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Editor’s Note

โลกกำ�ลังเผชิญหน้�กับคว�มท้�ท�ย ปี 2020 คงจะไม่ใช่ปีที่เร�ทุกคนจะทำ�
อะไรได้เหมือนเดิมอีกต่อไป มีก�รค�ดก�รณ์กันว่�เศรษฐกิจโลกจะประสบ
กับภ�วะชลอตัวอย่�งย�กจะหลีกเลี่ยง และจะล�กย�วไปจนข้�มปี 2021 
อย่�งแน่นอน

ไม่ว่�อะไรจะเกิดขึ้นเร�ก็ต้องตั้งรับอย่�งมีสติ สำ�หรับภ�คธุรกิจขนส่ง
คงเช่นเดียวกันกับธุรกิจอื่นๆ ที่จะต้องได้รับผลกระทบอย่�งแน่นอน แต่
สำ�หรับภ�คขนส่งในท่�มกล�งภ�วะเช่นนี้ ก�รขนส่งยังคงเป็นส่วนสำ�คัญ 
ในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ขณะที่โลกกำ�ลังต้องรับมือกับวิฤกตไวรัส มีปัจจัยหล�ยอย่�งที่ทำ�ให้
ภ�คก�รผลิตในระบบอุตส�หกรรมหล�ยส่วนต้องหยุดชะงักจ�กก�รปิดพื้นที่
ของบ�งประเทศ ด้วยเหตุนี้ก�รเตรียมก�รเพื่อรับมือกับคว�มไม่แน่นอนต่�งๆ 
ที่จะทยอยเกิดขึ้นไปตลอดปี 2020 อย่�งย�กจะหลีกเลี่ยงจึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญ
ม�ก

วิฤกตที่เกิดขึ้นนี้ต้องอ�ศัยคว�มส�มัคคี วินัย และคว�มรับผิดชอบ ของทุก
ภ�คส่วนเป็นเครื่องมือสำ�คัญในก�รแก้ปัญห� เอเซี่ยน ทรัคเกอร์ ในฐ�นะที่
เป็นส่วนหนึ่งของภ�คธุรกิจขนส่ง ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทุกท่�นตั้งรับ และก้�ว
ข้�มฝ่�อุปสรรคต่�งๆ ไปไดด้วยดี

ฉบับนี้คุณสตีน่� ผู้บริห�รคนใหม่ของสแกนเนีย สย�ม เปิดโอก�สให้เร�ได้
พูดคุยด้วย แวะไปแม่สอดคุยกับ เสรี ครรชิตศิริกุล ประธานกรรมการบริหาร 
ของ High Way Group ในท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ไม่ธรรมดา พร้อม
ด้วยเรื่องร�วก�รขนส่งมันสัมปะหลังข้�มแดน และอืกหล�ยเรื่องที่น่�สนใจ
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บทบาทใหม่
กับช่วงเวลา
แห่งความท้าทาย

นายหญิงคนใหม่
ของ
SCANIA ประเทศไทย



 สถานการณ์ต่างๆ สามารถรับมือได้ด้วยการ
ทำ งานที่มีทิศทาง เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้

การทำ งานเคียงข้างลูกค้าอย่างใกล้ชิด
เป็นสิ่งสำ คัญ 

สแกนเนียให้ความสำ คัญในการเข้าถึงลูกค้า
เพื่อดูความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และ

ดำ เนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

สตีน่า เฟเกอร์แมน
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2020 ปีแห่งคว�มท้�ท�ย 
sian Trucker ได้รับโอก�สจ�กคุณสตีน่� (กรรมก�ร
ผู้จัดก�รใหญ่) น�ยหญิงคนใหม่ของสแกนเนีย สย�ม ให้
ได้พบปะสนทน� หลังจ�กที่ผ่�นพ้นปีใหม่ม�ได้ไม่น�น 
เมื่อประม�ณควอเตอร์ที่ส�มของปี 2019 คือช่วงเวล�ที่
คุณสตีน่�เข้�ม�รับตำ�แหน่งแทนคุณสเตฟ�นซึ่งเดินท�งกลับ
ไปรับง�นใหม่ที่สวีเดน 
 ก�รหมุนเวียนทรัพย�กรบุคคลของสแกนเนียเป็น
เรื่องปกติ เมื่อเกิดก�รเคล่ือนย้�ย ทำ�ให้บุคล�กรได้เรียนรู้ 
ท้�ท�ย ได้สัมผัสกับประสบก�รณ์ใหม่ๆ ทั้งผู้คน วัฒนธรรม 
เร�คิดว่�นี่น่�จะเป็นก�รกระตุ้น ให้เกิดคว�มกระตือลือล้น
ในก�รพัฒน�ทั้งตนเองและองค์กรของสแกนเนีย 
 คุณสเตฟ�นสร้�งผลง�นที่ น่� ต่ืนเต้นให้กับ
สแกนเนียในประเทศไทย เช่นเดียวกันกับคุณสตีน่� 
ผลง�นท่ีสวิสต์เซอร์แลนด์นั้นไม่ธรรมด�เลยทีเดียว ในคว�ม
เปน็จรงิแลว้สำ�หรบัภมูภิ�คเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ดเูหมอืน
ว่�คุณสตีน่�จะไมใช่คนแปลกหน้� เพร�ะเคยมีประสบก�รณ์
ทำ�ง�นอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ช่วงเวล�หนึ่ง
 เร�เอ่ยถ�มคุณสตีน่�ว่�ก�รเข้�ม�รับง�นที่
ประเทศไทย ในท่�มกล�งสถ�นก�รณ์ที่ไม่ธรรมด� ทั้งปัจจัย
ภ�ยในและปัจจัยภ�ยนอกที่ย�กต่อก�รควบคุม ไม่ว่�จะเป็น
เรื่องภัยแล้ง ค่�เงินบ�ทแข็งตัว ปัญห�ก�รส่งออก (หลังจ�ก
พูดคุยกันได้ไม่น�น โลกก็เผชิญหน้�กับไวรัสโคโรน่� ซ่ึงก่อ
ให้เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจทั้งโลก) ดูเหมือนเป็นเร่ืองที่

A

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เราก็ยังคง

ต้องก้าวไปข้างหน้า 
และในวิฤกติ

ย่อมมีโอกาสเสมอ
สตีน่า เฟเกอร์แมน

“
“
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ท�้ท�ยอย�่งยิง่ เธอไมป่ฎเิสธ แตก่ล�่วว�่ สถ�นก�รณต์�่งๆ ส�ม�รถ
รับมือได้ด้วยก�รทำ�ง�นที่มีทิศท�ง เมื่อสถ�นก�รณ์เป็นเช่นนี้ก�ร
ทำ�ง�นเคียงข้�งลูกค้�อย่�งใกล้ชิดเป็นสิ่งสำ�คัญ สแกนเนียให้คว�ม
สำ�คัญในก�รเข้�ถงึลกูค�้เพือ่ดคูว�มตอ้งก�รทีแ่ทจ้รงิของลกูค�้ และ
ดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้น
 แวดวงขนส่งน้ันเป็นอุตส�หกรรมที่ใหญ่ สินค้�ของ
สแกนเนียเป็นส่วนสำ�คัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้� ซึ่ง
คุณสตีน่�เชื่อมั่นว่�ด้วยรถบรรทุกรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภ�พสูงของ
สแกนเนยี โดยเฉพ�ะอตัร�ก�รประหยดัเชือ้เพลงิทีเ่ปน็คว�มโดดเดน่ 
จะชว่ยใหล้กูค�้ส�ม�รถลดตน้ทนุลงได ้ในท�่มกล�งก�รชลอตวัของ
เศรษฐกิจ ต้นทุนในก�รดำ�เนินก�รเป็นสิ่งที่สำ�คัญม�ก
 ไม่น�นนักหลังจ�กที่ ได้พบปะพูดคุยกับคุณสตีน่� 
สแกนเนีย ประเทศไทยได้ประก�ศอย่�งเป็นท�งก�รถึงคว�มสำ�เร็จ
ในป ี2019 กบัตำ�แหนง่ผูน้ำ�อนัดบัหนึง่ยอดข�ยรถบรรทกุจ�กยโุรป
ในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ส�ม 

เข้�ห�ลูกค้� ทำ�ง�นร่วมกันอย่�งใกล้ชิด
 วกิฤตต�่งๆ ทีเ่กดิขึน้ เปน็ปญัห�ทีท่ัว่โลกไดร้บัผลกระทบ 
มิใช่เพียงแต่เฉพ�ะประเทศไทย บ�งธุรกิจอ�จจะสะดุด แต่ยังมีอีก
หล�ยธรุกจิทีย่งัพอทีจ่ะเดนิหน้�ได ้ภ�คขนสง่เปน็กจิกรรมทีป่ร�กฏ
อยูใ่นทกุภ�คธุรกจิ Asian Trucker เชือ่ว�่สแกนเนยีจะยงัคงส�ม�รถ
ก้�วไปข้�งหน้�ได้อย่�งมั่นคง ด้วยรูปแบบก�รทำ�ง�นที่รอบคอบ
และใส่ใจลูกค้� ในปี 2020 คุณสตีน่�บอกว่� สแกนเนียมีกิจกรรม

ท�งก�รตล�ดม�กม�ย ก�รนำ�สินค้�ไปพบกับลูกค้�ให้ได้สัมผัส 
ทดสอบประสทิธภิ�พของรถ เพือ่ยนืยนัว�่สิง่ทีส่แกนเนยีบอกกล�่ว
นัน้มใิชเ่ปน็เพยีงแคค่ำ�โฆษณ� แตเ่ปน็สิง่ทีร่ถส�ม�รถทำ�ไดจ้รงิ ก�ร
พบปะลูกค้�ยังแสดงให้เห็นว่�สแกนเนียพร้อมจะเคียงข้�งลูกค้�ใน
ทุกสถ�นก�รณ์ 
 “รถคันแรกนั้นข�ยได้โดยเซลล์ แต่รถคันต่อไปข�ย
ได้ด้วยง�นบริก�ร” คุณสตีน่�กล่�ว ด้วยเหตุนี้กิจกรรมหลังก�ร
ข�ยจึงเป็นเรื่องที่สแกนเนียให้คว�มสำ�คัญสูงสุด ไม่ว่�จะเป็นก�ร
เข้�ถึงลูกค้� ก�รดูแลสินค้�ของสแกนเนียที่ลูกค้�ซื้อไป ก�รช่วย
พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของลูกค้�ให้ก้�วไปข้�งหน้�ในธุรกิจ ปีนี้
กจิกรรมก�รแขง่ขนัพฒัน�ขดีคว�มส�ม�รถคนขบัรถของลกูค�้อย�่ง 
Scania Drive Compitition ที่จัดขึ้นทุกสองปีจะจัดขึ้น เพร�ะ
สแกนเนยีมองเหน็ว�่คนขบัเปน็ฟนัเฟอืงทีส่ำ�คญัยิง่สำ�หรบัธรุกจิของ
ลูกค้� ในปีนี้เป็นปีที่สแกนเนียประเทศไทยจะเดินหน้�ในเรื่องก�ร
สนับสนุนลูกค้�อย่�งเต็มที่ พร้อมๆ กับก�รพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถ
ภ�ยในองค์กรควบคู่ไปด้วย 
 ทีมเซอร์วิส หรือทีมช่�งของสแกนเนียเป็นหน่วยง�น
สำ�คญั กจิกรรม Top Team ซึง่เปน็กจิกรรมภ�ยในองคก์ร จดัขึน้ทกุ
สำ�นักง�นสแกนเนียทั่วโลก เพื่อเฟ้นห�ทีมที่ดีที่สุดภ�ยในประเทศ 
ส่งไปแข่งขันระดับภูมิภ�ค และก้�วไปสู่รอบสุดท้�ยคือระดับโลก 
ทมีช�่งถอืเปน็หนว่ยง�นสำ�คญัในก�รใหบ้รกิ�รลกูค�้ของสแกนเนยี 
ดูแลย�นพ�หนะของลูกค้�ให้มีคว�มพร้อมอยู่เสมอ ส�ม�รถ Up 
time ได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ กิจกรรม Top Team เป็นกิจกรรม
สำ�คญัของสแกนเนยีทีจ่ะเพิม่ขดีคว�มส�ม�รถ ประสทิธภิ�พในก�ร
ทำ�ง�นสนับสนุนลูกค้�ของสแกนเนีย
 ปีนี้สแกนเนียมีโครงก�รสำ�คัญโครงก�รหนึ่งที่ได้เริ่มต้น
ไปแล้วนั่นคือก�รเข้�ไปสนับสนุนเรื่องก�รศึกษ�โดยก�รมอบทุน
ก�รศึกษ�ให้กับเย�วชนในส�ยเทคนิคช่�งยนต์ เร�ถ�มถึงโปรเจค
ใหม่ที่สแกนเนียได้เริ่มขึ้นปีนี้เป็นปีแรก คุณสตีน่�ตอบว่�โปรเจคนี้
เป็นคว�มตั้งใจของสแกนเนียที่จะแสดงออกให้เห็นว่� สแกนเนีย
ใส่ใจที่จะพัฒน�สังคมที่สแกนเนียเข้�ไปทำ�ธุรกิจด้วย มิได้ดำ�เนิน
เพียงแค่ก�รค้�อย่�งเดียว เป็นก�รแสดงออกว่�สำ�หรับตล�ด
ประเทศไทยสแกนเนียให้คว�มสำ�คัญ
 จ�กก�รตดิต�มก�รสง่มอบรถของสแกนเนยีสูล่กูค�้ในปนีี ้
เร�พบว่�มิเพียงแต่โมเดลยอดนิยมอย่�ง P360 ที่ยังคงเป็นพระเอก
เท�่นัน้ (ดว้ยขดีคว�มส�ม�รถทีต่อบโจทยก์บัแทบจะทกุกจิก�รของ
ลกูค�้ ทีส่ำ�คญัดว้ยรปูแบบในก�รดำ�เนนิก�รของสแกนเนยีนัน้ รถถกู
ออกแบบให้มีคว�มยืดหยุ่นสูง ส�ม�รถปรับเปลี่ยนให้เข้�กับคว�ม
ต้องก�รในก�รขนส่งแต่ละประเภทได้เป็นอย่�งดี) ในไตรม�สแรก
ของปีนี้เร�ยังเห็น Series อื่นๆ ด้วยเช่นกัน แม้จะเป็นสัดส่วนที่ไม่
ม�ก แต่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคว�มเชื่อม่ันของลูกค้�ที่มีกับ
สแกนเนีย รวมไปถึงคว�มพร้อมในก�รส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่หล�ก
หล�ยของสแกนเนียให้กับกลุ่มลูกค้�ที่แตกต่�ง ส�ม�รถทำ�ได้อย่�ง
มปีระสทิธภิ�พ ขย�ยพืน้ทีท่�งก�รตล�ดของสแกนเนยีออกไป รวม
ไปถึงรถประเภทพิเศษต่�งๆ ด้วย แสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นอย่�ง
หนึ่งของสแกนเนียนั่นคือแชสซีย์ของรถบรรทุกสแกนเนียมีคว�ม

“
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ยืดหยุ่นสูงในก�รปรับโมดูล�ร์ให้เข้�กับก�รต่อตัวถังได้ทุกรูปแบบ
 เมื่อถ�มถึงโรงง�นของสแกนเนียในประเทศไทย ที่เริ่ม
ดำ�เนินก�รประกอบรถบรรทุกของสแกนเนียไปแล้ว ถึงขีดคว�ม
ส�ม�รถในก�รประกอบรุ่นอื่นๆ นอกเหนือไปจ�กรุ่นหลักอย่�ง 
P360 คุณสตีน่�กล่�วว่� กำ�ลังก�รผลิตในปัจจุบันยังไม่เต็มร้อย
เปอร์เซนต์ ตอนนี้สัดส่วนสินค้�ของสแกนเนียยังเป็นก�รผสม
ผส�นระหว่�งก�รนำ�เข้�กับก�รประกอบภ�ยในประเทศ เป้�หม�ย
หลักของโรงง�น คือก�รผลิตสินค้�สำ�หรับตล�ดในประเทศไทย
เป็นหลัก โรงง�นจะเป็นส่วนสำ�คัญในก�รทำ�ให้สแกนเนียมีคว�ม
เข้มแข็ง เพร�ะมีคว�มพร้อมรอบด้�น แน่นอนว่�สิ่งที่สำ�คัญที่สุด
คือก�รแสดงออกที่ชัดเจนในกับลูกค้�ของสแกนเนียรับรู้ว่�สแกน
เนียให้คว�มสำ�คัญกับตล�ดประเทศไทย สินค้�ของสแกนเนีย
ที่ลูกค้�ใช้อยู่จะได้รับก�รดูแลให้พร้อมสำ�หรับก�รใช้ง�นได้เต็ม
ประสิทธิภ�พตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น คุณสตีน่�บอกว่�โรงง�นของ
สแกนเนียที่ประเทศไทยมีขีดคว�มส�ม�รถที่ผลิตเพ่ือก�รส่งออก
ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถ�นก�รณ์ในอน�คต

