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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
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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

ผ่านพ้นครึ่งปี ขยับเข้ามาสู่ปลายปี การคาดการณ์การเติบโตทาง
เศรษฐกิจเมื่อต้นปีไว้ว่าปีนี้น่าจะดี ตลาดน่าจะโต แต่ก็ไม่เป็นไป
ตามการคาดการณ์นัก ทิศทางการตลาดทุกวันน้ียากต่อการคาด
การณ์ ผู้บริหารในแวดวงขนส่งท่านหนึ่งกล่าวกับ Asian Trucker 

ท่ามกลางความไม่แน่นอนเช่นนี้ ทำาให้ตลาดในภาคอุตสาหกรรม
ขนส่งของปีนี้ไม่คึกคักเท่าที่ควร แต่เมื่อมองแบบเจาะลึกลงไป
ในรายละเอียดพบว่าไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะได้รับผลกระทบมีหลาย
บริษัทที่ยังคงไปได้ดี

ด้วยเหตุนี้การเตรียมพร้อมจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด พร้อมรับมือทั้ง
ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเติบโต และพร้อมรับมือในช่วงเวลาท่ีเศรษฐ
กิจชลอตัว

ในอนาคตอันใกล้นี้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นใน
ทุกแวดวง ความเปลี่ยนแปลงนั้นมาเร็ว การตื่นตัวเตรียมพร้อม
ไว้จึงเป็นสิ่งสำาคัญ 



MST Logistics วางใจเลอืกแอคทรอส 
สำาหรบังานขนส่งระยะทางไกล ทีเ่วลา
และความปลอดภัยเป็นเรื่องสำาคัญ

Asian Trucker แวะไปเยอืนญีปุ่น่ เกบ็
เรือ่งราวเกีย่วกบัรถบสั รถบรรทกุ และ
ระบบขนส่งมาเล่าสู่กันฟัง

สนทนากับสองผู้บริหารจากเอ็มซีวีที 
และ เคแมน ออโต้ เกี่ยวกับเอ็มเอเอ็น

Panther 8x8 สดุยอดพาหนะกูภ้ยัและ
ดับเพลิงสำาหรับสนามบิน

HINO Hybrid Bus

Dongfeng สนับสนุนทีมแข่งเรือใบใน
รายการระดบัโลกอยา่ง Volvo Ocean 
Race เพ่ือสื่อสารแบรนด์กับผู้คนทั่ว
โลก

สามมติร กับมติิใหมข่องการรับประกนั
สินค้า จากสองปีเป็นสามปี
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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
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สแกนเนีย ฉลองความสำาเร็จที่เคียงคู่ลูกค้า
ในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี จัดกิจกรรม 
SCANIA DR IVER COMPET IT IONS 
THAILAND 2017 เพื่อยกระดับนักขับรถ
บรรทุกและนักขับรถบัสโดยสาร ให้เป็นนักขับ
ที่ดี มีความกล้าภายใต้คอนเซ็ปต์ “4 D”

นายสเตฟาน ดอรส์ก ีกรรมการผูจ้ดัการบรษิทั สแกนเนยี
สยาม จำากัด เปิยเผยว่า ได้มีการจัดกิจกรรม SCANIA 
DRIVER COMPETITIONS ขึน้มาครัง้แรกในยโุรป ตัง้แต่
ปคี.ศ 2003 มนัีกขับรถบรรทุกเข้ารว่มการแข่งขันมากกวา่ 
350,000 คน จาก 50 ประเทศท่ัวโลก ข้ึนชือ่วา่เปน็การฝึก
ทักษะการขับข่ีและการฝึกอบรมรถบรรทุกท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด
ในโลก ทั้งนี้การแข่งขันในปี 2014 -2015 เป็นการจัดขึ้น
ครัง้ที ่6 ซึง่ถอืเปน็การแขง่ขนัระดบัสากลอยา่งแทจ้รงิ มผีู้
ขับขี่รถบรรทุกเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 100,000 ราย  
คณะกรรมมาธิการสหภาพยุโรป ได้ให้การรับรองการ
จัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการขับข่ี เพิ่ม
ความตระหนักด้านการขับข่ีปลอดภัยบนท้องถนน และ
การใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ด้านนายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ภูมิภาค บริษัท สแกนเนีย สยาม จำากัด กล่าวว่า ปีนี้เป็น
ปีแห่งการเฉลิมฉลอง 30 ปี ในการเข้ามาทำาตลาดของ
สแกนเนียในประเทศไทย และ 125 ปี ของสแกนเนีย
ทัว่โลก การแขง่ขนั SCANIA DRIVER COMPETITIONS 
THAILAND จัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 มีผู้
ขบัขีท่ัว่ประเทศไทยใหค้วามสนใจเขา้รว่มการแขง่ขนักวา่ 
3,000 คน โดยเปน็กจิกรรมทีแ่ขง่ขนัทกัษะการขบัขี ่ทีเ่นน้
เรือ่งการเพิม่ประสทิธภิาพการขนสง่ ลดมลภาวะ และเพิม่
ความปลอดภัยบนท้องถนน ไม่ใช่การแข่งความเร็ว การ
เป็นนักขับท่ีดีต้องกล้าเผชิญหน้ากับความท้าทาย หรือ 
Face The Challenge  การจัดกิจกรรมปีนี้ภายใต้คอน
เซ็ปต์ “4 D” ได้แก่ 1. Dare to be (กล้าที่จะเป็นนักขับ
ท่ีดี) Dare to Change (กล้าท่ีจะเปล่ียน มีมุมมองท่ีดี) 
Dare to do (กล้าท่ีจะทำาความดี) และ Dare to Gift (กลา้
ที่จะส่งต่อความดีให้ผู้อื่น) 

ด้าน นางสาวทัศนันท์ ปยิะอกัษรศักด์ิ ผู้จดัการฝ่ายส่ือสาร
และการตลาด บริษัท สแกนเนีย สยาม จำากัด กล่าวว่า 

สแกนเนียจดักจิกรรมเพือ่สงัคม สรา้งนกัขบั
รถบรรทุกและนักขับรถบัสโดยสารที่ดี

สเตฟาน ดอร์สกี กรรมการผู้จัดการบริษัท สแกนเนียสยาม จำากัด

ทัศนันท์ ปิยะอักษรศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและการตลาด 
บริษัท สแกนเนีย สยาม จำากัด



 13 I Asian Trucker

บริษัท สแกนเนีย สยาม จำากัด ได้จัดการแข่งขันในรอบ
รองชนะเลิศ ไปเม่ือวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ สแกน
เนีย สาขาขอนแก่น โดยผู้ที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบรอง
ชนะเลิศ คือผู้ที่มีคะแนนสูงสุดในรอบคัดเลือก ประเภท
รถบรรทุก 20 คน และประเภทรถบัสโดยสาร 20 คน 
เข้าร่วมการแข่งขันชิงชัยเพื่อค้นหาความท้าทายใหม่ๆ 
ในภาคปฎิบัติ และผู้ที่มีความผิดพลาดน้อยที่สุดเพียง 
6 คนในแต่ละประเภท จะเข้ามาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ เมโทรไลฟ์ปาร์ค 
พระรามเก้า โดยผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ในอันดับ 1-3 จะ
ได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยเกียรติยศ โดยผู้ชนะเลิศ 
จะได้รับเงินรางวัล 1 แสนบาท รองชนะเลิศ ได้รับเงิน
รางวัล 5 หมื่นบาท และอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 3 
หมื่นบาท และบริษัทผู้สนับสนุนจะได้รับสิทธ์ิการอบรม
ชั้นสูงกับสแกนเนีย “Advance Driver Program; Train 
The Trainer”โดย ชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์ 4 ท่าน, รองชนะ
เลิศ ได้รับสิทธิ์ 2 ท่าน และ อันดับที่ 3 ได้รับสิทธิ์ 2 ท่าน 

ทั้งนี้กิจกรรม SCANIA DRIVER COMPETITIONS 
THAILAND 2017 บริษัท สแกนเนีย สยาม จำากัด ร่วม
กับ กรมการขนส่งทางบก ทุนง่วงอย่าขับ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิรามาธิบดี บริษัท สยามมิ
ชลิน จำากัด และ สถาบันสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ เพื่อ
ใหค้น้หาสดุยอดนกัขบัรถบรรทกุและนกัขับรถบสัโดยสาร 
ทีม่คีวามสามารถและศกัยภาพและพรอ้มดว้ยคณุสมบตัิ
ของการขับรถที่ดีสามารถ เผชิญหน้ากับความท้าทาย 
(Face The Challenge) และได้รับการยกย่องว่าเป็นนัก
ขับคนกล้า 

นางสาวทศันนัท์ กล่าวว่า อบุตัเิหต ุทีเ่กดิขึน้กบัรถบรรทกุ
ขนาดใหญ่และรถบสัรบัส่งผูโ้ดยสาร มลูค่าความสญูเสยี
ใหญ่หลวง สแกนเนียได้เห็นถึงความสำาคัญและต้องการ
สร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้ทำางานในสายอาชีพคนขับรถ
บรรทกุและรถบสัรบัส่งผูโ้ดยสาร ให้เกดิความตระหนกัถงึ
ความระมัดระวังขณะขับขี่ ความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความมีนำ้าใจในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเมื่อผู้เข้าแข่งขันมา
ร่วมกิจกรรม SCANIA DRIVER COMPETITIONS 
THAILAND 2017 จะได้รบัความรูแ้ละทกัษะในการขบัรถ
ได้อย่างถูกต้องและได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 

เพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน ด้วยกิจกรรม SCANIA 
DRIVER COMPETITIONS THAILAND 2017

ภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการภูมิภาค 
บริษัท สแกนเนีย สยาม จำากัด
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Future Truckรถบรรทุกแห่งอนาคต

 ไม่ใช่แค่วงการออกแบบรถยนต์นั่งเท่านั้นที่
วาดฝันถึงรถยนต์แห่งอนาคต 
 ในแวดวงรถบรรทุก บรรดานักออกแบบทั้ง
หลายต่างก็มีจินตนาการถึงรถบรรทุกในอนาคตเฉก
เช่นเดียวกัน
 โลกของรถบรรทกุอาจขยบัตวัชา้กวา่ แตไ่ม่
นานเกนิรอเทคโนโลยยีคุใหมท่ีม่คีวามฉลาดเพิม่มากขึน้ 
จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าของการขนส่งอย่างแน่นอน

ผลการแข่งขัน UD Extra Mile Challenge ครั้ง
แรกในประเทศไทย นักขับ ยูดี ทรัคส์ จากบริษัท 
ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) เป็นผู้คว้า
ชัยชนะ และได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย 
เข้าสู่สนามระดับโลกท่ีประเทศญี่ปุ่นในเดือน
พฤศจิกายนน้ี โดยผู้ชนะเผยเคล็ดลับว่าเอา
ความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ในสนามแข่งขัน
ให้มากที่สุด
 นายกำาลาภ ศิริกิตติวัฒน์ ประธาน
กรรมการ ยูดี ทรัคส์ ประเทศไทย เปิดเผยว่าการ
แข่งขัน UD Extra Mile Challenge ที่จัดขึ้น
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมการ
แขง่ขนัจาก 40 บรษิทัขนสง่ โลจสิตกิส ์ชัน้นำาทัว่
ประเทศไทยสง่พนักงานขับรถเขา้รว่มการแขง่ขนั
ครัง้นี ้โดยการแขง่ขนัมุง่เนน้กระบวนการขนสง่ที่
มีประสิทธิภาพสูงสุด ทักษะการขับขี่ รวมไปถึง
การประหยัดน้ำามัน โดยใช้รถยูดี เควสเตอร์ เป็น
รุ่นที่ใช้สำาหรับการแข่งขันครั้งนี้
 ผลการแข่งขันครั้งนี้ ผู้ชนะคือนาย
บุญเพ็ง คงเจริญ พนักงานขับรถบริษัท ทิปโก้ 

แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) รับรางวัลมูลค่ารวม 
300,000 บาทพร้อมกับการเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนพฤศจิกายน 
โดยมีนายนิรุจ ศรีบุญเรือง พนักงานขับรถจาก
บริษัท สิทธิโลจิสติกส์ จำากัด ผู้ชนะอันดับท่ี 2 
รับรางวัลมูลค่า 70,000 บาท และนายศุภชัย 
ทาเจริญจากบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำากัด 
เป็นผู้ชนะอันดับที่ 3 รับรางวัลมูลค่า 40,000 
บาท 
 “การแข่งขัน UD Extra Mile Chal-
lenge นี้ เป็นการแข่งขันการทำางานขนสินค้า
จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหน่ึงให้สมบูรณ์แบบท่ีสุด
ในระยะเวลาที่กำาหนด ซ่ึงต่างจากการแข่งขัน
ทั่วไปที่เน้นการประหยัดพลังงาน ดังน้ันเราจึง
มีกฎกติกาที่พุ่งไปท่ีขั้นตอนการทำางานขนส่ง 
ซึง่สอดคลอ้งกบัการทำางานจรงิทีพ่นกังานขบัรถ
จะตอ้งมคีวามรบัผดิชอบในสนิคา้ท่ีขนสง่ไปถงึ
ปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัย” นายกำา
ลาภ กล่าว
 ทางดา้นนายบญุเพง็ คงเจรญิ ผูช้นะ
ในสนามประเทศไทย กล่าวว่าพร้อมท่ีจะเป็น
ตวัแทนประเทศไทยเขา้รว่มแขง่ขนัในระดบัโลก
ทีป่ระเทศญีปุ่น่ โดยมีความม่ันใจวา่จะสามารถ
เทียบฝีมือกับเพื่อนพนักงานขับรถจากทั่วโลก

สุดยอดนักขับ ยูดี ทรัคส์ 
ประเทศไทย จากทิปโก้ 
แอสฟัลท์ เป็นตัวแทน
ประเทศไทยชิงแชมป์
ระดับโลกที่สนามญี่ปุ่น

News
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สดุยอดการแขง่ขนัเพือ่คน้หาสดุยอดนกัขบั 
กว่าจะได้ผู้ชนะน้ัน คะแนนการแข่งขันสูสี
หายใจรดต้นคอกันเลยทีเดียว ทำาให้ได้ลุ้น
กนัตลอดเวลา เพราะผู้แข่งขันต้องทุกทักษะ
มาประลองกนั เรยีกวา่แชมปท์ีไ่ดท้รงคณุคา่
อย่างแท้จริง

สำาหรับผลการแข่งขัน ผู้ชนะการแข่งขัน 
Hino Smart Driver Contest 2017 ท่ี
ได้ถ้วยพระราชทานฯ ไปครองครองเป็น
เกียรติประวัติ พร้อมกับรางวัลรวมมูลค่า
กว่า 2 ล้านบาท

รุ่นรถ 10 ล้อ บรรทุกน�้าหนัก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
คุณ สมชาย หัสจักร์ จาก บริษัท สุวรรณ
บุตร จำากัด
อันดับที่ 2
คุณสมศักดิ์ รัตนคช จาก บริษัท ผาทอง
ทุ่งสง จำากัด
อันดับที่ 3
คณุ สำาราญ สงัรวมใจ จาก บรษิทั ท ีเอส ท ี
ทราน สปอร์ต จำากัด

รุ่นรถสิบล้อกึ่งลากพ่วงบรรทุกน�้าหนัก
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คุณ สุชิน มาเที่ยง จาก 
บริษัท ซัง กิว ไทย จำากัด
อันดับที่ 2 : คุณสมนึก เรืองรัมย์ จาก บริษัท ยง 
เฮ้าส์ จำากัด
อันดับที่ 3 : คุณเอกลักษ์ พรหมสูง จาก บริษัท 
ดีแอลที โลจิสติกส์ แอนด์ ทราน สปอร์ต จำากัด

สุดยอดนักขับประหยัดน�้ามัน
รางวัลชนะเลิศรุ่นรถสิบล้อบรรทุกนำ้าหนัก
คณุสทุน ชัง่หลก จาก หา้งหุน้สว่นจำากดั วรีนนัท์

รางวลัชนะเลิศรุ่นรถสิบล้อกึง่ลากพ่วงบรรทุกนำ้า
หนัก
คุณสมนึก เรืองรัมย์ จาก บริษัท ยง เฮ้าส์ จำากัด

Hino Smart Driver Contest Contest 2017 
ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมขนส่งทางบก 
สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และ
กลุ่มสมาคมขนส่งฯ ท่ัวประเทศไทย ทำาให้การ
จัดการแข่งขันนี้ประสบความสำาเร็จ

Hino Smart Driver Contest 
2017

ฮีโน่ เฟ้นหาสุดยอดนักขับข้ันเทพชิงถ้วย
พระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
คนแรกของประเทศไทย
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บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำากัด หรือ ดีซีวีที 
เปิดตวั “ฟโูซ่ ทรคั (Fuso Trucks)” รถบรรทกุขนาดใหญ่โฉมใหม่ เน้นยำา้ใน
เรือ่งความปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพในการทำางานทีส่งูขึน้ พร้อมกนันีย้งั
ได้เปิดตัวศนูย์บรกิารแบบครบวงจร (One Stop Solution Services) โดยได้
จบัมอืร่วมกบั ไอด ีไดร์ฟเวอร์ ซึง่เป็นสถาบนัฝึกสอนขบัรถบรรทกุทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในประเทศไทย เพื่อสรรหาและอบรมนักขับหญิงที่จะมาขับรถบรรทุกไลน์
ใหม่ของฟโูซ่ เพือ่ทีจ่ะให้ลกูค้าได้รบัการบรกิารใหม่ๆ ทีด่ทีีส่ดุจากทางดซีวีทีี 

โครงการอบรมนำารอ่ง “ฟโูซ ่ไดรฟ ์(Fuso Drive)” ทีไ่ดน้กัขบัหญงิเขา้รว่มถงึ 
10 คน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทางบริษัทที่ต้องการจะเปิดโอกาส
ทางอาชีพให้กับสังคม 

นายซาช่า ริคาเน็ค ประธานกรรมการบริหารของทางดีซีวีที กล่าวว่า จาก
การวิจยัของทางดซีวีทีพีบวา่ลกูคา้พรอ้มยอมรบัคนขบัรถเพศหญงิมาขบัรถ
บรรทกุขนสง่ ดว้ยทีน่กัขบัหญงิมคีวามใสใ่จในการขบัขีอ่ยา่งเปน็พเิศษ “สิง่
นีเ้ปน็แรงบรรดาลใจทีท่ำาใหท้างบรษิทัเชือ่วา่ ผูห้ญงิไมใ่ชแ่คส่ามารถขบัรถ
บรรทุกของเราได้ แต่ยังสามารถขับได้ดีและเก่งด้วย”

โครงการ “ฟูโซ่ ไดรฟ์” เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ รับฟัง
ความคิดเหน็ของลกูค้าอย่างไร ซึง่เป็นการตอกยำา้ความมุง่มัน่อย่างต่อเนือ่ง
ของดีซีวีทีที่จะเสริมการดำาเนินงานในประเทศไทยให้แข็งแกร่ง และมั่นคง

ย่ิงขึ้น นอกจากนี้ ยังเล็งเห็นว่าการแก้ปัญหาและขยายการบริการ
สำาหรับลูกค้าก็เป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้าง พัฒนา และรักษาความ
สัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ดังนั้น ดีซีวีทีจึงได้ให้ความสำาคัญในการจัดตั้ง
ศูนย์บริการครบวงจร ที่มีทั้ง ฟูโซ่ ทรัค (Fuso Trucks) ฟูโซ่ ลีสซิ่ง 
(Fuso Leasing) ฟโูซ่ โพรเทคชัน่ (Fuso Protection) ฟโูซ่ ไดรฟ์ (Fuso 
Drive) และฟูโซ่พาร์ทส แอนด์ เซอวิสเซส (Fuso Parts & Services) 
โดยเรามองว่าลกูค้าเป็นส่วนสำาคญัในครอบครวัฟโูซ่ เราจงึพร้อมทีจ่ะ
สรรค์สร้างส่ิงต่างๆ ที่น่าจะตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อให้
ประสบการณ์ที่มากกว่า และทำาให้สายสัมพันธ์ของครอบครัวน้ี
แน่นแฟ้นยิ่งๆ ขึ้นไป” นายซาช่ากล่าว

เดมเลอร์ ได้เล็งเห็นความสำาคัญและมั่นใจว่า ตลาดในประเทศไทย
มีศักยภาพสูง เราจึงนำาเสนอรถบรรทุกฟูโซ่รูปลักษณ์ใหม่ที่พร้อมไป
ด้วยคุณลักษณะที่จำาเป็น ทั้งในด้านความปลอดภัยและสิ่งอำานวย
ความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน เป็นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 
เช่น ระบบเบรกแบบลมล้วนพร้อมเอบีเอส และที่พิเศษยิ่งไปกว่านั้น 
ยังเสริมด้วยระบบเบรกช่วยแบบเบรกไอเสียพร้อมเบรกเคร่ืองยนต์ 
ซึ่งทำางานควบคู่กัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยและความ
ประหยัดขั้นสูงสุด ส่วนเครื่องยนต์ดีเซลรุ่น  6S20  เป็นระบบหัวฉีด
อัจฉริยะ ควบคุมด้วยอิเล็คทรอนิกส์หรือยูนิตปั๊มอินเจคชั่น ท่ีช่วย
ให้การเผาไหม้หมดจด ลดการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องยนต์ มาพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่อันทรงคุณค่า เพิ่มความ
ปลอดภยัใหก้บัเพือ่นรว่มทางดว้ยเดยไ์ทม ์รนันิง่ไลท ์ทีต่ดิตัง้ในชดุไฟ
หน้า ไฮไลท์เด่นของรถบรรทุกไลน์ใหม่นี้ คือ

รถหัวลากรุ่น  FZ4128  TT  เป็นรถหัวลาก  10  ล้อ ที่ดีที่สุดสำาหรับ
ลักษณะการบรรทุกทั่วไป บนเส้นทางเรียบในระยะไกลทั่วไทย
รุ่น FI 1217R คันนี้ เป็นรถบรรทุก 6 ล้อขนาดกลาง ที่ยอดเยี่ยมที่สุด
ในตลาด สามารถบรรทุกน้ำาหนักสินค้าได้มากกว่าคู่แข่งในเซกเมนต์
เดียวกัน ถึงเกือบ 2 ตัน

“เดมเลอร”์ เปดิตวัรถบรรทกุ “ฟโูซ”่ โฉมใหมเ่สรมิทพัวงการรถขนาดใหญ ่พรอ้ม
แนะนำาบริการ “ฟูโซ่ ไดรฟ์” จับมือร่วมกับ ไอดี ไดร์ฟเวอร์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่น
ของบรษัิทในการฝกึสอนนกัขบัรถบรรทกุหญงิในประเทศไทย ไปพรอ้มการเผยโฉม
รถบรรทุก ‘ฟูโซ่’ รุ่นใหม่
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สแกนเนยี สง่มอบแชสซสีร์ถโดยสารรุน่ K 460 EB6x2NI ใหธ้นชัวชิญ ์แทรเวล กรุป๊ สรา้งสดุยอดมาตรฐาน
ใหม ่กบัรถโดยสารสองชัน้ ความสงู 4 เมตร ตามขอ้กำาหนดกฎหมายลา่สดุ ขอ้มลูเพิม่เตมิตดิตอ่สแกนเนยี
ที่ 0 2017 9200 

สแกนเนยี สง่มอบรถหวัลากรุน่ P 360 LA6x2MSZ จำานวน 20 คนั แก ่บรษิทั อว้นคอนเทนเนอร ์เพือ่เพิม่
ผลกำาไรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำานักงานใหญ่ สแกนเนีย

สแกนเนีย 
สง่มอบรถหวัลากรุน่ P 360 LA6x2MSZ จำานวน 20

สแกนเนีย 
ส่งมอบแชสซีส์รถโดยสารรุ่น K 460 EB6x2NI 
ให้ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป
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ประเทศญี่ปุ่นข้อมูลระบุว่าในเดือนเมษายน 2012 

