
T N T
Middle East Road Network

 ซี.ที.ปิโตรแอนด์ทรานส์ จำากัด

ISUZU 
Campervan

Scania Fire Fighter

THAILANDwww.asiantrucker.com

ISSUE 4, Q4 2014



The
Drivers.

MALAYSIA
Nicole Fong
Nicole@asiantrucker.com
SINGAPORE
Floyd Cowan
Floyd@asiantrucker.com
HONG KONG
Hemant Sonney
Hemant@asiantrucker.com
TAIWAN
Anna TungAnna@asinatrucker.com

EDITORIAL
Editor
Songyot Kamoltavikun
PRODUCTION BY
On Art Creation

ADVERTISING & MARKETING 
THAILAND
Nannapat Sansuk
0 916 659 265
sales-thailand@asiantrucker.com

Boost your business with a listing on our website. 
Find businesses or sell your truck,upload your events 
or images to the gallery. Visit our new website 
www.asiantrucker.com to put your company on speed.  

Circulation contributions and Subscription 
info@asiantrucker.com

WEBSITE and E-NEWSLTTER
www.asiantrucker.com

WEBSIDE & E-NEWSLETTER
www.asiantrucker.com

Published By On Art Creation Co.,Ltd.
59/21 Soi Sirisopha Chokchai 4 rd,

Lardprao Bangkok 10230
0 2931 7870 

www.onartgroup.com 

Print By Print City
www.printcity.co.th

EDITORIAL
บรรณาธิการ

ทรงยศ กมลทวิกุล
พิสูจน์อักษร

พรพรหม บุญถนอม
ผลิตโดย

ออนอาร์ต ครีเอชั่น

โฆษณา & การตลาด
นันท์นภัส แสนสุข

0 916 659 265
sales-thailand@asiantrucker.com

ห้ามเผยแพร่หรือพิมพ์ซ�้าทั้งข้อเขียนและรูปภาพทุกชิ้นในนิตยสารนี้ 
โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





Contents

6  Editor’s Note

8  Market Update

10 News & Notes

16 Logistics
 ซี.ที. ปิโตรทรานส์

22 Cover Story
T.N.T ในตะวันออกกลาง

28 Special Purpose Vehicle
รถดับเพลิงใหม่ล่าสุด  Scania 
410

32 World of Trucks
งานโฆษณาชิ้นเด่นของ Volvo 

Truck

36 Trucks Around Us

38  Product
รถหกล้อ Isuzu ดัดแปลงเป็น  
Campervan สุดหรู

41  Event

44  Buses
             สมบัติทัวร์กับผู้น�า 

              Long Bus จากแสกนเนีย





Asian Trucker 6

Editor’s Note

Truck 
มิใช่เป็นเพียงแค่บรรทุกขนส่งสินค้าเท่านั้น 
Asian Trucker ฉบับนี้ในส่วนของการผลิตนิตยสารทีมงาน
ของเรายังคงท�างานกันอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะน�าเสนอนิตยสาร
คุณภาพด้วยเรื่องราวหลากหลายแง่มุมท่ีเกี่ยวข้องกับวงการ
รถบรรทุกทั้งในประเทศและต่างแดน ฉบับนี้เราแวะไปชม
รถดับเพลิง Rosenbuer แบบฉีดโฟม บนตัวถังของ Scania 
410 (6 ล้อ) ซึ่งนับได้ว่ามีความทันสมัยมากของประเทศไทย
คันหนึ่ง โดยผู้ครอบครองคือส่วนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักด์ิ หัวเก๋งของเจ้า Fire 
Fighter 410 เป็นแบบ 5 ประตู ระบบเกียร์แบบ Automatic 
ที่มีฟังก์ชั่นการท�างานให้เลือกถึงสามแบบ คือ Power, Auto, 
Manual ซึง่แตล่ะแบบจะใหพ้ละก�าลงัผา่นการควบคมุโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้ความสะดวกสบายในการใช้งานที่แตกต่างกัน
ออกไป Scania 410 Fire Fighter ยังมีระบบการสั่งงานเปิด 
ปิดเครื่องยนต์จากภายนอกเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ในรูปแบบของรถฉีดโฟม นอกไปจากนั้นภายในฉบับนี้
ยังมีเรื่องราวของบรรดารถ Truck ท่ีน่าติดตามอีกมากรอคอย
ทุกท่านอยู่ด้านในแล้วครับ

ทรงยศ กมลทวิกุล
บรรณาธิการ 

สนใจลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในนิตยสาร Asian Trucker 
โปรดติดต่อ โทร. 0 916 659 265 / e-mail : sales-thailand@asiantrucker.com
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MARKET UPDATE

บรษิทั วอลโว ่กรุป๊   (ประเทศไทย) 
จ� า กั ด  ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ แ ท น จ� า ห น่ า ย ร ถ
บรรทุกหนัก วอลโว่และยูดีทรัคส์ แต่
ผู้เดียวในประเทศไทย เดินหน้าขยาย
เครือข่ายการจัดจ�าหน่ายและศูนย์
บริการทั่วประเทศ โดยล่าสุดเปิดสาขา
พุทธมณฑลเพื่อเป็นประตูเปิดให้บริการ
แบบครบวงจรแก่รถบรรทุกและรถบัส
เชื่อมจังหวัดภาคใต้ไปยังภาคอื่นๆ ทั่ว
ประเทศ

มร.ฌาคส์  มิ เชล ประธาน
ก ร ร ม ก า ร  บ ริ ษั ท  ว อ ล โ ว่  ก รุ๊ ป 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดเผยว่าสาขา
พทุธมณฑลนีถ้อืเปน็สาขายทุธศาสตรท์ี่
ส�าคญัของวอลโว ่กรุป๊ ทีจ่ะรองรบัระบบ
คมนาคมขนสง่ทัง้ภาคอตุสาหกรรม ภาค
การเกษตร และภาคการท่องเที่ยว โดย
เฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่สาขาแห่งนี้
ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งสายใต้ ซึ่งเป็น
ศูนย์รวมส�าคัญของรถบัสที่ให้บริการ
ประชาชนในการเดนิทางจากทัว่ทกุภาค
ของประเทศไทยสู่จังหวัดภาคใต้ หรือ
รองรับประชาชนจังหวัดภาคใต้ไปยัง
ภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย ในส่วน

ของรถบรรทกุ สาขานีย้งัใกลส้ถานขีนสง่
สินค้าพุทธมณฑลสาย 5  ซึ่งเป็นจุด
กระจายสนิคา้หลกัไปทัว่ประเทศอกีดว้ย

“สาขาพุทธมณฑลเป็นสาขาที่
ส�าคัญต่อวอลโว่ กรุ๊ป อย่างมากเพราะ
จะเป็นสาขาที่รองรับรถทุกประเภทของ
วอลโว่ ทรัคส์และวอลโว่ บัส เพื่อรองรับ
ทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยว 
ธุรกิจขนส่งทั้งภาคเกษตรกรรมและ 
ภาคอุตสาหกรรม และถนนเส้นนี้
ถอืเปน็อกีถนนเสน้หนึง่ทีเ่ชือ่มตอ่ภาคใต้
สู่ภาคอื่นๆ” มร.มิเชลกล่าว

ภายใต้แผนการขยายงานของ
วอลโว่ กรุ๊ป บริษัทฯ ได้ต้ังงบประมาณ
ไว้สูงถึง 3,000 ล้านบาทในการสร้าง
สาขาเพิม่เตมิ 10 แหง่และขยายปรบัปรงุ
สาขาปัจจุบันจ�านวน 5 แห่งทั่วประเทศ 
โดยขณะนี้ ได้มีสาขาท่ีให้บริการท้ัง
อย่างเป็นทางการแล้วจ�านวน 14 แห่ง และ
วอลโว่ กรุป๊ จะเรง่เปดิให้ครบตามแผนงาน 
ทั้งสิ้น 15 แห่งภายในครึ่งปีนี้

มร.มิเชล กล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์
บริการสาขาสถานีขนส่งสายใต้แห่ง
นี้ตั้งอยู่บนพื้นท่ี 11 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นท่ีให้

บริการทั้งแบรนด์วอลโว่ และแบรนด์ยูดี 
พร้อมให้บริการ 10 ช่องซ่อม ตามแบบ
มาตรฐานของวอลโว่ สามารถรองรับ
การให้บริการได้มากกว่า 20 คันต่อวัน

“ผมมีความเชื่อมั่นอย่างมากว่า
สาขาพุทธมณฑลแห่งนี้จะเป็นสาขา
ที่สามารถให้บริการได้ทั้งรถที่มาจาก
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพราะ
รถทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือ
รถบัสที่จะเดินทางลงภาคใต้ส่วนใหญ่
จะต้องผ่านถนนเส้นนี้”  มร.มิเชลกล่าว

การขยายเครือข่ายครอบคลุม
ท่ัวทุกภูมิภาคของวอลโว่ กรุ๊ป ในขณะน้ี 
จะเป็นการลงทุนขยายเครือข่ายเพื่อ
รองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนหรือ AEC ในปีหน้า ซึ่งจะเป็น
ส่วนส�าคัญในการกระตุ้นภาคการขนส่ง
และภาคการท่องเที่ยว อีกทั้งการลงทุน
ทางด้านปัจจัยพื้นฐานของประเทศ 
ถือเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาลใหม่
ที่จะต้องเดินหน้าต่อไป

วอลโว่ กรุ๊ป 
เดินหน้าขยายเครือข่ายตามแผนงาน
เปิดสาขาพุทธมณฑล 
เปิดประตูรับรถจากภาคใต้ 
รองรับภาคขนส่งและท่องเที่ยว
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น า ง ส า ว ศิ ริ ว ร ร ณ  คู อั ม พ ร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนติเนนทอล 
ไทร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด หนึ่งในผู้น�า
ด้านการผลิตยางรถยนต์ระดับโลกจาก
ประเทศเยอรมนี โดยมียอดขายอันดับ 1 
ในยโุรป เปดิเผยวา่ ในฐานะทีย่างรถยนต์
คอนติเนนทอลเป็นพันธมิตรพิเศษและ
เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ
ฟุตบอลโลกฟีฟ่า 2557 (2014 FIFA 
World Cup™) ณ ประเทศบราซิล 
ได้ เ ปิดตัวยางรถยนต์  2 รุ่นใหม่คือ 
ContiMaxContact™ MC5 ซึ่งเป็น
ยางรถยนต์รุ่นพิเศษเฉพาะฟีฟ่า เพื่อ
จุดความหลงใหลฟุตบอลให้กับแฟน
ฟุตบอล  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
ฟุตบอลโลกฟีฟ่า 2557 ท�าให้รุ่นพิเศษ
น้ีมีการออกแบบแก้มยางรถยนต์อัน
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยตกแต่งด้วย
ลวดลายฟุตบอลและถ้วยฟีฟ่า 2557 
เพื่อบ่งบอกชัดเจนถึงความหลงใหลใน
ฟุตบอล และ “ContiCrossContact™ 
LX2” ส�าหรับยางขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่มี 
ประสิทธิภาพในการเบรกและยึดเกาะ
ถนนที่เหนือชั้น 

ภูมิภาคเอเชียได้รับการยอมรับ

อ ย่ า ง ก ว้ า ง ข ว า ง ว่ า เ ป็ น ภู มิ ภ า ค ที่
เติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพสูง                      
ดังนั้น ContiMaxContact™ MC5  ถูก
ออกแบบมาโดยเฉพาะส�าหรบัสภาพถนน
ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีความตระหนัก
อย่างเต็มที่ที่จะตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
โดยการน�าความสมดุลที่เยี่ยมยอดใน
การเกาะถนนทั้งถนนแห้งและถนนเปียก 
ตลอดจนระดับความนุ่มสบายและความ
เงียบอีกด้วย

คอนติ เนนทอลไม่ เ พียง เป็น
ผูส้นบัสนนุอยา่งเปน็ทางการของฟตุบอล
โลกฟีฟ่า 2557 ในประเทศบราซิล  ถ้วย
สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย 2558 (AFC 
Cup 2015) ในประเทศออสเตรเลีย และ
การแข่งขันยูฟ่ายุโรป 2559 (UEFA 
EURO 2016™) ในประเทศฝรั่งเศส
เท่านั้น ยังเป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันที่
ได้สิทธิ์ในการสนับสนุนถึงปี 2560 ทั้ง
รอบคัดเลือกการแข่งขันยูฟ่ายุโรป 2559 
(UEFA EURO 2016™) ตลอดจนรอบ
คัดเลือกในภูมิภาคยุโรปส�าหรับฟุตบอล
โลกฟีฟ่า 2561 (2018 FIFA World 
Cup™) 

ส�าหรับช่องทางการจัดจ�าหน่ายของ
ยางคอนติ เนนทอลนั้ น  ทางบริษัท
ขายผ่านตัวแทนจ�าหน่ายทุกภาคท่ัว
ประเทศ อาทิ ภาคกลาง ได้แก่ร้าน
เรดเดอร์แทบ เอกมัย และร้านเคนโป 
เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ภาคเหนือได้แก่ 
รา้นแอดโพรบสั เชยีงใหม ่ภาคตะวนัออก
ไดแ้กร่า้นยโูรไทน ์ชลบรุ ีและรา้นเจพเีอส 
ระยอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ร้าน
เคซี อุดรธานี และภาคใต้ ได้แก่ ร้านสิงห์
ยานยนต์ สุราษฎร์ธานี 

ยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและ
ยางรถบรรทุกขนาดเล็กคอนติเนนทอลเปน็
หนึ่งในผู้ผลิตยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
และยางรถบรรทุกขนาดเล็กชั้นน�าใน
ยุโรป และเป็นหนึ่งในสี่ผู้ผลิตยางรถยนต์
นั่งส่วนบุคคลและยางรถบรรทุกขนาด
เล็กยักษ์ใหญ่ของโลกในภาคธุรกิจ
อะไหล่ของแท้และตลาดทดแทน การ
มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตราสินค้า
ชั้นน�าคอนติเนนทอลคือเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
คณุลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั
สูงสุด ในขณะที่ลดแรงต้านทานในการ
หมุนระหว่างหน้ายางกับพื้นถนนให้น้อย
ที่สุดไปพร้อมๆ กัน

คอนติเนนทอลผู้สนับสนุนฟุตบอลโลก 
ฟีฟ่า 2557 อย่างเป็นทางการ
เปิดตัวยางรถยนต์ 2 รุ่นใหม่ 
ContiMaxContact™ MC5 รุน่พเิศษเฉพาะฟฟีา่ 
ContiCrossContact™ LX2 ที่เป็นยาง 4x4 
ที่มีประสิทธิภาพในการเบรกและยึดเกาะถนน
ที่เหนือชั้นดีเยี่ยมทั้ง On Road และ Off Road
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NEWS & NOTES

บรษิทั วอลโว ่กรุป๊ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย
รถบรรทกุหนกัและรถโดยสาร

ขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อวอลโว่จาก 
ประเทศสวีเดนในประเทศไทย ได้รับ
การตอบรบัจากพนกังานขบัรถหวัลาก
วอลโว่ โดยมียอดสมัครพุ่งถึง 50% 
จากปีที่แล้วที่มีผู้สมัคร 81 คน เพิ่มขึ้น
เป็น 120 คนในปีนี้

มร.ฌาคส์ มิเชล ประธาน
กรรมการ  บริษัท  วอลโว่  กรุ๊ ป 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดเผยว่าการ
จัดแข่งขันฟิววอท์ช คอมเพทิช่ัน ซีซ่ัน 5 
เป็นการจัดแข่งขันเป็นปีท่ี 5 ติดต่อ
กัน โดยขณะนี้การรับสมัครเข้าร่วม
การแข่งขันคร้ังนี้ ได้สิ้นสุดลงเม่ือ
ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มี
ยอดผู้สมัครสูงถึง 120 คน เพิ่มขึ้น
จากปีที่แล้วที่มีผู้สมัคร 81 คน หรือ
คิดเป็นอัตราเติบโตสูงถึง 50% และ
หากเปรยีบเทยีบกบัปแีรกเมือ่ป ี2553 
ที่มียอดผู้สมัครเพียง 56 คน คิดเป็น
อัตราเติบโตสูงถึง 2 เท่าตัว

