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682 SERIES. STRENGTH AT WORK

DISCOVER THE 682 SERIES AT SSK SARABURI  
AND ENJOY 682 PERFORMANCE AND RELIABILITY

www.iveco.co.th

69 Moo 6 Mittraphap Muak Lek District, Saraburi 18180
Ph. 036-339-298-99 Hot line.086-344-2929



One-Stop-Shopping!

 
Subscribe to the Newsletter
and stay up-to-date

www.dt-web.tv

Spare parts for commercial vehicles

DT® Spare Parts – Genuine Quality. Durable Trust.

www.dt-spareparts.com

 

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

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

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

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

บรรณ�ธิก�ร

ท่�นส�ม�รถส่งคว�มคิดเห็นคำ�แนะนำ�ติชม ม�ได้ที่ songyot@asiantrucker.com 
หรือที่ Facebook Asian Trucker - Thailand 
www.asiantrucker.com
สนใจโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ ชื่นกมล ศรีสมโภชน์ โทร. 08 1916 5161

ปล�ยปีน้ีแม้ว่�ประเทศไทยของเร�จะยังอยู่ในช่วงเวล�ของก�ร
น้อมเกล้�น้อมกระหม่อมแสดงคว�มอ�ลัยต่อก�รเสด็จสวรรคต
ของพระมห�กษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนช�วไทย ในหลวง
รัชก�ลท่ี ๙ ทำ�ให้ก�รดำ�เนินกิจก�รหล�ยอย่�งไม่ส�ม�รถทำ�ได้
อย่�งเต็มท่ี แต่ก็เป็นส่ิงท่ีช�วไทยทุกคนเต็มใจพร้อมใจที่จะทำ�

ง�นใหญ่สำ�หรับแวดวงรถบรรทุกและรถบัสของปี 2559 ก็คงจะ
เปน็ง�น Bus & Truck ทีถ่อืเสมอืนเปน็กจิกรรมใหญส่ง่ท�้ยปล�ย
ปี 

ปี 2560 Asian Trucker เช่ือว่�คงจะเป็นปีท่ีคึกคัก สำ�หรับบรรด�
รถบรรทุกท่ีเก่ียวข้องกับภ�คอุตส�หกรรมก่อสร้�ง และง�น
บรรทุกหนักท้ังหล�ย เพร�ะเมกะโปรเจคต์ต่�งๆ ท้ังท่ีเดินหน้�ไป
แล้วและท่ีกำ�ลังจะเริ่มก็คงจะได้เริ่มต้นและเดินหน้�กันอย่�งเต็ม
กำ�ลัง

ส่วนเศรษฐกิจในประเทศและต่�งประเทศก็คงต้องติดต�มกัน
อย�่งใกลช้ดิ หลงัจ�กทีอ่เมรกิ�ไดผู้น้ำ�ประเทศคนใหม ่จะอย�่งไร
ก็ต�มเร�ชื่อว่�ปี 2560 น่�จะเป็นปีที่แวดวงรถบรรทุกและขนส่ง
น่�จะมีสีสัน 

สดุท�้ยนีข้ออวยพรใหท้กุท�่นมคีว�มสขุในชว่งเทศก�ลปใีหมค่รบั 



S o u t h  E a S t  a S i a ’ S 

Largest CommerCiaL 
V E h i c l E  E x h i b i t i o n

Back for the third time, Asian Trucker invites you to be part of the largest dedicated exhibition for 

commercial vehicles in Southeast Asia. Originally named MIBTC, the organizer already hosted 

two highly successful commercial vehicle exhibitions 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 International 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

Organised by



�		Main Conference: 
 21 - 22 February 2017

�	Pre-Conference Workshop: 
 20 February 2017

�		Post-Conference 
Workshop & Site Tour: 

 23 February 2017

�		Venue: Amara Sanctuary 
Resort Sentosa, Singapore

STRATEGIES AND REGULATORY ROADMAP 
FOR IMPLEMENTING AUTONOMOUS VEHICLES IN ASIA

Register before Dec 27th and save SG$600

EXPERT SPEAKERS

Peter Damen 
Chair of Executive Steering Committee 
Australian Driverless Vehicle Initiative

Seo-ho Choi 
General Manager, Human Factors & Devices 
Research Team Hyundai Motor Company

Niels de Boer 
Programme Director, 
Centre of Excellence for Testing and 
Research of Autonomous Vehicles - NTU 
(Cetran)

Dr. Bernhard Morys 
Head of Driver Assistance  
& Chassis System 
Daimler Greater China Ltd.

James Williams Manager Policy – 
Compliance & Technology National 
Transport Commission, Australia

Changgi Lee
Senior Deputy Director
Ministry of Land, Infrastructure  
and Transport, Republic of Korea

T: +65 6722 9388 | F: +65 6722 9397 | E: enquiry@iqpc.com.sg | W: www.autonomousvehiclesasia.com

KEY TOPICS DISCUSSED

Legislation and Regulatory Roadmap for 
Asia Autonomous Vehicles (AVs)
Examine the current legislation roadmap 
and partnership opportunities to accelerate 
the rigorous testing process and the 
implementation of autonomous vehicles 
in Asia 

1

Enhancing Public Acceptance of AVs
Address the social disruption concerns and pave 
the way for greater society acceptance to fully 

capture the benefits of AVs 
5

Evaluating Infrastructure Readiness to 
Enable AV Implementation on Public Roads
Discuss infrastructure readiness and 
standardization processes including road and 
facilities, V2V and V2X communications systems 
as well as autonomous parking

2

Ensuring Risk Management, 
Safety and Reliability for AVs
Discuss safety and reliability, and cyber-security 
pertaining to AVs 

3
Researched & Developed by:

Latest Case Studies on the 
Commercialization of AVs
A comprehensive update on applied case 
studies of automated shuttle bus, autonomous 
trucks and Mobility as a Service (MaaS) business 
models

4
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News

บริษัท อินเทล โลจิสติคส์ จำ�กัดซึ่งเป็นผู้ให้บริก�รขนส่งวัตถุ
อันตร�ยร�ยใหญ่ ยืนยันคุณภ�พรถบรรทุกวอลโว่ ทรัคส์ ท่ีใช้ง�น
หนัก ส�ม�รถว่ิงรับส่งสินค้�ตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นระยะท�งเกินกว่� 
1 ล้�นกิโลเมตรโดยไม่ต้องโอเวอร์ฮอล จำ�นวน 9 คันจ�ก 55 คันที่
มีอยู่ ซึ่งส่วนที่เหลือโดยในฟลีทระยะท�งบนหน้�ปัด แสดงเลขหลัก
กโิลเมตรทีว่ิง่ไปแลว้ 7–8 แสนกโิลเมตร โดยไมไ่ดโ้อเวอรฮ์อลเชน่กนั

น�ยโยธิน ตระหง่�นศรี ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท อินเทล 
โลจิสติคส์ จำ�กัด เปิดเผยว่�ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้รถบรรทุกวอลโว่ 
ทรัคส์ 55 คัน ซึ่งเป็นรถบรรทุกที่มีก�รใช้ง�นอย่�งหนักตลอดเวล� 
โดยเป็นก�รขนวัตถุอันตร�ยของลูกค้� ซ่ึงเป็นก�รว่ิงที่หยุดเฉพ�ะ

ก�รบำ�รุงรักษ�ต�มระยะท่ีกำ�หนด หรือก�รเปล่ียนอะไหล่
ต�มกำ�หนดระยะท�งเท่�นั้น ดังนั้น รถบรรทุกวอลโว่ ทรัคส์ 
ทั้ง 55 คันนี้ จึงเป็นก�รวิ่งลักษณะไม่มีก�รหยุด

น�ยโยธนิกล�่วว�่ลกัษณะก�รใหบ้รกิ�รขนสง่สนิค�้ทีเ่ปน็วตัถุ
อันตร�ย ได้แก่ ปิโตรเคมี ส�รเคมี เป็นต้น จะต้องเป็นรถที่มี
สมรรถนะท่ีได้รับก�รอนุมัติจ�กลูกค้� ซึ่งเข้มงวดกับคุณภ�พ
ของรถทัง้กำ�ลงัของเครือ่งยนต ์ตลอดจนตวัถงัและห�งบรรทกุ 
ประกอบกับปริม�ณสินค้�ท่ีขนส่ง จะมีก�รกำ�หนดในสัญญ�
อย�่งชดัเจน ดงันัน้ รถบรรทกุทีจ่ะนำ�ม�ขนสง่สนิค�้เหล�่นี ้จะ
ต้องแข็งแรง คงทน และส�ม�รถวิ่งได้อย่�งต่อเนื่อง โดยปกติ
รถบรรทุกวอลโว่ ทรัคส์ ที่นำ�ม�ใช้บริก�รขนส่งสินค้�วัตถุอัน
ตร�ยให้้กับลูกค้� จะมีระยะวิ่งต่อปีม�กกว่� 2 แสนกิโลเมตร 
ดังนั้นรถบรรทุกวอลโว่ ทรัคส์ ที่เหลืออีก 46 คัน เลขไมล์แตะ
ในระดับ 7–8 แสนกิโลเมตรทั้งสิ้น ซึ่งเชื่อว่�อีกไม่น�นจะเกิน 
1 ล้�นกิโลเมตรอย่�งแน่นอน

“ผมยืนยันครับว่�รถทุกคันของวอลโว่ ทรัคส์ แม้เลขไมล์
จะเกินล้�นหรือแตะเกือบล้�นกิโลเมตร เร�ยังไม่เคยต้อง
ยกเครื่องเลย เมื่อเปรียบเทียบกับรถบรรทุกทั่วไปเมื่อวิ่งไป 
3–4 แสนกิโลเมตร ก็จะต้องยกเครื่องแล้ว ท้ังน้ีเพร�ะเร�มี
ระเบยีบแบบแผนก�รใชร้ถและก�รบำ�รงุรกัษ�รถท่ีชดัเจนต�ม
ข้อกำ�หนดของวอลโว่ ทรัคส์” น�ยโยธินกล่�ว

อินเทล โลจิสติคส์ เช่ือม่ันวอลโว่ ทรัคส์ 
วิ่งไม่หยุดเกินล้านกิโลเมตรโดยไม่ต้อง
ยกเครื่อง

น�ยภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รประจำ�
ภูมิภ�ค น�ยอำ�น�จ ทองทัย ผู้จัดก�รฝ่�ยฝึกอบรมพนักง�น
ขับรถ พร้อมทีมพัฒน�ทักษะก�รขับข่ี บริษัท สแกนเนีย 
สย�ม จำ�กัด จัดอบรมทักษะก�รขับขี่ขั้นสูงครั้งท่ี 7 (Scania 
Advance Driver Program #7 Bus Training) ให้กับลูกค้� 
โดยเป็นก�รอบรมอย่�งเข้มข้นทั้งภ�คทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อ
พัฒน�คว�มส�ม�รถ เทคนิคก�รขับข่ี ก�รใช้ง�นรถอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ ก�รวิเคร�ะห์แก้ปัญห�ต่�งๆ และท่ีสำ�คัญยัง
ฝึกให้ส�ม�รถไปถ่�ยทอดคว�มรู้ต่อผู้อื่นในบริษัทต้นสังกัด 
ต่อยอดก�รสร้�งผลกำ�ไรให้กับลูกค้�ผ่�นท�งเหล่�ครูฝึกและ
พนักง�นขับรถ เมื่อเร็วๆ นี้

Scania Advance Driver Program #7 Bus Training

Asian Trucker  14



Market Update

บริษัท เกียรติธน� ขนส่ง จำ�กัด (มห�ชน) หรือ KIAT 
ซึ่งเป็นผู้ให้บริก�รขนส่งเคมีภัณฑ์และเชื้อเพลิง
พลังง�นชั้นนำ�ในประเทศไทย สั่งซื้อรถวอลโว่ ทรัคส์ 
รุ่น FM 440 เพิ่มอีก 26 คัน เพื่อรองรับง�นใหม่จ�ก 
ปตท. ในก�รขนส่ง CNG จ�กสถ�นีล�ดหลุมแก้ว
ไปยังจังหวัดใกล้เคียงในรัศมี 60 กิโลเมตร เป็นเวล�
น�น 3 ปี

ในภาพ นายกำาลาภ ศิริกิตติวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) 

ประธานกรรมการ วอลโว่ ทรัคส์ ประเทศไทย 

กำาลังทำาพิธีส่งมอบรถให้แก่นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ 

(ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ KIAT 

วอลโว ่ทรคัส ์สง่มอบรถ 26 คนัใหเ้กยีรติธนา

 2 องค์กรยักษ์โลจิสติกส์และซัพพล�ยเชน ได้บรรลุในข้อตกลง
คว�มร่วมมือระหว่�งสม�คมไทยโลจิสติกส์และก�รผลิต (TLAPS) และ
สม�คมด�้นก�รขนถ�่ยสนิค�้ของประเทศญีปุ่น่ (MH) ในก�รจดัโครงก�ร
เพือ่เพิม่พูนองคค์ว�มรู้ให้กบับคุล�กรในวชิ�ชพีและแผนก�รจดัสมัมน�ใน
ง�น Thailand International TRUCK SHOW 2017 ระหว่�งวันที่ 8-10 
มิถุน�ยน 2560 ณ อิมแพค เมืองทองธ�นี
 สม�คมไทยโลจิสตกิสแ์ละก�รผลติ (TLAPS) เปน็องคก์รวชิ�ชพี
ทีไ่มไ่ด้หวงัผลกำ�ไร ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วช�ญด�้นโลจสิตกิสแ์ละซพัพล�ย
เชนจ�กทุกกลุ่มอุตส�หกรรมม�รวมตัวกัน โดยมี คุณเกียรติพงษ์ สันตะบุตร 
เป็นน�ยกสม�คม และ Japan Material Handing Society (MH)โดยมี 
Mr.ShigeoKoshino เปน็คณะกรรมก�รบรหิ�รสม�คม สิง่สำ�คญัคอืทัง้ 2 
องคก์รได้บรรลขุ้อตกลงร่วมกนัในคว�มรว่มมอืเพือ่จดัฝกึอบรมก�รพฒัน�
บุคล�กรในด้�นระบบโลจิสติกส์และก�รเคลื่อนย้�ยลำ�เลียง (Logistics 
and Material Handling -MH) ขึน้เปน็ครัง้แรกในประเทศไทยโดยกำ�หนด
ให้จัดภ�ยในง�น Thailand International TRUCK SHOW 2017
 คุณเกียรติพงษ์กล่�วว่� ปัจจุบันสม�คม TLAPS มีสม�ชิกทั้ง
ภ�คองค์กรและบุคคลทั่วไปรวมทั้งสิ้นประม�ณ 3,000 คน วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒน�กิจกรรมต่�งๆ โดยมุ่งเน้นก�รเพิ่มพูนคว�มรู้ให้กับบุคล�กร
ในวิช�ชีพและเป้�หม�ยสำ�คัญคือ ก�รช่วยพัฒน�คุณภ�พโลจิสติกส์ใน

