
SchoolTruck 

นิตยสารเอเซี่ยน ทรัคส์เกอร์

เสรชัียพัฒนา 2004
วัลกาญจน์

ยูมิ37

FUSO
เดินหน้าลงทุน 450 ล้านบาท
สรา้งโรงงานในประเทศไทย

Hino Innovator 300 

THAILANDwww.asiantrucker.com

ISSUE 20, Q3 2018







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



The Phoenix999 โรงงานตอ่ตวัถังโดยคนรุน่ใหม่

บริษัทวัลกาญจน์ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ
งานขนดินแห่งเหมืองแม่เมาะ

UMI37 บังโคลนรถบรรทุกคุณภาพ
ผลิตโดยคนไทย

สนทนากับคุณเสรีชัย หนึ่งในผู้คร�่าหวอด
วงการต่อตัวถังรถบรรทุก

ขึ้นดอยไปท�าความรู้จักกับรถโรงเรียน
สุดแกร่ง

Thai Oil & Logistics เจ้าของฟลีทฮีโน่สีม่วงสดใส

เรื่องราวของการขนส่งในมองโกลเลีย ดินแดน
แห่งทุ่งหญ้า

CONTENTS

18 เรื่องเด่น

24 งานบรรทุกหนัก

6 Editor’s Note

8 ผู้ผลิต

14 อะไหล่รถบรรทุก 

30 ขนส่งน�้ามันปาล์ม

34 โรงงาน

38 รายงานพิเศษ

ส่งความคิดเห็นค�าแนะน�าติชม 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

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นค�าแนะน�าติชม มาได้ที่ songyot@asiantrucker.com 
หรือที่ Facebook Asian Trucker - Thailand 
www.asiantrucker.com

ฤดูฝนดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงเวลาที่การเติบโต
เป็นไปอย่างเชื่องช้าส�าหรับธุจกิจจ�าหน่ายรถ
เพื่อการพาณิชย์ แต่ในหมวดของการขนส่ง ไม่ว่า
ดินฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรกิจการก็ต้องด�าเนินไป 
แม้ว่าจะไม่ได้ตามเป้าหมายบ้างอันเนื่องมาจาก
อุปสรรคในเรื่องของดินฟ้าอากาศเข้ามามีผลต่อ
การท�างาน

เล่มนี้ Asian Trucker ฝ่าสายฝนที่ตกลงมาให้
บรรดาเกษตรกรได้ชื่นใจ ขึ้นไปบนดอยสูงของ
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปพบกับรถบรรทุกจากฮีโน่
ที่ถูกแปลงโฉมให้เป็นรถนักเรียน เป็นรถเพื่อใช้ใน
กรณีฉุกเฉินส�าหรับหมู่บ้าน ชุมชน

แน่นอนว่าส�าหรับรถบรรทุกหนึ่งคัน มันคือ
ยานพาหนะที่มีหลากหลายมิติ ขึ้นอยู่กับว่าจะถูก
ใช้งานไปเพื่อสนับสนุนเรื่องอะไร

บริษัทผู้ผลิตรถมิได้ขายแต่รถและงานบริการสู่
ลูกค้าเท่านั้น หากแต่ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมที่แวดล้อมอยู่ด้วย

นอกไปจากนั้นเรายังไปพูดคุยกับแวดวงต่อตัว
ถังและเทรลเลอร์ ไปดูงานขนดินเหมือง ซึ่งล้วน
มีมุมมองที่น่าสนใจหลากหลาย รอคอยทุกท่าน
อยู่ในเล่มแล้ว



พช.พัฒนาชุมชน

ชวนไปช้อปเพลินเดินชิล 
ศูนย์ OTOP แจ้งวัฒนะ

ใครสนใจลองแวะไปชมไปช ้อป อุดหนุนสินค ้ า OTOP  

เ พ่ื อร ่ วมสนับสนุนการ พัฒนา เศรษฐกิ จฐานรากกัน ได ้ 

ที่ ศูนย ์แสดงและจ� าหน ่ ายสินค ้ า OTOP ชั้น 1 อาคาร 

รัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

จันทร์–ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด

ราชการ

กรมการพัฒนาชุมชน ภูมิใจทีี่มีส่วนสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้  

www.facebook.com/prcdd   

หากจะเรียกว่าเป็นปีทองของสินค้า OTOP ก็คงไม่เกินเลย 
ความจริง เพราะนาทีนี้ไม่ว่าจะเดินไปทางไหน เรื่องราวของ 
OTOP ก็ฮอตฮิตติดเทรนด์ ทั้งสินค้าคุณภาพดีฝีมือคนไทย 
สืบทอดมรดกภูมิปัญญา ท่ีสร้างช่ือเสียงโด่งดังไกลไปท่ัวโลก  
ทั้งเรื่องงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้า OTOP ซึ่งแทบทุกงาน 
ยอดขายดีจนผู้ประกอบการยิ้มแก้มปริไปตามๆ กัน นอกจากจะ
ท�าให้เกดิรายได้กระจายสู่ชาวบ้านผูผ้ลิตตามชุมชนต่างๆ ซึง่เป็น
คนส่วนใหญ่ของประเทศเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้าง 
ความแขง็แกร่งให้แก่เศรษฐกจิระดบัฐานรากอย่างต่อเนือ่งอกีด้วย

หัวเรอืใหญ่อย่าง “อภชิาติ โตดลิกเวชช์” อธบิดกีรมการพฒันาชมุชน  
กระทรวงมหาดไทย ท่ีผลักดนัเรือ่งนีม้าโดยตลอด ท้ังการพฒันา
ผู้ผลิต ผู ้ประกอบการ การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ และ 
การส่งเสรมิช่องทางการตลาด กพ็ลอยปลืม้ใจไปกบัผูป้ระกอบการ 
OTOP ด้วย และแม้จะเตรียมเกษียณอายุราชการปลายเดือนนี้  
แต่ก็ได้ฝากโครงการใหญ่ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวตัวถิ”ี  
เอาไว้ส่งท้าย โดยจะเป็นการพลิกโฉม OTOP ครัง้ยิง่ใหญ่ น�าเรื่อง
ท่องเที่ยวมาเป็นแรงผลักดันในการจ�าหน่ายสินค้า OTOP  
ของชาวบ้าน 3,273 ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการท่ัวประเทศ  
งานนี้ดูแล้วน่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่ง

แต่ระหว่างนี้ หากใครอยากจะอัพเดทเรื่องราวสินค้า OTOP  
ไม่ต้องไปไหนอ่ืนไกล ศนูย์แสดงสินค้าและจ�าหน่ายสินค้า OTOP 
ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ คัดเลือกสินค้าโดดเด่นทุกหมวดมาให้
ได้ช้อปกันแบบชิลๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “OTOP : The Wisdom 
of Thailand”  มท้ัีงสนิค้า OTOP Premium ผลงานศลิปิน OTOP 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นเครื่อง OTOP Best Seller และ OTOP 
3–5 ดาว หลากหลายละลานตา หมุนเวียนมาให้เลือกซื้อเป็น 
ของขวัญของฝาก รบัรองได้ว่าถกูใจผูใ้ห้ประทับใจผูร้บั นอกจากจะ
จัดแสดงและจ�าหน่ายแล้ว ที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชน
ทั่วไปด้วย
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เสรชัียพัฒนา 2004

S.C.P
ผู้ผลิตย่อมต้อง
ไม่หยุดนิ่งในการ
คิดค้น มองหา
ช่องทางสรา้งสรรค์ 
ทั้งเพ่ือท�าให้สินค้า
มีคุณภาพ ท�าให้
กระบวนการผลิต
มีประสิทธิภาพ
บนพ้ืนฐานตน้ทนุทีต่�า่ 
ส่ิงต่างๆ เหล่านี้เป็น
ความช่ืนชอบส�าหรบั
คุณเสรชัียที่เติบโต
มาจากงานช่างอย่าง
แท้จรงิ

ผู้ผลิต
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เสรีชัย ช�านิโชคธนทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ
บ.เสรีชัยพัฒนา 2004 จ�ากัด
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รถกอล์ฟคันเล็กพาเราวิ่งเข้าไปในพื้นที่
การผลติของโรงงานเสรชียัพฒันา 2004 
คุณเสรีชัย ช�านิโชคธนทรัพย์ท�าหน้าที่
เป็นผู้ขับขี่ พร้อมอธิบายให้ฟังถึงส่วน
การผลิตต่างๆ ในโรงงาน แน่นอนว่า
เสรีชัยพัฒนากว่าจะมาถึงทุกวันนี้ผ่าน
เรื่องราวมามากมาย 

จุดเริ่มต้นของคุณเสรีชัยต้องย้อนกลับ
ไปในปี 2524 ซึ่งคุณเสรีชัยเล่าว่า “เรา
เริ่มต้นธุรกิจจากห้องแถวเล็กๆ เนื่อง
ด้วยครอบครัวเกี่ยวข้องอยู่กับธุรกิจ
การต่อรถอยู่แล้ว ได้มีโอกาสซึมซับ
บรรยากาศเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก เมื่อ
สบโอกาสจึงก้าวเข้าสู่แวดวงการต่อรถ
บรรทกุ ในยคุแรกเริม่งานสว่นใหญเ่ปน็
กระบะยกเท กระบะบรรทุกพืชไร่”

วันเวลาที่เดินไปข้างหน้า คุณเสรีชัย
ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์องค์ความรู้
จากการลงมือท�าด้วยตัวเอง แทบจะ
ทุกกระบวนการ ด้วยมาตรฐานและ
คุณภาพที่ใส่ใจ ท�าให้กิจการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ผ่านการบอกต่อกันไป
ของลูกค้า จากห้องแถวขยับมาสู่รูป
บรษิทัในป ี2530 ในนามบรษิทัอูเ่สรชียั 
พร้อมๆ กับการเพิ่มความหลากหลาย
ของสินค้า

จนกระทั่งในปี 2547 ได้ขยายกิจการ
เพิ่ม จึงจดทะเบียนบริษัทใหม่ในชื่อ 
เสรีชัยพัฒนา 1995 จ�ากัด คุณเสรีชัย
เปิดเผยว่าในยุคหลังๆ การแข่งขันใน
สายธุรกิจนี้มีสูงมาก การจะยืนหยัด
อยู่ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีหลาย
ปัจจัย เมื่อเศรษฐกิจประเทศชลอตัว 
กิจการต่อรถบรรทุกย่อมที่จะได้ รับ
ผลกระทบโดยตรง

ช่วงวิกฤตต้มย�ากุ้งคุณเสรีชัยกล่าวว่า
เป็นช่วงเวลาท่ีหนักหนาท่ีสุด คิดว่า
อาจจะต้องยอมแพ้เลิกจากวงการนี้

ไปเลย แต่จากประสบการณ์ท่ีต่อสู้
คลุกคลีอยู่ในธุรกิจนี้มายาวนานพอ 
เมื่อเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณเชิงบวก 
คุณเสรีชัยจึงคิดว่าน่าจะลองดูอีกครั้ง 
แต่ทว่าเป็นการก้าวเดินด้วยจังหวะท่ี
ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ตัดสินใจปรับ
ทพัอกีครัง้กอ่ตัง้เปน็บรษิทัเสรชียัพฒันา 
2004 ซ่ึงใช้ยาวนานต่อเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบัน

หลายเรือ่งทีค่ณุเสรชียัเลา่ใหฟ้งั สะทอ้น
ให้เห็นถึงความเป็นผู้สร้างสรรค์สินค้า 
นกัธรุกจิ ทีต่อ่สูส้รา้งสรรคผ์ลงาน ลงมอื
ท�า สรา้งธรุกจิขึน้มาดว้ยตวัเอง มคีวาม
เข้าใจในสิ่งที่ท�าอย่างถ่องแท้

คณุเสรชัียเล่าให้ฟังว่าบรษิทัเสรชียัพฒันา
ในอดีตถือเป็นผู้บุกเบิกรถบรรทุกดัมพ์
ส�าหรับงานบรรทุกหนัก เช่นงานเหมือง
อย่างแท้จริง “เหมืองแม่เมาะในยุค
แรกๆ นีเ่ป็นรถดมัพ์ทีต่่อจากเราแทบทัง้
นั้น” แต่ในยุคปัจจุบันการลงไปแข่งขัน
กับผู้ผลิตรายใหม่ๆ ท่ีเปิดตลาดด้วย
ราคาที่ต�่ากว่าเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่า

ประเด็นในการพูดคุยเริ่มจากเรื่องหนึ่ง 
น�าไปสูอ่กีเรือ่งหน่ึง แต่กย็งัคงเกีย่วขอ้ง
กับเรื่องของธุรกิจการต่อรถเพื่อการ
พาณิชย์อยู่ ส�าหรับทีมช่างของบริษัท
คณุเสรชียับอกวา่ เกอืบทัง้หมดเปน็ชา่ง
ที่อยู่ด้วยกันมาต้ังแต่ยุคแรกเริ่ม ท่ีคุณ
เสรีชัยฝึกฝนถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ 
ให ้สามารถท�างานตามทีต่อ้งการไดเ้ปน็
อย่างดี ทุกวันนี้ก�าลังการผลิตกับทีม
ช่างที่มีถือได้ว่าเป็นสัดส่วนท่ีสามารถ
ควบคุมคุณภาพของการผลิตได้ตาม
มาตรฐาน 

เคยมอียูช่ว่งหนึง่ทีธ่รุกจิเดนิหนา้ไปไดด้ี
มีค�าสั่งซ้ือเข้ามามาก ท�าให้ต้องรับช่าง
จากข้างนอกเข้ามาเพิ่ม “ช่างที่ฝึกมา
จากที่อื่น เขาก็มีวิธีการท�างานอีกแบบ 

ช่วงนั้นแม้เราจะผลิตงานได้ทัน แต่งาน
หลายชิ้นก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของ
บริษัท ท�าให้ต้องตามแก้งานกันเสียเวลา” 
คณุเสรชียักลา่ว ดว้ยเหตนุีส้�าหรบับรษิทั
เสรีชัยพัฒนา 2004 คุณเสรีชัยบอกว่า
เวลารับงานจะต้องดูก�าลังการผลิตที่มี
อยู่ จะไม่ท�าในรูปแบบที่เพิ่มก�าลังคน
เพื่อจะรับงาน

ต้ังแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน คุณเสรีชัย
ยังคงสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ 
คุณเสรีชัยเล่าให้ฟังว่าดัมพ์เสาอากาศ
ของ HYVA ท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ส�าหรับงาน
เหมอืงงานบรรทกุหนกันัน้ เสรชียัพฒันา
ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกตลาดให้จนได้รับ
ความนิยม ล่าสุดผลงานท่ีน่าสนใจของ
เสรีชัยพัฒนา 2004 คือการน�าเสนอ
รูปแบบรถพ่วงแม่ลูกท่ีสามารถเปิดตู ้
เชื่อมโยงระหว่างตู้หน้ากับตู้หลังได้โดย
ไม่ต ้องปลดตู ้  ลดระยะเวลาในการ
ขนถ่ายสินค้าลงได้มาก โดยเสรีชัย
พัฒนา 2004 น�าเสนอแนวความคิดให้
กับ DHL และได้รับการอนุมัติให้ต่อให้
กบัฟลทีของ DHL จ�านวนถงึ 500 คนั ใน
ระบบแบบเดิมต้องใช้เวลาขนถ่ายสินค้า 
1-2 ชัว่โมง แต่กบัระบบใหม่ใช้เวลาเพียง
แค่ส่ีสิบนาทีเท่าน้ัน รถสามารถกลับไป 
Uptime ได้อย่างรวดเร็ว ท�าให้เจ้าของ
กจิการสามารถมกี�าไรเพิม่มากขึน้ ลดทัง้
เวลา ลดท้ังการสูญเสียน�้ามัน สามารถ
เพิ่มเที่ยวในการขนส่งได้ ถือเป็นความ
ส�าเรจ็จากการปรบัเปลีย่นทีน่่าประทบัใจ

