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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

One-Stop-Shopping!

 
Subscribe to the Newsletter
and stay up-to-date

www.dt-web.tv

Spare parts for commercial vehicles

DT® Spare Parts – Genuine Quality. Durable Trust.

www.dt-spareparts.com

 

dt® – a trademark of DIESEL TECHNIC AG, Germany – www.dieseltechnic.com

DT® Spare Parts offers a complete product range for commercial
vehicles with all required spare parts in guaranteed quality.
Ask your local dealer for DT® Spare Parts products and catalogues.

The latest news about DT® Spare Parts brand products is
available in the regularly “Parts info” newsletters.

Get more information and subscribe to the newsletter:
http://newsletter.dt-spareparts.com



หากกำาลังมองหา ไซด์ โหลดเดอร์ คุณภาพระดับโลก คิดถึงแฮมม่าร์ ด้วยประสบการณ์กว่า 
40 ปี ในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งไซด์ โหลดเดอร์ เป็นหนึ่งเดียวในผลิตภัณฑ์ที่แฮมม่าร์คิดค้นและ
พัฒนาตามความตอ้งการของลกูคา้ทัว่ทกุมมุโลกมาตลอด ซ่ึงทำาใหเ้รามคีวามมัน่ใจและกลา้การนัตี
คุณภาพของเรา เพราะชิ้นส่วนทุกชิ้นผลิตในประเทศสวีเดน

ทำาไมต้องเลือกแฮมม่าร์ ไซด์ โหลดเดอร์ รุ่น H 195 เพราะ 195 ได้พัฒนาโดยมุ่งเน้นถึงการ
ใช้งานเอนกประสงค์ มีประโยชน์และปลอดภัยสูงสุด ง่ายและสะดวกกับผู้ ใช้งาน สามารถยกและ
ยา้ยตูค้อนเทนเนอรข์นาด 40 ฟุต หรอื 20 ฟุต สองตู้ไดอ้ยา่งปลอดภยั ใชง้านได้ในบรเิวณพืน้ที่
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
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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

Editor’s Note

ทรงยศ กมลทวิกุล

บรรณ�ธิก�ร

ท่�นส�ม�รถส่งคว�มคิดเห็นคำ�แนะนำ�ติชม ม�ได้ที่ songyot@asiantrucker.com 
หรือที่ Facebook Asian Trucker - Thailand 
www.asiantrucker.com
สนใจโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ ชื่นกมล ศรีสมโภชน์ โทร. 08 1916 5161

Asian Trucker ฉบบัน้ีมเีรือ่งร�วของง�นแสดงย�นยนต์เชงิพ�ณชิยเ์พือ่ก�ร
ขนสง่ระดบัโลก IAA 2016 ทีเ่ยอรมน ีร�ยง�นคว�มเคลือ่นไหวบ�งสว่นของ
แวดวงย�นยนตเ์พือ่ก�รขนสง่เชงิพ�ณชิยร์ะดบัโลก ซึง่เปน็ง�นทีร่วบรวมผู้
ผลติระดบัโลก นอกไปจ�กน้ันเร�ยงัแวะไปสนทน�กบัผู้บรหิ�รของ Scania 
ประเทศไทย Stefan Dorski 

ปี 2016 ขยับขับเคล่ือนเดินหน้�อย่�งรวดเร็ว ในส่วนของผู้ผลิตรถต่�งมุ่งหน้�
ทำ�ก�รตล�ด เพื่อให้ไปถึงเป้�หม�ยที่ตั้งไว้เมื่อตอนต้นปี ในภ�คผู้ใช้รถ
ซ่ึงเกือบทั้งหมดอยู่ในแวดวงขนส่งต้ังแต่ระดับเล็กไปจนถึงระดับใหญ่ 
ต่�งรู้ว่�ต้องก้�วย่�งอย่�งระมัดระวัง 

ก�รที่รัฐบ�ลเริ่มขยับเรื่องเมกะโปรเจ็กต์ต่�งๆ ให้เดินหน้� ทำ�ให้ในภ�ค
ก่อสร้�งเริ่มมีคว�มต้องก�รในก�รใช้รถบรรทุกเพิ่มม�กข้ึน หล�ยค่�ยรถ
ต่�งปรับกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดเพื่อให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รใช้รถ

Asian Trucker มโีอก�สร่วมทรปิไปกบั บ.เอเชยี ทรคั ซึง่ได้รบัก�รแต่งตัง้
จ�กเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ให้เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยและศูนย์
บรกิ�รอย่�งเป็นท�งก�ร นำ�หวัล�กของเมอร์เซเดส-เบนซ์ แอคทรอส 3344 
ทดลองใช้ง�นบรรทุกจริงบนเส้นท�งภูเข� นอกจ�กจะได้เห็นถึงขีดคว�ม
ส�ม�รถของเครื่องยนต์จ�กแอคทรอสแล้ว ยังได้เห็นคว�มคึกคักของ 
Asian Highway ส�ย 3 ห้วยทร�ย-บ่อเต็น รถบรรทุกจ�กฝั่งไทยและจีน 
วิ่งขนส่งกันอย่�งคึกคักต้ังแต่เช้�จนพลบคำ่� จ�กในอดีตท่ีเป็นถนนแคบๆ 
ไม่ได้ล�ดย�งในอดีต ม�ในวันน้ีเป็นสองช่องท�งกว้�งล�ดย�งอย่�งดี 
ถนนส�ยยทุธศ�สตร์ของล�วเส้นน้ีเปล่ียนแปลงไปอย่�งม�ก และเชือ่ว่�จะ
เปลี่ยนแปลงอีกม�กในอน�คต



ติดตามความเคลื่อนไหวที่สำาคัญ
จากงาน IAA 2016 จากเยอรมนี 

รถบรรทุกที่ปรับหน้าที่ไปตามผู้ครอบครอง 
ได้อย่างมีสีสัน

Asian Trucker สนทนากับ Stefan Dorski 
ผู้บริหาร Scania ประเทศไทย

รายงานเรื่องราวหน้าสนใจจากงาน 
ZF World Press

ตามไปดูแอคทรอสหัวลากจาก
เบนซ์ โชว์พละกำาลังบนเส้นทางภูเขา
ในประเทศลาว

พบกับเรื่องราวของโฉมใหม่ของ Iveco 
Stralis รายงานตรงจากสเปน

CONTENTS

26 โลกของรถบรรทุก

28 People

8 Editor’s Note

11 News & Market 

Update

16 Cover Story

32 Report

36 Feature

42 New Truck

16

42

28

38

ส่งคว�มคิดเห็นคำ�แนะนำ�ติชม ม�ได้ที่ songyot@asiantrucker.com 
ติดต�ม Asian Trucker ประเทศไทยได้ที่ Facebook Asian Trucker - Thailand 

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

เม่ือทิศท�งของธุรกิจท�งด้�นง�นก่อสร้�งมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตเพ่ิมข้ึน 
รวมไปถงึธรุกจิง�นท�งด้�นอตุส�หกรรมเหมอืงกม็สีญัญ�ณเชิงบวก
ด้วยเช่นกนั ทำ�ให ้UD ทรคัสจั์ดกจิกรรมโชวศั์กยภ�พ UD Quester 
ที่ถูกสร้�งสรรค์ม�สำ�หรับง�นท�งด้�นนี้โดยเฉพ�ะ
 ยอดข�ยของ UD ต้ังแต่ปี 59 ม�จนปี 60 เติบโตม�
โดยตลอด เพื่อรองรับกับลูกค้�ที่เพิ่มม�กขึ้น UD ได้ลงทุนเปิดศูนย์
บริก�รเพื่อรองรับก�รเติบโตในอน�คตจ�ก 5 แห่งเป็น 16 แห่ง
 ในง�นที ่Asian Trucker ไดม้โีอก�สเข�้รว่มเป็นกจิกรรมที ่
UD จดัขึน้ในเหมอืง เพือ่โชวศ์กัยภ�พของ UD Quester ใหก้บัลกูค�้
ไดส้มัผสั รวมไปถงึก�รใหข้อ้มลูในด�้นต�่งๆ ทัง้ผลติภณัฑ์และง�น

บริก�รต่�งๆ เพื่อให้ลูกค้�ได้มีข้อมูลรอบด้�นในก�รตัดสินใจสำ�หรับ
ก�รจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในอน�คต
 หลังจ�กที่ UD Quester เปิดตัวครบทุกประเภทเมื่อปีก่อน 
หลงัจ�กนัน้กไ็ดร้กุทำ�ตล�ดอย�่งเตม็ที ่Quester มีรุน่ 6 ล้อเพล�เดยีว 
10 ล้อเพล�เดียว 12 ล้อ 2 เพล� หล�กหล�ยรุ่น ซึ่งทั้งหมดนี้ลูกค้�
ส�ม�รถเลือกต่อตัวถังได้หล�กหล�ยต�มคว�มต้องก�รในก�รใช้ง�น
 ในง�นเร�ได้ทดลองสัมผัส Quester 6 ล้อที่ติดตั้งเครื่อง
โม่ปูนไว้ด้�นหลัง บนเส้นท�งทดลองวิ่งส้ันที่ว่ิงไปต�มท�งชันที่เป็น
เส้นท�งใช้ง�นจริงในเหมือง ภ�ยในห้องโดยส�รออกแบบได้เรียบง่�ย 
จัดว�งตำ�แหนง่ต�่งๆ ทีเ่อือ้ตอ่ก�รใช้ง�นของคนขบัไดเ้ปน็อย�่งด ีด�้น
นอกนั้นสำ�หรับ Asian Trucker มองว่�ออกแบบได้สวยง�มลงตัว
 เครื่องยนต์ของ Quester ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ
อินเตอร์คูลเลอร์ 6 สูบ มี 2 ขน�ดเครื่องยนต์ ดีเซลขน�ดเล็ก 8 ลิตร 
เครือ่งยนต์ดเีซลขน�ดใหญ่ 11 ลติร ให้กำ�ลงัสงูสดุถงึ 370 แรงม้� โดยมี
เอกลกัษณ์ของเครือ่งยนต์ให้ประหยดัพลงัง�นโดยให้แรงบดิสงูในรอบตำ�่

Quester
พร้อมลุยตลาดงานก่อสร้าง 
งาน เหมือง กับผลิต ภัณฑ์
ช้ันยอด ตอบทุกโจทย์การใช้งาน

News & Update
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40th

News & Update

โรงง�นประกอบรถบรรทกุของกลุม่ธรุกจิรถบรรทกุ Volvo Group 
ฉลองครบรอบ 40 ปี หลงัเพิง่ผ�่นพน้ก�รลงทนุขย�ยโรงง�นด้วย
เงินทุนสองพันล้�นบ�ท เพื่อขย�ยกำ�ลังก�รผลิตเตรียมพร้อม
สำ�หรบัก�รเตบิโตในภมูภิ�คนี ้โดยเฉพ�ะกบัก�รผลติ UD โรงง�น
แห่งนี้นับได้ว่�เป็นโรงง�นเดียวในเอเชียนอกเหนือจ�กญ่ีปุ่น
ที่ทำ�ก�รผลิต UD Quester ซึ่งหลังจ�กลงทุนเพิ่มเติมแล้ว มีขีด
คว�มส�ม�รถผลติ UD Quester ไดป้ลีะสองหมืน่คนัตอ่ป ีและยงั
ส�ม�รถผลิตรถบรรทุก Volvo ได้ถึงปีละสองพันคันต่อปี โรงง�น
ต้ังอยูบ่นพืน้ที ่77 ไร ่ปัจจุบันมกีำ�ลงัก�รผลติรวมอยูท่ี ่1,000 คัน
ต่อปี มีพนักง�นทั้งหมด 690 คน ซึ่ง 565 คนอยู่ในส�ยก�รผลิต

และในโอก�สท่ีโรงง�นมีอ�ยุครบ 40 ปี ท�งโรงง�นจึงเปิดบ�งส่วน
ของโรงง�นให้เข้�เยี่ยมชม เร�มีโอก�สได้เห็นบ�งส่วนของ
ก�รผลิตหัวเก๋งของ Volvo ซึ่งนับเป็นโปรดักส์พรีเมี่ยม ที่ใช้
คนในก�รเชื่อมโดยเน้นที่คว�มประณีต และในส่วนของ UD 
Quester ที่มีก�รผสมผส�นคนและเครื่องจักรที่ทันสมัยในก�ร
ทำ�ง�น เนื่องด้วยเป็นก�รผลิตจำ�นวนม�กกว่�

เฮเลน ซ�ฟมลึ รองประธ�นอ�วโุสกลุม่ธรุกิจรถบรรทกุ Volvo ภูมิภ�ค
เอเชียและกรรมก�รผู้จัดก�รโรงง�นกรุงเทพฯ กล่�วว่� “ประเทศไทย
เป็นประเทศที่บริษัทแม่ที่สวีเดนให้คว�มสำ�คัญอย่�งม�กในด้�นก�ร
ผลิต เร�ได้ขย�ยก�รลงทุนครั้งล่�สุดเพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐ�นก�ร
ผลิต UD Quester สำ�หรับตล�ดโลก”

โรงง�นน้ีเป็นโรงง�นท่ีเน้นเร่ืองคว�มหล�กหล�ยของคนทำ�ง�น มีท้ัง
ผู้ช�ยและผู้หญิงอยู่ในส�ยง�นก�รผลิต มีหล�กหล�ยเชื้อช�ติ 
ในขณะที่เยี่ยมชมโรงง�นเร�ในส�ยก�รผลิต UD Quester ได้เห็น
ทีมง�นผู้หญิงทำ�ง�นร่วมกับทีมง�นผู้ช�ยอย่�งเท่�เทียม

Asian Trucker คิดว่�เป็นเรื่องน่�ยินดีสำ�หรับประเทศไทย เพร�ะ
นอกจ�กจะได้ในเรื่องของก�รลงทุนแล้ว ยังได้รับในเรื่องขององค์
คว�มรู้ท�งด้�นก�รผลิตด้วย ซึ่งจะส่งผลโดยรวมต่อตล�ดรถบรรทุก
ของประเทศไทยให้มีโอก�สพัฒน�และเติบโตในอน�คตข้�งหน้�ได้

ANNIVERSARY
BANGKOk PLANT

VOLVO

News & Update

น�ยกุญญ�วัฒน์ รวยอ�รีย์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริก�รหลังก�รข�ย 
บรษิทั สแกนเนยี สย�ม จำ�กดั กล�่วถงึแผนและกลยทุธก์�รพฒัน�
ง�นบรกิ�รหลงัก�รข�ยว�่ ก�รใหบ้รกิ�รหลงัก�รข�ย นบัเปน็หนึง่ใน
หวัใจสำ�คญัทีส่แกนเนยีมุง่มัน่ทีจ่ะพฒัน�ใหเ้กดิประสทิธภิ�พสูงสุด
ในก�รสร้�งคว�มพึงพอใจให้แก่ลูกค้� พย�ย�มให้รถของลูกค้�
ส�ม�รถกลบัไปใชง้�นไดเ้ปน็ปกตติ�มเวล�ทีก่ำ�หนด (Uptime) เพือ่
ให้ลูกค้�ส�ม�รถนำ�รถไปใช้ในก�รประกอบธุรกิจได้อย่�งต่อเนื่อง 

สำ�หรับบริก�รหลังก�รข�ยของสแกนเนียนั้น เป็นก�รให้บริก�ร
ท่ีครบวงจรทั้งรถบรรทุกและรถโดยส�ร ทั้งในด้�นของก�รให้
คำ�ปรกึษ�แนะนำ�ในก�รใชง้�นและก�รบำ�รงุรกัษ�รถ ก�รตรวจสอบ
คว�มพร้อมก�รใช้ง�นของรถ ก�รจำ�หน่�ยอะไหล่ บริก�รสัญญ�
ง�นซ่อมและบริก�ร โดยศูนย์บริก�รม�ตรฐ�นของสแกนเนียน้ัน มี
คว�มพร้อมทั้งเครื่องมือพิเศษที่เหม�ะสมกับก�รซ่อมบำ�รุงและทีม
ช�่งเทคนคิผูเ้ชีย่วช�ญทีส่�ม�รถใหค้ำ�ปรกึษ�แนะนำ� ตรวจเชค็และ
ซอ่มบำ�รงุไดอ้ย�่งถกูตอ้งแมน่ยำ� โดยจ�กก�รสำ�รวจคว�มพงึพอใจ
ของลูกค้�ที่เข้�ม�ใช้บริก�รทำ�ให้ทร�บว่� สิ่งที่สร้�งคว�มพึ่งพอใจ
ให้กับลูกค้�ม�กท่ีสุด คือ ก�รรับประกันคุณภ�พง�นซ่อม ส่งมอบรถ
ตรงเวล� และร�ค�ที่สมเหตุผล

ปัจจุบันสแกนเนียมีศูนย์บริก�รทั่วประเทศทั้งหมด 10 ศูนย์บริก�ร
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทุกภูมิภ�คของประเทศ โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่�น

ม�มีกลุ่มลูกค้�ท้ังรถโดยส�รและรถบรรทุกเข้�ม�ใช้บริก�รศูนย์สแกน
เนียกว่� 7,000 คัน หรือม�กกว่� 50 คันต่อวัน โดยแผนกลยุทธ์
ก�รพัฒน�ง�นบริก�รหลังก�รข�ยที่จะเกิดขึ้นต่อไปในไตรม�ส 4 
ของปนีี ้สแกนเนยีจะมกี�รจดัตัง้  สแกนเนยี แอสซสิแทนซ ์เซ็นเตอร ์
ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินสแกนเนีย 24 ชั่วโมง 

โดย สแกนเนีย แอสซิสแทนซ์ เซ็นเตอร์ ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินสแกนเนีย 
24 ชั่วโมง จะเป็นผู้ให้บริก�รประส�นง�นระหว่�งลูกค้�กับทีมง�น
ช�่งเทคนคิชว่ยเหลอืฉกุเฉนิ 24 ชัว่โมง (Scania Assistance) ซึง่จะ
มีระบบติดต�มง�นซ่อมแบบเป็นปัจจุบัน (Real Time) ทำ�ให้ลูกค้�
ทร�บถงึสถ�นะง�นซอ่มไดต้ลอดเวล�ผ�่นท�ง SMS โดยเจ้�หน�้ที่
ของศูนยฯ์ จะทำ�หน้�ท่ีติดต่อและดูแลง�นซอ่มต้ังแต่ลูกค้�แจ้งคว�ม
เสยีห�ยจนรถไดร้บัก�รแกไ้ข ทำ�ใหม้ัน่ใจไดว้�่รถของลกูค�้จะไมถ่กู
จอดท้ิงหรือไม่ได้รับก�รดูแล มั่นใจว่�ก�รเปิดให้บริก�ร สแกนเนีย 
แอสซิสแทนซ์ เซ็นเตอร์ ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินสแกนเนีย 24 ชั่วโมง 
จะช่วยสร้�งคว�มพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้�ปัจจุบันของสแกนเนีย 
และเป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีจะช่วยสนับสนุนให้กลุ่มลูกค้�ใหม่ทั้งรถ
บรรทุกและรถโดยส�รหันม�สนใจในสแกนเนียม�กขึ้นอีกด้วย

ค่ายรถใหญ่ สแกนเนีย เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ
หลังการขาย ล่าสุดเตรียมเปิด “สแกนเนีย แอสซิสแทนซ์ 
เซ็นเตอร์” (Scania Assistance Center) ศูนย์ช่วยเหลือ
ฉุกเฉินสแกนเนีย 24 ช่ัวโมง พร้อมสร้างความม่ันใจให้แก่
ลูกค้าด้วยการการันตีคุณภาพงานซ่อม ส่งมอบรถ
ตรงเวลา 
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News & Update

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) ผู้นำ�ด้�นพลังง�นของประเทศไทย นำ�เสนอผลิตภัณฑ์นำ้�มันหล่อลื่นระดับ
พรีเมี่ยม ที่ได้รับก�รพัฒน�ด้วยเทคโนโลยีเฉพ�ะจ�ก ปตท. PTT DYNAMIC ULTRA PLUS นำ้�มันเครื่อง
คุณภ�พสูงสำ�หรับรถบรรทุกและรถเพื่อก�รพ�ณิชย์โดยเฉพ�ะ ฟิล์มนำ้�มันแข็งแรง ทนคว�มร้อน และเพิ่ม
ประสทิธภิ�พให้เครือ่งยนต์มคีว�มสะอ�ดสูง ส�ม�รถรองรบัก�รทำ�ง�นของเครือ่งยนต์ได้ดีทุกสภ�พ ยดือ�ยุ
ก�รเปลีย่นถ่�ยสงูสดุถงึ 30,000 กโิลเมตร PTT DYNAMIC ULTRA PLUS ยงัถกูออกแบบม�เพือ่รองรบักบั
เครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง รองรับเครื่องยนต์เทคโนโลยีทั้งจ�กอเมริก� ยุโรป และญี่ปุ่น ผ่�นก�รรับรอง
ม�ตรฐ�นสูงสุดจ�ก API CI-4, ACEA E7 และ JASO DH-1 พบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่�สุด PTT DYNAMIC 
ULTRA PLUS และลุ้นรับของที่ระลึกจ�ก บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) ได้ที่บูธหม�ยเลข G201 ในง�น 
BUS & TRUCK ‘16 ระหว่�งวันที่ 3 -5 พฤศจิก�ยน 2559 เวล� 11.00 – 19.00 น. ณ ฮอลล์ 106 ไบเทค 

