
100.

นิตยสารเอเซี่ยน ทรัคส์เกอร์

อีแต๋น

แสงรศัมี LGMGเกิดมาแกรง่ทรานสปอรต์
Scania
มุงมั่นสรา้งการขนส่งที่ยั่งยืน

TTR / เทรก็ ไทยรุง่

ไทยคิด ไทยประดิษฐ ไทยใช้

IAA 2018

THAILANDwww.asiantrucker.com

ISSUE 21, Q4 2018







The Drivers

MALAYSIA

Nicole Fong

Nicole@asiantrucker.com

CIRCULATION,CONTRIBUTION and SUBCRIPTION

info@asiantrucker.com

WEBSITE and E-NEWSLETTER

www.asiantrucker.com

Distributed By Kled Thai

จัดจำ�หน่�ยโดย เคล็ดไทย

บรรณ�ธิก�ร ทรงยศ กมลทวิกุล

พิสูจน์อักษร  พรพรหม บญุถนอม

ผลิตโดย  ออน อ�ร์ต ครีเอชั่น

ห้�มเผยแพร่หรือพิมพ์ซำ้�ทั้งข้อเขียนและรูปภ�พทุกชิ้นในนิตยส�รนี้ โดยมิได้รับอนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษร

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

THAILAND

ชื่นกมล ศรีสมโภชน์

08 1916 5161

sales-thailand@asiantrucker.com

EDITORIAL

ADVERTISING

Published By 

On Art Creation Co., Ltd.

59/21 Soi Sirisopha, Chokchai 4 Rd.,

Lardprao Bangkok 10230

0 2931 7870 

www.onartgroup.com

SINGAPORE

Floyd Cowan

Floyd@asiantrucker.com

YOUR GUIDE TO 
ALL THINGS TRUCKS

PDF versions 
are available for 

download at
www.asiantrucker.com



เทร็ก ไทยรุ่ง หรือ TTR บริษัทผู้ผลิต
ชัน้นำ�จ�กญีปุ่น่ ลงทนุรว่มกบับรษิทัใน
ประเทศไทย สร�้งสรรคส์นิค�้คณุภ�พ
หล�กหล�ยด้วยม�ตรฐ�นเดียวกันกับ
ที่ญี่ปุ่น สัมผัสกับตู้สินค้�แบบปีกนก
หน่ึงในสินค้�คุณภ�พท่ีได้รับคว�ม
นิยมในญี่ปุ่นแสงรัศมี ทร�นสปอร์ต เติบโตอย่�ง

มั่นคง ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Scania 
P360 ฟลีทใหญ่

สนทน�กับเฮียตี๋ ตัวจริงเสียจริงผู้สร้�งและ
พัฒน�รถอีแต๋นไทย แห่งอำ�เภอพิม�ย

LGMG รถยักษ์จ�กจีน สร้�งม�เพ่ือ
ง�นหนัก ง�นเหมืองตัวจริง คุยกับ
ผูน้ำ�เข�้ และลงไปหน�้ง�นฟงัจ�กป�ก
ผู้ใช้ง�นจริง

ร�ยง�นภ�พรวมง�น IAA ส่งตรงจ�ก
เยอรมัน
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ทรงยศ กมลทวิกุล

บรรณ�ธิก�ร

ท่�นส�ม�รถส่งคว�มคิดเห็นคำ�แนะนำ�ติชม ม�ได้ที่ songyot@asiantrucker.com 
หรือที่ Facebook Asian Trucker - Thailand 
www.asiantrucker.com

ปี 2018 เร�นำ�เสนอเรื่องร�วในแวดวงขนส่ง ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับรถเพื่อก�รพ�ณิชย์ ในหล�กหล�ย
มุม ทั้งฝั่งผู้ผลิต ผู้ใช้ง�น เทคโนโลยี มีโอก�สได้
สนทน�กับผู้คนม�กม�ย ได้เห็นถึงก�รปรับตัว 
คว�มเปลี่ยนแปลงในอุตส�หกรรมนี้

ปี 2019 เชื่อว่�จะเป็นปีที่ภ�คขนส่งจะปรับเปลี่ยน
อีกหล�ยเรื่อง จ�กเทคโนโลยีที่ก้�วหน้�อย่�งรวดเร็ว 
ก�รเติบโตของก�รตล�ดออนไลน์ รูปแบบก�รทำ�
ธุรกิจที่เปลี่ยนไป คว�มสนใจในเรื่องของย�นยนต์ที่
ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้� พลังง�นสะอ�ด วิธีก�รซื้อข�ย 
ก�รทำ�ก�รตล�ดที่ปรับโฉมหน้� ทำ�ให้ทุกคนต้องปรับ
ตัว เรียนรู้เพื่อรับกับคว�มเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่เว้น
แม้แต่ Asian Trucker

ปี 2019 เชื่อว่�ประเทศไทยจะคึกคักจ�กปัจจัย
สนับสนุนหล�ยเรื่อง อ�ทิ ก�รเลือกตั้ง รวมไปถึง
รัฐบ�ลใหม่ที่จะเข้�ม�บริห�รประเทศ ปี 2019 น่�จะ
เป็นที่ท้�ท�ยกับทุกๆ แวดวงธุรกิจ



19 – 21 March 2019  
Singapore EXPO Hall 1 & 2

Your One Stop Show
For Tyres, Automotive Repair &
Maintenance, and Tyre Accessories

www.tyrexposeries.com

Take Advantage of Asia’s Leading  
Tyre Platform to Grow Your Business

Showcase your brand as a leading player  
in the Tyre trade!

Come on board Tyrexpo Asia 2019 and leverage on  
the region’s largest Tyre community gathering,  
now into its 12th edition.

Direct access 
to the right buyers of visitors from Asia Pacific80%

Organiser
Part of the World Rubber Week  
Held in Conjunction with

2019

2019

Co-Located Events

For exhibition and sponsorship enquiries, contact Benjamin at  |  benjamin.tan@singex.com | +65 6403 2578

hold purchasing authority and  
influence purchase decisions

79%Quality sales  
leads

Network  
more effectively 75%

matched business meetings with 
subsequent business dealings

The Tyrexpo Series
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รถบรรทุกเพื่่อการเกษตร

เฮียตี๋ ผู้สรา้งสรรค์

ไทยคิด ไทยประดิษฐ ไทยใช้

อีแต๋น แห่งพิมาย

ไทยผลิต
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อีแต๋นรถบรรทุกเพื่อการเกษตร ไทยคิด ไทยสร้าง ไทยใช้

“เล้ียวขว�เข้�อำ�เภอพิม�ย เจอแยกเล้ียวขว�จนถึงอีกแยกหน่ึงเล้ียว
ขว�อกีครัง้ ตรงม�อกีไมไ่กลอูผ่มอยูท่�งซ�้ยมอื” เสยีงจ�กปล�ยส�ย
อธิบ�ยก�รเดินท�งให้ฟัง เร�กำ�ลังขับรถเพื่อมุ่งไปยังจุดหม�ยปล�ย
ท�งคืออู่ต่อรถอีแต๋นท่ีมีชื่อว่�ต.รุ่งเรืองของเฮียต๋ี ท่ีช�วเกษตรกรใน
อำ�เภอพิม�ยหรือแถบโคร�ชรู้จักเป็นอย่�งดี เมื่อพูดถึงรถอีแต๋น

เข้�ใจว่�ประวัติคว�มเป็นม�ท่ีแท้จริงของรถอีแต๋นคงไม่ได้มีก�ร
บันทึกเป็นเรื่องเป็นร�ว แต่เฮียตี๋เล่�ให้ฟังว่� ย้อนกลับไปในร�ว
ปีพ.ศ. 2500 ที่อำ�เภอพิม�ยมีอู่ซ่อมเครื่องยนต์ซึ่งดูแลบริห�รกิจก�ร
โดยน�ยช่�งที่ชื่อว่�พันข�ว พิม�ย ซึ่งเป็นช่�งที่มีคว�มรู้ในก�รซ่อม
เครื่องยนต์ ด้วยในสมัยนั้นแถบโคร�ชมีรถอเมริกันวิ่งใช้ง�นอยู่พอ
สมควร รวมไปถงึเครือ่งจกัรท�งก�รเกษตรอย�่ง Jhon Dear ทีอู่น่�ย
พันข�วนี่เองเป็นต้นกำ�เนิดของรถอีแต๋นที่ใช้ง�นอยู่ในย่�นถิ่นพิม�ย
ก่อนจะมีก�รพัฒน�ต่อเน่ืองม�ต�มยุคสมัย และช่�งต๋ีเองก็ได้ส่ังสม
วิช�คว�มรู้ม�จ�กอู่แห่งนี้โดยมีน�ยพันข�ว พิม�ยเป็นอ�จ�ร์ยท�ง
ด้�นช่�งคนสำ�คัญคนหนึ่ง



Asian Trucker I 10

เฮียตี๋เล่�ให้ฟังว่�ที่ม�ที่ไปนั้นเกิดจ�กคว�ม
บังเอิญ ด้วยมีรถที่พังอยู่คันหนึ่งใช้ก�รไม่
ได้ ห�อะไหล่ที่จะซ่อมแซมไม่มีแล้ว น�ย
พันข�วจึงนำ�เอ�รถคันนั้นม�ดัดแปลงใส่
เครื่องโรงสี โดยเป็นก�รทดลองเล่นๆ จน
กระทัง่น�ยประส�น เจรญิรกัษ� ซึง่ทำ�อูซ่อ่ม
รถบัสอยู่ม�เห็นเข้�จึงเกิดคว�มคิดว่�น่�จะ
ทำ�ประตูใส่เข้�ไปนะ จนเกิดเป็นรูปเป็นร่�ง
ขึ้นม� ถูกนำ�ไปใช้ง�นในไร่ ในสวน

ถัดจ�กนั้นม�เส้นท�งของอีแต๋นก็ดำ�เนินไป
อย่�งเรียบๆ ไม่หวือหว�อะไร ด้วยเพร�ะยัง
ไม่นับเป็นย�นพ�หนะที่มีคว�มสมบูรณ์ จึง
ยังไม่ได้รับคว�มนิยมเท่�ที่ควร เฮียตี๋เล่�ว่� 
ตนเองอยู่ในอู่มีหน้�ที่เป็นช่�งอ๊อก ช่�งกลึง 
แต่ทว่�ตนเองเป็นคนที่ชอบศึกษ�เรียนรู้ ไม่
หยุดนิ่ง ง�นประกอบรถที่ท�งอู่ทำ� เมื่อว่�ง
จ�กง�นอ๊อกง�นกลึงในส่วนของตนเองก็จะ
ไปคอยสังเกตุดูที่ง�นประกอบ 

รูปแบบของรถอีแต๋นนั้นเม่ือสร้�งแชสซีย์ขึ้น
ม�แล้วจะเป็นก�รนำ�เอ�ส่วนต่�งๆ ของรถ
ม�จ�กหล�ยยีห่อ้เพือ่ม�ประกอบรวมกนัขึน้
เป็นรถบรรทุกแบบไทยๆ หนึ่งคัน ในยุคแรก
เริ่มที่ท�งอู่ของน�ยพันข�วทำ�นั้น อุปสรรค
สำ�คัญอย่�งหนึ่งคือเร่ืองก�รบังคับเลี้ยวของ
รถ ในยุคแรกเริ่มนั้นน�ยพันข�ว และน�ย
ประชดิ คงบัวซึง่เป็นช�่งใหญใ่ชว้ธิแีกป้ญัห�
ด้วยก�รดัดแชสซีย์

เฮียตี๋เล่�ให้ฟังว่�โดยส่วนตัวเป็นคนชอบ
ศึกษ�ห�คว�มรู้เพิ่มเติม ในห้วงเวล�ที่ยัง
ไมม่โีอก�สไดล้งมอืทำ�รถอแีตน๋จรงิจงั เพร�ะ
ง�นในส่วนของตนเองนั้นไม่ได้เก่ียวข้อง
โดยตรง วันหนึ่งท่องเที่ยวไปต�มชุมชน
หมู่บ้�นแวะคุยกับคนเฒ่�คนแก่ ได้สบ
โอก�สคุยกับช่�งทำ�เกวียนได้อธบิ�ยให้ฟัง
ถึงก�รตั้งศูนย์ของเกวียนซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับก�รทำ�แชสซีย์รถอีแต๋นส�ม�รถนำ�ม�
ปรับใช้ได้ (ต่อม�แชสซีย์ของรถอีแต๋นได้วิธี
ก�รม�จ�กก�รทำ�เกวียน) นั่นคือท้�ยบ�น
หน้�หุบซึ่งส�ม�รถแก้ปัญห�เรื่องวงเลี้ยวได้

ประจวบเหม�ะวันหนึ่งเมื่อช่�งใหญ่ติด
ธุระไม่อยู่อู่  ง�นท่ีเร่งอยู่ ต้องจัดก�รให้
เสร็จ โอก�สของเด็กหนุ่มจะได้แสดงคว�ม
ส�ม�รถได้ใช้คว�มรู้ก็ม�ถึง เมื่อโอก�สเปิด
ก็ได้ลงมือทำ�แม้ว่�ในช่วงต้นจะถูกด่�ว่�จะ
ใช้ได้จริงหรือ จ�กก�รเฝ้�สังเกตุและเห็น
วิธีก�รที่ไม่ถูกต้องนักแต่ไม่ส�ม�รถพูดได้ 
ศึกษ�ส่ังสมคว�มรู้อยู่เงียบๆ จนในท่ีสุดได้
ใช้ออก เมื่อใช้วิธีก�รที่ทำ�อย่�งถูกต้องและ
มีหลักก�รทำ�ให้คุณภ�พของอีแต๋นเริ่มเข้�ท่ี
เข�้ท�งและสมบรูณข้ึ์นกว�่เดิมม�ก เฮยีต๋ีจงึ
ก้�วเข้�สู่แวดวงนักสร้�งอีแต๋นอย่�งแท้จริง 
สั่งสมคว�มรู้เพิ่มเติมผ่�นก�รลงมือทำ� 

แวดวงอีแต๋นพุ่ ง สูง สุดในร�วปี  2525 
เ ฮียตี๋บอกว่�เป็นปีที่อีแต๋นทำ�ข�ยเต็ม
รูปแบบ เรียกได้ว่�ในช่วงเวล�นั้นทำ�ง�นกัน
แทบจะไม่ได้หลับได้นอน มีช่�งจ�กท่ีต่�งๆ 
ม�สมัครง�นเป็นลูกมือเพื่อจะขอเรียนรู้วิช�
จ�กอู่ของน�ยพันข�วจำ�นวนม�ก ในช่วง
เวล�ดังกล่�วนั้นตัวเฮียตี๋เองก็ไม่ได้หยุดนิ่ง
ในก�รแสวงห�คว�มรูม้�พฒัน�ในก�รสร�้ง
อีแต๋น เฮียต๋ีเล่�ให้ฟังว่� ทุกวันหยุดมักจะ
แวะไปต�มไร่ต�มสวนของลูกค้�ท่ีใช้อีแต๋น 
เพื่อไปพูดคุยถึงก�รใช้ง�น ไปดูว่�อีแต๋นท่ี
ตัวเองสร้�งนั้นต้องเจอกับอะไรบ้�ง อะไรที่
ทำ�แล้วดี อะไรที่ยังต้องปรับแก้

เม่ือเป็นผู้ริเริ่มและนำ�เทคนิคคว�มรู้ใหม่ๆ 
ม�สู่อู่  ทำ�ให้ได้รับคว�มไว้ว�งใจ เฮียต๋ี
บอกว�่นบัเปน็โชคอย�่งหนึง่ทำ�ใหไ้ดท้ดลอง
และได้ประสปก�รณ์เพิ่มเติมจ�กก�รลง
มือทำ�

สำ�หรับอู่ของน�ยพันข�วในยุครุ่งเรืองได้ส่ง
มอบรถอีแต๋นให้เกษตรกรไปใช้ง�นจำ�นวน
ม�ก แน่นอนว่�อีกบทบ�ทหนึ่งคือก�ร
ให้คว�มรู้กับช่�งจำ�นวนหน่ึง ท่ีต่อม�เมื่อ
สิ้นบุญเถ้�แก่เจ้�ของอู่ ช่�งก็ได้แตกออกไป
เปดิอูเ่ตบิโตและสร�้งอแีตน๋ขึน้ม�ต�มแตว่ถิี
ท�งของตน ช่�งตี๋ได้ออกจ�กอู่อ�จ�รย์ม�
เปิดอู่ของตนเองชื่อว่�อู่ต.รุ่งเรือง
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เฮียตี๋

“เราสร้างอีแต๋นขึ้นมาด้วย
สองมือของเรา สร้างด้วย
ศักดิ์ศรีของเรา ในฐานะ
ผู้สร้างต้องภูมิใจ คนที่มา
ซื้อเราเขาต้องทำางานหนัก
เก็บเงินเพื่อมาให้เราทำารถ
ให้เขา เกษตรเขามีเงินก้อน
เดียวซ้ือแล้วถ้าไม่ดีเขาต้อง
ทนใช้ไป โอกาสต่อรถคัน
ใหม่นั้นไม่ได้ เกิดขึ้นง่ายๆ 
เราต้องทำาให้ดีที่สุด”
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คุณภ�พ ต.รุ่งเรืองจะไม่ลดร�ค�โดยไปใช้ของที่
คุณภ�พไม่ได้ม�ตรฐ�นอย่�งเด็ดข�ด

เฮียต๋ีกล่�วว่� “เร�สร้�งอีแต๋นข้ึนม�ด้วยสองมือ
ของเร� สร้�งด้วยศักดิ์ศรีของเร� ในฐ�นะผู้สร้�ง
ต้องภูมิใจ คนที่ม�ซื้อเร�เข�ต้องทำ�ง�นหนักเก็บ
เงนิเพือ่ม�ให้เร�ทำ�รถให้เข� เกษตรเข�มเีงนิกอ้น
เดียวซื้อแล้วถ้�ไม่ดีเข�ต้องทนใช้ไปโอก�สต่อรถ
คันใหมน้ั่นไมไ่ด้เกดิข้ึนง�่ยๆ เร�ต้องทำ�ใหด้ทีีส่ดุ”

รปูแบบของรถอแีตน๋แตล่ะคนันัน้จะมรี�ยละเอยีด
ทีแ่ตกต�่งกนัไป เพร�ะลกูค�้ทีม่�ทีอู่เ่พือ่ตอ่รถนัน้
มีคว�มต้องก�รๆ ใช้ง�นท่ีแตกต่�งกันไป เฮียตี๋
บอกว�่ก�รสร�้งรถอแีตน๋ของตนเองนัน้องิจ�กรถ
บรรทุกของญี่ปุ่น ศึกษ�ห�คว�มรู้จ�กรถบรรทุก
ญี่ปุ่นเอ�ม�ปรับใช้ต่อยอด

สำ�หรับในพื้นท่ีของจังหวัดนครร�ชสีม�ประช�กร
รถอีแต๋นที่พิม�ยจะมีจำ�นวนม�กที่สุด สำ�หรับ
เฮยีตีค๋ลกุคลอียูก่บัง�นสร�้งรถอแีตน๋ม�ย�วน�น 
ลองผิดลองถูกม�ม�กม�ย เฮียตี๋กล่�วว่�เวล�จะ
ทำ�อะไรเร�ต้องคิดก่อนที่จะลงมือทำ� เมื่อลงมือ
ทำ�ง�นเร�จะเอ�ใจเร�ใส่ลงไปในง�นนั้นอย่�ง
เต็มที่

เฮยีตีบ๋อกว�่เครือ่ง Kubota รุน่แรกทีน่ำ�ม�ใชเ้ปน็
ตวัขบัเคลือ่นอแีตน๋คอืรุน่ ET 110 หรอืทีใ่นยคุนัน้
เรยีกกนัว�่รุน่ไวไฟ ทกุวนันีร้ถอแีตน๋พฒัน�ม�ไกล 
แน่นอนว่�เคร่ืองไม้เคร่ืองมือต่�งๆ ก็ต้องพัฒน�
ต�มไปดว้ย เฮยีตีบ๋อกว�่ เมือ่กอ่นอแีตน๋คนฐ�นะ
ไมค่อ่ยดใีช ้แตท่กุวนันีไ้มใ่ชแ่ล้ว จะซือ้อแีต๋นต้อง
ซือ้เงนิสด เพร�ะรถไมส่�ม�รถไปทำ�ลสิซิง่เหมอืน
รถกระบะรถบรรทุกแบบอื่นๆ ได้ 

