
มุ่งหน้าสู่เหมืองลิกไนต์
เพื่อสัมผัสกับจอมพลังจาก 
HYVA

CEA
Project Logistics

Sutee 
Tankers

MCVE expo
Daimler 
เปิดศูนย์
ระดับภูมิภาค
ที่สิงคโปร์

100.-

THAILANDwww.asiantrucker.com

ISSUE 11, Q2 2016



Hyva is a global multinational company founded in the Netherlands 
in 1979. The company is committed to the development, production, 
marketing and distribution of components for the commercial vehicle 
industry. All Hyva components are made to meet global market 
demands in terms of quality, price, availability and after sales 
service.

THAILAND

Hyva Thailand Ltd.
18/8 Bangna-Trad Rd. Moo 7
Tambol Bangchalong, Amphur Bangplee Samutprakarn 10540, Thailand

www.hyva.com

Telephone : +66 2750 8547  fax : +66 2750 8548 E-mail : info@hyva.co.th

Welcome to





682 SERIES. STRENGTH AT WORK

DISCOVER THE 682 SERIES AT SSK SARABURI  
AND ENJOY 682 PERFORMANCE AND RELIABILITY

www.iveco.co.th

69 Moo 6 Mittraphap Muak Lek District, Saraburi 18180
Ph. 036-339-298-99 Hot line.086-344-2929
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หากกำาลังมองหา ไซด์ โหลดเดอร์ คุณภาพระดับโลก คิดถึงแฮมม่าร์ ด้วยประสบการณ์กว่า 
40 ปี ในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งไซด์ โหลดเดอร์ เป็นหนึ่งเดียวในผลิตภัณฑ์ที่แฮมม่าร์คิดค้นและ
พฒันาตามความตอ้งการของลูกคา้ทัว่ทกุมมุโลกมาตลอด ซึง่ทำาใหเ้รามคีวามมัน่ใจและกลา้การนัตี
คุณภาพของเรา เพราะชิ้นส่วนทุกชิ้นผลิตในประเทศสวีเดน

ทำาไมต้องเลือกแฮมม่าร์ ไซด์ โหลดเดอร์ รุ่น H 195 เพราะ 195 ได้พัฒนาโดยมุ่งเน้นถึงการ
ใช้งานเอนกประสงค์ มีประโยชน์และปลอดภัยสูงสุด ง่ายและสะดวกกับผู้ ใช้งาน สามารถยกและ
ย้ายตูค้อนเทนเนอรข์นาด 40 ฟตุ หรอื 20 ฟตุ สองตู้ไดอ้ยา่งปลอดภยั ใช้งานได้ในบรเิวณพ้ืนที่
จำากัดและสามารถยกตู้คอนเทนเนอร์ตั้งพื้นดินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ภายในเวลา 3.5 นาที

มีอะไหล่สำารองในสต็อกสำาหรับบริการลูกค้าและทีมเซอร์วิสตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด

บ.แฮมม่าร์ (ไทยแลนด์) จำากัด
66/4 ม.11 
ต.บางพระ อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 20110

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



Editor’s Note

ทรงยศ กมลทวิกุล

บรรณาธิการ

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นคำาแนะนำาติชม มาได้ที่ songyot@asiantrucker.com 
หรือที่ Facebook Asian Trucker - Thailand 
www.asiantrucker.com
สนใจโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ ชื่นกมล ศรีสมโภชน์ โทร. 08 1916 5161

 ก่อนที่น�งอองซ�นซูจีจะเดินท�งม�เยือนเมืองไทยต�ม
คำ�เชิญของรัฐบ�ลไทย ผมมีโอก�สได้เดินท�งไปยังเมือง Mandalay 
ประเทศเมียนม� หลังจ�กที่เคยมีโอก�สม�เมืองนี้ครั้งหนึ่งนับนิ้วดู
ก็ร่วมสิบปีแล้ว วันน้ีเมือง Mandalay เปล่ียนแปลงไปม�ก ในฐ�นะ
คนทำ�สือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแวดวงรถบรรทกุ อดไมไ่ดท้ีจ่ะมองห�และสำ�รวจดู
ประช�กรรถบรรทกุในย�่นเมอืง Mandalay ซึง่นบัเปน็เมอืงใหญท่ีส่ำ�คญั
เมืองหน่ึงของเมยีนม� เท่�ท่ีเห็น รถบรรทุกจ�กจีนเข้�ม�ทำ�ตล�ดได้ดี จ�ก
ท่ีผมประเมนิดว้ยส�ยต�ในสว่นของรถใหม ่คดิว�่น�่จะม�กกว�่รถบรรทกุ
จ�กญีปุ่น่ สว่นรถบรรทกุจ�กค�่ยยโุรปผมเหน็เพยีง Scania นอกจ�กเหน็
รถยังเห็นป้�ยโฆษณ�ขน�ดใหญ่ของ Scania ติดตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ด้วย
 เดือนก่อนผมเห็นข่�วในหนังสือพิมพ์ภ�ษ�อังกฤษในไทยเก่ียวกับ
โครงก�รสร�้งถนนเชือ่มตอ่ระหว�่ง อนิเดยี เมยีนม� และไทย ระยะท�ง
ประม�ณ 1,400 กิโลเมตร ถ้�เกิดขึ้นจริงจะมีผลดีต�มม�ม�กม�ย
 Asian Trucker ไดม้โีอก�สพดูคุยกบั Andy Hall Operation 
Director, CEA Project Logistics Andy บอกว�่ในอน�คต CEA จะเนน้
ก�รลงทุนในเมียนม�เป็นพิเศษ
 แม้ว่�สภ�พเศรษฐกิจโดยรวมของโลกยังต้องจับต�มองอย่�ง
ใกลช้ดิ แตใ่นภมูภิ�ค AEC โดยเฉพ�ะกบัประเทศในกลุม่ CLMV บวก T 
กม็สีญัญ�ณเชงิบวกหล�ยอย�่ง ซึง่มสีว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัภ�คธรุกจิทีต่อ้งใช้
รถบรรทกุในก�รขบัเคลือ่น ปนีีแ้ละในอน�คตอนัใกลน้ีจ้งึเปน็ปทีี ่Asian 
Trucker คิดว่�ผู้ประกอบก�รที่อยู่ในแวดวงขนส่ง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
รถบรรทุกต้องเตรียมตัวให้พร้อม คงมิใช่แค่ก�รมองสถ�นก�รณ์ภ�ยใน
ประเทศอย่�งเดียว ก�รเฝ้�ติดต�มคว�มเป็นไปของเพื่อนบ้�นก็เป็นสิ่ง
สำ�คัญ โลกในยุคไร้พรมแดนทุกอย่�งเกิดขึ้นเร็วม�ก 

โลกในยคุไรพ้รมแดนทกุอยา่งเกดิขึน้เรว็มาก



S o u t h  E a S t  a S i a ’ S 

Largest CommerCiaL 
V E h i c l E  E x h i b i t i o n

Back for the third time, Asian Trucker invites you to be part of the largest dedicated exhibition for 

commercial vehicles in Southeast Asia. Originally named MIBTC, the organizer already hosted 

two highly successful commercial vehicle exhibitions in Malaysia. Following the success of the 

past event, we are returning with the show in May 2017 under a new, more inclusive name. 

MCVE, organised by Asian Trucker, will be held in the Mines International Convention 

and Exhibition Centre from 18th to 20 May 2017. Fringe programs, including the Asian Trucker 

Networking Night, will run concurrent. Please visit www.mcve.com.my for details and 

updates. Access is free of charge for delegates.

To book your booth or to learn more, please contact Nicole Fong 

via nicole@asiantrucker.com or +6012 207 5528

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

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



Iveco with

W W W . I V E C O . C O M

FULL PRODUCT RANGE
Light, medium and heavy commercial vehicles,  

buses and coaches, off-road construction,  
mining and fire fighting vehicles

GLOBAL NETWORK 

17 manufacturing plants, 16 R&D centers  
and about 4700 sales and service outlets worldwide

EMPLOYEES & HEADQUARTERS 

Over 25,000 employees worldwide,  
Global Headquarters in Italy,  

Regional Headquarters in Bangkok, Thailand

WE WANT YOU.
JOIN THE IVECO FAMILY. ENJOY THE IVECO SUCCESS.

Iveco, a global leading manufacturer of transport vehicles, is now expanding its Dealer network in Thailand  
and looking for long lasting business partners. A once-on-a-lifetime opportunity awaits you: don’t miss it.

If you think you have what it takes to join our family, please contact us at:
joinivecosea@iveco.com - www.iveco.com/sea
CNH INDUSTRIAL SERVICES LTD., 173 South Sathorn Asia Center 23rd floor, Bangkok, Thailand

บริษัทสแกนเนีย สยาม จำ�กัด นำ�โดย มร.ม�ร์ติน นีลสัน 
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ น�ยพงศ์ปัญญ� ช�วคำ� เจ้�หน้�ท่ี
ฝึกอบรมก�รขับขี่สแกนเนีย และ น�งส�วนุชน�ถ สิงหพันธ์ 
เจ้�หน้�ท่ีฝ่�ยข�ยรถบรรทุก บริษัท สแกนเนีย สย�ม จำ�กัด ส่งมอบ
รถหัวล�กประสิทธิภ�พสูง สแกนเนีย รุ่น P 360 LA6x2MSZ 
จำ�นวน 5 คนัแรก จ�กทัง้หมด 10 คนั  แก ่น�ยขวญัเมอืง จนัทรโ์ชต ิ
กรรมก�รผู้จัดก�ร และ น�ยธีรภัทร จันทร์โชติ  ผู้จัดก�รบริษัท 
เอ็น แอนด์ ดีดี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำ�กัด เพื่อเสริม
ศักยภ�พง�นขนส่งสินค้�ทั่วประเทศและรองรับก�รขย�ยธุรกิจ 
เมื่อเร็วๆ นี้

สแกนเนีย สยาม ส่งมอบ 
5 รถหัวลากประสิทธิภาพสูง 
P 360 LA6x2MSZ แก่ เอ็น 
แอนด์ ดีดี อินเตอร์เนชั่นแนล 
เพือ่เสรมิศกัยภาพและขยายงาน
บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

IVECO

News & Update
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News & Update

เมื่อโฟกัสตล�ดรถบรรทุกแบรนด์ยุโรปในประเทศไทย Volvo Truck 
ถือครองส่วนแบ่งในตล�ดสูงที่สุด สำ�หรับประเทศไทยถือเป็นตล�ดที่มี
คว�มสำ�คัญเป็นอย่�งยิ่งของ Volvo ประเทศไทยยังเป็นฐ�นก�รผลิต 
UD Truck อีกด้วย Volvo Group (Thailand) นอกจ�กดูแลตล�ด
ในประเทศไทยแล้ว ยังรับผิดชอบตล�ดในเมียนม� สปป.ล�ว กัมพูช� 
ม�เลเซีย เวียดน�ม และฟิลิปปินส์

ประธ�นกรรมก�รประเทศไทยคนใหม่ของ Volvo Group (Thailand) 
คือน�ยกำ�ล�ภ ศิริกิตติวัฒน์ ก�รแต่งตั้งครั้งน้ีถือเป็นก�รแต่งตั้ง
ผู้บริห�รสูงสุดที่ เป็นคนไทยคนแรกของบริษัทฯ นับจ�กก่อตั้งใน
ประเทศไทยกว่� 25 ปี โดยน�ยกำ�ล�ภมีบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบ
ในก�รขับเคลื่อนองค์กรขึ้นสู่คว�มเป็นผู้นำ�ตล�ดรถบรรทุกค่�ยยุโรป ซึ่ง
ขณะนี้ วอลโว่ ทรัคส์ มีส่วนแบ่งตล�ดสูงถึง 80% ของตล�ดรถบรรทุก
ยุโรปในประเทศไทย

Volvo Group (Thailand) แต่งตั้งประธานกรรมการ
ในไทยคนแรก ของ Volvo Group (Thailand)

น�ยกำ�ล�ภร่วมง�นกับวอลโว่ กรุ๊ป ประเทศไทยในตำ�แหน่ง
วิศวกรฝ่�ยข�ยในปี พ.ศ. 2542 ต่อม�ได้รับมอบหม�ยคว�ม
รับผิดชอบด้�นก�รข�ยรถ (Fleet Sales) และในปี พ.ศ. 
2551 น�ยกำ�ล�ภขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดก�รทั่วไป ฝ่�ยรถเพื่อ
ก�รพ�ณิชย์ ในปี พ.ศ. 2554 น�ยกำ�ล�ภได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งรองประธ�นฝ่�ยข�ยและก�รตล�ดประจำ�กรุงปักกิ่ง 
ประเทศส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน ซึ่งน�ยกำ�ล�ภได้สร้�งผลง�น
อย�่งยอดเยีย่มภ�ยใตบ้ทบ�ททีร่บัมอบหม�ยในครอบครวัวอลโว่

บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) มีคว�มเช่ือม่ันต่อน�ยกำ�ล�ภ
อย่�งม�กว่� เข�จะเป็นผู้นำ�ในก�รสร้�งสรรค์ผลง�น และ
ผลกัดนัธรุกจิของ Volvo Group ในประเทศไทยใหเ้จรญิเตบิโต
และนำ�พ�องค์กรสู่คว�มสำ�เร็จ

กำาลาภ ศิริกิตติวัฒน์
ประธานกรรมการ

ประเทศไทย
Volvo Group (Thailand) 
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เม่ือต้นเดือนมุิน�ยนท่ีผ่�นม�น้ีบริษัท เค-แมน ออโต้ 
เซอร์วิส จำ�กัด ผู้แทนจำ�หน่�ยและศูนย์ซ่อมบำ�รุงรถ
บรรทุกและรถโดยส�ร MAN (เอ็ม เอ เอ็น) จ�ก
ประเทศเยอรมนี  ได้ทำ�ก�รส่งมอบรถบรรทุก 
MAN รุ่น TGS 33.400 6x4 LX CAB ให้กับ
คุณนธิโิรจน ์คำ�ภ�นชุ กรรมก�รผู้จดัก�ร บรษิทั อำ�พล 
ทร�นสปอร์ต 2000 จำ�กัด และคุณสุวิทย์ คุรงค์พันธ์ุ 
กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัทบ�งพลีใหญ่ขนส่ง จำ�กัด

ในง�นคุณยุทธน� สมประยูร กรรมก�รผู้จัดก�ร 
บริษัท เค-แมน ออโต้ เซอร์วิส กล่�วขอบคุณลูกค้�
ทั้งสองบริษัทที่ไว้ว�งใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้
แบรนด์สินค้� MAN จ�กเยอรมัน แน่นอนว่�นอกจ�ก
คว�มเป็นพันธมิตรในฐ�นะคนรู้จักกันแล้ว สิ่งสำ�คัญ
ที่ทำ�ให้ลูกค้�ทั้งสองบริษัทตัดสินใจเลือกใช้ MAN คือ
คุณภ�พภ�ยใต้แบรนด์สินค้� MAN ที่ได้พิสูจน์และ
ได้รับก�รยอมรับจ�กทั่วโลก บริษัท เค-แมน ออโต้
เซอร์วิส ในฐ�นะผู้แทนจำ�หน่�ยและศูนย์ซ่อมบำ�รุง 
ให้คำ�มั่นสัญญ�ว่�จะดูแลง�นบริก�รหลังก�รข�ย
อย่�งดี โดยมีทั้งทีมเซอร์วิส และง�นด้�นอะไหล่ที่
พร้อมอยู่เสมอ 

จุดเด่นของ MAN รุ่น TGS 33.400 6x4 LX CAB 
นอกจ�กสมรรถนะด้�นเครื่องยนต์แล้ว ห้องโดยส�ร
ของรุ่นน้ีมีขน�ดใหญ่ ให้คว�มสะดวกในก�รเดินท�ง
ระยะไกล ทำ�ให้คนขับส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ 

MAN รุน่ TGS 33.400 6x4 LX CAB เปน็โมเดลแรกที่
ทำ�ตล�ดในประเทศไทย รุ่นนี้ยังถือเป็น MAN Stone 
Grey 100 Years LX Cab ที่ทำ�ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง
ว�ระที่ MAN ครบ 100 ปีด้วย 

