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POS. DRIVER VEHICLE TIME

1. De Rooy Iveco Powerstar 44:42:03

2. Mardeev Kamaz 45:52:30

3. Villagra Iveco Powerstar 46:22:58

4. Stacey MAN 47:05:04

5. Van Genugten Iveco Trakker 47:13:02

6. De Baar Renault Trucks 47:46:10

7. Nikolaev Kamaz 48:21:26

8. Valtr Tatra 48:36:33

9. Versluis MAN 48:39:55

10. Pep Vila Roca Iveco Trakker 49:37:07

11. Ardavichus Tatra 49:43:09

12. Van den Heuvel Scania 49:57:44

AFTER MAGELYS, COACH OF THE YEAR 2016 AND EUROCARGO, TRUCK OF THE YEAR 2016
IVECO TRIUMPHS AT THE DAKAR 2016, THE WORLD’S TOUGHEST RALLY.

Thanks to:
Pep Vila Roca , Xavi Colomé Roqueta  and Marc Torres Sala , the fast service truck who finished 10th 
Aleš Loprais , Ferrán Marco Alcayna  and Bernard der Kinderen , who unfortunately abandoned during stage 5 
The FPT team in Arbon  who specially prepared Iveco’s Cursor 13 engines manufactured in Bourbon Lancy plant  
The whole team, sponsors, friends and supporters.

“I wish to dedicate our victory to my former co-pilot Jurgen Damen  who accidentally passed away last year” Gérard De Rooy

IVECO TRIUMPHS 
AT THE DAKAR 2016

3 IVECO in the top 5  
Gérard de Rooy, the leader of the Petronas De Rooy Iveco team, is overall winner.

 GÉRARD DE ROOY

 Moises Torrallardona

 Darek Rodewald 
1stIVECO POWERSTAR #501

 FEDERICO VILLAGRA Jorge Pérez Companc Andrés Memi 3rd

IVECO POWERSTAR #514

 ANTON VAN GENUGTEN

 Anton van Limpt

 Peter van Eerd 
5th

IVECO TRAKKER #516
FINAL RANKING:
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หากกำาลังมองหา ไซด์ โหลดเดอร์ คุณภาพระดับโลก คิดถึงแฮมม่าร์ ด้วยประสบการณ์กว่า 

40 ปี ในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งไซด์ โหลดเดอร์ เป็นหนึ่งเดียวในผลิตภัณฑ์ที่แฮมม่าร์คิดค้นและ

พฒันาตามความตอ้งการของลูกคา้ทัว่ทกุมมุโลกมาตลอด ซึง่ทำาใหเ้รามคีวามมัน่ใจและกลา้การนัตี

คุณภาพของเรา เพราะชิ้นส่วนทุกชิ้นผลิตในประเทศสวีเดน

ทำาไมต้องเลือกแฮมม่าร์ ไซด์ โหลดเดอร์ รุ่น H 195 เพราะ 195 ได้พัฒนาโดยมุ่งเน้นถึงการ

ใช้งานเอนกประสงค์ มีประโยชน์และปลอดภัยสูงสุด ง่ายและสะดวกกับผู้ ใช้งาน สามารถยกและ

ย้ายตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต หรือ 20 ฟุต สองตู้ได้อย่างปลอดภัย ใช้งานได้ในบริเวณพื้นที่

จำากัดและสามารถยกตู้คอนเทนเนอร์ตั้งพื้นดินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ภายในเวลา 3.5 นาที

มีอะไหล่สำารองในสต็อกสำาหรับบริการลูกค้าและทีมเซอร์วิสตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด

บ.แฮมม่าร์ (ไทยแลนด์) จำากัด
66/4 ม.11 
ต.บางพระ อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 20110

โทร. +66 (0)9 9412 9699
E-mail : john@hammar.eu

www.hammar.eu



Editor’s Note

ทรงยศ กมลทวิกุล

บรรณาธิการ

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นคำาแนะนำาติชม มาได้ที่ songyot@asiantrucker.com 
หรือที่ Facebook Asian Trucker - Thailand 
www.asiantrucker.com
สนใจโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ ชื่นกมล ศรีสมโภชน์ โทร. 08 1916 5161

เราคดิว่าในช่วงเวลานี้ ส�าหรับบรรดาผู้คนที่อยู่ในแวดวง Transport หรอืแวดวงขนส่ง เรื่องของ
การออกกฎให้ต้องติดตั้งเครื่องมือ GPS ในรถโดยกรมการขนส่งทางบก น่าจะเป็นเรื่องที่อยู่
ในความสนใจอันดับต้นๆ เพราะการบังคับใช้ที่เกิดขึ้นรวดเร็ว ในขณะที่การอธิบายความ การ
ท�าความเข้าใจจากภาครัฐให้ผู้ประกอบการเข้าใจในเรื่องของ GPS นั้น ในมุมมองของ Asian 
Trucker ถอืว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ามาก 

ภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนั้น ในมุมมองของ Asian Trucker ยังบริหารจัดการเรื่องข้อมูลการ
สื่อสารสู่ภาคขนส่งได้ไม่ดีพอ แม้ว่าจะคิดท�าเรื่องนี้เพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยบนท้อง
ถนนก็ตามที แน่นอนว่าสถิติที่รายงานว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง
เป็นอันดับสองของโลก จะเป็นเรื่องที่น่าตกใจและน่ากังวล แต่มาตรการที่จะออกมานั้นภาครัฐ
ควรที่จะต้องจัดการให้เกิดความพร้อมในส่วนของตนเองก่อน และสื่อสารกับผู้ประกอบการ
ให้เกิดความเข้าใจ ก่อนที่จะบังคับใช้ 

Asian Trucker สนทนากับผู้ประกอบการหลายราย เมื่อเราคุยถึงการท�างานของภาครัฐ ทุกคน
มีแต่ส่ายหน้า ภาคเอกชนขยับไปรอข้างหน้าหลายเรื่อง ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องวิ่งตาม ยัง
ไมน่บัรวมเรือ่งความไมโ่ปรง่ใสตา่งๆ อกีมากมาย สิ่งเหลา่นีล้ว้นท�าใหศ้กัยภาพในการแขง่ขนัของ
ภาคเอกชนในตลาดต้องอยู่ในสถาวะที่ยากล�าบากตามไปด้วยในหลายเรื่อง แต่ในความเป็นจริง
เรากต็้องยอมรบัว่าไม่ใช่ภาคเอกชนทกุรายทีท่�าทกุอย่างถกูต้องและใส่ใจในเรือ่งของการพฒันา
อย่างยั่งยืน

Asian Trucker มองว่าเรื่อง GPS เป็นเรื่องที่ดี เทคโนโลยีในเรื่องของการบันทึกข้อมูล การน�าทาง 
และการสือ่สารนี ้ไมเ่พยีงแตจ่ะชว่ยเรือ่งของความปลอดภยัเทา่นัน้ ยงัเปน็เทคโนโลยสี�าคญัทีจ่ะ
ชว่ยเรื่องการบรหิารจดัการธรุกจิของผูป้ระกอบการดว้ย เพยีงแตใ่นวนันีห้ลายคน (ทัง้ภาครฐัและ
เอกชน) ยังไม่เข้าใจศักยภาพที่แท้จริง วิธีการใช้งานและอื่นๆ อีกหลายเรื่อง ซึ่งแน่นอนว่าต้อง
ใช้เวลา แต่เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ สิ่งที่ดีกับแวดวงและธุรกิจขนส่งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

GPS



Hyva is a global multinational company founded in the Netherlands 
in 1979. The company is committed to the development, production, 
marketing and distribution of components for the commercial vehicle 
industry. All Hyva components are made to meet global market 
demands in terms of quality, price, availability and after sales 
service.

THAILAND

Hyva Thailand Ltd.
18/8 Bangna-Trad Rd. Moo 7
Tambol Bangchalong, Amphur Bangplee Samutprakarn 10540, Thailand

www.hyva.com

Telephone : +66 2750 8547  fax : +66 2750 8548 E-mail : info@hyva.co.th
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IVECO The Rally Darka 2016 

100 Years ISUZU เก็บตกบรรย�ก�ศ ง�นประชุมสม�คม
ขนส่งสินค้�ภ�คอีส�นที่โคร�ช

Greenbus เชียงใหม่

HAMMAR Side Loader ผู้คนในแวดวงรถบรรทุกแต่ง
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ส่งความคิดเห็นคำาแนะนำาติชม มาได้ที่ songyot@asiantrucker.com 
ติดตาม Asian Trucker ประเทศไทยได้ที่ Facebook Asian Trucker - Thailand 

www.asiantrucker.com
สนใจโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ ชื่นกมล ศรีสมโภชน์ โทร. 08 1916 5161



 น ายจั กษ์ กฤต  ปฏิ เ ว ชธร รม  ผู้ จั ด ก า รแผนกบริ ก า ร  และ 
นางสาวธัญญารัตน์ วรกุลพิศิษฐ์ พนักงานขายรถหัวลาก บริษัท สแกนเนีย 
สยาม จ�ากัด ร่วมกันส่งมอบรถบรรทุกหัวลาก สแกนเนีย รุ่น P 360 LA6x2MSZ 
ล็อตแรกประจ�าปี 2559 จ�านวน 10 คัน จากทั้งหมด 20 คัน แก่ บริษัท อาร์เจ 
โลจิสติกส์ จ�ากัด เพื่อเพิ่มศักยภาพงานบริการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
พร้อมทั้งรองรับการเติบโตและขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยมี นายจริญ เอี่ยมยัง 
กรรมการผูจ้ดัการ และ นายนพปฏล ลา่มกจิจา ผูจ้ดัการทัว่ไป พรอ้มเหลา่พนกังาน
เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ 

สแกนเนีย สยาม 
ประเดิมส่งมอบ

รถหัวลากล็อตแรก 
ปี 59 จำานวน 10 คัน 
แก่ อาร์เจ โลจิสติกส์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และรองรับการขยายตัว
ด้านธุรกิจขนส่ง

มร.เคนจิ อิชิซากะ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ากัด 
ส่งมอบสุดยอดรถบรรทุก “อีซูซุ GXZ, FVZ, FVM” จ�านวน 39 คัน ให้แก่
คุณพลวัฒน์ อนันต์ภัควัต (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการด้านปฏิบัติการ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ากัด บริษัทในเครือ ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่รับจัดจ�าหน่ายสินค้าท่ัวประเทศ วางใจเลือกซื้อรถ
อีซูซุเป็นคู่คิดมืออาชีพในการด�าเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและ
การกระจายสินค้า ณ อาคารส�านักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำากัด 
ส่งมอบสุดยอดรถบรรทุก 