ญี่ปุ่นมีถนนประมาณ 1,215,000 กิโลเมตร โดย

รวมระยะทางจากถนนทุกประเภททั่วประเทศญี่ปุ่น

แวะไปญี่ปุ่น 
ลองนั่งรถบัส

สังเกตุรถ
บรรทุก

ย่านโตเกียว
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การขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าทางถนน
ขยายตัวมากในช่วงทศวรรษที่ 1980 เนื่องจาก
การเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนตวัของชาวญีปุ่น่มเีพิม่
มากขึ้น พร้อมกับคุณภาพและขอบเขตของถนน
ในประเทศมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา บริษัทรถ
โดยสารรวมทั้ง บริษัท JR Bus ดำาเนินธุรกิจ
บริการรถโดยสารระยะไกลบนเครือข่ายทางด่วน
ทีข่ยายตวัของประเทศ มค่ีาโดยสารทีค่่อนข้างตำา่
และที่นั่งแบบดีลักซ์ ทำาให้ได้รับความนิยม

ภาคการขนส่งสินค้าด้วยถนนเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเรว็ในชว่งทศวรรษที ่1980 โดยมกีารบนัทกึไว้
วา่มมีลูคา่ 274.2 พนัลา้นตนัตอ่ป ีในป ี1990 การ
ขนส่งสินค้าโดยรถยนต์ส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุก

ในปีพ.ศ. 2533 การขนส่งมจีำานวนมากกว่า 6 พนั
ล้านตันซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของนำ้าหนักบรรทุก

เรามีโอกาสเดินทางมายังเขตอิบารากิ จังหวัด
โตเกียว ซึ่งเป็นเขตเกษตรกรรมที่สำาคัญเขตหนึ่ง 
ต้ังแต่ลงเครื่องบินเราก็ได้สัมผัสถึงระบบการ
บรหิารจดัการดา้นขนสง่ทีม่รีะบบ มปีระสทิธภิาพ
ของญี่ปุ่น

จากสนามบนิไปสูจ่ดุหมายอืน่ๆ ทำาไดส้ะดวกมาก 

มีตัวเลือกที่หลากหลาย รถไฟเข้าสู่โตเกียว รถ
แท็กซี่ รถบัส เนื่องจากเราใช้บริการรถบัสเราจึง
จะเล่าถึงระบบรถบัส

เมือ่ผา่นกระบวนการตรวจคนเขา้เมอืง รบักระเปา๋ 
เดินออกประตูมาเราจะเห็นจุดบริการขายบัตร
โดยสารสำาหรับเดินทางด้วยรถบัสได้อย่างชัดเจน 
เลือกจุดหมายปลายทางดูตารางเวลา เมืองที่
เราจะไปชื่ออิบารากิ น่ังรถออกจากสนามบินไป
ประมาณเกือบหน่ึงชั่วโมง รถบัสเท่ียวถัดไปจะ
มาถงึสนามบินอีกหนึ่งชั่วโมง เมื่อซื้อตั๋วเรียบร้อย
แล้ว มีจุดให้นั่งคอย 

ด้านหน้าตัวอาคารคือตรงกับประตูท่ีเราออกมา
เลย เราจะเจอจุดขึ้นบัส สะดวกมากไม่ต้องเดิน
ไกล ซึ่งแยกแต่ละเส้นทางไว้เรียบร้อยมีป้ายไฟ
แสดงชดัเจนสงัเกตไุดง้า่ย แตล่ะจดุจะมพีนกังาน
ประจำาจุดอยู่สามคน คอยช่วยเหลือผู้โดยสารยก
ประเป๋าขึ้นรถ ตรวจตั๋วโดยสารออกบัตรกระเป๋า
ให้ รถบัสมาถึงตรงตามเวลา ด้วยคนขับเพียง
หนึ่งคนไม่มีเด็กรถ ออกจากสนามบินรถก็ว่ิงข้ึน
ทางดว่นเชือ่มระหวา่งเมอืงเลย เมือ่ถงึสถานีปลาย
ทางเปน็จดุขึน้ลงรถบสั มลีานจอดรถยนตส์ว่นตวั
สำาหรับผู้มารับหรือมาจอดทิ้งไว้แล้วนั่งรถบัสเข้า
โตเกยีว มเีพยีงแคอ่าคารขายตัว๋หลงัเลก็ๆ มหีอ้งๆ 
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เดียว ที่นั่งรอข้ึนรถอยู่ด้านนอกเปิดโล่งมีหลังคา เมื่อ
รถบสัเข้าจอดคนขับจะลงมาเปดิทีเ่กบ็กระเปา๋โดยสารให้
และตรวจเลขบตัรรบักระเปา๋วา่ตรงกบักระเปา๋ทีเ่ราหยบิ
ไป เมือ่เสรจ็เรยีบรอ้ยกจ็ะกลบัขึน้ไปประจำาหนา้ทีค่นขบั
ต่อไป เป็นการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพมาก

การเชื่อมโยงผู้โดยสารของญี่ปุ่นด้วยบริการรถบัสจาก
สนามบินสู่จุดหมายต่างๆ นั้นทำาได้อย่างน่าประทับใจ 
ไม่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพ

แม้จะมีภาระกิจหลายอย่างแต่เราก็มองหารถบรรทุกอยู่
เสมอตลอดเส้นทางการเดินทางของเรา น่าเสียดายช่วง
เวลาที่เรามาถึงเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พอดี บรรดา
รถบรรทุกขนาดใหญ่ของกิจการหลักๆ ท่ีอยู่ในอิบารากิ
หยุดทำาการ แต่เราก็ได้เห็นลักษณะของรถบรรทุกและ

รถหัวลากท่ีจอดอย่างเป็นระเบียบตามบริษัทต่างๆ รวม
ท้ังได้เห็นบรรดารถหัวลากท่ีขนส่งสารอันตรายวิ่งอยู่บน
ถนนหลายคัน

ลกัษณะทีเ่ปน็เอกลกัษณแ์ละโดดเดน่ของรถหวัลากและ
รถบรรทกุในยา่นอบิารากคิอืความนยิมในสสีนั และการ
เลือกออกแบบทำาให้มลัีกษณะจำาเพาะท่ีสามารถจดจำาได้
ทันทีเมื่อเห็นว่าเป็นรถของบริษัทใด

ท่ีโดดเด่นคือการใช้สี ในเมืองไทยรถบรรทุกรถหัวลาก
ส่วนใหญ่เป็นสีขาว แต่ท่ีญี่ปุ่นไม่เป็นเช่นน้ัน แต่ละ
บริษัทมีสีของตนเอง บางบริษัทมีผสมผสานลวดลาย
กราฟฟิกเส้นสาย แต่ก็เป็นไปอย่างเรียบง่าย ซ่ึงเช่ือว่า
เกอืบทกุบรษิทัผา่นกระบวนการคดิการออกแบบมาเป็น
อย่างดีแล้ว

บรรดารถบรรทุกขนาดใหญ่ที่วิ่งผ่านสายตาเราไป
นอกจากการเลือกใช้สีเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำาแล้ว ส่วน
ใหญ่จะเน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก แต่ท่ีเราพบเห็น
เป็นเพียงเขตเมืองหน่ึงเท่าน้ัน แต่ก็เชื่อว่าโดยส่วนมาก
จะเป็นเช่นนี้

กฏหมายวา่ดว้ยการขนสง่ การจราจรของญีปุ่น่นัน้คงจะ
เข้มแข็งกว่าเมืองไทยอย่างไม่ต้องสงสัย เราได้นั่งรถบัส
สาธารณะสองครั้งคือจากสนามบินมายังเมืองอิบารากิ

Feature
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และจากอิบารากิกลับไปยังโตเกียว ความเร็วโดยเฉลี่ย
ของรถสองคันจากคนขับสองคนน่าจะใกล้เคียงกัน ความ
นุ่มนวลในการขับความมีวินัยในการใช้ถนนไม่แตกต่าง
กัน มั่นใจได้เลยว่ากว่าท่ีคนขับทั้งสองคนจะได้ใบขับขี่รถ
บัสสาธารณะที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารจำานวนมาก
มาไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอน

ในมหานครโตเกียวมีความหนาแน่นของผู้คนเป็น
จำานวนมากแตด่เูหมอืนวา่จะไมใ่ช่ปญัหา เพราะระบบทกุ
อย่างของกรุงโตเกียวนั้นดีมาก โดยเฉพาะเร่ืองการขนส่ง 
สถานรีถบสักลางเมอืงนัน้ใหญโ่ตมาก มกีารจดัการทีย่อด
เยี่ยม นักเดินทางจำานวนไม่น้อยไม่นิยมนักรถไฟใต้ดิน 
ด้วยเหตุผลสำาคัญประการหนึ่งคือไม่เห็นวิวทิวทัศน์

แตไ่มว่า่คณุจะเดนิทางดว้ยบรกิารสาธารณะระบบใดกจ็ะ
ได้รับความสะดวกสบายไม่แพ้กัน

เรายำ่าเท้าไปตามย่านการค้าเพื่อมองหาบรรดารถบรรทุก
และบสั แม้ว่ารถกระบะจะขายดมีากในตลาดประเทศไทย 
แต่คุณจะเห็นมันน้อยมากในญี่ปุ่น โดยเฉพาะการขนส่ง
ในเมืองใหญ่แทบจะเป็นศูนย์เลยทีเดียว รถบรรทุกขนาด
เล็กและกลางเป็นทีน่ยิมสำาหรบัในเมอืง ทีญ่ีปุ่น่สำาหรบัการ
ขนส ่งกระบะด้านท ้ายไม ่อนุญาตให ้ เป ิดโล ่งแบบ
ประเทศไทย ต้องปิดมิดชิดทุกด้าน ด้วยเหตุนี้ส่วนบรรทุก
บริเวณด้านท้ายจึงปิดเป็นทรงกล่องทั้งหมด

ความที่เป็นประเทศที่มีระบบกับทุกเร่ือง ทุกอย่างที่จะนำา
มาใช้งานนัน้ต้องผ่านกระบวนการคดิการออกแบบมาแล้ว
อย่างด ีระบบจดัเกบ็ด้านหลงัของบรรดารถบรรทกุในญีปุ่น่

จึงมีประสิทธิภาพมาก หลายคันที่เราเห็นมีการออกแบบให้
เปิดหยิบของได้หลากหลาย ทั้งจากด้านหลังและด้านข้าง 
ด้านในยังจัดระบบการจัดวางเพื่อให้สะดวกต่อการหยิบ
ใช้ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การดำาเนินการมีประสิทธิภาพ ซึ่งบาง
คนอาจจะมองข้ามไปเพราะอาจคิดว่าไ่ม่ใช่เรื่องจำาเป็น 
แต่ท่ีญี่ปุ ่นไม่เป็นเช่นน้ัน การมีระบบทำาให้การทำางานมี
ประสทิธภิาพ สามารถลดเวลาในการทำางานลง สามารถลด
ความซำา้ซ้อนของงาน ลดค่าเชือ้เพลงิลงได้ ยกตวัอย่าง เมือ่
จอดรถส่งของจะใช้เวลาไม่นานเพราะการเปิดหยบิของทำาได้
สะดวก การจอดไม่นานลดการส้ินเปลืองพลังงานได้ หน่ึง
ครั้งอาจไม่เห็นผล ในหน่ึงวันจอดติดเครื่องก่ีครั้ง ในหน่ึง
เดือนจอดติดเครื่องกี่ครั้ง หนึ่งปีจอดกี่ครั้ง เมื่อนำามารวม
เป็นตัวเลขแล้วจะเข้าใจ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีมูลค่า คนญี่ปุ่นจึง
ให้ความสำาคัญในทุกส่วนทุกระบบอย่างแท้จริง

แน่นอนว่าน่ีเป็นเพียงแค่การสังเกตุการณ์โดยผิวเผิน หาก
สามารถลงลึกในรายละเอยีด เราเชือ่วา่จะเห็นวธิกีารจดัการ
ในการขนส่งที่มีความละเอียดและเป็นระบบของญี่ปุ่น โดย
มุง่เนน้เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพและไดป้ระโยชนส์งูสดุอยา่ง
แท้จริง

วันเดินทางกลับเราไปที่ Bus Station กลางเมืองซึ่งเป็น
ศูนย์กลางการเดินทาง เพื่อจะใช้บริการรถบัสสายโตเกียว-
สนามบินนาริตะ สะดวกสบายมาก ซื้อต๋ัวเดินไปตามป้าย
บอกทาง ถึงจุดขึ้นรถมีสัญลักษณ์ป้ายชัดเจน มีเจ้าหน้าที่
คอยตรวจเช็คตั๋วเพื่อจะออกแทรคกระเป๋าให้สำาหรับโหลด
ไวใ้ต้ท้องรถ เมือ่ถงึเวลารถกอ็อกวิง่ยาวรวดเดียวจอดส่งเรา
ทีห่นา้ตวัอาคารผูโ้ดยสารเลย การใชบ้รกิารรถบสัสาธารณะ
ในญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่สะดวกและน่าประทับใจอย่างยิ่ง