เค-แมน ออโต้ เซอร์วิส จำากัด 

ผู้แทนจำาหน่ายและศูนย์ซ่อมบำารุง

รถบรรทุกและรถโดยสาร MAN 

(เอ็ม เอ เอ็น) จากประเทศเยอรมนี 

ได้ทำาการส่งมอบรถบรรทุก MAN 

รุ่น TGS 33.400 6x4 LX CAB
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จัดขึ้นภายใต้ชื่อใหม่แต่ครอบคลุมเน้ือหาข้ึนกว่าเดิม ส่วนที่สาม
ของงานนิทรรศการโดย Asian Trucker นับว่าเป็นงานท่ีใหญ่ที่สุด
ที่เคยมีมาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดงาน Malaysia Commercial Vehicle Expo  
ในปหีนา้อยา่ง Asian Trucker ไดป้ระกาศวนัจดังานสว่นทีส่ามออกมา
แล้วว่าเป็นวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2017 อันเป็นจังหวะเวลาเดิมของ
การจัดงานที่เป็นแบบสองปีครั้ง โดยสถานท่ีก็จะเป็นท่ีเดียวกับครั้งที่
แลว้นัน่คอื The Mines International Exhibition and Convention 
Centre ที่อยู่นอกเมืองกัวลาลัมเปอร์ไปไม่ไกลนัก

ในปี 2015 พื้นที่ในงานถูกจองเต็มพร้อมการเข้าร่วมของผู้ค้ารายใหญ่
ที่มากันครบครันเพื่อนำาเสนอสินค้าและการบริการใหม่ๆ ขบวนรถ
บรรทกุนำาเหลา่ VIP เขา้สูบ่รเิวณงานเพือ่เปดิโชว ์ในขณะทีเ่หลา่ตัวแทน
จากแบรนด์ต่างๆ ใช้โปรแกรมท่ีหลากหลายและวางแผนมาอย่างดี
ใช้พื้นที่ของงานได้อย่างเต็มที่ เนื่องด้วยงานมีการเปลี่ยนชื่อ ผู้จัดไม่ลืม
บอกกลา่ววา่ “ภายใตช้ือ่เดมิทีท่กุคนรูจ้กักนัดคีอื MIBTC เราไดจ้ดังาน
นิทรรศการยานพาหนะเชิงพาณิชย์ท่ีประสบความสำาเร็จเป็นอย่างมากใน
มาเลเซียมาแล้วสองงาน และเพ่ือตามรอยความสำาเร็จของงานท่ีผ่านมา 
เราจะกลับมาอีกครั้งพร้อมงานในปี 2017 โดยเราได้รวบรวมเสียง
ตอบรบัตา่งๆ จากตลาดและตดัสนิใจทีจ่ะเรยีกชือ่งานใหมว่่า “Malaysia 
Commercial Vehicle Expo” หรือ “MCVE” ช่ือใหม่น้ีสะทอ้นแนวทาง
ที่ครอบคลุมมากขึ้นรวมไปถึงทิศทางของตัวงานเอง โดยโลโก้นั้นมีการ
แก้ไขให้สอดคล้องกันรวมไปถึงการใช้สีของ Asian Trucker เป็นส่วน
หนึ่งของการออกแบบ

ในชว่งเวลาของการเขยีนบทความนี ้พืน้ทีง่านไดถ้กูจบัจองไปเยอะมาก
แลว้ Malaysia Commercial Vehicle Expo เปน็งานนทิรรศการยาน
พาหนะเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีกลุ่มผู้ชม
เป้าหมายท่ีชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เหล่าตัวแทนแบรนด์ผู้ร่วมแสดงงาน
จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ รักษาความสัมพันธ์เดิมๆ กับลูกค้าเก่า 
และทำาให้แบรนด์ของพวกเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้น ในปี 2015 แบรนด์
หลายแบรนดใ์ชง้านนีเ้ปน็เวทใีนการเปดิตวัผลติภณัฑข์องพวกเขา Asian 
Trucker หวงัวา่งานครัง้ล่าสุดทีจ่ะมาถงึนีจ้ะมกีจิกรรมตา่งๆ ทีน่า่สนใจ
ไม่แพ้กันเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีแผนที่จะขยับขยายกิจกรรม
บางส่วนให้จัดขึ้นในวันอาทิตย์หลังจากงาน Expo เสร็จสิ้นลงอีกด้วย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจำาวัน
ของเราและเหลา่ผูใ้หบ้รกิารดา้นการขนสง่ทัง้หลายกม็คีวามจำาเปน็ทีจ่ะ
พูดถึงประเด็นต่างๆ โดยคำานึงถึง AEC เป็นสำาคัญ เราหวังว่า  MCVE 
จะเปน็ศนูยร์วมของอตุสาหกรรมทีท่กุฝ่ายจะไดแ้ลกเปลีย่นความคดิ ถก
ประเด็นปัญหาต่างๆ และผลักดันแนวคิดเกี่ยวกับ ASEAN ไร้พรมแดน
ให้เป็นรูปธรรมขึ้น” Stefan Pertz ในฐานะของตัวแทนผู้จัดงานกล่าว 
เขายังบอกอีกด้วยว่านี่เป็นโอกาสที่เหล่าผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ
เพือ่นบา้นจะส่งลูกค้าเขา้รว่มงาน “มสีนามกอล์ฟอยูข่า้งสถานทีจ่ดังาน 
ผู้เข้าชมสามารถเข้าร่วมงานและได้พักผ่อนตีกอล์ฟไปได้ในโอกาส
เดียวกัน”

Asian Trucker 
hosts largest MCVE expo

Asian Trucker กับบทบาท
ผู้จัดงาน CV Expo ที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
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Co-Sponsors:
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S R I

Supporters:

Associates

Media Partners:

Corporate Sponsors:

R

Lanyard Sponsor:First Day Lunch: Tea & Coffee:Second Day Lunch:

Corporate Sponsors

www.asianretreadconference.com

In association with

Contact: Antony Powath
Email: asp@abm.net.in
Mobile: +91 9833 901586

An initiative jointly organised by

October 4-5, 2016,
Sime Darby Convention Centre,
Kuala Lumpur, Malaysia

GO GREEN: Retread, Rebuild & RecapGO GREEN: Retread, Rebuild & Recap

Asian Trucker 
hosts largest MCVE expo
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Scoop 

blossoms and weathers slowdown
HINO
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เบ่งบานแม้ยามอากาศแปรปรวน
การได้ชมดอกซากุระบานที่ญี่ปุ่นจัดเป็นประสบการณ์ชีวิต
ทีท่กุคนควรลองสกัครัง้ HINO (Malaysia) เชญิเหลา่ลกูคา้
เข้าร่วม “Hatami Tour” ที่ควบรวมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
และสำานกังานใหญข่อง HINO โดย Asian Trucker เขา้รว่ม
ขบวนการเดนิทางสดุพเิศษนีพ้รอ้มรายงานการพฒันาลา่สดุ
จากผู้ผลิตรถบรรทุกสัญชาติญี่ปุ่นชื่อดังนี้มาฝากทุกคน

วันแรกๆ ของการเดินทางในโอซาก้าเป็นการซึมซับ
ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศ
ญี่ปุ่น ท่ามกลางบรรยากาศแห่งฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระ
บานสะพรั่ง พื้นที่ของเมืองต่างๆ กลายร่างเป็นดินแดน
มหัศจรรย์ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เข้ากับ
ธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ได้อย่างมีเสน่ห์และเอกลักษณ์ 
ในขณะที่กลุ่มของเรากำาลังเดินชมดอกไม้ตามแนวทางเดิน
ริมแม่นำ้า คู่รักหลายคู่ตระเตรียมจองที่สำาหรับการปิกนิก
ยามเย็นพร้อมชุดอาหารครบครัน ภายใต้กิ่งก้านอันฟูฟ่อง 
ของซากุระที่แผ่ขยายอยู่เบื้องบน

“เรามีความคิดที่จะแสดงให้ลูกค้าของเรามองเห็นญ่ีปุ่น
ในแง่มุมที่ลึกซึ้งและน่าตื่นตาตื่นใจกว่าท่ีพวกเขาอาจจะ
เคยรู้จัก การจะเข้าใจวิถีการดำาเนินธุรกิจแบบญี่ปุ่นนั้น 
คณุจะตอ้งเขา้ใจขนบธรรมเนยีมรวมไปถงึวถิปีฏบิตัขิองเรา
เสียกอ่น วฒันธรรมอาหาร การแสดงตา่งๆ กเ็ปน็สว่นหนึง่” 
คุณ Dato Yoichi Shibaike Senior Advisor, HINO 
Motors Sales Malaysia บอกกับเรา

Joyce Chang หนึ่งในผู้ร่วมการเดินทางครั้งนี้เล่าให้เรา
ฟังถึงการมาญี่ปุ่นครั้งแรกของเธอ “ความสะอาดของ
บ้านเมืองและมารยาทการปฏิบัติตัวของคนญ่ีปุ่นเป็นสิ่ง
ที่น่าประทับใจมาก” Operation Consultant แห่ง GC 
Logistics ผูรั้บผดิชอบดแูลการทำางานของรถบรรทกุ HINO 
กว่า 500 คันแสดงความชื่มชม 

ในขณะเดียวกัน Toshiaki Yasuda Managing Officer 
จาก Overseas Sales & Marketing Business Planning 
Division ก็มีอัพเดทมาฝากเรา เขาภูมิใจอย่างมากที่ได้
ประกาศว่า HINO ไม่เพียงแต่จะขับเคลื่อนตัวเองผ่าน
ความซบเซาของเศรษฐกิจในปีท่ีแล้วมาได้อย่างสวยงาม
เท่านั้น หากแต่ยอดขายโดยรวมยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย เขายก
ความดคีวามชอบใหก้บัความมวีนิยัและทุม่เทของพนกังาน  
29,894 ชวีติทีค่รอบคลมุไปถึงบรษิทัยอ่ยและบรษิทัลกูทีอ่ยู่
ในต่างประเทศของ HINO อีกด้วย

2015 นับว่าเป็นปีที่ยากลำาบากของเศรษฐกิจโลก และ
ก็ย่อมเป็นเรื่องปกติที่ เราจะอยากรู้ว่ายอดขายของ 
HINO ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง คุณ Yasuda เอง
ก็เห็นด้วยว่าปีนี้เป็นปีที่ไม่ง่ายเลย แต่ด้วยผลงานอัน
เยี่ยมยอดในหลายประเทศก็ช่วยให้ยอดขายโดยรวม
ของ HINO เพิ่มขึ้นได้ในที่สุด เขายังบอกอีกด้วยว่าความ
สำาเร็จดังกล่าวเป็นผลพวงของมาตรการที่ทาง HINO นำา
มาปฏิบัติเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงบทบาท
ของบริษัทในตลาดที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้อยู่
ท่ามกลางภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจโลก “มันช่วย
ให้เราสามารถเอาชนะช่วงเวลาที่ยากลำาบากมาได้” เขา
กล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ผู้ผลิตรายอื่นๆ 
ยังไม่สามารถนำาพาตัวเองเข้าไปสู่ตลาดยานยนต์ขนาด
กลางและเล็กไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีทาง HINO เองกลับมคีวาม
คืบหน้าที่เป็นช้ินเป็นอัน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เริ่มเป็นที่รู้จัก
มากขึ้นในตลาด 

ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลาดหลักของ 
HINO คือ ไทย อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย ในขณะบริษัทเองกม็ี
บริษัทสาขาในเวียดนามและฟิลิปปินส์ ในส่วนของสิงคโปร์
นั้น การให้ค่าตอบแทนจากความใส่ใจในส่ิงแวดล้อม ก็นำา
ไปสู่การเติบโตของธุรกิจด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดีผลิตภัณฑ์
ไม่ใช่ปัจจัยอย่างเดียวที่ทำาให้ปีนี้เป็นปีแห่งความสำาเร็จของ 
HINO ฝา่ยดแูลลกูคา้ทีรู่จ้กักนัในชือ่หนว่ย Total Support 
คือกำาลังสำาคัญที่เป็นแรงผลักดันสู่ความสำาเร็จของธุรกิจ 
เป็นเรื่องปกติที่ลูกค้าจะไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเปลี่ยน
ยานพาหนะบอ่ยๆ โดยเฉพาะในชว่งเวลาทีส่ถานการณท์าง
เศรษฐกิจไม่ปกติเช่นปัจจุบัน เพราะฉะน้ันการช่วยลูกค้า
ดูแลยานพาหนะหลังการขายจึงเป็นเรื่องสำาคัญมาก ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ของ Total Support HINO จึงสามารถ
นำาพาตัวเองผ่านพ้นพายุร้ายไปได้ พร้อมยอดขายที่เติบโต
ยิ่งกว่าเดิม

แม้จะมีการเริ่มเข้ามาของผู้ผลิตรถบรรทุกยุโรปในญี่ปุ่น 
Yasuda ยงัคงตอ้นรบัคูแ่ขง่ทกุรายดว้ยความมัน่ใจ ในสว่น
ของ Mitisubushi-Fuso และ UD ที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจ
กันมาหลายปีน้ัน HINO ยังได้ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดใน
ญี่ปุ่นให้พวกเขาอีกด้วย “ต้องขอบคุณเครือข่ายการขาย
ของเรา และความจริงท่ีว่าเราฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่าง
ใกล้ชิดและจรงิจงั เราจงึยงัอยูใ่นจดุทีเ่ราสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งนา่พอใจ” แมว้า่แบรนดท์ีม่ี
เจา้ของเปน็ตา่งชาตจิะมสีว่นแบง่ตลาดนอ้ยลง แต ่Yasuda 
ก็ไม่ได้นิ่งเฉย ทั้ง Volvo Group และ Mercedes Group 
นับเอาญ่ีปุ่นเป็นส่วนสำาคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของพวกเขา 

ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลาดหลักของ HINO คือ 
ไทย อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย
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“นี่จะเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีของพวกเราชาว HINO เราจะไม่
หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนครับ”

ในขณะท่ีการแข่งขันอันดุเดือดเป็นสิ่งหน่ึงที่ต้องตระหนัก 
HINO ยังคงมองหาเทรนด์และความท้าทายใหม่ๆ อยู่เสมอ 
ยังมีแนวโน้มของการเติบโตระยะส้ันท่ีจะมี Tokyo Olympics 
ที่กำาลังจะมาถึงเป็นหนึ่งในแรงผลักดัน งานระดับโลก
คร้ังนีจ้ะเพิม่ความตอ้งการในการขนสง่เพือ่รบัมอืกบัจำานวน
นักกีฬาและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
สถานการณ์ของการเป็นสังคมสูงอายุของญ่ีปุ่นก็เป็นสิ่งที่รู้
กัน “มีสองประเด็นหลักๆ หนึ่งคือการลดลงของประชากร 
และนั่นหมายถึงความต้องการในการใช้รถบรรทุกที่ลดลง 
ประเด็นที่สองจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
ของเราให้ตอบสนองความต้องการผู้สูงอายุมากขึ้น ไม่
เพียงแต่ในส่วนของการใช้งานของผู้โดยสารเท่าน้ัน แต่ยังรวม
ไปถึงผู้ขับขี่และเครื่องยนต์อีกด้วย” เขากล่าว เทคโนโลยี
ไร้คนขับนับเป็นปรากฏการณ์ท่ีจะมีแต่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ 

ในปัจจุบัน HINO หยิบยื่นเทคโนโลยีการขับขี่ขั้นสูงมากมาย
นบัตัง้แตก่ารหยดุรถอตัโนมตัหิรอื auto-stop ในยานพาหนะ
บางรุ่น และถึงที่สุดแล้วยานพาหนะไร้คนขับจะไม่เป็นเพียง
เรื่องราวในนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไป แต่เป็นความจริงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

