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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
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ICL International ผูบ้กุเบกิสง่ผลไมส้ดขา้มแดน
ไปจีน  บนเส้นทางสาย R12

ปี 2018 Scania มุ่งมั่นสานต่อความ
สำาเร็จ เดินหน้าสร้างความยั่งยืน กับ
แผนระยะยาว 5 ปีทีมงาน Mercedes Benz Truck บินตรงสู่

หาดใหญ่อบรมวิธีการใช้งาน Actros 

Asian Trucker เดินทางไปสำารวจ
ความคึกคักของด่านชายแดน ไทย-
กัมพูชา ที่ด่านคลองลึก อรัญประเทศ 
สระแก้ว 

ช่วงส่งอ้อยเข้าหีบ ถือเป็นช่วงเวลาสำาคัญของการ
ผลิตนำ้าตาล และจะขาดซึ่งการขนส่งไม่ได้
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Editor’s Note

ไ
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ทรงยศ กมลทวิกุล

บรรณาธิการ

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นคำาแนะนำาติชม มาได้ที่ songyot@asiantrucker.com 
หรือที่ Facebook Asian Trucker - Thailand 
www.asiantrucker.com

ตรมาสแรกของปี 2018 เคลื่อนตัวผ่านไปอย่างรวดเร็ว 
แวดวงอุตสาหกรรมรถเพื่อการพาณิชย์ อุตสาหกรรม
ขนส่ง มีหลายเรื่องเกิดขึ้น ผู้คนต่างคาดหวังว่าปีนี้จะ
เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น 
 ผู้ผลิตหลายแบรนด์ทยอยมอบรถให้กับ
ลูกค้าเพื่อนำาไปขับเคลื่อนธุรกิจ นอกจากขายสินค้า
แล้ว แต่ละบริษัทต่างให้ความสำาคัญกับงานบริการหลัง
การขายซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำาคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้
กับลูกค้าว่าจะการได้รับการบริการที่ดีหลังจากที่มอบ
ความไว้วางใจให้กับแบรนด์ 
 นอกไปแวดวงรถบรรทุกปีนี้ แวดวงรถบัส
เร่ิมต้นปีด้วย วอลโว่ กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดตัวแชสซีย์บัส
ตัวใหม่ B8R ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับการตอบรับจาก
ตลาดในทิศทางที่ดี
 Asian Trucker นอกจากรายงานข่าวคราว
ของบรรดาผู้ผลิตรถเพื่อการพาณิชย์แล้ว เราออกไป
สำารวจ พูดคุยกับบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจที่ใช้รถ
บรรทุกตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงหัวลาก ตั้งแต่เจ้าของ
ที่มีรถคันเดียว ไปจนถึงฟลีทขนาดใหญ่ เพื่อสัมผัส
วิธีการบริหารฟลีทรถ บริหารธุรกิจ บริหารคน
 แน่นอนว่าหัวใจสำาคัญประการหนึ่งของธุรกิจ
คือคนขับรถ ที่ทั้งภาครัฐและบรรดาผู้ประกอบการจะ
ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการพัฒนาคุณภาพของ
คนขับรถ ทั้งในแง่ความสามารถทางด้านวิชาชีพ การ
ออกกฎบังคับควบคุมในเรื่องของความปลอดภัย ที่จะ
ต้องร่วมมือกันทั้งสองฝั่ง เพื่อจะสามารถบังคับใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และได้รับการยอมรับ
จากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโต
อย่างมั่นคง ยั่งยืน และสามารถลดอุบัติเหตุบน 
ท้องถนนได้
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Mercedes Benz 
Actros

Training Day
SAP

Heavy Duty Service

ผลิตภัณฑ์



สำ�หรับ�Mercedes�Benz�Truck�นอกจาก
คุณภาพของรถที่มีมาตรฐานสูงแล้ว�
สิ่งที่สำ�คัญอีกประการคือ� การให้ความ
สำ�คญักบังานบรกิาร�ดแูลลกูคา้�(After�
Sale)
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สำาหรับ Mercedes Benz Truck นอกจากคุณภาพของ
รถที่มีมาตรฐานสูงแล้ว สิ่งที่สำาคัญอีกประการคือ การ
ให้ความสำาคัญกับงานบริการ หรืองานดูแลลูกค้า (After 
Sale) เมื่อลูกค้าซ้ือรถหัวลากของ Mercedes Benz ไป
ใช้งาน หลังจากส่งมอบรถแล้ว ทีมงานมืออาชีพของ 
Mercedes Benz ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับ
รถบรรทุกของ Mercedes Benz จะเดินทางไปทำาการ
อบรมให้ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับรถ ทั้งเคร่ืองยนต์ ระบบ
การทำางานต่างๆ และอบรมเกี่ยวกับการขับข่ี การใช้งาน
เบื้องต้นที่ถูกต้องให้กับพนักงานขับรถและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลรถ

Asian Trucker ติดตามทีมงานของ Mercedes Benz 
ประเทศไทย และ เอเซีย ทรัคส์ ผู้แทนจำาหน่ายรถบรรทุก
ของ Mercedes Benz แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ลง
ไปที่หาดใหญ่ เพื่อไปยังบริษัท แซ๊ป (SAP) เฮฟวี่ดิวตี้ 
เซอร์วิส จำากัด ผู้ดำาเนินกิจการขนส่งอุปกรณ์เคร่ืองมือ
สำาหรับแท่นขุดเจาะสำารวจปิโตรเลียม อุตสาหกรรมหนัก 
โครงการพิเศษต่างๆ 

ด้วยการขนส่งของบริษัท แซ๊ป (SAP) ที่ดำาเนินการกับ
บริษัทข้ามชาติช้ันนำาต่างๆ ต้องการคุณภาพของอุปกรณ์
การทำางานที่มีมาตรฐานสูง บริษัทจึงมีความต้องการ
ใช้ยานพาหนะท่ีสามารถตอบโจทย์ในการขนส่ง และมี
มาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล Mercedes 
Benz จึงเป็นตัวเลือกอันดับแรกที่ แซ๊ป (SAP) เลือก

ครึ่งวันสำาหรับการอบรมในห้อง รับฟังข้อมูลต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับตัวรถที่ผู้ใช้งานจำาเป็นต้องรู้ รวมไปถึง
พื้นฐานที่เกี่ยวกับตัวรถ เคร่ืองยนต์ ระบบต่างๆ ของ 
Mercedes Benz Actros ก่อนที่ภาคบ่ายจะเป็นการให้
ความรู้เรื่องส่วนต่างๆ ของตัวรถ ซึ่งผู้ขับขี่จำาเป็นต้องมี
ความเข้าใจ ทั้งในเร่ืองของการใช้งาน การบำารุงรักษา
อย่างถูกวิธี รวมท้ังรู้ถึงข้อควรระวังต่างๆ จุดไหนท่ีปรับต้ัง
ได้ จุดไหนที่เป็นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนแตะต้อง
ไม่ได้ เพื่อที่จะทำาให้สามารถใช้รถได้อย่างถูกต้อง เต็ม
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ผูบ้รหิารของแซ๊ป (SAP) กล่าวกบัเราว่า “เป็นเรือ่งจำาเปน็
สำาหรับเราท่ีทุกอย่างในการทำางานกับลูกค้าเราต้อง
รายงานข้อมูลในการทำางานของอุปกรณ์การใช้งานให้กับ
ลูกค้าของเราได้ เหตุผลสำาคัญอย่างหน่ึงของการเลือกใช้
แบรนด์จากยุโรปคือ ข้อมูลต่างๆ ของตัวรถในเรื่องการใช้
งาน อาทิ อัตราการสิ้นเปลืองนำ้ามัน การปล่อยของเสียสู่
สิง่แวดล้อม ต้องสามารถทำาเป็นรายงานให้กบับรษิทัทีเ่รา
รับขนส่ง ซึ่งต้องเป็นข้อมูลจริงท่ีน่าเชื่อถือและสามารถ
ตรวจสอบได้”

มาตรฐานของแบรนด์อย่าง  Mercedes Benz ทำาให้การ
ทำางานของบริษัท แซ๊ป (SAP) มีความสะดวกสบายใน
หลายๆ ด้าน ท้ังคุณภาพของรถ งานบรกิาร และยงัรวมไป
ถงึความน่าเชือ่ถอืท่ีจะได้รบัจากลูกค้า ในแงข่องคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์

หนึ่งวันเต็มๆ ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทีมงานพนักงาน
ขับรถของแซ๊ป (SAP) ได้เข้าใจในการใช้งานเบื้องต้น 
การดูแลรักษา Actross เพื่อท่ีจะได้ใช้งานรถอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุดในการ
ทำางานขนส่ง



ขอขอบคุณ

SAP

เอเซีย ทรัคส์

Mercedes Benz (Thailand)
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เมื่อการท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง�การเดินทางด้วย
เครื่องบินเป็นการเชื่อมโยงจากเมืองใหญ่สู่เมืองใหญ่�ต่อจากนั้น
ระหว่างแต่ละแหล่งท่องเที่ยว�ระหว่างเมืองต่อเมือง�เป็นบทบาท
ของรถโค้ช�(หรือรถบัสไม่ประจำ�ทาง)�ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ
สำ�คัญของธุรกิจการท่องเที่ยวที่ไม่อาจขาดได้�

เมื่อการท่องเที่ยวเติบโตอย่างรวดเร็ว�กิจการต่อรถบัสไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้ทันท่วงที�
ทำ�ให้�Complet�Bus�จากประเทศจีนถูกนำ�เข้ามาเติมช่องว่างใน
ตลาด�แต่กระนั้นก็ตามที�ความต้องการแชสซีส์และเครื่องยนต์ที่
มีประสิทธิภาพของแบรนด์จากยุโรปก็ยังคงเป็นส่ิงท่ีผู้ประกอบการ
รถบัสรายใหญ่ๆ�ให้ความสำ�คัญ

แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ต้องคำ�นึงถึงคือ�การพัฒนาคุณภาพของ
อาชีพผู้ขับขี่ให้มีมาตรฐาน�เพราะอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับ
รถบัสนั้น�เป็นสิ่งที่จะทำ�ให้ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวลดลง�
อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาวได้�และส่วนใหญ่สาเหตุ
หลักที่สำ�คัญมาจากความผิดพลาดของคน
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COACHCOACHCOACH
รถบัส

