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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
ย้ายตูค้อนเทนเนอรข์นาด 40 ฟตุ หรอื 20 ฟตุ สองตู้ไดอ้ยา่งปลอดภยั ใช้งานได้ในบรเิวณพ้ืนที่
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

หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ผลิตรถบรรทุก
เพื่อการพาณิชย์ เชื่อว่าปีนี้สำาหรับแวดวงรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์น่าจะมี
แนวโน้มที่ดี อันเนื่องมาจากสัญญาณเชิงบวกหลายประการ 

ไตรมาสแรกนี้ในแวดวงรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์จึงคึกคักเป็นพิเศษ UD ส่ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) เปิดตัวกลับเข้าสู่
ตลาด Truck และ Bus ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ Scania ลงทุนเพิ่ม
ในประเทศไทยแปดร้อยล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

แน่นอนว่าการเติบโตและก้าวไปข้างหน้าของธุรกิจภาคขนส่งนั้นไม่อาจ
ดำาเนินไปได้เพียงความมุ่งมั่นของภาคเอกชนฝั่งเดียว ที่สำาคัญคือการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ที่ต้องให้ความช่วยเหลือ โดยทำาอย่างเข้าใจ จริงจัง และ
มีวิสัยทัศน์

Asian Trucker ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมนี้ย่อมอยากเห็น
ความเติบโตอย่างมั่นคงและมีทิศทาง และพร้อมจะช่วยเป็นหนึ่งในแรงขับดัน
นี้อย่างเต็มที่
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สนทนากับนายกสมาคมขนส่งทางบก
แห่งประเทศไทย

บริษัทนาคบำารุง ตัวแทนจำาหน่าย 
ดีเซล เทคนิค  

ไปดูการทำางานของเครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
เทคโนโลยีจากสวีเดน CAR-O-LINER

การแข่งขันรถทรัคบนทางวิบากที่สุดโหด
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การต ั�งศนูยล์อ้มคีวามสาํคญัอยา่งไร
การวดัและปรับตั �งมมุลอ้รถยนต ์  จะชว่ยทําใหป้ระหยดั
คา่เชื�อเพลงิและลดความเสยีหายที�จะเกดิกบัยางรถยนต ์
ในขณะเดยีวกนัยงัชว่ยใหเ้กดิความปลอดภยัและสรา้ง
เสถยีรภาพในการควบคมุยานพาหนะ นั�นหมายความวา่
การเดนิทางดว้ยรถยนตบ์นทางหลวงจะมคีวามคลอ่งตวั
และมคีวามปลอดภยัมากขึ�น ชว่ยนําไปสูส่ภาพแวดลอ้ม
และสภาพเศรษฐกจิที�ดขี ึ�น 

เครื่องตั้งศูนยลอสําหรับรถยนตเชิงพาณิชย

เครื�องตั �งศนูยสํ์าหรับรถขนาดใหญ ่ผลติจากวสัดทุี�มคีณุภาพด ี ใชเ้ทคโนโลยรีะบบกลอ้งถา่ยภาพ
ทํางานไดร้วดเร็ว มขีนาดกะทดัรัด ทําใหส้ะดวกในการเคลื�อนยา้ย สามารถใชง้านไดท้ั �งในและนอก
สถานที� สามารถวดัคา่มมุลอ้ตา่ง ๆ ไดค้รบถว้น ดว้ยเทคโนโลยขีองระบบกลอ้งที�เป็นสทิธบิตัรของ
JOSAM โดยวดัเสน้กึ�งกลางตวัถงั (Center-line) ของรถเทยีบกบัขอ้มลูอา้งองิ (Reference data) 
โดยผา่นกระบวนการหมนุลอ้รถ (Rolling method)  เพื�ออา่นคา่และประมวลผลคา่มมุตา่ง ๆ ที�แท ้
จรงิได ้โดยไมต่อ้งทําการยกเพลาใด ๆ เพื�อทําการ Run-Out       (ผลติภณัฑจ์ากประเทศสวเีดน)

เชื�อมตอ่ระหวา่งเครื�องตั �งศนูยล์อ้
และคอมพวิเตอรด์ว้ยระบบไรส้าย
โดยระบบซอฟตแ์วรจ์ะชว่ยแนะนํา
ใหก้บัผูใ้ช ้ในการวดัคา่ตา่ง ๆ จน
ถงึขั �นตอนพมิพร์ายงานผล

ใชว้ธิกีารวดัคา่ดว้ยระบบ rolling 
โดยการเคลื�อนรถบนพื�นราบเพื�อ
ใหล้อ้หมนุครึ�งรอบ ดว้ยวธินีี�เครื�อง
ตั �งศนูยจ์ะสามารถวดัคา่มมุตา่ง ๆ 
ไดค้รบถว้นและสามารถปรับตั �งมมุ
ลอ้ไดต้ามความตอ้งการ 

อเีมล



บริษัท พรโสภาขนส่ง จำากัด รับรถหัวลาก MAN จำานวน 10 คัน จาก 

Kman AutoService เข้าประจำาการ โดยมี คุณสุวิทย์ ดุรงค์พันธ์ 

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับมอบ

Volvo Group จัดงานเปิดตัวรถบรรทุกขนาดกลางจาก UD เข้าสู่
ตลาดอย่างเป็นทางการ โดยมีชื่อรุ่นว่า Croner (โครเนอร์ ) ทำาให้ 
UD มีรถครบทุกขนาดในตลาดรถบรรทุก สามารถดำาเนินการตลาด
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกไปจากการเปิดตัวรถแล้วยังแนะนำา
บริการหลังการขายหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือบริการโมบายเซอร์วิส 
ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมาก
ขึ้น

Kman AutoService ส่งมอบ MAN ให้กับบริษัท พรโสภาขนส่ง จำากัด

UD ส่ง Croner (โครเนอร์) รถบรรทุกขนาดกลางสู่ตลาดรถบรรทุก

Asian Trucker I 12News



TPARK จบัมอื พรอสเพค รกุธรุกจิโรงงานและคลงัสนิคา้ในทำาเล
ยทุธศาสตรบ์างพล ีเพือ่เปน็โซนอตุสาหกรรมรองรบัความตอ้งการ
หลากหลาย อาทิ ยานยนต ์สนิค้าอุปโภคบริโภค ผูใ้หบ้ริการดา้น
โลจิสติกส์ เป็นต้น พร้อมคว้าสแกนเนีย ผู้จัดจำาหน่ายรถโดยสาร
และรถบรรทุกสัญชาติสวีเดน พัฒนาโรงงานแบบ Built to Suit 
เป็นรายแรก

นายวีรพันธ์ พูลเกษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทคอน 
อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำากัด (มหาชน) ผู้นำาด้านการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่อตุสาหกรรมในประเทศไทย เปดิเผยวา่ กลุม่
ไทคอน โดยบริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำากัด หรือ TPARK 
จบัมอืกบับรษิทั พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท ์จำากดั หรอื พรอสเพค 
ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับความต้องการของภาค
อุตสาหกรรมในทำาเลยุทธศาสตร์บางพลี

“ความร่วมมือของ TPARK และ พรอสเพค ในธุรกิจดังกล่าว 
นับเป็นจุดเปลี่ยนใหม่ในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
อตุสาหกรรม โดยเกดิจากสองบรษิทัทีม่โีมเดลธรุกจิเดยีวกนัไดด้งึ
จดุเดน่ของแตล่ะบรษิทัมาผสมผสานใหม้คีวามลงตวัและพฒันา
ธุรกิจโลจิสติกส์พาร์คให้มีความเข้มแข็งมากย่ิงขึ้น โดย TPARK 
เองมีจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ และทีมงานมือ
อาชีพในการพัฒนาอาคารเพื่อการอุตสาหกรรมแบบสร้างตาม
ความต้องการของลูกค้าหรือ Built to Suit ที่มีมาตรฐานในระดับ
สากล ในขณะที่ พรอสเพค มีที่ดินพร้อมพัฒนาจำานวนมากใน
ทำาเลบางพลี ซึ่งถือเป็นโซนยุทธศาสตร์ในการกระจายสินค้าของ
ประเทศที่หลายอุตสาหกรรมให้ความสำาคัญ อาทิ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ให้
บรกิารดา้นโลจสิตกิสธ์รุกจิขายปลกีและขายสง่ ธรุกจิอาหารและ
เครือ่งดืม่ ธรุกจิยาและเครือ่งสำาอางค ์เปน็ตน้” นายวรีพนัธ ์กลา่ว

ในขณะที่ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธาน บริษัท พรอสเพค 
ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด กล่าวเสริมว่า “พรอสเพค เล็งเห็นความ

มีศักยภาพของทำาเลบางพลี ซึ่งเป็นทำาเลยอดนิยมสำาหรับการ
ประกอบการอุตสาหกรรมและศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภาค
กลาง เน่ืองจากทำาเลท่ีต้ังของโครงการต้ังอยูบ่นถนนบางนา-ตราด 
กม.23 ซึง่เปน็เขตประกอบการอตุสาหกรรม หรอื พืน้ทีส่มีว่งทีใ่กล้
กรุงเทพฯ และมีความโดดเด่นในศักยภาพด้านการขนส่ง และ
การกระจายสินค้าสูง ท้ัง พรอสเพค และ TPARK เช่ือม่ันว่า การรว่ม
เปน็พนัธมติรทางธรุกจิกนัในครัง้นีจ้ะสง่ผลใหธ้รุกจิพฒันาโรงงาน
และคลงัสนิคา้ครัง้นีไ้ดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้และประสบความ
สำาเร็จเป็นอย่างดี โดยเราได้รับเกียรติจากบริษัท สแกนเนีย กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จำากัด เป็นลูกค้าในโครงการนี้เป็นรายแรก”

สแกนเนีย (ประเทศไทย) เลือก พรอสเพค และ TPARK เป็น
พันธมิตรในการสร้างโรงงานเพื่อผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งใหม่
ของบริษัทฯ เป็นพื้นท่ีโรงงานรวมประมาณ 14,000 ตารางเมตร 
บนพื้นที่รวมประมาณ 23 ไร่ ซึ่งโรงงานแห่งนี้จะเป็นแบบ Built 
to Suit หรือสร้างตามความเหมาะสมในการใช้งานด้านการผลิต 
และตามมาตรฐานของสแกนเนีย ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
ในต้นปี 2561

นายเทด็ โกรานสนั รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สแกนเนยี 
กรุป๊ (ประเทศไทย) จำากดั บรษิทัในเครอืของสแกนเนีย ซวี ีผูผ้ลติ
รถโดยสารและรถบรรทุกสัญชาติสวีเดน ได้กล่าวว่า “สแกนเนีย
เล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นหน่ึงในตลาดสำาคัญในแถบประเทศ
เอเซีย จึงได้ตัดสินใจท่ีจะขยายการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรม
ในประเทศนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ มีความ
ยนิดีเปน็อยา่งยิง่ท่ีได้รว่มเปน็พนัธมติรกบั TPARK และพรอสเพค 
ดีเวลลอปเมนท์ ซึ่งได้จัดสร้างโรงงานแบบ Built to Suit 2 หลัง
ในแถบบางพลี ด้วยสแกนเนียมีมาตรฐานสูงในด้านข้อกำาหนด
ของการสร้างโรงงาน อาทิเช่น คุณภาพของพื้น การเลือกใช้วัสดุ
ท่ีปลอดสารซิลิโคนและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เป็นต้น แต่เรา
ก็มั่นใจได้ว่า TPARK จะสามารถตอบสนองความต้องการของ
เราได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ัน ทำาเลในแถบบางพลีก็เป็นทำาเลที่
ตอบโจทยข์องสแกนเนยีเปน็อยา่งมาก เพราะอยูใ่กลก้บัแหลง่การ
ดำาเนนิธรุกจิของสแกนเนยีในประเทศไทย ทีท่ัง้สะดวกในดา้นการ
คมนาคมและมีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำานวย
ความสะดวกต่าง  ๆเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงม่ันใจเป็นอย่างย่ิงว่าทำาเลใน
แถบบางพลีนี้จะเหมาะสมต่อการดำาเนินธุรกิจของสแกนเนียใน
ประเทศไทย”

TPARK จบัมือ พรอสเพค รกุธรุกจิโรงงานและคลงัสนิค้าในทำาเลยทุธศาสตรบ์างพลี
คว้า SCANIA(สแกนเนีย) ผู้จัดจำาหน่ายรถโดยสารและรถบรรทุกสัญชาติสวีเดน 
พัฒนาโรงงานแบบ Built to Suit 
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Market Update

สแกนเนีย สร้างเซอร์ไพรส์ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ โชว์
สถติใิหมย่อดขายรถบรรทกุป ี59 พุง่สงู 424 คนั สว่นป ี60 คาดตลาดรถ
บรรทุกขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์แนวโน้มดี จากการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานภาครฐัทีเ่ปน็รปูธรรมและการลงทนุภาคเอกชนทีเ่ริม่ฟืน้ตวั ลา่สดุ
สั่งรถบรรทุกรุ่นพิเศษ G-Series จำากัดจำานวนเพียง 30 คัน เฉพาะฉลอง
ครบรอบ 30 ปี สแกนเนียในประเทศไทย พร้อมกางแผนการลงุทนใหม่
เตรียมงบแปดร้อยล้านบาท ตั้งโรงงานประกอบในไทย ในปี 61

นายสเตฟาน ดอร์สกี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สแกนเนีย สยาม จำากัด 
เปิดเผยถึงภาพรวมของตลาดรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์และ
รถบัสโดยสารในปีที่ผ่านมา (2559) ว่า ตลาดรวมของรถบรรทุกมีการ
เติบโตประมาณ 8.5% หรือ ประมาณ 17,000 คัน ส่วนตลาดรวมของรถ
บัสโดยสารเติบโตประมาณ 9.7% หรือ ประมาณ 1,600 คัน ถอืเป็นแนว
โน้มการฟ้ืนตวัและเป็นสญัญาณทีด่ว่ีาตลาดรถบรรทกุและรถบสัโดยสาร
ได้ผ่านจุดตำ่าสุดไปแล้ว

ซึ่งในปี 2559 น้ัน ถือว่า สแกนเนีย ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมาก 
โดยสามารถสร้างยอดขายรวมของกลุ่มรถบรรทุกได้ถึง 424 คัน นับ
เป็นสถิติสูงสุดใหม่ โดยความสำาเร็จดังกล่าวมาจากการที่ลูกค้าให้การ
ยอมรับในประสิทธิภาพของนวัตกรรมและเทคโนโลยีรถสแกนเนีย ทั้งใน

