
100.-

Scania
P410

Day Cab

issue 35/ Q2/ 2022

THAILANDwww.asiantrucker.com
นิตยสารเอเซียน ทรัคเคอร์ (ประเทศไทย)





purifying our planet

Hengst Asia Pacific 
25 Bukit Batok Crescent 
#10-10 Elitist Singapore 658066
T  +65 6818 2880
E  info@hengst.de
 HengstAPAC

after market

The SMART Alternative.
OE quality and service  
excellence.



The Drivers

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

YOUR GUIDE TO 
ALL THINGS TRUCKS

PDF versions
are available for

download at
www.asiantrucker.com

EDITORAIL

บรรณาธิการ ทรงยศ กมลทวิกุล

พิสูจน์อักษร พรพรหม บุญถนอม

ผลิตโดย  ออน อาร์ต ครีเอชั่น

ADVERTISING

THAILAND

ชื่นกมล ศรีสมโภชน์

08 1916 5161

salathai@asiantrucker.com

MALAYSIA

Nicole Fong

Nicole@asiantrucker.com

SINGAPORE

Floyd Cowan

Floyd@asiantrucker.com

CIRCULATION, CONTRIBUTION and SUBCRIPTION

songyot@asiantrucker.com

WEBSITE and E-NEWSLETER

www.asiantrucker.com

Published By

On Art Creation Co., Ltd.

34 Soi Lardprao Wanghin 4, Lardprao Wanghin Rd., 

Lardprao, Bangkok 10230

081 916 5161

www.onartgroup.com

ห้ามเผยแพร่หรือพิมพ์ซ�้าทั้งข้อเขียนและรูปภาพทุกชิ้นใน

นิตยสารนี้ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



South East Asia Partner
Opportunities now available

Rest Cool & Easy with Webasto
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battery cut-off ensures engine re-start.
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Conditioning
High Performance 2kW
cooling, very low noise, low
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roof mounted Air Conditioning.

Air Filtration Systems
Remove 99.995% of airborne
infections including Covid-19
HEPA-14 Medical grade air
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automatic filter monitoring and
easy, contamination free, filter
exchange.
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secure and long-term investment into
a green mobility.

Webasto's Integrated thermal
management system for electric
vehicles, provides complete system
competence integrating new
technologies and components to
guarantee consistent and optimum
temperatures for passengers,
batteries, powertrain and power
electronics. 

Cool Top RTE 23 - Parking Cooler
High performance,
2.3kW, lightweight, low
profile, roof mounted
24v electric parking
cooler.  Cooling without 
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Editor’s Note

กรกฏาคมเป็นต้นไป มาตรการเก่ียวกับโควิดที่เข้ม
งวดจะปลดออกเกือบท้ังหมด นักเดินทาง นักท่อง
เที่ยวสามารถเข้าประเทศไทยได้โดยปกติ 

ซึง่หลายฝา่ยคาดการณ์กันว่า เศรษฐกิจในภาพรวม
ของประเทศจะค่อยๆ ทยอยฟ้ืนตวักลบัมาอย่างช้าๆ

แต่ถึงกระน้ัน เศรษฐกิจโลกก็ยังเผชิญหน้ากับ
ปัญหาใหญ่อยู่ แน่นอนประเทศไทยย่อมต้องได้รับ
ผลกระทบด้วยอย่างยากจะหลีกเลี่ยง ทั้งเรื่องของ
สงครามยูเครนกับรัสเซีย ราคาน�้ามัน เงินเฟ้อ

ฉบับนี้ Asian Trucker มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหาร
จากบริษัท พงษ์ระวี จ�ากัด หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการ
ขนสง่วัตถุอนัตราย ลงใต้ไปคยุกับดลีเลอรยู์ด ีทรคัส ์
รวมไปถึงผู้ประกอบการขนส่งที่ภาคใต้ รวมทั้งการ
ได้สนทนากับประธานสหกรณ์ผู้ประกอบการขนส่ง
ภาคอิสาน รูปแบบการด�าเนินการที่เอื้อประโยชน์
กับภาคขนส่งอย่างแท้จริงโดยเฉพาะกับผู้ประกอบ
การรายเล็กๆ 
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พงษ์ระวี 

PONGRAWEE

จากปี 2532 จนถึงปัจจุบัน บริษัทพงษ์
ระวีโลดแล่นอยู่ในแวดวงขนส่งวัตถุ
อันตรายมาเป็นเวลาสามกว่าปีแล้ว 
เติบโต พัฒนามาตลอดการเดินทาง 
ปัจจุบันบริษัทพงษ์ระวีอยู่ในแถวหน้า
ของผู้ให้บริการขนส่งวัตถุอันตราย โดย
เฉพาะในสายงานว่ิงขนส่งน้�ามันกับ
บริษัทน้�ามันช้ันน�าของโลกอย่าง Shell 
และ Esso ซึ่งมีมาตรฐานในการคัด
เลือกผู้ร่วมด�าเนินการสูง พงษ์ระวีได้รับ
การยอมรับในมาตรฐานและได้รับการ
เลอืกใชบ้รกิารมาอย่างยาวนานตอ่เนือ่ง
จนกระทั่งปัจจุบัน

เมื่อได้มีโอกาสสนทนากับสองผู้บริหาร
จากพงษ์ระวี คือคุณสุรศักดิ์ บุญรอด 
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  และ
คุณสมพรชัย โสภาธรรม (ประธานเจ้า
หน้าท่ีปฎิบัติการ) ท�าให้เราได้เข้าใจ
ว่าเหตุใดพงษ์ระวีจึงสามารถเติบโตใน
สายธุรกิจการขนส่งวัตถุอันตรายมาอยู่
ในแถวหน้าได้อย่างยั่งยืน

PONGRAWEE
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พงษ์ระวีได้เติมรถหัวลากใหม่เข้าสู่ฟลีทจำานวนยี่สิบกว่าคัน เป็น
รถสแกนเนียหัวลาก P410 6x2 ช่วงล่างถุงลม หัวเก๋งแบบ 
Day Cap นอกจากอุปกรณ์อำานวยความสะดวก อุปกรณ์เรื่อง 
Safety ที่ติดตั้งมากับรถในแบบ Full option ADR เต็มระบบ ยัง
เติมเสริมเข้าไปอีก อาทิ เรื่องกล้อง อุปกรณ์ตรวจจับป้องกันการ
หลับในของคนขับ
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ทกุวันนีก้ารแข่งขันในธุรกจิขนส่งสงูแทบจะทกุหมวดหมู่
ของการขนส่ง การขนส่งวัตถุอันตรายโดยเฉพาะน�้ามัน
นอกจากต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันแล้ว ยังอยู่ในช่วง
รอยต่อท่ีส�าคัญของการเปลี่ยนผ่านพลังงานของโลก ที่
เริม่หนัเหความสนใจไปยังพลงังานทางเลอืก อนัเนือ่งมา
จากปัจจัยหลักส�าคัญ อาทิ สิ่งแวดล้อม ราคาพลังงาน
น�้ามันท่ีปรับตัวสูงข้ึน คุณสมพรชัยกล่าวว่า ธุรกิจขนส่ง
น�้ามัน เราต้องยอมรับความจริงว่าอยู่ในช่วง Sun Set

แต่ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจการขนส่งน�า้มนัจะไปต่อไม่
ได้ มันเลยยุครุ ่งเรืองมาแล้ว แต่ในท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงน้ีคุณสมพรชัยมองว่าท�าให้เกิดโอกาส
มากมาย ขึน้อยู่กับว่าใครจะมองเห็น และมศัีกยภาพท่ีจะ
ท�าได้หรือไม่ พงษ์ระวี ยังมองเห็นโอกาส ท่ีส�าคัญยัง
พัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและ
เติบโตต่อไปในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
ปัจจุบันที่มาจากทั่วทุกทิศทาง

ธุรกิจขนส่งนำ้ามัน อยู่ในช่วง 
Sun Set แต่ไม่ได้หมายความว่า
ธุรกิจการขนส่งนำ้ามันจะไปต่อ
ไม่ได้ มันเลยยุครุ่งเรืองมาแล้ว 

แต่ในท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงนี้คุณสมพรชัย

มองว่าทำาให้เกิดโอกาสมากมาย 
ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมองเห็น และ
มีศักยภาพที่จะทำาได้หรือไม่ 

พงษ์ระวี ยังมองเห็นโอกาส ที่
สำาคัญยังพัฒนาองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันและ
เติบโตต่อไปในท่ามกลางความ

เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
ที่มาจากทั่วทุกทิศทาง

คุณสุรศักดิ์ บุญรอด 
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

คุณสมพรชัย โสภาธรรม 
(ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ)



ระบบช่วงล่างแบบถุงลม

ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน

ระบบเบรกฉุกเฉินอัติโนมัติ
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พงษ์ระวีไม่เคยมองว่า 
ข้อกำาหนดต่างๆ ที่ลูกค้า
ตั้งไว้เป็นความยุ่งยาก

ในการทำางาน แต่เป็นส่ิง
ที่ทำาให้องค์กรได้เรยีนรู ้
รวมทั้งพัฒนาตนเองไป

ในตัว 
คุณสมพรชัย
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ตลาดรับรู้เป็นอย่างดีว่าพงษ์ระวีมีความ
เชี่ยวชาญ ด ้วยระบบ ด ้วยทีมงาน 
ประสบการณ์ แต่ส�าหรับงานขนส่งประ
เภทอื่นๆ รวมทั้ งงานในเรื่องอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการขนส่งพงษ์ระวีเปิดกว้าง
หมด เรามคีวามพร้อมทีจ่ะเข้าไปศกึษา รบั
รู้ เพื่อลงมือท�า” คุณสุรศักดิ์กล่าว

ปัจจุบันงานขนส่งของพงษ์ระวี หลักคือ
การขนส่งน�้ามัน ขนส่งวัตถุระเบิด และ
ขนส่งรถยนต์ ซึ่งเป็นสัดส่วนไม่มาก ใน
อนาคตพงษ์ระวีมองถึงการขยายสัดส่วน
การขนส่งประเภทอื่นท่ีไม่ใช่วัตถุอันตราย
ให้เพิ่มมากขึ้น

องค์กรที่มีชีวิตชีวา
ทีมงานจะพัฒนาขีดสามารถได้ จ�าเป็นที่
จะต้องมกิีจกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเน่ืองให้ได้
ท�างาน อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือการพัฒนา
ตนเอง เมื่อได้ยนิคุณสมพรชัย กล่าวค�าว่า 
องค์กรที่มีชีวิตชีวา อดไม่ได้ท่ีจะต้องให้
คุณสมพรชัยอธิบายให้ฟัง 

“การสรา้งสรรคใ์ห้ทรัพยาบคุคลของบรษิทั
ตื่นตัวอยู่เสมอเป็นเรื่องจ�าเป็น ท�าให้ทุก
คน Active อยู่เสมอส�าคัญ ทีมงานของ
พงษ์ระวี ไม่ใช่เพ่ิงเริ่มสร้างกันในวันน้ี 
หากท�ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในยุคเริ่ม
ต้นของบริษัท ทุกแผนกต้องท�างานอย่าง
มีความสุข สนุกกับงานที่ได้ท�า คิดถึงส่วน
รวมเปน็ส�าคญั นีค่อืสิง่ทีอ่ยู่ในดเีอน็เอของ
ทีมงานพงษ์ระวี”

คนขับรถคือทรัพยากรที่สำาคัญ
แนวความคิดในการบริหารจัดการของ
พงษร์ะวี ท่ีกลา่วสัน้ๆ ให้เขา้ใจไดง้า่ยๆ คอื 
ธุรกิจไปได้ ลูกค้าไปได้ และคนขับไปได้ 

ส�าหรับคนขับรถนั้นทุกคนต้องได้รับการ
ดูแลอย่างดี นั่นคือค่าตอบแทนเหมาะ
สมให้สามารถด�ารงชีวิตได้ โดยหลักการ
ของพงษ์ระวี คนขับไม่ติดรถ หมุนเวียน
ใช้งานรถ ตามรูปแบบ เส้นทางการขนส่ง 
ยกเว้นบางสัญญาจ้างหรือบางโปรเจคท่ี

ย้อนกลับไปในยุคเริ่มต้นของพงษ์ระวี 
ความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญคือหลังจากที่
บริษัทรับงานโดยเข้าไปว่ิงงานต่อจาก
บรษิทัท่ีรบังานมาโดยตรงจากบรษิทัน�า้มนั 
สูก่ารเป็นผูร้บัสญัญาว่ิงงานเองท่ี Esso ซึง่
เกิดจากการเห็นการท�างานท่ีมีคุณภาพ
และประสทิธิภาพของพงษ์ระวี การได้ร่วม
งานกับ Esso ท�าให้ได้เหน็และเรยีนรูร้ะบบ
การท�างานที่เป็นมาตรฐานแบบอเมริกัน 

คุณสมพรชัยกล่าวว่า พงษ์ระวีไม่เคยมอง
ว่า ขอ้ก�าหนดตา่งๆ ทีล่กูคา้ตัง้ไว้เปน็ความ
ยุ่งยากในการท�างาน แต่เป็นสิ่งท่ีท�าให้
องค์กรได้เรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาตนเองไป
ในตัว 

จาก Esso สู่ Shell พงษ์ระวีมีโอกาสได้
ท�างานร่วมกับ Shell ในห้วงเวลาที่ Shell 
มีการปรับเปลี่ยนส�าคัญที่ต้องการจะ
พัฒนาผู้รับเหมาท่ีด�าเนินการขนส่งให้ 
Shell พัฒนาไปสู่ผู้รับเหมามืออาชีพ ตาม
มาตรฐานของ Shell ท่ีใช้เป็น Standrad 
ทั่วโลก ในขณะนั้น Shell ได้แนะน�าระบบ
บริหารแบบ International ให้กับพงษ์ระวี 
ท�าให้ได้พัฒนาทรัพยากรบุคคล ทีมงาน
ของบริษัทให้ก้าวหน้ามีขีดความสามารถ
ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง

ในธุรกิจการขนส่งน�้ามัน พงษ์ระวีมิได้
จ� า กัดการให ้บริการอยู ่ เ พียงแค ่ ใน
ประเทศไทยเท่าน้ัน ยังให้บริการขนส่งข้าม
แดนไปยังลาวและพม่าด้วย 

ผู ้ ที่ อ ยู ่ ใน ธุ ร กิจขนส ่ งวั ต ถุอันตราย
สายน�า้มนัย่อมรูดี้ว่าปัจจบุนัการจะเข้าไป
เป็นผูร้บัเหมาให้กับบรษิทัน�า้มนัชัน้น�าของ
โ ล ก แ ล ะ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย น้ั น มี ข ้ อ
ก�าหนดกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่ละเอียดและสูง 