แนวความคิดใหม่ๆ นี้ได้มาจากไหน 
เราอดถามไม่ได้ คุณเสรีชัยเล่าให้ฟัง
ว่า ตนเองเดินทางไปดูงานขนส่งระดับ
โลกที่ เรียกว่า IAA ซึ่งจัดขึ้นที่ เมือง
แฮนด์โอเวอร์ ประเทศเยอรมัน ซ่ึงจัดข้ึน
สองปีคร้ังมาตลอด โดยไปเยือนงาน 
IAA ต่อเนื่องมาร่วมสิบครั้งแล้ว ได้แนว
ความคดิทีน่า่สนใจกลบัมามากมาย แต่
ทว่าคุณเสรีชัยกล่าวว่า หลายอย่างเป็น
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รูปแบบรถพ่วงแม่ลูกที่สามารถ
เปิดตู้เชื่อมโยงระหว่างตู้หน้ากับ
ตู้หลังโดยไม่ต้องปลดตู้ สามารถลด
ระยะเวลาในการขนถ่ายสินค้าลงได้มาก 
โดยเสรีชัยพัฒนา 2004 น�าเสนอ
แนวความคิดให้กับ DHL และได้รับ
การอนุมัติให้ต่อให้กับฟลีทของ DHL 
จ�านวนถึง 500 คัน ในระบบแบบเดิม
ต้องใช้เวลาขนถ่ายสินค้า 1-2 ชั่วโมง 
แต่กับระบบใหม่ใช้เวลาเพียงแค่สี่สิบนาที
เท่านั้น รถสามารถกลับไป Uptime 
ได้อย่างรวดเร็ว
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สิ่งที่ดีมาก แต่การน�ามาใช้กับตลาด
ประเทศไทยกลบัเปน็เรือ่งยาก ทัง้ตน้ทนุ 
ทัง้การท�าให้ผู้ประกอบการขนส่งยอมรบั 
เรื่องของกฎหมายจากภาครัฐ เรื่องของ
คณุภาพถนน มเีพยีงบางอยา่งเทา่นัน้ที่
น�ามาปรับใช้ได้ 

ผู้ผลิตย่อมต้องไม่หยุดน่ิงในการคิดค้น 
มองหาช่องทางสร้างสรรค์ ทัง้เพือ่ท�าให้
สนิค้ามคีณุภาพ ท�าให้กระบวนการผลติ
มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานต้นทุนที่ต�่า 
สิ่งต ่างๆ เหล่านี้ เป ็นความชื่นชอบ
ส�าหรับคุณเสรีที่เติบโตมาจากงานช่าง
อย่างแท้จริง 

ถึ งแม้ว่ า ในปัจจุบัน เสรีชัยพัฒนา
สามารถไปได้ดีกับขนาดก�าลังการผลิต
ที่บริษัทมี แต่คุณเสรีชัยไม่ปิดบังที่จะ
บอกกล่าวกับเราว่า ทุกวันนี้ค่อนข้าง
อิม่ตวัแลว้ ในธรุกจิน้ีการแข่งขันกนัมสูีง 
มีผู้ผลิตรายใหม่เยอะ ไม่คุ้มค่าส�าหรับ
เสรีชัยพัฒนา 2004 ที่จะลงไปต่อสู้ใน
เรื่องของราคา สิ่งที่เสรีชัยพัฒนา 2004 
คดิขึน้ในวนัน้ี เด๋ียวกจ็ะมคีนมาน�าไปท�า
ตาม และแน่นอนว่าจะน�าเสนอสู่ลูกค้า
ในราคาท่ีถูกกว่า หรือไม่ลูกค้าท่ีเป็น
ผู้ซื้อก็จะต่อรองราคาให้ถูกลงไปอีก ใน
ฐานะผูผ้ลติสถานการณเ์ชน่นีย้อ่มไมใ่ช่
เรื่องที่สนุกอย่างแน่นอน

แตว่นันีเ้สรชียัพฒันา 2004 หรอื S.C.P 
ยังคงด�าเนินธุรกิจอยู่ ท�าให้ไม่สามารถ
หยุดการพัฒนาได้ เพียงแต่ว่ารูปแบบ
และวิธีการคิดในการแข่งขันเปล่ียนไป
จากวันวานแล้ว

คณุเสรชียักล่าววา่ปจัจบุนั S.C.P เริม่มี
การท�ากิจกรรมทางด้านการตลาดเพิ่ม
มากข้ึน เพราะรูปแบบในการซื้อของ
ลูกค้าปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ในส่วน
การตลาดเป็นการเข้ามาช่วยของรุ่นลูก
ซึง่เปน็ความรบัผดิชอบของลกูสาว สว่น

ลูกชายช่วยดูในเรื่องของการตรวจสอบ
คุณภาพการผลิต 

ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร ต ล า ด ก า ร ข า ย 
คุณเสรีชัยกล่าวว่าไม่ได้ท�ามาก ท�าใน
รูปแบบท่ีสามารถควบคุมได้ เป็นการ
ผสมผสานรูปแบบเดิมที่บริษัทเคยท�า
มา โดยเติมการท�าตลาดแบบใหม่ใน
เรื่องของการหาลูกค้าเพิ่มเข้ามา เพื่อ
ให้เป็นไปตามขีดความสามารถในการ
ผลิตท่ีมีอยู่ จะขยายไปกว่าท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบันคงไม่ท�าอย่างแน่นอน ส่วนใน
อนาคตก็คงข้ึนอยู่กับว่ารุ่นลูกจะจริงจัง
กับธุรกิจนี้ต่อไปหรือไม่

ส�าหรับคุณเสรีชัย เมื่อถูกถามว่าความ
เป็นมืออาชีพในธุรกิจน้ีคืออะไร “คนอ่ืน
อาจมีความรู้เรื่องการจัดการทางด้าน
ธุรกิจ แต่ส�าหรับผมในเรื่องของการ
ผลิต เชื่อว่าไม่มีใครสู้เราได้ ทุกสิ่งที่ท�า
อยูท่กุวนันีใ้นสายการผลติเรารูล้ะเอียด
หมด เริ่มต้ังแต่แนวความคิด การผลิต 
จนกระท่ังส�าเร็จมากเป็นโปรดักซ์ เรารู้
หมด ตลอดสามสิบกว่าปีที่เราคลุกคลี
อยู่กับการท�างาน เป็นความรู้ท่ีส่ังสม
อยู่ในตัวเรา”  

ขอขอบคุณ

บ.เสรีชัยพัฒนา 2004

“เราเริม่ต้นธุรกิจ
จากห้องแถวเล็กๆ 
เนื่องด้วยครอบครวั
เกี่ยวข้องอยู่กับธุรกิจ
การต่อรถอยู่แล้ว 
ได้มีโอกาสซึมซับ
บรรยากาศเหล่านี้
มาตั้งแต่เด็ก เมื่อ
สบโอกาสจึงก้าวเข้า
สู่แวดวงการต่อรถ
บรรทุก...”
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ยูมิ37
บังโคลนรถบรรทุกคุณภาพ
made in Thailand
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UMI
37

“สินค้าของเรานี่ เมดอินไทยแลนด์ 

ร ้อยเปอร ์ เซ็นต ์” คุณตุ ๊ก หรือ

คุณมุกดา วรรณทิพย์ บอกกับเรา

เช่นนั้นด้วยน�้าเสียงที่มั่นใจ เพราะ

บังโคลนรถบรรทุก สินค้าที่เราแวะมา

พูดคุยด้วย ไม่เพียงแต่จะเป็นสินค้าที่

ผลิตขึ้นโดยคนไทย แต่เป็นสินค้าที่มี

คณุภาพสามารถสูก้บัสนิค้าน�าเข้าจาก

ต่างประเทศประเภทเดยีวกนัทีถ่กูน�าเข้า

มาจ�าหน ่ายใน เมืองไทยได ้อย ่าง

สบายๆ

คุณมุกดา วรรณทิพย์

กรรมการผู้จัดการ

บ.วิทยา อินเตอร์เทรด จ�ากัด
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จากผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ของโรงงานผลติ
สนิค้าเครือ่งกฬีาทางน�า้ระดบัโลก ซึง่ใน
หน้าที่การงานได้มีโอกาสเห็นวัตถุดิบ
มากมายที่ถูกน�าเสนอเข้าสู่ฝ่ายจัดซื้อ 
วัตถุดิบชนิดหนึ่งที่คุณมุกดามองเห็น
โอกาสและมั่นใจว่านี่คือธุรกิจที่เธอ
อยากจะสร้างขึ้นมาเป็นของเธอเอง

วัตถุดิบที่ว่านี้ก็คือเม็ดพลาสติก โดย
เริม่ตน้กบัการเปน็ผูข้ายเมด็พลาสตกิให้
กับบริษัทต่างๆ ที่ต้องการเม็ดพลาสติก
ไปใช้ผลิตเป็นสินค้าที่หลากหลาย โดย
ได้ก่อตั้งบริษัทของตนเองขึ้นมาในชื่อ 
บริษัท วิทยา อินเตอร์เทรด จ�ากัด

แนน่อนวา่กจิการผลติและจ�าหนา่ยเมด็
พลาสตกิเกรดสงูหลากแบบใหก้บัลกูคา้
ของ บริษัท วิทยา อินเตอร์เทรด จ�ากัด 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ต่อมาคุณมุกดา
ได้เป็นหุ้นส่วนกับชาวไต้หวัน ในธุรกิจ
รบัฉดีขึน้รปูเมด็พลาสตกิเปน็ผลติภณัฑ์
ที่หลากหลาย ทั้งในส่วนของเคร่ืองใช้
ไฟฟ้าและชิ้นส่วนส�าหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ 
ท�าให้มีบริการเกี่ยวกับเม็ดพลาสติก
ครบวงจร ตัง้แตต่น้ทางจนถงึปลายทาง

ปจัจบุนั วทิยา อนิเตอรเ์ทรด ไดน้�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากเม็ดพลาสติก
เปน็สนิคา้ของตวัเองรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์นัน่
คอืบงัโคลนรถบรรทกุ โดยใชช้ือ่วา่ UMI 
37 (ยูมิ สามสิบเจ็ด)

หลังจากออกโชว์สินค้าในงานแสดง
รถเพื่อการพาณิชย์ปีที่ผ่านมา สินค้า
บังโคลนรถบรรทุกของยูมิเริ่มเป็นที่รู้จัก
เพิ่มขึ้น แต่คุณมุกดาบอกว่า ท่ีเป็นท่ี
รู้จักมากข้ึนมาจากการถูกลูกค้าบอก
ต่อกันในโซเชี่ยลมีเดีย เมื่อลูกค้าซื้อไป
ใช้งานประทับใจมีการน�าไปโพสต์ลง
ในกลุ่มเพซบุ๊คของผู้ใช้ เกิดการบอกต่อๆ 
กันไป

คุณมุกดากล่าวว ่าส�าหรับตลาดใน
ประเทศตอนนี ้ทางภาคใต้บงัโคลนของ
ยูมิขายดี ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ท�าตลาดอย่าง
จริงจังมากนัก ซึ่งวางแผนการตลาด
ไว้ว่าในปีหน้า (2019) UMI37 จะเริ่ม
ท�าการตลาดอย่างจริงจัง ตอนนี้ลูกค้า
สามารถสัง่ซือ้โดยตรงได้ทีบ่รษิทั วทิยา 
อินเตอร์เทรด จ�ากัด ซึ่งมีบริการส่งตรง
ถงึมอืลกูค้า ด้วยเพราะน�า้หนักท่ีไม่มาก
และด้วยรูปลักษณ์ที่สามารถวางซ้อน
กันได้ ท�าให้หากเป็นจ�านวนไม่มาก
สามารถใช้บริการขนส่งต่างๆ ที่มีอยู่
จัดส่งให้ลูกค้าได้ แต่แน่นอนว่าในปี
หน้าบังโคลนยูมิจะมีวางจ�าหน่ายตาม
ร้านอะไหล่ ร้านยางส�าหรับรถบรรทุก
เพิ่มข้ึนอย่างแน่นอน รวมทัง้จะเพิม่ช่อง
ทางการขายสินค้าผ่านทาง Alibaba 
ด้วย

มิเพียงแต่ท�าตลาดในเมืองไทยเท่านั้น 
คณุมกุดายงับอกวา่ ตอนนีท้ีป่ากสีถาน
มคีวามสนใจทีจ่ะน�าบงัโคลนยมู ิ37 ไป
จ�าหน่ายด้วย ตอนนี้อยู่ในระหว่างการ
ด�าเนินขั้นตอนต่างๆ อยู่ ซึ่งในอนาคต
ทางบริษัท วิทยา อินเตอร์เทรด จ�ากัด 
มองตลาดต่างประเทศไว้ด้วย

คณุสมบตัทิีโ่ดดเดน่ของบงัโคลน ยมู ิ37 
คือความแข็งแรงทนทาน นี่คือสิ่งที่กล้า
การรันตี รวมท้ังราคาต่อชิ้นไม่สูงมาก 
คณุมกุดาเปดิโชวค์ลปิวดิโีอทีล่กูคา้ถา่ย
วิดีโอไว้โดยข้ึนไปยืนบนบังโคลนเพื่อ
ทดสอบคุณสมบัติที่ทางยูมิโฆษณาไว้ 

ความทนทานนีม้ทีีม่าอยา่งไร หนึง่การที่
บรษิทั วทิยา อนิเตอรเ์ทรด จ�ากดั เปน็ผู้
ผลิตเม็ดพลาสติกเองโดยตรง สามารถ
เลือกเม็ดท่ีมีความเหมาะสม โดยสูตร
ในการผลิตเม็ดน้ันเป็นสูตรของทาง
บริษัท ต่อจากนั้นสร้างโม (แม่แบบ
ส�าหรับการฉีดเม็ดพลาสติก) และเข้า
สู่กระบวนการฉีดขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ของโรงงาน กระบวนการต้ังแต่แรกเริ่ม
จนจบสามารถควบคุมได้ทุกข้ันตอน 
ท�าให้บังโคลนรถบรรทุกจากยูมิ 37 
โดดเด่นในเรื่องของความทนทาน

นอกไปจากนัน้สิง่ทีน่่าสนใจอกีประการ
หนึ่งคือ บังโคลนของยูมิ 37 มีสีสันที่
หลากหลาย ซึง่ไม่ได้เป็นสทีีเ่กดิจากการ
พ่น เป็นสีท่ีท�าในข้ันตอนการผลิตเลย 
เป็นสีท่ีอยู่ในเน้ือของวัตถุ โดยการใช้
เม็ดพลาสติกที่เป็นสีนั้นๆ ในการฉีด 
บงัโคลนสจีะขายดใีนกลุม่รถบรรทกุแต่ง 
โดยเฉพาะในเขตนครปฐมมีกลุ่มลูกค้า
ของยูมิ 37 อยู่มาก

ในอนาคตจะเพิ่มความหลากหลายให้
กับตัวสินค้าอีก ด้วยการวางแผนที่จะ
ผลิตสินค้าเกรดพรีเมี่ยม คุณสมบัติ
เดยีวกนักบับงัโคลนรถบรรทกุจากยโุรป
ในเกรด A+ จากที่ปัจจุบันที่ท�าตลาด
อยู่ในประเทศไทยและส่งออกในเอเชีย 
และอาเซี่ยน เป็นระดับ A 

ปัจจุบันสินค้าบังโคลนรถบรรทุกใน
ตลาดมีอยู่ประมาณสิบราย เกือบ
ทัง้หมดน�าเขา้มาจากตา่งประเทศ ราคา
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ขายของยมู ิ37 สดี�าอยูท่ี ่750 บาท สว่น
ทีเ่ปน็สีๆ  อยูท่ี ่900 บาท ส�าหรบัในสว่น
ของราคา ยูมิ 37 จะอยู่ตรงกลาง แต่
ในส่วนของคุณภาพน้ันอยู่ในส่วนบน
ของตลาด ส�าหรับยูมิ 37 อาจจะมีเพียง
ปัญหาเดียวเท่าน้ันคือการสร้างการรับรู้  
เพราะคู่แข่งอยู่ในตลาดมายาวนานกว่า 
ในขณะทีย่มู ิ37 เพิง่เขา้สูต่ลาดไดเ้พยีง
ปีเดียว

ส�าหรับผู้ผลิตในประเทศ คุณมุกดา
บอกว่า คู่แข่งจะเข้ามาต่อสู้ในตลาด
ยาก เพราะต้องใช้ต้นทุนสูง การสร้าง
โมขึ้นมาชิ้นหนึ่งเพื่อผลิตสินค้านั้นมี
มูลค่าสูงมาก เมื่อสร้างโมได้แล้วต้อง
น�าไปจ้างฉีดเม็ดพลาสติกฉีด เม่ือออก
สู่ตลาดเจอราคาสินค้าน�าเข้าจากจีนที่
ถกูกวา่เปน็อปุสรรคอกี แตบ่รษิทั วทิยา 
อินเตอร์เทรด จ�ากัด เป็นบริษัทที่มีทุก
อยา่งครบวงจรอยูแ่ลว้ จึงสามารถท�าได้