เรือ่งการประหยดัเชือ้เพลงิ มคีวามปลอดภยัสงู และ มกีารพฒันาบรกิาร
หลังการขายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและการให้บริการการตรวจเช็ก
สภาพ ซอ่มฟรยีาวถงึ 2 ป ีดา้นตลาดในกลุม่รถบสัโดยสารนัน้ สแกนเนยี 
มีการส่งมอบรถให้แกลู่กค้า 91 คัน ซึ่งหากดูจากจำานวนรถที่จดทะเบียน
กับกรมขนส่งทางบกแล้ว จะเห็นได้ว่ากลุ่มรถบัสโดยสาร สแกนเนีย ยัง
แข็งแกร่งและรักษาความเป็นผู้นำาในกลุ่มค่ายยุโรปได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
ลา่สดุไดม้กีารสัง่รถบรรทกุรุน่พเิศษ G-Series จำากดัจำานวนเพยีง 30 คนั 
เขา้มาเพือ่เปน็การฉลองครบรอบ 30 ป ีสแกนเนยีในประเทศไทยอกีดว้ย

สำาหรับแนวโน้มการเติบโตของตลาดรถบรรทุกในปี 2560 นั้น คาดว่า
น่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 5-10% หรือประมาณ 19,000–20,000 
คัน ส่วนรถโดยสารจะอยู่ที่ประมาณ 1,600 คัน โดยได้รับอานิสงค์จาก
นโยบายการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐที่เป็นรูปธรรม สัญญาณ
การส่งออกท่ีเร่ิมฟ้ืนตัว ราคาผลผลิตในภาคเกษตรบางชนิดท่ีเร่ิมมีราคา
สูงข้ึน การเติบโตของการท่องเที่ยวและมูลค่าการค้าในกลุ่มเออีซีที่ยังคง
ขยายตัว

ด้านแผนงานบริการนั้น สแกนเนีย มีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
งานบริการอยู่ตลอดเวลาเพ่ือสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ล่าสุด
ได้มีการเปิด Scania Assistance Center ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 
ชั่วโมง โดยลูกค้าสามารถโทรแจ้งปัญหาหรือขอคำาปรึกษาได้ฟรี ที่เบอร์ 
1800-019-888 สว่นความคบืหนา้ดา้นการขยายและปรบัปรงุศนูยบ์รกิาร 
ในเดอืนมกราคม ไดม้กีารยา้ยศนูยบ์รกิารแหลมฉบงั ไปยงับรเิวณสีแ่ยก
ทางหลวงหมายเลข 7 ถนน 331 ซึ่งมีความสะดวกในการเข้ารับบริการ
เพิ่มมากขึ้น และในเดือนพฤษภาคมจะมีการเปิดศูนย์บริการแห่งใหม่ที่
จังหวัดระยอง บริเวณถนนหมายเลข 36 พร้อมทั้งยังเดินหน้าลงทุนใน
การขยายศูนย์บริการต่อไปเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศมากที่สุด

ส่วนทิศทางการลงทุนในประเทศไทยนั้น นายสเตฟาน ดอร์สกี กล่าว
เพิม่เตมิวา่ ถอืเปน็ขา่วดเีนือ่งจากสแกนเนยีมกีารเตรยีมงบลงทนุโรงงาน
ประกอบรถบรรทกุ หวัเกง๋ และ แชสซยีร์ถโดยสารแหง่ใหมใ่นประเทศไทย
ไวถ้งึ 800 ลา้นบาท โดยมกีำาหนดระยะเวลาการดำาเนนิงานในป ี2561 ซึง่
การลงทุนในครั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำาคัญและ
เป็นศูนย์กลางของทั้งอุตสาหกรรม การค้า และการขนส่งของอาเซียน 
มีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะคนไทยซึ่งมีศักยภาพ
สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาไดอ้ยา่งรวดเรว็ การลงทนุกอ่ตัง้โรงงานในไทย
จะทำาใหส้แกนเนยีมคีวามใกลช้ดิกบัลกูคา้ในภมูภิาคอาเซยีน เอเชยี และ
โอเชียเนียเพิ่มขึ้นอีกด้วย

สแกนเนีย 
เซอร์ไพรส์ตลาด
สร้างสถิติใหม่
ยอดขายสงูสดุในรอบ 30 ปี
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Elycold and Elyplan fiberglass laminates are widely used in the field of commercial and temperature controlled 
vehicles for the construction of walls, anti-hail roofs, floors and interior coverings. The special protective gelcoat 
protects against UV rays and yellowing, preserving quality and appearance over time.

Brianza Plastica's ELYCOLD  and ELYPLAN fiberglass rolls and sheets, respectively produced with cold discontinuous 
and hot continuous lamination process, are the ideal solution for all markets demands.
     : high quality fibreglass laminates that stand out for the near invisibility of the fibreglass - thanks to the 
cold polymerisation of the material - and for the production flexibility that allows producing customised products 
even in small quantities.
     : characterised by an excellent quality/price ratio, the possibility to produce rolls and sheets in lengths as 
requested.

MAIN ADVANTAGES: 
  EASY TO CLEAN
  HAIL RESISTANT
  LOW THERMAL EXPANSION COEFFICIENT
  HIGH ELASTICITY

  WATERPROOF
  LIGHT
  STRONG CORROSION RESISTANT
  DURABLE

HIGH QUALITY GRP FOR COMMERCIAL VEHICLES

Elycold / Elycold Lite /
Elyplan std / High Finishing

Elyplan std / High Finishing / Elycold Elycold / Elyplan

Elycold / Elycold Lite / 
Elyplan High Finishing

Elycold Anti-Slip 

Brianza Plastica SpA
Via Rivera, 50 - 20841 Carate Brianza - ITALY
Ph. +39 0362 91601 - Fax +39 0362 990457   www.brianzaplastica.it- export@brianzaplastica.it



Buses

Bus
รถบัส

รถบัสโดยสารที่ให้บริการในประเทศแถบอาเซียนนับว่ามีความ

หลากหลายเป็นอย่างมาก วันนี้เรานำาภาพรถบัสที่วิ่งรับส่ง

ผู้โดยสารของประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวมาฝากกัน โดยคันนี้วิ่ง

เชื่อมสองเมืองท่องเที่ยวของไทย-ลาว ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

คือรูปแบบของที่นั่ง เป็นแบบนั่งและนอนในที่เดียวกัน
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随着《Asian Trucker》杂志在近年来所举办的商用车辆展览获得各
界营运商、物流公司以 及利用货车经营等业者热烈响应, 我们将在明

年5月于我国举办第3届大马商用车辆展览。

本届展览将于2017年5月18日至20日，在马来西亚绿野国际会展中心 
(MIECC)举行，故此我们诚意邀请您参与此次展览，共同见证这东南
亚区域内其中最大型的商用车辆展览活动。期间，我们更特别为各界
参与展出的公司举办亚洲货车业者交流晚宴，促进区域内物流领域合

作交流。

欲知更多详情，请浏览www.mcve.com.my，
以掌握有关本届会展的最新资讯， 参与此次展览的公司代表及业者

皆可免费出席相关会展活动。

有兴趣预订展示单位者，可致电邮至nicole@asiantrucker.com
或拨打6012- 207 5528，以联络本杂志社广告部代表Nicole Fong了

解更多详情。

Back for the third time, Asian Trucker invites you to be part of the 
largest dedicated exhibition for commercial vehicles in Southeast 
Asia. Co-organized by Asian Trucker Media, two highly successful 
commercial vehicle exhibitions were previously held in Malaysia. 

Following the success of the past event, we are returning with the 
show in May 2017 under a new, more inclusive name.

MCVE, organised by Asian Trucker, will be held in the Mines Interna-
tional Convention and Exhibition Centre from 18th to 20 May 2017. 

Fringe programs, including the Asian Trucker Networking Night, will 
run concurrent. Please visit www.mcve.com.my for details and 

updates. Access is free of charge for delegates.

To book your booth or to learn more, please contact Nicole Fong 
via nicole@asiantrucker.com or +6012 207 5528

Lot No 8-2, ( Level 2 ) Medan Klang Lama 28, Jalan Klang Lama, 
58000 Kuala Lumpur

S O U T H  E A S T  A S I A ’ S 

LARGEST COMMER CIAL
V E H I C L E  E X H I B I T I O N

18-20 MAY 2017, MINES CONVENTION CENTRE

东南亚区域之

最大型商用车辆展览会

2017年5月18日至5月20日，绿野国际会展中心

Organised by Freight ForwarderMain ContractorMedia PartnersSupported By



มร.ไมเคิล เกรเว่ ประธานบริหารบริษัท 

เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)

คุณสุรัติ วทานิยปราโมทย์ 

คุณสุวิข วทานิยปราโมทย์ 

สองผู้บริหารเอเชีย ทรัค

บรรยากาศภายในวันเปิดตัวโชว์รูมและศูนย์บริการ 

พร้อมการแถลงข่าวแต่งตั้งผู้ แทนจำาหน่ายอย่าง

เป็นทางการ และการทำาพิธีส่งมอบกุญแจให้กับลูกค้า
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รถหัวลากจาก Mercedes-Benz กลับมาสู่เมืองไทยอีกครั้งอย่างเป็นทางการ สำาหรับ
ใครที่ชื่นชอบคุณภาพมาตรฐานจากประเทศเยอรมนี Actros พร้อมให้จับจองแล้ว โดย 
Mercedes-Benz (Thailand) แต่งตั้งให้ เอเซีย ทรัค เป็นผู้แทนจำาหน่ายและให้บริการ
หลังการขายอย่างเป็นทางการ

เมือ่เดอืนกมุภาพนัธท์ีผ่า่นมา เอเซยี ทรคั รว่มกบั Mercedes-Benz (Thailand) จดังาน
ใหญ่ เปิดตัวโชว์รูมและศูนย์บริการที่ทันสมัยครบวงจร พร้อมกับแถลงข่าว เอเซีย ทรัค 
ไดร้บัการแตง่ตัง้จาก Mercedes-Benz (Thailand) ใหเ้ปน็ผูแ้ทนจำาหนา่ยและใหบ้รกิาร
อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

การมาของรถบรรทกุหวัลากของ Mercedes-Benz คราวนี ้เปน็การเขา้มาทำาตลาดอยา่ง
เปน็ทางการ โดย Mercedes-Benz (Thailand) Actros (แอคทรอส) ทีน่ำาเขา้มาจำาหนา่ย
ในประเทศไทยเป็นการนำาเข้าโดยตรงมาจากประเทศเยอรมนี

คณุภาพมาตรฐานภายใตโ้ลโกด้าวสามแฉกนัน้เปน็ทีย่อมรบัไปทัว่โลก ไมว่า่จะเปน็ยาน
พาหนะในรูปแบบลักษณะไหนก็ตามที่ Mercedes-Benz ผลิตขึ้น

ไมเ่พยีงแตก่ารแตง่ตัง้ผูแ้ทนจำาหนา่ยและใหบ้รกิารอยา่งเปน็ทางการ Mercedes-Benz 
(Thailand) ยังมีบริการในเรื่องของลิสซิ่งเพ่ือช่วยให้ลูกค้าที่มีความต้องการใช้รถทรัค
ของ Mercedes-Benz ได้มีความสะดวกสบายในการจัดซื้อ สนับสนุนทั้งดีลเลอร์และ
ลูกค้าของดีลเลอร์

Actros (แอคทรอส) ที่นำาเข้ามาทำาตลาดในเมืองไทยคือ Actros (แอคทรอส) 3344 
เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีนำ้าหนักมาก การขนส่งระยะทางไกล, 2244 เหมาะกับ
การขนส่งทั่วไป, 2644 สำาหรับขนส่งสารเคมี นำ้ามัน ทุกรุ่นมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจาก 
Mercedes-Benz มากมาย ทั้งในแง่ของกำาลังเครื่องยนต์ อัตราการส้ินเปลือง ความ
ปลอดภยัและสะดวกสบาย ซึง่มาตรฐานของ Mercedes-Benz นัน้ได้รบัการยอมรบัจาก
ผูใ้ช้งานทัว่โลกอย่าไม่ต้องสงสยั โดยเฉพาะความแขง็แรงทนทาน ค่าดแูลรกัษาตำา่ และ
ยังมีในส่วนของแชสซีส์รถบัสด้วย ในส่วนของบริการหลังการขายยังมีส่วนของโมบาย
เซอร์วสิ เมือ่เป็นการเข้าสูต่ลาดโดยบรษิทัแม่ ลกูค้าสามารถวางใจได้ถงึเรือ่งบรกิารหลงั
การขาย โดยเฉพาะในเรื่องของอะไหล่

ในวันน้ัน เอเซีย ทรัค ยังได้มีการส่งมอบกุญแจรถให้กับบรรดาลูกค้าที่มอบความไว้
วางใจ ซื้อทรัคและบัสของ Mercedes-Benz ไปขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองด้วย 

คณุสรุตั ิวทานยิปราโมทย ์รองกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั เอเซยี ทรคั จำากดั กลา่ววา่ “ทัง้ 
Mercedes-Benz และ เอเซยี ทรคั มสีิง่หนึง่ทีเ่หมอืนกนัคอื รกัษาในคำามัน่สญัญา เอเซยี 
ทรคั รกัษาคำามัน่สญัญาตอ่ลกูคา้ของ เอเซยี ทรคั เราดแูลลกูคา้อยา่งด ีไมเ่คยทอดทิง้กนั 
เมื่อขายรถให้ลูกค้าไปแล้ว การดูแลหลังการขายเป็นสิ่งที่ เอเซีย ทรัค ให้ความสำาคัญ”

สำาหรับใครที่กำาลังมองหารถทรัคคุณภาพและมาตรฐานเยอรมัน เพื่อรองรับการใช้งาน 
กับการันตีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ค่าบำารุงรักษาตำ่า ลองไปสัมผัสกับ Actros (แอค
ทรอส) จาก Mercedes-Benz ได้แล้ววันนี้ที่ เอเซีย ทรัค

Mercedes-Benz (Thailand)

ทำาตลาด Truck & Bus ในประเทศไทย 
อย่างเป็นทางการ โดย เอเชีย ทรัค



*ภาพประกอบจาก www.mercedes-benz.com

รถบรรทุกของ Mercedes-Benz 
ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้า ยืนหยัด
เคียงคู่กันมา เป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้ว 

World of Truck Asian Trucker I 20



ปีนี้ตลาดรถบรรทุกหนักหรือ Hevy Duty ในเมืองไทย
ดูเหมือนจะคึกคักขึ้น เมื่อมีผู้เล่นรายใหม่ปรากฎตัวขึ้น

จะว่าไปแล้วรถบรรทุกหนักของ Mercedes-Benz ไม่ใช่
ของใหม่ในประเทศไทย เพราะมีการใช้งานอยู่ตามบริษัท
ที่ต้องการขีดความสามารถสูงจากรถบรรทุกของ 
Mercedes-Benz สำาหรับประเภทงานที่ตนเองทำาอยู่ รวม
ทั้งในหน่วยงานราชการบางหน่วย แต่ที่ผ่านมาเป็นการ
นำาเข้าโดยเฉพาะกิจ วันนี้ Mercedes-Benz (Thailand) 
ประกาศชัดเจนว่าทำาการตลาดรถ Truck & Bus ใน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยแต่งตั้งผู้แทนจำาหน่ายและ
ให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคือบริษัท เอเชีย ทรัค และ
ได้มีการจำาหน่ายรถบรรทุก Mercedes-Benz รุ่น Actros 
ให้กับลูกค้าไปแล้วจำานวนหนึ่ง