เมื่อพูดถึงการให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของลูกค้า 
Yadusa อธิบายให้เราฟังถึงโรงงานที่เราได้เยี่ยมชมในญี่ปุ่น
ที่ตั้งอยู่ข้างๆ พื้นที่สำานักงานใหญ่ ไปจนถึงสนามทดสอบ
สมรรถนะที่สร้างขึ้นเคียงข้างโรงงานผลิตในมาเลเซีย สำาหรับ
เมืองไทย โรงงานที่คล้ายคลึงกันได้รับการดำาเนินงานภายใต้
การดูแลของ Toyota Group “ด้วยความฮึกเหิมที่เราได้รับ
จากความสำาเร็จของโรงงานของเราในมาเลเซีย เรากำาลังมองหา
โอกาสทีจ่ะเปดิขยบัขยายธรุกจิในพืน้ทีเ่หลา่นี ้แตต่อนนีย้งัไมม่ี
แผนที่เป็นรูปธรรมอะไร” เขาตอบ หากว่ากันเรื่องของโรงงาน
และการดูแลผู้ขับข่ี HINO แยกท้ังสองอย่างออกจากกัน และดว้ย
แนวทางดังกล่าว แม้ปราศจากโครงสร้างทางกายภาพ บริษัท
ก็จะยังคงสามารถส่งผ่านวิธีการขับขี่แบบประหยัดพลังงาน
และการบังคับยานยนต์อย่างปลอดภัยให้กับเหล่าคนขับ ได้
ผา่นการทำาหนา้ทีข่องเหลา่ตวัแทนจำาหนา่ย และดว้ยแนวทาง
นี้ HINO จึงสามารถดำาเนินการฝึกฝนอบรมอันเป็นมาตรฐาน
ได้ทั่วโลก ตัวแทนจำาหน่ายได้รับเชิญให้เดินทางมาญี่ปุ่นเพื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการขับรถที่สนามทดสอบของ HINO เอง 
และส่งผ่านความรู้ไปยังผู้ขับขี่ในประเทศของพวกเขาต่อไป 
ในบางตลาดนั้นผู้ขับรถสามารถทำาใบอนุญาต ขับขี่และขับรถ
บรรทุกขนาดใหญ่ได้เลย ตลาดเหล่าน้ีคือตลาดที่คนขับและ
ผู้ดูแลขบวนรถมีความรู้สึกขอบคุณต่อบริษัทมากยิ่งขึ้นไปอีก 
เพราะน้ันหมายความว่าเหล่าผู้ขับจะได้รับการอบรมฝึกฝน
เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากเวลาช่วงสั้นๆ ที่พวกเขาได้ตอนสอบ
ใบอนุญาต แนวทางปฏิบัติดังกล่าวส่งผลให้อัตราการเกิด
อุบัติเหตุลดลง และบริษัทที่มีกรณีอุบัติเหตุน้อยลงเท่าไรก็ยิ่ง
จะได้การยอมรับว่าเป็นองค์กรที่ดูแลบุคลากรผู้ขับขี่ของตน
ได้ดีมากเท่านั้น

ฝ่ายดูแลลูกค้าที่รู้จักกันในชื่อหน่วย Total Support คือกำาลังสำาคัญที่เป็นแรงผลักดันสู่ความ
สำาเร็จของธุรกิจ เป็นเรื่องปกติที่ลูกค้าจะไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเปลี่ยนยานพาหนะบ่อยๆ 

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ปกติเช่นปัจจุบัน เพราะฉะนั้นการช่วยลูกค้าดูแล
ยานพาหนะหลังการขายจึงเป็นเรื่องสำาคัญมาก
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ในฐานะของส่วนหนึง่ของ “Customer Dedication” อนัมจีดุมุง่หมายคอืการรเิริม่การเตบิโตอย่างมี
กลยทุธ์ Daimler กำาลงัอยูร่ะหว่างกระบวนการของการแยกหน่วยงานด้านการขายในระดบันานาชาติ
ออกจากส่วนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลกับยานพาหนะเชิงพาณิชย์เพื่อการมุ่งความสนใจไปยังความ
ต้องการของลกูค้าในแต่ละกลุม่ผลติภณัฑ์ได้ดยีิง่ขึน้ Singapore Regional Centre นบัเป็นลำาดบัที ่4 
หลังจากสามศูนย์ก่อนหน้าที่เปิดไปแล้วในดูไบ ไนโรบี และ โจฮานเนสเบิร์ก Daimler South East 
Asia Pte Ltd. (DSEA) ล่าสดุจะครอบคลมุการดแูลกจิกรรมการขายและการใช้บรกิารใน 18 ตลาด 
อันรวมไปถึงรถบรรทุก รถบัส และ รถตู้ Mercedes-Benz และ รถบรรทุกและรถบัสของ FUSO 
นี่นับเป็นส่วนหน่ึงของแนวคิดริเริ่มการเติบโตอย่างมีกลยุทธ์ที่เน้นยำ้าความทุ่มเทของ Daimler 
ต่อลูกค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ใกล้ชิดลูกค้ายิ่งขึ้น
“Regional Centre ทั้งหมดได้รับการออกแบบเพื่อทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้ามี
ความใกล้ชิดยิ่งขึ้น” Dr.Wolfgang Bernhard, Member of the Board of Management of 
Daimler AG ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของ Daimler Trucks & Buses กล่าว ก่อนหน้านี้การ
ปฏิบัติการหลายๆ อย่างมีออฟฟิศ Stuttgart และสำานักงานใหญ่ของ Fuso ในญี่ปุ่นเป็นคนจัดการ 
“ด้วยความต่างของเวลากว่า 9 ชั่วโมง ที่ทำาให้เจ้าหน้าที่ทาง Stuttgart มีเวลาหนึ่งถึงสามชั่วโมง
ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในเอเชียโดยตรง หากแต่ในธุรกิจที่ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลคือ
สิง่ทีม่คีวามสำาคญัยิง่ นัน่ยอ่มยงัไมด่พีอ ในปจัจบุนัเราจะมบีคุลากรอยูใ่นพืน้ทีเ่พิม่มากขึน้ และทำาให้
พวกเขาสามารถตอบสนองความต้องการและสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้น บุคลากร
ของเราจะใชช้วีติและทำางานอยูภ่ายในสภาพแวดลอ้มเดยีวกนักบัลกูคา้ ซึง่จะชว่ยใหเ้รามจีดุมุง่หมาย
ที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการดำาเนินธุรกิจยานยนต์เชิงพาณิชย์”

Daimler เปิดศูนย์ระดับภูมิภาคที่สิงคโปร์

Scoop
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Daimler คือผู้ผลิตยานพาหนะเชิงพาณิชย์รายใหญ่ที่สุดของโลก ด้วย
สถานะของการเป็นผู้บุกเบิกวิศวกรรมยานยนต์ Daimler ยังคงทำา
หน้าท่ีก่อร่างอนาคตให้กับวงการอย่างต่อเน่ือง จุดสนใจของพวกเขา
อยู่ที่เทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เช่นเดียวกับการสร้าง
ยานยนตท์ี่มีคีวามปลอดภยัทีม่าพรอ้มความเหนอืระดบั เสนห่ด์งึดดู และ
สร้างความประทับใจให้ทุกคนที่เห็น Daimler ลงทุนในการพัฒนาการ
ขับข่ีระบบขับเคล่ือนและส่งกำาลังทางเลือกร่วมกับจุดมุ่งหมายในระยะ
ยาวของเทคโนโลยีการขับขี่แบบปราศจากการเผาผลาญเชื้อเพลิง นับ
ตั้งแต่ยานพาหนะแบบ Hybrid ไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจาก
แบตเตอรีห่รอืเซลล์พลงังาน บรษิทัยงัคงเดนิหนา้บนเสน้ทางของการขบัขี่
ไร้อุบัติเหตุและการเชื่อมต่ออัจฉริยะ รวมไปถึงระบบการขับขี่อัตโนมัติ
หรือ Autonomous Driving อีกด้วย

ความสำาคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
“ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราขายยานยนต์เชิงพาณิชย์ไปได้
กว่า 40,000 คันในปีที่แล้วปีเดียว นี่สะท้อนให้เห็นว่าภูมิภาคนี้มีความ
สำาคัญกับเรามากแค่ไหน” Dr.Bernhard กล่าวเพิ่ม “ความสำาคัญ
ดงักลา่วจะเพิม่ขึน้ในอนาคต ประเทศตา่งๆ ในภมูภิาคทีก่ำาลงัเตบิโตและ
จะมีความต้องการรถบรรทุก รถบัส และรถตู้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
เราก็มุ่งมั่นท่ีจะเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการเจริญเติบโตนี้อย่างแน่นอน 
นั่นคือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนของ Regional Center ใหม่ของเรา”

เหตุใดสิงคโปร์จึงได้รับเลือกจากพื้นที่กว่า 17 แห่งที่ถูกคาดหมายว่าจะ
เป็นที่ตั้งของสำานักงานใหญ่แห่งใหม่? Dr.Bernhard ตอบข้อสงสัยต่อ
คำาถามน้ีว่า “สิงคโปร์คือตัวเลือกท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดสำาหรับ RC (Regional 
Centre) มันเป็นหัวใจและศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
ท่าเรือท่ีใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและสนามบินชั้นเยี่ยม DSEA 
ได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติดังกล่าวของสิงคโปร์รวมไปถึงโครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้รับการพัฒนามาแล้วอย่างดี ประชากรที่มีการศึกษาและ
สภาพแวดล้อมทางการเมืองและธุรกิจที่มั่นคงที่คุณสามารถเชื่อใจใน
คำาพูดของผู้บริหารประเทศได้”

ตัวตนแห่ง Daimler ที่ยืนหยัดยาวนาน
Daimler อยู่กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นเวลากว่า 60 ปี 
ด้วยการเป็นผู้จัดจำาหน่ายรถบรรทุกมาก่อนที่จะขยับขยายไปยัง
ผลิตภัณฑ์รถส่วนบุคคล Daimler ขายยานพาหนะและให้บริการใน
แทบทุกประเทศในโลก มีโรงงานผลิตในยุโรป อเมริกาเหนือและใต้ 
เอเชีย และแอฟริกา พอร์ทโฟลิโอของ Daimler ในปัจจุบันบันทึกการ
ร่วมงานกับแบรนด์ยานยนต์ระดับโลกอย่าง Mercedes-Benz รวม
ไปถึง Mercedes-AMG และ Mercedes-Maybach, Freightliner, 
Smart, Western Star, BharatBenz, FUSO, Setra และ Thomas 
Built Buses นอกจากน้ียังมีแบรนด์ที่เป็นการให้บริการด้านการเงิน
อยา่ง Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial, Daimler 
Truck Financial, Moovel และ Car2go ในป ี2014 Daimler Group 
ได้ขายยานพาหนะไปกว่า 2.5 ล้านคัน ในขณะที่องค์กรว่าจ้างพนักงาน
กว่า 279,972 คนทั่วโลก และมีรายได้รวมอยู่ที่ 129.9 พันล้านปอนด์

Dr.Bernhard ยกเวทีให้กับ Kay-Wolf Ahlden ผู้ดำารงตำาแหน่ง 
Head of DCV SEA “Daimler พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อ
ตอบสนองตลาด SEA มาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1950s และเราก็ได้
ก่อตั้งฐานการปฏิบัติงานที่แข็งแกร่งของเราขึ้นในสิงคโปร์” เขา
ประกาศ “สำานักงานแห่งใหม่ของเราที่ Westgate อยู่ในโลเคชั่น
ที่สมบูรณ์แบบเพราะมันอยู่ใกล้กับลูกค้า เหล่าตัวแทนจำาหน่าย
และพาร์ทเนอร์ของเรามากขึ้น นั่นทำาให้เราสามารถใช้ประโยชน์
จากทรพัยากรตา่งๆ ไดอ้ยา่งเตม็ที ่สงิคโปรเ์ปน็ประตทูีส่ำาคญัสูก่าร
เติบโตของภาคส่วนหลักๆ ของภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้า
จากการคา้และธรุกจิ e-commerce ตา่งๆ โครงสรา้งพืน้ฐานของ
เมืองที่กำาลังพัฒนา การทำาเหมืองและการก่อสร้าง”

การเติบโตของทรัพยากรมนุษย์
Mr.Ahlden ยังแถลงข้อข้องใจว่า RC แห่งใหม่น้ีจะเป็นสำานักงานใหญ่
และไม่ต้องมีการขออนุญาตจากทาง Stuttgart ในการทำาการ
ตัดสินใจใดๆ ก่อนหน้าการก่อตั้งของศูนย์แห่งใหม่นั้น มีพนักงาน
จำานวนเพียง 12 คนที่ดูแลจัดการเรื่องยานพาหนะเชิงพาณิชย์ให้ 
Daimler ทีส่งิคโปร ์ในขณะทีส่ำานกังานใหมน่ีจ้ะมจีำานวนพนกังาน
เพิ่มเป็น 52 คน “สตาฟฟ์ของเรามาจากทั่วโลก ทั้งบราซิล ญี่ปุ่น 
อินเดีย ยุโรป มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ สิงคโปร์ ทีมของเรามี
บคุลากรทีพ่ดูภาษาจนีได ้5 กลุม่ภาษาจาก 9 สญัชาต ิโดยจำานวน
มากเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและทำางานในต่าง
ประเทศมาแล้วทั้งสิ้น”

จากการใหส้มัภาษณส์ือ่ Dr.Bernhard กลา่ววา่ Daimler มคีวาม
ตั้งใจที่จะเป็นรากฐานให้กับอุตสาหกรรมในอนาคต “เรามีคู่แข่ง
จากหลายด้าน แต่ความแข็งแกร่งของเราก็คือ เรามีผลิตภัณฑ์
ที่ตอบสนองทุกความต้องการของการขนส่ง จากรถตู้ไปจนถึง
รถบรรทุกสมรรถนะสูงและรถบัส เรามีทุกอย่างสำาหรับทุกคน 
และไม่มีใครอื่นที่จะทำาได้แบบเรา”

การเติบโตที่ทุกคนเฝ้ารอ
ในบทสัมภาษณ์พิเศษกับ Asian Trucker Dr.Bernhard กล่าวว่า
แม้เขาเองจะคาดการณ์ถงึการเตบิโตทีแ่ขง็แกร่งในภมูภิาคนี ้แต่เขา
ก็ยังมองว่ามันยังเป็นเรื่องยากมากที่จะบอกได้ว่าประเทศใดจะมี
อตัราการเตบิโตสงูสดุ “เราคาดว่าการเจรญิเตบิโตในภมูภิาคน่าจะ
อยูท่ี ่5-10% และเรากเ็ชือ่ในศกัยภาพของ SEA ในระยะยาว ด้วย
ความทีภ่มูภิาคนีม้ปีระชากรกว่า 50% อยูใ่นวยัทีต่ำา่กว่าสามสบิปี 
บางประเทศอาจจะต้องเจออปุสรรคหรอืหนทางทีข่รขุระบ้างนานๆ 
ครั้ง แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็จะกลับมาเติบโตได้ในที่สุด”

เมือ่ถกูถามวา่เขาเหน็โอกาสหรอืความทา้ทายใดบา้งจากการมาถงึ
ของ ASEAN Economic Community ที่จะทำาให้การค้ามีความ
สะดวกง่ายดายขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง 10 Dr.Bernhard 
ส่ายหัว “ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรอก” เขาบอก “ตลอดเวลา
หลายปีมานี้ ผมเห็นอะไรแบบนี้ มาแล้วก็ไป มันจะไม่เกิดขึ้น
หรอกครับ”
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น้ัน ต้อนรับทั้งหุ้นส่วนทางธุรกิจ ลูกค้า และสื่อมากมาย โดยมีการส่งมอบ 
Mercedes-Benz Citaro Bus ให้กับลูกค้าที่อุดหนุนกันมายาวนานอย่าง 
SBS Transit ที่สิงคโปร์

SBS Transit บริหารและดูแลรถบัสกว่า 3,000 คัน บนเส้นทางกว่า 250 เส้น 
อันนับเป็นสัดส่วน 75% ของระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดของเมืองท่ีมี
ประชากรกวา่ 5 ลา้นคน ประเทศเกาะแหง่นีเ้ปน็บา้นของรถบสั Mercedes-
Benz Citaro ขบวนใหญ่ที่สุดในโลก และรถบัส Mercedes-Benz นั้น
ก็เดินทางอยู่บนถนนของสิงคโปร์มากว่า 15 ปีแล้ว

เมื่อพูดถึงกลุ่มคนที่มาร่วมงานที่ถูกจัดขึ้นที่ Mercedes-Benz Center ใน
สิงคโปร์นั้น Dr.Bernhard ต้อนรับแขกเหรื่อทั้งจาก Land Transport 
Authority รวมไปถงึผูบ้รหิารขบวนรถทัง้จาก SBS, SMRT, Tower-Transit 
และ Go-Ahead “วนันีเ้รารว่มเฉลมิฉลองการมาถงึสงิคโปรข์อง Mercedes-
Benz Citaro Bus คันที่ 1,000 นี่นับว่าเป็นโอกาสอันพิเศษยิ่งสำาหรับเรา 