ปัจจบุนัขดีคว�มส�ม�รถในก�รบรรทกุของอแีต๋น
ไปถึงสิบตันแล้ว เคร่ืองยนต์ขั้นตำ่�อย่�งน้อยต้อง
สิบห้�แรง ช่วงล่�งมีขน�ดใหญ่ขึ้น มิเพียงแต่ใช้
เครื่อง Kubota ยังเอ�เครื่องของ Nissan TD27 
ม�ใส่ด้วย ถ้�เกษตรกรมทีนุกส็�ม�รถเลอืกได้เลย
ว่�จะเอ�นำ�้หนกับรรทกุเท่�ไหร่ เครือ่งกีแ่รง เรยีก
ได้ว่� Custom made คอืสร้�งต�มคว�มต้องก�ร
ของลูกค้�เลย ทุกวันนี้บ�งคันใช้ทั้งช่วงล่�งและ
เกยีร์ของรถบรรทกุหกล้อ ซึง่เฮยีต๋ีบอกว่�เป็นของ
มือสองจ�กญี่ปุ่นซึ่งสภ�พยังดีส�ม�รถใช้ง�นได้
อย่�งสบ�ยๆ

บทบ�ทหน้�ที่ของรถอีแต๋นคือก�รทำ�ง�นอยู่ใน
ไร่ ในสวน ในน�เป็นหลัก ถ�มว่�ทำ�ไมเกษตรกร
ถึงอย�กได้อีแต๋นไว้ใช้ง�น คำ�ตอบคือคว�ม
ทนท�น ประหยดั ไมม่ปีญัห�จกุจกิ โดยเฉพ�ะกบั
เครื่องยนต์ Kubota ทนท�นห�ยห่วงใช้ง�นแบบ
ลืมซ่อมกันเลยทีเดียว เป็นเครื่องมือทำ�ม�ห�กิน
ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตเกษตรกรอย่�งแท้จริง อีแต๋นใน
ทุกวันนี้มิได้บรรทุกอย่�งเดียว ยังออกแบบเป็น
ดัมพ์ได้ด้วย

ปัจจุบันมีอู่อีแต๋นเกิดขึ้นม�กม�ย ท้ังในแถบ
พิม�ย โคร�ช รวมไปถึงอีกหล�ยจังหวัด ปัญห�
ในแวดวงก�รต่อรถอีแต๋นก็คล้�ยคลึงกับอู่ต่อรถ
บรรทกุขน�ดใหญน่ัน่คอืก�รตัดร�ค�กนั ซึง่ส่งผล
ในเรื่องของคุณภ�พก�รผลิต สำ�หรับอู่ ต.รุ่งเรือง
ของเฮียตี๋นั้น ไม่ทำ�อย่�งน้ัน เฮียต๋ีบอกว่�ท่ีน่ีใช้
แตข่องมคีณุภ�พ ของดทีีคั่ดสรรแล้ว เพร�ะฉะน้ัน
ร�ค�จะสูงกว่�ที่ อ่ืนถ้�ยอมรับได้ก็เป็นลูกค้�
กัน จะไม่ลดคุณภ�พในเรื่องของก�รประกอบ
เครื่องยนต์กลไกต่�งๆ ท่ีนำ�ม�ใช้เป็นของจ�ก
ญี่ปุ่นแท้ ซ่ึงเฮียตี๋บอกว่�ส�ม�รถก�รันตีในเรื่อง

คูโบต้า

เครื่องยนต์สารพัดประโยชน์
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Scania P360 
คือขุมพลังที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของแสงรศัมี

คุณเวคินทร์ ตระกูลแสงรัศมี 

เจ้าของและผู้บริหาร แสงรัศมี ทรานสปอร์ต

ขนส่ง
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ทรานสปอรต์
แสงรศัมี 

ชยุต ตระกูลแสงรัศมี

ผู้จัดการ แสงรัศมี ทรานสปอร์ต
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คุณเวคินทรก์ล่าวว่า
สแกนเนีย (ประเทศไทย) 
มีส่วนช่วยเหลืออย่างมาก 
ทั้งการเพ่ิมเติมศักยภาพ
ให้กับคนขับ รวมไปถึง
ความช่วยเหลือในเรือ่ง
ของแผนธุรกิจ ส่วน
ของลิสซ่ิง ซ่ึงทำาให้แสง
รศัมีไม่ต้องมากังวลใน
เรือ่งของการจัดการ
เรือ่งรถ สามารถไปโฟกัส
ในส่วนของการบรหิาร
ได้อย่างเต็มที่ ซ่ึงบรกิาร
แบบจุดเดียวเบ็ดเสรจ็
จากสแกนเนีย
ที่คุณเวคินทรไ์ด้รบันั้น
นอกจากประทับใจแล้ว
ยังช่วยทำาให้การเติบโต
ของบรษิัทแสงรศัมี 
ทรานสปอรต์เป็นไปอย่างมี
ทิศทางและรดักุม
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รถหัวล�กสแกนเนียรุ่น P 360 ใหม่เอ่ียมจำ�นวนสิบ
คันทยอยถอยเข้�จอดในล�นจอดรถของบริษัทแสงรัศมี 
ท่�มกล�งแสงแดดย�มเช้�ที่สดใส เร�ม�ถึงก่อนเวล�
นัดหม�ย ด้วยเพร�ะอย�กจะถ่�ยภ�พรถที่ถูกเติม
เข้�ฟลีทของแสงรัศมีเพื่อเสริมศักยภ�พของบริษัทให้
แขง็แกรง่ขึน้ไปอกี ดว้ยวตัถปุระสงคส์ำ�คญัคอืสนับสนุน
กิจก�รของลูกค้�ที่ไว้ว�งใจให้แสงรัศมีดำ�เนินก�รขนส่ง
สินค้�ให้

บุ ค ค ล ที่ เ ร � แ ว ะ ม � ส น ท น � ด้ ว ย ใ น วั น นี้ คื อ
คุณเวคินทร์ ตระกูลแสงรัศมี เจ้�ของและผู้บริห�ร 
แสงรัศมี  ทร�นสปอร์ต  รวมทั้ งลูกช�ยคุณชยุต 
ตระกูลแสงรัศมี ที่เพิ่งจบปริญ�โทด้�นก�รตล�ดจ�ก
ประเทศองักฤษ ไดเ้ข้�ม�ช่วยคณุเวคนิทรด์แูลกจิก�รใน
ส่วนของแสงรัศมี ทร�นสปอร์ต

คุณเวคินทร์ เล่�ให้ฟังถึงก�รเริ่มต้นของแสงรัศมีว่�
เป็นก�รเริ่มแบบไม่ได้ตั้งใจเต็มร้อยเปอร์เซนต์นัก ด้วย
ก�รลงทุนซื้อรถสแกนเนียสองคัน พร้อมด้วยคนขับ
สองคน นำ�ไปฝ�กง�นกับฟลีทของเพื่อนในก�รวิ่งง�น
ขนส่งสินค้� ต่อม�ธุรกิจที่ได้จ�กส่วนง�นนี้ไปได้ไม่ค่อย
ดีนัก จึงตัดสินใจนำ�รถกลับม�และถ�มคนขับรถทั้ง
สองว่�จะเอ�อย่�งไร ด้วยคว�มที่เริ่มต้นม�ด้วยกัน อีก
ทั้งคนขับรถทั้งสองคนรู้สึกสบ�ยใจในก�รทำ�ง�นร่วม
กับคุณเวคินทร์ ตัดสินใจที่จะอยู่กับคุณเวคินทร์ต่อ เมื่อ
เป็นเช่นนั้นคุณเวคินทร์จึงมอบรถทั้งสองคันนั้นให้คน
ขบัดแูลห�ง�นวิง่ โดยใหอ้สิระเตม็ที ่คนขบัทัง้สองคนใช้
สแกนเนยีทัง้สองคนัวิง่ง�นทีท่ัง้สองคนห�ไดโ้ดยดูแลรถ
และสง่ร�ยไดใ้หก้บัคณุเวคนิทร ์โดยมพีนกัง�นตำ�แหนง่
เสมียนคนหนึ่งเป็นคนดูแล 

รถถูกซื้อเพิ่มข้ึนด้วยเหตุผลที่ฟังแล้วก็ต้องย้ิมเพร�ะ
เ ป็นก�รดำ� เนินธุ ร กิจแบบเฉพ�ะตัวโดยแท้จริ ง 
คุณเวคินทร์เล่�ให้ฟังว่�ไปออกง�นเจอกับมิตรสห�ยท่ี
อยู่ในแวดวงขนส่ง คุยกันทำ�นองว่�คุณเวคินทร์จะออก
รถสแกนเนยีสบิคนัไปฝ�กรว่มวิง่ง�นดว้ยไดไ้หม ซึง่คณุ
เวคนิทรเ์ล�่ใหฟ้งัว�่ในตอนนัน้กค็ดิว�่พดูแซวสนกุๆ แต่
พอท�งนั้นบอกว่�ได้เอ�ม�เลย คุณเวคินทร์จึงตัดสินใจ
ซื้อรถเพิ่มเข้�ฟลีทอีกสิบคัน ต่อม�เมื่อมีรถเพิ่มม�กข้ึน 
รถวิง่อยูบ่นทอ้งถนนม�กขึน้ ด้�นข้�งตวัรถตดิสตกิเกอร์

ชือ่บรษิทัและเบอรโ์ทรตดิตอ่ไว ้ทำ�ใหเ้กดิก�รตดิตอ่ง�น
เข�้ม�ยงัแสงรศัมเีพิม่ม�กขึน้ จนกกระทัง่เกดิก�รตดิตอ่
เข�้ม�ของบรษิทัขนสง่ข�้มช�ตยิกัษใ์หญร่�ยหนึง่นัน่คอื
ดีเอชแอล (DHL) 

เร�ส�ม�รถกล่�วได้ว่�ก�รเข้�ม�ของลูกค้�อย่�ง
ดี เ อ ช แ อ ล เ ป็ น จุ ด เ ป ลี่ ย น สำ � คั ญ ข อ ง แ ส ง รั ศ มี  
ทร�นสปอร์ตก็คงจะไม่ผิดนัก เพร�ะสัญญ�ง�นจ�ก
ดีเอชแอลคือส่วนสำ�คัญของก�รเติบโตของแสงรัศมี 
ทร�นสปอร์ต แต่สัญญ�ง�นจะไม่มีท�งขย�ยหรือเพิ่ม
ได้ห�กแสงรัศมีไม่มีคุณภ�พในก�รให้บริก�รกับลูกค้�

เป็นที่แน่นอนว่�สัญญ�จ้�งง�นจ�กดีเอชแอลนั้นย่อม
ต้องมีข้อกำ�หนดที่รัดกุมสำ�หรับบริษัทผู้ว่�จ้�งที่จะได้
รับประโยชน์สูงสุดจ�กก�รจ้�งง�น เช่นเดียวกันผู้ที่ได้
รับสัญญ�ว่�จ้�งก็ต้องประเมินตนเองก่อนว่�ส�ม�รถ
ทำ�ต�มกรอบข้อกำ�หนดที่ผู้ว่�จ้�งต้องก�รได้หรือไม่

สัญญ�แรกนำ�ม�สู่สัญญ�ที่สองและต�มม�เรื่อยๆ ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่�แสงรัศมี ทร�นสปอร์ตส�ม�รถที่จะรับมือกับ
คว�มท้�ท�ยนั้นได้ ซึ่งก�รเพิ่มขึ้นของง�นจ�กสัญญ�
จ้�งที่เพิ่มขึ้นนั้นทำ�ให้แสงรัศมีต้องเพิ่มรถและทีมง�น
คนขับให้ส�ม�รถรองรับกับง�นที่เติบโตขึ้น

คณุเวคนิทรก์ล�่วว�่สแกนเนยี (ประเทศไทย) มสีว่นชว่ย
เหลืออย่�งม�ก ท้ังก�รเพิ่มเติมศักยภ�พให้กับคนขับ
รวมไปถงึคว�มชว่ยเหลอืในเรือ่งของแผนธรุกจิ สว่นของ
ลิสซิ่ง ซึ่งทำ�ให้แสงรัศมีไม่ต้องม�กังวลในเรื่องของก�ร
จัดก�รเรื่องรถ ส�ม�รถไปโฟกัสในส่วนของก�รบริห�ร
ได้อย่�งเต็มที่ ซึ่งบริก�รแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จจ�ก
สแกนเนียท่ีคุณเวคินทรไ์ด้รบัน้ันนอกจ�กประทับใจแล้ว
ยงัชว่ยทำ�ใหก้�รเตบิโตของบรษิทัแสงรศัม ีทร�นสปอรต์
เป็นไปอย่�งมีทิศท�งและรัดกุม

คุณชยุต กล่�วว่�ในก�รเข้�ม�ช่วยง�นที่แสงรัศมีเป็น
ช่วงแริ่มต้นเท่�นั้นเพร�ะเพิ่งผ่�นก�รทำ�ง�นม�แค่ไม่กี่
เดอืน แตร่ะหว�่งตนเองกบัพอ่นัน้ในก�รทำ�ง�นมจีดุรว่ม
หนึ่งที่คิดเห็นตรงกันนั้นคือเป้�หม�ยของลูกค้�สำ�คัญ
ท่ีสุด ทำ�อย่�งไรท่ีเร�จะส�ม�รถไปให้ถึงเป้�น้ัน ทุกคน
ท่ีม�รว่มทำ�ง�นท่ีแสงรศัมจีะต้องยอมรบัข้อกำ�หนดท่ีท�ง
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แสงรัศมีว�งไว้ รวมทั้งที่สำ�คัญคือต้องส�ม�รถทำ�ต�มข้อกำ�หนดท่ี
ลกูค�้มอียูใ่หไ้ด ้ห�กไมส่�ม�รถยอมรบัขอ้กำ�หนดดงักล�่วนีก้ค็งย�ก
ที่จะม�เป็นส่วนหนึ่งของทีมง�นแสงรัศมีได้

วันนี้ฟลีทของแสงรัศมีมีรถสแกนเนียเข้�ประจำ�ก�รอยู่เกือบหน่ึง
ร้อยห้�สิบคันแล้ว ไม่นับสองคันแรกซ่ึงซ้ือในยุคเร่ิมต้น ท่ีเหลือคือ
สแกนเนียรุ่น P 360 ทั้งหมด คุณเวคินทร์กล่�วว่�ก�รมีรุ่นเดียวกัน 
สเปคเดียวกันทั้งหมด สะดวกต่อก�รบริห�รจัดก�รสำ�หรับแสงรัศมี

ในส่วนของคว�มเชือ่มัน่ในคณุภ�พของสแกนเนยี คณุเวคนิทร์เล่�ให้
ฟังว่� โดยพืน้ฐ�นตนเองอยูใ่นแวดวงรถยนต์เพือ่ก�รพ�ณชิย์อยูแ่ล้ว
มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ ผ่�นประสบก�รณ์เก่ียวกับตรงนี้ม�ม�ก รถ
สแกนเนียนั้นประหยัดจริง ห�กคนขับรถขับรถอย่�งถูกวิธีต�มท่ีท�ง
สแกนเนียอบรม นอกไปจ�กเรื่องของก�รประหยัดนำ้�มันคือเรื่องของ
คว�มทนท�นซึ่งพิสูจน์ได้จริง

แนน่อนว�่คว�มตอ้งก�รรถใหมเ่พิม่ในฟลทีนัน้ยงัมอียู ่แต่จะค่อยเปน็
ค่อยไป เพร�ะที่ม�ผ่�นม�ได้เพิ่มล็อตใหญไ่ปแล้ว ซึ่งตอนนี้ถือว่�อยู่
ในสัดส่วนที่ส�ม�รถรับมือกับจำ�นวนง�นที่มีได้ ทุกวันน้ีรูปแบบก�ร
ทำ�ง�นของแสงรศัม ีปรบัเข�้สูร่ะบบทีเ่ปน็ม�ตรฐ�นส�กลอย�่งจรงิจงั 
คนขับรถรุ่นแรกสองคนของแสงรัศมีก็ยังคงทำ�ง�นอยู่กับเจ้�น�ยเก่� 
หนึ่งในนั้นผันตนเองจ�กคนขับรถเข้�ม�ทำ�ง�นในออฟฟิศโดยเป็น
ผู้จัดก�รฟลีท ส่วนอีกคนยังชอบที่จะทำ�หน้�ที่ขับรถเช่นเดิมอยู่ร่วม
กับทีมง�นที่เติบโตจ�กวันแรกอีกจำ�นวนม�ก

ระบบหลังบ้�นมีก�รใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้�ม�บริห�รจัดก�ร
ดูแลรถทั้งหมด เพื่อให้ส�ม�รถควบคุณก�รทำ�ง�นได้อย่�งเต็มร้อย
เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป้�หม�ยคือส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของ
ลูกค้�ได้สูงสุด

คุณชยุตบอกว่�ตล�ดขนส่งนั้นยังมีพื้นที่และช่องว่�งให้แสงรัศมี
ส�ม�รถเข้�ไปได้อีกพอสมควร ทุกวันนี้ 80 เปอร์เซ็นต์เป็นง�นท่ีวิ่ง
ให้กับดีเอชแอล รับง�นนอกเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซนต์เท่�นั้น ซึ่งใน
อน�คตแสงรัศมีว�งแผนที่จะขย�ยในสัดส่วนยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ให้
เติบโตเพิ่มขึ้น
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คุณสมบัติ ชนะภัย 
ผู้จัดการฝ่ายขาย - การตลาด 
บริษัท เอ.ซี.ที. แมซีนเนอรี่ จำากัด

งานบรรทุกหนัก



L

รถยักษ์
จากจีน
เกิดมา

เพ่ืองานหนัก

G
GM
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บนถนนมิตรภาพช่วงที่พาดผ่านสระบุรี 
เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมปูน โรงโม่ 
ขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้ช่วงหนึ่งของถนน
เส้นนี้จึงเป็นที่ตั้งของบริษัทมากมายที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้ หนึ่งในนั้น
คือหมวดของเครื่องจักรกลที่ใช้สำาหรับ
งานหนักในอุตสาหกรรมเหล่านี้
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Asian Trucker แวะม�ที่สำ�นักง�น
ของบริษัท เอ.ซี.ที. แมซีนเนอร่ี จำ�กัด 
ผู้แทนจำ�หน่�ยเครื่องมือจักรกลหล�ก
ชนิด หนึ่งในนั้นที่  Asian Trucker 
สนใจเดินท�งเพื่อม�พูดคุยคือรถดัมพ์
สำ�หรับง�นเหมืองแบรนด์  LGMG 
นำ�เข้�จ�กประเทศจีนเพื่อม�ทำ�ตล�ด
ในประเทศไทย

คุณสมบตั ิชนะภยั ผูจ้ดัก�รฝ�่ยข�ย-ก�ร
ตล�ด บริษัท เอ.ซี.ที.แมซีนเนอร่ี จำ�กัด 
สละเวล�ม�สนทน�กับ Asian Trucker 
เล่�ถึงคว�มเป็นม�เป็นไป ก�รทำ�ตล�ด 
รวมไปถึงศักยภ�พของรถดัมพ์แบรนด์ 
LGMG ที่กำ�ลังได้รับคว�มนิยมจ�ก
ผู้ประกอบก�รง�นเหมืองง�นโรงโม่

ปีนี้นับเป็นปีที่สี่แล้วสำ�หรับก�รทำ�ตล�ด
รถยักษ์ดัมพ์สำ�หรับง�นบรรทุกหนัก
หรือเฮฟวี่ดิวตี้ตัวจริงเสียงจริงแบรนด์ 
LGMG ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผลิตในประเทศ
จีน แน่นอนว่�ทุกวันนี้เร�อ�จจะต้อง
ปรับทัศนคติเกี่ยวกับสินค้�จ�กประเทศ

จีนกันใหม่ เพร�ะสินค้�ท่ีม�จ�กจีนน้ัน
มีหล�ยเกรดหล�ยระดับท้ังคุณภ�พและ
ม�ตรฐ�น

คุณสมบัติบอกว่�แบรนด์ LGMG เป็น
สินค้�คุณภ�พ ผู้ผลิตสินค้�แบรนด์
นี้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค ว � ม เ ชี่ ย ว ช � ญ เ รื่ อ ง
เคร่ืองจักรกลสำ�หรับง�นหนักง�นใน
เหมืองตัวจริง LGMG มีใช้ง�นอยู่ใน
เหมืองหล�ยประเทศทั่วโลก

เอ.ซี.ที. แมซีนเนอรี่ จำ�กัด ไม่ใช่หน้�
ใหม่ แต่เป็นบริษัทท่ีมีคว�มเชี่ยวช�ญ
และประสบก�รณ์เกี่ยวกับก�รจำ�หน่�ย
เครื่องจักรกลขน�ดใหญ่มือสองจ�ก
ยุโรป, ญี่ปุ่นหล�กหล�ยแบรนด์ รวมทั้ง
อะไหล่ต่�งๆ ม�ย�วน�น เป็นที่รู้จักเป็น
อย่�งดีในแวดวงธุรกิจง�นเหมืองง�น
โรงโม่

