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หากกําลังมองหา ไซด โหลดเดอร คุณภาพระดับโลก คิดถึงแฮมมาร ดวยประสบการณกวา 
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จํากัดและสามารถยกตูคอนเทนเนอรตั้งพื้นดินไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ภายในเวลา 3.5 นาที

มีอะไหลสํารองในสต็อกสําหรับบร�การลูกคาและทีมเซอรว�สตลอด 24 ชั่วโมงไมมีวันหยุด

บ.แฮมมาร (ไทยแลนด) จํากัด
66/4 ม.11 
ต.บางพระ อ.ศร�ราชา 
จ.ชลบุร� 20110

โทร. +66 (0)9 9412 9699
E-mail : john@hammar.eu
www.hammar.eu

At-Q2-18.indd   3 6/18/2561 BE   10:00 AM



The Drivers

MALAYSIA

Nicole Fong

Nicole@asiantrucker.com

CIRCULATION,CONTRIBUTION and SUBCRIPTION

info@asiantrucker.com

WEBSITE and E-NEWSLETTER

www.asiantrucker.com

Distributed By Kled Thai

จัดจำ�หน่�ยโดย เคล็ดไทย

บรรณ�ธิก�ร ทรงยศ กมลทวิกุล

พิสูจน์อักษร  พรพรหม บญุถนอม

ผลิตโดย  ออน อ�ร์ต ครีเอชั่น

ห้�มเผยแพร่หรือพิมพ์ซำ้�ทั้งข้อเขียนและรูปภ�พทุกชิ้นในนิตยส�รนี้ โดยมิได้รับอนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษร

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

THAILAND

ชื่นกมล ศรีสมโภชน์

08 1916 5161

sales-thailand@asiantrucker.com

EDITORIAL

ADVERTISING

Published By 

On Art Creation Co., Ltd.

59/21 Soi Sirisopha, Chokchai 4 Rd.,

Lardprao Bangkok 10230

0 2931 7870 

www.onartgroup.com

SINGAPORE

Floyd Cowan

Floyd@asiantrucker.com

YOUR GUIDE TO 
ALL THINGS TRUCKS

PDF versions 
are available for 

download at
www.asiantrucker.com



สัม ผัส กับรถบรร ทุกใน รูป โฉมของสถานี
รับบริจาคเลือดเคลื่อนที่สุดทันสมัย

Scania ยังคงเดินหน้าสร้างความ
มั่นใจให้กับลูกค้า ด้วยโปรแกรม
สนบัสนนุทีห่ลากหลาย เพือ่สรา้งความ
ยั่งยืนให้กับธุรกิจของลูกค้า

โชคศรีสุข มุ่งมั่นงานขนส่งดิน สร้าง
มาตรฐานคุณภาพระดับสากล

ฟูโซ่ ประเทศไทย พร้อมเดินหน้าลุยตลาด
ประเทศไทยอย่างเต็มตัว

Asian Trucker เดินทางไปพร้อมกับ 
Actros เพื่อสัมผัสสมรรถนะท่ียอด
เย่ียมบนเส้นทางขนส่งระยะไกลของ 
MST Logistics

ตัวจริงของการขนส่งสินค้าข้ามแดนระดับสากล 
คริสตัล เน็ตเวิร์ก โลจิสติกส์

CONTENTS

22 ไปกับ Actros

26 รายงานพิเศษ

6 Editor’s Note

8 เรื่องเด่น

16 รถบรรทุก 

32 Spacial Truck

36 ขนส่งข้ามแดน

42 News&Update

ส่งความคิดเห็นคำาแนะนำาติชม มาได้ที่ songyot@asiantrucker.com 
ติดตาม Asian Trucker ประเทศไทยได้ที่ Facebook Asian Trucker - Thailand 

www.asiantrucker.com
สนใจโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ ชื่นกมล ศรีสมโภชน์ โทร. 08 1916 5161



Editor’s Note Asian Trucker I 6

ทรงยศ กมลทวิกุล

บรรณาธิการ

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นคำาแนะนำาติชม มาได้ที่ songyot@asiantrucker.com 
หรือที่ Facebook Asian Trucker - Thailand 
www.asiantrucker.com

ปี 2018 เดินทางมาถึงครึ่งปีแล้ว ภาพรวมของธุรกิจขนส่ง และรถ
เพื่อการพาณิชย์มีแนวโน้มที่ดี Asian Trucker เดินทางตระเวน
ไปพูดคุยกับผู้ใช้งานรถเพื่อการพาณิชย์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ
หลายรายหลากรูปแบบ ทุกคนต่างทำางานหนักและก้าวไปข้างหน้า
อย่างระมัดระวัง ฉบับนี้เรามีทั้งเรื่องราวของฝั่งผู้ผลิตรถบรรทุกและ
ผู้ใช้รถบรรทุกมานำาเสนอสู่ผู้อ่าน

ฉบับนี้เรานำาเสนอเรื่องราวของรถดัมพ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานบรรทุก
ขนส่งหิน ดิน ลูกรัง ที่ใช้สำาหรับงานก่อสร้างบริษัทโชคศรีสุข ที่บอก
กับ Asian Trucker ว่า หลังจากซบเซาอยู่พอสมควร แวดวงก่อสร้าง
เริ่มกลับมาคึกคักเมื่อปลายปี 2017 ที่ผ่านมา ทำาให้สามารถกลับมา
เดินหน้างานดินได้อีกครั้ง

รวมถึงการเฝ้าเกาะติดเรื่องราวของรถบรรทุกฟูโซ่และ DCVT 
ผู้ดูแลแบรนด์ฟูโซ่เจ้าเดียวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย นั่งลง
สนทนากับผู้บริหารหนุ่มชาวเยอรมัน ซึ่งแสดงออกอย่างชัดเจนว่า
ประเทศไทยเป็นตลาดสำาคัญ และฟูโซ่พร้อมแล้วที่จะลุยตลาดอย่าง
เต็มที่

ในส่วนของการขนส่งสินค้าข้ามแดน ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ได้รับความ
สนใจ หลังจากที่ตลาดส่งออกผลไม้ถูกพูดถึงอย่างมาก

คร่ึงปีหลังน้ีน่าจะเป็นช่วงเวลาของการเดินหน้า
อย่างเต็มกำาลัง ทั้งฝั่งผู้ประกอบการขนส่ง แวดวงก่อสร้าง 
และผู้ผลิตรถเพื่อการพาณิชย์ทั้งฝั่งเอเซียและยุโรป



พช. พัฒนาชุมชน

www.facebook.com/prcdd    กรมการพัฒนาชุมชน ภูมิใจทีี่มีส่วนสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้

เริ่มแล้ว “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” 
มุ่งพัฒนาชุมชน “มั่งมี ศรีสุข” อย่างยั่งยืน

ฤกษ์งามยามดกีลางเดอืนมถุินายน 2561 ทีผ่่านมา 
“พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา” รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวเรือใหญ่ เป็น
ประธานเปิดกจิกรรม “Kick off โครงการชมุชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” และสัมมนาการ 
ขบัเคลือ่นชมุชนท่องเทีย่ว ภายใต้โครงการชมุชน
ท่องเท่ียว OTOP นวตัวถิ ีโดยมผู้ีเข้าร่วมประชมุ
เกอืบสองพนัคน ตัง้แต่ปลดักระทรวงฯ ไปจนถงึ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัด ภาคเอกชน พัฒนาการจังหวัด และ
พัฒนาการอ�าเภอ เรียกว่าจัดกันมาเต็มทีม 
กระทรวงมหาดไทยกนัเลยกว่็าได้

งานนี ้“อภชิาต ิโตดลิกเวชช์” อธบิดกีรมการพฒันาชมุชน แม่งานใหญ่ในการ
จัดกจิกรรม “Kick off โครงการชมุชนท่องเทีย่ว OTOP นวตัวถิ”ี เตรยีมพร้อม 
สรรพก�าลังทกุฝ่าย เพือ่ให้ปรากฏการณ์ใหม่ของการพลิกโฉมการพฒันา OTOP 
ส�าเร็จลุล่วงให้จงได้ เพราะน่ันหมายถึงความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชน
ระดับฐานรากท่ีจะปรับขึ้นไปสู่ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ผ่านเกณฑ์ชี้วัดตาม
แนวทาง “การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” ครบทุกข้อ

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยฉายภาพชดันโยบายการพฒันาของรฐับาล
ทีเ่คลือ่นทกุโครงการไปพร้อมกนั เพือ่ให้ต่างเป็นก�าลังหนนุซึง่กนัและกนั โดย
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล�้าของประชาชน ใช้หลัก “ประชารัฐ” 
บูรณาการทุกภาคส่วน ท�างานร่วมกันภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” 

“โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” นี้ นับเป็นการพลิกโฉม OTOP ที่
ด�าเนินงานมาต่อเน่ือง 16 ปี เป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดัน
สนิค้า OTOP ออกจากชมุชน คอืแทนทีจ่ะต้องขนสินค้าไปขายตามงานอีเว้นท์
ต่างๆ ทีปี่หนึง่มเีพยีงไม่กีค่ร้ัง และเป็นกลุม่สนิค้าเดมิๆ ทีไ่ด้รบัการพฒันาแล้ว
ได้รบัคดัเลือกให้ไปออกงาน เปลีย่นเป็นการสร้างรายได้ตามความต้องการ ด้วย
การสร้างระบบให้เกดิการขายสนิค้าอยูใ่นชมุชน และเชือ่มโยงกบัการท่องเทีย่ว

ในชมุชน ดงัน้ันชมุชนทีไ่ด้รบัการพัฒนาศกัยภาพจะสามารถสร้างรายได้ทีเ่กดิ
การกระจายตัวทั่วถึงทั้งชุมชน มีรายได้ตลอดทั้งปี 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สรุปภาพให้เห็นแบบกระชับว่า ชาวบ้านมีหน้าที่
ท�าชมุชนให้น่าอยู ่เตรยีมความพร้อมรบันกัท่องเทีย่วทีจ่ะเข้ามาสูช่มุชน พร้อมกับ
การพัฒนาสินค้า OTOP ของชุมชนให้พร้อมขายควบคู่กัน เพ่ือสร้างรายได ้
มาสู่แต่ละชุมชน ขณะที่รัฐบาลมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์และท�าการตลาดน�า 
นักท่องเที่ยวไปสู ่ชุมชน ผ่านการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว เพราะแต่ละปีเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 
เข้ามาในประเทศไทยขณะนี้มีถึง 35 ล้านคน และไทยเที่ยวไทยก็เกินกว่า  
60 ล้านคน (ครั้ง) ต่อปี

ทั้งนี้ได้มีการต้ังเป้าหมายความส�าเร็จของโครงการไว้ว่าผลิตภัณฑ์ OTOP  
ในกลุ่ม D หรือกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา หรือถ้าภาษาชาวบ้านคือกลุ่ม OTOP 
ทีย่งัไม่ถงึ 3 ดาว โดยกลุม่นีจ้ะได้รบัการพฒันาราว 60,000 ผลติภณัฑ์ เพราะ
มีการก�าหนดกันไว้ว่าแต่ละชุมชนจะต้องพัฒนาสินค้าชุมชนละ 10 รายการ 
จากจ�านวนชุมชนในโครงการ 3,273 ชุมชน/หมู ่บ้าน ซ่ึงกระจายอยู ่ทั่ว  
76 จังหวัด ขณะที่อีกราว 30,000 ผลิตภัณฑ์จะเป็นการพัฒนาจากโครงการ
อื่นของส่วนกลาง

ภาพรวมทัง้หมดผลสมัฤทธิข์อง “โครงการชมุชนท่องเทีย่ว OTOP นวตัวถิ”ี นี้ 
ชี้ชัดไปที่การลดความเหลื่อมล�้า การกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก การ
พัฒนาคณุภาพชวีติดขีึน้ ผูค้นมคีวามสขุมากขึน้ และท้ายสดุคอืชมุชนเข้มแขง็ 
ยั่งยืน เพราะชาวบ้านมีส่วนร่วมในการคิดพัฒนาชุมชนของตนเอง ภายใต้
แนวคดิ “ร่วมสขุ ร่วมวถิ ีร่วมสมัย” สมดงัเจตนารมณ์ทีร่ฐับาลมุ่งม่ันขบัเคลือ่น
สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย 
“การใช้พลังคนไทย ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความยั่งยืน” และนับเป็น
อีกครั้งที่การขับเคลื่อนโครงการผ่านนโยบายจากภาครัฐ มุ่งเน้นผลประโยชน์
ของประชาชนส่วนใหญ่ฐานรากของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ดังที่ “พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี เน้นย�้าเสมอว่า “เราจะเดินหน้าไปด้วย
กันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Stronger, Together and Leave No One 
Behind)
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Asian Trucker มีโอกาสได้ทดสอบ FJ 2528C บนสนามทดสอบที่ Fuso สร้างขึ้น โดยจำาลองให้มีความ
คลา้ยคลึงกบัพืน้ทีก่ารใช้งานจริง แม้ว่าจะเป็นการทดสอบสั้นๆ ซึง่คงจะบอกอะไรไมไ่ด้มากนกั แตส่ิ่งหนึง่
ทีเ่ราสมัผสัได้เมือ่ก้าวข้ึนไปนัง่หลงัพวงมาลยัคอื ห้องโดยสารได้รบัการออกแบบมาอย่างด ีทศันวสิยัในการ
มองด้านหน้าและด้านข้างดมีาก วสัดภุายในไม่ว่าจะเป็นบรเิวณคอลโซลหน้า พวงมาลยั เป็นวสัดคุณุภาพ 
เบาะนั่งคนขับรองรับสรีระได้อย่างดี รวมถึงกำาลังของเครื่องยนต์ท่ียอดเยี่ยม มีแรงบิดสูงในรอบตำ่า แม้
เครื่องยนต์จะมีขนาดเล็กกว่าคู่แข่งในตลาด แต่พละกำาลังท่ีได้จากเครื่องยนต์ตัวน้ีของ Fuso บอกเลยว่า
ไม่ธรรมดา อีกทั้งยังได้ในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีด้วย

บนสนามทดสอบที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อใช้เฉพาะงานในครั้งนี้ เป็นการทำางานร่วมกันระหว่าง 
Fuso และ สถาบันสอนขับรถ ID Drive เป็นความรู้สึกที่แตกต่างออกไปสำาหรับเราในฐานะที่ไม่ได้เป็น
ผู้ใช้งานรถบรรทุกในชีวิตประจำาวัน เม่ือกลุ่มเป้าหมายหลักท่ี Fuso วางไว้เป็นกลุ่มก่อสร้าง ลักษณะของ
ตวัสนามจงึถกูออกแบบมาเพือ่ใหร้ถบรรทกุรุน่ FJ 2528C ไดโ้ชวข์ดีความสามารถของตวัรถและเครือ่งยนต ์
เราสังเกตเห็นว่านอกจากเจ้าของกิจการที่ได้ขึ้นทดสอบขับขี่ ยังมีคนขับรถตัวจริงที่มาร่วมงานด้วย รวม
ทั้งคนที่อยู่นอกเหนือออกไปจากการมีส่วนร่วมโดยตรงกับรถบรรทุกมีโอกาสได้ข้ึนทดลองขับด้วย ซึ่งมีท้ัง
ผูช้ายและผูห้ญงิ โดยสามารถขบัขีไ่ปตามเสน้ทางได้ แสดงให้เห็นวา่รถถกูออกแบบให้ควบคุมได้งา่ย ทำาให้
คนขับไม่เหนื่อยล้าในการทำางานแต่ละวัน 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว Fuso FJ 2528C ไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำาหรับงานก่อสร้างเท่าน้ัน โครงสร้างทาง
วศิวกรรมเครือ่งยนตท์ีท่รงพลงัจากเดมเลอร ์ทำาให ้FJ 2528C สามารถประกอบรา่งขึน้เปน็เครือ่งมอืทีเ่หมาะ
สำาหรับการใช้งานที่แตกต่างหลากหลายสำาหรับการขนส่งทุกรูปแบบ