แน่นอนว่าเมื่อย้อนไปดูประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรถบรรทุก
ของ Mercedes-Benz พวกเขาเริ่มต้นมานานแล้ว และทำาได้
ดี คุณสมบัติอันโดดเด่นคือความทนทานและค่าการบำารุง
รักษาที่ตำ่า ใช้งานได้ยาวนาน ซึ่งได้รับการพิสูจน์จากผู้ใช้
งานทั่วโลก 

Actros (แอคทรอส) คือรุ่นท่ีนำาเข้ามาทำาตลาดในประเทศไทย 
เป็นรถบรรทุกหนัก Mercedes-Benz นำาเสนอ Actros 
(แอคทรอส) สู่ตลาดในปี 1996 มุ่งเน้นไปท่ีการใช้งานเพื่อการ
ขนส่งทางไกล การขนถ่ายสินค้าหนัก รุ่นแรกมีนำ้าหนักเริ่มต้น
ที่ 18 ตัน ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบชาร์จเจอร์
และอินเตอร์คูลเลอร์ Actros (แอคทรอส) เปิดตัวรุ่นที่สอง
ในปี 2002 และรุ่นท่ีสาม ในปี 2007 รุ่นท่ีสี่ของ Actros (แอค
ทรอส) เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2011

ทกุวนันีท้ัว่โลกม ีActros (แอคทรอส) ชว่ยทำาหนา้ทีข่บัเคลือ่น
ธุรกิจให้กับบริษัทต่างๆ ไม่เพียงแต่กิจการขนส่งสินค้าเท่านั้น 
ยังมีกิจการพิเศษต่างๆ อีกหลายหลาย อาทิ งานเหมือง 
งานก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ โดยได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้ใช้งานทั่วโลก ด้วยคุณภาพที่เชื่อถือได้ 

Actros (แอคทรอส) ที่นำาเข้ามาสู่ตลาดประเทศไทยคือ Actros 
(แอคทรอส) 3344, 2244, 2644 แน่นอนว่าภายใต้ปรัชญา
ในการออกแบบของ Mercedes-Benz คือคำานึงถึงความ
ปลอดภัยในการใช้งาน Mercedes-Benz กล่าวว่า “งานของ
คุณจะปลอดภัย นี่คือคำามั่นสัญญาของเรา” 

Mercedes-Benz Truck
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Scania

สแกนเนียเห็นว่าประเทศไทยเป็นตลาดสำาคัญแห่งหน่ึงใน
เอเชีย สแกนเนียจึงมองไทยเป็นศูนย์กลางที่สำาคัญในการ
ขยายฐานอตุสาหกรรมและการพาณชิยใ์นประเทศไทย โดย
สแกนเนยีจะเปดิโรงงานประกอบรถบรรทกุและตวัถงัรถบสั
รวมทัง้โรงงานผลติ cab (หวัเกง๋) แหง่ใหม ่ในเขตกรงุเทพฯ 
รวมไปถงึพืน้ทีส่ำานกังานการผลติ สว่นโลจสิตกิส ์และจดัซือ้ 
ตลอดจนการวจิยัและพฒันา ทัง้หมดมมีลูคา่การลงทนุรวม 
21.2 ล้านยูโร (ประมาณ 800 ล้านบาท) มีกำาหนดเริ่มเปิด
การดำาเนินงานในปี 2561

นอกจากนี้จะมีการเปิดสำานักงานใหญ่ประจำาภูมิภาค
ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนตัวแทนจำาหน่ายของ
สแกนเนียในทวีปเอเชียและโอเชียเนียสำาหรับการประกอบ
ธุรกิจในตลาดของตัวแทนจำาหน่าย การตัดสินใจท่ีจะ
ปกัหลกัสำานกังานใหญท่ีป่ระเทศไทยเนือ่งมาจากมแีนวโน้ม
ตลาดที่เป็นบวก รวมถึงการมีที่ตั้งเหมาะสมสามารถเชื่อม
ตอ่ไปยงัภมูภิาคและสำานกังานใหญใ่นสวเีดนไดโ้ดยสะดวก 

“การเปิดสำานักงานใหญ่แห่งใหม่จะทำาให้การทำางานด้าน
อุตสาหกรรมและการพาณิชย์เข้าใกล้ลูกค้าในเอเชียได้
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทย” คุณเท็ด โกรานสัน  
ผูอ้ำานวยการโครงการตัง้สำานกังานใหญแ่หง่ใหมก่ลา่ว “การ
เพิ่มสำานักงานของเราในประเทศไทยจะทำาให้เราสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อยา่งรวดเรว็ เพือ่การ
ขนส่งที่ดีที่สุดสำาหรับลูกค้าแต่ละราย” การเปิดสำานักงาน
ใหญแ่หง่ใหมน่ีเ้ปน็สว่นหนึง่ของกลยทุธข์องสแกนเนยีทีใ่ห้

เอเชียน ทรัคเกอร์ ได้พบกับคุณ 
Ted Göransson (เท็ด โกรานสัน)  

เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเข้าไปลงทุนในประเทศ 
และวธิกีารทีส่แกนเนยีจะดำาเนนิการ
เพื่อให้เกิดผล

สแกนเนียขยายปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรม
และการพาณิชย์ในประเทศไทย 
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ความสำาคัญกับประเทศไทย และเสริมการขยายเครือข่าย
บริการของสแกนเนียในประเทศที่ได้ประกาศไปแล้ว จาก 
10 แห่งในปัจจุบันเป็น 18 แห่งภายในปี 2562 

เงินลงทนุทัง้สิน้ 800 ลา้นบาท จะใชก้บัโรงงานประกอบและ
ผลติเป็นหลกั ตลอดจนอปุกรณท์ีจ่ำาเปน็ สว่นหนึง่ทีจ่ะลงทนุ
เป็นหลักคือ อุปกรณ์เชื่อมและทาสี cab ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี 
คณุเทด็ โกรานสนั ใหร้ายละเอยีดตอ่ไปวา่ นีย่งัเปน็โอกาสที่
สแกนเนยีจะไดร้วบรวมทรพัยากรตา่งๆ ไวท้ีส่ำานกังานใหญ่
ประจำาภูมิภาค เพื่อให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เนื่องจาก
ในปัจจุบันงานด้านการสนับสนุนนั้นกระจายอยู่ในประเทศ
มาเลเซีย ฮ่องกง และไทย นอกจากนี้จะโยกย้ายทรัพยากร
ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จากสวีเดนมาที่ประเทศไทยอีกด้วย 
คณุเทด็ โกรานสนั ประมาณการวา่ การตัง้สำานกังานประจำา
ภูมิภาคจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปในช่วง 2 ปีข้างหน้า

“เราต้องการเข้าใกล้ลูกค้ามากขึ้น ซึ่งเป็นหลักการสำาคัญ
ท่ีเราใช้กับปฏิบัติการครั้งน้ี เพราะหากเพิ่มความแข็งแกร่ง
ของปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่จะทำาให้เรา
สามารถบรกิารลกูคา้ไดด้ขีึน้” เขากลา่วในรายละเอยีด จาก
มุมมองของเขาสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย
เริ่มมีเสถียรภาพ และตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดีที่จะดำาเนินการ
ตามแผนต่อไป 

การลงทุนในโรงงานประกอบและผลิตแห่งใหม่ และ
สำานักงานใหญ่ประจำาภูมิภาค ควบคู่กับการขยาย
เครือข่ายบริการนั้นเกิดขึ้นจากการคาดว่าความต้องการ
ในรถสแกนเนียจะเพิ่มขึ้น “เราเห็นถึงความต้องการรถ
สแกนเนียมีแนวโน้มท่ีดี และความต้องการรถบรรทุกและ
รถบัสคุณภาพก็เพิ่มขึ้น อันเป็นแรงสนับสนุนที่ดี การเพิ่ม
ความแข็งแกร่งภายในประเทศยังแสดงให้เห็นด้วยว่าเรา
จริงจังกับประเทศไทย ในการจะอยู่เคียงข้างไปกับลูกค้า
ของสแกนเนีย

“การเพิ่มความแข็งแกร่งภายในประเทศยังแสดงให้เห็นด้วยว่า
เราจริงจงักบัประเทศไทย ในการจะอยูเ่คียงข้างไปกบัลกูค้าของ
สแกนเนีย” Ted Göransson รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท สแกนเนีย กรุ๊ป (ประเทศไทย)
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Asian Trucker พยายามหาโอกาสสนทนากับ
คุณอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง นายกสมาคมขนส่งทางบก
แหง่ประเทศไทยอยูห่ลายครัง้ แตน่ดัหมายกไ็มล่งตวั
เสียที ช่วงก่อนสิ้นปี Asian Trucker มีโอกาสฟังคุณ
อภิชาติ กล่าวสั้นๆ ในงานประชุมใหญ่ของสมาคมฯ 
ที่นครสวรรค์ โดยมีดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ มากล่าว
ปาฐกถา ซึ่งในวันนั้นสมาชิกของสมาคมฯ น่าจะได้
ข้อคิดดีๆ หลากหลายจากดร.สุรินทร์ เม่ือมองจาก
มุมของ Asian Trucker เราคิดว่านี่คือความคิดแบบ
ก้าวไกล และไม่ได้มองเพียงแค่ปัจจุบันของผู้บริหาร
สมาคมฯ ในการจัดงานประชุม ที่เชิญให้บุคคลซึ่งมี
ความคิดอ่านมีวิสัยทัศน์มากล่าวเรื่องราวดีๆ มาช่วย
จุดไฟแห่งความสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในหมู่สมาชิก 
เพื่อจะร่วมกันขับเคลื่อนทั้งธุรกิจของตนเองให้ก้าว
ไปข้างหน้าอย่างมีทิศทาง และที่สำาคัญยังเป็นส่วน
สำาคัญในการพัฒนาประเทศให้ขยับก้าวไปข้างหน้า
ด้วย

ระบบบนัทกึเสยีงดจิทิลัเริม่ตน้ทำางาน ตวัเลขบนหนา้
ปัดเริ่มวิ่ง 00:00:01 เรานั่งสนทนาอยู่ในห้องจัดงาน
ของโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ก่อนการประชุมของ
สมาคมผู้ประกอบการรถเครนจะเริ่มต้นขึ้น

Asian Trucker เริ่มต้นกับคำาถามพื้นฐานที่สุดว่า 
ธุรกิจขนส่งของประเทศในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง 
คณุอภชิาตกิลา่ววา่ “ปญัหาการเมอืงทีส่งัคมไทยต้อง
เผชิญหน้าต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา มีปัญหาอย่าง
มาก แม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันการเมืองจะค่อน
ข้างนิ่ง แต่อย่าลืมว่าหลายปีต่อเนื่องมานั้นมันเริ่ม
มาแสดงผลชัดเจนในช่วงหลังนี้ ผนวกเข้ากับภาวะ
เศรษฐกิจที่ชลอตัวในยุคปัจจุบันเข้าไปด้วย ทำาให้
ภาคขนส่งโดยรวมยังไม่สู้ดีนัก”

นอกจากต้องต่อสู้กับการบริหารธุรกิจให้สามารถ
ดำาเนินไปได้ ดูเหมือนว่าบรรดาผู้ประกอบการขนส่ง

ยังต้องต่อสู้กับการบริหารจัดการของภาครัฐท่ีเต็มไปด้วย
ความไมช่ดัเจน ไมโ่ปรง่ใส ซึง่ประเด็นน้ีดูเหมอืนวา่เปน็
กำาแพงสูงที่ยากก้าวข้าม

เราจึงตั้งคำาถามว่าเหตุผลของการมารวมกลุ่มกัน
ก่อตั้งเป็นสมาคมฯ คุณอภิชาติอธิบายให้ฟังว่า “เรา
มารวมตวักนัเพือ่อนาคตของธรุกจินี ้เพือ่คนรุน่ใหม ่ลกู
หลานเราไปศึกษาหาความรู้จากต่างประเทศกลับมา 
ทุกวันนี้เขาไม่อยากทำา เพราะมองว่าเป็นธุรกิจสีเทา 
เรารวมกลุ่มกันประกาศชัดเจนว่าเราทำาทุกอย่างถูก
ตอ้งตามกฏหมาย เราตอ่สูผ้ลกัดนัเพือ่ใหท้กุคนในสาย
อาชีพนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย”

เมือ่มองเขา้ไปในรายละเอยีดของสิง่ทีบ่รรดาผูป้ระกอบ
การขนส่งต้องการให้ภาครัฐจัดการนั้น ดูเหมือนเป็น
เรื่องท่ีง่าย น่ันคือบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง 
โปรง่ใส และเปน็ธรรม แตเ่ราตอ้งยอมรบัความจรงิโดย
ไม่หลอกตัวเองว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการบังคับ
ใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ และไม่ได้เกิดเพียงแต่
กับแวดวงขนส่งเท่านั้น 

Asian Trucker เห็นว่าภาคขนส่งนั้นสำาคัญ ถามตัวเอง
ง่ายๆ ว่าสิ่งของต่างๆ ที่เราใช้เพื่อการดำารงชีพในชีวิต
มาถึงตัวเราได้อย่างไรถ้าไม่มีระบบขนส่ง (Logistics) 

หลังจากเข้าสู่ AEC แล้วภาคขนส่งไทยมีความ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่า
“ความเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึน ในภาคเอกชนเราพยายาม
พัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพื่อรักษาศักยภาพของการ
แข่งขัน เมื่อเรามองกลับไปที่ภาครัฐ เขาแทบจะไม่ได้
ช่วยเหลืออะไรเราเลย” แน่นอนมีความไม่ชัดเจนใน
หลายเรื่อง และหลายเรื่องผู้ประกอบการไทยยังอยู่ใน
จุดที่เสียเปรียบ

หลายคนกล่าวว่าการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

อภิชาติ ไพรรุ่งเรือง

คุยกันครึ่งชั่วโมง
กับนายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
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ต่างๆ ของภาครัฐเป็นไปโดยไม่มีการศึกษา
รอบด้านเพียงพอ ไม่มีความพร้อม ไม่มี
การเตรียมการ เจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติการ
ขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับคำาส่ัง
ข้อกำาหนดต่างๆ Asian Trucker เห็นด้วย
กับเร่ืองนี้  เราคุยกับผู้ประกอบการภาค
เอกชนหลายราย แทบทุกคนพูดเป็นเสีย
เดียวกัน คุณอภิชาติกล่าวว่า “ภาครัฐเขา
รู้ ว่าการขนส่งเป็นเรื่องสำาคัญ แต่เขาไม่
สนับสนุน” ในความหมายนี้คงหมายรวม
ถึงหลายประเด็น รัฐอาจจะมุ่งไปที่เรื่องของ
การออกกฎและมุ่งเน้นบังคับใช้เพียงแต่
ประการเดียว

อะไรจะเกิดขึ้นถ้าภาคเอกชนต้องต่อสู้อย่าง
โดดเด่ียว น่ันคงยังไม่สำาคัญเท่ากับว่านอกจาก
ต้องแข่งขันเพียงลำาพัง ยังถูกภาครัฐฉุดให้
ช้าลงอีก จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ 