ประเทศไทยให้ดีขึ้นนั้น ต้องเสริมสร้�งคว�มเป็นเลิศของบุคล�กร
ซึ่งห�กครั้งนี้ได้รับก�รร่วมมือจ�กสม�คม MH ญี่ปุ่น ก็ถือได้ว่�เป็น
คว�มก้�วหน้�อีกก้�วหนึ่งด้�นก�รให้คว�มรู้บุคล�กรอย่�งแท้จริง
 ด้�น Mr.Yukio Okuda เลข�คณะกรรมก�รจัดง�น 
Thailand International TRUCK SHOW 2017  ในฐ�นะตัวกล�ง
คว�มรว่มมอืของทัง้ 2 สม�คมกล�่วว�่ ในก�รพฒัน�ด�้นโลจสิตกิส์
นัน้ ก�รขนสง่ท�งรถบรรทกุและก�รบรรจภุณัฑน์ัน้มหีล�ยประเดน็ที่
ตอ้งห�รอืและแกป้ญัห�รว่มกนั ดว้ยเหตนุีค้ว�มรว่มมอืของ TLAPS 
และสม�คม MH ญี่ปุ่นถือว่�เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ม�ก
 สำ�หรับง�น Thailand International TRUCK SHOW 
(TTS) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ง�นเป็นเครื่องมือในก�รช่วยกระตุ้น
อตุส�หกรรมทีเ่กีย่วขอ้งด�้นก�รพฒัน�โลจสิตกิสใ์นภมูภิ�คอ�เซยีน
โดยมปีระเทศไทยเปน็ศนูยก์ล�ง และมุง่หวงัใหง้�น TTS เตบิโตเปน็
ง�นทีจ่ำ�เปน็ตอ่ก�รขนสง่ท�งรถบรรทกุรวมถงึโลจสิตกิส ์ในภมูภิ�ค
อ�เซียนอีกด้วย

TLAPS จับมือ MH
พร้อมจัดสัมมนาเพิ่มองค์ความรู้
ด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
ครั้งแรกในประเทศไทย 
ภายในงาน TTS 2017
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ง�นแสดงสินค้ �น�น�ช �ติ เกี่ ยวกับย�นพ�หนะเพื่ อก�รพ�ณิชย์  
(INTERNATIONAL COMMERCIAL VEHICLE FAIR)
วันที่ : 11 – 13 มกร�คม พ.ศ. 2560
สถ�นที่  :  ศูนย์แสดงนิทรรศก�รบอมเบย์  (Bombay Exhibi t ion 
Centre) เมืองมุมไบ
ข้อมูลสำ�หรับก�รติดต่อ : +91 44 - 43219666 / info@cvfair.in 
ร�ยละเอียด : จัดแสดงเป็นประจำ�ทุกปีโดยง�นจัดแสดงสินค้�เนซินโน 
(Nexinno Trade Fairs) ง�นแสดงสินค้�น�น�ช�ติเกี่ยวกับย�นพ�หนะเพื่อ
ก�รพ�ณิชย์ นำ�เสนอย�นพ�หนะเพื่อก�รพ�ณิชย์, เครื่องมือ, ส่วนประกอบ, 
อุปกรณ์เสริมท่ีหล�กหล�ยและครอบคลุมม�กที่สุด รวมถึงเทรนด์ท�ง
เทคโนโลยีใหม่ล่�สุด

โลจิสติกส์ 2017 (LOGISTICS 2017)
วันที่ : 2 – 4 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2560
สถ�นที่ : ปร�กะติ เมยด�น (Pragati Maidan) กรุงนิวเดลี 
ข้อมูลสำ�หรับก�รติดต่อ : +91 44 4244 4555 / cii.logistics@cii.in
ร�ยละเอียด : ก�รประชุมสุดยอดโลจิสติกส์เป็นกิจกรรมสำ�คัญของสถ�บัน
โลจิสติกส์ CII ที่มีผู้ถือผลประโยชน์ร่วมม�จ�กอุตส�หกรรมโลจิสติกส์ ที่รวม
ตัวกันเพื่อพิจ�รณ�เทคโนโลยีใหม่ๆ วิธีก�ร เทรนด์ และประเด็นปัญห�ของ
ภ�คโลจิสติกส์ร่วม 2 วัน ก�รประชุมนี้มีผู้ปร�ศรัยเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐ ผู้นำ�
ระดับต้นๆ ของอุตส�หกรรมและผู้เชี่ยวช�ญต่�งๆ

ไทร์ เทคโนโลยี เอ็กซ์โป 2017 (TIRE TECHNOLOGY EXPO 2017)
วันที่ : 14 – 16 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2560
สถ�นที ่: ดอยเชอร ์เมสเซ ฮนัโนว�ร ์(Deutsche Messe Hannover) ประเทศ
เยอรมนี
ขอ้มลูสำ�หรบัก�รตดิตอ่ : +44 (0) 1306 743744 / colin.scott@ukipme.com  
ร�ยละเอยีด : ประกอบไปดว้ยผูป้ระกอบก�รหลกัแทบทกุร�ยในอตุส�หกรรม
ก�รสร้�งเครื่องจักร และก�รผลิตย�งของโลก รวมถึงผู้ผลิตและจำ�หน่�ย
เคมีภัณฑ์ ส่วนประกอบและวัตถุดิบม�กม�ย นอกจ�กนี้ ง�นเอ็กซ์โป 
ประจำ�ปี 2560 จะยิ่งใหญ่กว่�ง�นปีก่อนที่ได้ทำ�ล�ยสถิติม�แล้ว

ง�นประชมุน�น�ช�ตสิำ�หรบัเทคโนโลยีเครือ่งยนตย์�นพ�หนะเพือ่ก�รพ�ณชิย ์
(INTERNATIONAL CONFERENCE FOR COMMERCIAL VEHICLES 
ENGINE TECHNOLOGY)
วันที่ : 21 – 22 กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2560
สถ�นที่ : บ�เดน-บ�เดน (Baden-Baden) ประเทศเยอรมนี
ขอ้มลูสำ�หรบัก�รตดิตอ่ : +49 (0) 2116214 – 201 / wissensforum@vdi.de  
ร�ยละเอียด : ง�นประชุมน�น�ช�ติสำ�หรับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ย�นพ�หนะ

เพื่อก�รพ�ณิชย์นี้จัดเป็นประจำ�ทุกปี เพื่ออภิปร�ยถึงเทรนด์และนวัตกรรม
ต�่งๆ ในปจัจุบนั เพือ่ก�รพฒัน�ของเครือ่งยนตท่ี์ใช้ก�รสนัด�ปต่อไป คณะ
กรรมก�รท่ีปรึกษ�ระดับสูงประกอบด้วย ผู้เช่ียวช�ญจ�ก Daimler และ 
MAN Truck & Bus จะให้คว�มช่วยเหลือแก่ผู้จัดก�รประชุมใหญ่ในก�ร
เสนอโปรแกรมท�งเทคนิค

อินเตอร์โมดัล 2017 (INTERMODAL 2017)
วันที่ : 21 – 23 มีน�คม พ.ศ. 2560
สถ�นที่: ศูนย์แสดงสินค้�และก�รประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์เอ็กซ์โป (Shanghai 
World Expo Exhibition & Convention) ประเทศจีน
ข้อมูลสำ�หรับก�รติดต่อ : +44 (0) 870 950 3313 (คุณเอมม่�)
ร�ยละเอียด : ง�นจัดแสดงและก�รประชุมน�น�ช�ติ เอเชีย 2017 จะรวม
เหล่�ผู้ประกอบก�รตู้คอนเทนเนอร์จ�กทั่วโลก, ผู้มีอิทธิพลส�ม�รถกำ�หนด
ทิศท�งของอตุส�หกรรมก�รขนสง่และโลจิสตกิส,์ ทำ�ให้เปน็ก�รรว่มประชมุ
ท่ีสำ�คัญท่ีหยุดของปีท่ีครอบคลุมทุกส�ข�ท่ีเกี่ยวข้องกับก�รขนส่งโดย
ตู้คอนเทนเนอร์

ไทร์เอ็กซ์โป เอเชีย 2017 (TYREXPO ASIA 2017)
วันที่ : 21 – 23 มีน�คม พ.ศ. 2560
สถ�นที่ : ศูนย์ก�รประชุมและแสดงสินค้�สิงคโปร์เอ็กซ์โป (Singapore 
EXPO Convention & Exhibition Centre) ประเทศสิงคโปร์
ข้อมูลสำ�หรับก�รติดต่อ :  +65 6403 2182 / Eileen.hair@singex.com 
ร�ยละเอียด : จ�กท่ีเป็นเวทีก�รค้�ย�งท่ีเป็นท่ียอมรับม�กท่ีสุดแห่งหนึ่ง  
ไทรเ์อก็ซโ์ป เอเชยี มอบเวทสีดุพเิศษสำ�หรบัก�รสำ�รวจเทคโนโลยใีหมล่่�สดุ 
คว�มก้�วหน้�ของตล�ดและสินค้�อื่นๆ อีกม�กม�ยของอุตส�หกรรม

ง�นประชุม VDI ของรถบรรทุกอิสระน�น�ช�ติ 2017 
(INTERNATIONAL VDI-CINFERENCE AUTONOMOUS TRUCKS 
2017)
วันที่ : 28 – 29 มีน�คม พ.ศ. 2560
สถ�นที่ : ไฮแอท รีเจนซี ดึสเซิลดอร์ฟ (Hyatt Regency) ประเทศเยอรมนี
ขอ้มูลสำ�หรบัก�รตดิตอ่ : +49 (0) 2116214-201 / wissensforum@vdi.de 
ร�ยละเอียด : ก�รประชุมนี้ประกอบไปด้วยก�รผสมผส�นของก�รนำ�เสนอ
ท�งเทคนิคจ�กผู้ผลิตต�มก�รอนุญ�ต (OEM), ผู้ผลิตสินค้�และวัตถุดิบ, 
สถ�บันวิจัยต่�งๆ รวมถึงลูกค้�ที่สนใจในก�รวิเคร�ะห์หัวข้อจ�กหล�ย
มุมมอง

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมและกิจกรรมต่�งๆ ติดต�มได้ที่ 
http://asiantrucker.com/newsevents/calendar/ 

กิจกรรมและงานจดัแสดงสนิคา้
2017
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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
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แชฟฟ์เลอร์ (Schaeffler) 
ฉลองการเปิดตัวโรงงานแห่งใหม่ในไทย

Report
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ผูท้รงเกยีรตทิ�่นอ่ืนทีม่�รว่มในโอก�สนี ้ได้แก ่รองผูว้�่ร�ชก�ร
จังหวัดชลบุรี ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม
ก�รลงทุนจังหวัดชลบุรี ผู้อำ�นวยก�รนิคมอุตส�หกรรมอีสเทิร์น
ซีบอร์ด ลูกค้� เจ้�หน้�ที่กงสุลจ�กสถ�นเอกอัครร�ชทูต
ประเทศเยอรมนี พร้อมด้วยคณะผู้บริห�รกลุ่มแชฟฟ์เลอร์ 
ประธ�นบริห�รแชฟฟ์เลอร์เอเชียแปซิฟิก และทีมบริห�รส่วน
ภูมิภ�ค

โรงง�นใหม่นี้ตั้งอยู่ ณ นิคมอุตส�หกรรมเหมร�ชอีสเทิร์น
ซีบอร์ด 2 จังหวัดชลบุรี ระยะท�งประม�ณ 150 กม. จ�ก
กรุงเทพฯ ซึ่งโรงง�นนี้จะเป็นที่ผลิตชิ้นส่วนย�นยนต์สำ�หรับ
ใช้ง�นเครื่องยนต์และก�รส่งกำ�ลังในขั้นที่ 1 ทั้งนี้ท�งโรงง�น
จะขย�ยก�รผลิตในท้องถิ่นต�มรอยของแชฟฟ์เลอร์ในเอเชีย 
แปซิฟิกต่อไป

จากระดับโลก–สู่ภูมิภาค เพื่อภูมิภาค
“กลุ่มแชฟฟ์เลอร์มีคว�มภ�คภูมิใจที่จะขย�ยแผนก�รผลิต
ย�นยนตข์องตนดว้ยโรงง�นแหง่ใหมใ่นประเทศไทยนี ้ก�รผลิต
ในพืน้ทีจ่ะช่วยใหเ้ร�เข�้ใกลก้บัลกูค�้ม�กยิง่ขึน้ และทำ�ใหเ้ร�
ส�ม�รถปรับปรุงก�รเข้�ถึงของลูกค้�สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พ
สูงได้ รวมถึงเทคโนโลยีในก�รผลิตอันก้�วหน้�” Norbert 
Indlekofer ประธ�นบริห�รกลุ่มย�นยนต์แชฟฟ์เลอร์กล่�ว

โรงง�นแห่งใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของก�รลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่ได้
ว�งแผนไว้โดยแชฟฟ์เลอร์เพ่ือก�รขย�ยก�รผลิตไปพร้อมๆ 
กบัก�รคน้คว�้และพัฒน�ต�มรอยแชฟฟ์เลอรใ์นภูมภิ�คเอเชยี 
แปซิฟิก 

แปลงโฉมอุตสาหกรรมการขับขี่ของอนาคตในเอเชีย 
แปซิฟิก
“โรงง�นแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์เร�ในก�รเป็น
ผู้นำ�หุ้นส่วนก�รพัฒน�สำ�หรับลูกค้�ในก�รเติบโตของ
ตล�ดย�นยนต์อีกแห่งหนึ่งที่สำ�คัญของโลก เป็นส่วนหนึ่ง
ของกลยุทธ์ “ก�รขับเคลื่อนเพื่ออน�คต” (Mobility for 
Tomorrow) แชฟฟ์เลอร์กำ�ลังต้ังใจพัฒน�ผลิตภัณฑ์และ
วธิกี�รทีเ่หม�ะสมกบัเทคโนโลยปีจัจุบนัและสร้�งนวตักรรม
ต่�งๆ ที่จะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งอน�คต” Andreas Schick 
ประธ�นบริห�รแชฟฟ์เลอร์เอเชียแปซิฟิกกล่�ว “เนื่องจ�ก
ตล�ดย�นยนต์ยังคงพัฒน�ไปต่อเนื่องและโดยมีคว�ม
สนใจที่ม�กขึ้นต่อภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก แชฟฟ์เลอร์จึง
เตรียมพร้อมที่จะร่วมมือกับลูกค้�สำ�หรับก�รเจริญเติบโต
ในขั้นต่อไป” เข�กล่�วเพิ่ม

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของลูกค้าในภูมิภาค
“ก�รเปดิโรงง�นแหง่ใหมน่ีจ้ะช่วยเสริมสร้�งคว�มแขง็แกรง่
ให้กับคว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนินง�นและด้�นวิศวกรรม
ของแชฟฟเ์ลอรใ์นภมูภิ�ค และทำ�ใหเ้ร�ส�ม�รถตอบสนอง
ต่อก�รเปลี่ยนแปลงในตล�ดได้อย่�งรวดเร็วยิ่งขึ้น ลูกค้�
ระยะย�วระดับโลกหล�ยๆ ร�ยของเร�ก็มีฐ�นอยู่ที่นี่ และ
แชฟฟ์เลอร์ก็ให้คำ�มั่นที่จะทำ�ง�นไปด้วยกันกับพวกเข�
เพ่ือกระตุ้นตล�ดย�นยนต์ในภูมิภ�ค” Junichi Shimada 
กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) จำ�กัด กล่�ว