คุณมุกดาเดินน�าเราเข้าสู่ตัวโรงงาน
เพื่อชมสายการผลิต โดยมีปลายทาง
อยู่ที่เครื่องฉีดบังโคลน ยูมิ 37 สิ่งที่
น่าประทับใจเมื่อก้าวเข้าสู่ตัวโรงงาน
คือ ความเป็นระบบระเบียบ สะอาด 
คุณมุกดาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เน้นมาก
ทั้งในเรื่องของความปลอดภัย ความ
สะอาด เรื่องสิ่งแวดล้อม ระบบไฟฟ้า
ของโรงงานใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 
โดยหลังคาโรงงานทั้งหมดติดตั้งแผง
โซลาร์เซลล์ไว้

ส�าหรับสินค้าบังโคลนรถบรรทุกนี้ คุณ
มุกดาบอกว่า ตลาดกว้างมาก ยังมีอีก
หลายส่วนที่ทางยูมิ 37 ยังไม่ได้เข้าไป
เจาะ ซึ่งมั่นใจว่าในปีหน้าเม่ือฝ่ายการ
ตลาดของบริษัทเดินหน้าเร่ืองนี้อย่าง
จริงจัง ยูมิ 37 จะไปได้ดีอย่างแน่นอน
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Truck 
For School
รถบรรทุกฮีโน่

แปลงโฉมเป็นรถโรงเรยีนบนดอยสุดเท่

Innovator 300 
HINO

เรื่องจากปก
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เมื่อเดือนธันวาคมปี 2017 ที่ผ่านมาสถานทููตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย บริษัท ฮีโน่
มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จ�ากัด สาขา
เชียงใหม่ ได้ส่งมอบรถรับส่งนักเรียนที่ไม่เหมือนใครให้กับโรงเรียนบ้านขุนแม่นาย 
จังหวดัเชยีงใหม ่ซึง่เปน็โรงเรยีนในถิน่ธรุกนัดารตัง้อยูบ่นดอยสงู การเดนิทางในชว่ง
ฤดูฝนมีความยากล�าบากมาก

ส�าหรับโครงการนี้เป็นโครงการด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความ
มั่นคงของมนุษย์จากรัฐบาลญี่ปุ่น เน่ืองในโอกาสครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์
ไทย-ญี่ปุ่น

ต้นฤดูฝนปี 2018 เราเดินทางออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ โดยมีจุดหมายปลายทาง
อยู่ที่โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย เราเลือกเดินทางมาช่วงฤดูฝนด้วยหวังอยากจะเห็น
เสน้ทางและชว่งเวลาทีไ่มส่ะดวกสบายนกับนดอย ครสูมจติรท์ีเ่ราประสานงานดว้ย 
ผู้ซ่ึงเป็นผู้ดูแลรถฮีโน่ท่ีโรงเรียนได้รับมอบจากสถานทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย 
แนะน�าให้เราเข้ามาจากทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางด้านอ�าเภอขุนยวมจะเดินทาง
ได้สะดวกกว่าในช่วงฤดูฝน

โรงเรยีนบา้นขนุแมน่ายเปน็โรงเรยีนในเขตพืน้ทีอ่�าเภอแมแ่จม่ เสน้ทางทีร่ถธรรมดา
ไมย่กสงู ไมใ่ชร่ถออฟโรด จะเขา้ถงึไดใ้กลโ้รงเรยีนทีส่ดุคอืเสน้ทางแยกจากทางหลกั
ที่วิ่งจากเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน แยกเข้าไปยังบ้านแม่ลาน้อย เราว่ิงไปจนถึงอบต.
บ้านขุนแม่ลาน้อยตามค�าแนะน�าของครูสมจิตร์ จากนั้นว่าจ้างรถโฟร์วีลของชาว
บ้านเดินทางเข้าไปยังตัวโรงเรียน ระยะทางจาก อบต. ไปถึงตัวโรงเรียนประมาณ
เจ็ดกิโลเมตร แต่เป็นเจ็ดกิโลเมตรที่สมบุกสมบันมาก
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โรงเรียนบ้านขุนแม่ลาเป็นโรงเรียนที่
ถือได้ว่าไกลจากตัวอ�าเภอแม่แจ่มที่สุด 
ตั้งอยู่ติดกับเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คุณดุสิตซึ่งเป็นครูใหญ่และครูสมจิตร์
รออยู่ที่โรงเรียนเมื่อเราไปถึง ฝนยังคง
พร�าสายลงมาเปน็ละอองเลก็ๆ สลบักบั
ลงมาหนาเม็ดเป็นช่วงๆ “ฤดูฝนของที่นี่
เป็นแบบนี้ละครับ” ครูใหญ่บอก

เรานั่ งคุ ยกันในห้องประชุม เล็ กๆ 
ท่ามกลางอากาศท่ีเย็นสบายของฤดูฝน
บนภูเขา โรงเรียนแห่งนี้แม้จะเปิดมา
นานแลว้แตเ่พิง่จะไดพ้ฒันาอยา่งจรงิๆ 

ก็ในช่วงสี่ปีหลังนี่เอง ถึงกระนั้นก็ยัง
ตอ้งการความชว่ยเหลอืในอกีหลายเรือ่ง 
เพราะงบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐ
นั้นมีจ�านวนจ�ากัด

ที่มาที่ไปของฮีโน่  300 Innovator 
ครูใหญ่เล่าให้ฟังถึงความจ�าเป็นใน
หลายๆ ด้านท่ีต้องการยานพาหนะ
เข้ามาช่วยสนับสนุนในกิจการของ
โรงเรียน อาทิ เน่ืองด้วยทางโรงเรียน
ไม่มียานพาหนะส่วนกลางไว้ใช้งานใน
กิจการของโรงเรียน เช่น ทางโรงเรียน
ต้องการรถรับส่งนักเรียน เหตุด้วยเป็น
โรงเรยีนประจ�า เดก็นกัเรยีนทีจ่ะตอ้งมา
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โรงเรียนมีความล�าบากในการเดินทาง 
โดยเฉพาะย่ิงในช่วงหน้าฝน การมีรถ
รับส่งจะช่วยท�าให้เด็กๆ ตามหย่อม
บ้านที่ใกล้โรงเรียนไม่ต้องไปเรียนไกล
ถึงอ�าเภอแม่แจ่ม ท�าให้พ่อแม่สามารถ
ไวว้างใจใหล้กูมาเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนใกล้
บ้านได้ ความท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชน
ที่ห่างไกลจากตัวอ�าเภอ เวลาต้องการ
ซ้ือหาสิ่งของที่มีความจ�าเป็นต่างๆ 
ส�าหรับนักเรียน อาทิ วัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร ต้องวา่จา้งรถซึง่มค่ีาใช้
จ่ายสูง รถยังน�ามาใช้ในการขนส่งวัสดุ
ในการซ่อมแซมโรงเรียน ขนส่งอุปกรณ์
การเรียน น�านักเรียนไปร่วมกิจกรรม
ทางการศึกษา

แรกเริ่ มตอน ท่ีทางโรง เรี ยนเขียน
โครงการส่งให้กับทางกงศุลญี่ ปุ่นที่
จั งหวัด เชียงใหม่นั้ น  ต้องการแค่
รถกระบะ ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องเป็นมือหนึ่ง
ขอเป็นมือสองก็ได้ เมื่อทางกงศุลได้
รับเรื่อง ครูสมจิตร์เล่าว่าท่านกงศุล
ญ่ีปุ่นได้ข้ึนมาดูสถานท่ีด้วยตัวท่าน
เอง ดูโรงเรียน ส�ารวจเส้นทางท่ีรถ
จะต้องวิ่ง เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ทางทีม
งานของกงศุลได้ท�างานร่วมกับบริษัท
ฮีโน่ ประเทศไทย ซึ่งทางกงศุลเห็นว่า
รถกระบะไม่น่าจะเหมาะ เมื่อได้พูดคุย
กบัทางฮโีน่แล้ว หลังจากผ่านการศึกษา
และลงพืน้ที ่ทางฮโีนแ่ละกงศลุญีปุ่น่ได้
ตัดสินใจเลือก ฮีโน่ 300 Innovator โดยทาง

ทางสถานทูต
ญี่ปุ่นและทาง
ฮีโน่ประเทศไทย
อยากจะมอบส่ิงที่
ดีที่สุดให้กับทาง
โรงเรยีน พรอ้ม
ทั้งอยากจะให้รถ
มีความปลอดภัย
สูงสุดในการใช้
งานกับโรงเรยีน
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ฮีโน่ ประเทศไทย ได้ดัดแปลงเพิ่มจาก
พื้นฐานเดิมเพื่อให้เหมาะกับเส้นทาง

วันท่ีทางโรงเรียนได้ลงไปดูรถคร้ังแรก
ท่ีเชียงใหม ครูใหญ่เล่าว่าเกินความ
คาดหมายมาก หลังจากได้ดูรถและ
ประชมุรว่มกบัทางฮโีน ่รถไดถ้กูน�ากลบั
ไปปรับเพิ่มเติม ซึ่งใช้เวลาพอสมควร
เลยทีเดียว กว่าที่จะส่งมอบให้กับทาง
โรงเรียน ด้วยเพราะทั้งทางสถานทูต
ญี่ปุ่นและทางฮีโน่ประเทศไทยอยาก
จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทางโรงเรียน 
พรอ้มทัง้อยากจะใหร้ถมคีวามปลอดภยั
สูงสุดในการใช้งานกับโรงเรียนและ
เด็กๆ

ทางฮีโน่ประเทศไทยนอกจากมอบรถ
ให้แล้ว ยังรับดูแลรถต่อเนื่องไปอีก
สองปี ครูใหญ่บอกว่ารถคันนี้ไม่ได้ใช้
เฉพาะแต่กับโรงเรียนเท่านั้น ยังน�าไป
ชว่ยงานทางอบต.ดว้ย (อบต.นาหม่) ใน
กรณีที่มีความจ�าเป็นต้องใช้รถในกรณี
ฉุกเฉินต่างๆ สัญญาในการใช้รถคันนี้ 
ทางโรงเรยีนท�าไวก้บัทางสถานทตูญีปุ่น่
หา้ป ีซึง่ในกรอบเวลานีท้างโรงเรยีนตอ้ง
ส่งรายงานประจ�าปีให้กับทางสถาน
กงศลุญีปุ่น่ทีเ่ชยีงใหมร่บัทราบวา่รถถกู
ใช้งานอย่างไรบ้าง

โรงเรียนประกอบด้วยครูห้าคนรวมครู
ใหญ่ด้วย ทุกคนมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาให้
โรงเรียนมีความก้าวหน้า ด้วยความ
ห่างไกลของโรงเรียนท�าให้ยังต้องการ
การสนับสนุนอีกหลายด้าน ล�าพังเพียง
แค่งบจากทางราชการน้ันยังไม่เพียงพอ 
ความช่วยเหลือจากภาคเอกชนและ
องคก์รต่างๆ ถอืเป็นความช่วยเหลือทีม่ี
ความหมายมากส�าหรับโรงเรียน

ครูสมจิตร์บอกว่า โรงเรียนครอบคลุม
สามหย่อมบ้าน มีเด็กอยู่ประมาณ
เกือบห้าร้อยคน ทุกวันนี้เด็กส่วนใหญ่
เข้าไปเรียนท่ีตัวอ�าเภอแม่แจ่ม (แบบ
อยูป่ระจ�า) หากท�าให้ผู้ปกครองของเด็ก
มีความเช่ือมั่นได้ เด็กก็ไม่ต้องไปเรียน
ไกลถึงแม่แจ่ม ต้องห่างจากครอบครัว 
เพราะเวลาพ่อแม่จะเดินทางไปเย่ียม
เด็กนั้นถนนหนทางก็ไม่ค่อยสะดวก 
เด็กจะกลับบ้านก็ล�าบาก ตอนนี้ทาง
โรงเรยีนมรีถรบัส่งแล้ว เด็กๆ ในละแวก
นี้สามารถที่จะย้ายมาเรียนท่ีโรงเรียน
บ้านขุนแม่นายได้ รถโรงเรียนสามารถ
ให้บริการรับส่งเด็กกลับบ้านในช่วงวัน
หยุดยาว ช่วงปิดเทอมได้ เวลาพ่อแม่
จะมาเย่ียมเด็กก็สามารถท�าได้สะดวก
กว่าไปที่ตัวอ�าเภอ

บทบาทและมิติของรถบรรทุกนั้นมี
ความหลากหลาย มิได้เพียงแค่การ
ขนส่งสินค้าเท่านั้น ฮีโน่ได้ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงเรียน 
เ ย า ว ช น  แ ล ะ ชุ ม ช น บ น ภู เ ข า ที่
ห่างไกลให้ได้รับความสะดวกสบาย 
เ ช่ น เ ดี ย ว กั น กั บ ท า ง ก ง ศุ ล ญี่ ปุ่ น 
เชี ยงใหม่  สถานทูตญี่ปุ่ นประจ� า
ประเทศไทย ในการส่งมอบความช่วย
เหลอือนัจ�าเปน็ในรปูแบบของรถบรรทกุ
ขนาดเล็กนี้ให้กับทางโรงเรียนบ้าน
ขุนแม่นาย 

ขอขอบคุณ
คุณครูและนักเรียน

โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย

สนใจบริจาคสิ่งของสามารถติดต่อได้ที่
ครูสมจิตร์ โทร.084 808 2927
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Hino 300 Innovator XZU650R ได้รับการดัดแปลงพิเศษจาก 
บริษัท ฮีโน่ (ประเทศไทย) จ�ากัด
- เครื่องยนต์ขนาด 4000 cc. คอมมอนเรลล์ อินเตอร์คูลเลอร์ 
150 แรงม้า
- เกียร์แมนนวล 5 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง
- ระบบขับเคล่ือนสามารถปรบัเปล่ียนได้ท้ัง ขบัเคล่ือน 2 ล้อ (4×2) 
และขับเคลื่อน 4 ล้อ (4×4) ด้วยระบบไฟฟ้า
- มีระบบ Diff lock ช่วยให้สามารถลุยผ่านพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึงได้ 
เมือ่อยูใ่นโหมด Diff lock ทกุลอ้จะมกีารสง่ถา่ยแรงเทา่กนั สามารถ
ควบคุมได้ง่ายเพียงแค่กดสวิตช์ในห้องโดยสาร
- มีระบบรอกสลิงไฟฟ้า (Winch) ในกรณีท่ีรถติดหล่ม ท�าให้
สามารถลากตัวเองออกมาจากหล่มเองได้ ไม่ต้องรอให้รถคันอื่น
มาลากออก
- มาพร้อมระบบไฟฮาโลเจนให้ความสว่างกว่าไฟหน้าธรรมดา และ
ตัวรถสีขาวช่วยในการมองเห็นได้ชัดแม้ยามค�่าคืน
- ติดตั้งการ์ดป้องกันไฟหน้าและกระจกมองข้าง ท�าให้รถสามารถ
ผ่านอุปสรรคไปได้ในทุกๆ พื้นที่
- ตัวรถยกสูงพิเศษ ท�าให้สามารถลุยไปในพื้นที่ที่ยากล�าบากได้ 
ช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ และได้ออกแบบบันไดขั้นท่ีสอง
บริเวณหลังล้อ เพือความสะดวกในการปีนขึ้นห้องโดยสาร
- ระบบเบรกไฮดรอลิคพร้อมระบบลมดันช่วย และมีระบบเบรก
ไอเสียเสริม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกเป็น 2 เท่า และช่วย
ลดภาระของเบรกหลักเวลาลงเขาไม่ให้ท�างานหนักจนไหม้ เบรก
ไม่อยู่
ชว่งลา่งเปน็แผน่แหนบซอ้นพรอ้มโชคอพัและมกีนัโคลงทีด่า้นหลงั 
ช่วยในการทรงตัวในพื้นที่ธุรกันดาร
- ยางขนาดใหญพ่เิศษ All Terrain ขนาด 22.5 นิว้ แบบไมม่ยีางใน
มาพร้อมหม้อลมและสายยางในตัว ช่วยในการเติมลมยางและ
เปา่กรองอากาศแมใ้นถิน่ธรุกนัดาร ในกรณฉีกุเฉนิสามารถใชร้ะบบ
ปั๊มลมไฟฟ้าแทนได้อีกด้วย
- กระบะด้านท้ายเป็นกระบะที่นั่งโดยสาร 16 ที่นั่งพร้อมเข็มขัด
นิรภัยทุกที่นั่งให้ความปลอดภัยสูงสุด
- ออกแบบให้สามารถเป็นรถลากจูงได้ในตัว เผื่อในกรณีใช้งาน
ออกช่วยเหลือชุมชน
- ถงัน�า้มนัขนาด 100 ลติร ถ้าใช้ระบบขบัเคลือ่นแบบ 4×2 จะวิง่ได้
ประมาณ 600 กิโลเมตรบนพื้นราบ ในกรณี 4×4 สามารถใช้ได้
ประมาณ 500 กิโลเมตร ส่วนถ้าใช้งานขึ้นเขา เต็มถังจะวิ่งได้
ประมาณ 300 กิโลเมตร
- ถังน�้ามันส�ารอง 20 ลิตร 2 ถัง

