาระบุช่ือและนามสกุลของคุณ ที่อยู� เบอร�โทรศัพท� 
ที่อยู�อีเมล และแสดงความคิดเห็นสั้นๆ เก่ียวกับรถบรรทุกของคุณ
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