รถบัสไม่ประจำาทาง 
นำานักท่องเที่ยวทัศนาจร
บนถนนเส้นที่สวยที่สุด
เส้นหนึ่งของภาคตะวันออก
ของประเทศไทย ถนนสาย
บูรพาชลทิศ ถนนเลียบ
ชายหาดที่เชื่อมโยงระหว่าง
จังหวัดระยองและจันทบุรี
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ปี นี้ เ ร า แ ว ะ ม า ที่ ด่ า น พ ร ม แ ด น บ้ า น ค ล อ ง ลึ ก 
อรัญประเทศ สระแก้ว ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ต้อง
บอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่นเดียวกัน 
ตลาดโรงเกลือที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวขยายตัว
เติบโตจากในยุคเริ่มต้นอย่างมาก มองข้ามไปยังฝั่ง
กัมพูชามีตึกสูงเปิดเป็นโรงแรมให้เห็นหลายหลัง ด่าน
ฝั่งไทยเองก็มีความคึกคักเช่นเดียวกัน ทั้งโรงแรมและ
ศูนย์สรรพสินค้าเปิดข้ึนเพื่อรองรับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ  

เราไปถึงบริเวณด่านในช่วงสาย มีรถบรรทุก รถหัวลาก 
ต่อแถวรอผ่านพิธีการข้ามแดนยาวต่อเนื่องไม่เห็น
ท้ายแถว สินค้าที่ส่งออกผ่านด่านนี้ที่มีมูลค่าสูงสุด 
10 อันดับเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมาตามข้อมูลของกรม
ศุลกากร ประกอบด้วย หนึ่ง รถยนต์, สอง เครื่องยนต์
รถจักรยานยนต์, สาม อะไหล่รถจักรยานยนต์, สี่ 
เครื่องนวดเกี่ยวข้าว, ห้า เครื่องดื่มชนิดไม่อัดลม, 
หก ปูนซีเมนต์, เจ็ด รถแทร็กเตอร์, แปด ของทำาด้วย
พลาสติก, เก้า รถจักรยานยนต์, สิบ ไอโซแทงค์

ดา่นชายแดน
คลองลึก
อรัญประเทศ

สระแก้ว

ประตูที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับ
เพ่ือนบ้านในอาเซียน� ปัจจุบันนับได้ว่า
มีความสำาคัญอย่างยิ่ง� สำาหรับการ
ทำาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ� โดย
เฉพาะประตูที่เปิดเชื่อมไปสู่ประเทศใน
กลุม่�CLMV�สินคา้จากประเทศไทยหลาย
ประเภทมีความต้องการสูง� เราเคยแวะ
ไปดูที่ด่านแม่สอดชายแดนไทย-พม่า
มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา� ได้เห็น
การเจรญิเตบิโตของเมอืงชายแดนอยา่ง
แม่สอดที่มีความคึกคักเป็นอย่างมาก�
รวมทั้งมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาไปข้างหน้า
ได้อีกมาก� เมื่อประเทศเพื่อนบ้านกำ�ลัง
อยู่ในช่วงของการพัฒนาและขยับขยาย
อย่างต่อเนื่อง

ประตูสู่อินโดจีน
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BORDERBORDER
Thailand-Cambodia
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ปจัจบัุนการขนสง่สนิคา้จากไทยสูก่มัพชูานัน้ทำาไดแ้คเ่พยีงขน
ขา้มแดนเพือ่เปลีย่นถา่ยสนิคา้เทา่นัน้ (รถบรรทกุเขา้ไปได้แค่ 
500 เมตร) ยังไม่สามารถวิ่งขนส่งในกัมพูชาได้ เมื่อบรรดา
รถขนส่งข้ามไปแล้วจะทำาการถ่ายโอนสินค้ากันที่บริเวณฝั่ง
ประเทศกัมพูชา

ถนนเส้นตัดใหม่ในฝั่งไทยที่อ้อมตัวเมืองตรงสู่ด่านคลองลึก
เปิดใช้อย่างไม่เป็นทางการแล้ว สามารถเพิ่มความสะดวก
สบายให้กับบรรดาผู้คนส่ง เท่าที่ประเมินด้วยสายตาจำานวน
รถหัวลากและสิบล้อพ่วงลากนั้นอยู่ในปริมาณที่ใกล้เคียง
กัน ปัญหาของด่านคลองลึกในเบ้ืองต้นสำาหรับการขนส่งคือ
ช่องทางการจราจรบริเวณด่านที่คับแคบ ทำาให้ต้องใช้เวลา
บริเวณด่านค่อนข้างนาน

เราเห็นรถหัวลากของหลายบริษัท ทั้งแบรนด์ญ่ีปุ่นและ
แบรนด์ยุโรป แนวโน้มของการเติบโตนั้นน่าจะเป็นไปใน
ทศิทางบวก จากอตัราการสง่ออกทีเ่พิม่ขึน้ทกุป ีแมว้า่จะเปน็
สนิคา้ไมก่ีห่มวด แตก่ย็งัคงมคีวามตอ้งการ บรษิทัขนสง่จาก
ประเทศไทยที่รับหน้าที่ขนส่งสินค้าข้ามแดนยังคงสามารถ
เติบโตในเส้นทางการขนส่งนี้ได้อย่างต่อเนื่อง

ยังมีหมวดสินค้ารายย่อยที่ขนส่งจากหลายจังหวัดมาขาย
ปลกีทีบ่รเิวณตลาดโรงเกลอือกีจำานวนไมน่อ้ย เราไดม้โีอกาส
สนทนากบัผูข้นสง่รายหนึง่ซ่ึงนำาสง่แปง้จากจังหวดัระยองมา
ที่นี่เป็นประจำา ซึ่งจะมีบรรดาผู้ค้าจากกัมพูชาข้ามมาซื้อหา 
ซึง่ทัง้หมดลว้นพึง่พาการขนสง่เคลือ่นยา้ยทางถนนทัง้สิน้ ยิง่
เศรษฐกจิยา่นชายแดนเตบิโต การขนสง่ภาคถนนยิง่ทวคีวาม
สำาคญั เพราะสนิคา้ตอ้งการเคลือ่นยา้ยเดนิทางจากผูผ้ลติไป
ยังผู้จำาหน่ายไปสู่ผู้บริโภค

ด่านชายแดนคลองลกึ ยงัคงจัดเป็นด่านสำาคญัของภาคตะวนั
ออกของประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งประตูในการเชื่อมโยงกับ
ประเทศกมัพชูา ซึง่มกีารคาดการณ์ว่า ในอนาคตจะเป็นฐาน
การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทโดยเฉพาะ
สิ่ งทอ  เนื่ องมาจากยังมีค ่ าแรงงานตำ่ า  อีกทั้ งยั งมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์

ในอนาคตกรมศุลกากรกำาลังผลักดันโครงการก่อสร้างจุด
ผ่านแดนแห่งใหม่ บริเวณบ้านหนองเอี่ยน-บ้านสตึงบท เพื่อ
แยกสนิคา้ออกจากการตรวจผูโ้ดยสาร และยานพาหนะสว่น
บุคคลของด้านพรมแดนคลองลึก
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สแกนเนียมุ่งมั่นเรียนรู้ที่จะเข้าใจ
ลูกค้าให้มากขึ้น� เพื่อท่ีจะสามารถ
ส่งมอบงานบริการที่ตรงใจลูกค้า
ได้มากที่สุด
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2018 
สแกนเนีย ประเทศไทย 

เดินหน้าสานต่อ
ความสำ�เร็จ�
อย่างยั่งยืน
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2018 สแกนเนีย ประเทศไทย 
เ ดินหน้าสานต่อความสำาเร็จ 
อย่างยั่งยืน
ปี 2017 ผ่านพ้นไปแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้น
กับผลประกอบการทางการตลาด
ของสแกนเนยีเปน็ยอดตวัเลขทีแ่สดง
ให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
เราแวะมาเยือนสำานักงานใหญ่ของ
สแกนเนียบนถนนบางนา-ตราด 
นอกจากจะมาซึมซับบรรยากาศ
การแข่ งขั น  Top  Team ของ
สแกนเนียแล้ว เรายังมีโอกาสได้
ตั้งคำาถาม รวมทั้งฟังเรื่องราวของ
สแกนเนียจากนายสเตฟาน ดอร์สกี 
กรรมการผูจ้ดัการ เกีย่วกบักา้วตอ่ไป
ของสแกนเนียในปี 2018 

เมื่อเราถามนายสเตฟาน บอสใหญ่
ของสแกนเนีย ประเทศไทยว่า ความ
สำาเร็จของปี 2017 จะเป็นแรงกดดัน
ต่อการทำางานในปี 2018 นี้บ้างหรือ
ไม่ คำาตอบคือ “ไม่ เพราะสำาหรับ
ทีมงานของสแกนเนียทุกคน ที่นี่เรา
มีความสุขกับการทำางาน และทุก
การทำางานของสแกนเนียคือ Work 
Smart” อีกทั้งยังกล่าวว่าสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในปี 2018 เป็นความท้าทาย
มากกว่าจะกดดัน

จริ งๆ  แล้ ว  สำ าหรับสแกนเนี ย 
ประเทศไทย ปี 2017 ถือเป็นก้าว
แรกในแผนระยะยาวของสแกนเนีย 
ความเปลี่ยนแปลงจริงๆ นั้นอาจจะ
ต้องรอดูในอีกห้าปีถัดจากนี้ เมื่อสิ่ง
ต่างๆ ที่สแกนเนียวางแผนไว้ได้เริ่ม
กระบวนการ ขยับไปตามเส้นทาง
ของ Road Map ภายใต้แนวคิดใน
การทำางานที่ต้องการให้ผลลัพธ์นั้นมี
ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

หนึ่งในปรัชญาในการทำางานของ
สแกนเนยีที ่Asian Trucker เหน็ด้วย
อย่างจริงจังคือ เรื่องของสิ่งแวดล้อม 
ผู ้คนที่อยู ่ในอุตสาหกรรมนี้ควรจะ

ต้องหันมาใส่ใจเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ตั้งแต่ต้นนำ้าจนถึงปลายนำ้า เพราะ
ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ เช่น
เดยีวกนักบั Asian Trucker ในฐานะ
สื่อก็จะต้องทำาหน้าท่ีส่ือสารและ
กระตุ้นเตือนด้วยเช่นกัน ข่าวเรื่อง
ค ่ามลพิษฝุ ่นละอองที่สูงขึ้นของ
กรุงเทพมหานครในช่วงต้นปีนี้ีเป็น
สัญญาณเตือนที่ไม่ควรมองข้าม 

เมื่อสิ่ งแวดล้อมเป็นเรื่องสำาคัญ 
ผลิตภัณฑ์สินค้าภายใต้แบรนด์
สแกนเนียจึ ง ใส่ ใจใน เรื่ อ งนี้ สู ง 
แม้ว่าขณะน้ีมาตรฐานเครื่องยนต์
ในประเทศไทยจะอยู่ที่ยูโร 3 แต่
สแกนเนยีกค็าดหวงัวา่ในอนาคตทาง
ภาครัฐจะขยับตัวในการเดินหน้าให้
มาตรฐานเรื่องส่ิงแวดล้อมสูงขึ้นไป
กว่านี้ เพราะประเทศเพื่อนบ้านของ
ไทยหลายประเทศได้เดินหน้าเรื่องน้ี
ไปมากกว่าไทยแล้ว