Asian Trucker เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานอีเว้นท์สำาคัญของปี 2018 ของ Fuso ผ่านมาสองปีหลังจาก
การเปดิตวั DCVT หรอื เดมเลอร ์คอมเมอรเ์ชยีล วฮิเีคลิ (ประเทศไทย) ใหต้ลาดรบัรู ้ในฐานะผูด้แูลแบรนด ์
Fuso แต่เพียงผู้เดียวในตลาดประเทศไทย งานนี้จัดขึ้นที่ Amata Castel ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

Fuso ประเทศไทยเปิดตัวรถบรรทุก Fuso รุ ่น FJ 2528C 
คุณสมบัติโดดเด่นสามารถรองรับน�้าหนักได้ถึง 13 ตัน มีแรง
ขับเคลื่อน 280 แรงม้าพร้อมแรงบิดด 1,100 นิวตันเมตร ที่ 
1,200 ถึง 1,600 รอบต่อนาที ถือว่าสูงสุดส�าหรับรถในระดับ
เดียวกัน อีกทั้งยังมีรถโม่ปูนรุ่น FJ 2528 RMC และรถดั้ม 6 ล้อ
รุ่น FI 1217C เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ฟูโซ่ พรอ้มเดินหน้าเต็มที่
ตลาดประเทศไทย 

เรื่องเด่น



มั่นใจได้เต็มเปี่ยม
กับรถบรรทุกที่

เราสร้าง
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เราเข้าร่วมงานตั้งแต่วันแรก ซ่ึงในวันแรกของงานเป็นส่วน
ของการขบัเคลือ่นภายในองคก์รทัง้ในสว่นของ DCVT และ
ดีลเลอร์ของ Fuso ทั้งดีลเลอร์รายเดิมและรายใหม่ ได้มี
โอกาสเข้าร่วม Workshop ด้วยกัน ในส่วนของ Workshop 
ยังแบ่งแยกออกไปในส่วนของผู้บริหาร ส่วนของทีมขาย 
และยงัมกีารทำา Workshop ในสว่นของผูบ้รหิารรุน่ใหมด้่วย 

เราเห็นอะไร เราเห็นพลังงานบวกกระจายอยู่ทั่วพื้นท่ีการ
จัดงาน พลังงานที่พร้อมจะนำาพาแบรนด์ Fuso ให้ก้าวไป
ข้างหน้า พลังงานที่พร้อมจะช่วยสนับสนุนลูกค้าของ Fuso 
ให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี

DCVT บอกวา่การ Workshop ถอืเปน็การสรา้งมมุมองใหม่
ในการทำางาน การบริหารงาน ให้เกิดความเข้าใจในความ
เป็นแบรนด์ร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ความคิดเชิง
สร้างสรรค์ในการบริหารงาน ทำางาน เข้าใจในองค์กรสินค้า 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผลดีคือ การดำาเนินการมีความ
สอดคล้องระหว่างดีลเลอร์และบริษัทแม่ ส่งผลให้การดูแล
ลูกค้าสามารถทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Asian Trucker ในฐานะผู้สังเกตการณ์ เราคิดว่ากิจกรรม
เช่นนี้เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ บางทีผู้เข้าร่วมอาจรู้สึก
คล้ายเป็นนักเรียน แต่การออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย
มาเข้าร่วมกิจกรรมเช่นนี้ เป็นแรงผลักแรงกระตุ้นที่สำาคัญ
และจำาเป็น

หลังจากท่ีอยู่ในภาวะคล้ายจำาศีล ในช่วงรอยต่อของการ
เปลีย่นผา่น ตลาดไดแ้ตต่ัง้คำาถามวา่ Fuso ในประเทศไทย
จะเป็นอย่างไร ไม่มีใครรู้ดีกว่าเดมเลอร์ ผู้ที่เป็นเจ้าของ
แบรนด์ตัวจริง พวกเขาวางแผนและกำาหนดทิศทางอย่าง
ละเอียดและชัดเจนก่อนที่จะเปิดเผยต่อตลาด ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าจริงจังกับตลาดประเทศไทยมากแค่ไหน

ปี 2016 เดมเลอร์ ได้จัดต้ังบริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล 
วิฮีเคิล (ประเทศไทย) ขึ้น หรือท่ีเรียกว่า DCVT ซึ่งบริษัท
น้ีเป็นของเดมเลอร์ 100% โดยจะเป็นผู้ดูแลธุรกิจรถเพื่อ
การพาณิชย์ในประเทศไทยทั้งหมด  

Fuso นบัเปน็แบรนดเ์กา่แก ่ปจัจบุนัอยูใ่นตลาดมายาวนาน
ถึง 86 ปีแล้ว โดยปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อปี 1923 เป็นการ
ผลิตรถโดยสารในชื่อรุ่น B46 ปัจจุบัน Fuso มีอายุ 86 ปี 
ผลติภณัฑภ์ายใตต้ราสนิคา้ Fuso มมีาตรฐานและคณุภาพ
ทีน่า่เชือ่ถอื เตม็เปีย่มไปดว้ยประสทิธภิาพ ทัง้ในแงข่องการ
ใช้งานและการลงทุนทางธุรกิจ มีการออกแบบที่สวยงาม 
แขง็แกรง่ คำานงึถงึประโยชนใ์นการใชง้านสงูสดุ อกีทัง้ยงัอยู่
ภายใต้การดูและงานบริการที่ได้มาตรฐานเอาใจใส่

สำาหรับ DCVT เดมเลอร์  คอมเมอร์ เชียล วิฮี เ คิล 
(ประเทศไทย) ผู้บริหารหนุ่มที่ชื่อว่า Sascha Ricanek 
(ซาช่า) ชาวเยอรมัน ผู้ซึ่ งมาพร้อมพลังงาน ความ
กระตือรือร้นเต็มเปี่ยม พร้อมจะส่งต่อสู่ทีมงานและผู้คน
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รอบข้าง แน่นอนว่าเป็นผู้ที่จะนำาพา Fuso โลดแล่นไป
ในตลาดประเทศไทย หลายคนเชื่อว่ามันไม่ใช่งานที่
ง่าย ในตลาดที่มีการแข่งขันกันดุเดือดและมีเจ้าตลาด
ที่เข้มแข็งยึดหัวหาดอยู่ แต่ว่าเพียงแค่สองปีหลังจากที่ 
DCVT เริ่มต้นงานของพวกเขา เรามองเห็นได้ถึงสัญญาณ
ของความเปลี่ยนแปลง แน่นอนว่ามันย่อมเป็นสัญญาณ
เชิงบวกสำาหรับ Fuso

แรกเริ่มนั้นคำาถามจากตลาดและลูกค้าคือ ศูนย์บริการ
ที่จะมาดูแลลูกค้า อะไหล่ที่จะมาสนับสนุนการใช้งาน 
สิ่งเหล่านี้ทีมงานของ DCVT รับรู้และตระหนักดี งาน
ที่พวกเขาทำาในช่วงแรกเริ่มอาจจะยังไม่แสดงผลในทันที

ทันใด เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องใช้เวลา ในที่สุด
เมื่อทุกอย่างเริ่มเข้าท่ีเข้าทางระหว่างทีมงานประเทศไทย
และผู้บริหารจากเยอรมัน เราจึงได้เห็นความชัดเจนและ
ได้เห็นถึงผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นของ DCVT กับ Fuso ใน
ตลาดประเทศไทย

งานทีจ่ดัขึน้ครัง้ลา่สดุนี ้มดีลีเลอรร์ายใหมไ่ดร้บัการแตง่ตัง้
เพิม่ขึน้ ดลีเลอรเ์กา่ไดร้บัการสนบัสนนุอยา่งเตม็ที ่โปรดกัซ์
มพีรอ้ม รวมทัง้พารท์เนอรท์ีเ่ขา้มาทำางานรว่มกนัในเรือ่งของ
การประกอบตัวถังให้เป็นไปตามลักษณะการใช้งานของ
ลูกค้า รวมไปถึงการเปิดตัวสินค้าใหม่ Fuso รุ่น FJ 2528C 
ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายทั้งในเรื่องของราคา
และคุณสมบติัท่ีดี เมือ่ผนวกเขา้กบังานหลังบา้นท่ีประกอบ
ไปด้วยอะไหล่ งานบริการ ทำาให้ Fuso พร้อมจะเดินหน้า
อย่างเต็มกำาลัง

Asian Trucker มีโอกาสสนทนากับผู้ท่ีอยู่ในแวดวงรถ
เพื่อการพาณิชย์หลายคนที่มาร่วมงาน สิ่งที่ทุกคนพูด
คล้ายคลึงกันคือโปรดักซ์มีความโดดเด่น และราคาที่ตั้งไว้
เป็นส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี อีกท้ังโปรดักซ์ที่
ถูกนำาเสนอก็หาได้มีเพียงรุ่นเดียวเท่าน้ัน แม้ว่าภาพรวมดู
เหมือนทิศทางการตลาดจะให้ความสำาคัญกับงานก่อสร้าง
ก็ตามที

ในงานเรายังได้เห็นรุ่นคลาสสิคของ Fuso ซึ่งเป็นรถ
บรรทุกเล็กท่ีเหมาะกับการขนส่งภายในตัวเมืองและรอบๆ 
เมือง คือ Fuso Canter งานออกแบบรุ่นใหม่ยังคงความ
ละม้ายท่ีสามารถเช่ือมโยงไปหารุ่นพ่ีของมันได้เป็นอย่างดี 
เมื่อทดลองขึ้นไปนั่งหลังพวงมาลัย มุมมองจากตำาแหน่ง
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ลกูคา้มปีญัหาในเรือ่งของการขาดแคลนคนขบั ในประเดน็นีย้อ่มหมายถงึ
คนขบัรถทีด่ดีว้ย Fuso ตัง้คำาถามใหก้บัตวัเองวา่ เราจะชว่ยลกูคา้ของเรา
ให้ดีที่สุดได้อย่างไร จึงเป็นที่มาของโครงการ Fuso Driver ขึ้น

ส่ิงท่ีเป็นหัวใจสำาคัญของโครงการ Fuso Drive คือการสร้างทักษะการ
ขับขี่ท่ีถูกต้อง การสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี การสร้างให้เป็น
นักขับที่คำานึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสำาคัญ การสร้างให้
เป็นนักขับท่ีมีความเป็นมืออาชีพ (และท่ีสำาคัญคือการสร้างโอกาสให้
กับผู้หญิง) โดยโปรแกรมนี้มีแพ็กเกจที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อรถที่พร้อม
คนขับสำาหรับไปทำางานได้เลย

นักขับหญิงรุ่นแรกแม้จะไม่ได้ไปทำาหน้าที่เป็นคนขับทั้งหมด แต่ในรุ่น
หลายคนกเ็กีย่วข้องอยูก่บัธรุกจิขนส่งไม่ทางใดกท็างหนึง่ เรามโีอกาสได้
น่ังสนทนากับรัตติกาล จันฤาชัย หรือ อุ ้ย Fuso Drive รุ ่นหนึ่ง ถึง
ความเปล่ียนแปลงในชีวิตของเธอหลังจากได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
โปรแกรม Fuso Drive

ทกุวนันีเ้ธอมหีนา้ทีเ่ปน็พนกังานขบัรถของบรษิทัเคมแีมน อุย้บอกกบัเรา
ว่า โปรแกรม Fuso Drive เป็นโปรแกรมที่ดีมาก เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้
ผ่านเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในทักษะเกี่ยวกับการขับขี่รถบรรทุกขนาด
ใหญ่ กับสถาบันฝึกสอนที่ได้รับการยอมรับอย่าง ID Driver  

เธอสนใจและมุง่มัน่ทีก่า้วเขา้สูแ่วดวงนกัขบัรถบรรทกุมานาน จากการพดู
คุยทราบวา่อุย้อยูใ่นแวดวงขนส่งอยูแ่ล้ว เพยีงแต่วา่ไมไ่ด้ทำาหน้าทีค่นขบั 
หากแต่งานที่รับผิดชอบต้องเกี่ยวพันอยู่กับคนขับรถ ในบทบาทของการ
บริหารจัดการ เธอคิดว่าหากมีความรู้ทักษะเรื่องการขับขี่รถบรรทุกเพิ่ม
ขึ้นมา น่าจะทำาให้การทำางานนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน
เมือ่คลุกคลีอยูก่บัคนขับเธอกเ็ห็นวา่อาชพีน้ีมคีวามน่าสนใจและอยากจะ
ทดลองทำาดบูา้ง เมือ่ไดเ้หน็การเปดิรบัสมคัรผูห้ญงิเขา้รว่มโครงการ Fuso 
Driver จึงไม่รีรอที่จะคว้าโอกาสไว้

เมือ่ผา่นกระบวนการเรยีนรูท้ัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัจิาก Fuso Driver จน
ได้ใบขับขี่สาธารณะสำาหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่มาเป็นที่เรียบร้อย เธอ
ก็ได้รับติดต่อสัมภาษณ์งานกับบริษัทเคมีแมน อุ้ยบอกว่าถูกสัมภาษณ์
นานถงึสามชัว่โมง เมือ่สัมภาษณจ์บในขณะขับรถกลับบา้นทางเคมแีมนก็
โทรมาแจง้วา่ตกลงรบัเธอเขา้ทำางานในตำาแหนง่พนกังานขบัรถของบรษิทั

แต่ชีวิตจริงก็ไม่ได้ง่ายเหมือนขับรถในสนามฝึก มีหลายอย่างต้องเรียนรู้
เพิ่มเติม อาทิ หางลากเป็นแบบส้ัน แต่เธอถนัดแบบหางยาวมากกว่า 
ต้องปรับตัว ท่ามกลางเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายทั้งหมด ผู้มาใหม่อายุ
น้อยท่ีสุดแถมยังเป็นหญิงด้วย นอกจากต้องปรับตัวแล้วยังต้องเอาชนะ
ใจพี่ๆ ที่เป็นผู้ชายทั้งหลาย แต่เธอก็สามารถสอบผ่านทุกอุปสรรคแม้ว่า
จะต้องเครียดอยู่พักหน่ึง แต่ด้วยความมุ่งมั่น และพื้นฐานท่ีถูกปูมาไว้
อย่างดีแล้วจาก Fuso Driver โปรแกรม ทำาให้เธอสามารถทำาหน้าที่ที่ได้
รบัมอบหมายไดอ้ยา่งด ีเอาชนะใจพี่ๆ  ผูช้าย และกลายมาเปน็นอ้งรกัของ

คนขับมีทัศนวิสัยการมองที่ดีมาก กระจกบานใหญ่กว้าง
เปิดมุมมองแบบ Wide Angel ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการ
ขนส่งในเมืองที่รถต้องว่ิงไปบนถนนที่มีการจราจรคับคั่ง 
ต้องวิ่งเข้าออกตามตรอกซอกซอยเล็กๆ นอกไปจากนั้น
ตัวถังและแชสซีย์ที่แข็งแกร่งยังสามารถประกอบร่างได้
หลากรปูแบบตามความตอ้งการของลกูคา้ทีจ่ะนำาไปใชง้าน
กบัธรุกจิของตวัเอง Sascha บอกกบัเราวา่ไมม่คีำาตามทา้ย
อะไรจะเหมาะกับ Canter เท่ากับ Smart Truck

Fuso Driver
ในแวดวงรถเพือ่การพาณชิย ์ทกุคนตา่งทราบดวีา่คนขบัเปน็
ทรัพยากรที่มีค่า แต่ในขณะเดียวกันคนขับก็เป็นปัญหา
ที่น่าปวดหัวด้วยเช่นกัน มีปัญหาหลายอย่างให้ต้องจัดการ 
Fuso รับรู้ถึงปัญหาเหล่านี้ดี และคิดว่า Fuso น่าจะเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหานี้ได้ Sascha กล่าวว่า “เรา
จะช่วยลูกค้าของเราให้ดีที่สุดได้อย่างไร?” และความคิด
สำาหรับ Fuso Drive จึงเกิดขึ้น โดย Fuso ร่วมมือกับ ID-
Driver โรงเรียนสอนขับรถชั้นนำาในประเทศไทยเพื่อรับ
สมัครและฝึกอบรมคนขับให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถ
ขับรถได้อย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ โดยรุ่นแรกเป็น
ผู้หญิงทั้งหมด

Fuso Drive เปน็โครงการทีส่ง่เสรมิสนบัสนนุและสรา้งอาชพี
ให้กับสุภาพสตรี Fuso ทำาการวิจัยพูดคุยกับลูกค้า พบว่า

