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สัมผัสกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะท้อนความเป็น MAN หนึ่งในผู้ผลิตรถบัส, โค้ช, 

มินิบัส และ แวน แถวหน้าของยุโรปในงาน Busworld 2019 ที่เบลเยี่ยม

สตีน่า เฟเกอร์แมน ผู้นำาของสแกนเนีย สยามคนใหม่ เปิดตัวกับสื่อมวลชน

สัมผัสกับโปรดักซ์รถบรรทุกจากญี่ปุ่นที่โดดเด่น ในโตเกียวมอเตอร์โชว์

สแกนเนีย 360 อาวุธใหม่ที่ทรงพลัง เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ

ล้วงลึกเข้าไปในดินแดนต้องห้ามของฟูโซ่ที่ญี่ปุ่น

สนทนากับคุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสรท.

Busworld2019 งานใหญ่ของธุรกิจขนส่งผู้โดยสารด้วยรถบัส
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อะไรสำาคัญที่สุดสำาหรับการประกอบการธุรกิจ คำาตอบที่แท้จริงนั้น
คงแตกต่างไปตามแนวทางในการทำาธุรกิจของแต่ละองค์กร

Asian Trucker มีโอกาสสัมภาษณ์ พูดคุย ทั้งผู้ประกอบการขนส่ง 
ผู้บริหารหลายท่านในแวดวงผู้ผลิตรถเพื่อการพาณิชย์ ทั้งตัวรถ และ
ผู้ประกอบตัวถังประเภทต่างๆ

ทุกคนมักจะกล่าวไปในแนวทางเดียวกันคือ ในการทำางานนั้นต้อง
มีความซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า ทุ่มเทในการทำางาน มีความรับผิดชอบ 
คุณภาพของงานและการทำางานสำาคัญ เพราะจะสะท้อนให้เห็นว่า
ตัวเราเป็นอย่างไร

คุณภาพเป็นของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ คำาว่าคุณภาพนั้นประกอบด้วย
รายละเอียดเล็กๆ หลากหลายหลอมรวมกัน ในท่ามกลางภาวะ
เศรษฐกจิทีย่ากจะคาดเดา สนิคา้คณุภาพ งานบรกิารคณุภาพ จะเปน็
สิ่งสำาคัญอย่างยิ่งที่จะทำาให้ธุรกิจสามารถยืนหยัดท่ามกลางสายลม
แห่งความเปลี่ยนแปลงที่กำาลังโหมพัดผ่านโลกและประเทศไทยอยู่

ทรงยศ กมลทวิกุล
บรรณาธิการ

ติดตาม Asian Trucker (Thailand) เพิ่มเติมได้ที่

FB : Asian Trucker-Thailand

www.asiantrucker.co.th 

www.asiantrucker.com

Editor’s Note
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MAN

Driving the future

in 

Busworld 2019
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Asian Trucker  ไ ด้รับ เ ชิญให้ ร่ วมเ ดินทางไปกับ 
MAN สู่เมืองบรัสเซลประเทศเบลเยี่ยม เพื่อสัมผัสกับ
รถบัสและนวัตกรรมของ MAN ในงาน Busworld 2109 ซึ่ง
ถือเป็นงานใหญ่ของอุตสาหกรรมรถบัสของโลกโดยเฉพาะ
ในยุโรป ซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

อากาศในยโุรปกำาลงัอยูใ่นชว่งเปลีย่นผา่นฤดกูาล ชว่งเวลา
ที่เรามาถึงเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วง หรือ Autumn 
กอ่นฤดหูนาวจะมาเยอืน แมว้า่จะยงัไมเ่ขา้สูฤ่ดหูนาวอยา่ง
จริงจังแต่อากาศก็เริ่มเย็นแล้วโดยมีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ที่
ประมาณสิบองศาต้นๆ

สถานที่จัดงานอยู่ไม่ห่างจากกลางเมืองมากนัก สามารถ
เดินทางได้โดยสะดวกด้วยบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็น
รถไฟ รถราง รถบัส ต่างวิ่งมาถึงสถานที่จัดงานโดยตั้งอยู่
ติดกับสัญลักษณ์ประจำากรุงบรัสเซลนั่นคืออะโตเมี่ยม

Busworld 2019 ถอืเปน็งานสำาคญัของผูผ้ลติรถบสัแบรนด์
ต่างๆ รวมไปถึงบรรดาผู้ผลิตอะไหล่และชิ้นส่วนสนับสนุน
อาทิ เกียร์ วัสดุตกแต่ง ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ยี่สิบห้าแล้ว 
โดยจัดข้ึนทุกสองปี ทุกบริษัทต่างโชว์ทั้งผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีของตนเองสู่สาธารณะชน

เปา้หมายของเราสำาหรบัทรปินีค้อื การมาสมัผสักบัโปรดกัซ์
และเทคโนโลยรีถบสัของ MAN ทีน่ำาเสนอในงาน Busworld 
2019 

เ ท ร น ด์ ก า ร นำ า เ ส น อ ข อ ง บ ร ร ด า ผู้ ผ ลิ ต ชั้ น นำ า ใ น ง า น 
Busworld 2019 คือการขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด ทั้งใน
แบบลูกผสม และไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนต์

MAN ขนมาครบทั้งจาก MAN ทุกซีรีย์ และ Neoplan อีกหนึ่ง
แบรนด์ของ MAN ซึ่ง Neoplan นำามาโชว์ทั้งแบบชั้นเดียวและ
สองชั้น ที่นั่งด้านในสองคันแตกต่างกัน คันหนึ่งเป็นแบบสอง
บวกหนึ่ง ทั้งสองคันมีวายฟายให้บริการบนรถ ทุกที่นั่งมีช่อง
เสยีบ USB แสงสวา่งในหอ้งโดยสารสามารถปรบัโทนสไีด ้เมือ่
เดนิขึน้ไปสำารวจดา้นบนเราเหน็มาตรฐานงานผลติทีส่ดุปราณตี 
แนน่อนวา่ลกูคา้ในยโุรปเมือ่สัง่ซือ้รถสามารถเลอืกวสัดตุกแตง่
ภายในได้ตามความชอบ 

Neoplan ทั้งสองคันตกแต่งด้วยสติกเกอร์ Moving Art เพราะ 
Neoplan Tourliner ได้เป็นส่วนสำาคัญในการนำาพาสมาชิก
วงออเคสต้า 86 ชีวิตตระเวนทัวร์แสดงดนตรี บรรเลงเพลง
ของนกัแตง่เพลงชาวเยอรมนัชือ่ดงั Hans Zimmer ทีแ่ตง่เพลง
ประกอบภาพยนตด์งัหลายเรือ่ง อาท ิBatman The Dark night, 
Pirate of the Caribbean 2, Inception ตระเวนเดินทางไปใน
หลายเมอืงใหญท่ัว่ยโุรบบนระยะทางกวา่ 16,000 กโิลเมตร กบั
โปรเจค “Hans Zimmer” tour.  

สำาหรับโปรดักซ์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ นั่นคือ Lion’s Coach รถโค้ช
ของ MAN ที่สามารถคว้ารางวัล Coach Of The year 2020 
รางวัลใหญ่ของหมวดรถ Coach (โค้ช) จากงาน Busworld 
2019 มาได้
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แน่นอนว่าต้องสมบูรณ์แบบในทุกส่วนตั้งแต่แชสซี เครื่องยนต์ ไปจนถึง
งานตัวถัง งานตกแต่งภายใน ซึ่ง Asian Trucker มีโอกาสได้อยู่ในช่วง
ของการประกาศรางวลันีท้ีบ่รเิวณสว่นจดัแสดงของ MAN นบัเปน็รางวลั
ที่ MAN ภาคภูมิใจ เพราะมันได้แสดงให้เห็นว่าสินค้าจาก MAN นั้น
มีความยอดเยี่ยมอย่างไร

ผูบ้ริหารของ MAN กลา่ววา่ ป ี2019 เปน็ปทีีส่นิคา้ในหมวดบสัของ MAN 
ประสบความสำาเรจ็เปน็อยา่งด ีในหลายตลาดมยีอดจำาหนา่ยทีเ่ตบิโตขึน้ 
ทั้งโปรดักซ์ Skyliner และ Cityliner รวมไปถึง Lion’s Coach MAN ส่ง
มอบรถบัสกว่า 120 คันในอียิปต์ และหนึ่งพันหกร้อยคันสำาหรับสิงคโปร์ 
รถบสัสองชัน้ในดไูบ รถโคช้สีร่อ้ยคนัสำาหรบัตลาดในซาอดุอิาระเบยี รวม
ไปถึงกว่าร้อยคันในกลุ่มประเทศยุโรป

Mr.Jan Aichenger (ยัน ไอเชงอะ) Head Of Product Truck & Bus 
ของ MAN กล่าวว่ากุญแจสำาคัญที่นำา MAN สู่ความสำาเร็จคือ “Total 
Cost of Operation” 

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่เพียงแต่เฉพาะกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
เท่านั้น ยังรวมถึงรถเพื่อการพาณิชย์ด้วย อนาคตจะเป็นยุคของ Electro 
Mobility อย่างไม่ต้องสงสัย

จึงไม่น่าแปลกใจสำาหรับงาน Busworld  2019 ที่บรรดาผู้ผลิตชั้นนำาของ
โลกลว้นนำาเสนอเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟา้เปน็หลกั รถบสัสำาหรบัการขนสง่
ผู้โดยสารในเมืองของ MAN ที่นำาเสนอในงาน Busworld 2019 คือ The 
MAN Lion’s City E ทีม่าดว้ยเครือ่งยนตไ์ฟฟา้เตม็รปูแบบ ดว้ยพลงังานจาก
แบตเตอร์รี่ 480 kWh Zero Emission Future ไม่เพียงแต่สัมผัสกับตัวจริง
ในงานไดอ้ยา่งละเอยีด ผูท้ีม่าเทีย่วชมงานหากมใีบขบัขีส่ามารถทดลองขบั
เจ้า MAN Lion’s City E ได้ด้วย เราไม่มีโอกาสได้ทดลองขับ แต่ได้ทดลอง
ขึ้นนั่งไปบน MAN Lion’s City E ซึ่งขับโดยผู้ที่มาชมงานซึ่งอยู่ในแวดวงบัส
ของยุโรป เครื่องยนต์ไฟฟ้าวิ่งไปอย่างนุ่มนวลทรงพลัง เสียงเครื่องยนต์ถูก
แทนที่ด้วยเสียงมอเตอร์ไฟฟ้า เมื่อจบการทดสอบเห็นได้ชัดว่าเขามีความ
ประทับใจกับประสบการณ์ที่ได้รับจาก MAN Lion’s City E

สำาหรับ Lion’s Coach ที่คว้ารางวัล Coach Of The Year 2020 รางวัล
ใหญ่ของหมวดรถโค้ช ขับเคล่ือนด้วยเครื่องยนต์ลูกผสม ดีเซลกับไฟฟ้า 
ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม ตัวถังออกแบบเรียบง่ายลงตัว ในการใช้งาน
จรงิ Lion’s Coach ไดร้บัความไวว้างใจถกูเลอืกจากทมีฟตุบอลอาชพีระดบั
โลก และทีมชาติชั้นนำา อาทิ เอฟซี บาเยิน มิวนิค, ปารีส แซ็ง แฌร์แม็ง และ
ทีมชาติเยอรมัน

รางวัล Coach of the year เป็นการคัดเลือกจากบรรดาส่ือมวลชนสาย
รถบัสจากยี่สิบสองประเทศ

Lion’s Coach

COACH

2020
OF THE YEAR
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รางวัลนี้มีอายุถึงสามสิบปีแล้ว การได้รางวัลนี้แสดงให้เห็นว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นมีความยอดเยี่ยมในทุกๆ ด้าน ซึ่งสามารถการันตี
คุณภาพของสินค้าได้เป็นอย่างดี 

ก่อนงาน Busworld 2019 จะเริ่มต้นข้ึนบรรดาสื่อมวลชนสาย
รถบัสจากยี่สิบสองประเทศพร้อมด้วยโค้ชคู่กายที่มาจากบริษัท
ผูผ้ลติและประกอบรถบสัจากแตล่ะประเทศทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้ง
กัน มารวมตัวกันที่เมือง Sibiu ประเทศตุรกี 

พวกเขาได้มีโอกาสทดสอบรถบัสจากหลายค่ายดัง ดูทั้งในเรื่อง
ของกำาลังขับเคลื่อนของรถบนท้องถนน พื้นที่การทำางานของ
คนขบัรถ พืน้ทีส่ว่นตา่งๆ ของรถอยา่งละเอยีด มองดกูารออกแบบ
โดยรวม ความสะดวกสบายของผู้โดยสารในการเดินทาง เรียกได้
ว่ามองทุกรายละเอียด รวมไปถึงเรื่องของสมรรถนะบนท้องถนน 
ความประหยัด และความยอดเยี่ยมต่างๆ ของเทคโนโลยีที่ถูกใส่
ไว้ในรถโค้ช

เมื่อผ่านกระบวนการทดสอบจนครบถ้วนแล้วก็จะมีการลงความ
เห็นให้คะแนน รางวัล Coach Of The Year 2020 ได้มอบให้
กับ MAN Lion’s Coach ได้รับการลงมติให้เป็นรถโค้ชยอดเยี่ยม
แห่งปี 2020

เมื่อได้สัมผัสกับตัวจริงของ MAN Lion’s Coach จะได้เห็นถึง
ความยอดเยีย่มในทกุๆ มติอิยา่งแทจ้รงิ เครือ่งยนตเ์ปน็ระบบดเีซล
ทำางานร่วมกับระบบไฟฟ้า ให้ทั้งพละกำาลังและความประหยัด

ประเทศไทยในฐานะทีเ่ปน็จดุหมายทางการทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความ
นิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาพักผ่อน แวดวงรถ
โค้ชในเมืองไทยนับเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ใน
กลุ่มของบริษัทท่ีรับลูกค้าทัวร์ inbound จากต่างประเทศโดย
เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มาจากยุโรปจะเลือกใช้แชสซีรถโค้ชจากยุโรป
เปน็สว่นมาก เชน่เดยีวกนักบับรษิทัขนสง่ผูโ้ดยสารประจำาทางเจา้
ใหญ่ๆ ท่ีเน้นคุณภาพคำานึงถึงความสะดวกสบายและปลอดภัย
ของผู้โดยสารเป็นสำาคัญ เราหวังว่า MAN Lion’s Coach จะมา
ปรากฏโฉมที่ตลาดประเทศไทยบ้างในอนาคต
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Lion’s City 12 E สำาหรับการขนส่งในเมืองที่ MAN นำามา
จัดแสดงมีเครื่องยนต์ที่หลากหลาย ทั้งเครื่องยนต์ที่ใช้ GAS, 
Diesel และ Electic Drive ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ช่วย
รักษาส่ิงแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ตัวรถมีความยาว12.2 เมตร 
จำานวนที่นั่ง 33 ที่ มิเพียงแต่รูปทรงที่ดูเรียบง่ายลงตัวเท่านั้น ยัง
เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพและเทคโนโลยี บรรดาเมืองใหญ่
ในยุโรป รถบัสที่วิ่งขนส่งผู้คนในเมืองกำาลังทยอยปรับเปล่ียนไป
สู่ระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ด้วยแนวความคิดของ MAN คือการ
ขนส่งที่ยั่งยืน ปลอดมลพิษ และเต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ

เมื่อเราได้เห็นผลิตภัณฑ์อันก้าวหน้าและใส่ใจโลก เป็นธรรมดา
ที่เราจะอดคาดหวังไม่ได้ว่าวันหนึ่งระบบขนส่งมวลชนในเมือง
ใหญ่เช่นกรุงเทพฯ รถบัสที่วิ่งเคลื่อนย้ายผู้คนจะเปลี่ยนแปลงมา
ใช้ยานยนต์ที่มีความก้าวหน้า ปลอดภัย และรักษาส่ิงแวดล้อม
เฉกเช่นนี้

นอกไปจากนั้นเรายังมีโอกาสได้สนทนากับผู้บริหารของ MAN 
ด้วย คือ Mr.Jan Aichiger Head of Product Marketing Bus, 
Mr.Stefan Shalmann Head of transport solution ร่วมด้วย 
Mr.Thilo ท่ามกลางความคึกคักของงาน Busworld 2019 

Mr.Jan กลา่วถงึแนวความคดิในการนำาเสนอผลติภณัฑข์อง MAN 
ในงาน Busworld 2019 ว่า MAN นำาเสนอโปรดักซ์ที่จะทำาการ
ตลาดในปี 2020 ซึ่งมีหลากหลายตั้งแต่รถแวน, มินิบัส, city bus 
ไปจนถึงรถบัส และ Coach เพื่อแสดงให้ลูกค้าและตลาดได้รับรู้
ว่า MAN เตรียมความพร้อมทุกอย่างไว้รองรับเรียบร้อยแล้ว ทั้ง
ในส่วนของสินค้าและการผลิต ที่สำาคัญผลิตภัณฑ์ของ MAN ยัง
ชนะเลิศรางวัลสำาคัญด้วย เช่น Coach of the year 2020 ซึ่งเป็น
รางวัลใหญ่ที่มีคุณค่า 
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นอกไปจากนั้น Mr.Jan ยังได้อธิบายถึงแนวความคิดในการสร้างสรรค์
ผลติภณัฑข์อง MAN ทีค่ำานงึถงึความตอ้งการของลกูคา้และตลาดเปน็
สำาคัญ เพื่อที่จะสามารถออกแบบและนำาเสนอผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าในการใช้งาน และสามารถนำาไปขับเคล่ือน
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกไปจากนั้นผลิตภัณฑ์ของ MAN ยัง
ใสใ่จและคำานงึถงึเร่ืองของสิง่แวดลอ้มเปน็สำาคญั สนิคา้ของ MAN กอ่น
ที่ออกสู่ตลาดผ่านการทดสอบอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน แม้แต่กระทั่ง
การเชิญลูกค้าไปยังโรงงานให้ได้เห็นกระบวนการผลิต ได้มีโอกาส
ทดสอบผลิตภัณฑ์จริงก่อนที่จะออกสู่ตลาด เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของพวกเขา ซ่ึง Mr.Jan บอกว่าข้อมูลจากลูกค้านั้นสำาคัญกับ MAN 
เพื่อที่จะสามารถสร้างสรรค์ ออกแบบสินค้าได้ตรงและใกล้เคียงกับ
ความต้องการของลูกค้า

Mr.Jan กล่าว่า การออกแบบรถบัสนั้น เป็นสิ่งที่ท้าทาย เพราะมีความ
ต้องการหลายอย่าง ทั้งจากลูกค้าที่จะเป็นเจ้าของรถ ผู้โดยสารที่จะมา
ใช้งานรถบัสซึ่งมีความหลากหลายมาก

เมื่อมีโปรดักซ์หรือสินค้าที่ดีแล้ว อาจจะไม่ประสบความสำาเร็จหาก
ไม่มีงานบริการที่ดี Mr.Stefan Head of transport solution ของ MAN 
กลา่ววา่ในงาน Busworld ลกูคา้สามารถเรยีนรูเ้กีย่วกบับรกิารทีห่ลาก
หลายของ MAN เช่นการจัดการบำารุงรักษา บริการซ่อม อะไหล่แท้ 
อุปกรณ์เสริม และบริการด้านการเงิน รวมถึงการให้ข้อมูลสำาคัญกับ
ลูกค้าเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนไปใช้ e-mobility ในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญ
จาก MAN จะใหค้ำาแนะนำาทีค่รอบคลมุแกผู่ป้ระกอบการรถบสั แนะนำา
โซลช่ัูนทีเ่หมาะสำาหรับการดำาเนนิงานโครงสรา้งพืน้ฐาน การบรกิารและ
การบำารุงรักษายานพาหนะในแบบ e-Mobility

เมื่อถามว่าลักษณะของตลาดที่แตกต่างออกไปอย่างเช่นในยุโรปกับ
เอเซยี แปซฟิคิ Transport solution ดำาเนนิการอยา่งไร Mr.Stefan กลา่ว

ว่า รูปแบบนั้นสามารถปรับไปตามลักษณะของตลาด ความต้องการ
ของลกูคา้ ซึง่ในความเปน็จรงินัน้แตล่ะตลาดมคีวามแตกตา่งกนัอยา่ง
มาก ดว้ยแนวความคดิ Simplify ของ MAN ลกูคา้จะไดร้บัความสะดวก
สบาย ลดขั้นตอนความยุ่งยาก

ไม่ใช่เพียงแค่ MAN มีสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ใช้งานได้ง่าย ที่สำาคัญที่สุด
คอืงานบรกิาร การเขา้ถงึงานบรกิารตอ้งงา่ยไมยุ่ง่ยาก ทำาอยา่งไรเพือ่ที่
จะให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด

Mr.Thilo อธบิายเพิม่เตมิวา่ในยโุรปตอนนีส้นิคา้เกอืบทัง้หมดกา้วเขา้สู ่
eletric Vihecle รูปแบบของ Transport Solution ย่อมแตกต่างกับโซน 
APAC ด้วยเหตุนี้มีความจำาเป็นที่ MAN จะต้องเข้าใจตลาดที่ดำาเนิน
การอยู่ เข้าใจลูกค้าของ MAN ในแต่ละพื้นที่ เพื่อที่จะสามารถสร้าง 
Solution ที่เหมาะสมได้ 

เมื่อเราได้สำารวจสิ่งที่ MAN นำามาแสดง ได้พูดคุยกับผู้บริหารที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสินค้าในหมวดรถบัสของ MAN สิ่งที่เราสัมผัสได้คือ MAN 
ใส่ใจอย่างย่ิงในการผลิตสินค้าให้มีความยอดเย่ียม ที่ตรงกับความ
ตอ้งการของตลาดและผูใ้ชง้าน เบือ้งหลงัความสำาเรจ็ของ MAN คอืการ
มีโปรดักซ์หรือสินค้าที่เข้ากันกับตลาด ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
รวมทั้งการใส่ใจในงานบริการหลังการขาย ให้ความสนับสนุนลูกค้า
เพื่อให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ของ MAN ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
สามารถลดตน้ทนุและเพิม่ผลกำาไรใหก้บัธรุกจิได ้ นีค่อืสิง่ที ่MAN ใสใ่จ 
ให้ความสำาคัญ กับทุกตลาดที่ MAN เข้าไปมีส่วนร่วม 
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“สิ่งที่สำ�คัญอย่�งหนึ่งในก�รทำ�ง�นท่ี
เมอืงไทย คอื ก�รขบัเคลือ่นอตุส�หกรรม
ขนส่งให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงไปสู่ก�ร
ขนส่งที่ยั่งยืน พร้อมๆ ไปกับก�รสร้�ง
คว�มสำ�เรจ็ท�งก�รตล�ดของสแกนเนยี
ในประเทศไทยให้เป็นไปอย่�งต่อเนื่องและ
มั่นคง”
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ปี 2019 เป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นกับ

สแกนเนีย สยาม ความสำาเร็จในการขยับขึ้นมาเป็นผู้นำาใน

ตลาดรถบรรทุกจากยุโรปในรอบหลายปี สะท้อนอะไรหลาย

อย่าง แน่นอนว่าเราเห็นด้วยกับคุณสเตฟาน (กรรมการผู้

จดัการคนเกา่ของสแกนเนยี สยาม ทีเ่พิง่หมดวาระไป) ทีเ่คย

กลา่วกบัเราวา่ “เมือ่พดูถงึความยากในการทำางานเพือ่มุง่ไป

สูค่วามสำาเรจ็ ความยากไมใ่ชอ่ปุสรรคแตม่นัคอืความทา้ทาย 

และที่สแกนเนีย ทุกคนทำางานร่วมกันเป็นทีม”

ความสำาเร็จของสแกนเนียที่ผ่านมาจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ 

ปี 2019 สแกนเนีย สยาม เปิดตัวโรงงานประกอบใน

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ซึ ง ถื อ เ ป็ น ก า ร ล ง ทุ น ค รั้ ง ใ ห ญ่ ข อ ง

สแกนเนียนอกยุโรป หลังจากการเปิดตัวโรงงานไม่นาน

สแกนเนีย สยาม เปิดตัวรถบรรทุกรุ่นใหม่ของสแกนเนีย 

ในประเทศไทย และก่อนจบไตรมาสสุดท้ายของปี 2019 

สแกนเนียได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสสนทนา

กับคุณสตีน่า เฟเกอร์แมน กรรมการผู้จัดการคนใหม่ของ

สแกนเนีย สยาม ที่มารับไม้ต่อจากคุณสเตฟาน ดอร์สกี

ผลงานของคุณสตีน่า ก่อนมารับตำาแหน่งที่เมืองไทยน้ัน 

มีความโดดเด่นไม่แพ้ผลงานที่คุณสเตฟานสร้างสรรค์ไว้

กับตลาดรถบรรทุกยุโรปในประเทศไทย ในฐานะผู้ดูแล

ฝ่ายขายสแกนเนียที่สวิตเซอร์แลนด์ 7 ปี คุณสตีน่า สามารถ

นำาสแกนเนีย สวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นเป็นผู้นำาตลาดได้เป็นครั้ง

แรก

การเข้ามารับตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของ

สแกนเนีย ที่ประเทศไทย เธอกล่าวว่า “สิ่งที่สำาคัญอย่าง

หนึง่ในการทำางานทีเ่มอืงไทย คอื การขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม

ขนส่ง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การขนส่งที่ยั่งยืน พร้อมๆ 

ไปกับการสร้างความสำาเร็จทางการตลาดของสแกนเนียใน

ประเทศไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง”

ท่ีสแกนเนียทีมงานทุกคนต่างยึดมั่นในหลักการ “ลูกค้า

มาก่อน” จะเห็นได้จากการให้ความสำาคัญในเรื่องของงาน

บริการหลังการของของสแกนเนีย ผ่านมาร่วมสองไตรมาส

ท่ีคุณสตีน่าเข้ามาทำาความรู้จักกับตลาดประเทศไทย 

คุณสตีน่ากล่าวว่า “แม้ว่าตลาดของประเทศไทยจะใหญ่

กว่าสวิตเซอร์แลนด์ เชื่อว่ามีหลักการทำางานท่ีเหมือนกัน” 

เมื่อเริ่มต้นการทำางานในประเทศไทย การทยอยพบกับ

ลูกค้าเป็นงานสำาคัญ เพื่อทำาความเข้าใจในความต้องการ

ที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งจะสามารถส่งมอบรถที่ตอบโจทย์ได้

ตรงกับความต้องการของลูกค้า

“ส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้า” 

สแกนเนียนำาเสนอข้อมูลที่สำาคัญนี้สู่ตลาดและลูกค้าของ

สแกนเนียเสมอมาว่า ผลิตภัณฑ์ของสแกนเนียมีความ

ยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของ

ลูกค้า เพื่อให้ตรงกับงานของลูกค้าแต่ละรายที่มีความแตก

ต่างกัน ลูกค้าไม่มีความจำาเป็นต้องจ่ายเพิ่มเติมให้กับสิ่งที่

ลูกค้าไม่ได้ใช้ รวมไปถึงในเรื่องของการดูแลลูกค้าในเรื่อง

การใช้งานของรถให้คงประสิทธิภาพสมบูรณ์ตลอดอายุ

การใช้งาน ซึ่งลูกค้าสามารถทุ่มเวลาไปกับการบริหารธุรกิจ

ของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โดยมอบเรื่องของการดูแลรถให้

กับสแกนเนีย ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญโดยตรงของสแกนเนีย

คุณสตีน่ากล่าวถึงตัวรถบรรทุกรุ ่นใหม่ของสแกนเนียว่า

โดดเด่นในหลายด้าน โดยเฉพาะเรือ่งประหยดันำา้มนัซึง่เหนอื

กว่าคูแ่ข่งในตลาด ในปี 2020 นี ้คณุสตน่ีาบอกว่าสแกนเนยี

จะมกีจิกรรมหลายอย่างทีส่ร้างสรรค์ขึน้เพือ่ลกูค้า รวมทัง้ใน

ส่วนกิจกรรมทางด้านสังคม ที่ได้เริ่มต้นไปแล้วคือกิจกรรม

ทางด้านทุนการศึกษาให้กับเยาวชน

ประเทศไทยเป็นตลาดที่สแกนเนียให้ความสำาคัญ ที่ผ่าน

มาจึงเห็นการลงทุนเป็นจำานวนมากของสแกนเนีย ซ่ึงสิ่งนี้

สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของสแกนเนียได้เป็น

อยา่งดี คุณสตีน่ากล่าววา่ “สแกนเนียมคีวามเชือ่มัน่ในตลาด

ประเทศไทย”

สตีน่า เฟเกอร์แมน

กรรมการผูจ้ดัการคนใหม่

ของสแกนเนีย สยาม
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งานโตเกียวมอเตอร์โชว์ครั้งท่ี 46 ท่ีเพิ่งผ่านพ้นไป จัดข้ึนเมื่อ

วันท่ี 24 ตุลาคมถึง 4 พฤศจิกายน โฮสต์โดย Japan Automobile 

Manufacturers Association, Inc. (JAMA) จัดขึ้นที่ Big Sight ตั้ง

อยู่ในห้องโถงแยกเป็นยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ แม้ว่าญี่ปุ่นจะมี

อุตสาหกรรมยานยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ แต่มีเพียงสี่แบรนด์ที่

เข้าร่วมแสดงแนวคิดที่น่าตื่นเต้น

UD 

ท่ีบูธ UD ผู้เ ข้าชมสามารถลองใช้ฟังก์ชั่นมากมายท่ี Quon 

Concept 202X  Asian Trucker คุยกับ Toshio Shiratori 

ผู้อำานวยการออกแบบผลิตภัณฑ์ UD Trucks Complete Vehicle 

เขาบอกกับเราว่าในมุมมองของเขา ระบบอัตโนมัติและเชื้อเพลิง

ทางเลอืกเปน็สิง่สำาคญัทีส่ดุของการพฒันาใหม ่สำาหรบัเขาแลว้ระบบ

อัตโนมัติมีความสำาคัญมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลน

คนขับท่ัวโลกและรถท่ีจัดแสดงเป็นส่วนหน่ึงของแนวคิดท้ังหมด 

ผู้เข้าชมสามารถลองห้าโหมดของรถบรรทุก เช่น การตรวจสอบล่วง

หนา้ Shiratori ออกแบบกระจงัหนา้ในลกัษณะทีจ่ะสือ่สารกบัภายนอก

ผ่านเสียงและจอแสดงผล

อีซูซุ

ในงานมอเตอร์โชว์นี้อีซูซุพร้อมที่จะเปิดเผยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ

พวกเขา ซึ่งขณะน้ีได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายท่ีสังคม

กำาลังเผชญิอยู ่มนัมาพรอ้มกบัระบบใหมท่ี่ออกแบบมาพรอ้มกบัความ

Lots of News 
in the East

Tokyo Motor Show
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ปลอดภัยของผู้ขับขี่ เช่น Blind Spot Monitor (BSM) ซึ่งใช้

เรดารค์ลืน่มลิลเิมตรเพือ่ตรวจสอบบรเิวณดา้นหนา้และดา้น

ข้างของยานพาหนะเพื่อช่วยให้ปลอดภัยในการเลี้ยวที่จุด

ตัดและการเปลี่ยนเลนที่ปลอดภัย ระบบเบรก pre-crash 

สามารถตรวจจบัคนเดนิถนนและจกัรยานได ้นอกเหนอืจาก

การปรับปรุงระบบความปลอดภัยที่มีอยู่แล้ว อีซูซุยังได้รับ

การปรบัปรงุใหมเ่พือ่ใหไ้ดโ้ปรไฟลก์ารขับข่ีทีส่ะดวกสบายยิง่

ขึ้นด้วยห้องโดยสารหลังคาสูงที่ออกแบบใหม่ การออกแบบ

ภายในใหม่ซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายในห้องโดยสารอย่าง

กว้างขวาง ทั้งหมดนี้นำาไปสู่การปรับปรุงสภาพการทำางาน

สำาหรับผู้ขับขี่โดยตรง

Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) 

ภายใต้ Daimler Trucks Asia (DTA) Mitsubishi Fuso 

จัดแสดงยานพาหนะห้าคันในงาน Tokyo Motor Show 

ครั้งที่ 46 ที่บูธ MFTBC ได้เปิดตัวรอบปฐมทัศน์โลกของ 

“Vision F-CELL” แนวคิดรถบรรทุกขนาดเล็กที่ขับเคล่ือน

ด้วยเซลล์เชื้อเพลิง และรุ่นปี 2019 รถบรรทุกเพื่องานหนัก 

Super Great ซึ่งเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ชุดแรกของญี่ปุ่น

ที่ติดตั้งเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ SAE (สมาคมวิศวกร

ยานยนต)์ ระดบั 2  Vision F-Cell เปน็แนวคดิของ Fuso เกีย่ว

กบัรถบรรทุกไฟฟา้ท่ีใชพ้ลังของเซลล์เชือ้เพลิง เปน็ทางเลือก

หนึง่ในการขยายขอบเขตของรถยนตไ์ฟฟา้ Fuso เปน็ผูน้ำาใน

รถบรรทกุไฟฟา้และเปน็แบรนดแ์รกทีเ่ปดิตวัรถบรรทกุไฟฟา้

ทั้งหมดในการผลิตชุดเล็กในปี 2017 eCanter ตั้งแต่นั้นมา

มีการส่งมอบ eCanters มากกว่า 140 รายการแก่ลูกค้าใน

ญี่ปุ่น ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ด้วย Vision F-Cell ซึ่งเป็น

โมเดลแนวคิดที่ขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์ 

Hino FlatFormer

จะเปล่ียนแนวคิดของการเคล่ือนไหวตลอดกาล ไม่เพียง 

แต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคล่ือนย้ายของผู้คนและ

สินค้า แต่ยังจะพัฒนาความคล่องตัวในพื้นที่ที่ให้คุณค่าแก่

ผู้คนผ่านงานบริการ ในขณะที่มีบริการหลากหลายที่ทำาให้

ชวีติของเราดขีึน้ความคลอ่งตวัผูข้องใหบ้รกิารเหลา่นีจ้ะตอ้ง

เปน็ “สุดยอดอเนกประสงค์” องค์ประกอบท่ีนำาความเกง่กาจ

Hino FlatFormer
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มาสู่ความเป็นจริงคือแพลตฟอร์มเคล่ือนท่ี ซึ่งเพิ่มพื้นที่

ใช้สอยและแพลตฟอรม์บรกิารทีร่บัประกนัการใช้พืน้ทีเ่หล่า

นี้อย่างเหมาะสม ด้วย FlatFormer ด้วยการจุดประกายการ

เผาผลาญของเกา่และของใหมใ่นชวีติและชมุชน FlatFormer 

สามารถทำาใหพ้ืน้ทีใ่นเมอืงของเรามชีวีติชวีาและสรา้งสงัคม

ท่ีเจริญรุ่งเรืองและย่ังยืนซึ่งผู้คนสามารถเชื่อมต่อซึ่งกันและ

กันและแต่ละคนสามารถบรรลุความสุข

Vision F-CEL
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Scania (NTG) P360 
อาวุธสำาคัญที่มาเติมเต็ม 

ทำาให้เดินหน้าสร้างผลกำาไรได้อย่างเต็มที่

“เถา้แกน่อ้ย” จรงิๆ แลว้ ผมอยากจะตัง้ชือ่บทความดว้ยชือ่นี ้เมือ่จบบทสนทนา
กบัคณุสมสกลุ ฤทธิล์ะคร แตเ่มือ่ทบทวนดเูนือ้หาทีเ่ราพดูคยุกนัแลว้รวมทัง้ยอ้น
กลับไปหาจุดตั้งต้นที่เดินทางมาพบกับคุณวาถึงที่จังหวัดอุดรธานีคือ Scania 
(NTG) รุ่นใหม่ P360 สิบล้อตัวนำาเข้าจากสวีเดนที่คุณวาครอบครองอยู่ ทำาให้
ต้องย้อนกลับไปฟังบทสนทนาในเครื่องบันทึกเสียงอีกรอบ ทำาให้ค้นพบมิติที่น่า
สนใจเพิ่มเติม
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ชอบทั้งภ�ยนอกและ
ภ�ยใน ยิ่งเมื่อได้นำ�

ม�ใช้ง�นยิ่งประทับใจ
คุณภ�พของรถ ขับขี่ง่�ย 
เครื่องยนต์มีพละกำ�ลังดี 

และประหยัด 
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“ผมจบเทคนิคอุตสาหกรรมครับ”
วา หรือ สมสกุล ฤทธิ์ละคร บอกกับผม เมื่อเรียนจบก็ทำางานตาม
สายที่เรียนมา โดยอยู่ในอตุสาหกรรมโรงกลั่นนำ้ามัน เคยทำางาน
อ ยู ่ ที่ โ ร ง ก ลั่ น ไ ท ย อ อ ย ล ์  ก ่ อ น ล า อ อ ก ไ ป ทำ า ง า น ส า ย 
Offshore กลางทะเลที่อินเดียอยู่ช่วงหนึ่ง สุดท้ายเดินทางกลับ
บ้านเกดิทีอ่ดุรธาน ีตดัสนิใจเริม่ทำาธรุกจิใหมท่ีไ่มม่ีประสบการณ์
แม้แต่น้อยนิดเลย นั่นคือธุรกิจเกษตร

เมือ่ถามถงึเหตผุล วาตอบวา่ เพราะไมอ่ยากรองาน เนือ่งดว้ยเมือ่
ลาออกจากไทยออยล์ไปทำางานต่างแดนซึ่งแม้ว่าจะได้เงินเยอะ
แต่รอบการจ้างงานไม่ได้ยาวต่อเน่ือง เม่ือหมดรอบการทำางานลง 
ทำาให้ต้องรอสัญญาจ้างรอบใหม่ อีกทั้งไม่สามารถกลับไปทำาที่
ไทยออยล์เหมือนเดิมได้ เพราะมีคนใหม่เข้าไปแทนตำาแหน่ง
ของตนเองแล้ว จึงตัดสินใจกลับบ้านและสำารวจดูว่าพอจะทำา
อะไรได้บ้าง เมื่อมองไปรอบๆ ตัว พบว่าในย่านท้องถิ่นที่ตนเอง
อาศัยอยู่ผู้คนทำาการเกษตรเป็นหลัก จึงตัดสินใจทำาธุรกิจที่เกี่ยว
กับการเกษตรนั่นคือขายปุ๋ย ยาและเครื่องมือสำาหรับการเกษตร 
เปิดร้านจำาหน่ายสนิคา้บนทีด่นิของตนเอง โดยนำาเงนิเกบ็ทีไ่ดจ้าก
การไปทำางานต่างแดนมาลงทุน “เราเลือกค้าขายในสิ่งที่ลูกค้า
ของเราในละแวกนี้มีความต้องการ” วากล่าว

“ลงมือทำา และเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า”
ในช่วงแรกที่เปิดร้าน ทำาทุกอย่างคนเดียวหมด เนื่องจากรายรับ
ยังเข้ามาไม่มาก ค่อยๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ สิ่งที่เกิดขึ้น
ตรงหน้าจึงเปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ ค่อยๆ ซึมซับ จนพบ
เส้นทางที่แท้จริง ค่อยๆ ขยับขยายเติบโตทีละก้าว

กิจการร้านขายปุ๋ย ยาและเครื่องมือเกษตร เติบโตจนสามารถ
รับคนเข้ามาช่วงแบ่งเบาการงาน ทำาให้มีเวลาสำารวจรอบๆ ตัว
เพิ่มเติม จากวันแรกที่ลงมือก่อสร้างตัวอาคาร เปิดร้าน ผ่านมา
สามปี วันนี้วาได้ขยายกิจการของตนเองเพิ่มเติม แต่ยังเกี่ยวข้อง
กับเกษตรอยู่เช่นเคย

วาบอกว่า “ผมดูแล้วเห็นว่านอกจากทำาข้าวแล้ว ย่านนี้เขาปลูก
มันกัน มีโรงงานรับซื้อ จึงวางแผนว่าจะทำาลานรับซื้อมันเพิ่มขึ้น 
พื้นที่มีพร้อมอยู่แล้ว ช่องทางในการจำาหน่ายก็มี สิ่งที่ขาดอยู่คือ
ลงทุนเรื่องปรับพ้ืนที่ทำาลานตากมัน รับซื้อมัน ลงทุนเรื่องตาชั่ง 
และเรื่องการขนส่ง พัฒนาต่อยอดจากขายปุ๋ย ยา มาสู่การรับซื้อ
และขายผลผลิตเกษตร

ทุกอย่างจัดการไปตามลำาดับ สำาหรับเรื่องสุดท้ายคือการขนส่ง 
มีสองทางเลือก หนึ่งจ้างรถมาวิ่ง สองซื้อรถเป็นของตนเอง เมื่อ
คำานวณรายรับรายจ่ายของสองทางเลือก คำาตอบคือซื้อรถเป็น
ของตนเองมีความคุ้มค่ากว่า 

แนน่อนเมือ่วางแผนไวว้า่จะรบัซือ้มนัและสง่มนัเขา้สูโ่รงงานแปง้ 
รวมทั้งออกรถบรรทุกเป็นของตนเอง วามีรถที่อยากได้อยู่ในใจ
แล้ว วาบอกว่าเมื่อตัดสินใจจะทำาลานมันก็เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับ
รถที่ชอบ ซึ่งเป็นรถยุโรป โดยเข้าไปหาข้อมูลในโลกออนไลน์ โดย
เฉพาะยูทูป ประจวบเหมาะที่ในห้วงเวลานั้น สแกนเนียเพิ่งเปิด
ตัวรถบรรทุกรุ่นใหม่ NTG และกำาลังจะมาทำาโรดโชว์ที่สแกนเนีย
สาขาขอนแก่นพอดี

ไม่รอช้าเมื่อรู้กำาหนดวัน วาเดินทางไปยังขอนแก่นเพื่อสัมผัสกับ
ตัวจริงของ Scania NTG และก็ไม่ผิดหวัง แรกพบได้เห็นตัวจริง 
ได้ขึ้นไปนั่งบนห้องโดยสารแล้วก็ตกหลุมรักทันที ตัดสินใจว่าจะ
ซื้ออย่างแน่นอน

แต่กว่าจะได้ครอบครองก็ผ่านกระบวนการพอสมควร ตั้งแต่การ
ติดต่อ เริ่มต้นจากขอนแก่นไปกรุงเทพฯ จนกระทั่ง มาสู่ธนนนท์ 
ทรัคส์ ซึ่งเป็นไพรเวทดีเลอร์ของสแกนเนียที่ดูแลพื้นที่อุดรฯ อยู่ 
มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครพนม 
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เมื่อได้สแกนเนีย P360 สิบล้อมาประจำาที่ลานมัน เท่ากับว่าได้ติดอาวุธสำาคัญให้กับ
ธุรกิจของตนเองเป็นที่เรียบร้อย
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ที่ผมได้มานั่งคุยกับวา ก็ได้ผู้จัดการฝ่ายขายของ ธนนนท์ ทรัคส์ 
คุณอมรเป็นธุระจัดการให้ ธนนนท์ ทรัคส์ เพิ่งเริ่มต้นดำาเนิน
การด้านการตลาดสแกนเนียในพื้นที่แถบอิสานตอนบนโดย
ครอบคลุมนครพนม อุดร มุกดาหาร นอกจากฟลีทใหญ่แล้ว 
คณุอมรบอกวา่สำาหรบัสแกนเนยีและธนนนท ์ทรคัสล์กูคา้สำาคญั
เท่ากันหมด ไม่ว่าซื้อคันเดียวหรือหลายคัน คุณอมรเข้ามาช่วย
ดำาเนินการให้กบัวา ตัง้แตเ่ริม่ตน้ผา่นกระบวนการตา่งๆ จนกระทัง่
เมือ่ตอนรับรถจากบางนากลบัมายงัอดุร กเ็ดนิทางลงไปรบัรถและ
นั่งมาเป็นเพื่อนด้วยกัน

เมื่อถามวาว่าชอบอะไรในรถบรรทุกสแกนเนีย คำาตอบของ
วาคือชอบทั้งภายนอกและภายใน ยิ่งเมื่อได้นำามาใช้งานย่ิง
ประทับใจในคุณภาพของรถ ขับขี่ง่าย เครื่องยนต์มีพละกำาลังดี 
และประหยัด เมื่อได้รถมากลับถึงอุดร วานำารถไปติดเครื่องเสียง 
ติดกล้องสำาหรับถอยหลัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเวลาที่ถอย
ตัวแม่ไปเชื่อมกับพ่วงลูกที่ด้านหลัง สำาหรับร้านที่นำาไปติดเครื่อง
เสยีงเปน็รา้นประดบัยนตใ์นเมอืงอดุรฯ เจา้ของรา้นบอกวา่เปน็รถ
สิบล้อคันแรกที่เป็นลูกค้าของทางร้าน

เมือ่ได้สแกนเนยี P360 สบิล้อมาประจำาทีล่านมนั เท่ากบัว่าได้ตดิ
อาวธุสำาคญัให้กบัธรุกจิของตนเองเป็นทีเ่รยีบร้อย มหินำาซำา้ P360 
คันน้ียังเป็นคันประกอบสวีเดนนำาเข้ามาเพื่อใช้ในงานเปิดตัว 
เท่ากับว่าวาเป็นผู้ครอบครอง P360 NTG สิบล้อคันแรกคนแรก
ของประเทศไทย