มร.มิเชลกล่าวว่า จากยอด
ผู้สมัครที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลมาจากการด� า เนินการอย่ าง
ตอ่เนือ่งและมกีารปรบักฎระเบยีบการ 
แข่งขันให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดย
ได้มีการเพิ่มการแข่งขันประเภททีม
ตั้งแต่ปีที่แล้ว ซึ่งในปีนี้คณะผู้จัดการ

แข่งขันได้ท�าการคัดเลือกผู้สมัคร
ที่จะต้องผ่านการสอบข้อเขียนด้วย
คะแนนไม่น้อยกว่า 85% ซึ่งผู้ผ่าน
ข้อเขียนจะเข้า สู่การแข่งขันภาค
สนามเพื่อคัดให้เหลือ 24 คน เพื่อ
เข้าสู่รอบก่อนชิงชนะเลิศ ซึ่งจะมีการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบก่อน
ชิงชนะเลิศในวันที่ 15 กรกฎาคม

“จากยอดผู้สมัครที่มีเข้ามา
เพิ่มข้ึนทุกปีน้ัน ได้สะท้อนถึงการ
ตอบรบัจากพนักงานขับรถหัวลากวอลโว ่
ซ่ึงการแข่งขันในรายการนี้ ผู้เข้าร่วม
การแข่งขันจะได้รับประสบการณ์ใน
การพัฒนาการขับรถอย่างปลอดภัย
และประหยัดพลังงาน ในขณะที่
ผู้ประกอบการก็จะได้รับประโยชน์
โดยตรงจากการพฒันาทักษะการขับข่ี 
อย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงาน 
จึงท�าให้กิจกรรมน้ีได้รับการตอบรับ
เพิ่มขึ้นทุกปี” มร.มิเชลกล่าว

ส�าหรบัการแข่งขันในรอบกอ่น
ชิงชนะเลิศที่จะมีผู้ผ่านเข้าสู่รอบนี้ 24 
คน คณะผู้จดัการแข่งขันจะแบง่ผู้ผ่าน
เข้ารอบนี้เป็น 6 ทีม ทีมละ 4 คน เพื่อ
คัดให้เหลือ 4 คนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ในวันที่ 16 สิงหาคมท่ีจังหวัดระยอง 
พรอ้มกนัน้ีจะมกีารประกาศผู้ชนะเลิศ
ประเภททีมด้วย

“เราเล็งเห็นว่านอกเหนือจาก
การแข่งขันเพื่อเฟ้นหานักขับท่ีดีท่ีสุด

แล้ว เรายังต้องการให้พนักงานขับรถ
ท่ีผ่านเข้าสู่รอบลึกๆ สามารถท�างาน
กันเป็นทีมด้วย เราจึงเห็นว่ารางวัล
ประเภททีมน้ันจะเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เข้ารว่มแข่งขันมปีระสบการณใ์นการ
ท�างานเป็นทีมด้วย” มร.มิเชลกล่าว

ส� า ห รั บ ผู้ ช น ะ ใ น ส น า ม
ประเทศไทย จะได้รับรางวัลทั้งสิ้น 
400,000 บาท ประกอบด้วยรางวัล
เงินสด 50,000 บาท พร้อมสิทธิ์เป็น
ตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน Volvo 
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ณ ประเทศสวเีดน จ�านวน 2 คน มลูคา่ 
200,000 บาท ส่วนบริษัทที่ส่งผู้เข้า
แข่งขัน จะได้รับ Voucher อะไหล่
มูลค่า 150,000 บาท

ส�าหรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ผู ้แข่งขันได้รับเงินรางวัล  
มูลค่า 30,000 บาท บริษัทผู้แข่งขัน
จะได้รับ Voucher อะไหล่มูลค่า 
50,000 บาท รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 
2  ผู ้ แข ่ งขันรับ เงินรางวัลมูลค ่า 
10,000 บาท บริษัทผู้แข่งขันจะได้รับ 
Voucher อะไหล่ มูลค่า 30,000 บาท 
โดยผู้เข้าแข่งขันท่ีสามารถเข้าสู่รอบ
คัดเลือกจ�านวน 24 บริษัท จะได้รับ
รางวัลน�้ามันเครื่อง 120 ลิตร มูลค่า 
15,000 บาท



  พิสูจน์กับประสิทธิภาพให้เห็นกันจะๆ โดยผู้ใช้จริง!

    บริษัทดวงใจแม่ขนส่ง เป็นหนึ่งใน
บรษิทัทีท่�ำธรุกจิขนส่งเกีย่วข้องกบักำรขนส่ง
พืชผลทำงกำรเกษตรให้กับตลำดศรีเมือง 
อ.เมือง จ.รำชบุรี มำเป็นระยะเวลำยำวนำน 
เส้นทำงที่ใช้ในกำรขนส่งสินค้ำคือ ระหว่ำง 
จ.รำชบรุ-ี จ.สรุำษฎ์ธำน ีซึง่ขึน้ชือ่ว่ำเป็นเส้น
ทำงทีท่รหดและสมบุกสมบนัมำกทีสุ่ดเส้นทำง
หนึ่งของไทย ทั้งเรื่องของน�้ำหนักบรรทุก, 
ระยะทำงทีใ่ช้ในกำรขนส่งต่อเทีย่ว (ไม่ต�ำ่กว่ำ 
700 กิโลเมตร/เที่ยว/วัน, เฉลี่ยเดือนละ 10 
เที่ยว/เดือน/วัน)  รวมถึงควำมเร็วที่ใช้วิ่ง 
 ปัจจุบัน นำยสมเกียรติ โพธิพัฒน์ 
เจ้ำของบริษัทดวงใจแม่ขนส่ง มีรถบรรทุก
ขนาด 6 ล้อ ติดยางเรเดียลขนาด 9.5R17.5 
จ�านวนทัง้สิน้ 14 คนั ด้วยลกัษณะการใช้งานดงั
กล่าวจึงได้ร่วมกับบริดจสโตนท�าการทดสอบ
ประสทิธภิาพ  ยางบรดิจสโตน 9.5R17.5 R156 
HD ในทุกต�าแหน่งล้อ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยางรถ
บรรทุกตัวใหม่ของทางบริษัทฯที่ได้รับการ
ออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน  
จากบริดจสโตนประเทศญี่ปุ่น ว่ายางกลางตัว
ใหม่นี้จะไม่ท�าให้ผู้ใช้งานผิดหวังอย่างแน่นอน 

ทั้งในเรื่องการยึดเกาะถนน ขณะเลี้ยวโค้ง        
การแบกรบัน�า้หนกั ไม่พบปัญหาเรือ่งความร้อน 
และยังสามารถวิ่งท�าความเร็วได้ดีอีกด้วย 
นอกจากประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์จาก
การใช ้จริงแล ้ว โครงสร ้างของยางยังถูก
ออกแบบให้มีความทนทาน ขอบยางมีความ
แขง็แกร่ง เพิม่โอกาสในการน�ากลบัมาหล่อดอก 
รวมถงึลดปัญหาการบาดต�าและฉกีบิน่และการ
สึกผิดปกติได้ดีอีกด้วย

     ลกัษณะการว่ิงและการบรรทกุ
ของบรษิทัดวงใจแมข่นสง่
 บริษัทดวงใจแม่ขนส่ง บรรทุกพืชผล
ทางการเกษตร น�า้หนกับรรทกุประมาณ 15-20 
ตัน ปกติใช้ความเร็วเฉลี่ยในการวิ่งประมาณ 
90-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เส้นทางการขนส่ง
ระหว่างจ.ราชบุรีไปยังจังหวัดต่างๆในภาคใต้ 
ได้แก่ จ.กระบี่-จ.ตรัง-จ.สุราษฏร์ธานี  โดยวิ่ง
ประมาณ 8 เที่ยว(ไป-กลับ)ต่อเดือน หรือ
ประมาณเกือบ 10,000 กิโลเมตร/เดือน/คัน
และระยะเวลาการใช้งานประมาณ 1 ปีจึงจะ
ท�าการเปลี่ยนยางเส้นต่อไป  

     พิสจูนจ์ากการใชจ้รงิกบัยาง          
บรดิจสโตน 9.5R17.5 R156 
HD
 หลังจากการทดสอบใช้จริงกับยาง 
บริดจสโตน 9.5R17.5 R156 HD ผลรับกับ
ประสทิธภิาพทีไ่ด้คอื ยางยดึเกาะถนนได้ดเียีย่ม
ทั้งในขณะเข้าโค้ง และขณะถนนเปียกสามารถ
ใช้ความเร็วได้มากกว่ายางทั่วไป จึงท�าให้ผู้ใช้
สามารถท�าเวลาให้ถงึทีห่มายได้เรว็ขึน้โดยทีย่าง
ไม่เกดิปัญหาในเรือ่งความร้อน ซึง่โดยปกตแิล้ว
ด้วยระยะทางที่วิ่งของบริษัทดวงใจแม่ขนส่ง

ค่อนข้างไกลและต้องแข่งกับเวลาเพ่ือรักษา
ความสดใหม่ของพืชผักและผลไม้ก่อนส่งถึงมือ
ลูกค้า ซึ่งปัญหาที่พบในยางที่ใช้อยู่ก่อนหน้านี้ 
คือ ยางมีปัญหาร้อนเร็วเมื่อวิ่งไปได้ระยะหนึ่ง
ท�าให้มีโอกาสเกิดปัญหาหน้ายางบวมล่อนได้
ง ่าย แต่เ ม่ือได ้ใช ้ทดลองยางบริดจสโตน 
9.5R17.5 R156 HD แล้ว สามารถแก้ไขปัญหา
ในจุดนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ คุณสมเกียรติ 
ยังกล่าวกับเราอีกด้วยว่า เหตุผลที่ท�าให้ตน
ประทบัใจในยางตวัใหม่นีคื้อ ความสามารถตอบ
โจทย์ด้านความคุ้มค่าเรี่องการประหยัดน�้ามัน 
ซึง่ช่วยลดต้นทนุในธุรกจิจนได้มากกว่า 56,000-
70,000 บาท/เดอืน ช่วยสร้างความได้เปรยีบใน
ธุรกิจของบริษัทดวงใจแม่ขนส่งให้แข็งแกร่ง
อย่างแท้จริง
 ผูส้นใจสามารถพสิจูน์ใช้จรงิได้แล้ววัน
นีท้ีต่วัแทนจ�าหน่าย ยางบรดิจสโตนทัว่ประเทศ 
หรือ Call Center  02-636-1555 
      
 

นายสมเกียรติ โพธิพัฒน์

บรรทุกหนัก
ใชค้วามเรว็ไดม้ากข้ึน
ทนความร้อน
ทนต่อการบาดตำาและการ
สึก
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บริษัท ไทยบริดจสโตน 
จ�ากัด และ บริษัท บริดจสโตน
เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ประกาศแต่งตั้ง มร. โทมิโอะ 
ฟุกุสุมิ  ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ
ผู้จัดการ แทน มร.ชินอิจิ ซาโตะ 
ซึ่งจะด�ารงต�าแหน่งประธาน 
บรษิทั บรดิจสโตน เอเชยี แปซฟิกิ 
จ�ากัด ประเทศสิงคโปร์ โดยจะมี
ผลต้ังแต่ วันท่ี 8 พฤษภาคม 
เป็นต้นไป

ก่อนหน้านี้  มร. โทมิโอะ 
ฟุกุสุมิ  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท  บริดจสโตน  
ประเทศอินเดีย ท้ังน้ี ส�าหรับ
ประ เทศไทยท่ าน เคยด� า รง
ต� า แ ห น่ ง ผู้ อ� า น ว ย ก า ร ฝ่ า ย
ขาย บริษัท ไทยบริดจสโตน 

จ�ากัด และผู้อ�านวยการฝ่ายการ
ตลาด บริษัท บริดจสโตนเซลส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ในระหว่าง
ปี  2548-2551 

นั บ เ ป็ น เ กี ย ร ติ แ ล ะ 
โอกาสอันดียิ่ งส�าหรับบริดจ 
สโตน ประเทศไทย ที่จะได้
ร่วมงานกับผู้บริหารท่ีมีความ
สามารถ  มากด้วยประสบการณ์
และความทุ่ม เท ซึ่ งท่านจะ 
ม า เ ป็ น หั ว เ รื อ ใ ห ญ่ ใ น ก า ร
ขับเคลื่อน สร้างความเติบโต
ร่วมกัน ระหว่างองค์กร ลูกค้า 
และพันธมิตรทางธุรกิจ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
อย่างบูรณาการ เพื่อครองความ
เป็นที่หนึ่งในตลาดยางรถยนต์
ตลอดไป

บริดจสโตน
แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

มร.โทมิโอะ ฟุกุสุมิ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จ�ากัด และ 
บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ดร.คุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวง
พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ
ศึกษาการใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสม
ของไบโอดีเซล ในอัตราส่วนร้อยละ 20 ในรถ
บรรทุกขนาดใหญ่ โดยวิธีการทดสอบภาค
สนาม” ที่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) โดย 
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. ร่วมกับ 
กรมธรุกจิพลงังาน จดัขึน้เพือ่วจิยัการใช้น�า้มนั
ดีเซล บี 20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในขณะที่ บริษัท 
พัสดุภัณฑ์ไทย จ�ากัด และ บริษัท แอปป้า 
ฟอร์เวดิเดอร์ จ�ากดั สนบัสนนุรถบรรทกุขนาด
ใหญ่ บรษิทัละ 6 คนั เพือ่วิง่ทดสอบใช้งานจรงิ 
และ บริษัท Volvo Group (Thailand) 
สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคในการประเมินผล

ช้ินส่วนของเครื่องยนต์ภายหลังการใช้งาน
ส�าหรบัรถบรรทกุ Volvo ทัง้นีข้้อมลูผลการวจิยั
ของโครงการฯ ปตท. จะน�ามาพิจารณาใช้ใน 
การวางแผนก�าหนดแนวนโยบายการใช้
เชื้ อ เพลิงทดแทนของประเทศ ให ้ เกิด
ประสทิธภิาพสงูสดุต่อไป ในโอกาสนี ้ดร.ครุจุติ 
นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อม
ด้วย คุณสมนึก บ�ารุงสาลี อธิบดีกรมธุรกิจ 
พลังงาน คุณวิจิตร แตงน้อย ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี 
ปตท. ร่วมกนัปล่อยขบวนรถบรรทกุขนาดใหญ่ 
ที่เข้าร่วมทดสอบจริงในภาคสนาม รวมระยะ
ทาง 100,000 กโิลเมตร เพือ่เปน็การยนืยนัผล
การใช ้งานจริง ณ คลังน�้ามัน ล�าลูกกา 
อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี

ปตท. เปิดโครงการเพื่อการวิจัยน�้ามันดีเซล บี20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่



th

เพื่อไม่ให้ธุรกิจของท่านประสบปัญหาในการดูแลบำารุงรักษารถบรรทุก  

ฮีโน่ ขอเสนอทางออก คือ สัญญาซ่อมบ�ารุง โปรแกรมสำาหรับบำารุงรักษา

รถบรรทุกฮีโน่แบบใหม่ ที่จะทำาให้ท่านสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและมีความสะดวกสบาย

ไปพร้อมๆ กัน 

สัญญาซ่อมบ�ารุง  

สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของท่านตลอด 5 ปี จ่ายน้อย มั่นใจ ก�าไรสูงสุด 

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด  สมุทรปราการ 02-784-5199
บริษัท ปทุมธานีตังคะกาญจน์ จ�ากัด  ปทุมธานี  02-516-8905-9
บริษัท นิวแมน จ�ากัด   ปทุมธานี 02-516-5050-7
บริษัท นิวแมน จ�ากัด (สาขารัชดา)  กรุงเทพฯ 02-939-5500
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จ�ากัด  สมุทรปราการ 02-312-5555
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จ�ากัด (สาขาวิภาวดี) กรุงเทพฯ 02-272-2081
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จ�ากัด (สาขาบางบัวทอง) นนทบุรี 02-191-7071-5
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จ�ากัด (สาขาพระราม2) สมุทรสาคร 034-441-555
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จ�ากัด (สาขาเมืองทองธานี) นนทบุรี 02-960-0960
บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จ�ากัด  สมุทรสาคร 02-895-5240-5
บริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ�ากัด  สมุทรปราการ 02-703-1022-9
บริษัท ซุ่นหลี เทพารักษ์ จ�ากัด  สมุทรปราการ 02-752-5100
บริษัท ชัยรัชกิจสมุทรสงคราม จ�ากัด  สมุทรสงคราม 034-713-900-4
บริษัท สหพัฒนพันธ์ จ�ากัด  นครปฐม 034-254-035-8
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐม  นครปฐม 034-254-272
บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จ�ากัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา)พระนครศรีอยุธยา 035-200-988-90
บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จ�ากัด  พระนครศรีอยุธยา 035-257005-006