จนกระทั่งสบโอก�สในก�รนำ�เข้�รถ
ยักษ์ดัมพ์ยี่ห้อ LGMG แบรนด์จีนเข้�ม�
ทำ�ตล�ดในประเทศไทย คุณสมบัติเล่�ให้

ฟังว่� กว่�จะตัดสินใจนำ�เข้�ม�จำ�หน่�ย
นัน้ ทมีง�นตอ้งทำ�ก�รบ�้นกนัอย�่งหนกั
ในก�รศึกษ�เกี่ยวกับโปรดักซ์ LGMG 
ดัมพ์ตัวน้ี บินไปจีนหล�ยรอบเพื่อคุยกับ
ผู้ผลิตเจ้�ของแบรนด์ ไปดูโรงง�น จน
เกิดคว�มมั่นใจว่�เป็นสินค้�คุณภ�พ มี
อะไหล่ที่จะส�ม�รถตอบสนองกับลูกค้�
ได้ จึงนำ�เข้�ม�ทำ�ตล�ดในประเทศไทย

ปัญห�สำ�คัญเมื่อนำ� LGMG เข้�สู่ตล�ด
และแนะนำ�ให้ลูกค้� คือก�รข�ดคว�ม
เชือ่มัน่ในสินค้�จ�กจนี เพร�ะท่ีผ่�นม�มี
รถดัมพ์แบรนด์อื่นถูกนำ�เข้�ม�ทำ�ตล�ด
ก่อน โดยเปิดตล�ดในร�ค�ที่ตำ่� แต่เมื่อ
ใช้ง�นไปง�นบริก�รน้ันไม่ได้ม�ตรฐ�น 
ปัญห�เรือ่งอะไหล่ สิง่ต่�งๆ เหล่�นีท้ำ�ให้
ทัศนคติท่ีผู้ใช้ง�นเครื่องจักรกลมีมุมมอง
ต่อสินค้�จีนไม่ค่อยดีนัก ทำ�ให้ทีมง�น
ของ ACT ต้องทำ�ง�นอย่�งหนักในก�ร
สร้�งคว�มเชือ่มัน่ให้กบัลกูค้�กบัแบรนด์ 
LGMG รถยักษ์ดัมพ์จ�กจีน

คว�มแตกต่�งที่สำ�คัญอย่�งหนึ่งคือ
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บริษัท ACT เป็นตัวแทนผู้จำ�หน่�ย
เครื่องจักรกลทั่วไปอยู่แล้ว แรกเร่ิมของ
ก�รทำ�ตล�ดนั้นได้นำ�รถม�ให้ลูกค้�
ทดลองใช้ง�นทั้งในโรงโม่และที่เหมือง
แม่เม�ะ ค่อยๆ พิสูจน์คุณภ�พของรถ 
คว�มเหม�ะสมกับประเภทของง�น 
คว�มทนท�นของผลิตภัณฑ์ จนได้รับ
คว�มยอมรับและเชื่อมั่นจ�กลูกค้�

คว�มโดดเด่นของ LGMG รถกยกัษ์ดมัพ์ 
นอกจ�กคว�มทนท�นสมบกุสมบนัแล้ว 
ส�ม�รถตอบโจทย์โดยตรงกบัก�รใช้ง�น
หนักได้เป็นอย่�งดี เพร�ะถูกออกแบบ
ม�ให้เป็นเช่นนั้น เมื่อรถยักษ์ดัมพ์เข้�
แทนที่รถบรรทุกสิบล้อดัมพ์ ช่วงล่�งที่
แข็งแรงกว่� ทำ�ให้คว�มเสียห�ยจ�ก
ก�รใช้ง�นตำ่�กว่�ม�ก หนึ่งเที่ยวต่อก�ร
ขนส่งทำ�ได้ม�กกว่� ยกตัวอย่�งเช่น
สบิล้อต่อเดอืนส�ม�รถขนย้�ยดนิได้สอง
แสนตันต ่อเดือน ในขณะที่รถยักษ์
ส�ม�รถทำ�ได้ที่ห ้�แสนตันต่อเดือน 
จำ�นวนง�นได้ม�กกว่�กัน จำ�นวนรถลด
ลงจำ�นวนคนลดลง ช่วยในเรื่องก�ร
บริห�รง�น เงินที่จะต้องหมดไปกับค่�
ซ่อมบำ�รุงรถสิบล้อที่มีม�กกว่� ส�เหตุ
สำ�คัญเพร�ะต้องแบกรับหน้�ที่เกินตัว 
เพร�ะไม่ได้ถกูออกแบม�โดยตรงสำ�หรบั
ง�นบรรทุกแบบเฮฟวี่ดิวตี้อย่�งแท้จริง

ยอดข�ยของ LGMG ตอนนี้ผ่ �น
หนึ่งร้อยคันไปแล้ว หลังจ�กผ่�นก�ร
ทำ�ง�นหนัก รวมทั้งรถได้พิสูจน์ตัวเอง
กบัผูใ้ชง้�นว�่มคีว�มคุม้ค�่อย�่งแทจ้รงิ 
คุณสมบัติกล่�วว่�ปี 2019 นี้ค�ดก�รณ์
ว่�น่�จะทำ�ยอดข�ยได้ถึงหนึ่งร้อยคัน

อีกอุปสรรคในยุคแรกที่ทำ�ให้ยอดข�ย
เดินหน้�ได้ช้�คือในเรื่องของลิสซิ่งจ�ก
ธน�ค�ร เหตุผลสำ�คัญคือรูปแบบของ
รถไม่ส�ม�รถจดทะเบียนได้ ถือเป็น
เครื่องจักรกลที่ใช้ง�นอยู่ในพื้นที่ แต่ใน

ปจัจุบนัปญัห�เรือ่งลสิซิง่ไดร้บัก�รแกไ้ข
ไปในระดับหน่ึงแล้ว เพร�ะสถ�บันก�ร
เงินมีคว�มเข้�ใจในเรื่องนี้ม�กขึ้น ซึ่ง
คณุสมบตักิล�่วว�่ในฐ�นะผูข้�ยสนิค�้ก็
ตอ้งไปอธบิ�ยใหธ้น�ค�รเข�้ใจเพือ่ชว่ย
เปิดโอก�สให้กับลูกค้�ด้วยเช่นกัน

ในคว�มเป็นจริงนั้นตล�ดมีรถยักษ์
ดัมพ์จ�กจีนอยู่ประม�ณสิบแบรนด์ 
คุณสมบัติอธิบ�ยให้ Asian Trucker 
เห็นภ�พว่�สินค้�ประเภทนี้ที่นำ�เข้�จ�ก
จนีจรงิๆ ไมห่นกีนัม�กในเรือ่งเครือ่งยนต ์
เกียร์ แต่ท่ีแตกต่�งกันจะเป็นเรื่องของ
ช่วงล่�งและระบบช่วงล่�ง เมื่อเปรียบ
เทียบกับ LGMG ท่ีส�ม�รถเจ�ะตล�ด
ได้เพร�ะเหตุผลสำ�คัญคือคุณภ�พของ
รถ ง�นอะไหล่ และง�นบริก�ร ที่ลูกค้�
มีคว�มม่ันใจกับ ACT และ LGMG 
ซ่ึงคุณสมบัติบอกว่�ในส่วนอะไหล่
และบริก�รเร�เหนือคู่แข่งแทบจะร้อย
เปอร์เซ็นต์

เพร�ะพื้นฐ�นเดิมของ ACT ม�จ�ก
ง�นอะไหล่ เจ้�ของและผู้บริห�รมี
คว�มเข้�ใจเชี่ยวช�ญในเรื่องน้ีผ่�น
ประสบก�รณ์ม�ย�วน�นร่วมยี่สิบปี 
ด้วยเหตุนี้คว�มโดดเด่นที่สำ�คัญของ 
ACT และ สนิค�้ LGMG คอือะไหลแ่ละ
ง�นบริก�รท่ีลูกค้�มั่นใจและเชื่อถือ
ซึ่งผ่�นก�รพิสูจน์ให้ลูกค้�ได้เห็นแล้ว 
“เพร�ะ ACT ตอ้งก�รทีจ่ะยัง่ยนืในธรุกจิ
นี้ ไม่คิดจะฉ�บฉวย เร�ต้องก�รที่จะอยู่
อย่�งม่ันคง” คุณสมบัติกล่�ว ด้วยเหตุ
นี้นอกจ�กข�ยสินค้�ท่ีมีคุณภ�พแล้ว 
ง�นบริก�รจึงต้องมีคุณภ�พด้วยเพื่อให้
ลูกค้�มีคว�มเชื่อมั่นในก�รใช้สินค้�ท่ี
ซื้อจ�ก ACT ไป

“สินค้�ของเร�ปรับปรุ งต�มคว�ม
ต้องก�รของลูกค้� ต�มก�รใช้ง�น” 
คุณสมบัติกล่�ว แบรนด์ LGMG นั้น
ผลิตรถใช้ง�นในเหมืองโดยตรง มี

คว�มมุ่ งมั่นที่จะเป็นอันดับหนึ่ งใน
จีน บริษัทแม่ของ LGMG ส่งคนม�ดู
หน�้ง�น ม�รบัฟงัปญัห�ก�รใชง้�นของ
รถ คุณสมบติัเล่�ให้ฟงัว�่เจ�้หน้�ท่ีบอก
ว่�ต้องก�รฟังแต่เรื่องข้อเสียจ�กก�รใช้
ง�นเพื่อจะนำ�ไปปรับปรุง เมื่อทร�บข้อ
บกพร่องแล้วเมื่อสินค้�ตัวใหม่ออกม�
ปัญห�ต่�งๆ นั้นได้รับก�รแก้ไข มิเพียง
เท่�นั้นในรุ่นเก่�ที่ซื้อไปใช้ง�นแล้วท�ง
บริษัทก็ปรับปรุงจุดบกพร่องต่�งๆ ให้
กับลูกค้�ด้วย

ตอนน้ี LGMG ท่ี ACT จำ�หน่�ยอยู่มี
ด้วยกันส�มรุ่น มีขีดคว�มส�ม�รถใน
ก�รบรรทุกแตกต่�งกันไปเช่น ห้�สิบตัน 
หกสิบตัน หกสิบห้�ต้น ในอน�คตกำ�ลัง
จะนำ�รุน่เกยีรอ์อโต้เข้�ม�จำ�หน่�ย ซึง่จะ
ช่วยให้ก�รควบคุมรถส�ม�รถทำ�ได้ง่�ย
ใชง้�นไดส้ะดวกขึน้ ลกูค�้เมือ่ซือ้รถและ
ได้รับก�รส่งมอบรถจะได้รับก�รฝึกอรม
วธิกี�รใชง้�นทีถ่กูตอ้ง ซึง่เปน็สิง่ทีส่ำ�คญั
ม�ก เพร�ะลกัษณะก�รขบัขีน่ัน้แตกต�่ง
ไปจ�กสิบล้อบรรทุกทั่วไป

คุณสมบัติเชื่อว่�ตล�ดของรถยักษ์ดัมพ์
จะเติบโตได้อีก คว�มท้�ท�ยของก�ร
ทำ�ตล�ดรถยักษ์ดัมพ์แบรนด์ LGMG 
นั้น คุณสมบัติมองว่�อยู่ที่ง�นบริก�ร
หลังก�รข�ย ง�นอะไหล่ ซึ่งท�ง ACT 
มีคว�มเชี่ยวช�ญและทำ�ง�นตรงนี้ได้ดี
และมีคว�มเป็นอ�ชีพอยู่แล้ว
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“Put the machine on the right jop”
ประสปการณ์ตรงจากผู้ใช้งานรถยักษ์ดัมพ์ LGMG

หลังจ�กมีโอก�สได้สนทน�กับคุณสมบัติ Asian Trucker มี
โอก�สได้เดินท�งไปที่ลำ�ป�ง ลงไปในหลุมเหมืองแม่เม�ะ
ดูก�รทำ�ง�นของรถยักษ์ดัมพ์ LGMG รุ่น 86 และ 86h ของ
บริษัททวีทรัพย์ โดยมีคุณวัฒน� ครุฑใจกล้�หรือคุณก้อง
ผูบ้รหิ�รหนุม่พ�ลงไปในหลมุเหมอืงแมเ่ม�ะ บรเิวณหน�้ง�น
ของบริษัททวีทรัพย์

เจ�้ LGMG 86 กำ�ลงัทำ�ง�นอยูท่�่มกล�งแสงแดดจดัจ�้นของ
ย�มบ�่ยตน้ฤดหูน�ว เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสบิลอ้ดมัพแ์ลว้ เจ�้ 
LGMG ดกูลมกลนืไปกบัพืน้ทีท่ำ�ง�นม�กกว�่ ดว้ยขน�ดตวัที่
ใหญ ่และทีส่ำ�คญัคอืถกูออกแบบม�เพือ่ใช้สำ�หรบัง�นเหมอืง
โดยเฉพ�ะ คว�มแข็งแกร่งของแชสซีย์ ตัวถัง ระบบช่วงล่�ง

เจ้� LGMG 86 มีขน�ดเครื่องยนต์สี่ร้อยหกสิบแรงม้� ขน�ด
ย�ง 14.00 R25 ส�ม�รถสูก้บันำ�้หนกับรรทกุและสภ�พพืน้ผวิ
ของเส้นท�งในหลมุเหมอืงได้สบ�ยๆ เจ้� LGMG 86 มนีำ�้หนกั
บรรทกุอยูท่ี ่60 ตนั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสบิล้อเพือ่ก�รพ�ณชิย์
ทีถ่กูปรบัร่�งนำ�ม�ใช้ในง�นเหมอืงแล้วจะมสีดัส่วนก�รขนส่ง
ทีต่่�งกนัม�ก แต่เมือ่เทยีบร�ค�ค่�ตวัแล้วกลบัต่�งกนัไม่ม�ก 
ไม่น่�แปลกใจที่คว�มนิยมในก�รปรับจ�กสิบล้อทั่วไปม�ใช้
รถยักษ์ดัมพ์จะมีกระแสตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

เร�ปีนข้ึนไปดูภ�ยในห้องโดยส�รของเจ้� LGMG ออกแบบ
ม�ดีเหม�ะกับก�รใช้ง�น ทัศนวิสัยดี ส�ม�รถเอื้อให้คนขับ
ทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ คุณก้องบอกกับเร�ว่� เมื่อรับ
รถม�ท�ง ACT ส่งเจ้�หน้�ท่ีม�อบรบก�รขับข่ีให้ ซึ่งใช้เวล�
หนึ่งวันเต็มๆ คนขับก็ส�ม�รถปรับตัวเข้�กับรถได้ “แรกๆ เข�
ก็กังวลกัน เพร�ะรถมันคันใหญ่กว่�สิบล้อที่เข�คุ้นเคย แต่
พอได้ทำ�คว�มเข้�ใจได้จับอุปกรณ์ โดยมีผู้เชี่ยวช�ญอธิบ�ย
คอยประกบติดนั่งไปด้วยกัน วันเดียวก็ผ่�นเลย วันถัดม�ขับ
ใช้ง�นจริงได้เลย” คุณก้องเล่�ให้ฟัง

คณุกอ้งนัน้คุน้เคยกบัง�นเหมอืงม�ตัง้แตเ่ดก็ เพร�ะครอบครวั
อยู่ในแวดวงอตุส�หกรรมก�รทำ�เหมือง โดยมีคุณพ่อเป็น
ผู้บุกเบิก รับทำ�ง�นเหมืองในหล�ยมิติ ง�นที่แม่เหม�ะเป็น
กิจก�รหนึ่งของทวีทรัพย์ ล�นน� เมื่อจบก�รศึกษ�คุณก้องก็
เข้�ม�ช่วยกิจก�รของครอบครัวอย่�งเต็มตัว

LGMG ประจำ�ก�รอยูใ่นฟลทีของคณุก้องเจด็คนั สีค่นัแรกเป็น
รุน่ 68 ปกต ิอกีส�มคนัเป็นรุน่ล่�สดุ 68H เมือ่ Asian Trucker 
ถ�มถึงเหตุผลในก�รเปล่ียนจ�กรถสิบล้อดัมพ์ม�ใช้ LGMG 
คณุก้องบอกว่� ก่อนตดัสนิใจนัน้ได้ทำ�ก�รบ้�นด้วยก�รพดูคยุ
กับบรรด�มิตรสห�ยซึ่งคือบริษัทต่�งๆ ท่ีรับง�นอยู่ในเหมือง
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คุณวัฒนา ครุฑใจกล้า
ผู้บริห�ร

บริษัททวีทรัพย์ ล�นน�

แม่เม�ะด้วยกัน ที่ใช้ง�นรถประเภทนี้อยู่ พร้อมๆ ไปกับก�ร
สังเกตดูก�รทำ�ง�น เหตุผลหลักๆ ที่ตัดสินใจในท้�ยที่สุดคือ
เรื่องของคุณภ�พรถ อัตร�ก�รประหยัดนำ้�มัน คว�มแข็งแรง 
ขีดคว�มส�ม�รถในก�รบรรทุก ร�ค� แบรนด์ที่น่�เชื่อถือ 
สุดท้�ยสำ�คัญที่สุดที่คุณก้องบอกคือ ในเรื่องของอะไหล่และ
บริก�รหลังก�รข�ย ซึ่ง ACT พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่�มีคว�ม
พร้อมตรงจุดนี้และใส่ใจกับลูกค้�ม�ก

หลังจ�กที่ LGMG ชุดแรกสี่คันเข้�ประจำ�ก�รในฟลีทของ
คุณก้อง มีคว�มแตกต่�งเกิดข้ึนหล�ยอย่�งเม่ือเปรียบ
เทียบกับก�รใช้สิบล้อบรรทุก ก่อนจะซื้อเพิ่มเติมในรุ่นที่สอง 
คุณก้องได้เดินท�งไปดูโรงง�นของ LGMG ที่จีนร่วมกับท�ง 
ACT พบว่�มีม�ตรฐ�นสูง อีกทั้งวิศวกรและทีมผู้ผลิต ยังรับ
ฟังปัญห�ของท�งผู้ใช้ง�นและแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ ทำ�ให้มี
ก�รเพิ่ม LGMG เข้�ฟลีทอีกส�มคัน เป็นรุ่นใหม่ LG 68H ที่
ผ่�นก�รปรับปรุงเพ่ิมเติม ซ่ึงก�รใช้ง�นมีคว�มคล่องตัวเพิ่ม
เติมกว่�รุ่นเดิมม�ก

ACT ได้นำ�เข้� LGMG รุน่เกยีร์ออโต้เพิม่เตมิ ซึง่คณุก้องกำ�ลัง

ให้คว�มสนใจ เพร�ะเชื่อมั่นในคุณภ�พ และก�รปรับจ�ก
เกียร์ธรรมด�ม�เป็นเกียร์ออโต้ ก็จะทำ�ให้คนขับมีคว�ม
สะดวกในก�รใช้ง�นรถ เพิม่ประสทิธภิ�พในก�รทำ�ง�น และ
ยังช่วยในเรื่องของก�รประหยัดนำ้�มันเพิ่มขึ้นด้วย

ทีมคนขับรถของทวีทรัพย์ ล�นน�ส่วนใหญ่เป็นคนเก่�ที่
ทำ�ง�นกันม�ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม จึงมีคว�มเข้�ใจในเรื่องระบบ
ก�รทำ�ง�นเป็นอย่�งดี คุณก้องกล่�วว่�สำ�หรับทวีทรัพย์แล้ว
ปัญห�เรือ่งคนขบัรถแทบจะไม่มเีลย อกีทัง้เมือ่เปลีย่นม�เป็น
รถยักษ์ LGMG ดัมพ์เท คนขับยิ่งชอบเพร�ะร�ยได้เพิ่มขึ้น
จ�กก�รทำ�เที่ยวได้เพิ่มม�กขึ้น บริษัทก็ได้ประโยชน์เพร�ะ
ส�ม�รถลดต้นทุนทั้งในเรื่องของจำ�นวนรถ จำ�นวนคนง�น 
ต้นทุน นำ้�มัน ค่�ซ่อมแซม เพร�ะ LGMG หนึ่งคันทำ�ง�นได้
เท่�กับรถบรรทุกสิบล้อสองคัน แต่มีต้นทุนที่ต่�งกันม�ก

สำ�หรับเจ้�ยักษ์ LG เร�อ�จกล่�วได้ว่�น่ีคือก�ร “Put the 
machine on the right jop” หรือก�รใช้เครื่องมือเหม�ะกับ
ง�นนั่นเอง
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TTR / เทร็ก ไทยรุ่ง