จ�กคว�มสำ�เร็จของง�น “Thailand International TRUCK SHOW 2015 ที่ผ่�นม� ส่งผลให้ บริษัท 
นิชิโอะ เร้นท์ ออล จำ�กัด และ บริษัท พ�ร�บ๊อกซ์ จำ�กัด ผู้จัดง�น เดินหน้�เต็มที่กับ “Thailand 
International TRUCK SHOW 2017 (TTS 2017) ง�นแสดงสินค้�ด้�นโลจิสติกส์รถบรรทุก และก�ร
ขนส่งท�งรถบรรทุกของภูมิภ�คอ�เซียน 
 TTS 2017 หรือ “ง�นมหกรรมรถบรรทุกน�น�ช�ติ ประเทศไทย 2560” ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่�ง
วนัที ่8-10 มถินุ�ยน 2560 ณ อ�ค�ร 1–2 ณ ศนูยแ์สดงสนิค�้และก�รประชมุทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไทย 
อมิแพค็ เมอืงทองธ�น ีดว้ยแนวคดิ “Move Forward with ASEAN Truck Logistics” “ก�้วสู่ยคุใหมข่อง
ก�รขนส่งท�งรถบรรทุกของภูมิภ�คอ�เซียน ยกระดับโลจิสติกส์ของภูมิภ�คให้ดียิ่งขึ้น”
 ง�นในครั้งนี้ได้รับก�รสนับสนุนก�รจัดง�นจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ม�กม�ย อ�ทิ สำ�นักง�น
ส่งเสริมก�รประชุมและจัดนิทรรศก�ร (TCEB), สหพันธ์ก�รขนส่งท�งรถบรรทุกแห่งอ�เซียน (ATF), 
กรมก�รขนสง่ท�งบก, สำ�นกัพฒัน�อตุส�หกรรมสนบัสนนุ, สถ�บนัย�นยนต,์ JETRO Bangkok รวมถงึ
หนว่ยง�นภ�ครฐัอืน่ๆ ดว้ย คว�มรว่มมอืจ�กท�งประเทศญีปุ่น่ อ�ท ิสถ�นทตูญีปุ่น่ ประจำ�ประเทศไทย, 
JETRO, Japan Trucking Association, Japan Packaging Institute, Japan Material Handling 
Society และ Japan Pallet Association เป็นต้น

ยูดี ทรัคส์ ส่งมอบรถหัวล�ก 40 คัน ให้กลุ่ม ส.เขมร�ฐทร�นสปอร์ต 
 กลุม่บรษิทั ส.เขมร�ฐทร�นสปอรต์ ซึง่เปน็ผูใ้หบ้รกิ�รด�้นขนสง่ทัว่ประเทศที่
มฐี�นให้บรกิ�รในจงัหวดัอบุลร�ชธ�นี ส่ังซือ้รถยดีู ทรคัส์ 40 คันเพือ่รองรบัแผนขย�ย
ง�นด้�นก�รขนส่งสินค้�ก�รเกษตรข้�มพรมแดนไทย-ล�ว และไทย-กัมพูช� 
 ในภ�พ น�ยกำ�ล�ภ ศิริกิตติวัฒน์ (ที่ 2 จ�กขว�) ประธ�นกรรมก�ร 
ยูดี ทรัคส์ ประเทศไทย กำ�ลังทำ�พิธีส่งมอบรถยูดี ทรัคส์ 40 คันให้แก่ น�งส�วปัทม� 
จลุกนก กรรมก�รผูจ้ดัก�ร กลุม่ ส.เขมร�ฐทร�นสปอรต์ โดยม ีน�ยณฎัฐชยั โควสรุตัน ์
(ที่ 2 จ�กซ้�ย) ที่ปรึกษ�กลุ่มบริษัท ส.เขมร�ฐทร�นสปอร์ต ร่วมเป็นสักขีพย�น
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ถ้�ห�กจะมีง�นไหนท่ีเหล่� Exhibitor ร่วมร้อง
บทเพลงเดียวกันอย่�งพร้อมเพรียง มันก็น่�จะเป็น
ง�น IAA ปีนี้ 22 กันย�ยน 2016 คือวันที่ประตูง�น
เปิดออก และเหล่�ผู้ร่วมแสดงง�นร�ยหลักๆ ต่�ง
ประส�นเสียงถึงคว�มส�ม�รถของพวกเข�ในก�ร
ลดต้นทุนเพื่อเหล่�ผู้ประกอบก�รรถบรรทุกด้วย
เทคโนโลยไีฮเทคทีม่�พรอ้มก�รใชพ้ลังง�นท�งเลอืก 
วสัดใุหม่ๆ  รวมไปถงึแนวท�งและนวัตกรรมน�่สนใจ
ม�กม�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจ
 ก�รได้ยืนอยู่ท่�มกล�งเหล่�กองทัพ
นักข่�วในวันแถลงข่�วน้ัน เร�แทบทุกคนรู้สึกได้
ถึงคว�มต่ืนเต้นในบรรย�ก�ศเม่ือ Scania เผยโฉม
รถบรรทุกเจเนอเรชั่นล่�สุดของพวกเข� และ
แม้ว่�จะเปิดตัวอย่�งเป็นท�งก�รไปแล้วเมื่อเดือน
สิงห�คมท่ีผ่�นม� ที่ง�นแถลงข่�วพิเศษที่จัดขึ้นใน
สวีเดน นี่น่�จะเป็นง�นแถลงข่�วที่มีนักข่�วเยอะ
ทีส่ดุ ดว้ยมูลค�่เงนิทุนท่ี Scania ทุม่เพือ่ก�รพฒัน�
นวัตกรรมล่�สุดคร้ังน้ีเทียบเท่�กับ GDP ของประเทศ
เล็กๆ ประเทศหน่ึง หรือร�วๆ สองพันล้�นยูโรจึง
ไมน่�่แปลกใจว�่ทำ�ไมย�นพ�หนะนีถ้งึไดก้ล�ยเปน็
พระเอกของง�นครั้งนี้ไปในที่สุด
 ไปต่อกันท่ี Iveco ที่ร่วมกับ Petronas 
สร�้งผลง�นทีท่ำ�ใหห้ล�ยๆ คนตอ้งเหลยีวหลงักบัรถ 
Zero-Impact Concept Truck แต่แนวคิดดังกล่�ว

เปน็ม�กกว�่หน้�ต�สวยๆ เพร�ะมันเข�้สำ�รวจตรวจตร�องคป์ระกอบสำ�คญัอย�่ง Waste Heat Recovery 
ผ่�นระบบ Rankine Cycle บนตัวรถในก�รใช้ประโยชน์จ�กแก๊สไอเสียเป็นแหล่งคว�มร้อนที่ช่วยในก�ร
ประหยัดพลังง�น นอกจ�กนี้ Iveco ยังมีย�นพ�หนะ High-Octane ม�โชว์ซึ่งก็เรียกเสียงว้�วจ�กเหล่�ผู้
ชมไปได้ไม่น้อย
 Lamilux  กลับม�พร้อมบรรด�นวัตกรรมท่ีจะช่วยลดนำ้�หนักให้กับรถพ่วงไปพร้อมๆ กับระบบ
ก�รใช้ง�นอจัฉรยิะทีเ่พิม่เตมิเข้�ม�อกีหล�ยอย่�ง โดยครัง้นีพ้วกเข�พกเอ�เทคโนโลยพีืน้ผวิ Gelcoat แอนตี้
แบคทีเรียและกันลื่นม�ด้วย และที่ IAA นี่เองที่เร�มีโอก�สได้พูดคุยกับตัวแทนคนใหม่ล่�สุดของ Lamilux 
ผู้เพิ่งได้รับก�รแต่งตั้งให้รับผิดชอบง�นในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
 ในขณะเดยีวกนัดว้ยภ�ษขีองคว�มเปน็หนึง่ในบรษิทัชัน้นำ�ในภ�คก�รผลติวสัดฉุนวนสำ�หรบัก�ร
ก่อสร้�งม�ม�กกว่� 50 ปี Brianza Plastica ประก�ศว่�พวกเข� เพิ่งจะเปิดทำ�ก�รแหล่งก�รผลิตแห่งใหม่
ใน Rovigo ส่วน Hyva สร้�งคว�มคึกคักด้วยป�ร์ตี้ในคืนสุดท้�ยของง�น แต่นั่นก็หลังจ�กง�นนิทรรศก�ร
ที่ประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งม�กของพวกเข� ที่แสดงนวัตกรรมลิฟต์และโหลดเดอร์ใหม่ล่�สุด หล�ยคน
ติดใจแว่นต�กันแดดที่ตอนนี้กล�ยเป็นของสะสมห�ย�กไปแล้วเรียบร้อยโรงเรียน Hyva

จัดกันมายาวนานเป็นครั้งที่ 66 สำาหรับ IAA Commercial Vehicles ที่เมือง Hannover ประเทศเยอรมนี ในฐานะ
ของเวทีแสดงนวัตกรรมและพัฒนาการมากมายที่รวบรวมเอาบริษัทผู้เข้าร่วมท้ังหลายเอาไว้ได้อย่างพร้อมหน้า 
Asian Trucker ไม่พลาดที่จะอัพเดทเรื่องราวที่น่าสนใจจากงานมาบอกเล่ากัน

IAA 2016 ดึงดูดผูช้มจำ�นวนมห�ศ�ลจ�กท่ัวทุกมุมโลก ทุกคนเข้�รว่มเพือ่ค้นห�
และรวบรวมนวตักรรม รวมไปถงึคว�มคดิใหม่ๆ  จ�กก�รไดเ้ปน็สว่นหนึง่ของง�น
แสดงย�นพ�หนะเชิงพ�ณิิชย์ระดับน�น�ช�ติง�นน้ี เร�ได้เข้�ชมบูธของหน่ึงใน
บรษิทัชัน้นำ�ในอตุส�หกรรมล�มเินตไฟเบอรก์ล�สสำ�หรบัภ�คอตุส�หกรรมและ
ธุรกิจอย่�ง Brianza Plastica ผู้มีฐ�นปฏิบัติก�รอยู่ในอิต�ลี และก็เป็นที่นั่นเอง
ที่เร�ได้พบกับ Andrea Bollani ผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง Area Manager ที่ทำ�ง�นกับ
บริษัทม�กว่�สี่ปีแล้ว พื้นที่รับผิดชอบของเข�กินวงกว้�งครอบคลุมประเทศใน
ภูมิภ�คยุโรปตะวันออก ออสเตรเลีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในสว่นของก�รดำ�เนนิธรุกจิของเร�นัน้ เร�เลง็เหน็คว�มต้องก�รทีส่งูข้ึนในตล�ด
ยโุรปและออสเตรเลยี และจดุมุง่หม�ยในอน�คตของเร�คือก�รเปดิตล�ดใหมใ่น
ประเทศจีนเพื่อพัฒน�ก�รข้ันต่อไปของธุรกิจของเร� และเร�เองก็กำ�ลังมีคว�ม
สนใจในตล�ดเอเชียเป็นอย่�งม�ก”

Brianza Plastica มีโรงง�นส�มแห่งท่ีทำ�ก�รผลิตล�มิเนตผลิตด้วยมือ ในขณะท่ี
โรงง�นแห่งที่สี่จะพ่ึงพ�ก�รผลิตด้วยเครื่องจักรม�กกว่� นั่นเป็นผลม�จ�ก
ไลน์ผลิตภัณฑ์ที่หล�กหล�ยที่ได้รับก�รออกแบบขึ้นเพื่อให้ตอบสนองต่อคว�ม
ต้องก�รของลูกค้�จ�กทั่วโลก

At the IAA 2016
ต�มที ่Bollani บอกกบัเร� บธูแสดงง�นของพวกเข�ครัง้นีม้ขีน�ดใหญ่กว่�สองปี
ที่แล้ว เนื่องเพร�ะง�นนี้เป็นโอก�สอันดีในก�รแสดงสินค้�ม�กม�ยหล�ยชนิด
ที่รังสรรค์ขึ้น ที่นี่บริษัทจะได้นำ�เสนอและโปรโมทชื่อแบรนด์อย่�ง Elycold และ 
Elyplan ให้เป็นทีรู่จ้กั รวมไปถงึก�รนำ�เสนอผลติภณัฑ์พืน้ผวินนูตำ�่ตัวล่�สุดของ 
Elyplan ที่เป็นท�งเลือกที่สมบูรณ์แบบสำ�หรับภ�คย�นพ�หนะเพื่อเชิงพ�ณิชย์

“เร�มผีลติภณัฑท์ีม่คีว�มหล�กหล�ยทีพ่รอ้มจะเปิดตัวทีน่ี ่ยกตัวอย่�งเชน่
วสัดทุีม่ยีดืหยุน่สงูต�่งๆ แตเ่ร�กอ็ย�กใหล้กูค้�รู้ว�่บริษทัของเร�พร้อมแลว้
ท่ีจะตอบสนองต่อทุกคำ�ขอและคว�มต้องก�ร เร�จะแนะนำ� PVC แบบใหม่
ที่ออกแบบม�เพื่อใช้ในก�รทำ�พื้น มันเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นเย่ียมที่ได้รับก�ร
พัฒน�เพื่อภ�คย�นพ�หนะ RV ม�กกว่�รถบรรทุก นอกจ�กนั้นแล้ว เร�
กำ�ลังพัฒน�โปรเจ็กต์์ใหม่อยู่จำ�นวนหน่ึง ซึ่งก็เป็นไปเพื่อก�รเติบโตของ
ธุรกิจของเร�โดยรวม” Bollani อธิบ�ยก่อนจะปล่อยให้เร�สงสัยต่อไปว่�
พวกเข�จะมีอะไรให้เร�ประหล�ดใจอีกในอน�คต

Challenges
จำ�นวนตล�ดต่�งประเทศม�กม�ยอยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของ Bollani และ
ประสบก�รณ์ดังกล่�วก็นำ�ม�ซึ่งมุมมองและวิสัยทัศน์ที่มีค่�ยิ่ง หนึ่งใน
ตัวอย่�งก็คือ ก�รให้คว�มสำ�คัญถึง “ภ�ษ� ซึ่งเป็นหนึ่งในคว�มท้�ท�ย
ของเร�เมื่อเร�ต้องแนะนำ�สินค้�ในตล�ดนอกยุโรปไม่ว่�จะเป็นจีนหรือ
ญี่ปุ่น มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เร�จะได้เข้�พบและนำ�เสนอสินค้�
กับบริษัทขน�ดเล็กที่ไม่มีคว�มคุ้นเคยกับธุรกิจด้�นส่งออกในประเทศ
ดังกล่�ว” ก�รสื่อส�รถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของ Brianza Plastica  
กล�ยเป็นข้อจำ�กัดที่พวกเข�ต้องก้�วผ่�นห�กบริษัทไม่มีตัวแทนท้องถ่ิน
คอยช่วย “จริงๆ แล้วตอนนี้เร�ก็กำ�ลังมองห�ตัวแทนท้องถ่ินอยู่เพ่ือก�ร
สื่อส�รที่ดีขึ้นระหว่�งทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง”

“เร�ยังเฝ้�รออย่�งต่ืนเต้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของ MCVE ที่จะจัดขึ้นที่
กัวล�ร์ลัมเปอร์ในปีหน้� ซึ่งเร�มองมันเป็นโอก�สอันดีต่อก�รขยับขย�ย
ก�รเติบโตของธุรกิจของเร�ยิ่งขึ้นไปอีกครับ” Bollani กล่�วปิดท้�ย

Brianza PlasticaTrucking Mega-Trends at IAA

ความต้องการวัสดุลามิเนตที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าผลิตภัณฑ์
ทีม่ขีายอยูต่ามทอ้งตลาดในปจัจบุนั ไดจ้ดุประกายววิฒันาการ
ที่ส่งผลให้ไฟเบอร์กลาสสัญชาติอิตาลีอย่าง Elycold และ 
Elyplan ก้าวข้ึนมาเป็นทางเลือกที่หยิบยื่นประสิทธิภาพ
การใช้งานที่สูงกว่า เพื่อยานพาหนะเพื่อการสันทนการ (RV) 
รวมไปถงึยานพาหนะทีม่กีารควบคมุอุณหภูมเิปน็การใชง้านหลกั
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ข่�วดีก็คือ Scania โฉมใหม่นั้นน่�ประทับใจสมกับก�รรอคอย ส่วนข่�วร้�ยก็คือ
มันจะไม่เข้�ม�ข�ยในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่�งน้อยก็อีกพักใหญ่
เนื่องจ�กแบรนด์สวีดิชชื่อดังแบรนด์นี้กำ�ลังง่วนอยู่กับก�รพลิกโฉมรถ และก�ร
จัดก�รบริก�รและออกแบบแอพพลิเคชั่นต่�งๆ เพื่อรองรับก�รใช้ง�นในยุโรป 
Asian Trucker ได้รับโอก�สสุดเอ็กซ์คลูซีพ ในก�รลองขับรถบรรทุกรุ่นใหม่ที่
หล�ยๆ คนรอคอยนี้ รวมไปถึงร�ยง�นอัพเดทล่�สุดจ�กฝ่�ยบริห�รของ Scania 
เกี่ยวกับกลยุทธ์และแผนก�รในอน�คตของพวกเข�

Immediate Feedback
เห็นได้ชัดว่�พวกเข�พอใจกับผลตอบรับเกี่ยวกับรถบรรทุกตัวใหม่สี่คันที่จอดอยู่
ภ�ยในบูธของ Scania โดย Levin ใช้เวล�อย่�งเต็มที่ในก�รพูดคุยถึงจุดหม�ย
สำ�คัญอื่นๆ ที่บริษัทได้ก้�วไปถึงรวมไปถึงวิสัยทัศน์และมุมมองต่�งๆ “อย่�งหนึ่ง
ก็คือ ตอนน้ีเร�กลับเข้�ม�ติดอันดับหนึ่งในส�มผู้ผลิตรถบรรทุกในยุโรปอีกครั้ง 
ซึ่งผมคิดว่�เป็นอีกหน่ึงคว�มสำ�เร็จที่เร�ตั้งเป้�เอ�ไว้ แม้ว่�เร�จะไม่หยุดพัฒน�
ตัวเองก็ต�ม อย่�งไรก็ดี มันเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่�เร�ม�ถูกท�งแล้วกับสิ่งที่เร�
พย�ย�มพัฒน�และหยิบยื่นให้กับลูกค้�” 

เข�ยังพูดถึงคว�มเป็นไปได้ต่�งๆ ที่ม�กับรถบรรทุก Scania โฉมใหม่แม้จะไม่ได้
ลงร�ยละเอียดอะไรม�กนัก โดย Levin เน้นยำ้�ว่�ตัวรถนั้นส�ม�รถปรับแต่งต�ม

คว�มต้องก�รของลูกค้�ได้ ด้วยร�ยละเอียดและท�งเลือกที่ส�ม�รถสร้�ง
ผลลพัธ์ท่ีแตกต่�งกนันับล้�นแบบ และม�กถงึพนัล้�นแบบในส่วนของรถรุน่
ใหม่ นี่คือระบบเลโก้ของจริง เป็นนวัตกรรมโมดูล�ร์ซึ่งคว�มส�ม�รถในก�ร
ปรับแต่งให้ตรงกับคว�มต้องก�รของลูกค้� อ�จจะหม�ยถึงคว�มเป็นได้ว่�
จะไม่มีรถคันไหนออกม�เหมือนกันเลย

Positive Outlook
ในขณะทีก่�รสัง่ซ้ือของท�งฝัง่ยโุรปช่วยทำ�ใหบ้รษัิทครองตำ�แหนง่หนึง่ในส�ม
เอ�ไว้ได้ ก�รเติบโตจะม�จ�กนอกยุโรปม�กกว่� “มีตล�ดอยู่สองส�มตล�ด
ที่เร�อย�กจะเข้�ไปและทำ�ให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก” อย่�งไรก็ดี Levin กล่�วว่� 
“แน่นอนว่�เอเชียเป็นที่ที่ เร�จะได้เห็นก�รเติบโตอย่�งม�ก” ต�มท่ี Levin 
บอก นี่จะเป็นสถ�นก�รณ์ที่น่�สนใจเนื่องจ�กในขณะที่จำ�นวนรถบรรทุกท่ี
ถกูข�ยไปทัง้หมดในหล�ยๆ ตล�ดนัน้มปีรมิ�ณลดลง แต ่Scania ยังส�ม�รถ
เพิ่มยอดข�ยได้ “ถ้�ส่วนแบ่งตล�ดของคุณน้อยกว่�หนึ่งเปอร์เซ็นต์ ห�กพูด
ในท�งเทคนิคแล้ว มันก็มีท�งเดียวที่คุณจะไปได้นั่นก็คือ ไปให้สูงกว่�เดิม” 
แม้จะเปี่ยมไปด้วยคว�มมั่นใจ Levin ก็ไม่เคยลืมที่จะคำ�นึงถึงคว�มสำ�คัญ
ของบริก�รและคนทำ�ง�นท่ีทุ่มเท อันเป็นสิ่งท่ีนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จในหล�ยๆ 
ตล�ด เช่นไทยที่ Scania จะทำ�ตล�ดด้วยรถบัสเป็นส่วนใหญ่ อันเป็นก�ร
เปิดท�งให้กับผลิตภัณฑ์รถบรรทุกของแบรนด์ในเวล�ต่อม�

Next Generation Scania – The Complete Package
แม้ว่าจะมีรูป “หลุด” ของ Scania โฉมใหม่ออกมาให้เห็นกันบ้างประปราย แต่นั่นก็ไม่
ได้ลดความตื่นเต้นและความสนใจท่ีก่อตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนหน้าการเปิดตัวของ 
Next Generation Scania ลงสักเท่าไหร่ Asian Trucker เดินทางไปร่วมงาน IAA ที่
เมือง Hannover ประเทศเยอรมนีเพื่อเจาะลึกรายละเอียดยานพาหนะโฉมใหม่นี้รวมไปถึง
คุณสมบัติพิเศษต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อมันโดยเฉพาะ

เหล่ารถบรรทุกรุ่นใหม่จาก Scania ให้ได้มากกว่าทุกสิ่งที่คุณมองหา
ห้องโดยสารใหม่ที่ีให้เลือกหลากหลายดีไซน์
ห้องโดยสารแบบสองตอนทีท่าง Scania เผยโฉมให้เหน็ในตอนแรก S-Cab 
แบบใหม่ที่มีพื้นรถแบน แกนหน้าที่ได้ถูกย้ายต�าแหน่งและช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยให้มากขึ้น 
รถบรรทุกคันแรกของโลกที่มี airbag ด้านข้างในกรณีที่รถเกิดการพลิกคว�่า 
เครื่องยนต์ทุกแบบสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงได้มากถึง 5% 
ระบบเบรก Layshaft สามารถย่นเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนเกียร์ได้กว่าครึ่ง 
และช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ 
ได้รับการอนุมัติในการใช้กับ HVP พร้อมกับพลังงานทางเลือกอื่นๆ ที่ทาง
แบรนด์จะเปิดเผยต่อไป

เม่ือไม่น�นม�น้ี Scania ได้เปิดตัวรถบรรทุกโฉมใหม่หล�ยรุ่น ซึ่งเม่ือเสร็จ
สมบรูณจ์ะกล�ยม�เปน็ตวัแทนนวตักรรมใหมล่�่สดุของแบรนด ์ก�รแนะนำ�
สินค้�และบริก�รที่สมบูรณ์ม�กขึ้นนี้ช่วยทำ�ให้ก�รผลิตรถที่มีคว�มยั่งยืน
ในเชิงก�รใช้พลังง�นและสร้�งกำ�ไรให้กับลูกค้�ที่มีคว�มต้องก�รใช้ง�นที่
แตกต่�งกันเป็นไปได้ม�กขึ้น ในระหว่�งเฟสแรก Scania จะทำ�ก�รแนะนำ�
ผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ที่มีก�รใช้ง�น
รถบรรทุกในระยะท�งไกล จุดมุ่งหม�ยคือหยิบยื่นคว�มส�ม�รถในก�ร
ดำ�เนินธุรกิจที่ดีที่สุดเท่�ที่จะเป็นไปได้ให้กับลูกค้�

Let’s Ride
อ�ก�ศสดใสเป็นใจเมื่อเร�เดินท�งไปถึงสวีเดนเพื่อทดสอบขับ Next 
Generation Scania ที่จอดรอเร�อยู่คือรถบรรทุก 16 แบบเพื่อให้เร�
ลองขับบนสน�มทดสอบย�วส�มกโิลเมตร ทีม่ทีัง้โค้งและท�งชนัข้ึนเนนิและ
ลงเนนิไปจนถงึวงเวยีนทีม่วีงแคบ และถ�้คนขบัมัน่ใจพอจะลองขบัถอยหลงั
เพื่อจอดในที่จอดที่ Scania เตรียมไว้ให้ก็ได้เช่นกัน

และก็อย่�งที่เข�พูดๆ กัน คว�มชอบคือจุดเริ่ม ต�มม�ด้วยก�รลงมือทำ� 
คว�มรู้สึกชอบเป็นสิ่งที่หล�ยๆ คนมีร่วมกันเมื่อได้เห็นหน้�ต�ของรถที่
จอดเรียงร�ยอยู่ใต้แสงอ�ทิตย์ S-Cab ที่ม�พร้อมแรงม้� 730 แรงม้� ของ
เครื่องยนต์ V8 เรียกร้องและสะกดทุกส�ยต�ให้มองไปที่มัน ซึ่งก็ดูจะสม
คว�มต้ังใจ หลังจ�กมองดูเหล่�คนขับและผู้จัดก�รขบวนรถบรรทุกปีนข้ึน
ปีนลงรถกันอย่�งเม�มัน ในที่สุดก็ถึงเร�ที่จะได้ลองกับเข�บ้�ง เร�จัดก�ร
ขับเจ้�ขบวนรถบรรทุกแห่งท้องถนนนี้ที่แบกนำ้�หนัก 60 ตันได้อย่�งมั่นใจ
และคล่องแคล่วยิ่ง ในง�นประชุมอื่นๆ ฝ่�ยบริห�รของ Scania ได้เน้นยำ้�
ว่�พฒัน�ก�รทีเ่กดิขึน้นัน้รวมเอ�ก�รปรบัปรงุคณุภ�พเอ�ไว้ด้วย และทีพ่วก
เข�หม�ยถึงก็คือช่องว่�งระหว่�ง panel ต่�งๆ สัมผัสของพื้นผิว ไปจนถึง
คว�มไหลลืน่ของกลุม่รถพ่วง รถบรรทกุคนันีถ้กูนำ�ไปเปรยีบเทยีบกบัรถยนต์

โดยส�รในแง่มุมของก�รที่มันถูกสร้�งขึ้น และถ้�ห�กคุณมีโอก�สได้เข้�ไปเยี่ยม
ชมโชว์รูมของแบรนด์รถยนต์ชั้นนำ� คุณก็จะรู้ว่�พวกเข�พูดถึงอะไร

Clicking Immediately
คุณเคยยืนอยู่ข้�งรถบรรทุก เปิดปิดประตูเพร�ะเสียงของมันฟังดู...น่�ตื่นเต้น
ไหม? คุณอ�จจะคิดว่�นี่คงเป็นคว�มรู้สึกที่ไม่มีวันเกิดขึ้นกับคุณ แต่เร�รับรอง
เลยว�่ คณุกจ็ะเปน็เหมอืนเร� และนีก่เ็ปน็เพยีงขอ้พสิจูนอ์นัชดัแจง้ขอ้แรกเท�่นัน้
ถงึคณุภ�พทีแ่บรนดส์ญัช�ตสิวดีชินีน้ำ�ม�ใสไ่วใ้นตัวรถ ในขณะทีเ่ร�กำ�ลงัปีนขึน้
ไปบนห้องโดยส�ร สิ่งที่รอต้อนรับก�รม�ถึงของเร�คือที่นั่งเบ�ะหนังที่จะทำ�ให้
คณุทัง้สบ�ย ผอ่นคล�ยและปลอดภยัในพืน้ที่ๆ  จะตอ้งเปน็ดัง่หอ้งทำ�ง�นของคณุ 
แผงหน�้ปดัเรอืนไมลม์โีลโก ้V ของ V8 ทีดู่โฉบเฉีย่วมรีะดบั ในขณะทีด่�้นล�่งของ
พวงม�ลัยถูกออกแบบม�ไม่ให้เป็นรูปทรงกลมโค้งมนเพ่ือให้ผู้ขับขี่นั่งได้อย่�ง
สบ�ย เมื่อมือว�งอยู่บนพวงม�ลัยที่หุ้มด้วยหนัง เร�รู้สึกได้ว่�ทุกอย่�งอยู่ภ�ยใต้
ก�รควบคุมของเร�แล้ว บนพวงม�ลัยหนังนี้มีปุ่มกดจำ�เป็นทั้งหล�ยอยู่ครบครัน
เพื่อคว�มสะดวกสบ�ยในก�รสั่งก�ร หลังจ�กชื่นชมภ�ยในกันอย่�งจุใจ มันก็ถึง
เวล�แล้วที่จะปลุกเครื่อง 730 HP เบื้องล่�งเร�ให้ตื่นขึ้นอีกครั้ง

เร�มุ่งหน้�ไปยังสน�มทดสอบ โดยมีท�งล�ดชัน 8% รออยู่ Richard Rambergz 
ผูเ้ปน็ Press Test Officer ของวนันัน้บอกใหเ้ร�หยดุตรงเนนิทีว่�่ เมือ่รถจอดสนทิ 
เข�อธิบ�ยว่�ฟังก์ชั่น Hill-Hold จะทำ�ให้คนขับมีเวล�สี่วิน�ทีในก�รเคลื่อนเท้�
จ�กเบรกไปยังคันเร่ง เมื่อเร�ทำ�ต�มที่เข�บอก เร�รู้สึกได้ว่�ก�รเร่งคันเร่งเป็นไป
อย่�งนุ่มนวลและร�บรื่น เร�แทบไม่รู้สึกถึงจังหวะของก�รเปลี่ยนของเกียร์ และ
คว�มจริงท่ีว่�รถคันน้ีบรรทุกของหนัก 60 ตันอยู่ด้�นหลังก็แทบจะไม่สร้�งคว�ม
แตกต่�งอะไร ก�รบังคับพวงม�ลัยในขณะที่รถแล่นไปต�มท�งนั้นแสนง่�ย “เร�
มีเครื่องยนต์เวอร์ชั่น 500 HP แล้วด้วยนะครับตอนนี้ ซึ่งมันเป็นผลของคว�ม
พย�ย�มที่จะตอบสนองต่อเสียงตอบรับที่ตล�ดบอกกับเร� เร�ยังไม่ได้ทำ�ก�ร
ทดสอบมนัอย�่งสมบรูณ ์แตก่ม็ัน่ใจว�่เร�มเีครือ่งยนต์ทีป่ระหยัดเชือ้เพลงิม�กกว�่
เวอรช์ัน่ 430 HP” Ramberg อธบิ�ย ในขณะทีเ่ร�กำ�ลงันกึถงึเสยีงเครือ่งยนต ์V8 
ที่มักจะพบได้ในระบบ Euro 6 Emission รถคันนี้กลับเงียบอย่�งไม่น่�เชื่อ นั่น
เป็นสิ่งที่คนขับรถบรรทุกมืออ�ชีพต้องก�รเนื่องจ�กก�รขับในระยะท�งย�ว เสียง
รบกวนอ�จจะเพิ่มคว�มเครียดในก�รขับขี่ได้

Developed Inside Out
ในก�รที่จะทำ�ก�รพัฒน�นวัตกรรมรถบรรทุกนั้น Scania ได้ทำ�ง�นร่วมกับคณะ
ทำ�ง�นอันประกอบไปด้วยคนขับรถบรรทุกมืออ�ชีพจำ�นวนหนึ่ง Scania ให้
พวกเข�ลองเคลือ่นย้�ย ปรบัสิง่ต่�งๆ และให้คว�มเหน็ถึงสิง่ทีพ่วกเข�อย�กจะให้
เปลีย่นแปลง ยกตวัอย่�งเช่น ทีน่ัง่คนขบัทีเ่คลือ่นย้�ยได้อย่�งเต็มที ่สิง่ทีเ่กิดขึน้กับ
ก�รออกแบบท่ีน่ัง คือ มันได้รบัก�รติดต้ังให้อยูไ่ปท�งซ้�ยกว่�เดมิ 2.5 เซนตเิมตร
และเขยิบไปด้�นหน้�ข้ึนกว่�เดิมเล็กน้อย ในขณะที่ “windowsill” ตั้งอยู่ให้
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ผู้แนะนำ�เร�ให้รู้จักกับนวัตกรรม  ของ Lamilux ที่ IAA ครั้งนี้คือ 
Mr.Christoph Meiler, Sales Manager แห่งบริษัทผู้ผลิตนวัตกรรม
ไฟเบอรก์ล�สชัน้นำ� ผลติภณัฑช์ิน้แรกที ่ Lamilux นำ�ม�แสดงที ่IAA 
คือผลิตภัณฑ์แอนตี้แบคทีเรีย AntiBac ที่ใช้ง�นร่วมกับ gelcoats ที่ 
Lamilux พัฒน�ขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้คือแบคทีเรีย 99% จะถูกกำ�จัดเมื่อ
สัมผัสเข้�กับพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ AntiBac ของ Lamilux นั้นได้รับ
ก�รทดสอบและรับรองม�ตรฐ�นพร้อมกับอ�ยุก�รใช้ง�นที่ยืนย�ว
หล�ยสบิป ีสิง่ทีน่�่สนใจกคื็อ แรกเริม่เดิมทนีัน้ผลติภัณฑท์ีว่�่นีไ้ด้รบั
ก�รพัฒน�ขึ้นเพื่อก�รใช้ง�นในอุตส�หกรรมก�รแพทย์
 “แนวคิดของ AntiBac เกิดขึ้นจ�กก�รทำ�ง�นของ
โรงพย�บ�ลเคลื่อนท่ี สิ่งท่ีผมอย�กชี้ให้เห็นก็คือแบคทีเรียจะถูกฆ่�
ให้ต�ยอย่�งถ�วรเมื่อมันสัมผัสเข้�กับตัวผลิตภัณฑ์” Meiler บอก 
สำ�หรับอุตส�หกรรมย�นพ�หนะเชิงพ�ณิิชย์แล้ว Anti-Bac เหม�ะ
สมเป็นอย่�งยิ่งกับรถบรรทุกที่มีตู้แช่เย็น (Reefer) และก�รขนส่งทุก
แบบที่ต้องเกี่ยวกับข้องอ�ห�ร “เร�ได้รับผลตอบรับที่ดีจ�กบริษัทที่
ดำ�เนินธุรกิจขนส่งอ�ห�ร” เข�กล่�วเสริม
 สิ่งต่อม�ที่เข�แนะนำ�ให้เร�รู ้จักคือ Lamilux High 
Strength X-treme Gelcoat ด้วยส่วนผสมพิเศษ ล�มิเนตชนิดนี้
หยิบยื่นคว�มเข้มแข็งขั้นสูงที่ม�พร้อมคุณสมบัติในก�รดัดโค้งได้
อย่�งดีเยีย่ม คว�มทนแรงดึง และคว�มยดืหยุน่ในหล�กหล�ยระดับ 
Meiler บอกกับเร�ว่� “คุณส�ม�รถใช้มันกับเฟรมโดยตรงโดยที่

ไม่ต้องมโีครงไม้อัดเลย ซึง่นัน่หม�ยคว�มว่�คุณจะลดนำ�้หนกัไปได้ม�กโข” คว�มหล�ก
หล�ยของนวัตกรรมของพวกเข�ยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติคว�มลื่น “ด้วย
นวัตกรรมของเร� ล�มิเนตส�ม�รถถูกนำ�ไปใช้ได้ทันที ซึ่งมันแตกต่�งจ�กวิธีก�รผลิต
แบบเก่�ที่ต้องรอเป็นเวล�สองถึงส�มวันเพื่อให้ตัววัสดุแห้ง เพร�ะฉะนั้นแล้วผลิตภัณฑ์
ของเร�จึงส�ม�รถช่วยประหยัดเวล�ในก�รผลิตให้กับลูกค้�ได้อย่�งม�ก”
 หนึง่ในเทรนด์ที ่Lamilux ให้คว�มสำ�คัญคือก�รลดอตัร�ส่วนจ�กก�รใช้เหลก็
และโลหะชนดิต่�งๆ ในก�รสร้�งตวัถงัย�นพ�หนะเชงิพ�นชิย์ นัน่เพร�ะสิง่ทีอุ่ตส�หกรรม
กำ�ลังมองห�ย�นยนต์ที่มีนำ้�หนักเบ� อันหม�ยถึง Payload ที่สูงขึ้นในขณะที่ทรัพย�กร
ถูกใช้อย่�งคุ้มค่�ม�กขึ้น
 ท่ี IAA เร�ยังได้พบกับ Mr.Louis Mary ผู้จัดก�รภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่เพิ่งเข้�ม�ร่วมง�นกับ Lumilux เมื่อต้นปีที่ผ่�นม�เพื่อดูแลตล�ดในภูมิภ�คเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต ้ประสบก�รณก์อ่นหน�้ของเข�อยูใ่นอตุส�หกรรมวสัดุคอมโพสติ แมว้�่
สโคปก�รทำ�ง�นจะไม่ได้เฉพ�ะเจ�ะจงอยู่ในด้�นวัสดุก็ต�ม

Focus South East Asia Market
“สำ�หรบัผมแลว้ เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เปน็ตล�ดทีน่�่สนใจทีจ่ะเริม่ตน้อะไรใหม่ๆ  ดว้ย
คว�มหล�กหล�ยและพลวัตต่�งๆ ที่มันมี มีประเทศจำ�นวนไม่น้อยในเอเชีย และแต่ละ
ประเทศกใ็ชภ้�ษ�ทีแ่ตกต�่งกนัไป มกีฎเกณฑร์วมถงึวถิปีฏิบัติทีไ่มเ่หมอืนกัน โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของก�รใช้ง�นย�นพ�หนะเชิงพ�ณิชย์” Mr.Mary เล่�โดยสรุปถึง
ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นของเข�ในภูมิภ�ค
 “จ�กมุมมองของเร� เร�เห็นว�่ธรุกจิของเร�มศีกัยภ�พในก�รเตบิโตในตล�ด
ทีส่งูม�ก เร�คอ่ยๆ เปลีย่นแนวคดิเพือ่เปดิรบัคว�มเปลีย่นแปลงทีแ่ปลกใหมม่�กขึน้ ซึง่
ก็เป็นไปต�มค�ดว่�บ�งประเทศก็อ�จจะยอมรับช้�กว่�อีกประเทศ แต่ถึงยังไงมันก็เป็น
เป้�หม�ยที่เร�ตั้งใจไว้ว่�จะต้องไปให้ถึง”
 “ในสว่นของประสบก�รณส์ัน้ๆ ของผมทีน่ัน่ ผมคิดว�่ประเทศไทย เวยีดน�ม 
และสิงคโปร์เปิดรับผลิตภัณฑ์ของเร�ม�ก จุดมุ่งหม�ยของเร�ก็คือก�รเพ่ิมมูลค่�ให้
กับตล�ดด้วยผลิตภัณฑ์คุณภ�พสูงของเร� ที่มีระบบซัพพอร์ตของเร�เองเป็นตัวช่วย
สนับสนุน เพร�ะว่�เร�มีฐ�นก�รทำ�ง�นอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เร�จึงมุ่งมั่นที่จะ
ให้บริก�รและช่วยเหลือลูกค้�ของเร�ให้ได้ดีกว่�คู่แข่งของเร�”
 “หน้�ที่ของผมที่ IAA คือช่วยขย�ยเครือข่�ยให้เติบโตยิ่งขึ้น รวมไปถึงก�ร
พบปะลกูค้�ทัง้ร�ยใหมแ่ละร�ยเก�่ ผมต้องทำ�หน�้ทีใ่นก�รนำ�เสนอสนิค�้ใหมใ่หด้ทีีส่ดุ
เพื่อที่ลูกค้�ของเร�จะได้มีคว�มเชื่อมั่น และให้โอก�สเร�ในก�รพิสูจน์ถึงคุณภ�พและ
มูลค่�ของผลิตภัณฑ์ของเร�”

ตอนนี้ใครหลายๆ คนคงจะคุ้นเคยช่ือ Lamilux ในฐานะของผู้นำาด้านนวัตกรรม และท่ี IAA 2016 
กเ็ปน็อกีครัง้ทีพ่วกเขาไดแ้สดงศกัยภาพผา่นการนำาเสนอทางเลอืกใหม่ๆ  ทีม่าพรอ้มกบัเหล่าคนทำางาน
ที่มุ่งมั่นจะเดินหน้าไปให้ไกลกว่าเดิม

Lamilux ก้าวหน้าในนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เคลื่อนไหวอย่างทรงพลัง