ทุกคนพูดกันบ่อย แม้แต่ข่าวสารต่างๆ เมื่อ
หยิบยกเรื่องการขนส่งมาเล่าความ ประเด็น
หนึ่งคือ รถบรรทุกนำ้าหนักเกินทำาให้ถนนพัง 
คุณอภิชาติพูดถึงประเด็นนี้ว่า “สมาคมฯ 
ชัดเจนที่สุดในเรื่องนี้ สมาชิกของสมาคม
ต้องบรรทุกไม่เกินนำ้าหนัก ทุกอย่างต้องถูก
ต้องตามกฎหมายกำาหนด ทว่าในความเป็น
จริงมีรถบรรทุกจำานวนมากในประเทศที่ไม่
ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ และจำานวนไม่น้อย
ไม่สนใจเรื่องนำ้าหนักเกิน ไม่สนใจเรื่องถนน
พงั ทว่าเมือ่สงัคมมองกลบัมา ไม่มใีครเข้าใจ
ว่ามีบริษัทจำานวนมากมีรถจำานวนมากที่ไม่
บรรทกุเกนินำา้หนกั ทำาตามข้อกำาหนดทีภ่าค

รัฐกำาหนดไว้ทุกอย่าง แต่เมื่อมีการเลือก
ปฎิบัติ ทำาให้บรรดารถเหล่าน้ียังวิ่งได้ อะไร
เกิดข้ึนเม่ือถนนพัง รัฐต้องนำาเงินที่ได้จาก
ภาษมีาซ่อมถนน แทนทีจ่ะเอาไปทำาอย่างอืน่ 
ถนนพังส่งให้เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุ อีก
หลายอย่างตามมา”

ทุกวันนี้ผู้คนในแวดวงขนส่งบอกว่า ใน
ธุรกิจขนส่งแข่งขันกันที่การตัดราคา ไม่
ได้สนใจในเรื่องของงานบริการคุณภาพ
ของงานบริการเลย 
คณุอภชิาตยินืยนัว่า “ในสมาคมฯ เราส่งเสรมิ
เร่ืองนี้มาก คุณภาพของงานบริการเป็นส่ิง
สำาคัญ อะไรคือคุณภาพของงานบริการ ทุก
บริษัทไม่บรรทุกเกนินำา้หนัก ให้ความสำาคัญ
กับคนขบัรถ ท่ีสำาคัญท่ีสุดคือทำาถูกต้องตาม
กฎหมาย อยู่ภายใต้กฎหมาย ดูแลสินค้า
ที่ขนส่งอย่างดี ไม่ใช่มาสู้กันที่เรื่องของราคา
ที่ถูกกว่า”

Asian Trucker ถามว่าวิสัยทัศน์ที่คิดไป
ข้างหน้า ก้าวไปข้างหน้าของสมาคมฯ มี
ที่มาที่ไปอย่างไร
“สิง่เหลา่นีเ้กดิขึน้เพราะความไมเ่ปน็ธรรมใน
การบังคับใช้กฎหมาย ทำาให้เราต้อง Active 
ตลอดเวลา เพื่อสร้างพละกำาลัง สร้างความ
ตื่นตัว สามารถท่ีจะยืนหยัดต่อสู้กับความ
ไม่ถูกต้องได้ สมาชิกเอาความเดือดร้อนมา
แชร์กัน มาร่วมกันคิดว่าจะต่อสู้กับความ
ไมถ่กูตอ้งไดอ้ยา่งไร จะแกป้ญัหาท่ีเผชญิอยู่
ด้วยวิธีที่ถูกต้องได้อย่างไร รวมท้ังต้องแชร์
เรื่องของเราให้สังคมได้รับรู้”

20 ปีที่ผ่านมาในการอาสามาทำางานน้ี
ย่อมต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆ 
มากมาย คุณอภิชาติรับมือกับสิ่งเหล่านี้
อย่างไร
“เวลาทำางาน ยดึหลกัความจรงิใจเป็นสำาคญั 
มจีติอาสามาทำางานเพือ่สมาคมฯ เพือ่ส่วนรวม
แล้ว ไม่ใช่ไม่เคยเบื่อนะ แต่พอเรานึกถึงคน
ที่เขาฝากชีวิตฝากความหวังไว้กับเราแล้ว 
ทำาให้เราต้องสู้ต่อไป เพราะเรารับปากเขา
แล้ว เราจะพาทกุคนก้าวไปข้างหน้าด้วยกนั” 
คุณอภิชาติยังยำ้าว่า เดินไปข้างหน้าดำาเนิน
ธุรกิจอยู่ภายใต้กฎหมาย ทำาทุกอย่างให้ถูก
กฎหมาย

Asian Trucker สงสัยว่าในธุรกิจขนส่ง 
คนขับรถถือเป็นฟันเฟืองสำาคัญมาก จะ
พัฒนาคนขับรถอย่างไร มีโอกาสไหมที่
แวดวงคนขับรถบรรทุกของไทยจะเป็น
อย่างยุโรป ญี่ปุ่น อเมริกา 
“ถ้าหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนอย่าง
จริงใจ จริงจัง มีความเป็นไปได้ แรกเริ่มลด
การต้ังด่านรดีไถ เราต้องปรบัทัศนคตขิองเรา
เวลามองอาชีพขับรถ เรื่องของ Rest Area 
(จดุพกัรถ ท่ีดีมคุีณภาพ) ต้องทำาอยา่งจรงิจงั 
ภาคเอกชนเราพร้อมปรับเงินเดือน รัฐต้อง
ร่วมดูแลอย่างจริงใจและจริงจัง เพื่อร่วมกัน
ยกคุณภาพชีวิตของผู้คนในอาชีพนี้ให้ดีขึ้น”

เรากดปุ่มหยุดการบันทึกเสียงท่ี 00:27:30 
เพราะงานประชุมกำาลังจะเริ่มต้น แม้ว่ายัง
มีเรื่องที่อยากจะพูดคุยอีกหลายประเด็น 
ท่ามกลางเสียงอันอึกทึก ท่ามกลางสมาชิก
ผู้ประกอบการรถเครนท่ีมาร่วมงานกันอย่าง
คึกคัก เราจึงต้องจบการสนทนา แต่เราก็
ต้ังใจว่าต้องหาโอกาสใหม่ในบรรยากาศที่
เอือ้ต่อการสนทนามากกวา่น้ี เพือ่นำาเอาเรือ่ง
ราวทีน่า่สนใจจากคณุอภชิาตมิาเลา่สูก่นัฟงั
ในส่วนที่เกี่ยวข้อกับการทำางานสร้างสรรค์
ให้วงการขนส่งไทยสามารถก้าวไปข้างหน้า
อย่างมั่นคงในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
และอุปสรรคต่างๆ ทีดู่เหมือนเป็นกำาแพงสูง
ยากข้ามฝ่า

ส่ิงที่บรรดาผู้ประกอบการขนส่ง
ต้องการให้ภาครัฐจัดการนั้น ดู
เหมือนเป็นเรื่องที่ง่าย บังคับใช้
กฎหมายอยา่งถกูตอ้ง โปรง่ใส 
และเป็นธรรม
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สำานักงานใหญ่ของนาคบำารุง ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งก็ยัง
เป็นที่เดิมตั้งแต่ก่อตั้งโดยคุณกิมชวน เตชธนกิจเลิศ ในปี 2523 และ
มีร้านสาขาเพิ่มอีกหนึ่งแห่งในปัจจุบัน บุตรชายของเขาคุณชาญกิจ 
เตชธนกิจเลิศ ได้เข้ามามีส่วนช่วยในธุรกิจนี้ด้วยเช่นกัน นาคบำารุง 
เป็นตัวแทนจำาหน่ายของดีเซล เทคนิค ต้ังปี 2550 ซ่ึงในขณะที่เรา
กำาลงัสมัภาษณอ์ยูน่ัน้ นาคบำารงุกไ็ดร้บัหนงัสอืรบัรองการเปน็ตวัแทน
จำาหนา่ยทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายจาก Paul Chan ผูจ้ดัการฝา่ยขายของ
บริษัท Diesel Technic Asia Pacific Pte Ltd. 

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ
แรกเริ่มคุณกิมชวนเทำางานให้กับตัวแทนจำาหน่ายแห่งหนึ่งเป็น
เวลา 6 ป ีโดยทำาหนา้ทีด่แูลในสว่นของรถบรรทกุจากญีปุ่น่เปน็
หลกั ตอ่มาเขาไดม้โีอกาสสมัผสักบัรถบรรทกุแบรนดย์โุรป และ
ได้เริ่มเรียนรู้จากตรงนั้น เมื่อเห็นโอกาส เขาจึงออกจากงาน
หลังจากไม่เห็นด้วยกับทิศทางการทำางานของเจ้านาย 

ในยุคเริ่มต้นของการทำาธุรกิจปัญหาหนึ่งที่เขาประสบ คือ การ
ขาดเงินทุน จึงไปกู้เงินมาลงทุน และเพื่อที่จะคืนเงินที่หยิบยืม
มาใหไ้ดต้ามสญัญาคณุกมิชวนจงึมุง่มัน่ทำางานอยา่งหนกั ดว้ย
แนวคดิทีว่า่ตอ้งรกัษาสญัญาทีใ่หไ้ว ้สง่ผลใหธ้รุกจิเริม่เบง่บาน 
ปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนเอื้อต่อความสำาเร็จของเขากค็ือ ความไว้ใจที่
ได้รับจากตัวแทนจำาหน่ายในสิงคโปร์ ซึ่งเขาก็ได้สร้างชื่อเสียง
ที่ดีไว้ที่นั่นด้วยเช่นกัน 

ดเีซล เทคนคิ ขายชิน้สว่นใหก้บันาคบำารงุ ตัง้แตป่ ี2550 โดยเริม่
จากชิ้นส่วนง่ายๆ อย่างเช่น หัวฉีด ซึ่งจากจุดนั้นรายการสินค้า
ที่ขายก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ก้าวกระโดดจากสิงคโปร์
ความเช่ือมั่นครั้งใหญ่มาจากตลาด เมื่อดีเซล เทคนิค เปิด
สำานักงานใหญ่ประจำาภูมิภาคในสิงคโปร์ “ตั้งแต่นั้นมา ธุรกิจที่
ทำากับดีเซล เทคนิค ก็เริ่มขยับ ยอดขายเพิ่มขึ้น 4 เท่า และการ
สนับสนุนต่างๆ ที่ได้รับก็ส่งผลดีต่อกิจการ” คุณกิมชวนกล่าว
ว่าการตั้งอยู่ใกล้กับคลังสินค้าที่สิงคโปร์ ทำาให้สามารถส่งของ
ได้เร็ว ภายใน 3 วัน นาคบำารุงก็ได้รับชิ้นส่วนที่ส่ังแล้วทำาให้
ลูกค้าใหม่หล่ังไหลเข้ามา ซึ่งถึงตอนนี้ที่เป็นลูกค้าประจำาก็ 20 
กว่ารายแล้ว

ด้วยความมุ่งมั่นจริงจัง ทำาให้ธุรกิจที่มีฐานอยู่ในกรุงเทพฯ 
สร้างชื่อเสียงสู่ระดับนานาชาติ

นาคบำารุง
ตัวแทนจำาหน่ายอะไหล่คุณภาพ 
ของ ดีเซล เทคนิค

ชิ้นส่วนอะไหล่เป็นสิ่งสำาคัญที่ทำาให้ขบวนรถเคลื่อนที่
ต่อไปได้ ดีเซล เทคนิค หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า DT เป็น
ผูเ้ลน่รายใหญ่ในตลาด มชีือ่เสยีงในดา้นการบรกิารที่
เป็นเลิศ และมีชิ้นส่วนสำาหรับรถบรรทุกและบัสแบรนด์
หลักๆ ครอบคลุมมากที่สุด ซ่ึงในประเทศไทยก็เช่น
เดียวกันกับที่อื่นๆ ในโลก ชิ้นส่วนอะไหล่ของดีเซล 
เทคนคิ จะขายผา่นตัวแทนจำาหนา่ย เอเชียน ทรคัเกอร ์
ได้มโีอกาสพบกบัผูก้อ่ต้ังหา้งหุน้สว่นจำากดั นาคบำารุง
กลการ เพือ่พดูคยุในเรือ่งเกีย่วกบัการจดัจำาหนา่ยชิน้
ส่วนอะไหล่ของดีเซล เทคนิค ในประเทศไทย
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ข้อดีของดีเซล เทคนิค
ถามว่าทำาไมถึงเลือกดีเซล เทคนิค คุณกิมชวนอธิบายให้ฟังว่า “ดีเซล 
เทคนิค มีสินค้าที่หลากหลาย และการสนับสนุนที่เราได้รับก็ทำาให้
เรามีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น คำาว่า “บริการที่ดี” ในความหมายของเรา คือ 
การส่งของที่รวดเร็ว มีการสนับสนุนด้านราคาที่ดีเมื่อเราต้องโต้ตอบ
กับแรงของตลาดและอันดับสุดท้ายคือ การรับรู้แบรนด์ยุโรปของที่นี่
ดีมาก” จากการทำางานกับบริษัทเยอรมนี นาคบำารุงยินดีที่ได้ทราบว่า
ช่องทางการจัดจำาหน่ายจะไม่เปลี่ยนแปลงแบบไร้ทิศทาง และจะขึ้น
อยู่กับความไว้ใจและความเชื่อมั่น “อีกสิ่งหนึ่งที่สำาคัญกับเราคือ การ
บริหารการเคลมสินค้า แน่นอนว่าต้องมีชิ้นส่วนที่เสียบ้าง ซึ่งการแก้ไข
ปัญหาเป็นเรื่องที่สำาคัญ” ในความเห็นของเขา ในธุรกิจเราไม่สามารถ
ที่จะรับผลตอบแทนจากงานแต่เพียงอย่างเดียว แต่เราต้องรับผิดชอบ
ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่นาคบำารุงยึดถือจนขึ้นช่ือในด้านสินค้าและบริการ
ที่มีคุณภาพ สิ่งหนึ่งที่เขาเน้นก็คือ การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ที่ได้
เกิดขึ้นแล้ว เมื่อ 30 ปีที่แล้ว มีแต่คำาว่า “ชนะ” หมายความว่า ตัวแทน
จำาหน่ายไม่ต้องยอมแลกอะไรเลย แต่สิ่งต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว 
ในวนันีตั้วแทนจำาหนา่ยตอ้งรบัผดิชอบ และรว่มแกไ้ขปญัหากบัเจา้ของ
สนิคา้ แทนทีจ่ะจดัการกบัปญัหาแบบเลีย่งๆ เพราะทัง้หมดนีเ้ปน็วงจร 
กลา่วคือ ผลติภณัฑท์ีด่จีะสนบัสนนุตวัแทนจำาหนา่ย และลกูคา้ทีพ่อใจ
กจ็ะกลบัมาหาตวัแทนทีจ่ำาหนา่ยเพือ่ซือ้สนิคา้คณุภาพอกี ในปจัจบุนันี ้
การแสดงความคดิเหน็กลบัไปยงัผูผ้ลติหรอืดเีซล เทคนคิ อยา่งตอ่เนือ่ง 
จึงเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นหุ้นส่วนที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจดีขึ้น