เข้าใจลูกค้า
แนวทางในการดำาเนินการทางด้าน
การตลาดของสแกนเนยีนัน้ ใหค้วาม
สำาคัญกับการตลาดท่ีแยกเป็นส่วนๆ 
อย่างชัดเจน ไม่ได้ดำาเนินการใน
รูปแบบ Mass (หรือตลาดใหญ่) 
รวมทั้งมีแนวทางในการสร้างความ
มั่นใจให้กับลูกค้าในวิถีทางของ
สแกนเนีย  

สแกนเนียสร้ างรถเพื่ อใช้ขนส่ ง
สิ น ค้ า  น า ย ส เ ต ฟ า น ก ล่ า ว ว่ า 
“สแกนเนยีออกแบบรถเพือ่ชว่ยลกูคา้
ของเราสรา้งธรุกจิใหก้า้วหนา้ เตบิโต 
ด้วยเหตุนี้รถสแกนเนียจึงมิได้มีแต่
เฉพาะประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ 
และประหยัดเท่านั้น สแกนเนียยัง
แสดงออกใหเ้หน็วา่ สแกนเนยีเขา้ใจ
ในประเภทธุรกิจของลูกค้า สามารถ
จัดรถให้ถูกกับประเภทของลูกค้า”

เมื่ อ เ รามอง เข้ า ไปที่ สิ น ค้าของ

สแกนเนยีเราจะพบวา่ มยีานพาหนะ
ครบทุกรูปแบบท่ีจะสามารถตอบ
โจทย์และรองรับทุกธุรกิจท่ีมีความ
ต้องการจะใช้รถเพื่อการพาณิชย์ 
อาทิ ธุรกิจค้าปลีก ภาคการผลิต 
ขนส่งปิ โตร เ ลียม เกษตรกรรม 
ก่ อ ส ร้ า ง  เ ห มื อ ง แ ร่  ท่ี สำ า คั ญ
ผลิตภัณฑ์ของสแกนเนียนั้นมีอายุ
การใช้งานที่ยืนยาว

ในส่วนของการสนับสนุนลูกค้าที่
สนใจสินค้าของสแกนเนีย Fleet 
Managment ของสแกนเนียมีความ
หลากหลาย สามารถปรับให้เข้ากับ
รูปแบบและกลุ่มธุรกิจของลูกค้า
ได้ ซึ่งคุณภูริทัศน์กล่าวว่า ในส่วนน้ี
ขึ้นอยู่กับการเจรจาทางด้านความ
ร่วมมือระหว่างสแกนเนียกับลูกค้า 
(ความที่สแกนเนียมีความเข้าใจ
ลูกค้า ทำาให้สแกนเนียสามารถ
ออกแบบสร้างชุดบริการลูกค้า ท่ี
ช่วยเพิ่มผลประกอบการของลูกค้า 
โดยท่ีลูกค้ามอบความไว้วางใจให้
สแกนเนียดูแลรถให้ เพื่อท่ีลูกค้าจะ
ได้มุ่งสมาธิไปท่ีการบริหารธุรกิจของ
ตัวเอง) 

สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ สร้าง
งานบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า
งานแข่ งขัน  Top  Team ของ
สแกนเนีย  เป็นงานแข่งขันเพื่อ
พัฒนาทีมช่างท่ัวโลกของสแกนเนีย 
เป้าหมายคือเพื่อสร้างทีมงานให้มี
คุณภาพ ศักยภาพ เพื่อทำาให้งาน
บริการลูกค้าดีขึ้น เพราะฝ่ายท่ีดูแล
ลูกค้าโดยตรงหลังจากท่ีลูกค้านำารถ
ไปใช้งานแล้วก็คือฝ่ายช่าง ท่ีต้องให้
บริการดูแลรถของลูกค้า ด้วยเหตุนี้
สแกนเนียจึงเห็นถึงความสำาคัญของ
การเสรมิสรา้งและพฒันาทมีชา่งของ
สแกนเนีย 

การแข่งขัน Top Team เป็นการ
ล ง ส น า ม แ ข่ ง ขั น ข อ ง ที ม ช่ า ง
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แปดพันคนจากเจ็ดสิบประเทศทั่วโลก 
แตล่ะประเทศแตล่ะทวปีแข่งขันภายใน
เ พ่ือคัดหาทีมผู้ชนะระดับประเทศ
ไปแข่งขันระดับภูมิภาคเพื่อก้าวสู่รอบ
สุดท้ายระดับโลกที่สวีเดน

ที่ผ่านมาสแกนเนียทยอยเปิดศูนย์
บริการเพิ่มเติมในจุดที่มีความสำาคัญ
ต่อธุรกิจ นั่นคือพื้นที่ที่มีลูกค้าของ
สแกนเนียตั้งกิจการอยู่ รวมทั้งเป็น
เส้นทางวิ่งหลักของลูกค้า ครอบคลุม
ทุกภูมิภาคหลักของประ เทศไทย 
ใ น ปี นี้ ศู น ย์ บ ริ ก า ร อี ก แ ห่ ง ที่
สแกนเนียจะเปิดเพิ่มคือพื้นที่ของ
จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อธุรกิจเติบโตขยายตัว การสร้าง
และพัฒนาทีมงาน ทั้งทีมขาย ทีมช่าง 
และทีมเซอร์วิส จึงเป็นสิ่งที่สแกนเนีย
ให้ความสำาคัญ สแกนเนียกล่าวว่า 
สแกนเนียมุ่งมั่นเรียนรู้ที่จะเข้าใจลูกค้า
ใหม้ากขึน้ เพือ่ทีจ่ะสามารถสง่มอบงาน
บริการที่ตรงใจลูกค้าได้มากที่สุด

สำาหรับในปี 2018 นี้  นายสเตฟาน
ก ล่ า ว ว่ า  เ ป็ น ปี ที่ จ ะ มี สิ่ ง ใ ห ม่ ๆ 
หลายอย่างเกิดขึ้นแน่นอน ไม่นับเรื่อง
โรงงานแห่งใหม่ซ่ึงคาดว่าปลายปี 2018 น้ี
จะแล้วเสร็จ และจะเปิดใช้อย่างเป็น
ทางการต้นปี 2019

ร่วมครึ่งชั่วโมงที่ทีมงานผู้บริหารของ
สแกนเนียตอบกับสื่อมวลชนที่แวะมา
เยือนสำานักงานของสแกนเนีย อะไร
คือประเด็นสำาคัญที่ Asian Trucker 
มองเห็น แน่นอนสแกนเนียจะเดินไป
ข้างหน้าอย่างมีความมุ่งมั่น แต่ทุก
ย่างก้าวจะเป็นไปด้วยความระมัดระวัง 
มองเป้าหมายเป็นความท้าทาย พร้อม
ที่จะสนุกกับงาน ส่วนผลลัพธ์ของปี 
2018 จะเป็นอย่างไรนั้น ตอนนี้เร็วเกิน
ไปที่จะพูดถึงเรื่องนี้ เราเห็นเพียงแต่
ว่าสแกนเนีย ประเทศไทย พร้อมเต็ม
ที่สำาหรับทุกความท้าทายที่รออยู่ในปี 
2018 นี้ 
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ความสำ�เร็จเกิดจากวิสัยทัศน์�
ความทุ่มเท�ใส่ใจในคุณภาพ�

ICL 
International
ขนส่งผลไม้สดข้ามแดนไปจีน

ขนส่งข้ามแดน
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คุณวรลักษณ์ บุตรธิเดช ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ICL 
เปิดเผยว่าเริ่มธุรกิจนี้จากความไม่รู้อย่างแท้จริง แต่ด้วยความ
มุง่มัน่และความตัง้ใจ โดยเฉพาะคณุวจิติรา บตุรธเิดช รองประธาน
กรรมการ ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด  บตุรสาวคนโตทีต่ดัสนิใจศกึษา
ตอ่ระดับปรญิญาโททีม่หาวทิยาลัยกวา่งซี (Guangxi University) 
ประเทศจีน เพื่อที่จะได้เข้าใจจีนอย่างถ่องแท้ เมื่อตัดสินใจจะ
ค้าขายกับจีนอย่างจริงจัง

Asian� Trucker� เดินทางมาจังหวัด
นครพนม� โดยมีจุดหมายปลาย
ทางอยู่ ท่ีสำานักงานของบริ ษัท�
ICL� International� บริษัทส่งออก
ผลไม้สดจากประเทศไทยไปยัง
ประเทศจีน�(ตอนใต้)�

เส้นทาง 
R12
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จรนิทร�์บตุรธเิดช�รองประธานกรรมการ�
ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ�บริษัท�ICL

วรลักษณ์�บุตรธิเดช�
ประธานกรรมการผู้จัดการ�บริษัท�ICL
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คุณจรินทร์ บุตรธิเดช รองประธานกรรมการ ผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารจัดการ บุตรชายคนเล็กของคุณวรลักษณ์ 
รว่มสนทนากบัเราดว้ย ซ่ึงคณุจรนิทรไ์ดอ้ธบิายภาพรวม
กว้างๆ สำาหรับการดำาเนินการของ ICL ในยุคปัจจุบันนี้ 
พรอ้มกบัคณุวรลกัษณท์ีค่อยเสรมิ รวมทัง้เลา่เรือ่งราวใน
ยุคแรกเริ่มของ ICL ให้ฟัง

ICL นบัไดว้า่เปน็ผูบ้กุเบกิเสน้ทางการคา้ขายผลไมส้ดไป
ยงัประเทศจนีตอนใตต้วัจรงิเสยีงจรงิ โดยเริม่ตน้ต้ังแต่ป ี
2008 ตัง้แตเ่สน้ทาง R9 จนกระทัง่ปจัจบุนัเสน้ทางขนสง่
ผลไม้เส้นหลักเปลี่ยนมาใช้ R12 โดยตั้งต้นที่จังหวัด
นครพนม (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3) ซึ่งมีความสะดวก
และมีระยะทางสั้นกว่าเส้นทาง R9 

โดยเส้นทางการค้าเส้นนี้ผ่านลาว เวียดนาม ไปจนถึง
ชายแดนจีนที่กว่างสี โดยมีหนานหนิงเป็นเมืองเอก 
สามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองใหญ่ของจีนอีกหลายเมือง
ได้โดยสะดวก ตลาดมีกำาลังซื้อสูง

ธุรกิจของ ICL เร่ิมต้นข้ึนเม่ือเส้นทางขนส่งชายแดน
เปิดออกให้เริ่มส่งสินค้าผ่านแดนได้ แรกเริ่มนั้นใช้จุด
ผ่านแดนที่สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร 
ที่ตั้งแรกของสำานักงานจึงเปิดขึ้นที่มุกดาหาร ใกล้กับ
สะพานมิตรภาพเพื่อความสะดวกในการจัดการด้าน
ตา่งๆ ซึง่คณุวรลกัษณบ์อกวา่เปน็การตดัสนิใจทีถ่กูตอ้ง 
การเปิดสำานักงานแห่งที่สองที่นครพนมก็เช่นเดียวกัน 
โดยตั้งอยู่เชิงสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 ความหมาย