“อซีซู ุGXZ, FVZ, FVM” จำานวน 39 คนั 
ใหบ้รษิทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิตกิ จำากัด 

บริษัทในเครือไทยเบฟเวอเรจ จำากัด 
(มหาชน)

News & Market Update
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เทศกาลอิตาลีในประเทศไทย (Italian Festival In 

Thailand 2016) ปีนี้ IVECO ยังคงเป็นผู้สนับสนุน

เช่นเคย กับการแสดงดนตรี Jazz ของศิลปินระดับ

โลกอย่าง Enrico Rava ชาวอิตาเลี่ยน กับการ

แสดงบทเพลงในชุดล่าสุด Wild Dance เมื่อวันที่ 

1 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี 

IVECO
Italian Festival 

In Thailand 2016
Enrico Rava
Wild Dance

นางสาวศุภพิชญ์ สถิโรภาส ผู้จัดการ
ฝ่ายน�าเข้าและจัดจ�าหน่าย บริษัท 
สแกนเนีย ไทยแลนด์  จ�ากัด และ 
นางสาวธญัญารตัน ์วรกลุพศิษิฐ ์ ตวัแทน
จากฝา่ยขายรถบรรทกุ บรษิทั สแกนเนยี 
สยาม จ�ากดั สง่มอบรถหัวลากสแกนเนยี 
รุ่น P360 LA6x2MSZ จ�านวน 2 คัน 
แก่ นายปัญญา ตั้งจิตร์พร กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท โรเม็ท ทรานสปอร์ต 
จ�ากัด เพื่อเสริมศักยภาพการบริการ
ขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ พร้อม
รองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจ 
รวมถึงช่วยลดต้นทุนในการด�าเนินงาน
ขนส่งให้แก่บริษัทฯ เมื่อเร็วๆ นี้

สแกนเนีย สยาม ส่งมอบ

รถหัวลากประสิทธิภาพสูง 

แก่ โรเม็ท ทรานสปอร์ต

เพื่อเสริมศักยภาพ

การขนส่งสินค้าและรองรับ

การขยายธุรกิจ

News & Market Update
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 คุณอ� านวย  พงษ์ วิ จ า รณ์  กรรมการ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทฮีโน่ มอเตอร์เซลส์ 

ประเทศไทย จ�ากดั กลา่วเกีย่วกบัประเดน็เรื่องของ GPS 

ที่ทางกรมขนส่งได้ออกกฎระเบียบให้รถใหญ่ที่มีขนาด

ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไปที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 

2559 ตอ้งตดิตัง้ GPS จงึจะสามารถท�าการจดทะเบยีน

ได้ว่า ส�าหรับรถบรรทุกของฮีโน่ วิคเตอร์ใหม่ที่เพิ่ง

เปดิตวัไปนัน้ ไดท้�าการตดิตัง้เครื่อง GPS ไวใ้หเ้รยีบรอ้ย

แล้ว โดยอยู่ในระบบการท�างานที่ฮีโน่เรียกว่า อิคคิวซัง 

โดยท�าหนา้ทีไ่ดห้ลากหลายมเิพยีงแตเ่ฉพาะในสว่นของ 

GPS เท่านั้น 

ฮีโน่ 500 Victor ทุกรุ่น
ติด GPS 

เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน

 ระบบอิคคิวซังที่ฮีโน่ติดตั้งไว้ให้นี้ ในเบื้องต้น

ช่วงเปิดตัวเมื่อปลายปี 2558 ฮีโน่ได้ออกค่าบริการ

รายเดือนส�าหรับระบบ อิคคิวซัง ให้กับลูกค้าใน

รถทุกรุ่น ในปีนี้ฮีโน่ได้ติดตั้งอิคคิวซังให้เป็นอุปกรณ์

มาตรฐาน ในสว่นของคา่บรกิารรายเดือนนัน้ลกูคา้ตอ้ง

เป็นผู้ออกเอง

 ส�าหรบัทางฮโีน ่ยงัไดม้องเหน็ความส�าคญัของ

ระบบ GPS ที่จะอ�านวยความสะดวก และช่วยบริหาร

จัดการเรื่อง Fleet รถของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ฮีโน่จึง

ได้ท�าการติดตั้ง GPS ให้กับรถ 6 ล้อ รุ่นวิคเตอร์ด้วย

 ส�าหรบัภาพรวมของตลาดในปนีี ้ฮโีนค่าดวา่จะ

เตบิโตอยา่งชา้ๆ และคาดวา่ยอดขายจะใกลเ้คยีงกบัปทีี่

ผ่านมา โดยรถรุ่นที่ทางฮีโน่คาดหวังคือ 500 Victor ซึ่ง

ถือเป็นรุ่นที่มีขีดความสามารถสูงของฮีโน่ และนับเป็น

รถที่ตลาดมคีวามตอ้งการ เหมาะกบังานประเภทขนสง่

อุปกรณ์ขนาดใหญ่ ในบรรดางานเมกะโปรเจ็กต์ต่างๆ 

นอกจากนี้ในรถรุ่นอื่นฮีโน่ก็มีพร้อมส�าหรับรองรับงาน

ทุกประเภท ส�าหรับทุกความต้องการของตลาด  

News & Market Update
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บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้รับรางวัล  
“ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับ
รถยนต์-ยางรถยนต์” หรือ “THAILAND AUTOMOTIVE 
QUALITY AWARD – Outstanding Satisfaction for 
Tyre” รางวัลอันทรงเกียรตินี้สะท้อนถึงความส�าเร็จของ 
บริดจสโตนที่ได้ทุ่มเท มุ่งม่ันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพน�าเสนอต่อผู้บริโภค ตลอดระยะเวลา
การด�าเนนิธรุกจิ โดยม ีนายสนธริตัน ์สนธจิริวงศ ์ทีป่รกึษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบ
รางวัลในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล TAQA Award 
2015 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

THAILAND AUTOMOTIVE QUALITY AWARD (TAQA) เริ่ม
จัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 และเพิ่มรางวัลผลิตภัณฑ์
เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์เมื่อปี พ.ศ. 2553 ด้วยความร่วมมือ
จาก 4 ภาคสว่นหลกัๆ ประกอบดว้ย บรษิทั สือ่สากล จ�ากัด 
บริษัท คัสต้อม เอเซีย จ�ากัด หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ และ
สถาบนัยานยนต ์โดยรางวัลนีไ้ดม้สีว่นชว่ยพฒันาการผลติ
รถยนตท์ีม่คีณุภาพ ตลอดถงึการปรบัปรงุดา้นการขายและ
บริการในธุรกิจยานยนต์ ที่ได้จากภาพสะท้อนการส�ารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทนั้นๆโดยในปี 2015 ได้
ท�าการส�ารวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าของรถ จ�านวนทั้งสิ้น  
5,930 รายทั่วประเทศ

มร.ชินยะ ฮิซาดะ ผู้อ�านวยการสายงานธุรกิจ ยาง
รถยนต์นั่งและรถบรรทุกขนาดเล็ก บริษัท บริดจสโตน
เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด กล่าวหลังจากรับรางวัล
ว่า “บริดจสโตนรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัล
ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนของผู้บริโภคถึงบริดจสโตน ใน
การน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้วยคุณภาพที่เหนือ
กว่า ซึ่งเรามีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ที่จะมุ่งม่ันสร้างสรรค์ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�าเสนอ
สิ่งที่ดีที่สุดสู่มือผู้บริโภคอย่างหลากหลายและครอบคลุม
ทุกความต้องการอย่างแท้จริง” 

บริดจสโตนคว้ารางวัล 
“TAQA Award 2015 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6”

News & Market Update
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ประธาน ทาทา แดว ูคอมเมอรเ์ชยีล วฮีเีคลิ บนิตรงจากเกาหลใีต ้
เพื่องานเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย ทาทา มอเตอร์ส 
ประเทศไทย เปดิตวัรถบรรทกุใหญ ่2 รุน่ สูต่ลาดในประเทศไทย 
ทั้ง แดวู โนวัส เอสอี กับรถผสมปูน แดวู โนวัส มิกเซอร์ พร้อม
แต่งตั้ง 13 ดีลเลอร์ เตรียมขยายเป็น 26 ในปีหน้า เพื่อจ�าหน่าย
และให้บริการส�าหรับรถบรรทุกใหญ่โดยเฉพาะ ขณะที่ซีอีโอ 
ทาทา มอเตอรส์ ประเทศไทย มั่นใจตลาดเมืองไทยมีศักยภาพ
สูงส�าหรับรถเพื่อการพาณิชย์

บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดตัว 
รถบรรทุกใหญ่ 2 รุ่น แดวู โนวัส เอสอี (Daewoo Novus SE) 
และรถผสมปูน แดวู โนวัส มิกเซอร์ (Daewoo Novus Mixer) 
ซึง่เปน็รถทีน่�าเข้ามาจากประเทศสาธารณรฐัเกาหลี (เกาหลีใต้) 
ภายใตแ้บรนด ์ทาทา แดว ูคอมเมอรเ์ชยีล วฮีเีคลิ (TATA Daewoo 
Commercial Vehicle) พร้อมได้รับเกียรติจาก มร.เคเค คิม (Kim 
Kwan Kju) ประธานบริษัท ทาทา แดวู คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิล 
(จ�ากดั) ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีมารว่มเปน็ประธานในพธิเีปดิ
ตัวรถทั้ง 2 รุ่น ในครั้งนี้ พร้อมกับ มร.ซานเจย์ มิชรา กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ทาทา มอเตอร์ส ประเทศไทย (จ�ากัด)

แดวู โนวัส เป็นรถหัวลาก 10 ล้อ แบบ 6X4 ที่ ทาทา มอเตอร์ส 
ประเทศไทย น�าเข้ามาท�าตลาดในเมืองไทยเป็นครั้งแรกตั้งแต่
ปี 2554 ส่วน แดวู โนวัส เอสอี เป็นรุ่นใหม่ ได้รับการดีไซน์
กระจังหน้า ชุดไฟหน้า และไฟท้ายใหม่ พร้อมติดตั้งจาน
ลากพว่งจาก JOST เพิม่เตมิอปุกรณอ์�านวยความสะดวกส�าหรบั
ผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นด้วยชุดถุงลมใต้เบาะคนขับ ลดแรงสะเทือน
ให้ความรู้สึกผ่อนคลายขณะขับขี่ทางไกล กระจกไฟฟ้า เพิ่ม
ความสมบูรณ์แบบด้วยอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน ระบบ
ครูซคอนโทรล ระบบเบรก ABS ฯลฯ