ภาคกลาง    
บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จ�ากัด   ลพบุรี 036-785-334-7
บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จ�ากัด (สาขาอ่างทอง) อ่างทอง 035-850-700-2
บริษัท ไทยรุ่งเรืองสระบุรีธุรกิจ จ�ากัด    สระบุรี   036-329-300-2
บริษัท ไทยรุ่งเรืองสระบุรีธุรกิจ จ�ากัด (สาขาสระบุรี) สระบุรี 036-223-423-4
บริษัท หลักเมืองถาวรมอเตอร์เซลส์ จ�ากัด  สุพรรณบุรี 035-523-401-3
บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จ�ากัด  กาญจนบุรี 034-636-392-5
บริษัท นิวแมน จ�ากัด (สาขาสิงห์บุรี)  สิงห์บุรี 036-813-647-9
บริษัท ชัยรัชการ จ�ากัด  เพชรบุรี 032-425-925
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จ�ากัด (สาขาราชบุรี) ราชบุรี 032-316-900-2

ภาคตะวันออก    
บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลส์ จ�ากัด  ชลบุรี 038-382-565,  
    038-381-103

บริษัท สุเทพมอเตอร์เซลส์  1993 จ�ากัด  ระยอง 038-873-817-20
บริษัท นิวแมน จ�ากัด (สาขาจันทบุรี)  จันทบุรี 039-339-538-41
บริษัท นิวแมน จ�ากัด (สาขาชลบุรี)  ชลบุรี 038-263-671-3
บริษัท นิวแมน จ�ากัด (สาขาฉะเชิงเทรา)  ฉะเชิงเทรา 038-553-500
บริษัท นิวแมน จ�ากัด (สาขาบ่อวิน)  ชลบุรี 038-350-043-45
บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (สาขาชลบุรี) ชลบุรี   02-784-5272, 
    038-213-783
ภาคเหนือ    
บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จ�ากัด  นครสวรรค์ 056-221-771
บริษัท นิวแมน จ�ากัด (สาขาสุโขทัย)  สุโขทัย 055-620-740-1
บริษัท นิวแมน จ�ากัด (สาขาก�าแพงเพชร)  ก�าแพงเพชร 055-799-534-5
บริษัท นิวแมน จ�ากัด (สาขาตาก)  ตาก 055-801-609-10
บริษัท อลีนกิจสยาม จ�ากัด  เพชรบูรณ์ 056-771-066-8
บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จ�ากัด  พิษณุโลก 055-289-000
บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จ�ากัด (สาขาอุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์ 055-817-826
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จ�ากัด (สาขาเชียงใหม่) เชียงใหม่ 053-248-464
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด  เชียงแสงล�าปาง ล�าปาง 054-352-271-2
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด  เชียงแสงล�าปาง (สาขาแพร่) แพร่ 054-650-745-7
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด  เชียงแสงล�าปาง (สาขาน่าน ) น่าน 054-711-833
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด  เชียงแสงล�าปาง (สาขาเถิน ) ล�าปาง 054-244-172-3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
บริษัท ราชสีมาเทพนคร จ�ากัด  นครราชสีมา 044-296-304-12
บริษัท ราชสีมาเทพนคร จ�ากัด (สาขาปากช่อง) นครราชสีมา 044-328-888 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อุดร ช. ทว ี  อุดรธานี 042-340-400-4
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อุดร ช. ทวี (สาขาเลย)  เลย 042-833-090-1
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อุดร ช. ทวี (สาขาหนองคาย) หนองคาย 042-990-699-700
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อุดร ช. ทวี (สาขาหนองบัวล�าภู) หนองบัวล�าภู 042-378-051-2
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อุดร ช. ทวี (สาขากาฬสินธุ์) กาฬสินธุ์ 043-891-800-1
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เจริญศรีเซลส ์ สกลนคร 042-714-240-3
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เจริญศรีเซลส์ (สาขานครพนม) นครพนม 042-522-857
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เจริญศรีเซลส์ (สาขาสว่างแดนดิน) สกลนคร 042-737-377

บริษัท เมืองทองมอเตอร์ร้อยเอ็ด จ�ากัด ร้อยเอ็ด 043-512-192-6
บริษัท อุบลเมืองทอง จ�ากัด อุบลราชธานี 045-475555-62
บริษัท อุบลเมืองทอง จ�ากัด อ�านาจเจริญ 045-270-700-1
(สาขาอ�านาจเจริญ)
บริษัท อุบลเมืองทอง จ�ากัด (สาขายโสธร) ยโสธร 045-711-818-9
บริษัท รวมทวีขอนแก่น จ�ากัด ขอนแก่น 043-333-525-32
บริษัท รวมทวีขอนแก่น จ�ากัด (สาขาชุมแพ) ขอนแก่น 043-311-488
บริษัท ชัยภูมิฮีโน่มอเตอร์เซลส์ จ�ากัด ชัยภูมิ 044-834-065-6
บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จ�ากัด นครราชสีมา 044-352-401-5
บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จ�ากัด (สาขาสุรินทร์) สุรินทร์ 044-713-921-2
บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จ�ากัด (สาขาบุรีรัมย์) บุรีรัมย์ 044-690-197-9
บริษัท ฮีโน่มหาสารคาม จ�ากัด มหาสารคาม 043-777-840
บริษัท พงษ์ภาคภูมิ จ�ากัด มหาสารคาม 043-777-840

ภาคใต้    
บริษัท ชัยรัชกิจหัวหินมอเตอร์เซลส์ จ�ากัด ประจวบคีรีขันธ์ 032-544-590-1
บริษัท ชัยรัชการ จ�ากัด สาขาชุมพร ชุมพร 077-576-100-3
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ทรงพรเจริญการเกษตร สุราษฎร์ธานี 077-200-755-9
และจักรกล
บริษัท ทรงพรเจริญ(ฮีโน่สุราษฎร์ธานี) จ�ากัด สุราษฏร์ธานี 077-951-555-9
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ทักษิณยนตรการ (นคร) นครศรีธรรมราช 075-420-603-4
บริษัท ฮีโน่ตรัง จ�ากัด  ตรัง 075-217-044-6
บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จ�ากัด ภูเก็ต 076-261-083-4
บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จ�ากัด (สาขากระบี่) กระบี่ 075-619-206
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ลีมอเตอร์เซลส์ สงขลา 074-364-078-80
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล ปัตตานี 073-319-170-4
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล ยะลา 073-241-534-5
(สาขายะลา)
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล  สตูล 074-731-088
(สาขาสตูล)
บริษัท ทักษิณยนตรการหาดใหญ่ จ�ากัด สงขลา 074-457-802-7
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สแกนเนียปรับแผนกลยุทธ์
รับมือผลกระทบจากเศรษฐกิจและการเมือง

จากสถานการณก์ารเมอืงทีย่งัไมม่ี
ความแนน่อน คา่ยรถบรรทกุปรบั
ตัวรับตลาดชะลอตัว สแกนเนีย 

ปรับเป้าลง 30% ตามสภาพตลาดรวม 
ยันไม่ลดความส�าคัญการลงทุนและการ
ตลาดในประเทศไทย เร่งปรับกลยุทธ์ 
360 องศา ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
มากขึ้น คาดตลาดจะดีขึ้นหากการเมือง
คลี่คลาย เชื่อมั่นไทยยังมีศักยภาพใน
การเป็นศูนย์กลางการขนส่งส�าคัญของ
อาเซยีน และยงัมโีอกาสเตบิโตไดอ้กีมาก

  นายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้จัดการ
ประจ�าประเทศไทย บริษัท สแกนเนีย 

สยาม จ�ากัด เปิดเผยถึงสถานการณ์
ตลาดรถบรรทุกขณะนี้ว่า ต้องยอมรับว่า
ตลาดรวมของรถบรรทุกมีการชะลอตัว
ลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 56 ตลาด
รวมรถบรรทุกทั้งหมดอยู่ที่ 31,000 คัน 
แต่ในปี 57 คาดว่ายอดจ�าหน่ายรวมรถ
บรรทุกทั้งหมดจะลดลงประมาณ 30% 
หรือประมาณ 22,000-25,000 คัน ทั้งนี้
จากปัจจัยความไม่แน่นอนด้านการเมือง
และโครงการต่างๆ ของภาครัฐที่ยังไม่
สามารถด�าเนินการได้อย่างเต็มที่ รวมถึง
เกิดการชะลอการลงทุนของภาคเอกชน
ท�าให้ค�าส่ังซื้อรถบรรทุกใหม่มีการชะลอ

ตามไปด้วย จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
ท�าให้ค่ ายรถต่างต้องปรับตัว  โดย
เบือ้งตน้ สแกนเนยีไดม้กีารปรบัประมาณ
การยอดขายรถบรรทุกในปี 57 ลง 30% 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของตลาด ส�าหรับตลาดรถโดยสารนั้นมี
ผลกระทบนอ้ยกวา่ ซึง่ยอดรวมของตลาด
รถโดยสารในปี 56 นั้น อยู่ที่ประมาณ 
1,438 คัน ส่วนปี 57 คาดว่าจะลดลง 
ประมาณ 10% หรืออยู่ที่ประมาณ 
1,400 คัน โดยสแกนเนีย ตั้งเป้ายอด
จ�าหน่ายรถโดยสารในปี 57 เพิ่มขึ้น 10% 
จากป ี56 ทัง้นีเ้นือ่งจากกลุม่ผู้ประกอบการ
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รถโดยสาร เริ่มหันมาให้ความส�าคัญเรื่อง
ความคุม้คา่และความปลอดภยัมากยิง่ขึน้ 
จงึตอ้งการรถทีม่ศีกัยภาพสงูในการขนสง่
และมาตรฐานสูงด้านความปลอดภัย ซึ่ง
มีในแชสซีแท้ของสแกนเนีย จึงมั่นใจว่า
จะได้ส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นจากตลาด
รวมของรถโดยสารถึงแม้ยอดรวมตลาด
จะลดลง ส่วนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภท
เครื่องยนต์สแกนเนียซ่ึงประกอบไปด้วย 
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์เรือ และ
เครื่องยนต์อุตสาหกรรม ก็เป็นตลาด
ใหม่ท่ีมีศักยภาพและมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง มั่นใจว่าหลังจากมีการแนะน�า
ผลิตภัณฑ์กับกลุ่มลูกค้าและด�าเนินการ
รุกตลาดอย่างเต็มที่แล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องยนต์ของสแกนเนียจะได้รับความ
ไว้วางใจและต้องการของตลาดอย่าง
แน่นอน

ส่ ว น เ ร่ื อ ง ข อ ง ก า ร ล ง ทุ น ใ น
ประเทศไทยนัน้ สแกนเนยียนืยนัไมม่กีาร
เปลี่ยนแปลงหรือปรับลดการลงทุน โดย
เฉพาะแผนการขยายศูนย์บริการไปยัง
จงัหวัดส�าคญัในแตล่ะภมูภิาคทัว่ประเทศ 
ยงัคงด�าเนนิการ ซึง่อกี 3 ศนูยบ์รกิารตาม
แผนในปีนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้น
ปีหน้า และยังคงยึดแผนเดิมที่วางไว้ คือ 

16 : 16 (เปิดศูนย์บริการให้ครบ 16 ศูนย์
บริการ ภายในปี 2016) ขณะเดียวกันก็มี
การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พร้อมรองรับ
กับศูนย์บริการใหม่ที่จะเกิดขึ้น

ด้านกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์นั้น 
สแกนเนีย ได้ปรับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
รถบรรทุกรุ่นใหม่ ให้มีคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับความจ�าเป็นต่อการใช้งาน
ของลูกค้ามากขึ้น แต่ยังคงรักษาความ
เป็นพรีเมี่ยมในตัวผลิตภัณฑ์ พร้อมมี
การอ�านวยความสะดวกทางด้านการเงิน
และการประกันภัยแก่ลูกค้า ท�าให้การ
เป็นเจ้าของรถสแกนเนียท�าได้ง่ายขึ้น 
ส่วนงานบริการด้านการซ่อมแซมและ 
บ�ารุงรักษารถนั้น สแกนเนียได้ช่วย
ผู้ประกอบการในการลดความกังวล ด้วย
สัญญาบริการซ่อมบ�ารุง หรือ Contract 
Service ซึ่งช่วยวางแผนการใช้จ่าย
ด้านบ�ารุงรักษาและดูแลรถให้พร้อม
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพจากทีมช่าง
ผูเ้ชีย่วชาญของสแกนเนยี รวมถงึมหีนว่ย
รถบริการช่วยเหลือฉุกเฉินที่พร้อมให้
บริการตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยให้รถของ
ลกูคา้พรอ้มวิง่งานอยา่งเตม็ประสทิธภิาพ
และสร้างผลก�าไรสูงสุดในการด�าเนิน
ธุรกิจ

  ด้านมุมมองต่อศักยภาพของ
ประเทศไทยขณะนี้ นายภูริวัทน์กล่าว
ว่า “ปัญหาความขัดแย้งน่าจะคล่ีคลาย
ไปในระดับหนึ่ง ท�าให้เริ่มเห็นสัญญาณ
ที่เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการขับเคลื่อนได้ 
มากขึ้น รวมถึงโครงการต่างๆ ของ
ภาครัฐ ก็น่ าจะมีความคืบหน้าและ
สามารถด�าเนินการได้เป็นปกติ ซึ่งจะ
ท�าให้ไทยสามารถฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว 
วันนี้ เรายังมองว่าประเทศไทยยังไม่
ได้เสียโอกาสในการเป็นจุดศูนย์กลาง
การขนส่งของอาเซียนไป เรา ยังมี
ศักยภาพในการเป็นจุดยุทธศาสตร์
การขนส่งที่ดีและส�าคัญท่ีสุดจุดหน่ึงของ
ภูมิภาคน้ี ด้วยสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
การเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคม และ 
ความพร้อมในการพัฒนาความเจริญ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในประเทศ
และเชื่อมต่อกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจใน
กลุม่ของการขนสง่และโลจสิตกิสข์องไทย
และภมูภิาคนีม้กีารเตบิโต และจะสง่ผลด ี
ต่อตลาดรถขนส่งและรถโดยสารให้มี
การเติบโตเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน”



Asian Trucker 16

Logistics

เพ็ญศิริ ขัดมะโน 
ผู้หญิงเก่งแห่ง ซี.ที.ปิโตรแอนด์ทรานส์

“เราเปน็ผูห้ญงิ เราภมูใิจทีเ่ราปกครองคนขบัรถทีเ่ป็นผู้ชาย
ได้โดยไม่มีปัญหา แรกๆ พี่ไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับรถใหญ่ 
เราต้องลงไปคลุกคลีกับเขา สอบถาม หาข้อมูลจนเข้าใจ 
ถามทุกอย่าง อะไหล่ต่างๆ แรกเริ่มซื้อที่เดียว หลังๆ เรา
เปรยีบเทยีบขอ้มลูอะไหล ่ดวูา่ของอะไรด ีคุม้คา่ เราเลอืกได ้
ประสบการณ์ที่เราทำามันก็สอนเรา”
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โ
ลกของรถหัวลากขนาดใหญ่ ย่ิงเป็นรถหัวลากน�้ามัน ใน
ความรู้สึกของเรามันคือโลกบนท้องถนนของผู้ชาย ยิ่งไป
กว่าน้ันยังเก่ียวข้องกับการค้าชายแดน การค้าน�้ามันข้าม

ประเทศ ยิง่ท�าให้เราคดิว่าอย่างไรเสยีนีเ่ป็นธรุกจิในแบบทีผู่ช้าย
ชืน่ชอบ แต่เมือ่เราเดนิทางมาถงึบรษิทั ซ.ีท.ีปิโตรแอนด์ทรานส์ 
จ�ากัด ได้พบกับผู้บริหารคนส�าคัญที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จ 
คุณเพ็ญศิริ ขัดมะโน มุมมองของเราก็ถูกจัดระเบียบเสียใหม่