ด้วยความมุ่งมั่น และ
พื้นฐานที่ถูกปูมาไว้
อย่างดีแล้วจาก โปรแกรม 
Fuso Driver ท�าให้เธอ
สามารถท�าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างดี
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Fuso ตั้งมั่นอยู่ในค่านิยมสี่ประการ
1.คุณภาพที่น่าเชื่อถือ 
2.ความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของ
3.การออกแบบที่แข็งแกร่งเพื่อการใช้งานที่แท้จริง
4.การบริการที่เอาใจใส่ทุ่มเท
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ทีมเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้

Asian Trucker ได้มีโอกาสนั่งลงคุยกับบุคคลสำาคัญ ผู้อยู่
เบื้องหลังโฉมหน้าใหม่ของ Fuso ประเทศไทย ช่วงเช้าตรู่
ก่อนที่งานวันที่สองซึ่งเป็นวันสำาคัญจะเริ่มต้นขึ้น

Sascha เลา่เกีย่วกบัความเปน็มาของเขาใหก้บัเราฟงั หนุม่
เยอรมนัผูม้พีอ่เปน็ชาวเชก็และคณุแมเ่ปน็ชาวดตัช ์อาจจะ
ดูแปลกสำาหรับผู้บริหารหนุ่มที่ดูแลเก่ียวกับธุรกิจยานยนต์
ทีจ่บการศกึษาจากมหาวทิยาลยัดว้ยวชิาเอกทีเ่กีย่วกบัการ
จัดการเรื่องกีฬา

สำาหรับการทำางาน Sascha เล่าให้ฟังว่าเขาชอบความ
ท้าทาย ฉายาหน่ึงท่ีเขาได้รับมาจากการทำางานคือ อินเดียน่า
โจนส์ เนื่องจากประสบการณ์การทำางานที่ถูกบริษัทส่งออก
ไปทำางานในต่างแดนในบทบาทของผู้บุกเบิกและริเริ่ม ซึ่ง
โดยแทจ้รงิแลว้ Sascha เองกย็อมรบัวา่เขาเปน็คนชอบเดิน
ทางและชอบงานที่ท้าทาย 

กบัเดมเลอรน์ัน้ Sascha ไดร้บัการชกัชวนจากนายเกา่ท่ีเคย
รว่มงานใหเ้ขา้มาทำางาน และดเูหมอืนวา่บทบาทท่ีเขาได้รบั
ยังคงเดิม นั่นคือถูกส่งไปเริ่มต้นในประเทศที่ทุกอย่างเป็น
ศูนย์ หนึ่งในงานที่ท้าทายคือการทำางานที่อินเดีย Sascha 
เปน็หนึง่ในสมาชิกหลกัของทมีสรา้งโรงงานแหง่ใหมส่ำาหรบั
รถบัสเดมเลอร์ในอินเดีย สิ่งที่เกิดขึ้นทำาเขากลายเป็นผู้
เชี่ยวชาญในการจัดการงานที่ยากลำาบากในตลาดใหม่ ใน
ขณะที่เริ่มต้นงานในอินเดีย สำานักงานของเขาคือล็อบบี้
ของโรงแรม การทำางานมีความท้าทายมากมาย ต้องแก้ไข
ปัญหาหลากหลาย และไม่เพียงแต่เป็นการแก้ไขปัญหา
ธรรมดาๆ ยังต้องเป็นการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ด้วย จน
ในที่สุดสามารถจัดตั้งโรงงานและดำาเนินการผลิตได้ วันนี้
เดมเลอร์บัสสามารขายรถโดยสารได้มากกว่า 1,000 คัน
ในอินเดีย

สำาหรบัประเทศไทยนบัตัง้แตว่นัแรกทีเ่ขา้มาจนถงึวนันีม้คีวาม
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย Fuso ผ่านช่วงเวลาของการ
หยุดน่ิงในช่วงเปล่ียนผ่าน ผู้คนในแวดวงรถเพื่อการพาณิชย์
ต่างคาดเดาไปต่างๆ นานา ไม่มีใครรู้ว่าเดมเลอร์จัดการ
อะไรอยู่ภายใน จนกระทั่งเมื่อมีการประการตั้ง เดมเลอร์ 
คอมเมอร์เชียล วิฮีเคิล (ประเทศไทย) หรือ DCVT ขึ้น ความ
ชัดเจนเกี่ยวกับ Fuso ในประเทศไทยก็ปรากฏชัด และตลาด
รถเพื่อการพาณิชย์ก็ได้รู้จักกับผู้บริหารหนุ่มชาวเยอรมัน

เมื่อ DCVT เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ก้าวแรกทางการตลาด
กไ็ดเ้ริม่ตน้ขึน้ แนน่อนวา่มนัไมไ่ดง้า่ยดาย ทา่มกลางสมรภมูิ
การแขง่ขนัทีด่เุดอืด โดยเฉพาะคูแ่ขง่ทีเ่ปน็เจา้ตลาดนัน้ตา่งก็
มีดีทั้งโปรดักซ์และงานบริการ ในส่วนของพาร์ทเนอร์มีทั้งผู้ที่
จากไปและบางส่วนตัดสินใจที่จะยังคงทำางานร่วมกับ Fuso 
ต่อไป 

Sascha กล่าวว่าตอนน้ี Fuso มีทีมพนักงาน 46 คน ปีที่
ผ่านมามียอดขาย 191 คัน ในปี 2561 นี้ FUSO มีเป้าหมาย
ในการขายรถบรรทุกมากกว่า 1,000 คัน เมื่อประเมินจาก
สถานการณ์ปัจจุบัน เราเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ ทีมงานของ 
Fuso ในยคุใหมน่ีป้ระกอบไปดว้ยมอืเกา่ของ Fuso ทีผ่า่นงาน
มาอย่างโชกโชน ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทีมงานหนุ่ม
สาวรุ่นใหม่ร่วมกันขับเคลื่อนให้ Fuso พุ่งไปข้างหน้า 

Sascha พดูถงึการสร้างทมีงานของเขาว่า “สิง่ทีส่ำาคญัคอืเรา
ต้องหาคนท่ีมีทัศนคติท่ีถูกต้อง มีความเต็มใจท่ีจะทำางาน 
แน่นอนว่าเราอาจปล่อยให้มีความผิดพลาดได้ตราบเท่าที่
พวกเขาเรียนรู้จากความผิดน้ัน และความผิดพลาดน้ันจะได้
ไม่เกิดขึ้นซำ้าอีก” 

Fuso ชัดเจนอย่างยิ่งสำาหรับตลาดประเทศไทย พวกเขาได้
แสดงใหเ้หน็ถงึความพรอ้มในทกุๆ ดา้นใหก้บัคูค่า้และลกูค้า 
โปรดักซ์มีให้เลือกครบทุกรุ่นต้ังแต่เล็กจนถึงใหญ่ อีกท้ังยัง
เป็นสินค้าท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ซึ่งผู้ท่ีมาร่วมงานได้
ทดสอบพิสูจน์ด้วยตัวเอง รวมถึงราคาที่เปิดตัวเป็นสิ่งที่สร้าง
ความประทับใจ งานบริการได้รับการแก้ไขและแสดงออกให้
ตลาดเห็นท้ังเรื่องของอะไหล่ท่ีมีครบถ้วน งานบริการกำาลัง
เดนิหนา้อยา่งเตม็ทีท่ัง้การเปดิศนูยบ์รกิารใหมค่รบวงจร และ
การสรา้งจดุ Touch Point เพือ่ใหล้กูคา้สามารถเขา้ถงึไดโ้ดย
งา่ย สิง่ตา่งๆ เหลา่นี ้จะทำาให ้Fuso กา้วขึน้มาอยูใ่นแถวหนา้
ของตลาดได้ 

Sascha Ricanek
CEO
Daimler Commercial
Vehicles Thailand
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โชคศรีสุข
รถบรรทุก

ธนศักดิ์ อินกล่อม
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ธุรกิจขนส่งมีหลากหลาย รับขนส่งสินค้าหลากรูปแบบ สุดแท้แต่ว่า
ผู้ประกอบการแต่ละรายมีความถนัดในการขนส่งประเภทใด 
รถบรรทุกเพือ่การพาณชิยจ์งึออกแบบโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีแข็งแรงเพือ่
ใหพ้รอ้มสำาหรบัรองรบัตวัถงัทีน่ำามาประกอบสำาหรบังานแตล่ะชนดิได้

หนึ่งในธุรกิจที่ใช้งานรถบรรทุกแบบหนักหน่วงคือธุรกิจก่อสร้าง 
เราแวะไปพูดคุยกับ คุณธนศักด์ิ อินกล่อม เจ้าของโชคศรีสุข ซึ่งให้
บริการรับเหมารับส่ง หิน ดิน ทราย ลูกรัง นอกจากนั้นยังมีรถ
วิ่งนำ้าตาล และหัวลากวิ่งตู้ด้วย

ธรุกจิเกดิไดด้ว้ยเพราะความมุง่มัน่ โอกาสทีไ่ดร้บั และความซือ่สตัย์
ในการทำางาน แม้ว่าในช่วงแรกเริ่มของการทำางานจะเต็มไปด้วย
ปัญหาและอุปสรรค แต่ด้วยทัศนคติการมองโลกเชิงบวก เป็น
ภูมิคุ้มกันสำาคัญประการหนึ่งที่ทำาให้โชคศรีสุขฝ่าฟันและเติบโต
ในท่ามกลางสมรภูมิที่ดุเดือด

คุณธนศักดิ์เล่าว่าทุนแรกเริ่มที่มีนั้นเป็นเงินที่แม่ให้มาห้าหมื่นห้าพัน
บาทเท่านั้น มิหนำาซำ้างานแรกยังโดนหลอกซำ้าอีก แต่เมื่อออกรถมา
แล้วก็มีแต่เดินหน้าลุยเท่านั้น 

กจิการในยคุแรกเริม่เสมอืนการลองผดิลองถกู ยอ้นไปตัง้แตแ่รกเริม่
มีรถหกล้อวิ่งเครื่องไฟ เปลี่ยนมาเป็นสิบล้อ (ดัมพ์) ขนวัว จนกระทั่ง
มาถงึงานดนิ ซึง่ตอ่มาไดก้ลายมาเปน็งานหลกัในการสรา้งธรุกจิของ
โชคศรีสุข

เมื่อไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค 
มุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

ความส�าเร็จย่อมไม่ไกลเกินเอื้อม



Asian Trucker I 18



 19 I Asian Trucker

คณุธนศกัดิเ์ปิดเผยว่าทีส่ามารถยนืหยดัอยูจ่นถงึ
ทุกวันนี้ต ้องขอบคุณผู ้ ใหญ่ที่มีพระคุณคือ
คุณจรัญ ผ่องใส ที่คุณธนศักด์ินับถือเสมือนเป็น
พ่อคนทีส่อง ให้โอกาส ให้งาน อบรมส่ังสอน จาก
งานที่มีรถแปดคันเติบโตเรื่อยมาจนกระทั่ง
ปัจจุบันรถในฟลีทมีอยู่เจ็ดสิบกว่าคัน แต่กระนั้น
ตลอดรายทางของการพัฒนานี้ก็มิใช่ราบเรียบ ที่
ผ่านมาช่วงเศรษฐกิจไม่ดีวงการดินไม่ดีต้องขาย
รถพ่วงออกไปร่วม 35 พ่วง เน้นงานไปที่การวิ่งตู้
กบันำา้ตาล ปลายปี 2017 ราคาวงการดนิกระเตือ้ง
ขึ้นมาจึงกลับมาเน้นหนักงานดินอีกครั้ง

สำาหรับวงการขนส่งดินคุณธนศักด์ิเล่าให้ฟังว่า
เ ร่ืองของนำ้าหนักบรรทุกท่ีภาครัฐกำาหนดน้ัน
มีผลกระทบต่อธุรกิจพอสมควร แต่การทำาให้
ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ต้องทำา เมื่ออยู่ภายใต้กฎหมาย
กต้็องยอมรบั งานขนดนิถมดนิ ถ้าแวดวงอสงัหาฯ 
ดี ธุรกิจขนดินก็จะดีตามด้วย

ในการบริหารงานนั้นคุณธนศักดิ์ เล่าว่างาน
หลงับา้นในสว่นของสำานกังาน เรือ่งบญัช ีวางบลิ 
งานเอกสาร เปน็สว่นรบัผดิชอบของภรรยา ตนเอง
ดูในส่วนของเร่ืองรถเร่ืองคนขับและการจัดการ
เรื่องขับเคลื่อนบริษัท 

“สมัยเด็กนั้นพ่อเป็นคนขับรถ ผมโตมาจากลูก
คนขับรถ เราซึมซับหลายอย่างมา พ่อเคยโดน
เถ้าแก่ว่าเร่ืองอะไรบ้างเราก็นำาประสบการณ์ตรง
นั้นมาปรับใช้บริหารลูกน้อง เรื่องกลโกงคนขับ
รถอะไรต่างๆ เราผ่านมาหมดแล้ว เราสามารถ
จัดการได้” 

ในยุคปัจ จุบันนี้การดูแลรถสะดวกขึ้นกว่า
เม่ือก่อนมาก โชคศรีสุขเองก็เฉกเช่นอีกหลาย
บริษัทในแวดวงขนส่งที่ติดตั้งในเรื่องของ GPS 
ติดตามรถ ระบบการรูดใบขับขี่ของคนขับ 
เทคโนโลยเีหลา่นีม้ปีระโยชนท์ีช่ว่ยใหง้านสะดวก
สบายขึน้ในการบรหิารรถและพนกังานขบัรถ คณุ
ธนศกัดิก์ลา่ววา่เทคโนโลยชีว่ยไดด้ ีและโชคศรสีขุ
กำาลังจะลงทุนเพิ่มเติมในเรื่องของกล้องติดรถทั้ง
ด้านหน้าและภายในรถ ซ่ึงนอกจากจะช่วยเรื่อง
การเฝ้าระวังแล้วหากเกิดอุบัติเหตุยังสามารถใช้
เป็นหลักฐานได้อีกด้วย

สำาหรับทีมคนขับรถของโชคศรีสุข คุณธนศักดิ์
กล่าวว่า ดูแลกันเหมือนพี่ น้อง เป็นเสมือน
ครอบครัวเดียวกัน ทุกวันนี้ใช้ทั้งพระเดชพระคุณ 
คนขับในทีมของโชคศรีสุขส่วนใหญ่แล้วเป็นการ
รับเข้าทำางานแบบเพื่อนต่อเพื่อน แต่ก่อนรับเข้า
ทำางานก็ต้องพูดคุย โดยตัวคุณธนศักดิ์จะเป็น
ผู้สัมภาษณ์ด้วยตัวเอง

สำาหรบัการใช้ชวีติอยูใ่นธรุกจิขนส่งท่ีเกีย่วข้องอยู่
กบัทัง้ในส่วนของแวดวงก่อสร้างและขนส่งสนิค้า 
คุณธนศักดิ์เปิดเผยว่า ตนเองเป็นกันเองกับทุกๆ 
คนทีรู่จ้กัในแวดวงนี ้ไม่เคยแบ่งแยกชนชัน้ต่อกนั 
คุณธนศักดิ์ยำ้าว่ามิตรภาพในแวดวงเดียวกัน
สำาคัญมาก เพราะรถวิ่งไปหลากหลายสถานที่ 
บางทีไปเกิดปัญหาไกลจากที่ตั้ง เพื่อนฝูงที่อยู่ใน
จดุนัน้ๆ กช่็วยกนัดแูล รถของเพือ่นฝงูมามปัีญหา
ในพื้นที่ของโชคศรีสุขทางโชคศรีสุขก็ช่วยดูแล 

ในอนาคตของตนเองน้ันมองว่า เมื่อสามารถ
สำาเร็จเรื่องผ่อนรถแล้ว อยากจะหาเวลาเขียน
หนังสือเกี่ยวเรื่องราวชีวิตของตนเองท่ีต่อสู้ฝ่าฟัน
อุปสรรคสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาจากเด็กที่ไม่มี
อะไรคนหน่ึง แล้วแจกให้ตามโรงเรียนในชนบท 
เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ

“คนเราต้องรักอาชีพตัวเอง” คุณธนศักด์ิบอก
กับ Asian Trucker หลักการท่ีใช้ในการดูแล
คนขับหาไดม้อีะไรซบัซอ้น คนขบัรถของโชคศรสีขุ
ทุกคนอยู่กันเหมือนพี่น้อง ระหว่างเจ้านายกับ
ลกูนอ้งไมม่อีะไรเปน็ความลบั ทกุคนอยูไ่ดบ้รษิทั
อยู่ได้ คนขับของโชคศรีสุขขับประจำารถแต่ละ
คัน มีหน้าท่ีในการดูแลเครื่องมือในการทำางาน 
ให้สามารถขับเคล่ือนเดินหน้าสร้างผลประโยชน์
ให้กับบริษัทและตัวของคนขับเอง “เวลาอยู่บ้าน
คุณรักบ้านไหม ปีหนึ่งคุณอยู่บ้านกี่วัน คุณขับรถ 
ปีหนึ่งคุณอยู่กับรถกี่วัน มากกว่าอยู่บ้านอีก รถก็
เหมือนบ้านของคุณ เพราะฉะนั้นคุณต้องดูแลรถ
ให้ดี” คุณธนศักด์ิพูดถึงส่ิงท่ีตัวเองพูดกับคนขับ
รถของโชคศรีสุข สำาหรับคนขับรถความผิดเล็ก
น้อยก็อาจเกิดขึ้นได้บ้าง แต่เรื่องที่ยอมกันไม่ได้
เลยคอืเรือ่งยาเสพตดิ ลกัขโมย ถา้พบมโีทษสถาน
เดียวคือ “ออก”
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มาตรฐานในการทำางาน คณุภาพของงานเป็นสิง่
สำาคัญที่ทีมงานทุกคนของโชคศรีสุขจะต้อง
ร่วมกันสร้างและรักษาไว้ โชคศรีสุขลงทุนใน
เครื่องมือสำาหรับงานดินครบถ้วน งานถมดินนั้น
มิ ใช ่มี เ พียงแค ่ รถบรรทุกดิน เท ่ านั้ น  ใน
กระบวนการยังต้องมีรถอีกหลายประเภท อาทิ 
รถตักดิน รถแทร็กเตอร์ รถนำ้า รถไม้กวาด 
“บรเิวณหน้างานของโชคศรสีขุจะต้องเรยีบร้อย” 
คุณธนศักดิ์พูดถึงการทำางานดิน เรื่องเศษดินตก
ตามรายทางจะต้องไม่มี บริเวณถนนด้านหน้า
ไซด์งานจะต้องดูแลให้สะอาด ด้วยเหตุนี้การ
ลงทุนในเรื่องเครื่องไม้เคร่ืองมือจึงไม่ใช่เฉพาะ
รถบรรทุกเ พียงอย ่าง เดียว เพื่ อให ้ งานที่
รับผิดชอบดำาเนินไปอย่างราบร่ืนเรียบร้อย การ
ลงทุนกับเครื่องมือต่างๆ จึงเป็นสิ่งจำาเป็นและ
ต้องทำา

เมื่อผลงานที่ทำาออกมาดี งานที่ได้รับมาจากการ
บอกต่อๆ กันไปของลูกค ้าจึงเกิดขึ้นอย ่าง
สมำ่าเสมอ ในการดูแลเคร่ืองไม้เคร่ืองมือนั้น
อุปกรณ์ของโชคศรีสุขเป็นของใหม่หมดเพื่อ
ตดัปัญหาเรือ่งการเสยีของเครือ่งมอื รถบรรทกุมี
แผนกทมีช่างทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญคอยดแูล 
คุณธนศักดิ์กล่าวว่าเรื่องปัญหารถเสียกลางทาง

แทบจะไม่มีเลย นอกจากเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆ
น้อยๆ บางครั้ง

สำาหรบัในเรือ่งของรถบรรทกุนัน้เลอืกใชอ้ซิซูเุพราะ
เริม่ตน้มากบัอซิซู ุทีส่ำาคญัคอืผูแ้ทนจำาหนา่ยอซิซูทุี่
เป็นคู่ค้ากันน้ันดูแลโชคศรีสุขมาอย่างดีโดยตลอด 
ทัง้ในชว่งท่ีเติบโตได้ดี ชว่งท่ีมปีญัหากใ็ห้ความชว่ย
เหลือ ซึ่งคุณธนศักด์ิกล่าวว่าตรงน้ีเป็นเรื่องสำาคัญ
มาก ในส่วนของกระบะดัมพ์ และพ่วงดัมพ์ทุกวัน
นี้ทั้งหมดของโชคศรีสุขต่อที่อู่สหะกิจ

อะไรสำาคัญท่ีสุดสำาหรับการทำาธุรกิจ “ผมถูก
ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก เราทำากิน ต้องอย่าไปสร้าง
ความเดือดร้อนให้คนอื่น รับผิดชอบต่อส่วนร่วม มี
ความซือ่สัตย”์ คุณธนศักด์ิบอกกบั Asian Trucker 
เช่นนั้น

แน่นอนว่าในแวดวงขนส่งก็เฉกเช่นสังคมๆ หน่ึง 
ย่อมมีความหลากหลาย แต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือ 
ผู้ที่กล้าจะทำาในสิ่งที่ถูกต้อง คำานึงถึงคุณภาพ
ของงานเป็นสำาคัญ มีความมุ่ งมั่นที่จะดูแล
ทั้งบริษัท พนักงาน ให้เติบโตไปด้วยกัน และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ย่อมท่ีจะได้
รับการยอมรับและประสปความสำาเร็จในเส้นทาง
ที่มุ่งไปอย่างไม่ต้องสงสัย
 

ขอขอบคุณ
- คุณธนศักดิ์ อินกล่อม

- บริษัทโชคศรีสุข
- แม่ทัพหนึ่ง
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จอมพลั งยักษ์ ใหญ่จากสตุ๊ ดการ์ด 
เยอรมัน Mercedes Benz Actros  บน
เส้นทางขนส่งสินค้าระยะไกลของ MST 
Logistics 

As ian  T rucker  มี โอกาสได้ ร่ วม
เดนิทางไปกบั Actros (2644) ของบรษิทั
ขนส่งสินค้าชั้นนำา MST Logistics ซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญในการขนส่งสินค้าสด 
(อาทิ ผักสด, ผลไม้, เนื้อสัตว์) ให้กับ
ซูเปอร์สโตร์ชั้นนำาของประเทศ ซ่ึงสินค้า
เหล่านี้ต้องการระยะเวลาในการขนส่งที่
แนน่อน ตอ้งการระบบตูเ้ยน็เปน็อปุกรณ์
ร่วมสำาหรับขนส่ง และที่สำาคัญที่สุด
คือรถหัวลากที่จะทำาหน้าที่เคลื่อนย้าย
สินค้า จากจุดผลิตไปยังจุดกระจาย
สินค้า ซึ่งต้องเป็นยานพาหนะที่สามารถ

ไว้วางใจได้บนเส้นทางระยะไกล ท่ีต้อง
ทำางาน Up Time ทุกวนั โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในช่วงเทศกาลความต้องการสินค้ามี
มาก นั่นจึงเป็นเหตุผลหลักประการหนึ่ง
ที่ MST Logistics มอบความไว้วางใจ
กับ Mercedes Benz Actros บนเส้น
ทางขนส่งทางไกลของบริษัท จากเหนือ
สุดไปอีสานจนจรดภาคใต้ตอนล่าง 

สิ่งที่โดดเด่นของ Actros ประการหนึ่ง
คือ ขีดความสามารถในการวิ่งระยะทาง
ไกล เครื่องยนต์สามารถรองรับการใช้
งานที่หนักหน่วงได้เป็นอย่างดี ระยะเข้า
รบับรกิารทีย่าว ทำาใหเ้จา้ของรถสามารถ
วางแผนในการขนสง่ไดห้ลากหลาย โดย
รถมช่ีวงเวลาในการ Up Time ทีย่าวนาน
กว่า เครื่องยนต์และช่วงล่างสามารถ

รองรบัเส้นทางท่ีหลากรปูแบบโดยเฉพาะ
กับเส้นทางภูเขา

เส้นทางขนส่งของ Mercedes Benz 
Actros ของ MST Logistics ถือได้ว่า
เป็นเส้นทางท่ีมีระยะไกล อีกท้ังสภาพ
เสน้ทางมคีวามหลากหลาย มทีัง้ทางราบ 
ภูเขา เนินชัน Actros ทุกคันในฟลีทต้อง
วิง่เสน้ทาง กรงุเทพฯ ไปรบัสนิคา้ทีอ่ำาเภอ
อมกอ๋ย อำาเภอแมเ่หาะ จงัหวดัเชยีงใหม่
ไปส่งยังปลายทาง ขอนแก่น ปลายทาง
สุราษฎร์ธานี สลับสับเปล่ียนหมุนเวียน
ตามแต่รอบของผลผลิตและคำาส่ังสินค้า
ของแต่ละจุด ที่สำาคัญวิ่งรับส่งสินค้าใน
เส้นทางเหล่านี้ทุกวันไม่มีวันหยุด

คงไมใ่ชเ่รือ่งนา่แปลกใจเลยเมือ่คณุกมล 

สารคดี
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คนขับประจำารถ Actros หมายเลข 
M19 ของ MST Logistics จะบอก
กับเราว่า สามเดือนนิดๆ Actros ที่
ขับก็ว่ิงไปเป็นระยะทางหนึ่งแสนกว่า
กิโลเมตรแล้ว

เราออกจากสำานักงานใหญ่ของ MST 
ราวเกือบห้าโมงเย็น Actros คันนี้
มีพนักงานประจำารถสองคนสลับ
กันขับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
รถติดตั้ง GPS และระบบป้องกัน
การหลับในของ Gradian เพิ่มเติม
เพื่อเฝ้าระวังคนขับรถ ป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุ นับได้ว่าเป็นการลงทุน
เพื่อดูแลทั้งรถ สินค้า คนขับ และผู้
ร่วมใช้ถนนด้วย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
MST Logistics ให้ความสำาคัญกับ

ทุกกระบวนการในการขนส่งสินค้า
อย่างแท้จริง นอกจากให้สินค้าถึง
ปลายทางอย่างตรงเวลามีคุณภาพ 
ความปลอดภัยบนท้องถนนก็เป็นส่ิง
สำาคัญที่ไม่อาจมองข้าม

เมื่อพูดถึงความปลอดภัยนั่นเป็นสิ่งที่ 
Mercedes Benz Actros ถูกสร้างมา
ให้เป็นเช่นน้ัน เทคโนโลยีหลายอย่าง
ที่ถูกบรรจุไว้ใน Actros นอกจากเรื่อง
ของพละกำาลังเครื่องยนต์ท่ีสามารถ
ตอบสนองทุกสภาพถนน ทุกรูปแบบ
การขบัขี ่การบรรทกุได้เป็นอย่างดแีล้ว 
เทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัยก็ถูก
จัดมาเต็มเช่นเดียวกัน อาทิ ระบบ
เบรกอัจฉะริยะ Telligent ช่วยลด
ระยะเบรก ฟังก์ชั่น Hillholder ช่วย

ใ ห ้ ก า ร อ อ ก ล ด บ น เ นิ น ชั น เ ป ็ น
เรื่องง่ายและปลอดภัย ระบบช่วงล่าง
การเกาะถนนท่ียอดเย่ียม มีระบบ
ป้องกันการล่ืน (ซึ่งเหมาะสำาหรับ
เส้นทางขนส่งที ่MST ใช้อยูบ่นทางขึน้
ลงเขาท้ังช่วงจากเถิน ล้ี ไปจนถึง
แม ่ เหาะ  รวม ท้ังในช ่ วง เขาค ้อ 
นำ้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์) ที่แม้แต่
คุณกมลพนักงานขับประจำา Actros 
ยังพูดถึงเป็นเรื่องแรกเมื่อเราถามถึง
ความประทับได้จาก Actros คันที่ขับ
ประจำานี้

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ขั บ ร ถ ก ว่ า ยี่ สิ บ ปี
ของคนขับมือท่ีหน่ึงประจำารถคันนี้
ย่อมผ่านรถมาหลายยี่ห้อ แต่กับ 
Mercedes Benz นี่ถือเป็นครั้งแรก 

Mercedes Benz

บนเส้นทางขนส่งสินค้าระยะไกล 

ของ MST Logistics
จากเหนือ อีสาน จรดใต้

Actros
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สามเดือนที่ผ่านมาถือได้ว่าเร่ิมปรับ
ตัวเข้ากับรถได้แล้ว คนขับรถคนที่
สองประจำารถคันนี้ที่ทำาหน้าที่สลับ
สับเปลี่ยนกันเป็นสุภาพสตรี  คือ 
คณุรมลวรรณ ภรรยาของคณุกมลเอง 
เธอบอกว่าก่อนมาขับ Benz เธอขับ
รถหัวลากของญี่ปุ่น พอมาขับ Benz 
แน่นอนว่าย่อมดีกว่าเดิมมาก สิ่งที่
เธอประทับใจ คือรถสามารถควบคุม
ได้ง่าย ที่นั่งคนขับสะดวกสบายมาก 
มุมมองเมื่อนั่ งอยู่หลังพวงมาลัย
ดีเยี่ยม สามารถตรวจสอบสภาพ
เบื้องหน้าและรอบข้างได้ดีมาก ใน
สว่นนีแ้มแ้ตเ่ราซ่ึงนัง่ในสว่นของทีน่ัง่
ขา้งคนขบัเองกย็งัรูส้กึเชน่นัน้ กระจก
ด้านหน้านั้นออกแบบมาอย่างดี การ
วางตำาแหน่งกระจกมองข้างคำานึง
ถึงมุมมองของใผู้ขับขี่เป็นสำาคัญ ใน
การควบคมุรถ สามารถตรวจสอบจดุ
สำาคัญๆ รอบตัวรถได้ครบถ้วน

รถวิ่งไปด้วยความเร็วสมำ่าเสมอใน
ช่วงกลางคนื ช่วงต้นทางเป็นทางราบ
เป็นหน้าทีข่องคณุรมลวรรณ พอครบ
ชั่วโมงทำางานก็เปลี่ยนเป็นรอบของ
คุณกมล ซึ่งเป็นช่วงเส้นทางขึ้นเขา
จากเถนิพอด ีต้องใช้ประสบการณ์ใน
การขับขี่ ทั้งหมดนี้เป็นการวางแผน

การเดินทางไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อ
ให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ “การขนส ่ง
สินค้าสดน้ันเรื่องเวลาเป็นส่ิงสำาคัญ 
ต ้องวางแผนการเดินทางให ้ดี ” 
คุณกมลกล่าวกับเรา

การกำาหนดเวลาให้ถึงเถินในช่วง
เลยเที่ยงคืนไปแล้วนั้น เพื่อให้การ
เดินทางมีความสะดวกปลอดภัย 
เพราะถนนขึ้นเขาไม่กว้างมากและ
คดเคี้ยว รถที่ลากตู้คอนเทนเนอร์
มาด้วยต้องใช้พื้นที่บนถนน หลัง
เที่ยงคืนไปแล้วถนนช่วงน้ีมีรถใช้
ร่วมน้อยมาก เราสัมผัสได้ถึงกำาลัง
เคร่ืองยนต์ที่สามารถต่อกรกับทาง
ชนัไดอ้ยา่งสบายๆ รวมไปถงึเรือ่งการ
ทรงตวัทีต่อ้งบอกวา่นา่ประทบัใจ คนั
ที่เรานั่งมาแม้ช่วงล่างจะเป็นแหนบ
แต่ก็นุ่มนวลมาก

หลังจากจอดพักหน่ึงครั้ งในช่วง
ประมาณตีสาม เกือบหกโมงเช้าเรา
ออกเดินทางอีกครั้ง ช่วงสายเมื่อถึง
อำาเภอฮอด จอดพักอีกครั้งหน่ึงเพื่อ
รับประทานมื้อเช้า ก่อนเดินทางใน
ช่วงสุดท้ายไปยังจุดรับสินค้าที่เขต
อำาเภออมก๋อย ฝนลงเม็ดปรอยๆ ไป