ทีม (Team) 
 ก�รทำ�ง�นเป็นทีมสำ�คัญ เป็น DNA ของช�วสแกนเนีย
เร�เอ่ยถ�มคุณสตีน่�ว่�ดูเหมือนองค์กรอย่�งสแกนเนียจะให้คว�ม
สำ�คญักบัก�รทำ�ง�นเป็นทมีอย่�งม�ก คณุสตน่ี�กล่�วว่�เป็นเรือ่งที่
ชัดเจนที่สุด สแกนเนียให้คว�มสำ�คัญกับทรัพย�กรมนุษย์ม�กที่สุด 
มีก�รลงทุนในคนอยู่อย่�งสมำ่�เสมอและต่อเน่ืองในก�รให้คว�มรู้
กับคน ส่งเสริมให้พัฒน�ตนเอง ที่สำ�คัญภ�ยใต้คำ�ว่� “ทีม” ของ
สแกนเนยีนัน้มคีว�มหล�กหล�ยทัง้เพศ อ�ย ุ สแกนเนยีมสีำ�นกัง�น
อยู่ในร้อยประเทศทั่วโลก มีพนักง�นจำ�นวนม�ก ทั้งหมดอยู่ภ�ยใต้
แบรนด์เดียวกัน ทุกคนในสแกนเนียจึงพร้อมที่จะรับมือกับคว�ม
ท้�ท�ยใหม่ๆ ด้วยก�รทำ�ง�นร่วมกัน คุณสตีน่�กล่�วว่�สำ�หรับทีม
ง�นสแกนเนียที่ประเทศไทยนั้นเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม
 ก�รขนส่งอย่�งยั่ งยืน เป็นสิ่ งที่สแกนเนียพูดต่อ
ส�ธ�รณะชนอยู่เสมอ ซึ่งถือเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญของสแกนเนียใน
ก�รที่จะพัฒน�สินค้�ให้มีคว�มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้
ลูกค้�ของสแกนเนียเห็นถึงคว�มสำ�คัญของปัญห�สิ่งแวดล้อม
 นโยบ�ยของรัฐบ�ลในปีน้ีที่ส่งเสริมให้ใช้ง�นเช้ือเพลิง 
B10 คณุสตน่ี�กล่�วว่� สแกนเนยีเป็นผูน้ำ�ในด้�นเชือ้เพลงิท�งเลอืก 
เครื่องยนต์ของสแกนเนียส�ม�รถปรับให้เข้�กับเช้ือเพลิงท่ีหล�ก
หล�ยได้อย่�งสมบรูณ์แบบ ส�ม�รถรองรบัได้ตัง้แต่ B10 - B100 ได้
อย่�งไม่มีปัญห� ในเรื่องน้ีลูกค้�ของสแกนเนียส�ม�รถสบ�ยใจได้ 
คุณสตีน่�ยำ้�ว่� ในอน�คตไม่ว่�ทิศท�งของเชื้อเพลิงจะปรับเปลี่ยน
อย่�งไรสแกนเนียก็เตรียมคว�มพร้อมไว้รองรับแล้ว
 โปรดักซ์ของสแกนเนียถูกออกแบบม�อย่�งดี สิ่งที่
สำ�คญัทีส่ดุคอืคว�มยดืหยุน่ของรถ ส�ม�รถจดัออปชัน่ไดต้�มคว�ม
ตอ้งก�รของลูกค้� ทำ�ใหส้�ม�รถประหยดัและไมส่ิน้เปลอืง เพร�ะไม่
จำ�เป็นต้องมีสิ่งที่ไม่ได้ใช้ง�น ทำ�ให้ต้นทุนไม่สูง ก�รใช้ง�นในระยะ
ย�วมีคว�มคุ้มค่�

ประสิทธิภ�พ คว�มปลอดภัย
 เร�ย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องก�รสนับสนุนลูกค้� โปรแกรม
ทีเ่ร�คดิว�่สแกนเนยีทำ�ไดด้ ีและชว่ยเหลอืลกูค�้ใหส้�ม�รถประหยดั
ต้นทุนเรื่องเชื้อเพลิงได้อย่�งยอดเยี่ยม นั่นคือก�รเทรนคนขับรถ 
เพร�ะสแกนเนยีรูด้วี�่คนขบัรถเปน็ทรพัยกรทีม่คีว�มสำ�คญั เมือ่รถ
มขีดีคว�มส�ม�รถสงู ก�รทีจ่ะทำ�ใหร้ถไปถงึขดีคว�มส�ม�รถนัน้ได้
คือก�รใช้ง�นที่ถูกต้อง 
 ก�รให้คว�มรู้ของสแกนเนียกับคนขับรถมิได้ทำ�ให้พวก
เข�เปลี่ยนแปลงเพียงก�รขับรถที่ดีขึ้น ประหยัดเชื้อเพลิง คำ�นึงถึง
คว�มปลอดภยับนทอ้งถนนเท่�นัน้ ทีส่ำ�คญัมนัยงัทำ�ใหค้นขบัหล�ย
คนมีทัศนะคติต่ออ�ชีพของตนที่ปรับเปลี่ยนไป 
 อ�ชพีขบัรถเพือ่ก�รพ�ณชิยเ์ปน็อ�ชพีทีต่อ้งอ�ศยัทกัษะ
คว�มเชี่ยวช�ญ และคว�มรับผิดชอบสูง เพร�ะไม่เพียงแต่ต้อง
นำ�สินค้�ที่มีมูลค่�สูงไปส่งยังปล�ยท�ง ยังต้องใส่ใจกับผู้ร่วมท�ง
บนท้องถนน ด้วยเหตุนี้สแกนเนียจึงให้คว�มสำ�คัญอย่�งม�กกับ
โปรแกรมก�รเทรนคนขับรถให้กับลูกค้�ของสแกนเนีย คุณสตีน่�
กำ�ชับว่� ถึงแม้ว่�รถของสแกนเนียโดยเฉพ�ะรุ่นใหม่จะง่�ยต่อก�ร
ใช้ง�น แต่สำ�หรับคนขับที่ไม่เคยมีประสบก�รณ์กับรถสแกนเนีย
ม�ก่อนควรที่จะได้รับก�รอบรม เพื่อที่จะได้เข้�ใจคุณสมบัติต่�งๆ 
ของรถ เพื่อประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รใช้ง�นและคว�มปลอดภัย 

เหม�ะกับทุกเส้นท�ง ทุกระยะท�ง ทุกประเภทก�รใช้ง�น
 เร�อ�จจะคุ้นเคยกับคำ�พูดที่ว่� รถยุโรปเหม�ะกับก�ร
ขนส่งท�งไกล เร�เอ่ยถ�มคุณสตีน่� สำ�หรับตล�ดในประเทศไทย 
คนทั่วไปอ�จจะรู้สึกว่� รถยุโรปเหม�ะกับก�รขนส่งท�งไกลเท่�นั้น 
คุณสตีน่�อธิบ�ยว่�รถของสแกนเนียเหม�ะกับก�รขนส่งทุกระยะ 
เธอยกตัวอย่�งในสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่มีขน�ดเล็ก 
รถบรรทุกไม่ได้ว่ิงระยะไกลเลย ในคว�มเป็นจริงแล้วต้องพูดว่� 
รถสแกนเนียเหม�ะสำ�หรับก�รขนส่งเดินท�งทุกระยะ 
 Asian Trucker จำ�ได้ว่�ครั้งหนึ่งเคยพูดคุยกับผู้บริห�ร
ของบริษัทวัชระทรัพย์ ซึ่งดำ�เนินกิจก�รขนส่งนำ้�มันให้กับบริษัท
ผู้ผลิตนำ้�มันชั้นนำ�ของประเทศ ซึ่งใช้รถสแกนเนีย เร�ถ�มว่�บริษัท
ผู้ว่�จ้�งกำ�หนดหรือไม่ว่�ต้องเป็นรถยุโรป คำ�ตอบที่ได้รับคือ “ไม่ 
แต่ในเมือ่มนัดกีว่� ปลอดภยักว่� คณุภ�พสงูกว่� แล้วทำ�ไมเร�ถงึไม่
ใช้ละ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวล� ก�รควบคุมคว�มเสี่ยงต้องทำ�
ตั้งแต่คน ระบบ ไปจนถึงอุปกรณ์ ห�กเกิดเหตุไม่ค�ดฝันเกิดขึ้น
อุปกรณ์ที่ดีจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบ�ได้”
 แน่นอนว่�ทัศนคติ คว�มเชื่อ ก�รได้รับข้อมูลที่ไม่ครบ
ถ้วน คว�มไม่เชื่อม่ันเพร�ะไม่เคยมีประสบก�รณ์ และอีกส�รพัด
เหตผุล ถ�้เร�จะกล�่วว�่ระยะท�งทีส่ัน้ไมเ่หม�ะกบัรถยโุรป คงเปน็
คำ�กล�่วทีไ่มถ่กูตอ้ง แตถ่�้จะบอกว�่ร�ค�ทีแ่ตกต�่งระหว�่งแบรนด์
เอเซียและยุโรปต่�งกันม�กนั่นอ�จเป็นสิ่งที่เข้�ใจได้ 
 คณุสตนี�่กล�่วว�่รถยโุรปมอี�ยกุ�รใชง้�นทีย่�วน�น รอบ
ระยะเวล�ก�รบำ�รงุรกัษ�ย�วกว�่ และอกีหล�ยปจัจยั ทัง้หมดนีต้อ้ง
อ�ศยัก�รอธบิ�ยดว้ยขอ้มลูเปรยีบเทยีบ ก�รคำ�ณวนตวัเลขจ�กก�ร
ใช้ง�น ในสิงคโปร์รถบรรทุกก็ไม่ได้วิ่งระยะท�งไกล แบรนด์ยุโรป
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เป็นที่นิยม และได้พิสูจน์ให้เห็นถึงคว�มคุ้มค่� แน่นอนก�รเปลี่ยน
ผ่�นของผู้บริห�รขนส่งหล�ยบริษัทที่ส่งต่อม�สู่มือคนรุ่นใหม่หล�ย
บริษัทเริ่มที่จะหันม�ใช้แบรนด์จ�กยุโรป เพร�ะเมื่อทำ�ก�รเปรียบ
เทียบข้อมูลก�รใช้ง�นจะเห็นถึงคว�มคุ้มค่�ในก�รลงทุน 
 มีอีกหล�ยเรื่องที่ Asian Trucker เอ่ยถ�มกับคุณสตีน่�
ทั้งในส่วนของตล�ดที่อยู่ประชิดกับไทยอย่�งล�ว รวมทั้งคว�มเป็น
ไปไดใ้นอน�คตทีก่�รเชือ่มโยงก�รขนสง่ท�งถนนจ�กจนีลงม�สูไ่ทย 
ม�เลเซยี สงิคโปร ์บรรด�โครงก�รกอ่สร�้งขน�ดใหญใ่นประเทศไทย
หล�ยโครงก�รทีม่แีผนกำ�ลงัเดนิหน�้ สแกนเนยีมองเหน็โอก�สอะไร
บ้�ง คุณสตีน่�กล่�วว่� สำ�หรับอน�คตนั้นสแกนเนีย เฝ้�ติดต�มสิ่ง
ต่�งๆ มองถึงคว�มเติบโต เชื่อมโยงคว�มเป็นไปได้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
เพื่อเตรียมก�รว�ง Solution ที่จะรับมือกับสิ่งต่�งๆ เหล่�นั้นห�ก
เกดิขึน้จรงิ แนน่อนว่�ยอ่มรวมไปถงึในเรือ่งของเทคโนโลยตี่�งๆ ไม่
ว่�จะเป็นรูปแบบท�งก�รตล�ด รวมไปถึงพลังง�นท�งเลือกต่�งๆ 
คว�มก�้วหน�้ของเทคโนโลยที�งด�้นก�รขนสง่ทีจ่ะพฒัน�ก�้วไกล 
ซึ่งอ�จจะมีบ�งอย่�งที่ถูกนำ�เข้�ม�ใช้ในเมืองไทยก็เป็นไปได้
 สำ�หรบั Asian Trucker เชือ่ว�่ปนีีไ้มว่�่จะอยูใ่นภ�คธรุกจิ
อะไร ก็คงจะต้องเผชิญหน้�กับคว�มท้�ท�ย แต่ขึ้นอยู่กับว่�จะมอง
อุปสรรคต่�งๆ เป็นปัญห� หรือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ต้องจัดก�ร 
เชน่ทีค่ณุสตนี�่บอกกบัเร�ว�่ ไมว่�่อะไรจะเกดิขึน้เร�กย็งัคงตอ้งก�้ว
ไปข้�งหน้� และในวิฤกติย่อมมีโอก�สเสมอ
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 Cross Border
Laos-Thailand

ขนส่งมันสัมปะหลัง
ข้ามแดน
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ปี  2562  ท่ีผ่ านมา มูล ค่ า
ส่งออกสินค้าจากประเทศไทย
ไปยังประเทศลาวที่ด่านช่อง
เม็ก จังหวัดอุบลราชธานีมี
มูลค่ารวม 9,033.47 ล้านบาท 
นำา้มันเช้ือเพลิงเป็นสินค้าท่ีมี
การส่งออกมากที่สุดมูลค่า 
3,167.67 ล้านบาท ในฝั่งนำาเข้า
มีมูลค่าไม่สูงนัก สินค้าที่ถูกนำา
เข้าเป็นอันดับหน่ึงคือ มันเส้น
และมันหวั มีมูลค่าการนำาเข้าอยู่
ที่ 1,856 ล้านบาท
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เราบินมายังอุบลราชธานี เดินทางข้ามแดนไปยังฝั่งลาว โดยใช้
เส้นทางถนนผ่านด่านชายแดนสากลไทย-ลาวที่ช่องเม็ก เพื่อไป
สนทนากับผู้ประกอบการขนส่งชาวไทย ที่ดำาเนินการธุรกิจรับซื้อ
มันสัมปะหลัง โดยเป็นกิจการครบวงจร คือมีลานรับซื้อมัน และ
มีรถบรรทุกขนส่งของตนเอง โดยมันทั้งหมดที่รับซื้อในฝั่งลาว
ทางตอนใต้ในแขวงจำาปาศักดิ์ทั้งหมดถูกนำาไปส่งให้กับลูกค้า
ปลายทางที่ฝั่งไทย

คุณวิโรจน์ นวจองพันธ์คือหนึ่งในผู้ประกอบการขนส่งที่มี
ประสบการณ์ขนส่งข้ามแดนไปฝั่งลาวมานาน เป็นผู้ที่ชักชวนให้
เราแวะมา เราพบกับคุณวิโรจน์ที่งานประชุมสมาคมขนส่งสินค้า
และโลจิสติกส์ไทยท่ีหัวหิน หลังจากพยายามหาจังหวะเวลาว่าง
ให้ตรงกันอยู่นาน จนในที่สุดทุกอย่างก็ลงตัว

จากสนามบินนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี คุณวิโรจน์ขับรถ
พาออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในประเทศลาว แม้ว่า
จะนัดหมายกับคุณวิโรจน์แล้ว แต่เป้าหมายในการพูดคุยกลับ
ไม่ใช่คุณวิโรจน์ ซ่ึงบุคคลที่คุณวิโรจน์จะให้พูดคุยด้วยนั้นเป็น
เจ้าของบริษัทที่ทำาขนส่งมันสัมปะหลังมานาน เป็นเพื่อนที่สนิท
กันกับคุณวิโรจน์

ระหว่างเดนิทางมโีอกาสไดส้อบถามเรือ่งราวของคณุวโิรจน ์ซึง่พบ
ว่าคลกุคลอียูก่บักจิการขนสง่ในแถบอบุลฯ มานาน ทัง้วิง่ขนสง่ใน
อบุล ขนสง่สนิคา้จากอบุลไปกทม. จากกทม.กลบัมาอบุล รวมทัง้
ขนสินค้าจากไทยข้ามไปฝั่งลาว ต้ังแต่สมัยที่ด่านช่องเม็กยังไม่
ขยายเติบโตเท่าทุกวันนี้ ความที่ค้าขายขนส่งสินค้าไปฝั่งลาวมา
นาน ทำาใหม้มีติรสหายคนลาวอยูพ่อสมควร เพือ่นฝงูคนไทยทีจ่ะ
ข้ามไปทำาขนส่งในลาวจึงมักจะมาพึ่งพาคุณวิโรจน์

ข้ามแดนที่ด่านชายแดนช่องเม็ก
ทีห่นา้ดา่นฝัง่ไทยกอ่นขา้มแดน คณุวโิรจนจ์อดรถใหเ้ราลงไปเดนิ
ดบูรรยากาศบรเิวณลานจอดรถหนา้ดา่น ซึง่จอดไวด้ว้ยรถบรรทกุ
สิบล้อพ่วงนับสิบคัน ที่รอเอกสารผ่านแดนข้ามไปยังฝ่ังลาว รถ
บรรทุกส่วนใหญ่ที่เห็นกำาลังรอข้ามเพ่ือวิ่งไปรับมันที่ฝ่ังลาว ซึ่ง
สำาหรับรถวิ่งมันที่รอออกนี้ทั้งหมดเป็นรถเปล่า

สำาหรับเราที่ข้ามโดยใช้รถกระบะที่ไม่ได้บรรทุกส่ิงของอะไรมา 
โดยรถมีการทำาพาสปอร์ตรถสำาหรับข้ามแดนเรียบร้อย ผ่าน
กระบวนการศลุการกรทีฝ่ัง่ไทยโดยลงไปยืน่แสดงหนงัสอืเดนิทาง
ทั้งคนและรถที่ด่าน จากนั้นขับข้ามไปฝ่ังลาว และไปทำาแจ้งเข้า
ประเทศทีส่ำานกังานตรวจคนเขา้เมอืงฝัง่ลาว เปน็อนัเสรจ็สิน้ จาก
ด่านช่องเม็กรถวิ่งไปบนถนนลาดยางอย่างดีราบเรียบไปตลอด
จนถึงเมืองปากเซ เมืองเอกของแขวงจำาปาศักดิ์ เขตลาวใต้