ความต้องการสมัยใหม่
ย้อนกลับไปในอดีต แค่มีชิ้นส่วนอะไหล่หัวฉีดของ DT อย่างเดียว
ในรายการสินค้าก็ดีพอแล้ว แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความต้องการ
ของลูกค้าที่มีต่อนาคบำารุงได้เปลี่ยนแปลงไป ในวันนี้ลูกค้าต้องการ
ชิน้สว่นอะไหลค่รบทัง้หมด อยา่งไรกต็าม สำาหรบันาคบำารงุนัน้ รายการ
ที่มีความต้องการมาก คือ ช้ินส่วนช่วงล่าง ซ่ึงก็แน่นอนที่นาคบำารุง 
สามารถขายผลิตภัณฑ์ทุกตัวของดีเซล เทคนิค ได้อยู่แล้วเมื่อลูกค้า
ตอ้งการ นาคบำารงุมกีารเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง จนวนันีม้พีนกังาน 14 คน 
และสมาชิกครอบครัว 4 คนที่มีส่วนร่วมในกิจการ

ด้วยมุ่งเน้นที่ยอดขายมากกว่ากำาไรสุทธิ กลยุทธ์ที่ใช้จึงเป็นการให้บริการ
แก่ลูกค้าที่มานาคบำารุงมากกว่าที่จะไปตามลูกค้า ลูกค้าต่างจังหวัดปกติ
จะไปรับของที่ร้านค้าที่เป็นช่องทางจำาหน่าย วิธีนี้ทำาให้บริษัทมีจำาพนักงาน
น้อยกว่าที่คิดได้ ซึ่งบทสรุป คือ “นี่เป็นเกมที่เน้นปริมาณ”

รุ่นต่อไป
ผู้ที่เดินตามรอยเท้าผู้ก่อตั้งคือลูกชาย คุณชาญกิจ เตชธนกิจเลิศ หลังจาก
จบการศึกษาจากออสเตรเลีย ก็กลับมายังกรุงเทพฯ เพ่ือมาช่วยกิจการ 
วันนี้คุณชาญกิจได้อยู่กับนาคบำารุงมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว “ส่ิงท่ีผมชอบ
คือการตอบคำาถามเก่ียวกับความต้องการของลูกค้า การแก้ปัญหาอาจ
ฟังดูเหมือนความท้าทาย แต่มันเป็นงานที่คุ้มค่าเพราะเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์กับลูกค้า” 

เมือ่มองไปข้างหน้า นาคบำารงุกำาลงัวางแผนเปิดคลงัสนิค้าอกีแห่งหนึง่เพือ่
เสริมประสิทธิภาพในการสนับสนุนลูกค้าต่อไป โดยคุณชาญกิจเป็นผู้ดูแล
งานนี้อย่างใกล้ชิด “เป้าหมายของเราคือ ทำาให้แบรนด์ดีเซล เทคนิค เป็นที่
รูจ้กัมากขึน้ เพือ่เพิม่การรบัรูใ้นแบรนด์ ถงึแม้ว่าจะเป็นความทะเยอทะยาน
มากก็ตาม แต่เราก็อยากเห็นกล่องสีนำ้าเงินขาวทั่วทุกแห่ง” เขากล่าวด้วย
รอยยิ้ม ชื่อ “นาคบำารุง” มีความหมายที่ดีต่อคนจีน เพราะหมายถึง โชคดี 

คุณกิมชวนปิดท้ายด้วยคำาพูดที่ว่า “ในตอนที่เริ่มธุรกิจนั้น การมีชื่อที่จดจำา
ง่ายนั้นช่วยได้ เมื่อรวมกับสินค้าที่ดีบริการที่มีคุณภาพ ลูกค้าจะนึกถึงชื่อ 
“นาคบำารุง” ในครั้งต่อไปที่จะซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถบรรทุก”

ดีเซล เทคนิค กรุ๊ป เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เพื่อ

การพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในตลาดหลังการขาย และ

มเีครอืขา่ยบรษิทัยอ่ยและตวัแทนจำาหนา่ยรบัอนญุาตทัว่โลก 

เพื่อให้สามารถส่งมอบชิ้นส่วนอะไหล่ในพื้นที่และสนับสนุน

ลูกค้าแต่ละรายได้ในกว่า 150 ประเทศ โดยตัวแทนจำาหน่าย

และลูกค้าให้คุณค่าแก่ดีเซล เทคนิค ว่าเป็นผู้ให้บริการแบบ

ครบวงจรที่ไว้วางใจได้

ดี เซล เทคนิค กรุ๊ป  นอกจากมีสำ านักงานใหญ่ ใน

ประเทศเยอรมนีแล้ว ยังมีบริษัทย่อยในประเทศฝรั่งเศส 

เนเธอร์แลนด์ สเปน สหราชอาณาจักร ดูไบ และสิงคโปร์ 

และจ้างพนักงานมากกว่า 650 คนจาก 30 ประเทศทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ที่ดีจะสนับสนุน
ตัวแทนจำาหน่าย และลูกค้าที่
พอใจก็จะกลับมาหาตัวแทน
ท่ี จำ าหน่ าย เพื่ อ ซ้ือสิ นค้ า
คุณภาพอีก
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Car-O-Liner 
นวัตกรรม การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ รถบรรทุก เทรลเลอร์
และบัส สุดทันสมัยจากสวีเดน
ความปลอดภยับนทอ้งถนนและการลดตน้ทนุการ

ดำาเนนิงานยงัเปน็ประเดน็สำาคัญของอตุสาหกรรม 

ซึ่งวิธีการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคือ การตรวจดู

สมรรถนะและระยะเวลาการใช้งานของรถบรรทุก 

เราไปเยือน Car-O-Liner เพื่อสอบถามว่าจะแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวด้วยอุปกรณ์ของ Car-O-Liner 

ได้อย่างไร

Per Jorgensen 

ผู้อำานวยการฝ่ายขายประจำาเอเชียแปซิฟิก

หน่วยธุรกิจรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

Rickard Per Eriksson 

วิศวกรฝ่ายขายและผู้ฝึกอบรมของสถาบัน
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ใช้เวลาเดินทางเพียงครู่เดียวจากสนามบินสุวรรณภูมิ ก็มาถึง
สำานักงานของบริษัท คาร์-โอ-ไลเนอร์ (ประเทศไทย) จำากัด ที่
นี่ เราก็ได้รับการต้อนรับด้วยกลิ่นหอมกรุ่นจากโรงงานขนมปัง
ที่อยู่ถัดไป รวมถึงการออกแบบสำานักงานสไตล์สวีเดน ผู้ท่ีออกมา
ต้อนรับเราคือ คุณ Per Jorgensen ผู้อำานวยการฝ่ายขาย
ประจำาเอเชียแปซิฟิกของหน่วยธุรกิจรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 
และคณุ Rickard Per Eriksson วศิวกรฝา่ยขายและผูฝ้กึอบรม
ของสถาบนั โดยเราไดร้บัแจง้วา่ ทางสำานกังานไดจ้ดัเตรยีมรถ
บรรทุกไว้ 1 คันเพื่อใช้สาธิตให้เราดูโดยเฉพาะ

Car-O-Liner คืออะไร
Car-O-Liner เป็นแบรนด์สัญชาติสวีเดน มีอายุมากกว่า 40 ปี 
และมุ่งเน้นที่หน่วยธุรกิจสำาคัญ 3 หน่วย คือ รถยนต์ รถยนต์
เพื่อการพาณิชย์ และโรงปฏิบัติการ ซึ่งที่ประเทศไทยมุ่งเน้น
ที่ส่วนรถเพื่อการพาณิชย์ มีอุปกรณ์ซ่อมรถบรรทุกยี่ห้อ Cam 
และ Josam โดยอุปกรณ์ Cam ใช้สำาหรับโรงงานรถบัสและ
รถบรรทุกเป็นหลัก ส่วนอุปกรณ์ Josam จะตอบสนองความ
ต้องการของตลาดหลังการขาย โดยปกติแล้ว อุปกรณ์ Cam 
จะใช้กับบริเวณท่ีติดเพลา หรือบริเวณท่ีติดต้ังเพลากับตัวถังคร้ังแรก 
“การใชอ้ปุกรณข์องเราจะทำาใหม้ัน่ใจไดว้า่ รถทีส่ง่คนืใหล้กูคา้
จะวิง่ตรง และเพลาทกุตวัรวมถงึลอ้ทัง้หมดจะไดร้บัการต้ังศูนย์
อยา่งถกูตอ้ง” คณุ Jorgensen อธบิาย นอกจากนี ้ยงัมรีะบบที่
ให้ผู้ผลิตรถบรรทุกใช้ตรวจศูนย์ล้ออีกครั้งในระหว่างการตรวจ
สอบขั้นสุดท้ายด้วย

Josam ใช้สำาหรับตลาดหลังขายของรถบัสและรถบรรทุก 
คุณ Jorgensen ยำ้าว่า อุปกรณ์ Josam สามารถใช้กับรถยนต์
ทีม่จีำานวนเพลามากตามทีต้่องการได้ นอกจากการตัง้ศูนย์ล้อแล้ว 
Josam ยังมีอุปกรณ์ตั้งโครงรถและซ่อมหลังคาหรือ cab อีก
ด้วย “ผมอยากจะเน้นตวัให้ความร้อนแบบเหนีย่วนำา เนือ่งจาก
เป็นอปุกรณ์ทีด่สีำาหรบัการซ่อมแซมจรงิๆ อย่างไรกต็าม การต้ัง
ศนูย์ล้อให้รถบรรทกุทกุคนัเป็นสิง่จำาเป็นและมคีวามสำาคญัมาก
ทีส่ดุ” (เพราะเกีย่วเนือ่งกบัประสทิธภิาพและความปลอดภยัใน
การใช้งานบนท้องถนน) ตวัให้ความร้อนแบบเหนีย่วนำาสามารถ
ใช้ตัง้ศนูย์เพลาทีไ่ม่มรีะบบทีใ่ช้ถ่วงล้อได้ และตวัให้ความร้อน
แบบเหนี่ยวนำายังใช้ในการตั้งโครงรถอีกด้วย

ทำาไมต้องตั้งศูนย์ล้อ?
เพราะการตั้งศูนย์ล้อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ
และเพิ่มความปลอดภัย ซึ่งคุณคุณ Jorgensen ก็พูดเหมือน

กันว่า “ผู้คนไม่ค่อยในใจเรื่องการตั้งศูนย์ล้อมากนัก ซ่ึงเป็น
ปรากฏการณ์ในระดับภูมิภาค แต่น่ีเป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดวิธีหนึ่งที่
จะทำาให้การกินนำ้ามันดีขึ้น ลดความสึกหรอของยาง และเสริม
ความสบายในการขับขี่” เขากล่าวเพื่อยำ้าประเด็น สิ่งที่เขาเห็น
ว่ากำาลงัเกดิขึน้ในตอนนีค้อื ผูผ้ลติรถบรรทกุใช้ระบบของเขาใน
การผลติรถบรรทกุและให้ตวัแทนจำาหน่ายเป็นผูต้รวจสอบอย่าง
สมำ่าเสมอ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีต้องดำาเนินการในรายการที่
จำาเป็น เพื่อให้รถยังอยู่ในประกัน 

ฐานในประเทศไทย
ฐานในประเทศไทยเปิดดำาเนินการมาได้ไม่ถึงปี โดยเปิดอย่าง
เป็นทางการในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งก่อนหน้าน้ี สำานักงาน
ใหญ่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ เน่ืองจากการดำาเนินงานเกี่ยวข้อง
กับสถาบันฝึกอบรม การเชื่อม การเจีย และเสียงรบกวนอื่นๆ 
จากการซ่อมรถซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจ กิจกรรมเหล่านี้ไม่
เป็นท่ียินดีเสมอไปในในประเทศสิงคโปร์ท่ีมีพื้นท่ีจำากัด Car-
O-Liner จึงย้ายมาที่ประเทศไทย ความที่อยู่ใกล้สนามบินมี
ความสำาคัญ เน่ืองจากทางสถาบันเปิดสอนทุกวัน และคนก็
ต้องการที่จะเข้า-ออกประเทศได้ง่าย เพื่อจะได้ไปมุ่งเน้นที่การ
ฝึกอบรม วันน้ีฐานประเทศไทยจึงเป็นสำานักงานใหญ่ประจำา
ภูมิภาคท่ีสามารถบินเข้ามาจากประเทศต่างๆ ต้ังแต่อินเดีย
ไปจนถึงญี่ปุ่น รวมแล้วประมาณ 23 ประเทศที่อยู่ภายใต้การ
ดแูลของสำานกังานประเทศไทย นอกจากการฝกึอบรมแลว้ ทาง
สำานักงานยังทำาหน้าที่เป็นศูนย์กระจายส่งสินค้าสำาหรับตลาด
อาเซียน ยกเว้นอินเดียและจีน คุณ Jorgensen อยู่กับบริษัท
ตั้งปี 2555 ในฐานะกรรมการผู้จัดการของอินเดีย และย้ายมา
เมืองไทยในปีที่แล้ว

การเติบโต
“การเตบิโตทีใ่หญท่ีส่ดุของเราคอื ตลาดหลงัการขายในภมูภิาค
น้ี เห็นได้ชัดจากแบรนด์ Josam เป็นส่ิงท่ีประเมินได้อย่าง
รวดเรว็เมือ่เราถกูถามวา่ธรุกจิจะมุง่ไปทางไหน ซึง่ในเชงิโรงงาน 
มโีรงงานอยูจ่ำานวนจำากดัทีถ่กูสรา้งขึน้ และในกรณขีองอนิเดยี
เอง Car-O-Liner กไ็ดข้ายอปุกรณใ์หเ้กอืบทกุโรงงานแลว้” ใน
มมุมองของ Per Jorgensen การเตบิโตจะมาจากการอปุกรณ์
ต้ังศูนย์ล้อและต้ังโครงรถ ส่ิงท่ีเขาเห็นคือ ในปัจจุบันผู้ผลิต
ให้ความสนใจมากข้ึนว่าจะทำาอะไรกับรถยนต์ของเขาได้บ้าง 
หลังจากขายรถไปแล้ว และเนื่องจากโครงรถมีความแข็งแรง
เพิ่มมากข้ึน วิธีการต้ังโครงรถแบบเก่าๆ ด้วยการแค่เอาโซ่ไป
ติดกับอะไรบางอย่างจึงไม่ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจอีกต่อไป อีก