ตำ่�กว่�เดิม 3 เซนติเมตร ผลลัพธ์ก็คือ เมื่อทำ�ง�นร่วมกับ A-Column ที่เอียงได้
ม�กขึน้ มนัจงึไม่มมีมุอบัเกดิขึน้ถ้�คนขบัปรบัทีน่ัง่ให้อยู่ในองศ�ทีถู่กต้อง หน้�ต่�ง
ไฟฟ้�เปิดปิดได้แค่เพียงสัมผัสเดียว ทำ�ให้คนขับส�ม�รถเอ�มือจับพวงม�ลัย
เอ�ไว้ได้ม�กท่ีสุดโดยไม่ต้องปล่อย ในขณะที่กระจกต่�งก็ได้รับก�รปรับเพื่อก�ร
มองเห็นทัศนวิสัยรอบๆ รถได้ดีขึ้น

ด้วยคว�มครบเครื่องที่มี สุดยอดรถบรรทุกนี้ยังม�พร้อมก�รเชื่อมต่อม�กม�ย
ที่จะช่วยให้คนขับและผู้จัดก�รขบวนรถใช้ง�นและบริห�รรถบรรทุกได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ ยิ่งไปกว่�นั้น บริก�รใหม่ๆ ที่ถูกเพิ่มเข้�ม� (ค่�ใช้จ่�ยหรือก�รดูแล
รักษ�ที่มีคว�มยืดหยุ่นสูง คือสองในหล�ยๆ บริก�รที่เทคโนโลยีของรถหยิบยื่น
ให้กับลูกค้�) ท่ีม�พร้อมกับรถเป็นชุดคอมโบสุดพิเศษ บริก�รใหม่ที่ว่�น้ียังรวม
ไปถึงก�รเชื่อมต่อและก�รเก็บข้อมูลเข้�สู่ส่วนกล�ง เทคโนโลยีดังกล่�วจะช่วย
ให้ Scania เก็บข้อมูลเพื่อนำ�ไปใช้พัฒน�ผลิตภัณฑ์ต่อไป หนึ่งในตัวอย่�งก็คือ 
ตวั Backend จะเป็นตวักำ�หนดว่�เมือ่ไหร่คอืเวล�ทีร่ถจะต้องเข้�รบัก�รตรวจสอบ
ที่ศูนย์บริก�ร ทำ�ให้ก�รนัดรถเข้�รับบริก�รไม่มีคิวติดกันเกินไปเพื่อก�รประหยัด
เวล� ยกตัวอย่�งเช่น ก�รเปลี่ยนถ่�ยนำ้�มันเครื่องอ�จจะมีคว�มล่�ช้�ห�กระบบ
ตรวจจับได้ว่�มีส่วนอื่นต้องได้รับก�รตรวจเช็คซ่อมแซมเร็วๆ นี้ โดยระบบจะ
ทำ�ก�รรวมท้ังสองง�นเซอร์วสิเข้�ด้วยกนั อย่�งไรกด็ ีเร�กต้็องรอกนัไปก่อนเพร�ะ
รถบรรทุกรุ่นนี้ยังไม่มีเข้�ม�จำ�หน่�ยในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในตอนนี้ 
แต่เร�มั่นใจว่�ก�รม�ถึงของมันจะทำ�ให้เกิดคว�มตื่นเต้นได้ไม่แพ้ที่ IAA

Welcome To Thailand
อีกหนึ่งข่�วน่�ยินดีคือก�รม�ถึงของ Mr.Juergen Jungen ผู้เข้�ม�รับตำ�แหน่ง 
Sales & Marketing Director ของ Scania Thailand กับประสบก�รณ์ 35 ปีใน
อตุส�หกรรม โดย 15 ปลี�่สดุเปน็ก�รทำ�ง�นใหก้บั Scania ในเยอรมนั “ผมจะเริม่
เรียนภ�ษ�ไทยแล้วครับ เพร�ะมันเป็นเรื่องสำ�คัญที่คุณจะต้องสื่อส�รกับคนที่นี่
ได้” นีคื่อคำ�สญัญ�ของเข�ตอ่ตล�ดประเทศไทย บุคล�กรของ Scania  Thailand 
บ�งคนทำ�ง�นทีน่ีม่�กว�่ 20 ป ีจดุมุง่หม�ยของ Jungen คอืก�รเข�้ไปเรยีนรูจ้�ก
ประสบก�รณ์ของพวกเข� “ก�รดำ�เนินธุรกิจนั้นว�งตัวอยู่บนร�กฐ�นของคว�ม
สมัพนัธ ์และผมมคีว�มสนใจเปน็อย�่งม�กในกลุม่คนทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัก�รดแูลคว�ม
สัมพันธ์ระหว่�งลูกค้�และบริษัทของเร�” เข�กล่�ว

“ผมมีคว�มค�ดหวังที่สูงม�กกับตล�ดประเทศไทย มันเป็นตล�ดหลักของ
เร�เลยครับ” เข�กล่�วเพิ่มเติมด้วยคว�มม่ันใจต่อปี 2017 ท่ีกำ�ลังจะม�ถึง 
เข�มองตัวเลขยอดข�ยที่เพิ่มขึ้นของ Scania แม้ตล�ดโดยรวมจะซบเซ�
ลงก็ต�ม ในปี 2015  Scania Thailand ข�ยรถไปกว่� 271 คัน ซึ่งนับว่�
เป็นตัวเลขท่ีสูงเป็นประวัติก�รณ์ของประเทศไทยท่ี Scania ทำ�ยอดข�ยรวม
ไปแล้วกว่� 30,000 คัน ในขณะที่ปี 2016 เป็นปีที่บริษัทตั้งเป้�ไว้ว่�จะ
ข�ยให้ได้ 420 คันท่�มกล�งตล�ดท่ียอดข�ยรถบรรทุกโดยรวมตกไปอยู่ที่ 
17,000 คันเท่�นั้น Jungen บอกว่�นี่เป็นผลลัพธ์ของก�รทำ�ง�นอย่�งหนัก
ของทีมและคว�มส�ม�รถในก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริก�รที่เหนือกว่� 
เข�เล�่ให้เร�ฟงัถงึประสบก�รณท่ี์ลกูค�้ร�ยหน่ึงไมไ่ดร้อ้งขอถงึจุดใหบ้รกิ�ร
ที่ใกล้ที่สุดบนเส้นท�งที่ต้้องขับเป็นประจำ� เมื่อถ�มเข�ว่�ทำ�ไมนี่จึงไม่ใช่
ประเด็นสำ�คัญ ลูกค้�ร�ยนั้นตอบเข�ว่� “จุดบริก�รไม่ใช่เรื่องสำ�คัญเพร�ะ
ประสิทธิภ�พของรถนั้นเชื่อถือได้ม�กอยู่แล้ว”

หนึ่งในว�ระที่สำ�คัญที่สุดที่ Jungen ว�งแผนดำ�เนินก�รโดยทันทีคือก�ร
ขย�ยเครือข่�ยก�รให้บริก�ร ยิ่งไปกว่�นั้น เข�ยังเล็งเห็นประโยชน์ที่ลูกค้�
จะได้รับอย่�งแท้จริงจ�กก�รเพิ่มจำ�นวนโปรแกรมก�รฝึกอบรมผู้ขับขี่และ
ผู้ฝึกท่ีมีคว�มครอบคลุมและเข้มข้นม�กขึ้น “ณ ตอนน้ี หน่ึงในอุปสรรคที่
เร�ต้องเจอคือก�รทำ�ให้เทคโนโลยีใช้ง�นได้กับผู้ขับอย่�งแท้จริง เร�จะมี
ก�รใช้ง�นม�กม�ยพวกนี้ไปทำ�ไมกันถ้�คุณใช้มันได้แค่ 10% ของศักยภ�พ
ทั้งหมดของมัน” โดยสรุปก็คือ จุดมุ่งหม�ยของเข�อยู่ที่ก�รเพิ่มระดับคว�ม
พอใจของลกูค�้และผูข้บัขี ่อนัเปน็แนวท�งทีเ่ปน็หวัใจของปรชัญ�ของบรษิทั
ม�ย�วน�น นั่นคือ “ลูกค้�ต้องม�ก่อน” และ “คว�มเค�รพในตัวบุคคล”

Jungen เองมีคว�มยินดีเป็นอย่�งม�กที่ได้ยินว่�แนวคิดเกี่ยวกับคว�ม
ยั่งยืนกำ�ลังได้รัับคว�มสนใจ และภ�ยใต้คว�มร่วมมือกับองค์กรต่�งๆ ใน
ประเทศไทย เข�กำ�ลังว�งแผนท่ีจะผลักดันว�ระด้�นสิ่งแวดล้อมสู่ก�รรับ
รู้ในวงกว้�ง “ทั้งลูกค้� องค์กรของเร� และเหล่�ทีมง�นของเร�พร้อมแล้ว
กับเรื่องนี้ หล�ยบริษัทก็กำ�ลังพิจ�รณ�ประเด็นเหล่�น้ีอย่�งจริงจังและ
กว้�งขว�งขึ้น ซึ่งทำ�ไมจะไม่ล่ะครับ? เพร�ะคนที่ได้รับประโยชน์ก็คือพวก
เร�ทุกคนนั่นแหละ” 

Cover Story Cover Story

Asian Trucker  20 Asian Trucker  21



ที่บูธแสดงง�น เร�ได้พบกับ Koray Kursunoglu Truck & Bus Business Director (Head of 
IVECO) South East Asia & Japan Region “ก�รที่เร�เป็นหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม
ครบวงจร เร�จึงมีประเภทของสินค้�ที่หล�กหล�ยม�ก นับตั้งแต่รถบรรรทุกขน�ดเล็กไปจนถึง
ใหญ่ ซึ่งก็ถูกนำ�ม�จัดแสดงท่ี IAA 2016 ที่บูธของเร�ก็ยังแนะนำ�ให้ทุกคนรู้จักกับแนวคิด
ล่�สุดของ Z Truck ซึ่งก็ได้ถูกนำ�เสนอไปแล้วที่ง�นเมื่อว�น นอกจ�กนี้เร�ยังมีรถบรรทุก รถบัส
ชั้นนำ� รวมไปถึงโซลูชั่นก�รขนส่งต่�งๆ ม�ให้ทุกคนได้ชม ซึ่งคุณจะเห็นได้ในพื้นที่ทั้งด้�นใน
และด้�นนอกของบธู ย�นพ�หนะเหล่�นีน้ีเ้ป็นท�งเลอืกทีลู่กค้�ของเร�มองห�” Mr.Kursunoglu 
บอกกับเร�ระหว่�งก�รสัมภ�ษณ์พิเศษที่ IAA
 “สำ�หรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เร�เริ่มที่จะปรับโครงสร้�งองค์กรใหม่รวมไปถึง
ตวัตนของเร�ในภมูภิ�ค ตอนนีเ้ร�จงึเตบิโตอย�่งตอ่เนือ่งในแตล่ะปเีพร�ะคว�มตอ้งก�รของลกูค�้
ทีเ่พิม่ม�กข้ึน ยกตวัอย่�งเช่น ในเรือ่งของก�รข�ยปลกี ห�กเปรยีบเทยีบตวัเลขปี 2015 กบั 2016 
ยอดข�ยของเร�เพิ่มขึ้นม�กกว่� 80% เลยทีเดียว”
 “IAA เปน็ง�นระดบัน�น�ช�ติ เพร�ะฉะนัน้แล้วมันจงึเป็นเวททีีเ่หม�ะสมม�กสำ�หรบั
เร�ทีจ่ะไดเ้ข�้ถงึกลุม่ลกูค�้และก�รรบัรูข้องส�ธ�รณะ โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ก�รแนะนำ�ใหพ้วกเข�
รูจ้กักบัรถบรรทุกแบบใหม่ของเร�ทีใ่นอน�คตจะมจีดุมุง่หม�ยอยูท่ีก่�รปลอ่ยของเสยีใหเ้ป็นศูนย ์
(Zero Emission) ก�รใช้พลังง�นเป็นศูนย์ (Zero Consumption) และอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero 
Accident) เร�ยังเชิญลูกค้�และตัวแทนจำ�หน่�ยจ�กสิงคโปร์และเก�หลีม�ที่ง�นด้วย อย่�ง
เก�หลีนั้นก็กำ�ลังใช้ Euro 6 อยู่ ส่วนสิงคโปร์ก็มีแผนที่จะเป็น Euro 6 ในปี 2018 ดังนั้นนี่จึงเป็น
โอก�สอันดีสำ�หรับพวกเข�ที่จะได้ม�และเห็นว่�เร�ส�ม�รถหยิบยื่นอะไรให้กับเข�ได้บ้�งในแง่
ของคว�มหล�กหล�ยของผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ที่สุดในทั้งสองประเทศ
 หลงัจ�กก�รเปิดตวั Stralis ทีใ่ช้พลงัง�นแก๊ส Iveco Z Truck นับว่�เป็นววิฒัน�ก�ร
ท่ีมีเหตุมีผลต่อแนวท�งดังกล่�ว ด้วยก�รใช้ ก๊�ซธรรมช�ติเหลว หรือ Liquefied Natural Gas 
(LNG) คุณภ�พสูง เป็นเชื้อเพลิง ตัวรถได้รับก�รออกแบบม�เพื่อกำ�จััดคว�มเครียดและก�รเสีย
เวล�โดยเปล่�ประโยชน์ของผู้ขับขี่ โดยห้องขับขี่ที่แม้จะดูลำ้�สมัยในแง่ของดีไซน์ แต่มันส�ม�รถ
ถกูปรบัเปลีย่นให้เหม�ะสมกบักจิกรรมต่�งๆ ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั มนัส�ม�รถใช้เป็นห้องทำ�ง�น
หรือพื้นที่สำ�หรับพักผ่อนก็ได้ โดยก�รออกแบบที่ยังไม่เคยมีใครทำ�ม�ก่อนนี้ของ Iveco Z Truck 
นำ�ไปสู่ก�รจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่�งๆ ถึง 29 ร�ยก�ร และก็เช่นเดียวกับ Stralis 
ผลง�นก�รสร้�งสรรค์พัฒน�ครั้งนี้มี Petronas เป็นพ�ร์ทเนอร์หลัก ซึ่งก็เห็นได้ชัดเจนจ�กก�ร

แต่งองค์ทรงเครื่องของรถที่นำ�ม�จัดแสดงที่ง�น
 อีกหนึ่งรถรุ่นใหม่ที่ Iveco นำ�ม�จัดแสดงคือ Astra ที่ชู
สมรถถนะด้�น Off-Road ด้วย GVW 50 ตัน รถบรรทุกรุ่นนี้ส�ม�รถ
รับมือ Payload ได้ม�กกว่� ซึ่งก็ต้องขอบคุณก�รทำ�ง�นของศูนย์ถ่วง
ที่ถูกออกแบบม�ให้อยู่ต่ำ�กว่�เดิม สิ่งที่ Astra มีในตอนนี้คือ Subframe 
(แพหน�้ แพท�้ย) ของตวัถงั ในขณะทีย่งัคงคว�มแขง็แกรง่แบบเดยีวกับ
รุ่นก่อนหน้�เอ�ไว้ได้เป็นอย่�งดี
 อกีหนึง่นวตักรรมทีถ่กูนำ�ไปโชวต์วัทีง่�นดว้ยเชน่กันคอื “The 
Truck The City Likes” ย�นพ�หนะประเภท Eurocargo นี้ได้รับร�งวัล 
“International Truck Of The Year 2016” ไปครอง โดย Iveco จะแนะนำ� 
Euro VI C compliant ML160 (16t) ตัวใหม่ที่ช่วงล่�งเป็นเวอร์ชั่นระบบ
ถุงลม (air suspension) รวมไปถึงก�รโชว์รถรุ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่�ง 
Natural Power ที่ใช้พลังง�น Compressed Natural Gas (CNG) เป็น
ตัวขับเคลื่อน
 James Koh, Assistant General Manager ฝ�่ย Sales แหง่ 
Goldbell Corporation กม็�รว่มง�น  IAA ดว้ยเชน่กนั โดย Goldbell นัน้
นับว่�เป็นผู้นำ�ตล�ดด้�นลีสซิ่งย�นพ�หนะเพื่อก�รอุตส�หกรรมและเชิง
พ�ณิชิย ์รถยนตโ์ดยส�ร และอุปกรณเ์พือ่ก�รอตุส�หกรรม และพวกเข�
ยังเป็นผู้แทนจำ�หน่�ยอย่�งเป็นท�งก�รของ Iveco ม�ตั้งแต่ปี 2009
 “เท�่ทีผ่�่นม�ตล�ดสงิคโปร์ยงัอยูใ่นสถ�นะทีน่�่พอใจอยูค่รบั 
แต่ในบ�งพื้นที่ก็มีซบเซ�ลงไปบ้�ง อย่�งไรก็ดี เร�มองว่�มันเป็นคว�ม
ท้�ท�ยของธุรกิจ เพื่อที่เร�จะได้ยังมีแรงผลักดันที่จะแข่งขันอยู่ แต่เร�
จะไม่ตื่นตัวไปต�มก�รไหลเวียนของตล�ดหรอกครับ” Koh กล่�ว
 “แน่นอนว่�เร�มองเห็นศักยภ�พอันเต็มเปี่ยมของ Iveco 
เพร�ะด้วยประเภทของโปรดักส์รวมไปถึงก�รที่ผลิตภัณฑ์ของพวกเข�
ส�ม�รถห�ไดง้�่ยในตล�ดของเร� ดว้ยคว�มชว่ยเหลอืของ Iveco เร�จึง
ส�ม�รถทีจ่ะนำ�เสนอท�งเลอืกทีดี่กว�่ใหก้บัลกูค้�และธุรกจิของพวกเข�
ได้”

Iveco presents its Z TRUCK concept at IAA 2016
Iveco บุกงาน IAA ปีนี้ด้วยผลการค้นคว้าวิจัย Zero Impact ที่จะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ 
พวกเขามองย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมาที่นับว่าเป็นช่วงเวลาท่ีบริษัทประสบความสำาเร็จสูงสุดช่วงหนึ่ง
ก็ว่าได้ ความมั่นใจดังกล่าวมาจากจำานวนออเดอร์ Stralis และ Trakker โฉมใหม่จากกลุ่มลูกค้าชั้นนำา
ที่ได้ทดลองใช้นวัตกรรมรถบรรทุกของพวกเขากันไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา

Cover Story Cover Story

สิง่หนึง่ทีผู่เ้ยีย่มชมง�นสงัเกตเหน็ไดก้ค็อืสต�๊ฟของ Hyva ทีม่จีำ�นวน
ม�กม�ย ซึง่กม็เีหตผุลรองรบัอยูด่ว้ยลกูค�้จ�กทัว่โลกปร�กฏตวัเนอืง
แน่นที่บูธ รอที่จะพูดคุยกับพวกเข�ที่ IAA และพบปะกับคนทำ�ง�นที่
รับผิดชอบตล�ดในภูมิภ�คต่�งๆ ด้วยจำ�นวนเกือบ 75% ของผู้ร่วม
แสดงง�นมคีว�มตอ้งก�รกระบอกไฮโดรลคิของ Hyva ที ่IAA สิง่ทีเ่ร�
รู้สึกได้คือคว�มภ�คภูมิใจพวกเข�

นับตั้งแต่เร�ได้พบกับสม�ชิกในทีมท้ังหมดคร้ังล่�สุดท่ี IAA คร้ังท่ี
แล้ว Hyva ได้ปล่อยตัวลิฟต์ Alpha ของพวกเข�ท่ีออกม�พร้อมโฉมใหม่
ท่ีไฉไลกว่�เดิม เครนของ Hyva ได้ผ่�นก�รตรวจสอบและพัฒน�
พร้อมฟังก์ชั่นใหม่เพิ่มเติม ดีไซน์ท่ีสวยและภ�พลักษณ์ท่ีน่�ดึงดูด
กว่�เก่� สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับก�รอัพเดทผลิตภัณฑ์ใหม่คือก�รปล่อย
โปรดักส์ในส�ยก�รเก็บและจัดก�รขยะคอลเล็คชั่นใหม่ในตล�ด
ตะวันออกกล�ง แอฟริก� และเอเชียตะวันออก

Hyva ทุ่มเงินลงทุนจำ�นวนม�กไปกับก�รปรับปรุงและขย�ยคว�ม
หล�กหล�ยของผลติภณัฑ ์ ท�งแบรนดจ์งึถอืโอก�สนีแ้สดงศกัยภ�พ
โปรดักส์ใหม่ๆ ของพวกเข�ในพ้ืนท่ีกล�งแจ้งท่ีถูกเตรียมไว้นอกเหนือจ�ก
พืน้ทีใ่นบธู ทำ�ใหพ้ืน้ทีจ่ดัแสดงสนิค�้พวกเข�ใหญก่ว�่เดมิสองเท�่ตวั 
โดย Hyva จัดว�งเครน รถพ่วงติดตะขอเกี่ยวยก (skiploader) เครน 
hookloader และผลิตภณัฑต์ัวอื่นๆ ที่พืน้ที่ด้�นนอกเพื่อให้ผู้สนใจได้
ชมและทดลองใช้อีกด้วย