ตวัเมอืงปากเซตัง้อยูร่มิแม่นำา้โขง คณุวโิรจน์เล่าให้ฟังว่าสมยัก่อน
สะพานยังไม่ได้สร้างรถต้องข้ามแพขนานยนต์ ทุกวันนี้สบาย
สะพานเสร็จแล้ว ไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวข้ามแพ

แขวงจำาปาศักดิ์มีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ราบสูงมีระดับความสูง
ประมาณพันกว่าเมตรต้นๆ เหนือระดับนำ้าทะเล มีอากาศเย็น
สบายตลอดปี เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกกาแฟเป็นจำานวนมาก โดย
เป็นทีต่ัง้โรงงานและแหล่งผลติกาแฟทีข่ึน้ชือ่ของประเทศลาวนัน่
คือกาแฟดาว

ตวัทีร่าบสงูทีป่ลกูกาแฟตอ้งเดนิทางออกจากตวัเมอืงสะหวนัเขต
ไปอกีราวๆ เกอืบหา้สบิกโิลเมตร มเีมอืงเลก็ๆ ชือ่ปากซองเปน็เมอืง
หลัก เรียกขานกันว่าที่ราบสูงโบลาเวน นอกจากปลูกกาแฟแล้ว
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ทุกวันน้ีชาวลาวหันมาทำาไร่มันสัมปะหลังกันมาก เพราะมี
ความตอ้งการจากทัง้ตลาดไทยและเวยีดนาม มกีารเขา้มา
ตั้งลานรับซื้อมันอยู่หลายจุด

เราไม่ได้นัดหมายกับคุณสมชาย จิตรพิทักษ์เลิศ เจ้าของ
บริษัทบาเจียงส่งเสริมการเกษตร มาก่อนล่วงหน้า แต่คุณ
วิโรจน์รู้ว่าตอนนี้คุณสมชายอยู่ที่ลาว 

หลงัจากขา้มดา่นมา คณุวโิรจนก์เ็ลา่บรรยากาศเสน้ทางใน
ยคุทีย่งัไมป่รบัปรงุเชน่ในปจัจบุนัใหฟ้งั การขนสง่มาปากเซ
ทุกวันนี้สบายผิดกับในอดีตมาก ปัจจุบันรถบรรทุกที่วิ่งบน
เส้นทางสายนี้พอที่จะทำาความเร็วได้บ้าง แต่ดูเหมือนว่า 
ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง นอกจากการขับขี่ที่สลับ
ด้านกันกับฝั่งไทยแล้ว ยังมีบรรดาสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะฝูง
วัวที่มักจะปรากฏตัวอยู่บนถนน

เมื่อถึงปากเซเป็นเวลาของมื้อเที่ยงพอดี ทุกวันนี้เนื่องด้วย
เศรษฐกจิของโลกอยูใ่นภาวะทีไ่มค่อ่ยดนีกั บวกเขา้เรือ่งโรค
ระบาดเขา้ไปอกี คณุวโิรจนบ์อกวา่ปากเซทกุวนันีเ้งยีบเหงา
ลงมาก หลังมื้อเที่ยงคุณวิโรจน์พาตระเวณดูรอบๆ เมือง
ปากเซ ก่อนที่จะขับออกนอกเมืองไต่ความสูงขึ้นไปสู่เมือง
ปากซองบนที่ราบสูงโบลาเวน 

ธุรกิจของไทยที่ข้ามมาปากเซคงมีอยู่หลายรายการ ที่เด่น
ชัดที่สุดคือนำ้ามัน บริษัทปตท.เข้ามาตั้งสถานีบริการนำ้ามัน
หลายจุด ที่แถวตลาดดาวเรืองในเมืองปากเซ มี
ร้านกาแฟอเมซอนร้านใหญ่โดดเด่นเปิดให้บริการ

แขวงจำาปาศักดิ์ในเขตลาวใต้มีความโดดเด่นเรื่องแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาต ิบนทีร่าบสงูโบลาเวนอากาศดเีกอืบ
ตลอดทัง้ป ีนอกจากเมด็เงนิจากการทอ่งเทีย่วแลว้ ปจัจบุนั
รายได้จากการส่งออกมันเส้นก็เติบโตสูงขึ้นทุกปี

ในทีส่ดุเรากม็าถงึลานมนัแหง่หนึง่ของเครอืขา่ยธรุกจิรบัซือ้
มันของนักธุรกิจจากฝั่งไทย ในขณะที่นั่งรอการมาถึงของ
คณุสมชาย จติรพทิกัษเ์ลศิ ผูบ้รหิารบรษิทับางเจยีงสง่เสรมิ
การเกษตร แมจ้ะเริม่เยน็มากแลว้ แตก่ย็งัมชีาวบา้นทยอย
เอามันเส้นเข้ามาขายในลาน

เกษตรกรในลาวนิยมปลูกมันเพิ่มมากขึ้น บนพื้นที่ซ่ึงมี
ศักยภาพที่จะทำาได้ ข้อดีที่สำาคัญประการหนึ่งคือการขาย
มันให้กับลานมันนั้นได้รับเงินสดกลับมาทันทีเมื่อขาย
ผลผลติใหก้บัลานมนั และดเูหมอืนวา่ในชว่งเวลาสองสาม
ปีติดต่อกันมานี้ ราคารับซื้อมันก็ดีต่อเนื่อง (ราคาขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของผลผลิตด้วย)
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ก่อนพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าคุณสมชายก็มาถึง พร้อมด้วย
ทมีงานจากบรษิทัรบัซือ้มนัแหง่หนึง่ในประเทศไทย ซึง่ทางบรษิทั
บาเจยีงสง่เสรมิการเกษตรของคณุสมชายสง่วตัถดุบิให ้ทีแ่วะมา
ดูแหล่งปลูกมันสัมปะหลังในฝั่งลาว

เราออกจากลานมันย้อนกลับไปที่เมืองปากซอง ในช่วงระหว่าง
มื้อคำ่าเราก็มีโอกาสได้สนทนาช่วงสั้นๆ กับคุณสมชาย 

ก่อนทีม่าทำาธรุกจิรบัซือ้และขนส่งมนัสมัปะหลงั ธรุกจิก่อนหน้านี้
คอืการขนส่งนำา้มนัฯ ให้กบับรษิทัปตท. ก่อนจะเปลีย่นมาทำาธรุกจิ
รับซื้อและขนส่งมันฯ ซึ่งคุณสมชายเล่าให้ฟังว่าตอนวิ่งนำ้ามันนั้น
ใช้รถสแกนเนียเกือบยี่สิบคัน

สำาหรบักจิการขนสง่ เปน็สว่นหนึง่ของธรุกจิซือ้ขายมนัสมัปะหลงั 
ซึ่งนับเป็นรายละเอียดสำาคัญที่ทำาให้การดำาเนินกิจการนั้นครบ
วงจรคือรับซ้ือ และขนส่งไปจำาหน่ายให้กับโรงงานแป้งมัน และ
โรงงานเอธานอล

ด้วยเหตุนี้สิ่งที่คุณสมชายต้องบริหารจัดการคือบริหารลานมัน
และบริหารฟลีทรถเพื่อให้สอดคล้องกัน ทำาให้กิจการเดินหน้าไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำาคัญคือการรับซ้ือและขนส่งน้ันไม่
ดำาเนินอยู่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่ข้ามมารับซื้อที่
ประเทศลาวและขนส่งข้ามกลับไปฝั่งไทยด้วย

คุณสมชายบอกว่ารถมีงานวิ่งทั้งปี เพราะผลผลิตที่ออกทางฝ่ัง
ไทยและลาวจะสลับกัน เมื่องานทางฝั่งลาวน้อย รถก็จะถูกย้าย
ไปวิ่งงานทางฝั่งไทย งานฝั่งไทยน้อยรถก็จะโอนมาวิ่งทางฝ่ัง
ลาวสลับกันทำาให้มีงานตลอดปี ในฝั่งประเทศไทยนั้นรถจะวิ่ง
อยู่ในแถบภาคอีสานเป็นส่วนมาก ปลายทางของมันสัมปะหลัง

ที่รับซื้อคือโรงงานในฝ่ังไทยทั้งหมด (ภาคอีสานมีโรงงานแป้ง
มันสัมปะหลังอยู่ประมาณ 112 โรง เป็นพื้นที่ซึ่งมีโรงงานแป้งมัน
สัมปะหลังมากที่สุดในประเทศไทย)

รถของประเทศไทยทีจ่ะขา้มวิง่ในประเทศลาวทีส่ำาคญัคอืตอ้งทำา
พาสปอร์ตรถให้เรียบร้อย ปัจจุบันบริษัทใช้สองวิธีในการขนส่ง
ผลผลิตจากฝ่ังลาวข้ามกลับไปไทยคือวิ่งส้ันถ่ายของเปลี่ยนรถที่
หนา้ดา่น หรอืวิง่ยาวเลย ซึง่ขึน้อยูก่บัปรมิาณงาน จำานวนมนัทีร่บั
ซือ้เขา้ลานแตล่ะลานทีก่ระจายอยูต่ามพืน้ทีต่า่งๆ ของจำาปาศกัดิ์

เมื่อสอบถามว่าการขนส่งสินค้าเกษตรข้ามแดนมีปัญหาหรือ
อุปสรรคอะไรบ้าง คุณสมชายบอกว่ามีปัญหาเดียวคือคนขับ (ดู
เหมือนว่าเช่นเดียวกับการขนส่งสินค้าอื่นๆ ในประเทศ ทุกครั้ง
ที่เราถามคำาถามกับบรรดาผู้ประกอบการนั่นคือ คนขับรถ) เรื่อง
การบรหิารรถ การจดัการเทีย่วรถ เสน้ทางการวิง่ใหส้อดคลอ้งกบั
ปริมาณงานในแต่ละวันไม่ใช่ปัญหา คุณสมชายบอกว่าสาเหตุ
สำาคญัอยา่งหนึง่ตอนนีค้อืในแวดวงขนสง่รถมนัมมีากกวา่คนขบั 
และคนขับรถที่ดี มีวินัย  หายาก แม้ว่ารายได้ในการขับขนส่งมัน
สัมปะหลังในแต่ละเที่ยวที่ได้รับจะสูง แต่ก็ไม่อาจแก้ปัญหาได้

ปัจจุบันรถในฟลีทของบาเจียงฯ เป็นฮีโน่มีคละกันระหว่างรุ่น
เก่ากับรุ่นใหม่ อายุการใช้งานที่คุณสมชายตั้งไว้คือวิ่งทำางาน
ประมาณแปดถึงสิบปี จะถ่ายออกและซื้อรุ่นใหม่เข้ามาทดแทน 
รถที่วิ่งยาวส่วนใหญ่จะใช้งานอยู่ที่แปดปี ห้าปีเป็นช่วงเวลาของ
การผ่อน มีเวลาให้เก็บเกี่ยวสามปี

เมื่ออยู่ ในแวดวงขนส่งมานาน เราจึงถามว่าโดยส่วนตัว
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คุณสมชายแล้ว การจะทำาให้ธุรกิจขนส่งประสบความสำาเร็จได้
ต้องมีองค์ประกอบสำาคัญอะไรบ้าง

“ทำาอย่างไรให้รถสามารถวิ่งเกินรอบได้ วิ่งใกล้ ไกล บริหารให้
เหมาะกับรถและคน จัดการเรื่องคนให้ได้ ไม่ให้คนขับรถงอแง 
ฟลทีไหนท่ีมรีถมากพอเวลาเกดิปญัหากบัคนขบัยงับรหิารทดแทน
ได้ ถ้าฟลีทไหนรถน้อยนี่จบทันที เวลาคนขับลาออกหรือมีปัญหา
ถา้ไมเ่ตรยีมการไวป้ญัหาจะเยอะ ระบบการจา้งคนขบัสำารองกไ็ม่
ได้ทำาได้ง่าย” คุณสมชายกล่าว

ธุรกิจลานมันรับซื้อผลผลิต และการขนส่งมันฯ เกี่ยวข้องโดยตรง
กับโรงงานแป้มมันฯ และการแปรรูปมันสัมปะหลังเช่น เอธานอล 
ซึง่สว่นใหญเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่ออก หากธรุกจิสง่ออกสนิคา้ทางนี้
มีปัญหา ผลกระทบก็จะเกิดขึ้น

รถที่ใช้ในกิจการขนส่งมันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือสิบล้อดัมพ์
เท พ่วงลาก (แม่ ลูก) เท่าที่ได้พูดคุยเราจับใจความได้ว่าการ
บรหิารลานมนันัน้สำาคญัมาก การบรหิารคอืเรือ่งการรบัซือ้การจดั
เก็บ การวางแผนขนส่ง ในจำานวนลานมันทั้งที่เป็นของบาเจียงฯ 
และลานของพันธมิตรในลาวใต้มีอยู่หลายลาน ในแต่ละวัน
คุณสมชายจะต้องได้รับรายงานจากผู้ดูแลลานแต่ละลานว่ามี
ปริมาณมันเข้าเท่าไหร่ ผู้จัดการฟลีทจะต้องรายงานว่าวันนี้จะ
มีรถเข้า (ข้ามแดน) กี่คัน จะส่งไปที่ไหนบ้าง ซ่ึงเรื่องรถก่อนที่
ผูจั้ดการฟลทีจะจา่ยงานใหก้บัคนขบั จะตอ้งแจง้มายงัคณุสมชาย
ก่อน เพื่อการตัดสินใจครั้งสุดท้าย

เทคโนโลยีที่ เข้ามาช่วยเรื่องการบริหารจัดการฟลีทรถได้มี
ประสทิธภิาพท่ีสดุ สำาหรบัคณุสมชายในตอนนี ้คอืการสือ่สารผา่น
กลุ่มไลน์ (Line แอปพลิเคชั่นแชท) บริษัทจะมีการตั้งไลน์กลุ่มให้

คนขับ ทุกคนต้องรายงานการเข้าออกรับสินค้า ซึ่งคุณสมชายจะ
ตามดูและรับรู้ตลอด รวมทั้งมีกลุ่มไลน์แยกที่คุณสมชายใช้คุย
กับทีมบริหาร ทำาให้การสื่อสารรวดเร็วสามารถจัดการเรื่องต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าลานมันรับซื้อมันเข้ามาเก็บไว้แล้วไม่สามารถออกได้ จะมี
ปญัหาหลายอยา่งใหต้อ้งจดัการ ลานมนัแตล่ะลานจะมขีดีความ
สามารถไม่เท่ากัน หากไม่ใช่ฤดูฝนการเก็บมันไว้กลางแจ้งไม่มี
ปัญหา แต่ถ้าเกิดมีฝนจะส่งผลกับคุณภาพของมัน (ในเรื่องของ
ความชื้น) ซึ่งจะกระทบไปถึงราคาขายออกให้กับโรงงานทันที 
เพราะฉะนั้นการบริหารการขนส่งให้สอดรับกับปริมาณมัน ท่ี
แตล่ะลานซือ้เขา้และเกบ็สะสมไวจ้งึสำาคญัมาก ซึง่จะเกีย่วขอ้งไป
กบัปรมิาณรถทีม่ ีระยะทางของลานมนัแตล่ะลาน รวมทัง้ในกรณี
รถวิ่งข้ามแดนก็จะไปเกี่ยวข้องกับเวลา เปิด-ปิด ด่าน ซึ่งทั้งหมด
นี้หากบริหารจัดการไม่ดีจะกระทบกับต้นทุนในการดำาเนินการ

“มนัซือ้เขา้มาแลว้ ตอ้งขายออก” คณุสมชายกลา่ว “ถา้ซือ้ไดเ้ยอะ 
ขายออกได้หมด เรามีกำาไร แต่ถ้าซื้อแล้วออกไม่ได้ ปัญหาเกิด
ทันที เงินสดออกอย่างเดียว”

ชั่วเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงที่เรานั่งสนทนากัน แม้จะไม่สามารถ
เขา้ใจถงึธรุกจิซือ้ขายมนัสมัปะหลงั ซึง่มกีจิกรรมการขนสง่อยูร่ว่ม
ด้วย และนับเป็นขั้นตอนกระบวนการที่มีความสำาคัญ แต่ก็ทำาให้
เราไดม้องเหน็ภาพ ไดร้บัรูถ้งึรายละเอยีดความเชือ่มโยงตา่งๆ ซึง่
มีแง่มุมที่น่าสนใจมากมาย 

กจิการค้าขายทีช่ายแดนไทย-ลาว บรเิวณด่านช่องเมก็ คาดว่าจะ
เติบโตมากขึ้นไปอีกในอนาคต ทั้งในส่วนของการนำาเข้าและส่ง
ออก กิจการส่งออกหมวดสินค้าที่เติบโตคือนำ้ามัน ซึ่งแน่นอนว่า
ในอนาคตเมือ่เศรษฐกจิลาวขยายตวั ความต้องการพลงังานกจ็ะ
เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าช่วงนี้จะชลอตัวลงเนื่องด้วยวิฤกตไวรัส ซึ่งยัง
ไม่มใีครตอบได้ว่าจะยาวนานแค่ไหน ปัจจบุนัถนนหนทางในลาว
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมเติมมากขึ้น วันนี้เส้นทางจากด่านช่องเม็ก
จนถึงเมืองปากเซ เป็นถนนลาดยางอย่างดีราบเรียบ ในอนาคต
เชื่อว่าทางรัฐบาลลาวจะทำาต่อเนื่อง เพ่ือเชื่อมโยงไปทางด้าน
เวยีดนามด้วย ซึง่จะเป็นโอกาสทีท่ำาให้เศรษฐกจิโดยรวมมโีอกาส
เตบิโตเพิม่มากขึน้ได้ แน่นอนว่าภาคขนส่งย่อมจะได้รบัประโยชน์
ไปด้วย