พงษ์ระวเีปดิกวา้งรบัทุกโอกาสท่ีเขา้มา
ท้ังคณุสรศุกัดิแ์ละคณุสมพรชยักล่าวไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า พงษ์ระวีนั้นไม่เคย
จ�ากัดตัวเองอยู่เฉพาะการขนส่งน�้ามัน
เท่าน้ัน “งานว่ิงของยาก ของอันตราย 

มากกว่าคุณภาพของ
ตัวรถ ระหว่างพงษ์ระวีและ
สแกนเนีย ทั้งสองบริษัท
ยังทำางานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิด ตลอดมา ทั้งใน
ส่วนของฝ่ายขาย ฝ่าย
บริการ โดยเฉพาะฝ่าย

บริการ ข้อมูลในการบำารุง
รักษานั้นทำางานกันอย่างใกล้
ชิดเพื่อให้รถสแกนเนียทุก

คันมีประสิทธิภาพที่สมบูรณ์
พร้อมสำาหรับการทำางาน 

Uptime ได้อย่างมีคุณภาพPO
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ต้องมกีารให้ประจ�ารถ ดว้ยเหตุนีค้นขบัรถ
ของพงษ์ระวีจะได้รับการพัฒนาขีดความ
สามารถให้เท่าเทียมกัน มีความช�านาญ 
พรอ้มส�าหรบัเครือ่งมอืทุกประเภททีบ่รษิทั
ใช้งาน

คุณสมพรชัยยังกล่าวว่าแต่ละสาขาของ
พงษ์ระวีที่กระจายตัวอยู่ในแต่ละพ้ืนที่
นั้น บริษัทพิจารณาเร่ืองอื่นท่ีแวดล้อมอยู่
ด้วยในการเพ่ิมเติมเบี้ยพิเศษเพ่ือให้สอด
คลอ้งกับการด�ารงชพี โดยแตล่ะสาขาก็จะ
แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น ความห่าง
ไกลจากชุมชน หรือแม้แต่ค่าครองชีพของ
แต่ละจังหวัดที่ไม่เท่ากัน

นอกจากทักษะที่คนขับพัฒนาขึ้นจาก
ระบบทีบ่รษิทัมใีห้แล้ว ทมีคนขบัยังได้ผ่าน
การอบรมอื่นๆ เ พ่ิมเติมจากลูกค ้าที่
พงษร์ะวีไปท�างานด้วยเชน่กนั รวมทั้งจาก
บริษัทรถที่เป็นคู่ค้ากับทางพงษ์ระวี เช่น 
สแกนเนีย สิ่งที่พงษระวีเน้นย�้าส�าคัญ
ส�าหรับคนขับรถคือเรื่องของวินัยในการ
ท�างาน การท�างานเป็นทีม และแน่นอน
คิดถึงส่วนรวมเป็นส�าคัญ

ล่าสุดพงษ์ระวีได้เติมรถหัวลากใหม่เข้าสู่
ฟลทีจ�านวนย่ีสบิกว่าคนั เปน็รถสแกนเนยี
หัวลาก P410 6x2 ช่วงล่างถุงลม หัวเก๋ง
แบบ Day Cab นอกจากอุปกรณ์อ�านวย
ความสะดวก อุปกรณ์เรื่อง Safety ที่ติด
ตั้งมากับรถในแบบ Full option ADR เต็ม
ระบบ ยังเติมเสริมเข้าไปอีก อาทิ เรื่อง
กลอ้ง อปุกรณ์ตรวจจบัปอ้งกันการหลบัใน
ของคนขับ

หัวเก๋ง Day Cab เป็นรูปแบบห้องโดยสาร
ที่มุ ่งเน้นไปท่ีประโยชน์สูงสุดของการใช้
งานเป็นหลัก P410 Day Cab จึงเปรียบ
เสมือนหนุ ่มนักกีฬาว่ิงระยะไกลที่หุ ่น
เพรียวมีแต่กล้ามเน้ือท่ีแข็งแรง ไม่มี
น�้ า ห นั ก ส ่ ว น เ กิ น ท่ี ไ ม ่ จ� า เ ป ็ น  เ พ่ื อ
ประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่สูงสุด

ย้อนกลับไปในราวปี 2008 เป็นครั้งแรก

ท่ีพงษ์ระวีตัดสินใจที่จะจัดซ้ือยุโรเปี้ยน 
ทรัคส์ เข้ามใช้งานในฟลีท เพ่ือขนส่ง
สินค้าตามสัญญาจ้างงานให้กับลูกค้า 
คุณสุรศักดิ์ย้อนความให้ฟังว่า ตอนน้ัน
ก็มีความกังวลพอสมควรเพราะไม่มี
ประสบการณ์กับรถยุโรปเลย แต่จาการ
ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านจนในที่สุด
ตัดสินใจเลือกแบรนด์สแกนเนีย ตอน
นั้นเป็นการลงทุนฟลีทใหญ่ จ�านวน
สามสิบกว่าคัน รถสแกนเนียได้แสดง
ประสิทธิภาพที่โดดเด่นรอบด้านจากการ
ใชง้าน ทกุวันนีส้แกนเนยีฝงูดงักลา่วก็ยัง
คงใชง้านว่ิงขนสง่สนิคา้ใหกั้บพงษร์ะวี มี
ระยะว่ิงรวมผ่านหนึ่งล้านกิโลเมตรไปสู่
สองล้านกิโลเมตรแล้ว

คุ ณ ส ม พ ร ชั ย ยั ง เ พ่ิ ม เ ติ ม ใ ห้ ฟั ง ว่ า 
เครื่องยนต์แม้วิ่งไปไกลขนาดน้ัน แต่
เมือ่น�ามาทดสอบดปูระจอุดัพลงังานก็ยัง
พบว่ายังเตม็เปีย่มไมแ่ตกตา่งจากทีต่รวจ
เช็คกันในช่วงแรกๆ 

มากกว่าคุณภาพของตัวรถ ระหว่าง
พงษ์ระวีและสแกนเนีย ท้ังสองบริษัท
ยังท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ตลอดมา 
ทั้งในส่วนของฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ โดย
เฉพาะฝ่ายบริการ ข้อมูลในการบ�ารุง
รักษาน้ันท�างานกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือ
ให้รถสแกนเนียทุกคันมีประสิทธิภาพท่ี
สมบรูณ์พร้อมส�าหรับการท�างาน Uptime 
ได้อย่างมีคุณภาพ

คณุสมพรชยักลา่วว่า การลงทุนรอบใหม่
นี ้กบัรถโฉมใหม่ ยิง่เป็นการท�างานอยา่ง
ใกล้ชิดมากขึ้น ในการมองหา Solution 
ต่างๆ ทัง้ในสว่นของตวัรถ สญัญาบรกิาร
ต่างๆ รวมไปถึงโปรแกรมพัฒนาต่างๆ ที่
จะช่วยให้การใช้งาน การดูแลรถน้ันมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดจาก
การใช้งาน จนน�ามาสู่รุ่นรถ ลักษณะของ
ตัวรถ ที่ปรับแต่งตรงตามความต้องการ
ในการใช้งานของทางพงษ์ระวี การได้
สัญญาบริการท่ีออกแบบมาสอดรับกับ
การด�าเนนิการท้ังเรือ่งทุน การใช้รถ บ�ารงุ

รักษา ท�าให้ทางพงษ์ระวีสามารถมุ่งความ
สนใจไปที่การใช้งานรถอย่างเดียวโดยที่ไม่
ต้องกังวลถึงเรื่องอื่นๆ เลย

แม้ว่าจะมีเวลาสนทนากันไม่มาก แต่
ก็ท�าให้เข้าใจได้ว่าการจะประสบความ
ส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจขนส่งในตลาด
ที่พงษ์ระวีเป็นส่วนหนึ่งนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย 
โจทย์ทีท้่าทายปรากฏตวัทกัทายอยู่ในทกุๆ 
ขณะของการก้าวเดนิ ดว้ยเหตนุีก้ารพัฒนา
องคก์ร บคุคลากรของบริษทัใหต้ืน่ตวั พรอ้ม
รับมือกับทุกงานท่ีเข้ามา ท�างานด้วยกัน
เป็นทีม มุ่งสู่เป้าหมายของส่วนรวมเป็น
ส�าคัญ แน่นอนว่าแต่ละองค์กรย่อมมีคู่มือ
ในการท�างาน การบริหารงานที่แตกต่าง
กันไป การจะประสบความส�าเรจ็ไดน้ัน้ตอ้ง
ลงมือท�างานอย่างจริงจัง และที่ส�าคัญต้อง
มีพาร์ทเนอร์ มีคู่ค้าที่ดีที่จะช่วยเหลือกันใน
การสร้างสรรค์ธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืน 
เชน่ ความเปน็พันธมติรกันระหว่าง พงษร์ะวี 
และ สแกนเนยี สยาม ท่ีด�าเนนิมาเปน็เวลา
ยาวนาน มิได้จ�ากัดอยู่แค่เพียงการซ้ือขาย
รถ แต่ยังลึกไปถึงการดูแล การสนับสนุน
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ข้อมูลการใช้รถถูก
น�ามาวิเตราะห์ปรับปรุง เพ่ือท�าให้การใช้
รถนั้นเกิดความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
สูงสุด สแกนเนียเองก็ได้รับประโยชน์จาก
ขอ้มลูของรถทีส่ง่กลบัมาเพ่ือน�าไปปรบัปรงุ
ผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต
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อันดามัน วอยเอเยอรส์ คลับ 
ศูนย์บริการรถบรรทุก
ยูดี / วอลโว่ 
ทุ่งสง & กระบี่
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จุดท่ีตั้งของศูนย์บริการ ยูดี ทรัคส์ ทุ่งสง ศูนย์บริการและตัวแทน
จ�าหน่าย UD Trucks แห่งใหม่ของ UD Trucks ที่ภาคใต้ คือความ
โดดเดน่ประการแรกท่ีเรามองเห็นก่อนทีจ่ะไดร้บัทราบรายละเอยีด
อืน่ๆ ท่ีมคีวามโดดเดน่ตามมาหลงัจากการนัง่ลงสนทนากับผูบ้ริหาร
ของตัวแทนจ�าหน่ายและบริการ UD Trucks ท่ีมีช่ือว่า อันดามัน 
วอยเอเยอร์ส คลับ

คุณอภิชาต คงจันทร์ (กรรมการผู้จัดการ) และ คุณนิธิวรรธน์ 
ศิริสมบัติ (ผู้จัดการสาขา) เล่าหลายเรื่องราว ที่มาที่ไป และโอกาส
ที่มองเห็น ในการตัดสินใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่
ของยูดี ทรัคส์ ประเทศไทย

จุดท่ีตั้งของศูนย์บริการแห่งนี้อยู่บนถนนสายหลักของการเดินทาง
ขนส่งของภาคใต้ ในเขตพ้ืนท่ี อ�าเภอทุ่งสง (นครศรีธรรมราช) ซึ่ง
นอกจากจะเป็นชุมทางใหญ่ของระบบถนนในพ้ืนท่ีภาคใต้แล้ว 
ยังเป็นชุมทางระบบรางด้วย ในอนาคตเมื่อเศรษฐกิจของประเทศ 
เศรษฐกิจโลกทยอยกลับมาฟ้ืนตัวจากปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้าอยู่น้ี 
พื้นที่บริเวณนี้จะเป็นจุดเชื่อมโยงส�าคัญของการขนส่ง

อันดามัน วอยเอเยอรส์ คลับ 

 “เราต้องถามตัวเองให้ชัดเจนว่า เราจะทำา UD เป็นการเลือกแบรนด์ที่ถูก
ต้องไหม เดิมเราชอบวอลโว่อยู่แล้ว เรารู้ว่าเป็นรถที่ดี ด้วยเหตุนี้ UD ย่อม
ต้องได้รับการผลิตมาดีเช่นเดียวกัน เมื่อเราไปศึกษาก็พบว่า เป็นแบรนด์ที่
ดี มีคุณภาพ สินค้าดี ทำาให้เราไว้วางใจได้ การทำาตลาดมันไม่ยาก เพราะ
เรามีพื้นฐานเรื่องยานยนต์อยู่แล้ว เราแน่นพอสมควร สำาคัญคือเราต้อง

ได้สินค้าดีมาขาย รถที่ดีเป็นหน้าที่โรงงาน การทำาตลาดเป็นหน้าที่เรา ต้อง
ตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราเลือกแบรนด์นี้เพราะอะไร สินค้าที่ดีสำาคัญ” 

คุณอภิชาต คงจันทร์ (กรรมการผู้จัดการ) 
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ลูกค้าเดิมของยูดี ทรัคส์ ที่ใช้บริการในย่าน
น้ี ต่างรู้สึกดีท่ีศูนย์บริการแห่งใหม่เปิดขึ้น
ในต�าแหน่งนี้ เพราะแต่เดิมรถส่วนใหญ่จะ
ไปรับงานบริการกันท่ีสาขาสุราษฏร์ ท�าให้
งานท่ีสาขาสุราษฏ์ต้องรับภาระค่อนข้าง
หนักจากจ�านวนผู้ใช้บริการ เมื่อสาขาทุ่งสง
ที่ด�าเนินการโดยอันดามัน วอยเอเยอร์ส 
คลับเปิดขึ้น ส่วนงานบริการจึงมีลูกค้าเข้า
มาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด 

คุณอภิชาติเล่าให้ฟังว่าธุรกิจหลักท่ีท�าอยู่
ก่อนจะตัดสินใจลงทุนในสายรถเพ่ือการ
พาณิชย์คือการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายและ
บริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแบรนด์ชั้นน�า
จากญ่ีปุ่นแบรนด์หนึ่ง เมื่ออยากจะขยับ
ขยายธุรกิจมองเห็นว่าหมวดรถเพ่ือการ
พาณิชย์เป็นธุรกิจที่น่าสนใจมีอนาคต

มีหลายสิ่งในการท�าการตลาดที่ปรับจาก
รถเล็กมาใช้กับรถใหญ่ได้บ้าง แต่โดยหลัก
แล้วตลาดรถเพ่ือการพาณิชย์เป็นอีกรูป
แบบหนึ่ง 

คุณอภิชาติกล่าวว่า การจะตอบตกลงมา
เป็นดีลเลอร์ของยูดี ทรัคส์นั้น มิใช่คิดว่า
จะเป็นก็เป็นได้เลย ต้องมีกระบวนการใน
การท�างานหลายเรื่อง ไม่ใช่แต่เพียงฝ่าย
ยูดี ทรัคส์ ที่ต้องคัดสรรผู้ท่ีสนใจ ทางฝ่าย
อันดามัน วอยเอเยอร์ส คลับ ก็ต้องเลือก
เช่นเดียวกัน ต้องท�าการบ้านหลายเรื่อง 
คณุอภชิาตเิลา่ให้ฟังว่า นอกจากไดส้นทนา
กับทางผู้บริหารของยูดี ทรัคส์ ก็ต้องท�าการ
บ้านเก่ียวกับแบรนด์ควบคู่ไปด้วยเช่นกัน 
แต่ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะทางตัวคุณอภิชาติ
เองน้ันเริ่มต้นจาการมีความชอบในแบรนด์
ยูดี ทรัคส์เป็นเบื้องต้นอยู่ก่อนแล้ว