ปรบัโฉม Hino Innovator 300 ตะลุยดอย 
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VK
วัลกาญจน์

เช่ียวชาญงานดิน เหมืองแม่เมาะ 

งานบรรทุกหนัก
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เราแวะมาสนทนากับคุณวัลลพ แสวงการ 
ผู้ดูแลขับเคล่ือนห้างหุ้นส่วนจ�ากัด วัลกาญจน์ 
ซึง่ท�าธรุกจิเกีย่วกบัการขนดนิ ถา่นหนิ ถมดนิ 
ในเหมืองแม่เมาะ คุณวัลลพ หรือที่ชาว
เหมือง เรียกว่ าพี่ ไก่  เป็นผู้ คลุกคลีอยู่
กับสายอาชีพการท�าเหมืองมายาวนาน 
คุณวัลลพบอกกับเราว่าเป็นคนเมืองจันทบุรี 
จบการศึกษาด้านครูจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร แต่ทว่า
ไม่เคยได้เป็นครูเลย

เนื่องด้วยธุรกิจครอบครัวนั้นเกี่ยวข้องอยู่กับ
งานเหมอืง กอ่นทีจ่ะเบนเขม็ทศิมุง่ตรงมายงั
เหมอืงแมเ่มาะนัน้ คณุวลัลพท�าเหมอืงพลอย
อยูท่ีก่าญจนบรุ ีเมือ่เหมอืงพลอยยตุลิง จงึได้
ตัดสินใจเดินทางมาท่ีเหมืองแม่เมาะจังหวัด
ล�าปาง

ปี 2535 คือปีแรกท่ีเร่ิมกิจการวัลกาญจน์ที่
แม่เมาะ ในยุคเริ่มต้นน้ันธุรกิจเดินหน้าด้วย
รถ 8 คัน จากปี 2535 จนกระทั่งปัจจุบัน 
ปี 2561 งานท่ีท�าอยู่น้ีก็เป็นเสมือนส่วน
หน่ึงของชีวิต มีองค์ความรู้เกี่ยวกับงานขุด 
ขนย้าย ถมดิน ที่สั่งสมมากับการท�างาน
มากมาย วัลกาญจน์เคยมีฟลีทรถถึง 70 คัน 

เหมือนได้กลับไปนั่งอ่านนวนิยาย
เรื่องเหมืองแร่ของคุณอาจินต์ 
นกัเขยีนชัน้ครูอกีรอบ เพราะเร่ือง
ราวทีเ่ราได้สมัผสัเมือ่เดินทางกลบั
ไปที่ เหมืองแม่ เมาะอีกคร้ังหนึ่ง 
เป็นเรื่องราวของชีวิตชาวเหมือง
เช่นกัน เพียงแต่ว่าเหมืองแม่เมาะ
เป็น เหมืองลิกไนต์ และชีวิตที่
แม่เมาะไม่ได้ดิบและบุกเบิกเหมือน
กบันวนยิายเหมอืงแร่ ทวา่มนัท�าให้
อยากกลบัไปรือ้คน้ตูห้นงัสอืหยบิ
เอาเหมืองแร่มาอ่านอีกสักครั้ง
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ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 7 ปีก่อน ซึ่ง
คุณวัลลพบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไป
ได้ช่วงนั้นคงจะไม่เพิ่มก�าลังรถไปขนาด
น้ัน ปัจจุบันจ�านวนรถที่ใช้ในการขับ
เคลือ่นกจิการของวลักาญจนค์อื 32 คนั 
ซ่ึงเป็นส่วนผสมระหว่างรถบรรทุกสิบล้อ
ดัมพ์แบรนดญ์ีปุ่น่และรถบรรทกุดมัพใ์ช้
ในงานเหมอืงของจนี ซึง่ถอืเปน็จ�านวนที่
พอเหมาะกับงานที่ท�าอยู่

งานเหมืองเป็นงานกลางแจ้ง รถดัมพ์
ต้องเผชญิกบังานหนกัในทกุๆ วนัทีอ่อก
จากที่ตั้งวิ่งเข้าไปในหลุมเหมือง รถ
คันหนึ่งบรรทุกน�้าหนักร่วมๆ ยี่สิบกว่า
ตัน ค่าบ�ารงุรกัษารถแต่ละคนัจงึสงู การ
บรรทุกเต็มที่ในแต่ละเที่ยวแน่นอน
เหตผุลส�าคญัคอืต้องให้คุม้ค่าน�า้มนั ใน
ส่วนของกระบะท้ายส�าหรบับรรทกุดมัพ์
เป็นส่วนโครงสร้างที่มีปัญหาน้อยที่สุด 
ป ัญหาส่วนใหญ่เป ็นเ ร่ืองของส่วน
ประกอบเครื่องยนต์ที่ต้องท�างานหนัก 
อาท ิคลชั เบรก รวมไปถงึเรือ่งของยางที่
ต้องแบกรับน�้าหนักบรรทุกร่วมกับส่วน

รองรบัอืน่ๆ ยางระเบดิอาจเป็นเรือ่งปกติ
มากส�าหรับงานบรรทุกดินในเหมือง

ความสูญเสียต้นทุนงาน (ถมดิน) 
เหมืองนั้นมีได้จากหลายสาเหตุ ตั้งแต่
ติดเครื่องจอดรถรอรถดิน อุบัติเหตุ
เนื่องจากสภาพถนน ภูมิประเทศของ
เหมือง ความประมาทของคน อุปสรรค
จากสภาพอากาศ โดยเฉพาะในฤดูฝน
งานจะเพิ่มความยากเป็นสองเท่า

ย่ีสิบกว ่าป ีที่คลุกคลีอยู ่กับเหมือง
แม่เมาะ แน่นอนว่าคุณวลัลพส่ังสมองค์
ความรู้จากการลงมือท�าอย่างแท้จริง 
ตั้งแต่เรื่องงานถมดิน ขนดิน งานดูแล
ซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ในการท�างาน เมื่อ
ถามว่ามีการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้
หรือไม่ คุณวัลลพหัวเราะ ก่อนจะตอบ
ว่าไม่ได้บนัทึกไว้ แต่เมือ่เป็นส่ิงท่ีเกดิข้ึน
ซ�้าๆ ปัญหาเดิมๆ เมื่อเกิดแล้วก็สังเกต 
หาข้อมูลเปรียบเทียบ สุดท้ายก็กลาย
เป็นสิง่ทีรู่เ้ป็นเรือ่งทีรู่ท้ีเ่ข้าใจโดยไม่ต้อง
บันทึกไว้เป็นคู่มือแต่อย่างใด

ในเรื่องของการบ�ารุงรักษายานพาหนะ 
คณุวลัลพยกตวัอยา่งในเรือ่งของอะไหล่
ให้ฟงัวา่ ท่ีวลักาญจน์มแีนวทางจะเลือก
ใช้อะไหล่แท้ เพราะเมื่อเปรียบเทียบ
ทดสอบดูแล้วแม้ว่าราคาจะสูงแต่อายุ
การใช้งานจะยาวนานและคงทนกว่า 
อะไหลเ่ทยีบถกูกจ็รงิแตไ่มท่นทานเวลา
เสยีทีห่นา้งานกระทบหลายเรือ่งสดุทา้ย
แล้วค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายกลับกลายเป็น
แพงกว่าการซื้ออะไหล่แท้ใช้เสียอีก

ในการท�างานขดุและเคลือ่นย้ายดนิน้ัน 
ผู ้รับเหมามิได้ใช้เพียงแค่รถบรรทุก
เท่าน้ัน ยงัมรีถตักดิน รถน�า้ รถเกรด อกี
ท้ังดินแต่ละจุดท่ีเข้าไปขุดยังมีลักษณะ
แตกต่างออกไป อาทิ ดินแดง ดินทราย 
ดนิเชล รายละเอยีดเหล่านีส่้งผลให้การ
ท�างานแต ่ละครั้ งมีความยากง ่าย
ไม่เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้การท�างานใน
เหมืองแม่เมาะส�าหรับบุคลากรท่ีเลือก
มาท� า งานนั้ น  คุณวัลลพบอกว ่ า
ประสบการณ์มีความจ�าเป็นมาก

วัลลพ แสวงการ



 27 I Asian Trucker

มองไปในหลุมเหมือง
รถบรรทุกดัมพ์
จ�านวนมากวิ่งเข้าออกคึกคัก 
ตราบเท่าที่เหมืองแห่งนี้ยังมี
ลมหายใจอยู่ ชาวเหมืองก็ยัง
คงยิ้มได้ แม้ว่ามีเรือ่งที่ต้อง
ต่อสู้ฝ่าฟันกันอยู่ทุกวัน แต่
เหมืองก็เป็นเสมือนแหล่ง
สรา้งรายได้ที่ส�าคัญ
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รถบรรทุกดัม พ์ของวัลกาญจน์จะ
ใช้งานอยู่ในช่วง 5 ปี จากนั้นจะขาย
ออกเปลีย่นเปน็คนัใหม ่เพราะไมอ่ยากที่
จะเสยีเงนิและเวลาไปกบัคา่บ�ารงุรกัษา 
ด้วยเพราะรถถูกใช้งานหนัก

จากเหมอืงพลอยมาสูง่านเหมอืงลกิไนต์
ที่แม่เมาะ คุณวัลลพบอกว่าปรับตัวไม่
มาก ซึ่งงานที่เหมืองแม่เมาะดูจะง่าย
กว่างานเหมืองพลอยที่เมืองกาญจน์ 
เมื่อถามถึงหลักที่คุณวัลลพใช้ในการ
บริหารธุรกิจ คุณวัลลพบอกว่างานที่
ท�าอยู่นี้เป็นสิ่งที่เห็นและลงมือท�าอยู่
ทุกวัน รับผิดชอบกับงานอย่างเต็มที่ 
เกดิปญัหาอะไรขึน้ไมด่ดูายเขา้ไปแกไ้ข
ทันที ที่ส�าคัญคือส�าหรับงานโปรดักช่ัน
ดูเองทุกจุด ลงไปดูถึงหน้างาน เมื่อเห็น
ปัญหาก็ไม่ปล่อยไว้

แน่นอนว่าส�าหรับเรื่องปัญหาคนขับรถ 
เป็นธรรมดาที่จะต้องมี และส่วนใหญ่
ก็เป็นปัญหาที่คล้ายคลึงกันนั่นคือใน

เรื่องของความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการ
งาน การบริหารจัดการคนจึงเป็นเรื่องที่
ยุ่งยากท่ีสุด เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์คนขับรถ
เปน็คนในพืน้ที ่อยูท่�างานกนัมานาน ใน
ส่วนของงานส�านักงาน งานหลังบ้านมี
ภรรยารับหน้าที่คอยบริหารจัดการ

อุปสรรคของงานที่ เหมืองแม่ เมาะ
ท่ีส�าคัญอีกอย่างท่ีคุณวัลลพเล่าให้ฟัง
คือ งานที่แม่ เมาะมีค่าจ้างที่ ไม่สูง 
ด้วยเหตุนี้ท�าให้ต้องบริหารจัดการทุก
อย่างให้ดี ในฐานะผู้รับจ้างที่งานถูก
ส่งต่อมาเป็นช่วงๆ เวลาท่ีต้นทางช้า 
ผลกระทบจะเกิดต่อเน่ือง วัลกาญจน์
ท�างานอยู่ในพื้นท่ีก็มีความจ�าเป็นท่ีจะ
ต้องมีพันธมิตรในการท�างาน ซึ่งในท่ีน้ี
หมายถึงห้างร้านต่างๆ ท่ีเป็นคู่ค้าด้วย 
อาทิ อะไหล่รถ ร้านยาง

วงสนทนาเป็นไปอย่างออกรส ผ่าน
หนึ่ งชั่ ว โมงไปอย่างรวดเร็ ว  ก่อน
จ า ก กั น เ ร า ขึ้ น ร ถ ก ร ะ บ ะ เ ข้ า ไ ป ที่

หน้างานในหลุมเหมือง คุณวัลลพช้ีให้ดู
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของวัลกาญจน์ อธิบาย
ลักษณะงานให้เราฟัง ก่อนจะบอก
ว่า งานท่ีท�าอยู่อาจจะยุ่งยากบ้าง มี
ปัญหาบ้าง แต่ก็เป็นงานที่ชอบ จึงสนุก
กับงานที่ท�า ได้ออกมาอยู่กลางแจ้ง
ดลูกูนอ้งท�างาน เปน็ความสขุอยา่งหนึง่ 
ได้โดนแดดโดนลม

วันนี้เราแวะมาสัมผัสอีกรูปแบบหน่ึง
ของงานขนส่ง ในหมวดของงานเหมือง 
มองไปในหลุมเหมืองรถบรรทุกดัมพ์
จ�านวนมากวิ่งเข้าออกกันอย่างคึกคัก 
ตราบเท่าที่เหมืองแห่งนี้ยังมีลมหายใจ
อยู ่ชาวเหมอืงกย็งัคงยิม้ได ้แมว้า่มเีรือ่ง
ทีต่อ้งตอ่สูฝ้า่ฟนักนัอยูท่กุวนั แตเ่หมอืง
ก็เป็นเสมือนแหล่งสร้างรายได้ที่ส�าคัญ
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รถท่ีวัลกาญจน์ใช้ ในส่วนบรรทุกดัมพ์เป็นรถแบรนด์ญี่ปุ่น มีท้ังอิซูซุ
และฮีโน่ ในส่วนกระบะดัมพ์น้ัน 90 เปอร์เซ็นต์ต่อท่ีเสรีชัยพัฒนา อีกสิบ
เปอร์เซ็นต์เป็นในส่วนของรถใหม่ต่อที่ The Phoenix 999

ส่วนของดัมพ์น้ันร้อยเปอร์เซ็นต์ส�าหรับงานเหมืองคือดัมพ์เสาอากาศจาก 
HYVA

ส�าหรับรถบรรทุกนอกจากรถบรรทุกดัมพ์สิบล้อแล้วยังมีรถบรรทุกดัมพ์
ส�าหรบังานเหมอืงจากจนี 6 คนั ซึง่ปรมิาณการขนดนิจะท�าได้มากกว่า แต่
ระยะวิง่ระหว่างจดุขึน้ดนิกบัเทดนิต้องไม่ไกลมาก นอกจากนัน้เป็นในส่วน
ของรถตักดิน รถน�้า รถเกรดดิน

การตัดสินใจซื้อรถใช้ในงานเหมืองน้ันส�าหรับรถบรรทุกดัมพ์ คุณวัลล
พบอกว่าความแตกต่างระหว่างแต่ละแบรนด์น้ันมีไม่มาก ใกล้เคียงกัน 
สิ่งส�าคัญที่ทุกบริษัทรับเหมางานในเหมืองแม่เมาะมอง คือในเรื่องของ
งานบริการหลังการขายซึ่งส�าคัญมาก เพราะรถทั้งหมดวิ่งงานอยู่ใน
เหมืองไม่ได้ออกไปข้างนอก งานบริการต้องมาท�ากันที่เหมือง หากงาน
บริการเจ้าไหนไม่สามารถสนับสนุนได้เต็มท่ีก็อาจจะไม่ได้รับการเลือก 
ส�าหรับวัลกาญจน์นั้นผูกพันกับดีลเลอร์ที่ซื้อกันมาตั้งแต่แรกเริ่มไม่เคย
เปล่ียนแปลง ด้วยเหตุผลส�าคัญดังท่ีกล่าวคือ ดูแลกันดีเป็นลูกค้ากันมา
นาน 