 “ถ�มว่�ดีใจไหมกับผลตอบรับจ�กง�นน้ีน่ะเหรอครับ? แน่นอน
ครับ!” นั่นคือคำ�ตอบที่เหล่�หัวหน้�ของแต่ละภูมิภ�คกล่�วเป็นเสียง
เดียวกัน คว�มม่ันใจของลูกค้�ในผลิตภัณฑ์คือสิ่งท่ีสร้�งรอยยิ้มให้
กับเหล่�สต๊�ฟของ Hyva ท่ีง�นวันน้ัน เม่ือพูดคุยถึงเทรนด์หลักๆ 

ภ�ยในอุตส�หกรรม Hyva พูดถึงสองพัฒน�ก�รที่พวกเข�มองว่�
เกี่ยวข้องกับทิศท�งในอน�คตของบริษัท สิ่งแรกคือคว�มต้องก�ร
ต่อฟังก์ชัน่ก�รทิง้ของเสยีทีร่วดเรว็ขึน้กว่�เดิม อย่�งท่ีสองคือก�รเดิน
หน้�สู่ก�รสร้�งผลิตภัณฑ์ที่มีนำ้�หนักเบ�ขึ้น ในขณะที่คว�มต้องก�ร
ต่อก�รใช้ง�นอย่�งแรกเป็นสิ่งท่ีจำ�เป็นต่ออุตส�หกรรมทำ�เหมือง 
และก�รปฏบิตังิ�นอืน่ๆ ทีฟั่งค์ชัน่ถกูมองว่�มคีว�มสำ�คญั คณุสมบตัิ
อย่�งที่สองมีคว�มจำ�เป็นอย่�งม�กเช่นกันต่อก�รทำ�ง�นระยะเวล�
ที่ย�วน�นที่ซึ่งก�รใช้ง�นด้�นก�รยกหรือทิ้งของเสียไม่ใช่ส่วนสำ�คัญ
ของกระบวนก�ร

สำ�หรับภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Hyva มีคว�มมั่นใจว่�ซีรีส์ 
Alpha ของพวกเข�จะได้ส่วนแบ่งตล�ดที่เพิ่มขึ้นอย่�งแน่นอน ยิ่ง
ไปกว่�นั้นก�รจัดก�รของเสีย เครน และ เครน FFB นับว่�เป็นก�ร
ใช้ง�นที่เหม�ะกับภูมิภ�คน้ี เและเพื่อเป็นก�รส่งเสริมก�รเติบโตใน
อน�คต Hyva ตัดสินใจที่จะเปิดสำ�นักง�นในฮ�นอยเวียดน�ม โดย
พวกเข�ใช้เวล� 9 เดือนในม�เลเซียเพื่อเตรียมตัว วิศวกร Jeffrey 
Zuidgeest เดินท�งมุ่งหน้�สู่ตะวันออกเพื่อดูแลปฏิบัติก�รนี้ให้
ลุล่วงในตล�ดแห่งใหม่ ก�รตั้งทีมขึ้นม�ใหม่จัดว่�เป็นคว�มท้�ท�ย
อย่�งม�กในคว�มเห็นของเข� เน่ืองจ�กมันเป็นก�รเริ่มต้นนับหนึ่ง
ใหม่กับผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มซับซ้อนสูง อย่�งไรก็ดี ด้วยแรงเสริมจ�ก
สำ�นักง�นใหญ่และกลุ่ม Hyva ในประเทศใกล้เคียง เข�มั่นใจว่�จะ
ส�ม�รถนำ�พ�แบรนด์ไปสู่คว�มสำ�เร็จได้

ตวัแทนของ Hyva ไดพ้ดูถงึก�รพฒัน�ใหม่ๆ  ท่่ี กำ�ลังดำ�เนินก�รกนัอยู่
เพือ่เสรมิประวตัศิ�สตรก์�รทำ�ง�นของบรษิทัให้แขง็แกรง่ขัน้ไปอกี ซึง่
ทำ�ให้ทุกคนทั้งตื่นเต้นและสงสัยไปพร้อมๆ กัน Hyva ไม่ลืมที่จะเชิญ
ให้พวกเร�กลับม�เจอกับพวกเข�อีกครั้งที่ IAA 2018 เพื่อที่เร�จะได้
เห็นด้วยต�ตัวเองว่�ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ว่�นั้นคืออะไรกันแน่

แมป้ระวตักิารทำางานที ่Hyva สัง่สมมาอาจจะฉายภาพของ Hyva ทีไ่มต่า่งกบัชือ่บทความชิน้นี้
สกัเทา่ไหร ่แตค่วามสำาเรจ็ของพวกเขามเีรือ่งราวมากกวา่นัน้มากมาย ดงัท่ีเห็นไดจ้ากการเข้า
รว่มงาน IAA 2016 ทีท่ำาใหเ้รามโีอกาสไดพ้ดูคยุกบัทมีเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตท้ีบ่ธูของแบรนด์

Happy Hyva!
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บริษัท เอเชีย ทรัค จำ�กัด ได ้รับก�ร
แต่งต้ังจ�ก บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ 
(ประเทศไทย) ให้เป็นผู้จำ�หน่�ยและศูนย์
บริก�รรถบรรทุกเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่�ง
เป็นท�งก�ร โดยรุ่นแรกที่นำ�เสนอสู่ตล�ด
คือ Actros (แอคทรอส) 3344 กำ�ลัง
เครื่องยนต์ 440 แรงม้� ระบบช่วงล่�งเป็น
ถุงลม เหม�ะสำ�หรับก�รขนส่งทุกประเภท 
โดยเฉพ�ะก�รขนส่งสินค้�ท่ีมนีำ�้หนักม�ก 
ก�รขนส่งระยะท�งไกล โดยมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยจ�กเมอร์เซเดสม�กม�ย ทั้งในแง่
ของกำ�ลังเครื่องยนต์ อัตร�ก�รสิ้นเปลือง 
คว�มปลอดภัยและสะดวกสบ�ย ซึ่ง
ม�ตรฐ�นของเมอร์เซเดสนั้นได้รับก�ร
ยอมรับจ�กผู้ใช้ง�นทั่วโลกอย่�งไม่ต้อง
สงสัย โดยเฉพ�ะคว�มแข็งแรงทนท�น
ค่�ดูแลรักษ�ตำ่�
ในส่วนของคว�มคว�มพร้อมนั้น บริษัท 
เอเชีย ทรัค มีพร้อมอย่�งเต็มรูปแบบ อีกท้ัง
ยังได้รับก�รสนับสนุนจ�ก เมอร์เซเดส-
เบนซ์ (ประเทศไทย)ในเรื่องของบริก�ร
หลังก�รข�ยจึงมีคว�มพร้อมทุกด้�นทั้ง
ทีมช่�งและอะไหล่ อีกท้ังเอเชีีย ทรัค ยังมี
โมบ�ยเซอร์วิสเตรียมพร้อมสำ�หรับดูแล
ลูกค้�ด้วย
สำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบม�ตรฐ�นสินค้�ภ�ยใต้
แบรนด์ด�วส�มแฉก วันนี้รถบรรทุกเมอร์
เซเดส-เบนซ์ ทำ�ตล�ดในเมืองไทยอย่�ง
เป็นท�งก�รแล้ว 

รถบรรทุก เมอรเ์ซเดส-เบนซ์A

สนใจ เมอร์เซเดส-เบนซ์ แอคทรอส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เอเชีย ทรัค จำากัด

โทร.02 750 9473-6
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“หนังสือเหรอ เคยลงแล้ว มีฝรั่งม�ถ่�ยรูปผมกับรถไปลงหนังสือด้วย” 
“ไม่ต้องเอ�ชื่อผมไปหรอก ผ่�นม�แถวนี้เจอผมแน่นอน” คุณพี่ผู้ช�ย
เจ�้ของรถตอบคำ�ถ�มเร�ดว้ยใบหน�้ยิม้แยม้ รถบรรทกุคนันี ้สำ�หรบัเร�
มันเป็นรถที่สุดสร้�งสรรค์ แม้อ�ยุก�รใช้ง�นของมันจะผ่�นช่วงรุ่งโรจน์
ม�น�นม�กแล้วก็ต�มที แต่มันก็ยังใช้ง�นได้ ด้วยก�รถูกแปลงโฉม
ไปต�มคว�มคิดของเจ้�ของรถคนปัจจุบัน รถบรรทุกเกิดม�เพ่ือบรรทุก

ขนส่ง ทุกวันน้ีก็ยังคงทำ�หน้�ท่ีบรรทุกขนส่งแต่ด้วยรูปแบบท่ีแตกต่�งออกไป น่ีคือร�้น
สะดวกซื้อสำ�หรับนักท่องเที่ยวที่มีอุปกรณ์เพื่อก�รพักผ่อนริมช�ยห�ดที่หล�กหล�ย 
ยังมีเคร่ืองดื่มหล�กชนิด มันเดินท�งไปม�ต�มช�ยห�ดต่�งๆ ของจังหวัดระยอง 
นอกจ�กพี่ผู้ช�ยเจ้�ของรถท่ีทำ�หน้�ท่ีคนขับและนักข�ย ยังมีภรรย�เป็นผู้ควบคุม
กิจก�รร้�นค้� หม�สองตัว และลูกช�ยตัวเล็กอีกหนึ่งคน มันเป็นรถบรรทุกที่
เต็มไปด้วยสีสัน ชีวิต และคว�มสร้�งสรรค์อย่�งที่สุดจริงๆ

รถบรรทุก
สุดแสนสนุก

โลกของรถบรรทุก
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คร้ังสุดท้ายที่เราพบกับ Stefan Dorski ผู ้ดำารงตำาแหน่ง 
Managing Director แห่ง Scania Thailand เขาเต็มเปี่ยม
ไปด้วยพลังและความกระตือรือร้น แต่ปีน้ีดูเหมือนพลังงาน
ท่ีว่าจะพุง่สงูข้ึนอกี หลงัจากการเยีย่มชมสถานทีเ่ขา ชีใ้ห้เราดู
พืน้ท่ีสำาหรับจอดและตระเตรยีมยานพาหนะต่างๆ ของ Scania 
เพือ่รอลกูค้ามารับไป “เรามอีอเดอร์เข้ามามากมายจนตอนนี้
สินค้าหมดสต๊อกไปแล้ว ปีนี้เราขายดีมากเลยล่ะครับ” Dorski 
เล่าด้วยนำ้าเสียงตื่นเต้น

Stefan Dorski

Managing Director 
Scania Thailand

SCANIA Thailand
People People

Asian Trucker  28 Asian Trucker  29



ก�รเตบิโตขยบัขย�ยของเครอืข�่ย Scania Service นัน้กก็ำ�ลงัเปน็ไปไดด้ว้ยดเีชน่กนั 
ดังที่ Dorski บอกว่� Scania กำ�ลังมุ่งหน้�สู่เป้�หม�ยของก�รเปิดสำ�นักง�นส�ข�
ที่ 16 ที่ค�ดว่�จะแล้วเสร็จภ�ยในปี 2018 “เร�ได้เรียนรู้จ�กปี 2015 ว่�ก�รเติบโตจะ
ต้องเกิดขึ้นด้วยวิธีก�รที่ช�ญฉล�ด” เข�กล่�วสรุปสั้นๆ หนึ่งในบทเรียนก็คือก�รปรับ
เปลี่ยนตัวเองให้รู้ทันก�รเติบโตของประช�กรย�นยนต์ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ ขน�ดและ
ตำ�แหน่งท่ีตั้งของเวิร์กช็อปจะต้องขึ้นอยู่กับจำ�นวนของย�นพ�หนะที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และค�ดก�รณว่์�จะมใีนพืน้ทีค่ว�มรบัผดิชอบศนูยบ์รกิ�ร เมือ่ไมน่�นม�นีศ้นูยบ์รกิ�ร
แห่งใหม่เปิดตัวขึ้นที่นครสวรรค์ และในต้นปี 2017 Scania จะมีอีกหนึ่งศูนย์เปิดที่
แหลมฉบัง ซึ่งเป็นก�รย้�ยหลังจ�กที่ได้รับก�รพิสูจน์แล้วว่�ทำ�เลเดิมนั้นไม่มีคว�ม
เหม�ะสมเพียงพอ “เร�จะย้�ยไปในพื้นที่ๆ ลูกค้�จะเข้�ถึงได้ง่�ยกว่�เดิม” เพื่อที่เร�
จะส�ม�รถให้บริก�รลูกค้�ในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่ซึ่งเวิร์กช็อปชั่วคร�วของเร�ถูกตั้ง
ขึน้” Dorski กล�่วตอ่ว�่ก�รย�้ยทีว่�่เปน็สิง่ทีต่ล�ดตอ้งก�รและพอใจ โดยในปจัจบุนั
ตวัเวริก์ชอ็ปอยูใ่นโครงสร�้งตูค้อนเทนเนอรห์ลงัค�เหลก็ธรรมด� “มนัอ�จจะเลก็และ
ก็เรียบง่�ย แต่ก�รม�ถึงของเร�จะเป็นก�รรองรับก�รทำ�ง�นของอุตส�หกรรมหนัก
ต่�งๆ ที่ตั้งอยู่ที่นั่นได้อย่�งแน่นอน” ข่�วล่�สุดเปิดเผยว่� Scania ในอินเดียกำ�ลัง
หวังที่จะเพิ่มก�รผลิตขึ้นเป็นสองเท่�ภ�ยในไม่กี่ปีข้�งหน้� “เป็นเรื่องธรรมด�ที่เร�
เองก็หวังว่�จะเติบโตขึ้นกว่�เดิม แต่มันก็ต้องใช้เวล�กว่�เร�จะส�ม�รถมีจุดหม�ยที่
ทะเยอทะย�นอย�่งเชน่ผูร้ว่มง�นของเร�ในอนิเดยีได”้ Dorski บอกพรอ้มรอยยิม้ กอ่น
จะแย้มว่�แผนก�รและกลยุทธ์ต่�งๆ ได้ถูกว�งเอ�ไว้เรียบร้อยแล้ว

เมือ่ถกูถ�มถงึเรือ่งเทรนด์ของตล�ดในปัจจบุนัและแนวโน้มก�รฟ้ืนตวัในภมูภิ�ค AEC 
ที่ดูจะไม่สร้�งผลกระทบอะไรจริงจัง เมื่อ Scania พบปะกับเหล่�ผู้ประกอบธรุกจิก็ยัง
ไม่มีเสียงตอบรับอะไรถึงประโยชน์ของ AEC “เท่�ที่ผ่�นม� คำ�ถ�มนี้ยังไม่ได้คำ�ตอบ 
เร�ต้องรูเ้อ�ไว้อย่�งหนึง่ว่� เหมอืนกบั EU คว�มร่วมมอืในลกัษณะนีต้้องใช้เวล�และ
มันอ�จจะเป็นก�รเร็วเกินไปที่จะค�ดหวังว่� จะมีผลกระทบหรือคว�มเปล่ียนแปลง
สำ�คัญอะไรเกิดขึ้น” เข�บอก เพื่อเป็นก�รตอบรับกับท�งม�เลเซีย เข�เน้นยำ้�ว่� 
Scania พร้อมแล้วทีจ่ะสนบัสนนุและรองรบัผูป้ระกอบธรุกจิในเรือ่งข้อปฏบิตัเิกีย่วกบั
ก�รข้�มพรมแดนต่�งๆ “ถ้�เร�มลีกูค้�ทีม่คีว�มต้องก�รสญัญ�ทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็

เหล่�นี ้เร�กส็�ม�รถจดัก�รให้ได้ ประเดน็หลกักค็อืต้องให้แน่ใจว่�
จะมีก�รให้บริก�รที่มีประสิทธิภ�พและเพียงพอ” Dorski กล่�วว่�
ฝ่�ยบริห�รของ Scania น้ันมีคว�มพอใจกับครึ่งแรกของปีน้ีม�ก
เพร�ะในขณะที่ตล�ดโดยรวมยังมีคว�มคงที่ด้วยจำ�นวนรถบรรทุก
หนักอยู่ที่ 16,000 คัน Scania ยังคงส�ม�รถเติบโตอย่�งต่อเนื่อง 
เข�สรุปว่�แนวท�งในก�รฝึกอบรมพนักง�นเป็นไปในทิศท�งท่ี
ถูกต้อง อย่�งไรก็ดี Dorski ยังคงระแวดระวังไม่ไว้ใจและมองอะไร
ในแง่บวกเกินไปนัก “ก�รต่อสู้เข้มข้นและย�กขึ้น และมันก็จะเป็น
อย่�งนี้ต่อไปเรื่อยๆ” หนึ่งในสิ่งที่ใช้เป็นตัววัดคือก�รมีส่วนร่วมใน
ง�น Scania Driver Competition ที่จะม�ถึง ซึ่งจะมีก�รประก�ศ
ปล�ยปีนี ้โดยสิง่ทีผู่เ้ข้�ร่วมจะค�ดหวงัได้จ�กง�นนีก้ค็อืก�รแข่งขนั
ทีห่นกัและท้�ท�ยขึน้กว่�เดมิด้วยผูเ้ล่นหน้�ใหม่ๆ เข้�ร่วมชงิร�งวลั

หน่ึงสิ่งท่ี Dorski สังเกตเห็นก็คือ เหล่�ผู้ประกอบธุรกิจก็กำ�ลัง
ผลักดันตัวเองเพื่อให้มีคว�มเป็นมืออ�ชีพม�กขึ้นในแง่มุมและ
แนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจ ในขณะท่ีก�รไหลเวียนของเงินในธุรกิจ
ยงัคงเปน็หนึง่ในปจัจยัหลกั แนวคดิเรือ่ง Total Cost of Ownership 
(ตน้ทนุของก�รเปน็เจ�้ของ) ยงัคงเปน็สิง่ทีห่ล�ยคนใหค้ว�มสำ�คญั 
ก�รสือ่ส�รคอืสิง่ทีน่ำ�พ�ไปสูค่ว�มสำ�เรจ็ของ Scania วธิกี�รทีเ่ซลส์
ดูแลลูกค้� นั่นเพร�ะถึงที่สุดแล้วมันก็เป็นเรื่องของก�รเพิ่มกำ�ไรให้
กบัลกูค�้ ในอกีมมุหนึง่ Scania อ�จโตแ้ยง้ว�่จดุเริม่ตน้ทีด่ทีีส่ดุคอื
ก�รมีสินค้�ที่ใช่ และมีก�รฝึกอบรมทักษะผู้ขับขี่เป็นตัวเสริม (ก�ร
ใช้ง�นอย่�งเหม�ะสม) รวมไปถึงก�รดูแลรักษ�ที่ดี และมีสัญญ�
ควบคุมห�กเป็นไปได้ “ถ้�เป็นอย่�งนี้ ลูกค้�จะพอใจม�กกับสินค้�
ท่ีเข�ซื้อไปเพร�ะมันก็มีบ�งกรณีท่ีพวกเข�ต้องเจอกับก�รทำ�ง�น
ทีม่ปีญัห� ในบ�งร�ยแมก้�รปฏบิตังิ�นของพวกเข�จะเกดิขึน้ตลอด 
24 ชัว่โมงแตก่แ็ทบจะไมต่อ้งเรยีกใชบ้รกิ�รฉกุเฉนิของเร�เลย นีเ่ปน็
วธิทีีช่ว่ยใหพ้วกเข�ประหยดัค�่ใชจ้�่ยและเวล�ทีอ่�จจะตอ้งเสยีไป
กับก�รเข้�ศูนย์” Dorski สรุปอย่�งเข้�ใจง่�ย 

เพื่อท่ีจะส�ม�รถสรุปปิดข้อเสนอได้ ผู้ ท่ีเ ก่ียวข้องควรเสนอ
ข้อเสนอท�งก�รเงินที่น่�สนใจ ลูกค้�ไม่เพียงแต่จะได้รับประโยชน์
จ�ก Uptime (เวล�ก�รทำ�ง�นจริง) ที่ดีขึ้นเท่�นั้น แต่ยังรวมไปถึง 

Residual Value (ค�่ซ�กหรอืมลูค่�คงเหลือภ�ยหลังจ�กหมด
อ�ยกุ�รใช้ง�น) ทีสู่งขึน้อีกด้วยอนัเปน็ผลของก�รมีข้อตกลง
ที่ดีและก�รว�งแผนที่ถูกต้อง
 