Feature
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เดินหน้าเต็มตัว 
ตลาดประเทศไทย

เอ็มเอเอ็นMAN
Talk
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เ ม่ื อ เ อ่ ย ช่ื อ  M A N 

(เอ็มเอเอ็น) แบรนด์

รถบรรทุกและบัสจาก

เยอรมนี ผู้คนที่อยู่ ใน

แวดวงรถหัวลากและ

รถบัสย่อมที่จะต้องรู้จัก

และเคยได้ยินเรื่องราว

ของแบรนด์มาบ้าง และ

มีไม่น้อยที่ ใช้เอ็มเอเอ็น

ขับ เคลื่ อนธุรกิจของ

ตัวเองอยู่ สิ่งที่ MAN 

แสดงออกอย่างเด่นชัด

คอืคุณภาพในมาตรฐาน

การผลิตแบบเยอรมัน

ธนภัทร อินทวิพันธุ์ 

กรรมการบริหาร MCVT 

(Man Commercial Vehicle Thailand)

ยุทธนา สมประยูร กรรมการผู้จัดการ 

บ. เค-แมน. ออโต้ เซอร์วิส จำากัด 

ผู้แทนจำาหน่ายและศูนย์ซ่อมบำารุง

รถบรรทุกและรถโดยสาร MAN

Talk
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เอ็มเอเอ็น (MAN) เข้ามาทำาตลาดประเทศไทยหลายปี
แล้ว แต่ต้องยอมรับว่าไม่ได้เป็นการเดินหน้าทางการตลาด
อย่างเต็มที่ จนกระทั่งเมื่อบริษัทตันจงได้สิทธิ์ในการจัดจำา
หน่ายเอ็มเอเอ็น (MAN) ดูเหมือนว่าทิศทางของแบรนด์
นี้เริ่มจะชัดเจนขึ้น มีการแต่งตั้งตัวแทนจำาหน่ายอย่าง
เคแมน ออโต้ขึ้นเพื่อจัดจำาหน่ายและให้บริการกับลูกค้า 
ตัวแทนจัดจำาหน่ายอย่างเคแมน ออโต่้ ท่ีมีหัวเรือใหญ่อย่าง
คุณเจ หรือยุทธนา สมประยูรผู้ซึ่งหลงใหลในแบรนด์รถบัส
เอ็มเอเอ็นอย่างยิ่ง เพราะมีประสบการณ์ตรงจากการเป็น
ผู้ใช้งานแชสซียส์รถบัสของแบรนด์เอ็มเอเอ็นมาก่อน เป็น
ผู้บริหาร

แต่ดูเหมือนว่าในช่วงเร่ิมต้นจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง ทำาให้การ
เดินหน้าทำาการตลาดกับเอ็มเอเอ็น (MAN) ยังไปได้ไม่เต็ม
กำาลงั จนกระทัง่วนันีเ้มือ่ความเปลีย่นแปลงไดเ้กดิขึน้อกีครัง้
กับเอ็มเอเอ็น (MAN)

ตันจงไดป้รบัเปลีย่นแตง่ตัง้ผูบ้รหิาร MCVT ซ่ึงดแูลเอม็เอเอน็ 
(MAN) คนใหม่ ธนภัทร อินทวิพันธุ์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บริหาร MCVT (Man Commercial Vehicle Thailand) ใน
แวดวงรถบรรทกุและบสัรูจ้กักนัดโีดยเรยีกขานกนัตดิปากวา่
คุณเอ ผู้ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีฝีมือตัวจริง

การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้คุณเจบอกกับ Asian Trucker ว่า 
“ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงในคร้ังนี้ ทำาให้ผมมีความม่ันใจ
กบัเอม็เอเอน็ (MAN) เพิม่มากขึน้ และเชือ่มัน่วา่เราจะไปได้
ดีอย่างแน่นนอน”

หลังจากเปิดตัวออกข่าวให้สาธารณะชนรับรู้ Asian 
Trucker ได้มีโอกาสนั่งสนทนากับคุณเอและคุณเจ ถึงการ
เปลี่ยนแปลงอีกครั้งของ MAN (เอ็มเอเอ็น) MCVT (เอ็มซีวี
ที) และเคแมน ออโต้

“เอ็มเอเอ็น เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว ที่ผ่านมาดำาเนิน
ไปอย่างขาดความต่อเนื่อง ทำาให้เอ็มเอเอ็น (MAN) ดูแผ่ว
ไปหน่อย แต่วันนี้เราจะจะกลับมาเต็มตัวกับเอ็มเอเอ็น” 
คุณเอ กล่าว

แน่นอนว่าเอ็มเอเอ็น (MAN) เป็นรถที่ยอดเย่ียม ตอนนี้
สำาหรับหัวลาก MCVT นำาเข้ารุ่น TGS เข้ามาทำาตลาดซึ่ง
เป็นการนำาเข้าทั้งคัน ทุกคันผลิตข้ึนที่ประเทศเยอรมนี ใน
ส่วนของดีลเลอร์อย่างเคแมน ออโต้ ได้ส่งมอบรถรุ่นนี้ให้กับ
ลกูคา้ไปหลายสบิคนัแลว้ คณุเจบอกวา่ลกูคา้ตา่งประทบัใจ
กับคุณภาพของรถ

สำาหรับ MCVT คุณเอ ยืนยันว่าจะมุ่งเน้นทุ่มเทในด้านรีเทล 
สนบัสนนุในทกุๆ ดา้นใหก้บัดลีเลอรเ์พือ่ทีจ่ะสามารถแขง่ขนั
ในตลาดได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ MCVT จะทำาในส่วนของงาน
ประมูลใหญ่ๆ อาทิ ในส่วนของราชการ

เป็นท่ีรับรู้กันในแวดวงรถบรรทุกว่าธนภัทร อินทวิพันธุ์เคย
ทำาให้ FUSO ประสบความสำาเร็จกับตลาดประเทศไทย เมื่อ
เปล่ียนมาเป็นแบรนด์จากยุโรป ความท้าทายและความ
ยากง่ายในการทำาแบรนด์เอ็มเอเอ็น (MAN) ในตลาดไทย
ให้ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างไร เราถามคุณเอ “ระหว่าง 
FUSO กับ เอ็มเอเอ็น (MAN) ยากเท่ากัน แต่เราเชื่อว่า
เอม็เอเอน็ (MAN) ไปได้ดีแน่ เพราะเปน็รถท่ีดี ในเมอืงไทยมี
แฟนอยูเ่ยอะทีส่นใจ หนา้ทีเ่ราคอืทำาอยา่งไรใหเ้ขาตดัสนิใจ” 

แน่นอนเมื่อจะเดินหน้าทำาการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ 
คำาถามหน่ึงท่ีลูกค้ามกัจะสอบถามคืออะไหล่และงานบรกิาร 
ในสว่นนีค้ณุเอเปดิเผยวา่ เปน็เรือ่งทีท่าง MCVT รูด้ ีกอ่นทีจ่ะ
กลบัมาเดนิหนา้เตม็ตวั MCVT คยุกบัทาง เอม็เอเอน็ (MAN) 
เยอรมัน ถึงเรื่องสัญญาการเป็นตัวแทน ท่ีผ่านมามีท้ังแบบ
ระยะเวลาสามปี ห้าปี ซึ่งทาง MCVT มองว่าขาดความ
ตอ่เนือ่งและยากในการลงทนุทำาตลาด เนือ่งดว้ยความตัง้ใจ
และความมุง่มั่นกบัแบรนด์เอ็มเอเอ็น (MAN) ตอนนีส้ัญญา
ทีต่กลงกนัเปน็สญัญาแบบเปดิกวา้งนัน่คอืเปน็สญัญาระยะ
ยาวท่ีไม่ระบุวันหมดอายุ ทำาให้ MCVT มีความมุ่งมั่นอย่าง
เต็มที่กับแบรนด์เอ็มเอเอ็น (MAN) พร้อมที่จะเดินหน้าอย่าง
เต็มรูปแบบ

คุณเอเปิดเผยว่าอุปสรรคใหญ่ในการแข่งขันตอนน้ีคือเรื่อง
ของราคา ซึง่เกดิจากภาษีนำาเขา้รถทัง้คนัจากเยอรมัน ทำาให้
ราคาเอ็มเอเอ็น (MAN) สูงกว่าคู่แข่งในตลาด ด้วยเหตุนี้
ในอนาคตทาง MCVT จึงมีแผนที่จะตั้งโรงงานประกอบรถ
เอ็มเอเอ็น (MAN) ในประเทศไทย เพราะมองว่าการไม่มี
โรงงานนั้นทำาให้การต่อสู้แข่งขันในตลาดเป็นเรื่องยาก 

“หลังจากน้ีอีกสองปี เมื่อโปรเจคโรงงานเกิดขึ้น เอ็มเอเอ็น 
(MAN) ไปไกลแน่นนอน” คุณเอ กล่าว

“ท่ีสำาคัญตอนน้ีเราต้องสู้กบัตัวเองกอ่น ให้ลูกค้ารบัรูว้า่ ผูน้ำา
เข้ามีความเข้มแข็ง อยู่ในตลาดยาวนานและย่ังยืนอย่าง
แน่นอน ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำาคัญมาก เพราะหากลูกค้าขาด
ความเชื่อมั่นแล้วโอกาสที่จะตัดสินใจซื้อรถเป็นเรื่องยาก
มาก” คำาพดูทีว่า่รถคนัแรกขายโดยเซลล ์รถคนัทีส่องขายโดย
งานบริการนั้นเป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้อย่างแน่นอน
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ในอนาคต MCVT จะสนับสนุนให้พาร์ทเนอร์ซึ่งคือดีลเลอร์
ขยายเครือข่ายงานบริการออกไป ซึ่งมีแผนให้ครอบคลุมทั่ว
ทกุภาคของประเทศ ตอนนีใ้นสว่นของเคแมน ออโต ้กำาลังจะ
เปิดที่ระยอง เดือนหน้า MCVT เปิดศูนย์บริการที่นครสวรรค์ 
ปลายปีจะเปิดเชียงใหม่ และวางแผนต่อเนื่องไว้ที่หาดใหญ่
และประจวบฯ รวมทัง้เกบ็ขอ้มลูศกึษาในสว่นของภาคอสีาน

คุณเอยังบอกว่า MCVT โชคดีที่มีพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งอย่าง
คุณเจ ซึ่งเป็นดีลเลอร์ที่มีความรักความหลงใหลในแบรนด์
เอ็มเอเอ็น (MAN)

ในฐานะดีลเลอร์รายสำาคัญที่มุ่งมั่นกับแบรนด์เอ็มเอเอ็น 
(MAN) อย่างจริงจังอย่างเคแมน ออโต้ การปรับเปลี่ยน
ครั้งนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถือได้ว่ามองเห็นอนาคต
ของเอ็มเอเอ็น (MAN) อย่างจริงจัง คุณเจบอกว่าปัญหา
ที่ผ่านมาในการทำาการตลาดกับเอ็มเอเอ็น (MAN) เรื่อง
คณุภาพของสนิคา้ไมม่ใีครสงสยั เพราะคณุเจนัน้รูจ้กัแบรนด์
เอ็มเอเอ็น (MAN) เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ตรงในฐานะ
ผู้ใช้ ก่อนจะมีอีกบทบาทหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากความรักความ
หลงใหลในแบรนด์เอ็มเอเอ็นอย่างแท้จริง

คณุเจบอกวา่ทีผ่า่นมาปญัหาสำาคญัอยา่งหนึง่ในการขายคอื
ในเร่ืองของไฟแนนซ์ แต่วันน้ีเม่ือมีการปรับเปล่ียน ประเด็นน้ี
ก็เป็นเรื่องเบื้องต้นที่ได้รับการจัดการ เคแมน ออโต้เริ่มต้น
จากลกูคา้ทีเ่ปน็เพือ่นๆ กนั ซึง่ทกุคนไวใ้จคณุเจ แตเ่พยีงเทา่
นีค้งไมส่ามารถทีจ่ะขบัเคลือ่นธรุกจิใหเ้ตบิโตกา้วไปขา้งหนา้
ไดอ้ยา่งแนน่อน ตอนนีเ้รือ่งของลสิซิง่คณุเอเปดิเผยวา่ “เรือ่ง
ของลสิซิง่หลงัจากทำางานแกป้ญัหา ตอนนีม้สีามถงึสีร่ายแล้ว 
ทำาให้มั่นใจว่าเอ็มเอเอ็น (MAN) บุกตลาดอย่างแน่นอน” 