เร�มีโอก�สสัมผัสกับสินค้�ของเทร็กในง�นแสดงรถเพื่อก�รพ�ณิชย์เมื่อปีก่อน มันคือ
ระบบตู้สินค้�แบบปีกนกหรือ GullWing โดยส่วนตัวคิดว่�นี่เป็นระบบตู้ที่ดี มีขีดคว�ม
ส�ม�รถในก�รขึ้นลงสินค้�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ แต่ในครั้งนั้นยังไม่สบโอก�สได้พดู
คุยกับบริษัทผู้ผลิต 

ตอ่ม� Asian Trucker มโีอก�สเดนิท�งไปญีปุ่น่และไดเ้หน็ก�รใชง้�นขนสง่โดยใชร้ะบบ
ตู้สินค้�แบบ GullWing หรือที่เรียกว่�ตู้แบบปีกนก ขนส่งสินค้�อยู่ภ�ยในกรุงโตเกียว 
เร�ได้เห็นถึงคว�มสะดวกสบ�ยในก�รขนส่งสินค้�ขึ้นลง โดยใช้คนเพียงคนเดียวคือ
คนขับรถในก�รทำ�หน้�ที่

เมื่อมีโอก�ส Asian Trucker จึงไม่รีรอที่จะติดต่อขอพูดคุยกับบริษัทเทร็ก ไทยรุ่ง 
จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้�ตู้แบบปีกนก และตัวถังในแบบอื่นๆ อีกหล�ยหล�ย อ�ทิ 
กระบะบรรทุก กระบะดัพม์ รถมิกเซอร์ ซึ่งสินค้�ทั้งหมดผลิตขึ้นด้วยแนวคว�มคิด
และม�ตรฐ�นเดียวกันกับบริษัทแม่คือ เคียวคุโตะ กรุ๊ป จ�กประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีคว�ม
เชี่ยวช�ญสูง บริษัทเคียวคุโตะก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1955 ปัจจุบันมีอ�ยุ
หกสิบกว่�ปีแล้วจัดเป็นบริษัทช้ันนำ�ของญี่ปุ่น มีกำ�ลังก�รผลิตต่อปีสูงถึงสองหมื่น
กว่�คัน

TTR
ผู้ผลิต
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คาซูโอะ นาการมูระ
ผู้จัดการทั่วไป
บ.เทร็ก ไทยรุ่ง จำากัด
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ใชง้�นอยูเ่พยีงไมก่ีบ่รษิทั ร�ค�ท่ีสูงน้ันส่วนหน่ึงเพร�ะชิน้ส่วนอปุกรณบ์�งส่วน
ต้องนำ�เข้�ม�จ�กญี่ปุ่น อ�ทิ อุปกรณ์ชุดไฮดรอลิก) 

แต่ในญีปุ่น่ระบบตูส้นิค้�แบบปีกนก (GullWing) ของ นปิปอน เทรก็ เป็นทีน่ยิม 
เนื่องม�จ�กประสิทธิภ�พในก�รใช้ง�น โดยตู้แบบปีกนกส�ม�รถเพิ่มคว�ม
รวดเรว็ในก�รโหลดสนิค้�เข้�ออก (เมือ่เปดิหลังค�สงูสดุรถโฟลค์ลฟิท์ส�ม�รถ
ยกสินค้�เข้�ออกได้อย่�งสะดวก) นอกจ�กก�รขนส่งสินค้�ได้ดีแล้วยังมีระบบ
กันนำ้�ที่ยอดเยี่ยมด้วย ผู้ใช้ง�นไม่ต้องทำ�ง�นหนัก ด้วยระบบไฮดรอลิกที่มี
ประสิทธิภ�พเพียงไม่กี่ขั้นตอนปีกนกก็ส�ม�รถเปิดและปิดได้อย่�งรวดเร็ว ที่
สำ�คัญตู้แบบปีกนกเพิ่มพื้นท่ีในก�รจัดเก็บสินค้�ให้กับผู้ใช้ง�น เพียงแค่ใช้คน
ขับรถหนึ่งคนก็ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งรวดเร็วเพียง ไม่กี่ขึ้นตอนก็ส�ม�รถเปิด
ปีกนกเพื่อขึ้นและลงสินค้�ได้

คณุน�ก�มรูะกล่�วว่�ตูแ้บบปีกนกส�ม�รถต่อได้หล�ยขน�ดต�มคว�มต้องก�ร
ของลกูค้� วสัดทุีน่ำ�ม�ผลติตูเ้ป็นอะลมูเินยีม ทำ�ให้ตูม้นีำ�้หนกัเบ� โดยมนีำ�้หนกั
เบ�กว่�ตูแ้บบปิดทัว่ไป 200-300 กโิลกรมัเลยทเีดยีว แน่นอนว่�สม�รถลดอตัร�
ก�รสิน้เปลืองนำ�้มนัและส�ม�รถเพิม่นำ�้หนักบรรทุกสินค้�ได้ด้วย สำ�หรบัตู้แบบ
ปีกนกคณุน�ก�มรูะกล่�วว่�ในญีปุ่น่ส�ม�รถทำ�ยอดข�ยได้ปีละหกถงึแปดพนั
คันเลยทีเดียว

คุณน�ก�มูระเล่�ให้ฟังว่�ในญี่ปุ่นถ้�เป็นง�นท่ีหนัก ง�นสกปรก และง�นที่
ยุ่งย�กคนญี่ปุ่นจะไม่นิยมทำ� ด้วยเหตุนี้เวล�คิดค้นเครื่องมือที่จะนำ�ม�ช่วยใน
ก�รทำ�ง�น จึงต้องเป็นเครื่องมือท่ีมีคุณภ�พและมีประสิทธิภ�พท่ีจะส�ม�รถ
ช่วยให้ก�รทำ�ง�นมีคว�มสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ในญีปุ่น่น้ันคนหน่ึงคนจงึทำ�ง�นได้หล�ยอย�่งเพร�ะมเีครือ่งมอืท่ีมปีระสิทธภิ�พ 

บริษัท เทร็กไทยรุ่ง จำ�กัด เป็นบริษัทร่วมทุน 
ซึง่จัดตัง้ขึน้ระหว�่งบรษิทั ไทยรุง่ ยเูนีย่นค�ร ์
จำ�กัด (มห�ชน), บริษัท นิปปอน เทร็ก 
จำ�กัด, บริษัท เคียวคุโตะ ไคฮัตสึ โคเกียว 
จำ�กัด, และบริษัท มิตรสย�ม อินเตอร์
เนชัน่แนล จำ�กดั ดำ�เนนิธรุกจิผลติ ประกอบ
และจำ�หน่�ยตู้บรรทุกประเภทต่�งๆ

Asian Trucker มีโอก�สได้เดินท�งไปที่
โรงง�นของเทร็ก ไทยรุง่ ทีน่คิมอตุส�หกรรม
อมตะซิตี้ ระยอง สนทน�กับผู้บริห�รช�ว
ญีปุ่่นทีด่แูล เทรก็ ไทยรุง่ ทีเ่รยีกสัน้ๆ ว�่เทรก็
หรือ TTR ในประเทศไทยคือคุณน�ก�มูระ 
โดยในเบื้องต้นมุ่งคว�มสนใจไปที่ตู้สินค้�
แบบปีกนก แต่ในระหว่�งก�รพูดคุยเร�ก็ได้
รับรู้เรื่องร�วอีกม�กม�ยที่ล้วนน่�สนใจ

สินค้�ในรูปแบบท่ีทันสมัยของเทร็ก ใน
ประเทศไทยกำ�ลังรอคอยเวล�ที่เหม�ะสม
สำ�หรับก�รเติบโตอย่�งม่ันคง เร�อ�จจะ
ต้องกล่�วเช่นนั้นกับเจ้�ตู้สินค้�แบบปีกนก 
(GullWing) ของเทรก็ เหตผุลสำ�คญัทีตู่แ้บบ
นี้ยังไม่ได้รับคว�มนิยมในระเทศไทย เมื่อได้
พูดคุยกับคุณน�ก�มูระ คือเรื่องของร�ค�ที่
สูง (ตู้แบบปีกนกนี้จะว่�ไปแล้วยังเป็นเร่ือง
ใหม่พอสมควรสำ�หรับประเทศไทย ยังมีก�ร
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คุณน�ก�มูระกล่�วว่�ในอน�คตข้�งหน้� 
ประเทศไทยก็จะต้องเป็นเช่นนั้น เนื่อง
ม�จ�กก�รก้�วไปสู่สังคมผู้สูงวัย แรงง�น
ที่ม�จ�กต่�งแดนจะเดินท�งกลับประเทศ
ตนเอง เพร�ะก�รพัฒน�ข้ึนของประเทศ 
รอบๆ ไทย ด้วยเหตุนี้ ในสิบปีข้�งหน้�
คนไทยจะต้องทำ�ง�นกันเองม�กขึ้น ซึ่ง
สินค้�ในรูปแบบของตู้แบบปีกนกจะข�ยดี
ขึ้นอย่�งแน่นอน

แ ผ น ก � ร ทำ � ก � ร ต ล � ด ข อ ง เ ท ร็ ก ใ น
ประเทศไทยนั้นคุณน�ก�มูระกล่�วว่�
ตู้แบบสิบประตูเป็นสินค้�ที่ใช้เป็นใบเบิก
ท�งเข้�ไปห�ลูกค้� เพื่อให้ได้รู้จักกับเทร็ก รู้
ถึงม�ตรฐ�นคุณภ�พของสินค้� เปิดโอก�ส
ให้เทร็กได้เข้�ไปพูดคุยทำ�คว�มรู้จัก เม่ือ
เกิดคว�มมั่นใจในคุณภ�พของสินค้�และ
ก�รบริก�รแล้ว ต่อไปในอน�คตเทร็กก็จะ
ส�ม�รถนำ�เสนอสนิค�้ทีม่คีณุภ�พแบบอืน่ๆ 
(แม้ว่�จะมีร�ค�สูงแต่ลูกค้�ก็จะเข้�ใจและ
มั่นใจว่�จะมีคว�มคุ้มค่�ในก�รใช้ง�นและ
ส�ม�รถสร้�งผลกำ�ไรให้อย่�งแน่นอน)

ในส่วนของสินค้�ที่ เป็นกระบะดัมพ์นั้น 
ปัจจุบันเป็นสินค้�ที่ข�ยดี เทร็กมีคว�ม
เชี่ยวช�ญม�กเพร�ะผลิตม�เป็นเวล�กว่� 
60 ปีแล้ว เป็นคว�มสงสัยส่วนตัวเร�ถ�ม

คุณน�ก�มูระว่�ตัวมิกเซอร์ท่ีผลิตโดยญี่ปุ่นอย่�งเคียวคุโตะ นิปปอน ของ
เทร็ก เมื่อประกอบเข้�กับตัวหัวรถท่ีผลิตม�จ�กญี่ปุ่นจะเข้�กับรถได้ดีกว่�
มกิเซอรใ์นตล�ดทีม่�จ�กยโุรปหรอืไม ่คณุน�ก�มรูะตอบว�่กน็�่จะเปน็เชน่นัน้ 
เนื่องจ�กเป็นบริษัทจ�กญี่ปุ่นด้วยกัน วิศวกรของเทร็ก และบรษัทรถจ�กญี่ปุ่น
มีก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลต่�งๆ ด้วยกันเสมอเพื่อก�รปรับปรุงสินค้� แต่ที่สำ�คัญ
คณุน�ก�รมรูะกล�่วว�่ “ตวัมกิเซอรข์องเคยีวโกะ นปิปอนนัน้มชีือ่เสยีงม�น�น
อยู่แล้ว เร�ก�รันตีถึงสิบปีว่�เครื่องโม่ของเร�ไม่เป็นรูอย่�งแน่นอน เพร�ะผลิต
ข้ึนด้วยเหล็กชั้นดีและกระบวนก�รออกแบบก�รผลิตท่ีมีประประสิทธิภ�พของ
เทร็ก”

ในเร่ืองของง�นบริก�รหลังก�รข�ย ลูกค้�ของเทร็กต่�งมีคว�มประทับใจใน
เรื่องนี้ม�ก เพร�ะได้รับก�รดูแลอย่�งดี เป็นม�ตรฐ�นเดียวกันทั้งในญี่ปุ่นและ
ในต่�งแดน (เคียวคุโตะ กรุ๊ป นอกญี่ปุ่น ลงทุนในจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และ
ประเทศไทย) ในส่วนน้ีคุณน�ก�มรูะกล่�วว�่ “เมือ่คว�มน่�เชือ่ถอืเปน็ส่ิงสำ�คญั 
สินค้�ของเร�ที่ลูกค้�นำ�ไปใช้ง�นนั้นแน่นอนย่อมจะต้องเกิดปัญห�ขึ้นบ้�ง ซึ่ง
ก็ม�จ�กเหตุผลที่หล�กหล�ย ทั้งอุบัติเหตุ ก�รใช้ง�นไม่ถูกวิธี เป็นเรื่องปกติ ที่
สำ�คัญคือเร�ต้องดูแลแก้ไขและคืนสินค้�ที่พร้อมใช้ง�นได้ กลับไปให้ลูกค้�ให้
เรว็ทีส่ดุ” ก�รดแูลนัน้นอกจ�กก�รนำ�รถม�ซอ่มทีโ่รงง�น ก�รสง่โมบ�ยเซอรว์สิ
ออกไปดูแลลูกค้�ถึงท่ี ในอน�คตเทร็กจะขย�ยก�รให้บริก�รในลักษณะของ
เครอืข่�ยท่ีทำ�ง�นรว่มกบัผู้ให้บรกิ�รท่ีมคีว�มส�ม�รถในรปูแบบของพ�รท์เนอร์
เพื่อส�ม�รถดูแลลูกค้�ได้อย่�งทั่วถึง

หลังก�รพูดคุย คุณค�ซูฮิโกะ ม�เอดะ ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ยและดูแลลูกค้� พ� 
Asian Trucker เดินชมกระบวนก�รผลิตในโรงง�น ซึ่งใช้ระบบส�ยก�รผลิต
แบบเดียวกันกับโรงง�นของบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น มีก�รจัดว�งส�ยก�รผลิตอย่�ง
เป็นระบบ พร้อมเครื่องมือท่ีทันสมัย อ�ทิ เครื่องตัดโลหะด้วยเลเซอร์ หุ่นยนต์
เช่ือมโลหะ ซึง่ส�ม�รถก�รนัตไีดว้�่สนิค�้ทกุชิน้ทีอ่อกจ�กโรงง�นจะมมี�ตรฐ�น
เดียวกันทุกชิ้น
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คุณม�เอดะบอกกับเร�ว่� สิ่งที่เทร็กนำ�เสนอกับลูกค้�
กอ่นทีจ่ะข�ยสนิค�้คอื ก�รพ�ลกูค�้ม�เยีย่มชมโรงง�น 
ซึง่เกอืบทัง้หมดเมือ่ไดเ้หน็โรงง�น กระบวนก�รผลติ จะ
ตัดสินใจเลือกใช้สินค้�ของเทร็ก เร�เดินต�มส�ยก�ร
ผลิตจนม�ถึงส่วนของง�นพ่นสี ห้องอบสีของโรงง�น
มีขน�ดใหญ่ม�กส�ม�รถพ่นและอบโปรดักซ์ขน�ด
ใหญ่ๆ ได้อย่�งสบ�ยๆ ระบบก�รทำ�ง�นแบบญี่ปุ่น
นั้นใส่ใจในทุกร�ยละเอียดอย่�งจริงจัง ตั้งแต่วิธีคิด 
พนักง�น ระบบก�รทำ�ง�น เครื่องจักร 

ส่วนสดุท้�ยทีเ่ร�ไปดคูอืส่วนของก�รทดสอบก�รรัว่ซมึ 
ซึ่งมีระบบฉีดนำ้�อย่�งดี คุณม�เอดะบอกว่�ส�ม�รถ
ทดสอบได้ตั้งแต่ฝนระดับธรรมด�ไปจนถึงระดับพ�ยุ 
เพร�ะในประเทศไทยรถขนส่งต้องเจอกับฝนเป็นระยะ
เวล�ย�วน�นในแต่ละปี ก�รทดสอบในส่วนนี้จึงมี
คว�มสำ�คัญ

แน่นอนว่�ก�รเติบโตของเทร็ก (ประเทศไทย) ตอน
นี้ยังไม่เป็นไปต�มเป้�ที่บริษัทแม่คือ เดียวกุโตะ 
กรุ๊ป ที่ประเทศญี่ปุ่นว�งไว้ แต่คุณน�ก�มูระและ
คุณม�เอดะเชื่อมั่นว่�ในอน�คตสินค้�ของบริษัท
จะได้รับคว�มนิยมและเป็นที่ต้องก�รม�กข้ึน โดย
เฉพ�ะผลิตภัณฑ์เช่นตู้แบบปีกนก ที่มีคุณสมบัติ
พิเศษหล�ยด้�น ส�ม�รถลดคนในก�รทำ�ง�น เพิ่ม
ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นให้กับผู้ใช้ง�น ซึ่งจะเป็น
เหมือนที่ญี่ปุ่นที่ก�รขนส่งนั้นเพียงคนขับรถหนึ่งคน
ก็ส�ม�รถทำ�หน้�ที่หล�ยอย่�งได้ เพร�ะอุปกรณ์ที่
นำ�ม�ใช้ง�นมีประสิทธิภ�พและคุณภ�พนั่นเอง  รวม
ทั้งในอน�คตเทร็กว�งแผนที่จะนำ�เสนอสินค้�ใหม่ๆ 
ที่จะเหม�ะกับคว�มเป็นไปของตล�ดในประเทศไทย
ม�กขึ้นในอน�คต

ก�รไดม้�พดูคยุและเยีย่มชมโรงง�นของเทรก็ทีร่ะยอง
คร�วนี้ของ Asian Trucker ทำ�ให้ได้เห็นถึงม�ตรฐ�น
ระดบัสงูในสว่นของผูผ้ลติจ�กประเทศญีปุ่น่ ทีม่คีว�ม
ใส่ใจในร�ยละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อนำ�เสนอสินค้�ที่มี
คุณภ�พ แนน่อนว�่คณุภ�พยอ่มม�พรอ้มกบัร�ค� แต่
เมือ่เปรยีบเทยีบจ�กประสทิธภิ�พในก�รใช้ง�น คว�ม
คุ้มค�่ในระยะย�วแลว้ยอ่มเปน็สิง่ทีคุ่ม้ค�่กบัก�รลงทนุ
อย่�งไม่ต้องสงสัย อีกสิ่งหนึ่งที่เร�คิดว่�น่�จะเป็น
ผลดีสำ�หรับอุตส�หกรรมขนส่งในประเทศไทยต่อไป
ในอน�คตคือ ก�รจะได้มีโอก�สใช้ผลิตภัณฑ์สำ�หรับ

ก�รขนส่งท่ีมีประสิทธิภ�พและคุณภ�พ คุณน�ก�มูระบอกกับเร�
ว่� จ�กก�รสำ�รวจตล�ดในประเทศไทยพบว่�ปัจจุบันเนื่องจ�ก
ค่�แรงคนทำ�ง�นยงัไมสู่งม�ก บรษิทัต่�งๆ จงึยงัไมม่นีโยบ�ยลงทนุ
กบัเครือ่งมอืท่ีทันสมยั ยกตัวอย�่งเชน่ก�รทำ�ง�นรว่มกบัรถมกิเซอร ์
เร�ยังเห็นก�รใช้คนหล�ยคนเพื่อทำ�ให้ง�นเสร็จ ถ้�เป็นในญี่ปุ่น
จะใช้คนทำ�ง�นเพียงแค่คนเดียเท่�นั้น แต่คุณน�ก�มูระเชื่อว่�ใน
อน�คตจะเปลี่ยนไป เมื่อค่�แรงในก�รทำ�ง�นสูงขึ้น และแรงง�น
ห�ย�ก อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภ�พจะเป็นสิ่งจำ�เป็น รวมถึงก�รลด
จำ�นวนคนและเพิ่มประสิทธิภ�พของคนทำ�ง�นด้วยเครื่องมือท่ีทัน
สมัยและมีประสิทธิภ�พ เมื่อถึงเวล�นั้นคุณน�ก�มูระมั่นใจว่�ตู้
สนิค�้แบบปกีนกจะเปน็ทีต่อ้งก�ร รวมทัง้ผลติภณัฑอ์กีหล�ยแบบ
ที่เทร็กจะนำ�เสนอให้กับตล�ดต่อไป

  