ตลอดทางอากาศเย็นสบาย  Actros 
วิ่งไปข้างหน้าอย่างนิ่มนวลราบรื่น
แม้จะต้องขึ้นเนินและหักซ้ายขวาไป
ตามทางคดโค้ง มีหลายช่วงที่สภาพ
พื้นถนนไม่ราบเรียบ แต่เราแทบจะ
ไม่รู้สึกสะเทือนมากเมื่อรถหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ท่ีจะต้องผ่านอุปสรรคบนพื้นผิว
ถนนเฉกเช่นนั้นไป

17 ชั่วโมงโดยประมาณท่ีเราน่ัง
ในห้องโดยสารของ Actros เป็น
อะไรท่ีน่าประทับใจ การทรงตัว
ความมั่นคงเป็นความโดดเด่นท่ี
สมัผสัไดอ้ยา่งทีค่ณุกมลผูข้บัขีป่ระจำา 
Actros คันน้ีของ MST Logistics 
บอกกับเรา ระยะทางที่ไกลความ
สะดวกสบายในห้องโดยสารเป็น
สิ่งจำาเป็น ซึ่ง Mercedes Benz 
Actros ออกแบบการใช้งานมาอย่าง
ดี เบาะนั่งคนขับของ Actros มีระบบ
ถุงลมช่วยให้คนขับไม่เหนื่อยล้ากับ
การเดินทาง ที่นอนด้านหลังกว้าง
ขวาง ทัศนวิสัยของห้องโดยสาร
สามารถตรวจการท้องถนนได้อย่าง
ดี เยี่ ยม ห้องโดยสารแห่งนี้ เป็น
เสมือนบ้านอีกหลังของคนขับรถ จะ
ว่าไปแล้วเขาน่าจะอยู่กับรถมากกว่า
บ้านเสียอีก 
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เหนอื อสีาน จรดใต ้คอืบทบาทและภาระหนา้ทีข่อง 
Actros จำานวนเก้าคันในฟลีทของ MST Logistics 
การเลือกแบรนด์ Mercedes Benz เพราะมั่นใจใน
มาตรฐานแบรนดจ์ากเยอรมนั “ระยะทางพสิจูนม์า้” 
เราอาจกล่าวเช่นน้ันกับ Actros ได้อย่างไม่ติดขัด 
การการันตีคุณภาพของเครื่องยนต์ที่ทนทานซ่ึงได้
รับการพิสูจน์แล้วจากผู้ใช้ Actros ทั่วโลกถึงความ
สมบุกสมบันทนทาน  

เราแยกกับรถที่อมก๋อย หลังจากขึ้นสินค้าในช่วงคำ่า
เรยีบร้อย การเดินทางยาวจะเริม่อกีครัง้ จากอมก๋อย
ลงเขา วิง่ไปสโุขทยั พษิณโุลก เพชรบรูณ์ ปลายทาง
ทีข่อนแก่น จากนัน้เชค็งานกบัทางกรงุเทพฯ มุง่หน้า
กลบัขึน้เหนอือกีครัง้รบัสนิค้า ปลายทางอาจจะเป็น
ลำาลกูกา หรอืสรุาษฎร์ธาน ีสลบัสบัเปลีย่นหมนุเวยีน
เช่นนี้ตลอดระยะเวลา 365 วันในหนึ่งปีโดยไม่มีวัน
หยุด นี่คือภารกิจฝูง Actros ของ MST Logistics 
นบัเป็นภารกจิที ่Mercedes Benz Actros สามารถ
รับมือได้อย่างสบายๆ

ขอขอบคุณ
บริษัท MST Logistics

เอเซีย ทรัค
Mercedes Benz (Thailand)
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อย่างรวดเร็วคร่ึงปีแรกได้พ้นผ่านไปแล้ว มีหลายเรื่องเกิดขึ้นในทุกๆ 
แวดวง สำาหรบัแวดวงรถบรรทกุเพือ่การพาณชิยก์เ็ชน่เดยีวกนั Asian 
Trucker เข้าร่วมงานที่สแกนเนีย ประเทศไทย จัดขึ้นที่สนามทดสอบ
และฝึกอบรมการขับขี่รถบรรทุกแห่งใหม่ของสถาบัน ID Driver ที่
จังหวัดสระบุรี

งานนี้นอกจากจะจัดข้ึนเพื่อให้ส่ือมวลชนได้มีโอกาสทดสอบขับ
รถหัวลากของ Scania ในรุ่น PGR ที่ทำาตลาดอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะ
เป็นการทำาตลาดเป็นปีสุดท้ายก่อนที่ปีหน้าจะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่สู่
ตลาดประเทศไทย นอกจากนั้นผู้บริหารสแกนเนีย ประเทศไทย ยัง
เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ร่วมพูดคุยซักถาม

หลังจากพบกันคร้ังล่าสุดเม่ือต้นปี 2018 ผ่านพ้นมาเกือบหกเดือน
เตม็ Scania ประเทศไทยสามารถทำายอดการขายรถบรรทกุไปได ้220 
คนั ซึง่ยงัคงมอีตัราการเตบิโตทีด่ ีแนน่อนวา่สแกนเนยีมุง่หวงัทีจ่ะให้
ทิศทางการเติบโตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

มุ่งมั่นสร้างความยั่งยืน
ในการด�าเนินธุรกิจให้กับลูกค้า 

ผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

Scania Thailand

รายงานพิเศษ
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ทุกการทำางานของ Scania 
คือ Work Smart เพ่ือสรา้ง

ความเติบโตอย่างยั่งยืน
ให้กับธุรกิจของลูกค้า
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ด้วยเหตุนี้รูปแบบในการทำาการตลาดของสแกนเนีย จึง
มุง่สรา้งความยัง่ยนืในธรุกจิใหก้บัลกูคา้ควบคูไ่ปดว้ย นัน่
คอืการเป็นผูส้นบัสนนุลกูคา้ใหม้ขีดีความสามารถในการ
ดำาเนินธุรกิจผ่านสินค้าและบริการของสแกนเนีย

ผู้บริหารของสแกนเนีย ประเทศไทย ทั้งคุณสเตฟาน 
ดอร์สกี และคุณภูริวัทน์ รักอินทร์ กล่าวอยู่ เสอว่า
สแกนเนีย มุ่งหวังที่จะทำาให้ลูกค้ามีกำาไรอย่างยั่งยืน 
หนึ่งในการสนับสนุนนี้คือการที่สแกนเนีย รับเป็นผู้
ดูแลบริการรถให้ ซึ่งเป็นความถนัดของสแกนเนีย โดย
ลูกค้าจะได้มีสมาธิไปที่การดำาเนินการทางด้านธุรกิจได้
อย่างเต็มที่ ผ่านโปรแกรมสัญญาซ่อมบำารุง ซ่ึงนับเป็น
โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพของสแกนเนีย ทำาให้ที่ผ่าน
มาลูกค้าของ Scania มีการขยายอายุสัญญาณจาก
สองปเีพิม่เปน็หา้ป ีซึง่เปน็สญัญานทีด่สีำาหรบัสแกนเนยี 
แสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้รับผลกำาไรจากการดำาเนินการ
ผ่านโปรแกรมนี้

ต ล อ ด  3 0  ปี ที่ ผ่ า น ม า ส แ ก น เ นี ย ดำ า เ นิ น ธุ ร กิ จ
ในประเทศไทยด้วยสินค้าและบริการที่ มีคุณภาพ
สแกนเนียแสดงออกอย่างจริงจังเสมอมาว่า มีความ
ต้องการให้ลูกค้าของสแกนเนีย สามารถเติบโตใน

ธุรกิจได้ ผ่านการดำาเนินการทางด้านการตลาดของ
สแกนเนีย กับลูกค้าในหลากหลายมิติ ในปีหน้า (2019) 
โรงงานท่ีมีความทันสมัยของสแกนเนียในประเทศไทย
จะเปิดดำาเนินการ ซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตและประกอบ
รถบรรทกุนอกประเทศสวเีดนแหง่ทีส่องของโลก โรงงาน
ในรูปแบบน้ีของสแกนเนีย มีเพียงสามประเทศใน
โลกคือ สวีเดน บราซิล และไทยเป็นประเทศล่าสุด 
(เป้าหมายหลักของโรงงานในประเทศไทยคือเพื่อ
สนับสนุนตลาดในประเทศไทย และบางส่วนเป็นการ
ส่งออกตลาดในภูมิภาคเอเชีย) เป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับลูกได้อย่างเต็มท่ีว่าสแกนเนีย ให้ความ
สำาคัญกับตลาดประเทศไทย

หนึง่ในกจิกรรมทสแกนเนยี ทำาอยา่งตอ่เนือ่งเสมอมาให้
กบัลกูคา้ คอืการรว่มเปน็สว่นหนึง่ในการพฒันาศกัยภาพ
ของคนขับรถให้กับลูกค้า เพราะสแกนเนีย มองเห็นว่า
คนขับรถคือทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท นอกจากจะ
ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนแล้ว ยังช่วยใน
เรือ่งของการขบัประหยดัพลงังาน ขบัรถอยา่งถกูตอ้งและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมต่างๆ ที่ได้จัดทำาขึ้นนั้นล้วน
มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าและสังคมโดยส่วนรวม

สเตฟาน ดอร์สกี 
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คุณภูริวัทน์ กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวนี้ว่า “สแกนเนีย
ตอ้งการมสีว่นรว่มในการสง่เสรมิความปลอดภยับนทอ้ง
ถนนในประเทศไทย เพราะคนขับรถเป็นปัจจัยสำาคัญใน
การปรับปรุงท้ังเร่ืองการใช้เช้ือเพลิงอย่างประหยัดและ
ความปลอดภัยบนท้องถนน จึงได้จัดโปรแกรมฝึกอบรม
การขับขี่ขั้นสูง (Advance Driver Program) จำานวน 
8 คนในประเภทรถบรรทุก และจำานวน 8 คนในประเภท
รถโดยสาร สำาหรบับรษิทัทีป่ระสบความสำาเรจ็ในกจิกรรม 
Scania Driver Competition ของปีที่แล้ว” โปรแกรม
นี้จัดขึ้นสนามฝึกอบรม ID Driver ที่สระบุรี คนขับรถ
เมื่อผ่านการฝึกอบรมในโปรแกรมการเรียนรู้การขับขี่
ชั้นสูงแบบเข้มข้นนี้แล้ว สามารถกลับไปเป็นผู้ฝึกสอน
คนขับรถของบริษัทตนเองได้ เพื่อเป็นส่วนสำาคัญใน
การพัฒนาองค์กรต่อไป กิจกรรมเฉกเช่นนี้ที่สแกนเนีย 
สรา้งสรรคข์ึน้ ยอ่มมุง่หวงัทีจ่ะช่วยสนบัสนนุสง่เสรมิและ
เพิ่มขีดความสามารถให้กับทรัพยากรบุคคลของลูกค้า
เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามแนวความคดิของสแกนเนยี ทีต่อ้งการ
ให้ลูกค้านั้นเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเอง

Test Drive
ปหีนา้ (2019) สแกนเนยีจะเปดิตวัรถบรรทกุรุน่ใหมข่อง 
Scania สำาหรับตลาดประเทศไทยในรหัส NTG (New 

Truck Generation) และในปีนี้จะเป็นการทำาตลาดปี
สดุทา้ยของบรรดารหสัรุน่ PGR เราจงึมโีอกาสไดท้ดสอบ
โมเดลปัจจุบัน เพื่อซึมซับความรู้สึกของรุ่นปัจจุบันไว้
สำาหรับเป็นข้อมูลเทียบเคียงกับรุ่นใหม่ในปีหน้า

ด้วยกรอบเวลาที่สั้น รถหัวลากสามคันที่นำามาให้บรรดา
ส่ือมวลชนได้ทดสอบมีความแตกต่างกันในรายละเอียด
ของเครือ่งยนต์ หัวเกง๋ ระบบชว่งล่าง แต่ละคนได้ลองใน
โมเดลที่แตกต่างกันไป รวมไปถึงการบรรทุกสิ่งของ
ที่ต่างกันไว้ที่เทรลเลอร์แต่ละคัน

คัน ท่ี  As ian Trucker  ไ ด้มี โอกาสทดสอบเป็น
รุ่ น ฟู ล อ อ ฟ ชั่ น ร ะ บ บ ช่ ว ง ล่ า ง เ ป็ น ถุ ง ล ม  ก่ อ น
ทำ า ก า ร ท ด ส อ บ ที ม ค รู ฝึ ก ขั บ ขี่ ร ถ บ ร ร ทุ ก จ า ก
สแกนเนีย ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวรถให้ทุกคนฟัง 
โดยเฉพาะระบบเกียร์ออพติคลูส (Opticruise) ท่ีเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นของ Scania มีรูปแบบการใช้งาน
ง่าย ไม่หน่วง ไม่สะดุด สามารถส่งกำาลังโดยตรงไปถึง
เครื่องยนต์ ทำาให้การเปลี่ยนเกียร์ง่ายและราบรื่น 

เราปีนข้ึนไปบนหัวเก๋งน่ังลงบนท่ีน่ังคนขับ จัดการปรับ
เบาะที่นั่ง พวงมาลัย กระจกมองข้าง เมื่อทุกอย่าง

ตลอด 30 ปีท่ีผ่านมา 
Scania ดำาเนินธุรกิจ
ในประเทศไทย ด้วย
สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ Scania 
แสดงออกอย่างจริงจัง
เสมอมาว่า มีความ
ต้องการให้ลูกค้าของ 
Scania สามารถ
เติบโตในธุรกิจได้อย่าง
ยั่งยืน
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เรียบร้อยเข้าเกียร์เหยียบคันเร่ง รถออกตัวไปอย่าง
นุ่มนวล พูดกันอย่างตรงไปตรงมา การได้ทดลองสั้นๆ 
เพียงสี่รอบสนาม เราคงไม่สามารถบอกอะไรได้ลึกซึ้ง 
และทีส่ำาคญัรุน่นีอ้ยูใ่นตลาดมานานจนผูใ้ช้ทกุรายทีเ่ปน็
ลูกค้าของสแกนเนียรู้ดีว่ามันยอดเยี่ยมแค่ไหน

แต่สิ่งที่เราการันตีได้ในฐานะคนนั่งหลังพวงมาลัยที่มิใช่
คนขับรถบรรทุกมืออาชีพ คือสแกนเนีย ใช้งานง่าย ไม่มี
ความยุ่งยากซับซ้อน โดยเฉพาะระบบกียร์ เครื่องยนต์มี
พละกำาลังขีดความสามารถที่ไว้วางใจได้และประหยัด
เชื้อเพลิงหากขับขี่อย่างถูกต้อง (ด้วยเหตุนี้จึงมีความ
จำาเป็นอย่างยิ่งที่คนขับควรจะต้องได้รับการอบรม
ขัน้พืน้ฐานเกีย่วกบัการใช้งานของรถอย่างถกูวธิ)ี ในบาง
ช่วงขณะของการขบัขี ่ความเงยีบของห้องโดยสาร ความ
ง่ายในการบงัคบัควบคมุพวงมาลยัและรถ ทำาให้เราแทบ
จะไม่รู้สึกเลยว่ากำาลังขับขี่เจ้ายักษ์ใหญ่ที่แบกนำ้าหนัก
หลายสบิตนัอยูด้่านหลงั เพยีงเท่านีก้ก็ระตุน้ให้เราอยาก
จะสัมผัสกับรถบรรทุกสแกนเนียรุ่นใหม่ NTG ที่จะเปิด
ตลาดประเทศไทยในปีหน้าอย่างยิ่ง

สิ่งที่สแกนเนีย คำานึงถึงเสมอมาคือการนึกถึงลูกค้า
เป็นอันดับแรก สแกนเนียมีความเชื่อมั่นว่ารถของ
สแกนเนีย เป็นรถที่ดีทั้งคุณภาพของเคร่ืองยนต์ ความ
ทนทาน ปลอดภยั และประหยดัพลงังาน ดว้ยเหตนุีส้ิ่งที ่
สแกนเนีย สร้างสรรค์ให้ลูกค้าคือ การเลือกรถให้เหมาะ
กับการใช้งานของลูกค้า มีการให้ความรู้ควบคู่ไปกับฝึก
อบรมให้กับพนักงานขับรถของลูกค้า มีโปรแกรมดูแล
ซอ่มบำารงุทีห่ลากหลายยดืหยุน่ในกบัลกูคา้ ทัง้หมดนีค้อื
การช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าของสแกนเนีย สามารถเดิน
หน้าในกิจการของตัวเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพผ่าน
เครื่องมือซึ่งคือสินค้าและบริการของสแกนเนีย

