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 Dakar Champion : ฮีโน่แชมเปี้ยน Dakar Rally 2016

 AEC Connect : เตรียมพร้อมขนส่งไทยก้�วไกลสู่ AEC

 Event & Activities : Northern Motor Show 

และง�นประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2558 สม�คมขนส่งท�งบกแห่งประเทศไทย /

Hino United Party 2015/ ยินดีกับสุดยอดแชมป์! ตัวแทนฮีโน่

เข้�ร่วมก�รแข่งขันวิ่งเตรียมอุดมมินิม�ร�ธอน

 Hino Guru : ปรับท่�นั่งขับรถ ลดอ�ก�รปวดเมื่อย

 Eat & Travel : เยือนจังหวัดช�ยโขง ‘มุกด�ห�ร’

 Self Development : 9 สิ่งมงคลควรทำ� ต้อนรับตรุษจีน

 Dealer Network

	 เริ่มต้นทักทายชาวฮีโน่ด้วยคำาว่า	“ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ ” ต้อนรับปีลิง	2559	ที่เชื่อว่า 

จะต้องนำาพาส่ิงดีๆ	มายังผู้อ่านทุกท่านอย่างแน่นอน	และฉบับน้ี	 	ยังคงคัดสรร 

เนื้อหาเต็มคุณภาพมาฝากกันอย่างเช่นเคย	ไม่ว่าจะเป็น	ทีมแชมเปี้ยนฮีโน่	รุ่นต่ำากว่า	10	ลิตร 

ใน	Dakar	Rally	2016,	AEC	Connect	ที่จะพาทุกท่านไปเตรียมตัวให้พร้อมกับการก้าวสู่	AEC	

รวมถึงภาพกิจกรรมความบันเทิง	Hino	United	Party	และสาระน่ารู้ต่างๆ	ซึ่งรับรองว่าชาวฮีโน่

จะได้รับความรู้และความบันเทิงเต็มอิ่มจุใจ

	 สุดท้าย	 หน่วยงานประชาสัมพันธ์	 ฝ่ายบริหารการขาย	 มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส

เดินทางก้าวสู่ศักราชใหม่ไปพร้อมๆ	 กับผู้อ่านที่รักทุกท่าน	 ขอขอบคุณครอบครัวฮีโน่ที่ติดตาม

และกลับมาพบข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่างๆ	ได้ในฉบับถัดไป		

พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณค่ะ 
บรรณ�ธิก�ร



ฮีโน่แชมเปี้ยน

Dakar Champion

 เมื่อวันที่ 16 มกร�คมที่ผ่�นม� ณ เมืองโรซ�ริโอ ประเทศอ�ร์เจนติน� ทีมซูง�ว�ระ ส�ม�รถนำ�รถฮีโน่ 

ซีรีย์ 500 ด�ร์ก้� แรลลี่ ทั้ง 2 คัน หนึ่งเดียวของทีมรถแข่งจ�กประเทศญี่ปุ่น คว้�แชมป์ได้เป็นผลสำ�เร็จโดย

รถคันที่ 1 นำ�โดย คุณโยชิมะสะ ซูง�ว�ระ และรถคันที่ 2 นำ�โดย คุณเทรุฮิโตะ ซูง�ว�ระ เข้�สู่เส้นชัยเป็น 

ลำ�ดับที่ 13 ของกลุ่มรถบรรทุก และติดอันดับต้นในรุ่นต่ำ�กว่� 10 ลิตร ซึ่งก�รแข่งขันด�ร์ก้�หฤโหด 

ในครั้งนี้เป็นสิ่งก�รันตีถึงคว�มมีประสิทธิภ�พและศักยภ�พที่ดีของรถฮีโน่ซีรีย์ 500

 
	 ส่วนรถคันที่	 1	 นำาโดยคุณโยชิมาสะ	 และคุณมิตซูกุ	 ทากาฮาชิ	 เข้าสู่เส้นชัยเป็นลำาดับที่	 40	 และลำาดับที่	 3 
ของรุ่น	 โดยต้องพบกับอุปสรรคท่ีต้องติดหล่มทำาให้ไม่สามารถเคล่ือนตัวออกไปได้	 แต่ในท่ีสุดก็สามารถเข้าสู่เส้นชัย 
ณ	เมืองโรซาริโอ	รวมระยะทางกว่า	387	กิโลเมตร	เป็นเวลานานกว่า	15	วัน	ของการแข่งขันครั้งนี้
 
	 จุดโพเดียมแท่นชัยชนะถูกจัดเตรียมไว้	ณ	อนุสาวรีย์	ลา	บานเดรา	ซ่ึงเป็นจุดเดียวกันกับจุดเร่ิมต้นการแข่งขัน 
ดาร์ก้า	แรลลี่	ปี	2557	ถึงแม้ว่ารถฮีโน่จะเข้าสู่เส้นชัยในช่วงบ่าย	แต่ฝูงชนก็ยังคงส่งเสียงเชียร์รถฮีโน่	ซีรีย์	500 
ช่างซ่อมผู้เชี่ยวชาญต่างขึ้นไปบนหลังคาเพื่อเฉลิมฉลองบนโพเดียม		ผู้คนได้ร่วมแสดงความยินดีจับมือกับผู้เข้า 
เส้นชัย	 รวมทั้งท่านประธานใหญ่	 คุณมาซาคาซุ	 อิชิกาวา	 ซึ่งบินตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น	 โดยท่านได้กล่าวว่า 
“ผมขอแสดงความยินดีกับทีมกับผลงานท่ีดีเย่ียมในปีน้ีอีกคร้ัง	ผมรู้สึกว่า	คุณเทรุฮิโต	ซูงาวาระ	สามารถทำาลำาดับ 
ได้สูงข้ึน	 โดยตลอดระยะเวลากว่า	 25	 ปี	 ของการแข่งขัน	 ซ่ึงถือเป็นระยะท่ียาวนานของประวัติการแข่งขัน	 เป็น 
ความรู้สึกท่ีน่าท่ึงมากท่ีคุณซูงาวาระและทีมของเขาสามารถทำาผลงานร่วมกันและประสบผลสำาเร็จได้อย่าง 
ยอดเยี่ยม”	คุณโยชิมะสะ	ซูงาวาระ	กล่าวว่า	“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีสามารถเข้าสู่เส้นชัยได้เป็นผลสำาเร็จ	และมี 
ความสุขมากที่ได้เห็นผู้คนจำานวนมากคอยส่งเสียงต้อนรับ	 ณ	 เส้นชัย	 ซึ่งหนึ่งในความทรงจำาสำาหรับผมในปีนี้ 
คือ	 ช่วงเวลาที่ยาวนานที่เราต้องติดหล่ม	 แต่เราก็ยังคงแข่งขันต่อไป	 และเข้าเส้นชัยได้เป็นผลสำาเร็จ	 ผมขอ
ขอบคุณทุกท่านที่ีคอยสนับสนุนผมเสมอมา”
 