ปรัชญาในการทำางานของ เทร็ก ไทยรุ่ง 
ในประเทศไทยคือ

“มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
และการบริการที่เป็นเลิศเพื่อความพึงพอใจ

สูงสุดของลูกค้า”
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วัสดุที่นำามาผลิตตู้สินค้าแบบปีกนก 
หรอื GullWing เป็นอะลมูเินยีม ทำาให้
ตูม้นีำาห้นักเบา โดยมนีำา้หนักเบากว่าตู้
แบบปิดทั่วไป 200-300 กิโลกรัม

การทดสอบการรั่วซึม ซึ่งมีระบบฉีดนำ้า

อย่างดี สามารถทดสอบได้ตั้งแต่ฝน

ระดบัธรรมดาไปจนถงึระดบัพาย ุเพราะใน

ประเทศไทยรถขนส่งต้องเจอกับฝนเป็น

ระยะเวลายาวนานในแต่ละปี การทดสอบ

ในส่วนนี้จึงมีความสำาคัญ



รถขนส่งสินค้าของบ.รว่มกิจ 
ใช้ตู้สินค้าแบบปีกนกของเทรก็
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางานได้เป็นอย่างดี

ตู้สินค้าแบบปีกนกหรือ GullWing 
เครื่องมือสำาคัญ ขับเคลื่อนกิจการ บ.ร่วมกิจ
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นอกจากได้สนทนากับผู้ผลิต
แล้ว Asian Trucker ยังมีโอกาส
พบกบัคณุชาญชยั ศรสีวุรรณ 
Chief Excutive Officer กลุ่ม
รว่มกจิรุง่เรอืง ซึง่มผีลติภณัฑ์
ตู้สินค้าแบบ GullWing หรือ
ปีกนกของเทร็กใช้งานอยู่

ชาญชัย ศรีสุวรรณ 
Chief Excutive Officer กลุ่มร่วมกิจรุ่งเรือง



สำ าหรับตู้ แบบปีกนกเมื่อ เทียบ
ระหว่างคุณภาพกับราคาขาย ทาง
ร่วมกิจฯ มองว่าไม่ได้สูง เพราะมี
คุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำางานให้กับพนักงานับรถได้
มาก
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คุณช�ญชยัเล�่ใหฟ้งัว�่ตนเองนัน้มโีอก�สไดเ้ดนิท�งไปญีปุ่น่
บ่อยครั้ง มีโอก�สได้เห็นตู้สินค้�แบบปีกนกใช้ง�นในญี่ปุ่น
แพร่หล�ย เห็นว่�เป็นระบบตู้ที่มีประสิทธิภ�พ จึงนำ�แนว
คว�มคดินัน้ม�พฒัน�ใชก้บัตูส้นิค�้ของรว่มกจิ โดยออกแบบ
สร�้งขึน้เอง ซึง่ตูแ้บบปกีนกทีบ่รษิทัผลติข้ึนใช้เองนัน้กใ็ชง้�น
ได้ดีในระดับหนึ่ง 

ต่อม�บริษัทมีโอก�สได้ร่วมง�นกับเทร็ก และได้สั่งซ้ือตู้แบบ
ปีกนกของเทร็กม�ใช้ง�น ซึ่งแน่นนอนว่�เมื่อเป็นต้นตำ�หรับ 
ระบบก�รใช้ง�นต่�งๆ จึงมีคุณภ�พกว่� ทั้งในเรื่องของนำ้�
หนักตัวตู้ ระบบเปิด-ปิด ก�รกันนำ้� ระบบไฮดรอลิก

ร่วมกิจรับหน้�ที่ขนส่งสินค้�ให้กับบริษัทใหญ่ๆ ชั้นนำ�ใน
ประเทศไทยหล�ยแห่ง อ�ทิ โตโยต้� ซ่ึงคุณช�ญชัยกล่�ว
ว่� นอกจ�กได้รับโอก�สแล้วยังได้เรียนรู้วิธีก�รทำ�ง�นหล�ย
อย่�งที่เป็นประโยชน์กับร่วมกิจ

Asian Trucker ถ�มถึงหลักก�รในก�รเลือกซ้ือเคร่ือง
มือสำ�หรับก�รทำ�ง�น ก�รขับเคลื่อนธุรกิจของร่วมกิจ  
คุณช�ญชัยกล่�วว่�บริษัทมีสี่ข้อหลักในก�รบริห�รง�น คือ 
1.คว�มปลอดภัยต้องม�เป็นอันดับหนึ่ง 2.เป็นเร่ืองของ
คุณภ�พ 3.เรื่องของคว�มตรงต่อเวล� ประสิทธิภ�พในก�ร
ทำ�ง�น 4. ต้นทุน

ซึ่งคุณช�ญชัยอธิบ�ยให้ฟังว่�หลักสี่ข้อนี้นำ�ม�ใช้ในก�ร
เลอืกซือ้อปุกรณส์ำ�หรบัก�รทำ�ง�นดว้ย ไมเ่พยีงแคร่ถบรรทุก 
ตู้สนิค�้ ซือ้ผ�้ชดุทำ�ง�นของพนกัง�น ซึง่จะเลอืกแตส่นิค�้ทีม่ี
คุณภ�พ โดยว�งตน้ทนุไวเ้ปน็อนัดบัสดุท�้ย ซึง่หม�ยคว�มว�่
ถ�้สิง่ทีจ่ะตอ้งใชง้�นเปน็ของดมีคีณุภ�พ เพิม่ประสทิธภิ�พใน
ก�รทำ�ง�นใหก้บัพนกัง�น ระบบโดยรวม มคีว�มปลอดภยัสงู 
แม้ว่�จะมีร�ค�แพงบริษัทก็พร้อมที่จะลงทุน

สำ�หรับสินค้�ของเทร็กน้ัน คุณช�ญชัยกล่�วว่�เร่ิมจ�กเทร็กนำ�ตู้
แบบปีกนกม�ให้ทดลองใช้ เมื่อได้ทดสอบก็พบว่�มีคุณภ�พ 
ม�ตรฐ�นดี อีกทั้งในเร่ืองของบริก�รหลังก�รข�ยซ่ึงเทร็ก
ทำ�ได้ดีน่�ประทับใจ (เปรียบเทียบกับร�ยอื่นๆ แล้วแตกต่�ง
กันม�ก) สินค้�ของเทร็กที่ร่วมกิจใช้ง�นอยู่นอกจ�กตู้แบบ
ปีกนกแล้วเป็นตู้แบบสิบประตู

สำ�หรับตู้แบบปีกนกเมื่อเทียบระหว่�งคุณภ�พกับร�ค�
ข�ย ท�งร่วมกิจมองว่�ไม่ได้สูง เพร�ะมีคุณภ�พและเพิ่ม

ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นให้กับพนักง�นับรถได้ม�ก 
คุณช�ญชัยยังบอกว่�จริงๆ แล้วตู้แบบปีกนกนั้นใช้ได้กับทุก
อุตส�หกรรม มิใช่เพียงแต่ในอุตส�หกรรมก�รขนส่งชิ้นส่วน
รถยนต์เท่�นั้น เพร�ะตู้แบบปีกนกส�ม�รถลดเวล�ในก�ร
ทำ�ง�น ลดแรงง�น เพิม่คว�มสะดวกในก�รทำ�ง�น (นำ�สนิค�้
ขึ้นลงตู้ได้รวดเร็ว เพร�ะระบบตู้เปิดได้กว้�ง)

ในสว่นของก�รพฒัน�ของกลุม่รว่มกจิรุง่เรอืงนัน้ คณุช�ญชยั
กล่�วว่�ในระยะเวล�ต้ังแต่ปี 2560-2570 จะเป็นปีท่ีบรษัท
เดินหน้�พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�น พัฒน�ระบบ
ต่�งๆ ให้ก้�วไปสู่คว�มเป็นม�ตรฐ�นส�กล มีระบบส่งกำ�ลัง
บำ�รุงครบวงจร เข้�สู่ยุค 4.0 มีก�รนำ�ระบบอิเลคทรอนิคส์
ต่�งๆ เข้�ม�ช่วยในก�รดำ�เนินก�ร ทำ�ง�น

กอ่นจบก�รสนทน�คณุช�ญชยักล�่วว�่ในก�รขนสง่นอกจ�ก
เรื่องเวล�จะเป็นสิ่งสำ�คัญ คว�มปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำ�คัญ
ไม่แพ้กัน คว�มปลอดภัยกับก�รลงทุนเป็นส่ิงอยู่ตรงกันข้�ม
กัน ก�รจะทำ�ให้คว�มปลอดภัยก้�วไปถึงจุดสูงสุดได้นั้นต้อง
ลงทนุกอ่น จ�กนัน้คอ่ยๆ ปรบัใหเ้กดิคว�มสมดลุ ก�รทำ�ง�น
ต้องพูดคุยกับลูกค้�ให้เกิดคว�มเข้�ใจ ร่วมกิจโชคดีท่ีลูกค้�
ร�ยใหญ่ของเร�อย่�งโตโยต้�มีคว�มเข้�ใจ เปิดโอก�สให้
รว่มกจิไดท้ำ� ซึง่รว่มกจิกไ็ดท้ำ�อย�่งเตม็ทีพ่สิจูนใ์หเ้หน็ ดำ�เนนิ
ก�รในเรื่องของคว�มปลอดภัยเป็นสำ�คัญในก�รขนส่งควบคู่
ไปกับก�รรักษ�ม�ตรฐ�นเรื่องเวล� คุณภ�พในก�รทำ�ง�น 

สำ�หรับทีมคนขับรถ และทีมง�นในส่วนอื่นๆ ของบริษัท 
คุณช�ญชัยกล่�วว่� เพื่อให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่บริษัทตั้ง
ไว้ เพื่อให้ทุกคนมองภ�พเดียวกัน ก�รส่ือส�รภ�ยในองค์กร
เปน็สิง่สำ�คญัม�ก ก�รสือ่ส�รภ�ยในเปน็สิง่ทีร่ว่มกจิใหค้ว�ม
สำ�คัญ เพื่อให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลตรงกัน รู้ทิศท�งก�รก้�วไป
ขององค์กร 
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ตู้สินค้าแบบปีกนกหรือ GullWing เป็นตู้สินค้าที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่น 

เพราะจัดเก็บสินค้าได้มา ใช้เวลาในการนำาสินค้าเข้าออกได้รวดเร็ว คนขับ

หนึ่งคนสามารถทำางานกับรถได้รวดเร็วสะดวก

ตู้สินค้าแบบปีกนกของเทร็ก ที่ใช้งานอยู่ที่ร่วมกิจ เจ้าหน้าที่ของร่วมกิจ
สาธิตการใช้งานเปิด-ปิด บานตู้แบบปีกนก ซึ่งใช้เวลาเพียงครู่เดียวเท่านั้น 
ด้วยระบบไฮดรอลิกที่ทัยสมัยของเทร็ก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นำาเข้าจากญี่ปุ่น

 ตัวอย่างรถบรรทุก ที่ใช้ตู้สินค้าแบบ GullWing ในญี่ปุ่น 
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ลุยงานแสดงรถเพ่ือการพาณิชย์ 
BUS & TRUCK 
ปิดท้ายปี 2018 
ได้รบักระแสตอบรบัดี

FUSO

Update
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ปนีีน้บัเปน็ปทีี ่Fuso กระจ�ยก�รรบัรูถ้งึสินค้�และง�นบรกิ�รของ Fuso ประเทศไทย
ออกไปสู่ตล�ดอย่�งต่อเนื่อง ก่อนปี 2018 ปิดฉ�กลง Fuso ได้เข้�ร่วมง�นแสดงรถ
เพื่อก�รพ�ณิชย์ง�นใหญ่ส่งท้�ยปี โดยได้รับคว�มสนใจจ�กตล�ดเป็นอย่�งดี

ในง�น Fuso ได้นำ�รถบรรทุกหัวล�ก 6 ล้อใหม่รุ่น FZ 3528TT ท่ีม�พร้อมด้วย
เครือ่งยนต ์6S20 ใชเ้ทคโนโลยแีบบเดยีวกนักบัทีใ่ชอ้ยูใ่นรถบรรทกุของเมอรเ์ซเดส-
เบนซ์ มีพละกำ�ลังพลัง 280 แรงม้� ให้แรงบิดสูงสุด 1100 นิวตัน-เมตร ที่รอบ
เครื่องยนต์ 1200-1600 รอบต่อน�ที เพียงพอต่อก�รลุยง�นหนักๆ ได้อย่�งสบ�ย

เพร�ะเคร่ืองยนต์ให้แรงบิดสูงในรอบเครื่องยนต์ที่ตำ่� ทำ�ให้มีศักยภ�พสูงในก�ร
ประหยดันำ�้มนั ม�พร้อมด้วยระบบคว�มปลอดภยัของรถฟโูซ่เตม็รปูแบบ อ�ท ิระบบ
เบรก แบบ Full Air Brake พร้อมด้วย ระบบ engine brake, Exhaust Brake และ 
ABS ตดิตัง้เป็นม�ตรฐ�นสำ�หรบัรถหวัล�กฟโูซ่ทกุรุน่ และยงัเสรมิด้วยเหลก็กนัโคลง 
ช่วยให้รถมีเสถียรภ�พในก�รขับขี่ดีขณะเข้�โค้ง เหม�ะกับก�รขนส่งสินค้�ที่หล�ก
หล�ยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ปลอดภัย และช่วยลดต้นทุนในก�รดำ�เนินก�รของ
บริษัทได้เป็นอย่�งดี

นอกจ�ก รุน่ FZ 3528TT แลว้ Fuso ยงันำ�เสนอรถบรรทกุเลก็ Classic Canter FE84 
มคีว�มคลอ่งตวัสงู เหม�ะกบัก�รใชง้�นในเมอืง เรยีกไดว้�่เปน็ Smart Truck รุน่จิว่
ตัวจริง (Fuso พัฒนา Canter ก้าวหน้าไปมาก ในญี่ปุ่น Canter มีรุ่นที่ใช้ไฟฟ้าซึ่ง
เหมาะอยา่งยิง่กบัการขนสง่ในเมอืงเพราะเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้มไมม่กีารปลอ่ยของ
เสียสู่สิ่งแวดล้อม) เจ้� Canter FE84 ส�ม�รถเลือกต่อกระบะหลังได้หล�กรูปแบบ
ต�มแตค่ว�มต้องก�รใชง้�นของลูกค้� แต่ห�กเปน็แบบม�ตรฐ�น Fuso มพีนัธมติร
ที่เป็นโรงง�นต่อตัวถังชั้นนำ�ซึ่งส�ม�รถให้บริก�รลูกค้�ได้ต�มคว�มต้องก�ร

ที่สำ�คัญ Fuso ยังได้นำ�เสนอรูปแบบก�รทำ�ก�รตล�ดที่อำ�นวยคว�มสะดวกให้กับ
ลูกค้�ของ Fuso ด้วยบริก�รในแบบท่ีเดียวครบวงจรด้วยแนวคว�มคิด One Stop 
Solution ที่ครบทุกคว�มต้องก�รของลูกค้�ท่ีจะได้สินค้�พร้อมใช้ง�น อ�ทิ ก�รต่อ
ตัวถังพร้อมส่งมอบสำ�เร็จรูป Fully Built Vehicle บริก�รด้�นก�รเงิน Fuso leasing 
(ฟูโซ่ ลิสซิ่ง) ไปจนถึงบริก�รหลังก�รข�ย Fuso Parts & Service ที่ Fuso มีคว�ม
พร้อมในเรื่อง Stock อะไหล่ คลังจัดเก็บสินค้�ที่จัดเก็บสินค้�ในทุกหมวดทุกรุ่นของ 
Fuso ที่ทำ�ตล�ดในประเทศไทย ทีมช่�ง Service รถโมบ�ย Service ที่พร้อมให้
บริก�ร 24 ชั่วโมงในกรณีฉุกเฉินสำ�หรับลูกค้�ของ Fuso

ในปหีน�้ Fuso โรงง�นผลิตท่ี Fuso ลงทุนในประเทศไทยกจ็ะพรอ้มเดินส�ยก�รผลิต 
เพร�ะฉะนัน้แลว้ลกูค�้ของ Fuso ส�ม�รถมัน่ใจในรถบรรทกุ Fuso ไดอ้ย�่งเตม็ทีก่บั
ทุกระยะวิ่งตลอดอ�ยุก�รใช้ง�น  

ลุยงานแสดงรถเพ่ือการพาณิชย์ 
BUS & TRUCK 
ปิดท้ายปี 2018 
ได้รบักระแสตอบรบัดี

Fuso พัฒนา Canter ก้าวหน้าไปมาก ในญี่ปุ่น Canter มีรุ่นที่ใช้ไฟฟ้า
ซึง่เหมาะอยา่งยิง่กบัการขนสง่ในเมืองเพราะเปน็มติรกับส่ิงแวดล้อมไมม่ี
การปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม
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IAA2018
นับเป็นอีกหนึ่งสถิติสำาหรับจำานวนผู้เข้า
ร่วมงานในปีนี้ IAA ผู้มาเยือนมีโอกาส
ได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ที่ เ ป็นนวัตกรรม
ใหม่ๆ หลากหลาย Stefan Pertz จาก 
Asian Trucker ได้สำารวจทุกซอกมุมของ
งาน IAA เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่สำาคัญ เมื่อวันที่ 
20-27 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง
ฮันโนเวอร์เยอรมนี

รายงานพิเศษ
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IAA ถือได้ว่�เป็นง�นแสดงสินค้�เชิงพ�ณิชย์ที่ใหญ่ท่ีสุด
ในโลก ได้รวบรวมบริษัทที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดจ�กท่ัว
โลก เพื่อแสดงคว�มคืบหน้�ล่�สุดของพวกเข� ปีนี้ในขณะท่ี
ก�รนำ�เสนอต่�งๆ พุ่งไปที่ก�รใช้พลังง�นจ�กไฟฟ้� แต่ยังมี
พื้นที่อื่นๆ อีกม�กม�ยให้ได้สำ�รวจถึงเทคโนโลยีด้�นอื่นๆ ใน
แวดวงอตุส�หกรรมรถเพือ่ก�รพ�ณชิยท์ีย่ิง่ใหญข่องโลก IAA

ก�รแก้ไขปัญห�เดียวกันในลักษณะที่แตกต่�งกัน MANN + 
HUMMEL บริษัทนี้ได้แสดงเทคโนโลยีของพวกเข�ครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2560 ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนก�รพัฒน� ก�ร
ทดสอบ Großglockner ที่ประสบคว�มสำ�เร็จในอุโมงค์ลม 
โดยจำ�ลองก�รขับรถลงภูเข�  แสดงให้เห็นถึงคว�มต้�นท�น
ต่ออุณหภูมิ หิมะและน้ำ� ซึ่งไม่มีผลต่อตัวกรอง (Filter) 
วัตถุประสงค์ของก�รจับอนุภ�คฝุ่นเบรกทำ�ได้สูงถึง 80 
เปอรเ์ซน็ตก์�รทดสอบ สำ�เรจ็ต�มเป�้ คว�มสำ�เรจ็ไดย้นืยนัถงึ
ประสิทธิภ�พของระบบที่ถูกใช้ง�นได้ดีจนถึงปัจจุบัน

ตวักรองฝุน่ละอองเบรกทีพ่ฒัน�ขึน้ใหม่จ�ก MANN + HUM-
MEL ช่วยลดก�รปล่อยฝุ่นจ�กเบรกของย�นพ�หนะ เพื่อให้
ฝุ่นละอองกระจ�ยเข้�สู่สิ่งแวดล้อมน้อยลง ตัวกรองส�ม�รถ
ปรบัให้เข้�กบัพืน้ทีต่ดิตัง้ทีม่อียูร่อบดสิก์เบรก ตวักรองอนภุ�ค
ฝุน่ละอองส�ม�รถใช้สำ�หรบัก�รขบัขีไ่ด้ทกุแบบตัง้แต่รถยนต์
ไฟฟ้� รถยนต์ไฮบริด ไปจนถึงเครื่องยนต์ระบบนำ้�มันเบนซิน
หรือดีเซลแบบคล�สสิค

เนื่องจ�กตัวเครื่องมีแรงกระแทกโดยตรงอยู่ใกล้กับเบรก เพื่อ
ป้องกันก�รหลบหนีของฝุ่นละอองเข้�ไปในสิ่งแวดล้อม โดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รจร�จรในเมืองที่มีก�รใช้เบรกเป็นจำ�นวน
ม�ก วัสดุกรองเป็นวัสดุที่ทนต่ออุณหภูมิและก�รกัดกร่อน ที่
ส�ม�รถกรองขน�ดอนุภ�คได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ก�รจับ
อนุภ�คโดยตรงที่จุดกำ�เนิดจะช่วยลดก�รสะสมของคร�บ
สกปรกบนล้ออัลลอยด์และก�รกำ�จัดฝุ่นเบรกที่ฝังตัวได้เป็น
ระยะ ๆ