ของสำานักงานในท่ีน้ีคือท่ีต้ังท่ีรวมเอาออฟฟิศและพื้นท่ี
ขนาดใหญ่สำาหรับจัดการทั้งเรื่องการจอดรถ การวางตู้ 
การซ่อมบำารุง จุดตรวจเช็คต่างๆ เพื่อตรวจสอบความ
พร้อมของสินค้า รถ และตู้ ก่อนจะผ่านด่านศุลการกร
ข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

การขนส่งผลไม้ส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดคือการรักษาความสดของ
ผลไมไ้วใ้หไ้ด ้ดว้ยเหตนุีตู้ท้ีใ่ชข้นสง่จงึถอืเปน็อปุกรณท์ีม่ี
ความสำาคัญอย่างยิ่ง คือตู้คอนเทนเนอร์แบบตู้เย็น เป็น
อุปกรณ์ที่ต้องการความใส่ใจ ดูแล บำารุงรักษา ต้องการ
พื้นที่ในการจัดการ รวมไปถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทาง
ด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำาความเย็นด้วย

คุณจรินทร์บอกว่า คนขับรถของ ICL มีความจำาเป็นที่
จะต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำาความเย็น
ของตู้ด้วย เพื่อท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ี
เกิดขึ้นกับระบบทำาความเย็นในระหว่างการขนส่ง รวม
ไปถึงสามารถอธิบายปัญหาให้กับช่างเทคนิคที่ประจำา
อยู่ทางสำานักงานเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ในกรณีที่
เกิดปัญหา เพื่อทางทีมช่างจะสามารถอธิบายวิธีแก้ไข
เบื้องต้นให้ได้ ในกรณีเป็นปัญหาเล็ก หากเป็นปัญหา
ใหญ่ก็เป็นการบรรเทาปัญหาก่อนที่ทีมช่างจากบริษัท
จะเดินทางไปถึง ทาง ICL มีโมบายเซอร์วิสที่จะดูแลใน
เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำาความเย็น เพราะอุณหภูมิน้ัน
มีความสำาคัญต่อการรักษาความสดของผลไม้ที่ขนส่ง
เป็นอย่างมาก

อานนท์�บุตรธิเดช�
รองประธานกรรมการ�ผู้จัดการด้านเทคนิค�บริษัท�ICL

กัญรินทร์�กิติเดชากร�
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ�บริษัท�ICL
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ตู้คอนเทนเนอร์แบบตู้เย็นของ ICL เป็นตู้มือสองทั้งหมด 
มีเหตุผลหลายอย่างที่ต้องใช้ตู้มือสอง ตู้คอนเทนเนอร์
ทำาความเย็นนั้นในความเป็นจริงแล้วถูกออกแบบมาให้
ใช้ขนส่งทางเรือ มีความเคลื่อนไหวน้อย เม่ือถูกนำามาใช้
กับการขนส่งทางถนนที่มีระยะทางไกล หลักเกณฑ์การรับ
ประกันตู้ของสินค้าใหม่จึงไม่ครอบคลุมทั้งหมด ที่สำาคัญคือ
ตู้มือหนึ่งมีราคาสูงมาก ระบบทำาความเย็นของตู้เมื่อต้องมา
ผ่านการกระทบกระเทือนของสภาพเส้นทางตลอดการขนส่ง
ที่หลากหลาย จึงต้องการความดูแลอย่างถูกต้อง เข้าใจ ซึ่ง 
ICL ใชเ้วลาพอสมควรในการปรบัระบบการทำาความเยน็ของ
ตู้ให้สามารถรองรับกบัการขนส่งทางถนนได้ดี รวมไปถงึการ
สร้างทีมงานดูแลระบบทำาความเย็นของตู้ให้สามารถรองรับ
เส้นทางการขนส่งทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ระบบที่เป็นมาตรฐานสากล

คุณจรินทร์กล่าวว่า ทุกวันนี้สิ่งที่ทีมงานของ ICL ทำาได้นั้น
ถือว่าน่าพอใจมาก แต่แน่นอนว่าทาง ICL จะยังไม่หยุด
พฒันา เพือ่จะสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ของ ICL วา่สนิคา้
จะยงัคงความสดไปตลอดเสน้ทางการขนสง่ภายใตอ้ณุหภมูิ
ทีพ่อเหมาะเพือ่รกัษาคณุภาพของสนิคา้ทีเ่ปน็ผลไมส้ดตัง้แต่
ต้นทางไปจนถึงปลายทาง

รถหัวลากของ ICL เป็นรถหัวลากสัญชาติญี่ปุ่น มีใช้อยู่
ทั้งสองแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ซ่ึงคุณอานนท์ 
บุตรธิเดช รองประธานกรรมการ ผู้จัดการด้านเทคนิค ท่ีดูแล 
ฟลีทรถทั้งหมดของ ICL กล่าวว่า แต่ละแบรนด์ก็มีจุดเด่น
จุดด้อยที่แตกต่างกัน ผ่านการใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว 
บริษัททำาการเก็บข้อมูล สร้างทีมหลังบ้านสำาหรับดูแลรถ
ในฟลีทของตัวเอง โดยมีฐานการซ่อมบำารุงรถอยู่ที่จังหวัด

มกุดาหาร ในการบำารงุรกัษารถทัง้หมดของบรษิทั ซึง่ปจัจบุนั
กำาลังอยู่ในช่วงก่อสร้างขยายส่วนซ่อมบำารุงเพิ่มเติม โดย
จะเป็นศูนย์ซ่อมบำารุงที่ได้มาตรฐานแทนของเดิมที่ยังไม่ได้
มาตรฐานเท่าที่ควร

ในอนาคต คุณอานนท์เปิดเผยกับเราว่า มีโอกาสที่ ICL จะ
เปลี่ยนไปใช้รถหัวลากแบรนด์จากประเทศจีนแทน เราถาม
วา่มคีวามมัน่ใจในรถจากจนี คำาตอบคอืมัน่ใจ เพราะทำาการ
ทดลองใชม้านานแลว้กบัการขนสง่ดว้ยรถจนี รถของ ICL ใน
เวยีดนามท่ีเปน็การลงทุนรว่มของ ICL กบับรษิทัในเวยีดนาม
เพื่อรับช่วงต่อการขนส่งจากลาวไปสู่จีน โดยลงทุนซื้อรถ
หัวลากของจีนมาใช้งาน ท่ีผ่านมาได้เก็บข้อมูลการใช้งาน
ของรถพบวา่มคีณุภาพเปน็ทีน่า่พอใจ ดว้ยเหตนุีจ้งึมแีนวโนม้
สงูทีเ่มือ่ถงึรอบของการตอ้งจดัหารถใหมเ่ขา้ฟลทีในสว่นของ
ประเทศไทยจะเป็นรถหัวลากจากจีน

ต้นทางของผลไม้นั้นมีอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย 
หมุนเวียนไปตามฤดูกาล ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ ลำาไย ผลไม้
เมืองร้อนเป็นท่ีนิยมในจีน คู่แข่งท่ีสำาคัญของไทยในอนาคต
ที่กำาลังมาแรงคือเวียดนาม ซึ่งมีความได้เปรียบกว่าไทยใน
แง่ของการขนส่ง (ระยะเวลาในการขนส่งที่สั้นกว่า) หากใน
อนาคตเวียดนามสามารถพัฒนาคุณภาพของผลผลิตได้จะ
มีผลกระทบต่อตลาดผลไม้ไทย แน่นอนว่ามิใช่แต่เฉพาะ
ผู้ปลูกเท่าน้ัน ยังหมายรวมไปถึงผู้ขนส่งด้วย แต่ท้ังน้ีทาง
คณุวรลกัษณ ์บตุรธเิดช บอกวา่กย็งัตอ้งใชเ้วลา ในสว่นของ
ผู้ขนส่งน้ันคุณวรลักษณ ์บตุรธเิดช กล่าววา่สำาหรบัผู้ท่ีจะเขา้
มาใหม่คงจะยากเพราะอาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มที่ซื้อรถสิบคันทั้งๆ ที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับ

ที่ตั้ง�ICL�ที่นครพนมนอกจากส่วนของสำ�นักงาน
แล้ว�ยังเป็นลานพักตู้�งานดูแล�ตรวจเช็คตู้เย็นก่อนจะ
เดินทางจะทำ�ที่นี่�รวมไปถึงงานซ่อมบำ�รุงตู้ทั้งหมดจะใช้
นครพนมเป็นศูนย์ใหญ่ในการดูแล
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รถหัวลากเลย เมื่อตัดสินใจที่จะทำาธุรกิจนี้อย่างจริงจัง จน
มาถึงปัจจุบันท่ีมีรถหัวลากและหางจำานวนหลายสิบคัน ยัง
ไมน่บัรวมตูเ้ยน็ทีบ่รษิทัลงทนุจดัหาไวใ้ชใ้นการขนส่งจำานวน
มากถึงสามร้อยตู้ ระบบการจัดการเรื่องการขนส่งต่างๆ การ
ลงทุนร่วมจัดตั้งบริษัทในเวียดนาม เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่า
คณุภาพในการบรกิารขนสง่ของ ICL จะสามารถควบคุมและ
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อถามว่าวันนี้ ICL นับจากจุดเร่ิมต้นจนถึงปัจจุบันถือว่า
ประสบความสำาเรจ็ตามทีห่วงัแลว้หรอืยงั คณุจรนิทรต์อบวา่ 
ตอนนีถ้อืวา่มาไดถ้งึระดบั 90 เปอรเ์ซ็นตแ์ลว้ ยงัเหลอืจดุทีย่งั
ต้องปรับปรุงอีกไม่มาก

ในปัจจุบันช่วงเวลาที่วุ่นวายของ ICL คือช่วงที่ผลไม้ออก
เยอะ ตลาดมีความต้องการสูง ในช่วงเวลาดังกล่าวมีความ
จำาเป็นที่ต้องนำารถร่วมเข้ามาว่ิงช่วง (เป็นการนำาเฉพาะ
หัวลากมาลากตู้ของ ICL ไม่ได้ใช้ตู้นอก) 

คุณวรลักษณ์ บุตรธิเดช บอกว่าที่ ICL เข้มแข็งได้เพราะ
ทกุวนันีใ้นสว่นของการลงทนุนัน้จดัการไดห้มดแลว้ รถไมต้่อง
ผ่อน ลงทุนเรื่องตู้ (คอนเทนเนอร์แบบตู้เย็น) ครบระบบทั้งตู้
ทัง้ทมีงานดแูลเรือ่งระบบความเยน็ รวมไปถงึในเรือ่งของลาน
จอดทีเ่กอืบจะสมบรูณต์ลอดตามเสน้ทางตัง้แตไ่ทยไปจนถงึ
ชายแดนเวียดนาม-จีน 