ปีหน้า (2019) น่าจะเป็นปีทสแกนเนีย มีสีสันมาก
ที่สุดอีกปีหนึ่ง เติบโต แข็งแกร่ง และย่ังยืน อย่างท่ี
สแกนเนีย กล่าว ด้วยรูปแบบการทำาการตลาดและ
สนิคา้ทีม่คีณุภาพ เราเชือ่วา่คงไมใ่ชเ่รือ่งยาก แตค่งเปน็
เรื่องที่ท้าทายสำาหรับทีมงานของสแกนเนีย ประเทศไทย 
ในท่ามกลางการแข่งขันในตลาดรถบรรทุกเพื่อการ
พาณิชย์ สำาหรับสแกนเนีย คงเป็นเช่นที่คุณสเตฟาน 
ดอรส์ก ีเคยกลา่วไวว้า่ ทมีงานของสแกนเนยี ไมม่คีวาม
กดดนัในการทำางาน ทกุคนมคีวามสขุกบัการทำางานและ
ทุกการทำางานของ Scania คือ Work Smart
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ระบบเกียร์ออพติคลูส 
(Opticruise) เอกลักษณ์
โดดเด่นของ Scania มี
รูปแบบการใช้งานง่าย ไม่
หน่วง ไม่สะดุด สามารถ
ส่งก�าลังโดยตรงไปถึง
เครื่องยนต์ ท�า ใ ห้การ
เปลีย่นเกยีรง์า่ยและราบรืน่ 
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ในแวดวงรถบรรทุก เราไม่ได้ติดตามเพยีงแต่เฉพาะเรื่องราวของผู้ผลิตรถ และ
เรื่องราวของผู้ใช้งานในแวดวงธุรกิจขนส่งเท่านั้น 

เพราะรถบรรทุกเม่ือถูกผลิตขึ้นส่งออกจากโรงงานผู้ผลิตสู่มือผู้นำาไป
ใช้งาน รูปแบบลักษณะการใช้งานนั้นปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ซึ่งล้วนทำาให้รูปลักษณะที่ถูกต่อเติมลงไปบนแชสซีย์ของรถบรรทุก
แตกต่างกันออกไป และแม้ว่าเกือบท้ังหมดจะมีความเหมือนคล้ายคลึงกัน
เป็นส่วนมาก แต่ทว่าในปริมาณรถบรรทุกจำานวนมากที่แตกต่างไปจาก
รถบรรทุกทั่วไปก็มี

Asian Trucker เดินทางมายังขอนแก่นเมืองเศรษฐกิจที่สำาคัญเมืองหนึ่งของ
ภาคอีสาน เพื่อพบกับรถบรรทุกที่ถูกปรับโฉมให้กลายเป็นศูนย์รับบริจาคเลือด
เคลื่อนที่

เจา้ของรถคนันีค้อืศนูยค์ลงัเลอืดกลางโรงพยาบาลขอนแกน่ ซึง่ไดร้บับรจิาครถ
คนันีจ้ากกองทนุเฉลยีวอยูว่ทิยานสุรณ ์เพือ่ใหท้างศนูยค์ลงัเลอืดสามารถใชร้ถ
ออกปฏบิตักิารรบับรจิาคเลอืดภายนอกสถานทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ แตเ่ดมิ
ทางศนูยม์รีถอยูห่นึง่คนั ใช้งานมานานรว่มยีส่บิป ีและในปจัจบุนักย็งัคงใชง้าน
ร่วมอยู่กับคันใหม่คันนี้

รถรับบริจาคเลือดคันใหม่นี้ใช้รถบรรทุกสิบล้อของ UD มาปรับสภาพให้เป็น
ห้องรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่ มีอุปกรณ์ในการทำางานครบครัน นอกจากจะใช้
งานบนตัวรถแล้ว ด้านข้างทั้งสองด้านยังสามารถกางออกมาเป็นเต็นท์ติดแอร์ 
เพิม่เตมิพืน้ทีบ่รจิาคไดอ้กีดว้ย นบัเปน็รถบรรทกุทีม่คีวามทนัสมยั ครบครนั และ
มีความหมายพิเศษอย่างยิ่งกับชีวิตมนุษย์

เรามีโอกาสได้สนทนากับ ทนพญ.สมปอง จินาทองไทย ผู้อำานวยการศูนย์
คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น รถรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่คันนี้กองทุน
เฉลยีวอยูว่ทิยานสุรณ ์มอบใหก้บัทางศนูยค์ลงัเลอืดกลางโรงพยาบาลขอนแกน่ 
ด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยส่งเสริมให้การทำางานของศูนย์คลังเลือดกลางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องด้วยรถคันเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันใช้งานมานาน

Spacial Truck
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Give Blood
Give Life



ขอขอบคุณ
ศูนย์คลังเลือดกลาง
โรงพยาบาลขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ประจำารถรับบริจาคเลือดทุกท่าน
Gobal House

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์์
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แล้ว อีกทั้งในปัจจุบันความต้องการ
เลอืดเพือ่ใชใ้นการชว่ยเหลอืผูป้ว่ยใน
โรงพยาบาลมสีงู การตัง้รบับรจิาคแต่
เฉพาะทีศ่นูยค์ลงัเลอืดนัน้ไมเ่พยีงพอ
ต่อความต้องการ การนำารถออกไป
อำานวยความสะดวกให้กับประชาชน 
บริ ษัทห้างร้านต่างๆ ถึงสถานที่
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถเพิ่ม
ปริมาณเลือดสำารองเข้าสู่คลังได้  
ด้วยเพราะมีประชาชนจำานวนมากที่
ไม่สะดวกเดินทางเข้าไปยังที่ศูนย์ฯ

กว่าจะดำาเนินการประกอบส่วนของ
ห้องรับบริจาคเลือดที่ เต็มไปด้วย
อุปกรณ์ต่างๆ ลงบนแชสซีย์ของ UD 
Quester สำาเร็จ ต้องผ่านการพูคคุย
ประสานงานระหว่างผู้ใช้งาน ผู้สร้าง 
และผู้มอบทุนอยู่หลายรอบ เพื่อให้
รถออกมามลีกัษณะเปน็ไปตามความ
ต้องการของทางศูนย์คลังเลือดกลาง 
โรงพยาบาลขอนแก่นมากที่สุด

เราไปยังจุดหมายท่ีนัดกันคือที่หน้า
หา้งจำาหนา่ยอปุกรณเ์ครือ่งมอืสำาหรบั
การก่อสร้างตกแต่งบ้าน บริษัท 
Gobal House สถานที่แต่ละแห่งที่
รถบริจาคเลือดออกไปรับบริการนั้น
ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อต้อง
ทราบจำานวนผู้บริจาคเบื้องต้น อันจะ
เกี่ยวข้องกับการเตรียมการ เพราะใน
การรับบริจาคเลือดนั้นต้องมีอุปกรณ์
หลายอย่างซึ่งล้วนแต่มีความจำาเป็น
และสำาคัญ 

จากการพูดคุยทราบว่าสถานการณ์
ของปริมาณเลือดสำารองนั้นไม่ได้อยู่
ในเกณฑ์สูงมาก ในแต่ละวันมีความ

ต้องการใช้ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ
อย่างที่ทราบกันในช่วงเทศกาลซึ่ง
มีเรื่องของอุบัติเหตุสูง ด้วยเหตุน้ีรถ
รับบริจาคเลือดเคลื่อนที่จึงนับเป็น
เคร่ืองมือสำาคัญสำาหรับศูนย์เลือดฯ 
ในการเพิ่มเติมปริมาณเลือดสำารอง
เข้าคลัง

รถบรรทุกคันนี้ถูกเพิ่มเติมอุปกรณ์
สำาคัญเข้าไปหลายอย่าง เพื่อให้
มี ส ภ า พ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร เ ป็ น
ห้ อ ง รั บ บ ริ จ า ค เ ลื อ ด เ ค ล่ื อ น ท่ี
ได้ ระบบช่วงล่างเป็นถุงลม ติดต้ัง
ขาไฮดรอลิกเพื่อทำาให้ เกิดความ
มั่นคงขณะรถจอดเปิดให้บริการ 
ท า ง เ ข้ า อ อ ก อ ยู่ ด้ า น ห ลั ง  เ ปิ ด
ประตูบานใหญ่ออกมาเลื่อนบันได
เหล็กลงมา สามารถเดินขึ้นลงได้
โดยสะดวก (รถคันนี้ต่อตัวถังโดย
บริษัท เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) ที่มี
ความเช่ียวชาญทางดา้นนีโ้ดยเฉพาะ) 
ด้านในตัวรถติด ต้ัง เ ตียงบริจาค
โลหิตจำานวนแปดเตียง พร้อมด้วย
เครื่องมือทางการแพทย์ ส่วนด้านใน
สุดเป็นห้องสำาหรับพักด่ืมเครื่องด่ืม
หลังบริจาคโลหิต มูลค่ารวมของรถ
คันนี้อยู่ที่สิบสี่ล้านบาท

ด้านนอกตัวรถเป็นไอเดียของกองทุน
เฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ท่ีต้องการให้
เป็นรูปการ์ตูนสีสันสดใสที่เกี่ยวข้อง
กับประชาชน เชิญชวนให้ผู้คนร่วม
บริจาคเลือดเพื่อร่วมกันทำาบุญ เมื่อ
มองดูจากภายนอกแล้วให้ความรู้สึก
ว่ารถรับบริจาคเลือดคันน้ีอบอุ่นและ
เชิญชวนให้มาทำาความรู้จัก

เราคุยกับเจ้าหน้าท่ีประจำารถหลาย
คน ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่าหน้าตาของรถมีส่วนช่วยให้ผู้คน
สนใจเขา้รว่มในกจิกรรมบรจิาคเลอืด
เพิ่มมากขึ้น 

นอกจากหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่
เทคนิคแล้ว บุคคลสำาคัญอีกคนหน่ึง
คือพนักงานขับรถคันน้ี คุณเทพศักด์ิ 
จันทะโฮม นอกจากทำาหน้าท่ีขับรถ
แล้วยังต้องทำาหน้าที่ในดูแลทั้งเรื่อง
ความเรียบร้อย ความสะอาด จัดการ
กับอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องของรถ เพื่อให้
รถสามารถปฏิบัติการนอกสถานท่ี
ในแต่ละครั้งที่ออกจากที่ตั้งได้อย่าง
ปลอดภัย คุณเทพศักด์ิ บอกว่าต้อง
ขับด้วยความระมัดระวังเวลาออก
ปฎิบัติงาน นอกจากมีเจ ้าหน้าท่ี
น่ังมาด้วยแล้ว อปุกรณ์ต่างๆ บนรถก็
มี ร า ค า แ พ ง แ ล ะ มี ค ว า ม สำ า คั ญ 
นอกจากเครื่องมือแพทย์ ยังมีเค่ือง
ป่ันไฟเคลือ่นทีส่องเครือ่งเป็นอปุกรณ์
ประจำารถที่ขาดไม่ได้ เพราะรถคันนี้
ต ้องใช้กำาลังไฟสูง และต้องจ่าย
กระแสไฟได้อย่างสมำ่าเสมอให้กับ
เครื่องมือต่างๆ

ทุกวันน้ีรถบรรทุกขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ ถูกนำามา
ดัดแปลงใช้ในกิจการท่ีหลากหลาย 
นอกเหนอืไปจากงานขนสง่ตา่งๆ เฉก
เช่นเรื่องราวของ UD Quester คัน
น้ีท่ีเราแวะไปสัมผัสมา ท่ีได้รับมอบ
หมายในภาระกิจที่มีความสำาคัญ
และมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์เป็น
อย่างมาก
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คุณ Tang Kai Kwong Branch Manager 

ทีมพนักงานขับรถของ คริสตัล เน็ตเวิร์ค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

พร้อม Scania P410
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ครสิตัล เน็ตเวิรค์ 
โลจิสติกส์
(ประเทศไทย)

ผู้เช่ียวชาญการขนส่ง
ข้ามประเทศระยะไกล
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ส่วนหนึ่งของทีมคนขับรถ และ Scania P410 Full Option พร้อมระบบช่วงล่างแบบถุงลม
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รถหัวลากสแกนเนียของคริสตัล 
เน็ตเวิร์ค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 
จอดให้บันทึกภาพ ก่อนที่จะออกไป
วิ่งงาน ในจำานวนทั้งหมดเก้าคันมี
เพียงสามคันท่ีไม่ได้มีช่วงล่างเป็น
ระบบถุงลม ที่สำาคัญหางลากทั้งหมด
เกา้คนัเปน็ระบบถงุลมทัง้หมด ซึง่ชว่ง
ล่างในระบบถุงลมถือเป็นอุปกรณ์
สำาคัญสำาหรับการขนส่งของ คริสตัล 
เน็ตเวิร์ค โลจิสติกส์

คริสตัล เน็ตเวิ ร์ค  โลจิสติกส์  มี
สำานักงานใหญ่ตั้ งอยู่ที่ ฮ่องกง มี
ส่วน Operator ตั้งอยู่ที่เมืองเสินเจิ้น 
ประเทศจีน โดยมีสาขาในเวียดนาม 
ไ ท ย  สิ ง ค โ ป ร์  แ ล ะ ใ น อ น า ค ต
อันใกล้้นี้จะเปิดเพิ่มเติมในมาเลเซีย 
เพื่อให้เส้นทางการขนส่งสามารถ
เชื่อมต่อได้สมบูรณ์ตั้งแต่สิงคโปร์
จนถึงประเทศจีน

Asian Trucker  แวะมาสนทนา
กับสองผู้บริหาร คริสตัล เน็ตเวิร์ค 
โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) คุณ Tang 
Kai Kwong Branch Manager และ 
คุณสมชาติ ศรแก้วดารา Operation 
Manager 

แม้ว่าโดยหลักๆ แล้วสินค้าที่ คริสตัล 
เน็ตเวิร์ค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 
ขนส่งจะเป็นสินค้าอิเลคทรอนิกส์ 
และ ออโตโ้มทฟี แต ่ครสิตลั เนต็เวริค์ 
โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ก็รับขนส่ง
สินค้าประเภทอ่ืนด้วย คุณTang 
Kai Kwong ผู้จัดการสาขา คริสตัล 
เน็ตเวิร์ค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 
หรือที่ทีมงานของคริสตัลฯ เรียกสั้นๆ 
ว่าคุณเคเคบอกว่า ตอนนี้สำาหรับ

ประเทศไทยงานขนส่งข้ามแดนมีอยู่
ประมาณ 70% งานขนส่งในประเทศ 
30% แต่ในความเป็นจริงงานหลักท่ี
คริสตัลโฟกัสคือการขนส่งสินค้าข้าม
แดน แม้ว่าจะเปิดดำาเนินการมาได้
เพียงแค่สองปีแต่อัตราการเติบโต
ก็รุดหน้าตลอด ทำาให้คาดหมายว่า
ปริมาณงานในอนาคตสำาหรับการ
ขนส่งข้ามแดนของ คริสตัล เน็ตเวิร์ค 
โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จะเพิ่มข้ึน
อีกมาก โดยคาดการณ์ว่าภายใน
ส อ ง ปี ข้ า ง ห น้ า จำ า น ว น ฟ ลี ท ร ถ
ของ คริสตัล เน็ตเวิร์ค โลจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) อาจจะขยับไปอยู่ท่ี
ประมาณ 20 คัน

ความยุ่งยากในการดำาเนินการขนส่ง
สินค้าข้ามแดนด้วยรถนั้นไม่ได้อยู่ที่
การขนส่งสินค้าด้วยรถหัวลากขนาด
ใหญ่ไปบนเส้นทางที่หลากหลาย 
หากแต่เป็นระบบเอกสารศุลกากร
ในช่วงข้ามแดนของแต่ละประเทศ
มากกว่า โดยเฉพาะสินค้าที่เดินทาง
เข้าสู่ประเทศจีน