เมื่อได้สนทนา ได้ค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติม ก็
พบว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิด ย่ิงเมื่อผ่าน
กระบวนการต่างๆ จบสิ้น และเปิดท�าการ
อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม 2565 
ท่ีผ่านมา พบว่าเป็นการตัดสินใจท่ีถูกต้อง
อย่างย่ิง ยูดี ทรัคส์บริษัทแม่ให้การดูแล
เป็นอย่างดี ย่ิงในการท�างานในส่วนของ 
Operation นั้นดีเยี่ยมมาก
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คณุนิธิวรรธน์ ศริสิมบตั ิผูจ้ดัการสาขา กลา่ว
ว่า “เรามิใช่ดีลเลอร์ เราเป็นส�านักงานใหญ่ 
ความรู้สึกในการท�าดีลเลอร์กับยูดี เป็น
แบบน้ัน เหมือนเราเป็นส�านักงานใหญ่อีก
แห่งหนึ่งเลย ขั้นตอนความยุ่งยากในการ
ประสานงาน ไมม่เีลย มาตรฐานของแบรนด์
สูงมาก” คุณนิธิวรรธน์ กล่าว

คุณนิธิวรรธน์ เล่าให้ฟังว่างานซ่อมบางครั้ง
ติดปัญหาไม่ต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญเดินทาง
มาจัดการให้ ทางอันดามัน วอยเอเยอร์ส 
สามารถติดต่อไปยังส�านักงานใหญ่ผ่าน
ระบบออนไลน ์ผูเ้ชีย่วชาญมาดูให ้อธิบายที
ละขั้นตอน ปัญหาสามารถด�าเนินการแก้ไข
ไดโ้ดยไมต่อ้งรอ ทีส่�าคญัคณุนธิิวรรธน ์บอก
ว่าผูเ้ชีย่วท่ีส�านักงานใหญ่นัน้พรอ้มจะแก้ไข
ปัญหาให้ 24 ชั่วโมง ท�าให้ลูกค้าสามารถ
น�ารถกลับไปใช้งาน Uptime ได้ทันทีโดย
ไม่ต้องรอ

การลงทนุไมย่าก แตจ่ะไปตอ่ให้ย่ังยืนไมใ่ช่
เรื่องง่าย

คุณอภิชาติ กล่าวว่า “เราต้องถามตัวเอง
ให้ชัดเจนว่า เราจะท�า UD เป็นการเลือก
แบรนด์ที่ถูกต้องไหม เดิมเราชอบวอลโว่อยู่
แล้ว เรารู้ว่าเป็นรถที่ดี ด้วยเหตุนี้ UD ย่อม
ต้องได้รับการผลิตมาดีเช่นเดียวกัน เมื่อเรา
ไปศึกษาก็พบว่า เป็นแบรนด์ที่ดี มีคุณภาพ 
สินค้าดี ท�าให้เราไว้วางใจได้ การท�าตลาด
มนัไมย่าก เพราะเรามพืีน้ฐานเรือ่งยานยนต์
อยู่แลว้ เราแนน่พอสมควร ส�าคญัคอืเราตอ้ง
ได้สินค้าดีมาขาย รถท่ีดีเป็นหน้าท่ีโรงงาน 
การท�าตลาดเป็นหน้าที่เรา ต้องตอบตัวเอง
ให้ได้ก่อนว่าเราเลือกแบรนด์นี้เพราะอะไร 
สินค้าที่ดีส�าคัญ”

“ยูดี มีเรื่องบริการหลังการขายที่ดี และเป็น
แบบน้ันจริง” คุณอภิชาติกล่าว ด้วยเหตุนี้
ในช่วงเริ่มต้นที่งานขายยังขยับได้ไม่มาก 
แต่งานบริการนั้นเดินหน้าได้ทันทีเมื่อตัว
ท่ีท�าการเปิด ซึ่งจ�านวนลูกค้าท่ีเข้ามารับ
บริการเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด 

สิ่งที่ส�าคัญซึ่งคุณอภิชาติย�้าชัดเจนคือ ก่อน
เ ริ่ ม ต ้ น ท� า ง า น ที ม ง า น ข อ ง อั น ด า มั น 
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“เรามิใช่ดีลเลอร ์เราเป็นสำานักงานใหญ่ ความรูสึ้กในการทำา
ดีลเลอรก์ับยูดี เป็นแบบนั้น เหมือนเราเป็นสำานักงานใหญ่
อีกแห่งหนึ่งเลย ขั้นตอนความยุ่งยากในการประสานงาน 

ไม่มีเลย มาตรฐานของแบรนด์สูงมาก” 
คุณนิธิวรรธน์ 
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วอยเอเยอร์ส ต้องเข้าใจในงานของตนเองก่อน 
ต้องเข้าใจในแบรนด์ทีตั่วเองน�าเสนอให้กับลกูค้า
ก่อน

“เร่ิมแรกไตรมาสแรก เราสร้างความเชือ่มัน่ใหท้มี
งานของเราก่อน ทีมงานตอ้งเชือ่มัน่ก่อน เชือ่มัน่ใน
แบรนด์ ไปที่ไหนต้องรู้สึกว่า ยูดี ดี แบรนด์ดี ถ้า
เราเลือกแบรนด์ที่ผิดมาท�า อันนี้ยุ่งยากแล้ว เรา
ต้องเลอืกแบรนด์ให้ถูก แสดงให้ทีมงานเหน็ว่าเรา
อยู่กับแบรนดท์ีด่จีรงินะ ใหเ้ขาเขา้ใจในประเด็นน้ี
อย่างแท้จริง”

“เราต้องขายความรู้สึกที่แท้จริงของแบรนด์ เข้าสู่
ตัวพนักงานให้ได้ก่อน ทุกคนที่มาท�างาน ต้องรัก
ในสนิคา้ รกัในแบรนด ์เขาจะตอ้งเปน็สว่นหน่ึงใน
การแผ่ขยายทัศนคติของแบรนด์” 

“เริ่มต้น เรามีลูกค้าน้อยไม่ใช่เร่ืองเสียหาย กลับ
กันเราดูแลได้ใกล้ชิด ผูกพันกัน ตอนนี้เราส่งทีม
ไปพบลูกค้า แสดงให้เห็นว่าเราอยู่ท่ีน่ีนะ เรามา
เพราะเขาซื้อแล้ว เขามีรถใช้อยู่ก่อนนะ เริ่มจาก
ลกูคา้ทีใ่ชยู้ดใีนย่านนีม้าก่อนท่ีอนัดามนัจะมา เรา
มาเพราะเขาชือ่มัน่ในแบรนดเ์รามาเพ่ือดแูล ท้อง
ถิ่น ปีแรก เราเริ่มช้าๆ ค่อยๆ เป็น ค่อยไป ย่อมดี
กว่า” คุณอภิชาติกล่าว

การท�าตลาดในแต่ละภูมิภาคย่อมมีความแตก
ตา่งกันไป คณุอภิชาตเิลา่ใหฟั้งวา่ ผูป้ระกอบการ
ภาคใต้ มีลักษณะฝังใจ รักในแบรนด์ที่ตนเองใช้
สูง ถ้าเริ่มต้นกับแบรนด์ไหนก็จะปักใจในแบรนด์
นั้น “ลูกค้าส่วนใหญ่จะเทใจให้แบรนด์หลัก
ไว้ก่อน เราต้องตีโจทย์ให้แตก ว่าเริ่มต้นจะไป
เปลี่ยนแปลงเขาไม่ใช่เรื่องง่าย”

ผ่านไตรมาสแรกมาแล้ว ก�าลังจะผ่านไตรมาสท่ี
สอง ผา่นการท�างานไปหลายอย่าง ท้ังงานภายใน 
งานภายนอก ตอนนี้ทีมขายกับทีมบริการท�างาน
สอดคล้องกันแล้ว การออกตลาดไปพบกับลูกค้า
มีกระแสตอบรับท่ีดี ตอนนี้เป็นภาคของการเติม
ขอ้มลู การใหค้วามรูเ้ชงิวชิาการ สรา้งความเขา้ใจ
ที่ถูกต้องที่แท้จริงให้กับลูกค้า 

“เราอยากขายเยอะนะ เอาจ�านวนมาก ราคาน้อย 
ราคาพิเศษ แต่เรารู้ว่าน่ันไม่ดี ไปทีละน้อยไปโดย
เข้าใจกัน ทางภาคใต้คบด้วยใจ ไม่โกหก ดีต้องว่า
ดี ด้อยอะไรต้องบอก ถ้าทัศนคติเบื้องต้นเพ้ียนแล้ว 
แก้ล�าบากมาก ตอนนีล้กูคา้บางสว่นอยากลอง เพราะ
ตลาดบอกวา่ด ีงานบรกิารดูแลดดีแูลถึง” คณุอภิชาติ
กล่าว

อันดามัน วอยเอเยอร์ส คลับท�างานด้วยระบบ ก้าว
เดินไปด้วยความเป็นทีม ไปด้วยความรู้ ความเข้าใจ 
มิใช่ไปด้วยความเชี่ยวชาญ ของคนใดคนหน่ึง หาก
ใครคนใดคนหนึ่งต้องเดินออกไปก็ไม่กระทบกับภาพ
รวม น่ีคือสิ่งที่เป็นหัวใจส�าคัญส�าหรับรูปแบบการ
ท�างานของ อันดามัน วอยเอเยอร์ส คลับ

คุณอภิชาติอธิบายให้ฟังว่าผลิตภัณฑ์ของยูดี ทรัคส์ 
ตลาดปัจจุบันรับรู้แล้วว่า เป็นสินค้าท่ีดี โดดเด่น
เรื่องเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย อาทิ เรื่องระบบเกียร์ 
เครื่องยนต์ ระยะเวลาเข้ารับบริการที่ยาวไกล ท�าให้
ผู้ใช้งานสามารถ Uptime รถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อันดามัน วอยเอเยอร์ส มั่นใจถ้าท�าทุกอย่างตาม
แผนที่วางไว้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง บนข้อมูลท่ี
เป็นจริงให้กับลูกค้า จะเป็นสิ่งที่ท�าให้ อันดามัน วอย
เอเยอร์สกับลูกค้าเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน “เรา
สามารถชว่ยลดทุกอย่างให้กับลกูคา้ เมือ่ลกูค้าประทับ
ใจ เชือ่มัน่ในมาตรฐานท่ี อนัดามัน วอยเอเยอรส์ม ีถ้า
เขาจะซื้อรถ เขาจะไม่คิดถึงใครเลย เราแน่นอน” คุณ
อภิชาติกล่าว

ชั่วโมงกว่าๆ ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เราได้รับรู้หลาก
หลายเรือ่งราว มเิพียงแตแ่นวความคดิในการท�าธุรกิจ 
การท�างาน เรายังไดร้บัรูบ้รรยากาศของธุรกิจ ผูค้นใน
ท้องถิ่นภาคใต้ 

แวดวงรถเพ่ือการพาณิชย์ การขนส่ง มิได้มีเพียงแต่
ผู้ผลิต ผู้ใช้งาน ยังมีตัวแทนจ�าหน่ายและบริการ ทุก
สว่นเกีย่วข้องสมัพันธ์กัน สง่เสรมิสนบัสนนุซึง่กันและ
กัน ไมอ่าจขาดจากกันได ้มเิชน่น้ันแลว้วงรอบของชวิีต
ไม่อาจสมบูรณ์ได้ รถผลิตมาดี ต้องการผู้ขายและ
บรกิารทีด่ ีเพ่ือสง่มอบสิง่ท่ีดไีปใหผู้ใ้ชง้าน น�าไปสรา้ง
งานสรา้งธุรกิจ เกิดผลก�าไร หมนุวนเพ่ือวงจรชีวิตทาง
ธุรกิจ ทุกฝ่ายเติบโตไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
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Thai EV

ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด
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ภาคขนส่ง เมือ่สถานการณ์ราคาน�า้มนั
ขยับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ผนวกเข้า
กบัการเตบิโตขึน้ของยานยนต์ไฟฟ้า มี
ผู้ท�าตลาดในประเทศไทย โดยน�าเข้า
ยานยนต์เชิงพาณิชย์จากจีนเข้ามาท�า
ตลาดในประเทศไทยหลายเจ้า รวมทั้ง
กระแสเรื่องสิ่งแวดล้อมท่ีก�าลังโอบ
ล้อมเข้ามาจากเรื่องของภาวะโลกร้อน 
ท�าให้ผู ้ประกอบการขนส่งหลายราย
เริ่ มท� าความเข ้ า ใจ กับยานยนต ์
พลังงานทางเลือกมากขึ้น

ยานยนต์พลงังานทางเลอืกอย่างไฟฟ้า  
เร่ิมต้นพัฒนามายาวนานในยุโรปและ
อเมรกิา โดยเฉพาะยุโรปเป้าหมายหลกั
ท่ีส�าคัญในเบื้องต้นคือการลดการ
ปล่อยของเสียในเขตเมืองเป็นหลัก 
ด้วยเหตุน้ียานยนต์เชิงพาณิชย์อย่าง
บั ส ท่ี ขั บ เ ค ลื่ อ น ด ้ ว ย ไ ฟ ฟ ้ า เ พ่ื อ
การขนส่งมวลชนตามเมืองต่างๆ ใน
ยุโรปเริ่มทยอยปรับเปลี่ยน ค่อยๆ เติม
บั ส ไ ฟ ฟ ้ า เ ข ้ า ไ ป ใ น ร ะ บ บ  ป ล ด
เคร่ืองยนต์สันดาปออก รวมไปถึงรถ
บรรทกุท่ีใช้งานในเขตเมอืงด้วยเช่นกัน 
(ส�าหรับมลภาวะจากเครื่องยนต ์
สันดาปนั้น ในยุโรป มีมาตรฐาน
เครื่องยนต์ยูโร 6 ซึ่งการปล่อยของเสีย
น้ันท�าได้ดกีว่าของไทยทีส่่วนมากยังอยู่
ที่มาตรฐานยูโร 3 ซึ่งปัจจุบันนับว่าต�่า)