บนเส้นทางสายมอเตอร์เวย์ ศรีราชา ชลบุรี แยกมุ่งตรง
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ห่างจาก
ทางหลวงสายหลักมาไม่ไกล บนท่ีดินผืนใหญ่ภายในเป็นลาน
ปูนกว้างจอดไว้ด้วยรถหัวลาก Scania และท้ายลาก Tank 
ส�าหรับบรรจุน�้ามัน คือที่ตั้งของ บริษัท ซี.ที.ปิโตรแอนด์ทรานส์ 
ธุรกิจค้าและขนส่งน�้ามัน

“พี่ท�าการค้าชายแดนมาตั้งแต่เมื่อ 20 ปีแล้วนะ 
ค้าน�้ามันนี่เริ่มกับ TPI ตอนนั้นเราส่งออกไปพม่าทางท่าขี้เหล็ก 
สมัยนั้นยังไม่มีรถของตัวเอง เราใช้รถของคนอื่นขนส่งให้เรา” 
คุณเพ็ญศิริ หนึ่งในผู้บริหารของ บริษัท ซี.ที.ปิโตรแอนด์ทรานส์ 
เล่าย้อนความให้ฟังถึงท่ีมาท่ีไปของบริษัทฯ ให้ฟัง ทุกวันนี้รถ
หัวลากทังหมด 51 คันขับเคลื่อนให้ธุรกิจของ ซี.ที.ปิโตรแอนด์
ทรานส์ ให้เติบโต 

6 ปีมาแล้วที่ ซี.ที.ปิโตรแอนด์ทรานส์ ตัดสินใจที่จะไม่
ใช้รถของคนอื่นขนส่งให้ เน่ืองจากเผชิญกับปัญหาท่ีแก้ไม่ตก
โดยเฉพาะปัญหาขโมยน�า้มนั เพือ่ทีจ่ะได้จดัการกบัปัญหาต่างๆ 
ได้ พร้อมไปกับการเรียนรู้ คุณเพ็ญศิริกับสามีซึ่งเป็นเจ้าของ
ธรุกจิจงึตดัสนิใจทีจ่ะท�าเอง เธอบอกว่าถอืเป็นการกล้าตดัสนิใจ
เสี่ยงครั้งส�าคัญครั้งหนึ่งของบริษัท “ตอนนั้นออก Hino มา 
15 คัน ถามว่าเล็กไหมก็ไม่เล็กนะกับการเริ่มต้นกับรถหัวลาก 
น�้ามัน 15 คัน แต่กับรถญี่ปุ ่นพอใช้ไปเรารู ้สึกว่ากับสภาพ
เส้นทางท่ีเราขนส่งน�้ามัน รถญี่ปุ่นมันไม่เหมาะ ก็เลยเปลี่ยน
มาใช้ Scania” 

ธุรกิจขนส่งน�้ามัน ยานพาหนะที่น�ามาใช้ด�าเนินการ
ถอืได้ว่ามคีวามส�าคญั เส้นทางขนส่งน�า้มนัของ ซ.ีท.ีปิโตรแอนด์
ทรานส์ เส้นทางหลักวิ่งจากประเทศไทยข้ามแดนไปยังลาวที่
ด่านเชียงของ ก่อนมุ่งตรงสู่ชายแดนลาว-จีน ที่บ่อเต็น ซ่ึง
คณุเพญ็ศริ ิบอกว่าเป็นเส้นทางทีข่บัยาก ส�าหรบัคนทีไ่ม่ช�านาญ
ทางแล้วถือเป็นเรื่องล�าบาก ทั้งขึ้นเขา เต็มไปด้วยโค้ง อีกทั้งยัง

ทรงยศ กมลทวิกุล เรื่อง / ภาพ
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เป็นโค้งสั้นๆ ด้วยเหตุนี้คุณภาพของรถ
ต้องดีเพื่อสามารถวิ่งบนเส้นทางที่มี
ความท้าทายได้ อีกทั้งสิ่งที่ขนส่งคือ
น�้ามันซึ่งมีทั้งมูลค่าและต้องมีความ
ระมัดระวังสูง ก่อนที่จะตัดสินใจซ้ือ 
Scania คณุเพญ็ศริหิาข้อมลูเกีย่วกบัรถ
หวัลากหลายแบรนด์ รวมทัง้บนิไปดงูาน 
Scania ที่สวีเดน ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ 
Scania เข้ามาประจ�าการเป็นพาหนะ
ขนส่งหลักของ ซี.ที.ปิโตรแอนด์ทรานส์  
ตัง้แต่รุน่ 380 ซึง่เป็น Scania รุน่แรกของ 
ซี.ที.ปิโตรแอนด์ทรานส์ จนถึงปัจจุบัน 
Scania 410 รุ่นใหม่เข้ามาประจ�าการ
เป็นที่เรียบร้อย “Scania 410 ใหม่ที่เรา
ใช้อยู่เรื่องความปลอดภัยดีมากส�าหรับ 
การขนส ่งน�้ ามัน  มี ระบบกันโคลง
กันคว�่าส�าหรับรถน�้ามัน โดยเฉพาะ 
ระบบ Retarder ในรุ่น 410 เวลาขึ้น
ลงเขาให้ความปลอดภัยสูง คนขับชอบ
มาก ในส่วนของท้ายที่เป็น Tank พี่ยัง
ติดตั้งระบบ Safety เบรกเพิ่มเข้าไปอีก
เราลงทุนเรื่องความปลอดภัยเต็มที่
ส�าหรับรถของเรา”

ปลายทางการขนส่งที่ชายแดน
ลาว-จนี ซ.ีท.ีปิโตรแอนด์ทรานส์ ได้สร้าง 
Tank ขนาดใหญ่ขึ้นส�าหรับพักน�้ามัน 
“ตอนนี้เรามี Tank ของเราเองสร้างอยู่ที่่
บ่อเต็น ความจุประมาณ 6-7 ล้านลิตร 
รถของเราเมื่อถึงปลายทางจะเทน�้ามัน
ลง Tank เราจะไม่มีการถ่ายจากรถสู่รถ 

ของเราเข้า Tank ก่อน อยู ่ชายแดน
จีน-ลาว ตรงที่เราอยู ่เรียกว่านาเตย 
จากนั้นจะมีรถจีนมารับไปอีกที” โดย
ป ร ะ ม า ณ จ� า น ว น น�้ า มั น ที่  ซี . ที .
ป ิ โตรแอนด์ทรานส ์ขนส ่งต ่อเดือน
อยู่ที่ราว 10 ล้านลิตร  80 % ถูกส่งไปที่
บ่อเต็น นอกไปจากน้ีมีท่ีระยองและ
เชียงแสน ซึ่งเป็นการส่งลงเรือน�้ามัน 
เพื่อขนส่งต่อ

ส�าหรับ ซี.ที.ปิโตรแอนด์ทรานส์ 
คุณเพ็ญศิริกล่าวว่า “เราเป็นผู ้น�ามา
ตั้งแต่แรก เมื่อก่อนเราค้าน�้ามันไป
ท่าขีเ้หลก็ พอปตท.ท�า G2G กบัทางพม่า 
เราหยุดน�้ามันไปช่วงหนึ่ง ท�าแต่เรื่อง
ของชิปปิ้ง พอเส้นทาง R3A เปิดเราก็
กลับมาท�าเรื่องน�้ามันเหมือนเดิม” 

น�้ามันท่ีเราส่งออก ซี.ที.ปิโตร
แอนด์ทรานส์ รับมาจากบริษัทเอสโซ่ 
คณุเพญ็ศริอิธบิายให้ฟังว่า “ทกุโรงกลัน่
จะปล่อยน�้ามันให้กับบริษัทที่มีตัวตน
รองรบัในต่างประเทศเท่าน้ัน การส่งออก
ต้องเป ็นโรงกลั่นส ่งออก กฎหมาย
ก�าหนดชัดเจน บริษัทที่จะเข้ามาท�า
ตรงนี้ต ้องได ้รับความเชื่อถือต ้องมี
มาตรฐานและต้องสงูด้วย โรงกลัน่ถงึจะ
ท�าธุรกิจด้วย ส�าหรับ ซี.ที.ปิโตรแอนด์
ทรานส์ เราผา่นการพสิจูน์ตรงประเดน็นี้
แล้ว การขนส่งน�้ามันระหว่างประเทศ 
รฐับาลจนีกบัลาวรบัรองเรา ผู้ซือ้มตัีวตน
ในต่างประเทศ สามารถตรวจสอบได้” 

เมื่อถามถึงคู่แข่งในธุรกิจขนส่ง
น�้ามันระหว่างประเทศแถบทางด้าน
ลาว-จีน ที่ซี .ที .ป ิโตรแอนด์ทรานส์ 
ด�าเนินการอยู่ คุณเพ็ญศิริบอกว่า “มี
น้อยประมาณ 20% การค้าขายต่าง
ประเทศมันยากนะ มีองค์ประกอบ
หลายอย่าง ต้องรู้ลู่ทางชายแดน ต้องมี
คนขับที่ดี”

สร้างคนขับอย่างไร

เมื่อพูดถึงคนขับรถซึ่งนับได้ว่าเป็น
ฟันเฟืองส�าคัญไม่แพ้รถ ซี.ที .ปิโตร
แอนด์ทรานส์ มีปัญหาเรื่องบุคลากร
ทางด้านพนักงานขับรถหรือไม่ ค�าตอบ
จากคุณเพ็ญศิริ คือ “คนขับรถของพี่
หาไม่ยากนะ คนอื่นอาจจะมีแต่พี่ไม่มี 
คนเราพื้นฐานจิตใจต้องดีนะ พี่เชื่อว่า
เราดูแลเขาได้ ถ้าความต้องการพื้นฐาน
ของเขาเรามใีห้ครบ กนิอิม่นอนหลบั เรา
ดูแลครอบครัวเขาด้วย เอามาอยู่ที่นี่ได้ 
เมื่อเขาสบายใจเขาก็ขับรถเราได้ดี เมีย
คนขับรถพีก่ร็บัเข้ามาท�างานเปน็แมบ่า้น
หมด ท่ีบริษัทเรามีแม่บ้านเยอะ ลูกก็มี
โรงเรียนแถวนี้ให้เข้าเรียน” 

ซ.ีท.ีปิโตรแอนด์ทรานส์ เน้นเป็น
พิ เศษในเรื่องของสุขภาพคนขับรถ 
ก่อนจะรับเข้าท�างานทุกคนต้องผ่าน
การตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล
มใีบตรวจสขุภาพทีถ่กูต้องมาแสดงด้วย 
คนขับของ ซี.ที.ปิโตรแอนด์ทรานส์ 
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ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากการแนะน�า
ของคนขับด้วยกัน คนขับรถขนส่ง
น�้ามันมีค่าตอบแทนที่บริษัทต้องจ่าย
ต่อเที่ยวสูงถึง 6 พันบาท (เที่ยวละ 
4 วัน) หากคนขับรถมีปัญหาเร่ือง
ความเร็วบนท้องถนน คนขับรถของ 
ซี.ที.ปิโตรแอนด์ทรานส์ ต้องรับผิด
ชอบค่าใช้จ่ายเองบริษัทจะไม่จ่ายให้ 
ที่ส�าคัญคุณเพ็ญศิริบอกว่า “เร่ืองยา
เสพติดกับโขมยน�้ามัน สองเร่ืองนี้
ส�าหรับคนขับของเราถ้าท�าเราให้
ออกเลย” ฝูงรถของ ซี.ที.ปิโตรแอนด์
ทรานส์ มีทั้งหมด 51 คัน มีคนขับรถ 
60 คน นอกไปจากนั้นยังมีส่วนของ
แผนกซ่อมบ�ารุงท่ีเป็นของตัวเอง ใน
การดูแลรักษารถส�าหรับป ัญหา
เบื้องต้นง่ายๆ 

ตอนนี้ Scania ถือเป็นก�าลัง
หลกัในการขนส่งน�า้มนัของ ซ.ีท.ีปิโตร
แอนด์ทรานส์ ทั้งรุ่น 380 และ 410 
ซี.ที.ปิโตรแอนด์ทรานส์ ยังได้สั่งซ้ือ 
Scania 410 เพิ่มอีก 15 คัน ซึ่งก�าลัง
รอส่งมอบ 

กฎหมายขนส่งมีการก�าหนด
อายุการใช้งานของรถขนส่งน�้ามันไว้
ด้วย เมือ่รถรุน่แรกทีซ่ือ้มาปลดระวาง
ไป และ Scania ที่สั่งไว้อีก 15 คันเข้า
ประจ�าการ รถทั้งหมดของ ซี.ที.ปิโตร
แอนด์ทรานส์ ก็จะเป ็น Scania 
ทั้งหมด เมื่อเราถามถึงการใช้งาน 
Scania ค�าตอบที่ได้คือ “ส�าหรับ
เส้นทางภูเขา กับการขนส่งน�้ามัน 
Scania ปลอดภัย ประหยัดน�้ามัน 
ประหยัดดูแลรักษา พวกน�้ามันเครื่อง 
น�้ามันเกียร์นี่ประหยัดกว่า อะไหล่
ระยะยาวถูกกว่า อายุการใช้งานยาว
กว่า โดยเฉพาะเส้นทางภูเขา Scania 
ไม่มปัีญหาเรือ่งเบรกร้อน รุน่ 410 เรามี
ประสบการณ์จากการใช้งานจริงแล้ว
เราจึงกล้าพูด Scania เขาดูแลเราดี 
เขาให้สทิธเิราหลายอย่าง มอีะไรกค็ยุ
กันง่าย” ส�าหรับรถ Scania คนที่จะ

มาขับ ซี.ที.ปิโตรแอนด์ทรานส์ ส่ง
เทรนที่ Scania ทุกคน

การขนส่ง การขับรถในต่างแดน

อะไรส�าคัญที่สุด 

คุณเพ็ญศิริบอกว่า “ในประเทศลาว
เราก�าชับคนขับทุกคนเลยว่าต้อง
ระมัดระวัง ถ้าเกิดอุบัติเหตุห้ามหนี
เด็ดขาด ในลาวเราต้องรับผิดชอบ 
บรษิทัจะชว่ยเตม็ที ่ขอเพยีงแตว่า่อยา่
หนี ถ้าหนี ซี.ที.ปิโตรแอนด์ทรานส์ 
เรียบร้อยเลยเราล�าบากแน่ เพราะ
ฉะนั้ น เ ราก� าชับ เลยในลาวต้อง
ระมัดระวัง ถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่าหนี 
บริษัทจะเข้าไปช่วย นิสัยการใช้รถ
ใช้ถนนต่างจากเมืองไทย รถเล็ก 
สัตว์เลี้ยง ต้องระมัดระวังสูง แต่ ซี.ที. 
ปิ โตรแอนด์ทรานส์  ก็ พิ สูจ น์ใ ห้  
รัฐบาลลาวเห็น ให้ชาวบ้านที่อยู่
สองข้างทางถนนท่ีเราใช้สัญจรว่า 
ซี.ที.ปิโตรแอนด์ทรานส์ของเรามีวินัย
ในการขับรถ เราใส่ใจให้ความส�าคัญ
เรือ่งความปลอดภยัในการใชถ้นนสงู”

หลักในการท�าการค้า

“เรามีคุณธรรม ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า 
เราปกครองลูกน้องด้วยคุณธรรม 
เราส่งเสริมให้เขาเป็นคนดี ที่นี่เรามี
สวัสดิการดี พี่ดูแลหมดท้ังครอบครัว
คนขับรถ ลูกมีโรงเรียนเข้า เมียมีงาน
ท�า ลูกค้าของพี่ตั้งแต่เริ่มต้นมายังอยู่
กับเราตลอดนะ สามสี่รายค้าขายกัน
มาตัง้แตเ่ริม่ตน้ สามพีีจ่ะดเูรือ่งตลาด 
พี่คอยสนับสนุนอยู่ข้างหลัง คอยช่วย
ดูแลตรวจเช็ค”