เตรียมพร้อมสำาหรับการเติบโตในอนาคต
ส�ยก�รผลิตที่นำ�เข้�สู่ขั้นที่ 1 ของโรงง�นในชลบุรีกินพื้นที่
สว่นหนึง่ของพืน้ทีท่ัง้หมด 55,000 ต�ร�งเมตร ซึง่ประกอบ
ไปดว้ยก�รผลติจ�นคลตัช ์และแผน่กดคลตัช ์ตวัลกูรอกชดุ
ต้ังส�ยพ�นเคร่ืองทั้งแบบกลและแบบไฮดรอลิก แหวนซิง
โครไนเซอร์ และระบบปล่อยคลัตช์ โรงง�นผลิตได้ถูกสร้�ง
ข้ึนต�มแนวคดิจำ�เพ�ะในก�รเพิม่ส�ยก�รผลิตใหม่ๆ  ใหก้บั
ผลิตภัณฑ์ของแชฟฟ์เลอร์ รวมถึงวิธีก�รต่�งๆ ครอบคลุม
ห่วงโซ่มูลค่�ย�นยนต์ และมีก�รดำ�เนินแผนสำ�หรับก�ร
ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์ในขั้นที่ 2 ต่อไป

กลุ่มแชฟฟ์เลอร์ได้ฉลองงานเปิดโรงงานแห่ง

แรกที่ แชฟฟ์ เลอร์ เป็น เจ้าของเองในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้จัดพิธีเปิดตัว

ในจังหวัดชลบุรีของประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 

ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของ

รัฐบาลไทย เข้าร่วมกับ Georg Schaeffler 

ผู้ถือหุ้นกลุ่มแชฟฟ์เลอร์ ในงานสำาคัญครั้งนี้ ซึ่ง

เป็นที่น่าสนใจด้วยการดำาเนินประเพณีแบบไทยๆ
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บนเส้นท�งจ�กแอฟริก�ใต้ อินโดนีเซีย ไทย และม�เลเซีย ทีม
นักขับและผู้ฝึกสอนต่�งเดินท�งม�จนถึงกรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น ก�รรวมตัวกันครั้งนี้ก็เพื่อก�รแข่งขัน ยูดี เกมบะ (UD 
Gemba) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ทุกคนต่�งมีคว�มมุ่งมั่นทุ่มเท 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งฮีโร่ของง�น ซึ่งก็คือเหล่�นักขับ บ�งท่�นได้
ผ่�นก�รฝึกฝนอย่�งหนัก อย่�ง Yuzairi Bin Ibrahim ล�หยุด
สองสัปด�ห์เพื่อฝึกสำ�หรับง�นนี้ และโค้ชของเข� คือ Rosli จ�ก 
Volvo Trucks กม็คีว�มมัน่ใจว�่ลกูศษิยข์องเข�จะตอ้งชนะอย�่ง
แน่นอน

ประวัติโดยสังเขป
ในขณะท่ีรถรุ่น ยูดี เควสเตอร์ (UD Quester) อ�จเป็นผลจ�ก
ก�รค้นคว้�วิจัยน�นนับปี โดยมีจุดมุ่งหม�ยที่จะให้บริก�รกับ
ตล�ดเฉพ�ะ บริษัทได้มองกลับไปที่ประวัติอันน่�ประทับใจเพื่อ
ก�รสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่�สุดของพวกเข� ต่�งจ�กผู้ผลิต
รถบรรทุกของญี่ปุ่นร�ยอื่นๆ UD มิได้เป็นผลพลอยได้จ�กบริษัท
อื่นๆ แต่ได้รับก�รก่อต้ังโดยอดีตนักบินผู้ซึ่งผ่�นก�รเยี่ยมเยียน
ยโุรปม�หล�ยครัง้และเลง็เหน็ถงึคว�มเปน็ไดก้บัคว�มสำ�เรจ็ของ
เครือ่งยนตด์เีซลในประเทศญีปุ่น่เพือ่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รใน
อุตส�หกรรมก�รขนส่ง เมื่อ 80 กว่�ปีที่แล้ว Kenzo Adachi ได้
ริเริ่มบริษัท Nihon Diesel Industries Ltd  ภ�ยใต้วิสัยทัศน์ที่จะ 
“สร�้งรถบรรทกุต�มคว�มตอ้งก�รของโลกในปจัจบุนั” กจิกรรมที่
น�่ประทบัใจอย�่งหนึง่ คอืก�รทดสอบก�รขบัขีร่ถบรรทกุคนัแรก
ของเข�ในปี 1939 โดยทำ�ระยะท�งได้ 3,000 กิโลเมตรในเวล� 
13 วันโดยไม่มีก�รชำ�รุดเสียห�ยใดๆ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องย�กที่
จะเข้�ใจถึงที่ม�ของชื่อสินค้�ในปัจจุบัน ซึ่งย่อม�จ�ก Ultimate 
Dependability (คว�มน่�เชื่อถือขั้นสุด) 
 เปน็เวล�หล�ยตอ่หล�ยปมี�แลว้ ทีร่ถบรรทกุของ UD 
เปน็ทีรู่จ้กัถงึคว�มไวว้�งใจได ้คว�มทนท�น และมปีระสทิธภิ�พ
ที่สุดในตล�ด โดยประเด็นหลังสุดนี้มีคว�มสำ�คัญสูงม�กใน
ประเทศที่ 85% เป็นภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยเนินเข�และต้อง
ทำ�ก�รขนส่งสินค้�ในระยะท�งย�ว เมื่อแรกเริ่มนั้นเครื่องยนต์
ต่�งๆ เป็นของเยอรมัน ซึ่งเป็นเจ้�ของสิทธิบัตรก�รออกแบบ
เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ และสุดท้�ยก็เปลี่ยนไปเป็น 4 จังหวะ 
เครื่องยนต์ที่สร้�งขึ้นใหม่ของ UD ในช่วงทศวรรษ 50 เป็น

ที่ม�ของชื่อบริษัท ที่ถูกติดไว้บนรถบรรทุกทุกคันของบริษัทนับจ�กน้ัน
เป็นต้นม� เช่นเดียวกบัรุ่น 6 TW อันทรงพลังและงดง�มด้วยเครื่องยนต์
ของ UD ถือได้ว่�เป็นคว�มน่�เชื่อถือขั้นสุดของช่วงเวล�เหล่�นั้น คว�ม
มุ่งมั่นปร�รถน�เดียวกันนี้ได้นำ�ไปสู่ก�รเปิดตัว Quon แชมป์เปียนส์
แห่งรถบรรทุกง�นหนัก (Heavy Duty) ของเร� และสู่ก�รเป็นผู้ผลิต
รถบรรทุกของโลกที่ทำ�ธุรกิจกับระบบ “Urea SCR” ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ที่ฉีกแนว ถึงแม้จะนำ�ม�ซึ่งคว�มกังข�ในช่วงแรก แต่ในปัจจุบัน
ได้กล�ยเป็นคำ�ตอบแห่งม�ตรฐ�นทั่วโลกในก�รตอบรับคว�มท้�ท�ย
ด้�นสิ่งแวดล้อมของทุกวันนี้ 

ร่องรอยที่ก้าวย่าง
ในขณะท่ีนักขับได้ฝึกฝนข้ันสุดท้�ย ส่ือมวลชนและแขกก็ต่�งได้เรียนรู้
เก่ียวกับแบรนด์ ซึ่งเปล่ียนชื่อม�จ�ก Nissan Diesel เป็น UD ต�ม
ด้วยก�รเข้�ครอบครองกิจก�รโดย Volvo ผู้ผลิตรถบรรทุกญี่ปุ่นอ�จไม่
ใหญ่โตเท่�คู่ต่อสู้ในท้องถ่ินของพวกเข� แต่พวกเข�ก็ส�ม�รถว�งใจ
ในก�รสนับสนุนและก�รแบ่งปันข้อมูลของกลุ่ม เขตรอบๆ โตเกียวมีชื่อ
ว่� Kanto และกว่� 30% ของประช�กรญ่ีปุ่นก็อ�ศัยอยู่ท่ีน่ัน ไม่แปลกใจ
เลยว่�พ้ืนที่นี้ ซึ่งเต็มไปด้วยท่�เรือและธุรกิจต่�งๆ ม�กม�ย และเป็น 
สดัสว่นของก�รผลติท�งอตุส�หกรรมกว�่ 22% จะยงัเปน็พืน้ทีท่ีม่คีว�ม
หน�แน่นของตัวแทนจำ�หน่�ย UD และมีศูนย์ลูกค้�ถึง 31 จ�กทั้งหมด 
166 แหง่ทีต่ัง้อยูใ่นเขต Kanto นอกจ�กนีพ้นกัง�นของ UD ยงัเนน้อกีว�่
ศูนย์เหล่�ไม่ได้เรียกกันว่�โรงซ่อมสร้�งหรือศูนย์บริก�ร แต่เรียกว่�ศูนย์
ลกูค�้ เพร�ะเนน้คว�มสำ�คญัในก�รดแูลผูค้นทีส่ำ�คญัทีส่ดุทีใ่นธรุกจิ ซึง่
ก็คือลูกค้�นั่นเอง
 ในประเทศญีปุ่น่ ขน�ดตล�ดนัน้มรีถบรรทกุประม�ณ 92,000 
คนั ซึง่เปน็ของ UD 11,000 คนั ทำ�ให ้UD มสีว่นแบง่ก�รตล�ดถงึ 19% 
และแน่นอน บริก�รหลังก�รข�ยก็ถือเป็นส่ิงสำ�คัญม�ก ศูนย์ลูกค้� 
Kawaguchi เป็นสุดยอดตัวอย่�งที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ UD มอบให้กับ
ลูกค้�เพื่อรักษ�ให้รถบรรทุกของเร�ยังคงโลดแล่นบนถนน ศูนย์บริก�ร
เตม็รปูแบบจะใหบ้รกิ�รตรวจเชค็ทีจ่ำ�เปน็ประจำ�ปตี�มทีร่ฐับ�ลกำ�หนด 

UD ก้าวล�า้ไปไกลย่ิงกว่าในเวทแีข่งขนัระดบัโลก

ในการรวมตัวกันของนักขับรถบรรทุกเควสเตอร์ 
(Quester) ที่เก่งที่สุดจาก 4 ประเทศ พวกเขาต่าง
แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่เพื่อชิงตำาแหน่งผู้ชนะ ใน
เวทีการแข่งขันนักขับทั่วโลกครั้งที่ 1 การแข่งขัน
รอบสดุทา้ยไดจ้ดัข้ึนทีป่ระเทศญีปุ่น่ โดยใช้รปูแบบ
ใหม่ในการแข่งขัน
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และในศูนย์เฉพ�ะน้ียังมีก�รดำ�เนินก�รตรวจเช็คต�มระยะเวล�รวมถึง
ก�รซ่อมแซมจ�กอุบัติเหตุ นอกจ�กนี้ UD ยังมีข้อเสนอบริก�รท�งก�ร
เงนิและอะไหลข่อง REMAN ซึง่เปน็สว่นประกอบทีส่�ม�รถนำ�ม�ตกแตง่
ทำ�ใหมไ่ดแ้ทนทีจ่ะท้ิงไป ทำ�ใหร้ถบรรทกุกลบัม�มชีวีติใหมไ่ดอ้กีครัง้หลงั
ก�รยกเครื่อง ตัวอย่�งช้ินส่วนอะไหล่ในก�รซ่อมเหล่�นี้ได้แก่ตัวกำ�เนิด
ไฟฟ้�และมอเตอร์สต�ร์ท
 ในศูนย์ลูกค้� Kawaguchi มีช่�งยนต์ 24 คนที่คอยให้บริก�ร
รถบรรทุกที่ลูกค้�นำ�เข้�ม� รวมแล้วศูนย์นี้มีพนักง�นทั้งหมด 44 คน 
ซึ่งทำ�เป็นศูนย์ที่ใหญ่กว่�ศูนย์ลูกค้� UD ทั่วไปในพื้นที่ โดยม�กกว่� 
70% ของง�นทั้งหมดเกี่ยวข้องกับก�รซ่อมแซมทั่วไป สัญญ�บริก�ร
ยังครอบคลุมบริก�รให้รถบรรทุกเป็นเวล�หนึ่ง สอง หรือส�มปี ต�ม
คว�มต้องก�รของลกูค้� โดยเฉลีย่ รถบรรทกุของ UD ในตล�ดจะมอี�ยุ
ประม�ณ 10 ปีโดยจะเริม่ชำ�รดุภ�ยหลงั 13 ปี พนกัง�นทกุคนต้องได้รบั
ก�รปลูกฝังเรื่องกฎคว�มปลอดภัยทั้งห้� ซ่ึงจะกล่�วยำ้�ในก�รประชุม
กลุม่ทกุเช้�ก่อนเร่ิมง�นก�รซ่อมบำ�รงุจรงิ ทัง้นี ้ ช่�งยนต์ยงัส�ม�รถเข้�ถงึ
ชิ้นส่วนกว่� 3,700 ชิ้นในโรงเก็บของศูนย์ได้ และยังมีก�รพัฒน�ก�ร
ปฏิบัติง�นด้วยแอพพลิเคชั่น REX (Retail Excellence Program หรือ
โปรแกรมสู่คว�มเป็นเลิศในก�รค้�ปลีก)