อย่างที่เรารับรู้ ในเขตเมืองนั้น การ
จราจรหนาแน่น รถเคลื่อนตัวไม่
ต่อเนื่อง มีการหยุดรถบ่อยคร้ัง แต่
เครื่องยนต์ไม่หยุด ในเมืองมีตัวอาคาร
ทีจ่ะคอยกกัอากาศไว้ ท�าให้การระบาย
ของเสียจากเครื่องยนต์ออกจากพ้ืนที่
ไม่รวดเร็ว ด้วยเหตุน้ีในเขตเมืองจึงมี
อากาศท่ีไมส่ะอาด ยานยนตท์ีเ่คลือ่นท่ี
อยู่ในเขตเมืองจึงเหมาะกับระบบการ
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามากที่สุด (มีระยะ
การว่ิงในแต่ละวันไม่มาก 100 - 300 
กิโลเมตรต่อวัน)

ส� า ห รั บ ก า ร ข น ส ่ ง ท า ง ไ ก ล นั้ น
เครื่องยนต์สันดาปยังคงสามารถใช้
งานได้ดี การก่อมลพิษในอากาศท่ีจะ
กระทบกับผูค้น ชมุชนทีอ่ยู่อาศยัมน้ีอย 
น�้าหนักบรรทุก ความสะดวกในการใช้
งานการเติมเชื้อเพลิงมีมากกว่า 

เพราะฉะนั้นเมื่อเรามองไปท่ีการ
พัฒนายานยนต์เพ่ือการพาณิชย์ใน
ยุโรปเราจะเห็นรูปแบบและแนวทาง
ท่ีชัดเจน ส�ารับในเขตเมืองมุ่งเน้นไป
ที่ไฟฟ้า (และก�าลังมุ่งพัฒนาพลังงาน
แบบไฮโดรเจนส�าหรับการว่ิงทาง
ไกล และขนส่งหนัก ซึ่งไฮโดรเจนเป็น
พลังงานทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง ที่
มีความสะอาดและให้พลังงานได้
มากกว่าระบบไฟฟ้าจากแบตเตอร์รี่)

ปัจจุบันประเทศจีนมีความก้าวหน้า
เรือ่งยานยนตท์ีขั่บเคลือ่นดว้ยพลงังาน
ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก ท้ังรถยนต์ส่วน
บุคคล และ รถเชิงพาณิชย์ เมื่อจีน
พัฒนาบนพ้ืนฐานท่ีมีผู้ใช้งานภายใน
ประเทศจ�านวนมากความเติบโตจึง
รวดเร็ว จนขยับขยายสู่การส่งออก 
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของจีน
ก้าวหน้าเป็นอย่างมากในปัจจุบันจาก
การสนับสนุนนของรัฐบาล ปัจจุบัน
จีนมีีบริษัทผู้ ผลิตรถยยนต์ ไฟฟ้า
ประมาณ 200 ราย ท่ีส�าคัญจีนก�าลัง
เร่งขีดความสามารถเพ่ือท่ีจะก้าวเป็น
ผู้น�าในการผลิตแบตเตอร์รี่รถยนต์
ไฟฟ้าด้วย

บรษิทัในประเทศไทยท่ีมรีถเชงิพาณิชย์
ท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าท�า
ตลาดในปัจจุบันล้วนเป็นโปรดักซ์จาก
จีนทั้งหมด แต่ละบริษัทมีรายละเอียด 
การเลือกน�าเข้าตัวรถแตกต่างกันไป 
แน่นอนมีรายละเอยีดปลกีย่อยท่ีท�าให้
แต่ละแบรนด์ต่างกัน

ความแตกต่างของ Thai 
EV กับเจ้าอื่นๆ ในตลาด
ที่ชัดเจนคือ Thai EV มี
โปรดักซ์รถเพื่อการพาณิชย์

ในเชิงขนส่งหลากหลาย
ตั้งแต่รถแวน บัส ไปจนถึงรถ
บรรทุก ที่สำาคัญคือมีความรู้
และเชี่ยวชาญจริง เพราะผู้ก่อ
ตั้ง ผู้บริหารเป็นสายวิศวกร
โดยตรง ที่มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยี
เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า
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Asian Trucker ได้รับโอกาสจาก 
Thai EV หนึง่ในผูจ้�าหน่ายรถยนตเ์ชงิ
พาณิชย์ขบัเคลือ่นดว้ยพลงังานไฟฟ้า
แถวหน้าของประเทศไทยรายหน่ึง 
คุณภานุวัฒน์ ภาวะภูตานนท์ (Vice 
president of Sale and Marketing) 
เปิดโอกาสให้ Asian Trucker ได้
สนทนาด้วย

คุณภานุวัฒน์ กล่าวกับเราว่า ความ
แตกต่างของ Thai EV กับเจ้าอื่นๆ ใน
ตลาดท่ีชดัเจนคือ Thai EV มโีปรดกัซ์
รถเพ่ือการพาณิชย์ในเชงิขนสง่หลาก
หลายต้ังแต่รถแวน บัส ไปจนถึงรถ
บรรทุก ท่ีส�าคัญคือมีความรู้และ
เชีย่วชาญจรงิ เพราะผูก่้อตัง้ ผูบ้ริหาร
เป็นสายวิศวกรโดยตรง ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในเร่ืองเทคโนโลยี
เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า

เมื่อเป็นเช่นนั้น Thai Ev จึงสามารถ
คัดเลือกสินค้าที่จะมาท�าตลาดได้
ตรงตามเป้าหมายการใช้งานได้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

การท�าตลาดในเบื้องต้นที่ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับรถเชิงพาณิชย์
ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าของ
ลกูค้ายังไมล่กึเพียงพอ เพราะยังไมม่ี
ข้อมูลจากการใช้งาน Thai EV จึงมี
บริษัทลูกที่รับงานขนส่งด้วยรถไฟฟ้า
ให้กับฟลทีของลกูค้ากอ่น ด�าเนินการ
คล้ายการเช่ารถเพ่ือว่ิงขนส่งสินค้า
ด้วยรถไฟฟ้า พร้อมกับส่งมอบข้อมูล
การใช้งานด้วยรถไฟฟ้าให้กับลูกค้า 
เพื่อจะได้เห็นต้นทุนการใช้งาน ซึ่งใน
ท้ายท่ีสุดแล้วลูกค้าจะเห็นถึงความ
คุ้มค่าที่จะปรับเปลี่ยน หรือแม้แต่
ผสมผสานการใช้งานของรถให้เกิด
ประสิทธิภาพและเหมาะต่อการใช้
งาน รวมทั้งลูกค้าที่มีความพร้อมจะ
ปรับเปลี่ยนและลงทุนด้วยการซื้อรถ
ไปใช้งาน พร้อมๆ กันนั้น Thai EV ได้

ลงทุนในเร่ืองของภาคการสนับสนนุ
การใชง้านรถไฟฟ้า นัน่คอืการสรา้ง
สถานีจ่ายไฟฟ้ากระจายตามเส้น
ทางขนส่ง การลงทุนท�าศูนย์เรียน
รู้เรื่องการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ที่
ส�านักงานใหญ่บริเวณถนนบางนา 
- ตราด

โปรดักซ์ที่ได้รับความสนใจของ 
Thai EV น่าจะเป็นรถหกล้อ น�า้หนัก
บรรทุก 15 ตัน มีระยะท�าการเมื่อ
ชาร์ตแบตเตอรี่เต็มประจุอยู่ที่ 250 
- 280 กิโลเมตร โดยใช้เวลาในการ
เติมแบตเต็มประจุอยู่ที่หนึ่งชั่วโมง
ถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

ปัจจุบัน Thai EV มีลูกค้าอยู่หลาย
เจ้า ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและ
เอกชน ท่ีใช้งานรถไฟ้ฟ้าเพ่ือการ
พาณิชย์ของ Thai EV อยู่ รวมไปถึง
ลกูค้าท่ีให้ความสนใจอกีจ�านวนไม่
น้อย คณุภานวุฒัน์ กล่าว่าตลาดใน
ปัจจุบันลูกค้าเริ่มหันมาให้ความ
สนใจ มากข้ึน เป็นธรรมดาท่ีจะต้อง
มีการแข่งขันกัน Thai EV มีความ
พร้อม โปรดกัซ์ที ่Thai EV น�าเข้ามา
ท�าตลาดโดดเด่นในหลากหลาย
ด้าน แม้จะเป็นยานยนต์ไฟฟ้า
เหมือนกัน แต่เมื่อลงรายละเอียด
แล้วมีความแตกต่างกัน

เราได้ รับฟังถึงการวางรากฐาน
ต่างๆ ร่วมไปกับการท�าการตลาด
ของ Thai EV ท�าให้มองเห็นว่า
ตลาดกลุม่ผูใ้ชง้านในอนาคตน่าจะ
เติบโตข้ึนอย่างไม่ต้องสงสัย นอก
เหนือจากผลกระทบจากเรื่องค่า
เชื้อเพลิงท่ีขยับตัวสูงขึ้น เรื่องของ
สิ่งแวดล้อมที่จะเข้ามาเป็นตัวแปร
ส�าคัญ ท่ีส�าคัญแนวทางในการ
ท�างานตลาดนั้นชัดเจน มีการสร้าง
รากฐานเร่ืองการใหบ้รกิารท่ีชดัเจน 
ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า 
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การใชร้ถเพ่ือการพาณิชย์ดว้ยรปูแบบ
เครือ่งยนต์ไฟฟ้านัน้ ตอ้งเขาใจในมติิ
ของพลงังานทางเลอืกคือไฟฟ้า เขา้ใจ
ศักยภาพ เข้าใจขีดความสามารถ
ของพลังงานจากแบตเตอร์รี่ และ
การคืนทุนจากการใช้งานน้ันไม่ทันที
ทันใด และการลงทุนเบื้องต้นนั้นสูง
พอสมควร 

ด้วยเหตนุีไ้ม่ใช่ทุกการขนส่งจะเหมาะ
กับเครื่ องยนต ์ที่ ขับ เคลื่ อนด ้วย
พลงังานไฟฟ้า หากอยากอดัประจเุรว็
ต ้องใช้แบตเตอร์รี่ที่ ดีแน่นอนมา
พร้อมราคาที่สูงขึ้น ต้องตั้งสถานีจ่าย
ไฟท่ีมีขีดความสามารถต้องลงทุน 
ระยะทางที่แบตเตอร์รี่ปกติวิ่งได้มี
ระยะท�าการไม่เกิน 300 กิโลเมตร ต่อ
การอัดประจุเต็ม แน่นอนผันแปรไป
ตามการใช้งาน เส้นทาง น�้าหนักที่
บรรทกุ ในมมุมองของ Asian Trucker 
การขนส่งในเขตเมืองไฟฟ้ามีความ
เหมาะสม เมืองใหญ่ไปเมืองบริวาร
โดยรอบ เช่น กทม.ไปนครปฐม ไป
ราชบุรี หรือ ต่างจังหวัดจากในตัว
เมืองกระจายสินค้าไปตามอ�าเภอ
ต่างๆ ภายในจงัหวัด แต่หากว่ิงขนส่ง
ทางไกล บรรทุกน�้าหนักมาก เป็น
หน้าที่ของเครื่องยนต์สันดาป

นอกไปจากนั้นการขนส่งท่ีว่ิงอยู่ใน
ขอบเขตพ้ืนท่ีเดิม เส้นทางเดิม เช่น
การขนสง่ในนิคมอตุสาหกรรม ท่าเรอื 
เหมือง มีความเหมาะสมท่ีจะปรับ
เปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้
ประกอบการจะวางแผน และแน่นอน
ว่าเป็นหน้าท่ีของผู้ขายที่จะต้องให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง ค�าแนะน�าท่ีถูกต้อง
เหมาะสม ซ่ึงจากการได้นั่งสนทนา 
ตั้งค�าถามที่อยากรู้กับคุณภานุวัฒน์ 
เราพบว่า Thai EV มีความชัดเจน 
มีผู้เชี่ยวชาญท่ีรู้จริง มีค�าแนะน�าที่
ชัดเจนถูกต้อง

ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งในอนาคต 
ต้องเปลี่ยนตามเทรนด์ของโลกท่ี
เปลี่ยนไปอย่างไม่ต้องสงสัย การ
ลงทุนในอนาคตของภาคขนส่งใน
เขตเมืองต้องมุ่งไปท่ีไฟฟ้า ด้วยเหตุ
นี้การเริ่มท�าความรู้จัก การหาข้อมูล 
การเริ่มทดลองใช้จึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็น
ส�าหรบัผูป้ระกอบการธุรกิจขนสง่ เพ่ือ
ที่จะได้น�าข้อมูลต่างๆ ไปท�าการบ้าน
เพ่ือที่จะหาจุดสมดุลของการลงทุน
ที่เหมาะสมได้ในการปรับฟลีทจาก
เครื่องยนต์สันดาปไปสู่ไฟฟ้า

ตอนน้ีงานทางดา้นการตลาดท่ีส�าคญั
อย่างหนึ่งของ Thai EV คือการให้ชุด
ขอ้มลูความรู ้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งกับ
ลูกค้า น�าสินค้าไปให้ลูกค้าได้ลองใช้
งาน รวมทัง้การท่ี Thai EV สร้างบรบิท
โดยรอบรองรับไว้ชัดเจน ท้ังบริษัท
ท่ีให้บริการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าอย่าง 
ITL, บริษัทท่ีให้บริการเก่ียวกับแบต
เตอร์รี่ สร้างสถานีจ่ายพลังงานซึ่ง
กระบวนการต่างๆ นี้ด�าเนินต่อเนื่อง
มาระยะหน่ึงแล้ว ได้รับกระแสตอบ
รับที่ดีอย่างยิ่ง 

ถัดจากน้ีไปต้องติดตามกันดูต่อไป
ว่า การเดินทางหน้าทางการตลาด
กันอย่างเต็มก�าลังของผู้จ�าหน่ายรถ
เพ่ือการพาณิชย์ ท่ีขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าจะเติบโตไปข้างหน้า
ไดด้แีคไ่หน ในทา่มกลางสถานการณ์
ราคาพลังงาน เงินเฟ้อ และความ
ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจท้ังภายใน
ประเทศและโลก

โปรดักซ์ที่ได้รับความสนใจ
ของ Thai EV น่าจะเป็น
รถหกล้อ นำ้าหนักบรรทุก 
15 ตัน มีระยะทำาการเมื่อ
ชาร์ตแบตเตอรี่เต็มประจุ

อยู่ที่ 250 -  280 
กิโลเมตร โดยใช้เวลาใน

การเติมแบตเต็มประจุอยู่ที่
หนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง

ครึ่ง
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สแกนเนียน�าเสนอรถบรรทุกท่ีขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฟฟ้าสู่ตลาดมาหลายรุ่น
แล้ว ซึ่งเป็นภาระกิจที่สแกนเนียให้ความ
ส�าคัญ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการรับมือ
กับปญัหาโลกรอ้น หรือ สภาวะภมูอิากาศ
โลกทีเ่ปลีย่นแปลง ซึง่สง่ผลกระทบเปน็วง
กว้างกับโลก รถไฟฟ้ารุน่ลา่สดุ BVE 3.0 มี
การพัฒนาเรื่องแบตเตอร์ร่ีใหม่ ทั้งในรถ
บรรทุกสิบล้อ และ หัวลาก