เมื่อ AEC เปิด

“เมื่อ AEC เปิด เราคิดว่าธุรกิจก็จะ
ขยายอกีแน่นอน พีจ่อง Scania ไว้อกี 
15 คัน ไม่ใช่แต่เราจะขนส่งน�้ามัน
อย่างเดียว เราท�าเกี่ยวกับชิปปิ้งด้าน
อื่นด ้วย นอกจากน�้ามันก็มีล�าไย

อบแห้ง” ส�าหรับการท�าธุรกิจขนส่ง
น�า้มนั คณุเพญ็ศริบิอกว่า สิง่ทีส่�าคญั
อกีอย่างนอกจากเรือ่งการบรหิารงาน
ภายในแล้ว การท�าทกุอย่างให้ถกูต้อง
ตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ส�าคัญมาก 
ท้ังกฎหมายในฝั่งไทยและกฎหมาย
ของต่างแดนท่ี ซี .ที.ป ิโตรแอนด์
ทรานส์  ข้ามไปท�าธุรกิจ

ผู้หญิงกับธุรกิจขนส่ง 

ใ น ฐ า น ะ ผู้ ห ญิ ง ที่ ท� า ง า น อ ยู่ ใ น
ว ง ล้ อ ม ข อ ง ผู้ ช า ย  คุ ณ เ พ็ ญ ศิ ริ
กล่าวถึงการท�างานของตนเองว่า 
“แฟนพี่่ค่อนข้างแข็ง พี่จะคอยอยู่
ข้างหลัง แฟนเขาสร้างกฎขึ้นมา 
พนกังานตอ้งปฏบิตัติาม เรากม็าคอย
เช็คดูว่าความผิดนั้นผิดอะไรเกิดจาก 
อะไร แก้ไขอะไรได้ไหม ให้โอกาส
ได้ไหม เขาปรับปรุงตัวได้หรือเปล่า 
เ ร า บ ริ ห า ร ลู ก น้ อ ง ที่ เ ป็ น ผู้ ช า ย
ท้ั ง ค น ขั บ ท้ั ง แ ผ น ก ช่ า ง ไ ม่ ใ ช่
เรื่องง่าย แต่ท่ีน่ีเจ้มาเมื่อไหร่ลูกน้อง
ชอบ คนขับรถจะมากินข้าวด้วยเวลา
เรามาที่นี่ เพราะปกติพี่เดินทางบ่อย
เวลาเราแวะมาตรวจงานที่นี่เขาจะรู้
เลย ตอนเยน็เดีย๋วเจต้อ้งจดัอาหารให้
กนิดว้ยกนัแลว้ ทีน่ีค่นขบัรถ 90 % ไม่
ไปไหนอยูก่บัเรามาตลอด 6 ปเีรามรีถ 
51 คัน หัวใจหลักที่ท�าให้เราประสบ
ความส�าเร็จหน่ึงในน้ัน คือ บริหาร
คนขับรถอย่างมีประสิทธิภาพ”

“เราเป็นผู้หญิง เราภูมิใจที่
เราปกครองคนขับรถที่เป็นผู้ชายได้ 
โดยไม่มีปัญหา แรกๆ พี่ไม่รู้เรื่องเลย
เกีย่วกบัรถใหญ ่เราตอ้งลงไปคลกุคลี
กับเขา สอบถาม หาข้อมูลจนเข้าใจ 
ถามทุกอย่าง อะไหล่ต่างๆ แรกเริ่ม
ซื้อที่เดียว หลังๆ เราเปรียบเทียบ
ข้อมูลอะไหล่ ดูว่าของอะไรดี คุ้มค่า 
เราเลือกได้ ประสบการณ์ที่เราทำา
มันสอนเรา”
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Middle East Road Network

หลังจากที่ เราขับตะลุยตามเส้นทาง ARN จาก
กัวลาลัมเปอร์ มากรุงเทพฯ เลยไปลาว ฮานอย และ
เซิินเจิ้น Asian Trucker ได้รับโอกาสสุดพิเศษในการ
ต่อยอดการเดินทางสู่ MERN หรือ Middle East 
Road Network ดว้ยยานพาหนะหลากหลายรปูแบบ
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หนึ่งในความยอดเย่ียมของแนวทาง
ของ TNT Express กค็อืความสม�า่เสมอ
ในการจัดส่งบริการ “คุณจะสังเกตเห็น
ได้ว่า มหีลายสิง่หลายอย่างทีไ่ด้รบัการ
ดแูลไม่แตกต่างไปจากตอนทีเ่ราขบัอยู่
บนเส้น ARN” David Stenberg ผู้เป็น 
Director International Road Network 
& Freight Management,  Global 
Networks & Operations กล่าว การได้
เดินทางไปบนเส้นทาง ARN ท�าให้เรา
ได้มาซึ่งมุมมองอันมีค่ามากมาย เรา
อาจจะไม่ต้องมานัง่เล่าให้คณุฟังอกีว่า
อะไรๆ ในตะวันออกกลางเป็นอย่างไร 
เพราะมันก็เหมือนกันทุกอย่าง แต่ถึง
กระนั้น มันก็มีความต่าง เหมือนอย่าง
ค�าพูดที่สกรีนอยู่บนเสื้อยืดว่า “Same 
Same, But Different” นั่นไง มาร่วม
เดินทางไปกับ TNT บนเส้นทางสายที่
สามและรับรู ้ด้วยตัวคุณเองว่าท�าไม
พวกเขาถึงกล้าพูดค�าว่า “แน่นอนเรา
ท�าได้” ได้อย่างเต็มปากเต็มค�า

พาหนะทีใ่หญก่วา่ภายใตห้ลกัการเดมิ

เพื่อจะไปให้ถึงดูไบ ผมพาตัวเองขึ้น
เครื่อง Boeing 777  หนึ่งในเครื่องบิน 
ที่  TNT  ใช้ ง านออกจากฮ่ องกง 
“เส้นทางการบิน” ที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเครือข่ายทางอากาศของ TNT 
ที่ช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายบนดินของ 
TNT เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อทั่วโลก 
มันส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขนส่ง
เป็นไปตามก�าหนดเวลา ปลอดภัย 
จากประตูถึงประตู ผมได้พบกับ ABC 
และ BEF นักบินและนักบินผู้ช่วยที่
โถงขาออกของสนามบิน Chek Lap 
Kok และเราเริ่มต้นบทสนทนา เรา
มั่นใจว่าสิ่งที่เราก�าลังจะเล่าต่อไปนี้
จะต้องท�าให้เหล่าคนขับรถบรรทุก
ภาคภูมิใจไปตามๆ กัน การท�างาน

ของคุณไม่ได้ต่างไปจากนักบินพวกน้ี 
มากมายอะไรเลย หากจะต่างคงเป็น
ชนิดของยานพาหนะก็เท่านั้นเอง และ
เวลาท่ีคุณเดินตรวจตรารถบรรทุกของ
คุณ นักบินก็ ต้องท�าแบบเดียวกัน
กับเคร่ืองบินเพื่อท่ีจะได้มั่นใจได้ว่า
ยานพาหนะอยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มส�าหรบั
การใช้งานที่สุด ขณะที่การบ�ารุงรักษา
ก็ต้องเป็นไปตามตาราง พัสดุสินค้าจะ
ได้รับการจัดเก็บอย่างดีก่อนท่ีนักบิน
จะท�าการตรวจดูอีกรอบว่าทุกอย่าง
อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัยและแน่นหนา 
เพราะการเคลื่อนย้ายแท่นวางสินค้า
อาจส่งผลให้สินค้าเกิดความเสียหาย
ได้ ส�าหรับกรณีของเครื่องบินแล้วนั้น 
การจัดการคาร์โก้ท่ีหละหลวมอาจน�ามาซึง่
ความเสยีหายอยา่งรนุแรง การขบัรถไป
ตามเส้นทางท่ีก�าหนดไว้ล่วงหน้าและ
มี geo-fenced ช่วยน�าทางก็เหมือนๆ 
กับการขับเครื่องบินนั่นล่ะ เครื่องโบอิ้ง
เคลือ่นทีไ่ปตามต�าแหนง่จดุอา้งองิหรอื 
Waypoint ต่างๆ ที่มีการวางโปรแกรม
ไว้ล่วงหน้า หากออกนอกเส้นทาง 
หน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศก็
จะวทิยเุข้ามาถามวา่มอีะไรผดิปกตเิกดิ
ขึ้น ฟังดูคุ้นๆ ไหมครับ?

เอกสารก็เป็นสิ่งส�าคัญ อย่างไรก็ดี 
ความรับผิดชอบเพียงอย่างเดียวของ
กัปตันก็คือการขนส่งส้ินค้าให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์แบบ “นอกเสียจากว่า
สินค้าที่เราขนส่งเป็นสินค้าอันตราย
นั่นแหละครับที่ เราจะไม่ เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับการดูแลจัดการคาร์โก้มาก
เท่าไหร่นัก” กัปตันและนักบิน Fritz 
Thijssens ที่ดูแลไฟลท์ที่มุ่งหน้าสู่ดูไบ
ที่ผมติดตามไปด้วยไฟลท์นี้กล่าว แท่น
วางสินค้าถูกเคล่ือนย้ายด้วยระบบ
ปฏบิตักิารอตัโนมตัทิีถ่กูตดิตัง้เปน็สว่น
หนึ่งของส่วนคาร์โก้ของตัวเครื่องบิน 

แน่นอนว่าระบบดังกล่าวเป็นอุปกรณ์
เสริมที่มีราคาสูงยิ่ง แต่ด้วยแนวคิด
เดียวกบัรถบรรทุกทุกนาทีของการปฏบิตั ิ
ก า ร ข น ย้ า ย สิ น ค้ า มี ค่ า เ ส ม อ 
กรณีที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นก็คือ
รถบรรทุกที่วิ่งไม่ได้ และเครื่องบิน
ทีเ่อาขึน้บนิไมไ่ดก้เ็ลวรา้ยพอกนั เพราะ
น่ันอาจหมายถึงการเสียค่าใช้จ่ายใน
การด�าเนินการ กว่า 10,000 เหรียญ
ต่อชั่วโมงไปอย่างเปล่าๆ ปลี้ๆ แต่ใน
ปัจจุบัน TNT มีความสามารถในการ
จัดส่งคาร์โก้หนักกว่า 100 ตัน

เครื่องบินขนส่งสินค้า Boeing 777 
ม้างานผู้แข็งแกร่งแห่งเส้นทางการบิน 
TNT เริ่มใช้งานเครื่องบินขนส่งสินค้า 
Boeing 777 เป็นครั้งแรกในปี 2009 
มันรั้งต�าแหน่งเครื่องบินขนส่งสินค้า
ที่บินได้ไกลที่สุดในโลก ด้วยความ
สามารถในการบินได้ระยะทางไกล
กว่า 9,700 กิโลเมตร  Payload 103 
เมตริกตัน ท�าให้มันมีศักยภาพในการ
รองรับแท่นส่งสินค้าขนาดมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (2.5x3.1 เมตร) ได้
มากกว่า 37 แท่น ตัวเครื่องสามารถ
บินได้สูงมากกว่า 43,100 ฟุต และ
หากบรรทุกของไม่หนักมากนักจะมี
สมรรถนะในการเร่งเครื่องจาก 0 ไป 
60 Mph ได้ภายใน 6 วินาที

เพื่อรูปลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร 
สีกว่า 150 แกลลอนถูกน�ามาใช้ในการ
สร้างสรรค์และตกแต่งตัวเครื่องที่ยาว
กว่า 209 ฟุต โดยขั้นตอนการท�าสีใช้
เวลากว่า 5 วันจึงแล้วเสร็จ ในขณะที่
เครือ่งยนต์เจท็ GE90-110B1 สร้างโดย 
General Electric ท�าให้เครื่องบิน 
Boeing 777 ประหยัดน�้ามันมากกว่า
เครื่องบินของคู่แข่งถึง 10-25%
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ความแตกต่างที่เหมือนกัน

เราย่างเท้าเข้าไปภายใน ‘Cargo 
Village’  ทีส่นามบนิดไูบ นีค่อืทีท่ีส่นิคา้
ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังจุดหมายอื่นๆ
ทั้งทางอากาศและภาคพื้นดิน ทั้งโกดัง
และเหล่ารถบรรทุกที่วางตัวเรียงราย 
ทุกอย่างดูคุ้นตาเหลือเกิน โกดังที่เรา
เห็นตามเส้นทาง ARN ถูกสร้างข้ึนใน
แบบเดียวกัน ในขณะที่รถบรรทุกก็ได้
รับการตกแต่งให้ดูมีเครื่องเคราหน้าตา
เหมือนกันโดยมีโลโก้ TNT Express 
วางตัวยาวไปตามซุ้มล้อ เม่ือเราเดิน
ออกมาภายนอก ความแตกต่างเริ่ม
ปรากฏให้เห็น ท่ีนี่เราได้พบกับ David 
Tan (นี่ TNT จงใจจ้างคนชื่อ David 
ในทุกๆ ที่ๆ พวกเขาไปเลยรึเปล่านะ 
Asian Trucker จะสบืเรือ่งนีต้อ่ไป) ผูซ้ึง่
เพิ่งย้ายมาจากสิงคโปร์ “ระบบที่ TNT 
สรา้งขึน้มานัน้เปน็ระบบทีด่มีาก ทีน่ีเ่รา
มีทุกอย่างเหมือนกัน สภาพแวดล้อม
ภายนอกอาจจะแตกต่างกันไปบ้าง แต่
ทนัททีีผ่มกา้วเทา้เขา้มาทีน่ี ่ผมรูท้นัทวีา่
รถบรรทุกจะขนย้ายของอย่างไร การ
ถา่ยเทสนิคา้จะเปน็อยา่งไรบา้ง แลว้ผม
เองกม็ทีมีงานทีย่อดเยีย่มมาก พวกเขา
ท�างานกันอย่างทุ่มเทเพื่อให้รถบรรทุก
ที่เรามีเคลื่อนย้ายออกไปให้ได้เร็วที่สุด 
และในขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยเร่ือง
ของการดแูลไมใ่หเ้กดิความเสยีหายกบั
สินค้า รวมไปถึงความถูกต้องและเป็น
ระเบียบของงานเอกสารอีกด้วย”

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ฝนตกหนักเป็นเร่ืองที่ เราทุกคน
ต้องหาทางรับมืออย่างหลีกเลี่ยงไม่
ได้ เพราะมันส่งผลต่อความล่าช้าของ
การขนส่งโดยเฉพาะทางรถบรรทุก  ใน
ตะวันออกกลางมีเม็ดทรายมากมาย
ปะปนอยู่ในอากาศ ด้วยความเร็วที่

รถบรรทุกสามารถวิ่งได้ สภาพอากาศ
ที่นี่จึงไม่ต่างอะไรกับกระดาษทราย
ที่ค่อยๆ ขัดสีของรถบรรทุกออกอย่าง
ช้าๆ และก็เหมือนกับตอนที่ขับอยู่
บน ARN  รถบรรทุกของ TNT วิ่งตาม
ความเร็วท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ส�าหรับ 
MERN อย่างเคร่งครัด ความปลอดภัย
ของคนของคาร์โก้ และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการท�างานเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด 
โดยความเร็วของรถแต่ละคันจะถูก
มอนิเตอร์โดยระบบ GPS Tracking

ที่ Dubai TNT ตั้งอยู่ในเขต Jebel Ali 
Free Trade Zone พื้นท่ีขนาดใหญ่
ยักษ์ที่เป็นบ้านของแบรนด์ธุรกิจชื่อ
ดังมากมาย จากที่นี่ยานพาหนะของ 
TNT กว่า 200 หน่วยส่งของออกไป
ยังบาเรน ซาอุดิอาระเบีย มุสแคท โด
ฮา และคูเวต Kunder Shrinivas ผู้
นั่งต�าแหน่งเป็น MERN Operation 
Controller ทีด่ไูบ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์
อธบิายถงึระบบอนัซบัซอ้นของวซีา่และ
การขึ้นทะเบียนยานพาหนะ โดยยาน
พาหนะท่ีขึ้นทะเบียนในประเทศเดียว
จะไม่ได้รับอนุญาตให้ท�าการรับหรือ
ส่งสินค้าภายนอก Free Trade Zone 
ในขณะท่ียานพาหนะท่ีลงทะเบียน
แบบอ่ืนสามารถท�าได้ ชนิดของวีซ่า
ของคนขับจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าพวกเขา
จะได้รับอนุญาตให้ท�างานที่ไหนบ้าง 
และสามารถว่ิงรถโดยใช้เส้นทางใดได้
บ้าง เอาเข้าจริงๆ แล้วมันก็ไม่ได้เป็น
เรื่องของการวางแผนเส้นทางให้กับ
ยานพาหนะ หากแต่เป็นเรื่องของการ
ศึกษาว่าท่ีไหนท่ีรถบรรทุกจะต้องไป
ท�าการขึ้นทะเบียน และคนขับคนไหน 
ที่จะสามารถขับรถไปยังจุดหมาย
ปลายทางไดอ้ยา่งครอบคลมุทีส่ดุ ทัง้ใน
แงข่องระยะทางและเสน้ทางการเดนิรถ 
การวางแผนที่ดีจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นยิ่ง