ด้ ว ย ลั ก ษ ณ ะ สิ น ค้ า ที่  ค ริ ส ตั ล 
เน็ตเวิร์ค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
ขนส่งเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และ 
ออโตโ้มทฟี (Automotive) โดยเฉพาะ
กับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีราคาแพง 
อีกทั้งยังต้องการความใส่ใจในเรื่อง
การขนส่งมากกว่าสินค้าประเภทอื่นๆ 
จึงเป็นความจำาเป็นท่ีระบบช่วงล่าง
ของรถทั้งในส่วนหัวรถและท้ายลาก 
(เทรเลอร์) ต้องใช้ระบบถุงลมเพื่อ
ความนุม่นวล นอกไปจากนัน้ยงัมเีรือ่ง
ของความปลอดภัยของสินค้าท่ีต้องมี
ทั้งเซ็นเซอร์วัดความส่ันสะเทือน ติด

ต้ังกล้องภายในตู้เพื่อมอนิเตอร์สินค้า 
GPS ทั้งรถและตู้สินค้า กล้องที่ด้าน
หน้ารถในห้องโดยสารตรวจตลอด
การเดินทาง เป็นต้น

ระบบขนส่ งสินค้ าของ  คริ สตั ล 
เน็ตเวิร์ค โลจิสติกส์ เป็นแบบ Door 
to Door โดยในปัจจุบันออกจาก
กรุงเทพฯ ผ่านลาว เวียดนาม เข้า
จีนไปจนถึงท่ีต้ังของบริษัทลูกค้าใน
ประเทศจีน ระยะทางวิ่งของรถใน
ส่วนของ คริสตัล เน็ตเวิร์ค โลจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) รบัผดิชอบจากไทยเขา้
ลาวไปจนถึงชายแดนลาว-เวียดนาม 
ระยะทางไปกลบัอยูท่ีป่ระมาณ 1,200 
กิโลเมตร โดยเดินทางเข้าสู่ประเทศ
ลาวท่ีมุกดาหารใช้เส้นทางสาย R9 
ไปเวียดนาม ต่อจากน้ัน คริสตัล 
เน็ตเวิร์ค โลจิสติกส์ (เวียดนาม) จะ
รับช่วงต่อ โดยตู้สินค้าจะถูกส่งต่อให้
กับรถเวียดนามซึ่งจะเดินทางต่อไป
จนถึงชายแดนเวียดนาม-จีน ท่ีเมือง
หลัง่เซนิของเวยีดนาม ซึง่ในเวยีดนาม
มีระยะทางวิ่งไปกลับแต่ละเที่ยวร่วม
สองพันกว่ากิโลเมตร (ใช้เวลาสองวัน
ครึ่งต่อหนึ่งเที่ยว) จากนั้นตู้จะถูกส่ง
ตอ่ใหก้บั ครสิตลั เนต็เวริค์ โลจสิตกิส ์
(จีน) ที่เมืองผิงเสียนในฝั่งประเทศจีน 
เพื่อนำาส่งไปต่อยังลูกค้า สินค้าบาง
เทีย่วอาจเดนิทางไปจนถงึเซีย่งไฮ ้เพือ่
ลงเรือต่อไปอีก

ตู้ สิ นค้ า จ ากไ ท ยไ ป จ น ถึ ง จี น ใ ช้
เวลาเดินทางส่ีวัน ความเร็วในการ
ขนส่งอยู่ถัดมาจากเครื่องบิน หาก
ขนส่งทางเรือจะใช้เวลาประมาณ
หนึ่งอาทิตย์ซึ่งยังไม่รวมเวลาในการ
ดำาเนินการเรื่องเอกสาร การเอาตู้

คริสตัล เน็ตเวิร์ค โลจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด



ขอขอบคุณ
คริสตัล เน็ตเวิร์ค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
สแกนเนีย (ประเทศไทย)
คุณธิติ วิสุทธิ์เสรีวงศ์
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ขึ้นเรือ ด้วยเหตุนี้การขนส่งทางรถ
จึงมีประสิทธิภาพมาก โดยใช้เวลา
ประมาณสี่วันจากไทยถึงจีน หาก
ในอนาคตมีการพัฒนาเร่ืองถนน 
เรื่องศุลกากรเอกสารข้ามแดนให้มี
ประสิทธิภาพมากกว่านี้ การขนส่ง
สินค้าทางถนนเช่ือมโยงระหว่างจีน
ลงมา และจากทางด้านล่างขึ้นไปหา
จีนจะมีความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

มาตรฐานการขนส่งของ คริสตัล 
เน็ตเวิร์ค โลจิสติกส์ ได้รับมาตรฐาน 
TAPA หรือ Transported Asset 
Protection Association ซึ่งเป็น
มาตรฐานความปลอดภัยทางด้าน
การขนส่งสินค้าที่รับรองโดยสถาบัน
ชั้นนำาของอเมริกา ต้องลงทุนในเร่ือง
อุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยใน
การขนส่ง รวมไปถึงระบบต่างๆ 
จำานวนมาก การจะผ่านมาตรฐานของ 
TAPA ไม่ใช่เรื่องง่าย อีกทั้งยังต้อง
รั กษามาตรฐานด ้ านต ่ างๆ  ไว ้
ตลอดเวลา เพราะมกีารตรวจสอบอยู่
สมำ่าเสมอ แต่ก็เป็นสิ่งจำาเป็นในการ
ข น ส ่ ง สิ น ค ้ า  เ พ ร า ะ สิ น ค ้ า
อิ เล็กทรอนิกส ์และออโต ้ โมทีฟ 
ต้องการเรื่องความปลอดภัยสูง หาก
บรษิทัไม่ได้มาตรฐานของ TAPA กจ็ะ
ไม ่ผ ่านเกณฑ์ของลูกค ้าในการ
รับหน้าที่เป็นผู้ขนส่งได้

ปัจจุบันลูกค้าของ คริสตัล เน็ตเวิร์ค 
โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) เกือบร้อย
เปอร์เซ็นต์เป็นลูกค้าจากประเทศจีน 
การแข่งขันในตลาดตรงจุดนี้ไม่สูง 
เพราะบริษัทที่จะเข้ามาใหม่นั้นจะ
ต้องลงทุนสูงมาก

รถบรรทุกที่  คริ สตัล  เน็ต เวิ ร์ ค 
โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) เลือกใช้คือ

สแกนเนีย เมื่อถามว่าทำาไม คุณเคเค
บอกว่าบริษัทแม่ท่ีฮ่องกงน้ันต้ังแต่
เริ่มต้นกิจการใช้สแกนเนียมาโดย
ตลอด ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นแบรนด์
ที่มีคุณภาพไว้ใจได้ เมื่อตั้งบริษัทใน
ประเทศไทยแน่นอนวา่ยอ่มต้องเลือก
สแกนเนีย เพราะผ่านการทดสอบ
มาแล้วอย่างยาวนานกับ คริสตัล 
เน็ตเวิร์ค โลจิสติกส์

คนขับรถของ คริสตัล เน็ตเวิร์ค 
โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) มีประจำา
รถ 9 คน และมีคนขับสำารองสำาหรับ
ในกรณีฉุกเฉิน คนขับทุกคนต้อง
ผ่านการอบรมการใช้รถ ขับรถ จาก
สแกนเนีย (ประเทศไทย) เพื่อที่
จะใช้รถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ในเรื่องการดูแลรถนั้นทางคริสตัล 
เน็ตเวิร์ค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 
มอบความไว้วางใจให้กับมืออาชีพ 
คอืทางสแกนเนยี (ประเทศไทย) ดแูล 
ด้วยการซื้อสัญญาบริการ ทำาให้ทาง 
คริสตัลฯ ไม่ต้องมาพะวงกับเรื่องรถ 
สามารถโฟกัสกับเรื่องธุรกิจได้เต็มที่

แน่นอนว่าการขนส่งสินค้าท่ีมีมูลค่า
สูง อีกทั้งยังต้องการความใส่ใจใน
การดูแลสินค้า ในตู้คอนเทนเนอร์
มี ก า ร ติ ด ต้ั ง ตั ว วั ด ค่ า ค ว า ม
สั่นสะเทือน คนขับรถจึงต้องเพิ่ม
ความระมัดระวังในการเดินทาง เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบกับสินค้า ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมเวลาใน
การเดินทางให้ได้ตามกรอบเวลา
ด้วย “หัวใจสำาคัญของการขนส่งคือ
ต้องปลอดภัย คนขับต้องปฏิบัติตาม
หน้าที่อย่างเคร่งครัดเป็นส่ิงท่ีทาง 
คริสตัล เนต็เวริ์ค โลจิสติกส์ ให้ความ
สำาคัญ” คุณสมชาติ ศรแก้วดารา 
Operation Manager ของ คริสตัล 
เน็ตเวิร์ค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 

กล่าว รวมทั้งยังบอกว่า “ที่ผ่านมา
ร่วมสองปีนี้ ทีมคนขับของ คริสตัล 
เน็ตเวิร์ค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 
ทำางานไดด้ ีบรษิทัมกีารพดูคยุสือ่สาร
กับคนขับอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจตรงกนั หากมปีญัหาอะไร
จะได้รีบปรับแก้ทำาความเข้าใจกัน 
เปน็การทำางานเปน็ทมีรว่มกนัระหวา่ง
ส่วนของสำานักงานและคนขับ”

แม้ว่าคุณ Tang Kai Kwong จะ
ไม่ได้มาจากสาย Logistic โดยตรง
อีกทั้ งยั ง ไม่ ได้ เป็นคนไทย เมื่ อ
ต้ อง ดูแลสำ านักงานขนส่งสาขา
ประเทศไทย ไม่ใช่งานที่ง่ายนัก แต่
เมื่อผ่านการเรียนรู้และทำางานอย่าง
จริงจังร่วมกับทีมงานคนไทยอย่าง
คุณสมชาติ ศรแกว้ดารา และคนอืน่ๆ 
ทีม่ปีระสบการณแ์ละความเชีย่วชาญ 
ทำาให้ คริสตัล เน็ตเวิร์ค โลจิสติกส์ 
(ประเทศไทย) สามารถสร้างผลงาน
ที่โดดเด่นได้เป็นอย่างดี

ก่อนจบการสนทนาเราถามว่า ถ้า
นึกถึง คริสตัล เน็ตเวิร์ค โลจิสติ
กส์ ลูกค้าจะคิดถึงอะไร คุณเคเค 
กล่าวติดตลกว่า “ถุงลม” แน่นอน
ว่าการลงทุนเรื่องระบบถุงลมกับ
ท้ังส่วนตัวรถและท้ายลากมีราคา
สูง ความหมายที่แท้จริงคือ คริสตัล 
เน็ตเวิร์ค โลจิสติกส์ ให้ความสำาคัญ
กับการขนส่งดูแลสินค้าของลูกค้า 
เพื่อให้สินค้าสามารถเดินทางจาก
ต้นทางสู่ปลายทางได้อย่างปลอดภัย
ตรงตามเวลา ด้วยเหตุนี้จึงลงทุน
กับเครื่องมือในการขนส่งและสร้าง
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้า
สามารถไว้วางใจได้เมื่อเลือกขนส่ง
สินค้ากบั ครสิตัล เน็ตเวริค์ โลจสิติกส์



ระบบช่วงล่างแบบถุงลงทั้งส่วนหัวรถและหางลาก 
เป็นอุปกรณ์สำาคัญอย่างหนึ่งสำาหรับการขนส่งสินค้า
ประเภทอิเล็กทรอนิกส์
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เตรียมตัวจับกล้องถ่ายภาพให้แน่นๆ แล้วก้าวมาเป็นส่วนหนึ่งกับฮีโน่ในการประกวด
ภาพถา่ย “Hino Photo Contest 2018” ชงิเงนิรางวลัรวมกวา่ 270,000 บาท พรอ้มโล่
เกียรติยศ การันตีโดย canon ประเทศไทย
หัวข้อการประกวดคือ “The reflection of transport” เพราะฮีโน่คือ ภาพสะท้อนของ
การขนส่งไทยที่ยาวนานกว่า 56 ปี
ปีนี้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. แบบ Open ถ่ายภาพและตกแต่งประชันกันเต็มที่ ตามแต่จินตนาการของแต่ละ
ท่าน ใส่มาไม่ต้องยั้ง
2. แบบ Original เซียนกล้องตัวจริง ต้องไม่พลาด รูปสวย ต้องวัดกันจากการกด
ชัตเตอร์ล้วนๆ
อย่ารอช้าอ่านกติกาให้ชัดเจน แล้วคว้ากล้องออกไป ตามหารถบรรทุกฮีโน่กัน
สามารถส่งประกวดภาพถ่ายได้ที่
e-mail : hinophotocontest2018@gmail.com

Hino Photo Contest 2018

จังหวะ ช่วงเวลา ในการเปิดตัวสินค้า ถือ
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดประการหนึ่ง 
หลังจากแนะนำา UD Truck รุ่น Quester 
สู่ตลาดเมื่อปี 2556 สี่ปีต่อมาตามมาด้วย 
UD Croner รถบรรทุกขนาดกลาง 

วันนี้ทั้งสองรุ่นมีการปรับเปลี่ยนอีก
ครั้ง โดยเฉพาะ Croner ใน The new 
extension 6X2 เปิดตัวในงาน ‘Smart 
Trucks Smart Logistics’ ให้กับทั้งลูกค้า
และสื่อมวลชนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด

Croner ใหม่มาพร้อมกับพิกัดนำ้าหนัก
แชสซส์ีทีล่ดลง โดยมนีำา้หนกัรวมที ่6.2-6.4 
ตัน สามารถบรรทกุสนิค้าได้มากสดุ 25 ตนั
ตามกฎหมาย ที่สำาคัญมีการเพิ่มถุงลมยก
เพลาพร้อมเซ็นเซอร์จับนำ้าหนักอัตโนมัติ 
ช่วยลดภาระพนักงานขับรถ ในช่วงจังหวะ

ขับข่ีไม่ได้บรรทกุ ช่วยให้ประหยดัเชือ้เพลงิ 
ลดการสกึหรอของยาง และยงัมาพร้อมกบั
ระบบกันสะเทือนแบบถุงลม ช่วยให้สินค้า
ได้รับการขนส่งอย่างนุ่มนวลถึงท่ีหมายได้
อย่างปลอดภัย

ระบบเบรกมาในแบบ ABS และระบบ
กระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ EBS 
พร้อมทั้งยังมีเบรกไอเสีย UD EPG ช่วย
ให้การหยุดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Croner The new extension 6X2 จะ
เน้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ท่ีต้องขนส่งสินค้า
ทีม่นีำา้หนกัมากและต้องการความคล่องตวั
มากกว่ารถบรรทุกสิบล้อทั่วไป ขนส่งได้ทั้ง
ในรูปแบบตู้ขนส่งสินค้าท่ัวไป และแทงค์
นำ้ามันหรือสินค้าปิโตรเคมี

Quester 2018 มีการปรับปรุงโครง

สร้างแชสซีให้มีนำ้าหนักรวมเบาลง เพื่อให้
บรรทุกสินค้าได้มากขึ้น เป็นประโยชน์กับ
ผูข้นส่ง มคีวามหลากหลายของฐานล้อและ
ระยะย่ืนท้ายท่ีมีให้เลือก เพื่อการต่อตัวถัง
ได้อย่างเหมาะสมกับทุกขนส่ง

ระบบเบรกเป็น ABS ทุกรุ่น และรุ่น
เครื่องยนต์ 11 ลิตร ยังมาพร้อมกับระบบ
เบรกเครือ่งยนตแ์บบพเิศษ UD EEB ทีช่ว่ย
ให้หยุดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉินตัวรถ

Smart Logistic Quester 2018
Croner 6X2UD
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เพื่อเพิ่มผลกำาไรธุรกิจลูกค้าอย่างย่ังยืน สแกนเนียจึงจัดการ
อบรมขับขี่ขั้นสูงให้กับพนักงานขับรถของบริษัทลูกค้า ซึ่งจะ
ทำาใหส้ามารถตอ่ยอดดว้ยการสรา้งใหผู้เ้ขา้อบรมเปน็ผู้ฝึกสอน
รถสแกนเนยีมอือาชีพ สามารถกลบัไปพฒันาองคก์รตน้สงักดั 
โดยรุ่นที่ 8 ประเภทรถบรรทุก จัดไปเมื่อวันที่ 11-12 มิ.ย. 61