	 คุณเทรุฮิโตะ	ซูงาวาระ		กล่าวว่า	“ครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ	25	ปี	ของการเข้าแข่งขันดาร์ก้า	แรลลี ่
ซ่ึงรถบรรทุกของเราก็มีการพัฒนาย่ิงข้ึนตลอดเวลาและทำาให้เรารู้ว่าส่ิงใดคือส่ิงท่ีเราต้องทำาต่อไป	 ดังน้ัน	 ผมคิดว่า 
นี่เป็นการแข่งขันที่ดีเยี่ยมที่จะส่งเสริมให้พัฒนารถของเราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง”

Both of the Team’s Trucks Finish at Rosario. Team Wins Seventh 
Straight Championship in the Under 10-litre Class. 

ทีมฮีโน่และ คุณมาซาคาซุ อิชิกาว่า  ร่วมกันเฉลิมฉลอง 

รถคันที่ 2 และช่างซ่อม มาถึง ณ จุดโพเดียม   

Dakar Rally 2016
ในรุ่นต่ำ�กว่� 10 ลิตร

Dakar Rally 2016
ในรุ่นต่ำ�กว่� 10 ลิตร

รถคันที่ 1 ณ จุดโพเดียม   

ฮีโน่แชมเปี้ยน

FEBRUARY 2016 3



เตรียมพร้อมขนส่งไทย
ก้าวไกลสู่ AEC

	 หลังจากก่อตั้ง	สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 
(Association	 of	 Southeast	 Asian	 Nations)	 หรือที่รู้จักกัน 
ในนาม	อาเซียน (ASEAN)	อันมี	10	ประเทศในเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ร่วมเป็นสมาชิก	 และในปี	 พ.ศ.	 2558	 นับเป็นอีกหนึ่งหน้า 
ประวัติศาสตร์สำาคัญท่ีมีการร่วมลงนามในปฏิญญาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ได้สำาเร็จ	ซึ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
นับเป็น	 1	 ในเสาหลักสำาคัญของอาเซียนที่มีเป้าหมายในการ 
รวมตัวกัน	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ
ระดับโลก	ประกอบด้วย	10	ชาติสมาชิก	ได้แก่	ไทย	เวียดนาม	พม่า	
ลาว	มาเลเซีย	สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	บรูไน	ฟิลิปปินส์	และกัมพูชา		

 การถือกำาเนิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
นับเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้าน 
ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงธุรกิจการขนส่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนา โดยเฉพาะกับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่
กลางภูมิภาค

เตรียมพร้อมขนส่งไทย
ก้�วไกลสู่ AEC

AEC Connect
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	 สำาหรับการขนส่งทางบกซึ่งมีความเก่ียวข้องกับธุรกิจการขนส่ง

โดยรถบรรทุกนั้น	 คาดว่าจะเป็นธุรกิจดาวรุ่ง	 เนื่องจากกว่า 80% 

ของการขนส่งสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศของ

ภูมิภาคอาเซียนเป็นการขนส่งโดยรถบรรทุก	 อีกทั้งประเทศไทย

ยังขยายช่องทางการขนส่งทางบกเพ่ือเชื่อมต่อกับประเทศ 

เพื่อนบ้าน	 โดยเฉพาะเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-

ตะวันตก	 (East-West	 Economic	Corridor:	 EWEC)	 หรือเส้นทาง

หมายเลข	 9	 (R9)	 ซึ่งมีระยะทาง	 1,450	 กิโลเมตร	 และมีระยะทาง

อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยมากถึง	 950	 กิโลเมตร	 สำาหรับปัจจุบันไทย

ได้ผุดโครงการใหญ่	 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข	 81	

มอเตอร์เวย์บางใหญ่	–	กาญจนบุรี		ซึ่งเส้นทางขนส่งนี้เปรียบเสมือน 

เส้นเลือดใหญ่ที่ทำาให้การขนส่งทางบกในภาคตะวันตกมีความ 

รวดเร็วมากย่ิงข้ึน	 เน่ืองจากกาญจนบุรีมีชายแดนติดกับประเทศพม่า 

เรียกได้ ว่าหากโครงการน้ีเสร็จสิ้นจะทำาให้การเดินทางจาก

กรุงเทพมหานครสู่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นไปอย่างง่ายดาย

	 ไม่เพียงแต่เส้นทางการขนส่งทางบกท่ีประเทศไทยเตรียมพร้อม 

เพื่อการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเท่านั้น	 หลายหน่วยงาน 