เครือ่งมือท�างาน
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ความโดดเด่นของฟลีท Thai Oil & 
Logistics คือรถหัวลากฮีโน่วิกเตอร์ 
500 สีม ่วงสดใส เป ็นความสนใจ
ประการแรกที่น�าให้เราเดินทางจาก
กรุงเทพฯ ลงมาที่อ�าบางสวรรค์ จังหวัด
สรุาษฎร์ธาน ีในระหว่างการเดนิทางเรา
พยายามนกึถงึชือ่บทความทีด่จูะเข้ากบั
ฟลีทฮีโน่สีม่วงที่วิ่งขนส่งน�้ามันปาล์ม
จากบางสวรรค์ สุราษฎร์ธานี มาส่งยัง
ปลายทางที่กรุงเทพฯ และพื้นที่ย่าน
ปริมณฑลโดยรอบ ม่วงมหากาฬเช่น
ฉายาของทมีฟตุบอลในลาลกีาสเปนกด็ู
จะดดุนัไปหน่อย จนกระทัง่เมือ่ไปถงึยงั
จุดที่ตั้งส�านักงานของ Thai Oil & 
Logistics เราก็ยังนึกประโยคที่เหมาะ
สมไม่ได้

ภายในห้องท�างานของผู้บริหารบริษัท
บางสวรรค์น�า้มนัปาล์ม ผูบ้รหิารทัง้สาม
คนของบางสวรรค ์แบ ่งเวลามานั่ง
สนทนาด้วยกันกับเรา 

ว ่ าที่  พ .ต .  กิตติ ศักดิ์  กิตติสิทโธ 
กรรมการผูจ้ดัการ คณุธวชัชยั ช้างเผอืก 
กรรมการผู้จัดการ และคุณวัฒนพงษ์ 
คนเกณฑ์ ผู ้จัดการทั่วไป ของบริษัท
บางสวรรค์น�้ามันปาล์ม

Thai Oil & Logistics เป็นบรษิทัในเครอื
ของบางสวรรค์น�้ามันปาล์ม ต้ังขึ้นมา
เพื่อสนับสนุนกิจการของบางสวรรค์
น�้ามันปาล์ม ในเรื่องของการขนส่ง
ผลผลิต ซึ่งคือน�้ามันดิบให้กับลูกค้า 
ที่จะน�าน�้ามันปาล์มดิบไปแปรรูปต่อไป

คุณวัฒนพงษ์ กล่าวว่าแต่เดิมน้ัน ทาง
บางสวรรค์ใช้บริษัทขนส่งภายนอกใน
การขนส่ง แต่ไม่สามารถควบคมุบรหิาร
จดัการให้สอดคล้องกบัการขนส่งสนิค้า
ของบางสวรรค์ได้ หลังจากผ่านการ
ศึกษาเก็บข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับการ
ขนส่งอยู่นาน ท้ายที่สุดทางบริษัทบาง
สวรรค ์น�้ามันปาล ์มจึงตัดสินใจต้ัง
บริษัทขนส่งของตนเองขึ้นมา โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือขนส่งสินค้าของ
บางสวรรค์เอง น่ันคือ Thai Oil & 
Logistics

การด�าเนินการของ Thai Oil & Logistics 
เร่ิมต้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ในปีแรก
เร่ิมต้นด้วยรถเพียงสองคันเท่าน้ัน และ
ค่อยๆ ทยอยเพิ่มอย่างเป็นระบบ ตาม
ความต้องการใช้งาน และเป็นไปใน
ทิศทางที่สามารถควบคุมและบริหาร
จัดการได้ จนกระท่ังในท้ายท่ีสุดเป็น

จ�านวนท่ีเพียงพอต่อก�าลังการผลิต
ของโรงงาน และความต้องการขนส่ง
ทัง้ป ีซึง่คอืฟลที ฮโีนส่มีว่งสดใสโดดเดน่
จ�านวน 40 คัน

หัวลากฮโีน่ พร้อมด้วย Tank พ่วงลากสี
ม่วงจ�านวนส่ีสิบคัน มีคนขับประจ�ารถ
ทุกคัน สลับสับเป ล่ียนหมุนเวียน
รับภารกิจขนส่งน�้ามันปาล์มดิบให้กับ
ลูกค้าของบางสวรรค์น�้ามันปาล์ม ผ่าน
การบริหารจัดการโดยทีมงานของ Thai 
Oil & Logistics 

เราถามถึงระยะทางที่ รถแต่ละคัน
ต้องวิ่ง ระยะที่ไกลที่สุดคือประมาณ
หน่ึงพันกิโลเมตร เท่ียวหน่ึงไปกลับก็
สองพันกิโลเมตร นับว่าเป็นระยะทาง
ไกลพอสมควร แต่ก็มีจุดหมายที่สั้น
กว่าน้ัน ซึ่งรถแต่ละคันก็จะถูกบริหาร
จัดการสลับสับเปล่ียนหมุนเวียน เพื่อ
ให้ได้งานในจ�านวนที่ เท่าๆ กัน ซึ่ง
คุณวัฒนพงษ์กล่าวว่า บริษัทถือหลัก
ในการดูแลงานให้คนขับรถด้วยหลัก
การท่ีว่าเราอยู่ได้เขาอยู่ได้ เพื่อท่ีจะ
รักษาคนขับรถให้ท�างานอยู่กับบริษัท
ต่อเนื่องยาวนาน 

ขนส่งน�้ามัน

จากซ้ายไปขวา
วัฒนพงษ์ คนเกณฑ์
ผู้จัดการ
ว่าที่ พ.ต. กิตติศักดิ์ กิตติสิทโธ
กรรมการผู้จัดการ
ธวัชชัย ช้างเผือก
กรรมการผู้จัดการ
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Thai Oil & Logistics 
ขนส่งน�้ำมันปำล์มดิบ
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การเลือกใช้
แบรนด์ฮีโน่นั้น 
ว่าท่ี พ.ต. กิตติศักด์ิ 
ตอบว่าเพราะ
เช่ือมั่นในคุณภาพ
ของรถและ
แบรนด์ฮีโน่ 
ส่ิงที่ประทับใจ
นอกไปจากเรือ่ง
ของคุณภาพรถ 
คือเรือ่งของการ
บรกิารหลังการขาย 
ซ่ึงฮีโน่ดูแลดีมาก 
เสมอต้นเสมอปลาย
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กจิการผลติน�า้มนัปาล์มดบินัน้มฤีดกูาล 
นั่นหมายความว่าช่วงที่ผลปาล์มออก
มาก ก�าลังการผลิตของโรงงานก็จะสูง
อาจจะขึ้นไปถึงเต็มก�าลังการผลิต ใน
ช่วงดงักล่าวการขนส่งน�า้มนัดบิไปส่งให้
กบัลกูค้ากจ็ะมมีาก แต่กจ็ะมช่ีวงโลซซีัน่
คือช่วงที่ผลผลิตน้อยซึ่งจะท�าให้เที่ยว
ของการขนส่งลดลงไปด้วย เมือ่เป็นเช่น
นี้จะส่งผลกับ Thai Oil & Logistics 
โดยตรง ในประเด็นนี้คุณวัฒนพงษ์ 
บอกว่า Thai Oil & Logistics ในความ
เป็นจริงแล้วก็มิได้วิ่งแต่เฉพาะงาน
ตัวเอง ยังรับวิ่งงานให้คนอ่ืนด้วย แต่
มิได้ท�าเป็นหลัก เพื่อแก้ปัญหาในช่วงที่
โลซซีัน่ของผลติปาล์ม และงานทีร่บัส่วน
ใหญ่ก็จะเป็นในแวดวงผู้ประกอบการ
ธุรกิจน�้ามันปาล์มด้วยกัน เป็นการ
ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน

เพราะเขตย่านอ�าเภอบางสวรรค ์นี้
ถือเป็นแหล่งผลิตน�้ามันปาล์มที่ส�าคัญ
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี บางสวรรค์
น�้ามันปาล์มนอกจากเป็นผู้ผลิตผู้รับซ้ือ
ผลปาล์มแล้ว ยังมีส่วนของการเป็น
เทรดเดอร์ด้วย เพราะฉะนั้นแล้วฟลีท
ของ Thai Oil & Logistics จึงมีการ
วิ่งงานในส่วนนี้ด้วย ซ่ึงจะถูกจัดสรรให้
สอดคล้องไปกับปริมาณงานหลักซ่ึงคือ
งานขนส่งน�้าปาล์มดิบของบางสวรรค์ 
ท�าให้คนขับรถมีงานวิ่งสลับสับเปลี่ยน
ใกล้ไกลไปตลอดทั้งปีได้

ตลอดระยะเวลาสามปีที่ Thai Oil & 
Logistics ไดเ้ริม่ด�าเนนิการมานัน้ถอืวา่
มีผลเป็นที่น่าพอใจ เราถามว่าปริมาณ
รถท่ีมีอยู่เพียงพอกับงานหรือเปล่ารวม
ท้ังในอนาคตจะมีการเพิ่มจ�านวนรถ
หรือไม่ ว่าที่ พ.ต. กิตติศักดิ์ กิตติสิทโธ 
บอกว่าจ�านวนรถที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้
ถือว่าเพียงพอแล้ว ซ่ึงจัดสรรไว้ส�าหรับ
การเติบโตในอนาคตแล้ว ถ้าจะมีการ
ขยับขยายเพิ่มในส่วนของ Thai Oil & 

Logistics น่าจะเป็นการบริหารจัดการ
ด้านอ่ืนเพื่อท�าให้ประสิทธิภาพในการ
ท�างานดีขึ้น ที่มองไว้ตอนนี้คือการสร้าง
จุดพักรถเพื่อให้สอดคล้องและรองรับ
กับกฎหมายขนส่งที่จะบังคับใช้ จุด
พักรถที่คิดไว้ไม่เพียงแต่ให้เป็นจุดพัก
ส�าหรับรถของ Thai Oil & Logistics 
แต่ยังเปิดเป็นสาธารณะ ซึ่งจะมีบริการ
ที่เก่ียวข้องท้ังในส่วนของรถใหญ่และรถ
เล็ก รองรับทั้งการเดินทางท่องเที่ยว
การขนส่ง ซึ่งตอนน้ีอยู่ในช่วงของการ
ศึกษาข้อมูลอยู่

ย้อนกลับไปที่ เรื่องของฟลีทรถของ 
Thai Oil & Logistics ซึ่งเป็นรถบรรทุก
ฮีโน่วิเตอร์ 500 รุ่นใหม่ ความโดดเด่น
ประการหนึง่คอืการเลอืกใชส้ ีวา่ที ่พ.ต. 
กิตติศักดิ์ ชี้แจงให้ฟังว่า ไม่มีความ
หมายอะไรเปน็พเิศษ นอกจากนกึถงึใน
เร่ืองของความตั้งใจจะให้โดดเด่น เพื่อ
ที่จะสามารถสังเกตุได้ง่าย เมื่อรถใช้
งานอยู่ตามท่ีต่างๆ สะดวกในการเฝ้า
ติดตาม เมื่อรถโดดเด่นคนขับก็จะต้อง
มีความระมัดระวังในการขับรถ เพราะ
หากไปท�าอะไรไม่ดีเข้าก็จะถูกพบเห็น
ได้โดยง่าย ตอนต้องตัดสินใจเรื่องสี
ไมม่ตีวัเลอืกอืน่เลย ในใจมสีมีว่งสเีดยีว
เท่านั้น

ส่วนการเลือกใช้แบรนด์ฮีโน่น้ัน ว่าท่ี 
พ.ต. กิตติศักดิ์ตอบว่าเพราะเชื่อมั่นใน
คุณภาพของรถและแบรนด์ฮีโน่ ส่ิงท่ี
ประทับใจนอกไปจากเรื่องของคุณภาพ
รถ คือเรื่องของการบริการหลังการขาย
ซ่ึงฮีโน่ดูแลดีมาก เสมอต้นเสมอปลาย 
ฟลีทของ Thai Oil & Logistics ซื้อจาก
ฮโีนต่รงั วา่ที ่พ.ต. กติตศิกัดิ ์บอกวา่เปน็
ดลีเลอรท์ีด่แูลดสีรา้งความประทบัใจ มี
มาตรฐานในงานบริการสูง

ส�าหรบั Thai Oil & Logistics เนือ่งจาก
สิง่ทีข่นนัน้เป็นน�า้มนัปาล์มดบิ วิง่ไปบน

ถ น น ส า ธ า ร ณ ะ  คุ ณ วั ฒ น พ ง ษ ์ 
กล่าวว่าทีย่�า้กบัคนขบัรถทกุคนเสมอคอื 
เรื่องของความปลอดภัยต้องมาเป็น
อนัดบัหนึง่ บางสวรรค์น�า้มนัปาล์ม และ 
Thai Oil & Logistics เป็นหน่วยงาน
สีขาว ปัจจุบันปลอดจากยาเสพติด
ร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่เป็นอีกเรื่องที่ผู้บริหาร
ให้ความส�าคัญ หากตรวจพบคือออก
อย่างเดียว ไม่มีการอุธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

ในส่วนของพนักงานขับรถของ Thai Oil 
& Logistics กฏมไีมม่าก แตท่กุคนตอ้ง
ปฏบิตัติามกฎอยา่งเครง่ครดั เทคโนโลยี
ที่น�ามาใช้ในปัจจุบันก็เป็นเรื่องของ 
GPS และกล้อง บริษัทจะเน้นคือเรื่อง
ของความเร็วบนท้องถนน ทีมคนขับรถ
ของ Thai Oil & Logistics ทุกคนได้รับ
การดูแลอย่างดี คุณวัฒนพงษ์ กล่าว
ว่า ทุกวันนี้คนขับรถของ Thai Oil & 
Logistics ไม่ขาดแคลน ทุกคนท�างาน
ดว้ยความสบายใจ เพราะบรษิทัยดึหลกั
ส�าคัญที่ว่าคนขับอยู่ได้ บริษัทอยู่ได้ 
นอกจากเงนิเดือนและค่าเท่ียวแล้ว หาก
คนขับสามารถขับประหยัดเชื้อเพลิงได้ 
ในส่วนท่ีเหลือบริษัทก็รับซื้อคืน ซึ่งสิ่ง
เหล่าน้ีก็จะสามารถช่วยให้คนขับมีแรง
จูงใจท่ีจะขับรถดีปฏิบัติตามกฎหมาย 
เพราะถา้เกดิความผดิเรือ่งจราจรคนขบั
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

ส�าหรับรถบรรทุกฮีโน่น้ัน ว่าท่ี พ.ต. 
กิตติศักดิ์ บอกกับเราว่าอายุการใช้งาน
ที่วางแผนไว้คือ 5 ปีจะปรับเปลี่ยน แต่
ท้ังน้ีก็ต้องดูในเรื่องของสภาพโดยรวม
ด้วย หากเรื่องของค่าบ�ารุงรักษาเมื่อ 
อายุรถเพิ่มมากขึ้น อายุการใช้งาน
เพิ่มขึ้น การเปล่ียนรถใหม่น่าจะเป็น
ทางเลือกที่เหมาะสมกว่า
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ฟีนิกซ์
999

ผู้ผลิตรุ่นใหม่
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ส�าหรับรถบรรทุกดัมพ์เกษตรของประเทศไทย ดูเหมือนว่า
จะเปน็สายรถบรรทกุทีจ่ะนยิมตกแตง่ตวัรถและกระบะทา้ย
ใหม้สีสีนัสดใส อาจจะเรยีกไดว้า่นีเ่ปน็สไตลแ์บบไทยๆ โดย
แท้จริงก็ว่าได้

Asian Trucker เดินทางมาท่ีจังหวัดนครสวรรค์แหล่งปลูก
ข้าวส�าคัญในพืน้ท่ีภาคกลางของประเทศไทย จดุเริม่ต้นของ
แม่น�้าเจ้าพระยา เพื่อมาเยือนผู้ผลิตต่อกระบะรถบรรทุกที่
มีชื่อว่า The Phoenix999 Assembly

