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ทรงยศ กมลทวิกุล

บรรณาธิการ

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

การขนส่งบนท้องถนนสิ่งที่สำาคัญที่สุดย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของความปลอดภัย 
และทำาอย่างไรให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้มากที่สุด

ทุกวันนี้เทคโนโลยีพัฒนาก้าวไปข้างหน้า ส่งผลให้รถบรรทุกมีอุปกรณ์ที่จะ
ช่วยให้การขับขี่มีความสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น แน่นอนว่าไม่เพียง
แต่ตัวรถเท่านั้น ยังมีในเรื่องอื่นๆ อีกมากมายที่จะทำาให้ความปลอดภัยมีมาก
ขึ้น อาทิ ยางรถยนต์, คนขับ

ถึงที่สุดแล้วไม่ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหน แต่หากผู้คน
ในแวดวงขนส่งไม่ใส่ใจ ไม่ให้ความสำาคัญ เทคโนโลยีดีแค่ไหนก็ไม่
สามารถช่วยได้ ตามสถิติระบุว่าทั่วโลก ทุกปีจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
บนท้องถนนสูงถึง 1.3 ล้านคน และ 95% ของอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นจากมนุษย์ 

มาร่วมกันทำาให้ความปลอดภัยบนท้องถนนมีมากขึ้น ด้วยการให้ความสำาคัญ
ในการดูแลและรณรงค์ให้ผู้คนในธุรกิจนี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนตั้งแต่
ผู้ที่อยู่ในสำานักงานไปจนถึงผู้ที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัย ต้องให้ความสำาคัญกับ
ความปลอดภัยบนท้องถนน ตั้งแต่นโยบายไปจนถึงการปฎิบัติ 



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



สนทนากับสองผู้บริหารจาก เคพีจี 
เกี่ยวกับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย 
Guardian

Shell Eco-Marathon

หยงหมิง ประเทศไทย

แอคทรอส จาก เมอร์เซเดส-เบนซ์

55 ปี ฮีโน่ ประเทศไทย สิบล้อ 24 โดย ข.
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คุณอำานวย พงษ์วิจารณ์ กรรมการบริหารอวุโส บริษัท ฮีโน่ 
มอเตอรเ์ซลล ์ประเทศไทย กลา่ววา่ยอดขายของฮโ๊นใ่นครึง่
ปีแรกนี้เป็นไปตามที่ตั้งไว้ 
 ในปี 2017 ฮีโน่ ประเทศไทย มีอายุครบ 55 ปี 
ในงานเลี้ยงฉลองขอบคุณสื่อมวลชน ฮีโน่ ประเทศไทยโดย
คุณชิน นาคามูร่า ได้ให้เกียรติมอบรางวัลการบำารุงรักษา
รถฮีโน่ อย่างยอดเยี่ยมให้กับรถบรรทุกฮีโน่ของลูกค้าท่ีว่ิง
สร้างธุรกิจให้กับลูกค้าจนถึงระยะสามล้านกิโลเมตรโดย
ไม่ต้องยกเครื่อง นอกจากแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของรถ
แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงคุณภาพงานบริการของทีมเซอร์วิส
จากฮีโน่ที่ร่วมดูแลรถให้ลูกค้าอย่างเต็มที่ ใส่ใจในคุณภาพ
ของงานบริการ บริษัทที่สามารถใช้รถบรรทุกฮีโน่ขับเคลื่อน
ถึงสามล้านกิโลเมตรคือบริษัท เจอาร์พีพี กรุ๊ป
 นอกไปจากนั้นในปีนี้ฮีโน่จะจัดให้มีการแข่งขัน 
Hino Smart Contest ข้ึน ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นับเป็นครั้งแรกของการ
แข่งขันรถบรรทุกในประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานถ้วย
รางวัลจากพระองค์ท่าน
 รวมไปถงึกจิกรรมประกวดภาพถา่ยรถบรรทกุฮโีน่
ร่วมกับกล้องถ่ายภาพแคนนอน ในหัวข้อ Hino my style ผู้
ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของฮีโน่
ประเทศไทย โดยรูปที่ชนะเลิศและรูปที่ผ่านการคัดเลือกจะ
ถูกนำาไปทำาปฎิทินของฮีโน่ในปี 2018

รถบรรทุกฮีโน่ 
วิ่งสามล้านกิโลเมตร โดยไม่ต้องยกเครื่อง

ที.เอ็น.เอส โลจิสติกส์ วางใจรับรถหัวลากสแกนเนีย

รุ่น G 360 LA6x2MSZ ไปใช้เพิ่มอีก 2 คัน หลังจาก

สแกนเนียเพิ่มผลกำาไรให้ธุรกิจมาได้อย่างต่อเนื่อง 

โดยได้ทำาการส่งมอบรถ ณ สำานักงานใหญ่ 

สแกนเนีย สยาม เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา

คุณภาพที่น่าประทับใจของรถหัวลากจากสแกนเนีย
ที.เอ็น.เอส โลจิสติกส์ สั่งซื้อสแกนเนีย
รุ่น G 360 LA6x2MSZ เพิ่มเพื่อใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ

บริษัทที่สามารถใช้รถบรรทุกฮีโน่ขับเคลื่อน
ถึงสามล้านกิโลเมตร

คือบริษัท เจอาร์พีพี กรุ๊ป
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การแข่งขันขับประหยัดนำ้ามัน หรือ Volvo FuelWatch 2017 
กิจกรรมใหญ่ประจำาปีของ Volvo Truck ประเทศไทย
ปีนี้สนามสุดท้ายจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยในปีนี้มีการจัดแข่งขัน
แบบ Off road ขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย โดยมีนักแข่งจาก ลาว 
พม่า และฟิลิปปินส์ เข้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้าย สำาหรับการ
ชิงชัยในสนาม on road มีผู้แข่งขันจากทั่วประเทศผ่านเข้า
มาสู่รอบสุดท้ายประเทศไทยจำานวน 24 คน เพื่อค้นหาผู้ชนะ
หนึ่งเดียว ที่จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่สวีเดน
ผู้ชนะในประเภท Off Road ได้แก่ Mr.Der จากบริษัทภูเบี้ย 
ไมน์นิ่งประเทศลาว ผู้ชนะเลิศประเภท On Road ได้แก่ นาย
สิทธิกร จากบริษัทพันทิพย์ ทรานส์ เซอร์วิส ทั้งสองท่านจะ
ได้เป็นตัวแทน Thailand Hub ไปแข่งขัน APAC Fuelwatch 
Challenge ที่ประเทศสวีเดน เพื่อคัดไปสู่รอบ Global Fuel-
watch Challenge 2017
ในวันงานสื่อมวลชนยังได้มีโอกาสทดลองขับ FH 440 ตัวใหม่
ที่กำาลังจะทำาตลาด สามารถยกหางได้ มีประสิทธิภาพ
ที่น่าประทับใจ

Thailand 
FuelWatch 
2017

บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำากัด หรือ ดีซีวีที 
ภายใต้ความดูแลของเดมเลอร์ ประเทศเยอรมนี ผู้นำาด้านการขายรถบัสและรถ
บรรทุกของโลก มุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งสู่ตลาดประเทศไทย ด้วยการขยาย
ธุรกิจการดำาเนินงานของรถบรรทุกเชิงพาณิชย์แบรนด์ฟูโซ่ และธุรกิจของแบรนด์ 
เปิดตัวฟูโซ่ลีสซิ่ง (Fuso Leasing) เพื่อรองรับความต้องการแบบเต็มศักยภาพให้
กับลูกค้าในประเทศไทย การขยายการเติบโตครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการแต่งตั้งนาย 
ซาช่า ริคาเน็ค ในฐานะประธานกรรมการบริหารของดีซีวีที

ดีซีวีที นับเป็นภาคธุรกิจที่สำาคัญของเดมเลอร์เอเชีย และเป็น
เครือข่ายระดับภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีสิทธิ์เข้า
ถึงบริการอันหลากหลายทั้งหมดของเดมเลอร์ ในขณะเดียวกัน
การดำาเนินงานของดีซีวีทีในประเทศไทย มีการหยั่งรากฐานอัน
มั่นคงด้วยเนื้อหาที่เป็นภาษาไทย การรวมกลุ่มระดับท้องถิ่นที่มี
ความต้องการเหมือนกัน คลังสินค้าในประเทศไทย และการฝึก
อบรมเฉพาะทางสำาหรับพนักงานเครือข่ายตัวแทนจำาหน่ายทั่ว
ประเทศ

ฟูโซ่ คือแบรนด์รถเพื่อการพาณิชย์ของเดมเลอร์ในประเทศไทย 
เป็นธุรกิจที่ไม่ใช่เพียงแค่การขายรถบรรทุกเพียงอย่างเดียว แต่
ยังรวมถึง ฟูโซ่ลีสซิ่ง นำาเสนอการให้บริการทางการเงินและลีสซิ่ง 
ที่มีความยืดหยุ่นต่อตลาดในประเทศไทย ฟูโซ่ โพรเทคชั่น (Fuso 
Protection) นำาเสนอบริการประกันภัยที่มุ่งเน้นกลุ่มรถบรรทุก
เป็นสำาคัญ รวมถึงฟูโซ่ ออยล์ (Fuso Oil) ด้วยแบรนด์และบริการ
ของฟูโซ่นี้จัดตั้งขึ้นพิเศษเพื่อตลาดประเทศไทย พร้อมนำาเสนอ
และตอบสนองสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในประเทศไทยอย่างที่
ไม่เคยปรากฏมาก่อน

นายซาช่า ในฐานะประธานกรรมการบริหารคนใหม่ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นครั้งแรกของดีซีวีที ก้าวสู่ตำาแหน่งด้วยประสบการณ์
กว่า 15 ปี ที่ร่วมงานกับเดมเลอร์ในเอเชียและยุโรป รวมถึง 
ประสบการณ์ในวงการรถเพื่อการพาณิชย์นานถึง 10 ปี

เดมเลอร์เสริมทัพความแข็งแกร่ง
การดำาเนินงานในประเทศไทยด้วย
รถบรรทุกฟูโซ่ พร้อมจัดตั้ง บริษัท 
เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ 
ประเทศไทย และฟูโซ่ลีสซิ่ง
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MAN Truck and Bus Asia Pacific (MAN 
APAC) แตง่ตัง้ให ้MAN Commercial Vehicle 
(Thailand) หรือ MCVT ในเครือตันจง กรุ๊ป 
เป็นตัวแทนจำาหน่ายรถบรรทุกและรถโดยสาร
ยี่ห้อ MAN ในประเทศไทยแบบถาวร พร้อม
ปรบัทพัผูบ้รหิาร MCVT ใหม ่โดยม ีคณุธนภทัร 
อินทวิพันธุ์ นั่งเก้าอี้ กรรมการบริหาร MAN 
Commercial Vehicle (Thailand) Co.,Ltd. 
หรือ MCVT และ TC Industrial Equipment 
(Thailand) Co., Ltd. หรือ TCIET ในเครือ
ตันจงฯ กุมบังเหียนแบรนด์ MAN เต็มตัว และ 
MAN APAC  ได้แต่งตั้ง MCVT เป็นผู้แทน
จำาหน่าย MAN ท้ังรถบรรทุกและรถโดยสาร
ในประเทศไทยต่อไปแบบถาวร ซ่ึงได้เซ็น
สัญญาไปเมื่อช่วงพ.ค.ท่ีผ่านมา โดยเงื่อนไข
สัญญาเป็นการเซ็นแบบไม่มีกำาหนดอายุ  
(Indefinite Period) 
เปิดฉากปรับราคาขายลง
เปิดฉากการตลาดด้วยการปรับราคาขาย
ลงยกแผงหวังต่อกรกับคู่แข่ง เสนอเงื่อนไข
พิเศษแถมฟรีเช็คระยะ 150,000 กม. หรือ 
2 ปีทุกรุน่ทกุคนั มัน่ใจในคณุภาพการผลติจาก
เยอรมัน ชี้เป็นรถ CBU ที่ Made in Germany 
เร่งขยายดีลเลอร์ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค รุก
เปิดศูนย์ฯ และขยายเพิ่มดีลเลอร์ให้ครบ 5 
รายภายในปี 60 พร้อมเร่งขยายให้ครอบคลุม
ทกุภมูภิาค ตัง้เปา้ยอดขายปนีี ้100 คนั เตรยีม
ส่งมอบรถหัวลาก MAN รุ่น TGS 33.400 
Premium ให้กับลูกค้ารายใหญ่ภาคเหนือ 
20 คันในเดือนก.ย.ศกนี้ 
ชูรถธง MAN รุ่น TGS, R40
คุณธนภัทร ระบุว่ารถบรรทุก MAN ที่ขายที่สุด
ในเวลาน้ี ซ่ึงถือเป็นรถธง ก็คือรุ่น MAN รุ่น 

TGS ส่วนรถ BUS เป็นรุ่น R40 นำาเข้าทั้ง
คนัจากเยอรมนั เวลานีเ้รามรีถในสตอ๊กอยู ่
200 คนั ลา่สดุสัง่นำาเขา้อกี 80 คนั ซึง่เปน็
รุน่ใหมท่ีจ่ะเริม่เขา้เดอืน ก.ย.นี ้จำานวนนีม้ี
จองแลว้ 40 คนั โดยในเดอืนก.ย.นี ้ทำาการ
สง่รถหวัลากใหก้บัลกูคา้ทางภาคเหนอือกี 
20 คัน และเจ้าเดียวกันนี้ปีหน้าก็จะส่ัง
เพิ่มอีก 40 คัน ปีนี้คาดหวังว่าเราจะขาย
ได้ 100 คัน
เมื่อก่อนรถหัวลาก MAN ราคาจะสูงโดย
อยูท่ี ่4 ลา้นกวา่ จนถงึ 4.5 ลา้น แตต่อ่ไป
นี้ราคาจะไม่เกิน 4 ล้านบาท เช่น ตัว 400 
แรงม้าแต่ก่อนสูงถึงกว่า 4 ล้าน ปรับลง
มา 3.9 ลา้นเทา่นัน้ ตวั 360 แรงมา้ไมเ่กนิ 
3.6 ล้านบาท ซึ่งจะราคานี้จะสามารถสู้
กับแบรนด์ยุโรปคู่แข่งที่มีโรงงานประกอบ
ในไทยได้มากย่ิงขึ้น และแถมฟรีฟรีเช็ค
ระยะ 150,000 กม.หรือ 2 ปีทุกรุ่นทุกคัน 
ซึ่งเป็นการช่วยลูกค้าลดค่าใช้จ่าย ส่วน
ลิสซิ่งเราได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ K- 
Factoring สินเชื่อในเครือกสิกรไทย
นอกจากนี้ หากลูกค้าต้องการในรุ่นที่มี
ราคาไม่สูงมาก มีทางเลือกให้ โดยจะเป็น 
MAN รุน่ CLA ซึง่นำาเขา้ทัง้คนัจากโรงงาน 
MAN ที่อินเดีย ซึ่งมีทั้งรุ่นมิกเซอร์ หัวลาก
และรถดัมพ์ (เฉพาะแชสซีส์)
เร่งขยายศูนย์ฯ-ดีลเลอร์ให้ครอบคลุม
ทุกภูมิภาค
ลกูคา้จะมัน่ใจไดต้อ้งมดีลีเลอรท์ีแ่ขง็แกรง่ 
โ ด ย ปี นี้ ตั น จ ง จ ะ เ ปิ ด ศู น ย์ ฯ  ส า ข า
นครสวรรค์ในเดือนหน้า และเชียงใหม่ใน
ปลายปีนี้ ส่วนดีลเลอร์ก็มีรายใหญ่อย่าง 
K-MAN ย่านสมุทรปราการ อีกทั้งยังมีทีซี
ออโต้ฮับอีก 3 แห่ง คือโคราช ชลบุรี และ
สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ต้องเร่งขยาย
ศูนย์ฯ และดีลเลอร์ให้ครอบคลุมทั่วทุก
ภาคให้มากที่สุด
K-MAN ดีลเลอร์รายใหญ่ออกโรง 
“น่านฟ้า MAN ในไทยเปิดแล้ว”
ด้านคุณยุทธนา สมประยูร กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เค-แมน. ออโต้ เซอร์วิส 