ต่างได้ให้ความสำาคัญกับโอกาสนี้ไม่แพ้กัน	 ไม่ว่าจะเป็น	 กรมการ 

ขนส่ง	 ท่ีได้เตรียมความพร้อมโดยนอกจากใบขับข่ีสมาร์ตการ์ดของ 

ไทยสามารถใช้ได้ในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว	 รถบรรทุกสินค้าและ

รถโดยสารของประเทศไทยยังสามารถนำาเข้าไปใช้งานในประเทศ

ภาคีคู่สัญญาได้	โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากประเทศนั้นๆ 

เน่ืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการ

ยอมรับหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ท่ีใช้ในการพาณิชย์

สำาหรับรถบรรทุกสินค้าและรถบริการสาธารณะท่ีออกโดยประเทศ

อาเซียนแล้ว	 นอกจากนี้	 สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร	 หรือ	 สนข.	 ยังเตรียมพร้อมผลักดันโครงการจุดพักรถบรรทุก

ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มากถึง	 40	 แห่งทั่วประเทศไทย	 เพื่อ

เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ใช้เส้นทางร่วม	 โดย

นำาร่องแห่งแรกที่	อำาเภอปากช่อง		จังหวัดนครราชสีมา	โดยจุดพักรถ 

ดังกล่าวจะถูกจัดต้ังบริเวณถนนสายหลักตามแนวเส้นทางขนส่ง

ของกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีใช้ในการขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่าน

ประเทศไทยเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สามนั่นเอง

 เห็นได้ว่าการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นับเป็น 

ส่วนสำาคัญในการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจการขนส่ง 

รถบรรทุก ดังนั้น จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าของธุรกิจ

ขนส่งจะต้องวางแผนทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อเตรียมพร้อม

สำาหรับโอกาสสำาคัญที่กำาลังมาถึง
 เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก

(East-West Economic Corridor: EWEC) หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9)

ขอขอบคุณข้อมูล  www.mcot.net  www.dailynews.co.th 
 www.uasean.com  www.oknation.net FEBRUARY 2016 5
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	 เมื่อวันที่	17-18	ธันวาคม	2558	บริษัท	ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในงาน	นอร์ทเทิร์น 
มอเตอร์โชว์	 และงานประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2558 ของสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย	 โดยประธานในพิธ ี
ได้รับเกียรติจาก	พลเอกสุรยุทธ์	 จุลานนท์	 และ	 ดร.สมคิด	 จาตุศรีพิทักษ์	 ที่มีกลุ่มผู้สั่งซื้ออะไหล่	 อุปกรณ์	 และสินค้าที่เกี่ยวข้อง 
ในแต่ละปีจำานวนมาก	 มีการดำาเนินกิจกรรมร่วมกับสมาคม	 องค์กร	 หน่วยงานราชการ	 บริษัทเอกชนต่างๆ	 เพื่อการพัฒนา 
การขนส่งในทุกด้านอย่างสม่ำาเสมอ	 และเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 AEC	 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตรถยนต์
บรรทุกและรถยนต์ทุกชนิด	รวมทั้งอุปกรณ์อะไหล่	เครื่องจักร	และสินค้าที่เกี่ยวข้องมากมาย		
 
	 นอกจากนี้	 ภายในงานจัดให้มีบูทการแสดงสินค้าจำานวนกว่า	 50	 บูท	 และผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 เกี่ยวกับรถบรรทุกที่สามารถ 
เลือกซื้อในราคาพิเศษ	รวมถึงกิจกรรมบนเวทีที่ได้นักร้องชื่อดัง	คุณไมค์	ภิรมย์พร	พรีเซ็นเตอร์โฆษณา	Hino	300	Expert	มาสร้าง
สีสันและมอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน	ท่ามกลางความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำานวนมาก
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Event & Activities

Hino United PartyHino United Partyประจำ�เดือนธันว�คม

	 เมื่อวันที่	 2	ธันวาคม	2558	 	บริษัท	ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์	 (ประเทศไทย)	จำากัด	 ร่วมกับตัวแทนจำาหน่ายชัยรัชการ	พระราม	2 
นำาโดยท่านผู้บริหาร	คุณสุมิตร	เพชราภิรัชต์	และทีมงาน	ร่วมกันจัดงาน	Hino	United	Party		โดยการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นโอกาส
อันดีในการต้อนรับทุกท่าน	 ณ	 สำานักงานแห่งนี้	 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการเลี้ยงขอบคุณท่านผู้มีอุปการคุณและสนับสนุน	
บริษัท	 ชัยรัชการ	 (กรุงเทพ)	 จำากัด	 ทุกสาขารอบปริมณฑล	 ภายในงานนอกจากมีความบันเทิงมากมายแล้วยังมีกิจกรรมที ่
เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจ	 เช่น	 การแนะนำารถบรรทุกรุ่นใหม่	 ฮีโน่	 500	 วิคเตอร์	 ที่นำามาจัดแสดงไว้อย่างครบถ้วน	 ไม่เพียงครบรุ่น
แต่ยังมีสีสันหลากหลาย	 ซึ่งหากลูกค้าท่านใดสั่งจองรถภายในงานจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ	 รวมถึงส่วนลดค่าอะไหล่และบริการ	
นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสินค้า	อู่ตัวถัง	และอุปกรณ์ต่างๆ	เรียกได้ว่ามางานเดียวได้ครบทุกเรื่องเกี่ยวกับรถบรรทุกอย่างแท้จริง

ชัยรัชการ
พระราม 2
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	 ต่อเนื่องกันที่	 Hino	 United	 Party	 	 ที่แหลมฉบัง	 โดยเมื่อวันที่	 16	 ธันวาคม 
ท่ีผ่านมา	ตัวแทนจำาหน่าย	ชัยรัชการ ชลบุรี โดยท่านผู้บริหาร	คุณสุมิตร		เพชราภิรัชต์ 
ได้จัดงานเฉลิมฉลองสาขาใหม่ล่าสุด		ซึ่งเป็นสถานท่ีใหม่	ใหญ่	และทันสมัย	ท่ีรับ
ประกันการบริการและคุณภาพของรถฮีโน่มายาวนานกว่า	50	ปี