ทีว่่าตดิอาวุธหมายถงึ การครบวงจรของกระบวนการในการดำาเนนิ
กจิการลานรับซ้ือมนัของวา เพราะเมือ่ตัง้ลานรบัซือ้มนั ตดิตัง้แท่น
ช่ังนำ้าหนัก มีลานตากมันในการจัดเก็บ สแกนเนีย P360 คือ
จิก๊ซอร์ชิน้สดุท้ายในการนำามนัทีร่บัซือ้มาไปขายต่อให้กบัโรงงาน
แป้งเป็นอนัจบกระบวนการ แทนทีจ่ะนำาเงนิไปจ่ายเป็นค่าจ้างรถ
มาวิง่ขนส่ง มสิูน้ำาเงนิทีไ่ด้กำาไรนัน้มาลงทนุผ่อนรถเป็นของตวัเอง
เสียดีกว่า

เมื่อเข้าประจำาการ ช่วงที่มันเข้าสู่ลานเยอะจะวิ่งสองเที่ยวต่อวัน
แบ่งเป็นเช้าหน่ึงและเย็นหนึ่ง ถ้ามันเข้ามาจำานวนมากๆ ก็อาจ
จะต้องใช้รถร่วมมาว่ิงอีกหนึ่งคัน ตอนนี้วากำาลังวางแผนว่าใน
อนาคตจะทำาลานมันเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง ทำาให้ในอนาคตอาจจะ
ออกรถเพิ่มอีกหนึ่งคัน แน่นอนวาบอกว่าเป็นสแกนเนียแน่นอน

ทุกวันนี้สแกนเนียแม่ ลูก วิ่งบรรทุกอยู่ที่ประมาณย่ีสิบเก้าตัน
ต่อเที่ยว วาบอกว่าคุณอมรและธนนนท์ ทรัคส์ดูแลดีมาก มิเพียง
ให้คำาปรึกษาเรื่องรถเท่านั้นยังให้ความช่วยเหลือข้อมูลในด้าน
อื่นๆ ด้วย ทุกวันนี้กลายเป็นเหมือนเพื่อนสนิทกันไปแล้ว 

เราถามถงึความแตกต่างของร้านคณุวากบัเจ้าอืน่ๆ “ผมคดิว่าน่า
จะเป็นงานบริการ เราบริการทุกคนที่เข้ามาเหมือนเป็นเพื่อนกัน” 
ลูกค้าที่มาซื้อของ มาขายผลผลิต ร้านของวามีบริการนำ้าดื่มขวด
ให้ดื่มฟรี มีการทำาโปรโมชั่นแจกของให้กับลูกค้าอยู่สมำ่าเสมอ

เมื่อถามว่าทำามาสามปีแล้ว ถ้าให้คะแนนตัวเอง เต็มสิบคิดว่า
ได้สักเท่าไหร่ วาหยุดคิดเล็กน้อยก่อนตอบว่า “ผมคิดว่าน่าจะ
สักเจ็ดนะครับ”

ทกุวนันีย้งัไมไ่ดทุ้ม่เทใหก้บังานเตม็ทีเ่ทา่ทีอ่ยากจะทำา เพราะตอ้ง
แบ่งเวลาไปดูแลครอบครัว รับส่งลูกไปโรงเรียน การมีสแกนเนีย
เข้ามาช่วนงานทำาให้กิจการเดินหน้าไปได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะ
ต้องตื่นแต่เช้าขับรถไปรอส่งมันเข้าโรงงานก็ไม่รู้สึกเหนื่อยเพราะ
รถขบัสบาย นุม่นวล เวลาตอ้งจอดรอควิสง่มนั สามารถนอนรอใน
รถได้อย่างสบาย พื้นที่ด้านในหัวเก๋งมีความสะดวกสบาย

ความยืดหยุ่นของรถสแกนเนียนั้นสามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจ
ที่หลากหลายของลูกค้าได้เป็นอย่างดี คุณอมรบอกว่า เพียง
แต่ลูกค้าแจ้งความต้องการมาว่าจะใช้รถขนส่งอะไร สแกนเนีย
สามารถจัดรถให้เหมาะกับกิจการและการใช้งานของรถได้

วันนี้วาอาจจะเริ่มต้นกับสแกนเนียเพียงหนึ่งคัน แต่ใครจะรู้ว่า
อนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ที่สำาคัญเถ้าแก่น้อยอย่างวารู้ดีว่าการ
เลือกสแกนเนียนั้นไม่ผิดหวังเลย
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ประธาน สรท. (สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย)

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยความ
ไม่แน่นอน อาจเป็นได้ทั้งอุปสรรคและความ
ท้าทายของบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจ แน่นอนว่า
ผลกระทบจากสงครามการค้า (Trade War) 
รวมทั้งค่าเงินบาทที่แข็งตัว ส่งผลต่อภาคธุรกิจ
อย่างยากหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะในภาคส่งออก

ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2019 เรามีโอกาสได้สนทนากับ
คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสรท. ในปีนี้เป็นปีที่ 25 ที่สรท.
ทำางานดูแลสมาชิกของสรท. โดยมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ หลากหลายเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ  เพื่อร่วมกันเป็นส่วนสำาคัญในการผลักดัน
เศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง

คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์
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คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์
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25 ปี ทำ�ง�น เดินหน้� อย่�งต่อเนื่อง
25 ปทีีผ่า่นมาสรท.ประสบความสำาเรจ็ในหลายๆ เรือ่ง ตลอดระยะ
เวลาของการเดินทางตั้งแต่ในยุคแรกเริ่ม คุณกัณญภัค เล่าให้ฟัง
โดยสรุปว่า สรท.น้ันเกิดขึ้นมาเพื่อจะเป็นตัวแทนของผู้ส่งสินค้า
ทางเรอื ในการเจรจาปรกึษาหารอื และประสานงานกบัผูส้ง่สนิคา้
ทางเรือ เน่ืองดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศนบัไดว้า่มคีวามสำาคญัตอ่
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ในการดำาเนินการค้าระหว่างระหว่างประเทศ ผู้ส่งสินค้าทางเรือ
ตอ้งใชบ้รกิารของผูข้นสง่สนิคา้ทางเรอื ซึง่มอีำานาจในการกำาหนด
อัตราค่าระวาง ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ 
เกี่ยวกับการให้บริการในการส่งสินค้าทางเรือ อัตราค่าบริการ
ต่างๆ นี้มีผลกระทบต่อต้นทุน ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงขีดความ
สามารถในการแข่งขัน ในท้ายที่สุดแล้วจะกระทบถึงเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นอย่างมาก 

สรท.จึงมีบทบาสำาคัญในการดูแลให้กระบวนการต่างๆ เหล่านี้
เป็นไปโดยยุติธรรม ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ เพื่อที่จะ
สามารถดำารงสถานะขีดความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ เมื่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจเข้มแข็ง เศรษฐกิจของประเทศย่อมมั่นคง  

คุณกัณญภัคกล่าวว่า สรท.ยังให้ความสำาคัญกับการกระตุ้นให้
รัฐบาลเหน็ถงึความสำาคญัในเรือ่งของ Logistics  ซึง่ในเรือ่งนีส้รท. 
ทำางานอยา่งจริงจังจนสามารถกำาหนดขึน้เปน็วาระสำาคญัแหง่ชาติ

สรท.มีส่วนร่วมสำาคัญในการผลักดันให้เกิดเรื่องของการขนส่ง
ทางรางอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสรท.ยังเห็นว่ารัฐบาลควรเพ่ิม
จดุรบัสง่กระจายสนิคา้ตามภาคตา่งๆ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ และ
ลดตน้ทนุในการขนสง่ โดยมุง่เนน้ใหป้ระเทศไทยดำารงสถานะของ
การเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง 

ส่งเสริม พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งสรท. เมื่อลองมองย้อนกลับไปดูส่ิงที่สรท.
ทำาตลอดระยะทางจะเห็นได้ว่าเป็นงานเชิงสร้างสรรค์ แก้ไขจุด
ติดขัดต่างๆ ส่งเสริมนำาข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งจากภายใน
และตา่งประเทศสูส่มาชกิเสมอมา ดว้ยจดุประสงคห์ลกัสำาคญั คอื 
ทำาอย่างไรจะรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออก ให้อยู่บนพื้นฐานที่
ทำาใหผู้ส้ง่ออกมขีดีความสามารถ ทีจ่ะแขง่ขนัและเตบิโตไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ

เมื่อถามว่าอะไรคือปัจจัยสำาคัญที่จะสามารถส่งเสริมให้
ศักยภาพในการแข่งขันของผู้ส่งออกก้าวหน้าและเข้มแข็ง 
คุณกัณญภัคกล่าวว่า “ค่าใช้จ่ายในประเทศของผู้ประกอบการ
ในเรื่องการส่งออกต้องถูกลง สิ่งนี้สำาคัญ เพราะถือเป็นต้นทุน ยิ่ง
ในสถานะการณใ์นปจัจบุนัดว้ยแลว้ การสง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการ
มีต้นทุนในการดำาเนินการที่น้อยลง จะทำาให้สามารถต่อสู้ในเวที
การค้าโลกได้คล่องตัวขึ้น เพราะประเทศไทยในปัจจุบันไม่เพียง
แตเ่รือ่งของคา่เงนิบาททีแ่ขง็ตวั ยงัมใีนเรือ่งของสทิธพิเิศษทางการ
คา้หลายเรือ่งทีส่ญูเสยีไป ในขณะทีคู่แ่ขง่หลายประเทศยงัคงไดร้บั
สิทธิทางการค้าอยู่ ส่งผลกระทบต่อเรื่องการกำาหนดราคา”

ที่สำาคัญคุณกัณญภัคกล่าวว่า เรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่ ในเรือ่งระบบถนนประเทศไทยทำาไดด้แีลว้ 
แต่ในเรื่องของระบบรางยังไม่สมบูรณ์ มีความจำาเป็นที่ต้องทำาให้
เชื่อมโยงครอบคลุมส่วนสำาคัญๆ ของประเทศในแต่ละภาคให้ได้ 
จะทำาใหก้ารขนสง่มคีวามเชือ่มโยง ไมม่คีวามจำาเปน็ทีต่อ้งใชก้าร
ขนสง่ทางถนนตลอดระยะทางซึง่มตีน้ทนุทีส่งู การใชร้ะบบรางจะ
ถกูกวา่ โดยเชือ่มโยงเขา้กบัระบบถนน ทำาใหไ้มต่อ้งวิง่รถเปน็ระยะ
ทางไกล จุดกระจายสินค้าด้วยท่าเรือชายฝั่งมีความจำาเป็นที่ต้อง
เพ่ิมและเชื่อมโยงให้สมบูรณ์เกิดประสิทธิภาพ ทั้งท่าเรือชายฝ่ัง 
และท่าเรือแห้ง (Dry port)

รวมทั้งขีดความสามารถของตัวท่าเรือ ในการให้บริการมีความ
จำาเป็นที่ต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันการ
จราจรในท่าเรอืตดิขดัมาก ส่งผลกระทบต่อต้นทนุ เพราะแต่ละวนั
การขนส่งทำาเที่ยวได้ตำ่า เรือต้องจอดนานเพื่อรอโหลดสินค้า เมื่อ
เทียบประสิทธิภาพกับท่าเรืออ่ืนๆ ในต่างประเทศจะเห็นได้ว่า
ขีดความสามารถยังตามหลังอยู่ เป็นส่ิงที่ภาครัฐต้องให้ความ
สำาคัญ 
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สรท.กบั Digital Economy และคว�มท�้ท�ยใหม่ๆ  ในป ี2020
เมื่อถามถึงระบบการตลาดในปัจจุบันที่กำาลังเปลี่ยนแปลงไปสู่
ระบบของ Digital Economy สรท.ปรับตัวรับกับการปรับเปลี่ยน
ของสิ่งต่างๆ เหล่านี้อย่างไร

คณกณัญภคักล่าวว่า สิง่ทีเ่กดิขึน้เป็นไปตามเทคโนโลยขีองโลกที่
เปลี่ยนแปลง การเข้ามาของ Digital จะช่วยลดเรื่องความซำ้าซ้อน
ในการทำางานลงได้ รวดเร็วขึ้น ลดในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่าย 
สรท.ได้ทำางานร่วมกับคณะทำางานกกร. เพื่อร่วมผลักดันโครงการ 
National Digital Trade Platfrom : NDTP ของประเทศไทย ซึ่ง
คณะทำางานประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู ้ส ่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง

จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำางานในโครงการ NDTP ของ
สรท.นี ้ทำาให้เกดิการกระตุน้ให้ทกุภาคส่วนได้เหน็ถงึความสำาคญั 
และความจำาเป็นในการปรับเปลี่ยนการทำางานไปสู่แพลทฟอร์ม 
NDTP ซึง่จะลดความซำา้ซ้อนและเพิม่ประสทิธภิาพในการทำางาน 
โดยนำาข้อมูลจากหลายส่วนงานที่เกี่ยวข้องมารวมอยู่ในที่เดียว

ในปี 2020 ภ�คก�รส่งออกของไทยจะต้องเจอกับอะไรที่
ท้�ท�ยบ้�ง สรท.เตรียมคว�มพร้อมในก�รรับมือกับเรื่องนี้
อย่�งไรบ้�ง 
คุณกัณญภัคกล่าวว่า ปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อการส่งออก
อยา่งเชน่สงครามการคา้ คงจะยงัมผีลกระทบตอ่เนือ่ง ซึง่สิง่ตา่งๆ 
เหล่านี้ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้ ประเทศไทยจำาเป็นที่จะต้อง
พัฒนาเร่ืองภายในให้ดี โดยพัฒนาส่วนที่มีความจำาเป็น รวมไป
ถึงทำางานร่วมกับเพื่อนบ้านประชาคมอาเซียน ที่ผ่านมาในการ
ประชุมอาเซียนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ คุณกัณญภัคบอกว่า
ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซยีนทำาหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งด ีกระทรวง
พาณชิยส์ามารถผลกัดนัใหเ้กดิการเซน็สญัญาขอ้ตกลงการคา้รว่ม
ได้เกือบทุกฉบับ 

ในปี 2020 สรท.อยากให้กฏระเบียบในการทำาการค้าต้องดี ความ
หมายของคำาว่าดีคือ ลดขั้นตอนความยุ่งยาก มีประสิทธิภาพ 
ง่ายขึ้นในการดำาเนินการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ซึ่งเวลาเป็นสิ่ง
ที่สำาคัญมาก เพราะหมายถึงต้นทุนต่างๆ สิ่งที่สรท.ดำาเนิการจึง
มุ่งไปสู่เป้าหมายที่สำาคัญคือทำาอย่างไรให้สามารถลดต้นทุนได้ดี
ขึ้น จะได้สามารถออกไปแข่งขันข้างนอกได้ 