แดว ูโนวสั เอสอ ีใช้เครือ่งยนต์ DV-11 เป็นเครือ่งยนต์ดเีซล แบบ 
6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน�้า พร้อมระบบอัดอากาศ
เทอร์โบอนิเตอร์คูลเลอร์ ปรมิาตรกระบอกสูบ 10,964 ซซี ีส่ง
ก�าลังด้วยเกยีร์ธรรมดา 16 สปีดเดนิหน้า และ 2 เกยีร์ถอยหลัง 

ให้ก�าลังสูงสุด 420 แรงม้า ที่ 1,800 รอบ/นาท ีและให้แรงบดิ
สูงสุด 1,834 นวิตันเมตร 1,100 รอบ/นาที

ส�าหรับแดวู โนวัส มิกเซอร์ เป็นรถผสมปูน 10 ล้อ แบบ 6x4 ใช้
เครื่องยนต์ DL08 แบบ 6 สูบ พร้อมระบบอัดอากาศเทอร์โบ
อินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรกระบอกสูบ 7,640 ซีซี ส่งก�าลังด้วย
เกียร์ธรรมดา 6 สปีดเดินหน้า และ 1 เกียร์ถอยหลัง ให้ก�าลัง
สูงสุด 320 แรงม้า ที่ 2,200 รอบ/นาที ให้แรงบิดสูงสุด 1,323 
นิวตันเมตร 1,200 รอบ/นาที

ทางด้าน มร.ซานเจย์ มิชรา กรรมการผู้จัดการบริษัท ทาทา 
มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็น
อย่างยิ่งที่ได้น�ารถทั้ง 2 รุ่นนี้มาสู่ตลาดรถยนต์เมืองไทย นี่เป็น
อีกครั้งที่เราแสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการเดินหน้าเพื่อท�า
ตลาด และเติบโตอย่างม่ันคงในประเทศไทย จากการเปิดตัว
รถรุ่นใหม่ๆ ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เราใช้เวลา
อยู่พอสมควรในการศึกษาตลาด และความต้องการของลูกค้า
ชาวไทย และเราก็มีความมั่นใจว่า ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ใน
ประเทศไทยมศีกัยภาพสงู ในขณะที่การเปดิประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียนหรือ AEC นั้น จะท�าให้ความต้องการด้านการใช้งาน
รถเพื่อการพาณิชย์มีมากขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะการขนส่งใน
ระยะทางไกลหรือขนส่งข้ามประเทศที่จ�าเป็นต้องใช้รถบรรทุก
ขนาดใหญ่ที่ขนส่งได้เป็นจ�านวนมากต่อครั้ง ประกอบกับธุรกิจ
ก่อสร้างต่างๆ ทั้งโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และโครงการ
ใหญ่ๆ ของภาคเอกชน ด้วยสมรรถนะที่สูงกว่าของ แดวู โนวัส 
จะเป็นรถบรรทุกที่ตอบโจทย์ส�าหรับความคุ้มค่าในการใช้งาน
รถเพื่อการพาณิชย์”

ขณะเดียวกัน ทาทา มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังประกาศ
การแต่งตั้งผู้จ�าหน่ายใหม่ ส�าหรับเป็นผู้จ�าหน่ายรถบรรทุก
ขนาดใหญ่โดยเฉพาะอีก 13 แห่งในปีนี้ และจะขยายเป็น 
26 แหง่ในปถีดัไป เพือ่ใหบ้รกิารส�าหรบัลกูคา้ทีใ่ชร้ถบรรทกุใหญ่
ของ ทาทา มอเตอร์ส ทั้งในด้านการจัดจ�าหน่าย อะไหล่ และให้
บริการหลังการขาย

TATA
เปิดตัวรถบรรทุกใหญ่

2 รุน่
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ในปี 1924 บริษัทต่อเรือและวิศวกรรม Tokyo Ishikawajima Shipbuilding 
and Engineering ผู้เบิกทาง Isuzu Motors ได้ให้กำาเนิดรถบรรทุก CP ขนาด 
1.5 ตนัขึน้ในประเทศญีปุ่น่ ผา่นการรว่มมอืกบั Wolseley Motors จากประเทศ
องักฤษ ยานพาหนะดงักลา่วมบีทบาทเปน็ด่ังผูบุ้กเบิกของการก่อร่างสร้างตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นในช่วงกลางทศวรรษที่ 20

รถบรรทุกคันประวัติศาสตร์ได้ถูกเก็บรักษาและเดินทางกลับคืนสู่ Isuzu จาก 
National Science Museum ในปี 1991 ก่อนจะได้รับการบูรณะให้กลับสู่ 
สภาพสมบูรณ์ ปัจจุบัน มันถูกจัดแสดงอยู่ที่โถงทางเข้าของสำานักงานใหญ่
ของ Isuzu

รำาลึกความทรงจำา

World Of Truck
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ชื่อยานยนต์ /รายละเอียดการผลิต

รถ : Wolseley Truck

รุ่น : Wolseley Model CP

บริษัทผู้ผลิต : Tokyo Ishikawajima Shipbuilding and Engineering 

ปีที่ผลิต : 1924

ออกแบบโดย : Wolsely Motor Company (UK)

รูปแบบยานพาหนะ/การใช้งาน : รถบรรทุก

ที่ตั้งปัจจุบัน : Isuzu Motor Limited

รุ่น/นำ้าหนัก  รูปแบบ : Bonnet type truck

   จำานวนประตู : 2

   จำานวนที่นั่งผู้โดยสาร : 2

ตัวถัง/ขนาด  โครงสร้าง : ห้องโดยสารทำาจากไม้

   กันชน : ไม่มี

   บันได : มี

   ความยาวโดยรวม : 5,410 มม.

   ความกว้างโดยรวม : 1,830 มม.

   ความสูงโดยรวม : 2,250 มม.

   ขนาดยาง : 36x6

 
เฉลิมฉลอง 100 ปี 

ISUZU

Asian Trucker  15



คนืชวีติกลบัสูร่ปูโฉมดัง้เดมิ

ปัจจุบัน ถูกจัดแสดงอยู่ที่โถงทางเข้าของสำานักงานใหญ่ของ Isuzu 
ประเทศญี่ปุ่น

 
100 ปี ISUZU

World Of Truck
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ตัวถัง /เพลา/การขับเคลื่อน  โครง : U-type section steel sheet 
ladder type
เพลาหน้า : I type reverse Elliot, 1/2 leaf
เพลาหลัง : 3/4 floating type, 1/2 leaf
ระยะฐานล้อ : 3,660 mm
ความกว้างช่วงล้อคู่หน้า x ความกว้างล้อคู่ช่วงหลัง: 1,560×1,560 mm
การปรับความสูงของรถ: None
ระบบบังคับเลี้ยว  : เฟืองตัวหนอน และ เฟืองเสี้ยว (Worm and sector 
type)
Damper : None
Stabilizer : None
อุปกรณ์ช่วยการทรงตัวในการขับขี่ : None
เครื่องยนต์ / ขนาด/ กำาลัง 
ชื่อ : เครื่องยนต์แก๊สโซลีน CP 
การจัดวางต�าแหน่งกระบอกสูบ / การให้ความเย็น : 
Water-cooled/inline 4-cylinder
รางวาวล์ : SV
คาร์บูเรเตอร์ (Carburetor) : Stromberg type
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก : 90×121 mm
ความจุ : 3,100 cc
ระบบจุดระเบิด : magneto type
Max.power / r.p.m. : 26 hp
Supercharger: None
ระบบจุดระเบิดแปรผัน (Variable ignition system) : Manual ignition 
timing 
ความจุถังน�า้มัน : 75 L
Hybrid 
รูปแบบระบบ Hybrid : None
ระบบขับเคลื่อนและส่งก�าลัง (Drive-train) : ชุดเกียร์ : MT4
ระบบขับเคลื่อน : FR 4×2
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IVECO 
กับชัยชนะ

อันร้อนแรง 
The Dakar Rally

2016
สำาหรับการแข่งขันอันหฤโหดนี้ การไป
ให้ถึงเส้นชัยได้ก็นับเป็นเรื่องยากแล้ว 
หากสามารถคว้าชัยชนะมาได้ จึงเป็น

เรื่องที่พิเศษมาก
Asian Trucker  19



เริ่มต้นปีใหม่ได้อย่างเฟี้ยวฟ้าวยิ่งส�าหรับ IVECO หลังจากไปคว้า
รางวัล “International Truck of the Year 2016” จากเวที Euro 
cargo และ “International Coach of the Year 2016” จาก Megalys 
มาแล้ว IVECO ยังเป็นผู้ได้รับชัยชนะที่ Dakar Rally 2016 อีกด้วย

IVECO สร้างผลงานเหนือว่าใครในการแข่งขันที่ดุเดือดที่สุด
ปีหนึ่งของ Dakar Rally ที่รถจากห้าแบรนด์เข้าร่วมฟาดฟันใน
กลุ่ม Top 10 Gerard De Rooy ผู้น�าทีม ‘PETRONAS De Rooy’ 
ของ IVECO ก้าวขึ้นสู่แท่นรับรางวัลของหนึ่งในการแข่งแรลลี่ที่
โหดและเข้มข้นที่สุดรายการหนึ่งของโลก ผลงานของเขาตลอด 
13 ด่านฉายแสงโดดเด่นด้วยทักษะอันยอดเยี่ยม ทั้งการขับขี่และ
น�าทาง ยืนยันความแข็งแกร่งของ IVECO Powerstar ได้อย่าง
ไร้ข้อกังขา

ประกาศศักดาความเชื่อมั่น
“ยานพาหนะของ IVECO ชนะ Dakar 2016” Pierre Lahutte 
ประธาน IVECO กล่าวว่า “ด้วยความส�าเร็จและการยอมรับอัน
ท่วมท้น หลังจากรางวัล International Truck of the Year 2016 
จาก Euro cargo และ International Coach of the Year 2016 จาก 
Magelys โดย IVECO เองฝากความเชื่อมั่นไว้กับรถบรรทุกที่บุก
ตะลุยอยู่บนเส้นทางสุดโหดของ Dakar Rally ซึ่งมีส่วนช่วยอย่าง
มากในการใหเ้หลา่กปัตนัทมีผูข้บัขีไ่ดแ้สดงความสามารถทีด่ทีีส่ดุ
ที่พวกเขามีในการแข่งขัน ผมเองอยากขอบคุณ Gerard De Rooy, 
Federico Villagra, Anton Van Genugten, Pep Vila และ Ales 
Loprais รวมไปถงึทมีอนัยอดเยีย่มของพวกเขา ส�าหรบัความมุง่มัน่ 
และทักษะการแข่งขันอันยอดเยี่ยมที่พวกเขาได้แสดงให้เราเห็น”