ชัยรัชการ ชลบุรี
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Event & Activities

	 เมื่อวันที่	 8	 ธันวาคมที่ผ่านมา	 บริษัท	 ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 ร่วมกับตัวแทนจำาหน่าย	 รวมทวี	 มุกดาหาร 
นำาโดยท่านผู้บริหาร	 คุณสุรพล	 ทวีแสงสกุลไทย	 และทีมงาน	 ได้เนรมิตงาน	 Hino	 United	 Party	 จากแนวคิดของท่านผู้บริหาร 
ท่ีมีปณิธานท่ีจะดูแลผู้ใช้รถฮีโน่ได้อย่างท่ัวถึง	 และได้มีโอกาสตอบแทนน้ำาใจลูกค้าทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนฮีโน่และรวมทวีด้วยดี 
เสมอมา	ปัจจุบัน	บริษัท	รวมทวีมอเตอร์เซลส์	จำากัด	มีศูนย์บริการมาตรฐานฮีโน่กระจายอยู่ทั่วประเทศ		ซึ่งนอกจากจะให้บริการ 
ที่จังหวัดมุกดาหารแล้ว	ยังมีบริการที่จังหวัดขอนแก่น	และอำาเภอชุมแพ	โดยทุกศูนย์ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากฮีโน่
 
	 นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้	ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัว	ดังนั้น	มุกดาหาร	คือ	ช่องทางหนึ่ง 
ในการติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ฮีโน่และรวมทวีมอเตอร์เซลส์	 จึงมั่นใจว่าจะสามารถรองรับ 
การเติบโตของธุรกิจขนส่งได้อย่างแน่นอน		

Hino United PartyHino United Partyประจำ�เดือนธันว�คม

รวมทวี มุกดาหาร
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ยินดีกับสุดยอดแชมป์!ยินดีกับสุดยอดแชมป์!
ตัวแทนฮีโน่เข้�ร่วมก�รแข่งขันวิ่งเตรียมอุดมมินิม�ร�ธอน

	 เมื่อวันที่	 22	 พฤศจิกายนที่ผ่านมา	 ตัวแทนจาก	 ฮีโน่	 มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง	 (ประเทศไทย)	 
จำากัด	โดยคุณทาเคฮิโระ	โนนะกะ	ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมินิมาราธอน	ณ	สนามฟุตบอล	โรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษา	พญาไท	โดยว่ิงรอบพ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยสามารถเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่	1	วิ่งครบระยะทาง	10.2	กิโลเมตร		ใช้เวลาวิ่งเพียง	37.14	นาที	โดย
มีจำานวนผู้เข้าแข่งขันจำานวนจำากัดเพียง	5,000	คน
	 เกียรติประวัติและรางวัลที่การวิ่งแข่งคุณโนนะกะ	ได้รับในระหว่างปีที่ผ่านมา	มีดังนี้

 ทำาไมจึงนิยมวิ่งมาราธอน ?
	 การวิ่งมาราธอนเป็นการวิ่งระยะยาว	42.195	กิโลเมตร	 (26	 ไมล์	 385	หลา)	 เป็นกรีฑาแข่งขันชนิดที่โดดเด่นประเภทหนึ่ง	แม้การ 
วิ่งมาราธอนจะเป็นสิ่งที่หนักเกินไปสำาหรับคนส่วนใหญ่	 แต่ก็ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายที่ท้าทายให้นักวิ่งสมัครเล่นทั่วไปตั้งใจจะพิชิต 
เพื่อเป็นเกียรติประวัติของชีวิต	 ประโยชน์สำาคัญที่จะอยู่กับตนเอง	 คือ	 การเตรียมการฝึกซ้อม	 โดยผลจากความมานะอุตสาหะจะทำาให้
ร่างกายแข็งแกร่ง	สุขภาพกาย	สุขภาพจิต	บริบูรณ์อย่างเยี่ยมยอด	การวิ่งดูจะเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์	เพียงแต่เราเกิดมาแล้วหยุดวิ่ง 
มาเกือบตลอดชีวิต	บางคนถึงกับสุขภาพเสียจนต้องฝึกวิ่งกันใหม่ในชีวิตบั้นปลาย	แต่รับรองได้เลยว่า	“ถ้าคุณเดินได้ คุณก็จะวิ่งได้” 
และหากคุณเริ่มเสียตั้งแต่บัดนี้		สักวันหนึ่งคุณจะก้าวไปสู่สนามวิ่งระดับมาราธอนนั้นไม่ใช่เรื่องที่เกินฝัน	
	 การว่ิงเป็นศาสตร์อย่างหน่ึงท่ีทุกคนจะได้เรียนรู้	 เพ่ือนำาพาไปสู่การว่ิงท่ีมีประสิทธิภาพหรือเป้าหมายท่ีวางไว้	 เพราะการว่ิงมิใช่เพียง 
เป็นการสาวเท้าก้าวไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียว	 มีสิ่งประกอบมากมายที่จะต้องรู้ว่า	 ทำาอย่างไรจึงจะวิ่งได้อย่างมีความสุข	 วิ่งได้นาน 
วิ่งได้ไกล	และวิ่งได้สุขภาพพลานามัย