จำากัด ผู้แทนจำาหน่ายและศูนย์ซ่อมบำารุงรถ
บรรทุกและรถโดยสารยี่ห้อ MAN (เอ็ม.เอ.เอ็น.) 
จากประเทศเยอรมัน เปิดเผยว่า  K-MAN ภูมิใจ
อย่างมากที่ทาง MCVT ได้ให้เกียรติและไว้วางใจ
ให้เป็นดีลเลอร์จำาหน่ายรถบรรทุกและรถโดยสาย 
MAN ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เรามีความมุ่ง
มั่นและตั้งใจจริงที่ยืนเคียงข้าง MCVT เพ่ือผลัก
ดันให้ MAN เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
พร้อมเคียงข้าง MCVT เติบโตไปด้วยกัน
“คุณธนภัทรมาเป็นจอมทัพในการขับเคล่ือน
แบรนด์ MAN เองเต็มตัว ผมมองว่าทิศทางของ 
MAN จากนี้ไปน่ากลัว กลยุทธ์การตลาดท่ีจะ
กลั่นออกจากกึ๋นคุณเอ จะเป็นการสร้างความเชื่อ
มั่นและเป็นแรงหนุนให้ MAN มีทิศทางที่ดีและมี
อัตราการเติบโตสูงขั้นเรื่อยๆ”
“ตอนนี้เรามีสต๊อกทั้งรถบรรทุก MAN รุ่น TGS 
ส่วนรถบัสเรามีทั้ง 6 ล้อ และ 8 ล้อ ก็คือรุ่น R40 
ซึ่งสามารถทำาได้ตั้งแต่ 12-15 เมตร ซึ่งที่เราใช้
กับอนันต์กรุ๊ปในเวลานี้และคุ้มค่ามาก คือ 13.80 
เมตร แต่หากเป็นส่วนของ บขส.ก็จะใช้ตัว 15 
เมตร เราแนะนำาส่ิงที่คุ้มค่าให้กับลูกค้า แม้จะ
มีราคาสูงก็ต้องควบคู่กับความคุ้มค่าในระยะ
ยาว ยิ่งเราได้ราคาใหม่จาก MCVT แล้ว ก็น่าจะ
เป็นการนำาเสนอส่ิงที่ดีและคุ้มค่ากับการลงทุน
ให้กับลูกค้า เราเป็นดีลเลอร์ที่พร้อมให้บริการ
ลูกค้าแบบครบวงจร ที่สำาคัญเรามีวันนี้ก็ต้องขอ
ขอบคุณ MCVT ที่ได้ให้โอกาสและไว้ใจเรา K-
MAN ก็ขอยืนเคียงข้าง MCVT ที่จะดูแลลูกค้า
ดว้ยความมัน่ใจและเตบิโตไปดว้ยกนัอยา่งมัน่คง” 
คุณยุทธนากล่าว

“ตนัจง” ปรบัแม่ทัพ  MCVT ใหม!่ ดนั ‘MAN’ สู้ศกึตลาดบนเตม็พิกดั!

Market update
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นายลีโอเนล คาร์โด ผู้อำานวยการยางรถบรรทุกและยาง
นอกทางหลวง บริษัท สยามมิชลิน จำากัด กล่าวว่า มิชลิน 
ได้คิดค้นวิจัยและพัฒนายางสำาหรับรถบรรทุก เพื่อสร้าง
ให้ยางมีขีดความสามารถมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
ได้ดีมากขึ้น ทั้งด้านความแข็งแกร่ง ความปลอดภัย และ
สามารถลดต้นทุนรวมด้านค่าใช้จ่ายของยางให้กับเจ้าของ
ฟลีทรถเพื่อการพาณิชย์ (บรรทุกและบัส)

นำาสุดยอดนวัตกรรมมารวมไว้ในยางหนึ่งเส้น

เอ็กซ์ มัลติ แซด พลัส ยางรถบรรทุกรุ่นใหม่ที่จะนำา
เสนอสู่ตลาด เป็นลิมิเต็ดอิดิชั่น มีเพียงจำานวนหนึ่งหมื่น
เส้นเท่านั้น ยางรุ่นนี้นำา 4 เทคโนโลยีชั้นเลิศของโลกมา
ผลิตยาง ซึ่งประกอบด้วย 1.การผลิตแม่พิมพ์ยางด้วย
เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ 2.นำาเอาเทคโนโลยีการผลิต
ยางเครื่องบินมาใช้ด้วยการเรียงขดลวดขนานไปกับยาง 
3.ใช้เทคโนโลยีลวดเคเบิ้ลสะพานแขวนเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับลวดโดยการฉีดเนื้อยางเข้าไประหว่างเส้น
ลวด 4.เทคโนโลยีเนื้อยางคาร์บอนสูตรใหม่ที่จะทำาให้หน้า
ยางตึงตัวตลอดเวลา

เทคนิคการพิมพ์แบบสามมิติ เป็นการออกแบบมา
เพื่อแก้ปัญหาประสิทธิภาพการเกาะถนนของยางที่จะ
ลดลงเมื่ออายุการใช้งานมากขึ้น แต่ดอกยางเมจิคกรู๊ฟ
จากเทคโนโลยีสามมิติจะทำาให้ยางรุ่นเอ็กซ์ มัลติ แซด 
พลัส มีประสิทธิภาพการเกาะถนนดีเยี่ยมตลอดชั่วอายุ
การใช้งาน เมื่อยางถูกใช้งานนานไปดอกยางจะสึก
หายไปจากการใช้งาน แต่ในทางกลับกันดอกยางเมจิค
กรู๊ฟจะมีดอกยางเกิดขึ้นใหม่ในทุกช่วงการใช้งานทำาให้
ประสิทธิภาพในการเกาะถนนไม่ได้ลดหายไปตามอายุการ

ใช้งาน และด้วยเทคโนโลยีที่โดดเด่นเหล่านี้ทำาให้ยางรุ่น 
เอ็กซ์ มัลติ แซด พลัส ไม่มีความจำาเป็นต้องจอดพักยาง 
เพียงคุณสมบัติหลักเหล่านี้ ดูเหมือนว่ายากจะหาคู่ต่อสู้ได้
แต่ยางชุดนี้ยังมาพร้อมความพิเศษที่สำาคัญอีกอย่าง คือ
จะวางจำาหน่ายด้วยราคาเท่ากับยางมิชลิน เอ็กซ์ มัลติแซด 
11R22.5 

เป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้วที่มิชลินได้ผลิตยางรถยนต์ป้อน
สู่ตลาด คิดค้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายให้กับยาง
รถยนต์ เป้าหมายหลักของมิชลินคือ คำานึงถึงเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ ผลิตภัณฑ์ที่มิชลินนำาเสนอออก
สู่ตลาดในแต่ละช่วงเวลา จะเห็นได้ว่ามิชลินใส่ใจใน
เรื่องนี้มาก รวมไปถึงกระบวนการในการผลิตสินค้าของ
มิชลินด้วยเช่นกัน อาทิ ในปี 1992 นำาเสนอเทคโนโลยี
ยางประหยัดนำ้ามันเป็นรายแรกของโลก ทุกกระบวนการ
ผลิตของมิชลิน มุ่งมั่นควบคุมให้มีการปล่อยคาร์บอนใน
อากาศให้น้อยที่สุด ควบคุมทุกกระบวนการผลิตให้มีการ
ใช้พลังงานให้น้อยที่สุด 

ด้วยหลัการ แนวความคิด และสินค้ามากมายที่สร้าง
ชื่อเสียงให้มิชลินตลอดระยะเวลาที่นำาเสนอสินค้า
หลากหลายสู่ตลาด แสดงออกอย่างชัดเจนว่ายางมิชลินมี
วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิด
ความคุ้มค่าสูงสุด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เอ็กซ์ มัลติ แซด พลัส ลิมิเต็ด อิดิชั่น จำานวนเพียงหนึ่ง
หมื่นเส้นพร้อมแล้วที่จะให้ผู้ใช้รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์
ได้พิสูจน์ เพื่อช่วยให้การทำางานขนส่งมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุการผลิต และเพิ่มผลกำาไรด้วย
ยางมิชลินรุ่น เอ็กซ์ มัลติ แซด พลัส

ยางพิเศษผลิตจำานวนจำากัดจากมิชลินพร้อมจำาหน่ายให้ได้ใช้งาน 
เพื่อสัมผัสกับสุดยอดเทคโนโลยีจากมิชลิน โดยยางรุ่นนี้ใช้ชื่อว่า 
มิชลิน เอ็กซ์ มัลติ แซด พลัส (MICHILIN X Multi Z +)
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เมื่อมาถึงสถานที่จัดงาน จะได้พบกับกิจกรรม
หลายอย่าง และเมื่อเดินเข้าไปในอาคารหลัก
ของ Changi Exhibition Centre จะได้พบกับ
รถรูปร่างแปลกๆ ที่กำาลังทดลองวิ่งเพื่อพิสูจน์
ให้เห็นว่าแต่ละทีมมีสูตรคว้าชัยในการแข่งขัน
ระดับโลกครั้งนี้ ที่เป็นการแข่งขันที่ท้าทาย
นกัศกึษาผูเ้ขา้แขง่ขนัใหข้ยายขดีความสามารถ
ในการใช้พลังงงานอย่างชาญฉลาดและมี
ประสิทธิภาพ

งาน Shell Eco-marathon Asia จดัขึน้ครัง้แรก
ในประเทศสิงคโปร์ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 
22,000 คน โดยมีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ 
หลากหลายประเทศมาร่วมสร้างสถิติการ
ประหยัดนำ้ามัน

สำาหรับประเภทรถ Prototype ต้นแบบ คนขับ
จะอยู่ในท่านอนในรถโหลดเตี้ย (low-slung) 
และ บังคับรถให้ ได้ ร ะยะทางประมาณ 
1.19 กม. บนลู่ที่สร้างขึ้นสำาหรับการแข่งขัน
โดยเฉพาะและยงัสามารถเหน็ววิทะเล สว่นใน
ประเภท Urban Concept รปูทรงการออกแบบ
รถจะมีลักษณะเหมือนรถยนต์ทั่วไปมากกว่า

อนาคตของการขับเคลื่อน 
อนาคตที่เชลล์สร้าง
การแข่งขัน Shell Eco-Marathon อาจถือได้ว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของงาน 
“Make the Future Singapore” ที่จัดขึ้น 3 วันในประเทศสิงคโปร์เลยก็ว่าได้ 
เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้แขกที่เข้าร่วมภายในงานได้พบกับโลกแห่งแนวคิดที่
จะชว่ยกระตกุตอ่มความคดิ ซึง่อาจนำาไปสูก่ารปฏิวัตวิิธีคดิเก่ียวกับการขนสง่
ก็เป็นได้
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รายการนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 123 
ทีมจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเฟ้นหา
นกัขบัแชมป์โลกแห่งเอเชียทมีแรก โดยเป็นการ
แข่งขันที่มุ่งหานักขับที่สามารถประหยัดนำ้ามัน
ได้มากที่สุดในประเภท Urban Concept

ทีมจากมหาวิทยาลัย De La Salle University 
(DLSU) จากประเทศฟิลิปปินส์สามารถ
เอาชนะ 5 ทีมจากเอเชียแปซิฟิก จนได้เป็น
ผู้ครองตำาแหน่ง ตามมาด้วยอีก 2 ทีมจาก
ประเทศอินโดนี เ ซีย คือทีม Bengawan 
Team 2 จากมหาวิทยาลัย Sebelas Maret 
University ในเมืองสุราการ์ต้า ทางตอนกลาง
ของเกาะชวา และทีม ITS Team 2 จาก 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember ใน
เมืองสุราบายา ทางตะวันออกของเกาะชวา

ทั้ง 3 ทีมนี้จะบินไปกรุงลอนดอนในเดือน
พฤษภาคมเพื่อร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ในรายการ Drivers’ World Championship 
Grand Final โดยจะพบกับทีมจากทวีปยุโรป
และอเมริกา

“ผมไม่อยากจะเช่ือเลย และพวกเราก็ไม่มี
ใครเชื่อด้วย” Carlo Miguel Flores นักขับ
วัย 19 ปี จากมหาวิทยาลัย De La Salle 
University กล่าวว่า “มันเป็นความสำาเร็จที่
น่าทึ่งมากสำาหรับเราทุกคน พวกเราทำางานกัน
หนักมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้”

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Canterbury เป็น
ทีมแรกจากประเทศนิวซีแลนด์ที่แข่งขันโดยใช้
รถไฟฟา้ สว่นในประเภทรถตน้แบบ ทมี Virgin 
จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ประเทศไทย 
ทำาลายสถิติปี 2016 ได้ด้วยระยะทาง 2,288 
กิโลเมตรต่อการใช้น้ำามันเชื้อเพลิง 1 ลิตร 

สว่นทมี Sadewa จากประเทศอนิโดนเีซยี และ
ทมี LH-EST จากประเทศเวยีดนาม ไดช้นะการ
แข่งขันและทำาลายสถิติในประเภทรถ Urban 
Concept