ตัวโปรดักซ์มีคุณภาพอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ในระยะเริ่มต้น
ทำาตลาด สิง่ทีล่กูคา้สอบถามกลบัมาคอื เรือ่งของงานบรกิาร 
อะไหล่ ศูนย์ต่างจังหวัดเป็นอย่างไร ก่อนหน้านี้อาจจะยัง
มองไม่เห็นว่าทิศทาง แต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร การ
ชี้แจงเรื่องประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากขึ้น ทำาให้เกิดความ
สบายใจและมีความเช่ือม่ัน “เพราะเราเช่ือม่ันว่าเอ็มเอเอ็น 
รุ่น TGS มีลูกค้าแน่นอน ราคาไม่ใช่ปัญหา แต่เรื่องของ
บริการเรื่องของการดูแลหลังการขายเป็นสิ่งที่สำาคัญ”คุณ
เจกล่าว

การเริ่มจาก MAN Bus ซ่ึงเป็นสินค้าที่คุณเจมีความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลใจ แต่สำาหรับตลาด Truck 
ที่เพิ่งเริ่มต้นนั้น เป็นอะไรที่ต้องทำางานหนัก แต่ก็เป็นความ
ท้าทายและเชื่อมั่นว่าจะไปได้ดี

คุณเอ กล่าววา่ “ตันจงไม่เคยทุ่มเทกับเอ็มเอเอ็น (MAN) มา
ก่อน แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว เรา 100 % กับเอ็มเอเอ็น (MAN) 
อย่างแน่นอน มาตรฐานทางด้านงาน Service อะไหล่ ซ่อม
บำารงุ ต้องเกดิขึน้ รถท่ีส่ังนำาเขา้มาต้องมกีารส่ังอะไหลค่วบคู่
กันไปด้วย รวมทั้งการย้อนกลับไปดูว่าอะไหล่ที่ขาดอยู่ใน
ปัจจุบันคืออะไร ขาดจริงไหม เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร แก้
ปัญหาให้ตรงจุด”

คุณเอยังเปิดเผยว่า ตอนนี้ได้ทำาสัญญากับยางมิชลิน เป็น
พันธมิตรร่วมกัน มิชลินมีศูนย์ให้บริการเกี่ยวกับยางอยู่ทั่ว
ประเทศห้าสิบกว่าศูนย์ โดยจะเริ่มจากเส้นทางหลักก่อน รถ
เอ็มเอเอ็น (MAN) สามารถเข้าไปรับบริการที่นั่นได้สำาหรับ
บริการเบื้องต้น และรถเอ็มเอเอ็น (MAN) ที่ประกอบในไทย
ทุกคันจะใช้ยางมิชลินร้อยเปอร์เซ็นต์

แน่นอนว่ายังมีรายละเอีดยปลีกย่อยอีกมากมาย ซ่ึงทั้ง 
MCVT (เอ็มซีวีที) ในฐานะผู้นำาเข้า และเคแมน ออโต้ ใน
ฐานะดีลเลอร์หลัก จะต้องร่วมมือกันต่อจากนี้ไป

ปีหน้าผู้คนในแวดวงรถบรรทุก รถหัวลากและบัส จะมีทาง
เลือกเพิ่มมากขึ้น เพราะเมื่อมีการแข่งขันกันระหว่างแบรนด์
ต่างๆ การต้องนำาเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นสิ่ง
สำาคญั ฝัง่ผู้ใช้งานยอ่มทีจ่ะสามารถเปรยีบเทยีบถงึคณุภาพ
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นราคา คุณภาพรถ คุณภาพงาน
บริการ เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาขับเคลื่อนธุรกิจของตนเอง 

คุณเจปิดท้ายการสนทนาว่า “เรารอวันนี้มานาน เราเริ่ม
ต้นได้ดีแต่ก็มีสะดุดและขาดช่วง แต่สำาหรับเราซ่ึงรู้ว่า
เอม็เอเอน็ (MAN) คอืสนิคา้ทีด่ทีำาใหเ้ราไมล่ะความพยายาม” 

หลังจากทุกอย่างเริ่มลงตัวและเข้าที่เข้าทาง เคแมน ออโต้ 
สามารถเดินหน้าได้ด้วยความมั่นใจ ปีหน้าศูนย์บริการแห่ง
ใหม่ของเคแมน ออโต้ที่วางแผนไว้จะเกิดขึ้น ทั้งสุวรรณภูมิ
และแหลมฉบงั ในขณะที ่MCVT การไดส้ญัญาไมมี่วนัหมด
อายจุากเอม็เอเอน็เยอรมนั ทำาใหส้ามารถเตม็ทีก่บัเอ็มเอเอน็
ได้อย่างมั่นใจ
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PANTHER 8x8 นี่คือยานพานะ
กู้ ภั ย เ ค รื่ อ ง บิ น แ ล ะ ร ถ ดั บ เ พ ลิ ง
ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ที่ สุ ด จ า ก 
Rosenbauer ภาระกิจหลักคือการ
ประจำาการในสนามบินนานาชาติ
สำาคัญๆ ทั่วโลกที่ใช้อากาศยาน เช่น 
Airbus A380 และสนามบินซ่ึงมีข้อ
กำาหนดพิเศษเกี่ยวกับการเร่งความเร็ว
ความเร็วสูงสุดและความสามารถใน
การดับเพลิงของยานพาหนะในการดับ
เพลิงเนื่องจากมิติทางภูมิศาสตร์ 

PANTHER 8x8
Rosenbauer

เรือธงของ PANTHER ช่วยปกป้องฮับ
การบนิท่ีสำาคัญหลายแหง่ในยโุรป รวมทัง้
มีสถานะที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งในเอเชียและ
โลกอาหรับ

Special Truck



เรือธงของ PANTHER ช่วยปกป้องฮับ
การบนิทีส่ำาคญัหลายแหง่ในยโุรป อาท ิ
สนามบินกรุงปารีส 2 แห่ง และสนาม
บินชาร์ลส์เดอโกลล์ ฮับเบอร์ลินในกรุง
เบอร์ลิน และสนามบิน Düsseldorf 
รวมถึงสนามบินในเอเธนส์,เจนีวา, 
มอสโก, ออสโล และปราก 

PANTHER 8x8 มีสถานะที่แข็งแกร่ง 
อย่างยิ่งในเอเชียและโลกอาหรับ โดย
เฉพาะที่ประเทศจีนศูนย์กลางทาง
ด้านการบินย่านใหม่ของโลก ปักกิ่ง
ซึ่งเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก มี
ปริมาณของผู้ โดยสารผ่านเข้าออก
สนามบินแห่งนี้จำานวนมาก มีรถ PAN-
THER 8x8 หลายคัน เช่นเดียวกัน
กับเซี่ยงไฮ้  -  ผู่ตง, กวางโจวและ
ฮ่องกง ในอินเดียมียานพาหนะ PAN-

THER 8x8  ถูกส่งไปประจำาการท่ี
สนามบินนิวเดลี ในขณะท่ีกองทัพ 
PANTHER 8x8 อื่นๆ ยังประจำาการ
อยู่ที่สนามบินในดูไบ, ซาอุดีอาระเบีย, 
กาตาร์, โอมาน และญี่ปุ่น รวมไป
ถึงในเคปทาวน์, โจฮันเนสเบิร์กและ
เดอร์บัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นฐานสำาคัญ
ของผลิตภัณฑ์รุ่นหลักของโรเซนเบิร์ก
เข้าประจำาการมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

New PANTHER 8x8

Chassis: Rosenbauer 52.1400 8x8

Engine: 2 x Volvo D16 Euro 5 (Euro 6 optional)

Power: 1.030 kW (1,400 hp)

Transmission: Allison automatic transmission

Brakes: Disk brakes

Crew: 1 + 5

Extinguishing agent: Up to 16,800 l water, 2,200 l 

foam compound and 500 kg powder / CO2

Pump unit: N110 with 10,000 l/min at 10 bar

Foam proportioning system: FOAMATIC E

Roof turret: RM80 with up to 9,000 l/min

Bumper turret: RM35 with up to 4,750 l/min

Boom (optional): STINGER, HVLA (High Volume 

Low Attack)

Dimensions L x W x H: 13.1 x 3.0 x 3.7 m (LWB) or 

12.0 x 3.0 x 3.7 m (SWB)

Weight: 52 T.

Special Truck



Asian Trucker I 30

กับ ภาระกิจสุดท้าทาย 
ที่ MST Logistics

Mercedes Benz

Product
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คุณสุรเชษฐ ตั้งทิกุล Managing Director MST Logistics

Product
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คุณสมบัติที่สามารถ
การันตีได้ของ
เมอร์เซเดส เบนซ์ 
แอคทรอส คือค่าการ
บำารุงรักษาตำ่า ระยะ
รอบการบำารุงรักษา
ยาว หากใช้ขนส่งระยะ
ทางไกล เจ้าของ
แอคทรอส สามารถ
ไว้วางใจได้

Product



ขอขอบคุณ

บ.เอเซีย ทรัค 

ผู้แทนจำาหน่ายและบริการ 

แชสซีย์รถบัสและรถบรรทุก

เมอร์เซเดส เบนซ์ อย่างเป็นทางการ

โทร.02 750 9473

บ.เอ็มเอสที โลจิสติกส์ จ�ากัด
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คุณสมบัติที่สามารถการันตีได้ของเมอร์เซเดส 
เบนซ์ แอคทรอส คือค่าการบำารุงรักษาตำ่า ระยะ
รอบการบำารงุรกัษายาว หากใช้ขนส่งระยะทางไกล 
เจ้าของแอคทรอสสามารถไว้วางใจได้

ผู้ที่ พิสูจน์ขีดความสามารถอันโดดเด่นของ
เมอร์เซเดส เบนซ์ แอคทรอส ที่เรามาพบวันนี้คือ
บริษัท MST Logistics เอเซีย ทรัค ได้ส่งมอบ
แอคทรอสทั้งเก้าคันเข้าประจำาการในฟลีทของ 
MST Logistics เป็นที่เรียบร้อย โดยล็อตแรกหก
คันและตามหลังอีกสามคันเพื่อขับเคลื่อนงานของ 
MST Logistics

ภาระกิจสำาคัญของแอคทรอสฝูงนี้คือ การวิ่งระยะ
ทางไกล ขนส่งผักสดจากแหล่งผลิตให้กับห้าง
โลตัส โดยรับผักจากแหล่งเพาะปลูกในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน สายที่หนึ่งสิ่งลงภาคใต้มีปลายทาง
อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สายที่สองปลายทางอยู่
ที่จังหวัดขอนแก่น และสุดท้ายคือลำาลูกกา

คุณสุรเชษฐ ตั้งทิกุล Managing Director ของ  
MST Logistics กลา่ววา่ “สำาหรบั MST Logistics 
เราขนส่งสินค้าที่ต้องควบคุมคุณภาพ ความสด 
มีระยะเวลาที่ต้องควบคุมชัดเจน เราเลือกใช้แต่
ผลติภณัฑท์ีด่ ีทีเ่ราตอ้งมัน่ใจวา่สามารถตอบโจทย์
ของเราได”้ ดว้ยเหตนุีเ้มือ่มองไปทีเ่ครือ่งมอืสำาหรบั
การขนส่ง ตู้คอนเทนเนอร์ของ MST เป็นตู้ท่ีถูก
สรา้งขึน้เพือ่ใชส้ำาหรบัหอ้งเยน็โดยเฉพาะซึง่ตอ่ขึน้
โดยช.ทวี อุปกรณ์สำาหรับทำาความเย็นนั้นเลือกใช้
ของ Carrier และสว่นสำาคญัทีส่ดุคอืรถ เมอรเ์ซเดส 
เบนซ์ แอคทรอส รถหัวลากฝูงใหม่ล่าสุด ที่เข้า
ประจำาการแล้วหกคัน กำาลังจะสบทบอีกสามคัน 
ทัง้หมดสำาหรบัฟลทีทีจ่ะมาประจำาการทีภ่าคเหนอื
ของ MST Logistics ที่วิ่งส่งผักสดให้กับโลตัส 