ดว้ยจำานวน Mercedes-Benz Citaro Bus ทีเ่ดนิทางอยูบ่นถนนของสงิคโปร์
กว่า 1,000 คัน เมืองแห่งนี้คือบ้านของรถบัส Mercedes-Benz Citaro 
ขบวนใหญ่ที่สุดในโลก! เราอยากจะขอบคุณทุกท่านสำาหรับความไว้วางใจ
และความร่วมมือต่างๆ เรารอวันที่จะนำายานพาหนะชั้นยอดนี้มาสู่เมือง
ของท่านอีกในอนาคต”

ก่อร่างสร้างวันพรุ่งนี้
“การส่งมอบ Mercedes-Benz Citaro Bus คันที่ 1,000 ให้กับสิงคโปร์ใน
วันนี้เป็นบทพิสูจน์อันน่าประทับใจถึงศักยภาพของการร่วมมือกันระหว่าง
สงิคโปรแ์ละ Daimler สงิคโปรก์ำาลงัสรา้งเมอืงแหง่อนาคต และ Daimler ก็

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคแห่งการเจริญเติบโต
ธุรกิจของหน่วยยานยนต์เชิงพาณิชย์ของ Daimler ในภูมิภาค SEA 
นั้นจะครอบคลุมตลาดทั้งสิ้น 18 ตลาด อันรวมไปถึง อินโดนีเซีย ไทย 
สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ด้วยประชากรผู้อยู่อาศัยจำานวน
กว่า 622 ล้านคน ภูมิภาคนี้มีจำานวนประชากรสูงกว่าสหรัฐอเมริกา 
(>300 ล้าน) หรือ ยุโรป (>500 ล้าน) และด้วย 50% ของประชากร
ทัง้หมดเป็นคนวยัหนุม่สาวอายุตำา่กว่า 30 ปี มนัจงึเป็นภมูภิาคทีเ่ตม็ไปด้วย
โอกาสใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นและเปี ่ยมไปด้วยพลวัตรที่จะคงอยู ่ไปอีก
ยาวนานในอนาคต

ในป ี2015 ประเทศในภูมภิาคทัง้ 10 ประเทศ (อนิโดนเีซยี ไทย มาเลเซยี 
เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว บรูไน และกัมพูชา) ได้ร่วมกัน
ก่อต้ัง ASEAN Economic Community เพ่ือผนึกกำาลังส่งเสริมการค้า
ข้ามพรมแดน ส่งผลให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign 
Direct Investments (FDIs)) ในภมูภิาคสงูขึน้จาก 85,000 ลา้นเหรยีญ
สหรัฐในปี 2007 ไปเป็น 136,000 ล้านเหรียญในปี 2014

การถือกำาเนิดขึ้นของเศรษฐกิจใหม่ๆ และการเติบโตของความต้องการ
ทางการขนสง่หยบิยืน่โอกาสมากมายในการทำาตลาดของยานพาหนะเชงิ
พาณิชย์ไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz หรือ FUSO ในปี 2015 ตลาด
รถบรรทุกในเวียดนามเติบโตขึ้นกว่า 92% ในขณะที่ฟิลิปปินส์ก็โตขึ้น
กวา่ 27% สว่นตลาดโดยรวมในภมูภิาคนัน้สัง่ซือ้รถไปกวา่ 225,000 คนั

Mercedes-Benz Citaro Bus คันที่ 1,000 ของสิงคโปร์
สิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งตลาดสำาคัญของรถบัส Daimler รวมไปถึงรถโค้ช
ธุรกิจ เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนข้ึน งานเปิดของศูนย์ใหม่ประจำาภูมิภาค SEA 
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กำาลังสร้างนวัตกรรมยานยนต์เพื่ออนาคตเช่นกัน และภายใต้การจับมือกัน เราจะ
รว่มนยิามมาตรฐานนวตักรรมขัน้สงูของระบบขนสง่ทัว่โลก” Dr.Bernhard กลา่ว

Dr.Bernhard ยังเน้นยำ้าถึงประเด็นที่เขาคาดหวัง นั่นคือการร่วมมือที่มากขึ้น
ระหว่างสิงคโปร์และ Daimler “ผมดีใจที่ได้รู้ว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ใน
อนาคตที่เราจะได้ร่วมงานกับ Land Transport Authority ในโครงการ “Citaro 
made for Singapore” นับว่าเป็นการจับมือกันระหว่างผู้บุกเบิกด้านนวัตกรรม
เมืองอย่างสิงคโปร์ และผู้บุกเบิกด้านยนตรกรรมอย่าง Daimler อย่างแท้จริง

แนวคิดแห่งการขับเคลื่อน
Daimler ไม่ได้เป็นเพียงผู้นำาในด้านผลิตภัณฑ์เท่าน้ัน หากแต่ยังครอบคลุมไปถึง
คำาตอบ “เราไม่ได้ขายแค่ยานพาหนะ แต่เราพัฒนาแนวคิดเร่ืองการขับเคลื่อน
สำาหรับรถบัสท่ีใช้เดินทางในเมืองใหญ่ๆ หน่ึงในแนวคิดที่มีประโยชน์อย่างมาก
อย่าง Bus Rapid Transit (BRT) สามารถหยิบยื่นประโยชน์ให้ได้มากมาย ส่วน
ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเมืองอย่างกรุงเทพฯ ระยะทาง 426 กิโลเมตรของเส้นทาง
วิ่งรถบัส BRT นั้นเทียบเท่ากับระยะทางการวิ่งของรถไฟใต้ดินเพียง 7 กิโลเมตร
เทา่นัน้ ในแงข่องเวลา BRT ใชเ้วลาในการสรา้งเพยีงสามป ีในขณะทีเ่สน้ทางรถไฟ
ใต้ดินใหม่หนึ่งสายอาจใช้เวลาสร้างเป็นสิบปี” 

หากพูดกันถึงเรื่องของเทคโนโลยีการขับขี่แบบไร้คนขับ Daimler ก็คือผู้นำา 
“Daimler เป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมอย่างไม่ต้องสงสัยในเรื่องเทคโนโลยีการขับขี่
แบบไร้คนขับ เราคือผู้สร้างรถบรรทุกแบบไร้คนขับคันแรกของโลกที่ได้รับการ
อนุญาตให้ใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในอเมริกา และเรายังเป็นผู้ผลิตรถบรรทุก
ไร้คนขับคันแรกที่ได้รับอนุญาตให้มีการทดลองขับในยุโรปอีกด้วย

รถบัสไร้คนขับ
ในบทสัมภาษณ์ผมแสดงความคิดเห็นว่ารถบัสไม่มีทางท่ีจะใช้
เทคโนโลยีไร้คนขับได้ “ทำาไมจะไม่ได้ล่ะ?” Dr.Bernhard ถามกลับ 
“ตอนที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีลิฟต์ คนสมัยนั้นก็คิดว่าพวกเขาจะ
ต้องใช้คนในการช่วยบังคับลิฟต์ไปตลอด พวกเขาไม่ยอมเข้าไปใน
ลฟิต์ด้วยซำา้ถ้าไม่มคีนช่วยบงัคบัอยูใ่นนัน้ เราเหน็โอกาสอนัดใีนการที่
จะร่วมมอืกบัสงิคโปร์ เราทำาสำาเรจ็มาแล้วในกรงุเทพฯ และอสิตนับลู 
และเราก็สามารถหยิบยื่นเทคโนโลยีของเราที่จะเป็นประโยชน์กับ
สิงคโปร์ในอนาคต
 
ภายใต้การร่วมมือกันนี้เราสามารถกรุยทางเพื่อการค้นพบความคิด
ใหม่ๆ และการพัฒนาใหม่ๆ เพื่อการขับเคลื่อนของเมืองในอนาคต 
ผมไม่สามารถเล่าให้คุณฟังในรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงได้ถึง
สิ่งที่เรากำาลังวางแผนกันอยู่ แต่เราก็กำาลังทำาในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำา
มากอ่นกบัสงิคโปร ์เราเปน็พารท์เนอรท์ีย่อดเยีย่ม อกีหา้ปหีลงัจากนี้
ผู้คนจะเดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อดูว่าสิงคโปร์ก้าวหน้าไปขนาดไหน
ในเรื่องของระบบการขนส่งของเมือง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเฝ้ารอคอย
กค็อืความสำาเรจ็ในอนาคตทีเ่ราจะมรีว่มกนั แตต่อนนีเ้รากม็คีวามสขุ
แลว้ทีไ่ดร้ว่มเฉลมิฉลองการมาถงึของ Mercedes-Benz Citaro Bus 
คันที่ 1,000 บนท้องถนนของสิงคโปร์”
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ไม่มวีนัหยุดสำาหรับอปุกรณ์ยกของ HYVA ในหนึง่วนัมันต้องยก
นำ้าหนักที่ใส่อยู่ท้ายกระบะร่วมๆ 30 ตัน เทออกตั้งแต่แปดโมงเช้า 
พักหนึ่งชั่วโมงตั้งแต ่ เที่ยงถึงบ ่ายโมงและเริ่มอีกครั้งตั้งแต ่
บ่ายโมงจนถึงสองทุ่มทุกวัน บททดสอบอันหนักหน่วงน้ี HYVA 
ผ่านอย่างสบายๆ
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ท่ามกลางแสงแดดช่วงกลางวันที่สว่างจ้าและเต็มไป
ด้วยพละกำาลัง โชคดีของเราอยู่หน่อยที่ตอนนี้กำาลัง
อยู่ในช่วงรอยต่อของฤดู จากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ฝนท่ี
ตกลงมาก่อนหน้าน้ีทำาให้อากาศทางภาคเหนือของไทย
ดีขึ้นมาก แต่เม่ือคุณยืนอยู่ในหลุมเหมืองที่ปราศจาก
ต้นไม้เต็มไปด้วยหิน ดิน และถูกโอบล้อมด้วยแนว
กำาแพงของภูเขาหินคุณจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ที่ๆ ควรจะอยู่
นานๆ เลย ผมยืนอยู่กับพี่บุญช่วย โพสุวรรณ โฟร์แมน
ของบริษัทช่างพินิจ เพื่อดูการทำางานของบรรดา
รถบรรทุกท่ีว่ิงข้ึนลงนำาดิน หิน จำานวนมหาศาลจากด้านบน
ของพื้นที่สัมปทานในเขตความรับผิดชอบของบริษัท
ช่างพินิจ ลงมาเทบริเวณด้านล่างของหลุมเหมือง

เหมืองที่ผมมาเยือนแห่งนี้คือ เหมืองแม่เมาะ เหมือง
ลิกไนต์ขนาดใหญ่ของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ก่อน
มาถึงท่ีน่ีผมไม่คิดว่าขนาดของเหมืองจะใหญ่โตขนาดน้ี 
เมื่อลงไปยืนอยู่ด้านล่างของหลุมขุดรู้สึกราวกับเป็นมด
ตัวหนึ่ง

เรามาที่น่ีเพื่อจะมาดูการทำางานของอุปกรณ์ไฮดรอลิค
ของ HYVA หรือที่ชาวเหมืองอย่างพี่บุญช่วยเรียกว่า
อุปกรณ์ดัมพ์ ที่มีลักษณะเป็นกระบอกทรงสูงติดตั้งอยู่
ด้านหน้าของกระบะ (อยู่ด้านหลังของหัวเก๋งของตัวรถ
บรรทุก) ซึ่งทำาให้เกิดความสะดวกในการทำางานอย่าง
มาก สามารถสร้างความลาดชันของตัวกระบะได้มาก 
HYVA (Alpha Cylinder) เป็นอุปกรณ์จากประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ในระดับโลก

Tipping Solution ของ HYVA นั้นเหมาะกับงาน
ก่อสร้าง งานขนส่ง และงานในเหมือง ซึ่งเป็นลักษณะ
งานที่เราแวะมาสัมผัสดูการทำางานของระบบไฮดรอลิค
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ที่ทรงพลังและแข็งแรงทนทาน ที่สำาคัญพี่บุญช่วยบอก
กับเราว่า HYVA มีความปลอดภัยสูงสำาหรับงานในเหมือง

Volvo FMX ทั้ง 54 คันที่ประจำาการอยู่ที่เหมืองแม่เมาะ
ของช่างพินิจติดตั้งไฮดรอลิคของ HYVA ท้ังหมด “พวก
นี้ทำางานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ แทบจะไม่มีปัญหา
ในการใช้งานเลย มีความปลอดภัยดีเยี่ยม” พี่บุญช่วย
บอกกับเรา ในขณะที่กระบะตอนท้ายค่อยๆ ยกขึ้น
อย่างนุ่มนวลดินและหินจำานวนมากกรูออกทางด้านท้าย
กระบะ อุปกรณ์ของ HYVA ท่ีติดตั้งอยู่ด้านหน้ามีข้อดี
คือมันสามารถยกหัวของกระบะได้สูงจนมีความลาดเอียง
มากทำาให้วัตถุที่อยู่ในกระบะสามารถไหลออกมาได้หมด
โดยง่ายดาย ก่อนที่ก้านจะค่อยๆ หดตัวลงอย่างนุ่มนวล
กลับไปเก็บอยู่ในตัวกระบอก

ไม่มีวันหยุดสำาหรับอุปกรณ์ยกของ HYVA ในหนึ่งวันมัน
ต้องยกนำ้าหนักที่ใส่อยู่ท้ายกระบะร่วมๆ 30 ตัน เทออก
ตั้งแต่แปดโมงเช้า พักหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายโมง 
และเริ่มอีกครั้งตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงสองทุ่มทุกวัน บท
ทดสอบอันหนักหน่วงนี้ HYVA ผ่านอย่างสบายๆ

“ประมาณ 700 เทีย่วตอ่วนันะครบั สำาหรบัรถทัง้หมด 54 
คันของเรา” พี่บุญช่วยบอกในขณะที่ผมถ่ายภาพ HYVA 
ค่อยๆ ยกกระบะท้ายขึ้น ดินและหินถูกเทลงส่งเสียงดัง 
“ดัมพ์เสาธง” พี่บุญช่วยบอกกับผม เม่ือถูกถามว่าเรียก
อุปกรณ์ตัวนี้ของ HYVA ว่าอย่างไร ใช่เลยผมอยากจะ
บอกเช่นนั้น มันมีลักษณะเหมือนกับเสาธงเม่ือก้านยก
ขึ้นไปจนสุด และอาจดูคล้ายกับเสาชักของเครื่องวิทยุ

แม้จะมีพื้นที่ทำางานขนาดใหญ่และดูเหมือนว่าไม่น่าจะมี
ปัญหาอะไร แต่พี่บุญช่วยบอกว่า เห็นพื้นที่ทำางานกว้าง
สำาหรับรถขนาดใหญ่แบบนี้แต่อุบัติเหตุก็สามารถเกิดได้
ตลอดเวลาถ้าประมาท ด้วยเหตุนี้ช่างพินิจจึงให้ความ
สำาคัญมากกับกฎการทำางานในบริเวณจุดรับดินจุดเทดิน 
โดยเฉพาะในบริเวณเทดิน เช่น ถ้ารถอยู่ในลักษณะเอียง
จะไม่เทดิน ดัมพ์ต้องลงสุดก่อนรถจึงจะเคลื่อนออกได้ 
ทีส่ำาคญัคอืการเลอืกใชอ้ปุกรณท์ีม่คีณุภาพ “สำาหรบัดมัพ์
ของ HYVA ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าไม่เพียงแต่แข็งแรง
ทนทาน เรื่องความปลอดภัยในการยกมีสูงมาก”

เราถามว่างานแบบนี้ปัญหาส่วนใหญ่คืออะไร “เครื่องมือ
ในการทำางานทีไ่มไ่ดค้ณุภาพ อนันีส้ง่ผลกบัการทำางานมาก 
ช่างพินิจเราเลือกใช้แต่อุปกรณ์ที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน 
อปุกรณท์ีด่ทีำาใหเ้ราไดง้านทีด่”ี ทัง้ตวัรถและอปุกรณร์ว่ม
อยา่งดมัพ์ของ HYVA สามารถยืนยันคำากล่าวของพ่ีบุญช่วย
ได้เป็นอย่างดี อีกท้ังพีบ่ญุชว่ยยงับอกวา่ “การดแูลหลงัการ

ขายของ HYVA กด็มีากตวัไหนหากเกดิปญัหาและยงัอยูใ่นประกนั
เขาส่งตัวใหม่มาเปลี่ยนให้เลย”