กระบวนการออกแบบ
Volvo Group มีศูนย์ก�รออกแบบ 4 แห่งใน Gothenborg (ประเทศ
สวีเดน), Ageo (ประเทศญี่ปุ่น), Greensborro (สหรัฐอเมริก�) และ 
Lyon (ฝรั่งเศส) ซ่ึงศูนย์ในสหรัฐอเมริก�จะเน้นก�รออกแบบรถบรรทุก
ที่มีฝ�ครอบอุปกรณ์ที่มีช่องเปิด (Hood) ในขณะที่ศูนย์อื่นๆ เน้นก�ร
พัฒน�รถบรรทุกที่มีส่วนประทุน (Cab) ม�กกว่�โมเดลเครื่องยนต์ และ
ยังมีDongFeng ที่ Volvo Group เป็นเจ้�ของ ซึ่งกำ�ลังดำ�เนินก�รอย่�ง
อิสระโดยมแีบบโครงก�รทีเ่ลอืกต�มคว�มเชีย่วช�ญของแตล่ะศนูยอ์ืน่ๆ
ก�รออกแบบพืน้ฐ�นจะเกีย่วกบัรปูหกเหลีย่ม ซึง่พบไดท้ีก่ระจงัหน�้ของ
รถรุ่น Quester (และรุ่นอื่นๆ) และแต่ละมุมจะแสดงถึงลักษณะเฉพ�ะ
ของรถบรรทุก UD นั่นคือ คว�มคงทน ฉล�ด กลมกลืน รองรับก�รใช้
ง�น มีคว�มห่วงใย และโดดเด่น สิ่งเหล่�นี้คือลักษณะพิเศษที่ทีมง�น
ออกแบบคำ�นึงถึงอยู่เสมอในก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อ�จมีคนถ�ม
ว�่ทำ�ไมคำ�ว่� “คว�มน�่เช่ือถอื” ถงึไมร่วมอยูใ่นคณุลกัษณะทัง้ 6 ทีก่ล�่ว
ม� แตต่�มคำ�กล่�วของพนกัง�น UD คว�มน�่เชือ่ถอืนัน้ตัง้อยูเ่หนอืทกุ
สิ่งอย่�งและจะได้ม�ก็โดยผ่�นก�รประยุกต์คุณลักษณะทั้ง 6 นั้น ซึ่ง
แสดงออกม�ในรูปทรงหกเหลี่ยม
 ก�รออกแบบได้รบัแรงบนัด�ลใจจ�กคำ�บรรย�ยคณุลกัษณะ
ของผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่�งเช่น Quester ได้รับแรงบันด�ลใจม�จ�ก
ทัศนียภ�พป่�ไม้และอ�ค�รต่�งๆ ซึ่งหม�ยถึงคว�มสงบเยือกเย็นและ
น่�ประทับใจในเวล�เดยีวกนั นอกจ�กนี ้UD ยงัศกึษ�ถงึภ�พลกัษณ์และ
ก�รออกแบบย�นพ�หนะของคูแ่ข่ง โดยมแีนวคดิ คอืก�รทำ�ให้มัน่ใจว่�
รถบรรทุกที่พัฒน�ออกม�ใหม่จะแตกต่�งอย่�งเห็นได้ชัดจ�กรถบรรทุก
อืน่ๆ ในตล�ด ภ�พร่�งแรกๆ อ�จดไูม่เหมอืนรถบรรทกุด้วยซำ�้ไป เพร�ะ
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การแข่งขันอันซับซ้อน
สำ�หรับก�รแข่งขันนี้ UD ได้ใช้วิธีก�รที่เป็นเอกลักษณ์ โดยนักขับจะ
ต้องทำ�ตัวดุจเป็นเจ้�ของธุรกิจที่จะต้องแข่งขันกับเวล� คว�มกดดัน 
และก�รลงโทษห�กทำ�ผิดพล�ด เริ่มด้วยก�รมีเงินจำ�นวนหนึ่งเป็นทุน 
และผู้แข่งขันต้องแสดงให้เห็นว่�ส�ม�รถขับขี่และดูแลย�นพ�หนะ
ได้ โดยมีสองช่วงคือก�รขับขี่และก�รตรวจสอบก่อนก�รขับขี่ ซึ่งแต่ละ
ช่วงมีเวล�จำ�กัดที่ 10 น�ทีและถ้�เกินเวล�ก็จะหม�ยถึงก�รถูกหักเงิน
ไปจ�กต้นทุน
 ก�รค้นห�นักขับที่ดีที่สุดประกอบไปด้วย ก�รตรวจสอบก่อน
ก�รขับขี่ เวล�ขับขี่ ก�รใช้เชื้อเพลิง ทักษะก�รขับขี่ ก�รปฏิบัติต�มกฎ
จร�จร และก�รขบัขีท่ีเ่ป็นมติรต่อของทีบ่รรทกุ โดยแก่นแท้แล้วสิง่เหล่�
นี้ก็คือวิถีท�งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงด้วย และผู้ชนะจะได้แก่ผู้ที่มีเงินเหลือ
ม�กที่สุด นักขับขี่ต้องแข่งขันในทุกก�รขับขี่ ซึ่งมี 4 รอบในบริเวณศูนย์
ผู้เย่ียมชมซึ่งเป็นที่ที่ต้องปฏิบัติต�มกฎจร�จร ทั้งนี้ มีก�รใช้วิธีก�รท่ี
หล�กหล�ยเพื่อประเมินทักษะก�รขับขี่และประสิทธิภ�พของเชื้อเพลิง
ที่ควบคุมดูแลโดย Telematics สไตล์ก�รขับขี่จะกำ�หนดโดยใช้ “ก�ร
ทดสอบก�รหกของนำ้�” ทั้งนี้ องค์ประกอบต่�งๆ เป็นส่ิงที่นักขับขี่และ
ผู้ฝึกรู้จักดีอยู่แล้ว แต่เส้นท�งแข่งขันจริงนั้นไม่มีใครรู้
 ก�รตรวจสอบก่อนก�รขับขี่เป็นส่วนสำ�คัญของก�รส่งสินค้�
ในทุกวันเพร�ะก�รชำ�รุดเสียห�ยใดๆ อ�จส่งผลกระทบต่อต�ร�ง
ก�รขนส่ง หรือต�มที่ Per Hansen ผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�ผู้ขับของ UD 
Trucks ได้กล่�วไว้ว่� “ประสิทธิภ�พก�รใช้เชื้อเพลิงก็เป็นเรื่องที่ดี แต่
ก�รใช้เชื้อเพลิงได้น้อยจะไม่มีคว�มหม�ยเลย ถ้�ลูกค้�ไม่ได้รับสินค้�
ส่งตรงต�มเวล� ดังนั้นต้องประนีประนอมระหว่�งสองแง่มุมนี้ ซึ่งนั่นก็
คือทุกอย่�งก�รแข่งขันในครั้งนี้” ก�รตรวจสอบรถบรรทุกอย่�งถี่ถ้วน
ก่อนเริ่มก�รเดินท�งใดๆ จะช่วยลดโอก�สรถเสียได้ และเป็นก�รเพิ่ม
ประสิทธิภ�พ ผู้แข่งขันต้องทำ�ก�รตรวจสอบระดับนำ้�มันเครื่อง คว�ม
ดันลมย�ง ที่ปัดนำ้�ฝน และส่วนสำ�คัญอื่นๆ ของย�นพ�หนะ
 ในสว่นของสถ�นทีจ่ดัง�น UD ไดเ้ลอืกศนูยป์ระสบก�รณ ์UD 
ซึ่งเปิดเมื่อปีที่แล้ว ณ ที่นี้ UD ให้บริก�รด้�นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกแก่
ลกูค�้ในก�รทดสอบก�รขบัขีแ่ละในก�รจดัก�รรถบรรทกุ ต�มทศันะของ
ผู้บริห�รชั้นสูงของ UD บริษัทไม่ส�ม�รถข�ยรถบรรทุกและจบๆ ไปได้ 
ข้อผูกพันกับลูกค้�จะต้องมีม�กกว่�แค่ธุรกรรมก�รข�ย และสิ่งต่�งๆ 
เหล่�นั้นก็พบได้ที่นี่ ที่โรงง�น Ageo 
 มอีกีก�รแข่งขนัหนึง่ทีจ่ดัก่อนหน้�ก�รแข่งขนัขบัขีห่นึง่สปัด�ห์ 
นั่นคือ ก�รให้พนักง�นบริก�รเข้�ร่วมเพ่ือค้นห�ผู้ชนะ “UD Trucks 
ภมูใิจทีเ่หน็คว�มมุง่มัน่ของเกมบะได้แพร่สะพดัไปทัว่โลก ด้วยพนกัง�น
ฝ่�ยหน้�ผูเ้ตม็ไปด้วยทกัษะขัน้สงูของเร�ทัว่โลก เร�จะยงัคงสบืส�นก�ร
รเิริม่ในระดบัน�น�ช�ตนิีเ้พือ่ทำ�ต�มพนัธะสญัญ�ของเร�ในก�ร “ก้�วลำ�้
ไปไกลยิง่กว่�” Fiona Martensson ผูจ้ดัก�รโครงก�รก�รแข่งขนัเกมบะ 
2016 กล่�ว คำ�ว่� “เกมบะ” หม�ยถึงวิธีก�รในพ้ืนที่ของ UD ต�มที่
บริษัทตั้งใจจะปรับใช้ต�มสภ�วะคว�มเหม�ะสมของพื้นที่นั้นๆ

ภ�พเหล่�นี้มีขึ้นเพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจให้เกิดไอเดียสำ�หรับโมเดล
ที่ใช้เพื่อก�รเปรียบเทียบขั้นต้นกับแบรนด์อื่นๆ หุ้นส่วน (เช่น ผู้แทน
จำ�หน่�ย) จะมีส่วนร่วมในกระบวนก�รพัฒน�จนจบเพื่อให้คว�มเห็น
ตอบกลับข้อมูลอื่นๆ สำ�หรับก�รออกแบบขั้นสุดท้�ย ในขณะที่ UD 
Trucks คิดว่�คว�มเป็นไปได้ของอ�ก�ศพลศ�สตร์ (Aerodynamics) 
นัน้ถกูใช้ไปในแง่ก�รประหยดัเชือ้เพลงิ แต่แง่มมุอืน่ๆ ของก�รออกแบบ
พ้ืนผิวก็ยังคงเป็นสิ่งสำ�คัญ เช่น ก�รทดสอบก�รกระจ�ยของหน้�ดิน 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้ทำ�กันในขั้นตอนก�รพัฒน�รถ สิ่งที่นักออกแบบ
พย�ย�มจะทำ�ให้สำ�เร็จก็คือ ก�รทำ�ให้มั่นใจว่�รถบรรทุกจะสะอ�ด
ม�กเท่�ท่ีเป็นไปได้โดยใช้ลมปะทะและวัสดุพื้นผิวที่ส�ม�รถสลัดฝุ่น
ได้

รถบรรทุก
Kishi Nobuhiko รองประธ�นอ�วุโส ฝ่�ยแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของ 
UD Trucks อธบิ�ยถงึรถบรรทกุของ UD ว�่เปน็รถทีอ่ยูใ่นร�ค�ทีจ่�่ย
ได้และตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� “ไม่มีอะไรม�กไปกว่�นั้น 
แตก่ไ็มน่อ้ยไปกว�่นัน้” รถบรรทกุ Quester เปดิตวัในป ี2013 และเมือ่
ไม่น�นม�นี้ได้มีก�รขย�ยผลิตภัณฑ์ด้วยรุ่นแปดลิตรที่มีจำ�หน่�ยใน
ม�เลเซียด้วย เป็นที่น่�สังเกตว่� Quester ได้รับก�รออกแบบม�เป็น
พเิศษเพือ่ก�รเตบิโตของตล�ด เหน็ไดช้ดัว�่ลกูค�้ช�วญีปุ่น่กย็งัชอบรถ
บรรทกุรุ่นนีม้�กแตย่งัไมส่�ม�รถเปน็เจ�้ของไดเ้พร�ะมจีำ�หน�่ยหลกัๆ 
ในม�เลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และแอฟรกิ�ใต ้แตย่งัไมม่ใีนญีปุ่น่ซึง่เปน็
ตล�ดบ้�นเกิดของ UD เอง 
 เพื่อสมรรถภ�พที่ดีในระยะย�ว ผู้ขับต้องอยู่ในสภ�วะที่
เหม�ะสมและรองรับโดยอุปกรณ์ที่เหม�ะสม ห้องโดยส�รกว้�งของ 
Quester ได้รับก�รออกแบบม�เพื่อคว�มสะดวกสบ�ยสำ�หรับก�ร
เดินท�งระยะท�งไกลจะช่วยลดคว�มเหนื่อยล้�ของผู้ขับขี่ได้ ด้วย
สภ�พแวดล้อมในก�รขับขี่ที่ว�งแผนม�อย่�งดี ผลที่ได้คือก�รขับขี่
ที่ปลอดภัยและใช้เชื้อเพลิงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น โมเดลนี้
ยังมอบโครงแบบย�นพ�หนะที่เอื้อต่อประโยชน์แทบทุกอย่�งสำ�หรับ
ก�รขนส่งในระยะท�งไกล โดยได้รับก�รปรับแก้ไขปัญห�ต่�งๆ เช่น
ก�รมีตัวเลือกตู้นอนสูง ตัวเลือกชุดเพล�ขับทันสมัยม�กม�ย และ
คุณสมบัติก�รผลิตที่ช่วยประหยัดต้นทุน ที่จะทำ�ให้ย�นพ�หนะของ
คุณมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้นในระยะย�ว
 แม้ว่�จะมีรถบรรทุกให้เลือกได้ในแบบและร�ค�ที่แตกต่�ง
กัน แต่ก็ยังมีเรื่องของก�รสื่อส�รสองท�งระหว่�งรถยนต์และศูนย์
บริก�รส�รสนเทศจร�จร (Telematics) เข้�ม�เกี่ยวด้วย Nobuhiko 
อธิบ�ยว่� Quester ไม่ได้เป็นแค่รถบรรทุก แต่ยังเป็นสิ่งพิเศษ “เร�
พย�ย�มมอบคำ�ตอบเบ็ดเสร็จ นั่นคือผลิตภัณฑ์ที่ง่�ยแต่เต็มไปด้วย
คว�มส�ม�รถในก�รใช้ง�น” มกี�รรบัรองคณุภ�พดว้ยระบบตรวจสอบ
คุณภ�พทีเ่ขม้งวดและมกี�รใชเ้ทคโนโลยทีีไ่ดร้บัก�รพสิจูนร์บัรองแลว้ 
นอกจ�กนี้คว�มมุ่งหม�ยของเกมบะในพื้นที่ก็ยังช่วยในก�รส่งมอบ
คุณภ�พในระดับพื้นที่ต�มที่สำ�นักง�นใหญ่ใน Ageo ประเทศญี่ปุ่น 
ได้มีวิสัยทัศน์ไว้
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การแข ่งขันก ้าวลำ้า ไปไกลยิ่งกว ่า (Extra Mile 
Challenge) ยังพิสูจน์ให้เห็นว่า “ความมุ่งม่ันของ
เกมบะ” ของ UD Trucks นั่นคือ ความเป็นมืออาชีพ 
กระตือรือร้นและมีความเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นหัวใจของ 
UD Trucks นัน่คอืสิง่ท่ีต้ังม่ันเพือ่มอบให้กบัลกูค้าของ
เรา Kishi Nobuhiko รองประธานอาวุโสด้านแบรนด์
และผลิตภัณฑ์ของ UD Trucks ให้ความเห็นว่า “การ
แข่งขันก้าวลำ้าไปไกลยิ่งกว่า (Extra Mile Challenge) 
ไม่ได้เป็นแค่การแข่งขับรถยนต์ แต่ยังเป็นการมอบ
โอกาสครั้งสำาคัญต่อนักขับในการได้ประเมินทักษะ
ความสามารถของตน ขัดเกลาความแข็งแกร่ง และ 
“ไปให้ไกลยิง่ขึน้” UD Trucks ให้คำาม่ันท่ีจะพฒันาธรุกจิ
ของลูกค้าเราตามปณิธานเกมบะ โดยไม่คำานึงว่าจะ
เป็นประเทศใด จากการแข่งขันในครั้งนี้ เราตั้งเป้าที่จะ
ช่วยปรับปรุงความสามารถและความม่ันใจของนัก
ขับขี่ นอกเหนือจากการมอบผลิตภัณฑ์และบริการ
อันเป็นเลิศที่สนับสนุนโดยค่านิยม “ความน่าเชื่อถือ
ขั้นสุด” ของเรา

ถ้วยรางวัลท่ีนักขับข่ีจะได้รับกลับไปแบ่งเป็น 4 ประเภท และต่อไปน้ี
คือรายนามของผู้เข้าแข่งขันที่ไปได้ถึงจุดสูงสุด

ร�งวัลขับขี่โดยใช้เชื้อเพลิงยอดเยี่ยม : ประเทศไทย
บริษัท บัญช�กิจ จำ�กัด
ผู้ขับ : ชูเกียรติ กลิ่นถ�วร
ผู้จัดก�รบริษัท: อภิช�ต สุจ�รี

ร�งวัลก�รตรวจสอบก่อนก�รขับขี่ยอดเยี่ยม : ประเทศม�เลเซีย
บริษัท อ�แซค โลจิสติกส์ จำ�กัด (ASAC LOGISTICS SDN.BHD)
ผู้ขับ : ยูไซริ บิน อิบร�ฮิม (Yuzairi Bin Ibrahim)
กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัท : ท�น ซง เทียก (Tan Seong Teik)