นี่ถือ เป็นบทพิสูจน์คุณภาพของเมอร์ เซเดส 
คณุสรุเชษฐ ์กลา่ววา่เสน้ทางขนสง่จากแมส่ะเรยีง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีมี
ระยะทางไปกลับราวสามพันกิโลเมตร เส้นทางมี

ทัง้ขึน้ลงเขาและพืน้ราบขา้มภมูภิาค ทัง้ปมีสีภาพพืน้
ผวิถนนทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามฤดกูาล นบัเปน็เสน้ทาง
ทดสอบศกัยภาพความทนทานของรถไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
คุณสุรเชษฐคิ์ดวา่เมอรเ์ซเดส เบนซ ์แอคทรอสเปน็รถ
ที่เหมาะกับภาระกิจนี้อย่างยิ่ง

เมอร์เซเดส เบนซ์ แอคทรอส หกคันแรกที่เข้าประจำา
การท่ีฐานภาคเหนือของ MST Logistics ได้เริ่มทำา
หน้าที่แล้ว บททดสอบได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว คุณสุรเชษฐ์ 
กล่าวว่าสองปีแรกเป็นช่วงเวลาท่ีจะเฝ้าติดตามดูว่า
แอคทรอส จะทำาหน้าท่ีได้ดีแค่ไหน ท้ังในเรือ่งของการ
ใช้งานและการบำารุงรักษา

ความประทับใจแรก แอคทรอสท้ังหกคันของฟลีทว่ิงผ่าน
ระยะสามหมื่นกิโลแรกไปอย่างรวดเร็วแบบไร้ปัญหา 
และไมม่อีะไรใหต้อ้งกงัวล ทวา่ทีส่รา้งความพงึพอใจ
ไปมากกว่านั้นคือการดูแลจากเอเซีย ทรัค 

เ ส้นทางจากแม่สะเรียงจั งหวัดแม่ฮ่องสอนสู่
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเส้นทางที่สามารถทดสอบ
ประสิทธิภาพของรถได้เป็นอย่างดี ในหนึ่งปีสำาหรับ
เส้นทางนี้เลขไมล์บนหน้าปัดของเมอร์เซเดส เบนซ์ 
แอคทรอสกับระยะล้านกิโลเมตรเป็นเรื่องปกติ 

การต้องการ Uptime จากรถสำาหรับ MST Logistics เปน็
เรือ่งสำาคญัมาก นอกจากการวิง่ปกตแิลว้ คณุสรุเชษฐ ์
บอกวา่ในหนึง่ปจีะมชีว่งทีต่อ้งทำางานมากกวา่ปกตอิยู่
สีช่ว่ง ซึง่เปน็สีช่ว่งสำาคญัสำาหรบัการขนสง่ ในชว่งนัน้
ความต้องการสินค้าจะสูงมาก หน่ึงชว่งเทศกาลปใีหม ่
สองชว่งเทศกาลสงกรานต์ สามชว่งเทศกาลตรษุจนี ส่ี
ชว่งเทศกาลสารทจนี พาหนะทีท่ำางานบนเสน้ทางนีจ้ะ
ต้องสามารถรับมือกับการใช้งานตลอดเวลาได้

ด้วยเหตุน้ีจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำาไม MST จึงต้อง
เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ สร้างทีมงาน
ที่มีคุณภาพ ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไปให้
ถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างสมบูรณ์แบบ แน่นอนว่า
เมอร์เซเดส เบนซ์ เแอคทรอส เป็นหน่ึงในฟันเฟือง
สำาคญัทีจ่ะชว่ยทำาให ้MST Logistics ไปถงึเปา้หมาย
ที่วางไว้ได้  
 

Product
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เพิ่มระยะเวลารับประกันสินค้าจากสองปีเป็นสามปี
เพราะสามมิตรมั่นใจในเรื่องคุณภาพของสินค้า
และพร้อมมอบงานบริการที่ยอดเยี่ยมสู่ลูกค้า

สามมิตร SAMMITR

สุริยา โพธิ์ศิริสุข กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

Business
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ใกล้วาระที่สามมิตรบริษัทผู้ผลิตและจำาหน่ายพาหนะและ
อุปกรณ์เพื่อการขนส่งภายใต้แบรนด์สามมิตรจะมีอายุ
ครบหกสิบปี

เ ราฝ ่าสายฝนปลายฤดูที่ ตกกระหนำ่ าอยู ่ แถวย ่าน 
พุทธมณฑลเดินทางไปยังโรงงานของสามมิตรบนถนน
เศรษฐกจิ 1 (SMM 5 ) ซึง่เป็นฐานการผลติรถพ่วง, รถดมัพ์
ทุกประเภท

เพื่อร่วมสนทนากับคุณสุริยา โพธิ์ศิริสุข กรรมการรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของสามมิตร ร่วมกับสื่อมวลชนใน
สายรถบรรทุกและขนส่ง เป็นการสนทนากลุ่มเล็กๆ แบบ
สบายๆ 

ประเดน็สำาคญัคอืการเปดิตวัโปรแกรมการรบัประกนัสามปี
ให้กับผลิตภัณฑ์ของสามมิตรกับลูกค้า ในฐานะผู้นำาน่ีคือ
การรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ยาวนานที่สุดในตลาด และเป็น
เพียงเจ้าเดียวเท่านั้น 

คุณสุริยาเปิดเผยว่า เหตุผลหนึ่งของการขยายเวลาการ
รับประกัน คือการยืนยันให้กับลูกค้าได้รับรู้ว่า สามมิตรเช่ือ
ม่ันในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ที่สำาคัญคือการแสดงให้เห็น
วา่สามมติรใหค้วามสำาคญักบัลกูคา้ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะรว่ม
ดแูลเพือ่ใหร้ถของลกูคา้นัน้สามารถ Uptime หรอื ลอ้หมนุ
ไดต้ลอดเวลา เพือ่ขับเคลือ่นธรุกจิไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ

สำาหรบัสามมติรแลว้มสีองประเดน็สำาคญัในการทำางานด้าน
การตลาดกบัลกูคา้ทีส่ามมติรใหค้วามสำาคญั หนึง่ คอืสรา้ง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าต่อสินค้าและการบริการของ
สามมิตร ด้วยเหตุนี้สามมิตรจึงขยายเวลาการรับประกัน
สินค้า จากเดิมสองปีเพิ่มยาวนานขึ้นเป็นสามปี สอง คือ
สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ด้วยการแก้ปัญหาท่ี
รวดเรว็ใหก้บัลกูคา้ เมือ่เกดิปญัหาขึน้ เพือ่ใหล้กูคา้สามารถ
นำารถกลับไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเครือข่ายศูนย์
บริการของสามมิตรเก้าสิบแห่งทั่วประเทศ ทำาให้สามารถ
ดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง 

ในส่วนของรถดัมพ์สามมิตรถือเป็นเจ้าตลาด ทุกวันนี้มี
กำาลังการผลิตอยู่ที่วันละสี่ร้อยคัน สามมิตรไม่เคยหยุดนิ่ง
ในการพัฒนา โดยเฉพาะในเรื่องของนวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางด้านการผลิต เพื่อทำาให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของ
สามมิตรมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา

ตัวอย่างสำาคัญท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในด้านนี้คือ 
สามมิตรสามารถลดนำ้าหนักของโปรดักซ์ลงได้ถึงสองตัน 
ด้วยเทคโนโลยีทางด้านวัตถุดิบที่ทันสมัย สองตันที่ลดลง
ได้น้ี เกิดประโยชน์กับลูกค้าอย่างมาก ท้ังในมิติของการ
ประหยดัเชือ้เพลงิ และการเพิม่จำานวนนำา้หนกัในการขนส่ง
ต่อเที่ยว

โลกของอุตสาหกรรมการผลิตพัฒนาไปข้างหน้า การนำา
ระบบ AI มาใชเ้ปน็เรือ่งทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งได ้สามมติร
ศกึษาเรือ่งนีม้านาน และไดเ้ริม่ตน้กอ่นทีจ่ะเกดิเปน็กระแส
หลักท่ีพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในเวลาน้ี ในยุคแรกเริ่ม
เป็นการนำาเทคโนโลยีของญี่ปุ่นมาใช้ จากนั้นสามมิตรได้
ต่อยอดเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่ง
สามารถสรา้งองคค์วามรูข้องตวัเองขึน้มาได ้ดว้ยวสิยัทศัน์
ของผู้บริหารที่กล้าลงทุน ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้ได้เรียนรู้

วันนี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำาตลาดภายในประเทศเท่านั้น 
สามมิตรได้เติบโตและมุ่งสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเริ่มต้น
จากประเทศในภมูภิาคเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต ้โดยมตีลาด
อินโดนีเซียที่มีทิศทางการเติบโตที่สดใส

คุณสุริยาเปิดเผยว่า สามมิตรไม่อาจอยู่แต่เฉพาะตลาด
ในประเทศได้ ต่อไปมิเพียงแต่จะมีผู้ผลิตไทยเท่านั้น จะมี
ผูผ้ลติและสนิคา้ทีม่าจากขา้งนอกเพิม่ขึน้อยา่งไมต่อ้งสงสยั 
“เหมือนกับการทำาทีมฟุตบอล ถ้าเราเล่นแต่เกมรับ โอกาส
ที่จะชนะแทบจะไม่มีเลย มีแต่จะเสมอกับแพ้เท่านั้น” การ
ออกต่างประเทศก็เสมือนการทำาเกมรุกนั่นเอง

หกสิบปีสำาหรับสามมิตร ความเติบโต ความสำาเร็จท่ีได้มา มใิช่
เพียงแต่เฉพาะการทำางานหนักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่
มาจากวิสัยทัศน์ของผู้นำาองค์กร สร้างคน สร้างนวัตกรรม 
สร้างเทคโนโลยีที่เป็นของตัวเอง กล้าลงทุน

การเพิ่มการรับประกันสินค้าของสามมิตรจากระยะเวลา
สองปีเป็นสามปี จึงเสมือนเป็นการตอกยำ้าให้เห็นว่านี่คือ
การการันตีในคุณภาพของสินค้าภายใต้แบรนด์สามมิตร
อย่างแท้จริง และสามมิตรมิได้เป็นแต่เพียงเฉพาะผู้ผลิต
สินค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ให้บริการด้วย เพื่อจะดูแลทั้ง
สินค้าของสามมิตรและลูกค้าของสามิตร ให้เกิดความ
พึงพอใจและประทับใจในสินค้าและบริการของสามมิตร
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ในมาเลเซียยาง Continental ได้รับชื่อเสียงมายาวนาน Stefan Pertz 
(บก.Asian Trucker มาเลเซีย) เข้าเยี่ยมชมโรงงานของพวกเขาใน Alor Star 
เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเติบโตที่ท้าทายความสามารถของบริษัท 
สำาหรับมาเลเซียและภูมิภาคนี้

โรงงาน Continental Tyre AS Malaysia คือสถานที่ซึ่งมีประวัติอันยาวนาน
และมีอนาคตที่รุ่งเรือง ในขณะที่ธุรกิจดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่ยางรถยนต์
โดยสารส่วนใหญ่ แต่โรงงานแห่งนี้ยังผลิตยางรถบรรทุกขนาดเล็กประมาณ 
400,000 คันต่อปี รวมเนื้อที่ใช้พื้นที่ประมาณ 100,000 ตารางเมตร 

เราได้รับแจ้งว่า Continental เป็นนายจ้างที่ใหญ่ที่สุดในเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่คุ้น
เคยกับการใช้ชีวิตในฮันโนเวอร์เมืองบ้านเกิดของแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนาน โรงงานได้รับที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานมาตั้งแต่ปี 1979 โดยเริ่มผลิต
ยางรถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ การเข้าควบคุมโรงงานในปี 1986 โดยไซม์ ดาร์
บี้ ซึ่งเข้าร่วมทุนกับ Continental ในปี 2000 ในเวลานั้น Continental ได้ให้การ
สนับสนุนด้านเทคนิคและความชำานาญ Continental รับช่วงหุ้นของหุ้นส่วน
ท้องถิ่นในปี 2012 ทำาให้โรงงานแห่งนี้มีเจ้าของเป็นชาวเยอรมันอย่างเต็มตัว