ร่วมกันทำ�ง�นเป็นทีม 
สำาหรบัการทำางานรว่มกนัในหมูส่มาชกิของสรท.นัน้คณุกณัญภคั 
กลา่วว่า มห้ีาคณะกรรมการแยกกนัตดิตามดแูลงานทีแ่ตกตา่งกนั 
อาทิ Trade Enviroment, Gobal Logistics, Trade Facilitation, 
Digital Economic 

นอกไปจากนั้นยังมีกิจกรรมประจำาที่ดำาเนินการอยู่ทุกช่วง เช่น
การประเมินปัจจัยและผลกระทบต่อการส่งออกของไทย โดย
นำาเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงผ่านการแถลงข่าวการส่งออกประจำา
เดือน สนับสนุนการจัดทำาและดำาเนินการตามแผนปฎิบัติการ
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ การศึกษา
ผลกระทบของการรวมตัวของสายเรือต่อการขนส่งทางทะเล การ
ศึกษาและติดตามมาตรการ IMO’s Low Sulphur 2020 และการ
ขึ้นค่าบริการของสายเรือ เหล่านี้เป็นงานส่วนหนึ่งที่สมาชิกของ
สรท.ไดร้ว่มมอืกนัดำาเนนิการ เพือ่ผลกัดนัใหธ้รุกจิการสง่ออกของ
ไทยสามารถดำารงขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้า
โลกได้

ในส่วนของระบบ Logistics ของประเทศไทย คุณกัณญภัค กล่าว
ยำ้าถึงความสำาคัญของการพัฒนาระบบรางทั้งระบบ ให้มีความ
สมบรูณ์ เชือ่มโยงกบัท่าเรอืและถนน เป็นโครงข่ายทัง้ประเทศ รวม
ไปถึงการปรับปรุง National Single Window ให้เป็น Single 
Submission และพัฒนา User interface ให้มีความมิตรต่อผู้ใช้
และมีขั้นตอนที่ชัดเจน รวมไปถึงภาครัฐควรเพิ่มบทบาทให้ภาค
เอกชนเข้ามาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานให้มากขึ้นด้วย

สรท. กับก�รทำ�ง�นร่วมกันกับภ�ครัฐ 
แนน่อนวา่หนว่ยงานทีใ่กลช้ดิทีส่ดุคอื การทำางานรว่มกบักระทรวง
พาณิชย์ เพ่ือเร่งรัดผลักดันการส่งออก งานที่สรท.ติดตาม อาทิ 
เป็นคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนด้านการพาณิชย์ เป็นคณะ
ทำางาน War room เพือ่แกป้ญัหาและหาแนวทางสำาหรบัผูป้ระกอบ
การ ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เช่นสงครามการค้า
ระหว่างจีนกับอเมริกา นอกไปจากนั้น สรท.ยังทำางานร่วมกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย, กรทรวงคมนาคม, และวุฒิสภา

โลกทีข่บัเคลือ่นไปขา้งหนา้เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ ดว้ยการปรบั
เปลีย่นของเทคโนโลย ีDigital Economic เตบิโตและเริม่มบีทบาท
ในระบบการค้ายุคปัจจุบันมากขึ้น ธุรกิจที่ไม่ปรับตัวอาจจะถูก 
Disrupt ไดโ้ดยไมท่นัตัง้ตวั จากการสนทนากนัในชว่งเวลาสัน้ๆ กบั
คณุกณัญภคั ประธานสรท. เราไดเ้หน็ถงึความไมห่ยดุนิง่ของสรท.
ทีน่อกจากจะทำางานเพือ่เพิม่ขคีความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บั
สมาชิกแล้ว อีกด้านหนึ่งย่อมทำาหน้าที่เป็นฟันเฟืองสำาคัญท่ีจะ
ร่วมผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตก้าวไปข้างหน้า

อปุสรรคทีข่วางกัน้ อยูท่ีว่า่เราจะมองเปน็ปญัหาหรอืความทา้ทาย 
สองมุมมองนี้ย่อมก่อเกิดกระบวนการในการทำางานที่แตกต่าง
กัน เราเชื่อว่าบทบาทของสรท. มองอุปสรรคเป็นความท้าทาย 
และมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามอุปสรรคด้วยการทำางานเชิง
สร้างสรรค์ เพราะการส่งออกคือกระจกบานหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น
ถงึศกัยภาพของประเทศไทยในการแขง่ขนับนเวทตีลาดการคา้โลก
ไดเ้ปน็อยา่งด ีและสรท.กเ็ปน็หนึง่ฟนัเฟอืงสำาคญัในการขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจของประเทศ
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สำาหรบัผูค้นในอตุสาหกรมการขนสง่ผูโ้ดยสารทางถนน งาน
บัสเวิลด์ ที่จัดขึ้นทุกสองปีครั้ง ถือเป็นงานใหญ่ที่ทั้งผู้ผลิต
และผู้ใช้งานในแวดวงรถบัสจะต้องมาร่วมงาน

ฝั่งผู้ผลิตขนสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ มานำาเสนอ 
ฝ่ายผู้ใช้งานผู้ซื้อมาดูสินค้า มาดูความก้าวหน้า มาเพื่อ
คาดการณ์ ติดตามข้อมูล เพ่ือนำาไปวางแผนธุรกิจ รวม
ทั้งเพ่ือการตัดสินใจปรับเปล่ียนอัพเกรดเครื่องมือในการ
ทำางานการดำาเนินธุรกิจของตนเองนั่นคือ “รถบัส”

Asian Trucker มีโอกาสแวะไปเดินเที่ยวชมงานในปีนี้ที่ยัง
คงจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซลประเทศเบลเยี่ยม ผู้ประกอบการที่
เกีย่วขอ้งกบัรถบสัทัว่โลกโดยเฉพาะในยโุรปตา่งขนโปรดกัซ ์
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของตนเองมานำาเสนอในงานเพ่ือให้
ผู้เข้าเยี่ยมชมได้สัมผัส

เทรนด์ในการนำาเสนอของปีนี้ทุกค่ายต่างมุ่งไปที่พลังงาน
ไฟฟ้า เทคโนโลยีสะอาด เพื่อการขนส่งมวลชนที่เป็นมิตร
กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

MAN มีหลายผลิตภัณฑ์ที่แสดงออกอย่างเด่นชัดเกี่ยวกับ
เครื่องยนต์ไฟฟ้า รถบัส Lion’s City  ของพวกเขาวิ่งฉิวด้วย
ระบไฟฟา้รอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ยงัมรีถ Van ทีต่ดิเครือ่งยนตไ์ฟฟา้
ด้วยเช่นกัน นอกไปจากนั้น Lion’s Coach ที่ได้รับรางวัล 
Coach of the year 2020 ยังมีเครื่องยนต์ดีเซลที่ทำางาน
ร่วมกับแบตเตอร์รี่ไฟฟ้า ให้พละการขับเคล่ือนและอัตรา
การประหยัดที่ยอดเยี่ยม

Scania โชวใ์หเ้หน็ระบบแบตเตอรร์ีไ่ฟฟา้ทีใ่ชก้บั City Bus 
ของพวกเขา เช่นเดียวกันกับ City Bus ของ Mercedes 
Benz ก็ปรากฏโฉมด้วยเครื่องยนต์ที่ขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้า
ร้อยเปอร์เซ็นต์ รวมทั้ง Volvo ก็เช่นเดียวกัน เทรนด์ขนส่ง
มวลชนด้วยระบบไฟฟ้าพัฒนารุดหน้าอย่างมากในตลาด
ยุโรป ซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาเป็นผู้นำาท้ังทางด้านเทคโนโลยี 
การผลิต รวมทั้งการใช้งานด้วยเช่นกัน

Busworld 2019
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รถบัสไฟฟ้าน้ันถูกพัฒนาขึ้นมาสำาหรับกิจการขนส่งใน
เมอืงใหญ่เปน็หลกั มรีะยะในการวิง่ทีไ่มไ่กลเกนิไปเหมาะกบั
ขดีความสามารถของแบตเตอรร์ี ่รวมถงึเรือ่งของสิง่แวดลอ้ม 
เพราะรถบัสไฟฟ้านั้นมีอัตราการปล่อยของเสียเป็นศูนย์

ในขณะเดียวกันรถบัสสำาหรับวิ่งเชื่อมระหว่างเมือง รวมไป
ถึงรถโค้ชที่วิ่งระยะทางไกลๆ ยังคงต้องใช้เครื่องยนต์ที่ขับ
เคลื่อนด้วยพลังงานจากเชื้อเพลิงอยู ่  แต ่การพัฒนา
เคร่ืองยนต์ประหยัดนำ้ามันในยุคปัจจุบันก็มีความก้าวหน้า
มากกว่าในอดีต ทุกวันนี้เครื่องยนต์ที่ถูกนำามาใช้ในรถ
รุ่นใหม่ๆ ปรับเป็นเคร่ืองยนต์แบบไฮบริดที่เป็นการทำางาน
ร่วมกันระหว่างไฟฟ้าและเชื้อเพลิง

Lion’s Coach จาก MAN ที่คว้ารางวัล Coach of the year 
2020 จากงาน Busworld ใช้เครื่องยนต์ดีเซลไฮบริด ซ่ึง
เปน็การทำางานรว่มกนัระหวา่งเชือ้เพลงิดเีซลและไฟฟา้จาก
แบตเตอร์ร่ี นอกจากจะให้พละกำาลังที่ยอดเยี่ยมยังมีอัตรา
การสิ้นเปลืองที่โดดเด่นด้วย

การออกแบบรถบสัสกัหน่ึงคนันัน้ ทกุคา่ยตา่งตอ้งเผชญิหนา้
กับโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกัน นั่นคือมีความต้องการที่หลาก
หลาย ทั้งจากเจ้าของรถ ผู้โดยสาร ซึ่งในส่วนของผู้โดยสาร
นั้นยังแตกแยกย่อยกลุ่มออกไปอีกมากมาย โดยเฉพาะ
เมื่อรถบัสแต่ละแบรนด์ส่งออกไปจำาหน่ายนอกยุโรปความ
ต้องการของแต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไปอีก ด้วยเหตุ
นีบ้รรดาบรษิทัเจา้ของแบรนดผ์ูผ้ลติแชสซสีแ์ละเครือ่งยนต ์
นอกจากประกอบสร้างตัวถังต้นแบบของตนเองขึ้นมาเพื่อ
เป็นเสมือนเครื่องชี้นำาทางแล้ว พวกเขายังต้องทำางานกับ
ผูป้ระกอบตวัถงัในตา่งแดนหลากหลายประเทศอยา่งใกลช้ดิ 
เพือ่ใหแ้นใ่จวา่เครื่องยนต์และแชสซีส์จะสามารถถกูใช้งาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เราไม่แน่ใจว่าอะไรทำาให้ระบบขนส่งมวลชนทางถนนโดย
รถบัสของประเทศไทยในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพฯ ยากที่จะ
ได้ใช้รถคุณภาพสูง ในมุมมองของเราคิดว่าภาษีสำาหรับ
รถบสัทีจ่ะถกูนำาเขา้มาใชง้านเพือ่ประชาชนควรจะตอ้งปรบั
ให้เกิดความสมดุล ประชาชนควรจะได้นั่งรถที่ดีมีคุณภาพ
สูง ไม่ว่าจะมาจากเอเซีย หรือยุโรป ควรเป็นรุ่นที่มีคุณภาพ 
มีความปลอดภัย สะดวกสบาย เพราะในขณะที่หน่วยงาน
ราชการ บรรดาผู้บริหารประเทศเวลาเลือกรถยนต์ประจำา
ตำาแหน่งยังเลือกใช้แต่ของดี แล้วเหตุใดประชาชนจึงไม่ได้
ใช้รถที่ดีมีคุณภาพบ้าง คำาถามนี้ประชาชนอาจจะต้องร่วม
กันตั้งคำาถามดังๆ 

นอกจากบัสขนาดใหญ่แล้ว มินิบัสสไตล์ยุ โรปจาก
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หลายค่ายก็มีรูปทรงและเทคโนโลยีการออกแบบที่น่าสนใจ  ยังมี
บูธของบริษัทผู้ผลิตอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆ ที่นำาสินค้ามาโชว์ งาน
บสัเวลิดเ์ปน็งานทีผู่ป้ระกอบการรถบสั ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง วงการขนสง่
มวลชนของเมืองไทยน่าจะต้องมาสัมผัส ซึ่งเราคิดว่าคงมีผู้ประกอบ
การหลายรายเดินทางมา

ในงานบัสเวิลด์เรามีโอกาสได้ยลโฉมรถบัสสวยๆ ที่อัดแน่นด้วย
เทคโนโลยีทันสมัยมากมาย เราได้สัมผัสเทคโนโลยีรถบัสที่ขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้า เรามองว่ารัฐบาลควรจะต้องตระหนักและให้
ความสำาคญักบัการพฒันาระบบขนสง่มวลชนในเมอืงดว้ยระบบถนน 
พร้อมๆ กับระบบรางไปด้วยกัน เพื่อทำาให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบ และส่ิงที่รัฐบาลควรจะต้องนำามาใช้คือระบบไฟฟ้าอย่างเช่น
ที่เมืองใหญ่ๆ ในโลกได้เริ่มต้นไปแล้ว เพราะท้องถนนของกรุงเทพฯ 
ทุกวันนี้เต็มไปด้วยมลพิษที่ทำาลายสุขภาพของคนเมือง เราหวังว่า
วันหนึ่งรถบัสในกรุงเทพฯ จะเปล่ียนมาใช้ระบบไฟฟ้า หรือเริ่มต้น
ทดแทนรถเก่าที่ใช้งานมายาวนานด้วยระบบไฮบริด การขนส่งใน
เมืองใหญ่เช่นกรุงเทพฯ ต้องยกเครื่องทำาให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง
รถไฟฟ้า รถใต้ดิน บัส และมินิบัส อย่างบูรณาการ มิใช่ทุ่มเงินลงไป
ที่โครงการใดโครงการหนึ่งมากจนเกิดไป

บรรยากาศในงาน

ขอขอบคุณ
MAN Truck & Bus Asia Pacific
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พบปะกับ FUSO

แม้ว่าแบรนด์จะเป็นที่รู้จักกันดี แต่การแนะนำาทั่วไปเพื่อพูดคุย

เกี่ยวกับประวัติ โครงสร้าง คือการเริ่มต้นต้อนรับสู่โปรแกรม

สามวัน ซึ่งนำาโดยผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์ชาวญี่ปุ่น

Mitsubishi-Fuso เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม บริษัท เดมเลอร์ ความ

ทะเยอทะยานของพวกเขาในฐานะกลุ่ม คือ การเป็นผู้นำาที่ไม่มี

ปัญหาในอุตสาหกรรมรถบรรทุก สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้จากการผลัก

ดันความเป็นผู้นำาด้านนวัตกรรม การนำาเสนอตลาดทั่วโลกด้วย

แพลตฟอร์มที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้ตรงจุด และ

การมุ่งเน้นสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ

เดมเลอร์มีวางจำาหน่ายในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสามารถ

ทำาได้โดยผ่านการใช้แพลตฟอร์มร่วมกันโดยใช้เครือข่าย

ทรพัยากรระดบัโลก “หมายความวา่เราสามารถสง่มอบผลติภณัฑ์

ที่ดีที่สุด ใหม่ล่าสุดให้กับลูกค้าของเรา และเป็นคนแรกที่ทำาเช่น

นั้น” Mr Hartmut Schick ประธานและซีอีโอของ Mitsubishi 

Fuso หัวหน้า Daimler Trucks Asia กล่าว เมื่อเร็วๆ นี้แบรนด์ได้

เปล่ียนโฟกัสไปที่รถยนต์เพื่อการใช้พลังงานไฟฟ้าและการเชื่อม

ต่อแบบไร้สาย

Test Drive

การมาถึงของพายุไต้ฝุ่นไต้ฝุ่น 

รถบรรทุกฟูโซ่ 

และโตเกียวมอเตอร์โชว์
บรรยากาศนั้นมีความหลากหลาย เม่ือเรามาถึงคาวาซากิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่ตั้งของแบรนด์ FUSO หลังจากการ

เยี่ยมชมโรงงานที่อินเดีย ที่นี่เราไม่ได้รับการต้อนรับเพียงแค่เฉพาะธีม “Meeting FUSO” ที่วางไว้เท่านั้น แต่เรายังได้ก้าว

เข้าสู่ห้องโถงด้านในสุด เพื่อไปยังดินแดนที่ไม่อนุญาตสำาหรับบุคคลภายนอก นั่นคือศูนย์วิจัยและพัฒนาของพวกเขา

Daimler Trucks Asia Electrifies and Automates
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การเป็นผู้นำา หมายถึงทำาในสิ่งที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น ในฐานะ

บริษัทจดทะเบียน บริษัทกำาลังถูกตัดสินโดยผลการดำาเนินงาน

ทางการเงิน การทำากำาไรเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับผู้ถือหุ้น ส่ิงที่มา

พร้อมกับความยั่งยืนเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับพันธมิตรทางธุรกิจ 

เช่น ผู้จัดจำาหน่ายและตัวแทนจำาหน่ายที่ได้ลงทุนในแบรนด์ ใน

แง่ของนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เดมเลอร์มุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่

อนาคตในเรือ่งความปลอดภยั ความนา่เชือ่ถอื ประสทิธภิาพและ

ความสะดวกสบาย ซึ่งรวมถึงปัญหาการปล่อยของเสีย การทำา

กำาไรและเทคโนโลยีมีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด ในมุมมองของ

การจัดการของ FUSO หากบริษัทจัดการเพื่อรวมคุณสมบัติที่ดี

กว่า เทคโนโลยีที่สูงขึ้น รวมถึงผลกำาไรของลูกค้า ผู้ใช้ก็จะเพิ่มขึ้น

ลงทุนอย่�งจริงจัง

ในปัจจุบันเครื่องยนต์ดีเซลยังคงเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการ

ขับเคล่ือนสำาหรับรถบรรทุก การลงทุนที่สำาคัญมีเป้าหมายเพื่อ

ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในด้านเชื้อเพลิงทางเลือก ในตลาดท่ี

เฉพาะเจาะจงยังคงมีศักยภาพในการเติบโตที่จะรับรู้ได้ด้วย

รถบรรทุกที่วิ่งด้วยเครื่องยนต์ดีเซล FUSO มีความกระตือรือร้นที่

Daimler Trucks Asia Electrifies and Automates
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ศูนย์ปฎิบัติการทางด้านการออกแบบที่สุดทันสมัยของ Fuso
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จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาด ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้เป็นตลาดของ Fuso ที่อยู่ในกลุ่มการใช้เครื่องยนต์

ดีเซล ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้างบประมาณ1.5 พันล้านยูโรจะถูก

จัดสรรให้กับการวิจัยและพัฒนาเป็นประจำาทุกปี งบ 500 ล้าน

ยูโรจะถูกกันไว้สำาหรับการพัฒนาการขับขี่อัตโนมัติ 

เครือข่ายทั่วโลกของศูนย์ออกแบบและพัฒนาทำางานสองวิธี 

ตัวอย่างเช่น รถ Super Great ใหม่ซ่ึงเป็นรถบรรทุกระดับสอง 

เป็นรถบรรทุกที่เพิ่งวางจำาหน่ายได้ไม่กี่เดือน ได้ใช้เทคโนโลยี

ของเดมเลอร์ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้การพัฒนาเร็วขึ้น มุ่งเน้นไปที่ส่วน

ประกอบบางอย่างโดยแต่ละศูนย์ ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่

พัฒนาขึ้นสำาหรับ Super Great สามารถแชร์ข้ามแบรนด์และ

สามารถนำามาใช้เพื่อให้รถบรรทุกพร้อมสำาหรับการขับขี่แบบ

อิสระ ขณะนี้ E-Actros และ E-Citaro กำาลังอยู่ระหว่างการทด

ลองใช้งานกับลูกค้า

เชื่อมต่ออย่�งสมำ่�เสมอ

นอกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า เดมเลอร์ยังใช้ประโยชน์จาก

การเช่ือมต่อแบบไร้สาย ด้วยการใช้ฮาร์ดแวร์ชิ้นเดียวร่วมกัน 

ยานพาหนะใหม่ทั้งหมดเชื่อมต่อกัน สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อ

การปรับปรุงระบบและยานพาหนะเพิ่มเติมได้ ในระหว่างการนำา

เสนอ Mr.Schick กล่าวว่าเดมเลอร์ ทรัคส์ มีรถยนต์ที่เชื่อมต่อ

มากกว่า 300,000 คัน ในระบบที่เชื่อมต่อผ่านระบบต่างๆ ของ

พวกเขา “ประโยชน์ชัดเจนคือสิ่งนี้จะนำาไปสู่การหยุดทำางาน

น้อยลง ผ่านการบำารุงรักษาเชิงวิเคราะห์ทำานาย”

การเช่ือมตอ่ยงัช่วยใหเ้กดิการขบัขีแ่บบอสิระหรอืปราศจากคนขบั 

FUSO แสดงไดรเวอรร์ะดบัสอง ทีช่ว่ยเหลอื Super Great ในงาน 

Tokyo Motor Show ขณะนี้ FUSO กำาลังรอการแก้ไขกฎหมาย 

และนำาไปใช้เพื่อควบคุมยานพาหนะประเภทใหม่นี้ สำาหรับการ

ดำาเนินงานของยานพาหนะอิสระระดับสี่ ในแง่มุมหนึ่งอาจจะถูก

มองข้ามไป คือความปลอดภัยของข้อมูล ระบบที่ใช้ต้องสามารถ

ทนต่อการโจมตีของแฮ็กเกอร์ ที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อ

ผู้ขับขี่และผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ในการรับส่งข้อมูล ซึ่งประเด็นนี้เป็น

หนึ่งในแง่มุมที่ต้องพิจารณาในระหว่างกระบวนการออกแบบ

ศูนย์ปฏิบัติก�รศักดิ์สิทธิ์ 

นีเ่ปน็คร้ังแรกทีก่ลุม่ตวัแทนจากสือ่มวลชนไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ไป

ในห้องที่มีการพัฒนารถบรรทุกคันใหม่  มีการลงทุนอย่างมากใน

การยกระดับโรงงานผลิต งบ 11.8 พันล้านเยน สำาหรับสายการ

ผลิต และอีกห้าพันล้านเยนได้รับการจัดสรรเพื่อการตกแต่งและ

ย้ายเครือข่ายค้าปลีก ศูนย์แห่งใหม่รวบรวมการวางแผนและ

การผลิตเข้าด้วยกัน ด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีขั้นสูง

ชว่ยใหส้ามารถพมิพแ์บบและชิน้สว่นสามมติ ิการถา่ยโอนรปูรา่ง

จากแบบจำาลองดินเหนียวไปยังโปรแกรม CAD การออกแบบรถ

บรรทุกบนหน้าจอขนาดใหญ่ การช่วยเหลือกระบวนการพัฒนา

คอืความเปน็จรงิเสมอืนจรงิ ซึง่จะชว่ยใหไ้ดย้านพาหนะมลีกัษณะ

เหมือนจริงในขณะใช้งานอยู่บนท้องถนน

จุดเริ่มต้นสำาหรับการพัฒนาการออกแบบคือลูกค้า ในการติดต่อ

กับลูกค้าเป็นประจำา เดมเลอร์จะวิเคราะห์ข้อกำาหนดที่ผู้ใช้มี 

คำาถาม 

“ลูกค้าแต่ละรายมีความสำาคัญอย่างไร?” เมื่อพูดถึงการแก้

ปัญหาเฉพาะบุคคลบนทิศทางที่ชัดเจน ในฐานะผู้เล่นระดับโลก 

เดมเลอร์นำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาดทุกแห่ง ภูมิใจ

ในความสามารถ สร้างโซลูชันเฉพาะบุคคล การรักษาความ

ปลอดภัยของผู้ขับขี่ การนำาเสนอสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย

ถือเป็นข้อพิจารณาสำาคัญสำาหรับการออกแบบ เหล่านี้คือคุณค่า

ของบริษัท มีความสำาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามเมื่อพัฒนา

รถแบบใหม่ ในฐานะแบรนด์ญี่ปุ่นรถ FUSO ภายนอกได้รับแรง

บันดาลใจจากวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นอะนิเมะ 

Sales, Sales, Sales!

เดมเลอร์ ทรัคส์ เอเชีย เป็นส่วนหนึ่งของเดมเลอร์ ทรัคส์ในปี 

2561 เดมเลอร ์ทรคัสข์ายไดป้ระมาณครึง่ลา้นคนัทัว่โลก Daimler 

Trucks Asia มีโรงงานผลิตอยู่ในญี่ปุ่นและอินเดียสามารถนำา

เสนอผลิตภัณฑ์กว่า 1,200 รุ่นเมื่อรวมถึงรถบรรทุกยี่ห้อ Bharat-

Benz ในพอร์ตโฟลิโอ ข้อเสนอที่กำาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นสอง

สว่น หนึง่คอืฮารด์แวรร์ถบรรทกุจรงิและสว่นทีส่องคอืการบรกิาร

ลูกค้าหลังการขาย นอกจากนั้นเดมเลอร์ยังเสนอบริการทางการ

เงินที่ปรับแต่งให้กับลูกค้า เดมเลอร์มองไปที่เส้นทางทั่วโลกซึ่ง

มีศูนย์ระดับภูมิภาค หุ้นส่วนการผลิต ผู้จัดจำาหน่ายและตัวแทน

จำาหน่าย เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงได้ครอบคลุม เกือบ 

60 เปอร์เซ็นต์ของยานพาหนะที่จำาหน่าย มีการกำาหนดค่า

ในระดับยูโร 3 หรือสูงกว่า ซึ่งส่วนใหญ่เกินความต้องการของ

ตลาด ความท้าทายดังเช่นที่ผู้บริหารระดับสูงของ FUSO เห็น

ว่าเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับตลาด ด้วยผลิตภัณฑ์ท่ี

ตอบสนองความต้องการสำาหรับโซลูชั่นการขนส่งที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 

ประสิทธิภาพความปลอดภัยและความสะดวกสบายเป็นจุด

สำาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ ์เพ่ือตอบสนองความต้องการ

เหล่านั้น ประสิทธิภาพหมายความว่า บริษัทกำาลังแบ่งปัน

แพลตฟอร์ม และความรู้เพ่ือนำาเสนอทางออกที่ดีที่สุดไปยัง

ภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงหรือแม้แต่ลูกค้า คุณลักษณะด้านความ

ปลอดภัยมีบทบาทสำาคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงตอนนี้ที่บริษัท

กำาลังผลักดันให้มีการขับขี่แบบอิสระ ฟังก์ชั่นเพื่อความปลอดภัย

ไม่เพียงแต่จำากัดการปกป้องคนขับเท่านั้น ยังรวมถึงผู้คนและ
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ทรัพย์สินนอกรถบรรทุก เช่น เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับติดตามนักปั่น

จกัรยานและคนเดนิเทา้ สดุทา้ยความสะดวกสบายของรถบรรทกุ 

ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของผู้ขับขี่ และให้ความสำาคัญกับ

การทำาให้ห้องโดยสารสะดวกสบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คุณภ�พดีที่สุด ได้รับก�รพิสูจน์แล้ว!

การเช่ือมต่อเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการพัฒนาอย่างเห็น

ได้ชัดในยานพาหนะของ FUSO อย่างไรก็ตามข้อมูลที่รวบรวม

นั้นไม่ได้ใช้สำาหรับตัวรถท่านั้น หรือเพื่อแจ้งให้เจ้าของทราบว่า

รถอยู่ที่ใดในขณะน้ัน แต่ยังช่วยให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในด้าน

การจัดการคุณภาพ 

“หากเราไม่สามารถแสดงวิธีการทำางานของเราได้ เราก็จะ

ไม่โปร่งใส และถ้าเราไม่โปร่งใสเราก็ไม่น่าเชื่อถือ” Michael 

Moebius หวัหนา้ฝา่ยบรหิารคณุภาพเดมเลอร ์ทรคัส ์เอเชยี กลา่ว

ขณะที่เขาเชิญกลุ่มผู้เยี่ยมชม เพื่อดูว่าทีมของเขาทำางานอย่างไร 

เพื่อให้มั่นใจว่าแบรนด์รักษาระดับคุณภาพสูงสุดอย่างไร ส่ิงที่

ทำาให้เดมเลอร์ทรัคส์แตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น คือข้อเท็จจริงที่

ว่าทีมบริหารคุณภาพมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตรถยนต์ รวม

ถึงกระบวนการออกแบบ ดังนั้นพนักงานที่ทำางานในแผนกของ

เขา สามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษในกรณีที่มีปัญหา

ใดๆ เนื่องจากพวกเขามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกด้านของการ

ผลิตยานพาหนะ

ภายในระยะเวลาห้า ปีที่ ผ่ านมาการจัดการคุณภาพได้

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ส่ิงที่

เคยทำาบนแผนงาน Excel มานานนับตั้งแต่ถูกย้ายไปยังการ

วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และต่อไปยัง Big Data Telematics 

วันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบสำาหรับการตรวจหาความ

ลม้เหลวกอ่นกำาหนด ดว้ยประโยชนท์ีจ่บัตอ้งไดข้องการลดตน้ทนุ

การรับประกันและความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น อันเป็น

ผลมาจากการหยุดทำางานที่ลดลง นี่คือความสำาเร็จโดยใช้การ

เรียกร้องการรับประกันประวัติบริการ และรายงานคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ เรียกใช้ผ่านชุดของเทคนิคการวิเคราะห์ การวินิจฉัย

ตามเวลาจริง การทำานายแบบกลุ่มการวิเคราะห์เชิงสถิติและ

การสร้างภาพแนวโน้ม “ตัวอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างง่ายในปัจจุบัน

คือแนวโน้มการปล่อยประจุแบตเตอรี่ เรารู้ว่าการชาร์จและการ

คายประจุของแบตเตอรี่เป็นอย่างไรเมื่อมาถึงอายุการใช้งานที่

ยาวนาน จากนัน้เราสามารถใชม้าตรการเพือ่นำารถเขา้และเปลีย่น

แบตเตอรี่ก่อนที่มันจะล้มเหลว” Mr. Moebius กล่าว 

การตรวจสอบรถบรรทุกที่เชื่อมต่อหลายพันคันผ่านเซ็นเซอร์

จำานวนมาก ทีมผู้บริหารคุณภาพของ Daimler Trucks Asia 

สามารถคาดการณ์ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในรถบรรทกุทีอ่ยูน่อกถนน
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เพ่ือรองรับการประเมินผลที่แม่นยำาของยานพาหนะ มีเส้นทาง