นี่เป็นชัยชนะครั้งที่สองของ De Rooy ในประเภทรถบรรทุก 
ที่ Dakar ในช่วงท้ายของการแข่งขัน แชมป์ชาวดัทช์ได้อุทิศ
ชัยชนะครั้งนี้ของเขาให้กับต้นหนชาวเบลเยี่ยม Jurgen Damen ที่
เสียชีวิตลงเมื่อปีที่แล้ว
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IVECO Cursor 13 engines ถูกสร้าง
ขึ้นที่ Bourbon Lancy ฝรั่งเศสและได้

รับการเตรียมการเป็นพิเศษเพื่อ Dakar 
Rally โดย FPT Industrial
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เวลาแห่งหมาป่าคำารามร้อง
ณ ต�าแหน่งที่สามบนแท่นโพเดียม Federico 
“El Coyote” Villagra คือความประหลาดใจ 
คร้ังใหญ่ของการแข่งขัน กัปตันจากอาร์เจนติน่า
ผู้ขับเคล่ือน Iveco Powerstar ผู้น้ีมีแฟนๆ ท้องถ่ิน
ติดตามเชียร์อยู่นับล้านในตลาดยานยนต์ที่มี 
IVECO เป็นผู้น�า

Ton Van Genugten เข้าเส้นชัยเป็นล�าดับที่ห้า
กับ Trakker เขาเป็นหนึ่งในม้ามืดของ Dakar 
2016 ด้วยหน้าที่ของการเป็นรถเซอร์วิสที่ต้อง
คอยสนับสนุนผู้น�าทีมอย่าง De Rooy, Villagra 
และ Loprais เขายังสามารถรักษาระยะน�าจาก
ผู้ร่วมแข่งขันคนอื่นๆ และเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ
ที่ห้า โดยพลาดชัยชนะไปหนึ่งด่านเพียงเพราะ
เขาต้องหยุดให้ความช่วยเหลือผู้น�าทีมคนอื่นๆ 
สะท้อนให้เห็นถึงสปิริตของความเป็นทีมของ
เหล่านักแข่งแห่ง IVECO

นักขับหนุ่มชาวสเปน Pep Vila อีกหนึ่งผู้ขับ 
Trakker ของทีม Iveco เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่
สิบ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การ
ร่วม Dakar เป็นครั้งที่หก และเป็นครั้งที่ห้าของ
การร่วมทีมกับ De Rooy ท�าให้สู้อย่างยอดเยี่ยม
และไม่ยอมแพ้ก่อนจะเข้ามาเป็นหนึ่งใน Top Ten 
ได้ในที่สุด

พลังเครื่องยนต์ IVECO
การแข่งขันครั้งนี้ยังเป็นโอกาสอันดีส�าหรับ 
IVECO ที่จะได้ประกาศศักดาสมรรถนะรถและ
เครื่องยนตข์องพวกเขา IVECO Cursor 13 engines 
ถูกสร้างขึ้นที่ Bourbon Lancy ฝรั่งเศสและได้รับ
การเตรียมการเป็นพิเศษเพื่อ Dakar Rally โดย 
FPT Industrial ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ Arbon 
Switzerland Iveco Cursor 13 engines ได้รับการ
ยอมรบั ดว้ยสมรรถนะและความแข็งแกรง่คงทน
ที่กลายมาเป็นเป็นขุมพลังแห่งความส�าเร็จของ 
Iveco ที่ Darkar 2016 ในที่สุด

ด้วยเส้นทางทวีปอเมริกาใต้ที่ยาวไกลกว่า 9,000 
กโิลเมตร Dakar 2016 จงึเปน็โอกาสอนัสมบรูณแ์บบ
ที ่IVECO จะไดพ้สิจูนใ์หโ้ลกเหน็ถงึความสามารถอนั
หลากหลาย และความแขง็แกรง่ของเหลา่รถบรรทกุ
ทรงพลังของพวกเขา

ล�าดับผู้เข้าเส้นชัย- รถบรรทุก
1. Gerard De Rooy (NLD), Iveco
Co-Pilot: Moi Torrallardona (E)
Mechanic: Darek Rodewald (Pl)
2. Mardeev (Rus), Kamaz
3. Federico Villagra (Arg), Iveco
Co-Pilot: Jorge Perez Companc (Arg)
Mechanic: Memi Andres (Arg)
4. Stacey (NLD), Man
5. Ton Van Genugten (NLD), Iveco
Co-Pilot: Anton Van Limpt (NLD)
Mechanic: Peter Van Eerd (NLD)
6. De Baar (NLD), Renault Trucks
7. Nikolaev (Rus), Kamaz
8. Valtr (Cze), Tatra
9. Versluis (NLD), Man
10. Pep Vila (E), Iveco
Co-Pilot: Xavi Colome Roqueta (E)
Mechanic: Marc Torres Sala (E)
11. Ardavichus (Kaz), Tatra
12. Van Del Heuvel (NLD), Scania

ออกจากการแข่งขันในด่านที่ 5:
Ales Loprais (CZ)
Co-Pilot: Ferran Alcayna Marco (E)
Mechanic: Bernardus Der Kinderen (Nl)
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เส้นทางทวีปอเมริกาใต้ที่ยาวไกลกว่า 
9,000 กิโลเมตร Dakar 2016 จึงเป็นโอกาส 
อันสมบูรณ์แบบที่ IVECO จะได้พิสูจน์ให้โลก

เห็นถึงความสามารถอันหลากหลาย และความ
แข็งแกร่งของเหล่ารถบรรทุกทรงพลัง

ของ IVECO
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HAMMAR
Side Loader

ในโลกยุคใหม่นี้ มี เทคโนโลยีมากมาย เรา
ต้องเรียนรู้ และรู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ

Technology
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ในกระบวนการของธุรกิจ Transport มีขั้นตอนมีหลายเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่เว้นแม้แต่

ในส่วนสำาคัญ นั่นคือกระบวนการเคลื่อนย้ายสิ่งของ ซึ่งพึ่งพาในเรื่องของอุปกรณ์ ทั้งรถ

ขนส่ง ทั้งเครื่องมือจับยกต่างๆ

Asian Trucker แวะมายงัแหลมฉบงัโดยมจีดุนดัหมายทีบ่รษิทั Kerry Siam Seaport เพ่ือ

พบกับคุณ John และ Peter ผู้บริหาร HAMMAR ที่บินตรงมาจากออสเตรเลียเพื่อสาธิต

การทำางานของ Side Loader ของ HAMMAR ให้กับพนักงานของ Kerry Siam Seaport 

จากการที ่Kerry Siam Seaport มตีูค้อนเทนเนอรจ์ำานวนมากทีต่อ้งบรหิารจดัการ มสิีนคา้

หลายอย่างท่ีบรรจุลงคอนเทนเนอร์ ซึ่งมีทั้งคอนเทนเนอร์แบบปิดและเปิด ต้องบริหาร
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จัดการระบบการเคลื่อนย้ายให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดไม่ว่าจะเป็นคนหรือเครื่องมือ

Side Loader อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำาหรับแวดวง 

Transport ของเมืองไทย แต่เมื่อ Asian Trucker 

ได้มาเห็นกระบวนการทำางาน มาฟังคุณ John และ 

Peter อธิบายและสาธิตการทำางาน ทำาให้เข้าใจ

และเห็นศักยภาพของ Side Loader ที่จะช่วยใน

การทำางานของผู้ประกอบการ ให้เกิดความสะดวก 

ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน

บนลานปูนกว้าง Side Loader ของ Hammar จอด

อยู่โดยพ่วงกับหัวลากของ Kerry Siam Seaport 

พนักงานของ Kerry Siam Seaport กลุ่มเล็กๆ ที่

ในอนาคตจะตอ้งมหีนา้ทีใ่ชง้าน Side Loader กำาลงั

ฟังวิธีการใช้โดยคุณ John ผู้บริหารชาวไทยของ 

HAMMAR ประเทศไทย

Side Loader ของ HAMMAR นั้นตัวโปรดักส์

เป็นชิ้นใหญ่ ซึ่งก็คือท้ายลากทั้งตัวน่ันเอง แต่ตัว

ท้ายลากติดตั้งอุปกรณ์เครนสำาหรับยกไว้ด้วย 

รวมถึงตัวเครื่องยนต์ในการให้กำาลังเครนทั้งสอง

ตัวสำาหรับการยกตู้ ซึ่งทั้งหมดนี้คิดค้นข้ึนโดย 

HAMMAR เป็นเทคโนโลยีจากประเทศสวีเดนที่

สร้างสรรค์ขึ้นจากหลักวิศวกรที่ยอดเยี่ยม

ที่ออสเตรเลีย HAMMAR ประสบความสำาเร็จเป็น

อย่างดี ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่มาเลเซีย

Technology
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ประเทศเพื่อนบ้านของเรา HAMMAR สามารถ

เติบโตได้เป็นอย่างดี และตอนนี้พวกเขากำาลังเริ่ม

กับตลาดประเทศไทย ซึ่งทั้ง John และ Peter ต่าง

รูด้วีา่ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย แตท่ัง้คูก่เ็ชือ่มัน่ในศกัยภาพและ

คุณภาพของ Side loader ของ HAMMAR

Peter บอกวา่หากคณุม ีSide Loader จะลดคนใน

การทำางาน จะลดอุปกรณ์ในการทำางาน จะลดเรื่อง

การลงทนุในธรุกจิทีค่ณุตอ้งบรหิาร การจดัการกบั

ตูส้นิคา้อาจเปน็แคก่ารเตรยีมพืน้ทีก่วา้งสำาหรบัเกบ็

ตู้สินค้าเมื่อรถหัวลากวิ่งมาพร้อมตู้สินค้าบนท้าย

ลากของ HAMMAR ที่เป็น Side Loader คนขับแค่

ขับรถเข้ามายังพื้นท่ีๆ เตรียมไว้ และด้วยเขาเพียง

คนเดียวก็สามารถยกเอาตู้สินค้าลงจากรถวางไว้

บนพื้นที่ที่ถูกเตรียมไว้ โดยใช้เวลาเพียงไม่ก่ีนาที

เท่านั้น รถก็สามารถวิ่งออกไปรับสินค้าต่อได้เลย 

กบัพนกังานและอปุกรณ ์Side Loader ยุง่ยากไหม 

ในช่วงเช้าหลังจากอธิบายภาพรวมในการทำางาน 

ข้อควรระวัง สิ่งที่จะต้องทำา และอะไรที่ ไม่ควรทำา 

พนักงานของ Kerry Siam Seaport ก็ลองจับเจ้า 

รีโมทควบคุมการทำางานของแขนกล ซึ่งมีลักษณะ

เป็นจอยสติก มีคันบังคับควบคุมการยกขึ้น 

ยืดออกของขาตั้งและแขน พวกเขาใช้เวลาในการ

เรียนรู้เพียงไม่นานก็สามารถจัดการบังคับตัว

แขนกลได้ ก่อนพักเบรกในช่วงกลางวัน Peter 

สาธิตการใช้ Side Loader ยกตู้สินค้าเปล่าให้ดู
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HAMMAR เป็นเทคโนโลยีจาก
ประเทศสวีเดนที่สร้างสรรค์ขึ้น
จากหลักวิศวกรที่ยอดเยี่ยม
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HAMMAR มาทีน่ีเ่พราะ Kerry Siam Seaport สัง่ซือ้ Side Loader เพือ่