ร�งวัลทักษะก�รขับขี่ยอดเยี่ยม : ประเทศแอฟริก�ใต้
บริษัท โคลเวอร์ อินดัสทรี่ จำ�กัด (Clover Industrial Limited)
ผู้ขับ : อัลเฟรด นจิโล (Alfred Njilo)
ผู้จัดก�ร : โทนี่ อม�โร (Tony Amaro)

ร�งวัลชนะเลิศโดยรวม : ประเทศม�เลเซีย
บริษัท อ�แซค โลจิสติกส์ จำ�กัด (ASAC LOGISTICS SDN.BHD)
ผู้ขับ : ยูไซริ บิน อิบร�ฮิม (Yuzairi Bin Ibrahim)
กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัท : ท�น ซง เทียก (Tan Seong Teik)
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บ.เอเชีย ทรัค จำากัด
ศูนย์บริการรถบรรทุกเมอร์เซเดส-เบนซ์
335/9 ถ.บางนา-ตราด กม.19
โทร.02 750 9473-6

Mercedes-Benz Service



บนหลักกิโลเมตรที่ 19 ขาเข้าของถนนบางนาตราดคือที่ตั้งของ

โชวรู์มและศนูยบ์ริการ Truck ของ เมอร์เซเดส-เบนซ ์ทีไ่ดรั้บการแตง่

ต้ังอยา่งเปน็ทางการจาก เมอร์เซเดส-เบนซ ์ ประเทศไทย ดำาเนนิการ

โดยบริษัท เอเซีย ทรัค จำากัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำาหน่ายทั้ง Truck และ 

Bus จาก เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

แน่นอนว่าโชว์รูมมิ ได้ทำาหน้าที่ เป็น เพียงศูนย์ โชว์สินค้าของ

เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเดียวเท่านั้น หน้าที่สำาคัญอีกประการคือ

งาน Service หรือการให้บริการหลังการขาย ซึ่งนับได้ว่าเป็นส่วน

สำาคัญอย่างยิ่ง

ศูนย์บริการแห่งนี้ดำาเนิการภายใต้มาตรฐานของเมอร์เซเดส-

เบนซ์ เพียบพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทีมช่างที่ผ่านการอบรม

จาก เมอร์เซเดส-เบนซ รวมไปถึงคลังอะไหล่ที่สามารถสนับสนุน

งานบริการได้อย่างเต็มรูปแบบ ภายในมีช่องบริการ 8 ช่อง พร้อม

ทีมช่างประจำาแต่ละช่อง นอกจากนี้ยังมี Mobile Service ที่วิ่งไปให้

บริการกับลูกค้าด้วย

ทุกวันนี้ศูนย์บริการ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ของ เอเชีย ทรัค ให้บริการ

ลูกค้าท่ีใช้รถ Truck และ Bus ของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ขับเคล่ือน

ธุรกิจของตนเองอยู่ด้วยบริการที่มีคุณภาพใส่ใจในงานบริการ

อย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้าสบายใจตลอดการใช้งานด้วยผลิตภัณฑ์

ท่ีมีคุณภาพและงานบริการที่มีประสิทธิภาพจาก เมอร์เซเดส-เบนซ์ 

และ เอเชีย ทรัค 

ศูนย์บรกิารรถบรรทุก เมอรเ์ซเดส-เบนซ์



อำ�เภอบวัใหญอ่ยูห่่�งออกม�จ�กตวัเมอืงโคร�ชร�วหนึง่รอ้ย
กิโลเมตร ที่นี่เป็นชุมท�งรถไฟขน�ดใหญ่ที่สำ�คัญแห่งหน่ึง
ของภ�คอีส�น มองดูสภ�พโดยรอบแล้วเชื่อว่�ในยุคที่ถนน
หนท�งยังไม่สะดวกเท่�ปัจจุบันชุมท�งแห่งนี้จะต้องคึกคัก 
มสิีนค�้สง่ผ�่นม�ต�มระบบร�งอยูไ่มน่อ้ยเลยทเีดยีว แตเ่มือ่
ประเทศไทยมุง่ใหค้ว�มสำ�คญักบัโครงข�่ยก�รเดนิท�งสญัจร
ดว้ยระบบถนนเปน็หลกัระบบร�งกแ็ทบจะหยดุก�รพฒัน�ไป

HAMMAR
เชื่อมโยง ย่นเวลา ประสิทธิภาพที่น่าประทับใจของ HAMMAR (แฮมม่าร์)

Feature
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วันนีร้ะบบร�งกำ�ลงัไดร้บัก�รฟืน้ฟ ูและในอน�คตวถิที�งของระบบ
ขนส่งของประเทศจะเป็นก�รเช่ือมโยงด้วยร�งและถนนเข้�ด้วย
กันซึ่งจะทำ�ให้ส�ม�รถลดต้นทุนของก�รขนส่งลงได้ก�รขนส่งจะ
มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

แต่ในวันนี้ก�รขนส่งด้วยระบบร�งก็ยังดำ�เนินอยู่ เร�ม�ที่บัวใหญ่
เพือ่ดกู�รทำ�ง�นของเครือ่งมอืสำ�คญัทีเ่ชือ่มโยงก�รขนสง่ระหว�่ง
รถไฟและรถบรรทุกเข้�ด้วยกัน นั่นคือเครนของ HAMMAR 
(แฮมม่�ร์)

เครนของ HAMMAR (แฮมม่�ร์) นั้นติดตั้งอยู่บนท้�ยล�กของ
ฮ�ร์ม่�ร์ ที่ออกแบบม�เพื่อรองรับตัวเครน ก�รใช้ง�นของเครนซึ่ง
เป็นผลง�นของวิศวกรช�วสวีเดนนับได้ว่�มีหลักก�รที่ง่�ยต่อก�ร
ใช้ง�น และมีประสิทธิภ�พสูง

ตู้สินค้�ที่เดินท�งม�ที่บัวใหญ่นี้มีต้นท�งอยู่ที่ท่�เรือแหลมฉบัง 
หัวรถจักรล�กตู้เปล่�จำ�นวนม�กออกเดินท�งม�จ�กแหลมฉบัง
เพื่อขนถ่�ยนำ้�ต�ล ซึ่งเป็นสินค้�ของ Kerry Logistics นำ้�ต�ลจะ
ถกูขนใส่ท้�ยล�กจ�กโรงง�นซึง่อยูไ่ม่ไกลจ�กชมุท�งบวัใหญ่เดนิ
ท�งม�ยงัจดุขนถ่�ยสนิค้�ทีช่มุท�งบวัใหญ่ จ�กนัน้รถหวัล�กของ 
Kerry ที่ติดตั้งพ่วงล�กท้�ยของ HAMMAR (แฮมม่�ร์) จะวิ่งไป
เทียบเข้�กับขบวนรถไฟยกตู้เปล่�ลงจ�กขบวนรถไฟว่ิงไปยกว�ง
ลงบริเวณล�นถ่�ยสินยค้� เพื่อให้ขนง�นขนนำ้�ต�ลจ�กท้�ยล�ก

ของรถบรรทุกบรรจุใส่ตู้สินค้�ของ Kerry เมื่อบรรจุจนเต็มเครน
ของ HAMMAR (แฮมม่�ร์) จะยกตู้ขึ้นจ�กพื้นว�งลงบนพ่วงท้�ย
จ�กนั้นจะวิ่งกลับไปเทียบขบวนรถไฟอีกครั้ง บังคับเครนยกตู้ที่
บรรจุสินค้�จนเต็มเรียบร้อยแล้วขึ้นไปว�งกลับบนรถไฟอีกครั้ง 

จริงๆ แล้วกระบวนก�รนี้ส�ม�รถใช้คนทำ�หน้�ที่เพียงคนเดียว
เท่�นั้นคือคนขับ (ไม่นับรวมก�รขนกระสอบนำ้�ต�ลเข้�ตู้) ก�รนำ�
รถเข้�เทียบยกตู้เปล่�ออกจ�กขบวนรถไฟ วิ่งไปยังล�นกว้�งตรง
จุดขนถ่�ยสินค้�ยกตู้ว�งลง เมื่อสินค้�ถูกบรรจุเต็มยกตู้ขึ้นวิ่ง
กลับม�เทียบกับขบวนรถไฟอีกครั้งยกตู้ขึ้นจ�กท้�ยล�กและว�ง
กลับลงบนขบวนรถไฟอีกครั้งใช้เวล�เพียงชั่วครู่เดียวเท่�นั้น ยิ่ง
กับพนักง�นท่ีมีคว�มชำ�น�ญในก�รใช้เครื่องมือของ HAMMAR 
(แฮมม่�ร์) แล้วจะทำ�ง�นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ในกรณขีอง Kerry Logistics ท่ีจดุขนถ่�ยสินค้�มรีถท่ีพ่วงท้�ยล�ก 
HAMMAR (แฮมม่�ร์) อยูส่องคนัช่วยกนัทำ�ง�น ในเบือ้งต้นนีย้งัใช้
สองคนช่วยกันทำ�ง�น นอกจ�กคนขับแล้วคนบังคับอุปกรณ์เป็น
อกีคนซึง่จะทำ�หน้�ทีใ่นก�รช่วยดรูะยะเทยีบรถด้วย เนือ่งด้วยตรง
จดุจอดของขบวนรถไฟนัน้ลกัษณะของพืน้ทีว่่�งข้�งท�งกบัตวัร�ง
ไม่ได้มีลักษณะเป็นเส้นตรงทีเดียว ก�รขยับรถเข้�ไปให้ได้ระยะ
รวมท้ังพื้นท่ีท่ีจะว�งข�ต้ังของอุปกรณ์ลงเพื่อรับนำ้�หนักนั้นไม่ได้
ร�บเรยีบจงึต้องมผีูช่้วยดทูศิท�งเพือ่ทำ�ให้คว�มเรว็ในก�รทำ�ง�น
เพิม่ขึน้ เมือ่เทยีบรถได้เรยีบร้อยคนขบัรถจะไปทำ�หน้�ทีเ่ป็นผูช่้วย
ในก�รช่วยดพูืน้ทีว่�งตูบ้นขบวนรถไฟด้วย ก�รประส�นง�นเช่นนี้
ทำ�ให้เกิดคว�มรวดเร็วในก�รทำ�ง�นเป็นอย่�งดี

ไมเ่พยีงแตผู่ส้งัเกตก�รณอ์ย�่งเร�ทีจ่ะประทบัใจในก�รทำ�ง�นของ
อปุกรณเ์ครนยกของ HAMMAR (แฮมม�่ร)์ เจ�้หน�้ทีข่อง Kerry ที่
เปน็ผูป้ฏบิตังิ�นกบัเครือ่งมอืเองกป็ระทบัใจดว้ยเชน่กนั มนัทำ�ให้
ง�นของพวกเข�มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น วิธีก�รขนถ่�ยสินค้�ของ
พวกเข�มีประสิทธิภ�พเพิ่มขึ้นกับต้นทุนและเวล�ที่ลดลง

Feature
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บรรยากาศ การทำางานขนถ่ายสินค้าขึ้น
ขบวนรถไฟของ Kerry Logistics โดยมี
ผู้ช่วยสำาคัญ คือ เครนของ HAMMAR 
ที่ชุมทางบัวใหญ่ โคราช

ขอขอบคุณ 
kerry Logistics

Hammar (ประเทศไทย)
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ตอนนี้ดูเหมือนว่�ภ�คอีส�นจะเจริญรุดหน้� หัวเมืองใหญ่ของภ�ค
อีส�นหล�ยจังหวัดเติบโต มีโครงก�รก่อสร้�งขน�ดใหญ่หล�ยต่อ
หล�ยโครงก�รเกิดขึ้นทั้งของภ�คเอกชนและภ�ครัฐ อ�ทิ ตอนนี้ที่
โคร�ชมีทั้งห้�งใหญ่กล�งเมืองทั้งที่กำ�ลังจะเปิดและที่กำ�ลังก่อสร้�ง
อยู่ซึ่งล้วนเป็นห้�งใหญ่จ�กกรุงเทพฯ ที่ จัดสร้�งอย่�งใหญ่โต
ไม่แตกต่�งกับในกรุงเทพฯ อีกทั้งตอนนี้โครงก�รรถไฟร�งคู่ก็อยู่ใน
ระหว่�งดำ�เนินก�ร

ภ�คอุตส�หกรรมกอ่สร�้งคกึคกัเชน่นี ้ทีเ่ร�จะไดเ้หน็ควบคูก่นัไปยอ่ม
เป็นรถบรรทุกขน�ดใหญ่หล�กชนิดที่ล้วนเป็นฟันเฟืองสำ�คัญในก�ร
ทำ�ง�นของก�รก่อสร้�ง

Asian Trucker แวะม�ที่โคร�ชเพื่อสนทน�กับผู้ที่อยู่ในแวดวง
ก่อสร้�ง เก่ียวกับรถชนิดหน่ึงท่ีถูกใช้อยู่ในง�นก่อสร้�ง น่ันคือรถโม่ปูน 
หรือที่เรียกกันติดป�กว่�รถโม่ รถมิกซ์เซอร์

สถ�นที่แรกท่ีเร�แวะไปเยือนคือไซต์ง�นของห้�งเซ็นทรัลโคร�ชที่
กำ�ลังดำ�เนินก�รก่อสร้�งอยู่ จุดที่เร�เข้�ไปคือตรงบริเวณจุดรับปูน
ของ CPAC (ซีแพค) รถมิกซ์เซอร์จ�กสองบริษัทที่รับง�นกับ CPAC 
กำ�ลังทำ�ง�นอยู่ ง�นที่ว่�นี้คือรับวัตถุดิบและวิ่งเข้�ไปส่งตรงจุด
ก่อสร้�งที่ด้�นใน

รถ Mixer 
จอมลุย

จาก IVECO

โลกของรถบรรทุก
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เร�คุยกับเจ้�หน้�ที่ ของหจก.สย�ม เค กรุ๊ป ถึงง�นที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่ง
ไซต์ง�นที่เซ็นทรัลโคร�ชช่วงนี้นับว่�ดีตรงที่จุดต้นท�งรับปูนอยู่ภ�ยใน
บริเวณหน้�ง�นเลย ทำ�ให้รถไม่ต้องวิ่งไกลม�ก ระยะจ�กจุดรับไปจนถึง
จุดส่งปูนไม่เกินหนึ่งกิโลเมตร แต่อุปสรรคสำ�คัญอย่�งหนึ่งของท่ีน่ีคือ
ห�กวันไหนฝนตกสภ�พเส้นท�งในไซต์ง�นจะแย่ม�ก

“สย�ม เค กรุ๊ป เลือกใช้ Iveco ในก�รทำ�ง�นบนเส้นท�งลักษณะแบบนี้
ดว้ยเหตผุลทีว่�่มนัเหม�ะกบัง�น” คณุกติตพิงศ ์พทิกัษส์กลุถ�วร ผูบ้รหิ�ร
ของสย�ม เค กรุป๊ บอกกบัเร� ตอนนี ้Iveco ทัง้ 5 คนัทีส่ย�ม เค กรุป๊ ซือ้
ม�ประจำ�ก�รอยูใ่นฝงูรถของบรษิทัรว่มกบัรถสญัช�ตญิีปุ่น่ทีม่อียูจ่ำ�นวน
ม�กเป็นพื้นฐ�นอยู่แล้ว