สแกนเนียพัฒนาบนเป้าหมายที่มุ่งไป
สู่ความย่ังยืน ในการเติบโตไปสู่ระดับ
ภูมิภาค (ยุโรป) ด้วยรถบรรทุกไฟฟ้า 
ปจัจบุนัแบตเตอรีท่ีไ่ดร้บัการปรบัปรงุของ
สแกนเนียเพ่ิมขดีความสามารถและพรอ้ม
ส�าหรบัการท�าตลาด มจี�าหน่ายทัง้ส�าหรับ
รถบรรทุกสิบล้อ และเทรลเลอร์ 

สแกนเนีย เผยโฉมรถบรรทุกไฟ้า รุ่นใหม่ 
BVE 3.0 
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โดยน�าเสนอระบบขับเคลื่อนแบบใหม่ 
แบตเตอร์รีท่ีไ่ด้รบัการปรบัปรงุ มขีีดความ
สามารถในการชาร์จทีเ่รว็ขึน้และทรงพลงั
ยิ่งขึ้น มีระยะท�าการที่ 350 กม. ที่น�้าหนัก
บรรทุก 40 ตัน และระยะ 250 กม. ที่น�้า
หนักบรรทุกสูงสุด 64 ตัน ระบบส่งก�าลัง
ของเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบบสามเครื่องใหม่
ยังให้ PTO แบบเครือ่งกลไฟฟ้าทีเ่พียงพอ 
ช่วยให้ผูข้บัขีม่ัน่ใจในการท�างานท่ีราบรืน่
และเชื่อถือได้ตลอดการขนส่ง ทั้งในรูป
แบบการขนส่งท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ
หรือการใช้งานที่ต้องการพละก�าลังสูง

นอกไปจากนั้นสแกนเนียยังค�านึงการใช้
งานที่เป็นจริง ด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อม
ที่เหมาะสมที่การใช้งานในแบบไฟฟ้า มี
การสร้างสถานีจ่ายไฟ การบริหารจัดการ
เรื่อง Supply ไฟฟ้าที่เหมาะสม รวมไปถึง
ในเรื่องของการวางแผนการใช้งาน และ
เรื่องการเงินให้กับลูกค้าด้วย

แน่นอนว่าเมื่อระบบยานยนต์ไฟฟ้าครบ
สมบูรณ์ทั้งวงจร การใช้งานก็จะมีความ
เสถียร ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ระบบ
ที่สมบูรณ์จะถูกส่งต่อในการท�าการ
ตลาดของสแกนเนียทั่วโลกต่อไป โดย
เ ร่ิมจากยุโรป แน่นอนว่าในอนาคต
ลูกค้าในภูมิภาคอื่นๆ ของโลกก็จะได้รับ
ประสบการณ์การใช้งานนี้เช่นเดียวกัน 
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ที่ผ่านมายูดี ทรัคส์ สามารถตอบโจทย์
การขนส่ง การทำางานได้เป็นอย่างดี สำาหรับ

การขนส่งสินค้าให้ลูกค้าในพื้นที่ของร้าน
ปราโมทย์ การเกษตร นั้น โครเนอร์ หกล้อ 
ทำาหน้าที่อย่างดีเยี่ยม หัวลากเควสเตอร์

พร้อมหางพื้นเรียบบรรทุกสินค้าได้จำานวนมาก
สร้างความคุ้มค่าต่อเที่ยวในการขนส่ง คนขับ

มีความพึงพอใจกับยานพาหนะของตนเอง

Logistics

คุณพงษ์ศักดิ์ รินรัตน์ 
เจ้าของปราโมทย์ ขนส่ง 
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ปราโมทย์ ขนส่ง 
Pramote 
Transport
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ปราโมทย์ ขนส่ง / PMT Pramote 
Transport 

เริ่มจากธุรกิจฟาร์ม สู่ร้านขายวัตถุดิบ
การเกษตร และ เปิดกิจการขนส่ง ทุก
กิจการเกิดขึ้นเพ่ือต้องการสนับสนุน
ธุรกิจที่ท�าอยู่ เพ่ือให้สามารถแข่งขัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยขอบเขต
การเติบโตท่ีอยู่ในขีดความสามารถท่ี
บริหารจัดการได้ ธุรกิจเดินหน้าได้ ทีม
งานอยู่ได้

เมื่อ Asian Trucker ลงมาภาคใต้
นอกจากแวะไปสัมผัสกับศูนย์บริการ
ของ ยูดี ทรัคส์ และ วอลโว่ท่ีทุ่งสง
แล้ว เราก็อยากจะพบปะผู้ประกอบ
การขนส่งในพ้ืนที่ของนครศรีธรรมราช 
นับเป็นโอกาสดี ท่ีทางคุณโอ หรือ
คุณพงษ์ศักดิ์ รินรัตน์เจ้าของปราโมทย์ 
ขนส่ง เปิดโอกาสให้ได้พูดคุย

ใ ช้ เ ว ล า จ า ก ตั ว อ� า เ ภ อ เ มื อ ง
นครศรีธรรมราชไม่นาน บนถนนเส้น
ที่มุ่งตรงไปยังอ�าเภอนบพิต�า ซึ่งเป็นท่ี
ตั้งของร้านปราโมทย์การเกษตร หนึ่ง
ในธุรกิจที่คุณโอ ดูแลบริหารจัดการอยู่

ทิ ว ทัศน์สอง ข้างทางจากตัว เมือง
นครศรีธรรมราช ไปยังนบพิต�า เต็มไป
ด้วยธรรมชาติสีเขียว ด้านหนึ่งมองเห็น
ทิวเขาเขียวขจี บางช่วงเป็นสวนยาง 
อุดมสมบูรณ์

ธุรกิจของครอบครัวคุณโอ นั้นเริ่มต้น
จากการท�าฟาร์มเป็นเบื้องต้น จากนั้น
ขยับมาท�ารา้นปราโมทย์ เกษตรพันธ์ ซึง่
จ�าหน่ายสินค้าที่เก่ียวกับการท�าฟาร์ม 
อาทิ อาหารสัตว์ ยา และเติมเรื่องของ
ธุรกิจขนส่งเข้ามา

คุณโออธิบายให้ฟังว่า กิจการที่ต่อยอด
ออกมาจากธุรกิจแรกคอืธุรกิจฟารม์น้ัน 
เกิดข้ึนจากความจ�าเปน็ของธุรกิจฟารม์
ทั้งสิ้น เช่นความต้องการอาหารสัตว์ 



31 Asian Trucker

ยารักษา โรค และอื่นๆ ส�าหรับสัตว์ 
เมื่อต้องซื้อมาใช้เองจ�านวนมาก ต่อ
เนื่อง เป็นประจ�า จึงเปิดร้านจ�าหน่าย
สินค้าด้านน้ีขึ้น สองเมื่อมีร้านมีความ
จ�าเป็นต้องพ่ึงพาการจัดส่ง แรกเริ่ม
ใช้บริการผู้รับจ้างขนส่งทั่วไป ต่อ
มาเกิดปัญหาขึ้นไม่สามารถควบคุม
ได้ จึงตัดสินใจท�าเอง ขนส่งสินค้าที่
ต้องน�ามาจากทางภาคกลาง (ราชบุรี 
นครปฐม กาญจนบุรี) รวมทั้งการจัด
ส่งสินค้าสู่ลูกค้าในพ้ืนที่ที่ซื้ออาหาร
สัตว์ และอื่นๆ จากร้านปราโมทย์
การเกษตร กิจการขนส่งจึงเป็นสิ่ง
เข้ามาเชื่อมโยงวงจรชีวิตของธุรกิจ
ปราโมทย์การเกษตรให้ด�าเนนิไปอย่าง
ราบรื่น

ปัจจุบันรถเพ่ือการพาณิชย์ท่ีใช้ใน
ปราโมทย์ ขนส่งน้ันมีท้ังยุโรป และ 
ญ่ีปุ่นผสมผสานกัน ท่ีใช้เป็นหลักคือ
วอลโว่ และยูดี ทรัคส์ ในส่วนของยูดี 
ทรัคส์ มีท้ังหัวลาก สิบล้อพ่วง และ
หกล้อตู้ปิด

กิจการขนส่งด�าเนินมาเป็นปีท่ีห้าแล้ว 
คุณโอบอกว่าสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 
เหลือก�าไรบ้าง แนวความคิดหลักใน
การท�าขนส่งของคุณโอคือ เบื้องต้น
รถว่ิงงานให้กับตัวเองก่อน จากน้ัน
บริหารจัดการให้สามารถไปรับงาน
นอกได้ในช่วงเวลาที่งานของตัวเอง
น้อยลง ส�าหรับงานนอกนั้น เนื่องจาก
ไม่ได้เป็นความส�าคัญอันดับแรก จึง
สามารถเลือกรับงานท่ีว่ิงแล้วสามารถ
เกิดผลก�าไรกลับมา แตกต่างกับการมี
รถเพ่ือมาว่ิงหางานอย่างเดยีว แบบนัน้
ไมส่ามารถปฎเิสธงานได ้ซึง่ก็จะกลาย
เป็นอีกลักษณะหนึ่งไป

งานท่ีไมใ่ชง่านของปราโมทย์ ขนสง่น้ัน 
คุณโอกล่าวว่า ส่วนใหญ่เข้ามาจาก
การท่ีลูกค้าได้เห็นรถของปราโมทย์ว่ิง
ขนส่งสินค้า จึงโทรเข้ามาสอบถาม ไม่
ได้เป็นการออกไปหางานเลย
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ภาระกิจหลักรถของปราโมทย์จะว่ิง
ไปยังภาคกลางเพ่ือรับสินค้าลงมา
ป้อนฟาร์ม ป้อนให้ร้านเกษตร เมื่อมี
งานนอกซึ่งสอดคล้องกับเส้นทางท่ีรถ
วิ่ง จึงวางแผนบริหารจัดการรถให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

การท�าขนส่งของคุณโอนั้น เริ่มต้นข้ึน
โดยไม่มีพ้ืนฐานความรู้เก่ียวกับธุรกิจ
ขนส่งเลย เกิดจากความเป็นคนชอบ
ท�างาน ชอบเรียนรู้ เมื่อเห็นว่าการ
ขนส่งจะช่วยท�าให้เกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพส�าหรับธุรกิจที่ท�า
อยู่จึงเริ่มลองท�าโดยศึกษาเรียนรู้จาก
การลงมือท�า

ปัจจุบันรถสิบกว่าคันที่มีอ ยู่  เป็น
ปริมาณท่ีเหมาะสม ส�าหรบัการบรหิาร
จดัการเปน็อย่างด ีโดยมทีีมคนขับชว่ย
กันท�างาน ซึ่งทั้งหมดเป็นคนในพ้ืนท่ี 
คุณโอเล่าให้ฟังว่าส�าหรับทีมงานของ
ปราโมทย์อาจจะแตกต่างจากท่ีอื่น 
ตรงที่ทีมคนขับส่วนใหญ่จะค่อนข้าง
มอีายุ น่ันคอืห้าสบิขึน้ ซึง่คณุโอบอกวา่ 
ทีป่ราโมทย์ขนสง่ รบัคนขับท่ีอายุเยอะ
เข้าท�างาน เพราะท่ีผ่านมาพบว่ารุ่น
ใหญ่ (50+) ท�างานได้มีประสิทธิภาพ 
มีความรับผิดชอบสูง แต่บรรดานักขับ
รุ่นๆ ก็ท�างานมีความรับผิดชอบ เพียง
แต่รุ่นใหญ่ก็จะมีการบริหารเร่ืองเวลา
พักผ่อนดีกว่าหนุ่มๆ นักขับหนุ่มๆ พอ
ถึงเวลาได้พักก็อาจจะไมไ่ดพั้กจริง เมือ่
ตอ้งกลบัมาท�างานความสดของนักขับ
รุ่นใหญ่ท่ีไม่เท่ียวเตร่ พักอย่างจริงจัง
ก็จะดีกว่า เวลาเดินทางคนหนุ่มก็จะ
จอดพักบ่อยกว่าหน่อย เป็นต้น 

สิ่งท่ีบรรดารถของปราโมทย์ขนส่ง 
ด�าเนินการขนส่งคือ ปุ๋ย อาหารสัตว์ 
โดยมีจุดรับสินค้าอยู่แถบภาคกลาง 
ต่อมาเมื่อรถว่ิงบนถนนสายหลัก มี
ลูกค้าเห็นรถมีการโทรมาสอบถาม
เรื่องการรับว่ิงสินค้า ซึ่งจากการคัด
สรรและเลือกลูกค้าให้สอดคล้องกับ

ภาระกิจหลกัของรถทีต่อ้งว่ิงงานใหกั้บ
ปราโมทย์เป็นหลักก่อน ซึ่งในปัจจุบัน
สินค้าที่ปราโมทย์ ขนส่ง ให้บริการกับ
ลูกค้ามีท้ังว่ิงอยู่ในเขตภาคใต้ ว่ิงขึ้น
ภาคกลาง สินค้าหลากหลาย อาทิ ไม้
ยางพารา เหล็ก แร่ เครื่องคัดผลไม้

ในการตัดสนิใจซือ้รถนัน้คณุกล่าวว่า ดู
ความเร่ืองความคุ้มค่าในการใช้งาน 
ออปชั่นต่างๆ ที่ทางแบรนด์ให้ เช่น 
โปรแกรมซ่อมบ�ารุง เทคโนโลยี ทีม่ากับ
รถ เช่น เกียร์ ออโต้ ซึง่เป็นเรือ่งพ้ืนฐาน
ส�าหรับรถยุโรป ในรถญี่ปุ่นแบรนด์ท่ี
แตกต่างคือ ยูดี ทรัคส์ ที่มีเทคโนโลยีที่
โดดเด่นแตกต่าง เช่น ระบบเกียร์ ระบบ
บังคับรถ และแน่นอนว่าต้องมองไปที่
อตัราประหยัดน�า้มนัของรถด้วย นกัขบั
ของปราโมทย์ ขนส่ง จะชอบขับรถเกียร์
ออโต้กันทุกคน สบาย ไม่เหนื่อย

“แบรนด์ยุโรป มีฟรีบ�ารุงรักษา สามปี 
ห้าปี อันนี้เรา ok มาก ไม่ต้องเป็นราย
จ่ายเพ่ิมท่ีเราต้องมากังวลเลย เราเอา
เวลาไปใส่ใจในงานที่เราท�า ราคาซื้อ
ยุโรปอาจจะสูงกว่า แต่มีออปชั่นต่างๆ 
เข้ามา โดยที่เราไม่ต้องไปท�าเพิ่ม เช่น
เรื่องขนาดถังน�้ามัน พอถังใหญ่ เราก็
เติมครั้งเดียว ไม่ต้องแวะเติมอีกแล้ว 
ท�าให้การบริหารจัดการไม่ยุ ่งยาก” 
คุณโอกล่าว