Hengst
Hengst ได้พัฒน�โมดูลก�รจัดก�รของเหลวสำ�หรับผู้ผลิต
เครื่องยนต์ของจีน Weichai ที่ใช้ในเครื่องยนต์ทั้งหมดของ 
WP9H และ WP10H series เคร่ืองยนต์เหล่�นี้มีก�รติดตั้ง
ระบบไว้ เช่น Shaanxi Automobile Group และ FAW Group 
Qingdao โมดูลใหม่จ�กผู้เช่ียวช�ญของ Münster ประกอบ
ด้วยฟังก์ชันม�กม�ย นอกจ�กตัวกรองนำ้�มันและระบบ Oil 
cooler (ระบ�ยคว�มร้อนของนำ้�มันเคร่ือง) แล้ว ยังมีว�ล์ว
ควบคมุคว�มดนันำ�้มนั ในก�รออกแบบใหม่นีว้�ล์วจะตัง้อยูท่ี่
ปล�ยท�งนำ�้ของตวักรองนำ�้มนั ดงันัน้จงึควบคมุคว�มดันของ
นำ้�มันที่ผ่�นก�รกรองโดยไม่คำ�นึงถึงคว�มแตกต่�งของแรง
ดันของตวักรองหรอืส่วนประกอบอืน่ ๆ นอกจ�กนีว้�ล์วบรกิ�ร
กรองนำ้�มันว�ล์ว บ�ยพ�สตัวกรองว�ล์วเช็ค และว�ล์ว

บ�ยพ�สแลกเปลีย่นคว�มร้อนจะรวมอยูใ่นโมดลู ส�ม�รถใช้ได้กบั
หรือไม่มีเครื่องปั่นแยกนำ้�มันหล่อล่ืน เครื่องปั่นแยกจะขจัดคร�บ
เขม่�ออกจ�กนำ�้มนั เพือ่ป้องกนัก�รสกึหรอของแบริง่ทีม่�กเกนิไป
อันเป็นผลม�จ�กปริม�ณของเขม่�สูง องค์ประกอบท่ีสำ�คัญของ
ระบบคือ ช่องกลับนำ้�มันส่วนกล�ง นำ้�มันที่ไหลผ่�นจ�กก�รหมุน
เหวี่ยงแบบเสริมว�ล์วบริก�รและว�ล์วควบคุมคว�มดันนำ้�มันจะ
ถกูป้อนกลบัไปทีต่ะแกรงนำ�้มนัผ่�นท�งช่องระบ�ยคว�มร้อนกล�ง
ทีท่ำ�จ�กพล�สตกิ ก�รออกแบบพล�สตกิอลมูเินยีมไฮบรดิช่วยลด
นำ้�หนักได้ถึง 7% เมื่อเทียบกับรุ่นท่ีสร้�งโดยใช้อลูมิเนียมเท่�นั้น 
ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในโมดูลคือตัวป้อนส�รทำ�คว�มเย็น
รวมทั้งตัวกรองนำ้�หล่อเย็นและว�ล์วบริก�ร ระยะเวล�ก�รให้
บริก�รอยู่ที่ 60,000 กม.

ภายใน Wheelhouse 
Brembo 
Brembo คือผู้นำ�ระดับโลกด้�นก�รผลิตระบบเบรก ได้แสดงเครือ่ง
วดัระยะเบรก ECS (Electric Combined Sliding) ในเหลก็แกรไฟต์
แบบทรงกลมโดยเฉพ�ะสำ�หรับตล�ดรถเพื่อก�รพ�ณิชย์

ค�ลิปเปอร์ใหม่ของ ECS มีระยะห่�งท่ีหล�กหล�ย พร้อมก�ร
ทำ�ง�นในเบรกเท้�และเบรกมอืแบบไฟฟ�้ เปน็โซลูชนัท่ีผสมผส�น
คว�มรูท้�งกลไกแบบดัง้เดมิเข�้กบัคณุลกัษณะท�งอเิลก็ทรอนกิส์
ล่�สุดต�มปรัชญ�ก�รผลิตของ Brembo รับประกันได้ว่�ระบบ
เบรกส�ม�รถปรับแต่งเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ได้ 
(บรรดาผู้ผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์สามารถเลือกใช้ขนาดเส้น
ผา่ศนูยก์ลางลกูสบู พืน้ผวิ และแผน่รองทีแ่ตกตา่งกนัไดต้ามความ
ต้องการของแต่ละบริษัท)

Continental
บรษิทั เทคโนโลยแีละผูผ้ลติย�งรถยนต์ระดบัพรเีมีย่ม Continental 
ได้นำ�เสนอก�รออกแบบย�ง Conti e.MotionPro ซึ่งได้รับก�ร
พัฒน�ขึ้นสำ�หรับรถบรรทุกไฟฟ้�จ�ก MAN ในรุ่น MAN City ก�ร
ศึกษ�ย�งของ Continental ผสมผส�นล�ยสีฟ้�โดดเด่นบนแก้ม
ย�ง มีรูปแกะสลักมือและก้นร่องสีนำ้�เงินบนดอกย�ง เหม�ะอย่�ง
ยิ่งกับก�รออกแบบตัวรถและเครื่องยนต์ที่ทันสมัยของ MAN City 
ใหม่ของ MAN

ผู้เชี่ยวช�ญด้�นย�งของ Continental ได้ร่�งและดำ�เนินก�ร
ออกแบบ Conti e.MotionPro ต�มรปูแบบทีป่ระส�นกบั MAN ใน
ระหว่�งก�รผลิตย�งสีเขียวท่ีโรงง�นใน Púchov (สโลวะเกีย) 
เปลือกด้�นข้�งถูกผลิตด้วยมือและสีที่เรียกว่� “ชีพจรสีนำ้�เงิน” ใช้
กับพื้นผิวขณะท่ีย�งถูกคว�มร้อนโดยสร้�งโปรไฟล์ท่ีกำ�หนดเอง 
จ�กน้ันในข้ันตอนก�รตัดท่ีซับซ้อนดำ�เนินก�รโดยหุ่นยนต์ และได้
รับก�รขัดเกล�จ�กช่�งซ่อมย�งที่มีประสบก�รณ์ใน Stöcken, 
Hanover ในเวล�เดียวกันชิ้นส่วนย�งขน�ดเล็กถูกว�งลงในร่อง
ด้วยมอื Continental เป็นหน่ึงในผู้ผลิตย�งเพยีงไม่กีร่�ยทีส่�ม�รถ
ผลิตง�นออกแบบแต่ละชิ้นที่มีคว�มเฉพ�ะตัวในปริม�ณไม่ม�ก
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MAN City โดดเด่นด้วยก�รออกแบบต�มหลกัสรรีศ�สตร์พร้อมด้วย
แท่นว�งท่ีตำ่� ส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ย ทำ�ให้ตำ�แหน่งท่ีน่ังในห้อง
โดยส�รมีระดับตำ่� พื้นที่กระจกหน้�มีขน�ดใหญ่กว่�ปกติ มีระบบ
กล้องสนับสนุน ช่วยให้ผู้ขับข่ีและผู้โดยส�รด้�นหน้�ส�ม�รถมอง
เหน็ก�รจร�จรโดยรอบได้อย่�งชดัเจน แนวคดิรถบรรทกุไฟฟ้�แบบ
ใหม่จ�ก MAN ซึ่งได้รับก�รพัฒน�ขึ้นในเวล�เพียง 18 เดือน 
กำ�หนดม�ตรฐ�นใหม่ในแง่ของก�รยกระดับก�รทำ�ง�น, คว�ม
ปลอดภัยและคว�มยั่งยืนในก�รรับส่งสินค้�ในเขตเมือง

Klaus Kreipe หัวหน้�ฝ่�ยย�งรถบรรทุกอุปกรณ์ด้ังเดิมของ 
Continental ได้กล่�วถึงคว�มท้�ท�ยในก�รพัฒน�ย�งรุ่นใหม่
สำ�หรับรถบรรทุกไฟฟ้� MAN City ว่� “รถไฟฟ้�ส�ม�รถติดตั้ง
ย�งแบบธรรมด�ได้ชั่วคร�ว อย่�งไรก็ต�มระบบขับเคลื่อนใหม่ 
และแนวคิดเกี่ยวกับรถใหม่ บ�งครั้งอ�จเกี่ยวข้องกับข้อกำ�หนด
เหล่�นี้ เพื่อเปลี่ยนข้อกำ�หนดสำ�หรับย�งรถยนต์เพื่อก�รพ�ณิชย์
ในอน�คต”

มองให้ทั่วงาน 
Actros ใหม่ม�พร้อมกับนวัตกรรมใหม่ท่ีนำ�หน้�คู่แข่ง เมอร์เซเดส 
- เบนซ์เฉลิมฉลองก�รจัดแสดงด้วยรถที่ เป็นเรือธงคันใหม่
ในฮนัโนเวอรด์ว้ย Actros รุน่พเิศษ “Edition 1” จำ�นวนจำ�กดั เพยีง 
400 คัน มีอุปกรณ์เสริมม�กม�ยที่จะมอบคว�มสะดวกสบ�ยและ
คว�มปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ขับขี่ นอกจ�กน้ียังมีคุณลักษณะก�ร
ออกแบบที่ได้รับก�รคิดค้นม�เพื่อให้รถบรรทุกมีปัจจัยที่จะดึงดูด
คว�มสนใจจ�กผู้ใช้ง�น

Edition 1 มคีณุสมบตัด้ิ�นคว�มปลอดภยัทีย่อดเยีย่ม ได้แก่ Mirror 
Cam และ Active Brake Assist 5. Active Drive Assist ซึ่งช่วย
ให้ก�รขบัขีก่ึง่อตัโนมตัทิำ�ได้ ทำ�ให้เกดิก�รมส่ีวนร่วมระหว่�งคนขบั
กับรถอย่�งเห็นได้ชัด ด้วยก�รควบคุม Powertrain Control ที่
ปรบัปรงุใหม่ ไม่เพยีงช่วยให้ประหยดันำ�้มนัได้อย่�งม�กยงัช่วยลด
ภ�ระของผู้ขับขี่ในเส้นท�งบนถนน 

เมื่อคุณมองไปท่ีด้�นนอกของ Actros ใหม่ คุณอ�จไม่ส�ม�รถ
เด�ได้อย่�งรวดเร็วว่�พวกเข�ได้ทำ�ก�รเปล่ียนแปลงจำ�นวนม�ก 
อย่�งไรก็ต�มนอกเหนือจ�กก�รจัดแสงใหม่ มีร�ยละเอียดโดด
เด่นโดยเฉพ�ะท่ีเด่นชัดน่�จะเป็นกระจกมองข้�งถูกแทนที่ด้วย
กล้อง Mirror Cam 

ทิศท�งใหม่ 
IVECO ได้จัดแสดงก�รเสนอข�ยเชิงพ�ณิชย์เต็มรูปแบบของย�น
พ�หนะ บนจดุยนื 100% Diesel Free  “ก�รเปลีย่นแปลงพลงัง�น
สู่อน�คตที่ยั่งยืน” และก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รในก�รทำ�ง�นร่วม
กนักบัผูเ้ชีย่วช�ญด�้นอตุส�หกรรมลกูค�้และคูค่�้ด�้นเทคนคิเพือ่
ห�รือเรื่องก�รเปลี่ยนแปลงพลังง�นและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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นอกจ�กนี้ในง�นแถลงข่�ว Shell ยังเป็นที่ปรึกษ�
ด้�นก�รจดัห�พลงัง�นทัว่โลก ซึง่ได้รบัคว�มเชือ่มัน่
ถึ ง ค ว � ม เ ป ็ น ไ ป ไ ด ้  ก � ร ล ด ป ริ ม � ณ
ค�ร์บอนไดออกไซด์ของภ�คขนส่ง ต้องใช้เชื้อเพลิง
และเทคโนโลยีหล�ยอย่�งประกอบรวมเข้�ด้วยกัน 
Shell ในฐ�นะทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของก�รทำ�ง�นร่วมกนั
กับแบรนด์ต่�งๆ เพื่อส่งเสริมก�รพัฒน�เครือข่�ย
ก�รเติมเชื้อเพลิงก๊�ซธรรมช�ติ ในประเทศเยอรมนี 
Shell มสีถ�นเีตมินำ�้มนัเช้ือเพลงิ CNG / LNG และ
สถ�นชี�ร์จไฟฟ้�ด้วย ในก�รสนทน�กบัตวัแทนจ�ก 
Shell เร�ได้เรียนรู้ว่� 95% ของค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด
สำ�หรบัย�นพ�หนะไฟฟ้�จะเกดิขึน้ทีบ้่�น ดงันัน้ก�ร
อภิปร�ยเกี่ยวกับแหล่งจ่�ยไฟในรูปแบบของสถ�นี
บรกิ�รนำ�้มนัทัว่ไปอ�จต้องมกี�รดำ�เนนิก�รเพิม่เตมิ
ในอน�คตเพื่อรองรับกับปริม�ณก�รใช้ง�น 

Follow Me / อน�คตของก�รขนสง่แบบวิง่เปน็ขบวน
ในโครงก�รที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุกจ�กผู้ผลิต
จำ�นวนม�กรวมกันเพื่อสร้�งขบวนรถ ม�ตรฐ�น 
สำ�หรับระบบเครือข่�ยเป็นสิ่งสำ�คัญ (ขบวนขนส่ง
รถบรรทกุวิง่ตามกนัไปบนเสน้ทางเดยีวกนั) ปจัจบุนั
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ ZF มีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้
ส�ม�รถว�งแผนก�รผลิต รวมทั้งเซ็นเซอร์กล้อง
และเรด�ร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ZF Pro AI ระบบ
พวงม�ลัยรถยนต์เพื่อก�รพ�ณิชย์ของ Re Ax และ
ระบบส่งกำ�ลัง สิ่งเหล่�นี้จะมีส่วนช่วยอย่�งม�กใน
ก�รดำ�เนินก�รเรื่องนี้

ระบบ Platoon ในหมวดหนึ่ง รถบรรทุกสองคัน
หรือม�กกว่�จะขับกันอย่�งใกล้ ชิดเพื่อสร้�ง
ขบวนรถบรรทุก ซึ่งจะช่วยลดก�รล�กเส้นแบบ
พลศ�สตร์สำ�หรับรถบรรทุกนำ�และรถบรรทุกต�ม 
ซึ่งจะส�ม�รถลดก�รสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงได้ถึง 20 
เปอร์เซ็นต์

ระยะห่�งที่ลดลงระหว่�งรถบรรทุกในขบวนรถเป็น
ไปได้ เพร�ะย�นพ�หนะในระบบเครือข่�ยส�ม�รถ
ทำ�ง�นได้โดยไม่มีเวล�ตอบสนองต่อก�รขับขี่ รถ
บรรทุกได้รับก�รออกแบบให้เบรกและควบคุมใน
เวล�จรงิ แตพ่วกเข�ไมไ่ดขั้บรถเชน่คนต�บอด ตอ้ง
ขอบคุณข้อมูลเซ็นเซอร์และฟังก์ชั่นก�รขับขี่แบบ
อิสระ ที่ช่วยให้ก�รขับขี่ต�มกันแบบเป็นขบวนเป็น
ไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและควบคุมได้

ZF ได้ทดสอบคว�มเป็นไปได้ของก�รจัดหมวด
หมู่ในหล�ยโครงก�ร ในฐ�นะที่เป็นส่วนหนึ่งของ

โครงก�ร EU EN SEMBLE บริษัทได้กำ�หนดม�ตรฐ�นท่ีจำ�เป็นเพื่อให้
ส�ม�รถสร้�ง platooning หล�ยแบรนด์ได้ หล�ยยี่ห้อหม�ยถึงขบวน
ประกอบด้วยรถบรรทุกจ�กผู้ผลิตร�ยต่�งๆ ขบวนรถผสมดังกล่�วมีแนว
โน้มที่จะกล�ยเป็นสถ�นก�รณ์ที่พบบ่อยที่สุด ในโครงก�รอื่น aFAS ซึ่งได้
รบัก�รสนบัสนนุจ�กกระทรวงเศรษฐกจิเยอรมนัแหง่สหพนัธรฐัเยอรมนั ZF 
ไดด้ำ�เนนิก�รต�มแนวคดิก�รขนย�้ยย�นพ�หนะเพือ่คว�มปลอดภยัซึง่เปน็
ส่วนหนึ่งของโครงก�ร roadworks ปัจจุบัน ZF กำ�ลังทดสอบ platooning 
ในยุโรป แต่ยังมีแผนก�รที่จะพัฒน�แนวคิดในอเมริก�เหนือในอีกไม่กี่ปี
ข้�งหน้�

สำ�หรับหล�ยๆ คนไฮไลท์ที่โดดเด่นของก�รแสดงคือ VERA ซึ่งเป็นรถยนต์
ไฟฟ้�ทีเ่ป็นอสิระ ส�ม�รถทำ�ง�นได้โดยมกี�รปล่อยไอเสยีน้อยและมรีะดบั
เสียงตำ่� มีก�รควบคุมและตรวจสอบผ่�นศูนย์ควบคุม มีศักยภ�พในก�ร
ทำ�ให้ก�รขนส่งมีคว�มปลอดภัยสะอ�ดและมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น VERA  
ถูกออกแบบม�สำ�หรับง�นประจำ�และซำ้�ๆ ในระยะท�งสั้นๆ ซึ่งต้องมีก�ร
ส่งมอบสนิค้�จำ�นวนม�กด้วยคว�มแม่นยำ�สงูเช่นในพืน้ทีโ่รงง�นและศนูย์
โลจิสติกส์ขน�ดใหญ่ ซึ่งหม�ยคว�มว่� Volvo Truck จะไม่เพียงแต่เป็นผู้
ให้บริก�รย�นพ�หนะ แต่ยังรวมถึงก�รขนส่งสินค้�ที่ปร�ศจ�กปัญห�จ�ก
ศูนย์กล�งหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

เนื่องจ�กเป็นระบบอัตโนมัติก�รแก้ปัญห�ส�ม�รถเปิดใช้ง�นได้ตลอด 24 
ชม. ซึ่งช่วยสร้�งก�รไหลอย่�งต่อเนื่องของสินค้�ที่มีคว�มแม่นยำ�ในก�ร
จัดส่งที่สูงขึ้น ส�ยส่งไฟฟ้�อ�จส่งผลให้ลดเสียงก�รส้ินเปลืองเชื้อเพลิง
และก�รปล่อยไอเสีย

แตล่ะคนัเชือ่มตอ่กบัศนูยค์วบคมุ ศนูยค์วบคมุก�รขนสง่จะตรวจสอบคว�ม
คบืหน�้ของก�รขนสง่ตลอดเวล�และคอยตดิต�มตำ�แหนง่ของรถแตล่ะครัง้
ก�รช�ร์จแบตเตอรี่โหลดเนื้อห�คว�มต้องก�รบริก�รและพ�ร�มิเตอร์อื่นๆ
จ�กศนูยค์วบคมุก�รขนสง่คว�มเรว็และคว�มคบืหน�้ของก�รดำ�เนนิง�นจะ
ปรับแต่งเพื่อหลีกเล่ียงก�รรอที่ไม่จำ�เป็นและเพื่อเพิ่มคว�มแม่นยำ�ในก�ร
สง่มอบ ดว้ยวธินีีจ้ะส�ม�รถลดของเสยีทีม่สีตอ็กบฟัเฟอรแ์ละเพิม่ปรมิ�ณ
ก�รใช้ง�นได้ม�กขึ้น ย�นพ�หนะที่ทำ�ง�นบนเส้นท�งเดียวกันร่วมมือกัน
เพื่อสร้�งก�รไหลที่ดีที่สุด



เมื่อเร�พูดถึงคว�มยั่งยืน แน่นอนว่�คว�มหม�ยที่แท้จริงของ
คำ�นี้ ไม่ว่�เร�จะพูดถึงคว�มยั่งยืนในเรื่องใดๆ ก็ต�มที เป็น
คว�มหม�ยเชิงบวกทั้งสิ้น