คณุภูรวิทัน ์รกัอนิทร ์ผูบ้รหิารของ สแกนเนยีกลา่ววา่ “คนขบั
รถเป็นทรัพยากรที่สำาคัญที่สุด ในการพัฒนาความปลอดภัย
บนท้องถนนและการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ส่งเสริมความเชื่อนี้เราจึงจัดการแข่งขันขับขี่ Scania Driver 
Competitions ทุกๆ 2 ปี เเละต่อด้วยโปรแกรมฝึกอบรมขับขี่
ขั้นสูง เพื่อเป็นรางวัลสำาหรับผู้ชนะ โปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมาย
เพือ่ฝกึอบรมผูเ้ขา้รว่มใหก้ลายเปน็ผูฝ้กึสอนมอือาชพี สามารถ
กลบัไปสอนและพฒันาคนขบัรถในองคก์รของตนเองได้อยา่ง
เป็นระบบ”

สแกนเนียจัดการฝึกอบรมให้ผู้ขับขี่เสมอเม่ือมีการส่งมอบ
สินค้าใหม่ นอกจากนี้ยังจัดการฝึกอบรมตามความต้องการ
ของลกูคา้ดว้ย เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ลกูคา้ของเราจะไดร้บัประโยชน์
สงูสดุจากทมีพลขับของตน เเละเพือ่ใหท้ัง้สองฝา่ยมัน่ใจวา่จะ
ได้รับผลเลิศในเร่ืองความประหยัดในการดำาเนินงานท้ังหมด 
รวมถึงระดับและประเภทของการฝึกอบรมอาจแตกต่างกัน
ไป ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้า

โปรแกรมเพิ่มทักษะขีดความสามารถ
ในการขับขี่ชั้นสูง ให้กับพนักงานขับรถบรรทุก

ลูกค้าของ SCANIA
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อตุสาหกรรมอนาคตใหเ้ปน็ฐานสรา้งรายไดใ้หมข่องประเทศ  
พัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ภาคการเกษตรให้
มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจบริการ
โลจิสติกส์ให้สามารถกระจายฐานการบริการและการลงทุน
ท่ีเชื่อมโยงในอาเซียนอย่างมีเสถียรภาพ สนับสนุนการ
แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนา
ศกัยภาพแรงงานใหม้ทีกัษะสงูและมมีาตรฐานสากล ดำาเนนิ
กจิกรรมทางโลจสิตกิสท์ีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม เพือ่สง่เสรมิ
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้า การบริการ 
และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน  เพื่อมุ่ง
สู่การเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงและเป็นประเทศท่ีพัฒนา
ภายในปี 2579
 ปัจจุบันประเทศไทยกำาลังก้าวเข้าสู่ยุค ‘Thailand 
4.0’ ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม สำาหรับธุรกิจผู้ให้บริการขนส่ง 
เราจะเห็นว่าหลายบริษัทได้มีการลงทุนนำานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ท้ังในด้านการปฏิบัติการและให้
บรกิารมากขึน้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการทำางาน เพิม่ความ
รวดเร็ว ความแม่นยำา ความปลอดภัย และยกระดับความ
นา่เชือ่ถอื อยา่งไรกต็าม นอกเหนอืจากการนำาเทคโนโลยเีขา้
ใช้งานมากขึ้นแล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอีกหนึ่งหัวใจสำาคัญที่
จะสง่เสรมิใหอ้งคก์รขบัเคลือ่นไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งมัน่คงกค็อื 
ทรพัยากรมนษุยใ์นธรุกจิผูใ้หบ้รกิารขนสง่ ทัง้ในระดบัปฏบิตัิ
การและระดับผู้บริหาร ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงมีความจำาเป็นอย่างที่สุด เนื่องจาก
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญท่ีสุดในการพัฒนา  
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีดีจึงส่งผลอย่างมากต่อความ
ก้าวหน้าขององค์กร หากแต่การจัดการ และการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย ์หรอืบคุลากรในองค์กร ไมไ่ด้เหมอืนในอดีต
อกีแลว้ เรามเีทคโนโลยทีีท่นัสมยัชว่ยในการจดัการทรพัยากร
มนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีเหล่าน้ีเอง
กำาลังเข้ามามีผลต่อหน่วยงาน หรือองค์กร มากขึ้นเรื่อยๆ
 รศ.ดร.ประเสรฐิ ปิน่ปฐมรฐั อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญบุรี ในฐานะ
ที่ปรึกษาฯ ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ 

 กรมการคา้ตา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์ตระหนกั
ถึงความจำาเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาผู้ให้บริการขนส่ง
สินค้าทางถนน และโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืนด้วยการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลในธุรกิจน้ี 
จึงได้ให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการช่วยเหลือเพื่อการ
ปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปิดเสรีทางการค้า โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นที่ปรึกษา ดำาเนินการโครงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขัน (ระยะที ่3) เพือ่ยกระดบับคุลากร
ในธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนและโลจิสติกส์ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยจัดให้มีการพัฒนา
ความรู้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง ผ่านหลักสูตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพ (Competency-Based Curriculum) ที่มีการฝึก
อบรมแบบเข้มข้น (Intensive Course) พร้อมทั้งชุดฝึกอบรม 
(Courseware) ทีม่มีาตรฐานเพือ่ใชเ้ปน็หลกัสตูรตน้แบบ และ
พัฒนาบุคลากรจากสถานประกอบการที่มีประสบการณ์ใน
ธุรกิจให้บริการขนส่งทางถนนและโลจิสติกส์ให้มีศักยภาพใน
การเป็นวิทยากรในสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาบุคลากร
ได้อย่างต่อเนื่องและมีความย่ังยืนผ่านหลักสูตรต้นแบบ  ซึ่ง
ที่ผ่านมาระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับ
ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท จึงทำาให้
ระบบโลจิสติกส์มีความสำาคัญต่อระบบการค้าและเศรษฐกิจ
ของไทย ทั้งในแง่ของการเป็นกลไกในการสนับสนุนให้สินค้า
ไทยเดินทางไปสู่ทุกตลาดหรือสู่ผู้บริโภคในทุกมุมโลกได้
อย่างรวดเร็วและประหยัดกว่าสินค้าของคู่แข่งขันจากทั่วโลก 
ถ้าหากระบบโลจิสติกส์ไทยได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี
การค้าบริการด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะการบริการขนส่งย่อม
ทำาใหธ้รุกิจไทยทัง้ภาคการเกษตรและภาคอตุสาหกรรมได้รบั
ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่  3 (พ.ศ. 2560-2564)  มีเป้า
หมายสำาคัญด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานที่มุ่งสู่อนาคตของประเทศปี 2579 ให้สัมฤทธิผล
โดยยกระดับศักยภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมเดิมและ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในธุรกิจผู้ให้บริการขนส่ง

เพือ่เพิม่ศักยภาพในการแขง่ขนัในยุค 4.0
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กระทรวงพาณิชย์ ให้ดำาเนินการโครงการพัฒนาทรัพยากร
มนษุยใ์นธรุกจิผูใ้หบ้รกิารขนสง่เพือ่เพิม่ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน (ระยะที่ 3) เพื่อยกระดับบุคลากรในธุรกิจผู้ให้
บรกิารขนสง่สนิคา้ทางถนนและโลจสิตกิส ์ภายใต้โครงการ
ช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการ
ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งสมาคม
ขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยเป็นผู้เสนอโครงการฯ โดย
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่จะพัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานอาชีพและคณุวฒุิ
วชิาชพี สาขาวชิาชีพโลจิสตกิส ์สาขาจดัการขนสง่ และผสม
ผสานกับการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ และผู้เช่ียวชาญ
จากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้หลักสูตรที่
ทนัสมยัทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของธรุกจิโดยเนน้การศกึษา
จากสมรรถนะของบุคคลในอาชีพที่เก่ียวข้องกับธุรกิจผู้ให้
บรกิารขนสง่สนิคา้และโลจสิตกิส ์ซึง่หลกัสตูรฝกึอบรมธรุกจิ
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนและโลจิสติกส์ มีจำานวน 6 
หลักสูตร มีดังนี้

หลกัสตูรระดบัชัน้ ระดับชั้น หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรระดับต้น ระดับปฏิบัติการ ชั้น 1 1. การรับและส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน

2. พื้นฐานการจัดการขนส่งสินค้าทางถนน

หลกัสตูรระดบักลาง ระดับปฏิบัติการ ชั้น 2 3. เทคนิคและวิธีการควบคุมยานพาหนะในการขนส่งสินค้าทางถนน

4. แนวทางปอ้งกนัและแกไ้ขการเกดิอบุตัเิหตจุากการขนสง่สนิคา้ทางถนน

หลักสูตรระดับสูง ระดับปฏิบัติการและบริหาร ชั้น 
3

5. การวางแผนและการควบคุมการขนส่งสินค้าทางถนน

6. การบริหารธุรกิจการขนส่งสินค้าทางถนน

 นอกจากมกีารพฒันาหลกัสตูรจากสมรรถนะอาชพี 
ทางคณะที่ปรึกษาได้พัฒนาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
ธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนและโลจิสติกส์ โดย
ได้ดำาเนินจัดทำาเนื้อหาและรายละเอียดการเรียนการสอน
ในลักษณะของเอกสารประกอบการฝึกอบรม ให้ครอบคลุม
เนื้อหาที่กำาหนดในหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 1) ใบเตรียม
สอน 2) ใบเนื้อหา 3) ใบแบบฝึกหัด  4) ใบเฉลยแบบฝึกหัด 
5) สือ่ Power point 6) ใบเตรยีมสอนปฏบิตั ิ7) ใบลำาดับขัน้
การปฏบิตังิาน รวมถงึการฝกึอบรมภาคปฏบิตั ิ(Field Work) 
8) ใบงาน 9) ใบประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ประกอบ
การในธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนและโลจิสติกส์ 
สามารถนำาไปใชฝึ้กอบรมให้กบัผู้ปฏบิติัการในหน่วยงานและ
ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย
 การนำาหลักสูตรฝึกอบรมและเอกสารประกอบ

การฝึกอบรมธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนและ
โลจิสติกส์ ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพควรต้องได้มีการฝึก
อบรมในหลักสูตรเพื่อเป็นวิทยากร (Train the Trainers) 
ด้วย ท้ังน้ีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำาเนินการ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรอย่างยั่งยืน โดยกำาหนดให้หัวหน้างานในธุรกิจผู้ให้
บริการขนส่งสินค้าทางถนนและโลจิสติกส์ขึ้นไปเข้ารับการ
อบรม รวมทั้งได้มีการนำาหลักสูตรฝึกอบรมธุรกิจผู้ให้บริการ
ขนส่งสินค้าทางถนนและโลจิสติกส์ที่พัฒนาขึ้น จำานวน 6 

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
สำานักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
02-549-4004 

www.arit.rmutt.ac.th

หลักสูตร ไปใช้ทดลองฝึกอบรมให้กับบุคลากรในธุรกิจผู้ให้
บริการขนส่งสินค้าทางถนนและโลจิสติกส์ของไทย ปรากฏ
ว่าบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  และมีความ
พึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม อยู่ใน
ระดับพอใจมาก  เนื่องจากวิธีการฝึกอบรมธุรกิจผู้ให้บริการ
ขนส่งสินค้าทางถนนและโลจิสติกส์ จำาแนกตามระดับและ
หลักสูตร ประกอบด้วย การฝึกอบรมแบบบรรยายและแบบ
ปฏิบัติการ ทั้ง 6 หลักสูตร  (หลักสูตรที่ 5 และ 6 เพิ่มการ
ศึกษาดงูานดา้นการจดัการขนสง่และการจดัเสน้ทางการขนสง่ 
ณ บรษิทั DHL (Thailand) จำากดั ดา้นการจดัการขนสง่สนิคา้
ขนาดใหญ่และการบริหารคู่ค้า (sub-contractor) ณ บริษัท 
JWD จำากัด (มหาชน) )

 ในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจผู้ให้
บริการขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (ระยะ
ที่ 3) ที่ปรึกษาได้มีการติดตามและการประเมินผลบุคลากร
ในธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนและโลจิสติกส์ของ
ไทยอย่างเป็นระบบ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีของ Kirkpatrick 
(RLBR) ร่วมกับการประเมินความคิดเห็นในรูปแบบ 360 
องศา ประกอบด้วยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้บริหารสถาน
ประกอบการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้ปฏิบัติการหรือ
ผู้รับบริการจากสถานประกอบการของผู้เข้ารับการอบรม 
พบว่า ผลการประเมินของผู้ตอบแบบสอบถามทุกหลักสูตร
มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และ
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามทุกกลุ่มมีความคิดเห็นไม่
แตกตา่งกนั ซึง่หมายถงึผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ตอ่
โครงการฯ ในระดบัมาก แสดงวา่หลกัสตูรทีท่างมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำาเนินการพัฒนาขึ้นสามารถ
นำาไปใช้กับผู้ประกอบการในธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของไทย เพื่อยกระดับ

บุคลากรในธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางถนนและ
โลจิสติกส์ได้เป็นอย่างดี
 โดยสรุปในการเปิดเสรีในกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการ
ขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของไทยจะส่งผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจไทยในภาพรวม แต่ในส่วนของผลกระทบจาก
การเปิดเสรีน้ัน คาดว่าผู้ประกอบการโลจิสติกส์แต่ละกลุ่ม
ธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของไทยจะได้
รับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ผู้ประกอบการระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ซึ่งมีสัดส่วนมากท่ีสุด ดังน้ัน ในการจัดทำาโครงการเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจบริการสาขาน้ี โดยการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำาหรับเตรียมความพร้อมและยก
ระดับบุคลากรในธุรกิจนี้ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ จากนั้น
สร้างวิทยากรต้นแบบจากบุคลากรในอาชีพให้สามารถนำา
หลกัสตูรและชดุฝกึอบรมทีไ่ดไ้ปดำาเนนิการพฒันาทรพัยากร
มนษุยใ์นธรุกจินีต้อ่ไป จงึนบัเปน็แนวทางสรา้งโอกาสในการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ด้านธุรกิจให้กับบุคลากรในธุรกิจ
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ของไทยเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กบัประเทศไทยได้อยา่งยัง่ยนื
ต่อไป



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



แรงบิดที่สูงกว�า
ในรอบเคร�่องที่ต่ำกว�า
และประหยัดน้ำมันมากกว�า

แรงบิดที่สูงกว�า
ในรอบเคร�่องที่ต่ำกว�า
และประหยัดน้ำมันมากกว�า

มาตรฐานสูงสุดของความประหยัดและความไว�วางใจ

รถบรรทุกและแชสซีส�รถโดยสารสแกนเนียให�ประสิทธิภาพ
สูงสุดในทุกด�าน ด�วยเคร�่องยนต� 9 ลิตร และ 13 ลิตร
มาตรฐาน Euro 3 พร�อมระบบเปลี่ยนเกียร�อัตโนมัติ
สแกนเนียออพติครูส ท่ีช�วยให�ควบคุมรถได�อย�างง�ายดาย
ในทุกสภาพถนน และช�วยประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงมากข�น้ 
รวมท้ังระบบเบรกเสร�มสแกนเนีย ร�ทาร�ดเดอร�ท่ีทุกคนยอมรับ
ในประสิทธิภาพพร�อมด�วยหน�าจอแสดงผลที่ช�วยแนะนำ
การขับข�่ เพ�่อช�วยประหยัดเชื้อเพลิงตลอดการเดินทาง 
ท้ังหมดน้ีถูกสร�างข�น้ด�วยความใส�ใจ เพ�่อเพ��มผลกำไรที่ดีข�้น

สนใจข�อมูลเพ��มเติมโทรปร�กษาตัวแทนขายได�ที่
+66 2017 9200 หร�อ www.scania.co.th

          www.facebook.com/scaniathailandgroup

          www.youtube.com/c/scaniathailandgroup

          @scaniathgroup

          www.instagram.com/scania_th_group

          https://twitter.com/Scania_TH

          