จากในยุคเริ่มต้นที่วิ่งรถขนส่งผลไม้เดือนละ 10-20 เที่ยว 
ปัจจุบันสูงสุดคือเดือนละ 600 เที่ยว สำาหรับทีมคนขับรถ
ของ ICL เกือบร้อยชีวิตนั้น คุณวรลักษณ์บอกว่าเวลาจะ
รับเข้าทำางานตนเองจะเป็นผู้สัมภาษณ์คัดสรรด้วยตัวเอง 

ที่ ICL ถือว่าโชคดี ปัญหาที่เกิดจากคนขับรถมีน้อยมาก 
คนขับจะประจำารถของตนเอง ในส่วนที่รถวิ่งยาวที่สุดจะอยู่
ในฝั่งประเทศไทย ในลาวนั้นวิ่งระยะสั้นๆ ใช้เวลาเพียงแค่
ส่ีชั่วโมงจากฝ่ังไทยก็จะถึงชายแดนลาว-เวียดนามแล้ว ต่อ
จากนั้นรถ ICL ของเวียดนามจะเข้ามารับช่วงต่อการวิ่งใน
เวียดนามไปจนถึงชายแดนเวียดนาม-จีน ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุด
ท่ีจะส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ในเวียดนาม ICL ลงทุนร่วม
กบัพารท์เนอรช์าวเวยีดนาม เพือ่ทีจ่ะสามารถตดิตามควบคุม
คุณภาพของการขนส่งสินค้าได้ตลอดทางของการขนส่ง ซึง่ไม่
ไดล้งเพยีงเฉพาะรถเทา่นัน้ ยงัหมายรวมไปถงึลานสำาหรบัพกั
รถและตรวจสอบตู้ด้วย

คุณวรลักษณ์บอกว่า ทำางานกับเวียดนามไม่ใช่เรื่องง่าย 
ICL ใช้เวลายาวนานกว่าจะจัดการให้ทุกอย่างเป็นไปตาม
มาตรฐานของ ICL 

ICL ถือได้ว่าเป็นผู้นำาในการขนส่งผลไม้สดข้ามแดนตัวจริง 
เริ่มต้นกิจการพร้อมๆ กับท่ีประตูการค้าระหว่างประเทศ
เปิดออก ตั้งแต่เส้นทาง R9 มาจนถึง R12 เติบโตพร้อมๆ 
ไปกับการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศบนเส้นทางท่ีเชื่อม
โยงภูมิภาคนี้ ระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ทุกวันนี้
สามารถกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการขนส่ง
ผลไม้สดข้ามแดน (ทั้งการลงทุนร่วมกับเวียดนาม และ
ค้าขายกับจีน) แน่นอนว่าความสำาเร็จไม่ได้มาง่ายๆ หากแต่
ต้องลงทุน ศึกษาหาความรู้ พัฒนาตัวเองในทุกๆ ด้านอย่าง
มุง่มัน่ รอบครอบ ใหค้วามสำาคญักบัคณุภาพของผลงานเปน็
สำาคัญ ทำาให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้า

สำ�นักงานที่มุกดาหาร�จะเป็นที่ตั้งของส่วนบำ�รุงรักษา�
ในส่วนของตัวรถ�เครื่องยนต์กลไกระบบต่างๆ�ที่เกี่ยว
กับรถทั้งหมดในฟลีทจะทำ�ที่มุกดาหาร�
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ICL�มีตู้เย็นในระบบ
มากถึงสามร้อยตู้�ทำ�ให้
มั่นใจได้ว่าจะสามารถ
จัดการกับสินค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีทีมช่างที่มี
ความรู้เกี่ยวกับระบบ
ทำ�ความเย็นโดยตรง
เป็นของตัวเอง



 29 I Asian Trucker

สิ่งที่สำาคัญที่สุดสำาหรับงานขนส่งผลไม้สด คือ คอนเทนเนอร์ตู้เย็น ที่จะต้อง
สามารถรักษาอุณหภูมิความเย็นภายในตู้ไว้ให้ได้คงที่สม่ำาเสมอตลอดการ
ขนส่งตั้งแต่ล้งรับผลไม้ในประเทศไทยไปจนถึงมือลูกค้าที่ประเทศจีน

ดว้ยเหตนุี ้ICL จงึลงทนุในเรือ่งของการบรหิารจดัการตู ้มทีมีชา่งเทคนคิทีค่อย
ดแูลบำารงุรกัษา แกป้ญัหาใหก้บัตูเ้ยน็ คนขบัรถของบรษิทัตอ้งไดร้บัการอบรม
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการใช้งานระบบทำาความเย็นของตู้ มีการสร้างลาน
ตรวจเชค็และพกัตู้ไวท้ั้งท่ีต้นทางขนส่งคือจงัหวดัท่ีเปน็ท่ีต้ังของล้ง เชน่ จนัทบรุ ี
ระยอง นครศรีธรรมราช  และบริเวณก่อนข้ามแดนไทย-ลาว ท่ีนครพนม 
บรเิวณชายแดนลาว-เวยีดนาม บรเิวณชายแดนเวยีดนาม-จนี เพือ่ให้มัน่ใจวา่
จะไม่เกิดปัญหากับระบบทำาความเย็นที่จะสร้างความเสียหายให้กับสินค้าได้

สิง่ตา่งๆ เหลา่นีต้อ้งใชท้ัง้เงนิทนุ ความรูก้ารบรกิารจดัการ ทัง้คนและเครือ่งมอื 
กว่าจะเป็นรูปร่างเช่นทุกวันนี้ ไม่ใช่ได้มาด้วยโชค แต่ด้วยการทำางาน และ
ลงทุนอย่างมีทิศทาง

เส้นทางการขนส่งผลไม้สดจากไทยไปยังจีนตอนใต้ทางถนนสาย R12 
มีความเร็วกว่าการขนส่งทางเรือสองถึงสามวัน ทำาให้ผู้ค้าผลไม้ชาวจีน
สามารถบริหารจัดการเรื่องการขาย ราคา รวมไปถึงความสดของสินค้าได้
ดีกว่าการขนส่งทางเรือ 

คอนเทนเนอร์ตู้เย็น�คืออุปกรณ์ที่สำ�คัญ
ที่สุดในการขนส่งผลไม้สดข้ามแดน
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ขนส่งอ้อย
ฟันเฟืองสำ�คัญ
ในกระบวนการ

ผลิตน้ำ�ตาล

บรรทุกหนัก

รถบรรทุก
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ช่วงเวลาส่งอ้อยเข้าหีบ ตามภาษาแวดวง
โรงงานนำ้าตาล น่าจะหมายถึงการส่งผลผลิต
อ้อยเข้าสู่โรงงานเพื่อส่งต่อไปยังกระบวนการ
ผลิตแปรรูปเป็นนำ้าตาล ในช่วงเวลานี้คือ
ราวธันวาคมถึงมีนาคม ในบริเวณแหล่ง
เพาะปลูกอ้อย และแถบโรงงานนำ้าตาล ผู ้
ใช้ถนนจะพบกับรถบรรทุกอ้อยวิ่งสัญจรกัน
หนาตา

บริเวณหน้าโรงงานนำ้าตาล เราจะเห็นบรรดา
รถบรรทุกอ้อยจอดคอยคิวเข้าโรงงานจำานวน
มาก แต่ละคันจะมาจากคนละไร่ คนขับรถ
บรรทุกจะมีต๋ัว ซึ่งเป็นโควต้าท่ีผู้ขนส่งแต่ละ
รายจะได้รับไป
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รถบรรทกุทีใ่ชข้นสง่ออ้ยเกอืบทัง้หมดเปน็รถสบิลอ้ ทัง้ไมม่ี
พ่วงและมีพ่วงลาก เท่าที่สังเกตด้วยสายตาเมื่อเดินอยู่บน
ลานดินสีแดงกว้างที่เต็มไปด้วยบรรดารถบรรทุกท่ีขนส่ง
อ้อยมาเต็มคัน ส่วนใหญ่เป็นรถที่ใช้งานมาหลายปีแล้ว 
และส่วนใหญ่เป็นรถของเถ้าแก่ผู้รับขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน 
รวมทั้งมีที่วิ่งขนส่งอ้อยจากไร่ของตัวเอง

เรามีโอกาสได้พูดคุยกับคนขับรายหนึ่ง เขาโชว์ตั๋วของเขา
ให้ดู พร้อมกับบอกว่า ต้องรออีกพักใหญ่วันนี้ ถ้าไม่มีตั๋วก็
ไม่สามารถส่งอ้อยเข้าโรงงานได้  

เมื่อถามถึงรถที่เป็นที่นิยมสำาหรับการขนส่งอ้อย เขาบอก
วา่ สว่นใหญจ่ะใชฮ้โีน ่เพราะเมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่แลว้ 
ฮีโน่วิ่งเข้าออกไร่ได้ดีกว่า

รถขนอ้อยต้องวิ่งเข้าไปรับอ้อยถึงในไร่ นอกจากสัญจรบน
ถนนดำาแล้ว ต้องเข้าไปบนทางดินที่ขรุขระ สมบุกสมบัน 
เรยีกไดว้า่เปน็หนึง่ในงานขนสง่ผลผลติทางการเกษตรทีร่ถ
ตอ้งใชศ้กัยภาพในแตล่ะเทีย่วสงู แมจ้ะไมไ่ดม้รีะยะทางวิง่
ที่ไกลมากก็ตามที

บ่อยครัง้เมือ่ถงึฤดสู่งอ้อยเข้าหบี อบุตัเิหตบุนท้องถนนจาก
รถขนส่งอ้อยจะมีเกิดข้ึนบ้าง เช่นเดียวกันกับเรื่องนำ้าหนัก

บรรทุกจะถูกหยิบยกมาพูดถึง น่ีคือส่ิงท่ีมาพร้อมๆ กับ
ฤดูกาลส่งอ้อยเข้าหีบ 

รายงานการวจิยัเรือ่งการขนสง่กลา่ววา่ อตัราคา่ขนสง่ออ้ย
เป็นอัตราค่าขนส่งที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ขนสง่สนิคา้อืน่ๆ แตก่ไ็มไ่ดม้งีานขนสง่ตลอดทัง้ป ีเพยีงแค่
ชว่งระยะเวลาหนึง่เทา่นัน้ แตเ่พยีงแคช่ว่งระยะเวลาหนึง่นี ้
คนขับรถรายหน่ึงบอกกับเราว่าปีหน่ึงรายได้แค่ช่วงขนส่ง
อ้อยนี่เถ้าแก่เขาก็อยู่ได้ทั้งปีแล้ว คำาถามที่เราถามกลับคือ
เถ้าแก่มีรถอยู่กี่คันครับ เขาหัวเราะแต่ไม่ยอมตอบคำาถาม