ที่ยิ่งยุ่งยากซับซ้อนไปขึ้นไปอีกก็คือกฎ
ที่ว่าสินค้าที่จะถูกส่งไปยังรัฐที่ตั้งอยู่ใน
เขตแนวอ่าวจะต้องท�าการ Transit ที่
ซาอุดิอาระเบียเสียก่อน ท่ีน่ีรถบรรทุก
จะต้องผ่านด่าน Al Bhata ท่ีเป็นจุด 
Transit ที่จอแจเป็นอย่างมากโดย
เฉพาะในชว่งเวลาท่ียุง่ท่ีสุดของฤดูกาล
ขนส่งสินค้า การต้องรับมือกับจุดพัก
รถค้างคืนเหล่าน้ี คนขับจะต้องมีครัว
ส่วนตัวที่ติดตั้งไปกับ Trailer หนึ่งใน
อุปสรรคที่บริษัท Logistic ต้องเผชิญ
คือคือความจ�าเป็นในการแสดงราย
ชื่อ Manifest ท่ีต้องแปลจากภาษา
อังกฤษเป็นภาษาอาราบิก ซึ่งมักจะ
สง่ผลใหก้ารหยดุพกัทีช่ายแดนกนิเวลา
กว่า 24 ชั่วโมง “เอกสารจะต้องมีความ
ถกูตอ้งแมน่ย�ามากทีส่ดุ ทัง้เสน้ทางการ
เดินรถ การวางแผนบริหารจัดการ
ยานพาหนะ สถานท่ีท่ีข้ึนทะเบียนยาน
พาหนะ และวีซ่าของคนขับรถ ถ้าคุณ
จดัการทกุอยา่งไดเ้รยีบรอ้ยถกูตอ้ง การ
ท�างานก็จะราบรื่นไม่มีปัญหา แต่หาก
มีอะไรผิดพลาดเล็กน้อยแม้เพียงอย่าง
เดียว ไม่เพียงแต่สินค้าท่ีคุณขนส่งจะ
ล่าช้าไปเท่านั้น แต่คนขับอาจจะต้อง
เจอกับปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกได้

ไร้ซึ่งสิ่งล่อลวงใจ

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มากมาย
อาจเป็นตวัล่อตาล่อใจเหล่าขโมยให้มา
หาทางขโมยไปขาย อย ่างไรก็ดีที่ 
MERN เช่นเดียวกับเมื่อเวลาที่เดินทาง
อยู่บน ARN  ทาง TNT ได้น�ามาตรการ
ทีเ่คร่งครดัมาบงัคบัใช้ นัน่คอืรถบรรทกุ
ทุกคันจะต้องถูกมอนิเตอร์ผ่านระบบ 
GPS และทุกครั้งที่มีการเปิดประตูรถ
ระบบจะท�าการบนัทึกและแจ้งเตือน ไม่
เพียงแต่การมอนิเตอร์รถบรรทุกโดย 
TNT เองเท่านั้น ทางศุลกากรก็จะ



Asian Trucker 25



Asian Trucker 26

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฝนตกหนัก
เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องหาทางรับมืออย่างหลีกเลี่ยง 
ไม่ได้ เพราะมันส่งผลต่อความล่าช้าของการขนส่ง
โดยเฉพาะทางรถบรรทุก ในตะวันออกกลาง
มีเม็ดทรายมากมายปะปนอยู่ในอากาศ ด้วยความเร็ว
ที่รถบรรทุกสามารถวิ่งได้ สภาพอากาศที่นี่จึงไม่ต่าง
อะไรกับกระดาษทรายที่ค่อยๆ ขัดสีของรถบรรทุก
ออกอยา่งชา้ๆ และก็เหมือนกับตอนทีขั่บอยูบ่น ARN 
รถบรรทุกของ TNT วิ่งตามความเร็วที่กฎหมาย
กำาหนดไว้สำาหรับ MERN อย่างเคร่งครัด ความ
ปลอดภัยของคนของคาร์โก้ และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการ
ทำางานเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด
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ท�าการตามรอยรถบรรทุกเม่ือมีการ 
Transit เกดิขึน้ TNT มวีธิบีรหิารจดัการ
ค ว า ม เ สี่ ย ง ต ่ อ ก า ร โ จ ร ก ร ร ม ที่ มี
ประสิทธิภาพด้วยระบบที่ใช้กับการ 
transit ที่ได้รับการรับรองจาก TAPA 
(Transport Asset Protection Asso-
ciation) มาตรการดังกล่าวครอบคลุม
ไปถงึการดแูลรกัษาความปลอดภยั 24 
ชั่วโมงตลอดเส้นทาง และการเข้าถึง
ระบบและบนัทกึกล้องวงจรปิดทัง้หมด 
ในขณะที่เราเดินทางอยู่บนเส้น ARN 
เราได้เรียนรู ้ว่าโจรขโมยคาร์โก้และ
น�้ามันจัดว่าเป็นประเด็นปัญหาส�าคัญ
ในประเทศอย่างมาเลเซีย และการจะ
จดัการกบัปัญหาดงักล่าวนัน้ TNT กไ็ด้
ด�าเนนิการอย่างเป็นข้ันตอนสอดคล้อง
เพื่อรับมือกับมัน

รถบรรทุกเดินทางถึงโกดัง Jebel Ali 
เมื่อเวลาราวบ่ายสองโมง ก่อนที่การ
ขนย้ายสินค้าจะด�าเนินลากยาวไปถึง
เกือบสี่ทุ่ม ทันทีที่รถบรรทุกคันสุดท้าย
ขับออกสู่ถนน ผู้จัดการฝ่าย Logistics 
ก็ปิดแอร์และเตรียมตัวมุ่งหน้ากลับ
บ้าน มีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิของ
เดือนนี้จะทะยานขึ้นไปสูงกว่า 50 
องศาเซลเซียส เราก�าลังเดินทางไป
กับรถบรรทุก TNT ที่ก�าลังมุ่งหน้าสู่
โอมาน และได้เห็นคนขับคนหนึ่งชูนิ้ว
โป้งสองนิ้วก่อนจะพูดกับเราว่า “รถ
บรรทุก Volvo สุดยอด!” ในดูไบรถ
บรรทุกที่ใช้งานมีหลากหลายยี่ห้อ ต่าง
จากตอนที่วิ่งบนเส้น ARN ที่มีเพียงรถ
ของ Scania เท่านั้น บนเส้น MERN 
TNT ท�าการขนสง่ทัง้แบบเตม็เทรลเลอ
ร์และแบบผสมสินค้าจากลูกค้าหลาก
หลายเจ้า เนื่องด้วยฐานลูกค้าที่กว้าง
ขวางของพวกเขา ลูกค้าส่วนมากคือ
เหล่าบริษัทต่างๆ เช่น บริษัทผลิตรถ
บรรทุกสัญชาติญี่ปุ่น ผู้จ�าหน่ายเครื่อง

มือสุขอนามัย สินค้าปลีกและอุปกรณ์ 
อิเล็กโทรนิกส์ต่างๆ

ต่างจากมาเลเซียและไทย รถบรรทุกที่
ว่ิงในภูมิภาคน้ีสามารถข้ามชายแดน
ได้โดยคนขับจะมีหน้าท่ีในการจัดการ
เอกสารส�าหรับยื่นศุลกากร หน้าที่
รับผิดชอบของ TNT คือการตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดครบถ้วน
และจัดเรียงอยู่ในล�าดับที่ถูกต้อง ข้อ
ผิดพลาดใดๆ จะส่งผลต่อความล่าช้า
ของการขนส่งและค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่ม
มากขึน้ในการจดัหาเอกสารทีข่าดหาย
ไป คนขับรถเป็นบุคลากรท่ีท�างานน้ี
มากว่า 8 ปี เขาชี้ Prime Mover ไปที่
โอมาน ก่อนจะใส่เกียร์รถและมุ่งหน้า
เดินทางออกนอกเมือง ตามทางเรา
ได้พบเห็นสถานีควบคุมหลายสถานีที่
คนขับจะต้องยื่นพาสปอร์ตเพื่อตรวจ
ตราความถูกต้อง ขั้นตอนดังกล่าว
ขดัจงัหวะความไหลล่ืนของการเดินทาง
อยา่งเหน็ไดช้ดั และจะตอ้งถกูค�านวณ
เวลาเผื่อเอาไว้ในตารางก�าหนดการ
ให้เรียบร้อย ตัวถนนเรียบเนี้ยบเสีย
จนท�าให้เรานึกไปถึง Autobahn อัน
เลื่องลือของเยอรมัน มันสวยงาม แข็ง
แรง เรียบร้อยได้มาตรฐาน พร้อมเลน
กว้างขวางกว่าหกเลน แต่ดูเหมือนว่า
ประชากรของดูไบก็ยังสามารถหาทาง
ท�าใหถ้นนแสนกวา้งนีห้นาแนน่ไปดว้ย
ยานพาหนะ ไม่ว่างทางหลวงของพวก
เขาจะใหญ่โตแค่ไหนก็ตามที ในขณะ
ที่การรับมือกับปัญหาจราจรดังกล่าว
คือการเริ่มเดินทางนอกชั่วโมงเร่งด่วน

งานไม่ง่าย แต่ขนส่งทันใจ

อากาศร้อนระอุ หน่วยงานรัฐ กฎ
เกณฑ์ข้อบังคับท่ีซับซ้อน สภาพภูมิ
อากาศที่เอาใจแสนจะยากทั้งหลาย

ทั้งปวงล้วนท�าให้งานนี้ห่างไกลจาก
ค�าว่าง่าย อย่างไรก็ดี ที่นี่เช่นเดียวกับ
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ กลไกแห่ง 
MERN ก็ท�างานได้อย่างเรียบร้อยไหล
ล่ืนพอกัน ขนาดของคาร์โก้เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ และฝ่ายบริหารเองก็มั่นใจว่า
แนวทางที่ก�าลังด�าเนินอยู่นั้นเป็นไป
ในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว สิ่งที่ส่งผลกระ
ทบต่อธุรกิจมากที่สุดก็คือเหล่าคนขับ
รถบรรทุกผู้ทุ่มเทและได้รับการฝึกฝน
มาอย่างดี หากปราศจากซึ่งความ
ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของ
พวกเขาแล้ว คงเป็นการยากที่การ
ปฏบิติังานจะไหลล่ืนและเปน็ไปได้ด้วย
ดี และแน่นอนวา่การขนส่งกจ็ะต้องพบ
กับปัญหาและหยุดชะงักลง

แต่ถึงกระนั้น เราก็ได้เห็นว่า TNT ได้
มีการบริหารจัดการเพื่อปรับระบบของ
พวกเขาใหเ้ขา้กบัเงือ่นไขตา่งๆ ของการ
ขนส่งภาคพื้นดินมากขึ้น รถบรรทุกได้
รับดูแลรักษาเป็นอย่างดีในขณะที่เรา
มองเห็นถึงความแตกต่างหลายอย่าง
เมือ่เทยีบกบัประสบการณท์ีเ่ราพบเจอ
บน ARN เรากส็งัเกตเหน็ไดว้า่มสีิง่หนึง่
ทีเ่ครอืขา่ยการขนสง่ภาคพืน้ดนิทัง้สอง
มีเหมือนกัน นั่นก็คือ การขนส่งที่ทัน
ท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
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โลกของรถบรรทุกขนาดใหญ่ สิ่งที่บรรทุกนั้น
มีหลากหลาย เช่นเดียวกันหน้าที่ที่รถบรรทุกมี
ก็แตกต่างหลากหลาย มิเพียงแต่บรรทุกสิ่งของ

เพื่อการขนส่งแต่เพียงประการเดียว

Special Purpose Vehicle

SCANIA 410 
กับรูปโฉม รถดับเพลิง

FIRE FIGHTER
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เราเดินทางออกมาจากกรุงเทพฯ เพื่อมาสัมผัสกับ
รถดับเพลิงคันใหม่ของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พื้นที่ของเทศบาลนคร
เจ้าพระยาสุรศักด์ิเป็นท่ีต้ังของนิคมอุตสาหกรรม
หลายแห่ง เพื่อป้องกันและระวังเหตุที่ไม่คาดฝัน การ
มีอุปกรณ์ท่ีมีขีดความสามารถในการดูแลจึงเป็นสิ่ง
สำาคัญอย่างยิ่ง

ทรงยศ  /เรื่อ & ภาพ
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FIRE FIGHTER
SCANIA 410 

รถดบัเพลงิทีผ่สมผสานระบบดบัเพลงิทีฉ่ดีพ่นโฟมและ
น�้า โดยเน้นสัดส่วนความส�าคัญไปที่โฟมเป็นหลัก ประจ�าการ
อยู่ที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ สีแดงเพลิงโดดเด่นเป็น
สัญลักษณ์สากลของรถดับเพลิง รถคันนี้เปี ่ยมไปด้วยขีด
ความสามารถเฉพาะตวั เครือ่งฉดีโฟมและน�า้ภายใต้มาตรฐาน
ของ Rosenbuer ประกอบร่างอยู่บน Scania 410 ที่ทรงพลัง 
หวัเก๋งสีป่ระตทูีส่ะดวกสบายเหมาะกบัรปูแบบของงานดบัเพลงิ 
มีพนักงานประจ�ารถทั้งหมด 5 คน   

เรามีโอกาสได้สนทนากับคุณเกรียงไกร วีรพิพัฒน์ 
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนคร
เจ้าพระยาสุรศักดิ์ เกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของรถดับเพลิง
คันใหม่คันนี้ ส�าหรับงานดูแลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
และทรพัยส์นิของประชาชน เครือ่งไมเ้ครือ่งมอืนบัไดว้า่มคีวาม
ส�าคัญไม่แพ้กับคน โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกของไทย
จังหวัดชลบุรีและระยองถือได้ว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ
ของประเทศไทยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส�าคัญ คุณเกรียงไกร เล่า
ให้ฟังว่าเมื่อตัดสินใจที่จะจัดหารถฉีดโฟมเพิ่มให้กับหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ท�าการบ้านร่วมกับทีมงาน
ดูว่าสเปกเครื่องแบบไหนที่เหมาะกับงาน รวมทั้งตัวรถท่ีจะ
เลือกมาบรรจุเครื่องมืออันทันสมัยส�าหรับงานดับเพลิงเข้าไป 
หลังจากการท�าการบ้านหาข้อมูลกันอย่างเข้มข้นตัวเลือกคือ 
Scania 410 

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์มีพื้นที่ดูแลควบคุมอยู่
ทั้งหมด 5 ต�าบล มีนิคมอุตสาหกรรมส�าคัญกระจายตัวตั้งอยู่ 
ด้วยเหตุนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงนับเป็น
หน่วยงานส�าคญั ทีผ่่านมารถดบัเพลงิรถน�า้ทัง้หมดของเทศบาล
นครเจ้าพระยาสรุศกัดิเ์ป็นรถจากญีปุ่น่ Scania 410 คนันีม้เิพยีง
เป็นคันแรกของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์แต่ยังเป็น 
Scania รถดับเพลิงคันแรกของภาคตะวันออกด้วย 

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
5 ต�าบล มีพื้นที่สามร้อยกว่าตารางกิโลเมตร มีรถดับเพลิงใน 
ประจ�าการดูแลอยู่ 22 คัน (ทุกขนาด เก่า ใหม่) มีพนักงาน
ดับเพลิง 32 คน และยังท�างานประสานร่วมกับเทศบาลอื่นๆ 
ในจังหวัดชลบุรี ในการบูรณาการเคร่ืองมือ อุปกรณ์ คน รวม
ทั้งองค์ความรู้ต่างๆ และท�างานร่วมกับหน่วยงานรักษาความ
ปลอดภัยของภาคเอกชนในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ 