ส�าหรบัธุรกิจของคณุโอนัน้ การมขีนสง่
เป็นของตัวเอง ช่วยท�าให้การแข่งขัน 
ท�าได้ดี คุณโอกล่าว่า “การบริหาร 
จดัการธุรกิจ เราเน้นความเชือ่มโยง ไม่
เอาสิง่ท่ีไมเ่กีย่วขอ้งกันเขา้มาท�า ฟารม์ 
อาหาร ปุ๋ย ขนส่ง หมุนวนส่งเสริม
กันและกัน องค์ความรู้ในการบริหาร
จัดการไม่แตกต่างกันมาก”
 
ส�าหรบัรถยโุรปอย่างวอลโว่และสแกน
เนียที่ใช้งานอยู่นั้น แน่นอนว่าเลือกใช้
งานเพราะมีคุณภาพ ออปชั่นท่ีตอบ
โจทย์การใช้งาน คุณโอยกตัวอย่าง

คุณโอยังเล่าให้ฟังว่า มีอยู่ลูกค้า
อยู่รายหนึ่ง ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
เครื่องจักรทางการเกษตร (เส้น
ทางการขนส่ง นครศรีธรรมราช 
- จันทบุรี) ได้เห็นรถวอลโว่ของ

ปราโมทย์ กำาลังขึ้นสินค้า เข้ามาสอบ
ถามกับคนขับรถ เรื่องการว่าจ้างรับ
ขนส่งสินค้า คนขับให้เบอร์โทรของ
บริษัทไป ทางลูกค้าโทรมาสอบถาม

อยากจะให้รถไปวิ่งขนส่งสินค้าเครื่อง
คัดแยกมังคุดให้ เพราะเห็นว่าทาง

บริษัทใช้รถดี รถอยู่ในสภาพที่ดี ดูมี
มาตรฐานในการทำางาน นี่เรียกว่ารถ
ช่วยหางานให้โดยไม่ต้องทำาอะไรเลย
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เ รื่ อ งขนาด ของ ถั งบรรจุน�้ ามั น ท่ี
สามารถเลือกขนาดได้ ติดตั้งมาจาก
โรงงานเลย รวมทั้งอัตราการประหยัด
น�้ามันเมื่อเดินทางไกลนั้นท�าได้ดี ตาม
ทีร่ะบ ุคณุโอยังเล่าให้ฟังว่า มอียู่ลกูค้า
อยู ่รายหนึ่ง ด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับ
เครือ่งจักรทางการเกษตร (เส้นทางการ
ขนส่ง นครศรีธรรมราช - จันทบุรี) ได้
เห็นรถวอลโว่ของปราโมทย์ ก�าลังขึ้น
สินค้า เข้ามาสอบถามกับคนขับรถ 
เรื่องการว่าจ้างรับขนส่งสินค้า คนขับ
ให้เบอร์โทรของบริษทัไป ทางลกูค้าโทร
มาสอบถามอยากจะให้รถไปวิ่งขนส่ง
สินค้าเครื่องคัดแยกมังคุดให้ เพราะ
เห็นว่าทางบริษัทใช้รถดี รถอยู ่ใน
สภาพท่ีดี ดูมีมาตรฐานในการท�างาน 
นี่เรียกว่ารถช่วยหางานให้โดยไม่ต้อง
ท�าอะไรเลย “แต่กระน้ันก็ตามทีใน
แวดวงขนส่ง ลูกค้าบางคนไม่ดูรถ เอา
เรื่องราคาเป็นหลัก เราได้ลูกค้าสอง
ทาง รถด ีหาลกูค้าให้เราโดยเราไม่ต้อง
ไปท�าอะไร เพราะรถแสดงให้เห็นว่าเรา
ลงทุน เราใส่ใจ” คุณโอกล่าว

ส�าหรับทีมคนขับของปราโมทย์ ขนส่ง 
คุณโอถือว่าเป็นทีมท่ีดี คุณโอกล่าว่า 
“คนขับเวลาขับรถแล้วมีประสิทธิภาพ 
น�้ามันใช้น้อย เขารู้สึกดีเพราะเขาท�าดี
เถ ้าแก่อยู ่ได ้ เขาก็มีงานท�ายาวๆ 
ตลอด”

ส�าหรับการดูแลทีมงานน้ัน “เราให้
เกียรติซึ่งกันและกัน พูดจากันดีๆ เป็น
เสมือนคนในครอบครัว อยู่กัยแบบพี่
น้อง มีปัญหาอะไรคุยกันบอกกล่าว
กัน”

“สมัยใหม่นี้ ทรัพยากรมนุษย์ส�าคัญ 
เราพยายามที่จะดูแลทุกคนให้อยู่ได้ 
เวลามวิีกฤตเราไม่ลดเงนิของพนักงาน 
ยอมรบักับสิง่ทีไ่ดม้าว่ามนัอาจจะนอ้ย
กว่าที่เป็นมา ไม่ไปบีบคั้นพนักงาน”

แนน่อนว่ารถด ีคนขับด ีถือเปน็สิง่ทีล่งตวั
อย่างยิ่งส�าหรับคนที่ท�ากิจการขนส่ง แต่
การจะประสบความส�าเรจ็ไดน้ั้นก็ยังตอ้ง
อาศัยองค์ประกอบอื่นอีกมากมาย ซึ่ง
แต่ละบรษิทั แตล่ะบคุคลกม็กีระบวนการ
วิธีการที่แตกต่างกันไป

ส�าหรับปราโมทย์ ขนส่ง คุณโอบอกว่าไม่
ไดม้กี�าไรมากมาย สิง่ส�าคญัอย่างทีก่ลา่ว
ไว้ในตอนต้นคือ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ 
เพราะการเกิดข้ึนของปราโมทย์ ขนส่ง
นั้น เพ่ือสนับสนุนกิจการของธุรกิจใน
กลุม่ของปราโมทย์เอง สิง่ทีเ่กิดประโยชน์
สูงสุดส�าหรับการมีระบบขนส่งคือร้าน
เกษตรปราโมทย์ และปราโมทย์ ฟาร์ม 
เบื้องต้นเท่ากับว่าเป้าหมายส�าคัญใน
การเกิดปราโมทย์ ขนส่งบรรลุแล้ว สิ่งที่
เกิดเป็นผลก�าไรต่อเนื่องจากการขนส่ง
คือการได้เปิดรับลูกค้านอกเหนือไปจาก
งานหลกัเขา้มาเตมิเพ่ือให้เกิดรายไดเ้พ่ิม
เตมิ แตไ่มก่ระทบกับงานหลกั และอยู่ใน
ขดีความสามารถของคนและรถทีม่อียู่จะ
รับได้โดยไม่หนักจนเกินไป ถือเป็นโบนัส

รถกับคนท่ีมีอยู่ทุกวันนี้เพียงพอแล้ว รถ
มีโอกาสได้พักบ้าง นักขับของปราโมทย์
มีช่วงเวลาที่ได้พักจากงานบ้าง ทีมงาน
ท�างานแล้วสนุกมีความสุขกับงาน การ
เพ่ิมรถเพ่ือมาวิ่งงานนอกเพ่ิมเติมไม่ใช่
เป้าหมายของปราโมทย์ ขนส่ง

ท่ีผ่านมายูดี ทรัคส์ สามารถตอบโจทย์
การขนส่ง การท�างานได้เป็นอย่างดี 
ส�าหรับการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าใน
พ้ืนที่ของร้านปราโมทย์ การเกษตร น้ัน 
โครเนอรห์กลอ้ ท�าหนา้ท่ีอย่างดีเย่ียม หวั
ลากเควสเตอร์พรอ้มหางพ้ืนเรียบบรรทกุ
สนิคา้ไดจ้�านวนมากสรา้งความคุม้คา่ตอ่
เท่ียวในการขนสง่ คนขบัมคีวามพึงพอใจ
กับยานพาหนะของตนเอง
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คุณสมพล หิรัญญสุทธิ์
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าภาคอิสาน 
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ยอมรับตามตรงว่าไม่มีข้อมูลและชุดความรู้ใดๆ 
เกี่ยวกับสหกรณ์มาก่อนเลย ในประเทศไทยมีการ
จดัตัง้สหกรณ์ขึน้จ�านวนไมน้่อย โดยมหีลากหลาย
รูปแบบการด�าเนินการ ซึ่งเป็นองค์กรนิติบุคคลท่ี
อยู่ภายใต้การควบคุมของภาครัฐอย่างเข้มงวด 

บังเอิญมีโอกาสได้เห็นรายละเอียดเก่ียวกับ
สหกรณ์ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าภาคอิสาน ซึ่งอยู่
ในหมวดการขนส่งที่ Asian Trucker น�าเสนออยู่ 
จึงเห็นว่าน่ีน่าจะเป็นเรื่องราวท่ีเป็นประโยชน์ จึง
ติดต่อไปขอสนทนากับประธานกรรมการสหกรณ์
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าภาคอิสาน คุณสมพล 
หิรัญญสุทธิ์ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างทันที

สหกรณ์ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าภาคอิสาน มี
ส�านักงานตัง้อยู่ทีน่ครราชสมีา ศนูย์กลางการขนสง่
สินค้าที่ส�าคัญของภาคอิสาน

คุ ณ ส ม พ ล เ ปิ ด ห้ อ ง ท� า ง า น ที่ บ ริ ษั ท  หิ รั ญ 
ทรานสปอร์ต ซึ่งเป็นบริษัทของคุณสมพลเอง นั่น
หมายความว่านอกจากขับเคลือ่นกิจการธุรกิจของ
ตนเองแล้ว ยังสละเวลามาด�าเนินกิจกรรมท่ีเอื้อ
ประโยชน์กับส่วนรวมด้วย

คุณสมพลอธิบายท่ีมาท่ีไปของการมาท�างาน
บริหารสหกรณ์ฯ ให้ฟัง ยอ้นกลับในเมื่อคุณสมพล
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมผู้ขนส่งสินค้าภาค 
อิสาน และมีส่วนได้ท�าหน้าที่ส�าคัญในคณะผู้
บริหารของสมาคม มีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็น
ประโยชน์หลายอย่างที่ด�าเนินการเพื่อสมาชิกของ
สมาคม 

หน่ึงในโครงการส�าคัญท่ีต่อยอดเกิดขึ้นคืองานก่อ
ร่างสร้างให้เกิดสหกรณ์ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
ภาคอิสานขึ้นมา แม้ว่าด้วยหลักการในการจัดต้ัง
สหกรณ์ใหเ้กดิขึน้ไดน้ัน้ตอ้งท�างานอย่างหนกัและ
ใกล้ชิดพอสมควร เพราะภาครัฐตั้งกฏเกณฑ์ไว้สูง
เพื่อป้องกันในเรื่องของการทุจริต 

สหกรณ์
ผูใ้หบ้รกิาร
ขนสง่สนิค้า
ภาคอิสาน
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เมื่อจัดตั้งสหกรณ์ฯ ได้ส�าเร็จ ในช่วงเริ่ม
ต้นน้ันแดนด�าเนินการของสหกรณ์ผู้ให้
บริการขนส่งสินค้าภาคอิสานจ�ากัดอยู่แค่
นครราชสีมาเท่านั้น ก่อนขยับเพ่ิมแดน
ด�าเนินการไปยัง บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ 
และเพ่ิมเติมมาตามล�าดับ จวบจนกระท่ัง
ปัจจุบันแดนด�าเนินการของสหกรณ์ผู้ให้
บริการขนส่งนั้นมีถึง 22 จังหวัดครอบคลุม
พื้นที่ภาคอิสาน

ปัจจุบันคุณสมพลกลับมาเป็นประธาน
กรรมการของสหกรณ์ฯ อีกครั้งเป็นวาระท่ี
สอง การที่สหกรณ์ผู้ขนส่งสินค้าภาคอิสาน
ประสบความส�าเร็จน้ัน มาจากการท�างาน
ร่วมกันเป็นทีมของคณะผู้บริหาร ในการ
ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินการท่ีชัดเจน
ตลอดระยะเวลาท่ีสหกรณ์ฯ ได้ด�าเนิน
กิจการมา เพ่ือมุ่งหวังในเรื่องท่ีส�าคัญคือ 
ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยท่ีเข้ามา
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถมีโอกาสใน
การได้งาน และมีขีดความสามารถในการ
ท�างานได้

ไม่ใช่ใครจะมาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ 
ก็ได้ หลักการส�าคัญคือ ต้องเป็นผู้ที่ท�างาน
อยู่ในกิจการธุรกิจขนสง่ในพ้ืนทีแ่ดนด�าเนิน
การของสหกรณ์ฯ ตอ้งมคีวามสนใจท่ีจะเข้า
มาร่วมท�างานให้สหกรณ์ฯ เพ่ือให้เกิดผล
ส�าเร็จร่วมกัน และต้องผ่านกระบวนการคัด
สรรตามข้อก�าหนดต่างๆ ที่ระบุไว้

คุณสมพลอธิบายให้ฟังว่า ในแวดวงขนส่ง
นั้นการเป็นรายเล็ก รายย่อย มีรถคันเดียว 
สองคันหรือเป็นคนขับท่ีไม่มีรถเป็นของ
ตนเอง การจะว่ิงหางาน การจะท�าให้ขีด
ความสามารถในการรับงานมั่นคงน้ันไม่ใช่
เรือ่งง่าย การจดัตัง้สหกรณ์ผูใ้ห้บริการขนสง่
สินค้าภาคอิสานขึ้นมาวัตถุประสงค์ส�าคัญ
คือการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการรายย่อย
เหล่านี้สามารถรับงานได้โดยมั่นคง ผ่าน
ช่องทางของสหกรณ์ฯ โดยสมัครเข้ามาเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ฯ 

“เมื่อมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อย่างน้อยมี

รายได้แน่นนอน มีก�าลังใจ มีความเชื่อมั่น
ในการท�างาน สามารถเหลือเงินผ่อนรถ 
หรือใครท่ีมีรถอยู่แล้วก็มีโอกาสเหลือเงิน
ออกรถใหม่ได้ สหกรณ์ไม่โกงแน่นอน การ
ด�าเนินการของสหกรณ์จ�าเป็นต้องมีแดน
ด�าเนินการให้กว้าง เพ่ือให้โอกาสกับคน” 
คุณสมพลกล่าว