บรรยากาศหน้าโรงงานอ้อย เป็นภาพแปลกตาสำาหรับ
คนนอกอย่างเรา นี่เป็นอีกกิจการขนส่งประเภทหนึ่ง ที่รถ
บรรทุกสิบล้อมีบทบาทอย่างย่ิง เม็ดเงินในอุตสาหกรรม
นำ้าตาลต่อปีมีมูลค่าสูงมาก

ลานดนิสแีดงกวา้ง บา่ยวนัทีเ่ราแวะไป มรีถบรรทกุขนออ้ย
ทยอยวิ่งเข้าสู่ลานเกือบตลอดเวลา เพื่อรอคอยเวลาตาม
ตั๋วที่ตนเองถือเพื่อส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน ก่อนจะวิ่งกลับไป
ยังไร่อีกครั้ง เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งของเรา กับอีกหนึ่ง
การขนส่งด้วยรถบรรทุก ที่จะคึกคักในช่วงตั้งแต่ธันวาคม
ถึงมีนาคมของทุกปี
 

บรรทุกหนัก
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สถานใีห้บรกิารนำา้มนัในยคุใหม่ปรบัเปลีย่นโฉม โดยเฉพาะ
สถานีให้บรกิารนำา้มนับนทางหลวงหลักท่ีเชือ่มระหว่างเมอืง 
ในภาคต่างๆ ของประเทศ สถานใีห้บรกิารบนเส้นทางหลกั
จะมีพื้นท่ีกว้างขวางสำาหรับผู้เข้ามารับบริการ มีส่ิงอำานวย
ความสะดวกท่ีจะช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ท้ังเติมพลังงาน
ให้กับรถและพักผ่อนเติมพลังให้กับตัวเอง

ไม่เพียงเท่าน้ันตอนน้ีผู้ให้บริการปั๊มนำ้ามันอย่าง PT ซึ่ง
เติบโตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันขยับขึ้นมาเป็นเบอร์
สองของสถานีให้บรกิารนำา้มนัของประเทศ นอกจากมแีผน
จะเพิ่มสาขาอีกจำานวนมาก ยังจับมือกับพันธมิตรบริษัท
สามมิตร เพื่อใช้พื้นที่ของสถานีบริการนำ้ามันเปิดให้บริการ
ตรวจเช็ค ซ่อมบำารุงรถบรรทุกโดยใช้ชื่อว่าโปรทรัค (PRO 
TRUCK)

เมื่อปั๊มน้ำ�มันยุคใหม่� ไม่ใช่เพียงแค่จุดแวะเติมน้ำ�มันเพียงอย่างเดียว�
เพราะหากเป็นเช่นนั้นศักยภาพในการแข่งขันอาจจะไม่สามารถต่อสู้
ในธรุกจิสถานบีรกิารน้ำ�มนัได�้ดว้ยเหตวุา่ทกุวนันีส้ถานบีรกิารน้ำ�มนั
เป็นเสมือนจุดให้บริการที่มีความหลากหลาย� เมื่อลูกค้าแวะเข้ามาใช้
บริการสามารถพบกับสรรพสิ่งที่ครบถ้วน

อีกหน่ึงทางเลอืกสำาหรบัการดแูลรถบรรทกุ
PRO TRUCK

งานบริการ
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หลังจากเปิดโปรทรัคสาขาแรกไปที่สีคิ้ว นครราชสีมา ปีนี้ได้
เดินหน้าเปิดเพิ่มอีกหน่ึงสาขาคือหนองแค สระบุรี ไม่เพียง
แต่ให้บริการรถบรรทุกเท่าน้ัน ยังให้บริการตรวจเช็ครถยนต์
ด้วยเช่นกัน

ธุรกิจน้ีเป็นการร่วมทุนกันระหว่างบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี 
จำากัด (มหาชน) หรือพีทีจี กับบริษัท สามมิตรมอเตอร์ส 
แมนูเเฟคเจอริง จำากัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัทโปรทรัค โซลูชั่น 
เซ็นเตอร์ ขึ้น

ด้วยการเล็งเห็นถึงการขยายตัวของธุรกิจขนส่งที่เติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองในสองถงึสามปีท่ีผ่านมาน้ี ศูนย์บรกิารโปร ทรคั ตัง้อยู่
ในสถานีให้บริการนำ้ามันของพีที เพื่ออำานวยความสะดวกให้
กับผู้ใช้บริการ

นายตฤณ ศิริจารุวร กรรมการผู้จัดการ บริษัทสามมิตร พีทีจี 
โปรทรัค โซลูชัน เซ็นเตอร์ จำากัด กล่าวว่า โปรทรัคสามารถให้
บริการกับรถบรรทุกทุกแบรนด์ มีอะไหล่เตรียมพร้อมสำาหรับ
ทุกสถานการณ์ โดยช่างผู้ชำานาญการประจำาศูนย์ 

การเกดิขึน้ของศนูยบ์รกิารแบบนีท้ำาใหล้กูคา้สามารถวางแผน
จดัการกบัรถได้หลากหลายทางเลือก หากรถวิง่อยูใ่นเสน้ทางที่
มศีนูยโ์ปรทรคัตัง้อยูส่ามารถแวะเขา้รบับรกิาร โดยไม่มคีวาม
จำาเป็นต้องกลับไปเซอร์วิสท่ีบริษัท ทำาให้ลดเวลาที่จะต้อง
สูญเสียไป ทำาให้รถ Up Time ได้เร็วขึ้น

ในป ี2018 นี ้โปรทรคั วางเปา้หมายไวว้า่จะขยายศนูยบ์รกิาร
โปรทรคั ใหไ้ด ้22 แหง่ ครอบคลมุพืน้ที ่18 จงัหวดัทัว่ประเทศ
และภายในห้าปีจะเพิ่มให้ได้หนึ่งร้อยศูนย์

ที่โดดเด่นอีกประการคือ ศูนย์โปรทรัคมี Application ที่ลูกค้า
สามารถ Download ไปใช้งานได้ ท้ังระบบไอโอเอสและ 
แอนดรอยด์ ซึ่ง Application น้ีลูกค้าจะสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการให้บริการต่างๆ ของโปรทรัคได้ อาทิ ตรวจสอบ
ข้อมูลการเข้ารับบริการย้อนหลัง นัดหมายการเข้าตรวจเช็ค 
ท่ีสำาคัญยังสามารถเข้าไปดูสถานะการซ่อมของรถท่ีกำาลังเข้า
รับบริการได้ โดยมีกล้องจับภาพรถที่เข้ารับบริการอยู่แบบ
เรียลไทม์ ถือเป็นความสะดวกสบาย ทำาให้สามารถวางแผน
งานต่างๆ ได้

เมื่อรถบรรทุกเข้ารับบริการท่ีปั๊มนำ้ามันพีที จึงสามารถทำาได้
หลายอย่าง คนได้พัก รถได้ตรวจเช็ค ทำาให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทำางาน และความปลอดภัยบนท้องถนน เมื่อไม่
เกดิอบุตัเิหต ุบรษิทักไ็ด้รบัประโยชน์โดยตรง โปร ทรคั จึงเป็น
ทางเลือกที่น่าสนใจสำาหรับผู้ทำาธุรกิจที่ใช้รถบรรทุกในการ
ขับเคลื่อนกิจการอยู่ ซึ่ง สามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชัน 
เซน็เตอร์ วางแผนไว้ว่าภายในห้าปีน้ีจะขยายเพิม่ให้ได้ถงึ 100 
สาขาครอบคลุมไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
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Nissan Diesel
เพ่ือนแท้เพื่อนแท้
เก่าแล้วเก่าแล้ว
แต่ยังเก๋าอยู่แต่ยังเก๋าอยู่

UD

เรื่องจากสองข้างทางถนน
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อย่าถามว่ารถคันนี้วิ่งมากี่กิโลแล้ว� ไม่ได้เป็น
ความลับอะไร� แต่เพราะตัวเลขบอกระยะไมล์
หยุดหมุนมานานแล้ว� เราพบกับ� Nissan� Diesel�
คันนี้ที่จังหวัดนครนายก� เจ้าของรถบอกว่าเขา
เป็นเจ้าของคนท่ีสามท่ีรับช่วงมา� ไม่มีอะไรน่า
เป็นห่วงมันยังคงทำ�หน้าท่ีของมันได้เป็นอย่างดี�
หรือจะบอกว่าสามารถไว้วางใจได้�ไม่เกเร



Asian Trucker I 38

ไม้ไผ่สดจำานวนมากที่เพิ่งถูกตัดออกมาจากสวนได้ถูก
ขนถ่ายออกมาโดยรถกระบะ ก่อนจะถูกนำาขึ้นท้ายรถ
บรรทุกสิบล้อให้เต็ม เพื่อจะถูกนำาส่งต่อไปยังปลายทาง
คือจังหวัดชลบุรี

เราถามว่าไม้ไผ่พวกนี้ลูกค้าซื้อไปทำาอะไร “เขาเอาไป
ปักในทะเลเลี้ยงหอย” เจ้าของรถคันนี้รับจ้างขนส่งไผ่มา
หลายปแีลว้ งานวิง่มเีกอืบทัง้ป ีรถเปน็เสมอืนเพือ่นทีช่ว่ย
สร้างรายได้ “จริงๆ ทำาให้ใหม่ขึ้นได้นะคันนี้” เขาบอกกับ
เรา พร้อมกับเอามือลูบไปที่ตัวถังด้านหน้ารถราวกับว่า
กำาลังพูดกับรถ “ถ้าลงทุนเปลี่ยนหัวเก๋ง มีมือสองขายอยู่ 
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปทำาไม แบบนี้ก็ยังใช้งานได้”

ไม้ไผ่จำานวนมากถูกทยอยขนข้ึนจนเต็มพื้นที่กระบะท้าย 
แดดยามบ่ายยังรุนแรงอยู่ หลังจากขนไม้ไผ่ขึ้นรถหมด
ก็จะขับกลับบ้านไปเตรียมตัว อาบนำ้าอาบท่า กินข้าวให้
เรยีบร้อย พอตกคำา่จงึจะเดนิทาง “กลางคนืขับสบายกว่า” 
เจ้าของรถกล่าว

แน่นอนว่ารถใหม่ย่อมจะต้องดีกว่าอย่างไม่ต้องสงสัย 
สำาหรับประสิทธิภาพในการใช้งาน แต่สำาหรับผู้ขนส่งราย
เล็กๆ ที่มีรถเพียงคันเดียว หากรถยังใช้งานได้ดีอยู่ก็ไม่ใช่
ความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งเปลีย่นรถใหม ่“รถบรรทกุ UD รุน่เกา่
นี่ไว้ใจได้ แข็งแรงทนทาน” เขากล่าวกับเรา