เทคโนโลยีใหม่คือหัวใจสำาคัญ
คำาถามส่วนใหญ่ที่มักมีขึ้นในเวทีอภิปราย 

คือ ทำาอย่างไรถึงจะสามารถใช้ทรัพยากรได้
ดีขึ้นและใช้พลังงานที่มีอย่างจำากัดให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ ซึง่ทางโฆษกของเชลล์กล่าวว่า 
เทคโนโลยใีหม่ๆ จะเป็นตวัปลดลอ็กเรือ่งความ
คุ้มค่าทางด้านพลังงาน ตัวอย่างเช่น การพิมพ์
แบบสามมิติช่วยให้สามารถผลิตชิ้นส่วนต่างๆ 
ได้โดยไม่จำาเป็นต้องส่งชิ้นส่วนไปตามที่ต่างๆ 
ซ่ึงทางเชลล์เองก็สนใจวิธีดังกล่าว เนื่องจาก
จะทำาให้บริษัทสามารถผลิตอะไหล่บนแท่นขุด
เจาะนำ้ามันได้ ทำาให้ลดความจำาเป็นที่จะต้อง
เกบ็สตอ็กชิน้ส่วนหรอืต้องรอชิน้ส่วนทีต้่องการ

เชลล์มองว่าความต้องการพลังงานมากขึ้น
และสะอาดขึ้นจะเป็นแนวโน้มของโลก และ
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เช่นการเชื่อม
ต่อถึงกันด้วยระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้ระบบ
พื้นฐานในพื้นที่ชนบท ทำาให้การขนส่งใน
พื้นที่ห่างไกลเป็นที่ต้องการเพ่ิมขึ้นด้วย และ
เนื่องจากผู้คนจะมุ่งหาความสะดวกสบาย 
คำาว่า “ตอนนี้และที่นี่” จึงเริ่มพบได้มากขึ้น 
จากข้อมูลความเข้าใจของหน่วยรถบรรทุก
วอลโว ่ประเทศสงิคโปร ์มคีวามเหน็วา่ประเทศ
จีนมีความชำานาญการในด้านการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซเป็นอย่างมาก 
แต่ก็ยังต้องพึ่งระบบที่มีความซับซ้อนสูง และ
โครงข่ายถนนที่ดีเพื่อทำาให้สามารถจัดการ
ขนส่งได้ เนื่องจากลูกค้าในเขตที่สองและเขต
ที่สามคาดหวังว่าจะได้รับสินค้าในวันถัดไป 
ทั้งนี้ โดยรวมแล้ว ในปี 2050 คาดการณ์ว่าจะ
มจีำานวนประชากรประมาณ 9,000 ลา้นคน จงึ
เห็นได้ชัดว่าความต้องการทางด้านการขนส่ง 
การค้า และความเป็นส่วนตัวย่อมจะเพิ่มมาก
ขึน้ นอกจากนี ้แนวโนม้ตา่งๆ ทีจ่ะมขีึน้ยงัมกีาร
ร่วมขนส่ง (loadsharing) เพื่อใช้ทรัพยากรที่มี
ใหเ้กดิคณุคา่สงูสดุและความตอ้งการเชือ้เพลงิ
ทางเลือกเพิ่มมากขึ้น เช่น ไบโอดีเซล

การจัดการบริหารกลุ่มรถ
ในงานนี้มีการแนะนำาระบบการจัดการ
บริหารกลุ่มรถของเชลล์ อันเป็นความตั้งใจที่
สร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่า เชลล์จึงเปิดตัวระบบ
ทีใ่หผู้ข้บัสามารถตดิตาม บรหิาร และปรบัปรงุ
สมรรถนะของรถได้ในระบบเดียวกัน โดยทาง
เชลล์นอกจากจะเสนอสิทธิประโยชน์จากบัตร 

Fleet Card ที่ประสบความสำาเร็จเป็นอย่าง
ดีแล้ว ยังจะทำางานร่วมกับลูกค้าในการบริหาร
ยางรถ ฝึกอบรมผู้ขับข่ี และในด้านอื่นๆ ท่ี
เกีย่วกบัการบรหิารรถเชงิพาณชิยอ์กีดว้ย ตาม
ขอ้มลูของเชลล ์ในปจัจบุนั มรีถบรรทกุราว 7.3 
ล้านคันที่แล่นอยู่บนถนนในชุมชนเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ในประเทศสิงคโปร์ เชลล์เป็นผู้ดูแลกิจกรรม
ตั้งแต่ต้นนำ้า กลางนำ้า และปลายนำ้า และ
ประเทศสิงคโปร์ยังเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นเชลล์
อกีด้วย ผูท้ีด่แูลกจิการของเชลล์ คอื นายกอชคิ 
เบอร์แมน (Kaushik Burman) ผู้จัดการธุรกิจ
ประจำาประเทศ ของบริษัทเชลล์สิงคโปร์ และ
ผู้ที่เริ่มทดลองใช้ระบบ Telematics กับลูกค้า 
Redmart

ประสิทธิภาพรถ
กรณีศึกษาจาก Redmart ได้แสดงให้เห็นว่า 
การบริหารข้อมูลแบบครบวงจรช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพของรถได้อย่างชาญฉลาด และ
ดว้ยสนิคา้กวา่ 50,000 รายการทีส่ัง่ซือ้ได ้และ
อีก 12,000 รายการที่มีในสต็อกตลอดเวลา 
Redmart จึงสนใจที่จะนำาระบบ Telematics 
ของเชลลไ์ปใชเ้พิม่ความคลอ่งตวัในการดำาเนนิ
งาน

อีกประเด็นหนึ่งที่สำาคัญ คือ การส่งของท่ี
สั่งซื้อได้อย่างตรงเวลา แม้คนขับรถจะรีบ
แค่ไหน ผู้บริหารของ Redmart ก็ให้ความ
สำาคัญกับความปลอดภัยเป็นหลัก ดังนั้น การ
เตือนเมื่อขับรถเร็วจึงเป็นเรื่องที่จำาเป็น และ
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับรถที่รับจ้างส่งของ คุณ
จามิล คาน (Jamil Khan) รองประธานของ 
Redmart ยอมรับว่าถ้าไม่มีพวกเขา ธุรกิจก็
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะขั้นตอนสุดท้าย 
คือการส่งสินค้าจากรถไปที่ประตูบ้านของ
ลูกค้า ซึ่งถ้าไม่มีคนส่งของในขั้นตอนสุดท้าย 
ก็ไม่สามารถทำาตามคำาส่ังซ้ือได้ นอกจากน้ี 
คนขับรถของ Redmark ได้รับการฝึกอบรม
ให้พูดคุยกับลูกค้าขณะส่งมอบสินค้าอีกด้วย 
เพราะแน่นอนว่าการมีไมตรีจิตรจะช่วยให้เขา
สามารถครองพ้ืนที่ในด้านการขนส่งต่อไปอีก
ยาวนาน

ส่วนในประเภทรถต้นแบบ ทีม Virgin จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 

ประเทศไทย ท�าลายสถิติปี 2016 ได้ด้วยระยะทาง 2,288 กิโลเมตร

ต่อการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง 1 ลิตร
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YonMing Auto (Thailand) เป็นสาขา
ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดย YonMing 
Group (Malaysia) ซึ่งเป็นผู้นำาด้าน
โซลูชั่นรถเพื่อการพาณิชย์  เมื่อเดือน
เมษายน 2549 สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
เขตคลองหลวงกรงุเทพฯ หลงัจากนัน้จดั
ตัง้สาขาบางนาในป ี2550 สาขาสระบรุ ี
ในปี 2551 และสาขาระยองในปี 2552
ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 30 คน ที่ได้รับ
การฝึกอบรมและทุ่มเทให้บริการที่มี
คุณภาพแก่ลูกค้า ตลอดระยะเวลาท่ี
ผา่นมามกีารเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ได้รบั
การตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี

ในฐานะของผูน้ำาทางดา้นนวตักรรมการ
แก้ปัญหาให้กับลูกค้าในแวดวงรถเพื่อ
การพาณิชย์ สำาหรับยงหมิงการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ความพึงพอใจ
ของลูกค้าและคุณภาพของงานบริการ
ถือเป็นสิ่งสำาคัญ ในอนาคตแผนการ
ขยายกจิการของกลุ่มบรษิทัจะประกอบ

ด้วย การขยายสาขาท้ังในประเทศไทย
และต่างประเทศ

มาตรฐาน ยงหมิง กรุ๊ป คือการคาด
การณ์ความต้องการของลูกค้า และนำา
เสนอทางแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ
และได้ผล จำาหน่ายเฉพาะชิ้นส่วนของ
แท้เท่านั้น โดยมีความยอดเยี่ยมและ
คุณภาพท่ีเชื่อถือได้ ช่วยเพิ่มมูลค่า
ให้กับผู้ขนส่ง อีกท้ังมีสินค้าอยู่ในคลัง
อะไหล่พร้อมบริการตลอดเวลา เพื่อให้
บรกิารลูกค้ารถบสัและกลุ่มบรษิทัขนสง่
ในประเทศไทย

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ยงหมิงดำาเนิน
ธุรกิจในประเทศไทย แม้ว่าในระยะ
เริ่มต้นทุกคนคิดว่า “ยงหมิง” เป็นผู้จัด
จำาหนา่ยของจนี เนือ่งจากชือ่ของบรษิทั 
แต่จริงๆ แล้ว ยงหมิงมาจากประเทศ
มาเลเซียและเป็นผู้นำาเข้าสินค้าจาก
ยุโรป ในแวดวงขนส่งสินค้าและผู้ใช้รถ

YONMING Auto (Thailand)

MR. WONG หรือคุณหว่อง Area 
M a n a g e r  ข อ ง ย ง ห มิ ง  อ อ โ ต้  
(ประเทศไทย) แบ่งเวลาจากตารางงาน
ที่แน่นให้ Asian Trucker ประเทศไทย 
ไดม้โีอกาสพดูคยุ เพือ่เลา่ถงึสิง่ทีย่งหมงิ 
ประเทศไทยดำาเนินการอยู่ กับตลาด
รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์และบัสใน
ประเทศไทย

แรกทีเดียว Asian Trucker สนใจใน
ส่วนของโปรดักซ์จาก WABCO ที่ทาง
ยงหมิงเป็นตัวแทนจำาหน่ายและให้
บริการ ซึ่งคือระบบเบรก ABS และ 
EBS แต่เมื่อเริ่มต้นสนทนาเห็นว่าเรา
ควรเริ่มต้นจาก ยงหมิงคือใครและให้
บริการอะไรบ้าง ก่อนที่จะเจาะลึกลง
ไปสู่โปรดักซ์ต่างๆ ที่ยงหมิงให้บริการ
กับลูกค้า 

YONMING Auto Marketing (Thailand)
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บรรทุกหนักจากยุโรปและรถพ่วงที่มีคุณภาพ
ต่างรู้จักยงหมิงเป็นอย่างดี เพื่อดูแลรักษารถ
บรรทุกและอุปกรณ์เสริมของพวกเขาไว้ โดย
เฉพาะอยา่งยิง่กบัรถพว่ง ซึง่ตดิตัง้ระบบความ
ปลอดภัยเบรกคุณภาพจาก WABCO ซึ่งดูแล
และให้บริการโดยยงหมิง 

ยงหมิงมีอะไหล่สำารองสำาหรับรถบรรทุกและ
รถโดยสารหลายแบบ อาทิ WABCO Air 
Vale, VALEO Clutch รายการสินค้าโช้ค 
SABO, เครื่องกรอง MANN, Phoenix, เครื่อง
เป่าลม Conti Air, ผลิตภัณฑ์ Euro-Technic, 
ปั๊ม Bezares PTO, ถัง Hidromas, รวมไปถึง
อะไหล่มือสองคุณภาพ รถบรรทุกจากยุโรป
แบรนด์ Volvo และ Scania คือสองแบรนด์
หลักที่ยงหมิงให้บริการอยู่

อะไรคือสิ่งที่ยงหมิงให้ความสำาคัญที่สุด 
แน่นอนว่าต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและ
งานบริการที่ได้มาตรฐานสูงสุด ที่จะส่งมอบสู่

ลูกค้าของยงหมิงเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด เมื่อลูกค้าเข้ามารับบริการทุกอย่าง
จะพร้อมอยู่เสมอ เป็นระบบบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ทำาให้ไม่เสียเวลา เพราะยงหมิงเข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการนำารถ
กลับไปใช้ขับเคลื่อนธุรกิจให้เร็วที่สุด 

ในอนาคตยงหมิง ประเทศไทย มีแผนท่ีจะใช้พื้นท่ีส่ีไร่ในย่านคลองสี่ 
ปทุมธานี จัดตั้งสำานักงานใหญ่แห่งใหม่ มีระบบ 4S Workshop (Sale, 
Service, Spare part, Safety) เพือ่อำานวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ ครบ
วงจรในที่เดียว 
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2644 (S)
หัวเก๋งสูงห้องโดยสารกว้างขวาง

สีดำา สั่งพิเศษ
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รถบรรทุกจากเมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่นแอคทรอส (Actros) 
เดนิหนา้ทำาตลาดในประเทศไทยมาระยะหนึง่แลว้ 
โดยเป็นการดำาเนินการทางด้านการตลาดจาก
เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) แต่งตั้งให้บริษัท
เอเซีย ทรัคส์ เป็นตัวแทนจำาหน่ายและให้บริการ
กับลูกค้า

คุ ณ ส ม บั ติ อั น โ ด ด เ ด ่ น ข อ ง ร ถ บ ร ร ทุ ก จ า ก
เมอร์เซเดส-เบนซ์ มีมากมาย ไม่เพียงแต่เรื่องของ
การประหยัดนำ้ามันเท่านั้น ยังรวมไปถึงขีดความ
สามารถของเครื่องยนต์ ความทนทานแข็งแกร่ง
มาตรฐานเยอรมันที่ยากลอกเลียนแบบ Actros 
ทุกรุ ่นที่ทำาตลาดในประเทศไทยส่งตรงมาจาก
ประเทศเยอรมนี

ไม่เพียงแต่ แอคทรอส (Actros) รุ่นมาตรฐาน
เท่านั้น ที่ผู้ที่สนใจสามารถเลือกนำาไปใช้งาน
ขับเคลื่อนธุรกิจของตัวเอง ยังมีรุ่นพิเศษท่ีลูกค้า
สามารถสั่งเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
ทัง้ในเรือ่งของรสนยิมและลกัษณะการใชง้าน เชน่ 
แอคทรอส (Actros) 2644 s (High Roof) หลงัคา
สงูคนันี ้(ภาพหนา้ตรงขา้ม) แตกตา่งโดดเดน่ดว้ย
สีดำาพิเศษและหัวเก๋งทรงสูง มองดูแล้วให้ความ
รูส้กึบกึบนึ ผูขั้บข่ีและผูโ้ดยสารไดร้บัความสะดวก
สบายจากห้องโดยสารที่โอ่โถงกว้างขวางราวกับ
เปน็บา้นหลงัทีส่อง เหมาะกบัการวิง่ระยะทางไกล