ในยุคแรกเริม่ สมาคมขนสง่สนิคา้ภาคอสิาน 
ได้จัดตั้งสหกรณ์ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
ภาคอิสานขึ้น โดยอยู่ภายใต้การควบคุม
ดูแลของสหกรณ์นครราชสีมา สมาชิกใน
ยุคแรกมี 34 ราย เป็นคนขับ คนที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจกับการขนส่ง ที่มีแนวความคิดในการ
ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ในยุคแรกเริ่มนั้น แกนหลักที่เข้ามาเป็น
คณะกรรมการของสหกรณ์ฯ ได้ท�าหน้าท่ี
เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับสหกรณ์ในการเข้าไปรับ
งาน วิ่งงานต่างๆ 

สิง่ท่ีส�าคัญทีส่หกรณ์ผูใ้ห้บรกิารขนส่งสนิค้า
ภาคอสิาน ด�าเนินการให้กับสมาชกินอกจาก
การบริหารจัดการเรือ่งทนุในการด�าเนินการ 
การสร้างระบบการท�างานท่ีมั่นคง คือการ
สนับสนุนขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ให้กับบรรดา
สมาชิก เช่น บริการจ�าหน่ายน�้ามันในราคา
พิเศษให้กับสมาชกิ บรกิารซ่อมบ�ารงุ บรกิาร
เรื่องยางรถ

ปัจจุบันสหกรณ์ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
ภาคอิสาน ด�าเนินการมาเป็นปีที่ 14 มีทุน
ในการด�าเนินการ 12 ล้านกว่าบาท สร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับบรรดาสมาชิก (ปัจจุบัน
มีสมาชิกจ�านวนร้อยกว่าราย สมาคมมุ่ง
หวังให้มีผู้เข้ามาสมัครเป็นสมาคมให้มาก
ขึ้นไปเรื่อยๆ) 

คุณสมบัติของผู้ ท่ีจะเข้ามาเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ฯ ต้องเก่ียวข้องกับธุรกิจขนส่ง 
บริษัทขนส่ง เป็นพนักงาน หรือมีรถเอง
คันเดียวอยากว่ิงงาน มาเป็นสมาชิกได้ ท่ี
ส�าคัญต้องมีภูมิล�าเนาอยู่ในพ้ืนท่ีแดน
ด�าเนินการของสหกรณ์ผู้ให้บริการขนส่ง
สินค้าภาคอิสาน

การที่สหกรณ์ผู้ให้

บริการขนส่งสินค้า

ภาคอิสานประสบความ

สำาเร็จนั้น มาจากการ

ทำางานร่วมกันเป็นทีมของ

คณะผู้บริหาร ในการ

กำาหนดเป้าหมายการดำาเนิน

การที่ชัดเจนตลอดระยะ

เวลาที่สหกรณ์ฯ ได้ดำาเนิน

กิจการมา เพื่อมุ่งหวังใน

เรื่องที่สำาคัญคือ ช่วยให้ผู้

ประกอบการรายย่อยที่เข้า

มาเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

สามารถมีโอกาสในการ

ได้งาน และมีขีดความ

สามารถในการทำางานได้
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การจัดต้ังสหกรณ์ขึ้นน้ันไม่ใช่เรื่องที่จะจัด
ตั้งกันได้ง่ายๆ เพราะด้วยหลักการส�าคัญ
ที่ภาครัฐก�าหนดไว้ เพ่ือท่ีจะท�าให้สหกรณ์
สามารถช่วยเหลือสนับสนุนสมาชิกของ
สหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ท�างานอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ยังต้องการ
คนท่ีเขา้มาบรหิารเพ่ือให้กิจการของสหกรณ์
นั้นเติบโตก้าวหน้า

สมาชิกของสหกรณ์ฯ จ�าเป็นต้องมีส่วน
ร่วมในการด�าเนินการด้านใดด้านหน่ึงของ
สหกรณ์ฯ ไม่สามารถเป็นสมาชิกเฉยๆ โดย
ไม่มีส่วนร่วมได้ สหกรณ์ฯ มีหน้าท่ีส�าคัญ
ประการหน่ึงคือต้องสนับสนุนอาชีพของ
สมาชิกให้ด�าเนินการไปได้ โดยการด�าเนิน
กิจการนั้นเป็นการท�างานให้กับสหกรณ์ฯ 
เช่น สหกรณ์ฯ มีการสนับสนุนต่างๆ ให้กับ
สมาชิกก่อน อาทิ กรณียางแตกสหกรณ์ฯ
เปลี่ยนยางให้ก่อนแล้วค่อยด�าเนินการหัก
เงินคืนกลับเข้าสู่สหกรณ์ฯ คุณสมพลกล่าว
ว่า “ลองคิดดูหากคณุเปน็ผูป้ระกอบการราย
ย่อย บางครัง้ไมไ่ด้ส�ารองเงนิไว้กับเรือ่งเหลา่

นี้ เพราะค่าใช้จ่ายอื่นมันเต็มไปหมด พอ
เกิดเหตุการณ์เช่นยางแตกขึ้นต้องเปลี่ยน
ยาง คุณไปไม่เป็นเลยนะ กระทบกับการ
ว่ิงงานเลย แต่พอเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มี
การสนับสนุนเร่ืองฉุกเฉินแบบน้ีอยู่ ปัญหา
ก็สามารถแก้ไขได้โดยทันที ไม่กระทบกับ
การท�างาน”

หลายคนพอมาเป็นสมาชิก เห็นระบบ เห็น
โอกาส ที่เขาสามารถประกอบอาชีพได้โดย
สะดวกสบาย เกิดความพึงพอใจ เพราะ
ไม่เพียงแต่เรื่องของการจัดหางานให้กับ
สมาชิก การดูแลสนับสนุนจัดหาสิ่งจ�าเป็น
ขั้นพ้ืนฐานในการท�างานให้กับสมาชิก 
สหกรณ์ฯ ยังส่งเสริมเรื่องการออมเงินให้
กับสมาชิกด้วย 

สหกรณ์ฯ ติดตามดูสมาชิกในการท�างาน ดู
เรื่องการเงินค่าตอบแทนที่ได้รับ ปี 65 ทาง
สหกรณ์ฯ มีแผนจะจัดรถให้สมาชิกห้าคัน 
(เป็นรถมือสอง) ผ่านการคัดกรองสมาชิก
ท่ีมีการท�างานดี สหกรณ์ส่งเสริมให้คน
ขับเป็นเจ้าของรถได้ จากลูกจ้างพัฒนาสู่
เถ้าแก่น้อย 



39 Asian Trucker

คณุสมพลกล่าวว่าปัจจบุนัสมาชกิจ�านวน
ร้อยแปดสิบเจ็ดราย เพิ่มขึ้น 21 รายจาก
ปีก่อน เป็นกลุม่ท่ีอยากมรีถ อยากเพ่ิมรถ 
อยากมีงานขนส่งสม�่าเสมอ สหกรณ์ผู้ให้
บริการขนส่งสินค้าภาคอิสานถือเป็น
สหกรณ์ขนาดกลาง โดยอยู่ในช่วงเติบโต
จากเล็กมากลาง ยังไม่กลางเต็มที่

กรรมการแต่ละชุดมีนโยบายในการ
ด�าเนินการแตกต่างกัน ในการกลับมา
ด�ารงต�าแหน่งในวาระที่สองของคุณ
สมพลนี้  ต้องการยกระดับสมาชิกให้
เกิดศักยภาพในการแข่งขัน ส่งเสริมให้
สมาชิกเพ่ิมรถได้ เป้าประสงค์หลักของ
สหกรณ์ฯ คือตั้งโครงการหน่ึงกรรมการ 
หน่ึงโครงการ หนึ่งธุรกิจ เช่น เลขาของ
สหกรณ์ฯ รับผิดชอบเพ่ิมก�าลังรถให้กับ
สมาชิก การจะเพ่ิมรถสักหน่ึงคันส�าหรับ
รายย่อยน้ันไม่ใช่เรื่องง่ายง่าย เพราะมี
หลายเรื่องที่ต้องมี สมาชิกถ้าท�าด้วยตน
เองอาจขาดเครดิตที่จะไปออกรถ (ใน
กรณีของสหกรณ์ฯ มุง่เนน้ไปท่ีรถมอืสอง) 
สหกรณ์ฯ จึงท�าหน้าที่ออกรถให้สมาชิก
มาว่ิง ผ่อนคืนกลับให้กับสหกรณ์ฯ ปีน้ี
เพิ่มรถให้กับสมาชิกได้สามคันแล้ว 

สร้างรายได้ให้สมาชิก ต่อเน่ืองไปจนถึง
สรา้งวินัยของสมาชกิเก่ียวกับการเงนิการ
ออม การท�าให้เกิดการออมกับสมาชกิได้
นัน้คณุสมพลกลา่วว่า อยู่ทีส่หกรณ์ฯ  ตอ้ง
น�าเก็บเงินฝากจากสมาชกิ ท�าบญัชใีหกั้บ
สมาชกิ ท่ีส�าคญัคอืการสรา้งความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับความส�าคัญของการออม

สมาชิกสหกรณ์ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
ภาคอิสานท่ีผา่นมาเมือ่ไดม้าเปน็สมาชกิ
สหกรณ์ฯ แลว้ทุกรายสถานการณ์ในการ
ท�างานดีขึ้น คุณสมพลกล่าว่า “มาอยู่กับ
สหกรณ์อย่างน้อยมรีายไดใ้นการผอ่นรถ
แน่นอน มีก�าลังใจ มีความเชื่อมั่นในการ
ท�างาน ผ่อนรถ เงินเหลือ ออกรถใหม่ได้ 
สหกรณ์ไม่โกงแน่นอน มีรายได้แน่นอน 
ด้วยเหตุนี้จ�าเป็นต้องมีแดนด�าเนินการ
ให้กว้าง เพื่อให้โอกาสกับคน”

เวลาสมาชิกรับงานจากสหกรณ์ฯ ไป
ว่ิงงาน สินค้าทุกเที่ยวมีการท�าประกัน
สินค้าป้องกันความเสียหายไว้หมด 
การท�างานจึงมีความมั่นใจ อีกท้ัง
สมาชิกของสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่เป็น
คนขับท่ีอยู่ในแวดวงขนส่งมานาน 
มีความเชี่ยวชาญในการด�าเนินการ
ขนส่งสินค้าอยู่แล้ว เพียงแต่เมื่อเป็น
รายย่อยท�าให้ขาดช่องทางในการรับ
งาน อีกท้ังบางงานท่ีรับช่วงต่อกันมา
ก็ไม่มีความมั่นคงในเรื่องของค่าจ้าง
ว่าจะได้รับเต็มหรือเปล่า ปัญหาเหล่า
นี้เมื่อมาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ก็
จะได้รับการแก้ไขดูแล ด้วยเหตุนี้คน
ขับรถจึงสามารถคลายความวติกกงัวล
และมุ่งความสนใจไปที่การท�าหน้าท่ี
ของตนเองได้อย่างสบายใจ ท�าให้การ
ท�างานมีประสิทธิภาพ

ส�าหรับประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ให้
บริการขนส่งสินค้าภาคอิสาน เมื่อได้
นั่งลงสนทนาด้วยกัน เราพบว่าเป็นคน
ที่เปิดกว้าง สนุกกับการท�างาน โดย
เฉพาะกับงานเพ่ือส่วนรวมไม่ว่าจะ
เป็นงานของสมาคมขนส่งสินค้าภาคอิ
สานที่ผ่านมา หรืองานของสหกรณ์ผู้
ให้บริการขนส่งสินค้าภาคอิสาน ซึ่ง
เป็นงานที่เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบ
การรายย่อยอย่างแท้จริง แน่นอนว่า
ความมุ่งมั่นน้ีต้องบริหารจัดการอย่าง
ดี เพราะในด้านหน่ึงก็ต้องดูแลธุรกิจ
ของตัวเองด้วย คุณสมพลเล่าให้ฟังว่า
ลูกสาวเคยพูดว่า พ่อเก็บกระเป๋าไปอยู่
ที่สหกรณ์ฯ เลยไหม

รูปแบบของสหกรณ์ผู้ให้บริการขนส่ง
สนิคา้ภาคอสิานน้ี ในยุโรป ออสเตรเลยี 
ญ่ีปุ่น เป็นแนวทางที่ด�าเนินการกัน
เป็นกลุ่มใหญ่ นับเป็นการกระจายราย
ได้ โอกาสไปสู่ผู้ประกอบการรายเล็กๆ 
อย่างแท้จริง ไม่มีความจ�าเป็นต้อง
ด�าเนินการฟลีทใหญ่เพ่ือรับงานคน
เดียว ในทางหน่ึงน้ันความเสี่ยงน้ันถูก
กระจายออก โอกาสในการท�างาน การ
สรา้งรายไดก็้กระจายออก ไปสูว่งกว้าง
อย่างทั่วถึง 

หลายคนพอมาเป็น
สมาชิก เห็นระบบ 
เห็นโอกาส ที่เขา
สามารถประกอบ

อาชีพได้โดยสะดวก
สบาย เกิดความ
พึงพอใจ เพราะไม่
เพียงแต่เรื่องของ

การจัดหางานให้กับ
สมาชิก การดูแล
สนับสนุนจัดหาสิ่ง
จำาเป็นขั้นพื้นฐาน
ในการทำางานให้กับ
สมาชิก สหกรณ์ฯ 
ยังส่งเสริมเรื่อง

การออมเงินให้กับ
สมาชิกด้วย

ขอบขอบคุณ
สหกรณ์ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าภาคอิสาน จ�ากัด

โทร. 044 264238
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EV Bus คันนี้ใช้ไฟฟ้า 100 % ความเร็ว

สูงสุด 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตัวรถเป็น

แบบชานตำ่า ขึ้นลงสะดวกสบาย ระยะ

เวลาการดำาเนินงานประมาณ 1 ปี ใช้

มอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 260 kw/h 

ระยะทางการวิ่งประมาณ 

250 กิโลเมตร/ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
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จังหวัดขอนแก่นนับเป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญ มิเพียงแต่เฉพาะใน
ภาคอิสานแต่หมายถึงในระดับประเทศด้วย ในการเชื่อมโยงกับ
สิ่งที่จะลงมาจากกลุ่มประเทศ CLMV และจีน ปัจจุบันนักธุรกิจใน
ขอนแก่น คนรุ่นใหม่ในของแก่นมีความร่วมมือกันชัดเจน เข้มแข็ง 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน ระดับจังหวัดลงไปจนถึงระดับเทศบาล 
ภาคการศกึษา มองไปในทิศทางเดยีวกัน มจีดุรว่มเดียวกัน ทีส่�าคญั
เป็นการร่วมกันขับเคลื่อนของคนรุ่นใหม่ๆ อนาคตของแก่นจึงน่า
สนใจยิ่งนัก