รวมพลังคนรุ่นใหม่
เราอาจกล่าวเช่นน้ันได้ เมื่อสอบถามถึงความเป็นมา
เป็นไปของเดอะฟีนิกซ์จากคุณแชมป์ ผู้จัดการฝ่ายผลิต 
เดอะฟีนิกซ์เป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่ที่ต่อยอดธุรกิจของ
ครอบครัวจากกิจการโรงสีข้าว สู่ธุรกิจรับต่อกระบะรถ
บรรทุก บริหารงานโดยคนหนุ่มและชักชวนเพื่อนๆ มา
ร่วมสร้างสรรค์ งานผลิตของเดอะฟีนิกซ์ตอนน้ี เกือบร้อย
เปอรเ์ซน็ต์เปน็งานผลิตดัมพท่ี์ใชส้�าหรบังานเกษตรเปน็หลกั

เ ร า ส น ท น า กั บ คุ ณ แ ช ม ป์  ผู้ จั ด ก า ร ฝ่ า ย ผ ลิ ต ที่
ดู แ ล ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง เ ด อ ะ ฟี นิ ก ซ์ ทั้ ง ห ม ด 
คุณแชมป์บอกว่าเดอะฟีนิกซ์ก้าวเข้าสู่แวดวงนี้ด้วย
ความสนใจของผู้บริหารเก่ียวกับงานต่อกระบะรถบรรทุก 
รวมท้ังมพีืน้ฐานเดิมท่ีเกีย่วข้อง สามารถเริม่ต้นในสายธรุกจิ
ต่อกระบะรถบรรทุกได้อย่างไม่ยุ่งยากนัก เพราะผ่านการ

The Phoenix
999 
Assembly

ภัคณัฏฐ์ เตชะอมรกุล
Automotive Engineering
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ต่อกระบะบรรทุกใช้ในกิจการของตัวเองมาก่อนแล้ว ประกอบ
กบัผูค้นในแวดวงธรุกจิโรงสข้ีาวเมือ่เหน็รถทีถ่กูตอ่ขึน้กส็อบถาม
เข้ามาว่ารับต่อไหม ท้ายที่สุดเมื่อเห็นว่ามีช่องทางต่อยอดได้ จึง
ท�าใหเ้กดิธรุกจิตอ่กระบะรถบรรทกุอยา่งเตม็รปูแบบขึน้ ท่ีส�าคัญ
เมื่อคิดจะท�าแล้วดูเหมือนว่าเดอะฟีนิกซ์จะทุ่มเทท�าอย่างเต็มที่

ในส่วนของก�าลังการผลิตของโรงงานปัจจุบันต่อเดือนอยู่ ท่ี
ประมาณ 20 พ่วง (20 คัน) ซึ่งคุณแชมป์บอกว่าก�าลังดี ไม่มาก
จนเกนิไปส�าหรบัขดีความสามารถของโรงงานซึง่ตอ้งใชก้�าลงัคน 
(แรงงานฝีมือ) ในการผลิตเป็นหลัก

ผลงานแสดงชัดเจนถึงคุณภาพของงานภายใต้มาตรฐาน 
เดอะฟีนิกซ์
คณุแชมปบ์อกวา่ทีเ่ดอะฟนีกิซก์ารใสใ่จในเรือ่งคณุภาพของงาน
ผลติถอืเปน็เรือ่งส�าคญัมาก เพราะการผลติทีใ่ช้แรงงานคนโอกาส
ที่จะผิดพลาดมีมาก ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการตรวจสอบคุณภาพ
ผลงาน (QC) ในทุกขั้นตอนการผลิต

ความโดดเด่นของเดอะฟีนิกซ์ที่ลูกค้าจดจ�าได้ในตลาดรถดัมพ์
เพื่องานเกษตรคือ เรื่องของสีสันที่สดใสไม่เหมือนใคร ซึ่งเดอะ
ฟนีกิซเ์ลอืกใชส้คีณุภาพสงูจาก นปิปอน เพน้ท ์โดยมกีารสือ่สาร
โดยตรงกับทางนิปปอนในเรื่องของรูปแบบสีที่เน้นสดใสและ
คงทน ในทมีผลตินอกจากทมีวศิวกรทีค่วบคมุดแูลเรือ่งโครงสรา้ง 
งานเหล็ก งานประกอบ งานเช่ือมต่างๆ แล้ว ยังมีทีมออกแบบกราฟกิ 
ที่พร้อมจะออกแบบลวดลายสีสันให้เป็นไปตามความต้องการ
ของลูกค้า
 
เนื่องจากที่ตั้งของบริษัทอยู่ในพื้นที่ทางการเกษตรที่ส�าคัญ งาน
หลักๆ จึงเป็นเรื่องของกระบะดัมพ์เพื่องานเกษตร แต่ลูกค้าใน
ธุรกิจเกษตรของเดอะฟีนิกซ์ก็ไม่ได้อยู่แค่ภาคกลางเท่าน้ัน ยังมี
ทางเหนือด้วย รวมทั้งตอนนี้ได้เปิดตลาดภาคอีสาน และไปไกล
ถึงตลาดทางภาคใต้ด้วย 

การเติบโตของเดอะฟีนิกซ์ คุณแชมป์กล่าวว่าเกินจากท่ีต้ังเป้า
ไว้มาก เรียกได้ว่าเป็นไปอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียว ปีแรก
ที่เริ่มธุรกิจนั้นโรงงานผลิตย่ีสิบถึงสามสิบพ่วง ปีสองหกสิบพ่วง 
ตอนนี้ก้าวเข้าสู่ยอดสองร้อยกว่าพ่วงแล้ว แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่
ดแีตค่ณุแชมปก์ลา่ววา่ไมอ่ยากจะใหม้ากเกนิไปเพราะจะกระทบ
กระเทือนถึงคุณภาพของงาน ด้วยเพราะงานผลิตนั้นใช้แรงงาน
ฝมีอืเปน็หลกัในกระบวนการผลติ งานทีเ่ขา้มาตอนนีจ้งึพยายาม
ควบคุมให้พอดีกับก�าลังการผลิตของโรงงาน 



 37 I Asian Trucker

แน่นอนว่าช่างที่มีฝีมือไม่ได้หาง่ายๆ อีกทั้งการสร้างช่างใหม่ๆ 
ให้กลายเป็นช่างคุณภาพไม่ใช่ เรื่องง่ายเช่นกัน ในอนาคต
เดอะฟีนิกซ์ จึงวางแผนไว้ว่าจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้มากขึ้น
ในกระบวนการผลิต ลดการใช้คนลง

งานดูแลลูกค้าหลังการขายกับตัวโปรดักซ์ของเดอะฟีนิกซ์มีรถ
โมบายเซอรว์สิหนึง่คนั แตใ่นความเปน็จรงิแลว้ปญัหาจากตวัสนิค้า
มนีอ้ยมาก เพราะไมม่รีะบบอะไรทียุ่ง่ยากซบัซอ้น ในสว่นหวัหรอืตัว
รถนัน้ลกูคา้เขา้กบัทางบรษิทัรถอยูแ่ลว้ มแีตต่วัพว่งลกูทีเ่ปน็สว่นที่
ผลติออกจากโรงงานรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์แตก่ไ็มไ่ดม้กีลไกอะไรซบัซอ้น
ขีดความสามารถของสายพานการผลิต ท้ังคัน (รถ+พ่วงลาก) จะ
ใช้เวลาผลิตอยู่ประมาณหกสิบวัน

เราเดนิเข้าไปชมในบรเิวณโรงงานกบัคณุแชมป์ แน่นอนว่าโดยภาพ
รวมเหมือนโรงงานกระบะบรรทุกและเทรลเลอร์อีกหลายแห่งใน
ประเทศไทย ซึง่ชิน้งานนัน้ถกูประกอบขึน้ด้วยแรงงานฝีมอืเป็นหลกั
ในเกอืบทกุกระบวนการผลติ ซึง่ช่างเทคนคิทีม่คีวามส�าคญัในสาย
อตุสาหกรรมนีค้อืช่างเหลก็ ช่างเชือ่ม แน่นอนว่าแรงงานอาจจะยงั
ไม่ถึงกับขาดแคลน แต่ที่ขาดแคลนคือแรงงานที่มีฝีมือ คุณแชมป์
เปิดเผยว่างานของตัวเองหลักๆ คือบริหารคน ช่างเชื่อมที่เก่งๆ 
เอาเข้าจริงๆ แล้วก็ไม่มีความสม�่าเสมอ เช่นบางวันอาจจะอารมณ์
ไม่ดี มปัีญหาท่ีบ้านกวนใจ เล็กๆ น้อยๆ เช่นน้ีสามารถส่งผลกระทบ
กับงานได้ ด้วยเหตุน้ีระบบ QC ของโรงงานจึงต้องเข้มงวดมาก 
ท�าให้ในอนาคตบรษิทัจงึวางแผนทีจ่ะลงทนุกบัเทคโนโลยรีะบบ AI 
ในสายการผลิต เพื่อลดความผิดพลาดและสามารถควบคุม
คุณภาพได้อย่างเบ็ดเสร็จ

แวดวงต่อกระบะรถบรรทุกในยุคปัจจุบันนับได้ว่ามีการแข่งขัน
กันสูง เพราะมีตั้งแต่ผู้ผลิตรายใหญ่ ผู้ผลิตขนาดกลาง รวมไปถึง
ผู้ผลิตขนาดเล็ก  ผู้ผลิตเกิดใหม่เข้ามาในแวดวงอยู่ตลอดเวลา 
การแข่งขันกันเรื่องราคาท�าให้หลายรายถึงกับต้องพ่ายแพ้ไป แต่
ดูเหมือนว่ายังคงมีผู้เล่นหน้าใหม่ท่ีพร้อมจะเข้ามาแชร์ส่วนแบ่ง
ตลาดอยู่เสมอ ส่วนเข้ามาแล้วจะมีอายุส้ันหรือยืนยางค�าตอบที่
ส�าคัญอาจจะไม่ใช่เรื่องของเงินทุนเพียงอย่างเดียว คุณภาพสินค้า
ตอ้งด ีงานบรกิารหลงัการขายตอ้งเขา้ถงึลกูคา้ และทีส่�าคญัเรามอง
ว่าความซื่อสัตย์มีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพเป็นเรื่องส�าคัญ
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Mark Gabel เพิง่กลบัไปมองโกเลยีเพือ่
ท�างานให้กับกลุ่ม MSM อีกครั้ง นี่เป็น
บริษัทเดียวกันที่เขาลาจากมาเมื่อไม่กี่
ปีก่อน ตอนนี้ในบทบาทซีอีโอเขารู้สึก
ตื่นเต้นกับการพาทีมไปสู่ความสูงใน
อีกระดับ Asian Trucker ได้รับเชิญให้
เดินทางมายังดินแดนแห่งทุ่งหญ้า ไม่
เพยีงแตจ่ะไดพ้บปะกบัลกูคา้ของ MSM 
Group เท่านั้น ยังได้เข้าร่วมในงาน
ฉลองครบรอบ 20 ปีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
6 กรกฎาคม ที่อูลานบาตอร์เมืองหลวง
ของมองโกเลีย ประเทศที่ไม่มีทางออก
สู่ทะเล มองโกเลียดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
และบรรดานกัผจญภยัทีใ่ชย้านพาหนะ
ที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อเดินทางจาก
ยุโรปมายังจุดหมายปลายทางแปลก
ใหม่นี้ ในงาน MSM เราได้พบกับพวก
เขาทั้งหมด

ธุรกิจวิถีมองโกเลีย
มองโกเลยีเป็นประเทศทีม่สีภาพอากาศ
ระหว่างฤดูแตกต่างกันมาก ฤดูร้อน
อากาศร้อน ในขณะที่ฤดูหนาวอากาศ
หนาวรุนแรง มีพื้นที่ว่างขนาดใหญ่แต่
วา่งเปลา่รา้งผูค้น มปีระชากรเพยีงสาม
ลา้นคนอาศยัอยูใ่นมองโกเลยี ครึง่หนึง่
อาศัยอยู่ในอูลานบาตอร์ เราจะพบ

โครงสร้างพื้นฐานที่ดีในเมือง แต่ทุกคน
รู้ว่านอกเมืองหลวงน้ันเป็นอีกเรื่องหน่ึง 
มองโกเลียมีพรมแดนติดกับจีนและ
รัสเซีย เป็น Land Lock ไม่มีทางออก
ทางทะเล 

Batkhuu Badarch ผู ้จัดการแผนก
รถบรรทุกและฝ่ายขาย มีประสบการณ์
มากมาย ชายผู้น้ีเป็นจุดเริ่มต้นแรกท่ี
ส�าคัญ เพราะเขารู ้รายละเอียดต่างๆ 
รวมทั้งมีค�าแนะน�าในการขนส่งสินค้า
ในประเทศมองโกเลยีทีไ่ม่อาจละเลยได้ 
“เราเป็นตัวแทนจ�าหน่ายท่ีได้รับการ
แต่งตั้งส�าหรับรถบรรทุก Mercedes 
และ Fuso ในประเทศมองโกเลีย เป็น
ตลาดขนาดเล็กมาก รถบรรทุกใหม่มี
เพียง 8-10 เปอร์เซ็นต์เท่าน้ัน ส่วนท่ี
เหลือเป็นรถบรรทุกมือสอง” เขากล่าว 
รถบรรทุกจากจีนเป็นเจ้าตลาด ซึ่งขาย
ในราคาที่ต�่า แน่นอนว่าส�าหรับตลาด
อย่างมองโกเลียเป็นตลาดขนาดเล็ก
ยอดขายรวมเพียงไม่กี่ร้อยหน่วย ส่ิงท่ี
ท�าให้ตลาดไม่ซ�้ากันคือ ลูกค้าจ�านวน
มากมีค�าสั่งซื้อรถบรรทุกเพียงคันเดียว 
เป็นการก�าหนดค่าที่เฉพาะเจาะจงมาก 
แทบจะไม่มีใบส่ังซื้อขนาดใหญ่จ�านวน
เป็นสิบคัน 

การขาดถนนที่เหมาะสมในหลายพื้นที่
และเป็นประเทศท่ีก�าลังพัฒนา การใช้
รถท่ีมีสมรรถนะสูงและยานพาหนะที่มี
ประสทิธภิาพสงู อาจดแูปลก เนือ่งจาก
เป็นการลงทุนที่ส�าคัญส�าหรับบริษัทที่
ใชร้ถเหลา่นี ้“แมว้า่ตน้ทนุจะเปน็ปญัหา 
แต่ประสิทธิภาพก็มีความส�าคัญ ลูกค้า
ของเราเลือกสินค้าจากความน่าเชื่อถือ
เป็นจ�านวนมาก ภารกิจของพวกเขา
เป็นงานหนัก” 

เมื่อยานพาหนะต้องปฏิบัติการใน
เหมอืงแร ่รถบรรทุกต้องสามารถท�างาน
โดยไม่มีปัญหา เหมืองแร่มักจะอยู่ใน
สถานที่ห่างไกลและในกรณีของความ
เสียหาย การส่งรับอะไหล่ไปยังเหมือง
เหล่าน้ีเป็นเรื่องท่ีล�าบาก ส่งผลให้การ
สูญเสียขยายเวลาออกไป กินเวลานาน
กว่าที่รถจะกลับมา Uptime ได้อีกครั้ง 
ด้วยเหตุนี้คุณภาพและความน่าเชื่อถือ
ของแบรนด์จึงส�าคัญมาก

จุดท่ีต้ังมองโกเลียมีอีกสถานะท่ีส�าคัญ 
นัน่คอืเปน็จดุเปลีย่นผา่นของสนิคา้ทีม่า
จากตะวันออกและตะวันตก เป็นจุดที่
มีข้อก�าหนดให้เครื่องยนต์ทุกชนิดต้อง
ผ่านการตรวจเช็คก่อนไปต่อ Badarch 
บอกเราว่าที่นี่เราจะได้พบมาตรฐาน
ตั้งแต่ “Euro 0 ถึง Euro 6” 

ฉลองครบรอบ 20 ปขีองกลุม่ MSM
ม อ ง โ ก เ ลี ย เ ป็ น ดิ น แ ด น ที่ อุ ด ม

ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ  

เมื่อเรามองไปที่ระบบการขนส่งของ

ประเทศนี้ แน่นอนว่าเป็นดินแดนที่มี

ความต้องการพิเศษในการด�าเนินการ

และจัดการเรื่องการขนส่ง Stefan 

Pertz เดินทางไปยังอูลานบาตอร์ ได้

พบกับ Laurenz Melchers ในวาระ

ครบรอบ 20 ปีของ MSM Group 

เพือ่สมัผสักบัวธิท่ีีเขาสรา้งแบรนดร์ถ

เพื่อการพาณิชย์ของ Mercedes ให้

เติบโตในมองโกลเลีย
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รถบรรทกุทีเ่ดนิทางไปยโุรปมแีนวโน้มที่
จะตดิตัง้เครือ่งยนต์ Euro 6 เครือ่งยนต์ 
Mercedes และ FUSO มีคุณภาพสูง
สามารถจัดการกับน�้ามันเชื้อเพลิงที่มี
คุณภาพต�่ากว่าในมองโกเลียโดยไม่มี
ปัญหาใดๆ 