คุณเกรียงไกรยกตัวอย่างให้ฟังว่า “อย่างในเขต
รับผิดชอบของเราไม่มี ตึกสูง ในส่วนของรถบันไดเราก็
ไมม่คีวามจ�าเปน็เทา่ไหร ่แตห่ากเกดิเหตทุีต่อ้งใชเ้รากป็ระสาน
งานไปยังเทศบาลอื่นที่เขามีเช่นทางศรีราชา ในขณะเดียวกัน
ทางโน้นก็ไม่จ�าเป็นต้องลงทุนเรื่องรถฉีดโฟมที่มีขีดความ
สามารถสูงมาก เมื่อเกิดเหตุจ�าเป็นต้องใช้ก็ประสานงานมา
ทางเรา”

เราเอ่ยถามคุณเกรียงไกรว่า ท�าไมถึงเลือก Scania “ที่
เลือก Scania เราท�าการบ้านมากพอสมควร นอกจากเรื่อง
คณุภาพของตวัรถ เครือ่งยนต์ทีม่กี�าลงัตอบสนองด ีอตัราเร่งใน
การพาน�้าหนักที่แบกอยู่เพื่อไปให้ทันท่วงทีกับเหตุการณ์ท่ีเรา
ต้องไปช่วยเหลือ ท่ีส�าคัญในเรื่องของศูนย์บริการมีท่ัวถึง แห่ง
หน่ึงอยู่ไม่ไกลจากเรา งานบริการหลังการขายของ Scania 
ก็ดีมาก”

ท่ามกลางแสงแดดสดสว่างจ้า Scania 410 ในรูปโฉม
ของยานพาหนะพิเศษขยับตัวออกจากใต้หลังคาโรงรถเพื่อ 
ให้เราได้ยลโฉม สีแดงสด สัญลักษณ์ Scania โดดเด่นอยู่
ด้านหน้า ส่วน Rosenbuer อยู่ด้านข้าง ท่ีสุดของอุปกรณ์
พิเศษทางด้านงานดับเพลิง อุปกรณ์ทันสมัยด้านหลังส�าหรับ
ควบคุมแรงดันและลักษณะของการฉีดพ่นโฟมเต็มไปด้วยปุ่ม
และมาตรวัด 

หัวเก๋งกว้างขวางส�าหรับเก็บอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นส�าหรับ
ปฏิบัติหน้าท่ี มีห้าประตู ประตูหลังมีความกว้างเข้าออกได้
สะดวกรวดเร็ว ตอนหลังมีท่ีน่ังส�าหรับพนักงานประจ�ารถ
สามคน ตอนหน้าอีกสองคน 

ทุกวันศุกร์รถคันนี้จะถูกน�าออกให้พนักงานประจ�ารถ
ฝึกฝน สลับสับเปลี่ยนหัวข้อในการฝึกเพื่อให้เกิดความช�านาญ
ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ�ารถต่างๆ 

โลกของรถบรรทกุขนาดใหญ ่สิง่ทีบ่รรทกุนัน้มมีากมาย 
เช่นเดียวกันหน้าที่ที่รถบรรทุกมีก็แตกต่างหลากหลาย มิเพียง
แต่บรรทุกส่ิงของเพื่อการขนส่งแต่เพียงประการเดียว ก่อนจบ
การสนทนาคุณเกรียงไกรกล่าวทิ้งท้ายว่า ทางเทศบาลนคร
เจา้พระยาสรุศกัดิ ์ยงัมแีผนทีจ่ะจดัหารถดบัเพลงิใหมค่นัทีส่อง
อยู่ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเจริญและเขตอุตสาหกรรม
ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครเจ้าพระยา
สุรศักดิ์

Scania 410 คันนี้แตกต่างจาก 410 รุ่นทั่วไป Fire Fighter 410 คันนี้เป็นรถหกล้อ มียางขนาด 315 หน้ากว้างเพ่ือรองรับน�้าหนักของ
เครื่องดับเพลิงตอนท้าย ระบบเกียร์เป็นระบบ์อัตโนมัติที่เลือกท�างานได้ถึงสามแบบ เพื่อตอบรับกับอัตราเร่งของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับรูป
แบบการใช้งานของรถดับเพลิง ฟังก์ชั่นเกียร์สามารถเลือกได้ถึงสามแบบคือ Power, Manual, Auto ท�างานด้วยระบบ Opticruise ท�าให้การ
ออกตัว การเร่งแซงเป็นไปอย่างราบรื่น หัวเก๋งเป็นแบบสี่ประตูเข้าออกสะดวกตอบรับกับรูปแบบการใช้งาน สามารถเปิด ปิด เร่งเครื่องยนต์
จากด้านนอกได้
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ขอขอบคุณ 
คุณเกรียงไกร วีรพิพัฒน์ 
หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
คุณอรรถพล ชูศรี 
บริหารการตลาดและการสื่อสาร สแกนเนีย
คุณอำานาจ ทองทัย
วิศวกร สแกนเนีย
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 World of Trucks

กวาด 20 รางวัลโฆษณาระดับโลก ในงานคานส์ไลออนส์

Volvo Trucks
The Epic Split

&
Jean-Claude Van Damme

โฆษณา Epic Split เป็นโฆษณารถที่มีคนเข้ามาดูมากที่สุดใน YouTube  คือ มากกว่า 73 ล้านครั้ง
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‘The Epic Split’ ภาพยนตร์ชิ้นล่าสุดของ 
Volvo Trucks เขาจะแสดงบทบาทที่น่าตื่นเต้น
ประทับใจในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ภาพยนตร์
เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นสมรรถนะ
การทรงตัวอันเป็นเอกลักษณ์ของวอลโว่ 
ไดนามิก เสตียริ่ง 

ขอขอบคุณ 
Volvo Thailand 

เอื้อเฟื้อเรื่องและภาพ
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ในฐานะนักแสดงภาพยนตร์ แอ็ คชั่ น 
ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของฮอลลีวูด 
ฌอง-คลอ็ด แวน แดมม ์ตอ้งสวมบทบาท
การแสดงที่โลดโผนเสี่ยงตายนับครั้งไม่

ถว้น แตใ่น ‘The Epic Split’ ภาพยนตรช์ิน้ลา่สดุของ Volvo 
Trucks เขาจะแสดงบทบาทที่น่าตื่นเต้นประทับใจในแบบ
ทีไ่มเ่คยมมีากอ่น ภาพยนตรเ์รือ่งนีม้จุีดมุง่หมายเพือ่แสดง
ให้เห็นสมรรถนะการทรงตัวอันเป็นเอกลักษณ์ของวอลโว่ 
ไดนามิก เสตียริ่ง 

ขาทั้งสองข้างกางคร่อมระหว่างรถบรรทุก Volvo 
FM สองคันที่วิ่งอยู่ ซึ่งรถรุ่นดังกล่าวได้มีการเปิดตัวอย่าง
เป็นทางการในทวีปเอเชียเม่ือเร็วๆ นี้ที่ประเทศเกาหลีใต้ 
โดยเทา้ทัง้สองของ ฌอง-คลอ็ด แวน แดมม ์พาดบนกระจก
ข้างของรถแต่ละคัน ซ่ึงจะแสดงท่าฉีกขาทีเด็ดระดับโลก
ของเขาในขณะที่รถบรรทุกทั้งสองคันเคลื่อนถอยหลัง โดย
ทรงตัวนิ่งในต�าแหน่งเดิมตลอดเวลาที่รถขับเคลื่อน

“การแสดงครั้งนี้จะต้องน่าทึ่งมากทีเดียว และเป็น
อะไรที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อน ไม่ว่าจะในภาพยนตร์หรือ
โฆษณา” ซูเปอร์สตาร์ชาวเบลเย่ียมผู้นี้กล่าวในกองถ่าย
ทีส่นามบนิรา้งในสเปน กอ่นการถา่ยท�าฉากดงักลา่ว “กอ่น
โชว์ท่าฉีกขาระหว่างรถบรรทุกสองคัน ผมเห็นสตอรี่บอร์ด
และคิดว่าฉากนี้ดูยอดเยี่ยมสุดๆ เป็นฉากที่ยิ่งใหญ่และ
ทรงพลังมากๆ” 

นับตั้งแต่เ ร่ิมฝึกคาราเต้อย่างจริงจังเมื่ออายุ
สิบเอ็ดปี ฌอง-คล็อด แวน แดมม์ ได้ฝึกปรือฝีมือ
จนกลายเป็นไอคอนแห่งวงการศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 
และดาราภาพยนตร์แอ็คช่ันที่มีช่ือเสียงระดับโลก ตลอด
สามทศวรรษที่ผ่านมา แวน แดมม์ ผู้มีฉายา ‘นักกล้าม

จากบรสัเซล’ ไดแ้สดงน�าในภาพยนตรท์�าเงนิของฮอลลวีดู
นับสิบๆ เรื่อง เช่น Bloodsport, Universal Soldier, Hard 
Target, Street Fighter, Timecop และแสดงเปน็ตวัเองใน
ภาพยนตร์ท่ีสร้างจากเรื่องราวของตัวเขาเองอย่าง JCVD 
(2008) ใน The Expendables 2 ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่อง
ล่าสุดของเขา แวน แดมม์ จะสวมบทบาทร่วมกับนักแสดง 
ภาพยนตร์แอ็คชั่นระดับต�านานอย่าง ซิลเวสเตอร์  
สตอลโลน, ชัค นอริส, อาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์ และ
บรูซ วิลลิส 

ตลอดช่วงอาชีพนักแสดงของฌอง-คล็อด แวน 
แดมม์ ท่าฉีกขานับเป็นท่าเฉพาะตัวอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่ง
เขาแสดงมานับครั้งไม่ถ้วนในภาพยนตร์แอ็คชั่นหลายๆ 
เรื่อง แต่จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ยังไม่เคยมีผู้ใดในโลกแม้แต่
เขาเองท่ีเคยแสดงท่าฉีกขาระหวา่งรถบรรทุกสองคันท่ีวิง่อยู่

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็น
สมรรถนะการทรงตัวและความแมน่ย�าของวอลโว ่ไดนามกิ 
เสตียริ่ง ซึ่งเป็นอีกผลงานต่อจากภาพยนตร์ของ Volvo 
Trucks ทีไ่ดร้บัความนยิมแพรห่ลายกอ่นหนา้นี ้ไดแ้ก ่‘The 
Chase’, ‘The Hamster Stunt’, ‘The Hook’ และ ‘The 
Ballerina Stunt’ 

“เทยีบกบัภาพยนตรเ์รือ่งกอ่นๆ ของ Volvo Trucks 
ในสไตล์สารคดี เราอยากท�าภาพยนตร์ท่ีเรียงร้อยอารมณ์
ความรู้สึกออกมามากขึ้น” Andreas Nilsson ผู้ก�ากับผู้อยู่
เบือ้งหลงัภาพยนตร ์‘The Epic Split’ กลา่ว “ภาพยนตรเ์รือ่ง
นี้เรียบง่ายชัดเจน ไม่มีการน�าเสนอข้อมูลมากมาย เราแค่
ปลอ่ยใหฉ้ากผาดโผนแสดงถงึสิง่ทีร่ถบรรทกุสามารถท�าได ้
คล้ายกับโมเดิร์นแดนซ์ท่ีออกแบบท่าทางการเคล่ือนไหว
อย่างช้าๆ พิถีพิถัน”

“ เ ทียบกับภาพยนตร์ เรื่องก่อนๆ ของ 
Volvo Trucks ในสไตล์สารคดี เราอยาก
ทำาภาพยนตร์ที่เรียงร้อยอารมณ์ความรู้สึก
ออกมามากขึ้น” 
Andreas Nilsson ผูก้ำากบัผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัภาพยนตร ์‘The Epic Split’
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* ชม ‘The Epic Split’ ที ่: http://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10&feature=kp

ฌอง-คล็อด แวน แดมม ์

กับโชว์สตันท์สุดทึ่งครั้งแรกของโลก
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Trucks around us

“เฮ้! ดูรถคันนั้นสิ” เสียงพนักงานในร้านกาแฟดังข้ึน 
ท�าให้เราต้องหันไปดู ที่น่าแปลกใจคือรถคันนั้นไม่ได้เป็นรถ
สปอร์ตคนัหร ูหรอื City Car คนัเลก็น่ามอง ทว่ามนัคอืรถบรรทุก
หกล้อรุ่นเก่าคันใหญ่ที่ค่อยๆ เคลื่อนตัวเข้ามาเติมน�้ามันในปั๊ม 
แน่นอนว่าส�าหรับผู้คนในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพฯ ไม่บ่อยครั้ง
นักที่เราจะได้เห็นรถหน้าตาแบบนี้ ทุกวันนี้รถบรรทุกสิบล้อ
ทั่วไปในประเทศไทยเปลี่ยนโฉมหน้าไปสู่รุ่นใหม่ๆ เกือบหมด
แล้ว

แต่ เจ้ า รถ ญ่ีปุ่ นรุ่ น โบราณคันใหญ่ โตนี้ มาด้ วย
เอกลักษณ์ที่ผสมผสานระหว่างความใหญ่โต ดุดัน และ
กลิ่นอายความเป็นตะวันออก โครงเหล็กที่แข็งแกร่งและ

รูปลักษณ์ของ ISUZU รุ่นเก๋าคันน้ีเสมือนยักษ์ใหญ่ท่ีพร้อม
เผชิญหน้าทุกอย่าง

เราเดินเข้าไปคุยกับคนขับรถ “สุรีย์” หนุ่มน้อยยิ้มอย่าง
อารมณ์ดี “เก่าแล้วครับคันนี้ แต่เถ้าแก่ไม่ยอมเปลี่ยน ยังวิ่งได้
ดีอยู ่เคยไปคว�่าตกทาง เถ้าแก่เอารถไปยกขึน้ พอกลับขึน้วิง่ต่อ
ได้เลย ทนมากครับ” สีเขียวจางๆ ร่องรอยรอบๆ คัน สะท้อนให้
เหน็ว่าเจ้ายกัษ์ใหญ่ผ่านอะไรมาบ้าง งานดไีซน์ในยคุเก่ามเีสน่ห์ 
มนัไม่เหมอืนดีไซน์ยคุใหม่  กาลเวลาท่ีผ่านมาพสูิจน์ให้เห็นแล้ว
ว่ามนัยงัคงมบีคุลกิทีน่่าดแูม้จะมขีนาดใหญ่โต นอกไปจากนัน้
มันยังมีความทนทานสมกับความเป็นรถบรรทุกอย่างแท้จริง 

Old Truck is Never die
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พิเศษ

เพียงแค่ค่าจัดส่งไปรษณีย์ 

100 บาท

ท่านจะได้รับนิตยสาร 

Asian Tru
cker (Th

ailand)

1 ปี (4 ฉบับ) ส่งตรงถึงท่าน

SUBSCRIPTION FORM
บอกรับสมาชิกนิตยสาร

Personal / Company details

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

Tel. 
Mobile
Email

สนใจบอกรับนิตยสาร Asian Trucker (Thailand)

เพียงแจ้งที่อยู่และรายละเอียดส่วนตัวของท่าน 
ส่งค่าจัดส่งนิตยสาร Asian Trucker 
4 ฉบับ (1 ปี) เป็น 100 บาท มาที่
On Art Creation
59/21 ซ.ศรีโสภา ถ.โชคชัยสี่
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.
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Product

Campervan Thailand

ISUZU
Campervan 

รถแบบนี้ ในแต่ละประเทศที่
นิยมใช้มีชื่อเรียกแตกต่างกัน
ออกไป บ้างเรียกว่ารถ RV 
(Recreational Vehicle) บ้าง
เรียกว่า Motor Home หรือ
อาจเรียกว่า Camper Van
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รถหกล้อที่ อ ยู่ เบื้ อ งหน้ า เ รา  มี รู ป ลักษณ์ที่
แตกต่างจากรถหกล้อจ�านวนมากที่เราพบเห็น
อยู่บนท้องถนน แน่นอนว่าเราไม่อาจเรียกมันว่า