ความเร็วสูงหกเลน เส้นทางภูมิประเทศขรุขระยาว 5.3 กิโลเมตร 

ภายใน Daimler Trucks Asia มีแทร็กทดสอบสองแทร็ก โดย

แทร็กที่สองอยู่ที่เจนไนประเทศอินเดีย ก่อนหน้านี้แต่ละแทร็กจะ

ถกูใชเ้พือ่ทดสอบยานพาหนะทีท่ำาในตลาดทอ้งถิน่ แทรก็ในญีปุ่น่

สำาหรบั Mitsubishi Fuso และหนึง่ในอนิเดยีสำาหรบั Bharat Benz 

อยา่งไรกต็ามเมือ่เรว็ๆ นีม้กีารเปลีย่นแปลง ตอนนีท้ัง้สองแทรก็สา

มารถใช้ในการทดสอบยานพาหนะที่แตกต่างได้

เมื่อทำาการทดสอบในระดับที่สูง ความเครียดของยานพาหนะ

จะเพิ่มขึ้น เป็นการเร่งอายุของยานพาหนะ ภายในระยะเวลาอัน

สัน้สามารถจำาลองอายกุารใชง้านของยานพาหนะทัง้หมดได ้การ

ทดสอบนี้หุ่นยนต์จะถูกนำามาใช้เพื่อขับยานพาหนะทดสอบ “เรา

ตอ้งการใหย้านพาหนะทำาการทดสอบความเครยีด โดยผา่นชัว่โมง

การทำางานที่ยาวนาน การทำาเช่นนี้หน้าที่จึงเป็นของหุ่นยนต์” 

ฮิโรโนบุ แอนโดผู้อำานวยการหัวหน้าฝ่ายทดสอบเอเชียรถบรรทุก

วิศวกรรมผลิตภัณฑ์เอเชียหัวหน้าภาควิชา Kitsuregawa กล่าว

การทดสอบที่ชื่นชอบของเขาคือห้อง EMP ซึ่งยานพาหนะ 

ได้รับการทดสอบในแง่ของการตอบสนองต่อแรงกระตุ้น

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และคล่ืนวิทยุ การทดสอบคือการแสดงให้

เห็นว่ายานพาหนะไม่ปล่อยรังสีที่เป็นอันตรายใดๆ 

Electrifying Drive

ในขณะทีอ่ยูใ่นพืน้ทีพ่สิจูน์ เรามโีอกาสได้ทดสอบรถยนต์สองสาม

คัน เริ่มจากแคนเตอร์ GVW 7.5 ตัน ขับเคล่ือนด้วยเครื่องยนต์

ดีเซล ตัวแปรนี้มาพร้อมกับระบบเกียร์ธรรมดาอัตโนมัติ (AMT) 

ความประทับใจแรกคือรถยนต์ที่ใช้งานได้จริงและได้รับการ

ออกแบบอย่างจริงจัง ในขณะที่แดชบอร์ดนั้นเต็มไปด้วย

สัญลักษณ์เพ่ือแสดงเตือนค่าต่างๆ สำาหรับคนขับ ได้รับการ

ออกแบบอย่างประณีตและจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ มันเป็น

จอแบนแบบตรงที่ไม่ได้รุกลำ้าเข้าไปในพื้นที่สำาหรับคนขับ เร่งคัน

เร่งเลก็น้อยเครือ่งยนต์ขนาดเลก็แต่ทรงพลงัทำาให้รถเหมอืนจรวด! 

ด้วยวธินีีเ้ราจะเหน็ว่านีเ่ป็นยานพาหนะทีเ่หมาะสำาหรบัการใช้งาน

ในเมืองที่จะต้องตอบสนองได้อย่างว่องไว ในขณะที่กำาจัดสิ่ง

รบกวนสมาธิ (เช่นการเปลี่ยนเกียร์) ออกจากคนขับ

e-Canter ซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ FUSO เป็นเรื่อง

ต่อไปของการทดสอบ เนื่องจากเป็นขั้นตอนต่อไปในการ

ววิฒันาการยานยนต์ และเป็นครัง้แรกทีเ่ราได้สมัผสักบัรถบรรทกุ

ไฟฟ้า การขับ Canter ให้ประสบการณ์ที่น่าทึ่ง ระบบไฟฟ้าของ 

Canter มเีพยีงเสยีงหวดีเบาๆ แทนเสยีงหึง่ๆ ของเครือ่งยนต์ดเีซล 

การเคล่ือนตัวค่อนข้างเหมือนกัน เมื่อขับขี่อย่างระมัดระวังจะได้

รับรางวัลทันที การเปล่ียนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นรถยนต์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เพียงแค่นั้น หากช้ินส่วนแสดง

ปัญหา ระบบที่ใช้สามารถแสดงรถบรรทุกทุกคันท่ีใช้ชิ้นส่วน

เดยีวกนัอย่างแน่นอน ความน่าจะเป็นและการคาดการณ์บ่งบอก

ถึงความรุนแรงของปัญหา และแนะนำาทีมในการดำาเนินการตาม

ขั้นตอน การรู้ถึงรถบรรทุกแต่ละคันช่วยให้พวกเขาพบรถบรรทุก

ทีถ่กูขโมย เพือ่ป้องกนัความเสยีหายอย่างรนุแรงต่อยานพานหนะ 

ในกรณหีนึง่สญัญาณเตอืนภยัดบัลงโดยแสดงระดบัแรงดนันำา้มนั

ที่เป็นอันตรายในรถบรรทุกคันหนึ่ง ทีมเรียกคนขับถามเขาและ

บอกให้เขาหยุดรถ เมื่อมันปรากฏออกมา ความเสียหายที่สำาคัญ

ของเครื่องยนต์อาจถูกป้องกันได้

ก�รทดสอบ! ก�รทดสอบ! ม�กกว่�หนึ่งครั้ง

Mr. Moebius พาผู้เข้าชมผ่านกระบวนการทดสอบคุณภาพ

ทั้งหมด “เราไม่ต่างจาก Apple เรามีผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบในที่

เดียวผลิตในที่อื่นและใช้ในอีกที่ ในทางทฤษฎีแล้วทั้งหมดนี้ฟัง

ดูง่าย” ในห้องปฏิบัติการทดสอบ ชิ้นส่วนต่างๆ ถูกสึกกร่อนเป็น

ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อจำาลองอายุของชิ้นส่วน กล้องจุลทรรศน์กำาลัง

ประเมินโครงสร้าง ตรวจสอบชิ้นส่วนเพื่อยืนยันความคุ้มค่าของ

การใชง้าน เพือ่ใหแ้นใ่จวา่มคีณุภาพตามมาตรฐาน ทมีดงึชิน้สว่น

ออกมาจากการผลติแบบสุม่ และขอชิน้สว่นทีใ่ชง้านมาระยะหนึง่

เพื่อนำาไปตรวจสอบ

หนึ่งในสิ่งที่ทำาให้ห้องปฏิบัติการทดสอบนี้มีเอกลักษณ์ นั่นคือ

ญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บางคนอาจไม่รู้สึก 

แตพ่ืน้ในญีปุ่น่สัน่อยูต่ลอดเวลา สิง่นีอ้าจสง่ผลตอ่ผลการทดสอบ 

เพื่อแสดงสิ่งนี้ลูกตุ้มยักษ์แขวนอยู่ในห้องแล็บแสดงให้ผู้เย่ียม

ชมเห็นว่าตอนนี้การสั่นไหวไม่ได้เกิดขึ้น แต่ปัญหานี้เกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่องสำาหรับกลุ่มการจัดการคุณภาพ ในกรณีที่แรงส่ัน

สะเทือนมากขึ้นผลการทดสอบอาจผิดเพี้ยน โดยการตรวจสอบ

การเคลือ่นไหวของโลก โดยใชเ้ครือ่งวดัแผน่ดนิไหวการอา้งองิคา่

กับผลการทดสอบต่างๆ ที่เป็นไปได้หากมีปัญหาที่เกิดขึ้นในภาย

หลัง ดังน้ันการเชื่อมโยงการทดสอบที่ทำาไม่เรียบร้อยผลกระทบ

อาจเกิดขึ้นได้

Testing on Track

เนื่องจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการอนุญาตให้ทำาการตรวจ

สอบชิ้นส่วนและชุดประกอบได้เท่านั้น จึงจำาเป็นต้องทำาการ

ทดสอบยานพาหนะที่สมบูรณ์บนท้องถนน Daimler Trucks 

Asia จัดพื้นท่ีทดสอบไว้ ใช้เวลาเดินทางเพียงสองชั่วโมงจาก

โตเกียว ทีมงาน 300 คนทำาการทดสอบยานพาหนะที่ผลิตเสร็จ

แล้ว เมื่อเชื่อมต่อแทร็กทั้งหมด ความยาวรวมของแทร็กคือ 14.4 

กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นในปี 1980 ตอนนี้มีสิ่งอำานวยความสะดวก

ครบถ้วนเพื่อจำาลองสภาพการขับขี่ในการใช้งานจริงและอ่ืนๆ 

นอกจากลู่วิ่ง ยังมีม้านั่งทดสอบ 170 ตัว ต้ังอยู่ในพ้ืนที่พิสูจน์ 
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ไฟฟ้าไม่ควรยุ่งยากสำาหรับคนส่วนใหญ่ ฟังก์ชั่นพื้นฐานในการ

ใช้งานนัน้เหมอืนกบัรถบรรทกุทัว่ไป ตวัอย่างเช่น ยงัมกีญุแจและ

ปุ่มเริ่ม-หยุดเหมือนในรถบรรทุกคันอื่นๆ

เมื่อเราย้ายจากรถบรรทุกขนาดเล็ก เราพบกับ Super Great 

เพื่อรับประสบการณ์โดยตรงว่ามันหมายถึงอะไร ในการ

ทดสอบเส้นทางแบบวงรีรถเร่งความเร็ว เลือกช่องทาง เมื่อ

รถบรรทุกถูกควบคุมด้วย “ระบบขับเคลื่อนอันโนมัติ”  ด้วยการ

เคลื่อนไหวที่แม่นยำา รถบรรทุกจะพาตัวเองเดินไปตามทางโดย

ใช้เครื่องหมายบนเส้นทางเพ่ือนำาทาง มือของคนขับยกออก

จากพวงมาลัย เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ยุ่งเก่ียวกับการ

บังคับทิศทาง คนขับอธิบายให้เราทราบว่าเทคโนโลยีทำางาน

อย่างไร ในขณะที่รถบรรทุกวิ่งไปตามเส้นทาง เมื่อถึงทางโค้ง

พวงมาลัยยังคงกระตุกเล็กน้อย แต่ทุกอย่างยังคงราบเรียบและ

ดำาเนินไปอย่างปลอดภัย นี่เป็นการเข้าร่วมทดสอบยานพาหนะ 

ผูท้ดสอบอาจคาดหวงัจะไดท้ดลองดว้ยตนเอง แตท่า้ยทีส่ดุนีค่อื

ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมทีเดียว 
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Hydrogen-based Drives  

เดมเลอร์ทำางานด้วยเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเวลา

มากกวา่ 30 ป ีในวนัทีร่ถยนตเ์ซลลเ์ชือ้เพลงิของบรษิทัเดนิทางไปหลายลา้น

กิโลเมตร แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางการตลาด แนวคิดขับเคลื่อน

แบบนี้ ยังคงมีความท้าทายที่เฉพาะเจาะจงมากในภาครถยนต์เพื่อการ

พาณิชย์ เช่น อายุการใช้งานและความสามารถในการบรรทุก เทคโนโลยี

แบตเตอรี่ไฟฟ้าและไฮโดรเจนไดรฟ์ให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่

กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ในการทำางานของระบบจึงเป็นการช่วยเสริม

ซึ่งกันและกัน เกณฑ์ชี้ขาดการตัดสินใจสำาหรับลูกค้ารถบรรทุกและรถบัส

คือต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวม

ด้วย “Vision F-Cell” ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของกิจกรรมในสนาม

ไฮโดรเจน ของ Daimler Trucks & Buses ได้ 

แบรนด์ FUSO ใช้ต้นแบบนีเ้พือ่ทดสอบความเป็นไปได้ของเทคโนโลยเีซลล์

เชื้อเพลิง สำาหรับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ รถคันนี้มีนำ้าหนักรถรวมอยู่ที่ 

7.5 ตนั มพีลงังานขบัเคลือ่นทีม่เีอาต์พตุสงูสดุ 135kW สามารถทำาระยะทาง

สูงสุดได้ประมาณ 270 - 300 กิโลเมตร ต่อการเติมพลังงานหนึ่งครั้ง
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เช่นเดียวกับยานยนต์คอนเซปต์อื่นๆ FUSO ATHENA ตอบ

สนองความตอ้งการเฉพาะ สำาหรบัภารกจิทีต่อ้งเขา้ไปในพืน้ที่

ทีเ่ตม็ไปด้วยอุปสรรค ในกรณนีีม้นัเปน็ภารกจิทีไ่มม่ใีครหวงัวา่

จะเกิดขึ้น (ภัยพิบัติแผ่นดินไหว)

ATHENA เป็นการตอบสนองของ FUSO ต่อจำานวนภัยพิบัติ

ทางธรรมชาตทิีเ่พิม่ขึน้ในญีปุ่น่และสว่นอืน่ๆ ของโลก เมือ่เหน็

ความตอ้งการยานพาหนะกูภ้ยั ทีส่ามารถตอบสนองไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ยากลำาบากได้

หลากหลาย OEM ได้นำา Canter อเนกประสงค์ที่ทนทานและมี

อยู่แล้วเพื่อสร้าง ATHENA

FUSO ATHENA
ยานพาหนะที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะด้าน

ใ นการออกแบบ ATHENA นั้ น  FUSO ร่ วม

มือกับมหาวิทยาลัย Kokushikan ซึ่งเป็นสถาบัน

ที่มีความ เ ช่ียวชาญในด้านการป้องกันภัยพิบั ติ

แล ะการช่ วย เ หลือฉุก เฉิ น  โดย เฉพา ะอย่ างยิ่ ง

ศาสตราจารย์เคนทสึฮาโกะ และทีมงานห้องปฏิบัติการ

กู้ภัยของเขา ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าในระหว่างการ

พัฒนารถแนวคิดคันนี้

ขนาดกะทัดรัดและความคล่องตัวของ ATHENA ช่วย

ให้สามารถส่งไปยังพ้ืนที่ที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว 

มาพร้อมกับล้อมาตรฐานสูงเกรดทหาร ทำาให้สามารถ

ใช้งานได้ทั้งบนถนนและนอกถนน ในกรณีพิ เศษ

รถจักรยานยนต์ที่ติดตั้งที่ส่วนท้ายของยานพาหนะ

สามารถใช้ในการเข้าถึงสถานที่แคบๆ ที่เข้าถึงได้ยาก 

ห้องโดยสารติดต้ังไมโครโฟนเพ่ือเตือนถึงอันตราย

ล่วงหน้า

“ATHENA ยังเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ เรา

กำาลังดำาเนินการเปลี่ยนเป็นเคร่ืองมือที่สามารถใช้ใน

สถานการณ์จริงในญี่ปุ่นได้ ที่ MFTBC เรามุ่งมั่นที่จะ

พัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่เพียง แต่มีจุดประสงค์ทางธุรกิจ