ตวัแทนจ�าหน่ายโคคาโคล่า เมือ่เปลีย่น
มาใช้เมอร์เซเดส (Sprinters) และ 
FUSO ซึ่งเป็นรถบรรทุกขนาดกลาง 
ท�าให้ประหยัดน�้ามันได้เพิ่มขึ้นระหว่าง
สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์” นี่เป็นเร่ือง
ส�าคัญเนื่องจากบริษัทมีฟลีทรถขนาด
ใหญ่ คนขบัรถมบีทบาทในการประหยดั
เชื้อเพลิง แต่สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ารถ
พรีเมี่ยมจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าใน
ระยะยาว แม้ว่าจะมีการลงทุนสูงคร้ัง
แรกก็ตาม

รถบรรทุกญี่ปุ่นจะถูกแสวงหาหลังจาก
ที่พวกเขามีความแข็งแรงมาก ยาน
พาหนะมอืสองทีเ่ดนิทางมาเยอืนมองโก
เลียมักผ่านการใช้งานมานับสิบปี ก่อน
ทีพ่วกเขาใชง้านอกีครัง้ในมองโกเลยีตอ่
เนื่องไปอีกสิบถึงสิบสองปี 

ในมองโกเลยีรถบรรทกุทีจ่ะถกูใช้งานใน
สภาวะที่ไม่เอื้ออ�านวย อุณหภูมิที่โดย
ปกติจะอยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส แต่ใน
ช่วงฤดูหนาวอาจจะติดลบลงไปมาก 
จ�าเป็นต้องติดตั้งเครื่องท�าความร้อน
ระบบเชื้อเพลิง และต้องป้องกันการแช่
แข็งส�าหรับหม้อน�้า ส�าหรับรถบรรทุก
บางรุ่นระบบไฮดรอลิกจะได้รับการตั้ง
ค่าให้เหมาะสมกบัสภาพอากาศในแบบ
อาร์กติกด้วย ปีละสองครั้งต้องเปลี่ยน
ยาง (ฤดูหนาว / ฤดูร้อน) เพราะสภาพ
ถนนจะแตกต่างอย่าสุดขั้วระหว่าง
สองฤดู อุณหภูมิที่เย็นในฤดูหนาวจะ
ต่างกับฤดูร้อนที่มีฝุ่นและรถบรรทุกจะ
ต้องติดตั้งตัวกรองฝุ ่นเพิ่มเติม เมื่อ
พิจารณาถึงสภาพถนนอาจติดตั้งแผ่น

เสรมิเพิม่เตมิเพือ่ป้องกนัเครือ่งยนต์และ
ชิ้นส่วนที่ส�าคัญอื่น ๆ

ในระหว่างการเย่ียมชมกลุ่ม MSM 
เราได้พบกับคู่รักชาวเยอรมันที่มีรถ 
Mercedes camper van เดินทางท่อง
เที่ยว Badarch บอกเราว่านี่ไม่ใช่เรื่อง
ผิดปกติ เน่ืองจากรถท่ีผ่านมองโกเลีย
อาจต้องได้รับการซ่อมแซม ด้วยรูป
แบบของรถบรรทุก รูปแบบเครื่องยนต์
และชุดซ่อมบ�ารุงที่กลุ่ม MSM มีความ
เชีย่วชาญและมคีวามรูค้วามช�านาญสงู 
บรษิทั กอ่ตัง้มา 20 ป ีมัน่ใจวา่ลกูคา้จะ
ได้รับรถของพวกเขากลับไปในเวลาอัน
รวดเร็วเมื่อส่งเข้ารับบริการ 

เศรษฐกิจของมองโกเลียเฟื่องฟูเจริญ
เติบโตข้ึนถึงร้อยละเก้า คนขับรถเป็น
สิ่งจ�าเป็นส�าหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
แต่ก็ไม่ง่ายนักที่จะได้คนขับรถที่ดี ที่
สามารถขับรถบรรทุกรถเชิงพาณิชย์ได้
ตามมาตรฐาน เนื่องจากผู้ประกอบการ
เหมืองแร่หลายรายเป็นบริษัทจากต่าง
ประเทศ จงึเน้นเรือ่งเรือ่งความปลอดภยั
เป็นเร่ืองส�าคัญรวมท้ังทักษะการขับรถ
ในเหมืองด้วย คนขับรถจ�าเป็นต้องมีใบ
อนญุาตประกอบวชิาชพีและใบอนญุาต
พิเศษส�าหรับการปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้ 
MSM Group จึงเปิดให้มีการฝึกอบรม
ขับขี่ส�าหรับงานในเหมืองเป็นประจ�า
ทุกปี

รับนมมองโกเลียไหม?
“CYY” ออกเสียงว่า “SUU” ในภาษา
มองโกเลียหมายถึง “นม” นมเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ความระมัดระวังใน
การขนส่ง เพราะอาจท�าให้เสียได้เมื่อ
ไมจ่ดัการตามระบบทีถ่กูตอ้ง Gantulga 
Bulgan Chief Exectutive Officer ของ 
บริษัท “Milk” Joint Stock Company, 
เชื่อใจรถบรรทุก FUSO เพื่อรับมือกับ
ผลติภณัฑเ์หลวของเขาให้ถกูต้อง ต้ังแต่

ปี 1958 บริษัท ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้การ
ปกครองของรสัเซยี ปจัจบุนัมผีลติภณัฑ์
นมและนมผงจ�านวน 70 ชนิดเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท จัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปทั่วมองโกเลีย

มีการแจกจ่ายสินค้าออกไปประมาณ 
3,000 จุดโดย 70 แห่งเป็นแฟรนไชส์
ของตนเองที่ต้องได้รับการจัดส่งเป็น
ประจ�า บางแห่งอยู่ห่างจากโรงงานใน
อลูานบาตอรป์ระมาณ 1,000 กโิลเมตร 
และการเดินทางดังกล่าวจะใช้เวลา
มากกว่าหน่ึงวัน “ผลิตภัณฑ์ของเรา
มีความส�าคัญมาก ในอดีตเราจะซื้อ
รถบรรทุกท่ีใช้แล้ว อย่างไรก็ตามเรา
ตระหนกัวา่มปีญัหาเกีย่วกบัการจดัเกบ็ 
และการขนส่งเนื่องจากระบบท�าความ
เยน็ไมท่�างาน” Bulgan กลา่ว นอกจาก
นีก้ารเลอืกรถบรรทกุมอืสองไมส่ามารถ
เลือกยี่ห้อที่ต้องการได้ ในที่สุดบริษัท
จบลงด้วยการผสมประมาณ 7 ถึง 8 
แบรนด์ที่แตกต่างกัน “เห็นได้ชัดว่านี่
หมายความว่าบริการและการบ�ารุง
รักษามีราคาแพงมากเพราะเราต้อง
มีส่วนแบ่งในแต่ละยี่ห้อ” ในปี 2013 
สถานการณ์เช่นนี้ท�าให้ตัดสินใจเลือก
รถบรรทุกใหม่จากแบรนด์เดียว

ใ น เ ว ล า นั้ น มี ก า ร ซื้ อ ร ถ บ ร ร ทุ ก 
Mitsubishi Fuso จ�านวน 28 คันเพื่อ
ให้บริการเครือข่ายการจ�าหน่าย รถมา
พร้อมบริการและการบ�ารุงรักษาเป็น
แพคเกจซึ่งทาง MSM เป็นผู้รับผิดชอบ
ด�าเนินการ “การตัดสินใจของเราขึ้นอยู่
กับประวัติของ MSM Group พวกเขา
อนู่ที่นี่มาเป็นเวลานาน แบรนด์อื่นๆ 
ไม่ได้อยู่ที่นี่ “หลังจากท�าการบ้านเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับคุณภาพของรถบรรทุก
แล้วบริษัทตัดสินใจเลือกรถบรรทุกของ 
FUSO ตั้งแต่นั้นมาไม่มีเหตุการณ์ใดที่
จะส่งผลต่อการสูญเสียผลิตภัณฑ์ 
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Bulgan มีความภูมิใจที่จะรายงานว่า
หลังจากการซื้อรถบรรทุกใหม่ไม่เพียง 
แต่ความเสียหายจะลดลง แต่ยอดขาย
เพ่ิมข้ึน ด้วยรถบรรทุกใหม่สามารถสร้าง
ความน่าเชื่อถือ และคู่ค้ามีความมั่นใจ
มากขึ้น “ส�าหรับผลิตภัณฑ์นมไม่ใช่
แค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้น ส�าหรับ
เราคือการควบคุมคุณภาพตั้งแต่เร่ิม
กระบวนการจนถึงการส่งมอบให้กับ
ลูกค้า” เขาอธิบาย หากไม่มีรถบรรทุก
ที่เชื่อถือได้จะมีการสูญเสียระหว่างการ
ด�าเนินการเป็นจ�านวนมาก

Bulgan ยังกล่าวว่าการหาคนขับรถ
บรรทุกในขณะนี้ เป็นความท้าทาย 
บริษัทก�าลังชดเชยปัญหานี้ในระดับ
หนึ่งด้วยรถบรรทุกใหม่ ในมุมมองของ
เขา ส�านักงานหลังเล็กซ่ึงเป็นที่ท�างาน
ของบรรดาคนขบั จะตอ้งมคีวามสะดวก
สบายและปลอดภัยที่สุด 

เมื่อถามเกี่ยวกับความปลอดภัยบน
ท้องถนน Bulgan ช้ีให้เห็นว่าความ
ปลอดภัยเป็นเรือ่งส�าคญัมากส�าหรบัคน
ขบัรถบรรทกุ “มนัเป็นชีวติของพวกเขา” 
ในมองโลกเลยีการออกกฎหมายจารจร
ได้รับแนวความคิดมาจากรัสเซียและ
ประเทศในยุโรป 

นอกจากปัญหาการขาดแคลนผู้ขับขี่
แล้ว สภาพถนนที่ไม่ดียังเป็นอุปสรรค
ต่อการด�าเนินการ ในบางพื้นที่ที่ต้อง
เดนิทางไปไม่มถีนนทีเ่หมาะสมและเมือ่
กลับมาที่โรงงาน รถบรรทุกต้องตรวจ
สอบอย่างละเอียดและซ่อมแซมบาง
อย่าง ในช่วงฤดูหนาวรถอาจติดขัด 
คุณภาพน�้ามันเป ็นอีกป ัญหาหนึ่ ง 
เนื่องจากเชื้อเพลิงของรัสเซียที่ใช้ใน
มองโกลเลียไม่ได้มีคุณภาพสูง 

หลังจากประสบความส�าเร็จในการติด
ต้ังรถบรรทุก FUSO ชุดแรก บริษัทฯ 
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ได้ออกรถใหม่อีก 10 คันในปีนี้ ส่วนในปี 2562 คาด
ว่าจะมีการซื้ออีกคร้ังเนื่องจาก บริษัทก�าลังขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง การขยายตัวนี้เกิดขึ้นทั้งในด้าน
การกระจายสนิคา้และการรวบรวมวตัถดุบิจากฟารม์
โคนมและเกษตรกรจ�านวน 2,500 ราย 

ส�าหรับอูลานบาตอร์เม่ือเดินรอบเมืองหนึ่งรอบ คุณ
จะพบกับแบรนด์เครื่องดื่มที่คุ้นเคยมากมาย หนึ่งใน
นั้นคือโคคาโคล่า ที่มีจ�าหน่ายในร้านค้าจ�านวนมาก 
เครื่องดื่มที่ต้องการจะเติมเต็มเป็นประจ�า และนี่คือ 
ช่องว่างที่ Mercedes Sprinter เข้ามาเติมได้อย่าง
เหมาะที่สุด 

หลังรถส่งสินค้าออกไปแล้วเมื่อเวลา 9.00 น. 
Tserenjamts Balijinnyam ผูจ้ดัการฝ่ายจัดจ�าหน่าย 
มีเวลาอธิบายว่าท�าไมพวกเขาเลือกใช้รถตู้เพื่อส่ง
มอบสนิค้าของพวกเขา “ก�าลงัขายของเราอยูใ่นเมอืง 
การขายผลิตภัณฑ์ของเรา ตามค�าสั่งซื้อที่ได้รับ คน
ขับของเราจะส่งมอบเคร่ืองดื่มต่างๆ ที่เราผลิตที่นี่ 
ออกไป” ลกูค้ามกัจะเป็นซเูปอร์มาร์เกต็หรอืร้านเลก็ๆ 
หลายสถานที่เหล่าน้ีอยู่ในใจกลางเมือง เนื่องจากมี
ข้อจ�ากัดด้านน�้าหนักส�าหรับรถที่เข้าสู่อูลานบาตอร์ 
Sprinter จึงเป็นรถที่เหมาะส�าหรับการจัดส่งภายใน
เมือง “ข้อจ�ากัดด้านเวลาและการจราจรติดขัด คือ
ความท้าทายที่ี่สุดในการด�าเนินงานประจ�าวัน โดย
เฉพาะอย่างยิง่ในฤดหูนาว รถบรรทกุใหม่ ท�าให้ยอด
ขายเพิ่มขึ้นแต่เวลาในการจัดส่งลดลง ลูกค้าเชื่อมั่น
เรามากขึน้” นีค่อืการสรปุของเขา นอกจาก Sprinters 
แล้ว FUSO MCV ยังท�างานได้ดี ในอดีตรถบรรทุก
ของรัสเซียจะเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ 

MCS Coca Cola ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 ในปี 2003 มี
การซื้อ Sprinters เป็นรายแรก 

งานเหมือง
มองโกเลยีอดุมไปดว้ยทรพัยากรธรรมชาต ิสว่นใหญ่
จะซ่อนอยู่ใต้ดินและใช้ บริษัท ต่างๆ เช่น Major 
Drilling Mongolia LLC เพือ่ท�างานนี ้บรษิทัไดร้บัการ
ด�าเนินงานในมองโกลเลียมาหลายปีแล้ว 

Matthew Metz ผูจ้ดัการทัว่ไปบอกเราวา่ “ลกูคา้ราย
ใหญข่อง Drilling มอบหมายใหเ้ราเจาะตวัอยา่ง เรา
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สามารถเจาะลกึลงไปประมาณ 2,500 เมตร
เพื่อเก็บตัวอย่างหลัก ตัวอย่างเหล่าน้ีจะถูก
ใชโ้ดยลกูคา้ของเราเพือ่ตรวจสอบวา่พวกเขา
จะสามารถด�าเนินการท�าเหมืองแร่ในสถาน
ท่ีน้ันๆ เพื่อแยกแร่ธาตุถ่านหินหรือโลหะมี
ค่าได้หรือไม่”

เพื่อไปยังสถานที่เหล่านี้ Major Drilling จะ
พึ่งพารถบรรทุกของเมอร์เซเดสอย่าง 8 x 8 

Metz บอกว่ารถบรรทุกจ�านวนมากใช้
งานประมาณ 100,000 กิโลเมตรภายใน
เวลาสิบปี จากประสบการณ์ของพวกเขา
รถบรรทุกขนาด 8 x 8 เป็นพาหนะที่เหมาะ
ที่สุดในการจัดการกับสภาพภูมิประเทศที่
ยากล�าบากที่พบในเขตมองโกเลีย สถาน
ที่ขุดเจาะมักจะห่างไกลจากถนนหรือจะ
เรียกว่าไม่มีถนนเข้าถึง การขับขี่ท�าได้ยาก
หลังจากท่ีหิมะละลาย Major Drilling ใช้
รถบรรทุกของ Mercedes ถึง 11 คันพร้อม
แท่นอุปกรณ์ขุดเจาะต่างๆ ติดตั้งไว้ที่ด้าน
หลัง 