สำาหรับผู้ผลิตรถ แน่นอนว่าการท่ีลูกค้าหยุดการใช้งาน
รถเก่าและหันมาออกรถใหม่น้ัน ย่อมเป็นส่ิงท่ีดีอย่าง
แน่นอน แต่การที่รถคันเดิมยังคงใช้งานได้แม้จะผ่านมา
เป็นสิบปีน่ันย่อมหมายความว่ารถท่ีพวกเขาสร้างมาเพื่อ
ใช้งานนั้นมีคุณภาพดีแค่ไหน 

เมือ่ละออกจากเส้นทางหลัก รถบรรทุกปรากฏอยูต่ามถนน
สายรองมิใช่น้อย พวกมันมิได้เป็นรถประจำาอยู่ในฟลีท
ของบริษัท ทว่าเป็นรถคันเดียวของเจ้าของ รับงานขนส่ง
หลากหลาย บางคันวิ่งใกล้ บางคันวิ่งไกล ขนส่งเชื่อมต่อ
สินค้าหลากประเภท จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจระดับชุมชนให้เดินหน้าสร้างรายได้ให้กับทั้ง
เจ้าของรถและผู้ว่าจ้าง
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องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยต่างๆ�
ในประ เทศมิ เพียงแค่ ถ่ายทอดสู่
นักศึกษาเท่านั้น� มหาวิทยาลัยยังมี
งานวิจัยมากมายที่เป็นประโยชน์กับ
ภาคประชาชน�สงัคม�และประเทศชาต�ิ
ในหลากหลายด้าน� ในด้านขนส่งเอง
ก็เช่นกัน�

SALAYA�LINK
Mercedes�bus�OC500LE

ยานพาหนะขนส่งผู้คน
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ทีม่หาวทิยาลยัขอนแกน่ ม ีsmart bus ทีว่ิง่รบัสง่ผูค้น
ภายในมหาวิทยาลัย องค์ความรู้จากการจัดการ นำา
เทคโนโลยีมาใช้กับระะบขนส่งภายในมหาวิทยาลัย 
ได้ถูกส่งต่อนำาไปใช้กับภาคประชาคม โดยภาค
เอกชนและหน่วยงานราชการเมืองขอนแก่น เกิดเป็น 
ขอนแก่น Smart bus ที่วิ่งรับส่งผู้คนเชื่อมโยงการ
ขนส่งให้ต่อเนื่องเข้าหากันเป็นระบบ จากในเมืองเข้า
ออกสถานีขนส่งกลาง และสนามบิน ซึ่งประสบความ
สำาเร็จ เป็นแรงบันดาลใจ เป็นต้นแบบให้กับอีกหลาย
จังหวัดในประเทศไทย

ที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา มี Salaya 
Link ที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างมหาวิทยาลัย
มหิดล กับรถไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่เมือง อีกหนึ่งระบบขนส่ง
มวลชนทีเ่ปน็หนว่ยยอ่ย สามารถเตมิชอ่งวา่งทีย่งัขาด
ไปของภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการดูแล

Salaya Link วิ่งตรงโดยมีจุดจอดแค่ต้นทางกับ
ปลายทางเท่าน้ัน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล (มีจุด
จอดอยู่ท่ีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์) และสถานีรถไฟฟ้า
บางหว้า เพื่อทำาให้การเดินทางจากมหาวิทยาลัยเข้า
สู่กลางเมืองนั้นไม่ขาดช่วง เพิ่มความสะดวกให้กับ
นักศึกษาและผู้ท่ีต้องการจะเดินทางจากภายในตัว
เมืองมายังมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยวิง่ใหบ้รกิารจนัทร-์ศกุร ์เทีย่วแรกออกจากศาลายา
ประมาณหกโมงเชา้ เท่ียวสุดท้ายสิบแปดนาฬกิา เท่ียว
แรกจากบางหวา้ประมาณห้านาฬกิาส่ีสิบห้านาที และ
เท่ียวสุดท้ายประมาณสิบแปดนาฬกิาส่ีสิบนาที วนัละ
ประมาณสิบสามเที่ยว

ราคาต๋ัวสามสิบบาทตลอดสาย รถท่ีนำามาใช้วิ่งน้ัน
เป็นรถเมอร์ซีเดสเบนซ์ ภายในออกแบบอย่างดี 
ผู้โดยสารต้องเตรยีมค่าโดยสารให้พอดีเพราะไมม่ทีอน 
ผู้จดัเกบ็คือพนักงานขับรถ โดยมเีครือ่งเกบ็ค่าโดยสาร
อยูต่อนหนา้ รถบสัตดิตัง้ทางขึน้ลงสำาหรบัผูพ้กิารดว้ย

เมอรซ์เีดสเบนซ ์บสั ของ Salaya Link เปน็แบบ  Low 
Floor รุ่น OC500LE เหมาะกับการเดินทางในเมือง 
หรอืเชือ่มระหวา่งตวัเมอืงกบัชานเมอืงทีม่รีะยะทางวิง่
ไมเ่กนิ 70-80 กโิลเมตรตอ่เทีย่ว ขอ้ดทีีช่ดัเจนของ Low 
Floor คอืผูโ้ดยสารจะขึน้ลงรถไดส้ะดวก คณุภาพของ
ระบบเครื่องยนต์ ช่วงล่าง และแชสซีย์จากเมอร์ซีเดส 
เบนซ์นั้นไม่ต้องอธิบายอะไรมาก คุณภาพการต่อ
ตัวถังมองจากภายนอกทำาได้ดี ภายในติดต้ังระบบท่ี
นั่งอย่างดีสะดวกสบาย มีพื้นที่สำาหรับเก็บวีลแชร์ มี
ตัวล็อกกันเล่ือนสำาหรับวีลแชร์ ระบบช่วงล่างของรถ
สามารถปรับระดับได้ นอกจากปรับระดับได้แล้ว ยัง
เอียงตัวรถได้ เพื่อให้แผ่นรองรับรถวีลแชร์สามารถ
เทียบกบัฟตุปาธได้ (เหตุเพราะฟตุปาธในประเทศไทย
นั้นแต่ละถนนมีระดับความสูงที่ไม่เท่ากัน)

เมอรซี์เดสเบนซ�์บสั�ของ�Salaya�Link�เปน็แบบ�Low�Floor�
รุ่น� OC500LE� เหมาะกับการเดินทางในเมือง� หรือเชื่อม
ระหวา่งตัวเมอืงกบัชานเมอืงท่ีมรีะยะทางวิง่ไมเ่กนิ�70-80�
กิโลเมตรต่อเที่ยว

 BTS บางหว้าม.มหิดล ศาลายา
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บริษัท บางสวรรค์นำ้ามันปาล์ม จำากัด เริ่มต้นก่อตั้งโดย
คุณกิตติศักด์ิ กิตติสิทโธ และคุณธวัชชัย ช้างเผือก 
กรรมการผู้จัดการ รวมถึงความคิดของเกษตรกรสวน
ปาล์มนำา้มนั ซึง่มสีมาชกิหุ้นส่วนท่ีเป็นเครอืญาติในพืน้ท่ี
ใกล้เคียงท่ีร่วมมือพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ เป็นท่ี
ยอมรับตามมาตรฐานสากล จึงได้นำาระบบมาตรฐาน 
ISO9001:2008 มาพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”

“ธรุกจิของเราเป็นธรุกจิผลิตนำา้มนัปาล์มและขนส่งนำา้มนั
ท่ัวประเทศ ผมบอกได้เลยว่ารถทุกคันท่ีเราใช้เป็นฮีโน่
ท้ังหมด เพราะเราประทับใจในตัวแทนจำาหน่าย น่ันคือ
ฮีโน่ตรังที่ดูแลเราเป็นอย่างดี มีปัญหาหรืออะไรเราโทร
คุยกันตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้งในและนอกสถานที่ก็มาดูให้
หมด บรกิารหลงัการขายของฮโีน่ถอืว่าดเีลยครบั ส่วนรถ
ความคงทนของฮีโน่ สมำ่าเสมอ อย่างไรก็เป็นอย่างน้ัน 
ค่าบำารุงรักษาไม่ได้เพิ่มจากวันแรกที่ใช้เลย”

“สำาหรบัรถของบางสวรรค์นำา้มนัปาล์ม เรยีกได้ว่าโดดเด่น
และมีเอกลักษณ์แก่ผู้พบเห็น เพราะบริษัทฯ ได้เลือก
สีม่วงทุกคัน ไอเดียน้ีเกิดจากความชื่นชอบของผู้บริหาร
และความต้องการสร้างการจดจำา อกีท้ังเวลารถมปัีญหา 
การใช้สีรถเป็นเอกลักษณ์ยังสามารถสังเกตได้ง่าย”

บางสวรรค์น้ำ�มันปาล์ม
อีกเสียงแห่งความมั่นใจใช้ฮีโน่
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เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 คุณวุฒิพงษ์ วิศิษฎ์ศักดิ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ้วนคอนเทนเนอร์  จำากัด 
จัดกิจกรรมเปิดตัวรถหัวลากยกดัมพ์ 32 คัน โดยเลือกหัว
ลากของ SCANIA รถยุโรปประสิทธิภาพสูง และหางยก
ดัมพ์ความยาว 7 เมตร ของ PANUS เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน
การขนส่ง และเป็นผู้นำาด้านรถหัวลากยกดัมพ์

โดยมคีณุสเตฟาน ดอรส์ก ีกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สแกนเนยี 
สยาม จำากัด, คุณสมควร กล่ำาแสง นายกสมาคมนำาเข้าและ
ส่งออก คุณณัชชา วงศ์คำาภู ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด 
บริษัทพนัส แอสเชมมลีย์ จำากัด และคุณรังสรรค์ ตันชนะชัย 
ผู้จัดการท่าเรือ BMTP ให้เกียรติร่วมงาน ณ ท่าเรือ BMTP