การตั้งศูนย์ล้อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ
และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานรถบรรทุก
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ด้านหนึ่งที่ยังมีโอกาสทางธุรกิจอยู่อีกมากคือ รถเทรลเลอร์ ซึ่ง
ทั้งคุณ TB Wong และคุณคุณ Jorgensen พบว่า โดยทั่วไปผู้
ใช้รถจะไม่สนใจเรื่องการตั้งศูนย์ล้อรถเทรลเลอร์ แม้แต่ผู้ผลิต
รถเทรลเลอร์เองก็ไม่ตั้งศูนย์เพลาในหลายๆ กรณี จนส่งผลให้
เกิดการสึกหรอเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถลดได้ด้วยการตั้งศูนย์ล้อรถ
เทรลเลอร์ให้ตรง

นวัตกรรม
ถงึแมว้า่อปุกรณจ์ะมอีายยุนืยาวกต็าม แตท่าง Car-O-Liner ก็
คดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ  ออกมาเสมอ ซึง่บางอยา่งกเ็ปน็แนวคดิ
เกี่ยวกับการปรับปรุงการดำาเนินงานด้านธุรกิจ เช่น “แทนที่จะ
ใช้ที่ล็อคล้อ 2 ตัว คุณจะใช้ 8 ตัวก็ได้ วิธีนี้จะช่วยลดเวลาใน
การตั้งศูนย์ล้อลงได้ ทำาให้คุณรับรถยนต์ได้ในจำานวนมากข้ึน
ใน 1 วัน เป็นการเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ เรายังมีการสนับสนุน
ดว้ยซอฟตแ์วร ์การฝกึอบรม และตวัเพิม่ประสทิธภิาพอปุกรณ”์ 
เขากล่าว เจ้าของโรงปฏิบัติการที่มีอยู่เดิมก็อาจสนใจระบบตั้ง
โครงรุน่ลา่สดุของ Josam คอื i-press โดยทัว่ไป สว่นโครงของ
อุปกรณ์ต่างๆ จะต้องนำาไปวางในฐานคอนกรีตของโรงปฏิบัติ
การ ซึ่งทำาให้ต้องทำาโรงปฏิบัติการใหม่หมด หรือไม่ก็ต้องนำา
ส่วนโครงไปแทรกในขณะที่กำาลังเทพื้นอยู่ แต่ด้วยระบบ i-
press ของ Josam ท่านสามารถดัดแปลงโรงปฏิบัติการให้ใช้
กับระบบได้ ตราบใดที่มีคอนกรีตหนา 150 มม. สำาหรับติดพุก
ทีพ่ืน้ได ้แมต้ดิทกุอยา่งเขา้ทีแ่ลว้ กย็งัสามารถยา้ยระบบไปยงั
สถานทีอ่กีแหง่ไดใ้นกรณทีีจ่ำาเปน็ สว่นซอฟตแ์วรก์ไ็ดร้บัพฒันา
ขึ้นภายใต้แนวความคิดที่ว่าต้องสามารถใช้ได้ง่าย ระบบจะ
บอกผู้ใช้งานว่าต้องทำาอะไรบ้างในแต่ละขั้นตอน โดยมีภาพ
ประกอบทีอ่า่นงา่ย สว่นตวัทอ็ปสดุคงจะเปน็การเตอืนการออก 
นอกช่องทางเดินรถของ Josam ที่เช่ือมต่ออยู่กับระบบ ABS 
โดยใชก้บักลอ้งทีก่ระจกหนา้รถ หากมกีารเปลีย่นกระจกหนา้รถ 
โดยปกตจิะตอ้งใช้เวลา 45 นาทใีนการขบัขีเ่พือ่ปรบัเทยีบ โดย 
Josam มรีะบบทีส่ามารถปรบัเทยีบไดโ้ดยไมต่อ้งขบัข่ีรถ ทำาให้
รถไม่ต้องขึ้นไปอยู่บนถนน 

ความง่ายในการใช้งาน
เพื่อชี้ให้เห็นประเด็น คุณ Jorgensen จึงไปพาพวกเราเข้าไป
ในส่วนปฏิบัติงาน เพื่อให้เราได้มีโอกาสทดลองใช้อุปกรณ์จริง
กัน ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน
จริงมา แต่ก็เห็นได้ง่ายว่าการใช้อุปกรณ์นอกจากจะง่ายแล้ว 
ยังมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย และที่น่าประทับใจเป็นพิเศษคือ 
การให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำาซ่ึงทำาให้ช้ินโลหะหนาร้อนแดง

ขึ้นมาเป็นจุดเล็กๆ ได้ภายในไม่กี่วินาทีเท่านั้น หากท่านสนใจ
เพิ่มเติม เราขอแนะนำาให้ท่านเข้าไปท่ีบูธของ Manbeni ใน
งานมหกรรมรถยนตใ์นประเทศมาเลเซยี (MCVE) ทีจ่ะมขีึน้ใน
เดอืนพฤษภาคม หรอืตดิตอ่โดยตรงไดท้ีบ่รษิทั CAR-O-LINER 
สำานักงานประเทศไทย โทร.0 2026 3255 
หรือที่ www.cor-o-liner.com www.josam.se 
www.truckcam.com

โดยทั่วไปผู้ใช้รถจะไม่สนใจเรื่องการตั้งศูนย์ล้อรถเทรลเลอร์ 
แม้แต่ผู้ผลิตรถเทรลเลอร์เองก็ไม่ตั้งศูนย์เพลาในหลายๆ กรณี 
จนส่งผลให้เกิดการสึกหรอเพิ่มข้ึน ซ่ึงสามารถลดได้ด้วยการ
ตั้งศูนย์ล้อรถเทรลเลอร์ให้ตรง
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ทดสอบรถบรรทุก
การแข่งขัน

ตามลักษณะภูมิประเทศ
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การแข่งขันทดสอบรถบรรทุกคืออะไร? การแข่งขัน
ทดสอบรถบรรทุกเป็นมอเตอร์สปอร์ต หรือการ
แข่งรถชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการขับรถบรรทุกใน
ภูมิประเทศที่สุดแสนทรหด และความยากลำาบากนี้
อยู่เหนือจินตนาการของคนทั่วไปนัก เพราะเรากำาลัง
พูดถึง หล่มกว้าง เหล่าก้อนหินอันโหดร้าย และเนิน
ลาดชันกว่า 45 องศา ซึ่งรถบรรทุกจะต้องประสบ
พบเจอบ่อยๆ ในการแข่งขันเหล่านี้

ด้วยประการน้ีเองทำาให้การแข่งขันประเภทนี้เปรียบ
ได้กับการแข่งกีฬาโอลิมปิกของรถบรรทุก เนื่องจาก
เป็นการพสิจูน์ความแขง็แกร่งทนทานของโครงรถหรอื
แชสซ ีและยางรถบรรทุก รวมถงึการวางแผนกลยทุธ์
ในการออกแบบ และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือทักษะอัน
ลำ้าค่าของผู้ขับข่ีรถบรรทุก กีฬาชนิดน้ีเกิดขึ้นในช่วง
ปี ค.ศ. 1980-1989 ในทวปียโุรป การแข่งขนัทดสอบ
รถบรรทกุนัน้ รถบรรทกุจะต้องเป็นรถทีข่บัเคลือ่นด้วย
ทุกล้อ เพราะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาชนะ
ลักษณะภูมิประเทศต่างๆ หากไม่มีความแข็งแกร่ง
และความคล่องแคล่วว่องไวจากการขบัเคลือ่นทกุล้อ 

เ มื่ อพูดถึ งการแข่ ง ขัน
ความเร็ว คนส่วนใหญ่
มั กคิ ดถึ งย านพาหน ะ
ที่ ขั บ เคลื่ อน ไปบนทาง
พื้ น ผิ ว เ รี ย บ  ด้ ว ย
ความเร็วสูงสุดเท่าที่จะ
ทำ า ไ ด้  แ ต่ ก า ร แ ข่ ง ขั น
ทดสอบรถบรรทุกนั้น
ไม่เหมือนกัน และมันยาก
ลำาบากกว่านั้น
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ท้ังน้ี ผู้ขับขี่จะต้องสามารถนำาพารถบรรทุกผ่านจุดประตูต่างๆ ที่ผู้จัด
กำาหนดโดยใช้ทักษะอันยอดเยี่ยมและความคล่องแคล่วว่องไว ซ่ึง
แน่นอนว่า การจะไปถึงจุดประตูเหล่าน้ันเป็นเรื่องไม่ง่าย จึงเป็นการ
ทดสอบข้อจำากัดของท้ังคนและเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตาม คำาว่าคนใน
ที่นี้ เราไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ผู้ขับขี่เท่านั้น

ในส่วนของคนนั้นจะสมบูรณ์ได้ก็ด้วยทีม ได้แก่ คู่หูคนขับที่จะติดตาม
เขาตลอดการขบัขี ่โดยคูห่จูะถอืเปน็หอควบคมุการจราจรของเขาทีช่่วย
เสาะหาเส้นทางท่ีดีท่ีสุดเพือ่ให้เขาได้ขบัเคล่ือนไปจนถงึท่ีหมายและยงั
เป็นผู้สื่อสารข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ของรถบรรทุก เพื่อเลี่ยง
การนำาตัวรถไปติดกับหล่มใดๆ หรือต้องไต่ข้ามผ่านทางลาดชันอัน
แสนลำาบาก นอกจากน้ัน ยังมีทีมสนับสนุนท่ีเป็นผู้ดูแลการซ่อมแซม
ความเสียหายต่างๆ ซึ่งจะต้องทำาในทันททีันใด ณ สถานที่นั้นๆ เพือ่ให้
สามารถดำาเนินการแข่งขันต่อไปได้

ในการใหส้มัภาษณค์รัง้หนึง่ MAN รองแชมปย์โุรปสองสมยัและอนัดบั
สามหนึ่งสมัย Marc Segmaier อายุ 23 ปี ผู้ขับขี่รถบรรทุกของ MAN 
ในการแขง่ขนัประเภทนีก้บัผูช้ว่ยขบัขีข่องเขา Jan Pileninger ไดพ้ดูถงึ
การท่ีรถบรรทุกของพวกเขาจะต้องพบเจอกับสภาวะอันแสนสาหัสใน
การแข่งขัน และเขายังอธิบายต่อไปถึงความสำาคัญของทีมช่างเทคนิค
และทีมช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพไว้ว่า “รถบรรทุกของจะต้องเจอกับ
ความตึงเครียดแบบสุดขีด ในบางครั้ง รถจะต้องวิ่งไปบนทางที่เต็ม
ไปด้วยหล่มดินท่ีมีความลึกเป็นเมตรๆ หรือต้องว่ิงไปบนทางก้อนหิน
ท่ีแม้แต่การนำาทางด้วยการเดินเท้ายังเป็นไปไม่ได้ และมีบ้างที่ความ
หฤโหดเหล่านี้ ทำาให้เกิดความเสียหายแก่ตัวรถบรรทุก เช่น ยางแตก 
ซึ่งทีมช่วยเหลือของเราจะเข้าไปซ่อมแซมความเสียหายเหล่านี้ทันที”

ผู้คนอาจมีข้อกังขาเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
เพียงหน่ึงเดียวของเขา หรือผู้ช่วยนักขับขี่ แต่ในการแข่งขันทดสอบ
รถบรรทุก เครื่องยนต์จะได้รับการปรับแต่งให้ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัยที่จำาเป็นและให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีภัยใดๆ เกิดขึ้นกับผู้เข้า
ร่วมแข่งขันไม่ว่าสภาพภูมิประเทศจะเลวร้ายเพียงใด และ Marc 
Segmaier ยังอธิบายต่อไปอีกว่า “เราได้สร้างชิ้นส่วนเพื่อความ
ปลอดภยัขึน้อยูห่ลายชิน้ เช่น โรลโอเวอร์บาร์ และโครงทีเ่ป็นตวัป้องกนั
ห้องโดยสารในกรณีท่ีเกิดรถควำ่า นอกจากน้ัน ทุกชิ้นส่วนที่ติดกับ
ด้านข้างของโครงรถ เช่น ถังเก็บหรือถังพักลมจะถูกย้ายไปไว้ด้านบน 
รวมถึงกันชนก็ได้รับการเสริมแรง และกระปุกเกียร์ขับเคลื่อนจะมีการ
ใส่เกราะป้องกนัเพิม่ และยงัมกีารใช้ยางทีผ่ลติจากรสัเซยีซึง่ปกตจิะใช้
สำาหรับยานยนต์ของกองทัพ”
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ในการแข่งขันทดสอบรถบรรทุกนั้น ช่วงของระยะการ
แข่งแต่ละช่วงจะเป็นไปตามกำาหนดเวลาของตัวมัน
เอง โดยปกตแิลว้นกัขบัขีท่ีม่คีวามชำานาญจะสามารถ
ผ่านกำาหนดเวลานี้ไปได้อย่างไร้ปัญหา การประเมิน
รถบรรทุกจะมีขึ้นสำาหรับระดับที่แตกต่างกันไปโดย
เฉพาะ อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว จุดประตูต่างๆ ที่ทาง
ผู้จัดการแข่งขันได้กำาหนดไว้ถือเป็นหลักท่ีต้ังมั่นไว้
ในพื้นที่การแข่งต่างๆ ประสบการณ์อันแสนสาหัส
จากการที่ต้องผ่านประตูหนึ่งๆ ในช่วงเวลาท่ีกำาหนด
ไว้เฉพาะจะเป็นตัวตัดสินทักษะของนักขับขี่แต่ละคน
รวมถึงคู่หูของเขาด้วย นักขับข่ีจะรู้ได้ถึงเส้นทางการ
ขับขี่ได้ด้วยการมองตามหลักสีขาวที่ได้ติดตั้งไว้

ในบางช่วง ผู้เข้าแข่งขันจะสามารถเลือกลำาดับประตู
เองได้ เพื่อให้สามารถขับผ่านได้โดยไม่ต้องผิดแผนที่
วางไว้แม้เล็กน้อย และสุดท้าย สิ่งหลักๆ ที่จะต้อง
พิจารณาก็คือการที่รถบรรทุกจะสามารถเอาชนะ
อุปสรรคแต่ละอย่างและผ่านเข้าสู่ประตูได้หรือไม่ 
และจบช่วงการแข่งขันโดยผ่านเข้าประตูทางออก
ภายในกำาหนดเวลา 

แชมป์ยุโรปหกสมัย Marcel Schoch อายุ 34 ปี ผู้
ขับขี่รถบรรทุก MAN รุ่น TGS 35.480/8x8 BB ในรุ่น
การแข่งขันทดสอบรถบรรทุกระดับ Premier S5 กับ
ผู้ช่วยขับขี่ของเขา Johnny Stump ได้ตอบคำาถาม
ในการให้สัมภาษณ์เก่ียวกับประสบการณ์ของเขาใน
อตุสาหกรรมการแข่งขันประเภทนี ้โดยเขาไดก้ลา่ววา่
“ผมเขา้มาเกีย่วขอ้งอยา่งจรงิจังกบัการแขง่ขนัทดสอบ
รถบรรทุกเป็นเวลา 15 ปีแล้ว ตอนแรกน้ัน ผมเป็น
ส่วนหนึ่งของทีมช่วยเหลือ และจากนั้นก็เป็นคนขับ
อยู ่8 ป ีผมพบวา่มนัมาชว่ยเตมิเตม็ใหก้บังานออฟฟศิ
ของผมในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ การได้ลงไป
คลุกฝุ่น ซ่อมรถยนต์ พักแรมกับทีมงาน ช่างเป็นการ
ปลุกเร้าความหลงใหลและความกระตือรือร้นในกีฬา
ประเภทนี้”