ในอุตส�หกรรมก�รขนส่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับย�นพ�หนะขน�ด
ใหญเ่ชน่บรรด�รถเพือ่ก�รพ�ณชิย ์ย�กทีห่ลกีเลีย่งในเรือ่งของ
สิง่แวดลอ้ม โจทยใ์หญข่องผูผ้ลติย�นพ�หนะเพือ่ก�รพ�ณชิย์
อย�่งสแกนเนยี คอื ทำ�อย�่งไรทีจ่ะใหก้�รดำ�เนนิก�รท�งด้�น
ธรุกจิของสแกนเนยีดำ�เนนิไปภ�ยใตแ้นวคว�มคดิในเรือ่งของ
คว�มยั่งยืนทั้งในเรื่องของก�รทำ�ธุรกิจ ก�รดูแลสิ่งแวดล้อม

สแกนเนยีว�งคว�มสำ�คญัในเรือ่งนีใ้สไ่วใ้นแนวคว�มคดิหลัก
ในก�รดำ�เนินธุรกิจและขับเคลื่อนองค์กรม�ตั้งแต่ในยุคแรก
เริ่ม และถือเป็นเป้�หม�ยสำ�คัญ นอกจ�กดำ�เนินก�รภ�ยใน
แล้ว ยังช่วยเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งที่จะทำ�ให้ธุรกิจของ
ลูกค้�ยั่งยืน เคียงคู่ไปกับสแกนเนียด้วยเช่นกัน

เร�มีโอก�สได้พูดคุยกับ Erika Sundell /  Head of 
Sustainabity of Siam Scania ผูบ้รหิ�รจ�กสแกนเนยีถงึเรือ่ง
ของ Sustainability หรือคว�มยั่งยืนของสแกนเนีย

คุณสมบัติที่สำ�คัญของรถบรรทุกเพื่อก�รพ�ณิชย์ คือก�ร 
Uptime แตก่�รทีร่ถส�ม�รถ Uptime ไดต้ลอดเวล�ยอ่มหม�ย
ถงึก�รปลอ่ยของเสยีสูส่ิง่แวดลอ้มม�กขึน้ สแกนเนยีตระหนัก
ถึงเรื่องนี้เป็นอย่�งดี

ด้วยเหตุนี้ในทุกกระบวนก�รผลิตของสแกนเนียจึงใส่ใจเป็น
พิเศษตั้งแต่ก�รออกแบบ ผลิต ไปจนถึงก�รข�ย และบริก�ร
หลังก�รข�ย ล้วนดำ�เนินไปภ�ยใต้หลักก�รเดียวกันทั่วโลกที่
สแกนเนียมีสำ�นักง�นและผลิตภัณฑ์ของสแกนเนียข�ยและ
ใช้ง�นง�นอยู่

Erika กล่�วว่� สแกนเนียแบ่งคว�มยั่งยืนออกเป็นสอง
แนวท�ง ประก�รแรกคือก�รขนส่งแบบย่ังยืน ประก�รที่สอง
คือก�รทำ�ธุรกิจที่มีคว�มรับผิดชอบกับสังคม ในส่วนของ
ก�รขนส่งที่ยั่งยืนนั้นหม�ยถึงก�รที่สแกนเนียใส่ใจในสินค้�
ที่สแกนเนียผลิตนั่นคือรถบรรทุก ซึ่งแน่นอนว่�สินค้�ของ
สแกนเนียย่อมต้องมีคุณภ�พ ประหยัดพลังง�น เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีท�งเลือกในก�รใช้พลังง�นที่หล�กหล�ยซึ่ง
จะส�ม�รถช่วยลดก�รปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม ในขณะ
เดียวกันส�ม�รถเพิ่มผลกำ�ไรให้กับลูกค้�ในก�รใช้ง�น ใน
ส่วนของก�รทำ�ธุรกิจ สแกนเนียดำ�เนินธุรกิจด้วยก�รมีคว�ม

รับผิดชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนก�รผลิตและก�รปฏิบัติก�รของ
สแกนเนีย โดยให้คว�มสำ�คัญและจริงจังกับก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมี
คุณค่�สูงสุด ซึ่งแนวคิดและกระบวนก�รดังกล่�วน้ีจะเป็นสิ่งที่นำ�ไป
สู่คว�มยั่งยืน ทั้งในเรื่องของธุรกิจและสิ่งแวดล้อม

สำ�หรบัตล�ดประเทศไทย ลกูค�้ของสแกนเนยียอ่มรบัรูถ้งึคว�มตัง้ใจ
ในก�รดำ�เนินธุรกิจของสแกนเนียเป็นอย่�งดี ด้วยเพร�ะสแกนเนีย
ทำ�ง�นใกล้ชิดกับลูกค้�เสมอม� ในก�รช่วยเหลือให้ลูกค้�ส�ม�รถ
ดำ�เนินธุรกิจได้อย่�งมีประสิทธิภ�พผ่�นท�งสินค้�ของสแกเนีย

รัฐบ�ลยังขับเคลื่อนเรื่องก�รพัฒน�ด้�นก�รขนส่งท�งถนนได้ไม่ดี
พอและมีประสิทธิภ�พเท่�ท่ีควร โดยเฉพ�ะในเรื่องของส่ิงแวดล้อม 
ปัจจุบันหล�ยประเทศโดยรอบประเทศไทยขัยบตัวในเรื่องม�ตรฐ�น
เครื่องยนต์ก้�วไปถึงระดับยูโร 6 ซึ่งแน่นอนว่�มิใช่เพียงแต่ในเรื่อง
คุณภ�พของเครื่องยนต์ยังหม�ยรวมถึงก�รปล่อยของเสียสู่สิ่ง
แวดล้อมด้วย 

ภ�คเอกชนคงไม่ส�ม�รถรอภ�ครฐัได้ เพร�ะน่ันหม�ยถงึก�รหยดุก�ร
พัฒน� และข�ดก�รมีส่วนร่มในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สแกน
เนีย (ประเทศไทย) เปิดเผยว่�เนื่องจ�กมีเครื่องยนต์ที่ส�ม�รถใช้
พลังง�นท�งเลือกท่ีหล�กหล�ย ปีหน้�ลูกค้�ในประเทศไทยจะมี
โอก�สได้ใช้เครื่องยนต์ม�ตรฐ�นยูโร 6 ท่ีใช้พลังขับเคล่ือนจ�กก๊�ซ
ธรรมช�ต ิซึง่เป็นเครือ่งยนต์สะอ�ดทีม่ขีดีคว�มส�ม�รถสงูและปล่อย
ของเสียสู่สิ่งแวดล้อมน้อยเทียบเท่�กับเครื่องยนต์ที่ใช้นำ้�มันในระดับ
ยูโร 6

Sustainability

Erika Sundell 

Head of Sustainabity of Siam Scania

สแกนเนียตั้งเป้าหมาย
ที่จะเป็นผู้นำาในเรื่องของการสร้างความยั่งยืน

ข่าวสาร กิจกรรม การตลาด
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โลกยุคปัจจุบัน Big data กำ�ลังก้�วขึ้นม�มีคว�มสำ�คัญ พร้อมกับ
เทคโนโลยที�งก�รสือ่ส�รทีก่�้วหน�้ กอ่ใหเ้กดิคว�มเปลีย่นแปลงม�กม�ย
ในหล�กหล�ยธรุกจิ แนน่อนว�่ในภ�คธรุกจิขนสง่เองกเ็ชน่เดยีวกนั คว�ม
ท้�ท�ยของผู้ประกอบก�รธุรกิจขนส่ง คือก�รขนส่งได้ถูกต้อง แม่นยำ� 
รวดเร็ว ประหยัดค่�ใช้จ่�ยได้ม�กที่สุด ในขณะที่มีคว�มปลอดภัยตลอด
ทุกขั้นตอนของก�รขนส่ง 
 ก�รปรับตัวโดยก�รทำ�ดิจิทัลทร�นส์ฟอร์มเมชั่นในทุกส่วนของ
ธรุกจิเพือ่บริห�รและจัดก�รง�นขนสง่ ตอบโจทยค์ว�มตอ้งก�รของลกูค�้ใน
ยุค 4.0 ก�รติดตั้งอุปกรณ์ GPS เพื่อติดต�มรถเพียงอย่�งเดียวในปัจจุบัน 
อ�จไม่เพียงพอกับก�รแข่งขัน
 แต่ก�รจะทำ�กิจก�รขนส่งให้มีกำ�ไรได้ในยุคของก�รแข่งขันกัน
สูงเช่นในปัจจุบันน้ีเป็นโจทย์ที่ท้�ท�ย ผู้ประกอบก�รขนส่งไม่อ�จปฏิเสธ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ท่ีจะเข้�ม�มีส่วนในก�รจัดก�รให้ระบบในก�รขนส่ง
เกดิประสทิธภิ�พสงูสดุ แตแ่นน่อนว�่ตอ้งเข�้ใจในเทคโนโลยทีีจ่ะนำ�ม�ใช้
ดว้ย และตอ้งบริห�รจัดก�รขอ้มลูต�่งๆ ทีไ่ดม้�จ�กก�รใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุด
 บริษัท จีไอเอส เปิดตัว “นอสตร้� เทเลเมติกส์” โซลูชันใหม่ที่ใช้ 
IoT (Internet of Things) ในก�รเชือ่มตอ่และสือ่ส�รกบัอปุกรณต์�่งๆ ทีต่ดิ
ต้ังภ�ยในรถ เนน้เรือ่งก�รตรวจสอบและปอ้งกนัพฤตกิรรมเสีย่งอนัตร�ยใน
ระหว่�งก�รขับรถ เพื่อคว�มปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน โดยส�ม�รถ
แจง้เตอืนคนขบัไดแ้บบเรียลไทม ์และเกบ็ขอ้มลูของระบบเครือ่งยนตใ์นก�ร
ใชร้ถต�มก�รใชง้�นจรงิ เพือ่ประเมนิสภ�พรถขนสง่และว�งแผนก�รบำ�รงุ
รกัษ�รถ รวมทัง้แสดงร�ยง�นผลในรปูแบบต�่งๆ สำ�หรบัสรปุผลก�รวิง่ง�น
ขนสง่ พรอ้มร�ยง�นประเมนิคะแนนพฤตกิรรมผูข้บัขี ่ตลอดจนคำ�นวณค่�
ใช้จ่�ยในก�รใช้รถ  
 น�งส�วปยิวด ีหงษภ์กัด ีผูอ้ำ�นวยก�รสว่นผลติภณัฑเ์ชงิพ�ณชิย ์
บริษัทจีไอเอส จำ�กัด กล่�วว่� ในยุคที่ประเทศไทยกำ�ลังก้�วสู่ก�ร
เปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล หรือ Digital Transformation ที่มีกระบวนก�ร

ทำ�ง�นและก�รเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลและนำ�ม�
ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ประเมินผล รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่�ง
ระบบต่�งๆ ได้ โดยก�รนำ�เทคโนโลยีเข้�ม�ปรับใช้ ไม่เว้นแม้แต่
ภ�คธุรกิจก�รขนส่ง บริษัทฯ ในฐ�นะผู้ให้บริก�รระบบบริห�รและ
ตดิต�มรถ จงึนำ�เทคโนโลยเีข�้ม�ชว่ยสนบัสนนุผูป้ระกอบก�ร ผ�่น
ก�รพัฒน�ระบบนอสตร้� โลจิสติกส์ เพ่ือปรับปรุงกระบวนก�ร
ทำ�ง�นให้ส�ม�รถรองรับง�นขนส่งได้ดีขึ้น 
 ธุรกิจขนส่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ตอบรับก�รปรับ
ตัวเข้�สู่กระบวนก�รทำ� Digital Transformation เป็นกลุ่มอันดับ
ต้นๆ และมีก�รลงทุนในเทคโนโลยีหล�กหล�ยระบบ เนื่องจ�ก
กระบวนก�รขนส่งถือเป็นกระบวนก�รใหญ่ในห่วงโซ่อุปท�น 
(Supply Chain) ทำ�หน้�ที่ควบคุมง�นขนย้�ย รวบรวม และ
กระจ�ยสินค้�และบริก�ร จ�กต้นท�งไปสู่ปล�ยท�งซึ่งมีตัวแปร
หล�ยสว่นเกีย่วขอ้งกนั ดงันัน้ภ�ยใตร้ะบบก�รบรหิ�รง�นทีม่คีว�ม
ซับซ้อน จึงจำ�เป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีม�ช่วยสนับสนุน
ให้ก�รจัดก�รเหล่�นี้ง่�ยและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 แน่นอนว่�บรรด�ผู้ประกอบก�รขนส่งต้องทำ�ก�รบ้�น
เพิม่ม�กขึน้ รวมทัง้เปดิรบัขอ้มลูใหม่ๆ  ทีถ่กูนำ�เสนอจ�กบรษิทัผูใ้ห้
บรกิ�รต�่งๆ ซึง่ในยคุปจัจบุนั เพยีงแค ่GPS ทีต่ดิตัง้ต�มกฏหม�ย
บงัคบัอ�จจะไดป้ระโยชนเ์พยีงเรือ่งก�รตดิต�มย�นพ�หนะ แตเ่มือ่
พัฒน�ไปสู่ Talamatic ซึ่งเป็นก�รรวบรวมข้อมูลต่�งๆ ของตัวรถ 
ก�รขับขี่ Gps กล้อง ระบบต่�งๆ ของเครื่องยนต์ร�ยง�นกลับไป
ยงัศนูยค์วบคมุฟลทีรถของลกูค�้ สิง่ทีล่กูค�้จะไดค้อืขอ้มลูจำ�นวน
ม�กหล�กหล�ยด�้น ซึง่ลกูค�้จะตอ้งนำ�ขอ้มลูต�่งๆ เหล�่นัน้ไปใช้
ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ไป แตก่�รจะไดม้�ซึง่ขอ้มลูต�่งๆ จะตอ้ง
มีก�รลงทุนในก�รติดตั้งระบบและอุปกรณ์
 น�งส�วปิยวดี กล่�วเพ่ิมเติมว่� เพ่ือตอบโจทย์คว�ม
ต้องก�รของผู้ประกอบก�รยุค 4.0 บริษัทฯ ได้มีก�รพัฒน�โซลูชัน 
ตอ่ยอดระบบนอสตร�้ โลจสิตกิส ์เดมิใหเ้ปน็ม�กกว�่ระบบตดิต�ม
รถทั่วไป ได้เปิดตัว “นอสตร้� เทเลเมติกส์” โซลูชันใหม่ที่ใช้ IoT 
(Internet of Things) ในก�รเชื่อมต่อและส่ือส�รกับอุปกรณ์ต่�ง 
ๆ ที่ติดตั้งภ�ยในรถ เน้นเรื่องก�รตรวจสอบและป้องกันพฤติกรรม
เสีย่งอนัตร�ยในระหว�่งก�รขบัรถ โดยส�ม�รถแจง้เตอืนคนขบัได้
แบบเรยีลไทม ์และเกบ็ขอ้มลูของระบบเครือ่งยนตใ์นก�รใชร้ถต�ม
ก�รใช้ง�นจริง รวมทั้งแสดงร�ยง�นผลในรูปแบบต่�งๆ สำ�หรับ
สรุปผลก�รวิ่งง�นขนส่ง พร้อมร�ยง�นประเมินคะแนนพฤติกรรม
ผู้ขับขี่ ตลอดจนคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยในก�รใช้รถ โดยในอน�คตอัน
ใกล้ เทคโนโลยีเทเลเมติกส์จะเข้�ม�สร้�งจุดเปล่ียนสำ�คัญให้แก่
อุตส�หกรรมย�นยนต์และก�รขนส่ง และเป็นเทรนด์ที่ต่อยอด
นวัตกรรมก�รขนส่ง เป็นระบบหรืออุปกรณ์พ้ืนฐ�นที่ประกอบม�
พร้อมกับตัวรถจ�กโรงง�นผลิต โดยจ�กก�รค�ดก�รณ์ของ Berg 
Insight ได้มีก�รทำ�น�ยจะมีจำ�นวนอุปกรณ์เทเลเมติกส์ติดตั้งใน
รถขนส่งม�กถึง 100 ล้�นชุดภ�ยในปีนี้ และจะเพิ่มเป็น 159 ล้�น
ชุดในอีก 2 ปีข้�งหน้�

เทคโนโลยี Telematics 
สำาหรบัการจัดการเรือ่งการขนส่ง

นอสตร้� เทเลเมติกส์

ปิยวดี หงษ์ภักดี 
ผู้อำานวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
บริษัท จีไอเอส จำากัด



Hengst และหุน้สว่น Shwe Kyar Ko Tint Wai บรษิทัในพม�่ 
ได้เชิญลูกค้�เข้�ร่วมง�นเปิดตัวสินค้�อย่�งเป็นท�งก�ร โดย
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Filter ครบวงจรสำ�หรับภ�คอุตส�หกรรม
ย�นยนต ์มผีูเ้ข�้รว่มง�น 400 คน ซ่ึงถอืว�่ประสบคว�มสำ�เรจ็
เปน็อย�่งด ีนอกจ�กนีน้�ย Frank Märgner ผูอ้ำ�นวยก�รฝ�่ย
ข�ยประจำ�ภูมภิ�คเอเชยีแปซฟิกิ บรษิทั เฮงิท์ ์เอเชยีแปซฟิคิ 
พีทีอีลิค ได้แชร์ร�ยละเอียดเก่ียวกับก�รลงทุนของ Hengst 
ในตล�ดเกิดใหม่อย่�งประเทศพม่�กับ Asian Trucker

คุณภ�พยุโรปในตล�ดเกิดใหม่
AT: กิจกรรมถูกระบุว่�เป็น “ง�นเปิดตัว” เร�เข้�ใจว่� SSK 
เป็นตัวแทนจำ�หน่�ยของ Hengst ม�บ้�งแล้ว ในง�นน้ี
เป็นก�รเปิดตัวอะไร?
FM: ถูกต้องว่� Shwe Set Kyar Ko Tint Wai เป็นตัวแทน
จำ�หน�่ยของเร�ม�ระยะหนึง่แลว้ อย�่งไรกต็�มมนัเปน็ธรุกจิ
ทีเ่ริม่ตน้ไดไ้มด่นีกั จนถงึตอนนีใ้นชว่งปล�ยป ีพ.ศ. 2560 ตอ่
เนื่องจนม�ถึง พ.ศ. 2561 เป็นต้นม� เร�ได้ผลักดันตล�ดนี้
อย�่งจรงิจงัม�กขึน้เรือ่ยๆ ดงันัน้ในปนีีเ้ร�จงึไดเ้หน็ผลของมนั 
อย่�งไรก็ต�มเร�ไม่เคยแสดงตัวตนที่ชัดเจนในคว�มเป็นมือ
อ�ชีพของ Hengst อย่�งเป็นท�งก�รในตล�ดพม่�

AT: สิ่งที่ทำ�ให้พม่�เป็นตล�ดที่น่�สนใจสำ�หรับ Hengst?
FM: อุตส�หกรรมเหมืองแร่และก�รก่อสร้�ง ซึ่งถือได้ว่�มี
ศักยภ�พม�ก ส่วนตล�ดรถยนต์หรูก็กำ�ลังเติบโตขึ้นอย่�งน่�
จับต� ทำ�ให้เร�มีคว�มก้�วหน้�ที่ดีกับสินค้�นำ้�มันและตัว
กรองในส่วนของตล�ดสินค้�จ�กยุโรป

AT: วัตถุประสงค์หลักของก�รจัดง�นคืออะไร?
FM: มีวัตถุประสงค์หลักส�มประก�ร ประก�รแรก Hengst 

ต้องก�รตำ�แหน่งเป็นผู้พัฒน�โมดูลของเหลวสำ�หรับ OE 
ประก�รทีส่องเร�จะนำ�เสนอผ�่น SSK และเร�จำ�เปน็ตอ้งแจง้
ให้ตล�ดรู้เกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์นี้ ซึ่งลูกค้�ของเร�ส�ม�รถ
ไปห� SSK สำ�หรับคว�มต้องก�รสินค้�ของเร� สุดท้�ยเร�
ต้องก�รสร้�งภ�พของเร�ให้ชัดเจนในฐ�นะผู้ให้บริก�รที่มี
คว�มหล�กหล�ย และครบถ้วนสำ�หรับ กลุ่ม Euro, Asian 
Segment, Heavy Duty และ Off-Road ก�รใช้ง�นออฟโรด
เป็นอีกหนึ่งตล�ดที่กำ�ลังเติบโตสำ�หรับเร�

AT: อะไรคอืคว�มท�้ท�ยเมือ่ตอ้งจดัก�รกบัตล�ดอย�่งพม่�์
FM: ห�ตวัแทนจำ�หน�่ยทีเ่ชือ่ถอืไดแ้ละมุง่มัน่ ซึง่เร�ไดพ้บกบั 
SSK ในแง่ของวัฒนธรรมของบริษัท ของเร�ทั้งสองมีคว�ม
สอดคล้องกันสูง เร�ทำ�ง�นร่วมกันในกรณีที่เกิดปัญห� เร�
จะห�รือทำ�ง�นเป็นทีมเพื่อแก้ปัญห�และผลักดันให้บริษัท
เดินไปข้�งหน้�

ในสว่นทีไ่มใ่ชต่ล�ดสนิค�้ยโูร Hengst ไมเ่ปน็ทีรู่จ้กันกั ทีน่ีเ่ร�
จึงจำ�เป็นต้องสร้�งคว�มสัมพันธ์และคว�มรับรู้ให้กับตล�ด

นอกจ�กน้ีร�ค�ของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตล�ดก็เป็นปัญห�
สำ�หรับเร� เพร�ะมีตัวกรองร�ค�ถูกม�กม�ยในตล�ด บ�ง
ยี่ห้อก็มีชื่อยี่ห้อของเยอรมัน รวมทั้งมีตัวกรองที่ทำ�ร�ค�ถูก
ม�กซึ่งส่วนใหญ่ม�จ�กประเทศจีน ผู้คนจำ�เป็นต้องเข้�ใจว่�
คุณภ�พมคีว�มสำ�คัญผลิตภณัฑแ์บบเดียวกนัในรปูลักษณะ
เหมือนกนัไม่ได้หม�ยคว�มว่�มันจะทำ�ง�นได้ดีเท่�กันหรือมี
คุณภ�พทัดเทียมกัน เช่นเมื่อคุณพูดถึงข้�วมันไก่ส่วนใหญ่มี
ลักษณะเหมือนกัน แต่มันไม่อร่อยหรือดีเท่�กัน

Hengst เปิดตลาดในพม่า
ข่าวสาร กิจกรรม การตลาด



พม่า
นับตั้งแต่พม่�เริ่มเปลี่ยนไปเป็นรัฐบ�ลพลเรือนในปี 2554 
ประเทศได้ริเริ่มก�รปฏิรูปท�งเศรษฐกิจ เพื่อดึงดูดก�รลงทุน
จ�กต่�งประเทศและบูรณ�ก�รเข้�สู่เศรษฐกิจโลก พม่�จัด
ตั้งหน่วยง�นก�รบริห�รจัดก�รของพม่�ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมี
คว�มเป็นอิสระจ�กก�รดำ�เนินง�นของธน�ค�รกล�งในเดือน
กรกฎ�คม พ.ศ. 2556 ประก�ศใช้กฎหม�ยต่อต้�นก�รทุจริต
ฉบบัใหมใ่นเดือนกนัย�ยน พ.ศ. 2556 และได้รบัใบอนญุ�ตให้
กบัธน�ค�รต�่งประเทศ 13 แหง่ในป ีพ.ศ. 2557-16 ทีป่รกึษ�
ของรัฐ AUNG SAN SUU KYI และ National League for 
Democracy ซึง่เปน็ผูม้อีำ�น�จในเดอืนมนี�คมปพีศ. 2562 ได้
พย�ย�มปรับปรุงบรรย�ก�ศก�รลงทุนของพม่�ภ�ยหลังก�ร
คว่ำ�บ�ตรของสหรฐัฯในเดอืนตลุ�คมป ี2016 และก�รใหส้ทิธิ
ประโยชน์ท�งก�รค้�กับระบบก�รค้�เสรีในเดือนพฤศจิก�ยน 
2559 ตุล�คม 2560 พม่�ได้มีกฎหม�ยว่�ด้วยก�รลงทุนใน
ต่�งประเทศซึ่งรวมเอ�กฎเกณฑ์ก�รลงทุนและหลักเกณฑ์ใน
ก�รเป็นเจ้�ของธุรกิจต่�งประเทศ

อัตร�ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจของประเทศพม่�ฟ้ืนตัวจ�ก
อัตร�ก�รเติบโตท่ีต่ำ�กว่� 6% ในปี 2554 แต่ในช่วงหล�ย
ปีที่ผ่�นม�มีอัตร�ก�รเจริญเติบโตอยู่ระหว่�ง 6 ถึง 7.2% 
ทรัพย�กรธรรมช�ติและทรัพย�กรมนุษย์ท่ีอุดมสมบูรณ์ของ
พม่�มีศักยภ�พในก�รดึงดูดก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศใน
ด้�นพลังง�นก�รผลิตเส้ือผ้�เทคโนโลยสี�รสนเทศและอ�ห�ร
และเครื่องดื่ม รัฐบ�ลเน้นก�รเพิ่มผลผลิตท�งก�รเกษตรและ
ก�รปฏิรูปท่ีดินทันสมัยและเปิดภ�คก�รเงินและก�รพัฒน�
ระบบขนส่งและไฟฟ้� รัฐบ�ลยังได้ดำ�เนินก�รเพื่อปรับปรุง
คว�มโปร่งใสในภ�คเหมืองแร่และน้ำ�มันโดยก�รเผยแพร่
ร�ยง�นภ�ยใต้โครงก�รริเริ่มคว�มโปร่งใสด้�นอุตส�หกรรม 
Extractive (EITI) ในปี 2016 และ 2018
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ความเชี่ยวชาญและความใฝ่ฝันในท้องถิ่น
ในระหว่�งก�รแถลงข่�ว เร�ได้มี โอก�สพูดคุยกับ
เคือง ศรีอุดม กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ชเวค เซ็ท เคียวร์
โค ตินท์ ไว จำ�กัด

AT: ในคำ�พูดของคุณเอง SSK ทำ�อะไรได้บ้�ง?
KST: Shwe Set Kyar Trading ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2533 
โดยกลุ่มครอบครัวช�วพม่� เร�เร่ิมต้นธุรกิจด้วยกิจก�รซื้อ
ข�ยทร�ยนำ�้มนัหล่อลืน่ เร�ขย�ยธรุกจิก�รค้�ในประเทศใน
ปี พ.ศ. 2536 พร้อมกับอะไหล่เครื่องจักรกลหนักของ 
Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Kobelco และ Sumitomo 
ต่อม� Shwe Set Kyar ได้จดทะเบียนเป็นก�รค้�ในน�ม
บริษัท Shwe Set Kyar Ko Tint Wai ในปี 2548 ต�ม 
พ.ร.บ. บริษัทเมียนม�ร์ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นม� เร�ได้เริ่ม
เป็นผู้นำ�เข้�และจัดจำ�หน่�ย อะไหล่ เคร่ืองจักรกลหนัก 
ย้อนกลับไปในปีพ.ศ. 2534 เร�เริ่มต้นด้วยพนักง�น 5 คน 
ปัจจุบันเครือข่�ยก�รข�ย และก�รข�ยของเร�มีทั้งโชว์รูม 
สำ�นกัง�นใหญ่ทีร่่�งกุง้ และสีแ่ห่งทัว่พมยีนม�ร์ มพีนกัง�น
ประม�ณ 150 คน SKY & TS Trading เป็นส�ข�ของเร�ใน
สิงคโปร์ซึ่งเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2550

ส�ข� 4 แห่งในประเทศของเร� ได้แก่ Nay Pyi Daw (New 
Capital), Mandalay (Second City), Phar Kant (Jade 
Mining Area) และ ทว�ย (โครงก�รท่�เรือนำ้�ลึก)

AT: ง�นนี้เป็นง�น “เปิดตัว” คุณเป็น Distributor ม�ระยะ
หนึ่งแล้ว เหตุใดถึงมีก�รเปิดตัวตอนนี้?
KST: ใช่เร�เรียกว่�ง�น “เปิดตัว” แม้ว่�เร�จะเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ Hengst ม�เป็นระยะเวล�หนึ่งแล้ว แต่เร�จะ
ต้องทำ�ให้ลูกค้�ของเร�ตระหนักถึงแบรนด์และผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ รวมทั้งคุณลักษณะใหม่ของสินค้�

AT: อะไรคอืสว่นทีเ่ตบิโตเรว็ทีส่ดุในธรุกจิตวักรองของคณุ?
KST: ปัจจุบันเร�นำ�เข้�รถยนต์โดยส�รและรถโค้ชสำ�หรับ
ก�รขนส่งส�ธ�รณะจ�กสหรัฐฯและยุโรปไปยังพม่� เช่น ฟ
อร์ด, วอลโว่, เมอร์เซเดสเบนซ์, Scania, MAN มีตัวแทน
จำ�หน่�ยตั้งอยู่ในประเทศพม่�แล้ว เหล่�นี้คือแบรนด์ที่เร�
มุ่งเน้นไปที่ก�รให้บริก�รกับผลิตภัณฑ์หลังก�รข�ยของเร�

AT: เหตุผลที่ลูกค้�ซื้อ Hengst Filters จ�กคุณ?
KST: มีก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เร�สังเกตก�รณ์ใน
ลูกค้�ของเร�ในพม่� ตอนนี้พวกเข�เริ่มที่จะชื่นชอบสินค้�
ที่มีคุณภ�พโดยเฉพ�ะสินค้�ที่ผลิตจ�กประเทศในยุโรป

AT:อะไรคือคว�มท้�ท�ยที่คุณต้องเผชิญกับก�รทำ�ตล�ด
ในกลุ่มรถเพื่อก�รพ�ณิชย์?
KST: เป็นเรื่องของร�ค� เนื่องจ�กลูกค้�ส่วนใหญ่ยังคงไล่ห�
สินค้�ร�ค�ถูกจ�กจีน 

AT: อะไรคือบริก�รเสริมที่คุณได้รับจ�ก Hengst 
KST: ส่ิงสำ�คัญท่ีสุดคือคว�มรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และก�ร
ตล�ด นอกจ�กนี้ยังมีก�รสนับสนุนบริก�รหลังก�รข�ย เช่น
ร�ยง�นก�รทดสอบก�รวิเคร�ะห์ตัวกรองท่ีใช้ ข้อคิดเห็นที่
จำ�เปน็สำ�หรบัผูใ้ช ้เพือ่ทีจ่ะสร�้งแบรนดเ์ร�ส�ม�รถเชญิลกูค�้
ระดับโกลด์ไปเยี่ยมชมโรงง�น Hengst ได้



ยูดี ทรัคส์ส�ธิตระบบอัตโนมัติระดับ 4 (L4) สำ�หรับรถบรรทุกขน�ด
ใหญ่เป็นครั้งแรกให้กับส่ือมวลชนและคู่ค้�ท�งธุรกิจที่ศูนย์สร้�งเสริม
ประสบก�รณ์ยูดีที่สำ�นักง�นใหญ่เมืองอ�กิโอะจังหวัดไซต�มะ โดย
เป็นก�รจำ�ลองสภ�พก�รปฏิบัติง�นจริงในก�รใช้ง�นรถบรรทุกขน�ด
ใหญ่ในพ้ืนที่ที่จำ�กัด ซ่ึงส�ม�รถใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติม�ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภ�พ คว�มปลอดภัย และยกระดับผลผลิตได้ ระบบอัตโนมัติ 
L4 เป็นขั้นตอนสุดท้�ยสำ�หรับก�รขนส่งแบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ 
โดยที่ผู้ขับขี่ส�ม�รถปล่อยให้รถบรรทุกขับเคล่ือนไปด้วยตัวเองเต็ม
รูปแบบ
 ก�รส�ธิตเน้นถึงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ได้แก่ จีพีเอส 
(Global Positioning System) เรด�ร ์เทคโนโลยไีลด�ร ์(LIDAR) กลอ้ง 
และซอฟตแ์วรท์ีค่วบคมุระบบอตัโนมตัใิหป้ฏบิตังิ�นดว้ยคว�มแมน่ยำ�
สูง เช่น ก�รออกตัว ก�รหยุด ก�รขับสล�ลม ก�รกลับรถ และก�รขับ
ถอยหลงั ทัง้นี ้ก�รรกัษ�สมดลุและก�รขบัรถบรรทกุขน�ดใหญใ่นสภ�พ
เส้นท�งที่ลำ�บ�กต้องใช้คว�มชำ�น�ญในระดับสูงโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง
ตอ้งใชเ้ทคโนโลยกี�รบงัคบัเลีย้วทีม่ปีระสทิธภิ�พ รถบรรทกุขน�ดใหญ ่
ยดู ีควอน จะชว่ยใหก้�รขบัขีด่ว้ยระบบอตัโนมตัมิเีสถยีรภ�พจ�กระบบ
เกียร์กึ่งอัตโนมัติ “ESCOT VI” และระบบบังคับเลี้ยวที่ได้รับก�รพิสูจน์
แล้ว
 ในฐ�นะส่วนหนึ่งของวอลโว่กรุ๊ป ยูดี ทรัคส์ส�ม�รถเข้�
ถึงข้อมูลก�รทดสอบม�กม�ย เพ่ือนำ�ไปปรับปรุงระบบอัตโนมัติและ
เทคโนโลยีก�รเชื่อมต่อที่ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รเฉพ�ะด้�น
ของลกูค�้แตล่ะร�ยได ้ยดู ีทรคัส ์มเีป�้หม�ยทีจ่ะรว่มมอืกบับรษิทัต�่งๆ 
ไม่เฉพ�ะแต่ในอุตส�หกรรมโลจิสติกส์เท่�นั้น 
 มร.ดักล�ส น�ก�โน่ รองประธ�นอ�วุโสฝ่�ยเทคโนโลยีของ
ยดู ีทรคัส ์กล�่วในก�รส�ธติว�่ “ยดู ีทรคัสภ์มูใิจทีไ่ดน้ำ�เสนอก�รส�ธติ
ระบบอัตโนมัติระดับ 4 สำ�หรับรถบรรทุกขน�ดใหญ่เป็นครั้งแรก ก�ร
ส�ธิตในวันนี้เป็นก้�วสำ�คัญสำ�หรับก�รนำ�เทคโนโลยีนี้ม�ใช้ในปีพ.ศ. 
2563 รถบรรทุกขน�ดใหญ่ ยูดี ควอนซึ่งเปิดตัวไปในปีพ.ศ. 2560 มี
ระบบควบคมุย�นพ�หนะทีซ่บัซอ้นซึง่เปน็พืน้ฐ�นของเทคโนโลยรีะบบ
อัตโนมัติที่มีคว�มแม่นยำ�สูงของเร� ยูดี ทรัคส์จะใช้รุ่น ควอน เป็นพื้น
ฐ�นในก�รพฒัน�เทคโนโลยอีตัโนมตัใินขัน้ทีส่งูขึน้เพือ่ตอบสนองคว�ม
ตอ้งก�รของลกูค�้ของเร�ในทกุๆ ทีแ่ละสง่มอบรถบรรทกุทีโ่ลกตอ้งก�ร” 
 ยูดี ทรัคส์ ยังดำ�เนินก�รส�ธิตก�รขับขี่อัตโนมัติและพัฒน�
รถบรรทุกต้นแบบที่ขับเคล่ือนด้วยระบบไฟฟ้�อย่�งต่อเนื่อง โดยตั้ง
เป�้จะทำ�ก�รทดสอบภ�คสน�มและก�รทดลองใชง้�นจรงิโดยลกูค�้ให้
เสรจ็สิน้กอ่นง�นโตเกยีว มอเตอร ์โชว ์2019 พรอ้มตัง้เป�้หม�ยสูก่�รใช้
ง�นจรงิภ�ยในป ี2563 จ�กนัน้จะเข�้สูร่ะยะของก�รจำ�หน�่ยรถบรรทกุ
ไฟฟ้�และรถบรรทุกที่ขับเคล่ือนด้วยระบบอัตโนมัติอย่�งเป็นท�งก�ร
ภ�ยในปีพ.ศ. 2573

ยูดี ทรคัส์สาธิตระบบอัตโนมัติระดับ 4 
สำาหรบัรถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นครัง้แรก

เมื่อวันที่  28-30 กันย�ยน 2561บริษัท ฮี โน่มอเตอร์สเซลส์  
(ประเทศไทย) จำ�กัด ได้จัดง�นแข่งขัน Hino Smart Driver Contest 
2018 ตอ่เนือ่งเปน็ครัง้ที ่2 ชงิถว้ยพระร�ชท�น สมเดจ็พระเทพรตันร�ช
สุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี และเงินร�งวัลมูลค่�กว่� 2,000,000 บ�ท 
โดยได้รับก�รสนับสนุนจ�กกรมก�รขนส่งท�งบกและสม�คมผู้ใช้รถ
บรรทุกทั่วประเทศไทย ณ สน�ม TPRO Training Center 
 มร.ชิน น�ค�มูร่� กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท ฮีโน่
มอเตอรส์เซลส ์(ประเทศไทย) จำ�กดั กล�่วว�่ “ภ�ยหลงัก�รแขง่ขนัใน
คร้ังที่ 1 ผ่�นพ้นไป ท�งฮีโน่ได้เริ่มต้นว�งแผนเพื่อพัฒน�ก�รแข่งขัน
ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเร�ต้องก�รยกระดับคำ�ว่�มืออ�ชีพให้สูงม�กยิ่งขึ้น รวม
ถงึก�รมจีติสำ�นกึและคว�มรบัผดิชอบตอ่เพือ่นรว่มท�ง เพร�ะก�รแขง่
ขนัของฮีโน่ แตกต�่งจ�กก�รแขง่ขนัรถบรรทกุอืน่ๆ ในประเทศไทย โดย
เน้นย้ำ�ในด้�นคว�มปลอดภัยในก�รใช้รถ ทั้งก�รใช้รถอย่�งถูกวิธีเพื่อ
ให้เกิดคว�มประหยัดให้กับผู้ประกอบก�ร และประหยัดเวล�ในก�ร
ดแูลรกัษ� ทีเ่หนอืสิง่อืน่ใด คอืก�รชว่ยสร�้งคว�มสขุใหก้บัสงัคมไทย”
 ก�รแข่งขันนี้ในครั้งนี้  ฮีโน่ต้องก�รค้นห�สุดยอดนักขับ ที่มี
ศักยภ�พและคุณภ�พของผู้ขับขี่ พร้อมสร้�งบุคคล�กรที่มีคุณภ�พสู่
สังคม ด้วยคว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญในก�รขับขี่ ผู้เข้�แข่งขันก�รต้อง
ผ่�นก�รอบรมหลักสูตร Hino Smart Driver จ�ก TPRO โดยก�ร
แข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ รถบรรทุก 10 ล้อบรรทุกนำ้�หนัก และ
รถบรรทุกหัวล�ก 10 ล้อล�กพ่วงบรรทุกนำ้�หนัก โดยแบ่งรูปแบบก�ร
แข่งขันออกเป็น 4 รูปแบบ ทั้งภ�คทฤษฎีและปฎิบัติ 
 ก�รทดสอบข้อเขียน เพื่อให้ได้นักขับที่มีคว�มรู้ ทั้งท�งด้�น
ก�รขับขี่ที่ถูกต้อง กฎหม�ยจร�จร และคว�มรู้ล�รดูแลรักษ�รถที่ถูก
วิธี โดยได้รับก�รรับรองข้อสอบจ�กกรมก�รขนส่งท�งบก และ TPRO 
ก�รแข่งขันทักษะก�รขับขี่ จำ�ลองสน�มและอุปสรรค ที่ผู้เข้�แข่งพบ
แนน่อนในก�รขบัรถในชวีติจรงิ อ�ท ิก�รกะระยะนำ�รถผ�่นสิง่กดีขว�ง 
ก�รขบัเข�้และผ�่นชอ่งแคบ ก�รขบัแบบสล�ลม ก�รถอยชดิขอบท�ง 
ก�รขับถอยจอดเข้�ช่อง 90 องศ� 
 ก�รตรวจเช็ครถบรรทุก จุดนี้เป็นจุดสำ�คัญ ห�กพนักง�น
ขบัรถไมม่กี�รบำ�รงุดแูลรถทีด่มี�ตลอด สง่ผลตอ่ก�รขบัขีอ่ย�่งแนน่อน 
ดังนั้นพนักง�นขับรถต้องรู้จักก�รดูแลและก�รตรวจเช็คอย่�งถูกวิธี
 ก�รขับขี่ประหยัดนำ้�มัน เป็นจุดที่ช่วยให้เกิดกำ�ไรต่อผู้
ประกอบก�รและช่วยรกัษ�สิง่แวดล้อมด้วย นอกจ�กนี ้ฮโีน่ยงัมเีครือ่ง
มอืทีช่่วยเร่ืองก�รประหยดันำ�้มนั นัน้คอื iQ-San ซึง่ตดิตัง้เป็นม�ตรฐ�น
ของรถบรรทกุฮโีน่ โดยไดรบัก�รรบัรองจ�กกรมก�รขนส่งท�งบก และ
เครื่องมือนี้ จะเป็นกรรมก�รตัดสินในก�รแข่งขันประหยัดนำ้�มันด้วย

Hino Smart Driver Contest ครัง้ที ่2

ข่าวสาร กิจกรรม การตลาด
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