มาใช้งาน Asian Trucker มีโอกาสสนทนาสั้นๆ กับคุณนพดล พันธ์ุทา 

รักษาการผู้จัดการแผนกปฎิบัติการของ Kerry Siam Seaport ถึงการ

เลอืกใช้ Side Loader ของ HAMMAR คณุนพดลกล่าวว่า Side Loader 

จะถูกนำามาใช้ขนส่งตู้นำ้าตาล โดยเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่าง

ท่าเรือกับรถไฟ แน่นอนว่าการขนส่งตู้สินค้าจากรถหัวลากที่มี Side 

loader สู่ขบวนรถไฟนั้นสามารถทำาได้โดยสะดวก

ในห้องประชุม คุณ John อธิบายกฎต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติทั้งการใช้งาน 

การบำารุงรักษา ให้กับผู้ใช้งานและผู้ดูแลของ Kerry Siam Seaport ได้

เข้าใจ จบที่ Peter ในฐานะผู้บริหารจะเซ็นรับรองการอบรมนี้ ก่อนที่

ทุกคนจะได้ออกไปทดลองใช้งานเจ้า Side Loader ยกตู้เปล่าขึ้น และ

ทดลองยกตู้ที่ใส่สินค้าดู

ท่ามกลางแสงแดดร้อนช่วงบ่าย แต่สำาหรับการเรียนรู้การใช้เคร่ืองมือใหม่

จะกระตุ้นให้ลืมความร้อนไปได้ มันเหมือนของเล่น Asian Trucker 

บอกกับ Peter “แน่นอนมันดูคล้ายมันง่ายกับการเรียนรู้ที่จะใช้มัน 

คุณใช้เวลาไม่นานนักก็จะเข้าใจกระบวนการทำางานของมัน และเมื่อคุณ

ใช้งานจริงทุกวัน คุณก็จะสามารถทำาได้อย่างคล่องแคล่ว” Peter กล่าว

หลังจากยกตู้เปล่าขึ้นลงจากพื้น ต่อไปคือการยกออกจากท้ายลาก

ที่เป็น Side Loader ลงสู่ท้ายลากเปล่าของอีกคัน คนขับรถหัวลาก

อีกคันขับรถลากท้ายเปล่าเข้ามาเทียบข้าง มีกฎที่ต้องระมัดระวัง เช่น 

ระยะห่างระหว่างรถสองคัน ตำาแหน่งทีจ่ะต้องวางตวัขาคำา้ลงตัง้ จากนัน้

กระบวนการก็เหมือนกับการยกตู้ขึ้นลงจากพื้น

Asian Trucker บอกกับ Peter ว่า ความสามารถของ Side Loader 

เฉกเช่นนี้สามารถช่วยในเรื่องขนส่งได้เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่นใน

กรณีของการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ไม่ต้องเสียเวลา

เรื่องการถ่ายสินค้า ไม่ต้องเปล่ียนหัวลาก ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ยกใด รถ

ขนส่งสินค้าที่มี Side Loader สามารถวิ่งมาวางลงบนพื้นที่ที่เตรียมไว้

ได้เลย หรือเพียงแค่นำารถอีกคันมาจอดเทียบก็สามารถส่งผ่านตู้จากรถ

สู่รถได้เลย สามารถวิ่งส่งต่อไปยังพื้นที่เป้าหมายได้เลย Peter บอกว่า 

“แน่นอน แต่ที่สำาคัญคือเจ้าของธุรกิจจะต้องรู้จักใช้อุปกรณ์ของเรา” 

ถูกต้องผู้ประกอบการต้องรู้ศักยภาพของเครื่องมือและต้องคิดใหม่

ทำาใหม่ ต้องรู้จักสร้างสรรค์งานบริการของตนเองจากเทคโนโลยีและ

เครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่

ขอขอบคุณ
HAMMAR (ประเทศไทย
Keery Siam Seaport
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ส�าหรบันกัเดนิทาง และผูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นยา่นภาค
เหนือตอนบน Asian Trucker เชื่อว่าโดยส่วนใหญ่
จะต้องรู้จักบริษัทเดินรถขนส่งผู้โดยสารที่มีชื่อว่า 
Greenbus

Greenbus อยู่คู่กับผู้คนในภาคเหนือตอนบน
มา 50 ปีแล้ว ปัจจุบันผู้บริหาร Greenbus เป็น
รุ่นที่สอง ซึ่งคือ สมชาย ทองค�าคูณ ลูกชาย
ทีม่ารบัชว่งสานตอ่กจิการ Greenbus ตอ่จากรุน่พอ่
คือ ค�ารณ ทองค�าคูณ ที่ได้สร้าง Greenbus ขึ้นมา 
รถคนัแรกของ Greenbus คอืรถคอกหมทูีด่ดัแปลง
มาจากรถบรรทุก โดดเด่นด้วยข้างรถเป็นสีเขียว 
วิง่รบัสง่ผูโ้ดยสารบนเสน้ทาง ล�าปาง-แมส่าย โดย
สมัยนั้นเมื่อปี 2507 สภาพถนนหนทางสามารถ
เดินรถได้เพียงหนึ่งเที่ยวต่อวันเท่านั้น

Greenbus เติบโตขึ้นตามความเจริญและถนน
หนทางที่ตัดเพิ่มขึ้นในการเชื่อมโยงชุมชน รถ
โดยสารของ Greenbus ปรับปรุงพัฒนาตามความ
เปลี่ยนแปลง ในปี 2516 Greenbus มีรถโดยสาร
ปรับอากาศชั้นสองวิ่งให้บริการกับลูกค้า ปี 2522 
ได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ชัยพัฒนาขนส่ง

เชยีงใหม ่จ�ากดัขึน้ เพือ่บรหิารงานดา้นการเดนิรถ
ให้กับ บริษัท ไทยพัฒนกิจ ขนส่ง จ�ากัด บริษัท
ได้เติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอด มีการปรับเปลี่ยน
พัฒนาทั้งงานบริการและรถโดยสารให้มีความ
ทันสมัย มีให้บริการครบทุกคลาส 

ปี 2546 ได้เริ่มน�าระบบ IT เข้ามาบริหารจัดการ
ในส่วนงานขายและการเดินรถ ปี 2554 Greenbus 
ได้เปิดให้มีการเดินรถข้ามภูมิภาคเป็นครั้งแรกใน
เสน้ทางภเูกต็-เชยีงใหม ่ดว้ยรถ VIP ขนาด 12 และ 
15 เมตร ในปี 2556 ได้ร่วมมือกับบริษัท โชครุ่งทวี
ทัวร์ จ�ากัด เปิดให้บริการเดินรถเส้นทางแม่สาย-
ดา่นนอก ซึ่งนับเปน็เสน้ทางใหบ้รกิารเดนิทางดว้ย
รถบัสที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

Asian Trucker มีโอกาสได้สนทนากับคุณสมชาย 
ทองค�าคูณ ผู้บริหารของ Greenbus ตลอดหนึ่ง
ชัว่โมงของการพดูคยุท�าใหเ้ราไดเ้ขา้ใจถงึภาพรวม
หลายอยา่งของธรุกจิการเดนิรถโดยสารดว้ยรถบสั 

ทกุวันนี ้Greenbus มรีถบสัใหบ้รกิารครบทกุคลาส 
ทั้งรถแบบชั้นเดียว 8 เมตร 12 เมตร 15 เมตร รวม

Greenbus 
Bus
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Greenbus 
สมชาย ทองคำาคูณ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
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ไปถึงรถบัสสองชั้น จากยุคเริ่มต้นที่เป็นรถบรรทุก
ดดัแปลง มาสูแ่ชสซรีถญีปุ่น่สัง่ตอ่ตวัถงั จนกระทัง่รถ
ยุโรปอย่าง Scania และ Complet Bus จากจีน 

Asian Truck ถามคุณสมชายว่า ผู้โดยสารให้ความ
ส�าคัญกับเรื่อง Brand ของรถหรอืไม่ในการตัดสนิใจ
เลอืกใช้บรกิาร คุณสมชายอธบิายประเด็นนี้ให้ฟังว่า 
“ยี่ห้อรถไม่มีผลกับการตัดสินใจของลูกค้า โดยส่วน
มากแล้วลูกค้าไม่มีข้อมูล ไม่มีความเข้าใจถึงขนาด
ที่จะสามารถแยกแยะได้ว่า รถอะไรดีไม่ดีต่างกัน
อย่างไร ในส่วนของ Greenbus ในฐานะผู้ให้บริการ 
เวลาเราเลอืกซื้อรถเราไม่ได้เลอืกจากเหตผุลในเรือ่ง
ของ Brand อย่างเดียว เราดูรายละเอียดที่ลึกลงไป 
เช่น รถแบบ 15 เมตร เราเอาทุก Brand มาดูหมด ดู
รายละเอยีดทกุด้าน ความยาวจรงิ ระบบเกยีร ์ระบบ 
ช่วงล่าง และเรายังมองถงึในเรื่องของ After Service 
ด้วย” เมื่อลกึลงไปในรายละเอยีดคุณสมชายอธบิาย
ให้เข้าใจว่า คุณสมบัตขิองรถที่ควรจะต้องมเีมื่อมอง
จากผู้ซื้อและผู้ใช้เช่น Greenbus คือ รูปทรงของรถ
ต้องดูทันสมัย มีอายุการใช้งานถึง 10 ปีได้อย่าง
สบายๆ มรีะบบความปลอดภัยเต็มประสทิธภิาพ รถ
ของ Greenbus ทุกคันตดิตัง้ระบบรทีราดเดอร์ เบรก 
(Retarder) เบรกเป็นแบบตัง้อัตโินมัต ิม ีSeatbelt ทุก
ทีน่ัง่ เบาะนัง่ต้องมคีวามสะดวกสบาย โดยเฉพาะกบั
เส้นทาง 600 กโิลเมตรขึ้น ระบบห้องน�า้ต้องใช้น�า้น้อย 
ดูแลรักษาง่าย รูปทรงทันสมัย