ประโยคที่ว่�เหม�ะกับง�น นั่นคือสภ�พเส้นท�งวิ่งที่เป็นโคลนเลนของ
ไซต์ง�น บ�งครั้งรถตกลงไปในหล่มต้องใช้กำ�ลังเครื่องยนต์อย่�งม�กใน
ก�รข้�มไป ห�กกำ�ลังเครื่องยนต์ไม่ดีพอนั่นย่อมหม�ยถึงทั้งอัตร�ก�ร
สิน้เปลอืงนำ�้มนัทีต้่องเสยีไป รวมถงึเวล�ต่อเทีย่วด้วยห�กรถเกดิตดิหล่ม 
แต่เครือ่งยนต์ของ Iveco มอีตัร�ทดทีด่ ีแรงบดิสงูในรอบตำ�่จงึส�ม�รถดิน้
ตัวเองขึ้นจ�กหล่มได้ดี

รถมิกซ์เซอร์หรือรถโม่ปูนในโซนภ�คอีส�น นอกจ�กต้องต่อสู้กับก�ร
กัดกร่อนจ�กนำ้�ปูนแล้ว ยังต้องต่อสู้กับสภ�พนำ้�ใช้ง�นในโครงก�ร
ก่อสร้�ง (ซ่ึงไม่ใช่นำ้�ประป�) ที่มีคว�มเค็ม ส่งผลให้สนิมจับตัวบน
โครงสร้�งของรถอย่�งรวดเร็ว ยิ่งห�กไม่ดูแลรักษ�รถใช้ง�นอย่�ง
สมำ�่เสมอแล้วจะส่งผลต่ออ�ยกุ�รใช้ง�นของอปุกรณ์ทีต่ดิตัง้อยูก่บัตวัรถ

คุณกิตติพงศ์ พิทักษ์สกุลถาวร 

ผู้บริหารของสยาม เค กรุ๊ป
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ผู้จัดก�รของสย�ม เค ที่ดูแลส่วนง�นของรถโม่ปูนที่ทำ�ง�นอยู่ตรงพื้นที่
ส่วนง�นของเซ็นทรัลโคร�ชบอกว่� “สำ�หรับรถโม่ของสย�ม เค เร�ต้อง
กำ�ชับให้พนักง�นขับรถใส่ใจกับก�รดูแลทั้งเครื่องยนต์และโครงสร้�ง
ภ�ยนอกของตวัรถดว้ย เพร�ะบรรด�คร�บปนูห�กปลอ่ยทิง้ใหต้ดิกบัตวั
รถเปน็เวล�น�นๆ โดยไมล่�้งออกหลงัจ�กเสรจ็สิน้ง�นในแตล่ะวนันัน้จะ
ส่งผลเสียต่ออ�ยุก�รใช้ง�นเป็นอย่�งม�ก”

เร�ยืนมองดู Iveco ที่ประจำ�ก�รอยู่ที่ไซต์ง�นนี้วิ่งเข้�ออกจ�กจุดรับปูน
ตรงไปยงัไซตง์�นด�้นใน ท่�มกล�งเปลวแดดตน้ฤดหูน�ว รถทีด่จีะแสดง
ศกัยภ�พของมนัออกม�ใหผู้ใ้ชง้�นไดป้ระจกัษเ์มือ่มนัอยูห่น�้ง�น ระยะ
ท�งและก�ลเวล�จะพิสูจน์คุณค่�ของมัน

เร�ออกจ�กบริเวณไซต์์ง�นก่อสร้�งห�ที่สงบเงียบเพื่อสนทน�กับ
คุณกิตติพงศ์ พิทักษ์สกุลถ�วร ถึงเหตุผลในก�รนำ� Iveco ม�ใช้ง�น ซึ่ง
คำ�ตอบที่ได้รับนั้นคือร�ค�และคุณภ�พที่ได้เป็นสิ่งที่เหม�ะสม อีกทั้ง
จำ�นวนเบื้องต้นห้�คันนี้ก็เป็นก�รนำ�ม�ทดลองใช้ง�นดูด้วย ซึ่งถ้�ผล
ตอบรับออกม�ดีก็จะเพิ่มจำ�นวนรถมิกซ์เซอร์ Iveco เข้�ม�ประจำ�ก�ร
อีกอย่�งแน่นอน

ง�นของสย�ม เค นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจรับเหม�ก่อสร้�งซึ่งเป็น
ง�นหลัก คุณกิตติพงศ์กำ�ลังจะสำ�เร็จระดับดอกเตอร์ท่ีไปเรียนรู้เพ่ิมเติม
โดยมุ่งคว�มสนใจไปท่ีเร่ืองร�วของเทคโนโลยีอุตส�หกรรม สิ่งที่เร�
สัมผัสได้ตลอดก�รนั่งสนทน�กันร่วมช่ัวโมงคือคว�มเป็นคนอ�รมณ์ดี 
มองทุกเร่ืองอย่�งมีเหตุมีผล ชอบคิดและสนุกกับคว�มรู้ใหม่ที่ได้รับม� 
เปิดกว้�งและมองไปข้�งหน้�เสมอ ธุรกิจเกี่ยวกับก�รก่อสร้�งนี้เริ่มต้น

ม�ตั้งแต่ปี 50  รถทั้งหมดของบริษัทเป็นรถที่เกี่ยวข้องกับง�นก่อสร้�ง
ทั้งหมด สำ�หรับรถมิกซ์เซอร์มีอยู่ร�วหกสิบกว่�คัน

เร�ถ�มถึงทีมพนักง�นขับรถของบริษัท คุณกิตติพงศ์บอกว่� ทรัพย�กร
คนถอืว่�สำ�คญัทีส่ดุ สำ�หรบัคนง�นของบรษิทัสย�ม เค นัน้ประชมุสือ่ส�ร
กันสมำ่�เสมอ ส่งทีมง�นไปอบรมห�คว�มรู้เพิ่มตลอด พนักง�นขับรถมี
ก�รสนบัสนนุส่งเสรมิให้เข้�แข่งขนัทกัษะต่�งๆ ในก�รขบัรถ ซึง่กจิกรรม
นี้ส่งผลดีกับทีมคนขับรถ

เมื่อเร�ถ�มถึงหลักในก�รทำ�ง�นที่สร้�งสย�ม เค ขึ้นม� คุณกิตติพงศ์ 
ตอบว่� “เมื่อเร�รับง�นจ�กลูกค้�ม�แล้วเร�ถือเสมือนว่�ง�นของเข�ก็
คือง�นของเร� เพร�ะฉะนั้นเร�ทำ�เต็มที่ รักษ�ผลประโยชน์ของลูกค้� 
สำ�หรับสย�ม เค ขนส่งปลอดภัย ใส่ใจลูกค้� ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวล�”

ก�รเลอืกรถเข�้ม�ประจำ�ก�รในฟลทีนัน้คณุกติตพิงศบ์อกว�่ “สำ�หรบัผม 
รถทุกแบรนด์ดีหมด เร�ต้องเลือกรถให้เหม�ะกับง�น”

เมื่อม�ถึงโคร�ชเร�ยังได้มีโอก�สพบกับอีกหนึ่งบริษัทที่ได้ทดลอง
นำ� Iveco ม�ใช้ง�น ซ่ึงเป็นรถมิกซ์เซอร์เช่นเดียวกัน นั่นคือบริษัท
นิวสมตระกูล ออกไปจ�กตัวเมืองโคร�ชไม่ไกลนักมีฐ�นก�รผลิตจุดรับ
ปนูของ CPAC ตัง้อยู ่ฐ�นก�รผลตินีม้ขีึน้เพือ่สนบัสนนุง�นกอ่สร�้งรถไฟ
ร�งคู่ส�ยภ�คอีส�นของ ช.ก�รช่�ง

ปิยะพงศ์ นนทะอุด หนุ่มน้อยท�ย�ทของบริษัทนิวสมตระกูล ขับรถ
จ�กออฟฟิศที่บุรีรัมย์ม�ต้อนรับ สำ�นักง�นของบริษัทนิวสมตระกูล

โลกของรถบรรทุก
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อยู่ที่ บุรีรัมย์ จำ�นวนรถทั้งหมดที่บริษัทมีน่�จะอยู่ในร�ว
ร้อยกว่�คัน ซ่ึงแน่นอนว่�ผสมผส�นรูปแบบ ทั้งดัมพ์ เครน 
มิกซ์เซอร์ ง�นหลักของบริษัทเกี่ยวข้องกับภ�คก่อสร้�ง แต่เดิม
นัน้สว่นใหญแ่ลว้รถมกิซเ์ซอรข์องบรษิทัจะเปน็อซีซู ุเร�มโีอก�ส
ได้คุยกับบรรด�พนักง�นขับรถมิกซ์เซอร์ของนิวสมตระกูล ซ่ึง
กำ�ลังรอเวล�เร่ิมง�น ส่วนใหญ่ง�นที่นี่จะเริ่มในช่วงเย็นๆ จน
ไปจบเอ�หลังเที่ยงคืน คนขับที่ขับ Iveco บอกว่�เพิ่งได้ขับกัน
ไม่เท่�ไหร่ ยังไม่คุ้นกับรถ ระบบต่�งๆ ซึ่งต้องใช้เวล�ปรับตัว
อีกสักพัก

Iveco นับเป็นผู้เล่นร�ยใหม่ในตล�ด มีพื้นฐ�นเป็นรถจ�ก
ยุโรป (อิต�ลี) โดยมีโรงง�นผลิตอยู่ในเอเชียโดยโรงง�นต้ังอยู่
ที่ประเทศจีน ถึงจะเป็นผู้เล่นร�ยใหม่แต่ก�รที่รถมีคุณภ�พ
และได้ร�ค�ที่เหม�ะสม Iveco อ�จจะส�ม�รถแทรกตัวเข้�ไป
ได้ ทั้งนี้เร�คิดว่�นอกจ�กคุณภ�พของรถรวมทั้งร�ค�ที่ถือเป็น
สิ่งสำ�คัญแล้ว ง�นบริก�รหลังก�รข�ยก็นับว่�สำ�คัญม�กที่จะ
ทำ�ใหผู้ค้นในแวดวงสนใจได ้เท�่ทีเ่ร�ไดพ้ดูคยุกบัทัง้สองบรษิทั
สิง่หนึง่ทีท่ัง้สองบรษิทัประทบัใจกค็อืง�นดแูลลกูค�้ของ SSK ที่
เป็นตัวแทนจำ�หน่�ย Iveco อย่�งเป็นท�งก�รในประเทศไทย  

ขอขอบคุณ 
บ.SSK

บ.สยาม เค กรุ๊ป
บ.นิวสมตระกูล

ปิยะพงศ์ นนทะอุด

บ.นิวสมตระกูล
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ผู้ขับขี่รถบรรทุก 
กรุณาสตาร์ทเครื่องยนต์
ของคุณ

ในขณะทีเ่รามกัเตอืนใหผู้ข้บัขีร่ถบรรทกุขบัชา้ๆ 
ในการแข่งขันรถบรรทุก ทุกสิ่งทุกอย่างคือ
เรื่องของความเร็ว เรามาลองดูการแข่งขันรถ
บรรทกุยโุรป ซึง่เปน็การแขง่ขนัตอ่เน่ืองทีผู่ค้น
มากมายสนใจ

Race
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ก�รแข่งขันรถบรรทุกยุโรป (European Truck Racing Championship: ETRC) จัดโดยสหพันธ์ย�นยนต์น�น�ช�ติ 
(F.I.A.) ซึ่งเป็นผู้จัดง�นก�รแข่งขันชิงแชมป์ยุโรปและแชมป์โลกทั้งหมด รวมถึงก�รแข่งขันรถสูตรหนึ่ง (ฟอร์มูล่�วัน) 
อีกด้วย ก�รแข่งขันขับรถบรรทุกยุโรปของสหพันธ์ฯ จัดเป็นก�รแข่งขันต่อเน่ืองท่ีย่ิงใหญ่และน่�ประทับใจม�กท่ีสุดใน
โลก โดยเป็นคว�มน่�ตืน่เต้นด้�นกฬี�ย�นยนต์ทีม่เีอกลกัษณ์อย่�งแท้จรงิ ง�นนีเ้ริม่จดัขึน้ในปี 1985 รปูแบบก�รแข่งขนั
ที่ใช้ในปัจจุบันได้ถูกนำ�ม�ใช้ตั้งแต่ปี 2006 โดยมีแฟนๆ ทั่วยุโรปที่ชื่นชอบคอยติดต�ม และรถบรรทุกเพื่อก�รแข่งขันที่
ก้�วลำ้�ที่สุดของโลก

ไม่มีง�นก�รแข่งขันไหนจะเหมือนกับก�รแข่งขันรถบรรทุกยุโรปที่เปิดโอก�สให้บริษัทและบุคคลทั่วไปในอุตส�หกรรม
รถบรรทุกและอุตส�หกรรมอ่ืนที่เก่ียวข้องได้มีปฏิสัมพันธ์กับก�รแสดงผลิตภัณฑ์ของพวกเข� ผู้สนใจรถบรรทุกนับพัน
ที่แห่กันม�ง�นก�รแข่งขันรถบรรทุกยุโรปจะได้รับชมไม่เพียงแค่ก�รแข่งขันห�ผู้ชนะในแบบท่ัวไปถึง 4 รอบ แต่ยังจะ
ได้เข้�พบทีมง�นและนักขับขี่ และยังมีคว�มบันเทิงอื่นๆ อีกม�กม�ย

ย�นพ�หนะที่มีสิทธิ์ลงแข่งคือรถแทรกเตอร์ถนนแบบ 2 เพล�ที่ผลิตออกม�เป็นชุด โดยมีนำ้�หนักอย่�งน้อย 5,300 กก. 
โดยขน�ดและนำ�้หนกัของย�นพ�หนะหม�ยถงึว่�ระดับคว�มเรว็จะต้องจำ�กดัอยูท่ี่ 160 กม./ชม. โดยมเีครือ่งยนต์จำ�กดั
ที่ 13,000 ลูกบ�ศก์เซนติเมตรเป็นสมรรถนะสูงสุด

เนื่องด้วยปีนี้ก�รแข่งขันรถบรรทุกยุโรปมีผู้จัดที่กำ�หนดไว้โดยสหพันธ์ย�นยนต์น�น�ช�ติ ซึ่งก็คือสม�คมแข่งรถบรรทุก
ยุโรป และมีผู้เข้�ชมม�กที่สุดจ�กทุกสน�มแข่งทั้งหมดของสหพันธ์ฯ ต่อจ�กง�นแข่งรถสูตร 1 หรือฟอร์มูล่�วัน Asian Trucker  35