แอคทรอส (Actros) สีขาว 2644 LSDN (รูปภาพ
หน้าถัดไป) แตกต่างจากตัวธรรมดาทั่วไป เพราะ
มาพร้อมกับล้อแม็กอะลูมิเนียมอัลลอยด์ท่ีมี
นำ้าหนักเบา รวมทั้งสามารถยกท้ายขึ้นได้ ระบบ
ไฟฟ้าของรถออกแบบมาพิเศษเพื่อให้เหมาะกับ
การขนส่งวัตถุอันตราย เคมีภัณฑ์ วัตถุไวไฟ 

ทั้งสองคันมาพร้อมด้วยรายละเอียดท้ังด้าน
เครื่องยนต์และความปลอดภัยมากมาย อาทิ 
เครือ่งยนต์ดเีซลเทอร์โบอนิเตอร์คลูเลอร์ 4 จงัหวะ 
6 สูบแบบ V ไดเร็คอินเจกช่ัน พร้อมระบาย
ความร้อนด้วยนำ้า แรงม้าสูงสุด 435 แรงม้า ท่ี 
1,800 รอบต่อนาที ระบบเบรกแบบดิสก์เบรก 

หน้า-หลัง ควบคุมความปลอดภัยด้วยระบบอิเลค
ทรอนิกส์ พร้อม ABS และ ASR

ภายในส่วนการผลิตของเอเซยี ทรคัส์ แอคทรอส 3344 
S Heavy Duty (สีส้ม) ช่วงล่างบึกบึนสำาหรับลุย
งานหนักงานโหดตัวจริง กำาลังอยู่ในกระบวนการ
ติดต้ังอุปกรณ์สำาหรับพ่วงลาก ตามคำาส่ังของ
ลูกค้า แอคทรอส 3344 S มีขีดความสามารถรับ
นำ้าหนักได้มาก ช่วงล่างใหญ่แข็งแกร่ง แชสซีย์
ใหญ่ ออกแบบมาสำาหรับเรื่องลุยๆ อย่างแท้จริง

สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน แอคทรอส 3344 S Heavy 
Duty นั้นมีรายละเอียดมากมาย อาทิ เครื่องยนต์
ดีเซลเทอร์โบอนิเตอร์คูลเลอร์ 4 จงัหวะ 6 สูบแบบ 
V ไดเรค็อนิเจกชัน่ พร้อมระบายความร้อนด้วยนำา้ 
ระบบหัวฉีด แยกอิสระแต่ละสูบ ควบคุมการฉีด
ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ ระบบเกียร์ Mercedes 
PowerShift G330-12 เกยีร์อตัโนมตั ิ12 เกยีร์เดนิ
หน้า และ 2 เกียร์ถอยหลัง ระบบกันสะเทือนหน้า 
แหนบแผ่นพาราโบลิคพร้อมโช้คอัพและเหล็ก
กันโคลง ระบบกันสะเทือนหลัง แบบพาราโบลิค 
สปริงพร้อมโช้คอัพและเหล็กกันโครง

The Actros
Mercedes-Benz
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2644 (LS DNA)

ล้อแม็กอะลูมิเนียมอัลลอยด์ยกท้ายได้
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ทุกรุ่นที่มีวางจำาหน่ายอยู่ในโชว์รูมนั้น หากยังไม่
ตรงกบัความตอ้งการ ลกูคา้ของเมอรเ์ซเดส-เบนซ์
สามารถบอกความต้องการเพิ่มเติมได้ตั้งแต่เรื่อง
ของสี และอุปกรณ์เสริมพิเศษ เพื่อให้เหมาะกับ
ความชอบ การใช้งาน โดยสามารถแจ้งความ
ประสงค์ไปได้ที่ผู้แทนจำาหน่ายอย่างเป็นทางการ
ของเมอร์เซเดส-เบนซ์

ความโดดเด่นของเมอร์เซเดส-เบนซ์ Actros อาทิ
- มเีครือ่งยนต์ทีเ่ชือ่ถอืได้ ทัง้ทรงพลงัและประหยดั
นำ้ามัน ให้อัตราเร่งสูงที่รอบเครื่องตำ่า
- ระบบล็อคเฟืองท้ายมาตรฐานและ ASR ที่ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนสูงสุด
-พวงมาลัยมัลติฟังก์ช่ันปรับระดับสูงตำ่าและใกล้
ไกล เพื่อความสบายของผู้ขับขี่
- ระบบ Cruise Control และ Breaking Control 
ติดตั้งเป็นฟังก์ชั่นมาตราฐาน
- ไฟหน้ารถออกแบบมาให้ใช้งานและบำารุงรักษา
ง่าย สามารถเปลี่ยนหลอดไฟหรือเลนส์ที่เสื่อม
สภาพไดง้า่ยและรวดเรว็เพยีงเปดิฝาครอบไฟออก 
รวมทั้งอะไหล่ยังมีราคาประหยัด
- สู้งานหนัก ค่าใช้จ่ายตำ่า ไม่ต้องบำารุงรักษาบ่อย
- ราคาขายต่อสูง

สนใจข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ
สอบถามไดท้ีผู่แ้ทนจำาหนา่ยรถบรรทกุเมอรเ์ซเดส-
เบนซ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ บริษัท 
เอเซีย ทรัคส์ โทร.0 2750 0473-6

สำาหรับในส่วนของการให้บริการทางด้านการเงิน
สำาหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของเมอร์เซเดส-
เบนซ์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ีศูนย์
บริการลูกค้าเมอร์เซเดส-เบนซ์ ลิสซิ่ง 
โทร.0 2641 8500

3344 (s)Heavy Duty

เมอร์เซเดส-เบนซ์ พาวเวอร์ชิฟ 
Mercedes PowerShift
ระบบเกียร์กึ่งอัตโนมัติรุ่นใหม่สมบูรณ์แบบ
ในแอคทรอส 
(Automated Manual Transmission)
Mercedes PowerShift คอืเทคโนโลยช่ีวยควบคมุ
ความเร็วในการหมุนของเพลาขับหลัก ล้อ และ
เฟืองเกียร์ โดยทำางานผ่านเครื่องยนต์ระบบ
ไฟฟ้าหรือกล่องเกียร์ด้วยระบบ Servo-Lock 
Synchronisation เมื่อเปล่ียนเป็นเกียร์สูง เบรก
เพลากลางท่ีควบคุมเพลารองจะตอบสนองด้วย
การลดความเร็วของเฟืองเกียร์ แต่เมื่อผู ้ขับขี่
เปล่ียนเป็นเกียร์ตำ่า เครื่องยนต์จะเร่งเร็วขึ้นเพื่อ
ให้ตรงจังหวะกับเฟืองเกียร์บนเพลารอง ทำาให้
ทุกจังหวะของการเปล่ียนเกียร์ราบรื่นไม่สะดุด 
รวดเร็ว 

ระบบการส ่งกำา ลังแบบเฟ ืองขับคงตัวของ
เมอร์เซเดส-เบนซ์ แอคทรอส โดดเด่นด้วยการ
ควบคมุรอบความเรว็ให้ตำา่แม้ในขณะทีเ่ครือ่งยนต์
กำาลังเร่งความเร็วสูง ส่งผลให้ประหยัดนำ้ามัน 
นอกจากได้ความเร็วสูงในรอบตำ่า ยังได้ความ
คล่องตัวในการขับข่ีในขณะใช้ความเร็วตำ่าด้วย
เช่นกัน ทำาให้เครื่องยนต์เงียบแต่มีพลังในการขับ
เคลื่อน และยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ได้
ยาวนาน
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คุณชิน นาคามูร่า ผู้บริหารของฮีโน่ ประเทศไทยขึ้นกล่าวในงานเลี้ยงฉลองของฮีโน่ว่า ฮีโน่

ประเทศไทย ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมาย ในช่วงเริ่มต้นมีวิกฤตให้ต้องแก้ไขหลายครั้ง แต่

ฮีโน่ไม่เคยคิดที่จะเลิกล้มการทำาการตลาดในประเทศไทย จนกระทั่งฮีโน่ ประเทศไทย สามารถยืน

หยัดขึ้นมาเป็นผู้นำาในตลาดรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ได้ สำาหรับฮีโน่แล้ว ฮีโน่รักลูกค้า ฮีโน่

ไม่เคยทอดทิ้งลูกค้า

ฮีโน่เข้าสู่ประเทศไทยในราวปี 1962 ในช่วงปี 1962-1971 ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการบุกเบิก ใน

ช่วงเวลานั้นเป็นการรวมตัวกันของสามผู้ประกอบการคือ รัตนยนตร์ชัย ฮีโน่ และ มิตซุย โดย

ใช้ชื่อบริษัทรัตนยนตร์ชัย เป็นตัวแทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของฮีโน่ โดยเริ่มต้นทำาการตลาดในปี 

1969 และไม่เพียงแต่จำาหน่ายรถบรรทุกเท่านั้นยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นรถยนต์นั่งด้วย

สำาหรับดีลเลอร์ของฮีโน่ ทุกบริษัทต่างรู้ดีว่าฮีโน่ใส่ใจในความเป็นคู่ค้าที่ทำางานร่วมกัน ไม่

เคยทอดทิ้งกัน ภายใต้ครอบครัวฮีโน่ คุณชิน นาคามูร่ากล่าวว่า ฮีโน่ในปัจจุบันเป็นเสมือน

ต้นไม้ใหญ่ เราจะร่วมมือกันในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 55 ปี ของฮีโน่

ประเทศไทย เป็นเสมือนความหวังใหม่ ที่ฮีโน่และดีลเลอร์จะร่วมแรงร่วมใจกัน ก้าวไปข้างหน้า 

ดูแลลูกค้า รักลูกค้า ไม่หักหลังลูกค้า นำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้ลูกค้าของฮีโน่ 

ฮีโน่ ประเทศไทย ฉลอง 55 ปี
Activities



รูปแบบของโลโก้
ฮีโน่ ที่ปรับเปลี่ยนตาม
ยุคสมัยและออกแบบ
ให้สอดคล้องกับรถ
แต่ละรุ่นที่ส่งทำาตลาด 
ก่อนจะมาใช้โลโก้ถาวร
เช่นที่เห็นในปัจจุบัน



Asian Trucker I 26

Thailand 

ครั้ งนี้ เป็นครั้ งที่สองแล้วสำาหรับงานโชว์
รถบรรทกุเพือ่การพาณชิย ์หรอืทีผู่จ้ดัเรยีกขาน
ตัวเองว่า “มหกรรมรถบรรทุกประเทศไทย” 

ครั้งนี้เมื่อเทียบกับคร้ังแรกที่ผ่านมาถือว่ามี
ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง จำานวนของ
ผู้ที่มาร่วมจัดแสดงสินค้าในงานมีความ
คกึคกัมากขึน้ บรษิทันชิโิอะ เรน้ ออล ซึง่เปน็ผู้
จดังานมุง่หวงัจะใหต้วังานไดเ้ปน็เวทเีช่ือมโยง
ให้ผู้ผลิตและผู้ใช้งานได้มาพบกัน

ในชว่งครึง่ปแีรกนีแ้มว้า่จะมกีารประกาศและ
เดินหน้าโปรเจกต์สำาคัญๆ หลายงานซึ่งทั้ง
ฝั่งผู้ผลิตรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์และฝั่งผู้
ใช้งานที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง ต่างก็
คาดหวังว่าเม็ดเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานจะ
ช่วยนำาความคึกคักกลับมาสู่ภาคขนส่ง ภาค
ก่อสร้างได้

การจัดงานเพื่อให้ผู้ผลิตได้โชว์สินค้า รวมทั้ง
ให้ผู้ใช้ได้มาเห็นมาพูดคุย ถือเป็นสิ่งสำาคัญ 
เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ข้อมูลระหว่าง
สองฝัง่ไดถ้า่ยโอนไปมา ทำาใหเ้กดิการวางแผน
ในการที่จะดำาเนินธุรกิจได้ทั้งสองฝั่ง

ในงานนี้ยังได้จัดให้มีการสัมนาในหลายเรื่อง
ทีส่ำาคญั รวมไปถงึ ATF รว่มจดัประชมุสามญั
ประจำาปี 10 ประเทศอาเซียน ในช่วงของการ
จัดงานนี้ด้วย

ความคกึคกัของการจัดงานในครัง้นีย้งัมาจาก
การจัดงานในช่วงเวลาเดียวกันและเปิดเช่ือม
โยงทางสัญจรของสองงานเข้าหากัน ทำาให้

จำานวนผู้เข้าชมงานมีการเชื่อมโยงกัน น่ันคือ
การจดังาน InterMat อาเซยี 2017 ซึ่งมีหลาย
โปรดักซ์ท่ีเก่ียวข้องอยู่ในภาคอุตสาหกรรม
เดียวกัน

โปรดักซ์รถบรรทุก ในงานมีหลายค่ายนำา
ผลติภณัฑม์ารว่มจดัแสดงในงาน อาท ิฮโีน ่มี
สินค้าเด่นคือการเปิดตัว HINO Vector 500 
Limited (ลิมิเต็ด) ในจำานวนจำากัดให้ลูกค้า
ที่สนใจได้ยลโฉมและจับจอง ซึ่งได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมากจากผู้ร่วมงาน ที่บูธ
ของอุปกรณ์เครน ไฮดรอลิก ของ HYVA มี
โปรดักซ์ ท่ีหลากหลายมาจัดแสดง เรามี
โอกาสได้สนทนาส้ันๆ กับนายใหญ่ของ 
HYVA ประเทศไทย ซึ่งบอกว่าเข้าร่วมงาน
ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว รวมไปถึง Fuso ที่
ประกาศทิศทางความชัดเจนในการทำาตลาด
ในประเทศไทย ปีนี้งานจึงมีความคึกคัก
เพิ่มมากขึ้น นอกจากรถบรรทุกแล้วบรรดา
อุปกรณ์พิเศษ อุปกรณ์ร่วมหลายอย่าง รวม
ไปถึงอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆ ก็เลือกท่ีจะใช้งาน
นี้พบปะกับผู้คนในแวดวงธุรกิจเดียวกัน

International 
TRUCK SHOW 2017

Evant



Thailand 
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Scania Platooning

เทคโนโลยี สแกนเนีย พลาทูนนิ่ง

การเกิดขึ้นของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการส่ือสารแบบไร้สายและอินเตอร์เน็ต
นบัเปน็กา้วสำาคญัของการเปลีย่นแปลงโลก ไมเ่วน้แมแ้ต่ในอตุสาหกรรมขนส่ง ซึง่
ลา่สดุ สแกนเนยี ผูน้ำาดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยรีถขนาดใหญเ่พือ่การพาณชิย์
จากประเทศสวีเดน ได้พัฒนาและทำาการทดสอบนวัตกรรมใหม่ สแกนเนีย 
พลาทูนนิ่ง (Scania Platooning) ซ่ึงเป็นการควบคุมการขับขี่ที่เชื่อมต่อเป็นรูป
ขบวนรถบรรทุกแบบต่อเนื่อง ผ่านเทคโนโลยีสัญญาณ 5G 

โดยแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยี สแกนเนีย พลาทูนน่ิง เกิดจากนโยบายสำาคัญ
ของสแกนเนีย ที่ต้องการค้นคว้าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการขนส่ง
อย่างย่ังยืน ทั้งการช่วยลดมลพิษในอากาศท่ีเกิดขึ้นจากการขนส่ง เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบน
ทอ้งถนน ซ่ึงเปน็ปญัหาสำาคญัของสงัคมโลก ในทกุปจีะมผีูเ้สยีชวีติจากกอบุตัเิหตุ
บนท้องถนนสูงถึง 1.3 ล้านคน และ 95% ของอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นจากมนุษย์ 

SCANIA Platooning
สแกนเนีย พลาทูนนิ่ง

Technology

ในแวดวงขนส่งของประเทศไทย ไม่แน่ใจว่าเคยมีการสำารวจ
เรื่องเกี่ยวกับการนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับการขนส่ง
มาใชม้ากนอ้ยแคไ่หน แตเ่ราคดิวา่สำาหรบับรรดาฟลทีขนาดใหญ่
น่าจะมีการให้ความสนใจในเรื่องนี้พอสมควร ในขณะที่โลกกำาลัง
ก้าวไปข้างหน้า และเทคโนโลยีอันชาญฉลาดก้าวเข้ามามีบาทกับ
ชีวิตของมนุษย์ในเกือบทุกๆ ด้าน สิ่งสำาคัญที่เทคโนโลยีอันทัน
สมยัจะสามารถชว่ยในเรือ่งของการดำาเนนิการในธุรกจินัน้ มใิช่แค่
เรื่องของความประหยัด แต่ยังสามารถทำาให้เกิดความปลอดภัย
เพิ่มมากขึ้นด้วย อีกทั้งยังมีเป้าหมายสำาคัญคือมุ่งไปสู่ความมี
เสถียรภาพในการดำาเนินการ ควบคุมได้ บริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ วันนี้เราจึงนำาเรื่องราวของเทคโนโลยีที่น่าสนใจ
จากสแกนเนียมาฝาก
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สำ า ห รั บ ห ลั ก ก า ร ทำ า ง า น ข อ ง
เทคโนโลยี สแกนเนีย พลาทูนนิ่ง 
จะใช้การเช่ือมต่อขบวนรถด้วย
ระบบการสื่อสารแบบไร้สายผ่าน
เทคโนโลย ี 5G ทำาใหส้ามารถขบัขี่
รถเป็นขบวนด้วยระบบอัตโนมัติ
ช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการช่วย
บังคับทิศทาง เส้นทางการเดินทาง 
ความเร็ว การออกตัวและหยุดรถ 
โดยเมื่อผู้ขับขี่รถนำาขบวนรถออก
คำาสั่งระบบก็จะทำาการสื่อสารไป
ยังรถขบวนให้ปฏิบัติตาม หรือ 
หากมีสิ่ งผิดปกติ เกิดขึ้นกับรถ
ในขบวน ระบบก็จะทำาการส่ง
สัญญาณไปยังรถทั้งหมดได้รับ
ทราบและปฏิบัติตามคำาสั่งของรถ
นำาขบวน 

นอกจากน้ันยังมีระบบ Senor 
Fusion ซึ่งเป็นเรดาร์และกล้อง
ติดตั้ งอ ยู่ กับรถ เพื่อนำาสภาพ
แวดลอ้มมาวเิคราะหแ์ละประมวล
ผลการทำางาน โดยบางครั้งระบบ
เรดาห์และกล้องก็สามารถมอง
เห็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้มากกว่ามนุษย์ 
ทำ า ให้สามารถแก้ ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที รวมถึง
ระบบ AI ในรถยังสามารถพัฒนา
ให้สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และ 
ปฏิบัติงานให้ได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
กำาลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
เทคโนโลยีนี้ในขั้นต่อไป

เทคโนโลยี สแกนเนีย พลาทูนน่ิง 
ส่งผลดีและมีประโยชน์ต่อการ
ขนส่งอย่างยั่งยืนในหลายด้าน ซึ่ง

การวิ่งเป็นขบวนรถช่วยลดแรง
ต้านอากาศ ทำาให้ประหยัดนำ้ามัน
ลงได้ถึง 12% ช่วยลดต้นทุกการ
ขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีก
ท้ังยงัปล่อยมลพษิสู่อากาศน้อยลง
ด้วย นอกจากนั้นการวิ่งเป็นขบวน
มีการเว้นระยะห่างระหว่างรถที่
พอเหมาะ จึงช่วยลดความแออัด
บนท้องถนน และสำาคัญที่สุดคือ
ในเรื่องของความปลอดภัยเพราะ
เทคโนโลยอีตัโนมตันิี ้จะช่วยลดข้อ
ผดิพลาดอนัอาจเกดิขึน้จากมนษุย์ 
ซึ่งเป็นสาเหตุสำาคัญของการเกิด
อุบัติเหตุ 

ส่วนการวิจัยและการพัฒนานั้น 
สแกนเนีย ได้ประกาศความร่วม
มือกับ อิริคสัน (Ericsson) ในงาน 

Technology
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World Congress in Barcelona 
เมื่อเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ ่าน
มา เพื่อทำาการวิจัยร ่วมกัน ซึ่ง 
อิ ริคสันจะทำาการวิจัยในเรื่อง
การเชื่ อมต ่อของรถบนระบบ 
5G ส่วน สแกนเนีย จะพัฒนา
เทคโนโลยีของรถให ้สามารถ
ปฏิบัติงานและเชื่อมต่อเข้าหา
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ล่าสุด สแกนเนีย ได้มีการทดสอบ 
สแกนเนีย พลาทูนนิ่ง ในการใช้
งานจริงที่ประเทศสิงคโปร์เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และประสบความ
สำาเร็จเป็นอย่างดี โดยมีการวิ่ง
ทดสอบระหว่างท่าเรือในประเทศ
สิงคโปร์บนท้องถนนและมีการ
บรรทุกนำ้าหนักจริง

สำาหรับการนำาเทคโนโลยีน้ีมาใช้
งานจริงโดยท่ัวไปน้ัน ยังอยู่ใน
ระหวา่งดำาเนนิการทัง้ในเรือ่งความ
พร้อมต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้
โดยทั่วไปได้ในบางประเทศหลังปี 
พ.ศ.2563 ท้ังน้ี สแกนเนียยังมุ่ง
ม่ันพัฒนานวัตกรรมรูปแบบต่างๆ 
อกีมากมายเพือ่ขบัเคล่ือนผลกำาไร
ธรุกจิไปพรอ้มๆ กบัการขนสง่อยา่ง
ยั่งยืน

สามารถตดิตามขอ้มลูเพิม่เตมิและ VDO 
การทดสอบ สแกนเนีย พลาทูนนิ่ง 
รวมถึงเร่ืองราวต่างๆ ของสแกนเนีย
ได้ที่ได้ที่
https://www.youtube.com/
watch?v=X3fF6m4ks1g
https://www.youtube.com/
watch?v=C8SH-U5_p5Q
หรือ www.scania.co.th | www.
facebook.com/scaniathailand-
group | www.youtube.com/c/
scaniathailandgroup | www.in-
stagram.com/scania_th_group/  

| https://twitter.com/Scania_TH
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Smart Teachnology+
Road Safety

Creative Business

=

คุณคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จำากัด (มหาชน) คุณเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคจีพี จำากัด
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ในธุรกิจ Transport หรือกิจการขนส่ง แน่นอนว่าการบริหารจัดการสินค้าท่ีได้รับมอบหมาย ดำาเนินการจัดส่งไปถึง
ปลายทางให้ได้ตามกำาหนดเวลา โดยอยู่ในสภาพที่ได้รับการดูแลอย่างดี เป็นเป้าหมายสำาคัญ นี่คงเป็นความเข้าใจ
เบื้องต้นที่เราสามารถตอบกับใครสักคนที่ถามถึงธุรกิจขนส่ง 

แตเ่มือ่มองเขา้ไปจรงิๆ แลว้ มอีงคป์ระกอบมากมายทีธ่รุกจิ Transport หรอืการขนส่งต้องม ีหน่ึงในน้ันคือเรือ่งของความ
ปลอดภัยในการดำาเนินการขนส่ง

เมื่อเราพูดถึงเรื่องความปลอดภัย มีหลายมิติมากในการทำาให้เกิดความปลอดภัย ความปลอดภัยไม่สามารถเกิดข้ึนมา
เองได้ โดยที่ผู้ประกอบการขนส่งไม่ลงมือทำาอะไรเลย เมื่อความปลอดภัยเกิดขึ้นในระบบขนส่ง สิ่งหนึ่งที่ผู้คนมองข้าม
โดยไม่ได้หยิบยกมาคิดคือ ความปลอดภัยถือเป็นมูลค่าและผลกำาไรของบริษัทในรูปแบบหนึ่ง

ในข่วงต้นปีที่ผ่านมาบริษัทเกียรติธนาขนส่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในแวดวงขนส่งวัตถุอันตราย ได้เปิดตัวบริษัทลูก
ทีช่ือ่วา่ บรษิทั เคจพี ีจำากดั ซึง่ตัง้ขึน้มาเพือ่ดำาเนนิการทางการตลาดใหก้บัอปุกรณเ์พือ่ความปลอดภยัในการขบัขี ่ระบบ
ป้องกันอุบัติเหตุจากการละสายตาและการหลับในของผู้ขับขี่รถจาก Guardian

ทุกปีจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
บนท้องถนนสูงถึง 1.3 ล้านคน 
และเกือบท้ังหมดของอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นจากความประมาท

ของมนุษย์ 
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ระบบป้องกันอุบัติ เหตุจากการละ
สายตาและการหลบัในของผูขั้บข่ี เปน็
อปุกรณแ์ละระบบเพือ่ความปลอดภยั
ที่ทำาหน้าที่ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
จากการละสายตาจากท้องถนนและ
การหลับในของผู้ขับขี่ โดยเป็นการ
เขา้ไปจดัการทีต่น้ทางของปญัหา เพือ่
ลดความเสีย่ง ตดัทอนโอกาสทีอ่าจจะ
เกิดอุบัติเหตุขึ้น

ส า เ ห ตุ ข อ ง ก า ร ตั ด สิ น ใ จ นำ า เ อ า
เทคโนโลยแีละอปุกรณจ์าก Guardian 
เข้ามาทำาตลาดในประเทศไทยนั้น 
คุณคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทเกียรติธนาขนส่ง 
จำากัด (มหาชน) กล่าวถึงที่มาที่ไป
ของเรื่องนี้ ว่า เนื่องด้วยกิจการที่
เกียรติธนาดำาเนินการอยู่นั้น เป็นการ
ขนส่งวัตถุอันตราย ซึ่งในเรื่องของ
ความปลอดภัย เป็นสิ่ งที่ ต้ อ ง ให้
ความสำาคัญเป็นอันดับต้นๆ แม้ว่า
ท่ีผ่านมาจะใส่ใจในเร่ืองน้ีอย่างเต็มท่ี 
แต่ก็ยังมีส่วนท่ีมีความเสี่ยงอยู่ จน
ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ออสเตรเลีย 
ได้เห็นบริษัทของคู่ค้าที่ออสเตรเลีย
ใช้ระบบเพ่ือความปลอดภัยนี้อ ยู่  
ได้ทดลองใช้ งานและพบว่า เป็น
ระบบท่ีดีและมีประโยชน์ จึงได้ส่ัง
มาทดลองใช้ในฟลีทของเกียรติธนา
และพบว่าสามารถจัดการที่ต้นตอ
ของปัญหาที่เก่ียวกับการละสายตา
และการหลับในของผู้ขับขี่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เมื่อได้ทดลองใช้ในระดับหนึ่งแล้ว จึง
เห็นว่าในประเทศไทยยังไม่มีระบบ
เพือ่ความปลอดภยัในจดุนีอ้ยูใ่นตลาด 

จากการได้เป็นผู้ใช้เองโดยตรง เห็น
ว่าเทคโนโลยีน้ีเป็นผลบวกกับแวดวง
ขนส่งอย่างแท้จริง จึงตัดสินใจดำาเนินการ
ทางด้านการตลาดโดยติดต่อขอเป็น
ผู้แทนจำาหน่ายอย่างถูกต้องจาก 
Guardian และได้ตั้ งบริษัทลูกที่
มชีือ่วา่ บรษิทั เคจพี ีจำากดั ขึน้มาเพือ่
ดูแลในส่วนนี้โดยเฉพาะ

คุณเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ
ผู้ จัดการ บริษัท เคจีพี จำากัด คือ
ผู้ บ ริ ห า ร รุ่ น ใ ห ม่ ที่ เ ข้ า ม า ดู แ ล
การตลาดของ Guardian กล่าว
ว่ าหกเดือนที่ ผ่ านมาได้นำ า เสนอ
เทคโนโลย ีGuardian System สูต่ลาด
โดยหลายบริษัทท่ีได้รับรู้และได้เห็น
ระบบการทำางาน ต่างเห็นตรงกันว่านี่
เป็นเทคโนโลยีท่ีดี เหมาะท่ีจะติดต้ัง
ในฟลีท ซึ่งทางเคพีจีนอกจากแสดง
ให้เห็นการทำางานแล้ว ยังได้ติดตั้งให้
ได้ทดลองใช้ด้วย

คณุเมฆกลา่ววา่ ระบบของ Guardian 
นอกจากจะทำางานเตือนคนขับบนรถ
ที่กำาลังวิ่งใช้งานยังเป็นระบบ Real 
Time ในการรายงานข้อมูลกลับมายัง
ศูนย์ด้วย การให้บริการของเคจีพีกับ
ลูกค้านั้น ไม่ได้ให้บริการเพียงแค่
ขายตัวโปรดักซ์ให้กับลูกค้าเท่าน้ัน 
Guardian มาพร้อมกับระบบ ที่จะทำา
หนา้ทีต่รวจสอบ รายงานผล สง่ขอ้มลู
กลับมายังศูนย์ควบคุม ด้วยเหตุนี้  
เคพีจี จึงดูแลในเรื่องของงานบริการ
หลังการขายในการดูแลตัวอุปกรณ์
และตัวระบบให้กับลูกค้าด้วย

เวลาที่ รถบรรทุกขนาดใหญ่ เกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน มีความสูญ
เสียเกิดขึ้นมากมาย ทั้งที่มองเห็น
จับต้องได้ในทันที และที่ถูกละเลย
ไป ยกตัวอย่างง่ายๆ เมื่อรถบรรทุก
คันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุขวางถนนอยู่ รถ
จำานวนมากบนถนนที่ติดเครื่องยนต์