“เม่ือเป็นอย่�งน้ันแล้ว ลูกค้�ของเร�จะเห็นประโยชน์
ท่ีแท้จริงจ�กผลกำ�ไรท่ีดีขึ้น จ�กประสิทธิภ�พของก�รใช้
เชื้อเพลิงและคว�มปลอดภัย Uptime ได้กล�ยม�เป็นปัจจัย
สำ�คญัในก�รปฏบิตังิ�นของพวกเข�ไปแล้ว” ผู้ประกอบธรุกจิ
หล�ยร�ยกำ�ลงัเริม่ประเมนิร�ค�ซือ้แรกเริม่กบัประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับจ�กก�รประหยัดเชื้อเพลิงในระยะย�ว อย่�งไรก็ดี ก�ร
อ้�งร�ค�นำ้�มันท่ีถูกลงไม่ได้หม�ยคว�มว่�ผู้ประกอบก�ร
จะไม่ต้องเฝ้�ระวังประเด็นเรื่องก�รบริโภคเชื้อเพลิงเช่นกัน 
Dorski ให้เหตุผลในเรื่องน้ีว่� 5% ของเชื้อเพลิงที่ประหยัด
ไปได้น้ันจะส่งผลให้ต้นทุนลดลงอย่�งมีนัยะสำ�คัญ และ
เป็นตัวเลขที่ไม่ควรปล่อยละเลยอย่�งเสียเปล่�ด้วยก�รขับขี่
อย่�งไม่ระมัดระวัง ร�ค�นำ้�มันในปัจจุบันจะไม่คงที่แบบนี้
ตลอดไป และรถบรรทุกเป็นสิ่งที่ถูกใช้ในระยะเวล�น�นๆ 
นัน่แปลว่�ก�รมมีมุมองทีย่�วไกลและยัง่ยนืเกีย่วกบัประเดน็
นี้เป็นสิ่งจำ�เป็น
 
Scania Thailand ยังส�ม�รถช่วยผู้ประกอบก�รด้�นก�ร
วเิคร�ะห์ GPS Data ได้ “มนัเป็นเรือ่งทีด่ทีีป่ระเทศไทยได้นำ�
เอ�ระบบ GPS ม�ใช้กบัทกุย�นพ�หนะ” ด้วยแนวท�งน้ี Scania 
จึงส�ม�รถวิเคร�ะห์พฤติกรรมคนขับและผู้ดูควบคุมดูแล
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และต�มคว�มเป็นจริง ในปัจจุบัน 
Scania นำ�ระบบ Third Party ม�ใช้ในขณะท่ีรอบรษัิทระบบ 
Scania FMS ของตัวเองที่อยู่ในหว่�งก�รพัฒน�โดยมีแผน
จะเปิดตวัภ�ยในปี 2016 ก�รผลกัดนัเชือ้เพลงิท�งเลอืก เช่น 
ขยะชมุชนอนัเป็นสิง่ที ่Scania บกุเบกิม�โดยตลอดนัน้ ยงัไม่
จดัว่�เป็นสิง่ทีร่ฐับ�ลให้คว�มสำ�คัญเป็นลำ�ดับแรกๆ Dorski 
กล่�วว่� “ประเทศไทยในฐ�นะของผู้ผลิตอ้อยร�ยใหญ่จะ
ได้รับประโยชน์จ�กรถบัสและรถบรรทุกที่ใช้เชื้อเพลิงเอท�
นอลอย่�งม�ก เทียบกับย�นพ�หนะไฟฟ้�แล้ว เครื่องยนต์
ขับเคลื่อนด้วยเอท�นอลเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับก�รพิสูจน์
ม�กกว่�ด้วยซำ้�ไป”
 
ในปนีี ้Scania Thailand มอีกีหน่ึงเรือ่งให้ต้องฉลองกนั พวก
เข�ได้เข้�ม�ดำ�เนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นเวล�ครบ 30 ปี
แล้ว และบริษัทก็กำ�ลังอยู่ในช่วงเวล�แห่งก�รเฉลิมฉลอง 
125 ปีของธุรกิจท่ีเติบโตงอกเงยอย่�งงดง�ม เหล่�ตัวแทน
และผู้ทำ�ง�นในประเทศไทยก็รอสนุกกับง�นใหญ่ปล�ยปีกันได้
เพร�ะ Scania กำ�ลังเตรียมตัวเพื่อฉลองโอก�สแสนพิเศษนี้
กันอย่�งขะมักเขม้นเลยทีเดียว

ในปีนี้ Scania Thailand มีอีกหนึ่ง
เรื่องให้ต้องฉลองกัน พวกเขาได้เข้า
มาดำาเนนิธรุกจิในประเทศไทยเปน็เวลา
ครบ 30 ปแีลว้ และบรษิทักก็ำาลงัอยูใ่น
ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง 125 ปีของ
ธุรกิจที่เติบโตงอกเงยอย่างงดงาม 
เหลา่ตวัแทนและผูท้ำางานในประเทศไทย
ก็รอสนุกกับงานใหญ่ปลายปีกันได้
เพราะ Scania กำาลังเตรียมตัวเพื่อ
ฉลองโอกาสแสนพิเศษนี้กันอย่าง
ขะมักเขม้นเลยทีเดียว
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รถบรรทุกสมรรถนะกล�ง รถบรรทุกหนัก รถบัสหล�กหล�ยประเภท 
รถเครนและนวัตกรรม “ZF Innovation Truck” เรียงหน้�แสดงตัวอย่�ง
พรอ้มเพรยีงทีส่น�มทดสอบของ ZF ใกล้ๆ  เมอืง Aachen ประเทศเยอรมนี 
รวมไปถึงอีกหนึ่งผู้ร่วมโชว์อย่�ง Iveco Stralis ที่ม�พร้อมกับ “TraXon” 
Gearbox ที่เพิ่งเปิดตัวไปในม�ดริดเมื่อไม่น�นม�นี้ ห�กไม่นับเหล่�
รถเครน ย�นพ�หนะทุกตัวที่นี่เปิดให้ลองทดสอบขับทั้งหมดเพื่อเป็นก�ร
แสดงให้เห็นว่�ผลิตภัณฑ์ของ ZF ได้พัฒน�คว�มส�ม�รถทั้งด้�นคว�ม
ปลอดภัยสะดวกสบ�ย และประหยัดพลังง�นไปได้ขน�ดไหนแล้ว หนึ่ง
ในประเด็นที่เป็นที่พูดถึงอย่�งม�กที่ง�นคือระบบก�รขับเคลื่อนอัตโนมัติ 
ซึ่งก็มีให้เห็นม�กม�ยเสียด้วย

ZF พัฒน�ในระดับส�กลผ่�นก�รเรียนรู้และแยกแยะเมกะเทรนด์ 
(Megatrend) ต่�งๆ รวมไปถึงก�รตอบสนองต่อคว�มต้องก�รที่เกิดจ�ก
เทรนด์เหล่�น้ันไม่ว่�จะเป็นเรื่องของประสิทธิภ�พคว�มปลอดภัยหรือ 
ก�รขับขี่อัตโนมัติ โดยอย่�งหลังสุดน้ันแม้จะยังมีคว�มกำ�กวมไม่ชัดเจน
แต่ฝ่�ยบริห�รของ ZF เชื่อว่�เทคโนโลยีนี้จะเกิดขึ้นในที่สุด

Trucks Start to See Think & Act 
ท่ีสถ�นีก�รส�ธิตและจัดแสดงต่�งๆ เกิดข้ึน ZF แสดงให้เร�เห็นถึงแง่มุมอัน
หล�กหล�ยของนวัตกรรมของพวกเข� ไม่ว�่จะเป็นก�รส�ธติวธิีก�รหลบ
เลี่ยงที่รถบรรทุกวิ่งม�ต�มท�งบนสน�มทดสอบที่มีรถยนต์จอดขว�งอยู่ 
เร�ได้เห็นรถบรรทุกเบรกและหลบเลี่ยงก�รประทะชนด้�นข้�งได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ

ระบบบงัคบัเลีย้ว (Steering System) ตคีว�มก�รดงึแบบฉบัพลนัของพวง
ม�ลยั (ตอบสนองกบัคำ�สัง่เตอืนผูข้บัขี)่ ท่ีระดบั 1 อนัเป็นเเหมือนคำ�สัง่ให้ 
EMA เริม่ทำ�ง�น ระหว่�งก�รควบคมุทีท่ำ�ง�นแบบอตัโนมตั ิตวัซอฟท์แวร์
จะคำ�นวณเส้นท�งหลบเลีย่งให้อย่�งทนัท่วงทแีละสอดคล้อง โดยขัน้ตอน
ก�รแก้ปัญห� (Algorithm) ของซอฟท์แวร์จะคอยติดต�มและเปรียบ
เทียบแนววิถีก�รเลี้ยวจริงๆ ที่ได้ผ่�นก�รคำ�นวณม�แล้ว ก�รทำ�ง�นของ
ระบบก�รป้องกนัรถพลกิควำ�่ทีถ่กูบรูณ�ก�รเข้�กบั EMA กไ็ด้รบัก�รปรบั
เปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อสถ�นก�รณ์ก�รขับขี่ท่ีผิดธรรมด� ก�รใช้ง�นนี้
ถูกบูรณ�ก�รเข้�กับระบบ ECS และ Sensor ตรวจจับก�รเร่งเครื่องจ�ก
ด้�นข้�งด้วยระบบเครือข่�ย และยังเป็นคุณสมบัติก�รใช้ง�นหนึ่งใน ZF 
Innovation Truck 2016 อกีด้วย  ยิง่ไปกว่�นัน้ ผูข้บัขีส่�ม�รถยกเลกิก�ร
ทำ�ง�นของ EMA เมื่อใดก็ได้ระหว่�งที่ก�รหลบหลีกอัตโนมัติทำ�ง�นแค่
เพียงเข้�ทำ�ก�รควบคุมพวงม�ลัย เบรก และคันเร่งด้วยตนเอง

Sensors are Key
กุญแจสำ�คัญสู่คำ�ตอบของปัญห�น้ีคือก�รผสมผส�น Sensor ต่�งๆ
เข้�ด้วยกัน นับตั้งแต่ Sensor กล้องท่ีติดตั้งอยู่ท่ีกระจกหน้�ที่จะช่วย
มอนิเตอรส์ญัญ�ณและสญัลกัษณต์�่งๆ บนถนน (S-Cam) และ Sensor 
เรด�ร์ (AC1000) ท่ีช่วยวัดระยะ หลังจ�กน้ันทุกคนได้รับคำ�เชิญให้ร่วม
นั่งไปบนรถบรรทุกและสัมผัสประสบก�รณ์ก�รขับขี่จ�กมุมมองภ�ยใน
รถด้วยตนเอง

น่ีเองเปน็จุดท่ีคำ�ถ�มสำ�คญัถกูถ�มขึน้ และ ZF เองกอ็ธิบ�ยว�่ระบบก�ร
ขับขี่อัตโนมัตินั้นยังคงต้องได้รับก�รพัฒน�ปรับปรุงในเรื่องของ Algo-

rithm ต่�งๆ ยกตัวอย่�งเช่น ก�รขับบนท�งหลวงนับเป็นสภ�พแวดล้อม
ท�งก�รขับขี่ที่ไม่ซับซ้อนอะไรม�กนัก เนื่องจ�กไม่มีท�งแยก คนเดินเท้� 
มุมเลี้ยวซ้�ยหรือชว� อย่�งไรก็ดี มีเหตุก�รณ์ย่อยต่�งๆม�กม�ยเมื่อ
สภ�พแวดล้อมเป็นก�รขับขี่ในเมือง นับตั้งแต่พฤติกรรมที่ค�ดเด�ไม่ได้
ของคนเดินเท้�ที่ต้องนำ�ม�เป็นปัจจัยหนึ่งของก�รทำ�ง�น ระบบ ZF เอง 
กำ�ลงัรวบรวมคว�มคิดเห็นและแงมุ่มต่�งๆ เพ่ือนำ�ม�ใชเ้ปน็สว่นหน่ึงของ
โปรแกรมต่�งๆ ของระบบ

Self-Drive Sessions
สเตชั่นต่อม�เชิญให้ผู้เข้�ชมง�นลองขับย�นพ�หนะหล�กหล�ยชนิด
ด้วยตัวเอง ZF ส�ธิตให้เร�เห็นว่� Gearbox สร้�งคว�มแตกต่�งให้ได้
อย่�งไรเมื่อเป็นเรื่องของคว�มสะดวกสบ�ยในก�รขับข่ี รวมไปถึงคว�ม
ส�ม�รถในก�รลดปริม�ณก�รใช้พลังง�นด้วยก�รใช้ระบบ Start-Stop 
กับย�นพ�หนะเชิงพ�ณิิชย์

หนึ่งในไฮไลท์ที่ไม่ควรพล�ดที่จะขับน่�จะเป็น Kamaz ไม่เพียงเพร�ะนี่
เปน็หนึง่ในโอก�สทีห่�ไดย้�กยิง่ทีเ่ร�จะไดล้องขบัรถจ�กแบรนด ์Kamaz  
ห�กแต่มันยังเป็นเพร�ะคว�มแตกต่�งของระบบขับเคลื่อนและส่งกำ�ลัง 
(Drivetrain) ที่นุ่มดั่งไหม และระบบบังคับเลี้ยวเดิมที่ต้องใช้แรงในก�ร
บังคับอย่�งม�ก เรียกได้ว่�ก�รบังคับรถบรรทุก (ไม่มีของบรรทุก) ให้ไป
ในทศิท�งทีต่อ้งก�รได้นัน้ ผูข้บัขีจ่ะตอ้งไปเพิม่กล�้มเนือ้แขนใหแ้ขง็แกรง่
เสียก่อน

สเตชั่นท้�ยสุดสำ�หรับคนที่เข้�ร่วมง�นเปิดตัว Stralis แต่ไม่มีใบอนุญ�ต
ขบัขีท่ีใ่ชก้�รได ้หรอื Tacho-Disk พวกเข�ส�ม�รถลองขบั Iveco ไดอ้ย�่ง
ไมม่ปีญัห� บนสน�มทดสอบ Gearbox แสดงสมรรถนะไดอ้ย�่งทีส่ญัญ�
ไว้ในง�นเปิดตัว คว�มรู้สึกของก�รเร่งเครื่องในขณะที่เกียร์เปลี่ยนอย่�ง
เฉียบคมและนุ่นนวลนับว่�เป็นข้อได้เปรียบชั้นดีของตัวผลิตภัณฑ์

Reverse Thinking
ก�รกลับรถท่ีมีรถพ่วงท้�ยติดอยู่น้ัน เป็นทักษะชั้นยอดของเหล่�สิงห์
รถบรรทุก พื้นที่ถ่�ยโอนสินค้�ในโกดังมักจะมีกันชนย�งที่จะช่วยกันส่วน
พ่วงท้�ยไม่ให้กระแทก แรงกระตุกเล็กน้อยช่วยบอกคนขับว่�เข�เข้�ใกล้
ระยะแล้วและส่วนท้�ยของรถพ่วงได้ถอยประชิดกับกำ�แพงแล้ว

ที่นี่ ZF หยิบยื่นท�งออกที่จะไม่เพียงแต่ช่วยนำ�เสนอท�งแก้ให้กับปัญห�
กันชนย�งหมดสภ�พเท่�นั้น แต่ยังทำ�ให้ก�รทำ�ง�นของผู้ขับขี่เป็นไปได้
ง่�ยขึ้น นอกเหนือไปจ�กก�รหลีกเลี่ยงสถ�นก�รณ์อันตร�ยที่เกิดขึ้นจ�ก
ก�รถอยรถ

เม่ือก้�วออกม�จ�กห้องขับข่ี ผู้ขับส�ม�รถใช้อุปกรณ์แท็บเล็ดในก�ร
ขับเคลื่อนรถบรรทุกผ่�นระบบรีโมทคอนโทรล น่ีช่วยให้ผู้ขับข่ีส�ม�รถ
ตรวจสอบสิ่งกีดขว�งที่เข�อ�จมองไม่เห็นจ�กภ�ยในห้องโดยส�ร เมื่อ
รถขยบัเข�้ไปใกลท้�่สง่ของ ตวัรถจะส�ม�รถมองเหน็ คดิ และตอบสนอง
ผ่�นก�รวัดระยะระหว่�งกำ�แพงและตัวรถพ่วง เมื่อส่วนพ่วงเข้�ไปใกล้
กำ�แพงม�กพอแล้ว ตัวรถบรรทุกและส่วนพ่วงจะเบรกอัตโนมัติ เพ่ือหลีกเล่ียง
ก�รปะทะชนระหว�่งย�นพ�หนะและพืน้ทีข่นถ�่ยสนิค�้ ทัง้หมดนีเ้กดิขึน้
ระหว่�งที่ผู้ขับเดินควบคุมตรวจตร�กระบวนก�รทั้งหมดอยู่ภ�ยนอกรถ

เรื่องราวที่อาจฟังดูเหมือน
นิยายทางวิทยาศาสตร์จาก
จินตนาการได้กลายมาเป็น
ความจริงแล้วในที่สุด เมื่อ 
ZF บริษัทสัญชาติเยอรมัน
หยิบยื่นมุมมองใหม่ต่อสรรพ
ส่ิงในอนาคตอันใกล้ ในวัน
พบปะส่ือมวลชน Global 
Press Day ของพวกเขา
ที่เพ่ิงจัดขึ้นเมื่อไม่นานมาน้ี 
Stefan Pertz พักมือจาก
พวงมาลัยเพ่ือรายงานเรื่อง
ราวน่าสนใจที่เกิดขึ้นที่งาน
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จ�กแรกเริ่มในช่วงขั้นตอนก�รพัฒน� ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบต่�งๆ 
เช่น Gearbox และระบบแกน ได้รับก�รออกแบบให้มี Option สอบเทียบ 
(Calibration) และก�รปรับแปลงม�กม�ย นี่หม�ยถึงว่�ชิ้นส่วนต่�งๆ 
ส�ม�รถถูกปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รเฉพ�ะของแต่ละตล�ด
โดยไม่ต้องไปเข้�ไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งพื้นฐ�นของชิ้นส่วนแต่อย่�งใด 
ซึ่งมันยังหม�ยถึงคว�มยืดหยุ่นระดับสูงสำ�หรับ OEM อีกด้วย

Adopting to Needs
เมื่อชิ้นส่วนต่�งๆ ถูกพัฒน�ขึ้นนั้น คว�มรุนแรงของสภ�พอ�ก�ศและก�ร
ใช้ง�นยังเป็นสิ่งท่ีต้องนำ�ม�พิจ�รณ� ยกตัวอย่�งเช่น ในพ้ืนท่ีกึ่งเขตร้อน 
คว�มชื้นเป็นปัจจัยที่ต้องได้รับก�รคำ�นึงถึงเป็นพิเศษ เมื่อเป็นเรื่องของก�ร
ปรบัปรงุประสทิธภิ�พ คว�มระมดัระวงัของ ZF คือก�รไมม่คีว�มมัน่ใจเกนิไป 
และคว�มจรงิทีว่�่มนัยงัมพ้ืีนทีส่ำ�หรบัก�รพัฒน�เสมอ เพร�ะทกุอย�่งอยูภ่�ย
ใต้ก�รควบคุมของกฎก�รลดน้อยถอยลงในก�รผลิต (Law of Diminishing 
Returns) ถึงจุดหนึ่งมันอ�จจะไม่คุ้มค่�คว�มพย�ย�มอีกต่อไป เพร�ะมีก�ร
เพิ่มเติมคว�มซับซ้อนที่ม�กเกินไป รวมไปถึงต้นทุนที่ม�กขึ้นที่จะต้องใช้เพื่อ
ทำ�ให้ก�รพัฒน�เกิดขึ้น อย่�งไรก็ดี ZF ยังคงมุ่งมั่นกับแนวท�งของ Kaizen 
ที่ว่�ด้วยก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

Peter Lake มีคว�มเห็นเรื่องนี้เพิ่มเติมเนื่องจ�กเข�เป็นผู้รับผิดชอบ ZF 
Corporate Market, ZF TRW Sales และ Business Development ใน
ภูมิภ�คเอเชียแปซิฟก “เร�ทำ�ง�นส่วนใหญ่กับยุโรป อเมริก� เก�หลี ญี่ปุ่น
และ OEM รถบรรทกุบ�งเจ�้จ�กจนี อย�่งไรกด็ ีมนักข็ึน้อยูก่บัพวกเข�ว�่จะ
รับข้อเสนอที่เร�หยิบยื่นไปหรือไม่ เพร�ะก�รนำ�นวัตกรรมไปใช้ก็มีผู้ผลิตนี่
แหละที่เป็นแรงผลักดันสำ�คัญ”

Hybrid or Electric
ก�รนำ�ม�ใช้ขึ้นอยู่กับ OEM แต่ละที่เนื่องจ�กพวกเข�รู้จักตล�ดดีที่สุด 
อย่�งไรก็ดี Lake มองเห็นว่�ญี่ปุ่นนั้นมีคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีสูง 
พร้อมกับจุดมุ่งหม�ยที่จะใช้ง�น โอลิมปิก 2020 เป็นแรงผลักดันในก�รใช้
ระบบขับขี่อัตโนมัติกับพ�หนะขนส่งส�ธ�รณะ

ก�รปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีใหม่ๆ บ�งอย่�งยังถูกจำ�กัดอยู่ด้วยสิ่งท่ีถูกใช้
อยู่ในปัจจุบัน ในขณะที่รถบัสในปัจจุบันอ�จจะใช้ไฟฟ้�ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก�ร
ใช้ง�นต่�งๆ ของรถบรรทุกวิ่งระยะไกลยังคงไม่ส�ม�รถพึ่งพ�ไฟฟ้�แต่เพียง
อย�่งเดยีวในก�รขบัเคลือ่นได้ อย�่งไรกด็ ีLake มองเหน็ย�นพ�หนะ Hybrid 
ในอุตส�หกรรมรถบรรทกุเปน็สิง่แรก ทศิท�งนัน้ชดัเจน และอน�คตทีร่อเร�อยู่
ก็คือรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้�และระบบขับขี่อัตโนมัติ