 ข้อแนะนำา 
การที่จะประสบความสำาเร็จจากการวิ่งได้นั้นมีข้อแนะนำาเพียง	4	ประการ	
 1. คว�มรู้ (Knowledge)	เช่น	วิ่งอย่างไร	วิ่งแค่ไหน	มีส่วนประกอบที่สำาคัญอะไรบ้างจึงจะสามารถทำาให้การวิ่งเป็นไปอย่างราบรื่น	 
	 	 มีประสิทธิภาพ	และได้ความสุขจากการวิ่ง
 2. คว�มศรัทธ� (Attitude)	 ต่อการออกกำาลังกาย	 ไม่ย่อท้อ	 และเชื่อมั่นว่าการออกกำาลังกายโดยเฉพาะการวิ่งนั้นมีประโยชน ์
	 	 สำาหรับตนเอง	ครอบครัว	และสังคม
 3. ประสบก�รณ์ (Skills)	คือ	ความรอบรู้	ชำานาญที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง	ที่อาจได้ศึกษาจากเพื่อนๆ	หรือฝึกซ้อมบ่อยครั้ง	 
	 	 จนกระทั่งได้พบวิธีและแก้ไขอุปสรรคของตนเองได้อย่างลงตัวที่สุด
 4. ก�รสร้�งนิสัย (Habit)	คือ	การฝึกฝนสร้างจิตสำานึกตนเองให้เป็นคนมีระเบียบวินัยต่อการออกกำาลังกายเป็นประจำาด้วยการวิ่ง 
	 	 อย่างสม่ำาเสมอ	จนเรียกได้ว่าเป็นคนติดวิ่ง	รวมทั้งการละเว้นสิ่งที่ให้โทษต่อร่างกายด้วย

Date Race	name
Distance
(km)

Result
(Overall)

15/2/2015 Don	Posco	Mini	Marathon 10.5 2nd

01/3/2015 Khao	Yai	Half	Marathon 21.2 1st

22/3/2015 Kasetsart	Supermini	Marathon 32 1st

26/4/2015 N/A 10.1 3rd

03/5/2015 Amphawa	Floating	Market	Mini	Marathon 12.9 1st

10/5/2015 Run	For	Save	Food	Superhalf	&	Mini	Marathon 30.4 1st

17/5/2015 Singha	14k 12 3rd

24/5/2015 1st	Phukhao	Thong	Mini	Marathon 11.8 2nd

31/5/2015
64th	Anniversary	PAT	(Port	Authority	of	Thailand)	
Mini	Marathon	2015

12.7 3rd

14/6/2015 Super	Sport	10	mile 16 4th

28/6/2015 Sukhothai	Marathon	2015 42.195 1st

12/7/2015 Half	Marathon	for	Charity	All	Are	One	2015 20.2 2nd

Date Race	name
Distance
(km)

Result
(Overall)

19/7/2015 Pattaya	Marathon	2015 42.8 12th

02/8/2015 Columbia	Trail	Masters	Thailand	episode	IX 25 3rd

12/8/2015 12th	August	Half	Marathon	Bangkok	2015 20.8 10th

16/8/2015 Wangkanai	Superhalf	Marathon 24 1st

23/8/2015 2nd	Chaimongkhon	Mini-half	Marathon 21 1st

06/9/2015 Ban	Phaeo 20.8 1st

13/9/2015 River	Kwai	International	Half	Marathon 21.1 1st

01/11/2015 Khao-Cha-Ngok	Superhalf	Marathon 32 N/A

15/11/2015 Bangkok	Marathon 42.2 N/A

22/11/2015 N/A 10.2 1st

29/11/2015 Sports	Mall	Together	Run	'15 10.2 4th

20/12/2015 Chaing	Mai	Marathon 42.195 16th

27/12/2015 Fishermen	Run	2015 9.5 2nd

17/1/2016 Columbia	Trail	Masters	Thailand	episode	X 25 10th

คุณทาเคฮิโระ โนนะกะ
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ปรับท่านั่งขับรถ ลดอาการปวดเมื่อย

Hino Guru

ปรับท่านั่งขับรถ ลดอาการปวดเมื่อย
 กลับม�พบกับฉบับมกร�คม พร้อมคำ�ทักท�ย “สวัสดีปีใหม่” ช่วงวันหยุดย�วที่ผ่�นม� หล�ยท่�นคงได้พักผ่อนกันอย่�งจุใจ 

แต่สำ�หรับ Hino Guru ก็ยังคัดสรรเนื้อห�ดีๆ ม�เอ�ใจช�วฮีโน่อีกเช่นเคย ฉบับนี้ถึงคร�วของเทคนิคการปรับท่านั่งขับรถ 

เพื่อลดอาการปวดเมื่อย เรื่องที่หล�ยคนคิดว่�เป็นเรื่องเล็ก แต่รู้หรือไม่คะว่�ในระยะย�วอ�จส่งผลเสียทำ�ให้ร่�งก�ยเกิดอ�ก�ร

ปวดเมื่อยบริเวณต่�งๆ จนอ�จก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง วันนี้เร�จึงมีเทคนิคก�รนั่งขับรถที่ถูกต้องม�ฝ�กค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูล 
 www.thaitravelcenter.com

1. จัดระยะนั่งให้เหม�ะสม
	 ก่อนออกเดินทางอย่าลืมสังเกตสักนิดว่าเบาะท่ีนั่งน้ัน 

ชิดหรือห่างจากพวงมาลัยมากเกินไปหรือไม่	 ระยะเหมาะสม 

ควรห่างจากพวงมาลัย	 1	 ช่วงแขน	 โดยระยะดังกล่าวจะ

ช่วยให้บังคับพวงมาลัยได้ง่าย	 ไม่ควรนั่งติดพวงมาลัยจน

เกินไป	เพราะจะทำาให้ข้อศอกงอมากกว่าปกติ	อีกทั้งระยะ	

1	 ช่วงแขน	 จะช่วยให้เท้าสามารถเหยียบแป้นเบรกและ

คันเร่งได้อย่างพอดี

3. ปรับเอนพนักพิง
	 พนักพิงนับเป็นตัวแปรสำาคัญในการนั่งขับขี่อย่างถูกต้อง	 หลายคนคิดว่าท่านั่ง 