Schoch อธิบายให้ฟังเก่ียวกับด้านเทคนิคของกีฬาน้ี
โดยกลา่ววา่ “เราตอ้งขบัผา่นชว่งตา่งๆ ท่ีมภีมูปิระเทศ
แตกต่างกัน ซึ่งเราควรที่จะต้องควบคุมให้ได้โดยไม่มี
ข้อผิดพลาดใดๆ ในกรอบเวลาที่กำาหนดไว้ มีหลายๆ 
ประตูที่เราต้องผ่านในแต่ละช่วงการแข่งขัน โดยที่เรา
สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้สูงสุด 6 ครั้ง นอกจากโสต

ประสาทที่หนักแน่นในการขับขี่เองแล้ว ประสบการณ์
และการเตรียมพร้อมยังเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญอันดับต้นๆ 
อีกด้วย”

เมื่อเราถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ เขาตอบว่า “ก่อนการ
แข่งขัน เราจะไปเดินสำารวจพื้นท่ีต่างๆ และทำาการ
วางแผนกลยทุธ ์บางครัง้เราอาจต้องตัดสินใจข้ามบาง
ประตูไป เพื่อให้สามารถผ่านประตูอื่นๆ ไปได้อย่างดี
และมีประสิทธิภาพ”

อยา่งไรกด็ ีมนักไ็มไ่ดง้า่ยเหมอืนอยา่งทีเ่หน็ เพราะการ
แข่งขันน้ีมีบทลงโทษต่างๆ หากผู้เข้าแข่งขันเปลี่ยน
เสน้ทางขบัขี ่รวมถงึการไปชนหลกัประตหูรอืทำาใหห้ลกั
ประตูหัก หรือการละเว้นเส้นชัยใดๆ หรือเข้าประตูเกิน
กำาหนดเวลา ดังน้ัน เมื่อจบการแข่งขัน ทีมของแต่ละ
ระดับที่ถูกปรับคะแนนน้อยที่สุดจะได้เป็นผู้ชนะ และ
ได้สะสมคะแนนตำาแหน่งแชมป์

เมื่อสิ้นสุดการทดสอบแล้ว จะแพ้หรือชนะ ทุกคนจะ
เลอะเปรอะโคลนไปหมด แตโ่คลนนัน้เปน็สิง่ทีน่กัขับขี่
กังวลน้อยท่ีสุด เพราะข้างหน้าของพวกเขาคือความ
ท้าทายจากความลาดชันและสภาพภูมิประเทศท่ีเต็ม
ไปด้วยก้อนหินแปลกๆ มากมาย สำาหรับผู้ขับขี่และ
ยานยนต์แล้ว ไม่มีอะไรท่ีจะสามารถอธิบายถึงความ
ท้าทายของการแข่งขันทดสอบรถบรรทุกน้ีได้เลย มัน
คือการล่องอยู่บนฐานที่ไร้ซึ่งความมั่นคง การแข่งขัน
ทดสอบรถบรรทุกในที่สุดแล้วก็คือ การพรรณนาถึง
ความแข็งแกร่งของนักขับขี่และตัวรถบรรทุกรวมกัน
นั่นเอง
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ที่ริมแม่นำ้าเมยซึ่งเป็นเส้นก้ันชายแดนทางธรมชาติ
ระหว่างไทยกับเมียนมาร์ มีป้ายปูนขนาดใหญ่มีตัว
อักษรที่อ่านได้ความว่า “สุดประจิมที่ริมเมย” 

แม่สอดอีกหนึ่งประตูสู่เพื่อนบ้าน AEC
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Asian Trucker เดินทางมายังอำาเภอแม่สอดจังหวัดตาก เพื่อ
เก็บข้อมูลและ Update ความเป็นไปของพื้นที่ด่านชายแดน
สากลที่เมืองแม่สอด ซ่ึง Asian Trucker มองว่าจะเป็นอีกจุด
ผ่านแดนสำาคัญที่เชื่อมโยงระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV 
(กลุ่มประเทศอาเซียนในเขตลุ ่มแม่นำ้าโขง) ซึ่งมีแนวโน้ม
เศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย

คนขับรถบรรทุกสินค้าที่เราพูดคุยด้วยบริเวณหน้าด่านบอก
ว่า ที่ด่านแห่งนี้คึกคักมานานไม่ใช่เพิ่งจะมาคึกคัก เราไม่เถียง 
แต่เรามองว่าความเติบโตจะทวีคูณขึ้นไปอีกในอนาคต ยิ่งใน
ปัจจุบันเมียนมาร์เปิดประเทศอย่างเป็นทางการ มีรัฐบาลที่มา
จากการเลือกตั้ง และการเมืองภายในประเทศเริ่มมีเสถียรภาพ 
เปดิโอกาสใหน้กัลงทนุจากตา่งประเทศเขา้ไปลงทนุ ทำาใหค้วาม
ต้องการสินค้าจากฝั่งไทยมีเพิ่มมากขึ้น สังเกตุได้จากความ
หลากหลายของสิ่งของที่บรรดารถบรรทุกขนาดใหญ่ขนข้าม
แดนเข้าไปยังเมียนมาร์

ตัง้แตว่ตัถดุบิขนาดใหญ ่อาท ิเหลก็ ปนู อาหาร รถมอเตอรไ์ซค ์
ในวันที่  Asian Trucker เดินทางไปที่บริ เวณหน้าด่าน
ฝ่ังประเทศไทย เราได้เห็นรถบรรทุก UD หลากหลายแบบ
ท่ีขับมาจากโรงงานของ UD ท่ีบางนาเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า
ฝั่งเมียนมาร์ โดยส่งมอบกันที่หน้าด่านฝั่งไทย UD พวงมาลัย
ซ้ายเปลี่ยนคนขับแลกเอกสารกันที่บริเวณหน้าด่าน พนักงาน
ขับรถของ UD Truck จากประเทศไทยในชุดเครื่องแบบของ
โรงงานลงจากรถ จากนัน้พนกังานขบัรถของลกูคา้บรษิทัจากฝัง่
เมยีนมารท์ีนุ่ง่โสรง่กก็า้วขึน้ไปนัง่หลงัพวงมาลยัแทนที ่ขบวนรถ
บรรทกุใหมเ่อีย่มตอ่แถวเพือ่จะขา้มเขตแดนไปฝัง่เมยีนมาร ์เพ่ือ
ใชข้บัเคลือ่นธรุกจิใหเ้ดนิไปขา้งหนา้แขง่ขนักบัความเจรญิทีเ่ดนิ
หน้าเข้าสู่เมียนมาร์อย่าคึกคักในเวลานี้
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ปภาณ ชนะทะเลหิรัญ
ทิพย์จิรา ชนะทะเลหิรัญ
บริษัทลิ้มเจริญชัย จำากัด
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ผู้ประกอบการขนส่งแม่สอด
เราแวะไปสนทนากับคุณปภาณ ชนะทะเลหิรัญ เจ้าของบริษัท
ลิ้มเจริญชัย จำากัด และยังเป็นกรรมการสมคมขนส่งสินค้า
จงัหวดัตากดว้ย บรษิทัของคณุปภาณมรีถอยูท่ัง้หมดหกคนั เปน็
หวัลากสามคนั และรถบรรทกุพว่งลาก (แม ่ลกู) อกีสามคนั ซึง่
เพิง่ปรบัเปลีย่นรถจากแบรนดญ์ีปุ่น่มาใช้แบรนดจ์ากยโุรป (คนั
เก่าที่ยังวิ่งอยู่คือ Isuzu ที่เปลี่ยนใหม่ในฟลีทคือรถแบรนด์จาก
อิตาลี IVECO)

คุณปภาณหรือที่รู้จักกันแวดวงขนส่งว่าเฮียตี๋ ไม่ใช่มือใหม่ใน
แวดวงขนส่ง คลุกคลีอยู่กับธุรกิจนี้มาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่น
โดยชว่ยพอ่ซึง่มรีถบรรทกุ เรานัง่ฟงัคณุปภานเลา่ถงึอดตีพรอ้ม
นกึภาพตาม คณุปภาณไมไ่ดเ้ปน็คนแมส่อดแตด่ัง้เดมิ ทวา่โยก
ย้ายมาลงหลักปักฐานสร้างธุรกิจขนส่งอยู่ที่นี่

Asian Trucker พบกับคุณปภาณที่งานประชุมประจำาปีของ
สมาคมขนสง่ฯ ทีน่ครสวรรค ์เมือ่แวะมาสงัเกตกุารณป์ระตเูช่ือม
ระหวา่งประเทศไทยกบัพมา่ เราจงึสบโอกาสแวะมาสนทนาดว้ย

งานขนส่งของลิ้มเจริญชัยเป็นงานที่วิ่งระยะไกลมาก “รถจาก
ยุโรปเหมาะกว่า เมื่อได้ทดลองใช้งานเปรียเทียบ” คุณปภาณ
บอกกับเราเมื่อถามถงึการปรับเปลี่ยนมาใช้ IVECO หลังจากที่
ใชร้ถญ่ีปุ่นมานาน อกีเรือ่งหนึง่ทีท่ำาใหก้ารตดัสนิใจเปน็ไปอยา่ง
ไม่ยุ่งยากคือ เรื่องของราคาที่ไม่สูงเกินไปและบริการหลังการ
ขายของ SSk คุณปภาณชี้แจงให้ฟัง

ไมว่า่จะขนสง่อะไร ใกลห้รอืไกล สำาหรบัแมส่อดแลว้ รถบรรทกุ
ทุกคันจะต้องวิ่งข้ามเขา ผ่านทางชันและคดเคี้ยวทุกครั้ง
ทั้งขาเข้าและขาออก รถของลิ้มเจริญชัยนั้นหลักๆ คือวิ่งออก
จากแม่สอดและมุ่งลงไปยังภาคใต้โดยมีจุดหมายปลายอยู่
หลายแห่งทั้งภูเก็ต ปาดังเบซาร์ และไปไกลจนถึงสุไหงโก-ลก
เลยทีเดียว

คณุปภาณดแูลธรุกจินีร้ว่มกบัคูช่วีติคณุทพิยจ์ริา ซึง่คณุปภาณบอก
วา่ทกุวนันีท้ีข่บัเคลือ่นธรุกจิตวัจรงิคอืคณุทพิยจ์ริา ยอ้นหลงักลบัไป
เมื่อปี 2547 เป็นปีที่คุณปภาณเข้ามาตั้งต้นทำาขนส่งอยู่ท่ีแม่สอด 
สมัยนั้นมีรถบรรทุกขนส่งอยู่ที่แม่สอดประมาณแค่ 50 คันเท่านั้น

สินค้าที่ขนส่งคือพืชไร่ อาทิ หอม และที่ขนกลับมาจากทางภาคใต้
คือ หมาก แน่นอนการวิ่งรถเป็นระยะทางไกลเช่นนี้จะต้องไม่มีการ
ตีรถเปล่ากลับ

เราถามว่าต่อไปในอนาคตแม่สอดจะเปล่ียนแปลงไปอีกมากไหม 
เพราะจากการประเมนิดูแล้ว ความต้องการสินค้า วตัถดิุบ ของพมา่
จากฝ่ังไทยจะมเีพิม่ข้ึนอยา่งแน่นอน เพราะพมา่กำาลังอยูใ่นชว่งของ
การขับเคลื่อนประเทศ มีการลงทุนต่างๆ มากมาย คุณปภาณบอก
กับ Asian Trucker ว่า จริงๆ ท่ีด่านน้ีมันคึกคักมาหลายปีแล้ว
และปริมาณสินค้าที่ขนส่งออกไปก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ถ้าดูจาก
ภายนอกกค็ดิวา่นา่จะมคีวามเปลีย่นแปลงเกดิขึน้แตจ่ะเมือ่ไหรแ่ละ
แค่ไหนคงฟันธงได้ยาก

Asian Trucker เชื่อว่ามิเพียงแต่การขนส่งสินค้าเท่านั้นที่จะ
เพิ่มขึ้น ต่อไปในอนาคตจำานวนนักท่องเที่ยวจะใช้ช่องทางนี้ในการ
เดินทางจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อถนนหนทางสะดวกสบาย การใช้รถบัส
ในโซนแถบนี้น่าจะมีมากขึ้น

ทีน่า่เปน็หว่งคอืในภาคขนสง่เมือ่มผีูเ้ลน่ในตลาดเพิม่มากขึน้ ไมไ่ด้
เกดิการแข่งขันกนัในด้านคุณภาพการให้บรกิารเปน็หลัก แตแ่ขง่ขนั
กนัในเรือ่งของราคา ซึง่คณุปภาณบอกวา่ทกุวนันีต้ดัราคากนัจนยงั
สงสัยอยู่ว่าต่อเที่ยวจะเหลืออะไร

ในสว่นของสมาคมขนสง่สนิคา้จงัหวดัตากทีค่ณุปภาณเปน็สมาชิก
ก็ดำาเนินการหลายอย่างโดยเฉพาะการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน
ระหว่างผู้ประกอบการฝั่งพม่าและไทย เพราะในอนาคตเชื่อว่าการ
ขนส่งข้ามแดนจะเติบโตและมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ถนนเส้นท่ีเป็นเส้นทางเข้าออกแม่สอดกับถนนสายเอเซียเกือบ
ตลอดชว่งทีว่ิง่อยูบ่นภเูขากำาลงักอ่สรา้งเพือ่ขยายชอ่งทางการจราจร
เพื่อรองรับปริมาณรถที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตและเพื่ออำานวยความ
สะดวกให้กับผู้ใช้ทางให้มีความสะดวกปลอดภัย เชื่อว่าในอนาคต
อันใกล้นี้เมื่อถนนช่วงนี้เสร็จสิ้นจะดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวผ่านมา
ใช้เส้นทางนี้เพิ่มากขึ้น รวมทั้งในภาคขนส่งก็จะได้ประโยชน์จาก
ส่วนนี้ด้วยเช่นกัน
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ความเหน่ือยล้า (หรือ ความอ่อนล้า ความเหน็ดเหนื่อย ความ
ออ่นเปลีย้ ความเพลยี ความอดิโรย และความกระสบักระสา่ย) 
เป็นความรู้สึกเหนื่อยที่ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ค่อยๆ เข้ามาจู่โจม
ทีละน้อย ต่างจากความอ่อนแอ และเพราะไม่เหมือนกับความ
ออ่นแอ ความเหนือ่ยลา้นัน้อาจบรรเทาลงไดด้ว้ยการพกัผอ่นสกั
ระยะหนึ่ง ความเหนื่อยล้าอาจมีสาเหตุจากทั้งทางร่างกายและ
จติใจ เนือ่งจากเราไมไ่ดร้บัผดิชอบเพยีงแตก่ารสง่มอบสนิคา้ให้
ถงึจุดหมายอยา่งปลอดภยัเทา่นัน้ แตย่งัตอ้งรบัผดิชอบตอ่ความ
ปลอดภัยของคนขับและบคุคลอืน่ๆ รอบรถบรรทกุ เราจงึตอ้งหนั
มาดูว่าเราสามารถทำาอะไรได้บ้าง เพื่อต่อสู้กับอาการอันตราย
จากทำางานในยุคสมัยใหม่นี้ จากการค้นคว้าวิจัยเรื่องอุบัติเหตุ
ของทีมงานผู้ผลิตรถบรรทุกรายหนึ่งได้ระบุว่า ความเหนื่อยล้า
เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น การกำาหนดให้มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating Pro-
cedures หรือ SOPs) จงึถอืเปน็หนึง่ในขัน้ตอนทีส่ำาคญัทีส่ดุเพือ่
ต่อสู้กับความเหนื่อยล้า ซึ่งขั้นตอน SOPs เหล่านี้จะควบคุมไป
ถงึเวลาการพกัผอ่น ระยะเวลาการขบัขี ่การตรวจเชค็เปน็ประจำา 
และการวางแผนการเดินทางที่เหมาะสม
 