สำาหรับงานของช่างพินิจที่ เหมืองแม่เมาะ การที่รถทุกคัน
ต้องล้อหมุนหรือ Up Time ได้เป็นเรื่องสำาคัญมาก หน้าที่
ของพี่บุญช่วยนอกจากกำากับให้พนักงานขับรถทำางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยังรวมถึงการดูแลเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ด้วย 
ประสบการณ์การทำางานกว่า 20 ปี ทำาให้งานในส่วนที่ควบคุม
ดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนพี่บุญช่วยบอกว่าท่ีสุด
แลว้อปุกรณท์ีม่คีณุภาพในการทำางานชว่ยใหง้านสามารถเดนิหนา้
ไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ และคณุภาพของอปุกรณย์กหรอืดมัพข์อง 
HYVA กพ็สิจูนใ์หเ้หน็ถงึประสทิธภิาพในการทำางานไดเ้ปน็อยา่งด ี
เพราะตลอดระยะเวลายาวนานทีท่ำางานโดยม ีHYVA เปน็หนึง่ใน
ผูช้ว่ยสำาคญัของงานเทดนิในเหมอืงทีแ่ทบจะไมเ่คยเกดิปญัหาเลย 
และนี่คือเหตุผลที่เลือกใช้ HYVA

บุญช่วย โพสุวรรณ 
โฟร์แมนบริษัทช่างพินิจ

อเนก อะโนต๊ะ 
ดูแลเครื่องจักร 

รถขุด 
ที่ทิ้งดิน

ขอขอบคุณ
หจก.ช่�งพินิจเอ็นจิเนียริ่ง(2539)
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Truck Industry

บริพัฒน์ ธรรมมนุญกุล
Vice-President Sutee Tankers
SUTEE Tankers and Special Trucks Co.,Ltd.
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เจา้หนา้ทีข่อง Sutee Tankers พาผมเดนิดบูรเิวณโดยรอบของ
โรงงาน ใช่แล้วครับเราแวะมาพูดคุยและเยี่ยมชมโรงงานผลิต 
Tank สำาหรับบรรจุ Petroleum & Gas ที่นับได้ว่าดีและทัน
สมัยที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตชั้นนำาของ 
Southeast Asia ภายในบริเวณโรงงานสะอาดสะอ้านถูกแบ่ง
สัดส่วนไว้อย่างเป็นระบบ

เรามีโอกาสได้สนทนากับคุณบริพัฒน์ ธรรมมนุญกุล ผู้บริหาร
รุ่นใหม่ของ Sutee Group ซึ่งถือเป็นรุ่นที่สามที่เข้ามาทำางาน
บริหาร 

Sutee Group ประกอบด้วยธุรกิจท่ีหลากหลายเติบโตต่อเน่ือง
มากว่า 50 ปีแล้ว การสนทนาในวันนี้จำากัดอยู่ที่ส่วนของ
งานผลิต Tank หรือ Sutee Tankers ในหมวดนี้ของ Sutee 
Tankers ยังครอบคลุมไปถึง Special Truck ด้วย

ในยุคเร่ิมต้นของผู้บริหารรุ่นแรกคือรุ่นปู่ของคุณบริพัฒน์ ซ่ึงคือ
คุณสุธี ธรรมมนุญกุล เป็นผู้ริเริ่มคิดค้นการสร้างงานฝาถัง
แรงดนัใหม้คีวามปลอดภยัสงูสดุ โดยสามารถกำาหนดมาตรฐาน 
(Quality) ของฝาถังได้ถึงความปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน 
เมือ่ประสบความสำาเรจ็กบัฝาถงัจนเปน็ทีย่อมรบัในตลาด ธรุกจิ
ของ Sutee จึงขยับขยายเพิ่มโปรดักส์ในการผลิตจากฝาถังสู่ 
Tank หลากรูปแบบและหอกลั่น

Tank มีทั้งแบบเคล่ือนที่และแบบอยู่กับที่ ส่ิงที่บรรจุใส่
ลงไปใน Tank คือวัตถุอันตราย ด้วยเหตุนี้กระบวนการในการ
ผลิต Tank จึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ Sutee Tankers 
คุณบริพัฒน์บอกกับ Asian Trucker ว่า “ที่ Sutee Tankers 
เรานำาประสบการณ์ที่เรามีมายาวนานจนเป็น Known How 
(องค์ความรู้) ของเราเองโดยเฉพาะในเรื่องของงานเชื่อม 
เราการันตีแนวเชื่อม ซึ่งมีความเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ใช่ชนกัน
หรือต่อกันเฉยๆ”

ในอดีตนั้นสินค้ารูปแบบนี้ในตลาดการขนส่งวัตถุอันตราย
มีการคำานึงถึงเรื่องคุณภาพของงานผลิตอยู ่ในระดับที่ตำ่า
แต่ Sutee Tankers ไม่ได้เป็นเช่นนั้น Sutee Tankers คำานึง

Sutee 
Tankers
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ถึงเรื่องของคุณภาพสูงสุดในการผลิตมาโดยตลอดตั้งแต่ยุค
แรกเริ่ม ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตในประเทศไทยรายแรกท่ีดำาเนิน
การผลิต Tank ที่นำาเอามาตรฐานยุโรปและอเมริกามาใช้ใน
การควบคมุการผลติและมาตรฐานสนิค้าของตวัเอง ถอืว่าเป็นผู้
สร้างมาตรฐานรถขนส่งวัตถุอันตรายในประเทศไทย มิเพียงแต่
ผลติถงัสำาเร็จรูปเพ่ือการขนส่งวตัถอุนัตรายเท่านัน้ ยงัแยกผลติ
ชิ้นส่วนสำาหรับ Tank ด้วย ในตลาดตอนนี้ในเรื่องของการผลิต
ฝาถัง Sutee Tankers ถือเป็นรายใหญ่ท่ีสุดใน Southeast 
Asia งานของ Sutee Tankers มิเพียงทำาตลาดในเมืองไทย
เท่านั้นยังส่งออกไปต่างประเทศด้วย

คุณบริพัฒน์ กล่าวกับ Asian Trucker ว่า “Sutee ถือเป็นผู้ผลิต
ทีม่รีายการผลติทีช่ดัเจน ในงานผลติใหค้วามสำาคญักบัทกุอยา่ง
ทุกด้านในปริมาณที่เหมาะสม งานทุกชิ้นที่ออกจาก Sutee 
Tankers ต้องมีทั้ง Quality, Safety, มีความสวยงามโดดเด่น 
สามารถสร้าง Value ให้กับลูกค้าที่นำาไปใช้งานได้”

โปรดักส์ของ Sutee Tankers มีครอบคลุมครบทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรม “ลูกค้าต้องการขนส่งอะไร เราให้บริการได้ทุก
ชนิด ไม่ว่าจะเป็นปิโตรเคมี ปูน หรือเคมี ตอบสนองได้ทุก
รูปแบบ” คุณบริพัฒน์กล่าว

มาตรฐานและผลงานของ Sutee Tankers ไดร้บัการยอมรบัทัง้
ในประเทศและในระดับสากลทั้ง ADR จากยุโรป และ ASME 
จากอเมริกา ซ่ึงถือเป็นมาตรฐานท่ีสูงมาก ด้วยเหตุน้ีคณุบรพิฒัน์
จึงกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ของ Sutee Tankers สามารถส่งไปขาย
ได้ทั่วโลก

ทรัพยากรบุคคลของ Sutee Tankers 
แน่นอนวา่คนถอืเปน็หนว่ยการผลติทีส่ำาคญัขององคก์ร มหีลาย
หน่วยงานที่ประกอบกันข้ึนเป็น Sutee Group คุณบริพัฒน์
กล่าวว่า “เรามี Core Vision ให้กับทุกแผนกเพื่อใช้เป็น
เข็มทิศในการทำางาน งานของ Sutee Tankers ถือเป็นงาน 
Handicraft เกือบ 100% เป็น Hand Made ด้วยเหตุน้ีคน
ของเราจึงต้องมีฝีมือ เราให้ความสำาคัญกับการคัดสรรและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลมาก” ทีมงานของ Sutee Group ทำางาน
ร่วมกันเป็นครอบครัว แน่นอนว่าเป็นครอบครัวใหญ่ ที่สำาคัญ
คณุบรพัิฒนบ์อกวา่ “ทกุคนที ่Sutee เราอยูร่ว่มกนัเปน็เหมอืน
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งานทุกชิ้นที่ออกจาก Sutee Tankers ต้องมีท้ัง Quality, 
Safety, มีความสวยงามโดดเด่น สามารถสร้าง Value ให้

กับลูกค้าที่นำาไปใช้งานได้
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Technology

“สู้กับตัวเอง เราจะไปได้ไกลแค่ไหน ดีแค่ไหน สร้าง
แบรนด์คนไทยให้ได้รู้จักในระดับนานาชาติ เราจะ

พัฒนาโปรดักส์ให้ดีกว่าคนอื่นได้อย่างไรในระดับโลก 
เราจะก้าวข้ามขีดจำากัดของตัวเองได้อย่างไร”
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การทำางานของ Sutee Tankers ทุกคนร่วมมือกันเพื่อพัฒนา
งานบริการ พัฒนาคุณภาพ “อุบัติเหตุนั้นไม่มีใครอยากให้เกิด
แตเ่มือ่เกดิกบัรถของลกูคา้ ทมี Service ของ Sutee มอีะไหล่
แท้พร้อมอยู่ตลอด เรามีรถ Mobile พร้อมออกไปบริการนอก
สถานทีใ่หก้บัลูกค้าดว้ย หนา้ทีเ่ราคือทำาอยา่งไรใหล้้อหยดุหมนุ
สั้นที่สุด งานดูแลของ Sutee คือดูแลอย่างไรไม่ให้เสีย ต้อง
ป้องกันก่อนที่จะเสีย”

เราถามคุณบริพัฒน์ว่า ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามารับช่วง
บริหารเป็นรุ่นที่สามในขณะที่ Sutee Tankers เดินทางมาสู่
ปีที่ 50 แล้วอะไรคือส่ิงท่ีท้าทาย “การสู้กับตัวเอง เราจะไปได้
ไกลแค่ไหน ดีแค่ไหน สร้างแบรนด์คนไทยให้ได้รู้จักในระดับ
นานาชาติ เราจะพัฒนาโปรดักส์ให้ดีกว่าคนอื่นได้อย่างไรใน
ระดบัโลก เราจะกา้วขา้มขดีจำากดัของตวัเองไดอ้ยา่งไร ผมเปน็
คนแบบชอบลงมอืทำาทนัท ีเพราะคนสว่นใหญช่อบคดิเยอะ แต่
ลงมอืทำานอ้ย ทีส่ำาคญัคอืการทำางานแบบ Teamwork สนกุกบั
การทำางานทุกวัน”

แน่นอนว่าเราอดไม่ได้ที่จะถามถึงการเปิดเสรีของ AEC ตลาด
ที่เปิดกว้างและอาจจะมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น “Sutee Group 
พรอ้มมานานแล้ว กอ่นที ่AEC จะเกดิ เราสรา้งกอ่นโดยไมต่อ้ง
รอ เพราะสำาหรบั Sutee คณุภาพเปน็สิง่สำาคญั มาตรฐานการ
ทำางาน เราทำาล่วงหน้า เป็นสิ่งที่เราต้องทำาอยู่แล้ว โปรดักส์เรา
มีมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้ว เมื่อ AEC เปิดย่อมเป็นผลดีกับ
เรา จรงิๆ ใน Southeast Asia เราออกไปทำาตลาดมานานแลว้
สินค้าเราเป็นที่รู้จักดี”

วันน้ีคงไม่ผิดนักที่จะกล่าวว่างานผลิตรถ Tank เพื่อขนส่ง
วัตถุอันตรายน้ัน Sutee Tankers ถือเป็นผู้นำาในตลาดอย่างไม่ต้อง
สงสัย แต่เมื่อตลาดเปิดเสรีออกทำาให้การแข่งขันมีมากขึ้น 
การก้าวเป็นที่หน่ึงน้ันนับว่าไม่ใช่เรื่องง่าย การรักษาท่ีหนึ่งไว้
ให้ได้ดูจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่เราเชื่อว่าผู้บริหารรุ่นใหม่อย่าง 
บรพิฒัน ์ธรรมมนญุกลุ ซึง่ถอืเปน็รุน่ทีส่ามของ Sutee Group 
จะสามารถสร้างสรรค์และรักษาสถานะความเป็นผู้นำาไว้ได้ 
แม้ว่าจะมีเรื่องท้าทายรออยู่ข้างหน้า แต่ดูเหมือนว่าคนหนุ่มท่ี
เตม็ไปดว้ยพลังแหง่การทำางานพรอ้มทีจ่ะกา้วขา้มขดีจำากดัของ
ตัวเองร่วมนำาพา Sutee Group โลดแล่นในระดับโลกได้อย่าง
สง่าผ่าเผยอย่างไม่ต้องสงสัย

ครอบครัว ระบบงานของเราบริหารแบบครอบครัว แต่เราเป็น
ครอบครัวแบบ Profressional”

เป็นเรื่องที่น่ายินดีเม่ือเรารับรู้ว่างานออกแบบงานวิศวกรของ 
Sutee Tankers เป็นฝีมือของคนไทยล้วนๆ ทีมวิศวกรของ 
Sutee Tankers ถือว่าโดดเด่น มีวิศวกรในด้านต่างๆ กว่า 40 
ชีวิตทำางานออกแบบ ควบคุมการสร้าง ตรวจสอบ เพื่อร่วมกัน
สรา้งและพฒันาโปรดกัสท์ีม่คีณุภาพสง่มอบสูล่กูคา้ของ Sutee 
Tankers

“รถ Tank แต่ละคันต้องรับแรงดันแต่ละแรงดันท่ีแตกต่าง
กัน เพราะของที่บรรจุอยู่ใน Tank น้ันมีอันตรายแตกต่างกัน 
วิศวกรของ Sutee ต้องรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไก เรื่องไฟฟ้า 
Automotive เรียกว่าต้องรู้ครบเครื่อง” คุณบริพัฒน์บอกกับ 
Asian Trucker

โรงงานของ Sutee Tankers ตั้งอยู่ที่ระยองเป็นความตั้งใจ
ของผู้บริหาร เพราะระยองคือศูนย์กลางของปิโตรเลียม ที่นี่มี
แรงงานมืออาชีพ มีช่างฝีมือที่มีทักษะยอดเยี่ยม ทำาให้ Sutee 
Tankers ไมม่ปีญัหาเรือ่งแรงงาน แตถึ่งจะอยูท่า่มกลางแรงงาน
ทีม่คีณุภาพ แต ่Sutee Tankers กม็กีระบวนการคดัสรรผูร้ว่ม
งานทีเ่ขม้ขน้โดยเฉพาะชา่งฝมีอื ซึง่คณุบรพิฒันเ์ลา่ใหเ้ราฟงัวา่ 
“เรามีแบบทดสอบที่เป็นของเราเอง ไม่ว่าจะเคยทำางานที่ไหน
มากอ่น เกง่อยา่งไร กต็อ้งผา่นกระบวนการทดสอบคดัสรรกอ่น 
ถา้ไมเ่ปน็ไปตามทีเ่ราตอ้งการกถื็อวา่ไมผ่า่น เมือ่ผา่นแลว้กต็อ้ง
มีการอบรมก่อนเริ่มต้นทำางาน กระบวนการคัดคนเราถือว่ามี
คุณภาพ”

มเิพียงแตง่านผลิตทีค่ำานงึถึงคณุภาพสงูสดุ ในสว่นของงานขาย 
และบรกิารหลงัการขายกเ็ปน็สว่นที ่Sutee Tankers ใหค้วาม
สำาคัญด้วยเช่นกัน โดยมีวลีท่ีว่า “เริ่มท่ีเราจบท่ีเรา” เป็นส่ิงที่
การันตีให้กับลูกค้า คุณบริพัฒน์กล่าวว่า “Sutee Tankers มี
กระบวนการผลติทกุอยา่งอยูใ่นโรงงานของตวัเองหมด ไมม่กีาร
ส่งไปทำาที่อื่น ทำาให้เราสามารถควบคุมคุณภาพได้ทุกขั้นตอน
การผลิต เพราะฉะน้ันในการให้การรับประกัน เรารับประกัน
ทุกชิ้นส่วน 100% ภายใต้แบรนด์ Sutee” ด้วยเหตุน้ีลูกค้า
จึงสามารถสบายใจได้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นตรงจุดไหนของ
สินค้า สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ในเวลาอันรวดเร็ว ใน
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หลังขับรถเพียงสองชั่วโมงจากกรุงเทพฯ เรา
เดินทางมาถึง CEA Project Logistics ที่กำาลัง
ขยายตัวอยา่งรวดเรว็ พรอ้มบรกิารทีเ่ปน็ผลพวง
มาจากการวางแผนอย่างรอบคอบและการจัดหา
ยานพาหนะที่มีคุณสมบัติพิเศษ การสัมภาษณ์สุด
เอก็ซ์คลซีูฟนีท้ำาใหเ้ราได้เรียนรู้เกีย่วกบัการจัดการ
งานขนส่งสินค้ารูปแบบต่างๆ จาก CEA Project 
Logistics