กฎกติก�ก�รแข่งขัน
สหพันธ์ย�นยนต์น�น�ช�ติได้ตั้งกฎกติก�ก�รแข่งขันไว้อย่�ง
เคร่งครัดสำ�หรับง�นนี้ ในขณะที่ทุกคนจะต้องรับทร�บว่�กีฬ�
ย�นยนต์มักมีอันตร�ยเสมอ คว�มปลอดภัยของผู้ขับข่ีและผู้
เข้�ชมจึงมีคว�มสำ�คัญสูงสุด จ�กคู่มือกฎกติก�ฉบับสมบูรณ์ 
กฎต่อไปนี้ถูกนำ�เสนอเพื่อเป็นแนวท�งที่ครอบคลุมในก�ร
ใช้ง�นเข็มขัดนิรภัย หลักก�รหล�ยๆ ข้อนี้ จริงๆ แล้วส�ม�รถ
นำ�ไปใชก้บัคว�มปลอดภยัในชวีติประจำ�วนับนทอ้งถนนทีม่รีถ
บรรทุกสัญจรไปม�ได้ และนี่คือข้อคว�มบ�งส่วน
 เข็มขัดนิรภัยทั้งหล�ยต้องยึดติดกับโครงสร้�งห้อง
โดยส�รของย�นพ�หนะหรือโครงนิรภัย แต่ไม่ใช่ที่เบ�ะหรือ
สว่นรองนัง่ จดุยดึกบัโครงสร�้งหอ้งโดยส�รตอ้งไดร้บัก�รเสรมิ
แรงเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่�มีคว�มคงทน
 ก�รใช้ง�นเข็มขัดนิรภัยให้บังคับใช้ต�มข้อกำ�หนด
ม�ตรฐ�นสหพันธ์ย�นยนต์น�น�ช�ติที่ 8853/98 
 ส�ยรดัตวันริภัยตอ้งตดิตัง้กบัระบบปลอ่ยตวัยดึนริภยั
และมีจุดยึดอย่�งน้อย 5 จุด ซ่ึงอนุมัติโดยสหพันธ์ย�นยนต์
น�น�ช�ติ ต�มข้อกำ�หนดบทที่ 253-6 ภ�คผนวก J ให้นำ�ม�
ใช้บังคับ
เข็มขัดนิรภัยที่ใช้ในก�รแข่งในสน�มแข่งต้องมีระบบปล่อยตัว

ยึดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยรัดหน้�ตักต้องติดเข้�กับห้องโดยส�รโดยมี
จุดเชื่อม 2 จุด ส่วนบ่�ต้องขน�นและต้องยึดติดโดยมีจุดเชื่อม 2 จุด 
และติดตั้งอยู่ด้�นหลังที่นั่ง
 เข็มขัดนิรภัยท่ีเคยผ่�นอุบัติเหตุร้�ยแรงม�แล้ว หรือที่มี
แนวโน้มว่�ชำ�รุด จะต้องเลิกใช้ง�น ห้�มมิให้ทำ�ก�รใช้ชิ้นส่วนจ�ก
เขม็ขดันริภยัทีต่�่งกนัม�ประกอบรวมกนั ใหใ้ชเ้ฉพ�ะชดุเขม็ขดันริภยั
ที่สมบูรณ์ต�มที่ผู้ผลิตจัดไว้ให้

ก�รสนับสนุนเชิงธุรกิจ
ผู้ผลิตชั้นนำ�หล�ยร�ยต่�งใช้ก�รแข่งขันนี้เพื่อสร้�งชื่อของตนเอง
เป็นท่ีรู ้จักโดยผ่�นก�รให้ก�รสนับสนุน ผู ้ผลิตรถพวงเยอรมัน 
Kogel ก็เป็นหนึ่งในนั้น เร�อ�จค�ดเด�เอ�ว่�เงินสดเป็นตัวเลือก
ในก�รสนับสนุนทีมแข่งขันรถบรรทุก ในกรณีของทีมนี้นั้น อย่�งไร
ก็ดี Kogel ให้ก�รสนับสนุนนักขับขี่ด้วยรถพ่วงที่พวกเข�ต้องก�ร มี
เรือ่งเล่�กนัว่�ผู้ให้ก�รสนับสนุนอกีร�ยซึง่เป็นผู้ผลิตเครือ่งด่ืมชกูำ�ลงั 
ให้ก�รสนับสนุนนักขับขี่ด้วยเครื่องดื่มกระป๋องจำ�นวนหนึ่ง ซึ่งต้องมี
จำ�นวนขัน้ตำ�่ให้ไว้บนมอเตอร์โฮม และต้องแช่เยน็ไว้ตลอดเวล�ต�ม
ที่กำ�หนดไว้ในข้อสัญญ�ก�รสนับสนุนเชิงธุรกิจ
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ปฏิทินการแข่งขัน

การแข่งขันรถบรรทุกยุโรปประกอบด้วยการแข่ง 9 รอบในปี 2016 ดังนี้

30 เมษ�ยน – 01 พฤษภ�คม เรด บูล ริง (Red Bull Ring) ออสเตรีย

28 พฤษภ�คม – 29 พฤษภ�คม มิซ�โน (Misano) อิต�ลี

11 มิถุน�ยน – 12 มิถุน�ยน โนก�โร (Nogaro) ฝรั่งเศส

02 กรกฎ�คม – 03 กรกฎ�คม  นัวบูรก์ริง (Nurburgring) เยอรมนี

27 สิงห�คม – 28 สิงห�คม บูด�เปส (Budapest) ฮังก�รี

03 กันย�ยน – 04 กันย�ยน  โมสต์ (Most) ส�ธ�รณรัฐเชค

17 กันย�ยน – 18 กันย�ยน โซลเดอร์ (Zolder) เบลเยี่ยม

01 ตุล�คม – 02 ตุล�คม จ�ม�ร� (Jarama)  สเปน

08 ตุล�คม – 09 ตุล�คม เลอ ม็องส์ (Le Mans) ฝรั่งเศส

ณ สน�มแข่ง
สน�มแข่งขันจริงนั้นน่�ตื่นเต้นพอๆ กับก�รแข่งรถสูตรหน่ึง มีท้ังพิธีก�รท่ีต้อง
ปฏิบัติต�ม มีต�ร�งเวล�ให้ยึดถือ และมีสิ่งผิดพล�ดต่�งๆ ทำ�ให้เกิดเรื่องน่�
ตื่นเต้นและน่�ประหล�ดใจ ในก�รแข่งขันที่ Zolder ก�รใช้ตัวฉีดอย่�งประม�ท
เป็นส่วนที่ทำ�ให้ผู้แข่งขันที่นำ�เสียคะแนนที่ควรจะได้ไป 20 คะแนน 

จ�กหน�้เพจท�งก�ร เร�อ�่นเจอเรือ่งว�่ “บ�งทมีอยูท่ำ�ง�นจนดึกด่ืนเพือ่เปล่ียน
เครือ่งยนต ์เปลีย่นกลอ่งเกยีร ์และตดิตัง้คลตัชใ์หมโ่ดยทำ�ง�นกนัอย�่งสงบเงยีบ
ม�ก พอเสรจ็ง�นแลว้กม็งี�นวนัเกดิใหฉ้ลองตอ่อกี เมือ่ถงึย�มเช�้ สน�มแขง่ตืน่
ขึ้นช้�กว่�ปกติเพร�ะท้องฟ้�ปกคลุมไปด้วยเมฆ เมื่อเริ่มอุ่นเครื่องในวันสุดท้�ย
ของรอบที ่7 ในก�รแขง่ขนัรถบรรทกุยโุรป ณ สน�มโซลเดอร ์ในจงัหวดั Limberg 
ของประเทศเบลเยี่ยม ก็มีแสงแรกแห่งดวงอ�ทิตย์ส�ดส่องลงม� แต่ก็ยังคงเย็น
สบ�ยที่ 17 องศ�เซลเซียส ...”

คว�มตื่นเต้นที่แทบจะเก็บไว้ไม่อยู่ รถบรรทุกทั้งหล�ยร้องคำ�ร�มไปรอบๆ 
เส้นท�งแข่งขัน คงต้องรอเวล�อีกสักพัก แต่สุดท้�ยก็น่�จะมีรอบก�รแข่งขันรถ
บรรทุกในเอเชียเช่นกัน
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จักรพันธ์ กวีนัฏธยานนท์
กรรมการผูัจัดการ เนรมิต กรุ๊ป
กลุ่มบริษัทโรงสีเนรมิต
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สำาหรับแวดวงขนส่งและธุริกิจโรงสี ค ้าข ้าวสาร 
โดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคอีสานตอนบนคงจะไม่มีใคร
ไม่รู ้จักกลุ ่มเนรมิต ที่ประกอบไปด้วยธุรกิจโรงสี 
ข้าวสาร ขนส่ง นำ้ามัน ก่อสร้าง และการช่างที่
เกี่ยวข้องกับการต่อตัวถังท้ายพ่วงของรถบรรทุก

เนรมิต โลจิสติกส์
NRM
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ในช่วงเวล�ปล�ยปีอ�ก�ศท�งภ�คอีส�นของประเทศ
กำ�ลังเย็นสบ�ย เร�มุ่ง สู่อุบลร�ชธ�นีเพื่อสนทน�กับ
คุณจกัรพนัธ ์กวนัีฏธย�นนท์ ผู้ขับเคล่ือนกลุ่มบรษิทัเนรมติ 
กรุ๊ป

บริเวณพื้นท่ีของบริษัทเนรมิต เมเนจเม้นท์ มีรถบรรทุกวิ่ง
เข�้ออกอยูเ่กอืบตลอดเวล� เร�เดนิผ�่นล�นปนูกว�้งไปยงั
ตัวอ�ค�รสำ�นักง�นเพื่อพบกับคุณจักรพันธ์ 

“ผมเข้�ม�รับไม้ต่อจ�กคุณพ่อ” คุณจักรพันธ์บอกกับเร� 
แรกเริ่มน้ันธุรกิจของเนรมิตมีเพียงแต่ธุรกิจโรงสีข้�ว 
ต่อม�คุณจักรพันธ์เห็นว่�ท�งโรงสีต้องใช้รถบรรทุกในก�ร
ขนส่งข้�วส�รอยู่แล้วทำ�ไม่ต้องใช้ของคนอื่น จึงเป็นที่ม�
ของเนรมิต โลจิสติกส์ พัฒน�ต่อยอดจ�กขนส่งสินค้�ของ
ตนเองไปสู่ก�รรับส่งสินค้�หล�กหล�ยชนิดในแบบครบ
วงจร ซึ่งเรื่องร�วท่ีเร�สนทน�กับคุณจักรพันธ์ในวันนี้ให้
คว�มสำ�คัญอยู่ที่ส่วนของธุรกิจโลจิสติกส์ของเนรมิต
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นบัตัง้แตป่ระม�ณป ี40 ทีค่ณุจกัรพนัธเ์ข�้ม�ชว่ยง�นธรุกจิทีบ้่�น
มีหล�ยอย่�งเกิดขึ้น จ�กคว�มท่ีเป็นคนก�รช่�งสังเกต ลงมือทำ�
และสนุกกับง�น ก่อให้เกิดคว�มหล�กหล�ยข้ึนในกิจก�รของ
เนรมิต จ�กโรงสีเนรมิต ไปสู่เนรมิต โลจิสติกส์, เนรมิต ก�รช่�ง, 
เนรมิต พืชผล, เนรมิตร เมเนจเม้นท์ 

ในส่วนของเนรมิต โลจิสติกส์ ทุกวันนี้เติบโตมีรถบรรทุกรวมกันทั้ง
ฟลทีร่วมส�มร้อยกว่�คนัทัง้เก่�และใหม่ ใช้ง�นแตกต่�งกนัไปต�ม
วัตถุประสงค์ เพร�ะสินค้�ท่ีต้องขนส่งน้ันมิใช่มีแต่เพียงข้�วส�ร
หรือผลผลิตท�งก�รเกษตรเหมือนเช่นในอดีต ห�กแต่ยังมีอีก
หล�กหล�ย อ�ทิ วัสดุก่อสร้�ง นำ้�มัน

ง�นท่ีขย�ยออกไปใหญ่โตเร�ถ�มคุณจักรพันธ์ว่�ดูแลบริห�ร
จัดก�รอย่�งไร “ผมมีทีมง�นที่ดี เร�สร้�งทีมง�นขึ้นม� ให้ดูแลใน
ส่วนต่�งๆ ไม่ใช่ผมคนเดียวที่ทำ�ง�น ผมคอยดูอยู่ห่�งๆ ถ้�มีอะไร
ทีต่ดิขดัเข�กส็�ม�รถเข้�ม�ปรกึษ�เร�ได้ อกีอย่�งคอืเร�มปีระชุม
กันบ่อย สื่อส�รกันภ�ยในองค์กรอยู่อย่�งสมำ่�เสมอ”

คุณจักรพันธ์ ยังเปิดเผยให้ฟังว่�ในอน�คตเนรมิต โลจิสติกส์ 
จะเปลี่ยนแปลงอีกเยอะ เพร�ะรูปแบบก�รขนส่งในอน�คตจะ
เปล่ียนแปลง ตอนน้ีระบบรถไฟร�งคู่ท่ีกำ�ลังดำ�เนินก�รในภ�ค
อีส�นคืบหน้�ไปม�ก ในอน�คตรถบรรทุกที่ต้องวิ่งไกลๆ จะหมด
ไป แต่จะเชื่อมโยงกันระหว่�งรถไฟและรถบรรทุก สินค้�วัตถุดิบ
หล�ยอย่�งท่ีขนส่งม�จ�กท่�เรือแหลมฉบังจะผ่�นม�ท�งรถไฟ 
เมื่อม�ถึงจุดรับถ่�ย สินค้�จะถูกกระจ�ยไปสู่พื้นท่ีโดยรอบด้วย
รถบรรทุกอีกทอดหน่ึง ท�งเนรมิตมีแผนท่ีจะสร้�งจุดรับส่งสินค้�
ระหว�่งรถไฟกบัรถ มลีกัษณะเปน็เหมอืนท�่เทยีบสนิค�้ ทีม่บีรกิ�ร
ทุกอย่�งครบวงจร โดยจะดึงร�งรถไฟเข้�ม�ในที่ของเนรมิต ซ่ึง
ตอนนี้กำ�ลังอยู่ในระหว่�งศึกษ�ข้อมูลและคว�มเป็นไปได้ 
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ระบบก�รใช้รถขนส่งของเนรมิตน้ันคุณจักรพันธ์เล่�ให้ฟังว่�
มกี�รว�งแผนอย�่งด ีทำ�ง�นมรีะบบกำ�หนดก�รวิง่ขนสง่สนิค�้
ในแต่ละเที่ยวอย่�งรัดกุมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทีมข�ย
ทีอ่อกไปทำ�ง�นข�้งนอกทำ�ง�นรว่มกบัสว่นของสำ�นกัง�นอย�่ง
ใกล้ชิด รถของเนรมิตนั้นในแต่ละเที่ยวที่ออกไปวิ่งจะไม่มีก�ร
ตีรถเปล่�กลับม�โดยเด็ดข�ด จะต้องมีสินค้�บรรทุกทั้งไป
และกลับ