ขอขอบคุณ
คุณวิโรจน์ นวจองพันธ์

ผู้ทำาให้ได้เดินทางมาทำาเรื่องราวการขนส่งมันสัมปะหลังที่ลาว
คุณสมชาย จิตรพิทักษ์เลิศ

ผู้บริหารบริษัท บาเจียงส่งเสริมการเกษตร ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยว
กับธุรกิจซื้อขายมันสัมปะหลังให้ฟัง
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เสรี ครรชิตศิริกุล ประธานกรรมการบริหาร High Way Group
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ถ้าเราขับรถขึ้นเหนือโดยใช้เส้นทางหลักบนทางหลวงหมายเลขหนึ่ง เมื่อพ้นจากเขตจังหวัด
อทุยัธานไีปแลว้ไมว่า่จะเปน็ขาขึน้หรอืขาลอ่ง จะมโีอกาสสวนทางกบัรถหวัลากแบรนดย์โุรป
อย่างวอลโว่ ที่ติดสติกเกอร์ บริษัทสามเสืออยู่เป็นระยะๆ

รถเกือบทั้งฟลีทของบริษัทสามเสือทำาหน้าที่ขนส่งสินค้าให้กับ SCG เป็นหลัก ซึ่ง
คือสินค้าในหมวดอุตสาหกรรมก่อสร้าง สินค้ามีปลายทางทั้งส่งต่อไปยังผู้ค้าของ SCG ใน
เขตจังหวัดตาก อำาเภอแม่สอด และส่วนหนึ่งส่งออกข้ามแดนที่ด่านแม่สอดไปยังประเทศ
เมียนมาร์

ปจัจบุนับรษิทัสามเสอืฯ อยูภ่ายใตบ้รษิทั High Way Group ทีน่ัง่อยูเ่บือ้งหนา้ของเรา
คือผู้ที่ริเริ่มสร้างธุรกิจของ High Way Group ขึ้นมา ผู้คนส่วนใหญ่ในแวดวงขนส่งเรียกขาน
วา่ “เฮยีอา๋” หรอืชือ่จรงิคอื เสร ีครรชติศริกิลุ ประธานกรรมการบรหิาร ของ High Way Group

เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัลเริ่มทำางาน / 00:00:00:01/ เริ่มบันทึก
ก่อนจะมาเป็นไฮเวย์ กรุ๊ป

ก่อนจะเข้าสู่ธุรกิจขนส่ง เฮียอ๋าเล่าให้ฟังว่า ตนเองเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ในตำาบลเล็กๆ 
ของอำาเภอแมส่อด ทำาธรุกจิเลก็ๆ แตก่ม็คีวามคดิความฝนัอยูว่า่วนัหนึง่กจิการจะตอ้งเตบิโต 
และรู้ดีว่าหากอยู่ในตำาบลเล็กๆ คงไม่อาจไปสู่ฝันได้ ก้าวแรกจึงเป็นการก้าวออกจากพื้นที่
เล็กๆ จากตำาบลมาสู่อำาเภอแม่สอดและเริ่มสร้างกิจการของตนเองขึ้น

เปน็ธรรมดาทีบ่ทเริม่ตน้มกัจะไมร่าบเรยีบและงา่ยดาย เฮยีอา๋ยอ้นความใหฟ้งัอยา่ง
ออกรส ในยุคแรกเริ่มของกิจการที่อำาเภอแม่สอดคือบริษัทขนสงที่มีชื่อว่า ไฮเวย์ ทรัคส์ รับ
ขนส่งสินค้าเบ็ดเตล็ด ในสมัยนั้นอำาเภอแม่สอดยังไม่ได้เติบโตเช่นทุกวันนี้ ถนนขึ้นมาสู่
แม่สอดก็ไม่ได้สะดวกสบายเช่นในปัจจุบัน “สมัยที่ผมทำาตอนนั้นมีอยู่สี่เจ้าเองมั้ง ทำาให้การ
แข่งขันกันไม่มี”

Highway 
Group
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ในยุคเริ่มต้นมีรถอยู่ 5 คัน และเพิ่มขึ้นตามปีที่ทำา
ธุรกิจ หากแต่การทำาธุรกิจมีปัจจัยและองค์ประกอบหลาย
อยา่ง ความสำาเรจ็ยอ่มไมไ่ดเ้กดิขึน้ในชัว่ขา้มคนื หลายธรุกจิ
ต้องล้มเหลว ล้มลุกคลุกคลาน บ้างกลับมายืนได้ บ้างเลิกลา 
เฮียอ๋าเองก็เช่นเดียวกัน

“วิฤกตใหญ่ของผมตอนต้มยำากุ้งนะ” 
รถที่มีอยู่ในฟลีทของไฮเวย์ ทรัคส์ ต้องแปรเปลี่ยน

จากรถใหม่ย้อนกลับมานับหนึ่งด้วยรถมือสอง แต่ก็ยังไม่
ดีนัก เฮียอ๋าบอกว่าเงินที่หาได้หมดไปกับค่าซ่อมบำารุงรถ
ในฟลีทเกือบหมด ด้วยความที่สภาพของรถนั้นผ่านการ
ใช้งานมาอย่างหนักแล้ว สุดท้ายคุยกับภรรยาว่าหากเป็น
เชน่นีต้อ่ไปไมไ่หวแน ่ทำาใหม้องหาโอกาสทีจ่ะขยบัไปเปน็รถ
ใหม่ แต่ทว่าก็ไม่มีเครดิตที่จะไปออกรถใหม่ได้

เปลี่ยนจากรถมือสองญ่ีปุ่น ไปสู่มือสองยุโรป และ
สุดท้ายไปจบที่ป้ายแดงยุโรปโดยไม่คาดคิด 

เฮียอ๋าเล่าให้ฟังว่า จากเคยใช้รถใหม่ กลายเป็น
ย้อนกลับไปใช้รถมือสองเหมือนตอนเริ่มต้น แม้จะประสบ
กับปัญหาหลายอย่างแต่ก็ประคับประคองปรับกลยุทธ์สู้มา
โดยตลอด จนกระทั่งตัดสินใจเปลี่ยนจากญี่ปุ่นมือสองไปหา
รถยุโรปมือสอง 

วันหนึ่งความเปลี่ยนแปลงก็มาเคาะประตูบ้าน “รถ
วอลโว่มือสองที่ผมใช้อยู่เอาไปเข้าศูนย์วอลโว่ที่ตาก จนวัน
หนึ่งทางวอลโว่บอกซ่อมไปก็ไม่คุ้มแล้ว” เฮียอ๋าเล่าให้ฟังว่า 
วอลโว่หยบิยืน่ความชว่ยเหลอืให ้ดว้ยการรบัซือ้รถเกา่ในฟลที
ทั้งหมดไป จากนั้นออกรถวอลโว่ป้ายแดงใหม่ให้ การ Trade 
แลกเปลี่ยนในครั้งนั้นทำาให้ได้วอลโว่ FM ป้ายแดงมาหกคัน

การซื้อรถใหม่ป้ายแดงเป็นเรื่องยากสำาหรับเฮียอ๋า
ในช่วงเวลานั้น เหตุเพราะเครดิตนั้นหมดไปสมัยการซ้ือรถ
ครั้งแรกท่ีถูกยึดคืนไป การที่วอลโว่หยิบยื่นโอกาสให้ในห้วง
เวลาดังกล่าวทำาให้ในเวลาต่อมาระหว่างไฮเวย์ฯ กับวอลโว่
เป็นมิตรภาพทางธุรกิจที่เหนียวแน่นต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน

วอลโว่ป้ายแดงหกคันคืออาวุธสำาคัญที่เข้ามาช่วย
ทำาให้กิจการของไฮเวย์ ทรัคส์เดินหน้าต่อไปได้ ค่อยๆ เติบโต 
แต่ทว่าวิกฤตครั้งที่สองก็วนมาอีก แม้จะไม่หนักหนาเท่าครั้ง
แรกแต่ก็ยืนอยู่บนความไม่มั่นคงอีกครั้ง

ทำาให้ต้องย้อนกลับคืนสู่บ้านเก่า เฮียอ๋ากล่าวเช่น
นั้น เศรษฐกิจชลอตัวในปี 2551-2552 ทำาให้ต้องกลับไปขอ
ความชว่ยเหลอืจากเจา้นายเกา่ที ่SCG (เฮยีอา๋เคยทำางานให้
กับ SCG อยู่ช่วงหนึ่ง)

การย้อนกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของ SCG เสมือน
เปน็การเลอืกช่องทางทีถ่กูตอ้ง เปน็การเริม่ตน้นบัหนึง่สูค่วาม
มั่นคงอย่างแท้จริง เมื่อกลับมาวิ่งสินค้าให้กับ SCG กิจการ

ก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำาดับ รถในฟลีทเริ่มทยอยเพิ่มขึ้นตามจำานวน
งานทีเ่พิม่ขึน้ จนกระทัง่ความเปลีย่นแปลงครัง้สำาคญัเดนิทาง
มาถึงในปี 2555 -2556

นัน่คอืไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ปน็ดลีเลอรข์องบรษิทั ปนู
ซเิมนตไ์ทย จำากดั (มหาชน) หรอื SCG ทีจ่งัหวดัตาก แมส่อด 
โดยไดเ้ปดิบรษิทั ไฮเวย ์ซเีมนตใ์นป ี2555 เพือ่จำาหนา่ยสนิคา้
ของ SCG 

เมื่อเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้าให้กับ SCG ทำาให้
ตอ้งแยกธรุกจิขายสนิคา้กบัขนสง่สนิคา้ออกจากกนั จงึไดต้ัง้
บรษิทัสามเสอื ทรานสปอรต์ขึน้มาเพือ่ทำาหนา้ทีข่นสง่สนิคา้ ป ี
2558 เปิดไฮเวย์ คอนกรีต จำากัด ทำากิจการ Plant ปูนซีเมนต์
ผสมเสรจ็ ตอ่เนือ่งมาเปดิบรษิทั ไฮเวย ์อนิเตอร ์เอก็ซส์ปอรต์ 
จำากัด ทำาธุรกิจชิปปิ้ง เพ่ือนำาสินค้าส่งข้ามแดนไปฝ่ังพม่า 
และเปิดท่าข้าม 33 (ไฮเวย์) ท่าเรือขนถ่ายสินค้าริมแม่นำ้า
เมย เปิดธุรกิจศูนย์ยางรถบรรทุกมิชลินในชื่อ ไฮเวย์ ทรัค 
ไทร์ ธุรกิจสถานีบริการนำ้ามันปตท.ในชื่อไฮเวย์ ทรัค พาร์ก 
แอนด ์เซอรว์สิ และสดุทา้ยธรุกจิทา่ทรายไฮเวย ์ธรุกจิในกลุม่
ของไฮเวย ์กรุป๊ แบง่ใหล้กูชายทัง้สามคนดแูลคนละสว่นงาน 

ผู้ที่ก้าวเข้ามาช่วยงานเป็นคนแรกคือลูกชาย
คนโต วสันต์ ครรชิตศิริกุล ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทไฮเวยก์รุ๊ปฯ ตามมาด้วยคนกลางและคนเล็ก 

ที่มาของชื่อไฮเวย์ กรุ๊ป นั้นเฮียอ๋าอธิบายให้ฟังว่า 
“ธรุกจิเราเริม่มาจากการขนสง่บนถนน ถนนไปถงึทีไ่หนความ
เจรญิกเ็กดิขึน้ ถนนตดัขยายออกไปไมม่ทีีส่ิน้สดุ เปน็ทีม่าของ 
ไฮเวย์ อีกทั้งตัวเอช (H) ที่นำามาใช้เป็นโลกโก้ยังมีสองขายืน
เปรียบเหมือนการยืนอยู่อย่างมั่นคง”

ธุรกิจของไฮเวย์ฯ โตตามเศรษฐกิจของแม่สอด และ
เมืองเมียวดี ประเทศพม่า สินค้าที่ไฮเวย์ คอนกรีต จำาหน่าย
นั้นมีแต่เฉพาะสินค้าภายใต้แบรนด์ของ SCG เท่านั้น แต่
กิจการขนส่งสินค้านั้นรับขนส่งสินค้าทั่วไปให้กับลูกค้าอื่นๆ 
ด้วย โดยมีบริษัทไฮเวย์ ทรัคส์ รับหน้าที่เป็นหลัก 

ไฮเวย์ฯ  เติบโตอย่างมีทิศทางด้วยการทำางานกับ SCG 
และไม่ได้ทำาแค่ขนส่งอย่างเดียว

เฮียอ๋ากล่าวว่า เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของ SCG ทำาให้ได้
เรียนรู้การบริหารจัดการเรื่องธุรกิจ “SCG ให้เราเข้าอบรม
สมำา่เสมอ สอนเรา ทำาให้เรามวีศิยัทศัน์ในการทำาธรุกจิ เตบิโต
ไปพร้อมๆ กับ SCG เราพูดได้เลยถ้าไม่มี SCG ก็ไม่มีวันนี้” 

“ถ้าทำาเพียงแค่ขนส่งอย่างเดียวตอนนี้อาจจะแย่
แล้ว” เฮยีอ๋ากล่าว ทกุวนันีธ้รุกจิของไฮเวย์ กรุป๊ เกอืบจะครบ
วงจร ทุกอย่างหมุนวนเป็นวงกลม มีบริษัทที่เป็นตัวแทน
จำาหน่ายสินค้าในหมวดก่อสร้างของ SCG ครบทุกประเภท 
รวมทั้งยังส่งออกไปยังประเทศพม่าด้วย มี Plant ปูนซีเมนต์ 
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เมื่อถามว่าทำ อย่างไรให้ธุรกิจ
ขนส่งประสบความสำ เร็จได้ 
เฮียอ๋ากล่าวว่าสำ หรับตนเอง
ต้องมีสี่ดี 1.รถดี / ใช้รถที่มีคุณภาพ, 
2.งานดี / มีงานให้คนขับสม่ำ เสมอ, 
3.เงินดี / ค่าตอบแทนที่ให้กับคนขับ
เป็นธรรม, 4.พนักงานขับรถดี / ซึ่ง
เป็นสิ่งที่สำ คัญ ถ้าไม่มีสามข้อแรก
การเกิดข้อที่สี่จะยาก
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มีบริษัทขนส่งสินค้าทั้งของตนเอง และรับขนส่งสินค้าแบบเหมา
คันให้กับลูกค้าทั่วไป มีปั้มนำ้ามัน มีศูนย์จำาหน่ายยางรถบรรทุก

การเพิ่มเติมธุรกิจ โดยขยายจากหมวดขนส่งสินค้า
ก่อสร้าง ไปสูป้ั่มนำา้มนั และตวัแทนจำาหน่ายยางรถยนยต์นัน้ เฮยี
อ๋าเปิดเผยให้ฟังว่า เหตุผลสำาคัญคือในอนาคตไม่อยากให้ลูกๆ 
ต้องมามีปัญหากันในเรื่องธุรกิจ บวกกับอยากจะขยายธุรกิจให้
เติบโตด้วย จึงสร้างธุรกิจปั้มนำ้ามันให้กับลูกชายคนที่สองที่เพ่ิง
กลบัมาจากเมอืงนอกได้ดแูลบรหิาร ซึง่ธรุกจิป้ัมนำา้มนักบัยางเริม่
ต้นด้วยการมีต้นทุนการใช้งานจากรถบรรทุกในฟลีทที่มีถึง
สามสิบคันเป็นตัวตั้งต้น ทุกวันนี้ทั้งปั้มนำ้ามันและยางสามารถ
เลี้ยงตัวเองได้แล้ว ปั้มนำ้ามันกำาลังจะขยายเปิดเพิ่ม

ปี 2557-2558 เป็นปีที่เศรษฐกิจพม่าเติบโตมาก ซึ่งส่ง
ผลมาถึงไฮเวย์ กรุ๊ป ด้วย เป็นปีที่ไฮเวย์ กรุ๊ป เติมรถเข้าฟลีทเพิ่ม
ทีเดียวสามสิบคัน ซ่ึงเป็นการซื้อรถบรรทุกล็อตใหญ่จากวอลโว่ 
เฮียอ๋าเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นวอลโว่เปิดตัวรถบรรทุกรุ่นใหม่พอดี 
ไฮเวย์สั่งซ้ือ FH 440 รุ่นใหม่ ซึ่งเปิดตัวที่เกาหลีใต้ โดยไปร่วม
งานเปิดตัวด้วยและทำาสัญญาซื้อขายกันที่เกาหลีใต้สามสิบคัน