โดยรถหัวลากยกดัมพ์ สามารถช่วยให้ลูกค้าประหยัดทั้งเวลา 
ค่าใช้จ่าย และสินค้าปลอดภัย ท้ังน้ีบริษัท อ้วน คอนเทนเนอร์ 
จำากัด ยังเป็นบริษัทขนส่งท่ีมีรถหัวลากยกดัมพ์ท่ีมากสุดใน
ขณะนี้ จึงมั่นใจในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ้วนคอนเทนเนอร์ 
เปิดตัวรถหัวลาก
ยกดัมพ์ 32 คัน 
ยำ้ าความเป ็นผู ้นำา
ด้านรถหัวลาก
ยกดัมพ์
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 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ที่ทาง บริษัท เค-แมน. 
ออโต้เซอร์วิส จำากัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำาหน่าย
และศูนย์บริการรถเพื่อการพาณิชย์ย่ีห้อ เอ็ม.เอ.เอ็น. 
ภายใต้มาตรฐาน 3S จากประเทศเยอรมนี รายแรกใน
ประเทศไทย จนถึงปัจจุบัน บริษัท เค-แมน.ฯ มียอดการ
จำาหน่ายรถบรรทุกและรถโดยสาร MAN กว่า 100 คัน 
ตลอดจนสามารถรองรับดูแลซ่อมบำารุงรถ MAN ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 ในปี 2561 น้ี เพ่ือเป็นการรองรับตลาดรถหัวลาก
และรถโดยสาร MAN ที่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น บริษัท 
เค-แมน.ฯ จึงได้ฤกษ์เปิดตัวโชว์รูมและศูนย์ซ่อมบำารุง
แห่งใหม่ ณ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อรองรับลูกค้า
ในภูมิภาคตะวันออก และเตรียมพร้อมรับมือกับ EEC ที่
กำาลังจะมาถึง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา 
 บริษัท เค-แมน. ออโต้เซอร์วิส จำากัด นำาโดย 
คุณยุทธนา สมประยูร กรรมการผู้จัดการ ได้ทำาการเปิด
ตัวศูนย์บริการและโชว์รูมแห่งใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก
แขกผู้มีเกียรติ กลุ่มลูกค้าและเพื่อนพ้องในวงการร่วม
แสดงความยินดีเป็นจำานวนมาก อาทิ Mr.Spencer Tan, 
Managing Director MAN ASIA PACIFIC Co.,Ltd., คณุ
ทนงพันธุ์ สุทธิพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่ง
ทั่วไทย (สปข.), คุณธนภัทร อินทวิพันธ์ุ กรรมการบริหาร 
MAN Commercial Vehicle (Thailand) Co.,Ltd., เปน็ตน้
 ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ทางบริษัทฯ ได้ถือ
ฤกษ์ดีทำาการส่งมอบรถหัวลาก MAN TGS รุ่น 33.400 
6X4 BBS-WW กำาลังเครื่องยนต์ 400 แรงม้า จำานวน 
10 คัน ให้กับ บริษัท ศิลามาศ จำากัด โดยมี คุณยุทธนา 
สมประยรู กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เค-แมน.ออโตเ้ซอรว์สิ 
จำากัด เป็นผู้ส่งมอบหัวลาก ได้รับเกียรติจาก นายธีรชัญ 
ปิ่นประดับ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ศิลามาศ จำากัด เป็น
ผูแ้ทนรบัมอบ ณ ศนูยบ์รกิาร ต.บอ่วนิ อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี 
โดย บริษัท ศิลามาศ จำากัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง
สินค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นว่ารถบรรทุก 
MAN มีสมรรถนะและกำาลังสูงในการช่วยขนส่งสินค้าของ
บรษิทั ศลิามาศ จำากดั ตอกยำา้ถงึสมรรถนะของ MAN มาก
ยิ่งขึ้น 
 สำาหรับ บริษัท เค-แมน. ออโต้เซอร์วิส จำากัด 
ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกมาตรฐานระบบขนส่งเมืองไทย โดย
ผ่านรถบรรทุกและรถโดยสารของ MAN เพราะเช่ือม่ันใน
มาตรฐานและความปลอดภัยที่ทั่วโลกต่างยืนยัน ในด้าน
ของศูนย์บริการ ในอนาคตอันใกล้จะเปิดตัวอีกแห่งย่าน
บางนา-ตราด ทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิ 

เค-แมน.�ส่งมอบรถ�MAN�3�ปี�กว่า�100�คัน�
เปิดศูนย์บริการแห่งใหม่�จ.ชลบุรี�รองรับ�EEC
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บรษิทั เดมเลอร ์คอมเมอรเ์ชยีล วฮีเีคลิส ์(ประเทศไทย) จำากดั หรอื 
DCVT เริ่มต้นปี พ.ศ. 2561 ด้วยการส่งมอบรถบรรทุกหัวลากฟูโซ่
รุ่น FZ 4928TT จำานวน 40 คนั เสรมิทพัรถใหญข่อง บรษิทั ราชสมีา 
เดคส์ จำากัด บริษัทในเครือ บริษัท ศิลาบริการขนส่ง จำากัด ผู้นำา
ด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคให้แข็งแกร่งย่ิงข้ึน 
โดยข้อตกลงเกิดขึ้นได้โดย บริษัท ไทยยนต์ทรัค แอนด์ เทลเลอร์ 
จำากัด ผู้จำาหน่ายของ DCVT และจะทำาการส่งรถเป็น 2 ล็อตใหญ่ 
ครั้งแรกกลางเดือนกุมภาพันธ์และจะมีการส่งมอบรถที่เหลือใน
เดือนมีนาคม

โดยในการส่งมอบครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณศิริพงษ์ เก่งสุรการ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิลาบริการขนส่ง จำากัด ในการรับมอบ

กุญแจจากคุณซาช่า ริคาเน็ค ประธานกรรมการบริหารของทาง 
DCVT และ คุณเกษมวุฒิ ศรีธัญรัตน์ กรรมการผู้บริหาร บริษัท 
ไทยยนต์ทรัค แอนด์ เทลเลอร์ จำากัด ณ คลังเก็บสินค้าของศิลา
บริการขนส่ง 

บริษัท ศิลาบริการขนส่ง จำากัด ซึ่งมีสำานักงานใหญ่อยู่ท่ีจังหวัด
นครราชสีมา วางแผนจะใช้รถบรรทุกหัวลากรุ่น FZ ในการขนส่ง
ระหว่างศูนย์กระจายสินค้าที่ตั้งอยู่ในหัวเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่ง
กลุม่ลกูคา้หลกัของบรษิทัเปน็แบรนดผ์ลติภณัฑอ์ปุโภคและบรโิภค
ชัน้นำาทีพ่รอ้มใจกนัเลอืกใชง้านรถบรรทกุฟโูซ ่โดยเชือ่มัน่ใน DCVT 
และไว้วางใจในยี่ห้อฟูโซ่ 

บรษิทั ไทยยนตท์รคั แอนด ์เทลเลอร ์จำากดั มปีระสบการณใ์นธรุกจิ
รถเพื่อการพาณิชย์ของไทยมามากกว่า 30 ปี โดยสำานักงานใหญ่
อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี และมีสาขาบริการอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ 

นายซาช่า ริคาเน็ค ประธานกรรมการบริหารของ DCVT กล่าว
ว่า ทางบริษัทภูมิใจที่ได้สนับสนุนการเติบโตของภาคการขนส่งใน
ประเทศไทยด้วยรถฟูโซ่ที่หลากหลาย สำาหรับการใช้งานที่ต่างกัน 
และผู้จำาหน่ายมีความพร้อมด้านบริการหลังการขาย ซึ่งท้ังหมด
นี้จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศอย่างต่อเน่ือง 
พร้อมระบุว่ารถหัวลากรุ่น FZ เป็นโมเดลที่น่าสนใจ และมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (TCO) เหมาะสมคุ้มค่าต่อการ
ใช้งานส่วนใหญ่ของลูกค้าในประเทศไทย

ศลิาบรกิารขนสง่�จำ�กดั�รบัมอบฟโูซ�่เสรมิกำ�ลงัขบัเคลือ่นธรุกิจ

Volvo�Group�Thailand�เปิดตัวแชสซีย์บัสตัวใหม่�VOLVO B8R 

ผ่านพ้นไปแล้วสำ�หรับงานเปิดตัว�แชสซีย์บัสตัวใหม่�B8R�ของ�VOLVO�ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์
ตัวใหม่�และระบบเกียร์อัตโนมัติ�(จาก�ZF)�ที่จะช่วยอำ�นวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่เพิ่มมากขึ้น�
เหมาะสำ�หรับทั้งการเดินทางระยะไกลและในเมืองใหญ่�พร้อมกันนี้�B8R�ยังมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์
ตัวใหม่�ที่มีกำ�ลังแรงม้ามากกว่ารุ่นเดิมที่ใช้อยู่ใน�B7R�
ในงานเรายังได้เห็นงานตัวถังโฉมใหม่ของ�B8R�จากสายการผลิตของโรงงานเชิดชัย�ที่ทำ�ออกมาได้
อย่างสวยงาม�โดยนำ�มาแสดง�2�รุ่น�คือ�Star�Queen�1.1�และ�1.2�ซึ่งความแตกต่างอยู่ที่งานตกแต่ง
ภายใน�โฉมใหม่ของ�B8R�ทั้งเครื่องยนต์�เกียร์�และตัวถังที่มีความสวยงาม�เชื่อว่า�B8R�น่าจะได้รับ
การตอบรับที่ดีจากตลาด
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ในงานเ ปิดตัวแชสซีย์บัส  B8R ใหม่ล่ าสุด
จาก Volvo นอกไปจากเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้ว 
ที่น่าสนใจคือเกียร์จาก ZF 
 ZF คือผู้เชี่ยวชาญเร่ืองเกียร์ระดับโลก 
โดย Volvo Bus B8R ได้เลือกใช้เกียร์ ZF-EcoLife 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ ZF คิดค้นขึ้นเพื่อให้เหมาะ
สำาหรับรถโดยสารที่ใช้งานภายในเมืองและวิ่ง
ระหว่างเมือง
 เปน็ทีร่บัรูก้นัอยูแ่ลว้วา่การจราจรในเมอืง
สาหัสเพียงไหน รถต้องเผชิญกับสภาพ เดินหน้า 
หยุด เดินหน้า หยุด เป็นระยะเวลายาวนาน
 เกยีร์อตัโนมตั ิEcoLife 6 จงัหวะทีต่ดิตัง้คู่
กบัเครือ่งยนต์ของ Volvo Bus B8R เป็นทางเลอืกที่
เหมาะสมซึ่ งจะช ่วยให ้การขับเป ็นไปอย ่าง
ผ่อนคลาย อีกทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนให้กับ
เจ้าของรถ เพราะช่วยประหยัดนำ้ามันอีกทั้งยังช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน 
 จุดเด่นของ EcoLife อาทิ เกียร์รุ่นนี้มี
ฟังก์ชั่น Stop / Star, เกียร์ 6 จังหวะมั่นใจได้ว่า
อัตราเร่งไม่มีสะดุด, การเบรกมีประสิทธิภาพด้วย
ระบบรีทาร์ดเดอร์ในตัว ไม่ต้องติดตั้งเพิ่ม รวมทั้งมี
การใช้งานระบบหล่อเย็นแบบคู่ 

ZF�
Technology 
for�Buses
Automatic 
Transmission

ZF-EcoLife

ระบบเกียร์อัตโนมัติในรถบัสรุ่นใหม่ของวอลโว่
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