เท่านั้น ยังมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาความท้าทายที่

สงัคมทัว่โลกตอ้งเผชญิ” โฆษกของ FUSO ใหค้วามเหน็
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รถบรรทุกรุ่นใหม่ของ Scania ได้รับการ
โหวตให้เป็น “รถบรรทุกแห่งปีของละติน
อเมริกา” ในปี 2563 การคัดเลือกนี้จัดทำา
โดยคณะกรรมการบรรณาธิการรถยนต์
เชิงพาณชิย ์15 คนและนักขา่วผูเ้ชีย่วชาญ
จากบราซิลอาร์เจนตนิา ชลิแีละเปร ูรางวลั
ดังกล่าวได้รับการนำาเสนอที่ Fenatran 
งานแสดงการขนส่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในละติน
อเมริกา

“รถบรรทกุรุน่ใหม่ได้รบัการพสิจูน์แล้วว่ามคีวามโดดเด่นในด้านการ
ประหยดันำา้มนัเชือ้เพลงิ ดงันัน้จงึเป็นการส่งเสรมิเศรษฐกจิทีด่ ีและ
เป็นผลติภณัฑ์ทีเ่หมาะกบัยคุทีต้่องต่อสูก้บัการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ” Christopher Podgorski ประธานและซีอีโอของ 
Scania ละตินอเมริกากล่าว

ตามกฎเดยีวกนัของ International Truck แห่งปีทีม่ชีือ่เสยีง รางวลั
ละตินอเมริกาจะถูกนำาเสนอสำาหรับรถบรรทุกที่เปิดตัวในตลาดใน
ช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา คณะกรรมการตดัสนิใจให้รางวลับนพืน้ฐาน
ของรถบรรทุกที่มีขีดความสามารถเพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพใน
การขนส่งทางถนน ในการพิจารณามีหลักเกณฑ์สำาคัญหลายข้อ
รวมถงึนวตักรรมทางเทคโนโลยคีวามสะดวกสบาย ความปลอดภยั 
ความสามารถในการขับขี่ การประหยัดนำ้ามันเชื้อเพลิง การปล่อย
ทิ้งของเสียสู่สิ่งแวดล้อม และการดำาเนินงานโดยรวม ซึ่งรถบรรทุก
รุ่นใหม่ของสแกนเนียสามารถตอบโจทย์เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี

รถบรรทกุรุน่ใหมข่อง Scania เคยไดร้บัรางวลั International Truck 
of the Year ประจำาปี 2560 เมื่อแรกเปิดตัวในยุโรป 

ในตลาดรถบรรทุกของละตินอเมริกา มีผู้ผลิตจาก Scania, Volvo, 
Iveco และ Volkswagen ดำาเนินการด้านการตลาดอยู่ สภาพเส้น
ทางขนส่งมีความหลากหลาย รถบรรทุกที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง
จึงจะสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าได้

TRUCK OF THE YEAR

2020

LATIN AMERICA
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ในงานฉลองบริษัทสามมิตร ครบรอบหกสิบปี มีทั้ง
การสัมมนา งานนำาเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งจาก
สามมิตร โฮลดิ้งกรุ๊ปและพาร์ทเนอร์ของสามมิตร 

มโีปรดกัซ์อยูส่ามช้ินทีเ่ปน็สนิคา้ใหมข่องสามมติร ทีเ่รา
คิดว่าเป็นโปรดักซ์ที่น่าสนใจในมุมมองของเรา

ตัวแรกคือ Swap Body Double Rea Doors ซึ่งเป็น
ระบบตู้ที่สามารถยกออกจากตัวถังได้โดยใช้ระบบ
ไฮดรอลิกท่ีติดตั้งไว้บนแชสซี ซึ่งจะช่วยให้การทำางาน
ขนส่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  ทำาให้รถสามารถวิ่ง
ไปรับตู้ใหม่ได้โดยทันที ปล่อยตู้ไว้สำาหรับการโหลด
ของลง หรือนำาอีกตู้ที่มีของบรรจุอยู่รออยู่แล้วไปต่อได้
เลย สามารถประหยัดเวลาได้เป็นอย่างดี

โปรดักซ์อีกช้ินคือรถเก็บขยะระบบใหม่ ซึ่งจะสามารถ
ลดคนในการทำางานลงได้ โดยสามมิตรมองกลุ่ม
เป้าหมายเป็นหน่วยงานราชการ เทศบาลทั่วประเทศ

ชิน้สดุทา้ยคอืรถบรรทกุสำาหรบังานเหมอืง งานกอ่สรา้ง
ต่างๆ ท่ีมีระบบปิดผ้าใบเป็นแบบอัตโนมัติ ป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นในขณะที่วิ่งผ่านชุมชน ใช้งาน
สะดวกโดยที่คนขับไม่ต้องลงจากรถมาคลุมเปิด-ปิด
ผ้าใบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน

ในงานฉลองหกสิบปีของสามมิตร โฮลดิ้ งกรุ๊ป 
สามมิตรได้แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่กลุ่ม
สามมิตรมี รวมทั้งการนำาเสนอให้เห็นถึงความหลาก
หลายของโปรดกัซ ์การพฒันาอยูต่ลอดเวลาใหส้อดรบั
กับความเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยีต่างๆ 

การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามมิตร
สะสมมาตลอดการทำาธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เปลี่ยนแปลงตนเองก่อนถูก Distrup มองอนาคตและ
เตรียมพร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลง 

โปรดักซ์โดดเด่นของสามมิตร 

จากงานฉลองครบรอบ 60 ปี สามมิตร
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เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ทางบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด โดย มิสเตอร์ ชิน นาคามูร่า และคณะผู้

บริหาร จัดงานแสดงความยินดีให้กับ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) 

จำากัด สำาหรับยอดจำาหน่ายรถบรรทุกและรถโดยสารสะสมครบ 

40,000 คัน เป็นตัวแทนจำาหน่ายแรก ตอกยำ้าการเป็นตัวแทน

จำาหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ อันดับ 1 ในประเทศไทย

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2531 

ด้ วยวิสัยทัศน์อันกว้ างไกลของกรรมการผู้ จัดการใหญ่  

คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ บริษัทจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว 

หนึ่งหมื่นคัน

ยอดขายสะสม 10,000 คัน ของ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) เกิด

ขึ้นในปี พ.ศ. 2545 

สองหมื่นคัน

ยอดขายสะสม 20,000 คันสามารถทำาได้เมื่อ พ.ศ. 2554 

ส�มหมื่นคัน

ยอดขายสะสม 30,000 คัน บรรลุผลในปี พ.ศ. 2559 ตามลำาดับ 

ด้วยความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนานถึง 31 ปี ทำาให้ใน

ปี พ.ศ. 2562 นี้ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) สามารถทำายอดขาย

สะสมสูงสุดได้ถึง 40,000 คัน เป็นที่แรกก่อนใคร ซึ่งนับเป็นผล

งานที่การรันตีได้ทั้งความยอดเยี่ยมของสินค้าและงานบริการที่

เป็นเลิศ

ด้วย ‘การบริการด้วยใจ ที่ไม่ธรรมดา’ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) 

จำากัด ถือเป็นตัวแทนจำาหน่ายรถบรรทุกฮีโน่อันดับหนึ่งของ

ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการขายและ

การบริการ โดยมีโชว์รูมที่ถึงพร้อมไปด้วยพนักงานขาย และช่าง

เทคนิคมืออาชีพที่ผ่านการอบรมจาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด พร้อมบริการลูกค้าอย่างครบวงจร

ปจัจบุนั บรษิทั ชยัรชัการ (กรงุเทพ) จำากดั มโีชวร์มูใหบ้รกิารถงึ 5 

สาขา ทัว่เขตกรงุเทพและปรมิณฑล ครอบคลมุพืน้ทีใ่นทกุรศัม ี30 

กโิลเมตร ไดแ้ก ่สาขาบางนา-ตราด สาขาวภิาวด ีสาขาพระราม2 

สาขาบางบัวทอง และสาขาเมืองทองธานี รวมถึงในพ้ืนที่ต่าง

จังหวัดอีกถึง 3 โชว์รูม ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ สาขาราชบุรี และ 

ใหมล่า่สดุสาขาชลบรุ ีเรยีกไดว้า่เปน็สาขาศนูยบ์รกิารฮโีนท่ีใ่หญ่

ที่สุดในโลก และมีอุปกรณ์ดูแลรักษารถสุดทันสมัย

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด ขอขอบคุณทุกการสนับสนุน 

ทั้งจาก บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด ลูกค้า 

พันธมิตรในทุกๆ ด้าน บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด ขอ

ยืนหยัดที่จะไม่หยุดพัฒนาและจะอยู่เคียงคู่กับสังคมไทยตลอด

ไป 

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำากัด 

ยอดจำาหน่ายรถบรรทุก

และรถโดยสารสะสมครบ 

40,000 คัน
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ไม่มีใครคาดการณ์ได้ 100 % ว่าเมื่อไหร่ แต่การขนส่งด้วยยาน
ยนต์อัตโนมัติ และการขับเคลื่อนด้วยยานยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามา
เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน บางทีอาจจะเร็วกว่าที่
เราคิด

ยูดี ทรัคส์ จับมือพันธมิตร เดินหน้าโครงการรถบรรทุกไร้คนขับ
กบัการใชง้านจรงิบนถนน เดนิตามแผนงานเขา้สูร่ถบรรทกุไฟฟา้
ไร้คนขับในปี 2030 ยูดี ทรัคส์ พร้อมด้วยนิปปอน เอ็กซ์เพรส 
(Nippon Express) และสหกรณ์การเกษตรโฮคุเรน (Hokuren 
Agricultural Cooperative) ร่วมแนะนำารถบรรทุกไร้คนขับยูดี 
ทรคัส ์ทีท่ดลองใชง้านจรงิบนทอ้งถนนเพือ่ขนสง่สนิคา้การเกษตร
จากเมอืงฮอกไกโด ซ่ึงเปน็แหลง่ผลติสนิคา้การเกษตรทีส่ำาคญัของ
ประเทศญี่ปุ่น ส่งกระจายไปยังเมืองต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้
เพื่อเป็นทางออกของปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถ และ
สอดคลอ้งกบัแนวทางการมุง่สูย่คุ Smart Logistics ของยดู ีทรคัส์

การสาธิตระบบใช้งานจริงในระดับ 4 (Level4) ครั้งนี้เกิดขึ้นที่
โรงงานนำ้าตาลโฮคุเรน (Hokuren Sugar Mill) ในย่านนาคาชาริ 
เมืองฮอกไกโด เป็นการจำาลองงานขนส่งชูการ์บีท ซึ่งเป็นวัตถุดิบ
สำาหรับอุตสาหกรรมนำา้ตาลในญีปุ่น่ โดยขนส่งภายในโรงงาน และ
บนถนนหลวงใก้ลเคียง นับเป ็นความสำาเร็จครั้งแรกของ
อุตสาหกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น

ปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถบรรทุก ไม่ได้เป็นปัญหาต่อ
อุตสาหกรรมการผลิตนำ้าตาลในญ่ีปุ่นเท่านั้น แต่เป็นปัญหาใน
สินค้าการเกษตรอื่นๆ ของฮอกไกโดด้วยเช่นกัน ซึ่งเมืองนี้ถือเป็น
แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรป้อนให้แก่เมืองต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศญี่ปุ่นปีละกว่า 3.5 ล้านตัน

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารถบรรทุกไร้คนขับจะช่วยตอบโจทย์
ปริมาณงานขนสง่ให้แกภ่าคขนสง่ผลติภณัฑก์ารเกษตรในอนาคต
อนัใกล”้ มร.คาซูยกู ิอูชดิะ ประธานสภาสหกรณก์ารเกษตรโฮคเุรน

ภายใต้โครงการการทดสอบขนส่งผลิตภัณฑ์การเกษตรด้วย
รถบรรทุกไร้คนขับครั้งนี้  ได้จำาลองงานขนส่งวัตถุดิบไปยัง
กระบวนการผลิตขั้นตอนต่างๆ โดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่รุ่น 
ยูดี ควอน ที่ได้รับการพัฒนาระบบอัตโนมัติในระดับ 4 (L4) โดย
ใชย้ดู ีทรคัส ์จดัสง่วตัถดุบิตัง้แตเ่ริม่กระบวนการไปจนถงึพืน้ทีจ่ดั
เกบ็ชัว่คราวและพืน้ทีข่นถา่ยขัน้สดุทา้ย โดยใชค้วามเรว็เฉลีย่ 20 
กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง เสน้ทางขนสง่รวมถงึระยะทาง 200 เมตรทีเ่ปน็
ถนนหลวงหมายเลข 334 

ยดู ีทรคัส ์ถอืเปน็ผูน้ำาระบบขบัขีอ่ตัโนมตัริะดบั 4 (L4) ในประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายที่จะเข้าสู่ระดับ 5 หรือ L5 ที่จะเป็นยาน
ยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ยูดี ควอน ได้ผนวกเทคโนโลยีไร้คนขับเข้ากับระบบ Real Time 
Kinematic Global Positioning System ซึ่งถือเป็นระบบ GPS 
เวอร์ชันล่าสุด จึงทำาให้การขนส่งแบบไร้คนขับสามารถใช้งาน
ได้จริงในทุกลักษณะการทำางาน ในทุกสภาวะอากาศ และทุก
สภาพท้องถนน

ในปี 2018 ยูดี ทรัคส์ได้ประกาศวิสัยทัศน์ “Fujin & Raijin, Ver-
sion 2030” ที่มีเป้าหมายในการเข้าสู่ยุค Smart Logistics ซึ่ง
ประกอบด้วยรถบรรทุกที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ และการ
ขับขี่ไร้คนขับในปี 2030

“เราทำางานกันอย ่างหนัก ร ่วมกับลูกค ้าของเราเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในระบบโลจสิตกิส์ แต่ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
เป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้น ถ้าเราสามารถเอา
เทคโนโลยีมาใช้ในงานที่เกิดขึ้นซำ้า ๆ ในเส้นทางเดิม ๆ เช่นการ
ขนส่งสนิค้าในรปูแบบคาร์โก เรากจ็ะสามารถลดการใช้คนได้ และ
จะได้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เรายังมองด้วยว่าเทคโลยี
เหล่านี้ ยังจะสามารถนำามาใช้กับงานในพ้ืนที่จำากัดขนาดใหญ่ 
เช่นพืน้ทีใ่นโรงงาน ท่าเรอืและสนามบนิ เราอยากจะมองลกึลงไป
ที่การใช้งานของเทคโนโลยีไร้คนขับที่ได้จากการทดลองครั้งนี้ไป
ใช้ในธรุกจิอืน่ ๆ  ให้มากขึน้ด้วย” มร. ฮซิาโอะ ทาเคส ึรองประธาน
และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและกรรมการ บริษัท นิปปอน 
เอ็กซ์เพรส จำากัด กล่าว

Smart Logistics
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