ตอนนี้ใน Fleet รถของ Greenbus อยู่ในช่วงทยอย
เปลี่ยนจากรถจดประกอบเป็นรถใหม่ทั้งหมด ซึ่ง
ก�าลังอยู่ในช่วงทยอยเปลี่ยนทีละ Fleet 

“ถ้าเราสามารถทำาเรื่องคนได้สำาเร็จ ธุรกิจของ
เราก็จะประสบความสำาเร็จ”
ที่ส�าคัญที่สุดในธุรกิจนี้ย่อมต้องไม่พ้นทรัพยากร
บุคคล โดยเฉพาะคนขับรถ ซึ่งคุณสมชายบอกว่า 
เปน็สว่นที ่Greenbus ใหค้วามส�าคญัมาก คณุสมชาย
กลา่ววา่ “พนกังานขับรถของ Greenbus ทกุคนตอ้งมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อมาท�างานร่วมกับเรา” 

พนักงานขับรถของ Greenbus มีหน้าที่ส�าคัญหนึ่ง
เดยีวทีต่อ้งรบัผดิชอบคอื ขบัรถใหด้ ีดแูลใหผู้โ้ดยสาร
ถงึจดุหมายปลายทางโดยสวสัดภิาพ คณุสมชายบอก

ว่า “พนักงานขับรถของ Greenbus ท�างานเหมือน
พนักงานออฟฟิศ น่ันคือในหนึ่งวันท�างาน 8 ชั่วโมง 
ขับรถไม่เกิน 6-7 ชั่วโมง มีวันหยุดประจ�าสัปดาห์ มี
วันหยดุนักขัตฤกษ ์ท�าใหท้กุคนมสีขุภาพจติที่ด ีมเีวลา
พักผ่อนเต็มที่ ท�าให้สามารถท�างานในหน้าที่ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ”

คนขบัรถของ Greenbus ไมม่ใีครประจ�ารถ หมุนเวยีน
สลับสับเปลี่ยนตามรอบการท�างาน และแยกตาม
ฝูงรถ เช่นที่ขับรถจีนก็จะขับฝูงรถจากจีน กลุ่มที่
ขับ 15 เมตรจาก Scania ก็จะขับแต่ Scania หน้าที่
ในการดูแลรถเป็นของทีมซ่อมบ�ารุง ซึ่งจะมีทีม 
Checker ท�าหน้าที่คอย Check up รถอยู่ตลอด ท�าให้
ฝ่ายบริหารจัดการจะรู้ได้ว่าเมื่อถึงระยะที่ก�าหนดรถ
จะต้องท�าอะไรบ้าง เมื่อไหร่ หน้าที่ของคนขับรถคือ
ความรับผิดชอบขับรถจากต้นทางไปยังปลายทาง
เท่านั้น

ก่อนที่จะมาเป็นพนักงานขับรถของ Greenbus ต้อง
ผ่านระบบทดสอบอย่างเข้มข้น เพื่อดูว่าคนขับ
ผ่านเกณฑ์ไหม โดยเบื้องต้นทดสอบในเรื่องทักษะ 
เรื่องจิตวิทยา สภาพร่างกาย คุณสมชายบอกว่า 
“กฎเหลก็ของ Greenbus ส�าหรบัคนขบัคอืเรือ่งปญัหา
สุขภาพ ใครที่มีปัญหานี้เราจะไม่รับเลย” เมื่อผ่าน
เข้ามาแล้วยังมีช่องว่างในเรื่องของอะไร ทีมงานของ 
Greenbus ก็จะเติมช่องว่างตรงนั้นให้ โดยผ่านทาง
กระบวนการฝึก การอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ส�าหรับ
คนขับรถทุกๆ สองปีจะมีการฝึกเพิ่มเติม ทบทวน 
“Greenbus สร้างให้คนขับรถของ Greenbus เป็น
มืออาชีพ” คุณสมชายกล่าว 

ลูกค้าของ Greenbus มีความหลากหลาย คุณ
สมชายบอกว่าในเส้นทางข้ามภูมิภาคนั้น Greenbus 
มีลักษณะการให้บริการแบบ All Point To Point มีจุด
รบัสง่ตัง้แตภ่าคเหนอื ภาคกลาง จนกระทัง่ปลายทาง
ภาคใต้ ผู้โดยสารมีขึ้นลงตลอดระยะทาง ผ่านการ
บริหารจัดการที่นั่งด้วยระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้โดยสารของ Greenbus สามารถซื้อตั๋วได้จาก
ทั่วทุกมุมโลกผ่านระบบ Application มีช่องทางการ
ช�าระเงินที่หลากหลาย 

ส�าหรับ AEC คุณสมชายกล่าวว่า Greenbus ได้
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ประโยชน์แน่นอนในอนาคต แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการ
บริหารจัดการของภาครัฐเป็นส�าคัญด้วย 

ธุรกิจของ Greenbus นั้นมีจุดยืนที่การให้บริการ
กับผู้โดยสารเป็นหลัก ในเรื่องของ Cargo นั้น
เป็นเรื่องรองลงไป ไม่ใช่เป็นแกนหลักในธุรกิจ ใน
อนาคต Greenbus มคีวามสนใจทีจ่ะเพิม่เตมิธรุกจิให้
ครอบคลมุมากขึน้โดยมุง่เนน้ไปในสว่นทีเ่กีย่วกบัการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วซึง่เปน็งานทีอ่ยูใ่นทศิทางธรุกจิของ 
Greenbus อยู่แล้ว

“องค์กรที่ทันสมัย”
คุณสมชายบอกว่า “Greenbus ต้องเป็นองค์กร
ที่ ทันสมัย เราต้องเคลื่อนที่ ไปข้างหน้า  โลก
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา ถา้เราไมข่ยบัตวัเปลีย่นแปลง
ตาม เราจะหลงทาง กว่าจะหาทางกลับมาได้ คนอื่น
ก็เลยเราไปไกลแล้ว”

ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่ Greenbus น�าระบบ IT 
เข้ามาบริหารจัดการตั้งแต่ปี 2546 พัฒนาปรับตัว 
มองหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจอยู่เสมอ อีกทั้งยังให้
ความส�าคัญในเรื่องของทรัพยากรบุคคล เพิ่มเติม
องค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ คุณสมชายบอกว่า “ทุก
วันนี้เราเข้มข้นกับเรื่องค่านิยมในองค์กร เรื่องของ
ความเป็นทีม เรื่องของสถาบัน ภาคภูมิใจในสถาบัน
ที่ท�างานอยู่ร่วมกัน”

50 ปีที่ด�าเนินธุรกิจมาทุกวันนี้ ลูกค้าของ Greenbus 
มอง Greenbus อยา่งไร “สิง่ทีล่กูคา้รูส้กึกบั Greenbus 
คือ เขารับรู้ได้ว่า Greenbus เป็นรถโดยสารที่ได้
มาตรฐาน เป็นรถที่ดี เพราะถ้าเราจะพูดกันถึง
ภาพรวมในธุรกิจรถโดยสาร เราต้องยอมรับว่า เรื่อง
รถโดยสารส่วนใหญ่มันไม่มีระบบ ไม่มีมาตรฐาน ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อพนักงาน ท�าให้ไม่รู้ทิศทางในการ
ให้บริการ ทุกวันนี้ลูกค้ามีการศึกษา เขาต้องการ
ระบบที่ดีมีคุณภาพ แม้ว่าเขาจะไม่ได้เรียกร้องมาก 
แต่ส�าหรับ Greenbus แล้วเราพยายามท�าตามข้อ
เรียกร้อง พฒันาระบบของเราให้ดีขึ้น แม้ว่าดีอยู่แล้ว
เราก็หยุดไม่ได้”

Green
สี เขียว ส�าหรับ Greenbus คือเรื่องของการ

ด�าเนินธุรกิจที่มีความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม 
คุณสมชายยกตัวอย่างในเรื่องนี้ให้ฟังว่า “เช่นเรื่องของ
การเปลี่ยนถ่ายน�า้มันเครื่อง อายุการใช้งานน�้ามันเครื่อง
ของเรายาวนานขึ้น เราใช้เครื่องยนต์ที่ผ่านมาตรฐาน
ยูโร 3 และปัจจุบันเรามเีครื่องที่ผ่าน ยูโร 4 ด้วย น�า้มัน
ดีเซลของเราก็เป็นมาตรฐานยูโร 4 ท�าให้การปล่อยของ
เสยีลดลง”

หลังจบการสนทนา Asian Trucker มีโอกาสได้เดินชม
บรรยากาศโดยรอบ ได้ขึ้นไปชมรถบัส 15 เมตร Scania 
ของ Greenbus ได้พูดคุยกับคนขับรถ พนักงานต้อนรับ 
แน่นอนทุกอย่างสะท้อนเรื่องราวที่คุณสมชายได้เล่า
ใหฟ้งัเปน็อยา่งด ีวันนี ้Greenbus มเิพยีงแคเ่ชือ่มโยงชมุชน
ผู้คนในเขตภาคเหนือเข้าหากันให้สามารถเดินทางได้โดย
สะดวกปลอดภยัเทา่นัน้ ยงัท�าหนา้ทีเ่ชือ่มโยงผูค้นระหวา่ง
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ให้มีทางเลือกในการ
เดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อท�างาน ท่องเที่ยว 

การเดินทางทางด้วยรถบัสดีๆ มันท�าให้การเดินทางมี
ความเพลิดเพลิน คุณสมชายบอกว่า “เวลาคุณนั่งรถบัส
เดินทางไกล จะได้ทบทวนตัวเอง ได้อยู่กับตัวเอง” Asian 
Trucker เห็นด้วย ใครที่ห่างหายจากการเดินทางด้วย
รถบัสไปนาน แนะน�าว่าให้ลองใช้บริการการเดินทางด้วย
รถบัสดู แต่แน่นอนว่าคุณต้องเลือกบริษัทที่มีการบริการ
ที่ได้มาตรฐาน รถบัสดีๆ จากหลากหลาย Brand มีวิ่งให้
บริการ คุณจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่าง ความนุ่มนวล
จากระบบช่วงล่างที่เป็นถุงลม เบาะโดยสาร งานบริการ
บนรถ เมื่อลงจากรถเราจะไม่เหนื่อยเหมือนการเดินทาง
ด้วยรถโดยสารสมัยก่อน Asian Trucker ทดสอบมาแล้ว 
สิ่งที่จะแพ้เครื่องบินคงเป็นเพียงแค่เรื่องความรวดเร็ว
เท่านั้นเอง  