โดยไม่สามารถเดินทางต่อได้จาก
อุบัติเหตุท่ีกีดขวางเส้นทางจราจรอยู่
ต้องสูญเสียเชื้อเพลิงไปเท่าไหร่ ค่า
การจดัการเคลือ่นยา้ยรถออกจากถนน 
หากมีการเสียชีวิตยิ่งไม่อาจประเมิน
เป็นค่าเสียหายได้เลย หากสิ่งที่ขนส่ง
มาเป็นวัตถุอันตราย ยิ่งเพิ่มความ
ยุ่งยากในการจัดการ ซึ่งหมายถึงค่า
ใช้จ่ายจำานวนมากท่ีบริษัทต้องจ่าย
ออกไป

ทุกวันน้ีปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ
มีหลากหลาย แต่การหลับในและ
ก า ร ล ะ ส า ย ต า จ า ก ท้ อ ง ถ น น ยั ง
เป็นต้นตอสำาคัญที่ทำาให้เกิดอุบัติเหตุ 
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ผู้คนชอบ
ละสายตาไปสนใจกับโทรศัพท์มือถือ
ของตนเองในขณะขบัรถ โดยคดิวา่แค่
เพียงแวบเดยีวคงจะไม่เป็นไร แต่จาก
สถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนบนท้องถนนใน
ยคุปจัจบุนั เหตุจากการละสายตาจาก
ท้องถนนไปสนใจหน้าจอโทรศัพท์มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

การได้เห็นวิดีโอทดสอบที่บันทึกจาก
กล้องของระบบ Guardian โดยเป็น
แบบปิดระบบเตือนและเปิดระบบ
เตือน จากการติดตั้งใช้งานจริง เรา
จะเห็นได้ถึงความน่ากลัวของการที่ผู้
ขับขี่ละสายตาและหลับใน ในขณะที่
ขับข่ีรถอยู่บนท้องถนน รวมถึงได้เห็น
ประสิทธิภาพของระบบเมื่อเปิดการ
ทำางานสามารถดึงให้สติของผู้ขับข่ี
กลับมาอยู่ท่ีส่ิงท่ีทำาอยู่ได้ทันทีน่ันคือ
การขับรถ ควบคุมรถ

คุณคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ กล่าวว่า
ในแวดวงขนส่ง ทุกคนมองเรื่องของ
ความเสี่ยงไม่เหมือนกัน แน่นอนว่า
ในการดำาเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการ
ทุกรายพยายามที่จะประหยัดต้นทุน 
อีกท้ังผู้บริหารฟลีทแต่ละรายก็มีวิธี
ในการบริหารฟลีทแตกต่างกัน แต่ทุก
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วนันีด้กีวา่สมยักอ่นมาก อตุสาหกรรม
ด้านนี้กำาลังเปลี่ยนแปลง ทั้งในส่วน
ของผู้จ้าง ผู้รับจ้าง รวมไปถึงในเรื่อง
ของกฏหมายข้อบังคับ ซ่ึงเป็นไปใน
ทางที่ดีขึ้น 

แน่นอนว่าในความหมายนี้คือ ทุก
คนหันมาให้ความสำาคัญกับเร่ืองของ
ความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้น 
ทุกวันนี้ระบบท่ีเก่ียวข้องกับความ
ปลอดภัยที่บังคับใช้แล้วคือในเรื่อง 
GPS ที่ทุกคนรับรู้ รวมไปถึงเรื่องของ
การติดตั้งกล้อง ในส่วนของ GPS 
เป็นการทำางานกับตัวรถที่จะรายงาน
ในเรื่องของความเคลื่อนไหว สถานะ
ปัจจุบันของรถ ในส่วนของกล้องเป็น
เรื่องของหลักฐาน แต่สิ่งที่จัดการกับ
ตน้ทางของปญัหาทีแ่ทจ้รงิยงัไมม่ ีนัน่
คือการทำางานกับคนขับโดยตรง ซึ่ง 
Guardian เปน็ระบบทีเ่ขา้มาเฝา้ระวงั
และกระทำา (Action) ซึ่งคือเตือนทันที
เมือ่คนขบัทำาสิง่ทีก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่ง
ทีจ่ะนำาไปสูอ่บัุตเิหต ุ(หลบัใน และการ
ละสายตาจากท้องถนน)

หลังจากการร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดกับคุณคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ 
และ คุณเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ Asian 
Trucker เห็นตรงกันว่านอกจาก
การเตือนทันทีต่อคนขับ ข้อมูลที่  
Guardian System สง่กลบัมายงัศนูย์
และถูกเก็บไว้เป็นประโยชน์อย่าง
มากสำาหรับผู้บริหารฟลีท ที่จะนำา
ข้อมูลไปสร้างสรรค์จัดการให้ฟลีทมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำางาน 
อาทิ เมื่อรู้ว่าเส้นทางวิ่งตรงจุดไหน
คนขับมีอาการง่วงมากที่สุด ก็นำา
มาบริหารเรื่องเวลาวิ่ง การกำาหนด
จดุพกัตา่งๆ ซึง่จะทำาใหก้ารทำางานเกดิ
ประสิทธิภาพ และ ลดความสูญเสียที่
จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุลงได้

แต่อย่างไรก็ดีีการทำาให้บริษัทต่างๆ 
ตัดสินใจลงทุนเทคโนโลยีด้านความ

ปลอดภัยเพิ่มเติมในช่วงเวลาน้ี ท่ี
เศรษฐกิจชลอตัว อาจจะไม่ใช่เร่ืองง่าย 
แต่การท่ีทุกบริษัทประทับใจในการ
ทำางานของระบบ เครื่องมือ และเชื่อ
มั่นในผู้ให้บริการ ก็เป็นสัญญาณเชิง
บวกให้กับบริษัท เคจีพี จำากัด ที่เพิ่ง
เร่ิมต้นแนะนำาเทคโนโลยีน้ีเข้าสู่ตลาด
เพียงแค่หกเดือนเท่านั้น

นอกจากแนะนำาเทคโนโลยีให้กับ
บริษัทลูกค้าแล้ว ทางเคพีจียังทำางาน
ร่วมกับบริษัทประกันภัย เพื่อเปิด
ทางเลือกในการใช้ระบบให้กับลูกค้า 
เพราะเทคโนโลยีของ Guardian 
ชัดเจนในเรื่องการลดความเสี่ยงที่จะ
ทำาใหเ้กดิอบุติัเหตุ เมือ่โอกาสท่ีจะเกดิ
อุบัติเหตุลดลงหรือไม่เกิดขึ้นบริษัท
ประกันภัยก็จะได้รับประโยชน์จาก
ตรงจุดนี้ ซึ่งทำาให้สามารถนำาไปเป็น
ส่วนลดในเรื่องของเบี้ยประกันภัย
สำาหรับผู้ที่มีระบบ Guardian ติดต้ัง
อยู่ในรถ

ค ว า ม ฉ ล า ด แ ล ะ ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร
ทำางานของตัวอุปกรณ์และระบบของ 
Guardian ในการตรวจจบัมา่นตาและ
การละสายตานั้น ใช้เวลาเพียง 1.5 
วนิาท ีสำาหรบัการเตอืนในการหลบัตา 
(หลบัใน) และใชเ้วลาแค ่4 วนิาท ีเมือ่
คนขบัละสายตาออกจากทอ้งถนน ซึง่
เป็นห้วงเวลาสำาคัญ การทำางานของ 
Guardian สามารถดึงให้คนขับกลับ
มาสู่ภาวะความพร้อมอีกครั้ง ระบบ
จะเตือนด้วยเสียงและการส่ันท่ีเบาะ
นัง่ เพือ่ปลกุและเตอืนสตผิูข้บัขีใ่หร้บัรู้

แม้ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัย 
แ ต่ ก็ เ ป็ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร ทำ า ธุ ร กิ จ 
การกำาหนดวิธีการในการทำาการ
ตลาดจึงเป็นเรื่องท่ีท้าทายสำาหรับ 
เคจีพี คุณคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ บอก
ว่าตอนนี้ ส่ิง ท่ีกำาลังดำาเนินการคือ
การกระจายการรับรู้ถึง ส่ิงท่ีดีของ 
Guardian System ท่ีมาเพื่อทำาให้

ความปลอดภัยบนท้องถนนมีเพิ่ม
มากขึ้น ช่วยลดความเสียหายให้
กับบริษัท นอกจากการทำาด้านการ
ตลาดแล้ว เคพีจียังขยับเข้าไปทำางาน
ร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อร่วมกัน
ทำาให้ท้องถนนมีความปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น

เรื่องของการสร้างประสิทธิภาพใน
ธุรกิจขนส่งนั้นไม่ได้มีเพียงเฉพาะ
แค่เรื่องของรถ การจัดเก็บ (คลัง
สินค้า) ยังมีในเรื่องของเทคโนโลยี
อีกมากมาย ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม 
ที่ จ ะทำ า ใ ห้ ก าร ดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ เดินหน้าไปสู่ความ
สำาเร็จ ที่มีความปลอดภัยและยั่งยืน 
ในอนาคตเทคโนโลยีจะเข้ามีบทบาท
อยา่งมากเพือ่ชว่ยใหก้ารบรหิารฟลทีมี
ประสิทธิภาพ ช่วยจัดการกับรถ ช่วย
จัดการกับคนขับ

ด้ วย เหตุนี้ ก ารมี เทคโนโลยีที่ จะ
สามารถช่วยทำาให้ความปลอดภัย
เกิดขึ้นบนท้องถนนได้ จึงเป็นเรื่อง
ที่ดี เพราะไม่ว่าจะเป็นฟลีทเล็กหรือ
ฟลีทใหญ่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นความ
สูญเสียมีเท่ากัน หากสามารถป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้ มีแต่ผลบวก ผล
กำาไรทีจ่ะคนืกลบัมาสูธ่รุกจิและสงัคม

คุณคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ปิดท้ายการ
สนทนาในวันน้ันว่า “เราในฐานะเป็น
ส่วนหน่ึงของธุรกิจน้ี เป็นผู้ใช้ถนน
ร่วมกับผู้คนอีกมากมาย เราอยาก
เห็นความปลอดภัยของท้องถนน เรา
คิดถึงส่วนรวมควบคู่ไปกับการดำาเนิน
ธุรกิจของเรา”
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สิบล้อ
ศูนย์บริการซ่อมรถบรรทุก

24
ช.ทวี
ศนูยบ์รกิารสบิลอ้ 24 ชัว่โมง โดย ช.ทวี

ช.ทวี ลงงทุนสร้างศูนย์ให้บริการซ่อม
บำารุงรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ รวม
ไปถึงรถพ่วงลาก เพียบพร้อมไปด้วย
อุปกรณ์ท่ีทันสมัย รวมไปถึงทีมช่างท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ เพื่อที่จะให้บริการบริษัท
ต่างๆ ท่ีมีรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ รวม
ไปถงึรถพว่งลาก ท่ีต้องการบำารงุรกัษาและ
ซ่อมแซมจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ใช้ชื่อ
ว่าสิบล้อ 24 

โดยสาขาแรกนั้นเปิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี 
อยู่ไม่ไกลจากท่าเรือนำ้าลึกแหลมฉบัง อีก
ท้ังยังอยู่แวดล้อมด้วยธุรกิจท่ีใช้รถบรรทุก
เพื่อการพาณิชย์เป็นจำานวนมาก

เราเดินทางไปยังศูนย์บริการสิบล้อ 24 
ของช.ทวี ท่ีได้เริ่มเปิดให้บริการแล้ว เพื่อ
สมัผสักบัศนูยบ์รกิารซอ่มบำารงุรถบรรทกุที่
ครบวงจร โดยมโีอกาสพดูคยุกบัคณุชยัยศ 
บุญชื่น และ คุณอุปถัมป์ ชื่นสนธิ Project 
Manager ของช.ทวี ถึงที่มาที่ไปและราย
ละเอยีดของโครงการ พรอ้มกบัเดินชมศูนย์
บริการสิบล้อ 24 ที่ต้องบอกว่ากว้างขวาง
และสมบูรณ์พร้อมสำาหรับการให้บริการ
ระดับสากลเลยทีเดียว
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ความมุ่งหวังของศูนย์บริการซ่อมบำารุงสิบล้อ 
24 ชั่วโมงแห่งแรกของช.ทวี มิเพียงทำาหน้าที่
ด้านธุรกิจเพียงอย่างเดียว ยังทำาหน้าที่เป็นศูนย์
เรยีนรูแ้ละฝกึอบรมทมีงานของช.ทวไีปในตวัดว้ย 
เพราะในแผนดำาเนินการนั้น ศูนย์บริการสิบล้อ 
24 จะเปิดกระจายไปทั่วประเทศ ครอบคลุมจุด
ยุทธศาสตร์สำาคัญตามเส้นทางขนส่งต่างๆ ศูนย์
แห่งแรกนอกจากทำางานให้บริการลูกค้าแล้ว ยัง
มีมิติของการสร้างทีมงาน และพัฒนาองค์ความ
รู้ไปในตัวด้วย 

งานซ่อมและบำารุงรักษาที่ศูนย์บริการสิบล้อ 24 
ทำานั้น ครอบคลุมทั้งระบบเครื่องยนต์และตัวถัง
ทุกแบรนด์ แต่ไม่รับงานประกันภัย ในรูปแบบ
งานบรกิารเชน่นีจ้งึเปน็งานบรกิารแบบ One Stop 
Service หรือจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

เราอดสงสัยที่จะถามไม่ได้ว่า ช.ทวีเตรียมความ
พร้อมในเรื่องของบุคคลากรทีมช่างที่จะมาดูแล
งานในส่วนนี้อย่างไร คุณอุปถัมป์ บอกกับเรา
ว่า ทรัพยากรทางด้านช่างเทคนิคเป็นเรื่องที่ต้อง
ยอมรับว่าในแวดวงรถใหญ่มีความขาดแคลน 
ทางช.ทวีมีหน่วยงานสร้างบุคคลากรด้านนี้ที่
ศูนย์ใหญ่ที่ขอนแก่น แต่ในขณะเดียวกันในส่วน
ของศูนย์บริการสิบล้อ 24 ทางช.ทวีเปิดรับผู้ร่วม
งานจากภายนอก ซึ่งเมื่อผ่านการคัดสรรแล้ว
จะเข้าสู่กระบวนการอบรมของช.ทวี ที่จะทำาให้
ได้มาตรฐานเดียวกันในการให้บริการกับลูกค้า