Carlos Bernabe

ประเทศไทยเป็นตัวอย่าง
หนึ่งในการเติบโต
ของตลาดและ Bernabe 
คาดว่าจะมีการใช้ยางเพิ่ม
มากขึ้นจากสัญญานเชิงบวก
เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
Continental กำาลังเตรียมที่
จะตอบสนองความต้องการที่
เพิ่มขึ้นนี้ ในตลาดประเทศไทย

Factory
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วันนี้โรงงานทั้งสองแห่งของมาเลเซียใช้แหล่ง
ทรัพยากรบางอย่างและมีแนวทางร่วมกันในกิจกรรม
ด้านคุณภาพและการตลาด ตั้งแต่ปี 1979 ได้ผลิต
ยางออกสู่ท้องตลาดจำานวนถึง 66 ล้านเส้นภายใน
โรงงานแห่งนี้ ในปีนี้ Continental จะฉลองครบรอบ 
ยางจำานวน 70 ล้านเส้นที่ผลิตภายใต้โรงงานนี้

มองไปข้างหน้า
Carlos Bernabe ผู้จัดการโรงงานสัญชาติฝรั่งเศส 
เล่าถึงรายละเอียดแผนการในอนาคตสำาหรับโรงงาน
ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการผลิตยางรถยนต์
แบรนด์ Continental “เรากำาลังวางแผนที่จะขยาย
กำาลังการผลิตของโรงงาน ประเด็นหนึ่งที่เราเผชิญ
คือข้อจำากัดด้านพื้นที่ เราไม่สามารถขยายพื้นที่ที่เรา
ต้องการได้ ดังนั้นเราจำาเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพ
จากพื้นที่ที่เราใช้อยู่ในสถานที่ปัจจุบัน” เขากล่าว 
พร้อมกับการมาถึงของ Continental ในฐานะเจ้าของ
โรงงานรายใหม่ การลงทุนด้านเทคโนโลยีเริ่มต้นขึ้น
ทันที เครื่องจักรใหม่ที่ไฮเทค ถูกนำามาประยุกต์ใช้
กับหุ่นยนต์โรงงาน ในช่วงห้าปีที่ผ่านมามีการลงทุน
ประมาณ 1.78 ล้านยูโร“ เราได้เริ่มโครงการใหม่ใน
ปี 2016 เพื่อเพิ่มกำาลังการผลิตและประสิทธิภาพการ
ผลิตของโรงงานแห่งนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับตลาด เรามีเป้า
หมายที่จะเพิ่มกำาลังการผลิตจาก 4.3 ล้านเส้น เป็น
ผลิตปีละ 6.2 ล้านเส้น” ผลลัพธ์นี้จะกระทำาโดยการ
เพิ่มเทคโนโลยีใหม่ “ขณะนี้มีสี่สายการผลิตผสมอยู่
พื้นที่” Bernabe กำาลังบอกว่าสายการผลิตที่ห้าจะถูก
เพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลงทุน
ทั้งหมดในช่วงห้าปีถัดไปจะมีมูลค่าราว 60 ล้านยูโร 
การใช้พื้นที่ว่างที่มีอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิม จะเพิ่ม
ขึ้นประมาณ 20% โรงงานกำาลังรอใบอนุญาตและ
สัญญานเดินหน้าจากเจ้าหน้าที่ก่อนสิ้นปี

เรื่องของคุณภาพ
แบรนด์ในยุโรปมักเกี่ยวข้องกับคุณภาพชั้นสูง ปัญหา
คือต้องให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนอกตลาดยุโรป
ยังมีมาตรฐานสูงเช่นเดียวกัน “ข้อกำาหนดของยาง
ของเราในตลาด APAC ตรงกับที่อยู่ในยุโรป ถ้า
คุณใช้ยางรถยนต์จากโรงงานของเรา และเปรียบ
เทียบกับยางที่ผลิตในทวีปยุโรป คุณภาพจะเหมือน
กัน” วัตถุดิบที่ใช้ทำาให้เกิดความแตกต่างสำาหรับ
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย แต่สำาหรับ Continental ใช้
วัสดุเดียวกันสำาหรับการผลิตยางทั่วโลก หนึ่งใน
ประเด็นที่ Bernabe เผชิญคือการหาคนที่ใช่มา

ร่วมงาน “เรากำาลังทำางานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
เพื่อหาพนักงาน” อย่างไรก็ตามกระบวนการจ้างงาน
มีปัญหาเช่นเดียวกับในยุโรป 

อนาคตของการคมนาคม
“เรามีหุ้นส่วนมากมายในตลาด ในปีหน้าเราจะเห็น
ศักยภาพในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และการเปิด
รับข่าวสาร” ประเทศไทยเป็นตัวอย่างหนึ่งในการ
เติบโตของตลาดและ Bernabe คาดว่าจะมียางเพิ่ม
มากขึ้นจากสัญญานเชิงบวกเกี่ยวกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน Continental กำาลังเตรียมที่จะตอบ
สนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ในตลาดประเทศไทย 
เนื่องจากการพัฒนาช่วยกระตุ้นการเติบโต ในขณะที่
ประชากรเพิ่มขึ้นจะมีความต้องการในการขนส่งเพิ่ม
ขึ้น รวมถึงความต้องการยางด้วยเช่นกัน

เนื่องจากผู้คนมีโทรศัพท์มือถือมากขึ้น สิ่งที่หลายคน
เรียกว่า “Disruptive Technology” เช่น Uber หรือ 
Grab car ยังช่วยเพิ่มความต้องการในการขนส่ง นั่น
จะทำาให้ยางมีความจำาเป็นมากขึ้น อันเนื่องมาจาก
ปริมาณการใช้รถยนต์ที่เพิ่มขึ้น “เรามีโรงงาน PLT 
แห่งหนึ่งในมาเลเซียเท่านั้น ความท้าทายคือการผลิต
ได้เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด” 
Bernabe มีความทะเยอทะยานที่จะเปลี่ยนโรงงาน
แห่งนี้ให้เป็นโรงงานที่ดีที่สุดในมาเลเซีย น่าสังเกต
ว่าคนที่นี่แรงงานและประชาชนในเมืองนี้สนับสนุน
แนวคิดนี้

Carlos Bernabe ชาวฝรั่งเศส ผู้จัดการโรงงาน 

Continental มาเลเซีย 

ร่วมงานกับ Continental ยุโรปเป็นเวลา 38 ปี เริ่ม

จากปารีส ฝรั่งเศสกับแบรนด์ยางเยอรมัน และ

เคยทำางานในโรงงานหลายแห่งทั่วโลก เขาทำางาน

ในด้านการผลิตเสมอมา จบการศึกษาระดับ

ปริญญาโทด้านการบริหารคุณภาพและกลยุทธ์ 

ทำาให้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ เขาใช้เวลาอยู่ใน

บราซิลเพื่อช่วยตั้งโรงงานที่นั่น ก่อนที่จะมาทำางาน

ในโปรตุเกส เซี่ยงไฮ้ Bernabe เป็นผู้ประสาน

งานการผลิตในภูมิภาคเอเชียเป็นงานสุดท้ายก่อน

ที่จะมาทำาหน้าที่ผู้จัดการโรงงาน Continental ที่

เมือง Alor Star ประเทศมาเลเซีย
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Yang Qing รองประธาน บริษัท Dongfeng Motor Corporation นาย
หยางชิงรองประธาน บริษัท Dongfeng Motor Corporation กล่าวว่า 
บริษัท มีความภาคภูมิใจที่ได้กลับมาแข่งรายการ Volvo Ocean Race

“ Volvo Ocean Race เป็นการแข่งเรือใบนอกชายฝ่ังท่ียิ่งใหญ่ที่สุด
ในโลกและดึงดูดความสนใจของจีน ท้ังส่ือและสาธารณชนมาก
ข้ึนเรื่อย ๆ ในขณะน้ีชาวจีนได้รู้จักการแข่งขันแห่งความท้าทายนี้
โดย Dongfeng Race Team ด้วยการสนับสนุนของ Dongfeng ใน
รายการป ี2014-15 ไมต่อ้งสงสยัเลยวา่ Dongfeng Race Team ได้สรา้ง
ประวัติศาสตร์ในรายการแข่งขันเรือใบท่ียิ่งใหญ่ของโลกและลูกเรือชาว
จีนหลายคนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้

“การแข่งขันวอลโว่โอเชียนเป็นการ
แข่งเรือใบนอกชายฝ่ังที่ ย่ิงใหญ่
ที่สุดในโลก และดึงดูดความสนใจ
ของจีน”

Activity
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“ทีมงาน Dongfeng Race ประสบความ
สำาเร็จในการทำาการตลาดแบรนด์รถยนต์จีน
ให้กับฐานลูกค้าทั่วโลกที่ เติบโตขึ้น แต่ทีม
ยังได้ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมจีน ผ่านทาง 
Volvo Ocean Race โดยที่ Dongfeng Motor 
Corporation ทุ่มเทเพื่อสนับสนุนทีมจีนอีกครั้ง 
ด้วยความเป็นผู้นำาของกัปตัน Charles Caudrelier 
เพือ่ทา้ทายความเปน็พีน่อ้งเรอืใบนอกชายฝัง่และ
สรา้งชอ่งทางการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพเกีย่วกบั
การเล่นเรือใบระหว่างจีนกับโลก” เขากล่าวสรุป

Volvo Ocean Race เป็นการแข่งเรือใบรอบโลก
เป็นเวลา 8 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในการแข่งขัน
กีฬาที่ยากที่สุดในโลก Dongfeng ได้ยืนยันการ
เข้าร่วมการแข่งขัน ซ่ึงจะทำาให้ทีมงานได้รับไมล์
สะสม 45,000 ไมล์ไปทั่วโลกในเส้นทางที่ยาก
ที่สุดในประวัติศาสตร์ 43 ปี ของการแข่งขัน เริ่ม
จากทา่เรอืสเปนของ Alicante ในวนัที ่22 ตลุาคม 
2017-2018 Volvo Ocean Race จะไปเยือน 12 
เมืองทั่วโลกรวมทั้งฮ่องกงและกวางโจวของจีน

ในรายการ Volvo Ocean Race ทีมงาน Dong-
feng Race เปน็กลุม่ขา้มวฒันธรรมทีม่เีอกลกัษณ ์

และเปน็ทมีแรกทีม่ลีกูเรอืชาวจนีในรายการ Volvo 
Ocean Race ความหลากหลายของทีมงานคือ
ความท้าทายและความแข็งแกร่งของพวกเขา 
แต่เหนือสิ่งอื่นใดลูกเรือชาวฝรั่งเศส, สวีเดน และ
ลูกเรือทุกคนต่างมุ่งม่ันในเป้าหมายเดียวกัน ด้วย
ความไว้วางใจค วามเป็นมืออาชีพ และเทคนิค
ที่พวกเขามี ได้แล่นเรือไปทั่วโลกท้าทายกับทุก
สภาพแวดล้อม

ทีมงานจะได้รับการสนับสนุนจาก Dongfeng 
Motor Corporation ซึ่งเป็นผู้ผลิตยานยนต์
สัญชาติจีนในเมือง ฮูเป่ย เมืองหวู่ฮั่น และ
ได้รับการสนับสนุนจาก Dongfeng Motor 
Corporation 100% โดยมเีปา้หมายท่ีจะปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพทีแ่ขง็แกรง่อยูแ่ลว้ในป ี2014-15 ให้
ดีย่ิงข้ึนไปอีก ผลลัพธ์ท่ีได้น้ันน้ันเกินความคาด
หมายกับคะแนนทั้งหมดเมื่อจบการแข่งขันใน
อันดับสาม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Dongfeng Ocean 
Race: www.dongfengraceteam.cn

Dongfeng Race 
Team ได้สร้าง
ประวัติศาสตร์ ใน
รายการแข่งขันเรือ
ใบที่ยิ่งใหญ่ของโลก
และลูกเรือชาวจีน
หลายคนเป็นส่วน
หนึ่งของเรื่องนี้
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บริษัท WABCO Holdings และ G7 
ผู้นำาด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ที่ได้รับ
รางวัลในอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน 
ได้แถลงเกี่ยวกับการเปิดตัว “Smart 
Trailer FMS” โซลูชันการจัดการขบวน
รถบรรทุก ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกัน 
(FMS) เชื่อมต่อกับโครงการ Intelligent 
Trailer Program ของ WABCO Smart 
Trailer FMS เป็นครั้งแรกของตลาดรถ
เพื่อการพาณิชย์ของจีน

การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการ
ควบคุมยานพาหนะเชิงพาณิชย์ขั้นสูง
ของ WABCO และเทคโนโลยีชั้นนำา
ในอุตสาหกรรมของ G7 เทคโนโลยีจะ
มีส่วนช่วยอย่างมากในการวางแผน
จัดการล่วงหน้า Smart Trailer FMS 
ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการ
สินทรัพย์ ระบบช่วยให้ผู้ควบคุมฟลีท
ขนส่งสามารถตรวจสอบรถพ่วง ผู้ขับขี่
และคลังสินค้า ได้แบบเรียลไทม์ ด้วย
เหตุนี้จึงเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง 
นอกจากนี้ Smart Trailer FMS ช่วย
ปรับปรุงความปลอดภัยของรถพ่วง 
ผ่านการติดตามตำาแหน่งการล็อคระยะ
ไกลและความสามารถในการตรวจ
สอบภาระเพลา Smart Trailer FMS ยก
ระดบัความสามารถชัน้นำาของ WABCO 
ในระบบ telematics ระบบพ่วงเบรก
ด้วยอิเลคทรอนิกส์ (T-EBS) และความ
เชี่ยวชาญด้าน telematics ของ G7 

เพือ่นำาเสนอโซลชูัน่การจัดการระบบการ
ขนส่งแห่งแรกในประเทศจนี มุง่เน้นการ

บริษัท WABCO Holdings 
และ G7 ร่วมกันพัฒนาและ
เปิดตัวโซลูชัน การจัดการ
ยานพาหนะเชิงพาณิชย์ ที่มี
ความฉลาดในประเทศจีน

Technology
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ปรับปรุงประสิทธิภาพของยานพาหนะ
เชิงพาณิชย์ การกำาหนดมาตรฐานใหม่ 
สำาหรับความปลอดภัยด้านการขนส่ง
สินค้า การเชื่อมต่อและความปลอดภัย
ในประเทศจีน ระบบขั้นสูงจะรวบรวม
และประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์
จากเทคโนโลยีชั้นนำาในอุตสาหกรรม
ของ WABCO ทีเ่ชือ่มโยงกบัระบบเบรก 
และระบบตรวจสอบการรับนำ้าหนักของ
ล้อ ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการ
ยานพาหนะ ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการ
จัดการ และปรบัปรงุความปลอดภยัของ
ขบวนรถ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำาเนินงานและการใช้ประโยชน์ 

Smart Trailer FMS คาดว่าจะวาง
จำาหน่ายในไตรมาสทีส่ีข่องปี พ.ศ. 2560 
ฟังก์ช่ันเพิ่มเติมและฟีเจอร์ต่างๆ จะ
เชื่อมโยง Smart Trailer FMS กับ
โปรแกรม Intelligent Trailer Program 
ทีไ่ดร้ับรางวลัจาก WABCO ซึ่งจะตรวจ
สอบและควบคุมการทำางานของออนบ
อร์ดมากกว่า 40 ฟังก์ชัน เช่น การตรวจ
สอบความดัน OptiTire ™, ความ
ปลอดภัยสูง OptiLock ™และ Opti-
Flow ™ aerodynamic solutions ปรับ
แต่งได้ตามความต้องการของขบวน
ขนส่งแต่ละโครงการโครงการตัวอย่าง
ของอัจฉริยะ WABCO คือชุดเครื่องมือ
ตั ว เลื อกที่ ค รอบคลุมมากที่ สุ ด ใน
อตุสาหกรรมซึง่จะช่วยให้กองยานลดค่า
ใช้จ่ายในการปฏิบัติงานประหยัดนำ้ามัน
และเพิ่มความปลอดภัยและความ
สะดวกสบายของผู้ขับขี่

“บริษัท WABCO กำาลังดำาเนินการผลิต
ช้ินส่วนอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกด้วย
ความรว่มมอืกบั G7 เพือ่แนะนำาโซลชูัน่
การจัดการฟลีทรถเชิงพาณิชย์แบบ
แรกในตลาดจีน” นายซูจียูรองประธาน 
บริษัท WABCO ประจำาภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกและผู้นำาธุรกิจของจีนกล่าว 
“เรามุ่งหวังท่ีจะดำาเนินการร่วมกันอย่าง

ต่อเน่ืองเพื่อพัฒนาโซลูชั่นเพิ่มเติมเพื่อ
ปรับปรุงความปลอดภัยประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยในการขนส่งทั่ว
ภูมิภาคนี้”

“การทำางานร่วมกันกับ WABCO เรา
กำาลังพัฒนาและนำาเสนอโซลูชันแรกสู่
ตลาด ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกองยานพาหนะเชงิพาณิชย์
ของจีนได้โดยตรง” Zhai Xuehun 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร G7 กล่าว 
“เทคโนโลยีที่ก้าวหน้านี้ช่วยเพ่ิมความ
ฉลาดในการใช้รถแทรกเตอร์และรถ
เทรลเลอร์ เรากำาลังสร้างมาตรฐานใหม่
สำาหรับความปลอดภัยในการขนส่ง
สนิค้าให้มปีระสทิธภิาพและเชือ่มต่อกนั 
“WABCO กำาลังขยายไปสู่ประเทศจีน
เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบจัดการฟลี
ทรถท่ัวโลก (FMS) ในฐานะที่เป็นผู ้
จัดหาระบบควบคุมยานพาหนะเต็ม
รปูแบบ WABCO จะเชื่อมตอ่รถบรรทกุ
รถพ่วงรถบรรทกุผูร่้วมธรุกจิในแบบเรยีล
ไทม์ ทำาให้ข้อมูลเชิงลึกด้านการบริหาร
จัดการที่สามารถดำาเนินการได้ ในขณะ
ที่ วัดผลความปลอดภัยของฟลีทมี
ประสทิธภิาพการดำาเนนิงานและการใช้
ประโยชน์สินทรัพย์ G7 ทุ่มเทให้กับการ
ดำาเนินงานของ telematics ปัญญา
ประดษิฐ์ ขัน้ตอนวธิข้ีอมลูขนาดใหญ่ใน
อุตสาหกรรมโลจิสติก โซลู ช่ันแบบ
เรียลไทม ์ช ่วยให ้สามารถมองเห็น
สถานที่ ยานพาหนะ ความเร็ว เส้นทาง 
การสิน้เปลอืงนำา้มนัเชือ้เพลงิ พฤตกิรรม
ของผู้ขับขี่ ฯลฯ เชื่อมต่อรถบรรทุกกับผู้
ส่งสินค้าผู้จัดการฟลีทและคนขับเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพภาพรวมของการขนส่ง
ทั้งหมด ด ้วยผลิตภัณฑ์ชั้นนำาและ
บริการที่มีคุณภาพ G7 ช่วยให้ยาน
พาหนะสามารถเชือ่มต่อกบัยานพาหนะ
ของพวกเขาผ่านทางแพลตฟอร์ม G7

Technology
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HINO
Hybrid BUS

รถบัสฮีโน่ ไฮบริด ของขสมก.ได้เริ่มทดลองวิ่งผ่านช่วง
แรกสิบกว่าวัน มีรายงานว่าบนเส้นทางวิ่งเป็นวงกลม
รชัดาภเิษก-รามคำาแหง ประจำาสาย 137 ระยะทางโดยรวม 
26 กิโลเมตร มียอดผู้ใช้ราวหกพันคน

ขสมก.แจ้งว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้ใช้บริการ
เป็นอย่างดี 

รถบัสไฮบริด นอกจากเป็นรถที่สามารถประหยัดพลังงาน 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้ว่าหลายคนยังอาจจะไม่เข้าใจ
ว่ารถบัสไฮบริดคืออะไร แต่เม่ือได้ลองนั่งต่างประทับใจ 
นอกไปจากความเงียบของเครื่องยนต์ ภายในห้องโดยสาร
ใหม่มีความสะดวก มีทางข้ึนลงสำาหรับผู้พิการ รถคันท่ีใช้
ทดลองวิ่งนี้ประกอบตัวถังในประเทศไทย

รถบัสระบบไฮบรดิจากฮโีนค่นันี ้วิง่วนัละเจ็ดเทีย่วตอ่วนับน
เส้นทางรัชดาภิเษก-รามคำาแหง ช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิง
ได้สูงถึง 33 เปอร์เซนต์ ระบบไฮบริดเป็นระบบที่เหมาะกับ
การเดินทางในเมืองใหญ่ที่การจารจรหนาแน่นเป็นอย่างดี

วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560
สาย A1 สนามบินดอนเมือง - หมอชิต
.
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2560
สาย A2 สนามบินดอนเมือง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
.
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2560
สาย 510 มธ.ศูนย์รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
.
วันที่ 16-31 ธันวาคม 2560
สาย 522 รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
.
.#เขต5
วันที่ 1-15 มกราคม 2561
สาย 140 อู่แสมดำา - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
.
วันที่ 16-31 มกราคม 2561
สาย 138 พระประแดง - หมอชิต 2
.
.#เขต3
วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2561
สาย 511 ปากน้ำา - สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน)
.
วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2561
สาย 145 ปากน้ำา - หมอชิต 2

กำาหนดการทดลองวิ่ง รถโดยสาร HINO HYBRID
โดยทดลองในเส้นทางรถ ขสมก. จำานวน 10 สาย
สายละครึ่งเดือน รวมเป็นเวลา 5 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2561 ใครอยู่ในเส้นทางทดลองวิ่งลองขึ้นใช้บริการ
ดูได้
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Tesla กำาลังทำางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ

ขับข่ีแบบอัตโนมัติกับรถบรรทุก ซ่ึงเช่ือมโยง

กับแผน electric semi-truck plans ของ

บรษัิท ตามรายงานของรอยเตอร ์เทคโนโลยี

จะช่วยให้รถบรรทุกเพื่อการขนส่ง สามารถ

วิง่เป็นขบวนตามรถนำาทางสำาหรบัรถบรรทกุ

ติดตามอัตโนมัติ ซึ่งเรื่องนี้ถูกรายงานโดย

สำานักข่าวรอยเตอร์

แ น่นอนว่าอนาคตของการขนส่งด้วย

รถบรรทุกจะต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้น

อย่างไม่ต้องสงสัย และเราก็เชื่อมั่นว่าบริษัท

ที่สร้างรถไฟฟ้าไร้คนขับอย่าง Tesla คงไม่

หยุดยั้งการพัฒนาเพียงแค่รถยนต์เท่านั้น 

เมื่อตลาดเปิดกว้างทำาไมจึงไม่เข้ามาละ

อนาคตของรถบรรทกุทีข่บัเคลือ่นดว้ยไฟฟา้

จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน และรถบรรทุกท่ีไร้

คนขับก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย แต่มัน

จะประสบความสำาเร็จไหม นั่นเป็นอีกเรื่อง

หนึง่ ในระยะแรกมนัคงเปน็การใหบ้รกิารเชือ่ม

โยงการขนส่งในระยะทางที่ไม่ไกลมาก และ

สนบัสนนุการขนสง่ดว้ยรถบรรทกุทีว่ิง่ตาม

กันเป็นขบวนโดยวิ่งตามคำาสั่งของรถคันนำา 

ซึ่งเทคโนโลยีนี้ผู้ผลิตรถบรรทุกช้ันนำาของ

ยโุรปอยา่ง Scania กำาลงัดำาเนนิการพฒันา

เทคโนโลยีทางด้านนี้อยู่

การขนส่งด้วยรถบรรทุกมิอาจปฎิ เสธ

เทคโนโลยีอันทันสมัยได้ เพราะมันมีประโยชน์

และข้อดีมากมาย และมันจะต้องเกิดขึ้นอย่าง

แน่นอน การนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา

ทั้งรถบรรทุกและบริหารจัดการฟลีทเป็น

เรือ่งด ีผูป้ระกอบการตอ้งเรยีนรูแ้ละปรบัตวั 

เพราะเทคโนโลยีทุกวันนี้มาเร็วเปลี่ยนเร็ว 
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