ผู้โดยสารสามารถติดต่อกับ Greenbus ได้หลากหลาย
ช่องทาง www.greenbusthailand.com  Facebook 
page Greenbus รวมทั้งช่องทางการจำาหน่ายตั๋วผ่าน 
Application ทั้ง App Store และ Play Store 

ขอขอบคุณ
Greenbus

บริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำากัด
บ.สแกนเนีย สยาม จำากัด

Bus
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สมชาย ทองคำาคูณ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร
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ด้วยความรัก
รถบรรทุกแต่ง

ด้วยความหลงใหล

“แม่ทัพหนึ่งโมดิฟาย” สำาหรบั
บรรดาผู้ที่อยู่ในแวดวงนักแต่ง

รถสิบล้อ รถบรรทุก เราเช่ือว่าเม่ือ
เอ่ยช่ือน้ี ทุกคนต้องเคยได้ยิน และ

เกือบทั้งหมดน่าจะรูจ้ัก Asian 
Trucker พบกับคุณหนึ่งครัง้แรกที่
งาน Bus & Truck 2015 บรเิวณ

หน้าตัวอาคารจัดงาน มีบรรดารถ
สิบล้อแต่งจำานวนหนึ่งมารว่มงาน 
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงาน

People
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เราคุยกันเล็กน้อย หลังจากแนะน�าตัวกัน คุณหนึ่งชวน
ให้ผมเดินทางไปโคราชซึง่จะมีการจดังานรถบรรทกุขึ้น โดย
บอกว่าจะมีรถสิบล้อแต่งมาร่วมงาน มีกิจกรรมจดัประกวด 
โดยมแีมท่พัหนึ่งหรอื สรุยิา เพชรทะเล ในฐานะเจา้ของพืน้ที่
เป็นแม่งาน

ปลายปอีากาศก�าลงัดี Asian Trucker เดินทางจากกรงุเทพฯ 
มุ่งหน้าสู่ประตูแห่งภาคอีสานเมืองย่าโม งานประชุม
สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสานซึ่งจัดขึ้นที่โคราช มีสมาชิก
และผู้ประกอบการที่อยู่ในแวดวงรถบรรทุก แวดวงขนส่ง
ภาคอีสานมาร่วมงานอย่างคึกคัก จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

แสงแดดก�าลังอ่อนแรงลง เรามาถึงก่อนวันงานหนึ่งวัน 
ขบวนรถสิบล้อแต่งก�าลังตระเวนวิ่งโชว์อยู่ในตัวเมือง
โคราชก่อนจะมุ่งตรงมายังบริเวณจัดงาน คุณหนึ่งให้เรา
มารออยู่หน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อ
ที่จะได้เก็บภาพขบวนรถสิบล้อแต่งที่วิ่งตามกันเข้าประตู 
ผูค้นที่อยูแ่ถวนัน้ตา่งจบัจอ้งมองดขูบวนรถบรรทกุทีต่กแตง่
ประดับประดาอย่างเต็มที่ นี่เป็นภาพแปลกตาที่ไม่คุ้นเคย  
ไม่เหมือนรถบรรทุกส่วนใหญ่ท่ีเราพบเห็นในชีวิตประจ�าวัน 
เพราะหากเทียบสัดส่วนรถบรรทุกทั้งหมดที่วิ่งอยู่บน
ท้องถนนแล้วรถบรรทุกแต่งมีเพียงน้อยนิดเท่านั้น

เมื่อแรก Asian Trucker เห็นบรรดารถบรรทุกที่ตกแต่ง
ประดับประดาอย่างสวยงามเหล่านี้ มันดึงดูดใจให้เดิน
เข้าไปพูดคุยสนทนากับผู้ที่ เป็นเจ้าของรถบรรทุกแต่ง
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เหล่านี้ รูปลักษณ์เดิมที่ใหญ่โตบางคันตกแต่งดูเข้มแข็ง 
บันคันดูราวหลุดออกมาจากโลกของสีสัน 

ขบวนรถค่อยเคลื่อนตัวจอดเรียงเป็นแถวหน้ากระดาน
บริเวณลานกว้างใกล้กับสถานที่จัดงาน เนื่องจากเป็น
วันก่อนงานหนึ่งวัน จึงมีเพียงนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ที่พากันหยุดดูกลุ่มรถบรรทุกที่
โดดเด่นเหล่านี้

Asian Trucker มองหาแม่ทัพหนึ่ง หรือ สุริยา เพชรทะเล 
ผู้ซ่ึงเป็นแม่งานในคร้ังน้ีเพ่ือพูดคุยด้วย “ทุกคนท่ีมาในงานน้ี 
มาร่วมด้วยใจกนัทกุคนครบั” เมือ่เราถามถึงสมาชิกที่น�า
รถมารว่มโชวใ์นวนันี ้เพราะทัง้หมดไมไ่ดม้ฐีานธรุกจิอยูท่ี่
โคราช สว่นใหญม่าจากนอกโคราช อาท ิจากเมืองกาญจน์ 
ชลบุรี นครปฐม คุณสุริยาเล่าให้ฟังว่าบรรดาผูท้ี่แตง่รถสบิ
ล้อมีทั้งเป็นเจ้าของรถเอง มีทั้งรถของเถ้าแก่ ทุกคนแต่ง
รถด้วยความรักความชอบ “เวลาเรามาเจอกันนอกงาน
แบบนีม้นัเปน็เรือ่งสว่นตวั ไมม่กีารงานเขา้มาเกีย่วขอ้ง ดู
อยา่งคนันัน้สคิรบั ที่เพน้ทเ์ปน็รปูรถไฟ ตอ่ตวัลากพว่งมา
ด้วย ไม่ได้อยู่โคราชนะครับ ขับมาตั้งไกล แต่ก็มาเพราะ
มาด้วยใจ” Asian Trucker สัมผัสได้ถึงมิตรภาพที่มีต่อกัน 
มิเพียงอยู่ร่วมในสายอาชีพเดียวกัน แต่ยังหลงใหลในการ
ตกแต่งรถเหมือนกัน เจ้าของรถบรรทุกแต่งคนหนึ่งบอก

รูปลักษณ์เดิม
ที่ใหญ่โต บาง
คันตกแต่งดู
เข้มแข็ง บาง
คันดูราวหลุด
ออกมาจาก
โลกของสีสัน
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กับ Asian Trucker ว่า คันหนึ่งๆ ลงเงินไปไม่ใช่น้อย ไม่มีผล
กับการจะได้งานเพิ่มเลย แต่เขาก็ท�าเพราะชื่นชอบ 

เมื่อมองตามความเป็นจริง การประดับประดาชิ้นส่วนต่างๆ 
ลงไปบนตัวรถนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งมาจาก
โรงงาน ในแง่กฎหมายแล้วถือเป็นความผิดตามกฎหมาย
จราจร แต่บรรดาชิ้นส่วนที่เป็นของตกแต่งเพิ่มเติมของ
บรรดาสิบล้อแต่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายในการใช้
งานบนท้องถนนแต่อย่างใด หากถาม Asian Trucker เรามอง
ว่ามันช่วยท�าให้เกิดความรู้สึกสบายตา น่าสนุกสนาน ช่วย
ลดทอนความดุดันของรถบรรทุกคันโตๆ ลง ที่ส�าคัญเมื่อได้
พูดคุยกับทั้งแม่ทัพหนึ่งและสมาชิกในกลุ่มอีกหลายท่านที่
ตกแตง่ประดบัประดารถบรรทกุ Asian Trucker เหน็วา่ทกุคน
ล้วนรักรถของตนเอง ดูแลรถอย่างดีทั้งเครื่องยนต์ ทั้งตัวถัง
ภายนอกภายใน รถบรรทุกที่น่ากลัวบนท้องถนนส�าหรับเรา
คอืรถทีข่าดการดแูล และรถทีขั่บดว้ยความเรว็โดยขาดความ
ระมัดระวังต่างหากที่น่ากลัว

บรรดาสิบล้อแต่งกลุ่มใหญ่อยู่แถบทางนครปฐมและชลบุรี 
รูปแบบของการตกแต่งเท่าที่ Asian Trucker เห็นบรรดารถ
ที่มาในงาน มีทั้งรถที่เพ้นท์สี ลวดลาย รถที่ประดับประดา
ด้วยอุปกรณ์ สติกเกอร์ รถที่ตกแต่งออกแนวญี่ปุ่น ชุบ
โครเมี่ยมมันวาวติดไฟติดแก๊ป ตกแต่งด้วยสติกเกอร์แบบ
ญี่ปุ่น แต่ละคันใช้งบตกแต่งกันไม่ใช่น้อย มีทั้งเป็นหมื่น 
เฉียดแสน ที่เลยแสนไปก็มี

สุริยาหรือแม่ทัพหนึ่งบอกว่า ที่มารวมตัวกันนี้รวมกลุ่ม
ในฐานะของเพื่อนที่รักชอบในสิ่งเดียวกันคือการแต่งรถ 
ทุกคนมาด้วยใจ เวลามีงานมีกิจกรรมก็มาร่วมด้วยช่วยกัน 
คุยกันเรื่องอื่นๆ ทั่วไป เรื่องงานเรื่องธุรกิจไม่เกี่ยว วาง
ธุรกิจไว้ที่บ้านน�ารถที่ตกแต่งไว้ขับมาโชว์ เป็นงานอดิเรก
ที่ผู้ครอบครองรถบรรทุกแต่งชื่นชอบ เมื่อท้องฟ้าเริ่มมืด 
บรรดารถสบิลอ้แตง่ยิง่ดนูา่สนใจเพิม่ขึน้เมื่อเปดิไฟที่ประดบั
อยู่รอบตัวรถเป็นสีสันสดใส

Asian Trucker ได้เห็นอีกมิติหนึ่งของชีวิตผู้คนที่อยู่ในแวดวง
รถบรรทุก แวดวงขนส่ง หลายคนในงานนี้ที่เราแวะไปพูดคุย
ดว้ยมทีัง้ทีเ่ปน็คนขับรถใหเ้ถา้แก ่มทีัง้เจา้ของรถเอง บางคน
ครอบครองห้าคัน บางคนเป็นสิบคัน บางคนเฉียดร้อย ทุกคน
ที่ Asian Trucker ได้พูดคุยด้วย ล้วนมีบุคลิกสุภาพ พูดคุย
สนุกสนาน ทุกคนใช้รถบรรทุกในการขับเคลื่อนธุรกิจหาเงิน
เลี้ยงครอบครัวสร้างฐานะ