ZF Asia Pacific 
ZF Asia Pacific Pte Ltd. ถูกจัดตั้งขึ้นที่สิงคโปร์ในปี 1987 และได้ทำ�หน้�ที่
เป็นศูนย์กล�งก�รให้บริก�รของ ZF ในภูมิภ�คม�ม�กกว่� 25 ปี โดยมีก�ร
ปฏิบัติง�นใน 12 ประเทศคือ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น 
เก�หลี ม�เลเซีย ฟิลลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และ เวียดน�ม ออฟฟิศ
สิงคโปร์นั้นเป็นที่รู้จักกว้�งขว�งในเรื่องของประสิทธิภ�พในก�รดูแลลูกค้�
อันยอดเยี่ยมทั้งในด้�น OME ก�รข�ย อะไหล่ รวมไปถึงธุรกิจด้�นก�รให้
บรกิ�รเวริก์ชอ็ปทีค่รอบคลมุทัง้อตุส�หกรรมย�นยนตแ์ละเดนิเรอื มนัยงัเปน็

ผู้รับผิดชอบด้�นผลิตภัณฑ์หลังก�รทำ�ก�รตล�ดของ ZF และให้บริก�รหลัง
ก�รข�ยที่ครบครัน โดยมีเครือข่�ยก�รให้บริก�รของ ZF เป็นหน่วยซัพพอร์ท
สำ�คัญ รวมไปถึงเครือข่�ยตัวแทนจำ�หน่�ยที่กว้�งไกลครอบคลุมทั่วภูมิภ�ค

5 ขั้นตอนของการขับขี่แบบอัตโนมัติ
เพื่อแบ่งขั้นตอนต่�งๆ ของก�รทำ�ง�นระบบขับขี่อัตโนมัติอย่�งชัดเจนและ
เข้�ใจง่�ย ZF แยกก�รขับขี่ออกเป็น 5 หมวดหมู่

ASSISTANCE 
1) ไม่มีก�รทำ�ง�นของระบบขับขี่อัตโนมัติ (Non-Automated) : ผู้ขับขี่บังคับ
รถเองทั้งหมด - ผู้ขับขี่ทำ�ทุกอย่�งด้วยตัวเอง 
2) ระบบขับขี่อัตโนมัติทำ�ง�นเป็นบ�งส่วน (Partially Automated) : ผู้ขับขี่
ควบคุมดูแลก�รใช้ง�นระบบอัตโนมัติ
CHAUFFEUR
3) ระบบขับขี่อัตโนมัติทำ�ง�นขั้นสูง (Highly Automated) : ระบบทำ�หน้�ที่
ควบคุมดูแลข้อจำ�กัดก�รใช้ง�นต่�งๆ และส่งต่อคว�มรับผิดชอบกลับไปยัง
ผู้ขับขี่เมื่อถึงข้อจำ�กัด
PILOT
4) ระบบขบัขีอ่ตัโนมตัคิวบคุมก�รทำ�ง�นทัง้หมด (Fully Automated) : ระบบ
ส�ม�รถควบคมุก�รทำ�ง�นต�่งๆ เองทัง้หมดในแต่ละกรณีก�รใชง้�นทีม่คีว�ม
เฉพ�ะเจ�ะจงต่�งกันไป
5) ปร�ศจ�กผู้ ขับข่ี/ ก�รขับข่ีอัตโนมัติ (Driverless/Autonomous) 
: ระบบส�ม�รถควบคุมก�รทำ�ง�นต่�งๆ เองทั้งหมดไม่ว่�จะเป็นใน
สถ�ณก�รณ์แบบใด โดยไม่ต้องมีผู้ขับขี่เลย

Hands off the Wheel
ก�รส�ธิตร�ยก�รต่อไปไม่น่�จะเหม�ะกับคนที่หัวใจไม่แข็งแรง เนื่องจ�ก ZF 
จัดเอ�ย�นพ�หนะไฟฟ้�ขน�ดจ๋ิวม�ว�งไว้ด้�นหน้�ของรถบรรทุกนวัตกรรม
สุดลำ้�ของพวกเข�ที่มีขน�ดใหญ่โตมหึม� เร�เห็นรถยนต์กำ�ลังล�กรถบรรทุก
ที่พ่วงที่ติดอยู่ด้�นท้�ย มันกำ�ลังเลี้ยวจ�กวงเวียนเพื่อเข้�สู่ท�งตรง คนขับรถ
บรรทกุปล่อยมอืจ�กพวงม�ลยัและเท้�ออกจ�กเบรกและคนัเร่ง อนัทำ�ให้ตวัรถเข้�
สูร่ะบบขบัเคลือ่นด้วยตวัเอง เมือ่รถชะลอคว�มเรว็ลง มนัจะรกัษ�ระยะไว้ และ
ระหว่�งที่มันกำ�ลังจะเริ่มเพิ่มคว�มเร็ว รถบรรทุกก็ค่อยๆ เร่งเครื่องขึ้น

สิ่งที่คุณเรียนในโรงเรียนสอนขับรถก็คือ มือของคุณจะต้องว�งอยู่ในตำ�แหน่ง 
11.05 น�ฬิก�เสมอถ้�เป็นไปได้ น่ันจึงไม่แปลกว่�สิง่ท่ีปร�กฏให้เหน็ตรงหน้�
ทำ�ให้ใครหล�ยคนขนลกุไม่น้อย ตวัรถหยดุและเพิม่คว�มเรว็อกีครัง้เมือ่รถยนต์
เริ่มเร่งเครื่อง ไม่เพียงแต่รถบรรทุกจะเพิ่มคว�มเร็วต�มรถยนต์เท่�นั้น แต่มัน
ยงัขบัเคลือ่นไปต�มคว�มโค้งของถนนได้อกีด้วย ในขณะเดยีวกนั Gearbox ที่
ได้รบัก�รพฒัน�ม�อย่�งดยีงัช่วยทำ�ให้ก�รเร่งเครือ่งมวลรถบรรทกุท่ีมีนำ�้หนัก
กว่� 40 ตัน ดูเหมือนก�รบังคับรถของเล่นไปเลยทีเดียว

New Orientation 
จ�กชือ่เดมิ “Zahnradfabrik Friedrichshafen” (ผูผ้ลติเกยีร ์Friedrichshafen) 
ZF ได้เติบโตและพัฒน�จนกล�ยม�เป็นม�กกว่�บริษัทที่สร้�งเกียร์ไฮเทค ที่
ก�รออกแบบอ้�งอิงอยู่กับก�รคำ�นวณท�งคณิตศ�สตร์ขั้นสูง ซึ่งชื่อนี้ปร�กฏ
ให้เห็นเด่นชัดในโลโก้ที่เร�รู้จักกันดีในวันนี้ภ�ยใต้ชื่อ ZF ในขณะที่ตัวแบรนด์
มีตัวอักษรน้อยลง แต่หน่วยท�งธุรกิจและผลิตภัณฑ์กลับงอกเงยเติบโต
อย่�งต่อเน่ือง สิ่งท่ีนำ�ม�จัดแสดงในง�นต้อนรับสื่อมวลชนคือ Gearbox 
หล�กหล�ยรุ่นรวมไปถึงระบบเบรก ช่วงล่�ง บังคับเลี้ยว ขับเคลื่อน และส่ง
กำ�ลัง

หลังจ�กได้คุยกับตัวแทนจ�กผ่�ยบริห�ร พวกเข�อธิบ�ยว่�มีเหตุผลดีๆ
ม�กม�ยหล�ยขอ้ตอ่คว�มหล�กหล�ยทีว่�่ อย�่งแรก ZF มองตวัเองเปน็บรษัิท
ที่ถูกขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมม�ตลอด อย่�งที่สองคือ ในย�นพ�หนะหล�ยๆ 
แบบ ไม่เพยีงแตย่�นพ�หนะเชิงพ�ณชิยเ์ท่�น้ัน องคป์ระกอบต�่งๆ จำ�เปน็จะ
ต้องทำ�ง�นด้วยกันอย่�งสอดคล้อง รวมไปถึงก�รมีนวัตกรรมเบรกขับเคลื่อน 
ส่งกำ�ลัง และช่วงล่�ง หยิบยื่นให้ลูกค้�อย่�งครบวงจร “เร�เติบโตผ่�น
วิวัฒน�ก�รของเร�เอง วันนี้ชื่อ ZF ยืนหยัดด้วยคุณภ�พระดับสูง ทุกสิ่งที่เร�
ทำ�และลูกค้�ของเร�จ�กทั่วทุกมุมโลกตระหนักในข้อนี้ดี” Peter Lake หนึ่ง
ในคณะกรรมก�รบริห�รของ ZF กล่�ว

Asian Perspective ZF เป็นที่รู้จักในหล�กหล�ยประเทศทั่วภูมิภ�คเอเชีย
แปซิฟิก นับตั้งแต่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ม�เลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย เวียดน�ม

แล้วถ้�ห�กว่�มีใครอย�กจะปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้เหม�ะสมกับคว�ม
ต้องก�รและก�รใช้ง�นที่ต่�งกนัไปในแต่ละพื้นที่ล่ะ? ถึงที่สุดแล้วภูมิประเทศ 
ภ�รกจิก�รทำ�ง�น ภมูอิ�ก�ศ และก�รใชร้ถบรรทกุนัน้แตกต�่งกนัไป ZF ตอบ
ประเด็นปัญห�นี้ด้วยก�รทำ�ง�นร่วมกับ OEM ของรถบรรทุกในแต่ละพื้นที่
โดยคำ�นึงถึงสภ�พแวดล้อมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำ�คัญ

Report
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ตามไปดู 
ACTROS (แอคทรอส) 
จอมพลังจากเบนซ์
วิ่งใช้งานบน 
Asian Highway 3 
ห้วยทราย-บ่อเต็น
ประเทศลาว

เราติดอยู่ท่ีด่านฝ่ังไทยต้ังแต่เช้า ยกนาฬิกาข้อมือ
ดูตอนนี้จะบ่ายสองแล้ว เอกสารผ่านแดนของ
สินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ที่จะข้ามเข้าสู่ฝั่งลาว
ยงัไมเ่รยีบรอ้ย “อกีไม่นานแลว้ครับ” ผูท้ีท่ำาหนา้ที่
ประสานงานบอกกับคนขับรถหัวลาก

Feature
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ด่�นที่ว่�นี้คือด่�นส�กลเข้�ออกระหว่�งประเทศไทยและล�วที่อำ�เภอเชียงของ
จงัหวดัเชยีงร�ย ตรงกบัด�่นส�กลหว้ยทร�ย แขวงบอ่แกว้ของประเทศล�ว เปน็
ทีต่ัง้ของสะพ�นมติรภ�พแหง่ทีส่ี ่ทีเ่ชือ่มโยงไทย-ล�วเข�้ห�กนั สะพ�นแหง่ทีส่ี่
นี้นับว่�เป็นจุดเชื่อมโยงสำ�คัญ เพร�ะเป็นเส้นท�งหม�ยเลขส�มของล�ว หรือ
เรยีกอย�่งเปน็ท�งก�รกค็อื Asian Highway 3 เสน้ท�งเศรษฐกจิทีเ่ชือ่มโยงก�ร
เดนิท�งกรงุเทพฯ-คนุหมงิ ดว้ยถนน (จนี-ล�ว-ไทย) เปน็ประตสูำ�คญัทีท่ำ�ใหจ้นี
ตอนใต้ส�ม�รถเชื่อมโยงลงม�ห�ล�ว ไทย และต่อเนื่องไปจนถึงม�เลเซียและ
สิงคโปร์ได้

ภ�รกิจของเร�ในครั้งนี้คือก�รติดต�มสังเกตก�รณ์ก�รนำ�เอ�สุดยอด
รถหัวล�กจ�กเยอรมันม�ทดลองใช้ง�นจริง Actros จ�กเบนซ์ เร�ม�กับ เอเซีย 
ทรัค ตัวแทนจำ�หน่�ยรถบรรทุกเมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่ได้รับก�รแต่งตั้งอย่�งเป็น
ท�งก�รจ�กเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) Actros สีข�วสะอ�ดต�จอด
อ�บแดดสว�่งของฤดฝูนอยูบ่นล�นปนู โดดเดน่สะดดุส�ยต� มองดสูงบเสงีย่ม 
แต่จริงๆ แล้วมันซุกซ่อนพละกำ�ลังอันมห�ศ�ลไว้ด้วยเครื่องยนต์ 440 แรงม้� 

เส้นท�ง Asian Highway 3 ห้วยทร�ย-บ่อเต็น แม้จะมีโค้งที่ไม่ถึงกับอันตร�ย
ม�ก แต่ก็มีท�งชันย�วๆ อยู่เกือบตลอดเส้นท�ง “ถ้�ฝนไม่ตกมันก็ไม่เท่�ไหร่
หรอกครับ แต่ถ้�ฝนตกลงม�เส้นนี้อันตร�ยม�ก” คนขับรถบรรทุกร�ยหนึ่งที่วิ่ง
ขนส่งบนเส้นท�งส�ยนี้เป็นประจำ�บอกกับเร� 

หลังจ�กรอม�หล�ยชั่วโมง ในที่สุดก�รดำ�เนินก�รที่ฝั่งไทยก็เรียบร้อย Actros 
ค่อยๆ วิ่งข้�มสะพ�นมิตรภ�พ ข้�มเส้นที่แบ่งแยกประเทศไทยและล�วออก

จ�กกนั รถทีว่ิง่อยูใ่นฝ่ังขว�จ�กประเทศไทยสลบัไปวิง่ทีฝ่ั่ง
ซ้�ย เร�นัง่อยูใ่นรถด้วยในขณะทีว่ิง่ข้�มสะพ�น มนัออกตวั
ได้นิ่มนวล พุ่งไปข้�งหน้�ร�วกับว่�ไม่ได้ล�กนำ้�หนักเกือบ
ห้�สิบตันม�ด้วย 

Actros ออกจ�กกรุงเทพฯ ล�กตู้เปล่�ไปรับข้�วส�รท่ี
อำ�เภอป่�แดด จังหวัดเชียงร�ย ก่อนจะวิ่งม�จอดคอยท่ี
ด่�นช�ยแดนตั้งแต่เย็นยำ่�ก่อนที่เร�จะม�ถึงหนึ่งวัน ระยะ
ท�งจ�กห้วยทร�ยไป-บ่อเต็นท่ีช�ยแดนล�ว-จีน มีระยะ
เพียงแค่สองร้อยกว่�กิโลเมตรเท่�น้ัน แต่สำ�หรับบรรด�
รถบรรทุกท่ีต้องวิ่งล�กนำ้�หนักขึ้นเข�หล�ยสิบตันต้องใช้
เวล�ไม่น้อยเลยทีเดียว

เวล�โดยประม�ณทีเ่ร�เริม่ต้นออกเดนิท�ง หลงัจ�กจดัก�ร
เอกส�รท่ีด่�นตรวจคนเข้�เมืองฝั่งล�วเสร็จสิ้นเรียบร้อย
คือประม�ณบ่�ยส�ม ว�งแผนไว้ว่�จะไม่วิ่งจนถึงที่หม�ย
ปล�ยท�งในคืนนี้เลยเพร�ะคงจะดึกเกินไป เร�เลือกเมือง
หลวงนำ้�ท�เป็นจุดพักค้�งคืน หลังจ�กตกลงกันเรียบร้อย 
Actros ก็ล้อหมุนเพื่อจะทดสอบขีดคว�มส�ม�รถ 

เอเซีย ทรัค เลือกลูกค้�ร�ยหน่ึงของบริษัทท่ีมีภ�รกิจวิ่ง
ขนส่งสินค้�ในเส้นท�งน้ีเป็นประจำ�อยู่แล้ว ให้ได้ทดลอง
ใช้หัวล�กของเบนซ์ในง�นขนส่งสินค้�จริง บนเส้นท�งจริง 

Actros สามารถไต่ขึ้นเนินชันได้อย่าง
สบายๆ เนินเดียวกันเมื่อเทียบกับรถ
ค่ายตะวนัตกด้วยกนั เครือ่งยนต์สสูกีนั 
นำ้าหนักบรรทุกเท่ากัน เราสามารถเห็น
ถึงความแตกต่างได้

บนเส้นทางสายนี้ มิเพียงต้องระวัง
ทางโค้ง บรรดารถบรรทุกจากจีน
ยังต้องคอยระวังคนท้องถิ่น และ
บรรดาสัตว์เลี้ยงทั้งหลายที่ชอบขึ้นมา
อยู่บนถนน

Feature
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ขอขอบคุณ
บ.เอเชีย ทรัค 

บ.เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย)

เส้นท�งก็อ�จถูกลงโทษได้ มีรถหัวล�กจ�กประเทศไทยตกลงไปในเหว
ข้�งท�งม�หล�ยคันแล้ว

ช่วงหนึ่งของก�รเดินท�งเร�ได้ลองนั่งไปกับ Actros ที่สัมผัสได้ชัดเจนคือ
พละกำ�ลงัอนัเหลอืเฟือในก�รขึน้เนนิ แต่คนขบับอกว่�ระบบกนัสะเทอืนส่วน
หวัเก๋งทีเ่ป็นถงุลมดเูหมอืนจะนิม่นวลเกนิไป (ในอน�คตเอเชยี ทรคั จะนำ�รุน่ 
2644 ซึง่ระบบกนัสะเทอืนทีห่วัเก๋งเป็นแหนบม�ทำ�ตล�ดด้วย) หลงัจ�กนัน้
เร�แยกลงม�ด ูActros วิง่ขึน้เนนิ ลดัเล�ะไปต�มถนนทีค่ดโค้ง จับเวล�ดูใน
ช่วงที่ขึ้นเนินเปรียบเทียบกับรถหัวล�กจ�กยุโรปที่แบกนำ้�หนักใกล้เคยีงกนั 
เครื่องยนต์ใกล้เคียงกัน Actros ทำ�คว�มเร็วได้ดีกว่� ก�รขึ้นเนินทำ�ได้
ร�บเรยีบกว่� แน่นอนว่�สิง่ทีอ่�จจะถกูถ�มจ�กผูท้ีจ่ะตดัสนิใจซือ้ไปใช้ง�น
คือ อัตร�สิ้นเปลืองนำ้�มัน เร�ไม่กล้�ที่จะระบุลงไปเพร�ะในก�รใช้ง�นครั้ง
นี้ผู้ขับขี่ขับไปต�มคว�มรู้สึกของตนเอง ไม่ได้สนใจว่�รถจะประหยัดหรือ
ไม่ประหยัด เพร�ะอัตร�ก�รส้ินเปลืองพลังง�นนั้นที่สำ�คัญคือลักษณะก�ร
ขับของผู้ขับขี่ รวมถึงก�รมีคว�มเข้�ใจลักษณะของรถอย่�งถ่องแท้ น่ัน
หม�ยคว�มว่�คนขับควรจะผ่�นก�รอบรมก�รใช้ง�นม�ก่อน

ประม�ณเกอืบส�มทุม่เร�จงึม�ถงึเมอืงหลวงนำ�้ท� ระยะท�งเกอืบสองร้อย
กิโลเมตร ใช้เวล�ในก�รเดินท�งร่วมหกชั่วโมงสำ�หรับรถหัวล�กที่ท้�ยล�ก
บรรทกุนำ�้หนกัหล�ยสบิตนัม�ด้วย มหียดุจอดลงม�ยดืเส้นยดืส�ยหนึง่ครัง้
ช่วงก่อนพระอ�ทิตย์ตก เร�ตกลงกันว่�พรุ่งนี้ Actros จะออกแต่เช้�ตรู่เพื่อ
ไปรอขนถ่�ยสินค้�ที่ช�ยแดน ส่วนเร�จะต�มไปสมทบทีหลัง

เช้�วันถัดม�เมืองหลวงนำ้�ท�ฝนโปรยส�ยลงม�แต่เช้� แต่พอขับขึ้นเข�ไป
จนถึงบ่อเต็นตรงจุดขนถ่�ยสินค้�ไม่มีฝนโปรยปร�ยลงม� บริเวณล�นดิน
กว้�งเตม็ไปด้วยรถบรรทกุจ�กหล�กหล�ยบรษิทั ทัง้รถญีปุ่น่ รถจนี และรถ
ยโุรป แต่ครัง้นีเ้ป็นก�รม�เยอืนครัง้แรกของรถหวัล�กสญัช�ตเิยอรมนัอย่�ง
เมอร์เซเดส-เบนซ์ จงึเป็นธรรมด�ทีจ่ะต้องตกเป็นเป้�ส�ยต�และได้รบัคว�ม
สนใจจ�กบรรด�สิงห์รถบรรทุกทั้งหล�ยอยู่ไม่น้อย