มูลค่าการส่งออกสินค้าที่ด่านผ่านแดนแม่สอดเติบโต
ขึ้นทุกปี ปีล่าสุดมีมูลค่านับแสนล้านบาทแล้ว แน่นอนว่าธุรกิจ
ของไฮเวย์ฯ ก็ขยับขยายไปยังฝั่งเมียวดีประเทศพม่าด้วยเช่นกัน 
โดยมีลูกชายคนเล็กเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในอนาคตกำาลังจะเปิด
บริษัทขนส่งในประเทศพม่า โดยจะทำาหน้าที่รับช่วงในการขนส่ง
สินค้าจากฝั่งไทยเพื่อกระจายไปทั่วประเทศพม่า นอกไปจากนั้น
ยงัวางแผนจะไปทำา plant ปนูทีฝ่ัง่พมา่ดว้ย แตเ่ฮยีอา๋บอกวา่ การ
ขนสง่ในพมา่ยงัตอ้งทำาการบา้นอกีมากเพราะไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย แตก่็
เป็นความท้าทายที่จะทำาให้สำาเร็จ

ไฮเวย ์ทรคัส ์โลจสิตกิส ์ดำาเนนิธรุกจิวิง่ขนสง่สนิคา้ทัว่ไป 
รวมทั้งหากงานทางด้านสามเสือมีปริมาณมากก็จะใช้ไฮเวย์ 
ทรคัสเ์ขา้ไปชว่ย ปจัจบุนับรหิารงานโดยลกูชายคนเลก็ ซึง่อกีหนึง่
ธุรกิจที่อยู่ในความดูแลคือท่าเรือ 33 

เมื่อถามว่าทำาอย่างไรให้ธุรกิจขนส่งประสบความสำาเร็จ
ได้ เฮียอ๋ากล่าวว่าสำาหรับตนเองต้องมีสี่ดี 1.รถดี / ใช้รถที่มี
คุณภาพ, 2.งานดี / มีงานให้คนขับสมำ่าเสมอ, 3.เงินดี / ค่า
ตอบแทนที่ให้กับคนขับเป็นธรรม, 4.พนักงานขับรถดี / ซึ่งเป็นสิ่ง
ทีส่ำาคญั ถ้าไม่มสีามข้อแรกการเกดิข้อทีส่ีจ่ะยาก สำาหรบัไฮเวย์ฯ 
เฮียอ๋ากล่าวว่า ถอืเป็นโชคดีที่ไม่มีปัญหาเรื่องคนขับ ที่สำาคัญคือ
การดแูลลกูน้องอย่างใกล้ชดิ ทกุคนในทมีเสมอืนเป็นสมาชกิของ
ครอบครัว “เราต้องคิดเสมอว่าพนักงานขับรถเขาหาเลี้ยงเราอยู่”

ถ้าเราขับรถมาแม่สอด เมื่อเลี้ยวเข้าสู่ถนนสายตาก-
แม่สอดเลยสามแยกมาไม่ไกลเราจะพบกับป้ัมปตท. และ
ทีติ่ดกบัปัม้ปตท.คอื ไฮเวย ์ทรคั พารค์ ตวัแทนจำาหนา่ยยางมชิลนิ 
โดยมลีานดนิขนาดกวา้งใหญ ่ซึง่เฮยีอา๋บอกวา่ทำาตรงจดุนีใ้หเ้ปน็
ลานกวา้ง เปดิใหก้บัรถบรรทกุทัว่ไปเขา้มาจอดพกัได ้เพราะเรือ่ง
จดุจอดพกัสำาหรับนักขบัรถบรรทกุเปน็เรือ่งสำาคญั ปจัจบุนัภาครฐั
ออกกฏหมายใหต้อ้งจอดพกั แตไ่มไ่ดส้รา้งพืน้ทีเ่พือ่รองรบัใหก้บั

ภาคขนสง่เลย การจอดตามขา้งถนนสำาหรบัรถใหญน่ัน้เปน็เรือ่งที่
อนัตรายมาก การทำาจดุพกัจอดทีเ่ปดิกวา้งสำาหรบัสาธารณะเปน็
ความตั้งใจอย่างหนึ่งของเฮียอ๋า 

ปัจจุบันกิจการของไฮเวย์ กรุ๊บ เดินหน้าเติบโตไปอย่าง
มีทิศทาง รวมทั้งได้วางตัวลูกๆ ทั้งสามคนให้ดูแลบริหารกิจการ
คนละส่วนแยกออกจากกัน แต่ทุกหน่วยธุรกิจในกรุ๊ปยังเชื่อม
โยงเกื้อหนุนกัน 

เมื่อมองเข้าไปยังอาณาจักรของไฮเวย์ กรุ๊ป สามารถ
กล่าวได้เต็มปากว่าไม่ธรรมดา แต่เฮียอ๋าบอกว่า “ยังไม่ประสบ
ความสำาเร็จหรอก ไฮเวย์ กรุ๊ป ยังต้องเดินหน้าต่อไปอีก ยังขยาย
เติบโตได้อีก”

ทุกวันนี้แม้ว่าจะถอยตัวเองออกมาช่วยดูอยู่ห่างๆ โดยมี
ลกูชายคนโต วสนัต ์ครรชติศริกิลุ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัไฮเวย์
กรุป๊ฯ เปน็ผูด้แูลหลกั แตเ่ฮยีอา๋กย็งัคอยชว่ยเหลอืในงานบางสว่น
ทีต่อ้งลงหนา้งานเพือ่ไปดแูลจดัการอยูบ่า้ง เฮยีอา๋บอกวา่ทกุวนันี้
อายุหกสิบกว่าแล้ว แต่ยังมีความสุขกับการทำางานอยู่ 

ปี 2020 เริ่มต้นขึ้นพร้อมๆ กับส่ิงไม่คาดคิดหลายเรื่อง 
โดยเฉพาะปัญหาจากไวรัสโควิด -19 ที่ทำาให้เศรษฐกิจโลกเกิด
ภาวะชลอตัว และผลกระทบที่จะทยอยตามมาอีกหลายเรื่อง ปี 
2020 จึงนับเป็นปีที่พิสูจน์ขีดความสามารถของทุกองค์กรอย่าง
แท้จริง

แน่นอนว่าไฮเวย์ กรุ๊ป เคยผ่านวิฤกตใหญ่มาแล้ว ย่อม
รู้ดีว่าความไม่แน่นอนนั้นมีอยู่จริง เฮียอ๋าบอกว่า วันนี้ไม่เหมือน
อดีต เราไม่ได้ตัวคนเดียว เรามีครอบครัว มีพนักงานหลายชีวิต
ที่ทำางานร่วมกับเรา ที่ต้องดูแล การทำางานกับไฮเวย์ กรุ๊ป เปรียบ
เสมอืนเราสรา้งเครือ่งจกัรใหส้ามารถทำางานได ้หนา้ทีเ่ราคอืคอย
ดูแลให้เครื่องจักรตัวนี้ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตลอด 
เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับเรา 

“ทกุวนันีต้ืน่เชา้มาทำางาน เยน็ไดพ้กัผอ่น มคีวามสขุ ชวีติ
ผมถา้ไมไ่ดท้ำางาน ไมม่คีา่อะไรเลย วนันีต้วัผมเองไมไ่ดม้องทีร่าย
ได้ ผมมองว่า ผมมีส่วนช่วยให้ไฮเวย์ กรุ๊ปได้เติบโตเป็นไปตามที่
เราฝันไว้” เฮียอ๋ากล่าว
/ 00:01:30:01/ หยุดการบันทึก
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ปัจจุบันรถบรรทุกของสามเสือฯ และไฮเวย์ ทรัคฯ รวมกันมี

อยู่ประมาณร้อยกว่าคัน มีรถบรรทุกแบรนด์ยุโรปใช้งานเป็น

หลัก 90 คัน คือ วอลโว่ (Volvo) และแมน (MAN)

แต่เดิมที่ธุรกิจเริ่มต้นจากการขนส่งเป็นงานหลัก ปัจจุบันเมื่อ

จัดตั้งเป็นไฮเวย์ กรุ๊ป รายได้หลักมาจากการขายสินค้าของ 

SCG เป็นหลัก 80% มาจากขนส่ง 20% 

บริษัทสามเสือฯ รับวิ่งสินค้าของ SCG ที่ขนส่งมายังตากและ

แม่สอดเป็นหลัก พร้อมกับการให้วิ่งสินค้ากับ SCG Logistics 

ด้วย

บริษัทไฮเวย์ ทรัค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) รับวิ่งสินค้าทั่วไป 

และคอยสนับสนุนบริษัทสามเสือ ในกรณีที่ปริมาณการขนส่ง

มีมาก

แผนการในส่วนของขนส่งน้ัน มีแนวนโยบายที่จะเพิ่มรถปีละ

สิบสองคัน การบริหารคนขับรถนั้นดูที่ความสามารถในการ

ทำางานเป็นหลัก ใครที่มาตรฐานในการทำางานไม่พัฒนาก็จะ

ไมม่โีอกาสไดข้บัรถใหม ่ตลอดทัง้ปีหากพนักงานขบัรถคนไหน

ไม่มีอุบัติเหตุเลย ทางบริษัทจะมีรางวัลพิเศษให้ เป็นการจูงใจ

ให้รักรถ ดูแลรถ และขับรถด้วยความไม่ประมาท

“พนกังานขบัรถทีด่สีรา้งยาก แตถ่า้สรา้งได ้เขาจะอยูก่บับรษิทั

นาน ทุกปีพนักงานขับรถจะต้องไปอบรมกับ SCG นอกไป

จากนั้นไฮเวย์ฯ ยังทำาการอบรบของตนเองร่วมด้วยปีละครั้ง

ทุกปี” เฮียอ๋ากล่าว

การเลือกใช้รถยุโรป เพราะมองเรื่องคนขับเป็นสำาคัญ 

เฮยีอา๋กลา่ววา่ รถยโุรปออกแบบมาใสใ่จกบัความสะดวกสบาย

ของคนขบัรถ คำานงึถงึเรือ่งความปลอดภยัสูงสุดเปน็หลัก เมือ่

คนขบัทำางานดว้ยความสขุ จะชว่ยลดเรือ่งอบุตัเิหตลุงไปได ้และ

ประสิทธิภาพในการทำางานก็จะสูงขึ้นด้วย

ไฮเวย์ กรุ๊ป มองว่าพม่ายังจะโตอีกมาก เป็นขุมทรัพย์ที่จะ

สร้างรายได้ให้กับไฮเวย์ กรุ๊ป การที่ไฮเวย์ กรุ๊ปมีฐานที่ตั้งอยู่

ที่แม่สอด นับเป็นโอกาสดี ที่จะเอื้อให้เติบโตได้

สำาหรับการขนส่ง การเกิดอุบัติเหตุมีผลเสียมาก เสียทั้งเวลา 

ทั้งรายได้ โอกาส ความน่าเชื่อถือ ซึ่งประเมินค่าไม่ได้เลย การ

ลงทุนเรื่องเครื่องมือสำาคัญเท่าๆ กับการลงทุนในเรื่องคน นี่

คือสิ่งที่ไฮเวย์ กรุ๊ปให้ความสำาคัญ
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ประสบการณ์ของ MAN ต้ังแต่แรกเริ่มจวบจนปัจจุบันถูก
นำาเสนออยู่ในรถบรรทุก MAN รุ่นใหม่ จากจุดเริ่มต้นจวบ
จนปัจจุบัน MAN มีช่ัวโมงการทำางานรวมร่วม 12 ล้าน
ชั่วโมง รถรุ่นใหม่คือผลงานท่ีเกิดจากความหลงใหลในการ
สร้างสรรค์ จากการพัฒนาท่ีเข้มข้นเป็นเวลาห้าปี ทำางาน
อย่างทุ่มเท โดยทีมงาน 2,100 คน ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
โครงการนี้ รวมทั้งพนักงาน MAN กว่า 36,000 คนทั่วโลก 
การเปิดตัวรถบรรทุกรุ่นใหม่ได้รับความช่ืนชอบอย่างมาก 
หลังจากเกือบ 20 ปีของการนำาเสนอ MAN TGA 

MAN Truck & Bus เปดิตวัรถบรรทกุรุน่ใหมท่ีพ่ฒันาขึน้อยา่งสมบรูณ์
เปน็ครัง้แรกในรอบ 20 ป ีมุง่เนน้ไปทีค่วามตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ของอตุสาหกรรมการขนสง่ และกำาหนดมาตรฐานใหมส่ำาหรบัระบบ
ชว่ยเหลอืการขบัขีแ่ละเครอืขา่ยดจิทิลั รถบรรทกุรุน่ใหมแ่สดงถงึการ
พัฒนาของ MAN Truck & Bus จากผู้ผลิตรถไปจนถึงผู้ให้บริการ
โซลูชันการขนส่งที่ชาญฉลาดและยั่งยืน 

ด้วยการประหยัดนำ้ามันเช้ือเพลิงได้มากถึงแปดเปอร์เซ็นต์ MAN 
Truck Generation รุ่นใหม่สามารถลดการปล่อย CO2 ลงได้ วงการ
เลี้ยวกลับท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ ช่วยป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงสำาหรับการ
จราจรในเมือง

“ประสิทธิภาพเยี่ยม & ประหยัด”
ในยุโรปเครื่องยนต์ Euro 6d ถูกนำามาใช้ในปี พ.ศ. 2562 ได้แสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วย MAN Truck 

Generation ใหม่ การทำางานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบของทุกส่วน 
พร้อมส่วนประกอบเพิ่มเติมของ Driveline และซอฟต์แวร์ที่พัฒนา
ขึ้นใหม่ ช่วยให้ซีรีย์ในอนาคตมีประสิทธิภาพในระดับที่โดดเด่น 
ด้วยวิธีนี้ MAN Truck Generation ใหม่ สามารถประหยัดเชื้อเพลิง
ได้มากถึงแปดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าที่ใช้ Euro 6c ใน
แอพพลิเคชั่นการขนส่งทางไกลแบบคลาสสิก และช่วยลด CO2 ได้
อย่างชัดเจน

หลักอากาศพลศาสตร์ที่ได้รับการปรับปรุงในการออกแบบรถใหม่ 
มีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ MAN ยังมีตัวเลือก
การฝึกอบรมคนขับ ที่มุ่งเน้นเป้าหมายและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมด้วย
แอพพลิเคชั่นดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนคนขับให้สามารถขับรถได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ครอบคลุมสำาหรับส่วนประกอบใน
ด้านการบำารงุรกัษาและบรกิาร ช่วยลดต้นลงทนุลงได้ ขณะเดยีวกนั
การสร้างรถบรรทุก MAN รุ่นใหม่นำาเสนอข้อได้เปรียบเรื่องนำ้าหนัก
บรรทุกสำาหรับภาคการใช้งานขนส่งที่ไวต่อนำ้าหนักบรรทุก

ความพรอ้มใชง้านสงูสดุตลอดอายกุารใชง้าน
รถบรรทกุทีด่ ีคอื เมือ่มกีารใชง้านมปีระสทิธภิาพและงา่ยดายในการ
ตอบสนองภารกิจการขนส่ง

MAN พยายามที่จะทำาให้การทำางานดียิ่งขึ้น ด้วยรถบรรทุกรุ่นใหม่ 
เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะมีอายุยืนยาวสำาหรับ

The new MAN 
Truck Generation
รถบรรทุกรุ่นใหม่จากแมนเผยโฉมแล้ว
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อนาคต ยกตวัอยา่งเชน่ระบบโครงสรา้งอเิลก็ทรอนคิสท์ีพ่ฒันาขึน้ใหม่
มีความเรียบง่าย มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนเพิ่ม
เติมในอนาคต ซึ่งจะช่วยปรับปรุงและขยายฟังก์ชั่นการใช้งานของรถ
บรรทุกได้อย่างมาก

นอกจากนี้ระบบการจัดการบำารุงรักษาแบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนา
เพ่ิมเติมอย่างครอบคลุม จะช่วยลดต้นทุนการดำาเนินงานและสร้าง
ความมัน่ใจวา่รถบรรทกุ MAN TG ใหมพ่รอ้มใชง้านสงูสดุ การจดัการ
ยานพาหนะและคนขับได้รับการสนับสนุนผ่านฟังก์ชันและบริการ
ดิจิทัลที่หลากหลาย

ใส่ใจและฟังเสียงของลูกค้า
คำากลา่วอา้งของรถบรรทกุ MAN รุน่ใหมท่ีว่า่ “ Simply my Truck” ไม่
ได้เป็นเพียงสโลแกนที่ดูดี แต่เป็นรากฐานสำาคัญสำาหรับการพัฒนา 

เพือ่ค้นหาว่าสถานทีท่ำางานและพืน้ทีใ่ช้สอยในรถบรรทกุควรได้รบัการ
ออกแบบอย่างไร นกัพฒันาของ MAN ได้รบัข้อเสนอมากมายจากนกั
ขับรถบรรทุก 700 คน ร่วมกับการเสาะแสวงหาข้อมูลจากการลงพื้น
ที่วิจัยในสนามจริงของการใช้งานทั้งบนท้องถนนและตามสถานี
บริการนำ้ามัน เพ่ือนำาเสนอโซลูชั่นต้นแบบที่แตกต่างกันใส่เข้าไปใน
ผลิตภัณฑ์ใหม่

นอกจากนี้ MAN ยังได้เชิญลูกค้าระดับชาติและนานาชาติ 300 คน
จากทั้งหมด 16 ประเทศสู่มิวนิคเพ่ือกำาหนดความต้องการที่สำาคัญ
ที่สุดสำาหรับรถรุ่นใหม่ ด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นักพัฒนา
เปรียบเทียบข้อมูลที่หลากหลายนี้กับผลตอบรับจากการสัมภาษณ์ผู้
ขับขี่และนำาแนวคิดหลักที่ได้ไปใช้ในคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่
ของรถบรรทุก MAN รุ่นใหม่