บนท้องถนนมีรถบรรทุกจ�านวนมาก ไม่แตกต่างกับรถ
ประเภทอื่น เฉกเช่นเดียวกันมีทั้งคนที่มีความรับผิดชอบต่อ
ผู้อื่น และคนที่เพิกเฉยต่อผู้อื่น
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Report

GPS คือสิ่งที่กำาลังอยู่ ในความสนใจสำาหรับแวดวง
ข น ส่ ง  โ ด ย เ ฉ พ า ะ กั บ ร ถ บ ร ร ทุ ก ข น า ด ใ ห ญ่  
สิบล้อ 3 เพลาขึ้นไป รถลากจูง (ไม่ดูจำานวนเพลา) รถ
โดยสาร (ไม่ดู เพลา ไม่ดูจำานวนล้อ) ทั้งประจำาทาง 
ไม่ประจำาทาง และส่วนบุคคล ล้วนอยู่ในข่ายที่ต้องติดตั้ง 
GPS ไว้กับตัวรถ มิเพียงเท่านั้น ยังมีระบบรูดใบขับขี่ของ
ผู้ขับรถด้วยที่ต้องติดตั้ง

Asian Trucker ไปร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับ GPS ที่จัดขึ้นโดยบริษัท DTC 
หนึ่งในผู้ให้บริการเกี่ยวกับระบบ GPS ชั้นน�าในตลาด ในหัวข้อรู้ทัน
ข้อกฎหมาย GPS ส�าหรับรถโดยสารและรถบรรทุก ตามข้อก�าหนด 
กรมขนสง่ทางบก โดยมผีูท้ีเ่กีย่วขอ้งจากกรมการขนสง่ฯ มารว่มอธบิาย
เกี่ยวกับข้อกฎหมายในเรื่องของ GPS และตอบข้อสงสัยที่บรรดา
ผู้ประกอบการมีกับเรื่องของ GPS ที่กรมการขนส่งทางบกเพิ่งประกาศ
บังคับใช้

ประเด็นส�าคัญที่จะต้องติดตั้ง GPS คือเรื่องของความปลอดภัย ตาม
สถติแิละรายงาน ตอนนีป้ระเทศไทยกา้วขึน้มาอยูใ่นอันดบัสองของโลก
ส�าหรบัประเทศทีเ่กดิอบุตัเิหตบุนทอ้งถนนสงูทีส่ดุรองจากลเิบยี ฟงัแลว้
น่าตกใจ แต่ติดตั้งแล้วจะสามารถลดเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนลงได้
จริงหรือไม่นั้น ก็คงจะต้องตามดูกันต่อไป 

GPS

ประเทศไทยก้าวขึ้นมาอยู่
ในอันดับสองของโลก 
สำาหรับประเทศที่เกิด

อุบัติเหตุบนท้องถนนสูง
ที่สุดรองจากลิเบีย
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Asian Trucker พบว่าผู้ประกอบการโดยส่วนมาก
ยังมีข้อมูลและความเข้าใจเรื่องระบบ GPS น้อยมาก 
บางคนอาจจะสับสนคิดว่า GPS คือแผนที่น�าทาง
เท่านั้น ข้อกฎหมายที่ก�าหนดบังคับใช้ก็ยังขาดการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้ข้อมูลที่ชัดเจน (ที่เห็น
ได้ชัดที่สุดคือวันเวลาที่บังคับใช้กับรถบัสสองชั้น 
แท้ที่จริงแล้วมิใช่ภายในปีนี้แต่เป็นปี 60 หมายความ
ว่าปีนี้ส�าหรับรถบัสสองชั้นที่ยังไม่สามารถติดตั้ง 
GPS ยังสามารถต่อทะเบียนได้ ประเด็นนี้มิเพียงแต่
ผูป้ระกอบการยงัเขา้ใจคาดเคลือ่น เจา้หนา้ที่ของกรม
การขนสง่เองทีท่�าหนา้ทีร่บัตอ่ทะเบยีนบางส�านกังาน
ก็ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน) สังเกตได้จากการ
ถามค�าถามของบรรดาผู้ประกอบการต่อผู้อภิปราย
จากกรมการขนส่ง 

GPS ที่กรมการขนส่งฯ บังคับให้รถต้องติดตั้งนี้ คือ 
เครื่องมือบันทึกข้อมูลการขับขี่ เดินทาง ซึ่งต้อง
รายงานข้อมูลต่างๆ เหล่านี้กลับไปให้กรมการขนส่ง
ทางบกได้ เพราะฉะนั้นการติด GPS นี้คือการติดตั้ง
เครื่องมือ พร้อมด้วยระบบให้บริการ ซึ่งย่อมไม่ได้
หมายความถึงการไปหาซื้อเครือ่งน�าทางจากบรรดา
ร้านค้าต่างๆ (อาทิ ย่านคลองถม) มาติดตั้งไว้กับรถ 
เพราะเครื่องน�าทางในแบบดังกล่าวนั้นมิใช่ระบบ แต่
เป็นเพียงเครื่องมือที่ติดตั้งโปรแกรมน�าทาง (แผนที่
การเดินทาง) ไว้เท่านั้น

กรมการขนส่งฯ จึงแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของกรมการ
ขนส่งฯ ว่ามีบริษัทใดบ้างที่ให้บริการระบบและขาย
ระบบบวกตัวเครื่องมือเพื่อติดตั้งในรถที่กรมการ
ขนส่งฯ รับรอง ซึ่งบริษัทผู้ให้บริการดังกล่าวจะเป็น
ผู้ท�าหน้าที่ส่งข้อมูล (การเดินทาง การใช้รถ) ให้กับ
กรมการขนส่ง นี่คือรายระเอียดเบื้องต้นที่ Asian 
Trucker สามารถอธิบายอย่างสั้นๆ ให้ได้เข้าใจ ทั้งนี้
ยังมีรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับข้อบังคับและข้อ

กฎหมายอีกหลายอย่างที่ผู้ประกอบการขนส่งซึ่งมีรถ
ประเภทที่เข้าข่ายที่กฎหมายระบุไว้ต้องท�าความเข้าใจ 
ที่ผา่นมากอ่นที่กฎหมายเกี่ยวกบั GPS จะออกมาบงัคบัใช ้
มีบริษัทหลากหลายรูปแบบที่ในกิจการมี Fleet รถใช้งาน
ในบริษัททั้งเพื่อการขนส่งและในด้านอื่นๆ ติดตั้งระบบ 
GPS (หรือระบบบันทึกข้อมูล รายงานต�าแหน่งที่ตั้ง) ไว้
กับ Fleet รถของตนเอง เพื่อบริหารจัดการ ซึ่งเครื่องมือ
และระบบดังกล่าวนี้ สามารถช่วยลดต้นทุนและบริหาร
จัดการให้การใช้รถเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดความเสีย
หายจากการเกิดอุบัติเหตุได้ ผู้บริหาร Fleet รถสามารถ
ติดตามการใช้งานรถใน Fleet ได้ อาทิ ความเร็วที่ใช้ จุด
จอด เวลาที่รถวิ่ง เวลารถจอด เพราะระบบสามารถตรวจ
สอบตัวรถ การใช้งานของรถได้ตลอดเวลา

แต่เมื่อกฎหมายประกาศใช้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีการ
ให้ข้อมูลความรู้กับภาคประชาชนก่อน ความเข้าใจและ
ความรู้สึกของบรรดาผู้ประกอบการที่มีต่อกฎข้อบังคับ
ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงเป็นไปในทิศทางลบมากกว่าบวก 
จากการสังเกตการณ์ของ Asian Trucker กับบรรดา
ผู้ประกอบการขนส่งส่วนหนึ่งที่มาเข้าร่วมในงานสัมมนา
ครั้งนี้

Asian Trucker เห็นดว้ยกบัการที่รถควรจะตอ้งตดิตัง้ระบบ 
GPS เพราะประโยชนท์ี่แทจ้รงิจะตกอยูก่บัผูป้ระกอบการ 
แต่เราต้องศึกษาและท�าความเข้าใจในเทคโนโลยี รู้ให้
จริง เพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้พัฒนาธุรกิจของเราให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ 

Asian Trucker เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายรายกังวล
กับเงินลงทุนที่ต้องจ่ายในการติดตั้งระบบ รวมทั้งค่า
รายเดือน ท�าให้หลงลืมไปว่าเมื่อเราน�าเทคโนโลยีมาใช้
เราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ สุดท้ายแล้วนี่คือการลงทุน
เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ เพิ่มศักยภาพในการ
ด�าเนินธุรกิจ และเพื่อความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินของ
ผู้ประกอบการและชีวิตบนท้องถนน  มิใช่แค่การที่ต้อง
ท�าเพราะกฎหมายบังคับให้ต้องติดตั้ง

Global Positioning System
GPS ย่อมาจาก
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งานสมาคมขนส่ง
สินค้าภาคอีสาน
นครราชสีมา

Activity
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SUBSCRIPTION FORM
บอกรับสมาช�กนิตยสาร

Personal / Company details

Mr / Ms / นาย / นางสาว 
Company / บริษัท
Adress / ที่อยู

Tel. 
Mobile
e-mail

สนใจบอกรับนิตยสาร Asian Trucker (Thailand)

เพียงแจงที่อยูและรายละเอียดสวนตัวของทาน 
พรอมคาจัดสงนิตยสาร Asian Trucker 
4 ฉบับ (1 ป) เปนเงิน 400 บาท มาที่
On Art Creation
59/21 ซ.ศิริโสภา ถ.โชคชัย 4
ลาดพราว กรุงเทพฯ 10230. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่โทร.0 2931 7870

พิเศษ

เพียงปละ400 บาท

ทานจะไดรับนิตยสาร 

Asian Tru
cker (Th

ailand)

1 ป (4 ฉบับ) สงตรงถึงทาน
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One-Stop-Shopping!

 
Subscribe to the Newsletter
and stay up-to-date

www.dt-web.tv

Spare parts for commercial vehicles

DT® Spare Parts – Genuine Quality. Durable Trust.

www.dt-spareparts.com

 

dt® – a trademark of DIESEL TECHNIC AG, Germany – www.dieseltechnic.com

DT® Spare Parts offers a complete product range for commercial
vehicles with all required spare parts in guaranteed quality.
Ask your local dealer for DT® Spare Parts products and catalogues.

The latest news about DT® Spare Parts brand products is
available in the regularly “Parts info” newsletters.

Get more information and subscribe to the newsletter:
http://newsletter.dt-spareparts.com