ประสบการณ์หนึ่งวันที่ CEA Project Logistics ไม่เหมือน
ท่ีไหนท่ีเราเคยพบเจอหรือรับรู ้จากการบริหารจัดการ
คอนเทนเนอร์ขนส่งสนิค้าหรอืการขนส่งซเีมนต์ใดๆ ทีแ่ต่ละวนั
เส้นทางจะเหมือนเดิมและสินค้าที่ส่งจะซำ้าๆ ในปี 2009 CEA 
ถูกก่อตั้งขึ้นบนพื้นท่ี 80,000 ตารางเมตรที่ถูกใช้เป็นทั้งลาน
คอนเทนเนอร์และโกดงัในแหลมฉบงั ประเทศไทย ทีก่ลายมาเป็น
สำานกังานใหญ่และฐานการปฏิบตังิานด้าน Logistics ของ CEA 
ในเอเชียและภมูภิาคอืน่ๆ 2011 เป็นปีที ่CEA ได้พืน้ทีท่ำาการค้า
เสรทีีต่ัง้อยูไ่ม่ไกลจากท่าเรอืแหลมฉบงัเพือ่สนบัสนนุโครงสร้าง
ต่างๆ ที่สร้างไว้เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบริษัท ดังที่ 
Andy Hall ผู้เป็น Operations Manager อธิบายไว้ว่า “งาน
ของเราโดยทั่วไปแล้วมีข้อจำากัดของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง มัน
อาจจะเป็นการขนส่งสินค้าชิ้นใหญ่มากๆ ช้ินเดียว หรือสินค้า
ชนิดเดียวแต่มีปริมาณมากที่ต้องได้รับการขนย้ายในรอบเดียว 
บางทกีเ็ป็นการส่งหลายๆ รอบระหว่างพืน้ทีต่่างๆ เช่นโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง หรือโครงการบ้านจัดสรรขนาด 500 หลัง
สองโครงการทีเ่ราทำาอยู”่ และแม้ว่าจะมเีครือ่งจกัรเพยีงเครือ่ง
เดียว แต่มันก็รับหน้าที่รับมือกับคอนเทนเนอร์จำานวนนับร้อย 
อันหมายถึงการรับผิดชอบโครงการในหลากหลายแง่มุม

ไม่มีอะไร
อยู่เหนือการรับมือของ 
CEA Project Logistics

Transport
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สำานักงานใหญ่ CEA 
ตั้งอยู่ที่แหลมฉบัง อันเป็น

เมืองท่าเรือที่ยุ่งเป็นอันดับที่ 
22 ของโลก
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ปัจจุบันขบวนรถบรรทุกของเรามีรถ
จากหลากหลายแบรนด์ และในจำานวน
รวมทั้งหมด 30 คัน ก็มีรถบรรทุกทั้ง
ของ Isuzu, Volvo และ HINO รวม
ไปถึง MAN อีกสองคัน โดยคันแรก
เป็น MAN 680 ส่วนอีกคันเป็น 640 
8x4 ท่ีใช้ ในการยกโหลดหนักได้สูงสุด
ถึง 240 ตัน ในขณะที่  HINO 500 
Dominator ที่ เพิ่งได ้มาก็วิ่งไปกลับ
กรุงเทพฯ อาทิตย์ละสามคร้ังเพื่อให้
บริการธุรกิจในอุตสาหกรรมการแพทย์

CEA

Andy Hall, 

Operations Director, CEA Project Logistics
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ด้วยพื้นที่สำานักงานใหญ่ท่ีตั้งอยู ่ท่ีแหลมฉบัง อันเป็นเมือง
ท่าเรือที่ยุ่งเป็นอันดับที่ 22 ของโลก บริษัทจึงได้รับประโยชน์
จากความรุ ่งเรืองที่ เกิดขึ้นภายหลังจากวิกฤติครั้งล ่าสุด
ผ่านการรับผิดชอบโครงการการขนส่งทางบก การจัดการ
บรหิารโกดงั และการขนส่งพเิศษต่างๆ รวมไปถงึการให้บรกิาร
ด้าน Logistics ให้โครงการทำาเหมอืง นำา้มนัและก๊าซต่างๆ ทีไ่ป
ไกลถึงออสเตรเลีย ตอนนั้น CEA Project Logistics ยังไม่มี
ยานพาหนะเป็นของตัวเองและต้องมีการเรียกใช้ผู้ให้บริการ
ขนส่งทั้งรถบรรทุกและรถพ่วงจากภายนอก “ยานพาหนะ
คันแรกของเราคือ Suzuki Carry คันเล็กนิดเดียวเท่าน้ันเอง
ครับ” Hall เล่า “อย่างไรก็ดี เมื่อเราเติบโตขยับขยายขึ้น และ
ได้ทำางานในโครงการต่างๆ มากข้ึน เราจึงตระหนักได้ว่าเรา
จำาเป็นต้องมียานพาหนะที่เป็นของตัวเองมากกว่านี้ การพึ่งพา
ตลาดของผู้ค้าทำาให้เราไม่สามารถควบคุมราคาและคุณภาพ
ได้ ยิ่งไปกว่านั้นการท่ีเราไม่มีรถบรรทุกเป็นของตัวเองแปลว่า
เราไม่สามารถมกีารบรหิารจดัการทีย่ดืหยุน่ได้เลย” เขาอธบิาย
เพิ่มเติม รถบรรทุกคันแรกท่ีเราสั่งจาก HINO เป็นรถที่เอาไว้
ใช้ลากรถพ่วงหางพืน้เรยีบ (Flat-Bed Trailer) เมือ่เวลาผ่านไป 
จำานวนรถก็เพิ่มมากขึ้น และหลังจากนั้นไม่นาน รถบรรทุก 
Isuzu จำานวนหน่ึงก็ถูกจัดซ้ือเข้ามา Hall กล่าวสรุปให้เรา
ฟังว่า “การมรีถเป็นของตวัเองทำาให้การทำางานมคีวามยดืหยุน่
มากขึน้ มันทำาให้เราสามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณของ
งานได้มากขึ้นอีกด้วย” ปัจจุบันขบวนรถบรรทุกของเรามีรถ
จากหลากหลายแบรนด์ และในจำานวนรวมทัง้หมด 30 คนั กม็ี
รถบรรทุกทั้งของ Isuzu, Volvo และ HINO รวมไปถึง MAN 
อกีสองคนั โดยคนัแรกเป็น MAN 680 ส่วนอกีคนัเป็น 640 8x4 
ที่ใช้ในการยกโหลดหนักได้สูงสุดถึง  240 ตัน ในขณะที่ HINO 
500 Dominator ที่เพิ่งได้มาก็วิ่งไปกลับกรุงเทพฯ อาทิตย์ละ
สามครั้งเพื่อให้บริการธุรกิจในอุตสาหกรรมการแพทย์

การมีรถบรรทุกเป็นของตัวเองยังช่วยให้บริษัทสามารถตอบ
สนองความต้องการท่ีหลากหลายมากข้ึน เพราะในความคิดเห็นของ 
Hall การรบัมอืโปรเจก็ตใ์หญ่ๆ  ไดน้ัน้ยงัไมเ่พยีงพอเพราะบริษัท
ต้องสามารถท่ีจะสร้างความสมดุลของภาระงาน (Workload) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจได้ว่าทั้งบุคลากร
มนุษย์และเครื่องจักรจะทำางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ “การ
มีรถบบรทุกและรถพ่วงจอดอยู่เฉยๆ ในลานเป็นสถานการณ์
ที่คุณไม่อยากให้เกิดข้ึน” สำาหรับประเทศไทย CEA Project 
Logistics ได้เข้าทำาสัญญากับบริษัทขนส่งสัญชาติออสเตรเลีย

ช่ือดัง และเม่ือลูกค้ารายน้ีลงนามทำาสัญญากับประเทศลาว
ในโครงการทำาเหมืองเรียบร้อย พวกเขาก็มีความจำาเป็นท่ีจะ
ต้องหาผู้ให้บริการ Logistics อย่าง CEA เพื่อเติมเต็มการ
ปฏิบัติงานภาคพื้นดินในการขนส่งสินค้าในปีแรกๆ หลังจาก
โครงการเริ่มต้นขึ้น หลังจากนี้ CEA Project Logistics ยัง
มีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารและปฏิบัติงานของโกดัง รวมไปถึง
จัดการ Overflow ในเวลาที่ความต้องการทางด้านการขนส่ง
เพิ่มมากขึ้น และเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ความ
ปลอดภัยของรถบรรทุกของ CEA Project Logistics จะต้อง
ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าความต้องการ
ของลูกค้า อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทมีลูกค้าท่ีเป็นบริษัทต่าง
ชาติจำานวนมาก ความปลอดภัยจงึเปน็เรือ่งทีม่คีวามสำาคญัมาก
อยู่แล้ว “คนขับรถของเราต้องใส่ชุด PPE ครบชุดตลอดเวลา 
ไมเ่หมอืนคนขบัรถบรรทกุทัว่ๆ ไปในเมอืงไทยทีใ่สก่างเกงยนีส์
รองเทา้แตะเวลาทำางาน” Hall กลา่ว CEA Project Logistics 
ยังอยากจะสร้างความมั่นใจว่าผู้รับเหมางานรายย่อยต่างๆ จะ
ให้ความสำาคัญและปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย
เดียวกัน หนึ่งในตัวอย่างก็คือการมีผลบังคับใช้ของสัญญาใน
การขนส่งสนิคา้อนัตรายจากโกดงัเกบ็สนิคา้ไปยงัพืน้ทีก่ารผลติ

ลูกค้าทั่วภูมิภาคสามารถไว้ใจการทำางานของ CEA Project 
Logistics ในประเทศอืน่ๆ ได้เช่นกนั ผ่านสำานกังานของบรษิทั
ทั้งในพม่า ลาว และเวียดนาม “เราดูแลการขนส่งระหว่าง
ชายแดนมากมาย” ในปัจจุบันลาวเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับ
สองของบริษัท โดยมีพม่าไล่มาไม่ไกลในอันดับสาม บริษัท
เข้าไปก่อตั้งสำานักงานและเริ่มปฏิบัติงานในพม่ามาเป็นเวลา
สี่ปีแล้ว โดยจุดมุ่งหมายคือการทำาในสิ่งที่พวกเขาได้ทำาเอาไว้
ในเมืองไทย การเป็นเจ้าของสินทรัพย์เป็นส่ิงที่มีความสำาคัญ
ยิ่งกับธุรกิจและฝ่ายบริหารก็ได้มองเห็นโอกาสต่างๆ มากมาย
ในโครงการ Logistics เช่นเดียวกับการสนับสนุน Freight 
Forwarder หรือ ตัวแทนของผู้ส่งสินค้าต่างๆ ที่ไม่มีสินทรัพย์
หรอืยานพานะเป็นของตวัเอง แต่มคีวามต้องการด้านการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศมากขึ้น และเพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัท
เองก็ให้ความสำาคัญกับความต้องการของตลาดท้องถิ่น UD 
Questers สเปกสูงสุดสองเครื่องถูกซื้อเพื่อนำามาใช้ควบคู่กับ
รถพ่วงที่ซื้อภายในพม่าเมื่อ 12 เดือนที่แล้ว อย่างไรก็ดี Hall 
กล่าวว่าตลาดพม่าเป็นตลาดที่เจาะยาก ในขณะที่อัตราการ
บริการการขนส่งสินค้ายังคงสูงอยู่ ภูมิประเทศที่ยังมีความ
ลำาบากในการเดินทางก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างภาระให้กับวัสดุ
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และต้องการการวางแผนที่แตกต่างไป ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่
ฝนตก มันเป็นการยากที่จะหารถบรรทุกที่จะสามารถขับเคลื่อน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ “ฤดูกาลอาจส่งผลกระทบต่อกระแส
รายได้ได้เหมอืนกนั ในช่วงหนึง่ของคณุอาจจะขนส่งไม้ได้ แต่พอ
ถนนเริม่ลืน่เกนิไป คณุกจ็ะทำาการขนซเีมนต์แทน” โดยปกตแิล้ว
สญัญาข้อตกลงด้าน Logistics ถกูร่างขึน้ให้ครอบคลมุเวลาสาม
ถึงห้าปี แต่ธุรกิจก็ยังมีความท้าทายมากในความคิดเห็นของเขา 
CEA Project Logistics กำาลังจะนำานวัตกรรมชั้นนำาอย่าง 
Curtain Sider มาใช้เป็นครัง้แรกในพม่า รถพ่วงนีถ้กูผลติขึน้โดย
ผู้ผลิตไทยที่มีชื่อว่า Panus เพื่อใช้ในโครงการที่ CEA Project 
Logistics ได้รับมอบหมายมาโดยเฉพาะ การปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพต่างๆ ของท้องถ่ินเป็นสิ่งจำาเป็นในการจัดการการขนส่ง 
ยกตัวอย่างเช่นการท่ี CEA Project Logistics ใช้รถบรรทุก 
ขนาด 32 ฟุตเนือ่งมาจากนำา้หนกัรวมทีเ่บากว่าทำาให้มนัเหมาะสม 
ต่อการใช้งานในพื้นที่เป็นสะพาน อย่างไรก็ดี ด้วยแผนการ
ปรับปรุงสะพานต่างๆ ท่ีกำาลังจะเกิดข้ึนในอนาคต บริษัทจึงได้
ทำาการวางแผนล่วงหน้าเพื่อลงทุนในการซ้ือยานพาหนะเพื่อ
ขนส่งสินค้าได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ไทยและพม่าต้องเจอกับ
ปัญหาเรื่องการขาดแคลนคนขับเช่นเดียวกัน ในขณะที่มีคน
มากมายที่สามารถขับเคลื่อนรถบรรทุกได้ คนขับรถที่มีระเบียบ
วินัยและความสามารถไม่มีมาให้เห็นบ่อยๆ ในประวัติศาสตร์
นั้นประเทศไทยไม่เคยมีสหภาพมาก่อน น่ันทำาให้สถานการณ์
โดยรวมยังไม่ต่างจากเดิมมากนัก “เมื่อคุณมีสถานการณ์ที่คุณ
ไม่สนใจว่าคนขับรถของคุณขับรถติดต่อกัน 22 ช่ัวโมงต่อวัน
เพื่อที่จะทำาเงินให้ได้มากที่สุด สิ่งที่คุณจะได้ก็จะไม่แตกต่างจาก
ที่คุณพบเห็นในที่อื่นๆ แต่ถึงอย่างนั้น เราก็ยังอยู่ในจุดที่มีการ
หมุนเวียนของคนขับค่อนข้างดี น่ีเป็นเพราะเราสามารถจัดการ
ใหท้กุคนเหน็ประโยชนข์องการทำางานทีม่คีวามปลอดภัยกวา่เดมิ 
ซึง่กเ็ปน็เร่ืองทีด่สีำาหรบัทกุฝา่ย” Hall บอก ในพมา่ การเทรนนิง่
เปน็สิง่ทีจ่ำาเปน็เพ่ือสรา้งคนขบัรถทีไ่ดม้าตรฐานตามทีก่ารปฏบิตัิ
งานในระดับสากลต้องการ

ความสามารถในการตอบสนองการบรกิารทีม่คีวามเฉพาะเจาะจง
คือสิ่งที่ CEA Project Logistics สามารถหยิบยื่นให้กับลูกค้า
ของพวกเขา ยังมีความท้าทายใหม่รออยู่หลังจากท่ีพวกเขาเพิ่ง
เซ็นสัญญา Consortium Agreement (สัญญาร่วมทำางาน) กับ 