คุณชัยยศกล่าวว่าศูนย์บริการสิบล้อ 24 แม้จะ
มุ่งเน้นในการทำาตลาดกับลูกค้าแบบผูกสัญญา
ดูแล แต่ก็เปิดให้บริการกับลูกค้าทั่วไปด้วย ใน
รูปแบบงานบริการ 24 ช่ัวโมงที่ให้บริการนั้น
ทางศูนย์บริการสิบล้อ 24 มองว่าเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้กับลูกค้า เพราะงานของลูกค้านั้นมี
หลายงานที่ขับเคลื่อนใช้รถ 24 ช่ัวโมง อาจเกิด
ปัญหาที่จำาเป็นต้องแก้ไขในช่วงเวลากลางคืน 
การเปิดให้นำารถเข้ามารับบริการได้ 24 ชั่วโมง
ทำาให้ลูกค้าสามารถวางแผนจัดการฟลีทได้

สิบล้อ 24
Service
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มากข้ึน เป็นการเพิ่มเติมทางเลือกให้
กับลูกค้า ด้วยเหตุนี้ที่ศูนย์บริการสิบล้อ 
24 จึงจัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อม ท่ีตัว
อาคารหลักมีห้องพักผ่อนอย่างดีให้กับ
พนักงานขับรถ มีพื้นท่ีเตรียมอาหาร
แบบง่ายๆ ห้องอาบนำ้าแยกหญิงชาย 
เรียกว่าครบถ้วน

ในส่วนของอุปกรณ์ซ่อมแซม ศูนย์
บริการสิบล้อ 24 ทุ่มเม็ดเงินติดตั้ง
อุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพื่ออำานวยความ
สะดวกในการซ่อมแซมรถบรรทุก
ครบถ้วนทุกรายละเอียด อาทิ มีเครื่อง
ยกไฮครอดลิก (ลิฟท์) ท่ีสามารถยก
รถบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้ช่าง
สามารถเข้าถึ งส่วนต่างๆ ในงาน
ซ่อมแซมได้โดยสะดวก โดยมีช่องให้
บริการถึง 26 ช่อง มีเครื่องตั้งศูนย์
ถ่วงล้อ พื้นที่ส่วนบริการจัดสรรอย่าง
เป็นระบบ มีความสะดวดและมี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับได้ทั้งส่วน
หัวรถ และส่วนหางพ่วงลากทุกขนาด 
ส่วนล้างรถ เมื่อทุกอย่างเต็มระบบจะ
สามารถรองรับงานบริการได้สูงสุดถึง 
50 คันต่อวัน มีส่วนคลังอะไหล่ท่ีพร้อม
รองรบัรถทกุแบรนด ์บนพืน้ทีก่วา่ 17 ไร ่
คุณชัยยศบอกว่าท่ีสำาคัญคือราคาใน
การให้บริการนั้นตั้งไว้ในระดับที่ไม่แพง

แน่นอนว่าบริษัทต่างๆ ท่ีใช้รถบรรทุก
จำานวนมากวิง่ขับเคล่ือนธรุกจิอยูใ่นยา่น
ชลบุรี จะมีทางเลือกเพิ่มมากข้ึนในการ
ดูแลบำารุงรักษายานพาหนะของตนเอง 
ในมุมหนึ่งอาจดูเสมือนเป็นการแข่งขัน
กันทางธุรกิจ แต่ในแง่หน่ึงเป็นการช่วย
ยกระดบัมาตรฐานคณุภาพของงานซอ่ม
บำารุงสำาหรับแวดวงรถบรรทุกเพื่อการ
พาณิชย์ และรถพ่วงลาก 

เมื่อได้ชมจนครบทุกมุมของศูนย์บริการ
สิบล้อ 24 สามารถพูดได้ว่า นี่เป็นการ
ลงทุนท่ีต้ังใจจริง ในธุรกิจด้านบริการ
และดูแลซ่อมบำารุงรถบรรทุกเพื่อการ
พาณชิยแ์ละรถลากพว่งอยา่งจรงิจงัของ
ช.ทวี  มีการจัดการอย่างมืออาชีพ
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MCVE
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คร้ังนี้ถือเป็นครั้งที่สามของงานแสดง
รถเพื่อการพาณิชย์หรือ Malays ia 
Commercial Vehical Exhibition ซึ่งจัดขึ้น
ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย หลัง
จากเปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2556 MCVE เติบโต
มาโดยตลอด ปีล่าสุดนี้ประสบความสำาเร็จ
ในการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากผู้จัด
แสดง และผู้เข้าชมทั่วไปทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ โดยมีการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และ
งานบริการชั้นนำา ตลอดจนนวัตกรรมใหม่
ลา่สดุในอตุสาหกรรมยานยนตเ์ชงิพาณชิย ์
(รถบรรทุกและรถบัส)

งานรถ(ขนาดใหญ่)เพื่อการพาณิชย์ 
Malaysia Expo 2017

Report
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งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์มาเลเซียครั้งที่สาม
นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ที่
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติมาเลเซีย กรุง
กัวลาลัมเปอร์ งานนี้ถือเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารท่ี
หลากหลายสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เชิงพาณิชย์ จัด
โดย Asian Trucker Media ผู้จัดแสดงนิทรรศการยาน
ยนต์เชิงพาณิชย์ในตลาดมาเลเซียและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ด้วยแนวคิด “Connected Mobility” 

รูปแบบงานของปีนี้ ถือเป็นงานแสดงรถยนต์เพื่อการ
พาณิชย์ที่นับได้ว่าใหญ่ที่สุดสำาหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์เชิงพาณิชย์ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในงาน
นอกจากนำาเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการค้าจากบริษัท
ต่างๆ แล้ว ยังจัดแสดงนิทรรศการที่น่าตื่นเต้น กิจกรรม
กลางแจ้งที่หลากหลายครบถ้วน

ความโดดเด่น
ด้วยพื้นที่ 8,000 ตารางเมตรในห้องโถงและส่วนงาน
แสดงกลางแจ้ง MCVE ถือเป็นงานนำาเสนอเกี่ยวกับ
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ นอกจาก
นี้ยังมีผู ้เข้าชมเพิ่มจำานวนขึ้นมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา 
Asian Trucker media ผู้จัดงานนี้ได้ทำางานอย่างหนักบน
ฐานข้อมูลที่หลากหลายรอบด้าน เพื่อให้ม่ันใจว่าแวดวง
อุตสาหกรรมนี้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานนี้ การเป็น
เจ้าภาพในการจัดงานนี้แขกผู้มีเกียรติที่สำาคัญ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียเดินทางมายัง
สถานที่จัดงานด้วยรถบัสรุ ่นใหม่ล่าสุด โดยมีการออก
อากาศทางทีวีด้วย ในวันที่สองของงานช่วงคำ่าคืนมีการ
จดังานปาร์ตีเ้ครอืข่ายรถบรรทกุเอเชีย ซึง่ผูจั้ดงานมโีอกาส
ร่วมชมการแสดงรบัประทานอาหารและแลกเปลีย่นข้อมลู
ทางด้านธุรกิจต่อกัน

ความปลอดภัยทางถนน
ในกิจการขนส่งน้ันส่ิงหน่ึงท่ีสำาคัญคือเรื่องของความ
ปลอดภัย ในงาน MCVE ผู้จัดได้ให้ความสำาคัญในประเด็น
นี ้โดยไดม้กีารนำาเสนอในเรือ่งเกีย่วกบัความปลอดภยัในดา้น
การขนส่งไว้ด้วย เก่ียวกับกิจกรรมในประเด็นน้ีจัดโดยกลุ่ม 
Trucker & Snapper ผู้เข้าชมงานสามารถเรียนรู้บทเรียนที่
สำาคญัมากในกจิกรรมเกีย่วกบัความปลอดภยัทางถนน อาท ิ
ผู้เข้าชมสามารถปีนเข้าไปในรถบรรทุกหนักพร้อมรถพ่วง 
สมัผสัจดุบอดของรถบรรทกุ โดยมกีารจำาลองสถานการณใ์น
ชีวิตประจำาวันของการใช้รถบนท้องถนนให้ได้สัมผัส รวมไป
ถึงกิจกรรมจาก Scania ซึ่งเป็นเจ้าภาพกิจกรรมการแข่งขัน
ขับขี่ ที่จัดขึ้นในบริเวณลานกิจกรรมกลางแจ้ง

Scania ระบุว่าคนขับที่เก่งจะเป็นคนขับประหยัดนำ้ามัน
มากขึ้น และระมัดระวังบนท้องถนนมากขึ้น ผู ้เข้าร่วม 
กิจกรรมของ Scania ต้องทำา Park Tours ที่ท้าทายเพื่อที่จะ
รับรางวัลใหญ่ ทั้ง 440 คนที่เข้าร่วมได้รับความท้าทายจาก
กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมยอดนิยมของงาน เพราะโอกาสที่จะ
ได้ขับรถหัวลากคันใหญ่ท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัยจาก Scania 
ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสายอาชีพนี้

เปิดตัวผลิตภัณฑ์
“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า MCVE ได้กลาย
เป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำาหรับบริษัทในอุตสาหกรรมของ
เรา ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของพวกเขา” Pertz ในฐานะ
หัวเรือใหญ่และผู้จัดงานกล่าว กลุ่ม Sendok นำาเสนอรถ
รุ่นใหม่ของพวกเขา Sinotruk T5G ซึ่งเหมาะกับผู้ท่ีกำาลัง
มองหารถบรรทกุทีเ่ชือ่ถอืไดใ้นระดบัราคาทีไ่มแ่พง ในขณะที ่
Volvo Buses ได้เปดิตัวแชสซยีร์ถบสั BR8 และ Scania กบั
แชสซยีร์ถบสัทีม่คีวามยาว 15 เมตร ทัง้สองบรษิทัตา่งมัน่ใจ
ว่า BRT และการขนส่งทางไกลโดยรถบัสจะยังคงเติบโต
ต่อไป Volvo Trucks มีรถบรรทุก FH สามคันจัดแสดงอยู่
เพื่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ 

Scania แสดงให้เห็นถึงวิธีที่พวกเขามองเห็นถึงการขนส่ง
ที่ยั่งยืนโดยการนำาเสนอ Next Generation ซึ่งมาพร้อม
เครื่องยนต์ Euro 6

“MCVE 2017 น่าประทับใจสำาหรับ Scania ในรอบน้ีมีผู้
เข้าชมที่มีคุณภาพมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงของเราใน
ด้านโซลูชั่นการขนส่งท่ีย่ังยืนได้รับการเห็นจากลูกค้าและ
ลูกค้ารายน้ีมากข้ึนเรื่อย ๆ การแข่งขันขับข่ีของ Scania - 
ฉบับ MCVE ยังคงดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางคำาพูด
แบบปากต่อปาก หวังว่าจะได้พบปะกับทุกคนในปี 2019” 

Report
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เอยีนตนั ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาดและการสือ่สาร South East 
Asia กล่าว

กิจกรรมอันหลากหลายในงาน
นอกเหนือจากการแข่งขันผู้ขับขี่ที่ดีที่สุดในการแข่งขัน 
Scania Driver Competition ที่ลานกิจกรรมกลางแจ้งแล้ว 
ในฮอลห์ลกักม็กีจิกรรมหลากหลาย อาท ิHINO นำารถบรรทกุ
ขาลุยของทีม Sugawara ที่ใช้ในการแข่งขันแรลลี่ระดับโลก 
“ดาการ”์ ให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสและมส่ีวนรว่มโดยสามารถ
ชงิรางวลัจาก HINO ในการประกวดภาพถา่ยคู่กบัรถบรรทกุ
ของ HINO 

การประกวดผู้ออกแบบจัดแสดงพื้นท่ีในงานโดย MAN 
Truck & Bus และ Lik Thong Resources เป็นผู้สามารถ
คว้ารางวัลไปได้ ท้ังสองบริษัทน้ีได้รับรางวัลบูธดีไซน์ยอด
เยี่ยม 

สัมนาและงานนำาเสนอ
หลายบริษัทได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมนาหรือ
ใช้เวทีสำาหรับนำาเสนองานและสินค้า อาทิ Giti Tyre ได้นำา
เสนอวิธีการที่ง่ายในการดูแลความปลอดภัยและการบำารุง
รักษายางยางรถยนต์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของยาง โดย
การใชม้าตรการบำารงุรกัษาอยา่งงา่ย งานนำาเสนออืน่ ๆ ของ 
Guardian South East Asia, SPAD (Malaysia’s Land 
Transport Commission) และ Caltex 

ในงานสมัมนาพเิศษ Volvo discus การพดูคยุทีว่า่ดว้ยหวัขอ้ 
อนาคตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บรรดาตัวแทนผู้
ประกอบการ ผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม นักเศรษฐศาสตร ์
บริษัทที่ปรึกษาด้านแผนรถ และ Volvo Trucks เปิดโอกาส
ให้ผู้คนได้แขร์ข้อคิดเห็นดีๆ ร่วมกันเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนในธุรกิจที่ทุกคนมีส่วนร่วม

Asian Trucker ประเทศไทย ไปร่วมงานน้ีในฐานะผู้สังเกตุ
การณ์ มองว่าแม้จะเป็นแวดวงเดียวกัน แต่วิธีคิดของผู้
ประกอบการของสองประเทศด้านขนส่งก็อาจจะต่างกัน
บ้าง เน่ืองด้วยรูปแบบการตลาดท่ีแตกต่างเพราะเป็นตลาด
คนละประเทศ แต่สินค้าจำานวนไม่น้อยที่นำาเสนอในงาน
ไมน่บับรรดารถบรรทกุแบรนดช์ัน้นำาทัง้จากญีปุ่น่และยโุรป มี
อยูใ่นตลาดประเทศไทย เรายงัพบบรษิทัผู้ผลิตด้านอืน่ๆ จาก
ประเทศไทยในงานด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะ
หมายถงึการกา้วออกไปหาความท้าทายนอกประเทศในกลุม่
อาเซียนด้วยกัน
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ดูเหมือนว่าช่วงเวลานี้หากต้องการนำาเสนออะไรสู่ตลาด ผู้ผลิตมักจะใส่คำาว่า 
Smart เข้าไปด้วย โลกในยุค 4.0 มิได้ตื่นตัวเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น คำาว่า
ปัญญาประดิษฐเป็นสิ่งที่จะต้องก้าวเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของมนุษย์ในอนาคต
อย่างไม่ต้องสงสัย

ทุกวันนี้เมืองใหญ่ในภาคอีสานมีการเติบโตสูงมาก คนรุ่นใหม่ๆ เมื่อเรียนจบ
เดินทางกลับมาทำางานที่จังหวัดบ้านเกิด และเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำาคัญท่ีผลัก
ดันทำาให้จังหวัดหลายจังหวัดเติบโต

หลายคนคงจะเคยไดย้นิชือ่บรษิทัขอนแกน่พฒันาเมอืงกนัมาบา้งจากข่าวคราว
ที่เผยแพร่สู่สาธารณะชน

บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) เป็นบริษัทของชาวขอนแก่น เกิดจากการ
รวมตัวของกลุ่มธุรกิจชั้นแนวหน้าของจังหวัดขอนแก่น รวมไปถึงหน่วยงาน
ราชการ รวมตวัเพือ่พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของจังหวดัขอนแกน่ ออกแบบและ
พัฒนาเมืองอย่างถูกหลักวิชาการ เหมาะกับการใช้ชีวิต เพื่อให้เมืองขอนแก่น
เติบโตอย่างถูกทิศทาง และยั่งยืน

ทีจ่งัหวดัขอนแกน่ การเดนิทางดว้ยระบบขนสง่สาธารณะในเขตเมอืง ซึง่ในท่ีน้ี
หมายถงึเขตตวัเมอืงชัน้ในทีเ่ปน็เขตธรุกจิการคา้ ในอดตีมทีางเลอืกไมม่ากนกั 
ใครผา่นมาทีเ่มอืงขอนแกน่โดยไมไ่ดขั้บรถสว่นตวัมาเอง หากจะไปไหนมาไหน
ในตวัเมอืงมรีถแทก๊ซีใ่หไ้ดใ้ชบ้รกิาร แตน่ัน่อาจตอบสนองไดไ้มท่ัว่ถงึและไมม่ี
ความหลากหลายเพยีงพอ  แตท่กุวนันีก้ารเดนิทางในเขตตวัเมอืงขอนแกน่ดว้ย
บริการขนส่งสาธารณะมีความเปลี่ยนแปลงและกำาลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดี

เชื่อว่าหลายคนคงทราบดีว่าในอนาคตอันใกล้นี้โครงการรถไฟ้าระบบรางเบา
จะถือกำาเนิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองเป็นส่วน
สำาคัญในการร่วมคิดและผลักดันให้โครงการนี้สามารถเกิดขึ้นได้

Smart Bus
ขอนแก่น

ซิตี้บัส

Buses
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สิ่งที่แสดงออกถึงความตั้งใจและวิสัย
ทัศน์ของขอนแก่นพัฒนาเมืองในการ
ที่จะพัฒนาเมืองให้เป็นไปในทิศทางที่
ถกูตอ้งและเตบิโตอยา่งยัง่ยนืไดเ้ริม่ตน้
ขึน้แลว้อยา่งเปน็รปูธรรมโครงการหนึง่
นั่นคือ ซิตี้บัส (City Bus)

เรามี โอกาสพูดคุยกับคุณกั งวาน 
เหล่าวิโรจนกุล เลขาธิการ หอการค้า
จั งห วัดขอนแก่น  หนึ่ ง ในทีมงาน
ผู้บริหารขอนแก่นพัฒนาเมือง ราว
เกือบหนึ่งชั่วโมงเราได้รับรู้ถึงข้อมูล
มากมาย ทั้งที่มาที่ไปการเกิดขึ้นของ
บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง รวมไปถึง
สิ่งที่ขอนแก่นพัฒนาเมืองกำาลังทำาอยู่

เรือ่งราวทีค่ณุกงัวานเลา่สูก่นัฟงัคอื ทกุ
สิ่งที่ลงทุนทำามุ่งไปสู่เป้าหมายสำาคัญ
คือ ทำาให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองที่น่า
อยู่ โดยมีสิ่งแวดล้อมสิ่งอำานวยความ
สะดวกที่ครบถ้วน ชักจูงให้คนเดินทาง
มาท่องเที่ยวพักอาศัยทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว แน่นอนว่าสิ่งสำาคัญประการ
หนึ่งที่จะทำาให้เมืองน่าอยู่ คือการเดิน
ทางที่สะดวกสบายและปลอดภัย

ขอนแก่นซิตี้บัสเป็นเสมือนโครงการ
นำาร่อง นอกจากจะเป็นก้าวแรก ยัง
เป็นก้าวสำาคัญที่บอกกล่าวต่อทั้งชาว
ขอนแก่นและผู้คนในประเทศว่า สิ่งดีๆ 

สำาหรบัคณุภาพชวีติของชาวเมอืงขอนแกน่
ได้เร่ิมต้นขึ้นแล้วอย่างจริงจัง ก่อนที่โครง
การอื่นๆ อีกหลากหลายจะติดตามมา ซึ่ง
เป็นการทำางานร่วมกันของภาคเมืองอย่าง
แท้จริง ที่รวมความร่วมมือของรัฐ เอกชน 
หน่วยงานภาคการศึกษา และประชนผู้
เป็นเจ้าของพื้นที่เข้าไว้ด้วยกัน

ก่อนแวะมาน่ังสนทนาเราได้ไปทดลองน่ัง
รถบัสสาย 24 หรือท่ีรู้จักกันว่า City Bus 
เริ่มต้นเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นของ 
City Bus มาใส่ไว้ในโทรศัพท์ของเรา เพื่อ
จะเช็คดูว่าตอนนี้รถวิ่งอยู่ที่ไหน ข้อดีของ
แอปพลิเคชั่นน้ันมีหลายอย่าง อาทิ การ
รู้ว่ารถกำาลังวิ่งอยู่ตรงจุดไหนทำาให้เราไม่
ต้องไปยืนรออยู่ริมถนนนานจนเกินไป

รถบัสขนาดกลางที่ผลิตและประกอบ
ในประเทศจีนสีขาว เคลื่อนตัวเข้าป้าย
อย่างนิ่มนวลบริเวณด้านข้างของห้าง
เซนทรลั ขอนแกน่ ราคาคา่โดยสารสำาหรบั
ประชาชนท่ัวไปอยู่ท่ี 15 บาทตลอดสาย 
นักเรียนนักศึกษา 10 บาท สามารถใช้
ทั้งเงินสดและบัตรเติมเงินไดโนคาร์ด ซึ่ง
สามารถใช้การ์ดแตะลงไปท่ีเครื่องแสกน
ได้เลย เราได้เห็นระบบขึ้นประตูหน้าและ
ลงประตูกลาง ซึ่งใช้ได้ดีสำาหรับผู้โดยสาร
ชาวขอนแก่น

บนรถติดตั้งกล้องวงจรปิดส่งภาพกลับไป
ยังศูนย์ควบคุม มีสัญญาณ WIFI (ฟรี) 
ให้ได้ใช้ ซึ่งเราได้ทดลองเชื่อมต่อใช้งาน 
มีความเร็วในระดับที่ใช้ได้เลยทีเดียว 
เส้นทางวิ่งของสาย 24 จะมีสองเส้น คือ
ว่ิงวนจากสถานีขนส่งเข้าสู่เมือง และจาก
สนามบินเข้าตัวเมือง ซึ่งวิ่งให้บริการ 24 
ช่ัวโมง ด้วยเพราะเป้าหมายหลักคือรับ
คนจากสถานีขนส่ง 3 เข้ามาส่งในเมือง 
และนำาคนจากในเมืองออกไปส่งยังสถานี
ขนสง่ 3 ซึง่จะทำาให้การเดินทางน้ันมคีวาม
สะดวกสบาย ส่วนอีกสายคือการรับคน
จากสนามบินว่ิงผ่านเมืองมาจบท่ีสถานี

ขนส่ง 3 และวิ่งกลับไปสนามบิน เส้น
สนามบินจะบริการจนถึงเที่ยวสุดท้าย
ของเที่ยวบินในแต่ละวัน

ด้วยระบบเช่นนี้ทำาให้ขอนแก่นซิตี้บัส 
สามารถเป็นตัวเชื่อมโยงผู้คนที่มาจาก
นอกพื้นท่ีขอนแก่นเมื่อเข้าสู่สถานี
ขนส่งไม่ว่าจะเป็นโดยทางรถหรือทาง
อากาศยานก็สามารถเดินทางเข้าสู่
เมอืงไดโ้ดยสะดวกสบาย เพิม่ทางเลอืก
ในการเดินทางให้กับประชาชน

เส้นทางในการวิ่งในเบื้องต้นแม้จะ
ยังไม่ครอบคลุมทั้งเมือง แต่ก็ผ่าน
จุดสำาคัญหลายแห่ง ทำาให้ประชาชน
สามารถเชือ่มตอ่การเดนิทางไดส้ะดวก
ขึ้น มีความปลอดภัยในการเดินทาง
เพิ่มมากขึ้น

ตัวระบบการให้บริการนั้นเป็นการ
สื่อสารสองทางระหว่างผู้ให้บริการ
และผู้ใช้บริการ มีกล้อง CCTV ในรถ
สามารถตรวจสอบการทำางานของรถ
และคนขับรถได้ ตั้งแต่เปิดให้บริการ
มาหากผู้โดยสารลืมของท้ิงไว้บนรถ
จะได้คืนทุกราย อีกท้ังหากผู้โดยสาร
รู้สึกไม่ชอบหรืออยากติชมก็สามารถ
ใช้ช่องทางท้ัง Facebook, Line ของ
ผู้ให้บริการได้เลย เสมือนมีผู้ใช้บริการ
คอยทำาหน้าท่ีเฝ้าระวังเรื่องงานบริการ
ให้ไปในตัวด้วย 
 
ทีน่า่ประทบัใจไมเ่พยีงแตค่วามสะดวก 
ทนัสมยั ความ Smart หรอืความฉลาด

Buses

คุณกังวาน เหล่าวิโรจนกุล เลขาธิการ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น 
หนึ่งในทีมงานผู้บริหารขอนแก่นพัฒนาเมือง
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ของระบบบริการ ตัวรถยังติดตั้งระบบ
ขึ้นลงรถสำาหรับคนพิการไว้ด้วยซ่ึง
อาจกล่าวได้ว่านี่ เป็นรถบัสบริการ
สาธารณะรายแรกที่ติดตั้งที่ขึ้นลงรถ
สำาหรับคนพิการไว้ด้วย แสดงให้เห็น
วา่ผูจ้ดัทำามองทกุมมุของการทำาบรกิาร
ขนส่งเพื่อสาธารณะอย่างแท้จริง

ดว้ยกายภาพของผงัเมอืงแตล่ะจงัหวดั
ของประเทศไทยต้องยอมรับความ
จริงว่า ความเป็นระบบ ระเบียบ และ
แบบแผน (โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า) 
มนีอ้ย หรอืแมแ้ตเ่ขตเมอืงใหมท่ีเ่ตบิโต
ขยายออกไปก็ตามที ซึ่งเป็นปัญหา
สำาหรับการวางระบบขนส่งสาธารณะ 
จั งหวั ดขอนแก่นมีม หาวิ ทยาลั ย
ขอนแก่นตั้งอยู่ ทำาให้มีงานวิจัยเกี่ยว
กับเมืองหลายชิ้นเกิดขึ้น ส่งผลให้
มีข้อมูลสำาคัญในการทำางาน ระบบ 
Smart Bus ของขอนแก่น ซิตี้บัส เป็น
ระบบและรูปแบบที่นำามาจากรถบัสที่
วิ่งรับส่งอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นั่นเอง

“ระบบขนส่งของเมืองควรจะต้องตอบ
สนองความต้องการของผู้คนในเมือง 
โดยมีเป้าหมายเรื่องความสะดวก 
ปลอดภัย ขนส่งผู้คนได้ครอบคลุม นี่
คือสิ่งที่จะต้องมีในขอนแก่น ซิตี้บัส 
รวมไปถึงโครงการอื่นๆ ที่จะตามมา
เพื่อทำาให้ทุกชีวิตในเมืองขอนแก่นมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” คุณกังวาน บอก
กล่าวกับ Asian Trucker

ที่จุดจอดรถของขอนแก่นซิตี้ บัส ที่
บรเิวณสถานขีนสง่ 3 เรามโีอกาสไดค้ยุ
กับคุณอิสระ สัตนาโชค ผู้ซึ่งทำาหน้าที่
บริหารจัดการเรื่องการเดินรถ ผู้ ซ่ึง
มากไปด้วยประสบการณ์การทำารถบัส
โดยสารประจำาทาง คณุอสิระบอกวา่ใน
ช่วงเริ่มต้นนี้หากว่ากันในแง่ของธุรกิจ
แล้วก็ยังไม่อยู่ในจุดที่คุ้มทุน แต่ทว่า

ขอนแกน่ ซติีบ้สั ใหบ้รกิาร 24 ชม.
ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วสำาหรับการเปิด
ให้บริการ รวมไปถึงการเปิดเส้นทาง
ให้บริการเพิ่มท่ีสนามบิน การเติบโต
ในเรือ่งของจำานวนผูใ้ชบ้รกิารกเ็ริม่ดีขึน้

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้คน
ในเมืองเป็นส่ิงท่ีต้องใช้เวลา ด้วย
เหตุผลหลายประการ คุณอิสระกล่าว
ว่าโอกาสที่ขอนแก่นซิตี้บัส จะไปถึง
จุดคุ้มทุนคงใช้เวลาอีกไม่นาน ตอนนี้
ยังมีเรื่องติดขัดอีกไม่กี่อย่าง เกี่ยวกับ
การปรับเปลี่ยนโยกย้ายในเรื่องของ
กายภาพเมือง เพื่อให้สอดรับกับการ
ใหบ้รกิาร ซึง่หากเปน็ไปตามทีว่างแผน
ไว้ ระบบขนส่งท่ีนำาคนจากตัวอำาเภอ
เมืองออกไปสู่ชุมชน อำาเภอโดยรอบ
ของขอนแก่นสามารถย้ายออกไปรวม
ที่สถานีขนส่งสามได้หมด ขอนแก่นซิตี้ 
บสั กจ็ะไดท้ำาหนา้ทีท่ีค่วรจะเปน็ไดเ้ตม็
รูปแบบ ในการเป็นระบบท่ีรับคนที่ถูก
สง่จากนอกเมอืงเขา้หาเมอืง และรบัคน
จากเมืองออกไปส่งยังสถานีที่จะส่งคน
ออกไปนอกเมือง

การได้มาทดลองใช้งาน มารับฟังแนว
ความคิดของผู้วางแผน ผู้ปฏิบัติงาน 
ทำาให้เข้าใจในความเป็นซิตี้บัส ที่มี
ความ Smart อยา่งขอนแกน่ซติีบ้สั เรา
ย่อมอยากเห็นขอนแก่นซิตี้บัสเติบโต 
เพราะขนส่งมวลชนด้วยรถบัสเป็น
ระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ 
ลงทุนน้อยกว่าระบบรถไฟฟ้า เกิดขึ้น
ไดร้วดเรว็กวา่ เพยีงแตว่า่ตอ้งทำาอยา่ง
มีความเข้าใจ ลงทุนให้ถูกเรื่อง ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้  ขอนแก่นซิตี้บัสได้แสดงให้
เห็นแล้ว นี่คือ Smart City Bus ตัวจริง
เสียงจริง 
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