ก่ึงเอนเป็นท่าน่ังขับรถท่ีสบายท่ีสุด	 แต่แท้จริงแล้วท่าน่ังดังกล่าวกลับเพ่ิมแรงกดท่ีเอว 

ส่งผลให้เกิดอาการปวดเม่ือยบริเวณเอว	ต่อเน่ืองไปยังแผ่นหลัง	ดังน้ัน	การปรับพนักพิง 

ที่ถูกต้องควรปรับพนักพิงให้ตั้งตรง	 จากนั้นค่อยๆ	 ปรับลงจนรู้สึกว่าบริเวณช่วงเอว

กระชับ	ซึ่งนั่นคือท่านั่งที่ถูกต้องและไม่ทำาให้ปัญหาปวดเมื่อยมากวนใจค่ะ

2. ใส่ใจหมอนรองศีรษะ
	 หลายคนอาจมองข้ามความสำาคัญ 

ของหมอนรองศีรษะเพราะเข้าใจว่า 

มีไว้เพ่ืออำานวยความสะดวกเวลาขับรถ 

แท้จริงแล้วหมอนรองศีรษะถูกออกแบบ 

มาเพ่ือลดการกระแทก	ลดอาการบาดเจ็บ 

บริเวณต้นคอ	 ตำาแหน่งหมอนรองคอ

ที่เหมาะสม	 คือ	 ควรให้หมอนรองคอ

อยู่กลางศีรษะ	 เพื่อลดการกระแทกใน

ภาวะฉุกเฉิน
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Eat & Travel

มุกดาหารมุกดาหารเยือนจังหวัดช�ยโขงเยือนจังหวัดช�ยโขง

หหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหหห
หหหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหหหห

 ภูผ�เทิบ

 สะพ�นมิตรภ�พไทย – ล�ว 2

 หอแก้วมุกด�ห�ร

 ตล�ดอินโดจีน

 หลังจ�กผ่�นพ้นช่วงปีใหม่ ช�วฮีโน่คงเต็มอ่ิมกับก�รพักผ่อนในวันหยุดย�วกันแล้วนะคะ 

แต่สำ�หรับใครท่ีมีพลังเท่ียวต่อ Eat & Travel ขออ�ส�พ�เดินท�งไกลเยือนจังหวัดช�ยโขง

มุกดาหาร ส่วนจะมีสถ�นท่ีเท่ียวใดแนะนำ�บ้�ง ลองติดต�มกันเลยค่ะ

ภูผาเทิบ

	 เร่ิมจุดหมายแรกด้วยสถานท่ีท่ีรายล้อมด้วยธรรมชาติอันสมบูรณ์	 โดยเฉพาะฤดูฝนต่อฤดูหนาว 
จะเต็มไปด้วยไม้ดอกงดงามนานาชนิด	 มีหินลักษณะรูปทรงแปลกตาวางซ้อนกันดั่งประติมากรรม
ธรรมชาติ	ทำาให้นักท่องเที่ยวไม่พลาดที่จะเก็บภาพเพื่อเป็นที่ระลึก

สะพานมิตรภาพไทย – ลาว 2  (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)

	 ไหนๆ	ได้มาเที่ยวมุกดาหารแล้ว	อย่าลืมแวะชมสะพานมิตรภาพไทย	–	ลาว	2	สร้างเพื่อพัฒนา
เส้นทางคมนาคมทางบกในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก		เชื่อมจากทางตะวันออก	คือ 
เมืองดานัง	 (เวียดนาม)	 ข้ามแม่น้ำาโขงฝั่งลาวที่บริเวณบ้านนาแก	 เมืองไกสอนพมวิหาน	 แขวง 
สะหวันนะเขต	มายังประเทศไทยบริเวณบ้านสงเปือย	ตำาบลบางทราย	จังหวัดมุกดาหาร	

หอแก้วมุกดาหาร 
	 ใครที่ไม่กลัวความสูง	 แนะนำาหอแก้วมุกดาหารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในวโรกาส
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ	50	ปี	มีความสูง	65.50	เมตร	บนยอดสูงสุดเป็น
ที่ตั้งของ	 “ลูกแก้วมุกดาหาร”	 สำาหรับใครที่อยากชมวิวก็มีลิฟท์เปิดให้บริการ	 รับรองว่าจะได้เห็น
ภาพมุกดาหารในมุมสูงที่สวยงามไม่แพ้จังหวัดอื่นในประเทศไทย

ตลาดอินโดจีน

	 แหล่งช้อปปิ้งสำาคัญของมุกดาหาร	 ติดริมแม่น้ำาโขง	 รับรองว่าชาวฮีโน่ได้เป็นเจ้าของสินค้า
ราคาประหยัด	 จนเพื่อนบ้านแวะเข้ามาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสาย	 โดยสินค้าที่นี่มีให้เลือกมากมาย	
ไม่ว่าจะเป็น	 เครื่องใช้ไฟฟ้า	 เครื่องสำาอาง	หรือของใช้ภายในครัวเรือนอื่นๆ	สำาหรับใครที่อยากช้อป
ของฝาก	 ห้ามพลาดสินค้าพื้นเมือง	 อาทิ	 ผ้าหมักโคลน	 ชุดเสื้อผ้าเย็บมือ	 ผ้าไหมลายแก้วมุกดา 
รวมถึงมะขามหวานพันธุ์ดีที่เลื่องชื่อมายาวนาน  มะข�มหว�น

 ผ้�หมักโคลน

 อ�ห�รเวียดน�มรสเลิศ

ขอขอบคุณข้อมูล  www.thai-tour.com  www.paiduaykan.com
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Self Development

 สวัสดีค่ะชาวฮีโน่ ตรุษจีนทั้งที Self Development ก็ไม่พล�ดที่จะบอกต่อเรื่องร�วดีๆ เกี่ยวกับส่ิงมงคลที่