Fagioli ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการขนยา้ยของหนกัจากอติาล ีขอ้ตกลงจะ
ครอบคลุมการปฏบิตังิานทัง้ในเมอืงไทย พมา่ กมัพชูา และลาว โดย
จะมีพม่าเป็นความสำาคัญอันดับหนึ่ง ระบบประสานทางพิกัดหรือ 
Modular System จะถูกนำามาใช้เป็นครั้งแรกและจะถูกส่งเพื่อนำา
ไปปฏิบัติงานในพม่าโดยตรง

“ในอนาคตอีกห้าถึงเจ็ดปีเรากำาลังวางแผนการเติบโตที่จะเป็นไป
อยา่งเปน็ธรรมชาต ิเราเชือ่วา่ตลาดหลกัๆ ของเราจะเปน็ทีพ่มา่ ลาว 
และเวียดนาม” Hall กล่าวปิดท้าย

Andy Hall, 
Operations Director, CEA Project Logistics
Andy Hall อยู่ในประเทศไทยมายาวนานหลายปี เขาเดินทางมา
ถึงในช่วงเวลาที่ความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมรถยนต์นำามาซึ่งการ
ถอืกำาเนดิของโครงการตา่งๆ มากมาย ในชว่งเวลานัน้ เขาทำาหนา้ที่
เปน็ทีป่รกึษาใหก้บัผูผ้ลติรถยนตส์ญัชาตอิเมรกินัรายใหญ ่หลงัจาก
ทำางานในบริษัทที่ปรึกษามาเป็นเวลากว่าห้าปี เขาย้ายมาร่วมงาน
กับ CEA Project Logistics ซ่ึงวันน้ีก็นับเวลาได้กว่าสิบปีแล้ว และ 
Hall ไดเ้หน็การเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งและเปน็รปูธรรมของบรษิทัจาก
การเป็นบริษัทเล็กๆ ที่มีคนทำางานเพียงสี่คนและรถบรรทุกหนึ่งคัน
เทา่นัน้ สำาหรบัเขาสิง่ทีจ่ำาเปน็ตอ่การบรหิารจดัการบรษิทั Logistics 
คือเซนส์ในการจัดการการปฏิบัติงานท่ีดี รวมไปถึงความรู้ ประสบการณ์
ด้าน Logistics ที่แข็งแกร่งที่จะช่วยรับมือแง่มุมและรูปแบบต่างๆ 
ของงานแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำาเร็จ
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Diesel Technic Asia Pacific กับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ชว่งเวลาสองปนีบัตัง้แต ่Diesel Technic Asia Pacific ถกูกอ่ตัง้ขึน้
ในสิงคโปร์ ผู้ให้บริการหลังการขายระดับ Premium รายน้ีเติบโต
อย่างน่าตื่นเต้นและงดงามด้วยยอดขายทะลุชาร์ตในภูมิภาค 

Diesel Technic ถือกำาเนิดขึ้นจากการก่อตั้ งของ Horst 
Lieberwirth และ Erwin Naujoks ใน Sulingen, Germany 
ในปี 1972 ภายใต้ชื่อ GmbH ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจนี้ได้เติบโตและมี
สำานกังานอยูใ่นเยอรมนั บรษิทัสาขาในเนเธอรแ์ลนด ์ฝรัง่เศส สเปน 
อังกฤษ ดูไบ และสิงคโปร์ และอีกหน่ึงสาขาท่ีอยู่ระหว่างขั้นตอน
การวางแผน โดย Diesel Technic มีพนักงานกว่า 650 ชีวิตอยู่ใน 
350 ประเทศทั่วโลก

ขยายการดำาเนินงาน
โกดังพื้นที่ 4,300 ตารางเมตรและอาคารสำานักงานใน Jurong เริ่ม
จะคลาคลำ่าไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ท่ีสั่งเข้ามารองรับลูกค้าในภูมิภาค
จากผลติภณัฑ์กว่า 30,000 แบบที ่Diesel Technic ม ีโดยค่าเฉล่ีย
ของการออกแบบชิน้ส่วนใหม่ๆ จะอยูท่ี ่5 ชิน้ต่อหนึง่วนั “ตอนนีเ้รา

กำาลงัวางแผนทีจ่ะขยายพืน้ทีโ่กดงัของเราอยูค่รบั” Eike Torsten 
Merz, General Manager แห่ง Diesel Technic บอกกับเรา

ช่วงเวลาสองปีของการปฏิบัติงาน ภายใต้การนำาของ GM Merz 
บรษิทัมอีตัราการเตบิโตสงูถงึ 310% ใน SKU’s (stock keeping 
units) ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิคิ “ในปจัจบุนัตวัเลขกก็ำาลงัเพิม่จาก 
3,500 ไปเป็น 11,000 SKUs หลังจากที่โกดังแห่งใหม่เปิดใช้งาน
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2014”

มาที่เดียวได้ของครบ
อะไหลส่ำารองจำานวนมากพรอ้มใหบ้รกิารกบัลกูคา้ในภมูภิาคเอเชีย
แปซฟิคิ หากแตน่ัน่เปน็เพยีงหนึง่ในหลายๆเหตผุลทีส่ง่ผลตอ่การ
เจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็ของบรษิทั “เราสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทั้งหมดของเราที่กำาลังมองหาอะไหล่สำารอง
สำาหรับยานพาหนะเชิงพานิชย์สัญชาติยุโรป ภายใต้การดำาเนิน
งานของ DT เราจำาหน่ายอะไหล่ทั้งของรถบรรทุก รถบัส และรถ
พ่วง รวมไปถึงไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สำาหรับผู้ประกอบการด้าน
การขนส่ง”

Diesel Technic 
Asia Pacific 

กับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

Spare Part
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“เราขายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้กลุม่เดยีวกบัทีเ่ราขายใหก้อ่นทีโ่กดงั
ที่สิงคโปร์จะเปิดนั่นแหละครับ” Paul Chan ผู้ดำารงตำาแหน่ง 
Sales Manager ชี้แจง Chan เองก็เหมือนกับ Mr.Merz ที่
มีประสบการณ์ด้าน Automotive OE/OES และ IAM ใน
ภูมิภาค ความเก๋าของพวกเขาจากการทำางานกับบริษัทอื่นๆ 
ได้สร้างประโยชน์มหาศาลให้กับบริษัทเมื่อพวกเขาเข้ามารับ
หน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้กับ DT ในเอเชียแปซิฟิก และ
เป็นเหตุผลเดียวว่าทำาไม DT ถึงสามารถเพิ่มยอดขายได้
ถล่มทลายขนาดนั้น “เราเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมลูกค้า
เข้ากับเยอรมัน ตอนนี้เราไม่มีเรื่องของความแตกต่างของเวลา
ทำางานมาเป็นอุปสรรคอีกต่อไป เพราะเราก็มาอยู่ในภูมิภาค
เดียวกับพวกเขาแล้ว เราพูดภาษาเดียวกันและตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ผู้ร่วมงานฝ่าย 
Customer Service ของเราก็มาจากอุตสากรรมเดียวกับที่
เราทำาอยู ่และทกุคนกม็คีวามรูเ้ชงิลกึเกีย่วกบัตลาด รวมไปถงึ
มีความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดกับลูกค้าอีกด้วย”

การลดเวลาค้นหาและจัดส่งอะไหล่ก็เป็นหน่ึงในแรงดึงดูดใจ
เช่นกัน “อะไหล่ที่เราเก็บไว้ในโกดังนั้นเป็นอะไหล่ที่เป็น
ที่ต้องการมากที่สุด หลังจากท่ีมีออเดอร์เข้ามา เราก็สามารถ
ไปหยิบและจัดส่งไปยังประเทศภายในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ได้เลยภายในหนึ่งวัน ถ้าเป็นพื้นที่นอกเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เราก็สามารถจัดการให้มีการส่งและรับของ
ได้ภายในเวลาสองวันทำาการ นอกจากนี้เรายังมีบริการส่งของ
แบบ Express ขา้มคนือกีดว้ย” Ole Steffen, Supply Chain 
Manager อธิบาย

จัดการตลาดหลักอย่างไรให้ได้ประโยชน์
Merz กล่าวเพิ่มเติมว่า “นับตั้งแต่เรารับช่วงต่อตลาดเอเชีย
จาก Diesel Technic เยอรมัน เอาเข้าจริงๆ แล้วเราก็
ไมไ่ดท้ำาการเปลีย่นแปลงอะไรมากมาย ในแงข่องเครอืขา่ยการ
จัดจำาหน่ายในตลาดหลักๆ อย่างมาเลเซีย ไทย ไต้หวัน และ 
เกาหลี แต่เราก็ยังได้เห็นการเจริญเติบโตของยอดขายพุ่งสูง
ขึ้นไปกว่า 20% ใน FY015 ซึ่งนับเวลาได้หนึ่งปีเต็มหลังจาก 
Diesel Technic เปิดตัว เรามั่นใจว่า FY2016 จะเป็นอีกปีที่
เราจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

“Diesel Technic Asia Pacific มีความภาคภูมิใจท่ีได้เป็น
สว่นหนึง่ของการพฒันาของตลาดใหม่ๆ  อยา่ง พมา่ เวยีดนาม 
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เทคโนโลยีใหม่
โกดังที่สิงคโปร์น้ีไม่ได้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ โดย
แต่ละออเดอร์จะถูกจัดด้วยมือมนุษย์ อย่างไรก็ตามมี
การนำาเอาระบบเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบพกพามาใช้
ซึ่งก็ส่งผลให้การทำางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น “ที่โกดัง
เรากำาลังพัฒนาไปสู่การปฏิบัติงานโดยไม่ใช้กระดาษกัน
อยู่ครับ” Ole Steffen บอกกับเรา “ด้วยอะไหล่กว่า 
11,000 ชิ้นที่เพิ่มจำานวนขึ้นเรื่อยๆ เราไม่มีที่เหลือให้
กับการผิดพลาด เครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบพกพา ช่วย
สแกนข้อมูลทั้งหมดของอะไหล่แต่ละชิ้น เราจึงสามารถ
รู้ได้แน่นอนและแม่นยำาว่าอะไหล่ตัวไหนถูกส่งออกไป 
และตัวไหนถึงมือผู้รับแล้ว รวมไปถึงของที่เรามีอยู่ใน
สต็อกด้วย” โกดังปัจจุบันมีพ้ืนท่ีจัดเก็บ พาเลทได้ 1,300 
พาเลทและชั้นวางกว่า 6,500 ชั้นเพื่อจัดเก็บชิ้นส่วน
ทั้งหมด

Merz ยังตั้งข้อสังเกตว่าการทำางานในพื้นที่ท้องถิ่นนั้น
เปน็การทำามากกวา่การขายอะไหลค่ณุภาพดใีหก้บัลกูค้า 
“เราอำานวยความสะดวกในเรื่องของห่วงโซ่อุปทาน เช่น
การขนส่งและการจัดการเรื่องศุลกากรด้วย ลูกค้าของ
เราพอใจมากกับแนวคิด One-Stop-Shopping ของ 
Diesel Technic พวกเขาได้รับประโยชน์จากอะไหล่
สำารองของ DT ซึ่งมีทั้งความหลากหลายและคุณภาพ 
รวมไปถงึราคาทีส่มเหตสุมผล ดว้ยอปุสรรคทางภาษาและ
เวลาที่หายไป การตอบสนองจึงรวดเร็วขึ้นพร้อมกับการ
บริการด้านระบบการจัดการการส่งสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ลูกค้าของเราจึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและ
เพิ่มศักยภาพในการสร้างกำาไรได้มากขึ้นเช่นกัน”

และฟิลิปปินส์ อันเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีการใช้ยานพาหนะ
จากยุโรปน้อยที่สุด เรามียอดขายที่ดีเป็นพิเศษในภาค
อุตสาหกรรมเหมืองในอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย พม่า และ
เวียดนาม

“เราตั้งมาตรฐานของคุณภาพในการให้บริการไว้สูงมาก
เพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการ และ Request for 
Quotation (RFQ) ภายใน 24 ชั่วโมง หรือมากที่สุดคือ
สองวันทำาการในกรณีท่ีมีการสั่งซ้ือสินค้าในปริมาณมาก” 
Ole Steffen บอกกับเรา

เปิดตลาดใหม่
ในขณะที่พลังการขายของ Diesel Technic ช่วยให้ความ
สัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้าเก่าแก่แข็งแกร่งขึ้น พวก
เขากย็งัไมห่ยดุเปดิตลาดใหม่ๆ  อยา่งไรกด็ ีความสำาเรจ็สำาคญั
ของบริษัทก็คือการได้เป็นผู้แทนจำาหน่ายอะไหล่สำารอง CV 
รายใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียที่มีการทำาข้อตกลงกันไปเม่ือ
เดือนมกราคม 2016 และตอนนี้พวกเขาก็เป็นผู้จัดจำาหน่าย
อะไหล่ใน Range ยุโรปของแบรนด์ DT แต่เพียงผู้เดียว 
“นี่นับว่าเป็นลูกค้าที่ใหญ่มากๆ สำาหรับเรา และมันก็จะ
สง่ผลอย่างมากต่อจำานวนท่ีเพ่ิมมากข้ึนของอะไหล่ท่ีเราทำาการ
ส่งออกไป” Eike Torsten Merz กล่าว

อะไหล่ทุกชิ้นที่จำาหน่ายโดย Diesel Technic Asia Pacific  
มาจาก Diesel Technic Germany ที่มีส่วนปฏิบัติการ
ทดสอบที่หลากหลาย “ที่นั่นมีอุปกรณ์จำาลองการทำางาน
มากมายหลายแบบ” Ole Steffen อธิบาย “เราทำาการ
ทดสอบ 30 ชนิดต่ออาทิตย์ได้ครับ แล้วก็มีการตรวจสอบ
กว่า 1,500 ครั้งต่อปีด้วยเครื่องมือที่เรามี โดยการทดสอบ
ทั้งหมดและเครื่องมือทางวิศวกรรมท้ังหมดจะอ้างอิงอยู่กับ
มาตรฐานล่าสุดที่ใช้ในระดับสากล นอกจากนี้การตรวจสอบ
กระบวนการการจัดจำาหน่ายก็เป็นไปอย่างสอดคล้องกับ
มาตรฐานยานยนต์ VDA 6.3 อีกด้วยครับ”

(ซ้ายไปขวา) 
Eike Torsten Merz, General Manager 
Ole Steffen, Supply Chain Manager 
Paul Chan, Sales Manager
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Shell Eco-Marathon คือการแข่งขันที่ท้าทายเหล่านักศึกษา
มหาวิทยาลัยและการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ของ
พวกเขาในการสร้างยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพด้านอากาศ
พลศาสตร์และพลังงานที่ดีที่สุด Fajar ไปที่นั่นเพื่อการรายงาน
แบบเจาะลึก

ปี 2016 นับเป็นปีที่เจ็ดของ Shell Eco-Marathon Asia และ
เปน็การจดังานในมะนลิาเปน็ครัง้ทีส่ามแลว้ การไดร้ว่มชมบรรยากาศ
การแข่งขันเป็นครั้งแรกในเมืองหลวงแห่งฟิลิปปินส์แห่งนี้ ทำาให้รู้สึก
สงสยัไปพรอ้มๆ กบัตืน่เตน้ทีจ่ะไดม้ปีระสบการณก์บังานนีด้ว้ยตวัเอง 
และแมบ้รรณาธกิารจะใหร้ายละเอยีดครา่วๆ แลว้วา่การแขง่ขนันีค้อื
อะไร ฉนักย็งัตืน่เตน้ทีไ่ดอ้า่นวาระตา่งๆ ของงานรวมไปถงึการไดเ้หน็
บรรยากาศและฉากหลังของการแข่งขันทั้งหมด

ถึงมะนิลาและงานปฐมนิเทศ 
ในฐานะของสมาชิกของทีมสื่อที่ เดินทางมาทำาข ่าวส ่วนของ 
Commercial Fleet เรามีโปรแกรมที่แตกต่างจากเพื่อนร่วมงานคน
อื่นๆ จากกลุ่ม Passenger Cars โปรแกรมที่ได้รับการวางแผนมา
อย่างดกีำาลงัรอเราอยู ่ในวนัแรกเราได้รบัข้อมลูเบือ้งต้นเกีย่วกบั Shell 
Eco-Marathon ซึ่งคุณอรอุทัย General Manager Commercial 
Fleet Asia เน้นยำ้าถึงประเด็นหลักๆ เกี่ยวกับธุรกิจ Commercial 
Fleet ของ Shell ในเอเชยีรวมไปถงึเทรนด์หลกัๆภายในอตุสาหกรรม

“ทำาไมต้องมีงาน Shell Eco-Marathon น่ะเหรอคะ?” เธอกล่าว 
“กเ็พือ่สรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บัพลงัของ Fleet ของเราในอนาคต” 
หากแต่เรายังมีข้อสงสัยที่ดูท่าจะปรากฏชัดเจนบนหน้า Shell Eco-
Marathon เกีย่วขอ้งอยา่งไรกบัการสรา้งพลงังานเพือ่อนาคตกนัละ่?