แม้ว่�จะมีเวล�สนทน�กันเพียงแค่ช่วงสั้นๆ แต่เร�ก็ได้มอง
เห็นภ�พรวมของเนรมิต กรุ๊ป และเนรมิต โลจิสติกส์ ใน
อน�คตเร�จะต้องกลับม�นำ�เสนออีกหล�ยส่วนของเนรมิต
ที่มีคว�มน่�สนใจ Asian Trucker เดินชมภ�ยในพื้นที่ของ
เนรมิต โลจิสติกส์ซ่ึงมีขน�ดใหญ่ ได้มีโอก�สสนทน�กับคนขับรถ
ของเนรมิต โลจิสติกส์หล�ยคน ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่�มีคว�มสุข สบ�ยใจที่ได้ทำ�ง�นที่นี่ เร�มีโอก�สพูดคุยกับ
ชัยรัตน์ สิมสี พนักง�นขับรถสิบล้อพ่วงล�ก ซ่ึงเป็นกำ�ลังรถ
หลักของเนรมิต โลจิสติกส์ ในฟลีทรถของเนรมิตส่วนใหญ่จะ
เป็นรถสิบล้อพ่วงล�ก ชัยรัตน์ได้รับโอก�สเข้�ร่วมแข่งขันขับ
รถ Smart Driver Contest 2015, 2016 โดยเฉพ�ะปหีลงัเกอืบ
คว้�ชัยชนะม�ได้ เร�ถ�มว่�ปีนี้จะกลับไปแข่งอีกไหม ชัยรัตน์
ตอบว่� คงไม่แล้ว เปิดโอก�สให้เพื่อนๆ คนอื่นในบริษัทไปห�
ประสบก�รณ์บ้�ง เร�ถ�มว่�ได้อะไรกลับม�บ้�ง ชัยรัตน์บอกว่�
หล�ยอย่�ง และส่ิงที่เป็นประโยชน์ก็แนะนำ�ส่งต่อไปยังเพื่อน
ร่วมง�นในบริษัทด้วย ชัยรัตน์ทิ้งท้�ยว่�ที่นี่เข�สนับสนุนให้
คนขบัรถไดอ้บรม ไดอ้อกไปห�ประสบก�รณข์�้งนอกอยูเ่สมอ 
เร�ยังได้พูดคุยกับอีกหล�ยคน ทุกคนเป็นคนในพื้นที่ทั้งหมด 
คุณจักรพันธ์บอกกับเร�ว่�ถือเป็นนโนบ�ยของเนรมิตในเรื่อง

ก�รรบัคนขบัรถทีจ่ะเลอืกคนในพืน้ทีเ่ท่�นัน้ เปน็ก�รสร�้งง�นให้
กบัถิน่ฐ�นทีบ่รษิทัตัง้อยู ่ทีส่ำ�คญัคนในพืน้ทีพ่ดูจ�ภ�ษ�เดียวกนั
เวล�จะสัง่ง�นสือ่ส�รอะไรกง็�่ย คนขบัคนหนึง่บอกกบัเร�ว�่ “อยู่
ท่ีน่ีรู้จักใกล้ชิดกันหมดครับ บ้�นผมอยู่ไม่ไกลจ�กท่ีทำ�ง�นกลับ
จ�กวิ่งรถเร�ก็กลับไปนอนบ้�นสะดวก อีกอย่�งเฮียเข�ก็รู้ว่�เร�
เปน็ใครม�จ�กไหน นีพ่อทีบ่�้นเกีย่วข�้ว ผมกล็�แกบอกขอหยดุ
สองวันไปเกี่ยวข้�วครับ”

ภ�ยในจดุเตมินำ�้มนัของบรษิทั รถบรรทกุทยอยเข้�ม�เตมินำ�้มนั
ให้พร้อมก่อนออกเดินท�ง “คันน้ีกำ�ลังจะไปไหนครับ” เร�ถ�ม 
“ลงไปส่งข้�วส�รท่ีระยอง และก็ไปรับหินจ�กสระบุรีกลับขึ้นม�
ครับ” ที่โกดังด้�นหลังรถยกสินค้�ขน�ดเล็กส�มสี่คันวิ่งเข้�ออก
จ�กโกดัง ขนปูนถุงลงจ�กท้�ยล�กของรถหัวล�กเข้�ไปเก็บ
ในโกดัง ในขณะเดียวกันอีกส่วนหน่ึงวิ่งนำ�ถุงปูนจ�กโกดังไป
ใส่ท้�ยรถบรรทุกสิบล้อเพื่อไปส่งให้กับลูกค้� อีกด้�นหนึ่งของ
พื้นที่รถบรรทุกวิ่งเข้�ม�เทหินจำ�นวนม�กลงบนล�นเก็บวัตถุดิบ 
ทีด้่�นข้�งอ�ค�รสำ�นกัง�นเป็นส่วนเซอร์วสิ รถบรรทกุรถคนัหนึง่
กำ�ลังจอดเปล่ียนย�ง อีกคันกำ�ลังตรวจเช็คเรื่องเครื่องยนต์ 
จังหวะชีวิตของที่นี่ดำ�เนินไปอย่�งคึกคัก

องค์กรขน�ดใหญ่มีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งท่ีทุกคนภ�ยในองค์กร
จะตอ้งมองไปในทศิท�งเดยีวกนั เดนิไปในทศิท�งเดยีวกนัอย�่ง
มุ่งมั่น คุณจักรพันธ์ได้สร้�งให้องค์กรของเนรมิต กรุ๊ป เป็นเฉก
เช่นนั้น ทุกวันนี้แม้ว่�โดยภ�พรวมเศรษฐกิจจะอยู่ในภ�วะที่ไม่
คึกคักม�กนัก แต่เนรมิตก็ยังส�ม�รถก้�วไปข้�งหน้�ได้อย่�ง
มัน่คง และกำ�ลังเตรยีมคว�มพรอ้มเพือ่รองรบักบัอน�คตทีก่ำ�ลงั
ม�ถึงอย่�งรัดกุม
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“ผมเริ่มต้นธุรกิจนี้จ�กศูนย์” คุณธนัช เงินประเสริฐศรี บอกกับ 
Asian Trucker ภ�ยในห้องทำ�ง�นที่ตกแต่งอย่�งสมัยใหม่ เร�
นั่งพูดคุยกันถึงเรื่องร�วคว�มเป็นม�และวิถีท�งในก�รทำ�ง�น
ดำ�เนินธุรกิจของ บ.ธนัชวิชญ์ฯ บริษัทผู้ให้บริก�รรถโค้ชชั้นนำ�
ของประเทศร�ยหนึง่ ทีส่ำ�คญัรถโคช้ของธนชัวชิญเ์ปน็รถโดยส�ร
ที่ได้ม�ตรฐ�นส�กล ล่�สุดที่ง�น Bus & Truck ปี 2016 รถโค้ช
ของธนัชวิชญ์เพิ่งคว้�ร�งวัลที่หนึ่งในก�รประกวด THAILAND 
BEST BUS BODY 2016 โดยเป็นรถรุ่น Scania K410 Body 
Euro–StarLiner ที่มีคว�มปลอดภัยสูง รูปร่�งของรถออกแบบให้
ดูเรียบง่�ยแต่ให้คว�มรู้สึกหรูหร�

THANATWIT TRAVEL
จากความหลงใหล ลงมือทำา พลิกฝันกลายมาเป็นความจริง
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บ.ธนัชวิชญ์นั้น คุณธนัชเร่ิมก่อร่�งสร้�งข้ึนตั้งแต่เม่ือคร้ังยังเป็นนิสิต
แพทย์ชั้นปีที่สี่อยู่ที่จุฬ�ฯ โดยในสมัยนั้นยังไม่ได้เปิดเป็นนิติบุคคล 
โดยเริ่มให้บริก�รในรูปแบบรถเช่�ทั่วไป ก่อนที่จะปรับปรุงพัฒน�
เรื่อยม� ในช่วงแรกของบริษัท เม่ือเรียนจบคุณธนัชได้เข้�ทำ�ง�น
เป็นคุณหมอใช้ทุนอยู่ที่โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดีและบริห�รธุรกิจของ
บริษัทควบคู่ไปด้วย จนในท้�ยที่สุดม�ถึงจุดเปลี่ยนที่สำ�คัญ เน่ือง
ด้วยคว�มรักชอบในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับรถบัสม�ตั้งแต่เด็ก หลังจ�ก
ทบทวนดทูกุอย่�งโดยละเอยีดแล้ว เมือ่ใช้ทนุหมดจึงตดัสนิใจเบนเขม็
ล�ออกจ�กอ�ชีพหมอม�เป็นนักธุรกิจเต็มตัว

ที่  บ.ธนัชวิชญ์นั้น พนักง�นทุกคนเรียกเจ้�น�ยกันติดป�กว่� 
“คุณหมอ” แม้จะไม่ได้ทำ�อ�ชีพหมอแล้วก็ต�มที กระทั่งเร�ผู้ท่ีม�
พูดคุยด้วยก็ยังเรียกคุณธนัชว่�คุณหมอด้วยเช่นกัน

คุณพ่อคุณแม่ของคุณธนัชเป็นอ�จ�รย์มห�วิทย�ลัยทั้งคู่ เมื่อเห็นว่�
คุณธนชัใหค้ว�มสนใจในด�้นธรุกจิม�กกว�่กส็นบัสนนุใหไ้ดเ้ดนิต�ม
คว�มมุ่งมั่นของตนเอง เริ่มจ�กรถมือสองไม่ก่ีคัน จนกระทั่งปัจจุบัน
บ.ธนัชวิชญ์ มีรถในฟลีทกว่� 100 คัน ทีมง�นในบริษัทกว่�ส�มร้อย
ชวีติรว่มกนัขบัเคลือ่นใหธ้นชัวชิญเ์ตบิโต โดยเดนิไปต�มแนวท�งก�ร
ดำ�เนินง�นที่คุณธนัชได้ว�งไว้

คณุธนชัเล�่ให ้Asian Trucker ฟงัว�่ ตอนนี ้บ.ธนชัวชิญม์ ีSoftware 
ของธนัชวิญช์เองซึ่งเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้ว Software ซึ่งเป็น
ระบบก�รทำ�ง�น ใช้เป็นเครื่องมือที่ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นภ�ยในองค์กรมี
ประสิทธิภ�พส�ม�รถตรวจสอบข้ันตอนต่�งๆ ได้ ช่วยให้ก�รทำ�ง�น
ภ�ยในองค์กรมีคว�มเป็นแบบแผนและมีคว�มเป็นส�กล น่ีคือส่ิงท่ี
คุณธนัชตั้งใจจะทำ�ให้สำ�เร็จ

ลูกค้�ของธนัชวิชญ์ 80% เป็นลูกค้�คนไทยทั้งหน่วยง�นร�ชก�ร
และองค์กรต่�งๆ ทุกวันนี้รถโค้ชซึ่งถือเป็นสินค้�ของธนัชวิชญ์ 70% 
เป็นรถจ�กค่�ยยุโรป คุณธนัชบอกว่�อีกสองปีท�งบริษัทตั้งเป้�ว่�
จะเปลี่ยนไปเป็นรถยุโรป 100% อ�ยุก�รใช้ง�นรถของนัชวิชญ์นั้น
กำ�หนดไว้ที่ 5 ปี เมื่อเป็นเช่นนี้ที่ธนัชวิชญ์จะมีรถใหม่เติมเข้�ม�
ในฟลีททุกเดือนให้กับลูกค้�ได้ใช้บริก�ร รวมทั้งคนขับเองก็จะรู้สึกดี
เพร�ะมีรถใหม่ให้ใช้ง�น ทำ�ให้ทุกคนกระตือรือร้นในก�รที่จะทำ�ง�น
อย่�งตั้งใจ แม้ว่�รถยุโรปที่ใช้อยู่จะมีครบทุกแบรนด์ดัง แต่ตอนนี้
มุ่งเน้นไปที่ Scania เป็นพิเศษ เพร�ะหลังจ�กที่ได้ทดลองใช้แล้ว
คิดว่�เหม�ะกับคว�มต้องก�รที่สุด โดยเฉพ�ะกับแชสซีส์รุ่น Euro 
13.8 เมตร ซึ่งตอบโจทย์รถชั้นเดียวได้เป็นอย่�งดี อีกทั้งเรื่องบริก�ร
หลังก�รข�ยต่�งๆ ที่ Scania มีให้เป็นสิ่งที่บริษัทประทับใจ

ทุกคนในองค์กรธนัชวิชญ์เดินไปต�มแผนง�นที่ถูกว�งไว้ ทุกคน
ทำ�ง�นร่วมกันอย่�งเต็มท่ี เพร�ะคุณธนัชให้คว�มสำ�คัญกับก�ร
พฒัน�ทรพัย�กรบคุคล ดแูลผูร้ว่มง�นทกุคนเสมอืนเปน็ครอบครวั
เดียวกัน 

“ง�นบริก�รถือเป็นหัวใจสำ�คัญท่ีธนัชวิชญ์ให้คว�มสำ�คัญ” คุณ
ธนัชกล่�ว ธนัชวิชญ์ให้บริก�รที่เป็นส�กล ให้คว�มสะดวกสบ�ย
แก่ลูกค้� ตั้งแต่ลูกค้�เริ่มติดต่อเข้�ม�เพื่อขอรับบริก�ร จนถึงวัน
ที่ได้รับบริก�รไปจนเสร็จสิ้น

ในก�รบรหิ�รง�นน้ันคุณธนัชบอกว�่ ด้วยคว�มท่ีตนเองเรยีนหมอ
และทำ�อ�ชีพหมอม�ก่อน เวล�เกิดปัญห�อะไรขึ้น จะต้องรู้ให้ได้
ว่�ต้นตอของปัญห�น้ันคืออะไร เพื่อท่ีจะส�ม�รถเข้�ไปแก้ไขได้
ตรงจุด ก�รทำ�ธุรกิจก็เฉกเช่นเดียวกัน

แมว้�่จะใส่ใจในทุกร�ยละเอยีดอย�่งรอบด้�นครบถว้น แตใ่นก�ร
ให้บริก�รก็ยังมีปัญห�ท่ีอยู่นอกเหนือออกไปจ�กคว�มควบคุม 
ซึ่งก็เป็นเร่ืองท้�ท�ยท่ีจะทำ�อย่�งไรให้ส�ม�รถจัดก�รส่ิงต่�งๆ เหล่�น้ัน
ได้โดยท่ีไม่ทำ�ให้ลูกค้�ต้องได้รับผลกระทบ ธนัชวิชญ์ให้คว�ม
สำ�คัญอย่�งย่ิงในก�รทำ�ทุกอย่�งให้ถูกต้องต�มกฏหม�ย ทุกวัน
นี้ในรถโค้ชของธนัชวิชญ์ได้มีก�รติดตั้งจอแสดงคว�มเร็วของรถ
ให้ผู้โดยส�รเห็นด้วยว่�รถวิ่งอยู่ที่คว�มเร็วเท่�ไหร่

Asian Trucker มโีอก�สไดเ้ดนิดบูรเิวณโดยรอบของ บ.ธนชัวชิญ ์
ซึ่งถูกจัดแบ่งเป็นระบบอย่�งดี มีส่วนจอดรถ ส่วน Service รถ 
ส่วนของออฟฟิศ รวมทั้งได้พูดคุยกับพนักง�นขับรถ เห็นได้ว่�
ทุกคนมีคว�มภ�คภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทและมุ่งมั่นที่
จะทำ�หน้�ท่ีรบัผิดชอบง�นของตนเอง เพือ่จะรว่มกนัขบัเคลือ่นให้
องค์กรเดินไปสู่เป้�หม�ย

ตลอดก�รสนทน�เร�เหน็ไดว้่�คณุธนชัมคีว�มรกัในง�นทีท่ำ�และ
มุ่งมั่นท่ีจะสร้�งให้ บ.ธนัชวิญช์เติบโต ก้�วไปข้�งหน้� พัฒน�
ทรัพย�กรบุคคลของธนัชวิญช์ให้เป็นคนที่มีคว�มส�ม�รถ 
มีคว�มรับผิดชอบต่อตนเองบริษัทและสังคม ก�รได้เห็นบริษัท
ในแวดวงธุรกิจท่ีเร�ได้เป็นส่วนหน่ึงมีคว�มมุ่งมั่นท่ีจะพัฒน�
แวดวงรถโค้ชเพื่อก�รเดินท�งให้มีม�ตรฐ�นเป็นส�กลเป็นเรื่องที่
น่�ยินดีอย่�งยิ่ง
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