มักทำ�กัน เพื่อต้อนรับตรุษจีนปีลิงนี้ ลองติดต�มกันนะคะ

 ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ และไหว้ผีไม่มีญาติ

	 วันท่ีชาวจีนต้องไหว้เจ้าน้ี	เรียกว่า “วันซาจ๊ับ” ช่วงเช้าหลังจากท่ีไหว้เจ้าในบ้าน	คือ	ตีจูเอ๊ียะ	และไหว้บรรพบุรุษแล้ว	ช่วงเท่ียง 
ก็จะต้องไหว้ผีไม่มีญาติ	 โดยของไหว้ก็จะมีทั้งอาหารคาวและหวาน	 ส่วนเครื่องกระป๋อง	 ข้าวสาร	 และเกลือ	 สำาหรับผีไม่มีญาติ 
เมื่อไหว้เสร็จก็จุดประทัด	แล้วนำาข้าวสารมาผสมกับเกลือมาโปรยเพื่อขับไล่สิ่งที่ไม่ดีให้หมดไป

 รวมญาติกินเกี๊ยว

	 ถือเป็นมื้อสุดท้ายก่อนขึ้นปีใหม่	ทั้งครอบครัวมาร่วมโต๊ะกินเกี๊ยวด้วยกัน	เพราะรูปร่างของเกี๊ยวมีลักษณะเหมือนกับ	“เงิน” 
ของจีน	แฝงความหมายเป็นนัยว่าให้มั่งมีเงินทอง

 กินเจมื้อเช้า คือ มื้อแรกของปี

 ในวันชิวอิก	(วันแรกของปีใหม่)	ซึ่งถือว่าเป็นมื้ออาหารแรกของปี	เพราะคนจีนเชื่อว่าจะได้บุญเหมือนกับกินเจตลอดทั้งปี

 ทำาพิธีรับ “ไฉ่ สิ่ง เอี้ยะ”

	 เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและเป็นเทพพิทักษ์ทรัพย์	มักจะทำาพิธีรับเทพซึ่งเปรียบได้กับทำาพิธีรับโชคลาภ

 ติดตุ๊ยเลี้ยง หรือ คำาอวยพรปีใหม่

	 คำาอวยพรที่นิยมเขียนประกอบด้วยตัวอักษร	 7	 ตัว	 เขียนเป็นคำากลอน	 มักจะอวยพรให้	 ทำามาค้าขึ้น	 หรือ	 ให้มั่งมีเงินทอง	
จากนั้นจะนำามาติดตามสองข้างประตูบ้าน	และต้องมีอีก	1	แผ่นสำาหรับติดทางขวางตรงกลางทางเข้า	-	ออก

 ส้ม 4 ผล อวยพรผู้ใหญ่ 
	 นำาส้ม	4	ผลไปกราบขอพรผู้ใหญ่	และเมื่อมีผู้มาอวยพรพร้อมกับส้ม	4	ผล	เจ้าบ้านก็จะรับส้มมา	2	ผล	พร้อมกับนำาส้มใน
บ้านตนเองไปวางคืนให้กับแขก	2	ผล	เพราะการให้ส้มเปรียบเหมือนนำาความสุขหรือโชคลาภไปให้

 ใส่เสื้อผ้าใหม่สีสันสดใส

	 ชาวจีนนิยมใส่เสื้อผ้าใหม่สีสันสดใส	 เพราะเชื่อว่าจะทำาให้มีแต่สิ่งดีๆ	 ใหม่ๆ	 เข้ามา	 เปรียบได้กับความสว่างสดใสและ
ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต	ซึ่งสีที่เป็นที่นิยมที่สุด	ก็คือ	สีแดง

 รับอั่งเปา

	 วันที่จะได้รับซองแดง	(ใส่เงินขวัญถุง)	จากผู้ใหญ่	เพื่อให้โชคดีตลอดทั้งปี

 ไหว้เจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

	 ในวันชิวอิกนี้ก็ยังต้องมีการไหว้ไหว้บรรพบุรุษ	 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและที่สำาคัญก็ยังต้อง
ไหว้เจ้าเพื่อขอให้เทพเจ้าช่วยดลบันดาลให้ชีวิตของคุณและครอบครัวประสบแต่ความสุข	ความเจริญ

เริ่มต้นปีใหม่นี้ด้วยสิ่งดีๆ ไปพร้อมๆ กันนะคะ ... ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ ค่ะ