ด้วยเหตุนี้ความน่าเชื่อถือในอุปกรณ์ที่ใช้
งานเป็นสิ่งส�าคัญ เนื่องจากการหยุดท�างาน
ในแต่ละวันหมายถึงการสูญเสียท่ีส�าคัญ 
นอกจากน้ีรถบรรทุกยังด�าเนินการในพื้นที่ที่
ยากตอ่การรบัพนกังาน รวมไปถงึเรือ่งอะไหล ่
การให้บรกิารต่างๆ ในการดูแลรถจะเปน็งาน
ที่ยุ่งยาก Metz กล่าวว่ารถบรรทุกแบรนด์
เยอรมนัไดพ้สิจูนค์วามสามารถอยา่งไมม่ขีอ้
สงสยั และเรากจ็ะเลอืกใชเ้มอรเ์ซอ่กีครัง้หาก
จ�าเป็นต้องมีการขยายหรือเปลี่ยนทดแทน 
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ทศิทางการตลาดของแบรนด์รถเพือ่การ
พาณิชย์อย่าง FUSO ในประเทศไทย
ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อการจัดการเร่ืองต่างๆ 
เริ่มเข้ารูปเข้ารอยตั้งแต่ปี 2017 FUSO 
ประเทศไทย หลังจากจัดตั้งบริษัท 
DCVT หรือ เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล 
วีฮิเคิล (ประเทศไทย) ขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้
ร่มเงาของเดมเลอร์ FUSO ได้เริ่มจัด
กิจกรรมเพื่อแสดงตัวตนที่ชัดเจนของ 
FUSO ให้กับตลาดได้รับรู้ จนกระทั่งปี 
2018 ในไตรมาสทีส่องของปี FUSO ได้
จัดงานใหญ่ขึ้นที่ นิคมอุตสาหกรรม
อมตะ มกีจิกรรมหลากหลายทัง้ทีท่�ากบั
คู่ค้าทางธุรกิจ และกลุ่มลูกค้า เปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ต ่างๆ ของ FUSO เพื่อ
ตอกย�้าว่าตลาดประเทศไทย FUSO 
กลบัมาแล้วและมคีวามตัง้ใจเตม็ทีท่ี่จะ
สนบัสนนุคูค้่าและลกูค้าของ FUSO ใน
ทุกๆ ด้าน

ครั้งล่าสุดนี้ในการประชุมใหญ่มิตซูบิชิ 
ฟูโซ่ ของตัวแทนจากทั่วภูมิภาคเอเซีย 
ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย เดมเลอร์ได้
ประกาศความชัดเจนเก่ียวกับ DCVT 
และ FUSO ส�าหรับตลาดประเทศไทย
อีกก้าวหนึ่ง

ไมเคิล เคมเปอร์ รองประธานอาวุโส 
หัวหน้าฝ่ายการตลาด การขาย และ
การบริการลูกค้ารถบรรทุกในภูมิภาค
เอเชียของ มิตซูบิชิ ฟูโซ่ ทรัคแอนด์
บัส คอร์ปอเรชั่น ได้อธิบายให้เห็นภาพ
รวมของผลิตภัณฑ์ภายใต้หลังคาของ
เดมเลอร์ทั้งหมดทั่วโลก ก่อนชี้แจงถึง
ตลาดประเทศไทยของเดมเลอร์ในส่วน
ของรถเพื่อการพาณิชย์ที่จะถูกดูแล
บริหารจัดการโดย DCVT เดมเลอร์ 
คอมเมอร์เชียล วีฮิเคิล (ประเทศไทย) 
ซึ่ งประกอบด้วยรถบรรทุก FUSO 
รถบรรทุกเมอร์ เซเดส เบนซ์  และ 
เมอร์เซเดส เบนซ์ บัส

ภ า ร ะ กิ จ ส� า คั ญ ข อ ง  D C V T  คื อ
การน�าพาแบรนด์ FUSO ให้โลดแล่น
ในตลาดประเทศไทย นายไมเคิล 
เคมเปอร์ กล่าวว่าตลาดประเทศไทย
มีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับ FUSO 
เพื่อแสดงออกให้เห็นว่า FUSO มี
ความม่ันใจและตั้งใจที่จะด�าเนินการ
ในประเทศไทยอย่างแท้จริง FUSO จะ
จัดตั้งโรงงานประกอบรถ FUSO ขึ้นใน
ประเทศไทย โดยจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น

ประมาณส่ีร้อยห้าสิบล้านบาท คาดว่า
จะสามารถเริ่มผลิตได้ในปี 2562 และ
เปดิตวัอยา่งเปน็ทางการในชว่งไตรมาส 
2 ของปี 2563

ซ า ช่ า  ริ ค า เ น็ ค  ป ร ะ ธ า น เ จ้ า
ห น้ า ท่ี บ ริ ห า ร  บ ริ ษั ท  เ ด ม เ ล อ ร์  
คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) 
หรือ ดีซีวี ที  กล่าวว่า ตามกลยุทธ์
ทางการตลาดของเดมเลอร์ท่ัวโลกใน
การรวมธรุกจิรถบรรทกุแบรนดฟ์โูซแ่ละ
เมอร์เซเดส-เบนซ์ เข้าไว้ด้วยกันภายใต้
บริษัท ดีซีวีที ซึ่งการลงทุนในครั้งน้ีถือ
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าใน
ตลาดประเทศไทยโดยระยะแรกโรงงาน
นี้จะประกอบรถบรรทุกขนาดใหญ่
แบรนด์ ฟูโซ่ รุ่น FJ2528C เป็นอันดับ
แรก รวมทั้งโรงงานมีภาระกิจหลักใน
เบื้องต้นอย่างชัดเจนที่จะด�าเนินการ
ผลิตเพื่อสนับบสนุนตลาดประเทศไทย
เป็นหลัก

แน่นอนว่าการหยุดชะงักในช่วงเวลา
เกือบสองปีที่ผ่านมาในการท�าตลาด
ของ FUSO ในประเทศไทย ฉุดให้การ

ประกาศลงทุน
สรา้งโรงงาน
ประกอบรถ 
FUSO 
ในประเทศไทย 
ด้วยเงินลงทุน
ส่ีรอ้ยห้าสิบล้านบาท

FUSO

ไมเคิล เคมเปอร์ 

รองประธานอาวโุส หวัหนา้ฝ่ายการตลาด 

การขาย และการบรกิารลกูคา้รถบรรทกุใน

ภูมิภาคเอเชีย มิตซูบิชิ ฟูโซ่ ทรัคแอนด์บัส 

คอร์ปอเรชั่น
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เดินหน้าชลอตัวลงจนเกือบจะหยุดน่ิง 
สิ่งส�าคัญคือการสร้างความเช่ือม่ัน
ให้กับลูกค้าและคู่ค้าของ FUSO ว่า
นับแต่นี้ไปจะเป็นก้าวย่างไปสู่ความ
มั่นคง และ FUSO จริงจังกับตลาด
ประเทศไทย ซ่ึงซาช่ากล่าวอย่างชัดเจน
ว่าตลาดประเทศไทยมีความส�าคัญ
มาก ในช่วงแรกนี้ยอดขายไม่ใช่สิ่งที่
คาดหวังได้มาก แต่ FUSO ด�าเนินการ
ตามแผนการที่วางไว้อย่างรัดกุม โดย
เป็นไปทีละขั้น 

ตั้งแต่ปี 2017 ที่ Asian Trucker เข้า
ร่วมกิจกรรมทางการตลาดกับ FUSO 
ภายใต้การด�าเนินการของ DCVT เรา
เห็นหลายอย่างที่น่าสนใจ แน่นอนว่า
ไม่ใช่ทุกรายละเอีดยที่จะตอบโจทย์
ความต้องการลูกค้าของ FUSO แต่ดู
เหมือนว่าทุกข้อคิดเห็นที่ย้อนกลับมา
จะได้รับการใส่ใจ ปีที่ผ่านมาโครงการ 
FUSO Driver เป็นส่ิงท่ี Asian Trucker 
ชื่นชอบแม้ว่าแนวความคิดเก่ียวกับ
คนขับรถผู้หญิงกับแวดวงขนส่งจะ
ไม่ได้รับการตอบรับท่ีดีนัก แต่เราคิดว่าน่ี
เป็นไอเดียท่ีดี ซ้ือรถพร้อมคนขับท่ีได้รับ

การอบรมการขับขี่ท่ีได้มาตรฐาน (จาก
สถาบนั ID Driver) เราอยากเหน็ FUSO 
พัฒนาโปรเจคนี้ต่อไป 

ถัดจากน้ันในปี 2018 โปรดักซ์จาก 
FUSO ได้เปิดให้ลูกค้าได้สัมผัสอย่าง
ใกล้ชิด ด้วยการทดสอบบนสนามที่ 
FUSO สร้างขึ้น และการเปิดราคาขาย
ที่น่าสนใจ ก้าวไปทีละก้าวอย่างเช่นที่
ซาช่ากล่าว นอกจากโปรดักซ์แล้วยังมี
ในเรื่องของพาร์ทเนอร์ คู่ค้า พันธมิตร
ที่เข้ามาท�างานร่วมกัน ยังมีในเรื่อง
ของอะไหล่ที่พร้อมสนับสนุนอย่างเต็ม
รูปแบบ รวมไปถึงในส่วนส�าคัญอย่าง 
FUSO ลิสซิ่ง เรียกว่าครบวงจร

ก้าวย่างท่ีส�าคัญต่อเน่ืองในไตรมาส
ท่ีสามของปีนี้คือ การแสดงออกอย่าง
ชัดเจนที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้
กับตลาดน่ันคือประกาศลงทุนสร้าง
โรงงานประกอบรถขึ้นในประเทศไทย 
ในเขตพื้นที่ EEC ซึ่งแน่นอนว่าเกิด
ประโยชน์ในหลากหลายด้านกับ
อุตสาหกรรมรถเพื่อการพาณิชย์และ
การขนส่งในตลาดประเทศไทย FUSO 

ยืนยันชัดเจนว่าต้องการก้าวต่อไปใน
ตลาดประเทศไทยและเป็นก้าวย่างที่
ต้องการมุ่งไปสู่ความส�าเร็จอย่างมั่นคง
และยืนยาวพร้อมๆ กันกับลูกค้าและ
คู่ค้าของ FUSO

ในส่วนของช่องทางการขายและงาน
บริการซึ่งถือเป็นปัจจัยส�าคัญอีกเรื่อง
หนึง่ ผูแ้ทนจ�าหนา่ย ศนูยบ์รกิาร FUSO 
จะเพิ่มขึ้นเป็น 24 แห่งภายในส้ินปีนี้ 
จากปัจจุบัน 12 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะ
มีในหลากหลายมิติ อาทิ ศูนย์ท่ีดูแล
เพยีงเฉพาะ FUSO และดแูลทัง้ FUSO 
และ เมอร์เซเดส เบนซ์ ทรัคส์ เมื่อ
ถูกถามว่าเป้าหมายหลักของ FUSO 
ส�าหรับตลาดประเทศไทย ซาช่าตอบ
ว่า ต้องการขึ้นมาเป็นที่สามของตลาด
รถเพื่อการพาณิชย์ แน่นอนว่าการจะ
ไปสู่จุดนั้น FUSO ย่อมก�าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดของตนเองไว้แล้ว ซึ่งได้
แสดงออกต่อลูกค้าของ FUSO อย่าง
ชัดเจนมาเป็นล�าดับ ล่าสุดคือการ
ประกาศลงทุนสร้างโรงงานประกอบรถ 
FUSO ในประเทศไทย ด้วยเงินลงทุน
สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท

ซาช่า ริคาเน็ค 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
เดมเลอร ์คอมเมอรเ์ชยีล วฮีเีคลิส ์
(ประเทศไทย) 
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รถเพ่ือการพาณิชย์ส�าหรับเช่าใช้ หรือ
ร ถ บ ร ร ทุ ก เ ช่ า ใ ช้  แ น่ น อ น ว่ า
ผู้ประกอบการส่วนมากหรือเ กือบ
ทั้งหมดจะซื้อรถบรรทุกมาไว้เป็นของ
ตนเองเพื่อการใช้งาน ส่วนจะถือครอง
เป็นทรัพย์สินไว้ยาวนานกี่ปี ขึ้นอยู่กับ
แนวทางในการด�าเนินธุรกิจของแต่ละ
บริษัท 

การซื้อรถบรรทุกมาไว้เป็นของตนเอง
มีต้นทุนที่สูง ตลอดอายุการใช้งานมีทั้ง
ค่าบ�ารงุรกัษา คา่ประกนั ตา่งๆ ทีจ่ะเกดิ
ขึ้นควบคู่กันไป ด้วยปัจจัยดังกล่าวการ
ซื้อรถบรรทุกจึงมีต้นทุนทางธุรกิจที่สูง

ที ซี  อิ น ดั ส เ ต รี ย ล  อิ ค วิ ป เ ม น ท์  
(ประเทศไทย) จ�ากัด ได้ออกโปรแกรม
ทางการตลาดที่น่าสนใจ เป็นทางเลือก
ส�าหรับผู้ประกอบการดา้นขนสง่หรอืธรุกจิ
ที่ใช้รถบรรทุกในการขับเคลื่อน ด้วย
การน�ารถบรรทุกใหม่แบรนด์ FUSO, 
MAN, FOTON มาให้ลูกค้าได้เช่าใช้งาน 
โดยมีให้เลือกหลายรูปแบบทั้งรถดั้มพ์, 
พ่วงดั้มพ์, รถโม่ปูน, รถหัวลาก ทุกคัน
ทุกประเภทพร้อมไปใช้งานได้ทันที

คุณธนภัทร อินทวิพันธุ์ ผู้บริหารของ 
ทีซี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด 
เ ช่ือว่านี่ เป็นทางเลือกใหม่ส�าหรับ
ผู้ประกอบการ ใช้เงินลงทุนน้อยกว่า
การซื้อรถใหม่มาก และยืนยันว่ามีแต่
คุ้มกับคุ้ม เพราะโปรแกรมเช่าใช้น้ีมา
พรอ้มประกนัภยัชัน้หน่ึงส่ีป ีบรกิารบ�ารงุ
รักษาสี่ปี บริการช่วยเหลือยี่สิบสี่ชั่วโมง
สีป่ ีบรกิารตดิตามรถดว้ย GPS สีป่ ีรถที่
น�ามาใหเ้ชา่ใชเ้ปน็รถใหมม่อืหน่ึงทุกคัน

ด้วยรูปแบบของการเช่าใช้ผู้ประกอบ
การจะใช้เงินลงทุนตอนต้นต�่ากว่าการ
ซื้อรถไปเป็นของตัวเองมาก ท�าให้
สามารถบริหารจัดการเรื่องทุนได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ นอกไปจาก
นัน้ยงัไม่ต้องมานัง่กงัวลในเรือ่งเกีย่วกบั
การดูแลรถ ท�าให้สามารถเอาเวลาไป
โฟกัสในเร่ืองการบริหารธุรกิจด้านอื่นๆ
ได้อย่างเต็มที่ 

ข้อดีของระบบเช่าใช้ยานพาหนะคือ
อะไร ประการแรกประหยัดค่าบ�ารุง
รักษา ผู้เช่าไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
ในการบ�ารุงรักษา ประการที่สอง มีทาง
เลอืกมากกวา่กบัการจดัการเรือ่งรถ เมือ่
หมดสญัญาเชา่สามารถเลอืกตอ่สญัญา 
เช่าคันใหม่ หรือจะเลือกซื้อคันเดิม 
ประการทีส่าม ไมต่อ้งรบัมอืกบัคา่เสือ่ม 
ผู้เช่าไม่ต้องมานั่งกังวลกับมูลค่าของ
รถที่ลดลงทุกปี ประการที่สี่ มีค่าใช้จ่าย
คงที่ เพราะผู้เช่าช�าระเฉพาะค่าเช่าราย
เดือนเท่าน้ัน ประการท่ีห้า ประโยชน์
ทางด้านภาษี เพราะสามารถน�าค่าเช่า
หักเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีได้
 
รายละเอียดสอถามได้ท่ีบริษัท ทีซี  
อนิดสัเตรยีล อคิวปิเมนท ์(ประเทศไทย) 
FUSO, MAN  โทร. 081 700 7046
FOTON  โทร. 090 924 2888

รูปแบบใหม่ของ
การท�าตลาด
รถเพ่ือการพาณิชย์
จาก ทซีี แคปปติอล 
(ประเทศไทย) 
จ�ากัด

คุณธนภัทร อินทวิพันธุ์ 
ผู้บริหาร ทีซี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด

รถบรรทุก
เช่าใช้
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