ในขณะเดียวกัน MAN กำาลังพัฒนาประสิทธิภาพของฝ่ายขายและ
ฝา่ยบรกิารหลงัการขายอยา่งตอ่เนือ่ง จากการสำารวจลกูคา้สว่นบคุคล
มากกว่า 50,000 รายต่อปี บริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ MAN TGX, TGS, TGM หรือ TGL ใหม่ได้
อย่างเหมาะสม

The new MAN Truck Generation

ข้อมูลจาก www.mantruckandbus.com
*สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mantruckandbus.com
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รถบรรทกุขนาดเลก็คนัแรกของ 
FUSO ทีข่บัเคล่ือนดว้ยพลงังาน
ไฟฟ้า คือ eCanter เปิดตัวไป
เมื่อปีที่ผ่านมา FUSO ได้มีการ
ส่งรถบรรทุกสิบสองคันไปยัง
บริษัทชั้นนำาของเนเธอร์แลนด์ 
ซึ่งเป็นผู้นำาแห่งการเปลี่ยนแปลง
ในแวดวงธุรกิจของตนเอง

FUSO eCanter 
Makes First Appearance 
In Amsterdam
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นครอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์: 
FUSO eCanter สิบสองคัน, รถบรรทุกสำ�หรับง�น

บรรทุกเบ� ผลิตโดย Mitsubishi FUSO ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของ Daimler Trucks Asia ได้ถูกส่งมอบให้กับกลุ่มลูกค้�
ที่ถูกคัดเลือกแล้วในอัมสเตอร์ดัม แม้ว่�รถบรรทุกเหล่�นี้
ส�ม�รถพบไดต้�มถนนของเยอรมน ีบนเก�ะองัฤกษ ญีปุ่น่และ
สหรัฐอเมริก�ม�ก่อนหน้�นี้แล้ว แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ eCanter 
จะถูกนำ�ไปใช้ง�นในเนเธอร์แลนด์อย่�งเป็นท�งก�ร

มุ่งมั่นสู่อน�คตที่ยั่งยืน
ลูกค้�ช�วดัตช์ที่ได้รับ FUSO eCanter ได้แก่ ผู้จัด

จำ�หน่�ยยักษ์ใหญ่ PostNL, เครือข่�ยซุปเปอร์ม�ร์เก็ตดัตช์ที่
ใหญท่ีส่ดุในเนเธอรแ์ลนดอ์ลัเบริต์ไฮเฮน, Cornelissen Groep, 
Technische Unie และ Bidfood ตล�ดอ�ห�รออนไลน์ท่ี
ใหญ่ที่สุด 

eCanter ออกแบบม�โดยเฉพ�ะสำ�หรบัพืน้ทีก่�รใชง้�น
ในเมอืง ย�นพ�หนะรปูแบบนีน้ีจ้ะมบีทบ�ทสำ�คญัในแผนธรุกจิ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบริษัทเหล่�นี้ 

eCanter  มีก�รขับ เค ล่ือนด้ วยก�รปล่อยก๊ �ซ 
ค�ร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ จะไม่เพียงแต่ช่วยบรรเท�ปัญห�
มลภ�วะเปน็พษิจ�กทอ้งถนนในอมัสเตอรด์มัและเสยีงรบกวน
ที่ม�กเกินไป แต่ยังเป็นตัวเลือกที่น่�ดึงดูดสำ�หรับ บริษัทท้อง
ถิ่นอื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหน่ึงในก�รรักษ�
ส่ิงแวดลอ้มและก�รดำ�เนนิก�รท�งธรุกจิทีย่ัง่ยนื ดว้ยระยะท�ง
วิ่ง 100 กม. ต่อก�รเติมพลังง�นหนึ่งครั้ง รถบรรทุก eCanter 
จึงเหม�ะสำ�หรับก�รจัดจำ�หน่�ยและใช้ง�นในเมืองช้ันในเป็น
อย่�งยิ่ง



ยานยนต์ไฟฟ้า
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วอลโว่ ทรัคส์ประกาศจุดเร่ิมต้นของ
การขายรถบรรทุกไฟฟ้า 
Volvo FL และ Volvo FE
เพื่อสิ่งแวดล้อม และการขนส่งที่ยั่งยืน
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วอลโว่ทรัคส์ประก�ศจุดเริ่มต้นของก�รข�ยรถบรรทุก
ไฟฟ้� Volvo FL และ Volvo FE ในตล�ดเฉพ�ะกลุ่มที่
ถกูเลอืกในยโุรป เป�้หม�ยคอืตอบสนองคว�มตอ้งก�รที่
เพิม่ขึน้สำ�หรบัโซลูช่ันก�รขนส่งทีย่ัง่ยนืกบัสภ�พแวดลอ้ม
ของเมือง

ในกรณีที่ไม่มีก�รปล่อยไอเสีย และด้วยระดับเสียงที่
ลดลง รถบรรทกุไฟฟ้�จงึมศีกัยภ�พมห�ศ�ลในเขตเมอืง 
อย่�งแรกระดับเสียงรบกวนตำ่�ทำ�ให้ส�ม�รถจัดส่ง และ
ดำ�เนนิก�รเกบ็ในตอนเช้�ตรู ่ตอนส�ย หรอืตอนกล�งคนื
ได้ ช่วยปรับปรุงก�รขนส่ง ลดคว�มแออัดในช่วงชั่วโมง
เร่งด่วน ประก�รที่สองด้วยคุณภ�พอ�ก�ศที่ดีขึ้นและ
เสียงรบกวนน้อยลงรถบรรทุกไฟฟ้�สร้�งโอก�สใหม่
สำ�หรับก�รว�งผังเมืองและโครงสร้�งพื้นฐ�น ถนน ยก
ตัวอย่�งเช่นรถบรรทุกไฟฟ้�ส�ม�รถใช้ในพื้นที่ขนถ่�ย
ภ�ยในอ�ค�รและเขตสิ่งแวดล้อมได้
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“ก�รขย�ยตัวของเมืองทั่วโลกนั้นต้องก�รระบบโลจิสติกส์ใน
เมือง และก�รขนส่งด้วยรถบรรทุกโดยไม่มีก�รปล่อยมลพิษ
และมีปริม�ณเสียงรบกวนน้อยลง ด้วย Volvo FL และ Volvo 
FE Electric ทำ�ให้เร�ส�ม�รถตอบสนองทั้งคว�มต้องก�ร
ด้�นสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่งและคว�มต้องก�รเชิงพ�ณิชย์ของ
ลูกค้�ของเร�” โจนัส โอเดอร์ม�ล์ม VP Electromobility 
ส�ยผลิตภัณฑ์กล่�ว

สิง่หนึง่ทีท้่�ท�ยคอืก�รเพิม่นำ�้หนกับรรทกุให้ม�กทีส่ดุในเวล�
เดียวกันพร้อมกับปรับระยะก�รขับขี่

“โซลูชันของ Volvo Trucks” ขึ้นอยู่กับคว�มต้องก�รท�ง
ธรุกจิแตล่ะอย�่ง ซึง่พจิ�รณ�พ�ร�มเิตอรจ์ำ�นวนหนึง่เชน่วงจร
ก�รขับขี่ คว�มส�ม�รถในก�รโหลดและก�รวิเคร�ะห์เส้นท�ง
เพ่ือใชค้ว�มจขุองแบตเตอรี ่ในวธิทีีม่ปีระสทิธภิ�พทีส่ดุเท�่ทีจ่ะ
ทำ�ได้” โจนัส โอเดอร์ม�ล์มกล่�ว

Volvo FL Electric และ Volvo FE Electric ได้รับก�ร
พัฒน�โดยคว�มร่วมมืออย่�งใกล้ชิดกับลูกค้�ที่เลือกปฏิบัติ
ง�นในโกเธนเบริก์ประเทศสวเีดน ผลตอบรบัเปน็ไปในเชิงบวก
อย่�งม�ก และผู้ขับขี่ที่เกี่ยวข้องกับก�รทำ�ง�นร่วมกันนั้นรู้สึก
ประทับใจเป็นพิเศษกับระบบขับเคลื่อนที่ตอบสนองก�รเร่ง
คว�มเร็วที่ร�บรื่นและคว�มเงียบของรถบรรทุก

“แม้ว่�คว�มคิดเห็นของลูกค้�จะเป็นไปในเชิงบวก” โจนัส
โอเดอร์ม�ล์มกล่�ว “เร�ตระหนักดีว่�โครงสร้�งพื้นฐ�นก�ร
ช�รจ์ยงัอยูร่ะหว�่งก�รพฒัน� ซึง่อยูใ่นเมอืงสว่นใหญ ่เร�กำ�ลงั
ทำ�ง�นรว่มกบัพนัธมติรทัง้ภ�ครฐัและเอกชนเพือ่ตกลงกลยทุธ์
ระยะย�วในเกีย่วกบัโครงสร�้งพืน้ฐ�น ซึง่แนน่อนว�่ก�รพฒัน�
โครงสร้�งพื้นฐ�นก�รช�ร์จจำ�เป็นต้องเพิ่มขึ้น”

ดูเหมือนว่�ก�รแก้ไขปัญห�ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ
จะต้องใช้เทคโนโลยีหล�ยระดับในก�รจัดก�ร

“ย�นพ�หนะไฟฟ้�ที่ถูกช�ร์จด้วยไฟฟ้�จ�กแหล่งพลังง�น
หมุนเวียน เป็นขั้นตอนที่มีประสิทธิภ�พต่อก�รกระจ�ยของ
เมืองที่ยั่งยืนม�กขึ้น อย่�งไรก็ต�มจะไม่มีแหล่งพลังง�นแหล่ง
เดียวที่แก้ไขก�รเปล่ียนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศและปัญห�สิ่ง
แวดล้อมอื่นๆ ทั้งหมด ก�รขนส่งประเภทต่�งๆ นั้นต้องก�ร
ระบบขับเคล่ือนด้วย Driveline ประเภทต่�งๆ” โจนัส
โอเดอร์ม�ล์มกล่�วสรุป

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Volvo FL Electric และ Volvo FE 
Electric
รถบรรทุก Volvo FL Electric และ Volvo FE Electric ได้รับ
ก�รพัฒน�เพื่อก�รจำ�หน่�ย เบ้ืองต้นมันถูกนำ�ไปใช้ในกิจก�ร
จัดก�รขยะในเมือง ร่วมกับก�รใช้ง�นก�รขนส่งอื่นๆ ในเมือง 
ก�รข�ยจะเริ่มขึ้นในสวีเดน, นอร์เวย์, เยอรมัน, สวิตเซอร์
แลนด์, ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ ก�รเริ่มต้นของก�รผลิต
แบบอนุกรมมีก�รว�งแผนไว้สำ�หรับเดือนมีน�คม 2020

Volvo FL Electric มีคว�มจุ GVW (นำ้�หนักย�นพ�หนะรวม) 
16 ตันในขณะที่ GVW ของ Volvo FE Electric อยู่ที่ 27 ตัน

เร�หวังว่�ในอน�คตผู้บริห�รเมืองใหญ่ในประเทศไทย รวมไป
ถึงบรรด�ผู้ประกอบธุรกิจต่�งๆ ที่เพิ่งพ�ก�รขนส่งในเมือง จะ
มุ่งเน้นก�รพัฒน�เมืองให้ยั่งยืนและสะอ�ด ด้วยก�รเลือกใช้
ย�นพ�หนะที่ดูแลเมืองด้วยรูปแบบของย�นยนต์ไฟฟ้�

“การขยายตวัของเมอืงทัว่โลกนัน้ตอ้งการระบบโลจสิตกิสใ์นเมอืง 
และการขนสง่ดว้ยรถบรรทกุโดยไมม่กีารปลอ่ยมลพษิและมปีรมิาณ
เสียงรบกวนน้อยลง ด้วย Volvo FL และ Volvo FE Electric ทำาให้เรา
สามารถตอบสนองทั้งความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่ง
และความต้องการเชิงพาณิชย์ของลูกค้าของเรา”
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ถ้าเราเพียงแต่ฝัน โดยไม่ลงมือทำา ความฝันก็
เป็นเพียงแค่ความฝัน แต่ถ้าเราฝันแล้วลงมือทำา
ฝันนั้นจะเป็นจริง

Asian Trucker เห็นเรื่องราวของรถ Bus 
Supermarket จากโซเชี่ยล มีเดีย ส่ิงแรกที่รู้สึก
คือ น่าสนใจมาก อยากคุยกับชายผู้เป็นเจ้าของ
รถบัสคันนี้

เมื่ออยากคุยเราก็ต้องไปคุย จึงตัดสินใจกด
โทรศพัทโ์ทรไปหาคณุญา เจา้ของรถบสัคนันีเ้พือ่
สอบถามถงึสถานทีท่ีร่ถบสั ซปุเปอรม์ารเ์กต็คนันี้
ตระเวนขายอยู่

พืน้ทีท่ีค่ณุญาตัง้ร้านคอืเขตอำาเภอวงันำา้เขยีว ไม่
ไกลจากอ่างเก็บนำ้าลำาพะเพิงหนึ่งเท่าไหร่ เราจึง
นัดหมายขอไปพูดคุยถ ่ายภาพรถบัสที่ถูก
ดัดแปลงเป็นร้านขายของชำา

รถบัส
โชว์ห่วย

Yellow
Bus

Mini Supermarket
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แดดยามบ่ายแก่ๆ ยังจัดจ้าน เมื่อเรามาถึงจุดนัดหมาย 
คุณญาตั้งร้านเกือบเสร็จแล้ว พื้นที่ว่างเล็กๆ เป็นนัดตลาด
ประจำาอาทิตย์ หนึ่งอาทิตย์จะมีตลาดหนึ่งวัน ชาวบ้านใน
ย่านนี้จะรู้กัน ดูเหมือนว่าแผงค้าของคุณญาจะมีขนาด
ใหญ่ที่สุดในตลาด เพราะเป็นผู้เดียวที่ใช้รถบัสเป็นร้านค้า 
เจ้าอื่นๆ หากไม่เป็นรถมอเอตร์ไซค์พ่วง ก็เป็นแผงเล็กๆ ที่
ตั้งอยู่ท้ายรถกระบะที่ใช้ขนของมาขาย

“เมื่อก่อนผมก็ใช้กระบะนี่ละครับ แต่ของผมใช้สองคัน 
เพราะขายทั้งของสด ของแห้ง สินค้าพวกเครื่องใช้ต่างๆ 
ด้วย” คุณญาเล่าให้ฟัง 

ก่อนพดูคยุเราเดนิดบูรรยากาศรอบๆ ตลาดแห่งนีท้ีม่ผีูข้าย
อยู่ประมาณสิบกว่าราย ซึ่งทุกคนรู้จักกันหมด เป็นเพื่อน 
เป็นพีน้่องกนั รวมกลุม่กนัตระเวนเปิดตลาดนดัเลก็ๆ วนไป
ตามชุมชนต่างๆ ในย่านแถบเขาแผงม้า และอ่างเก็บนำ้า
ลำาพระเพลิงหนึ่ง

รถบสัสเีหลอืคนันีค้ณุญาซือ้มาเพือ่ทำาเปน็รถรบัสง่นกัเรยีน 
และในบางครัง้กร็บัจา้งวิง่จดัทวัรน์ำาผูค้นในละแวกบา้นวิง่
เทีย่ว วิง่งานบญุ ตอ่มาเมือ่งานรบัสง่นกัเรยีนไมด่เีหมอืนใน
ชว่งแรกๆ เลยหยดุว่ิง เลยนัง่คดิวา่จะเอารถบสันันีม้าทำาเปน็
รถขายของจะได้ไหม 

เมือ่ทวนดคูวามคดิของตนเองดแูลว้กเ็หน็วา่มคีวามเปน็ไป
ได้ ประจวบเหมาะกับตนเองมีความรู้ทางด้านช่างอยู่แล้ว 
เครื่องไม้เครื่องมือก็มีอยู่ เพราะพี่ชายทำาอู่ซ่อมรถอยู่ ซ่ึง
ตนเองยามว่างก็ไปช่วยงานในอู่ จึงตัดสินใจที่จะดัดแปลง
รถบัสนักเรียนให้กลายมาเป็นร้านขายของชำาของตนเอง

เล่าความคิดให้ภรรยาฟัง ปรากฏว่าภรรยาไม่ค่อย
เห็นด้วยนัก นึกภาพไม่ออกว่ามันจะดีอย่างไร จะสะดวก
สบายอย่างไร

คิดแล้วลงมือทำา
การแปลงร่างเจ้ารถบัสใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนจึงแล้ว
เสร็จ โดยคุณญาใช้เวลาว่างจากการช่วยงานในอู่รถมา
ทำางานกับเจ้ารถบัสสีเหลืองของเขา

เมือ่ทำาเสรจ็รถบสัคนันีถ้กูขนของขึน้รถ ประเดมิใชง้านขาย
ของครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี 2562 ที่ผ่านมา เราถาม
คุณสุ ภรรยาของของคุณญาว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ร้านจากเดิมมาสู่การใช้รถบัสเป็นอย่างไรบ้าง เธอบอกว่า 
“แรกๆ ที่เขามาเล่าให้ฟังเราก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะดีนะ” 
แต่ทว่าเมื่อได้เปลี่ยนมาใช้รถบัสในการเป็นร้านขายของ 
พอปรบัตวัไดก้ด็มีาก ตัง้รา้นขายของแบบเกา่ใชเ้วลาเกอืบ