“มนัเปน็การแขง่ขนัเพือ่คน้หานวตักรรมใหม่ๆ  เพือ่พลงังานทีส่ะอาด
ขึน้เพือ่ชว่ยตอบสนองตอ่ความตอ้งการพลงังานของโลกทีจ่ะยงัคงเพิม่
ขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งในอนาคต” เธออธิบาย

“เราท้าทายคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอายุตั้งแต่ 16-25 ปี 
ที่อาจจะเติบโตกลายเป็นนักวิทยศาสตร์ วิศวกร หรือนักออกแบบ
ในอนาคต ให้พวกเขานำาเสนอแนวคิด ความคิด รวมไปถึงทางออก
ใหม่ๆ ในการสร้างยานพาหนะที่ใช้พลังงานอย่างมีคุณค่ามากที่สุด” 
คุณอรอุทัยกล่าวเพิ่มเติม

ทำาไมพลังงานสะอาดจึงเป็นเป้าหมายของเรากันล่ะ?
เมื่อเวลาผ่านไป ทุกประเทศล้วนต้องเผชิญกับปัญหาการเติบโตของ
จำานวนประชากร นั่นหมายความว่าความต้องการยานพาหนะก็จะ
เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ด้วยเหตุนี้เอง มันจึงเป็นเรื่องสำาคัญที่ทุกการ
เคลื่อนไหวในโลกจะต้องดำาเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ทิ้งความเสีย

Shell 
Eco-Marathon
สร้างสรรค์วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
ผ่านบทบาทคนรุ่นใหม่

Report
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หายใดๆ ให้กบัสิ่งแวดล้อม จดุมุ่งหมายของงานครัง้นีค้อืการสร้างยานพาหนะ
ที่มีการเผาผลาญน้อยลงผ่านนวัตกรรมและการใช้พลังงานสะอาด

ความสำาคัญของการจัดการพลังงาน
ข้ามไปยังหัวข้อต่อไปจาก Mr.Varun Rai, Regional Marketing Manager, 
Shell Commercial Fleet ทีพ่ดูถงึมติทิีล่กึยิง่ขึน้เกีย่วกบั 1) ความสำาคญัของ
การจัดการพลังงาน 2) มุมมองที่มีพื้นฐานมาจากการวิจัยจากผู้จัดการ Fleet 
และการปฏิบัติงานของผู้ขับขี่ และความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคพลังาน 3) สิ่ง
ทีเ่ปน็อปุสรรคหลกัๆ ตอ่การลดการบรโิภคพลงังานและวธิกีารทีจ่ะกา้วขา้มมนั
ไปให้ได้ และ 4) บทบาทของ Shell ในการช่วยให้ธุรกิจมีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากคำาพดูของ Mr.Varun 75% ของผูจ้ดัการ Fleet คดิวา่การจดัการประเดน็
ปัญหาดังกล่าวจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้เชื้อเพลิงได้ถึง 5% หรือ
มากกว่าครึ่งหรือน้อยกว่ายังรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ช่วยให้พวกเขาลดการใช้
พลงังานได ้ยิง่ไปกวา่นัน้ 69% ของผูจ้ดัการทัว่โลกคดิวา่วธิกีารขบัขีค่อืกญุแจ
สำาคัญสู่การบริโภคพลังงาน ในขณะที่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบ เช่น
1) นำ้าหนักที่ยานพาหนะบรรทุก
2) การวางแผนเส้นทางการเดินทาง
3) การดูและรักษายานพาหนะอย่างสมำ่าเสมอ
4) การดูแลรักษายางของยานพาหนะอย่างสมำ่าเสมอ

Mr.Varun เน้นยำา้ประเดน็ทีส่ามในการบรรยายของเขา อนัเป็นอปุสรรคสำาคญั
ต่อการลดการใช้พลงังานนัน่กค็อื การทำาให้เหล่าผูข้บัขีเ่ชือ่และทำาตามแนวคดิ
ดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวความคิดนี้ ทีมจาก Shell ยังได้ทำาการ
สำารวจเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่ว่า (ความเห็นชอบจากผู้ขับขี่ : ทั่วโลก 59% 
เอเชีย : 55% และ ยุโรป : 64%) หลังการสำารวจ Shell เสนอแนะทางออก
เพือ่ให้ผูจ้ดัการ Fleet ทัง้หลายได้นำาไปใช้เป็นแนวทางในการประหยดัพลงังาน

มีโบนัสเป็นเงินพิเศษให้
จัดให้มีโปรแกรมให้ความรู้เพิ่มขึ้น
จัดให้มีการแข่งขันพร้อมมอบรางวัล
เพิ่มวันหยุดพักผ่อน
แสดงความเคารพและยอมรับในอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ที่
ผู้ขับขี่ต้องเจอ
แสดงให้ผู้ขับขี่เห็นว่าพฤติกรรมการขับขี่ของพวกเขามีผลต่อธุรกิจอย่างไร
แบ่งปันเคล็ดลับในการขับขี่

Shell ยังคงเป็นที่หนึ่งในเอเชียเร่ืองการจัดการพลังงานและความปลอดภัย
ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
มาเลเซีย : โรงเรียนสอนการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 
ฮ่องกง : การแข่งขันด้านการประหยัดพลังงาน
ไทย : การแข่งขัน HSSE

Shell Fuelsave Diesel
นับเป็นครั้งแรกระหว่างการแข่งขัน SEM ที่สื่อจะได้สัมผัสการใช้งาน 
Shell Fuelsave Diesel ด้วยตนเอง โดยมี Ms.Mae Ascan Senior 
Fuel Scientist เป็นผู้ควบคุม เราได้รับช็อกโกแลตสองแบบ อันหนึ่ง
มีรูปทรงกลมและมีจุดสีเขียวแต้มด้านบนเป็นตัวแทนพลังงาน Shell 
ในขณะที่ช็อกโกแลตก้อนที่สองมีพื้นผิวขรุขระ เป็นตัวแทนนำ้ามันจาก
แบรนด์คู่แข่ง เราได้ชิมช็อกโกแลตชิ้นที่มีพื้นผิวขรุขระก่อน ทุกคน
แสดงสีหน้าดูไม่จืดก่อนจะมีหนึ่งในผู้เข้าร่วมการทดลองพูดออกมาว่า 
“รสชาติมันสกปรกอย่างไรพิกล” ถือว่าเป็นคำาอธิบายที่เพียงพอและ
ตรงใจทุกคนเลยทีเดียว

หลงัจากดืม่นำา้เพือ่ล้างปากกนัเรยีบร้อย เรากล็องชมิชอ็กโกแลตทีม่จีดุ
สเีขยีวกนัดบู้าง รสชาตขิองมนัละมนุลิน้ เคีย้วง่าย และทีส่ำาคญั อร่อย! 
เราจงึเริม่มองเหน็ภาพชดัเจนขึน้และว่าผลติภณัฑ์ของ Shell ทำางานกบั
ร่วมกับเครื่องยนต์ได้อย่างแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างไร

SEM Experience 
เราใช้เวลาช่วงเย็นที่ SEM เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความน่าตื่นเต้น
ของการแข่งขันที่กำาลังจะเริ่มขึ้น เส้นทางการแข่งถูกออกแบบให้มี
พื้นหลังของความเป็นเมืองเพื่อขยับขยายขอบเขตของการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่าออกไปอีก เมื่อผมเดินเข้าสู่ฮอลล์ขนาดใหญ่ ผมรู้สึกได้ถึง
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังงานอันแสนจะคึกคัก สีหน้าของแต่ละคน
แตกต่างกันไป แต่ทุกทีมดูเคร่งเครียดไม่แพ้กัน และแม้หลายคนจะดู
เหนื่อย พวกเขาก็ยังพยายามตื่นตัวและตั้งใจทำางานผลงานชิ้นโบว์แดง
ให้เสร็จก่อนวันแข่งขัน ผู้เข้าชมงานคลาคลำ่าเต็มพื้นที่และดูสนใจใคร่รู้
กับหลากหลายความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในฮอลล์

ทีมผู้เข้าแข่งขันวัยนักเรียนนักศึกษากว่า 100 ทีมจาก 17 ประเทศ
ทั่วเอเชีย ออสเตรเลียและตะวันออกกลางเข้าร่วมลงทะเบียนในสอง
ประเภทยานพาหนะ-Prototype (มีจุดมุ่งหมายคือการสร้างยาน
พาหนะมปีระสทิธภิาพดา้นอากาศพลศาสตรแ์ละพลงังานทีด่ทีีส่ดุ) และ 
Urban Concept (มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การสร้างยานพาหนะประหยัด
พลังงานที่คล้ายคลึงกับรถที่ใช้บนท้องถนนทั่วไป)

ระหว่างการเดินชม Mr.Norman Koch, Technical Director for 
SEM อธิบายให้พวกเราฟังถึงการตรวจสอบทางเทคนิค กฎกติกาและ
ข้อบังคับต่างๆ ของการแข่งขัน

มาเลเซีย
Team UiTM Eco-Sprint จาก Universiti Teknologi Mara 
(UiTM) Shah Alam ประเทศมาเลเซียพัฒนาผลงานท่ีคว้ารางวัล
ชนะเลิศไปเมือ่ปทีีแ่ลว้ดว้ยการเปน็ผูช้นะรางวลัในประเภท Prototype 
Hydrogen Fuel Cell ของปนีี ้ดว้ยระยะทางทีเ่ปน็สถติขิองการแขง่ขนั
คือ 476 km/m
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แชมป์ในปีนี้เอาชนะผู้เข้าแข่งขันจาก 117 ทีม จาก 17 ประเทศ
จากภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย

ปีนี้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญนับตั้งแต่ Shell Eco-
Marathon Asia ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเม่ือสามสิบปีที่แล้ว ด้วย
การแขง่ขนั Drivers’ World Championship ทีน่กัขบัมอืดเีขา้รว่ม
การแข่งขัน รถแบบดั้งเดิมในขณะที่ต้องรักษาประสิทธิภาพในการ
ขบัรถ โดยทมีผูช้นะจะไดร้บัคำาเชญิใหไ้ปเยีย่มชมโรงงาน Scuderia 
Ferrari ทีอ่ติาลเีปน็เวลาหนึง่อาทติย ์และที ่Maranello พวกเขาจะ
ได้พบกับทีมและได้รับการโค้ชเป็นการส่วนตัวรวมไปถึงคำาแนะนำา
จากเหลา่วศิวกรในเรือ่งของการปรบัปรงุพฒันายานพาหนะเพือ่การ
เข้าร่วม 2017 Shell Eco-Marathon 

จากผลการแข่งขันในปีนี้ มีทีมที่ลงแข่งใน Urban Concept ทั้ง
สิ้นสี่ทีมที่เข้ารอบการแข่งขัน Drivers’ World Championship 
ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Queen Elizabeth Olympic Park ในลอนดอน
ปีนี้ ทีมที่ได้เข้ารอบมีทั้งสิ้นสามทีมและมาจากอินโดนีเซียท้ังสิ้น 
(Team Sadewa จาก Universitas Indonesia, ITS Team 2 จาก 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember และ Team Bumi 
Siliwangi Team 4 จาก Universitas Pendidikan Indonesia)

หลายคนให้ความเห็นว่างานในปีนี้ที่จัดขึ้นโดย Shell เป็นเวที
ทางการศกึษาทีด่สีำาหรบัทกุคนทีไ่ดม้สีว่นรว่ม และทกุอยา่งกด็ำาเนนิ
ไปอย่างราบรื่นและประสบความสำาเร็จ สำาหรับเยาวชนท่ีมีความ
สนใจในนวัตกรรม พลังงาน และยานพาหนะ 

Shell Eco-Marathon คือเวทีที่หยิบยื่นโอกาสและประสบการณ์
แบบใกลช้ดิเพือ่ใหท้กุคนไดล้องมาขยายขอบเขตของการใชพ้ลงังาน
อยา่งมปีระสทิธภิาพใหไ้กลออกไปกวา่เดมิ ผา่นการใชป้ระสบการณ์
จริงและเทคโนโลยี เหล่านักศึกษาวิศวกรรมเหล่านี้กำาลังมุ่งค้นหา
ทางออกและคำาตอบที่จะมาปฏิวัติประดิษฐกรรมยานยนต์ท่ีมี
ประสิทธิภาพพลังงานในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน

สิงคโปร์
ทีม NTU 3D-Printed Car จาก Nanyang Technological University ได้
รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นกรณีพิเศษ ด้วยตัว Prototype ที่สร้างความ
ประทับใจให้กรรมการด้วยระบบ Self-Made Fire Suppression

ทมี Nanyang E-Drive วา้วกรรมการดว้ยการใชง้านอนัเปน็เอกลกัษณข์องระบบ 
Battery Fire Suppression ทีใ่ชค้ารบ์อนไดออกไซดใ์นการปอ้งกนัแบตเตอรีจ่าก
การจดุระเบดิเมือ่มคีวามรอ้นสงูเกนิมาตรฐาน เทคโนโลยแีบบ Self-Created ที่
ได้รับการออกแบบให้ทำาข้ึนจากสายกีตาร์น้ันเป็นการสร้างสรรค์ที่เปี่ยมไปด้วย
ความเรียบง่าย มีประสิทธิภาพ และความแข็งแกร่ง การันตีความปลอดภัยของ
ผู้ขับขี่และยานพาหนะเมื่ออยู่บนถนน ในยุคสมัยที่ยานพาหนะแบบไฮบริดถูก
สร้างข้ึนเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำาวันมากขึ้นเรื่อยๆ ความสามารถในการ
จัดการความปลอดภัยของแบตเตอร่ีได้กลายมาเป็นส่ิงสำาคัญ และเทคโนโลยี
นี้ก็จะสามารถถูกนำามาปรับใช้กับยานพาหนะที่ผลิตในเชิงพานิชย์ในอนาคต
อันใกล้ได้

ไทย
ทีม How Much Ethanol จากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
คว้ารางวัลที่หนึ่งในประเภท Prototype Alternative Fuel ไปครองด้วยระยะ
ทาง 2,040 km/l ทีส่นามแขง่ขนัรถยนตท์างเรยีบ ซึง่เทยีบเทา่ระยะทางระหวา่ง
กรุงเทพฯ กับมะนิลาเลยทีเดียว

“เราดีใจและตื่นเต้นมากที่ชนะ เราพัฒนาโปรเจ็กต์นี้มาสามปีแล้ว เราม่ันใจ 
100% ว่าเราจะต้องชนะ หลังจากที่เคยได้แชมป์มาแล้วในปี 2014 เราคิดว่าสิ่ง
ที่ทำาให้เราได้รับชัยชนะครั้งนี้น่าจะเป็นฟีเจอร์ Variable Valve Timing การ
มาครั้งนี้ทำาให้เราได้รู้จักกับเพ่ือนใหม่จากหลายประเทศ และถึงแม้เราจะพูด
ภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง แต่ก็มีความสุขมากที่ได้มา” จุฑารัตน์ บุญรัก จากทีม 
How Much Ethanol กล่าว

ฟิลิปปินส์
DLSU Eco Car Team-Battery Electric จาก De La Salle University ได้
รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในการแข่งขันใน Drivers’ World Championship

Fun Facts Shell Eco-Marathon Asia 
Shell Eco-Marathon Asia welcomed ต้้อนรับผู้เข้าชมกว่า 30,000 คน 
ในระยะเวลาการจัดงานส่ีวัน และทุกคนก็ได้เข้าชมการแข่งขันอย่างใกล้ชิด
รวมไปถึงได้ชมการแสดงสดที่ Fan Zone อีกด้วย
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