รถบรรทุกได้ เช่นนั้นแล้วเราควรจะเรียกมันว่าอะไรดีล่ะ 
บนแชสซีเดียวกันแต่ถูก Set Up ช่วงล่างที่แตกต่างกัน
อยา่งสิน้เชงิกบัรถบรรทกุทัว่ไป หนึง่คอืระบบกนัสะเทือน 
และการทรงตัวของมัน นอกจากโช้คอัพแล้วยังถูก
ติดตั้งถุงลมเพื่อความนุ่มนวลเอาไว้ด้วย โครงของรถ
มองดคูลา้ยกบักลอ่งยาวใบหนึง่ แตภ่ายในกล่องกลับได้
รบัการออกแบบจดัสรา้งขึน้อยา่งพถิพีถินัมสีภาพเฉกเชน่

ห้องนั่งเล่นในบ้านที่น่าอยู่หลังหนึ่งเลยทีเดียว นอกจาก
นั้นมันยังกลายสภาพเป็นห้องนอนได้ในพริบตา

รถแบบน้ีในแต่ละประเทศท่ีนิยมใช้มีชื่อเรียก
แตกต่างกันออกไป บ้างเรียกว่ารถ RV (Recreational 
Vehicle) บ้างเรียกว่า Motor Home หรืออาจเรียกว่า 
Camper Car โดยส่วนใหญ่โลดแล่นอยู่ในอเมริกาและ
กลุ่มประเทศในยุโรปซึ่งมีจ�านวนเป็นล้านคันเลยทีเดียว 
จากพื้นฐานของรถบรรทุกหกล้อท่ีใส่ส่วนบรรทุกไว้
ตอนท้ายที่เราพบเห็นได้ตามท้องถนนทั่วไป เปลี่ยนเป็น
เลือกท่ีจะน�าเสนอรูปแบบของรถไปสู่อีกลักษณะการ

จิระเดช ห้วยหงษ์ทอง
วิมลรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง
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ติดต่อ Campervan
www.campervan-thailand.com
www.facebook.com/campervanthailandclub

ใช้งาน เห็นได้ชัดว่าขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการธุรกิจจะท�า
อะไรกับตัวรถ เพื่อให้ตอบโจทย์ช่องทางธุรกิจของตนเอง 
เม่ือพบเห็นช่องทางความเป็นไปได้ เช่นที่คุณจิระเดช 
ห้วยหงษ์ทอง แห่งบริษัท หงษ์ทอง ทรานสปอร์ต ตัดสินใจ 
ลงมือท�า โดยเริ่มต้นกับรถไซส์เล็กก่อนโดยน�ารถกระบะ
โตโยต้ามาจัดสร้าง Camper Van ขึ้นมา เริ่มทดลองตลาด
และความเปน็ไปได ้จากนัน้ขยบัเพิม่จ�านวนเพิม่ขนาด ผา่น
มา 2 ปี ปัจจุบันมีรถหกล้อของ Hino เป็นรถไซส์ใหญ่ที่สุด
ซึ่งน�ามาประกอบเป็น Camper Van จ�านวนรถทั้งหมด 
8 คัน ใช้เงินลงทุนประมาณ 30 ล้านบาท คุณจิระเดช
กล่าวว่า “การท�ารถแบบนี้ในตลาดเมืองไทยค่อนข้างยาก 
ผลิตภัณฑ์เราจึงต้องหลากหลาย เราจึงมีรถให้ลูกค้าเลือก
ถงึสามขนาด เราโปรโมทผา่นเวบ็ไซต ์จดัคาราวาน ออกบธู 
เพื่อให้คนรู้จักเรา”

ส�าหรบั Camper Van คนัใหญท่ีส่ดุนัน้ คณุจริะเดช 
กลา่ววา่ “มตีลาดทีแ่ตกตา่งจากรถ Camper Van ไซสก์ลาง
ที่เป็นวีโก้ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ตลาดคนหนุ่มสาว ครอบครัว
รุ่นใหม่ แต่กับรถ Camper Van หกล้อนั้นมีตลาดหลักเป็น 
กลุ่มลูกค้าบริษัทเป็นส่วนมาก ทั้งที่น�าไปจัดงานอีเว้นท์ 
กองถ่ายหนังจากต่างประเทศ ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดีทีเดียว”

เมื่อถามว่า AEC เปิดจะช่วยท�าให้ตลาดโตหรือ
ไม่ คุณจิระเดชกล่าวว่า “การเปิดขึ้นของ AEC ส�าหรับ 
Camper Van คิดว่าเราคงยังไม่พร้อมส�าหรับตลาดนอก 
เราคิดว่ากับตลาดเมืองไทยก็ยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควร
ทีเดียว แต่การเปิดขึ้นของ AEC ก็มีประโยชน์กับการท�า
ธุรกิจ เพราะการน�ารถบ้านไปท่องเที่ยวยังประเทศเพื่อน
บ้านก็สามารถท�าได้สะดวกข้ึน การที่เราเร่ิมก่อน AEC 
เปิด เป็นการปูพื้นฐานสร้างองค์ความรู้ การเดินทาง 
แบบนี้สะดวก เป็นการไปพร้อมที่พัก” เ ม่ือถามถึง
ตลาดต่างประเทศ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามา
เช่ารถแบบนี้ เดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทย “ตลาด
ต่างประเทศถ้าจะท�า ณ ตอนนี้ยังไม่พร้อม รถเรายังมี
ไม่มากพอสนับสนุน ตอนนี้เราก�าลังท�าเรื่อง Mapping อยู่ 
ท�าโปรแกรมการขับรถแบบนี้เที่ยว จุดจอด จุดกิน เพื่อให้
ลูกค้าสามารถใช้เป็นข้อมูลในการขับรถเที่ยว ต่างประเทศ

นัน้ถา้เราจะท�าเราจะตอ้งพรอ้มจรงิในทกุๆ ดา้นทัง้เรือ่งของ
จ�านวนรถ และข้อมูลต่างๆ ที่จะให้เขา”  

ส�าหรับในส่วนของภาครัฐ ยังต้องปรับตัวให้ทันกับ
ความเปล่ียนแปลงของรูปแบบของยานยนต์ท่ีเปล่ียนไป 
ยานพาหนะบนทอ้งถนนแมจ้ะมพีืน้ฐานมาจากรถลกัษณะ
เดียวกันแต่เมื่อปรับรูปโฉมแล้วย่อมเป็นรถคนละลักษณะ
คนละประเภท Camper Van หกล้อคันนี้คงไม่อาจเอาไป
รวมพวกกบัรถบรรทุกได้ เพราะน่ีเปน็รถแบบ Camper Van 
เปน็รถเพือ่การทอ่งเทีย่ว คณุจริะเดชกลา่ววา่ “รถแบบนีจ้ด
ทะเบียนถูกต้อง เป็นมอเตอร์โฮมที่มีหกล้อ มิใช่รถบรรทุก
หกล้อ แต่ความเข้าใจของข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าท่ีต้อง 
ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง รถมอเตอร์โฮมเพื่อ
การท่องเท่ียว ท่ีผ่านมาการเข้าพื้นท่ีอุทยานฯ ยังมีปัญหา 
เพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางแห่งเป็นชาวบ้านเขา
ยังไม่ได้รับรู้ข้อมูลใหม่ๆ อันนี้ในส่วนของผู้ที่มีหน้าที่รับ
ผิดชอบต้องท�า ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติ
หนา้ทีร่ะดบัลา่ง การจา่ยคา่ธรรมเนยีมเขา้ยงัมปีญัหา บาง
อุทยานยังไม่ให้เข้า เราในฐานะเป็นผู้ประกอบการต้อง
ลงมือท�า เราน�ารถตระเวนไปให้ความรู้กับผู้ที่จะให้บริการ
กับลูกค้าของเรา โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติ เพราะเป็น
สถานที่เป้าหมายของการท่องเที่ยวกับรถรูปแบบนี้ เรา 
ท�าอย่างเต็มท่ีเพราะเห็นถึงโอกาสเห็นถึงรูปแบบการ
ท่องเที่ยวในอนาคต”

2 ปทีีผ่า่นมามกีารเตบิโตด ีรถ Camper Van ลกูคา้
เริ่มมากข้ึน หลากหลายข้ึน กิจกรรมการท่องเท่ียวโดยใช้
รถ Camper Van เป็นเครื่องมือในการเดินทางท่องเท่ียว 
นับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการท่องเที่ยวไทย ททท. เข้ามา 
สนับสนุนแต่ภาครัฐส่วนอื่นยังขาดความเข้าใจพอสมควร 
ถ้า AEC เปิด เรากลัวว่าต่างชาติจะเข้ามาท�าเหมือนกัน 
เมื่อ AEC เปิดเราจะลุยเต็มที่แน่นอน ภาครัฐไม่ต้องมา 
สนับสนุนเรา แต่ควรต้องพัฒนาตนเอง เราเป็นเอกชนเรา
พร้อมจะลงทุนด้วยตัวเองอยู่แล้ว ภาครัฐต้องมองอนาคต
ต้องแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ท�าที่ทางต่างๆ เพื่อเป็น
พืน้ฐานใหเ้อกชนน�าไปตอ่ยอดใหส้ามารถด�าเนนิธรุกจิไดด้ ี
เพื่อจ่ายภาษีกลับสู่ภาครัฐ”
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*รถทั้งหมดถูกออกแบบจัดสร้างโดย 
Motor Home บริษัทออกแบบและ
สร้างรถบ้านที่มีชื่อเสียงและมีความ
เชี่ยวชาญของประเทศไทย

ภาพหน้านี้
รถ 6 ล้อ ISUZU ท่ีถูกนำามาประกอบข้ึนเป็นรถ 
Motorhome สำาหรบั 6-8 คน ชว่งลา่งตดิตัง้ถงุลม
เพื่อเพิ่มความนุ่มนวล การทรวงตัว ความสะดวก
สบาย และปลอดภัยในการใช้งาน ตัวถังและการ
ออกแบบภายในใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานส่งออกยุโรป 
ค่าเช่าวันละ 12,000 บาท
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Event Report

AFT Asia 2014 BANGKOK THAILAND
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Buses

สมบัติทัวร์
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หนึ่งในผู้นำ� 

บริก�รรถบัส

โดยส�ร กับ 

Scania 

Long Bus 

15 meter

ถนนเป็นช่องทางการเดินทางขนส่งท่ีมีความส�าคัญอย่าง
ย่ิงยวด บนถนนยานยนต์ขนาดใหญ่นอกจากบรรดารถ
บรรทุกขนาดใหญ่ที่ขนส่งสินค้าและสรรพสิ่งจากที่หนึ่งไป
ยังอีกท่ีหน่ึงเพื่อสนับสนุนส่งเสริมสร้างความเจริญให้กับ
ประเทศ ยานพาหนะขนาดใหญ่อีกประเภทหน่ึงท่ีมีบทบาท
ส�าคัญอย่างย่ิงในการท�าให้สังคมเคล่ือนท่ีไปข้างหน้า ด้วย
หน้าที่ขนส่งผู้คนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ด้วยวัตถุประสงค์
การเดินทางที่หลากหลายแตกต่างนั่นคือรถบัส

Sombat Tour

กองบรรณาธิการ :  เรื่อง / ทรงยศ  : ภาพ



Asian Trucker 46

A
sian  Trucker Thailand แวะไปสนทนากับ
คุณทวี วงศ์บพิธ หนึ่งในผู้บริหารคนส�าคัญแห่ง 
สมบัติทัวร์ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นบริษัทรถทัวร์แถวหน้า

ของประเทศไทย ให้บริการมายาวนานจนเป็นที่เชื่อมั่น
ของลูกค้าที่ต้องการเดินทางด้วยรถบัส ปัจจุบันมีพนักงาน
ขับรถทุกเส้นทางรวมกันถึง 500 คน ใน 24 เส้นทางเกือบ
ทั่วประเทศ

ปัจจุบัน สมบัติทัวร์นับได้ว่าเป็นผู้ที่ครอบครอง
รถบัสความยาว 15 เมตรของ Scania ซึ่งเป็นรถบัสที่มี
ขนาดยาวที่สุดของประเทศไทยจากแบรนด์ Scania มาก
ที่สุด ถึงกระนั้นก็ตามทียังมีรถบัสท่ี่รอส่งมอบจาก Scania 
ล็อตใหญ่อีกที่ยังอยู่ในระหว่างด�าเนินการ

คุณทวีกล่าวว่า Long Bus ที่มีความยาว 15 เมตร 
ซึง่ปจัจบุนัสมบตัทิวัรน์�ามาใหบ้รกิาร และก�าลงัด�าเนนิการ
เปลี่ยนรถของสมบัติทัวร์ให้เป็น Long Bus ทั้งหมดมีข้อดี
หลายประการ ตั้งแต่ความปลอดภัยที่มีมากกว่ารถแบบ 
สองชั้น สามารถใส่จ�านวนที่นั่งได้เท่ากับรถสองชั้น มี
ความนุ่มนวลมากกว่า ระบบการจัดเก็บสัมภาระท�าได้
ดีกว่า และเป็นรถที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่

“เมื่อก่อนเวลาส่งพนักงานไปเทรนเรื่องการขับรถ 
เวลามีรถใหม่เข้ามา คนขับหลายคนไม่ค่อยชอบ แต่กับ 
Long Bus นี่แย่งกันมาลงทะเบียนขอไปอบรม” คุณทวี 
กล่าว

รถบัสจาก Scania ได้รับความไว้วางใจจาก
บริษัทขนส่งชั้นน�าของเมืองไทย เราอดที่จะถามคุณทวี
ไม่ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุท่ีท�าให้เลือกใช้ Scania คุณทวี
บอกกับเราว่า “เรื่องความทนทานหายห่วง 2 ล้านกิโล
สบายๆ คุณภาพของ Scania ไว้วางใจได้ ประหยัดน�้ามัน” 
เราอดไม่ได้ท่ีจะถามถึงตอนน้ีประเทศก�าลังมีปัญหา
หลายด้านรุมเร้า ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว สถานการณ์
ของผู ้ประกอบการรถโดยสารเป็นอย่างไรบ้าง คุณทวี
ตอบว่า “ส�าหรับสมบัติทัวร์ก็ยังไปได้อยู ่ ยังไม่ถึงกับ
ล�าบาก” 

ก่อนการสนทนาจะสิ้นสุดลง เราถามคุณทวีว่า 
อะไรคอืสิง่ทีอ่ยากไดจ้ากรฐับาลในสว่นของผูป้ระกอบการ 
คุณทวีกล่าวว่า “ก็ไม่มีอะไรนะเราสามารถดูแลตัวเองได้ 
แต่ที่เราอยากได้มากคือ เราอยากให้เขาท�าถนนดีๆ ให้เรา
ระบบถนนในประเทศไทยมันยังไม่ค่อยได้มาตรฐาน การ

คุณทวี วงศ์บพิธ

กรรมการผู้จัดการ บ.เทพสมบัติ จำากัด
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คุณทวีกล่าวว่า Long Bus ที่มี
ความยาว 15 เมตร ซึ่งปัจจุบัน
สมบัติทัวร์นำามาให้บริการ และ
กำาลังดำา เนินการเปลี่ยนรถ
ของสมบัติทัวร์ให้เป็น Long 
Bus ทั้งหมด มีข้อดีหลาย
ประการ ตั้งแต่ความปลอดภัย
ที่ มี ม า ก ก ว่ า ร ถ แ บ บ ส อ ง
ชั้น สามารถใส่จำานวนที่นั่ง
ได้เท่ากับรถสองชั้น มีความ
นุ่มนวลมากกว่า ระบบการ
จัดเก็บสัมภาระทำาได้ดีกว่า เป็น
รถที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่

เชื่อมโยงยังไม่ค่อยดี สภาพถนนที่เรียบๆ นี่หายากมาก ถ้าท�าถนนให้
ดไีดน้ีส่บายเลย สมบตัทิวัรเ์ราพรอ้มจะลงทนุเรือ่งรถอยูแ่ล้ว รถดีๆ เรา
พรอ้มลงทนุ เพยีงแตข่อถนนดีๆ  ใหเ้ราหนอ่ย อยา่งในยโุรปในญีปุ่น่นี ่
รถบสัวิง่สบายเลย นิง่เงยีบ ท�าใหก้ารเดนิทางสะดวกสบายปลอดภยั”