37 Asian Trucker



Asian Trucker 38



39 Asian Trucker

ชั่วโมงกว่าจะตั้งร้านเสร็จ พอเปลี่ยนมา
ใช้รถบัสไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อย 
เมื่อก่อนต้องกางเต้นท์พื้นที่ 6 x12 เมตร 
ปัจจุบันจอดรถเสร็จขึงผ้าใบข้างรถ กาง
โต๊ะก็จัดของได้แล้ว พวกของแห้งของ
จิปาถะทั้งหลายไม่ต้องจัดแล้ว เพราะ
วางเป็นสัดส่วนอยู่บนรถเรียบร้อย ลูกค้า
สามารถเดินขึ้นไปเลือกซื้อได้เลย ไม่ต้อง
ขนเข้าขนออก ขายเสร็จการเก็บของก็
สะดวก เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลย

อีกอย่างหนึ่งท่ีสำาคัญมากคือ ต้นทุนใน
การทำาธุรกิจลดลงด้วย เมื่อก่อนใช้รถ
กระบะสองคันขนของค่านำ้ามันก็เอาเรื่อง
อยู ่ พอมาใช้รถบัสทำาให้รถการใช้รถ
กระบะลง ปัจจุบันค่านำ้ามันสำาหรับรถบัส
ในการวิ่งขายของอยู่ที่อาทิตย์ละเจ็ดร้อย
บาทเท่านั้น

ระยะทางที่รถบัสคันนี้วิ่งในวันที่ออกขาย
ของ ไปกลับอยู่ที่ประมาณยี่สิบกิโลเมตร 
เราไม่รู้ว่ามีใครนำารถบัสมาดัดแปลง
เปลี่ยนเป็นร้านขายของแบบนี้อีกหรือไม่ 
พื้นฐานการปรับเปลี่ยนของรถคันนี้คือ
เมื่อหมดอนาคตกับกิจการเดิม คือการ
วิ่งรับส่งนักเรียนก็ดูเหมือนจะไม่มีทางไป 

จะขายท้ิงก็ไม่ได้ราคาอีกทั้งก็ใช่ว่าจะมี
ใครมารับซื้อต่อ จึงมองดูรอบตัวว่ารถจะ
มาช่วยอะไรต่อได้บ้าง 

เจ้าของรถอย่างคุณญาดูเหมือนว่าเป็น
ผู้ซึ่งไม่หยุดนิ่ง เพราะเมื่อได้พูดคุยกัน
ก็พบว่าทำากิจกรรมหลายอย่าง ทั้งเป็น
พ่อค้า ขับรถ เป็นช่าง สนุกสนานกับการ
ได้ทำางาน เมื่อหน้าที่ประจำาหรือบทบาท
เดมิของเจา้บสัสเีหลอืหมดลงคณุญากช็บุ
ชวีติใหมใ่หก้บัมนั และดเูหมอืนวา่จะเปน็
บทบาททีเ่จา้เหลอืงนา่จะชืน่ชอบกวา่เดมิ 

การมีรถบัสเป็นร้านค้า นอกจากจะเพ่ิม
ความสะดวกสบายให้กับครอบครัวใน
การขายของได้มากขึ้น ยังเป็นจุดเด่นให้
กับตลาดด้วย ใครผ่านไปมาเมื่อเห็นเข้า
กแ็วะมาด ูไดรู้จ้บัพบปะกบัผูค้นเพิม่มาก
ขึ้น คุณญาบอกว่าก่อนที่ Asian Trucker 
จะมากม็คีนมาขอพดูคยุถา่ยวดิโีอไปแลว้ 
หลังจากเราก็จะมีมาอีก

สำารวจรอบโชว์ห่วยบัส
รื้อเก้าอ้ีออกหมด เจาะช่องด้านข้างฝ่ัง
ซา้ย เพือ่สามารถวางของและสามารถเอา
ของขึน้ลงไดโ้ดยงา่ย อำานวยความสะดวก

ให้กับพื้นที่ขายด้านล่าง ภายในรถติดตั้ง
ชั้นเหล็กสูงระดับเอวเพื่อเป็นที่วางสินค้า
ตา่งๆ แยกไวเ้ปน็หมวดหมูช่ดัเจน สารพดั
ส่ิงของที่จำาเป็นสามารถเลือกซื้อไปจาก
รถคันนี้ได้ การปรับเปลี่ยนด้านบนนั้นทำา
อย่างเรียบง่ายโดยไม่ต้องใช้ต้นทุนมาก 
แต่ตอบโจทย์สำาหรับการใช้งาน

ดา้นขา้งรถดา้นลา่งเมือ่กางผา้ใบแลว้กต็ัง้
เปน็โตะ๊จำาหนา่ยของสด ซึง่สว่นใหญก่จ็ะ
เป็นบรรดาพืชผักต่างๆ ยาวขนานไปกับ
ด้านข้างของรถ ส่วนอื่นๆ ของรถบัสไม่ได้
ทำาอะไรเพิ่มเติม สีก็เป็นสีเดิมคือสีเหลือง
ที่เป็นสีสำาหรับรถรับส่งนักเรียน 

โลกของรถบัสและรถบรรทุกรุ่นเก่า เม่ือ
พน้จากบทบาทแรกเริม่ซึง่โดยสว่นมากจะ
เปน็เพือ่การบรรทกุและขนสง่ หากแตเ่มือ่
เข้าสู่วงจรชีวิตที่สอง บางคันมีชีวิตที่สาม 
บทบาทของบรรดารถเหล่านี้ที่เราบังเอิญ
ไปพบเห็นนั้นมีความหลากหลายตามแต่
ความคดิสรา้งสรรคข์องผูท้ีค่รอบครองมนั
อย่างแท้จริง
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ปัจจุบันน้ำามันดีเซลมีกี่ประเภท ต่างกันอย่างไร
ข้อมูลในปัจจุบัน นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
นำ้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว B10 และนำ้ามัน
ดเีซลหมนุเรว็ B20 โดยนำา้มนัดเีซลทัง้ 3 ประเภท มคีณุภาพเหมอืน
กนัทกุประการ แต่มคีวามแตกต่างกนัทีส่ดัส่วนผสมไบโอดเีซล คอื 
นำ้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา หรือ B7 มีสัดส่วนไบโอดีเซล 6.6 – 
7% นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว B10 มีสัดส่วนไบโอดีเซล 9 – 10% และ
นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว B20 มีสัดส่วนไบโอดีเซล 19 – 20%

ประเทศไทยต้องนำาเข้านำ้ามันดิบมาผลิตเป็นนำ้ามันสำาเร็จรูป 
นโยบายการเพิ่มสัดส่วนการผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพในสัดส่วน
ที่สูงขึ้น จะทำาให้สามารถประหยัดนำ้ามันเชื้อเพลิงที่มาจาก
การนำาเข้าได้มากขึ้นตามสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นของเชื้อเพลิงชีวภาพ 
เช่น ปกติใช้ B7 วันละประมาณ 60 ล้านลิตร ดังนั้น หากดีเซล 
B10 เป็นดเีซลฐาน ทำาให้สามารถประหยดันำา้มนัเชือ้เพลงิได้เพิม่
ขึ้นประมาณร้อยละ 3 ของปริมาณการใช้ดีเซล หรือประมาณวัน
ละ 1.8 ล้านลิตร

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 
ตอกย�้ำกลยุทธ์ “พลังงำนสะอำด 
เพิ่มประสิทธิภำพ และดีต่อสิ่ง
แวดล้อม” เปิดตัว น�้ำมันเชลล์ 
ฟิวเซฟ ดีเซล บี10 สูตรใหม่
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ประโยชน์และข้อดีของการใช้นำ้ามันดีเซล B10
สร้างสมดุลปาล์มนำ้ามันทั้งระบบในประเทศ ปริมาณ
การใช้ (ภาคพลังงาน และเพื่อการบริโภค)
สร้างเสถยีรภาพราคาปาล์มนำา้มนั (ทำาให้ราคาสงูขึน้)
ช่วยลดมลพิษ (ปริมาณฝุ่น PM 2.5) เนื่องจากการใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพในสัดส่วนที่สูงขึ้น

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำากัด ตอกยำ้ากลยุทธ์ 
“พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต ่อ
สิ่งแวดล้อม” ด้วยการ เปิดตัว นำ้ามันเชลล์ ฟิวเซฟ 
ดีเซล บี10 สูตรใหม่ 

โดยเชลล์ตั้งเป้าขยายจุดจำาหน่ายไปยังสถานีบริการ
นำ้ามันเชลล์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐ
ในการส่งเสริมการใช้นำ้ามันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็น
นำ้ามันดีเซลหลักของประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ปาล์มนำ้ามัน

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท 
เชลล์แห่งประเทศไทย จำากัด กล่าว “ในฐานะผู้นำาใน
ธรุกจิพลังงานและนำ้ามนัระดบัโลก เชลล์ได้สนบัสนนุ
นโยบายรัฐโดยการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเสริม
สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการดูแล
สิง่แวดล้อมและสนบัสนนุเกษตรกรปาล์มนำา้มนัอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยการเพิ่ม
สัดส่วนการใช้ Bio component ทั้งเรื่องไบโอดีเซล 
และเอทานอล ซึ่งเหมาะสมกับประเทศไทยที่มี
ศกัยภาพในการผลติ Bio Fuel เพือ่สร้างความเป็นอยู่
ที่ดีแก่เกษตรกร 

โดยนำา้มนัไบโอดเีซลทีเ่ชลล์จำาหน่ายนัน้มาจากนำา้มนั
ปาล์มท่ีได้มาตรฐานการรับรองการผลิตนำ้ามันปาล์ม
อย่างยัง่ยนื (RSPO) ซึง่ช่วยดแูลทัง้ด้านเศรษฐกจิและ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น สำาหรับการเปิดตัวนำ้ามันเชลล์ 
ฟิวเซฟ ดีเซล บี10 สูตรใหม่ ในวันนี้เป็นอีกหนึ่งความ
มุ่งมั่นของเชลล์ในการขับเคลื่อนการเดินหน้าสู่การ
เปลีย่นผ่านพลงังานทีย่ัง่ยนื โดยเชลล์ยงัได้ร่วมมอืกบั
พันธมิตรค่ายรถยนต์ จัดทำารายชื่อรถที่รองรับนำ้ามัน
ดีเซล บี 10 และนำามาให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในสถานี
บริการนำ้ามัน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจเช่น เคอรี่ 
เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) และฟาร์มเฮ้าส์ ในการใช้
นำา้มนัเชลล์ ฟิวเซล ดเีซล บ1ี0 ในรถกระบะทีใ่ช้ในการ
ดำาเนินธุรกิจด้วย”

นางสาวอรอุทัย ณ เชียงใหม่ กรรมการบริหาร ธุรกิจ
การตลาดค้าปลกี บรษิทั เชลล์แห่งประเทศไทย จำากดั 

กล่าวเพ่ิมเติมว่า “ เชลล์สำารวจความต้องการของบริโภคอยู่เสมอทำาให้มี
ความเข้าใจผูบ้รโิภคเป็นอย่างด ีจงึพฒันาผลติภณัฑ์คณุภาพด้วยนวตักรรม
ที่ลำ้าสมัย การได้รับรางวัลจากการโหวตของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของ
เชลล์ จาก Thailand Automotive Quality Award (TAQA) ทั้ง รางวัลธุรกิจ
ยานยนต์ยอดนิยม ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ ประเภทนำ้ามันเชื้อ
เพลิงเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และประเภทนำ้ามันหล่อลื่น เป็นปีที่ 6 ติดต่อกันนั้น 
แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพนำ้ามันของเชลล์ 
สำาหรับ นำ้ามันเชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล บี10 สูตรใหม่นี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความ
โดดเด่นหลายประการไม่ว่าจะเป็น ให้สมรรถนะทีด่ด้ีวยเทคโนโลยไีดนาเฟล็
กซ์ ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยคุณสมบัติ Dirt Busting ช่วยป้องกันคราบตะกรัน
สะสมทีห่วัฉดี ทำาให้เครือ่งยนต์ทำางานได้เตม็ประสทิธภิาพ เผาไหม้สมบรูณ์ 
ช่วยลดเขม่าไอเสีย รวมถึงราคาที่ถูกกว่า เชลล์ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา
ผลติภณัฑ์คณุภาพควบคูไ่ปกบัการยกระดบัให้สถานบีรกิารนำา้มนัเชลล์เป็น 
‘สถานเีตมิสขุ’ อย่างครบวงจร เพือ่มอบประสบการณ์การใช้บรกิารทีด่เียีย่ม
แก่ผู้บริโภคตามเจตนารมณ์ เชลล์เติมสุขให้ทุกชีวิต หรือ Make Life’s 
Journeys Better”

นำา้มนัดเีซล B10 เมือ่ใช้แล้วจะกระทบเครือ่งยนต์หรอืไม่ รถรุน่ไหน ยีห้่อไหน 
ปีไหน ที่สามารถใช้ได้บ้าง?

การใช้นำ้ามันดีเซล B10 กับเครื่องยนต์ที่สามารถรองรับการใช้งานจะไม่มี
ผลกระทบกับเครื่องยนต์ เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์ให้การรับรองการใช้งานไว้
เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่มีความสนใจจะใช้นำ้ามันดีเซล B 10 สามารถตรวจ
สอบรุ่นรถ ได้จากประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่อง กำาหนดลักษณะและ
คุณภาพของนำ้ามันดีเซล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 หรือที่เว็บไซต์กรมธุรกิจ
พลังงาน

สำาหรับผู้บริโภคที่ไม่ทราบข้อมูล รุ่นรถ และต้องการหาข้อมูลว่ารถที่ใช้อยู่
สามารถใช้นำ้ามันดีเซล B10 ได้หรือไม่ สามารถตรวจสอบรุ่นรถได้ที่เว็บไซด์ 
กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th หรือติดต่อสอบถามโดยตรงที่ศูนย์
บริการหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อ
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วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำากัด 
(มหาชน) ทำาพิธีส่งมอบสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร พื้นที่ 400 ไร่ แก่กรมป่าไม้ เพื่อดูแลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติของประชาชน และร่วมฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวบริเวณคุ้งบางกะ
เจา้อยา่งยัง่ยนื ในงาน “1 ป ีแหง่การขบัเคลือ่นและกา้วตอ่ไปของการ
สานพลงั โครงการ OUR Khung BangKachao” โดยมดีร.สเุมธ ตนัติ
เวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานโครงการฯ และนางศิวพร 
ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธี

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
ทำาพิธีส่งมอบสวนเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พื้นที่ 400 ไร่ แก่กรมป่าไม้

OUR 
Khung 
BangKachao
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“OUR Khung BangKachao” เปน็โครงการพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวควบคู่
กบัเศรษฐกจิเตบิโต ในพืน้ทีคุ่ง้บางกะเจา้ อำาเภอพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปราการ อันประกอบไปด้วย 6 ตำาบล 

มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต วิถีชุมชน และส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการสาน
ตอ่พระราชดำารขิองพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีระยะเวลาดำาเนินงาน 5 ปี 
(2561-2566) เน้นการดำาเนินงานด้วยการสานพลังบูรณาการความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ภายใต้การมีส่วน
ร่วมและคำานึงถึงความต้องการของชุมชนเป็นพื้นฐาน 

การส่งมอบผืนป่ากว่า 400 ไร่ ครั้งนี้ว่า ปตท. มีการดำาเนินงานโดย
ใหค้วามสำาคญักบัการดำาเนนิงานตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนื
ภายใต้หลัก 3P คือ การทำาธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม 
(People) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) 
และเปน็ฐานความมัน่คงแกภ่าคเศรษฐกจิและสงัคมเตบิโตอยา่งแขง็
แรงและยัง่ยนื (Prosperity) ซึง่ตรงกบัจดุมุง่หมายของโครงการ OUR 
Khung BangKachao ทีต่อ้งการพฒันาและฟืน้ฟพูืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณ
คุ้งบางกะเจ้าให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ตามพ
ระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงปตท.ยังมีประสบการณ์
การปลูกและดูแลรักษาผืนป่ากว่าหนึ่งล้านไร่ ใน 50 จังหวัด ตั้งแต่
ปี 2537 จึงอาสาเป็นคณะทำางานหลักในมิติของการบริหารจัดการ
พื้นที่สีเขียว ณ คุ้งบางกะเจ้า เพื่อให้กลับมาเป็นปอดที่สมบูรณ์ของ
กรุงเทพฯ เหมือนเช่นเคย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กล่าว

ปตท. ได้เริ่มดำาเนินการปลูกป่าพื้นที่ 400 ไร่นี้ ตั้งแต่ปี 2559 และ
แล้วเสร็จในปี 2562 โดยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทำาภารกิจร่วม
กับกรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุมชนโดยรอบ ภาย
ใต้ยุทธศาสตร์การดำาเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ทำาการคัดเลือก
พันธุ์พืชและปลูกต้นไม้ในพื้นที่ราชพัสดุ จัดทำาห้องนิทรรศการแบบ

ซิมูลเตอร์ที่ทันสมัย ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา และระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมถึงศึกษา วิจัย แนวทางการป้องกันการ
กัดเซาะชายฝ่ัง ตลอดจนฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนริมแม่น้ำาเจ้าพระยา 
ซึ่งปัจจุบันปตท.พร้อมแล้วที่จะส่งผืนป่าคืนแก่ประชาชนในพื้นที่คุ้ง
บางกะเจ้า โดยทำาการส่งมอบให้แก่กรมป่าไม้ดูแลต่อ เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็น
จุดเด่นในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าอย่างยั่งยืนต่อไป

นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำากับ
ดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะทำางานด้าน
การพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า พื้นที่
บางกะเจ้า เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นปอดของเมืองกรุง เพราะแต่
เดิมมีพื้นที่สีเขียวมากถึง 10,000 ไร่ แต่เมื่อเวลาผ่านไป เศรษฐกิจ
และสังคมมีการเติบโตขึ้น ทำาให้พ้ืนที่เหล่านั้นลดลงกว่าครึ่ง และ
เกดิปญัหามลพษิขึน้ ปตท.จงึอยากทีจ่ะเขา้มาดแูลพืน้ทีต่รงนี ้โดยมี
เปา้หมายสำาคญัคอืคนืพืน้ทีส่เีขยีวใหก้ลบัไปเปน็เหมอืนเดมิ ภายใน 
5 ปี (2561-2566)

ในปแีรกคณะทำางานฯไดท้ำาการปลกูปา่ไปแลว้ 107 แปลง 400 ไร ่พบ
อตัราการรอดตายสงูถงึ 85% บนพืน้ทีร่าชพสัดทุีก่รมปา่ไมด้แูลอยู ่ซึง่
ตน้ไมเ้หลา่นีใ้น 15 ป ีจะสามารถดกัจบัฝุน่และมลพษิทางอากาศได้
วา่ 19,000 กโิลกรมั/ป ีดดูซบัคารบ์อนไดออกไซดไ์ดก้วา่ 23,000 ตนั
คาร์บอน/ปี และปล่อยออกซิเจนเพียงพอต่อความต้องการมนุษย์ได้ 
27,000 คน/ปี โดยตลอดช่วงการปลูกต้นไม้ ได้มีการจ้างงาน สร้าง
รายได้ให้ชุมชนได้กว่า 2.2 ล้านบาท

“ภารกิจนี้เรียกได้ว่าเป็นความท้าทายครั้งสำาคัญ เพราะต้องเพิ่ม
พ้ืนที่สีเขียวในปริมาณที่เยอะพอสมควร และส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ี
ส่วนบุคคลของประชาชนในพื้นที่ แต่ที่ผ่านมาปตท.ได้รับความร่วม
มือจากองค์กรภาคีภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนเป็นอย่างดี โดย
แตล่ะองคก์รตา่งดำาเนนิงานดว้ยการทำาตามความเชีย่วชาญของตน 
จงึทำาใหส้วนเฉลมิพระเกยีรตฯิ 80 พรรษา พืน้ที ่400 ไรน่ีส้ำาเรจ็ลลุว่ง
ไปได้ด้วยดี” นางสาวดวงพรกล่าว
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MAN ประเทศไทย / เดนิหน�้ในตล�ดประเทศไทยอย�่งตอ่เนือ่ง ลงน�ม
แต่งตั้งตัวแทนจำ�หน่�ยรถบัสอย่�งเป็นท�งก�รเพิ่มเติม 

บริษัท ท็อปเบสท์ จำ�กัด (Topbest) ได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
จำ�หน่�ยรถบัสอย่�งเป็นท�งก�รสำ�หรับ MAN ในประเทศไทยโดยมีผล
ตั้งแต่เดือนธันว�คม 2562

บริษัท ท็อปเบสท์ จำ�กัด (Topbest) มีประสบก�รณ์ม�กกว่� 30 ปี
ในธุรกิจ Body Builder และก�รจัดจำ�หน่�ยชิ้นส่วนอะไหล่ย�นยนต์

พิธีลงน�มในสัญญ� โดยน�ยสม�น เตชะอิทธิพร (President) ตัวแทน
จ�ก Topbest และตัวแทนจ�ก MAN โดย Mr. Thilo Halter (Head 
of Area Asia Pacific)

MAN รู้สึกยินดี และพร้อมที่จะก้�วไปข้�งหน้� ทำ�ง�นร่วมกับบริษัท 
ท็อปเบสท์ (Topbest) ที่จะให้บริก�รคุณภ�พกับลูกค้�ในประเทศไทย

MAN (แมน) ประเทศไทย 
เดินหน้าตลาดประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง
ลงนามแต่งตั้งตัวแทนจำาหน่ายรถบัส
อย่างเป็นทางการเพิ่มเติม

บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด หรือ
ดีซีวีที จัดประชุมตัวแทนจำ�หน่�ยภ�ยใต้แนวคิด ‘ 2020 Moving 
Forward Together’ หรือ ก้�วไปข้�งหน้�พร้อมกัน 2563′ ระหว่�ง
วันที่ 9-10 มกร�คมที่ผ่�นม� โดยมี 14 ผู้จำ�หน่�ยรถเพื่อก�รพ�ณิชย์
ยี่ห้อฟูโซ่และเมอร์เซเดส-เบนซ์ในประเทศไทยเข้�ร่วม

หัวข้อในก�รพูดคุยมุ่งเน้นในเรื่องก�รทำ�กำ�ไรของผู้จำ�หน่�ย ก�ร
ทำ�ง�นเป็นทีม ก�รพัฒน�เครือข่�ย และก�รบริก�รที่เป็นเลิศ ด้วย
ก�รสนับสนุนอย่�งต่อเนื่องของดีซีวีที ในเรื่องกลยุทธ์ในก�รทำ�ตล�ด 

DCVT ‘2020 Moving Forward 
Together’ Dealer Convention In-
spires Teamwork

และให้เครื่องมือที่เหม�ะสมกับผู้จำ�หน่�ยเพื่อแข่งขันในตล�ดรถเพื่อ
ก�รพ�ณิชย์ในประเทศไทย ภ�ยในง�นได้เปิดโอก�สให้คุณสเตฟ�โน 
จิออร์ด�นิ ได้ตอบคำ�ถ�มจ�กผู้จำ�หน่�ย หลังจ�กที่ได้เข้�รับตำ�แหน่ง
ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รของบริษัทฯ เมื่อไม่น�นม�นี้

คุณจิออร์ด�นิ กล่�วกับผู้ร่วมง�นว่� ดีซีวีทีและกลุ่มตัวแทนจำ�หน่�ย
จะทำ�ง�นร่วมกันใกล้ชิดเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน โดยดีซีวีทีให้
คว�มสำ�คัญกับก�รรับฟังและเรียนรู้จ�กตัวแทนจำ�หน่�ยของเร� เพื่อ
นำ�ข้อมูลไปว�งแผนกลยุทธ์ในอน�คต ซึ่งจะช่วยสร้�งระบบที่ยั่งยืน
และสร้�งผลกำ�ไรให้แก่ทั้งบริษัทและตัวแทนจำ�หน่�ยทั้งหมด

“ดีซีวีทีมุ่งมั่นและจะยังคงให้บริก�รตล�ดรถยนต์เพื่อก�รพ�ณิชย์ ด้วย
สองแบรนด์ของเร�ภ�ยใต้ก�รบริห�รของเดมเลอร์ ผลิตภัณฑ์ฟูโซ่ 
(Fuso) มอบคว�มน่�เชื่อถือและคว�มทนท�นที่ได้รับก�รพิสูจน์แล้วว่� 
ส�ม�รถบรรทุกนำ้�หนักที่ม�กและระยะเวล�ทำ�ง�นที่ย�วน�นให้แก่
ลูกค้�ของเร� รถเพื่อก�รพ�ณิชย์จ�กเมอร์เซเดส-เบนซ์ให้ผลกำ�ไร
สูงสุด คว�มปลอดภัยที่เหนือระดับ พร้อมคว�มสะดวกสบ�ยและ
เทคโนโลยีที่ลำ้�สมัย”

ทั้งนี้ น�ยจิออร์ด�นิ และทีมผู้บริห�รมีก�รว�งแผนที่จะขับเคลื่อนก�ร
ทำ�ง�นต่อไป ภ�ยใต้โครงก�ร ‘DCVT on the Road’ ด้วยก�รเดิน
ท�งไปเยี่ยมผู้จำ�หน่�ยทั่วประเทศ โดยเริ่มที่ภ�คใต้เป็นที่แรก
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เมื่อวันเส�ร์ที่ 7 มีน�คม 2563 ณ โรงแรม ศุภ�ลัยป่�สัก รีสอร์ท 

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี น�ยจิรุตม์ วิศ�ลจิตร อธิบดีกรมก�ร

ขนส่งท�งบก ได้ให้เกียรติเป็นประธ�นง�นประชุมใหญ่ส�มัญ

ประจำ�ปี 2562 สม�คมผู้ประกอบก�รรถเครน โดยมีประธ�น

ร่วม พล.ต.ต.อำ�พล บัวรับพร ผบช.ตำ�รวจภูธร ภ�ค 1 และ น�ย

ช�ติช�ย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ฝ่�ยบำ�รุงท�งตัวแทนของ อธิบดี

กรมท�งหลวง ในก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปีของสม�คมผู้

ประกอบก�รรถเครน

โดยในง�น น�ยสุทธิชัย ปิยรัตนวรสกุล น�ยกสม�คมผู้ประกอบ

ก�รรถเครน PCA ได้สร้�งที่พักสำ�หรับตำ�รวจท�งหลวง และได้ทำ�

พิธีส่งมอบให้กับกองบังคับก�รตำ�รวจท�งหลวง มูลค่� 570,000 

บ�ท ในง�นประชุมฯ โดย พล.ต.ต. ชัช สุขแก้วณรงค์ ผู้บังคับก�ร

ตำ�รวจท�งหลวง เป็นผู้รับมอบ โดยมี พล.ต.ต.สมช�ย เก�สำ�ร�ญ 

รองผบช.ตำ�รวจสอบสวนกล�ง และ พ.ต.อ.สุขสวัสดิ์ ดูสิทธิผล 

ผกก.1 ตำ�รวจท�งหลวง เป็นสักขีพย�ย�น 

ในง�นมีกิจกรรมที่น่�สนใจหล�กหล�ย ทั้งก�รให้คว�มรู้ใหม่ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับก�รประกอบธุรกิจ กฏหม�ยภ�คขนส่ง กับสม�ชิก มี

นิทรรศก�ร ง�นแสดงสินค้�และนวัตกรรมย�นยนต์เพื่อผู้ประกอบ

ก�รเครน เปิดโอก�สให้บรรด�สม�ชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนคว�ม

คิดเห็นต่อยอดธุรกิจ

งานประชุมใหญ่สามัญ
ประจำาปี 2562 
สมาคมผู้ประกอบการรถเครน 

“เร�ภมูใิจในก�รลงทนุทีค่�ดก�รณไ์ว ้เป�้หม�ยของเร�คอืก�รเปน็หุน้สว่นท�งธรุกจิทีด่ทีีส่ดุของลกูค้�ของเร�ดว้ยก�รทำ�ใหพ้วกเข�
แข่งขันได้ม�กขึ้น และช่วยให้พวกเข�ดึงดูดนักขับที่ดีที่สุดในตล�ดที่ย�กลำ�บ�กยิ่งขึ้น” โรเจอร์ อัลล์ประธ�นของ Volvo Trucks 
กล่�ว รถบรรทุกหนักรุ่นใหม่สี่รุ่นที่เปิดตัวสู่ตล�ดประกอบด้วย Volvo FH, FH16, FM และ FMX 

วอลโว่กล่�วว่� คว�มต้องก�รขนส่งที่เพ่ิมขึ้น ค�ดว่�จะส่งผลต่อคว�มพร้อมของผู้ขับขี่ที่มีทักษะทั่วโลก นั่นคือก�รข�ดคน
ขับ ยกตัวอย่�งเช่นในยุโรป ก�รประม�ณก�รแสดงให้เห็นว่�ประม�ณ 20 เปอร์เซ็นต์ของง�นขับรถทั้งหมดนั้นว่�งลง เพื่อช่วยให้
ลูกค้�รับสมัครและรักษ�คนขับรถที่ดีที่สุดไว้ได้ Volvo Trucks ได้ให้คว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งกับก�รพัฒน�รถบรรทุกใหม่เพื่อให้คน

ขับรถมีคว�มปลอดภัยยิ่งขึ้น มีประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นม�กขึ้น และให้รถเป็นเครื่องมือในก�รทำ�ง�นที่น่�ดึงดูดใจ สำ�หรับผู้ขับขี่
ที่มีคุณสมบัติเหม�ะสม

“รถบรรทุกใหม่ของเร�จะช่วยให้ผู้ขับขี่ทำ�ง�นได้อย่�งปลอดภัยและมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น ช่วยให้ลูกค้�ของเร�มีข้อเสนอที่
แข็งแกร่ง ในก�รแข่งขันเพื่อดึงดูดคนขับรถที่มีประสิทธิภ�พที่สุด” Roger Alm President Volvo Trucks กล่�ว

ร�ยละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.volvotrucks.com

Volvo Trucks เปิดตัวรถบรรทุกใหม่สี่รุ่น โดยมุ่งเน้นที่สภาพแวดล้อมการขับขี่ ความปลอดภัยและผลผลิต 
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ประเทศไทย - ผู้ผลิตเหล็กทั่วโลก 
SSAB มคีวามยนิดทีีจ่ะประกาศวา่ บรษิทั
ผู้ผลิตรถบรรทุกและรถดั๊มพ์ Steelmer 
Company Ltd. ได้ผ่านการรับรองการ
เป็นสมาชิกในโปรแกรม Hardox® In My 
Body Steelmer ออกแบบ ผลิต, ประกอบ
ชิ้นส่วนรถดั๊มพ์, ตัวถังดัมพ์, hook lift 
containers, vacuum taanks และ waste 
compactors

Steelmer มีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน
จังหวัดระยอง ดำาเนินธุรกิจมากว่า 20 
ปี  เป็นหนึ่ งในผู้ผลิต ช้ันนำาในตลาด
ประเทศไทย บริษัทมีกำาลังผลิตประมาณ 
250 หน่วยในแต่ละปี ผลิตชิ้นส่วนสำาหรับ
อุปกรณ์เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ รวมทั้ง
ผลิตชิ้นส่วนให้กับวอลโว่, นิสสัน และ
แมน จำาหน่ายชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ทั้งตลาด
ในประเทศและต่างประเทศ

Steelmer ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
9001 มีระบบควบคุมคุณภาพเต็มรูป
แบบ เพือ่ใหแ้นใ่จวา่เปน็ไปตามมาตรฐาน
คณุภาพสงูสดุ กอ่นทีจ่ะปลอ่ยออกสูต่ลาด
และส่งมอบให้กับลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่น
อย่างต่อเนื่องในด้านคุณภาพ Steelmer 
ได้ใช้รถลากจูง และภาชนะบรรจุ เพ่ือ
พัฒนาต่อยอดสู่การได้รับการรับรองว่า
เป็น Hardox® In My Body

ผลิตภัณฑ์ Hardox ที่ผ่านการรับรองจาก 
In My Body เป็นสัญลักษณ์ของคุณภาพ
และความไว้วางใจ โปรแกรมดังกล่าวถูก
จำากัดให้เฉพาะบริษัท ที่มีผลงานเป็นเลิศ
ในด ้านการผลิต ซึ่ งแสดงให ้ เห็นว ่า
กระบวนการผลิตคุณภาพการเชื่อมและ
การออกแบบของพวกเขาเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำาหนดไว้ของ SSAB โลโก้
แต่ละอันมาพร้อมกับ ID ที่ไม่ซำ้ากัน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ระบุที่มา

และวสัดทุีใ่ช้ ลกูค้าจะสามารถทราบได้ว่า
ผลิตภัณฑ์นี้ทำาจากแผ่นสวม Hardox® 
ของแท้ไม่ใช่จากการเลยีนแบบทีค่ณุภาพ
ด้อยกว่า นอกจากนี้ทิปเปอร์และภาชนะ
บรรจุทั้งหมดที่มีโลโก้นี้เป็นหลักฐานว่า
อุปกรณ์มีความต้านทานการสึกหรอและ
ความต้านทานแรงกระแทกที่ไม่มีใคร
เทียบได้

ประโยชน์ของ Hardox ในอุปกรณ์โดย 
Steelmer 
ตลอดระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน การผสมผสานระหว่างความแข็ง
และความเหนยีวเปน็สิง่ทีท่ำาให ้Hardox® 
โดดเด่นในตลาด Steelmer ได้ใช้เหล็ก 
Hardox® ในรถดั๊ม รถบรรทุกและอุปก
รณ์อื่นๆ รวมถึงท่อโรงงานปูนซีเมนต์ที่ใช้ 
Hardox® 500 ปจัจบุนับรษิทั กำาลงัทำางาน
เก่ียวกับการผลิตถังขยะมูลฝอยที่ทำาจาก 
Hardox® 450 

Steelmer ผู้ผลิตรถบรรทุกรายแรกของไทย
ที่มีมาตรฐานพร้อมสำาหรับ Hardox® 

ในโปรแกรม My Body





งานขนส�งวัตถุอันตรายไม�ใช�เร�่องง�าย ต�องขนส�งให�ทันเวลา และไม�มีที่ว�างสำหรับคำว�าผิดพลาด
การขนส�งสินค�าอันตรายตามมาตรฐานความปลอดภัย ADR ต�องใช�ประสบการณ�และทักษะสูง 
รถที่ออกแบบมาให�มีความปลอดภัยสูงสุด เพ�่องานขนส�งสินค�าอันตรายโดยเฉพาะ 
จ�งเป�นคำตอบสำหรับคุณ…เพราะธุรกิจคุณ สำคัญที่สุด
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