Asian Trucker เดินทางไปท่ีคณะวิศวกรรมของ มทร.ขอนแก่น 
เพ่ือสนทนากับดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์และ ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ หวัหน้าสาขาวิศวกรรม
ไฟฟ้า ทีม่สีว่นเก่ียวขอ้งโดยตรงกับโครงการรถบสัไฟฟ้า ทีท่างคณะ
วิศวกรรมท�าร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น (ช.ทวี) 

ที่มานั้นเกิดจากเราเห็นภาพของตัวรถบัสไฟฟ้า ซึ่งมีรูปโฉมท่ีทัน
สมัย แปลกตาไปจากที่เราเคยเห็นมา ต้องยอมรับว่า เมื่อกระแส
เรื่องยานยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้น สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้มี
โครงการน�าเสนอรถบัสขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

รถบัสไฟฟ้า 
(EV Bus) งานวิจัยของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มทร.ขอนแก่น 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น ) 
ร่วมกับ ช.ทวี
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ด ร . ศุ ภ ฤ ก ษ์  ช า ม ง ค ล ป ร ะ ดิ ษ ฐ์  ค ณ บ ดี ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร ์มทร.ขอนแก่น เลา่ใหฟั้งถึงแนวทางของ
คณะวิศวกรรม ท่ีด�าเนินกิจกรรมใหส้อดคลอ้งไปกับแนว
นโยบายหลักของตัวมหาวิทยาลัย แนวทางการเดินหน้า
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และกระแสการขับเคลือ่นของ
โลก ซึ่งโครงการรถ EV Bus นี้ได้รับการสนับสนุนทุนจาก 
ส�านักงานวิจัยแห่งขาติ ร่วมกับภาคเอกชนบริษัท ช.ทวี 
โดยงบประมาณจดัสรรมาในป ี2563 โดยผูใ้หทุ้นตอ้งการ
ให้การสนับสนุนนักวิจัยได้สร้างผลงาน New S-Curve 
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และต่อยอดยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ท่ีต้องการให้ประชาชนใน
เขตเมืองได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง หันมา
ใช้บริการรถสาธารณะ ลดปัญหาการจราจรในเขตเมือง 
และช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยฝีมือคนไทย

ภาคเอกชนอย่างช.ทวี เชี่ยวชาญเรื่องการต่อรถที่ใช้งาน
ในภาคขนส่ง มทร.ขอนแก่น โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ภาควิชาวิศวะไฟฟ้า มคีวามเชีย่วชาญทางดา้นวิศวกรรม
ไฟฟ้า ระบบราง เมื่อลงมือท�างานด้วยกันในโปรเจค EV 
Bus นีจ้งึเกิดประโยชน์รอบด้าน มเิพียงแตไ่ด้ผลลพัธ์เปน็
ตัวรถหนึ่งคัน ยังได้ชุดความรู้ที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จะ
ได้น�าไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา ในการเรียนการสอน

ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นก�าลังพัฒนาอย่างมาก มุ่งเน้น
พัฒนาและยกระดบัไปสูค่วามเปน็ Smart City โดยมกีาร
วางแผนเรื่องระบบรางเชื่อมถนน ด้วยเหตุนี้ในอนาคต
ยานพาหนะท่ีจะใช้งานจึงต้องมีความหลากหลาย ท�า
หน้าท่ีแตกตา่งกันทัง้สง่ตอ่ รบัชว่ง เมือ่การขนสง่เชือ่มโยง
เขา้หากนัรถบสัท�าหนา้ทีเ่ป็น feeder เป็นบัสแบบ smart 
mobility เพ่ือสนับสนุน Logistics & Tourism (ซึ่งเป็น
แนวหมวดหนึ่งในการเรียนการสอนของมทร.ขอนแก่น)

นโยบายงานวิศวกรรมท่ีเก่ียวกับการขนส่งทางราง เป็น
หนึ่งในแนวทางหลักท่ีทางคณะวิศวกรรมด�าเนินการอยู่ 
ใครท่ีได้เห็นภาพตัวรถรางไฟฟ้า(รางเบา) ของขอนแก่น
เมื่อเดือนท่ีผ่านมาที่น�าเสนอในงานใหญ่ของเมือง
ขอนแก่น เกิดเป็นกระความสนใจไปทั่วประเทศ เป็น
ผลงานท่ีทางคณะวิศวกรรม มทร. ขอนแก่นมีส่วนร่วม
โดยตรง

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามบีทบาทส�าคญั เพราะถือเปน็สว่น
ทีเ่ก่ียวขอ้งโดยตรงในเรือ่งของระบบไฟฟ้า ระบบมอเตอร์

ไฟฟ้า นอกจากการศึกษาเรื่องรถไฟฟ้าในระบบรางแล้ว 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ายังด�าเนนิการเรือ่งยานยนตไ์ฟฟ้าท่ี
ใช้งานบนถนนดว้ย เพ่ือเปน็โครงการให้นักศกึษาไดเ้รียน
รู้ พัฒนาและน�าไปต่อยอดได้

โดยโครงการล่าสุดท่ีด�าเนินการร่วมกับภาคเอกชน คือ
การวิจัย จัดสร้าง และพัฒนาต้นแบบรถไมโครซิตี้บัส
ไฟฟ้า (EV Bus) โดยใช้ระบบกักเก็บพลังงานแบบผสม
ระหว่างแบตเตอรีล่เิท่ียมไอออน และอลัตร้าคาปาซเิตอร ์
ส�าหรับระบบขนส่งสาธารณะในเมือง 

รถบัสไฟฟ้า ชานต�่า ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้งานในเขต
เมือง ตอบสนองในเรื่องของการท่องเที่ยว โดยออกแบบ
ให้เป็นการขนส่งผู้โดยสารแบบยืน กับการเชื่อมต่อจุด
ท่องเท่ียวระยะสั้น (Hop in Hop off) และใช้งานใน
สนามบิน

ความโดดเด่นของรถบัสไฟฟ้าคันน้ี จุดที่แตกต่างไป
จากโครงการ Ev Bus ที่เกิดขึ้นตามโครงการของสถาน
ศึกษาต่างๆ ในประเทศไทยก่อนหน้านี้ คือ นอกจากการ
ออกแบบตัวบอดี้ที่ดูทันสมัยแล้ว ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ 
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าบอกว่า อยู่ที่การมีระบบ
แบตเตอร์รี่สองแบบท่ีใช้ในการสร้างพลังงานให้กับ
มอเตอรไ์ฟฟา้ นัน่คอืแบบลเิทยีมทัว่ไป และ อลัตา้คาปา
ซิเตอร์ ซึ่งในตัวระบบกักเก็บพลังงานแบบอัลต้าคาปาซิ
เตอร์น้ันมีความโดดเด่นที่สามารถอัดประจุได้เร็วโดยใช้
เวลาเร็วกว่าแบตเตอร์ร่ีแบบลิเที่ยมท่ัวไป ซึ่งท�าให้การ
จอดพักเพ่ือบรรจพุลงังานใหม่นัน้ท�าไดร้วดเร็ว (หากใคร
เคยดูการแข่งขันรถสูตรหนึ่ง F1 ซึ่งจะมีระบบไฟฟ้าร่วม
ด้วย การชาร์ตกลับตอนรถแตะเบรกหรือถอนคันเร่งนั้น
สามารถเติมแบตเตอร์ร่ีได้รวดเร็ว เพราะใช้แบตเตอร์ร่ี
แบบอัลต้าคาปาซิเตอร์)

EV Bus คันน้ีใช้ไฟฟ้า 100 % ความเร็วสูงสุด 120 
กิโลเมตร/ชั่วโมง ตัวรถพ้ืนต�่าขึ้นลงสะดวกสบาย ระยะ
เวลาการด�าเนินงานประมาณ 1 ปี ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
แบตเตอรี่ 260 kw/h ระยะทางการวิ่งประมาณ 250 
กิโลเมตร/ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง (การชาร์จไฟฟ้าใช้เวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง ) การดีไซน์ตัวรถล�้าสมัยโปร่งสบาย 
งานตกแต่งภายในโทนสนี�า้ตาลเน้นความอบอุน่สบายใจ
ให้ผู้โดยสาร 
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ส�าหรับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ 
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวกับ Asian Trucker 
ว่า ในโครงการต่อไปมองไปทีก่ารพัฒนยานยนต์ไร้คนขบั
หรือ autonomous vehicles 

ในอนาคตการขยายตัวในเรื่องเศรษฐกิจของขอนแก่น 
การเปิดการเชื่อมโยงกับภูมิภาค ระบบราง(ท้ังความเร็ว
สูง และ รางคู่) ท่าเรือบก และอีกหลายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคการขนส่งโดยตรง การที่เมืองมีภาคการศึกษาที่เข้ม
แข็งจะมีส่วนส�าคัญส�าหรับการผลิตบุคคลากรส่งให้กับ
ภาคเอกชน รวมท้ังการที่ภาคเอกชนของเมืองสนับสนุน
ภาคการศกึษาอย่างจริงจงั จะท�าให้เมอืงขอนแก่นพัฒนา
อย่างมีทิศทางและโดดเด่นในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัย

ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ กล่าวว่า “การพัฒนาคน
ส�าคัญ สร้างคนแล้ว ให้คนได้ท�างานในพ้ืนท่ี พัฒนา
พื้นที่ เกิดความยั่งยืนในอนาคต สร้างส�านึกรักบ้านเกิด” 
โครงการความรว่มอืตา่งๆ ระหว่างมทร.ขอนแก่น กับภาค
เอกชน มุง่ให้กจิกรรมท่ีด�าเนินการนัน้สามารถตอบโจทย์
หลกัส�าคญัไดค้อื พัฒนาคน สรา้งคน พัฒนาท้องถ่ิน และ
น�าไปสู่ความยั่งยืน

* คณะวิศวกรรม มทร.ขอนแก่นมีโครงการวิจัยหลาก
หลาย ทั้งที่คืบหน้าเผยแพร่สู่สาธารณะชนแล้ว ท้ังที่
ด�าเนินการอยู่ภายในตัวสถานศึกษา โครงการใหญ่
ท่ีก�าลังคับเคลื่อนคืบหน้าเป็นอย่างมากคือรถไฟฟ้า
รางเบา, โครงการรถไฟฟ้าทีจ่ะว่ิงรอบบงึขอนแก่น เปน็ตน้



Asian Trucker 44market update

ด้วยทางเลือกที่หลากหลาย รถสามารถปรับให้
เหมาะสมกับกิจการขนส่งของลูกค้า ด้วยงาน
บริการและการดูแลที่ใกล้ชิด สองบริษัทชั้นนำาใน
แวดวงขนส่ง เชื่อมั่นในสแกนเนีย

สแกนเนีย สยาม ขับเคลื่อนผลก�าไรธุรกิจขนส่งด้วยรถ
หัวลากรุ่น P 360 A6x2NA จ�านวน 10 คัน พร้อมฟรีค่า
ซ่อม 2 ปี ฟรีค่าบ�ารุงรักษา 5 ปี ให้กับ บริษัท วังปู จ�ากัด

สแกนเนีย สยาม ขับเคลื่อนผลก�าไรธุรกิจขนส่งด้วยรถหัว
ลากรุ่น P 410 A6x2NA จ�านวน 21 คัน พร้อมฟรีค่าซ่อม 
2 ปี ฟรีค่าบ�ารุงรักษา 5 ปี ให้กับ บริษัท พงษ์ระวี จ�ากัด

P 360 A6x2NA จำานวน 10 คัน

P 410 A6x2NA จำานวน 21 คัน 
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20 มิถุนายน ที่ผ่านมา รถบรรทุกแบรนด์เอ็ม เอ เอ็น 
รุ่น TGX รุ่นใหม่ ได้คว้ารางวัล Red Dot Design 
Award 2022  ในหมวด ยานพาหนะเพ่ือการพาณิ
ชย์ ถือเป็นอีกรุ่นไฮไลท์ท่ีได้รับการยอมรับในด้าน
สมรรถนะและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและใช้งานง่าย 
รวมถึงผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองในด้าน
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่มอบความคุ้มค่าเพ่ิม
ขึ้นกว่า 8.2% เมื่อเทียบกับรุ่นส่งออกอื่นๆ

โดยตลอดเส้นทางความส�าเร็จที่ผ่านมา เอ็ม เอ เอ็น 
ให้ความส�าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับมาตรฐานรถบรรทุกของ
เอม็ เอ เอน็ ในฐานะผูน้�านวัตกรรมด้านยานยนต์เพ่ือ
การพาณิชย์ชั้นน�า เหนือชั้นด้วยการเป็นหนึ่งในด้าน
สมรรถนะของเครื่องยนต์ การประหยัดน�้ามัน และ
ความทนทาน โดยเอม็ เอ เอน็ ให้ความส�าคญักับการ
ค้นคว้าและวิจัยใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การขับขี่
อัตโนมัติ (automated driving) การเชื่อมต่อสื่อสาร 
(connectivity) รวมถึงการขับขี่ที่เป็นมิตรกับส่ิง
แวดล้อม ด้วยการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย
ให้รถบรรทุกเอ็ม เอ เอ็น สามารถออกตัวได้แรง วิ่ง
ได้เร็ว แต่ลดการใช้พลังงานน�้ามันและลดปริมาณ
ไอเสีย ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย ดีไซน์ท่ีโดดเด่นและสมรรถนะเคร่ืองยนต์
ที่แรงเหนือใคร

Red Dot
Design 
Award
2022
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UD Trucks Thailand 
ได้ยกขบวนจัดกิจกรรมตระเวนครบ 4 
ภูมิภาค:
ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น

ในงานได้มีการน�ารถยูดี ทรัคส์ รุ่น
ใหม่ มาให้ลูกค้าได้สัมผัสกันถึงที่ และ
ให้ข้อมูลเก่ียวกับรถบรรทุก และงาน
บริการ พร้อมท้ังกิจกรรมมากมายให้
ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกกัน

ยูดี ทรัคส์ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วม
งานคาราวานในครั้งนี้ 
ยูดี ทรัคส์ ให้คุณไปได้ไกลกว่า

market update



LTA-UITP SINGAPORE INTERNATIONAL 
TRANSPORT CONGRESS AND EXHIBITION

CONGRESS

130
global speakers

30+
sessions

4,000
trade visitors and 
delegates from 

worldwide
6,000

sqm of exhibition 
space 

100
international exhibiting 

companies

EXHIBITION

TECHNICAL 
VISITS

2 – 4 November 2022
Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre

The leading public transport event in the Asia Pacific region

www.sitce.org

Register before 9 September 2022 and benefit  
from the early bird rate!



โซลูชั่นรถบรรทุก

Sustainable transport 
solutions provider

ผู�นำด�านการขนส�งอย�างยั่งยืน

โซลูชั่นรถโดยสาร

Scania Thailand Group Scania Thailand Group

Scania_TH_Group

Scania TH GroupLINE

www.scania.co.th