ข้�วส�รถูกขนถ่�ยลงเพื่อเปลี่ยนสู่รถสัญช�ติจีนข้�มแดนไปยังบ่อห�นฝั่ง
จีน ส่วน Actros เปลี่ยนม�เป็นขนถ่�ยองุ่นที่รับม�จ�กฝั่งจีน จ�กนั้นมัน
จะเดินท�งย�วอีกครั้งจ�กบ่อเต็นไปห้วยทร�ย ข้�มสะพ�นมิตรภ�พกลับ
ไปยังเชียงของฝั่งประเทศไทย ก่อนขับย�วไปส่งองุ่นท่ีตล�ดไทยเป็นอัน
เสร็จสิ้นภ�รกิจ

เร�ไม่อยู่รอจนกระทั่ง Actros ถ่�ยสินค้�ลงและโหลดขึ้นใหม่เรียบร้อย แต่
จะมุ่งหน้�กลับก่อน แม้จะเป็นทริปสั้นๆ แต่อย่�งน้อยเร�ได้เห็นขีดคว�ม
ส�ม�รถ เห็นพละกำ�ลังอันเหลือเฟือ รูปร่�งหน้�ต�อันเป็นเอกลักษณ์ 
เชื่อว่�เมื่อทำ�ตล�ดในประเทศไทยอย่�งเต็มรูปแบบ สำ�หรับผู้ประกอบก�ร
ที่วิ่งระยะท�งไกล ขนส่งสินค้�หนัก ต้องก�รคว�มปลอดภัย บำ�รุงรักษ�ตำ่� 
เมอร์เซเดส-เบนซ์ Actros ส�ม�รถตอบโจทย์ได้เป็นอย่�งดี

สำ�หรับก�รเดินท�งในเที่ยวนี้ดูเหมือนว่�นี่จะเป็น Actros หัวล�กจ�กเมอร์
เซเดส-เบนซ ์คนัแรกทีว่ิง่ใชง้�นบนถนนส�ย Asian Highway หม�ยเลขส�ม

โดยปล่อยให้คนขับรถได้ขับไปต�มธรรมช�ติของเข�เอง เพื่อที่จะ
ได้สัมผัสถึงศักยภ�พของรถอย่�งแท้จริง โดยให้ข้อมูลเบ้ือต้นถึง
ระบบต่�งๆ ท่ีรถมี เช่น จำ�นวนเกียร์ กำ�ลังแรงม้�ของเครื่องยนต์ 
ระบบเบรก ระบบคว�มปลอดภัยต่�งๆ เจ้� Actros คันนี้มีระบบ
เบรกห�งด้วย ซึ่งช่วยเรื่องคว�มปลอดภัยบนเส้นท�งภูเข�ได้เป็น
อย่�งดี Actros เหม�ะกับก�รเดินท�งระยะท�งไกลๆ ภ�รกิจขนส่ง
สินค้�ที่มีนำ้�หนัก และก�รขนส่งที่มุ่งเน้นเรื่องคว�มปลอดภัย

ขึ้น ขึ้น และขึ้น
ออกจ�กด่�นม�ได้ไม่ไกล เส้นท�งหม�ยเลขส�มก็มีแต่ขยับขึ้น 
ยกตัวไต่ไปต�มระดับคว�มสูงของภูมิประเทศแขวงบ่อแก้วที่มี
แต่เทือกเข�สลับซับซ้อนและป่�ไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อเส้นท�ง
ส�ยนี้เปิดเป็นถนนส�ย Asian Highway ทำ�ให้มีรถบรรทุกทั้งจ�ก
ไทยและจนีวิง่ใชถ้นนขนถ�่ยสนิค�้กนัอย�่งคกึคกั คนขบัรถบรรทกุ
บนถนนเส้นนี้ที่เร�พบระหว่�งท�งบอกว่� “ระหว่�งคนขับรถไทย
ด้วยกันเข้�ใจกัน ขับรถด้วยภ�ษ�เดียวกัน รู้กฎเกณฑ์เวล�จะสวน
กันต�มท�งโค้งบนภูเข� แต่คนขับรถจีนนี่ขับด้วยวิธีอีกแบบหนึ่ง 
ขบัเร็วม�กนัแบบตดิๆ กนั บนท�งโคง้นีเ่ข�ไมม่หียดุคอยไมม่ใีหท้�ง 
เป็นอันตร�ยอีกอย่�งหนึ่งสำ�หรับก�รใช้ถนนบนเส้นนี้” 

ถนนเส้นนี้มองด้วยส�ยต�อ�จดูไม่น่�กลัว โค้งก็ดูไม่ย�กเย็น แต่
อะไรที่มองไม่น่�กลัวห�กลดคว�มระมัดระวังตัวและประม�ทกับ

Feature
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ม่�นถูกเปิดออกเพื่อแนะนำ� Stralis ตัวใหม่พร้อมนวัตกรรมท�งวิศวกรรม
ล่�สุดของมันที่ม�ดริด ประเทศสเปน ไปเมื่อวันที่16 มิถุน�ยนปีนี้ คว�ม
ตื่นเต้นของเหล่�สื่อมวลชนจ�กทั่วยุโรปพลุ่งพล่�นอย่�งเห็นได้ชัด กุญแจ
สู่ก�รพัฒน�ของโฉมใหม่ท่ีว่�เป็นคว�มพย�ย�มที่จะสร้�งย�นพ�หนะที่
ได้รับก�รปรับปรุงในเรื่องของ TCO (Total Cost of Ownership : ต้นทุน
ก�รเปน็เจ�้ของ) เพือ่สร�้งรถบรรทกุตอบสนองก�รใชง้�นทีเ่จ�้ของตอ้งก�ร 
Iveco ผู้มุ่งมั่นจะบรรลุจุดหม�ยดังกล่�วได้รวบรวมข้อมูลจำ�นวนม�กเพื่อ
ช่วยห�วิธีในก�รลดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์และก�รใช้พลังง�น 
ผลที่ได้ก็คือ เครื่องมือชนิดใหม่ที่จะช่วยสร้�งรถบรรทุกถูกสร้�งขึ้นอย่�ง
พิถีพิถันเฉพ�ะเจ�ะจงเพื่อก�รใช้ง�นจริง

Approach to TCO
ในขณะที่มีหล�ยปัจจัยท่ีส่งผลต่อ TCO Iveco มุ่งคว�มสนใจไปที่ก�รใช้
พลังง�น เนื่องจ�กเชื้อเพลิง (และ Urea ในกรณีของ Euro 6) นั้นมีมูลค่�
เท่�กับ 43% ของต้นทุนท้ังหมด คว�มต้องก�รที่จะปรับปรุงประสิทธิภ�พ
ของก�รบรโิภคเชือ้เพลงิสง่ผลให ้Iveco ทำ�ก�รพฒัน�ปรบัปรงุหล�กหล�ย
แง่มุมของย�นพ�หนะเชิงพ�ณิชย์ แรงเสียดท�น ก�รเผ�ไหม้ ค่�คว�มดัน
สูงสุดในกระบอกสูบ คว�มร้อน และคว�มต้�นท�นไปจนถึงก�รหมุนของ
ย�งล้อ เพื่อให้ทุกอย่�งที่กล่�วม�เป็นไปได้จริง ระบบ High Cruise ถูก
อัพเกรดเพื่อเชื่อมเข้�กับ GPS อันจะช่วยก�รควบคุมทิศท�งก�รขับและ
ก�รเปลีย่นเกยีรท์ีอ่ยูภ่�ยใตก้�รควบคมุได ้นัน่หม�ยคว�มว�่รถจะส�ม�รถ 
“มองไปข้�งหน้�” ปรับเกียร์และ Revs ล่วงหน้�เพื่อให้แน่ใจว่�ก�รขับขี่จะ
เกิดขึ้นโดยใช้เช้ือเพลิงอย่�งคุ้มค่�ที่สุด ยกตัวอย่�งเช่น ห�กมีเนินเข�อยู่
เบือ้งหน�้ Gearbox จะปรบัลงและคว�มเรว็เครือ่งยนตจ์ะเพิม่ขึน้เพือ่ใหร้ถ
ขึ้นเข�ได้อย่�งไม่สูญเสียก�รทรงตัว

ร่วมกับ ZF transmission ใหม่เอี่ยมที่ได้รับก�รพัฒน�ด้วยสมรรถนะ 
Torque (แรงบดิ) ทีส่งูสดุถงึ 2800 Nm/ มนัยงัม ีTorque ทีไ่ด้รบัก�รพฒัน�
ให้มี Weight Ratio อยู่ที่ 10.7 และเสียงที่เบ�ลงเหลือเพียง 6 เดซิเบล 
Gearbox ใหม่ยังส�ม�รถเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วกว่�เดิม 10 % ส่วนแรงบิด
สำ�หรบัเคร่ืองยนต์ Cursor 11 ที ่420HP ถกูเพิม่ขึน้เป็น 2000 Nm โดยเริม่ที่
คว�มเรว็ 900 และ 925 rmp ผ่�นคว�มพย�ย�มทีจ่ะสร้�ง Downspeeding 
(เครื่องยนต์ท่ีออกแบบม�ให้ภ�ระก�รทำ�ง�นตำ่� แต่ยังให้แรงบิดแรงม้�ที่
สูง) และอัตร�ส่วนของเพล�หลัง (Rear Axle Ratio) ซึ่งได้รับก�รออกแบบ
ใหม่เพื่อก�รขับขี่ระยะท�งไกลในยุโรปโดยเฉพ�ะ อันนำ�ไปสู่ก�รบริโภค
เชื้อเพลิงมีประสิทธิภ�พที่ดีกว่�เดิม

Iveco 
เปิดตัว Stralis 

โฉมใหม่
ไฉไลกว่าเดิม

New Truck

เพยีงสีป่นีบัตัง้แต ่Iveco Stralis เปดิตวั
ไปทางแบรนด์ก็เผยโฉมรุ่น Re-Design 
ที่มีความเปลี่ยนแปลงกว่า 50 % รวม
ไปถึงความสามารถในการประหยัด
พลังงานมากขึ้นและการใช้งานที่ฉลาด
ขึ้นกว่าเดิม 
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อย่�งดี มันให้คว�มรู้สึกหรูหร� รวมไปถึงก�รว�งส่วนเก็บของที่ทำ�ได้ดี
ไมแ่พก้นั ทีน่ัง่แบบ Air-Suspended สำ�หรบัคนนัง่ข�้งคนขบัสร�้งคว�ม
สบ�ยให้กับผู้ร่วมท�งที่ไม่ได้เป็นผู้ขับขี่ได้ม�กกว่�เดิม

และต�มสญัญ�ว่�ด้วยเรือ่ง Gearbox เสยีงเบ� ห้องโดยส�รพสิจูน์ให้เหน็
ข้อนี้ได้ชัดเจนจ�กคว�มเงียบสงบอย่�งไม่น่�เชื่อ แม้แต่ลมเย็นจ�ก
เครื่องปรับอ�ก�ศยังส่งเสียงให้เร�ได้ยินหลังจ�กเครื่องดีเซล 510 Hp 
ถูกสต�ร์ทขึ้น โดยเครื่องยนต์ยังคงทำ�ง�นอย่�งไร้ที่ติในก�รดึงนำ้�หนัก 
40 ตันในเทรลเลอร์ และก็ทำ�ได้โดยที่เร�แทบจะไม่รู้สึกเลยว่�รถบรรทุก
คนันีม้คี�ร์โก้บรรทกุม�ด้วย ระบบก�รเปลีย่นเลนช่วยคนขบัได้เป็นอย่�งดี
ในขณะทีร่ะบบควบคมุป้องกนัก�รปะทะจะเริม่ทำ�ง�นต�มคว�มต้องก�ร 
ทั้งหล�ยทั้งปวงที่กล่�วม�ดูจะทำ�ให้รถบรรทุกคันนี้กล�ยเป็น Co-Pilot 
ที่คอยระมัดระวังตรวจตร�ในทุกๆ เรื่องได้อย่�งน่�ประทับใจ

ร�ยละเอียดเชิงช่�งที่มีให้เห็นภ�ยในห้องโดยส�รนั้นสวยง�มและให้
คว�มรู้สึกว่� Stralis โฉมใหม่เป็นผลิตภัณฑ์คุณภ�พสูงสมกับที่ Iveco 
โฆษณ�ไว้ คว�มสูงของห้องโดยส�รของรถที่เร�ได้ทดลองน่ังกันน้ัน
ชัดเจนว่�เป็นก�รออกแบบเพื่อก�รเดินท�งในระยะไกลโดยเฉพ�ะ และ
กจ็นิตน�ก�รไดไ้มย่�กเลยว�่ย�นพ�หนะนีเ้หม�ะสมยิง่กบัก�รขบัขีท่ีแ่ม้
จะกินเวล�หล�ยวันแต่ก็เต็มไปด้วยคว�มร�บรื่น

ข้อมลูทีร่วบรวมม�แสดงให้เหน็ว่�มลีกัษณะภมูปิระเทศหลกัๆ ด้วยกนั
ส�มแบบในก�รเดินท�งในภูมิภ�คยุโรป ที่ร�บเนินเข�และที่ร�บสูง 
เมื่ออ้�งอิงกับลักษณะของภูมิประเทศรวมถึงปัจจัยด้�นก�รบรรทุก
นำ้�หนักแล้วน้ัน ระบบจะส�ม�รถแนะนำ�ก�รทำ�ง�นของส่วนประกอบ
ต่�งๆ เช่น Smart EGR (มีเฉพ�ะในเวอร์ชั่น XP เท่�นั้น) และเพล�
ต่�งๆ เพื่อก�รควบคุม TCO ที่ดีที่สุด ตัวส่งเสริมประสิทธิภ�พก�ร
เผ�ไหม้คือนิย�มของ Smart EGR ที่ทำ�ง�นร่วมกับ ไดช�ร์จอัจฉริยะ 
หรือ Smart Alternator และ Clutch Actuator เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ
ในก�รใช้เชือ้เพลงิ Iveco ยงัได้ทดลองใช้ตวัต้นแบบในขบวนรถบรรทกุ
อื่นๆ ของลูกค้�เพื่อจะเปรียบเทียบก�รใช้ง�น Stralis โฉมใหม่กับรถที่
ใช้อยู่ต�มก�รวิเคร�ะห์เส้นท�งและภ�รกิจต่�งๆ โดย Stralis ส�ม�รถ
ลดก�รใช้เชือ้เพลงิลงได้ 8% โดย XP ของ Stralis มุง่เน้นก�รใช้ง�นใน
ก�รขนส่งระยะท�งไกลด้วยคว�มส�ม�รถพิเศษสมกับชื่อ XP ของมัน
ที่มีคว�มหม�ยคือ ‘Extra Performance’

On the Road
หลังได้ยินเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นภ�ยในของ Gearbox และเครื่องยนต์
ออกแบบใหม่ท่ีง�นแถลงข่�วและสัมมน�ต่�งๆ ม�ม�กม�ย ในที่สุด
ก็เป็นโอก�สของเหล่�สื่อมวลชนที่จะเอ�รถออกวิ่งบนท�งหลวงจริงๆ 
ระหว่�งที่ผมปีนขึ้นรถ ผมสังเกตเห็นท�งเข้�ที่ได้รับก�รออกแบบม�

Iveco in Southeast Asia
ด้วยตัวสำ�นักง�นใหญ่ประจำ�ภูมิภ�คต้ังอยู่ในกรุงเทพฯ ทีม Iveco 
South East Asia & Japan  จึงมีหน้�ท่ีรับผิดชอบครอบคลุมก�ร
ทำ�ง�นใน 20 ประเทศท้ังประเทศสม�ชิก ASEAN เก�หลี ไต้หวัน 
ญี่ปุ่น ป�กีสถ�น นิวค�ลีโดเนีย รวมไปถึงประเทศในแถบเอเชียใต้และ
โอเชียเนียอื่นๆ

Iveco ใช้ประโยชน์จ�กก�รมีฐ�นก�รทำ�ง�นอยู่ท่ัวโลกและภ�ยใน
ภูมิภ�ค อันทำ�ให้ท�งแบรนด์ส�ม�รถนำ�เสนอสินค้�และบริก�รท่ี
ครบครัน ไม่ว่�จะเป็น Trakker (เพื่อก�รใช้ง�นในภ�รกิจ Off-Road) 
และ Stralis โดยทั้งสองรุ่นเป็นรถที่มีขน�ด 16 ตัน Eurocargo (6-16 
ตนั) ไปจนถงึ Daily ทีเ่ปน็รถในรุน่ 3-6 ตนั ทีไ่ดร้บัก�รผลติขึน้ใตแ้บรนด ์
Iveco Astra บริษัทท่ีสร้�งย�นพ�หนะเพื่อก�รทำ�เหมืองและก่อสร้�ง 
รถบรรทกุเทท�้ย รถบรรทกุหนกั (Rigid and Articulated Dump Trucks) 
และย�นพ�หนะแบบพิเศษอื่นๆ Iveco ยังเป็นผู้เล่นสำ�คัญในแวดวง
ย�นพ�หนะเพื่อก�รขนส่งส�ธ�รณะ และเป็นหน่ึงในผู้ผลิตรถบัสและ
รถโค้ชชั้นนำ�ของยุโรป โดย Iveco ออกแบบ ผลิต และทำ�ตล�ดย�น
พ�หนะหล�กหล�ยที่ตอบสนองทุกคว�มต้องก�รของผู้ประกอบก�รทั้ง
จ�กภ�ครัฐและเอกชน

- รถโค้ชสำ�หรับรับส่งนักเรียน เดินท�งระหว่�งเมือง และก�รท่องเที่ยว 
(Crossway and Magelys) 
- รถบสัม�ตรฐ�นและรถบสัพว่งเพือ่ก�รใชค้มน�คมในเมอืง รวมไปถงึ
รถบสัเวอรช์ัน่พเิศษทีอ่อกแบบม�เพือ่ BRT ด้วยคว�มเปน็ผู้นำ�ในเรือ่ง
เทคโนโลยีสะอ�ด เช่น CNG และ Hybrids(Urbanway and Crealis) 
-  มินิบัสเพื่อทุกภ�รกิจของก�รขนส่งผู้โดยส�ร (Daily)
- ตัวถังเฉพ�ะสำ�หรับ bodybuilder แบบต่�งๆ

Iveco ยงัม ี682 (รถบรรทกุหนกัแบบ Light-Off Road และ On-Road) 
และ Powerdaily ย�นพ�หนะเชิงพ�ณิชย์ขน�ดเบ�อย่�งมินิบัส รถตู้ 
และก�รใช้ง�นกับ Cab-Chassis ในรูปแบบต่�งๆ อีกด้วยด้วย

นอกเหนอืไปจ�กสำ�นกัง�นใหญป่ระจำ�ภมูภิ�คในกรงุเทพฯแลว้ Iveco 
ยังมีส�ข�ท่ี Gwangju เก�หลีใต้ ท่ีซึ่งบริษัทเป็นที่ยอมรับในตล�ด 
รวมไปถึงสำ�นักง�นตัวแทนในจ�ก�ต�ร์ อินโดนีเซีย ที่ทีม Product 
Support คอยให้คว�มช่วยเหลือและบริก�รลูกค้�ในอินโดนีเซียและ
พื้นที่ใกล้เคียง

รายละเอียดเชิงช่างที่มีให้เห็นภายในห้องโดยสารน้ันสวยงามและให้ความรู้สึกว่า 
Stralis โฉมใหม่เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสมกับที่ Iveco โฆษณาไว้
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Iveco ยงัเปน็ทีรู่จ้กัอย�่งกว�้งขว�งในไทย สงิคโปร ์อนิโดนเีซยี ม�เลเซยี เมยีนม�ร ์ไตห้วนั ฟลิปิปนิส ์
ป�ปัวนิวกินี นิวแคลิโดเนีย เฟรนช์ โพลีนีเซีย และป�กีสถ�น ผ่�นเครือข่�ยตัวแทนจำ�หน่�ย
เปี่ยมประสบก�รณ์และคว�มเป็นมืออ�ชีพรวมไปถึง Workshop ที่ได้ม�ตรฐ�นที่หยิบยื่นทั้งสินค้�
และบริก�รให้แต่ละประเทศในภูมิภ�ค 

กลยุทธ์ของ Iveco คือสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้กับตัวตนของแบรนด์ในภูมิภ�ค ผ่�นก�รพัฒน�
เครือข่�ย ผลิตภัณฑ์และก�รบริก�รที่ต่อยอดออกไปอย่�งหล�กหล�ยเพ่ือลูกค้�หลักของพวกเข� 
รวมไปถึงก�รปรับปรุงคว�มพอใจของลูกค้�อยู่เสมอ ผ่�นก�รเป็นผู้นำ�ด้�นเทคโนโลยีอันเป็นเครื่อง
ยืนยันถึงว่�ทุกผลิตภัณฑ์ของ Iveco นั้นม�พร้อมกับ Total Cost of Ownership ที่คุ้มค่�กว่�ใคร