ทุกคนท่ีเคยเดินทางบนท้องถนนเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนฝูงหรือ
ญาติ หรือพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลจะต้องมีการวางแผน
การเดินทาง ในการวางแผนนั้น เรามักจะเริ่มต้นแบบถอยหลัง
ด้วยการกำาหนดว่าจะไปถึงเมื่อใด จากนั้นเราจะคำานวณเวลา
การเดินทางรวมถึงจุดที่จะหยุดพักเพื่อรับประทานอาหาร เข้า
ห้องนำ้า และเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ การเพิ่มเวลาอาหารเช้าและ
การรวบรวมสมาชกิครอบครวัให้ขึน้รถกย็งัช่วยกำาหนดเวลาการ
ตืน่ได้ โดยนบัถอยกลบัจากเวลาเหล่านัน้กจ็ะเป็นตวับอกว่าคณุ
ควรเข้านอนเมื่อใดเพื่อที่จะได้พักผ่อนให้เพียงพอ ถ้าคุณเป็น
คนขับยานยนต์สำาหรับการพาณิชย์ คุณจะต้องทำาเช่นนี้เหมือน
กันทุกวันตลอดสัปดาห์ โดยให้คุณนับรวมเวลาการบรรทุกเข้า 
บรรทุกออก จัดการกับสิ่งของบนทางลาดชัน ฯลฯ ในชั่วโมง
การทำางานของคุณ หากไม่มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ ไม่ว่าจะ
เป็นทีบ้่านหรอืบนรถ หรอืในสถานทีท่ีจ่ดัไว้ให้ ไม่มเีวลาพอทีจ่ะ
รับประทานอาหาร หรอืแม้แต่จะยดืเส้นยดืสายสกันดิ รถบรรทกุ
ทีข่บักจ็ะกลายเป็นอบุตัเิหตทุีร่อแค่เวลาจะเกดิขึน้ เพราะคนขบั
ที่เหนื่อยล้าอาจหลับในได้ระหว่างวัน

ความเหนื่อยล้า – สัญญาณอันตราย

เราทุกคนก็ต่างมีความเหนื่อยกันบ้างเป็นบางคราว ส่ิงที่แย่ที่สุดที่อาจ
เกิดขึ้นกับคุณเวลาทำางานในออฟฟิศ ก็คือ ต้องอับอายเมื่อถูกจับได้
ว่าแอบงีบหลับ แต่ถ้าหากงานของคุณคือการขนย้ายสารเคมีเป็นตันๆ 
บนรถบรรทุก ผลที่ตามมานั้นย่อมต่างออกไป

Safe Roads Asian Trucker I 46



จากผลงานวจิยัโดยทมีงานคน้ควา้วจิยัเรือ่งอบุตัเิหตดุงักลา่ว รถบรรทกุ
ที่มีลักษณะเช่นท่ีว่ามานั้นในปัจจุบันมักจะมาพร้อมกับที่นอนขนาด
กว้างที่ช่วยให้คนขับสามารถพักผ่อนได้เมื่อต้องการ แต่ก็ไม่ได้เป็นการ
สนบัสนนุใหค้นขบัหยดุรถขา้งทางหรอืในชอ่งทางฉกุเฉนิ เพราะนัน่อาจ
กอ่ความยุง่ยากใหก้บัผูใ้ชถ้นนรายอืน่ๆ ทีน่ีเ่องคนขบัจะพบวา่ตวัเองอยู่
ท่ามกลางก้อนหินและสถานที่ที่ลำาบาก ในการสำารวจที่ทำาโดยเอเชี่ยน 
ทรัคเกอร์ พบว่าคนขับที่มักบ่นเรื่องการมีพื้นที่ในจุดพักรถไม่เพียงพอ 
แล้วตอนนี้พวกเขาต้องทำาอย่างไร ระหว่างขับรถต่อไปหรือเสี่ยงกับการ
ถูกจับเพราะจอดรถบนช่องทางฉุกเฉินที่ทางออกของจุดพักรถ ระยะ
ทางระหว่างแต่ละจุดพักรถก็ไม่ได้ไกลนัก ดังนั้น จึงไม่ยากที่คนขับจะ
จดัเวลาการหยดุพกัได ้ปญัหานา่จะเปน็ทีข่นาดของพืน้ทีม่ากกวา่ ไมใ่ช่
ที่จำานวนจุดพัก

สำาหรับการเดินทางระยะไกล เราแนะนำาว่าควรมีผู้ช่วยคนขับเพราะ
เมื่อคนขับเหน่ือยหรือง่วง ผู้ช่วยคนขับสามารถมาขับแทนได้ แต่นั่นก็
หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ตามมา เราอาจคิดว่าขณะที่คนขับคนหนึ่งกำาลัง 
“ทำางาน” แต่อีกคนไม่ได้ทำาอะไรมากนัก มันเป็นเช่นนั้นจริงหรือ? ที่สุด
แล้ว ผู้ช่วยคนขับก็กำาลังเตรียมพร้อมสำาหรับเข้างานกะต่อไป นอกจาก
นี้ ด้วยความที่เป็นมนุษย์นี้เอง สิ่งต่างๆ ไม่อาจสามารถที่จะคาดเดาได้
เชน่กนั เน่ืองจากปญัหาสว่นตวั ผลจากสิง่แวดลอ้ม และปจัจยัอืน่ๆ ลว้น
มีผลกระทบกับความสามารถในการปฏิบัติงานของเราทั้งสิ้น วันหนึ่ง
เราอาจเต้นรำาในไนต์คลับได้ทั้งคืน และวันต่อมาเราก็พร้อมที่จะนอน
สลบไสลหลังจากที่ได้ไปเดินเล่นในสวน

การพัฒนาทางสรีรศาสตร์นั้นมาไกลและตัวถังรถบรรทุกสมัยใหม่ก็ได้
ออกแบบมาเพื่อให้ลดผลกระทบจากความเหนื่อยล้า ตำาแหน่งการนั่ง 
การจัดเรียงปุ่มกด สวิตซ์ การลดเสียงดังรบกวน และด้านอื่นๆ จะช่วย
ลดความตึงเครียดให้กับคนขับได้ เมื่อเราได้เห็นรถบรรทุกเก่าๆ บน
ถนน เราอาจสงสยัวา่คนขบัรถบรรทกุเหลา่นีย้งัทนทำางานในสภาวะเชน่
นั้นได้อย่างไร บางทีพวกเขาอาจไม่มีทางเลือกอื่น และถ้าเรียกร้องไปก็
อาจทำาใหต้กงานได ้ซึง่เปน็สิง่ทีไ่มน่า่ปรารถนามากกวา่การตอ้งขบัขีร่ถ
บรรทกุรุน่เกา่ๆ เสยีอีก เฉกเชน่หลายๆ สิง่ในโลก เทคโนโลยอีาจมอียู ่แต่
ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าถึงมันได้

นอกจากนี้ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการใช้ชีวิตที่คำานึง
ถึงสุขภาพยังช่วยลดผลกระทบจากความเหนื่อยล้าได้ จะมีจุดพักรถ
ให้ได้หยุดพักสักกี่จุดกันเชียวที่จะมีอาหารออร์แกนิคที่มีประโยชน์หรือ
มีสวนให้เราได้ออกกำาลังกาย? การนำาอาหารสดใหม่และดีต่อสุขภาพ
ไปยังบริเวณจุดพักจึงเป็นอีกเรื่องที่ต้องจัดการ แต่เพราะคนขับรถ
บรรทุกมักได้รับค่าจ้างต่อการเดินทางเป็นครั้งๆ พวกเขาอาจต้องการที่
จะขับได้หลายๆ เท่ียวเท่าที่จะทำาได้ แม้ว่าจะต้องเสี่ยงต่อการหลับใน
ขณะขับรถก็ตาม ตัวแบ่งที่สำาคัญก็คือ การหาสมดุลระหว่างค่าจ้างที่
เพียงพอสำาหรับครอบครัวและการไม่ต้องเอาชีวิตของตนเองและผู้อื่น
มาเสี่ยงในการทำางานนั้น

ซึ่งนำาไปสู่คำาถามที่ว่า ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบต่อสุขภาพของคนขับรถ
บรรทุก ในโรงปฏิบัติงานหลายๆ แห่งมีห้องพักไว้ให้สำาหรับคนขับ แล้ว
กับพนักงานออฟฟิศล่ะ ครั้งล่าสุดที่คุณเคยเห็นว่ามีที่นอนเตรียมไว้
ให้คุณหลังการขับรถมาส่ีถึงห้าชั่วโมงเพ่ือมาประชุมเมื่อไหร่? หากรถ
บรรทุกถูกส่งไปทำางานในที่ไกลๆ คนขับควรได้รับค่าห้องพักด้วยหรือ
ไม่ (และใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์?) เราอาจคิดว่าคนขับรถบรรทุกเองนั่น
แหล่ะที่น่าจะรู้ว่าตัวควรหยุดพักเมื่อไหร่ คนที่มีลูกน่าจะรู้ถึงการเปรียบ
เทยีบแบบนีว้า่เหมอืนกบัการเอามอืของลกูคณุไปวางไวบ้นเตาไฟรอ้นๆ 
เมือ่เดก็ไดร้บัรูป้ระสบการณข์องความเจบ็ปวด เขากจ็ะไมก่ลา้แตะตอ้ง
เตาไฟดว้ยมอืเปลา่อกี แตด่ว้ยหลายองคป์ระกอบแลว้ คนเรามกัมคีวาม
เชื่อที่ว่าความเหนื่อยล้าเป็นส่ิงที่เราสามารถควบคุมได้และไม่มีผลต่อ
เรา จนกว่ามันจะส่งผล และผลที่ตามมานั้นเป็นหายนะ เราจึงจะรู้ตัว

เทคโนโลยีสมัยใหม่อาจช่วยลดผลกระทบของความเหนื่อยล้าได้ มี
ระบบหลายๆ อย่างทีถ่กูพฒันาขึน้ แม้รถยนต์โดยสารสมยัใหม่เดีย๋วนีก้็
มีระบบเตือนภัยง่ายๆ ติดตั้งมา เช่น แสดงรูปถ้วยกาแฟเมื่อเครื่องยนต์
ทำางานติดต่อกันมาหลายๆ ช่ัวโมง นั่นแปลว่าถึงเวลาหยุดพักและ
ยดืเส้นยดืสายสกัหน่อย เมือ่สิง่เหล่านีเ้ป็นสิง่ทีน่ำาไปปฏบิตัไิด้ง่าย มนัก็
กลายเป็นสิง่ทีเ่ราจะเพกิเฉยๆ ได้ง่ายเช่นกนั ทัง้นี ้ยงัมรีะบบการทำางาน
เตือนภัยที่ซับซ้อนเช่น การเตือนคนขับง่วงซึมด้วยการวัดระดับความ
ตื่นตัวของคนขับโดยใช้กล้องเล็งไปในดวงตาและระบบจะเตือนคน
ขับและกระตุ้นให้เขาหยุดพัก ถือเป็นอีกระบบที่ได้รับการออกแบบมา
โดยเฉพาะเพ่ือตรวจจับความเหนื่อยล้าที่ผ่านการพิสูจน์ซำ้าแล้วซำ้าเล่า
ว่ามีประสิทธิภาพจริง ในการทดสอบภาคสนาม ผลการทดสอบแสดง
ให้เห็นว่าเหตุการณ์ความเหนื่อยล้าที่มีต่อจำานวนชั่วโมงที่ขับขี่ตำ่ากว่า
อย่างเห็นได้ชัดในช่วงเวลาที่มีการแทรกแซงของระบบ (2.97 ต่อ 1000 
ชั่วโมงของการขับขี่) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาบรรทัดฐาน (43.65 
ต่อ 1000 ชั่วโมงของการขับขี่) แปลได้เป็นการลดเหตุการณ์ความ
เหนือ่ยล้าลงร้อยละ 93.2 ในช่วงเวลาทีม่กีารแทรกแซง เนือ่งจากระบบ
ดังกล่าวนั้นมีราคาค่อนข้างแพง การนำาไปใช้งานจริงจึงอาจจะไม่ได้
เกิดขึ้นในเร็ววัน อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยเตือนคือ การใช้ตัวจำาลองหรือแว่น
ที่เลียนแบบอาการง่วงซึม (เป็นการออกกำาลังกายสนุกๆ เวลาที่คุณไม่
ต้องขับเจ้าท่อนเหล็กหนักส่ีสิบตันบนถนนทางหลวง แต่ส่งผลที่ดีและ
รวดเร็ว) อย่างไรก็ดี การนำาอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้งานอาจทำาให้มีค่าใช้
จ่ายการขนส่งสนิค้าสงูขึน้ และเช่นเคย เราคงต้องถามผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ของ
ในซปุเปอร์มาร์เกต็ว่าพวกเขาพร้อมทีจ่ะจ่ายเพิม่สำาหรบัความปลอดภยั
ที่มากขึ้นบนท้องถนนหรือไม่

ความเหนื่อยล้า ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพนั้น เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ปัญหาท่ี
จะจัดการได้ง่ายๆ และด้วยปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงที่ต้องนำามาพิจารณา 
การแกป้ญัหาคงไมใ่ชแ่คก่ารนอนหลบัทบัมนัซะ ในขณะทีเ่พือ่นรว่มทาง
บนถนนการขนส่งกำาลังมีบทบาทในการลดความเหนื่อยล้า ภาระควร
เป็นการที่ผู้จัดการยานพาหนะและคนขับทำาการวางแผนการเดินทาง
เพื่อลดความตึงเครียด ส่ิงที่อาจจะช่วยได้อีกก็คือระบบที่ช่วยให้คนขับ
สามารถข้ามการเดินทางเพื่อพักผ่อนได้อย่างเต็มที่โดนไม่ต้องสูญเสีย
รายได้มากจนเกินไป 
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