9  สิ่งมลคลควรทำ�9  สิ่งมงคลควรทำ�
ต้อนรับตรุษจีนต้อนรับตรุษจีน

ขอขอบคุณข้อมูล  www.momypedia.com 14



Dealer Network

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

มิตรสยาม กิ่งแก้ว  สมุทรปร�ก�ร  02-784-5999  

ฮีโน่ ปทุมธานี  ปทุมธ�นี  02-516-8905-9

นิวแมน รังสิต  ปทุมธ�นี  02-516-5050-7

ชัยรัชการ กรุงเทพ  สมุทรปร�ก�ร  02-312-5555

ชัยรัชการ กรุงเทพ (วิภาวดี)  กรุงเทพฯ  02-272-2081

ชัยรัชการ กรุงเทพ (บางบัวทอง)  นนทบุรี  02-191-7071-5

ชัยรัชการ พระราม 2  สมุทรส�คร  034-441-555

ซุ่นหลี มหาชัย  สมุทรส�คร  034-403-999

ซุ่นหลี เทพารักษ์  สมุทรปร�ก�ร  02-752-5100

ซุ่นหลี สมุทรปราการ  สมุทรปร�ก�ร  02-703-1022-9

ชัยรัชกิจ สมุทรสงคราม  สมุทรสงคร�ม  034-713-900-4

สหพัฒน์ นครปฐม  นครปฐม  034-254-035-8

ตั้งฮั่วซิง นครปฐม  นครปฐม  034-254-272

ไทยรุ่งเรือง อยุธยา  อยุธย�  035-200-988-90

ไทยฮีโน่ อยุธยา  อยุธย�  035-257-005-006

ภาคเหนือ

ไทยฮีโน่ นครสวรรค์  นครสวรรค์  056-221-771

นิวแมน สุโขทัย  สุโขทัย  055-620-740-1

นิวแมน กำาแพงเพชร  กำ�แพงเพชร  055-799-534-5

นิวแมน แม่สอด  ต�ก  055-801-609-10

อลีนกิจ เพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์  056-771-066-8

ฮีโน่ พิษณุโลก  พิษณุโลก  055-289-000

ฮีโน่ อุตรดิตถ ์  อุตรดิตถ์  055-817-826

ชัยรัชการ เชียงใหม่  เชียงใหม่  053-248-464

เชียงแสง ลำาปาง  ลำ�ป�ง  054-325-271-3

เชียงแสง ลำาปาง (เถิน)  ลำ�ป�ง  054-244-172-3

เชียงแสง แพร ่  แพร่  054-650-745-7

เชียงแสง น่าน  น่�น  054-711-833

เชียงแสง เชียงราย  เชียงร�ย  053-774-995-6

เชียงแสง พะเยา  พะเย�  054-484-282-3

เชียงแสง ลำาพูน  ลำ�พูน  053-552-226-8

ภาคตะวันออก

สหกล ชลบุรี  ชลบุรี  038-382-565, 038-381-103

สุเทพ มอเตอร์ ระยอง  ระยอง  038-873-817-20

นิวแมน จันทบุร ี  จันทบุรี  039-339-538-41

นิวแมน ชลบุร ี  ชลบุรี  038-263-671-3

นิวแมน ชลบุรี (บ่อวิน)  ชลบุรี  038-350-043-45

นิวแมน พนมสารคาม  ฉะเชิงเทร�  038-553-500

มิตรสยาม ชลบุรี  ชลบุรี  02-784-5999 

ชัยรัชการ ชลบุรี   ชลบุรี  038-190-666, 038-109-241-46   

ภาคกลาง

ไทยรุ่งเรือง ลพบุร ี  ลพบุรี  036-785-334-7

ไทยรุ่งเรือง อ่างทอง  อ่�งทอง  035-850-700-2

ไทยรุ่งเรือง สระบุร ี  สระบุรี  036-329-300-2

หลักเมือง สุพรรณบุร ี  สุพรรณบุรี  035-523-401-3

ฮีโน่ กาญจนบุรี  ก�ญจนบุรี  034-636-392-5

นิวแมน สิงห์บุร ี  สิงห์บุรี  036-813-647-9

ชัยรัชการ เพชรบุร ี  เพชรบุรี  032-425-925

ชัยรัชการ ราชบุร ี  ร�ชบุรี  032-316-900-2

ภาคใต้

ชัยรัชกิจ หัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์  032-544-590-1

ชัยรัชการ ชุมพร  ชุมพร  077-576-100-3

ทรงพร สุราษฎร ์  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-200-755-9

ทรงพร สุราษฎร์ (เวียงสระ)  สุร�ษฎร์ธ�นี  077-951-555-9

ทักษิณยนตรการ ทุ่งสง  นครศรีธรรมร�ช  075-420-603-4

ฮีโน่ ตรัง  ตรัง  075-217-044-6

แสงรุ่ง ภูเก็ต  ภูเก็ต  076-261-083-4

แสงรุ่ง กระบี ่  กระบี่  075-619-206

ลีมอเตอร์ หาดใหญ ่  สงขล�  074-364-078-80

ฮีโน่ ปัตตาน ี  ปัตต�นี  073-319-170-4

ฮีโน่ ยะลา  ยะล�  073-241-534-5

ทักษิณยนตรการ หาดใหญ่ 

 สงขล�  074-457-802-7

ตัวแทนจำาหน่าย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เทพนคร โคราช  นครร�ชสีม�  044-952-444

เทพนคร โคราช (ปากช่อง)  นครร�ชสีม�  044-328-888 

ช. ทวี อุดร  อุดรธ�นี  042-340-400-4

ช. ทวี เลย  เลย  042-833-090-1

ช. ทวี หนองคาย  หนองค�ย  042-990-699-700

ช. ทวี หนองบัวลำาภู  หนองบัวลำ�ภู  042-378-051-2

ช. ทวี กาฬสินธุ ์  ก�ฬสินธุ์  043-891-800-1

เจริญศรี สกล  สกลนคร  042-714-240-3

เจริญศรี สกล (สว่างแดนดิน)  สกลนคร  042-737-377

เจริญศรี นครพนม  นครพนม  042-522-857

เมืองทอง ร้อยเอ็ด  ร้อยเอ็ด  043-512-192-6

เมืองทอง อุบล  อุบลร�ชธ�นี  045-475-555-62

รวมทวี ขอนแก่น  ขอนแก่น  043-333-525-32

รวมทวี ขอนแก่น (ชุมแพ)  ขอนแก่น  043-311-488

รวมทวี มุกดาหาร  มุกด�ห�ร 042-639-362-4 

ฮีโน่ ชัยภูมิ  ชัยภูมิ  044-834-065-6

เมืองทอง โคราช  นครร�ชสีม�  044-352-401-5

เมืองทอง สุรินทร์  สุรินทร์  044-713-921-2

เมืองทอง บุรีรัมย์  บุรีรัมย์  044-690-197-9

ฮีโน่ มหาสารคาม  มห�ส�รค�ม  043-777-840

ฮีโน่ มหาสารคาม (เชียงยืน)  มห�ส�รค�ม  093-527-2277, 093-527-2288
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